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balkanlarda Yeniden 
Modada 

fftttdlha Muzaffer H. 
Dün tasarruf haftasının üçOn

cü günüydü. Dün de sinemalar
da, gazinolarda, kahvelerde ve 
sokaklarda yerli malı kullanma
nın ve tasarrufa riayetin fayda
ları etrafında propagandaya de
vam edilmiş mekteplerde ve mu
ayyen yerlerde konferanslar ve 
temsiller verilmiştir. Dün gece
de Kadın birliği ve tasarruf ce
miyeti azasından Mediha Muzaf
fer H. radyoda bir konfe
rans vermiştir. 
Şu seneki vitrin müsabakası· 

na iştirak eden mağazaların ve 
müesseselerin adedi 26 dır. Bu 
mağazaların vitrinlerinde (Bu vit
rindekiler yerli malıdar) yazılı 
levhalar bulunmaktadır. Bunun 
haricindeki mağazalar müsaba
kaya girmemişlerdir. 

Jüri heyeti iki gün sonra vit· 
rinleri gezerek tetkike başlıya
caktu. 

s ası 

IspanyoJ milli takımı İngilizlere nasıl yenildi? 
-4 Uncu sayfamızda-

Sah IS Kinunuevvel (12 inc:i ay) 1931 Sayısı S Kuruı 

Müthiş Kar Fırtınası · Başladı 

Otuz altı gemici 
boğuldu 

Karadenizdeki fırtına hafif 
ıiddette olmak üzere devam 
etmektedir. Fırtına en ziyada 
Boğazla Sinop arasındadır. Kü
çük vapurların hepsi limanlara 
iltica etmişlerdir. 

Geçenlerde karaya oturan ls
tanbul vapuru kurtarılmış, Seli· 
met ve Bebek vapurlar1 henüz 
kurtulamamıştır. Çanakkalede 
karaya oturan Yunan vapurunun 
vaziyeti hakkında şehrimize biç 
bir haber gelmemiştir. 

Akdenlzde bir facıa 
Roma, 14 ( A.A ) - Akdeniz

de hüküm sürmekte bulunan 
fırtına neticesinde İtalyan bah
riyesine menıup bir harp römor
körü olan T eseo batmıştır. 

36 kişi boğulmuştur. Birçok 
balıkçı gemilerinin de batmış 
oldu(!"u haber verilivor. 

Millet Meclisinde 
Divanı muhasebat encUmenl 

llylhası kabul edtldl 
Ankara, 14 ( A.A) - B. M. 

Meclisi Bugün reis vekili Refet 
beyin riyasetinde toplanmıştır. 
Meclis evkaf müdürlüğü · 1927 
hesabı kat'isi hakkındaki muta· 
bakat beyannamesi ve divanı 
muhasebat encümeni mazbata
sını müzakere ederek kabul et
miştir. Müteakiben Balya • Kara· 
aydın şirketi namına ithal edile· 
cek gazolinin gümrük resminden 
ve muamele vergisinden muafi-
yetine dair kanunun ikinci mü· 
zakeresi yapılarak kabul edil· 

l 
mistir. Meclis perşembe ıünü 
teplauacaktll'. 

·- . -· . . . . . - . \ . . - . ' . . -

tıp yerine ge
çeceğim !,, diye 
ortaya çıkan 

Sabatay Sevinin 
esrarlı bayati. 

Bu heye
canlı eser 

Avrupa Alim· 
lerinin keşfet
tikleri son vesi· 
kalara istinaden 
yazılmıtbr. Mu
harriri Ömer 
Rıza Beydir. 

Perşembe
den ltiba
ren Vakıt 
sntunla-
~ında 
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Galatada bir musevi ticarethanesinin 
400,000 liralık gümrük resmi 

kaçırdığı iddia ediliyor 
ilim ve fen sahasında büyük idaresine içinde petrol dolu gibi 

alimler, kişifler nasıl tabiatın göstererek gümrük hattından 
bir sınını ortaya çıkarmak için geçiriyorlar, icap eden mera
ıezsizce uğraşırlarsa kaçakçılar simle boğazdan çıkanyorlar, ona 
da devletin vergi hallkını çal- göre evrakını tanzim ettiriyorlar, 
mak için öyle kafalarını yoru- sonra Avrapadan gelen petro
yorlar. Nihayet binbir türlü da- lü gümrüğe uğramaksızın ve 
lavereler buluyorlar. Bu cümle- resmını vermeksizin bu eY• 
den olarak lstanbulda petrol rakla satıyorlar, içi Terkos su• 
kaçakçılan da şöyle bir usul yu ile dolu olan gaz tenekeleri• 
bulmuşlar: Kaçakçılar lstanbulda ne gelince, bunları imha ediyor
gaz tenekelerine Terkos suyu lar, bu suretle T erkos suyunu pet• 
dolduruyorlar, bunları gümrük (Lütfen aaylayı çeviriniz) 

lhtivarbğın i•e yaradığı yer 

Muharrir - Doklokr, beklrhk vergisi hakknu·a ne dersin? 
Celll Muhtar Bey - ÖmrUmde bir kere lhtlyarhelın bir ı,e 

yaradılını gördOm. ÇU'1kU 45 yaşından fazla olan beklrlar
dan beklrhk vergisi ahnmıracakmış. Doijrusu çok isabell 
isabet 1 • • 



faaliy t 

Dahili 1 Ve 
1-1arici 

Mükafatlar 
Dağıldı 

... n 
• 
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ulgar 
midir? 

oli er akkında yapılacak muamele 
dün bildirildi 

Vitrin müsabakasın
da kazananı r 
madalya aldılar 

Ankara 14 (A.A.) - Geçen , k . 

değ· 

Sır gaze e i in iddiaları • 
1 

Atina, 13 ( Hususi ) - Bel
grat'tan telgrafla bildiriliyor: 
" Politika,, gaıetesi "Türk -
Yunan - Bulgar itilafı gayrı 
kabildir ,, serlavhasile yazdığı 
bir makalede üç devlet arasında
ki münasebattan ve M. Muşa· 
nofuo Ankara seyahatinden bah
sederek diyor ki: 

garistan ile Yunanistan ar.-: 
mevcut zıddıyetlerin kaldınllll t' 
pek kabil değildir. Eu :ıı~~Y'll 
Jer, aralarındaki anlaıma ıçıDs-1' 
mania teşkil eder. Türkiye, J..11 

garların Trakyaya avdetltP""
razı olmayacağı gibi Yunani•~ 
da hiç bir zaman da BulP'! 
Akdenizde bir mahreç vertIJ•Y" 

Gllmrllklerdeki muamelenin iki nu· 
maralı kararname ile birlikte tebliğ 
edilen fzahnarne ve talimatnomeye 
tevfikan yapılmıya başlanması işler 
üzerinde mahsus bir tesir göstermiş • 
ıtfr. Muamele daha basit bir şekle 
glmıtş ve bu suretle baş müdürlükte-. 
kl tescil bürosu önündeki iulihamm 
önO. alınmıştır. 

Yeni lrararname iptidai mevatla 
daha bir çok mevadı kontenjan harici 
hırnktığından müteakip aylarda it • 
hal edilecek bu maddelerin gümrük 
ldan?Sf tarafından alınmış olan be-: 
yannamelerin sahiplerine iadesine ve 
ımallarmm da çıkanlmasına başlan • 
ırıuştır. 

Birinci kararnamede kontenjana 
tAbl olan ve ikinci kararname ile !kon
tenjan harici bıraktlaıi bazı maddele
rin fiatlannda hasıl olan tereffu da 
hu kararnamenin tcbliğile derhal za
n olmuştur. Bu arada saçları zikre
(JeblllrJz. llk kararnamede kontenja. 
na tAbi olan saç fiatları otuz para kn
Clar yükselmişti. Fakat bu vaziyet ü
rrer.lne gayn tabii olan bu yiikse1iş 
'tfüsmliştür. 

lki numaralrı kararnamenin hariçle 
yapılan koli muamelesini de konten. 
Jana tabi tutması yeni bir vaziyet ih
~as etmiştir. E\•vellci gün gümrük baş 
müdürlüğü kolilere de t:ıkyidat ' 'a• 
1'.edildiğinl paket postanesine tebliğ 
etmiş olduğundan dün paket posta -
nesi koli muamele i yapmamıştır. 

Haber aldığımıza göre, koli sahip· 
Jeri kararnamenin k:ınunusaniden iti
baren rner'i)et mevkiine gireceğin • 
den bahi le lrn ay içinde gelmiş olan 
kolilerin kontenjana tabi tutulamıya~ 
cai:'lndan durdurulan koli muamelesi· 
nin de\amı hakkında gümı ilk ba..,, mü
dürlü,ri.ıne ve maliye teftiş J1eyeti rei• 
si Adil beye müracaat etmi:;lerdir. 
Tüccarın bu müracaatı derhal lktısat 
Vekaletine ve gümrükler urr.um mü ~ 
dürliiğünc bildirilrni~ 'e kolilerin 
kontenjana tabi olduğu ve kanunu -
sani kontenjanına mah ubcn muame-

1::::::::::::::::: .:::::::::::::::::::::::::: ı::::::::::: 
rol gazı yapmanın çaresini bu
luyorlar mış! 

AldıR-ımız mevsuk malumata 
göre Gaitada Yaşua Bahar ve 
Şürekası firmasile ticaret yapan 
bir müessesenin bu tarzda bir 
kaçakçılık yaptığı vazifedar ma
kamlara iki üç ay evvel ihbar 
edilmiştir. Bu mües esenin 930-
931 senele~i zarfında (2500-3000) 
ton gaz kaçırdığı iddia edilmek
tedir ki bu miktar gazın gümrük 
resmi (400,000) lirayı bulur. Bu 
miktar bir misli de ceza ilave 
edilince Y aşua Bahar ve Şüre
kası ticarethanesinin (800,000) 
lira vermesi lazım gelmektedir. 

Vaki olan ihbar üzerine tica
rethanenin defterlerinde tetkikat 
yapmak icabetmiş, bir Maliye 
tetkik memurile lstanbul güm
rü muavini Galatadaki fü•aret
haneye gitmişlerdir. Fakat tica
rethane sahipleri istenilen def-
terleri ~ıkarmamışlar, ' 'defterler 
kaHdadır. Kasanın anahtarı da 
katibimizdedir. Rica ederiz ya
rın kadar müsaade ediniz,, de
mişlerdir. Bundan sonra defter
lerin tetkiki ertesi güne bırakıl
mışbr. Fakat ertesi günü aynı 
memurlar Yaşua Bahar ticaret
hanesine gidince defterler gene 
meydana çikarılmamış, bu defa 
"bu ticarethanenin asıl merkezi 
Viyanadadır. Defterlerimiz de 
oradadır.,, Tarzında bir cevap 
verilmiştir. 

Şayanı dikkattir ki aradan üç 
ay geçtiği halde bu defterleri 
meydana çıkartmak imkanı bu
lunamamıştır! Tahkikat dev m 
etmektedir. 

le ynpılması Jazım geleceğil cevabı a• 
lmmıştır. 

Bu cevap alakadarlara tebliğ edil
miştir. 

Binaenaleyh koliJer hakkında kd -
nunusaniye kadar hiç bir muamele 
ynpılamryacak n k:lnunusani konten
janına mahsuben memlekete ithaline 
müsaade edilecektir. 
Ticaret oda ının yeni m.eclfal 

dUn seçildi 
Şehrimiz ticaret n sanari odası 

meclisi intihabı dün yapılmıştır. Ka· 
zananlarm isimleri şunlardır: 

İhracatçılardan: Nemli zade Mi -
tat, Gani, Hilse);n Sabri. Habip za
de Ziya, Furtı.ın zadt> Murat, Rifat 
Kamil, Alemdar zade Şeref, Sezai Ö
mer beyler; ithalatçılardan: Ha~n 

Necip, Hasan Yafi, Hasan Rıza, Ka • 
rn Osman zade Suat, Abdülkerim, Sa· 
it Ömer, Mustafa Rıfkı beyler: mali 
müesseselerden: Muammer. Ahsen 
beyler; sigortadan: Hamdi bey: de· 
niz ticaretinden: Sadullah, Hamdi, 
Sadık zade Rıza beyler; sanayiden: 
Hacı Recep, Basmacı zade Jzut, Şc• 
rif zade Süreyya, Ha..c;an Halid, Meh
met Ali, Kara l\lustafa zade Ahmet, 
Ahmet Bican, Halil S~zai beyler; de
niz sanayiinden Srrrı bey. 
Yunanı tan UzUnden ekmek 

yapmaya başhyor 
Yunanistan hUkumetinin dahilde 

iizüm sarfiyatını arttırmak için bazı 
çarele düşündüğünü ve bu meyanda 
haftanın bir gününde üzüm ekmeği 
yapılmasrnın tasan'Ur edildiğlnj yaz
mıştık. Alman malOmata göre bu hu· 
susta tetkikat yapan 'k6trtisyon rap<>o 
runu hazırlamış n ait olduğa, y~re 
,·ermiştir. J\omisyon ı·aporunda ya -
pılacak üzüm ekmeğinin her ekmek a
lana aldığı ekmeğin dörtte birl nisbe
tinde \'erilmesini Uıvsiye etmekte ,.e 
bu suretle yalnız Pire ve Atinada 
günde yirmi iki bin kilo kuru üzüm 
sarfcdilmesinin temin edilebilecğini 
zikretmektedir. 

5sterlin yDksellyor 
Bir haftadanberi şayanı kayt te

men·üçler gösteren ve mühim miktar
da düşen İngiliz lirası üç gündenberi 
tedricen yiikselmiye başlamıştır. 

Dün 729 kuruşta açılmış. 735 ku • 
ruşta kapanmıştır. dolar 47,66,80 de 
a~ılmış, 47,.'37 de kapanmıştır. Liret 
9.19,06 da açılmış ve aynen kapanmış
tır. Mark 1,99,03 te açılmış ve aynen 
kapanmıştır. İsviçre frangı da 2,42,43 
te ncılmış ve aynen kapanmıştır. 

Kambiyo borsasında. dünkü mua -
mclr miktarı 3,700 Sterlin, 10,000 do
lar, 2500 Mark ve 4,785,000 Fran ız 

seneki vitrin müsaba asına ış-
tirak edenlere verılecek diploma 
ve madalyalar bugün saat 11 de 
Ankara ticaret odası salonunda 
B.M. Meclisi reisi ve Milli ıkh
sat ve tasarruf cemiyeti reisi 
Kazım paşa Hz. tarafından tev-
zi edilmişlir. Vitrin müaab~kası· 
na iştirak etmit olan 37 fırma
ya umumiyetle diplomalar veril
miş ve bu müsabakalarda tak· 
lir edilen 9 ticarethaneye ayrıca 
madalyalar da verilmiştir, Bu se
ne için tertip edilen yerli malı 
ve Titrin mUsabakaları da baş· 
lamıştır. Juri heyeti bugün ma
ğazaları gezmiştir. Perşembe gü-
nll bir defa daha gezdikten son
ra kararını verecektir. 

"Biz küçük itilafa bir ml\}<a
hele olmak üzere böyle bir iti
laf akledileceğini zannetmiyoruz. 
Zira Türkiye, Yunanistan ve Bul
garistan menafıi arasında, küçük 
itilafa dahil olanların menfaat-

cekti~ ~ 
Diğer taraftan da yu~al ~ 

müddeiyattan feragat edebıleC,.. 
bir Bulgar kabinesi bulun•~ 
Zıra Milliyetperverler tarafın • 

Jeri 2rasındaki 

değildir. 

devrilecektir. Binaenaleyh Tilr~ 
iştirak mevcut Yunanistan ve Bulgaristan. isi' 

sında bir itilaf aktedilecci'i ,J 
berlerine ehemmiyet ver111e,. Bir taraftan Türkiye ile Bul

garistan Ye di~er taraftan Bul- Jazımd1r.,, Kaçakçılık 
Kanunu Bulgar başvekili nazırlar meclisi~ 

Mecıts kanunu Ankara ziyareti hakkında izahat verdi 
çıkarıp tatil yapacak Sofya, 14 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor)- Na:ıır1" 

Ankara, 14 cValut) - Kaçak- meclisinin bu günkü irtimaında başvekil M. Mu,anof Aakat• 
çılığa karşı alınacak tedbirler seyahati hakkında arkadaşlarına izahat verdi. içtimadan 1011~ 
dolayısile meclisin ay~n .so~un~ körüştüğüm na:ıırlar başvekilin izahatından ve Ankarad• 

1 kadar devam etmesı ıhtımalı temaslarıu neticesinden çok memnun olduklarını söylediler. '/. 
kuvAvde1t.lenmekt~.dir. . '- k 1 Türk - Bulgar munasebatının inkişafı ve dostluğun kuvvetleoaıe" 

ıye encumenı H2Ça çı ar . w • A il 
layihasında beş liradan fazla ah için yapılması lazım gelen her şeyın yapılacagıoı ılave ett et• 
nan mat için satıcıyı müşteri ta- Umumi af kanunu hazırlıyorlar 
rafından istenilecek faturayı ver- Sofya 14 (Hususi mubabirimiı telefonla bildiriyor) - Nazari" 
mekle mükellef tutmaktadır. 1 .. b' .. k" · t' d ff - k ıA 'b t tııj 

d mec ısı ugun u ıç ımaın a a ı umumı anunu ayı aıanı e 
Kaçakçılık komisyonun a w 1 'k ' d dit 
A k 14 (v k t) _ Ka nk- etmege başlamıştır. Layıhnnın tet cı ına yarın oa evam e ı 

n ara, a ı ç k . Ald v 1- .. ff . . d b llil ti çıhk komisyonu öğleden evvel ce tır. ıgım ma umata gore a ı umumının a a ıumu. 
saat onda toplandı, müzakere iki umumi olması için layihada bazı tadılat yapılmaktadır. LAyıha~ 
saat devam etti. Toplantıda ka- nazırlar meclisinde tetkiki bittikten sonra meclise sevkedılecektİ' 1 
çakçıhğın önüne geçilmek ü:ıre B .. . r ağıyO• 
aJmacak tedbir)Pr tetl·jk edildi. an ar a 1 ş a y , 

Sofya, 14 (Hususi muhabirimiz telefonla yazıyor )-Memlek~t~ 
her tarafında şiddetli kar yağmiştir. Bir çok yerlerde karın i .. taı.t 
1,30 zu bulmustur. Karın fazlalığı şimendifer hatlarını kapaotd 
olduğundan yirmi dört saattenberi etraftan sofyaya tren geldi; 
miıtir. Şimendifer yollarından başka telgraf ve telefon hatları ,O 
bozulmuı ve muhabere imkanı kalmamıştır. Bugün toplall . 
nazırlar meclisi bu vaziyeti de görüımüş ve lazım gelen tetbirletİ' 
alınması için kararlar almıştır. tJi 

Ka.·ı kadın 
Asıldı 
Isparta, 14 - Olüm cezasına 

mahküm olan Fatma kadın, bu 
sabah Tuz pazarında asıldı. Ka· 
dın asılırken, kasaba halkı sehpa
nın etrafında kalabalık bir halka 
teşkil etmişti. 

