
F . p 
evzı aşa hattında de-

ın · ı ıryo u 319uncu kilomet-
reye kadar tamamlandı 

( l>cl"amı 4 tlncD ısnyırada) 

ŞEHiR 

Yeni aza Ayşe Remzi 
Hanım neler anlatıyor? 

Bugünkü içtimadan itibaren 
İstanbul şehir meclisi azası arasın
da yeni bir kadın aza göreceğiz: 

Ayşe Remzi H. Nakiye, Safiye Hü
seyin, Refika Hulusi Behçet, La
tife Bekir, Rana Sani Yaver Ha .. 
nımlardan sonra Ayşe Remzi Ha -
rumm da iştirakiyle şehir meclisin 
deki kadın aza sayısı altı oluyor. 

Dün; şehir meclisinin bu altıncı 
(Devamı 11 ln<'i sa:nfada) 

Bugün 
İç sayıfalarda 

- -
"Güzel 

san' atlar,, 
''Memleket,, 
"Spor 

haberleri,, 
"Dünya 

şu unu,, 

te l(•dın - Tav 
le 112S YllXıl t•nın kulağında asılı olan etiket

._ Oca81 ~ Galiba sen •ormadın1 sabo aldın! 
.,.,~._ •urnıuıtu':!ır canım, tavıanı blrl yirmi bet 

-~ııtı 111•• da hatırımda kalsın diye oraya 

fabrikalarım gezecektir. 

Ba~vekilimizin ziyareti dolayı . 
siyle Zonguldakta yapılan hazır 
lıklara dair haberleı· 6 mcı sayıfa
mızcla<lır. 

r-.. ,._, ...., ~ .... .-. -
ŞEYTANI 
Gören adam! 

Gaston Löru'nun bu he
yecanlı ve esrarlı bir 
macerayı anlatan hika-

yesını bugün 

16 
Sayı/ alık bir ilave ha
linde parasız veriyoruz, 

Almanyanın gizlice silal1-
landığı haberleri tekrar 

ortaya çıktı 

öldürmek andı içen 
adamlar 

Nebi Hanı idam 
öldürmüşler 

kadınlan 

Suikastı tertip edenler Avrupa
da ve Asyada mühim paralar har· 

(D •vamı J ı lnrl ı:ıyırada) 

Tıp Fakültesi talebesi 
telaşa düştü 

Yeni asistanlar talimatnamesinde yaş kaydının 
değiştirilmesini rica edecekler 

Dün tıp fakültesi talebe cemiye
ti idare heyeti hararetli bir toplan
ma yapmıştır. Bu toplanmada 
Sıhhat ve içtimai Muavenet veka .. 
leti tarafından hazırlanan yeni 
"Asistanlar talimatnamesi,, etrafın 
da konuşmalar yapılmıştır. Bu ta· 
limatname üzerinde akseden haber 
lere göre bundan sonra devlet has
tanelerine maaşlı asistan olabil
mek için otuz yaşını geçmemiş ol .. 
mak lazımdır. Halbuki talebe bu 

•• 

bahis üzerinde şöyle düşünmekte 
dir: 

Asistan olabilmek için otuz ya 
şmı geçmemiş olmak. Bugünkü 
şart!ar dahilinde çok güçtür. Çün
kü yirmi yaşında liseyi bitiren bir 
talebe doktorluk tahsilini altı sene . 
de sonuna erdirebilecektir. gğer 

hu talebe tahsilini tıp talebe yur. 
duna yazılarak devlet hesabına pa 
ra.~ız olarak yapmış ise bundan do-

rnM·:ıın• ı ı ıncı sayıfadal 

Universite açılıyor · 
Müvezzilerden isteyiniz M r· f 
~ _ __ _ _ .... ~ aa ı Vekili Hikmet 8. 

bugün şehrimizde Elektrik fiyatları 
nihayet indirildi 
Elektrik tarife l<omls)·onunun evwlkl giln 

lldnci toplantısını ~ aptrgını ~ a;r.mı5tık. Ko· 

nıiı;yon diın ılc ıııon toplantıı.ını ~·apmıstır. 

lioıniııJon cl,scrlJCtltı t'lektrlk kilovatının 

tt'5rinlt-nelin birlnd~n itibarım 16 kuru, SO 

paruyn lııdirilnıc:.lnı• lmr-.ır \ı•rtıfr;,tlr. ~lrkf't 

mlime.,slli bu h'nz.ilıitı lmbul l'tmı,, lalnrz 

t~ıız.lllıtın l>iıııuııuo;arılnin birinden itibaren 

mutrbcr olmasını ill•ri siirmiı<:ılür. Tı•n1.llfıta 

s~b<-p anırlr. ücn•tlcrlndrkl dlişlikllilitür. 

Hariciye Vekilile Recep 
Bey salı günü geliyorlar 

ANKARA, 15 (Hususi) - Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle 
Cümhuriyet Halk fırkası umumi 
katibi Recep Bey pazartesi günü 
lstanbula hareket edeceklerdir. 

Recep Beyin iki haftalık bir İs· 
tirahat devresi geçirmesi muhte
meldir. 

Vekil Bey yarın açılacak üniversitede ehemmi· 
yetle beklenen nutkunu söyliyecek 

Tamirat ve tadilatı biten üniver 
site cumartesi günü merasimle açı
lacaktır. Üniversitenin açılma me .. 
rasiminde bulunmak üzere maarif 
vekili hikmet Bey bu sabah treniy 
le şehrimize ge'ecektir. Açılma 
rr.erasimi programının esas hatları 
dün teshit edilmiştir. Buna göre 
cumartesi sabahı üniversitede bü . 
tün talim heyeti ve talebeler hazır 

l bulunacak ve maarif vekili Hikmet 
Bey ehemmiyetle beklenen açı'ma 
nutkunu söyliyecektir. Bundan 
sonra üniversite rektörü üniversite 
talim heyetinden bir zat ve nihayet 
üniversite talebelerinden birisi ta -
rafından birer nutuk söylenecek -
tir. Üniversitede dünden itibaren 
açılma merasimi içn fevkalade ha· 
zırhklara başlanmıştır. 

Öğrendğimize göre dünkü re -

1\"aarlf V~klll Hikmet Bey 

fklerimizden birinsinde yazıldığı 
gibi üniversite rektörlüğü tarafın .. 

(~\.-amı 11 lnf"I •nyıfnda) 



~ 2 - V AKIT 16 2.nci teşrin 1933~!!!!!!!!!!!!!!~--!"!'!!!'!!!!!!!""' ...... "!!!!!!!~ll!l'!!!"'~~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-'"!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!"!!!'!!!!!!!l!!!!!!!!!!'!""'l~~~~~~~G~ü~n~i..J~.'!!'!n~~s~i y~a~s~e~t::-1 

~ğso N;HABERLE_R_ ~~;iin~~t;ba,~: Veki.ller heyetinin 
yeni kararları 
Ankara, 15 (Hususi) - Vekil

ler Heyeti bugün saat on beşte 
toplanarak saat on sekize kadar 
eldeki işleri tetkike devam etmiş -

~- !sterlin ile dolar arasınd•• .. hjııl 
S 1. L. A.-... H Fransız kabinesi mecliste ~~:~~~::.:~~::~~:a~ Ü~;:~ 

İngılterenın pıyasaya 3 oO • • • ld ·ı ıarc• YA~ışı '· ıtımat reyı a 1 yon isterlin atarak mı yon ··11ıer H lar satın alacağına dair son gu bt' tir. 
Merkezleri dışarıda olup ta Tür 

kiyedeki muameleleri şubeleri ve· 
ya vekilleri tarafından tedvir olu
nan müesseselerin dahili mu
amelelerde kullandıkları ve yekna• 
sak olması lazım gelen çek ve kar
nelerle, seyahat acentelerinin mü

tekabilen satışını taahhüt ettikleri 
nakil vasıtaları biletlerinin, karşı • 

lngiltere donanmasını 
takviye ediyor. Alman
ya gizlice silahlanıyor 

Başvekil söylediği bir nutukla hüku
metin siyasetini izah etti 

lığında döviz vermemek ve fatura

ları .iktısat vekaletince tasdik olun 

Londra, 15 (A. A.) - Bahriye 

nazırı dün öğleden sonra avam Paris, 15 (A.A.) - Dün mec
kamarasında söylediği bir nutuk - liste harici siyaset hakkında yapı -
la, Amerika ve Japonyanın takip lan müzakereleri dinlemeğe birçok 
ettikleri ağır deniz intaatı siyaseti halk gelmişti. 
kartısında lngilterenin 1933 deniz Celıe, 15, 1 O da açıldı. Meclis 

mak ~artiyle, kontenjan kaydına programını değİ§tirmeği teklif et- reisi M. Romiason geldiği zaman 
bakmadan memlekete ıokulmasına miştir. Filhakika bahriye neza - mebusların yerleri henüz boıtu, 
Vekiller Heyetince karar verilmiş· retinin hafif tonlu 4 krüvazör inta fakat M. Sarraut ile M. Paul Bon 
tir. etmek niyeti vardı, şimdi ise cour yerlerine oturdukları zaman 

Waşhington ve Tokyo tezgahları - bütün yerler dolmuıtu. 

Bugün mecliste ne
ler görüşülecek? 

ANKARA, 15 (Huıusi) - Bü
yük Millet Meclisi yarın (bugün) 
toplanacaktır. 

RU%tlamede; posta telgraf, ista
tistik, devlet demir yolları umum 
müdürlükleri bütçelerinde müna -

kale yapılmasına dair kanun layi
halarile Türkiye - Yunanistan ti-

caret ve seyrüsefer mukavelesine 
bağlı "A. B.,, listelerindeki yan
lıılığın düzeltilmesi layihası, tütün 
ıinhisarı kanunu 33 üncü maddesi-
nin tefsiri talebi, münakale, mü· 
zayede ve ihaleler kanununa ımü
zeyyel layiha, tahsilat ve vergi ko
misyonlarında bulunacak muvaz • 
2af azaya huzur ücreti verilmesi la
yihası vardır. 

nın ağır krüvazörler yapmaları Rey verilmeden evel söylediği 
karşısında bu hafif krüvazörler ye nutukta M. Sarraut, ezcümle de 
rine ıilihları artırılmıt 9,000 ner mittir ki: 
tonluk yeni tipte iki kruvazör ve _ Alman - Fransız münaae. 
birisi Arethusa tipinde daha hafif batı meselesi, sulh meıelesidir. 
5,200 topluk bir krüvazör olmak Fransız hükumetinden, Hitlerin 
üzere 3 krüvazör inşasını dütün - reyi amme müracaatının ertesi gü
mektedir. n.ü ne yapacağınız sorulmuştu. lt

Bahriye nazırı bu program de - te cevabı: 
ğişikliğinin yeni masraflara sebep "Evvela soğuk kanlılığını mu. 
olmıyacağını söylemiştir. Bilakis hafaza etmek, ortalığı velveleye 
masraf biraz da az olacaktır. vermeğe mani olmak. Sonra ka -

Nazır, diğer devletlerin deniz dere karşı sakin bir şekilde cephe 
siyasetleri karşısında İngiltere almak. Bu kolay bir iştir. Zira, 
yüksek tonda gemiler inıaaına mec kırk milyon Fransız ile Fransa, 
bur kalsa bile, bunun hafif ton- korku nedir bilmez. Ve nihayet 
lu gemiler inşası ve tonların tah - herhangi birisinin kendisine hük
didi hususlarında bir anlaşma yap metmesine mani olacak maddi ve 
mak üzere gayretlerine devam et- askeri bir kuvvete sahiptir.Fransa, 
mesine mani olmıyacağmı ilave et- dün olduğu gibi bugü,n de fedakar 
miştir. hk\o.rınde. tehlikeli hudutlar y k-

AJmanyadaki askeri kon- laşacak kadar sulli eserini takipte 
devam etmek istiyor. Almanyanın 

Yeni vergi haberlerinin uy- ~rol komisyonunun raporu reyi immı, Fransayı sulh arzusun· 

durma olduğu anlaşıldı Paris, 15 (A.A.) - Almanya .. da ancak teyit edebilir. 
daki askeri kontrol komisyonunca M. Srraut, M. Paul Boncour'un 
hazırlanan ve ayan azasından M. hükumetin sulh menfaatı namına 

Derlodot tarafından ayan harici- yapılan her hangi bir teklife sağır 
ye encümeninde meydana konan kalmıyacağı hakkındaki sözlerini 
raporun sonuncu faslı bu sabah .teyit ettikten sonra Almanyaya dö 

ANKARA, 15 (Hususi) - Büt
~e vazıyeti dolayısile; resmi ve hu-

susi müesseselerde çalıtanlardan 

küçük bir nispet dahilinde yeni bir 

vergi alınacağı hakkındaki haber
lerin doğru olmadığı anlaşılmak

tadır. Bu haberin diğer mükellef
ler.den yeni bir vergi alınması 'hti-

malinden dolayı çıktığı da ıöyleni-
yor. 

Nation Belge gazetesinde intitar nerek şunları söylemiştir: 
etmiştir. - Sulh arzunuzu teyit ediyor -

Bu fiilde birçok müşahareler ve sunuz. Bu, bizim de arzumuzdur .. 
htirazi kayıtlar vardır. Gene bu Briand'ın bütün siyasetine hayat 

veren de bu olmuştur. Bu arzuyu, raporda ancak göz önünde bulu -
ne küçültmek, ne de azaltmak iınan silah stoklarının teftişine im • 

Bey kan bulunduğundan elde edilen temediğimiz bir memlekete karşı 

biz de muhafaza ediyoruz. Biz 
Fransızlardan hangimizin 60 mil -
yonluk bir milleti haritadan sil -
mek çılgınlığını gösterebilil'? 
Fransa, Almanyanın kendi hakkı
na malik olmasını arzu eder. Fran 
8a Almanyanın ıztıraplarına kar • 
!I hissiz değildir. Almanyanın 

iktiıadi yayılmaıına karşı hiç bir 
vakit kapılarım kapamı§ değildir .. 
Binaenaleyh Fransa, her yerde an 
latma ve yaklaşma fırsatları ara -
mıştır. 

Fransa, Almanya olsa da olma
sa da Cenevreye giderek bütün 
dünya huzurunda sulhün tesisi e -
serine devam edecek, bu suretle 
dürüstlüğü hakkında bir hüküm 
elde edecektir. 

Bu sözlerden sonra M. Sarraut, 
ruznamede iki kısma ayrılmış olan 
itimat reyini istemiştir. 

Birincisi, "meclis, memleketin 
sulhçu hislerinin tercümanı, hürri
yet ve hak müdafaası için millet -
ler cemiyeti prensiplerine sadık 

ve Fransanın dostluklarını devam 
ettirmek ve genişletmek hususla -
rında dikkatlidir.,, 

Bu kısım 44 muhalif reye karşı 
545 rey ile kabul edilmi§tİr. 

İkincisi, "bir an dikkatle tatöı -
kından ayrılmıyacağma emin ola
rak hükumetin beyanatını tasvip 
ve bütün miletler İiİn müsavi bir 
emniyet dahilinde teahhütlü ve 
kontrollu bir silahları bırakma tc -
minine temayül eden beynelmilel 
bir tesanüt politikası takip edece
ğine emin.,, 

Bu kısım 199 muhalif reye kar
şı 395 rey ile kabul edilmiştir. 

Netice itibarile meclis ruzna -
meyi 144 muhalif reye karşı 394 
rey ile kabul etmiştir. 

Sosyalistler lehe rey ver~işler
dir. Maliye Vekili Abdülhalik 

bu hususta şöyle demiştir: teminattan tamamiyle nisbi bir 
mahiyette olduğu ehemmiyetle kay 
dedilmiıtir. 

-~~--------------------------------~~--- Hayır, :böyle bir şey yoktur. 
Mali'fe Vekaleti "memur maaşla

rını indirelim,, yahut "yeni vergi 
koyalım,, gibi bir şey düşünme-
miştir. Zaten henüz bütçe tetkika-
~ 

tının zamanı da ~elmit değildir. 

Kıdemli yüzbaşılık zammı 
hakkında bir tefsir 
Aııkara, 15 (Hususi) - 1464 

aayılı kanunun birinci maddesinde 

ki "yüzbaıılığa nasbından itibaren 
altı seneyi tamamlıyanlara kıdemli 
yüzba§ı maaşı verilir,, f ıkraıımn 
tefsiri talebi bütçe encümeninde 
tetkik olunmuş, encümen mevzuu 

bahis "Altı seneyi bilafasıla hiz
metle ikmal etımek şarttır,. §eklin • 
0

de bir tefsir fıkrası kabul etmiştir. 

Türk - Iran dostluk 
muahedesi 

Ankara, 15 (Hususi) - lranla 
memleketimiz arasında 5 teşrinisa

ni 1932 senesinde Ankarada akto
lunan dostluk muahedesinin tasdi

ki ht.kkındaki kanun layihası B. 
M. Meclisine verilmiştir. 

Neşrolunan bu son fasılda diyor 
ki: 

Yeni Demiryollarımız 
ANKARA, 15 (A. A.) - Yapıl-

"Almanyada saklı bir halde ve makta olan demir yollarının bu -
külliyetli miktarda silah kuvvetleri günkü vazıyetleri etrafında şu ma-
ve harp levazımı vardır. Kontrol 
komisyonunun protestolarına ve 
müttefik hükumetlerin ihtarlarına 

rağmen bütçedeki askeri maıarif 

her sene artmaktadır. Silahlanma 
işlerine tahsis edilen masraflar 

tabii ve mutat masraflarla mazur 
gösterilemiyecek yekunları bulmak 
tadır. 

lumatı aldık: 

Ergani hattında Erganiden 15 
kilometre ilerisine Irmak - Filyos 

hattında her iki taraftan 50 şer ki

lometrelik kı11m üzerinde çalışıl -
maktadır. 

Bunlardan başka, Sıvas - Er
zurum istikametinde Sıvastan iti -
ha.ren 20 kilometre üzerinde ve ay 

nı zamanda Malatya iltisak hattın· 
da da işe başlanmıştır. Halen bu 
iki hat üzerinde iki binden ziyade 
amele çalışmaktatdır. 

Başkil, 15 (A. A.) - Demiryo· 
lu bugün halkın çofkun tezahüratı 
araeında Başkil kaza merkezine 
girmittir. Başkil, Fevzi Pata -
Diyarıbekir hattı üzerinde ve F ev
zi Paşadan tibaren 319 uncu kilo
metrede bir istasyondur. Ray dö -
şenmesine 83 üncü kilometredeki 
Firat istasyonundan başlanmııtır. Diğer taraftan kışlaların ve di • 

ğer askeri müesseselerin ferağ e--

dilmesi veya satılması hakkındaki 
kararın tatbik mevkiine korunağa 

dayanan nizamname ve talimat· fikrini hasıl edebilecek derecede
namelerinde hiç bir değişiklik yap ileriye vardığı zaman kendi kendi-

b marn ıştır.it 
aşladığını gösterecek hiç bir ha• 

Rapora şu sözlerle nihayet ve• 
reket ve teşebbüs göze çarpmamak rilmiştir: 
tadır. 

''Komisyon, Versay muahede • 
"Milli müdafaa ordusu sulh mu sindeki askeri madde ve hükümle

ahedelerinin tatbiki neticesi olarak rin hiç değil de ruhi itibariyle ye
teşkiline müsaade olunan Alman rine getirilmş olduğunu ancak umu 
ordusuna ait esaslara değil fakat mi teftiş neticesinde lüzumuortaya 
bu büyük devletin bulundurabilece çıkan tadilat ve tensikatın - Ver

ği ordu mevcutları, silah kuvvet l aay muahedesinde tayin edilen 
leri ve askert techizat esaslarına tahdidi teslihat haddini varıldığı 

ne beyan etmek imkanını bulabi· 
lir. Halbuki Almanya bugün bu 
hadde varmış olmaktan henüz u -
zak bulunuyor.,, 

• 
Japon donanmasında •• 

Tokyo, 15 (A. A.) - Bnhriye 
kumandanlıklarında yapılacağı bil 

dirilen tebeddüller, kuvvetli donan 

ma taraftarlarının bir a"luvaffaki
yeti sayılıyor. 

b hare 
de cıkan habeı·ler, u mu go• 
nin ~ne kadar şiddetli olacağını 
termeğe kifayet eder. .

1
. de" 

ı k . . d .. t ,. ıtı Do arın ıymetını or .. .,,~&Jr 
aşağı düşürmek, Amerika cu ... .. , •.. 
reisinin alış verif hareketını ti" 

. •ase 
landırmak için tuttuğu sıY bİ' 
ve yaptığı planın esaslarından 
ridir. . .. bıJ~i-

Amerika cümhur reısııun. reti 
. 1 ·ı . e uca yasetı ngı tere sanayı v ,ıı 

üzerine felaketli tesirler yap•' 

mahiyettedir. .. iikçe 
Çünkü doların fiah du!t d•. 

Amerikadan mal alanlar, o~acJol•' 
ha az para verecekler, yanı js· 

düştükçe Amerik malları da 0 ~1 ,. 
pette ucuzlıyacak ve İngiliz ro' ri• 
rı satın alan memleketler, Anı:ıerr 
ka mallarına rağbet gösterece e~ 

. . l . . A . k vere' ve sıparış erını mert aya 

lerdir. dur· 
İngiltereyi korkutan da bıJ ır1 

O · · 1 ·1 l' n.S nun ıçın ngı tere ma ıye .. cJii,U 
ile devlet bankası umumi ınu 11i 
d l . ı· . . 'çin ye o arın ıster mı yenme11 ı el 
bir tedbir düşünmü~ler ve nih~Y,. 
350.000.000 İngiliz isterlini pıY ii· 
saya dökerek dolar almayı en ısı 
nasip hareket bulmuşlardır. .,,,, 

·ıyo•· 
İngiltere, saat başında ınt rıll 

)arca dolar satın almJkla, dola~· 
fitaını yükseltecek ve bu ş\J~eJ1 
Amerika ile alış veriş etıne 1'ı 
beklenen fayda hasıl olmıY"~jlİ 
iki taraftan Amerika cümhur re;. 
nin siyaseti de akamete uğrıya' , 
buna mukabll h.lcı ı:n ı:;-.., dü!' 
cektir. ffl 

lngiliz'er bu suretle doların 1ıı 
la düşmesine, Amerika mallar:.:, 
lngiliz mallarından ucuzlaına• 
mani olmak istiyorlar. d tıt 

d . l' o Halihazır a ıs ter ın -
mücadelesi bu safhadadır.. 1'a'' 

lngilterenin bu hareketıne li"' 
şı Amerikanın mukabele edec~.,bii' 
ve bu gidişle muharebenin b~. ııe 
tün şiddet kazanacağına t0P 
yoktur. 

·- it• 0:.._..--
Cü_m_h_u_r_iy_e_t_b_a_y-ra_ın_JdJ1~-

5812 nutuk söylen 1 

caııt.' 
ANKARA, 15 (A. A.) - ıtti' 

huriyet Halk fırkası katibi uııııı 
liğinden: 1'" • 

Cümhuriyet bayramm~a fırht, 
nın açtığı halk kürsülerinın ç• 10p 
ması hakkında bütün maluın•t ,.ıfl 
lanmıştır. Buna göre üç b•Y1,d, 
gününde şehir ve kasabalarıı;~ııf 
yekun olarak 880 kürsü kut'I "" , 
ve yalnız bu kürsülerde 581 2 b•I, 
tuk söylenmiştir. Fırka ve ""' 
kevlerinde ve köylerde verifeJ'I 11ıa 
tuk ve konferanslar bu sayııst 
dahil değildir. 

