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Muharrlıi 

0 Yakup Kadri 
erler k'ı ·ıı- k 1 . . ' mı ı uvvet erımız e &~ . 

eııdiJe ":~r.u . derlediği günlerde, 
rını ıkı ateş arasmda his-

en Yabud"J . . - 1 . ı er, ısım soy eme-
..:. vye, bagırırlarmış : 
~ aşasm ... 

diJe e kendilerine "Kim yaşasın?,, 
, ll<>rulduğu va kıt: 
Ct Daha belli değil. 
Btı '~hını verirlermiş. 

'ru ıssa, bize, son derece 
h ve keskin bir ileriyi düşü-

lJ •asasını tasvir ediyar. 
lllQmi harbin arifesinde bir 
~·.Kapitülasyonların kaldı
ıçın sokak nümayişleri ya

Yor. Bu esnada yaya kaldı
'l~ndan geçen bı r adam nü
.._:ıçilerden birine sormuş: 

Ne oluvor, birader ? 
; Vallahi, pek iyi bilmiyo

'11 •auna, sanırsam, artık bun· 
il •onra kimse kimseye ~ or-
9u Vermiyecekmiş. 

Ji '1 ~ıssa da ne ileriyi, ne ge· 
·l0rznemezliğin hazin bir mi
t ır. Geçenlerlerde DH Ku-
~ al oldu. Binlerce insan, bü
d Grk inkılibmm sahibi ö
~ toplandı. Bu seçme ka

k. nn alln irinr1,., L:-.. , "" 
teıat ve kargaşalık JlÜJDu-

•tt•'erdi. Bir alkış, bir alkıı ... 
1 e alkış, hayır'a alkış. Ha
erden biri dilde inkılip o!-

~· dedi, alkışlandı. Bir diğeri 

,. .. 
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VAKiT 
111111 16 Yaşında llllll 

Bugünden itlbar~n hergUnkUnden 
iki saat kadar sonra" çıkacaktır 

Gazetemiz yeni aldıjı tedbirlerle size elinize 
aldığımz dakikaJa en yakın bir zamana ka
dar her olanı biteni bildirmek muvaffaki

yetine azmetmi! tir. 

VAKiT, Türk neşriyat alemine 1917 teşrinievvelinin 
22 inci günü girmişti. Bugün 19:S2 T eşrinievvelinin 22 
si ..• Demek, gazetemiz tamam 16 yaş1na basmış bu· 
unu yor. 

Biz gazetemizin 16 yıla sıkışan tekimOI mao.zarası 
l<arşında bahtiyar olduğumuz kadar 16 yıl önce oku-
) ucularına verdiği sözden kıl kadar ayrılmamlj olma
um verdiği v:cdan huzurile de övünmekteyiz. 

(Devamını 2 inci sayıfamııda okuyunuz) 

Gazi Reisimiz 
Bugün saat ikide Dolmabahçeden 
haraketle Ankaraya dönüyorla·r 

Reisicümhur Hazretleri bu akşam 
hususi bir trenle Ankaraya dönecek

lerdir. Çocuiiu sevgili ömerin büsbü -

tün iyileştiğini görmekle memnun 
olduğumuz Başı1ekil ismet /'aşa ile 

bu sabah Cenevreden nelen Tevfik 
Rüştü, Dalıiliye vekili Şükrü Kaya 

Beyler de kendilerine yol arkadaşlı -

ğında bulunaca.'cları gibi meb'uslar • 
dan Kılıç Ali, Salih, Recep Zühtü, 

liiba temel atma şerefini lstanbula 
bağışladıklarından dolayı da bir Is -
tanbul gazetesi olarak 
arzeder. 

şükranlarını 

Cilmhurlyet bayramı 
Ankara 21 (Hususi) - 29 Teş· 

rini evvel Cümburiyet bayramıiçin 
büyük hazırlıklar Hcrlemektedir. 

Miılet meclisi caddesinde bil-

Nuri, Hasan Cavit, Katibi umuml yilk geçit resnıini göstermek için 
1Jikmet Beyler de birlikte gidecek • belediye tribiinler, taklar yapıyor, 

Tribünler 7,000 kiti alacak ka· lerdir. 
dardır. 

Bu yaz da milleti nurdan par - _ Her yerden: 
maklarlle dU inkılabı gibi kurtarıcı _ Ankarada toplanacak 1400 
kudreti hepsinden üstün, hepsinden izci gelmiye bıtlamııtır. 

ebedi görülebilecek bir harekete ha - Iran "hariciye nazırı Furugl 
zırlıyan büyük Gazi Reise, Yakıt, bu banın da bu merasimde buluna• y • d •• d k • lıraatla da derin •a1111ılannı, bu inla- cağı anlıfllıyor. 

.~nı un~a. an es 1 ==--=r.ı:r;l::=;;:;:::;=;)--;;s;:;;:n~~"';;:=r=:ı:ı::r.= 
dunyaya gıdıp gelme · --------------------·-·--:--:--

Zeplin oekizinci ııe7ahat'ni bitirdi ve Avrupa7a Amerikaclan Ruslarla berabere kaldık 
40 bin mektop ıetirdi. B11 mUtbi, gök yüzil semisi ne ( b J T •• k • 
fırbnaclan, ne :rajmurdan, ..... _daa 7tlrll7or stan u spor ur ıye 

birinciliğini kazandı 
Karagümrük gençleri Sefillik muh

telitini ikiye karşı 3 ile yendiler 
' dedi, alkışlandı. Heyetten 

ilıl .. l\ı... lat çıkıp ta bu cemaata 
&,., Ydı : 
l\tnı· 
"' 

1 ve neyi alkışlıyorsunuz? 
'rtnı Avrupa~an. geçen Jeplin balonu Amerlkan1t1 UetUnde uçarken .. 

aat tek bir adam gibi ce- Frıedrıcbscbaf.e.n, .2.1 ( A.A) - Cenup Amerikasına yaphaı 
.. 'erecekti : b ti k d h , seya a arm se ızıncısın en dönen Zepelin balonu Avrupaya 40 
'I Bilınem... bin mektup getirmiş ve böylece hava poıta rekorunu karmlfhr. 
~ gene sürekli alkışlar... Bu koca hava gemiıi ile Ame- ı yağarken gemimiz blitla aauı-

llık. -..hrultaya. iştirak edenler bu rikaya giden bir ıe)·yah ıeyabab rın isyan.na ratmea sallanma-
~· ed d hakkında şunlara ıöyliyor : dan yoluna gidiyordu. 
"--~ı eınız en irgilip gücen- Sarsılmadan, silkiomeden bava filhakika kabili sevk balonun 
~er. Biz, muayyen bir prog- içinde kayıyorsunuz. Yazın sür'· ve hususile Zepelinin tarihinde 
~d nıuayyen bir maksat el- al sayesinde serinlikten istifade miithiı fecıalar kayıtlıdır. Yilı-
~filct: topla~mış nice heyetlerde edersiniz kışın kamaraların mab- lerce adam bu uğurda can ver-
tit e..· Ve hıs karğaşalığının çe- fuz ve güzel ısıdılmış olmasından diler. Graf Zepelin bile seyahat-

..__ ...... ,ıt tezahürlerine şahit o!- souğun farkında olmuyorsunuz. ları esnasmda müthiş zararlar 
k dur. Dün ak dediğine bu· Bütün dünya gözle~i~izi':1 . önü~- gördü. Fakat bu bava gemisi 

"ara. diyenlere, bugün mü- den bir sinema şeradı gıbı geçı- devri alem yapmış, kutba gitmiş, 
h._ ettıkleri bir noktainazann yor : Saatlerce güvertede vakit yirmi yedi defa Babrimubiti geç-
"''Q •le h' geçirdim. Balaer adalarında fır- miş, arzın çevresinin beş misline 
~il, k y 1?e rey verenlere, ve boaya tutulduk. Fırtına miidde- muadil bir seyahat yapmış ve 
~'-d endı şahsına ve kendi lince güverteden ayrılmadım. bu seyahatı esnasında ne tayfa-

nıa mugayır sözleri bile Fırtına yolumuza siyah bi~ duvar sına ne de !o!.cusuna biç bir 
... <Devamı 2 1ac1 aayıfadaJ çekerken ve yağmur şıddetle zarar gelmemıştır. 

S .... ::-....... ···-·············-·····-············--·····--·· .. ·····--·· f ........ : ................ -·-··· - !' ............. ·--····-····-·-••• ··.·.::: ............... -·········-·-·······-· .. ··-·-·-············---=···.·.-·-·············-··- - ___ ....... ·-·-··-···... -·-· 
tnks konuştu ! 

- Hanımcıjım, acaba kartıki komıunuz Metin Bey 
seyahatten geri dondü mil ? 

- Daha dönmemif olacak, dönseydi " imdat can 
kurtaran yok mu ? ,, diye sesini iıitirdim. 

lsmet Pı. Hz. dUnktl maçta 
Dün büyük ıpor hadiselerile 

dolu olarak geçmittir. lstanbul 
mubtelitimiz Kadıköyllnde Fener 
stadında Rus milli takımile kar• 

şılaşmıf, çok heyecanlı geçen 
bu maçta iki taraf ikişer sayile 

berabere kalmıılardır. Baıvekil 
ismet Pı. Hz de maçı buzurla
rile şereflendirmişlerdir. 

lzmirde Türkiye futbol birin
ciJiğinin son maçı yapılmıt ve 
lstanbul ıampiyonu lstanbu)spor 
takımı sıfıra karşı üç sayı ile 

lzmir şampiyonu Altıoordu ta
kımmı yenerek Türkiye birinci
liğini kazanmıthr. 

Selinik mubteliti ile Çukur
bostan stadında karşılaşan Ka
ragümrük gençleri de ikiye 

karı• üç sayı ile ve Yunanlıları 
yenmek suretile güzel bir gali
biyet kazanmışlardır. 

Bntnn maçJann tafsilatını spor 
sayfamızda bulacaksım7. 

latan!»ubporaa llrmuı 

OUnldl macta T&rk ve Rus 
rn11.1hacimlerlnln çarpıpn•• 



Sayıfa 2 • 

VAKiT 16 
yaşında 

(Baıı tnrııfı ı inci ıın "Ifad:ı) 

Bir gazetenin tekamülü için, 
çocuk büyütür gibi, yıl saymak 
belki pek masumca bir duygu 
mahsulü aörünür; (En son, en 
mükemmel cihazları kurup işlet
mek olsa olsa altı aylık bir iştir; 
olsa olsa bir sermaye işidir.) sa
nanlar olabilir. 

Bu görüş yanlıştır. 
Aziz okuyucularımızın her 

gün beş kuruşla değiştirdikleri bu 
beş on paralık sayılar, yalnız 
çehresi tanınmış bir kişinin eseri 
olsa, yalnız adı belli bir kişiyi 
muhatap saysaydı, bu hüküm bel
ki de doğru olurdu; lakin yazısı
nı yazandan, haberlerini toplı -
yandan başlıyarak resimlerine 
dizilerine, bask11ına kadar ayrı 
ayrı vücut verenleri, matbaa ka -
pısından ahp müşterilerin ayak -
l~rına götürenl~ri öyle çok, bi -
ribirlerinden öyle bambaşka, bun 
ların çalışmaları öyle biribirile 
karışık, öyle biri birine girit ik o -
lan bir müessese tasarlayınız: 
Böyle bir müesaesenin varlığı, 
boy sürmesi, açılması, içinde ye -
tiıtiği ceı:piyet bağının tekamülü - : 
ne bağlı kalmaz mı? 

V AKIT'ın ili~ ıa~aı yalnız iki 
sayıfadan ibaretti; bu gün, yalnız 
bugünkü sayısı 16 sayıfa olarak 
dizilmiştir. Baskı işinin medeni -
yet dünyasındaki bütün tekamül
lerine mazhar olmuş bir haldeyiz. 
Gazetenin içi, dışı muasır örnek -
!erinden hiç de geri kalmıyor. 

Şimdi bir de bu müessese in -
san oğlunun dütünceleı:ini ayrı 
gayri tammıyarak biribirlerine 
ula§hrır ! deyiniz, bund :ı bir duy
guya başka bir duygu aıılamak 
kabiliyetini hesaba katınız; gir. -
mek, görmek, işitmek herkese 
kısmet olmıyan yerlerde iğne ile 
kuyu kazma meselinden yapıl -
mıt uğraımalarla edinilmit haber
ler pittrıit, kotarılmıı, önünüze ko
nulurken bütün bu haberlerin 
geçtiği kanallardaq ne ıahıi bir 
renk, bütün bu ıözlerin çıktıiı a • 
ğızlardan ne huıuıl bir koku al -
dığını hatıra ıetiriniz; yukarki 
karıtık f&J1lar altında Y~f ıyan 0 

müessesenin (Yalnız ın~leketi 
dütündµm; onuq kaz~ncını hiç 
bir ıeye dpiittirmedim. Günün 
k11a menfaatlerine ıaplanarak 
yarının ölmez kazançlarına göz 
yumdµ.rmadım i 15 yıldır hiç bir 
gün hiçbir kelimeyle millet vic -
danını incitecek bir şey yapma • 
dım. Gazeteciliği ticaretin bir tür
lü~ü sayanlardan daima ayrı, da
ima üstün kaldım!) diyebilmesi, 
eğer avunmıya değerse, bu, dö -
nüp dolaıarak böyle bir müesse • 
senin i~inde yaıa~ığı memlekete 
milli olacak l>ir övüqme olur. 

Biz, bu kıaa zamanda bize te
kamülün bu yeresesine varma gü
cünü vererek, matbuat içinde ü -
zerimize düten va~ifeyi yapabil -
miı olmak zevkini tattıran muhit 
yükselitini, cümhur\yet feyzini, 
kelimelerin a1.mıyacagı bir hay -
ranlıkla anıyor, bize gelmit geç • 
mit uzak yakın bu hizmete yar -
dım eden bütün arkadaşlara, bi • 
zi sadık al~kalarile tutt~ğumuz 
doğru yolda ayak diremiye teı -
vik eden, arkalıyan pkuyucuları -
mıza pu yeni yıl dönümUımüzde 

yürekten doğan şükran duygula -
rını ıunuyoruz. 

lio •• 

V AKIT'ın yeni yıl için ç\üıün -
dükleri, ıimdiye kadar yaptıkla -
rından daha çoktur. Bunları sözle 

VAKiT r· .. ·;·----··Tei"(ii-8i ............ i8 li·erierı--·---;---! 
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Balkan konjera.nsına. giden heyetimiz Bükreşf e 
...................................................................................................... .-··································-·-··············-·· 

Konferansa hazırlık ve Bulgarların 
bir itirazı, bugün saat onda 
konferansın ilk celsesi 

Bükreş, 21 (Heyetle birlikte 
giden arkadaşımızdan) - Üçün
cü Bal~an konferansında mem
leketimizi temsil edecek olan 
murahhas heyetimiz bugün saat 
onbirde Bükreşe vardı. Heyeti
miz istaayonda samimi merasim-
le karşalandı. Buketler, çiçekler 
verildi. 

istasyon Balkan milletlerinin 
bayraklarile süslenmişti. Türki
ye cümhuriyeti murahhas heye
tine Athene otelinde yer hazır
lanmışta Istas} ondan doğru ote
le gidildi. 

Konferans kP,nseyi tam saat 
on beşte meclıs binasında tap
landı. Geç vakıta kadar devam 
eden bu toplanma çok hararetli 
ve münakaıalı olmuştur. 

lstanbulda toplanan ikinci bal
kan konferansında karar. olarak 
tesbit edilen ikinci madde üze
rinde Bulgar murahhaslara vazi
yetlerini iuh için söz almışlardır. 
Bulgar murabhas'arı ekaliyetler 
meslesioin halli, Balkan misaln· 

nm temmi için kendi erince asli 
ıart olduğunu ileri sürerek mü
naka§a açmışlardar. 
neticede Türk ve Romen heyet
lerinin münasip müdahalelerile 
esasta ihtilaf olmadığı müşahede 
olunmuş ve bu meselenin gele
cek teşrinievvele kadar a 'akadar· 
lar arasında halli kararlaştırılmış 
ve Bulgarların uçuncü Balkan 
konferansma iştiraki temin edil
miştir. 

Bu suretle Balkan misakmın 

intacma mani kalmadığı görül· 
miiıtür. Müteakıben komite reis
likleri seçilmesi yapılmış ve mu
rahhas heyetimizin reiıi Hasqn 
Bey (iktısat}, Romanya murahhas 
heyeti reisi (siyasi), Yugoslavya 
murahhas heyeti reisi (adli}, Bul· 
gar murahhas heyeti reisi (ve
saiti nakliye), Yunan murahhas 
heyeti reisi ( sıhhi teşkilat ) , 
Arnavut murahhas heyeti r~iıi 
.{fikri yaklaşm) komiteleri reislik
lerine ayrılmışlardır. 

Gelecek konferansın Belgrat 
ve Sofyada toplanması Sırp ve 
Bulgar murahhaslara tarafıodan 

teklif edilmiştir. içtima mahalli
nin tayini teklif sahiplerine bı· 
rakılmıştır. 

Saat 21,30 da murahhaslar 
askeri mahfelde toplanarak biri
birlerile görüıtüler ve sıcak bir 
hava içinde samimi müsahabe
lerde bulundular. 

Konferans yann (Bua-ün) saat 
onda merasimle açılacaktır. Kon
feransın toplanacağı meclis bina
sı ve toplanma salonu Balkan 
milletlerinin bayraklarile söslen· 
miştir. 

Bulgaristan hükumeti bu kon· 
feransa küçük bir heyetle işti· 

rak etmiı bulunmaktadır. 
Romanya hükumeti murahhas· 

lara karıı büyük kolayhklar gös· 
terilmesi için tedbirler almıştır. 

Yarıo akşam (bu aktam) bari· 
ciye nezaretinde büyük kabul 
resmi yapılacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 bUyilk milessese 
Ankara, 21 (Hususi) - Maarif 

vekil Reşit Galip Bey dün garp 
muallim enstitiisüne giderek ho
calarla uzun boylu konuşmuştur. 
Konuşma mevzuu umum kül

tür işleri ile enstitünün daha 
iyi meyva vermesi çareleri idi. 

Haber aldığımın göre vekil 
bey umumi kültllr ç.ılışmalarmı 
merkezleştirmek için hükumet 
merkezinde üç müessese yapası· 
r m eksikliğini aidermek kara
rındadarlar: Millet kiitpphanesi 
bunlardan biridir. lkinciıi Aka· 
demi olac;-ktır. 

KAzım Pş. Hz. 
Oloryada 

Büyük M. M . .reisi Kazım Pı. 
Hz. dün G lorya sinemasında 
Trader filminin huıuıi temıilin· 
de bulunmuşlardır. 
Paşa Hı. filmin sonunda bu 

güzel eıeri aan'attan dolayı si
nema sahibini tebrik etmiılerdir. 

Hariciye vekili 
Tevfik Rüştll Bey 

şehrJmizde 
Cene:vrede ~illetler cemiyeti

ne hül<iimetım z namına i tirak 
etmiş olan hariciye vekili Tevfik 
Rüştü B. bu sabah Avrupa ekı
presile {ehrimize gelmiştir. 

Ahmet Haşim Hey 
Şair Ahmet Haşim Bey teda. 

vı ıçın Avrupaya gitmiştir. 

Mersinde 
Mersinin dağ ve ova çiftçile

rine ziraat bankasından buğday 
arpa tohomlu~u dağıtılacakhr. 

Malatyada 
Malatyada kays bahçelerinin 

çoğcİlhlmctsı için teşebbüsler baş· 
ı,. mıştır. Teşebbüsün batında 
Ger ci zade Hakkı Bey vardır. 
Yalnız kaysınm Malatyayı zenğin 
edeceği kuvvetle umuluyor. 

:::ar.:::1::::::::::::::::::::11::1::1:::::1:1: :1:1:::11::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

değil itle gö~termek id~ti olduğu 
için sözü uzatmıyoru~. Yalnız 15 
yıldır sizi her sabah belki uyku -
nuzdan uyandıran (V AKIT), bu 
günden tatbika haşladığı bir ka -
rarla, her günkünden iki saat ka
dar daha sonra çıkacaktır. 

Gazetemiz bunu okuyucuları -
na en son haberleri yetiştirebil -
mek, hadiseler!e okuyucµlar ara· 
smdaki mesafeyi daha çok ya -
kınlaştır:mak için yapıyor. 

lstanbuldan bütün vilayetlere 
giden posta vasıaları hep kuş -
luktan başhyarak gündüzün hare
ket ediyorlar. Bir sabah gazetesi· 
nin lstanbulda okunma zamanı 

da mutat üzere saat dokuzla on 
arasıdır. Yani tiıpdiye kadar ol -
duğu gibi tJ\h~hm dördünde bası· 
lan gazete, okuyuqıpun eline var
mJ'ls:, yahut postadan yola çı~a -
bilm~k i,\n 6, 7 ,a\lt bpfu hoşyna 
bekleani§ oluyordu. ı.ı~ aaı:etemiz 
yeni aldığı tedbirler ye tertiplerle 
size lstanbulda ohmµz, dışarda 
bulununuz, elinize aldğınız daki • 

kaya en yakın bir zamana kadar 
da her olan bileni bildirmek mu
vaff akıyetine azmetmiştir. 

Zaten bu değişiklik ihtiyacı 
Ankaranın devlet merkezi olma -
sile duyulmıya ba§lamıtlı. Haber
lerin sıklet merkezi oraya geç • 
miıti. Artık çalı!ma saat -
terinin verdiği işleri hepi -
nız rahat uyl}unuzda bulun
duğunuz sıralarda hazırlamak 
düşüyordu. Gazetemizi aızı 

tam gazete okuyacak bir hazırlığa 
geldiğiniz zamana yetiştirmek, ö-

lü kalmıya mahkum hiçbir za -
man bırakmamak olacaktı. (VA -
KIT) itte şimdi de bunu yapacak-

tır ve 1'er günkü 12 aayıfayı sık 

sı~ 16 sayıfaya çıkararak da oku
yucularını her noktadan doyura -
caktır. 

(VAKiT) ın bu yeni tedbirin -
den memnun olacağmızda, her 
zaman olduğu gibi onu tuttuğu 

dürüst, faydnh p.eıriyat yplunda 
arkalıyacağınıza şüphemi~ yok -

tur. 

Manevi Anarşi 
§ 

(8afmakaleml:r.den devam) 

aJkıtlayanlara, acayip kimseler 
ıtaz@rile ha!<mak hassa•ını o~'· 
tan kaybettik. 

Serbest farka ve Halk fırkası 
münakaşaları esnasında bu kör 
döğüşü, arhk en son haddine 
varmıştı. Bir Serbest fırkacının 
tamamile Ha1k fırkası prensiple
rine göre sör: söylediği ve bir 
Halk fırkac11ınm taın bir Ser· 
bestciye yakııır tarz.da konuşlu · 
ğu sık sık olagan şeylerdendi. 

Nitekim, bu maceranın sonun
da Serbest fırkanın l>rganı olan 
bir gazete sahib=nin bir işçi 
ı~rkası tes"sine kalkıştığı ve 
birC. H. fırka11 gazetesinin de 
iktısadiyatta serbestliği arkala
dığı görüldü idı. 

Siyaset ve fikir havahmızda, 
bu anarşinin daha bir çok mi
sallerini zikredebiliriz. Fakat, bu 
misallerin ioaam nihayet acı acı 
güldürmekten başka bir şeye 
yaramıyacağım düşünüyoruz. 

Memleketimizde rııüthiş bir 
fikir ve his anarşisi hüküm sür
mektedir. Diyebiliriz ki ortada 
ne kadar keyf, heves, his veya 
nahvet varsı\ o kadar fikir, mak
sat ve ideal vardır. Bunlaran 
hepsiqi ıQıüp eleyip, toplayıp 
qıuayyen vazih ve müşterek bir 
hedefe doğru yüneltmek. g~rçi 
aarp ve çetin bir dev işid'r. Fa
kat, Türk inkılapçısı, fakat, Ga· 
ıi yo:unun serdengeçtileri için 
hiç bir iı üstesinden gelinemi
yecek kadar çetin değildir. 

Elverir ki, bahsettibimiı bu 
milli arızayı, hiç bir tevile sap
madan, oldpğu gibi müşahede 
edelim ve böyle J:lir manevi anar· 
şinin bizi nerelere göti\receğini, 
Gazinin büyük eserini ne kadar 
tehlikeye düıüreceğini ıimdiden 
sezebilelim. 

Yazık ki, ortada böyle bir 
uyaml<hk emarelerine ras_gelemi
yoruz. Milli ve hayali meseleler 
etrafında henüz iki k;aft1yı sami
mi bir surette bir araye getir· 
menin imkanı hasıl olamamıştır. 

Görür gibi olduğumuz bazı 
siyasi ve fıkri birliklerin hemen 
hepsi açık tam ve devamlı bir 
dile~ kaynaşmaaından ıiyade ge
çici ve ıahsi birer menfaat uz-
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- isimler gökten ım..ı ol 
mişler; doğru.. , 1 il 

Doğru hükmünü -veren .:i ta 

liba Naim Hazım bey ~ l'l 
bahıinde bir keıiften b l'l 

cekti... .. )ıiİ'll •• 
Vakıa bazı f elıef e dut ,_1 t 

(Arş) ı k~fatasmın yst b"'~ '1 lb 

d ki "b" .. k d .. le bır ı arı gı ı, go e oy 41 
naya alınına, yahut iıiPllf' 0~ 
rinliklerine eremediğimiz 1

1
•11 

. · er' gibi bir insan cemiyetıntn dO 

mez derinliklerinden kouP\J 
ğuyor diye kabul o_~un11r~,ı 
hüküm, (El • esma, tun~e\.A 
neı - sema) hükmü hiç de 1 
değil!.. t 

Y almz, maksat bu ~u ~
Bunu söyliyen bir, hır a \f 

gat manasına bakmıttır; .~~ 
bu adı alan kimsenin iç Jlll"'.'' 
huyuna, tüyüne bakmıştır i hı';' 
ıi arasında bir yakınlık, UY 1 
luk göstermek istemittir. ht41 

nun için böyle söylemittir •.. 
- Evet, bizim büyük reııı 

(Kemal) adını veren ho 
bu adı gökten, kaza ve k• .. 
kendi elinden alldığında 
yok; nete kim .. 