Ksstamonuda bir katli 
idam edildi 

Kastamonu, 14 ( A.A) - Üç 
sene evvel boyacı Ihsan Ef. yi 
27 yerinden yaralayıp boğazın
Bnn kesenKürt Hüseyin hakkın
daki idam hükmü bu sabah Nas
rullah köprüsfi başında infaz 
edilmiştir 

Belgrat, 14 ( A.A) - Memleketin her tarafında ıidde1, soğuklar büküm sürmektedir. Dün pnyitabtta ııfır altand• ~ 
derece kaydedilmiştir. Kosova mıntakasında karın irtifaı b 
metreyi geçmiştir. Arabaların münakalatı munkati olmu~tur. ,ti 

Lostar havalisinde müthiş bir fırtına esmekte olup ıUf 
kışlalarının damlarını ucurmuc:tur. 

frangından ibarettir. Milli iktısat ve tasar-
Mandanna, ılmon, portakal f J t • l 

Erme i er Surlyeden 
çıkıyo lar 

Adana, 14 (A.A) - Beruttan 
bildirildiğine göre, 352 ermeni, 
Beruttan Hidiviye \•apurile hare
ket etmişlerdir. 

.Kahmi Beyin 
konf eı·ansı ~ 

Ankara, 14 (A.A) - Milli'
tısnt ve tasarruf cemiyeti ulll "J: 
katibi Rahi B. dün akşalll !~ 
yoda bir nutuk söylemif, c: tdM 
yetin yaptığı işlerden bahse 

ltalyadan fazla miktarda limon ru cem ye 10 n 
geldiği için limon fiatları çok düş • yaptığı işler 
müştür. İyi limonların tanesi bir ku- Ankara, 14 < A.A ) - 1929 
ruş.ı. satılmaktadır. kanunuevvelinin 12 isinde teşek-

Dörtyoldnn da mühim miktarda kül eden milli iktısat ve tasarruf 
portakal ''e mandalina g~lmiştir. Pi • cemiy4!ti, ogünden bugüne kadar 
yasaya fazla mal gelmesınden man - 230 b t · - bb b 
dalinalann adedi jki kuruşa, porta - şu Ae akçmış,d ıcarı l~e elr as· 
J . 11 d d' d ·· k k d tırmış, n ara a yer ı ma ı ser-11\a arın a e ı e uç uruşa n ar . . . . . . . , 
düşmfü;tür. gısı açmış, bu sergının bırmcısı-

., ne 40, ikincisine 70 firma iştirak 
1 k Hava etmiştir. Bunlardan başka cemi-

a r ülfu·· nunu yet ziraat ve sanayi kongreleri 
akdettirmiş ve 40 kadar banka 

Londrıı gazeteleri ~u malOmatı 
yor: '·eri· arasında anketler açarak tasar

Dünyada ilk hava darülfUnunu 
Southampton da açılmıı ve on 
dört muhtelif millete menıup ta
lebe burada çalışmıya beılamış
tır. Hava darülfünununa intisap 
edenler sivil ve a keri tayyare
cilik dersleri alıyor ve nazari 
dersler le birlikte ameli tatbikat-
da gösteriliyor : 

Darülfünunda her türlü tayya
re ile dersler verildikten başka 
tayyareciliğin bütnn talimat ve 
nizamah da öğretilmektedir. 

Bundan başka tayyarecilikle 
alakadar alon bütün ilimler için 

ruf hesaplarının 927 de 12 mil
yon diğer 930 senesinde 31 mil-
yona yükseldiğini tesbit etmiş 
ve muhtelif kitap ve mecmualar 
neşrederek halk arasında tasar
ruf ve iktisat arzusunu uyandır
mıştır. 

-kurslar açılmıştır. Burada tayya· 
re makineciliği, pilotlug, uçmak 
nazariyeleri, hnva kanunları, ah
vali civviye hakkında dersler ve· 
rilmektedir. 

Bu ha va darülfünunu, büyük 
bir rağbetle karşılanmış bulunu· 
yor. 

Halepten del0,700 kişi Erme
nistana rri~ecPktir 

Ali iktisat meclisi toplanıyor 

Ankara, 14 A.A) - Ali ikti 
sat meclisi yarın saat 15 tc top
lanacaktır. lktısat meclisinin bu 
içtima devresinde ruznamesine 
mevzu teşkil eden meseleler 
şunladır: 

1 - 1929 senesi tediye muva
zenesı. 

2 - Türk limanları ve Türki· 
yede liman hizmetlerinin inkişa
fını temine matuf teklifler. 

3 - Türk ihracat emtiasına 
müteallık nizamnamelerin tetkiki. 

Hudut komisyonu işe 
başlıyor 

Adana, 14 (A.A) - Irak, Su· 
riye hudutlarını tahdit için Ce· 
miyeti Akvamca intihap olunan 
tahdidi hudut komisyonu ay ba
tında i§e başlıyacaktır. 

ve demiştir ki: ~ 
- Bundan iki sene evvel dJI' 

malı, yabancı malı diye b;:,, ,t
seJe yok gibiydi ve taıa~ • t'f. 
mek israftan kaçınmak ~bııb' 
)erle meşgul olmazdık. ti• ,_r 
bugün bu mesele günilo eo 
him meseleleri olmuştur. , ti' 

Rahmi B. , bundan soDI tJ~ 
sarruf lüzumundan ve ta•:!:.,~ 
milli bir zaruret oldu»-
ba hset mi .. tir. ~ 

Peştede tevk•t ecaıınn c 
kendisini esti e01"-

Peşte, 14 (AA) - Ge:aıilı;,& 
de meydana çıkarılan e"'-
teşkilatile alfıkadar obn•~~ 
tevkif edil~_ış olan sab~/JI ~ 
ma müfettışı ceneral djli !'; 
sabah aptesanede kell;,.Jı r
havlu He su borusuna •• ~ 
retile intihar etmiştir. ...ııll~ 

ıııııı1111ııı11nııııı11ııııı1ııııııı:ıııı1111111ıııııııııı1111111'9,. r 
Telgraf haborlerlnt:f~ 

kısmı 7 inci ayf•"''ıuıı~:·.J 
U!!ı ı ı ıııı ııı ı ı ı ıııı uın ı ı n 111111111 ııı ıııııı ı ı ıııııuııııtı 
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Doktorlanmıza 1 a • D 1 n B a 11 e r l e r 1 1 .liakaret yoktur! ._ _____________ ..... _ _. 
lb. Dr.okoyucumuzun 

mektubu 
-.....1 Cenap Bey Fransız 
llroteaarunun makaleslnl 

.&1... •nlamamı, mı ? 
qaqrllmız meJtmptur: 
'111teber gazetenizin 9 kinu· 
~el 1931 nDsbasında fiziyo· 
L:. aıGderriai Kemal Cenap 
..,efendinin, bundan bir 
'lcldet evvel latanbulu ziyaret 
~ Paris bp fakOlteai cerrahi 
~erriai Prof. Cuneo hakkanda 
~ eden yazalarını bir çoklar1 
~ ben de okudum. Yanhş bir 
'-itlra vermiı olmamak için, 
le etin de I' Auociation pour 
~~veloppement des Relations 
lea •tales entre la F rance et 
ı..._ ı;>a.Y• 6trangers,, Gazetesinin 
i'"Daevvel 1931 nuabasmda, 
~f. Cuneo'nun, lstanbulu ziya· 

esnasında gördüğU tıbbi 
~laeıelerle biz hekimler ve 
.,.';!!c hekimliği hakkındaki ihti· 
~lana dair yazdığı makaleyi 
~ le ettim ve gördllm ki prof. 
te to'nun yazdığını müderris 

'Dal Cenap beyefendi maale
~ •nhyamamıı ve yanlış mana 

t111i1tir. 
, l<emal Cenap beyefendi 1 'Cu
~o memleketimizin cerrahlarına 
~•ret etmiye yelteniyor,, diye· 

tunları ilave ediyor 11Türk 
~•hların1, ameliyatlarında teı· 
ı..... · mal6mah en asgari hadde 
,q etmek, yani teırib bilme· 
'-ide. ithama cilr'et ediyor, Ye 
"'-ede binlerce insanın hayatla· 
""ı kurtaran aziz cerrahlarımı· 
~ aıaya iki penı arasında ke· 

~rdilclerini söylüyor. ,, 
'-'· Cuneo, kat'ıyyen böyle bir şey 
~llbamııtır. işte yazdıkları: 
Ziyaret ettiği kJiniklerde bir 
~ teairi fennısine şahit oldu
' an bahsederken "Cetto influ· 
ı_tera• est pas moins 6vindente dans 

ltcbnique op6rratoire, ou la 
~ion anatomique eıt reduite i 
Otı • • A 1' ~ D'lınımum et ou acte essen· 
d tıt section des tiısuı entre 
ttlı pinces., , diyor. 

~ 8~ yazıdan naaıl olurda .. Türk 
~•ınleri teşrih bilmiyorlar ve 
~ Yı iki pens arasında kesiyor
tt '' ınanası çıkarılıyor?.. Hayret 

'-'trnek kabil değil. 
~~len, aynı makalede Türk 
~'•derinin muayene ve müda· 
._~tlerinde ne kadar vicdani ha
~ tt etmekte olduklarına ıabit 
taı;~iunu yazan ve servisinde 
t'l' aç güzide Türk gencini 
~ltirmiş olan M. Cuneo'auo 
~e bir ıey yazmasma ihtimal 
""-llleıdi. Bir ya21nın manasını 
h llladan, bilhassa aramızdan 
t~~!. iyi hislerle ayrılan ve bunu 
~e pek bariz bir surette 
~k eden muhterem bir hoca 
~llıda ulu orta isnadatta 
~IDak bir darillfilnun müder
' en bilhHsa Kemal Cenap 

efendiden beklenemezdi. 

~ Cuneo'nun yazısında haka· 
~ iz hiçbir kelime yoktur, bi· 
~tir hu muhterem profesör bizi 

etmiştir. 

~lllleketlerinde bizlere daima 
'• kabul gösteren bu muhte
~ hocaları, anlamadan düşiin
L.."' bili sebep tahkire kal
S la, Jarın ne ylizle servislerin· 
~ iaUfadeye talip olabiliriz ? 
~l'llDız gençliğe rehber ola
~ yerde hariçteki ilim o
~l'lnın kapılarını yllzümüze 
~ıya vesile olurlarsa ne 

•• ne de memleket için 

Milli Vapurcular 
Ve 

Ecnebi Limanları 
Ecnebi vapur kumpanyaların1n 

navlun fiatlannı yilkseltmeleri 
ilzerine lzmir tOccarları araaanda 
ihracat mallarımızan kendi va· 
purlanmııla nakli huauaunda ba
za teıebbOsler g6rlilmektedir. 

Bu arada bazı Yapurculanmız 

lzmir tUccarlarile temasa geldik· 
leri gibi ihracat ofiıine de mü
racaatta bulunmuılardar. 

Ofise müracaatta bulunan milli 
vapurculanmızdan Kalkavan za
de Raza B. don kendisile g6r0· 
şen bir mubarririmize bu husus· 
ta demitlir ki: 

"- ihracat mallarımıZI kendi 
vapurlarımızla Avrupa limanları
na nakledebiliriz. Bugün elimiz· 
de ihtiyaca kifayet edecek ka
dar vapurlanmız olduğu gibi bu 
seferleri yapmak iktidarında olan 
lisana aşina suvarilerimiz de var· 
d1r. Bi7, vapurcular bu işi milli 
ve vatani bir vazife olarak yap
mak isteriz. Fakat bunu yapa
bilmek için herşeyden ewel li
manlarımızda tam tonilato al
maklığımız lazımdır. Aksi tak· 
tirde masrahmızı karıılıyamamak 
tehlikesi vardır. Çtlnkil Avrupa 
limaolarmdan avdetimizde mal 
alamamak mDmkündUr. Ve çok 
kuvvetli olan bu ihtimal bizi 
korkutmakta ve işe baılamazdan 
evvel etraflı dUıünmiye mecbur 
etmektedir. Bu me1ele hakkında 
ihracat ofisine de mOracaat et• 
tim. lzmir tüccarlanndan bazı· 
Jarile de temastayız. Gerek ofise 
ve gerek lzmir tDccarlanna tek
lifimiz buradan hareketimizde tam 
yük alabilmemizin temin edil
mesi keyfiyetidir. Bu cihet temin 
edildiği taktirde ecnebi vapur 
kumpanyalarınm bugilnkli nav
Junluından daha ucuza da mal-
Jarımııı nakletmeyi deruhte ede
bilecerriz. 

Maarıtte: -
Gen~ Hırlstlyan ce

miyetine giden 
Talebeler mektep ldarelerl 
tarafından cez•lend1rllecaklar 

Misyoner propagandası dola· 
yısile yapılan neıriyat üzerine 
baza mektep idareleri bu mesele 
etrafında talebelerin dikkatini 
celbetmeği lüzumlu ı6rmütlerdir. 
Öğrendiğimize göre bunun sebe
bi de bazı talebelerin Genç Hı
ristiyan cemiyetine devam et
mekte olduklarının anlaşılmlf ol
masıdır. Mektep idareleri bu 
vaziyetteki talebeleri ıiddetle 
tecziye edeceklerdir. 

Sallh Zeki beyin tettı,ıerl 
Şehrimizde bulunan maarif 

müıteşan Salih Zeki bey dtin 
bazı mekt~pleri ~ezmistir. 

Beredıyede: 

Ağaç dikilecek 
Ağaç dikme mevsiminin gel

diğini nazarı dikkate alan bele
diye bu sene lstanbul şehri da
bılinde geniı mikyasta ağaç dik
miye karar vermiştir. Nere!ere 
aıaç dikileceği tesbit olunmak
tadır. 

hayırlı bir İf görmüf olurlar. Şu 
hal birçok mrslektaşlarım gibi 
beni de müteessir ettiğinden a.e· 
selenin tavzihi için fU birkaç aa· 
tıra yazmaktan kendimi menede
medim. 

Kemal Cenap beyefendiden 
hatasının taahihini bekleriır. H6r
meUeriml 

Dr. it. tt. 

Aclliyede: 

Babasının g6zllnfl 
sakat bırakan oğul! 

MahkOm edlldl ve tevkif 
oldundu 

lstanbul ağırceza mahkeme· 
sinde, dün 6ğleden 10Dra, ha· 
baaıaı döverek bir göılinüıi gör
mek hassasını yüzde dokaan 
nispetinde eksiltmekle maznun 
Ahmet ojlu HüınünUn muhake
meıi neticelenmiıtir. 

Maznunun babası Hafız Ah
met efendi, mahkemeye gelmiıti. 
Fakat, enelce olduğu gibi, ken· 
disini oğlunun dövdllğilnde ve 
g6zUnlln aakat kalmasına ıebep 
olduğunda israr etmiyor, ifadesi 
ni değiftirerek; .. Beni oğlum 
dövmedi. Başkası dövdü!,, Di· 
yordu. 

Buna rağmen, ıabitlerin ifa· 
desi Ye tahkikat ewakı, failin 
Hüsnil olduğunu gl5sterdiğinden, 
mahkeme, HllsnUyil bet sene 
ağır hapse nıahkom etmit, ba
baıını g6zün0 sakat bırakmak 
maksadile dövmediği ve henllz 
on sekiz yatını ikmal etmediği 
için, cezasını iki sene dokuz ay 
on gilne indirmiıtir. Aynı za
manda hakkında tevkif karan 
verilmtt mahkeme huzurunda 
tevkif oluamuıtur. 

