
Soğuk ve fırtına var 
::- hararet9derecere dU,mUttUr. 

'-denizdeki Sevim vapurundan 

Yarınki sayımızda 

Eğlenceli yazdaır Ço
cuk ve sinema 

SAYIFALARI habitr yek •• 
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Iatanbul - Ankara hattında iıleınek üzere 

4.nıerikadan tayyareler 
ve tayyareciler geldi 

liu tayyareler saatte 180 kilometre 
'lçuyoc. Ay başı belki u.~.ilcaklar •• 

Dtln g~'len fewar«tlerin nPıtımda istlkbaH 
- 5:ı~dakl ite ort:ıdakl ona boylu ı.4-merlkalı ta.yyarecikrdlr -

b · uıınıııı11111111111R11 uıııııı•ııııı111Gı111m•uuuuaı• Istanbul· Ankara arasında yol· 

'leynelmilel harp cu ve. p_oata nakliyatı ya_Pacak 
olan ıkı tayyare don 6gleden 

borçları Ve sonra limanımıza gelen Ekıport-

c• Liyn kumpanyasımn Eksok va-
ıhan iktısadiyatı porile getirilmiştir. Tayyareler 

henüz ambalaj halindedir. Ya· 
~iltore ve Fransa ile Ame· 

te .•n···d·-h•m borclan --me· 
tlı yeniden hararetli müzake-

"1ere mevzu teıkil ediyor. in· 
'I ere hükumeti Vaıington sefi

Vasıtasile önümüzdeki kanunu
~elin on betinde vadesi gelen 
..J> . borçları talcıitini veremiye
.;;nı resmen bildirdi. Fransa 

~tereyi ayni yolda takip etti. 
IMJ U .t~şebbüslerde başka mil
~ er ıçın olduğu kadar Türkler 
' il de ibret almacak bir nokta 

t
'rdır. Bu da şimdi Amerikalı· 
k harp borçlarıoı veremiye· 
lerini bildirenlerin bundan 

le liç sene evvel ismet paşa 

1 
Grneti düyunu umumiye me· 

ea· · le •nı ortaya athğı zaman en 
'-r heyecana düşen memleket
'- 01111asıdır. Evet, o vakit bil· 
ı., "' Fransızlar 1932 Paris iti
~:'-llıeıini ileriye sürerek bize 4-:1 b rnukavelelerin kutsiyetin"-ç absediyorlardı. Arıı dan bir 
-.,1 'ene geçmeden kendileri de 
~"e~tında mevcut imzala muka-
9' lt~r~ rağmen Amerikaya kar
)~k 1 .harp borçlarım veremi
~.:erıni ıleriye sürmiye bat· 
~. · . Geçen sene Reiıicümhur 
~-.._~rın rnuvafakatile bir tecil 
~ ... ~hnağa da muvaffak ol
'- t,lb ?0 ra bu tecil ikinci de-

l\a11 dıt edildi. 
)Ot. B \lııuevvelin 15 i yaklaıı
~ b,~:•rib {Celince harp borç
~,._ht bndaki tecil müddeti de 
,' ı., ... 

1
ula_cakhr. Hem Fransa 

a:_llltleri ~gılterenin takıitlerini 
h... • ti1tıd·ıcep edecektir. Onun 
-.. ~Yor. 1 Yeniden teıebbiiaat 
~-ı ... l h 
~ '-ti u defaki teşebbüıler-
""-d~ "'•kıat harp borçlarıom 

b~~ili değildir. Ba borç
liUin bertaraf etmek, 

(4f Mehmet Aaun 
t tcaratı 2 nei 8fll/,llı 

rından soma vapurdan ~kanla
__ ,_ :v~ ..... ~Y '•J-Y11I1:'--ul:aayooa-

na götürülecektir. Tayyareler 
çifte motorlu ve tek kanathmr. 

Tayyareleri bizzat direktör M. 
Hals getirmiştir. Biri pilot diğe
ri makinist sivil Amerikalı iki 
tayyareci de gelmittir. 

Bir muharririmiz dün direktör 
M. HaJs'ı misafir olduğu Ayas
paşadaki Park otelinde görmüş 
ve kendisiyle görüşmüştür. M. 
Hals'in yolcu ve posta nakliyatı 
bakkmda verdiği malumat şu
dur: 

htanbul-Ankara arasında yol
cu ve posta nakliyahnı yapacak 

(Devamı 9 uncu sayıfada) 
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Futbolda 
Mubaciınlerimiz topun 

Hamiyyetini 
Bekliyorlar 

futbol P'edent-.onu r•l•f 
Hamdi l!mln il. 

Dün, futbol işlerimiz üzerinde Fe· 
dert11110n reisi Hamdi Begle konuı
tuk. Oüıündüklerini, tuavvurlanm 
öjreııdik. Yeni antrenör hakkında 
malümat aldık. Bütün sporcularımı
zı ehemm4ıetle aldkadar edecek bu 
konUftnOll' bugün spor Ntlffll'lllMM 

°"'""""""· 

Keriınan Halis Hanım Seyahate çıkb 
·····-······································································· • 

Dün lzmire gitti, Ame· 
rikaya da gidecek! 

Sene başı Mısıra gitmesi de kararlaştı. 
lzmirde hazırlıklar yapılıyor 

KARAGÖ 
için Buraada tilrbe 

yapılması kararlaıh 

Bunaclan se· 
lenAvukatRa
mi B. diyor ki : 

Kara _siziin 
ınezarı,Haciy· 
vabnınaballe· 
ai, camii var• 
dır, h'ç yaıa· 
maınıı olsa-
lardı bun la r 
olurmu icti 

Avukat Rami B. * * 
Buraada Karagöze ait olduğu 

aöylenen mezarın tamiri teıebbü· 
aü üzerine, "bu mezar Karagö· 
zün olamaz ... Karagöz hayalidir • 
Y &famıı bir §ahsiyet değildir! •• ,, 
§eklinde ileri sürülen mülahaza· 
lara rağmen, Buraadaki mezann 
~amiri karar &f wılmı tır. 

K.araıö• balui ile yaknidan a· 
lakadar olnlud .. lt1rW de. ı.e-

(Oevmm 9 uncu aagıfadal 
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1 Giimrük işleri 1 
S E 

1
1 

!1Utehassısı 1 
Amerlk•h Mister Vorfelt 

~ yakında memleke~lmlze e•· 1 Hror. Vekil All Raaa a.~ 

1
§ muhtellf meselelerhakkınd• 

gaaete111ıae mUhlm be,•· 
natbl buluadular. 

i Yazısı 2 inci sayıfamızda j 
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Doğruau Bul ............................ 
Kabahat ki1nde ? 

Çok zaman değil, bir kaç ııene evvel, res· 
mi bir daire taratmdan M:araota bir fabrika 
kurulmasına karar verilmif. Bir mUdUr ta
yin edilerek fabrikanın mUbayaası, nakll ve 
mahallinde teslai buna havale edilml§. Bu 
mUdUr de AJmanyaya gitmiş, fabrikayı ye
rinde görerek ve pazarlrk ederek alDUf, ge
tirmiş. Şüphesiz bir çok paralar verllmi§ .. 

Fakat bundan sonra bir yığın zorluklar 
ortaya çıkmıı: Bir kere fabrlkayr vapurdan 
çıkarabllecek kuvvette vinç bulunamanut, 
parçaları o kadar ağır~. BUyUk ııahıneUer 
ne bu zorluk bertaraf edilmt,. Trabzondan 
karaya. çıkanlmIJ. Bu defa da karada nakli 
tçin vasıta bulunaınamış. Fatih Sultan M:eh
medin lstanbulu feth için Edirneden getirdi
gı bilyUk topun nakil gibi bu fabrikanın da 
karadan sevki ayrı bir mesele teşkil etmif • 
~ otuz kırk çift ökUz ar&basile iptida bu 

·zorluk balledllml§ iken bir mUddet sonra 
gene yem _.ıuklar çıkmış. ÇUnkU fabrika· 
nm geçecMll yollardaki köprülerin çoğu bu· 
tıun aiJrlsğma tahammül edememiş. Bw· 
dım dolayı sadece bu fabrikayı geçirme\' 
-!~ beı altı tane YPl ~ösıru yapmak tcabet
ftdl.. 

NI bin zahmet tıe fabrika . ııar&§a 
Yarml§. -1uk ile kurulmuş. Fakat bu f 
defa da ft!ttBememif ! ÇilnkU fabrika h~m 1 
eski imlf, henı de memleket ihtiyacına nls· 
betle Uç mlalt btlyUk ve o nlsbette rnuraflı 
olduğu için lktısaden fıletilmeline imkAn ol- 1 
madığı anlafılmıf: 1 

- Kabahat kimde? .. Diyeceksiniz? 

- Kabahat ne müdürde, ne de onun ıe· 
Urdlji fabrtkadadır. BUtün mea'ullyet bu 
mUdlh11 blr mUteha.ura gibi böyle blr fabri· 
kanm atnımuma ve kw-ulmuma memur e-
4leDlmtedlr... .. Akit 

Keriman iL vapurda 
Dünya ıüzeli Keriman Halis 

Hanım dün sabah saat on birde 
kalkan Seyriıefain idaresinin İz
mir vapuru ile lzmire hareket et
mittir. Keriman Hanıma annesi 
ve babaaı refakat etmektedir. 

Keriman H. dün yola 
çıkarken •• 

Dünya güzeli lzmirde Naim palas 
otelinde kalacak, İzmir belediye

( Devamı 9 uncu sayıfada) 
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NIZJllftettln 
AH B. 

Vapurculuk ve konten
jan işleri Ankarada 

görüşülüyor 
Bunlar için lstanbuldan fikir
lerine rnüracaat edileeek ::.atlal' 

Ankaraya gidiryorlar 

Ticaret odallllllll ne düıündilğü 
kay de dildi Hamdi ~ 

ikbaat vekileti gerek 
kontenjan meselesi Ye 
gerekse yeni yapılacak 

vapurculuk şirketi bak
kıoda alakadarların ve 

miştir. Bundan batka 
vapurculuk şirketi hak
kında fikrinden istifade 
edilmek üzere de liman 
şirketi müdürü Hamdi 
Bey davet edilmiştir. mütebassıslann reyleri

ue ve fikirlerine müra Ticaret ve zahire bor• 
caat etmiştir. usı umumi katibi .Niza-

Dün öğrendiğimize gö· mettin Ali Bey daha 
re Istanbulda evveli evvel davet edildiği için 
kontenjan meselesi ile Cemal Ser elyevm Ankarada bu· 
alakadar olan tacirlerden bir lunmaktadsr. , 
kısmı ve ibracak ofisi müdürü Ankaraya davet edilmiş olan 
Cemal 8. Ankaraya davet edil- (Devamı 9 uncu sayıfada) 
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Affederaia Polia Efendi , 6teki fener burad .. 
pk nalda mı' 
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ıV AKIT'ın son haberleri! 
: ...... ·-··-···--···· ... ••• .. • ... ························-·························· 1 ······················-
Ali Rana B. gazetemize 
beyanatta bulundular 

Amerikadan Mister Vorfelt mütehas
sıs olarak memleketimize gelecektir 

ANKARA, 15 (Telefonla) -
Gümrük ve inhiıarlar itleri hak· 
kında, vekil Rana beyle eörüt • 
tüm. 

Rana bey muhtelif suallerime 
cevaben bana fu beyanatta bulun 
du: 

- lnhiıarlar biliyoraunuz ki 
yeni tevhit edildiler. Tevhit şek • 
line henüz tamamen alıımadıkla· 
:rı ve kıta teaadüf eden bir zaman 
da Ankaraya nakledilmeleri hem 
muamelat noktuından bir sarsın· 
tı ve hem de Ankarada münasip 
bir bina bulmak cihetinden cid -
dl müıkülitı mucip olacağı dü -
tünülerek; inhiıarlar umum mü
dürlüfünün Ankaraya nakli hazi· 
ran 933 çe bırakılmıftır. 

Yeni telkilit kanunu projesi -
ni, ecnebi bir mütavirle bir müd • 
det çalıttılctan ve onun mütalea -
ıını aldıktan aonra hazırlıyaca • 
ğız. 

lnhiaarlar umum müdürlüğü 
kanunu ve memurlanmızm tayin 
ve terfileri hakkındaki nizamna -
mede ecnebi memleketlerdeki tef 
kilat ve nizamnameler tetkik e -
dilmek ıuretile ihzar olunmakta
dır. İspirtolu içkiler kanununda
ki tadilata gelince; ıeker fahri • 

kalarınm iıtihsal ettikleri iıpirto 
miktan neye balii olurıa olıun 
inhiıarlar idareıi tarafından sa -
tın alınması !İmdiki kanun tadi -
litına göre mecburi olacaktır. 

Halbuki teker fabrikalarının 
iıtihıal ettikleri iıpirto, Türkiye -
de elde edilebilen miktarın çok 
fevkindedir. 

lnhiıarlar idarainin ıatın al • 
ma mecburiyeti; yalnız iıtihlik 

edilebilecek miktar için olacak -
tır. 

Gümrük itlerinin urlleıtiril • 
meıi ve tekemmülü için Amerika 
hükGmeti gümrük tarife komiı • 
yonu azuından Miıter Vorlfet 
gümrükler mütaviri ııf atile mem 
leketimize ıelecelctir. 

Bunun için Amerika hükGme -
tinden Miıter Volfete bir aene me 
zuniyet iıtihıal edilmitti:r. Ken • 
diıi cenubi Amerikada muhtelif 
.memleketlerin ıümrük itlerini 
ıslah ve gümrük kanun projeleri· 
ni tanzim etnJit tecrübeli bir mü
tehaıııstır. 

Miıter Volfet memleketimize ıe
lince muhteİif ıümrük mıntaka • 
larını da ayrı ayrı ıezecek ve a • 
lınacak tedbirleri vekalete bildi· 
recektir. 

12 yaşında bir çocuk 
kudurarak öldü 

İzmir, 15 (Hususi muhabirimizden) - Torbalı kazaıında on iki 
Y•tında bir (Ocuk kuduz k8pek tarafından 11mlmıt ve tedavi edil· 
mediiinclen kudurarak ölmllttiir. 

İzmir yangın yerlerindeki barakaları 
yıkıldığından 200aile şikayet halinde .. 

lzmir, 15 (Hu. Mo,) - Belediye yangm yerlerinde baraka 
yapmlf olanlarm barakalarını yıkmaktadır. iki yOz aile villyete, 
flrkaya mOracaat ederek belediyenin bu hareketinden dolayı 
ıikiyette bu!unmuıtardar. 

Tam teşekküllü 50 nahiye teşkili 
kanunu lağvedilecek 

Ankara 15 (Telefonla) - Yeniden tam teıekküllll 50 nahiye 
teıkili hakkındaki kanunun lljVJ yolundaki bilkQmetio teklifini . . ' 
bGtçe encUmeni kabul etmı,llr. 

EncOmen mazbatasmda, yanhz dahiliyeye mllteallik teşkilit 
için her nahiyeye 22500 lira lazım geldiiinl, halbuki bOtçeye 
tahsisat konulmadığını, ayrıca tapu, nrtl memurları tedarikfde 
müıkOI olduğundan bu mıtsrafların da bfttçeye konulm11ına imkln 
olmadığını zikretmiştir. 

Mektep binalarından belediye vergi 
ve resimleri alınamaz 

Ankara 15 (Telefonla) - Mektep binalarından belediJe verti 
Ye re.imlerinin ahnıp ahnmıyacaiı hakkındaki tefsir bütçe enc&
meninde tetkik edilmiıtir. 

Enclmen belediye kanununda zikredilen binalar meyanına 
mektep binalarımn ithaline imkan olmadıtını maamafib h&k6met 
isterse bunan için bir kanun teklif edilebileceii yolunda karar 
vermiıtir. 

Hariciye veklllnln 
ziyafeti 

ANKARA, 15 (Telefonla) -
Hariciye vekili Tevfik Rüttü bey 
bugün vekil arkadqlarına bari • 
ciye k8fkünde bir öile ziyafeti 
~erci; 

lzmlr ticaret mtldOrD 
Ankaraya gidiyor 
lımir, 15 (HuıuılJ - lzmirin 

iktıudt vaziyeti bakkınd! ikt11at 
vekiline luhat vermek Oztre 
Ticaret mOdOrO Saffet Bey An· 
karaya gidecektir. 

VAKiT 

r·····;··--Te-ı1raıaa .. erıer-·-
=········-··························· .. -···············-··--···············-······················ .. ·······················································•··•• 

Silihların azalması ve Fransa 
Hava bombardımanlarının menedilmesi, bombardımall 

tayyarelerinin ilgası Fransa tarafından teklif ediliyor 

Paria, 1 S ( A. A. ) - T esli
batin tahdidine miıteallik olan 
Fransız mubhras1D1n resmi hula· 
saaı, F r•osız p!imnm taarruıu 

daha ziyade müşkülleştirecek 
yeni bir askui teşkilat vüc:ude 
ğetirmeği istihdaf etmektedir. 
Eu leşkilit, Almaoyımn hukuk 
müsavat.na dair o~an telebi için 
nısfet dairesinde bir hal sureti 
bulmıya yanyıcık yeglne uıul· 
dOr. 

Proje, akitlerin vaktife arala· 
rındı akdetmit olc?ukları misak· 
lardan mOtevellit te•hhOtleri ta
mımile yerine getirmek suretile 
bu p'lnıa tıtbiluD1 imkin saha· 
ıına ıokacaklannı tasrih etmek
tedir. 

Bu cihet, kabul edilmediii 
takdirde pllnın tahakkuk etti· 
rilmeaiae imkAn baaıl olmıyacak
hr. 

C. H. Fırkası 
Meclis grupunda 

DOn mlzakere edilen 
meseleler 

ANKARA, 15 (A. A.) - C. 
H. Fırkaıı Meclia Grupu buıün 

öileden aonra Afyon meb'uau A· 
• ~ 0 eHtj.alt.tada t .. attdı, 

Jzmir trele~i,...im 11iier villyet· 
)erden ıelecek olan unlar üzerine 
oktruva namiyle yüluek bir resim 

koymak tetebbüıü hakkında ıa • 
zetelerde görülen malWııattan ba 

hiıle Antalya meb'uıu Ruih Bey 
tarafından verilen takrir okun • 
du. 

Dahiliye vekili bey huıuıu 
mezk6run nefaülemirde ve halen 
muvafık olmadığı ve icap eden 
tahkikata tetebbüa ettijini bil • 
dirdi ve takrir kendilerine tevdi 
olundu. 

Bundan ıonra zebbiye rüıu • 
mu hakkında Çorum meb'uau la· 
mail Kemal bey tarafından vaki 
olan ıual üzerine bu meıelenin 

de gelecek hafta ruznameıine a • 
lınmuı ve müzakere edilmeıi ka· 
rarlqbrılarak müzakereye niha· 
yet verildi. 

Yeni kontenjan listesi 
ANKARA, 15 (Telefonla) -

Pazar ıünü netredilecek olan 
kontenjan liıteai heyeti vekile • 
ni yarınki (buıünkü) içtimamda 
aon defa tetkik edilecektir. . 

Izmlr adliye baş 
mOlettlşl 

lımir, 1 S ( H. M. ) ı- lımir 
adliye baımOfettiıi Kerim Bey 
lıtanbul mıntakaıına tayin edildi. 

Jandarma umum 
kumandanı KAzım Pı. 

lzmir, ıs (H. M.) - Jandar· 
ma umum kumandanı Kizım Pı. 
Anlcaraya hareket etmiıtir. 

lzmlr şehir mecllsl 
izmir, 15 ( H. M. ) Şehir 

meclisi me11iıiDi buı&a ikmal 
•tmiıtir. 

Proje, umumi hakem misakını 
kabul etmeleri laıım gelen bil· 
tün akitler tarasmdaki mntekabil 
muavenetin mekanizmaama ait 
sıyasi ve askeri ahkamı izah 
etmektedir. 

imnzalaranı lıoymuı olan akit· 
terden biri Milletler Cemiyeti 
konı~yi tarafından verıle cek her 
baoki bir karara icra etmekten 
imtina edecek o'uraa konsey, 
reylerin eksetiyeb ile icapeden 
kararlar1 alacakhr. 

Akit devletlerin orduları yek· 
na1ak bir bale ifrag edilecektır. 
Bu yeknaaak tekil' kısa hiımetli 
ve efradı mahdut olan ve kuv· 
vetli seyyar harp levazımma 
malik olmayın milli ordudur. 

Ordu mevcutlarının tayininde 
her devletin tabi olduğu huıuıl 
tartlar nazarı dikkata alınac&khr. 

Deniz kuvvetleri ile deniz atı· 

rı mOstem~eke'erdeki ku99et 
bakkmda umumi rr.ukavelerı• 
ler vllcude get rilmittir. 

Pıojf', bava bombardnaıD , 
. ·1 t•ı nm menedilm~s ni ve 11fl k 

yarecil'ğin askeri gayelerde 
lan1lm111 t•rtile bombırdı 
tayyarelerinin ilga1ını ;ıte• 
tedır. 

P.Anda bir "Avıupa hı•• 
nakallb birliği,, ihd•sı t 
o'uamaktadir. 

P.An ilk imdatta bu'uaa 
si içia Milletler Cemiyeti elli 
buıusi kara, deniz ve hav• 
vetleri vHilmeaini de teklif 
lemektedir. 

P .ımn blltlln akaamı, m 
nit olup tedrici surette ta 
kuk 1abaaına isal edileo 
riritilmit olan teahbOtlerin 
ile ifa edilmesine batlı 
maktadır. 

Beynelmilel 
Cihan 

harp borçları 
iktisadiyat! 

(B••m•k•lemlzden devem) 
hiç o:maua bundan bir müddet 
evvel Lozan konferansmda Al
manyanın tamirat borçlan hak
kında yaplldıfı gibi borç mikta
rına mc..ı&, • ~ oıda iki 
Clcı c<;caiuc: iuuiı w.:1' ; ... 

Fakat bugllnkl vaziyette Ame
rikanın harp borçları meselesini 
balletmeaine imkan yoktur. Çün
kü reiıicUmhur Hoover önümüz· 
deki martta çekilecek, yerine 
demolcratlar namına reiıicümbur 
olan Roosvelt geçecektir. Ancak 
ondan sonra yeni hük6met te· 
ıekkOI ederek bu iti tetkik ede
bilecektir. 

Binıaeoa eyb şimdıki halde ya
pılacak iş muvakkat bir tedbir 
aramaktan ibaret kalacaktır. 

Aceba lngiltere ile f ransa 
Amerikadan harp borçları me
ıeluinde istediklerini ala bile
cekler mi? Marttan sonra Ame
rika meclisi ayanı hariciye encCl· 
megi reisi Barhu yerine sıeçecek 
olan demokrat fırkası namzedi 
Swauıan bu yolda irad edilen 
suallere çok ibtiyatkirane bir 
dil ile cevap vermif, demokrat 
fır~ as1Dın (Şikago) kongresi ta
raf1Ddan lcabul edilmi, olan 
programı habrlatmışhr. Bu su· 
retle bu program haricinde bır 
ıey yapılamıyacajını ınlatmııhr. 

