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Başvekil köprünün 
açılışında dedi ki : 

"111emleket her sahada esaslı bir 
teşekkül devri geçiriyor.Bu devrin 
teşkilatlanması gerek siyast ve ida

ri, gerek ~ktıs~d;, şekle göre, her 
sahada gun gun ilerliyor. 

l•tlh•P ettııınız mebuslann ve vekll· 
lerln verecekleri hesaplardan hiç bir 

Ankaraya doğru -
Celfil Bey 
Dün akşam An

karaya gitti 
birkaç gilndenberi ıehrimizde 

bulunan lktısat vekili Celil B. 
dün akşam Ankaraya miltevec
cihen şehrimizden hareket et-
miıtir. • 

Vekil B. istasyonda dostları 
ticari, sınai muhtelif şubeler mn
messilleri tarafından tqyi olun· 
muştur. 

Dokuz Sene Evvel ,.,, 
---··--····-----·········-·-·-·-···--··---

Istanbulun kurtulduğu 
günün Bayramı 

Dün sabahtan gece yarısına kadar 
bütün lstanbul bayram yaptı 

Reledlye tarafından ordu şerefine diln gece 
Pera.Jl~lasta bir ziyafet verildi 

zaman mahcup olmıyacaksınız. lsbrap 
ve lhllyaçlarla uıra,mak her noktada 
bizim hayatımızı dolduruyor. . 

" TDrklye dalma hazır bulunmak ve 
r•nnı bugUnden d•ha iri ve rDksek 
y•pmak için uıra,ıyor.,. 

iş bankası müdürü
de gitti 

Ba,vekll Hz ' 
Malatya, 6 ( A. A.) - Baıvekll l•- ı saslı bir teıekkOI deni geçiri

• .,, PaŞa Hazretleri ıerefine dün yor. Bu devrin teşkilatlaaması 
1

~""-·--- belediye tarafından 150 kiıUik gerek siyasi ve idari ve gerekse 
ziyafet verUmiıtir. Zigaletin •on- iktısadi şekle göre her sabada 
na doğru Malat,,a meb'uıu Jl<ih • güngün ilerleyor. Her muhitte 
t Nedim Be11 bir nutuk söylemi§- yapılmış eserler bir iki değil ya· 

• Müualdben lımet Paşa Hazretle- pılan ve tasavvur olunan mühim 
:ğıdaki nutku irat buyurmu§lar- bir çok eserler vardır ve bu 

· eserlerden memnuniyetle bahıo
Yiiksek heyetinizin içerisinde lunuyor. Medeniyet yolunda iler
unduğumdan, hakkımda gös- leyen dahilde ve hariçte fail ve 

iş bankası umum mndnrü Mu· 
ammer B. de dün Ankaraya ha
reket etmiıtir. Maammer Beyin 
tetyiinde birçok it bankası mil· 
dür ve memurları bulunmuıtur. 

Gazi Hz. 
ReisicGmhur Hz. dOn akşam 

üzeri Büyükdereye kadar bir 
otomobil gezintili yapmıı ve 
mot&rle saraya daamllflerdir. 

rilen ıamimi tezahürata teıek- ıerefi artan bir memleketin ya
r etmek üzere söz alıyorum. rınki neslinin daha parlak eser· 

~tina oliıiıpiyatla" _ DDn TDrk aakerlerinlrı kfJprUden ıeçlfl 

Arkadaşlanm ve ben vilayet ler vücuda getireceği mubak· 
ilılhi... ~ IUbaren kakbr. 

kun hiuiyat ile kufllaıhk. Arkadaşlar, 
g&ndenberi memleketin bil- Mahmut Nedim Bey arkada-

k bfr Ja.mmda ••aile mak•a-
ıımıZJn ve benim memleketimiz 

le eyahat Y•pıyorum. Bu ae- ve dairei intibabiyemiz olmak 

nna doğra 

atten çok derin memnuniyet- mllna•ebetiyle mllntehiplerimiz 
dondüğilmOzO ıöyliyebilirim. kar4111nda birbirimizi tirin tutmak 

tarafta gördOğllm vaziyet maksadiyle söylediği nutuktan 

r•uıara; ~M~~emıauleaıkı::etamhaeaır ıns•~•ha11~..;11~;._11~17~· ... ~. maım:.a (aı~:me-_,: i::.:::::::~, :w 

reni fabrikalar yapılacak/ 
- 00 - ···-

us mütehassısları tekrar 
gelmek üzere gittiler 

Diğerleri henüz ınenılekettediT , çalışıyorlar -
Uç mensucat jabrikası te8İsi kararlaşmıştır. 

Bin.nin yeri meçhul ... 

Rua maiehaaaıalan 
• Anadoluda teıiı edilecek fab
kalar hakkında tetkikatta bu

lllD .. k Gaere memleketim· 
ıze ge-

len •e Anadoluda muhtelif mın-
takaları dolaıan prof esar Orlo
fun riyuetilldeki iiç Soyyet mli-

tehassısı dün Çiçerin vapurile 
Odesaya gitmiılerdir. 

Miltehassıs heyetin diğer azası 
Kayseri ve Nazillide bulunmakta
dır. Profesör Orlofla beraber ls
tanbula gelen keten ve kendir 
mOtehassısı M. Golovin birkaç 
g6ne kadar Kastamonuya g?de
rek keten ve kenevirlerimiz hak· 
kındaki tetki katına devam ede
cektir. 

M. Golovin dün bir mubarri
rimize memleketimizde yetişen 
keten ve kenevirlerin çok iyi 
cinsten olduğunu ve yalnız istib
salAh çoğaltmak icap ettiğini, 
iıtibsalit çoğaltıldığı takdirde 
TOrkiye timdi keten ve kenevir 
ithal ettiği halde o zaman ihra
cat bile yapabilecefini ıöylemq• 
tir. 

Profea& Orlufda .-ıaai s6y· 
Jemiflir. 

_(DelJOll'U J inci aa/lflada) 

Din SeUa Ditalya Yapuri le 
Atiaa olimpiyatlanna ittirak et· 
mele Ozre yedi TOrk atletinden 
mürekkep bir grup gitmiıtir. 
Ziya, Selim ve Şevki Beylerde 

birkaç güne kadar hareket ede
ceklerdir. Resmimiz dOn giden 
atletlerimizi g&ıtennektedir. 

---=-~ .. ~~ ~=;r= ,,, 

Geçen gün balıkçılar o kadar çok pala· 

mut tutmuolar ki konaerve yapılamadığı I· 

çln yüz yirmi bin balığı denize dökmüşler -

Bari, belediye kUçUk bir murat yap • 

saydı da bu balıklar denize dtikWeceğlne 

Pl§frtlllp fakir fıkaraya bir kaç gUıı zlyatet 
çekllaeydf_ 

latanbulun düfJllan felaketin -

1

1 den kmtulduiu 6 teırinievel ls • 
tanballular için en büyük sevinç 
güniidGr. 

Dün Jatanbul halla büyülr se • 
vinç pnünü muazzam tezahürat-

ı 
la te.'it etti. 

Sabahleyin erkenden bütün 
dükkanlar, eyler, tramvaylar, va• 
purlar bayraklarla donamn•ftt. 
Birinci derecedeki caddelerde bir 
çok dükkanlar da Gazinin resim
lerile •iialenmifti. 

Mektepler, resmi ve hususi bir 
çok müeHe.eler tatil edildiği için 
sokaklarda müthiı bir kalabalık 
v~dr. ~e~kes sevinç içinde, teza
hurata ıttırak İçin Sultanahmet -
ten itibaren Taksime kadar cad -

._..._ ·----
r akalmde beledlye namnta 

(Derıamı 9 uncu ıagılada) abide~• çelenk konurken .. 

Tarih cemiyetine birvagon 
kitap hediye eden 

Macar alimi 
Gazi Hz. nin mİRafiri 

olarak Tarih 
ceıniyetinde çabşacak / ...... 

Ankarada tarih kongresi açıl~ 
dığı zaman Macaristandan gele
rek TDrklOk hakkındaki tetkikle
rini konferans halinde bildıren 
kıymetli alim profesör Zajti Fe
rancz dün Macaristaodao lstanbu
la gelmiıtir. 

Profesör, Türkiyede Gazi haz-
retlerinin misafiri olarak kalacak 
ve TDrk tarih cemiyetinde çalışa
cakhr. 

Profes3r Zajti Francz Tnrk -
tarih cemıyetine bir vagon kitap 
hediye ediyor. Bu kitaplar gel
mittir, ve tamamen TOrk tarihine 

Macar Allml profesör 
ZaJtl Ferencz 

ait eserlerdir. 
(Devanu 10 nuncu sagılamuda). 



Sayıfa 2 

ismet Paşa 
köprüsü 

Başvekil kUprftnftn 
açılışında dedi ki : 

(BQf taralı 1 incl sayıfada) 

iltifatklr sözlerine teıekkllr ede· 
rim. intihap ettiğiniz mebuılarm 
ve Yekillerin size vereceği hesap
lardan hiç bir uman mahcup 
olmıyacaksınız. Bir iki gtın ara· 
nazda kalacağız, Bu fırsattan 

istifade ederek Malatyada tetki
katta bulunacağız. Meselelere ve 
ihtiyaçlara yakından temas ede· 
ceğiz. Istırap ve ihtiyaçlarla 
uğrqmak her noktada bizim 
hayatımızı doldurur. Her devlet 
için yanna bugünden hazırlan· 
mak ve her vakit hazır bulunmak 
bir ihtiyaçtır. Türkiye daima hazır 
bulunmak ve yarını bugünden iyi 
ve yüksek yapmak için uğraııyor. 

Dolafbğım yerlerde ve burada 
birçok ihtiyaçlar gördDk. Bunla
nn bir kısmının gelecek seneye 
bırakılması için samimi milnaka· 
talar yapacağız. Bu bir iki giin 

içinde birbirimizden güzel hatı
ralarla aynlac.'.lQ'Jz. Memleketin 
her taraf.oda riz bir faaliyet 
ve hayatiyet gördüm, Bunu size 
huzuru kalple Ye serin kanlılıkla 
söyliyorum. Bunun için dolaıtı· 
ğım yerlerin mO.bet intibaahnı 

size naklederken buglln ve ya· 
nna nurlarla geçecek Ulu reiıi
mizin hayahmızdan da kıymetli 

olan afiyetini ve gCSf gesinin üstil· 
m\1zden eksik olmamasını temen· 
ni ederim. 

Açılış nutku 
Malatya, 6 (A.A) - Baıvekil 

ismet paıa Hz. dlln Kömürhan· 
da ismet paşa köprüsünün açıhı 

ınerasiminde aıağıdaki nutku 
•lSylemişlerdir. 

"Aziz arkadaılanm,, 
Bugün burada benim için •Öz 

a&ylemiye mevzu ve sebep yoktu. 
Fakat hakkımda o kadar teza
hnrat gösterdiniz ki teıekk6r 
etmeyi Yecibe aaydım. 

Köprtı için ye Fırabn ehem· 
miyeti noktaıından fennt, iktıaa· 
dl kıymetlerini arkadaılarım ıöy· 
lediler. Benim burada ilive ede· 
ceğim nokta ıudur: 

E.er, mllbimdir. Ve diğer btı
yük umran eeaalan gibi yollar, 
mektepler köprlller de iktısadi 

tetckktiller gibi mllbim bir eser
dir. Burada bilhassa bir noktayı 
nazarınızda canlandırmak isterim. 
Eıer, doğrudan doğruya bütün 

Törk milletinindir. Onun ıevke
tini, pnını temıil eden cllmhu· 
ri yetinindir. 

KBprünD.n benim İ•mime izafe 
eclilmeıi, bir teveccDh ve muhab
bet eseridir. Buna umimi min
net Ye tllkran hislerimi ıöylemek 
iaterim. Bu adı koyan, BOylik 
tefimiz Reiaicllmhur hazretlerinin 

bu lütfli gelecek aenelerde mem
leket için elinden geleni yapma
ya çal11anların takdiri için bir 
ömek ollua diye koymuılardır. 

Bur&n ye gelecek nesiller da
ha bir çok eserler yapmaya mec
burdurlar yeni nesillerin şanları 
ıerefllli ...._ ytıkaek olacaktır. 

• rıuQa !n!p beraber geçmek 
lzere llzl davet ediyorum., 

VAKiT 
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Rlmanyada 
...................... ·--·-····-·· 

85 yaşında 
reisicümhur 
için yirmi iki bin 

hediye 

Berlin, 6 (A.A) - Wolff 
Ajansından : Reisicllmbur ma· 
reşal Hiodenburg'a doğumu· 

nun 85 inci yıl dönOmll mOna
sebetile gönderilen mubte!if 
feylerin miktarı 22 bini geç
miştir. Her smıf halk tarafın
dan gönderilen bu eı1a ara
sında alelade mektuplardan 
gayet bnynk birçok tablolara 
kadar her ıey vardır. 

Mllhim miktarda mekt\llt 
da g6nderilmittir. Bunlann bn
yllk bir kıımından hastahane• 

müstefit olacakbr. 

Türk-Yunan ızmirde bir karar 

Dostluğunun 

sağlamlığı 
Atina, 6 (A.A) - Eleftron Vi· 

ma gazeteli, TOrk- Yunan dost
luğunun liberal fırka vaziyetinin 
aağlamlaımasma bağlı oiduğuou 

far .:eden Türk matbuatının bu 
dostluk hakluoda izhar ettiği 

bazı endişelerden bahı1ederek 

diyor ki: Tlirk • Yunan doıtluğu 
bugUn Yunanistanın ıu1hperver 

siyasetinin 
dendir. 

esaslı temellerin-

Bu dostluk herhangi fırka, ik
tidar mevkiiode bulunursa bulun· 
s~o Yunaniıtanın siyasetidir. 
TUrk - Y11nan itiliflara o kadar 
kuvvetlidir ki onu hiç kimse sar-

sam az. 

~.--.eı •aııw 

incir-üzüm 
günleri 

ihdas edlJmesl dU
şUnillftyor 

lzmir, 6 (A.A) - Şehrimiz 
milli ikhsat ve tasarruf cemi
yeti, Uzllm ve incirlerimizin 
memleket dahilinde sarf ve 
istibllki için incir ve llzilm 
gllnleri ihduına karar vermit· 
tir. 

Bu gllnlerde ordumuz, mek· 
teplilerimiı, memurlarımız Ye 
halkımız llıOm ve incir yiyecek 
ve bu bereketli mahıullerimi· 
ıin aarfma ktlçllk de o!sı> ~·ar· 
dımda bulaoacaldardır. 

incir ye OıOm rünler L. ta
yini için pek yakında bir içti· 
ma yapdacakhr. 

·····························································································································-- ----· 
Almanyanın Silahlanması ----------------w-•-• -

Hukukt 1 müsavilikdeki müzakere
lerde Almanyanın bulunması 

Siiilıla~n her devlet tarafından azalhlması için Fransa 
bir plin hazırlamakla meşgul : Almanya ve Beşler 

Paria, 6 (A.A.) - M. Mac Do
nald'ın Londrada bet devlet mu• 
rahhaslarından mürekkep bir kon· 
fera111ı içtimaa davet etmek ıure 
tindeki teıebbüıüne pek taraftar 
olan gazeteler, milletler cemiyeti 
haricinde akdedilecek olan kon· 
fer ansın akdini muhik göıterecek 
hiç bir ıebep olmadığını, çünkü 
Almanyanın komıuıu olan bir çok 
devletlerin hukUk müsavatı meıe· 
leaile doğrudan doğruya alakadar 
bulunduklarını yazmaktadırlar. 

Bu gazeteler, mükalemelere 
Belçika, Çekoslovakya ve Lehiı -
tamn İflİrak ettirilmesi Londra 
konferansının akamete me.lıkft· 
miyeti demektir, mütaleuındadır· 
lar .. Çünkü tahdidi teılmat konfe 
ranamm bu meseleden elini çek· 
meai için biç bir sebep yoktur . 

Bütün bu sebeplere binaen Ce
n.e'91'edeki mükllemelere devam 
edilmeıi ve Almanyanın bu mü • 

kllemelere itdrak e&deainin bey· ı mesine intizar olunmak llzmı ıel 
hude olduğunu anlamakta geçik- diğine dair olan haberler dolayı· 
miyeceği mütaleaıı aerdolunmak- aile Alman ıiyui mahafili, bu ne-
tadır. 

Tahdidi tealihat ve emnüaeli· 
met meaelelerine müteallik olan 
Framanm lıazırlunaia bqlamıı 
olduiu pl&nm ikmal eclilmit ol • 
dulu ve 10 Teırinienelde tabdi· 
di teslilıat konferansı divanına 

tevdi edileceii haber verilmekte
dir. 

Fransız plAnı 

Londra, 6 (A.A.) - Cenevre· 
den selen ve Fransız heyetinin 
te.lihatm tahdidi ile emnüaeli.me
te müteallik bir plin vücuda ae· 
tirmit olduğuna dair olan haber· 
ler teyit edilmektedir • 

Beş devlet konferansı 
Bertin, 6 (A.A.) - Londradan 

gelen bet devlet fikrinin terkedil-

ticeyi M. Heriot'un takip etmekte 
olduğu ıiyuetin baiı olacağım ve 
mumaileyhin bu konf etanıa kartı 
mukaddeme Almanyanın hukuk 
müsavatı talebi münuebetile itti· 
haz etmit olduju hattı harekete 
mümasil bir hattı hareket ittihaz 
etmit olduiunu beyan etmektedir. 

Almanya, diğer deYletlerin kon· 
feranıa iştiraki müzakeratı mih· 
verinden ç'°karacağını bilmekle 
beraber ~u ittiraki kabul etmek 
ıuretile bu meselede klfi dere~ 
de uzla!fma zihniyeti göstemıit ol· 
duğundan konferans fikrinin aka· 
mete uğramuına yeğine ıebep, 
halihazırda Almanyayı e:ınıekte 
olan farklı muameleden eıu iti· 
barile Taz ıeçmekten imtina eden 
M. Heriot'un bu hareketi olacak· 
tır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Turan cemiyetinin mektubu 
İstanbul, 6 (A. A.) - T. D. T. 

C. Katibi Umumiliiinden: 
Dil Kurultayı Reiıliğine 

"Etnik karabeti haiz bir ma • 
car cemiyeti olan Turan cemiye
ti idare heyetinin bu günkü cel • 
ıeıinde ittihaz edilen bir karara 
tebaan, kardq Türk milletinin 
dil konır~ine en iyi temennileri
ni arz ile ıeref keapeder. 

rıyacağnıda ıüphemiz yoktur ve 
büyük memnuniyetle ıoruyoruz 
ki iki kardeı millet büyük bir rö· 
neıa111 eıerinin batında karf ılqı· 
yorlar ve biribirlerine yardım edi· 
yorlar. 

Gayet samimiyetle temenni e
deriz ki, dil kongreıi programm • 
da derpif edihnit olan faaliyet ıa· 
bumda mUmkün olabilen en bü
yük neticeyi elde etsin Ye Türk 
vatanının büyük hallakannın ken 
diıine İfaret buyuımUf olduğu 
hizmetleri ifa etmit olmakla fa • 
hir duyaun. 

Acı bir lHftm 
Tukadl zade Şeklp B. 81dU 

I:ımir, 6 (AA) - Emlik ban· 
kaaı memurlarından bulunan oi• 
Juoun tifodan vefatından bDyük 
bir teessOr duyan eski şairleri· 
mizden T•ıkadi zade Şekip Bey, 
bu aabab ZSlmOttOr. 

Papanın kovulan 
vekili 

Larrdo Texıd 6. CA.A) - Pa· 
paoın Meksika hududa haricine 
çıkanlmıı olan vekili buaull 
trenle ve Meksika polis hafiye
lerinin refakatinde buraya ae
miftir. 

7 Te,rinievvel 1 

Dağılan birlik rel 
bir tamimi 

Atina, 6 (A. A.) - ,Mkerl 
liğin reisi olarak telakki 
Jeneral Othonaioı bütün 
bir tamim ıöndennittir. T 
askeri birliğin yüksek k 
Cümhuriyetin Çaldaril fır 
rahndan bilakaydütart t 
olduğunu halka bildiren 
cümhur bey•nnameainden 
ukert birliğin teessüsüne 
gösteren sebeplerin zail ol 
kanaatini izhar etmekte -.e 
aek komitenin ukeri birliii 
etmek hususunda deruhte 
vekaleti bırakmakta olduğ11 
dolunarak birliğin derhal 
maıını gerek ordunun ve 
devletin menfaati namına ta 
eylemektedir. Jeneral 
oa tamiminde, göstermit ol 
n inzıbattan dolayı birlik 
teıekkür ederek dürütt ve ..... _, 
ıuz hareketlerile bütün 111 

kendilerini tes'it etmekte ol 
nu kaydetmekte ve rejim 
sinin halline yardım ebnİ§ o 
larından dolayı teb:-ik eyi __ _... ... 
dir. 

: ıeral Othonainoı ayni 
manda birlik azumı karıılrkl 
ahhütlerinde yekdiğerini aff 
ye davet eylemektedir. Bu ....-ıı.an 
ile askeri birlik bilfiil dağıhlll•t.ı 
llkki edilmektedir. 

Yeni fabrikal 
yapılacak 

(l1c:9 ıa ~~ cbr't-llON'J, 

Anadoloda yapdığı_. 
bir ay kadar dev.ım eden ıeY• 
ta çok ~ıymetli Türk mühencl' 
ile tanıştım. Bu münasebetle 
nııhğım Türk mübendislerinill 
memleket için çok kıymetli uı 
oldujunu ıaylemek isterim. 
mlibendiıleri ihtisas ve bilği 
tasından Avrup ve Amer M 
meslektaşlarından hiç de 
değillerdir. . 

T etkikatımız şimdilik bitdJ 
Hazırladığımız iptidai p 
Ankarada bDk6mete Y 

Rusyada kat'i pıojeyi bazı 
catız. Bu proje hazırlao..1•~~ 

sonra tekrar buraya ge 
ıbtimali vardır. 

