
Yarınki sayımızda Gençlik sayfası 
Bugün 5 incide Kadın ve Sinema sütunlan 

~inci Yıl • Sayı : 5004 Pazartesi 14 Kanunuevvel (!:?inci ay) 1931 Sayısı 5 Kuruş 
4 

geçmek için mühim kararlar •• onune •• $açakçılığın 
liakkı teslim 
Edelim 

I! İ asarruf haftası .münasebeti le 

Tasarruf haftasının Haklı Olan Kim? .. .. •• .. .. uçuncu gunu 
fl~Yekil ismet Paşanın söylediği 

hUtukla milli paramızın kıymeti 
bikkında gösterdiği haklı itimatı 
dı rneın ki mübalagalı telakki e •1 

Buglln mekteplerde halka konferanslar 
verilecek, piyesler temsil edilecektir 

Mustafa Şeref B. mi, yok
sa Mahmut Esat B. mi? 

Tütün fiatları hakkında Alaşehir 
Ticaret odası malumat veriyor 1 

en bazı kimseler var mıdır? İki 
'tıerıe evvel mali ve iktısadi buhra-

11\ ilk alametleri başladığı za • 
~an İsmet paşa gene tıpkı böyle 
l'loy}~işti. O vakit onun sözleri
t e bıyık altından gülenler olmus
.,u. Mali meseleler sade hamiyy~t 
de gayretle halledilebilecek şey· 
ben olmadığını ileriye sürenler 
ulunınuştu. 

da Daha sonra serbest fırka mey
~·· rı~ çıktığı zaman İsmet paşa 
'Y \lkuınetinin takip ettiği mali si
~ Clıet aleyhinde söylenmedik söz 
litlrnamıştı. En büyük tenkit de
~•. olarak o sualarda Ankaraya 
Ilı lıp te~ika~ . yapmıf olan Al
~ fln. malıyecısı doktor (Müller) 
l'd raporuydu. Hatta muhterem 
~ er Fethi bey bu raporu aynen 

1.togram diye kabul ederim şek • 
~l'lde gazetelere beyanatta bulun
~uıtur. 

b ~günden bugüne kadar geçen 
f) l<dıselerin hep~i meydandadır. 
qoktor (M~ller) in o vakit çok 
t Yıf buldugu karşılıksız Türk pa· 
llllar hali beynelmilel kıymetini 
h Uhaf aza etmektedir. Ve sadece 
lrn.iyet ve gayretle iş görüyor 
:~nnedilen İsmet pa,a hükUınetİ· 
) 11l aldığı mali ve iktısadi tedbir· 
rıe bu kıymet yerinde tutunup 
lo~rınıık~~dır. D~ğ7r taraftan dok· 
l)ı·· (Muller) gıbı meşhur maliye 
I lltahassıslarınm eUerile idare 0 • 

b~n~n Alman ,maliyesi bugün tam 
t •r ıflas vaziyetindedi;.·. Nihayet 
~i;r Pa§anın dediği gibi yerle • 
r'~ .. ,en kımıldamaz farzedilen 

'f asarruf haftası için hazırlanan 
programın tatbikine dün de de -
vam edilmiş ve bu münasebetle 
muhtelif yerlerde halka konfe· 
ranslar verilmiştir. 

Müsabakaya iştirak etmek üz • 
re birçok mağazalar vitrinlerini 
hazırlamakla meşgul olmuşlardır. 

Vitrinleri tetkik edecek olan 
heyet dün bazı mağazaları dolaş· 
mış ve vitrinleri gözden geçirmiş
tir. 

Bugün bütün orta .mekteplerle 
liseler de öğleden sonra halka ta
sarrufun faydaları hakkında kon
feranslar verilecek ve iktısadın 
iyiliğini gösteren piyesler temsil 
edilecektir. 

Yerli malı ve tasarruf haftası
nın son günü olan cuma günü bü· 
yük bır resmi geçit yapılacaktır. 

Öğrendiğimize göre resmi geçide 
bütün esna:f, fabrikalar ve mek • 
tepler, izciler iıtirak edecekler
dir. Alay saat 13 te Beyazıtta Birkaç gün evvel Büyük Millet hiç bir fiat yoktur. Bundan bir 
darülfünun önünde toplanacak meclisinde sabık Adliye vekili ay evvel yetmİi kuruşa kadar 
ve burada söylenilecek nutuklra • Mahmut Esat B. jn sordugv u bir t'"t'' t 1 F k d 
dan sonra Taksime kadar gidile· u un sa ı mışhr. a at on an 
cektir. Burada resmi geçit bit • suale karşı Iktı· sonra hiç bir 
miş olacaktır. Yerli malların teş· sat vekili Musta· muamele olma· 
hir edildiği kamyonlar, Taksim. fa Şeref B. ce· mıştrr. Binaena-
den Şişliye gidecektir. Bilahara vap verirken A· leyh hali hazırda 
Osman bey tarikile Beşiktaıa ine· laşehirdeki tütün lstanbulda umu-
cek, Beşiktaştan Bebeğe kadar gİ· fiatları hakkında miyetle tüccar· 
decektir · Dönüşte sahil yolu ta· bir münakaşa lar tütün üzerine 
kip edilecek Tophane, Galata, k t M h bı'r fiat vermek. 
köprü tarikile Rıza paşa yokuşun- çı mış 1

• a -
dan Fatihe çıkılacaktır. Fatihten mut Eı>at Bey ten çekinmekte-
Yedikuleye gidilecektir. Alaşehirde tü- dir. Çünkü her-

Gece de büyük tezahürat yapı· tünlerin on ku- hangi bir fiatla 
lacak ve fener alayları ıehri dola· Mahmut Esat B. ruşa satıldığını tütüne talip zu- Mustafa ŞerefB, 
ıacaktır. söylemiş, Mustafa Şeref B. en hur etmemektedir. Alaşehirdeki 

aşağı tntün fiah kırk kuruş ol· fiatlara gelince, evvelki gün ma
duğunu, Mahmut Esat B. in bah- halli ticaret odasına bir telgraf 
settiği on kuruşluk tütünlerin ıs· çekerek oradaki en son tütün 
karta çıkmış olanlara ait bulun· fiatlarmm ne olduğunn sormU§• 
duğunu ileriye sürmüş, fakat tuk. Bu telgrafımıza dün şu ce
Mahmut Esat B. bahsettiği fiatın vahı aldık. 
ıskarta olmadığında ısrar ettiği lstanbulda VAKiT gazetesine 
için hangi tarafın iddiasında - Şehrimizde 16000 kilo tütün on, 
haklı olduğu kat'i olarak anla· on beş, on yedi, yirmi kuruşa satıldı. 
~ılamamıştı. Oda rei8i: Osman 

Bu hadise üzerine meseleyi Bu telgrafta iskarta kaydı 
tahkik etmekte olduğumuzu, Dl!- yoktur. Fiatlarm asgari 10, aza
ticesini ayrıca yazacağımızı bil- mi 20 olarak gösterilmesine ve 
dirmiştik. bu fiatlar üzerinden satılan tütün 

Bu mesele hakkında başladı- miktarının 16000 kiloyu bulması· 
ğımız tahkikat şu neticeyi ver- na nazaran iskarta meselesinin 
miştir: mevzuu bahsolmadığma hUkme

Istanbulda bugün tütün için tmek lazım geliyor. 
================================== 

Edirnede hava düzeldi 
'~·· ... ,~rın yıkılması kabilinden o • 
lU daha beş altı ay evvel bü • 
~~ d .lnyanın yegane sağlam pa • 
•U ~. olan Sterlin uçuruma doğru , 

tiiklenmek tehlikesi içindedir. DUn yeril mafl teş ...• eaen bir vitrini al ika ile seyreaen na .. c 
Q l3ütün bu vakayi karşısında 
cj~f~ekiJimizin vaaziyetteki bütün 
l · clıyete rağmen büyük bir ifti • 
·~r h' · d dit? ıssı uyması haklı değil mi· 

)lhl3iiyük bir den:z içerisinde se • 
~ ... ~t .. eden gemiler için fırtınaya 
d, uf etmek, dalgalar arasın • 
1-k'8:1lantılar geçirmek ne kadar 
~f ıae bir devletin idaresinde de 
!İıl an zaman buhranlı vaziyetle
~lc~hur etmesi o kadar ictinabı 
~t!l~ız bir şeydir. Büyük deniz 
~İl' J:•ndeki geminin başında ma
' aptan olması fırtına çıkması· 
lia.' geminin sallantılar ge--irme-
• ··~ rn"' . I ~ ~'-' • anı o madığı g.ibi umumi 
~ ~ •tlerini e1!erinde tutan dev -
~le' aınlarınm cok kıymetli kim-

1 -.~) t olması da her hangi harici 
~-:~ahili bir sebeple zaman za
t~ uhranlar çıkmasının önüne 
1•t-t.~tl'ıez. Mühim olan mesele 
~i~dlla çıkt-.:ktan sonra gemiyi de~ 
)'-ile el rncharetle idare etmektir; 
'ttin~ arı s:Jamet sahiline nihayet 
~h.l'ınektır. Devlet idaresinde 
~tılllll olan cihet de buhranlı za-
,. flrd • b 
~'"'-1 a ış aşındaki devlet a • .:clq flr • · 
r·di"· 1 ıçın şaşırmamak. doi!ru 
°'t'ı ~ı is!ikametten dönmemek. 
~llct;yll'ıuvaffakıyet nPlicesine va
~kt· a k."\dar bu yolda sebat et • 

il", 

~~h noktai nazardan İsmet pa
iJ;i• ~ akkım teslim etmek lazım
~ •e uhterem hükumet reisimiz 
~ il il' ile evvel ne söylemişse bu -
~ehe nym sözleri söylüyor. 
~l ~ı Ugünkü s5ylediği Gö;derleı 
"tıe eYvelki sözleri arasında 

ltıübim bir fark vardır. Bu 

Türkiyede yeni 
sistem bir kağıt 

fabrikası 

Sazhklardan kağıt fabrikası 
yapmak usulUnUn memleke· 
timJze tatbiki tetkik ediliyor 

Şimdiye kadar kağıt fabrikala· 
rı maddei İptidaiye olarak hep a -
ğaç hamurunu kullmrlardı. Ahi· 
ren bir İsviçreli ağaç yerine umu
miyetle bataklık ve münhat ma -
hallerdeki sazlıklardan kağıt yap
mak usulünü İcat etmiştir. Bu usul 
Avı-upada İyi neticeler vermiştir. 
bu uhulün kaşifi Avrupa memle • 
ketleri icin keşfiin salmışsa da 
Türkiye bundan harictir. Mem· 
leketimizde pek çok ;azlık yerler 
olduğundan bu yeni usul Türkiye
ye tatbik edildiği takdirde cok iyi 
neticeler istihsal edileceği hesap 
edilmektedir. rvlemleketimizde 

• 
lzmirde 
Çıkan bir 
Mesih! 

Yazan. : Omer Rıza 

On yedinci asırda ya• 
hudilerln bekledikleri 
haUiskir benim ve 
os man h padl şahını 
tahtınc:Jan atıp yerine 
geçeceAim diye orta
ya çıkan Sabatay Se· 

vi'nin esrarengiz 
hayatı 

Avn:palı alimlerin keşfettikleri 
en son vesikalara istinaden 

yazılmış eser 

Perşembeden 
itibaren 

VAKiT sütunlarmcla 

mevki ve iş sahibi bazı zevat bu \a'lillılıLZGma11D111=-ma--------... J~ 
işin tetkikiJe meşgul olmaktadır. 
Türkiyede bu esas üzerine bir fab 
rika tesisi çok mümkün görülmek
tedir. 

da iki sene zarfında takip ve tat
bik ettiği siyasetten memleketi -
mizde aldığı güzel neticeler ve 
beynelm:Iel sahada kendisine yer· 
den gö~e kadar hi-\k veren n;ıühim 
hadiselerdir. 

.Af el:met As"'' 

Kazım Paşanın 

nutku 

Tasarruf haftası dola-
yısile Meclis reisimiz 
:radyoda bir nutuk 
söylemi,tir • Nutuk 
6 ıncı sayfamızdadır 

Fırtınada yağan karın şimdi birden 
bire erimesinden korkuluyor 

Ec!irne, 13 (A.A.) - Havada 
sükunet var. Güneş ziyası altın
da beyazlara bürünen memleket 
temiz ve tam bir kış manzarası 
veriyor. Şehrin Ayşekadın, Mibal 
köprü ve Göl mahallelerile meş
hur Sarayiçi kamilen su içinde 
Termometre yükseldiği için ani 
eriyecek karların büyük zayiata 

sebep olacağından korkuluyor. 
Teftişte bulunan vali Emin bey 
tuğyan hasebile Uzunköprüde 
kaldı. Tren münakalatı elan mün
katidir. Yol ve köprülerde sa• 
katlık vardır. 
Avrupa yolcuları dUn de ak• 

tarma ile geldiler 
Birkaç gündenberi yağan yağ· 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Belediye binasına su 
geliyor? nereden 

- Belediye reisi sakalığa mı başladı ? 
Hafta!ardanberi Istanbu1da giin Ilımda hiç :.:üpheye mahal var mı? 

geçmiyor, gökten yağmur düşüyor. Terko~! Su işi de arttk piyango işine 
Bununla beraber İıo;tanbulda herkes döhlfü: Hangi gün, hangi ~antte, han. 
gene susuzluktan şikayetçi. Seb.ebi? (Lütfen say/ayı çevirinia), 
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TİCARET 
VE.İKTİSAT HAYATI 

Ha il Beyin teklifi ve 
tüccarın fikirleri 

- ------------
Bir takım tüccar izmlr meb'usunun tek

lifinden bir takım faydalar umuyorlar 

lzmir müstakil meb'usu Halil 
beyin memlekete sokulmamasını 
istediği bazı maddeler hakkın
daki teklifine çimento, peynir, 
maden kömürü, Amerikan bez· 
leri, ham astar, salamura balak
lar ve konservelerin de ilave 
edilmesini istemiştir. Bu teklif 
.. trafında dün alakadarlarla gö
rüştük. Bu temas neticesinde 
edindiğimiz kanaate göre bu son 
teklifte zikredilen maddelerin 
ithal edilmemesi memlekete kat'
iyen bir zarar vermi>·ecek bilakis 
faideli olacaktır. 