Kartımdaki sözümü kesltı 
ker inhisarı zamanından kif' 
bir meselenin maliye müfert~ 
rince tahkilana girişildiği h• 
)erinden gözümü ayırmıya Ç 

rak: an 
- Dur, dedi, "netekiP'İ't' 

altını ta.mamlıyayım: .. a ~il 
"Sakir de bunlardan bttw'. tı 

Tabii tek 
1

bir Şakir için .. t;~ ~. 
meb'usuna bu adı verenler, ~ 
hakka'k Qpu ıadece semadan d 
getirmemiıler, "Şakir,, in ''~ 
ür,, den önce "Şeker,, den 
mıt oldugunu uncıı St:.au- ·~it 

dilciden almı§lar, getirmiı}erf~ 

' 
- ...,.....,, 

Öz dilimize doğ 
Türk Dili Tetkik Certı'ıf ~ 

pek yakında Ankaradaki f a,I ~ 
yetine başlıyacaktır. llk it "' 
rak halkm dilinde yaşıy~ 
türkçe kelimeleri, ıstılahla) 
kaidelerini araştırıp bulmak 
köylere varıncaya kadar ~ 
Türkiyede yapılacak derle 
esaslarını teshil edecektir. j ~ 
lerce derleme defterleri bar; ~ 

cak, bunlara bulunan keli# ' 
yazı laca~tır. j 

Cemiyet derleme işi ileri~ ~-t 
çe büyük bir Türk lugati, ısP, ~it 

' lar luga.ti, osmanlıcadan tüt~ ~ 
ye lugat, öz türkçeden frarı•tt'· ~t 
ya lugat yapacaktır. 'oıı 

AsyadanLehista~ · 
Uıflk Şsrkta büyUk bir ~-' d,t 

seyaha\jne çakan Leh tayYf~ 
yüzba~ı K~rpinski dün öğlt111( tı 
sonra Asyadan ıehrimjze gel ~ ı.· 
tir. Po!onyalı tayyareciye t~~f~,, '"\ 
mühendjsi l\ı1. Rogolst! r~~l '• 
etmektedir. Tayyareci 220 19t ' 
gir kuvvetinde ve saatte t-f t~ 
kilometre "ijratli te~ satahlı t ( ~\ 
yaresile Var§OY@dan kar@~f~ ~t~ 
miş, lstanbul, H11l~p, Bağ~'lt ~ 0 

Kipile ~@dar l(itmif, irap P~ııtl! ti· 
den geç~rek HP.nınü' l(ll!"flt" ~~ 
oğradıktan sonaa SuriY• f ~ 
Istanbula gelmiıtir:. 

•••••••••ı•oo•••••••••HooJJllllfHIA"lllll ••••••••• ............ ~•!• , ' r • fjP 
Jaımalarıçtır. Ve ~ir jpkı tttll 
jimi büyle derme çatma 
ler üzerine emniyetle kur11''i 
Bir inkıllp rejimind~ ne ~ tif 
Yahudileri gibi sinilıC' •h t 
lıların, ne d~ bilmiy!rtsk,

11
, 111 

mıyaralı: her cereyana k ıt" 
uyşalların yeri olmam&! 
gelir. 

Bu gibi unıurl•r inkıl~~~e 
açık düşmanlarından ııys 

r ar verirJ er. .r •"' 
Yakup • 
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'/ Üı ki yede ı eker , 'ana yii 

.,.~~p:Ei1!!.~!!~~, .... Ne va·~·iY~i\~di;·:· .. ·;emle~ EvvELKı 
•uo alaturçlc olur, ihtiyar olu;. 0 _ 1 iicklerle barışmak V AKIT 

ibİ "•rıgaı1 da az··da vardır. Alaf- kete ne faydaları Ve aamimi 
!hJı l'lat rclir . •. uppeye her yerde 

l'lda, çöWhız. Ha~ada, suda, ka- d k ? ittifaktan bahset-
.. ,Vı Zuppe be .•. Şehırde... 0 UOMUŞİUr 

·9lıi1 1 ··,teli b er devrin, her tarihin • mı·ye başladılar 
.... ,. 1 e edi r "d• . 
IU. tı, llıeııııck .. " ıpı ır. Züppesız 
bır J. ltıılık '.~· 2Uppesiz bir devir in- Alpullu şeker fabrikası dün latanbulda çıkan ermenice 
lf~' ,. z.. i0rnıerniştir (Nor • Lur) gazeteai evvelki gün 

~ Uppclik f • b• h t t C d • ldı• . d d' k' • lerırinl 'k . ukaralık gibi bol, ır eye ara.aın an gezı çıkan başmakaleaın e ıyor ı: 
erıf • 1 gıb ·1 · . 'd' H k "Kanunu esasinin illnından sonra Tür-

Jıı •ııı "o .. .,. .. 
0 

sıpsıvrı ır. er e-
ır " .. ne b lstanbul ve Trakya şeker tab- oavetlı ere teşekkür etmi ş ve bir klycdekt muhtelif cln.slycuert blrlblrlerine 

pil atar. ısındırmak için bir mUtefekkirler birliği te-\1,,. ~ ~ "' rikaları şirl.<etinin, fabrikaların iş· nutuk röyliyerelc ezcümle ~öyle sisine çalışıldı . Hatta husuııı bir program 
..ı lU Jar bir halde bazı davetlilere d · t" kit ııer rumlarıa mu elA ır: '( td ' . PPe kime denir? emış ır: da yapıldı. o va ermen -

ı ıkr d gösterilmesi için, teı tip ettiği "- Fabri~amız ilk kurulduğu scvilcrden daha ileride tutuldu. Bizzat ken-
e Ptl .... 1· .. ırn Ört köşedeki züp- h t d'' 1 dim ı.•azlyetl yalundan tetkik ettim: Eğer "• • I seya a un ~·apı mı~tır. d •· d r 00 ı ancar '>Ü yOy e tarif ed~bilirsinı"z·. J sıra a gun e · on P bu birlik devam etmiş olsaydı, geçen tell-

e. p Davetliler dün saat sekizde · ı· b'I d Ik' içinde k llİQ dıpc rnen3up oldug-u zümre· ış ıye ı ıyor u. ı sene ı.eucr ( Ki bunları artık mezara gömme ) 
tın k S '. rkeciden kalkan hususi bir bu miktarın ihtiyaca kafi gelme- ıwmdır) başımıza gelmezdi. Yazık ki o 

l6 Yı l a çı andır. Sakın bu SÖ· tretle hareket etmiıler ve saat . ,·akUn idarecileri bir nevi tereddüt ve §tip· 

' 
Lı' lıı".t. ıı. ış anlamayın, ı'çı'nde bu- l d diği anlaşıldı ve fabrikanın ıs- heli zihniyet frinde idi. Bu iş yarı yolda 
"" .. ,... on üçte Alpulluya varmış ar ır. fh 1 k b ı k ·· "' ::ı~ dtthrı~ topfu!ug-un üstüne çıkan l I ı sa a iliyeti çoğaltı ara gun- ı:aldı. Şimdi artık geçmişi bir tarafa bıra· 

, .. l"'.'J t •ı ı aş d Kırk kişi kadar olan daveti er de 600 ton pıır.car jşliyebilc<.ek kalım ve unutalım . 
• bıt llYt d' an emiyorum. Bu nok- heyeti, lzmir meb'usu Rahmi, d Hail hazırda ermcnller yirml sene evveı-
'·•Y~ b,, .. ._,tıkeka.t. gerek. Bu o"lça ı"le s· b' R Z .. htü bir hale getirildi. Yr.nı başın a ki ehemmıycuennı çoktan kaybctmı111crcllr. 
" I" ı "" d 1 ... ınop me usu ecep u ' bir ispirto fabr'ıkası viicude ge- .__ be k mıvet"e bir 
ı ... • ııjllıiıı .,... ınız a danmıyacaksınız csı<i Enurum meb'usu tabsin, Böyle olmakla ..,.,ra r e J "' 

:ı;.., 1ı c.Up ld h · f · -d- - C tirildi. Bu suretle birkaç ıene kıymeUcrl vardır. Kendi mUtefekklrlert ,.e 
Ilı pe o ug-un 1 k arıci ticaret o sı mu uru e-z. Nah u an ıyaca - f 1 çalıştı. tUccarıan ve lktısadl sabada yaptıkları hlz-

ı:. '-r• d ak yere birçok adam- mal, sanayi müdürü Re ik, ş met ve malik oldukları mevki ltı'barle az 
'İlaiı Uürup c;ururken züppe der- bankası lstanbul şubesı müdürü 1930 da Büyük Gaıi müess'!se- çok chemmlyetıerl vardır. 

,_ .... ...,. ltQ ' 2 Ppe'e · d Yusuf Z.ya, lstanbul ziraat ban- mizi ziyaretle bizleri taltif ve Kendi muıı ve cerdi zenginleri Tilrklye-
:~1nı1. . rı e z~pp? değıl kası müdürü Ahsen, defterdar bahtiyar etli:er ve fabrikanın de bulunuyor. Ve hariçteki bedbln hl.sslyat· 

·· ~'411t tU Mustafa, Fortun zade Murat B. genişletilmesi emrü iş'arında bu- tara ise aaıa kulak ruımıyorıa.r. Ellerinde . tiç t' ' 1~ zUppe vard1r ? M ııara olanıar gerek mmı ve gereıtae oahst 
~' Pliıp ~uppe vardır. Bir;nci ler, Bankodi Roma namın • lundular. O yıl fabrikanın istih- blnRlar yapıp böylece memleketi idare eden 
!it lonık ·· Şeni, Banka komerçiyıtlt? ltalya- sal kabiliyeti günde 100. O to. n_a zevat Uzcrlnc ve onların adaletine tamamen 

1 Sı'rk • z.uppedir. Bu züp- u B '-1 p · t J emin olduklarını g"fttermektedlrler. Musta-) ecıde A k namına m. en2on ve n . opı, çıkarıldı. Küp şeker te&ıs:ı ı ı a · "" 
•r, A rnavutta yeme ta Kemal Paoanın bitaraf ve AdJI ruhiyatını 
~ "'rnav t d' kk Doviçe Oryent Bank namına ve edildi. e._ r U Ü anından çıkar- . . tanımı§, takdir etmişlerdir. Fa.kat sultanlar 

ıc •at gelirsin z Sadi Bey, şark şifendiferleri di- Fabrika istihsal kabiliyebnın zamanmda olduğu gibi korktuklarından de-
k - Tol< tJ • rektörü M. Pas'<al ve Istanbul günde bin tona çıkarılmasmın ğ'll, bllAkla açıkça kalplerinden gelen bir 
•'«it d a ıyanda öğle yeme- "f ·ı · . . . tlarma kanaat ne takdir etmıoıerdir. di •veu· d gazeteleri mümessi!eri ve diğer da çı tçı erımızın müracaa • 

lll tof.. ıy . m, otomobille gel- kafi gelmedig· ini görmekteyız. Bu iUbarla Ermeniler Türklerle barıoık 
gllGrıd Or benı ta dükkanın kapısı bazı zatlardan müteşekkildi. Şir- d ve samımı bir ittifaka taraftar olduklarını 

e b k Bunun için gelecek yıl gün e "ı'kk ırak. h. Der. etin umumj müdürü Hayrı Hey 2200 ispat etmektedirler. 8 u i~lenilen pancar miktarım 
il ... 6 at e.dıyorsunuz ..ıeg-1·1 mı'? trende davetlilere refakat edi· k ..ı·k (Apik) Efendi makaleainde c. p J tona çı armak kararını ver;ıı . 11111111 Penın iskarpininin tabanı yordu. Şeker senayiinin memlekete yukarıya kaydettiğimiz ıözleri 

fttı_ lflır. Kazancı 35 liradan Davetli:er Alpulluya vardık- temin ettiği faideler hakkında söyledikten ıonra Mıaırda çıkan 
~tİııi değildir. Hakikaten yemek- arı znman istasyondan Eski uzun uzadiye tafsilata girişmek ermenice (Arev) gazetesinden ha 
)et, V kaf~sindaki Tokatlıyanda iktısat vekili ve Alpul '.u istemiyorum. Bunların bir çoğu zı fıkralar naklediyor bu auretle 
'h..ı e sıze k d ' ··mresind şirketi ıdre meclisi reisi Edirne tekn'k ( t eder 
L"• d ~ en 1 zu en 1 mevzu ara ecnas · (Arev) gazetesinin de ayni fikir-
•il k •atını Tokathyan ve otomo- meb'usu Şakir Beyle fabrika :.. anayiimizin ehemmiyeti fab-
;~ ~lirn~lerini konuşarak anla- müdürü Şefık Bey, fabrika mu· rikalardan ziyade t arl alarda, köy- d e olmasına nazarı dikkati celbe: 
,.,Otfkbı! züppedir. Fakat her murları tarafından karşılanmış- lerde gö:.dcre çarpar. Bu fabri- derek makale.ine nihayet veri • 
Q11 

1 aşık gibi toydur. lar, daha evvelce A'pulluya ka seyesinde on binlerce kişi yor. 
Nir ltl~rhamete liyık bir z.üp· gelmiş o:an Edirne Kırklareli kendilerine iş bu'muşlardır. (Arev), Ramcavar ermenile -
~ · ,Bıraz terbiye edilirse a- rı ·ı t t ı ı d Ş~kir Beyin alkışlanan nut-~dıı o.ur. lkı"ncı· tı'p z'u"ppe, ama· va ı erı e anış ırı mış ar ır. rin en büyük orıanıdır. Bu gaze -
Mı 11 Trenden inildikten sonra fab- kundan sonra davetliler bir kaç d I d 
~~ rı:~. Platonik 1.üppe gibi k ı k d g•upa ayrılarak fabrikayı gez· te e fÖY e iyor: "'t .. l't ıg ri anın o antasıo a öğle yeme- " Ill:üm yapacağımız TUd< Ermeni ban-

ıL .. k 1 bir emel halin- ~i yenilmiş, yemeğin nihayetinde meğe başlamışlardır. Müdür Şe- §Jklığıoa uzaktan zarar vermemektir. Tür -
~· ll larnaz. Amatör züppe Şakir B. yapılan davet kabul fık Bey pancardan nasıl şeker kiyedekl ermenııere bir faydamız yoktur. 
~ •n amatör gibidir. Züppe- edildiği ve Alpulluya kadar gel- istihsal edildiğini fabrika içinde Bari onlara ziyan vermiyeıım ... 
~ Çalımları birer, birer onda mek zahmetine katlanıldığı için izah etmiştir. Pancar fabrik:ıda Görülüyor ki ermenilerin va • 
~\lb:balağalı meydana ~ıkar. evvela yıkama dolaplarında yı- ziyetlerini deiittirmek hususun-
" · er amatör gibi yan pla- kandıktan ve sapları koparıldık- daki temayülitı hariçteki bitaraf 
~· Y:ıra profesyonel bir hal- künde arap lalası.. Amma ko- tan sonra otomatik kantarlarda ermeniler de takdir ediyorlar. 

~ Zaman olur ki züppeliği nuşurkan: tartılmakta, kesme makinelerin· Onlar kendilerinin bag~lı bulun • 
z y z 1 f - Biz sosyalistler deye sö~e d k ki' d -

I>' e apar. aman o ur ga e ma arna şe ınde ogran- ları ırklara karıı ecnebi sıfatını 
~ 2'af icle V kt'l ma baılar . maktad1r. Pancarlardan bundan 
ı: ~ Y r. a 1 e a · Y h t taşıyorlar. Ve dil kurultayı müna-~ı ... Ppe şarklı b • d' lomat a u : sonra şeker şurubu çıkarılıyor, 
a. "''tt ' ır ıp Moris Şovalyenin canlı fotog- d sebetile hasıl olan manzara u··ze • "';,d11 ..... 

1m, bir a-ün kendisine d S k' H geri kalan kismı da küspe a ı 
.... rafı gibi bir insan ır. an 1 o- a tında gübre veya hayvan ~ı- rine memnuniyetlerini açıkça 

~ , s· . Jivuttan Türkiyeye tayvare ile d k k il ı k d 
1 •t ... ?1lın memlekette fabrika b' ld d K ası olara u anı ma ta ır. söylüyorlar. , ~ı atılmış ır yı ız ır. onuşur- f h 
~kıı_ dedim. Çenberlikten Pancardan gayrı sa am şerbet YAKIT - Yukarki yazıları 
'1111 • kırk ı N sunuz : d d ' Jd halinde çıkarılan şeker kireçle t·· k · 
d '•'- ı a üçüncü apolyo· - Efendim, in ıyanet e en 1 ur çeye çevıren mütercimimiz tk •alı b ı d d' · ve hamızı karbona bir kaç mu· 
'oıı i Ut na enziyen çenesin- gitti. Cümburiyet e ığın pey· amele edılerek tasfiye o'unduk- Gelez §U fıkrayı kendi tarafın • 

t': un kılları okıadıktan cramber zamanmdaki gibi olur, der. ld ı. dan ili.ve etmı"ştı·r·. "Bu kadar 
o tan n ıüzü ÜKte sora rengi 

~<;ok d an~İVstugrm6zaülıküb~mba:arı devir- izale edilmekte, tebellür ettiril- durbinane ve aamimi neıriyattan 
' N kedi .• Pek çok. k d 0 d d dolayı arkadaıımızı tebrı'k ede • d 11
, 1 ~ adar? meli efendim ah ne korkak şey- me te ir ı;:un an sonra a oto-

'~d, ~ 1 bin fabril<a, bir 0 ka· ler ... Der, a:na yo!da otomobil matik bir ıurette tartılarak çu- rız.,, 

- 22 tetrinievel 1917 -

- l'ı11\IT ilk sayısını okuyuculara 
sunmuştur • 

- Talıtclbalıirlerimi::den biri Ka
radenizin doğularında cep/ıane yüklü 

300(} tonluk bir Rus gemisi ile bir 
yel kcnli batırmıştır,· Tuapse şclırini 

bombardıman etmiştir. 

- Milli ve askeri bir o,-1.:cstra ya
pılarak, bununla, perşembeleri harbi
ye nezareti scliim lıarası çalınması 

lı:ararlaşt ı r: l 1111 ştı r. 
- Al·uslurya imparatoru maliye na· 

zırı Cat'it !leye nişan l'crnıiştir. 

- Birinci belediye dairesi müdürü 
Hulüsi Beyin oğlu llüsnü IJeyi öldü· 
rt!nlerden Karabet Beyazıt nıeyda • 
nında asılmıştır. 

- Adliye müsteşarı l'usuf Kemal 
beyin reisliği altındaki komisyon top
lanıp Almanyaya gidecek adliye ta • 

lebesi işlerini konuşmuştur. 
- Birso: Bir li,-aya 1385 lsvcç 

frangı. 

- Af yonkaralı~arı ittihat ve terak
ki kulübünde meb'us Ağa Oğlu Alı

nıct Rey olduğu /ıalde toplanmış, 

500 bin liralık bir sanayi ~irketi ku· 

rulmuştur. 

Dllnkü konser 
Dün öğleden sonra saat 16 da 

konservatuvarda konservatuvar 
muallimlerinden piyano muallimi 
M. Friedrich Von Statzer tara
fından güzel bir konser verilmiş
tir. 

H. Ferit bey tarafından da 
küçük, zeybek, laz, ç ifte telli ve 

siılo gibi oyun havaları çalın
mıştır. 

Konserde birçok mümtaz şah
siyetler de hazır bulunmuş ve 
da•etliJer salona doldurmuşl ur. 

Gerek M. FriedrichaVon Stat
zer ve gerek Ferit bey çok al
L ışlanmışlardır. 

Rus misafirlerimiz Ankarada 

Şehrimizde bulunan Rus spor
cuları, yarın ikinci maçlarını 
1 aksim stadında yapacaklar ve 
Çarşamba akşamı Ankaraya ha· 
reket edeceklerdir. 

Rus takımı Ankarada 28 ve 
30 T eşrinievvelde lzmir, lstan
bul, Ankara muhtelıtile iki maç 
yapacak ve 29 Teşrinievvel 
cümhuriyet bayramımızda büyük 
geçit resmine iştirak edecekler· 
dir. 

Bulgar milli takımı 

Bulgar milli takımı yakında 
lstanbula gelecek ve milli takı
mımızla karşılaşacaktır. 

"' 1:.ltr ~ele .!.. lastiği patlasa, yahut bir sarhoş vallara doldurulmaktadır. 
tı~'ır> t u dıp'omat amatör o!- nara atsa, evinin yüklüğüne sak- Pancardan şeker çıkarıldıktan 

(*) Bu makale11i 11azan zat ermeni· r""•ıııuı ııı ıı ıı11111 ı ıııııı1111ııııııı,,uıııııı11111 ,, 1 ıııııı 111 , 11111ııı, 
ferin en ile,-i gelen mütefekkirlerin - ,.,_ Vatandaş : _il 

\~Ydı af Pr~fesyonel bir züppe Janır... sonra geriye melası denilen koyu 
qltd, kabrıkasız memleketten lşte efendim, züppe böyle bir bir şurup kalmaktadır. Bu 

,. l~i ~ · en hiç olmazsa: mablüklur. Po!itikadan bahse- şurubun içer:s inde bulunan yüzde 
),11~le di ın fabrika, 15 . 20 bin derken ya, peygamber za~anma elli nisbetindeki şekeri tebellür 

ı t-f l~t ~I l(};tc~kti. Çünkü profes- hasret çeker, yahut anarşızmden ettirmek kabil olmadığ ıçın 
!f ( ~'bilitelık usturuplu yalanla dem vurur. Bir türlü cümhuriye- bundan da ispirto çıkarılmak-
t ~ ~tof PPtljw. le dili varmaz. tadır. Şeker fabrikasının yanı-
~· Ç '•~0 kın en verğili kısmı başındaki ispirto f~.brikası Melas 1 ıl! tı· Gb~tııı~ı züppeliktir. Züppe kimseyi sevemez, hat- işlemekle meşguldur. 
lfl' ~~~İaı oı o, ilimden bahsGeder, ta hemcinslerini mazallah onlar Davetliler saat on sekize ka-

L.'q' d ltlad ~ ..._tt ~ tt d ıgı yerde, resimden birbirlerini sevseler, birbirlerile dar fabrikayı gezdikten sonra 
Iİitct" b~b oktorun yanında. Sıb anlaşsalardı, dünyayı Jngiliz im- Istanbu'.a dönmek üzere Alpullu 
d, t11 b b•eder şairin yanında peryalizmi değil, züppeler impa· dan hareket etmişler ve saat 
"tki btaı.: •eder tüccarın yanın· ulorluğu kaplardı. 24 de Sirkeciye varmışlardır. 
~t tb, ba~-· IUını söyler, şaire Züppeler birbirlerini o kadar Şirketin müdürü H .. ayri Beyin 

• "
11be d" 1 d ~6 ltfdil .... ıp omat, iplo· sevmezler ki, bir odada i~i züp· verdiği ma!ümala • gore Alpullu ''-l,,f PtJiği goıukmesini bilir. peyi yanyana oturtamazsınız. fabrikası bir istihsal devresinde 

~tofe rtııiiln~ Platonikliğinden, _ Monşer bu snop burada a zami 2 bin Uşak fabrikasıda 
\it, •tobel l..~n kurtulanlar için iken ( Çünkü züppeler, züp· 800 vagon şeker yapa bilmek-

Uppelik en kazançlı pelere, züppe demez Snop der· tedir. Bu mıktar Türkiye umumi 
t ~lh... - ler ) ben burada durmam. der· sarfiyatının yüzde otuzunu kar· 
Qİlt .-"P· h • • k · B d.. •· t 1 d Jd q•ı._" er ler. Züppeden kurtulma ıster- şılar. ir onum ar a an e ~ 

t ..,. .,Olit'lcleyden bahseder, seniz iki züppeyi yan yana ge- edilen pancar Trakyada vasatı 
"de htı~ adan çok bahseder. tirin. olarak J ,5 tondur. Fabrika 1926 

dad111 vardır, köş- Sadri Etem senesinde tecrübe olarak 46 va-

den ( Apik Mubahyacgan) Efendidir. 
( Nor _ Lur) muharrirlerinden kırk ~ Her Türk, senede yalnız bir ~ 
sent'lik diplomasi tecrübelerine malik '=- l' t f b = 

ı ı;e ermeni/erin yekane türkofil gaze - E ıra asarru etse İr senede E 
tesi Pozantiyon'un başnıuharri ( Po- ~ 14 milyon lira toplanır. ~ 
zant Keçyarı) Efendinin sağ koludur. ~ Vatandaş : § 

::;=:==~~~·;ı.:ı~~:"i1~7-::d::=-4=/s:: i Bankalarda 38 milyon lirayı ~:;;=
vagon şeker çıkarmıştır Bu mık- ~ bulan tasarruf hesaplarını 50 -
tar 928 de kuraklık yilzünden318e g milyon liraya çıkartmak ilk he· -~==----= 
dlişmliş, 929 da 480, 930 da 820 ~ defimizdir. 
931 de 1412 vagon olmuştur. 932 § Vatandaş: ~= 

istihsaJAhnın 1700 vagonu l ula- ~ Bankalarda biriken paralar ~-E1==~-~--:~--= cağı ümit olunmaktadır. Eu se· ~ memlekette iş yaratır. Küçük _ 
ne fabrika çahımıya başladığı ~ tasarruf hesap'arı bir araya 
88 gUndenberi 102 bin ton pan· ~ gelince milli iktısadiyatımız için 

car itlemittir, 1524 vagon şeker ~ büyük bir kredi kaynağı olur. ===-=--=-

yapmııtır. . ~ Vatandaş: 
Alpullu fabrıkasına lazım olan ~ Tasarruf etmek demek pa· ---~ 

pancar Trakya mıntakasında 106 g rayı evde saklamak demek 
bin dönüm erazide .yetiıtirilmek- ~ değildir. Tasarruf etmek de
tedir. Bu işle 15 ~ın. çifçi aileıi ~ mek Bankada bir tasarruf he· -
pancarı çapalıyan ııçı uğraımak- ~ sabı olmak ve parayı iş'etmek = 
tadır. Fabrika yüzünden iş bu· f demektir. ~ 
lan lar 70· 80 bin kadardır. &. j 

•ııu1ıııııı1111 1 1ııııııı111 1ııııııı111 11ııııııı1111ıııııııııı111ıtttııııı111~ 



2,5 Asır evvel 
..-. ........ _. .......................... -...• 

Is tan bul Efendisi 
esnafın nasıl 

hakkından geliyordu? 
"Ahçıların pifirdikleri yemekler 

çiğ olnuya ve tuzlu olnuya. Ye kaııe
leri pak ve akzanları kalaylı ve ça • 
nakları yeni ve sırçalı ve futalan te-
miz ola. 

Muhalif hareket ederlerse hakla • 
rından geline. 