Hiikümetce yeni Dç p• 
mensucat fabrikası yapıltP 
karar varilmiştir. BunlardaO 
Kayseride, diğeri Nazillide 
cakhr. ÜçUncüıUnün yeri 
belli dejildir. Bu fabrik 
ciaa pamuklu kumaf yap• 
Bunlardan biri beyaz 
kumqlar, ikiuciai renkli 
malar Ye bHmalar, 0 
de "imprime0 kumaılat 
cakbr. TDrkiyedeki i 
baıllnkll miktarda kakbW 
üç fabrika memleketin 
na kifayet edecektir. 

lzmir, 6 (A.A) - ıl ~rll 
Turing kulObll bag&n fab 
Klzım paıaoıo riyasetiO~,AM~ll 

Cemiyetimiz kongre tarafın • 
dan takip olunan yüksek derece
de vatanperverce gayelere CO! -
kunlukla muttali oldu. Bu gaye
ler Türk dilinin ve ona akraba o· 
lan diğer dillerin inkitafı için çok 
ehemmiyetlidir. Macar dilinin 
TÜJlk len&Uvialerine malUaı bu -
lunan deiifme ve 7enilepııe tari• 
hinin bir ço'k münasebetle kon • 
grenin meeaiıindo aaa olmıJ.a 7a 

Budapefte: 1 T. evvel 1932 
Reis Vekili 

:m:mnı::•••••=••11t••=-·=-••111•-••1111111111111 

Janmııtar. Türkiye umu~ ,. 
kut6p reisi Kocaeli ~e~ O~ 

Piyer de Moricz 
Bu değerli mektup kurultayın 

kapanmuından ıonra geldiii için 
içtima esnasında okunamamıftır. 

Riyaset makamınca llzım ıelen 
cevap verilecek ve mektup ıu,.. 
metli bir habra olmak üzere doa· 
yasında hıfzedilecektir, muhte • 
rem az&J.& anohmur • . 

ılt Saffet beyin dahı 11tl~ 
tiği bu toplanh da toriı 
kiıafı ile lzmire seyyah 
dair faydalı kararlar itt~-
miftir. 
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!!..~~ .... ~.:.~.=~~·~~ .... ~.~~!.~!.~~-~ Temyizin nakzı üzerine yeniden muhakeme .!!..~·~ ... ~.~~!.~.>:..:: 

Eski bir sabıkalı 
olduğu anlaşıldı 
Bundan on gün evvel Kasım· 

da Bulgar mezarlığı arkasın· 
üç yerinde bıçak yarası bulu
bir ceset bu!unmuş, üzerinden 
n hüviyet varakasında isim 

inin silik olduğu görülmüştü. 

O gündenberi yapılan sıkı tah
at neticesinde ceset sahibinin 
İrnenin Havza kazasında doğ-

11.'1' Ahmet Rifat olduğu anlaşıl· 
~;,fıttır. 
~ - Ahmet Rifat Edirnede birisini 

ünnekten ve bazı hır111zhk 
'alarından dolayı arand;crı i -

<> 

Çapada yangın yerinde bir 
lübede bir kadınla ~izlice otur· 

,__ ___ a imi§.. · 

Tahminlere göre bir gece Ka· 
paşaya gitmiş, dönerken öldü-

lmüştür. Katilin Kasımpaşada 
• çok hırsızlıklar yapan ve iki 

İyi soyduktan sonra büyük ka· 
Mı ile yaralıyan Kasımpaşalı 

ban Ali olduğu anlaşılmış ve 
til dün yakalanmı§tır. Katil, 

µımet Rifatı öldürdüğünü inkar 
İmektedir .. Fakat Ahmet Rifatın 

cudundaki üç yara Çoban Ali-
in kamasının yaralarıdır. 

Vak'a Çoban Alinin daima soy· 
-.(lwl.~rğ-.-~l.rde olduğa 

kanaat kuvetlemnektedir • 
ilin soyguncu arkadatlarının 
rl de bulunmuttur. Buaün on
n da yakalanacağı muhakkak-

Ticaret odası ve 
rapor 

lkhut vekaletince kontenjan 
. aeticesindeki vaziyetleri bildir

ek üzre ticaret odası tarafın-
an bir rapor hazırlanmakta idi. 
da bu raporun süratle hazır· 
ması için bir komisyo!l teşkil 

mittir. 
Kizım Ziya, Halil, Nazmi, Dil-
zade, Oto Hanri, Enis ipekçi 

li Cevatzade, Hamza Ati ve 
6tfi Arif Eeylerden mürekkt P 
Omiıyon yarından itibaren faa
Jete baılıyacaktır. 

Eşya PJyangosu 
Mi111 T f · t' .

1 
asarru ve lktısat cemı 

~~; Himı_yei Etfal cemiyeti 
scncsı ilk gününde çe· 

mek ü t' zere etya piyangosu 
ıp etrııiılerdir. 

200 bin b'l 
• 1 etten ibaret olacak 

P~Y•ngoda 150786 bilete 25 
in hr• kıymetinde . 
ilccekt' eşya tevzı 

ır. 

akıdan sonra kav o 
Samatyada sakin R'f ~ 

'-'d ı at ıJe 
Heau e oturan Mehmet Sirke· 
de Tokatlı birahanesind k • 1 e ra ı 
mıf er ve tramvayla Ed' k . ırne a-
ya gıtmişlerdir. Ylirüyerek 
ukurbosta.na doğru giden iki 
kadaş arasında kavga çıkm 
'f t k ış, 

a ~ ar adaşı Mehmedi dU~dn-
gıbi onu sağ gözünden de 

ar•!•mııtır. Rifat yakalanmış, 
erınde bir tabanca ile bir 
talı çakı bulunmuştur. 

··································································································-············-· ... ···· ............................. . 
Çete reisi Kara Ali evveli idama 
mahkômdu, şimdi beraetini istiyor 

Sandalcı 
ötekiler tarafından 
bıçakla öldürüldü 

Cezası 30 sene hapse çevrilen bu çete reisi ile ) Dün Betiktatta bir cinayet ol-. 

1 

mut, rüıumat sandalcılarından 

arkadaşları hakkındaki kararı Temyiz nakzetti Adil öldürülmüıtür. vak'a töyle 
J olmuıtur: 

Darıca ve Gebzede adam öldür 
mekten suçlu Kara Ali ile adam· 
larırun, dün İstanbul Ağır ceza 
mahkemesinde yeniden muhake· 
melerine başlanmıftır • 

baıka bir kaç noktadan bahsedi· 
liyordu .• 

Maznunlardan koca Hüseynin, 
• "4;İ111fuıii öld..iirmekten hara.eti ~: 

çok noktayı, temyizin doğru bul- Betiktat iskelesi sandalcıların• 
duğunu ileri sürdü .. O da müddei- dan topal Bahattin ile Şevket çif· 
umuminin iıtediği gibi yapılması 

te kürek kullanarak ta.mandırada 
dütüncesinde idi • 

Bu davada, evvelce suçlulardan 
bir kısmı beraet etmi!, bir kısmı 
mahkU.m olmuıtu. Mahkum olan
ların batında Kara Ali vardı. Ka· 
ra Ali, İbrahim isminde birisinin, 
adamlarından Ahmet tarafından 
öldürülmesine ve bundan başka 
çc.ban Hasanın gene Ahmetle ye
ğeni Halil tarafından öldürülme • 
sine aebep olmaktan, bu iki cina
yeteonları te~vik etmekten idama, 
fakat cezayı azaltacak sebepler 
görülerek, otuz ıene ağır hap~ 

mahki'im olmu~tu .• 

Ahmet, gene cezayı azaltacak 
sebepler görülerek on iki ıene üç 
ay, Kara Alinin yeğeni Halil üç 
ıene hapse mahkum edilmitlerdi. 
Öldürülenlerin miruçılarına da 
biner lira verilmesi kararlaıtırıl· 
mııtı .• Diğer suçlular da beraet 
etmi§lerdi •• 

Temyizi" nakzı 

Temyiz mahkemesi, bazı nok
talardan bu kararı bozduğundan 
doıya yeniden buraya gönderil -
mitti. Dünkü muhakemede, boz
ma kararı okundu. Karar, on do
kuz noktadan hozulmuıtu. 

Bozma sebepleri araımda, ek· 
ıik ıahit dinlenilmesinden, zabıt· 
ta imza eksikliğinden, karar se
beplerinden bazılarının etraflı ve 
esaslı belli edilmemesinden ve 

1 

Kel"a AH mahkemede 
çln de etraflı sebep gösterilmesi 
isteniliyordu .. 

MUddelumuml söylUyor 

Müddeiumumi Cemil f ·,, boz .. 
maya uyulmasını istedi. iıtediği 
gibi bozmaya uyuldu ve sonra 
Cemil Bey, şöyle söyledi: 

- On dokuz bozma sebebin
den büyük bir kısmı, uf ak tefek 
eksikliklerden dolayıdır. Tabii ta· 
mamlanır. Evvela ıahit Hacı Ali 
Efendi ile müdafaa tahitlerinin, 
bozmaya göre, çağrılması lazım 

gelir.. Sonra ba~ka taraflar da 
dütünülür. 
Davacı vekili de, esasa ait bir 

Kara Alinin avukatı İ•e, böyle 
düıünmiyordu. O, bozma sebep
lerinin çok esastan olanları da bu
lunduğunu söyliyerek, ona göre 
yenden geniı bir arattırma yolu 
açı1muını İ•tiyordu. Bundan haı· 
ka, Kara Alinin hasta olduğunu 
ortaya atarak, onun hemen salıve· 
rilmesi lazım geldiğini •Öyledi ••. 

Davacı vekili, buna kartı "Na
sıl olur?.,, dedi, "bu dava, Geb· 
zede ortalığı karıttırmıt itlerin 
davasıdır .. Hasta ise, tevkifhane
nin hastahanesi var. Orada ken· 
disine b&;kılır elbette.. Bakımsız 

kalmaz!,, 

Suçlu avukatı, Kara Alinin çok 
uılu bir adam olduğunu, i9in iç 
yüzünün muhakem~ bitince anla
tılacağını, öyle ortalığı kuıp ka
vurduğu doğJIU olmadığını •Öyle

di. 

Mahkemenin kararı 

Mahkeme, düıündü. Reis Aziz 
Bey, yol verilme isteği ıonra ka
rara bağlanmak üzere önce ıahit· 
lerin çağrılmasma söz birliiile 
karar verilerek duruşmanm iki 
ikinci Teırin perıembe günü saat 
on üçe bırakıldığını bildirdi. 

Kara Ali, yejeni Halil ve Ah
met, tevkifhaneye 1rötürüldüler • 
Koca Hüseyin ıelecek muhake· 
meye 1relmek üzere, köyüne gitti. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sultanahmet 
bina kime 

d k•ı Şlkago sergisi 
yanın a J 1933 senesi Haziranında Şika-
al•ttı•r ? god~ açıl_ac~k beynelmilel sergiye 

• hilkumetımız de iştirak etmeğe 
karar vermiştir. 

Sırrı Efendiye hl nayı boşaltacaklardı, 
fakat o da satmoğa kalktı, mani oldular, 

o mahkemeye baş vurdu 

iki günden beri Sultanabmet 
camiinin bir kısmının sat1Jığa 

çıkarıldığı şayiası dolaşmakta
dır. Şayianın esası şudur: 

Sultanabmet camiindeki bün-
8ir mahfiJinde bulunan kıymetli 
eşyayı çalınmaktan korumak 
için bir bekçi koymak icap 
etmiş, 327 senesinde ve Galip 
Paşamn Evkaf nazırlığı zama
mnda camiin iç C:uvarlarına bi
tişik tahtadan bir bina yapıl· 
mıştır. Evkaf, bu binayı yaptır· 
dıktan sonra Kamil Efendi is
minde birini mahfilin bt:kçiliği
ne tayin etmiştir. 

Kamil Efendi Meşrutiyetten 
sonra öJmüf, oğlu Sırrı Efendi 
babasının yerine bekçi olmuş
tur. Hilafetin kaldırılmasından 
sonra her camide olduğu gibi 
buradaki mahfil de kapanmış. 
eşyası taşınmıştır. Dolayısile de 
bekçilik vazifesi de kaldırılmıı, 
maaıı kesilmiştir. 

Vaıifes:ne nihayet verildiği 
halde Sırrı Efendi burada otur
maktadır. Bundan iki ay evvel 
Evkaf idaresi Sırrı Efendiye 
haber yollamış, Ağustos niha
yetinde binayı boşaltmasını biJ
dirmiştir. 

işte bu haber üzerine Sırrı 
Efendi binayı boşaltacağı yerde 
binayı bu '.duğu bir müşteriye 
satmıya kalkmıştır. Bina camiin 
içinde bulunduğundan tepuda 
kaydına tesadüf edilememiş, iş 
evkaftan sorulmuştur. Evkaf, 
binanın cami müştemilatından 
olduğunu bildirmiştir. 

Evkaf idaresi Sırrı Efendinin 
Aksaray MolJaşeref mahallesi 
ihtiyar heyetinden binanın ken
disine ait olduğun:ı dair iJmü· 
haber göstermiş olmasına rağ
men muamele yapamamıştır. 

Evkaf b;nanm boşaltılması için 
vilayete tezkere göndermiştir. 

Sultanahmet camiinin yaıııı 

. V ~ki.Jetten gelen bir emir 
il.zerı!1e bu sergiye iştirak için 
şımdıden hazırlanılması bildiril
~iş v': bu husuııta çalıtmak 
uzere bır de komisyon seçilmiJtir. 

Bu komisyon Sanayi mildüril 
Refik beyin riyasetinde Salah 
Cimcoz, Gani, Danİf, Hasan Vafi, 
Evıiyazade Nurettin, ipek iş 
müdürü Ali, Hilmi Naili ve CeJil 
Ese t bt ylerden mürekkeptir, 

Komisyon hemen çalıtmıya 
başhyacaktır. 

Yeni bir deniz hattı 
Polonya ıeyriıefain idaresi 

Köstence ile Hayfa arasında 
Istanbul ve lzmirden geçmek 
üzere bir bat tesisine karar ver
miştir. 

::::::::::::ı::::::::::ı:::::::::r.::::n:::::::::::::=:: 

satılıyor diye çıkaralan şayianın 
aslı budur. 

Binanın kendisine ait olduiu· 
nu iddia eden Sırrı Efendi de 
diyor ki: 

"Bir asırdan beri benim silsi· 
lem bu toprağm sahibidir. Top· 
rak şimdi benimdir. Herkes bi. 
nayı babamın yaptırdıj'ını bili· 
yor. Meseleyi mahkeme halle
decektir.,, 

bağlı bulunan bir İtalyan vapuru• 

na gitmiıler, gemiden kaptan ile 
iki misafirini alarak Beıi!.:taşa ge
trmiş~crdir .. Biraz evvel rüsumat 

sandalcnı Adil ylyecel~ almak Ü· 

zere Be~H\'.~3.şa çıknuş, sandalını İs· 
keleye bağlamıştır. Adil iıini gö· 

rüp de döndüğü zunan topal Ba· 
hattin ile Şevketin bar bar bağır
dıklarını, küfür etiklerini görmüı, 

kendisi de bunlara cevap vermiye 
başlamıttır. iki sandalcı rüıumat 
sandalının sandal iskelesine bağ• 

)andığına kızmıılardır.. Mütteri· 
ler de biran evvel iskeleye çıkmak 

istediklerinden topal Bahaettin 
ile Şevket ağızlarını daha fazla 
açmıtlardır .. 

Küfürler biı-az sonra kavgaya 
çevrilmit, üç sandalcı biribirlerine 
girmitlerdir. Etraftan yetitilinci• 

ye kadar Şevket kamasını Adilin 
ıwl ka.aığına ve koluna saplamıt 
ve kamayı denize atmııtrr. 

Kasığından kanlar botanan 
rüsumat aandalcısı Zükur basta • 
nesine götürülmüt ise de bir saat 
sonra ölmüştür. Katil Şevket ile 
Bahaettin yakalanmışlardır. Bu 

iki sandalcı bıçak çekmediklerini 

ve Adilin kendi sandallarına at• 
lıyarak kavgaya sebebiyet verdi· 

ğini söylemişlerdir. i 

15 günlük çıkan mal 
Son 15 günlük ibracahmız hak

kmda gümrük idaresi bir istatis
tik netrelmiştir. 

Buna göre lstanbul, lzmir Mer• 
sin, Zonguldak, lnebo~u, Jiman• 
!arından eylülün son on beı gil· 
nünde 3761 bat ve 3769 ton, 
ton, 14,442,855 kilo miktarında 
4,150,417 liralık ihracat yapıl• 

mııtır. 

Otomobil önünde 
Şoför Maryonun idaresindeki 

371 numarah hususi otomobil 
Nacati bey caddesinden geçer• 
ken T opbanede Sa&uzh soka• 
ğında oturan 5 yaşında Serkis 
isminde bir çocuğa çarpmıı, onu 
başından yaralamıştır. 

Hiddetli adam 
Şevki isminde birisi dün Sul· 

tanabmet parkı önünde serseri· 
lerden Mehmedin ayağına bas· 
mış, bundan muğber olan Meh· 
met sustalı çakı ile Şevkiyi sol 
ko'.undan yaralamıştır. 

Beykozda yangın 
Beykozda hacı Ali beyin ko· 

rusu içindeki köşkten yangın çık• 
mış, köşk tamamen yanmıftır. 

Yangın, bekçilerin lambayı de· 
virmeleri yilzüııden çıkmııbr. 
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, Bugün ',--

MELEK sinemasında Moskova elçimiz 
gitti 

. J-: ' • " ~ • ,...;. 

O:ı gün kadar evvel izinle 
madığına onu nasıl inandırabilir-

En büyük 2 artistin : 

Genç kadın, hafif bi gürül-
tüyle uyandı, kulak verdi, Pence
re taılanıyordu .. Titriyerek: 

-Odur! 
Diye mırıldandı. Bir lahze i -

çin, ytaktan çıkmamak, senelerce 
evvel, sekiz on yaşında bir ufak 
kız çocuğu iken korkulu bir rü -
yadan M>nra, yahut şimtekli gök 
gürültülü gecelerde, yaptığı gibi, 
yorganı sımsıkı üzerine çekmek, 
kulaklarını yastıkta tıkamak iste
di ..• 

Fakat kalktı, pencereye doğru 
yürüdü. Bu, muhakkak ki karde· 
fiydi. Yatsıdan biraz sonra, kartı 
aokağın batındaki elektrik lam -
basının altından üst üste birkaç 
defa geçen karaltıyı ona benzet-

. . d·? 
memı§ mıy ı •.. 

Y engeçvari yürüyüş, tastama
mına onun yürüyü!üydü.. Zaten, 
müddetini de bir kaç gün evvel 
bitirmişti. Kardeşi ağırceza mah
kemesinde bundan tam üç sene 
evvel güpe gündüz bir ev soydu
ğu için mahkfım edilmişti. 

Gen; kadın, parmaklarile bir 
bir tekrar hesapladı. Evet .. hapis
ten çıkalı mutlak bir kaç gün ol -
muştu. Peki .. Burada oturduğunu 
nereden biliyordu? Kimden öğ -
renmişti? 

Orta halli bir ailenin evlatla -
rıydılar. Babaları öleli bet altı 

sene olmuştu. İyi kalpli ana, on -
lar için bir zaman "baba,, da ol
du. Evleri, barkları vardı. Bunla
rın getirdiği iratla iyi kötü geçi -
nip gidiyorlardı. Cevdet hayırsız 
bir çocuktu. Daha on sekiz yatı· 
na girdiği gün tahakküme başla
dı. Yirmisinde, baba yadigarı em 
lakin hepsini birden haraca çı -
kardı. Aldığı parayı har vurdu, 
harman savurdu. Ana, kız bir za
man, hem de uzun bir zaman, el 
kapısında boğazı tokluğuna hiz -
met gördüler ... Günün birinde, ya 
şı geçkin kadın üzüntüye daha 
fazla dayanamadı. Öldü. Seniha, 
kötülüğe sürüklendiği gün on ye
di yaşında yoktu bile .. Çok güzel 
di .. Bu güzellik, bir iki sene son
ra onu bar kötelerinden ve yan -
gın yerlerinden, yaılı fakat zen -
gin bir aşığın kollarına götürdü. 
O gün, Cevdetin mahkemede üç 
sene hapis cezası yediği güne ras 
lıyordu .. 

* * * yaşlı, zengin aıık iyi bir 
adamdı. Seniha bu geçkin a§· 
ka hürmet gösterdi. Ona her şe
yi anlattı, yalnız kardeti için ya
lan söyledi: 

- Şark vilayetlerinde zabit! 
demitti. 

Pencereye çarpan taılar biraz 
'daha ıiddetlenmiıti. Seniha perde 
yi araladı. Ağır ağır ·camı kaldır
dı. Yağmur yağıyordu. Oluklar • 
'da ıular takırdıyordu. Evin karşı
sındaki bostanın yüksek duvarı 
'dibinde, karanlıkta, mini mini bir 
ate§ ışıldayıp sönüyordu.. Biraz 
daha dikkat edince karaltıyı ta • 
nıdı .• Cevdet kısık kısık sesleni -
yordu: 

- Seniha .. Hiıt .. kız, Seniha .. 
Kapıyı aç •• Geliyorum .. 

Pencereden çekildi. Camı in • 
dirdi. Perdeleri kapadı. Kalbi vu 
ruyordu. Batı zonkluyordu. Ter 
içinde kalan vücudunda milyonlar 
ca iğnenin verebileceği bir acı 

duydu. Kapıyı açacak mıydı? 
Yaşlı aşık, bir iş takibi vesile

aile Edirneye gitmişti. Evde yapa 
,.ınnth. ~avaHı Seniha, buna 
memnun oldu ve Allaha şükretti. 
Yoksa, ona ne derdi? .• Şark vila
ıetlerindeki zabit kardeıin bu ol 

memleketimize gelm!ş olan Mos
di? .. 

kova biiyük elçimiz Hüseyin Ra
Aşağı indi. Hafifçe kapının 

gıp Bey dün akşam Sovyet ban
sürgusunu çekti. Aralanan ka - 4 

1 
dırah Çiçerin vapurile Odesaya 

pımn kanadından, Cevdet içeri 
doğru yo'a çıkmıştır. Re s:cüm· 

süzüldü. Sarhoştu. Ağzı leı gibi 1 hur Hazretleri tarafından Hikmet 
r~kı kokuyordu. :ayva~ yayvan ! Bey, Rus sefiri, Maarif Vekili Bey 
soylencrek, merdıvenlerı lırmanr-1 Efendi teşyi etmiş!erdır. Hüse· 
yordu: 1 yin Ragıp Bey Odesadan Mosko· 

- Yahu .. Tebrik etmek yok ı vaya gidecekt r. 
mu?.. Geçmiş olsun demek yol: 
mu? .. Kurtulalı üç gün oldu .. Se
ni buluncaya kadar da akla kara
yı seçtim .. Bereket bizim Zeliha
ya .. Seni gören o .. Bana burayı ta 
rif eden o .. Fakat .. Haspam sen 
de zengin dostu bulunca bir de • 
ğişmişsin bir değişmişsin ki! .• 

Seniha onu takip ediyordu. 
Üst katta biraz nefes alır, atmaz 
Cevdet paradan açtı: 

- Hapisten yeni kurtluduk.. 
Malum a .. dedi .. bize bir miktar 
uçlan bakalım .. Hem 
zenginliğini nereden 
ğız? .• 

dostunun 
anlıyaca -

Seniha, bu sarhoş adamı sava 
bilmek için parası olmadığına Ü· 

züldü. Y a~lı dost, Edirneye gider
ken mobilyeciye verilmek üzere 
bir hayli para bırakmıştı ama fa
kat, bu gün kanapeler eve gel -
miş ve Seniha mobilyeciyle he • 
sap görmüştü. Şimdi ne yapacağı 
nı bilemiyordu. Birden a~lına gel 
di. Kolundaki altın bileziği çıkar
dı: 

- Al bunu .• 
Dedi .. Cevdet, göz süzdü .. 

