
Tavşan kalbinde tecrübeler 
Yana ölen bir tavtanın kalbi canlan· 

dınlacak. Fakat 
bu her vakıt yapılan bir iıtir 

Dünkil maçlara ait tafsilatı resimlerile 
birlikte bugün 

7 inci •ayıf amızda okuyacak•ınız 
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Fransanın iiç gün evci yanan 40 bin tonluk Atlantik vapuru 
F de esrarengiz bir surette yanan Fransanın Telgraf haberi olarak yamıl§tık. ran· 

b rl 1 daha kay ~Wi auikasUanı maruz Jtaldtğmdan ııUphc 
:sa e}ıemmtyeUi gemilerinden 1 n - edilmektedir. FUhaldka bu yeni 40 bin ton-
bctU ,.8 koca AtlanUk cayır cayır yandı. 

.... Juk geml.nlıı de süvarisi yangının nasıl çık-
Tay!adan bir çoğu mahvoldu. D....... geçen d ııö 
sene JorJ Fillppar ismindeki koca gemisi tığından haberdar olmn ığını ylemi§Ur. 

Dilenciler 
Toplanıp Darülace
zeye gönderilirken .. 

. içlerinden biriai kamyondan 
atlamıı, yaralanmııhr 

Evvelki aktam zabıtai beledi· 
ye meımUTları lstanbulun muhte • 
lif taraflarında Ramazan müna , 
sebetile çoğalan dilencileri top -
lıyarak Darülacezeye götürmek 

Güzellik Kra .. i çeliği 
-------------------------

Bu sene bir çok yerlerde 
neden · itibardan düştü? 

1933 senesi girdiği halde hiç bir yerde 
intihap yapdmamış, . terkedilmiştir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................... . için emir almıtlardır. 

An karada 
Pazar~ar 

Ankara, 6 Kanunusani 

Bu seneye gelinciye kadar Tür· 
kiyede yaıamaaı en güç olan te • 
hir Ankara idi. Çünkü burada 
meıken kiraları, diğer tehir ve 
kuabalara nisbetle daha pahalı 
olduğu gibi yiyecek ve içecek ne
vinden olan her §eyin f iatı gene 
çok fazla idi. Bu itibarla Anka • 
rada hayat pahalılığı yalnız İs • 
tanbuldan, İzmirden, Buraadan 
deiil, diier belli bqh Avrupa şe· 
birlerinden bile daha yüksek te • 
lakki edilirdi. Hükumet merkezi· 
~---u~...-.-----._..--

daki pahalılıktan tikiyet ederler• 
di. Halbuki son üç C:lört ayBanbe
ri Ankaramn bu iktıaadi vaziyeti 
birdenbire değitmittir. Çünkü 
mesken kiraları hariç olarak bu • 
tada hayati ihtiyaçların hemer. 
hepsi ucuzlamıttır. Bu ıayede b~- . 
&ün Ankara da 1stanbuldan daha 
kolay geçinilir bir ıehir olmuıtur. 

Şimdiye kadar Türkiyenin en 
Pnhalı bir ıehri olan Ankaranın 
böyle birdenbire lstanbuldan da
ha ucuz bir hale gelmit olmasın· 
~aki sebep ve hikmete gelince, bu 
a.deta İnamlmıyacak derecede ha• 
;~t bir tedbirin neticesidir. Dahi· 
'Ye vekili Şükrü Kaya Beyin te• 

fehbu... .. . 
tedb· u uzerıne tatbik edilen bu 

· Soğuk ve kurak 
l•tanbul geçen senekine 

nazaran kıtı az hi••ediyor 
İstanbul geçen sene bugünler· 

de müthit kıt günleri geçirirken 
bu ıene havalar arada bir yağ • 
murla, arada bir sulu kar serpin· 
tilerile ve daha . ziyade güneıle 
geçmektedir. Buna mukabil Ana· 
dolunun cenubunda olduğu gibi 
kuru ıoğuklar devam ediyor. 
Halbuki Avrupanın, Amerikanın 
ve ıarki Anadolunun her tarafı 
kar altındadır. Amerikada met • 
rolarca kar yağmıt ve bir yangın 

semt· 
ferde 

havalar 

.1 Bu emir üzerine Darülaceze • 
nin ka.myo -
n una bi • 
nen zabıtai 

belediye me· 
murları köp• 
ırü üstünden 
itibaren Şit • 
.Jiye kadar 
ras ıel d,i k· 
leri bütün di • 
~encileri toplı· 
yarak kamyo• 
na koynıutlar·. 
<lır. Geçen aene Niı'te 

Bunlardan 
birinde topla • 

.~~~~~~~,na~nm...~~ac.iler: 
aaintal hele • 

diye memurlarının kamyonun ön 
tarafında oturma11ndan iatif ade 
ederek aralarında kaçmak için 
planlar yapmağa baılamıılardır. 

Nihayet içlerinden birili ya • 
vaıça kamyonun kapııını açmıı 
apğıya atlamıttır. 

Kamyondaki dilenciler a • 
vazları çıktıiı kadar ha • 
:ğınnağa baılayınca kamyon dur
muf yerde yatan dilencinin yanına 
gidilince kafasının patladığı an • 
latılmıttır. Dilenci derhal Beyoğ· 
lu zükiir hastanesine k~ldml • 
mııtır. Yapılan tahkikatta bu • 
nun Tophanede mukim Hüseyin 
olduğu anlatılmıtlr. 

r ır de haf tada bir defa Anka· 
anının h ı· zar ku u te ıf birer semtinde pa· 

E krınaktan ibarettir. 
s 'd 

aünJ .
1 

en Ankarada yalnız Salı 

Buraa giizeU Leman H. 
Sabık Hidiv Krallık Bir kaç ıene evvel dünyanın her 

ve Halifelik peşinde tarafın~&, hele Amerikada pe~ zi-

s b k H 'd' · d f S . yade alaka uyandıran kadın guzel a ı ı ıvın son e a urı • . v. •• • • • 

El'e gUzell Neriman H. . . 
bu müaabakalann kazino ·v~ bar 
numarası derekeıine inmuine.. ae
bep olmuıt~r. Hele bu sene 'bi~k 
memleketlerde bu müaa~kalar 
büsbütün kaldırılmıttır: Alm..,_,a 
da güzellik müsabakası menedil • 
mit~ir. Bu ıene akvam cemiyeti· 

erı i(al d'b· . 
kuruiurdu e ı ınde bır pazar 
lerdi Lı • Buna (At pazarı) der· 

' Q&Yat 
lerinden b' .' ucuzlatmak tedbir· 
hallelerd 

1~1 olarak muhtelif ma· 
e aftada b' .. zar kurul ırer gun pa • 

Vaşinf!'tonda donan itfaiye 

itfaiye otomobili donmuttur. 

'k·ı F'I' t' h . M lıgı muıabakaları gıttikçe harareti ye tarı ı e ı 11 ıne ıeya atı ı • 
ı ni ve ciddiyetini kaybetmif, bir ta 

aır, Suriye ve 
F raftan müsabakalara rast gelenin 

iliıtin mat -
b ittirak etmesi birçok aile kızları • 
uatında bir 

nın girmemesine, diğer taraftan 
çok dediko • ( Alt taralı 2 ind sayılamıztlÔdır) llıa&uıa k 'ld' Bundn ıonr arar verı ı. 

a tarıa b .. 1 . Y enitehirde p m a gun erı 
Anadoluda kar yağmıyan yer· 

lerde kuraklık ıebzeler üzerinde 
fena tesir yapmaktadır. 

dulara mey • •••••••••••••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamam önUnd erıembe günleri 
e, Pazar "nl · Halkevinde p ıu erı 

, •zarteıi .. l . l 
met Pqa mahalJea· ıun erı s· 
leri Kale dibinde uıde, Salı ıün-

1 ınuntazanı su • 
rette pazar ar kurulın .. b 
d · •ıa qlan-

ı. 

Bu pazarlara tehre . 

ismet Paşa Hz. 

Jan vermit • 
tir. Filiıtin • 
fen veri1en 
naberlere gö • 
re, sabık Hi • 

Dün mu•lki mektebinde div iki pro -
veri en kon•erde bulundu je kartıaın • 

ANKARA, 6 (Hususi) - <\hhatı mımı Paşa dadır: 
Batvekil lamet P~§a Hazret~eri b~ Bir milyon Mmr lirası serma • 
gün muıiki mualhm mektebıne gı· r bir Mısır • Hicaz bankası 

d k" l"l cıvar olan 
yerler en oy u er geliyorla T 
vuk, piliç, tereyağı, PeYnir r. a-
murta, f uulya, üzüm, &nn~t YUI -

. ' e • 
ma, ceviz ve saıre gibi muhtelif 

derek verilen konseri dinlediler ... r ;eet~il etmek. 

1 Bu sermayenin nısfı kendisi 
efya getiriyorlar. Ya doğrudan = 
doiruya bunları pazarda ıatıyor- ğ=~ 
Jar. Yahut ikinci bir el vaaıtasile 
ıatbrıyorlar. 1 

Mehmet Asım 
.< AU lartılı 1 lncl ıovıfanuzdo4ır) 

i 
E 

ğ l tarafından ödenecektir. 
Yarınki sayımız ~f Arap memleketlerinden biri. 

~ı nin krallığını elde etmek ve bu 
İ suretle Halife olmak. Bu ~aksat 
( için de lbniuuuda mali yardım 1 

16 Sayıfa 
' etmek. ı 

Yahu, bir ene g~çli , itti. Takv·me baktıkça 
yilreğirn sı~b or. 

- Zarar )'Ok canım, OD kuru§• wer.)oılar. v~Dialal 
•1ıuz. .. 



An karada 
pazarlar 

A.FethiB. 
Bu puarlarda tablan 91ya An· 

kara halinden •e dükkanlanndan DUn Başveklllmlzl 
yidde yirmi bet, otuz, hattl bazen ziyaret etti 
yüzde kirk bet, elli derecesinde da ANKARA, 6 (H~susi) _ 
ha ucudur. Meseli hafta pazarın· 

Sabık Pariı elçisi Ali F ettii Bejin 
da Yirmi kuruta alman pirinç An· Vaıington büyük elçiliğine tayini 
karada bakkaldan otuz kuruta an· kat'i ıurette takarrür etmiftir. Fet 
cak alınabilir. Pazarda fasulye on 
kul'Uf& ise dükkanda ve Halde ~r hi Bey buaün Batvekil hmet Pata 

Hazretlerini ziyaret ederek görüt· 
mi kuru,adır. Pazarda yirmi bet tü. 
kuruta alınan üzüm Halde 30 ku-
ru§&dır. Pazarda doksan kurup a· 
biıaan tw.,aiı ADbn. dilklrtnla .. 
rında yüz elli kiıruttm. Pazar fi -
atlan ile hal ye C:lükkin fiatJarı a • 
rumdaki bu mühim farklara dik
kat edilirae hafta pazarlarmın An· 
karada hayatm ucuzlamasına ne 
kadar yardım ettiği derhal anlatı· 
hr. 

Keriman H. bagln 
lstanbulda 

ANKARA, 6 (Huaaai) - Yıl· 
baıı müıamerelerinde bulunmak 
üzere buraya gelmİf olan 1932 dün 
ya pzellik kraliçesi KeTiman Ha· 
lis H. bugünkü trenle Jıtanbula 

~et etti. lstuyonda ü.lahalık 
halk tarafından tetyi edildi. Yalnız bu ucuzluktan iıtifade 

eclebilmek için ADkaraldarm ihii· 
jaçlannı sünü aününe tedarik e- ____________ ._ __ _. 

dacek :rerde daima bir haftalık ih Çin • Japon 
~ listesini evvelden hUD'layıp 
hunu pazardan almalan lazım ge
liyor ki, haddi zatmda bu da bir 
mahzur demek delildir. Çünkü 
her rün parça parça ve baan de 
Yeretİye alıt verit etmekten ile haf 
tada bir defa peıin olarak ihtiyaç 
lanm tedarik etmekte halk için di_. 
ier faydalar tla vardır. 

itte Ankar•da tatbik edilen bu 
haftalık pazar kurma tedbiri ha • 
~ ucuzlamaama çok yardım et· 
tiji için hükUmet hu usulü diğer 
ıehir1wimizde de yapmağa karar 
vermiıtir. ili.ve edelim ki, hafta 
puan usulil yalnız febrin mlllteh 
lir olan halkı için değil, köylüler 
kbi de liil)'Uk istifadeyi mucip ol· 
fmktad~. Onun için Ankarada pa 
sar ulaltinliı teıiıinden dolayı ıe • 
ldr halkı De beraber cİTar köylü . 
1er de büyük bir memnuniyet ıös· 
termektedir. 

Mehmet Asım 

Şark vlUlyetlerlmlzln 
plAnları 

İbrahim Tali Bey birinci umu -
mt müfettit iken Dahiliye Veka • 
Jetinden bir mütehauıa iıtemitti. 
~lmanyada tahsil etınit olan 
imar müdürlüğü mühendiıi Bur • 
han Bey tarka gönderilmit ve o -
rada haritalar vana olanları tas· 

hfh etmit ve olmıyanların harita· 
larmı alinı§hr. Burhan Bey bun • 
lar Uzerinde çalıtarak planları 
tiazırlariıııtır. 

Bunlardan Diyarıbekir ve Eli· 
'2İZ planları yerlerine ıönderil • 
mittir. 

CENEVRE, 6 (A.A.) - Mil· 
Jetler Cemiyeti katibi umumtıi, 

Çin vatanpenerleri cemiyetle • 
rinin ıanderdiii bir telırafı, Çin 

murahhas heyetinin talebi iize • 
rine t 9 lar komitesine tndi et • 
mittir. 

Bu telırafta Jebol'da Taziye • 
tin yeniden Yahim bir tekil al • 
muma mal.al blmamaaı ıçın 
miieair ve fili teclbi1"1er almuı 

milletler cemiyetinden rica edil • 
ftieldedir. 

Almanya· Amerika 
BERLIN, 6 (A.A.) - Salibi .. 

yettar Alınan mahfelleri Ameri • 
kada çıkan Herald Tribune ıa • 
zeteai tarafmdan verilen Ye Al· 
manyamn itral murafla.nna 
mMıauben 13 Martta Amerikaya 
ödemeai li.zım relen 33 milyon 
Rayiımarkm tediyeaini tehir e • 
deceiini Amerikan maliye nazm 
M. Milis' e bildirdiiini beyan e • 
den haberi teyit etmektedir. 

Almanya ile Amerika aruın· 
da borçlar baklanda 13/3/930 
tarihinde aktedilen mukaTeı. mu• 
cibince Almanya ittal masrafla • 
rma mabıuben altı ayda bir Ame· 
rikaya ödiyeceii taksitleri, 90 sün 
evvel haber vermek f&11İle tecil 
ve tehir ha.idam haiz btahnl:ınak • 
tadır. 

Almanya bu hakla ilk defa o• 
larak istimal etmektedir. 

Fransada vergi 
kaçakeılığı 

Silvan, Osmaniye, Ergani Ma· PARIS, 6 (A.A.) - Fransada 
'deni kasabalarının planları da vergi kaçakçılığı ve hazineye ait 
gCSnderilecektir. Bugün Ankara- liaklann ziyai uğratılması mese• 
dan batka pli.n sahibi olan ka • lesinin yolsuz hareketleri meyda • 

bal l . A • , na çıkan bir meb'us il~ 3 i.yan 
sa arımız; zmır, Malatya Dı • ' h kk d dl. hk. 

b k
. A • • ' aza11 a ın a a ıyece ta ı · 

yarı e ır, Elazızdır. Asıl ıehirci • k . b 1 . • at ıcraaına at anmıftır. 
llık ılmine uyan planlar bunlar - p l · 'k' · · d ..ı • ar amentonun ı ı ıçtıma ev• 
uır. Dığer bazı kasabalarımızın . d k' f l 
mühendislik bakımından topoğ -
rafik haritaları da· çizihmittir. 

resı araım a ı zaman ası ası 

esnasın<la bu azanın tetrii muu· 
niyeti kendiliğinden kalkınıı ol • 
doğundan bu tahkikata ba,lama· 
ğa imkin ha11I olmlJ!lur. Italyada hapisten 

çıkanlara yardım 
kOMA, 6 (A.A.) - fatizm ida Dünya lklısadlyat 

reıinin 10 uncu yıl dönümü müna· konferansı 
aebetile genit mikyasta af ilan edil HAVR, 6 (A.A.) _ Dünya 
meai üzerine aClliye nazırı para ce· iktııadiyat kenferanıına ait ha • 
zaları aandığmın hapisten çıkanla zırlıklara ittirake memur Ame • 
ra yardım olmak üzere bir milyon rikan mütehanıalarından M. Day 
liret vermesini karar albna almıt· ile M. Williams Havr'a gelmiıler 
trr. J ve oradan Pariıe gitmiılerdir. 

VAKiT 7 Khii•11• 19'! 

Güzellik 
l<ırcıliç"li~ 

Yanan büyük Fransız 
gemisinin enkazı 

,,,., ,.,.,, l btd ....,. d 'ı:IWJ 

nin müdahalesinden bile Nhlöl.,; 
nuyomn buna !Uzum Cla blma • 
mıtt Almuayadan .sonra ltalya da, 
YuıoaliTYa da, hatti. Yunaantan 
da müsabakaya kartı llkayt bl -
mıfbr. 1933 senesi çoktan sitditi 
halde biç bir memlekette intihap 
yapılmamıı. F ranıız ıuetelerin • 
den hiç biri de bununla mettul ol• 
mamıılardır. Ker iman H. dünJa 
ıüzeli olduktan sonra ıüzellere 
kartı pek he,yecanlı olan Malİn 
Ameıhnm oma •wt ecJecıeli au 
halsblr addediliyanla. Falmıt ftu 
da olmamq, Amerika ... , .. P.e 
line kartı da li.kayt kalllllfbr. An .. 
laşibyor ki, bu ıene ne dünya ıU .. 
.zeli intihabı olacak, ne de Avrupa 
güzeli .. 

Yedekte olarak Havr'a sokuluyor. 
Bu işte caniyane bir teşebbüs var mı? 

CHERBOURG, 8 (A.A.) -
Deniz ticareti nazırı Atlamique 
yangını hakkında gazetecilere fU 

beyanatta b.Junmuıtur: 
"Sa ,..ı.n ~td tah -

kibt ~fiilde y~ aiır &iır ae -
vam etnıektedir. Caniyane 'bir te· 
telibiiı ve kaıit dütünceıini her -
taraf etmek lüzümuna kaniim. 
Ben, sicara içen biriainin bir ted
hinaliği yÜziinden bu yanamın 
çıktığım zannetmefe daha rney • 
yal im.,, 

Nazır, geminin bu aktam Havr 
limanına ıeleceii haberini teyit 
etııaiftir. 

Gemi enkan airilkle•iyor 
LONDRA, 6 (A.A.) - Cber • 

bourı'tan alman l>ir telıiz telara· 
fa göre Polux iamindeki Fransız 
tilebi Atlantique'i Havr limenma 
aoğru çekip sötürme1dıedir. At • 
1antique orada batınlac:aktır. 

WAŞlNGTON, 6 (A.A.) -
Atlaotique gemİlinin yakmında 
bir Franaız torpitoıu dwmakta • 

Amerlka~a l.Orçlan 
•••-•••••-.-n•--n•••••••••• ewo• 

M~ Heriyo 
Amerikatılara 

anlqmayı tavsiye 
e8iyor 

P ARlS, 6 (A.>6..) - Amıaleı 
mecmuuı txıiün çıkac•k niiSha .. 
sında M. Heriôt'mm Amerikalı • 
lara tiir melmıbaDU nıepedecek • 
tir. . 

M. Heriot, hU yazıımda tiil • 
liaaaa \iiyclt ki: 

"Fransa ile Amerikanın Lo • 
zanda VUcuda getirilen, l>irliii ve 
beral>erlifi ifade eden eıeri ta • 

mamlamak için anl&flnalarım bu· 
gün temenni edelim. Ben riyaset• 
te bulunduğum hükiımeti barııma 

ve uzl&flll& düfiinceai ujrwıa f e• 
aa ettim.,, 

Harlelre nezaretinde 
PARIS, 8 (A.A.) - B~tvekil 

ft hariciye nazırı M. Boncour, 
lriiçre elçisini kabul etmittir. · 

M. Cot'da M. Politis'i ve Wel· 
lington Koo'nun ziyaretlerini ka· 
bUl ehi:ıiftir. 

Mecusiler arasında 
bir kavg~ 

PIŞAVER, 6 (A.A.) - Piıave • 
rin mutitelif semtlerine mensup 
Mecusiler arasında çıkan bir kav: 
ga esnasında 6 kiti ölmüf, 5 ki,i de 
yaralarmuftır. 

Deniz \ayyarelerl 

dır. Gemi herhanıi bir limana 
doğru suların sevkile ilerliyerek 
orada bulunan ıemileri tehlike • 
de bırakacak oluna, bu torpilo 

tarafiDaaa tarpilla - ..... 
~-

CHERBOURC, 8 (A.A.) -
Atlantique ıemiıi Havr limanma 
doğru çekilip götürülmektedir. 

Deniz ticareti nazırı, tahkikat 
komisyonunun mesaisini hatırla • 
tarak bu kazanın bir bedhahlık 

eseri olduğu fikTini kat'i surette 
reddetmiıtir. 

HAVR, 6 (A.A.) -Gemi kli.· 

vuzluğu dairesi Atl~itmue'in bu 
cece Havr' a ıelec:eğini ve yarın 
.sabah limana gireaiini tahmin 
etmektedir. 

Teeuflr 
PARIS, 6 (A.A.) - tcnebi 

memleketler ve hükümetlerinden 
ve bahriyelerinden Atlantique 
yangını münuebetile bir çok t~ 
e11ür telgraflan gelmittir. 

............. -............................. . 
Askerler 

Alman hueludunda 
kime toplanıyor? 

Bütün bunların sebebi 'intihabı 
yapan adanılarm bitaraf addedil· 
memesi ve güzelleri kazino Te bar 
tarda lethir ederek ceplerini Sol· 
durmaktan ba§ka bir fq düıün • 
mediklerine herkesin kanaat ıe • 
tirmesidir. Bir l4e intihap olunan 
süaellerin bir memleketin değil, 
ancak on, on bet kızın pzeli ola .. 
rak ayrılabilmeıi bu umumi llkay; 
dinin taD11 batlıca aebepleriı:Mlen • 
dir. 

Çukurovanıo 

kurtuluş gtlnft 
MERSiN, 6 (A.A.) - Çabr

ov&DJn kurtulma yddöaümü 4lo • 
layııile dün tehrimizde fevkal&de 
merasim yapıldı. Köylerden da • 
.et edilea on bihe 7dDa halk lt-
.. :~-ı ........ :.'J"ır.:- . ....... __ , ..,.. , _., .ı - ,,. 

yeye itlirak eden k6jlülere o sal 
mmiki Jayafetlerile, kit iC&dm • 
lan n tahuiılari ve bakr~larile 

BERLIN, ı (A.A.) _ Gennan. bayrunda bulum•tlarc11r. 
ya pzetesi, Framanm f&Jk hudu - ~trttmı hele<!fye tarannaan 
dundaki mahaf ız latalarm çoialb . kaflülere bir ak!am yemeli ~e \nr 
lrp kuvvetlendirilmesiaden bahıe- çay ziyafeti verilmİf, gece fen~r 
derek diyor iri: alayı yapdmıtttr. Köylülere mü • 

" Bu huulıklann hepei, bütün aamereler verilmi, ve sinema ıBı· 
iatihki.mlan ydalmıf, aikerlikten terilmiıtir. 
tamamite tecrit edilmif, içinde bir Belediye tarafından Gazi Hz. 
tek Alman ukerinin tutunmasına ile diğer büyüklerimize tazim tel· 
imkan kalmamıt bir Alman topra· ırafları çekilmiJtİr. 
ğmm kartıımda yapılmaktadır. 

"Bize öyle ıeliyor ki, F ranaız aı 
keri makamları V eney muahede • 
ıinin F ranaa ile Almanya aruın • 

Uşakta kış 
UŞAK, 6 (A.A.) - Kıt rireli 

Uf*k •e mülhakabna yağmur ve 
kar düımedi. lturaklıiıtt ae\tamr 
ile ~ra~ bir haftadanberi to • 

ğuk her taralı do6aurau. 

ela kararlattırdılı miieaTatlızlı • 
tın ne kadar yolıuz, mlnuız ve 
tehlikesiz olduğunu, daha kunet· 
li olanlara hareket ........_. Ye • 
rilen aerbestlilin 191lne aeticesi • ._...,_. .... .._..., ..... _ ..... ____ _ 

nla -ltu en kuTI'etli olaalana hile lerin hapisten çıkarılmalanna ait 
inanmaz ıibi göründükleri- mua • muamelelerin bittigi söylenmekte-

hedelerin himayesine aığınmıf da· c!ir. 
ha zaiflara meyaan okumaktan Henüz bir hüküm vermemit o • 
baıka bir~y olamryaeaiım bütün lan, fakat af kanunu dairesine da· 
dünyaya kartı ispat etmek arzu • hil bulunan kimaelerin aayDı he • 
ıundadırlar. nüz tamaınile belli delildir. 