Kuzu biryan (2) ı evvel suya ısla· 
tıp pişirirlermiş, menoluna; evvel 

VAKiT 22 T eşrinievve! 193~ 

BU AKŞAMDAN iTiBAREN 

ASRi SiNEMADA 
Ikimeşhurkomik: LAUREL ve HARDY 

Demir Kapı Filmnini Bir Tehzili Olan 

Kilit ALTINDA 
llaveten : Memleketimizde ilk dafa olarak: 

Metro - Goldwyn • Mayer Filmidir __ _,...ı 

Muhtesep, lbtisap ağası, ihti • 
aap emini, ihtisap nazırı, lstan -
bul efendisi .. Bu tabirler artık ta
rihin misalidir. Arada sırada Mü· 
aahipzade Celal Bey gibi kalem 
sahipleri için belki güzel kome -
dilere kaynak olabiliyor ama, ke· 
limelerin asıl manalarını bu nes
lin ~ocuklarına anlatmak için 
§erhler yazmak icap ediyor. Öy -
le.. lhtisaptan bir beldenin ida • 
resi manası çıktığını tarih merak
lısı olmıyanlardan kaç ki~i bilir? 

yahni edip sonra biryan etmekten de l•-------1111!11-----.... 
ve biryanın yüzüne aşı sürmekten de A T L A N T ı· D ~ 
meneder/er. MARLENE DIETRICH 

Bizim bu gün vali ve belediye 
reiıi Muhittin Beye verdiğimiz 
salahiyetler vaktin kadılarında , 
ihtisap ağ alarmda idi; hem bü -
yük bir fark ile .. Onlar salahiyet
lerini, hükümlerini bir hakime, 
bir mahkemeye vermeden itiraz
sız, temyizsiz icra ediyorlar, değ· 
nek atacaklarsa atıyorlar, cereme 
alacaklarsa alıyorlar, hasılı ka -
nun hilafında inat edenlerin ka -
nun tabirile haklarından geliyor -
Jardı ! 

İnsan düştüğü yerden kalkar -
mı' derler. O günlerin tarihinden 
elde ettiğimiz bazı malumatı ta • 
.zelemek niyetindeyiz. Bunları 
okuyanlar esnaftan ise, hallerine 
bakıp §Ükredeceklerdir. Esnaf -
tan değilseler "Acaba şimdi ne 
yapalım?,, diye akıl yoracaklar -

sd.G.B~r. H1,1susile eıki kanunların, ne 
rtı .n~d.ar tabii türkçe ile yazıldıkları

~ na dikkat edeceklerdir. 
Bakımz, 1091 senesinde, Dör· 

"düncü Mehmet zamanında yazıl • 
ınıt bir kanunname esnafı nelre
le bağlı tutuyor, bunların ıuçlu -
s~na nasıl ceza veriyormuş?. 

Ek.mekciler, •imitciler 

Kanunnamenin bu f aalı ek • 
snekçilerle başlıyor. Deniliyor ki: 

"Ekme:_ ·:_ ıin ekmeği, (1) kirde • 
ellerin kı rd:?U ve çörekçilerin çöreği 

gibi çiğ ve gözlenip ve kara ve ekşi 
ve eksik olmıya. Eğer oluraa kadı ta

~ir edip dirhemine bir akçe cerime a· 
lına. 

Ve elekleri sık olup, ekmek kepek
l( olmıya, ve illa muhkeme siyaset 
oluna ve bunların ehlilıibresi simitçi 
taifesinden ola. 

Ve çörek ekmek, nuJfı ola. 
Bir med (?) e bir okka yağ koya, 

gayet halis ola. Ve yağsız çöreği kir· 

ae narla.na işletile bunlar her zaman 
,işlenip, bulunalar.,, 

Kasaplar 
Kanunnamenin kasaplara do • 

liunan tarafı daha ehetnmiyetli _ 
<lir: 

''K"'0 aplar 1
-- k ....., rwyunu ·eçiden ve er-

7üıği: dişiden temyiz edip, lıaltetmige· 
ler ve f usulü erbaada tayin olunan 
nark üzerine et bulunup, inat etmi
yeler ve semizini saklayıp arığını (za. 
yılım) boğazlamıyalar. 

Taallül edip lıer zaman et bulun
durmıyan kasabın mulıkem lıakkın • 
dan gelinerek, ta et bulunca, hapse • 
deler. (Nasıl kestirme tedbir değU 

mi?). 
Her kişinin muradı üzere et verip 

sagir ve kebir nazarında bir ola. 
Narhtan tecavüz ederlerse tazir 0 • 

lunup dirlıem başına bir akçe ceri~ 

alına.,, 

Aşçılar ve başcılar 

Ahçılara dair 
hükmü §U: 

kanunnname 

Ve mahra yahut muharra (Kelime 
anlaşıl11Ugor) pişireler. Tandır birya
nı ve yahni et narhımn nufı ola.,, 

Bazı farklarla hafka bir ka -
nunname bu hükmü tekrarlıyor: 

Yukarki ibarede "Tuzlu olmıya,, 
denilmiştir; ikinci metinde bilakis 
"tuzauz olnuya,, nehyi Ue yanında 

"Pak l:ıotaralar,, emri var,· "Çanakla· 
rı eski ve sırçasız olmıya,. nelıyinden 

BOnra "Ve hizmetkarları kafir olmı
ya,, denümiş. Anlaşılıyor ki, bizim 
1933 senesinde tatbik edebileceğimiz 
bir kanunu tatbik ediyorlar; garson
luk Türkiyede vatandQflara ait hiz
metlerdendir diyorlar. 

Abçılardan sonra sıra başçıla
ra geliyor: 

"Başçzlann plşirdikleri bar ve pa -
çayı mahra pişireler pak ola ve kıllı 
ev bezi görmüş - yani derisi yan -
mış - (Diğer nüshada bayat ve kir 
ve kılı) olrmya. Ve koyun bafına za· 
mamna göre narh verile ve paçanın 

her zamanda dördü bir akçeye ola. 
Ziyadeye satılırsa muhkem hakkın . 
dan geline.,, 

Diğer kanunname bu hükümlere 
şunu ilave ediyor: "Ve sirkeıi ve sar
muağı tamam ola ve sair lıusuaatı 

baş şeraiti gibi ola.,, 

lfkembecii er ve börekciler 
"işkembeciler işkembeyi pak edip 

pak su ile mahra pişireler. Sarmua
ğı ve sirkesi yerinde olup kaseleri ve 
futaları pak ola.,, 

Diğer bir kanunnamenin ayrı 
bir hükmü de fU: 

"Dinçeveşçiler (?) dahi gözlene; 
ciğeri haltedip piıirmiyeler.,, 

"Börekçiler koyun ·eti 250 dirhem 
olıcak şurdalı (7) börek 200 dirhem 
ola. Varaklı börek 180 dirhem olup 
meuanesi soğanlı olmıya. Koyun e • 
t!nden gayri et haltolunmıya. Ve so
ganı çok ve eti az ve ekseri yer; boş 
olrmya ve hanurı pak undan olup iç 
yağı kanştırılmıya ve illa muhkem 

tazir olunup haklanndan geline. Lok· 
ma işligenlerin hanurı çiğ olmıya. 
Balı akideli ola.,, 

Yarın da yoğurtçular, ıirkeci • 
ler, turıucular, helvacılar hak • 
kındalri hükümler •. 

(1) tnce pide. 

(Z) Kebap. 

::::.-==::::.-==::mrır.ıs::=:::::rı::mmm:::::ı 

UIUm saatleri: 
En ziyade sabahlan inıitl 

Roatock, 21 ( A. A ) - Ros· 
lock dariiJfüounu prof eaörlerio-

den Fischer, son yedi sene zar
fında ölen 3,769 kişi üzerinde 
yaptığı tetkikat neticesinde bun· 
!ardan çoğunun sabahın saat Oçü 
ıle albsı arasında öldUplerini tes· 
bit eylemi9tir. ikinci derecede 

en tehlikeli saatler 20 ile 23 
arasındalfi saatlerdir. En az ölüm 

YUkubulan saatler ıece yarısıdır. 

Pi er re Benoit'nın şaheseri 

lstanbul Belediyesi: 
DarUlbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temslllerl : 

22 - 10 - 932 
Cumartesi 

Suvare 
] ,30 da 

lr.tucize 
Komedi 3 per· 
de 2 tablo 

Yazan: R. de Flers 
ve F. Croissct 
Tercüme E : 1. 

Galip Bey 
Halk 

ISTAHBUL BELEDiYESİ 

~~~~ ~mtı 
1 

I · 

ıl .fllı j' tı 
ftlf HIJ 1 

gecesi 

1 Watbaamıza gelen eaerlerf 

Galata.saray - Galata.saray lisesi çocuk· 
larmm edebiyat, ilim cephelerini gösteren 
bu glizel mecmuanın 17 incisi çıktı. Tav -
siye ederiZ. 

. 
; f • " • 

Deniz alt111da . .............................. . 
Napolyonun 

altınları 

ltalyanlar denizin 
dibinden çıkaracak 

Geçen gün tetgrafJarda bah
sedilen bu haberin tafsilatını 
Jogiliz gazetelerinde okuyoruz: 

' ·Egyht,, gemisinin deniz altın-
daki ankazını bularak gemi ka· 
sasandaki aJtmlan çıkarmıya mu
vaffak olan ItaJyan tahlisiye ge
misi Artiglio yeni ve mübinı bir 
maceraya hazırlanmaktadır. Ye· 
ni maceranın hedefi, Ingiliz Ami· 
ralı meşhur (Nelson) un Napol
yon Bonapartla harp ederken 
ba!ır.dığı harp ve nakJiye gemi
Jerını bularak onların içindeki 
altınlara bulma~hr. 

NeJsonla Napolyonun gemileri 
arasındaki vulm buJan muhare
beye, Ebukır denilir. 

Fransız gemileri askerlere ve 
zabitlere dağıtılmak üzre birçok 
altın ve gümüş do!u idi. Sonra 
levazım bedeJleri de bunların 
iç.inde idi. Bundan başka Mıımo 
bırçok eşrafına ve ekabirine de 
v.eri~e~ek altınlar da bu gemile
rın ıçınde idi. 

Nap o!yon, Mıssrda ele geçir
diği birçok mühim ganimetleri 
de bu gemilere koymuştu. Bun
ların arasında birçok mücevher· 
Jer, altınlar ve san'at eserleri 
buJ~nmaktadır. Napolyoo, Isken
derıye ve Kahire müzelerinde 
bulunan birçok eşyayı zaptehniş 
ve bunfarı Fuınsaya göndermek 
istemişti. 

Şayet bu gemiler battıi't yer· 
lerde tabarriyat yapılarsa, birçok 
altmların bulunacağı unnolun
maktadır. 

Haliha21rda alakadarlar müza
kere ile meşguldurlar. 

...ııl 

TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

ŞANGHA Y EKSPRES) 

TAKViM · ı Bir Palyaço! 
Cumartesi Pazar 

22 T.evveı 23 T.evvel 
21 Cama.ahir 22 Cema.ahlr 
Gürı doğuıu 6,'21'> 6,21 
Gtln batı§ı l:',19 17,18 

Sabah namazı 6,0( 6,0l 
Öğle namazı ll,58 ıı.~8 

lkind1 oa.mazı 14,57 14,56 
Akpm namazı t7,t9 l7,IS 
Yabıı namazı 18,5\l 18.50 
tmaak 4,40 4,41 
Yılm geçeu 

} 283 28~ 
gtlıılerl 

Yılın kalaıı 
} 8? giin.leıi 
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HAVA - DUn aıcakhk azamı 24., ugarl 
16 derece olarak tesblt edilmi§tir. Yarın 
hava hafi! bıılut\u oht'nldn•_ 

H 

Bu sene .................. 
Fındıklarımız 

265 bin çuval tah
min ediliyor 

Bu seneki fandık mahsulümüz 
870.000 kantar yani beher çu· 
val 80 kilo olmak Uzere 265t000 
çuval tahmin ediJmektedir. 

Bu miktar 25 bin ton kadar 
tutmaktadır. Geçen seneki fın
dık mahıulümüz iıe 13 bin ton 
idi. Bu seneki f1ndtk maf•sulti
müz hakkında yapılan istat;ıtik

Jere göre Trabzonun umumi is· 
Ubsali 325,000 kantardır. Bu 
miktarın 60 bin lcaotarı Rizedeo, 
25 bin kantarı Oftan ve 60 b;n 
kantarı Sürmencdent 55 bin.kan
tarı Trabzondan ve 95,000 kan
tarı Çömreden, 30 bin kantarı 
da Vakfıkebirden istihsal edil
miştir. 

Giresondaki umumi istihsal 
yekftnu ise 380 bin tondur. Bu
nun 300 oin kantarı Airesandan, 
40 bin tonu Tirebo!udan ve 40 
bin tonu da Göreleden istihsal 
ediJmiştir. 

Ordunun iıtibsaJitı ise 90 bin 
kantardar. Akça şehir, Fatsa, 
Unyenin istibsalih ise 75,000 
kantardrr. 

Topkapıda yangın 
Dün öğleden ıonra Topkapıda 

Arpa emini yokuşunda 23 nu· 
marah • Karpiıin köşkünden 
yangın çıkmıı iıe de ilerlemesine 
meydan verilmeden röndtirülmilş
tür. 

Yangının mangaldan sıçrıyan 
bir kıvılcımdan çıktığı anlaşıl
mıştır. 

iki kadınla evli ol
duğundan 20 sene 

hapsediliyor 
Dünyanm en meşhur pa!yaço

larmdan olan ve Çinden başla· 
yarak Amerikaya kadar her({eSİ 
güldüren Vincet Mariani, soP 
günlerde şiddetli bir mahkfıtni• 
yete uğradı. Hemde aşk yüzün
den! 

Mariaoi, on bir sene evveJ 
Hin,.Hcıt.RnrlQ bnlnnuvordu. Orada 
rast ge!diği bir lngiliz kızını 
sevmiş \'e onunla ev;enmişti. 

ikisi mesut yaşamakta idiler. 
Mariani Avrupaya dündüğü za
man karısını da birlikte götür 
mek istedi. Kadın razı olmamı1 
ve ailesi ile birlikte kalarak 
onun avdetini beklemeyi tercih 
etmişti. • 

Fakat Mariani Fransada bir 
güzel kıza aşık olur ve onunlll 
evfenmek ister. Kızm babaıu 
bir çilioğirdi. Çilinğir kızı Pal• 
yaçoya vermekte tereddüt eder" 
sede Mariani kayın babasmuı 
muhalefdine rağmen evlenir ve 
yeni karısilec.'e mes,ut yaşar. 

Geçenlerde çilinğir kaym ba· 
bası kızmı bir kenara çekerek: 
ona kocasmm başka bir karısı 
daha bulunduğunu anlatır ve da
madı aleyhinde dava açar. 

Fransada iki zevceli olmak 
bir adamı cezaya çarpmak içio 
kafi bir suçtur. Mariani mabke' 
meye çağırılu sa da davete icabet 
etmez, muhakeme gıyaben ce" 
reyan eder ve Mariani yirmi 
sene hapse mabküm olur. 

Mariani halihazırda Fraosa 
haricindedir, kend;si FransaY• 
gideçek o~ursa derhal polis ta' 
rafından yakalanarak bapse atı' 
lacaktır. 

Bununla beraber palyaçorıu0 

takdirkarları Fransa adliye P~~ 
zırına bir istida vererek hüklJlil 
tahfif Jebinde ricalarda buluP" 
muşlardır. 

Afyon lstlhsalAtınııı 
1932 senesi afyon istibsalatl'" 

k ı-mız beher sandığı 60 ok a 0 

mak üzere 975 sandıktan ibB .. 
rettir. 

Bunun 50 sandığı TrakyadaJJ• 
450 saonığı lzmir ve civarınds0• 
425 srandığı da diğer mahaller" 
den ve 50 sandığı da Malaty•" 
den istihsal edilmiştir. A 



VAKiT 

iki memur lstanbulda Kadri ağayı 
buldular. Fakat ihtiyarın yegan•e 

oğlunun evinde 
derdi kızıdır 

-39-
Polis memuru derin bir teesaür 

içinde batını sallıyor, vah, vah, 
diyerek düşünüyordu. Ahsen Bey: 

- Nasılsa cesaret edemedik, 
söylememeyi tercih ettik. Sizden 
gizledik, günün birinde ortaya çı· 
kacak diye .... Fakat demin söyle· 
diğiniz bir iki söz ve son tecrübe· 
lerinizin de muvaff akiyetaizlikle 
neticelenmesi beni ikazetti. 

- Siz auikastten evvel Adil 
Beye sahip olduğunuz işlerden 

burada mı bahsettiniz?. 
- Evet burada, dediğim gibi 

bahçenin bir köşesinde .• 
Sonra Adil Bey ilave etti: 
- Bizim tahmin ettiğimize gö· 

re cani ile farksız bir adamdır , 
yahut mütterektir .. O bizim zaa· 
fnnızdan iıtifade etmeyi de dilfün 
müıtür .. Yani katil olarak ilk ak· 
la gelecek adamın ben olmam ih· 
timalini de ..• Bu ihtim~le güve· 
nerek polise hırsızlığı söylemiye· 
ceğinizden betki de emindirler .. 

Rıza Efendi bir an durdu. Dü· 
tündü .. Sonra onlardan bu P.f.ra 
meselesinin aralarında naaıl me'7• 
zuu bahaolduğunu yerile ve bütün 
teferrüatile sordu.. Ahsen Bey 
vurulduktan sonra gece nasıl he· 
zt!yan içinde ltaldığım ve gece ya· 
nsı Atlile benzettiği l:>irisinin na· 
sıl gelip paraları aldığını anlat· 
tı .. Rıza Efendi: 

- O halde, dedi, bu işi yapan 
adamın paranızı, hatta bileğini2 
deki anahtarı bile öğrenerek çok 
derin hazırlıklarla evvela cinaye
ti, sonra sirkati tertip ettiği mey· 
dandadır .. Ava gideceğiniz yeri 
biliyor, oraya giderek saklanıyor, 

sonra arkadaşı veya kendisi öl
mediğinizi anlayınca kötke gire· 
cek, odanıza ~ıkacnk vesaite ma
lik bulunuyordu .• 

- İşte, ertesi gün Ayşe kızın 
gördüğü o kırmızı ıaçb adamın 
kötkün etrafındaki şüpheli hare· 
keti de köşkte bir müvasale temi· 
nine çalışmış olduğunu gösterir 
değil mi?. 

-Evet amma, ertesi gün, ya· 
ni her şey olup bittik-ten sonra bu· 
na ne ihtiyacı var?. 

- Bizim anbyamadığDDIZ nok 
talar bunlardı .• Mesela herif Adi
lin kıy af etini, aeıini nasıl taklit 
edebildi? Eve nasıl girdi, naııl ol· 
du da adamlarımdan hiç birisi ta· 
rafından ne girerken, ne çıkarken 
&örülmedi?. 

- Sabrediniz, pek yakında 
bu esrarın hepsini size gösterece
iiın .. Bana verdiğiniz son malu
ınat gözümün önündeki perde • 
lerden bir kaçını yırttı.. Meseli. 
kadri ağanın altınları ile sizin 
Paranız arasındaki münasebet 
hence taayyün etmit aıibidir. 
O albnlar hi11eıine düıen hırsız
lık ınahsulüdür .. Anasının ölü
:tnünden istifade ederek bu para
nın anasından kendisine düttü • 
iünü söyleyip çıktı .. Fakat Kadri 
aianın bu işte yalmz olması da 
~uhtenıel değildir .• Tabii bir ta
""Dl ortakları vardır .. Onları bul
lııak İçin Kadri ağayı bulmak la· 
ıtındır .. Kadri ağanın 1ıtanbulda 

olduğu da muhakkaktır .. llk iş o· l başka enditesi yok. Bütün aklı fik 
nu aramak.. ri orada .. Şimdi de eline bet on 

. . lira gediği için işini ve gücünü 
Bır 111kısardan sonra... bırakm~ş, kızı Erenköydeki kulü-

On gün sonra iki polis memuru bede bir kolayını bulur, gene mek· 
latanbuldan Erenköyüne geldikle· tup yazmıya ve göndermiye kal· 
ri zaman Ahsen ve Adil Beyler kar korkusile Kedi.kpqada iki o
merak içinde, onları dört gözle dalı eve tıkmıt·· Maamafih niyeti 
bekliyorlardı.. Fakat polis me- orada yerleşmek değil, bir kaç 
murları onları tatmin edemiyor· gün sonra geri dönmektir.. · 
lardı.. - Peki, 0 gizli gizli kaçmamn 

- Doğrusu, dediler, gene hiç sebebi ne imit?• 
bir ıey öğrenmeden ve inkiıarla _Kızın evde saklı olduğunu 
geri dönüyoruz .• Evveli İstanbul· konu komtu bilmiyor, bildirme • 
da Kadri ağa ve tevabiinin hepsi· miye de sebep kızile a,ıkı ara • 
ni bulduk •. Hatta kızının aşıkım aında her hangi bir müvaaalaya 
da ••. Kızın aşıkı arbk maıukasın· mani olmaktır •. 1,te onu lstanbula 
dan ümidi keıerek baıka bir kızla götürürken kimseye göıtermemek 
evlenmi• bile.. Kadri ağanın oğ· k :.:' aygusu .• 
luna gelince; o da hafif meırep Bu izahat üzerine hepsi durdu• 
karısından ayrılmış, Kedikpa§a• lar.. Ahıenle Adil de artık me• 
da iki odalı bir ev tutmu§, Kadri murlann taharrilerinden ümidi 
ağa ile karısı şimdi arada oğulla· keamiılerdi .. Mehmet Ali Efendi, 
rının yanında oturuyorlar.. didi ki: 

- Siz Kadri ağa ile görüştü • - Maamafih itin arkaaını bı • 
nüz mü?. rakmıyacağız.. Yalnız takibata 

- Tabii, uzun boylu görüıtük .. 
Bütün f üphelerimizi tahkik ettik . 
Herif bulduğu paranın anasının 

odasından çıktığını yemiı:ılerle 
teyit etti .• Maamafih buna inan· 
miyabilirdik, ancak kızının hal ve 
tavrına ait endişesinin kendisini 
ıüpheli vazix_ete soktuğunu <> ka· 
dar izah etti ki ona ait §Üpheleri
miz hemen hemen zail oldu. Bu 
vahşi görünen adamın bütün Jru. 
suru kendisi çok inatçı, dik kafa· 
Iı ve sert göstermesindedir .. He· 
rifin kızının aşıkına kaçmasından 

nerede devam edeceğimizi bilmi· 
yoruz, ıizde bir haber yok mu?· 

- Hiç bir haber yok.. Yalnız 
Erenköylülerin Kadri ağadan 
füphelendiğini, herkesin Kadri a• 
ğanın cinayeti yapınca savu'11J • 
ğunu söylediğini iıitiyonu •. 

7\?\Kimden?. 
~ Bizim ıqaklardan, bilhassa 

Feritten ..• 
- Öyle mi, F eritten ha?. 
- Evet, daima o bize Eren· 

köylülerin tüphe.ini aöylüyor •• 

(Devamı var) 
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Wels aleyhinde 
intihal davası 

Kanada muharrirlerinden Mis 

F1orens Deeks lngilterenin meş
hur muharriri Mister Wels ile 
( Wels) in eserlerini neşreden 

Makmilan müessesesi aleyhinde 

bir dava açmış ve l 00,000 ister

lin tazminat istemiştir. 

Davanın mevzuu şudur: Mis 

Florens 1918 senesinde Makmi· 

lan mnessesesine bir eserini 

göndermiş ve münasip görüldü
ğü takdirde tab'mı istemişti. 

Makmilan müessesesi eseri an

cak iki sene sonra iade etmiş , 

fakat ayni müessese daha sonra 

Mister (W el~) in meşhur tarihini 
·neşrettiği zaman, onun Mis Flo· 
rense ait eseri de bu kitaba ge
çirdiği görülmüştü. 

Mis Ftorens daha evvel de bu 

dava ile uğraşmış ve nihayet 
imparatorluk eczası arasında ta· 

baddüs eden davaları rilyete 

memur olan mabkemei mahsu· 

saya müracaat etm'ıtir. 

Kanada bülı ümeti, müddeiye 
namına müracaatta bulunduğu 

ıçtn Londra adliyesi , Mister 
tWels) in yazdığı tarih müsved· 
deleri alınarak bir kasaya kon· 
muştur. 

Kasa, yan11na ve herıeye mu· 
kavimdir. 

Günde 
Bir Fıkra 

Reis - Efendi, siz niçin hep 
böyle haksız da•alar alıyor-

sunuz? 
Avukat - Vallahi, efendim, 

birçok haklı davalan kaybettim; 
b!r de haksızlarını tecrtıbe edi
yorum. 

lf lf. 

Bir kuraklık zamanında bir 
takım mektep çocuklarının 

yağmur duasına ıittiklerini gö

ren bir adam "mektep çocukla· 
rınıo duası makbul olmaz; bey· 
hu de götürllyor lar !., demiı. Ni· 

çin diye sormuılar : - Eğer 

makbul o'.saydı dünyada mektep 
hocası kalmazdı ! demiş. 

ıı. • 

Kırk yıldır canım bir helva 
yapıp yemek ister; yap,p 

yiyemedim! diyen bir zata sormuş· 
lar: 

- Efendim, sebep ne? 

- Sebep ? Yağ bulundu ise 
un bulunmadı, un bulundu ise 

yağ bulunmadı, yağ bulundu ise 
bal bu:unmadı 1 

- Aman ef~ndim. Bu kadar 

mliddette hiç üçll bir araya gel· 

medi mi? 
- Geldi! 
- O vakit niçin 1apıp yeme· 

diniz? 
- O vakitte de ben buluna· 

madual 

Savıfa S 

Sfenks Konuştu! 
Maurice de Cobra '~ın Sen Romanı : 1 

-1-
Kadın, ebeili Sfenks .. 
Akşam güneş, Efganisian değ· 

lan arkasında kaybolmadan Pcs
hover şehrinin beyaz duvarları · 
nı yaldızlıyor .. Path:ınlar belde • 
sinin sokaklan gün batarken can· 
lanıyor .. Akşam namazını kılan 
müslümanlar camiden çıkıyorlar. 
Kasap dükkanlarındaki sinek!i 
koyun etleri ve cenk önilntle elle· 
rile şüpheli köfteler yoğuran çö
melmiş aşçılar gözüküyor.. Ma· 
nialı telle ccvrilmiş İngiliz karar· 
gahı ile şehir arasında tırıs giden 
di~, beyaz atlar koşulu, Tonu • 
ga denilen arabalar dola!iıyor. 

İngiliz zabitlerinin toplandığı 

klüp da uyanıyor. Keten ceketli 
iki binbaşı bilardo masalarından 
biri üzerinde uyuklıyan yerli gar· 

sona sesleniyorlar: 
- Boy! .. iki viski! .. 
Büfeci viskileri hazırlıyor. U

yuyan garson büyük bilardonun 
örtüsünü kaldırıp renkli bilyaları 
yetil çoha üzerine diziyor.. Bü • 
tün gün boş kalan okuma odası 
birdenbire aydınlandı .. Masaların 
üıtünde İngiliz mecmuaları. Du
varlarda spor lavhaları .. Polva o· 
yunu tampiyon larının karikatör
leri .. Efgan harbinde kaçan lngi
liz ordusunun şanlı hatıralarını 

yad ettiren bir tablo .. 
Barın önünde üç yüksek iskem· 

lede P. F. A. krt'asından yüzbaşı 
Rodney Houson, 34 üncü Pençap 
alayından binbaşı W. B. O' Co
nuell ve istihkam mülazimi Al
gernon Mac Gregor .. Daha tenis 
kıyafetindeler .. Hinaistanda de· 
ğitınez iti1aaa göre, gurup ilk vis
ki ile tes'it edilmelidir .. işte soda 
kadehlerde kabarıyor .. 

Virjina cıgaraları askeri kıt'a 
armaları liakedilmiş gümüt taba· 
kalardan çıkıyor •• Şimdiden spor 
bahisleri açılıyor .• 

- Son parti güç oldu, Conson .• 
- Binbatım .• Siz raket kullan-

dıkça, toplar nasıl oluyor da ağda 
bomba gibi patlamıyor, şaşıyo
rum! •• 

- Evet amma sizin umulma
dık ters darbeleriniz var •• 

- İnsan elinden geldiği kadar 
kendini müdafaa etmeli .. 

"Bibiatandr,, mecmuasının yap 
raklarını çevirerek viskisini içen 
Mak Gregor tenisçilerin sözünü 
kesiyor: 

- Gördünüz mü Norma Sulli· 
van yeniden evleniyor •• 

- Hangi Norma SuUivan?. 
- Holivut yıldızı .. Kime varı· 

yor, biliyor musunuz?. Nideliko· 
ne •• 28 inci Bingal mızraklı alayı 
kumandanı Levis Midelikonu ha· 
tırlarsınız ya? .. Kasandra mihra
cesine Polva öğretiyordu. 

_ yok canım ! .. MideHkon bir 
Amerika artisti alsın!. 

_ Heım de dört kere boşanmıı:? 
bir artist, azizim! .. Norma Sulli

"van ilk önce Holivuttaki berberi· 
ne ... Ondan ayrılıp sahne vazıına 
vardı... Ondan da boşanıp film 
arkadatı yakışıklı Con Darevle 
evlendi .. Nihayet onu da atlatıp 
Amerikan film şirckti meclisi İ· 
dare reisine vardı .. 

-Etti dört koca... Köşe kap· 
maca oynasınlar!.. 

- Midelkon için dö:rdüncüc!en 
de boşandı .. 

- Bu gidişle ondan da boşa • 
nır, bizim mare~allardan birine 
vanr!. 

- Delilik bu! Aldığı kadın de-

ğ il tecrübe taht:ısı ! Otomobil 
fabrikalarında müşteriler için mo
t5rlcri tecrübe eden memurlar ıi• 
bi !cocabrı başka kadınlara ha• 
zırlıyor! .. Midelkonda cesaret var 
mı~ .. 

- O kadar budala değil.. Bir 
kadın koca değiştirdikçe ,araba 
su katm:~ olur .. 

Üç :zabit arkadaşları Midelko • 
nun vnziyetini rn.ün:ıka!a ettiler. 
YıldLzmm pe~inden Amerikaya 
gitmek için istifa mı edecek? .•• 
Ço<:uk babası mı olacak, yoka& 
boynuzlu mu?. Ayda 1800 Robye 
ma.aşile bir f i!m yıldızına in\.:i ıer
clanhklar hediye edebilir mi?. 

Palimbak elbisesi içinde •• 
göğsünü kabartan gürbüz bir at
letin geli~i ansızın dedikoduya 
kedi.. Bu yanık yüzlü, hemen he
men renksiz ve dik saçlı, elleri 
kıllı, gözleri açık mavi bir adam. 

74 üncü taburdan binbqı Re 
C. Dunne. 

- Bir küçük viski içer mİIİllı! 

Dun?. 
- Bir büyük desene... Ey ar-

kadaşlar haberiniz var mı?. 
- Neden?. 
- Kabilde seferberlik var.. . 
- F altoksla bir kaplan mı vur-

dunuz?. 
Binbaşı Dunne muhataplanD& 

bakh .. Biraz sustuktan sonra, ya• 
pacağı tesirden emin, büyük ba· 
vadisi ~çtı: 

- Roberts bizim alayı bırakıp 
şimali garbi hududu milisine ge
çıyor .. 

- Şu unutulmaz ava beraber 
çıldığımız Edvard Robertı'ten mi 
bahsediyorsunuz?. Hani d&rt 
yaban domuzu ve kazara iki beT
gir vurmuş, iki kol kırmıttık • 

- Ta kendisi .. 
- Roberts gene milise mi ıe-

çiyor?. 
- Fazla soruyorsunuz .• Size ıa 

kadar diyebilirim ki, Roberb İoe 
zinden dönünce, kendi isteiile, 
üç sene için umumi valiliğin em• 
rine verildi .. Gazetede okudum. 
reıı.mi bir haber .. 

Üç zabit §aşmıt görünilyorlar • 
dı .. Bu o kadar .•. Ani, umulmu 
bir şey ki .• 

Şimali garbi hdudu lot'alanna 
gönüllü geçmenin ne demek oldu
ğunu herkesten iyi onlar bilirler: 
Hint - Efgan hududunun ea 
yabani, en vahşi, barınılmaz .,._. 
!erinde tehlikeli bir hayat, ilerl 
mevzilerde, yağma, çapul ve pu
sudan başka bir şey dütünmiyea 
asi kabileler arasında ıerpilmit 
istihkamlarda bir nevi muvakbt 
kalebentlik ... 

(Deftllll ftl') 
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Bir rakı ilemi 1 
Giresun, ~O (Hususi) - lıllm 

2ade Ali, Taç Ali zade Nihat. 
Topal Hsan oğlu Halil, Haca 
zade Ahmet Beyler, Mehmet 
Efendi tokantasmın bir mıaa1111-
da toplanm'şlar, rakı içmiye bar 
lamışlardır. Şiıeler gelip gittikçe 
kafalar dumanlanmış, Nihat ile 
A 'i Ağa arasında soy sop me
selesi <iÇılarak, necabet a1alet 
münab:şası olmu,tur. iş biraz 
sonra kııışmış, tokatlar, su bar-
daldan birbirini takip etmiı bir 
ara'ıl< Ali belindeki bıçağını çı• 
karmış ve Hacı :zade AhmedlD 
karnına saplamış, Nihadı da ko
iundan bıçaklamış, şapkaaım a• 
)arak yola revan olmuştur. 

Abmedb yarası ajırdır. Ha· 
yahndan ümit kesilmiştir. Katil 
Akkale sırtında yakalammebr. 



Sayıfa 6 

Kontluktan Dilenciliğe 
lspanyol a111zadelerinden zengin bir kan kocanın 

dilenci kıyafetinde bütün ispanyayı gezmeleri 
ve bu auretle geçinmeleri 

-1-
Zengin bir adamın dilenerek 

geçinmeğe karar vermesi hatıra 

gelir bir ıey değildir. Fakat İs· 
panyol asilzadelerinden Konteı 

Malmignati ile kocası Kont Gus
ti bir gün bu garip kararı vermiş
lerdir. 

Her ikisi de derhal Suriyeli iki 
Arap dilencisi kıyafetine girerek 
ve yanlarına on para almaksızın 
konaklarının kapısını kapayarak 
yola çıkmı§lar, bütün ispanyayı 
bu kıyafet ile dolaımıılar, gittik
leri ve geçtikleri yerlerde kont 
kitara çalarak, kadın da Suriyeli 
dilenci kadınlar gibi dansederek 
geçinmişlerdir. 

Fakat bu garip karı koca bu 
ihtiyari dilencilik tecrübesi eına· 
smda bir çok maceralar geçirınit· 
l~rdir .. Ahiren (Konteaa Malmig
nati) bu fevkalade seyahatin ser· 
güzeştlerini yazmış ve neşretmiş
tir. 

(V AKIT) karileri bu sergü· 
zettleri (Konteaa Malminagti) 
nin ağzından bu sütunlarda bü
yük bir zevk ve merakla okuya• 
caldardır. 

Bugünden itibaren hatladığı • 
mız bu güzel tefrikanın mevzuu 
hakkında bu suretle kıaaca malu
mat verdikten ıonra ıözü (Kon
tess Malmignati) ye bırakıyoruz: 

- Bir gece büyük İspanyol o· 
tellerinden olan (Viktorya klüp)· 
te oturuyoruz.. Orad~ dostlar ile 
oturarak birer (Manhata) içe • 
cektik.. Uzun bir müıahabeye gİ· 
ripniş bulunuyorduk. Burada bir 
çok şeylerden bahsedildi. Nihayet 
sözün cereyanı dilenciliğe geldi • 
Dilencilik ispanyanın hem içti· 
mai bir derdidir, hem de bu mem
lekete hususi bir renk veren bir 
haldir.. İspanyayı bilenler bu 
memleketin bu garip hususiyeti
ni de pek iyi bilirler. 

Müsababe esnasında içimizden 
biri dedi ki: 

- Dilencilik, dilenıneğe ihti
yacı olmıyanlar için tehlikeli bir 
meslektir. Çalııkan, alnının teri 
ile elaneğini kazanınağa alıtmıt 
olan İspanyol ailesi, hane sahibi, 
dilencilerin mütemadi müracaat • 
larından artık bez.meğe bat1adı • 
Eskisi gibi onlara muavenet et
miyor. 

Bunun üzerine kocam birdenbi
re söze karıştı.. Adeti olduğu 
veçhile bu ıefer de bir bahse gİ· 
rişmeğe hazırlanıyordu: 

- Geliti güzel bir milliyet ta· 
kınarak İspanyanın bir kısmını 
zevcemle beraber dilenci kıyafe
tinde dolaşmak ve zahmetaizçe 
hayatımı temin etmek bahsine gi
rişiyorum .. Kabul eden var mı ? , 
Dedi. 

Bir çok kimseler bu bahsi ka
bul ettiler. Hemen hareket ve av· 
det günleri kararlaıtırıldı. Gezi
lecek yol tespit edildi. Mürakaba 
§ekli ve giyilecek elbiıe konuıul
du ... 

Pijamalı Surye li 

Sabah erken.. Gece yarısından 
aonra saat bir .. Bekçi bağırarak 
kapımızın önünden geçip uzaklaş 
cı •• Biz kalplerimiz çarparak bek
liyoruz.. Ortalığı tekrar sükunet 
kapladı ..• 

Kocam bastonu ile küçük bo
rucu a!mı§tı. Ben de erzak sepeti 
llc lritareyi elime aldım. lri anah· 

tarla kapı açıldıktan ıonra anah· 
tar tekrar horuca korulu. Bu hare 
ketle her vakitki ıahıiyetimizi hı 
rakmıt oluyordu .. Şimdi Guıti ve 
Dutka aMlmingati olmuıtuk. Ar
tık Türklerden kaçan iki Suriye· 
li Eremni mülteci ıekline girmit· 
tik.. Kocam Arapça ıarkılar söy· 
lerken ben de kitare çalıyordum • 
Halbuki kocam asla Arapça bil· 
mez, sesi de çirkindir •. Arkasında 
bir beyaz pijama var .. Beline gö· 
ze batan renklerde kumaıtan ya
pılmıt bir ıarpa bağladı .. Ayakla· 
rı çıplak ve aandallar içinde idi .. 
Omuzlarının üzerine bir mnnto 
atılmıftı .. 

Batına uzun püsküllü bir fes 
geçirmitti. Bu fesin etrafına yetil 
İpekten bir sarık samuftı. Benim 
giyinişim de onunkine benziyor • 
Fakat arkamda keşmirden bir ce
ket, batımda bir baılık var .. Güs· 
tinin omuzlarında taşıdığı çanta· 
da rak. için kullanacağım gayet 
tık bir arap kadını elbisesi koy· 
muıtuk .. Bir müddet yürüdükten 
aonra Los Palma.a yolu üzerinde 
uzun dallı incir ağacını görüyo· 
ruz .. Geceyi bu incirin altında ge· 
çireceğiz.. Kırda, göçebe gibi ge· 
çirdiği.miz bu ilk gecede gök ga
yet berrak ve yıldızlıdır. Uyandı· 
ğım zaman nerede olduğumu ıa
ıırdım ... Güne§ doğalı çok olmuı
tu. Memleket bana çok garip gö· 
züktü .. ileride yeıil palmiye ağaç• 
ları ile çevrilmit bir köyceğiz gÖ· 
züküyor •. 

Bir müddet daha yürürsek Loı 
Palmos'ta ilk konserimizi verece· 
ceğiz. Burada ilk defa olarak 
parsa toplıyacağız. Fakat bunun 
için büyük bir cesaret lazım .. 

Zaten bize pek de iyi muame· 
le edilmiyor .• Yolun üzerinde do
laşan bir çocuk bizi görünce bir 
engerek yılanı görmü! gibi kor· 
kuyor ve bağırarak köye kaçıyor. 
Az a.onra kasabanın bütün çocuk
ları ıürü halinde bizi karşılıyor, 
etrafımızı sararak bizimle eğleni· 
yorlar .. Yabancı mııınız?. Çalgı· 
cısınız öyle mi? •.• Dilenerek mi, 
ıa.z çalarak mı para kazanıyor· 
ıunuz?. 

Sualler sağdan soldan ıorulu -
yor. Çocukların yaptığı gürültü
den kasaba halkı meraka düterek 
a.okaklara fırlıyor .. Herkeı gözle· 
rini faltaşı gibi açarak, bize endi
şeli endiıeli bakıyor. 

Kocam gayet sakindir. lıaret· 
ler yaparak oturacak bir sandal· 
ye istediğini anlattı. Gösterdiği 
soğuk kanlılığa ıaıtım. Hemen bir 
sandalye getirdiler. O vakit elin
deki bastonu ile yere bir daire 
çizdi .. 

Halkı o halka haricinde dur
mağa itaretle davet etti. Beni de 
sandalyeye oturttu. Ben kitaremi 

biraz asabiyetle akort ettim. 
Güsti bir şarkıya başladı.. Fa· 

kat ne yapsa sesindeki bozuklu
ğu düzeltemiyor .. 

Mantoıuna sarılmıı, F ransızça, 
veya İtalyanca kelimeleri tahrif 
ediyor, garip garip bağrıılarla 
ilham buJmuı bir peygamber gi~ 
bi bir şeyler tekrarlıyordu. Gül
mekten kendimi zor zaptediyo • 
rum .. Hey'at!. Nihayet sinirleri· 
me artık hakim olamadım.. Bir 
kahkahadır kopardım. Ve bu kah 
kahadan sonra yerimden sıçrıya
rak kaçmıya başladım. 

( lJevanıı var) 

~ 
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ARNAVUTLAR 
Balkan etmiyorlar ? konferansına • • 

nıçın iştirak 
~~~~~~~~--------~--~~~~~~ \ 