- Anam babe.m .. diye güldü .. 

Matbuat cemiyeti 
kongresi 

Istanbul Matbuat Cemiyeti 
Katibi UmumiJiğinden : 

lstanbul Matbuat Cemiyetinin 
senelik kongresi ayın onuncu 
pazartesi gününe tehir edilmiştir. 
O gün sa& t on cç buçukta 
cemıyet azasının behemehal mer
kezi teşrifleri. 

ce bundan çabuk vazgeçti .. Yaşlı 
dost haykırıyordu: 

- Söylesene? .. Nereye sakla -
dın? .. 

- Kimi? .• 
- Kimi olacak? .. Dostunu .. 
- 1 ftira ediyorsun ! .• 
- iftira mı! 
iri eli havaya kalktı. Seniha 

gözlerini yumdu ve tokatı bekle -
di .. Vurmadı. omuzlarından tuttu. 
Tartakladı: 

- Söyle diyorum sana .. Dostu 
nu sakladığın yeri bana göster •• 

Genç kadın batım silkeliyerek 
inkar ediyordu: 

- Yalan! 
- iki gözüm çıksın ki, doğ -

ru •• 

Jean Murat -
Kate de Nagy 

En Büyük bir şaheseri : 

Aşkta Galip 
Binlerce seyredicilerini zevkle 

mestetmektedir. 
Filme ilA\'e: Paramount dünva havadis
leri gazecesi. Bugün saat 11 de tenzi· 

!atlı Hatlarla matinl'. 
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Galiba bizi gene koalese gönder -
miye niyet ettin nen.. Kuyumcu -
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' 
- Ne yapayım Cevdet? .• Para 

olsa vereceğim ama yok ki .. 
Surat astı: 
- Onu külahıma anlat! .. 
Dedi. Sonra kızdı: 
- Ne yapıp yapmalı parayı 

bulmalı! 

Diye depretti. Seniha, ağlıyor 
ve yalvarıyordu .• 

:/o J(. J(. 

Kapının zili şiddetle öttü .. Gc 
ce yarısı geçiyordu. Bu, kim ola -
bilir? Seniha Cevdetin, Cevdet Se 
nihamn yüzüne baktı, evet.. Bu 
kim olabilir? .. Seniha, camı kal -
dırarak sokağa uzandı, ve derhal 
geri çekildi, telaşla fısıldadı: 

- Çabuk, Cevdet .• Saklan .• 
- Kim o? .. 
- Şey .. O i~te ..• 
- O kim? .. dostun mu'! 
- Evet .• 
- Geldiyse hoş geldi.. Ben se-

nin aftosun muyum be? .. 

- Cevdet .• Allah aşkına .. 
Fazla ısrar her nedense işine 

gelmedi .. Seniha onu gardıroba 
gizledi. Sonra kapıya indi .. Gece 
nin yarısında, Edirneden tren o -
lur mıydı? Korkuyordu. Telaşını 
belli etmemeğe çalıştı. Kapıyı aç· 
tı. Yatlı dost hışımla içeri girdi. 
Hiddet ve taşkınlığından gözleri 
kan çanağına dönmüş ve büyü -
müştü.. Elbiseleri, §apkası saat -
lerce yağmur altında kalmış gibi 
ıslaktı .. Birden: 

- Söyle nerede? 
Diye haykırdı. Boğuk sesi ça • 

tal çıkıyordu. Seniha beyninden 
vurulmuşa döndü. Aşıkı demek 
her §CYİ biliyordu. Bir dakika, o
na hepsini itiraf etmek istedi. Üs 
tü dar, paçası bol pantalonu, çap 
ras yeleğ, leş gibi rakı kokan ağ
zı, oyuklarında duramıyan kor • 
kunç gözlerile hapisten yeni kur
tulmut sabıkalı Cevdeti dütünün 

kadının ba,ını geri çevirdi: lstanbul Beledi e 1: 
- Yalan .• Peki .. ya bu ne? •• 
Seniha, yarı aydınlık antrenin 

en nihayetin.deki portmantoda bir 
kasket gördü .• Bu, pötikare bir 
erkek kasketiydi .• 

Bu, kardeşinin kasketiydi .. San 
ki dili tutuldu. Sesini çıkarama • 
dı. ihtiyar dost çılgına döndü. 
Merdivenlere atıldı. Seniha, der -
mansız bacaklarile yetişemiyor • 
du. Ayakları takıldı. Basamakla • 
ra yıloldı. Hmçkıra hmçkıra ağlı
yordu. Birdenbire, üst katta bir 
silah patladı. Kısık bir fer yat kop 
tu .. Sonra, iri bir cismin sukutu -
na benzer bir gürültü oldu. B:> -
ğuk bir inleyiş ve depreniş .. Bü • 
tün kuvvetile ayağa fırladı. Mer
divenleri tırmandı. Vurulan kim
di? Kardeşi miydi? Ah, ona pek 
yazık olurdu. Sabıkalıydı .. Hayır 
sızdı .. fakat .. kardeşti.. Karanlık 
sofada, bir karaltı ile karşılattı. 
Bu, Cevdetti. Leş gibi kokan ağ
zı, yengeçvari yürüyüşile ta ken
disi .. Seniha geniş bir nefes aldı. 
Merdivenlerden yuvarlanır gibi i
nen kardeşinin arkasından ses · 
lenmek istedi .. Boğazı kup kuru 
idi. Sesi cıkmıyordu .. Sade; 

- Kasketin .• kasketin .• 
Diye kekeliyordu. Cevdet başı 

nı geri çevirmeden cevap veriyor 
du: 

- Sen tasa çekme .. Biz işimi
zi biliriz .. 

Dışarda düdükler ötüyordu. 
Sokağın en nihayetinde nalçalı 
ayakkabıların biribirine karışan 

sesleri süratle yaklaşıyor ve bü · 
yüyordu .. 

Cinayet tahkikatını yapan za
bıta, taş antrenin bir köşesindeki 
portmantoda pötikare bir kasket 
buldu .. Bu, cinayet gecesinin gün
düzünde, eve kanapeleri getiren 
mobilyecinindi. Onu nasılsa port· 
mantoda asılı unutmuştu. 

DarUlbedayi Şehir Tiyatrosu 
Temslllerl ı 

7 - 10-932 Cuma 
matine 15,30 da ISTAHBUL BELEDiYESi 

ve süvare 
saat 21,30 da 

Yedi köyün ~~~~ ~~ 
Zeynebi 

Yazan. Hauptmann 

Nakleden: 
Seniha Bedri 11. 

Umuma mahsus 

'Darülbedavi 
ğdndenı 

1111 

ltllllll 
Madürlif-

Tıyatromuzda Balet dersleri 
başlamıştır. Bu derslerden isti
fade etmek istiyen, vücutlara 
dansa elverişli hanımların her 
gün saat ikiden beşe kadar 
Darillbedayi rejiıiSrüne müraca· 
atlan ilan olunur. • 

iRTiHAL 
Mülga aşar Rusumat umum 

müdürü merhum Şükrü Bey ke
rimesi ve Liman şirketi umumi 
katibi Reşat Yılmaz Beyin halası 
dün Anadoluh:sarındaki köş~le· 
rinde vefat etmiştir. Bugün 
öğle namazı vaktı cenazesi kal
dırılarak Anadolubisarındaki aile 
kabristanına defnedilecektir. Allah 
rahmet eyleıio. 

JMatbaamıza gelen eserleri 

Kooperatif 

Kooperatif ayda bir çıkar 5 in· 
ci nilsbası da zengin miindere
catla çıkmıştır. Gerek memleke
tiroiz gerek dünya iktısat işlerine 
dair kıym~tli yazılar ve malü· 
mattan mada, "Sanayici efendi· 
lerimiz biraz susar mısınız?,, Baş· 
lıklı çok dikkate ıayan bir ma· 
kalesi vardır. 

lctlhat 

lctihadın 354 fincü sayııı çık
mıştır. Abdullah Cevdet beyin 
çok güzel bir makalesini ve bir 
çok diğer makaleleri ihtiva et
mektedir. 

günleri 97 

19 derece olarak tcsbit edllml§ 

rllzgAr mütehavvil sOratıe po 

cck ve hava açık olacaktır. 

BugDn 

illa Rıza ve BelkU hannnlar, l 

kadar orkestra, 21 den 22 ye k 

Uza ve Cennet hanımlar. 

VlYANA (517,2 m) - 1 

13,40 plAk, H,10 plAk, 16,20 

musiki piyes, 20,50 piyes, 21, 

ROMA (Hl,2 m) - 13,30 

konser, 21,45 konser, 23 ko 
ber. 

BUDAPEŞTE (550,15 m) -

13,05 konaer, 18,30 plAk, 20,111 
oda musikisi. 

OSLO (108 m) - 19,30 k 

ser, 23,15 halk prkıları. 

MOSKOVA (1304 m) -
16,30 muslld ve 22,55 e kadat 
rlyat. 

VARŞOVA (Hll m) - l 
halk konseri, 21,15 sen.tonil' 
dans. 

KÖN1GV0STER HA vzzııl 
7,15 jimnastik, 17,30 konser, 

PARlS (1725 m) - 20,26 
mUsahabc, 22,30 konser. 

Yar1n 

VİYANA (517,2 m) - l 

45 konser, 16,115 m&rf, 18"6 
pera. 

ROMA (4U.2 m) - 13.so 
21,45 operet. 

BUDAPEŞTE 

ser, 13,05 konaer, 18 çıgaıı ,. 
konser, 23 çigan orkcstra51• .,,1' 

OSLO (1083 m) - zo,3" 
23,15 dans. :ı.sl. 

'MOSKOVA (1304 IIl) ...-
e kadar ne~rlyat. -VARŞOV A (1411 IIl) , 

17,25 plAk, 18 konııer. 21 ısı 
ser, 23,05 konser, 24 d~ 

KöNlGVOSTER HA. :ı.11 
7,15 jimnaaUk, 7,30 konser. 

ne 
ile 
ler 
nıit 



VAKiT Sayıfa 5 

M. Venizelos sevindi 1 
Askeri cemiyet kaldırııdı. Kabine 
meselesi nasıl halledilecek? Belki 
ilk baharda yeni intihap suretile .• 

Mehmet 
Nigar 

Ali Efendi küçük odada, Feyzi Bey salonda 
Hanımı birbirlerini görmeden bekliyorlardı •. 

Atina, 6 (A.A) - Yunan as
keri mahfeli liğvedilmiştir. 

Atina, 6 (Hususi) - Askeri 
cemiyet rilesasıudan ceneral Ma
notas ile ceneral OtomeDs, ce
miyet şubelerine glSnderdikle~i 
tamimde Cümhuriyetin Krah· 
yetçiler tarafından tanıomasm· 

dan sonra cemiyetin hikmeti vü
cudu kalmadığını ve binaenaleyh 
cemiyet bey'eti idaresinden ç:
kildiklerini bildirmişlerdir. Cemı· 
yet heyeti idaresinin istifasından 
11onra cemiyet liğvedilmiş adde 
dile bilir. . . 

deruhte edecek ve ilkbaharda 
yeni intihabat yapılacaktır. 

M. Venize!os, Cümhuriyelin 
Kraliyetçi'er tarafından tanınma· 
ımdan do'ayı rluyduiu sevinci 
gazetecilere babıederken dem·ı· 
tir ki. 

-25-
- Pek aert bir adamdır.. Hem 

e ne kıakanç, ne kı.kanç !.. 

- Biliyorsun ya, Ahsen Bey 
vda vuruldu.. Acaba bu Feyzi 

y denilen adam mı onu vurmut
tur .. Ne dersin?. 

- Belki de ! •.. Amına inaan 
mahkeme kapısında da içindeki 

'pbeaini söylemeli.. Bence Ah • 
n Beyi YUran muhakkak bu F ey· 

• Beydir. 

- Bu Feyzi Bey naıı) bir ada.m-
• '? , zenıın mı •. 

- Aileıi zengin imiı .• Kendiai 
• dyede menıurmuı... Amma 

i•ir Hanıma ıık aık kıymetli he· 
iyeler getirirdi. 

- Bekir tabii amma eskiden 
lemni~ mi?. ' 

- Evet, fakat çocuiu olmamıı. 
- Yakı ırklı mı? • 
- Çok yakıtıklı •• Pek genç de· 

·ı a.mma sençlerden daha rüzei 
aiyinir, santın, mavi gözlü •• 

- Belki de biraz saçları kızıla 
lıyor, değil mi?. 
O sırada birdenbire kapı çalın-

dı ve Mehmet Ali Efendi son ıua· 
ine cevap alamadı .. Hizmetçi ka
dın giderken memur: 

- Bu gelen muhakkak Nigar 
Hilnımdı 

DeCli ••. ~F~a'-ka-t ..... h .... iz-metçi tekzip et· 
r 

- Hayır, haı.mıefendi dabna 
ili ilç defa çalar •• 

- Nigar Hanım yalnız mı, de
ğil mi?. 

- Evde değil ki... isterseniz 
buyurunuz, salonda bekleyiniz .• 

- Evet, bekliyeceğim .. 
Mehmet Ali Efendi kapının a· 

ralığından misafirin eve ıirdiiini, 
ıalona doiru yürüdüğünü gördü • 
Hemen öteki odaya kaçtı .. Fakat 
aralıktan Feyzi Beyi epeyce gör • 
müftii .• Bu adam kendisine anla
tılan Ayte kızın tarifine benziyor
du. .. Boyu orta, açık sarıın, mavi 
gözlü •• 

Polia memuru timdi, Niıir Ha
nımın salonunda pek zarif görü
nen bu adamı Erenköylü küçük 
kızın gördüğü kıyafette taıavvur 
etti.. Onun yüzünde hakikaten 
f iddet ala imi vardı ki bu al&nıet· 
ler maddi bir kıyafet altında valı
t• delllet edebilir ve Ayıe kızı 
korkutabilirdi .. 

Feyzi Beyi salona aldıktan 
sonra Hizmetçi içerki odaya, Meh
met Ali Efendinin yanına geldi.. 
Fakat memur ona eliyle İfaretler 
yaptı. Y amna yaklaımamuını, hiç 
hir kelime a6ylememeıini, kendi· 
ıinin oradan her teYi ıörüp itile· 
bileceğini anlattı. Hizmetçi kadm 
vaziyetten memnundu .. Bu suret• 
le eğer Feyzi Bey Nigar Hanımın 
avdetine kadar beklemek sabrın~ 
gösterecek olmaa poliı memuru 
onunla hanımı aruı~da cereyan 
edecek muhavereyi dinliyebilecek 
tL 

O zaman mennır Tabancı ohna-
ihtimaline karıı kendisinin ıak- Hizmetçi kadın &irini ealqnda, 

cHierini yamndaJri odaya yalnız in 
ğını söyledi .. Hizmetçi onu rakarak çekildi. Feyzi Bey hu mil· 

lonun yamndaki k·· ük" d 
d Ka u, o aya kellef salonda bir koltuğa gömü-

ı.. P17I aralık bıraktı .• Meh· lerek derin dütüncelere daldı.. O 
et All Efendi bu aralık ka d 

lıalılann ilatüad pı &il Zihiniyi bu kadının elinden nud 
e Me Clkumıya• kurtararak -L-

rak kapının arkasına sizlendi ,Taaau akrabaaı olan 
Hizmetçi kadın bahçeye inmiı, k· ... - Nenqine iade ecleceiini dUtGnll· 

Yordu.. Bu dUtünce içinde 0 Jra. 
pıyı açınca: dar dal-dı L! bu d J lık 

h F · B , •·- aı a sın YUI• 
- A eyzı ey· • daki kapının aralıtrndaıı onu tet-
Diye adeta hayretinden haylar. kik eden Mehmet Ali Efendiye 

ID&fb •. Kalın bir ıeı: j tam istediii iıaretleri veryordu .. 

iki Gülüşlü Kadın! 
Arun Lflpenin yeni bir maceraaı - 66 

11CISM ı .Jt.od& flUıı~ 10.cAfUJe fUlwı : fa.. 

- izah ebniyorum, ıadece bu • 
Dun hö-ı aa 1 3 ıe oldutunu &örüyor ve .., u,orum .. 

Genç L__ •• l . .. 
De J ... aızın eoz enne ragmen 
ile k~Jore ne de muavini Antonin 
ler .:;•nın bqka bqka kimse· 
lllİf~rd~lc ihtimalini dütünme· 

ı. 

Ert . 
... aaL- L k' J' üd'' riYetine :'° nıar ı po ıı m u 

Kendia. rel~ı, ve izahat verdi. 
Gelir ı 1 ıvıçrede ıeyahatte imiı. 
de Po~e lllez henı hadiseyi, hem 
reıin• ~·w müdürünün davet tezke
tu: 

1 ırenınit ve derhal kotmUf 

.. :-:- Ben, diyordu, Aıatonin Got 
,,. e ı11111Ji ol ,_. •1... - • • 
d an aatıuemı ıstuyon • 

a butacaıımı ümit edi rd H· yo um. 
~etçilerin aöyledilderine na· 

&aran bir yanlqbk olduiunu anla
dım. 

Poiit miidlrü: 

- Bu matmazel, dedi, iki aün 
dür buradadır. 

- Demek tevkif ettiniz? 
- Hayır •. Sadece .• 
- Fakat niçin? 

- Bqmüfettif Jorjöreye na • 
zaran kitibeniz Antonin, lri Po
lün metreıi Klaradan baıkuı de· 
jiklir. 

Marki nefretle haykırdı: 

- Kat'iyyen yalan! nlamaz. 
Bu ne biçim poliı müfettiıi? Der 
hal kendiaini serbest bıralauanızı 
rica ederim, ve ayni zamanda 
Antoninden af dilemelidir. Za .. 
vallı kız kimbilir ne kadar azap 
çekti. 

Polia müclürü, yan sözle Jor
jöreye bakıyordu. Batmüfettit eo 
iuJc kanlılıiınr muhafaza ederek, 
markiye yaklqtı -Ye sordu: 

- l>mMlr, ....,., eisba olan
dan Wtendea ._._hm yolıl 

Polis memuruna ıöre onun bu 
dügünceıi ve bu dalgınlığı yaptığı 
cinayetin tabii neticesi idi. Bir 
kı•kançlık buhranı çinde ve Nigi· 
ra sahip olmak hıraile fuursuzça 
yaptığı cinayetin timdi ıemcreıi, 
ni toplamıya gelmiıti. 

Acaba genç kadın tarafından 
fena halde istiıkale uğradıktar. 
sonra timdi ona ne derece mer· 
but olduğunu yapbiı cinayeti iti· 
raf ıuretile iıpat etmeie mi gel
nıi~ti?. Belki de öyle, Mehmet A· 
li Efendi, memurluk hayatında 
aık yüzünden katil olmuı, sonra 
gidip matukaamın ayaklarına ka· 
panmı§ ne kadar çok adam gör· 
müftij ... 

Bunların içinde Feyzi Bey gibi 
kibar ve namuslu olanları da ek· 
ıik değildi •• 

Kabine meaeleeinin halli ıçın 
gayri rumt surette m6zakerata 
devam edilmektedir. Siyasi roa· 
hafilin lcanaab, ,imdilik Çalda· 
ıisin baıvekil olamayacağı me~ 
kezindedir. Y eglne bal çaresı 
olarak milli bir temerkDz kabinesi 
teıkili tellkki edilmektedir. Ka 
bine meselesi bu tarzda tesviye 
edilmediği takdirde bet ay mlid· 
detle Kafandaris Başvekllf'tt 

- Yunan milletioin barJfhjını 
görmezden evvel ölmiyeceiimi 
öteden beri söylüyordum. 

Ziyafet paraslle 
felAket geçirenlere 

yardım. 

Atine, 6 (A.A) - M. Venize
losun lıberal fırkası ile M. Çal· 
darisio lialkçı fırkHının banşma• 
lan ıerefine tertip edilmesi mu
tasavver ziyaret biç tOphesiz ve
rilmiyecektir. Çünkll ziyafete 
itlirak etmeleri llzım gelen bir 
çok zevat bu uğurda aarfedilecek 
paraların Halkidikya fellketzede· 
terine verır.ek mOreccah olacağı 
mUtalea1ım aerdetmitlerdir. 

Mehmet Ali Efendi Nigir Ha· 
nımın onlan bekletmiyerek bir an 
evvel gelmesini bekliyordu. 

Yarım saat kadar biri bir taraf· 
ta, öteki diğer aalonda bekledik· 
ten ıonra sokak kapııının zili üç 
defa çalınca Mehmet Ali Efendi· 
nin yüreği hopladı.. Acele acele 
üç darbe ... 

Cenupta bir çete ve baskın 
Çete imha edildi, 11 kişi öl~~' ~O 
kişi yaralandı, 20 kişi ele geçınldı •· 

(Devamı var) 
-- - - . --- - - - - -- - - - -

Urfa, 5 - Gazvecl tabir edi· 
len cenup ıakileri dan Harran 

Bazı memleketler 
ve fthaJAt 

Fransa hDk6meti arpa ithalini 
kontenjana tabi tutmuıtur. 

1 SUrye hOldhneti buğday Ye 

buğday unu ithal rumiai arlbr
mııtır. 