Dün görüştüklerimizden Fin
cancdarda 35 numarada Haıan 
Şinasi B. Amerikan bezi ve ham 
astarın ithalinin men'i hakkında 
demiftir ki: 

- Amerikan ve ham astar 
bezlirinin memleketimize ithali
nin menedilmesi çok yerinde 
olur. Böyle bir karardan iki ka
nınız olur. Birincisi bunlar için 
harice çıkmakta olan pnayı 
dahilde bırakmak ikincisi de 
ba sahadaki sanayimizin lnkiş
pfına imkan vermektir. 

Bugün memleketin ihtiyacına 
kifi gelecek miktarda imalatta 
bulunan fabrikalarıtnız mevcut
tur. 
Mahmudiy~ handa 12 numara

da iz mir kaput fabrikası satış 
ıubesi mlidUrU de Amerikan be
zi ve ham astar ithalinin 
men'i memleketin hayrına ola-

murlardan Meriç nehrinin taştı
ğlnı ve etrafa dıığılan suların 

şimendifer hattının Karaağaçtan 
ileri olan lusmını birkaç yerden 
bozduğunu ve bu yüzden Bulga· 
ristana giden ve Bulgaristandan 
gelen yolcuların iki gtindenberi 
aktarma suretile seyahatlerine 
devam edebildiklerini yazmıştık. 
Hattın tamiri henliz bitmemiş 

olduğundan dün de ekspres saat 
12, 30 da ve konvansiyonel de 
2,30 da Lzunköprüden Sirkeciye 
geldiler ve aktarma suretile Bul
garistandan gelen yolcuları ge
tirdiler. Aldığımız malumata gö· 
re tamirine çalışılmakta olan 
!tattın tamiri bitmek üzredir. 
Dün ekspres ve konvansiyonel 
gene mutat olan saatlerde Sir-

gi dakikada. hangi mahallede kimle. 
ı·in e\ lerine u \'erileceği belli değil. 
Günün birinde e\·lerindcki muslukla• 
ı·a su gelmiş olduğunu görenler kcn -
dilerine tayyare piyangoşu isabet et
miş gibi e,·iniyor! Jş bu hitle girin
ce belediye rei. i Iluhittin beyin asıl 

işini gücünü bırakıp da sakalık etme
sine hiç şaşılır mı? Hakikaten doğru~ 
dur, .rnlan söylemiyoruz. Isatnbul 
belediye i Divan) ol undaki büyiik bi-

nasına Terko su ,·ermediği için motör 
koymuş. ! tanbulun eski çeşm(!lerin· 
d~n stt tn:. ıhyor. Bu sular motörJer
le binanın iist katına çıkarılıyor! 

Muhittin beye hak ,·ermek lazım. 
Kurda niçin ensen kalın demi~ler. 
Kendi i imi kendim görürüm de on
dan, diye ce,·ap vermiş. O da Terkos
tan sµ nlacağ'ım diye bekliyeceğine 

kendi başının çaresine bakıyor de -
mektir. Fakat lstanbulun belediye 
reisi bö~ le rapar a diğer fakir fukara 
halkı ne yapsın': lşte asıl mesele l>u· 
rcldal 

cağını, fabrikalarımız;n ihtiyaca 
kafi derecede imalatta buluna
bileceklerini söylemittir. 

Çimento ithalinin meni hak
kında da alakadarlar bunda biç 
bir tehlike olmadığını ve mem· 
leketimizdeki fabrikalann aynı 
fiyat üzerinden ihtiyacı temin 
edebileceklerini söylemektedirler. 

Maden kömürünün ithal edil
mesinin de kömürcülnğUmüz için 
faydalı bir hareket olacağı ka
naati mevcuttur. 

Yaptığımız tahkikata göre 
memleketimizde her cins kon· 
serve yapılmakta olduğundan 
Avrupa konservelerinin ithalinin 
menedilişi piyasada yokluğu his
sedilecek bir boşluk bırakmıya

cak bilakis konserve fabrikala
rımızın daha mUkemmel bir ha· 
Je gelmelerini temin edecektir. 
Salamura balıklarm da memleke
timize sokulmaması piyasa Uze• 
rinde hiçbir teıir g8stermiyecek
tir. Peynir ithalinin men'ine ge· 
lince: Memleketimize hariçten 
ithal edilen bir takım Avrupa 
peynirleri vardır ki bunlann sü
rümü fazla olmamakla beraber 
meml~ketimizden liiıumıuz yere 
bir miktar paramızın çıkmuına 
11ebebiyet :vermeleri itibarile it· 
halinin menedilmeleri memleke· 
timizin iktısadiyahm korumak 
noktasından faydalıdır. Bundan 
başka memleketimiz kaıarlarına 
rekabet eden Balkan katarları 
da bu cümledendir. 

keciden hareket etmişlerdir. Ekı
pres gene aktarma auretile ge
len Bulgaristan yolculannı Uzun
köprüden oJa .. ak ~ehrimize dö
necek ve konvansiyonelıe hat
tın tamiri ikmal edilebildiği tak
tirde yoluna devam edecektir. 
Bu taktirde Bulgariıtandan gel-
mekte olan konvansiyonel de 
doğru şehrimize gelecektir. 

Sofye Telefonu bozuldu 
Dün geç vıkit lstanbul - Edir

ne ve Sofya telefon hattı bozul· 
muı ve bu hattan g8rüşmek im
kinı bulunamamıstır . 

Hububat nakliyesi 
indirilmiştir 
Naıe veklllnln beyen•tl 
Ankara,12-Nafıa vekili Hilmi 

B. muhtelif meseleler hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 

''T crkos şirketinin harp zama
nına ait metalibatı bir komisyon 
tarafından tetkik edilmektedir. 
Terkos tesisatının mübayaası me
seleıi bu komisyonun mesaisile 
alakadar değildir. 

Sivas-Erzurum hattının inşası 
için vekiletimize bazı teklifat 
vaki olmuıtur. Bunlar da tetkik 
olunmaktadır. Ancak şimdiden 
bir şey söylemiye imkan yoktur. 

Demiryolları inşaat riyasetine 
henüz kimsi! tayin edilmiı de
ğildir. Tarifeletin tetkiki husu· 
sunda devlet demiryollan idare
sinde tetkikata devam edilmek
tedir. 

Hububat eşyasına ait tarifeler 
hemen hemen maliyet fiatı dere
cesine indirilmiş bulunmaktadır. 

Netekiın ııeçen seneye niıbetle 

Dahili 1 Ve 
1-1arici Son Telgrallar 
Suriyedeki dava 
TUtiln in hisarı 
Aleyhindeki 
Dava reddedildi 
Adana, 13 (A. A.) - Suriye 

rejisinin Türk inhisar tütünleri 
şirketi aleyhine açtığı markaları 
taklit davası Beyrut muhtelit 
mahkemesince reddedilmiştir. 
Mahkeme masrafı mubake:nenin 
davacı şirketten ahnmasına ka
rar verilmişl.i r. 

ismet Paşa enstüttt
sllndekl sergi 

Ankara, 13 ( Vakıt ) - ismet 
Paşa Kız enstntüsü bu s~~e. ~e 
zengin bir Yerli malı sergısı ıçın 
hazırhkla meıguldür sergi cu
martesi günil açılacaktır, sergi
nin en bllyük vasfı memlekette 
çıkan kadın ve ev eşhasına ait 
iptidai mevat ile bunların mek
tep talebesi tarafından yapılan 
birer nümunelerinin bulunma· 
ııdır. Mektep müdUrlüğüniln bu 
buıuıtaki gayreti takdir. edil
mektedir. 

Uçttncll kontenjan 
Listesi 
Ankara, 13 (Vakıt) - lktısat 

veklleti Uçüncü kontenjan liste
l'İnin ihzarına sene başında baş
byıcaktır. 

Maliyeye ecnebi 
müşavir · 

Anka11, 13 (Yakıt) - Maliye 
vekiletine bir ecnebi mUşavir 
l~tirilmesi dilılinUlmektedir. 
vanda bir memleha 

açılacak 
Ankara, 13 ~Vakıt) - Maliye 

tuz anbarlarını çoğaltacak, 
Vanda bir memleha açılacaktır. 
Tuzun fiyatını Mardin, Urfa, Be
yazıt, Kars gibi yerlerde paha· 
blandıran •ebepler kaldırılarak 
mevcut kanun rüknü buraları 

t91mil edilecektir. 
iki gazetecinin 

mahktl.ulyeti 
izmir, 13 (A.A) - Hükümetin 

şahsiyeti maneviyesini tahir cür-
münden geçen sene birer aya 
mahkum olan Hizmet gazetesi 
başmuharriri Zeynel Besim ve 
sabık mes'ul müdürü Bedri B.ler 
hakkındaki karar temyiıce tasdik 
edilmiştir. 

Sanayilmizin vaziyeti 
Ankara, 13 (Vakıt) - lktısat 

vekaleti mlldiran encümeni bu
gün toplanarak ithalltın tahdidi 
dolayısile memleket sanayiinin 
vazıyeti hazırası hakkında sanayi 
umum müdürUniln izahatını din· 
lem iştir. 
Ankara Kız U•••I mUdUrlUöU 

Ankara, 13 (Va!ot) - Anka
ra Kız lisesi müdürlüğüne orta 
tedrisat ıube müdürlüğünden 
Tevfik B. tayin edildi. 
Tayyare cemiyetinin balosu 

Ankara, 13 (Yakıt) - Tayya
re cemiyetinin, yılbaşı balosuna 
gelecek olanlar evvelce yaptırıl
mış tuvaletlerini giyecekler ve 
bunda yerli malını tercih ede
ceklerdir. 
bu sene iki misli nakJiyat yapıl
dığı halde elde edilen hasılat an• 
cak masrafa tekabül etmektedir. 

Son kararnameye göre de 
diğer eşya nakliyatı azaldığı ci
hetle de nakliyat yalnız zabireye 
inhisar etmekte olduğundan ida
re mütklillt çekmektedir. 

Buna rağmen idare buğdayın 
ve hayvanların nakliyatını tesri 
etmek, hangar olmıyan istasyon· 
lardaki buğdayları çabuk sev
ketmenin yolJannı aramaktadır •. , 

Cenuptaki gümrük mınta
ka hududu genişletilecek 
Kaçakçılık komisyonunda ismet Pş.ıı~ 
've vekillerin huzurile bir içtima yapıl 

Ankara, 12 (Vakıt)- Kaçak
çılık komiıyonu saat dörtten do
kuza kadar müzakerelerine de-
vam etti, Meclis reisi riyaset et
ti. Vekiller İsmet paşa ile bera-
ber haıır bulundular. Komisyo· 
nun tespit ettiği tedbirleri tel· 
kik ettiler. Yarm saat onda mü-
zakereye devam edilecektir. 

lstibbarıma göre kaçakçılığm 
kaldırılması için alakadar me
hafilde ileriye sürülen tedbirlerin 
idari olanları vardır. Bunun için 
bir kısım kanunlar tadil edile
ceKtir. Tedbirler en çok mali
ye ile adliyeyi alakadar etmek
tedir. 

Kaçakçılığa mani olmak için 
gümrük teşkilütı da tetkik edi· 
lecektir. Mtiayene müfettişlikleri 
ihdası, gümrük mallarının beşte 
birini açtırmak auretile yapılmak· 
ta olan muayenenenin bütün 
mallara temsili, sıkı kontrol ko
nulması, tarife mildürlüğünün 
Ankaraya getirilmesi, tarife tat
bikatı için Jilzumlu eşya fihrist 
cetvellerin tanzimine başlanması 
teftit heyetine bir bat müfettiş 
getirilerek bunun doğrudan doğ
ruya vekilete ba;r,Janması rlüsli-

nülüyor. Gümrük mınt~k~ ;~ 
dutlarınının cenuptaki gıbı til
yaç görülen yerlerde genitl~ d• 
mesi musammemdir. Bu takti'·ır 
şimdi onbeı kilometreyi ge~~ll' 
ten sonra inhisar eıy~ı~ del'~ 
dahili eşya sayılarak ıkı •Y 
çince hakkıda takibat yap;'°;. 

yan kaçak eşya icabında :tıt• 
çok içerilerde kaçak say~la.c• b,
Muhbirlerin ikramiyele~nın ktİ'' 
men ödenmesi temin edılece let" 
Gümrük memuru olmıyan ye~ Di
de yakalanan kaçaklar ıimdı ~ 
doğu gibi uzaklardaki gOllt I' 
memurlarına gönderilmiyerek ~fi 
kalandığl yerdeki malmeıııUI' ~ 
tarafından bakılacaktır. Kı ti}t' 
malların satılma usulll dOı,.1 
cektir. ~ 

Kaçak muhakemelerinde 
usuller tatbik edilecektir. s;:: 
larda muhakeme tevhidi ol~, 
caktır. Muhtelif mıntakal 6' 
yalnız kaçakçılık davalarını J,. 
recek birer hakim bulunda ,r 
caktır. Bunlar kaçakçıhğıll 
kası ahnıncıya kadar kalıcı~ 
Müddeiumumiler kaçakçıları te 
kif edebilecektir. 1111•' 

Çocuklarını okutmıyan' 
lardan ceza alınmalı 

Yozgat meb'usu Süleyman Sım ~ 
meclise yeni bir kanun teklif ettı tJ. 