Fon Papen - Bitter Ka1'1ne al~Jhlne lilr 
hateiet ml? 

BERLIN, 6 (A.A.) -Sabık ha, 
vekil fon Papen ile Hitler arasında 
dün Koelndc vuku bulan mülaka • 

tın şimdiki hükumet veya b .. vekil 
fon Şlayher aleyhine müteveccih 
olduğuna dair ortaya çıkan haber· 

BERLIN, 6 (kA.) - Sosyaliıt 

milliyetçilerin fikirlerini ne,reden 
Côrreapondance pzetesi von Pa • 
pen ile Hitler araımdaki g&rütme 
nin muayyen bir makada müste • 
nit olmadığını, bir mecbmiyet al • 
tında yapılmadığını, bu mülakatta 
son haftalar zarf mdaki siyasi me· 
selelere temas edilmiı olduiunu 

ler üzerine fon Papen bazı beye • 
natta bulunarak bu halMrlerin ak· 

RtO DE JANEtRO, 6 (A.A.) yazmaktadır. 
- Bir müddet evvel yapbkları ce· ıinin doğru olduiun11 aöylemiftir. 
velin esnaımdaAtlu Okyanoıunu Ar k 8 n unu Bu mülakatta ıolyalist milliyet 
atan buı İtalyan deniz tayyarele. BERLlN, 6 (A.".) _ ~f ianu. çilerin millt teinerküz camiisı İÇe· 
rinden Brezilya hükUmetince ıa • nunun netri üzerine Pruıyada ikin risine alınmaıı meselesi hiltklftda 
bıı alınanların bedellerinin dör • ci kanunun dördünde serbeıt bıra· 8 aydan beri 'Cltitiinülüp aranan hal 
düncü ve son taksiti olan 2.380.342 lalan mnnUann miktarı 8.ô73 111teti mevzuu balia0hl1tft{ui. 
liret, ttalyan sefaretine teslim edil kitidir. Mülikatm neticesi hakkında hiç 
mi!lir. Bu kanun muaDioce af edilen· bir haber tereHüh «memifttt. 
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• 
iŞARETLER 

12 milyon lir• 
lizını 

· bir ka • 
inkılap fırkaıının yeıı• .1 on li· 

r~ı: Milletten ödünç 12 
1111 1 

ra almak!.. .. 
E " T"' 1 ... eıiyle toY • 

rer Oamanlı ur~ w -•ik· 
1 d' buna .... 
emek lizmı •elteY 1 k )iıııenin 

ru,, diyecektim .. fakatb. e ıııAnaıı 
O. ) 'h' d öyle ır ınan ı tarı ın e . .tiJcraz ara· 
var ki ödünç al111•Y1• 

1 
ndaki ka 

amda kutlarla filler ar••• 

dar fark var. tt 12 mil ille en • 
inkılap fırk••• 111 iki milyon 

yon lira istiyor. Su on h tt r 
r t vermek için, a a ge ır-
ıra, maa k · ·n istenmiyor. 

aiz itler yapm• ~~· .. . tenen 0 dunç paranın 
Milletten ıı . . 

1 
w ıeliri olan bır demıryolu 

kartı •11• 

dur. 
Su denıiryolu F evzipafa - Er· 

ıani hattıdır. Fevzipa!a • Ergani 

hattının en uzun k11ımları yapılmış 
tır. Şimdi onun Erganiye gelecek 
(50) kilometre kadar bir yeri 

kalmıttır. Bu 50 kilometre bitin • 
ce Ergani Menine bağlanmıf o • 

lacakbr. Erge.ni • Menin bağı bir 

bakır yolu olacaktır. 
Ergani madeni, kaldırımları 

bakırla kaplıyacak kadar zengin 

VAKiT 

Çoktan beri yapılagelmekte olan tecrübelerden biri .. . ······ ...................................... ··-... ·······-····---·· ..•..........•..... ._.. .................. ____ -·-··-··-·· .............. . 
•• 
Olen bir tavşanın kalbini yeniden 

işletmek tecrübesi 
Profesör Kemal Cenap Bey bunun hervakıt yapıldığını 

ve yeni bir şey olmadığını, işe 
lüzumundan fazla ehemmiyet verildiğini söylüyor 

Dünkü Aktaın ıazetesi Tıp fakültesi 
profeıörlerinden Kemal Cenap Beyin öl -
müş bir mahlukun durmuş kalbini yeni • 
den harekete getirmek için tecrübeler yap • 
tığını, Pazar günü de fakültede im<'.l ettiği hususi 
bir aletle ölmüı bir tavşanın kalbini harekele ge -
tirmck tecrübesinde bulunacağım yazıyordu. Ce· 
çenlcrde Amcrikada. ve Viyanada iki doktornn 
yaptığı tecrübelerden sonra Kemal Cena p Bcy:n 
yaptığı bu tcrübelere tıp mahafilindc büyük bir e · 

hemmiyet verildiğini ilave ediyordu. 

Dün profeıör Kemal Cenap Beye müracaat 

ederek kendisinden malumat rica ettik. Profesör 

hiç yoktan adeta yeni bir keJif gilii ortaya atılan 

bu haberden müteessirdi, şöyle dedi: 

- Orti\da ne yeni bir ilmi tetkik, ne de bir fev

kaladelik vardır. Bu şayia, her sene derslerimizde 

yapıla gelmekte olan basit bir tecr iibe cihazı ku • 

ra.-ken bizi ziyaret etmit olan muharrir beyin bu 

işe lüzumundan ve değerinden fazla ehemmiyet 

atfetmiş olmasından mütevellittir. Böyle bir şayi • 

anın çıkmasında benim hiç bir rolüm olmamıştır. 

Avusturya - Türkiye Galataıaray mektebinde .................................................... 
Sen elik kongreler 
························-····-.... ............................................ 

Yeni Elçi Bir konser Halk musiki 

~avıfa ! 

SOHBETLER 

Is tan bul 
Değişmemiş ! 

Hazım beyin oynattığı Kara .. 
göz ipek film stüdyosunda Hlme 
çekilmif. Filmi seyrettik. Hazmı 
bey, filmin başlangıcında, Kara • 
gözü, sinemaya ıokmaktaki mak· 
sadı anlatıyor . 

Kısaca hülasa edelim: Eıki h • 
tanbulun bir krsmını yeniden can
landırmak, eski adetlerin bir k~
mını gözönüne getirmek, unulu · 
lan teyl~ri hatırlatmak. 

Hazım bey, perdede bunlar. 
söylerken, hatırıma Falih Rıfkı'· 
nın Roman eserinden bazı pa.rça • 
lar geldi. Eski bir paşa köşkUınu 
gezen Falih bey diyor ki: 

" ....• il er şey lıatıralaıtıöı vaki ta· 

natııl hiizün lmğlar .1 ... Anadolu talı • 

tası iistiine ı•ıtrulmuş yağlı boya olbl. 
sırmalanmış cşkiya da aailleıir l'e 

artık lralıra o/duğ11 zaman, yosunlan· 

mı~ lıaruz mermeri gibi, yarı kopmuf. 

pancur oibi, ot bürümü~ bahçe yol" 
gibi, rulılanu· .. , l 

Hazımın sözlerile, birden li& ~ 
tırıma gelen F ali hin bu l(iize1 
cümleleri, bende eıki lstanbulmı... 
çocukluk lstanbulunun ıilüefini 
hayallendirdi. Gayri ihtiyari, O. 
eski lstanbulu göreceğim, o unut• 
tuğum hayatı bir an olıun Y.afll&'"' 
cağım diye sevindim. ( ve bu zenginliii ilk zaman tari • 

hinden beri Asya miJletlerinin 
h;rslarıru kabartmış bir cslti o • J Gazi Hz.nin •e>:_a~atindenk / 

k 
evvel itimatnamesını verece 

Genç talebe beğenildi Cemiyeti de dün toplanarak 
yeni idare heyetini seçti 

Halk musiki cemiyeti dün öğ· 
leden sonra Şehzi\dcbaşında Le • 
tafet apartımanındeki cemiyet 
merkezinde senelik kongresini 

yapmı§tır. 

Film batladı. \ 
Evvela bozacı ile mısırbuiday• 

cının sesi duyuldu. Malbuki k 
sesi ben, daha dün gece Şiılide 
duymu~tum. Daha dün gece 1a • 
zım: "Baba, haydi boza alalım!,, 

ca tır . 

Erganinin maden i~inclen ge -

çen suyuna elinizdeki b ir der.ı i ri 
sokunuz, beş dakika sonra eliniz-

deki demiri kıpkızıl bir bakırla 
çevrelenmiş göriirsünüz. 

Erganinin mor, yeşil. sarı te • 
pecikleri tarihlerin ve milletle -
rın, fimsJarm '"bağrını clefeme fgı 
bir kıymet yekônudur. 

İşte .milletten alınacak 12 mil-

yon lirayla bu yol açıla.:ak. Bu 
Yol bakır tqıyacak, refah ve ser-

vet getirecek. Bu on iki milyon 

lira bakırı altın yapacak! 
12 milyon liralık ödünç para 

Yiiııde bet faiz getirecek ve te • 

ker, teker ellerde kalan para ö • 
lüınden hayala çıka.cak, canlana· 

cak, meınleketin refahında bir rol 

•ahibi olacak. 
Devletin kefaleti ile, geliri o

lan, kazancı yüzde yüz muhak • 

Jc.ıc olan bu it yalmz bir vatan 
horcu, fazi let imtihanı değil, a • 
~ .. 
d' , 111enfaat, mantık, hesap ı'ı • 

1t, 

Sadri Etem 

Gaıatasaray 'rlcaret 
ve bankacılık 

kısmı mezunları 
S.. Galatasaray liseıi Ticaret ve 

nkacılık kıamı mezunları ce • 
miyeti aenel'k k . .. . 
yetin Be 

0 
.. 

1 ongresı dun cem1· 
7 ahında Lüksemburg a • 

partımanmdak' 
1 

1 merkezincb ya • 
S>ı mııtır. 

l~timaa, eaki ·c1 • • r.ıezunlardan Nec· 
et Beyın rıyasetile ba 1 'd 

re . t anmı§, ı a 
heyetı raporu okuna k k b 1 ed·ı · ra a u 

ı mıttir. 

. Bundan sonra müzakereye • 
çderek b' d ge ır yar ım sandığı te•k'l' 
t.ıca .. . f 'k " ~ 1 1 rrur etmıf, ı rı mesai ile meş 
lul olmak ·· b' k · • - ·ı· uzere ır omısyon tet 
ICI ille k 'l . " ~ • arar ven mıt, azaları ıeç.il 

~~tir. Eski idare heyeti de ipka 
e dlftittir. 

... _ Dürı toplanacak olan Gala.ıua· 
aı:.~ezunları cemiyeti senelik kon 

lllitt~ 8~Gın~zdeki haftaya bırakıl· 

Avustu ryanm yeni Ankara or • 
ta elçisi B ron Edvin Vesbah dün 
İzmir vapurile lıkenderiycdcn 
şehrimize gelmi,, vapurda Avus· 
turya konıoloaluğu erkanı tara • 
fından kartılanmıthr. Sefir ak • 
şamki trenle Ankaraya hareket 
~-.uwı"· 

Baron Veıbah 1883 aeneıinde 
doğmuştur. Viyana hariciye neza
reti !Ube müdürlüklerinde, Tir • 
yeate ba9konao1oaluğunda bulun· 
mu9tur. Son vazifeıi Kahire orta 
elçiliiidir. Avusturya hükUmeti 
bütçede tasarruf maksadile Kahi· 
re elçiliğini lağvedince ayni vazi· ı 
fe ile Ankaraya tayin edilmi,tir. 
Buraya da Mısırdan gelmittir. 

Yeni Avusturya elçisi dün 
kendisile görü9en bir muharriri • 
mize ,unları söylemittir: 

Semih Lütfü B. 

••,- Güzel memleketinizde A • 
vusturyayı temsile memur edildi -
... . 

01
den dolayı büyük bir memnu-

gı T '" k' niyet duyuyorum: ur ıyeye .ge -
en Eyıtılda da hır k~rc gclmış ve 

ç k iki rrün kaldıktan sonra 
anca ~ .. 
Mısıra gitmıştı~1. .. . . . . 

A 
. stur\'a ıle Tuı kıji e aı asın-

\ il J k .. b 
•
011 

hir dostlu · munase a-
da sann d tl ttur. Ben de bu os u -
tr nıevcu . c çalıc:acağını. Tür-
"' un idaınesın ~ . , 
g R . ı· cümhuru Hz.nın ya • 
ki·yc eıs . . d b' . , T .. kiye dahılın e ıı se • 
kında uk~ ag"' ınt öğrendim. Bu 

hat"' çr ac · ı · ya ç ]anılmadan evve ı -
.seyahate ba~ t kdinı edebilmek 
tiınatnamenn a ·c:anı Ankaraya 
. . hemen bu ak, 
ıcın 

gidiyorum.,, bah Avusturya ile 
Baron Ve• ' ında ticari ve 

ek t·ıniz ara• k 
meml e 1 b' mukavele a • 

d- had• ır 1 
iktı•• ı sa yapılıp yapı -

.. zakere h 
ti için ınu . ce•aben bu u • 

... uahne d ~ 
mıyacagı 1 l'"ııtatı olma ıgı • 
suıta henüz ma u 
nı söylemi!tir. 

-şınıendlferJer 
)lgv l reisi . 

bir . d'ferler bır • 
·ı l "'men ı h' Eeynelm1 e l'. kında Ka ıre 

liği reisi M. ManJ ya beynelmilel 

d l 
k olan . · 

e top anaca sine ıftı • 
timendifercilik kongre ıiderken 
rak etmek üzere Mısıra Bu prı 

h 
• • d ::... mı9tır. 

te nmıze e U•·-- _u• 
~ .. ır. 

Galatasaray talebesinden Semih 
LUtfü Bey dün Galatasaray lisesi 
salonunda bir keman konseri ver· 
miştir. 

Konserde şehrimizin münevver 
ve yüksek tabakasından birçok ze
vat ve mektep talebesi hazır bulun 

muştur. 

Konıer çok muvaffakiyetli ol -
mu§tur. Çalınan her parça dakika· 
larca alkıtlanmış, bazı parçalar ıs 
rarla tekrar ettirilmittir. 

Semih LUtfü B.in bilhassa ( Mo
zart) tan çaldığı bir parça çok be • 
ğenilmit ve alkı§lanmıttır. 

lstanbul yolları 
İstanbul civarındaki yolların as· 

fail olarak yapılmasına devam e • 
dilmektedir. 

Ancak !ehir meclisi daimi encü 
meninin son celsesinde nafalt yol· 
ların çok çabuk bozulduğundan 
yolların bundan sonra asfalt yeri
ne parke yapılması teklif edilmiş 
tir. Bu teklif uzun münaka,alara 
sebebiyet vermiş; nihayet hesap 
noktasından tetkikine knrar veril· 

miııtir. 
" Bu karar üzerine emanet heye· 
;i fenniyesi asfalt yol ile parke yo
lun masraflarını gösteren bir cet· 
vel yapacaklardır. Bu cetvele gö· 
re encümende yolların asfalt veya 
parke olmasına karar verilecektir. 

Bet senelik yol proğramı da bu 
karara ıöre yapılacaktır. 

Kongre riyasetine Vedat, ka • 
tipliklere izzet ve Şevki Beyler se 
çifdikten ıonra içtimaa baılan • 
mıı\ır. 

Evvela idare heyeti raporu o -
kunmuıtur. Raporda cemiyetin 
bir sene zarfındaki f aaliyetiııden 
bahsedilerek yapılan itler, verilen 
konserler zikrediliyor ve bundan 
sonra yeni sene zarfındaki prog· 
ramlar hakında malumat verili
yordu. 

İdare heyetinin raporu ve he -
sabatı azadan seçilen Belkis Ha· 
nım, Hasan Bey, ve Sali.hattin 
Beyler tarafından tetkik edilerek 
muvafık görüldüğünden umumi 
heyet te raporu aynen kabul et -
mi9tir. 

Bundan sonra yeni sene idare 
heyeti intihabatına geçilmiş ve 
idare heyetine Rauf Yekta, Ke -
mal, Şevki, Ata, Salihattin, Ve • 
dat Beyler yedek azalığa da Ha· 
si be Hanım, Hasan Bey ve Y ega· 
ne Hanım seçilmi~tir. 

i 11ıuuıı muu ıı ı 1111 ııı u ımınmım nıun ıııumuun mu ı rıı] 
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- Sun ııirmi dürt saat zarfında 

lstanbul ı ·e cirarında lekeli lıumma 

ı·ukualı 18 dir. 
- Rus lıeueli murahlıaıası tara • 

fından müzakeratı ıulhiyeyc Stok • 

lıolmde deram edilmek ü:ere vaki o
lan teklifin heyet; murahhaaamız ta

rafından reddi üzerine bu kert• Rus

lardan alına11 ct•ı ·apla müzakerata 
/Jresl Utoı·skta deranı edil . 
111<·k üzere R11s murahhaslarının /ıa _ 

riciyc nazırı M. Trorki da/ıi dahil ol

duğu lıaldc iki güne kadar /Jrest Li· 
toı·ska gcletekfrri bildirilmişiir. 

demitti .... 
Biraz sonra, ketenhelvacının 

beyitleri ititildi. Bir gün ev-Yel, 
bu ayni ıesi, eyni besteyi oilum 
evde ititmit ve tutturmuttu: "Ba• 
ba, bana ketenhelva al!,, ' 

lıtanbul sokakları perdeye ak· 
ıediyor. Bir kafes.... Bir kadın 

gölgeıi ... Bir ut ıesi, bir yanı! 

şarkı .. .. 
Bir akşam, Fatihten dönerken 

bu kafesli pencerenin önüna .. 
durmu§, bu ut sesini, bu yanıl 
şarkıyı dinlemiştim. 

Filmdeki ut çalan kadın, kar• 
şı penceredeki erkekle gözletin • 
ce, bakışınca ıütninemin, bir güa 
evvel bize gelip dertlenmesini 
dütündüm: "Torunum olacak a• 
tifte, kom9unun oğlu ile a9nafit •' 
nada. Kafes de para etmedi ... ,, ~ 

..•. . Ve bundan ıonra bet 
gün, her an gördüğümüz mahalle 
kahvesi, ııra sıra çay kadehleri, 
kahve fincanları, nargile~r .... ff( .. 
la sokaklarımızda sıram 11ram du
ran havagazı lambaları. Daha 
sonra Karagöz Qynatan Hazmı. • 

Bekçi baba davulunu vurur. · 
ken, film bitiyor. -#/ 

Çıkıyoruz. 1. 
Bursa sokağının kö9eıinde bell

çi ; tıpkı sinemada olduğu ıibi ; 

davulunu ~alıyor!.... t 

Selimi izzet 

Saracoğlu Şükrü B. 
Bir haftadan beri rahatsız bulu· 

nan Saraç oğlu Şükrü Bey iyilet • 
miştir Bir haftadan beri Perapalat 
otelindeki dairesinden dıtarı çı • 
kamıyan Şükrü Bey dün otelden 
çıkmıştır. 

Saraç oğlu Şükrü Bey bu aktalll 
ki trenle Ankaraya gidecektir. 

Kızıl hastatlığına aşı 
Kızıl hastalığına kartı ilk m~1 

.. 

teplerde af? yapılmıttı. 

- Bilümum memurların ı·c mü.o; • 
lnhdcnıi11i dcı•ll'tin kunıaı· oynamala· 
rı menedilnıiıtir. Hilafı nıemnuiyl'l 

lıarclı:et edenlerin bfrinci defasında 

tevbilı, ikinci defatıında tam maas 

kat'ı, ürüncü def 031nda da azil il~ 
mücazat olunmaları mecllai vükelti • 
ftl tezekkür ve tenalp edUmifUr. 

Gelen emre göre orta mektepler 
le liıelerde de kızıl •tısı yapılacak 
br. 



Sayıfa 4 

O.IMAllLI DEVLE 
i ÜllKEN ••• 

Muharriri: Celil Nuri 
• İktibas. na\:11, tercume hakları mahfuzdur. 

Rumelinin Beyleri, bizzat Runıeli g·bi 
sukut etti, hanedanın hanesi kalmadı 

Merhum Rumeli güzel bir kıt'a 
idi; güzel, hem pek güzeL • 

Rumeliyi yalnız Rumlarla, 
Bulgarlarla, Arnavutlarla, Ulah .. 
larla, Sırplarla meskun sanmayı • 
nız.. Bu diyarlarda ekseriyet 
Türklü.. Gümülcüne, Dedeağaç, 

lıkeçe, Kavala, Dırama, Serez, 
Selanik, Köprülü, Manastır, Ser· 
fice, halli bir dereceye kadar Ko· 
ıuva tehirleri öz Türk diyarlarıy
dı. Yazık oldu .... Bu memleket • 
lerin çoğu tabii hukuk itibarile 
bizim elimizde kalmak doğru o • 
lurdu .• M(!Jrutiyetin ilk devrinde
ki acemiliğe tesadüf etti; koca bir 
ülke bir kaç gün içinde uçtu ••.• 
Rumeli, ilk Meşrutiyet tecrübesi • 
nin kurbanıdır. 

Bunun mes'uliye'iı ıi kim tayin 
edecek?. 

Biz hadiseleri çabuk unutuyo· 
ruz .• Haksızız .• Rumeliye lüzumu 
kadar ağlamadık •• Elimizden gi· 
den -bilmit olalım- bir müıta
mire değildi. Mesela Amerikanın 
ortasındaki T oğo, F ransadan baş
ka bir devlete geçmi§; ne olur? ... 
Fransadan Lyon şehrini almadı • 
lar, ya ••• Halbuki bizim için Sc • 
rez, Manasın, Kavala Frama i 
çin Lyon ve ya Marsilya vaziye
tindeydi. 

Rumeli, beyleriyle me~hur bir 
diyardı: Rumeli beylerbeyi paye -

lilerir.den bahsetmiyorum .. Mraır• 
lı bir f eli ah da Rumeli beylerbeyi 
olabilirdi ... Demek istediğim Ru -
melinin hanedanı, eşrafı, emlak 
ıah.pleridir. 

Ah! Nasıl söy liyeyim?. 1912 
mulıarebesinde Yunanlıla•, Bul -
garlar, Sırplar ara&L'lda payla~ı -
lan Rumeliden başka bir diğer 

Rumelimiz vardı ki onun matemi 
biraz daha eskidir; 1877 sene&ine 
çıkar; Şarki Runneli, Bulgariıtan, 
Sırhiıtana geçen yerler, Dobriçe, 
Tesalya ... 

Emin olunuz ki, muhterem ka
rilerim, oralarda ela, Abdülha • 
mitten evvel, ekseriyet Türkler • 
deydi .. Osmanlı hakimiyeti hu 
kıt'adnn kalktıktan sonradır ki 
Türk olmıyanlar miktarca bize 
galebe çaldılar .. Vaktile Tuna vi • 
Liyeti meclisi idare ba.Jkitipliğin
de bulunmuı olan babamdan 
naklediyorum: 

-Avusturya impuatoru lıtan
bula seyahat ediyordu. Ruscukla 
Varna arasındaki hallın güzer -
gahma binlerce, yüz binlerce halk 
Ü§Üşmüttü. lmparator istasyon -
!arda duruyor, halk ile görÜ§Üyor. 

- isminiz ne?. 
- Ahmet, Mehmet, Mah:nut, 

Mustafa,, Ali, Veli, Hasan, Hüse · . 
yın •••. 

Koca imparator, bu isimleri du
yunca: - Bah ! Bah ! . Bah ! .. Diye 
hayret edermiş •• Meğer oralarını 

hep Bulgarl~rla meskfuı yerler ıa
nll'D1ış .. 

- Bunlar gerçekten müslüma.n 
mı, Türk mü?. 

- Evet, ha,metmeap efendi • 
miz .. 

Rumeli beyleri, Fransızca tabiri
mi lutf en hot görünüz, gerçekten 
tteigneur idiler. Çünkü tebaaya 
hükmediyorlardı .• Çiftlikleri çok 
ve bereketliydi. 

Ona göre de şehirlerde konakla
ları, daireleri, badem ve haşemle· 
leri vardı .. 

Eski hatrralarrma ve aile hatıra
larıma, (anadan, babadan, :ııhri • 
yetim olanlardan) topladığım 

mazbutata istinaden söylüyorum .. 
Meseli. bir sadrazam, bir vezir ıe
yahata çıksa, bir vali vilayetim 
devretse, tek başına bir hey o bü -
yük zatı, krrlt, elli maiyetiyle bir -
likte ağırlayabilirmi§ .• 

Selanikte, Manastırda, Ruscuk · 
ta, Y anyada, Vidinde, daha başka 
merl:-ezlercle mazbut bir aristocra · 
tie te,ekkül etmişti .. Büyük Avnt· 
pa hanedanlarındaki usullere ya.
kın adetler tekarrür ediyordu. Me· 
selô. Tepedelenli Ali P~!a kızları· 
nı Yeni~ehir, Manastır, Serez, Se· 
lanik beylerine verir, ve öylece ha
nedanlar arasında münasebetler 
tesis ederdi. 