§ Mısır hDkflmeti kanı sebze, 
arpa, mısır unu ve tohumlar gibi 
ithal eıyasıoıa gOmrOk ramini 
çohltmııtır. 

§ Piyasada Mısır bıkOmetinia 
ceYı:ı, fındık, badem sfbl kabuk
lu meyvaların ithalini buıaal mB· 
Aade1e tabi tuttuju haklnnda 
bir t•1ia çıkmııta. lbıacat ofisi 
yaptıjı tetkikatta hwaun doğru 
olmadığını 6ğrenmittir. 

- Hayır! 

- iri Polü tanıyor IDUlunuz? 
Marki, poliı nıüfettitinin he • 

nüz iri Polüıı hakild hüviyeti bak 
kında mahlnaatı olrııadıiını far .. 
zederek kat'i bir tekilde ceva 
verdi: p 

- Hayır! 

- San Klarayı da tamnuyor 
musunuz? 

- Ben ıadece Antonini tam • 
nm. Sarı Klarayı bilmenı. 

- ikisi ayni tahıa dejil mi? 
Marki omuzlarını silkerek, po

liı müdürüne dönüp baktı Ye ce
vap vermedi. Jorjöre: 

- Pardon, dedi, bir feY daha 
aoracağım. Antonin, Volnik pto
ıuna gittiği zaman ıiz de &eraber
diniz değil mi 1 

- Evet. 
- Yanınızdan hiç ayrıldı mı 1 
- Hayır. 

- OhaJde ıiz Volnik pto.un· 
da ne arıyordunuz. 

Marki hayretle müfettiıin yü • 
ZÜDe bektı. 

- Şato benimdir de ondan! 
- Nuıl ,atonwı aahibi tiz mi· 

ılnb? 

ova11na bir baa"ın yapmışlardır. 
K.Syllller aiJlhaaz bulunduğundan 
kendilerini mOdafaa edemem;ş· 
ler, yalnız Urfaya haber g&nd~r· 

mitlerdir. Urfadan derbal kam· 
yonlarla bir jandarma milfrezesi 
glnderllmiıtir. 

Jandarmalar pldleri muhasara 
etmiıler ve mllaademe batlamıt· 
br. MtlAdeme neticesinde Gaz
Yecilerdea on biri ölmOş, yirmisi 
yaralaamıı, yırmlei eeir cdilmit· 
tir. Yirır:I at, yirmi tOfek ve bir 
çok eıya iAtinam edilmiıtir. 

Gazveciler lniza •tiretine men
suptur !ar. Geçen sene reisleri 
Muhcum paıa ile birlikte bir ta· 

- Evet. On beı ıene enrel t•· 
toyg ben almrftım. 

- Ya! •• Kimsenin haberi yok
tu .. Niçin aizlediniz? .• 

Jorjöre poliı müdürünü J,ir 
k619ye çekerek fwldadı: 

- Bütün bu adamlar 'bir da· 
lavere çeviriyorlar. Zira §&loda 
yalnız deiillerdi. Yanlarında Ra • 
ul de vardı. 

- Raul! 
- Evet. Onları beraber gör· 

düın. Binaenaleyh bunların hep • 
ıi beraber cahfıJorlar. Fakat me 
ıelenin daha mühimmi var. 

-Nedir? 
- Marki, burulan on bet ıe • 

ne evvel vukua ıelen Volnik tato 
ıu faciuma ıahit olmuttu. Hatır
lıyorsunuz ya, ıantöz EJizabet Or 
nenin katledilip, elmularınm ça .. 
lındıfr mesele! 

- Evet, evet •• 
- Daha bitm i. Dün, iri Po-

lün oturduğu oteli keıf ettim. O • 
rada, etJ'aJamun anamda &uJdu
ium evraka nuaran ..idile Elisa 
bet Omen markinin metresi imif. 
Halbuki marki bana clalr hir fe'' 
aöylemedl. Acaba n~ia? Sonra 1-

arruı yapmıtlır, fakat bUylik bir 

hez;mete ujramıılardı. Bu arada 

Mabcuıu paıa da ölmüıtil. Şimdi 
bunun intikamını almak iatemit· 
ler, fakat yeni bir darbe daha 

yemiflerdir. 
Ba vaka Ozerine silib&ız bulu· 

nan Hırran kiSylOlerine bOkümet 

tarafından sillb verilecektir. 

Tasarruf gUnO 
29 T eırioienel beynelmilel 

i!dısat ve tasarruf gftnll olarak 

teebit edilmfıtir. 
Milli tasarruf ve iktıaat ce:ai• 

yeti do bu bDyDk 1Doll memle
ketimizde de ta11rruf ,ona olr 
rak kabul etm:ıtir. 

rl Polün uıl imıi Valtelutir. Hal· 
buki Valteb, maktul pntözün ye 
tenidir. Haber aldıiım~ ~6~e Val 
teb ırk ark gelip markıyı zıyaret 
edermif. Ne dersiniz? 

Polis müdürü hayretler içinde 

dinliyordu: 
_ Meeele, dedi, mühimleti • 

yor. B'naenaJeyh vaziyeti deiit • 
tirmeliyiz. Marki ile ceplı~~en d.ö 
jilfmek ıüç olur. Şimdılık bır 
ıey bilmiyor •ibi yapalım, ~e An• 
tonini bD'akahm. Sonra takip ede 
riz. Ne denin 7 

_ Dojnı. Bu ıuretle Raalü de 
ele ıeçirmit oluruz. Hem.. 

-Hem ne? 
_ Sise daha .a,.liyecek1erim 

var ama ııonra .. 
Antonin derhal ıerbest bıra • 

kıldı. Zavallı kız, ubalıiım ıö • 
rür görmez boynuna atılmlfb. 
Hem ıüJüyor, hem de aibJordu. 

Jorj6re diflerirun aruındaD: 
-Mukara! 
Diye mırıldanarak onlan yal • 

ruz bıraktı. F abt çekilirken, mar 
kiye, dört bet gün aoara aelip k~ 
diaiai .;,.ret ed«elinl aö1lemır 
tir. (l>ennu nr) 



Sayda 6 

o 
Cihan töy siklet şampiyonu boksör 

Cang-Cung 
Matbaada oturuyordum. Hade- lamakla müşerrefiz. Dedi Bir az 

me bir kart vizit getirdi. lngilizce bildiğim için bunu an-
- Cihan töy sıklet şampiyonu ladım. Tabii sırıttım. Benim bu 

boksör Cang - Cung ..• ,, allah al- gülmemden yüz bulanlarda gül
lah buda kim? Derken kırmızı düler. Mozika çalmiya başladı. 
sakallı bir adam kapıdan içeri Herkes şapkasını çıkarıyordu. 
girdi. Gülerek yanıma oturdu. Ben de çıkardım. Uzatmayayım 
Anlatmaya başladı: beni öyle biiyük bir otele giitür-

- işte nsikalarım. 11 Ceb·n- düler ki. Gözlerim kamaştı. Ye-
den bir çok kağıtlar, ıesimler dim içtim iki gün içinde 40 ki

Kırm1%1 sakallı bir adam 
kapıdan girdi 

çıkardı. 

ğösterdi. 
Bir çok madalyalar 

- İnandım, azizim inandım, 
dedim. Anlatın bakalım. Nasıl 
şamp~yon oldunuz! 

Hakkımla ... Yumruğumla ..• 
Bir gün gazetede ıöyle bir fık
ra okudum. Arjantindç cihan 
boksörler maçı yapılacak. Arjan· 
tine gitmek isteyen boksörler 
bedava yiyip içip vapurla seya
hat edecek ve Arjantine gide
cek. Hemen kaleme sarıldım. 
Bir mektup yazdım. 15 gün son· 
ra telsiz telgrafla cevap geldi. 
"Acenteye emir verildi. Heman 
haraket ediniz,, Vapura atlayın
ca haydi Arjantine 20 gün va
purda kusmaktan bağırsaklarım 
delindi zannettim ama.. Bir şey 
olmadan Arjantine vardık. Lima
na girince ne göreyim. Limanda 
mfithiş bir kalabalık bando mo
zikalar mı dersiniz. Resmi elbiseli 
adamlar mı! Vapurumuzda böyle 
bir adam yok. Benim eşya na
mına hiç bir şeyim olmadığı için 
merdivenlerden inmeye başladım 
Rıhtıma ayak basar basmaz ko
ca silindirli bir adam benim 
elimi öptil: 

- Mister Cang - Cungı selim· 

lodan 45 kiloya çıktım. Hergün 
gazeteciler g eliyor. S:ığdan sol
dan resim çekiyorlardı. Bir gün 
neden diye sordum. 

- Beni Mister Cang - Cung
Avrupa töy sıklet şampiyonu .. 
Diye reklam yapmışlar. Meğerse 

bütün iltifat bunda imiş. Bjzc!e 
bozmadık. Ama "Maç ne zeman 
olacak11 diye sormaya başlanmca 
düşüp bayılıyordum. Çünkü be
nim maç yapacağım adamı bana 
takdim etmişlerdi. 

Bu dev gibi bir adamdı. Bir 
tutuşta kapıyı çivilerinden söküp 
atıyordu. E .. Başa gelen çekilir. 
Dedik. Eu kadar gündür vapur 
seyahati, burada eğlencelere mu
kabil bir dayak yemek.. Çok 

Rakibim kapıfı bir tutu,ta çi
vilerinden sökUyor~u. 

birşey değil. Ölecek değilia.ya •• 
Bir saat sonra acısmı unuturum. 

Maç günü geldi. Banada yaptı
ğımız konturat mucibince evveli 
1000 lira verdiler. Eğer maçı 
ben kaıamrsam 25 bin lira ala
cak ve Avrupa tüy siklet şampi
yonu olduğum için cihan şampi
yonu olacaktım. Çünkü rakibim 
"Amerika l:oks şampiyonu,, idi. 

Ne ise maça başladık. Belki 
10 bin seyirci vardı . Herif dev 
gibi karşıma çıkınca ben yanm· 
da sinek gibikaldım. Herif bana 

Eh ba,a gelen çekilir. Bir çok gDnler bedava yemek, içmek 
••rahat etmeıe mukabil bir dayak pahah delil ya .. 

VAKiT 

Biliyor musunuz ? 

Ne zaman bulundu? 
Telefon 

Telefon dört zat tarafından 
bulunmuştur. Reis 1861 senesin
de, Bell 1871 senesinde telefo
nun esasını buldu. Mikrofon ile 
görüşmek 1878 senesinde Hug
hes tarafından icat edildi. Oto
matik telefon da 1&98 senesinde 
Stovger tarafından yapıldı. 

Yıldırım s6yrl 

Franklen tarafından 1752 se· 
nesinde bulundu. 

Piyano 
Piyanoyu ilk evvel yapan Gris

toforjdur. Bu 1711 senesine te
sadüf eder. 

Asan•6r 

Asansör, evveli su kuvYetin- ' 
den istifade edilerek ortaya çıkw 

mıştır. Bunu da Armstrong mües
sesesi 1840 senesinde yapmııtır. 

Elektrik • kuvvetinden bütnn 
iılerde istifade edildikten sonra 

asansörde tatbik edilmiştir. 

Siemens müessesi 1880 sene

sinde asansörü elektrik ile ha

reket ettirmiştir. 

Hesap rakamlar1 

Kullandığımız muntazam ra

kamlar ilk defa 1576 senesinde 
Vieta tarafından yapılmıştır. 

Vakıt Kulübü 
(V AKIT) Çocuk sayıfası okuyucuları arasında bilyük bir kulüp 

açıyor. Bu kulübe kaydolanlara bir çok kolaylıklar gösterilecektir. 
1 - Vakıt kulübü azası Çocuk sayıfasının daimi cıuharriri 

olacaktır. 

2 - Bulunduğu mektebin ve sınıfın bütün havadislerini Ço
cuk sayıfasına gönderecektir. Bunlar (Mektep havadisleri) sütu
numuzda her hafta muntazaman yazılacaktır. 

3 - Kuliip azalara sinemalara ucuz girecektir. 
4 - Ucuz kitnp alacaklardır. 

KulUbe kaydo!mak için şimdiden iki adet vesika foto· 
§rafı haznlayınız. 

Bilmece : 4 ~ 

hediye 
.. .. - . \ - .. . . ... . 

150 kariimize 
"l,, numaralı bilmecede kazananlar is imlerini 1 O teşriniev

vel pazartesi günkü gazetemizde okusunlar. 

Yeni bilmecemiz hece bilmecesidir. Bu heceleri birleştirerek 
bir cümle yapınız. 

Türk - dur - ço - nun - cu - ğu - mem - çok - için - güzel - ka
mek - vuş - te - tuğu - bine. 

Dojru halledenler arasında çekeceğimiz kur'ada birinciye 
bir saat, beş kişiye birer mürekkepli kalem, 25 kişiye birer ku
tu çikolata ve 25 kişiye birer kutu şekerleme, 69 kariimize de 
birer kartpostal hediye edeceğiz. 

§ Kupon istemez. Gazetenizi kesmeyiniz. Bir kağıda bilme
cenin haltini ve okunaklı isminizi, adresinizi yazıp gönderiniz. 

§ Bilmecenin hal varakası ile birlikte fotoğraf gönderenler 
kazanırlarsa resimlerini isimleri ile beraber gazetemizde neşre

deceğiz. 

bir yumruk çaktı. Ben de "Ya 
Allah,, diye bir yapıştırdım. He
rif seyircilere doğru baktı. Bir
denbire "Amanallab,, diye bağı
rıp kaçmıya başlamasın mı? Ha
kem arkasından koştu. Fakat 
nerede herifi tutabilirsen tut.. 

O zaman bir alkış başladı. Bir 
alkış .• Ben yalnız başıma etrafa 
alık alık bakarken sesler yük
seldi: 

- Yaşasm Mister Cang· Cung. 
Yaşasan cihan şampiyonu.. Bu 
işden hiç birşey anlamamıştım. 

Fakat hakem bana madalyalar 
veriyor, imıalı kağıtlar uzatıyor 

ve beni halka takdim ediyordu-
- Cihan şampiyonu olarak 

Mister Cang· Cungu ilan ediyo
rum. . :,. . 

Paraları cebe indirdim. Nişan
ları aldım. Vapura bando muzi
kaların sesJeri arasında bindim. 
Yüzbinlerce halkın alkıılarile 

teşyi edildim. Fakat ben hali 
nasıl ıampiyon olduğumu anla
mamıştım. 

Ne ise .• Vapur Avrupaya doğ
ru giderken ikinci günü birinci 
mevki salonda benim boks maçı 
yaptığım herifi görmiyeyim mi? 
Adamcağız beni görünce utandı. 
Ben yanına gittim. Elini sıktım : 

- Yahu niye kaçtın? 
- Aman sus.. Dedi. Karım 

seyirciler arasmda oturuyormuş. 

Halbuki ben karımdan çok kor
karım O benim boks vaphğımı 
hiç istemez. Hele bir gün: 

- Bir daha maç yaparsan 
seni öldürürüm. Demişti. Karımı 
orada seyirciler arasmda gör
düm. Gözleri gözlerime ilişince 
ödüm patladı kaçtım .. Demez mi? 

Cihan tüy siklet şampiyonu 
Mister Cang- Cung.. Kollarını 
sallıya sallıya kapıdan çıktı gitti. 

Masalcı 

o 
Müsabakaya si• 

istirak edlııi'I 

!1ayaiipaŞa -şımendifer ıpartl~ 
mühendis Mir Ali Beyin kızı 1i 

(V AKIT) çocuk sayıfdl 
leri arasında "Güzel ve t 
çocuk,, müsabakası açtı. 
lanmzm fotoğraflarını gaı 
ze gönderiniz. 

Müsabaka için kupo:ı "'
gibi hiçbir şart yoktur. ftff 
tin bitmesine iki h afta ka~ 

§ Müsabakaya iştirak e 
rin her hafta resimlerini 
diyoruz. 

Buudan sonra tertip 
miz müsabakada birinci 
en güze v g ürbüz çocu~ 
kiye güzel ve gürbüz Ç 

olarak ilan edeceğiz. 
§ Taşradan müsabakayı 

rak etmek istiyenlerin fol 
larını nihayet 21 teşriniev 

şamına kadar postaya ver 
IAzımdır. 

Dikkat 
Bu sayıfaya ait yaZJlar 

simler, müsabakalar, bil 

ler için doğrudan d 

"Çocuk sayıfası muharr 
şifahen veya tahriren 
caat ediniz. 

Türkiyenin ve dünya 
tarafındaki kartpostal 
mübadele etmek istiyeO 
lerimize tavassut ediyo 
minizi, adresinizi gaıe 

gönderiniz. Gazetemiıe 

cağız, yüzlerce ahbap 
caksınız. 

Milbadele edell 
§ Kartpostal mübadele 

rum. r.f 
Istan 1ul (Vakıt 

§ Bütün memleketie~iO 
ğraflarile Istanbul fotoğ' 
değişiyorum ~ 

Istanbul ı Vakıt 
§ Yalnız memleket O' 

ları ile lstanbul ıııa11•' 
değişiyorum. V kıt ı 

lstanbul a ., 
§ • Mektep binası fol .

0 
Istan">uldaki mektepler• 
ğraflarını değişiyoru(IJ• C. 

lstanbul (Vakıt 

d 

( Çocuk Sayılası ) m gelecek 
Haftadan 
itibaren ( Ber Perşembe ) 
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EÔ:LENlELİ YAZILA 

Bir eczacının emniyeti 
Genç bir hanım eczacıdan iki bap ahyordu .• 

ezacı dedi ki : 

- Birini sabah birini akşam yutunuz, Hemen 
yileşirsiniz 1 ' 

- Ya ölürsem? 
Parasını geri veririm. 

Hizmetçinin ihtarı 

1 
,~ f ' 

Otomobitdekller - Hey çöpçU hangi yola 
sapacaksın ? 

ÇöpçU- Daha karar1mızı vermedik 1 .. 

Dili le ispata ne hacet 
iki arkadaş yolda rast geldiler. Çoktandır gö· 

rüşmemişlerdi. Ancak Methi, &rkadaşı Tabirin çok 

içtiğini işitmişti. 

- Tahir, dedi. Sen bu rakıdan, cigaradao ne 

zaman vazgeçeceksin. 

- Niçin sordun Metih? 

~I Hanını efendi duvardaki örümcekleri gösterdi: Hanım - Çok ağ1r bir iş de olsa kabul et de şu 
l Eun:ar ne kız fatme? Duvar örümceklerle do!o. dilencillkten kurtul .. 

- Acanım, rakının, cigaranın insanı aptal et• 

tiğini bil mi yor musun? 
E b d d Dilenci - Ah HanımçıQım neler yapmadım, kadınlaren 

e - vet, en e emin gördüm de size onları hoşuna gitmek gibi en ağır hJzme!lere de ra:ıı oldum, - Oyle ama sen ne dgara ıcersın. ne de rakı 

değil mi? Öyle oldu2u halde •.• ;l•nbih •• m. • ak~ayka~ene di~cili;n kurtula;dınt. i 
kıı'~ ye 

eO .~evket ~fe:~i, gayet namuslu , Nadjrdi.. O her zaman sarhoştu, 1 Nadir arkadaşının evlenmesi • fikaro hanımefendiyi,, eski telakki 
/

1 ar, temız a pli bir adamdı • •• şimdi de sarhoştu .• Sağa sola yal· ne fevkalade memnundu. Onun etti. 
iatta tahsili ilmi de yabana atı· pa vurarak yürüyordu ve henüz keyfi ile durmadan yuvarlıyordu. - Ruhuma daha iyi •• 

geliyor .. tık akşamdan bu saatte 
haneme gidemem!. 

Nadir de bu fikri teyit etti ve 
oldu olacak, gel şu küçük meyhıı.· 
nede de biraz parlatalım 1 • 

1~•mı.ya.cak bir derecede idi, yal· içkı· masasına ot~ dtw ·· H h ov:;;::: ucma gını soy· er yuvarlayı11tta Şevketi de are . rz ıltı ICabahatcağızı vard... ı·· d ~ uyor u.. kete getiriyor: ,, ı Aylığı pek azdı, içkisi fazla 1• _ Ş k " ev etin nereye gittiğini ögwre-
ı ... 

ço M f.h k nince sevincinden çıldırdı.. Onu aama ı , endisi kadar na· 
nuslu ve kendisi kadar kibar bir hemen bu gecenin şerefine karşı-

11 d 1 Iıklı iki kadeh atnuya davet ett"ı ·• 

ta ın a evlenmesi mevzuu bahs-
t ld~ğu için tavassut edenlerin şid- - Gel, benden iki kadeh iç 
'I etlı ısrarları ile artık rakıya töv- Şevketciğim, Allah ..• Ne diyeyim, 

.. ,~ etmişti •• Kaç gündenberi ağzı • Allah bahtiyar etsin .. 
na bir daınla koymu d Ak Şevket reddedince Nadir onu yor u. • 
am olunca sütten kesilen çocuk- kolundan tuttu, hakarete uğra -
ar gibi sersemliyor, ağzını şapır- mış bir adam gibi kaşlarını çata-
datıyor, adeta ağlıyacak gibi olu- rak: 

ı 
yordu. - Ne dedin? İçmez misin? 

Fakat Nuh dedi, peygamber de
nıedi... Bütün arkadaşlarının ıs

jl rarlarına rağmen içmedi, içmedi .. 
J içmediği de ev]eneceği dul, fa

l kibar hanımefendi nezdinde 

~aluın olunca itibarı ~~~~ı·:. .. 
Artık nikahın ve dugunun gun-iri k~rarlaştı .• Ve bir gün Ş~vket 

fendt bu hayırlı kısmete naıl ol
du, nikahlandı •.• 

:(. "" :(. 

kt
o. alqa.m hanımın evine gide

Jce ı D · ,. Clo.. • aıreden çıktıktan sonra 

b. grq berbere koştu .• Sinek kaydı 
ır trq l 

d k 0 du ... Berberin aynasın-
a endisine k' d.. d. y 1 çe ı uzen ver ı ... 
0 açıktı 

I İlle akş ... d . . 
mezdi anı an eve elı boş gtde-

Ya ••• Hanım .. l b' h d" ye alına .. .. a guze ır e ı-
ne aJ r duşundü... Ne almalı, 
b kt nıa 

1
' ne almalıydı? Cebine 

a ı: 625 kuru .. 
Yürüdü bir k f ••• 

nm önünd d oyumcu dükkanı-
e urdu Alt .. .. 

pırlanta k I b .. ··. ın, gumuş, 

1 a a alıgı ıçinde bazı iğ-
ne er vardı ki beJk· d 
İçer· . d' 0 

1 e ucuzdu . 
ı g1r ı.. nu b k 

• • ' 11nu çı arttı, 
uıhayet ınsanın gözün.. b 

1 bir yüzü w .. 580 k u oyıyan 
d k ld

gu uruşa pazarlrk e-
ere a ı ... 