Arnavut M~rcanl 
makale 

muharrirlerinden Branko 
gazetemize gönderdiği 

Beyin 

üçüncü Bol.karı Kurultayı bugün- ı vutlar toplu ve keıif birer zümre 
lerde Bükreşte toplanmak üzeredir.. teşkil ederler .• 
Geçen sene lıtanbulda toplaft11Uf o- Bilhaua Kosova'run öyle yer· 
lan ikinci Balkan Kurullayını Arna- leri vardır ki nüfuıu hemen kami
vutluk matbuatı namına takip eden len Arnavutlardan mürekkeptir • 
Arnavut gazeteciai B. Mercani Bey Oıküpten ti Debreye kadar bü· 
bu mü.rıaıebetle (VAKiT) a bir ma- tün köy ve kaıaba halkı lisan, 
kale göndermi§tir. ırk, örf, harı ve duygu itibarile 

B. Mercani Bey hayli uzun olan haliı, muhliı Arnavuttur. Yalnız 
makalesine geçen yıl gene bu ay bir sahadaki ırkdatlarımızın nü
içinde lıtanbulda toplanmıt olan fua kesafeti, aıgari bir tahminle; 
ikinci Balkan kurultayının ıade bir milyonu bol bol doldurur. Yu
ve güzel tezahür ve intibalarım goılavya, hakimiyeti altında ve 
aamimiyetle hatırlıyarak baılıyor • milli hudutlarımızın ti yanı ba
"Bu kurultayın Gazi Mustafa Ke· tında ikinci bir Arnavutluk teıkil 
mal Hz. nin yüksek huzurlarile edebilecek kadar Arnavut topra· 
,ereflendiren ıon Ankara toplan- ğı ve Arnavut halkı var, demek ... 
tııının ıamimi ve heyecanlı akis- Biz bir ıiyaset takip etmedik. Kü
lerini,, güzel bir ifade ve cotkun çük yurdumuzun iç dertlerine de
bir tatlılıkla anlatıyor. "Balkan va aramakla meıgul olduk. Bal· 
birliği fikrinin bOl renkli hayra- kan birliği emeline samimiyetle 
ğımn Ankarada o günkü sallantı- hizmet .etmek istediğimiz için mil 
aıru görenler ve Büyük Millet li hudutlarımızın dışında pek in· 
meclisi kürsüsünden Türk dahi· safaızçasına bırakılmıt olan yüz 
ıinin altın ıözlerini dinliyenler, binlerce ırkdaılarımız namına ta· 
dağ Te deniz öteıi yurtlarına yeni lep ettiğimiz yegane hak, ve ha· 
açılmıı, taze, coıkun ıevinç ve ait bir hayat hakkı ve en İptidai 

teheyyüçlerle döndüler. Atinada, bir ıerbeıt tefekkür hakkıdır: 

- Mektep ve ana dil hürriyeti!. 

Balkanlı komf ularımız bunu da 
çok görürlerae yüksek siyaset yo· 
lunda ve iktısadi iş birliği yürü• 
yüılerinde kendilerine el uzat• 
mamızı beklemeleri nafiledir .... 
Çünkü Kosova, Makedonya ve E· 
pirdeki yerli ve toprakdaı Arna• 

vutlara beynelmilel ekalliyet mu• 
kavelelerile tanılan haklar tama· 
men baht ve temin edilmedikçe 
veya bu yolda bir iıaret görün· 
medikçe biz Arnavutlar üçüncü 
Balkan konferanıına ittirak ede
meyiz.,, 

Arnavut muharriri bunları ıöy· 
!edikten ıonra "Arnavutluğun 
Balkanlardaki en genç ve teıki
latsız bir devlet olmasına rağ· 
men,, oradaki ekalliyetleri Türki· 
yedeki Rumlar kadar müreffeh 
ve müıavi haklı bir vaziyete g~ 

tirdiklerini yazıyor, Arnavutlu
ğun Balkan konferanaına iştirak 

etmemesi noktaaında Balkan bir
liğine çalııanların alakadar olma· 
larını ve dü§Ünmelerini istiyor. 

T~and~Bel~~~Bükre~~ ve ~--------------~------------~ 
hatta lıtanbulda Balkan milletle· M EMLE K E T H A B E R L E R 1 1 
ri birlği fikrine ancak pek zayif 

bir inamıla bağlananlar Ankara· Mug~lada yapılan mektep 
nın artık hakikatleımit kurtulut 
ve inkılap mefkUreainin ulu kah· 
ramanı önünde muci~eli bir gök 
itaretinin ani parıltısile karııla.ı
mıt gibi oldular. o aayededir ki 
Balkan birliği mefkOreıinin de 
bir gün hakikatleıeceğine inan· 
mıya baıladılar. 

Geçen seneki kurultayın mane· 
vi ıahada en büyük kazancı an· 
laıma ıavaıında cephe kuran 
balkanlı münevverlerin Ankara· 
nın feyizli iman ve inkılap kay· 
nağında bu ruhi uyanıt ve yıka· 
nı§ları oldu.,, diyor .. 

B. Mercani Bey İstanbul kurul
tayında çok emekler ıarfile ıyı 
neticeler alındığını izah ediyor, 
milletlerin muhtelif Balkan dev· 
Jetleri topraklarında ayni hakla· 
ra, ayni vazifelere, ayni medeni 
muamelelere mazhariyetleri eıa.aı
na riayet edilmedikçe milletler a· 
ra.aındaki ruhi ısınmanın mümkün 
olamıyacağını söylüyor ve diyor 
ki: 

''Bugün Balkanlıların biribirle· 
rine ıamii olarak ellerini uzatma· 
!arına bir tek engel vardır: Yu· 
goılavya ve Yunanistandaki Ar· 
navut ve Bulgar akalliyetlerinin 
peritan vaziyeti!,, 

Kararlara nayet edilmedi mit 

Arnavut muharrir bu vaziyeti 
düzeltmek için ikinci Balkan 
konferansında Arnavut ve Bulgar 
murahhasların tiddetli 11rarları ve 
Türk heyetinin müdahaleıile elde 
edilen iyi kararlara §İmdiye kadar 
riayet edilmediğini ve Bükreıte 
toplanmak üzere olan üçüncü kon 
ferans ruznameıine de ekalliyet -
Jer meselesinin konulmadığını 
söyledikten sonra diyor ki: 

"Biz Arnavutlar için ekalliyet -
ler meselesinin cezri bir ıekilde 

tetkik ve tanzimi bir hayat ve me· 
mat meseleıidir .. Ancak bir mil
yon nüfusu olan müstakil Arna -
vutluğun iki milyona yakın evla
dı Kosova, Makedonya ve Epir 
gibi milli hudutlarımız dıtmda 
kalmıt ölkelerde yaşıyor. Yugoı· 
lavya ve Yunaniıtandaki Arna· 

Güzel ve heyecanlı merasim yapıldı 
Muğla hıuıuı muhabirimizden : 
Geçenlerde üçUao~ il m4Jct.,. 

bin küıat resmi yapılmııtır. Bu 
mektep bet ıınıf h olup binaıı 
süılü ve maarif planına göre ya· 
pılmııtır. 

Vali Salih Cemal zamanında 
baılanan bu bina yeni bitmit ve 
küşat reımi yeni valimiz Ömer Ce 
vat Beye naaip olmuttur. Kütat 
resminde mektebin bat muallimi 
bir nutuk irat ederek ıabık vali· 
mizi minnetle yad ve yeni valimi • 
zin çalı§malarına bağlanan ümit
lerini zikretmittir. 

Mektebin küıat resminden ıon· 
ra ilk derı verilmiı ve misafirler 
hazır bulunımuılar, memnun kal
mıtlardır. 

Mektep binası Muğlamızın gü· 
zel veıüsleyici binalarından biri· 
dir •• Vali konağı karııaında ya· 
pılmııtır, ıehir sinemasının yanın· 
dadır .• Bu ıahada cami, ıt\ektep, 
ıinema kartı karııyadır. 

Pehlivan gUretlerl 

Cuma günü Muğlamız cidden 
iyi bir harekete §ahit oldu .. Muğ· 
lamıza gelen maruf pehlivanlar -
dan Dinarlı Mehmet, uzun müd
det Amerikada güreı yaparak ön . 
almıı Yuıuf pehlivanlarla, Dıra· 
malı Hasan pehlivan, Yugoslav· 
yalı Bugdanof ve Amerikalı Han
ri pehlivanların güreılerini ıey· 
(etmek hakikaten çok tatlı oldu .. 
Tayyare, Hilaliahmer ve Hima· 
yeiitfal cemiyetlerile pehlivanlar 
menfaatine yapılan bu güreı Muğ 
lanın gördüğü en iyi güre§lerden 
birisidir .. 

Eaaıen Muğlalılar ıp.or hareket
lerinde çok hazederler. Bir pehli
van güreıi, bir futbol müsabakası, 
bir at kotuıu Muğlayı yerinden 
oynatır .. Spor merakı çok eskidir. 
ihtiyarlardan işittiğimiz hatıra
lar ötedenberi bilhassa güretin 
çok makbul olduğunu anlatır. 
Muğlaya gelen bu pehlivanlar 

herkeıte bir merak u>:andırınıt, 

hu cemiyetlerin teıehbüıü cidden 
a lak•,,-a •••"'-•-;ıtir. 

Geçen cuma günü, spor ıahaaı 
binlerce insan ile dolmuştu .• 

Gürete öğleden sonra aaat 14 te 
baılanmıttır. Evveli. küçük peh • 
livanlar bacağa güretımitler, orta
ya genç lmıail pehlivanla ihtiyar 
Kara Ali pehliv~n çıkınıı, biraz 
sonra Kara Ali pehlivan (pes) de
mittir. 

Bata maruf pehlivanlardan Dı· 
ramalı Hasan pehlivanla Davas• 
lı Mustafa pehlivan çıkmıttır ••• 
Bunların güreı i heyecan uyandır• 
mıttır .. Yarım ıaat kadar güret· 
tikten sonra güreı bıraktırılmıt· 
tır. 

Dinarlı Mehmet pehlivanla 
Bugdanof pehlivan alafranga gü· 
retmit, beı dakikada Bugdanof 
sayı ile mağlup olmuştu. Hikem 
Ünye mektep muallimlerinden 
Nuri Bey ile muhabirinizdi. 

Bunlardan sonra Yusuf pehli· 
vanla Hanri pehlivan güretmif, 
yirmi dakika ıüren bu güre§te her 
iki taraf berabere kalmı§tı. 

Muğlada alafranga güret ilk 
defa yapıldığı için cidden heye· 
canlı olmut, büyük bir alaka u• 
yandırmıf tır. 

Güre§ guruba kadar devam et· 
mit ve Muğla hakikaten iyi bir 
gün geçirmittir. 

1 UtUn piyasası 

Tütün piyasasının açılma za.· 
manı geldiği halde hala bir hare· 
ket yoktur .. Bu ane kadar hiç bir 
tarafta tütün piyasası açılmamıf• 
tır. Ümit ediliyor ki bu sene geçen 
ki panik olmıyacaktır .. Zürra mu
kavemet edecektir. Anlaşıldığına 
göre alıcılarına geçen seneki gibi 
harekt etmek istiyorlar. Fakat bu 
sene böyle olnuyacağa benziyor. 