Ahalsinin çoğu Türk olmıyan 
yerlerde bile çiftliklerin ekseriyeti 
müslümanların elindeydi. Meseli 
Girit aclatında müs!ümanlar bir 
sü!üs, Rumlar iki sülüs oldukları 
halde, emlfık ve arazinin üçte iki· 
si müslümanlarm, yalnız Ü!;te biri 
Rumların elinde bulunuyordu .... 
Hala Kıbrıs ad:ı:ımda büyük çift · 
likler ırkda~lnrımızın malıdır .. 

Bu Rumeli ırkı, toprakda.:!nrı o· 
fan hıristiyanlada 5avaıa sava~a 
pek yüksek kabiliyetler, meziyet -
ler edinmi~lerdi. 

İşte, (İttihat ve Terakki) ile (l. 
tilaf ve Hürr"-et) partilerinin bo
ğuşmaaı nct; ... _:;~nde komşularımız 
bu vilayetlerimizi elimizden aldı · 
lar, ve ,mübalağa etmiyorul!l, üç 
milyon Türk açıkta lı:aldı. Kimi şe 
hit düştü, kimi peri:an oldu. 

- Beylerden, ha:ledanlardnn nt' 
haber?. 

Yun::mlılar!n olan itilaflar bun· 
lan ikiye ayırdı: M::baclillc!·, gay· 
ri mübadiller .. Miibadilleri çok tet· 
kik etmedim .. Fa!:r.t gayri müb:ı · 
diller hakkmda size sadık tablo -
lıır arzedebilirim: 

Kocaman cekb kıt'a çiftlik .... 
Vaktilc zahmetsiz, eziyet:siz se!:iz 
bin tane sE\rı, sap snrı c.ltın irat ge 

tiren bir ~iftlik. .. Bir uzun müddet 
bunların sahipleri istikrazlar akt • 
ettiler .. Veresiye yaşadılar. • Bu 
esnada bunlardc.n hnste.lanan, te • 
davi ve ameliyat paran bulamadı 
ğı:ıdan dolayı, yahut gidasızlıktan, 
aı:kıntıdan ölenler çoktur. Yüz ta · 
nesinin isimlerini kolaylıkla vere • 
bilirim .. Sabık hayrat, hasenat sa· 
hiplerinin bir reçeteyi yaptıracnk 
para bula:nadıklarmı teessürlerle 
kaydettim .• 

Geriye kalanlar, o biçare hane· 
danlar, haneden bile mahrum ol · 
dular ... Alacaklarını kısmen, kül
len Karamanlı bakkallara, zalim 
kasaplara, gaddar sarraflara, in • 
safsız tefecilere, merhametsiz 
murabnhacılara (temlik) ettileı·. 

Ha bugün, ha yarın hesap görü
lecek, paramıza kavu§acağrz diye 
teselli buluyorlardı •. 

Y eni~hirdeki çiftliğin haya li 
gözlerinin önünde, me;s.tep çocuğu 
gibi, sabah akşam komisyona de · 
vam ediyorlar .. Komisyon bir ya • 
hudi havrası .. Evrak yok .. Yahut 
ekıik.. Zavallılar para dileniyor · 
lar, noter ve konsolos hnrcı veri · 
yorlar .• Hakkımız ha bugün ve • 

VAKiT 

Cümhuriyet genç
er mahfeli 
•• • 

musameresı 

Beyoğlu Cümhuriyet Gençler 
Mahfelinin dün tertip ettiği müsa 
mereye mahfelin azalarile bera -
her mümtaz bir davetli tabakan 
gelmişlerdi. Müsamerede "Aktör 
Kin gibi,, iki perdelik bir facia 
temsil edilmiştir. Mahfelin azala
rının kurdukları mükemmel bir 
caz davetlilere çok güzel havalar 
çaldı. Piyesi yazan Müçteba ve Ba 
ha Beyler facianın iki mümtaz si· 
ması idiler. Bilhassa Müçteba Bey 
hem eser hazırlamak, hem genç • 
leri sanat sahasında yetiştirmek 
gibi iki büyük vazifeyi üzerine al
mış ve buna inzimamen de piyes
teki Nurettin Karni rolünü ba~m
dan sonuna kadar heyecanla sey
rettirmiş ve mütemadi alkıt topla 
mııtır. Ufak bazı teknik hatalarlcı 
beraber piyesin oynanma tarzı a
matör bir te~ehkülün tasavvur et
tiği gayeye ula§tığı kanaatini ver
mektedir. Yusuf, Muzaffer, Sedat 
Behlül Doğan, Nurullah, Sadettin 
Beylerle Güzin Hanım eserin mu -
vaffak olmu~ §ahsiyetleridir. Pek 
yakım!:ı (Tarih utandı). temsil o· 
lunacaktır. 

rilecek, ha yarın .. Yunanla mua · 
hede imza olundu, olunmadı .... 

Bu iş senelerce ~ürdü. Matlubun 
- ki henüz takarrür etmemittir • 
bir kaç k13mı dahn esnafa temlik 
edildi. 

On sekiz sene gibi uzun bir 
mi?ddet, insanın kı::n ömrüne nis· 
petle uzun bir müddet eziyetlerle. 
elemlerle, sefaletlerle geçtikten 
sonra komisyonlar terkedilen mal
lara kıymet biçtiler... Amma ne 
kıymet?. Malların bir senelik ira· 
dı kndar bir şey .• Ya sahur! Dedi· 
ler .. Gene beklediler .. Eyip aleyhis 
selamın sabrı .. Bu nrada çokları öl
dü .. Te!trar m:ıhkeme, noter harç· 
lnrı verildi .. HükUmet veraset ver· 
gileri aldı .. 

Akıbet günün birinde, kıymetler 
üzerinden bonolar dağıtıldı .. Mat· 
luhun yalnız yüzde '}irmiııi ... Pek 
ala, bu bonolar lm~a satıldı ? ... 
Yüzde yirmi bono da yüzde yirmi· 
ye indi.. Misalle arzedeyim: Binli
ra kıymet takdir edildi.. Bunun 
200 liralık kumı için bono aldılar. 
bu bono da 40 liraya sıırraflann e
line geçti .. 

Koca çiftlik!.. Kartondan yapıl · 
cıı~ bir saray gibi yanıyor .. 

Bu yüzde yirminin yüzde yirmi· 
si de sabık beylerin elinde kalıa .. 
Hayır, o da kasabın, b3kkalın ta· 
sarrufu albn:Ja .. itiraf edeyim, ka· 
sap, bakkal, tefeci de aldandılar .• 
Çünkü mnl sahiplerine daha faz 
la bono d~eeeğini tahmin etmiş • 
lerdi .. Aldatmak isteyenler aldan· 
dılar ! ... 

Danüp hanın önünde bir ta · 
kım h:çarelere tesadüf edeniniz ... 
Bet ben~z soluk. Gıclasızhk kendi
lerini kansız etm:., .. işte bunlar en 
me§hur beylerdir .. Batın da deği • 
§İyor .. Beyler mütemadiyen ölü • 
yor. Servet - y:ıni servetin haya • 
li- bile miikasemeye uğradı. Za
vallı beyler, beyzadeler Rumeli· 
nin düşmesinden sonra hiç bir iş 
göraıediler, hep mallarının iııtir · 
dadı ihtimaliyle vakit kaybettiler .. 
Bun!a:- işçilik, kasaplık, odun ya

rıcılık etselerdi belki daha karlı 
çıkarlar, ikinci bir faaliyet haya · 
tına girerlerdi .. Lakin beyde ame· 
leliğe kabiliyet olur mu?. Araba • 
ya binmeğP- alışnn beygirleri süre · 
bilir mi?. 

Rumeli beyleri de bizzat Rume 
li gibi sukut eti .•. 

Celal Nur. 

7 KAnunuseni 1933 

M.AJiK Sinemasında 
BUGUN 

Orta Mektepten Emil ve arkadaşları 
1000 çocuk size neşe \eriyor. Siz de gorlinUz siz de alkışln~nız. 

ilaYe : Radyo dünya navadisleri. 
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İıııuıııraııııı•~~ı~ı~!m,,mııı!!:~,~~!1~!!, .. nııuunml 
Yumurta ihracatımız 

Yumurta ihracatımızın daha 
muntazam bir tekilde yaprlabil -

1 

lstanbul Belediyesi: 
DorUlbedayl Şehir Tiyatrosu 

Temalllerl t 

Bu akşam J iYESi 
saat 21,30 da STAHBUL BfLfD 

mesi için ihracat Ofisi tetkikat Süt 

~ij~ ~ ~~ yapmış ve tetkik neticesini göste- Kardesler 
rir bir rapor hazırlamı9tır. Yazan: 

Buna göre ihracat Ofisi yu • H. D. Crasse 

murta ihracatrmız için bir nizam- Nakleden : 
1 il il 

11 il U il 
name yapılmasını istemektedir. t. Gsllp Bey 

Şeker fabrikası için •• Komedt3perde 

Karacabeyde Çekoslovakya Halk gecesi 
grupu tarafından bir §eker fahri· Yakında Sarı Zeybek O• 

kaıı kurulacağını yazmı§tık. F ab- peretinin temsiline başla• 
rikanın tesisi için faaliyette bu - nacaktır. 
lunmak üzere M. Alfred Şvarb •m11--!m:ı-------.... • TA K v 1 M 
ıehrimize gelmi9tir. 

Mumaileyh, fabrikanın derhal 
tesis edileceğini ve on sene sonra 
hükumete geçeceğini ıöylemiş -
tir. 

Bir vapurdan kaçak 
eşya taşıyorlar 

Evvelki gün limanımıza gelen 
İtalyan vapurundan kaçak e§ya a -
lıp dı§arı çıkarmağa te§ebbüs eden 
lbrahim, Musa cürmü methut ha-
linde yakalanmı§tır. 

Vuınurta ihracatımız 
1932 senesi ilk on ayında (1,324 

576) liralık 23,098,887 kiloluk yu· 
murta ihraç edilmi§tir. 

Y UDdD6S,QDQ. g ~~n 
izci er geldiler 

Bir haft;ı kadar evvel sömestr 
tatilini geçirmek üzere Yunanista· 
na gitmiş olan Galatasaray liıeıi 
izcileri dün İzmir vaparile tehri • 
mize dönmüıler, vapurda arkadaş 
ları taraf.mdan kar,ılanmışlardır. 

izcilerimize Atinada çok ~amİ· 
mi misafir perverlik gösterilmiş -
tir. 

Talebe Pirede vapurda Yunan 
izcilik te§kilatı umumi katibi M. 
Skaranko tarafından kartıla\\mtş· 
lar, Pirede bir yürüyü9 yaP-lıktan 

sonra Atinaya hareket etmi!lerdir. 
Atinada da izciler tarr.f mdan· me· 
rasimle ve askeri muzika ile kar -
1ılanmışlar, Evangelis Mos mual · 
lim mektebine misafir edilmişler· 
dir. 

izcilerimiz Pazar sabahı kral sa 
rayı önündeki Yunan meç.hul as -
ker abideıine bir çelenk koymu§ -
lar, bu meydantla büyük bir geçit 
resmi yapılrnrıtn-. Galatasaray İz· 
cileri Atinada bulundukları müd · 
det ıı:arf ında müzeleri, Akrepol 
harabelerini gezmitler, Yunan iz -
cileri umumi reisi methur Yunan 
zenginlerinden M. Benatriı bulunM 
dukları mektebe gelmit, orada bir 
kabul resmi yapılmı~tır. M. Benal
ris Akropol Palo.sta izcilerimiz fe
refine bir de öğle ıı:iyaf eti vermit· 
tir. 

Galatasaray izcileri, Yunanistan 
daki izci arkadaşları tarafından 
haklarında gösterilen hü5nÜ kabul 
den çok me~n·~n-1ıırlar. 

B - Y06auoda yan~ın 
Dün Beyoğlunda Misk soka -

ğında sabık şurayı devlet azasın • 
dan Ohanes Yüzban Efendinin 
zevcesi Mndam Parsihe ait evin 
bacasından birdenbire at~ çık • 
tığı görülmüt itfaiye derhal yeti
şerek söndürmüt tür. 

Cumartui Pazar 
7 K. sani 8 K. sanı 

10 Ramazan 11 Ramazan 
Giın do~usu 7,2.fı 7,26 
Gün !atışı 16,56 ıM6 
Sııhah namazı 6. o 6,50 

O~lc namazı ı~.19 12.t9 
!tindi namazı 14.43 14.43 

Aksam nıımazı 16,56 16,56 
Yası namazı tS,32 IS,3il 
lm~ık 5,40 ~.40 
Yılın geçen günleri 7 

lı;alan 359 35R 
llım--=---=-~---=ı--ım:ı ......... d 

HA VA - Yc~ilköy :ıskerl rasat 
merkezinden verilen ma!Cım:ıca göre, 
bugiin h:ıvıı az bulutlu \'e sakin olacak
ttr. Dün eu fazln sıcal.lık 6, en :ıır. J 
derece, hava tazyi\.., 7i2 milimetre idi. 

Radyoda 

18 den 18,45 e k:ıdaı Stüdyo 5a.Z 

he} eti, I 8,45 ten 19,.'30 a kad:ır orkesı r:ı, 
fQJ:ın ~"" 90 ,,. lı'2ıiıır J.'r11nı:17rıı r'Pn 
müptedilerc mnhsusı, 20 den 20,45 e 

kadar :\1üserref Hanım, .0,45 ten 2I ,30a 
kadar Stüdyo saz heyeti. 21,30 dan 22,30a 
kadar orkestra, Ajans ve norsa hancı lcri, 
~aat nyıın. 22,80 dan 23,.'30 a !:adar D:ı· 
rtittalim heyeti. 

Ulünı 
Fatih heledi) esi mühendislerinden ve 

halen ihtiyat z:ıbiti o~ar:ık askeri vıızifc
sini ifıı etme .te bulunıın Mahmut Ccl:ll 
neyin annesi ve arkada~ımız Reşat E.ı:\is'
in akrnb:ı(ından Sıdıka J1 4 k~nunuc:ıni 

çar~:ımba gı.inü ak~amı ifrar .!=Of nmnda 
an•ızın öldü. 

Cenaze dün saoah U.;,k olduğu ih· 
tiramla, i\l:ıhmut {em Beyin ilAh arka· 
daşl:ı11 'e dMtl:ırınd:ın mürekhep bir 
kalabalı : lluzurile Sünbül Er.~ e taşındı 
\ e namazı 1 ılındıktan conra Merkez Ef. 
kabristanına gomuldii. 

l\ lcrhume, h:ı.yntında herkesin iyiliğini 

isti~ en, herkese ka~ı elinden gelen ) :ır· 
clımı esirgemiyen çok iyi, çok şefkatli 
bir kadındı. Burada, mubarek biliye r:ıh· 

met dilerken, anasının ölümüne en ço'• 
yanan se\'gili oğluna. ailesine uızi) et be· 
\'an ediyoruz. 

Zekat ve fitre 
Her sene oldı.ığu gibi bu &ene de 

zekat ve fitre Tayyare Cem:yeti 
teşkilatı vasıtasile toplnnacak v:e 
hasılatı Tayyare, Hilaliahmer ve 
Himayei Etfal Cemiyetleri arasın· 
da taksim edilecektir. Hava kuv • 
vetlerimizin takviyesine ve hayır 
itlerine yardım için zekat ve fitre· 
yi Tayyare Cemiyetine vermek ay· 
ni zamanda bir vatan borcudur. 

Kömürden zP.hlrlenlP 
ölen bir odacı 

Dün sabah İstanbul Gümrükler 
ba~müdiriyeti odacı&ı Karamür ., 
selli Sait oğlu Hatan daire ap., 
teahanesindc yıkanmak iste • 
mi~, mangalı yakarak kapıları 
da kapamıştır. Bu~dan sonrayı" 
kanmak icin içeriye girmif, fo,kat 
yaktığı kömürden zchirlenetelı 
vefat etmiştir. 
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VAKIT'ın edebi tefrik!•! 

--cATM AY 
==============~~: Sellinl izzet 

- Nerelerdesin?·· Neden 15 • 
rlinmüyorsun? 

1 • ere • Kemal, he:.· z<>.manKı ınaz 
tini tekrar elti: 

- Çok işlerim •ar, boş za • 
manım yok... Sabahtan akşama 
kadar ?lıııyorum. 

-Ya .... 
- Böyle itte ... 
Ayte, 0 gün fazla bir ıey sor· 

b• k ·· sonra madı; fakat, ır aç. gun ' 
Kiemal qııi ıaua!e: 

"'Saı,.hte.n &kpma bc)a.r P. • 

bJI)'Omm!,, • 
Diyince, Ay9e dayanamadı, a • 

deti. haykırdı: 
_ Amma akşamları orada bu • 

H . b" da· rada geziyorsur..uz. ıç ır 
vetten ekıik olduğunuz yok... 

1 · e Kema Bu "nız,, b ıerzenıt ' 
laubali cevap verdi: d•v• 

- Ekaik olmadığıın_, ıeı 1~1~ 
Yerlerde genç kız yok... Ço u 

ÇOcuktan ho§lanmıyonıın.·. bir 
B .. Ay"-en~n kalbıne u soz, .... 

ok ıibi itledi. 
O ünden sonra, ağzını .açıp 

g . ·· )eınedı. 
Kemale hiç bır ıeY soy 1~ d .... de ya :ın 

Kemalin .öyle ıııı 

değildi. . k z 
Metgul olduğu hiç bır genç ı 

yoktu. . 
Çoluk çocuğa aldrrış etmıyor • 

du. 
Saliha Hanım onu avucuna 

almıtlı • 
Baıkaları da avuçlarına almı • 

ya çahıryorlardı . • 
Kemali, sırtıaıra aynı evde 

de her davete, her ziyafete git • 
uıc:Al.C:U 1.1119tuı ~arc:sı yoKtU • 

Kemali, tırtıtrra ayni evde 
"rmek de imkansızdı. Bir git· 

~~i yere, hemen hemen bir .daha 
gitmiyor, davetlere, a!da bı~'. en 
çok iki kere icabet edıyor, mute. 
madiyen muhit değiştiriyor, bu • 

nun için de, her yerde fazla ara • 

nryordu. . 
Ayte, Kemalin bu halinde, hır 

ıün babaıına tikiyet edecek ol -

du. 
B b .... d d' Kemalin - a acıgım, e ı, . • 

hiç eTde oturduğu yok, kı ... Bııe 
lı~ görünmüyor.... . 

Şefik Nuri Bey, ititnıenıezhk • 
l~n geldi ve sözü çevirdi. 