Oktrun meselesi 
Oktruva mtldOrJüjOnde auiis· 

timıl yapmakla maznun memur· 
lann mahkOmiyet kararı, temyiz
den nakzan gelmif, ağırceza 
mahkemesinde yeniden muha
kemeye başlanmışhr. Mahkeme, 
bir istilam için baıka güne bı
rakılmışhr. 

a.,muba,ırtn paltosu çallndı 
latanbul ağırceza mahkemesi 

bq milbaıiri Kadri beyin, mah
keme salonu civarmdaki odaaa 
duvarına ashğı paltosu, meçhul 
bir ıahıs tarafmdan çabnmııtır. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Yalonda adR te,klllt 

Yalova kazasanuı adlt teıkilltı 
bitirilmit ve mOddeiumumiliğine 
Muhterem, mUstantikliğine Sait 
beyler tay in edilmişlerdir. 

Seyriaefainde 

Tehdit mektupları mı 
gönderilmiş? 

Bir akıam refikimiz Seyriıe· 
fain umum müdOrft Sadullah ve 
idare baımüfeltiti Silreyya bey• 
)ere bazı mektuplar gönderildi· 
ğini yazmaktadır. Refikimize g6-
re gönderilen mektuplarda, bazı 
kararlarla birçok kimselerin İf· 
!erinden çıkarılmalanna bir ni· 
hayet vermek )Azım geldiği, bu 
keyfi hareketlere artık müsaade 
edilemiyeceği yazılmaktadır. 

Seyrisefain idaresinde bu hu· 
susta ademi malumat beyan edil
mektedir. Sadullah bey de diin 
sabahtanberi Yalovada bulundu· 
ğundan verilen haber hakkında 
kendisinden malümat almak ka
bil olamamı ı: tır. 

Fırkada: 

Kaza kongreleri yR
kında başlıyor 

Dün Halk fırkasından, ıebri
miz fırka kaza reisleri, vilayet 
idare heyetile bir toplanh yap
mışlard1r. Bu toplanhda bitmek 
Oue bulunan nahiye konrreleri 
hakkında konuşulmuş ve yakında 
baflıyacak olan fırka kaza kon
greJerİDİD hamlıklarına bqlanal· 
m11br. 

Haliç şirketinin 
son vaziyeti 

DOnkO akıam refiklerimizden 
birisi allkadar bir zata atfen 
nepettiii bir ya11da Haliç tir
ketinin zarar etmesine sebep 
olarak oHSb&s rekabetini pater· 
meldedir. Halbuki birkaç gün 
evvel de kaydettiğimaz sibi bu
gtln için ot6bla rekabeti kalma
mıı ıiblclir. IClf mewiminde bu
lunmakhflmm Ye otlb&llerin 
emln&nUne kadar ,elememeleri 
bunun yeflne sebebidir. ÇOnkll 
kerestecilerden Eminlnlae kadar 
en •tal' on dakikalak pmurlu 
bir yol Yardır. Halk Yapurlarla 
gitmeyi bu yolu yilrGmemiye 
tercih etmektedir. Di~er taraf
tan tlrketin yuclan beri dotru 

tarife tatbik etmesi de bu husua
ta tesir icra etmif, Ye firketin 
zarar miktarı azalmqbr. Ancak 
şirketin malt •niyetini asıl teh
likeye d6t0ren cihet npurlann 
tamir ma1raflatuwa fala ohıfu
dur. Mama6 bitin b.i huusaba 

halli lktiaat veklleti,'filayet veHaliç 
firketi mOmeaaillerindea mltefek· 
kil hey'etin rapora ile kabil 
olabilecektir. 

Defterdarblda ı 
Kereate tabrlk•lan vergiden 

lsUan• edlle111lyecek 
Yeni muamele vergisi kanu

nu bu fabrikalar YelJ'İ ver
mekten istisna etmifti. Şeh
rimizdeki kereate fabrikalan 
aabipleri de defterdubğa milra
caat ederek kendilerİDİD de bu 
haktan istifade edilmelerini iate
miflerdir. 

Defterdarlık uzun uzadıya tet
kikat yapmlf Ye kereste fabri
kalanam ikinci bir ameliye ile 
metgul olduklarını, kanun muci• 
bince ikinci bir ameli1e yapan 
mOeuesat ve fabrikalarm ver
giden istisna eclilemiyeceği bil· 
dirtlmittir. 

Bir Amerika 
Grubu 

Sına•Erzurum •raaındakl de• 
111lrrolunu in .. ,. tllllp 

SiYU-Erzurum araamda yapı
lacak olan pmendifer batta tah· 
minlere 16re 40-45 milyon lira-
ya mal olacakbr. Hatta yapmıya 
bir Amerikan grubu talip olmut
tur. Grup ba batb bet sene 
zarfmda mBteabhlt adatile İllf&• 

ya talip olduju ye 936 aeaeaine 
kadar h0k6met tarafından bu 
intaata mukabil hl~ bir tediye 
vaki olmiyarak 936 dan 942 ye 
kadar taksitleri bonoya raptet
mek ıuretile tediye etmesini ve 
bu para için ylzde 9 faiz veril
mtsini, İfçilertn tamamile Ttırk 
olacapu ve 6n6m0zdeki seneden 
itibaren de İfe bathyacatı bildi
rilmiftir. Gnabua ıaermayesine 
Amerikan bankalanndaa bir kıs
mı da hiaıedar bulunmaktadır. 

Bitaraf murahhas 
Bir kaç aydanberi mezuniyetle 

memleketinde bulunan muhtelit 
mubadele komisyonu ve bitaraf 
murahbulanadaa M. Riva• Vl
cuna bu,nn pbrimize ıelecektir. 

M. Rivaa, ma16m olduğu llue 
memleketi olan Şilinin Peru se-
6rlijine tayin edilda'gi için ıeh
rimizde bir mOddet kaldıktan 
ıonra komilyonun istifa ede
cektir. 

Modada 
Sivil tayyarecilik 
mektebi açılacak 

l Ust tarafı 1 inci sayfada j 

malumattan bahsetmiştik. Don 
Vecihi Beyle bu mevzu etrafın· 

da görO,tük. Verdiğimiz haberi 
teyit eden Vecihi Bey diyor ki: 

- Memleketimizde en ziyade 
ihmale uğramış bir şey de sivil 
tayyareciliktir. Bilhaaa lstanbul 
fibi bir ıebirde sivil tayyareci
liiin teesslls etmemesi bOyük 
bir ekıildiktir. Gayem, bu ekıik
liii tamamlamıya çalıımakbr. 

Bu maksatla Kalamııta bir 
deniz ve kara bava tesisatt vll
cude getireceğim. Burada kadın 
ve erkek arzu edenlere tayya· 
recilik denleri vereceğim. Tay• 
yarelerimle uçuşlar yapbracağım. 
Bunun için de evveJi bir hangar 
yapılacaktır. 

Şimdiki halde tesisatın yapı· 
lacağı arazi itile mqgul oluyo• 
rum. 

Bu saha taayyün ettikten son• 
ra derhal malzeme sipariı edi
lecek Ye hangar inıa edilecek· 
tir. Bundan bqka ön6mlizdeki 
yaza kadar bir kaç tayyare da· 
ha yaparak ba yaz yapılacak 
amatar uçutlanna tahsis edece
tim. 

Bu tayyareler son seyahatle
rimi yapbğlm "Vecihi 14 tipin· 
de olacaktır. Bu tayyareyi Çe
koslavakyada muayene ettikleri 
zaman "dOnyamn en iyi spor 
tayyueai demiflerdi. Hadisat. 
bu sözlln doğruluğunu gösterdi. 
Tayyarem, aon seyahatlerimde 
Aaadolunun en arızalı yerlerini 
bana mtlfS.Ollt göstermeden 
geçti. En fena havalarda yolu
ma bu tayyare sayesinde devam 
edebildim. 

Bu tayyare ile Avrupa seya
hatim de dahil olduğu halde 1 O 
bin kilometre mesafe aldım. Ve 
dmumiyetle 25 bin kilometre 
uçuf yapbm. 

Yapılacak tesisat için Kadı
k&ylhıll intihap etmem Moda 
koyunun daha iyi bir şekilde 
UÇUfa m6sait olması ve yaz 
mevsiminde balkın buralara ge
zinti için gelmeleridir. 

Fakat bu iı sermaye meselesi 
olduju için diğer teıisatm ne 
kadar zaman sonra yapılabile
ceğini tahmin edemem • 

Mahaza bu yaz, muhakkak 
hanıar tamamlanmıı Ye uçuıla· 
ra batlanılmıt olacakbr. 

Maksadım, burada bir sivil 
tayyare mektebi açmakbr. Bu 
mektepte tahsil müddeti alb ay 
olacaktır. Bana mali yardımda 
bulunan yoktur. 

Bu iıe bir kir elde etmek 
için ve ticaret gayesile başla
mıyorum. Bu, sırf benim tayya
reciliğe kartı olan aıkımdan, 
memleketimizde tayyareciliğin 
taammüm etmesini samimiyeti 
arzu etmemden ileri ~elivor. 

Mtlessel bir UIUm 
D6nkn (Son Posta) gazetesi 

Y eıilk6y tayyare istasyon me
muru Ekrem Hamdı beyin reli· 
kası Müzeyyen hanımın ıüpbeli 
bir ıurette öldüğünü yazmııtır. 

Aldığımız malümata göre Zahide 
Zahide hanım şüpheli surette 
değil, tabii bir surette ölmiiftnr. 
Ölümün sebebinin kalp sekte
sinden olmasma ihtimal veril
melR~dır. Kederdide ailesine ta• 
ziyet beyan ederiz. 
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~tltfsmaeıtfSi\ld 
Ingilizler: 7 lspanyollar ı 
lngilizler, lspanyollarla fe

na halde alay ediyorlar 
Hakem: lspanyolların yenllmelerine sebep meşhur kalecllerl 

"!amoranın muhteşem IAkaydisidir diyor 

lngiliz-tspanyol maçından iki görünü~ birisi meşhur kaleci Zamorayı iyt 
bir sayı} ı kaçırırken gösteriyo· 

Londradn arın onunda l. panyal 
miJJi takrmile İngiltere milli profef~ 
yoneller:i arasında yapılan iddialı ma• 
cm tafsfültr gelmistir. Maçın 1 ngili7J 
Jcr lehine ol:u-:ak 1 - 7 golle netice ·ı 
Jenmesi lngilterede büyük bir mem
nuniyet uyandll'mıştır. Buna muka~ 
bil, İspanyollar bu kadar kahir bfr 
galibiyet karşı,ında adeta ağlam:ıklı 
olmuşlar, geçen ~ene, n,ın;elonada 

dört gole mukabil iiç golle yendikleri 
lngilizlerin bu galebesine inanmak i'"• 
tem emişlerdir. 

f 11giliz ~azcfolcri I p::.n) o il arın bu 
mağlfıbiyetlerile dehsetlj surette n'ay 
etmektedirler. (De) li cl..spres) g!?zc
te i mağlf b') et haberini veren gaz2 -
enin bnş!.ğında f.::panyolca bir, iki, üç, 
dör~. be~, altı, yedi, dcm:?k olan 
unc. de , trcs, cuatro cinco, ei , ie
t<' diye yazmıı::. diğer gazeteler de 
(1\lisafirlerimiz lngfüz milli on birini 
)enecek ku\'vette değ-ildir). (Biiyük 
smıf farkımız vnrd1r) gibi serfin-ha~ 
lar ko) mu ]ardır. 

Maça yan hakemlik yapan (Frank 
- Carruthe1;c;) I p:ı!lya kalecisi me ..... 
hur Zamora için (Onun gö,terdiği 
muhteşem lakaydi bu mağlubiyek se
bep oldu) demiştir. 

Perşe.rnbe olma ın:ı rnğmen maça 
elli beş bin seyirci "İtmiş, sta<lyuın 
kapıları dışarı~mda da ) irmi bine ya
lrın adam beklenı'stir. Hasılat :}g9;; 
İngiliz Jira..'ildır. 

lngiltere milJi tal.ım: u suretlr 
teşckkiil etmişti: 

Hibbs, Cooper, Blenkinson, Str
auge, Gee, Camphcll, Cn·ok , Smi· 

th, Deau, Johnsa. ve n ;rnmcr. 
fspanyollar höyle: 
7.amora, Zahalo, Quincoces. Cit· 

aurrcn, Gamborena, Roberto, Ven • 
toirn, f..con, Samitler, l\larrero ,.e 
Gorostiza. 

Hakem mevkiindc Alman hakemle
rinden doktor P. J. Dam •ens vardı. 

maç nasıl oldu? 
Oyun başlar başlamaz, lngiltere -

nin gol kralı olan merkez mulrncimi 
Dı!a~ topu alıp ileı·ledi. Zamoranın 

gözü öndeydi. Dean topa şilt çeke -
cek vaziyet aldı, aldı fakat çekmedi, 
sa.~ içe Yerdi. Şüt. Gol. 

ların sol açığı Gorestiza ofsayt bir 
vaziyette bulunan sol içten aldığı bir 
pasla -:.eref gollerini yaptı, n bu 
çoktanberi beklenilen ma~. bu suret
le bitti. 
Parisliler, Berlinlileri, itelyan· 

ltırda Macarları yendiler 
l'aris. 1 ı ( .\.A) - Futbol maçında 

Paris takım: Berlin takımını bire kar" 
şı altı ay1 ile mağlup etmi".'tir. 

Tuı in, 11 (A.A) - İtalyan ve l\fa • 
car takımları arasında yapılan fut • 
bol maçr:nda ltal) an takımı ildye kar .. 
~ı iiç sayı ile Macar takımına galip 
gelmiştir. 

Atina, H (Hl'.qu i) - Diin Yunan 
A milli takırnile Macar B tak1mı ara-
sında yapılan temsili maçta Macarlar 
2-4 gali1> gelmişlerdir. 

Sclirnikte de Aris takımı Faok ta~ 
kır.tını bire karşı üçle mağlUp etmiş· 
tir. 

/stanbul futbol lıeyetindcn: 
18 - 12 - !l31 tarihinde Taksim 

. tadyumunda icra edilecek lik maç -
!arı: 

Bu haftaki maclar 
lstanbulc.-por - Anadolu II saat 

ıo.ı;:; hakem Adnan B.. Beşiktaş -
Vefa J\umkapı. II s:ıat 11.30 hakem J-: .. 
min B.,lstanbuLı>or -Anadolu saat 
12,4::> hal~em Sedat Rıza B., Bcşiktaş
Vefa lrnmkaı>ı saat 11,30 Adil Bey. 

Darülbedayi TcmsiJlei"j 

Yarın akşam saat i~tJnbııl Bel~dİijl!Sİ 
2 l ,30 da Ş~hirTiyatttosu 

K o ı ~ i n S e s ı 111111111111111 
Yazan: 

111 
A. BiSSON 

Tercüme eden: 111 

Mükerrem ,\laattin 

Talebe gecesi. 111111111 

Perşembe glin K A T i L 
Altı yaşından aşağı olan ço

cuklar tiyatroya kabul edilmezler. 
AYDA ELLi LiRA 

Serbest bale der:,lcrinde muvaffak olan 
genç hanımlar Elli lira aylıkla Operet 
Heyetine iştirnk edebileceklerdir. 

\'ücutları dans:ı clvirişli olan ' genç 
kızlar 3 ten 3 buçuğa kadar Rejisöre 
müracaatları. 

Ferah sinemana 
Kaplan ve aslanların dehşet verici nu· 

iki gol mnralan şiddetle alkışlanıyor. Aynca: 
Cazip danslar \'e sinema. 

Top ortaya gelirgelmez gene Dean 
aldı, ilerledi, gene şüt çekecek Ya• 
ziyet aldr, gene çekm{!di, bu sefer 
sol içe ''enli. Şilt. Gol. 

Dört dakikada İngilizler 
yapmıştı. 

Jspanyollar çimenli ,.e yumuşak irtihal ' 
toprağa alışamadıkları için muhak- Kazır o~lu Ekrem Hamdi bey refi-
kak yenilecekler ve birinci haftaym kası Müzeyyen hanım vefat etmiştir. 
biti} or. Hu müddet ('.Snasında Jngi- cenazesi bugünkü Salı günü saat 11 de 
liz miidafileri, orta ~izgisine kadar Şişli Sebuyhan aparumanı karşısında 

ilerlemişlerdi Ye adeta tek kale oynu- Küçükbahçe sokağında I numaralı ha-
yorlardı. nesinden kaldırılarak Teşviklye cami-

lkinci haftaym, birincinin hemen inde cenaze namazı kılındıktan sonra 
hemen aynı oldu. Oyun başlar lıaşla~ Dolmabahçe rıhtımında hazır bulunan 
maz .~~~liz~~rin .~ağ açığı ilk dakika·j istimpot ile Anadoluhisannda ailesi 
da dorduncu golu yaptı. Sonra DreanJ makbcreslne ~fncdilecektir. İşbu ila-
bcşinci, Sol iç altıncı ve gene sağ a- nın aile dostlarınca davetiye maka· 
çık yedinci golleri yaptılar. mında kabul huyurulması ric3 olu· 

Oyunun sonuna doğru, lspanyalı- \, n~r. (2188) _ı 

Edirne feyezanı 
Birçok mahalleler su altında 

kahp harap oldu 
Son haberlere göre yağmurlar 

dolayısHe taıan Meriç nehrinin 
ıuları yavaf yavaş çekilmiye baş· 
lamııtır. 

Y eei imaret, süpürgeciler, sa
raçhane, Yıldırım Gazi, Mihalor
ta, Dabağhaoe, Kiriıane mınta

kalan tamamen feyezaom iıtila
ıına maruz kalmıştır. Bu mıota
kada bulunan 257 eY su altında 
kalmış ve içinde bulunanlar ka
yıklarla kurtarılmışlardır. Bunla
ra belediye tarafından yatacak 
yer ve yemek verilmiştir. 