Halbuki mevz.ubahı program 
muahedelerin ve mukavelelerin 
maauniyetini ve mevcut teahbü
pata riayet eaaa1nıa mabfuziye· 
tini bilbısaa kayddetmekle bera
ber ecnebi borçlaranın ilgası a
leyhinde karar vermiıtir. Fakat 
borçların yeniden tetlcilci ile her 
banri bir tekilde tenzillt ya
pılmua nokta11ndan bahıetf ilme· 
mittir. Binaenaleyh harp borçl
araoın tamamen silinmesi değil, 

sadece tenzili mevzuu babıola
bilecek demek tir. 

Bununla beraber Amerikalılar 
harp borçlımndan tenzillta raıı 
o!ular bile bunu kı111bksıı bir 
menfaat temin etmedikçe yap· 
•1~ rdır. lptidaları harp 

borçlarmlD tenziline veya il 
na kartı'ık olar•k Franszlar 
Antil adalarmı isteyen Amer 
h'ar vardı. Fakat sonralara 
ziyade iktısadi ko!ayhklar ır 
mai• batlanmışhr. Aaıerik 
Avrupa memleketlerine li• 
balata karşı lConmuı olan 
rük teıimlerioin indirılmui 

Hulasa Amerikalıların o:ı• 
beyenelmilel milbadele sah 
açmak ve kolayhklar teıoiO 
mektir. Bunun için yeni 
cilmhur olan Rooseve]t A 
l<anm gOmrllk tarifelerini d.r 
dirmeğe karar vermiıtir. 
olarak Avrupahların harp b 
lannı tenıil veya ilga e 
mevzubabis o'uraa kendileri'" 
ikhsadi sa had• bir takım 
menfee tler iıtiyeceklerdir. ,.ı 
enaleyh harp borçları me 
nin balledilmesı demek .,. 
milel mübadele işlerine 
verecek bir takım umuıol 
birlerin aynı zamanda ıbD 
demektir. 

•ı-11111111ı•nıuı .. 111111•-"""';• 
Avrupa kongre 
Roma, 15 (A.A.) - oo:..

çok ricalin huzurunda A ,,,.f' 
kongresi açılmışh. Kooır;..~ 
rupa,, kelimesinin zihinle ol 
ğurduğu meseleleri fe!' 
zihniyet dahilinde tetkik 
cektir. ~ 

ilk celse M. Must0!i~ir !' 
yaseti alhnda aktediJ!" f 14• 
disi kongre mesaiaind•~ bif 
siyaaeti üzerinde fay 

··de sir yapması temennıaı• 
muıtur. 

Bllyll tayyare 
Tenerheio ıs ıA.A.) ...-

' . b'dell ajanıından : Zurıc . taJJ 
muazzam DO. X de11ız 
bugtın merbut bu!a~dujtl 
yare limanına girmıetar. 19,0-

DO· X, 3 T etrioiıaai bat 
ribiade Amerikaya se)'• h9 
mek aaere bu lim•ndaa beri 
etmi~ O umandan 11 
..n .. ille hanıar albacl• 
•- dl ette mıı ve mOtema sur 
havada kar, yatanar jlb.... ........... 
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Yunanistanda 
~ ---··-···-·-.. ·-
1\.a bine işi 

Yenizelos culann 
•ddetli hücumları 
~ti "re Da, 15 (Hususi) - Kabi-

'erilen müsamaha reyinden ;.:r .. i vaziyet daha normal 
~ de inkitaf etmeğe baş
~ • Bu ıükii!ıet, meclisin 
lıi; k6 celıesinde daha bariz 
~tte ortaya çıkmıştır. 
~ di tedbirlerini tatbik hu
"- tc.: hOkiimete salibiyet ve
~ . •rnameler bili ifraz ka-

tdiLniştir. 
~ı aynı zamanda hükfı· 
"-i teklifi veçhile, lQ kanunu 

tt.rıa'' kadar içtimnlarını talık 
" ete karar vermiştir. maama-

111tc'iı reisi lüzum görürse, 

~ 15 kinunuevvelde içtimaa 
lttet edebilecektir. 
"tb;.... . ı· t .. h 
~ ....... nın mec ıs en mı:aama a 
~•imasına rağmen Venizelist 
-...._-eler, memleket için yegane 
•'"' bath haraketin milli bir 

tkGz kabinesi teşkilinden 
tt bulunduju noktasında 

ediyorlar. Ve Venizelist 
leler, M. Venize!osun, milli 
temerküz kabinesinin teşkili 

nda vaziyetin inkişafını 
etmek istemediğini ve er 

~~illi bir temerküz kabinesi 
~ mukadder olduğunu yaz-

dır. 

~tekil M. Çaldaris, kabine· 
\ iılcatı yeni intihabata mUn

Olıcağını beyan etmiş oldu
t tibetıe, ıimdilik kabineye 
~illi itimat reyi verilrr.ekten 

8ır satış haberi 
~ıınınyada TOrk Ticaret oda

verilen malümata g6re 
~Qrg piyasasında, TOrkiye

learing mukavelesi yıph
•e Rusyaya 3000 tun incir 

~ Da dair bir şayıa çıkmıştır. 
teyıa Hamburg piyasasında 

tesirini g6stermiş ve fiat
'6lcaelmiıtir. 

·, tabii Genuine nevinin 
100 kilo başına 2 filorin 
le 11 filorin olmuıtur. 
·~•fi Yunaniıtanın Kelep 

1 
fi fiatlarında dahi artma· 

~ rtılınektedir. 
~~iki halde Yunan Kelep 
,._fi de 100 kilosu 4,75 c!o-. 

~&ker ve k6yltt 
~. ~~garası 

S •unınde pazar yerinde 
~ k6ylll cıgarası sattığı 
~ an, Hilseyin Efendi 
~ .biri yakalanmııtır. 

S ..:,.n Efendinin evi aran
~ '• b~eı paket köylü cııa
~ lf.icL~r. tabanca buluomuş· 
'· ''llela takibat yapılmak-

~l')ann içtimaı 
~~r. don Tevfik Salim 
,.... tiJatetinde toplanmış-

~~ ~ta.t. doktorlar.ıı ait baıı 
~ ~llıtllmn1uır. 
---~ele kazanç vertrisi me
~' ı,_ lconUfU)duğu Ye dok-
~"'-r huau.taki istedikleri
--~ •akamlara bildiril
b~~t1r1ldıi1 haber alın-

VAKiT 
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Seyrisefain 
Seferleri ikiye 
ayrılacaktır: 

iç deniz, dıı deniz batlan 

Ankaradan ' gelen haberlere 
göre, iktısat vekileti Seyrisefain 
idaresi teıkilitının yeni bir şe
kilde tanzimi için bazı tasavvur
larda bulunmaktadır. 

Seyrisefain umumi müdürlüğü 
levazım, muhasebe, kontrol şu
belerile birlikte Ankara3 a nak
ledilecek, umumi müdbr Anka
rada bulunacaktır. 

idarenin seferleri iç deniz hat
ları ve dış deniz hatları diye 
ikiye ayrılacaktır. iç deniz hat
ları Yalova ve istantul sahilleri 
arasında itliyen seferlerdir. 

Dış hatlar müdürlüğüne on 
beş senedeberi bu işle uğraıan 
Ziya Beyin iç hatlar müdürlüğü
ne ise işletme müdürü Burha· 
nettin Beyin tayin edilmeleri 
muhtemel görülmektedir. Bu 
iki müdürlilk ile ayrıca bir şir
ket halinde birlcıecek olan hu
susi vapur kumpanyaları doğru-
dan c!oğruya Seyrisefain umum 
müdürlüğüne bağlı bulunacak
lardır. Ankarada bu~unmakta 
olan işletme müdüril Burbanettin 
Bey dün şehrimize gelmiştir Sa-
dullah Bey Ankaradadır. Seyri· 
sefain umum miid&r muavini 
Tahir Bey bu buausta hiç bir 
malumata o~madığını söylemiştir. 

Soğuk ve Karade
.nizde fırhna 

Şehrimizde kıt kendini g&a
terdi. Don tiddetli bir soğuk 
vardı. Soğukluk derecesi bir ara
lık dokuza kadat düşmüştür. 

Diğer taraftan Karadenizdeki 
fırtına devam etmektedir. Vapur
lar da bu yüzden seferlerine de
vam edememektedirler. 

Zonguldakta altı bin tonluk 
bir Yunan vapuru limanda du-
ramadığından denize açılmıf, bir 
az sonra Ereğliye iltica etmiıtir. 
iki giln evvel Zonıuldaktan kal;. 
kan Sevim vapurundan haber 
alınamamıştır. 

Oç aylıklar 
Kanunu evvel başında verile

cek üç aylık maaılar için hazır
lığa başlanılmıştır. 

Defterdann te'kikleri 
Defterdar Mustafa Bey dün 

bir çok şubPlere giderek çahıma 
tarzlarını tetkik etmiştir. 

Ga yı imılbadıl !er 
···································· • 

lzmirde de 
Emlakin bulunarak 

satılması ..• 
Gayrimübadiller Cemiyeti ida

re heyeti dün cemiyet re:si 
lsmail Müştak Beyin reisliği 
altında toplanmıştır. Toplantıda, 

mevcut firari Rum em'akinin 
tesbiti ve satış muamelelerinin 
çabuklaştırılması işile uğraşmak 
üzere defterdar, tapu müdürü 
ve Ziraat bankası müdürlerin· 
den terekküp eden hususi l<o· 
misyona Gayrimübadiller Cemi· 
yeti namına Hamdi ve Nüzhet 
Beylerin iıtiraki takarrür etmiş· 
tir. 

Bu kom:syon Cumartesinden 
itibaren haftada iki defa topla
nacaktır. Cumartesi günkü içti
ma Ziraat bankası müdürll Ah· 
sen Beyin nezdinde olacaktır. 
Müteakip içtimalar Tapu mü· 
dürlüğü binasında yapılacaktir. 

Gayrimübadiller idare heyeti
nin dünkü içtimaında gayrimü
badillere tahsis edilen lzmirde
ki emlakin de lstanbulda o!du
ğu gibi araştırılarak tesbiti ve 
satılığa çıkarılması için orada 
da ayrıca tetkikat yapılması 
meselesi görüşülmüştür. 

Bu mesele idare heyetinin 
Perıembe günkü içtimaında bir 
kere daha görüşülerek kat'i bir 
karar verilecektir. 

Salnk Kurnıser 
·······················-······· 

M. lro~ki 
Nihayet şehrimiz
den Kopenbaga 

gidebildi 
Bir kaç senedenberi şehrimiz

de bulunmakta olan Sovyet hü
kümetinin sabık harbiye komise· 
ri M. Troçki evvelki gece kal
kan Praga vapurile Kopenhaga 
hareket etmiftir. Kendisine zev
ceai refakat etmektedir. 

M. Troçki istanbulda eneli 
BüyOkadada oturmuıtu. Geçen 
sene Adadaki k&tkil yandığı için 
Modaya nakletmif, fakat yazın 
tekrar Adada yerletmişti. 

Sabık Sovyet harbiye komiseri 
bir kaç aydınberi Çekos!ovakya
ya gidebilmek için teıebbüslerde 
bu!unuyordu. Çekoslovakya bükii· 
meti evveli, M. Troçkinin Çekos
lovakyada muvakkat bir zaman 
kalmasına muvafakat etmişken 
sonra bu kararından vaz geçmiş 
ve pasaportu vize etmemişti. 

Kahve telvesile fal M. T roçki bunun üzerine .Dani
marka bükümetine müracaat et
miş, bu hükumet pasaportunu Şebzadebaiında oturan Kev

ser isminde bir hanım hakkında 
kahve telvesile fala baktığı nok
tasından, zabıtaca takibat yapıl· 
maktadır. 

MWkiye mUfettiıleri 
Bir hafta evvel Ankaraya gi· 

den mülkiye teftiş heyeti reisi 
Hacı H6snü Beyle milfettiı Der
viş Bey dlln şehrimize dönmüı
lerdir. 

ihtikarı tetkik komiayoau 

Dün viliyette toplanacak olan 
gaz, şeker ve benzin ihtiklrını 
tetkik komisyonu, bazı Azilarının 
gelmemui iizerine toplanama
mııtır. 

vize etmiye razı olmuştur. 
M. Troçkiye Iatanbul po~is 

müdürlüğünden bir mülteci pa· 
saporlu verilmiş, pasaport F ran
sa ve Danimarka konsoloslukları 

· tarafından vize edilmiıtir. Sabık 
harbiye komiseri Praga vapurile 
evveli Marsilyaya gidecek, ora
dan Kopenhag'a geçecektir. Te
min edild'itine göre, kendisi ora· 
da yalnız sekiz gün kalacak ve 
evvelden tanıdığı meşhur bir 
doktora tedavi olunacaktır. 

Diğer bir rivayete g&re de bir 
daha lstanbula dönmiyecek ve 
Danimarkada Rusvaya d&nmek 
için Sovyet meınurlarile mliza
kerede bulunacaktır. 

Bir rehin 
Ali Kuli'nin 
aleyhine dava 

lstanbul ikinci ceza mahkeme· 
sinde, pansiyon sahibi madam 
Satenik tarafından açılan bir 
dolandırıcılık davası, görtilmiiş-

tür. 
Dava, Ali kuli isminde birisi 

aleyhindedir. Ali kuli, mahke
mede yok. Madam Satenik bu 
adamın, kendisinin, malını rehine 
koyacağı vadile onbeı lirasını 
dolandırdığını iddia ediyor. 

Mahkemede şahit olarak, em
niyet sandığı emanetçisi Yusuf 
efendi dinlenildi. Yusuf efendi, 
Madam Sateniiin bir iÜn san
dığa gelerek, malını rehine koy
mak istediğini, fakat mal hisseli 
olduğundan, rehine koymak mua · 
melesi yapılmadığını anlattı ve 
şöyle devam etti: 

- Bir kaç glin ıonra, bana 
meçhul bir 1ah11 sandıkça rehin 
olarak kabul edilmiyen mallar 
olup olmadıiını sordu. Bir kaç 
gün evvel sandıia gelen bir ma
damın malı hisseli olduğundan 
kabul edilmediğini söyledim. 
Benden bu madamın adresini is
tedi. Madamı tanırım. Evini ta
rif ettim, gitti. Ben başka bir 
şey bilmiyorum. Müracaat eden 
adamı tanımam. Madama tavsi
ye etmedim. Yalnız gönderdim. 

Müddeiumumi Kamil Bey Ali 
Kulinin cezalandırılmasını istedi. 
Mahkeme, karar için, mubake· 
meyi on kAaunueYYele bar..Jda. 

Galatasaraylılar 

cemiyeti 
Garatasaraylılar cemiyeti ye

niden kurulduğunu yazmııtık. 
Bugüzel teşebübüs muvaffakıyet· 
le neticelenmif tir. Cemiyetin Is
tiklll caddesinde Lllksenburı 
apartımaaının 1 numar .. ındaki 
merkezinin açılma merHimi ya
nn saat on yedi buçukta yapı
lacaktır. 

Fransada seyyar 
sergi 

Geçen sene Belçika hükumeti 
tarafından şimendifer vagonları 
içinde bir seyyar sergi hazırlan
mıştı. 

Eu sergi bütün belçika iıtas· 
yonlannı c!o!aşhğı için binlerce 
halk tarafında11 ziyaret edilmiı 
ve pek çok da sahı olmuıtu. 

Fransızlar da Belçikalıların yap· 
mıt oldup tekilde ıimendiferde 
seyyar serıi tertip elmiılerdir. 

Bu sergide bntUn Fransız mal· 
ları teıhir edilecektir. Sergi bli
tün Fransız istasyonlannda 
ehemmiyetine pre bir veya bir 
kaç gün kalacaktır. Sergiyi ter· 
tipten maksat mOstabsili milateh· 
lik ile karıılaıtırmaktan ibarettir. 

Vakıt kllresl 
Bir seneden beri bir tiirlO ye

rine konamayan Galata kulesin
deki vakıt kllresi için lstanbul 
Belediyesi tarafındanda tabsiıat 
konamıyacaj'ı anlatıl dığan dan 
Dahiliye Veklletinden bir emir 
gelmiflir. 

Bu emre g6re vakıt kliresi 
derhal rasathaneye devredile 
cektir. 

Sayıfa 3 
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Darülfı"irzunun ıslahından 

va:; geçildi nıi : 
Darülfünun meselesini yeni bir 

mecraya sevketmek istiyenler var gi
bi görünüyor. Halk Fırkası proğra
nıına bu İf için bir madde koydu
)Jillet Meclisi kanun yaptı. lsviçreden 
profesör Malş isminde bir mütehauıa 
geldi. Tetkikat yapıp raporunu verdi. 
ı-·e gitti .• Sıra tatbikata gelmişti. Fa
kat ders seneıi içinde Darülfünun i
çintle karıfıklık yapnıama_k içi!l Da
rülfünuna verilecek yenı şeklın tat
biki Hazirana bırakıldı. Araya giren 
bu •Ükun rıe intizar devresinde fırka 
proğranunı, Meclisin kanununu, ni· 
haget Malş'ın raporunu unutanlar 
geni bir şayia çıkarmışlar: Ayn ayrı 
Darülfünun müderris ve muallimle
rinden ıslahat hakkında fikrler ve 
raporlar alarak yeni bir karar verile
ceğinden bile bahsedenler var!. 

ipek yetiştiren ve yetiş
tinniyen ıneınleketler 

Japonya gibi ipek yetiftiren bazı 
memleketler ipek ihraç edenlere prim 
reriyorlar. /pek ihracatını arUırmaR 
için bin türlü çareye baı vuruyorlar • 
ipek yetiftirmiyen memleketler üe 
ahaliye "sun'i ipek kullanınız,. diye 
reklrim yapıyorlar. Bize gelince, bir 
taraftan ipek yetiştiriyoruz. Diğer 
taraftan da sun'i ipe/• ithaline müaa
ade ederek kendi elimizle yerli ipek 
çUiğe karfı öldürücü bir rekabet yapı 
yoru:! lft- 111111 • 

. 

Müebbet 
kürekliler 

Yeni kanuna göre 

Nasıl bir cezaya 
uğrıyacaklar ! 

Eski ceza kanunile müebbet 
kürek cezasına mahkum olanların 
vaziyeti, yeni ceza kanununa 
sıöre yeniden gözden geçirilecek· 
tir. 

Yeni kanunun bir maddesi, bu 
kanunun tatbikına geçilmeden 
evel müebbet kürek cezasına 
mahkum o!anların cezalarının 
hapis cezası şeklini ala:asını 
tesbit etmiıtir. Yeni kanunda 
hıpi• cezasının en fazlası yirmi 
aenedir. Evvelce müebbet küre
ie mabküm otanların cezaları, 
yirmi sene hapis cezası şeklini· 
mi alacak? Yoksa baska türlümG 
haraket edilecek? · 

lstanbul hapisanesindeki eaki 
mahkumların vaziyetini tetkik 
sırasında, müddeiumumilik bu 
noktayı . Adliye vekiletine bildir· 
miş, vekilette, ictihat birliği te
mini için, mllddeiumumiliğin bu 
husustaki mOracaatının temyiz 
heyeti umumiyesince kati bir 
karara bağlanmasını muvafık gör
mUıtOr. 

Mesele temyizce yakında bal 
lediJecektir. 

DAKTİLO 
SDr'at 
MDsabakamız ~ 

Her sene tanınmq bir he
yet huzurunda yaptığımız 
daktilo sllrat müsabaka11nı 
çok yakın bir zamanda tek
rar edeceğiz. 

Bu miisabakaya hanım \'e 
erkek isteyen iştirak ede
bilecektir. 

Muvaffak olanlara mükifat 
verilecek ve işleri yokıa 
kendilerine iş temin edile
cektir. 
Müsabakamıza girecekler 

isimlerini idarehanemize bil
dirmelidirler. 

~ '"' 
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Devletlerin Amerikaya 
borçları ne olacak ? 

VAKiT 61-------- Herkesin tekrar tekrar görmek isteyeceği film: 

Yarın akşam 21 1-2 da M AJi {( sinemasının göstereceği 

Kalpten 
Amerika borçların üstünden sünger ge- "~-----Filmidir. ilaveten; R. K. o. halihazır dünya havadisleri---"": 

çirmek niyetinde olmadığını gösteriyor Istanbul Belediyesi: Jr_. __ Bugün: MATiNELERDEN iTiBAREN 

kalbe 
Vaşington, 15 (A.A) - Reisi ~ıınuıııııııı1111uıııııııu111ııııııı111111ııııııu111ııııı1t1"tt1'"'11ııı1111ııg 

cümhur M. Hoover, borçlar me- ff Hükumet ne fikirde ? ~ 
selesinin kendisile birlikte gö- ~ Vashington, 15 (A.A.)- Ba· ~ 
rüşmeği Roosevelte teklif eden. ~ zı siyaset adamları, harp ~ 
borçların her ne suretle olursa ~ borçlarının ilgası aleyhinde ~ 
olsun azalttmlmasma aleyhtar ~ b ı kt · ef,.r de resm·ı g :: u.unma a ıs ~ = 
olan kongrenin bu baptaki ka- il h f "I b'' ·· ._ b' k "E 

h 1 . : ma a ı , gayet uyuK ır e- : rarını alır atan ve kongrenın F. • .. t kt d' a 
bu işteki hareket hattının ancak ~ tümıyet gos erme e ır. ~ 
kongredeki demokratlar tarafin· ~ M. Roossvelt'in M. Hoover ~ 
dan borçların tenzili lehine rey ~ tarafmdan görüşmek için ya- ~ 
verilmesifc değişebileceği fikrini ~ pılmış olan daveti kabul ede- ~ 
ileri süren beyannamesinin ioti· i ceği söyleniyor. ~ 
şarmdanberi bütün dikkat na- J,ınııı11111ıııııııı1111111ıııııııı1111 ııu11ıı1111ıııııııu111ııııııı11111111ıı111ıı%, 
zarları Rooseve:t ile ayan mec kaya yeni v~rgiler ihdası gayri 
lisine doğru çevrilmiş bu:unmak· iştinap göründüğü bir sırada ec-
tadır. Bu merak ve intizara rağ- nebi mılletlerin Amerikaya karşı 
men Roosevelt bir müddet isti· taahhütlerinin tahdidine muvafa-
rahat etmek üzere Nevyork hü- kat ettiklerini efkarı umumiyeye 
kumeti valisnin Albaery'de~i itiraf etme~ten ise yukariki mu-
sarayına kapanmıştır. Kendisi hatarayı göze almayı tercih ey-
vücudünü dilendırmekten başka lemektedirler. Kendileri Ameri-
beynelmilel meseleleri ve babu- kanın şu esnada geçirmekte ol-
sus borçlar içini tetkike mecbur- duğu ıstirap devresinde l-orçlara 
dur. Ağır valilik meselesi onu 

azaltmak tedbirinin Amerika için şimdiye kadar yukariki meselerle 
faydalı olacağına Amerika efkarı etraflı bir surette iştigalden ve 
umuıniyesinin akıl erdirememesinbu meselelerin muhtelif saf bala-
den korkmaktadırJa,.. rını takipten meneylemiştir. 