Sende utanma, haya kalmadı n•ı? 
Ve sürükliye sürukliye Şevke

ti biraz ilerdeki meyhaneye sok
tu. Hemen önüne kadehi sürdü. 
Şevket yeminli olduğunu hatırla
dı, kadehi ağzına götürür gibi 
yaptı, ilk yudumla ağzını çalka .. 
dı, belli etmeden tükürdü. ikinci 
yudumda ayni şeyi yapamadı ve 
galiba bir kaç damla da yuttu. 

- Haydi, ne duruyorsun! Ha· 
rumefendinin sıhhatine .. 

Şevket kaza ile damlaların diş
lerinin arasında yuvarlandıktan 

soma gırtlağından geçtiğini far • 
kedince duraklıyordu. Fakat ne-

ye yarar?. Kadehler birbirinin ar· 
kasından yuvarlandı. Hele aldı • 
ğı yüzüğün üstüne yazılacak ciim 
le mevzuu bahsolunca .. Nadir: 

- Çok güzel yüzük.. Her hal
de elli papeli bayılnıışsın ! Amma 
bu kartın üstüne bir kaç kelime 
lazım!.. 

Dedi .. Şevket de tasdik t>Ui ••• 
Yüzüğün paketi üstündeki ltart-

deviz ite: "Ruhuma,, mı, yoksa 
"muhterem refikam hammefen • 

diye,, mi yazmak icap ettiğinde 
tereddüte düştüler. Şevket "ruhu-
ma,, yı çok sade buldu. Nadiır "re· 

Hayır "muhterem refikam 
hanımefendiye,, tabiri daha ki

bar .... Deyince Şevket durdu.. BüyüK 
bir tereddüdü vardı .. Galiba pa• 
rası tükcnmi~ti .. Cebini araştırdı .• 
Nadire sordu .. İkisinde de mele• 
lik yoktu .. 

Derken bir türlü içinden çıka
madılar .. Zihinlerine küşayiş gel
sin diye kadehler yuvarlanıp gi· 
diyordu .. Nihayet zar tutmıya ka
rar verdiler, para attılar, yazı ta
rafı çıkınca "muhterem refikam,, 
cü.ml~si karta yazıldı Şevket saate 
baktı; sekize çeyrek vardı, hemen 
hesabı gördü: 

- Eyvah, geç kaldım ! 
Diye sokağa fırladı, arkasından 

Nadir de çıktı. Eve kadar ona re· 
fakat edecekti .• Bu onun vazifesi 
idi ... 

Kol kola, yıkıla kakıla Babıaliyi 
çıktılar .• Nuruosmaniyeye doğru 
yürüdüler.. Fakat ne kadar za
manda? Onu bilmiyorlardı .. Yal
nız Türbede Şevket Efendi tek
rar saatine baktığı zaman: 

- Eyvah, dedi ... Saat dokuza 

O zaman önünde bulundukları 
bu dükkanın camında Şevket §U 

ilanı okudu: "Menkul emval üze• 
rine para ikraz olunur. ,, 

Hemen dükkana girdiler; ham· 
ma hediye gidecek yüzüğü rehne 
koyup iki lira aldılar ve karşıki 
sokağa 5apıp bir meyhaneye da( .. 

dılar. ~ 

37 Numara •• 
Erzurumlu biri İstanbula gel· 

miş, t:ınıdddarından birinin tavsi· 
yesile bir pansiyona yerleşmiş •• 
Fakat günün birinde tramvaya 
binerek lstanbul tarafına oradan 
Beyoğluna çıkarak gezip durmuş. 
Akşam eve dönecek, ancak adresi 
unuttuğu için rast geldiği bir kül· 
han beye sormuş: 

- Hemşehri, 37 numara nire
dir?. 

- Hangi sokakta 37 numara?. 
- Dorgusu sokağını unuttum 

emme, gozel bir sokaktı ..• 
Külhanbey cnailiğe kızarak 

tümek bterkcn, ötclci: 
- Canım, şöyle enine boyuna 

bir sokak.. 
- Ben ne bileyim be, adını 

söyleki anlatayım .. 
- Emmede ettün ha, sen de 

hcç nezelcet yoh mu a gozum !. , ı - Bilmiyorum .. 
- Bir de İstanbullular nezik o

lur, derler .. Ahlat armudu gibi .. 
Külhanbey birdenbire kızaraK 

elindeki çakıyı uzatmış: 
Bunu güzel bir paket yaptırdı •. 

U l a d k ! Emine o nedir? Kızartma diye sofraya 
s une e artını i i 'tird·ı ve . • s yem kediyi mi getiriyorsun r 

Kısa boylu adam-Ben mUsavat taraftafl• 
yım,herkes aynı seviyede olmah vesseUim. 

aıle oca~ma doğru yürümiye baş· - Kızartma kedinin karnında da onun 
ladı.. Karşısına ta mektepten ta- lf-ıı!IJ---•••lltlMılll. .. __________ _::_ ... _._ll!ll!ll_liiil ______ !Mii_;;.. ____ .J 
mdığı ıbir •rlia<laıı çı'lrtr..- Bu: ~ 

- Bah::can, şimdi şişlerim hn ... 
Erzurumlu birdenbire sıçrıya • 

rak: 
- He, bildün .• Şişlide 37 nuınıı .. 

11 ra ... 
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Beyaz Kadın tlcarea 
Herif önce evlenmişse Haham nikahı 

kıyar mı ? Çaresi var •• 
Yazan:? 

Buraya bir iki kız gelir gel • 
mez hemen büyük tenlikler ya • 
pılır. Gene kız meraaimle haham 
haneye götürülür: Orada haham 
tarafından kabul edilir. Haham 
duuıru yapar. Sonra kız mukad
des kitap üzerinden kendisine 
göıterilecek adamın her emrını 
harfiyyen yapacağ-ına yemin e • 
der. Artık o adamın karısı olmu~ 
tur. Ve adam ne derse onu yapar. 

- Peki ya herif evvelden bir 
defo daha evlenmi~se?. Haham· 
b~ı nikahı kıyar mı? Kıysa da 
r.onra krz i~i meydana çıkarınca 
tnchhütlerinden kurtulamaz mı? •• 

- Adam sen de, herifler onun 
da çaresini bulmutlardrr. Fakat 
buldukları çare hikikaten garip -
tir. Nikahı hahrun kılığına giren 
bir arkadaı kıyar kız yeminle 
merbut olduğu için erkekten ayrıl 
mak hatırına bile gelmez. inan -
mazsınız ti.mdiye kadar karısı ta
rafından aldatılmıt olan polak ya 
bir ya iki ki~i görülmüştür. Hal
buki bizler her gün faka basıyo· 
ruz. Bize türlü dalavereler oynu -
yorlar. Hem kabahat din hiaainin 
zayıflamasında değil mi? Karıla -
rımızın dinleri imanları olsa bize 
polak karıları gibi sadık kalırlar. 
llk vesilesinde madik atarak kiri
ti kırnuya bakmazlardı. Zamane 
efendim zamane. Dünyada neler 
çektiğimizi bilseniz .. 

Bu noktada Jak Laroz diğer 
bir §İki.yet mevzuuna intikal edi
yor. Pb4dlar ıatıt yerlerine gider 
ler. Pan.lan ile mal alırlar, ıatar
lar. Bir müddet sonra küçük bir 
mağaza sahibi olurlar. Zamanla 
bu mağaza büyür. Kadın bir taraf 
ta kazitada para toplarken herif 
de durmadan para kazanır. Bu 
muzaaf siy Jaklarozun "asil!,, 
hisıiyatını zedeliyor. Ve sakla • 

Tefrika: 20 

mıya lüzum görmediği bir nefret 
le omuz silkerek ve dudak büke • 
rek diyor ki: 

- Size söylüyorum ya efen -
dim ! Bu polaklar hakikaten in.san 
değildirler. Bunları tüccar demek 
için insan ticaret denilen feyden 
asla anlamamalıdır. Maamafih 
Jaklarozun en büyük dü,manı po 
laklar değil yerli kanı karıtıklar
dır. Arjantinde doğma büyüme o
ralı kadın tacirlerini aala çeke • 
mez. Arjantinli kadın tacirini bir 
tasvir etmesi var! Onun yan ka -
rı, yarı erkek halini süzük gözle -
rini, vücudunu velhasıl her ıeyi -
ni tenkit eder: 

- Bunların her feyden evvel 
kadife siyahı, okşayıcı, süzük ba
kışlı gözleri vardır. Uzun kirpik
leri, abanoz gibi siyah saçları göz 
lere çarpar. Penbe penbe yanak· 
ları, genç kız gibi dudakları, ipek
ten çamatırları, aon moda elbiAe
leri, köhnemiş orospu gib hareket
leri, kırıtan bedenleri, muntazam 
kuvvetli kalçaları vardır. İtte böy
le kadm gibi süslü ve düzgünlü ya· 
kıtıklı gönlü çeker bir adam gör -
dünüz mü, biliniz ki o bizim için 
pek yaman bir rakiptir. 

Jaklaroz tarifi bu kadarla bi -
tircmiyOI'. Çünkü o ve arkadaıları 
nazarında en büyük dütman Kre
olo dedikleri yerlilerdir. Kreolo 
süslüdür, lavanta sürünür, yuzu 
daima güler, kadınla ilk görütü -
ıünde samimi ve tatlı bir mü~eri 
gibi hareket eder. ~ha.,etlidil". 

Avuçla para döker, teshir eder. 
Kadının arzularını hemen yeri -
ne getirmiye bakar. Kederli gör -
düğü vakitte uzun uzun teselli i
çin zamanını feda etmekten çe -
kinmez. Velhasıl müthit bir mah
luktur. 

(Devamı var) 

Bütün nakliye vasıtalarjnı değiştirecek 
yeni ve harikulade sür'atli bir motör 

Jngillerenin dört mühendisi, 
motosikletlerin motöründen bü· 
yük olmıyau, fakat asrımızın 
münakale hayahnda yeni bir in· 
kılap yapacak ot.an bir motör 
yapmıya muvaffak olmuşlardır. 
Muhterilerin, yaptıkları bu molör 
tayyarelere ve tekerlekli vasıta
lara tatbik edilebilecektir. Tay
yarelere tatbik edildiği takdirde 
onu kullanan bir tayyareci Loo· 
drayı erkenden bıraktığı takdir
de öğle üzeri Nevyorka varacak 
orada öğle yemeğini yedikten 
sonra tekrar hareket ettiği tak-
dirde akşam yemeğini Londrada 
yiyebilecektir. Çünkü bu tayya-
reler saatte 500 mil süratle ha
reket ediyor. Kara üzerinde 
hareket eden vasıtalar da bu 
motar sayesinde barikulAde bir 
süratle harekete muvaffak ola
caklardır.Ayni motörli deniz va
sıtalarına tatbik etmek de müm
kündür. 

Mütehassıslar bu motorü tet-
kik elmiıler ve neticede mubte
rilerin iddialarını tasdik etmiş
lerdir. 

Bunun üzerine tecrübesi ya
pılması kararlaşhrıhnıt olan bu 
mollrl. karada tecrübesi için 
hir otomobil yapılmasına baılan
mışhr. Yeni motörlil otomobil, 
yarııa i§tirak edecek ve şimdiye 

kadar kazanılan bütün stır'at 

rekorlarım pek geride bırı.caktır. 
Aynı zamanda bu motörün sllra
tine göre mukavemetli bir tayyare 
yapılacaktır. 

Cep motörli namını alan yeni 
motörün mucitleri senelerdenberi 
bu işle meşğul olmakta idiler. 
senelerce devam eden mesaiden 
sonra elde edilen netice muh
terileri korlrntmuştur, Cüo~ü mG
tör harikulade bir süratle hare
ket ediyor ve rr uhteriler bu 
sürata hakim olamamaktan kor
kuyorlardı. 

Hakikatte bu motörle yapılan 
tecrübelerin hepsi de tehlikeli 
idi. Motörlln her hanği libzada 
pathyarak parça parça olması 

ve onunla meşğul olanlaran hep
sini mahvetmesi muhtemeldi. 

Nihayet muhteriler, bu korkunç 
makineye nasıl hlkiıu olacakları· 
nı, onu nasıl emniyetle idare 
edeceklerini de bulmuşlar ve 
milnakallt aleminde inkıllp ya
pacak olan icatlarıDI miltebauıs
lara tetkil, .. u :r'l\ · ._1~,. 

Bir talebe Avrupaya 
gönderiliyor 

.f-tukuk fakültesi seminerlerinden 
Burhan Beyin Avrupaya tahsile 
gönderilmesine hukuk fakUltesi 
müderrisler &nec1ismce karar ve· 
rilmitlir. 

VAKiT 

Dilimiz 
hakkında 

V akttle yazılmış gayrı 
matbu bf r eser 

TUrk dili tetkik cemiyetine 
tevdi edildi 

Bundan onalh yıl evvel ölmilt 
olan istinaf mahkemesi azaıın
Jan Ali Rıza bey namında bir 
ıahn refikası Dolmababçe sara
yında Türk dili tetkik cemiyeti 
umumi kAtibi Ruşen Eşref Beye 
mUracaat ederek merhum zevci· 
nin bir vasiyetini yerine getir
mek istediğini saylemiotir, Bu 
gün baylı yaıhca olan bu ha
nımın onaltı ıene evvel ölen 
kocası sağlığında türk diline, bu 
dilin muhtelif lehçelerine ve bu 
lehçelerin gramerlerine pek me
raklı imiş. Büyük hanımın ifade
sioe göre J.Ji Rıza Bey sağlı· 

ğında bu sahada uzun uzadıya 

tetkikatta bulunmuştur. Bu tel· 
kikahn netice ve mabıulil 
olmak üzere de Ali Rıza bey 
dilimizin muhtelif lehçelerine ait 

lugat, gramer gibi bazı eserler 
vilcuda getirmiştir. Bu eıerlerin 
ne Afi Rıza beyin sağlığında, ne 
de bu zat 51dükten sonra bas· 
tırılmasına imkan olmamıştır. 

Ali Rıza bey 6iürken banıma
na bu gayrı matbu eaerleri iyi 
saklamasını, tenbih etmiş: 

- Bir gfin gelecek, böyle 
şeylerin lnymeti bilinecek. O 
zaman bu kitapları senden ister
ler. Tetkikahm boşa gitmesin, 
millete faydalı olsun l 

Demi,. 

Ali Rıza beyin ölfimünden 
sonra hanımı kocasının vasiyetini 
unutmamış ve kitapları da şim
diye kadar saklamışhr. Son za
manlarda dil inkı:Abı yolundaki 

uyanıklığa dair gazetelerde g<S· 
.rülen haberler üzerine Ali Rıza 
beyin refik aaı hanım, merhum 
zevcinin vasiyetini yerine getir
mek zamanının geldiğini anlamıı, 
Türk dili tetkik cemiyeti umumi 
katibini z;yaret ederek "belki 
istifade edilir,, fikrile bu ese.-. 
leri cemiyete vermiştir. Büyük 
hanım: "Erimin adı kaybolmasın, 
o bana yeler!., demektedir. 

inhisarlar müdürü 
seyahatten döndü 

Bir müddet evvel Anado'udaki 
inhisar baı müdürlükleri teftiş 
için aevabate çıkan inhisarlar 
umum mlldüril Hüsnü B. dün 
şehrimize dönmüştnr. 

Hüsnll B. yirmi gün kadar sll· 
ren bu seyahatinde lımit, Balı
kesir, Eıkiıebir, Bursa mıntaka· 
)arını dolaşmış, inhisar baı mn
dürltlklerile inbisar memurluk
larmın çalıımalarmı tetkik etmiı
tir. Hüsnll B. Bursa ve Eskite· 
birde tOtUn ve içki inhisar!arının 
birleştirilmesi i,lerine nezaret et· 
mlştir. HüsnD beye bu seyahat· 
te refakat eden inhisar memur
lar müdOrQ Aptülkadtr B. de 
buraya gelmiştir. 

ÇUrUk topraklarda 
apartıman 

Belediye, çürük topraklar üze
rine aparhman yapılmasJDı yasak 
etmiştir. Hu gibi yerlere temelin 
altında betondan bir tabaka da
ıenirse mOsaade verilecektir. 

7 Te,rinie~ 

Ne için içerler, sarhoşluktan ne bek~ ---- . .. ........ -····-----·-··· .................. ... 
Vahit Bey diyor ki: "Akşam olun~ 
onu çekmeğe hatlar!,, Annesi öld 
sonra rakıya başlamış ... Eski a 

tatlılar birbiri üzerine yığılınc• 
O. Vahit Bey kır kiki, kırk Uç yat- \ 

larında bir serbeat mcılek sahi· 
bi. Halinden, tavrından içlice bir 
adama benziyor. Fakat içinde
kileri biraz eakhyor. Olduiun
dan başka tOrlil g&rOnmek iı· 
ti yor. 

O. Vahit Beyle evinin balko· 
nunda ve küçük otlunuo yanın
da konuşuyornz: 

- içmek... O, bir huydur, bir 
alışkanlık, bir tiryakiliktir. Fa· 
kat bu huyda, bu alışkanlıkta, 
bu tiryakilikte elbette bir keyif, 
bir ıevk vardır. Kim diyorsa ki 
yoktur, yalandır. Y azdıklarmızı 
birer birer okuyorum, bazaları 
diyorlar ki: içkiden biç bir ıevk 
almadan, biç bir keyif duyma· 
dan, sade bir alışkanlık dola
yisile o zıkkımı içiyoruz, hatta 
bu halden, yani içmekten ndret 
bile ederek içiyoruz. 

Yalan.. Kati yen yalan.. insan 
hiçbir ıevk almadığı, keyif duy· 
madıj'ı, hatta ondan nefret etti· 
ği şeyi yapar mı? Bunu ıayli
yenler galiba llf olsun diye, ya• 
but herkese göaterit için bayle 
aöyliyorlar. 

BOtOn içkiçiler, bOtOn akıam
cdar pek iyi bilirler ki aktam 
oldumu can onu çekmiye, hem 
de çok yavuz bir istekle çekmi
ye başlar. istek ise her zaman 
ıevilen, hoı!anılan, kendi•inden 
zevk duyulan, keyif alınan tey
Jere kartı olur. GOıeli niçin is
teriz, çalgıyı, çeganeyı neden 
arzularız, parayı neden özleriz. 
Tabii bunlar bize bir tnrllı ke
yif ve Hvk verdikleri için 1.. 

- llkin efendim, baıılan iç
kiden keyif, zevk alamıyoruz, 
hatta onu, nefret ederek iç.iyo• 
ruz diyorlarsa bundan vücutla· 
rma, aağhklarına kartı zarar g6r· 
dükleri için ı6yliyorlar. 

- O iş baıka 1 Kcndiıinden 
gitgide bize ıarar geldiği halde 
ondan ne muvakkat zevkler, ke
yifler duyduğumuz şeyler vardır. 

- Rica ederim, şimdi, iıio 
felsefesini bırakalım, JAlı dallan· 
dırmıyalım 1 

- Peki, öyle olsun 1 itle s:zc 
MSyliyorum, ben içkiyi akıamal
rı biraz vücudumun dinlenmesi, 
biraz kafamın kendine gelmesi, 
biraz yUreğimin ferahlaması ve 
böylelikle biraz keyf!enmem , 
eğlenmem için içiyorum. 

- Her akıam içer mi•iniı? 
- Tabii! He& ak tam muayyen 

zamanlarda gıdam ne kadarsa 
o kadar içer ve sonra ittahlı it· 
tahh, neş'eli neı'eli yemeğimi 
yer, keyfime bakarım! 

- Akşamları ne kadar içer• 
ainiz? 

- Yetmit bet··· Yüz .. 
- Ne :ramandanberi içersiniz? 
- Rahmetli annem &ldDğUa-

den beri ki şimdi tamam on do· 
kuz sene oluyor. 

- Anneniz ölmeden içmez· 
midiniı? 

- Hayır! Annem öldOğil za• 
man, ben yirmi Uç yaşımda idim. 
O ıamana kadar bir iki def• 
ağzıma içki ya koymuı ya kay
mamışhm. Fakat ıevgili anneci• 
iim ölOnce ıeodeledim, onua 
acı .. beni pek sarab. Zavallı he• 
nüz kırk iki yaıında toprağa dü· 
ınnce ben beynimden vuru1muıa 
d6ndOm. Oadaa 10ara kendimi 

avutmak için aktaaılal' 
başladım. ·ı abit başlı 
içiyordum. Bir iki seO• 
akşamlan okkalan d 
otuyordu. Sonraları y• 
bunu azalta azalta yet 
yfize indirdim. • 

- Fakat Efendim, il 
neticcıinde içkiye b 
slSylediğiniz halde bufl' 
ıevk aldığınızı, keyf da 
ıu Ye bunu sırf zevk 
için içtiğinizi iddia eldi 
ru mudur? 

- Evet, bir bakılll• 
değildir, IAkio o acınıo 

den uzun yıllar geços' 
ilk sıcaklığı kaybetmiştit-l 
anlatayım bilmem ki •. 
min ölümüeden sonra 
ay kadar hep içtiğim ZI 
onu anarak ağlardım. 1J 
ralan o acıyı anmak bil' 
tatlı gelmeğe başladı 
bir çok başka sebepler 
lan da karıJlı, hatta b 
bir iki de •fk macera91 
ve en ıoouoda da rakı, 

için bam başka bir f 
Bütün bu acı, tatlı, mayb 
pek hoş maceraların bir 
rine yığılmasından meyd 
mit habraları gönül okşa 
rek tazeleyen bir ıekiJd• 
her akşam gözümün öoU 
)andıran ıay rakıdır. A 
yormıyım efendim ? 