Kuleli· Edirne arasında ve Ka
dıköy civarındaki şimendifer hat
tının 200 metroluk kısmı harap 
olmuştur. 
Avrupa yolcuları aktarmasız 

gidecekler 
Uzunköprüden ileri Türk ve 

Yunan arazisinden geçen şimen
difer hattının sulardan bozulmuş 
olan kısmının tamirine dün de 
devam edilmiştir. Hattın tamiri 
bitmediği için Avrupa yolcuları 
dün de aktarma suretile şehrimi
ze gelmişlerdir. Bir kısım yolcu
lar da dün akşam saat 13 de ge· 
len bir trenle gelmişlerdir. Ha
ber verildiğine göre hattın ta• 
miri dün geç vakit bitirilmiş ol
duğundan dün Sirkeciden kalkan 
Avrupa trenleri aktarma yapma
dan yollarma devam edeceği ve 
Avrupadan gelenler de doğrudan 
bugün geleceklerdir. 

Telefon hattı işliyor 
lstonbul • Sofya telefon hattı· 

nın bozulduğunu dün yazmıştık. 
Hat dün tamir edilerek muba· 
bere temin edılmiştir. 

Kayserlde sis 
Kayseri, 14 (A.A) - Bugün 

sabahtanberi Kayseri kesif bir 
sis tabaka5i 1

f' örtüliidür. 

Gustave Lebon öldll 
Paris, 14 ( A.A) - Doktor 

Gustave Lebon 91 yafında ol
duğu halde vefat etmiştir. 

ilmi felsefe kütüphanesinin 
müdürü olan Gustave Lebon 
bir çok felsefi telifler, bilhas
sa milletlerin ve cemaatlerin 
ruhiyatına dair bir eıer silsilesi 
vucude getirmi,tir. Bu eserler 
dünyanın her tarafında pek derin 
a~isler hasıl etmiştir. 

- - -
Bir Aile faciası 

Montgerle, 14. ı A.A) - Pa
ris umumi muavenet idaresi bat 
veznedarı, dün akıam evine gir
diği vakit, zeycesinin iki küçük 
çocuğunu boğduktan sonra ken
disini de asmak suretile intihar 
eylemiş olduğunu görmlittür. 

Kıaa haberler 

Bahkesirden getirilenler 
Aldığımız malOmata göre Daülkelp 

hastanesine tedaviedilmek üzre Balıke

sirden I 1 kişi getirilmiştir. Bunlar Ba
likesirde kuduz bir köpek tarafından ısı· 
nlmışlardır. Köpek öldürnlmüştür. 

Kooperatller - Haber verildiğine 
göre iktısat vel:ileti istihsal \'e ticareti 
hariciye kooperatifleri teşkil ederek müs· 
tııhsillerie tüccarların münasebetlerini ve 
harice sevk olunan eşyanın muntazam 
bir program dahilinde sevkinin t<'minini 
düşünmektedir. 

Varissiz ölen papas - Senbe· 
norn papaslarından birinin iki milyonluk 
bir sen·et bırakarak varissiz vefat ettiği 
vilAyete ihbar edilmiş ,.e vllAyetçe bu 
hususta tahkikata ba~lanılmıştır. 

Fransız tiyatrosunda 

Raşit Rıza ve 
arkadaşları 

Bu akşam Canavar manzum eser 
3 perde. Faruk Nafiz. Fiatlar 40 · 75 · 
l 00 • I 50, Localar 400 • 500 Balkon ye 
Parter ta'ebeye 40 kuruş. 

Demirhane l\l~dürii (Yakında) 

Acuzenin Delin esi 
MUellifl : Ntzamettln Nazif Ressamı : MUnlf fehllll 

Derviş Paşayı Valiişan, işte nihayet 
' muradına ermisti! 

' 
-38-

0N YEDlXCl KISIM pey yüksek ve zarif bir sedire~; 
HALiL PAŞANIN AZLi muş, kahvesini höpürdeterek kiti 

"Buna devran derler inan olmaz!,. yazdırıyordu. Ferman bitince: 
Hakikaten inan olmaz... Yahut - Getir bana! - Uedi. d•-

naklettiğimiz maceranın geçtiği devir- Boynunda ası.it bir meşin torbS 
]erde feleğin cilvesine bel bağlamak altın l.ıir mühiir çıkardı: 11111 

hakikaten imkans:'Zdır. - YaJa kağıdı! l\lürekkepl~ ~~jjl 
iddiamızın ispatmı mı istiyorsu- Ve kfıtibin dudaklarını ck'g.dı 

nuz? :Fakat dostlarım bundan kolay yere bastı mühriinü. . ~ 
ne vardır? nu ... ·urun size bir Den is. Bu ı-ırada kapıdan giren bır 8 ..ı:. " ~·ıerv 
paşa ki beş gün evvel subaşıykcn iki verden temennahlar alarak. egı tı' 
gün en-el Yedikuleyi boylamıştı: ve Uç adım berisine kadar yaklaşını~ ' 
dün aksam affedildiği için sadrazam, - ı 'e var? ~ 
kaymakamına bir an minnettarlık Akağa bir defa daha eğildi, P~ 
hissetmişken şu anda katibine "merku yı etekliyerck: . ~ 
mun Habeş canibine süratle izamı,, - Sultanım - diye kekeledi del 
için debdebeli bir hftkimiyetle ferman Valide hazretleri ö~le taamını ~~ ttb' 
yazdırmaktadır. 1fı vezirin sarayrnda yiyeceklerııu 

Bakınız şu kalın ses ne diyor? Din~ şir ettiler. 
leyiniz: Vezir hemen ayağa kalktı: tıer'' 

"- l\lerkumun gerek derg:"ıhı aliye - Başımla beraber .. Başımla 
ve gerekse 1.atı iısafanemize karşı an- ber... ·t{f' 
bean tezahur edegelen harekatı nahl• Akağa gene geldiği gibi çe1'1·rt' 
yikası, payıtahtı saltanatı seniyede ken elelrini birbirine ,·urdu. Gı 
devam ve bakasını zait Ye her türlü baltncyya emretti: ·di'1 

- Hazırlansınlar! Konağa gı 
şuriş ikama müsait addetmemiz için 
ltıifi bir sebeptir. Halil paşaya, kapısı rum.- .. da: 
halkile birlikte üç gün içinde İstanbul Sonra yerde oturan kati~ dofl (t' 

- Yenedikliye imtiyazı mahS'15 .f haricine çıkması lazım geldiğini tel>- JO"" 
ren bir müsvedde \'ardı.. Hafll' 

Jiğe memursunuz .... ,, 
musun? 

• • • 
• • • - Belj saadethim. ebf 

· t 'h - Onu, ben gelinciye kadar t 
Derviş paşayı ''alaşan, ış e nı a-

yet murad:na ermişti. ze gayret et.. • 
Bir haftadanberj Osmanlr impara- - Başüstüne paşam ... 

torluğu in~an1an, evleri n tarlalarile Valide sultan, işte o gün öğlt ~.· 
beraber onun olmuştu. ver'' 

Hala inanamıyordu. Padişahın bir meğini yedikten sonra idi ki ~ 
iradesile Yedikuleyi boylayıp bir ira• paşayla ikinci defa olarak karşı&; 1~1 
desile hürriyetine kavuştuğu gecenin ya gelmişti. eY elhak ŞU Mehtf {; ~ 
sabahr mührü hümayun kendisine tes- hazretleri cidden matilyalist bir~ 
lim edilmişti. Fakat o günden beri, tundu. Çünkü paşayı karşısına 1.-ı 
ancak hu sabah . atranç başından almaz ilk işi şunu hatırlatmak~ 
kalkabilmişti. - Ji'alcı kadın neler söyl jf 

paşa? O gece her halde esra11nl 
Şatranç... işte hayatım padişahın bülbül gibi söylemiş olsa gerelC" ,r 

bu iptil:isın.a . medyundu.. U~r~ş~ığı Derviş hiç düşünmeden cevabi 
ikbal mevkıinı de gene bu ıptılaya d ~ 

. ' f t ]' d' k" '\"Uf U: • of~ medyundu. Ama, ıtıra e me ıy ı ı E t lta 0 ıı~t 
· · 1 b"" •. k b" - ve su mm- gece :~or 

bu ıste ,-ahde su tanın uyu ır yar-. b"lh"'l 'b" .. 1 tt' Fal\ t bilı; , 
dım; dokunmuştu. Mamafi bu yar • u u kg_ı 1 steo}: e .. ımk ... d ·ka .,

1
rdJ11 ~ 

.. 
1 

.. 1 . h t sunuz ı er sı gun a ını a~ . ...tı.ı 
dnn, paşanın guze goz en n Jn , 1 1,,., A h ntJl'ır 

~ . d k" t - n a um... ma onun e e 
için olmamıştr. I-.eranın evın c ·ı e- yok dei:ril mi? t 
sadüfün tabii bir neticesiydi ••. Ve Ha• _ Elbette yok... Çünkü k:ıd•"' 
li1 paşanın J{erayı parçalatması tn • lı 

biliyorsa söyledi. 1,., sarlanan işin bir an en·el olup bitme- sof 
- Hazinenin yerini de 

sine sebebiyet vermi~ti. Binaenaleyh 
valide sultana karşı derin bir minnet, 
bir merbutiyet hissediyordu. Bu se
bepledir ki her emrini dakika !':ektir
meden yerine getiriyordu. Faraza 
Keninın oğlu Alfonsoyu himayesi al• 
tına almış; sara.>,ndahi cihannümayı 
fevkalade mükemmel bir tarzda yap· 
trğy için gözlerini oydurttuğu mimar 
Lutfi efendinin yerine tayin etmişti. 

E,·et mimar Lutfi efendfnin göz· 
lerini kör etmişti. Böyle yük.sek bir 
san'atkann daha yüksek bir eser ya· 
ratmasına fırsat ve imk!ln vermek, 
günün birinde kendi sarayını gölgede 
bırakmıya mahküm etmek demek o. 
lurdu. Moskovadaki meşhur kiliS('yi 
yapan mimarın da gözleri kör edilme
miş miydi? 

Zaten binada ikmal edilecek pek 
az bir şey kalmıştı. Onu da Alfon .. 
sonun nezareti altında ustalar bitire
bilirlerdi. 

Valide sultanın ikinci emri Halil 
paşanın teb'idine dairdi. Onu da işte 
yazdırıyordu. 

Gayet aydınlık ve sadeliği içinde 
muhteşem büyük bir odada yerden e-

mi? 
- Söylemez olur mu sultB"'jlY 

Asıl orasını söylettim .. 

- Çok parası varmıymış? , ,.ır 
- Söylediğine bakıhrsa ancV · 

mi küp kadar altını varmış .• • 
- Yirmi il-.iip mü? ul 

fi9t" 
- Evet Sultanım.. Yirmi l1C. ı.OP 

fazla değilmiş.- Fakat kırk ellı • 
kadar da elması n incLi varınıŞ.-Jt' 

- Hay_. ret! Fakat bu kadıfl 
runda!' da zengin desene.. • ..rst"~ 

- Öyle olacak zahir... G0 
('" 

sultanım öyle lfıkayt bir anlatışı 
dı ki... • rıt'tt 

Fakat sultan gözlerini dal~dı'' 
altın küplerini hayalinde cani ,-ırı'' 
mrya çalışıyordu. Bu sözleri dU 
miştı bile.. tJ' 
Derviş paşa, attığı yalanla~-ıedİ' 

rini bıyık altından gülerek ge) d,Jıf 
yordu. Oldu olacak bir kıtır .... t 
attı: t .11 ,,,.-

- Hazine Reha'daymıŞ..· şıııı11',... 
can alacak yeri burasıdır ~JtJlserf'~ 
Biliyorsunuz ki o tarafta bır ")'ıerl' 
t .. . k l . t ft_,_.; )\O 
uremış ye a eyı e ra u.ıv 

beraber zaptetmiştir. 

~
1

---------- Yarın akşam 
E M L E K Sineması . ıı•· 

M A R C E L P A G N O L'un şaheseri ve şimdıy~ o~ 
~ g~eNiyİtrzv• sine~;uvaffa~ıl~n Ö ( Yr"J 

( M A R 1 U S ) . fİ" 
muazzam Fransızca filmini takdim edecektir. MümessiJlerffe fe 
yeıi tiyatroda oymyan Raimu Pierre Presnay - Alida Rod~ 

"Paris tiyatrosundan,, Orane Demazis nam artistler ır· 

lstanbul Sokakların~!! 
ilk Tilrkçe sözlü filminin son iki gününden istifade e 

~--------Paramount filmidir.-----~-



lstanbul lisesinde gençlik 
nasıl çalışıyor ? 

latanbol lisesi kooperatifi nasıl meydana 
çıktı, şimdi nasıl çalışıyor? 

- -esinde lstanbul lisesinin son 
talebelerinden bazıları bir ara· 

._,~Jerek bir kooperatif meydana 
~ek istediler. Bu kararlannıı 

ayn bütün sınıflan dolaşarak 

anlattılar. Bunlara ilk önce do--
~ tu sınıf ve müteakiben diğer sı• 

r iltihak ettiler. Bu bir kaç müs
-._~adaşm meydana getirdiği te -
~iden mektep müdürü haberdar 
' i. \'e kendisinden izin istenildi. 
' hayırlı teşebbüsü müdür Celal 
.:ıı bey derakap himayesine aldı. O 
'-!o ta içinde bütiin talebeyi konferans 

lluna topladı. Bu yeni meydana 
~~ teşekkülün maksat ve gayesini, 
~dini uzun uzadıya izah ederek 
~ talebeyi azalığa davet etti. 
~ bugün Istanbul lisesi koopeh 
-..: inin ilk temelleri atılmış oldu. 
lf. hafta sonra azalar aralarından 
~te heyeti seçtiler. Reisliğe fizik 
·~limi Arif Şükrü hey, muhaselx
~ lsmail, veznedarlığa Fazıl Ne· 
)'\ 'lllurakabe heyetine de KaZtm. Ni-

ıi, Salih beyler intihap edilmişti. 
' Bu ilk idare heyeti kendilerine te\'h 
~edilen vazifeleri muvaffakıyetle 
it lrlar, Ve yerlerini diğer arlcad~· 
'9..l'rna devrettiler. İlk zamanları tam 

kooperatif halini alamamıştı. Çün
llermayelcr on, on beş kişinin üze· 

~ e kalıyordu. Ve o zamanlar serh 
ı._0~ nispetinde kazanç alıyorlardı. 
"'1bnkt bu kooperatif nizamnamerine 

ak değildi. Onun için Arif bey 
talebeyi hiuedar yapmak ve 

eaı istihlaki nfspetıinde kazan~ 

hİtif ade ettirmek için em kuruşu 
hiale senedkri on kurup. kada 
iler. Bu suretle umum talebe-

ye nazaran tevsi edilmiş ve çalışma 
programına boks, disk, gülle, üç a • 
dım, yüksek atlama sporları ilave e -
dilmiştir. 

Bir taraftan sınıflar arasında fut
bol müsabakaları devam ederken di • 
ğer taraftan da atletizm sporlan seç· 
melerf yapılm1ştır. Havalann mUsa· 
adesizliğinden netice ahnamamıştır. 

Ve gene Ttirkspor mecmuası tara .. 
fın-dan tertip edilen müsabakalara 
yurdun takımı girmiş ve ilk oyunu 
Fayziye lisesile yaparak galip gelmiş
tir. 

Yurdun varidatı talebenin verdiği 
paradır. Sporculann ders çahpıala
n şarttır. TekjsüJü görülenler mene
dilir. Her hangi bir sebeple ceza a • 
lan talebe cezasının derecesine göre 
bu faaliyetten muvakkaten menedilir. 

Yurda mensup aza, doktonın mu• 
ayenesinden geçer. Greek sporcular, 
gerekse yurda aza olmıyan talebeye 
jimnastik salonu her gün sabahları 

kendi arzularile girerler. Ve bu mesai 
de yarım saattir. 