Ayan meclisinin vaziyeti 
Ayan meclisinin borçlar mese

lesindeki va:z.iyetine gelince: El
yevm mezkur mecliste hazır bu
lunan azalnrmın ekseriyet nisa
bını teşkil edebilecek miktarda 
bulunmaması hasebile şimdiki 

ufak ekseriyetin her haagi bir 
kararı ati için sağlam bir zaman 
hükmünü haiz olamaz. Borçlar 
hakkında şimdiye kadar fikirle
rini bildirmiş olan r.yan, bu bap
taki mütaleaları zaten malfıru 
olan ve yalnız borçların azaltıl
masına değil belki tehirine de 
muhalefetlerini izhar etmiş bu· 
Iunan ve fakat buna rağmen ek· 
serisi muhtelif fırkalar arasında 
bir İstişal'e yapılması fikrini ten
sip eden kimselerdir. 

Bunlar, Avrupayı borçlarını 
ödemiyecek bir halde bırakmak· 
taki tehlikeleri l<i böyle bir iflas 
muhatarası beynelmilel mukave
lelere kuşı beslenilen emniyeti 
sarsmaktan hali kalamaz. Pek 
ali anlamakla beraber Ameri-

Hooverin teklifi 

Roosevejt ve Demokratlar is
tiyenler Yeni Amerika hükume-

ti ahalisinin muhabbet ve mü
zaheretine nail olsun. Şimdilik 
galip gelecek gibi görünen hal 
çaresi, Hoover tarafmdan bun
dan evvel Des Moinesda söyle· 
nen nutukta işaret edilen hal 
suretidir. 

Buna göre henüz Amerikaya 
ödenmeyen paralar, borçlu hü
kumetler piyasalarindan Ame
rikan emteasına revaç ver:'.nekte 

tazll\İn edilecektir. Euna müma· 
sil bir proje Nevyork hükumeti 
sabık demokrat valisi Smith ta
rafmdan ortaya atılmıştır. Bu 
proje demokrat ayan azalarının 
hoşuna gidecek gibi görünüyor. 
Çünkü intibaplarda gayet mühim 
bir rol oyoıyan çiftçiler, proje 
sayesinde hariçte buğday ve 
pamuklarını satmak ve böylece 
yeniden nisbi bir refaha kavuş· 
mak mümkün olacağı ümidine 
l<apılacaklardır. 

~:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ja.ponyada 
çıkan kasırga 
To!<yo, 15 ( A. A. ) - Ja

ponyanın şarkında çıkan kasırga 

bu havalinin büyük bir kısmında 
bir çok kimselerin ölümüne ve 

bir çok binaların harap olması
na sebebiyet vermiştir. 

Resmi mabfellerden bildirilen 
rakamlara göre 26 kişi ölmüş, 
25 kişi yaralanmiş ve 26 kişi 
ortadan kaybolmuştur. 100 bina 
tamamile ve 2400 ev yarı yarıya 

harap olmuştur. 4000 ev de ka
ıarga ile beraber yağan şiddetli 
yağmurun tesirile su altında kal
mıştir. 

Tokyo, 15 (A.A.)- Son gün
lerde vukubulan kasırga esna
•nda ölenlerin ve ortadan kay-

bolanların sayısı 100 kişiyi bul
maktadır. 

Fransa ile cenubi 
Amerika arasında 

hava seferi 
iıtreı, ıs (A.A.) - Boussout

rol Rossi ile Mermoz Mailloux 

nun milrettebata dlln sabah ce

nubi Amerika istikametinde 

hattı müstakim üzerinde mesafe 

rekorunu kırmak lf şebbüsüne 
girmek tasavvurunda idiler. 

Boussoutrot benzin tevziatına 
ait boru tertibabm muayene 

ne etmek mtcburiyetinde kal

mıştır. 

Mermoz rüzgarın şimale dön

mesini beklemektedir. Filvaki 

tayyarenin fazla yfiklü olması 

ve yolun istikameti itibarile yal

nız bu istikamette esecek bir 

rüzgar hareketi temin kafi ge
lecektir. 

Mermozun bu sabab hareket 

etmeıi muhtemeldir, 

OarUlbedayi Şehir Tiyatrosu 
Temsilleri : 

Bugün akşam ISTAHBUL BELfOIYESI 
OPERA'da 

saat 21,30 da 

Pazartesi -
Per~embe 

Komedi 3 perde 

Yazan: 

~~w~ ~~~I 
1 

1 , , 

il 11 1 l 
M~:~:.·~:;de 11111111 A masyada sıhhi 
Perşembe gUnU akşamından tetk lkal 

itibaren (Uç saat) operetinin Amasya, 15 (A.A) - Vekalet 
temsiline başlanacaktır. sari hzstalıkJar mütehassısı Dr. 

Operet için şimdiden bilet- Kamil Bey tetkikatta bulunmak 
ler gişede seblmaktadrr. üzere buraya gelmiştir. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==: 

Amerikada içki yasağı 
daha kalkmadan 

hazırlıklar başladı! 
Bir kaçakcılıktan kurtulmak Üzere olan 
Amerika bu sefer de taklit içkilerin 

kaçakcıhğına maruz kalmaktadır. 
Nevyork, 13 ( Hususi ) - kalkmasından bilistifade alelace· 

Amerika içki yasağının kalkaca· le dolduru'arak F:aosa mahsulatı 
ğından do!ayı son derece mem· imiş gib~ piyasaya sürülmek is
..... n. Frcınıtcı da gU~el şarapları- tendi2i anlasıhnıstır. Halbuki 

na bir mahreç bllldugundan A- polis şişeleri Dolu bulmadığından 
müsadere edememiştir. Nevyork 

merikaJı!ar kadar seviniyor. Fa- Fransız ticaret odası bunun önü-
kat bu hususta hakikaten sevin-

ne geçmelc için Fransız şarap 
ce de mahal yoktur. Çünkü a- tac:rlerine fU teklifi yapmııtır: 
biren Nevyork polis teş~ci!ah ta· Şarap ihraç edenler aralarında 
rafından ortaya çıkarılan bir hi- birleşerek ş ;şelerin üzerine kendi 
lekarhk vak 'ası Fransızları dü- firmaları ile beraber bir alameti 
şündürmiiştür. Bundan bir kaç farika olmak üzE.re bir horoz 
gün evvel Nevyorka garip bir konmasını muvafık görmüştür. 
şilep geliyor. Bunun Fransadan Oda bu teşebbiisiinde müşkilat 
geldiği söylenmiş, iç:nde on bin görmektedir. Çüokü Fransada 
boş şişe ve bir o kadar mantar muhtelif firmalar bu hususta 
kapişon ve Fransanm meşhur aynı fikri beslemektedirler. 
Bordöle şarabı firmasını taşıyan Aralarında bir anlaşma zemini 
etiketler varmış. buluncaya kadar aradan vakit 

Polisin yaptığı tahkikat neti- geçecektir. 
ceıinde bunların Kaliforoiyeda işte bu zamandan bu hilekar 
üç milyon hektolitre miktarında kaçakçılar gene istifade ederek 
bulunan hazır istok alelade şa- teşekküllerini bu sefer başka 

raplardan olduğu, içki yasağının tarzlarda ilerlediyorlar. 
ııınıllllllNDıınııDlluımııaııll!llıımınmmnıo11111111mA111111111!1111111111iıımıı111nııı1HD1nnnnnınımmıımı~ıllllAlllllllllllllll .. IWlilMll--•ıaıu-••• .. 

Rus - lngiliz 
münasebatı 

Ve Jzvestia gazetesi 
nln bir makalesi 
Moskova, 14 (A.A) - Tas 

ajansı bildiriyor: 

izvtstia gazetesi Ingiliz - Rus 
mUnasebetlerini bozmak için Sov. 

yetlerin lngilterede i~sizleri ha
rekete getirdiğine ve Hindistan-

da dahili harpler hazırlandağına 

dair bazı lngiliz mahafilinin çı· 
kardığı şayialardan bahsediyor. 

Gazete Entillijans servisin ~ov
yetler aleyhine tekrar faaliyete 

geçtiğini kaydederek Sovyetlere 
atfedilen maksatların manasız 

ve esassız olduğunu ve lngiliz 

komünist fırkasının hareketinden 
Sovyet Rusyamn mesul olmıya-
cağını ilave ediyor. 

Amerika da 
işler açılıyor 

Frankfort, 15 ( A. A. ) - M. 
Levrie iktısadi inhitat devresine 

ait ilk vaziyetin nihayet bul.du

ğunu beyan etmiştir. Amerikan 
ticaret odalarından veya ticaret 

müesseselerinden 199 tanesinin 

sorduğu bazı suallere verilen ce
vaplara göre Amerikada vücude 

getirilen bazı ticari teşkilat işle· 

rinin bu yaz mevsiminde daha 
iyi bir surette inkişaf ettiği an· 
!aşılmaktadır. 

Amerikan mesai federasyonu 
işsizler miktarının bir buçuk mil
yon raddesinde azaldığım beyan 
etmiştir. 

Bankaların ifıasları gitgide 

daha seyrekleımeldedir. inşaat 
hususundaki faaliyetler gittikçe 

artmaktadır. 

TAKViM 
Çarşamba 
16 T.sanl 
16 Recep 

Per11effl~ 
17 T ... 11 

17 Rec:eP 
CUn doğu~:.ı 
UUn lıatışı 
Sabah namazı 
Oğle namazı 

Ikindl namazı 

Ak§am namazı 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılın ı;eçeo 

gtınlcrl 
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9 derece idi. Bugün rüzgilr poyraz~ 
cclc ve ha\'D mUtch:n-ı.11 olacnlctır. 

Radyoda : .................... ' 
1STANBUL - 18 den 18,415 e k,,dl I 

Mnl~bulc Hanım, 18,4:5 ten 20 ye k~ f 
kestrn, 20 den 20,45 e kadar saz İD~ 
nım, 20,45 ten 21,30 a kadar saz,~ 

Hanım: 21,80 dan .22,30 a kadar o\ 
• , __ ._ .............. uur a nu.ocrıerı, baa 

Holivut 

istanbulun ve batta bütilD !:.. 
kiyenin yegane sinema mec 'I. 
sı o:an Holivut 2 inci seaıt I 
inci sayısı nefis resimler v~ I 
tenev vi münderecatla renkh 
rak intişar etmjştir. 

15 T. sanı 1932 
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16 Te . • . 
ırınısanı 1932 

Sfenks konuştu! 

VAKiT 

Beşiktaş - Üsküdar 
vapurlarında 

Savıfa S 

• 

işi iyen Yara 
1 

Maurice de Cobra'nın Son Romanı: 25 Milli Roman -10- Yazan: Necmettin Halil 
imbatın giderdiğini hissediyorlar
dı. Deniz küçük ve neşeli dal
gacıklarla çırpınıyordu. Kartıda 
demirli duran kayıklar zevkli 
bir raksın ahengi içindeydi. Ci
varda denize ~İren çocukların 
keyifli bağrışmaları işidiHyordu. 
Güneş ufka asılmış kızıl bir top 
gibiydi; gözler biç kamaşmadan 
onu seyredebiliyordu. 

Stbador: 
-y .. b 

'~kçeye çe\iren : Fahreltin Arvay 
1 Feci bir intizamsızlık 

hüküm sürüyor 
Bu ölüm, Cevadı bütün tanı· 

yanlar arasında derin bir teessilr 
uyandırdı. Cenazeyi tamamen 
arkadaşları kaldırdılar. Hayatının 
bütün manası sönmüş olan Nıhal 
hiç bir şey düşünecek halde 
değildi. 

bLd uz aşım, şimdi kısa bir fa
·~ a .. 
'6ıı n ıstıfade ediyoruz. On be§ 
'belki üç haftaya kadnr Ko· 
it b' ~ bol takviye kıtaatı gelmez 

~'1.ı •ilip süpürürler. 
111? .lokhavz bir yığın toprak o • 
'ııtihkamı müdafaa edenlerin 

{etleri pek fenalafır ! 
tıı.r'ta Ali bu gece geliyor. Kar

'· e.f ta olanı biteni ondan an • 

~ Cece aaat ikide, dakika sek • 
~)';.n .Nikolson Robertsin kar~ısı 

•kıldi, selamlayıp dedi ki: 
~~....., Nöbet almıya geldim, yeni 

fey var mı? 
'liiç. 
""Başa Ali döndü mü? 

~"" Hayır. O gelir gelmez beni 
lııdırın. 
""Oyandırırım. 
~ ~oberta, döşemesini farelerle 
~ eplerin sık sık ziyaret ettikle • 
~e eşyası bir seyyar yataktan 

et olan arabasına giriyor. Eş-
1tlı mümkün olduğu kadar a • 
~ak mecburiyetinde kalını~· 
·lakin adamlarile blokhnvzı 
l ettiği on beş gündenberi 4 
aralı istihkamın nisbi rahatı· 

~'1ıyacak vakti olmadı. Önce 
~lnmak lazım. Çünkü çevirme 
\eketinin uzaması muhtemel. 
~ §eyden evvel, \•azifesi mev • 

llnu israf etmemek. İyi bir ni • 
~tının kurşununu yiyen her Pat 
;:1 Yaklaşan taarruzlra karşı 
~•len bir tüfenk demektir. Da • 
. l'eni dalmı§ken Subadarın sc· 

0nu uyandırıyor: 
-.....; ruz başım, J:Saşa~n-gt:ı t. 

......._ Yanıma getirin ! 

~u?.a~a~ kıymetli muhbirle tek 
~ Rorunuyor. Roberts Bata Ali· 
~bapÇa bir işaretle karşılıyor. 
~ beyaz dişlerile sırıtan deve -
\ 0na taze haberler verecek. Zi· 
~ tel:fo~ hattı kesile.li blokhavz 
~~afılerı umumi vazıyetten büs-

Un habersiz kalmışlardı. 
~l Seni sağ ve salim ~ramızda 
~· duğum için memnunum, Başn 

1
' Allah ıeni korudu, 

·ıı~ !Evet, yüzbaşım, ..• elhamdü-

' Havadis iyi mi? 
~......., Fena .. Senin kral • impara· 
~~ayli uğratacak.. Ebülhacce 

dele · · K~b·ı · · · \" rını a ı emırının san -
~ altına topluyor. Bunun ne 
~e~ olduğunu biliyor musun? 
~•harla hudut arasında Ebül
!İ)e k, Yarısı tüf~nkli, 30,000 ki • 
·~ ~umanda edıyor. Canlı· can· 
~~l llerine düşecek bütün ga -
>, )'rın. karınlarına haç yapmı -
~cu:rnin ettiler. Bir hıristiyanın 
~i'İrı">Una. haç nasıl yapılır, bilir 
~l b()· .. ~ıdesinden a§ağıya kadar 
~~ &urleri hizasından karnı 
._ rle Ya 1 b" "k" ··1·· b" "t! a rı ır; ır, 1 ı .. o ur l· 

ti])i bıaraakları dışarda olduğu 
"-ece ~akılır .. Kabil emirile Ebül 
ttı.utt.~11: ~d.amları Hamdi hanın 
~ulttt I rını daha hususi bir 
t\t ,1~ eye tabi tutacaklar. On • 
t 'f ~a ~tk~ bağlanıp birer birer 
~~\}·~ dRt kaynar zaçyağı dolu bir 
~ ~lt.iıt aldırılacak! Dediklerine 

8"tk ·~-fıçıdan börek gibi ka • 
Sırı; l 111.l . 'Yor armıs ! 

.\)j..,. ı,kencel . - f · 1 ~ B d ·•ırı erın ta sı atı aşa 

~~· llutnlaıılan hoıuna gidiyor -
~ır İtke ı.tn hunları iyi düşünülmüş 
~._ . ncenin . l'... . kd" l 'tt ınce ıgını ta ır e-

11 b en anı b" , 'll" d ar ır amatlir zevki
ıl'M_ n rrıyo H 
·~~ u· r. atta keyfinden 

6 "e ediyor: 

- Ebülhnccenin kararına se • 
vinmedim değil .. Üç sene oluyor, Şirketibayriye, eski devirlerde 
benim zavallı küçük kardeşime gazetelerin belli başlı şikiyet / 
ayni işkenceyi yapmışlardı. Al • mevzularmadn biri idi. Ne zaman· 
çakçasına bir cinayet .. Zaten se • danberidir ki bu müessese, ga
nin kralına hizmet ediyorsam bu zetelerin gündelik mevzuları a· 
aldığım birkaç rubye için değil rasından çıkmıştır. Milli bir mü· 
Ebülhaccenin evindeki katiller - essesenin işlerinin düzgün gitmr.· 
den intikam almak için. Benim si, hakkında şikayet işitilmemesi 
zavallı kardeşim kimseyi öldür - sevinilecek bir şeydir. Şirketi
memişti. Onu, o masumu rehin o· hayriye işlerinin de şikayete se· 
larak almışlardı. Ruhları kıyame- bebiyet vermez bir halde d~vam 
te kadar domuz pisliğinde çürü • etmesi arzu edilir. Ancak son 
sün, in allah .. Şimdi tabii Hamdi zamanlarda bu müessesenin Be
han takımı da karşılık yapmak • şiktaşla Usküdar arasındıı yaptı· 
tnn geri kalmaz. Ha ha ha!.. ğı vapur servisinin bu iki yer 

Yüzbaşım, ilk esirlerinin fıçı- aras oda gidip gelmek mecburi· 
ya yavaş yavaş daldırıldıklarıru yetinde bulunanları usandırıp 
göreceğim, kaynar yağa giren su· bezdirecek derecede kötü ol
rntlarının sızlamaaını duyacağım duğu görülüyor. 
gün· allaha şükredeceğim! Bilhassa sabahları bu iki is-

kele arasında işliyen küçük va-
- Midemi bulandırıyorsun, 

Başa Ali! pur?n tarifede tayin edilmiş olan 
vakıtte hareket ettiği hemen be

- Ah, yüzbaşım, sen anlamaz· men nadir göıülür bir hadise 
:sın ki .. Sana bir de fena haberim haline gelmiştir. Küçük ve eski 
var. Umulmaz bir tesadüfle keş- vapur, kendisine verilen hizmeti 
fettiğim büyük bir sır. Ruslar Ka~ lazım olduğu gibi yapamıyor. 
bil emirine on iki sahra batarya- Bu yetmezmiş gibi lcış tarifesin
sı ile muallim topçular gönder - de bu vapur bem Üsküdarda, 
mişler. Hatta diyorlar ki emir hem de Beşiktaşta Bogazdan 
40,000 obüı bedelini külçe altınla gelen vapurlardan aktarma al
ödemi§. İki haftaya kadar, ba§ı . mak vazifesi verilmiştir. 
nm üzerinden Rus gülleleri vız _ Boğaz vapurları bu iki iskeleye 
lar, geçerse hayret etme. gecikerek geliyorlar, Üsküdar -

Bu haber Roberts için hepsin - Heşiktaş seferlerini yapan vapur 
den mühimdi. Efganistanda işken bunları beklediği için kendi ta-

h 
rifesine riayet edemiyor. 

ce, eyhat kabileler arasında ge- B b u at üzerinde gidip gelmek 
çer akçedir. Hududun öteki tara- mecburiyetinde olan kimseler 
fmda kal~? :ar.alıl.arm b~şl~rına vapur bulmak için tarifeye değil 
ne gclecegını bılmıyor. Lakın e - tesadüfe güvenmek vaziye
mirin hizmetinde Bol§eviklerin tinde kalı~·orlar. Bazao vapur 
ı.."ı..ıc~mtıJotuırl. so.nra baı:aryaian :-- .:..~ktikçe ef erlerin birleştiril
nın ortaya çıkışı, büyük neticeler dikleri, tarifede fasılalı olarak 
verecek bir haberdir. Dört sahra yazılan iki seferin bir dafada 
topu vadinin ağzını tutana şim - . yapıldığı bile oluyor. 
diden sallaııan bI kh Evvelki sabah vukubu:an bir 

o avz yarım hAd• b . . 
günde harabe olur gider. a ıse,. u ıntızamsızhklar~. sun-

- Başa Ali, verdiğin haber a· turlu bır ilave teşkil etti. Uskü· 
sılsız da, vakitsiz de olsa çok kıy- dar - Beşiktaş ararsında işliyen 
metli .. Bunu mutlaka istihkama 55. numara!ı. vapur sabah sefer-
b "ld' ı· 1 lerrnden bırınde yolda boıulu-

ı ırme ı. d. Ü 
- l t"hk~ ? K l d ver ı, pat pat, güçiükle skü-

s ı ama mı... o ay e • d d- .. . 
ğil, yüzbaştm. Orası büsbütün sa· ~ra om p ıskeleye yanladı ve 
rılmış demektir. bır buçuk saat bu iki iskele 

- Öküz kaf l d · 'b" . aı asında vapur işlemedi ! 
a ı erı gı ısın.. "k" f b" b .. 