Mahaza Kemal, her gün Şe • 
f'l _ k -~~ Beyi yokluyordu · Fa at ay 

1 Z&.nıanda Ayşenin evde veya 
Şefik Beyin,yanmda olmadığı sı. 
~~~~tı da yokluyordu . Amca de • 
ı ıgı llliitfik adama, hep hu aıra • 
arda .. d y i<>riinüyor u. . .. .. • 

alnıı cuma günlerı ogle ye 
ine''" · gını beı-aber yiyorlardı. .. 
A O RÜnler, haftade bir tek gun 

JÇenin ıe\'incine payan ohnu • 
Yordu A · · de h. • nıma, bu sevıneın 
ıle Yeis eksik değildi. Keınal 

Yalnız S f' A .e ık Beyle konuıuyor, 

h 
~!enin Yüzüne bile bakmıyor, 
a.:ıa. b ·ı 
• • 1 e ona çocuk muamele • 

sı edıyord u. 
Herk · eaın ağzındaydı: 

d - Kemal Bey Pariste bir ka • 
ına aşık 1 o d d' • o mu,.... nun er ı · 

l\ı çekiyor. 

Arşe, buna. bir türlü kani ola • 
l'llıyor, inanamıyordu. 

k_ernalin derdi bu değildi. 
Bır cuma günü, Şefik Bey ha • 

~ltlt., k ld ... . , 
1
• tna ta o ugu hır eser için 

de.tını olan kitapların kütüphane ~ 
~n aranmasını iıtedi. 

AYte derhal: 
- Ben de arayım baba• 
l>ed" 1. 

-Ara kıznn. 

Keınalle beraber yazı odasına 
. d'l Aramıya batladılar. 

gır l er. k a·· 
K l enr kıza ar aaını on ema,g 7 ~ 

arayacagı • müt arıyor, Ayte. ne . 
nı bilmediği için, §&tkm ;atkın 
bakınıyordu. 

Nihayet Kemal bir defter u • 

zattı: Ş fihriıte bak bakalım, Te· 
-::h .. lu ··t"k var mı? Fihristin 

'Y'arı u mu u . 
...ı k olduğuna, ıımınm 

ne aeıne • . . . , 
1 

-"'aca1:.mr l>ılır mmn. na51 ııa- & 

.Ane Jtrzdı~ . 
;_ Sen ~ni fikt'ıyar m1 'Zllt\ -

nediyonun? ·· . 
_ Hayır, eıkı harflerledir 

de.... b·ı· . B 
_ Ben onları da ı ınm.. . a • 

b e Yazdığını da bılıyo • amm n 
rum .•. • 

_Nedir bakarım? 
_ Muhtelif devirlerde kanun • 

lar ve tatbikatı .. 
_ Aferin! .• Öyleyse T evarihil 

mülukü bul. 
Şefik Bey içerden seslendi: 

- Ayfe, dün okudumdu, küçük 
maıanm sözünde olacak. 

ıAyıc muanın gözlerini çekti. 
Bir tey bulnmadı . Kemal, onun • 
la gene alay edecekti . F enn hal • 
de sinirlendi . Masanın çekme • 
}erini ıarstı .. Birden bir kapak a • 
çıldı ... Bir deste katlanmış gaze • 
te meydana çıktı. 

Ay~e dona kaldı. 
Büyük yazılarla yaıılmı' bir 

serlevha gözlerinde bir kat daha 

büyüdü ... 
Paristen geldiği gece, babası 

l\:emaıe bu gazetelerden b1rın1 
göstermişti. 

O gece, Kemal nasıl bozul • 
•foysa, Ay~e ele o an, ayni suret • 
te snrardı; bozuldu, sendeledi. 

Sefik Bey gene seslendi: 
_:. Ay~e, bule.madın mı? 
Yutkunarak cevap ,,erdi: 
- Buldum .. Geliyorum. 
Anenin eli ayağı buz keıil • 

rnişti. Dizleri titriyerek okuyor • 

du. . . 
Kemal yanına ıcldı, Ay~enm 

kumakta olduğu gaze~eleri gö • 
0

.. d rakladı 0 da sendeledi. runce u , 
Soğuk ter dökmiye ba§lıyan al • 

mnı sıvazladı. 
- Okuma! .. 
Ay!e, yerinden kı~ıldamıya 

cesaret edemiyordu. Kemal oda • 

a b"r lki adını aolafh, sonra ge-
a 1 d"k'ld" 

1
. A •enin kattııına ı ı ı: 
ıp y3' • • k' k 

- 1ıabet oldu, ıyı, ı o u· 

S
. dı" dfrııündüğünü söyle! .. 

dun. ım "$ 

H;r :zamandan daha hatln, 
d ha kabaydı. İki ka§ıntn orta •• 
ad derin bir km9ık hasıl ol • 

aın a 
r.nu§tU· 

AYte mırıldandı: , 
il' al seni gene hır kar • 

_~em , 
d gibi ıeviyorum. . 
~ l k Harını Anenın o-

Kema, o k 
a doladı. Genç ızı 

nıuılarınb t dı. Kollarının bü • 
b ğrına as ır . l a .

1 
bütün beyocanıy e; 

.. kuvvetı e, ·1 
tun . . b" .. duyguları 1 e 
benliğının utun 

ııktı: 1 c nırn Ayşe. 
- a kaldırdığı zam1ln, 
A 

'
e batını "k" d Y , k) ndan ı ı am· 

K alin yana arı . .. d' G'" • 
em .. · td·'"'üniı gor ü. oz 

l Ya•ın ı;uzU ug d k' ar· 
a :ı- .. bir elem var ı, ı 

terinde oyle •'t kabil bir em • 
. "b' · e mu e tık, bırı ı~ın kl rini hissetti. 

niyet beılı~~e. le ·nden saklı bir 
Artık, bır~bır erı 

§eyleri kalrnamıştı. 
• . . • • • d 

Ayte aldanıyor ~Ôer<rm• var> 

VAKiT 

Doktorlar 
içtimada bina 

almak konuşuldu 
Eczacılar reçetelerdeki 
yazılardan ikiyet ettiler 

Etibba Muhıı.denet ccmiyc!:i dün 
senelik kongresini Halkevinde yap 

mıştır. 

Kongrede cemiyetin bütün i.za 
ları ile Farmakologlar cemiyetin
den birçokları da hazır bulunmuf· 
tur. 

Kongrede evvela cemiyetin bir 
~e1ik iclare yeli ıre.:poru Okun • 

ustur~ R.porda bsaDç •eraw ıi· 
çin yapılım teşeb'büalerden bahse
dilirken azadan birçokları cemi • 
yet idare heyetine kanunun madde 
lerini tadil için yaptıkları te§cb • 
büalerden dolayı teıekkür etmiş • 
lerdir. 

Gene raporda cemiyet için 20 
bin liraya bir bina alınması tek • 

lif ediliyordu. 
Bu teklif aza arasında epiyce 

münakataya sebep olmuş doktor 
Niyazi ismet Bey binanın latan • 
bulda mı, yok6a Beyoğlunda mı a· 
lmması Jıizım geldiği hakkında fi. 
kirlerini 8Öylemiştir. A~adan bir 
ço'ldarı binanın latanbul tarafında 
olmasmı iıtemistir. 

Bunun üzeri~e cemiyet idare he 
yeti tarafından cemiyete muvafık 
olarak bulunan eıki düyunu umu· 
miye kar§ısmdaki binanın 20 bin 
liraya satın alınmasına ve 5 bin li
ra masrafla binanın tadil edilerek 
tamirine karar verilmittir. 

idare heyeti raporundan sonra 
Farmakologlar cemiyeti tarafın • 
dan verilen bir takrir okunmuştur. 
Fnrrnakologlar cemiyetin~n verdi-
ği takrirde bilha11a doktorJarm re 
çetelerindeki yazılardan tikıiyet 
ediliyor ve bu yazıların okunma • 
maaından yanlı§ İ§ yapılması ihti· 
mali olduğu bildiriliyordu. 

Takrir hakkında tetkikatta bu· 
Iunmağa idare heyeti memur edil 
mit ve takrir idare heyetine hava· 
le edilmi~tir. 
Son teklif le aidatın fazlalığı hak 

kında idi. Doktor Niyazi ismet B. 
aidatın fazla olduğundan tikayet 
ctmitıe de bu ~ikayet haklı ~örül 
memiı ve aidatın eskisi gibi alın • 
maama karar verilerek celseye ni· 
hnyet verilmi§tir. 

Kaçarken yakalanan 
hırsız 

Dün öğleden sonra Fatihte 
Baba Hasan Hulki mahalleıin -
de lımail ain ıokağmda ~~hre -
maneti memurlarından Mustafa 
Beyin bahçeıine hırsız ginni! fa -
kat evden görülünce knçmağa 
ba§lamıttlr. Kumkapıda mukim 
Yani olduiu anla~ılan hınız 
kaçarken yakalanmıtlır. 

lstanbul b ledlyesl 
varidatı 

latanbul belediyesi yeni sene i· 
çin yeni yeni varidat membaları 

aramakla me,guldür. 
Buna da sebep §ehir ihtiyaçları 

nın eldeki bütçe tahsiıatı ile tama
men temin edilmemesidir. 

Faklrtalebeye yemek 
Halkevi içtimai muavenet şube-

5; taraf mdan fakir talebeye be da • 
va olarak verilecek yemek için i
cap eden bUtün hazırlıklar bitmiş· 

tir. 
Bir hafta sonra lokanta açılarak 

fakir talebeye bedava yemek ve -

rilecektir. 

• 

işi iyen 
Milli Roman -60-

2 Ağustos 

Bu gün Ayşeyi g&rdüm. O 

beni görm,di. Arkasından uıun 

uzun baktım. 

Bu km teviyorum. Esl<isi iibi 

macera higsiyle değil, Umitıiz bir 

aıkla scYiyorum. B;ma öyle acı 

bir dera verdiği için onu mcm· 

lfkct muhabbetinin bir timsali 

diye 'ifa bulmaı bir eikla sevi· 

yorum. 
Bil11 m 1 o ~'tlık btnim 

)iiıOm~ b le t:.a tnıyacak. Ame· 

ıikaya gideceğim gllnlerde, Fet. 
hinin kız karde§i yanında, ıooun 
hak\c1nda s8yhediğim edepsir.ce 

s&deri belki ona haber vermİ§· 

lerdir. Memleketine ve kendisine 

hakaret etmiş ola:ı bu sefil ve 

serseri genci affedebilmesine 

imken yoktur; böyle oldujunu 

bildiğim hl\lde onun aşkı bende 

şifasız bir hastalık halini alıyor. 

Bu kadar hasretle dönl1p gel· 

diğirn memleketimde de yalnız 

faşamak beni nevmit ediyor. 

yarından itibaren kendime bır 

meıguliyet aramağa ba§lamalı· 

ynn. Belki zaman heni bu cemı· 

yet içinde halleder. 

:ı AğustoJ 

Nafile. Ben bu cemiyetin haz· 

medemiyerek kustuğu bir cismim. 

Bilmem uaml, hangi vasıta He 

Amerikada yapbğıin şeyler bu· 
raya da aksetmif. Kimıeye töbe 
etmit bir g-ünahkAr olduiumu 
anlatıtmıyorum. Beni tBnıyanlara 

raeladıkço ya nefretle, ıra o ncf· 
retler kadar acı bir Jakayitlikte 
karıılaşıyorum. 

Geçen gün gafletle yeni bir 

bata ;,ıedim. iş bulmak .için tek· 

rar eski çlllıfhğım tütün şirketi 

müdürüne de müracaat ettim. 

Karşılaşınca aramızda şöyle bir 

mub:ıvere geçti: 

- Oo, Misler t uraD, siz Ame· 

rikatla değilmiydinir? Evet Ame· 

rikadaydım, fakat dönmiye mec

bur kaldım. Kabilse bana t!ki 

va:zif emi vermenizi rica ederim. 

- Ya .. Avdelinizden Doktor 

Vud haberdar mı? 
- Haberi var aanmm 

- Pek;, şimdi bir az meJgU· 

itim: kabi' e beni akşam üstü 
lehtar gorünüz. 
Akşam Uslii gittim. Bana ve 

rilecek iş olmadığını söyledi 

Bittabi bu Doktor Vudun telkini 

eseridir. 

Bir hakarete u~ramamak için 

milli bir mliesseseye müracaat 
etın~lden çekiniyorum. 

Dün akşam parkta oturmuı 

gönlümlin derin hüznü içinde 

etr<tfı se}'rediyordum. Yamnıdan 

öir talebe grubu geçti. Eunlar, 
kendilerini r.ıütevazı fak:lt m~s'· 

ut bir hayata hazırlıyan yuvala· 

tına dönen MuaUim mektebi 
talebeleriydi. içlerinden birinin 

götü ban iliıti; fevkalAde iğ· 

reoç ve ıcayip bir mablUk gör· 
mOş gibi baktı, sonra arkadoş

larına g8ıterdi. Hepsi ayni ha· 
kareli saçan S?ötlerini Uzerime 

Savıfa 5 

Yara] 
Yazan: Necmettin HaW 

diktiler; bir iki linet kelimeai 

savurarak geçip gittiler. 

Annemin evlenmek Uzere ol· 

duğunu etraftan itidiyorum. Bu 
;ş daha evvel olacakmış ama 

büyük babamın ölümü geciktir· 

mi . Üvey babam olacak nt 

Halim Bey isminde zengin bir 

\tlccarmış. 

Aonem bu günlerde her vesi· 

leyle J:l)flim iş bulmamdan bah· 
sediyor. Kendisi de bir iki te~b
bUıte bulunduğunu, fakat ber· 

mutat muvaffak olamadığını bana 

ihsas etli. 
Annemin mütemadiyen benim 

itimden bahsetmesinin sebebini• 

de anladım; galiba üvey babam 

öbretimi i itmiş, beni evine ka· 

bul etmek istemi)1ormuş. Annem 

gizli kapaklı bir urctte hep 

artık müstakil bir vaziyet sahibi 

olmam lüzumundan bahsediyor. 

Bunu ben de çok istiyorum, 

fakat her çaldığım kapı tezyifle 

yil2Ume kapanıyor. 
Bu vııiyetto yııamak için ira .. 

demle ruhuma sun'i teneffüs 

ynphrmnğa çahşıyorum. Fakat 
nafde... t;nim ciğerlerim bu te· 
miz havayı bile teneffüs edemi· 

yecek kadar boıulmuı. 

Ne yapayım yarabbi; ne ya· 

payım? 
Çöpçü olup bu memleketin 

aokaklarını sUpUrmiye raııyım. 

Fakat böyJe bir vazifeyi bile 

eminim ki ban vermiyecekler. 

Her yerde beni her tanıyanın 

hnkaretli baln ları eltınd eti· 

ieceğim. 

(Devamı uar) 

Borçlular için 
yeni bir tedbir 
BELGRAT, 6 (A.A.) - Na· 

zırlar meclisi, adliye nazırının 

teklifi üzerine bir emirname im .. 
zalamı tır. 

Bu emirname mucibince bor • 
cunu ödemekte güçlük çeken bir 
borçlu, ödeyeceği borç miktarı • 
nın ve nlacakhlarile uyuıma •u • 
retinin tesbiti huıuıunda bidayet 
mahkem sinin müdahalesini ia • 
tiyebilecektir. 

Bu eınıirnnmeden ancak iflas 
halinde olmıyan ve alacakhlarile 
uyu§mamı§ olan borçlular istifa • 
de edebileceklerdir. 

Bidayet mahkemeaine yapıla .. 
cak münıcaatlan itibaren 90 gün 
2arfmda borçlu ile alncaklıları 

arasında bir tesviye sureti husule 
gelmediği takdirde bu muamele 
tarzı durdurulacaktır. 

Bir vapurun 
karaya dUşm~si 

MOSKOVA, 6 (A.A.) - Se • 
dov buzkıran gemisinin süvarisi 
3 ikinci knnun gecesi alakadar 
halk komiserliğine verdiği bir ha· 
herde Malyguinc'in karaya düş • 
til~ünü bildirmİ§tir. 

Sedo"' butkıranı, Malyguine
den 50 metre uzakta bulunmak • 
tadır. 

Malygutnc'deki hamulenin bir 
kısmı ve yolcuların hepsi karaya 
çıkarılmı§lır. 
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Türkistanın ücra köşesinde yaşıyan 
bu adamlar bütün dünyanın 

Sesli film ve ı Simon Simone'yi 
Radyo . · • 9 

Beyoğlu sinemalarmdan büyük sevıyor musun_uz • 
filmler gösterenler içinde, her haf 
ta hiç olmazsa bir operete rasge

ve insanlığın günahını taşıyorlar~ış •• 

linir. 
Halk, bu filmlerde söylenilen 

güzel parçaları perde aralarında 

salona çıktıkları zaman, gramo -
fonlarda dinlerler. Birçokları bu 
plaklardan birer tane alırlar. U -
zun müddet evlerinde çalarlar, 
sokalda giderken,. banyo yapar -
ken bu hava!ar dudaklarmda bi -
rer mırıltı halinde duyulur. 

Bu hadise şunu ifade eder: Se· 
yirciler böyle filmlerden hoşlanı -
yorlar. O halde? .. 

O halde, halkın hoşlandığı bir 
şeyi, kendisine vermek, onun ar -
zub.rını tatmin etmek, bu işle ala
kadar olanların nazarı dikkatini 
celbedecek bir noktadır. ) 

Radyo şirketi, bir çok zaman) 
lar, sesli sinemalardan naklet· ı 
mck suretile, pek ala bu parçaları 
abone!erine verebilirler. Bunun i· 
çin de ikiı telefon teli uzatmaktan 
başka teknik mü~külat var mı 

- Bu seyahate çıkarsanız ha • 
şınıza ne geleceğini yalnız Allah 
bilir? ..• Bana sorarsanız, gitme -
yiniz ! Derim .• 

Bu sözleri söyliyen Kırgızlar • 
dan bir kabilenin reisiydi. Gö • 
çebelerden müteşekkil olan bu ka
bile Türkistanın ücra tarafların -
dan birinde, ve henüz keşf edilmi
yen bir sahasında dolaşıyordu •.• 

Muhatap olan seyyah, civarda
ki Buda manastırlarmdan birine 
kadar gitmek oradaki 600 Buda 
rahibini görmek istiyordu. 

Bu altı yüz rahip bütün dünya
daki insanların günahlarını yük • 
lendiklerini söyliyen ve kaya için
de oyulan bir mağara içinde yaşı
yarak bütün dünya ile her bağ-
larını kesmiş insanlardı. Bütün 
dünya hadiseleri Ônların kulağı
na varmıyordu bile ..• 

. -

eahsedllen Buaa rahlplerfnden 
bir kaçı 

liyenler adeta fısılda§ır gibi konu• 
şuyorlardı. 

bilmem~ Y al~ız, radyonu~ ~eşr~- ~~İryör muıuıiuz.bilmeyiz? • 1 lteti, 'kendisini angaJe etmiş, llir 
yat saatıle, sınema saatlerının hı- lf.}Çen sene Glorya sinemasında çok filmlerde oynatmıştı. Yalnız, 
:ribirlerine uyması meseleleri var- I f"lml · · 1 t b ld ·· 

Bu altı yüz rahip İsadan 660 
sene evvel zühur eden Budanın 
yolunda yürüdüklerine, dedikleri -
ni yaptıklarına inanıyor ve onun 
için hiç bir yabancının kendileri • 
ni rahatsız etmesini istemiyorlar
dı .• 

Seyyaha, odasından çıkmaması 
sıkı, fıkı tenbih edildi. Niçin mi?. 

- Çünkü ölenlerin ruhları ge • 
celeyin burada dolaşır. Burada fı· 
sıldaşır. Onları dinlemek doğru 
değildir. 

''Meçhul §arkıcr,, isminde çok gü- onun ı eru~ı s an u a gore · 
'dır ki, bunu da tetkik edip hallet- zel bir film oynanmıştı.Bu filmde, miyoruz, zira, Osso şirketinin bu
mek gayet kolaydır. Esasen, rad- rada bir mümessili olmadığı gibi, 
yo, bütün bir filmi baştan nihaye- bir gazeteci kız rolünde genç, ne- filmleri de gelmiyor. Halbuki, şu 
te kadar nakletmiyeceği için, bu ıe dolu bir artist görmü,tük. Is· resme bakınız, bu şeytan ve se
işe iki saat tahsis edecek değildir. mi Simon Simone olan bu kız, vimli kız her halde burada çok mu 

Seyyah bu ihtarlara kulak as -
madı .. Yola çıktı ve saatlerce de
vam eden bir yolculuktan sonra 
manastıra vardı. 

Seyyah geceleyin uyudu. Sa • 
baha doğru saat üçte uyandı. U • 
zaklardan ağlama sesleri geliyor
du. Bu ses işkenceye uğrıyan in
sanların sesi gibiydi. 

Sadece, filmin seçeceği güzel par· daha ilk filminde herkesin nazan vaffak olacaktı. 
çalarından birisini nakletmek, u • 
2~n zamandır yeknaaaklığmdan 
şikayet edilen radyo programları· 
na oldukça eğlenceli bir değitikli
ği temin eder, zannediyorum. 

fa. 

" Ş!şJif!..,, .U.P.P_ yıldızı .. l 

ı 
1 

~ı 
~ .. ./D1m<l&n- Lir-'muacret- · ~vvel, · 
1:Henri Berand,, ın yazdığı ve da· 
"' biliye vekili Şükrü Kaya beyin 
türkçeye çevirdiği "Şişko,, isimli 
eserin'.l.filme alındığını yazmııtık. 

Bu eğlenceli eserde, bat rolü 
"Suzette Mais,, isimli Frnsanm 
genç yıldızlarından güzel bir ar -
tist oynamaktadır. Yukardaki re -
sim onundur. Bu güzel artist, bu 
halile en Şİ§manları bile zayıfla -
tacak kudrette değil mi? 

Tayfun 
"Cengiz evlatları,, isimli film -

'de alkı,ladığrnnz büyük artist ln
kij inof, Berlinde Liane Haid ile 
birlikte "Tayfun,, isimli bir film 
yapmaktadır. 

"Hayalin sonu,, , "Güneş pren· 
si,, gibi muvaffakiyetli filmlerin 
çok sevilen artist Liane Haid ile 
lnkijinof'un beraber ayni filmde 
rol almaları daha şimdiden bu 
fiJm hakkında büyük bir merak 
ve alaka u andırmı tır. 

dikkatini celbetmiş, kendisini sev 
dirmi9ti. 

Bu filmden sonra Osso film şir· 

Hususi yeti eri 
Joan Cravford'un kırmızı I:>ir 

renge boyadığı harikulade ! ırnab 
ları vardır. Ama siz ist~ıseniz. 
platin renkli saç!arile meşrm olan 
Joan Harlov'un lırnaklarrn~ tercih 

- ·~ :lirsiniz. 

Holivudun Lir burun .·tı!-ıiya! 
çısı? ! Ne diyor! dinleyinb:. 

- Rüt Şaterton'un burnu hari
kulade bir has!>a~ iycte, ~wv.-etli 

bir teessüre, saı ·ata karşı ~i y'ik 
bir istidada sahiptir. 

Silviya Sidm~yiııki ise m;ihiın 

bir benliğe, yaı atıcı, idealist bir 
tabiata delalet ediyor. 

Marian Davis ateşi pek sever 
ve yangın olduğu zamanlar he -
men koıar, gider ve seyredeı·. Bit 
defa stüdyoda çalışırken, işini bı
rakıp yangına gitmiştir. 

Şarlonun en çok sevdiği yemek 
ler, mercimek çorbasile lahna -
dır. 

"Canavar geliyor,, filminin kor 
kunç aktörü Boris Karlof kat'iy -
yen olduğu gibi hiç bir filmde oy· 
namıyacaktır. Çünkü, bu genç o 
kadar güzel ve yakışıklıdır ki, bir 
defa göründü mü, ikinci bir fil -
minde ilk görünüşünde yaptığı te
siri yapamıyacaktır. Bu sebepten 
Boı·is Karlof daima korkunç in
sanlar rolü oynıyacaktır. 

Bir makiyaj mütehassısı, en 
fotojenik gözlerin evvela siyah, 
sonra koyu kestane, daha sonra da 
yeşil gözler olduğunu haber veri
yor. 

Mavi gözler, adamakıllı maki
yaj yapılmadan iyi görünmüyor -
ınuş. Açık renklerse hiçbir ıey ver 
miyormuı. 

Gözleri iyi muhafaza etmek i
çin yormamalı ve daima borike su 
ile ıkamalıdır. 

Simon Simone bir sene gibi kı· 
sa bir zamanda ondan fazla film 
yapmıştır. 

Hollivut yıldızları a~asmda her 
hususta, maddi veya manevi re • 
kor tesisi bir moda halindedir. 
Spor rekorları olduğu gibi, oturup 
kalkma, yemek içmek rekorları da 
vardır. Evlenmek ve boşanmak 
rekorları da olduğu gibi. 

Son gelen haberler, boşanma 
rekorunun artık bir daha kırılma· 
mak üzere kırıldığını gösteriyor. 

Mis Elinor F air isminde bir Ho
livut yıldızı, Amerika bahriye ne· 
zareti katibi umumisinin yeğeni 
Mister T omas Dan yel ile evlen • 
miş ve kiliseden çıkar çıkmaz bo · 
şanmak üzere müracaat etmiştir. 

Mis Elinor Fair, papasın önün
den ayrılır ayrılmaz: 

- Bu izdivaç, demiştir, bir ina~ 
yüzünden oldu. 

Filhakika, yıldız, eski nişanlısı 
Frank Clarka darılmış, ona nis ~ 

pet olsun diye evlenmiş, evleni•· 
evlenmez de pişman olmuştu. 

Şimdi, mahkeme, bu ik; evli • 
yi ayıracaktır. Bu suretle de Holi
vut talak rekoru kırılmış oiacak • 
tır. 
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Bir ~çurum kenarında kayala· 
ra uyulan manutır, çepe çevre bir 
hendekle kuşatılmıştı. Manastıra 

varmak adeta imkansızdı. .. 