- Anlıyorum efendilll 
- ltt• itin eni de o 
Hele bir tane daha yu 

yım bakalım 1 

Ağahanın a 
Ağahan yer yüzündeki 

lerin ruhani reisi olduğu 
dur. Bu itibarla kendisi, 
bütün dünyaya dehıet 
aan Sabahın halefidir. H · 
da, Mısırda, Suriyede, 1-llV•ı 
kadar lımaili varsa hepsi 
nırcuına merbutturlar. 
ona para yetiıtirirler, o 
emrini dinlerler, onun a 
rmı alarak onunla tebe 
ler. Son poıta ile gelen 
gazetelerinin verdiği 
göre Ağahanın validesi 
lunu ve torununu görme) 
Londraya gelmittir. Keıı 
hanın babası Ali ıahm 
Ve hali hazırda seksen 
dadır. 

Deyli ektpres ıazet 
haıTİrİ onu ıu tekilde 

......,. ..... , 
yor: 

"Hanımın siyah göı1~ 
bir zeki ile parlamakta 1 

daki birkaç çizgiden .,_ 
htiyar olduğunu gö•''. 
bir §ey yok. Hanım, ibtl 

rağmen Ağahanın rİY~ 
Jsmaililer meclisi üzeri 
dir. Bu itibarla milyoııl 
onun nüfuzu altındadır~ 
beraber kendisi yaln.ıı tll 
rak kullandığı iki Hın 
likte ıeyahat ediyor.,, 

Balkanda 
Belgrat, 6 (A.A) _.re 

dan bildirildiğine g3 f 
ve civarında ilk karlat 

baılamııbr. 
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'Dokuz Sene Evvel " , 

nbulun k~;t~id.~ğ~ .. ·gÜ~ün bay~a~ı 
Boş durmuyorlar I 
···························-··································· 

Artık kızamık yok! 
~~f tarafı 1 inci sayıfada) 
~kı tarafını doldurmuıtu. 
ınç gününün çok güzel tes-

8 6nesi için birkaç gün evvel 
vede bir h 1 eyet tarafından 

rt ~e~hit edilmişti. Bu prog-
ucıbınce bütün m kt l e ep er 
hmet meydanında topla -

ve Taksime kadar giderek 
eçide iıtirak edecekti. 
ahleyin onda bütün mek -
Sultanahmette toplanmıı _ 
eri ve sivil liseler, ota mek
ve diğer mektepler kendile
tahsis edilen yerde bulunu-

dl Saat onda 
eo\m onda, Türk ordusun 

L-1 . c1·~· un .-u a gır ıgı zamanda b' a ır -

11 
jre loplar atılmıya başlandı. 

~idu kumandanlığının tesbit 
tirJ olduğu muhtelif yerlerden 

a top atıldı. Bu esnada li
bütün, küçük ve bü .. k 

cl"d"k 1 k yu ge-u u ça ara merası'm' l 
• ~J.I ı ea-
.,er. 

•11~~ ,k~ra ve deniz nakliye -
1 ı dakıka o]d kl ft' u arı yerde 

Bu suretle İıtanbulu bu ıa 
b kavuşturan şehitlerin batı -
' takdis edildi. 

u beş geçe resmigeçide itti· 
f ecek kıt'alar ve mektepler 

• hareket ettiler. 
b~vay yolu ile Alemdar 
, öğüt, Reşadiye ve Şişha ~ 

şundan çıkarak Taksime 
a1 .. ··d··ı yuru u er. 
e lerinde mızıkaları olan kıt· 

Hatipler ler geçmiye bat1adı. Evvela pi -
Şehir mecliai azasından Avni yade, istihkam, muhabere, süvari 

bey kürsüye çıkarak 9 yıl evvel- topçu kıt'aları büyük bir dikkat 
ki hatıralardan bahsetti. ve intizam içinde geçerken halk 

9 yıl evvel, tesadüfün deg~ il· mütemadiyen alkııhyor ve: 
b·· ··k b ' Y T k k . 1 . . uyu ir zeka ve dirayetin saye- - aşasın ür as erı ses erı 
sınde lstanbulun ve bütün Türk yükseliyordu. Bunlardan sonra 
şehirlerinin kurtulduğunu, ı 6 muntazam polis ve itfaiye te,kila-
mart h" 

1 
tı geçti. Bunları da darülfünun 

şe ıt ermin de azaptan 
kurtuld · talebesi takip ettı·. ugunu ı!ave etti. 

Ordunun mümesai1leri olan bü- Darülfünunun bir çok fakülte· 

Y
ük k el lerinden yalnız 35 erkek ve 3 kız 

uman anları ıelamladı. 
Avni beyden ıonra Darülfü • t~lebe resmigeçide i,tirak etmiş -

nun namına müderris Muılihittin tı. 
Adil bey kürsüye geldi ve bir nu- l Darülfünun talebesinden son -
tuk söyliyerek dedi ki: ra Galatasaray lisesi izcileri ve 

- Marmaranın engin aguğun- yeni teıkil edilen mavi elbiseli 
daki İstanbul elem1i ve feci yıllar küçük izciler geçtiler. 
felaket içinde yatıyordu. Bunlardan sonra da İstanbul 

9 sene evvel bu gün İstanbul lisesinin ve Kabataş lisesinin izci
yeni bir hayata kavu§tu. 9 sene leri geçtiler. 
evvel bu gün şu saatte, bin bir aı- Genç mektepliler bu yürüyüş
rın namua ve teref hazinelerini te çok muvaffak oldular. Nihayet 
omuzlarında tafıyan büyük Türk Erenköy kız liseai ile İstanbul kız 
ordusu al bayrağın tfığı ile latan· lisesi talebeleri, muallim mektebi, 
bulun gök kubbesinin altında Darüuafaka ve Davutpaıa ve Ka
Türkün biricik feyiz ve irfan men dıköy kız orta mektepleri aıraai]e 
baını ıtıldatıyordu. geçtiler. 

.. ~ugün .. yalnı~ lstanbulun değil Bunlar İçinde bilhassa kırmızı 
butun T urk mılletinin kurtuluş ceket beyaz önlük ve beyaz bere 
bayramıdır.,, giymiş olan Kadıköy kız orta mek 

Muslihittin Adil Bey bundan tebinin talebeleri cok alkıf landı -
sonra tarihten bir çok misaller lar. -
aldı. Türk ordusunu selamladı ni- Arkadan Mehterhane takımı 
hayet Büyük Gaziye hitap etti ve da geçti ve bunu esnaf cemiyetle
dedi ki: ri takip etti. Esnaf cemiyetleri hü· 

Tıp ilminin yeni bir kazancı: Bir serom 
ile kızamık hastalığı ortadan kalktı 

Fennin himmeti ile insanhk 
mühim bir hastalığı daha yendi. 
Kızamık, çocukJarm hayatını teh
Jikeye atan, onlara ıstırap veren 
hastalık larm biridir. Belki kıza· 

mık, kızıldan . ve difteriden fazla 
çocukları kırıp geçiriyordu. Se

nelerdenberi Avrupanın en bü
yük fen adamları, çocukları bu 
hastalıktan ~urtarmak için uğra
şıyor, sürü sürü tecrübeler yapıp 
yorlarrlı. Neticede bir serom 
keşfolunmutlur. Yapılan tecrü-

beler, bu yeni seromun kat'i ne
ticeler verdiği anlaşılmıştır. Loo
dra gazetelerinin verdiği malu· 

mata göre seromun tatbikinden 
a!rnan neticeler o kadar katidir 
ki bir iki sene sonra kızamığa 

uğnyan bir tek çocuk kalmıya
cak ve bu hastahk ancak tıp 
tarihlerinde anılacaktır. 

lngilterede sıhhiye nezaretinin 
kontrolü altında bu serom iki 
bin çocuğa tatbik olunmuş ve 
yüzde seksen beşi muvaffak ol
muştur. 

Doktor J. H. Brincker bu 
münasebetle şu sözleri söylemiş-

tir: 
"Kızamık meselesinin tas ta· 

mam halJolunduğunu söyliyebi
Jirim. Yalnız ufak tefek bazı 

teferruat kalmıştır. Bunlan da 
bertaraf ettik mi mesele yoktur.,, 

Tıp aleminin bu büyük mu
vaffakiyeti bütün dünyada derin 
bir sevinçle karşılanacaktır. Çün• 
kü geçen asrın başlanaıcından 
beri ikide birde kızamık hasta
lığı ortalığı kasıp kavuruyordu. 
Bilhassa kış mevsimlerinde bu 
salgın başlar. Onun için önn
müzdeki mevsimde lngilterede 
bu saJg1na karşı tedbir ahnacak 
ve çocukların bir zarara uğrama• 
ması temin olunacaktır. 

Yeni serom, istenen mıktarda 
herhangi asri hastanede hazır• 
lana bilmektedir. 

Tecrübe netıcesinde onun fe
na tesirler yapmadığı da görül
müştür • 

Londrada bu işle mşgul olan 
doktorlardan biri Sunday Eks
pres gazetesine şu beyanatta 
bu!unmuştur : 

••Yeni seromu çocuklara aıı· 
layoruz. Kızamığa uğrıyan çocu
ğu aşıladıktan sonra onu baıka 
çocuklarla düşüp kalkmaktan 
alıkoymaya ve yalnız tutmaya 
lüzum yoktur. Aşılanan çocuklar 
istedikleri kadar serbest dola
şabilirler. Yeni usul, yakında 
bütün dünya tarafından kabul 
olunacaktır.,, 

-,ıe .mektepler büyük bir inti-
o inde yürüyüşe devam eder· 

delenin iki tarafını kaplı • 
~Ik tarafından tiddetle al _ 

ordu. 

- Kalbimiz ıenin sevginle, ru- yük gün için üç büyük çelenk yap
humuz ıenin inancın ve imanmla bnmışlardı. Üç güze] kızın ta§ıdı
~olu ayaklarının bize gösterdiği ğı bu çelenklerden birisini kolor
ızde ölünceye kadar senin yanın- du kumandanı Şükrü Naili paşa - ::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.. -::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11111 

da ve seninle 1beraberiz.. ya, birisini de İstanbul valisi beye daki ordu mensuplarına ve diğer faza eden Paogaltı ve Ha
hcıoğlu barbiyelerinin Aokaraya 
naklinden sonra, Ankarada da 
admın Pangaltı harbiyesi olarak 
anılmasına reis Paşadan delilet 
rica etmitlir. Buna kolordu ku
mandanı Şükrü NaiJi P1- cevap 
vermitlir. Ordu haakkında bez
loluoan iltifata kartı miooetdar· 
hk hislerinin arzını istedikten 
sonra ordu ve şahsı hakkında 

Taksimde 
im meydanında Cümhu _ 

bidesinin önünde Gümüt _ 
giden yolun ağzında ku -
paıalarla hükumet erka-

'yük bi~ tribün konmuttu. 
"!a da bır kürsü konmuıtu. 

nm etrafındaki tramva Y yo-
yaya kaldırımı da polialer 

ından kordon çevrilmitti. 
tribünün yanından itibaren 
vre abidenin etrafını dol -

ftu. 
l on bire doğru üçüncü ko-
kumandanı Şükrü Naili pa
diğer kumandan paaşlarla 

1 valisi vali muavini, bele-
' eiıi ınuavinleri, Fırka idare 

reisi Cevdet Kerim beyle 
azaları ve latanbulda bulu-

lneb' ı uı ardan bir çokları ve 
nıecliai azaları tribünde ken 
e tah · b sıa edilen yerlere gel-

• atladılar. Tam on birde 
Yenin çel'k •wf l' k ı mıg er ı mızı a-
Cü h · m urıyet b"d . . -- .. 
ld'l a ı esının onu· 

ı er. T 'b·· 1 va]' . rı unde bulunan 11 -
ısı 'Ve b 1 d" .. 

f k 
e e ıye reısı Mu-

ır a id 
et K are heyeti reısı 

erın beyi l . . er e belediye 
muavını Halllit . _ 
at da b' . ve dıger ba· a ıdenın .. .. 

Muhı'tt• onune gitti-
ın ve C 

r •eh' evdet Kerim 
l' ır nanuna h 

iki çele . .. azırlanmış 
ngı cumh . . 

e k d 1 urıyet ahı -oy u ar. 
ndan sonra Harbiye k 
f d . . ~ nıızı a-

a ın an ııtıklal mar• 1 · .. , _ ~• ça ın-
. ~u~ meydanı dolduran halk 
ı ııtıklal martını d . b' . . erın ır 
ıçınde dinledi. 
. esnada lstanbulda bulunan 
1 ordu müfetti§İ Fahreddin 
da kumandanların ve vali 
bulunduğu tribüne geldi. 

Yalnız maaleaef ·kürsünün üs- takdim ettiler. Üçüncüsünü de zatlara kalbi muhabbetleri -
tüne ıes geniıletme aleti konul _ Cümhuriyet abidesine koydular. nin tebliğini emrettiklerini ve or

dumuza bir nevi tükran ifadesi 
olan bu ziyeffette hazır tulunmak
a mes'ut olduklarını söylemiş· 

madığı için halktan hiç kimse söy Program mucibince merasimin 
lenen aözleri ititemiyordu. birinci kısmı bitmİ§tİ. 

Resmigeçit başlıyor öğleden sonra 
Evveli. Haı:biye mızıkası ku _ Öğleden sonra on altıda bele-

mandanhk tribününün önüne gel- diye reisi ve ıehir meclisi azasın
di. Geçit havası çalarken, çelik dan, cemiyetler mümeaaillerinden 
miğferli, sert yürüyüılü, yarının ve fırka rüesasından mürekkep 
kahraman zabitleri munlazaıın a _ heyetler kolordu kumandanı pa _ 
dımlarla kumandan paıayı ıeli.m· §ayı makamında ziyaret ederek 
ladılar. Çoık alkıtlanan Har'biyeli- halkın ol"dumuza olan tükran his
leri Tıbbiyeliler, Eczacılar, Aske- lerini ·bildirdi. 
ri baytarlar takip etti. Büyük günün geceai Takaimde 

Bunların arkasından bembe _ tehir bandoau, Beyazıt meydanm
yaz elhiselerile bahriyeliler geçti. da a•keri bando çalmış ve bu su
Bahriyelileri halk dakikalarca al- retle halkın tezahüratına İ§tirak 
kıtladı. etmittir. 

Askeri liselerden temiz elbise- Gece 1 e yl n 
li ve muntazam yürüyüılü Kuleli Geceleyin şehrin muhtelif ta. • 
ve Maltepe liıeleri de önlerinde raflarında halk gece yarısına ka • 
kendi mızıkaları olduğu halde dar hava fişekleri atarak bir çok 
kumandanı selamladılar. Çok al- eğlenceler yaparak bu büyük gü _ 
kışlandılar. Nihayet Mehmetçik - nü tes'it etmiştir. 

Belediyenin ordu şere
fine verdiği ziyafet 

Vali Ankaradaki 
harbiyesi adının 

harbiyeye Pangaltı 
verilmesini rica etti 

Belediye tarafından kurtuluş 

bayramı münasebetile ordu tere -

fine dün gece Pera palasta hazır
lanan ziyafette Büyük Millet Mec
lisi Reisi Kazını Paıa Hazretleri 
riyaset etmiılerdir. Ziyafette Bü
yük Millet Meclisi Reis vekille -
rinden Hasan (Tırabzon), fırka 

grupu reisi A'i (Afyon), ls
tanbul meb'uılarından .A:bdtil -
hak Hamit, Sal&-h Cimcoz, Ziya, 
Sadettin, Yasıf, Giresun meb'uıu 

Hakkı Tarık, Af yon meb'uıu Ru
şen E!ref beylerle ordu ınüfettiti 
FahrcWrı, !$ th r:i Nai li, Şevki pa
şalar, vilayet teşkilatı mümeasille
rinclen ve en gene ve en küçük 
rütbeliden en yüksek rütbeye ka· 
dar ordu erkanından, zabitlerin • 
den birçokları hazırdılar. 

Ziyafetin sonlarında Kazım 

Paşa hazretleri, Reisicümhur Haz 
retlerinin bu gün kendilerine te -
lefone ederek, Lu ıı}a ' ette kendi
leri namına hazır bulunup bura -

lerdir. 
Bundan aonra vali ve belediye 

reisi Muhittin Bey Gazi Hazretle
rinin iltifatlarına ·kartı 9ükranla -
rının arzına delalet rica ettikten 
sonra hulasa olarak demittir ki: 
"Burada toplanmamız İstanbu -
lun ka•bi bir tükran ifadesi değil 
midir? Bazı tehirlerin umumi bay 
ramlar1 meyanmda hususi bay • 
ramları da vardır ki tarihAı · . ve ıç-
t'.mai kıymetlerile 0 şehrin husu _ 
sıyetlerindendir. fakat l t b • san u • 
lun kurtuluşu umumi k rt l 
bağlı olmak itibarile dahu u u~ 
b' a genıt 
ır mana ve ehemmiyeti haizdir. 

E b ' . 'lA ene 1 ıstı a ve esaretine düten 
İstanbul payitaht olmak boyun -
duruğundan çıkarken kurtuluıu -
nun ilk gününü idrak etmit oldu. 
Şimdi bu mazha.riyetinin saadeti· 
ni tebcil etmektedir. Ondan aon
ra lstanbul hars tarihinde de öyle 
hadiselere aahne oldu ki, yeni ne
siller bunun her gününü bir bay• 
ram yapmakta tereddüt etmiye -
cektir. Gazinin lıtanbula "Feyiz
ler ve ilhamlar yaratacağından 
şüphem yoktur.,, diye biten bü -
yük hitabesinden ao.u a harf in -
kılabı, tarih hazırlıkları, dil ku -
rultayı ~ibi büyük milli had•~,. -
ler .. Fakat bunların mübarek kay 
nağı nereıidir? Muhteıem, Türk 
ordusu değil midir? Ordu mü
tehassıs olduğu sahadan başka 
her marifet şubesine bukadar 

dlkışlayıcı, gönül alıcı sözlerin-
en dolayı sevindiklerini s6yle-

!°1ş, büyük harpten sonraki 
ışgal fecialarım birkaç keskin 
cümle He ve istiklil sanıını 
" büyük evladı ulu Gazi )'ıldmm 
gibi koştu, bir yıldız gibi parladı, 
ktırluluş bayrağını açtı. 20 inci 
asır tarihinde yep yeni ve ter
temiz bir Türkiye cümhuriyeti
nin temeli kuruldu.,. cümlelerile 
bülasa ederek öteden beri mil
letin sevgi ve emniyetini kazan· 
mış olan zabitlerin çalıtmakta 
oldukJarım söyJemiş,herne zaman 
vatan bir tehlikeye düıse ordu 
filen l<endini göstermiye hazır· 
dır diyerek de vali Heye ve temsil 
ettikleri lstanbul halkana de
vamlı saadetler dilemiştir. 

1'."utuklar pek alkışlanmış, hu
~usıl~ Şükrü Naili Paşanın dil 
mkılabında ordunun kıdemli 

ala~asını .~iJiyatile gösterir gibi 
temız, tabu Türkçe ile söylediği 
nutuk pek sevilmiştir. Ziyafet 
11 de bitmiştir. 

Uşak şeker fıtbrlkası 
tasfiye ediliyor 
Uşak ş~k~r fabrikası tasfiye 

muamelesı bıtmek üzeredir. Eski 
his~edarlarana yüzde yüz b•sae 
verılerek alakalRrı kesilecektir. 
Şu kadar ki bu hisselerin üç 
senede ödenmesi ihtimali vardır. 

kıymetli unsurlar vermiıtir.Ordu 
milletin özü, ta kendisi olan 
varlıktJr. 

Birinci hukuk relsllğl 
lstanbul birinci hukuk mahke

mesi reisliğinden çekilen Feyzi 
daim Beyin çekilmesi katiletmit· 
tir. Kendisi, dün adJiye dairesine 
oğrayarak arkadaılarile veda· 
Jaımııtır. 

Vali Bey aziz Türk çocukla
rının eşsiz , eritilmez Batku
mandanını selimlayıp sözünü 
bitirmeden evvel bir asır sine
sinde bir irfan ordusu muba-
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&fiil{SP.81t~itı 
Futbol v:e Güreş 

Bugün muhtelif yerlerde sayılı 
spor hareketleri var 

Bu günkü spor faaliyeti çok 
hareketlidir. Evvela Türkiye futbo! 
birinciliği maçlarına başlanacak
tır. lstanbul grupuna lstanbul, 
Bandırma, Kocaeli, Edirne şam
piyonları dahildi . Fakat Edirne 
gelmediği için müsabakalar lstan
bul, Bandırma, Kocaeli şampi· 
yonları arasında yapı lacaktır. Çe
kilecek numara üzerine bu gün 
iki takım karşılaşacak pazc.r gü
nü de bu günkü maçın galibi üç 
numaralı takımla maç yapacaktır. 
Neticeyi kazanan lstanbul gru
pu .şampiyonu olacak takım sah 
günü lzmire doğru yo'a çıkacak
ve gelecek cumadan itibaren iz
mirde toplanacak grup şam
piyonları karşılaşarak Türkiye 
futbol birincisini tesbıt edecek
lerdir. 

Bugünkü tasfiye maçı Kadıköy 
stadında yapılacaktır. 

Gı'iı eş 

Dığer mühim spor hareketi 
güreştir. Türkiye güreş birinciliği 
müsabakalarına iştirak edecek, 
olan Istanbul ve Ankara şampi· 
yonları bugün karşılaşacaklardır. 
Müsebakalanu yeri Şehzadeba
şında Ferrah tiyatrosudur. Mü
sabakalara saat altıda başlana· 

caktır. Bugün aynı zamanda bir 
kaç müsabakada bir türlü neti
cesi anlaşılamıyan Çoban Meh
met .. Himmet pehlivan arasın

daki -kati mtisabakanın yapılması 
ihtimali de vardır. 

Bu gün karıılaşak lstanbul ve 
Ankara şampiyonlarının isimleri 
şunlardır: 

lstanbul : Ali Rıza, Burhan, 
Münir, Saim, Şevki, Faik, Mus· 
tafa beyler. 

Ankara : Seyfi, Esat, Rafet, 
Hilseyin, Selim, Hüsnsü, Necmi 
beyler. 

lsku irn 
lzmirde Türkiye futbol birin

ciliği gibi Türkiye iskırim birin
cilikleri müsabakaları da yapıla
caktır. Bu müsabakalara lstan
bul, Ankara, lzmir iskırimcileri 
gireceklerdir. Müsabaka yeri 
Halkevi salonudur. Istanbuldan 
milsabakaya girmek hakkını alan
lar Suat, Nermin hanımlarla Ni
hat, Enver, llhamiF' uat, Halim, 
Rıza, Adil, Nihat, Orhan, Cihat, 
Mustafa, Kamil, Rıdvan Sefa, 
Nüzhet, Muammer, Cevat, Ek
rem beylerdir. 