Ankara, 13 (Yakıt) - Yozgat meb'usu Süleymın Sırrı . 
1 

bir kanun teklifinde bulunarak 305 numaralı tedı isatı iptid:~• 
kanununun 80,81,82,83 üncü maddelerj yerine kaim olmak ıı-
şu teklifte bulunmuştur: 6-10 yaş arasında olan çocukların oıe,. 
tebe kayıtla devam ettirmiyenler hakkında bir muamele yapılll':,il 
hayla mü~kUI olduğundan hunun için mahalle ve köylerde tıa .,ıc
sinnine girnı ış çocuk velilerine münasip vasıta ve illnlarla çoc~ıl'! 
larmı mektebe gönderilmelerinin tefhimi ve mektep açı! Je~ 
zamanda 24 saat zarfında çocuklarının mektebe gönderilrP~ Jet 
hakkında ihtarname gönderilmesi ve buna riayet etmiyen ve~ 
hakkında ahkamı cezaiye tatbiki için maarif encümenlerine :.,od 
lerek birinci ihtarda 100 kuruş ve müteakip her ihtardı ·ıet 
ikişer m:sli tezyidi suretile alınması, eczaları vermiyen vel~lı 
hakkında tahsili .emval kanununuı_ı tatbiki ve bu suretle toplan: bd 
paraların mahalh köy ve. beledıye sandıklarına y~~mlar• ilf' 
paraların kimsesiz ve fakır çocukların levaıımı tedrıııye ye #' 
edilmelerine sarferlilmesidir. Teklifi kanuni yarın maarif encOIO 
nine havale edilece1 t•r 

Sigara ve tütün fiyatları 
ucuzlatılacak 

---- - bit inhisar tdarelerlnin ihdas edilecek 
vekdlete raptedllnıest düşünUJilyor d' 

eçeO..., 
kuvvetlidir. Bu arad~ g ;dır Ankara, 13 (Vakıt) - Köylü 

tUtUnü fiatlarında tenzilat yapı-
larak, bunların köyden başka 
yerlerde bulunmasmm kaçak sa· 
yılması usulü kaldırılacaktır. Bu 
ucuz tUtünleri ve cıgaraları her 
yerde herkes alabilecektir. Tü-
tünlere konulan cıgara kağıtları 
arttırılacak gittikçe tütün yerine 
cıgara satılacaktır. Fıatlar küsii~ 
ratsız olacak, dahili istihliklerde 
adi kağıttan kutular yapılarak, 
fiatı yükselten amiller azaltıla
caktır. Alakadarlar fialt&n kay· 
bedilecck paranın sürümdt:n ka-
zanılacakla telafisi fikrindedir. 

inhisar idarelerinin umumi bir 
müdürlüie ba~lama11 cereyanı 

bildirdiğimiz gibi inhısar 
1
..,; 

!erinin bir vekilet y•P~ .,1
1 

maliye vekaletinin ınasr• •1,.,,,ı 
ridat noktasından ikiye •Y~ ,lf' 
müzakeresinde fikir olar;re tıd 
lenmiştir. Anladığıma g e~le' 
tevhit iıi şekerin, gazın ~lıO'~ 
ketin her yerinde ucuıl·d 1 

tJt. 
bir fiata satılması, ile~'ıe~,lı~ 
is!ahat arasında düş~o. d• il 
Tütiin zeriyatızm tabdıdı ,,,.-; 
de konuşulacak mevzular ,,fıf' 
dadır. Bugünkü kanu11.t et~ 
mıntakalarını raten tebd~ioİ ~..t 
t . 1·~t .. ·· ·· ··n kıyıııe .ıbilır ır. u unumuzu teu 
hafaza için lazım gelen 

11 alınacaktır. Uft• 
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1 Glaln Baberlerı l E4•U\]:itu;uiil - ----= O Ü Z E L 
Palavra ... 

{llrda.&z mü iıi? lstanbul 
iıı....1 rızetelerinin havadis kıUı-

~ ıGnlerce yaza yaza btti
fld• ldeıi mahut milyonerle 
~ biklyeıi, meğer asabi ve 
dea; bir ıencin muhayyilesin-

~lunıımıı ! 
~tibarla, bu ayın kontenjan 
~ e milyoner bir İngiliz ka-
~--lconulmıyacak demektir. 

~\lla Tabıin Beyin b6yle bir 
~ uydurmasına, yahut bir 
.;-e kapılmaaına deiil de ga
~in buna bu kadar ıafiline 
t,~ tlarına hayret etmeliyiz. 
) tt ne olur hep gazeteler 
~tl ıöylemiyecekler ya, biraz 

•kuyucular uydursun! 
~ ... 
fllancı pehllvanl~r 

{)onk& Vakitte çıkan bir ya
b ııya ıöre Mabut Sadrauam 
~'-at Ferit, peblivanhk eder
-·'- Rıza T evfıkin de bu işle 
'i'thiını bilirdik. 
~ '•ekkeli, herifler, Osmanlı 
.... ~tratorluğunun autına yere 
•~tırlb•d"I ... ı er. 

• • • 
Londra otelleri &ir gazete Londrada otellerin 

() \lcuzladığıoı yazıyordu. 
._ Yleyıe, ne duruyoruz, gidi
ta.ı ! 

....___ :! OIJ/M j.q,ce 

~•ansız se)~yahları 
'-t.nbul tarekile KudUae 

9ldecekler 
~dıfımız malQmata göre bu 
~ içinde Fraoaadan ıehrimize 
~ •eyyab kafilesi ıelecektir. 
~lannda maruf bazı ıevabn da 
~Dıcatı bilCliriJen bu aeyyah 
~tai ıehrimiz tarjkile Kudtiıe 
t....-•lr, Noel yortusunu orada 
t~dikten aonra yıl baıında da 
~de bulunacaklardır. Av
~ tein., lıtanbul yolile mem
't~ erine gideceklerdir. Gele
' teyYabJarın mikdarı 60 ka-
tdır 
...........:. 

:------------------be v Jet bankası 
~•unua ani bidayetinde 
t) '-nbul tubeal eçdecek 

,.t•let bankasınan Jstanbul ~u· 
~ 111

in ı~ılmaaı için yapılmakta 
~ bııırhlclara neraret etmek 
'· t umum mlldür SalAhattin 
!it, i11lcaradan ıehrimize gelmiş
~ ... •nlca için kiralanmıı olan 
~~~Cayın hamnın ah kahndaki 
\;."tt da bir kaç gfine kadar bi-
·~tlcti 
~ ber ~İdıiımıza g6re Devlet 
'f ••ııun kOıat resmi }(lnunu
• ~dıısında vapılac.akhr. 

~ .. tberı Posta mUdUrUne 
~ l9ten el çektirildi 

~· ve telgraf müfettiıleri 
~ dın Beylerbeyi Posta ve 
~tf lllerlcezinde yapılan teftiş 
\illa tainde mOdürOn varidattan 
~~ti11e para geçirdiği tubit 
~ ~ ve kendiıine iıten el 

l'illllİf tir. 

t; 't •"ı Turen 9ezeteai 
~::Ddiyada Abdullah Ahsen 
~ idareainde Yeni Turan 
$.bir ıazete çıkmıya baılan
~ tlaıtbaamıza gelen ilk sa-

' '- lirendik. 
~. l'tıete Finlandiyada bulu
~d isleri allkadar eden me
~~d... babıetmekte ve ko
~~ aleyhinde buı maka· 

~tmektedir. 

LP-o-H• .. te-=------:---Oı:-p-e_r_e~l .... ~~8:-:ıeı:'!ec11::=-re~d~e----... Nl iisbet hedef, ınüsbet 
Kaçak Eroin Et narhı plan,miisbet heyecan! 

k h ka atıldı Yakında konması mukarrer Beyo§lunda bir a ve P H J ki •rasarruf haftası nutuklarile, ma -
Gülhane seriryabnan yapbğı azır 1 ar Belediye reisi Muhittin Beyin kalelerile ,.e mektep har:e.kctlerile baş. 

tetkikler neticesinde şehirde va- •J J • riyHetinde bazı kaymakam, be- Jadı. Tasarruf hafta mm bir tasar-
b. . l k 1 1 er ıyor tediye erklnı, belediye baytar- ruf ed""bt""•at h·.ıftası olması hi~ de ft-si mikyasta ır eroın <aça çı ı- ~ J _ _ 

k . lstanbul belediyesinin, halkın lannın iştirakile dün belediye na değildir. Senenin elli hir haftasında gv 1 yapddığı ve kaça eroın sa- b l 
b l d aahne ve muıiki i tiyaç armı ,ehir meclisi salonunda bir içti- )apılmıyan bir hareket için senenin tan eczahane •e kahve ane er en 

tatmin yolundaki mesaisi ara- ma yapılm11trr. Bu içtimada ete bir haftası şüphe iz ki faı.la görül • bazllannın isimlerini ha•i bir liı- · b"" .. h ft ı 
11nda .Jehrimizde bir operet te- konıcak narhın sureti tatbik ve mez. Pakat :-enenın utun a a a • 

tenin alikadar makama verildi- sisine karar verdiğini ve bunun kontroltı hakkında alınması icap nnda sade edebiy. t. ııh H vah, sade 
ğioi yazmı,bk. Oğrendiğimize d k eden kararlar teıbit edilmiıtir. nutukla Türkiyeyi bi r antim bile ile-

d b B .r..} d için bütçesine tahsisat a oy- :rı· ,_·ürütmek imkfrnı ""oktur. Bunun-göre On za ita, eyo• un a d - t k B h sustakı" Mubı"ttı"n B. dün bu içtima ., 
b k h h ugunu yaımı~ 1 

• u u la idealsia bir milletten. heyecansız ka,.a k eroin satan ir a ve a- b 1 1 O hakkında bir muharririmize de-
T hazırlıklara aş anı mıştır. pe- bir hayattan bahsetmek :istemiyoruz. neyi kapatmıştır. Sahibi Mehmet · t' k' ~ 

ret, Darülbedayie merbut olarak mış 11 ı: Hayat demek kupkuru mantık degil, 
yakalanmıştır. Hakkında takibat tesia edilecektir. Darülbedayide "Et komisyonu bildiiiniz gibi canlı. yüriiyen \'e hamleler yapan 
yapılmaktadır. mevcut olan tiyatro mektebi meıaiıini bitirdi. Fakat daimi heyecandır. Fakat bu heyecan, ha~-

Gene ofomobll encümene verilecek olan maz- tasının flaşı ucunda çırpımn, dua e • 
Şebzadebaıında saalçı ç11ağı programlarında tadillt yapılması bata henüz hazırlanmadı. Etin eden, yal\'aran, hatta göz ya~ı döken 

Mehmet Ef., toför Sabrinin ida- ve mektepte opret san'atkAn celepten, alım, ayaktan aatın al- adamın heyecanı değildir. 
resindeki 802 numaralı hU1usi yetiştirecek bir sınıf açılması ma, toptan kasaba Hllf, pera- Hastasının ha ı ucunda teknildn, 
otomobilin altında kalmıf, ve karaılaıtmlmışhr. Bu sınafta oku- kende fiatlan Ozerinde muhtelif müspet ilmin ,·erdiği ~arelere göre 

1 tutacak derslerin ve milhedat k düşünen ve hayat iç;n hu ümitle Yaşt· 
muhtelif mahallerinden yara an- h b 

1 
istatistiklere istinaden tetki at yan doktorun hastasını yaşatmak, 

mııhr. Şoför, yakalanmııtır. programınm azarlanma11 e e- yapıldı. Şehrimizde y6zde 80 hastasına sıhhat ,·ermek için yaşadığı 
ŞUphell Hlntll bir dllencl diye riyasetince konservatuvar nisbetinde iıtibllk edilen karama heyecandır. Bize lfızrm olan heyecan, 
Erzurum bavalisinde yakalanan muallimler meeclisine bildiri!- ve sığır fiatlannda ibtiklr mev- ımetafi~ik devirlerin ruhları metafi -

ve harekatı şüpheli görOlerek miftir. Bu program kısa bir za- zuu b11hsolmadıiı anlatıldı. Ma- ziğe bağlıyan hakikatten uzak heye -
hudut haricine çıkarılmak üzre manda baurlanacak ve belediye mafi baıı yerlerde fazla te- canı değildir. Bu heyecan bir süıii 

d • d · · .. · ı k t k'l mcvvilcal olm&1ı ve etin bava· jest kümesidir. Hu heyecan boşuna gönderilen Hintli bir ilencı fin rıyasetme mufavır o ara et ı ti&rfedilen. sokağa atılan insan kuv• 
lıtanbula gelmiıtir. Villyet bu edilmit olan tiyatro komisyonun- yici urur.iyeden bulunmaaı iti: Htidir. Sokağa dökülen petrol. boşu-

h · d k k d"ld'k t t barile daıma mllrakabeyc tabı adamm derhal hudut aricıoe a tet i e ı ı ten sonra a - na i~liyen dinamo gibi ... 
çıkarılması için alakadar makam- bikine baılandacaktır. tutulması nazarı dikkate alınarak Hayır bizim istediğimiz heyecan 
lara emir vermiştir. Şimdilik DarUlbedayide tiyat- iki nevi et üzerine yani karaman maddeyi canlandıran, maddeye ha-

d ve ıımra timdilik azami bir fiat reket veren müspetin heyecanıdır Alaca•ını alacalı verde ro mektebin e serbest balet a· 11 
' konması kararlatb. Bu karar ek- n Lindberg'in heyecanıdır. Göklere Kumkapıda Müıettin namında deraleri açılmışbr. Vücutları dan- seriyetledir. Bazı arkadaılar ih· uçmak için Allah tan ) eşil kanat bek-

biri alacağım almak için Beya- 18 elverişli olan genç luzlar her tikAr mevzuu babıolmadığına Jiyen ve damının üstünden kendieini 
•zatta Lekeci ıokağında Arap gün saat onbqten onbeş buçu- göre azami fiata lüzum olmadı- sokağa salınren deli ktzın heyecaru 
Mustafanın evine gitmiş fakat ta· kadar DarUlbedayi rejiıörüne ğı mlltaleumda da bulundular değildir. 
burada Arap Mustafa, Arabın m"-acaatla lcaydolunmaktadırlar. k d h k kt Li..ndberg'in heyecanı <>lmasaydt 

'" ya ın a nar onaca ır.,. Atlantik bir bardak su gibi yutulmaz• rırag· ı ve karııı tarafından bayı- B ı t d slerı'nd ff k ta· n S f 
r a e er e muva a o eyyar eSD8 dı. Yeni dünya ile eski dünya saatler hncıya kadar dövülmUştür. Ala· genç hanımlar elliıer lira ayhkla C.ddelerln faz .. ı,aal edllme• le birbirine bağlanmazdı. 
cagını almıya iİden zavallı adam operet heyetine ahnacalclardır. me•lne fazla dikkat edllecek Lindberg keramet göstermedi. l\füs-
aadece dayak yemekle kalmamıt Bir operet heyeti yetiftirilmesi Bazı seyyar eanıfıa caddeleri petin, teşebbüsün zaruretine inandı 
üıtelik cüzdanındaki yirmi lirayı işgalde pek fazla il~ri fittikleri, Ye imkanı fethetti. 

P 1. en az birkaç senelik muntazam d k' fi d p .. ato"r metafı'z1ae bel ba~lamadı, ve saatini de vermiştir. o ıs h ld • . pazar yerlerin e ı esna ann a -. .... 5 

k b çalışmıya mu taç o uğu ıçın kecl k d r:nıerden, perilerden yardım görme-.ıaOteÇaYiz1-, halll(md• ta i ata h k muayyen yerleri ter ere ca - ~ 
belediyenin bu ususta i mesa• di. Müspetin zaruretini fethetti. baılamıJtır. yı'ıinden derhal semere bekle· deleri İfi•1 ettikleri yapılan tet· lstiklal harbi, itikilfa ~ekilen diz-

Zav•lh lafçı kikattan anlatılmlf, bu fibi esna- b 
1 

k 
nilemiyeceji tabiidir. lerini döğerek, J·iyazette u unara 

Üsküdarda Abmetçelebi ma· fın ııkı bir surette kontrol edil- derunilikleıini arttıran adamların 
hallf'sinde AçıktOrbe yokuşunda Bu ıebeple lstanbul belediye- mesi kaymakamlara bildirilmiıtir. durbinlikleıini arttıran adamların 
92 numarada oturan taıçı Celili, ıinin operet tetebbüsllnden de Kaymakamlar haftanın muayyen mucizesi değildi. Türk ordusu, Türk 

Hü1eyin iıminde biri bıçakla .. i Ye ancak bir kaç ıene sonra müs- KÜnlerinde mıntakalarmda kuru- inkılap şefleri , meleklerden yardım 
sol meme1i (lzerinden ve kalçHından bet netice ahnabilecektir. Bunun lan pazar yerlerinin hudutlarını görmediler, en-eh\ müspet er.kanr 

~ 1 l j,.in operetin hazarlanması me- teıbit etmitlerdir.Kaymakamlığm harbiye pltrnlanna inandrlar, Müspet ağır suretle yaralamıştır. Ce 1 r hesaba gönUl yerdiler sonra müspetin 
Tıp fa kfiltuine kaldmlmıf, Hü- aaiıine bir taraftan devam edil· g&aterdiji yerleri beyenmiyen heyecan ile Türk ordusu Anadoludan 
seyin yakalanmışhr. melde beraber bu senelik Darül- KHımpaıadaki pazarcı esnafından Akdeniz kı)1larına biı· ı·üzg<lr gibj in• 

Meçhul ceset bedayide yalnız bir komedi mü- bazalan dOn Beyoj'lu kaymakam- di. 
Birkaç gün evvel Samatyada zikal çıkarılacakhr. hiına mUracaıt ederek yeni bir Akdeniz hedefi müspet bir hede!ti. 

sahilde bulunan ce1edin hllviyetl tikiyette bulunmuılardar. TUrk ordusunu Akdenize götüren 
1 1 ır. ") • Df 11.-f ve eczacı vendilerı'ne milracaatlinnın plh, müspet bir plandı. Akdenfzt m• an aıı amamıt ve ıvmw metıne y~ A mek için kalpleri çarpanlar. Akdeniz 

karar verilmiştir. mektepleri tetkik edileceji bildirilmitlir. kıyılarına inmek için başlannı Ana-
K6ndl moHSrUne girerken DUn eczacı ve dişçi mektebi- Çamlar keall111lyecekl dolu yollannda bıı·akanlar herhangi 
Meyvehoıta Yetilburun mo- nin so~ vaziyeti hakkında aldı· Belediye Noel yaklatbiı için Çam müspetin bir 1~ haYvnri inden dahi\ 

töril kaptanı Halil efendi gece ğımıı malümatı yazmıı ve bu ketilmeainin ve aablma .. nm men heyecansız değildi. 
""Otörüne airmek iıtemiı fakat cı· olunmuıDI, emre itaat etmiyen- Jktısat seferberJiğinde de, bu cins ... ~ arada muallimler me ısinin ye-
o esnada orada dolas:an bekçi )er hakkmda ceza kesilmuini müspetten, mUspet plandan gelen 

.,. niden bir toplantı yapıcaklannı h · ti Ne soluk na 
Mehmet şüphelenerek kendisine kaymalcamhklara bildirilmittir. hir eyecan 18 yoruz. • 

1 
• 

kaydetmi9tik. Haber aldığımıza Ada Ye Beyotlu kaymakamlan zariyelerin, :ne de rin ve peri Mköye e. 
mani olmuıtur. Aralannda çıkan göre mecliıin bu toplanıfl rine benzJyen edebiyatın, hatta ne de 
kavaa neticesinde bek,.i Mehmet · · t b" d'l bu ifle yakında allkadar olacak- yalnız kanuni t•dbirlerin bu i~ler1• ba· • ,. 13-12-931 günU ıçın es ıt e ı - lard1r. "' -
Halili tabancasile yaralamıt ve mitti. Muallimlerin ekıeriıiain 

1 
t• .şaracağrna kini değ.iliz. 

k Faal• para • •n ,o ur Her ""Yden evvel müspet hedefi açmııhr. mevcut bulunamamalarından do- Ba f• 1 • ü t 'l rd ır-
zı ıo vr enn m f erı e en ve müspet bir plfını jdeal edinmek la Odunla kafaaını J•rmı, layı müzakerenin gelecek pazar fazla para aldıklar1 hakkında be- zımdır . 

Eyüple iplikhane caddesinde, gllniine bırakıldığı anlaıalmııbr. lediyeye ve seyrliıefer memurlu
tütün depoıu ameleaindeo Hllse-

ğuna yeniden tiklyetler yapıl-yin Ef. evine gitmekte iken Bur• Bekçi gedlll kaldmrllecak Dllfbr. 

han isminde biri 3nllne çıkmıı Son gllnlerde bekçilerin gedik Seyrüsefer memurluiu tiklyct 
ve elindeki odunla baıından ya- uıulD Urere yerlerini, tamdıklan· edilen şoförlere bir memur ter• 
ralamışhr. na •e akrabalarına para muka- fik etmekte ve ıikiyetçi müı-

Poliste tebeddUI 
En fazla dördUncU ve be,ınci 

'ubelerde olacaK 
Haber aldığımıza göre polıste 

csash tebeddülAt yapılmaktad1r. 
Bu daha ziyade kııım amirleri, 
komiserler ve komiser muavinleri 
ara11nda olacaktır. Polis miidürU 
Ali Rıza B. hazırlanan tebeddü
lat liıtesiui dün tetkik etmiıtir. 
Bugün liste teblii edilecektir. 
Tebeddülat en fazla beıioci ve 
birinci şubeleri alikadar et· 
mektedir. 

bilinde aattıkları, hana Şiıli, terinin bindiji 11ba dahilinde 
Beyoğlu gibi zengin muhitlerde- otomobil bir kere daha gitmek-
ki bekçilerin bu suretle 150-200 tedir. ikinci gidiıle birinci gidiıi 
lira temin ederek vazifelerinden arasında taksi farkı olursa fazla-
ayrıldıklan anlaşılmışhr. sı mOıteriye iade edilmekte, bun· 
Kaymıkamltklara verilen bir dan baıka da müfteriden fazla 

emirde, bekçilerin muhakkak ıu- para alan ıoför cezalancml-
rette okur yazar olmaları, ııhhi maktad1r. 
ve bedeni kabiliyeti haiz bulun
maları, yüz kızartacak cOrilmler
le mahküm bulunmamıı olmaları 
ve taliplerin istedikleri yerlere 
deiil, kaymakamlarm tensip ede· 
cekleri münhallere tayin edi1me-

1. leri bildirilmif tir. 

Yene torpltolanmız 
ltalyada İDfa edilerek son g6n· 

lerde sürat tecrtlbeleri yıpılmık
ta olao Tınaıttpe torpitomuz 
kanunusaninin onunda, Zafer tor· 
pitosu fıe tubat iptidalannda 
limammıza muwuallt edecektir. 

SılDRl ETEM 

Amanullah Han 
DUn bekleniyordu fakat 

gelmedi 
Sabık Efgan krah Amanullah 

Hanın dünkü Viyana vapuriJe 
ıehrimiıc munsalih beklenmek
teydi. Bazı Efganlılar sabık kralı 
Galata rıhtımında istikbal için 
beklemişlerse de kral vapurdan 
çıkmam ısı ır . 

Memduh şevket 8. 
C. H. Fırkası erkimndan 

Memduh Şevket B. dün fırka 
merkezine gelerek meıgul ol· 
muıtur. Memduh Şevket B. bir 
kaç gün kalmak üzre geldiğini, 
lstanbul f rka teşkilAt kademe• 
lerinin içtıma ve intihaplannı 

kontrol için v:ızife almadı&ına 
a6ylemittir. 
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Adliye Haberleri 1 

ŞevketB.in boşadığı ka
d2nlar dinlenecekler 

Dördüncü zevcesi iclal H.ın UHlmil muha
kemesinde, dün, maznunun akit vaziyeti 

mevzuu bahsoldu 
~~~~~~-·~-~~~~-