Dağın yukarı ta f t t 1 ı ı tara tan ır ırıoe geçmek ra ı u u mamış - b . . . 
tır Oradan z· 1 . mec urıyetıode olan mektepliler, 

· ırram yo una ıner - . .• . 
sin •ark tarafmd . . w• • • muallımler, memurlar, dıger ., 

, :r an gıttıgın ıçın .. h" 1 • • •• k'" . l . 
istihkama fazla tehlike ile k - guç sa ıp erıoın o guo u ış erı 

l d 
artı bu yüzden berbat o!du. 

atma an varının. . 
B Al

. d.. .. .. . . hl. Bır vapur bozulabilir, tamire 
aşa ı uşunuyor, ı§ın te ı- k'l b' . f k . 

k · · t t çe ı e ılır; a at yerıne başka 
esını ar ıyor. vapur konulmaz mı? 
- Bu geced~~ ~küz kafasına Beşiktaş iskel< sinden vaziyeti 

k~dar .. tırmanabılırım. Yarın bü • haber vermek ve başka vapur 
tun gun orada saklanırım, güneş istemek için idareye telefon e
hatınca yola çıkarım .. Y almz ah- den iskele memuru saat dokuza 
za Kohllar şark yolu etrafında kadar telefonla konuşmak im-
dolaşıyorlar. kanım bulamadı. işletmede nö-

- Dinle. İstihkam kumandanı b~t~i bulundurmak adet değil 
sana vereceğim zarfı alır almaz mıdır? 
100 gümüş rubyeyi cebinde bil. Küçük npur tamir edilmiş, 

Baıa Ali tereddüt ediyor. Ro _ dün tekrar işe başlamıştı; sabah· 
berst ısrar ediyor: leyin Beşiktaştan Usküdara se· 

- Hem yüz rubye icin bize kizi yirmi beş seferinde her na-
yardım etmediğini pek iyi bilir • sılsa vaktil!~e haraket etti, fakat 
sin. Asıl yardımına sebep bizim doğruca Usküdara gideceğine 
Ebülhacce haydudunun adamları Beşiktaş önlerinde uzun uzadiye 

Bir kaç karagün dostu onu 
hazırladılar ve üç iÜn sonra 
annesile babasıom yanına gitmek 
üzere oğlu ile beraber trene 
bindirdıler. 

x 
Felaketten kısa bir telgrafla 

haberdar o.lan ihsan Beyle karısı 
kızlarile torunlarım karşılamak 
üzere erkenden istasyona gel
mişlerdi. Hiç k onuşmıyorlar, sade 
sessiz yaşlarla ağlıyorlardı. Bir 
saat sonra tren jstasyona girer· 

" ken, Nihalle Turanın geleceğin· 
den gazete telgrafları vasıtasile 

haberdar olan Cevadın bazı eski 
dostları da orada bulunuyordu. 
Hepsi sessizdiler ve yüzleri ka· 
ranlıkh. Pencereden, vagonun 
loşluğu içinde Nihelin süzgün 
yüzünü, mor halelerfe çevriıip 

derine kaçmış gözlerini görünce 
bütün karşılamağa gelenlerin 
kalpleri yeni bir acıyla burkuldu. 
Nıhal hıçkmklarla annesinin kol· 
!arına atıldı. Turan ağlıyarak 
büyilkbabasının boynuna sarıldı. 
Cevadın arkadaşları sahnenin 
hazinliği karşısında genç ve ma· 
temJi dulu taziye bile etmiye 
cesaret edemediler. 

* Eabasıy!e annesinin evlerinde 
geçirmiye başladığı hayatın ilk 
günleri Nihal için Clayanılmaz 
tlir i şltenceydi. Eslci gllnlerin 
bDton gUzel ve mesut hatıralara 
şimdi birer hortlak gibi, birer 
zebani gibi or.un kalbine sayı~ 

sız cehennem azapları çektiri
yordu: 

Fakat, çarpınhırnı muhafaıs 
edebilen bir kalpte yanan hangi 
ıztırabı hafıfletmez? 

Bir ay sonra, matem genç du
lun yüzilne hazin bir güzellik 
bile vermiye başlamıştı. Artık 
kendisini ziyarete gelenlerle ölen 
kocasından da bahsettiği zaman· 
Jar o!uyordu. Bilhassa Cevadın 

eski arkadaşlarıyle konu~urken 
bu bahislerden kalbi acı bir 
lezıet duyordu. Ara sıra, deni
z~n ö~ü dalgaları gibi, göğsti de
rı.? ı~ çekişleriyle kabarıyor, 
gozlerınden bir iki sessiz yaş 
yanaklarına yuvarlanıyordu. 

Küçük Turanın kalbi, yetimli
ğinin acılarını eskisi gibi ve de· 
vamh olarak duyabilmek için 
henüz tecrübesizdi. 

Günler bu matemin üstüne bi
rer perde gibi çekilip geçiyordu. 

XI 
Sonbahar; yapraklarıo sarar· 

dığı, bağların bozulduğu ve ta· 
biatten hayat neş'esinin eks:J. 
meye başladığı mevsim, yalnız 

mektepler için yeni bir hayat 
hamlesinin başlangıcına alamettir. 

Eylfilun bitmesine bir ;ki gün 
kalmıştı. 

nı altetmemiz, binlercesini ge· dönüp dolaştıktan, durduktan 
bertmemiz ve mel'un leşlerini yır- sonra gene Beşiktaş iskelesine 
tıcı kuşlara yem bırakmamız • . .. döndü, o sırada boğazdan gel· 

(Devamı var) mekte olan vapurun Beşiktaşa 
bıraktığı aktarma yolcularını ala-

-

Dilenci kadınlar 
Son günlerde Istan~ulun muh

telif yerlerinde lrndın dilenciler 
çoğalmaya başlamıştır. 

rak kalktı, Üsküdara gitti; fakat 
on beş dakika geçikerek ... 

Şirketi hayriyenin, Beşiktaş -
Üsküdar arasında gidip gelme 
mecburiyetinde olan halkın işle
rini her sabah altüst etmeğe 
hakkı yoktur. Bunun bir çaresine 
bakılsın 1 

Al{şam üslü, küçük bir mual
lim grupu, Türk Ocağının bal
konunda afaki bir sohbete dal· 
mıftı. Bu şehirde sonbahar müm
kün olduğu kadar geç gelir. 
Eylül, sıcaklarHe Ağus osun bir 
devamı gibidir. 

Belediye bu kabil dilenci ka
dınları toplayarak Darülac;zeye 
aevkttmekledir. 

Balkonda konuşan muaHimler 
de böyle sıcak bir günün sonun
da vücutlerindeki uyuşukluQ-u 
denizin sularını öpe öpe g~I~ 

Yeni gelen b=r arkadaş bu 
küçük mualıim meclisine ebem· 
miyetli bir haber getirdi ve 
sohbetin afakiliğini hemen da
ğıttı: 

- Cevadın oğlu Koleje gi· 
diyormuş. 

* Vse müdürü Nimet Bey o 
gece yemekten sonra, bir yan
gına koıar gibi, Cevadın dul 
karısıilın yanımı koştu. Tram• 
vaydan evin önünde atladığı 
zaman bu mülakata kuvvetle 
hazırlanmış o'masına rağmen 
kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Esef 
ve kızgınlık içini altllst ediyor
du, 

Kopıyı Turan açtı ve Nimet 
Beyin elini bir büyük adam cid· 
diyetile sıktı; onu büyükbabası
nın büyükanncsinin ve annesinin 
oturdukları odaya götürdü. 

Nimet Bey evde bir baıka 
misafirin bu;unmadığına sevindi 
ve ilk dakikalarda asıl ziyareti
nin sebebini gizlemiye, buna 
tesadüfi bir mahiyet vermiye 
çalıştı. Nihayet Turanı sıöstere
rek: 

- Hanımefendi, size zahmet 
vermemek için Turanm kaydını 
bizzat burada yapmıya geldim. 
dedi. 

Turan hemen atıldı : 
- Bdı koleje gidiyorum. 
Lise müdürü çocuğun bu slS-

zünc inanmamıı gibi Nihalin 
yüzüne baktı; genç kadın da 
Turanın söylediği'li bir baş işa
retiyle tasdik edince, Nimet B. 
belli bir heyecanla: 

- Nasıl olur Efendim? Dedi. 
Her halde merhum Cevadın ço
cuğu için en tabii olarak akla 
gelecek mektep lisedir; belki 
muallim mektebidir. Velhasıl 
resmi bir mekteptir zannedi
yorum. 

Nihal bu bahsin açılması üze· 
rine ilk önce Turanı yatmaya 
gönderdi, sonra sordu: 

- Niçin Nimet Bey? 
- N çin olacak Hanımefendi. 

Cevadın müşterek olduğumuz 
fikirleri bu sebebi size ilham 
etmiş olsa gerektir. 

- Cevatla bu bahsi açıkça 
ko:rnşmamıştık. Gerçi 0 daima 

Turanı liseye vereceğinden bah
sederdi. Fakat zaten Ankarada 
başka b:r mektep düşünmeye 
imkan yoktu. 

. - O;saydı bile, Cevat böyle 
hır karar vermezdi Nihal Hanım 
müsade edermisiniz, sizinle bu 
hah.si çok samimi olarak görü
şeyım. Cevadm ve binaenaleyh 

sizin çok samimi bir kardeşiniz 
gibi. 

- Hay hay Efendim. Fakat 

ben baştan söyleyeyim, Turanı 
Koleje yazdırırken ... 

- · yazdırdınız mı Nihal ha

nım? Keşki sizi birkaç gün ev
vel ziyaı et etmiş o!saydım ! 

(Devamı ı·ar). 
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Sergüzeşti pek seven 
Romanya kralı Karol 

Güba tayfunu ne , ~===========r;::::t:ii" 
faeıalar yaptı ? 

- ---- -

Elyevm sarayda başbaşa yaşıyanlar : Kral, metresi Lupesko ne 
Romanya Kra1r Karo} ile boşa- yare teşkilatının reisi sıfatile İn

dığı prenses Elen arasındaki ih· giltereye gönderildi. Sitrbey arzu 
tilafın Bükreşte halline çalışılı- suna nail oldu ve hundan istifade 
yordu. Kabine erkanı bile onların ederek Karolun aleyhinde tahri -
arasını bulmıya uğraşmışlar, fa· katta bulunmıya başladı. Karol 
kat Kralın hala metresi Lupesko bunu duyunca meselenin halli 
ile sarayda baş başa oturmakta için Romanyaya avdet etmesi hu· 
olması prenses Eelen'in sinirine susunda babası nezdinde ısrar et
dokunduğundan kadın Kraldan ti. Karolu memleketten uzaklaş -
olan çocuğu Veliaht Şarlı gördük· tırmak, veliahtlıktan düşürmek i· 
ten sonra Romanyadan ayrılmış - çin her türlü vasıtalara ımüraca • 
tır. Bu garip hükumdarm a§ıkan~ at ettiler; Karolun Lupesko ismin 

de kırmızı saçlı bir musevi ma • 
damla seviştiği haber alınmıştı. 

· İşte bu hadise aleyhtarl~rmm ga· 
yelerine vasıl olmaları için bir 
vesile oldu. Bu mesele etrafında 
şüyu bulunca Karol karısı pren -
ses Elenin elbise ve parasını ala
rak Parise gelmesi için mumai • 
leyha ile anlaştığını beyan etti. 
Fakat zevcesi Parise gelmeyince 
işin rengi değişti. Dedikodular şu 
suretle ~rtada dolaşıyordu: Karo! 
pul kolleksiyonu meraklısı imiş. 

Kolleksiyonlarının ve çocuğu -
nun fotoğraf mın gönderilmesini 
karısından istemiş. Fakat karısı 
göndermemiş. Karısı ile beraber 
yaşadığı zaman Yunan prensesi 
olan karısı kız kardeşi ve dostla· 
rile mütemadiyen rumca. konu • 
şurmuş. Sarayda yemekler hep 
rumlara ait bir tarzda ihzar edi • 

~rafın ilk karısı Zizl ve çocu§u !irmiş ve Karol da bunlardan 
müşteki imiş. Hulasa musevi ma· 

hayatı hakkında yeni ve eski ha· 
zı malumat verellım 

Karolun dostlarının anlattık .. 
larına göre 1nı genç kral aile ve 
akraıba muhabbetinden uzak bü• 
yümüştür. Romanya saray adam
larının entrika ve teşriklerile küf.. 
vü oLmıyan matmazel Zizi Lam· 
brino ile evlenmiş ve bundan bir 
çocuğu o)muş ve onu boşamışbr. 

Annesi kraliçe Mari fevkalade 
haris bir kadın olduğundan ken
disini Balkanların imparatoriçesi 
görüyor ve oğullarını hükumetin 
siyaset ve menfaatine uygun bir 
şekilde evlendirmek istiyordu. 
Bu yüzden Kralı Yunan hükum
dar ailesinden prenses Elen ile 
evlendirdi. Karol bu kadım sev· 
memiş, ondan da bir çocuğu oldu. 
Serbest fırka reisi ve Romanya 
bankası müdürü müteveffa Prens 
Sitribey ve kaimbiraderleri 0 za _ 
manlar memleketin mukaddeı·a • 
tına hükmediyorlardı, Prens Ka· 
rol bu dalkavuklara karsı b"' ··k 
b

. ~ uyu 
ır nefret besliyordu. 

damla sevişme hadisesi, sonra hu 
gibi ihtilaflar Karolun veliaht -
lıktan is katını intaç ediyor. Bu • 
nun üzerine müşarünileY.h sevgi • 
lisi Lüpeskoyu alarak evvela Mi· 
~ana. sonr.a Parise gidi~or. Ve ka .. 

Krahn boşadatı karası 
Prenses Elen 

rısile boşanmak için avukat tut -
ması Romanya hükUmeti tarafın
dan menediliyor. 

Maamafih o buna rağmen karı
sını bırakmıştır. 

Kamageyden gelen telgraflara 
göre tayfunda kaybolan inaan-

} ların adedi iki bin yedi yüz 
kişiye baliğ olmaktadır. Tayfun 
Kamagey, PantakJua, Püerlo
pirenıip ve şimalde kain adaları 
kamilen süpürmüştür. Pantakuez 
şehri feci bir manzara arzet
mektedir. Ankaz altmda kalan 
cesetleri toplayan memurlar bu· 
gün yüzlerce insan ölüsü bul· 
makta ve zuhur edebilecek sari 
hastalıkların önüne geçmek için 
bunları yakmaktadırlar. 

Kamagey' e her taraftan ge· 
ien mülteciler afetin dehşetinden 
korkunç sahneler anlatmakta· 
dırlar. Gece yarısı denizin suyu 
yükselerek setleri katetmiş ve 
bütün şehri tamamile istiJi et· 
miştir. 

Bazı noktalarda suyno derin· 
liği yedi metreyi bulmaktadır. 

Bedbaht ahali gece uykuda ol· 
doğundan suyun baskınından 
vaktile haberdar olamamış kaç
mıya vakit bulamamışlardır. 

Kayman adaları üzerinde uç
makta olan bir tayyarenin ver· 
diği telsize göre hadiseden en 
ziyade bu mmtaka müteessir 
olmuştur. Bu civarda bulunan 
Balbon isminde bir ingiliı; va
puru derhal batmışlar. Fakat 
mürettebatı kurtarılmıştır. 

ıııııııııınıııııııııııınnııııııııııııııuııııoıııruııııııııııııuııııııııınıııuııuuııııııııııuııııuıııııııııı 

Romanyaya geldi. Kraliçe Elen 
Bükreşte yaşıyordu. Kral çocuğu· 
nu kraliçenin yanında bıraktı. 

Kendisi bir yangın neticesi 
harap ve metruk bir halde kalan 
ve bilahare tamir ettirilen Sinai· 
ya şatosuna gitti. Madam LüpesR 
ko bu şatonun üst katına yerleş• 
ti. Madtunın lavi~en avdet et -

tiği gün kral erkanıharbiyesi ile 
beraber yemeğe oturmuştu. Fakat 
sevgilisinin geldiğini işitince ca -
nım istemiy.or diyerek yemek ye• 
medi. Şatoya avdet edince ahçı
ya en nefis yemekleri yaptırdı. 

A·hçı kadın kralın bugünkü işti • 
hasına hayret etmişti. Ayni gün • 
de celbedilen meşhur bir beı-her 
madamın kırmızı saçlarını siyaha 
!boyamıştı. 

Kral pederinin zehirlendiği 

kanaatindedir. Memleketini se • 
ver ve onun iyiliğini ister. Fakat 
Romanya milleti pederini çok se
verdi. Bahasının ve zevcesinin 
fotoğrafı Bükreşte her yerde asılı 
idi. Gçzmiye çıktıkları zaman 
halkın büyük tezahüratı ile karşı· 
lamrlardı. Halıbuki ·hu gün millet 
Karolla öyle alakadar değildir. 
Hiçbir yerde asılı bir fotoğrafım 
göremezsiniz. 

Romanya Kralına garip 
bir hediye 

BOKREŞ, 15 (A.A.) - Kralın 
Bükre§e avdetinde garip bir ha· 
dise olmuştur. Kralı taşıyan oto~ 
mobil bir dört yol ağzına geldiği 
zaman yaya kaldırım üzerine bi
rikmiş olan halk bir kızcağızın a· 
ra•banm güzergahında yere atıl • 
dığını hayret ve dehşetle görmüş
tür. Bittabi otomobil derhal dur
durulmuştur. Çocuk bunun üzeri· 
ne otomobile yaklaşarak Kralın 

eline ufak bir kutu sıkıştırmıştır. 
Derhal karakola getirilmiş olan . . 
kızcağız Krala çoktanberi bir he-

Bir güı1 bir münakaşa esnasın· 
da prens Stirbeyin hiddetle kula
ğını çekti. Mumaileyh bundan 
müteessir olarak Karoldan inti • 
kam almıya karar verdi. Babası 
kral F erdinant nezdinde her tür· 
Iü hileye başvurarak oğlunu sür
mesini, aksi takdirde kabinenin 
çekileceğini bildirdi. 

Bunun üzerrne Karol bir tay-

Sonra Romanyada baş göste • 
ren mali buhran Karolun tekrar 
memleketine dönmesini zaruri 
kıldı. Karol Romanyaya 6 ha:ıi -
ra.n 9~0 tarihinde avdet etmiştir. 
Avdetınden iki ay soma sevgilisi 
Madam Lüpesko da lsviçreden 

diye vermek arzusunda bulundu ~ 
ğunu ve bu tasavvurunu fiile çı

karmanın en iyi çaresi Kralın o· 
tomobilini durdurmak olduğunu 

söylemiştir. Filvaki kutu açılınca 
içinden bir Japon ipek kumaşı 
parçasL çıkmıştır. 

Marik Sinemasında 
••11•••••••••••"Jfl•••••••-•••••••.:nm1t-.w•w••sw 

58 

Kalpten kalbe 
Büyük; n fevkalllde merakh. bi.ı film 

Perşembe akşamından itibaren Maiik sinemasında gösterilecek oian (1 l{a1Pte
11 

Kalbe ) filminden bir sahne 

Metor ismindeki büyük seyyah güzel bir aktris idi. Bu gii'~ 
vapurunda. Bütün seyyahlar yeni matmazel motörden F red [iııÔ9 
evlenenler hakkında saadet te- anhyordu. Fred Evelinden dııb: 
menni ediyorlardı. Zevç otomo- fazla spora ve motöre roerıı~I 
bil meraklısı idi. Zevcenin ise idi. Fred Molli ile Evelio Ge0

' t 
akh fikri musikiydi. Fakat şim.. ile ahpaphğa başladılar. fs~~ 
dilik bu tezat farkedilmiyordu. bir dafasmda Evelin çanU5~ 
Fred zevcesine amcası tarafın· Georg'un evinde unutuyor ~ 
dan düğün hediyesi olarak veri- gerdanlığın orada kaybolduğ11~,, 
Jen bir gerdanlığı seyyahlar ara- zannediyor. Fakat Georg g~ . 
smda bulunan ve inciden anlıyan danhğı evinde arıyorsa da b11.~ 
bir zatın mezkur gerdanhğın mıyor. Georg yeni ve ba~!ııe 
sahte olduğuna dair söylediği bir gerdanlık alarak Eıvelı si 
söze rağmen dikkatle muhafaza gönderiyor. Bir akşam heP e 
ediyordur. Fred gerdanlığın sah· bir mecliste toplanıyorlar ~. 
teliği hakldncla ızov~orı:ine hirsP.Y gerdaııhiın hakiki nlrlnaıı O'ı;r~, 
s6ylemiyor ve onu inkisara uğ- lüyor. Habuki Fred bunun 

9 
, 

ratmak istemiyordu. Evetin ni· sine Vakıftır. Bu vaziyet kat~\ 
bayet seyyahlar arasında musi- smda Fred Evelinin ihanet': 
kiden zevk alan bir arkadaş aşikar ederek ayrılmak istiY

0
; 

bulabilmiştir. Bu arkadaş Amcaya haber verilerek da~~ 
B G 

~ 
erlinli eorg HeJenbah. Niba- olunuyor. Fakat Molli vazı, 1, 

yet yeni evliler Berline vasıl kurtarmak için gerdanlığı af:eı 
oldular. Ertesi gün Fred Evelin' yor. Sahte gerdanlığın sab ~· 
le birlikte yapbkları bir otomo· hakikisinin hakikı olduğunu .dl f• 
bil gezintisi esnasında lüks bir racaat edilen kuyumcu söylıi~t' 
otomobille çarpıştılar. Bu oto- Neticede Georg ile Evelio el/ 

mobili idare eden Molli isminde inyorlar. / 
nıııııııııııuııınıııııııııınııııınııııııııınııııınıııııııııııııııııı ııııııııııımnıııın1111111111111111ıııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııu ııııııııııııııııııınıııHııııınııııııııııııııııııııııııııınuı~ 

isviçrede 
Berne, 15 (A.A) - Ordu rei· 

si M. Audieure, 9 T eşrinisanide 
Cenevrede vukua gelmiş olan 
hadiseler hakkmda vermiş oldu· 
ğu raporda isyanın ~vvelden ta
savvur ve tasmim edilmiş oldu
ğunu beyan etmektedir. 

Cenubi Amerikada 
haUi harp 

devam ediyor. 
La-Paz, 15 (A. A.) - Yeni 

kabine bugün teşkil olunacaktır. 
Kabine iki cümhuriyetçi, iki li
beral ve iki sosyalistten mürek
kep olacaktır. 

La·Paz, 15 (A. A.) - Bazı 
ufak. tefek istihkamlarm Para-
guvay kuvvetleri tarafından zap
tına dair Paraguvay menabiinden 
çıkan haber sureti kat'iyede 
tekzip olunmaktadır. 

Temin o;unduğuna göre Bo· 
livyahlar, ele geçirdikleri mev· 
kileri metanetle muhafaza et
mektedirler. 

Daireler için soba 

Maarif ve vilayet daireleri ıçın 
iki yüz yerli soba alınmıştır. 

izmirin ihracatı 
. IJ)jj 

izmir, 15 (A.A.) - Şeb!,1 oıl' 
Ticaret ve Sanayi odasının u.ı eti 
ve icnirlerimizin ticari va:ı•f iııJ 
ve ihracatı hakkında tallı 8~ 
eylediği bir rapora oaı8~3·Z 
mevsim iptidasından 13·11" 09 

tarilıine kadar izmir borsası" a' 
41 milyon 197 bin 896 kilO 
züm satılmıştır. ıt' 

Mevsim iptidasindan 8 ~.tı'ıı.' 
932 tarihine l<adar iz01İr 1,8~İ 
modan dışarı memleketle~e 691 
ilıracat, 37 milyon 608 bıP 
kilodur. \lsııtJ 

incirlerimize gelince ; IPe ribİ' 
iptidasından 13 · 11 - 932 ~a 1~ 
ne kadar izmir borsa~ıP ;oc.if 
milyon 239 bin 24() kılo 
satalmıştır. . ıt·951 

Mevsim iptidasından 8 0dıı" 
·h· k d · · IiroaJ.11 t tarı ıne a ar 1zm1r . ibr9cıı 

dışarı memleketlere vakı k.10&ı.ı'' 
17 milyon 602 bin 586 

1 

Italyada fena b8~8ııı' "9~ 
AA) 

pe .. , 
Mesina, 15 ( · - ııı~ 

etmekte olan fena havalar, tJ''Ş' 
him basarata sebebiyet ~et "~ 
tir. Bir ç~k evler yıkıl~·~ 11'' 
bir çok kişinin telef otdug 
ber verilmektedir. 
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Federasyon Reisi Hamdi Emin Beyle Mülakat 

Muh;~i;;r;~I;1~··· .. gor .. y;p;;;·~i;. 
topun hamiyetinden bekliyorlar ! 
llanıdt Emin Bey vaziyeti nasıl g6rdüğllnü, yeni antren6rtin 
llasıı çalışacağını ve çalışmış;a veri.lecek J.stlkameti anlatı~or 

le :utholümüzün gösterdiği son _ cek adamın evvelemirde antxen .. 
.. 