Mektepliler 
MOsabakası 

Davutpa.-·Gelenbevl. lstlklll• 
Feyzlltl maçlar1 

Perşembe günft çok güzel bir ba • 
har havast içinde (Oliımpiyat) gazete
si mektepliler müsabakasına devam e
dildi. Saha, nispeten kuru. Evveli 
hakem Nuri bey idaresinde orta mek
teplerden Davutpaşa - Gelenbevi kar 
şı.Jaştılar. Davutpaşahlar çok güzel 
ı;r prnla raldplerbıj (2-0) yenclfler. 
Bunu müteakip en canlı maçlardan o
lacağı tahmin edilen İstiklal lisesi -
Feyziiti maçı başladL 

lstlklll llsesl 
Medeni 

Bagrullalı N nUıl 
Süleyman Raci Bülent 

Necmi Cafer Şefik Fethi lıkender 

Feyzlltl 
Sefer 

Semlh Füruzan 
Orhan Saldhattln Bedi 

~ 1'1.aedar yapmıya muvaffak oldu
~ Batta Arif bey hi811e senedini bir 
~kadar indirmek ve sermayeyi 
'~rak kazançla idare etmek ve bir 
1ııı..~h mahsus olmak üzere herkese 
~uren bir kuruşluk hisse senedini 
~ak fikrindeydi. Her hi811e sahibi 
\; kul'Uflak alıJ veri§ etımşse o ka,. 
'- kı)'mette kendislne pul verilecek 
11ı.~e 10Dunda getirdJii pul Jayımt. '9 kazançtan istifade edecektL O
h.. itin yi1z paralırktan başlryattk 
~ _laıruşluğa kadar pal bastınldıı. MDmtaz Bakl Zeki Aldetün Şehap 
~ kooperatif muazzam bir şekil Şeklinde çılnmtlardr. Dikkat ecti .. 
~r. Ve hariçte mühim kredi sa- lecek oluna her Yd takımda oldukça 
~r. Sermayesi fazla oldufu gibi meşhur oyuncular var. Hakem: Ad• 
~ llllihim noktası da safi kaZBl'CI • nan bey- Oyun başlar başlamaz 
L--: •emen hemen dejilse bile nısfı Feyziitililer istiklal kalesine kadar 
~:olmasıdır. Bu hususat kıymet• iniyorlar. Avutla neticelenen bu a
-,·-. muallimi Arif beyle koopera- kmdan sonra her iki taraf hücuma ge
k._ lllldUrU Nejat beylerin pek büyük çiyor. Birbirini takip eden akmlann 
'etleri vardır. birinde SaJahattin Feyziatinin ilk ve 
\l.ı_ latanbol lisesinde yeni idare heyeti son golünü kaydediyor. 
L~ g6n evvel intihap edilmiştir. Birinci devre bu neticeyle bitiyor. 
~~lere muvaffakıyetler temeıml e- ikinci devrede lstiklallilerin canla baş 
·""' . la oynadıklannı görüyoruz. Celal ve 

latanbul llseslnde spor iskender çok güzel bir kominezonla 
\ 8torcular derslerine çalışmazlar.. kaleye iniyorlar. Fakat bütün akın
-. 'Dardan menediliyorlar. Geçen se-I lar boş.- Gene böyle sert bir hücltın-
-1...~letin mektep}· talebeyi kulüp- da lstiklaJliler bir gol yapıyorlar. 
~ •Jmnak ~dile gönderdiği Hayret... Hakem avut diye düdük öt
~tname üzerine mektebimizde ts- türüyor. Halb~ki b~ enfes .bir gol. 
~ lisesi spor yurdu namile bir lskender çok guzel bır kombınezonla 

teais edilmiştir. centilmenliğe faz1a ısrar etmiyor ve 
~tlt'dun heyeti idaresi difer arka- oyun tatsız tuzsuz bir şekilde bitiyor. 
-._ l'lna son bf r yardım olmak üze- Kaleci 

~. llluf talebesi arasmdan seçil .. Bir talebe mecmuası çıkerdacak 
taaı Aldığımız malQmata göre, muallim 

lretinln muntazam bir şekilde Kazım Nami ve Keramet beylerin te
~ maksadile de umumi kaptan şebbüsile büyiik bir talebe mecmuası 
ta. kaptanlan in~i~a~ yap~la .. çrkanlmasr kararlaştmlmıştır. Bu 

it:' lfha başına geçırılmışlerdır. mecmuanın neşrinde yardımları do • 
~m çalışmanın semeresi çok konacak mektepfer arasında İstanbul 

ea görülmüş ~e me~tep t~k~· erkek, Feyziati, Pertevniyal, Bak&• 
....._ -- 931 ~nesi bırçok. lıselenmı- taş, Erenköy kız, Kandilli kız, ls -
~"ettiği futbol müsabakasın· tanbul kız, inkılap, Fayziye, liseleri
~~luğu kazanarak mevcut le, kız, erkek ve yüksek muallim 
~~ &lınqtır. Ayrıca oyuncular mektepleri vardır. 
~71a taltif edileceklerinden 

..._--:' edilerek spor faaliyetlerine 
~P dahilinde devam edilmiş 

dfter mektepli arkadqlari
ptlrllmlftir. 

.... ,aallyn ulıaal ·~ 1e11e-

Gençllk·Çıa 

Bu güzel mecmuanın üçüncü sa~ 
sı çıktı. Bununla da gençlerimizin 
mükemmel çalrştrklan anl3§1lryor. 
Karilerimize taftliye ederli. 

1 Talebe gözilyle 1 
Mekteplinin 
Yedi Günü 
Cumartesi giinii uykudan uyandı

nız mı bir gözünüz açık bir gözBnilz 
kapalı uzun uzun esnedikten 80Dra 
gayn ihtiyari: 

- Bugtin cumarteej dersiniz l Çtin· 
kü bugün tekrardan bir hafta müd • 
detle hapse gidecebinlz demektir. Bir 
elimzde çantanTZ bir eUnizde de ~a • 
maşrr paketiniz kilskUs mektebin kapıı
sından girersiniz. Cumartesi gllal -
nün teneffüsleri fzahat saatleridir: 
Mektebin bakkalRt.cla, salonunda, SI· 

nıfta, bahçede grup grup münab..,. 
lara şahit olursunuz. işte blrind 
grup: 

- Dün Fransız tiyatrosuna Rqlt 
Rızaya gittim ... Ey anam ne S§lda aye 
nuyorlar yüu_ Gühnfltten kamkla • 
nm ağndı- DarUlbedayl yamnda 
sinek gibi kalıyor. 

- Haydi be sende Dariilbedayl ~ 
ondan küçük giirUIUr mti? 

- DarUlbedayf ne ki be sende. var
lıkta bf r şey Y1lpa.mryQrlar. öteki 
varlıkta değil Yoklukta yaratıyor. 

lkincl grup: 
- Zeki soldan bir şüt dayamyor .. 

Gol- Kaleci yerinden kıpmbyamıyor. 
Nihat hiç iyi değildi. 

- Devenin baŞJ, 7.eki, Nihat kadar 
oyiıyabflir mi? 

-Oçiinctl grup: 
... Diin Janet Mac Dottald yaman

dı doğrusu t ... 

• • • 
Akşam iistii nehariler gittner mi 

koca smıfta üç beş leyli kahnz. So • 
banın etrafmda daiı'evt surette otu -
-nrr bektaşiler glhl ~le doldanıruz. 

Kfıni ~"'~malak )>h' şarkı pn
nlclanrr. Kimi ertesi glnktl kimya 
imtihanına kopye llazrrltyor- Hazır
lar ama kimyacının projektir gibi 
gözlerinde.n koıpye yapmrya meydan 
bulamaz ldt .. 

Miltaleada gtlrftltüden den ~ 
mak imklnı pek azdrr. ÇUntii konn• 
şacak ıtf o kadar çoktur kf. Tenef
füsler bana mtisalt detildit. 

• • • 
A111l henglme yelDIMıanecle kopar. 

Zilden bir ka~ dakika eonra apğl iner 
seniz yerinize bakmadan dotnı mu -
alllm muavinine gitmenh lbrmdır. 
Ve efendim: 

- Tatlım, kalkıP l'ltmit efendim.. 
Nöbetçi muallim 90rar: 

- Nereye gitmiş? .. 
Uzaktaki sıralardan biri haykınr: 
- Tank efendinin göğdesine-
-Vatakhane hele bfisbütUn bafka 

bir llemdir. Meğerse d6nyada en çok 
revaç bulan şey musikiymiş. Soyunur
ken herke9in ağz:ında yanın yamalak 
bir beste.. Sonra miyavlamalar, hav· 
lamalar ••• Muallim muavlDıf uyudular 
zannile elektriği söndürüp uzaklaştı• 
mı herkes yatağında doğrulur. Biri 
başlnr: 

- Nasrettin hocanın bir kansı var
mış. 

Öteden biri atılır: - Tabii olacak. 
Olmaz olur mu? 

ilk söyliyen: - Nasrettin hocanm 
kansını, kırk tane oğlu olan bir padi
şahm yanına halayık vermişler-

- Çüş be .. Bone .. kırk tane oğlu o
lur mu? Mart kedisi mi bu? ... 

- Sonra efendicazıma söyliyeyim. 
Bunlar kağıt keser gibi hepsi oğlan 
mı doj'?muşlar. 

Hafif bir ses duyulur: 
- Muallim muavini geliyor- Kar· 

yolalar gıcırdar, yorganlar çekilir
Muallim muavini kapıdan bakar mı. 
nldanır: 

- Neyse bu gece eziyetsiz uyudu-

lar -
Sabahleyin zil çalar. Fakat bu zi

li duyup da uyanan hasas kulaklı pek 
azd:rr. Ya muallim muavini dürtecek, 
yahut arkada.c:;Ian ki - pek basit bir 
şaka - başından aşağı bir bardak su 
dökecektir. Bu şaka da kış günü ye
nir 711talur şeylerden olmadığı içbl 

Mekteplerde tasarruf haftası 
Mekteplerde gençler tasarruf için tezahu• 
ratta bulunuyorlar, temslll,.er veriyorlar 

lmnbul kız ort.e m6kteblnde 
Tasarruf haftası muhtelif mek· vesile olmaktadır. 12 klnunuenel 

teplerde heycanlı tezahurlara Cumartesi gnnn bntnn mektep• 
-·· -- lerde birinci dersten enel ta• 

zil çalmadan )"&taktan atlamalısrnn- aarruf hakkında birer nutuk 
Yalnız evvelA aynaya bakmak limn -
dır! Suratmrzm mosmor mti.rekkeple aöylenmiıtir. 14 kinunuenel 
boyalı olmadığmu kim temin eder?- Pazartesi gün!i &ğleden 10nra da 

• * • her mektepte talebe tarafındaa 

Salı akpmı tiyatro, sinema gece. 
sidir. DarUlbedayi veya sinemaya.. 
Geçen hafta Raşit Rızanın burada bu
lunması mfinuebetHe Fransrz tiya~ 
l'0811na glclildL ATdette patırktitiir bir 
sokak kOf118U, sür'atle merdivenlerden 
çıkarlarken <Uyuyan talebe, hareketi 
arz zan.ntle yorganmı alır kaçnuya 
hazırlamr .. 

PerfMllbe azat dnüdlr. Bunu.... 
Bugibriln azametini anlatmak elimde 
detil- işte ske bf r haftanın krokisi. 

Köy ve 
Genelik • 

Nuaret Safa 

Haziran ne gilzıel ay, hele ben çok se
verim. Niçin diye soral'B&llJZ bu su
al kaf'IBllda ben: Çtinkti mektep ta
til cevabmdan ba§ka bir cümle bula,. 
mam. lşte haziran geldi; mektepler 
tatil oldu. 

Oh .. Ne güzel .. 
Ben bu yaz tatilinde neler gördiim 

bUir mWntz? ... 
Bir sabah şehre yanm lll&t olan 

k6yümUze sezıaiye gittim; yaz sabah
lan da cidden çok emsalsiz oluyor; 
o kuşlann bayıltıcı hıçkınklan, o mis 
kokulu ~r. Ruha tazelik veri
yqr. Ne:yee fazla lata Hizam yok, k~ 
ye geldim. Kimseler yok, her llöylü 
harmanmın başında. Faaliyet.-

hitabeler irat edildiği gibi tasar
ruf hakkında piyesler temsil 
olunmUfbır • 

Bu ciimleden olarak don ls
tanbul kız orta mektebinde de 
bir mllsamere verilmiftir. latan· 
bul kız orta mektebinde dün 
mlldiir muavini ve Fransızca mu
allimi Zeliha Osman hanım ta• 
rafından milU ikbut •e tasar
ruftan genç kızlara dtııen yazife 
hakkında bir konferanı verilmi1t 
btlihare talebe tarafından uya-
p1ın yerli mab, yapıın kumba
ra:,, isimli piyes temıil edilmİf 
ve talebenin muvaffakıyeti g&
rülmllflllr • 
Kadıköy lisesinde 
Kaclık&y erkek lisesinde Cu-

martesi giinü bahleyin aat 
aekizc:.: Ferit 

Zllhtll bey tara

fından talebeye 
tasarruf hak-

kında veciz 1>ir 
hitabe irat edil· 
dikten sonrl 
içtimaiyat ve 
felsefe muallimi 

Sadri Etem B. 
tarafından ta· 

Ben de derhal tarlalara gittim; 
mübarek Ttirk topraklamnn verdiği sarruf meselesi· 
mahsulleri gördifm. Çalı!fkan Türk nin iktisadi, si· Kadılc6y !isesi 
köyltisü onlan biçiyor, maşallah, Kar .. • ti ı talebesinden yası ve ıç ma ApU e. 
fi dağda çoban kavalla, sürülerile mahiyeti hakkında bir konferans 
uvkü sefa sürüyor. Bu manzarayı verilmiıtir. Bu merasimin sonuıı
giirünce '° sual hatınma geliyor: da onuncu sınıf talebesinden 
Tflrk köyliisü güneşin altında alm 
terile çal1'JP harman yapıp ekmek ha- Apti bey tarafından ıu hitabe 
zıhyor, çobansa dağlann başında irat edilmiştir: 
sefa ile kaval çalıyor, acaba niçin Aziz arkadaılar 
böyle?.. Bir memlekette ikbsadıyaha 

-- Sonra dOşündiim ki her kesin terakkisi o memlekette yerli 
vazifesi ayn ayn. Biraz daha ilerle- mahna o!an rağbetle mütenasip 
dim. KöyHHerimizin bir kısmı da e- olduğu a,ikirdır. Bunu iktısat 
kinlerini biçmişler, Türkün en muz- sahasmda pek yüksek olan diğer 
lim, en acıklı günlerindeki cephanesi- (Lütfen ıayfagı çeviriniz) 
ni taşıdığı kağnılarla ekinleri harma- ;;;;;;;;::;::;::;::========:;; 
na taşıyorlardı. Bu manzarayıı görünh 1 Yeni bilmece 1 
ce damarlanmdaki kan taze bir ce ·ı·-------------~
velan yaptı, kalbim çarptı, gö.'.:süm ka t. r. r. r. k. m. m. m. 1. L 1. 
bardı. Gün- batmcıya kadar bu do- 1 1 n n a d 

-:t • • • • Y• • • 
yulmaz manzarayı, mahsuldar Ana· ı il L • a. a. a a. ı.LLe. 
dolu topraklarını seyrettikten sonra • • • •••••• akşamın alaca karanlığı kaphyorken Yu1<ardakı sed.ısız harflerle, 
şehre yollandım; kendi kendime şun-
lan söyledim: alttaki sedab harfler icap ettiği 

- KöyltiHHc ne yüksek şey ... Köl. gibi bir araya getirilerek bir 
ıuıer varolsun ... Yaşasm Türk köylü- cümle yapılacaktır. 
stl- Geçen hattaki bilmecenin hal-

ledilmiş şekli: 41Uall/tı orta mektebinden 
C«>det (At) tır. 



• 

albi e çevrilen 
ransa ile 
şturacak 

abanc 
italya 
mı? 

ı 

(or ·ka hadiselerine karşı italvanlar korkunç bir 
surette sükut ediyorla 

Fransızların J\:or ikadaki yedi e -
ldz haydudu tevkif için bü) ük kuv .. 
'etlerle ve tanklarla rapoleonun bu 
meşhur adasına asker se,kctmeleri 
ltnl) n ile l<'rnnsa nrns:.nda şiddetli 
bir ihtilraf ın meydana çıkmasına se .. 
bebiyct verecektir. 

Ba ihtilfıfın kökii uzak bir mazide
dir. J{orsika adası, coğrafi, etnik ''e 
hars noktai nazarından tamamen Itnl· 
yandır. Buna rağmen Fransanın iş· 
gallndedir. Bu adanın tarihine kü
çük bir nazar atfedersek, adanın. 
Gen o' a hükOmetj tarafından Fransa• 
ya satılmış olduğunu görürüz. 

O zamanlar, Itnlya, biiyük şehirle
rin arasında dahili harplerle doluy • 
<Iu. Ilu şehirler, yardrmlarına ekse
riyetle Alman ve Avusturya kuvnt~ 
lerinf çağırrırlardı. Genova hükumeti, 
bir arnlık Jforsikadnki bir isyanı ha 
tınnak i~in Fransızlardan yardım is
tedi. Fransızlar da adaya çıkıp, 

Korsikalıları mağlUp ettiler ve orn<la 
yerle~tiler. Genova hükümeti bu yar
"dımm işgal vaziyetine girdiğini gö -
rUnce yapılacak yegane isin, adayı 
Fransızlara bırakmak olduğunu anla
dı.. Mnmafi bundan da istifadeyi dü • 
şünerek adnyı satb. Buna hakkı Yar 
mıydı? J te bu suali bir kı. mı Kor-
ikalılnr da sordular ve tekrar isyan 

milletlere bakarak anlamak ga .. 
yet lcolnydır. 

•Türk tarihinin eıki ynpraklan
nı biraz karıştırırsak zaferle ne· 
ticelenen mütevali harplerin ne
rede sınai kabiliyetler üzerin
de mUhim tesirler icra ettiği gö
rülür. Fakat Avrupa sanatının 
gösterdiği ıiıütemadi terakkiye 
mukabil yıkbğımız imparatorluk 
Türkiyeyi iktısaden batırmaya 
karar vermiş gibi onu söndür
mİ) e çalışmıştır. Hele buharın 
makinelere tatbiki snnayiin sür
atle ilerlemesini mucip olmuş 
o sebepledir ki her tarafta re
kabetler başlamıştır. 