3eyyah gerı JOillllch. bLe\lı. n ... ~ 

• tt 

raya kadar geldikten sonra ma • 
nastıra girmeden dönmek doğru 

olamazdı .• 

Seyyah ile arkadaşları ilerle -
diler. Hendekle manastırı bitiş • 
tiren köprüye doğru yürüdüler ve 
manastırın kapısına vardılar. Ka
pıyı çaldılar .• 

Bir kaç dakika geçtikten sonra 
kapı açıldı ve başı tıraş edilen sa
rı elbiseli bir rahip göründü. Göz
leri ifadesiz, yüzü sert idi. Arka
sında, ona benzer bir kaç rahip da 
ha vardı .. 

Seyyah manastıra kabul ve bir 
odaya misafir edildi. Kendisiyle 
konuıan bir kimse yoktu. Söz söy-

Seyyah merak ederek k;,.lktı •• 
Odasından çıktı. Bir takım dehliz
lerden geçti ve bir meydana var 
\lı •• 

Burada yüzlerce rahip toplan· 
mı§tı. Hepsi de diz çökmüşler, ne 
da.met ilahilerini terennüm edi • 
yorlardı. 

Meydanın etraf mda kandiller 
yanıyordu. Medeniyet aleminden 
uzak yaşayan bu adamlar, ken• 
dilerini bütün insanların günahı
nı sırtlamış sayıyor ve nedamet 
ilahileri okuyor, derin bir ıstırap 
içinde dua ediyorlardı • 

lıahiler ve dualar bitmek üzere 
iken seyyah da odasına döndü •• 

Bunları gören İngiliz mirala • 
yı Eberton bu adamların hala ay• 
ni şekilde ibadet ettiklerini söyle
mektedir. 

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

Sıİriyede zirai vaziyet 
hiç te iyi değildir 

HALEP, 2 - Suriyenin her lunmuş ve ancak 250 bin Jira te• 
tarafında zirai vaziyet çok fen?. min edebilmişti. Fakat bu para 
bir şekil almıştır. iki aydanberi ancak on beş gün evvel banka • 
beklenen yağmur bir türlü yağmı· dan alınabilmiş ve mühtaç zıür .. 
yor. Kışın ortasında kuraklıktan raa tevziine de bugünlerde baş • 
bütün mezruat kurumaktadır. lanmıştır. Paranın pek az olması 

Çölde susuzluk ve merasızlık ve çok geç verilı:::csi hiç bir fay • 
yüzünden her gün binlerce koyun da temin ede~emiştir. Hülasa 

§ Adolf Menju ile karısı Kat • ölmektedir. Bütün hunlara inzi - çifçi ve koyun sahiplerinin vazi .. 
rin Karner dargmdılar ve ayrıla • marn eden şiddetli soğuklar art • yeti çok feci bir ha1 almıştır. 

i KISA HABERLER 1 
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caklardı. Barışmışlar. ... · k tıgı ıçin ekinleri ~avurma ta • ~ ~ :f. 

§ Amerika polisi, Dolores del dır. Esasen geçen seneye nisbetle Meclisin bir tıY daha temdit 
Rio'nun iki miyon franga yakın An~ak yüzde otuz nisbetinde to - edilmesi ihtimalini geçen mek • 
elmaslarını çalan üç haydudu ele hum atan köylü ve çiftçilerin hali tubumda bildirmiştim. Bu tahırıiJl 
geçirmiştir. pek fecidir. tahakkuk etmiş ve cümhur reisi 

§ Silivya Sidney, yeni bir film Ve vaziyet bir müddet daha bir emirname ile meclisin bir af 
yapıyor. böyle devam edecek olursa önü - daha içtimaını temdit etmesiııİ 

§ Oskar Vayld'ın "Bunhuri,, i · müzde muhakkak bir kıtlık vuku- kararlaştırmıştır. 
simli eseri filme alınıyor. u gayri kabili içtinaptır. lktısadi Bu temdidin sebebi de M. poıı• 

§ Trader Horn filminin yıldızı buhran da gittikçe şiddetini art - sonun Cenevreden avdetinde~ 
Edovia Bot ağır hastadır. tırmaktadır. sonra bütct::!n tasdik eclilınf!J.1 

§ Emil Zolanın meşhur eserle- Maliye v~zareti zürraa yardım meselesidir. Ali komiser bütçe • 
rindenden Nana filme alınıyor. etmit yarım milyon Suriye lirası 

1 
nin son ve kat'i şeklini tasvip ~t· 

Başrolü Anna Sten oynryacak. ikrazat yapmak teşebbüsünde bu- tikten sonra mecli~ verifecektıt• 
~--~~~~~~--~~~""-~~~~~....._~--~~~~~~~~~~~~,__--=~~~~~~~......;.--::...-~~--ı~~~......;.-=-~~~ı:.... 



VAKiT 
7 Klounusani 1933 

Macarlar üçüncü j 
1• ' maçta da ga ıp · 

. Lig maçlaıının birinci devresi bilmek üzere 
F ~;-;~·ı;·;ı;ç·~······s·üı;y;·; ....... iY~YI ..... 4 .... : .. ··o , 1 

Adanada çok 
heyecan ı bir maç 

1ZMIR 6 (A.A.) - Mac~~ , .... cu 
Neınzetti takımı bugün uçun 
ınüıabakaıını kalabalık bir h~lk 
huzurunda Göztepe takımı ıle 
Yaptı. 

Çok kuvvetli olan macarlar 
zayıf bir kadro ile sahaya çıkan 
Göztepeyi daha oyun başlar ba.ı· 
lamaz tazyik altına aldılar ve u· 
zaktan çektikleri §Ütlerle 1 O da • 
kika zarfında beş sayı yaptılar. 
Bu müddet zarfında Göztepe mü· 
daf a:uı karma karışık bir oyun 
oynamakla beraber yapılan beş 
•ayıdan üçü kalecinin hatasından 
olmuştur. F or hattı da geriden 
yardım görmeyince bir varlık 
göıteremiyordu. GoUerden sonra 
kendilerini toplıyan Göztepeliler 
arka arkaya iki gol yaparak ça· 
lışmayı arttırdı, fakat iyi yer tu • 
tan Macarlar baska sayı yapıl • 
masma fırsat ve~ediler ve haf • 
taym 5 - 2 Macarların lehine 

·bitti. 
ikinci devrede Göztepe güzel 

b. ynama ve Macarlara · ır oyun o 
tehlikeler ihdas etıneğe başladı. 
Tecrübeli oyunculardan müte • 
!ekkil olan Macar müdafaası bu 

tehlikeleri bertaraf etmekte müş· 
•külat çekmiyordu. Bu devre Göz· 
tepenin bir golüne karşı Macarlar 
üç gol atarak bu üçüncü müsa • 
lbakayı da 8 - 3 sıalibiyetle bi • 
tirdiler. 

ızmlr lf g ma~ları 
JZMIR, o (A.A.) - Mıntaka 

birinciliklerine devam olunmut • 
tur. K. S. K. - Şarkspor 1 - 1, 
Türkıpor - Buca. 1 - 1, Altın 
ordu _ Altay t - 1 berabere 

kalınıtlardır. 

Ankara lfğ maçlıırı 
ANKARA, 6 (A.A.) - An. 

kara futbol ~ampiyonasına bugü~ 
lstn~ıa.ı sahasında İmalatı Harbı· 
Ye - Gençler Birliği arasında de· 

'\'am edildi. iki eski rakibi kartı • 
•la§tıran bu maç, ayni zamanda 
!atnpiyonanın neticesi üzerinde 
ıde tesiri olduğu için sahanın dört 
tarafı kesif bir kal'lbahkla çev • 
2-ilmitti. 

İlk maçı bu iki klübün ikinci 
takımları yaptılar ve 2 - 2 bera· 
bere kaldılar. 

Birinci takımlar maçına saat 
on beşte başlandı. Her iki takım 
S~k dikkatli, çok enerjik, çok 
i~zel oynadılar ve birinci devrer• bir • bire beraberlikle netice • 
erıdiı·diier. 

Hususi Adana muhabirimiz 

Vefa Bey ozu 2.., 1 yendiler yazıyor: 

Bazı futbol maçları vardrr ki, 
dedihodusu günlerce sürer. Mese• 

la lstanbulda, eski F enerbahçe 

Galatasaray maçları gibi. 

Liğ maçlarına dün ~vam e 'il · 
d. Hava. ~çık falcat ~oguk u. O • 

ı. haları da bu seneki lig mac yun sa ' -
larında ilk defa olarak çamurluy· 

di. . 1 • 
yapılan maçlar ve netıce erı §un 

lardır: 

Küçük takımlar 
~adıköyünde evvela küçükler 

arasındaki JI!açlar yapıldı. Fener· 

'lı.ı-=-.....,----=--- ~ 

da ya:)Jldı. Dünkü yazımızda F e · di. Fikretin çok akıllı ve sa3lı sol 

ne ha çenin bu maçı kazanacağı
nı yazmıştık. Netice tahminimiz 
gibi çıktı ve F enerbahçeliler sıf ı · 

ra karşı dört sayı gibi mühim bir 
farkla maçı neticelendirmeye mu· 

vaffak oldular. lki takım da bun· 
dan evvelki kadrolarını mu haf aza 

lu geniş pasları ile mütemadiyen 

ileriye akan Fenerlilerin tazyikin· 

den Süleymaniye kalesi hemen hiç 

kurtulmadı denebilir. Bilhassa i
kinci dvre Süleymaniyeliler için 
çok talisiz oldu. Kalecilerinin sa · 
katlanmaaı ve bir aralık kaleye 

ediyorlardı. Süleymaniye müda • kalecilikle alakası olmıyan bir 0 • 

f aasının ve haflarımn bütün gay • yuncunun geçmesi bu devrede F e 

nerlilerin çıkardıkları iki sayının 

·· ·"" çıkmasına mal oldu. 

Takaimdehi maçlar 
Takıcimde birinci maç Beykoz· 

la Vefa B takımları arasında ya • 

pıldı. Netice ikiye kartı üç sayı ile 

Beykozlular tarafından kazanıldı. 

Bundan sonra Beylerbeyi ile Ka 

sımpaşa karşılaştılar. Beylerbeyi 

takımı bir hayli değişmit ve düzel 

mitti. Güzel bir maçtan sonra ne -

ticeyi sıfıra kartı üç sayı ile kazan-

Burada da yekdiğerine rakip 

iki klüp var: Toroaspor, Seyhan 

spor. Bunlar da biribirini yenmek 

için çalııan iki kuvvettir. Fakat 

çok defa karıılaştıkları zaman 
gürültü, patırtı ile maçlar ne 

ticesiz kalır. 

Bu hafta §ehir stadyomunda 

gene karıılaştılar. lki tarafın 

menıuplarım, ihtiva eden keıif 

bir kalabalık vardı. 

Alkışlar arasında oyuncular 

sahaya çıktılar. Hakem Fener • 

bahçeli Sedat beydi. Oyuna haf • 

landı. Birinci devrenin beşinci da 
kikaunda T oroılular güzel bir a• 

kınla ilk sayılarını yapmıya mu• 

vaffak oldular. Oyun ıüratle de· 
vaım etmiye baş1adı. Fakat Toro

Fenerbahçe - Süİeymaniye takımları bir arada Vefa - Beykoz 

sun b'r'·~ç haftadır maç yapma• 

sı nefes ve sürat mukavemetini 

arttırmıf h. Hakimiyeti mahıuı 

... lıçelilerle Kasımpa§a küçükleri 

karşılattılar. Fener küçükleri ne • 
ticeyi sıfıra karfJ üç sayı ile kazan 
dılar. 

Bundan sonra arra Galata•aray-

·Be~ikta§ küçüklerine geldi. Bu 
kartılaşma hayli heyecanlı oldu. 
Galatasaraylrlar ikiye kartı üç sa
yı ile neticeyi kazandılar. 

B takımları 

F enerbahçe • Süleymaniye B ta· 

kımları maçı sıfıra karşı üç sayı ile 
Fener bahçe lehine bittikten sonra 

sıra ikinci kümenin en mühim maç 
)arından birine gelmişti. 

E ip - A a 'olu 
ikinci hümenin en ileride giden 

takımları Eyiple Anadoludur. Bu 
küme tampiyonluğuna en kuvvet· 

li namzet sayılan Eyip, Anadolu· 
da kazanırsa tampiyonluk yo· 

~nda çok mühim bir mütkül at • 

}atmış olacaktı. Karşılaşma çok 

h 11 oldu Birinci parti sayı • eyecan · . . 
sız bitti. lkinci partide Eyıplıler 

d h 
v basmaya başladılar ve a a agır . 

k b. yı kazanarak en mühım te ır sa 
k. 1 ·nı· yenmiş oldular. rn ıp erı 

F l:ahçe Sü!eyman'ye 
ener .. 
Sonuncu maç F enerbahçe • Su • 

. birinci takımları arasın 
leymanıye 

retine rağmen Süleymaniye müha 
cimleri çok muvaff akiyetaiz ve he 
ıapıız oyniyorlardı. Bu itibarla F e
ner kalesi üzerinde müessir ola • 
madıklarr cihetle bütün" byun mü • 
dafilerle haflara yükleniyordu. Va 
ziyet bu §ekli alınca Süleymaniye
nin, bütün hedeflerini kendi mü • 
hacimlerini beslemeye veren F e • 

En son Vefa - Beykoz birinci ta bir surette temin etti. Sık ıık hü· 

kımlan karşılattılar. Maç cidden cumlar Seyhan kalesini ziyarete 

heyecanlı ve zevkli geçti. Birinci batladı. Bu hakim oyun semere .. 

denede iki taraf birer ıayı ile be ıini vermekte gecikmedi. Devre• 
rabere kalmıılardr. Fakat ikinci nin bitmeıine sekiz dakika kala 
devrede Vefalılar daha gayretli ikinci sayılarını da yaptılar. Kır• 
ve muvaff akiyetli oynadılar ve 

Muhteıemin ı.ı.zaktan gö_nfudiii 
mızı sarıların müteessir oldukta • 

rı görülüyordu. Haftaym da bit • 
t1. 

ikinci devrede Seyhan sporun 

bu sayılara mukabele edeceğini 

taraftarları ileri sürüyorlardı. Fa· 

kat oyunun batlamasını takip e • 
den dakikalar bu iddiaları da 

büsbütün söndürdü. Yalnız penal· 
1an bir ıayı yapabildiler. 

T oroslular, artık büsbütün ha· 
kimiyeti ele almı§lardı. Akınlar 

ııklattı. Şiltleri kale direğinin 
üstünden ve yanından uyırarak 

geç.miye batladı. Bir sayı daha 
çıkardılar. Hele oyunun sonları 

Seyhan ıpor için pek talibıiz 
~eçti. 

Beykoz - Vefa maçından bir safha Bununla beraber T oroalular da 

fazla bir ıayı yapamadılar ve gÜ• 

rültü çıkmadan maç 1-3 Toroslu • 

larm galebesile neticelendi. 

haflarile çok işlek bir oyun oy güzel bir §Ütle galibiyet sayılarını 
myan Fener mühacimleri önünde yaptılar. Maç bire kartı iki sayı ile 
bir mucize yaratması beklenemez ve Vefanın galebesile bitti. . ~---_.- -

Maçların bugüne kadar netlcelerl 
Brrinci kı'imede 
.....,, .... 

Lacivert sarı formalı T oros 

sporlular sahadan taraftarlarının 

heyecanlı muhabbetleri ile ay • 
rıldılar . da~kinci devrede gençler, bir gol 

a Yaptılar. Bunu müteakip 
ien.çleı- kendi kendilerine bir gol 

= .. kaptanlığa Arif B. 
tar Bey, uınuını ~ 1 

Fcncrb:ıhçc - üç maç: 9 pu,·an (üç galibi) et) 
Pc~iktaş - tiç maç: 7 ,. (iki galibiyet, bir m:ığlOhiyet) Şimdi maçın dedikodusu hali. 

devam ediyor. Bunu da dinlemek 

maçı seyretmek kadar tatlı ve he· 

yecanlı oluyor. 
Y.~Pal'ak gene beraberligv in tees • 
•ua·· h Une sebep oldular. Oyun da 
b~t~uretle 2 - 2 Ye beraberlikle 

ı. 

Stlleymanlye ku lübil
nUn kongresi 

lll ıs!A-NBUL, 6 (A.A.) - Süley 
anıye terbiyei bedeniye yurd _ 

nun t l"k k . u ene ı ongresı Pr•enıbe .. n·· % gu-
d~ &~fa.mı. yurt nıerk~zinde akte
la mı,, ve ıdare heyetı ı-iyasetine 
k la.nbul mıntakaaı reisi lbrahinı 
eınaı Bey, umumi ki.tipliğe Muh 

.1. v Kenan Bey, aza ı· 
muhasebecı ıge · 1 
ğa Arif Beyler müttefikan seçı -

mişlerdir. . • 
k hararetli ve samımı 

Kongre ço etmiş ve 
bir hava içinde cereyan d 

l.k mazisi olan bu yur un 
22 sene ı d l · kar eş erı • 
eski emektarları genç .. .. -k 

"b l 1 yurunece ni olgun naıı at er e . . 
y~llar hakkında irpt etmışle~d~. 

K mu"nasebetile Gazı z. 
ongre 

~ . isi tsmet Paıa 
ne, yurdun hamı re . v b' 

.. · · Tekırdag me u Hz. ve F ahrı reısı I 
· t te • ıu Cemil Beyefendiye tazıına 

&rafları ekilmittir• 

Istıınbul~por - üç maç : 7 ,. (iki her:ıbcrlık, bir ~:ılibiyctı 
Sulcym:ıniye - doıt ınaç: 7 ,, (bir ber:ıbcrlik,bir galıblyeı,i~i m:ıAlubiyct) 
Ycfa - iiç m:ıç: G ., (Bir bcraberlik,bir galibiyct,birm:ığlı.'ıbi)et) 
Galatas:ıray - dort maç : h ,, (Oç mağlılbh·ct, bir galibi) et) 
Be) koz - dort maç : G ... (üç m:ığlObiyct, bir g:ılıbl) et) 

lf-

ikinci kı'iınede 

Eyip - dört maç : 12 purnn (<löı t galibiyet) 

ı\nndolu - iıç m:ıç: - tiki galibi) et, bir mağlubiyet) . • 
1 lilı\l - döıt maç: 8 .. (bir galibiyet, bir mağlıllliyct, iki bcrnhcre) 

'fopkapı - ÜÇ maç: 6 • (bir mağlObiyet, bir galibiyet, bir berabere) 

l\a ımpaşn döıt maç: 6 • ILİÇ mağlılbiyet, bir gnlibiyct 

llc\'lt·rbeyi - iiç maç: ~ ., tiki mağlubiyet, bir galibiyet) 

.ı\lÜnordu - fiç maç: 4 • iki mağlOblyet, bir berabere) 

İyi, temiz oynamak şartile To 

ros spor büyük muvaffakıyetler 

bekliyor. 

Eski oyuncu 

Hokey 
OXFORD, 6 (A.A.) -Buz üı• 

tünde Hokey maçında Fransız ta• 

kımı Londra takımını bire kartı 

iki ıayı ile yenmittir. 



Savıfa 8 

Kızıl Kartal 
VAKiT 

Sabık Amerika 
Cümhur reisi 

Harbi umumide meşhur Alman teyyareelsl 
Rlhthofen'ln Hatıraları 

NEW-YORK, 6 (A.A.) - Sa • 
bık Amerika reisicümhuru M. 

Coolidge, ölmüttür. M. Coolidge, 
iki üç haftadanberi hazımsızlık -
t&n rahatsız hulunuyordu. Ölü • 

ınün bir kalp hastalıiından ileri 
ıeldiği zannedihntktedir, 

Nakleden : fa. Tefrika N~ntarası : 5 

ladık, Bölkeyi yakından takibe 

batladık .. Hepimiz i hocamızın ıöz 
Bir "Foker" ile ilk 

uçuş 
leri önünde imtihana ıirm.ğe 

Pilot olduğum gündenberi, bir 
hazırlanıyorduk .. Dütman, hatla • M. Coolidge, Massachussets 

hükusneti dahilinde Northamp • tek arzum vardı. Tek kişilik bir 
harp tayyaresi ile uçmak... Ku • 
mandanın nezdinde yaptığım bir 
çok müracaatlar neticesinde, bu • 
na da müsaade aldım .. Kendi ü • 
zerinde dönen bir motör benim i
çin yep yeni bir feydi .. Hem kü • 

çüeük bir tayyare ile uçmak tuhaf 
geliyordu .• 

Bu Foker, yalnız bana tahıis e· 
dilmiı değildi,. Bir ba~ka arkada· 

ıım vardı .. Ben aabo.hları uçuyor • 
dum, o, öğleden sonra uçuyordu .. 
1kimiz ele, tayyareyi bozacak diye 

biribirinıizden endite ediyorduk .. 

1ki gün tecrübe uçuıları yaptık • 
tan sonra, düşmana hücuma karar 
verdik .. Sabahleyin, bc:ı nçtuır. ... 
Hiç bir dü!man tayyarnaine rast
lamadık .. Öğleden sonra .sıra ar· 
kad~ımındı. Fakat ak~am oldu • 
ğu halde bir türlü dönmiyordu .•. 

Nihayet geç vakit gelen bir haber· 
de bir Nieuportla bir F oker ara -
.sındaki mücadelede, Alman tay· 
yaresinin hattı harbin ötesine in-

rımızın üzerinde Kambre'ye doj • 
ru uçuyordu .. Yavaş yavaş, onları 

çeviı·dik .. Artık kurtulamazlardı ,. 
Onları, hatlarJmızm üzerine almıt· 
tık. Ric'at etmelerine imkin kal • 
mamıştı. Tamam yedi tayyare idi· 

ler. Biz, be§ tayy•re i~ik .. Bunlar 
lngHizlerdi, ikiter ki§ilik J>üyük 
bombardıman tayyareleriydi. 

Bir kaç dakikaya kadar dövüJe 

ba~lıyacaktık .. Bölke en önde gi -
ı.liyordu .. Aı·kasında ben vardırn .. 

Bölke 6onuncu İngiliz tayyareıine 

f:Ok yakla~mıflı .. Fakat daha atef 
etmiyordu .. 

Bana en yakın İngiliz tayyaresi, 
koyu renkli büyük bir tayyareydi. 

ton'daki ikaınetgahında zevcesi 
tarafından ölü olarak bulunmuş • 
tur. 

Cenubi Amerikada 
harp ve itilaf 
CENEVRE, 6 (A.A.) - Wa • 

altington' da toplanan bitaraflar 

l<omisyonu Bolivya .. Paraguaye ih· 
tillfına müteallik müzakerelerin 
seyri hakkında Milletler Cemiye • 

tine mal6mat vemıiıtir. 
Komieyon, muhaaeııaata Mhne 

olan ıahanın yakınında bulunan 

4 Amerikan hük4metinden Cha • 
Fazla dü~ünmcden üzerine yürü • co'cla kan dökülmeıinin önünü al• 
düm .. Ate~ etti. Atef ettim .• ·Hiç mak hutuıunda elbirliii ile çalıt • 
bir netice elde edemedik .. Maksa- malarmı rica etmittir. 
dım, onu arkadan alete almaktı •. 

Zira, ben, ha,ım gibi her iıtikame· 
le alet ec:!emiyordum,. Y •lnız ön· 
den ateş edebiliyordum .. Fakat in· 
gilizler, hiç de acemi deiilcii .. Ar· 

ttalya tle Arnavutluk 
arasında gllmrDk 

birli ti 
kasına geçtiğim takdirde mahvol&· 

LONDRA, 6 (A.A.) - Arna· 
riliyordu .. Şüphesiz, bu arkadatım cağını biliyordu., Bunun için etra· vutluk hUldhneti ile gümrük hir • 
Reiman olacaktı.. Çünkü, bütün fımda. dolaşıyor, hazan yolumu 

mek mecburiyetinde kaldığı bildi· 

tayyareler dönmüt, o dönmem itti. 
Arkadatımızı kaybettiğimizden 

çok müleeuirdik .• Fakat gece ya· 

rısı, aldığmıız bir haberde, Rei • 

man'ın, ileri karakollarımıza bir .. 

denbire çıka geldiğini öğrendik. 

Motörüne bir kur§un isahet et· 
miı, iki cephe arasına inmeğe 

mecbur olmuftu .. Ornda, makine -
aini ate9lemi9, yakmı!. Gece olun· 

ca bizim hatlara kadar ıürüne sü • 

rüne ilerlemiıti.. Bu suretle ilk 

"Fok.er,, tirketimiz iflas etmit ol· 
du .. 

Bir kaç hafta sonra, bize bir 
"F oker,, daha verdiler .. Bu sefer 

'de, makineyi ben kırdım .. Motöre 

&rız olan bir sakatlık neticesinde 

alelacele yere inmek mecburiye · 

.tinde kalmıfhm. Fal<at inctiğim 

yer, ~ok berbat olduğu için, ma • 
kinemden ancak bir yığın enka:c 

kalabilmitti .. Ucuz kurtulmuttum. 

DllşUrdüğUm ilk . 
ngJJfz t arya resi 

kesiyordu .. 
Ben, öteki tayyareleri dü.tünmü· 

yordunı .. Arkaclatlanna yardıma 

gelebiJirlerdi .• Yegane dütüncem 
"ne olursa olsun, bunu dütürme • 
1. . ' 'd. ıyım .,, ı ı. 

"Nihayet münasip bir fırıat gel • 

liii vücuda ıetirmek huausun • 
da ltalyaya atfedilen tasavvur •• 
niyetin Roma hük6metl tarafın • 
dan tekzip edilmesi çok iyi bir 
tesir yapmııtrr. 

Döviz kaçakçılığı 
di. Hasim, dosdoiru uçmaia bat·" BOKREŞ, 1 (A.A.) - Romen 
ladı .. Şüpheıb beni ıözden kay • milli banka.tının talebi üzerine 

betmit olacaktı •. Vakit kaybetme- potta umum müdürlüiü, 1933 i • 
. kinci kinumınun ltiriıtei ,Unün • 

den, pefine düttiim. Atq ettim • •• el •• b b ı k ı 
en ılı aren ecne t mem e et e • 

O kadar yaklatmııtım ki, az kal~ re ılderilecek taahhütlü mektup• 