lstanbul ağır ce7.a mahkemeı:;inde. lamıyacağını, hayırlı~r ayrılmak ol-
d'ün saat on dörtte güzel san"atlar duğunu yazıyordu, "Tavsiyeniz veç • 
akademi i sahık müdür mua,·ini Ali hile sb:den uzaklaştım. Bana hiç bir 
Şevket beyin muhakeme~ine de\'am e - manevi mes'uliyet tevcih etmez.,. di
dilmiştir. yordu. lclal hanımın kardeşi, ilave 

Dördüncü ze\"Cesi olan muallim le• etti: 
ini hanımı öldiirmekle mattnun Ali - nu, ,·ak'ada11 en·el Şevket bey 
Şe,·kct beyin diinkü muhakemesi e·- tarafından gönderilen bir mektuba 
na.c;ında da. mahkeme salonu, ilk cel• cevaptır ki, sonra cinayetin töhmet. 
scde olduğu gihi, tamamile dolmuş- le i~lendii{ine en samimi l>ir delildir. 
tu. ~amiler amsında iki tarafı da ~evket hey, evvelden beri hemşiremi 
tanıyanlar, bu nracla hir~ok hanım öldürmeyi tasarlıyordu. 
\'aı·dr. Davacı mevkiinde bulunan, ötenin 

Sait Asaf Beyin şehadeti hemşiresi de. şöyle dedi: 
Dün bir k:ıç şahit dinlenildi. Dun- - Bu tasan-urun mevcut olduğu-

Jardan snhık maal'if müdürü muavini mı ispat için, ayrıca şahitlerimiz de 
mülkiye mel.tehi muallimlerinden S<!• \'ardır. 

it A--:ıf hey, hilhas_<;a iki taraf arasın- Şe\'ket bey, filhakika mahkemeye 
dnki geçim izliğe dair malfımat verdi. 'erilen bu mektubun kendisine gönde. 
Şöyle dedi: rildiğini, ancak meyli isnattan ibaret 

- Denim bildiğime göre. Icrnı ha- olduğu cevabını ,·erdi. 
n:mı, geçirdiği hayat tatmin etmiyor-

Şevket Beyin akit vaziyeti 
du. \"n at derecede bir yn;;;.'l)"fŞ tarzı G" 1 • ti k d · · h uzc san a ar a a emısı ser a
temiıı eden zc,·cinin evindeki hayatı, 
hefrenmiyordu. Aynı zamanda 7.ev J elemesi lsmail efendi, müdür Şevket 

~ heyin usturas:nr iki defa Boğa:ıkesencinclen iti en uzaklaşmak temayülü-
de Agopyan efendiye götürerek bilet. nii gi.i teri) ordu. 
tiğini ~ son defa cinaretten bir ay e\'• - Zenin, zevce ... inin yaşayış far-
,·el biletmitı olduğunu söyledi. Fakat, 

7.ını t:ıkvit ettiğine d:ıir hir bildiğiniz 
var mı? miiteakip sualler esnasında üç, dört, 

he~ . hatta helki de altı ay ene) bi-
- EHt, şe,·kct lı:?y onu ha7.1 ::cr- Jetmiş olduğu :;eklinde ifade ,·erdi. 

lercdıı menetmek orz.usundaydr. l\fe • Biri tizah üzerine, (E\'et) dedi (dört 
scl:t. hanımın mensup olduğu mektep ~eneclir nıaiyctindeyim. ama iki defa 
müsamere inde, lclfıl !lanımm clnıı.s u tura :nr Mlettim.) 
etmec:i ve ı::-nıp halinde re im çel tir-
mcsi. Se\'l·ct heYi kızdırmı..:. müsa- Müddeiumumi Ilurhanettin bey, bu 

· ı :;;at idin ifadesinde tenakuslar mev -mereyi tcrketmiyc lrnlkm-<:, biz ara .
1 r.ut olc1ttğunu ka) dedere:c, bunlara ya gir"•·ek, Yn"'geçirmi~tik. 

i~arct etti. (Pek makine gibi işledi se· - E ,1ddonberi ' 'nziyeti rac::•ld• Ye ~ 
t h ·· , 1 h:ulet!) dedi. (' cvnırc .,. :l \'Ca kapılır mıydı~ 

- Evet, ı.cnrlic;,irıe vaktile mel<ter. Şe..-t.et bey. hir ı;;uate karşı, şu ce• 
teyhn. lıir rok 1 ·,.·ye olduğu ı!°h. 'j 'abı verdi: 
arkada ı.ırı hir liı!rnn takmı-şlar. Biı· - Yanımda daima silah ta<;ıırdım. 

·erde tunrn 7 'kri ~eçm işti. Bunu hahcr fiilnhı hir refik. hir arkadaş telakki 
c rderdim ! alan . c\kct hey. e:·tcsi ~iiu hunu 

orada Jalife taı z•;u:a ıikrede'l zatn, 
sunl. cernp ız, il.i toknt vurdu. On
imn, r.ikhin olmaktan :ı:iyade betbin
di. Her 5ÖLe ui tefsir sü ü \'eriı·dl. 

- İ şret i timal eder miydi? 
- F.' et, :ık .. :ınıları i!:erdi. 
- Jlnima silfıh ta~ıı- mıydı? 
- Ut' :ı, yanında sil:"ıh taşıdığınr 

görm2rlim. Yalnız ağ1.ından i;:-itirdim. 
Tacıc1ığını söylerdi. 

lttdla makamının sualleri 
Ilurada müddeiumumi Burhanet • 

tin hey, ~ahiıle h-Fıl hanımın bir re"'• 
mini git tereli. Şahit. 1ec::hb etti. Son 
ra. hazı i tiz.ahlarcla l.ıulundu. Sait 
A~af bey. lclfıl hanımın ~evket heyin 

:\f"znun vekil1erinden f'.;bak icra 
ıei. i 'e sa hık temyiz azasından Refik 
hey, müekkilinin aklı rnziyetinden 
bahsederek. şöyle dedi: 

- J<~hliyeti cezaiyesi var nv.dır, 
yok mudur? Tı~bı adlini "''erdiği ra
por, kat'i bir şekil almalıdır. Tıbbı 

adli, zihnen maliıl olduğunu kabul 
etmi • fakat tıbbi neticeyi tesbit et -
memiştir. Bunun takdirini mahke -
meye hırakmıştll'. isimlerini nrece • 
ğin1 cloktorlar celhcdilerek, rapora gö
re mütalealarr alınsın. Neticeye müe~ 
:-ir olacak yaziyet, sarahatle tesbit 
olun~un. lc;terseniz, başka doktor • 
lar da çağırırız, isterseniz bunlan 
müdaf:ın şahidi olarak dinleyiniz. 

f S P O R J 

Muhtelltln dtlnkil 
ekzerslz maçı 

Çün Galatasany - F enerbahçe 
mubteliti Taksim atadyumunda 

Kurtulaı, ltalyan •e Peralılar 
dan mtitqekkil muhtelite karıı 
oynadığı bir ekıeraiz maçında 
4· 1 galip geldi. G.S.-F. B. muh
telitinin Uç goln iyi oynadıkları 
birinci devrede yapıldı. Bu dev· 
rede rakipleri de bir gol çıkara 
bildiler. ikinci devrede muhtelit 
ancak bir gol yapabildi. O da 
teaadüfen oluvermif gibi bir gol
dü. Akının inkipfında sonunun 
golle nihayetleneceğine dair bir 
allmet yoktu. 