Bu sene sulh mükafatı 
yok 

1 
_,il' 

Oslo, 15 (A. A.) - N~be b" ,e
ki.f atı için toplanan komıte ~· 
ne sulh için Nobel müki.f atı .,e 
meğe karar ver.miştir. 

M. Kaleni'nin telgrafı1et so" .. 
Ankara, 15 (Husuıi) ~ ,,.Ol~D 

merkezi icra komitesi reı&• . ~-· 
Kalenin 8. M. Meclisi Rei•• •'tJd' 
zım Paşa Hıı. ne bir telgra~:.ıeıf' 
rerek Sovyt..:t heyetine ille de" d' 
mizde sösterilen iyi )cabul 
layı teşekkür etmiştir. 
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!~AR ETLER B ........... . 
alk~~i~;d~ güm-
" ruk birliği 

1. - Balkanl•rd b' tıı- ... a ır anlasma 
oq tnıdır? • 

Buna ve :,· 
ıc rı ecek cevap· 
-M h . 

'lltldır lu akkak bir anlaşma la .. 
' 0 acaktır. 

1 Balkanla. b' 
'nn:ıa B rın ır kül halinde top 

ıı, alk 'il . 
''Ya \' b' . an ını etlerınin dün-
1 e ırb l · ar1 ~.. ır erıne kartı alacak -
d' ı:ıyet itib · ı ır. Çünk·· arıy e ehemmiyetli-
tltihi B I~ Balkanların kinle do!u 
•ıtıa h a anların hem zayıfla.ma~ 
h· ' em de Balk · ttbirind an mılletlerının 
oll't\u!h.ı e~ uzaklaşmasına sebep 
Yıf cf;: ~.' a.lkanlar bu yüzden za
h· · "!luler ·· k·· ltbirl ' çun u mütemadiyen 
d erıyle v 
lr hud l uruşan Balkanlılar 
~ l ut ar .. d . 

t le t.• •
1 

•çın e bomba ekıp 
oıçtı er lJ . 

.1 •• .ı\ln a11r 1 .._uny~ ar var ki Balkanlar 
•i old 111

1~.ulhten en mahrum ülke 
hi u. urk 'd kim b l 1 aresi Balkanlarda 
itti erin ~ .~nduğu zaman girift mil 
0!dutu k udsadeımelerine mümkün 
J.' 1 a 8.l" A • 1 
'"a.t bu h . rnanı o mıya çalıştı. 

dııkt, a.kırniyet nihayet bul . 
d n •onra. .. d 
•tı ço ~ 

1 
ınuca eleler durma -

I, b ga. dı V k .. .... k B lk r Ütük · e uçucu a an .. 
~'l'dan h devletler diplomasisinin 
a~lk a.rbı halını aldı. 

8 anlard •lk, a. esen bu ayırıcı hava 
il n tnilletl · · · trlerrı erının medcnıyet ve 
ktırııaıe hareketlerinde de geri 

&rınil b 
8a.)k •e ep oldu. 

itler ,, anlar ilerliyen, büyiik ham 
· "''Pan tır~ed· rnemleketlcr arasına 

ıtun hl 
1
' Al"kil saflarda kaldı. Bu 

~ı. ana.11 bu 'f d •y • h ttat • d ' nun ı a e ettıgı a-
ı-U Ur• 

8a.lkanl. 
t's ve ar garbi Avrupaya ha -

~n bil" ülke olmuştur. 
8 ~ ... 

Q"n ~k.&J\lrla .. h··-·· 1 o.:--! -··· 
~l'ı .. 

B··L cı, acı duymaktadırlar. 
't· u"re! B l ll''cı ' e grat, Sof ya Ati na 
l'.ı aynı 'k · ' ' 1~ir. 1 hıat hastalığile dert-

k Balkan 
~11\ YÜı" rnernleketleri ayrılık ve 
~r küt ~n~en Avrupanın iç.in.de 

>il a.lıni 1 d y • • . '!en a ama ıgı ıçın ıana .. 
1'li~ ıtıerrıleketlerin heaabına 
~ ar edild' . . 
'-tb

1111 
B 1 ve bu ıstısmarm 

1'
1
tt ttıu" a.lkan devletlerinin tica-
~. &:tene} . d' 
.tı "e de erı, te ıye muvazene 

lir, Ylet borçları apaçık göıte 

b; a•llte.n d 
~j,,.. b evletlerının bugün 

ctı ""'n u. . 
tt ııı·· 1•lısınara karşı koya -

Ilı.. Uıpet 1 . 
~ tedb· l Çare erı yoktur. Alı • 
ııı~E il" er h f'd' B ·•ı i ledb· ep men ı ır. u 
~ l~inde~ler Balkanların refahı-
't•tı tek Uzaktırlar. Balkanlı-
.,~ hu Yo~~ ,te~er kalkınmalarına 
)ı , 1 kan gıderek büyük sana-
§11. e etle · · · . 
ı ttoYab:l rının ııtısmarına kar 
"~ fll!f ' rnelerine imkan voktur. 
b·ı 11 uıla. b' · • 1 h,.... ır ıktiıadi kalkınma 

Tahkikata ehemmiyetle deva"ı ediliqor 

Randevu evlerinden rüşvet meselesi 
işten el çektirilen memurlar altıya çıktı. Beyoğlu mer

kez memurluğuna Nazım Bey tayin edildi 
Beyoğlu merkez memuru Hulu- ı Efendi yakalanınca parayı kendi 1 Mücip Bey hakkındaki ihbarlar o· 

si Beyle taharri memuru Remzi E- nam ve hesabına almayıp Beyoğlu . nu geçmiştir. Yalnız rüşvet almak 
fendinin randevücü Merzuka is - merkez memuru Hulusi Beye tss - gibi rüşvet vermek le bir cürüm ol
minde bir kadından 200 lira rüş- lim edilmek üzere aldığını söyle - duğundan ihbar yapanlardan Ele
vet almak iddiasile tevkif edil- miştir. ni, Despina, Mari ismindeki ka
diklerini ve bilahare Hulusi Bey Merzuka Hanım da parayı Rem- dınlarla Yanko isminde bir adam 
hakkmda~ti tahkikatın gayri ınev - zi Efendiye merkez memuruna gö- da yakalanmıştır. 
!cuf olarak devam etmesine karar türmesi için teslim ettiğini söyle- Dünkü tahkikat neticesinde ye
verildiğini dünkü nüsham1zda yaz miştir. Bundan sonra merkeze niden üç memura işten el çektiril-
mıştık. gidilmiş, Hulusi Bey, bir iftiraya eliği söylenmektedir. 

Aldığımız malumata göre, meş- uğradığını, rüşvet meselesile ala- Üç gün zarfında işten el çekti-
hut cürüm Tokatlıyan oteli ci- kası bulunmadığını söylemiştir. rilenlerin yakunu bu suretle altıyı 
varındaki bir otelde yapılmıştır. Diğer taraftan Beyoğlu merke- bulmuş oluyor. 
Merzuka Hanım 200 lirayı Remzi zi ser komiseri Mücip Beye de iş- lstiçvap edilenler ise yirmiyi 
Efendiye verirken emniyet müdür ten el çektirilmiştir. geçmiştir. Beyoğlu merkez me-
lüğü ikinci şübe müdürü Demir B. Mücip Beye işten el çektirilme- murluğuna muvakkaten Eminönü 
ile diğer bir kaç memur meydana sine, bazı randevü evleri sahipleri- merkez memuru Nazım Bey tayin 
çıkmışlar ve paraları Remzi Efen- ı nin kendilerinden rüşvet alındığı edilmiştir. Tahkikat ehemmiyetle 
dinin cebinden almışlardır. Remzi yollu iddiaları sebep olmuştü"r: devam etmektedir. 

Hayat seneden seneye ucuzluyor 
Odanın hazırladığı cetvele göre son ayda geçinme vaziyeti 

İstanbul ticaret odası son aym zeytin yağı, şeker, pirinç, yumur
geçinme vazıyetini gösteren bir in- ta, süt, yogut, k8:,hve, meyve 
deks hazırlamııtır. Buna göre ve muhtelif yiyecek maddeleri için 
1914 senesi birinci nııfında 100 ku 1914 ıenesinde 426 kuruş verilen 

' ruş ile temin edilenler 1933 ıeneıi- bu miktar timdi yüzde 803 nisbe-
nin ıon aymda 1022 kurutla temin tinde artarak 3422 kuru§ almuştur. 
edilebilmektedir. 1 Yakma, aydınlatma, temizle-

1ndekste yiyecek ve içecek mad me maddeleri için de evelce 104 
Jcha Jc l:ıc: bu Takamlaf daha va.. kuruş verilmesi icap ederken şimdi 
zih şekilde gösterilmektedir. 1914 958 kuruf verilmesi lazım gelmek. 

senesi ilk nısfında ekmek fiatı 1,50 tedir. 
kuruş iken 1933 son ayında 6,60 Giyecek eşya için evelce 252 ku 
olmu§tur. Evelce ekmek için 67,5 ruf sarfeden bir aile şimdi 2850 ku 

kuruş veren bir aile timdi 432 ku . ruı ödemektedir. 

ruş vermektedir. Sarfiyat ta ayda Ev kirası evelce 150 kurus iken 
15 kuruştan 90 kuruta, et sarfiyatı 2500 kuruş olmu§tur. Muhtelif 
56 kuruıtan 340 kuru,a, balık üç masraflardan cigara, ve saire 140 
kurutlan 60 kuru§a, taze sebze kuruıtan 1375 kuruşa yükselmiştir. 
30 kuruştan 300 kuru§a yükselmif- Sigorta ücretleri de 89 kuruştan 
tir. 763 kuruşa yükselmiştir. 

Bütün yiyecek maddeleri pata· İndekse göre zaruri ihtiyaçlar .. 
tes, fasulya, nohut, sade yağ, dan en fazla artan ev kirası olup 

Vapurlara kıymet 

takdiri 
Vapurlara takdiri kıymet komis 

yonu azaları Türk vapurculuk a -
' nonim 'irketinden takdiri kıymet 

masrafı o, arak 25 bin lira istemek· 

Vapurcular arasında 
Vapurculuk Türk anonim şirke· 

ti normal vazıyette çalışmağa baş
lamıştır. Dün de Aydın vapuru 
Mudanya hattına gitmiştir. Diğer 

seferlerde aralık olarak faaliyete 
devam edecektir. 

eskiye nazaran yüzde 1666 yüksel 
miştir. 

Maamafih bu rakamlar 1929 
senesine nazaran çok eksilmiıtir. 
Zira son senelerin en pahalısı 1929 
dur. Bu senede evrakı nakdiye 
1914 senesine göre 1381 kuruşa ka 

dar yükselmiştir. Fakat her sene 
biraz daha fiatlar inmiş ve 1933 
senesinin ilk ayında 1914 senesin· 
deki 1000 kuruş 1094 kuruş iken 
son ayda 1022 kuruşa kadar düt -
müştür. Rakamlar her senenin bir 
az daha ucuzladığını göstermekte
dir. 

Hulasa olarak gösterilen şekil 
şudur: 

1914 senesinde 1161 kuruşla 

temin edilen zaruri ihtiyaç?ar 1933 
senesi son aylarında 11868 kuruşla 
temin edilmektedir. Bu hesaba gÖ· 
re 1914 senesine göre masraflar 
yüzde 1022 nisbetinde fazladır. 

Balık gunu 
Balık bolluğu devam etmekte -

dir. balıkçılar cemiyeti halkı balık 
yemeğe teşvik için propağanda 

yapmağa karar vermiştir. Bu mak
satla binlerce afiş yaptırmıştır. 

Cemiyet bundan başka bir "balık 
günü,, ihdasını düşünmektedir. 

- •a. ·ı ' nayı eşme çok müşkül .. 

le idi. Vapurculuk 'irketinin hu -

kuk müşavirleri bu hususta tetki -

kata başlamışlardır. 

Şirkete dahil olmıyan Yelkenci 
zade!er ise ispanya ile memleketi 
miz arasında seferler yapmak için 
teşebbüslerine devam etmektedir -
ler. Öğrendiğimize göre Yelken-

ci zade LUtfi Bey birkaÇ güne ka• 
dar bu hususta tetkikat yapmak 
üzere İspanyaya gidecektir. 

Sadri Etem 
<Ocvnıııı 8 inci l!a;)ıfllda) 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

• . . lşte o vakit buhran ne de-

F k h 'f " k' 1 d . . ? k ld w 1 d a at erı pe ı .,, emesın mı... me o ugunu an a ım. 

VAKl1 16 2.nci tt-~rin 1933~ 

SOHBE1LER .................................• 
Otel var 

Otelcik var 
Gazetelerde, Akay idaresinin, 

Y alovada yeni, büyük bir otel yap 
tıracağını okuduğumuz zaman, 
hatırımıza, Bursada inşa edilen 
otel ve kaplıca geldi. inşaat ta· 
mam olup her şeyi bittikten sonra 
bakmışlar, ki su yok .. Gözlerimi
zin önüne, evkafın büyük bir mas 
rafla ve bin türlü itina ile yaptır• 
dığı Ankara Palas geldi. itinaya, 
ihtimama, masrafa rağmen Anka
ra Palasın binası, otelden başka 

her şeye benzer. 
Akay idaresine, yeni otelin 

temelini atmadan evel, bu işe ih
timam ve itina göstermesini ve bir 
mimarın planına kapılıp, işe baş. 

laşlamamasını tavsiye edeceğiz. 
Evvela şunu kabul etmeliyiz, 

ki bizim memlekette, otel inşa e -
decek mimar yoktur. Bu, mimar
larımız için bir zül, bir kabahat 
değildir. Otel yapmak, nazariye 
ile öğrenilmez; otel, tecrübe ile 
yapılır. Bizde, bugüne kadar 
büyük otel yapmış mimar var mı• 
dır. Yoktur. Bunun için, yapıla 
cak herhangi bir otel, muhakkak 
ki kusurlu ve noksanlı olacaktır. 
Bir yerinde aksaklık bulunacaktır. 
Nihayet Bursa da yapılan kaplıca
ya, Ankaradaki palasa benziye
cektir. 

Anha minhai, sarfedilen para• 
ya, verilen emeğe yazık olacaktır. 

Avrupada, muhtelif otel tekil
leri teıbit edilmiştir. Büyük şehir 
lere mahsus palaslar vardır. Birin· 
ci ve kincı sınıf oteller vardır. 

Küçük şehirlere mahsus, köylere 
mahsus, kaplıcalara mahsus otel
ler vardır ve bu otellerin planları 

hazırdır. 

Akay idaresi, her şeyden evel, 
kaplıcalara 'mahsus otellerin plan
larını getirmeli tetkik ettirmeli ve 
en münasibini seçip inşaata başla
malıdır. Malumya, otel var, otel
cik vardır. 

Planı Avrupadan getirtilmemiş 
bir otel, otel değil, ancak otelcik 
olur. Akay idaresinin de istediği 
her halde bu değldir. 

Selami izzet 

AIJettln Beyin mahakemeal 
başlıyor 

Zencirli kuyu yolundaki otomo 
bil kazası neticesinde jandarma 
Hasanm ölümüne sebep olmaktan 
suçlu olarak hakkında tahkikat ya· 
pılan kliıeci Alaettin Bey, ağır ce
za reisliğinin serbest bırakma ka • 
rarmı temyiz mahkemesinin boz• 
ması üzerine, yeniden tevkif edil • 
mişti. 

Alaettin Beyin muhakemesine, 
18 kanunuevel cumartesi günü sa
bahı İstanbul üçüncü ceza mahke
mesinde başlanacaktır. Kendisinin 
dün mahkeme kaleminde usulen 
sorgusu yapılmıştır. 

Dehri Efendi - Ayol buna buh

ran değil, düpedüz ihtikar derler 1 
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Adliyede .,_. _____ ,__.. _______________ , ihtilal ile inkt a 

Suç uyduran 

iki hanım mahkemede 
tevkif edildiler 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde dün Olimpiya ve 
Melahat Şehriban Hanımlar, suç 
uydurdukları iddiasile muhakeme 
edilmişlerdir. 

Davaya göre, berber salonu ida
re eden Olimpiya Hanım, evvelce 
yanında çalııan Hır ant Efendinin 
yanında kaçak bazı şeyler bulun -

duğunu haber vermiş. Salonun 
müşterilerinden Melahat Şehriban 
Hanım da, Olimpiya Hanımm hu 

haberini teyit yollu şahitlik etmiş. 
Fakat, takibat ve tahkikat netice -
sinde, Hrant Efendinin kaçakçı -

lıkla hiç bir alakası bulunmadığı, 
suçun garez tesirile uydurulduğu 

ve yalan şahitlikle ispatı cihetine 

gidildiği neticesne varılmış. Olim -
piya ve Melahat Şehriban Hanım • 
lar, suçlu yerine geçirilmişler. 

Dün, muhakeme sonunda, O -
limpiya Hanım dokuz, Meli.hat 
Şehriban Hanım üç ay hapse mah
kum olmuşlar ve mahkeme salo -
nunda derhal tevkif edilmişlerdir. 

Yarımca cinayeti davası 
Yarımcada Arap Kerim İsmin

de birisini öldürmekten suçlu ola
rak, bir çiftlik kahyasının oğlu 

Şttaf eltinin muhakemesine, dün 

latanbul ağırceza mahkemesinde 
devam edilmi,tir. 

Şerafettin, Arap Kerimi, çift -
likten tencere çaldığı zannile hid -
dr,te kapılarak öldürmekten suç • 
Iudur. 

Dünkü muhakemede, Gebze 
jandarma kumandam Nurettin B. 
şahit olarak dinlenilmiş, muhake -
me, başka şahitlerin de çağrılmaaı 
için kalmıştır. 
Sabun tacirinin evrakı geldi 

Sekizinci ihtisas mahkemesin -
de reddi hükkam yapan n.bun ta -
ciri Kerope Karolyan Ef. nin evra
kı temyizden gelmiş. ve sekizinci 
ih\isas mahkemesinde davasının 
det'amı bildirilmiştir. Bunun üze
rine dünden itibaren muhakemeye 
ha! !anmıştır. 

Lamon krahnın muhakemesi 
Sekicinci ihtisas mahkemesinde 

limon kralı diyamandinin muhake 
mesine devam edilmiş ve ehli hih
re dinlenmiştir. 

Cezaları indirildi 
Bir müddet evel Unkapanında 

iki kişiyi yaralamaktan muhakeme 
edilen Süleyman Ef ., İstanbul ağır 
ceza mahkemesince tehevvürle öl
dünme~ten on beı sene ağır hapse 
mahkum edilmiş, yatı ve diğer ba
zı cihetler düşünülerek, bu müd -
det altı sene iki ay üç güne indiril
mişti.. Temyiz, bu kararı boz• 
muı, yeniden muhakemeye başla 
nıldı. Dünkü muhakemede, Ali ve 

Enver Ef. leri yaralamak davası af 
kanununa tabi olarak ortadan kalk 
mış, öldürmek davasmdan dolayı 
tayin olunan ceza müddeti üç ıcne
ye inmiştir. 

Cinayet tarihinde on sekiz yaıı
nı bitirmemit olan ve şimdi on do

kuz yatında bulunan Süleyman 
Ef .ile birlikte muhakemesi görülen 
Recep Ef. nin de, evelce hadise 
eınaıında Ali Ef. yi yaralamaktan 
bir sene <lört ay hapsine karar ve· 
rilmif, bu müddet tekmillenmiıti. 
Hakkındaki ölümle neticelenen ha 
diseye sebep olmak davası da affa 
tabi olmuştur. 

1 G Ü N Ü N H A B E ~ L E R i 1 k. f rk 
-----~-nm.-İlllllZI ________ , ______ , arasında ı ~,,"ıP 

Gece yarısı işlenen cinayet davası 
----~~------;iiiiioiio~-----------iiliiiiiii------------~ 

ı.u;:.m11 /.ulı ' " 11 "11' 
sadı tahakkuk edince inkıil: (ib • 
kua gelmiş olur. BinacnaleY bİf 

Bağa çerçeveli siyah gözlüklü adam, 
suçlu yerindeki adam mı ? 

· 1 • • ) ·· es 0 }:tl1 e tı n ı mevcut ve muess "'! 
. . . d ~. . k . . kil" 

re1ımı eg ıştırme ıçın bbiil 
.. b' . k rba tefe ı·o muracaat, ır . ın ı ka ı · ihtili ı 

etmek dcmektır. in ı np f kol' 
neticesidir. İnkılap ınuv~f ~btili 
muş, maksadına varmış bır 

Bahce sahibi Y anaki Efendi, "cesedin yanında bulunan gözlük, benim ... demektir. ·ı;.lt~ 
gözlüğüm değildir. Necibi ben öldürmedim !,, diyor 'htı .. 

Bazan bir memlekette 1 deiil • 

Bir müddet evvel Edirnekapı 

civarında İJlenen bir cinayetin mu
hakemesi, dün öğleden ıonra İs

tanbul ağır ceza mahkemesinde 
görülmiiştür. 

Bu davada suçlu yerinde bulu
nan, o civarda bahçe ve bostan sa
hibi Yanaki Efendidir. Yanaki E
fendi, yanında bir müddet çalışan 
Necip Efendiyi öldürmekten suçlu 
olarak muhakeme ediliyor. Da -
vaya göre, Necip Efendinin Ya -
naki Efendiden iki aylık alacağı 

varmış. On sekiz lira tutan bu 
parayı istiyormu~. Y anaki Efen
di de bundan dolayı ona 1tızıyor

muş. 

Bir akşam, Edirnekapıdaki bir 
kahvede buluşmuşlar, bir masa ha 
şında oturmuşlar, konuşmuılar. 

Sonra çıkıp gitmişler. Ve gece 
yarısı, bu kahveden bir kaç yüz 
adım uzakta,. tenha bir yerde Ne
cip Efendinin cesedi bulunmuş .. 
Vücudünün üç yerinde bıçakla ya
ra açılmış olarak ...... 

Cesedi bulan devriye, biraz 
sonra loşlukta bir karaltının cese
de doğru yaklaştığını seçmiş, yak
laşan adamı yakalamış. Bu adam, 
başı açık, • gömleğinin düğmelri 
çözük, telaşlı imiş. isminin Ya -
naki olduğu öğrenilmiş. Sorguya 
çekilmiş , suçu inkar etmiş. Üstü 

Bulgar mezarlığında ya- ı 
pılan toplantı 

Razgrad hadisesi dolayısıyle 

Bulgar mezarlığında yapılan top• 

başı aydınlıkta gözden geçirilince, 
parmağında taze bir çizik, cebin
de kanlı bir mendil ve sağ ayağın
daki potinin kenarında da bir kan 
lekesi görülmüş. Bundan başka, 

vaka yerinde ele geçen bağa çerçe
veli siyah gözlüüün de Y anaki E
fendiye ait olduğu neticesine varıl

mış. 

Necip Efendiyi on aekiz liralık 
alacak meselesinden iğbirar lesi -
rile öldürmekten suçlu görülen Ya 
naki Efen dinin dünkü muhakeme· 
sinde, bazı şahitler dinlenildi. 