•ın çarpqacaktık .. Filhakika, düt· lann potta ıifelerine açık olarak 
man tanaretinin motörü Ye per • 

Yerilme1ini eınretımittir. ,.Bu emir-
vanHi dunnuftu. elen mabat, bu taahhütlü irsali· 

Tayyare aallanmaia bqladı ••• 
Rasıdı artık ıörünmüyordu. Mit • 
ralyözü haYaya kalkmıı dunayor· 

du .. Her halde o da vurulmuttu •• 
Pilot iıe, bizim hatlann ıeiiıine 

inmekten baıka bir teY yapamaz • 
dı. Nitekim CSyle oldu. 

O kadar be7ecanlanıyor ye ... 

viniyordum ki, ben de mağlup et
tiğim dü§manın peşinden yere İn• 

m"kt ~ekinmerlim .. Acelemden u; 
ka.Lın fen bi r •t?..Za ~oçiri)cırrlum. 

tın Nvdekilmeden evvel muaye • 
ne edilebilmesidir. 

Romen milli bankaaı, tatbi • 
kını iıtedlii bu istiınal tedbir va· 
ııtuile d&vizlerin ecnebi memlo-
lcetlere kaçak auretlle ıönderil • 

•••İnin önüne ıecmek istemekte
dir. 

Serbest lrlenda'da 
•ntlho•>ol 

(~}':ı1en.Uek 
-7- ~azanr Matmazel Kler idavnat 

Bu direktör, otuzunu geçkin ve hafızası 
çok kuvvetli bir adam olacak 

"Cumartesi ıabah ıut onda 1 cak hayatımız hakkında tafıillt 
idarehaneme telofon ftliniz.,, vermiye batladı. O da di4er l•lip· 

O ,abah telefon ettim. Akşam leı· gibi benim husqsi hiılcrimlo 
ıaat on yediye idarehaneye gel • kat'i_yyen al•kadar oJmuyor ve 
mekli4im bildiriliyordu. idare • kendi kafuınca bir lu~yat çiziyor• 
halnenin bulunduğu bina m.,.hte • du. Resim ve musikiden hotl~ 
tem bir feydi. Şanzelize mahal • hoılan.madığımı bım4 IPTJPamıttı 
lesinin en güzel apartım,nların • bile. Onca ~birle.re ııidjp b\llun • 
dan biri. Artık böyle bir ınüe11e· PJak benim için en büyijk •..d•t 
ıse müdürüne emniyet etmemek addedilmeliydi. G•z limbuı ya .. 
mÜl'!ll~ijn nıü? Bir •••n•öre atla • kan kendi baıit zevklerinin be ,, 
dım. Mösyö Pervanşın dairesi hi nim için bulunmaz bir Madet o • 
zasına geldim. Kapının ü.ıerinde lacağına emin<Ji. MPıyp Alekt•n· 
"Vurma.dan &iriniz,, djye bir lev· dr hNta bt.kıcıhk ~kle mca· 
ha aıılmııtı. Girdim. Bir intiıar ut olacaiıına kanaat ıetirmi§ti. • 
salonunda gayet güzel iki kadın Sinemacı da hittabi beni sinem• 
birer koltuğa otunnuılardı. Bu yıldızı yapmıya kalkı9tı. 
ıüzel kadınların yüzleri ifadeıiz· Dayanamıyarak dedim ki: 
di. Bakıtlarında bir durıunluk - Fakat yüzümde biiyük hir 
hali vardı. Bir taneıi yetil elbi.. intizamaızlık Tardır. Sinema ak • 
ıiymiıti. Çini göıleri, lU'~srcık triıliği edemiyeeeğhni zannedi • 
saçları, boyalı 1anaklan, vardı. O yorum. Buna ne dersiniz? 
teki kırmızıydı. O kadar ıüzel - Adam sen de, bunun ehem 
olmamakla beraber kendince tiir Jnİyeti var mı? Galiba dikkat et· 
cazibeıi vardı. lkiıi de ajızların• memişsiniz. Sinemacılıkta mu
dan kemikleri alınacak kipekler vaff akıyet göıteren artistlerin 
gibi bana fena fena haktılar. fıepsi mütenaıip endamlı deiil • 

Onlann möıyö Pe"a..,tan iıti dir iti .. Meseli Elmir Votyeye 
yecekleri ite talip çıkınakbi"'l • bakınız. Ağz, sarpıktır. Suzi Ver 
dan korktukları anlatılıyorclu. nonun renginde kandan eıer yok· 
Bir çeyrek saat kadar ıeçti. Son· tur. Marael $antala gelince, çe· 
ra dipteki kapı açıldı, yeıil elbise· neıi çarpıktır. it güzellikte de • 
1i madam k.otarak İçeri ıirdi. Ka ğil hususi istidattadır. Bu istida .. 
pı k•pandı. KJnnqı elbiteli ma • dı ben ıizde aörüyorum. Filha • 
d&JD bir tarafta tJrnaklarını te • kib. b•zı küçük ooktaı.r.. aynca 
mizliyor, · w er taraftan beni dik.. ehemmiyet verilmek iıler. Mete • 
kati• ıüz~ .... :rdu.

1 

Osı dakik• ka • li yürüyüf.. Bacaklann duru~u.: 
dar geçtikten ıonra kapı a.çıldı. Hele ayaia kalkınız bakayım da 
Y eJilli dıtarı çıktı kımuzdı rirdi. görelim.. Elimden tUtarak beni 
!çerden kahkahalar duyuyordum. pencereye kadar ıötürdü. Pence

Nihayet ııra.m ıeldi. Koyu reye ark-.ını ~eYirdi. Ziyayı yü• 
renk mobilyeli bir oda.. Möıyö züm~ dojru çarptırarak nıret • 
Pervantın koca bir yazıhanesi ti: 
var. Maamafih üzerinde kilıttan 
eser yok. Direktör hafızası çok 

ıağlam bir adam olacak. Otuzu • 
nu geçkin bir adamdı. T cmıbul 
yanakları, mavi gözleri, kıvırcık 
ıaçları varclı. Diıleri ıağlam ve 
muntazaın, tedaıı dolıun ve ca • 
zip. ilk aöz olarak dedi kj: 

- Naaıl, küçük doıtum .. O 
iındat ilanını gazeteye dercetti • 
ren siz misiniz? V aziyetinizi ba· 
na lutf en izah eder misiniz 1 

Maauından kallanııtı. Benim 
oturduğum koltuiun yanındaki 
koltuğa oturdu. Ben evvelden 

hazırla.mıt olduğum hikayeyi 
r, :;r Jcm'ye h~lndrm: 

- Karşıki eve töyle dikkatle 
bakınız .... Tamam. Çok rijzel •• 
Gözleriniz dar bebekli yetil göz· 
)er; fotojenik ,eyler. Şimdi bir 

de bacaklarınızı görelim. Etek • 
lerinizi biraz kaldırınız bakalım. 
Üç adr.m ileri... Üç adım geri .• 
Şöyle yana doiru dönün .. Etekler 
biraz daha yukarı .. Çok ili .. Yü· 
zünüzü f u tarafa dönünüz, baca· 
ğınızı geriniz. Dizinizi biraz bii • 
kün .. Tamam tamam .. Vücut ra· 
yet müsaittir. Emsali nadir bulu-
nur. 

Ate~ meyo:ia.nmd~ niftl ı talimi 
yapıyorduk Herke~ kendine ko • 
lay gelen fekildc talim yapıyordu. 

lngiliz tayyaresinin etrafına bir 
sürü asker üşü§mü9tü .. 

Tahminim doğruydu.. Rasıt ve 

ı -Çol c.ı.;ıp , )~JH!-°'C cckmj~ 
DNBLIN, G (A.A.) - M. c!.. .,e~ta~ıt bir kadınım. ~imdi s:ıa -

Vll\ern dün akşam üıtü açık bir d~ taharrisindeyim. MüGaadeniz 
le ben de size bir teY sorayım .. 

Mösyö Pervan9, bu ıuretle tam 
bir ıinema. direktörüne terettüp 
cde-r.k ' " .rfc~· i yl'pt1k\3.tı .$QOr~ 

t ekra i· ) u.nnııa cLurcJ.\ı . f ._tı.t bu 
e;ef er ~limi i1'i eli aracına aub. 
Artık muhavere batka bir mev • 
zua intikal etmek istidadını gö .. 
teriyordu. Şimdi, hem bana yiye· 
cek ~ibi bakıyor, hem ıöylü_yor • 
du: 

Bir ak~m o ıvcl hepimize birer Pilot yaralıydılar. Ra!'lıt hemen öl- di j i bh· nutukla intihap mücalesi-
ta~re vcr1lr.1 :,._ ti .. Bcl!~e, bizimle dü. Pilot İ:;c, ht.ataha:ıey~ !mHı · · l 

yerde yapılan bir içtimada sC:l le • 

.u- ~! :>.ç:n~~ır. 

gru,ı:> halinde bir uçu§ )apmak i6~İ · rıl:ı·!:e:1 C:Ei.L h;!ı: :::ılarımızm tr. "!· l\i. <le Villera, bu nutkunda de · 
yordu .. Hepimiz henüz müptedi z;ula:·:.1a gidip lıireı· taf küy.d\;nt.. mittir ki: 

idik, ve Böfüe'nin GÖZl'!rini biı· ha· Mert~esine dövütmü!lerdi. H Yakında yapılacak intih:ıbat· 
vari sözü gibi dinliyorduk. Karugaha ~öndüiüm zam.~n ı la l:a~~ndı3ımı:z takdirde krala sn 

Erteıi iÜnÜ 1916 senesi Eylulü· Bölke ve L'.rkadatlarım yemektey· dakat yeısıini hakkındaki kt.n;.ın la 

nün 18 inci eünÜydü. lnailiz tay • diler .. Bölke geç kalı~ımın sebebi- yihası ayan m-:?~l:sinin muhalefeti-
ni :;ordu .. M'1.§rnro.ne bir vaziyetle 

yarccileı-i biı· çok uçuf yapacaklar· ne rağmen kflnun halini ve k:ıvvc· 
dı. Biz de hazırlandık, kalkmadan zaferimi anlattım: tini alacaktır. 
evvel, Bölke bize bir çok naıihat • - Bir tayyare dü§ürdüm de.. "Krala, :;adakat yemini ilga 0 • 

Fakat kimac aldırm~dı. Çünkü lununca, serbest lrl&nda dahilinde 
)er verdi. Ona körü körüne inanı · hepGi de ayni ~eyi yapmıtlardı ••. 

d k sükun avdet edecek, 10 şencden yor u ·• Hep birer tayyare dütürmü.!lerdi . 
Havaıanlı. havalanmaz bı"r du·· !il beri çok fena ve fliktli bir s11rettc ' • · O gündenbcri, Kambre'nin Üze· - ... 

man filotillası ile kartıla9tık. tık rinc hiç biı· l:ıuiliz tayyaresi g~l • ayrılıp bölünmüş olan milli kuv · 
evvela, düfmanı Bölke görmüştü . meğe cesaret edemedi. 
Bize itaret etti •• Manavreyi de an• l (Devamı varJ 

vetler de hiç füpheaiz ıene bir an~. 

ya ıelec.ektir. 

Nic;in ilan veren bir kadınla ali. • 
kadar oluyoraunuz? MalW.. ya 1 
ll&nım vaziyetimi tamamile anla· 
tıyordu. 

- Neden alakadar olmıya • 
cak mı~ım 3üzelim... Dün,ya hali 
bu ... Belki hiç umulr.nadıiı halde 
&izinle uzlaşır ve saadeti bulu • 
rum. B;;Ln~ ba,ııµdan ıe~enleri 
nnlatıxJ,amı söyledi. T•failat iıti "' 
yordu. Kanaat g~tirıncsi İftİD as· 
len Bordolu olduğunıu ~n!atlım, 
pevinçlc bağırdı: 

- Ne Ala fey! .. Ben Bordoda 
doğdum. A~len cenupluycm. De • 
aenize, bir hemşeri ile kaT!tlaşMıt} 
bulunuyorum. Anlatınız bakalım. 
Anlatınız .. 

Sözüm bitince kendisi ile ola· 

- Anlatıldı. Size bir miktar 
ıinc-ma y:ıptırırım. Evveli kijçü• 
cük bia· rol alınınız, sonra büyiik 
bir rolle i~c at.lırız. Bakayım 

hangi fi}md: sizo ilk vnzifeyi 
vermeli .. B ele durunuz .. "Mer 1 

2:ımh<lklar,, iihııia.del:i rolü alsa· 

nı;: f~ı-3 o!r.-ıaz de iil RJİ? Tam si· 
~c le}·s!; bir rol, no güzel olur • 

Elimi 9pl\1, dudakJarıına ar• 
ısıua baktı, 'onra eJimi bırakma" 
dan dedi ki: 

._... Geliniz tize fot.cğraf bl • 
Jebi,.onurnu göatereyiaı. 

( Devanu var l 
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Galatasaraylılar 
Yahut 

VAKiT 

Viyanada 
Sayafa 9 

lnegöl Mektubu 
···-······---.. ························· 

Bir futbol 
tekerlemesi 

Beynelmilel tagauoi 
vepiyano müsabakası 

Şeker fabrikası için· 
düşünülecek bir yer 

Hacıyvat _ Sen ne dersin, Ga· ı memleket sporu, memleket genç -
Jatuarayldarın bu iıine Kara • liği değil mi?. Ben im için hepsi bir 
röz?. dir .. Eğer mümkün olsa Hacıyvat, 

Karagöz - Ne diyeyim Hacıy- Ben, memlekette ne kadar klüp 

vat?. "Düımez kalkmaz; hacı • varsa hepsinin renklerinden mü 

Yatmaz!,, Yahut ki "Kendi düıen rekkep bir forma yaptırır, onu 
•ilamaz !,, derim!.. 1 şiehanımınarBıbtıpkcaiala 

liacıyvat - Lakin Karagözüm, tıpki alaca yamalı bir hırka gibi 

Onlar düşmemişler ki · · · Onlara sırtıma geçirir ve bu suretle bunla
E~ref Şefik çelme takıp düşürmüş rm hepsine karşı da ayni sevgiyi 

'diyorlar!., taşıdığımı gösterirdim . 
Karagöz - Tam on bir kişi, bir Hacıyvat -Ah, Karagöz, bu ne 

tek Etref Şefiğin çelmesiyle düşe· güzel fikir, ne güzel fikir! .. Fakat 
cek hale geldikten sonra artık ha 

sen gel de bunu bizim evdekilere 
kendileri düşmüş, ha başkası dü· anlat! Mesela geçen akşam sofra· 
şürmüş ... Yani ha hoca Ali,, ha A-

da misafir de vardı, utandım, tam 
li hoca .. Yahut ha Leblebi Meh · 
rnet .. Ha Mehmet Leb!ebi ! .. 
Hacıyvat - Fakat Karagöz, ~u

nu da inkar etme ki: Düşenin dos· 
tu olmuyormuş vesselam ! 

Karagöz - Ona şüphe mi var 

Hacıyvat?. Düıenin dostu olsaydı, 

timdi ben de komik Şarlo gibi, Ha· 

hindi dolmasının yanı sıra masaya 

tabak tabak havuç turşuları ko · 

nunca bizim oğlanla teyze hanı~, 
suratı asıp eHerinden kaşığı bırak· 

hlar .. 

Karagöz - Sebep ? . 

Hacıyvat - Çünkü ortadan iki~ 

rold Loyt gibi milyonlar içinde ye yarılmış havuçlar, tıpki Galata
fink atardım! Bereket versin Ha- sarayın sarı - kırmızı formasına 

zu:na ..• Son günlerde bizi adam ye- benziyormuş .. Sonra gene Kara · 

l'İne koydu da yeniden perdeye çı- gözüm, haddin varsa bizim evde 
kardı!.. ispanagın, taze baklanın üzerine 

Hacryvat - Karagözüm, bu Ga· yoğurt dök! 

ll\tasaraylılar yeniden canlanamaz Karagöz - O neden?. 

laı· nu dersin?. Hacıyvat - Neden olacak? ... 

I<aragöz - Tabii canlanırlar .. Vefa - Kumkapı formasına ben· 

El oğlu kö~ede bucakta hiç yok - zediği için her ke5 de suıat bir lm· 
tan, ortaya ne futbol takımları çı· rıf !. 
kanyor da, onlar Beyoğlunun l'Ö· Karag~z,,~ H~cıyvat, bak onun 
beğinde ve eıki kuvvetli temelin daha antikasını söyliyeyim, ben 

üzerinde yeniden niçin canlana • sana: 
ma!mlar?. Eski bildiğimiz, o, ci· Geçen gün ben, kıı günü ev

hana şan veren Galatasaraylılar de taze yumurta yiyelim diye, çar· 

gökten zembille inmemişlerdi ya!. şamba pazarından iki tavukla bir 
horoz almıştım .. Tavukların ikisi 

Hiıcryvat - Hay ağzını öpeyim 

Karagöz, doğrusu mahzun kalbi · 
ıne su serpmi~ oldun! .. 

K ragöz - Ne o?. Anl~ştlan, 
galiba sen de Galatnaaraylr olma· 
lısrn?. -

HacıyVat - Hayır, Karagöz, 
beıı d ·ı· d k. egı ım amma. bizim ev e ı · 

de düz beyaz, fakat horoz simsi -

yahb ... 
Hacıyvat - 1biği de siyah mıy

dı?. 

Karagöz - ibiği !>iyah olur mu 

canım?. Vücudu simsiyah, ibiği 
de kıpkırmızı .. 

Hacıyvat - E, sonra ? . 

Viyanada 1932 senesi "Eğ -
lence haftaları,, esnasında yapı • 
lan taganni ve keman müsaba -
kasına 42 memleketten gelen 700 
kifi iştirak etmişlerdir. O zaman 
elde edilen büyük muvaffakiyet 
Viyana "Eğlence komite,, sini 
1933 senesinde de 26 Mayıs tari
hinden 16 Haziran tarihine ka • 
dar sürecek bir taganni ve piya • 
no müsabakası yapmağa teşvik 
eylemiştir. Müsabaka Viyana. be
lediye reisinin himayesinde bulu· 
nacaktır. 

Bu sene de beynelmilel jüri 
reisi Opera direktörü Klemens 
Krauss'ın riyasetinde bulu • 
nan icra komitesi iştirak şeraiti • 
ni ilan etmiştir. Taeanni müsaba
kası opera ve konser tagannisi 
gruplarına münkase.m olacaktır. 
Piyano müsabakasında, jüri la -
rafından tayin edilecek klasik ve 
muasır piyesler çalınacaktır • 

Müsabakaya iştirak edenler en 
çok 30 ve piyano müsabakasında 
en az 16, taganni müsabakasında 
İse en az 18 yaşında olacaklardır. 
Daha genç piyanistler müsabaka 
idaresinin müsaadesile müstesna 
olarak iştirak edebilirler, ancak 
kendilerine mükafat itasında bir 
çok kayıtlar dermeyan edilecek · 
tir., 

Mükafatlar için Viyana beledi -
yesi tarafından geçen sene olduğu 
gibi 20.000 Avuslurya şilini veril

miştir . Bundan maada hususi ze -
vat tarafından verilmiş gümüşten 
mamul plaketler, diplomalar ve 
mük- fatlar te\•zi edilecektir. 

Müsabaka "Viyana eğlence haf
taları,, esnasında yapılacağından 
İ§tirak eden ecnebiler Viyana mu· 
sikişinas1arının tertip edecekleri 
en kıymetli konserleri dinlemek 
fırsatını bulacaklardır. 

Müsabaka geçen sene olduğu 

gibi Viyanada 7 inci dairede 
Messepalast'ta çalışan Viyana 
Eğlence Komitesi (Wiener Fes • 
tausschmıs) tarafından tertip edi
lecektir. 

Şimali Amerikada 

INEGÖL 3 (Hususi) - Mem · 
leketin bazı yerlerinde yeniden 

kurulması düşünülen şeker fahri· 

kaları için münasip mahaller aran· 

dığı ve hü meyanda Karacabeyde 

tetkikat yapıldığı işitiliyor. Müte

şebbislere bu işe çok münasip ma· -halleri olan kazamızı hatırlatma -
yı işlerini kolayla~hracağı için fay 
dair buluyol'um. 

Biı- şeker fabrikası için her şey
den evvel pancar tedariki mevzuu 
bahis olduğuna göre kafi mikdal'· 

da pancar yetiştiren ziı·aat mmta
kaları ilk hatıra gelen çarelerden -

dir. Tahmin ve tespit edildiğin~ gö 

re bu hususta mıntakamız birinci 
dereceyi haizdir. İnegöl ve Yeni . 

şehir arazisi hemen kıimilen ova 
ve rütubeli daima muhafaza eden 

bir toprağa malik olması itibarile 
pancaı· ziraatine pek elverişlidir. 

Bugün pazarlarımızda mebzulen 
görünen ve teneke:erle on on be13 

kuruşa satılan pekmez pancal' pek 
mezidir. Pancardan pekmez cıka

rnnlarm iddiasma b21kılırsa her 

Türk sofrasında mutlaka bir tabak 
çık bulunması şart olan pekmezin 

son senelere kadar münhasıran Ü· 

zümden alınması ve pancar ekil . 
memesi bir ziyan imiş. Beş on se-

nedenberi bc.ğcılığm sönmesi hal
kı tatlr ihtiyacını hl'~ka maddeler-

den ahnıya sevketmiş ve nihayet 
yegane pekmez memh~mı pancar 

ela buJmu~tu. Şeker istihlakinin 
gittikçe azalmasına pancar pekmP. 
zinin ~ebep olduğu iddiasını pek 
yabana atmağa gelme.:. Tarlasın· 

da çeşit olsun diye mesela bir dö
nüm pancar eken bir çiftçi evinin 

tatlı ihtiyacını temin ettiğinden 
başka harçlık çıkaracak kadar 

da pazarda satabiliyor. Bunları 
yazmaktan maksadım tarlalarımı

zın pancar yetiştfrme kabiliyetini 
ifadedir. 

Söy]enildisine göre bir şeker 
fabrikası için senede elli altmış bin 
ton pancar lazımmış, yapılan kuv-

bir faaliyet sahası açabilir. Hasıh 

birçok cihetlerden kazamızın biı 

şeker fabrikası için çok elveri"li 

bir mmtaka olduğunda şüphe yok 

tur. r 

Burada bu sene açılan orta meli 

tebin birinci sınıfına yüz talebe 
kaydedilmiş ve başka mektepler· 
de olmyan ta)ebenin müracaatı ü

zerine ikinci sınıf ta teşkil edile -
rek mevcut yüz on beşe çıkmıştır. 
Orta mektebin işgal ettiği bina iki 
sınıflı eski bir mekteptir. Yalnız 

bu sene için orta mektebe tahsis 
edilen bu binanın hademe odasını 

da sınıf yapmak zarureti hasıl ol· 
mu~tur. Bu suretle mektebin ill: s 

nesi pek sıkıntılı bir halde geçmek 
ledir. 

Gelecek sene iiçüncü sınıf l 
te,kil edileceüi ve birinci sınıf t"' 

gene ilci şube olacağı muhakk 1 

olduğundan mektebin önümüzde 

ki ders yılında burada kalm;umiı 
imkan görülememektedir. Veka 
letin tensip edeceği esaslar dahi-

linde bir orta mektep binası in 
edileceğine dair edilen taahhüt • 

lerin ifasına doğru atılmış bir a· 
dr.m da olmadığından mektebin 

vaziyeti endiıı;eler uyandırmakta· 

du·. Mektebin muallim kadrosu ela 

tamamlancı.mı:ı.mışhr. Müdürle be· 
rabel' dört muallim tayin edilmi§ 
oJup Fransızca, resim, biçki, be
den terbiyesi ve musiki deraleri 
vekaletle idare edilmcktdir. Mü

temadi te{ebbüslerle açılmasına 

muvaff akiyet hasıl olan bu yeni 

irfan miiessesesinin bina ve kad

ro noks~nları aJakadarlarca te -

min edilerel< vaziyetini kuvvet • 

lendirmeleri çok şayanr temenni· 
dir. 

leriıı b" ı~ ır tı:ısmı dehsetli Galatasa · Karagöz - Sonrasr, bizim ço • 
ra.y ta fi · .. · ·· · h b" ra ısı .. Son vazıyet uzenne cuklar orozu görür görmez, a • 
ır gör.. ·· man biz bunu istemeyiz aldığın d.. ..en acırsın!. Evde kaç gun· 
ur hantlllın ağzını bıcak ac:mı • yere götür! Diye kıyameti kopar -

Yor, küçük k - d' .. .. r.ıasmlar mı?. 
) • I:i!ın kaç aecc ır goz · 

WASHiNGTON, 6 (A.A.) _ 
Mesai federasyonu reisi M. Gre • 
en'in beyanatına nazaran şimali 

Amerikada ;;endika teşkil etnıis is
çiler haftada 30 saat çalışına ~s~
lünü kabul ettirmek maksadile u • 
mumi grev ilan etmek niyetinde _ 
dirler. 

vetli tahminlere göre İnegöl ve Ye 
nişehir ovaları yüz bin ton pancar 
istihsal edebilecek kabiliyettedir. 
Bu itibaı·la lnegölde kurulacak bir 
fabrika için "Uşak fabrikasının 

Kasabamızda bir kaç sene ev

vel sabık kaymakam Raşit Be • 

yin teşebbüsile açılan memurin 

klübü biı- kaç memura oyun yeri 

olmaktan başka bir işe yarama • 

mıştr. Son günlerde k1übün yeni • 

den ihyası düşünülmüş ve hüku • 
metten müsaadesi alınarak resmi 

mahiyet verilmi~tir. Ancak oku • 
d w • 

ugumuz nıztıı'mnamesi azaları 
erıne uyku . ::. Hacıyvat - Niçin ? . 

"'" aırnıiyor ! . ı k b h n.nragöz: _ 
1 

. d Karagöz - Niçin o aca , u o· 
ha dün görd" Yı .amma, b~n · a ... - roz Karagümrüklü ! .. Ortaya yeni 
lan uın, sızin ortanca og· çıkını" gayri federe bir klübe men-

ın boynu d A • ~ 
hir boı:n.n h ... n a sarı - Jacıvert sup horozu biz istemeyiz diye! .. 

J~ agrvard k 
lJ ı.. lınnn iy· uere a .. 
CIBCiyVat - .. 