Vilayetimizde piyasanın açıl· 

ması bekleniliyor. muhtelif kum· 
panya memurları köyleri dolat· 
makta, kumpanya merkezlerile 
daimi temasta bulunmaktadırlar •• 

M, C. 
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_ ç.ı11 çalarlar mı!. zete.ı nantni!l bir J<aç "iti• eWel keli, Onun da .ll•d• biF buton zırdu. Hindenburı yüksek bir va• 
.., 11, - MR !.... b!r inill~t t,~. ltt 1:nlil4k-~ bap ,aqa, aaeta arbya gevril • Janpenerdir. Hemen hemen bU .. 
_ ffıtDmmm.... ~IMi• (Bru~) f'~ ll~iin" ~ ıaııld Reichta'-ın üıtündeki tün Alman milletinin itimadına 

veriyor. Kelldi.i eski oü ~ts )rarafa hasretle b.,or. ,ahiptir. Fakaı, l4'trinieyel ayının 
za)ritidit. Hdfii tdiulirid• Ruı ve · .. . · . 'Ik ·· le · d 85 b o F -•· _..z.p1ıe1t_._.._~ :ı ' :ı.ı • ~utautıp cumhurıyetçı havıa· 1 iNn rın e Y~tına AŞtı. 
f..-.ız .. annıae V'Clnı'muf ~ ··h· .1.1 l · .l · ı,.;,..· plür.ıe -veya o bir defa daha inli· 

tı*. i!~~il@"' a-~, . en m~ ım 9\!~e erın~eı\~ • 
.ırttil(' ~ ~.~ljj. -Jai. hlll ..,,~~ ~ıkııHvillt fıap ~etil~, .. , .,.emleket ne 9lur? 

••• lfmtl!IPJ ~ da iki )ler,, 1fiti, ~lf .~,i\A . f~ır.Jia laif:lliN\lfiJfl me'""' • U iMi tıW1: 
,len bir de •l'-jnıdMı f'r•I"""''' il~" """11ftq ~-1 e\M'"'1 ,.., .1~~~~~:!.,.lea1ne clair ne 

vu, 
- O h~ ol•••• hPımc.ainP, 

~arada ked~ köpek barınamaz •• 
ıira bu titiz imanım • 

- Peki, kediyi ıetirm}nl• I t
Ne İ•t•yorJ'°'qı bu kata?, 

- B ... , iiDAdeıt ~yliJ~ım.. 
~.-.. "'8\5 ••ak. .. uk .,. 
~b= P.lnl~M. lpaJw ftkitli va· 
ip~,, Ç~ll P.laf4k ....... ajnt 
... ,11. l:tv 1'ff ......... .. 
.-ı.ı.W. hif itki ipaemek, toara 
"• tfqdtc.stma alJlisıeJim ayak· 
...... ipsiye p.,..k, ve 
~ •Pk d• petin tren1J•k fUllle 
..... ıize fitmi iki lira1a olur •• 

- Jıla~i Allah ha)'ll'h miiıte• 
tj~ial 

DeJip oradan fırladık, daha bi
raz ileride ki pqe yen1 '1>it _ __,'1'. 
1.1'-IP. n~ Juattık. a~! 
d, 1>İ11 dered..- au Jetini~ ... 
~ bip ~ 1Pri •rta Juh. hm 
~i)gkt~~b: 

- ~ h~ ~, -'f•" 
d.-.inll. M~P\I fM~ ç..-
.... ~-

C.Wcllkt1 
~ ._ ...... - '""41~ ... . 

....... ~ Mtabia kit ... . 

ı~~ li" ~-iden Mmr• ıö. eh~- ilNt.,_ ı.ı,.,.... .- ...,_. __ , 
PiiUi ·~ k.-bl.tleıle ~ıtf 11.rtRtl ~ - Şizin ~ de yaptıjımJı 

ı.•rnaJtı iıtiyqruz. M~vat iı
tiyoruz. F r~ı~IAf, ye di • 
lerl~rj ıerki teJlih,ta r~ı olıuıı • 
lar, bi=fi~ hal\miz~ ıelainler. Biz 
tilf.hla~ak dei•I. müsavat iıti• 
Joruı, 

flllf w b~ ••ta •aJaıa y~1anmif• ~~ti~ .. rt-ı•• 
tR· flllM•• 
~aaınm mühim ba1 bati' ~t o.M llillilllı• 

,e td*iylttlennaen Betlinıt~ fır- tlB•lm--• l•L 
p namın• konutnpy' #ZWI o • 
tan ıayth l~l~d~~l\l{Clir. Bir ~ ~.MtkfUt. 
~ ~D ~k,,if"1t pd~ e .. • MMmn üt\~ Suat Dervl• 

~..il~~~ :,: :!"' ..ıı ,.ıt1 ... - n "'"v===A==•K=~ır•'""' , ... : $5 u•• 
feY'f ftl'lff•1' ..-dfrit Saat i!ç, ~PıY,J ça\11011fD, ve· Jd 

Fakat be.- an .la.et attn.1enberi til gömlekli ~izmeli kül ti ~b. .. ..... ·-····-.- ... '"" 
• .,..etıni plstlt• P.nefi ,arür ıenç adam k:pnrw .,.:v0 r 1° ud 

1
: A v u k a t ı .. d k d. • .,,. _,,.,, • çer e 

ıormez ayana111amıf, en ~· Jim, J~ bir koridor. Yiizhatı •• , ••• ,., • .,.,.,sı;s ı •'" 

her halde pek erk~n 19kJLğa at • (Braaiqı) UR O~IUJ ~nk ay.lı-•-L Avukata, mahlr~tneye 
~,.. ,, ~,.., ptmodea tavvel 

11~~~.-·:::~.c;:ı;::::=a::a:;;;:::;:m::::fq;::::~ Geftf, ,.,.~ ,. qpik his s,~ •• YA,.ını"' / 
it !'fA~~" ~dam .. :Ya ... ıhtp•nin J:.111.u.-.1,.. "'-1· ~~ U,ıfpf N • 

C:öf.lür.d:~ı. ~· ~ ~ .,.. .. """'~ ftG 
., :ta '"'° ~or, beni kartılıyor. M._..., 
- ~" homıire, ıu keçele. ~mda 1erlt!f~ YiilH!ı iM • 

rin jiftüad~ DriiYiin, :ıir-a buaün ıiu' ~9,\QJP.,._ baJIJJqr, Y:lizbuı 
tp.hta ıildikl • 1'rqi~ t.._..IMn l,üı "',..ı. ~ 

Keçelerin üatünden 'Y\irünı,le kette hu ~ ldr fır~ matbua· 
bqladık ve böılelilde kiralık o- ~ ,.ıtlm~ilt delil tüe9'~1z 
lan kateı çıktık .. Geae bir J:\~yli "' ~~ ~ "°" lilıne id~; 
rt:t ıualtncf\m IQıµ'& ~ pazpJ~, etfen bP, lutvveaqa waiQaeaiJidir. 
ia ,qiıirkctn ıu te"'-"" •aııuı 
blcbk: ~e"41iti IRaaq tamamile itiraf •t • 

ıqiJ'Of f.a. ifte taylediklerini 
- Yapılacak konturato~ a• • 

y~ labılarmızm muhakkak ao • d,nl.,;.•t 
~ kaplııncfa çıbrılmaıı ve,.. PAlJl~J MJf'•~t 
ıqeğin muhakkak en al( ~ttald •wt.i .... ıı 
k~nlık mutfa'kia yenilmeal ~ ~ ~J!ırka Almanya dahilt ıi • 
~onulacak.. 1.-ıncle Jl&lll bir tebed4ijl ve 

• • • p~ıl hir idare tekli İ4tİyor! 
F M--.ten Cit~ye doiru apartı • _ Qq f\ı.qyad" ~~fl~t i· 

.-ıfl~ n ~ yavruau ki· .ı~~imn f•~c!M &e4tal\iaün4i is. 
rabk binalar y.&P,tıranlar hu bi • i)io,... ~o~~ .. •iU (Otari • 
·~·,... ~killerim anlamııl~ ,.a· ees) \ait ..ıtaaat idaresi, Ablıan 
m~, kira k bina ile kiracı Qe de- mili..- lbma el.,ı ıistem bu • 
"1ktir1. Sade. oını b~~ • dur. Zapf ve 1rac1,.q.ı \aMka elle· • ,1arı .. 

Oatn•q ~ial re bırabn bir hükiifl~-.: '9~ç~i. 
• 

v AKIT'm lJq t,ydalı .Utıuwuu olaya • 
cuJarımızm g~rqtıt arsu ~e yeniden 
~ruz. lstlycftıler, öfrcnmek btedlkleı1nl 
b1lle .-..ablllrJer. l slmler, adreeler şuıı tu• 
tl\l~i 4'tenlllrae ~ektupla da cevap verilir. 

V.6.lq'r'ıu avu~b ll4Ze p~ )\izm~t, 
mlı,kWUnUztl ~~etp:ı~e qıe~"" qlµr. 

Nlıl\m lJ411am• 
H. N. remzileı 
- Niıanbmdan aynlnı~ iıtf• 

y~nıım, bana bir f~Y d~er qıİ? 

- Niı~ın ~ıabilifsiniz; JJal • 
n~z hediye almıt~m:ı geri vere • 
.cekainiz. Sonra, sizden kartı ta • 
r~f dava edebilir. Siı kifi sebep 
gqstenniye mecbursunuz ıb;in 
yolsuz ol4lr~ bozduğunuzu is.P•t 
e"erlerıe tazminat veriniqiz. µ . 
"ekle kadımp bat~ biri m~ ıfip· 
lıeli nıünaaebette bulunqaa,ı, N • 

~\il& dok\11\Ur tıir cez,.y~ mu ~ 
kUnı ol~, iç~iye diitnt•~i. kp ,. 
,.ı,klı sevgide 19iuklqk, nitaaı 
bo~._.ay~ tıa1'1, ~h~r. T ..-itıat -
m-.ddi~ ~•I - 1'•1'imin takdi· 
ril,dir, 
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Ruslarla ikişer sayı ile berabere kaldık 
l\1uhtelit Rus takımı, bilgilerimizin ve tahminlerimizin 

üstünrle mühim bir kuvvettir 
- öndeki efendiler, lütfen 

yerlerine otursunlarki arkadaki 
efendilerin görmelerine mani ol-
masınlar! 

Carip değilmi; her büyük maç
ta söylenen bu sözler ayakta 
duranlar tarafından hoşnutsuz
lukla karşılanırken bu gün aksi 
oluyor vebu ihtar cümlesialkışlar
Ja karşılanıyor. Sebebi gayet 
basit, radyo ile söylendiği için 
halkın boşuna gidiyor. 

Saat üçe yirmi var. Kapısında 
Sovyet ve Türk bayrakları sal
lanan Fenerbahçe stadı baştan 
başa dolmuştur. Halk Rusları 
sah:ı:Ja görmek için sabırsızlJ. • 
ğını göstereçek hareketler yapı•' 
yor ama bu hareketler sese in
kılap edemiyor. Çünkü evvela 
sahada maç var: Trabzon şam· 
piyonu F enerbabçeoin B takımı 
ile oynıyor. Sarı, kırmızı forma-
Jarile sahada Galatasaray tesi
rini veren Trabuzonlular cidden 
güzel oynıyorlar. Fener takı
mmda da birinci sınıf oyuncular 
olduğu için maç hareketli ve 
heyecanlı devam ediyor. 

Bir yenHik 
Diğer taraftan spor sahaları

mızda ilk feydalı yeniliği bugiln 
görüyoruz. Radyo tertibatı ya
pıldığı için halk bir taraftan gü
zel plaklar dinleyor, diğer taraf
tan spor hareketlerine dair ha
ber!cri kolaylıkla alıyor. öyle 
haberlerki içinde Türkiye birin
ciliği maçlarından tutunuz Atina 
olimpiyadının neticelerine ve bu 
~ün sahada kaşılaşacak Türk ve 
Rus takımlarının hangi oyuncu-
lardan kurulduğuna kadar hepsi 
var. işte koca Fener stadının 
en uzak köşesinde bile heybeti
ni aksettiren ses haber veriyor: 

- Allo. Allo efendiler, hanım
lar Türk takımı şöyle kurulmuı
tur: 

Hüsamettin (F) Burhan (G) 
Hüsnü (B) Fikret (F) Nihat (G) 
Cevat (F) Rabii (G) Mazaffer (F) 
Zeki ( F ) Hakkı ( B ) Leblebi 
Mehmet (G). 

Her isim balkın ağımdan çı
kan bir uğultu ile karşılanıyor. 
Bu takımın halk üzerinde iyi bir 
tesir bıraktığı muhakkak. 

Başvekil geliyor 
Bu esnada stadın dış kapısın

dan başlayan bir alkış sesi işiti
liyor. Herkesin gözü kapıda ve 
kimin geldiği derhal anlaşılıyor: 
ismet paşa. Başvekilimiz gülüm
siyerek, selamlar vererek tribfin
de hazırlanan yerlerine çıkıyorlar. 
Radyo derhal bildiriyor ve baş 
vekil, dört köşeden başlıyan sü
rekli alkışlara şapkasını sallıya· 
rak gülerek cevap veriyor. 

Takımlar sahada 
Saat tam üçte Türk ve Rus 

takımları alkışlar arasında saba
ya çıkıyorlar ve tribünlerin önün
de bir yarım daire şeklinde du
ruyorlar. Rus misafirlerimiz milli 
takımlarının formalarını taşıyor
lar. Beyaı yakalı, kızıl atlastan 
gömlekler. Göğüslerinin sol ta
rafında birer daire ve markalar 
var. Pantalonları beyaz. 

Bizim takımda kırmızı beyaz 
çizgili fanila formalarını giymiş-

ler. Onların da pantalonları be· 
yaz. 

Maçtan bir görünUı 
Sesli film makinesi önünde 

Taip Servet bey, Halkevi reisi 
Hamit bey birer kısa hitabe söy
Jiyerek Rus kafilesi reisi Ciyomi 
yoldaşı takdim ediyorlar. Ciyo· 
mi yoldaş da kısa bir nutuk 
söylüyor. 
Bundan sonra Türk takımı kap
tadı Zeki bey bir iki cümle ile 
Rus arkadaşlarını selimlıyarak 
bir Türk bayrağı takdim ediyor. 
Bun~ Ruı takımı kaplanı ıür 

iki tarafın kaptanlan 
yan yana 

bir sesle cevap veriyor, alkışla
nıyor. iki takım Türkçe ve Rus
ça haykırarak halkı selamlıyor
lar. Artık merasim bitmiştir. 

Takımlar yerlerinde 

Kur'a neticesinde bizim takım 
rüzgara göğüs vermiş bir vazi· 
yette yer alıyor. ilk devrenin 
bizim için hayh müşkül geçece· 
ği muhakkak. Oyunun hakemi 
Kasımpaşa kulübünden Nuri bey-
dir. Filhakika düdü~ çalınır ça
lınmaz göz alıcı bır mtlcadele 
baş!ıyor ve derhal görülüyor 
ld Rus takımı bilgilerimizin 
ve tahminle?imiz ~ n üstünde bir 
kuvvettir. Hücum oyuncuları 
birbirlerile fevka lade anlaşmış 
bir vaziyette. Hızları, ~i~ dalg:ı 
gibi açılıp kapanma kabılıyetlerı, 
şutlan başka başka fevke!Adelik. 
Bizim hücum hatlarımız gibi in· 
sanı çıldırtacak derecede ta im
le direğine kadar paslaşmayı 
kat'iyen bilmiyorlar Hele bizim· 
kiler gibi şut atmak için ilhc:m 
beklemiye, tereddüt etmiye kat'· 
iyen tahammülleri yok. Sırası 
gelince şimşek gibi bir hareketle 
ta yirmi metrelik mesafeden şut 
çekiyorlar. Bu batın en sivrilen 
oyuncusu soliçleri. 

Muavin hatları da güzel. Bil-

hassa kendilerini hazan hücüm 
hattının, hazan mlldafaa hattının 
temposuna uydurmaktaki hüner
leri büyük alika uyandırıyor. 
Bu hattın en iyi oyuncusu da 
merkez muavin yerinde oynıyan 
uzun boylu, sarı saçlı genç Ni
hadın tepesinden bakan bu Rus 

1 
atleti icabında bir hikum oyun 
cusundan daha iyi şut atmasını 
da biliyor. 

1 
Müdafilerle kalecileri de ken

dilerine emin wruşlarla göze 
çarpıyorlar. 

Bizim takıma gelince 
Bizim takıma gelince, oyna

mak arzusunun yerinde olması
na rağmen, umumiyet itibarile 
iyi değiliz. Bütün illetlerimiz 
berdevam : Evvela ağmz, sonra 
vuruşlarımız götü, aolaımamız 
az. En sonra görmeden vuruyo
ruz ve topu çok defa rakip 
oyuncuların ayağına atıyoruz. 

ikinci devre 
ikinci devreye başlarken Ce

vadın yerini Suphiye, Leblebinin 
de yeriniNiyaziye bırakıldığı gö
rülüyor. Rüzgarın bu sefer le
himize olmasına rağmen ilk da
kikalarda gene iyi değiliz. Fakat 
ununcu dakikadan baılıyarak iyi 
oynamıya doğru gidiyoruz. Bu
nunla beraber tazyikimiz gene 
yerinde değil. Rusların hücumu, 
hız itibarile eskisi gibi olma-
makla beraber, gene devam e· 
diyor. Hüsam bir iki dafa yerde 
ve havada güzel kurtarışlar yap· 
tı. Bu aralık beklenmedik bir 
vaziyette Rusların sayısına cevap 
verdik. Fikretin bir firikilci ile 
top Rus kalesine indi ve Hak-
kının yerinde bir kafa vuruıile 
kaleye girdi. Devre ortalarına 
doğru ikinci bir sayı çıkar
dık • Rebiinin Rus kalesinin 
tam ortasına inen bir ,andeli 
kaleci tarafından yakalanmış, fa
kat Hakkının }erinde bir atıl

ganlığı ile lop gene kaleci ile 
beraber kaleye girmişti. 

Bu ikinci sayı bizden çok Rus 
oyuncularmı ateşlendirdi. iki 
müthiş hücum dalgasmı yarı ya· 
rıya tesadüf sayesinde atlatabil
dik. Top iki defa direğe çarptı, 
geri döndü. Fakat buna muka· 
bil en umulmadık bir dakikada 
da Ruslar ikinci sayımıza muka· 
bele ettiler. 

Umumi görüı 
Müsavatla biten bu maç hak

kında umumi bir hüküm vermek 
lazım gelirse, bu hükmün Rus 
takımı lehine olacaiını derhal 
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il Yaşasın Istanbulspor · i 
:: ~ 
li ~ H Türkiye birinciliğini kazanan geoÇ ~ 
:: lstaobul şampiyonunu hararetle 1 
i~ tebrik ediyoruz r
1
= Dün gece gelen telgraflar, lzmirde yapılan Türkiye biriııci· 

ı. liği futbol maçlarının neticesini bildirdiler. lstanbul şampiyoP~'. 
il Istanbulspor takımı, bi~incilik müsabakalarında~i en ı.. uvvet 

1 

p rakibi lzmir şampiyonu Altmordu takımını sıfıra karşı üç ı•Y' 
:İ gibi mühim bir farkla yenerek Türkiye birinciliğini kazaornişbf• 
ii Kısa bir zamanda adım adım yükselerek lstaobul şampiyoır' 
ı. 10 i! luj-unu sonra lzmirde en kuvvetli rakiplerini yenerek alnıP 

!I terile Türkiye birinciliğini kazanan bu genç kulüp için ne büy~ 
\ n şeref ve bu güzel netice, çalışanlara mevut mükafata ne guıe 
; 'iJ bir misal .• 
H lstanbulsporun genç çocuklarını, idarecilerini ve kulübilP il büyilk varlığı lstanbul lisesini hararetle ve candan teb:-ik ediyor, 
Iİ selamlı~oruz. Bu hususta gelen telgraf şudur: 
ii lzmır, 21 ( A.A) - Bugün Alsancak .stadyomunda yapılall li Tlirkiye futbol birinciliği final maçında lstanbulspor takııı>•1 

:! Altınordu ( lzmir) i sıfıra karşı üç sayı ile mağlup ederek Tur 
İl kiye şampiyonluğunu kazanmıştır. 
·- : ••• =::--·:::::::::::::ar.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Karagümrük takımı da 
Selanik muhtelitini yendi 
Gençlerimiz mükemmel bir maÇ 
yaparak lstanbulluları sevindirdiler 

Karagümrük takımı ile Selanik muhteliti b!r arada 
Yerinde bir çalışmanın vere· 1 Fakat Selanik muhteliti b" 

ceği güzel neticeler için bir gün- sayıya mukabele etti ve de"'e 
de iki misal tespit etmekle çok sonuoa C: oğru bir sayı dah' 
memnun oluyoruz. Çalışan .. Is- yaptı. 
tanbolspor " nasıl Türkiye birin· ikinci cevre daha heyecDıı11 

ciliğini kazandıysa, çalışan Ka- başladı \'e Karagümrük {ocu~' 
rag~m~ük ~ocukları ~a, ~stanbul~ lan bu cevrede iki sayı çıl<:Jf' 
getırttı~!e!ı kuvvetlı bır ecnebı mıya n:uvaffak olarak Yuııaolı' 
muhtelıtını leomek muvaffaka· 1 "k. k .. .1 yer>' 
yetini gösterdiler. ~rı 1 ıye arşı uç sayı 1 e 

Dün Karagümrükteki Halk dıler. . 
sitadı da beye canlı bir halk git· Kendi' erini tebrik eceriz. 'fıJ 
)esile bıncahıç dolmuştu. Se~inik nan nıuhtelitiJe ikinci maçta a>"1 

muhteliti ile KaragümrUk birinci !a!:a~a yarın Pera takımile >'" 
takımı saat 3,25 te alkışlar ara· pılacaktır. 
ııoda sahaya çıklılar, iki takım Diğer maçlar 
da balkı aelimladıktan sonra . a· 

B ·d Dün at·ni rahada Rumelibı• maça Vefalı Necmi eyin ı aresi ~ 1• 

altında başlandı. Karagümtük tile Kurcçe~n:e tc?kımları ka~ş 
takımı Miço, Mahmut Ali, Tevfik, )aştılar. Rumeli takımı ik•Ye 
Hibmet, Lutfi, Cemal, Nuri, karşı 3 sayı ile kazandı. fund~: 
Seyfi, Rıza, Saim ve lbrabim sonra Beyazıt Asri spor yu '·ıe 
Beylerden mürekkepti. Oyun takımı da yerli Eulgar tak~~/ye 
çok hararetli devam ediyordu. bir maç ) aptı. fu maçı ı:s)<s" 
ilk sayıyı penaltsdan Kara güm- karşı üç sayı ile ~· ulgarlar 
rük takımı kazandı. azndı. • ••• :ı 

···-·····-···················································· ············································:::::=···· ................................................................ ............................................. d (JJ 

işaret edelim. Teknik bilgi!eri savi sayılarJa bıtmesine yar 
1 

azdır, denen Ruslar dün bize etti. ·fe" 
pek ala bir teknik dersi de ver· Bizim takıma gelince; vazı u"' 
diler. Gerçi çifte ve o gibi göz s '.ni ba~ından sonuna kadar ın 0, 
alıcı bir sistemleri yoktu. Fak at vaffakıyetl~ yapmış oyuncu ·!de 
bir dalga halinde akmasını, bir remediğim"z için isim üıtrı'bol"' 
kaç saniye içinde toplanıp ya· durmak istemiyoruz. Rus u . al" 

1 k 1 • d'... . ..zel ınıs yı masını, uzayıp ısa masıoı mü- cülerinın g~ster ıgı gu 11 "ld' • bUll kemmelen biliyorlardı. Fakat ta- den istifade edebı ıse' 
Jiin ve tesadüfü!l daha çok bi· pazar maçında göreceğiz. 

A s. 
zim tarafa KÜlmesi oyunun mü· • 
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4tis Kosea'ya boy;ko
taj y:·apıldı 

iki Film '' Bu gece beni sev ! 
'' Pariı, T eırinievvel .• 

F ranaız sinemacılığının yüzü· 
nü ağartan ve her ikisi de dünya 
sinema aleminin en töhretli vazıı 
sahnelerinden olan; Abel Gana ve 
Moris Tumör tarafından çevril-

Filmi nasıl şey 
GG.zel artistin liiç bir fihni 

ubk o.~anmı~acak 
Janet ve Morisin bu yeni filmi : 

Janet k_albini verince almaz 
' mit iki film: Süvari bölüğünün 
eğlenceleri.. (Les Gaites de l'Es· 
coohon) ve Kederli anne .• :<Ma-..ı ı 

' ter Dolorosa) •• Bütün Pariı sine- , 
ma münekkitlerini metgul edi-t ' 

.yor. 

Bu iki filmi ben de gördüm. Y~J ! 
\münekkitlerin uğr&flllasma hakl . 
ıverdim. Süvari bölüğünün eğlen·' · 

t lceleri filminin bat rolünü lstan•f ' 
1 bul sinema meraklılarının pek iyii 
l tanıması icap eden meıhur ko- : 
1 mili Jakeyi tanıması icap eder. 

: Meıhur komik geçen sene "Ma
l ~·üs,, matmazel "Nitut,, filmlerin--' 

e gördüğünüz '(Renü)fyapıyor:; 
anmda1Ferandel ve Hanri'Ruseı~ 

t'Var •• Hani ya, fu "Atk gecelerİ,r 
(fihninde fabrikatör rolünü oym:t 

an artist .•• Filmin.mevzuu JorJ j t 
utöbinin en methur eserlerinden 

lan "Les Gaita de l'Eıca "Sü· ~ ,, . 
ari bötüğünün eğlenceleri,, nden 

ı mmıttır. 
r 
' Hemen kadın oyuncu yok gibif 
1 !Lir feY·· İlk sahneden son aahne-1 1 

i:'·e kadar isimlerini bilmediğimiz, ' 
r._ikat her biri en iyi aktörler ka· . 

J {dar tabii oynıyan "süvari asker• 
· heri,, ; göstermelikler var • 

Bu cihetten Moris T ormör ba
len 1'ütü.; hayranf ıkları celp 

· iyor. Ben gittiğim gün en son Janet 

l) - gün olmasına rağmen Gomon _ Terziye borçlu oluraanız ne ya-
'~ '1ia geçeiıi'erae.BeyoitiiiitJEı - Ban _ n!iinen"Ali~~Kosea, sev- Palas ve Paramont _ Palaa'tan parıımz?l KabadaY.Jlıktaki ıaıtla
~ll llı~lardan birisinde filmlerin- daaından' ölen bahriye zabitinin sonra Parisin eiı büyük sinema· ' nn sekizincisi ve dokuzuncusu 
ı.... hıriaini gördüğümüz Aliı Ko- emirber neferinden "kendisini' lan d b" . . 1 (Ol" . ) kaçmak olduğu gibi, hemen or
-. ia· l" n an ırııı 0 an · mıpıya tadan kaybolursunuz. lıte, para·· ~un aslen Romanyalı fakat ilk gördüğü yerde öldüreceğine,,~ •hıncahınç dolu idi. 

