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30 senelik slyast 
esrarı ifşa ediyoruz 

ikinci sayfamızdaki iUlnı 
okuyunuz 

arınki Sayımızda 

ençlik 
Sayfası 

15 inci Yıl * Sayı : 5025 Pazartesi 4 Kanunusani (1 inci ay) 1932 Sayısı 5 Kuruş 

Iktısadi kuvvet
lerimizi toplamak 
lazımdır 
İk!r::;adi buhran milletler arasında 

ister istemez umumi bir iktısad.i harp 
hareketi şeklini aldı. Her memleket 
kendi iktısadi kuvvetlerini bir araya 
:toplryarak milli menfaatlerinı müda.. 
faa için tertibat alıyor. Hangi mem _ 

lclcetler kendi mahsulatını satın alır
sa kendisinin muhtaç olduğu mallan 
tercihan onlardan alıyor. Nete.kim 
.Macaristan bizden senede dört yüz 

hin ton kömürle elli bin balye pamuk 

satın alabileceğini bildirmiştir. Fakat 
buna mukabil Tiirkiyenin de kendisin• 

den o miktarda mal satın almasını is
temiştir. 

Beklenilmiyen netice 
Ati nada 

1 -

dünkü maçta 
4 yenildik 

Bugün Macaristandan gelen bu 
teklif yarın, şüphe etmemelidir ki 

diğer bir takon memleketlerden de ge~ 
~ek~ Bununs~iher~~~~ .~-------------~~------------~
tin ithalatla ihracatrnr tevazün ettire
rek harice altın Para vermek ihtiya~ G. F. muhtelitlnin dUn Atlnada karşllaştlCh Yunan ndlll takımı 

cm dan kurtulmrya çalışmakta olma. Atina, 3 (A.A) - Galatasaray - sağ açığının uzaktan çektiği bir şutu 
rudır. Fenerbahçe muhteliti ile Yunan muh- Ulvi kurtardı. 

işte beynelmilel sahada yeni başlı. teliti arasındaki maç bugün yirmi Sahaya yabancı ve heyecanlı olduk 
Yan bu binden fazla .seyirci mu\·acehesinde lan şik" 1 T''-'• oyuncuları bir cereyan hükumetlerin zaruri a ar o an unc 
olarak ik·t d" h yapıldı. Polis intizamı müşkülatla te.. türlü açrlam""orlardı. Yunan multa-. rsa ı ayat Ye faaliyetler, . ., 
ticari te k'l r. min edebiliyordu. Türk futbolcüleri cimlerinden birinin Türk kalesi önün-ş ı .ttlarla daha yakından al:i-
kadar olmasını icap ediyor. sahaya biiyük bir Yunan bayrağını de ıska geçmesi, Burhanın süratıe ye-

uçlanndan tutarak çıktılar. Sidd..,.t• tı' mes· T" k '·al · · tehlikeden 1 - ...... Bu da tabiidir: Rusyadan baş!<a ~ "' ı ur A esını n.u.-
h le alkışlandılar. Mutat merasimden tardı. Türk muhtelitinin bunu takip er memlekette ticari ve iktrsadi te - k 
şebbüsler firmaların ve şirketlerin sonra mızı ·a Türk Ye Yunan milli eden akımJcomerle neticelendi. Kor -
idaresi altındadır. Du itibarla dağı• marşlannı çaldı. Ayakta dinlendi. O- ner boş.-ı gitti. Bunu ani bir akm da
ruktır. Hükumetler ancak alım satı- yun Bulgar hakem M. Doşefin idare- ha takip etti. Fakat ofsaytla kırıldı. 

sinde tam saat 3,07 geçe başlad1. Pa- Knrşılıkh akınlar tevali ediyor, fakat 
~la alakadar bulun-duklan e;;ya rayı biz kazandık. Türle muhtellti ekseriyetle Yunan talumı Türk kale-
~ muhteJif memleketlerde ticari ve SJavyaya karşı oynıyan takımdı. llk sini srkı:. tırryordu. Bu sıralarda Yu
. adi .teşkilatlar gene !ertler~ ve hücumu Yunanlılar v~ptıtar. 1'ürk ka nanlrlar ale) hine verilen bir firikik 

f-~et!_enn hhii~l"r.1"" ' ' P iıfarPlf'ri- 1n N ... h.l urdılar. 3 dakika ioinde ar- neticesiz kal , . ,.. ın ., rn"rkez muha· 
l ., .. - raber bunların 'hiç ka arkaya iki akın "'aptılar. ~lkincı a• • · · · b' la ti ~ .... · w 

o Ina.7.sa bir krsmını bey""elmı'lel mu"- " cımı ıyı ır a n ne cesi ~ç,ntıgi kuv-
b d 1 " !kın tehlikeli oldu. Ulvi vazıyeti kur - vetı· b. "t" k 1 ·· · d t' B a e elerj .zamanın ihti,,·arJarına go··re ı ır şu u a e uzenn en geç ı. u 
t 1 " ~ tardr. Bunu bizim güzel bir akın:ımız nu bir Türk akını ta.kip etti. Muzaf -
anz me. :asıta olabilecek surette top- '· k' +ı· S Jd R b'' · k ı t ki _ a.a ıp e .. ı. o an e ıının ço · güzel ferin güzel bir §ütünü Yunan knJeci-
u eş latlar haline getiriyorlar, ya• bir kayışı Yunan müdafaası önünde si plonjonla kurtardı. llu sırada Yu • 

~:r~ bu nıaksada varmak için çalrşıyor- kaldı. Yunanlılar aleyhine bir korner nan kalesi tehJikeli anlar geçirdi. 
oldu, neticesiz kaldı. Top Türk kalesi Fakat Türkler bir türlü açılamıyor. 

Esefle söylüyoruz ki, biz bu hu ~ önüne geldi. Karışık bir rnzıyet hasıl Reşat canla, başla çalışıyor, tehlikeli 
susta hemen her memleketten daha oldu. Yunanlı muhacim cfsayt vaıyet- bir akını durdurdu. Dakikalar netice
g~rtdeyiz. Binaenaleyh memleketi . te aldığı topu Tü rk kalesin~ att :. Ha- s!~ gcçiyo~. iki tara~ as:1biyet içinde., 
~deki ticari ve iktısadi tc kilı.1tlarm kem ofsayt cezası verdi. l\fitatın orta- 'l urkler hıç te kendı!ennden bekle • 

Gümüş para meselesi 

Ayni zade ne diyor? 
Ufaklık buhranı yoktur, fakat kağıt para
mızın yektinu azdır; buna çare bulmalı ! 

IlükQmetin kağıt parayla birlikte 
gümüş para basmasının faydalı mi, yok.sa 
mahzurlu mu olduğu hakkında iku satcı

lanmız ve maliyecilerimiz anısında b:ışl:ı
dığtmız ankete devam ediyoruz. Dün 
Darülfünun iktı sat müderrislerinden Ayni 
zade Tahsin beyle görüştük Dedi ki : 

Şimdi gürnü~ten basacağımız 
paralara kıymeti hakikiyclerinden pek 
fazla bir kıymet vercmiyecek olursak: 
bunu tedavülde tutmak da mümkün 
değildir. Çünkü Graşam kanunu ica
bmca fena para iyi para}, koyacağın• 
dan, iyi para olan gümüş sikkeler te
davülden kaçar. Harpten enel, u. 

- Hükumetin gümüş para basma• mumi harp içinde, basılan bu kadar 
sına ihtiyaç görmüyorum. Çünkü gü- gümüş paranın elyevm tedavül mevki
müş para ufaklık para ihtiyacını te- inde olmamaları bu ifademi teyit 
min için basılacaksa buna lüzum yok- eder. 
tur. Zira tedavülde beş on kuruşluk - Memleketimizde, hariçten ithal 
bronz, yirmi beş kuruşluk nikel para- edilmemek ~artiyle, gUmü · para yap .. 
lar vardır. Hatta belki ihtiyaçtan da mak için kafi miktarda gümüş var mı• 
fazladır ve ufakJık için sıkıntı çekil· dır? 

diği yoktur. - Bu suale cevap Yermek biraz• 
Eskiden darphane bin ayarında ha- müşküldür. Çünkü gümü memleke .. 

Jis gümüşün beher dirhemini üç kuruş timizde çıkmaz. Ecnebi memleketten 
beş paraya satın alırdı. Şu hesabça gelir. Eskiden sikke imali için. çok 
bir okka halis gümüşün bedeli 62,5 miktarda gümük getirtilir ve satm a .. 
adet yirmilik gümüş mecidiyeye müs:ı- lın.ırdr. Ancak, bunların doğru bir 
viydi. Evvelce basılmış olan gümü~ istatistiği yoktur. Yalnız darphanemi· 
parala mnrzın vezni ve ayarları ve kıy- zin şimdiye kadar bastığı gümüş pa • 
metleri şudur: ralarm miktarı 16,728,753 liralıktıır. Bu 
Kıymeti Sıkleti Ayan miktar şu stıretle terekküp eder: 

20 kuru~ 

rn " 
5 " 
2 .. 

• .. 

Dirhem Kırat 11,8.33,383 airalığı 908 senesine (l\leş 
7 · 8 830 ıutiyet ilanına) kadarı 1,055,016 lira .. 
3 12 • bğı 914 senesine (Ummni harbin ila .. 
1 14 • runa) kadar; 3,&10,35.t !iraltğc 918 se-
0 12 .. nesine (Mütareke ilanına) kadar ki 
O 6 " ceman 16,728,703 liralık eder. 
O 3 ., (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

~mıklığr, nizamsızlığı yüzünden ladığı topu alan Türk muhacimleri nen oyunlarını gösteremiyorlar. Otu
go~e.kte olduğumuz zararlara karşı güzel bir akınla Yunan kalesi önüne zuncu dakikada Yunan merkez muha
tedbı.r ahnak mecburiyetindeyiz, indiler. F.ikrct ve Rcbii arasında gü • cimi sakatlanarak oyundan çıktı. Ye
- Bilfarz tütünü ele alalım: Tütünü zel bir kombinezon. Top Ze-kinin aya. rine Simonidis girdi. Top Türk kalesi 
•••emleketimizden ihrac edenler ara _ ğında. Yunan müdafaasının yerinde önünde dolaşıyor, teh1ikeli bir şütü Resmini dercettiğimiz Yeşil hilal cemiyeti merkez heyeti dün 
ada Amerika evleri, bunlann y~nm• bir müdahalesi akını akim biraktı. Bu Ulvi yere yatarak kurtardı ,.e alkış. ehemmiyetli bir içtima akdetmiştir. Bu içtimada konuşulan mese• 
ıh~ ~'-Usturya, İtalyan ve sair ecne- nu bir Yunan akını taki petti. Yunan (Alt tarafı yedinci sayfada) leler ve alınan kararlar hakkındaki tafsilat dördüncü zayıfamızdadır. 

'l'u~u~le~yletektükkalmışolan =========================================================================================::::S==================~=========-
• tacırlerı vardır. Bunlnrm hep Akisler: 

lıin.i z· -
C!a to ~at, yahut lş bankası etrafın. 
•Yapm~ka;:.~«k .~üyük bir (Limited) 
retle bügU:mk~n olamaz mı? Bu su
t ütü . dagımk bir halde bulunan 

n ihracat .. 
ımillt kl'ed· .. muesseseleri büyük bir 
lerek org 1 ~uessese~iyle tak\iye edi· 

F 
anıze edilemez mi? 

mdrk mahs 1 .. . . 
~ilk mikyasta b? u ıçın lş bankası kü-
1ş bankasının ~r (Limited) :pmıştr. 

u tecrübes· h h Jd bizi tesci edecek . ı er a e 
" . . ntahıyetted i r. 

Ke.zalık ıthal madde) . • 
ı>a:ınuklann - bir ta erınden me~ela 

rafta dahilde b 
san'atı doğurmrya \'e YaŞat u 
~akla beraber - ithal:ltç 1mıya çahşill.11" b' 1 arını "'ene ı ı ır banka etrafıiillda to 

1 
.,, . 

te kilatlandmlamaz mı? P ıynrak 

Tabii memlekete giren ,.e rne-
1 ketten k b"t·· m e -~ı an u un maddeleı-in . 

:ınah ulatın ithalfıt ,·e ihracatçılar~e 
org · ını 
B a~ıze etmek rnevı;uu bahs değildir. 
c~ l ol da hir t~şebbüs imkansız dene. 

derecede müşküldür. Fakat hic 
olmazsa en .. h. "th 1 'h -madd . mu ım ı a \'e ı racat 
ta d ele~ınden hir kaçı üzerinde hu 
le;~. a ~ır teşkilat hareket ine giri:ıı i _ 
da . ır ~e hu çok mümkündür. Yukar-
_ .. ızda ettiğimiz verhile bu suretle 
.. ucu a g t· . -
k t . e ırıiccek iktısadi teşkilfitlar 

on etıJan usul.. .. 
ra hakiki . . unun kabulünden son-
lle gelmişt~.r ıhtiva ~ ,.c zaruret hali• 

Menmeı IUillD 

1 , 

\ 

Ta11are pl1an9o~un11n ~UyUk ikramiyesini kazanan tallll :naba::e~vil aeçlror r. 

Gümüş ~· 
' ; 

Seneler var ki, altın yüzDne htltl • 
rctiz. Umumi harp, sonsuz bir geoo 
gibi dünyayı kaplar kaplamaz bu sa. 
nşın güneş ortadan kayboldu .• Sulhe 
kavuşalı yıllar var. Fakat, karanlık 

halci devanı etmekte .• 

Beşeriyeti aydınlığa çıkarabilmek 

için, kalemler, bu göz gözü görmiycn 
zulmet içinde kör değneği gibi bir yol 
arıyorlar. Ne beyhude zalınıct •• Dün. 
ya ağacımn lıcp çürük, h<'p dikenli, 
hep acı meyvalar veri§i bu güne_ı;siz. 
likten başka nedir? 

Halbuki, bir kaç det'let, cariyeleri. 
ni kimseye gösternıiyen zalim bir esir· 
ci kıskançlığiyle, güne§i bin bir kili! 
altında hapsediyorlar_ 

Peki, ne olacak? 
(Valı:ıt) başmulıarriri Asım btg, 

hisclerimizi okşıyan parlak bir teklif .. 
te bulunuyor: Gümüş para çıkarmak!, .. 

Ama diyeceksiniz ki, güneşin f ey• 
zine, bereketine mulıtaç olaıı aç bir. 
toprağa ay ne yapsın? 

Zarar yok ... Şimdi4'k, etrafımızı 
mehtap ışığı içinde görebilmek de bir. 
tesellidir. 

Yusuf Ziy• 
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Paramız için 
Beş numaralı karar
name veklller he

yetinde 
Ankara, 3 (Vakıt) - Vekiller 

heyeti bugün mutat toplantısını 
yaptı.Bu toplatıda vkaletlere ait 
evraklar tetkik edildiği gibi 
beş numaralı Türk parasını ko
ruma karanamesi de tetkik ve 
intaç edilmiştir. 

Gümüş mamulat ve masnuat gibi 
şeylere gelince bunların yekOnunun 
yüksek bir miktara baliğ olduğunu 

zarmediyorum. Fakat halkm elin<le 
gUmüş tepsi, şamdan, sahan, çatal 
bıçak ve k~rk takımı gibi ev eşynsı ve 
avani, kordon, saat, bilez.ik, resim 
çerçevesi, tuvalet takımı gibi (Ilulli • 

yat ) ı hükumetin satın alması bun• 
lamı kıymetini derhal arttıracak ve 
bu gibi mamuıat ve masnuatın bozu • 
Iop ewela külçe, sonra sikke haline 
konulma5r da aynca bir masrafı mu -
dp olacaktır. 

-Es!..i paralar tanıamiyle kaybolup 
memleketten çıktı mı, yoksa saklı o -
lan 'klsmı var mıdır? 

- Umumi harpten evvel olsun, 
Harp esnasında olsun basılan gümüş 
J(ara1'a.nn kısmı azamı bugünkü milli 

hudutlarımız haricinde kalmıştır. Çün 
kti bilhassa umumt harp esnasnnda ba· 
sılan gümü' paralar dördüncü ordu• 
ya, arap aşiretlerinden satm alınan 
trutk ve hayvanata verilmiştir. Bu
gün bu gümüş mecidiyeler Yemende, 
Asirde, Hicazda, Suriyede, FHis -
tiqde, Iarkta kalmıştır. l\lillt hudut
larımız dahilinde de bir hayJi gümüş 
para mevcut olacağı zannındayım. 

Çünkü Türkler kağıt paraya harp es
nasında pek zor alıştılar ve o da her 
yerde değil, ahali, sakhyablldiği pa• 
rayı kAğıt değil, belki altm veya 
gtlmU§ olarak ttıhal etmiştir. HAla o 
altın ve gümüş sikkelerdir ki pek ih -

tiyaç ve zaruret zamanında birer iki· 
şer saklandığı yerlerden çıkarılarak 

-sarraflara bozdurulmaktadır. 
- C~TUlp vUdyetlcrlmi.zde tedavül 

etten paralann rayiç laymcti nedir ve 

lrÜi.9:.~n tahminen ne kadardır? 
_,Cenup ve şark vilayetlerinde gü· 

~üş para tedavül ettiğini işitmekte• 
yUn. Fakat ne miktarı hakkında, ne 
de rayicine dair bir malümatım var
dır. 