Bunlardan iki jandarma, yap -
tıklıuı tahkikata dair yukarıda 

yazılı ıekilde ifade verdikten son -
ra, rençber Mümin, Edirnekapı -
da kahveci Ali, bahçe sahipleri 
Torna ve Apostol Efendiler, şa -
hitlik ettiler. Nüman Efendi, Ya -
naki Efendile öldürüleni, vaka 
gecesinin akşamı Edirnekapıdaki 

kahvede konuşurlarken gördüğü -
nü, kahveci Ali Efendi, Y anaki 
Efendile Necip Efendinin kahvede 
arnavutça konuştukları için ne söy 
lediklerini anlıyamadığmı, Torna 
Efendi, Y anaki Efendinin evvel -
ce bağa çerçeveli siyah gözlük tak
tığını, Apostol Efendi, kendisi -
ne göderilen gözliiğiin Y na.ki E -

fendinin gözlüğüne benzediğini 

söylediler. 

Belediyede 

Kooperatifin satış yeri 
açıldı 

lantr üzerine, tahkikat neticesin -

de, bazı talebeler hakkında tecem 

Belediye memurları kooperati -
finin bir numaralı salı§ yeri dün -
den itibaren açılmıştrr. Mağazada 

müat kanununa muhalif hareket her çeşit gıda maddeleri &atılacak-
ve bazıları hakkında da aynı za- tır. Satış yeri Divan yolunda muh .. 
manda polis dövmek iddiasıyle a- tclit hakem mahkemelerinin bulun 
çılan dava, bir müddet evc l lstan-. duğu binanın alt katındadır_ Ma · 
bul üçüncü ceza mahkemesine ve -
rilmişti. 

Ceza kanununun 266 ve 271 in-

ci madde'erine göre açılan bu da

vanın dün sabahki ilk muhakeme 

ğazada satılacak gıda maddeleri -
nin fiatları maliyet fiatlarma birer 
ikiş er kuruş zamla satılacaktır. Or
taklardan alınacak bu birer, ikişer 
kuruş sene nihayetinde hesap gö
rülünce gene kendilerine verile · 

celıeıinck, dava edilenlerden bir cektir. Ortaklar icin 10, 25, 50, ... 
kısmı hazır bulunmuş, bir kısmına 

henüz tebligat yapılmilmış olduğu 

an ]aşılmıştır. 

Mahkeme heyeti, tebligat ya .. 

100 kuruş~uk makbuzlar yapılmış-
tır. Bu makbuzlar para yerine ge
çecek ve memurların alacakları 

gıdalarının paraları ay nihayetinde 
maaşlarından ke5ileccktir. Mağa· 

za fiallarmdan bazıları şunlardır: 
pılmıyanlara tebligat yapılması ve 

dava edilenleı·in evclce başka her Pirinç 17, zeylin 117, zeytin 
hangi bir meseleden cezalandırıl - yağı 48, makarna 22, patates 4, 
mış olup olmadıklarının alakadar fasulyn 11 , Bursa ka~arı 11 O, sa

daireden sorulması kararıyle, mu - hun 40, §eker 48. kah\"e 100 ku -

hakemeyi on dört kamınuevelc bı- ruştur. 
rakmı~tır. 

Baroda toplanma 
Galatasaray lisesi 

tahkikatı 
İstanbul barosunda, yedi ka - Devlet şurası tarafından evra 

nunuevelde u.mumi toplo.nh yapı - kı bazı usul nokıı~nlarmdan dolayı 
lacaktır. 1 · ı ~ . d d' l . l G 1 vı ayete ıa e e ı mış c an a ata. 

Avukatlar, bu umumi toplar.· l' · d k' · · t ı ı saray ısesın e ı suı ıs ma mese e 
tıda baroya ait muhte!if işler etra· sine dair hususi komisyonca yapı. 
fında görüşeceklerdir. Bu arada lan tahkikat henüz bitmemİ§lİr. Bu 
İzmir barosunun, bir federasyon itibar in dünkü refiklerimizden bi -

teşkili için, bütün memleket baro - risinin yazdığı gibı bu meşelenın 
!arının lzmirde kongre halinde af kanununun şümulüne girip gir• 

toplanarak müzakerede bulunma• miyeceği hakkında bir tnhmin yü

ları teklifi de konuşulacaktır. riitmck caiz görülmemektedir. Çün 

bir inkılabın olduğu da yok fdil' 
Yanaki Efendi, bütün bu söy - dir. Nitekim (93) sencsind~, 111' 

lenilenlere itiraz ederek, ~öyle de - h 1 'htıl• at Paşa ile arkadaş arı t • >.b' 
di: sılasına mürncaat etmcksiz•.~. 111ıı' 

- Bulunan gözlük, benim göz - dülhamidi, kanunu cs~si 1 :dul• 
lüğüm değildir.Gözlükgözlüğe ben muvafakat ettirmişlerdı. ~. i i' 
zer. Bu, aleyhimde birdelil olabilir hamidin (93) kanunu esa~ı~•:op~ 
mi? Başta fapka bulunmamak, lan ederek Meb'usan Mech5~ b~ 
gömlek düğmesi çözük olmak ta, mnsı ile memlekette ihtilalsıt fı. 
bir adamın auçlu olduğuna dela - inkılnp tahakkuk etmiş oldll· .. ~b 
let edemez. Potinin kenarını ça - kat inkılap yaşıyamadı. Çürılc~ılll' 
kile düzeltirken parmağımm ke - l" lh · ı· · k dıS c u amıt mcc ısı tc rar ~ • 
silmesi, kanaması ve mendille bu K · . h "' J .. ··ı brt8 

anunu esnsıyı u rnmsu ıt'' 
mın silinmesi, bir cinayetten suç· tı. İhtilal inkılabı yapan bir h ~-' 
lu olmağı ispat edecek ~ey midir? ket, yahut inkılap ihtilalden ç ~r 
Bütün bu söylenilen .şeyler doğru · · ld - .. re b&J d yenı V"-zıyet o uguna go .

11 
ı 

olsa bile, bunlarla ben suçlu sayı - limelerden birinin diğeri ye~;,ıt~ 
lamam. Halbuki. söylenilenle - kullanıldığı vardır. Bu kil ~ ıı 
rin çoğu asılsızdır! tarzı yanlış telakki ediJıne111\, • 

Yanaki Efendi, şahitlerden ha - lazım gelir. Bununla beraber ba· 
zılarile arası açık olduğunu, ara - zan inkılaplar ihtilalsiz de o1•1~ larında alacak davaları açıldığını diğine göre her inkılabı Jflı.ıt Jf 
ilave etti. ihtilal ile ifade etmek te doirll 

Müddeiumumi Ka!İf Bey, kah- ğildir. Jı' 
vede Yanaki Efendi ve Necip E- ı Bir ele inkılabın manasını 51 ~ 
fendile aynı masada oturduğu an- cebir memleketin idare şeldİJ1e~ 
la~ılan lstirati Efendinin, daha esaslı değiıiklik suretine ıniirıh' 
bir kaç şahidin çağrılmasını, suç- telakki edemeyiz. f' 
lunun sabıkası olup olmadığının Bir milletin umum f ertlerİJ1e il' 
sorulmasını istedi. mil olarak harici bir müdah•'\..ı 

Reis Aziz, aza Kemal ve Sakıp değişmesi mümkün olan hu~ı.ı~jl 
Beyler, bu isteğe uygun karar ve- lcrde de inkılap o?abilir. Nıt .ıil 
r~rek, muhakemeyi Kanunuevve· bizdeki (şapka inkılabı}. (h~t~ 
lin altıncı ç r§a.ınba günü 5cıal un kıliiln) bu ı;uı clk vı ... ~~tnr. V1~· 
üç buçuğa bıraktılar. inkılapların tahakkuku sadece rJ• 

nuni vesait ile vuku bulırt"~,' 
Şimdi de (dil inkılabı) na bl Didar Hanıma vurulan 

yumruk lanmış bulunuyor. il' 
Zannediyoruz ki bu izah•t ıt Birkaç gün evel Didar Ahmet 1 

ihtilal kelimesinin tamamen dt' 
isminde bir hanım, polis tarafın· 

dan döğüldüğü kaydiylc müddeiu· 

mumiliğe istida vermiş, adliye 

doktorluğunca muayenesi netice -

sinde, yüzünde bariz olarak vu -

ru~ izleri bulunduğu raporla teshil 

edilmiş, on gün sonra da tekrar 

muayenesine lüzum gö.rülmüşi.ü. 

Bunun üzerine müddeiumumilik 

hazırlık tahkikatına başlamıştı. 

Didar Ahmet hanımın şikayet 
ettiği polis Liıtfi Ef.nin dün miiclde 

iumumilikçe ifadesi aJınmı~tır. Ha

dise etrafında birçok ta şahit dinle 
nilmiştir. Şahit dinlenilmesine bu 
gün devam edi1ecektir. 

Haber aldığımıza göre, Didar 

Ahmet hanımın yüzüne yumruk-, 
la vurduğunu inkar eden polis Lfıt 

siz v~ manasız bir kelime o~~-,i~ 
ğını; manasında da denild•J' .. ,ı" 
müphemiyet bulunmadığını •",.. 
miş oluyoruz. Mehme~ 

,-Muhterem Halkım•~~Ln' 
Rugündeıı itibaren cs'<i nıüdur11 c 

gı çen ELHAMR" 
:-; 1 ~ ı: ~T A S 1 . ,rt· 

Sincnu müda\'İmlcri nin :ıdedıııl f !fi!' 
tf nnak ııare ile \0.ılnız eıı bi.l~-il.1' . \ıı~ 
!eri. ucuz fıaılaı lıı göste recc-~ırıı 
fdrr. ilk program . rı 

Bugün Matinelerde11 ıub:r' 
ıncvsıının cı l•üyiık filnılcril'ldt 

ROM ·~ 
Ateşler içinde ~ 

l~,JJ;O 
J'!\atlar : Bırirıci mt:d;I J O oı1' 

40 K U R U Ş T U R 19 

fi Ef ., o sırada orada bulunan biri- I" Bu akş.am y 
si tarafından başkasına savrulan S A R A Jı 
yu.!rlruğun kaza eseri olarak hanı - I E~kı CUJR\'.\ ' Sı ncııı a~111 

1:1ın yüzüne rastgeldiğini söylemiş.. A ş J\ I 
tır. (' 
mmınt 111mııııırııı•nınıutıı1mt m11v11mwnmmı11111ıı1tııı11W11ıımmuu11udtı11uıurJR1 1 
kü af kanunu memurların yapacak-

ları cüriimler hakkında birçok kayt 

lar koymuştur. Bunlara nazaran 

ihtilase, irtikap gibi meselelerin 

H -· ... 1 ~ uzun ..., <0~ıı 
1\J. c ~L' in c.ıııp Fran)ııı::ıcı.If.~· 
tilm i. ()\ n ı vaıı l ar ~ORl\lı\ ·ıl 

RER FHl DERIC' !\1.\l{( 
ıeıı: 

..; Jhncde : Programa i lı\' t Jtı1 
. ( ' ,e 

1J( 1
.\' KŞ \~1 l latı.a •11 • ~ 

suçlu1arı bu kanundan istifade e - e;7 
dememektedirler. Bu itibarla ma L i 1 i G ye..., ıırC~k(~ 
hiycti, ve maznunlarınm suçluluk ,.e ~11 s:ııı':ıık;i r kadıml.aıkı ~ıt'~,rı 

MACAR Çıgan Or 8 1·ıı',,.., 
derecesi henüz tahakkuk etmemiş MClil:\ l ı l l c:r~iın saat f(j,30. 11;;,.,ıı~ 
olan bir mesele hakkında şu veya SU\ arelcrindc , c Cuın :ı,Paza: ~u:ı1,,f,1:, 
bu !lekilde ihtimaller yürütmenin 16:30 'c 18 :lO ııı:ıtinelerı l~ c:·rfl.A 

~~ ~ . . .. .. 1 !erinde 1 iLI G\ ~:;\ ~: oRl'1' et 
dogru olamıyacagı ılerı surulmek- Fı:ı~lnr :;0,75 ,.e ıOO (\urıl· 
tedir. \._. ___ _.. _ _........-



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~5 - VAKiT 162nclteşrin 1933~ 
1 
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A le kan d;;D f . ıııuıımuıııuııııııııumnnıınııuıııumıııınııııuınnmıınuıın s T i'~em~ leden t 
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Öte . . . umas ıls e amı zze VAKIT'ın yeni Tefrikası : 14 Yazan: A. MiL 
k d kı berıkıle düşüp kalkan bir liizumsuz olduğun.u, gebelik esna

a. ının t l 
hl k b . uva et odasında bulun - sında boş yere vakıt kaybedildiği .. 
ola. enı ürkütmediğinden, her ne ni söyledi. 
urıa ola l' 

fe" un, e ıme değeni, ufak te Ertesi gün annesinin ahbabı bir 
Ke varın k 

tek . cıya adar tetkik ede - ebe gelip Luizi gördü. Kızcağız 
Yakıt • • b geçırıyordum. O zaman bir ıkı gün yattı ve eskisinden da-

Bizim için kuvvet tedariki f işenk 
b o l l u q un a t a b idi r .. 

u nefis k , 
İtle . ' uyumcu elinde ince ince ha zayıf, daha renksiz kalktı. Rusya dahilinden itimat edile -1 mİ§, hem de ciheti mülkiyenin na -
b ~rnı§ şeylerin üzerinde bas.ka Üç ay sonra bir adam ona acı- cek askeri havadis veremediğimin zarı dikkatini celbeylemişti. Bu • 
it~\ a taçlar ve muhtelif isiml;rin dı, maddi ve manevi tedavisine sebebi sizleri aldatmamak içindir. nun üzerine Ermeni murahhaslar, 

masını tavsiye eylemiş ola
caktı. Çünkü bu Ermeniler Erzu • 
rumda bulundukları esnada bile 

lı arfl:ri olduğunu gördüm. çalıştı; fakat son defa şiddetle Öyle görüyorum ki vaziyeti kav _ refakatlerine verilen jandarmalar ihanet fikirlerini hiç gizlemiyorlar 
ller bıri b' k 1 k d · · R l k d"l · T b delil l • ıçare ızm fuhşuna sarsı mıfh, çocu ütürme netıceaı ramak için bzde eşhas yoktur. Ma vasıtasile hudut haricine cıkarıl - ve us arm en ı erme ra zon - . 

la.h 
0 

an bu Şeylere bakıyor ve Al Luiz öldü. amafih, kazan ve piyade ünifor _ mıtlardı. dan itibaren Erivan, Nahçıvan, Er· : 
ona acım d' d A . h"l" N 1 ? ~----

llevj k d ış ıyor um, onu, bu nnesı a a ya§ıyor. ası mı. malarının apoletlerini ve üzerlerin c:'t....V~~'J '-''t< .~X\J~.f< .... ....- :ı.ı.·> r.::E· ";' 
hetten ~ ınların uğradığı acı akı - Onu Allah bilir. deki mektupları aldırmak üzere la '.- _. - _ V' 4..,. , 0 ~ .. , ,J>.,J.J~ 
ölurn ... ~r~muş; fahişelerin ilk Gümüş takımlara bakarken ak- limat verdim. Tedarik ettikçe ter- ·C..:~F'1/'..Ji.f...J?.:::..f5/ ;:;_yJ.}~.tJ!jb•,,l).JJ~ı..._ 
lam :, 

1 tıyarlıktır, Onun, ihtiyar- lıma bunlar gelmi§, ve anlaşılan cüme ederek göndereceğim. ,j}~,j.İjl;r ., "·r,,rl_,,,.":'t ~-:\. 'l._t.=t •• / ..... '-: 1-.i? t-,: lan, güzelken ve lüks icinde hayli zaman da geçmıştı, çünkü a- Bizim için kuvvet tedariki, ar - ~ ~-:\ • •ı - _ • 1,....>~Jv"'f!'rJ\.t..~4\P..P.. · c~~<..)~l 
B~ı<en canını almış. - partı.manda bir ben bir de bekçi zettiğim gibi, fişek bolluğuna ti. - <.sJ;-) • \ ~J ~ )_ \ı f~ \f c-'{[$)~· (4i ~~Jr '~~· \j ~ :-:· 

ihtiy 
1 ~a .. ssa kadında, ahlaksızlığm kalmıftı. Adam kapıdan, bir ıey b·d·r ~~, --~· ,,.,-,;-, · ~\ . · - ... ,. --.:l ,-::: ,~~ ) 1 

Bu i~:i ıgını .. gönnek ne hazındır. aşırmıyayım diye dikkatle beni ta -
1 

~iİ~i Beyin bu mektubunda iki ~:·, -~ "'~ .J ~r<.j~ .ql~l; ~ ~ 4'17)1.J e ~.!!\~) 
ka. celbYarlrgın vakarı yoktur, ala- raaaut ediyordu. noktai nazarı dikkati celbeder. •{\-P_. ·- ı~e~'Z,.1~? ~~_.-_: ~~r~ ,~~~~- ) tj!o:->(___•;2~~· 
ll'l,nlık et~e.~. Bu müebbet piş - Fena halde kuıkulandırdığım Bunlardan birisi Erzurumdan ha - ~"" e ... ~ ",-_::r' J-. -..r, _.f 

~ .... 1 ... ' Yllrunülen fena yolun pit- adama yaklaştım. reketleri Bahaettin Şakir Bey ta - .,,; J" :J- ( ~ r ~ .Y-..-r.::fY'..!~')_fJ> r ~_j .. \ ...<~ ~ -1- ... ~' 
"•• tgı de" 1 l d \, . r~ ..,. ' C/;r.. F~~..J=T-~ 

"-"\ gı, tutu an yanlı• he - - Bana burada krmın otur u • rafından bildirilen bazı e!thasın ° .ı .,..,·a\ ~ ~'~ \'/, - ~!&":\.~~~-~ J ,.. _ ~~ ':.[--~ 
,. atın y . • . 'l' '1' ... _,.... . -,-- -·-ı .>D" ~~'iı~~ ' \.!i• • - - · ' 

"-nı .' erıne sarfedılmıyen pa. ğunu söyliyebiJir misiniz?. yolda yakalanmaları, daha doğru- · ~· .- , ..-<" ı ( .. >, ı; .UI~ ~ - ~ • ••. ~ .-fl2>,.I -
npışrnanl"' · f l h d'J ı d d ,o,.ı> ~.cJ___:r_.,"x_·.a-v~-' · ~ ,.) .jl'\W;::, ... r_"l " L- ··..:~-~·4---~-~Utc . ıgı, ınaanı en az a - Matmazel Margörit Gotye. su im a e 1 me eri, iğeri e as - \ • - - ' ~ __ ~:r .. .r-:::~ ~J .u:;;"-" 

taki ~~•ır .eden şeylerden biridir. Bu kızın ismini biliyordum, ken keri kumandanlarla olan ihtilaf. , ,,... . ~4. , .. 'r. ~. f 

>ioind ır l.ıbarfahite tanırun,ki ma dmnı de görmüıtüm. Bunlardan bilhassa birinci nok- _:;a U '.P ~ if;?") \ •»~,y_-,,_$ tı ,:C,: .;__, --_ ; _:: J'.j~ '?.:_~ 
lt ]\ edn Yadigar bir kızı kalmı§ - _Ya, dedim, Margörit Gotye ta oldukça ehemmiyeti haizdi. Dok - - r 1 _(~~ ,--.,. '_·(] \.l-·ı.V»!; r__...t - -

• l •nın ı· ~ · · nJ ,, , _.,...... r ~~ c.J 
tltt ıö l ... genç ıgını tanıya a .. öldii mü?. tor Bahaettin Sakir Bey Erzuruma ) '<1 · _.,......-- \ ~ .. . ~ 
ka.d'U'y ~.dıgın~ göre, kız, annesi muvasalet ettiği zaman orada Er - ~-. (_ # \ C.: > , , .' ' lJ ~ _;-r1 ....... , ; \ 
bile· 51ıu:ıelmış. Anasının bir gün - Öldü. menilerin (TaşnaJc) komitesine - ~ •, ~ {:-

. en b - Ne vakit?. ' :\ ii bir h' enim kızımaın, demedi- menaup en benam rüesanın Erzu -
tukk tç.a.reye ancak, ben seni ço - Üç hafta oluyor zannede • rumda bulunduklarını haber al -
lli ih:.11 nası} besledimse, sen de be rım. 
~e-- 1

kYarken beıliyeceksin emrmı - Aparhmanı neden gezdiri -
· ••ıe • · 7 

"'Ilı ıçın kızım demıftı. Bu za - yorlar .. 
tnahf ,-;k · · L · d' 1 kl 1 f" l •ırı1?\ •• .. un ısmı uız ı, anne - - A aca ı a r: satış ıat arını 

ıc,,~-~::ı\iııü dinliyerek iptilasına arttıracağını düıiindüler, herkes 
~diy d' ar~usuz, kendını teslim kumaşlarla efyalarm yaptıkları 

Ot U. 
Eğer alet . tesiri görüyorlar. Bu alışa teşvik 

retif . a gelıp de ona bir iş öğ- eder. 
te~~t~f olsaydı, bu i§i de böyle gö - Demek borcu vardı?. 

ı. 

lı - latedıg-ınız kadar. ~er ·· 
d,n gun, aynı saatte bulvarlar- - Her halde bu satııla hepsi 
lılıy._~~en bu genç kızı hiç unut • ödenir?. 
ıttnın ~gı~, Annesi ,hakiki bir a - - Para da artar. 

•i gıbı ~kıki kızma refakat etme - - Kalan para kime kalıyor?. 
() ıatn utlaka yanın.da gezerdi. _ Ailesine. 
l\lcı aıkan çok gençtim, aarımın, ah-
i ıy k - Ailesı var mı?. İrdirn B a O§masmı benimseyebi 
~Ö~cüİ·· ... ~na rağmen, bu rezilce - Varmış galiba. 
1>.. ug\.ln b · · - .d d - b" T kk.. d ·m ~o~cüt··... .. . enı ıgren ır ıgı, ır - efe ur e erı . 
)'otuın~gu 1atihkar ettiğimi hatırlı- Bekçinin hakkımdaki zehabı 

8 düzeldi, içi rahat etti, selam verdi, 
L una, hirb"ır L •• •• •• çıktım. ı;ılt d ;ı- genç KIZ yuzunun 

erecc 1tı 
IQel-'u aıum hisli, bu derece 
" • ve mu t . "f . etttr il" z arıp ı adelı olmadı-

ave edınız. 
Ne versel . 

'~la.r er ona §akır ,ne kıl -
ona tat bı' ·· ·· d 

b· r yuzu var ı. Qtr ·· 
l>rotta!un, bu kızın yüzü güldü. 
l. ını ana •ın t . . ... 
~ &ef ah ...., ın anzım ettıgı 
0:tle ield~t ~~asında, bu günahkara 
~••na. . : ı cenabı hak mes'ut ol 
~ ızın veriy H 
~t or · em onu aciz 

~·· an allah h 
\ı alt tıd ' ayabnın ağır yü -

'~?. 
1 

a ne diye teaelliıiz bırak -

Evime giderken: Zavallı kız~ 

diyordum, pek hazin ölmüştür, çün 
kü onun muhitinde yalnız iyi gün 
dostları vardır. Ve gayrı ihtiyari 
Margörit Gotyenin tecellisine mü
t:::essir oluyordum. 