Müsabakaların isimleri şunlar
dır: Hanımlar arasında flore, mil
li kılıç takımile lstanbul 932 ta
kımı arasında, ferdi kılıç, ferdi 
epe, ferdi flore müsabakları. 

Atletizn1 
Balkan oyt.nlarına iştirak et

mek üzre ikinci kafile de dün 
hareket etmiştir. 

iki atlete izin alınamadığı 
cihetle müsabakalara Semih, 
Mehmet Ali, irfan, Mehmet, 
Remzi, Fuat, Hilmi, t-laydar, 
Muzaffer, Ragıp, Besim, Cihat, 
Vebap, Şevkı, Suat, Şirin ve 
Sedat beyler g ireceklerdir. 

De11izde 
Bagttn 12 de Büyükdere yüz· 

me havuzunda su topu müsaba-

kalan da yapılacak tır. Müsaba
kalara lstanbul amatör takımlara 

arasında turnuva şeklinde yapıla

caktır. Turnuva galibe bir lrnpa 
verilecek tir. 

1llı'itte/lk 0/1111 yanlar 

Eugün Karagümrük s:ıh asında 
da müttdil< o~mıyan klüpler 
arasında t ertip edHen turnuvay a 
da başlanacaktır. 

Futbol turnuvası 
Bugün başlıyor 

Gayrı müttefik kulüplerin 
ikinci büyük turnuvaları bug ün 
başlıyor. Çukurbostandaki Halk 
stadyumunda bugün yapılacak 
turnuva maçları şunlardır: 

1 - Ediroekapı-Halıcıoğlu. 

2 - Kuşdili-Karagümrük. 

3 - Kanlıca· Kurtuluş. 

Bu itibarla, bugünkü ilk maç
lar o'dukça ehemmiyetli maçlar 
olacaktır. Birinci maçı Hahcı
oğlu'larla yapacak o lan Edirne· 

l"apılılar, şimdi geçen turnuvada 
kendilerini gösterdiklerinden da

ha kuvvetlidir. Çünkü Edirne
kapılılar geçen turnuvadan son
ra Mimarsinanlılarla birleşn:.işler 

ve o vakitten beri iki kulüp bir 

arada çalışmıya başlamış1ar ve 
bugün gayrı müttefikler arasın· 
da oldukça kuvvetli bir mevki 
almışlardır. Halıcıoğlulara gelin
ce : Bunlar eskiden beri çok 
sert ve atik oynamakla tanın-

mışlardır. Geçen turnuvadan beri 
kuvvetlerinin derecesi ne hale 

geldiğini bilmediğimi7. için bu 
maçı hangi tarafın kazanacağı 

şimdiden pek kat'iyetle kestiri
lemez. 

ikinci maçı Kuşdililerle yapa
cak olan Karagümrüklüler için 
ise neticeyi şimdiden tahmin 

kabildir. Karagümrüklülerin kuv

vet derecP.leri malumdur. lstan
buldaki gayrı müttefıklerin şam-

piyonu olan ve son zamanda 
birinci sınıf federe kulüplerle 
boy ölçüşen Karagümrilklüler 

biç şüphesiz Kuşdilileri yene
ceklerdir. Fakat esas~n çok 
tatlı, çok hoş bir oyun oynuyan 

Kuşdililer eğer bu maçta g eçen 
seferkinden daha kuvvetli orta-

ya çıkarlar ve daha canla başla 
oynarlarsa şampiyon takrnıa her 

halde çok zahmet çektirebilirler. 
Gönül ister ki çok güzel bir 
oyun tarzına sahip olan Kuşdili 

gençler Karagümrüldüler karşı
smda iyi, parlak bir netice al
smlar. 

Üçüncü maçı Kurtuluş'ularla 
yapacak olan Kanlıcah lar için • 
de diyebiliriz ki henüz şimdiye 

kadar kendilerini hiçbir sabada 
göremediğimiz bu oyuncu'ar 
Beyoğlu tarafının Kurtu 'uş'ular 
gibi çok buvvetli bir t akımı 

karşısında kendilerini futbol 
efkarı uıcumiyesine ilk defa 
olarak gösterecekler ve onların 

futboldaki dereceleri ancak bu 
gün belli o!acaktır. eu maçların 

tafsilAhnı yarınki gazetemizde 
göreceksiniz. 

Ev enenler 
Beyoğlu belediye 
da ·resinde birhaf
tada ev enenle rin 

isimleri 
1 - Beyoğlu Şehit Muhtar Bey cadde -

sinde 131 - 5 numıırada Mıgırdiç l~erlmC3l 
Zabel Alls hanım ile ayni hnnedo mukim 
tüccardan Hıı.cl Min:ıs oğlu Agop efendi 1 
tcşrinievclde. 

2 - Beyoğlu Eskişehir Ayatana11 soka -
ğındıı :?7 numarada Yuvaldm kerimesi Argl· 
Uta hanım ile Kurtuluş Tuzcu sokağında 

makinist Kosttıntln oğlu Nlgltas Patrik c -
!endi 2 teşrlnievclde. 

3 - Niştmle.ş Kuyumcu sokağında 36 nu
mnradıı. Viçen kerimesi YUncUyan Ellze ha
nımla NiJantıı..5t Kuyumcu sokağında numa
ra 34 te mukim Agnj:ın oğlu Vidal Narh e
fenıll 2 teşrinicvelde. 

4 - Şişli Mecidiye köyU Mecidiye soka
ğında bllA numara Mehmet kerimesi Havva 
.Muzaffer hanımla Mecidiye köyUnde Hnlk 
soktığında 5 numarada 60för KAmll efendi 
oğlu Ali Rıza efendi 3 te~rlnievelde. 

S - mısımp:ı.ı;mda Flşmıı.nlyc sokağında 

34 numarada lsm:ı.U lccrlmcsi Hikmet MU
rUvvct hs.nımla Kasımpap.d:ı Pişmaniye so
kağında 34 numarad:ı makinist Recep oğlu 
ımmıı efendi 3 teşrl::ılcvelde. 

6 - Beyoğlu Tellal ba.,I ııoltağmda 7 nu
mnr:ıda Tahir lterlmesı Pcscndide Hantmla 
Hasköy SUtlUce Ayazma sokağında 57 nu -
mnrnda mUteko.lt RU.:Jtu bey oğlu Ahmet 
Fahrettın efendi 3 teşrlnlevelde. 

7 - Beyoğlu Emckyemez Okçu Musa 
sokağında 56 - l l numarada 1sıı.k kerime
si Çobe Hastny hanımla Bevorı-1u bUyUk 
Hendek sokağtnda 4& num:ır:ıda komisyon
cu Avrnm 0:1u Sıımoil ekndi 3 te~rlnlevcı

de. 
8 - Hasköy Keçccidere sokağında 2 nu

marada lsnk efendi kerimesi Vnntura lıa -
nnnla Hasköy Keçeci Dere sokağında 2 nu
marada mütekait Rafacl o~lu :Mişel efendi 
S teşrlnlevelde. 

8 - Haslcöy Keçecldercı camı sokağında 

21 numarada SUleyman efendi kerimesi Hay 
:rtyc hanmıla Hasköy Kcçecldere cami soka
ğında polis Mustafa o~lu Ali efendi 3 tcıı
rlnicvclde, 

9 - Ha.slcöy Okmeydanı sokağında 133 
numaralı Eyüp efendi kerimesi Şahvar ha
nrmla Hasköy Olmıcydanı 133 müstahdem 
İhsan o~u Enver efendi S tcşrlnievelde. 
10 - Galata Şnhlrull sokağında 37 numara
da Buhur kerimesi Roza Menam hanımla 

Galata Şa.hlruU coka.ğında 37 numarada a
mele Sa.ten oğ1U 1.Mık dendi 3 to§rlnlevelde. 

J ı - ln9p.ö ÇçdirJl)'c sokağında 34 nu
marada Mlyalkon kerimesi Meryem hanımla 
1n6nU Ccdidiye soltağındıı 34 kunduracı 
Hrunparsom oğlu Knprlcl efendi 8 tcşrinie
velde. 

12 - B!lyoğlıt Tunus bey sokağında 20 
numarada Ohanes kerimesi Alls Aslanyan 
hanımla Yunus bey soka!hnda 20 numarada 
lcuma.ş boyncw Snhıı.k oğlu Slmon efendi 3 
tcşrlnlevelde. 

ıs - Beyazıticedit sokal\'mda 9 numarada 
Osman Nuri kerimesi Adalet hanımla Be -
:roğlu Hacı Mansur sc,kağındn ( numarada 
lise mUdilrli Saffet Kcmaıettln oğlu Suat 
Kemalettin bey S tcşrlnlcvclde. 

14 - Beyoğlu Tomtom mimar sokağın· 
da 12 numa.rnıla. Yasef lcerimesl Refika ha
nımla Beyoğlu Tomtom mimar sokağında 
12 numarada ustabaşı Frans Albre§t oğlu 

Firedelik Fiyat efendi 3 tcşrinlevclde. 

115 - Galata Hacı Mıhımihı mahallesln
de Morls Adel kerimesi Atal Eliz hanımla 
Galata Hacı Mıhımııu mo.halleslndc komls -
yoncu taran o[llu Anlln Çorsko efendi 4 tcş· 
rlnlevelde. 

16 - Beyoğlu Parmakkapı aoknğında 26 
numarada. Ahmet kerimesi Rukiye hanımla 
Beyoğlu Parmakkapı caddesinde 26 numa -
rnda. kasap Osman oğlu HUse~1n efendi 6 
tcşrlnlevclde, 

17 - Beyoğlu LUlecl Hendek sokağında 
108 numnrıı.da Yüncü kerimesi Cl\·ana ha -
rumla Beyoğlu LUieci Hendek 108 duvarct 
Çıfıt oğlu Amlko Çibrto efendi 6 teşrini -
cvelde. 

18 - Beyoğlu GümUşsuyu caddesinde 
1 numarada Apostol kerimesi tstarenola ha
nımla Beyoğlu GUmiişsuyu 1 numarada ku
yumcu MUhürdn.r oğlu Boğos efendi 6 teşrt
nievclde. 

l 9 - Beyoğlu Ko.ıncrhatun mahallesin -
de 10 numarada Dimltrl kerimesi Eteni ha
nımla Beyoğlu GılllUk sokağında 10 n uma
rada bo.tn Hacı Yorgl oğlu Nlkola efendi 6 
tcşrlnlevcldc. 

~O - Galatada Şa.hkull Cerrahpaşa so -
knğında 2 numara.da Nesim efendi kerime
si Mrranto h:ınımla Şahkuli Ccrrahpaşa so
ltağında. 2 numara.da ltü!ecı D:ıvlt oğlu ls
rall efendi 6 tcşrlnl"velde. 

21 - Şişll BUyilkdcrc caddesinde 391 nu
nıarnda Art.anı l~erimc:i Nuvart hanımla 

Şişli BilyUkderc caddesinde 391 kolacı Kir· 
kor oğlu Kamil< efendi 6 teşrlnlcvelde. 

!:2 - Kasımp:ı5ada Hacı HUsrev mezarlık 
sokağında 4 numarnd-ı Suphl cfendl kerl -
mest Fatm:ı hanımla Hacı HUsrcv mezarlık 
4 bahçıvan Na.zır oğlu' Seyfeddin efendi 6 
tesrlnlevelde. 

23 - :Fcrlköy Orta kapu sokıı.ğında 19 
numarada Ömer kerimesi Mihriye hantmlıı. 

Ferlköy Ortakapu meydanı bilG. Bomontı a
me:lcslndcn Murtaza oğlu İzzet dendi 6 tcş
rlnlevelde. 

24 Pangaltı Fotln efendi sokağında 97 
- 99 numaralı ap:ı.rtımıı.nda Necati erendi 

Kast mı , değil mi ? 
····························································---······ .. 

'' Ertuğrul ,, yangı 
Ertuğrul sahibi ile diğer iki 

neden tevkif edildi ? 
Bahçekapıda "Ertuğrul,, ma

ğazasile "Altınçizme,, kundura 
mağazasının ve bir terzihanenin 
bu lunduğu binada, bir hafta ev
vel çıkan yangından dolayı "Er· 
tuğru l ,, mağazası sahibi Nihat 
Beyle "Altıoçizme., sahibi Onof
ri ve terzi Hiristo Ef. lerin tev· 
kif edildiklerini dün yazmıştık. 

Bu yangın, gece yarısına doğru 
çıkmış ve söndürmek için yeti
şildiği zaman, içerde kavanozla
ra konulmuş talaşlar görülmüş

tür. Bundan başka, mağaza
ların akşam saat on dokuzda 
kapanmış olmasına göre, yan
ğınm saat yirmi dörde doğru çık
ması, uyanan şüpheyi arttırmış, 

ayrıca Ertuğrul mağazasındaki eş

yanın 80,000 ve Altın çizmedeki
lerin 3,000 liraya sigorta edilmiş 
bulunması da işi bir kat daha 
mühim göstermiştir. 

Bu sigorta muameleleri pek 
yeni olarak yapılmamıştır. Bir 
kaç seneliktir. Binaya yeni taşı-

nan terzinin eşyası si 
ğildir. Ancak, yanğıo 
mına en yakın taraftall 
dan terzinin vaziyetinill 
surette araştırı l ması 

miştir. 

Yanıgın, kapılar k• 
bir kaç saat sonra nasıl 
çıkmış ? Y anğının çık 
talaşlar ne müna~ebetle 
miş ? Y anğın söodO 

sonra hatıra gelen bO 
tahkikatın derinleştirillll 

ettirmiştir H adisenin 
şahidi, yoktur ve bUtlt 
hadiseden sonraki ilk 
Adliyeye intikalinden 
safhalar neticesinde, 
hakiki vaziyet belli ola 
içinde . kast olup olmıd 
varsa, her üç mevkufull 

kadar bulunup bulun 
anlaşılacaktır. 

Şimdi ki halde, ilk sa 
dan ibarettir. 

Tarih cemiyetine birva 
kitap hediye eden 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

Profesör Zajti Francz ile görü
şurken kendisine dil inkılabı 
hakkında şu suali sorduk : 

Yeni bulunacak kelimelerin 
halk arasına yayılabilmesi için 
sizce en kolay usul nedir? 

Yeni bulunacak kelime, 
halka, kendisi tarafından anla· 
şılabilecek bir lisanla yazılmış 

şiirler arasmda kullanılırse, ko· 
laycacık öğrenilir, ve yapılır. 
Zira, bir şiiri ezberleyip hatır

lamak, kelime ezberlemekten 
daha kolaydır. Sonra bu kelime 
edebiyat vasıtasile yayılır. Bil
hassa gazetelerin bunda çok 
yardımı olacağı tabiidir. Eundan 
başka bu yeoi kelimeler, mek
teplerde çocuklara öğretilir, ço
cuklar da ailelerine söyliyerek ............................................................ ······················································-···· 

kerimesi Suo.t hanun ile F otin efendi 
sokağında 97 - 99 numarada doktor SUley
man efendi oğlu Klztm bey 6 teıırinievclde. 

25 - Fatih cedit ayazma sokağında 9 
numaralı h:ınede Hamza efendi kerimesi 
Havva hanımla Tophane lıyas çelebi soka -
ğrnda 2 numarada hamal Yasin oğlu Cafer 
efendi 6 teşrlnlevelde. 

26 - Galata Kemnnkeg caddesinde 35 
numarada Yordan kerlmeal Katrina hanımla 
Galata Kem ankC§ sokllğında 35 numarada 
peynirci Nlkoll oğlu lstavrl efendi 6 te~rl· 
nievelde. 

27 - Ayaspaşada yeni kibar sokağında 

5 numaralı hanede Apik efendi kerimesi 
Vlktorya hanımla Ayaspnşada yeni klb:ı.r 

sokağında 5 numarada gUmrUk komisyon -
cusn H üseyin Cemal bey oğlu Mehmet Ke
mal bey 6 t e:rlnleveldc. 

28 - Bedrettln Osman Ali Arpa soka -
ğında 20 numaralı hanede Yorgl efendi ke
rimesi Eleni hanımla Bcdrcttin Osman Ali 

baba sokağında 20 numarada demirci Vasll 
oğlu 'Baki efende 6 tcşrinieveltlc. 

29 - Cihangir sokağında l 7 numarada 
Sabri efendi kerimesi Zübeyde hanımla Be· 
yoğlu Cihangir sokağında 17 numarada 
ressam Niyazi efendi oğlu İbrahim Haşim 
etcndl 6 teşrlnlevelde. 

80 - Beyoğlu Tomtom sokağında 50 nu
mara.da Pandell ker imesi Lldye hanımla 

Pıı.ngaltı Rus sokağında 102 numarada ko
rnlsyoncu tUcco.r Clran o!tlu Kosta Hnmll e
fendi 6 te~lnlevclde. 

31 - Çukurbostanda H 9 numarada Meh
met elendi kerimesi Cavide hanımla Beyoğ

lu lstllıU\I caddesinde 4611 numarada opera

tör İbrahim Halil Bey oğlu Süleyman Sa
mi bey 6 teşrlnievelde. 

bunlarıtı yayılmasına 

ederler. 
Bir kelimeyi, biç bir 

tek baıına olarak ay 
ru ve kabil değildir. 
kak bir yerde kullan 
tile onu aşılamak kabil 

ilmi ıstılahlara gelinceı 
kitaplarda yazarak. pr 
tarafından kullanarak 
güçtür. En doğrusu, gı 
yezılacak ilmi makalel 
lanroaktır. Mesela, bir 
alimi, gazetelere yazac• 
lelerde bu kelimeleri il 
o kelime, aştanmış 
Radyo da bu iş için çolı 
bir vasıtadır. 

- Macaristanda ne 
ler kullanılır? 

- Yukarıda söyled' 
lerle beraber, orada 
nilen umumi yerlerdeo 
ve güftelerle yaparJardlı 
ile ortaya atılan bir 
bir daha halkın akhnd•' 
sı milmkün değildir, 

kalır. 

Profesör Zajti Ferell , 
da da söylediğimiz •' 
Hz. nin misafiri olaralı 
sonra, Ankaraya gid 

Bir otomobil 1' 
nıo mubake 
Zencilıkuyuda 0 

"' 

filmi çevrilirken ~to 1ı 
rilmesi yüzünden bır 8 

b'risi yaralanmış .,ed•~ 
kullanan 11 DarUlbe 
Talat beyin Istaob0~, 
mahkemesinde ııı0 

başlanmışh. bl 
Fu muhakeme, d• 

1 
miştir. Dün yine da9•1 
yapılan son keşfin r•P, 
diğinden, mubakedle 
dördüncU perşembe 
on üç buçuğa bır•lı 
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Ekalliyetler meselesi Aranıyor 

Bu hususta mjJJetler cemiyetinin altıncı 
komisyonunda yapılan teklifler 

~ Cenevre, 6 (A.A) - Milletler 

$elan.ildi dibağ Nuri Efendi mahdu 
mu Nihat Beyin kendisini alakadare 
den mühim bir iş hakkında görüşmek 
üure Istanbulda Yenipostahane ar
kasında Basiret hanmda 12 numara. 
da Edip Seydi Beye müracaat etmesi 
rica olunur. 

cemiyeti bliyük meclisinin altın· 
cı komisyonunda ekalliyetler 
meselesio:n müzakeresi sırasında 
Almao murahhası akal!iyetiere 
ait meselelerin hallinde meclise 
ve üçler komitesine muavenette 
bu'unmak üzere hlikümetJerden 
mi.istakıl yardımcı bir heyet 
vficuda getirilmesini teklif et
miştir. 

Norveç, Felemenk ve Danı
marka mi.imessilleri akalliyetlere 
ait muamelelere çabuk bakıl
ması lehinde bulunmuşlardır. 

Norveç murahha~ı, meclisin ve 
üçler komitesinin daimi surette 
temas halinde bulunmalarını te· 
menni etmiştir. 

Macar mümessili, komite tara· 
fından Yerilecek kararlarm netir 
ve ilADI keyfiyetinin daimi bir 
usul ve kaide ittihaz edilmesi 
JAz:ım geldiği fikrinde bu!unmuş
tur. 

M. Zaleski, Yugoslavya mü
messilinin beyanatından bahse· 
derek muamele şeklinde berban

~ gi bir değişiklik yapılmaması la
zım geldiğini söyJemiş, bu hu· 
susta müzakereye fİrişmeği ka· 
bule hazır olduğunu ilave etmiş, 
fakat böyle bir milzakerenin 
akalliyetlerin himayesi için mut-

tarıt bir usulün her hükumet ta
rafından kabulünü şart koşmuş· 
lur. 

M. Zaleski beyanahna şu su
retle devam etmiştir: 

"Bununla beraber hükumetin 
mahiyeti azçok değişmiş daimi 
bir komisyon vücuda getirilmesi 
hakkındaki teklifi kabule imkan 
göremez.,, 

M. Zaleski aJhncı komisyonun 
muahedelerin himayesi altında 

bulunmıyan akalliyetJere taalluk 
eden hallerde pek faydalı ka
rarlar verebileceğini de sözlerine 
ilave etmiştir. 

8ulgar mümessili M. Muşanof 
yardımci bir heyet teşkil edilme-

sini temin edeceği faydayı ehem
miyetle kaydedilmiş akalliyetlere 
ait muamelelere daha çabuk ba· 

kılmasını ve üçler komitesinin 
vereceği kararların daha geoit 
mikyasta neşrolunmasını iste
miştir. 

M. Mişanof beyanatına şu su· 
retle nihayet vermiştir. Akalli· 
yt.tler meselesi Balkanlar için 
hayati bir mahiyeti haizdir. 

M. Muşanof, Alman, Norveç, 
ve Felemenk murahhas heyetle· 

rinin tekliflerini de kabul etmiş· 
tir. 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

13259 nunıaralı kararname mucibince ya başa baş takas ve 
yahut bedeli Türk par asile tediye esaıma göre 12-1O·932 çar
ıam ba günü paz:arhkJa aşağıda cinsi ve miktarları yazılı eşya 
satın alınacaktır. 

