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inhisarlar Vekiletine Rana B. ( lstanbul ) Gümrük ve 
Ziraat Vekiletine Muhlis ( Kütahya ) Beyler getirildi 

lktısadi buhranın 
Yeni bir safhası 
Enflasyon yapmaksızın gU· 
muş para basarak memle· 
ketlmlzde kredi sahasını 

genişletebiliriz 

Cihan iktısadi buhranı yeni 
biK safhaya giriyor. Bu safha, 
şimdiye kadar paraları altın kıy
metini muhafaza eden memle-

' ketlerin altın mikyasını terkey
leme!eri, (enflasyon) a doğru git
meleri, paralarının kıymetini al
tınla müdafaa etmek usulünden 
vaz geçmelerile başlıyor. Alman
ya ile lngiltere bu vaziyettedir. 
Bunlardan sonra Skandinavya 
memleketleri, Sonra Japonya da 
aynı yola girmiştir. Nihayet müt· 
tehit Amerika Cumhuriyetlerinin 
de bu yola girmek için istikamet 
aldığına dair şuradan, buradan 
bazı haberler neşredilmektedir. 

Kala kala ortada - ransa ve 
lsviçre görünüyor. Acaba '°ran· 
sa, bankalarının kasalarına """' 
durduğu altınlarla cihan buhra
nına mukavemet edebilecek mi
dir? Bu suale de son günlerde 
tüpheli surette cevap verilmek· 
tedir. filhakika Fransa, lsviçre 
gibi memleketler kendi başlarıoa 
birer iktısadi vahdet değildir. 

u memleketlerin iktısadi ahval 
ve şeraitile komşulan arasında 
sıkı bir irtibat vardır. Oralarda 
cereyan eden ahval süratle pa
rası altın kıymetinde olan Fran· 
sa ve Isviçre gibi memleketlere 
tesir etmektedir. Nete!dm logil
t~rede ve Japonyada, nihayet 
Skandinavyada ittihaz edilen ye· 
ni tedbirler işsizlıkt~n -timdiye 
kadar salim kaldığını iddia eden 

.J{Jımeı .ASUH. . 
l Alt tarafı 6 ıncı sayfada ı 

Gazi Hz. · 
Y lkında Istanbulu 
şereflendirecekler 
Gezimiz evvt:lki sabah Ankara 
8arnlzonundakl kat'alaun rn:::· 
nevraleranı idare etmifilerdir 

Reis"cjmhur Hz. nin pazartesi 
runu Ankaradan hareket ede
cekleri ve salı günü şehrim:zi 
Şereflendirecekleri tahmin edil
mektedir. 

Bildirildiğine nazaran Gaz Hz. 
tvvelki sabah Ankara garnizo
nundaki ınt9alarm manevrasını 
idare etmişlerd r. Gazi Hz. saat 
dokuzda Sarıkışlaya gelmişler 
Ve \<umandan paşalarla birlikte 
Maun çiftliği garbmdaki sırtlara 
&itmişler, burada sekizinci farkayia 
Muhafız alayı tarafından ya
Pılan manevraları takip ve idare 
ttrnişlerdir. 

Büyük kumandanın idaresinde 
lbanevra yapmak ordu mensup-
1•.-:~· büyük bir sevinç içerisin
de birakmıştır. Gazi Hz. manev· 
l"•lardan sonra erkan, ümera ve 
Zlbitana manevra!ar hakkındaki 
•lltılealarını bildirmişlerdir. 

lrakla 
Ticaret ve iadei 
Mücrimin 
Mukavelesi 

Irak Başvekilı Nuri Paşa ile 
yarın bu mukavelelerin 

imzası muhtemel 
Ankara '..l9 ( Vakıt ) - Irak 

Başvekili Nuri Paşa öğle yeme· ,.--

Hariciye vekHI Tevfik RUştUB. 

ğini lngiliz sefaretinde yedi ba
dehu saat beşten sekize kadar 
müzakereye devam etti. Irakla 
ticaret,iadei mücimin mukave
lelerinin akti mukarrerdir. iki 
taraf hazırladıkları projeleri te
ati etmişlerdir. Yarın umumi şe
kilde müzakereye başlanacaktır. 
Projelerin perşembe günü imza· 
sı muhtemeldir. Ogün Tevfik 
Rüştü Bey, Nuri Paşaya b ı 
ziyafet verecek, akşam Hila) 
ahmer balosuna ~idil<cektir. 

Tevfik RUştU beyin Tahran 
seyahati 

Ankara, 29 \Yakıt) - Tevfıı. 
Rüştü Beyin pazartesi günü tah· 
rana hareketi söy!eni} or. Fakat 
kati değildir. Hariciye vekilimi-
zi 1 lraka gidecegi hakkındaki 
ııaber doğru değildir. Vekil Bey 
Ta randan buraya avdet edecek 
ve buradan Cenevre'ye azimet 
eyliyecektir • 