1 h tnanzara muhtelif tefsirlere man sistemini bize bildirmesini •. 
•e h'·k }>· u Um veritlere daha geni, bu hususta bizi tatmin etmesini 
it Ilı d 

ıi ey an açmı§ bulun~yor. Va-
ı_'etlen kat'i surette bedbin olan 
/ \'e "artık bizde futbol bitti,, 
~)etek dereceye gelenler de 
~t, Bu; samimi bir iç üzünüsü • 

~ .. mübalağası olsa bile futbo -
lıı Uıün parlak bir vaziyette bu
~~rrtadığı da muhakkaktır. Bize 
tıı •tıa, fazla bedbinliğe kapıl • 
~ lrtıak, vaziyeti açıkça muhake -
~ederek girdiğimiz çıkmaz so
llı tan kurtulmak yollarını ara -
lk hem el birliğile aramak la-

~tlır. Futbol, diğer memleket • 
~ nispetle memleketimizde 
~ genç yaştadır. O kadar ki 

~ ı. vilayetlerimizde futbol he- Eski anıreniSr futbolcularımıza 
~'l. Pek küçük bir çocuk halinde • w sistemini böyle izah etmi,ti 
~ : Bu itibarla beklediğimiz §ey-
~~ Vermiyor, diye ümit kesmek 
~ ltu bir ıey olamaz. Bununla 
.:~her hu çocuğun pek mütkül 
'I ı''t içinde bulunduğunu da ev
p e 'tnirde kabul etmek lazımdır. 
~k~t müıkül §erait, aşılmıyacak 
bo 'it elemek olmadığı gihi, lut -
l>ul~. bu şerait içinde kurtararak 
~ >'unıesini temin etmek de daha 
e\tkl~ bir it olacaktır. 

mmın değil her halde 'Fürk takı
mının lehine addedilebilir. 

Galatasaray la Fener bahçenin 
mağlubiyetlerine gelince, bun .. 
lar hususi maçlardır ve bu mağ -
lubiyetlerin de hususi sebepleri 
vardır ki bu bahsim..izin haricin -
dedir. · 

- Futbolümüzün ilerlemesi i · 
çin ne düşünüyorsunuz? 

- Düşündüğüm şeyleri şimdi -
lik iki esasta hulasa edeyim: 

A - Bugün hiçbir klübümüz -
de fenni çalıtma ve antrenman 
sistemi yoktur, denilebilir. Bir 

de tar! koyuyoruz. Antrenörü, is• 
t-ediğlmizi yerine getirdikten son• 
ıra getirteceğiz. 

- Futbolde kusurlarımız bi9 
füpheıiz çoktur, en haılıcalarmt ı 
nasıl düıünüyoraunuz? 

- Gençlerin tamamen yetİf• 
mit olmadıklarını görüyorum. Ea
ki oyuncular, henüz takımlarm • 
da nazım olmak, müessir olma.K 
r.alüna kaybetmemiılerc:lir. Yok • 
lukları derhal hissediliyor. Sonra 
hemen hemen bütün muhacim o • 
:yuncularımız şüt atmak anım 

kat'iyyen bilmiyorlar, takdir .et • 
miyorlar. Son maçlarda bunu ta -
mamen gördük. Ceza çizgisi için
de hepsini bir tereddüt alıyor, 
mütemadiyen paslatıyorlar ve to
pun kaleye giıırnesini adeta topun 
hamiyetinden bekliyorlar! 

Sonra bir maçta fevkalade be
ğendiğimiz oyuncuyu ertesi maç
ta top oynamıya adeta yeni baş .. 
lamış bir vaziyette görüyoruz. Bu 
ı.erait altında kendisine ıtüvenile
cek bir takım seçmek bir muadele 
halletmekten daha güç oluyor. 

- Milli takım meselesinde ne 
düşünüyorsunuz? 

- Milli takım için bir sürü 
müşkülat var. Umumi kongreye 
verdiğim raporda şunlar yazılıy -
dı: 

~ Dün, futbol Ieder.asyonu reisi 
'lll~di Emin beyle konuıtuk. Son 
ııe~'Yet üzerine ne düşündüğünü, 
1() er Yapmak lazım geldiğini 
~i:duk. Hamdi Emin Bey diyor 

çok takım kaptanlarile konuşu • 1 - Fut bol antrenmanının is -
nuz, nasıl çalıştıklarını, hangi u • tilzam ettiği programlı çahımıya 

ti) - F utbolümüz iyi bir halde de sulde çalıttıklarını sorunuz. Size futbolcülerimizin hayat §artları • 
11.. • Bu muhakkak. Fakat iyi ol - kl d. B · l h "1~ k cevap veremiyece er ır. unun nın, müsaıt o maması, 2 - Mu -
dth a halinin son zamanlarda için birinci itimiz esaslı bir an • telif mıntakalardan seçilenlerin 
~ a çok arttığına, futbolün su - b llt etr~· trenman sistemi koyarak bunu ir arada çalıştırılmasına madde· 
~~tk ıgıne kani değilim. Bence bütün klüpleri tatbik etmiye mec- ten imkan bulunamaması, 3 -
~~l ·Bulgar maçları müsavi ne- bur etmektir. Resmi ve hususi müesseselerde 'tt Vermiftir. Gerçi milJi ta· B - ikinci itimiz de idmancı çalışanlara izin alınmakta fevka • 
ttı,i~r maçında küçük bir /arkla adedini arttırmaktır. Bunun için iade müşkülata maruz kalınma • 
S()f \lp olduk. Fakat İstanbul Iik şampiyonalarını üç dört ta - 11, 4 - Mezuniyet tekerrürlerinin 
~,tt~\ maçını da ayni farkla ka - kıma kadar çıkarmayı düşünüyo- idmancıların istikballeri üzerin· 
~~) 1 

• Hemen hemen ayni ta • rum. de fena tesirler bırakması, S -
•itti.,_ arı~ Yapılan maçlardan biri- - Tal ebenin klüplere girme • Kuvvetli elemanlar teşkil eden 
~tbo tnılli unvanını taşıması iki mesi idmancı adedini arttırmak mekteplerden istifade edilememe 
lllttd l kuvvetinin mukayesesi yo- hususunda bir mania teşkil etmez ıı. 
bilir.il {alnız laf zan müessir ola • mi.. 1leri klüplerimiz oyuncu bu- Bugün bu vaziyette hiç deği • 
~td1 ~ ık ınaçlarının başında çı- lamamak meselesini buna atfedi- şiklik yoktur. Bu itibarla bu şe • 
l\~i~g•nıız bir takımın böyle bir yorlar? rait dahilinde oyuncu ve milJi ta-
()1,'tt Q alması Balkan şampiyonu - Zannetmem; belki, iyi oyun- kım yetiştirmek için elimizde tek · 
~ld\li Ulgarlarla müsavi kuvvette cularımız mektepliler arasında bir çare kalıyor: Lik maçları. 
.~trl\ k11

\l. gösterir. Gerçi Bulgar. bulunuyor, diyebilirler. Fakat Buna bilhassa itina etmek istiyo -
llfıJe o • b• o o il o d kAf• ı d el\ · . reısı ırıncı maçta e erm e a ı oyuncu ar var ır. 

~·L l)ı O 
\1~,, di Yunumuzu göstereme _ Talebenin klüplerde çalışabilme-
b el\dile~~r.du. Fakat ikinci maçta si için kongrede bir temenni ya -
'1-1, nı··rıı tekrar gördük. Bu iti- pılmıştı. Şimdi umumi merkez bu 

~it Uıav· k işle meşguldür. 
~· ()ttle.r d 1 uvvette olduğumu-
h 11\ edit, a reddedemezler, tah _ - Yeni bir antrenör gelirle • 

el>· "orurn S cek misiniz? 
1\ 1~iı h · onra bu maçları 
.ı~~ lt'"b angj şerait içinde kaza- - Evet, yakında getirteceğiz. 
\(\ile " etti~ · · . Bunun için İngiltere, Almanya ve h · ~il· B•nıızı de iyice gör - . 
1 e~e 

1 ltıaçta w f Macarııtana müracaat ettik. An -
~i l il hi sag tara ımız t .. 1 . d d .. .. d'· 

• 1>\l 1 ç Yok ·b· d. D k renor mese esın e uşun u • 
, .,.11 gı ıy ı. eme v •• d 
')d 1. 11tıdan d h .. . 1 gum şu ur: Sor ı.,. ll r a a muessır o - E k.d b. .. l k 

)l e ıceyi k s ı en ır antrenor a ır en 
~'ita 11tıa.ç1nda B a~anaca~t~k da.. nazari malumata sahip olmasını, 
~.._ ....._ 5 . u gar mıllı takı- sahada çalışabilmesini futbol bil 

'ot& .. , Yenılen T·· k t k l ' ""'dığ1 n . ur a ımı- gisinin yerinde olmasını, masaj 
ehce Bulgar takı- hilnıeaini iıtİYorduk. Simdi K:ele • 

ruz. 
- Fut bol vaziyetimiz düze • 

linceye kadar ecnebi takımlarla 
maç yapmamak için klüplere teb
ligatta bulunacağınız söyleniyor? 

- Benim şahsi düşüncem bu -
dur. Henüz karar halinde değil • 
Clir. Bundan maksadım da lik 
maçlarm'a ve bu suretle daha faz
la antrenmana bir vakit bırak -
ma)(tır. 

- Oyun sistemimiz hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

- Ben bütün tenkitlere rağ -
men W sistemini kavramış bir 
vaziyette olduğumuza kanii.m. 

(Devamı !J uncu sa11ıfada) 

Sayıfa 7 

l Avusturya -
• 
lngiltere 

lngilizler, hu mühim karşılaşmıya 
hum·malı surette hazırlanıyorlar 

' . 
ArsenaHn merkez muavini 

Roberst 

Kanunuevvelde Avussuryalı -
larla karıılaıacak olan İngilizle -
rin ciddi surette hazırlandıkları 
anlaşılmaktadır. 

Bütün dünya sporcularının f ev 
kalade mer~k ve heyecanla bek -
!edikleri bu karıılaşma, bütün 
gururlarına rağmen İngiliz fut -
bolcülerini derinden derine ala -
kadar etmiye başlamıştır. Lon -
drada yapılacak bu maçta Avus -
turyalıların kazanmasının, İn -

giliz futbolü üzerinde acısı kolay 
kolay ailinmiyecek ağır bir dar -
be olacağı muhakkaktır. 

Son haberlere göre İngiliz i · 
darecileri şimdi Wales ile karşı -
laşmak üzere bir takım hazır la • 
maktadır. Bu takım hu macta tec 
rübe edilecek ve vereceğt neti • 
ceye göre Avusturyaya karşı çı
karılacak takım teshit edilmiş o• 
lacaktır. 

İskoçlarla karşılaştıkları gün
denberi Roherts ismindeki oyun .. 
cunun milli maçlara alınmaması 
bu arada şiddetli tenkitlere vesi

le olmaktadır. Bu oyuncu Arse • 
nal takımının merkez muavini • 
dir. Kendisini müdafaa eden • 
ler A vusturyaya çıkacak takım
da yer almasının muhakkak la • 

zım olduğunu ve bu oyuncu oy -

\ 
nadığı vakit Arsenal klübüne ra
kiplerinin bir sayıdan başka bir 
şey yapmıya muvaffak olamadık-
larını iddia ediyoı·lar. Heri gelen 
mütehassıslardan birisi de şöy • 
le diyor: 

"Ben Avusturyalıları iyiden i
yiye tetkik ettim. Merkez muha • 
cimlerini bir çok maçlarda seyret 

tim. Şuna kani oldum ki Roberts 
Avusturya merkez muhacimini 
muvaffakıyetle karşılryacak ve o
na adım athrmıyacak yegane san 
tr hafımızdır.,, 

•••••n•nı-•ııı tt11H111aı1111111111111111111•1wıııınıııııı•ı•11 n 111 ııııııııııııııııımııınmımııııııımııııııı JUIHI ımıııu 

Şehirlerimizde spor faaliyeti 
••••••••••••M•••e .. M••••••••••••••••n•••••Hn••••-.ıın•••••••••••••••••••eeeeeeeeeeae•eeeeıee 

Çanakkalede bir idman 
mıntakası kuruldu 

Çanakkatede ••Pılan mıntak• kongresine iştirak 
eden murahhaslar 

Hususi <;_anakkalc muhabirimiz 

yazıyor: 

Merkezi Çanakkale olmak ve 
Ezinenin Avcı ve Sopr birliği, 
Lapsekinin Gençler Birliği, Ça -
nakkalenin Türk Gücü, Biga ve 
Gelibolu İdman klüplerinden mü
rekep bulunmak üzere bir idman 
ınıntakası tesisine ve bu suretle 
Türkiye idman Cemiyetleri ittifa
kına girmiye başta şehrimiz Türk 
Gücü spor klübü olduğu halde 

çalışılmakta idi. Bu arzu · ittifak 
umumi merkezine iblağ edilmiş 
ve umumi merkez de esas itibari
le muvafık görerek vaziyeti ya-

kından tetkik etmek için Saffet 

Emin Bey namında bir müfetti 
göndermiş ve bu müfettiş de b 
rada iyi bir intiba ile ayrılmıştı 

Bu klüplerden Biga ve Lapsek 
kazalarındaki idman yurtları esaı 
sen fede~e edilmiş bulundukları~ 
dan henuz F eder as yona dahil bu 
lunmıyan Ezine, Lapseki ve Çaı 
nakkale klüplerinden üçer müra 
hasın iştirakile ve ittifak nizam 
namesi ahkamına tevfika 
4-11-932 cuma günü Türk c·· 
cü spor klübü salonunda mıntak 
kongresi aktedilmiş ve mıntak 
merkez heyetile Binicilik ve A ti 
çılık ve Futbol idman heyetle 

(Devamı 9 uncu sayıfada)_ 



' 

Sayıfa 8 

t iltercimi : 
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ııguldık mcb'usu 

Halil 
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Aile arasındaki usanç vaziyeti 
başkalarına asla benzemez 

Fakat bu safsatalar, binlerce ı zaraaından sonra, kendi nefsile 
kıyafete sokulur ve arzedildikleri istihza eden, zahiri bir terbiye 
tekiller ne kadar gizli kapaklı o- maskesinin altında derin bir ala
luna hasıl ettikleri sarsıntı o ka- kasızlrk, karıılıkh ve danıııkh bir 
dar müeaair olur. Aııl maksattan 
gafil olan cemiyet, zarif bir §aka 
telakki ettiği bu münaıebetaizlik 
leri tebeaaümle kar§ılar; eğer bu 
münasebetsizlikler biraz da 9iir 
ve beliğat renklerile süılenebil -
mit ise alkıılanır.. Böylelikle 
muhitimizin havaıında dönüp do 
la§mıya batlıyan bu zehirleri bil
miyerek ve farkında olmıyarak 
teneffüs ederiz; bunlar, bu ıu -
retle duyulmıyan bir ıinıilikle 

sadakatsizlik ıaklıyan, harice 
karşı müdafaasile iftihar ettiği 
prenıiplere giztice hıyanet eden, 
hulasa istihzanın, mübalataızlığm 
ve mürailiğin mağduru olan ve 
§Üpheıiz beteri tereddilerin mah
ıulü olmakla beraber hazin bir 

"reybi,, Jikle tetvik edilip mevai • 
minden evvel olgunlattırılan ai • 
lenin de manzarasını tasavvur e • 
diniz ... 

ailenin harimine girmiye muvaf - Ailenin açık veya gizli düt -
fak olarak kuvvet ve salabet ini maru olan bu "Şüphe,, fikrine 
gev§etirler, itikatlarını ıaraarlar, mukabil, ıon bir defa olarak ai -
iffet ve ismetini tahrip ederler ve 

leyi bütün temizliği, büyüklüğü, en nihayet yeiı ve ıatırabm, aıkm-
ebedi ve ezeli mukaddeıliğile ar

tının ve usancın, ailenin sinesin - zedelim: 
'de çöreklenmesine sebep olurlar. 

Aile, büyük bir duygudan do • 
Ailede uıanç ve sıkıntı, ayrı ğar; bu duygu, tamamen temiz 

Y&§ıyan ve zararı ıırf kendi tah-
duygulardan olmadığı halde onu arna münhasır kalan kimseninki-
vazif eye kalbederek pak ve mu -ne benzemez. Bu, o türlü usanç -

lardandır ki tatmin edilmemiş ar- kaddes bir hale koyan ail~dir. 
ı h His, nasıl olur da vazı'fe •eklı·nı· zu arla sertleıtirilmi§ ve ürriyet 3' 

hulyaalrile ağılanmıştır. Aile, ar- alabilir? Diyeceksiniz. Fakat bu-
na mukabil biz de soruyoruz: tık mahremiyet hayatından, bu ha 

yatın sükunetinden, intizamın _ · Vazifeye inkılap edemiyen bir 
dan ve sadeliğinden bezginlik duygunun ne kıymeti vardır? 
duymıya başlar. Usanç ve bez- Duygu, büyük ve mütkül itleri 
ginlik; anaları, analığın tahmil batarabilmek için ''Tanrı,, nın in
ettiği külfetlere, kocaları mükel • sana verdiği bir hareket mebdei -
lef oldukları vazifelere tahammül dir; fakat bunun da, her fey gi • 

bi, bir kanuna ve bir istinat nokeclemiyecek bir hale getirir. Ar -
trk evin her şeyinde ve her işinde tasına ihtiyacı vardır. Bu itte ka-
çalışmasında; sade ve basit eğ • nunumuz idrak ve muhakeme, is
lencesinde, pak ve necip tee1&ür • tinat noktamız da vazife duygu
lerindo ve şifa verici acılarında sudur. Sevgiyi vazifenin icapla • 
usanç ve bezginlik hakimdir. Bu- rma bağlamakla ve ona ebedi 
nun tabii neticesi ne olabilir? bir sadakat vadetmekle "Aile,, 
İhtiras... ye atkın tabiat ve asliyetine mu-

Önce safsatayla sarıılan, daha 
ıonra usanç ve bezginlikle aıı • 
nıp yorgun düşen aile, bir nevi 
'dirilme ve gencelme çaresiymiş gi 
bi "ihtiras,, a. yapışır. Bu sırada 
ihtiras, pek cazip ve sihirli bir 
çehreyle görünür ve adeta kafirli
ği evliyalığa karı§tıran tuhaf bir 
belagatin baştan çıkarıcı kelime 
oyunlarile türlü türlü manzaralar 
göstermiye çalışır. Mesela koca, 
sakınılacak bir düıman, battan 
çıkarıcı kimseler de tapınılacak 

birer mabuttur. İhtiraı, mümkün 
olduğu kadar çocukları hatırlat • 
maktan sakınır. Çünkü bunlar u
tandıran ıahitler, rüşvet kabul et
miyen hakimlerdir. ihtiraı, pek 
ili. bilir ki analık duygusu hare • 
lCete gelirse kendisini behemehal 
mahkum edecek, faaliyetine ma -
ni olacaktır; onun için, bütün 
gayretini şu semalar kadar yük -
sek olan iffet ve ismet duygusunu 
soldurmıya, metanet ve salabeti -
ni azaltmıya hasreder. Nihayet, 
ruh, dalmıı olduğu avarelik ve 
bitkinlik aleminden bir lahze sıy
rılınca yeni fakat evvelkinden da
ha müz'iç bir sıkıntıya düşer. Bu, 
gafletin ve utancın verdiği sıkın
tıdır. Saadeti; sükunetli duygu -
lardan uzak şeylerde, sert ve kes
kin temayüllerin hazırlıyacağı te
sadüflere ve ağılanmış zevklerin 
sarhoşluklarında arıyan kimsele -
re mukadder olan ceza itle bu -
dur. 

Usan~ ve bezginliğin yeyip bi
tirdiği, ihtirasın parçaladığı bu 
kendinden §Üphe eden aile man • 

' 

halif bir mahiyet vermiş olma • 
yız. Ebediyet, atkın mahiyetine 
o kadar uygundur ki ebediyet 
vadetmeksizin ne ondan bir §ey 
alınabilir, ne de ona bir şey veri
lebilir. Aşkın ilk tezahürleri bile 
daima bitmez tükenmez sadakat 
yeminlerinden ibarettir; samimi 
olmıyan sevgiler bile daima bit • 
mez ve tükenmez sadakat yemin-

lerinden ibarettir; samimi olmı • 
Yan sevgiler bile, yalancıktan ol
sun, böyle bir dil kullanmıya 
mecburdurlar. Çünkü yeminsiz 
ve teminatsız hiçbir tey elde edi
lemiyeceğini bilirler. ''Ebediyet 
vadi,, bir hayalden ibarettir, di -
yeceksiniz. Evet, bu bir hayaldir: 
Atkın ebediyetini iddia edebil -
mek için gençliğin, güzelliğin ve 
hayalin de ebedi olduklarını ka • 
bul etmek lazımgelir. Fakat bu 
hayal bile, &§kın bir mefkureye 
muhtaç olduğunu gösterir. Öyle 
bir mefkiire ki onsuz aşkın "A • 

hu,, sunu ele geçirmek mümkün 
değildir. Aşk, sükuna muhtaçtır; 
sükun olmıyan yerde atk, daima 
bir gailedir. Aşk birliğe muhtaç -
tır; ittihatsız a§k, dağınıklıktan 
başka bir şey doğurmaz. Aşk, e -
bediyete muhtaçtır; ebediyetsiz 
aşk, ancak geçici nefesler kadar 

devam edebilir. Aşk, sevilen şeye 
karşı saygı ister, saygıya mazhar 
olmıyan aşk, gitgide saygısızlığa 

müncer olur. Aşka, haddi zatında 
malik olmadığı bütün bu iyilikle
ri kazandıran "Vazife,, dir. 

(Devamı var). 

VAKiT 

E • ı Bir genç kı=.rı .Yapdan tekti/ 
rmenı er ................................................................... . 