VAKiT- Tahsin beyefendiyle bizim 
noktit nazanmız arasında bu meselede 
fark vardır. Bu' fark üstadın gümüş para 
basmayı, sadece bir ufaklık para ihtiya· 
cınt tatmin için dilşün91müş bit tedbir 
olarak kabul etmes nden çıkıyor. Filha· 
kılka m~mleketimizde ufak panı.ya ihtiyaç 
yoktur. Fakat para azlığı vardır. Çünkü 
bUtün k~ğıt paramızın mevcudu bütçe· 
mlzin üçte ikisi derecesinde bile değildir. 
Hali hazırda gerek meskOk halde. gerek 
külçe ~eklindeKi gümüşler tedavül vası

\ı51 yapılabildiği surette bu para darlı· 

g.na karşı müfit bir hizmeti olacağı 

şüphesizdir. Buna imkftn var mıdır. yok 

mudur? Meselenin bütün ruhu buradadır. 
Ner&kim son zıımanlarda bu yolda bir 
ctteyon ba~amıştır. Sonra hıırnten evvel· 
ki gümüş paraların bugüıı tedavül mev 
kiinde olmaması yalnız (Graşam) kanu-
nunun bir neticesi değildir. J lükOmetin 
L-u gümüş paralara muayyen bir kıymet 
keiyarak kabul etmemesinin de bu hu 
susta tesiri vardır. Eğer hükOmet mevcut 
gümüş paralara muayyen bir fiat koysa 
ve o fiat üzerinden kabul etse bir çok 
kimseler piyasada hakikt :k ymetinden 
çok aşağıya olarak sarraflara verilen bu 
gümüş paraları getirecekler, hük!ırnete 

vereceklerdir. Nihayet VAK!Tın gümüş 
para basmak teklifi mutlaka bükOmetin 
şu kadar milyon liralı, gümüş satın ala· 
rak bunları para basması demek değil

dir. l\lanembl bir çok kimselerin elinde 
eski gümüş paralar vardır. Bu paraları 

etlerinde tutanlan değeri pahasından aşa· 
ğıya sı,tmıya mecbur edecek yerde yeni 
şekilde bir gümüş paraya tebdil etmek 
imklnını \'erme memleketin iktısadiyan 
icin faydalı olacakur. . 

... : .... ~_:_~c-nı~l~~~~o~n-~T __ e_l_g __ r_a __ l_l_a,_r ___ I tl;~;<;fıZr_i ::.icDm-
K k lıkl mu·· cadele Tavassut bur Hz. bugün yeni sinemayı aça çı a ' teşrif etti er ve gösterilen filmi 

---- ·ı k Edeceaiz ! sey_re_t_ti_ıe_"·------LAyiha yarın Meclist~ müzakere edı ece 
Muhtelit encümen llylhanın 61 inci maddesinde Rusya .. Pomanya ara- ' Mac onat. amele fır-

mU hlm tadllAt yapll sındaki müzakere kasına dönecek mi? 
Ankara, 3 (Vakıt) - Bütçe encümeni kaçakçılık Jayıhasının Bükre•, 3 (A.A) _ Romanva Londra, 3 ( A.A. - Sundey 

k "' Ref eree, M. Mac Donald'ı tek-tetkikine bugün de devam etmiştir. Encümen yarın teti atmı hariciye nezareti, Sovyet hükii-
b.ıtı'rmı'ye çalışacaktır. Bu takdirde layıha derhal Meclise se'lkolu- b R R d rar amele fırkasının başına ge• 

metinin ir us· omen a emi tirmek için müzakereler icra e-
nacak Jayıhanın Meclisin sah günkü celsesinde müzakeresi kuv- tecavüz m:sakı akti hakkındaki dilmekte olduğuna dair bir ta-

vetle muhtemeldir. müzakerelerin dağrudan doğruya kım şayialar nakletmektedir. 
Muhtelit encümen liyibamu 61 inci ma'ddesini şu suret tadil alakadar hük(imetler arasında Nüfuslu azadan bir kısmı, bat· 

etmiştir. icrası arzusunda bulunmakta ol- vekilin eski fırkasına rucu et-
"Kaçakçılık cürümler.ne ait davalar asker ve sivil tefrik edil- du~undan haberdar edilmiştir. mesi hakkında ekseriyeti iskan-

meksizin ihtisas mahkeme~eri bulunan yerlerde bu mahkemeler- Binaenaleyh bu mlizakereler dil etmislerdir. 
de, bu1uomıyan yerlerde 56 ıncı maddede mukayyet hükümler Varşova vasıtas\le olmıyacaktır. 
dairesinde göriilür. lbt'sas mahkemeleri faaliyette bulunacakları Bu müzakerat, her iki memleke-
mıntakanın hususiyetine göre yalnız adli veya yalnız askeri ola- tin Türkiye hükumeti nezdindeki 
rak teşkil edilebilecekler. Bu mahkemelere te§ckküle göre "Adli orta elçileri arasında icra oluna-
ihtisas mahkemesi,, veya "Askeri ihtisas mahkemesi,, unvanını caktır. Türkiye hük(imeti, şimdi-
taşırlar. Hangi mmtakada hangi nevi mahkeme teşkil edileceği ye kadar Rusya ile Romanya 
icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır. arasında mutavassıt vazifesini ifa 

Adli ihtisas mahkemeleri Adliye vekaletince sırf kaçakçılık etmiştir. 
davalarını görmek üzre teıkil edilecek münferit hakimli asliye Romanya hükumetinin Fransa 
mahkemeleridir. Ölüm ve 10 sene veya daha fazla ağar hapis hük(imetinin telkinile müzakera-
cezalarını müstelzem işlere bu hakimlerin riyaseti altında bulun- tın Pariste icrasına talep etmiş 
dukları yerde veya en yakan mahkemelerdeki hakimlerden ikisi- olduğu söylenmektedir. Ancak 
nin inzimam ve iştirakile heyet teşkil olunur.,, Sovyetlertn ce't'abı henüz Bük-

Muölll mlerJn terfi zamları reşe vasıl olmam1ştır. Hali hazır-
Maarif encUmenl tefsiri 16ylha halinde haz1rladı da müzakerab cereyan etmekte 

Ankara, 3 (Vakıt)- Geçen celsede hararetli münakaşaları olan Fransa. Rusya ve Leb:stan· 
muc"p olan ve tdkik edilmek üzere Maarif encümenine iade Rusya ademi tecavuz misakları· 
edilen mualJimlerin terfi zamları hakkındaki tefsiri Maarif encü- nın Kellog misakından ve Litvi-
meni tetkik ederek Jayıha halinde hazırladı. Buna göre muallim- noff protokolundan daha kat'i 
terin terfi kadroları ağustosta yadılacak ve bu senenin eylülde sulh teminatını ihtiva edeceği 
terfi edenlerde bu kanundan müstefit olacaktır. zaonolunmaktadır. Bu misaklara 

Madde şudur: imzalarını vazedecek olan dev. 
1702 numaralı kanunla kıdem zammına müstahak olan mual-

limler 1 haziran 931 tarihinden itiearen 15 inci madde hükmün- !etler, bilhassa arazi ıamamiye-
den müstesnadır. tine riayet etmeyi ve aralarında 

Hariciye vekili bugün gelf yor birine karıı tevcih edilecek bir 

Ankara, 3 tVakıt - Hariciye vekili Tevfik Rüştü bey bu ittifaka iştirak etmeyi ve birbir-

i k lerine karşı hiç bir hasmane ha-akcam saat altıda kalkan trenle Ankaradao ayrı aca ve varın 
-:r b reKenc .. _ 1'1'lali iktısadi muka-

lstanbulda tavakkuf ctmcksi'l.in Abnziye vapurile b.dtuma are- belei biJmisillerde bUlutıo.u .. ._ -~ 
ket ed~ktir. T evli Rüştü beye lira ti ytlk elçimiz Hüs- taahhüt edeceklerdir. 
rcv, iş bankası umum müdürü Celal beylerle Hariciye memur-

v f Muhtelif ademi ticavüz misak-larından uçüncü daire müdürü Hasan as i ve idris Cura beyler 
larının metinleri, yekdiğerinin 

refakat edeceklerdir. 
Izmirde yeni bir tiltiln lmalAthanesi aynı değildir. Romanya maman

ya matbuatı, arazi tamamiyetine 
açılıyor ait teminata mütealhk bir mad-

Ankara, 3 (Vakıt) - Diamerikan Tabako şirketinin lzmirde deyi ihtiva eden bir misakın 
yaptırdığı tütün imalathanesi yakınında açılacaktır. İmalathanenin haiz olacağı ehemmiyeti ve bunu 
gUmrUğe gelen alat ve edevatının çıkarılması için şirket iktısat Romanyanın Basarebya hududu-
vekaletine müracaat etmiştir. nun nizamen tanınmış manasına 
Sarıyer bakır madeni imtiyazı feshedildi geldiğini gizleıııerneı,tedir. 

Ankara, 3 (Vakıt) - Istanbul Sarıyerinde bulunan bakır ma· 
denini işletemediğinden dolayı Ali Hayrı beyin imtiyazı feshe
dildi. Bu madeni hükumetin işleteceği söyleniyor. 

Meclis yarından itibaren her 
giin toplanacak 

Evka ita tasarruf, la§vedllen memuriyetler 

Irak sa, veklll Nuri paşa 
ile mUzakere 

Ankara, 3 (Vakıt l - Irak baş 
vekili Nuri paşa ile müzakere 
devam etmektedir. 

ır ekzip 
Ankara 3 (A.A.)- Son Posta 

gazetesinin iki kanunusanide Irak 
hüufımetininBarzak harabisinden 
bir kısmına Asurilere vereceği· 
ne dair yazılan haberlerin aslı 
olmadığı gibi, Barzat şeyhinin 
de Asurilerle şimdiye kadar hiç 
bir ibtilifta bulunmadığını Irak 
sefareti Anadolu Ajansına beyan 
etmiştir. 

BUtçe Meclisten geri ahn• 
mıyacakbr 

Ankara, 3 (Va!kıt) - Maliye vekA~ 
Jeti bütçeyi meclisten geri alnuya.cakıo 
nr. Vekfılet vergi kanunlarmm tadil· 
lerinden sonra yapi!an tahsilfttı bir 
tezkereyle meclise bildirecek. Bütçe 
encümeni de la)ihnyı ona göre tadil 
decektir. 
GUmrUk ve lnhlsarler veklletl 
mUsteşar1 Adil B. işe ba,ladı 

Ankara, 3 (Vakrt) - Gümrük ve 
inhisar vekaleti müstşın Adil bey, 
bugün \"azüesine başlamıştır. Kendisi 
le görüştüm. Bana şunlan söyledi: 

- Umum mildUrlüklerln Ankarnyn. 
nakli için tetkikat yapryonız. Henüz 
takarrür etmiş bir şey yoktur. 

ihtisas mahkemelerl nere• 
lerde olacak 

Ankara, 3 (Va.kıt) - Adilye veka. 
leti kacakcdan muhakeme ~e!t 
ıızen ı~n ewıea!'.l\ IJll·• ...... ~ 

leriuin nerelerde olaca.ğı.ıµ henüz tes
bit etmemiştir. Mallkemelerin nereler 
de olacağı bir komisyon tarafından. 

tethik ve tesbit olunacaktır. 

iki gUnde 3000 beyanname 
Bu aya ait tahdit listesi üze

rinden mahsup yapılarak beyan
name tevziine dün de Istanbul, 
Sirkeci ve Galata gümrüklerinde 
devam edilmittir. Gümrfik ida· 
resinin verdiğ; malumata göre 
iki gündenberi tevzi edilen be
yannamelerin adedi Oç bini geç· 
miştir 

Bu ayın listesine dahil bulu-
nan kahve, çam, pamuklu men
sucat ve mücellit kiğıdı tama
mile çekilmiştir. 

Ankara, 3 (Vakıt) - Yarın mecl ste ihtikar kanununun 2 inci 
müzakeresi, lzmir Gazi baykelinin gümrük resminden ve muamele 
verg;sinden istisnası kanuniyle EvJ<af bütçesind~ . yapılan mü~~
kale ve tadilat müza"ere olunacaktır. Yarından ıtıbaren mechsın 
her gün toplanacağı söleniyor. 

Evkaf bütçesinde tasarruf maksadiyle ban memuriyetler lagve· 

30 senelik siyasi esrarı 
ifşa ediyoruz 

dilecektır. Lağvedilecek memuriyetler şunlardır: 
AYUkat ve muavini, lstanbul Evkaf müdürlüğü varidat mildiriyeti, 

viliyelerdeki tetkiki hesap tahakkuk ve tahsil memurlarından iki 
tanesi, zeytinlıkler müdiriyeti ve katibi, muhafaza memurları kad
rosundan iki tane süvari muhafaza memuru, dört te odacı. 

Buna mukabil yeniden ihtas edilecek olan memuriyetler şunladır: 
70 lira maaşlı umum müdür muavinliği, 45 lira maaşlı Istanbul 

Evkaf müdülüğii için bir varidat müd.?~iyeti, kırk 1.ir~w ?1aaşlı mah: 
lülat mdürlüğü, 30 lira maaşlı mahlulat mubammınlıgı, 70 ve ellı 
lira üc,etli takip m"mur'u' hırı, '-O lira •'cretli 3 tane katip. 

Çoban Mehmet 
Pehiv~n 

Edirneli Himmet 
pehlivana mağlup 

oldu 
Haliç idman kulübü dün gece 

şehzade başında Ferah tiyatro
sunda büyük birgUreş müsabakası 
tertip etmişti. Bu müsabakanın 

ağır s1klet güreşinde Coban 
Mehmet Edirneli Himmet peh· 
livana mağlup olmuş ur. 

eni Çin 
Haricive Nazırı 

Şiddetli beya. a,ta bulunuyar 
Nankin, 3 (A.A) - Yeni Çin 

hariciye nazarı M. Chen, fazife-
sine başlamıştır. Mumaileyh ati
deki beyanatta bu'unmuştnr: 

Cemiyeti Akvam mukarrcratı
nın da gösterdiği veçbile ınedeni 
dünyanın arvusuna rağmen, Ja
pon m litarisleri, Mançuride harp 
haline ben:ziyen b r vaziyet ihsas 
eltiler. Yeni hükumetin vazifesi, 

1914 senesinin kanunuevvelinio l b mcı günli Dahiliye nazırı 
Talat B. ltalya sefiri vasıtasiyle Roma dahiliye nezaretine bir 
şifre çektirmişti. ltalyan dahiJiye nazırı sinyor Salandra bu 
şifreyi derhal T alit Paşanın gönderilmesini istediği mahalle 
müstacel bir telsizle bildirdi. Şifreler gittikleri yerde şöyle 
halledilmişlerdi : 

• ıtalyt konsoloshnnesİnin toplarla mücehhez asker ve jandarmadan 
mürekked dört vüz kişilik bir m:ifreze tarafınd:ın ihata ve konsoloshnneyc 
ateş edılerek ka~·asın yarala'ldığı ve konso1oshaneye iltica etmiş olan İngiliz 
konsolosunun orada zorla bittevkif rrnnsız konsolosi)la beraber hapsolunduğu 
. " .. ve ltııl va lıonsolosanun Ita1yıın harp gemisine iltica eylediği .bıldiriliyor .. 

16 KAnunuevvel 1914 Dahiliye Nazır1 : Tallt 

" Evvelki telgrafıma zeyildir : Ingilız konsolosunu derhal ltalyan konııo· 
11 

loshanesine iade ederek telgrafla bildiriniz . .. 
Dahiliye Naz1rı : Talat 

• Acaba bu emir kime verilmiş bu hadise nasıl çıkmıştı ? 
l Tafsilat yarınki "Vakıt ,, ta ... 

1 t;;";;;iyel; :ihayet;:;;"cl(""";;j';- ed;ekti.::--Büyle bir inhizaO:. 

1 caktır. Hükumet, Kintcheou'yu millete taze. bir ku~vet ver.ecek-
her ne bahasına olursa olsun tir. Nasıl kı vahşıyana bır su· 
önüne geçilemiyecek o an inhi- rette elrie edilm'ş olan her za· 
zama kadar mudafaa etmesi için fer, bir milletin şerefini payımal 
Mareşal Tchang - Sue - Liang'a eder ve beşeriyet nazarındaki 
verilmiş olan talimab ibka ede- nutuz ve itibarından düşürür. 
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Operet Batan dünya 
Doğan memleket 

Birçok insanlara rasgeliyorum. 
111

- Berbat diyorlar. Bt'rbat, dünya 
mahvoluyor. 

"'-Neden? 

Tıp Fakültesinde 
Milderrlslerin maaşı arttı, fakat hasta

nedeki yataklar azaldı, deniliyor 

.. _ 1914 ten evvelki dünya bir cen• Gerek Türk tebabet aleminde, rar doktorların eseri değildir. 
netti. Büyiik harp bu cenneti harabe gerek fakülte muhitinde mühim Bunu hukukçular böyle muvafık 
haline koydu. Büyük harbin gübre- mevki sahibi bir zat mubarrirle· görmüşlerdir. Hiç olmazsa bu 
Jiğinde, yirmi milyon insan kanını.ı rimizden birine Tıp fakültesinin tarzda bir karar verildikten son· 
rulndığı, yirmi milyon insan cesedi. yeni vazıyeti hakkında çok şa- ra onu ikmal etmek de lazımdı. 
nin, kemiğinin kabarttığı tarlada ye. k 1 b tt Madem ki bütçe zaruretinden 
tisen yeni insan, başı boş bir ha.> van yanı dik at o an şu eyana a 
gibi etrafn saldırıyor. Ne eı::ki düzen bulunmuştur· dolayı hastaların ve hastanelerin 
kaldı, ne dernek. Ne edep, ne Iıaya ! - Biliyorsunuz ki darülfünu- tahsisat mı kesmek lazım geliyor. 