11 
az bir asilzade de böyle yapı· 

'taınandır Franıızloqmıı bu- dair ·bir telldit mektubu alım§tır. Tuhaf değil mi?. Fransız seyir- yor amma, peıinden kotan terzi 
'\ artist bugün Pariıte, yük- Yüzlerce bahriye zabiti de, onun cilerinin bir tabiatı var.. Film Moris'tir, hem de Şövalye. 
t ~uhitte olduğu kadar tiyatro oynıyacağı her hangi bir tiyatro- hakkında dütündüklerini bağıra Moris bu asilzadenin pefindeDı • •ın Al O d d ookA 1 
~ı~nerna .. a emın e e mu a e- nun, veya filminin göaterileceği bağıra film gösterilirken söyle • kaçıp saklandığı amcesımn fato-
\ te,k:l munaktkaşda_1arın mevzuu • her hangi bir sinemanın camım mek •.• Bakın, bu film için ne söy· suna giderken yolda bir prensese 

· ı etme e ır. ı b ld .. ı· B .\ı· çerçevesini indirecek erini i İr· luyorlardı.. rast ge ıyor. u prenses üç sene 
\:tt 

11 
Kosea'nm oynadığı film- mi~lerdir.. _ Azizim renkler hiç oLma • <lir duldur. Esasen kocası da ga 

,;..,F tansız hükumeti müsaade Bu sebepten F ranaız hükUme • mıf .. Hele fU kırmızı yok mu? yet ihtiyar bir adam idi ya.. Bu-
ah._ 0 r, Paris polis müdüriyeti, "' M 
--qll ti, ihtiyat tedbiri olarak, artiste "Ben sahteyim sahte diyor •• na ragmen, prenses, orisin ko· 

~a~ .. k0Ynayacağı piyesleri, tiyat- ."'"" 
-c a k 1 d pek görünmemesini tavsiye et· Renksiz olsaydı keıke .. ,, ~~i . Patma sureti e menne e-

't~~~ bildiriyor. Bütün bunların miştir. - Kıtlanın mukavvadan oldu-
ll 1 

l'led ir bilir misiniz?. Yalnız, bu hadise Fransız ar- üu belli oluyor.. işte sahtekarlık 
'İlle~ ıavall1 ve güzel kız, kendi- tistler cemiyetini tiddetle alaka- var .• 

~İtı .. ilf1 ._ık olan bir bahriye zabiti- dar etmiş ve büyük bir protesto - Çok konuıuyorlar azizim .. 
0 

'ltllt·· b lm ı- h h l 1 d (B k 1 .\)· une se ep o uştur. ayı ası azır amıt ar ır. sonra Heıyaya aıve i ) mec • 

~\~h ~osea kendisinin hiç de Her hangi bir artistin husuıi )iste nutuk söylemek için vakit 
~a~ atı olmadığı bu hadiseden hayatına müteallik bir hadişeden kalmıyacak .• 
'ehfl'ı, •.adece şöhretini değil: dolayı onun boykotaj suretile ek-
l ··ı aa Münakkitten daha iyi gören 
"tt"' hnj ve ekmeğini de kay- meğine hücum etmeği doğru ol· h d ... 
t' ... ,ek ·· ve ondan da a ogru söyliyen bu 
lıt, llı Uzeredir. Bu sevimli ar- mıyan bir hareket olarak gören Fransız seyircilerinin tenkidine 
l~lld ethur Roşfukolt'un toron- cemiyet, müracaatinde diyor ki: bir fey daha ilave edecek deği-
\~ıl-an birisile evlidir •• Fakat "Eğer bu artistin bir suçu var- ı '&lak ·· im .• 
1 Q\l Uzeredirler. sa, memlekette kanun ve mahke- Gelelim öteki filme .. Napolyon 
ll:t Yaz t t"l · · d" b" d lb il, l'ltk ' a ı zamanını geçırır· me ıye ır ıey var ır, e et on-
~ ol arıda bahsettiğimiz hadi- lar bu itle meıgul olurlar.,, 

tt'rı:\lttur. Bunun üzerine bütün Her halde Alis Kosea meselesi, 
et ıı lll b 

ltti!Ierd· at uatı, artiste hücum bugün san'at aleminde ve Paris 

Oı~ •r. yüksek muhitinde bir dedikodu 
~~li" bahriye zabiti çok kıy- mevzuudur. 
~~ bit-e Parlak bir istikbale nam-
ttıcli,·ı&ençti, amma, Alis Kosea 
~-. ı e b" 
"«tıtrıcı ır seneden fazla bir 
'~•k ıto alakaaıru kesmitti, ve 
ttı 0 ttu ·· • , erıi d gorırnemek için elınden 
cıl''t•tlt e Yapıyordu. Doğrusunu 

{: hır i.._ ~\l ölümde artiıtin hiç 
~ahati yoktur. 

Film çevrilirken 
yaralandı 

Fernan Gravey (Madam Lödu-

nun yatağı) isimli filmi çevirir· 
ken merdivenden dütmüf, yara· 
lanmıtbr •• Yara ağır değildir. 

ve Dünyanın .onu olan, sonra a

dam akıllı gözden düten ve kıy

meti hakkında Fransızların mü

ruıkataya bile giriıtikleri rejisör 
Abel Gans Kederli Aneeyi on se
kiz gün zarfında çevirmittir . 

Mevzuu (V AKIT) ın kadın o

kuyucularım ağlatmamak ıçın 
söylemiyorum. Yalnız eserin si
nema tarihinde iz bırakacak f ev
kalide bir film olduğunu söyle • 
mekle iktifa ediyorum • 

Bat rolde ıimdiye kadar hiç 

KISA HABERLER 

§ Amerikanın yeni Valantino· 
su Klark Gabi Miryan Hopkins 
ile beraber bir film çeviriyor. 

§ Livrel Barrimor, meıhur Ras· 
potin rolünü oynuyor. Bu film, 
Amerika sinema mevsiminin en 
mühim filmi olacaktır. 

§ Jilber Rolan, Klara Bov ile 
bir film yapıyor. 

§ Kay Fransi ile Ronald Kol
man beraber oynuyorlar. Bu fil
min rejisörü King Vidor'dır. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

görmediğimiz genç bir artist var .. 
Lin Noro .. Mümkün olduğu kadar 
hisli ve düşünceli, genç ve güzel.. 
Sonra Samson F anıilber kardeı 
rolünde yafıyor ... 

Son bir tavsiyem, eğer bir film 
lıtanbulda gösterilince hisli, faz. 
laca hisli genç kızlarımızın eseri 

görmeğe gitmemeleridir.. Yoksa 
dört mendil az gelir .. 

A. Fuat 

nutma tarzından ürküyor, ve ona· 
Y.ÜZ vermiyor ..• Halbuki ..• 

Moris, ıatoya gelince, borçlu 
yeğen, bir rezalet çıkmasın 
diye onu "Baron Moris,, isimli bir 
arkadaıı olarak tanıtıyor ve Mo
ris, bu ıatoda, yolda rastladığı 

, prensesi de görünce yan pala e· 
·dip yatıyor. ~ 

Prenses deyip geçmiyelim. Bu 
,'prenses Janet Mak Donald'dır ••• 
\Şimdi mesele hararetlendi değil , 
'mi?. Elbet .• Çünkü Moris ile Ja .. · 
net Mak Donald hemen seviti • 1 

yorlar ve derhal karıılıklı ıarliı·j 
lara baılıyorlar. Yalnız saadeb 
uzun zaman devam etmiyor, Mo-j 
risin baron olmadığı anlatılJY.or,, 
k:apı dııarı ediliyor. ( 

Lakin, Janet bir defa kalbini 
verdi mi bir daha geri almaz .•.• 
Morisin koluna giriyor ve beraber 

:_gidiyorlar •• 

• • • 
itte bu hafta Elhamra ve Mele'IC 

l te &Y.Jlİ zamanda filmleri gösteri· 
~en bu uygun çiftin en ıon oyna~ 
/dıklan filmin mevzuu ..• 

Bu filmin ismi "Beni ou gece 
:aev!,, dir ve İngilizce olarak ya .. 
pılmıı, Pariate de ö,ılece o>:nam • 
ıyor ••• 

Şunuı'fa ilave e'Clelim ki, ou fil· 
min rejiaörlüiünü meıhur , Ma
mulY.~apuıu.tır. . . -

Mektepli kızlar 
Bu isimde yakında ıehrimizde 

güzel bir Alman filmi oynıya· 
ca1'tır. Bu filim hakkında maruf 
bir Fransız diyor ki: 

" Bu filim bugünkü Almanya· 
nm ruhunu gösteriyor ve insan 
dünkü Aristokrat, zaplu rapta 

can atan eski Almanya ile bu· 

günkü Almanyanın arasındaki 
derin farkları gösteriyor.Zaten fil. 
min muharriri bu güzel eser için 
çok yolunda bir serlevha bu!
mut "dün ve bugün ,, demiştir. 
Hakikaten Mektepli kızlar filmi 
Almanyanın dünü ve bugünü
dür. 

Bu yeni Alman filminde genç 
Alman. neslinin daha 14 yaşın· 
dan başlayarak nasıl yetiştiğini, 
nasıl tekamül ettiğini görüyor· 
sunuz. Bilhassa şayanı dikkat 

olan filmde Almanyanın ta kal· 
binde olan yerlerin Ye köylerin 
köy çocuklarının yaşatılmış ol• 
maaıdır. 

1 



Sayıfa 10 

B8yaz Kadın ticareti 
Haydi, bir de sokakta müşteri topla

mak usulünü tecrübe edelim ! 
Yazan:? Tefrika : 32 

Sandalyelerin ve koltukların ı ları dU§ünmiyor içinden: "Arjan· 
arkasında lüzumundan fazla dan· tinlilerin kanı kaynar. Lülü ise ça· 
tela var, mobilyelerin fr~erine lışkan bir kızdır!,, diye hesap ku
manasız yere kübik örtüler kon- ruyordu .• 
muş.. Bugün bü düşedikleri yeni yu· 

Bobbı her kımıldadıkça hun- va<la ilk günü tes'it etme~e karar 
ların birine elbiseleri taltılıyor ve vermiıl~rdi .. Şo{!aya yetleştiler .. 
bunlardan birini düfürüyor ... Bobbi gülümsiyordu .. Lülü sual-

Raflara lüzumundan fazla bib- lere cevap ·verirken ıeaine kabil 
Io doldurulmuş .. Duvarda büyük olduğu kadar ahenk •etmeğe ça· 
bir tablo asılıdır.. Bu tabloda lıtıyordu .. 
kumda yatarak vücudunu kızar • Bobbi kadehi eline aldı.. Mü· 
tan bir kadın görülüyor. Bu tab- barek gUtiün terafine ilk defa o· 
lonun karşı tarafında Moris Şö- larak epeyce çekti. çekti.. TMn bu 
valyenin Vi Patiziyeninden ke- . sırada kapfnın zili ıiddetle •e 
silmiş ve iğnelerle duvara tut- tekrar tekrar çalındı .. Bobbi kız• 
turulmuf bir resmi... dı. Bu keyif tıtuında rahattız et· 

Şövalye gözlerini dikmiş masa- menin de minaıt var mı idi?. Ka· 
daki istiridyelere tatlı tatlr tebes- dehi muanın üzerine bırakarak 
süm edermi§ gibi duruyor. Bobbi homurdandı: 
can sıkıntısı ile esnedi. Sonra Lü- - Bu da kim be?. Hay Allah 
lüye dönerek yemeğin ne vakit ceıa11nı "fefıin.. Olanca keyfim 
hazır olacağını sordu. kaçtı .. Sen ne denin LUlü?. 

- Şimdiden sofraya oturabilir- - Vallahi bilmem Bobbi •• Bel· 
sin cicim .. Düşeyiı bir dakikada ki dün akıtam benimle ıokaia çı· 
oluyor .. Öteki yemekler hazır .... kan tltman deri tüccarıdır •• Herif 
İstersen yemekten evvel bir ka- giderken yakında ıene ziyaret• 
deh içki iç... geleceiini ıöylemitti de ... 

Görenler pek yüksek tabakaya · - Canım ne olurea olıun •• 
mensup olmıyan ev dütemeyi Müıteriye hürmet edilmeılni an• 
henüz iyi bellememiş olan iki ~ev· Iarım a.nıma, müıteri dediiin de 
dalının şurada yılba'ı şenliği yap· yılbatı günü hiç olmazsa ikindiye 
tıklarını zanneder. Fakat ~elikan- kadar rahat vermeli .. Defet ıu· 
lıya bakmak kifidir .. Parmakla • nu 1 
rında lüzumunaan fazla • yÜzllk Lülü gidip kapıyı açtı .. Kapıda 
var .. Genç ~adıl!a. ge\im;e gözleri- poı bıyıklı, temiz elbiaeli, yakı· 
nin etrafı lüz~und~n fa~la es- şıklı iriyarı bir poliı memuna ıö-
merdir.. . ztiktü .. Bobbi eneli .. il• baktı ı 

LUIU bir ka.aitada çah§ıyordu . _ y oba fU mübarek 1Un4e 

Kazitayı terketmiye mecbur oldu. · l>eni tevvkife mi geldiniz?. Öyle 
Batka bit ka%ita da buJa.madı.... ise bari müsaade ediniz de iki 
Batan insanın taJliizJiği tutat • . lokma bir §ey yJyeyim .. , ·Şimdi 

Büenos Ayres'te bir .kadın ka- spfraya oturmuıtum •• 
zitasız kalınca ancak bir tek çare _ Aman Mösyö Bobhi ·ıaka mı 
ye baı vur&bilir. Memleketin bat· söylüyorsunuz?. Hiç ıenenin ilk 
ka tarafına aider •• Fakat bunu gö- günü herkes bayram yaparken in· 
zealdırmadan evvel tereddüt e· san tevkif edilir mi?. M~kıat zi
deceii tabiidir. Lülü'nün kocası 
Bobbi kadının ye'iıini görünce bir 
nıUddet dütilndükten ıonra: 

- Haydi bir de ~okakta müt· 
teri toplamak uıulünü tatbik ede-
lim .. dedi, belki bununla bir müd-
det yaıayabiliriz .. Eier böyle ge
çinemezıek ıonra batka bir çare 
dü§ünürüz. 

Kazitada yer bulamıyanların 

bir çoğu bunu tecrübe ederler ••• 
Saatlerce kaldırım mühendisliği 

yaparak para koparacak adam a
raştınrlar .. 

Maamaf ih sokakta müşteri top· 
lamak Büenos Ayreste kat'iyyen 
yasaktır .. Kanun böyle emredi • 
yor. Hoş kanunla uzlaımak bu 
memlekette güç bir fey değil. Bi
raz para döktükten sonra kanu • 
nun en yüksek nasları hile hü
kümden düter .. Her halde Arjan
tin otelcileri haıka gehirlerdeki 
gibi müsamahakar değildirler. 
Geçici müşterilere iltifat etmez -
ler. Bunun için Bobi bir aparlı • 
man tutmıya mecbur oldu. 

Hem bu apartımanı merkeze 
kabil olduğu kadar yakın bir yer
de seçti. Lülü müşterilerini bura· 
ya kolaylıkla getirebiliyor. Apar
tıman Üraguay sokakağında ya
ni şehrin en işlek bir ycrinGledir . 
İş apartımanı tutmakla bitmez .•. 
Onun düıenmesi de lazımdır .. 
Bobbi senet imzahyarak meslek
ta§t bir pulaktan eşyalar satın al
mıya muvaffak oldu.. Maamafih 
bunların hepsi kendisine çok pa· 
halıya maloluyordu. Bobbi bun • 

yaret ... 
- Öyle iıe içeri buyurunu:ı .••• 

Hoı aeldiniz .. Seneniz mübarek 
olsun •. Size bir hizmetim dokuna 
bilirse memnun olurum. 

Polis memuru memnun bir ta· 
vırla içeri girdi •• İriyarı bir adam· 
dı, elleri ile en sağlam demir çu· 
bukları eğebilecek kuvvette idi •• 
Hani yumruiunu sıkıp bir öküzün 
kafuma ind\rae muhakkak öküz 
topuz yemit gibi sendeler, cansız 
yere yuvarlanırdı .• 

İçeri ıirince Lülüye tebessüm 
etti: 

- Bonjur matmazel Lülü .. Na· 
sıl keyfiniz yerinde mi?. Sizi çok 
~en görüyorum maıallah.. Bilir 
misiniz mösyö Bobbi hen matma· 
zel Lülüyü ne kadardanberi bili
rim.. Hem iyi tanırım, ikindi 
vakitleri köıe batı nöbeti bana 
isabet eder. Artık anlaraınız de
ğil mi?. Maamafih matmazel çok 
zeki, çok fettan .. Öyle güzel da
lavereler çeviriyor ki.. Hot ne ol· 
sa baba Jaze öyle feyleri yutmaz .• 
O kaçın kur'ası .. Maamafih gör· 
memezlikten geliyorum.. Göster· 
diği meharet hoşuma gidiyor! İs
tesem istediğim dakikada ensele
rim. Yoksa yabancı saymıyorum 
da göz yumuyorum .. Eğer yaban· 
cı saysam .. 

Bu sözler söylenirken Lülü do
mates gibi kızarıyor; daha yeni 
hayata atılan bir genç kız gibi 
önüne bakarak ter döküyordu. 

ıocvıuw var) 

VAK:ll 

Bir Fakir! 
Bir milyonerin ru
hile konuşarak mil

,yonlarını bulacak! 
Geçen sene Hindistan milyo· 

nerlerinden biri ölmüş, fakat Ö· 

lümfinden evvel milyonlarını ne· 
reye koyduğunu kimseye bildir· 

memişti. Btitün aileıi, bunları 
bulmak için her çareye baş vur· 
dukları halde buna imkan bula
madılar. 

. Nihayet Hindistan f.akirlerinin 
en meş.hurlarından olan Mulbo-
gala bunlara mOracaat ederek 
bu İ§i deruhte edeceğini s:>yle-

miş ve işi ba~armak üzere Lon· 
draya gelmitlit. 

Londra sıaıeteleri bu adamdan 
bıtiaederken onun bir aralık 
kendisi Himalayanm ıİıağarala· 
r;ndan birine g5mdüğUnU, Hin· 
distanın en tehlikeli ormanların· 
da · senelerce dolaşarak vahşi 

liayv~nlırla dost olduğunu, ve 
15u hayatı on beş sene yaşadı

ğını haber veriyorlar. 

MUtt:veffa Hintli milyonerin 
metrukatı arasında altm külçe· 
leri, yığm yığın mücevherler 
vardır. Bunların bir yerde gö· 
müUi oldukları ıanno'unuyor. 
Kendisi hali hayatında Londrayı 
sık sık ziyaret eder, ve orada 
ikamet ederdi. 

Hintli fakir, müteveffanın ru· 
hile ancak Londrada lfoouıabile· 
ceğine ve onun lisanından ser-

vetinin nered~ bulunduğunu an· 
hyabileceA"ine kani o!duğundan 

müteveffanın oturduğu otele in
miştir. 

Mulbogala'nm mes!eği fakirlik 
olduğu halde kendisi zenğin bir 

adamdır. Onun i.çin bu işten 
şahst bir istifade beklemiyor. 

Londra gaıetelerinden biri bu 
fakirin lrndretlerioden bahseder· 
ken ıu sözleri söylüyor: 

0 Bu fakir bir aralık mühürlü 
bir sandığa konularak on kadem 

derinliğinde bir mezara göruül
müş, UsUi torrakla doldurulmuş, 

üç gün sonra mezarından çıka· 
rılmışh. herkes onun ölmüş ola-

cağını zannediyordu. Halbuki fa· 
kir dipdiri idi.,, 

Bir köyde baskın ! 
Tire, 20 ( Hususi ) - Tirenin 

Y enişer köyünde Basan Ağanın 
evini silahlı dört beş kişi bas· 
mış, paralarını ve kıymetli eşya· 
sını aşırmışlardır. 

Alman tedbirler sayesinde 
vak'anın failleri o!an bet kişi 
yakalanmışhr. 

Bunlar Yen işer köyüne yakan 
diğer köylerde oturan bazı kim-
selerdir. 

Baskıncıların Hasan Ağadan 

itkence yaparak gaspettikleri 
paradan 88 altın lira, 47 

buçuK liralık gümüş mecidiye, 

71 kiğıt lira, köstekli bir saat 
ve bir miktar zinet altını bulun· 
muş ve sakladıkları yerden ah· 
narak Hasan Ağaya verilmiştir. 

Hasan Ağamn evini basanlar· 
dan Hüseyin ve lsmail ismindeki 
şahıslar da takip neticesinde ya~ 
kalanmışlardır. Uzerlerinde bir 
Alman, iki Türk mavzeri ile bir 

çifte tüfeği ve tabanca bulun· 
muştur. 

Mütercimi : 
Zonguldak mebusu 

Halil 
AiLE 

Mümtaz bir. genç kıza lazım olan 
bütün hassalara malik bir tip 

ı iıtiaattan dahiliğe geç~t~e 1~ tenmemek ve kı~ın fikrını bit 
Şu iki gayeyi temin etmekten 

ibarettir. l - DüşOnOş ve ıeziı 
itiyadı, 2 - in~e bir duyuş 
kabiliyeti... Elde edilen malömat, 
ameli sahada kullanılan •eya 
unutulması ayıp sayılan bilği[er 
müstesna olmak ş\rtile hafızadan 
pek çabuk silinirler. lier hangi 
bir tahsilden varlıklarını muhafa
za ede bilen ıeyler, yanlız onun 
mabsüJU olan sevimli ve metin 
bassalardır. Mnbim olan ,ey, 
tahsilin harfleri ve kelimeleri 
değil, onun ruhud~r. Genç kız· 
Jarı yavıt ynvaı, hayatta tean
düf edecekleri eşya ve hadisat 
hakkında hüküm vermeğe, yakı-
şan ve yakıımayan ıeyJerin ara· 
sında tefrik ve temyiz etmeye, 
insanların ahlAk ve tabiatlannı 
sezlıp kendi kendilerini bu bil
ğiye göre çevirmeye, cemiyet 
hayatındaki uıul ve kaidelere 
daima ıUpheli ve ihtiyatlı bir 
göıle b•kmaya ve haddı zatın· 
da kuııık, mUphem ve iki ma· 
nalı olın bu kıidelerde (hakikt) 
olan (yalan) ve (11hteden), (ezeli, 
ve devamlı) olan (itibari ve mu· 
vakkat) den ayırmaya alııtırma· 
Jıdır. 

Bedii zevk, her ne kadar dil· 
şünOıteki ciddiyet ve metanet 
kadar JOıumlu ve onun kadar 
umumi bir ihtiyaç değilse de 
bunu alelade bir lakı te!Akki 
etmek hatadır, Bedii zevk, 10-
:zumsuı olsa bile, caıip olan ve 
yükıek ımıflar için hemen be· 
men JUzumlu feyler sırasına gire 
bilen 111Uzumsuz,. lardandır. Ha
kiki bir aan'at duygusu, genç 
kızın varlığını canlandıra bilen 
ve kend'ıini tehlikesi az olma· 
yan eğlenceler aramaktan mene-
der. Aile hayatının :rahmetli ve 
teferrüath itlerine dalmadan ev· 
vel, genç kızların boı vakıtları· 
güzel san'atlarla geçirmeleri ka· 
dar 2Uzel ve sevimli bir meşguliyet 
olamaz mamafi zevkten istidada, 

Bir IU\na eevap 
Agopyan han 16·17 rumarada 

mukim Mehmet Ali Bey Hde 
M. Adnan imzasile şu mektubu 
aldık: 

Gazetemizin 14-10-932 tarihli 
nüshasının 10 cu sayıfasının be
şinci sütununda (Dikkat) ıerlev
hası altında Halil ve Osman im-
zalı bir itina cevap veriliyor. 

Bu ilanda Adnan ismi geçiyor-
sa da, kim olduğu belli değildi. 
Mektup sahibi bunun · kendisine 
C:okunduğu iddiasıle diyor ki : 

"Bendt:niz Velor a hanında 17 
numarada Hindi zade Osman ve 
Gazi halaskar caddesinde 187 
numaralı kömür deposunda müs· 
tahdem Halil ismindeki şahıslar 
ile mahrukat ticareti yapmak 
üzere bir şirket teşkil eylemiş

tim. Bunlardan Osmanın ticaret 
ehliyeti olmadığmı anladığım gi· 
bi kendisine Sovyetlerin acentesi 
namma bazı teahhütlere girişti

ğini ve ilanlar bastırdığım ve 
hasta olduğum cihetle yazıhane 
ve depoya ğiremediğimden bil
istifade buradaki emval ve eş· 
yama kendisi vaz'iyet etmek is
tediğini ve Halili de bu cihetle
re teşvik ettiğini haber aldığım· 
dan kendilerini bir hafta mu 
kaddem protesto ve dava ettim, 
şirketide fesh eyledim. Bunlar 
tarafmdanda zarar ve ziyan ve 
mes'uliyeti bana tahmil eylemek 
maksat ve gayesiyle ve cürüm 
tasnii suretile bilmukabele aley
hime dava açıldı. Malum olmak 
üzere keyfiyeti ilin ederim.,, 

.. ppe yecegız derken boş ve zu ·.,il 
gururun, vahi bir alkı, he\'ell ~ 

_ d [J]edl dogmesma mey an ver 

şarttır. . d&ft 
Kadına temiz ve naıık dr 

k . . 5' 
nliş iliyathm verme ıçın . ee 
ce tedrisattan istifade e.d~ 
Muhoverelerin de bu b ft 
pek büyUk tesirleri vardır. o'1I 
kat cemiyet hayatındaki öl~ 
vereler, ba,tan baıa yalan İl 
hı esaslara istinat ettiği YI ,vJ 
ıeriya boı ve ıUppece me~ .., 
etrafında d6nc!fiğil için1 geıl '1 
zan terbiyesine müessir olan fi 
havereler, ancak aile içind• ~ 
bilha11a ana - baba arası~~· fi 
reyan edenlerdir. Her bırı, 
kmda olmayarak alınmış b 
dera mahiyetinde olan bll 
gUnkU konuımalarla, genç k 
zihnine, program dahilinde «_ 
len derılerden daha çok .e ,J 
ha doğru fik rlcr yerleıtir ~ 
mümkUndUr; genç kız e~ 
hi11eltirilmiyerek 6ğretilen blk' 
lere daha çok inanır ve tat ~ 
tını etrafmdakilerio bayat•ı,; 
ve harekltında al>rdtığll ,., 
daha çabuk ağrenir. 