G.S.- F.B. mubtelitinin esas 
kadrosuna dahil olan üç oyuncu 
dünkü maça gelmemiılerdi. Fik· 
ret3haata olduiu için, Muzafferle 
R~ıatta mazeretleri olduğundan •• 

Bu oyuncular gelmediği ıçın 

muhtelit tu tekilde yapıJmıı b; 
A\'ni 

Burhan Mi tat 
Suphi Nihat Muammer 

::\iyazi Ül\'i Zeıd Kemal Ş. Rebii 

Bu takımı ıu tekilde g6rllnce 
hayret etmeyin, aağ açık mev· 
kiinde oynıyan Ulvi ıu bütün 
TUrki)'enin bildiği MiİJi takımla· 
r1u kalecisi Utvidir. Vakıa bu 
oyuncu ıçm fena oynadı demek 

istemiyoruz. Fak at diğerleri ıel
mediği için kaleci aai iç oyna
dı. ltir af etmeli ki, yeni yerini 
U!vi pek yadırgamadı. 

Bilhaasa ikinci devrede takı· 

mın heyeti umumiyeainde bir 
durgunluk ~özUICUyordu. Bu va
zıyeltcki G.S.-F.B. mubtelitinin 

kazanmak tanaile bir hafta için· 
de Sllvyaya çıkabilecek bir hale 
geleceğine ihtimal •erilemez ka
nadindeyiz. 

Hamlllere tediyat 
Ankaradan bildirildiğine göre 

hükumetimiz hamiJlere eskiden· 
beri yapmakta olduju üçte bir 
nispetindeki tediyahna devam 
etmektedır. Bu tediyat ıekiz ay· 
da ve sekiz taksitte yapılmak
tadır. Maliye vekileti altı taksiti 
teırinisanide vermiıtir. Geriye 
kalan iki taksiti de iki glln ıon· 
ra ve kinunusanide ödeyecektir. 
Hazirandan itibaren baılanmaaı 
lazım gelen yeni aene tediyahnm 
yapılıp yapılmayacağı benliz bel· 
li değildır. 

dördüncü zevce i olduğunu, ilk ze,·cesi 
:nin \'ercm olarak öldüğünü, ikinci ve 
üçüncü zc,·celerinden imtiza~ ızhk ne 
ticesincle ayrılcl ·gını anlattı. 

Gelecek ,ahltler 1 
Müddeiumumi Burhanettin bey, 

tıbbı adli raporunun sarih olduğunu, .__ ___ V_e_h_b_l _B_e_y __ ...... ,. 
Gelenler, Gidenler 

Dn,·acı va ri. lcrin \'ekillerinden a
vukat ·uri hey. bu şahidin bazı ifa· 
delerine itiraz etti. Şe,·ket beyin 
miitchev\'İr. gayri tabii, iı;:ki içme • 
ği itiJ·at edinmi;;- olduğunu ileq siir
mel )l', onun kanun nazarındaki me,·
!.iini tahlif etmek maksadını heslediği. 
:ıcleta onun ,·eldliymiş gibi hareket et• 
tii?ini si.iylecli. Hu aralık. İcliıl ha • 
ııımın erkek kardc ... i ayağa kalktı. na
zr eyler anlntırk<'n ... Katil, bu işi .... , 
eklinde hir ciimleye ba~lamıştı ki, 
Şevket hey. derhal doğruldu: 

- Uen. henüz "maznun., um. Şim
diden !ıakkımda (Katil) ı--özünii sar• 
!edemez.) dedi. Iclfıl hanımın kcr -
deşi, ('l'ecssürlc, kanuni tabiri ih
mal etmiş olabilirim. Ancak, öldüren 
bir adamı. mc\'kii ihtirama da çıka
ramam) eledi. 

Şahit Sait A!'af beyin, 'f'ak'ndan 
enet ~<'vket bey tarafından tem 1 ha• 
nrma giinclerilen \'e ze\·cesini ölümle 
tehdicli muta1.ammın olan lJir mektu
bu, bir gün hemşire.c;ini ziyaret ede
rek, elinden aldığını iddia etti. nu 
mektuba cevap teşkil ettiğini kayde
derek, hemşiresinin bir mektubu· 
nu mahkemeye ,·erdi. 

Okunan bu mektupta, lclal hanım. 
zevci Şe,·ket beye kendisine hakaret 
ettiği, silah çeictiği is.in, artık ıkur

duklan aile muhitinde saadet aranı-

bunda Şe\•ket heyin bu cinayeti i~lf• 
mesindeki saiidn münhasıran marazi Ali iktaaat meclisi toplanbaına 
olmadığı tesbit edilmiş bulunduğunu ittirak etmek nue · ticaret ve 
izah ederek. e~asen şahitlerin hepsi sanayi odası umumi kltibi Vehbi 
dinlenilmeden bunun mevzuu bahsol· 8. bugDn Ankaraya gidecektir. 
ma ına lüzum olmadığını kaydetti. § Bir müddettenberi ıebrimiz· 

.Mahkeme, enela şahitlerin diın- de bulunmakta olan Sofya elçi
lenilme. ini muvafık gördü. Ticaretle miz Tevfik Klmil B. cumartesi 
meşgul Fehmi bey, Şe,·ket beyin evin• Ü U 5 f · d kf 
de hizmet gören Halide hanım, dinle- g n ° yaya gı ece ır. ............................................... -........... 
nilcliler. Birinci:-;i Şe,·ket beyin asabi- kırk liradan kırk beş liraya çıkanla
yetini, ikincisi aile muhitindeki imli- rak, terfian 8u~h hakimliğine tayin 
z~~sızl.ığı. anlatt:lar, birka~ hadise edilmiş, keyfiyet, dün akşam müd
zıkredıldı. deiumumlliğe bildirilmiştir. Terfian 
.. Muhak~me, ~tvket .be};n bo~dtğı sulh hikimliğine tayin edilmekle be
ıkıı ~e,·cenın ~ıt sıfatile mahkemeye raber, Burhanettin bey, vekaleti-o 
celbı, bbbı adlı dokt?rlann~an Mus- tensibi mucibince, gene müddeiumu. 
tafa llayrullaha beyın celbıle rapor mtlikte çdrşacaktır. 
hakkında kendisinden izahat alınma-
sı, tabanca n usturanın mahkemeye 
getirilm~i, maznun ,·ekillerinin gÖ&
terdiği doktorların çağmlrp çağrrıl
mama.~r kararile 3 kanunusani pazar 
günü sabahına brrakıldL Celse, saat 
on yedide talik olundu. 

Burhanettln 8. 
Terfian sulh hlkimllllne tayfn 
olundu , fakat ihtisasından 
gene mUddel umumlllkte 

istifade edilecektir 
İstanbul müddeiumumt muuinle • 

ıinden Burhanettin bey, ult maaşı 

Burhanettin bey, senelerdenberi a
ğır ceza mahkemesindeki davalann 
rüyeti esnasında müddeiumumilik 
makamını temsil eden, birçok mühim 
davalarda vukuf, tetkik ve tetebbüa 
istinat eden esaslı ve etraflr mütate
alarile takdir uyandıran kıymetli bir 
adliyecimizdir. Bu sahada şimdiye 
kadar olduğu gibi blltldan sonra da 
bu suretle ihtisasından istifade imka
nının temini, memnun4yetle kaqt • 
lanmıştır. 

Burhanettin beyi tebrik n muvaf • 
fakıyetinin devammı temenıti ederiz. 

( Acuzenin Definesi 
MUelllfl ı Nlzamettln Nazif Ressamı : MUnlf Fehl"' 

Madem ki şatranca bu derece 
Katledilsin ! meraklıdır .. 

-37-

• • • • • 
• . 

Öğleden biraz sonra, kaymakam 
paşa müdepdep maiyetile beraber sa
raya geldiği zaman, kubbe altı kapı· 
sı önünde Murat paşayla kar~ılaşmış-
tı: 

- Nasılsınız paşa birader? 
- Allaha şükür ... 
- Memnun oldum .. 
Ye geçip gitmek istemişti. Uıkin 

Murat paşa kendisini önJemişti: 
- Ne o7. Bir istediğiniz mi var? 
- Müsamaha buyurursanız ... 
- Rica ederim ... Merasime ue lü-

zum ,·ar ... Söyleyiniz paşa .. 
Kubbe ,·eziri derhal elinde tuttuğu 

dörde bükülmüş bir kağıdı uzattı: 
- Bunu okumanı:m rica edecektim. 
- Dir mektup galiba •• 
- Evet... 
- Deniş paşa kulunuzun han İ"• 

tirh:ımlan ,·ar •.• 
-Yaa. •• 
Azametli bir tavurla n istemiye 

i&temiye kağıdı açtı .• Lakin sıhhat ve 
afiyet dualarından dem vuran ilk sa
tırlara göz gezdirirken; bir sesin ha -
kim Te amir kendisini ~ağırdığını 
işitti: 

- Halil r Halil? 
Murat paşa hemen önünü ka,·uş • 

turda: 
- Suttan hazretleri ... - diye mı -

nldandı. -
Evet ... Me-hmet, yirmi otuz adım 

j.Jerde arkasını bir sütuna dayamış. 
eliyle işaret ederek kendisini çağırı
yordu. Mektubu hemen koynuna 
soktu, koşa koşa padişaha yaklaştı. 

Yediği yemeği iyi hazmetmemiş, 
uykusunu tnmant almamış bir gen~ 
neşesite Mehmet: 

- Paşa... - dedi - Gel arkam• 
dan .. 

Ye o önden, kaymakam ar!<aoan 
taht odasına yakın bir odanrn kemerli 
kapısından içeriye henüz girmişleı di 
ki; merakla sordu: 

- Neydi o okuduğun? 
- Bir mektuptu padişahım .. 
- Mühim bir şey mi? 
- Zannetmem ... Murat paşa ku • 

lunuz vermişti. Deni~ paşa gönder
miş... 

medi, hemen yanma koştu: 
- Paşa.. • 
- Emret sultanım ... 
- Doğru mu? 
- İntikal edemedim paiiişahl"" 
- Şu Deni~ paşa ... 
- Evet padişahım.. • •' 
- Şatrançta mahir midir? 1J1I 

öğrenmektir muradım. • 
Vezir rahat bir nefes almıştı. 1'J 

Jı bir tebessümle cevap verdi: " 
- lstanbulda. ~atranç de)iıtct' ff 

la ilk gelen er, Derviş paşa kulUO 
dur padişahım.. • cJ1 

- Yaa .. Bak sen hele ... Benirıt '"ri' 
sıkıntısından imanım gevresin .• ~ofı 
bir alim kişi mahpeste sürünsün.. .. 
anın da knbahatı epey azimcedir ~ 
mademki şatranç bahsinde keY 
bu şekildedir, iş değişir ... 

Bu sırada ne olduğunu anlıY~ 
yan Halil paşa da yanlarına yald 
rnıştı: ,,; 

- Bana ba ! - dedi haykırdı ,. 
Şimdi Yedikuleye bir kol gönder:~ 
YiŞ paşa kutumuzu, merasimi lılY''"' 
ile sarayımıı.a getirsinler ... 

Kaymakam şa§trmıştı: ' 
- Cella dı burada mı ihzar ef111 

gerektir. İı' 
Mehmet ona öyle bir nazar 11~ 

ti ki. Halil pa~anın aklı başJll 
gidiverdi: ~ 

- Nenin celladı!. 1\laksadııt. ~ ~ 
can sıkıntı:-oiyle helak etmek ntı~:,ı,. 
Çabuk odamda şatranç ihzar ed~ 
Den·iş paşayla şatranç oynryacH'"' 

ı r 
Kuş kafesten uçuyordu •. Fakll 

!inden ne gelirdi kaymakamın'! 

~ 
1 Kı•a haberler J 
lstlklll harp ilaıre•I - r-.ıc ( 

kında Askeri müzede lstikl:ll müca~ 
sine ait eserleri ihtiva edecek bir dl 
açılacaktır. . 

Bir konferans - Darülfünun ~' 
ler tarihi müderris mua\'ini Hilmi ~~ 
bey, bugün saat beşte ilAhiyat fal\iil of 

deısbanesinde "Abrani, Arap - lsl:lctı ıııl3'" 
lcaddes menkabelerinin teşekl.:ülündt ~ ı 
bil dininin icra ettiği tesir,, unvanlı 
konferasn nrecektir. ~ 

- Subaşı m•7 O mel'un hi\1:1 geber• 
m~imi? ~ ...................... ...-:,. 

Halil paşa frrsatr kaçırmak ic;.te • SEVGİDEN SON B eri 
med;: Çok nükteli ve mevzuu pek be;11. 

- Ferman buyurursanız... olan bu eser "Köenlgsmarl<,, et 
- Derhal, derhal tepelemeli! mini vücude getiren Leonce perf 
Kaymakam az kalsm sen,·cinden tarafından 5ahneye vazedilmiştir tJO 

bayıl.Verecekti. Mümessilleri: GABY MORLA 1 
_ Mel'unun bir de mektup yazma- VICTOR FRANCEPI 

sı kalmış... Yer bakayım şunu bana .• 
Paşa mektubu uzattı ... Mehmet ha• 

liften bir şarkı geçiyordu. Kağıdı aç
tı. Fakat henüz mektubu ortalamıştı 
ki, gözleri birdenbire parladı ... 

- Vay canma be
Sonra. yök.sek sesle devam etti o

kamU1na •• 
•- Şatranç merakı bendenizde 

bir iptila halindedir. Beni bundan 
mahrum eylemek, katletmekten beter• 
dir. Zannetmem ki saadetltl :kayma
kam paşa hazretleri beni şatran~tan 
mahrum ederek işkenceme bir kat da
ha azap eylemesinler •.•. , Yay canına •. 
Bu ne diyor papa? 