Siyasetten vaz ya ~a~~ÖzlÜk edersin! y 
geçelim diyorlar ! darulf un unda talebelık 
Aldığımız §U mektubu aynen derce-

diyoruz: 

Gazetenizde muhterem Tuma
can Efendinin "Elli sene için
de üç perdelik tarih,, baılığı ile 
bana hitap eden yazılarını oku • 
dum. Gayet hoş ve eğlenceli olan 
bu üç perdelik sergüzeştinin de -
Jilet ettiği mana ve mefhumun 
takdirini okuyuculara bırakarak, 
fikirlerinin hulaaaaı olan şu son 
satırlara cevap vermek isterim. 
Tumacan Efendi diyor ki: 

"Geçen gün (V AKIT) ta çı -
kan makalenizde, f i~diye kadar 
takip edilen hattı hareketi hıra -
kıp yeni bir yol tutmaktan hah -
aediyoraunuz - Fikrimce bu da 
gene bir siyasettir. Halbuki ge -
rek Arşam efendinin, gerek be -
nim maksadımız batkadır. Erme
nilik, Rumluk, ve Museviliğin ka 
falarından (ıiyaset) kelimesini 
ıilip onun yerine (iktııadiyat) 

kelimesini koymak, biz, yukar • 
da tasvir ettiğim elli sene evvelki 
ıiyaaetaiz devre dönmek istiyo -
ruz. Ve diyoruz ki: 

"Bundan ıonra artık siyaset 
yok,, Türkiyede siyaset birdir O 
da Türk siyasetidir. Bizde bu si
yasete ruhumuzla bağlanmalıyız. 
Hayatımızı ve akibetimizi asrileı
miş Türk siyaıetile mütefekkirle
rine bırakmalıyız. 

Aziz Tumacan Efendi ben 
Arşam efendinin (Norlur) gaze -
tesinde çıkan yazısına karşı (VA
KIT) ın 23 teırinievel sayısında -
ki cevabımn;~ 1sonunda "İçimizde 
siyaset hastalığına müptela olan
lar varsa, bunların Türk iılam va
tandaşlarımızdan bu ilmi yavaş, 
yavaş öğrenmeleri lazımdır. O 
da lüzumunda gene Türkiye için 
hizmet maksadile olmalıdır. 

Hakiki bir Türk vatndaşı için, 
bundan böyle, meydan açık, is -
tikbal parlak, vatan büyük, kuv
vetli ve ıereflidir,, demiştim. Bu 
akidemi yukardaki tarizinize rağ
men de tekrarlıyorum. Benim ilk 
yazılarmıda, bu günkü prensip -
leri kabul etmek suretile eski ve 
köhne kafalı zihniyetlerden artık 
ebediyen uzaklaşmak hususunda
ki tavsiyemi niçin iyi ve ya kötü 
diye tetkik ve muhakeme ederek 
fikrinizi açıkça söylemiyorsunuz 
da, benim siyaset işinde bile açık 
yazdığım fikrimi karartmak hul
yasına düşüyorsunuz? 

Ermeni cemaatinin maziye ka
rıtan mes'ut ve mutlu günlerini 
elleriı.ıden alan, şeytani ve mel'un 
komitecil<":rin fesat ve hiyanetleri 
olduğunu açık yazmakla, çok sev
diğimiz Aziz Kapamacıyan efen
diden ıonra, hem büyük cesaret 
göstermit ve hem de bu büyük 
hakikati tekrar etmiş oluyorsu -
nuz. 

F eliketin bu başlıca sebebi or
tadan kaldırıldıktan ıonra cema
atimizin, eıki geniş günlerine e -
ritmesi ve sizin "elli sene içinde,, 
üç perdelik tarihinizde kaydedil
mesi nasılsa unutulan ermeni pa
ta ve ümerasmm yetiıtiği mev
kie çıkabiLmesi için, biz Türk Er
menilerinin senelerden beri tuttu
ğumuz yolun hepimizi tarafın -
dan benimsenilerek takip edilme
si lazımdır. 

Bu yol da, memleketin evladı 
öz Türk vatandaılarımız gibi, bü
tün samimiyet ve mevcudiyeti • 
mizle terefli hükumetimizin bize 

Hayatım dansôzlfikle kazanarak 
gündüzleri felsefe ve tarih okuyan 

bu kızın fedakaılığı 
· · deyilll' Son zamanlarda, Budapeştede kazanmak mecburıyetın ~ 

meşhur bir bara, çok güzel bir Aksi takdirde Darüülfiinuudıı 
kız, dansöz olarak girmiş ve tahsilime devam edemem. ğİ' 
kendi güzelliğile buaber dansı- - Barda dansözlük edece r 
nın kıvraklığı da etrafta fevka- nize başka bir iş bu\amaı o:ıı 
Jade alaka uyandırmıştır. dınız? btel~ 

Aradan bir müddet geçtikten Teşebbüs ettim. Mu b~ 
sonra, Mariya Hammernyik is· yeriere baş vurdum. Fa.k~tdııof 
mindeki bu kızın' Budapeşte netice elde edemedim. ıy~ pd0' 
Darülfilnunu müdavimlerinden ol- ederim. Bu iş aklıma geldı. "'' 
dugu; orada gündüzleri felsefe, racaatım kabul ediJdi. Barda 
tarih, coğrafya derslerini takip, zife aldım. ıe 
g•celeri de barde dans ettiği - Fakat, her ne ıebe~, 
anlaşılmışhr. o!ursa o!sun, bir Darülfünun sıı 

Kızın geceleri barda dans et- lebesi barda dans edem~ı. de' 
tiği, çok geçmeden felsefe oku- iki vaıiyetin telifi mümkuıı 
tan profesörlerden Dr. Jozef Na- ğildir l r1ıo' 

- Ne yapayım? Siz söyleı 1.b ginin kulağına gitmiş, profesör, c 
bir gece bara gelerek, kızı dans - iki şeyden birini ter d• 
ederken görmüttilr. edeceksiniz. Ya DarülfQnU~o 

işittiği şeyiil doğru olduğunu talebe olarak kalırsanız, Y~ I 
anlı yan profesör, ert"si gün Da- da barda dansözlük edersin'' 

rUlfilnunda kızı yanına çağırmış Kız, düşünmüş, neHcede ~ 
ve aralarında bir konuşma geç- rülfürıun tahsilini tamarolaoı / 
mittir: daha muvafık görmüş, bar d 

- Siz, geceleri barda dans bibi ile mukavelesini boııı>Uf1 

ediyorsunuz? Budapeşte Darülfünununu~ 
0 Profesörü gece barda seyirci- çalışkan ve zeki talebelerıo 'b. 

ler arasmda gören ve zaten er- biri olan güzel kızın bu tere~ 
lesi günü böyle bir sual karşı- Darülfünun muhitinde ha51 •

1
e 

sanda kalacağını tahmin eden yetle karşılanmıştır. Terket1111 

kız, bu söz üzerine boynunu icbar edildiği işe mukabil, jıt 
bük mü , lia ı ı önüqe e" mişt' r: o isine mü asıp bir iş l:luluolP 

- Evet , öyle! için profesörleri alakadar olıO' 
- Niçin barda dans ediyor- tadır. eu suretle hem geçİO 

sunuz? için para kazanacak, helll t• 
- Çünkü, ... param yok. Para siJıne devam edecektir. 

nınıınımnıınnımııııııınnımııııııııuııııınınnıııı:ınııınnınını:ıııı omıımıı:nııınnıoııııııımım ııııımınmrnıııııımın"-mıllllllUI .... 

Hilekarlıklar 
meselesi 

Paris l 5 (A.A) - Bale ticaret 
bankasındaki hilekarlıklar mese· 
selesinde tahkikat yapmakta 
olan istintak hakimine 1018 ismi 
taşıyan bir Jiste verilmiştir. Me
selenin ehemmiyetine binaen ve 
işin mümkün olduğu kadar sür
atle mahkemeye sevkedilebil
mesi için müddeiumumi dosyayı 
30 hakim arasında tevzi etmeye 

karar vermi~ tir. 

ıııınııııııınnıumıııınıııııııııınnımııınıııımıııınınıııııınnınıııımıııını llllllJııaıııptıııını 

gösterdiği ve istihkak ve liyaka -
timiz arttıkça göstereceği bütün 
vazifeleri riyasız yapmaktır. 

Aziz ve muhterem Tu.macan 
efendi, bu vatan bundan sonra 
sinesinde sığıntı vaziyetinde tu • 
feyli yaşatmaz. Bu hakikati iyi
ce öğrenmek ve bilmek lazımdır. 

İşte bundan dolayıdır ki, mem 
leketin kendisinden beklemekte 
olduğu vazifeleri hakkile yap mı -
yanlar için hayat hakkı yoktur. 

Netice: Biz, bütün cihanın tak
dirlerini ve methüsenalarını ka
zanmış olan mukaddes vatanımı
zın hakiki evlatları gibi, başı yu
karda, gururlu ve şuurlu yaşa -
mak isteriz. 

Aıker olup, lüzumunda vatan 
uğrunda ölmek bilen, vazifeleri -
mizi tamamen yapan bizler, bu 
vatanın her türlü haklarına ma -
lik olarak yaşamak isteriz. 

Bizim için "Biz ve onlar,, yok
tur. Yalnız bir Türkiye ve bir 
Türklük vardır. 

Dr. v. Kaaapran 

2 Numaralı Bilmece 
Aşağıdaki hecelerden bir c~ 

le teşkil ediniz. 
o• Jar - dır - lı - ma - hş • ça • ç t 

· · k ı· l a .. J• çm - ı - me • ıp - ge - g 
cu - bol - Fut. 

Bu bilmeceyi hallettikten 
1 

b' 
ra dünkü nüshamızda çık811 • 

numarala bilmecenin halli 
birlikte saklayınız. 

Dıkkat 
11 jb 

Bundan evvel 10 adette 18,ı 
ret bilmecenin hal varaka .. ,., J 

·pı .. 
bir zarfa koyup ve adres• ıı>" 
güzelce yazarak bilmece ı:Pe 
luğuna gönderiniz. ı 

b·ııPece 
10 gün içinde bu 1 ·ııı> 

bilmece memuruna göoderı 
lidir. . f 

Doğru halledenl.ere ~~~fstl 
mükafatlar vereceğıı. Mu k•·e 

· ··re " rımız içinde kol saatı,~u kO"İ, 
kalem, kitap, şeker, bıs 
kolata vardır. 1' jıl 

Egv lenerek hediye al?'fa .Je e 
' ti 3P 

yenler bu fırsattan 18 

melidir. JIJlllllnl 

mr.ııııııunnııııınıın uıoınıınııııı:ıııımıımınnnıanıııınııııaıttı i f ıJ t 
Lozanda tevk di 

sete 
Lozan 15 (A.A) - t dD 

dairesine yapılan suik~S ;ştıf• 
yısile 20 kişi tevkif edı~ı:Pfi 

Suikakatın bilhassa he .e il 
vukuat esnasında nümay•f;fıİ 
üzerine su sıkmış olan~ .,, 
heyetin n bulunC:uğu ınab 



~ ~T~,fr~njsani 193.2 

l<erirnan Halis H . .. 
Seyahate çıktı 

l8a1 ı •i \tr arafı 1 inci sayıfamızda) 

~İr b afından yarın gece şerefine 
.,,. alo verilecektir. 
l\e . 

1ı._1 runan Hamm, dün giderken 
NQ ltı .. 1 
~- ıoy emiştir: 

d._ lzınır be 
"'il lttUt lcdlycai ve dostıanm tarafın-
- h\ı d ellddit <!c!n da\"Ct edilmiştim. Şim
ıı.. bır ::retıcrc lcab~t etmiş olmak ve ora
-,, la kadar kalma! ... Uı:crc lunlrc gi

Sın Bir hafta sonra tc!:r:ır !st:ı.nb:.:.l 'l 
lr,_-... • Seneba.,ındıı ve'-'a biraz scnra 
.:--ıra rtd .. " 
~ .\ ece~;:. Mısırdan d:ı ~ok da"ct c-
lltıer " lllcrlkaya gitmek lc;.in muhtcııc tek
' ~r. Amcnl<:ı. seyah:ı.ti takarrür ct-
~ıı.kat tarihi hcnJz \:c'll <!eğildir. 

~, ilk defa gidiyorum. Çok C'llzcl ol
~ orada bulunan akr:ı.balarım:i:ın nl
' lnektupıardan b:;-rcnlyorum. Ştmdiyc 
~l 1CZdllirıı ve gördil"'Um y<'rlcrden en 
't\'~&lstanbuidur. lzmlrl de l~t:ınbul gibi 

" mı zannedl:':ırum .. 

l hmirde 

lilc ~t.!ta, 15 (Hususi) - Güzel
~lı~[•liçesin in istikbali için h3-'l lr Yapılmaktadır. Verilecek 
~lld 1 ~üsamere için davetiyeler 

erılnıistir . . 

~tanbul - Ankara 
batında 

• 
ışlemek Üzere -~ < Ua:; tarafı I inci sayıfada) 

S .bu iki tayyart 8 makin.st 
~~ılo~ i'.e idare o'.unacaktır. 
~.'ı makin'stlen a ' ıısı Türk 
~1 A.?1eri~a !.ı , 5 pi o tt an da 
~ Turk ık ıs Amerika'ıdır. 
~tri kalı b:r pi.o t ve bir rra-
S~t M. Ha's ile beraber ge!'i ır. Bir pilot, bir makinist 
htı Aıneri kalı tayyareci de on 

l sonra jı?elecektir. 
"•tarıbul • Ankara arasında yo~· 
4-ıa•e posta nakliyatı şi mdiki 
iıı_ t yalnız bu iki teyyare ile 
"'"t 1 k b hl . o.un• ca ve aşka teyyare 
'- lbıyccektir. ihtiyaç hasıl olur
~ •aıcak üç sene sonra bat'<a 
~•re getir:Je bilece'dir. 

~t" tayyare!er saatta 180 kilo· 
l}~e a l maktadır. 
~ ıtektör M. Has arkadaş:ari l e 
~. '-bab Y eşilköy tayy<ne is
~~0nuna gideruek tetldkatta 
'-~ntcak ve '- f! kadar yü!rne~~ 
~~ llrnta temasta bu'unmak 
'J~ Yarın Ankaraya gidecek-
? ır. 

e.k 'YYare!erin kurulmasına an
\" direktör M. Halsın Ankara
~/\'.:letinde başlanecaktır. Bu 
\ii·~ on beş gün kadar süre-

1:>· ahrnin olunmakt adır. 
•tekt:ı. M ş, ur • Ha 's diyor ki: 

k.' Yet A k d ' . . . . b , (\•tir n ara aıu ışımı ça Ui< 

"\I. ~ Ye dönersem ilk lstan· 
~~i nlcara seyyehatını önümüz. 

, •~n birinde yapabı liriz. 
~ttr, 0s~~ ~aketlerini1 atmak 
'-~anf01 uzer nde nereı erde is
i ' 'far kurulacaktır? 
''.Ya alnız Es ':ışchirde bir is 

)Qlla ra Yapılac3!-. tır ve bu is ~ as 
'tıt tay d . 'bit Yare en posta paketı 
f~I Gı,t~tktir. Bundan başka bu 
~t ~~r~'nde 14 \erde istasyon
~\ btr .~ca\chr ki; bu islasyon-
~r t~ 1 rno~örde de b ir arıza 

tıı·~·l'tlct:tse inme'c i çindır. 
, ltıl\ d obr M. Hals muharriri-
'" • a b· , \'tl'Qı . ırçoı< suallerine ce-

,._......_ Iıte:~~ş. ve dem:ştir ki 
•t~~ Aıı1c'gın12 bütün malumatı 
t.....~lıriltl. a~ad~n avdetimde ve
':-l'e bŞırndıki halde gaze-
~tit u hususta malümat 

~· İrelctg&alihiyettar değ:Jim. 
~~d'iur M. Halsan Ankaracla 
),t ... ı İ~'lı lbliddetçt, buradaki 
~hL llltk• ' ''il -·aq ~t . ınıst ve pi ' ot tay-

"'9:~~''•JI tılk5ye kaldırılması 
-~clar~'111 açılma sile ml!şgul 

VAKiT 

Vaptırculuk ve 
kontenjan işleri 

Karagöz için Borsada türbe yapıl
ması kararlaştı 

( JJaş tarafı 1 inci sayı( ada) 

zevat dün akşam Ankaraya git
mitlerdir. 

eu zevattan kontenjan mese
lesi ile alakadar olanlar Anka· 
raya giderken lstanbul t:caret ve 
sanayi odasının kontenj :m hak
kındaki no!<tai nazarını ve ra
porları da birlikte götürmekte
dirler. 

Vekaletin muhtelıf suallerine 
cevaben ha ırlanmış olan 300 
sayfadan ibaret bu raporlar iki 
giin evvel henüz ikxal edilme
misti. 

Vekaletin daveti üzerine mu
ralıhas~ar süratle Ankaraya g i
c!ecekler inden ·ncaret odası u
mumi heyeti dün öğleden evvel 
fevka'ide bir içtima aktetmiştir. 
Eu içtimada vekaletin tezkeresi 
V.! sorduğu su31ler o'.rnnmu~ 
bundan soına ticaret odası ida· 
re heyeti tarafından seçi!en 
mu!ı tdif enc!.imenlerin raporları 
o:rnnmağa baş'anmıştır. 

Fakat Vei<aletin sorduğu su-
allere ver i lece~ cevapların çok 
hafi b:r şekilde hazırlanması 
bi!dirildiğinden azanın teklifi 
üzererinc aleni olarak başlanan 
içtimaın hafi şekilde devam edil
mesine karar verilmiştir. 

Uç saat süren hafi ictimadan 
sonra raporlar hazırlanmış ve 
derhal imzalanarak ihracat ofi
si müdürü Cemal Beye veril
miştir. 

ı ctima hafi o!duğu ve rapor
ların muhtev.yatı hakkında fazla 
ketumiyet gösterildiği için ticaret 
o1asının yeni kontenjan hakkın
daki noktai nazarını öğrenmek 
kabil o'amamışhr. 

Ticaret odası umumi katibi 
Vehbi Bey bu hususta tunları 
söylemişt i r: 

- Oda umumi heyeti öğleden 
evvel ıçtinıa etti. Encümenlerden 
gelen bir çok no~dai nazarları 
tetkik etti. t?unlardan bazılarını 
değiştirdi. Raporlar kat'i şeklini 
aldı . Derhal veka~etete gönde
r:yoruz, 

Şehirlerimizde 
Spor faaliyeti 

( /Jaş tcırafı spor sayıfamızda) 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

lediye avukatlarından Mustafa 
Rami Beydir. Mustafa Rami Bey, 
geçenlerde Bursaya gitmiş, ora
nın belediye reisi Muhittin Beyle 
bu bahis etrafında görü§omüştür . 
Bursadan İstanbula gelen Musta
fa Rami Bey, tamir meselesi hak
kında bir muharririmize şu izaha
tı vermiştir: 

Mezar tamir edilecek! 
"- Karagözün mezarının ta

mirine yakında başlanacaktır .. 
Bu\'Sada bu işe karşı ciddi bir a-
laka gösterilmektedir. Tamir 
masrafım temin için Bursa ya_ ge
lip Karagöz oynatmağı teklif e
den Sant' at kar Hazım Beyin tek
lifi kabul olunmuş ve kendisi, ve
rilecek müsamerede Karagöz oy· 
natmak üzere J3ursaya davet olun 
muştur. Çok şükür, bu yerinde te
şebbüs, yarıda kalmıyacak, mu· 
vaff akıyetle neticelenecek! • 

Mustafa Rami Bey, bundan 
sonra kendisinin Karagözün de, 
Hacıyvadın da yaşadığından yüz
de yüz emin olduğundan bahisle 
şunları söylemiştir: 

Ben de Karagöz oynatırım! 
"- Ben, ta eskidenberi Kara

gözle Hacıyvata dair yazılmış ne 
gördümse, okudum. Çünkü, bu ba· 
hisle pek yakından alakadarım • 
Hatta kendim de vaktile Kara· 
göz oynattım. Şimdi de icabeder
se mükemmel oynatabilirim. 

Karagöz oynatmağı, evveli bi
rinci ceza mahkemesinde katip 
merhum İzzet Beyden öğrendim .. 
Sonra, gümrükte bir Riza Bey 
vardı .. Gözli.iklü Riza Bey derler
di. Ondan da ders alarak, Kara
göz oynatmağı ilerlettim. Bir za
manlar sabahlara kadar bu işle 
uğraşır, dururdum. Koskada Ka
ragöz oynattığımı, o zamanı ha
tırlıyanlar bilirler. Sesim Kara 
gözün sesini taklide daha müsait 
olduğu için, bilhass onu iyi söyle
tirdim ! . 

1 Mustafa Rami Bey, bu sırada 
1 muharririmize şöyle demiıtir: 

intihabı yapılmı~tır. Yapılan in ti- "- Aman, bunları yazarsan, i
h:ıpta Hami reisliğe valimiz Sü- live etmeği unutma. Karagöz oy
rcyya, fahri reisliğe C. H. F. 11 natmakla bundan maddi bir men
vilayct idare heyeti ve belediye faat teminini gözetmezdim. Sırf 
reisi Veli Namık Bey, mıntaka re- merak dolayısilc ve eş dost hatırı 
isliğine Ticaret ve Sanayi odası için .. Ne yapayım?. "llle oynata
ba: 16.tibi ve Türk Gücü reisi Mus- caksın !,, diye ısrar ederlerdi. Ben 
tafa Hulusi, ikinci reisliğe Maa- de ısrarlarına dayanamazdım! • 
rif ııhhiy~ müfettişi doktor Ke- Mustafa Rami Bey, sözlerine 
malettin, azalıklarn da Fırka ka- şöyle devam etmiştir: 
tibi Hadi Ziya, nafia mühendisle- " - Yaşadığı ve nüktedanlığı 
rinden Bedi ve rnektubi kale - dünyaca bilinen Karagözün me
minden Sabri Beyler binicilik ve zarmm imarı hakkındaki teşeb -
atçılık idman heyetine yüzbaşı büs, gayet yerindedir. "Hayır, 
Cela l, Osman Nuri ve Seyfettin yaşamamıştır!,, diye bu teşebbü
Bcyler futbol idman heyetine de se mani olmak istiyenlere hayret 
inhisarlar idaresi ziraat a.miri Bür ediyorum. Yaşadığı muhakkak 
hanettin, gümrük muayene baş • ya, farzı muhal olarak bir an için 
memuru Vedat ve Asri terzihane yaşamadığını farzedelim. Bursa
sahibi Nurettin beyler seçilmiş - daki .mezarı tamir edersek, gü
lerdir. Mıntaka şimdilik isimleri- naha mı gireriz?. Mevhum da ol
ni yazdığım bu üç kulüpten te - sa, her halde hususiyeti haiz bir 
şekkül etmiştir. Teıcil muamelesi şahsiyet olan Karagöz namına, 
umumi merkezce icra edildikten bir abide dikmiş oluruz. O, insan 
sonra Biga İdman yurdunun el • olarak yaşamadıysa, hayal olarak 
yevm merbut bulunduğu Bandır - yaşamıştır. Hala da, mahalli ve 
ma ve Gelibolunun Edirne mm - milli nüktedanlık tipi olarak, ya
lakalarından ilişikleri kesilerek şıyor. Aramızda, hafızamızda 
Çanakkale mıntakasına ilhak edi dolaşıyor. Kaldı ki yaşadığı mu
leceklerdir. hakkaktır. Yaşamadığına göı·e 

Ruznamedc müzakere edile •

1 

Bursadnki mezarı tamir vacipse, 
cek başka mevat bulunmadığı yaşadığına göre farzdır. Başka 
için seçilen heyetlere muvaff akı - vesikaları bir tarafa bırakalım, 
yet temennisile kongreye nihayet ben, yaşadığına dair Evliya Çe-
verilmiştir. lehi seyahatnamesinde bent gös-

M. Hulü•i teriyorum. Hayal olduğunu iddia 

edenler de, bunun akıini ispat et
sinler! 