* "' ı:ı nun diğer ıübelerinde olduğu O halde Haydarpaşadaki fakülte 
Bu sözleri Britanyanın kumas tile- gibi tip fakültesinde de bu sene hastanesini yo~ farzetmek ve 

caTınrn ağzındnn iı:;ittiğim zam:ı.r: ha,·. Barem usulü tatbik edildi. Va-
ret t · B ·· ı · ona göre yeni tedbir düşünmek-e mıyorunı. u soz er, Ilritany.t kıa bu suretle muallimlerin ve 
fopraklarrnr kendi bah!:eleri halin<' de iktiza ederdi. Çünkii tıp fa-
koyan yirmi altı lordun dudakların- müderrislerin maaşlarına zam ya- kültesini bugünkü şerait daire-
dan "'rzdığı 7,.ıman hic tuhaflık hisset- pılmış oldu. Fakat diğer taraftan sinde üç yüz yatakla bir hasta-
nıiyorum. fakültenin hastanesine ait olan 

neyle birakmak fakülte talebeBcrlinde Mla çizmesiyle dola-=:~ın tahsisattan krsildi. Yani hasta-
1 914 t lk" r sine tebabet fennini hastalar mera i en ewe 1 dünyaya hasret ne yatakları hemen hemen ya· 

nerali 914 ten evc\•lki dünyaya hasret l iizerinden değil, kitaplar üzerin· 
,.c· erse hnklrdır. rıya indi. T etrisat evazımı me- k 
~ d ı den ve ezberden öğretme müm-

1 lülfı. sh-il elbiseye bedenı·nı· uy • sarifi de bu tahsisata ithal e i -
1 

kl 
küo olabiJecegini kabu etme e dur:ımıyan I\nyserin hassa b't· b di. Bunun için de hastalara 

·· ı za 1 1 u. mümkün olabilir. nu E~Y er e tabii bulmalı.... verilecek gıda parasından tasar-
~ "' :r. ruf edilmesi gibi .bir netice mey• Binaenaleyh tıp fakültesiyle Is-

•. 914 ten evvel beyaz kan taşıyan 1ıı. dana çıktı. tanbulun şehir hastaneleri ara-
gıJ,z lordlnrı, Londrnyı zh·aret edeı~ l'ive edeyim ki hastanenin ve smda herhalde bir teşriki mesai 
'T~p ., d . 
... .. :>n as. za !!leriyle bir sofrada ye· hastaların tahsisatından keserek usulü bulunmak lazımdır. Aksi 
~~k yemeği ~erefsizlik addettikleri muallim ve müderris maaşlarına taktirde Türkiyede Tıp fakültesi 

Çl!'l sarı ırkın nsfü:adelcri ancak be - d 
ya:ı; ır'nn ""'al t · 1 . 1 b b zam yapmak suretile verilen ka- yok demek daha doğru ur. 

·~ e sız crıy e era er ye· ======================:::===::==:==:::;=:== 
m::: yemişlerdi. D ·· ı b J Kadınlar birliği 

!)14 fon e\'"Vel ilim, insnnl:ırı fab=ı- ar ll aceze a OSU 
1::1· tnbaka ayırıyordu: Beyaz ırk en j çi n Erkekler birhfii teşkili hak• 
l tte. Ondan sonra n sırayla bütün kında ne diyor? 
~·:ıar sayılıyordu. !J'ıpkı Hindistan• DUn beledivc;;c,o bir lctima lzmirde teşekkül eden erkek-
c 

1 
i knst'lar gibi. llim. beynz ırkın yaplldı ler birliğinin Kadıntara karşı a-

destancısı .. ·dı. D ld kl b 
.7 ün saat üç buçukta beledi- leytar bir cephe a ı arını u 

!J14 ten evvel devletlerin hukuku yede •ehir meclisi salonunda yüzden lzmir kadınlarıyla Erkek-
aŞnr ı yukarı Brahma'mn lmst'lanna " d 'd 
b Darülacezeyi islih komitesiyle ler birliği azaları arasın a şı • ~nziYen l>ir hnher içindeydi. Beyaz.. detıı· mu··nakaşaJara başlandıgw ını 
l:ı.rın ··ı ı · ·· tt• d'. ·· Dariilaceze balosu hazırlıklarile o en crı us ın u, obür ırklar dUnkü nüabamızda yazmıştık. 
''nhşi .. Beyazlar onlar üzerinde (Tem- meıgul olan komit,,. ıuüıterek D 
"İn ı "'r1nne\ --met h;,. İ\.l&aıa yapmışlardır. ictimaa ün Kadınlar birliğinde tertip 

f~ta b ldak· F edilecek piyango km ictima :.var· n u ı 'ransız konsolosu, Belediye reiıi Muhittin B. riya- ~ "" 
Tnhrand:ıki İngiliz konsolosluk mah- B dı. Bu piyanko hakkında maıii· 
m • . se~ e.tmiştir. ir saat kadar sii- J ·d k d 
1 ~··e~ı rnübn!';iri, Giiynndaki mfü;fem- mat a mıya gı en ar a aşımız 

e kumnndnru sanki (Gustave le ren bu toplantıda 4 şubat akşa- lzmirdeki Erkekler birliğinin hü-
llonne'nun) (Yü~tsek ırk) mı verilecek olan Darülaceze cumları hakkında birlik azala-
na•ı:ır-:yes:nin birer zcvT.ek icra memt:• balosu hazırlıkları ve Darül,ce- rındao bazılarının fikir ve mu-
ruydu. zeye yeni varidat temini mesele- talealarını sormuştur. Efzayiş 

• • • Jeri görüş'ilmüştür. Muhittin B. Suat hanım rahatıız bulunduğu 
1 

914 
ten evvel Alman ordusuna ait bu içtima hakkında demiştir ki: cihetle Erkekler birliğinin teşek· 

>lr mitralyoz (Zengibar) n çıktıfu za• ı. l d h b d 
ın o·· - Balo ve ıslah komiteleri KÜ ün en a er ar olamadıg-ım nn renkli ndaml:ı.r yeni misdirin J d b 
ctrrfına toplruurlar, Alman onbaşı_ azalarını biri birleriyle tanıştırdım. söy emiş, iğer azı hanımlarda 
larrnn sorarlardı: Darülacezeye varidat temini ga- bir şey söylememek tarafını il· 

.. _ Yemiş Yer mi?... yesile teşkil edilen bu komiteler tizam etmış?erdir. BirJik reısı 
On başı cevap verirdi: 1 b 1 . d Latife Bekir hanımsa şunları söy-

evve a a o ıçin, sonra da iğer lemictı"r.· 
"- Yer!... "d b 1 b l ... 
"' 1. varı at men a arı u mak için ''Kadınlar aleyhı"nde bı·r erkek 1 er ıJer, misafire hurma getirir - kJ d B 

ler mitr 1 •· ·· çahşaca ar ır. irçok kıymetli birligw inin teşekkül etmesine şaş-ı ' . n yozun ağzma yerleştirir - h b l • d h'l b r 
~dı_ Ve nı.itrnJyöz hurmayı na..c;ıl anım ve ey erın a ı u un- tım. Eizım teşkil ettiğimiz birlik 
~Yor diye ctrnfına biı-&ir1erdi. O za- dukları bu heyetin mesafsinden erkekler aleyhinde çalışan bir 
.. t:nf <>nbaşı, mitralyozu açar ,.e ateş fakir çocuk ve kimsesizler için teşekkül değildır ki, erkeklerin 

a 
1 

kavururdu. hayırlı neticeler elde edilecek- böyle bir teşekkül yapmalarına 
* • • tir . ., lfizum lıaııl olsun. Bütün kadın 914 ten l . • 

bi sefirl .evve TUrk1yeye gelen ecn('• içtimadan sonra davetlilere bir birlik ve cemiyetlerinin gayeleri 
"'alı·Jerf erı Ya babıfilinJ·n ta, .. ı·n edece;;.ı· f ·ı kad nl d 1• • t ··d·· t 
'' J 0 çay ziva eti verı mi,,;tir. ı ar arasın anı esanu u c-' mutas fi 
inha ed aı-n arı, m~murları min, fakir ve kimscsı·z çocuk ve er. Sulta d 
tasdf'.{ Cd~ n an Mnra cnlar i{a mazan kadınJara uardımdır." r, Yahut d k" 1 I . l , 
Türk pa.,cıaJarı arasında .?peı: ~~tyl· c Istanbul mi.ıftülüğünden~ Maar•tt• 
buh1p nükteler a munascm: er • '·· 

. . . )nparlar Ye bö ·l Kanunusaninin C:o' uzuna mü-
gün geçınrlerdi. ) ece Maarif mUfetişterJ 

* • • sadif cumartesi günü ramazanı Maarif vekaleti rnüfetişlerinden 
Bir zamanlar Alma şerifin iptidası olduğu ilan olu- Hikmet bey bir kaç güne kadar 

nya h · · · nur 
nazırlığı yapmış olan F Y..··adncı.}c•===·============ teftişlerde bulunmak üzre lzmire 
V h . on .nı erlenı· ·d k • 

e ter, hır zamanlar da İsta:nb onun sıhhatile alakadar olmaktan gı ece tır· 
Alm~~ .~levlcti~i t"ms.iJ etmişti. ulda kendmi kurtaramaz.,, Bir müddetten beri Diyarbe-

Buyuk harbm kurucularında b" . Edip, terbiyeli Piyerlotini.n Tür· kir ve civarında teftiş seyahatin-
olan Kiderlen Vchterin 926 da 1~ ~rı kiyeyi "l\lezarlık ve Servi,, diye söy. de bulunan Harun Rre it bey de tc 1 • aru:-

1nsılan (Hususı multabe~Jer) · lediğini hepimiz biliriz. yakında {ehrimize gelecektir. 
A .. 'ın:ı. .. n gözüyle Tüdı:iycnin n:ı .. 11 •• 

1
• * * * 

liild • ..., go Tatll mUnasebet yle 
lst u&•ünü anlatır. Bu mnğrur adanı 914 ten evvelki dünya bizim için Sömestr tatili dolayısiyle Ana· 
l an'buJda köpeğinden başka ıneşgul böyle bir dünyaydı. 914 ten evvelki dolunun bı'r cok yerlerinden, 0 acaıc bir şey bulamamıştı. 

17~_ dünyayı hasretle ananlar bizim ara• 1· b · d · Ak .. 
h 

.. ~tabın 5a .. ·faları (Kont do·· ısır~- tati ı şe rimız e geçırmc uzre 
.7 ~ nnzda hislerini bile ithalat emtiası ha· k 

l"aYnt) ın s:hhatine onun devlet rica- Jine koyan zavallılardır. Batan bir mualfimler gelme tedirıer. Bu 
ıne olan münasebetlerine dairdir. dünya var. :Fakat bu dünya bir şey mualJimler ayın dokuzuncu cu· 
·ık lO haziran 907 tarihinde kontun batırmak için kurulmuş bir tuzaktı. martesi günü tekrar vazifeleri 
~ ~efa .Asyaya adım atuğını SÖ.}·1cr. Dostlar batan bir dünyanın yanın- başında bulunmak mecburiyetin-

• ŞA~ hır sayfasında (134) köpeği • da doğan ,., taptar.e km"\·etıeriyle ha- dedirler • 
~n bır J>aşa gibi oturduğunu anlatır. zırJanan Türldyenin iimidiyle yeni Llseler muhasibi mes'ullüDU 
t ontun .. arabada bir p~a gibi dolaş· gijnlere, yeni hayata yürüyoruz. Öteden beri GalataEnrayı Ji-
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Darülbedayi tiyatro 
mektebinde açılan 

ihzari kurs 
Belediyenin şehrimizde bir o

peret tesisine karar verdiğini 

yaımışhk. Bu kararın ne suretle 
tatbik edilebileceği ve operetin 
nasıl vücuda getirilebileceği hu· 
susları belediye reisi Muhiddin 

beyin riyasetinde müteşekkil be
lediye hars müesseseleri komis-

yonunda uzun uzadıya tetkik o
lunmuş, şu neticelere varılmıştır. 

Operet san'atkirı yetiştirilme
si işiyle esaslı surette meşgul 

olmak üzere Konservetvarda 
ayrı bir sınıf açılması kar arlaş
tırılmıştır. Komisyonda konser-

vatvar talimatnamesi tetkik 

edilirken bu cihet nazarı dikka
te alınacaktır • Bu vaziyete 
göre esaslı bir operet teıkili 
en az üç dört seneye müte-

vakkıf bulunmaktadır. Esasen iyi 

bir operet heyetinin yetiştirile

bilmesi de daha az zaman zar

fında mümkün görülmemektedir. 

Bununla beraber komisyon 

bir taraftan konsevatvarda bu 

yolda mesaide bulunmakla bera

ber diğer taraftan Darülbedayi
de de şimdilik hazırlanması 
operetten daha kolay olan Musi-

kili komediler oynanmasını ka

rarlaşlırmıııtır. Bunun için de da

rülbedayideki tiyatro mektebinde 
ihzari bir kurs açılmıştır. Bu 
kursa devam edecek olanlar 

tiyatro mektebinin esas dersleri

ni okumakla beraber aynı 

zamanda ses ve beden terbiyesi 
umumi dans , balet ve saire 
dersleri de alacaklardır. 

Darülbedayideki ihzari kursa 
lazım gelen muallimler tayin 
olunmuş, kız ve erkek talebe 
kaydolunmuş ve tedrisata baş
laNlmıştır. 

Bu sene tiyatro mevsimi bit
meden bir komedi müzikal tem-

sil olunması mukarrerdir. Bu se
ne oynanacak eserin musiki ta

rafının, musiki tahsilini Viyanada 
ikmal etmiş olan Ferit bey is-

mindeki genç san'atkir hazırla
maktadır. 

Adliyede: 

Bir Müntehirin Resmi 
Neşrolundu§u için uAkşam,, 

gazetesi dava edlldl 

Yeni matbuat kanunu muci

bince salahiyettar makamdan 

neşir müsaadesi alınan bir inti

tihar vak'asını tesbit ederken, 

bu kanuna nazaran her ne su
retle olursa olsun neşrine imkan 

olmayan müntehirin resmini bas

tığı noktasından, müddeiumumi

lik "Akşam,, ga?etesini dava et

miştir. Evrak, lstanbul üçüncü 

ceza mah1 emesine verilmiştir. 

lzmlrln ihracat. 
Kanununu evvelin on yedisin· 

den yirmi beşine kadar lzmir 
limanından aşağıdaki maddeler 
ihraç edilmiştir: 

652 000 kilo Arpa, 5389 kilo 
Afyon, 78497 kilo halı, 118,230 
Pamuk, 650435 kilo Palamut, 
931,486 kilo Tütün, 251 ,280 kilo 
Üzüm, 1702 kilo Zeytinyağı. 

Makdonaldın 
Mahrem mektubu 

İngiltere baş eld)j l\f. Mac Donald 
F'rnnsa başvekili l\1. I.avare mahrem 
bir meMup göndermiş. Bu metubun -
da lngil1ereyle Fransa arasmda bu -
giinl"ü mühim Anupa meseleleri üze
rinde te~riki mesni imkanlarını ara• 
rnak arzu u izhar ed!lmiş. Bu haber 
intişar eder etmez rransız ba.,.c;yekili 
gazetelere bir ne' i tekzip gönderdi. 
J.'al\at tekzip Fransız ,.e lngiliz mali• 
ve mütnhn5.5ısları arasında hali ha -
~ırda tetkikat yapılmaltta olduğnndn 
ikj hükumet rei i arasında bugün için 
rnülf1kat yapmanın zamanı olmadığını 
ifadeye inhi ar ediyor. Bu suretli? do
layı iyle mahrem me tup havadisinin 
bütün bütün esassız olmadığı anlaşı· 
Jıyor. Uiz1.at Fransız gazeteleri l\L 
Laval'in tekzibinden bahsederken bu 
ciheti l\aydediyor. 

Hatırlarda olduğu üzere bundan 
bir müddet evvel Fr::uısız maliye nazı· 
rı bir avcu kıyafetiyle ve avculok vesi• 
lesiyle Londraya gide ek lngiliz hü -
ktimet ricaliyle görü ;mi.iştü. Fakat 
bu mülakatların neticesinde tarafeyn 
arasında itilaf' hasıl olmadığt da an• 
Jası]mJs, bilahare yeni te.,ebbiis.-ıtta 

ı ngiliz 'e :Fransız ma.liyc m ütahassıs-ı 
lanndan mürekkep bir iıeyet intihap 
edilerek vazıyet 1etlkik edilmiye baş .. 
Janmıştr. 

Anlaşıldığma göre lngiJiz başvekf· 
linin Fran ız hükumet reisine son 
mahrem müracaatı beynelmilel siya• 
set fıleminde yeni ve mühim bir hadi· 
seyle afükadardır. Bu hadise de ahi. 
ren Amerika kongresi tarafından 

harp borçları hakkında verilen karar-
la tahdidi teslihat konferansının çok 
yaklaşmış olmasıdır. Filhakika A • 
merilm kongresi bir senelik Hoover 
tecili düyun tekl!:fini kabul etmekle 
beraber bunun tahclidini, aym zaman 
da düyun miktarının tenkisini reddet· 
ti. Bu suretle lloover'in teklüi tadil 
edilmiş oldu. 

Bu tadil keyfiyeti Almanya), Mer. 
ıkezi Anupa de,·letlerini ilctısadi Ye 
ımaJi inkırazdan kurtarmak ''azife Ye 

me,1riinde olan İngiltere, Fransa gibi 
bil.) ilk garp devletlerinin vazıyetleri
ıni büyük mü~Ifıta maruz birak,yıor. 
l te Mac Donald'an LavaJ'e gönderdi
ği mahrem meb.1.up bu fevkalade müş
külfıbn neticesidir. 

Belediyede : 
Hamit Bey Ankarada 

ne yapıyor? 

••• 

Üngün evkel Ankaraya giden 
belediye reis muavini Hamit bey 
henüz avdet etmemiştir. Hamit 
bey evvelce yazdığımız gibi be
lediye memurlarının tekaütlüğO 
meselesinden mada, Cafer bey 
isminde bir zatla diğer bazı ce
lepler tarafından belediye aley
hine açılmış olan davalar mese
lesi hakkında da vekaletle te
mas edecektir. 

Davacıların açtıkları davalann 
mevzuu, belediyenin mezbahada 
celep ve hayvan sahiplerinden 
Hayvanları ahıra koymadan abır
resmi almasıdır. 