Bu, belki birçok insanlara gü .. 
lünÇ görünür, fakat benim, fahi • 
şelere karşı uçsuz bucaksız bir mü
samaham vardır ve bu müsamaha 
hakkında münakaşa etmek zahme
tine bile katlanmam.. 

h. Bir gün, bir pasport almak üze-
Qır D'" h 

d aun • 'J K kak ı '"e b I ' ... amı e olduğunu anla· Müdüriyete gitmıştım. arşı so 
•evİtıçt en ~~ının pi.k neıi kaldıysa ta, iki jandarmanın sevkettığı bir 
l'flefce} e~ urperdi. Ruhun garip ' kız gördüm. O kızın kabahatını bil 
'evind~rı vardır. Luiz ko§tu onu miyordum. Yalnız bildiğim bir §ey 
.J• ıren hah · ' t k'f d'l' l k "'· Söy} . erı annesine söyle • vana, ev ı e ı mce ayrı ma 
de. k . enıeaı ayıptır, fakat bura _ mecburiyetinde kaldığı birkaç ay· 
l'ap..::;f için gayrı ahlaki şeyler lık bir çocuğu öperek, hıçkıra hıç
)İ olac 

0
;u2 , anlatınıamızın daha i kıra ağlıyordu. O gündenberi, bir 

try0~ a. ~.hakiki bir vak'ayı anla- görüşte hiçbır kadını istihkar ede -
ltnın, ~ çhun.ku dinlemeden mah .. medim. 
h u akem · · · u tnabl'kl esız Htıhkar edilen 
•ırada ._ u arın çektiklerini arada 
it •ueydan 
tnaatınd a vurmak lazımdır Ziyaret günü ile satış günü ara· 

.ı_ ayız S" 1 
~dit_ A · oy emesi ayıptır unda, perdeleri falan sökmeye va-
~altyeıırı~ ~na: .iki kişiyi kit kalım diye bir gün fasıla hı -
l'~•Yec ... lını, uç kışıyi hiç besli rakmışlardı. 

Cgını • h . ,,,,--- .... -._ 
' u nevı çocukların /' - '- (Devamı oar) 

-2-
Satıf 16 smdaydı. 

mıştı. Bu Ermeni reisleri harbi u
muminin akabinde Erzurumda, 
Türk ve Rus Ermeni delegelerin -

den mürekkep bir kongre akdet • 
mi,Ierdi. Bu kongre çoktan beri hi 
tame erdiği halde murahhaslar bir 
türlü memleketi terkedip gitmiyor
lar, bilakis hafi içtimalarına de -
vam ediyorlar ve hatta gece yarı -
sından sonra gizlice gidip Erzurum 
daki Rus konsolosu ile de konuşu-

yorlardı. 

Bu hal Bahaettin Şakir Beyi f e
na halde asabileştirdiğinden va -
ziyeti hem ciheti askeriyeye bildir ,..- -

Tefrikamıza alt vesikalardan: Süleyman askeri Beyin 
Bahaettan Şakir Beye mektubundan bir parça 

(Taşnak) murahhasları Erzu -
rumdan uzaklaştırılınca doktor 
Bahaettitn Şakir Bey bunu şifre 

ile derhal Hilmi Beye bil
direrek onların çaresine bak 

zurum, Van, Mamuretülaziz ve ls
kenderun körfez ine kadar bir Er-
menistan vadettiklerini mükerre ... ı 
ren söylemekten çekinmiyorlardı. 

(De\'81DJ var) 

Tefrikamız hakkında bir izah 
Tefrikamız yalnız teşkilatı nıah

susanm umumi harpteki icraatın -
dan bahis olduğu ic;in bidayette bu 
işin başında bulunmuş olan Süley
man Askeri Beyin Bağdat cephe -
sindeki şehadetini kısaca zikret -
rniştik. O zaman Süleyman Aske
ri Beyin maiyetinde harp etmiş o -
lan "Osmancık,, taburu gönüllüle
rinden ve şimdi 1ş Bankası !stan -
bul şubesi ikinci müdürü olan Ham 
za Osman Beyefendi bu şehadet 
hadisesine dair bize tahriren iza -
hat Yennek hitfunda bulunmuşlar
dır. Bunları: aşağıda aynen derce -
diyoruz: 

"Vakıt gazetesinde intişar et -
mekte olan '\·mumi harpte teşkila
tı mahsusa,, tcfrikamzı büyük bir 
alaka ve dikkale takip ediyorum . 

Sevgili ve kahraman kumanda -
nrm Süleyman Askeri Beyle çalış
mıt ve Iraka gitmiş, bir çok muha
rebelere beraber girişmiş ve intj -
harı 11rasında bizzat yanında bu -
lunmuş bir :Silah arkadaşı sıfatile 
bazı yanhşlıkları tashiha müsaade 
nizi çok samimi olarak rica ede -
rim. 

Süleyman Askeri Bey, tefrika -
nızda yazdığınız ~ekilde "Selman· 

pik,, ta değil "Korna,, da "Rota,, 
muharebesinde yüzbaşı Cemil Be -
yin şahadetile neticelenen muhare
bede ayağından ağır bir surette 
yaralanarak berayı tedavi Bağda -
da gelmişti, Henüz yaraları tama -
men iyileşmeden sağ cenah cephe
sine hareketle "Şuaybe,, muharebe 
sini yazdığınız gibi bir sedye için
de takip etmiş ve muharebenin en 
mühim bir safhasında, harp mey -
danını terkederek, seyirci vaziye -
tinde kalan Arap kabilelerinin iha
netlerile muharebenin ve bunca 
gayretlerin aleyhimize dönmesin -
den son derece müteessir olan Sü
leyman Askeri Beyin son bir gay • 
retle sedyesinden kalkarak ata bi
nip muharebeye giritmeğe ve A -
raplarla Kürt aşiretlerini harekete 
getirmeğe teşebüs etmiş ise de, a -
yakları her.üz iyileşmediğinden ye 
rinden kalkamıyarak gözleri yaşla 
doldu. O sırada orada, silahı elin -
de, seyirci vaziyetinde duran be -
devilere: 

"Kadınların bile harp etmesini 
beklediğim bu zamanda böyle se -
yirci vaziyetinde durmaktan utan
mıyor musunuz. Köpekler bile ya
bancıları mahallelerine yaklaştır -
mazlar. Onlar kadar olamadmı7. 

alçaklar.,, diye haykırdı ve orada 
bekliyen arabasına bindirilmesini 
maiyetine emretti. Askeri Bey sa -
ğa sola düşmeğe başlıyan mermi -
lerin korkunç tarrakalan arasında 
"Bercisiye,, ormanının bir köşeıin 
de istihkam mülazımı Fikri Beyle 
birlikte arabasına biner:ken kahra-
man itfaiye alayları ve Osmancık 

taburu sağ cenah kumandanı kay
makam Ali Beyin (1) kumandası 

altında, beş misli faik düşman kuv 
vetlerine karşı mahrumiyetler için 
de, aslanlar gibi harp ediyorlardı. 

Arabasına bindirilen Askeri Bey 
ise aşiretlerin ihanetinden ve artık 
anlaşılmağa başlayan ademi mu -
vaffakıyetinden müteessir olarak 
bir kurşunla beynini parçalıyarak 

intihar etmiş bulunuyordu. Araba-
sına bininciye kadar yanında, is -
tihkam zabiti Fikri, erkanı harbiye 
binbaşısı Adil Beylerle, yaverleri 
ve ben yanında bulunuyorduk. 

Fikri Bey, Askeri Beyle birlikte 
arabaya binmişken bir emri tebliğ 
ettirmek bahanesile Askeri Bey ta· 
rafından yanından uzaklatmlmış· 
tı.,, 

(1) Bugün Afyon Karahisar 
l\Ich'usu Ali Reyeföndi. 

--------------------------------------------------------------' 



Mercanda Bulgarağası hanında 
oturan Kemale Kasımpaşada otur
duğunu söyliyen Hüsnü isminde 
biriıi gelmiş, Akay idaresi müdü
rünün eniştesi olduğunu söylemiş: 

- Bir kaç lira verirsen seni ida
reye memur yaptırtırım, demiştir. 

Bu teklif üzerine Kemal cebinde 
olan 380 kuruşu çıkarıp Hüsnüye 
vermiştir. Parayı alan Hüsnü ya -
rım saate kadar gelirim diyerek 
savuşmuş, bir daha uğramamıştır. 

~'!hte on kuruşluk tutuldu 
Şehzadebaşından tramvaya bi -

nen Kırşehirli Çoban Ahmedin bi -
!etçiye verdiği 10 kuruşluğun sah -
te olduğu anlaşılmıştır. Ahmet 
yakalanmış, parayı kimden aldığı 

Kastamonuda ve Gemlikte yapılan merasime ait resimler 
[Üstte: Kastarnonuda geçit resminde-Gemlikte mekteplilerin güzel bir tcm~ili-Kastamonuda belediye önünde tezahürat. 
Altta: Kastamonuda muallim TalAt Muhtar Bey nutuk söylüyor-Gemlikte ttlebe geçit resminde - Kastamonu çarşısında 

bayram-Şehre gelen köylülere ziyafet-Toprak alma merasimi.] 

Zonguldaklılar 1 Eskişehirde 
tahkike başlanmıştır. Başvekilimizi coşgun tezahüratla kar· Buğday alım satımı, 
TUrk·Yunan mahkemesinde } k . . h } h l J · inşaatı 

silo 

On gündenberi rahatsız bulu - Şl ama lÇlll araret e 3Zlr anıyor ar E k h s işe ir (Hususi) - Borsaya 
nan muhtelit hakem mahkemeleri 
umumi ajanı Emin Ali Bey iyileş - Zonguldak, (Hususi) - Başve- ·coşkun sevinçlerle karşılanmıştır. 

gelen buğday ağır ağır azalmakta-
dır. Bu sırada vasati olarak günde 

mi§, dünden itibaren vazifesine kil İsmet Paşa Hazretlerini karc.ı- Halk şimdiden bir bayrama hazır· 5 b 
-s 1 vagon uğday gelmekte bunun 

devama başlamıştır. Türk - Yu- lama hazırlıklarına hararetle de- lanır gibi Başvekilimize mazhari- mühim bir kısmını da banka satın 
- -nan mahkemesinde bugün 14 da- yetlerinin derin duygu ve heye-vam edilmektedir. Şehrin ve mü-

va.ya bakılacaktır. Türk - Fran- canlarını göatermeK için çahşma.k-
teaddit mmtakalarm muhtelif yer-

sız mahkemesinin ise ne zaman tadır. Başvekilimizin maden hav-
lerine taklar kurulmakta, şimdi-müdafaalara başlıyacağı belli de• zamızı ziyareti, havzamız ve milli 

ğildir. den bayraklarla donatılmakta ve iktisadiyatımız için yeni bir inki-

< Gelenler, gidenler 

Sümer Bank umum müdürü Nu 
rullah Esat Bey dün Ankaradan 
tehrmize gelmiş ve bankanın lstan 
bul merkezinde meşgul olmuştur. 

Nurullah Esat Bey lstanbulda 

5 lsankaya bağlı fabrikaları teftiş 

edecektir. 

Halkevlerinde faaliyet 
Mersin, 15 (A.A.) - Halkevin 

deki kış mevsiminin yaklaşması 
münasebetiyle yeni ve hararetli 
bir ça).ışma hazırlığı var. Komite • 
ler her gün toplanarak programını 

hazırlamaktadır.. Her hafta mun
tazaman konferanslar verilmeğe 
başlanmıştır. İçtimai yardım şu -
beıine dahil doktorlar halkevi ta -
rafından gönderilen hastaları pa .. 
raıız tedavi etmeyi deruhte etmiş -
lerdir. Şehrin muhtelif yerlerinde 
halk deraaneleri ve lisan kursları 
açılmaktadır. 

Cümhuriyet bayramı neti
celeri 

Mersin, 15 (A.A.) - Cü.mhuri 
yet bayramı neticeleri bir kitap ha
linde neşrolunacaktır. Kitaba 
bayrama ait 200 resim bu kutlula -
mıya ait malumat ve halk kürsüle
rinde söylenen 121 nutuk ve konfe 
rans konacaktır. 

Mersinin kurtuluş günü 

elektrik tenviratı yapılmaktadır. 

İsmet Paşa Hazretlerinin teşrifleri 
haberi, vilayetin her tarafında 

Bir genç muallim 
öldürüldü 

Görelenin Karaburun başmualli· 
mi Enver Bey son dersini ver
dikten sonra talebelerini evlerine 
yollamış, kendisi mektepte biraz 
daha kalmış, ertesi güne ait olan 
bazı işlerini tamamlamıştır. 

Enver Bey mektepten çıkınca e -
vine yavaş, yavaş yürüyerek gitmi
ye karar vermiş, çantasını koltuğu· 
na alarak yola düzelmiştir. 

Enver Bey mektepten 200 adım 
kadar ayrılınca arkasına meçhul 
bir adam takılmış, Enver Bey bir 

köşeyi dönerken meçhul adam ta
bancasını çektiği gibi iki el boşalt

mıştır. Enver B. kurşunu yiyince 
geri dönmüş, kendisine tabancasi
le ateş eden adamı görmüş, kendi

si de tabancasına sarılarak bir el 
ateş etmiştir. Fakat kurşununu isa

bet ettirememiş, arkasından yedi -
ği kurşunun teairile yere yuvarla -

narak beş dakika sonra ölmüştür. 
Henüz pek genç olan Enver Be • 
yin ölümü herkesi teessür içinde bı 
rakmıştır. 

şaf ve saadet devresinin başlangı
cı olduğu kanaati bütün kalplerde 
hakimdir. 

An asile çocuğunu öldür~ 
mekten suçlu kadın 

ADANA - Anasile çocuğunu 
zehirle öldürmekten idama mah -
kum olup ağırcezada nakzen mah
kemesi görülen Karsantılı Ayşe • 
nin muhakemesine devam edildi 
~e Ayşe taraf mdan yazdırılıp ba .. 
basına gönderilmiş olan bir mek -
tup üzerinde muhakeme cereyan 
etti. 

Zehirle ölen kadının kocası ve 

çocuğun babası olan Kasım Ali Ha 

sanın iddiasına göre dosyasına ko

nan bu mektubu Ayşe yazdırmış 

ve altını da mühürliye~ek babası • 
na verilmek üzere Karsantınm 

Çarhpare köyünden Hasana teslim 

etmıştır. Fakat Hasan bu mektu
bu götürmemiş ve Kasım Ali Ha -
sana vermıştır. 

Mektup mahkemede okundu ve 
Ayşeye gösterildi. Mektupta şaya• 
nı dikkat şeyler yazılıyordu. Buna 
karşı suçlu ve mahkilm Ayşe: 

- Böyle bir mektuptan habe

rim yoktur. Mühürü de bilmiyo -

rum. Benim mühürüm çoktan 

kaybolmuştu. Ser gardiyan hacı 

efendi bana bir mühür kazdırdı ve 
verdi demıştır. 

almaktadır. Maamafih geçen yıl
lara n.isbetle buğday mevrudatı ge 
ne yüksektir. Borsada tutulan bir 

istatistiğe göre 1932 senesinde 26 
milyon kilo buğday satışı yapıldı· 
ğı halde 1933 ün on ayında 28 mil 

yon kilo buğday muamelesi olmuş 
tur. Son iki ay zarfın.da da 800 

vagon buğday geleceği tahmin e
di,lmektedir. Tüccarlar, mübaya 

alarmı çok ağırlaştırmışlardır. Fil 
hakika İstanbul piyasasındaki dur
gunluk itibariyle tüccarların daha 
hararetle alış veriş yapmaları im -
kansızdır. Konulan kayıt ve şart
lara göre bankanın mübayaatı da 

mahdut bir miktara münhasır kal· 
dığından bir kısım buğdaylar düş

kün fiatlarla satılmaktadır. Banka 
bu senenin onuncu ayma kadar 
şehrimizden 9357 ton buğday al -
mıştır. Bunun bedeli 393 bin lira 

tutmaktadır. Banka geçen sene 
mallarından da lstanbula 25 vagon 
375 ton buğday sevketmiştir. Köy 
lüler, mallarını alelumum banka· 

ya vermek istediklerinden borsada 
muame~e çok ağır ve zorlukla yü
rümektedir. Maamafih borsada 
bir ay evelki izdiham kalmamıştır. 

Eskişehirde istasyon civarında, 
geçit üzerinde temelleri atılmış 

olan silonun inşaatına devam edil
mektedir. Silo bu yıl ikımal edile-

miyecektir. Bu müesseseden an • 
cak önümüzdeki yıl istifade oluna 

bilecektir. Silonun inşasından son 
ra bankanın buğday alım işleri da
ha ziyade kolaylaşacaktır. 

sına gönderilen ve kendisinin eli -

ne geçmiş olan bu mektubu götür
mek teklıfınde bulunduğu Hasanın 
Çarhpare köyün.den· celbini istedi. 
Hasan celbedilerek dinlenmek ü • 

Merıin, 15 (A.A.) - Kanunu
•anide yapılacak kurtuluş bayra -
r.:ı için ıimdiden hazırlıklara baş -
lanmıttrr. 

Caninin kim olduğu ve neden 
genç muallime kurşun sıktığı tah . 
kik edilmektedir. Enver Beyin ce
na:r.esj talebc~;nin rröz yaşları ara
ımda defnedilmiştir. 

Buna karşı Kasım Ali Hasan zere muhakeme 26 teşrınısani tari
Ayşe tarafından yazdırılıp baba • hine bırakıldı. 

Tirede kendircilik 
Tireden yazılıyor: 

Bu pazartesi günü Tirenill 1'· 
zarında kendir mahlici çok f e 

b. . . B" o1'1 
ır vazıyet arzetmıştır. ır 

kendir 15 lıuru!t"'n ""'=''m'I ve l 
kuruşa kadar düşmüştür. 

Bu vazıyet Tirenin mühiın ~ 
ridat ve iş membalarından bir

11 

nin daha ölümü demektir. 

Kendirin okkası bundan dıi 

sene evvel 120, iki buçuk sene e 

vel 60 - 65 kuruştu. Umumi h1J.~ 
ten evvel de lira yüz sekiz hese.b

1 

6 kuruştu. , . 
Bugün bir altın liranın 9 k1J.I 

lira ettiğine nazaran kendir J1l
3 

lıcınm da hiç olmazsa 54 kurt! 
satılması lazım gelir. 

1 arsus kadınları 
Tarsus kadınları çarşaf ve p 

çeyi çıkarıp medeni kılığa girl11 
ğe karar vermişlerdir. Kayıne.l<f 
Hayri Beyin davetile bir kaç ıı: 
evvel Duatepe mektebinde 
maksatla bir toplantı yapılın•§ 
toplantıya iştirak eden bir çol<

1 
' 

e e• 
vat tarafından çarşaf ve peÇ l 

d. J11 
atılması alkışlarla kabul c 1 

tir.. d 
Bu toplantıda kaymakaın "etti 

ha bazı kimseler tarafından olleıı 
lar söylenmiş, çarşaf ve peÇ t 
çıkarılması için temennilerde bİ 
lunulmuş ve salonu dolduran J11 
yakın halk bu hususta söz ver 
]erdir. 

Bir çele daha imha eJH 
j 

Muş - Bir jandarmaınızıtl 
1 

• "k' . . d 1 nJJlşS mesıne, ı ısının e yara a .. Gi 
sebep olan müsademenin faılı j 

nüs'lü Mustafa çetesi, yapıle.f1 :ıı 
detli takip neticesi olarak "1

3 
tt . e 

ele vermiş ve kanun pençesıf1 ·dıJ 
lim edilmiştir. Alakadar 

1 
i 

erkanı bu sebeple takdirııa.J1l:e11 
mükafatlandırılmışlardır. Ç~ b 
imhasile bu havali mühiın bıt 
ladan burtulmu!tur. 
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G on g vurdu Halkevi temsil şubesin
de imtihan 

Muharriri: Reşat Enis. Tabii Sühulet 
kütüpanesi. Sayı/ ası 285. Fiyatı 7 5 kr. 

lıtanbul Halkevi temsil şube -
sinde muntazaman verilmekte olan 
sanat derslerine devam eden ama· 
tör sanatkarlar dün akıam imli .. 
han edilmişlerdir. Halkevi umumi 
idare heyetinden Hüsnü, Hal
kevi temsil şubesi reıaı dok· 
tor Celal Tahsin, Halkevi tem· 
sil şubesi idare heyeti azasından 
ve şehir tiyatrosu sanatkarlarından 
M. Kemal Beylerle diğer bazı ze
vat imtihanda mümeyyiz olarak 
bulunmuşlardır. 

Reıat E.11· k d .. .. c·· ıs, ısa zaman a uçun-
u eıeri · d B nı e verdi: Gong vurdu ... 

u eser ·· f k · laşa. b. , uç yüz sayı aya ya ın-
lltndn ır roınan, bakalorea imtiha
baht e. nıuvaff ak olamıyan fakir ve 

1 ~ı bir gencin hikayesidir. 
ek 1 kulrnak müşkülatı, gündelik 

ttıe k 
lar 'k . aygusu, açılmıyan kapı -
tn~h~l:ısa~i buhran, latanbulun iç 
dını elerınde hayat, dü§müt ka -

arın ö- .. S 'l'k ve b·· ••1ru... onra gazetecı ı 
Ut" tanlık u~ bir hayata bedel olan ka-

hır ·· "l E gonu macera11 ... 
ser· b . 1 b 

~ih· .. ' asıt o an ve yeni ir ıey 
1 gori.j · w 

tnen b' nınıyen mevzuuna rag -
dur R ır çok hususiyetlerle dolu -
ku~ enkler nıütebariz, çizgiler 

etli Vak ·· "ki · · k tıd ' a suru eyıcı ve a ı -
ır, 

Ba.ait g" .. . . 
t\e Ve b. orunen hır mevzu üzerı-
'tde h. ılhassa ıstıraptan bahseden 
kuvv ~r hayat arkasından gittikçe 
laltl et enen ve artan bir alaka top 
. anın ne kad .. l w d .. tlinül .. ar guç o acagı u• 

b urse ın h . . b .. . . il.§a • u arrırın u guç ışı 

bi)h rınasında gösterdiği kudreti 
assa dikk 

~•rtıd ate değer bulmak la -
ır. 

Eserin k 
lııtanh l en arakteristik tarafı, 
ler t u un, kapısında renkli fener 
len aşıyan evlerinin birinde şekil-

en gön"} l u ınaceraaıdır. 
•ntihand 

\'e i a ınuvaf fak olamıyan 
f araınan . 

tı.u sa r ın uzun ve sefıl yolu-
t n ını santinı ·· "d''kt il ıı. yuru u en son· 

"aleteciJ"· b 
ltıer li .. . ıge a§lıyan genç Ö-

ulusı köp ·· .. . d b' 'adiif ' ru uzerın e ır te-
l neticesi tan t ... · ı u k ış ıgı yeşı manto 

tlın (S l 
t~lldev·· ~ ma Hanımefendi) bir 
;.;.. u evınde hak'kA h'' • . . 
"!frenıne... ı ı uvıyetını 
kad ge nıuvaff ak oluyor Bu 

ın kü "kk . 
lar, hir k çu en beraber oynadık-
>'edir. Mnışu ~ızıdır, ismi Naci -
!Öy) uharrır bu acı sahneyi 

e anlatıyor. 
''II· . 

lel'ini l bir şey anlamıyordu. göz
lü kad aryolaya dikti, solgun vüz
saçlarınun horladığı yatahia kısa 
se"inıı· ob~uzlarma dökülen güzel 

1 ırkız ... ' oYııuy çocugu bebeklerile 
,.., .. ordu. Saçl . . 
'-)Ozleri k h .an sımsıyahtr. 
Çenııer· . a ve regıydi. Siyah per -

ının a1tınd ... k 
~l'lda uf k . ~' .~ag aşının u -
du. a hır çuruk göıiinüyor -

Koştu. Genç kadının iizerine eğil
di. Yi.izünc dökülen dağınık si
yah saçlarını kaldırdı, kız çocuğu
mm başındaki ufak çüıüğü burada 
aradı. Ah! Evet.. Oydu. Mu -
hasebeci Şefik Beyin kızı Naciye .. 
Ta kendisi. Omerin çocukluk ar
kadaş1. Titriyordu Omer. Şaşkın 

Y~ deli sayıklıyordu Ömer: 

Naciye .. Naciye .. Naciye .. 