Nevi 
Kırmızı tipo mürekkebi 
Yeşil ,, ,, 
Kahve 

" 

Miktan 
400 Kilo 

400 •• 
300 

Kırmızı lito ,, 20" 
Kahve JA[ı ., 

n 

K " ,, 'j •• 

ırmızı otomatik 45 y ·ı .. ., 
. eşı " " 80 " 

Beyaz ,, ,, 200 ,. 
Sıra mala san yıldız toz 600 ,, 

Taliplerin şutnameyi gör r.ıek için her gün ve pazarlığa işti· 
rak için de ~o 7 1/2 teminat akçcferini hamilen o gün saat JS 
te Galatada Mübayaat komisyonuna müracaatla11, (5~35) -
Deniz Levazım Satınalma 

Konıisyonundan: 
50000 kilo sabun: Kapalı zarfla münakasası: 15 Teşrinievvel 932 

Cumartesi gtinil saat 11 de 

SOOoo Pirinç: Kapalı zarfla mlinakastııı: 15 Teşrinievvel 932 
" cumartesi günü saat 13,S da 

126()() ,, Zeytinyağı: Kapalı zarfla münakasası: 15 Teşrinievvel 
932 saat 1 S te 

1000o ., Bulgur: Açık münakasaıı: 16 Teşrinievvel 932 pazar 
günü saat 11 de 

60000 ,, Kuru fasulya: Kapalı zarfla münakasası: 16 Teşrinievvel 
931 pazar günü saat 13,Sda 

42
000 ,, Toz şeker: Kapalı zarfla müoak2sası: 16 T~§tinievvel 

932 pazar günü saat 15 te 4oooo ,, Nohut: Açık münakasası: 16 Teşrinievvel 932 pazar 

30000 
günü saat 16 da 

,, Makarna: Kapalı zarfla mUoakasası: 17 Teşrinievvel 
20000 932 pazartesi gilnO ıaat l lde 

" Kuru üzüm: Açık münakasası: 17 Teşrinievvel 932 
47 pazartesi gilnli saat 14 te 

OOO " Zeytin: Kapalı zarfla mü na kasası: 17 Teşrinievvel 932 

M .. . pazartesi günü saa~ 15 te. 
d varmara Ussu Bahri ve Kocaela Müstahkem Mevkı Kuman-
anhgı efradı için lüzumu olan erzakın cins ve mjktarluile ihale 

gii~e~ .yukar~a gösterilmiştir. işbu erzakm şartnamelerini gör· 
ıae ııtıyenlerın her gUn ve vermeğe talip olacaklarm da müna· 
kaıa gftn ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 
Kasımpa~a'da Den:z Levazım Sabnalma komisyonuna müracaat· 
ları. (4946) 

lıtanbul 4 üncll icra memurlu· 
ğundan: Temamı 1000 lira kıy· 
meti muhammeneli Mahmutpap 
mahallesinin Nuru Osmaniye cad-

desinde cedit 106 No. lu perukir 
dükkinımn temamı açık artırma-

ya konulmuş oiup ıartoamesi 
6-1Q.332 tarihinden itibaren her
kes tarafından görüleceği gibi 
14-11-932 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14 dea n ye 
kadar dairemizde açık artırma 

ile sablacakhr. Arbrma bedeli 
muhammen kıymetini yUıde 75 
ini bulmadığı taktirde en ıon 
artıranın taahüdü baki kalmak 
üıere 29-11-932 tarihine müsadif 
sala gilnU saat 14 den 17 ye ka
dar dairemizde yapılacak artır· 
masında gayri menkul en çok 
artırana ihale edileceğinden ta
liplerin muhammen kıymetinin 
yüıde yedi buçuk nisbetinrfe pey 

akçesini veya bildiği bir banka· 
nrn teminat mektubunu hamil 
bu'unmaları laz:ımchr. Müterakim 
vergi ile vakıf karesi belediyeye 

ait tenvirat ve tanzifat rüsumu 
müşteriye aittir. 2004 No. Ju icra 
ve iflas kanununun 126 mcı mad
desinin 4 üncü fıkras1Da tevfikan 
bu gayri menkul üzerinde ipo· 
tekli alacaklılar ile diger aJika-
daranm ve irtifak hakkı sahip· 
lerinin bu haklarım ve hususiyle 

faiz ve masarife dair olan iddi
alarını evrakı müsbiteledyle 20 

gün içinde bildirmeleri aksi halde 

hakları tapu sicilleriyle sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaş· 

hrılmasmdan hariç kalacakların
dan alakadaraoın işbu madenin 

meıkilr fıkrasına göre hareket 

etmeleri ve daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 927-159 doı
ya oumarasiyle müracaatlara ı!in 
olunur. (4661) 

latanbul l\lahkemei Asllye Birinci Ti· 
caret Dairesinden: Mııhkcmcce satılma· 

sına karar verilmiş olan ve Galatada 
Perşembe Pazaonı.la Kuyumcu Sokağın· 
da 7 No. lu ardi)'ede mevcut bulunan 
bobinlere sanlmış tahminen . O ton anci
muvanlı kurşun tellt<r birinci arttırmadı 
1 ıymcti muhamminesinl bulm:ıdqı cihetle 
satılamn<.lı~ındnn talip olanların ikinci art
tırma gtinil olnn 12-10 932 tıırlhinc mil.;;a 
dif Çarşamba !!;Ünü saat l O dnn l 2 ye badar 
mahallinde hazır hulunmalıın ilAn olunur. 

Istanbul Asliye Mahkemesi 
Üçüncü Hukuk rlairesinden: 
Dikran Pasparyan etendi vekili 
Avukat Oonik efendi tarafından 
mumaileyhin karısı Madam Fani 

aleyhine şiddetli geçimsizlik se
bebile açılan boşanma davasın
dan dolayı cereyan eden ımuba· 
keme neticesinde : Mumaileybi
manın boşanmalarına ve baba 

nezdinde olan çocuğun veli.yet 
hakkının istimalinin babaya 
tevdiine ve mahkeme masrafının 
mOddaaleybe aidiyetine 1- l O· 932 
Tarihinde verilen karara havi 
sadır olan 4 • 10 - 932 tarih ve 
892 No. Ju ilamın ikametgahı 
m~çbul bulunan Madam Faniye 
ilanen tebliği tensip edılmiş ol· 
malda tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilam suretinin mah· 

keme divanhanesine tali t edil· 
diii ilin olunur. (4659) 

Savıfa 11 

Manisa Belediyesinden: 
Sehrimize isale ve tev

zi edilecek 419 bin lira 
keşifli su işi 22-10-932 
tarihine müsadif Cu
martesi günü saat on 
beşte belediye dairesin
de pazarlıkla ihale olu
nacaktır.ihaleden sonra 
belediyece Ziraat Ban
kasından istihsal oluna .. 
cak teminat mektubu 
müteahhide verilecek
tir.Taliplerin münakasa 
şartnamesinde yazılı 
evrak ile mezkfır saatte 
Manisa belediyesine 
müracatları lüzumu 
lan olunur. (5275) 
f _________ ı:> __ e_v __ ıe __ t __ ı::>_e __ rn __ ı_r_y_o __ ı_ıa __ r_• __ •_ıa __ n_ı_a __ r_ı ______ _.( 

20,000 m1 oksijenin kapalı zarf usulile mUnakasası 23- 10-932 
tarihinde Aokara'da Umumi MUdlirlük binasında yapılacaktır. 
Fazla t•fsilAt, Haydarpat• ve Ankarada idare veznelerinde liçer 
Jiraya •atılmakta olan ıartnamelerde yazıhdır. (5220) 

idaremiz için pazarlıkla satm ııhnacak olan 17) kalem Silo 
için elek Hfı, tuzruhu, Balota kayışı, kordon tel, 90 ton buıusi 
demir, 2000 adet ege, ve saire gıbi muhlelifülcins malzemenin 
~azarhğı l O-~ O- 932 tarihine milsadif pazartesi günü mağazada 
ıcra kıhnacagından taliplerin yevmi mczkürda saat 9 dan 11 e 
kadar iıbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki 
malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde aınlmıf olup nll· 
mune getirilmesi icap eden maJzeme için pazarlık gilaü nümune· 
lermin beraber getirilmesi, nilmuneıiı teklifJerin kabul edilmiye
ceği ilin olunur. (5298) 

lstanbul Evkaf MUdilrlilğü Hanları I 
Müzayedeye vazolunan emlak 

Moddeti icar 
1 - Babçekapıda dördlincil vakıf han Hma katta 93:i Mayıs ga• 

31 No. oda yesinc 
2- Bahçe kapıda dördOncii vakıf han ikinci katta 933 Mayıs ga• 

35 No. oda yesine 
3 - GaJala Mehmetali paşa hanı zemin katta 933 Mayıı ga• 

39 No. yazıhane yesine 
4 - Kasımpafa, camii kebir. Tlirabi baba S. 5 933 Mayıs ga• 

No. dükkan yeııne 
5 - Çarşıda zennecilerde 36 No. dükkio 933 Mayıs ga· 

ycsioe 
6 - Beyazıt, sekbanbaşı Yakupağa, fırın S. 2 - 6 933 Mayıs ga• 

No. kemer mahalli yeıine 
7 - Üsküdar, Rum Mehmetpaşa, tekke babçesin· 934 Mayıs ga· 

de dükkAn yesine 
8 - Fatih, Beyceğiz, nişancada Mescit arsası ve 934 Mayıs ga· 

baraka yesine 
9 - Tophane, hmtım, yeni çarşıda 144 - 138 No. 935 Mayıs ga• 

dilkkln ye.sine 
Müddeti mOzayede: 10/T.evvel/932 pazartesi günü 
BaJAda muharrer emlAk kiraya verileceğinden müzayedeye 

vazolunmu,ıur. TaJip!erin yevmi ihale olan son gDnOn saat on 
beşine kadar Evkaf mildürlllğünde akarat kalemine müracaat• 
!arı. (4916) 
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ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, saf hilesiz ve 

buğdayı nişastasile yapılan maballebi ve tatlıların nefasetine payan yoktur.-Heryerde Hasan 

bir gıdadır. Kemikleri ve vücudu kuvvetlendirir. Çocukların 
nemasına azim faideler temin eden Hasan bezelya, merciaıek. 
tates, arpa özü unlarından yapılan yemekleri çocuklarınıza 'le 

hassa hali nekahatte olanlara yediriniz. Hasan pirinç özü ve 
markasına dikkat Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

Dokt 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları mUtehassUII 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şifa. yurdu 
15-18 Beyoğlu, lstiklAl caddesi No. 193 

(Opera Bineması kar§uıı) 
Tel. 4,2221 - 4,1960 

Doktor 
Arlstldi 

Muayenehanesi: 
Eminönü: EmlnönU ban 3 üncü kat No.8 

Doktor 
A. Kutiel 

Cilt ve zUhrevt hastalıklar tedavihanest 
Karaköy börekçi frrını sırasında 34. 

Diş doktoru 
Arşak Silrenyan 
Beyoğlu İstikla.ı caddesi numara 303 
Mısır apartımanı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 -13 ve 15 -17 

ye kadar. Telefon 4042-1 

Paris Tıp FakUltcsi mezunu 
Cilt ve zührevi hastalıklar mUteha.ssısı 

Doktor 
Bahattin Şevki 

Babıali caddesi Meserret oteli karşısında 
Avni Bey apartımanı 125 Sabahtan 

Akşama kadar 

Doktor 
Balıkçı yan 

Muayenehanesi: Beyoğlu mektep sokak 
No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Doktor 
Emin Şükrü 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

lstanbuJ Sultanmahmut türbesi, Babı
a.ıı caddesi, No. 10. Telefon muayeneha

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
"Her gün öğleden sonra saat 14-18,, 

Urolotl - Doktor 
Feyzi 

Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıkları 
mütehassısı 

Beyoğlu, İ8Uk1Al caddesi Elbamra 
apartıman No. 3 Her gün öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Urolol • Operatör doktor 
Fuat Hamit 

Burun, mesane ve idrar yolu 
hastalıkları mUtehassısı 

Muayenehane: TUrbe, Mahmudiye cad
desi. No. 10. Telefon 22622 

Beyoğlu ikinci noterliğine 
Efendim: 

Doktor 
Hasan Basri 

Muayenehane: Edirnekapı Acıçeıme so
kak No. (9) "Her gUn saat 15-18 e 

kadar hasta kabul olunur 

Operatör Doktor 
Halil Sezal 

Divanyolu · Doktor Emin Paşa sokak 
numara 20 Muayene 1188.U: 13 - 18 

Telefon 23390 

Urolol Doktor 
Hakkı Rilştil 

İdrar ve Tenasül yolları blrincl smıt 
mütehassısı: "PARİS,, den Diplome 

laUklAl Caddesi Yıldız apartıman 
No. 322 

Doktor 
Horhorunl 

Muayenehanesi: Eminönü Valide kıraa -
tanesi yanında. Tel: 4303 lstanbul 

Doktor 
Ihsan Arif 

Cerahpa.şa. hastahanesi idrar yolları 
mUtehassısı operatör 

Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 
biti§lk. No. 30. Telefon 21614. "Saat 

15 - 18 basta kabul olunur.,. 

Doktor 
Osman Serafeddln 

.Muayenehane: Cağaloğlu, Nuruosmaniye 
caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 
Reşat Hftseyln 

Kulak, boğaz ve burun hastalıkları mü
tehassısı. Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

Dı, Tabibi 
P. Şamlıyan 
Beyoğlu, laUklAl e&ddest No. (Sa) 

(XuJenruJ yanında 
Muayene saati: 9 - 12 ve H - 21 

Doktor 
Robert Behar 

Doğum, Kadın hastalıkları mUteb88SlSI 
Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet apartı

mam (Telefon: 42526 

Dl• Tabibi 
Y ervant Arşak 

Beyoğlu, Ağacaıni, lstiklAl caddeai Ma
rinopuJo apartımanı No. (98) 

...... _. ... __ _ 
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Her türlü bonolarla mazbata. karar 
sureti ve deyin ilmuhaberi ve sair 
vesikalar üzerine her şekilde işler 
yapar. Balıkpazar Maksudiye ban 
No 35 Uğurlu zade l\t. Oerviş-

T,.1,,fnn · 23397. 

ZAYILER 

inkılap lisesinin on birinci sını
fından almış olduğum tastikna
meyi kaybettim. Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü ola
mayacağını ilan edarim. Sacit 

FORD 
7 Teırinievvel tarihinde çekileceği evvelce 
ilan edilmit olan F ord ikramiyesinin 16 teı· 
rinievvel tarihine müsadif Pazar günü öğ• 
leden evvel saat 11 buçukta keşide edile• 
ceği ilan olunur. 

~=====:ı Kız ve Erkek· L6ylt ve Nehari =====~ 

lstlklil Lisesi ~ Polis 6 ıncı şube müdür
lüğilnden kamyonetimiz için ve
rilen 75 numaralı tecrübe pla-
kasının bir adedi zayi edildiğin- ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir• 
den bulanın mezkt\r şubeye tes- BUtUn Sınlfları mevcuttur. d 
limi rica olunur. - Safra köy Kayıt muamelesine devam olunmakta J 
No. 24 Naci. - (4663) 1 Her gUn saat 10 dan 18 e kadar mUracaat olunablllf• 
--------- Şebzadebaşı Polis merkezi arkasında 

\\ + T&lefon 22534 c======-1 3UncU Kolordu Sabnalma 
Komisyonu lllnları 

Kıt'at için yerli mamulAttan 
(500) adet eğer takımı kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 

ihalesi 20-10-932 Perşembe gü
nü saat (14,30) da yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümune
sini görmek istiyenlerin berglln, 
ihaleye ittirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel Ankara 
Merkez Satınalma Komisyonuna 
muracaatları. (832) (5102) · 

Kadıköy 
MalmUdOrJUğttnden: 

Yakıt gazetesinin 26-9-932 ta· 
rihli nüshasında çıkan ilanımızda 
milzayedesi bir hafta uzatılan 
Kadıköyünde oton efendi soka
ğında 27-29 No. lı sırf mülk dük
kan ve evin açılan milzayedede 
değer kıymeti bulmadığı için bir 
ay zarfında pazarlık suretile sa
tılacaktır. Taliı:ılerin sah günleri 
saat 2 buçukta satış komisyonu
na müracaatları. (5285) 

Liman tarifelerinde 
değişiklikler 

Istanbul Liman Şirketinden 
1 - 1 Eylülden itibaren mer"t olmak üzre tarife komisyonunca . 

edilen tarife, bu defa lktısat Vekft.leti celilesince tasdik olunmuştur. 8 Teşrı· 
nievvel 932 Cumartesi sabahından itibaren bu tarifeye göre ücret :ılınacaktıl'• 

2 - Yeni tarifede eskiye nazaran değişen nolct:ılar şunlardır : 
A) - Tahliye tarifesinde : 

275 kuruşluk tarife 300 kuruf& çıkarılmıştır. 

375 .. •• 400 .• " 
B) - Mavna tarifesinde : 

92:5 kuruşluk mavna 900 kurufa indirilmiştir. 

1000 .. 950 ,, ... 
C) - Kömür mavna tarifesinde : 

Birinci gilnlük: ücretler 
250 kuruştan 225 kuruşa indirilmiştir. 

400 " 300 " .. .. 
" 

425 
700 " .. " 

525 
803 
900 ~ 750 ~ ~ 

3 - Tarifenin diğer noktalan eskisinin aynıdır. 8 Tc,rirı icvvrl 
dan itibaren tahsil edilecek ücretler yukarki şekildedır 

4 ·- Keyfiyet alakadarlara ilAn olunur. 

Umum MUdUrlUk 

~··········· ... ···· ... ·······, ...- .......................... . 
ŞIŞHA· 

NEDE 

una---
ii.Kurue. i m •• v F .. ark H Ouhuliye H .. 
a..._ ---·----····---· ...... ~--····· .. ·-···········:1111 

..a• 
ım 

Ucuz klrahk 
Bomonti caddesinde No 65 ap:ı 

nın 4 ve 5 od:ılı ~ ve 3 üncü 

20 - 25 lirava kiralanacaktır. 

1931 senesi Agustos ayı,nihayel· 
terinde işlerimin takibi için vekil 
tayin etmiş olduğum ve adresi ::ı 
malum olmayan lstanbul avukat- m 
larından 427 baro sicil No lu f:H 
Ali Semih beyi vekaletimden :::: 

b r::: 
lsf anbul Halkının Yarısı Geceleri mi' 

Şişhanedeki LUNA -:. PARK da Buluşu11or ijl~ 

Sişli l l:ı~at • Perihan sokak No. 9' 
müracaat. (4483) 

azletmiş olduğumdan undan :::: 
böyle namıma vekaleten yapacagw ı !m 

ı::: ._, : .. l! 
her hangı· bir iş ve muamelenin :m 
h k :··· n mü olmayacağını beyan ve ifü 
usulen Akşam ve Cumhuriyet :m 

ı::i' 

Yirmi muhtelif Amerikan vari eğlence : ölün1 küresi, elektrikli oton10- mı 
ı::: 

ve Vakıt ga:zetelerile ilanını gg 
reca ederim. (4653) :m 

hiller, uçan sandalyalar, hediyeli nişan ~tış talimleri, Sıhhi müze, balık ım 
ve ördek avları, müzık ve dans .. im Adres: :::: 

~~~!1 .. Y~ .~.~.~~!'.1.~.ı.~! •.. ~i!.~ .. ~.~~~~ .. ~~~l!~~~ .... ~~!~.~~!~~~ ... !.~~!!!?~~~~} .... ~Y.~~.: .. ~!.!~!S:~ ... i~niz •• Üsküdarda Tophanelioğlunda 
toprak yolda 62 No lu evde mu· 
kim Ali Rıza bey kızı Güllü 
Cemal. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTASI 

SAKARYA 
vapuru 

9 Teş.evvel PAZAR 
günii akşam saat 18 de Sir
keci nbtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireıon, Trabzon ve Ri
zeye azimet ve avdet ede
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen· 
tahğına müracaat. Tele. 22134 

. : .. :: .... : : -.. : : : :::::::::::::: : . : :::::: :::::: :: .: :::: ::: .:::: :::.: ::::::: :::::::: ::: ::: : : : ::::::::: :: :::: :::: :: ::::: ::: : : :: :::: ::::: ::: : : : :::: ::: :::::.: :: 
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Marangoz ye ın,aatçı 
Kapı, pencere, tavan, döıeme 

tamir ve imali, mesakin plan ve 
proje keşif ve şartname tanzimi 
imal ve tamirini kabul eyler. -
Kasımpaşa Kulaksızbarutçu 2 
uumara marangoz ve inşaatçı 
Aliettin. - (4664) 

lstanbul Beşioci icra Memur
luğundan : Bir borçtan dolayı 
mahcuz Beyaz altın üzerine ya
kut işlemeli gerdanlık ve bilezik 
vesair kıymetli eşya açık artırma 
suretile T eşrinievvelin 10-10-932 
Pazartesi günü saat 13 den iti
baren kapalı çarşıda sandal be
destanında satılacağından iste· 
yenlerin müracaat eylemeleri illn 
olunur. (4635) 

1 
lstanbul Belediyesi llilnları ı _______ __ 

Eminönü Kaymakamhğından: Mimar Kemalettin mahallesinin 
Koska caddesinde 60 No. lı hane kapalı zarf usulile kiraya ve
rileceğinden isticarına talip olanların 11-10-932 Salı günü saat 
on beşte Daire Encümenine gelmeleri ilin olunur. (5307) 

Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

1 O O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Fırsatı Kaçırmayınız 

iştirak Ediniz ! • 

VAK 11 
Gündelik Siyası Gazete 

Istanbul Ankara Caddesi, VAKIT 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 24S79 

dare telefonu : 2-IS'70 

Telgraf adresi: ~bul - V;..ıctf 
Posta kutusu No. f6 -Abone bedelleri : 

Ecneııl Türkiye-

1400 
~· 2i00 Sene ilk -6 aylık 750 14~ -s ııylık 400 sOO • 

ı aylık 150 -ilin Ucretlerl : uflll 
Resmi ııiiiıcrın bir satın ıo f< 
Tlcart llllnlann bir satın 12,!j 

Ticari ll!lnla.rm bir santimi 25 -
-

KUçUk ilAnlar : ,,ı 
Bir defası 30 iki defası 50 Qç def rUf 

dört defası i5 ve on defası 100 ıcu 
Uç aylık 11!1.n verenlerin bir defası ııı 
nendir. Dört satın geçen UA.nlarlJl 
satırlan beş kuruştan bess.p edilir-

V AKIT MATBAASI - tSTA1''13t.Jlı 
SAHlBt: MEHMET ASIM 

Umumı Neşriyat MUdUrU: FlKRE1° 