Po iste: 
Yangını kim çıkardı? 

Beşiktaşta Fırın sokağında 14 
No, la ahşap ve sigortasız evin 
alt katında oturan Ayşe H. is
minde dul bir kadının odasına 
meçhul bir şahıs tarafından gazlı 
paçavra sokulmak suretiyle kas
den yangın ç.ıkanlmak istenmiş 
fakat vaktinde görülerek ateş 
söndürülmüştür. Meçhul kundak-
-çı aranılmaldadır. 

Gelenler, Gidenler 1 
Liman şirketi müdürü Hamdi 

B. , şirkete ait bazı işleri takip 
etmek iizere dün akşam Anka· 
raya gitmiştir. 



Profesörler yeminden 
imtina edince ... 

Italya maarif nazırı M. Babino faşistliği 
izah ediyor 

Telgraflar geçenlerde ltalya 
darülfünun profesörlerinden bir 
kısmının faşistliğe sadakat yemi
nini ifa etmekten çekindiklerini 
haber vermiş, fakat bu hadise
nin mana ve mahiyeti anlaşıla
mamıştı. (Taymis) in Milan m~-

babiriyle (Taymis) in başmuharriri 
bu meseleyi izah ve tenvir eden 
yazılannda şu malümatı veriyor· 
lar: 

ltalya darülfünun profesörleri 
ve yüksek terbiye müesseseleri
nin muallimleri faşist rejimine 
sadakat yeminini ifaya davet 
olunmuşlar ve 1225 muallim ve 
müderristen ancak 11 i bu ye· 
mini ifa etmek istememiştir. Ye
minden imtina edenler arasında 
çok maruf simalar bulunuyor ve 
bunlar bu şekilde bir yemin ifa
sına mecbur tutulmayı bir tazyik 
sayıyorlardı. Onların bu noktai 
nazarına iştirak edenler az de-
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Fırka 
Teşkilatında 

Muhtelif yerlerde hanımlar 
idare meclislerine seçildl 

Kongreler bitti 
Cumhuriyet Halk Fırkasının 

lstanbul vilayeti teşkilatının 931 
senesi kongreleri kimilen bit
miştir. 

Bu münasbetle fırka vilayet 
idare reisi Cedet Kerim bey 
dün bir muharririmize şu beya· 
natta bulunmuştur : 

Fırka te kilatımızın bütün 
karye kongreleri tamamen bit
miştir. Bu kongrelere ocaktan 
76700 kişi iştirak etmiştir. 

Binaenaleyh vilayetimiz dabi
Jitrde bu kongreler münasebetiyle 
bir buçuk ay :zarfıoda 76700 
vatandaı fırka millet, vatan me· 
sailiyle bilfiil meşgul olmuş ve 
iemali serbestiyle cereyan eden 
bu çok kıymetli münakaşa ve 
Jfıutalaalar neticesinde iyi esas
lar tesbit edilmişiir 

Arkadaşlarımızın ve halkımızm 
gösterdiği büyük alakayı fırka 
ve memleket için şayanı iftihar 
görmekteyiz. Muhtelif mevzular 
üzerinde elde edilen bu netayiç· 
ten ıelahiyetimiz dahilinde yapı
lacak olanlar ayrılmıştır. Diğer· 
leri umumi merkezimize arzedil~ 
~ek üzre bulunmaktadır. Nızam· 
namemizde fırkamıza girme şart
ları arasındaki "milli mücadeleye 
aleyhtar bir vazıyet almamış ve 
bu gibi taazzuvlara dahil olmamış 
olan ve siyasi seciye itibariyle 
menfi bir ruh taşımamış olduk
ları mütebariz bulunan heı· Türk 
vatandaş Türkçe konuşmakta 
bulunmuş, Türk kültürünü ve 
fırkanın bütün umdelerini benim
semişse fırkaya girebilir,, kaydı· 
na göre iki senedenberi kadınlar 
da fırkamıza girmektedir. Bu 
itibarla bu sene kongrelerimize 
birçok kıymetli hanımlar da işti· 
rak etmiştir. Bundan başka Emi
nönü, Kadıköy, Beşiktaş, Beyoğ
lu kazaları idare heyetlerinde de 
vazife alan hanımlar olmuştur. 

Yeni seçilen idare heyetleri ka
milen vazifelerine başlamıştır. 
Arkadaşlarımızın ve muhterem 
halkımızın daimi müuheret ve 
irşatlariyle bu sene daha iyi ne· 
ticeler alacağımızdan eminiz. 

ğildi. Onun için bu hadiseyi mü· 
teakip ltalyada ilim hürriyetinin 
tesisi için birçok ecnebi memle
ketlerde beyannameler intişar 
etmiı ve bu beyannameleri oku
yanlar, ilim hürriyetinin müdafi-
lerine karşı mütehassis olmuş· 
lardır. 

Bu vazıyet karşısında kıym-

metli bir ilim adamı olan ve 
müteaddit felsefi eserler yazan 
ltalya maarif nazırı Sinyor Ba
bino Guilyano meseleyi izah 
etmek istemiştir. 

Sinyor Babino,ya göre faşistlik 

basit bir hareket değil, ltalya 
devletini kurtaran yeniletici 
fikirdir, 

Faşistlik, yalnız Siyasi bir cep
hesi olan hareket değildir. Fa· 
şistlik bütün ltalya ıuurunu, bü
tün ltalyan bayatını, ve bütün 
ltalyan harsını yenilemeyi istih
daf eden bir harekettir. Faşistlik 
bir hayat görüşü, ruhani cephesi 
olan bir felsefedir. Bu felsefe
nin iJk esasları, vazife ve disip
lindir. Bu gün ltalya devletinde 
haklardan fazla , vazifelerden 
bahsedilmez. 

Italyada devlet, bütün milli 
hayatın oigehbanıdır. 

ltalya Maarif nazırı diyor ki: 
"ltalyanın şuurunda yeni bir 

din hissi, yaratıcı eserlere ve 
mücadelelere yeni bir iştiyak, 
yeni bir mistik his uyanmıştır. 

Bu his, yeni milli fikirle, yan; 
''ltalyanın kutsi bir kıymeti ha7 
olduğu,, fikriyle birlikte uyandı.,, 

ltalya Maarif nazırı daha son· 
ra faşistlik irfan vo hars hay b- -

na bir istikamet vermek, irfan 
ve hars hayatına yeni bir damga 
vurmak istediğini anlatmış ve 
şu sözleri ilave etmiştir: 

"Biz devlette ilahi bir ihtişam 
bulunduğuna kaniiz, onun için 
devlete itaat etmekten zevk du-
yuyoruz. Devlet, yalnız harici nı
zamın muhafızı değil, bütün mil
li hayatın muhafızıdır. Biz kül-
türümüzde, faşistliğin bütün ru· 
hani zevklerini duymak, kültfü ü· 
müzün, yeni Italyan ruhundan, 
an' anelerimizin şanını aydınlatan 
nuru almasını istiyoruz.,, 

Kibrit fabrikası 
inşaat bitmek Uzere 

Verilen malumata göre kibrit 
inhisar şirketi hükumete olan 
on milyon Dolarlık borcunun se
kiz milyouunu vermiştir. Müte
baki iki milyonu da hükumetin 
emrine amade bulunmaktadır. 

Hükumetle arasındaki muka
velename şeraitinden olarak şir
ketin Büyükderede yaptırmakta 
olduğu kibrit fabrikasının inşa
atı bitmiştir. Bu ayın nihayetine 
doğru fabrikanın ilk tecrübesi 
yapılacaktır. Temmuz ayına ka· 
dar işlemesi lazım gelen fabrika
nın istihsal kabiliyeti 35 bin san
dık, yanı, 175 milyon kutudur. 
Bu mıkdar memleketimizin bir 
buçuk senelik ihtiyacına tekabül 
etmektedir. Bu hesap fabrikanın 
kısmen faaliyet halinde buluna
cağına göredir. Eğer fabrika 24 
saat mütemadiyen işliyecek olursa 
bir senelik istihsalatı memleke
tin dört senelik ihtiyacına teka
bnl edecektir. Bu fabrika inşa· 
atında Sinoptaki eski fabrikanın 
metruk makinelerinden istifade 
edilmiştir. 

Fabrikada şimdilik üç yüz 

Otomobil 
Kazalarına 
Karşı 

( • c zenı 

MUellifl : Nizamettln Na;df 

D finesi ) 
Ressamı : MUnif Fehim 

Y eşllhilal cemiyeti
nin dünkü içtimaında 

Yeşil Hilal cemiyeti merkez 
heyeti dün saat beşte Mazhar 
Osman beyin riyasetinde fevka

-Birak o biçakları .. Boğuveririz olur 
biter .. Cellatla, yamak yürüdüler .• 
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lade bir içtima yapmıştır. 
Evvel! Cemiyeti akvam l ıllı· 

ğına Yeşil Hilal mesaisinin gön
derilmesi hakkında beynelmilel 
içki düşmanları cemiyetinden ge· 
len mektup okunmuş ve buna 
cevap gönderilmesi kararlaştırıl· 
mıştır. Ayrıcl istenen malümat 
Sıhhat vekaleti vasıtasile Cemi
yeti akvama gönderilecektir. 

Bundan ıonra mekteplere içki 
aleyhinde levl?alar gönderilmesi 
kararlaşmış. Usküdar kız san' at 
mt::ktebinde Fahrettin Kerim, 
Şişli Terakki lisesinde Ali Riza 
beyin içki aleyhindeki konferans 

Baki hemen ayağa kalktı. ] 
Öbür iki cesedi, yani Aliişla arka

daşını ayaklarından çekip kapıdan 
dışarıya sürükledi. Sonra şehzadeyi 
gücü yettiği kadar doğrultarak ku -
yunun başına götürdü. 

- Yarası yok .. 
- Evet .. Bayılmış olsa gerek.. 
Yahya efendi fenerini yere biraktı. 

Bir kova su çekti. Bu suyla Ilaki şeh
zadenin başınr, yüzünü ıslattı .. 

Derin bir iki nefes aldıktan sonra 
gözleri açıldı l\fehmedin .. 

- Neredeyim ben? 
Baki hemen cevap verdi: 

- Müftü efendinin hanesindesinit. 
efendim .. Müftü efendi i~te .. Bende -
niz de Kaza<;ker Bakiyim .. 

Şehzade elini alnında gezdirdi.. He 
nüz kafa.-;ını toparlıyamamıştı. Aptül
halim bir yumruk atmıştı ama pir 
yumruk atmıştı. 

Kapının kol demirini yurdu!dan 
sonra iki şair şehzadenin i!!ü kolunu 
geçerek, yavaş yavaş konağa doğru 
ilerlecliler. 

• • 

verdikleri , yılbaşında cemiyet 
tarafından içkiye düşman olunuz 
cümlesini havi zarflarm her ta
rafa dağıtıldığı ve bundan son
ra da zarfların tevzline devam 
edileceği heyete tebliğ edilmiş, 
kaza yapan şoförler meselesi et
rafında müzakereye geçilmiştir. 

• Bu bahis etrafında söz alan • • • 
Bu sırada sarayda kanlı bir hadi

azalar son zanıanlarda adetleri se daha cereyan ediyordu. 
ziyadeleşen meyhanelerin çoğal- Darülseade ağası sfü ile araya 
masını teessüfle karşılamışlar ve dönünce, sur dibinde atları başıboş 
yapılan kazaların sebebini bir bırakmışlar yalnız, terkilerdeki çek• 
doktor ve ruhiyatçı gözile tetkik meceleri alarak saraya girmişlerdi. 
ederek mütalea, beyan etmişler- Ağa doğruca dairesine girdi. Odanın 
dir. Neticede küullü meşrubat ve perdelerini indirdiler. 
zehir iptilasının milli bünyede Beş kollu bir şamdanda bir mum 
açtığı tahribatin halka bildiri!- yanıyordu. Habeşi öbür mumlan da 
m,.1 j, Avrupa memleketlerinde tutuşturdktan sonra .. Çekm~celeri şöy 

.J le bir muayene etti. 
.auğu gibi memleketimizde de 

halka kazaların sebebini anlatan Bunların biri som fil dişinden 
·ı l f" l · mamıildü. Diğeriyse altın kakmalıy• sergı er açı ması, şo or erın her d 

hangi bir suretle olursa olsnn~ ,_ ı .. _ H " .• 
1 1 1 

B · k' 
. . . • e--.0 şey er >e.. enım ı 

:ı;cbır ve ıçkı kullanm11tırıoa. manı epey ağırdı .. Ya enııııı.a. •• 
olunması, ku au1lnlann elınden _ Benim.ki de ağanı.. 
derhal ehliyetnamelerinin alın- _ Açalım şunları bakalım .. Mera-
ması, seyrüsefer talimatnamesinin kımdan çıldıracağım.. 
tatbikinde ihmal ve mübalatsız-
lıkları görülenler hakkında ka
nuni takibat yapılması, şehir da· 
bilinde işliyen otomobillerin ya· 
pılışında sür'atlerinin tahdit olun
ması, zehir ve sarhoşluk iptilası 
yüzünden olan kaza fotoğraflan· 
nın teksir ve tevzii, meyhane· 
lerin tahdidi, mahalle aralarında 
ve dükkanlarda içki satılmasının 
men'i, hükumetten mümkün ol-
duğu kadar içki sarfiyatının tah· 
didi hakkında ricada bulunulması 
kararlaşmış, içtima bitmiştir. 

Diğer taraftan aldığımız ma
lumata göre, Dahiliye vekaleti 
kaza yapan şoförler hakkında 
şiddetli kararları havi yeni bir 
talimatname hazırlamaktadır. Bu 
kararlar arasında kaza vukuunda 
derhal ehliyetname istirdadı ve 
şoförlerin Bakırköy emrazı akliye 
ve asabiye hastahanesine sevke
dilerek muayyen bir müddet zar
fında tahtı müşahedeye alınma
ları gibi maddeler vardır. 

Raşit Rıza tiyatrosu 
Yakında Şehzadebaşında 

açılıyor 

• 
ROULETA BiLLE 

Siyahlı Kadının 
Kokusu 

filminde tekrar temsillerine 
başlıyor. 

amele çalıştırılacaktır Kibrit ku
tularının yapıldığı Küknar ağa
cinın memleketimizde bol bulun
duğundan kutularımız kendi 
ağaçlarımııdan yapılacaksa da 
kibrit çöplerinin yapıldığı Kavak 
ağacının biz de mebzul olmadığı 
ve bunun için fabrikanın bu 
ağacı kütük halinde Avrupadan 
getirteceği söylenmektedir. 

- Ben de ağam-
- Sen de mi merak ediyorsun? 

Neye merak ediyorı-;un? 
Habeşi garip bir nazarla genci 

süzdü. Fakat o bu bakışın farkında 
değildi.. 

Kama :nı çekti. fil dişi çekmece • 
nin iki kapağı arasına soktu; diziyle 
çekmeceyi bastırarak kamayı oynat• 
tı: 

- Çaat! .. 
Çok fazla km'Vet sarfetmiye lü. 

zum kalmadan kapak açılmıştı. Ay
nı zamanda il~i arrzi ortağın gözleri 
de fal taşı gibi açılmıştı .. 

Hayret etmişlerdi. Nasıl hayret et
mesinlerdi ki bu çekmece, beyaz, kır
m.12:1, mavi, yeşil, bir sürü kıymetli 
taşlarla ağız ağıza doluydu .. 

Delikanlının heyecandan dili tu -
tutulmuştu. Bu yedi batna kadar bir 
aile};, en mutantan, en depdebeli se
fahatler içinde yaşatmıya kflfi, muaz
zam bir servetti. 

Ağa şaşırmıştı. 

Delikanh, ellerini taşlara değdiri· 
yor, sonra "acaba elmnslanmış mı., 
gibilerden parmaklarını titrete titre. 
te kollarını kaldırıp, ellerine bakıyor
du. Ağa, bir an, onun delirmesinden 
korktu, sonra birdenbire gözlerinde 
bir şeytanet parladı: 

- Hadi .. Obür çekmeceyi de aç .. 
• Bunların hepsini sana vereceğim .• 

Delikanlı gayrete gelmişti. Kama· 
sını yarığa so1<tu. Bir dakika ·onra, 
altın kakmah çekmece de hazinesini 
meydana. çıkarmıştı. Bunun içiyse 
tıka basa Selimi altınlarla doldurul· 
muştu. 

- Ağa derhal çekmecelerin kapak. 
larını kapadı: 

- Şimdi - dedi- Uyuyalım. Sa
bahleyin bunları paylaşırız .. 

Delikanlı bu sözleri duydu mu duy
madı mı, orası kestrilemez.. Fakat 
muhakkak ki gözlerinden uyku akı• 
yordu. At üstfrnde gitmiş gelmiş, ge
mide söyle hafif tertip bir iki saat 
ancak kestirebilmişti. 

Hele bu heyecan şu misilsiz seıvet-

ten gelen heyecan, sinirlerini bir kat 
daha bozmuştu .. -Paraya karşı uyanan hırsmm bü· 
tün şiddetine rağmen ağaya itiraz et• 
medi .. 

Habe~i çekmeceleri kaldırdı. l\.le • 
şin kaplı bir sandığ·n içfoe yerle:;-tir
di. Sonra uykusu gelmiş gibi bir iki 
kere esnedi, gerindi .. Mumların üçünü 
söndürdü ... 

- Uyuyalım artık .. 
Del:~anlmın kaması yanında du • 

ru) ordu. Orıu aldı, yüksekçe bir ra • 
fa koydu. 

Genç, ayaldarrnı uzatmış, arkasr. 
ru duvara dayamıştı. 

Acaba uyuyor muydu? İnanmadı .. 
Hiç insan böyle birdenbire uyuyabilir 
miydi? .. 