Sarstı. Genç kadın daldığı derin 
uykudan korkuyla uyandı. Sene -
!erden sonra kendisini asıl ismile 
çağıran kimdi? Oınerin kanlı, ıs -
lak, mavi gözlerile karşılaştı .. ,, 
Ömer iyi kalplidir. Ömer kahra -
mandır. Çocukluk arkadaıını bu 
bataklıktan, uzun buhranlı düşün -
celerden sonra, çekip alıyor ve ev • 
leniyorlar. Fakat ........ lşte Naciye -
nin bir mektubundan da bir kaç 
satır: 

"Şeker Suzan; belki yaşıtız. 
Fakat sana bir abla nasihati: Ta -
lihin bir gün karşına çıkaracağı 

her hangi bir çocukluk arkadaşım 
reddet! Kuzum niye şaşıyorsun? 
Niye kızıyorsun .. Bak galiba mek
tubu bir tarafa fırlatmayı ve oku
mamağı düşünüyorsun .. Gerçekten 
bir zaman için bunu yapacaksın 
da belki... Ama biraz makul ol 
ve beni dinle .. 

Karanlık geçmişi,kirli bir hayatı 
bulunan bir kadının bir hamlede 
Bayram sokağından srynlarak Ko
camustafapaşa muhitine sokuluşu 
şaşılacak bir cür'etti. Şunu bil ki, 
bir orospu için kendi muhtinden 
başka, namuslu insanların yaşadı
ğı bir yerde rahat nefes alma
sına imkun yoktur. Madem ki kö
tü bir kadındık Suzan, ıslahıhal 

etmek değil a,cennete girip çıksak, 
zemzem suyuyla yıkansak nafile. 
Günlerden, aylardan sonra bunu 
ben daha iyi anlıyorum.,, 

imtihanda birinci derecede mu 
vaffak olan sanatkarlar, Halkevi 
temsil şubesinin esas kadrosuna da 
hil edilmişlerdir. Diğerleri yar 
dımcı olarak devam edeceklerdr. 

Halkevindeki sergi 
Almanyada tahsilini bitirdikten 

sonra dört sene orada çalışarak 
öğrendiklerini tatbik eden ve bu 
sahada muvaffakıyet gösteren Vi
dinli mimar Ahmet Sabri Beyin 
çalışmak üzere şehrimize geldiği • 
di haber vermiş ve iki eserinin fo
toğrafını da neşretmiştik. 

Memnuniyetle öğrendiğimize gö 
re mesleğindeki istidadı yabancı 
memleketlerde de takdir edilen bu 
gencin bugün Cağaloğlunda Hal • 
kevinde bir sergisi açılmıştır. Bu 
sergide teşhir edilen on beş proje 
arasında hususi ve beynelmilel mü 
sabakalarda birincili kazanan pro
jeler de vardır. 

dürü Cemil mualladır. 
Naciye bu adam için Ömere: 

- O senin velinimetin... Diye 
haykırıyor . ihaneti için bu bir se -
hep mi .. Pek belli değil .. 
Romanın bitiş sahnesi bütün 

sahnelerinden güzel oluyor: 

Ömerin eseri oynanıyor, sene -
lerce evel yazdığı bir p7 ıes ki onu 
tashih etsin diye Önıer, yazı mü • 
dürüne vermişti. 

Evet, Ömerin eseri oynanıyor, 
fakat bu sefer Ömer eserinin mu -
harriri değildir. O "velinimetin,, 
eseri olmuştur! 

Ve Ömerin paradi arkadaşları 

bunu, zorla kendisine alkışlatıyor
lar da .... 

Reşat Enisin bu üçüncü eseri, 
şimdiye kadar verdiklerinin en ol
gunu, en güzeli, en canlısıdır. Bu 
olgunluğu, bu güzelliği, bu canlılı
ğı da realiteye verdiği ehemmiyet 
temin ediyor. Bir çok tasvirleri 
başlı başına birer eser denecek ka
dar san'atkaranedir. 

O kadar ki, muharririn roman 
tekniği üzerinde giriıtiği küçük 
tadil tecrübelerinin kusurlarını 
bile muvaffakiyetle örtüyor. 

Bununla beraber şunu da işaret 
etmek lazımdır ki, eserin belli baş· 
lı kahramanlarından birisi olma· 
sı lazım gelen ve bize bütün 

• • • çizgilerile çok iyi tanıtılan Na-
Bunu Naciyenin bir ihtirar çer - ciyenin, hislerile hareketleri ara -

çevesi içine sokulan bir ihaneti sındaki muvaffakıyet, okuyanları 

kovalıyor. Fakat son darbe daha kuvvetle tatmin edemiyor gibidir. 
şiddetli, daha kat'idir: Naciye - Bu, her şeyden evel ruhi hava ü -
nin ikinci ihaneti .. Bu sefer Öme - zerinde yapılan tahlilin, ileri sürü· 
rin yerini tutan başka bir adam - len iddia önünde kısa ve kuvvetsiz Ôıner a ... 

Yaga fırladı , karyolaya dır; çalıştığı gazetenin yazı mü - kalmasından çıkıyor. Bunun için-

93ic taıiA 
....___. .. ~ ,__... -" 

Soviyet san'atı 
Edebiyat, tiyatro, resim ve musikide 
on altı yılın blançosu 

İngilizce Deyli Niyuz gazetesi
nin Moskavada çıkan hususi nüsha 
sında Sovyet ihtilfı.linin on altıncı 
yıl dönümü münasebetiyle şu maka 
le çıkmıştır. 

Sovyet 5an'atının tarihi, Rusya
da dahili harple başlar. Cephede 
çalışmak üzere gönüllü yazılan 

ressamlar, musikişinaslar, aktör -
ler, ihtilale hizmet ediyor, resim -
ler yapıyor, şarkılar besteliyor ve 
halkı heyecanlandıracak eserler 
temsil ediyorlardı. 

Sovyet san'atının ilk devri, ihti
lalden evvelki sakin realizm ile 
son san' atkarların ihtilalci, isyan -
kar ruhunun cidalını temsil eder. 
Eski san' at tekniğine hakim olan 
üstatlar, muhafazakarlar idi. 

ihtilali nasıl karşılıyacaklarını 
anlıyamamışlardı. Daha genç ne -
sillerae ihtilal ruhunu taşıdıkları 

halde ideallerini hakiki san'at se -
viyesine yükseltemiyor lardı. 

Bir kaç sene çinde eski san'at -
karlar, san'atın, münevverlerden 
müteşekkil dar bir çerçeveye inhi
sar etmediğini, bedii hayallerle 
devrin fikirlerini ifade ettiğini an
ladılar. Genç nesiller de eski üs
tatlarının tecrübesinden istifadeye 
başladılar. Bunun neticesi olarak 
eski ruhi kıymetler gençlerin yara
tıcı kudretile birleşerek Sovyet 
san'atım vücuda getirdi. 

Sovyet kültürü, çarlık devrinde 
boğulan ideal kuvvetlerini de azat 
ettiği için vazıyet ansızın değişmiş 
bulunuyor. 

Sovyet tiyatrosu çok kısa bir za
manda bereketli bir mahsul ver
miştir. 

ihtilal tiyatrosu, Vakhtangov 
tiyatrosu, Kızıl tiyatrosu, Zavatski 
tiyatrosu, Simonov stütyosu ve 
saire hep ihtilalin eserleridir. Milli 
cümhuriyetlerin her biri kendine 
göre tiyatro yapmış bulunuyorlar. 

ihtilal tiyatrosunun alemdarı 
Meyerhold'dur. Onun tiyatrosu, 
bir çok stütyolar, rejisörlerin ve 
aktörlerin beşiği oldu. 

Sovyet tiyatrosunda iki cereyan 
var. Bunların biri Moskova san'at 
tiyatrosuna gider. Burası, mazinin 
psikolojik ve naturalistik ve arzın 
merkezidir. 

Terkibi tiyatronun alemdarı 

olan Meyhold iki cereyan temsil 
eder: Bu iki cereyan, Sovyet ti -
yatrosunun inkişafına çok hiznıet 
etmiştir. 

Bununla beraber Sovyet dra -
matolojisi dünyanın klasik edebi -
yatından bir çok ıeyler öğ • 
renecek, bilhassa mevzuların içti -
mai ehemmiyetini ve ruhi teşhis 

imkanını en büyük kuvvetle ifade 
ve temsil etmek kabiletini ilerle -
tecektir. 

Fakat bu vadide daha şimdiden 
çok büyük terakkiler gösterenlerde 
var. Bunlar arasında Altingenev, 
Vişnevski, Kirıon ve daha bir 
çoklarının isimleri sayılabilir. 

Bunların eserleri Sovyet ittiha • 
dı dahilinde de, haricinde de bü • 
yük bir muvaff akiyetle temsil o • 
lunuyor. 

Son mevsimde ŞekspJr'in eser • 
!erinden altısı Sovyet sahnesinde 
gösterilecektir. Bunlar Hamlet, 
Krallir, On ikinci gece, Antuvan 
ve Kleopatra, Dördüncü Hanri, 
İyi biten her ıey iyidir,, adlı eser • 
lerdir. 

Sovyet hükUmeti tiyatroya bü -
yük bir ehemmiyet veriyor ve en 
güzel eserlere mükafat tahsis ed,i -
yor. Son müsabakaya iştirak eden 
lerin sayısı 300 den fazlaydı. 

~ :/- ~ 

Son zamanlarda Sovyet ressam
ları dört sergi birden açmış bulunu 
yorlar. Sergilere yüzlerce san'at
kar, binlerce eserle iştirak etmiş
ti. Meşhur san'atkarlarm yanın
da ihtilal senelerinde yetişen genç 
san' atkarlar da bulunuyordu. Bü
yüklerin de, gençlerin de eserleFde 
san'atkirlarm realizme dönmüş ol
dukları görülüyordu. Mevzuların 

çoğu Sovyet cümhuriyetlerin bu
günkü yaşayışından alınmıştı. 

~ :(. :/-

Ruıyada ihtilalden beri dikka
te değer musikişinaslar ve beste
karlarda yetişmiştir. lhtiyar!ar a
rasında lppolitov lvanov, Decem· 
brist'ler adlı operasını henüz ta
mamlamış bulunuyor. 

Miakovaki sekiz senfoni ibda 
etmiştir. Gençler arasında mayıs 
senfonisi yapan Şostakoviç bil
hassa kay de değer. Geçen sene 
yapılan musiki müsabakasında pi
yanist Pritykin ve Gillies, viyolon
selist Gold Stien ve şef dorkestrlik 
eden yedi yaşındaki Masgaret He
ifets fevkalade muvaff akiyetler 
kazanmışlardır. 

Bundan başka mimari, sinema 
ve sair san.' atlarda büyük bir te
rakkiye nail olmuştur. 

Elhasıl ihtilal, ibda kuvvetlerini 
yeniden uyandırmış, bir çok genç
leri san' ate atmıştır. 

Bu san'atkarların birinci vazi
fesi büyük üstatların eserlerini tet
kik ederek fikirce zengin, kanlı 

canlı eserler yaratmaktır. 
ikinci vazifeleri, san' at seviye

sini ve kıymetinin azami derecede 
yükseltmektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dir ki eseri, daha çok dekorları\ Verdiği eser, gösteriyor ki, bu • 
ön planda gelen bir sahne.. Diye gün o, yaşadığı memleketin ro • 
telakki edecekler de bulunacaktır. mancısı olmaktadır. Yarın, onun 

Fakat Reşat Enisin henüz pek dertlerini bize büyük bir kudretle 
genç olduğunu unutmamak lazım - anlatacak en değerli kalemlerin 
dır. Bu itibarla onun i933 sene - anlatacak en değerli hükümlerin .. 
sinde atılmış imzasını taşıyan ese· den birisi olacaktır. 
rini, cihan edebiyatının en müte - Reşat Enise, eserini lezzet ve 
kamil eserinden çıkarılmış ölçü - heyecanla okl,yan bir karii sıfatile 
lere nispet etmeğe hemen hemen teşekkür ediyorum. 
hakkımız yoktur. A. Sırrı 
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Boğazdan dönüş.. G~~ •• 1~:c•p •.•• 21 R·~.~!' ;. ızzet Faat Paşaaıll 
Yazan: /ZZETOGLU Gün ıauşı 16,49 ı6,4'> ~ HATIRALARI 

'9mııınııııınıııııuıuııınııı11ıııııllllilıııııııııllllllllJ11111nıııtt1ıııwıııııııııııııu111H1Jııuııı1111111111111ıımumıııııwuıııııııınııııuııııııııuııuııııııınııııııı•ııııı Sabah namazı 6,50 6,50 
Bugün Cuma, yarın Cumartesi ... O~le namazı il ,59 ıı ,59 

Ahmet Bey, karısı Hatice Hanım, 
oğlu Hasan, havanın güzelJiğinden 
istifade ettiler ta Boğazın öbür ucu 
na kadar bir seyran yaptılar, ak • 
şam son vapurla dönüyorlardı. 

Biletçi geldi ... Tam sırası! .. Ha· 
tice Hanımdan şimdi ağzının payı· 
nı alır. 

~indl namazı 14,J~ 14,3-' 

Akşam namazı 16,49 16,4S 
Yatsı namazı 18,25 

izzettin yatı nasıl lıazırlanır, yolda 18,25 

- Biylet! .. 
Ahmet Bey ceplerini aradı, yer

lere baktı, cüzdanını karııtırdı. Bi 
let yok. 

fmsık !o,07 
Yılın geçen gliolen 316 

:;,OT 
:\17 

Yılın kalan ,. ~o 49 _J 
zınk diye nasıl stop ederdi? 

L~~~~~-~--~ - 33 -
. ıP 

benden daha iyi bilen yoktur· ..,~ 
Hatice Hanımın çenesi durmu • 

yordu: 

- Hasan uslu otur! .. Hasan, Be
yin bıyıklarını rahat bırak!. İskar
ninlerini birbirine sürtme!. Ağzını . , 
•apama ... 

Hasan mırıldandı: 
- Tıraşı kes! 
Çat! .• 

Hasan suratına okkalı bir tokat 
red i ve sustu. Beş dakika sonra 
Hatice Hanım meraka düştü: 

- Nen var Hasan, hasta mısın?. 
Biraz kmiılda. 

Ahmet Bey: 

- Kabaha senin, uslu otur de -
din. 

- Sersem ~ttin de bakalım! .. Ca 
nım gibi sevdiğim oğluma kıyar 
mıyım benl 

Hatke Hanım ağlar, Ahmet Bey 
omuz silker, etraftakiler gülerler. 

GG .... um ... 
Eyvah, bir kaza mı? .. Hayı~, va

pur iskelelerden birine yanaştı. Ya 
naıtr ama, Hatice Hanım da kafa -
sını pencerenin pervazına çarptı. 

-Aman!.. Ay!.. lıte alnım !İŞ· 
ti, §apkamı giyemiyeceğim ... 

Vapur gene yol aldı ... Biraz son
ra gene bir iskeleye yanqtı. Hati
ce Hanım gene ba§ını VUTdu ... 

- Bu.. Bu .. Bulamıyorum .. 
Hatice Hanım haykırdı: 

- Sersem! 
Biletçi oralarda değil, biletleri 

istiyor .• Biletler yok. Çaresi? Tek -
rar bilet almak. 

Hasan köşesinde gülüyor. 
- Aıkolaun sana! .. lki defa pa

ra veriyorum, gülüyorsun. Annen 
kafasını vuruyor, gülüyorsun .. An
nen kafasını vurduğu için şapkası
nı giyemiyecek, elinde tutacak. E -
linde tutacağı için, merdivenleri 
çı'karken trabzana asdamıyacak, a 
sılamıyacağı için müvazenesini kay 
beyip yuvarlanmak tehlikesine uğ 
rayacüak ... Benim cebimde on pa
ra bozukluk kalmadı ... Sen gül! 

Hasan gülüyordu. Nihayet ne -
den güldüğünü söylemek mecburi -
yeti hasıl oldu. 

- Biletlere gülüyorum. 
- Ne diye? 
- Şapkanın kurdeleıinin ara -

sına koyniu,tun, unuttun ... Ben de 
mahcup bir çocuk olduğum ıçın 
söyliyemedim. 
Şırak! ... 
Hasan suratına bir okkalı tokat 

yedi. Ondan sonra, köprüye kadar 
hi~ konuşmadılar. 

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

Balkanlarda gümrük birliği 

il \1 Şunu da ilave etmeden ge<~:e-
R A D Y Q \ mem ki dostum ne vakit 

ı~-=-==~(-
Bugün 

1 S TAN BUL-: 

18 - 18 gramofon. 19 - 20 ork~tra. 

20 - 21,SO Kemal Niyazi ~y ve arkada-;ları. 

21,30 - 22 ın-anıofon. 2.2 den itlbaJ'en ajan", 

bor~. ıaat. 

ANKARA:-

12,30 - ıs,so ı;ramofon. 18 - 18,15 illa· 

turlm ııu:. 18,45 - 19,lo F.dip Be-y tarafın-

dan \'lyolonsd konseri. 

ka ııaz. 20 ajans. 

19,l:S - 20 alatur· 

VİYANA: ıua.ı m. -

12,SO konser. ıs koMer. 14,10 - l:S kon-

o,ıer. 16,55 operet havaları. 18,15 şarkılar. 

19,:S:S lconıııer. 22 komıer. 2S,t5 konsn. 

BUDAl'EŞTE: ~0.6 m. -

18,SO konser. 18,~0 §lirler. 20,SO opera. 

%S,~ caz; haYRları. 

BtJ'KREŞ- SM.2 m. 
U,15 hafit musiki. 17 :entUI•. 18 konııf'r. 

20 plak. 20,40 opera. 

VARŞOVA: 1&1% m. -

1S,S5 konser. 17,155 Snlo konııer. 21 musiki. 

2%, 15 baflf mu.siki. 2S,10 dans muıılklııl. 

BELGRAD: Ut m. -

12 plak. 21 Yugo,t:ıv ısarl<ılnn. 21,SO l•cman 

konseri. 22,SO ıarJular 23,10 l•onser. 2S,1:S 

4anı muılklııl. 

ROHAı HU m. -

isterse ağlardı. O da başka .. 
Münir paşanın vak'anın tanıa • 

miyle bu yoJda ce• ~~yan ettığı h~k
kında vermis oldJğu teminatı l,ir 

müddetçik sonra bir gece Pariste 
Port Senmarten liyntrosunda be'? 
yüz bilmem kaçıncı defa olmak Ü · 

zere temsil ettığı ııym eseri oynar · 
ken perde arasında locada vak'a· 
yı aynen anlatmıştı. 

Bir hatıra daha anlatmak is~e-
rım. 

Münir paşanın Paristen Yıldıza 
gönderdığı o emsalsiz, mefruşat 

cidden latif ve bedii bir zevkle köş 
kün her tarafını kaplardı. 

Maalesef Almanya imparatoru 
gelmeden bunları da değıştırdıler. 
Büyük bir eksıklık derhal göze 
çarpmıya başladı. Fakat bunu ki -
me söyliyebılırsınız.. Kime anlata -
biliraınız, 1,te bu tiyatroyu ve Şale 
köşkünü böylece hazırladıktan son 
ra etrafı tetkike batladık. 

Hizmetkarların elbisesi nazarı 
dikkatımızı celbetti. Bu elbiseler 
bilhaaaa arabacı, at uşaklarının kır 
mızı elbiseleri o derece güzeldi ki, 
birçok ayıpları bir anda kapatırdı. 
Halbuki saı-ay arabalartyle koşum• 

ları da o kadar adi cinstendi. Bun 
ları da bir yoluna koymak için uğ· 
raştık ve muvaffak da olduk. 

(Baş taralı 3 ÜDCÜ ıaayıfada) 

dür. Balkanların asıl meselesi a -
kalliyet işleri, şunlar, bunlar, de -
ğildir. Balkanların medeniyet dün
yasında refaha kavuşmaaı için 
müşterek iktısadi tedbirler almuı 
gümrük birlığı vücuda getıremsi 
zaruridir. Dördüncü Balkan kon .. 
feransında Balkanların gelecek 

U mezah ve musiki. 18 sohbet ve konser. 

21,-45 kemedl. 23 /jarkılar. 23,1.> M>ngonller. 
Balaknlar gümrük birJıklerm - 21 son haberler. Birkaç gündenberi lstanbulda 

fevkalade bir faaliyet var. Her ta
rafta hazırlıklar ... Y oJlar üzerinde PARIS: 128.2 m. -

21 plnk. %2,40 Betoven mu~il..ic;I. 23,20 fc·.--

den kazanacakJarıyle hem hayat 
seviyesini daha emniyetleştirecek 

hem de iktisadi inkişaf imkanını 
kalide konser. 2-l,SO ton haberler. 

bulacaktır. 

ki bütün binalar badanalanıyor .. 
Benim bu husustaki bütün teftiş -
lerime rağmen hala eski binalar, 
bilhassa tarihi kıymeti haiz olan .. 
lar gene kaçamak olarak badana -
lanmıştı.Halbuki eski binaların hiç 
birisine el sürülmemesi içın ırade 

bile sadır oldu. Fakat o zaman ve-

Bir defa Balkan memleketleri !•~~~~~~~~~~~~~~ 
kendi aralarında kendi mahsulleri r 

günleri için en mes'ut ,en çok ha -
kikate uygun olan temenni bu güm 
rüklerin birleştırılme11i meselesi -
dir. 

için pazarlar temın edebileceklerı 
gibi n:tüıterek davaları olan sana -
yiletme hareketinde de büyük bir 
it bölümü yapabilirler. Bu suretle 
Balkan bir kül halini alır. 

Sadri Etem 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Servet bey . . 

mevlit ıçın 

fstanhul belediyesi mimari şu· 
hesi müdürü iken vazife başında 
vefa leden merhum mimar Servet 

Cemal Beyin ruhuna ithaf olun .. 
mak üzere teşrinisaninin 17 inci 
cuma günü cuma namazını mütea

k~p _Nuruo&maniye camii şerifinde 
belediye mimari şubesi mesai arka 

daşları tarafından mevlit okuttu

rulacaktır~ Merhumu ıeven ve ta .. 

myanların teşrifleri rica olunuyor. 

ENi ÇIKAN 
E S E ~ L E R 

GEÇİT 
Her ayın onunda neşredilen Ge

çit mecmuasının ikinci sayısı inti -

şar etmiştir. 

Y en.i bir sanat davasını ileri aü 

ren Geçit mecmuası bu sayısında 

Ertuğrul Şevket, Münir Müeyyet 

Fransız tayyare filosu 
Gao, 15 (A.A.) - Vuillemin fi 

losu dün Bidondan ıabah 5 te kalk 
mıı ve öğleden biraz eve) Gaoya 
gelmi~tir. Üç tayyare Bidonda 
kalmıştır. Diğer beti de filoya ak
!am üzeri Gaoda iltihak etmittir. 

'VAKiT 

Seneli.'.~ 
& aylık 
S aylık 
ı aytıJr 

Türkiye 
HOO Kr. 
160 • 
'00 • 
lM ., ---ilin Ucretlerl: 

tecuetıt 

2700 Kr. 
H150 ,. 
800 

soo • 

ne.art l1hlarm Ulu Ahllelertnde lit.DÜ• 

mı SO lnırtııtan baflar, Wr aahllede UO 
kurup kadar C&kar. 