Halbu ki bizde imparatorluk 
ricalinin az görüşlerinden tevel
lüt eden kapitolasyonlar dolayı
sil~ mevcut yerli sanayi bile 
mahvolmuştur. Memleketin istih
lak edeceği her şey Avrupadan 
ge)miş tabii olarakta paramız 
harice akıp g:itmiştir. 

litikifıl harbinin muzaffer kah
ramam durendiş Gazimiz kaza
nılması zaruri olan daha mühim 
bir harp olduğunu görmüşler 
ve iktısat harbi için de o gün
dcnberi memlekette halkın yer
li malına rağbet etmesine çalı
şılmıştır. 

Bu hareket iktısat haftası na
m~e geçen seııe başka bir şekil 
almış ve bu suretle halka l< on
feraııslar verilecek bir zaman 
ihzar edilmiştir. 

Memleketin istikbali bize mev
du bulunduğu cihetle biz mek
tepliler bu hususta en biiyUk 
vazifeyi alacağız her hangi bir 
şey alırken dikkat edeceğimiz 
bir cihet olacaktır: alacağımız 
şeyin yerli malı olması. Arka
daşlar muvaffnkiyet daima feda
karlık mahsulüdür. Bugün giydi
ğimiz elbise biraz k<ıba olsa da 
yatın bizi bekli}en, refaha yetiş
tirecek \'asıtanm o olduğunu 
unutmıyı,hm, tanıdıklarımıza, ai
lelerimize yerli malı almanın ik
tısadj olduğu kadar milli bir borç 
olduğunu hatırlatalım. Bu yolda 
da biiyük rehberimizi muvnffal<İ· 
yelle takip edersek muzaffer bir 

ettiler. O zamandanberi, Korsikada 
Frnnsı:zlar aleyhine bir cereyan nr
dır 'e bugüne kadar devam edip gel
nıiı.tir. 

* "' Üçüncü Napolyona yig,ğcQQyyy(T 

sika1rların mühim bir kısmı Fransaya 
nakledilmiş ve kendilerine Polis, Jan
darma vazifeleri verilmişti. O günden 
beri bu meslekler Korsikahlara, ba • 
hadan miras kalır gibi kalmıştır. Bu
gün F.ransanın jandarma ve polis 
kuvvetlerinin yüzde yetmişi Korsika• 
ltlardan ibarettir. Bundan başka 
Fransa ticaret filosunun kaptanlarile 

iktısat harbi neticesi elde etmek, 
bekliyeceğimiz en tabii bir ıey .. 
dir. Aı:iz arkadaşlarım. 

14 kanunuevvel pazartesi glinll 
öğleden sonra Kadıköy lisesinde 
orta kııım birinci sınıf talebesi 

tarafından (Yaıaam kumbara) adla 
piyesi temsil edilmiıtir. KOçükler 
piyesin temsilinde muvaffak ol
muşlardır. 

Selçuk hatunda 
Dün Çapada Selçuk Hatun 

Kız orta mektebinde de tasarruf 
haftası münasebetile gilzel bir 
mfisamere verilmiıtir. 

Müsamerede Selim Sım beyin 
iktısat ve tasarruf mevzuu al .. 
tında alAka uyandıran konferan
ıından sonra Azizlik komediıi
le Kumbara piyesi oynanmııtır, 
Bilhassa güzel bir monoloğ söy
liyen Bedia hanım çok alkıılan· 
mııtır. Talebeler büyllk muvaf. 
fakiyet göstermiılerdir. 

1 tanbul llse•lnde 
lstnnbul lısesinde dün tasarruf 

haftası münascbetile öğleden son

ra ve halka iki müsamere veril
miıtir. Mr sa merede talebe tara· 

fmdan Milli ikhaat ve tasarruf 
cemiyetinin gönderdiği bir piyes
le OteJJo isminde bir komedi 
temsil edilmiştir. Temsilden baş
ka musiki parçaları ça'ınmış ve 
halka tasarruftan bahseden bir 
hikaye söylenilmiştir. 

Vefa orta mektebinde 

Vefa orta mektebinin bütün 
salonları, sınıfları talebenin yaz· 
dığı gayet güzel levhalarla süs-

lenmişti. Sabah saat sekizde bü
tün talebe, idare \'e talim heyeti 
mektebin taşlığında toplanmış, 
Türkçe muallimi ismet B. tasar
rufa ait müessir ve canlı bir 

nutuk söylemiştir. Cumartesi gü
nünden itibaren muallim beyler 
derslerinde birer vesile bularak 
yerli matların kullanılmasındaki 
faideleri izah etmektedir. Pazar· 
tesi günü öğlP.den sonra birinci 
sınıf talebesi tarafından tasar

rufa nit bir piyes temsil edilmiş 
manzumeler olmn "tlUŞ ve hitabe· 

ler irat edilmiştir. 

uzak müstemleke memurlarının bü
yük bir kısmını da Korsikalılar teşkil 
etmektedir. Ye bu Fransanm kuvve • 
tidir. Zira, memur olan Korsikahlar, 
bu kadar sene hizmetlerine mukabil 
kaz:ı.ndık1an tekaütlük gibi hakları 
kaybetmemek için Fransanın bugün
kü rejimine mecburen tnraftarclrrlar. 

Halbuki, Korsikahlar gayet libeı:al 
insanlardır ve şahsi hiirriyetlerini 
çok ~everler. İki kısma nynlmış olan 
bu halk aı-n"ında her intihabat dev -
resinde miicndeleler olmakta. bir ~ok 
kereler bu mücadeleler kanlı netice-
1er \•ermekt<ıdir. 

Diğer taraftan, Korsil)a adası, Ak
edeniıde Fransız bahriyesi için mü .. 
him bir UssUlharekedir. ItalyanJarsa, 
kendi topraklnnndan olan bu ada), 
(İtnlyanın kalpgahına çevrilmiş bir 
tabanca) olarak tel!kki etmektedir • 
ler. 

• • • 
Son zaman1arda, Korsikada 1tal -

yanlar lehine büyük bir temayül gö. 
rillilyor ve Fransnlar, ltalyanlarr, 
Faşl:mı propagandası yapmakla it • 
ham ediyorlardı. Haddi zatmda bu 
hareket ve cereyan, Fransanm AI .. 
sas - Lören vilayetlerinde olan cere
yandan farksızdır. Nasrl Alsas ve J," 
renliler kl"ndilerinin Fransrz değil 

fakat Alsaslı n Lörenli olduklannı 
iddia ederek resmi dairelerinde 
bile Fransızca kuilannuyordıysalar, 

Korsikalılar da kendilerinin Frnasız 
olmadıklannr, ve görüştükleri lisa. -
nm l{atalan lehçesi olduğunu ileri sü· 
rüyorlardt. 

Bu cereyanın kuvvetlenmesine, ada
nın sıhht bir vaziyeti de sebep olmu~· 
tur. Korsika adasında bir çok batak
lıklar ve malarya hastalığı vardır. 

Fransa hükQmeti buralan kurutmak 
n sıhht heyetler göndermek için hiç 

bir tedbir almamış ve teşebbüse gi
rişmemişti. Halbuki aynı vaziyette 
bulunan (Sardunya) adasındaki ba • 
taklıklan Faşist rejimi tamamen ku .. 
rutmuş ve halkın sıhhatini kurtar • 
mıştı. Bunu gören Korsikahlar: 

- Biz esasen Italyanız, Fransız • 
lar bi'Zden sade vergi almasını biliyor
lar. Sardunyada kard~lerimiz ra • 
hat yaşarken, biz bu adada sefalet çe• 
kiyoruz, ada zengıindir, biz fakiriz. 
Zengin olanlarsa, Fransız memurla• 
rının iltimasına nail olanlardır. 

Diye mırıldanmıya bnşlam•şlardı. 
Fransızlar. sayısı yedi sekizi geçmi • 
yen haydut1an vesile ittihaz ederek, 
bu cereyanı bastırmak istediler, ada
ya kuvvet sevkettiler. Bu kuwetler, 
şimdiye kadar bir tek haydut bile e'le 
geçirmedikleri halde beş yüzden faz. 
Ja tevkifat yaptı. Du teYkif edilenler 
kimlerdir? Meçhul. Falmt bunların 
ekserisinin ltnlyan oldukları muhak
kaktır. 

Meşhur haydut Spadaya gelince, bu 
ndnm, hükümetten bir posta hath al• 
mışh ve onu işletmekle meşgul olu • 
yordu. Spndnnm adada büyük bir 
ııüfm:u 'ardı \"e ken<li.-.i de ltalyanclı. 
Esasen hunu, Torino şehrinde çıkan 

Stampa gazetesinin hususi muhabiri
ne de şöylece söylüyor: 

- Bl'.n Italynnını. Ailem Sardun • 

ya adasındaki Sas air vilayetinden • 
dir. 

~ ~~ * 
Korsilca adası, işte bugün, SvYua 

vil:\yetlerinde olduğu gibi, ltalya ile 
Fransa nrasındn yeni biı· ihtilfıfrn 
çrkmasına sebep oluyor. Her iki hü • 
kumet. görünüşte, susuyorlar. Pakat 
bu sükut altında biiyük bir hakikat 
saklıdır ki bunun ortaya çıkması Ak
deniz havzasında çok mühim bir ha· 
<lisenin patlak vermesi demek olacak
tır. 

Fransanın askeri vaziyeti. bugün 
mali ''aziyeti kadar sağlamdır. Itala 
yanlar bunu pek ala biliyorlar. Fa • 
kat aleyhlerine yapılan bu kadar nçrk 
harokata ısusacaklar mı? Bu sualin 
cevabını pek yakında elde edeceğiz. 

-35- Moris Löblandan: la· 

Artık herşeyı unutmuş otan anııeı 
eline tabancas.ını almış Jerar'ın 

odasına gidı yordu .. 
Decli madam Destol. 

- Hayır, dedi, onlara haber ver· 
miyc lüzum yok. Ben kızımı hulu• 
rurn. 

- Peki aziz madam. 

l\ladnm Destol'le Yalne otomobile 
bindiler ve Rus pansiyonunun önf 1 • 

ele durdukları z:ımnn saat dördü )İJ'-

1 mi geçiyordu. 

Bv karanlıktı. J(apının öniinde hic 
bir otomobil durmamakla h~raber. kr .. 

pr aralıktı. Madam Destol bir daki· 1ı 
ka tereddüt etmeden içeri gireli. Vnl
ne onu takip ediyordu. E,·in kinde 

kimse görünmiiyordu. Kapıcının oda.I 
sı boştu. Fnknt birdenbire uzrıktnn biri 

musiki :-;esi geldi. oraya do_i;ru ilerle• 
diler, ve balonun \'erildiği sn.tona gel-

diler. Orada bir Rus. çalgı çalıyor • 

du. Madam Destol ona yaklaştı ve 
sordu: 

- Burada demin, genç, esmer, şık 
bir adam gördiiniiz mü? 

Çalgı çalan Rus, alkoldan karma 
kanşrk olmuş suratını rnada mDestcı• 

le çevirdi. Önce kaba bir cevap ver • 

karışık olmu suratını madam Desto

un yüzünde ttördüğü azim ve iradeden 
müteessir oldu. 

- Evet, dedi, görmdüm .• Burada 
idi. 

- Yalnrz mı? 

- Hayır. Yanında bir kadın ,·ardı. 
Madam Destol heyecan içinde sor" 

du: 
- Genç bir kadın mı? 

- Evet, gene, hem de güzel .. Be• 
yaz ve dekolte bir elbisesi, kırmızı bir 
mantosu Yardı, pek güzel bir şey .. 

Madam Destol daha Cazla dinle • 
medi: 

- Odur, odur .. 

Diye haykırmıştı. 

Ruslardan birisi izahat verdi: 

- Şurada oturuyorlardı. Birbirle
rine kumrular gibi sokulmuşlardı. 

KaHnp dans ela ettiler. 

- Şimdi neredeler? 

Rmı (Bilmem) der gibi bir hare· 
ket yaptı, Jerarla ettikleri kavgayı 

nnlatmcyordu. Zira beş kişi ol:mı.k 

hücum ettikleri halde bir kişi tara • 
fmdnn mağlup edilişlerini oek ş~ref· 
1i bir hadise olarak bulmuyordu. Sa
dece: 

- Gitfler. dedi, genç kadm yor -
gun gibi görünüyordu. Arkadaşı onu 
kucağına ahp götürdü. 

- Şüphesiz .. 

l_I " '" d" •• ... jdetifl!• - -.emen onume uşun o 

Ruc::, arkndaşlanna: 
1

,_1 

h. 'ın 8 - GC'liniı. şimdi sıra ızı ' 
cd riz. 

Diye fısıldıyarak öne geçti. f'' 
l\lnclam Destol, Valne ile )1l11 blf 

na ·•iôiyordu. Birdenbire, vaıned6' 
cıtırtı duydu ve madam Dcstolıı 
dü: , 

- Ne ynıryorsunuz. diye ınırıJdl 
dı? ti 

;\ladam Destol. elinde küçilk biffııt 
b3nca tutuvordu. \"alnenin suıı ~ 

·d. Y" .. k rk biri cevap Yerme ı. uzu, ·o ·unç 1" 
de ile gerilmişti. Yalne meseleyi 1111 ~ 
nuştr. Hiddetinden deli gibi olt1111ş _. 
lan anne. öldiirmiye hazırlanrforı!; 
Ruslar dn, bulut gihi "arhoş, dü~ 
ları lı:apıyı açmadığ1 takdirde }{il rt 
kırmıya karar ,·ermiş bir haJde fil 
yorlardı. dt~ 

Madam Dcstol, merdh·entet rf 
ç.ıkmıya başlamıştr. Birdenbire k• ~ 
sına bir adam çıktı: 1 

- 'Nereye ~idiyorsunuz mad~°' 
Bu pansiyonun sahibi yego rt 

Ruslara n madam Destolle Valıı' 
bakarak ,c;ualini tekrar etti: 4 

- Nereye gidiyorsunuz ınsdtııd' 

'

T • M" .. , e sız, osyo. # 

Madam Destol silahım mantostıfl11 

altına gizlemişti: , 

- Mösyö Jeran görmiye gid~, 
ruz, dedi, efendiler de yolu gö.sfe 
yorlar, mü~aade ediniz de gidelitı'l·J

Yegor, derhal ,·aziyeti kavrnJ\11 p 
Esasen madam Destolün silahtıl~I 
görmüştü, deminki dayak yiyen ır 

lnrın vaziyetleri de aş.ikardı, Df~erlÇ ~ 
raftan Jerann arzulann! tatınrıt iıY 

hiç bir şeyden çekinmiyeceğini de~· 
lirdi. .Jernnn kucağında odasına 11 ; 

letti"i kız, ltaçırılmış bir kıza peı. blıı' 
ziyordu. Bir facia kopacaktı. JJ"d• 
mani olmak Jazımdı. Pnnsiyonll11 fi" 
böyle knnh bir hn.disenin olt11~<1J'ı 
hic istemiyordu. Bilhassa, kend~t' 
ölümden kurt.armış olan Jerara fl': 
dım etmek de istiyordu. Binaenate dt' 

- Zahmet edeceksiniz, madıırıt· ı1' 
di. Mösyö .Ternr yanrndaki genÇ ~1,, 
ancak beş dakika odalarında ı.-stdıııo' 
sonra çılrrp gittiler. Esasen oto 
hilleri de kapıda mkliyordu. •d°. 

Madam Dcstol bir an bile l 
run sözlerinden şüphe etmemişti : 

- EyYnh. 

Diye, nz kal ın yıkılevereceJiU· al 
E ~ ? d'"ııtı\ • - !ly .. .,onra. Bu sırada Yegor Ruslara 0 dl' 

- Sonrasını bilmiyoruz. _ Siz burada ne arıyorsıınot:• ~·· 
Madam Destol ısrar etliyordu: fol unuz hnknrım, demişti. Rustııt• -;r 
- Hayır, biliyorsunuz... Bilmeniz im 1 mııa,·encte fhtiyn\lnrı olduğıtd~rı' 

lazım, düşününüz, bulunuz.. gordnn ç~ldndi'dcri için. maMllP 
Ru lardan hi r başka:.ı, ötcl,ilcrdcn el ülcr. ..ıı ,,clY 

daha az sarhoştu. İhtiyar nıadannn Madam De~tol bir an hare" (' 
.. "liİ'·t heyecanını görmü~tü. Aradıklarına durdu. Gerilmiş sinirleri çoıu 

Pek büyük bir ehemmiyet Yerdikleri! mı'ştı'. ı 
. d~~p 

nnlnşıl1yordu. Bu vaziyetten istifade _ Ne ~ ap:ı) ım. diye m cıl 
1 

etmek gerel<ti. Elbet hu lmdın, ken ·ı za\'nllı )avrum, :ı:nrnllı ı\"elliroı· ı..dı' 
disine verilecek malUmah, mükfıfnt ~I \"nine de mütee.: irdi, faknt rı ed'' 
sız bırakmazdı. Hem intikam için de ten soğuk kanlılığını muhnfııı1l 
hu hir vesile değil miydi? Il'n 'lena • 

\'ordu: . ~ıô' 
leyh yaklaştı: - Ynpacnk bir ş~y yo'» dedi· 

_ Madam, dedi, size . "h-liychilirizl " 
linı . ~· nm -· Bizim de başım11.a hir bel:\ ~~- ıuııB 

lebilir .. Halbuki biz fuhnra adaml:ı • Sonra. m:ıdnm D~ 'olün ko 
, eli. ve çıl.tılar. 18ııııf 

rı7~ 1 ()• ıı-c'n. <:"' f"'< ~ö'·miye bllş ,.,,gıı~ 
.Madam Dcstol anlamıştı. l'alncyc JJıt .. , ~ 

döndü: l lı. fl:wn hıız ırihi solTı '•tu. .-"; ~I· 
7.h'a Plh• cb, m"\'Ucı. !:ol ko!n 1 ;.J,~ 

- Şunlara para vcrini1, dedi. . .. .. 
1 

• u"'"tı .... , 

1 

nın ~·uzu, yorgun U'~un ve J ıııJ~ 

Vnlnc cebinden be~ yüz fran!< cı • ğun da inz=m·ımllP birer 111° ıı ~ 
kardı ve Rıısu , ·ereli. Rus paraları rr- d" ·· ı·· Ot ı ·ı b' ... dikte 
bine atar atmaz: 

- Iştc, dedi, km kucağına alınca 
takip ettira, şu koridorun n 'hnyct'r~ 

de lrnyboldıılar. Halhu!d o lrnridorun 1 
solunda hir merdiven vardı, bu mer

divenden de onun odasına cıkılrr. 