Kavuğunu başından çıkardı, sedi -
rin üstüne koydu. Sonra aptese çıkı• 
yormuş gibi l:ikayıt bir yürüyüşle cı. 

dadan çıktı. Fakat çıkar çıkmaz ka
p·~, çekti ve kilitledi .. 

Eğer aydınlık olsaydı ve orada bi
ri bulunsaydı, Habeşinin yüzünde, şu 
anda dalgalanan iğrenç ve soğuk te .. 
bes.5iimü görünce, ayazda kalm·ş su 
gibi buz gibi donardı" 

Ifapryı kilitledikten .sonra, bir an 
kulağını dayadı, içerisini dinledi .. 

Hiç bir fevkaladelik yoktu. Anla• 
şılan, delikanlı olduğu yerde kalmış. 
tı .. Bir kıpırtı bie yoktu .. 

Parmaklarının ucuna basa basa 
dairesinden çıktı. Mutfakların bu -
lunduğu tarafın :ıksine yürüdü. Ace• 
mi oğlanların koğuşunu geçti, kapa• 
lı demir bir kapıyı itti . 

Tavanda sarkan tek bir kandille 
söyle böyle aydınlanan çıplak duvar. 
Jı, dar bir odada, iki adam, bir sini 
başında yere ~ökmüşlcr, yemek yiyor-
lardı: 

----~ .. ··· 
Öyle aç gözlü, aç gözlü atıştırıyor· 

lardı ki, kapının açılışını bile duy • 
mamı!'lardı. li'akat bu ''Hişşt!,, i duy. 
dular~ hemen ayağa kalktılar: 

- Hayırdır şahım .. 
_ Padi;;w-ıh hazretleri ferman bu -

yunırlar - dedi Habeşi .. -
Ve sözlerinin tesirini ölçmek ister 

gibi bir an durdu. Sonra: 
_ Şimdi daireme gidip, yattığım 

odada kapalı betmayenin kannı it • 
m:un etmek gerektir .. 

Bu tek kandilli oda, saray cellat• 
larının ikametine mahsustu. Cellat 
yamağıyla birlikte bu odada oturur, 
ve yirmi se."iz gün ramazan oruç tu
tardı.. lşte bu gece dini bütün bir 
müsl üman gibi sahur yemekle meş • 
guldü .. 

Padişahın irade::;i ( !) ni tebelli'iğ 
edince lokmasmı yarıda. bıraktı, He .. 
men ayağa kalktı. 

Habesi sevinçle anahtarı uzattı: 
_ Oda kilitlidir, al bunu! Ve dik' 

kat ediniz .. Bir arl>edeye sebebiy~t 
vermeyiniz. Çünkü ~el'~n azı~~ bır 
namerttir, olmıya kı bagırtıp muba • 
rek gecede herkesin rahatını ielbet-
mesin .. 

Cellat anahta.rı aldı: 
_ Sen merak etme ağa!. 
Yamağı bir kenarda duran blçak• 

tarı muayeneyle me~guldü .. 
- Birak onları.. Boğuveririz.. O • 

Iur biter .. 
Belinde sanlı kemendi çözdü: 
_ Gel bakalım .. Bir de çu,·al al 

şuradan .. 
Yamak hiç ses çıkarmadan usta

sının emrini yaptı. Bir dakika sonra 
Darüssaade ağasına mahsus olan da -
ireden içeriye giriyorlardı .. 

Habeşi onları takip etmiş, bahçe• 
de bir çınarın arkasına gizlenerek ne• 
ticeyi beklemiye başlamıştı. 

Heyecandan boğulacaktı. Eğer bu 
iş böyle kolaycacık bitiverirse dünya 
onun olacaktL O elmaslar, inciler, al
tınlar .. Az kalı>m çıldıracaktı Kara• 
marsık .. Demek bunların hepsi, eve' 
hepsi artık kendisine kalıyordu. 

(BitmecUJ 



icıa.ı Hanımın ölümü muhakemesi T roçki Rus yada bir ihtilal 
üddei umumi, Şevket B.in cürmünün çıkarmıya çalışıyormuş ! 
• d dd · d '-' .. } d• Rusya şikayet etmiş, Türkiye hükumeti de 
ı am ma esıne uy ugunu soy e 1 bir şey yapamıyacağını . söylemiş ! 

~evket Bey a§ır ceza mahkemesi huzurunda 

Istanbul ağır ceza mahkemesi, dün 
öğleden evvel ve sonra, Güzel san'at
Jar akademisi sabık müdür muavmı 
'.Ali Şevket beyin muhakemesiyle meş
gul olmuştur. 

Dördüncü zevcesi Iclal hanımı öl~ 
dürmekle maznun bulunan Ali Şevket 
beyin muhakeme:sini birçok Jdşi takip 
ediyordu. Dünkü iki muhakeme cel· 
sesinde de mahkeme salonu hıncahınç 
doluydu. Bu tehacüm dolayısiyle, gi
rip çıkmayı kolaylaştırmak için, salo~ 
nun sofa üzerindeki bütün kapıları a
çılmıştır. 

Sabah celsesi ~aat on buçukta lıa~
Jamış. on ikiye kadar sürmU ~tür. 

l\fahk~ heyeti, Hasan Lutfi }>(. 

yin riyasetinde Nusret ve Asrm bey. 
lerle teşekkül etmişti. İddia makamı
nı müddeiumumi Burhanettin bey tem 
sil diyordu. İclal hanımın kardeşle
nnin vekili olarak a,·ukat Nuri, Ali 
Şevket he~in ,·ekilleri olarak Esat ve 
Ahmet Refik beyler hazır bulunuyor
lardı. 

.,Uşahedehane mUdUrUanlat.ycr 
ilk celsede, tıbbı adlinin maznu ~ 

nun akli vazıyeti hakkında nrdiği ra
por etrafrnda, tıbbı adli müşahede
hane müdürü ve tıp fakültesi asabi 
hastalıklar müderrisi Mustafa Hay -
rtı1lah beyden izahat alınmıştır. Ifa~

ıı.ıllah beye, riyaset makamı, iddia ma• 
nu n tarafeyn ,·ekilleri bir çok su
aller tevcih etmişler, izahat verildik
çe, miiddeiurnumiyle müdafaa vekil
leri arasında hararetli münakaşalar 
olmuş, şahidin tekrar tekrar izahatı 
tesbiıt edilmiştir. 

Mustafa Hayrullah bey, netice it~
barile Şevket beyin bidayeten (par~· 

AOiyak) ve (raptüs melankolik) olmadı 
ğınr, ancak raporda da yazıldığı gibi 
bünyesinin bir bünyei parnnoyaiyeye 
yani bazı kfızip fihir ve mül:ihazalara 
ikapılmıyn, cinneti mütcakile denilen 
hastalığa nıiisait bulunduğunu, bu 
vazıyctinse, ceza Jrnnununun 46, 47, 
48 inci maddelerinin şümul dairesine 
giremiyeceğini anlatmıştır. 

Maznunun ikinci zevcesi 
tik celse bu izahatla bitm:iş, öğle 

tatili yapılmış, on üç bucukta acılan 
ve on altı buçuğa kadar ~üren ikinci 
ccl~de, en·cla vak'a etrafında mü
him bir bildiği olmadığı anlaşılan Gül
süm hanım Ye müteakiben Şevket be-

rin ikinci ze,·cesi !\lürüvvet hanım din. 
lenÜmişlerdir. 

Epey bir müddet C\'Tel Şevket bey_ 
den ayıılmış olan Mürünet H., Şev. 
ket beyle kısa bfr müddet ge~indikle
rini, sonra maiset darlığı sebebile o
nun Hahkesird:n gönderdiği bir ta. 
lak kfığıdiyle boşandıklarını söylemi~ 
tir. 

Miiııünet hanımıın şahitliği bitince 
maznun vekilleri, bazı asabiye doktor
larının mahkemeye celbiyle onların 
da. müfalealan dinlenilmesini istemiş
lerdir. l\lüddeiumumt Burhanettin 
hey, rapora nazaran cezai mes'uliyet 
teveccüh edip ctmiycceğinin ta,·zihi e~· 
babı mucibesile ,·ekiller tarafından 

celbi istenilen bu doktorların davetine 
]üzüm olmadığını, zaten li:afi derece
de vazih olan tıbbı adli raporunu, 
Mustafa Hayrullah beyin şehadetinin 
bir kat daha tavzih ettiğini ileri süre. 
rek, ortada hususi bir sebep mevzuu 
bahsedilmediğine YC zaten böyle bir 
sebep mevzuu bahsolamıyacağma gö
re, bu talebin reddini istemiş ve bu 
arada ceza usulünün 66 ıncı madde -
sinclen bahsetmiştir. Mahkeme heyc
ti,m üzııkereye çekilmiş, uzunca m ii• 
zarekeden sonra salona gelerek başka 
doktorların celbine lüzum görülmedi
ğini bildirmiştir. 

ilk redden sonra ikinci ret 
flu sırada lc15.I hanımın karde;;le

rinin ve1dli Nuri bey, şe,·ket beyin 
merltumcyi daima tahkir ett;ğini, yü
züne karşı ve gıyabında \'üracagın • ' 
dan dem \'urduğunu ispat etmek üze
re bazı şahit i:simleri zikretmiş, bir 
de arzuhal vermiştir. Buna karşı 
müddeiumumiliğin mütalea.sı sorul. 
muş, Burhanettin bey, şu mukabe
lede bulunmuştur: 

- Hakkı şahsi m~vkiinin, cüı"mün 

vasfına dair şahit ikame etmesine 
mahal yoktur. Cürüm. vasrf nokta
sından da tebellür etmiştir Bu tale
bin reddini isterim, 

Mahkeme, bu talebi de reddetmiş, 
reis Hasan Lutfi hey, tah'.dkatın tev .. 
siine dair ba;;kaca bir talep olup ol -
madığım istizah etmiş, hiç bir taraf, 
bu yolda başkaca bir talep ortaya at
mamıştır. 

- Iddinameniz hazır mıdır, efen -
dim? 

- Bendeniz evrakı tarnamiyle tet -
kik etmiş bulunuyorum. Hazırım, 

efendim! 
- Buyurunuz! 

Amerika 
Milyonerlerini 
Kaybediyor! 

MUddel umumi söylUyor Nevyork, 3 (A.A) - Amerika 
Ve müddeiumumi Burhanettin bey, maliye nazm M. Mellon, 28,496 

k-ürsüsünde doğruldu. Bir buçuk :"'l• milyonerin noksan olduğunun far-
at devam eden mufassal, etraflı ıd- k t M ·ı h b r 
dia:ıamesini serde başladı. Bu suçun ına. uar~ış 1~ • umaı .e~ . '. u e ım 
iddianamesini sert için, sadece otoma- netıceyı varıdat vergısı ıçın yap
tik bir tarzda şahitlerin şehadetinden mış olduğu müracaat üzerine 
rapordan ve sairedcn bahsetmek kafi müşahede etmiştir. 
olmadrğrnr, suçun t.etkikinde sübuti Amerikada milyoner diye se
seb~pl.eri~i~ t~da~ı~dan ~iyade, 1ru~i nede asgari 50,000 dolar vari
ve ıçtımaı amıllerını teşrıh etme.< la-, d t 1 k. d l 1929 

ld ·v• • •• 1 .. .• .. a ı o an ımseye er er. 
zım ge ıgını, çun m curmu maznu • 

·k tt' v. ~ ı.- d .1 1 senesinde 43, 184 milyoner vardı. nun esasen ı rar e ıg1 mUA:>a ı e ev• . 
veıa tetkik~tını tıbbı adli raporu üze.1 1930 senesınde yapılan yokla-
rinde teksif etmiştir. Tıbbı adli ra-ı mada ancak 38,650 milyoner : 
porunun vak'ayı aşk iht.irasının aksül· "Mevcut!,, Demiştir. 1931 sene
ameli olarak izah ettiğine işaretle ih- sinde milyooer'erin mevcudu 
tira..ç:;ın manasını, ihtirasın ve ihtiya• 19688 e in i tir. 

4 h l v 
4 

• 1. t' k l m ş rı sar oş ugunun cezaı mes u ıye ı a Ik. f d A 'k ·1 
dt-racak veya azaltacak mahiyette o - 1 sene zar ın a merı a, mı -
lup olmadığını, felsefe, adli tebabet, yonerlerinin yarısından faz'.asmı 
ceza hukuku noktalarından tahlil et.I 1 aybetm.ştir. NeYyork borsasın
miştir. Sonra tetkik, tahlil ve teşri!t cla~<i krattan ve diğer hususi if. 
sahasını genişletmiş, töhmetin ispalı !aslardan sonra bu sere M. Mel
üzerinde durmuştur. Bu arada ~öyle 
demiştir: 

TeammUt var 
- Şahit Fatma hanım, Şevket be

yin yolda, köşe başında, elinde şap 
kası, beklediğini söylüyor. Ve lcl:il 
hanımla Şevket bey arasında hararet-

Jon'un kasasına sırf varidat ver
gisi namile 1 milyar dolar nok
san para gireceldir. Şimdi sene· 
tik varidatı 1 milyon dolar o:an 
149 lt;şi var~ır. H~1 h11ki 1929 
senesinde 365 kişi mevcuttu. 

kette bulunmıya muktedir olma
dığı cevabın vermıiştir. 

(StaJin) ın aleyindeki isyandan 
ne derece endişe ettiği onun 

' . 
Troçkl 

Radyo'yla köylüye ders 
okutuluyor 

Dört senede iki buçuk milyondan yirmi 
dört milyona çıkan tahsisat 

Cünbüş Nedir, 
Nasıl Çalınır? 

Zeynelabidin B. isminde bir 
musikiiinasımız, cünbüş ismini · 
verdiği bir saı 

icat etmiş tir. 

Zeynelabidin B. 
cünbüşü hakkın

da şunları söy
lemektedir: · 

11
- Ben sene

lerce Almanya 

ve Çekoslavakya 

da tetkikat icra 

ettim. Böylece 

Şark ve Garp 
musikilerini te- Zeynel1bidin b. 
rennüme elverişli olan cünbüşü 
vücude getirdim. Bu saz, ut, 
tanbur ve yaylı tanburla mando
lin kitar ve banoonun vazifeleri· 
ni, bunlarla kıyas kabul etmiye
cek derecede yapmaktadır. Cün· 
büşün tarzı istimali o kadar ko
laydır ki ut çalmasını bilen mü-
kemmelen çalabilir. Musikiyle hiç 
ülfeti o:mıyaolar da birkaç ay 
gibi kısa bir zamanda cünbüşü 
öğrenir.er. Esasen sazımı hocasız 
öğrenmek için mükemmel bir 
metot yazdım. 

Musiki aletlerimizin tekamülü 
icabettiğini yazıyorlar. Hakikat-

zesinden pek ziyade istifade 
edilmektedir. Rusya, bu nuktai 
nazardan radyoya pek ehemmi
yet vermekte ve Rusyadaki 
radyo faaliyeti günden güne 
artmaktadır. 

Rusyada radyo faaliyeti esaslı 
surette 1927 senesi bidayetinde 
başlamıştır. 

O zaman memlekette yalnız 
yarısı elde yapılmış 157 bin adet 
ahize makinesi mevcuttu. 929 
senesinden itibaren Sovyet rad
yo sanayi ve faaliyeti sahası 
genişliyerek mevcut makinelerin 
miktarı da 558 bine çıkmışbr. 
Ahizelerin çoğalıp, cinslerinin 

mükemmelleşmesiyle beraber neş-
riyatta bulunan istasyonların 
adedi de ziyadeJeşmiştir. 

928, 29, 30 senelerindeki rad
yo neşriyatı sırayla 970; 1383; 
2030 olup, günde vasati olarak 
sırayla 10; 17; 25 saat neşriyat 
yapılmıştır. 

Bu saatlerin yüzde 20 si radyo 
gazetelerine tahsis edilmiştir • 
Radyo gazeteleri Sovyetlerde çok 
taammüm etmiştir. 

Radyo tarikiyle, bilha11a vasi 
mikyasta tedrisatta bulunulmak 
tadır. Bu cihete 929 danberi faz

( Lüthm sayfayı çeviriniz) 

te, tahta saz modası bugün kıs
men geçmiştir. Mesela utun ta
miratı mütemadiyesi insanı bizar 
eder. Onun için musikişinaslar, 
madeni olmasından dolayı, cüo
büşe rağbet ediyorlar.,. 
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Tefrika 

4 Davld Oolder 
Yazan: lren Nemirovski 

Başka kelime bulamıyordu .• 
Zaten yoktu. Aptallık ... Aptallık. 
Dün karşısında, bağıran, yaşıyan 
Markus şimdi ... Arbk onu ismiy
le bile anmıyorlardı: Ceset ... 
O :fayı dolduran ağır bir kokuyu 
dehşetle teneffüs ederek: 

-Acaba omu? Yoksa çiçek
lermi? diye düşündü, ne diye 
hunu yaptı? ve bir nevi istikrah 
la ilive etti, bu yaşta.. Bir ter· 
zi kızı gibi, hem de para için 
intihar etmek? ••• Şimdiye kadar 
kaç defa iflas etti, ve hep baş
kaları gibi yapıp, yeniden baş
lamıştı ... Hayat l:u. Ve bu Te·sk 
işjndc kannması için de yüzd~ 
doksan dokuz şansı vaı dı. 

Bu ıon sözleri ihtirasla, yük· 
ıe!..; sesle söylem'şti. Kendisini 
zihnen Markus yerme l oyuyorcu. 

- insanın arkc:sında Amrum 
olu:.ca, aptal! •. 

i)erbal bir sürü konbinezon· 
lar dütündü: • 

- iş bu... Hiç belli olmaz ... 
Evjrip çevirmek, tekrar evirip 
çe•irmek, kemiği dibine kadar 
sıyırmak lazım. fakat ölmek? ... 

Sonra dişlerini sıkarak düşün· 
di.ı: 

- Acaba C:aba beklcnecekmı? 
Madam Markus içeri girdi. 