Evliya Çelebi •eyabatnamesi 

Mustafa Rami Bey, bundan 
sonra Evliya Çelebi seyahatna
mesinde yazılanları anlatmı§, o
rada Şeyh Kü~teriden naklen Ka
ragözle Hacıyvatın ya§amış olduk 
ları yazılmış olduğunu kaydet -
miştir: 

"- Evliya Çelebi seyahatna

mesinde Karagözün aslen Kırk 

kiliseli bir kıpti olup Koıtantinin 
seyisi olarak çalıştığı ve Yıldırım 
Beyazıt' a esir olduğu, Bursa da 

Ulu camiin inşasında iş başı ve 

demirci ustası vazifesini gördüğü, 

posta tartan olan Hacıyvatın da 
Ulu camiin inşasında, hüsn\,\ hat 

ve kitabete aşina bulunmak iti

barile, amele yazıcılığı işini yap

tığı yazılıdır. 

Orada yazılanlara göre, Yıldı
rım Bayazıt, camiin yapılması ge
çikince, kızmış, sebebini sormuş, 
Karagözle Hacıyvatın karşılıklı 
nükteli lakırdılar söylemek ıure
tileameleyi güldürdükleri ve işle
rinden alıkoydukları bildirilince, 
gazabe gelerek her ikisinin de 
tutuldukları yerde boyunlarının 
vurulmasını emretmiştir. l,te Ka
ragöz de tutulduğu ve boynu vu
rulduğu Çekirge civarında, şimdi 
mezarının bulunduğu yere gömül
müştür. 

ısrar edenlere gü'erim l 

Bursada Karagöz namına me

zar, Hacıyvat namına mahalle ve 

caır.i vardır. Hiç eski adamlar, ya 

fayıp ölmeımit adamlar namına 
mezar, cami, mahalle yaparlar 
mı?. Bu mümkün müdür?. 

Hulasa, ben hayali şahsiyet id· 

diasına ciddi mülahaza nazarile 

bakmam. Bu iddia ve mülahaza

da hala ısrar edenlere gülerim ! . 

Federasyon reisi 
Hamdi Emin 

Beyle mülakat 

(Baş la rafı spor ıayıfanıızda) 

Henüz bunun geriye yardım şek -
lini yapabiliyoruz ve bu ıiatem 

bence çok güzel bir sistemdir. 
T amamilc tatbik edemiyoruz 
diye bu "sistem bozuktur,, diye -
meyiz. Bu sistemin temeli atıl -
ır.:ştır, Eski antrenör Mistr Pag -
namın burada çalıtırken bize bı
raktığı iyi eser de budur, zanne -
diyorum. Raporda bu antrenör 
hakkında da ıunlar yazılıydı: 

Teknik üzerinde tecrübe ve vu 
kuf sahibidir. Kendisinden yalnız 
ameliyatta istifade edilememiş • 
tir. Mumaileyh, oyuncularımızda, 
oyun sistemleri hakkında bir fi • 
kir hareketi uyandırmıt ve bu 
sistemin futbolümüzde temelini 
atmak ıuretile faydalı olmuştur. 

Bu mülakat gösteriyor ki, fe -
derasyon futbol itlerimizle esaılı 
surette meşgul olmaktadır. Kıy • 
metli ve ciddi bir iş ada.mı ola -
rak tanınan Hamdi Emin beyin 
futbolümüzü kurtarmak üzerinde 
çok müessir olacağına kaniiz. 
Kendisine muvaffakıyet temen • 
ni edivoruz. • 

A. Sırn 

'" 
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Alman yada 
Fon Papen mevkii 
bırakmak niye

tinde değil ! 
Berlin, 15 {A.A.) - Fon Pa• 

pen hükumeti her çareye baş 
vurarak mevkiiude kalmağa az
metmiştir. ~on günlerin vekayi· 
inden alınan dersi işte budur: 

Mumaileyhin, Rayiştagı feshe 
aımetmesinin en kuvvetli sebebi, 
muha1iflerin parlamenti içtima 
eder etmez, Veimar kanunuesa
slsinin tadili için bir takrir ver
meğe karar vermiş o!malarıdır. 
Bu takdirde mezldir kanunuesa
sının 48 inci maddesinin ilgası 

talf p edilecektir. 

lk i s eneden beri Alınan reısı 
cümburu bu maddeye istinaden 
adeta dil<tatörces"ne hareket et
mektedir. Fakat mesele başka 

bir sebepten c!olayı daha ziyade 

vehamct peyda etmektedir. O 
sel:ep l e hükumetin parlamento· 

yu muayyen zamanlarda içtimaa 

davet ctmeğe ve Alır.an rnitle
line tamamen gayri kanuni bir 
tarz ve cebren yeni bir kanunu 
esasi vermeğe karar vermiş ol
masıdır. 

Hükumet, bu cebri hareketini 
mahut hukuki nazariye ile muhik 

göstermej'c uğraşmaktadır. Bu 

nazariye müzayeka halinin dev· 

Jetin ve milletin hayati menfa· 

atlerinin müdafaasını kanunların 
fevkine koymaktadır. 

Hükumetin hath haraketi, re

isi cümhur mareşalin müzahere

tinden emin olduğu intibaını ver• 
mektedir. Mamafih blltUn fuka
lar bük iımetin kanunu esasiye 

mugayir her türlü hareketinin 

önüne geçmek hususunda müşa
rünileyhe güvenmektedirler. 

Esasen bir çok müşahitler, 
baıvekilin kendi nefsine kartı 
a-östermekte olduğu itimadın 
cUret derecesine çıkmakta oldu· 
ğunu ve kabinenin içtimaı siya· 
setinin halk kütleleri arasında 
mütemadiyen artan bir heyecan 
uyandırmakta bulunduğunu be
yan eylemektedir. 

Hitlercilerin yeni bir hezimeti 

Betlin, (A.A) - Prusya Pro

testan kilisesi intihapları Hitler

ciJer için yeni bir muvaffakiyct• 

sizlik ile neticelenmiştir. Bundan 
evvelki intihaplarda Hitlerciler 
mutlak bir ekseriyet temin et• 
tikleri halde bu sefer reylerin 
ancak üçte birini tophyabilmiş
lerdir. 

Almanyada ihtiyari çalıım• 
meselesi 

Berlin, 15 (A.A) - Alman 
m~sai nazırı, vaki beyanatında 
ihtiyari çalışma meselesi hakkın· 
da izahatta bulunduğu sırada 
~50,000 yakm delikanlının bu 
hizmette çalıştırıldığını söyle
miştir. 

Mesai nazırı ihtiyari çalışma 
servisinin 25 yaşındaki gençlere 
istikbal için hazırlanmak husu
sunda mesleki bir terbiye yap· 
malarına fırsat verdiğini bildir
miştir. 

ihtiyari çalışma servisi, devle
tin teşcii ve himayesi altında 
ancak serbest bir birlik dahilin• 
de inkiıaf etmektedir. 
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Hikaye Kader ... mi? Nakleden 
fa. 

Kader ve yahut tesadüf, ne 
derseniz deyiniz. Biz insanlar ke
limelerle bir çok hadiseleri izah· 
ediyoruz, zannederiz. Fakat her 
ha~gi hadiseye, izah olarak, bir 
kelime bulup üstüne yafta gibi ya· 
pı~tırılınca acaba artık her şey bi
t!yor mu?. Ve, neticesiz kalmış, 
yahut da sahipleri ölmü~ istidalar 
gibi üzerine "dosyada hıfzına,, 

k:ıydiui çekmeğe ıelahiyetin::ıiz 

var mı? Her halde bence değil. 
Bence bu hadiseler, müspet vakı
altu gibi tetkike değer. 

Size anlatacağım hikaye alela
t?e bir hikayedir. Böylesine bir 
çok tesadüf edilebilir zanncdiyo· 
rum. Yalnız buna bizzat sabit ol
duğum için belki heni aİakadar , 
şiddetle alakadar ediyor. 

Bu, bir harp hikayesidir. Harp 
hikayelerinden bıktınız değil mi? 
Fakat ne yapabilirim,. bu hikaye 
harpte olan bir hadiıcnin hikaye
sidir. Hoş, doğrudan doğruya bir 
harp hikayesi de değildir, dene
bilir. Zira, harp, mevzuda ve ne· 
tice üzerinde ancak bir "vesile,, 
olarak vardır. Hikayemin aııl 
mühim unsuru dostum Şükrüdür. 

Şükrü, yüksek bir "insandı. K &.
mil bir insan, fakat ilim, müte· 
fennin zannetmeyiniz. Sadece te
miz kalpli, her şeyi anlar, insanla
rı dinlemesini bilir, en küçük i
tikatlardan bile bir hakikat çıka· 
rarak onu, teselli olarak saMbine 
sunar, velhasıl, fena insanların 
mevcudiyetlerini zaman zaman af 
fettiren bir insandı. 

Şükrü 1914 de, teyzeıinin kız
larından birisi ile evlenmitti. Re
fika, Şükrü ile beraber büyümü!· 
tü, onu kendisine ayni zamanda 
bir de "insan nümunesi,, edinmiş· 
ti. Biribirlerine ruhan ve cismen 
de o kadar yakın idiler ki, artık 
onları ayırt edemez olmuştum, bi
risini görünce ikisini de görmÜ§ 
gibi olurdum ve esasen hiç ayrıl
mazlardı. . ,,. . 

Sirkeci istasyoıiu mahşer gibi i· 
di. Çanakkaleye ilk sevkiyat yapı· 
lıyordu. Annemin daha evde baş· 
lıyan feryatlarını istasyonda da 
tekrarlatmamak için evde veda 
ederek yalnız ba§ıma gelmi§tİ ••• 
Anneler, zevceler ve niıanlılar, 
yavrularını kocalarını ve nişanlı· 
larını kucaklamak, öpüp kokla· 
mak arzularını içlerinde teksif e· 
derek göz yaşları halinde izhar e
'diyorlardı. 

Şükrü ile Refika bir kenarda 
'duruyorlardı. Ağlamıyorlardı, 
gülmiyorlardı, konu§mıyorlardı, 

bakışmıyorlardı. On dakika ka· 
<Iar öylece durdular. Sonra bir 
'düdük öttü. O zaman etraftan bir 
vaveyladır koptu. 

Üstlerindeki elbiseler henüz dep • 
boy kokan genç ve taze aıkerler, 
kendilerini alıkoymak için beyhu· 
de bir kuvvetle kentliyen kucak· 
lardan koparak vagonlara kaçar 
gibi iltica ederken Şükrü, Refika
ya sadece: 

- Döneceğim! 

Dedi. Bu "döneceğim,, o kadar 
kuvvetli, o kadar emniyetle, 0 ka
dar derin bir inanışla söylenmiş· . 
ti ki, Refikanın yüzünde bir gü
lümseme belirdi ve o da tekrar et
ti: 

- Geleceksin! . ,,. . 
Bilmem burada Çanakkalede, 

dünyanın dört bucağından gelmit 
insanların bizimkilerle nasıl çar-

pı§tıklarını anlatmağa lüzum var 
mı? Bir çokları hunu bizzat gör· 
düler. Ölenler sustu. Fakat ka
lanlar görmiyenlere anlattılar ..• 
Dinliyenler önce inanmadılar, la
kin haıtahanelere gidip de "yarı 
rı ölü - yarı dirileri,, görünce i
man ettiler. 
Şükrü ile biz de orada idik ..• 

Onun yanından ayrılmıyordum, 
Adeta, onun, iıtasyondan ayrılır
ken Refikaya söylediği "dönece • 
gım,, tılsımına 11ğınarak peşini 

bırakmıyordum. Filhakika, bu söz 
bir tılsımdı. Dört aydır, ne Şük· 
rüye, ne de bana bir 'ey olmamış· 
tı, Etrafımızdakiler sapır sapır 

dökülüp kıvrıhverirken biz ayak
ta kalıyorduk. Hele bir gün, hiç 
unutmam, İngiliz zırhlılarının; 38 
liği bölüğümüzü isir haline getir
mİf~ bütün minasile "yok,, etmiı
ti. Y alruz ikimiz kurtulduk. 

Avrupanın medeniyet namına 

harp ettiklerini söyliyen ve bu iş 
ıçın ta Okyanosyadan, balta 
değmemit Afrika ormanlarının 
göbeklerinden vahtiler toplayıp 
üzerimize saldıran "densizleri,, 
artık çekilmeğe karar vermifler• 
di. Bu havadis önce kulaktan ku
lağa yayılmıt, &anra rü'cat bilfiil 
ba!layınca da gözlerimizle görüp 
inanmı,tık. 

Şükrü ile beraber, siperlerimiz
den çıkarak gerilere doğru yürü
meğe batladık. Karargaha bir ha
ber götürüyorduk • 

Artık harp bittiği için serbest 
ıerbeıt yürüyorduk. Biraz ileride 
düz bir sahade, tümseklerden 
mürekkep bir tarla vardı. Sıra i
le dizilmit, safı harp nizamında 
gibi duran tümsecikler ! 

Y aklqmca, bu tümseciklerden 
yedi tanesinin yanında birer çu
k1r: gördük. Bunlar henüz doldu
rulmamqtı, kucaklayıp kabara
cak vücutları bekliyorlardı. 

Bilmem neden?. Şükrü bu çu
kurlann bqında durdu, uzun u· 
zun bakarak: 

- Hangisini, diye sordu, inli· 
hap edersin?. 

Titredim. Bu &ağuk suale daha 
cevap vermeden, Şükrü, çukurlar· 
dan birisini göstererek: 

- Ben, dedi, kendime şunu 
muvafık görüyorum. 

Sonra, sanki ıözünü filen de 
teyit etmek ister gibi, o çukura at
ladı, ölçüp, biçmeğe başladı . 

Hava, o gün pek güzeldi. Ma· 
amafih soğuktu. Ta yükseklerden 
bir kaç dütman tayyaresi uçuyor, 
bir taraftan rüc'ata nezaret eder· 
ken, bir taraftan da günette 111· 

nryorlarmı§ gibi, kartallar gibi ıü· 
zülüp, daireler çiziyorlardı. 

Şükrü, hu aralık ellerini kaldı
rarak çukurun derinliğini ölçü· 
yordu. Bir aralık ·kenara tutunup 
çıkmak ister gibi bir hareket yap· 
tı, fakat tam bu eınada: 

- Vıj ! ..... 
Diye bir ıea duydum ve müt· 

hit bir gök gürlemesi •. 
Orada, ne kadar zaman, öylece 

yarı gömülü kalmı,ım bilmiyo
rum. Aklım başıma gelip de be
limden aşağısını topraklardan 
kurtarınca, Şükrünün içinde oldu
ğu çukuru aradım. Fakat şimdi 
artık 6 çukur kalmıştı, ve Şükrü 
bunların içinde değildi. 

• • • 
Şimdi, hepiniz: 
- Ey, bu hikayede ne f evka

li.delik var?. 
Diyeceksiniz. İtiraf ederim ki, 

VAKiT 16 Teşrinisani 

Günkü At Müsc.baka Cuma 
larında 

Cuma günkü müsabakalar en 
müşkülpesentleri tatmin edecek 
tekilde yapıldı. Sipahi ocağının, 
at sporuna karşı halkın alakasını 
uyandırmağa yarıyacak her şeyi 
elinden geldiği kadar yapmıya ça· 
lışmı! olduğu ilk bakışta sezili -
yordu. 

Müsabaka yeri, atların ayak· 
larına ve düşenlere zarar vermi
yecek tarzda yumuşatılıp düzel
tilmişti, renkli engellerin boyala
rı tazelenmiş ve her iki yanlarına 
bayraklı mızraklar dikilerek hem 
süslenmiş, hem de müsabiklerin 
görebilecekleri surette şekilleri 

ve sıraları tayin edilmişti. 
Halka, taraçalarda, ve meyda

nın etrafında, müsabakaları ra· 
hatça seyredebileceği yerler ha
zırlanmıştı. Nasılsa cömertliği tu• 
tan Sonbahar, hu ıpor gününün 
muvaff akıyetine, ılık bir güneıle 
yardımcı oluyordu. Az, fakat seç
me ve hakiki meraklılardan mü
rekkep bir kalabalık, müsabaka
ların başlıyacağı saatten çok ev
vel tahsis olunan yerlere geçmiş 

bekleşiyorlardı. 

iki buçukta başlıyacak olan ilk 
müsabakada binecek hanımlar 

bilhassa sinirli görünüyorlardı ... 
Kadınlığuun hemcinsine karşı te
fevvuk isti yen gururu ve bütün 
nazarları kendine çekmek arzusu 
ile muhayyilelerinden kurdukları 
türlü türlü endişelerin biraz son
ra ne şekilde tahakkuk edeceği
ni düşünerek kimbilir ne kadar 
meraklanıyorlar!. Ya erkeklerin 
hali? Ayni duygu ile onlar da en
diteli amma göıtermiyorla.r. 

Nihayet bütün bu bekle!enle
rin ainirlenenlerin yavaş yava§, 
sıra ile, meraklarını hal ve faslle
decek olan saatin geldiğini haber 
veren çan, meydanda çınladı. llk 
müsabaka başlıyordu. 

Fazlı kupası 

Kadın binicilerin bineceği her 
türlü atlara mahsus olan bu mü
sabaka a§ılacak, 3 çit, 1 ehram, 
1 lrlanua banketi, üstüne sırık u
zatılmıt bir duvar, 1 Spa üçüzü, 
1 X, 1 parmaklık, 1 tahta perde, 
1 tezgahtan ibaret 12 engel var
dı. 

Müsabakaya iki Macar ile bir 
Fransız hayvanı girdi. Neticede 
Oheste'ye binen Nedret Hanım 
kupayı kazandı. Binicilik mekte
binin ~ıra hayvanlarından olan 
bu beygir, taşıdığı ismin medlulü 
gibi aheste değildi. 
Müsabakyı oldukça çabuk bi

tirdi ve rakipleri Macarlara gale
be çaldı. Abeste, muvaff akıyeti
ni evvela kanına sonra binicisi
nin, rakiplerininkinden çok daha 
............... -.......................................... . ···············--·· .. ·················-·················· 
harpte buna benzer ve bundan 
daha feci ve garip tesadüfler ol
madı değil. Eıasen, Şükrünün ö
lümü hikayemin neticesi değil -
dir. 

İstanbula döndüğüm zaman, 
Refikayı görmeğe gittim. Kapıyı 

çalıp içeri girince, beni Şükrü
nün annesi karşıladı. Halinden, 
faciayı daha evvel haber almış ol
duğunu derhal anladım, sordum: 

- Refika! 
Refika, Şükrünün öldüğünden 

haberdar olmamı!h. 
- Fakat acaba hakikaten ha • 

berdar olmamış mıydı?. Çünkü 
onunla ayni gün, ve ayni saatte 
kalp sektesinden ölmüttü. 

Gördüklerim 
hafif olmasına ve biraz da hüne
rine medyunduı·. 

Müsabaka bir atın taşıyacağı 

nizami yük 75 kilodur. Zannımda 
yanılmıyorsam bu müsabakada, 
bu cihet nazarı itibara alınmamış· 
tı. Maamafih hanımların binece
ği bu gibi müsabakalarda maksat 
yalnız tetvik olduğundan buna e
hemmiyet verlimemiş olmaaı hata 
sayılamaz. Kadın biniciler çoğal
dığı zaman nizami yükün aranı
lacağı tabiidir. 

Süreyya kupası 
Kadın bincilerin de iştirak ede

bileceği erkek binicilerle her tür
lü atlara mahsus bu müıabaka

daki engeller, nevi ve adet itiba
rile, birincisinin ayni idi. Buna üç 
lngiliz - Arap, bir (Macon), 4 
de Macar hayvanı girdi 

Bekriye binen Orhan Bey ku
payı kazandı. 

F ransada yetişmiş İngiliz - A
rap kırması olan Bekri, çok kanlı 
güzel etkilli ve idaresi kolay, 
iyi huylu, cesur bir hayvandır .•• 
Engel önünde ataklarını lazım 

geldiği kadar kolayca uzatıp kı

saltabiliyor. Engelle atlamağa 

davranacağı nokta arasında me· 
sefeyi iyi kestiriyor. 
Hurmanın üzerinde ikinci defa 

koşuya iştirak eden bu müsabaka
daki yegane kadın binici, Mela
hat Hanım, mevcut erkek ve ka
dın binicilerin en iyiıi olmasına 
rağmen, üçüncü kaldı. Buna, bin
diği Hurmanın Macar olması bir 
sebep olarak gösterilebilir. 

Macar yetiştirmesi hayvanlar, 
Fransız yetiştirmesi İngiliz - A· 
rap kırmaları kadar iyi değildir. 
Hurma müsabakayı, yavaşlığın -
dan kaybetti. 
Hurmanın, müsabakadan evvel 

manejida, açma temrinleri yapı· 

lırken, ön ayaklarının her ikisi Ü· 

zerinde diz üstü kapanacak kadar 
sık, sık tökezlendiğini gördüğüm 
için o gün ön ayaklanndan mus· 
tarip olduğunu zannediyorum ... 
Belki bu da dört nalını açamama
sına sebep olmuştur. 

Melahat Hanım gibi iyi bir bi· 
nicinin, kendi kadar iyi olmıyan 
biniciler arasında muvaffak ola· 
mayışı gösteriyor ki bir müsaba
kayı kazanmak için iyi binmek 
yeti,mez, binilen hayvanın da iyi 
olması şart ve esastır. Hatta at 
biniciden daha iyi olmalıdır. "Bi
niciyi binici yapan attır!,, sözü 
her binicinin aklına nakşedeceği 
bir meseldir. 

Deutsche Orien tBank kupası 
Evvelkilerin ayni olan bu mü

sabaka şahıa ait hayvanlara mah
sustu. Oy, Sylvia, Sonia ve sırasi
le, binbaşı Sami Bey, Melahat 
Hanım ve Mösyö Heer'e ait üç 
Macar hayvanının girdiği bu ko
şuyu, Ayşe Hanımın binişile Oy 
kazandı ve tükenmek bilmez bir 
merakla, at sporuna çalışan bini
cisine güzel kupayı maletti. 