Mehmet öyle hararetli hararetli o• 
kumuş ve bu suali öyle ga~ip bir me· 
rakla sormuştu ki, paşa onun ne 
düşündüğüne birdenbire mana ,·ere -
memişti. Yaranmak gayretile: 

- Katledilsin sultanım!." -dedi
Mademki bu derece şatran~ merakı 

Yar .. 
Fakat padişah onu dinlememi~ti 

bile ... Koşa koşa bahçeye çıkmrş ve a• 
vazı çıktığı kadar bağırmıştı: 

- Muraaat! 1\furat! Hey Murat 
paşa ... 

Etrafta bekliyen bostancular, ha
remağaları oldukları yerde dona kal• 
mışlardı. Eyvah .• Murat paşaya yol 
~özükmüştü galiba... Bir padi~ahın 
böyle seslenmesi başka ve iyi bir ma• 
naya delalet etmezdi ... 

Murat paşa kubbe altından çıkın
ea, Mehmet onun gelmesini de bekle-

Darülbedayi TemaiJletl 

Yarın akıam saat İs~nbul lıl~~ 
21,30 da ~ıhlilrlrtillllilyllalllll 

Kul~in ~esi 
111...111 

Yazan: 

A. BiSSON 
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Sinema - Varye numaraları. 



Menju'nun karısı 
l\ocasını kıskanıyor mu, kıskan-

mı yor 
l\ı-Siııcnıa filimlerinin genç ve 
~ti kahramana Adolf Menju~ 
~ l sevilmiş bir san'atkardır. 
~ f Menjunun san'at kıymeti 
dıtk?da bir meziyeti daha var
llıt 1 o da güzel erkek olmaıı
$ok Perde üzerindeki hayali, bir 
tGııı kadınların düşüncelerinde 
~trce yer tutmuş, hayatı et
~ bUyük bir alaka uyandır-

ltr. 
~ Adolf Menju, bugünlerde Lon
t~dadır, bundan sonra ingilte• 
~~ çalışacak. Londra gazeteleri 
tdi •tkirdan uzun uzadıya baha 
~ Yotlar. Ancak bu arada ingi-
ti 2azeteciJerinin san'atkardan 
r:~dc karısile meşgul oldukları 1 

? .mu • 

fJladam Men)u 
l'illüyor. 
logir .1 • • b"lh teridir, iş ve kazanç meselesi ayrı 

' 
12 gazetecı erının 1 assa aile harimi ayrıdır. Ben sfödyo-

~~lc ettikleri bir nokta var- ya gidip Adolfun kollarınc! a ne
~~ 1 0 da şudur: Madam Menju, fis bir sarışını, yahut koı kunç 
~Ç~k kadınların büyük bir ala- bir kumral gördümmü zerre kadar 
~ ıle takip etmekte olduklara telaş etmiyorum. Biliyorum ki 
~•nı kıskanıyor mu, kıskan- bu muaşakalar bir hiçtir. Adof 
~Or nıu? Londra ırazetecileri stüdyodaki işlerini bitirdikten sonra 
~~lf Menjunun zevcesine bu hemen evine döner. Ona yemek 
\d:,.•ormuşlar, şu cevabı almış- beğendirmek mütkül değildir. 
~: ÇünkU ben onun neleri sevdiği 

'Clolf, son derece normal bir ni bilir ve onları hazırlatırım. Bir 
'1 dır. Her normal kocanın zevcenin bunları bilmesi lazımdır. 
~Yctlerile . kuıurlarını onda Aile hayatımızın muvaffakıyetini, 
~ tıUnüz. Üç ıeneden faıfa evlenmemiz üzerine sinema ha
~tnandanberi evliyız ve mes- yatından çekilmiye medyunum. 
~ Kocamın hep aşk rolleri Çünkü ev, beni meşgul ediyor 
}~ llıaıile, biç alakadar olmı- ve bütün vaktimi alıyor.,, 
~ in. Adolf ha bu işle meı· (Adolf Menju) Londrada "iki 
\.ıolnıu,, ha borsada simsarlık beyaz kol,, adlı eserde çalışa;, 
'"lif. Bunlar, iş ve kaznnç is- caktır. .. • , , 

~iinyanın en büyük hapi
sanesi neresidir ? 

~ ~tıg Sing hapisanesinden şimdiye kadar 
tıcak bir kişi kaçmıya teşebbils etmiş, 

fakat o da yakalanmıştır 
~aııgimiz küçükken Nat Pinkerton, Buffalo Bilin hikayelerini, 
~ Y\iııce de meşhur Al Kaponenin maceralanm okumadık. 
~Qll bu kor
~ hiklyele
\~ki kahra 
~~ran haydut 
~· nihayet 
~ illin S İ n g 
l t lıa • • 'tit . pııanesı-
~ ti~rini de 
~ S· habrlanz • 1 • 

~~:~ Sing ha· 
:'\ b· •ı nedir ? 
~i11ı yerdir. 
~ idi kol
~? llıaı} idam 
~ Ne me• 
~llıi?•;aııer de· 
~t akat ha
~ büsbütün 