S-.. ~·~, gaga burunlu zayıf yüzü 
!iitı ve kemik gibi donuktu; 
;.•;ık ve nadir, garip, biçimsiz 
k::şlarının altında parlak ve yu
varlak gözleri fırlamıştı. Gürültü 
etmeden, küçük ve çabuk adım· 
l:r.rla geldi, Golderin elini tuttu 
ve bekler gibi durdu. Fakat 
Go!derin boğan sıkışıyor, birşey 
söylemiyordu. SinirJi bir kahka
ha veya kuru bir hıçkırığa ben
zer bir sesle mırıldandı: 

....... Evet. Hiç ümit etmiyordu
nın:1 Bu delilik, gülünç, rezalet •• 
AJlaba şükrediyorum ki ~ize ~o
cuk ~hsan etmedi. Nasıl öldüğü
nü bHiyor musunuz? «Şabane» de 
umumi bir evde kızları arasında 
ölmüş (mendilini f özlerine gö
tUrerek ilave etti) sanki iflası 
yetişmiyormuş gibi ... 

Bu hareketi, ihtiyar bir yırtıcı 
Jnış gibi derileri hıçkırıklarla 
sarkan boynunu örten krepi aç
ı:uştı. Altından üç katlı, iri taşlı bir 
gerdanlık göründü. Golder dü
ıtind~: 

,_ Çok zengin olmalı. Bizde 
l!ti' böyledir, karılar zengin ol
a6n diye çalışmaktan gebcririz! 

Akboa, odaya girdiği zaman· 
lar aşk mektupları gibi hurusi 

ehemmiyet veriliyor. 929 da bu 
au,·etle okutulan talebe miktarı 
60 bindi. Yalnız Moskova mer
lfıtt radyosuna mukayyet talebe 
miktan 28, 150 bini teşkil edi
yordu. Sovyetlerde geniş mik
yasta tedrisatta bulunmak ve 
kCSylUlere muntazamen konferans· 
lar vermek gibi hususatta 
radyodan azami istifade ediliyor. 

930 senesinde faaliyette bu
l~ radyo istasyonlarının ade
di 57 ye baliğ olmuştu, şimdiyse 
hu miktar daha ziyadeleşmiştir. 

Radyo işlerine hükumetçe ve· 
rilen 1ahsiaat her sene ziyadeleş
miştir. Bu tahsisat 927· 28 sene
sinde 2,5 milyon, 9"8-29 da 3 
milyon, 9l9,30 da 6,5 milyon ve 
930.31 de 24 milyon rubledir. 

idari noktai nazardan eyalet
lerin merkeze rapb busurmnda 
da radyodan vasi mikyasta is· 
tifado edilmektedir, 

Nakleden: fa. 

çek karnesini aJeiacel;7aiJ.Yan 
kendi karısı geldi. Madam Mar
kus sordu: 

- Görmek istiyor musunuz? 

Golder buzlu büyük bir da'ga 
içine gömülür gibi oldu, gözleri
m kapadı, titrek bir ses:e cevap 
verdi: 

- Tabii, eğer ... 

Madam Markus sess'zce bü
yük salondan geçti, bir kapı 

açt ı, burada iki kadın !ll·yah bcz
Jer dıkiyorlardı. N hayet mırıl

dandı 11 Burası,, Go'der, hafif 
hafıf yanan mumlar ~ördü. Bir 
an hareketsiz, şa!lkm bir halde 
durdu, E:onra güclükle sordu: 

- Nerede? 

Kadın eliyle, geniş kadife 
ör ülr.r arasında saklı bir yatağı 
gösterdi. 

- işte. Fakat sinekleri l.oğ

mak için yüzünü örttürmek mec· 
buriyetinde kaldım.... cenazeyi 
yarın kaldırıyoruz. 

Golder, ancak ozaman, örtü· 
nün altından ölünün yüzünü 
sezer gibi oldu. Uzun uzun ona 
baktı. 

- Yarabbim, nede acele edi
yorlar •• zavallımarkus .• insan bu 
raddeye gelince ne zayıf oluyur •.• 
pislikf Bir köşede, açık bir Ame
rikan yazıhane vardı: Kağıtlar, 
mektuplar üst üste yere atılmıştı. 
Golder düşündü: 

- Burada ben'm de mektup· 
larım olacak. 

Halının üzerinde, ucu eğrilmi~, 
gümüş bir bıçak C:uruyordu. De
mek, çekmeceler zorlanmıştı, ki
litlerin üstünde anahtarlar yoklu. 

- Şüphesiz, kadın çekmece
lere atıldığı .zaman daha ölme· 
mişti. Anahtarları arayıp bulmı· 
ya tahammül edememiş. 

Madam Markus Golderin dü
şüncesini hissetti, fakat gözlerini 
bile gözlerinden çevirmek ihti
yacını duymadan mırıldandı: 

- Bir şey bırakmadı, Yalnı
zım. 

Bunları alçak, lakayt bir sesle 
söylemişti. Golder: 

- Size bir yardımda buluna
bilirsem ... 

Bir saniye tereddüt etti, sonra: 

- Mesela, dedi, maden kö
mürü şirketi hisseleri için ne 
yapmamı tavsiye eders·niz? 

Goİder cevap verdi: 

- Bunlar., muharrer kıymet
leri üzerinden satın alırım, bili
yorsunuz ki hiç bir vakit bunlar 
para edecek değillerdir. Şir

ket iflas ederdi. Fakat bura-

dan alacak bazı meldupla
rım var. (Kadının hissetmez gibi 
göründüğü müsl cbzi ve düşman 
bir manayla ilave etti) zanne
dersem s :z de bunu daha evvel
den düşünmüşsünüz. 

Kadın sadece başını eğdi ve 
birkaç adım geri çekildi. Golder, 
yarı boş çekmeceleri karışhrmı
ya başladı. Bununla beraber, 
ani, acı ve hazin bir lakaydi 
hissi duymaktan da kendini ala· 
mıyordu. 

- Nihayet bunları ne yapa-
bilirler? Yarabbim, 

• 

Sonra birdenbire sordu: 
- Ne diye bunu yaptı? 
Madam Marlrns cevap verdi: 
- Bilmiyorum. 
Yüksek sesle düşünüyordu; 
- Para mı? Sade para mı ? 

1 Gllniln Muhtırası 
Takvim - Pazartesi 4 KAnunusani 

1 inci ay 1932. 21 Şaban 1350 Senenin 
~eçen günleri 4 kalan günler 356 

GUneş - Doğuşu 7 l'aıışı 17,5 
Namaz vakitleri - Sabah 5.48 

ü gle: 12.8: ikindi 1429 Akşam 1651 
Yatsı 18.20 imsak 5,30 

Hava - Dün hara•et derecesi azaml 
2, asgart O olarak k:ıydedilmistlr. Bugün 
rüzgdr poyrazdan esecek ve hava ka alı 

olacaktır. Hafif kar çisintisi ınuhlemcldir. 

I_. Radyo-=--- _I 
lstanbul radyosu 

6 dan 7 ye adar ~ıamofon, 7,30 

dan 8,30 a kadar Artaki Ef. nln işt'rakile 

saz, 8,30 dan 9 a kadar Parüibtdayi 

tarafından temsil 9 <lan 1 O a kadar Zeki 

beyin iştirakile saz. 10 dıın 10,30 a kadar 
orkestra. 

f ·n •andiya 
• • • içme ıst yor 

Helsingfors, 3 ( A.A) - içki 
memnuiyeti hakkında arayı umu . 
miyeye vuku bulan müracaatın 

şimdiye kadar malüm olan neti
celeri şunlardır: 

Memnuiyet lehinde 135,000, 
hafif şarapların istısnası lehinde 
7,000, memnuiyet aleyhinde 
380,000 rey verilmiştir. 

Gazetelere nazaran hükumet, 
memnuiyetin ilgasına dair olan 
kararnameyi sür'atle hazırlamak-

ta olup 19 Kanunusanide in'ikat 
edecek olan fevkalade celsede 
müdafaa edecektir. 

Habeş 
V eliahtı geziyor 
Habeşistan veliahh Parise gel

miştir. Ras Tafarinin tetevvllcll 
esnasında Fransayı temsil etmiş 
olan mareşal Fıanchet d'Esperey 
teşrifat müdiri umumisi M. de 
Fouquiere, Habeşistan veliahtını 
istik bal etmişlerdir. 

Veliaht, Elyse sarayında M. 
Doumeri ziyaret etmiş ve müte-

akiben meçhul askerin mezarına 
bir çelenk koymak üzere Etoil 
meydanına gitmiştir. 

Elyse sarayında yapJlan bir 
kabul resmi esnasında Habeş 
veliahtı Fransayla Hebeşistan 

arasında mevcut olan ananevi 
dostluk rabıtalarının tarsin ve 
takviyesi ar1usunu izhar eyle -
miştir. 

Studgart şatosu 
yeniden yapılacak 
Studgrat \Vürtemberg hüku

meti, ahiren bir yangın yüzün
den harap olmuş olan Studgrat 
şatosunun kısmen yeniden inşa 
edilmesine karar vermiştir. 

Sade?.. Kabil değil, ölmeden 
evvel bir şey söyldeme.ii mi ? 

- Hayır. buraya getirdikleri 
zaman kendini kaybetmişti. Kur
şun ciğerine girmiş. 

Golder titreyerek sözünü kesti. 
- Biliyorum, biliyorum. 

- Sonra, bir şeyler söylemek 
istedi. Fakat ağzı kan ve köpük
le bir çorba gibi dolmuştu. 

Yalnız, ölmeden biraz evvel.. 
hemen hemen sakinleşmişti. Ken
disine: " niçin. nasıl bunu yap
tın?. , dedim. Bir şeyler söyledi. 
işitemedim ... yalnız " yorgun ... 

1 

yorgundum,, sözlerini sık sık tekrar. 
ediyordu. Sonra öıdü. 

Birden bire kendi ihtiyarlığını 

duyan Golder düşündü: 
- Yorgun. Evet. 

(Bil11u:di) 

1 Yunanlstanda iktısadi ve mali işler 1 

M. Venizelos iyor ki: 
Devletler aşağı yukarı hırdavatçı 

döndüler ! .. dükkanlarına 
Yunanistanda çıl:an Venizl'los a., 

leyhtarı Politis gazetesi, Yunan bCL{
vekiliylc bir mülakat yapmıştır. Mö:
yö Venizclos tamimi konferansı için 
Laheye'ye gideceğini teki.den bildir · 
miş, terkl teslihat konferan8ına işti. 
rak etm.iyeceğinl söylemiştir. 

M. Venizelos gazetecinin gorduiiu 
suale de sırasıyla cevap vermiştir. !tl. 
J'enizclos içtim.al ve ildı8adi mesele 
hakl.-ı.;ıda demiştir ki: 

- lktısadi ve mali vazıyetin tc!di
mülü, içtimat vazıyete müessir ola· 
caktır. lktısadi vazıyetlmizj muhafa· 
za edeceğimizi ümit ediyorum. Vnzı • 
yetimiz öyle zannedildiği kadar fena 
değildir. Uç sene üstilste fena mah
sul aldığ1m17;1 unutmamak lazımclır. 
HükQmet, ziraatihimaye etm~k için 
tedbirler almıştır. liuru Uzi.lm ve zey 
tin yağlan için aldığımız tedbirler 
malUmdur. Yunan tütünlerinin fiat
larını yiikselt:mek ,.e arz'la talep ar:) 
sında bir muvazene tesis etmek için 
tütün sto!dannı satın alıp topladık. 
Ziraat için hiç bir hükumet bundan 
f azlasmı yapmamıştır. Bulgar çift• 
çilerinden ve Stamboliski'nin ahpap -

Jarrndan bir meb'us bana: "Sizin zira· 
at için yaptıklannızı, biz, teklif bil~ 
etmiye cesaret edemiyoruz. .. demişti. 

Bundan ba~ka, milli sanayiyle iş· 
çi sınıfını himaye i~in her şeyi yapıyc• 
ruz. İşsizler \·e muhtaçlara. yardım 

belediyelerin işidir ve bu esas iizeri
ne te kilat yapılacaktır. 

Gazeteci, bundan sonra JI. Veni· 
:elos'a ziraat meseleleri I akkında su
aller sormuş, miinakaşrı etmiştir. 

Jfuhalif bir gazeteci olduğu için, ba~

vckil l•endisini ikna için telerruatiylı.? 
izahat ı,·ermiş, onu tatmin etmiştir. 

Bundan 8onra, gazeteci, l'unanfsta. 
nın en büyiik derdi olan ..11erli yunan· 

lılarla mültecilerin arasındaki müna· 
fercli meı·zuu bcilısederek: 

- Size JZazaran, demiştir, halkı • 
mız birbirleriyle tamamen kaynaşmış 
mıdır ve aralarında bir mesele kalma
mış mıdır? 

- Ruhi kaynaşma mı? Şüphesiz e· 
vet. Söyledikleri ve~hile suyla zeytin 
yağı gibi yerlilerle mültecilerin imt~
zaç edemem~i doğru değidlr, ve bu~ 
nun esassız olduğu ispat edilmiştir. 

- Bu mesele değil. lktısadi imti. 
zaçtan bahsediyorum. Şüplıesiz bili· 
yorsunuz ki, birfok mütaluumslar, ik 
tıaat ve nüfus meselelerini tel· 
kik ederken halkımıza nazaran kafi 
miktarda arazimiz olmadığı kanaatin
dedirler ı·e bu fazlalığı, arazi bulun
mak lüzumundan bahsediyorlar? 

- Bu nazariyeleri biliyorum fakat 
iştirak etmiyorum. ŞUphesiz, nUfusu· 
muzun miltemadi surette artması neti· 
OOSi olaark bir nüfus meselesi karşı-

smdayrz. Bu sene, sıhhat nazırı 1\1. 
Pa.pas, 120000 nüfus arttığımızı söy~ 
ledi. Diğer taraftan iktısadi bir imti· 
zaca muvaffak olamadığlm·ız da doğru 
dur. Meselenin biiyü!c bir kısmı mu. 
allaktadır. Mamafi işlenmemiş olan 
arazide sulama ameliyesi bittikten 
Bonra bu me:İele de halledilmiş olacak~ 
tır. MalQm oduğu üzere su kuvnt -
erinden istifade edildikten sonra !!00 
bin hektar arazi ziraate miısait bir 
b:ıle getirilecektir. Bu ~adece ~nhn 

itibarile bir miktardır. l<'akat dine• 
m~k noktai nazardan bunu 500.000 
hektar telakki etmek lıizımdır. z·ra, 
bu sahanın 150000 hektarında sulama 
ameliyesi yapılabilecektir. Pek ala hi· 
lirsiniz ki sulanan arazinin rekoltesi 
alelade arazi-den beş ild yedi defn fa·· 
ladır. Bu ara;r;iye iyi çiftçiler yerleş. 
tirerek, Mn..'l\edonyadaki nüfus kc
Mf etini aıaltacağız. 

- Ba~rıekil efendi, dcvlet;n harp. 
ten sonra geçirmi~ oldıtjju iküsadi ue 
teknik talıavvülden memnun nlup ol. 
madığınızı öğrenmek {"'terd;nı. 

- Şahsan böyle bir de' let idare · 
sinden memnun değilim. Fakat ne 
yapalım. Hükumetlerin işleri ço!( de· 
ğişti. Devletler a~ğı yukan hurda• 

\'at~ı dükkfı.nhmna. döndü. 
adamlarının işi dnha gi.iç Ye da.ha 
hoş oldu. Fa.kat yapacak başka 
re yok. Tah:n-l'ül, vazı) et icabıdı 

Her şeyle mecgul olmamız lazım. 
Gazeteci, bu sözler üzerine, JJI. Ve 

nizclos'a bu takdirde lıükunıet işlerin
de bulunan siyasi ve idari memurla• 
rırı bu noktai nazardan yetişmiş ol 
malan lüzumunrlan balısetmiş, baş 

ve:;il l·cndisine lıak vcrmi§, gazeteci 
nin, Yunarıistan idaresinde bulunan 
ların bu şeraiti lıa;z olup olmadığ• 
sualine de tatmin edici cevaplar vere .. 
relc, bugünkü Yıınanistan idare mc: 
kir.esinin ideal olmadığını, fakat si. 
ııasi partilerin de tesiri altında bu • 
ıunnu:dığını söylemiştir. Nihayet, ga 
zetcci, başveldllc siyasi partüerin tas
fiyesi icap etmiyeceği, siyasi partllc~ 
rin asri talzavvülleri taki.,., ederek te. 
kamül edip etmedikleri meselesi etra
fında lıararetle görüşmüşler, M. Ve
nizelos kendi partisinin, yenilikleri 
daima bc;ıimseyip tat bile ettiğini, fa -
kat l'unanistandaki Alıali fırkasının 

tck&niil etmediği takdirde mahküm 
bulunduğunu, partilerin şahsı parti
ler olarak kalmasını, zira, Yunanis. 
tanın lıeniiz sınıf partisi yapacak va. 
zıyette olmadığını söylemi§tir. 

On kra 
Gören adam 
Zaroağa kadar yaşamış adam 

pek azdır. Fak at yok değildir. 
Bunlardan birisi de bundan 296 
sene evveJ, lngilterede yaşamış 
olan Tomas Parrdır. 

Parr ilk defa olarak 80 ya
şında evlenmişti. Bu izdivaçtan 
bir çocuğu, birde kızı oldu. Bun· 
ar, k çU a larmda ölmüılerdi. 