Bu eaaalara g&re yetiıtirl~ 
bir genç kız farı ediyoruz: )ID' 
taz: bir kadına llıım olan bit 
ba11alara maliktir; fakat, bu ~ 
11lara fena ıeylerde ve "-~ 
makaatlarda kullanmıyor; 14'!": 
ve mubakemedeki tef evvu~ 
ıöıtermek için ahlganhk y•R~ 
yor; ukalilıktan sakınıyor; b~ 
lerinin çoğuna fUvenerck ı....

nı, babasını biçe saymıyor; ~ 
kızları bırakıp kadınlara kar~ 
yor; lüzumsuz yere s8z söyle 
yor; hele hazır cevaphklarile il. 

mia gözUnU lf amaştırmak gibi 
satlar gUtmiyor; fa"at sırası 
ce, fikri güzellikleri kendilikl 
den dile a-eliyor ince ve muvı 
bir ıöı, vakur ve ciddi bit 
bessüm, zeki ve sakin çebr 
deki Z{ ngin ifade, bu ruhun 
!ediği hazinelerin kıymatini 
hal gösteriyor, mahremiyet 
yatında biraz daha serbest 
ranmaktadır: Ailesinin efra 
eşini dostunu yüksek bir t ~ 
yenin nimetler:nden istifade ilı. 
tiriyoı; böylelikle, yavaş Y'"tl; 
ve kendini sıkmayarak, keod ;ı1:. 
güvenmiye, herfeyi vaktinde:· 
pıp her sözü yerinde söyledi' 
güzel ve sevimli bir tavır t•~ 
mıya l u'asa kadının, cedl • 
hayatındaki en büyük caıib 
teşkil eden akıcı ve pUr 
bir dil kullanmıya alışır. 

Zamanımızın genç kıı1 

sert ve acı söz işittirmeYİ 
istemezdik.Fakat Nuveljeo''' 
sevimli muharriri Töpferio 
den bh·kaç kah söz dinlet 
muvafık görüyoruz. ÇünkO 
zat, genç kızların en büyük 
!arından biridir. Bütün haY 
onlara hasretm;ş, kalemini 
rm hayır ve menfeatleri uğ 
da kullanmıştır. Eserleri, io 
ğio, zarafet ve saffttİP 
nümunesidir ve biitün ağır. 
insani.um takdir ve tasvı 
mazhar olmuş yazılardır. B 
tın Cenevredeki kızlar• 
eden bir yazısını aşağiki 
larda okuyacaksınız: 

(DevaıtU 
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Müslüman Salihattin Yalancı 
Paşanın yaptıkları 

istiklal mücadelesi yapan mü~ahitler arasındaki bu 
Avusturyalının maksadı onlan yoldan çıkarmakb, 

fakat kendisi yakalandı ! 
Araplar ona çadırında amcasının kellesini getirdiler ! 

j ~eçeode Viyanada "Slatin,, 
;1:11ıde 76 yaşıoda bir "paıa,, 
''S 6• Avrupalı telaffuzuna göre, 
•1 •libattin,, den bozma "Slatin,, 
•ııı· . 
d .~''U taşıyan bu adam, ıa.rkh 
d e!~ld~r. Garphdır. Müslüman da 
t 'iddır. Hıristiyandır. Bir Avus
(Y•lı.... Diğer ismi! Rudolf! Bu 
., t\ııturyalı, Salibattin ismini ve 
t Pııa,, unvanını ne münasebetle 
d'.'t,,or? Bunu anlamak için, ken· 

1~11~io bayatını şöyle bir gözden 
b Çlrı:nek lazımdır. Onun baştan 
d •tll aıerak uyandırıcı macera o" b t aya mı ... 

Ingiliz hizmetinde 
8 

11 ll adam, daha pek genç ya-
~dtylcen memleketinden uzak· 
) 

1111
•• Sudana yollanmııtır. 23 

t '':"dayken, orada lngiliz ida
b~ıtıe isyan eden muhtelif ka· 
. tlere karşı muharebelere gi
~lllit, kısa bir zaman zarfında 
t k defa döğüşmüş ve isyan ha
~.etlerini kan ve ateş içinde 

0 f rtıuştur. lngiliz hizmetinde, 
k 11 

•rla mücadeleye girişenlere 
0 ''tı elde ettiği muvaff akiyetler 
~".... rnevkiini kuvvetlendirmiş, 
k 'lihı askeri valisi Gordon pa
ti 111~ en emin adamı sırasına 
,1trıııı, Sudan umumi müfettişi 

111uıtur. 

~ •lcat, gDnOn birinde Mehdi 
~ e anılan nUfuzlu ve kuvvetli 
~ Arap ıeybinin eline düşmUş 
111• •tneden fazla Mehdinin esiri 
~•k kalmıtbr. 
~ibayet kaçmıya muvaffaL 

.... 

E••ret zenclrlerlle balh olan Sallhattln Patara Araplar 
amcasının kellesini gösteriverdiler ı .. 

Jermen muahedeaile parçalandı
ğı zaman, tekrar memleketinden 
uzaklaştı. logiltere, ona gene 
VclZife verdi. Avusturyada çalış
tığı müddet zarfında, lngiltere 
hükumetince izinli sayılımıştı 1 

Sen· Jermende Avusturya bü
lu'.imetinin murabbası olarak, 
harp esirleri mübadelesi işini 
halleden Rudolf Slatin Paşa, 

nihayet tekaüt edilmiş, Viyaoa
ya dönmüş ve orada ö!müştur. 

Sudanda Mehdiye karı• 

1857 senesinde doian, Avus
turya hesabına Bosna·Hersek'te 
döğüıen, 23 yaıında Mısıra gi
derek Kabirede Gordon Paşa 
ile tanıtan ve onun teklifi 
üzerine, Ingiliz hizmetine giren 
bu adamın başından geçen en 
heyecanlı macera,Sfıdan'da Meh
dinin eline düşmesi ve orada on 
seneden fazla kaldıktan sonra, 
bin bir gDçlük çekerek kaçma
sıdır. 

Yarı çıplak, Mehdinin abnın ya
nı sıra koıan bu adam, tabanı 
bir parmak kalınlığında nasır 
bağlamış, vücudu yara, bere 
içinde, berbat bir hale gelmişti. 
Mehdi, bilhassa onun yalancıktan 
milslüman olarak, bir casus gibi 
aralarına karışmak, taraftarlarını 
istiklal mücadelesinde inbizama 
uğratmak için kandırmak mak
sadile ·faaliyetini, katiyen affet
miyor, onun için kendisine en 
agır cezayı, böyle eza ve cefayı 
layık görüyordu. 

Diğer taraftan Hartum şehri 
daha Mehdinin eline düımemişti. 
Orada Gordon Paşa kuvvetleri, 
hücumlara dayanıyorlardı. Şe
hir, muhasra altında idi. 

Bir gün, Salihattin Paıa, ça
dırında zincirler içinde oturur
ken, etraftan sevinç bağıntları 
duydu. Araplar, kota koıa onun 
çadırına yaklaııyorlardı. Biraz 
ıonra, gördüğü ıey kartısında 
beti, benzi llttı. BütOn asabı ge
rildi. Bitkin halde olduğu yere 
yıkıldı. 

Mehdinin ~damları, ellerindeki 
bir bez parçasını açarak, ona 
kesik bir baş göstermiıler ve 
gayzla alay ederek, sormuşlardı: 

- Bu gavur kafası, senın 
amcanın kafası, değil mi? 

Mehdı'nin iıyanı, Sudan'da ln
gilizlerin vaziyetini ciddi surette 
tehlikeye koymuıtu, önce, bu 
isyanı omuz silkerek karıılayan 

Ioıilizler, birbiri arkası sıra boz
guna uğrayınca, soğuk kan
lılıklannı kaybettiler. Mehdi'nin 
bir işaretile, bütün Sudan ayak
lanmııtı. Salihettin Paşa, uzun 
milddet Mebdi'nin şiddetli hü· 

' cumlarına mukavemet etti. 

Hartum şehri, Mehdi kuvyet
leri tarafında zaptedilmiş, Gor· 
don paşanın kafası kesilmişti! 

~" ,., ... ,-
tı.. . 

~I~ lalaman SallhittlnP,. 
titıd, ' leııe Ingilizlerin hizme-

tlt1 ~lfınıya devam etmiıtir. 
1 

b .. tUJc harp baılayınca •• 
!( "U)Qlc b 
~~ladiai arp baıladığı sırada, 
~ 'ttu111 Sudan valisi olarak 
~ 'lu tebrinde bulunuyordu. 
l ~p i);Ya ile lngiltere arasında 
' 'li .. 11 olundug~undan mem-.. e d , 
~ '6,_~ ~ilmiye mecbur oldu. 

u 't"t harp bitinceye kad: r '"'•h. h d ·11 to or usunda çalıth. 
11\IQda Avusturya Sen-

Fakat, bata çıkamayacağını 
aklı kesince, hile yolunu tuttu. 
Yalandan Müslüman oldu. Ken· 
disine Müslüman ismi taktı. Bu 
suretle Mehdiyi ve taraftarlarını 
aldatabileceğini, kaleyi içinden 
fetedebileceğini sanıyordu. 

Tealim olutl 
Ama bile sökmedi. Mehdi ken· 

disinden kurnaz çıktı, onun ya· 
landan Müslüman olduğunu an
ladı. Bunq bütiln Sudanda ilan 
etti. O da Müslnmanları kandı· 
ramayınca kuvvetini artıramadı 
ve 1883 senesinde Mehdiye tes
lim oldu. 

Mehdi, kendisini prangaya vur
du. Prangaya bağlı olarak bir ça
dıra hapsetti. Mehti, bazan etrafı 
dolaşmaya çıkarken, onu zencire 

vurulmuı olarak,atının yanında yaya 
yürütür, böylelikle kendisinin en 
tehlikeli düşmanı bile alt edebile
cek derecede kuvvetli olduğunun 
misalini herkese aöstcriyordu. 

Esirin kaçı•• 
Bundan sonra, esir, ne olursa 

olsun, kaçmağı denemeğe karar 
verdi. Kendisile beraber esir 
düşen Jo:ı:ef Orvalder isminde 
bir Avusturyalı, bir gece kaç
mağa muvaffak o '.muştu. Kendi
si de kaçmıya teşebbüs edecek, 
yakalanırsa batı kesileceğini bil
mekle beraber, bir kere bu ça
reye baş vuracaktı. Teşebbüs 
etli, Mehdinin elinden kurluldu. 

Bunun mümkün olmasına ken
disi bile şaştı. Tesadüf, ona 
yardım etmiş, çölde iki yüz kilo 
metre mesafeyi 24 saat içinde 
aşmış ve bindiği deve yorgun
luktan ölünce, uçsuz bucaksız 

çölde bir vahaya iriş;nceye ka
dar yayan yürümüştür. 

Sonradan bu macerasını "Su-
danda ateş ve kıhç,, isimli bir 
eserde uzun uzadıya yazmıştır. 

Taşıdığı unvanlar 
Kendisine Hidiv tarafından 

Suriyede istiklil 
davası peşinde 

Vatani fırkası her tarafta büyük heye
canla karşılanıyor ; içtimalar çoğalıyor 

B4!ep hususi muh4biri
mizden; 

lkbsadi buhranın en çok mü
teessi r e tt i ğ i 
memleketlerde n 
biri de Suriyedir. 
Hududunun dar 
çevrtsi içinde 
ticari bir men
fez bulamayan 
Suriye kırık ka
pısını bir takım 
yağmacılara açık 

bıraktı. Gece •e 
sefa bet a 1 em i Büyük bir askeri 
içinde içki ve kuHcti olan 
kaside dütkünll Emir MUçhlm 
olan ebali zevk budalası olmak· 
tan yaYaf yavaı kurtuluyorlar. 

Bazı yerlerde feliketlerin iyi
liğe birer aksi ameli olur. Suri· 
ye artık etrafım saran çemberin 
kanını sızdumakta olduğunu 
duydu. Aç kalmağa mabküm o
lan zavallılara kadar bOyOk bir 
halk kitlesi ke1afeti içinde ken
dilerini emen tufeylileri ayıkla
mak istediler. Ve bunlardan va
taniler doğdu. Vataniler kendi
lerini ötedenberi irıat etmek is
tiyen Ibrahim Heneno Beyin et
rafında toplandılar. 

toplanması ve M. Ponsonun da 
bu hafta içinde Suriyeye avdeti 
münascbetile bugünkü siyasi va
ziyet müzakere edilm:ş ve altı 
saat süren bu mühim toplantıyı 

müteakip Fahri Barudi B. Şama 
ve lbrahim Hanano Bey Halebe 
avdet etmişlerdir. 

F abri Barudi Beyin Şama 
muvasalahnı müteakip Vatani 
ricali Faris Hüri Beyin evinde 
mühim ve müstacel bir içtima 
aktederek Humus müzakerah
nın hulisa91 Fahri Barudi Bey 
tarafından izah edilmiş va bu 
toplantı da dört saat sürmüş
tür. Meclisin yakında açılması 

dolayısile Suriyede siyasi faali
yet yeniden canlanmıştır. 

Her tarafta fırka guruplan 
içtima ederek mühim kararlar 
vermektedirler. Fakat bütüd 
bu kararlar ve müzakereler 
çok sıkı bir ketumiyet mubafa· 
?a etmektedir._ ancak sızan ha· 

Artık nümayişler ıerbeıtçe ya
pılabiliyor. Hatta bazı meYlut
larda ıiyasi içtimalar oluyor. 
Dqtın mera.imlerinde lbrabim J 

Henenonun ismi çağnlıyor. Va
taniler heyecan ve Dmitlerile u- \ 
yuşuk olanlara biraz kunet •e- \ 
rebiliyorlar. Arbk doktorlanlan, 
avukatlardan hatta baza b&lr6met 
memurlarindan Yatani olanlar ço- \ 
ğaldı. Bu meyanda Heaenoya ' 
iltihak eden doktor Supbi Gazi, 
doktor Aptunahman Keyyali, 
doktor Ali Nuır, Sadullah Ga· 
beri, Esaat Muhafil, Necip Baki, 
Fahri Barudi, gibi kimseler vü· 
cut buldu. Bnyük askeri bir kuv
veti haiz bulunan Emir Müçhim 
o civarın bOyük aıiret r~islerin· 

va1a--n119rın ... , .. 
IbrahimıHeneno 

berlere ıöre Humus 4 içtimamda 
bilhaua son defa lngiltere ta
rafından lraka verilen"' istiklil 
ve lrakın milletler cemiyetine 
Kirmeai müzakere edilmiı ve 
Suriyenin de biç olmazsa şim
dilik böyle bir istiklile kavuı
ması esasları hakkında müzake
rat cereyan etmiıtir. 

den biridir. O da bu iıtikliliyet 
havasını teneffüs etmeii tuav· 
vur ediyor. Bu suretle büylık bir 
ekseriyet istiklalin hedefine iler· 1 O 
liyor. 

senelik faşizm 
neler yaptı? ...... 

Her tarafta içtimalar 

Ibrabim Hanano Bey iki glln 
evvel ansızın Şamdan buraya 
gelen Fahri Barudi Beyle birlik· 
te Humusa hareket ettiler. Son
radan öğrendiğime aöre Hu
musta dün fevkalide toplanh 
yapılmış ve bu toplanh fır~a 
umumi reisi Haşimületa Beyın 
evinde ve riyasetinde yapılmış
tır. içtimada mecliain yakında 
_ yani 25 T eırinievvelde 
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Paşalık verilmif, logiltere kıralı 
asalet unvanı ve Avusturya im
paratoru Fransova Jojef de ba
ronluk tevcih etmitlerdir. 

Bu adam, hakikatte şarkın 
bir kısmında ecnebi yerleşmesi
ne önayak olmuş demektir. An
cak Avrupalılar, vaziyeti başka 

cepheden ı;örerek, oou "barbar
lara medeniyet öğreticisi,, olarak 
takdim ettiklerinden şahsından 
ballandıra ballandıra takdirle 
bahsetmektedirler. 

Londra, 21 (A.A) - Times 
gazeteai, ' On senelik faşist ida
resi,, başlığı altında yazdığı bir 
makalede faşizm tarafaodan elde 
edilen maddi ve bilhassa mane
vi muvaffakiyetl~ri tahlil ettikten 
sonra diyor ki: Buğday harbi 
ltalyayı hububat hususunda di-
ğer devletlere tabi olmak vazi
yetinden kurtarmıştır. ltalyada 
yollar o derece tamir ve ıslah 
edilmiştir ki bu yollardan geçen· 
lerin eskiden buradan geçtikle
rini hatırlamalarına imkan kal· 
mamışbr. Roma gibi büyük mer· 
kezler fenni bir plan dahilinde 
yepyeni bir fekle konmuşlur. 
Bu merkezlerde büyük rnahalle-
Jer •Ücuda getirilmiş birçok ba· 
takhklar kurutulmuş ve limanlar 
yapılmıştır. Fakat M. Mussolini 
tarafından meydana getirilen e-ı 
büyük eser Italyan ruhunun de
ğiştirilmesidir. Harpten sonra 
dahi Avıupada sırf bir nezaket 
eseri olmak üzre Italyaya büyük 
bir devlet nazarile bakılmakta 
idi. Bugün ise ltalya filen büyOk 
devletler arasında er tutmu tu 
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Sayıfa 1.2 

Nisbet ! 

"Her §eyin bir zamanı vardır,, lınmıı, moda - mobilye dairesine 
derler .. Ne doğru söz. işte o gün verilmiıti .. Bu dairede satıcı kız· 
Naime için artık kendini açmak lar pek mağrur olurlar. Zira, bu 
we kendini vermek zamanı gel· dairede ,zengin evlerinde öteye 

· t" beriye atılı duran vazo. yastık fa· mıf ı ... , 
· - Ben, diyordu, Saide, niçin lan ıibi lüzumsuz Ye pek pahalı 
evlendim biliyor musunuz?. Lüt· teyler satılır, kızlar da ona göre 
füyü sevdiğimden değil, sade bir haller takınırlar .. 
inat yüzünden, daha doğrusu bir ikbalin olduğu daireye doğru 
arkadaşıma nispet olsun diye .... yürüdüm. Beni görünce 
Bakınız size anlatayım.. Biliyor· - O, dedi, safa geldiniz.. Ne 
sunuz ki ben -belki de bilmiyor· İyi ettiniz de hatırlayıp beni yok
sunuz- Lütfü ile evlenmeden ev- lamıya ıeldiniz .. 
vel Baker mağazalarında kadın 1 

Tepem attı. Hınzır kız beni 
çamaıırı daireıinin ıefi idim. Liit- mütteri yerine saymıyordu. So· 
fü, bir gün annesi ile beraber gel- ğuk bir tavırla: 
mit, beni gönnüş, beğenmiş ıon· - Hayır, dedim, öte beri al· 
ra da istetti. Lutfüyü beğenme- mıya geldim .. 
miıtiın, önce istemedim. Fakat ikbal soğuk bir dut yemit gibi 
sonra, yukarda da söylediiim ıi- dondu kaldı .. Biraz aonra kendi· 
bi bir nispet yüzünden hemen o• 
nunla evlendim .. Buna sebep de 
lkbaldir .• ikbal, bizim mahallede 
oturur, çarpık bacaklı, çıban göz
lü bir kızdı. Bana pek sokulurdu. 
Nerede ıörse "ablacığım,, diye 
yanıma gelirdi .. Nihayet bir gün, 

kendisini mağazaya, yanıma. al
mamı rica etti. Şöyle bir üstüne 
baıma, ıekline kıy af etine bak
tım, olacak gibi fey değildi. Peki 
falan diye atlattım ama, altı ay 
mütemadiyen baınnın etini yedi, 
nihayet, mağazada nüfuzumdan 
istifade ederek, onu, benim dai· 
reme küçük bir yere aldırdım ... 

önceleri pek iyi çalıttı. Fakat bi· 
raz sonra, ötekine yaltaklana, be· 
rikine fiı kos ede ede, hınzır kız 

dedikoduya batladı, ve pek tabii 
benim aleyhime.. Zaten iman 
böyledir .• "iyilik eden kemlik bu· 
lur~,, 

llk zamaiilar bu dedikodulara 
aldırıt etmedim. Kendi kendime 
"O kim, diyordum, ben kim 7 .•.. 
Aramızda dailar kadar fark var •. 
Hiç onun sözü ile hareket eder· 
1 

. ., 
er mı •. ,, 

Fakat böyle dütünmekte ne ka· 
dar haksız olduğumu anla.makta 
geçikmedim .. insanlar, tuhaf, ken· 
dilerine ne söylenirse inanıverir· 
ler ... 

İkbal, bu yılan zehrini bir ta· 
raftan dökerken bir taraftan da 
gene bana ''ablacığım,, diye ıelip 
yaltaklanmaktan geri kalmıyor • 
du .. itte tam bu aralık Lutfi beni 
istetti. Dütündüm, taşındım. O
nunla evlenmek, mağazadan çe
kilip ıonra oraya bir hanunefendi 
ve bir müıteri gibi gidip, 1kba • 
le istediğim eşyaları çıkartmak, 
beienmemck, dudak bükmek, 
ıonra en pahalı feyi almak onu 
ç.ıldırtacaktı.. Evet, bu kıskanç 
kam çıldırıtmı daha o zaman 
tatma.ta b&§lamıştım ve evlen • 
ilim. 

Fakat ilmitlerim botuna çıktı. 
Evlend1ğimuin ertesi günü Lutfi 
hana d.di ki: 

- Y •num, biT. :ıengin değiliz. 
Her ,eyi idare fltme.k !azım. Sana, 
mn ida..reaini temin için ayda yüz 
~in. T!'.riyorum.. B~ P&!a fazla 
vel"fllll~ •• BununXa. idareye çalıf. 

EJ"'f'ah, demek, gidip hu ikbal 
kızı çileden çı.kartanuya.c.ak idim. 
MaJu.adım, biz;i.m kadın ç.a.ma!1rı 
daire&indeki en µ&halı konbine· 
7JOnbrd&n biriıini Almaktı.. Bu
muı ~in 40 !irayl\ jhtiyar.ım var· 
.. u.. 

DOtltndihn: ~~mdrm. Oradan 
:"la1'tl•n İorpa kJTpa, nihayet üç 

•'Y içinde hu ınra:rı !op!adrm Te 
ı-9t+; .... i' ........... 

~kb&l ~·m4J&r daireiindCD a· 

ni toparlıyarak, bir ıürü öte beri 
gösterdi .. Bunların içinden en lü
zumsuzunu, en pahalısını ıeçme· 
ğe karar vermiftim.. Y e.nımda 
( 45) lira vard. Nihayet, sözüme, 
garip tekilli bir zenci heykeli iliş· 
ti .. 

Şunu, dedim, beğendim .. 
- Peki, dedi ikbal, 150 lira· 

dır .. Hemen parasını verecek mi· 
siniz?. Yoksa faturasile eve mi 
gönderelim. 

- Eve ıönderiniz .. 
Biran obun bu parayı nuıl ve· 

receiimi dütünmemiıtim .. Bu sa
bah heykeli ıetirdiler .. itte, tura· 
cıkta ıördüiünüz bir karıı yük· 
sekliğindeki heykel... Gittim, ko· 
camın yazıhanesini açtım, birik· 
tirdiii paralardan 105 lira aldrm, 
ve verdim.. Şimdi ne yapacaiım, 

kocama ne ıöyliyeceğim bilmi • 
yorum .. 

Naime, bu sözleri bitirince ağ· 
lamağa bqladı. Sait ona sokul· 
mut, bqını olquyor ve: 

- Allama canım, diyordu, ai· 
lama.. Elbet bir çareeini bulurua. 

Bu tetelli verici sözlerle Nai • 
me kendini büsbütün koyuvermit· 

ti. Batını Saidin ı6isüne daya • 
dr. 

• • • 
Sait diyordu ki: 

- Heykeli 150 
delil mi? 

liraya aldın 

45 lira sende vardı, 105 lira 
da kocandan aldın .• Ben senden 
bu heykeli 105 liraya satın ah • 
yorum. itte 105 lira .• Git, kocanın 
parasını yerine koy. 

Ve cebinden çıkarıp 105 lira 
ıayıp, uzattı. 

• • • 
Üç gün sonra, Naime, tekrar 

maiazaya ıidip İkbalin önünden 
mağrur bir eda ile geçiyordu. 

ikbal hemen öteki satıcı kız -
lan çağırdı, onu parmaiile göste
rerek bir teyler fı11l<ladı. Kızlar 
kahkahayı bastılar. ikbal diyor -
du ki: 

- Sait, ertesi gün heykeli ia • 
de etti, kasadan parasını aldı. Bu 
ıuretle, üstelik 45 lira da kar et -
miı! 

fa. 
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EEY Sirkeci adresi J 5 kuruş· 
luk posta pulunu havi mektupla 
sorulacak her it için malumat 
toplar Ye verir. <4944) 

lı Yeriyoruz 
EMLAK ve EMANET YURDU 

Marangoz, dülger, duvarcı, 
betoncu, aıncı ve rencber!ere 
it bulur Sirkecide paket Postane
ti karııımda Mizanotl han No. 5 

(4882) 

VAKiT 

Çıplaklar 
Cenneti 

Alman çıplakları 
bir adaya 

gidiyorlar 
Şimdiki Pruıya bükümeti Al

manyadaki çıplaklar aleyhinde 
son derece oiddetli tedbirler al· 
mıı bulunuyor. Çıplaklar buna 
karıı emniyet ve ıükdnet içinde 
yaşayacakları ve her hangi mil· 
dabaleye maruz olmıyacalclırı 
bir yer aramaya baılamıılar ve 
Dalmaçya aabilindeki bir adayı 
aabn alarak orada iıtedikleri ıi· 
bi yaıamak için mOzakerelere 
baılamıılardır. 

Çıplaklar her yaz bu adaya 
hicret ederek oraya yalnız kendi 
mezhepleri içinde bulunanları 
alacaklardır. 

Bunlır1n almak istedikleri ada
nın adı Dugidir ve Kronati ada· 
larmın biridir. Ada, Hali haıir· 
da bomboıtur, ve çmlçıplakllr. 
Fakat yıpılan tetkikin netice• 
sinde adaya bir miktar toprak 
göti1rüld0ğ0 takdirde ora1ının 
münbit bir bale geleceği anla
şılmışhr. 

Dugi adası, çıplaklar tarafın· 
dan adeta bir cennet haline ge• 
tiriJecektir. Burada çıplaklar js· 

tedikleri l<adar kendilerini güneı 
altında kavuracaklardır. Çünkü 
bu ada gündüzleri değil, gece .. 
leri bile son derece sıcakbr. O 
kadar ki çıplaklar geceleri bile 
örUinmek lnzumunu hissetmiye· 
celderdir. 

Yalnız bu adaya yakın bir ada 
vardır ki adı "Yılan adası,, dsr. 
ÇOnkl\ bu ada zehirli yalanlanq 
türlil türlüs!le (otudur. 

Hd aene evvel bu adada yılan 
üretmek için iki çift yılan götil· 
rülmüf, bunun neticeai olarak 
ada yılon adası olmuştur. 