BUytlk, fazla, denmb Ulo Yerenlere alt 
ayn temUA& varda. 

ve Kemal Tahir Beylerin güzel şiir KUçUk Hlnlar: 
ve neşirleriyle birçok genç ka- Blr defası so 1ld defası 60 U<: defam sıı 

ne.mi Ulnlarm blr aattn 10 lnırllftuı. 

1 • l . . 'h . 1 d!5rt lıe!aaı 75 .,. on aetuı 100 kuru§tur. leııı erın eser erını ı tıva etmekte - 00 aylık utn •erenlerin bir tktuı mecca-

dir. Okuyucularımıza tavsiye e - nendir. Dört aatm g~en ua.nıarm tuıa 
• eatırlan beg lruruatan hesap edllh. 

derız. ıiill.,.••••••••mıı-•• 

BORSA 
Ilizalarında yıldız işareti olanlar üzer· 
terinde 15 ır ci teşrin muamele olanlar· 
dır.) Rakamlar k:ıpanış fiyatlarını gösterir 

Nukut (Satlş) 

* I.oodra 678. -· • Viy:ına ~5. -
• Madrlı ıs..-· 

* Bcrlla sı,-1 
* Nevyort ı2s. -
* Pıris r69. -* fıtllAno 22-ı, 50 * \Tarşova ~.J., -· 

* nrük ~cl ı 18, - • BudapcŞt• :ıo.-

* Atlna 24, 50 * Bükrcş 21. ~o 

* nelgrac 56, -
* Yokohama 43, -
*Altın 9:!5, -
• Mecidiye :ı•. 50 

* Cenevre fl!?4, -

1 

* Sofya !iti, -· * Amsterdam 84, -
• Prag 12:~. -* Stokho'm :l4, - • Banknot :!26, -

Çekler_ (kap. sa. 16) J 
* Loodra 678,2.5 Stokholm 
* Nevyork 0.7t<55 Viyana 
* Par is 12 06 • M adrlt 
* :\1lltao 8.96ıs • Berlfn 
* Brilkseı :ı.382.~ Yaqo•a 

Atin~ 8t,66i0 * Hudapesıe 
* Genevrc 2.43iS- Bükrcş 

Sorya 64,- Belgrat 
• Anısttrd:ı n ı. 1710 * Yokohanıa 

Pra~ 15,89i5 Moskova 

2.8550 

5.14350 
1,9791 
4,211l5 
:l,605) 

;9,1650 

~.50-

1099.25 

rilen emirler çok garipti. Biraz e -
lastiki olan "lradatı şahane,, bir .. 
çok yerlerde tefsire uğradığı için 
belediye memurları: 

- Böyle kirli .kara duvar ola -
maz. ... diyerek vermitler badana • 
yı ... 

Maamafih bu badanacılık ille-
ti sayesinde o vakıt İstanbul civa

rında pek çok bulunan kireç ocağı 
sahıplerı hep birden ihya olmuş • 
)ardı. Nihayet kayzeri istikbal ha· 

zırlıklarını ikmal ettik. lstanbulda 

şöyle bir devır yaptık. Neticede 
programı hazırladık. Bu prograw 

ma göre kayze Vilhalm vapurla 
geleceğı için biz de bu misafırı 

Marmara havzasında karşılıyacak-

1 

E S H A M ] tık. 
~-=::.==========-==-= Bu ite de İzzettin yatı memur 

iş Bankası 

• Anadolu 
Reji 

9.S:I Terkos 27,1!5 

25.So * (lmento u ı ı.ss 
.1,6ıso Cnyon Dev 20,Qo 

ı 5. ~ark De~. ı,so 

edılmı~tı. Bizim hazırlıklarımızı 
ikmalle meşgulken İzzettin yatının 
da havuzda tamirine başlanmı,tı. 

Nihayet bizim hazırlıklarımız 
bitince onun da tamiri, hoyalanma 

~===-:====::=-·=====~ı sı ve faal bir hale getırılmesı ıçin 
istikrazlar tahviller lazım olan çalışma da bitmişti. 

$1r. Hayriye 
Trım\'ay 

U. Sigorta 
Bomontl 

48,50 !falya '..',20 
ı 1,40 ~ark m. ecza 2,35 
70,- Telefon 13.-

, 1933 da. ist. 97.:SO Elc!.;trik 
ı lstlkrazld ı. 53,5:1 Tramvay 
. • Şnk D.yo! 2,3Cı • Erg3nf 
' • D. Mın·ah. ~2.3750 ltıhnm 

Gümrükler 2.35 + Anadolu ı 
1928 Mü. A. 4,~o • Anadolu il 
Bı~dat. 9,- * ı\ :\1Unıe~sfl 

~!.301 
Q~,-

IR,-

44 40 
44,40 
S0,35 

Bir gün: "Kayzeri istikbale gi • 
decek heyeti götürecek İzzetin 
yatı havuzdan çıkmış1 hazırlan · 
mr!·•ıı dediler. 

Ben bunu ititir ifitmez tıtreme
ye başladım. O (havuzdan çıktı) 
kelimelerının ifade ethğr manayı 

onu pek eski zamandan bıld~ri 
için kalbim çarptı. YıllardaI1 'rf 

. gı 
birçok defalar havuza gıre Jı 

artık istim borularında tuta dJ 
yer kalmamıştı. Makinalarınd• . 
iler tutar yer kalmamıştı. Biç•r1~, h' ıJ nin kabahati yok .. Çünkü ıç ~ 
zum yokken, zavallı yatı haf . 
koyarlar, ve tamir ediyoruz d~eııi 
rek ziftlemeye başlarlar.. " 
meşhur paşanın kayığı gibi.. ·fi 

Ziftlerler ziftler ... kendileri ıı 
lenirler.. . jıl 

Bunun iç yüzünü bildiğİ.JJl ıÇ . 
1 ıer (eyvah) derken başıma ge eıı ııı' 

den biri de o dakikada hatırı 
geldi: , 

Fran.sız Amiralı latanb~la getı 
lecekti. Hünkar beni lzzettırı Y' 
ile karşılamıya gönderdi. _, 

Kaptan paşa çok aziz doıt >Jf' 

olduğu için bana bir cemıle ol~ 
diye kendi ahçıbaşısını bile ~eI1 bİ' 
le gönderdi. Geminin de apık0 

halde bulunduğunu söyledi. )ıO' 
Beraberimde seyyah olara.1'.tlİ' 

ca vapurda bir dostum gelJll~ 
Filvaki yat pek temiz, pe1' df' 

her tarafı parım parım parlıyor rf' 
Görülüyordu ki pek çok para •' 
dılmıştı. ' 

Bir gün, gittik. Gayet nıük~ 
mel bir akşam taammdan •0 , 

Marmara. havza•ında latif bir ~,t 
vayla yoluna devam ediyordu· ~· 
mak vakti gelmıştı. Kamaral•' 
za çekildik, soyunduk, yattık:' de~ 

Derken vapurun derinlerıJl. , 
gelen bir sesle kumanda mevkii~ 
de verilen bir boru işaretı iiz.eı11 
bir şeyler yaptılar. Etraftan bır 
rültü, bir koşuşma oldu. f' 

Garip, garip emirler veril~:ı., 
başlandı. Kamaramda bu vak 1, 
rr takip ediyordum. Gitmeler ge ti 
meler, emirler o kadar fazlal~ıtİ 
ki, nihayet kalkıp bunun sebe 
öğrenmek merakına düştülll· t, 

Kapıyı açtım. Kamara hi:ır11e 
çimizi çağırdım. 

B. d .. .., . Mei,r 
ır ene ogreneyım.. ~· 

yeni tamir olunan ve yeniden tll' 
lan kazan borularından biri ~ ııt· 
mış. lleriye gitmek imkanı yotoıı,., 

Dostumu uyandırdım. ffe.SS 
güverteye fırladık.. rJe, 

- Merak buyurmayını:ı·· 01,. 
rak buyurmayınız.. diyorl•~1e • Fakat neye, nıçın merak etııl~,)' 
liın. Vazıyet hakkında biraz ,, fl'ı1 
fazla malumat iatedik .. A}dıl1 

cevaplar hep teselli.. • ~ 
- Biraz stop .. Çimento ile f rJ 

di tamir olacahtır, efendiın· rJe 
buyurmayınız.. iK 

Dediler. Bir saat, iki saıat, t•' 
saat .. Nihayet dördüncü saatt~if'' 
pılan işler bitti. Kazanda f •• ti' 
başladı. Oh ... dedik. Hemen 1"1ıp ğımıza girdik.. Gözlcrımıze 1.1 

girmeye başladı.. ·Jı bİ' 
Rahat ettik ... diye müster~·! 

vazıyetteyken birdenbire ~&J ~,~ 
bir gürültü. şamatayla yerı~~· 
fırladım .. Sabah yakınlaşı~,lı'I 
Güzel bir manzara vardı . 
b .. k' ? .,, unu goren ım . .. e'• 

Vapurumuz garip bir yatıff · 
ıJ • 

sallanıyordu, gene ne o'ıını.ıtl 
1 ,ııt 

(DC\'llrr'l1 
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~edilu.cfu 
Bal ayından sonra 

evde ilk yemek .. 
Nezaket .kk . b. . . b. Us .. .. ve rı at en ırıncı ter ıye 

uludur. Yeni evleneceklere ders .. 
Yeni )') 

İçin Viy ev ı er balayını çıkarmak çok teşekkür ederim. Fakat ınü-
'tyahattanaya kadar yaptıkları bir saade et te diş karı~tıracakları gi
ııu ilk de; avdet etmişlerdi. O gü- dip ben getireyim. Yoksa e,·imi
Ytl:l\eiin~ ~ kendi evlerinde öğle ze girdiğimiz ilk günde bütlin mut 
t~dtriki~eyıyec.eklerdi. Hizmetçi 1 fak t.aknnlarmu kmp dökecek
Siwı Yeıneklva.kıt bulamadıkları i _ sin!., 
IOFrly d erı hanım pi§irmit ve Genç zevce bnuu söyliyerek dı· 
d ı a kend' . k i hirer b' ısı urmuştu. Şim - sarıya çıkmı§tı. Bu fırsattan bil-
Ytttıck dırer Yemekleri mutfaktan istifade kayınvalde söze karıJ&rak 
t\' \ıler~ hasına taııyordu. Kızma damadına demi,ti ki: 
ttlek i .1 ~kkında. biraz ders ver - - ''Kızımı bu katlar çok seve -
oltr~ın ayınvalide dahi misafir ceğini hiç ümit etmezdim. Doğıu -
h,l\ırn evde bulunuyordu. Evin su kızımı senin gibi bir adama 
>'lrke 

1 Çor~a kasesini sofraya ko - verdiğimden dolayı bugün kcn -
lil\de n ~enı güvey birdenbire ye _ diınde büyük hil' bahtiyarlık du -
l"efilt: alkarak dışarıya çıkmıştı, yuyorum. Kızrmrn seninle bera -

_ ~~arkasından bağırmıştı: ber çok mesut olacağını di.işünerek 
~i? ... ereye gidiyorsun Rem _ ömriimün sonuna kadar art.ık sı -

. ıı ' 

-''T ~ uzluk getireceğim ].'av -. ,, ' 

ı· De.mat b b' . 11\de t l ey ır dakıka sonra e -
d,1,n, ~ .. uk olduğu halde yemek o 
Iİter . onınÜ§tü. Fakat odaya 
d·· Rtrtncz }' d Uterek e ın eki tuzluk yere 
l,l' ~u Parça Parça olmuş ve tuz -
""" !t.ınbanı .. · ~'ttı n uzerıne yayıl -)' . 
,t?ıievh . 
tıbirin· anınıle annesi teessürle bi 
be ın YÜt '' 

Y de ld une bakmıılar, damat 
Ql\dlln ° ukça suratını ektitmi,, 
llııtl•r;onr, Çorbayı içmeğe ba§la-

ı. 

t;:o.,.ba.yl b' 
tlıırıitti 1' ır et kızartmau takip 
dtıne.t ·b aba.k ıofraya konurken 
Çıkll\r•t ey ıene kalkarak dışarıya 

T f, li 
- ''G anımı arkasından: 

lıern.,.1·., ene nere ve gı· divorsun 
c. d' ~ • ' _ ''s' ıye bağırmı,tı. 

Gen u getireceğim, yavmm.,, 
ı· ç zevr b' .. dd 1l'lde b. ~ ır mu et sonra e -
d ır ıürah' b lliu h 

1 
ı su ve üç ardak ol-

tt~iır ' de Yemek odasına avdet 
Stri:ye '· . fakat daha kapıdan i -
d.. l•rtned ·· h' ~!ftıi.i b' en sura ı elinden 
la~ !, ın p ""it ö •. arça olmut ve yer au 

rtulınüıtü. 
f ~ hadi1 • 
. ~l')&d t-'-· eyı canhıraş iki kadın 
1 • l CIU(Jp .k Sifli d . ettı ten sonra evin 

erın bi "kA 
~Bunun Ü r ·~ unet kaplamıştı. 
L kıp 'bi b zcrıne yeni ev hanımı 
U\I tra.lrk r 

1 
ezle Yerleri silmiş ve 

~, 0 dukça soğuyan et kı -
~ ~ınrn tabaklara taksimine 
~İtti. Cf dakika sonra hatlıyabil-

Son 't Yemek b · h 
trıj ıe ır amur tatlısıydı. 

•tt vce Yem k · · I l'lde.ki bil .. ~ Pıtırmek husu -
~i ille .. .~ısını, evlerine döndük 
t~. Runu ko .. . 

•tinden casına gostennek ıs 
th.._~ ,onabade 1· " ti" -."'ttlr ]>' h m ı , su u, yu. 

l.ı h ır anıur tallısı yapmıştı. 
ii ~'rtı aınur tatlıaı sof raya geldi -
ıc_.ı.ı a.n tevç .. ·· 

'"tn•k .. uçuncü defa olarak 
ltl;. . uıereyke k 

~l\ı o) n arısı buna 
dh... arak yer· 

·"'itti ki: ıne oturtmuştu ve 

'''S 
Çı~anıo!radau kalkarak dı~aı'TUn 
S() ıstenf s ',J' 

Yle de b I)~~ruın. Ne eksikse 
...._ ''J)· en getıre~im !,. 

~er ış kanshr k lreeektiı , ~ aca kutusunu 
...._ "S n .,. 
.._ ,,.,.,enk outr, hen getiririın 

~- r a t .,, 
~?l.in 'Y a yavrum, nasıl olur? 
~rt • orutnıana .. . 

otur d ınusaade etmem 
l\,.,.ı k a ben gidip alayım.,, , 

~f'Ya.r k <><:asının yüzünü sevgile 
.._ •• ; cevap vermiıU: 

b_ -.;en ne kad . . 
<->trıa ka~ .. ar 1yı adamsın ... 

"
1 gosterdiğin muhabbete 

kmtısız yaşıyacağrm.,, 
Damat bey kayınvalideıinin bu 

iltifatlı sözlerine cevap vermifti: 
- "E\·et, ann~ciğim. Ben kızı

nızı çok seviyo111m. Onun için ken 
disini daima rahat yaşatmağa bü
tün mevcudiyetimle gayret edece
ğim. :!\-ezaket ve rikkat en birinci 
terbiye usulüdür. Bugün karrma 
karşı fazla nazik ve fazla rakik 
göriin~rck ona ilk karı, kocalık 
terbi~·csini vermek istedim. Emin 
olunuz ki bugün tuzluğu ve su ::ii
rahisini kasten knnıamr~ olsay-.. . 
dnn. müstakbel karı kocalık 

hayatnmzda karım bana değil, 
ben karıma )Jjzmet etmi~ oluyor-
dum . ., • 

Bugünkü dedikodumuz da yeni 
evlenecek olan gençlerimize naçi
zane bir ders vermek için yu;ıl
mı§hr. 

Dedikoducu 

Üsküdar -Kadıköy 

Ray 
otobüs 

mı, 
•• 9 mu. 

Üsküdar tramvay hattımn Ka
dıköyüne uzatılması etrafında muh 
telit encü.mence yapılan tetkikat 
haylı ilerlemİJtir. Belediyenin ke
faleti altında hattın uzatı'ması için 
alınacak bir milyon lirayı verecek 
Alman grupu ile de yakında mü • 
zakereye başlanacaktır. Aldığımız 
ma:umata göre, encümen azaların 
dan birkaçı son toplantılardan bi
rinde hattın uzatılmasından vaz 

geçil.erek otobüs itletilmesi fikrini 
ileri sürmüılerdir. Alakadar bir 
zat dün bu hususta demiştir ki: 

ıd'r k"d vS ·u ar tramvay hattını Ka-
dıköyüne uzatmaktan ''az geçilme 
lidir. Bugün A vrupanm her tara 
frnda tek bir ray döşenmemcktc -
dir. Bazı yederde de daimi mas 
rafı çok olan raylar sökülmekte, 
otobüs işletilmektedir. Garp mem 
leketlerinde nakliyat a::::ri, seri, az 
masraflı otobüslerle yapılrrken !s 
tanbu1da belediyeyi zaten her sene 
100.000 lira kadar açığmr kapadığı 
bir i~e ~·eniden bir milyon lira sar
f edilmesini hiç bir zaman doğru 
bulmam. Kadıköy tramvaylarına 
bir milyon lira \'erileceğine temdit 
fikrinden yaz geçilmeli, daha 
~iirat1 i, her sokağa ve istenilen ve 
re gidebilen otol1üsleıi i~letnıeİi 
rJir.,, "' 

uyuyan 
Tilkilerin ağaca çıka.bildikle· 

rini okuyan karilerimiz buna. 
hayret edeceklerdir. 

Tabii bu ağaca çıkış sansarla

rın, kedilerin veyahut gelincik

lerin ağaca tırmanmasına ben
zemez. 

Tilkiler ağaçlık yerlerde, bü
yük ağaç kütüklerine tesadüf e

derlerse ve bu kütükler biraz 
meyilli ve tutunacak dal ve bu-

dak yerleri varsa ayaklarile o
ralara tutunarak kütüğün üstü-
ne kadar çıkarlar ve dalların a-

raaına kıvrılıp otururlar. 

Tilkilerin böyle ağaçların üs• 
tünde, hiç bir kimse tarafmdan 

izaç edilmeden gündüz vaktini 
geçirdikleri ve ortalık kararınca 

kendilerine ıikar aramak için 
"evlerinden,, aıağıya indikleri 

ekseriya köylüler tarafından 
müşahede edilmiıtir. 

Yukarıdaki resmimiz bir til
kinin ağaç üstünde uyumakta 

olduğunu göstermektedir ve bir 

meraklısı tarafından fotoğrafla 
alınmııtır. 

Şimal kutbunda • 
yenı çalışmalar 

Şimal kutbunun keıfine devam 
edilmekte, bilhassa kutbun rüz -
gar, iklim, istiratosfer, ve sair 
ahvali rasat olunmaktadır. 

Bahusus bu sene kutbun ilk kef
finden elli sene geçmek dolayısiy
le beynelmilel bir kutup ıeneıi ya
pıldığı için oraya gidenler bir hay
li çoktular. İngiltere namına buse
neki toplantıda bulunan Mister 
Stag geri döndükten sonra bazı me 
rakh Jeyler anlatmıJhr. Diyor ki: 

"1kametimiz için bir kulübe 
yapmak içap etmişti. Bumm için 
evin çamurlarım ateşte kızdll'dık. 
Ondan sonra kulübeyi yapmağa 
lıaBladık. Bu kulübe içinde nas1l 
ya..~a dığmuzı soıınayın. Çekilir 
dert değildi. Hele sabah ak-ıam, 

kutu içindeki etlerden başka bir 
şey bulamamak çok müşküldü. Bu 
çeşit etten o kadar bıhi:ık ki haya 
tımrzda bir daha yiyemiyeceğiz.,, 

Resmimiz Mister Stag ile ku -
tupta kurulan kulübeleri gösteri -
yor • 

23 sene erkek rolü oynıyan kadın ! 
Londra, (Hususi) - Bugün yir

mi üç senedenberi mesut bir aile 
ocağı kuran bir erkeğin kadın ol -
duğu meydana çıktı. 

Bu erkek "kadın,, lngilterenin 
Surrey kasabasında yaşıyordu. Ev
liydi. İki övey kızile bir öz oğlu 
vardı. Kendisi de bunlardan ço -
cuklarım diye bahseder dururdu. 
Karı kocanın birbirlerine merbu -
tiyeti, bütün kasaba için bir ör -
nekti. Kadının ismi Mister Oko -
nor' du ve herkes onu bu isimle ta -

nıyordu. Kendisi kısa bir zaman 
mukaddem, kızlarının birini ge -
lin de etmişti. 

Mister "Okonor,, un erkek de -
ğil, fakat kadın olduğu anla§ıldı. 

Kendisi hasta olduğu için bir 
hastaneye müracaat etti. Ve o -
nun erkek gibi giyinen, erkek gi • 
bi hareket eden bir kadın olduğu 
nazarı dikkate çarptı. Doktor 
Mister Okonor'a sordu: 

- Kadın olduğunuz halde ne -
den erkek gibi hareket cdiyorsu • 

nuz? 
- Bir çok sebepler var. Karımı 

ve çocuklarımı beslemek için er•. 
kek gibi hareket etmekten başka 

çarem yoktu. Onun için kadın -
lığa veda ederek erkek elbisesi 
giydim. Bu sayede bir kahveha -
neyi muvaff akiyetle idare ediyor 
ve çocuklarımın ekmeğini kazanı -
yordum! 

Fakat bu muayene ile Mister 
Okonor'un hakiki hüviyeti anla .. 
şılmış ve herkes şaşıp kalmıştır. 

gazetesinin Soviyet., 1139 Amerikan 
leı· hakkındaki fikirleri nedir ? 

Amerika reisi cümhuru Ruzvelt 
ile Sovyetlerin hariciye komiseri 
Litvinof arasında cereyan eden 
müzakereler henüz bir netice ver
memiıtir. Amerikan gazeteleri bu 
hadise ile çok yakından meşgul ol
maktadır. 

Hava seferlerinin en1niyet 

ve selameti 
Londra, - Ruyet şeraiti müsait 

olmadığı zamanlarda Londra ile 

berri Avrupa arasındaki hava yol-

larında çarpışma tehlikesi ihtimal

Sovyetlerin Amerika tarafından 
tanınmasının muvafık o!up olma
dığı bütün Amerikda şimdi günün 
.meselesini teşkil etmektedir. Ge • 
çenlerde 1139 Amerika gazetesine 
bu meseleye dair sorulan bir suale 
gazetelerin 718 tanesi tanılmasına 

Lindbergin seyahati 
Lizbonne, 15 (A.A.) - Lind -

bergi, ecnebi memleketlerde inti

şar eden ve kendisinin Lizbonne 

- Nevyork seferini yapmak arzu

sunda bulunduğuna dair olan şayi 

alara şaşmış ve tayyarcsininbusef e 
lerini azaltmak için hava işleri ne- ri icraya yarayacak kadar kuvvet
zareti tarafından bir takım 

taraftar ve 306 tanesi de aleyhtar 
olduğu cevabını vermiştir. 

Diğer gazetelerin bir kısmı hiç 
cevap vermemiş, bir kısmı da bazı 
kayıtlar ve şartlar altında tanrlma
sınm muvafık olacağını bildirmiş -
tir. 