Bu suretle Ayşe Hanım sayinin 
semeresini görmüş oluyor. Ümit 
ederiz ki bu muvaffakıyet kendi
sinde, elinde bulunan hayvanlar
dan daha iyilerile ahırını zengin
leştirmek şevk ve arzusu uyandı-
rır. 

Sahipleri tarafından binilen 
Sylvia ile Sonia biribirini taki
ben birincisi, ikinci engel olan 
İrlanda Banket'ini, öteki altıncı 
parmaklığı atlamak istemediler 

ve üç defa reddettiklerinde" 
zamname mucibince müı• bl 
dan çıkarıldılar. Sırf fena 
sadüf yüzünden muvaffakı 
liğe duçar olan Melahat 1-1 
Mösyö Heer, tam bir sparell 
niyetile, zati hayvanlara ilk 
açılan bu müsabakaya pe~ 
ritli olmıyan kendi atlarile 1 

edip diğer bütün at merak 
na ni:.munei imtisal olacak 
zel hareketi göst~rdiklerind. 
layı atçılık namına kendile 
lenen teşekkür etmek borçtıl' 

llerideki müsabakalara, 
iyi hayvanlarla iştirak e 

b b .. ·ıet şayanı arzu olan u ınıcı 

giliz - Arap kırmalarındaP1 
dilerine birer hayvan seçip 
lı, terbiye esnasında sabırlı 
lı ve atlarım, vaktinden 
yüksek engeller üzerinde 
tırmamalıdırlar. 

Geçen ilk bahar müsab 
da, ilk defa müsabaka yapsl' 
via hiç bir engeli reddetnıi . ,/ 
Bu sefer, İrlanda Banketi 
engellerin en ehemmiyetaiıi 
önünde çifte savurarak gayel 
detli müdafaalarla atla 
kaçınması, belki vaktindeP 
yüksek engellere çalııtırıl 
masından ileri gelen bir h 
luktu. Atçılıkta sabır meziY 
ğil, bir lazimedir. At terbiy 
hiç değişmiyen üç esas 'f 

1- Ata bir şeyi zorla yap 
mak; 2 - Ter biyesi tam ol 
atı cezalandırmamak; 3 -
attan kendi gücünün yettiiİ 
dar iş beklemek. Bu esaılar• 
yet olunduğu takdirde ,!DU 
l<ıyet hemen hemen muh 
tır. 

Sivillerin binitile yapılaP 
sabakalardan sonra sıra, 

lerin bineceği atlara mahı&J• 
sabakalara gelmişti. On be§ 
ka ara verildi. Engeller yii1', 
di. Evvelki müsabakalardald 
engeller kaldırıldı. Onların 
ne, bir set, bir de bahçe 
kondu. Engellerin adedi t lı 
seklikleri en fazla 1,20 idi. 1 
ce yeni yetişen genç binici 
vekilleri müsabakaya batla 
Bu müsabakanın Ödülü olaJJ 
li lktısat kupasını Cingöze 
Cahit Bey kazandı. GenÇ :ı~ 
rimizin hepsi, ileride çok İ11 

ci olacaklarına delalet edetıd' 
yetlerni haizdirler. Ha~aıı e)ı J 

turuşları düzgün, gözlerı P d 
ni zamanda da soğuk kaııb. j, 

Bu müsabakayı, engelle~ ~ 
a kadar yükselten zabitler~ 
ceği atlara mahsus mü~~b fi~ 
kip etti .. Adaşa binen yuz~~; 
lıç T evfık Bey Yılmazla ııı ı 
tını kazandı. . 

S• 
Yarınki nüshamızda d• . 

ocağı mükafatı hakkınd~1 

talealarımızı yazacağız. f~ 

Galata••'' 
11mııınnınnımnınmımtnımıtınm11nnnn11nnnı rtmtnınt 

Rusyaya vahşi haY"' 
gönder:liyor ) 

Hamburg, l 5 ( A. ~· 
Gomez ismindeki So"Y:. 
tünün yelişf rip bes!edil'1. .. ~ 1 
hayvanların Rusyaya _n i~t 
120 vagon i< ullanmaga 

1 hasıl o!acaktır. Bir ço~ b• 
bahçelerine lazım o!a~Jıİ 
hayvanları tedarik eden. 

1 
"' 

canbazhanenin tes· si iç10.,,e 
parişlerin yapılmasına ıuı 
rlllmüşlür. 



~ Teşrinisani 1932 VAKiT Savıfa 11 

Zafiyetı' · · 'h lı umumıye, ıştı a-

12hk ve kuvvetsizlik ba
ihrıda b'' "k f "d uyu aı e ve Malt Hulisası 

Kul!ammı. 

Her eczanede 

satılır. 

2 
l!§~!!j 8ı çok aroro.ian 40 ve:':6~~vailıi< OSQAM lamhaku>u:Lu! 

11ııı- Muhterem İstanbul ve Taşra Müşterilerimize~ 

ymadık yiniz 
Terki ticarcc ve casfiye dolayısile ı 5 Teşrinievvel 932 den beri de,·:ım ecmekce olan cenzilAtlı sauşımızın 

Tasfiyenin Sonuna Kadar Aynı Tenzilatı Muhafaza 
Edeceğini Şimdiden arzeder. 

lerin1n en 

büyük ı'aziJesi 

nedir 

lstanbul: B 1 1 T• th • Sultanhamam a Cl ar tCare aneSt 1 ·- l!ııı- Tasfiye memurları: Ziya Balcı, Vahit Şamlı ~ - .. . 
.. ; -·· !. .. ' .. :. ıp ı -· 

l 
3UncUKolorduSabnalma 1 

Komisyonu 11An13ra 

lzmir Müst. Mv. hayvanatı ih· 
tiyacı için üç yüz yetmiş bin 
dört yüz elli kilo kuru ot 

._ __ o_e_v_ı_e_t __ o __ e_m __ ,_· r_y_o_ı_ıa_r_ı _ı_ıa'"'"!"'n_ı_a_r_• __ f 
1225 adet band.ijın kapah zarfla münakasası 29 Birinci Kl

nun 932 perşembe günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. 

Çocultlarını Tutumlu 
Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li· 

raya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (6006) 

-~-----
VE 

Muktesit 
-=ı::ı:::::smmea___ 

kapalı zarf usulü ile münakasa· 
ya konulmuştur. ihalesi 21-11-932 
pa:ı:artesi günü saat 15 tedir. Ta
liplerin her gün Müst. MY. Sa. 

Al. komisyonuna müracaatlan. 

Eskişehir istasyonuna bir sene zarfında gelecek maden kö
mürlerinin tahmil . ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası 7 Bi

rinci kanun 932 çarşamba günü saat 15 te Ankarada idare 
merkezinde yapılacaktır. 

O halde d eırhal 
Y etistirmek. 

' 
(1014) (5702) 

1(. 1(. )(. 

Tafsilat Ankara, E_şkişehir ve Haydarpaşt\ veznelerinde birer 
Jiraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (6046} 

z·raat 
nda 

Ankara M. M. V. tarafmdan 
~ Ordu ihtiyacı için 300-400 top 

koşum esteri veya Kadana ka
pa\ı zarfla münakasaya konmuş
tur. lhaleai 19-12-932 pazart< si 
giinü saat 14 le yapılacaktır. 

Ankara cadd~slnde 

Kiralık Odalar 
Ba Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için VAK 1 T 

-------- yurduna müracaat. 
Şartnamesi ve evsafı hakkında -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

iZ 

maifımat almak istiyenlerin her 
p-ün komisyonumuza ve münaka· 
saya iştirak edeceklerin muay
yen vaktinden evvel Ankara'da 
M. M. V. satınalma komisyonu· 
na müracaatları. (1003) (5518) 

lstrnbul dördünü icra memur· 
Juğundan: Temamlarına üç bin 
üç yüz lira kıymet takdir ediln 
Şehremininde Yenibahçede Fat

ma sultan mahallesinin Sulukule 
caddcs'nde Koltuk sokağında 

eski 81, 81, J, 3 ve yeni 85 
~ Yerli Fabrikalar mamulatından numaralarla murakkam maa ku-
llllk l j tfalurköy lem memur.ug· undan: ( 100,000) metre astarlık bez ka- 1 b b t k h . u t talebes"ı cem;yetı"nc!en fi .. k k ı u e ve os an uyuyu avı • B ı k ·· ·· .J k' o· f pah zar a muna asaya onu -C a ur oyunoıe mu ım ımo e en- bostan yerile üç kıt'a arsanın 
~ erniyetimizin senelik umumi dinin be)'og~ lunda Tarla başında muştur. ihalesi 5-12 - 932 pazar· t I k 
,.~ngresı· 18-1 l-932 tarı"hı'nde sa- t · .. .. t 15 t d' T ı· 1 amam arı açı artırmaya vaze· ... ~ altun bakal sokağında 12 No esı gunu saa e ır. a ıp e-
"kt 14. te istanbul Halk evinde hanede mukim mülğa istinaf rin şartnameyi görmek üzere dilmiş o!up S· 12· 932 tarihinde 

~ın ~dıl~c~ğiaden aza arkadaşla- cünha mahkemesi azasından yor- her gün M. M. V. Satınalma şartnamesi divanhaneye talik 
~ rica olunur. (4538) danaki Yordanid's efendinin yu- Kom. na müracaatları ve müna- edilerek 19 Kanunuevvel 932 ta-

lstanbut A 
1
. .. .. .. h , 

1 
nan tahvilatları faiz bedelinden l<asaya iştirak edeceklerin o gün rihine müsadif pazartesi günü 

~abk . s ıye ı:çuncu uırn.< 8 ve vaktinden evvel teklif ve te· saat 14 ten 16 ya kadar lstan-e alacağı olan 2 O liranın ma 
lataf 'llesınden : Hüsniye hanım faiz ve mesarif tahs'li zımnında minat mektuplarını mezhür Kom. bul dördüncü icra dairesinde 
k~11 111

dan kocası izmitte Çayır R' t' meler· (1026)(5961 .. , c göndermiş olduğu ilan:sız öde- ıyase ıne ver 1• ı açık artırma suretile satılacaktır. 
ttaı. 0vatında Değirmenci Bos- b .. :t- .. 

sın me emri mumailey in ikanıetğa- işbu gayri menkul ikinci artır-
~elc::e an efendi aleyhine ev- hı meçhul o!dugv undan teblıgv lzmir Müst. Mv. hayvanatı ih- d b' b d il 
<lc\\',.s açılan terk sebE: bile ihtar ma a ın eş yüz lira be e e 
Ilı .. llld idilemcmiş olduğu mübaşir tara· tiyacı için iki yüz elli sekiz bin Fahri Bey uhtesinde bırakılmış 

tçblıl a : Halen ikametgahı fından verilen meşrubattan anla- altı yüz yetmiş iki kilo saman . d "hb t 
\',.ı..1 .b bulunan mu·· ddaaleyhı"n k 1 f 1.. .1 k ıse e ı ara rağmen ar ırma "" ı ı b" kA apa ı zar usu u ı e müna asa- d d.. ı t şı mış o masına ınaen mez ur bedelini teslim etmediğin en 
. Ooıtıed arata rağmen hanesine ödeme emri divanhaneye talik ya ırnnulmuşlur. ihalesi 10-11-932 
ı~attı.. ığinden bahsile bu kere pazar günü saat 15 tedir. Talip- üstünde bırakılma kararı bozu-
lll~ " edil b edilmiş olduğundan hukuk usulu larak 929 tarihli icra kanununun 

"dd en oşanma davasında muhal'emelerı' kanunun 141 nc 'ı ferin her gün komisyona müra· 
b aaıe · ~ 124 üncü maddesi mucibince · 1~1 o'd Yhın ikametgahı meç· maddesi abkfimına tevfikan ita- caatları. (10l3) (5701) 
1 ~11 .. , . .' ı.ıtiundan arzuhal suretı"nı"n tekrar ikinci artırmaya vazedil-"~ b nen tcb.t('\Jt icrasına karar ve- lslanbul Hatkevi Reisliğinden: 
~Utı·· e lig-· miştir. 1 aliplerin yevmi ve vakti lQ tıııu 11 d •ne ve muhakeme rilmiş o!cuğundan tarihi ilandan lngilizce bilenlere ve hiç bilmi-
()l da t e. 4-12. 932 Pazar saat itibaren otz gün zarfında bizzat yenlere mahsus her iki kurs mezkiirda Istanbul dördüncü icra 
.... ~1ı.ı:-_ "d:~ınine karar verı'lmı'ş v k · k'l' · ·· 16 1 932 Ç b dairesinde hazır bulunmaları ve """ıt ını~ ..... eya anunı ve ı ı ıcraya mura- · l . arşam a günü saat 

1 ZAYILER 1 
Tatbik mübürümü zayi ettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisi-
nin hükmü yoktur. (5447) 

Çengel köyünde çimacı Ahmet 
§ Birinci fırkanın üçüncü ala

yının birinci taburunun üçüncü 
bölüğünden almış olduğum as
kerlık vesikamı zayi eyl~diğim· 
den hükmü olmamak üzere ilin 
olunur. (5450) 

Cihangir şubesinden 321 te
vellütlü Hüseyin oğlu Bekir 

lstnbul ikinci icra memurlu
ğundan : Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve satılması mukarrer 
bir adet kebir çini soba 22- l l-
932 tarihine müsadif Sah günü 
saat J 6· 17 de Şişlide Halaskar 
Gazi caddesnde 232 nu·lu hane 
ö~ünde birinci açık arttırma su. 
retile satılacagından talip olan· 

ların mahallinde hazır buluna· 
cak memuruna müracaatları Han 
o~unur. (5462) 

Bir küçük memur aranıyor 
Vakit id:ıresinde muhasebeden anlar, ya

zuıı gUzel kUçUk bir mcmurı:ı. l.hUyaç vardır. 

Yazı ı:naklnel!l de bllme8i 10-zımdrr. Talip 

olanlar mUdiriyete her gün saat on bire ka

dar müracaat edeblllrler. 'll \'e arzuhale cevap ver- ca:ıl etmed:ği takdirde ğıyabında 17 de açılacaktır. Kayıt muame- daha faz'a malu nat atmak isti-
t>ctde ba~eıkfır günde nıuhake- muamcleı ıcraiyeye devam olu- lesi için her gün idare memurlu· yenlerin 932· 46 dosya numara- Kirah'1: hane 

il t b ır bulu k .. ·ı A v b . . t' . .. 1 B • e ti~ nma uzere ı a- nacagı le liğ mekamma kaim ğun:ı müracaat edilebileceği ilan sile memurıye ımıze muracaat arı eşiktaş Hasfmn Kazanasazm 
}Jq_ g olunur. 15441) olmak üzere ilan o!unur. •5445) o unur. i:an oiunur. (5446) sokak 9. Ucuz, kullanışh. (5330) 
Öa 11 '~hk. ---.-----------------------------------------------

1tnar V l~on1atızı11a, Saraca, Kenıik, Sinir, Jtt"8_ 
~"ta~.~~P0.111 hastalJ(danna, )'Ül"Ü0l[İ)7Cll, di~ ÇI- IE)ıc~.SJ)sa n ı J. uv urubu 

çocuklara, genç ve i ltİyarlara ._.. 



KüçÜk ny.,. modeli 
\ 

8 B \ . - eyg-ır 

k t . d \ .. 
uvve ın e motör 

\ 
Ford'un yeni 

bir eseri 
\ 

Saatte 90 kilometre 
\ 

Sessiz ikinci vitesle 
60 kilometre 

B .. .. b \ 
utun unlara ragmen 100 

km. de yalnız 8 litre benzin 

Büyük arabalarda mevcut bütü~ 
makine tekamü1atı. 

Ford yapısı e Ford tecrübes~ Ford uaul~ 
• Ford çeııtı ·ldareıı bir araba. Alçak karoseri. 

Dörl kişilik gayet rahatıyar. Elastlklyee 
fazla &f'zanı mal<aelar' • Çift ayarlı otomatlll 
hidrolik amortıaörıer • Şasidenllas(lkle tecrıt}edl~ 
""'• 4 sıırndlrll mot8r. " 

Sar-aıntıya l<arfı tertibatı havı dlreksly~SlnkrCf 
meş eletemı vites deı\'lştırm•. Seqq1z lklncl vites\ 
Kullenılma!lı kolay· Ak!teleraalyonu seri: --Dingil arahOı 2.2s metr• ..... ....,..kerı .. ıt 
araııaı 1,14 metr11 • €n yük!lelc sOr'atlerde -.mnlye1 
110 rahatlık temin e_den !\fklet merktnılaıçak sa si. 
Dort t"'kerlek üzerinde çalışan gayet•tesirli)_dahlll 
lnbısatrı frenler. ~ 

17 Te~rinl~ıni Perşembe gUnD saat ondan itibaren 
Taksimde OT OM OT ÖR f O R O acentasının salonunda 
umuma teşhir edilecektir. 

F"ORD MOTOR COMPANV EXPORTS lNC. ISTANBUL 

İzmir'lilere müjde • • 
•• •• 

1 
1 

• v 

· lzmir satış magazası 
" Birinci kinun ayı ,, 

içinde açılacak 

Doktorlar 
Doktor 

Ara Nişanyan 
Muayenehanesini Beyoğlunda Tokatıiyan 
oteli yanında Mektep sokajtmda 3:> nu

marada yeniden kUşat etmiştir. 
Hastalarını her gün sabahtan akşama 

kadar kabul eder. 
Telefon: 40843 

il••• Ririncl sınıf mutaba~sıs 
RAK'fERlYOLOG i 

Dr. ihsan Sarp 1 
nAKTERlYOLOJl LABORATU\ .ARk••İ 

1• • no ... Umumi kan tahlilıltı. • rengı 
r l{nter nazarından (" asserman \"e 1 d· 

ınülleri) Kan küren·atı savılması, 
• • . . idral' 

fo \'e ısıtma hastahkları teşhısı. ·tAU 
balgam, cerahat, kazurat ve su tahlı 

1 
1 . tibzB1 

Ultra mikrosJ.:opi. hususi aşı ar ıs -~ 
Kanda üre. şekl!r. Klorür, kollesterin aı~ 
tarlarının tayini. Divanyolun'da Sul~J 
.\lahmut türbesi ~o. 189Telefon.209 

-----------------·· ········~-.................................. ::: ............ 
.iliş doktoru ~r.......................................... ~ 1 

Arşak Sürenyan .. 
Beyoğlu IstiklllJ caddesi numara 30a H. ,, ~ ....... 
Mısır apartımanı. MUracaat: Cuma pa· İi 
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 ;! --~ 

ye kadar. Telefon 40424 ii KARADENiZ POSTASI -----------------.... 
~~ 
== VATAN .. 

Doktor 

A. KutieJ 
ı: 

ı ... _-{_a-ra_k_l:S_y_, Bö-"r-e-kç~l~f-ır~m"!"ı_k_a_r§-ıs_ı-nd_a--No._3_41 ;ı vapuru p rşem be 
il Doktor !i 17 T eş.sani e 

Cevat N. Zekai Ü günü akşamı Sirkcci'den bati' 
Sinir mütehassısı 

Muayenehanesini BabdUi karşısında An
Kara caddesi No. 47 ye tevsian naklet -

mJştir 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dahili hastalıklar mUtehassısı 

lstanbul Sultanmahmut tUrbesl, Bnbı· 
ıUJ caddesi, No. 10. Telefon muayeneha· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
·•Her gUn öğleden sonra saat 14-18,. 

UroloO • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkları mUtehassıaı 

Muayenehane: Tilrbe, Mahmudiye cad· 
desi. No. 10. Telefon 22622 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yollan hastalıkları mütcha ısı 

EminönU (Sabık Karakaş) hanına 

nakletmiştir. Cumadan maada her gün 
hastalarını kabul ve tedavi eder. 

Ooktor - Operatör 

Nuri Mahmut 
L>oğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 
.llaçkıula: Silflhane caddesi Berna a
pıı.rtımanr, No. i. Telefon 43562 (4934) 

Istanbul yedinci icra memur
luğundan : Bir borçtan dolayı 

mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer kanepe, sandalya, masa 
ve saire 21-11-932 Pazartesi gü
nü saat on birden itibaren Be
yoğlunda müeyyit zade yazıcı 

sokakta 43 N. lu apartımanmıo 
önünde açık arttırma suretile 
satılacağından taliplerin yevmü 
ve saati mezkurde mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mu
racaatları ilan olunur. (5444) 

lstanbul yedinci icra memur· 
luğundan : Paraya çevrilmesine 
karar verilen Ş·şlide Bulgar çar
tısında Jand1rak mektebi civa· 
rmda Sabire hanıma ait mahcuz 
hane eşyası balı ve oda takım· 
ları şehri halin 21 ci günü saat 
12 de mahalli mezkurda hazır 
bulunacak memuru tarafından 
satılacağı ilin olunur. (5442) 

ft ketle ( Zonguldak, lnebolfı 
B Samsun, Ordu, Giresun, Tr•lr 
• zon ve Rize)ye azimet ve ~ 

det edecektir. . 

Fazla tafsillt için Sirke'1 
Yelkenci Hanındaki acentıb' 

• ğına müracaat. Tel: 21515 
:i::::::::::::::::::::: • ..-.:.1::---::: .... 

Trabzon Postası , 
1 

(K d . ) 16iki0' ara enız teşrilJ 
çarşamba 18 de. Galata rıhtl' 
mm dan. (5992) 

VAK 11 
GUnedclik, Siyasi Gazete ~ 

Istanbul AD kara Caddesi, V AKIT 

Telefon Numaralar• 
Yazı işler! telefonu: US79 

Idare telefonu : 2.&S'70 

rclgra'f adresi: Istanbul - v~ 
Posta kutusu No. '8 

Abone bedelleri : 
- -- - - - el1l 

TUrktye .e:cn 
Scnellt: 

6 aylık 

3 aylık 

ı aylık 

--- 1"· 
1400 Kr. 2700 
750 .. 1450 ,, 

400 .. soo ,, 

150 ft 

soo ,, 

ilan ücretleri : rııt 
ilfı.nların bir satırı ıo ~u Resmi 

Ticari 

Ti curt 

:\2 5 ' ııa.nıarm bir satırı · • , 

Uıl.nların bir santimi 25 

KüçUk iUinlar : p 
- - aetsPıJ, 

Bir dcCası 30 iki defası 50 Uç ıı:uttJ#~. 
dört defası 75 ve on defası ıoO ası aıf""'.ııı 
rıç aylık ııa.n verenlerin bir dcfarıD cY 

nendir. Dört saurı geçen ua:~ıır· 
satırları beş kuruştan bcs&P 

r--vtıı' 
YAKIT MATBAASI - lST.ı\ 

SAH1Bl : MEH?llET ASibi >fi' 
pf 

Umumi ~eırlyat MUdUrU: F1K 