Eski Roma 
Harabelerinde 

Son seneler zarfında mcthur 
eski Roma harabelerinden Her
culanum' da hafriyata ehemmiyet 
verilmektedir. Bu hafriyatın bat· 
Jıca maksadını bilba11a inşaahn 
tarzı ve hususi evJerdeki terli· 
batı meydana çıkarmak arıuıu 
tefkil etmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan hafri· 
yattan elde edilen ilk bDyük 
netice eski Herculanum ıehrin· 
deki ahalinin hayatlarını olduk· 
ça tam surette ortaya çıkarmak 
olmuştur. Şehir içerisindeki yol
lar arasındaki iki ada tamamen 
hafredilerek hakiki vaziyeti ile 
açılmıştır. Gelecek son ilkbaha· 
ra kadar bu hafriyata devam 
edilerek şehrin içinden geçen 
büyük anacaddeye varılacağı ve 
onun üzerindeki ( Forum ) un 
meydana çıkarılacağı ümit edil
mektedir. 

Şehrin cenup mahallesinde 30 
kadar bina meydana çıkarılmıı· 
tır. Bunların bir kısmı fevkalAde 
milzeyyen ve aristokratik konak· 
lar ve saraylardan, diğer kısmı 
ise bilAkiı çok basit ve mllte
vazı evlerden ibarettir. Buralar
da yapılacak tetkikat sayesinde 
artık Herculanum abaliıioin yal· 
nız zahiri hayalını değil, bütiln 
dahili ve içtimai vaziyetini de 
anlamak mümkün olabilmekte· 
dır. ı 

Fakat Herculanum'un asıl bu· 
susiyeti süslü villalarmın inşası 

tarzmda görUlmektedir. Bu hu· 
ısusiyet Heculanum şehrini Pom
peyi' den tamamen tefrik etmek· 
tedir. O;kkat edili11ce şu cihet 
göze çarpıyor ki (Herculanum) 
daki evlerin inşası tarzı Pompe· 
yı'ye nazar~n bugünkü mimari· 
ye daha ziyade yakındır. 
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Fransanın silih ve mü
himmat deposa: ispanya 
ispanya ile Italya münasebetlerinin 

gevşemesinden Fransa nasıl 
istifade ediyor ? 

Fransa beı•ekili M. Heriyo 
bu ayın sonunda ispanyaya gi-

decek, ve franaaya konııu olan 
lıpanyayı resmen ziyaret .ede· 
cektir. M. Heriyonun hedefi iki 
memleket araaında rabıtaları 
kuYvetlendirmektir. Bu mllnaae· 
betle lıpanya cumhuriyeti reisi 

Senor Zamorıya Lejiyondoner 
nipnının bOyOk aalibini ibda 
edecektir. 

iki tarafan Faala ttıriki meaai 
meselesinden baıka Cenevre ;,. 

)erini g6rUfmt:leri bekleniyor. 
Bilh11sa FranHnın Akdenizde 

meauniyeli meaeleai 16rOtOlecek· 
tir. 

leketin mesuniyet ve bitaraflığını 
ihlile, sebt'p olur. lıviçrelilerde 
bu fikirdedirler. Onun için Fran· 
sa, bu hususta ispanyadan isti
fade etmeyi daha muvafık gör· 
mektedir. 

Bundan başka ispanyada ra• 
dikal. sosyalist bir rejimin teet· 
sOı, ltalya • ispanya an'anatını 

zaafa uğratmış bulunuyor. Fran· 
sa, bundan da istifade etmek 
anusuodadır. 

Halbuki ispanyanın Priyode
rivera devrinde vaziyet bambaş· 

ka idi. O zaman iki taraf arasın· 
daki itilaf son derece kuvntli 
idi,aradaki itilaf Fraoaada füphe· 

ler uyandırmıf, ltalya ile ispanya 
Bundan dolayı ispanyanın, bun· nm bahri bir itilif akdetmeleri 

dan bByJe tealibah azaltmak kon· ihtimal Franaayı baylı korkut· 
feran11nda Fransaya müzabaret 
etmesi bekleniyor. muıtu. B~yle bir itilaf, Fram:a· 

nın şimali Afrika ile irtibat ve 
Londranın en maruf diplomat muvasalaaıoı ihlal ederdi. Halbu· 

muharrirlerinden birinin verdiği 

Pek mühim malOmıta iare Fran .. 
ki şimali Afrika, Fransanın aı· 
keri deposudur. 

sanın hpanyayı, top, tank, bom· Halbuki bu vaziyet değişmiş 
bardıman tayyarelerı gibi bllyOk bulunuyor. Ve Fransa bu deği· 
ve ag~ ır harp malzemesine depo 

şiklikten istifade ediyor. 
olarak kullanslması da çok mub· 

Fransadaki siyasi mahafili. temeldir. Bu gibi sillhlardan, 
icabettiği zaman Milletler cemi· Bertin ile Roma arasındaki mü
yeti istifade edecektir. nasebahn suvumasıoada ebem· 

Bu depo ispanyada vücude miyet vermektedirler. Bunun sc· 
getirildiği takdirde Almanyadan bebi bu günkü Alman hrıb iımeti 
son derece uzak olur ve Atman- nin Hitlercileri iktidar mevkiine 
Ja11a eline düıemeı. getirmemesidir. F aıistler ile Hit· 

Fakat böyle bir depo lsYiçre· !erciler arasındaki dustluk olduk• 
de yapıldığı takdirde bu mem- çe kuvvetlidir. 

:ı:::1mı:aı:::::m11111ı::::nn:::::ııımr.:m::::ın~::ı:r.::ıa:::::mı::::::::::::m11ıu111num:mu:sd 

Tütün istihsalab IAimanyayı içtima3 
geçen senekinden kandırmak için 

noksan 
Bu seneki tQtüo iıtihaalAtımız 

ieçen senekilere nazaran çok 
noksandır. Bilhassa tütün yetiş
tirmekte o!an luıımlarda · bu mQ· 
him noksan derhal g6:ıllkmekte
dir. lzmir ve civarındaki mabıul 
geçen aeneki 25,000 tona mu• 
kabıl bu sene ancak 9,000 ton 
tahmin edilmektedir. 
Muğla •e civarında yfizde alt

mıı noksandır. Bugama, Tor· 
balı ve çeımede iıe bu miktar 
daha dOıOktOr. Tirede ise tica· 
ret od'aaının himayesi ·altındaki 
çalııma ile mabıul ieçen ıeneki 
1400 tona mukabil ancak 600 
ton olrr.uıtur. 

Memleketin diğer tarafların· 
daki tntnk mıktan da 1931 ve 
1932 senelerinde şu yekundadır. 

Edirnede, 1931 senesindeki 
tütiln ekimi 23,000 c8nllm iken 
ı931 de 7,000 dönilm olmuşlur. 
Samsunda& 1931 de 114,000 cl6-
nüm ve 1932 de ite 7,000 d6· 
niimdür. Bahkesirde 1931 de 
39,000 dönüm ve 1932 de 20 
bin dönllmdür. Tokatta 1931 se· 
nesinde 33,000 dönüm ve 1932 
&'--nesinde ) 6,000 dönUmdür. Bur· 
sada 1931 senesinde 18,000 dö· 
nüm ve 1932 de 9000 ~3nilm· 
Manisada 1981 de 93,000 c!ö· 
nüro ve 1932 de 35,000 c!önOm· 
dür. Dilzçedf: 1931 rle 45,0CO 
dönüm ve 1932 de 7( 00 dônllm· 
den ibarettir. 

Bu rakkamlara göre 1931 se
neı'ndeki ekim m1ktara 365 biu 
ve 1932 senesinde ise ancak 
152 bin dönilmdOr. 

Lonra, 21, (A.A) - Silihları 

azaltma meselesine dair yazdığı 
bir makalede Times gazetesi 
diyor ki: Cenevre ıilib bırakm• 

konferaoaı çalışmalarına Almanya)'' 
tekrar iıtirake ikna için lngiltere 
hükumetince ciddi gayretler sar-
f1na lllzu111 vardır. Buna muvaf
fak olabilmcr için İngiltere, Al" 
man dileklerinin haklı cihetle' 
rini nazara itibare alan bir takıfll 
yeni tekliflerde bulunmalıdır• 
Fran1a ile Almanya aras1Ddak1 

huıumeti azaltmanın yegAne ç•: 
reıi lngiltere taraf1Ddan ıiddetll 
bir teıebbüs ve harekette bulaJ' 

ııulmaaıdır. 

Kadın hıncı 

"'' iç Erenk~yde Hamam ıo , 
ğanda oturan Kadir ağa ve J) 

ıJ 
tife hanım isimlerinde iki koJJ1f, 
arasında dün bir çocuk ynı0~, 
den kavga çıkmış, Kadir •~, 
Lltife hanıma bir şey yaP"~i' 
yınca Lit.fe bam mm kızı Me ,.r 
bayı aopa ile başından ağır 
rette yaralamıştir. il' 

Mediha Tıp falcültes:oe Yı'; 
rılmış, Kadir ağada yak• ' 

~m-ış_t_ır_·~~~~~~~-___.-/ 
Ucuz ltiralık · ç 

Eomonti ca.Jdesinc!e No·~ 
aparhmanın 4 odalı ınu_şa~ııtt". 
3 üncü l<ab 25 liraya kıral .1ı Civarındaki ecza cı Çubulccı 
efendiye müracaat. (4895) 
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Halis limon 
çiçeklerinden 

müstahzar 
HASAN KOLONYASI ile NESRiN 

koı onya 
ıosyon ıarından 

büyük 
Tenz'lat 

vapılmışbr. 
HASAN ECZA 

deposu 

Doktorlarınıız 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın tıastalıklan mUtehasaısı 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
10-18 Beyoğlu, Istllt!D.I caddesi No. 103 

(Opera elncmıısı karşısı) 
Tel. 4,2221 - 4,19GO 

Doktor 

ArJstidl 
Muayenehanesi: 

EmlnönU: Emln6nll ban S Uncu kat No.8 

Operatör Doktor 

Akif Tevfik 
.Muayenchııncsi: Ankara caddesi, 60 No. 

ya n:ı.klctmlştlr. Tel. 20827 

Ook1or 

A. K u ti e 1 
Cilt ve zUhrev1 ınstalıklar tednVihanesı 

Karakl5y b6rckçl fınnı sırasında 31 

.liş doktoru 

Arşak Silrenyan 
Beyoğlu IsttklAI caddesi numara 30J 
Mısır apartımanı Müracaat: Curna pa· 
zardan maada her gUn 9 - ıs ve 15 - 17 

re kadar. Teleton 40424 

Cilt ve zUhrevt h:uıtıı.lıl:lnr m0teba88laı 

Oo~:!or 

Bahaettin Şevld 
Babınll caddesi Mest:'ı'ret oteli karşısında 

Avni Bey apartımanı 125 Sabahlan 
Ak~ms kııdar 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dııhlll bııatalıkl:ır mUtehas.sısı 

lııtanbuı Sultanmnhmut türbesi, Babı· 
Ali caddesi, No. 10. Telefon muaycneba· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
"Her ı;tln öğleden .anra sant H-18,. 

Orolog • Coktor 

F ey z 1 
Böbrek, mesane, ldrnr yo~u ı_ı~iık.lan 

mUteh~ 

Beyoğlu, lııtikl!.1 caddesi Ellıamre 
apartrman No. 8 Her gUn öğledeıı ısoııra. 

Tel, Beyoğlu 2835 

Urolotı ·Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesııne ve idrar yolu 

hastalıkları mUtchasaısı 

Muayenebnne: Türbe, Mahmu<İlye cad
desi. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

.Puat Fehim 
Cumartesi - Pazartesi - Ç'.al'§&mba ve 
Perıcmbc günleri öğleden sonra tınata

larmı kabul eder. Ça.ğaloğlu, Zeki ney 
(SıhhJ apartıman) No 5. Tel. 20164 

Dok lor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, zührev1 ve tenıısUI hastalıklan 

mütehassısı 

BabılUI caddesi, köşe başı Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtan akşama ka

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 
Edlmekapı, Acıı:eşme sokak No. (9) 

lluayenc: (Her gün saat lG-18 e kadar 

Uroıoa Doktor 

Hakkı Rüştü 
idrar ve Tenasül yolları birinci suııt 
rnUtehııssı~ "'PARlB,. dcıı Dlplome 

lsUJdAI Cıı.Cld~ Yıldız apartıman 
No. 822 

Doktor 

Ihsan A rJf 
Cernhp&C':ı ba.st.D.hanesl idrar yollan 

mUtchaasısı operatıır 

Muayenehane: Cağalo~lu eczahruıeslne 

bltf§lk. No. so. Telefon 21614. "Saat 
15 - 18 hasta kabul olunur ... 

Dor<~or 

l{aplk yan 
Muayenehanesi: Sirkeci .Muradiye 

caddesi N o. 26 

Telefon: 2 l0i7 İstanbul 

Operalör - Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yollıırı ha.<ıt.'llıkbrı mlitch:ıssısı 

EmlnönU (Sabık Kıırak&§) hanrnıı 

nakletmişti~. Cumadan manda her gUn 
haataıarıru kabul ve tedavi eder. 

oı, tabibi 

Mehmet Rıfat 
Paris darUl!Ununundan mezun 

Çağaloğlu Halk Fırkıı.tı kal'§ısında Sıhhi 
apartıman No. (7) 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadm hastalıkları mUtelı.,q<;ısı 

Beyoğlu tsUklAI ca.ddesl Rus sefareti 
yanında No. 451: Tel B. o. 200~ 

Her gün öğleden sonra 

Doktor 

Nuri Mahmut 
lta4ın bastalıklan mUtdıaıııııın 

_ Ha!J~nnı .).!açk~ Bernar apart.ı-
PJ&!1md:ı {l) numarıı~ Jqı,Wt ctder .. 

(4937) 

Doktor 

Osman Serafeddin 
!lunyenetıane: Coğl\loğlu, Nuruo•manfye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Hüseyin 
Kulak, boğaz ve burun ha.ııtaııklan mU· 
tehaııauıı. Muayenehane: Türbe Mahmu· 

diye c&ddeai, No. 10. Telefon: 22622 

Dl• Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, I.stılcll\1 caddesJ No. (2li) 

(Mulenruj yanında 
.Muayene ıınaU: 9 - 12 ve H - 21 

Doktor 

Robert Behar 
Doğum, ICadm hastalıklan mUtebassı.sı 

Beyoğlu, Altıncı Daire S:ı.adet apartı· 

manı 4 Telefon: 42526 

Diş labibi 

Yervant Arşak 
Beyoğlu, Ağacaml, lstiklf11 caddesi Ma· 

rlnopulo apartımanı No. (08) 

Beyoğlu MalmlldUrlUğüoden: 
Merkez va şuabatı maliyenin ihtiyacı için (220) çeki kuru ve 

kesilmiş meşe odununun 16 Ey!ul 932 de pazarlıkla satın alına· 
Ceğı 16 Eylfıl 932 tarihinde i an edilmiş ise de talip zuhuz et
llledi.ğinden pazarlık muamelesi 23 T. evvel 932 tarihine müsa
dif pazar günü saat üçe talik edilmiştir. Talip olanların tayin 
•dilen gün ve saatte Beyoğlu malmüdürlüğündeki mübayaa ko· 
lbiıyonuna müracaatları. (5577) 

Büyük Tayyare 
Bu keşidede :~ üvük ikranıiye 

4 O. O O O Liradzr 
Piyango şi mdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiılir. 

F.trsa lz [(açzr mayınız 

iştirak Ediniz ... 

ıBono• 

1
1 ler tüı lü bonolarla mAzbata karar 
sureti ve deyin ilmuhaberi ve sair 
\'t'Sikalar Uzerine her şekilde ister 
nıpar. Balıkpaz:ır Maksudiye hın 
No S5 l'~urlu zadel\1 Dcrvl5 -

T ıftr,...., '2.::\.197 

Hali tasfiyede 
Mehmet Balcı kar
deşleri Türk Tica
ret Anonim şirke
tinden: 

3 Tetrini evvel 
932 tarihli htycti 
umumiye içtlma
ında tirketimizin 
tasfiyesine karar 
verilmitfir. Bina
enaleyh tirketi
mizden alaeafı 
olanların azAmi 
bir sene zarfında 
tasfiye masasına 

ala
isbat 

müracaatla 
caklarını 
eylemeleri lüzu
mu ilin olunur. 

• 
veresıye 

ay nde ile. iitedi 

glniz «aıazaı dan 
pnarlık ettıkten ıon· 

ra ~er ecel imiz kU· 
~onıarla iıtediğinir 
8iJI alabilirainiı 

Teshilat 
Celal Fey han ıo 33 Orozd:

bak karşısında Tel: '3946 

Fatih Malmlldilrlil
ğllnden: 

Toplu~pıda llyas zade ll'aha1-
lesi ve soka~ında 3-) 7 No. lı 
kulübe ve bahçenin 160 biıse 
itibatile hazineye intikal eden 
15 hissenin satışı 14 birinci teş
rin 932 tarihınden 7 ikinci teşrin 
932 tarihine 1\adar 25 gün müd
detle müzayedeye konu' muşlur. 
Iıtiras na ta'ip olanların ikinci 
teşrin 932 tarıhine müaadıf pa
zartesi saat 10 da malmüdürlü
ğünde müteşekkil müzayedat ve 
ıbalit komisyonuna müracaatları. 

f5384) -SEVRISEFAIN 
Merker.i idaresi c:aıatu koprül aşı R 2623 

~u• c A, !'lrkccl l\lühürdar ıad" Han 22640 

ızın·r - Pire - lakenderiye 
Postaaı 

(EGE) 2.5 birinci teş-
rın sah 11 de. 

(1...-------------------------Tr a hzon Postan 

(Ankara) 26 ~ırir.ci 
teşrm çar· 

şamba 18 de. D6ntişte Tire· 
bo!uya da uğrar. 

lmıir - Mersin Postası 

( 1 b 1 ) 26 birincı ne o u teırio çar· 
şamba 10 da. Galata rıhtımın
dan kalkarlar. (5601) 

Aynı zamanda eviniz~de süsler~ 

Fakat hu cihazın her şeyden1• cnel,.cn büyük" nıc· .. 
'zıyeti TELEF UN K EN manulatından olmasıdır~l 

Çünkü T E L E F U N K E N markasını ta'Şiyan . ,., 
her ahiz<? radyo ~lcıninin.bir.ş~lı~s.er.idjr. 

Oparlörü aynı mphfa:a: içmdc ve ya ayrı ôlail 

Telefuııken 340 alıiı:esini evini:de tecrübeye lıa:ırı:. 

TELE u KEN 
Satış mahali 

BOURLA aiRAOERLER ve şsı 
s AT 8 E BEYO~LU - BEYAZl_T -.KA Ol KÖ'I 

MAGAZALARI 

Deniz Levazım Satınalma 
Kom_isyonundan : 

'15,0CO Kilo Pirinç: Açık münakasası: 30/Tcşrioicvvel/932 pa-
2ar günü saat 11 de. 

5,COO Ki!o Sabun: Açık münal{asası: 30/Teşrinievvel/932 pıa• 
zar günü saat 14 te. 

15,CGO Kı'o Kuru fazulya: Açık münalrnsası: 50/teşrioievvel/9!2 
pazar günü saat 15 te. 

15,000 Ki!o Nol:ut: Aç:!: mi!nakns;.sı: 31/Teşrinievvel/932 P•· 
zartesi günü saat 11 de. 

5JCO Ki:o Kuru i"züm: Açılc münakasnsı: 31/TeşrinievveJ/9!2 
... pazartesi günü saat 15,5 ta. 

S,OCO Kilo Karpit . Açık münakasası: 31/Teşrinicvve!/932 pa• 
zartesi günü saat 14,S ta 

5,CüO Ki:o K~zı,n Tuıy~sı Açılc mi:nak~eası: 31/ f eşrinievvol/932 
pıızart,si günü S3at 15,5 ta. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarlara ya
zıla eşyanın münal:rsahm hizalamıdaki giin ve saatlerde yapıla
cağından şarlııan-e!crini görme:( istiyenlerin her gün ve verıııtie 

talip ofacakların da minak~sn gün ve saat'eı inde muvakkat ter 
minat makbuzl11rile bir il<te Kasımpaş<t'da Deniz Levazım sahn
nlma ~omisyonuna mürac:ıatları. (5.!92) 

Deniz Levaa:ı n Sat)nalma 
t" om· s yonundan: 

t5CCO ki!o s·tır et:: Açı:< müna1cas ·sı 23 Teşrinievvel 932 
paz:ır gifoü s1c.t 14 te. 

15000 " " 

500 " Çay 

" · Açık münalrnsası ı3 Tcşr:n!evvel 932 
pazar gün"j saat 15 te. 

A~ık rnünııkasnsı 23 Teşrinievvel 932 
pazar günü saat 16 da. 

Marmara Ussi:l:ahi ve Kocaeli Mt:stahkem mevki kumandaa
hğı ihtiyacı ıçin yu~,ardıı yazı'ı i~ç lcal<.'m erzakın hizalanndal&i 
günlerde açık müna\as 1 ıırı ıcra o'unac ğından şarlnamelerhıi 
görmek için her gün ve münahasaya iştirak edeceklerin mQa .. 

kasa ğün saatte muvakkat temiııat makbuzlarile birlikte Ka11m
pqada Deoiı Levazım satmalma komisyonuna müracaıtJan. (5149) 
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- Hayret 1. bu adamın sırtındaki ne 1 
- Ne olacak 1 btr dae 1 
- ? •. ?il 
- Hem de ıo.ooo ton sıkletinde 1 
- ? 7 I! 
- Fakat dikkat et ! nereye basıyor 1 
- Evet ! Qördüm : 

ZiRAAT BANKASI 
nın kumborclarına 

T ..ımam. .. Hu adamın 
ZIRAA T BANKASI 

oda bir 

Tasarral Hesabı var ! 
- Öylt ise, daha bunun Qibi iki yük tatır ve 

Sırtı Yere Gelmezi 



&yıfa ıs 

Tasfiye Dolayısile 

Akıllara Hayret Veren 

Ucuzl ergisine Koşunuz 
Sultanhanıanıın 

1 da 

• 
• 

Rçıldı 

hlisiye Umum MOdOrlüğQnden 
~111Baf1 dalNde .....,_ al__.iDO temkaa t11terilecek 

lcalardaa alınmak &zere idare mllıtabdimini için 225 ili 250 
~ ~lflak elbi1e ile aym miktarda kuketin imali kapah zarf 
~~e mlbaakuaya konulm111tur. 7 TeıriniAni 932 tarihine 

1 
• Pazartlli pi saat 14 te ibaleıi icra kıbnacağandu 
~ ba baptaki ..,.._eyi ~mek Olere Galatada Rabtım 
"hldeki ldanl eSfJe,. mlncaatlan. (5493) 

RY O LA ve ı;:~~::;n• 121/2 lira ya ::ıa 
~ k Sirkeci Eb8-ut caddesi TeL 22652 · 
~ ~ tlalt, Ke..U. Amerlbn sistemi celit J&Jh, bqu Jile YI muhtelif renk· 

~lılar hastane ameliyat odalan malzemeleri ucuz fiatla sıblır. Her türlü 
.....,,_•~Parif dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminöriü, &e•11lk Boit• 
~•I we Yerll Mallar Pazerında da afıu flatla sabhr 

niz Levazım Satın alma · 
~ komisyonundan: 

...!:."etleri için bir adet lpldak aÇJk mD-.kııa ile utan 
_.._ taıtaa•.W ... ek i.t.n.J.m lan p •• -. 

ıc:!'.:"" edeeelderin 14 2 t9tr1a""·9',,~f i>uartür gllnlf llÖf 
pafa'da Deai& Sabu•ma Komil7oam aallracaatlarL 

Pek yakında lstanbul 
cihetinde de yeni bir 
satış mağazası açıyor 

lnhisat ar Umum MGdürlütünClen: 
Evvelce (400) kilo KGuln mutlak, (75) kilo Kinin (17,500) 

kilo ambalaj kiğıdı iki milyon bq y&z bia mantal"' ve D~ yOz 
bin adet fİfe li:apılllil için kapab ıarfla yapılan 
münakasa mllıbet netice vermediğinden mezkOr malzeme 13259 
numarala kararname mucibince baıabaı taka1 veya bedeli tllrk 
para11 olarak tediye ıartile ve pazarlık mretile Abn ahnmalan 
kl"9rlatb.nlmışbr, 

Taliplei6İn ıartnameyi 8'6rmek Ozere her gOn ve pazarlığa 
rttirali: elmek llzere % 1.s teminat akçelerini hamilen 25. 10 . 932 
ıalı gllnO ıaat (15 te Galatada MDbayaa Komisyonuna müra· 
caatlan. (55~) 

Harp malülleri cemiyeti .... 
mi merkezinden: 29 teı.nı"Di"m" 
Ctımhuriyet ba1ramı mera 
geçen seneki gibi harp 
ltllleri de iştirak edece~ 

lfbu •• ... ıim itin iızım iflta 
fevkalide hazırlık yapılmak-:-; ... 
re bilumum arkadatların 2 0-
9~2 sala günllne kadar her 
Vemecilerde comiyet merkeilai 
beİiembal teşrif buyur. 
ehemmiyetle rica olunur. 

VAK 1 T 
Gtınedellk, Slyaııl Gazete 

.,ı.t&Dbul Allkara Caddql. V AKIT J'Q1'C1ı 

Telefon Numaralan 
Yua ıoıert telefomaı HS'79 
ldai'e telefonu "8'70 

Telgraf adresl: latanbal - v 
Potta kutwıu Ho.. '8 

Abone bedellerl ı 
Türkiye 

Senelik 1400 Kr. 2700 1'· 6 aylık 750 1450 .. • 3 aylık 400 .. 800 • l aylık 150 
" 300 • 

Hin Ucretlerl ı 
Resmi il!nlann bir aatm 10 Kun.*9 
Tlcarl iltuılarm bir aatm 12,15 c r 
Ticarl UAnlarm bir santimi 215 c 

KUçDk lllnlar ı 
Bir defam 30 lkJ defam l50 Oç det ... • 

dört def&SJ 715 ve on defuı ıoo lnınllDD' 

De; aylık UAn 9erenlertn bir defam m.,._ 
nendir. Dört aatın geçen ua.nıarm ~ 
satırlan beş kuruştan beaap edllir. 

','AKIT MATBAASI - lSTANBOL 



Fes hanenin: 
··a . 

Fiatlar: 
4.-
5.-
5.so 
6.so 
8.so 

11.-
12.so 
15.-

111 

r 

Ucuz, Salla•, Yumuşak 
Ve ısıtım Battaalyeler 

Yalnız F eshane 
F, brikası MainUIBtında 

BULUNUR . 

Satış Yeri : L i A LA R PAZARI 
Istanbul, Bahçekapı .. Beyoilu, Istiklil Caddesi 
Ankara, Çocuk Sarayı Caddesi-Samsun, Bankalar Caddesi 