ae L• • Canını Karagoz,, Osman Cemal 
n oızırn evd f 1 

Sarı -kı:r e orına nıı ararsın? J _____ _,__,...,__,... ___ ~ 

Yetil - bernızı ... San - lacivert .. C H. Fırkası kongresJ 
Yaz ••• Beya h • 

Hepsi bizde! Küçük z - sıya . KÜTAHYA, 6 (A.A.). - C. 

ingllterede işsizlik 
LONDRA, 6 (A.A.) - Birinci 

Kanunun 19 unda işsizlerin mikta 
rı 2. 723.283 kişi olarak tespit edil
mi~tir. 

Bu yekunda ikinci teşrinin 21 
ine nazaran 76.519 kişilik bir azal 
ma vardU'. 

tarı k kızla. anası F k vilayet kongrcsı 15 Şu· 
ı... • - ırmızt bağlarlar D t H. ır ası k 
oeyle bü .. k o'") . ·· ama batta yapılaca tır. Mu@solini Ö)\SÜzler 
taka yu g an, sıya.h - beyaz U AK 6 (A.A.) - Uşak C. yurdLı 

rlar •• Ortanca rnaht 
1 

Ş ' ·
0 

ı-1': .. ocak ve na· 
z . um a tey· H f rkasr 16 j\usur 
esı sarı - lacivertten fa§ 1 . ı 1 . hitam bulmuş ve ROMA, 6 (A.A.) - Arnoldo k rnaz ar.. biye kongre erı k .. 

aı·agöz - Al bizden 0 k d k 'd heyetini seçme uzere Mussolini ökıü2ler yurdu kraliçe· Ha. a ar aza ı are d" 
cıyvat ... Bizimkiler de tıpk" .. .. hhaslar gelmitler ır. ve prenses Maris hazır oldukları 

le B ı oy- mura d .. Kütahya 1 . l 
... akaraın, ayni evin içindn. k' Umumi kongre un . halde tantana ı mera:ıım e açıl -

trı · '" ı· . B · rıyase • 1 Vefalı, kimi Süleymaniyeli kı· meb'usu lbrahım eykın .. aka. mı~tır. 
ııı· u ' - g· o mun 1 ·ı P d h ı naliçli, kimi Beykozlu... tinde toplandı. ır ç . idaresi Kra içe ı e renses yur un mu -

li d kaza heyetı telif salonlarını gezmişler, hüyiik 
acıyVat - Ya sen Kara .. §a an sonra şeker 

tiiın go · sabık Antep meb'usu ve müessesenin mükemmel bir suret-
' sen hangi taraftansın?. f b "k .. d.. .. umumisi Rem - l t t' edilmi~ olmcı. ıc .. _ .. a rı ası mu uru . . I k te yapı nıış ve er ıp y • 

yaptığı gibi,, uzak mıntak~lara git 
meden tedaı-ik edebilecek vaziyet 
mevcuttur. 

Bir şeker fabrikasının ehemmi -
yetli unsuı-lardan biri olan su me . 
selesi de buraaa düşünülecek bir 

nokta değildir, müteaddit çaylar 
dereler ve nihayet bunların birle
şip te bir ırmak halini alan yazın 

bir çok kuyut ve şuı·uta tabi kıl • 
dığmdı-.n bütün memurları çerçe .. 
vesi içine nlacağr şüpheli görünü· 

yor. Yakında yapılacak lcongred ... 
nizamnamesinin bazr maddele • 

rini değiştirmek ihtimali vardır. 
>[. 

Kasabamızda patlamış otomo· 

bil lastiklerinden yeni bir nevi 

ayakkabı İmal edilmeğe ba,lan • 

mışlır . Lastik tamircilerinin ya • 

prştırma suretile meydana getir • 
dikleri hu ayakkabılar ucuz ve 

dayanıklı olması itibarile hafif 
ayakkabı giymek zaruretinde o-

lan fakir halk tahaakları tarafın
dan pek fazla rağbet görmekte -

dir. Bu lastik ayakkabılar yerli 
deri sarfiyatına menfi bir tesir 
yapacağı hatıra gelirse de bu it 
için harice para gitmediğinden 
milli iktısada zarar vermesi mey • 
zuu bahsolamaz. lci -~aaO'& - Hacıyvat, bilirsin zi Beyin riyasetinde 1 ~ıtı 0

• ~ra sından clolayı fırka .katibi umumi· 
•e' beıı öyle ıenin gibi yanar dö . gençlerden te•ekkiil ettı. Vılayet ·ı·nı' tbrik etmişlerdır. Hamdi 
., l' d .. ·ı· ır ·ıd· " 

egı ırndir. Memleket k]übü , kongresine da 9 kişi seçı ı. ----------------------------------------------

en kurak zamanlarda bile kurumı 
yan sular vardır. Uşak şeker fahri 
kasının bu cihetten nasıl sıkıntılar 

geçirdiğini ve bir mikdar su icin 
binlerce lira sarfettiğini düşünÜr
sek bol suların fabrikaya bir ni • 
met olduğunu kabul etnıek laz:rm
dır ki, mıntakamızda bu husus te

m in edilebilir. Bunlardan başka 
burada o;·m:ınların bulunması fab 
rikanın ağaç ihtiyacını ve ambalaj 

için lüzumu olan tahtayı kolaylık 
la temin edebilir. Fabrikanın mu· 

attal kaldığı zamanlar keresteci • 
lik bile yapabileceği gibi burada 
ı:neyvanm da bol olması fabrika -
ya ispirto istihsalinde daha vasi 
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HikAye Bir Sürpriz Nakleden 
fa. ~ o Mem!e ~t Haber1€rfi o 
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Cemile telaşlı telaşlı "Amba • 

sadörn a girdiği zaman, Neclayı 

hesap verirken gördü: 
- Necla, affet, seni beklet -

tim .. Fakat biliyorşuın .. 
- Zarar yok canım .. Vakıa yal

nız pek sıkıldım amma hiç olmaz 
sa senin mes'ut olduğunu dü,ü -
nerek müteselli oldunL. 

- Bilsen Necla kendimi ancak 
dört senedir yaşıyorum zannedi -
yorum, yani Liltfi ile tanıştığım 

gündenberi, •. 
- Peki amma, kocan da fena 

adam değil. .. Niçin anlatamıyor • 
ıunuz?. 

- Necla böyle şeyler bilmem 
ki anlatılabilir mi?. insan kan 
koca hayatı yaşarken öyle küçük 
küçük şeylerle karşılaşır ki, hun· 
ların hepsi bir araya gelince mü -
him bir yekUn tutar. Hamdi, me
sela benim hoşuma giden bir şe· 
yi kendisi beğenmezse bana al -
maz .. Ve işin tuhafı üstelik de ho
şuma giden şeyin lüzumsuzluğunu 
da ispata kalkışır .. Mesela, bu se· 
nebaşı hana üçyüz liralık bir kürk 
aldı .. Fakat bunu, yalnız benimi -

çin değil, "kansına üç yüz lira -
hk kürk almış,, desinley diye yap
tı .. Buna mukabil çok hoşuma gi
den bir ağızlığı "cıgara İçmek ka
dınlar için ayıptır,, diye almadı .. 

Ha ... Necla, hediye dedim de ak
lıma geldi. Bana, Liitfi bir hedi

ye almıJ, gönderecek, geçen se -
f erki gibi yaparsın değil mi ci -

. ? 
cım .• 

- Elbet canım .. Kocan sorar· 
sa ben gönderdim derim .. Amma 
nedir bu hediye?. 

- Vallahi ben de bilmiyorum. 
Bir türlü söylemedi .. Sana, dedi, 
bir sürpriz yapacağım .. 

- Geçen ıene küçük bir el 
çantası aldığını hatırlıyorum, a
caba bu sefer de böyle ... 

- Yapma Necla... Ne yapa -
yım, zavallı çocuk fakir, elinden 
geleni yapıyor •. 

- Peki cicim, darılma.. Bilir
sin ki ne istersen yaparım .. Hay
di şimdi gidelim .. Geç kaldık . 

Cemile eve geldiği zaman k-0-
caum sofraya otururken buldu: 

- A .... Dedi, geçikmişim .. Af • 
federsin .. Necla ile lafa da1mışık.. 

Ve o gün nerelere gittiğini en 
hurde teferrüatına kadar uydura· 
rak kocasına anlattı .. 

Bu aralık kapı çalındı .. Hiz • 
metçi elinde küçük bir paketle i
çeri girerek, Cemileye uzattı. 

Cemile paketin üzreinde kendi 
ismini okudu.. Kocası: 

- Ne o?. Dedi, bir hediye mi? 

- Bilmem •.• 
Cemile içinden, büyük bir kor

ku geçiriyordu.. Paketi sinirli 
parmaklariyle açtı.. içinden, pek 
zarif ve albn itlemeli bir kadın 
ağızlığı çıktı .. Kocası, aiızhğı al
dı, baktı 

- Doğrusu çok gÜzel bir ağız~ 
Irk.. Hem de oldukça kıymetli .. 

Cemile az kalsın çıldrraca.kh .. 
lçinden "ya rabbim, diye düşünü, 
yordu, bunu muhakkak Lutfi gön
dermiştir •• 

Fakat ne deli çocuk?. Hiç bu 
raya gönderilir mi?. Şimdi ne ya
pacağım?.,, Hem LUtfinin bu ka • 
dar pahalı bir hediye alabilmiş ol 
ması da tuhaftı.. Kocası soruyor· 
du: 

- Acaba kim gönderdi?. Üze
rinde hiç bir kart falan da Y.ok ! .. 

Cemile ıaşkmlığı arasında, 
Neda ile hazırladığı planı dü -
tündü ve: 

- A ... Dedi, ne aptalını ben 
de?. Necla göndermiş olacaktır ? 

Kocasının yüzü birdenbire bo
zuldu: 

- Ne münasebet, Neda sana 
bu kadar kıymetli bir hediye ve
rebilir mi?. Vakıa samimi arka -
daşmdır amma, mali vaziyetinin 
ne derece olduğunu biliyorum .•. 
Haydi, söyle bakalım kim gön -
derdi bunu sana? . 

- Ciddi söylüyorum, 
göndermiştir .. 

- Yalan söylüyorsun?. 
- Hayır. istenen gel, telefon 

edeyim, sen de dinle!.. 
içeri odaya gittiler.. Cemile, 

telefonu açtı, Neclayı buldu: 
- Allo .. Sen misin Necla .. Gön 

derdiğin ağızlığa teşekkür ede • 
rim.,. Doğrusu beni şimartıyorsun 
canım ... Ne zahmet ettin güzelim. 
Hm21r kafir, demin beraberdik .. 
Ne diye söylemedin?. 

Cemile telefonu kapattı, Mu -
zaff er bir eda ile kocasına: 

- Nası1, dedi, şimdi inandın 
mı?. 

Fakat kocası başını sallıya • 
rak: 

- Hayır, dedi, yalan söylüyor-
sun.. Hem sen, hem de Necla ... . 
İkiniz de yalan söylüycrsunuz .. . 
Senin bir aşıkın var .. itiraf et •. 
Necla da şeriki cürmün ... Bu ağız • 
lığı ben sıma hediye ettim. Kür -

künü alırken, sana reddetmiştim, 
lıatırlıyorsun.. Sonra pişman ol • 
dum, ve bunu, bir sürprizle öde • 
mek iıtedim .. Anladın mı? Fakat 
asıl sürpriz bana oldu .. 

ikisi de ~aşkın, biribirlerine ha· 
kıyorlardı .• 

Romanya 
tayyareciliği 

BÜKREŞ, 6 (A.A.) - Ala .. 
kadar mahfeller, Köstence li -

mamnın tanzimine ait işlerin ge • 
lecek ay içinde başlıyacağına da

ir olan haberi memnuniyetle kar
şılamışlardır. 

Çünkü bu mahf eller gelecek 
yaz sonunda bitmesi beklenen 

yeni limanın merkezi Avrupa, 
garbi Avrupa, yakın Şark ve Ka-

Amasya izcileri 

Amasya iıcileri bh· gn:ntiden sonra Ankaradan Samsuna 
ilk gelecek treni bekliyorlar 

[Ortada Vali Kadri ve Alay kumandanı Tarhan Beyler 1 

15 yaşında 1 3 haydut 

Yedi çocuk 
Sahibi hır aileye 
50 lira mükafat 
Yedi çocuk anası olduğu anlı• 

§ılan Elaı:izin izzet Paşa mahal • 
lesinde oturan Göl köyünde Şa • 
hap oğullarından Mustafa oğlu 
Hüseyin; karısı Hani Hanmı' 

sıhhiye vekaletinden elli lira ınii· 
kafat verilmiştir. 

Bir kadın yandı ! 
Rizede Karaderenin Tatlı ııı 

.köyünde bir yangın çıkmıştır. 
Evinin ocak ba§ında oturıfl 

bir kadının etekleri bir kıvılcunl• 
tutu§muş, alev biraz ıonra içeri• 
deki otlara sirayet etmiştir. 

Köylülerin gayretlerine rağme• 
üç ev ve kadın yanmıştır. 

Köylüler 
Sevdiği 

yaralı yan 
kızı 
genç 

Ya paranı ya canını Arasında bir kav
diyerek bir adam- gada bir kişi öldü! 

BALIKESiR, 5 - Bir genç, çef 
me başında bir kızı ağır surette ya 
raladı. Mecidiye mahalf esinde bek 
çi Şükrü ağanın oğlu Cevdet ay -
lardanberi peşini takip ettiği Cev· 
det Efendinin kızı Ayşeyi dün ge
ne çe§me ba§ında su doldururken 
sıkıştırmıştır. 

- Benimle evleneceksin, söz 
ver, yoksa fena yaparım, demiştir. 

Cevdet henüz 15 yaşındadır .... 
Kendisinden bir ya1 büyük olan 
Ayşe buna cevap vermemiş, Cev • 
det gene ileri geri laflar söylemiş
tir. Ayşe bu sözlere kızmış ve bir 
aralık: 

- Terbiyesiz.. Diye söylenmiş· 
tir. 

Bu hakarete pek fazla kızan 
Cevdet hemen çakısmı çekmiş, Ay 
~e çeşmeye su doldurmak üzere e· 
ğildiği bir sırada sustalısını sol 
böğrüne saplamıştu. 
Gen~ kız yaralanınca hemen çeş 

menin önüne yığılmış, Cevdet bi
çağmı atarak kaçmıştır. Etraftan 
yetişepler genç kızı memleket has 
tahanesine kaldırmışlardır. Cev -
det bir müddet sonra yakayı ele 
vermiştir. 

cağızı boğdular 
Aydının Çine kazasının Karpuzlu 

nahiyesinde çok feci bir cinayet ol 
muştur: 

Nahiye merkezi olan Demirci 
köyünde bakkallık yapmakta olan 

Kır Ahmet ve kardeşi Fahri, ar -
kadaşları Osman ile birlikte vili • 
yet umumi meclisi sabık azasın -
dan Mustafa Efendiyi öldürmeğe 

karar vel"mişlerdir. Üç ıerir bu l<a 
rar üzerine Ramazan arifesi ge • 

cesi, Mustafa Efendinin dükkanı
na giderek leblebi alacaklarını söy 

!emişler, aleyhindeki müthit ka -
rardan haberi olmıyan Mustafa E 

fendi de, bu mü§terilere dükkanı· 
nın kapısını açmıştır. 

Caniler İçeri girince: 

- Ya paranı, ya da canmı! de • 
mişler. 

Mustafa Efendi: 

- Param yok, bunu siz de bi -
lirsiniz, canıma kıymaymız, fakat 

dükkandan ne beğenirseniz alınız, 
helal olsun! demişse de, canilere 

söz anlatamamış ve caniler dük -
kanda ele geçirdikleri bir tomar 

Adanaya yakın Karatat nahİ' 
yesine bağlı Adalı köyünde hal~ 

arasında sebebi henüz anlaşıla • 

mıyan bir hadise çıkmıı ve bun• 

fardan köle Mehmet öldürülmüf 

ve altın diş Bayram da ağır suret· 

te yaralanmıştır. Hadiseden habef 

dar edilen müddeiumumi mua~· 

ni Salih ve hükılmet tabibi Ha ' 
mit Beyler tahkikat ve mu~yene' 

de bulunmak için dün oraya git' 
mişlerdir. 

Yeni şaki nas1l yaka' 
landı ve öldürüıdü ? 
Bundan bir kaç sene evvel f 

Reyıo ve altı arkadatı Siirt • Diyl 

rıbekir postasının önüne geçerel • 

yetmİ§ bin lira gupetmiş ve nıill 
hudut haricine kaçmışlardı. 

radeniz limanları arasında hava 
münak!llatında ehemmiyetli bir 
roı oynıyacağı fikrindedir. 'Dahiliyede muamele-

leri biten tekaUt 
Almanyada işsizlik ve yetimler 

çakmak fitili ile zavallı Mustafa E 

fendiyi boğmuşlardı:r. 

Canilerin her üçü de derdest e -

dilmiş ve adliyeye teılim olunmu§· 

tur. 

Bir sene sonra tekrar hududa gi 
rerken yakalanarak Siirt hapish' 

nesine bkılmışlardı. Azılı ,erirlt1 

hapishanenin duvarını da delere~ 
tekrar firara muvaffak olmutlat 

dır. O zamandan heri çapulcul&ır: 
yapıyorlardı. 

Şerirler geçen gün takip müft' 

zelerimiz tarafından Siirde ya"'; 

bir yerde ııkıttmlmı§lar ve inı~' 
edilmitlerdir. Bu suretle yedi şe' 

ririn daha vücudü ortadan kallı ' 
mış oluyor. 

BERLIN, (A.A.) - Beyne! • 
milel hiristiyan işçiler sendik:ıla -

rrn konfederasyonunun Ren eya
letinde Koeni!f s Winter' de top -

lanan komitesi bir karar 
kabul etmiştir. 

sureti 

Bu karar suretinde itimat duy· 
gusunun yeniden tesfoi için ilk ev· 
vel düşünülmesi lazım gelen şar -

tın silahları azaltma veya bırak -

ma huau&unda bir anla§ma elde 
edilmemesinden ibaret olduğu, 

beyııelmilel siyasi borçların iptali 
lazım geldiği beyan edilmiş.tir. 

Gene bu knrar suretinde iş • 

sizliğe karşı beynelmilel bir mu • 

kavele yapılması, bu mukavelede 
beynelmilel nafia işleri vücuda 

getirilmesinin ve bir çok işsizlere 
iş bulma imkanını vermek için 

çalışma saatlerinin zaltılmasmm 
deı-piş edilmesi tavsiye olunmuş· 
tur. 

Birinci kanun 932 ayı zarfın -
da Dahiliye vekaietince muame
leleri ikmal edilen tekaüt ve ye
tim maaşlan sahipleri şunlardrr: 

MU!ga memurini mülkiye kalemi mu • 
dürü İbrahim Rifat Ef. (yetim), Mudurnu 

kaymakamı Muammer Nail Bey (tekaUt), 

Manavgat tahrirat kAtlbl Şevket Et. (ye -

tim), Cebeme nahiyesi müdUrü Nuri E!. 

(tekalit), Çankm evrak kalemi kA.tibi. Mu -

hiddin E!. (tekaüt), millga Dahiliye neza -

r eti evrak memuru İsmail Şefik B. (yetim), 

Sinop nutus ikinci ka.tibi Mustafa Necip Ef. 

(tekaüt), Kütahya nüfus baı:ıkMibi Nuri 

Et. (ikramiye), Doğanl::ey nahiyesi mlldll -

rU ZUlkiiil EL (yetim), Edirne mecliııi ida

re ikinci kAtlbi Mehmet Rll3tü Et. (yetim), 

Urfa memleket hastahanesi idare memuru 

Cclı\l Et. (tekaüt), Aydın iakAn memuru 

!smail Ef. (yetim), Urfa nutus memuru 

Ömer Ef. (yetim), Çatalca tahrirat kA.tlbl 

Kaymakamlar 
Orhaneli kaymakamlığına Sul

taniye kaymakamı Latif, Gök • 

sun' a Manavgat Maçka kayına • 

kamı Nazmı, Tireholuya Bartın 

kaymakam Tevfik, Behisniye es -

bak Tarsus kaymakamı Mehmet 

AH, lneboluya vilayetler idareıi 

ikinci şube şeflerinden Kenan, 

Adanada evJeneolcl' 
Geçen 932 senesi içinde AdsJ11 

belediye evlenme memurluğund' 
dört yüz üç çiftin nikahlan kıyıl / 

mı,tı:r. 

Yalnız geçen K. evvel ayı içiJıd' 
nikahları kıyılanların yekunu 43 

üçü bulmuştur. 

Bahçeye Kızıltep~ kaymakamı Bir senede Adanada ~ 

Avni, Keakine Çubuk ltaymal:a. kesilen hayvanltıf 
mı Abdülkadir, Çuhuka Ahlat 
kaymakamı İzze~, Seyit Cı .ı> ~iye Geçen 1932 senesi içinde Ads·· 
stajını ikmal eden Ankara , ,(\ • n:ıdn mczb:ıhada 28422 erke~ "''' 

Hamın Ef. (yetim), Ordu hususi muhuebe "1'1"' d' · l 8 ... .,5 kek vt yeti maiyet memurlr:rm 1nn ~ e • ,c. ·" 1:1 ;:~yun, ~., er 
memuru Ahmet Mı:rat Ef. (yetim), tsp:ır • k"~ 

ta husust muhase'!:ıe tahsildarı Ha.san Ef. cati, Bozkıra :;t:ıjını i!rmnl t !cıı 3 : 14 d:~i hcçi, 193~ inek, 420 ö u 
(yetim), Kuruçay hususi muhasebe rnemu- Akhisar nnhivc ııni~cHirii h:~1':.:t 15?.3 dı.:\n;;, 105 disi ve 25 erke~ 
ru Ömer Et. (teke.Ut), Gümüşhane <'llba!c B l . , . •• . -l 1 •

1 
,. ye' 

meb'usu Veysel Rıza B. (yetim), Trabzon ey crm .,aymJcn .-t • t.ı .... , •.• J ~LJ- r.~ ·:m la ve 120 mnlak ki toptan 
nUfus ba§kG.tlbl Mustafa Suphi Et. (yelim). 1 ran etmi~tir. 1 ~-U~'l 45,529 hayvan kesi1111iıtir. 
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Dünyanın En Eski Medeniyeti 41maoyada pancar 
Jstlbsali Ezine ....... Q -- ............... ~---··_....-..................... . 

EveılE· Tiril Be1Jbln Yıl 
Btllllmdarıaın 

BERLİN, 6 (A.A.) - Alman
yada pancar yet it tiı-en ,;iraat er • 
babına mensup mahfeller, pancar 
ialihsalinin tabi ~utulduğu kııyit
Ierin nihayet iki seneye kadar or· 
tadan kaldırılacağım zannetmek~ 
tcdir. 

Oündengüoe ilerJl~Ten 
güzel bir kasabamız Billiyesl EZiNE (Hususi) - Ezine, 

Türk tarihinin en şanlı devrele .. 
rini ya§atan Çanakkaleye 50 ki • 
lometrelik çok güzel ve munta • 

zam bir şose ile bağlı iler)emiş 
büyük bir kaza merkezidir. 

En eski 
•• • Efsane şıırı, 

Gı~gamış'ın 

Uruh'Jarın Hükümdarı 
Hikayesidir Bu sene §eker kontenjanı, bi -

dayette tesbit edilen kontenjana 
nazaran tahmin edildiği gibi, yüz· 
de yetmiş nisbetinde arttırılacak 
olursa Almanyada pancar yetif -
tiril en şah alarm yüzde 1 O nisbe • 
tinde genişleyip büyüyeceği ümit 
olunmaktadır. 

Babılony~'nın cenubunda bulu : 
nan Gılgamış menkıbesi tabletlerı 
Türk medeniyetinin eskiliğine ait 
en yeni ve en öz delillerinden biri 

dir. 
Memleketimize gelmi§ olan Alman 
muharrir ve terbiyecilerinden. Dr. 
Stein bu menkıbe hakkıııdaki bil
gilerini ve menkıbenin bir parça· 
sın, yaJ;mıttır • Bunları ata· 
ğıya olduğu gibi olıyoruz: 
Gılgamış hikayeşi, cenubi Babr· 

lonyada Uruhların hükümdarı o· 
lan Gılganuşm maceralarını anla • 
tır destani bir şiirdir. Bu hikaye 
kraft ..\&urbanipal'ın kütüphanesin 
d~ bulunan mihi yazı ile yazılmıt 
on iki tablet üzerinde bııhınmuf -
tur. Bu tabletler şimdi Londrada 
Britiah museumdadır. Tabletlerin 
hazı yeFleri bozulmuı oldujµ için 
hikay.eııin karanlı~ ve belirsiz ka
lan yerleri vardır. En eksik olan 

kıımı Gdgamıtın -menkıbede Şum 
baba ~dı verilen· bir dev ile döğüf 
ınesi hikiyetidir. B:.ı eksik tablet, 
ı~en yaz yapılan hafriyat esna -

ıında bulunmu' ve §İmdi Oxford 
darülfünunundıa. tecrübesine çalı -
tdmakta bulunmu§tur. 

Rudolf Steiner, bu hikayenin 
tahlilin -~en inııınların ilk ölçü, sa -
yı ve aiı~lık fikirlerini bu zaman· 
da edindiklcdni meydana koymu9 

tur. 
Avcı, hayvanlar için kurduiu 

kapanm y~nına geldi. Kapan bot· 
tu ve kaanağı kmlmııtı; kızdı, te • 
pindi ve döğündü; fakat ertesi gü· 
nü vaziyet gene ayni idi. Kral "Gıl 
gaıp·ı~,, a gitti, şikaye~ etti: 

-- Kral Gılgaını~, dedi, kapanı 
boz;onuşlar. Hiç kimsenin kar~ı dıı· 
raın~dığı yabani, güç1ü çoban bu
nu ytlpıntş e>hnalıdıı-. Kral, bize 

yardıma kof. 

ve gijr sakallı vah§i adam derin 
bir acı duydu; krala lanet okudu. 
Derhal tehre kottu ve onu savaıa 
davet etti. Kılıç kılıca karşı !akla
dı. Kılıçlar kr.ıldı. Vücut vücude 

geldiler. Biribirlerile b~ğuştµl~r: 
Yabani gökten düfJ'l'lÜ§ bır taş gıbı 