21 yaşında 20 milyon do
lar ·sahibi 

Nevyork - Haziranda prens 
Alexie Mdivani ile evlenmiş olan 
ve bugün 21 yaşına girmiş bulunan 
Barbara Hutton, 10 milyon dolar 
dan 20 milyona kadar tahmin edi
len bir mirasa konmuştur. Bu miras 
Woslworthin servetinin üçte biri .. 
dir. 

yem li ve mücehhez olmdığmı ilave et -
tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler miıtir. 

~~~~~.,...._ ____ 1934 tayyare birincilikleri gelecek pazardan itibaren meriyet 

mevkiine gelecektiı·. buradan çıkılacak noktalarda bü-

Bu tedbirlerde Londranın cenu- tün tayyarelere takp etmek istedik 

bunda kontrola tabi bir mıntaka lcri yol hakkında Croydon tayyare 

vücucle getirilmesi derpiş edilmi~- karargahına malumat vermeğe 

t ir. Bu mıntakaya girilecek veya mecbur olacaklardır. 

Varşova, 15 (A.A.) - Alman
ya, İtalya, Çekoslovakya, hava 
Polonya klübüne 19934 kupasına 

iştirak edeceklerini bildirmit!erdir. 
Kayıt muamelesi bu gece saat 24 
te btmektedir. 



ŞERLOK HOLM 
KAR Ş l 

ARSEN 
VAKiT tefrikası 

Ba.hçekapıda "Altın kemer,, is · 
mile pek ziyade tanınmış olan ma 
nif at ura mağazası Yani Miltiyadi 
nin küçük sennayesile tesis edil -
mişti. Yani iki sene içinde dükanı
nı genişletmiye muvaffak olunca 
komtusu olan ihtiyar ve zenıin kun 
duracının kızını aldı. Kızın bir hay 
Ji drahoması vardı. Bu drahoma ile 
sermayesini arttırdı. 

Kunduracının kızı Anııelikiyi ev 
vela parası için almıştı. Fakat 
sonra çıldırasıya sevmeğe baıla -
dı. Angeliki iri gözlü, buğday renk 
li, uzun boylu, nadir bir grek gü · 
zeli idi. Daha çok genç iken evlen
diği adamın a~kına derhal mukabe 

le etti. Kocaaını sevdi, hatta onun
la beraber dükkana gelerek kasa -
darlık etmeğe de razı oldu. 

Yani, kayın pederi öldükten son· 
ra dükkanını büsbütün genişlet -
mekle beraber civardaki rahipleri 
nin !İddetli bir rekabetine uğradı. 

Bir ara ısaraıldı. Az kaldı iflas ede 
cekti. O zama.n ltarıııına bir adam 
çılctı. Bu adnm memurlarından bi

l"İnin tavıiyeıile geliyordu. Serma
yesi vardı, İtten anlıyordu ve Yani 
Miltiyadinin o müşkül halinde ken 
disine ortak!•!.: teklif ediyordu. 

LÜP 
rlumara: 9 

yi öğrenen Şerlok Holmcı Yani Mil 
liyadi Efendiye aordu: 

- Umarım ki ıizi harap eden 
muammayı bir iki gün içinde öğ -
reneceğim. Yalnız ıize şunu haber 
vereyim ki Abdülbaki Bey, yani 
Araen Lüpen herkesin zannettiği 

gibi yanmamıştır. Yangın yerinde 
bulunan kemikler herhangi bir me 
zardan toplamnıf, bir kafa ta&ı ile 
yıl' anmıt kemiklerden ibo.rettir 
Dikkatle tahkik edilseydi anlaşı -
lırdı. 

Yalnız size bir iki sualim daha var. 

Bnna açıkca cevap verirseniz hem 

benim işimi kolayla~tırmış, hem de 

keneli rahatınızı, vicdanınızı temin 
etmiş olursunuz, 

Holmeş Ccl:i: Kitley isminde bir 

komisyoncu olarak tanıyan mani -

fatura tüccarı ona itimat etmeğe 

başlamıştı: 

- Sorunuz, dedi. Ne isteneniz .. 

- Acaba çocuğunuz olmadan ev 
vel ve olduktan sonra karınızla ara 
nızda ciddi ihtilaf çıktı mı? 

- Bir kaç kere evet ... Fakat be -

nim uysallığım meseleyi ça~uk hal 
letti. 

.- Bu ihtilaflar ayrılm k 18.kır -

Karı, koca bir hayli düıündüler. dılarına dayımmış mıdır? 
Serı;uyenin mühim bir kısmı An • 
gelikiye ait idi. O kabul etmek iste 
miyordu. Fakat koca51 batka çare 
olmndığını söyledi ve Leon!da is -
mindeki bu kırklık, görmüş geçir • 

-- Bir iki defa .. Fakat ısrarsız .. 

- Dükkanınızda hiç hesapları • 
nızda sizi aldatan noktn var mı? 

- Hayır, hiç ... 

mi~ adam bir Yunan pasaportu ile 
.Atinadan yeni geldiğini söyliy~ • ha dine? 
rck Yani Miltiyadi ve kansına ait - Hırsızlık mı? Hiç bir vakit. .. 

(Altın kemer) mağazasına ortak Ancak bundan bir ay evvel mağa

- H1l'sızlık? .. Yahut başka bir 

oldu. 

l~ler düzeldi. 

Karısı gene kasadarlık ediyor, 
Leonida dükkanın alıı veriıine, he 

znnın arkadaki bir odasında bir ci 
nayet i~lendi. 

- Nasıl cinayet? 
( llP.\'nmı vnr) 

saplarına nezaret ediyordu. Ancakr a .... --~ııı:ı _____ 'cmı:m:ıs:s!ı:zı:::z, 
Angeliki bir kız çocuğu doğurun - Vapurcu uk 
ca ite gelememeğe başladı. Onun 
yerine kasaya Leonida oturdu. 

Aradan iki sene geçtikten sonra 
Miltiyadi bir türlü hususi ahvaline 
vakıf olamadığı ortağının ııarip 
tekliflerine maruz kaldı: Ya onun 
hissesini satın almak istiyor, yahut 
kendi hissesini satmak .. 

Bu noktayı Madam Anııelikiye 
de anlatmak için bir kaç kere Ya • 
ninin T epebaşmdakj evine giden 
Leonida onlara pek az bir para tek 
Jif ediyordu. Karı, koca bu teklifi 
r~.d'detmeğe mecbur oldular ve 0 

gunden beri Leonida ile yaninin 
araları bir hayli açıldı G . . 
1
. . eçımsız -
ık baı gösterdi. 

. Fakat Lconida zaten karanlık 
hır adamd.ı.. Karısı bunu bir kaç 
kere kendısıne söylemiı 
Y 

. , o zaman 
anı: 

- Yalnızlıktan, bekarlıkta b 
d 

. n u 
ıı am ınaana vahşi gibi görünüyor 

_Türk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığ'ı 
Liman han, 1 elefon: 22928 
l~lcıme müdirhcıi: Tel 22Q:">I 

Ayvahk yolu - Sürat 
postası 

SEYYAR vapuru 18 teşri· 
nisani cumartesi günü saat 
16 da Sirkeci rıhtımmdan kal· 
karak 1zmire gidecektir. 
Gidişte: Gelibo u, Çanakkale, 
Bozcaada, Edrem.t, Ayvalık, 
Dikili. 
Dönüşte: Geli~o'udan mJada 
ayni iskelelere uğrıyacaktır. 

Bartın Yolu 
BARTIN vapuru 18 teşrini· 
sani cumartesi günü saat 18 de 
Galata rıhtımından Amasra'ya 
gidecektir. 

:: 

stanbul 
maçı 

fzmirden gelen malumata göre 
İzmirtpor - F enerbahçe maçında 
bulunmak üzere a-cçenlerde lzmiı·e 
giden fulbol federasyon reisi Ham 
Jı Emin beyle hmir mıntaka heye 
ti arasında yupılan temas netice · 
sinde İzmir - İstanbul muhtelil'eri
nin 15 k5.nunucvvelde lstanbulda 
yılba~ında da İzmirde karş1lnşn1a· 
h::.rı lmrarlaştırılmıl!hr. 

1zmirlı 'er on iki kanunuevvel de 
ehrımıze hareket edeceklerdir. 

o 
&neAi (jö.!lii ite 

Tür ki yede 
Bir Alman gazetesi 

hareketlerinden 

R 
Türkiyede spot 
bahsediyor 

e· 
. k" af etl'l 

Memleketimizdeki spor hare ~ l lerbiyenın ve sporun in ·~ }ıl•' 
kctlerinden bahseden bir Alman sine bütün gayretiyle ç.a. ı,m• 0ıı' 
gazetesinde ~u satırları okurluk: dır. lzcılık teşkilatına dıı ın~rcl c-

. l · b" k"l ·• ·ne gJ) ı..'· "Türkiyede ilk spor cemıyet erı zam ır şc. ı verumesı 'fi.ir'' 
"Galatasal'ay,, ve "Fenerbahçe,, ı dilmeklcdir. Şımdıye kadar thi jd 
dir ve bunların ikisi de futbol sa ~ yede ızcılık teşkilatı pek . sa etİllt 

D~narlı Pvfehmedin Pariste · ı·k 1 ·· ·f ·· ter1 Iııı d• hasında şerefli bir mazıye ma ı - ve ya nız unı orma gos pi\ 
ff · · h. d' d s· d b\l '" mu va akıye.tı Lir. Bu cemiyetlerden kaç defa Av ın ısar e ıyor u. _un • .. ···,.ue}(tt 

Bil' müddet evvel Parite giden rupi:lya gönderilen ''on birlikler,, e mütemadi bir terakki goru 

Dinarlı Mehmet pchliven Pariste peyi muvaffakıyetler elde etmi§ler dir. el\teP' 
Franoızlarm elektrik dedikleri ce· ! dir. Bugün bile Galatasaraylı Ni - Bir taraftan da. yüksek~ .fııı' 

• 1 • kı~ .. 
vik ve mnhir pehlivan Soviş Soev hat ve Fener bahçeli Zeki futbol !erde spor hareketmın lfl • ) dt 
· · · d"l k d' (Lf\ypııg _1ıı ıic bır maç yapmış \'C heyecanlı sporunun yıldızları sayılırlar. fit\} ret c ı me le ır. I ro"' 

k. .. t k f ·· .. (Al r 
bir kapı!madan sonra aslan AlzM- Oyuncuların ferdi ve ~ahsi kahi· ı Jımnas ı prr.> esoro _ lıt'ıfll 
lı olan rakibinin :nrtmı yere gelir· liyctlcrini bir mikyas olarak kabul bu iş ıçın Ankaraya çag~J kİ ı,e' 
miştir. nHJk fevkalade mütehay· edersek Türkler şüphesiz iyi spor - Aynı maksatla "Almanya. '\11oıı 

d A b" ti ıttı•• .( 
yiç. olarak Dinarlı Mehmedi uzun cudurlar. Buna rağmen Avrupe.da em ter ıye cemıye erı. . do~lU' 
uzun alkışlamıslardır. şöhret kazanan birinci sınıf futbol nın sabık umumi katıbı t e · 

· (D' ) d h" T" k' da"e Voleybo maçlarına cularıa nadiren boy ölçebilmeleri ıem a ı ur ıyeye 1 .. ,~br mü~terek oyun için en birinci şart dilmıştır. Doktor (Die.m) u) jıt 
hazırlanınız olan disiplinin azhğınd?.n ileri gel· de bulunmaktadır. (Altnock ,.v~ 

İstanbul Halkevi Reisligyinclen: Almanya' a avdet etmı~tır. ~Llfd•' miştir. ,; :s ,.r 

Bütün İstanbul takımlarına a • Fak at Galata~aray ili! F enerbah- sek Alman mütehassıslarınıfl ııı" 
çık olnrak 17 teşl'ınısani cuma gü- cenin Türkiyedeki futbol sporu a. liyetlerinden yakında büyü1' ş:~· 
nü başlıyacak voleybol birincilik- leminde kendi renkler ile hakim va reler elde edileceğıne şüphe '! e tı' 
lcri şchrımızm be ili başlı spor ha - ziyetinde oldukları zaman artık tur. Her halde bugünkü Tür~11,, • 
rcketlel'inden hırını teşkil edecek. geçmiştir. Bugün teşekkül etmi~ deni talimlerin muntaz3ıt\ bırb;.~ 
lir. bulunan bir çok futbol kliipleri es- ki=de inkişaf ethrılmesindtll kdf 

Yaş itibariyle müsabakalar kü- ki ustalarına karşı muvaffakıyetle olacak faydaları tamaıniyle ~şti>ıe 
çük, orta ve büyük olmak üzere üç çıkabilmektedirler. Bunlar içinde eltığmden devlet bütün Jnı"'e ~e~ 
kategori olacak ve her kategoride yalnız lstanbulda Beşiktaş, Süley • bu sporculuğun ileri gitmeıı1111 

en yüksek sayı o.1an takım turnuva maniye ve Vefa gibi kli\pler var • disi için bır gaye bılmektedıt••' 
birincisi olarak takım ve oyun-;ula 
ra mükafat verilecektir. dır. Bunlardan başka Ankarırnm, 1 ~ 

hmirin de futbol kliipleri \'ardır Deniz Yolları İ§leırnesı 

Müsabakalar Meşrutiyet cadde- ki Balkanlara ve Avrupaya gönde· 
si No: 45 Halkevi Beyoğlu kısmı ı·ilen "on bir,, lerin aralarım dol • 
jimnastik salonunda )'apılacaktır. durmağa muvaffak olmaktadırlar. 
F nzla nrnlumat almak için lfıtfen Türk futbolcularının Balkanlar· 
İstanbul ve Beyoğ:u Halkcvine mü- da ve Ruslara karşı muvaffakıyet
racaat ediniz. ler elde ellikleri halde Almanlara, 

Yarınki maçlar 
İstanbul Futbol Heyetinden: 

17 - 11 - 1933 Cuma günü ya-
pılacnk resmi müıabaknlar, 

1 -Taksim sahasında: 

Beykoz - Vefa - Kumkapı B. 
takımları snat 11, hakem izzet Mu· 
hiddin B., Topkapı - Beylerbeyi 
1 inci takımları saat 12,45 hakem 
Saim Turgut B., Beykoz - Vefa 
- Kumkap'ı 1 inci takımları saat 
14,30, hakem Adil Giray B., 

2 - F encrbahçe sahasında: 
lstanbul&por - Süleymaniye B. 

takımları, saat 11, hakem Cafer B., 
Hilal - Altmordu 1 inci takrmları 
ıaat 12,45 hakem Adnan B., lstan· 
bulspor - Süleymaniye 1 inci ta· 
kımlan 14,30 hakem Cafer B. 

3 - Beşiktaş (Çırağan) saha
sında: 

Macarlara, Avusturyalılara, Fran -
sızlara ve İngilizlere karşı çrkaml\.· 
maları hu memleketteki futbolcu -
ların muntazam bir disipline mn • 
lik olmalaı·mdan ve müşterek oyu· 
nu tam bir ahenk içinde oynama -
larındırn ileri gelmekted!r. 

Son zamanlarda yüzme, teni$ 
hafif atletizm ve jimnastık kısım
ların fazla ehemmiyet verilmeye 
ba~lan.mı§tır. Kavaklardan adata . 
ra kadnr yapılan yüı:me yarı~larilc 
Türkler Avrupada da fÖhret kaza- 1 
na bilirler. 

Gilı'cş ve boka sporhuı yu'mz 
profeıyoneller arasında yapıl -
maktadır. Gürc~çiler araıındnki ço 
ban Mehmet geçenlerde Rusyada 
ve 

0

Mııcaristnnda bütün rakiplerini 
mag1lup etmıstı. O simdi üc sene 

~ ~ • 1 

için Amcrikaya angaje cdılmışlır i 
Orada beyneln1i'el güreş meşhurla 
riyle boy ölçüımeğe f ınnt bula -
cnktır. 

ACENT ALARI: ,. 

l<araköv 1\öpril~ası Tel. 42362 "ir~~ 
~ "~~ 

~lülıurdar t:ıdt' hanı reıc• orı .. 

Karadeniz Sürat Postcısı .
11 

Ege vapuru 16 ikinci tef~, 
perşembe tam saat 18 İ' 
Ga 1ata rıhtımından kalkar JıJ, 
dişte Inebo'u, Samsun, Ot ~e 
Gireson, Trabzon, Riıe ·ıi· 
Hopa 'ya. Dönüşte bunlara 

1 .e 
veten Pazar ve PolataJ'~l 
uğrar. ~ 

Mersin Sürat Posta•• . 
. irı' 1 

Anafarta vapuru 17 ık Sif' 
leşrın C'Ul!la saat 10 da ·dif 
kccı rıhtıo.;ından kalkar gı ... 

511•1 
tc lzmir, Antalya, Met e· 
PayP.s'a Oönşte bunlara İ~:,. 
ten Alanya ve Küllüğe(~~~ 

~t•f 
K , .. .. . 1 k pos 
arac..enız uçurıc ı ara ı . cı 

Ciimhuriret vapuru 18 ik'
11

111 
teşrin cumartesi 18 de Gıl~tl 

bO 1 

nhtırrıından kalkarak fne 11,. 
S nop, Samsun, Giresollı rtclt 

d'"(tll1 
bon, Rıze Hopaya o SO'' 
bunlara i avetcn Pazar, •. . ',,. 
mene, Fatsa, Ünye'ye tJ~) 
_Y_a_c_a_k_tı_r·~~~~--~ 
Mudanya postaları curu9 • ı~f· 
zar, s&lı gi.inlerı yapılac•" ~1· 
0 d ,ıe nan ırma posta ' aıı cuı11 8 1.,ı yoksa zannetmem ki entrikacı ol _ 

sun! 

Gidişte ve dönüşte: Ereğli, 
Zongu!da~< iskelelerine uğra
yacaktır. 

T opkapı - Beylerbeyi B. takım
ları saat 10 hakem Nuri B., Vefa 
- Kumkapı - Süleymaniye genç 
takımlar saat 11, 15 hakem Nuri B. 
Bcgikta'.l -Topkapı genç t&kımlar 
saat 12,30 hakem Nuri B. Anadolu 
- Kns!mpaşa genç takımlar saal 

l 13,45 hakem Ali Rıdvan B. 

Bir de Uluda[!c1a yeni bir spor 
sahası açılmı~tır. Dta.C' spcru ~imdi
ye kadar Ti.trkiyecic yapıİmıyordu. 
Bugün Uludağa crkanların adedi 
gl:inden güne artmıya bn~ll\mı~tır. 
Bu i~e evvc'ıi Avrupalılar önayak 
olmuşlardır. 

··o~ 

paıarles · , Perşembe giJ -~·· 
yapılacaktır. Bu hatta ••Ad" Demişti. Filhakika hiç bir dos • --~-

tu oımıyan, kimse ile konutmıyan lzmit Y o!u 
aermayesine ve kazancına raümen KIRLANGIÇ 17 • . . . vapuru 
Beyoğlunda pansiyonlarda oturan 1ncı cuma, 19 uncu pazar, ve 
Leonida ayyac bı'r ad•m halı"nde ı'- 2l. incı· Teşr' · · Ç b ~ .. ın:sanı arşam a 
di. Fakat onun içtiğini de gören günleri saat 9 da Galata rıh-
yoktu. tımından lzmite gidecek gidıt 

Dükkandaki cinayet ve dönüşte mutat is'<elelere 

1 u:.rıvac~ktır . 19885\ 
lstanbula dönerlerken bu hikaye -..-.-:ı-----------= 

1 - Müsabakalara tam tebl;ü e· 
dilen saatlerde ba~lanacaktır. Ev· 
velce olduğu gibi on dakika müh
let verilmiyeceğinc!en takımların 

behemehal tayin olunan saatlerde 
isbatı vücut etmiş bulunmaları la
zımdır. 

1 
Türklerin jimnastik ve spor ha- 1 

bası Almanyada dahi jimnastik mu 1 
allirni olarak tanılan SeEm Sırrı 

beydir. Bu zat Türkiyede bedeni 
tllllllıwtllflftfttllHınnım tttt~ırttttttıtttım11rırttttttnnmnt9fftıttt•ııı111nmımAı4mtl 

2 - ikinci küme kulüp1erinclcn maçlar bu stadın küçült sahasının 1 
~üsabakalan Fnnrhahçe stadına bi.iyiiltiilrr.esi işin!n hitamına ka-

\'apuru tahs s edılmittir.. er' 
s~rtın FOStaları pazarte51ı fı,,,. 
şembe günleri yapılac..e ,, 
Pt'rşembe posta'arı gidıf ,f 

d .. .. t Ak h' ll;,ıl) 
onuş e çaşe 1re ~ 

caktır. 1r 
Karabiga postasına btr ~,t· 
şamba Bandırma vapurLl s~· 
kar. ·61 

ısabet edenlerin E. takımlarına ait ı dar ~imdilik tehir edilmiştir. ı ~ESlıımJ.'JUlillll--~ 



- ··-· - -- -- --------- -- -------- ----- ·--·- -------------

nR--eş-:it~S~a~ff~e~t !!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!l!ey~A~ti!!!!!!!!!!!!!na!!!!!!!!!!!!!dl!!!!!!!!!!!!!!a!!!!!!!!!!!!!l!Ş!!!!!!'!!'!!E~H~l!!!!!!'!!'!!R~!!!!!!'!!!!!!E""!!!!!!!!!!!f~g~a~ni~st~a~d~K11 ~Üthii:-
hir konferans verdi meclisinde hidiseler bekleniyor 

y Unan es ı . . .. ı ·· A 1 . (Ba, tarafa 1 inci aayılamız.da) • ------------

er erilli mUS Uman a emıne kadın azasını Sarıyerdeki yahsın- <B~ taratı 1 ıncı ayıtıımrzcıa> 1 ları da, bu yüzden Nadir Şaha 
tan t ) T da bulduk, ihtisaslarını tesbit et. c~makt~dırlar. Bunlar, vaktiyle düşman kesildiler ve hudut üzerin-

i an ar Ürkler olmuşlardır tik. Meclise yapacağı ilk teklifler bır kabıle olan ve Amanullah Hana 1 deki yaşıyan bütün kabileler onun 
üzerinde görüştük. Sıvas mebusu merbutıyetiyle tanılan Çurhis ka .. aleyhine döndüler. 

ATtNA 15 (A ja-... _ _ı ' • A.) - Atina a-
-••ılQan: 

Reıit Saff b 
llUJıd b' et ey Parnuıe salo-

1. ır k f Atina .. k on eranı verdi. Salon 
leriyl Ydu •ek ınuhıtının en güzide-

ve muhalefetleri bertaraf etmek ve 
yaklaştırıcı ıeyleri aramak lüzun .. 
mundan bahsetti. Muhalefet çıka • 
ranlardan baılıcası, Türkler tara -
f ından zecri bir şekilde ortadan 
kaldırılmış olan din unsuru idi. 

Remzi Beyin refikası olan Ayşe hilesine mensupturlar. Bu kabile -
H. üç sene evel şehir meclisine ye nin hemen bütün ileri gelenleri Av 
dek aza olarak seçilmişti. Kendi- rupada yaşamakta ve Nadir Şahın 
sine asli aza olmak sırası ancak bütün hanedanını yer yüzünden 
bu sene gelebilmiştir. Altıncı ka- kaldırarak tekrar Kabile dönmeyi 

Bu sırada Nadir Şahın nazarı 

dikkatini celbeden bir nokta Ef ga 
nistan içinde yabancı paranın dön
düğü idi. Bu para onun aleyhinde
ki hareketlerini idare ediyordu. 

araaı:d o~rnu§tu. Hazır bulunanlar 
~. Ma~. aıpapas, hariciye nazırı 
İrik . lllıoı, rneclis reiı vekılı M. 

dm aza, sıranın kendisine geli· ummaktadırlar. Gene bu sırada mühim bir ha -
ber alındı. Sabık Efgan haneda .. Reşit Saffet bey sözlerini dost 

olmanın düıman olmaktan daha 
güç olduğunu, zira bunun mütema
di bir kendi kendım kontrol etme• 
yi icap ettirdiğini söylıyerek bitir
di. 

şinden nasıl haberdar olduğunu Nadir Şah bir sene evel, Çurhis 
şöyle anlatıyor: kabilesinin reisi olan ceneral Gfı • 

nının hazinesine ait olan bir elmas 
parçası, lsviçrede 36.000 İngiliz 