Parr, 1636 senesine kadar ra
hat rahat yaşadı. Bu esnada 
kend;sini Kont Arundel keşfetti. 
ve onu, Londraya gelmiye ikna 
etti. Parr, Londrada Kral birinci 
Şarle takdim edildi. Sonra Stand 
isimli bir yerde kendisi şimdi 
Zaroağaya yapıldığı gibi teşhir 

edildi. Fakat memleketini ve ha
vasını değiştirmiş olan Parrın 
sıhhati m chtel oldu ve orada 
üJdü. Kanın cereyanını keşfet
miş o!an büyük fizık üstadı Har• 
vey kendisini, öldükten sonra 
muayene etmiş ve bütün uzuv• 
larınm tam olduğunu görmüştür. 

Parr öldükten sonra büyük 
bir şühret kesbetmiş ve meşhur 
ressamlardan Van Dikle Rubens 
onun resmını yapmak istemiş
lerdir. Bu resimlerden birisi Lon
dra müzesindedir. 

1 ölüm ı __ _. 
l~sb:ık iktıc::ıt \ ekdlı.:ı i müsteşarı eski 

gaıeıeci :ırk:ıdaşlanmızdıın Tanin idare 
miidürü Ahmet Hamdi beyin refikası 
ve muktedir minıarl:ırımızdnn Mehmet 
Asım beyin hemşiresi Vac;fiye harıım 
ınüpteld oldu~u hıı~cnlığın Tıp fakülte· 
sinde tedııvisı ıçin zevci refakatinde An· 
!\:ı radan Jc;ranbula getirilirken Bilecik ya
kınlarında trrndc \'efat etmiş, ev\'elki 
~ün tren llavd:ırp3~a~ a gelince naış fa
kült") e nııklolonnıuş. diin Karııcaahmet 
mrznrlığında d'!fncdilmişcir Allah rah
met eyles:n. 

TeşekkUr 
Se\ gili rcf ıkamın cenazesinde bulu

nan aziz döstlarım11.a teşek~üılerimin 

cd:ısı için muhterem \'akıi :cvkil eylerim. 
Ahmet Hamdi 

~ Esbak adli)e \ekili \'e Manisa meb'· 
um Refi c Şevlıet, Anknrada 11\·ukat Ht· 
mit Şe,·ket be) 'erin pederleri, Bordur 
\'allsl f !azını, Ödemişte :ıvukat Sadri 
Ferit \'e Bedri hc~lcıin k:ıln pederleri 
rııusı:ıfa Şevket bey Çengel kö~ ündeld 
e\•ind~ vefat etmiştir. Merhuma mağfiret 
diler, ailesine taziyet bey~ ederiz. 



H"ntliler gibi bir milletin isyanı 
top a, tüfekle durdurulamaz ! 

Son karışık vazıyet karşısında bir 
Ingit· z gazetesi böyle söylüyor 

Yeni Delhey, 3 (.A.A.) - Gandininj Hint hükumetine memleketin reddet· tir. Mumaileyh, Hint hükumetlerin· 
l kanunusani tarihli uzun telgrafna• mekte bulunduğu bir misak aktetmek den müteşekkil bir federasyon ihdası 
mesine cevap veren valii umumi gerek imkanını bahşetmiş olduğundan dola• hususunda 4,:> seneden evvel tahakkuk 
kend:Js.inhı ve gerek hükOrnetin kongre yı muahaza. etmektedir. ettirilmesi mümkün olmıyan büyük 
komitesi tarafından ittihaz edilmiş 0• Bengale'll liderin tevkifi bir iş olduğunu söylemiştir. 
lan kararlardan dolayı müteessir ol . Bombay, 3 (A.A.) - Bengale'li Muvakkat federasyon, bir çok kim· 
duğunu ve bu kaarrlann silahsıı ita. seleri memnun edecek. Ve daha bir 
at.sizlik üzerine yeniden başlamak ma- r- _...,_,,,--........ - -rr federasyon için yapılacak istihzarata 
nasım tazammun etmekte bulunduğu•ı' zaman birakncaktır. Bu ilk tedbir, 
:nu bildinnJştir. metalcbatrm cebren kabul ettirmek is-

Valii umumi cevabında diyor ki: 1 tiyen HintHlcrin sabırsızlrklaıımm 
Hiç bir hükQmet kendisine tehdit ta- mahsulü olan şimdiki ihtilaflnnn ö • 
rik.iyle cebren kabul ettirilmek isteni- nüne geçilmesine medar olacaktır. 
len bir talom şeraite tabai} et edemez. Eğer iHnt efkarı umumiyesı ş:imdi·-
Valinfn telgrafnamesinde gerek ken. den tatmin edilmiyecek olursa her tiir 
dfslnin ve gerek hükumetin kongre lU f elfıketlerin vukuu mphtemeldir. 
icraatından Ga.ndiyi ve kongrey,i me9- Bo)ikotaj ''e silahsız itaatsiz1ik asrr • 
al tutacağı ve bu icraata karşı her mtz hayatında zayıf bir taktın silah· 
çareye ba~ vurulmak suretile mulmbe- lardır. Fakat bunlar f111kalann elJe-
le edileceği beyan olunmaktadır. rinde muvakkat silahlardır. Buna ni• 

Kongre gayri kanuni llAn hayet ''ermek için, hemen muhtari • 
edilecek yetler te~ili işine te.~bbüs etmek 

Bombay, 3 (A.A.) - Yeni bir emir· k!'ıfidir. Fikrimce, o zaman aklı ~e-
namenin kongreyj gayri kanuni il5n ..-· Jim galebe edecek ve tahrikdtçrlaraı 
etmesi v ebu teşlciliita her türlü nakti Gandl takibinden vaz geç.itecektir. 
muavenet icrasını meneylemesi bekle· Mes'uliyet hakilündaki fıikri soru -
nlliyor. meşhur ihtilalcilerden l\f. Suhbas lan Ağa. Han, hatanın tamamen ln • 

Bosc, Kalyan'da tevlclf edilmi~ ve 0 r:1· giltereye raci olduğu suretinde cevap 
Gandl,tevklf edllmeslnl bekliyor dan meçhul bir semte sevkedılmiştir. ve • ti 

Bombay, 3 (A.A.) - Gandi, valii u. u k 1 rmış r. 
Yeni tevkif edilen ızı lnglllz gazetelerinin mDtallaları mu.mtnin tebliğini kongre :rei i M. ı 

gtimlekll er ,, Londra, 3 (A.A.) - l\latbuat., Hin• 
Wallahhai Patel'le görüşürken almış A.A) z brt.a b" Pişa\·er, 3 ( · - a , ır po- distanrn vazıyetj hakkmdn mütalealar 
Ye mutadı veçhile tebessüm etmiştir. ak ı -'· ehi lis memurunu y a ıyaı<WL r ne ma• .serd ... tmektedir. Gazeteler, lngil:te-

Münderecatına hulasatan ıtla kes-- .. . 
kamında Aowsl1era nahiyesmde sakla• reye azimk!rane hareket tavsiyesinde 

pettikten sonra hemen l\I. Pate1, ma• 
makta olan 5 krııl gömlek'liyi tevkif bulunuyor:. Sundey Times gazetesi dam Gandi ve sair mua\inlcr.iyle gö-

rüşmüştür. etmiştir. yazıyor: Taallüller, ka.-ırrsızlıklar, 
Gandi, sabahın ikisinde nnbean tcv- Hintli taclrler meş'um neticeler verir zira müfritle-

ldf edileceğini bcldemekte olduğunu Raınbay, 3 (A.A.) - Bombay pa- rin tahr.ikatı bu yüzden kunet bulur. 
ve valii umumiden böyle bir telgraf_ muk tacirleri cemiyeti n.zasmdan bir Son yapılan fedakarlıklar; Hintlile • 
name aldıE;rından dolayı müteessir bu· heyet, Gandiyi ziyaret ederek ~imdiki ri bizim Ilindistanda mevcudiyetimi .. 
lcrıduğunu söylemiştir. ahvnl ve şerait devam ettikçe bir tek 1Jn muvakkat olduğu ve kendilerin • 

balye Hint pamuğu ihraç etmiyerek • den özUr dilemekte olduğumuz zeha. Valli umumiye cevap 
Bombay, 3 (A.A) _ Tevkifinio lerlne dair mumaileyhe teminat ver• hına düşürmüştür. l\ftifritler, bu in· 

pek ya'km oHiuğtina dair musirrane mişlerdir. tibadan istifade ~derek 1.eltditle daha 
Ganai, altın tacirlerinin bir heye- talcrm fedakarlrklar lkoparmıya ve İn· 

d:)veran etmekte olan şayialara rağG 
tini de kabul etmiştir. Bo heyet, altın giliz nüfuzunu kr.rmıya, torpillemiye 

men fecirden evvel uyanm.rş o1an Gan· 
muhaceretini tevkif etmek için a1trn te~ebbüs ettiler. 

di, valii umuminin telgrafına verece· :.- Ş"dd-" tacirlerine bu maden ihracatına niha. ~ynolds gazclesi yazryor: ı ~" 
ği cevabı yazm.."'Ştır. Mahatrna, son k d tah ,..,_ 1 

yet vermeleri için müracaat olunma· hareketleri şimdiye a ar a.ıurn 1' 
şubat aynıda Delhy itilıif1 imzalandı. akki tı '-...:hd"t isti" smt talep etmiştir. ettirilmiş olan ter · ya IA: 1 • 
ğı zaman silahsız itaatsizlik hareketi- Bu hususun temini ~dedinde bir ta dadını gösteriyor. Vazıyetten müte • 
nin muvakkaten inkitaa uğramış ol• krm tedbirler almmı~ olduğu zanne• vellit mes'uliyetleri tesbit et:mek fay. 
duğunu ve Hint hükumetinin Gandi· dilmelctedir. dasrı:dır. Hükllmet tarnftarlarıyla 
ye eylül ayında I.ı0ndraya azimetine • · ih AAahan ne diyor kongre reislerının ı tilafm bir cinnet 
müsaade ettiği zaman mütareke şera- 21 al d n· t 

Paris. 3 (A.A.) - YuYarlak masa olac=ağmı n.nfam, an icap e er. ın itini kabul etmiş bulunduğunu hatır. , 1 
latmalctadır. konferansından 5onra Ağa Han bir milleti gibi bir mil etin isyam hapis· 

Gandi. her demokrat hükumetin kaç hafta ge~irmek üzere Cap An ti• le, topla ve tüfekle Yatıştırılamaz. 
les'dek1• kösküne gelmic:ıtir. Mumal - Sosyalistler memnun deQll 

müteşekkil heyetlerin \'e bunlann mü- - .., ) . 
lev. h, ora-da Gandlnin avdetinden be· Londra, 3 (A.A. - Parlamento messillerlnin teklifntmı nazan itibara 
ri Hindistan vazıyetinde hu~ıule gel - muha1ef et fırkasr rcisi M. Lnnd bu· 

alacağım 'fe bu heyet ve mümessilleri 
ef'kar.r uınumiyenin ret ve takbihine miş olan ve gelmekte bulunan tahav• ry, lord Willingt.on'a bir telgraf çt· 

\'ÜlAtı dikkatle takip eylemektedir. kerek emtrna.meler ınt?Selcsini münn• tnaruz kalm:ısı muhtemel her türlü 
!craaı ve R\ıımire muttali etmesi ikti· l\latin gazetesinin bir muhabirine ka§a etmek haldanın Gandiden deriğ 
za eylemekte olduğunu ehemmiyetle memleketinin istdkbali hakkında be• edilmesi suretinde valii umumılikçe 
kaydetmektedir. G:ındi, cevabına hi· yanatta bulanan Ağa Han, evvelA ittihaz olunan hattı hareketin bir çok 
tam Londra müzakeratmdan daha çok iyi sosyalistleri mütees.5ir etmiş olduğu. 

Verirken mücadele esnasında ca-
niyane hiç bir hıı.reket vuku bulmama· şeyler beklemiş olduğunu işrap etmiş- nu bildirmiştir. 

Si ve "ddete miirncaat olunmamas! ==F=== k e d• V • • • 

:~~e~~~~;~ geleni yapacağmı beyan ra gıyme ıgı ıçın .• 
Umumi h•y1r blrll§I meclisinin 

son bir tavassutu 
Bombay, 3 (A.A.) - Hintistan 

umumi hayır birliği meclisi erkAnı 
Gandiyle bir saat görüşmüş ye kendi~ 
sine itidal dairesinde hareket etmel• 
tavsiyesinde bulunmuştur. 

Gandi, noktai nazarını vazıhan tec
rih etmiş olduğunu ve şimdi arbk bir 
karnr vermenin valii unıumiyeye ait 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

En·elce valii umumıdcn Gnndiyi 
kabulden imtina etmek kararından 
rücu etmesini talep etmiş olan bMik 
nıeclisj, hemen toplanmış ve yeni<len 
Gandiyle görüşmüştür. 

Hint mUfritlerlnin beyanah 
Dombay, 3 (A. A.) - Sabık teşrii 

meclisi reisi l\I, Pntel'le sabık Knlkü· 
ta belediye reisi ve Bengale kryamımn 
reisi l\L Suhbas nosc ,-e Tradünion· 
Iar kongresi resi l\f. Metha bir be· 
Yannnme neşretmişlerdir. 

MumaUeyhhn, bu beyannamede 
Gandi de dahil olmak üzere bütün 
kongre 3.7.aSmı tam bir istiklal elde 
etmiye ~alışmamış olmakla ittiham 
etnıekte ve kongre icra. komit.e1iini de 

Gandi'nin Vatikan'a 
sindeki milhim 

kabul edilmeme
sebep 1 

Gandi ltalyadan geçerken Mus· 
solini'yle görüştü, Gandi bu vesi-
leyle Papayla da görüşmek iste· 
di, fakat Papa bu talebi kahy· 
yetle reddetti. 

Bu netice, Mahatmanın dost· 
larıyla Papalık makamı müşavir

lerinin uzun müzakeresi netice· 
sinde hasıl olmuştur. Bunun se· 
bebi kat'ıyyen bir din meselesi 
değildir. Avrupa gazeteleri izah 
ediyorlar ki bu, daha pek basit 
fak at biraz gülenç bir sebeptir: 

Gandi, sadece, frak giymeyi ka· 
bul etmediğiiçin Vatikana gireme
miştir. Gandiyi, keçi sütil içmek· 
ten, haftada bir gün söz orucu 
tutmaktan ve üstündeki sade 
kumaş parçaşını çıkarmaktan hiç 
bir şey menedemez. 

Papa Onbirinci Pi de inatçı
dır. Vatikan teşrifat usulü, Pa
payı ziyaret edecek erkeklerin 

frak giymelerini kadınların şal 
örtünmesini icap ettiriyor. Esa
sen Vatikan ciyarında bir çok 
dükkanlar vardır ki, oradan kira 

ilebunları tedarik etmek kabil· 
dir. Fakat Gandi frak giyme
mekte ısrar etmiştir. Papa da 

Senpiyer kilisesine, onu, Hz. Isa 
kıyafetinde kabulden imtina et
miştir. 

Bosnada Dört 
Metre ar 
Belgrat. 3 ( A.A. ) - 48 saat· 

tanberi fasılasız kar yağmakta· 

dır. Bosoanm orta havalisinde 
kar irtifaının 4 metreye çıkmış 
olduğu haber veriliyor. Bazı yer
lerde telefon muhaberah kesil
miıtir. Trenler, uzun leahhürlere 
uiramaktadır. 

7 -VAKiT 4 Kanunusani 1932~ 

Ticaretin s r ı ... 
Mağazaların tezgahtarlarını güzel Hanım .. 

lardan seçmeleri lazımmış 

Viyanada yapılan müsabaka 
Viyanada yeni güzellik müsabakası yapılmıştır. Fakat ha 

müsabaka umumi mahiyette değildir, yalnız mağaza ve diikkin· 
larda tezgahtar
lık eden hanım· 
far arasındadır. 

Bu müsabakada 

birinciliği res· 
mini dercettiği

miz Froylayn 

Buryan kazan· 
mışbr. Bu küçük 
hanım Viyana

daki satıcı kızla· 
rın en güzelidir. 

Ticaret mües• 
seselerinde tez· 
gihtarbk eden. 
kızların güzel ol· 

malan, müesse· 

selerin ticaretle· 

leri üzerinde mü· 
him tesirler icra 

etmektedir. in-
sanlar güzelliğin . 
tema,asına bile meclQp hilkntta yaratılmış olduklanndan birçok 
gençler ve yaşlılar satıcıları güzel olan mağazalardan alış veri~ 
etmeyi tercih etmekte, bu suretle oralardaki güzel tezgahtarlan 
görmek ve onlarla bir kaç çift laf etmek imkanını kazanmak· 
tadırlar. 

Nitekim Viyanada Frup]ayn Buryanın çalıştığı mağaza ve 
bilhassa onun tezgahtarlık etliği daire daima erkek müşterilerle 
dolup taşmaktadır. 