Madam Destol titredi: 

- C\imıP orada n11dırJar acaba. 

on rn ı <; u. c :no ıı e 111 

'"'l Vnlne: 
diJ 

(~ 
----------------~--

Ekmek f"ah e'""' 
lsıanhu 1 eled 'eı:-inden · l\dnul'\l titı' 

lin 0.1 altıncı çarş:::mba J!Ünund~ ftf" 
ren tkmek redı kuruş on oar• 
cala on iki kuı ustur. 
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Sa· ayharan padişahın hademesiydi. tekrar dünyaya geldin. Sana hiç bir tur. a esı - - çar-•ara . d şamba günü saat 15 te komisyonumofJI 
t~ b gır iği zaman on ıiki yaşına şey için emek çekti11mek istemem.) Kaliforniya darülfünunun kız talebesi bu da yapılacaktır. Taliplerin keşifna-
distıı asınıştı. O zamandanberi efen- Ve btitün bu müddet esnasında Ray-
~)'d e sadakatla hizmet etmişti. Sa- haranın kalbi aşk1an mustarip olu - SUa)fn cevabını Veremiyorlar! me ve şartnamesini almak üzere her 
'a bir prens doğunca Rayharan yordu. gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin 

lla kölesi ol~_u.. . . • Rayharan ihtiyar oldu. Oğlu ona Mekemmel erkek kime derler? mükemmel erkek "Hayır!,, ke- de vakti muayyende komisyonumuza. 
"-t :har:ın kiiçUk prens ı~ın ne hız- :)'ardım edebilirdi. Fakat Rayharan- işte asırlardanberi münakaşa edi- limesinin manaıını hemen kav· mUracaatlan. (640) <44o5) 
dıtr,' ursa yapardı. Onu havaya kal· rn bir plam vardı ve tatbik etmek ıis· len bir mevzu ••• Buna her kadın rayandır. * * "' 
~ '~aşınetu prens diye sıçratTr, tiyordu. Bir gün oğlunu büyiik bir baıka türlü cavap verir. Son Mükemmel bir erkeğin fU 11• K. O. ve Birinci ftrka ihtiyacr 
~ etlendirmek için elinden gelini seyahate götUrdü ve onunla kralm sa- zamanlarda Kaliforoiya darülfü- falları, şu nisbette haiz olması olan ve ayn ayrı şartnamelerde bulu-

~ 1 
kaJbiie yapardı. Çocuk emekle- rayına gitt:J. l{ralla kraliçe hala ~o· nununun kız talebesi arcısmda lazım geliyor: ~::1e:~~;~ ~:~r~~{aıan:ı:~:=~ 

'başlanuştr. Rayharan onun, o- cuklan için ağhıyorlardı. Rayharan b 1 
~ bir köşesine kadar sürime ,e _ u mese e yeniden münakaşa Şabsıyet: Yilzde yirmi, Zeki: saat 16 da komisyonumuzda yapıla• 
ı...: Ye. gittiğini görünce siyah göz· huzura kabul edilmek için müsaade edilmiş ve bu sefer müsbet ve Y d b caktır. Taliplerin ırnrtnamesini al -
:~ ı b'Id kl be b üz e yı'rmi, ara ve i,.timat sı- :ı-1ıı.; Belbıçle pa ı (S T a a r ive çocu · a ra er yanlanna kat'i netic elde edilmiştir. Y mak üzere her gün ve pazarlığa iş-
-'Qtek r ar ve ona evgı ım, gltti (Sizin rocuğunuz) dedi (geri ge- fatlar: Yüzde on bef, gösteriş: "' efendim, yavrum) derdi. :ı Bu netice şudur: tirak eder.eklerin de vakti muayyen· 
q..~~ &'Ün kral Kalkutta'ya gitti ve tirdim). Mükemmel erkek, enli boylu, Yiizde on beı, dans kabiliyeti: de komisyonumuza miirncaatlan. 
tltd(ı;e oğluna güzel oyuncaklar ge- Hiç bir kelime söylemeden, sevinç· erkektir. Bu erkek mükemmel Yüzde on, Muaıeret kavaidi: (Gıll) (4406) 
~ Bunlar bir küçük araba, san le hayınrarak kraliçe çocuğu kucak- dans etmesini, güzel içmesinin, Yüzde on, bedeni yakıııklık: * ., • 
l.• başli bir elbise, altın ıişlemeli küçu""k lryor, sa~ın1, alnını öpüyor, gülen ·· l k d y 
111, guz~ . o?uşmasmı, güzel üşün- ilzde beş, içtimai meYki: Yüzde 
~ll lık, küçük bilezfüler tombul gözlerine baktyordu. mesını bılen erkektir. Fakat en bef. Mükemmel erkek budur. 

Dolmabah~e hayvan hasta.ne!\inde 
müteşekkil hay'\ıın satm almn konıis· 
yona tarafından pazar - salı - per
şembe günleri aat 9 dan itibaren 
müsait fiatla yerli binek ve nakliye 
koşum haynnı mübayaac:ıma başlan 

mıştır. Satın alınacak bineklerin 5 
ile 8 yaşında ve asgari 1,43 irtifaında 
ve nakliye koşumların keza :j ili S 
yaşında ve asgari l,37 irtifaında ol .. 
maları ,.e hayvanların bilcümle ha~ -
talıklardan ve kusurlardan art bulun
maları lazımdır. Diğer fazln m:ılü • 
mat komisyona müracaatla öğren ile· 
bilir. 

$t 1 trnda ve aynklarmda. çarpıştık- Sonra kral, ciddf, Rayharan (Sen 

t~~ler çıkaran altın halkalardı. çocuğu çaldın. Burada artık kala • TELGRAF HA ERLE • ~CÜk araba ile biricek efendisini ma7.c;ın) dedi. Rayharan boğuk bir B RI 
~ Ye götürdüğü zaman Rayharan- sesle (De\'letlim ihtiyarım, nereye 

~l'tıruna payan yoktu. gidebilirim. Bent kim alır?) dedi ve JapOD paraSJ 1 
tr, afrnur mevsimi geldi. Sular taş- çocuğuna bakt1. Çocuğun başı yüksel-
\ leolJer coştu. Nehirler yükselmiş- mişti. Bir krala mensup olmakla Düşüyor ! 

mağrurdu. Ve bu gururla babasına 
'alcat hava bir gün düzeldi ve "Baba, ona biraz para veriniz,, dedi. Tokio, 14 (A.A.)- Yeni ka
"-ı i çocuk 9rkmak istedi ve araba- Rayharan bu sözleri duyunca bir binenin Seiyukai fırkası azalan 
~ .. ' bindi Rayharan onu gezdirdi. şey söylemedi. Son defa olarak sev• tarafından teşkili üzerine bugün
~ ta. sakin ve gfü:eldt Birdenbire, gili yanusunun yüzüne baktr ve se~- den itibaren altın ihracabnin 
''· tili nvru, parmağmı uzattı ve: de e k d kta ra ...trtr ~e U Y apan 1 n son '~ .... - menedileceği söylenmekte ve 
>ıtı g zel çi~clc) dedi. Bir çamur Rabindranath Tagare·dan b ı · 
~t rıı 'Ve bataklrk ortasından çiçekli fa. unun a tın mıyannın terki de-
~ afaç yükseliyordu. Fakat Rayba- mek olduğu beyan olunmaktadır. 
~izlerine kadar çamura batmak 1 1 kabinede, M. Makabasi, maliye 
~ İYordu, bunun ıiçin güzel bir kuş Günlln Muhtırası nazırı M. Takahasi, bahriye nazın 
~ erere1c (Bak yavrum, dedi, ne gü• M. Osumi, harbiye nazın ceneral 
~~§!) fakat haşmetlQ çocuk kuşu Takvim - ~ALI 15 KAnunucv,·eı A·raki bulunmaktadır. 
~•Yordu, ç.içeği istiyor ve (güzel 12 inci ay 1931. 4 Şaban 1350 Senenin Ye~i kabinenin siyaseti, Japon 
flıJti • gUzel çiçek! ... ) Diye bağırıyor ~eçen günleri. 337 knlan günler- 23 
~ ~:'"?m) diye ilAve ediyordu. (Pr· GUneş _ Dor;uşu. 7,18 Hanşı. 16•41 bankasınm altın ihtiyat miktarmı 
~at ıtli ya':"1m, fakat ara.banda Namaz vakltlerl _Sabah : 5•48 tenzil ettirmemiye matuf bulu· 
t\ ti o.tur) dıye, Ray haran çamurla- Oğle: 12.8: ikindi 14,29: Akşam: f 6.51 nuyor. 
~ a:~· O gkfer gitm:z, sevgili ya~- Yatsı: J 8,20. imsak: 5,30 Japon parası dUşUyor 
!1' a asından çıktı. koşa koşa nehl• Hava - Konnilli rasathanesinden Nevyork, 14 (A.A) - Japon-
\1.!:lcenarma gitti. Orada. köpüklü ,·erilen malOmata azaran .· dün aznmt it k · 
... 1ı.gatan, aknn selleri gördü. Sanki yanın a ın esasmı ter etmesl 
~atın hararet 5. l\sgarf l derece. .Bugün ıilzgAr üzerine borsada 49 dolar 50 çent 
it içinde kölesinden kaçm:ş bir pO)Tazdan mutedıl esecelc, h3va bulutlu 
ı._l'Q Çocuk vardı. Kalbi heyecanla olacaktır olarak tescil edilmekte olan 100 
~'ltı. Nehirde çocuklar onu çağı • yen kıymeti derhal yuvar)aumı~ 

or gibi oldu, o da gitti. Radyo ve 42 dolar 50 çeote düşmilştür. 
'oıı layharan ağa~n bir dal çiçek Tokyo, 14 (A.A.) - Yüksek 
tlıı ltınıştı. Yüzü güldü ve sevine se- lstanbul radyosu bir temayül hissedilmiş olan kı-
lı. e a:rabaya koştu. Fakat oraya ge- 6 dan 7 ye ı adar gıamııfon. 7,30 b d " 'ilce aa ir celse en sonra esham 
~ arabanın boş olduğunu gördü. dan 8 30 a kadar Nermin ve Bedia Rı7.a 
L,. >'

1
haran dört trnfa gı"ffi, knlbı' kor• k 1 1 k 60 yen fırlamış olup Tokyo es-~.. ·• hanımların iştira 1 e o atur ·a saz. 8,30 

l •• le çarparak (SevgUim, yavrum, dan 9 a kadar Salih Murat hey tarafından ham bor,sası ihtimal iki gün ka-
~~Cik b ~ak efendim) diye b:ığmyordu. konferans 9 dan 10 n kadar Bedayi mu- panacaktır. Diğer şe İr ve eya-

at hiç bir se.c; r.evrıp vermiyordu. siki ıo dan J0,30 n kndar sütudyo or- !etlerdeki borsalarda da aynı 
~ille Sarayda herk~ Rayharnnla kü - kestrası tereffil hissedilmi olup onlar da 
~ e:~ensin, geç kalmalarmdan endi· muvakkaten kapanacaktır. 
~il~ ~Y.orlardı. 'Kraliçe onları ara - ı S E y RI S E F A i N 
t~11 lÇın ellerinde fenerler adamlar 1---------------ıı 
~t derdi. Nihayet Rayharanı buldu• Merkez acentası: Galata köprü başı B. 2862 
>tı; ~ehfrin kenannda koşup dunı - Sube A. Sirkeci Mühürdar zade hın 2. 2i.C.O 

~~)(Sevgilim, birici:k efendim, yav- AYVALIK SUR'AT POSTASI 
diye bağırıyordu. 

~~ti zorla saraya getirince efendi- ( Mersin ) 15 Kanunuevvel 

~i'tb~rı ~nünde diz çöktü. Bütün söy• Salı 17 de Sirkeci Rıhtımından 
•~t •ldıği, biricik efendisinin kaybol- kalkar. 4388 
~11ll1tdan ibaret oldu. Kralla kraliçe ----------------' 
'~:atak ona yalvardılar (Çocuğu . B Q R S A 
~tı ıı ver, çocuğumuzu ver) Rayha -
@~Secdeye kapandı , .e .onu saray •1c--------------·1 

ko,·dular. 14 K.evvel 931 ı.---A-çı-'d_ı _,__K_•P_•_ndJ-• 
~Yhara.n köyfine döndü. Ve o za 1-<am blyo 1 
41J,.L büyijk derdine deva 61sun diye Fransız frangı ı2'o6 

"•1 o b • I Ingiliz lirası Kr. b na ir küçilk çocuk ihsan cttı. , "T .L. mokahllt Oo'a -t b ilceleri Rayharan oğlunun } "ÜZÜ- .. • 

..,aknııya tahammül edemiyordu. 
"ta

11 
lkat çocuk emeklemiye başla~ıp 

\~ 111 bir köşesine gittiği zaman onu 
\t~raıc (baba) demiye başlayınca 
~~aran on11 kucakladı "e sevgili 

Liret 
Bel1?a 
nralıml 

~Frank 
l.eva 
florin 

' :Qnu şefkatle, evet şefkatıe bnğ • 
~l'qll astı. Rayharan tekrar mes'ut 
ttı~1~tı. Fakat birdenbire aklına şu .. ~ 

Knron 
Sllln~ 
Peıetı 

Mnrk 
Zloti 

"l 
\ d~te biricik efendim. Denim e\im· 
~bıı ~Yaya gelmek için nehire gitti, 
't~ daha dikkatli olmam lfl • 

1 
lta. ıtkij kralın oğludur.,, 

'li l~aran küçük bir araba, san 
Srdbir elbise, kUçük bir başlık ve 
~~Yan halkalar aldı. Sevgili 
~ t-. için bütttn parasını biriktir• 
~ 't\ tlasını sattı ve Kalkuttaya git
~~a~ •. çocuğunu mekteeb göndere 
!~ ç:•n iyi bir hiı;metçi olarak ça· 
~ \iii ~ğu yesin diye aç kaldı. 
~, . tik k~ük prensim, bana ye-

Pco~O 
• • Le~ 

1 Türk lirası Dinar 
Çervooeç Kuruş 

Nukut 

20 1-"rnnt {Frınsı~ 
ı lsterlln Cloı:lliı 
t Dolar {Amerika 

20 Liret [ ftalyıı 

BORSA 
Altın 
Mecidiye 
Bankonot 

1 
165 
735 
21 
215 

HARiCI 

bır saadet ümidi vcm1ck için ! ........................... .. 

M. Wınston Churchil, kaza 
geçirdi 

Nevyork, 14 (A.A) - Cema
biri müttehidede konferanslar 
vermek üzre buraya gelmiş olan -

M. Vinston Churcbill, dün ak

şam bir otomobil tarafından ye
re dilşürülmüştür. 

Mumaileyh, hastaneye yahnl

mıştır. Sağ omuzu eıilmit ve 
alnile burnunda bazı sıyrıklar 
hasıl olmuş bu!unan M· Cbor
chilJin bir gecelik bir istirahat
ten sonra hastaneyi terkedebi
leceği doktor tarafından beyan 
edilmiştir. 

Nevyork, 14 ( A.A ) - Kaza 
sırasında hazır bulunan polıs 
memuru, M. Churchill'in kendisi· 
ni deviren şöförü her türlü it

hamdan muaf tuttuğunu ve ace· 
le işi ol<luğundan randevuya ye

tişmek için mevcut işaretlerin 
hilafında olarak caddenin bir 
tarafından diğer tarafına geçmiş 

bulunduğunu ıöylediğini beyan 
etmiştir. 

M. Ghurchill, yeniden muayene 
olunmuştur. Hiç bir ihtilit teh
likesi yoktur. 
Erden hUkOmetl Cemiyeti ak

vama girmeye çahşıyor 
Adana, 14 (A.A) - Kral Ap

tullah, müstakil olarak Erden 
hükumetinin Cem yeti akvama 
iırmeye çalıştığını söylemiştir. 

Dahiliyede 
Yeni tayinler 

Ankara, 14 (Vakıt) - Dahili
ye Yekileti yeni vali veya kay-
makam tayin kararnamesinin ib
zanna başlamıthr. 

Manisa hastanesi 
Ankara, 14 (Vakıt) - Mani

sada beynelmilel Moiz lskinaıi 
namile yapılacak hastane için 
getirilecek levazımın g(lmrilk res
mindsa muafiyeti hakkıoda ha
zırlanan llyiha perıembeye mec· 
liste mllzakere edilecektir. HQ

kümet hastane yerini sabo ala
rak haatane namına teberrll 
edebektir. 