upıa M d M p ' · ve ma am V enizelos 
· •Panaıta · M ' lo1 Türk· ııyu, . Mihalakopu 

ce,'· h ıye sefiri Enis bey ve zev 

- Bu haberi bir haftadanberi lam Nebi hanı idam ettirl!lişti. Nar 
gazetelerde görüyordum. Aslı fas dir Şahın kendisi, bu hadisenin yıl 
lı var mı, hiç bilmiyordum. Niha· dönümü günü öldürülmüştür. 

lirasına satılmıştı . Bu para, İsviç
re frangı olarak Beı·'.ine varmış, o-ı, nas b 

Yİn .. an ey ve Ruşen Eşref he-
4oe•cesi r 

yet en sonunda ben de merak et- Nadir Şah, Efgan tahtını gaz-
lim. Açtım telefonu: beden ve yedi ay hükümdarlık e -

radan Hindistan - Ef ganiatan hu
duduna seyahat ederek Hint ruble-Mith ' ıcaret ataşesi Halil 

at hey v T·· k' k - Allo, allo, neresi? feıj .. e ur ıye as eri ata -
goze Çarpıyordu. 

T" k 

Yunan nazırının Ankarayı, 

Türk vckiJlerinin Atinayt ziyaretle 
rını hatırlatarak bu ziyaretleri Bal
kan anlaşmasının ilk tebellür edişi 
olarak gösterdi ve alkışlandı. 

den Saka zadeyi mağlup ettikten 
- Belediye... sonra devlet hazinesini bomboş 
- Kiminle müşerref oluyorum? 

lerine cervilmisti. 
~ ~ 

Efganistan hududu içinde Nadir 
Şah aleyhinde hareket eden kabile 

ur .. Yun . . . M Jorj M an cemıyetı reısı . - Be1ediye reisi Muhittin ... 
bulmuıtu. Bu vazıyet dahilinde iş 

takd' erkuris, Reşit Saffet beyi 
k· ını etti. Kendısının yeni Tür • 

Konferanstan sonra Reıit Saf • 
fet bey şerefine Yunanistan otomo 
bil ve Turing klübü tarafından bir 
kabul resmi yapıldı. 

batında kalmak son derecede mü§ 
- Beyefendi, ben Ayte Remzi .. küldü. Bunun üzerine Nadir Şah 

Gazetelerde hakkımda yazılan ha· 
lerin ellerinde dönen para bu para 
idi. Kabildeki İngiliz sefaretha -•Yenin c t 11 k .. ıu \' . n e e tuel grupuna men-

e ınkdap . d Ga . . b 
lıca t eserın e zmm a~-

old .. 'frıkı mesai arkadaşlarından 
uguııu T·· k' . \'e h ' ur ıyenm umum~ ıulh 

ko-etnhudut memleketlerle iyi bir 
.. ,,u .b. 

iu 'b• gı 1 geçinmeyolunda oldu. 
lı' b~1

1.1 terakki ve İ~ hususunda mil 
ır ı" · · 

rag" bg'ı ıçın açADıf olduğu asil bay 
ın ırk h l la. b ıvrımını ak ı bir gurur-
enınısıyebileceğini söyledı. 

•öz R(tt Saffet bey, bundan sonra 
dığ a arak konferansını hazırlama 
ler ~· zira ilanı harp için formül -
•ık . '~rrlanabileceğını fakat ilam 
\'e kısın hunun yapılamıyacağını 
ttıa ~ndısrnın Y unanistana bir ili · 
lıııı~ Yapınak için geldığmı ~öyle-

ır. 

nıi:eiit Saffet bey iki ırkın dina -
rınd 0 duldarı zamanki dostlukla -
n111 :{j bü~~k lskenderle zabıtlen· 
Öte) . ınnıuderya ve Seyriderya,, 
Ya.p:~nde - T ransoxiane - da 
ki:Jt·~ .1.arı izdivaçlardan ve Yunan 

.. urun·· 
•etfi. un Asyalaşmasından bah· 

Matem •• •• 
S?UDU ....... 

Yarın Nöyyi muahede
sinin yıl dönümüdür .• 
SOFY A, 15 (Hususi) - Nöyyi 

muahedesinin 14 üncü yıl dönümü 
bu ayın 17 sine tesadüf etmekte -
dir. Bu münasebetle Bulgaristanm 
her tarafında matem merasimi ya .. 
pılacaktır. 

Bulgar milli te,kilitmdan Ote· 
ts Pasiy cemiyetının aldığı · karar 
mucibince o gün sulh muahedeleri 
protesto edilecektir. 

Matem gününe bu ayın 26 sın
da ba§lanacaktır. 

Bulgar gazeteleri bu münase .. 

betle şunları yazmaktadırlar: 14 

sene evvel murahhaslarımız, vata
nımızın ölümüne sebebiyet veren 

Nöyyi muahedesini Bulgar kanı ile hi~Undan başka Roma ve Bizans 
''S etlerinde Bulunan Türklerin 

CYt.e ın d . 1 imzalamaya mecbur olmuştu. 
der k '' e enıyet erinden bahse-

e dedi ki: 

''M.u ı· · 
Bu muahede mucibince karar· 

laştırılan vazıyete, Bulgaristan hiç 
•eti 1 urnan alemine Yunan e -
di etrını tanıtanlar Türklerdir. Ve bir zaman razı o!mıyacak ve ebe -

n mesel · d J.,_ eıı müstesna, Osmanlı iyyen protestosuna devam edecek 
···1-1aratorl .. B' 1m · luğ ugu, ızans parator· tır. 

unun bir devamı olmuştur. Bulgaristan kendi selameti ve 
''R ltfrı:f it Sa~f-et bey Türk _ Yunan terakkisi için sulh muahedelerının 

r . nıeaaısı esnasında ıarkm iç tetkik edilmesini istemekten kat'iy 
•rrıa.ı ref h a ından bahsetti ve: 

Henıen h · d d' . J,.. .. . epsı, e ı, mınorton -
ı~nuzerıne olan hazin tarkılar Bi - : ................................................... -·: 

sın lit .. · ·k i 3 K Ü ~ 
l'r\e k uraı şarkılarıyle, Türk- ~ . • • • ; 

n., afk k :: Satınalma Koınis.vonu ilAnlan .·.: ıa,_ l as Şar ılarında ve ıon 
~rd n trda. armonize edilmi§ olan •••·•••·· ..... -·-····---···-················•n•••". 
tıin il! ~rl.a Korsakoff ve Borodi _ l\1.1\1. V. SA. AL. KO. dan: 
" nıusıkılerindeki Asyalılık his Kapalı zarfla münakasay~ 
~;an~ll\rına çok derinden ve sa- konulan 1,500 kilo Kloridra 

1 hır şekilde bağlıdır. dö kinine verilen fiat pahal1 
Gaziden b h d görüldüg" ünden pazarlıkla a-

J..~ a se en Reıit Saffet 

yen vazgeçmiyecektir. 

berler doğru mudur? 
- Bir haftadır adresinizi arı • 

yor, ve bir türlü bulamıyorduk 
Hanımefendi ... 

Adresimi verdim. Ertesi günü 
resmen tebliğ ettiler. 

Ayşe hanıma sorduk: 

- Şehir meclisine yedek aza 
seçildiğiniz günden bugüne kadar 
tehrin noksanlarıyle şüphesiz ala
kadar olmufsunui:dur. Ve meclise 
girdiğiniz ilk günden itibaren tat· 
bik edilmek üzere kendinize bir 
çalışma programı çizmiş bulunu · 
yorsunuzdur. 

- Vallahi efendim, şehrin ger
çekten birçok kusurları var, değil 
mi efendim? Fakat kendime bir ça 
lışma programı çizebilmek için be
lediyenin kanunlanm, nizamları

nı bilmem icap eder. Değil mi e· 
fendim? Bunların henüz bir tek 
maddesini bile okumuş değilim. 
Kanunu nizamı bilmeden nasıl bir 
teklifte bulunabilirim? Değil mi 
efendim? Olmıyacak bir teklifte 
bulunursam, hepsi gülerler ... 

Hem, sadece şehrin noksanla
rını görmek bir şey ifade etmez. 
Bir de bu noksanları izale için mad 
di imkan olup olmadığının araştı
rılması lazımdır. Geçenlerde Bü· 
yükdere belediyesine bir şikayette 
bulundum: "Rıhtımlar pek bozuk, 
tamire muhtaç!,, dedim. Güldü · 
ler. "İmkansız bir şey!,, dediler. 
Meğer koca Büyükdere belediye -
sinin bir yıllık varidatı topu topu 
700 lira imiş ... 

Ayşe Hanım kendisine henüz 
bir çalışma programı çizmemiş ol
makla beraber, üzerinde esaslı 

surette çalışacağı ana hatları ka -
·:.rlaştırmış bulunuyor: 

1 - Sokakların, yolların, cad· 
'erin temizliği, intizamı. 

2 - Gıda mese1esi. 

Diyor ki: 
~,onu ta 'h' hnacaktır. İhalesi 22/11/93:l ol rı ın en büyük adamı 

t 
ahra.k tavsif etmı•tır z· b··1·· çarşamba günü s~at 14 de ya- - Ben evimde olsun; sokakta ol-

a akk·· :s- • ıra u un · ı · t · ı· v · k uml · · d pılacaktır. Taliplerin pazar- :;tın ın ıza.mı ve emız ıgı ço sevc-
~h er ıçın ekendi kendine b" k 

akküm t . ]ık için tayin edilen gün ve j rim.. So~ra, ır ısım gıda f i~t -
lehilir ki h: :eyı t~~mı§tır. Deni- saatte Ankara'da l\.f. l\f. V. larmda goze batacak derecede ıh
••t.ı 1 r ın a e ade bir sulh vn SA. AL. KO. na müracaatla- tikar yapılıyor. Bununla mücade-
tur 

1
; U§u yalmz Gazi için olmuş- le elmek lazım. Değil mi efendim? 

ı._. • alkan binasını t 1 t rı. ( 3385) ( 6280) 
QJıinı . n eme aşı ------ Ayşe Hanımın ilk uğra~acağı 
bu tnkılabımız olacaktır. Zira ı işlerden biri de s.u: 

en •a .. 1 Ademi iktidar ve bel deh 8 am sulh temelidir. 1912 - Taksim - Büyükdere oto · 
•ınd arp ittifakı müttefikler ara - gevşekliği ne biiılerinde cigara içmek, belediye 

lngiltereye döndü ve faizsiz bir is
tikraz yaptı. Bundan başka lngil
tere hükumeti Nadir Şaha birkaç 
milyon kurıun da verdi. 

Nadir Şah bu sayede vazıyetini 
ıağlamlaıtırmıı, fakat bu hareket 
onun "İngiliz taraftarı,. unvanını 
kazanmasına saik olmuştu. Ef ga
nistan dahilindeki lngiliz düşman-

nesine hücum ederek üç kişiyi öldü 

ren Ef ganlı talebenin ceplerindede 
lsviçre banknotları bulunmuştur. 

Efgan ordusunun yeni kral Za

hir şaha sadık kalacağı bekleni'· 

melde beraber birçok mühim hadi
selerin vuku bulacağında şüphe 
yüktur. 

Tıp Fakültesi talebesi 
(Baş 1.Mralı l lacl sııyıfamı7.(ta ı \ bi.itün l11C8aiSİllİ ihtisas meselesi 

layı döıt senelik mecburi bir hiz - üzerinde teksif etıne~i lazımdır. 

meti vardır. Askerlik için de biı· Bu da ancak hir servet ~ahibi o!ma 

bucuk sene buna ilave edilir:;e nıec ğa vabestedir. .. 
buri hizmetini ve askerlik Yazıfe Yeni talimatname tıp talebeleri 
sini yapan normal vazıyette hir tıp bilhassa tıptalebe yurdunda kayıtlı 
talebesi yeni ta1iınatnarneye göre bulunanları büyük bir telaşa dü • 
asistanlık yapaımyacak ve dolayı şünnüş. Ve dünkü top'antıda bu 
sıyle ihtisas vesikası alaını~·acak - mesele üzerinde teşebbüsatta bu -

tır. Mallımdur ki ihti~as yapmak lunulmak üzere vekalete tahrirern 

için rlöıt sene bfr hastaneye devam müracaat edilmiye karar verilmiş

etmek ve bu miidcletin hitmesinden tir. Tahriri müracaat müspet bir 

sonra bir jüri huzumnda imtihan netice vermediği takdirde Ankara 
vermek icap etmektedir. Asistan ya bir heyet gönderilecek ve bu me 

olamıyan bir doktor için dört sene selenin baştan tetkik edilerek tali
hir hastaneye devam etmek müm - matnameden bütün tıp ta' ebesinin 
kün değildir. Çünkü bu müddet istikbalini alakadar eden yaş kay- ' 
zarfında hariçte çalışaımyarak ı dmm k,ldmlması istenecektir. 

Universite açılıyor 
(Ua, tanılı 1 lnci "ayıfad:ı) 1 duklnrını işaretle kendilerinin bu· 

dan maarif vekaletinden yapıla- raya devam mecburiyetinden istis
cak istikraza mahsup edilmek üze- na edilmeleı·ini istemişlerdir. Bu 
re avans istenmesi mevzuu bahsol· talebelerin devam mecburiyetin .. 

mamıştır. Üniversite tahsisatı mu - den istisna edihneleri için yakında 
ayyen hudutlarını aşmış olmadığı bir imtihan açılması ihtimali var
için böyle hariçten para istemek d 
vazıyeti hasıl olmamıştır. Üniver-

ır. 

Üniversiteye devam mecburiye
ti hakkında henüz hiç bir karar ve-

sitede açılması kararlaştırılan yeni 
lisan mektebi için talcbe'er birer 
beyanname ile müracaat etmişler _ rilmiş değildir. Bu, üniversitenin 
dir. Bu mektebe devam mecburi· dahili nizamnamesı tesbıt edıldığı 
yeti olduğundan bazı talebeler bir zaman belli olacaktır.Şimdiki hal. 
ecnebi lisanını mükemmelen bildih de ne suretle olursa olsun bir tah
lerini söyliyerek imtihana hazır ol min yapmak doğru olmıyacaktır. 

tüttürüşlerini görüp te sinirlenme· 
mek kabil değil. Gecen1erde bu 

memurlardan birine yasağı hatır -

lathm ve otobü~te asılı tabelayı 

gösterdim; şikayet edeceğimi söy
ledim. Kayıtsızca omuz silkti: 

- Benden size izin, dedi, iste
diğiniz yere şikayet edebilirsiniz. 

Nihayet bir lıranm başına gelir .. 

ISTA"BUL BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu Temsilleri 

Bu akşam 
saat 21 de 

Pergünt 
Yazan : Henrik 
ibscn. Besteli
yen : E. Grieg 
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'•a.r:t!~~i h~.r~.lere menba olan bir karşı en ımiessır dc,·:ı SERVOlt• hap· nizamatı mucibince yasaktır. Fa .. 
tu. 19a2 ı~ curwı.:n. !~rikliği olmuş - landır. Deposu. lsc:ınbu\'da Sirkeci'dc kat bu yasağa ön planda riayet et
'-trıkt rn e ~ullh ıttıfakı yapıcı bir Ali Rııa 1\lerkc~ eczanc~idir. Taşraya miyenler şoförlerle belediye me . 

it . eıaı o muttur. ı l , eı t S 150 kuruş posta ile ~öndcrilir. lzmir'de mur an o uyorlar.. Memur arın Hulasa olobüsler, otobüslükten 
tlt91fteziild:ffetkbey orta,ya benze - lrgar paz:ınndaki, Trahznn'd11 Yeni Fe· şoförlerden, şoförlerin memurları çıkıyor. Zaten ahır kadar, kümes 

Türkçeye çeviren:. Seniha Bedri 
Umuma 

r ç.ı armıt OJan §eyleri rah . ,, ~1 -., r.ioara yakışını ve fosur fosur kadar bir §ey, değil mi efendi.m? 
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Istan bul maarif 
müdürlüğünden: 

Villyetimiz kazalarında atide gösterilen mekteplerde Millet 
ve Halk dersaneleri açılmıı ve kayıt muamelesine başlanılmıştır. 

Kiralık 
ODALAR 

Taliplerin derhal müracaatları ilan o'.unur. 

Eminönü kazası : Kadirga 3, Süleymaniye 7, Sirkeci 48 ci 
Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

inhisarlar U. Müdürlüğü 

Adet 
360 

Alım, Sabm Komisyonu ilanları 

Cinsi ·bi 
Mavi fİşelere mevzu "Dan lanui,, vesair bu 11 
lavanta ve losyonlar. 

3768 Muhtelif esans ve kuplar. 
583 Muhtelif kolonya ve Jlvanta pudra ve saç ıular•· 

Yukarda adet ve cinsi yazılı ıtrıyat 19 - 11 • 933 tari~~0.~1~ 
toptan müzayedeye çıkarılarak verilen fiat haddi layık goru 
mediğinden bu kere üç kısma ayrılmak suretile yeniden nıliı~f 
yedeye vazolunmuştur. Taliplerin 20 - 11 - 933 tarihine mUsadı 
pazartesi günll saat an dörtte % 15 teminatlarile birlikte Cib•; 
Jide Levazım şubesinde müteşekkil Satış Komisyonuna '/C aıı• 1 

garmek için de her gün sabahtan al<ıama kadar Kabataş nıaıııu· 
lit ambarına müracaatlara itin o'!u::ıu · -·-~ 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Cins ve mevkii Eski senelik 

kirası 

Alibey köyünde Peneriçe arazisi namile anılan 96 
dönüm tarla ile mer'ası 240 
Topkapı sarayı içinde nakliye taburu ahırlarına bi· 
tişik iki parça bostan 50 

Yukarda cins ve mevkileri gösterilen yerler üçer sene aııGd" 
det ve açık arttırma usulile hizalarındaki bedeller üzerindeO 
30 - 11 • 933 perşembe günü saat 14 de kiraya verilecektir. 1ıtek-
lilerin müracaatları. (6154) 
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fü! Büyük Tayyare Piyangosu 
m~ 16. ıncı tertip 2. inci keşide 
n:ı 

Uii 
·ı·· :.u 

77 Kanunuevvel 1933 dedir 

l~l Büyük ikramiye 
l~J bin liradır 

(25) 

ilı1 
IJif Bu keşidede ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık 
111ikramiye ve 20.000 liralık bir mükafat vardır· 

• 
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:::::::::r::ın:::::::::c::: ............................. 
Istanbul üniversitesi mubayaat 

komisyonundan : 
1 - Beyaz\tta Eczacı mektebi dahilinde yapılacak tamirat 

ve tadilat ve ayrıca hava gazı tesisata. 
2 - Beyazıtta Diıci mektebi dahilinde yapılacak hava gaıı 

tesisatı. 
3 - ÜniYersite merkez binası arkasmda su haznesi ve 111°" 

tör mahalli. .. 
Yukarda mahalleri yazılı ioıaat ve tesisat keşfi Ye ıartıı~ .. 

meleri mucibince ayrı ayn pazarlık suretiyle münakasaya konut 
muıtur. T slipler mezkur itleri görmek için idareye müraca• 

mektepler: 
Fatih kazası: Eyüpte 36, Ramide 35, Çarşamba 15 Kara· 

gümrük 27, Cibali 14, Saraçbanebaşı 56, Cerrabpaşa 24, Koca
~ustafp~şa 28, Davatpaşa 25, Samatya 30, Istanbul Maltepesi 
32, Yedıkule 43, Aksaray 45, Y edikule Kazlı çeşme 58 nci mek-

edebilirler. Talipler kend.i teklif edecekleri fiatın yüzde yedi b&J~ 
çuğu nisbe.tinde teminatı muYakkatelerile beraber ihale gGo 

Orhan Beyhanında olan 20·11- 933 pazartesi günü saat on beşte Üniversite rnub• .. 
yaat komisyonunda hazır bulunmalıdırlar. (6288) 

kiralık odalar b - il~, a IB 1~11!~1•~11~ 1 
vardır. Talip Selanik Bankası tepler: 

Beyoğlu kazası: Fındıkla 13, Feriköy 17, Tünelbaşı 35, Ka

olanlar V AKIT ıımpaıa 9 ncu mektepler: 
Beıiktaı: Beşiktaş 19, Ortaköy 23 rıcü mektepler: 
Beykoz kazası: Beykoz 40, Anadolu Hisarı 34 ncü mektep· 1·daresı·ne •• ~ 

lerle köylerinde: m ura- ~ 
Üsküdar kuası: Toplaşı 15, Ihsaniye 19, A1lamataşı 23, caat d b ·r } il 

~eyleKrbdeyki-27, Çengelköy 28 nci mekteplerle köylerinde: e e 1 Ir er. g 
a ı oy kazası: Gazipaşa 35, Kurbalıdere 9, Erenköy 4 ncü - il 

mektepler: 
K t l k Beyoğlu dördüncü sulh hukuk li 

_ara azası: Maltepe, Pendik, Kartal merkez mekteplerile mahkemesinden·. = 
köylerınde : i!!!:=:l 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 

idare merkezi : 181 AN BUL 
Tiirklyedeki Şubeleri : 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmtr 
Samsun • Mersin . Adana B~kırköy kazası: Birinci mektep ile Cs naniye mektebi ve Kurtuluşta Tepe üstünde (29) ~ 

köylerınde: numaralı S~vi?ç apartmanının (1) il Yuoanlstandaki Şubeleri : 
Sarıyer kazası: Sarıyer 14 Büyü'tdcre 30 y ., .. 33 K' No: da sakın ıken 20 - 8 - 933 ı-- SelAnlk • Kav1tla • A tlna • Pire 

' · , enı.toy , ı· 'h· d f d A 
reçburnu 36 ncı mekteplerle köylerinde: tarı ın e ve at e en rgiri Kota- · 

Yalova, Şile, Silivri, Çata!ca: Kaza merkez mekteplerile ki efendinin terekesine mahkeme- Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap' 
k&ylerinde. (

6205
) ce v~~iyet edilmiştir; ilan tarihin· lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

den ıtıbaren alacaklı ve verecekli-

1 t b ı •JJ" ) ,.. k •• d •• } •• .., •• lerin Bir ay mirasçıların Üç 
S an U MI 1 em a ffiU Ur ugunden ; ay içinde Beyoğlu dördüncü sulh 

Tamamı "3500,, lira bedel üzerinden satışa çıkarılan Mah- ?~kuk mahkemesine müracaatları 
mutpaııda Sururi Daye hatun mahallesinin Caferağa sokağında ılan olunur. (9894) 

46 No. lu ahşap eye verilen bedel dun olduğundan pazarlıkla 
ıablacaktır. isteklilerin 14 · 12 - 933 perşebe günü saat on dörde 
kadar müracaatları. (6292) 

Sahibi: &IEBMET ASIM 

Neşriyat Müdürü: Refik Ahmet 
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