~· 
~.Sing ha
~ 1

' Nev
~.'lı~ Cİ~arında 
ı.' bar ada
\~~~ l)Ünyanıo 

'«)\ile 
r i . hapi-
' dır" .. \ &oo e açın· 
~ höcre 
~~ ·b Haplsanenln t1rını ve yemekhanP-ı;l 
\~ 0crelerin hepsi tamamen leıtiriliyor. Hapısancde u~r . ... 

~~~1~e Amerikanın en azılı rede mahkümlar için radyo ter-
~ .. "ıt ~rı buraya getirilir. tibatı vardır. Bundan başka 
\~\ Sıng hapisanesi eski bir mahkumların san'atlarına göre 
~~ olmakla beraber müte- çalışabilmeleri için atölyeler ya-

tı tamir ediliyor ve asri- pılmıştır. Hapiıaoeoin spor ıa-

l"'nıııt1HKA'öiN
11

:
11
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Bugünün kadını nelere muhtaçtır 
Bugünkü kadının hiç muhtaç olmadığı birisi varsa o da 

artık romantik devre intikal eden ruh arkadaşıdır 
Aşk orta malı olahdanberi erkeğin r----------------------------. 

mütaddit kadınlarla tesisi münase -
bet etmesine karşı cin~i latifte tevek
küle benzer bir haleti ruhiye husule 
geldi. Bundan on beş. yirmi sene e\'• 
'\·el böyle bir halden bahsedilseydi hay 
retle kar§llanırdı. 

nu tevekkülün bir sebebi vardır. 

Elli sene sonra 
kadın tuvaletleri 
Yarım asır sonra kadınlar 

nasıl giyinecek? 

Londrada bu mesele üzerinde 

bir müsabaka b azırlanmıı, ve 

Londranın en güzel kızları bu 

mevzu üzerinde çalışmıya baş-

lamıtlardır. 

Londra kızlanndan biri elli 

sene sonra kadın tuvaletleri-

nin resimde görülen ıekli ala

cağını iddia ederek ona göre 

bir tuvalet yapmışbr. 

Elbisede ıırt kimilen açık-

lir'! etekler yerlerde sürünmek-

tedir. 

Bu sebebi istemiyerek ve fısıldıyarak 
izah etmek istersek, kadmlann da 
fena halde poligam olduklannı itiraf 
etmemİT. lfızım gelir. Tek bir erkek 
için bir ıkadmın bütün ihtiyaçlannı 
tatmin etmek imk:inr hemen hemen 
ortadan kalkmış gihidir. Maddi ihti
yaçları, kabalık Yadisine sapmamak 
için, burada mevzuu bahsetmek iste
miyoruz. Bir erkeğin tek bir kadının 
bile bütün arzulannr yerine getirmiye 
ne vaktinin Ye ne parasın.n kifayet e
demiyeceğj muhakkaktır. Esasen va• 
Jdt ve para fiktanından dolayıdır ki 
bizde e~ki harem hayatı münkariz ol· 
muı:::tu. Bütün akıl ve fikrini, değil 
bir ~ odalık kafilesine, hatta yalnız 
bir kadına bile hasredebilecek bir er
keği tasavvur edebilir misiniz? Hayat 
mücndelesi, bizi bu gibi tatlı 11'lya1le
re bile kapılmaktan menediyor. 

Sadist an351n, erkeketen daha mü- ._Ji-ste_h_u,,,.z_u..,nı_n_a_t..,a_h_a..,m_m_iı_'l ... o_l,,,.u-nu ... r-,-h-a ... t---d-ı-ğı..-ta..,bi •. n .... -m ... ah,,_s_u_sil_e_, ... h·an""";;; refaJca-
tekfımil bir surette kendisinde tecem- ta kadın: "Dostum falanca bey dün- tinde lüks köpeğidir. (Büyük) m vale• 
mü ettiren kadın, daima yeni ve de- yanm en iyi adamıdır!,, sözlerile ken- ti olmadıkça bu lüks köpeğine müra
ği. ... ik perestişJere muhtaçtır. Böyle disini hazuruna takdim eder. Yelha- caat olunur, Fena muamele gören 
b~hranlı zamanlarda bunu nereden sıl, kadın ikincisile olan (büyük 3.§k) (kahya) efendi hanımın maiyetinde 
tedarik etsin? Ru itibarla erkek gibi mdan doğan derin ıstıraplannın İn· dekor vazife.;;ini ifa edemiyeceği için 
bir hayat mücadele!=:ine maruz kalan tikamım kocas:ndan veya (kahya) e- bu gibi hizmetlerde nazarı itibara a-
kadının nazarında bir perestişkar hiç fendiden alır. Jınma7 .. 
mesabesindedir. Ona hiç olma7-"a iki Fakat, (Büyük aşk) la buluşmak 
erkek lazımdır ki, birisine kadın fena Bu lüks köpeği tesadüfen sporda 
muamele etsin ama erkek ona tutkun için müsait zamanlar nadiren zuhur hanımın partneri ic:.e kadın bu sayede 

edebilecegwinden n (Büyük aşk) ın daha mu" aı·t bir konbı"nezon bulmuş 
olsun, diğerine ise kadm aşık ol un ~ 
ama eı'kek de ona fena muamele et~ ka.dıııa. karşı h~siyatı flşjkanesi na- olur. Bunlar arasında intihap edile-
sin. Fenı!"'muant~""ftlanız kalan diren galeyana geleceğinden bu muh• cek müteaddit gençler olursa tabi da· 
koca ise. onun vazifesi perde arka• telif şekillerde karşısına ~ıkan kifa- ha iyidir. Du partnerlerin biraz akıl
sında bulunmak ye sesini çıkarmadan yet.sizlik muvacehesinde kadında sız ve kıt matômatlı olmaları şayanı 

(Büyük aşk) tan, fena muamele gö- tercihtir. Çünkii bugünkü kadınlar 
para kazanmaktır. Fena muamele gö- ren zevç ve ... ·a (kahya) efendiden maa• f 1 .. d ( R .. rü.k -sk) 
ren bir de (Kahya) mevkiinde bulu- .; ena muame e goren en, U) - ~ 
nabilir. 0 zaman bunun bilakis dai- da üçüncü bir erkeğe ihtiyaç hasıl O· tan n lüh"S köpeğinden maada bir de 
ma ilk safta ahzı me,·ki etmesi lazım- lur. Bu üçüncü erkek, mevkii yük • muhtelif meselelerde münakaşa ede
dır. Çünkü tiyatro ,·e sinema biletle· sek olmamakla beraber kıhğı kıyafeti bilmek ye \icdan azabını defetmek 
rini 0 tedarik eder

1 
kadın sonra ora- yerinde olan bir gençtir, iyi giyinme- isin konuşacak kimselere de muhtaç· 

fara ikincisile gider. Kadının satın sini bilir, .sandal gezintilerinde güre• trrla.r. Konuşulan meYzular ekseriya 
almak isteyip de arayıp bulmıya ü- ğe sanlır, beraber tenis oynar, eğlen· şöyle cereyan eder: "Hayatmıın bey• 
sendiği seyleri (kahya) efendi arar ce mahallinde kadınla (tesadüfen) hude geçmekte olduğuna siz de kail
bulur. t"'kincisinin taksiye binmek için bulunur, çaylarda, balolarla ltanrmla siniz, değil mi?,, - "Gördüğüm küçük 
parası yoksa _ ekseriya vaki olan dans eder, yani bütün manasile, meş ev h-leri ne mana ifade eder, neye 

şeylerdir _hanımı r~n~evu mahalli•) _h_u ... r·b-ir-al_m,,,.a_n_m_u_h_a_rr_i="'re_s-in-in_k_u_n_a_n,.- ımüfit olabilh:orum sanki •. ?., - "ln • 
ne kadar otomobiIJe goturmek ve son· .... san çiftliklerde ine.!i sağsa ve çift sür-
Ta oradan alıp e'\·e getirmek de (kah- ' ı se daha faydalı iş görmüş olur.,, -
ya) efendinin vaz.ifelerindendir. Ma • Ev hanımı eliyor ki: "! Te diyorsunuz? Faydası olmryan 
mafi, fena muamele gören erkeğe seçme :'er çiçeklerine de mi fütiyaç 
arada Strada iltifat edilir, onun me<'• Beyaz Tüyleri Nasıl var? Fakat rica ederim beyefendi, 

mevcuttur. 
Sing Sing hapishanesine bir 

defa giren mahkiıın, ancak müd· 
detini bitirdikten sonra çıkabilir. 
Zira, gardiyanlar o kadar dik
katli hareket ederler ki bu ba
pisaneden kaçmak kabil değil
dir. Esasen, şimdiye kadar an
cak bir kişi kaçmıya muvaffak 
olmuş fakat akabinde yakalan-

Temizlemeli ben ser çiçeği değilim ki!,, - "İnsan 

Bu sene fapkalarda beyaz tüy 
kullanmak moda olmuştur. Fakat 
bu neTi tüyler pek çabuk kirlen
diği için sık sık temizlemek 2a
rureti hasıl olur. Kirlenen beyaz 
tüyleri temizlemek için yumuşak 
bir sünger 6llmalı, cabunlu suya 
batırıp tüylerin üzerinden geçir
meli, sonra süngeri berrak suya 
koyup onunla silmeli, nihı.yet 

ahvali siynsiyeye şöyle bir na.znr at• 
fedccek olursa .... ,, ve saire. 

Işin bununla bitece~ini zannedi • 
yorsanız aldanıyorsunuz • Kadmrn, 
fena muamele görenden (Büyük aşk) 
tan, lüks köpeğinden, ve fikir arkada

(Lüt/cn sayfayı çeviriniz) 

Garip 
Rekorlar 

Londrada M. Clooks patates 
tüyleri açık haYada kurutmalıdır. 

mıştır. ayıklama rekorunu kazanmışhr. 
Sing Sing bapisanesinin spor Tüylerin birbirine yapışmamasını Bu adam 7 dakikada 14 kilog-

taklmları Oıdugu- odan bahsctmı'ş· temin etmek üzre elle silkmeli· ki ram patates ayı amıştır. 
tik. Bu takımlar aralarında mü- dir. Berlinde M. Volging 2 saatte 
sa bakalar yaparlar. Fakat ge· Tüyleri yeniden bükmek için 19 sigar içmiştir. M. Bolaert 
çenlerde ilk defa olarak, hapi· Ynıü gUmüşten yahut fil dişin· isminde biri de bir sigarı içmeyi 
sane takımile, hariçten getirilen den bir pıçak kullanıhr. Her bir 3 saat devam ettirmek suretile 
bahriye takımı arasında bir rağ- tüy bir tarafa ayrıhr. Tüy sıap yavaş sigara içmek rekorunu al• 
bi müsabakası yapılmış, mahpus- tarafından başlıyarak ucuna ka- mışlır. 
lar sıfıra mukabil 3'.! golle galip dar pıçağın yüzile baş parmak Madam Duple isminde bir 
gelmişlerdir. arasında sıkılarak geçirilir. Bu Fransız kadını 19 saatte 2,007 

Şayanı dikkat olan cihet, mah· ameliyat oldukça uzundur ve sandöviç hazırlamıştır. M Lornney 
pusların takımında oynıyanlardan dikkate ihtiyaç gösterir. Sonra isminde bir Amerikalı 4 dakika. 
üçü ertesi gün idam edilmişler- tüyler bir ateşe ltarşı tutularak da 104 midye açmıştır. Nihayet 
dir. Zira, bunlar idama mahkum kurutulur. Ateşin korları üzerine M. Durand isminde bir adam 
olmuşlardı. Ve erteıi gün idam biraz kükürt çiçeği atıhr. KUkür- ceviz kırmak rekorunu kazanmış, 
edileceklerini bildikleri halde \ tün buharı tüyleri beyazlatır. ( bir saatte 2,844 ceviz kınm7a 
oyun oynamışlardır 1 _ muYaffak olmuştur. - - - ' 



Bir şey alırken acaba bunun yerlisi 
var mıdır diye düşünmiye alışmalıyız! 

Meclis reisimiz vatandaşlara yerli malı almanın ve 
tasarruf etmenin bir vatan borcu olduğunu söyledi 

l Ankara, 13 (A.A) - Tasarruf 
haftası münasebetile Meclis reisi 
Kizım Pş. Hz. radyoda bir nu
tuk irat etmiştir. Kazım P,. nut
kunda , vatandaşlar, ikhsadi 
Yazifelerimizin en ehemmiyet!izi J 
yerli malı kullanmaktır, dedikten 

1 
sonra, ne için her Türkün Tür· J 

kiye malı kuJJanması lazım gel- ı 
diğini izah ederek demiştir ki: 

-Bu memleket her sene ya- J 
hancı memleketlere satabilJiğin· 
den fazla yabancı memleketler
den satın ahyor. Bu suretle her 
sene ticaret muvazenemizde va
sati 50 milyon lıra açık vardır. 

Bu açığı nasıl ödOyoruz ? 
Bu açığı fakirleşerek ödiyoruz. 

Bu açığı memleket ve millet 
sen.-etlerinin harice akmaıile ödi· 
yoruz. E;er bu açığı kapatamaz
sak Türk parasının kıymeti dU· 
ıer. Bu tenezzül ayrı ayrı her 
Türk vatandaıın bütçesinin sar
ıılması demektir. Bunun ıçın 
Türk parasının kıymeti ile he
pimiz alikadar bulunmaktayız. 

Bu açığı kapatabilirmiy iz ? 
eve., kapatabiliriz. Şurasını her 
Türk iyice bilmelidir ki bu mem· 
leketc her sene yiyecek ve gi· 
yecek eşyası olarak 107 mılyon 
liralık mal giriyor. Bu 107 milyon 
liralık ithalat da Tereyağ, Zcy· 
tin , Peynir , Et , Pirinç , 
Faaulye ve Yumurta gibi mem
leketimizde aliıı ve kOlliyetli 
mıktarı n ıt olan maddeler 
Yardır. 

Pamuklu, ... olü, ve ipekli men
sucatta bu ., ıalit f'Şyası meya
rında büyük bir yekun teşkil 
eder. Bu saydığım, yiyecek ih
tiyaçlarımızı memleket mamulat 
ve mahsulatile temin edemiye
cejimizi kim iddia edebilir? Bu 
memlekette tereyağ, peynir, zey
tin, prinç, yumurta yokmu dur? 
Yahut mıktan bize kafi değil
midir? Her halde bir Türk vatan-.......................................................... 
~ıından maada bir de yüksek rne,·ki 
n rütpe sahibi olan bir erkeğe daha 
ihtiyacı vardır. Bunun va.züesi, ara
da ırada hanım efendiyi ziyaret ede
rek gerek hanesinin gerek e kendlı.,i

nin mevklini ve şerefini yükseltmek \'e 
silslemekten ibarettir. 

Kndının bu crckklcrdcn hiç biri i
le hilt.ırrmıza gelen münaı:;ebcttc bu -
Junmadı!h tasan-ur olunabilir. nö.r-
le bir halin birçok kadmlar için ' 'arit 
olduğu söylenir. Fakat, o zaman J,a. 
dınm hir de bir şehvet partnerine ih
tfy:ıcr vardır. l\lacernperestane ma. 
vi saatı~r, işte lm partnerle yaaşnır. 
Du parfner arada sırada değişir, ba· 
7.an da icabı hale göre. unutulur ka
lır. Bu eıi\ektir ki kadının hayatını 
biraz karaı hr. u1.ak dostlar arasında 
rlaima bf r muamma olarak me\'ZUU 

bahsedilir ve rnaJ1irefi Jıi~ lJir zaman 
Hiyfkile anlaşrlamaz. 

Kadmın hugün hiç muhta~ olma
dıf'ı hiri8i ' 'arsa o da artık romantik 
devre fntikfll eden ruh arkadaşıclır. 

Çünkil .kadınlar örle zannediyorl<ll' ki 
bir kadının ruhi ıstıraplarmı an1ıya-
bl1ecek ve o ıstıraplarla alakadar ola• 
bilecek bir erkek kalmamıştır. Jlu 
ruh arkadaşına mukabil kadın:n bu
gün birkaç tane en samimi kadın ar· 
kadll§ı vardır, onlarla beraber anla !r, 
~afll' ve gülüşür. Ye onlardan her 
CJefasmda şu sözlerle aynlır: 

.. _ Ah kardeşim, böyle arada SI· 

.rada senin gibi bir dostla dertleştikçe 
arılıyorum ki bütiin erkeklerin hepsi 
birden on para bile etmü orlar!., 

.... J-lll 

daşı yiyecek içecek ihtiyaçlarını ı 
yerli mahsulat ve mamulahmızla 
temin etmeyi bir vazife bilirse 
o vakit bu memlekete dışardan 

on paralık bile yiyecek ve içe
cek ıeyler giremez. 

Kizım Pş. bu idhalibn sebebini 
Türk vatandaşının yerli malı kul
lanmayı henüz itiyat etmemiş ol
masına ve bir şey alırken acaba 
bunun yerlisi de var mıdır diye 
düşünmediğindc aramak lazım 
geldiğini ilave etmiştir. 

Halbuki diğer memleketlerde 
buna çok dikkat edildiğini, hat· 
ta F ransaya ecnebi oyuncakları 
girdiği için guetelerin bütün 

Fransız milletine elele veriniz, ve 
ecnebi oyuncakları almayınız diye 
hitapta bl!lunduklarını anlatan 
meclis reisimiz, bizim de zengin 

milletler arasına girmemiz için, 
böyle hareket etmemizi ve harice 
çıkacak 1 O paramızın paramız 
üzerinde menfi tesirler yapac3ğı 

m, binaenaleyh memleketimizde 
} erli malı mefhumunu bir milli 
ahlak haline sokmak lizım gel· 
diğini beyan ederek demiıtir ki: 

- Harp yalnn: top ve tüfekle 
olmaz. hudutlarımızda sulh ve 
sükün olmasına rağmen iktısadi 

cephede harp vardır. lktasat har· 
binde ise :yalnız askerlik vazi· 
feıile mükellef olanlar değil ka· 

dınh erkekli bütün millet çocu
ğundan ihtiyarına kadar ıefer• 

brdir. 
Bütün dünya memleketleri ay

ni seferberliği ilin ettiler. 

"Sulh zamanında; fakat iktı· 
sadi, harp içindeyiL Bu yeni ik· 
tısadi cihan harbinde TOrk mil• 
leti yeni bir Dumlupınar zaferi 
kazanacaktır, ve bebemahal ka· 
zanmahdır.,, 

Ik tııadi vaıifelerinizden biri 
de tasarruf etmektir. Taaarruf 
edebilmek için çok para kazan• 
mıya lüzum yoktur. Lüzumu olan 

şey burada da itiyat Ye ıuurdur. 
Kbım Pş. s6ılerine ıu ıuretle 

devam etmiştir: 

- 5 milyon TOrk vatandaıı 
gllnde beı kuruı biriktine ae· 
nede yirmi mHyon lira toplanır. 

14 milyonluk Türk milletinden 
hiç olmazsa 5 milyon yatandaı 