Kralın Beklenilmiyen 
Netice Eski Karısı 

1 Üst tnrnfı I inci sayfada 1 Cencvreden Deyli Telgraf ga• 
lnndr. Türk k:ılesj ço!i tehlikeli anlar zetcsine verilen malümata s,?Öre 
geçiriyor. aleyhimize bir kroneri, Yu. kral Karolun meşhur dostu Mm. 
nan sağ açığı çekti, kale önünde ~ol• Lupesku iki haftu e vel Roman· 
karışık va1Jyet~ 3S inci dakikada top yayı, bir daha av.det etmemek 
Simonidis'Jn ayağıyla Türli kalesine üzre terk etmiştir. Mm. , Roman· 
girdi, yada gizli bir surette yaşıyor 

llk gol, Tüııkler mukabil akın ya. 
ve ancak sreceJeri evinden çıkı· 

pıyorlnr, fakat hepsinde bir durgun - yordu. Geçen sekiz aylık haya
Iuk ve tutukluk var. Fikretin bir şü-
tü avuta gitti. F.ikret, Zeki, Rebii ara• tını bu şekilde geçiren Mm. Lu
sında iyi bir kombinezonla top Yu • peskunun Romanyada bulunması 
nan kalesi önüne geldi. Tehlikeli bir bir takım endişelerle karşılanı
vazıyet:te Yunan müdafii topu elile yordu. 
tuttu. Hrikiki 7,,eki çekti, avut, birinci Onun Romanyayı terke mec-
haftayrn ı _ o neticelendi. bur olması, Başvekil profesör 

İkinci I1aftayda Mehmedin yerine Jortga için bir muvaffakiyet teş
Niyazi girdi. tık akınr Türk muhteliti kil eder. Profesör Jortga muma
yaptı • .ı. ~iya7.inin bir şütü kalecinin ileyhanın belli başlı düşmanların
clinde ka1d•. Türklerin şütleri hep a· dan biriydi. BaşvekiUe madamın 
vut o1uyor. Beşinci da1dknda top Tiirk bütün düşmanları kralın bu ka· 
kalesi önünde dolaşı~ken of ayt vazı· dını memleket haricine sürmesi 
yetinde TürJder aleyhine ikinci bir için çahşmaktaydılnr. Bunlar kralı 
gol oldu. Hakem ofsaydt görmedi. iknaa muvaffak olduklarından 
Ulvi kolundan hafif surette sakatlan· Dahiliye nazırı madamı görerek 
dr. Yerine Avni geçti, 11 inci daıaikndn artık onu düşmanlarına karşı hi· 
bir Yunan akını ('Sna~ında ikinci ve maye edemiyeceğini, birçok za• 
bariz bir ofsaydı hakem gene görme• bitlerin onun düşmanlan arasın• 
di, sağ içleri ü~üncü golü atıyor, Yu. 
nanhlar Türk kalesini sıkışttnyor. A· da bulunduğunu söylemiştir. Da· 
krnlnr birbirini takip ediyor. 14 üncü biliye nazırının, kralın muvafa· 
dakiknd~ Kemal Faru1<i oyundan çık· I katini istihs"I etmeden bu suret
tı yerine Re,c;a.t geçti. Reşadın yerine Je hareket etmesine imkan yoktu. 
Fikret, Fikretin yerine de Cevat gir- Madamın hali hazırda Pariste 
di. Karşılrklr nkmfar şiddetlendi. veya Cenevrede bulunduğu ve 
Türk oyuncuları yavaş yava açılmı~ müstear bir isim kullandığı nn
ya ve Yunan kalesine tehlikeli anlar }aşılıyor. 
ya~tmıya haşladılar. .Muzaffer ve --------------
7,ekinin birer şütü avutn kaçtı. Yu • Darülbedayi Temsilleri 
nan kalesi tekrar tehlikeli anlar ge-l Yarın akşam saat ist nbul B~l:diy~s1 
çirdi. Bu aralık Türk kalesi de bir iki 21,30 da Şchil'1i'yatttoSU 
tehlikeli vazıyet atlattı. Yunanlılar 

11111111111 mütemadiyen ofsayt \'37.l)e1inde kah- •1 ~ H o fl r, 1 1111 
yorlar. Bu sırada. Burhanın bir ıs· Y 
kası, Türkler aleyhine 4 üncü gol. Bun 1 Yazan: ı ı 
dan sonra tehlikeli bir şütü Anıi kur• O. Mirboau 
tardı. Son dakika1ar Türk muhacim. ııı 
]eri Yunan kalesini sardılar. Zeki gü- Tercüme eden: 
ul bir şüt ~ekti. Top kale direğine Reşat Nuri 111111111 
~arptr. Geri gelen topu Cevat güzel Cumaı:.tesi ve pazartesi günleri 
bir vuruşla Yunan kalesi ağlarına tenziJiitlı halk gecesi. 
taktı. Türklerin bu ilk golü şiddetle ;=:====r============== 
alkışlandı. Tük oyuncuları hllkim bir hepsi fazla heyecanlıydılar. Ancak 
\'azl)·et almtşlardı. Hakem oyunun bit ikinci denenin sonlarında biraz gü
tiğıini ilan etti. Hakem oyunu hiç te zeldiler ,.e haki!"i oyunlannı göster
iyi idare edemedi. Ofsayt ve favulleri 1 miyc başladılar. Yirmi da.!dka müte • 
görmedi. Yunanhlann yaptığı ikinci mndiycn güzel hücumlar yaptılarsa 
ve üçüncü gollere ofsayt çalm::ıdı. 1 da Yunnnhlarm defansı bir golden 
Türk takımı çok durgun \"e tutuktu. j fnzla yapılmasına mani oldu. 

• 



Izmir be ediyesinden : 
Karşiyakaya isale edilecek suların şartna

mei fenniyesine tevfikan plan, proje ve ke
keşifnamelerinin tanzimi müsabakaya vaze
dilmiştir. Proje ücreti olarak birinciye 4000 
ve ikinciye 1000 lira verılecektir. Müsabakaya 
iştirak edeceklerin yüksek mühendis mektebi 
diplomasını haiz bulunmaları şarttır.Müsabaka 
1/1/932 tarihinden başlamak üzere müddeti 
beş aydır • Sartnamei f ennilerin musaddak 
suretleri on lira mukabilinde verilir. (13) 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

11. inci tertip 6 ıncı keşide 
11 Kanunusani 

Büyük ikramiye 
1932 dedir. 

200.000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler ve 100.000 

Liralık bir mükafat vardır. 

100 turus yüzo ile tos tüyü yustı~ 
lstanbıılda Çakmakçılar Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikası yüzile şilte 12. yüzilt· 
yorgan 15, yağlı boya yastık 5 liraya, kuş tüyünün kilom 100 kuruştan başlar 
Kuştüyü kum:ışlann her rengi vardır. Ucuz satılır Tel. 2.3027 

Jandarma Satın Alma 
misyon riyasetinden: 

Yirmi bin takım kısa kol ve bacak mamul çamaşır kapalı 
.!.ırfla satın alınacaktır. ihalesi 24-2-932 tarihine müsadif pazar 

glinü saat on bire kadar yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nü· 
muneyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için mez
kur günün muayyen saatine kadar teminatlarile beraber Gedik
paşada komisyonumuza müracaatları. (15) 

Altı bin metre yerli baki yazlık kumaş kapalı zarfla satın alına
caktır. ihalesi 24-2-932 tarihine müsadif pazar günü saat on altıda 
yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzre her gün ve müna
kasaya iştirak için mezkur günün muayyen saatine dakar teminat

larile beraber Gedikpaşadaki komisyonumuza muracaatları. (16) 

l'tlalbaamıza gelen eserler: 

Rasin ve Korney 
Fransız edebiyatının iki büyült edıbi 

ha~t.ında ansiklopedik malt)ınat şeklinde 
~elı\mi izzet Bey tarafından yazılmış bir 
e~erdir. Kanaat kütupbanesi tar:ıfından 
neşrolunmuştur. Ta\·siye ederiz. 

Atila 

Diş Tabibi 

Hastalarını her gün saat S,30-12 

ve 13-20 kadar kabul ve tıer salı 

saat on üçten itibaren meccanen diş 

çeker ve tedavi eder. 

Muayenehane: Kadıköy l\lrsırlı 

Büyük Türk hı\kanının gerek tarihini, 
gerek husust hayatını nakleden bu eser, 
Peyami Safo. beyin kaleminden çıkmıştır. 

Resimli Ay matbaası Türk limitet şirketi 
tarafınd.tn renkli bir kapak \'C güzel bir r 

oğlu Yavuz Türk sokak No. 8. 

cilt içinde bastırılmıştır. l\arilerimize 
tavsiye ederiz. Beş hasta var 

Etem izzet Uoğum ve Kadmhastalıkları ] 
mütehassı•ı Etem izzet Beyin yeni romanı 
Doktor çıktı. Kitapçılardan arayınız. 

Hüseyin Naşit il \. .1 
Türbe, eski Hililiahmer binası 1 

No. 10 Tel. 22622 ZAYILER 
~~~~~~~~! ~-----------

Us k Uda r -Hile sinemasında lstanbul yedinci ilk mektebin-
(Kohenkelli banyolarda\ illveten: ([Ja

fiyeler Kralı} ve (Kaplan ve arslanlardan} 
mürekkep büyük bir hayvanatı vahşiye 

canba?.hanesi canlı olarak sahnede gös· 
tertleccktir. 

den aldığım şahadetnamemi zayi 

ettim. Y eq!sini çıkarat.ağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. (2297) 
Jıl~taf& 

Büyük kıymetli bir Dereke halısı Sandal bedesteninde 
teşhir olunuyor 

!!;;;~AKIT ın""~I' 
~~~.~~. ~~!~~n!' 

Kirahk hane - Beşiktaş ha~fırın 

ba~ınacı Karcbct 4 oda elektrik terkos 
25 lira. (2249) 

Para ve sabhk emlftk 
Lira Oda Semti Nevi 

18000 21 Pangaltı Apartıman 

h300 7 Sultanahmet Ev 

5000 7 Beyoğlu Ev 
4000 8 Eyüp Ev 

Tahtakale, Fabrikaya elvirişli arsalar 
bunlardan başka her semtte fiyati uyğun 

emla~i görmek yahut sene ligi yüzde 12 

ipotekle PARA AL:\Jı\K için 9 · 12 

arasında ınüracaat - [stonbul Bahçekapı 

dördüncü Vakıfhan asmakat 29. (2288) 

~ı;;ı:ırıııı:!lllh:ııı~:ııı ilill lllllllll~lllil!lllll~ 
SEYRiSEF AiN 

Merkez acentası . Galata lwprü haşı il. 2362 
Şube A. Sirkeci 1\lıihurd:ırzade hnn 2. 2740 

lzmir - Pire - lskenderiye 
postası 

\IZMIR) 5 Kanunusani Salı 11 
de Galata rıhtımından kalkar. 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.38:'2 idare 2.4370. 

ostaP kutusu: 46. 
Telgraf: Istanbul Va kıt 

Abone şartları: 

I 3 ti 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

( Iariçte - 800 1450 ~700 

ilin sartlarımız: -------
Sann 
San ti mı 

Resmi 
10 Kş 
20 .. 

1 lususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk ilan şartlarımız: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1-10 Defalı 
100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç :ıylı 
ğı için bir defa meccanendir 

B - 4 satırı geçen ildnl:ırın fazla 
\.,.. satın için 5 kuruş znmmolunıır, 

VAKiT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

ae~ri;vat müdürü; Refik Ahmet 

ı 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan f 

K. O. ve birinci fırka ihtiyacc için 
müteahhit namı hesabına nuhut pa • 
zarhkJa alınacaktır. İhalesi 4 - 1-; 
932 pazartesi günü saat 15,30 da k•> • 
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple
rin şartname.sini almak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuza mü
racaatları. (6 S) (46~) 

* * * 
Ezine ve Bayramiçtekj kıtaat hay

vanatının idaresi için 2:>0,000 kilo ar
pa kapalı zarf usuli]e münakasaya 
konmuştur. ihale tarihi ~O - il. kil. -
nun - 932 çarşamba günü saat ı;; tir. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak ede· 
ccklerin de ihale tarihinde teminatı 

mm·akkatelerile birlikte Liva karar -
gfthı satın alma komisyonuna müraca
atlan. (673) (4;)91) 

• • • 

* • • 

VAKiT 
Renkli ilan 

basar 

Bir renkli iUin on 
renksiz ilana be
deldir. Renkli llan
larınızın resimle
rini idarehanemiz 

hazırlar 

Renkli , renksiz 
ilanlarınızı VA-

KIT e veriniz 

Küçilk ilAnlar lı;in 
tatbik edilen tarife 

fevkalade elve
rişlidir 

.Maltepe askeri lisesi ihtiyacı için 
7;;o adet karyola sornyasr aJeni müna
kasa suretile satın alınacaktır. Mü -
nakasası 6 - ikinci kanun - 932 çar· 
şamba günü saat 16 ya kadar Harbi
ye mektebindeki mahalli rnahsmmnda 
icra edilecektir. Taliplerin şartname 
ve nümunesini görmek için komisyo• 
na müracaatları ve iştirak için de 
vakti muayyeninde hazır buJunmala -ı 
rr. (1.'i;)) (.1422) 

Istanbul srhhiye aktarma ambarın-

da mevcut olup orduda istimal salih '-~---=---~-----" 
olrnıyan iki kalem ecza a1eni müzaye- Jstanbul Asliye mahkemesi 3 üncü 

lıukuk dairesinden: 
Kuru çeşmede Rum kilisesi arka • 

smda .t No. lu hanede mukim l\leh • 

met Ali efendi aleyhine zevce.si Mah· 
bube hanım tarafından ikame edtıen 

de ile satılacaktır. ihalesi 2:i - ı -
932 tarih pazartesi günü saat 14 te ko
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple. 
rin şartnamesini' almak üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
vakti rnuayyende komisyonumuza mü-
racaatları. (8) (27) boşanma davasının istida sureti meh. 

* • • met ali efendiye tebliğ edilmek üzere 
Gülhane ha~tanesi nisaiye daire5 :. baladaki adrese gönderilmiş isede teh

nin inşa edilecek kapıları ke~if namesi Jiğ -varakası zahnna verilen şerhe na• 
veçhile ve pazarlıkla yaptırılacaktır. zaran müddeaaleyh Mehmet Ali efen• 
Taliplerin şartname ve keşifnamesini dinin mezkur adresten ~rktrğı ve ika. 
almak üzere Kom. a müracaatları pa- metgahınrn me~hul bulunduğu anla
zarlrk günü 5 - 1 - 932 salı günü sa- sıldığından ilanen tebliğat icrasına. 
at 16 da yapılacaktır. (10) (29) _ -~- il ,, 1 ' l _.. 'hl "}" d u * * * narar ver IDL~ o ma,\ a .. an 1 an a 

itibaren bir ay zarfında rnumaileyhin 

cevap vermesi luzumu ilfmesı tebliğ 

olunur. (229·1) 

Ankara merkez satın alma komis
yonu ihtiyacı için 4 adet otobüs kapa
lı zarf usulile münakasaya konmuş• 
tur. İhale tarihi 25 - Kanunusani - ~------------, 
932 pazartesi günü saat 14 te taliple~ REŞAT ENİS 

rin evsaf ve şeraitini anlamak üzere K H n U n n H M I n fl her gün münakasaya iştirak edeceklt? 
rin ise muayyen gün ve saatinden ev
vel teklif mektuplarını Anlrnra mer
kez satın alma komisyonuna vermele
ri ilctn olunur. (7) (26) 

ihtiras ve Ahlak Romanı 

Bu senenin 
En gUzel, 

* * "' K. O. kıttat ve müe.ssesatı için En realist 
tap tecdidi icap eden 528 defterin pa- Edebi eseridir 
zarlığı yapılacaktır. İhalesi 6 - 1 - Sühulet Kütüphanesi Basıyor 
932 tarih çar~amba günü saat 16 da y AKINDA ÇIKACAK 
komisyonumuzda yapılaca.ktrr. Talip- , .. ___________ ,_ ... 

lerin şartnamesini almak üzere her Türk Tütünleri A, ş, hi.;;adaronı 
gün n .pazarlığa iştirak .edeceklerin heyeti ümümiyesi 1932 senesi şubati• 
de vaktı muayyende komtSyonumuza . nin 6 inci cumartesi gunu zirdeki nız
müracaatlan. (9) (28) namci müzekerati görü~mek uzere sa

1 
As. Mk. SA. Al. kOmlsyunul 

itanlirı f -----
at onda Galatada :Meymenetli handa 
1-2 Noyazihanede içtimea da,·et edi-
lirler. 

RUZNA!tfEI MÜZAKERAT 
Ş1RKET1N T ASFlYESl NETİCESİ 

HAKKINDA MALÜ.l\IAT 

Gülhane hastane..;.;ine ait bir reis 
tay müzayede ile satılacaktır. Müza
yedesi 6 - Kfmunusani - 932 çarşam 
ba günü saat 10 da Fatihte Atpazarın
da satılac~ktır. Taliplerin vakti mu- Şirketi mezkure nizamnamci dahi• 
ayyeninde mezat mahallinde hazır bu· lisinin 21 maddesi mucibince csaleten 
Iunmaları; (175 ) {31) ve vekaleten 20 hisseye malik olan 

* • • , hisedaran i:.-bu içtimea iştirak edebi • 
Askeri mekteplere ait muhtelif köh- Jirler yevmi içtimca tekadiim eden on 

ne eşya müzayede ile satrlacakıtır. gun zarfinda hamil oldiklarj hisse se
Müzayedesi 5 - Kanunusani - 9:!2 nedatini mezkur yazihaneye tevdi et.
sah günü Harbiye mektebindeki ma • meleri İazimdir müesesatı maliyeden 
halli mahsusunda icra edilecektir. Ta- senedat mükabilinde alinacak vesaik 
liplerin mezkur köhne eşyalar için ko- hisse sedatı mü!<abilinde !kabul olu • 
misyona müracaatları. (174) •(30) nur. (2293) 

• * * ----------------------------Ask e ı~ mektep ve hastaneler ihti • 
yacı için 70,000 kilo koyun ve 10,000 
kilo kuzu eti bir şartnamede lmpah 
zarf suretile satın alınacaktır. İhale
si 30 - ikinci Kfmun - 932 Cumarte. 
si günü saat 11,30 da Harbiye mekte. 
bindeki ma.hallj ma.hsusunda icra edi· 
lecektir. Ta1iplerin şartnamesini gör-
mek için komisyona ve i tira.k için de 
şartname:si vcçhile hazırlryacakları 

teklif mektuplarrnı ihale gününün mu 
ayyen: vaktinde Komisyon Riyasetine 
verm~ler.i. (172) (·16-17) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutahassısı 

Sıra numarası beklememek ic:ti • 
yenler, kabineye müracaatla veya 
telefonla randevu saati almalıdırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan· 
bulda divanyolunda 118 numaralı hu• 
susi kabinesinde dahili hasfalıkları 
muayene ve tedavi eder. 'felefonı b· 
tanbul ~ 2398. 