Kaçakçıhk aleyhlnde bir piyes 
Savur, 14 (Vakıt) - Bu gece 

ilk mektepte son derece alika
dar eden bir müsamere verildi • . 
Bu müsamerede kaçakçıhğıo 
memleket iktısadiyabna yapbğı 

zararları tetri eden bir piyes 
büyük bir mayaffaloyetle temsil 

edilerek halkın hararetli tezahü· 
ratına ve alkıılarına mazhar oldu. 

Çatalca hukuk hakimliğinden: 
Büyükçekmecenin Kılikuıtya köyün

den lbrahim cevcesi GOlliıar hanımın 
kocasi müddeialeyh Istanbolda şehııde
başinde iken elyevm ikametkAhı meçhul 
bulunduAu anlaşılan ttrzi lbrıhim Ef. 
aleyhine açdığı bOşanma davasının cari 
tahkikatında davetiyenin teblıgına ragmen 
müddei aleyh isbati vücut etmedigından 

huku usulü muhakemeleri kanununun 
398 inci maddesi mucibince gıyaben tah
kıkat icrasine ve 400 üncu madde hük
münce tebllgına mahkemece karar veril
mit olduğundan muayyen olan 1 t-1·932 
tarihine müsadif pazartesi günil saat onda 
mumaileyhln tahkikat hakimi huzurunda 
bizzat veya bllveklle bolunmasi tebltıu 
makamına lı:ılm olmak üzere HAn olu
nur. (20) 

Parasız lisan derslerl 
Cağaloğlunda halk evinde verilmd .. -ıe 

ola.o lisan dersleri saatleri 2şada yazılıdır. 
Her kes müracaatla kaydolunabmr. 

Fransızca: Cumanesi, salı günleri 18 -
19, !tat yanca: Cumartesi, pazartesi 18· 19. 
ftalyanca: Sılı, Perşembe 18· 19. Almanca: 
Pazartesl, perşembe 18·20, Türkçe: Pa
zar, çarşamba 17- 18. 

Zevkll bir Ticaret 
Lale KatmerJ.i Fulya Sünbül ve en

vaJ Çiçek soğanlan Çiçekleri görül&o 
rek mevsiminde, Gül Çam ve Çiçek 
ve Meyva fidanları şimdiden büyük 
miktarda ucuz fiatla satılıkdır. Çen• 
gel köyünde Havuzbaşında bakkal 
Mlicahit efendiye müracaat. (2289) 

UskUdar Hile sinemasında 
Volosn cınbazhıneis. 

Bu şeraitte satılık ha:rranı olmı 
lann mezkQr günlerde hayvnnlarlle 
birlikte Dolmabahçe hayvan hastane
sine mürncaatnlrr. (616) (4179) 

"' .. 
Ayvalıktaki kıtaat hayvanatının ih

tiyacı için 160 bin kilo arpa kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. 
İhale tarihi 6 - 1 - 932 çartıamba 
günü saat 15 tir. 'l'aliplerin şartna-
meyi görmek için her gün münakasa• 
ya iştirak edeceklerin ise teminatt 
muvakkatelerile ihale tarihinde Ay -
valrk satın alma komisvonun:ı müra.· 
cantları. (627) (43b ) • 

" . "' 
K. O. Ye 1. inci f ırkanm ayn ayrc: 

şartnamelerinde olnn yulaf pazarlıkla 
alınacaktır. İhalesi 19- 12 - 931 cu .. 
martesi günü saat 15,5 ta komisyo• 
numuzda yapılacaktır. Taliplerin. 

şartnamelerini almak üzere her gün. 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de. 
Yakti muayyen.inde komisyonumuza 
müracaatlan. (633) (4337) 

* * "' 
K. O. ve Birinci fırkanın ihtiya

cı sovan pazarlıkla alınavnktır. lha
Jesi 17 - 12- 931 tarih perşembe gü
nü saat 15 te komisyonumuzda }'llpıla
caktır. Taliplerin şartnamesini al • 
mak üzere her giin ,.e pazarlığa işti -
rak edeceklerin yevmj muayyende ko
misyonumuza müracaattan. (636) 

As. Mk. 

(4366) 

A. Al. komlsynu ı 
llAnları 

Askerii mekteplerle hastaneler hay .. 
Yanalı i~in 293 ton arpa ve 426 ton 
ot ve süvari mektebi hayvanatı için 
180600 kilo yulaf paz.'lrlrkla satın alı· 
nacaktu. Pazarlığı 19 - Kanunuev
vel - 931 cumartesi günü saat 16 ya 

kadar Harbiye mektebindeki mahalli 
mahsusunda icra edilecektir. Taliple
rin sartnamelerini görmek için komis
yona müracaatları ve iştirak için de 
vakti muayyeninde hazır bulunmala• 
n. (157) (4423) 

• * * 
Maltepe askert lisesi ihtiyacı için 

750 adet karyola somyası aleni müna
kasa suretile satın alınacaktır. Mü
nakasasr 6 - ikinci kiinun - 932 çar• 
şamba günü saat 16 ya kadar Harbi
ye mektebindeki mahalli mahsusunda 
icra edilecektir. Taliplerin şartname 
ve ntimunesini görmek için komisy°" 
na müracaatlan Ye iştirak için de 
vakti muayyeninde hazır bulun mala. 
rr. (155) (4422) 

Devlet Demlryolları llanlan 

Haydarpaıa Limanı eıya tahmil ve tahliyeainin kapalı zarfla 
münakasası 4 ikinci kAnun 932 Pazartesi günü saat 15 te idare 
merkezinde yepılacaktar. Tafsilat Ankara Ye Haydarpaşada idare 
veznelerinde ikiıer liraya ıatılmakta olan şartnamlerde 
yazılıdır. (4409) 
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Istanbul evkaf mü ... • • Bir Tasarruf Haftası Sizin ıçın Başlangıç Olsun 

düriyet · nde • 
• 

Kıymeti muhammenesi 
Lira Kuruş 

633 50 

Siz De Bir Kumbara Alınız! .. 

Tophanede Firuzağa mahallesinde Soğancı oğlu sokağıııd; 
atik 38 cedit 26, 28 No. lı mukaddema maa bahçe hane ve e.,. 
yevm müfrez iki kıt'a senetle tasanuf edilen arsanm 90 ıiarl 
5,5 parmak mahalline isabet eden Firuzağa camii imamının siilr' 
nasına meırutahane arsası balada muharrer kıymet üzeriodell 
satılmak üzere dört hafta müddetle ilan ve müzayedeye vaı~ 
lunmuştur. Müzayedesi kanunuevvelin yirmi dokuzuncu sah gli~ 
aaat 15 tedir. Talip olmak istiyenler kıymeti muhammencnil 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte yev~ ~ 
aaati mezküra kadar Istanbul evkaf müdüriyeti binamda varıd• 

. ·~·-·~:i'.'·~·J .. :;.;:• ... ::.'. ,·:·•,_ ... ı·. '.J.'., .. ·_ '. .. " 

üy .. k kıymetli bir Hereke halısı Sanda] 
teşhir olunuyor 

bedesteninde 

müdüriyeti mahlfılat kısmına müracatları ilan olunur. (4171) _.....-1 

stanbul Evkaf müdi
riyetinden: 

386 

163 

67 Tamamı olu2: yedi :ıirağ terbiinde bulunan 
Gala tada Y enicami mahallesinde vaki 49 atik 39 
cedit No. ile murakkam fevkinde bir odayı müı· 
temil karğir dükkanın 180 hissede 14,5 hissesi. 

41 Tamamı 73 metre 45 santim terbiinde bulu· 
nan Beyoğlunda Hüseyin ağa mahalleıinde Ye
niıehir sokağında atik 96 cedit 80 No. ile mu
rakkam bir bap dükkiınn on iki hissede bir his
hissesi. 

Balada semt mahalle sokak ve numaraları muharrer emllki 
mahUile satılmak Uzere yirmi bir gün müddetle ilan ve müzaye
deye Ya2:edilmiştir. Müzayedesi Kanunuevvelin yirmi dokuzuncu 
Salı günü saat on beştedir. Talip olmak istiyenler balada muhar
rer kıymeti muhamminenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçelerile birlikte lstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Varidat 
Müdiriyeti Mahliilat kalemine muracaatları ilan olunur. (4317) 

Tayyare YILBAŞI 
Piyangosu 

Büyük ikramiye 

1~000.000 Liradır. 
Keşide Yılbaşı Gecesi Yapılacaktır. 

Biletler azalmaktadır. 
ACELE EDiNiZ. 

Istanbul Evkaf Müdüri
yetinden~ 

1'ıymett muhammenesi 
Lira 
1000 12 No. Jı odanın tamamı 

800 13 " ,, ,. 
Sultan hamamında Çelebi oğlu Alaettin mahallesinde Bakırcı· 

lar caddeıinde 12, 13, 7 ye miikerrer 7, 20 ve mükerrer 20, 
22 numaralarla murakkam baraka ve mağaza ittihaz olunan ma
halden Mihrişah •alide ıultao vakfından 12, 13 numaralı klgir 
iki bap odanın tamamı satılmak üzere dört hafta müddetle ilin 
ve müzayedeye vazolunmuştur. MÜzayedeıi kanunusaninin beşinci 
Salı günü saat on beıtedir. Talip olmak isteyenler kıymeti mu
hammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlik· 
te Çenberlitaşla lstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında Varidat 
Müdüriyeti Mahlulat kalemine muracaatları ilan olunur.( 4278 ) -------------i KRAMiYEL I 

Emniyet Çayını 
Arayınız --.--am .... -

T ütün inhisarı Umumi 
'"'dür öğünden: 

1 - idaremiz için yeni yaptırılacak molöre ait makinenin 
yerine vaz'ı ve mevcut şartname mucibince nevakısmın ikmali, 

2 - Mevcut şartname ye keşfi dairesinde Cibali yaprak tü
tUn depomuzun sakafında yapılacak tamiratın icrası bir münasibine, 

3 - idaremizce keşfedilmiş olan nikotinsiz tütün aletini resmi 
ve sureti imaline ait tarifnamesine tevfikan imal edebilecek se· 
lahiyeti fenniye sahibi bir talibine ihaleıi mukarrerdir. 

Taliplerin % 7,5 teminatlarını hamilen motör ve depo tamiratı 
iti• (20.12.931) pazar ve nikotinıiz tütün aleti için de (21.12.931) 
pazartesi günü saat 10,30 da lstanbul Başmüdiriyetinde Mübayaat 
Komiıyonuna müracaatları. (42~2) 

f:'.'~VAKITın:-ı-
i~çiik il3.n~~ll AKŞAM ~~~!~grafi şubesi 
\ IOdefası yüz kuruştur -

Otomobil ve piyano ahyo 
ruz - Az kullanılmamış otmah 9. ı 2 
arasında lstanbul dördüncü Vakıf hın 
asmakat 29 numarayı murıcaıt. 

Para kazand1rıyoruz -lstanbul· 
dan başlı::ı vilAyetlerde, kazalarda Memur 
yahut erkek işçi istiyoruz. işinize, vulfe· 
nizc halel gclmiyeccktir. lstınbul Posta· 
nesinde 400 numarayı meytuplı sorunuz 
çine 6 kuruşluk pal koyunuz. • 

Para - Düklı::Ancı esnaf haftalık tak· 
sitle ödeyebilirlerse kefaletle 50 lirayı 

Türkiye'nin klişecilik sanahnda en mütekamil 
bir atelyesidir. 

Çelik, Pirinç, Bakır, Çinko 
üzerine renkli, renksiz bilumum klişe imalatı 

Siparişler sizi hayrette bırakacak bir sür' at 
ve mükemmeliyette ihzar edilir 

izahat aımatc için telefon ediniz, derhal bir memur gönderııır. 
..- AKŞAM matbaası {evkinde, telefon: 20113 

kadar pllra alabilirler saat 9· 12 arasında J 
Istanbul Bahçekapı dördüncü nkıfban stanbu: Maarif Müdürlüğünden: 
asmakat 29 numaraya müracaat <2156> jlk tedrisat müfettişliği için 18.1.932 tarihinde imtihan yaP~ 
~~1~1111~1~ 111~11~~11 ~11111!1 lacaktır. Miitelsel tahsil görmüş 4-5 senelik muallim mektebi 

IMahkeme ve icra fllnları 1 mezunlarından 25 yaıını ikmal edenler, laakal 5 ıene ilk 01e~ 
- tepte muallimlik yapanlar, istidamelerine melfuf en son çekilııtif 

8 inci icra memurluğundan: fotoj'raflı ııhbat raporu ve fişlerini 25.xll.93 tarihine kadar idi" 
Bir borctan dolayı mahcuz ve f e • d'ı. 

reye vermelidirler. Bu tarihten sonraki muracaatlar kabul e ...... ruhtuna karar verilmiş olduğundan · 
100 adet muhtelif kundura 16 -12- miyecekür. Fazla malumat için idareye muracaat olunması teblil 
931 tarihinde saat 11 -13 kadar Bey- olunur. (4383) __/ 
oğlunda Pangalti Büyük Dere cadde- -------------------------

~u~:~:~2~!;u'mda gatılacağma Dan Hilaliahmer Merkezi u mll' 
Fati.h icraslndan: 
Bir deyinden dolayi merhun olup 

hacze tahvil olunan bir adet fanila 
malônesi ve bir adet ilci kişilik somya· 
srz pirinç karyola ve 22 parça.dan iba• 
ret şam mamulatı perde 2 - 12 - 931 

tarihine mıüsa.dif Pazartesi günü Istan 
ibul Sandal bedesteninde bilmüza.yede 
satrlacaktrr. Taliplerin mahalli mez. 
kürde memunına müracaatları ilan 
olunur. (2291) 

tJ akü dar hukuk hdkimliğln.den: 
Behice hamıınm Kadıköyünde ta .. 

limhanede çeşme sokağında 21 No. lu 
hanede mukim zevci Riza efendi al ey• 
hine ikame eylediği boşanma davası 
üzerine müddaleyhin ikametgah.mm 
ımeclıul bulunmasına binaen ilbten 
tebiiğat icrası karargir olduğundan 
muhakeme içln tayin kılman 26 - 12 
- 931 tarihine müsadif Cumartesi gü
rı ü saat 10 - 30 da mahkemeye gel • 
JM6i hak1cmda yazılan daveti~ mah· 
keme divanhanesine talik olunduğun• 
dan keyfiyet malum olunmak üzre 
gazete ilede ilan olunur. (2190) 

___.y AKIT 
Adres: Istanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idıırc 2.4370. 

ostaP kutusu : 46. 

Telgraf: Istanbul Vtkıt 

Abone şartlara: 

ı 3 6 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Hariçte - 800 1450 2700 

ilin •artlarımız: 
_____ ........, ___ 

Aylık 
Kuru~ 

.. 

Sann 
San ti mı 

Resmi 
10 l\ş 
20 .. 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk llln şartlarımız: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Defalı k 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 sann geçen i!Anl:arın fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
ne~riyat müdlirü: Refik Ahmet 

misinden: 
"Hilal,, Matbaası tarafından "HilAI,, iımile çıkanlan ıen~ 

takvimin Hililiahmer Cemiyetile hiç bir münasebeti olmadığı ff 
Cemiyet tarafından ( Hililiahmer ) işaretli Ye resimli bir takfİOJ 
çıkarıldığı iltibasa mahal kalmamak üzere ilan olunur. (4412~ 

1 ıstanbul Belediyesi ııanıarı '.) 

Bir Tashih 
Dünkü sayımızda münteşir Istanbul Belediyesi illnları ıOtd" 

nunda ( 4327) numaralı ilAnın 4 üncü satırında (945) lira ıebfe' 
(954) lira ve aynı sütunun 29 uncu satırında 28-12-931 tarihi selt' 

ven 28-13-931 olarak çıkmııtır tashih olunur. 

Mübayaa edilecek 5000 kilo vakum yağı 4-1-932 pazartelİ 
günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya konmuşwt'• 
Teminat akçesi 112 lira 50 kuruştur. Talipler şartname alııı~ 
üzere her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Teıııi" 
nat akçesi nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alı11,
rak bankaya yabrılıp alınacak makbuz ve yalıut hiikümetçe 111..
teber tanınmıı bankalardan getirilecek teminat mektubu ile ol&d'• 

Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile ıartnamenin polld 
bir nüshasını ve Ticaret odası vesikasını teklif mektubu içerisiJJ' 

koyarak ihale günü saat on beşe kadar Daimi Encümene .er 
_m __ el_id_ir_.~_(4_4_21_)~--~~~~--~--~~-----.../ 

Jandarma Satın Alma KO' 
misyonu Riyasetinden: 

11 
Kazık ve teferriiatile beraber bin adet portatif çadır k•P' 1 

zarfla alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek uı~, 
her gün Ye münakasaya iştirak için de teminatlarile beraber tıi 
Şubat 932 cumartesi günü saat on altıya kadar Gedikpaşad• 
komisyonumuza müracaatları. (4424) ____/_ 

AIJ111 
Gedikpaşada Jandarma Satın 
komisyonundan: İ' 

Jandarma thtiyacı için bin dokuzyüz takım mamul tavla elP i' 
sesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. ihalesi 4-1-932 t•~ 
hine müaadif pazartesi günii saat onbeşten on altıya kadat i I 
pılacaktır. Taliplerin şartnameyi ve nümuneyi görmek iizere b"' ·o•• 
gün ve münakasaya iştirak için muayyen gün ve saatte tefll' 

larile berabe rkomisyonumuza müracaatları. (4410) 