hiç şüphesiz ki günde 5 kuruı 
biriktirebilr. O halde vatandaı· 
larımı bir tasarruf seferberliğine 
davet ediyorum. Gelecek sene 

"T as ... rruf ve yerli malı haftası,, 
nın üçüncüsünü kullularken milli 
bankalarımızın tasarruf hesaplara 

yekununda milletimize iftiharla 
ilin edebilmeliyiz. 

Bugün belli ba,h milli ban· 
kalarımızdaki 30 milyon lirayı 

bulan tasarruf besabatını biç ol· 
mazsa 90 milyon liraya çıkart· 
mak, tasarruf seferberliğinde ilk 

hedefimiz olmalıdır. Bunun için 
de yerli malı kullanmak dava
sında olduğu gibi bir içtimai 

tasarruf ahlakı teıis etmek icap 
eder. Az bile olıa fakat munta• 
zam bir tarzda tasarruf etmiyen, 

eline geten paraları hesapsız 
sarfeden bir Türk vatandaıı ken
diıini hem nefsine, hem de mil· 

leline karp mücrim telikki et· 
melidir .. 

Bu acem 
Prensi de 
Kim? 

Paris gazeteleri "Bir acem pren 
si tevkif edildi,, serlavhası altın· 
da şu ııalırlan yazmaktadırlar: 

Cumartesi günü büyük bir ku· 
lüpte, hakaı·ada 120,000 frank 
kaybettikten sonra sokağa çıkan 
ve isminin prens Sultanof Kerim 
bey olduğunu söyliyen bir acem, 
iki sivil polis tarafından tevkif e
dilmiıtir. 

Sultanof Kerim B. 

Prens Sultanof, kendisinin 
kah Bakülü, ki.h da Tunuslu ol-
duğunu söylemektedir. Fakat ne
reli olursa olıun, aranılan ıahıı 
kendisi olduğu için, tevkifaneye 
ıevkedilmittir. Çünkü prens Sul
tanof'un aleyhine birkaç tüccar, 
it adamı, hatta bir de opera ıan· 
tözü tarafından dolandırıcılık da
vası ikame edilmi,tir. Şikayetçi· 
ler, prens Sultanof'un kendile • 
rinden bir milyon franktan fazla 
para çektiğini söylemektedirler. 

Prens Sultanof, 4ika7etdlere, 
Sovyet hükumetile Türkiyeden a· 
lacağı olduğunu, vadesi gelince 
bu paralan alacağını söylemi!! 
ödünç diye para almıttır. İddia· 
sına nazaran, prensin Ruııyadan 
Baküde petrol membalarma mah· 
suben 60 milyon frank, Türkiye
den de isli.ha ve mühimmat satı· 
tından 283,000 İngiliz lira alaca· 
ğı vardır, ve elinde buna dair ve· 
sikalar mevcuttur. 

Sultanof'un elinde Türkçe ya· 
zılı, pullu ve tamgah bir çok ve· 
sikalar vannıt ve gene bunlara is· 
tinat ederek, Amerikan ekspres 
bankasından da bir milyon frank 
istikraz etmek üzere imiş. Fakat, 
evvelce istikraz ettiği şahıslar şi
kayet edince, Amerikan ekspres 
pek tabii bu paı-ayı vermemiştir. 

Sultanof'a Saklıdaki petrol 
membalarma mukabil para veren
lerin başında M. Charleı Metz -
ger vardır. Bu zat 300,000 frank, 
eshabı emlakten bir baıkası 
250,000 frank, bir opera !antözü 
15,000 frank ve bir Rus tüccar da 
150,000 frank vermitti. 

Prens Sultanof gecen sene meş
hur İngiliz bangeri Oecklingerle 
de temasa geçmişti ve Nis'te bulu· 
,arak kendisinden 50,000 İngiliz 
lirası alacaktı. Fakat bu sırada 
sahte çek imzaladığından tevkif 
edilmişti. M. Metzgeı- o zaman 
Sultanof'a itimat ettiği için, sah
te çekin ihtiva ettiği meblağı öde-
mit ve onu hapisten ç.ıkartmı~lI. 

Fransadan ihraç edilmesi için 
aleyhine üç mahkeme kararı mev· 
cut olan Sultanof, öyle zan nedi· 
yoruz ki bu sefer artık kat'i suret
te yakayı ele vermİ§tir. 

Sultanof, kendisini tevkif e· 
den sivil memurlara, serbest bı
rakılmaıı için beter bin frank rüş
vet teklif etmittir 1 

- 34 - Morls Löblandanı ~ 
Valne, Baratol'un not defte1i11Je 
esrarengiz gencin adresini bulmuştıt . ~ 

Türo, derhal telefonu açarak halde yorgunsunuz. Derhal ,,.. 
komiserle görüştü. Ve madam dönüp istirahat etmelisiniı. p.t ti" 
Destol'un başında şaşkına dön- leye polis vaz'ıyet etmittir. biJtti' 
müş olan Valne'nin yanına döndü halde birkac saate kadar ~· 
Onu ayıltmıya batladrlar. vaziyet meydana çıkar. 8~11 

Komiser, derhal yanında mua· gidip biraz istirahat edeceğı~;yt' 
vinlerile Palas oteline gelmişti.! - Evet, hakkınız var .. Ge 1 

Gürültüye uyanan kapıcı kendile- rum. .. fi 
rini saskm saskın karsılamıslr. Ko Türo dostu Vahe'ye döndtJ O' 
.mise~,. derh.al kendisi~i .Joan Ba- kendisine bir seyler söyledi. ~ 
ı-atof'un apartımamna Jl!Ölürmesi· ra Valne geleli ve mada.rn 
ni emretti, yukarı cıktılar. Kapı- tol'a: Udi' 
cı, apartmanda Türn ile baygın - Hazırmısınız. dedi, gide_.-1• 
bir kadının ve bir yabancının mev Madam Destol artık tarn...-
cudiyetini görünce hayretinden le kendine gelmi§tİ: f! , 

dona kalmıştı. _ Evet, dedi, gideceğiz·.~ 
Komiser derhal tahkikata baş- J.:at istirahat edeceğimi zannej;;-

Iamıstı. yiniz, Nelliroz bu haydutla bU 
Valnc rnAdP.m DP.ııtol'un ay<)k- Jukça rahat edebilir miyi~? !I 

larına. ellerine '\"uruvor. ve ma~a- Madam Destol değişmi!tı. Ş':t 
da buldt1~u r.te'"i koldatıyordı1. d h k d d 'ld" ~r-
Türo da bir hı:wiuyn kolonvıt döle- i eski ~u ft ın eğı ı. ~ 

sakin olmu,tu. Sözlerinde .... 
müş, yiizün'i p.özünü silivordıı. ve metanet vardı. Valne o°'_.,,~ 
Netice şu oldu ki madam Destol- k d S b d ğ k ~~ 
un yüzündeki büıün bovolar çık· ıyor u. açı atı a mı ' bit' 

._ 1 nün boyaları çıkmıt bu kadın~· 
lı f ... ~at kendine de ge di. denbire yirmi yaş ihtiyarlaJ11~1r 

Bu esnada komiser hademeleri Anne ~efkatile her fCYİ un '""'= .. k 
sorgu·ra çekiyordn. O katın gar- olan bu kadına hayran oll'l!al'!l 
sonu, iri ve esmer bir gf"ncin içeri· kabil değildi. Madam o-"'-· 
ye girdij?ini, o ~i~n giindiiz de aynr bo k b' 1 
adamm B"'ratof'u ziyarete geldi- ğu ır ses e: d~ 
ğini söyledi. - Dinleyiniz, Valne, 81' 

Sonra, Baratof'un odasına ve- bu alçak Baratof'un muasınrtl rJ' 
mek getirmiş olan garson iki Rda- tiinde bir not defteri ıördillO- 'ı'! 

dip •unu bir muayene etsd~ mm kavga ettiklerini ve arkada~r- ~ 
belki orada bize bir iz ve na: 

"- !cerde is kızışıyor .. , 
Dediğini bildiı·di. Yemekte 

hazır bulunduğu zamanlar, iki a
dam, sadece aleli\de mev7.ular ü • 
zerinde konuşmuşlardı. Görüni.i!\e 
nazaran alibaıffıla.t, il\m~mr bir 
surette ve senli benli konuşuyor • 
lardı. Birbirlerine Baratof ve Je
rar diye hitap ettiklerini işitmi! • 
ti. 

Komiser bu sözleri duyunca: 
- Eh. dedi, işte bir fey ö~ren

dik demektir. Bu gencin ismi Je· 
rar demek. .. 

Fakat, bütün f{ayrete ra.~· 
men, komiser bundan baska bir 
fey öğrenemedi. Yalnız, bu Je • 
J'ar dıımilen mechul f?encin muhak
kak katil olduğuna kanıtat getir -
mi~ti. Peki, yalnız, timdi mesele 
katlin hangi sebepten dolayı ya -
pıldığını bulmıya kalıyordu. Ani 
bir k.avga neticesi mi? Sırkat mı? 
intikam ve rekabet mi? 

" " " 
Baratof'un bavullları, odanın 

bir kö§esinde, yarı açık duruyor· 
du. Fakat içindekiler alınmamıştı. 
Demek bu cinayetin sebebi sırkat 
değildi. O halde ne? Bir ikinci 
mesele de 9uydu. Bu kadın ne 
diye burada bulunuyordu? 

Komiser, tahkikata hic müda
hale etmemi§ olan Türo'ya yakla,. 
h: 

- Tuhaf bir .mesele efendim, 
dedi, her halde bunun altından 
bir takım §evler çıkacl\k. Zanne· 
dersem malumat da elde edebile-
ceğiz. 

Bunları söylerken. komtS"'" môl· 
dnm De.stol'u kastediyordu. Tür,,: 

- Ya, dedi, övle mi ZE'l"\nedi
yorsunuz. Belki ... Fakat. hemen 
neredeyse timdi müddeiumumi ge 
lir. Ben de polis müdiriyetine der
hal haber vereceğim. Siz de ra
porunuzu hazırlayınız. 

Komiser işgüzar görünmek İs· 
tiyordu. Fakat Türo'nun sözleri 
kafiydi. Israr etmedi ve mada~ 
Destol hakkında fazla sormadı. 
Türo devam ediyordu: 

- Bu Jeı-ar denilen adamın 
kim olduğunu tahkik ediniz. 
Eğer sabah olmadan onu tevkif e· 
debilirseniz mühim bir iş görmü 
olursunuz. 

Türo, koltuğunun içinde daha 
yarı baygın duran madam Destol
a yaklaştı: 

- Madam, dedi, aaat 4. Her 

malumat bulabiliriz. 
Va ine hayretle itiraz etti:.,; 
- Olur mu hiç, polisler 

mı§lardır bile? ~ 
- Sen dediğimi yap, dah•J' 

nu düaiinmediler .. Farkında d 
.miş gibi karıthrrnız bakalnP· ·JJ 

Valne itaat etti. Rapa,,..' 
yazan komisere yan gözle ~ 
rak, orada, lakayt bir ta 
do)a!lmrya basladı. ~ 

B
0

ir müdd;t bövle ıezindir11" 
sonra masaya yaklastı, ve o ,f 
bakmaksızın gene lakayt bir ~ 
ketle not d,.fterinin yaprakl .,,. 
karıttrrdı. Mamafi yan göıl~ 
kıyordu. Birkaç vaprak actJ ıf 
sonra Valne titredi, masad•11 _, 

rılf'"ak madam Destol'un yaflf 
geldi ve: ,d' 

- Buldum .. Dedi, JeTar'rfl P"' 
resini buldum. Otöy de Ru• 
~yonu. ~· 

- TAmam .. Muhakkak bıJ ;f" 
Jerar, Nellirozu bu Rus p•.,. 
nuna şrötürmüştür. Geliniz. 

- Nereye? 
- Nellirozu kurtannıfS· • .w 

. çflP 
Madam Deıtolle Vanlne . , 

lar. Fakat ditarda itiraz etl~ 
- Nicin komisere haber 

miyoruz. -daha iyi olmaz 111ıtl?I) 
( mtrnt 

Eski bir Hint Jiiil• 
• 

Jiyetperverı , 
Bombay, - Gandhi •11~8" 

nunda buraya gelecektir.. ıstf 
d sı bhmbayda ancak bır a..-

R. a ,.., 
saat kaldıktan sonra ıv •tt' 
ram medereaeıinde ağır ·~~.
hasta yatan eski dostu b•d' 
sahibi ziyaret için Ahnıet•lı ,t' 
gidecektir. Bundan bir ç~•d" 
ne evvel Cenubi Afrt ,,dl 
Hindistana hicret edip b;.,.,~ 
büyük bir servet kazan•" ., 
Sahıp itaats'zlik harekltıd:~ 
rak edenlerin önsafında bbf "' 
muştur. imam Sahibin 11 do"''f' 
:r.iyetindeki vebametten. ,;i IJJ' 
Hint lrnngresi icra kooııl t•IJI"' 
nvcuevvelin 30 unda Ah~~ldlifl!'~ 
da toplanmağa davet e tetr 
Halbuki bundan evvel de ~ 
bir karara tevfikan Kooıit• 
bavda İçtima edecelJtır· 





Bu müıkiil zamanlarda paramzı abeı hediyelerle iıraf et
meyiniz, Doıtlanmza tercihen, mevcudiyeti Ye istimali hergiin 
sarfettilderi kuneti hafifletecek, evlerini ıtızellqtirecek 

f eyler takdim ediniz 

Bu Hediyeleri 
esbıatı Elektrlk~ye Ttlrk Anonim şirketi 

S ATIE 
Size Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Oıküdar ve BüyGkadadaki 

1 5 mağazasında veresiye verecektir 

.Jandarma Sahn Alma Komisyonu 
Riyasetinden: 

Jandarma için 3800 - 3900 takım kııhk elbiıe ile o miktar 
şapka ve toz'uk imaliyesi kapalı zarfla mllnakasaya çıkarılmıfbr. 
Münakaaa 24 Birinci Kinun 931 P.erıembe günidür. ~aliplerin 
fUtnameyi ve nümunelerini görmek ilıere her glln v.e miinakua., 
ya ittirak için teminat ve teklif mektuplarile ye•mi mezk6rda 
saat on beşten on altıya kadar Gedikpatadaki Komiıyonumuza 
muracaatları. (4233) 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

1- 23·11-931 pazarlıkla aabn alınacağı evvelce ilin edilen 
l 000 kilo yerli damga kuqunu: 

2- 9·11-931 de kapalı zarfla mnbayaa edileceği mukadde
ma ilan edilen 60 ton yerli çivi için teklif edilen fiyatlar haddi 
Jiyık görülmediğinden yapılan pazarlık ve münakasa ve mtına
kasa keenlem addedilmiştir. Bu sebeple mezkur damga kurfUDu 
16-12·931 çarşamba ve pazarhkla 60 ton yerli çi•i 19-12-931 
tekrar kapalı zarfla sabn alınacakbr. 

Tailplerin tayin olunan günlerde 1aat 11 de teminıtlanm 
hamilen lstanbul batmüdiriyetinde Mübayaat Komiıyonuna mtı· 
racaatları. (4147) 

Tayyare YILBAŞI 
Piyangosu 

Büyük ikramiye 

1.000.000 Liradır. 
Keşide Yılbaşı Gecesi Yapılacaktır. 

Biletler azalmaktadır. 
ACELE El!>INIZ. 

Kiralık KAglr hane ve DDkkAn 
Beıiktaı Akaratı vakfiye idaresinden 

Bqiktqta Akaretlerde 30, SO numaralı haneler birer ıene 
1, 3, 7, 11, 20, 35, 44 numaralı diikkinlar birer ve 12 numaralı 
dükkln iki ıene mllddetle bilmüzayede icar edileceiiaden tehri 
halin dördiincü gllnUnden itibaren yirmi glln müddetle mllzaye· 
deye vazedilmiştir. Talip olanlann ve daha ziyade malumat almak 
isteyenlerin Kinunuenelin yirmi altıncı cumartesi giintı saat on 
üçe kadar mahalli mezk6rda 54 numarada müteYelli kaymakam
lığına ve yevmi mezk6run uat on üçlinden on betine kadar 
lıtanbul Evkaf mlidiriyetinde idare eacnmeniue milracaıt et
meleri. (4257) 

Büyük Bir Fırsat 
Mallaniwı metanet netuet 'fe ucuzıugile ş6hret kazanan 

YERLi MALLAR PAZARI 
Y l f h ft mlhıha11r olmak M··ht •t" t br a nız taıarru a asına üzere fiatlannda u m tenzı a yapmıı • 

Koıtümlnkler, paltolaklar, ipeldikler zarif kadın ve erkek kunduraları, bavul ve her tilrlü ıeyahat 
efJUI, B A T T A N l Y E L E R, her nevi tuhafiye, hazır elbiıeler vesaire •.• 

-·-• Istanbul Bahçekapı - Beyoğlu IstlklAI caddesi --

Tasarruf Haftası Sizin için Bir Başlangıç Olsun 

Bir Kumbara Alınız! .. 
Btlyflk kıymetli bir Hereke halısı Sandal bedesteninde 

teşhir olunuyor 
----------------------------------~~--~~----~--------~---------::::::: 

Otomobil ve plr•no •hıo 
ruz - Az koltınılmamıı olmalı 9·12 
arasında Jsrınbul dördüncü Vakıf hın 
11mıkat 29 numarayı muracaır. 

Plına k•z•ndınıoruz -lıtanbul· 
dan bqlı:ı vil&yederde. kazalarda Memur 
yahut erkek işçi iıdyoruz. işinize, vulfe· 
nize halel gelmiyecektir. lstanbUl Potta• 
nesinde 400 numara7a meytUplı sorunuz 
çine 6 kurufluk pul koyunuz. 

Pmna - Dakklna esnaf haftalık tak· 
side ödeyebilirlerse kefılede 50 lirayı 
kadar pıra alabilirler saat 9-12 ırasında 
Ista.nbul Bab~pt dördüncü vıkıfhan 

ısmabt i9 num~ayı mtlraCut. (2156) -lnUh•p Edllecek Tll'llf Bıçalı 

Yeni GUiette nrat bıçatı yeni Te 

eski model tıraf maklnılannı kabı1l 
tıtbllı:tir. 

r --VAKiT~ 
Adrea ı Istanbul Ankara caddesi 

Vaktt yurdu. 

Telefon ı Yuı işleri 2.4370 n 
2.3872 idare 2.4370. 

oa .. P kutusu ı 46. 

Tel1r11fı Istanbul V•kıt 

Abone .. rtlanı 

J 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1 ~ 2700 .. 

Hin prt18nn11zs 
Resmi Hususi 

Satın 10 Kş. 12,50 Kş. 
Santim• 20 ., 25 

Kaçak Hin .. rtl•nmuı ı 

J 2 3 4 1·10 Dcfah ı. 

30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her ilç aylı 
ğı lçbl bir defa meccanendir 

H - 4 satın geçen iltnluın fazla 
uun için 5 kuruş zammolunur 

V AKIT Matbuat 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

11esrlvat mtlcUlrl: Refik Ahmet 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazüesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VB 

O halde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Baakasındall 

BU fllldll 
J 
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iKRAMiYELi 

P.111nivet Çayını .dtod 
Ara~ 