idi. Yüzü bir ilah yüzü gibi parlı • 
yarak, krahn üıtüne yürüdii ve O• 

nu kendisine ğoğru çekeı·ek sıktı, 
Gılgamıt B'üldü ve dedi: 

_ Adam, zahmetin boşunadır, 

Vücudüm iıe d•ha kuvvetlidir. 

Gılganufın annesi onları barış • 
tırdı. 0

1 
ikil bir kadındı; rüyaları 

dıt yormayı bilirdi. OğJu rüya yor• 
mailQI on(fan öğremni§tj. Anne: 

_ Bu adam, dedi, Bir rüyadır. 

O, geceden geldi. Onu yanma a~ • 

Bunun Üi!:erine kra1, onu kendı • 
sine doğru çekti. Yabani rüya gö.r 
dü, kral 0 rüyanın tabirini söyledı, 
Bunu ona annesi öğretti. Bu suret-

le kral ve dostu, ikiıi beraber ha • 
reket ettiler ve devleti de jkisi be • 
raber kurdular. Kendi tıralannda 
birihirlerine değil, fakat her ikisi· 
nin halka muhabbeti onları birleş· 
tirdi. Biri geçmişin derinliğine ha • 
kıyor, öbürü şimdinin dileğini bili· 

yor. Her ikiei devleti kuruyorlar. 
Biriıinin rüyasına qiren ilk geçmi-
tin manuı, ötekiai ioin tinıdiki va

kıaya ileten mahmuz oluyor. Bir 
millet kalkınıyor, bir millet kendi 
kendisini ve geçmitini tanıyor; 

kendi hususi varlıiını ya~ıyor ve 
iıtih:bale tesir icra ediyor. 

Bu iki dest, kral ve halktan 
gelmit ~daJ'l'l, beraber olduklan 
müddetçe kuvvetlidirler. Kim, on
ları ayırmak isli ye= ek? 

ffaJkltt K ra t bir le;ince 
Medeniyet doğuyor 

Gılgamı§, bize yeniden huzur ver. 
bizi rahat bırak, diye .. 
Kral BÜrledi: 

- Ebediyen uyumak mı istiyor
sunuz 1 Artık hiç mi uyanmak iste· 
miyouunuz? 

Bunun üzerine halk sükunete 
geldi, anladı ve dedi: 

- Gördünüz ya, o ne yapatıaı 

ne pilerae bizim içindir. Biz onun 
tarafını tutmalıyız. Ondan daha 
büyük, ondan daha iyi olmak güç
tür. Zahmetli gelen onun haklı tek
lifleri değiJ, bizim gevfekliğimiz • 
dir. 

Ve kral Gılgamış engelleri ye -

*' Kolumblyu - Perp 
lhtlU\fı 

RJO de JANEtRO, 6 (A.A.) -
Kolumbiya - Peru ihtilafında Brf!• 
zilyanın bitaraflığını temin için 
birinci fi)o Tıabating~'ya gitmiş -
tir, 

Bir ticaret gemisi, buraya bir 
kcı ç ta tayyare ;.iitürec~ktir. 

Okumuşlar çerçevesi geniı o • 
lan kasabada hayat günden gü • 
ne ilerlemel<tedir. 

Maarif i şleri: T asanuf haft~ı 
münasebetile yeni yapılan Bele • 

diye sinemasında çok candan ve 
istekli olarak muallim Nerime ve 
Ay§e Hanımların görümleri ,,.ltın
da' ~ocuklar tarafından yapılan 
miisamerede yerli malları için çok 

verimli neticeler alınacak olan 
güzel numaralar yapıldı ve bina· 
ya sığmıyan halk kütlesi tara • 

fından tnl~beJer ve hocaları pek 
çok .alkışlandı. 

niyor, güçlükler üzerine hüküm sii _,._. ____ ....,_,.. ____ -.ı 

h ce, hatıra kışın soğuk ve yazın 

Maarif ve m~ktep işleri diyin-

rüyor. Bu aralık diişmanlar omur ıı.ahlığmı kendi gözleı-ile görmek 
e.d :'$ yakıcı sıcaklarında mijtemadi • danıyorlar; şehre hücum iyor • istiyen çok uyanık olmalıdır, her • 

il h yen mektep itleri için ~öy köy, lar, mahetle.·e saldırıyorlar, a e- kestep fazla uyanık .. 
koşan ve çivisine kadar bütün nin ve bütün rahiplerin hcykelJeri- Altı güp ve altı gece. Kral uya· 

ni gaspediyorlar. Gılgamış onlar!\ pık durdu; fakat altıncıda uyuya- · yapım malzeınesi~i d.Ü§Ünen, ba • 
karşı cidali, halkın şuurlanması ci kaldı. Halk onu terketmişti, onun faran kazanın degerh ve çok ça • 
dalidir. Gılgamış galip geliyor. (1) için o da kuvvetini kaybetmişti. lr~kan genç kaymakamı Rauf Ca· 

... Sedr tepesinde oturan dev Halktan n~hrin surlan istenmişti. vit Bey göz önüne gelir. O , bu iş· 
Şumbabayı Gdgamış yendi, yere Surlar yükselmişti! lerden hiç yorulmaz, bıkmaz. 
devirdi. Kralın bu savaşta çok de- - O gitti, diyorlardı. Artık uy- lşte geçen gün kazada üç mü-
fa cesareti krrdryordu. Bu esnada kuya varabiliriz. kemmel köy mektebinin eçılış 
d · d. B zan bayramına iştirak eden sevimli ostu ona gayı·et verır 1

• a Hal~ın bu hali onun kuvvetini . . .. 
dostu korkuya kendini kaptırırdı. kesiyor. Halkı ile beraber olmayan valımız ~uı .. cyy~ ~ey ~ de ~ayma· 
Kral ona cesaret verirdi. Daima f d. 1 B 1 b be şef ge kam beyın ışlennı begendı. 

şe ne ır • unun a era r • . . .. . . 
J?iri diğeı·inden daha kuvvetlidir. ne hedefe yarıyor. Ge~en Hafta uç koyun, Tavak-
Her biı·i ötekisi için cesaret verici U . t• • k k ek J lı, Kızıl köy, Bahçelinin bilim 

h l,_.. tnapuı ımm arısı, ona e m 
;ve kalp yapıcıaıdrr. Kim a ıHan verdi: Yedi: Hayat ekmeği, ve dünyasına ],avuştuğu gündü, Türk 
:ve kraJdan daha kuvvetli olabile - h bayraklarının koyt• ve vakur uo·· ı 

ayat suyu... ı "" -cektir. Burada Yabani, halkın tim · ki 
- Bunları al, sana kuvvetini ia- geııne aa anmıt yeni ve temiz 

salidiı-. 
de eder. binalaı· candan merasimle açıldı, 

ölüm kar41ıında iki dost Arltk o, denizlerin dibine daldı; köy S. ;:,calarının ve çocuklarının 
Yabani ölüyor. Gılgamı§, buna hayat ağacının kökünü yakaladı. söyledikleri ~ok heyecanlı sözlere 

inanmıyor. Dünya, onu "öldü,, di · Kök onun elini detti. Kuvvetini veli bey cevap verdi. Misafirlere 
ye ilan ediyor. Gılgamı~, hiddetle· kaybediyor, halkm öldüğünü zan· 
niyor. O, ölmez bir varlıktır. Kim nediyor.. O gene hayat kökünü 
"halk öldü,., diye iddia edebilir? bırakmadı, om.ı söktü, elinde oldu
Yabani öhne2. Yabani yaşıyor. Siz 

ğu halde dünya fÜ1:Üne çıktı. Hal· 
buna "ölüm11 adrnı veriyorsunuz. 

kının hayatım kurtarmıştı. 
ben buna ko,mak isterim. Gdga -
mıı, gece ve ölüm arasında. geçi - Hemen getiyc Ufka dojru yol-

üzüm incir ikram edildi. 
Kazanın her köyü merkeze te • 

lefonJa bağlıd ır, çalı,kan jandar ~ 

Kı·ill güldü 'f·e dedi: 

Uyanıkken veya uykuda ~ekillet• 
çizen V.! bir kralın muhakemesini 
iıliyca kuvvettep ziyade ne bağlı· 
y::ıbiJir. 

yor: landı. Güne§le beraber gitmişti . 

ma kumandanı bu kıymetli fen bağ" 
larını kııkonç bir ihtimamla mu ~ 

hafaza etmcğe ~alışmaktadır. A • 
sayiş çok mükemmeldir. 

-A~k iliheııi lstanrının mabedi 
ne ::it. Jnsflna "benlik,, veren . ~e 
ins:.mn adını ıöyliyen, işte bu ıia· 
hedir. Berıı.bedne bir rahibe ve bir 
de "mabet e'iri,, al. Rahibe ovada 
ki çobanı görünce, çobt.n onu ce ~ 
veceklir. O vakit, 2 ayrf kuvvetlı 
olnca.ktır. 

Avcı gitti ve kralın dediği gi • 
bi yaplı. Rahib~yi arlcası~~ taktı: 
Rahib.c.. gü~eUii:i int gö!leı·tn Şehrı 

-' l •·-~a • 
t anmH! <.n , cülle .-ae Y Jl/al ) 
bani,, b~ı c~;öl J .• ,;;:;. baklı. Gü::ı:el .. 
1ik onu ınmıştı. Kızı mabede ka • 
dar takip etti ve b5ylece ilk defa 

bir sehrc girdi. Aı·tık hiç bir kim • 
se, ;ah!i he.yvnnı kapandan azat 

edemedi ve çukurdan kurtarma • 
dı. Yabani şehirde yerleşti. Kralın 
huzun.uıa ~irdi. Knıla baktı ve de· 

di: 
_ Kral, beni ne için çağırUın? 

Kr(ll, şenin ueyin olmamı istiyer ~ 

:;un? 
Kral cevap v~rdi: 
_ T ehar hayv:mlarma dön ve 

kendini bul. 
Yabani gitti. gene sürüye kavuş 

tu. F afrat sürü, artık onu tanıma • 
dı. Sürüyü ona bağlryan çey, artık 
fok olmuttu. A,kın ona öğrettiği 
§ey, hayvanları ondan kaçırdı. Ar· 
tık bundan sonra, onun arkada~ı 
• • _ 1 • _ .a. ...ı.._ ~! 1 1 T-·• •1ıı __.__~___ı._ 

Böylece Sümer medeniyeti deni 
len büyük kültür inki~af etti; bü • 
tün dünyaya yayıldı; muzaffercP. 
bütün dünyayı dolaştı. Artık kül • 

tür ya~ıyan herkes onun oğulları o
lacaktır. O, ilk defa olarak şimdi 
oluştadır, ilk defa olarak ,imdi 

çıkıtladır. 
fki kı>Jr cınu t<l~ıyor: Bir refı h.:.-

vc bir halk. .. O.ola\· bcra.b~r olaı tık 
kuvve~lidirler. Onlaa kim yen~bi • 

1. 1 Onlar, beraber olarnk sa{iJc;m 
ır. b'l' ? B dırlar. Onları kim sarGa ı ır. u 

iki kuvvet, her ikisi beraber ol • 
duklarma tek bir kuvvettiı-le.r. On 

la> 1 kim te;<;rat· ikiye bölebilir? ~n 
iann ne yaptıklarını öğrenmek ıs-
tı:?r nıh.in? 

O h~ldc dinle. Bunu, taril~ t,,ilfr, 

f e aüzeUeştirir. Fakat kım h~-c san o • .• r 
kikateıı daha gü;:ıel bır Şf'Y soy ıye 
bllecektir. O halde ezeli el?.n ha -

kiketi dinle: 
Kralın düşmanları vardıı. Çıın • 

I.·· cok iyi idi. Hakikatte o ı;:ok 
~u o, J • 

1
. _1 

. t di;;i idn halk m ıyors.ıu. 
şey ıs e ~ .. ' . . . h 
Onun o kadar çok teklıflennı er· 

k tıe ba~armağa mecburdu. es gayre '$' • • • 

Önceden çöl olım yerde şehır yuk-
sel di. Halkın gene şikiyeti i~itil • 
di: Bizi niçin bu kadar eziy~rlar, 
diız, bawırı ordu: Kral 

_ yolu biliyor musunuz? Be • Güneşle beraber güneıin doğduğu 
nimle geliyor muıunuı? Dönmek ver deki giindüıe döndü. Surların 
mi istiyor:ıunuz? Yüreğiniz mi tit· yapılmamı§, halkının surları bıral< 
riyor?. mış olduğunu gördüğü zaman yü· 

Kim Gılgamıtın arkadafı olmak reği sızladı. Maamafih o, hatkl 
istiyorsa sendelememelidir, felce mecbur etti. Hiç hayat ekmeği, 

tutulmamalıdır, sayrklumamahdır. hiç hayat ouyu yoktu. Bir yılan her 
Onun yolu, gayeye gider. Güneşin şeyi çalmıştı. Bununla beraber o, 
arkasından uznklara ve batıya gi· onu icbar etti. Yabaniye kavuştu. 
der, o... J)p•t, nW d" t tt I} J, Ytl'jtn : 

0 1 gfüıqf İll indi~ i Ye rde do:ıiu • Si yit.: do:ı lımı . ö!itl.-ı- ya~t yuı 

Belediye sineması ve merhum 

aefir Cevat Beyin refikaları tara
fından şehre hediye edilen saat 

etrafa bir yenilik hissi vermiştir. 
Halk Fırkası kaza kongresi ya

pılmış ve halkın dilekleri tespit 

edilmi9tir. Bu ıene kazada zeytin 
ya(i mahsulü bereketlidir, yalnız 
fiyatların ma]iyei. fiyatından bile 
i\ \\Ç ı olmı\!1 1 n 'İ ft tı l "'illGı i mii.;-kiil 

lıalc ;;u~ nıı ı;: tu r. 1 iiccaı"la ı ııt luı mı teJ..ı <ı. ı b dncu.!ılıı. Gök ün topri!. j mu'! 
ı1a dc~diği yerde, diri U!üyü bul~· 1 Yc:.b::.ni: 

- Onlar yaşıyorlar, derli, fakat 
otur da acla. Arz ölümün kanunu· 
dur. 

! ber~kt:di nıl!h~uH.i nfmak: hu u,un• 

da Halkn yardım etmelerini bek • 
liyoruz. 

C.H. 

caktır. Bütün göklerden, bütün 
c~hcnnemlcrden toprakların ve cle 
niz!eı·in dev akreplerinin üstünden 
geçti gitti, o ... Gaı·pte Utnapiatimi 
buidu. O, bir akildir. O, büyük tu · 
fandan i'l rta kalmışbr. Duydunuz 
mu? Yarı arzı basan tufanı l:>iliyor 
musunuz? Akil, ölüm ve hayat hak 
kmdn hükiim vt,trebiliyordu. O, 
icindc halkların ölmedikleri asır • 
I~ra, tufandan önceki zamana ba
kıyordu. O, oturduğu dağdan Gıl· 

Gılıramış haykırdı : jlspanyadan ka unlar 
- Dost, toprak oluyor, böcek - Ç 

ler vücudu adi bir kuntef gibi yi • , MAD~1!,. G ( A:~~·! .-. Gazete· 
yorJar. Arz bu ~~nin kanunundur. lerden bırınm veraıgı oır habere 

Bu hikaye, tarihin anlattığı hi . aüre VHh' Chneros'dan kaçan 29 
kiyedir. Bütün gl\yretlerin ömru kişiyi hiı.m il ol cın vapur, Avrupa • 
biı- gündür. yn doğnı yol almaklaJır. 

B~yle olm•.ld $l be.-abeı· ,Gıfga . Bu v .punın tn~Htere~e gitmesi 
ıpr~ uyanık kaJdı . alda yalan ~·fü·ülmcktedi r. gamışa baktı. 

- Kimcıin, ne arıyorsun. 
- B~n J,ir~dcrimi arıyorum. O-

nun öldüğünü mii söylüyonunuz. 
S~yle: Ölüler ya§ar mı, öliiler ... 

Akil Utnapirıtin ona cevap ver-

Dostu Halk uyanık <lurdukcn • 
kuvvetini kaybetmemişti. . 

işitiyor musun, clo::tum Ha!k? 

(1) Metnin burruı•ncJ."l bir b;:ı§lUl; .. uc1ır. 

. 1 Bir kaç ay evvel buhmmuı~ olup 0Kford'da 

dı: Öl d k k de 1 tcr~Umc rd1!1ı1 kt ı o'Rn m<'tlnden tıu h< ş-- üm eme uyanma · 
. d d. / lult tn ma ın l rmnl,ilcc('k tlr. c u ııı~tin yıı kın· 

mektır e ı. . 
Bunu anl<lmak, ölüın padi • dıı. nrşrcdılr.ccktır. li 

Tesa lyu'dtı zelzele 
A Tl NA, G ( A.A. ) - 'f esalyada 

G::>loı; <ı~hı·:udc dün iki :Zeh:ele ol -

r.ıu1, ehemmiyetli m~ddi zarar ve 
2':iymıa aebe:.,:yet vermiştir. 

llüyük biı· korku iç inde kalan 
ahali dqarıda kurulan çadrrlarda 
barınmaktadır. 
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HER EKE .FABRiKASI MAMU~ Ti TÜRKiYEi 
İngiliz kumaşları kadar 

Güzel ve Dayanıklı 

Varıyarıya da 

ucuz 

Ankara Istanbul 
Çocuk Sarayı caddesi Bahçekapı ve Deyoğlu istikHI caddesi 

Hasan zeytinyağile Hasan 1'olonyasile 
ve Hasan kremile yapılmış 

BASAN 
· SABUNLARI 

birer şaheserdir. Halis limon çiçekleri
nin ve haki '.<i, tabii yaseminin ve.Is
parta güllerinin insana hayat ve ruh 
veren kokularını cami olup cildi yumu
şatır. Bilhassa nermin ve naıik ciltli 
kadınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanın terkibi meçhul yağlarından 
yapılmış sabunlardan tevekki ediniz:. 
Veche ve cilde taravet ve letafet bah 
şeden zeytin yağlı ve Gliıerinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz:. 

Hasan ecza deposu 

Samsun 
Bankalar caddeıi YENi TARiH 

Her sınıf tarih kitabının hulAsası 
Tarih imtibanıoı vermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 

100 kuru' fiatla lıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır. 

pınınnınıııınıııınnnuııımııııımıımııınnıııınınnıunnımıımınuınııınınımı .. , 

Matbuat cemiyeti tarafından ~ ,...Doktorfar ,..,. 
tertip edılen 

1933 

Almanağı 

i Bir çok tanmmıı muharrirlerin I 
ÇIKTI 

Doktor 

A. Horhorunl 
Beyoğlu mektep sokağındaki muayene
hancıılııt tamamen kapnill§tır. EmlnönUn· 
de Valdo krrantbaoes1 yanmdaki mua
yenehancslndo bastalarmı sabahtan ak· 
şama kadar bizzat tedavi eder. Telefon: 

2US1 

H k Doktor yazılarını havidir. er itap-

çıda bulunur. Ca va • e at -
sınır mlltebassım 

edebi siyasi iktisadi, tarihi ı •-------------.. 
Fiatı 1 liradıl" Cuma ve pazardan maada günlerde aaat 

, ........................................... •un11111111ıııınnıımııınmaımııımıumııınıı ıınııııuııııoııııuıııınınıuııı ını• 3 t en 6 ya kadar hasta kabul olunur • 

~ımıııoo11~~11nı1ın ııı ~ Jıımııı~~ıııııınıııınııı 

Sel inik Bankası 
Tesis tarJ hl : 1888 

Sermayesi: 30.000.000 Frank 
idare merkezi : ISIANBUL 

Tilrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) Izmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SeJAnlk • Kavttla • A tlna. Pire 
Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektuplar1. Cari hesap· 

lar lcüşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

001110011 ını~~ll~ ~11~111111~11~~11~111110011~1 

T ay:yare Piyangosu 
6. ıncı keşide: 

11 kanunu sani 1933 dedir. 
Büyük ikramiye ; 200.000 liradır 

Aynca : 50.000, 30.000, 20.000, 10.000 liralık 

biiyilk ikramiyeler ve 100.000 liralık 
bir mllkAfat vardır. 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz•••• 

Ismarlama elbiseler 20 liradan 
başlar. 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 
...... Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesah •••• 

Istanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Adana Erkek Muallim Mektebi Musiki muallimi Necmettin 

BeyiD acele idaremize müracaatları illn olunur. (72) 

1 Devlet Demiryolları ilanları 

75 adet Ankara tipi makas göbeğinin kapalı zarfla müna· 
kasası 30 ikinci kanun 1933 pazartesi gUnü saat 15 te idare 
binasıoda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 
liraya sahlan şartnamelerde yazıhdır. (6882) 

H. P. Mağazasında bulunan müsta ~el çembersiz saç varillerin 
yapılan müzayedesinde beheri 70 lrnruştan talibi uhtes·nde kal
mıştır. 

% 25 zammile arttırmağa talip olanların ihalei kat'iye günü 

olan 8 - 1 • 933 pazar günü saat 10 da H. P. mağazası Müdür-

Hiğüne müracaatları ilan olunur. (24) 

4000 adet meşe traversin kapalı zarfla münakasası 21 ikioci 

Kanun 933 Cumartesi günü saat 14.30 da Ankara' da idare Mer

kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara Haydarpaşa ve Mudanya 

veznelerinde ikişer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. ('1016) 

.Mu:ıyenehe.nesinl BabılUI klU'§Wllda Atı· 

knra caddesi No. t7. ye tcvsian naklet· 
ml§Ur. Telefon muayene: 23469, 

ikametgah: 60740 

Doktor 

Emin Şllkrii 
Dahili hastalıkiar mUtebauun 

lstanbul Sultanmabmut tllrbeal, Babı· 

lli caddesi, No. 10. Telefon muayeneha· 
ne: 22622 - Telefon ev: f.312& 

"Her glln öğleden 10nra n.at 14-18., 

Uroıoa· Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkian mOtcbasaıaı 

Muayenehane: Türbe, MalıJ11udlye c:ad· 
desi. No. 10. Telefon 22622 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet AH 
idrar )·oııarı tı.:ı.~t.l.hltlan mUtehaıwu 

EmioönU (Sabık Karak&§) hanına 

nakletmişUr. Cumadan maada ber ~Un 

3UncU Kolordu Satlnalmel 
Komisyonu 11Anl3ra 

hastalarını kabul ve t edavi eder . 
Istanbul be~inci hukuk dairesinden : r•-------------·• 

Yerli fabrikalar mamu:atmdan 
"45,000,, metre boı: renkte ka
putluk kumaş kapalı n:fla müüa-
kasaya konulmuştur. ihalesi 
18· 1·933 çarşilmba günü saat 
14 tedir. Taliplerin şartname ve 
nümuoesini g3rın!'c üzere her 
gün ve mtinakasaya iştirak için 
ihale günü vaktinden evvel An
karada M. M. V. Sa. At. Kom. 
nuna müracaatları. (1062) (6739 

Is. 6 ıncı kra dairesinden : Bir bor
cun temini için haciz edilip satılmasına 

karar n rilen bakkaliye ~.şyasının 11 Ka
nunusani 933 Çar~amba güııu saat 9 il:\ 
J l raddelerinde Schrcmininde Tr:ınl\'ay 

dura!c m:ıh:ıllinde :'\urnunc bakkaliye 
mağazası önünde açık artırma ile satıla· 
cağından talip olanların m"ezkur gün ve 
saatte mahallinde hazır bulunacak me
muruna miirac:ıatlan ilAn olunur. 

Saime.. ;\'edime ,.c Besime hanımlar 

tararlannd:ın Jstanbuld:ı Çenberlit:ı~ Sul
t:ın l\fahmut türbesi .karşısınd:ı 213·2 f 5 
rıum:ıralı kırathane ki racısı Şer:ıfettin B 
aleyhine kim bedelinin ' 'erilmemesindcn 
dolayı kır aath:ınenin t:ıhliycsine d:ıir ika
me eylediği da\'adan dolayı gönderilen 
da,•etiye zahrına mumaileyhin Kütahya 
tarafı :-ıa giderek ikametg4.hının meçhul 
olduğu mahallesi heyeti ihtiyariyesi ile 
müba~ir tarafından nrilen meşrubattan 
an l a~ılmı, \'C ber mucibi talep ilanen 

tebliğat icrasına karar ,·erilmiş ve emri 
muhakemenin 11-2·933 t:ırihine müs:ıdif 
Cumarte. i gününe tayin Ye da..,·etiye Ya· 
rakası \'e istid:ı sureti m:ıhkemc diran
hanesine talik kı:ınmış 'c danı basit 
usulu muhakemeye tabi bu''llnmuş oldu· 

ğund:ın işbu tayin J.. ı lın:ın gOnde m:ıh •: e· 

meye gelmesi ve ibraz etme!< istediği 

cnak Yar ise ibra7. etmesi \'e gelmediği 

surette ı;ıyaoınd:ı hüküm verileceği teb
liğ makamına alm olmak üzere evrak 
handislcde ilin olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll hastalıklar mOtehaaaısı 

Dlvaoyolu No. 118 Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor 

Süleyman ŞUkrU 
Blrlncl sıoı.f mlltehassıa 

Babıtıll (Ankara Caddesi Numara 60) 

-----------------· Diş doktoru 

Zeki Hallt 
Muayc:ı~nesl: Kadıköy Altıyoı atzı 

Dit tabı bl 

Zeki Nuri 
Her gUn nasta kabul edilir. Her nevi dlş 
rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 
Osklldar Ahcıbaşı Mektep sokak No. 50. 

V A KIT MATBAASJ ISTANBUL 

Umumi Ncşr1yııt MfldUrO FiKRET AI>U. 

S AIUBl: MEHME'l Al:3lll 