~ • Saraçoğlıı Şükrii B. An1erikadan döndü 
;1\ Yeni 
·ı vekiller 
1 

ı ı iki yeni vekilin 
1 tayini ali tastik-

Şimdiden tahakkuk ede
cek iktısadi işler var 

ten çıktı 

1 

Gümrük ve inhisarlar müa-

1 

teıarlığına Seyfi beyin 

1 
getirileceği hakkındaki 

' şayialar kuvvetleniyor 

---------~-·~~---------

Şükrü 8. Pariste borçlar mese· 
lesiyle de me~gul olmuştur 

Üç ay kadar evvel bazı tetki
.cat ve temaslarda bulunmak üze

Ankara 29 (Vakıt)-Muh· 
lisB.( Kütahya)nın ziraat, Rana / _ı 
bey ( lstanbul ) un gümrtik ve 1 

inhisar vekaletlerine tayinleri 

' re Amerikaya giden sabık Ma· 
ııye vekili ve lzmir meb'usu Sa· 
racoğlu Şükrü bey dün Semp!on 
ekspresi1e şehrimize gelmiştir, 
akşamki trenle de Ankaraya ha
reket etmiştir. Şükrü beyle bir
iikte seyahatinde kendisine re
'akat eden muhtelit mubadele 
1rnmisyonu Türk umumi katibi 
.~ukdim Osman bey de şehri· 
mize gelmiştir. 

yüksek tastikten çıktı. 
Vakit-Yeni vekillerimiz Muhlis\~ 

Rana Beylere deruhte ettikleri yüksek 
ve kıymetli yeni vıız felerinde muvaf· 1 

faklyetler temenni ve samimi tebrilc 
lerlnl beyan eder. 

[ Alt tarafı 2 inci sayfada ] 

Neşriyatımızı 
Tekzip eden 
Kimdir? 

GUmrUk mUdUrlerlnden biri mi, 
yoksa (CUmhuriyet) refikimizin 

muhbiri mi? 

(Vruut) ı:ı ... :>-ıı-roı tarihli say .. 
sında Galatada Yaşua Bahar n şürt:

k:lsı ticarethanesinin 2:i00 - 3000 ton 
petrol kaçakçılığı :raptığı hakkın· 
da bir ihbar vaki olduğunu n bu me-. 
sele üzerinde cereyan eden tahldlmtın 
- Mevzuubahis ticarethanenin defter
leri kaçınlmış olduğundan - üç ay-
danberi neticelcnemediğini yazmıştık. 
(Vakıt) m neşrettiği bu haber ertesi 
gün (Cümhuriyet) ref.ikimizde şu su· 
retle tekzip edilmiştir: 

"Dünkü sabah gazetelerinden biri 
şehrimiz ticarethanelerinden birinin 
petrol kaçakçılığı yaptığını, ticaret .. 
hane sahiplcıinin guya 1930 - 1931 
zarfında gaz tenekelerile 2500·3000 
ton petrolü kaçak olaark memleketi M 

f Alttarafı 6 ıncı sayfamızda l 

Saracoğlu Şükrü bey Sirkeci 
·stasyonunda müskirat inhisarı 
umumi müdürü Asım beyle. 

ŞUkrU B. istasyonda kendisini muhtelit mubadele komisyonu 
kar,ıhyanlar arasında (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Darülfünundaki hadise 
Muallim Kazım Nami B. duy<lu3' 

hisleri anlatıyor 
Makalemde ne müderrislere ne de hukuk 
ınezunlarına mürtecllik, inkılaba muarız

Iık isnat etmedim, diyor 
Kazım Nami beyin Darülfünun 

ı-.ukuk fakültesi hakhındaki bir 
makalesinin fakülte talebesi ara· 

sında bir heyecan ve teessür 
uyandırmış olduğunu dünkü nüs
hamızda kaydetmiştik. Fakat 

hadisenin mahiyetini tetkik et
tikten sonra bu husustaki fik

rimizi izah etmeyi bugüne hı-

rakmıştık. 
Kazım Nami beyin makalesi 

her fakülteden ziyade bizde hu
kuk fakültesinin ıslaha muhtaç 
olnuğunu ispat için yazılmıştır. 
Bu, bir noktai nazat olabilir • 
Nihayet bir telakki meselesidir. 
Esasen Darülfünunun islaha 
muhtaç olduğu bugün artık üze-

,_~-Akbaba 
(Vakıt)ın içinde ve Vakıt Karilerine Parasız 

011 senedır memleketimizin mi1.ııh ihtiyacını temin eden 11 Akbaba ,, gazetesi sene başından itibaren 
ga:t.etemizin iltıvesi olıırak karilerimize parasız takdim edilecektir. 

Akbaba 
Gazetemizin içinde müstakil iki sa) fa halinde olacak, "Akbaba,, karileri bu yaprağı biriktirerek on senelik 

kolleksiyonlıırına devam edebileceklerdir. " Akbaba ,, eski nefaseti ve zarif miindeılcatmı tamamen muliafnza 
edece ı- , haşm:ıl..alesi, hik:\yesi, fıkraları, şiirleri ve güzel nükteli karika:ürleriyle haftanın bütün hadiselerini tespit 
edecektir 

" Akbaba ., say lalarının nekadar itinalı ve güzel olacağını anlatmak için bu ilAvemizin Akbabanın es ki 
s:ıhıbi: Yus~f Ziya be)' tarafından yapılacağını söylemek kdfidir. "Akbaba,,bir ~Anunus:ınide Çtkacak sayımızda 1 
itibııren her hafıa perşembe günleri Yakıtın ildvesi olarak verilel.:ektir. 

Klzım ttamı B. 

Yenili ıer---· 
ıinde tevakkuf edilecek bir mev-
zu bile değildir. Cümhuriyet 
Halk Fırkası bunu kendisine 

VAKiT, scnebaşından itibııren karileıi için daha bazı yenilikler hazırlamııktadır. 1 Kt nunusaniden itibaren 
"Yakıt., sayfalarında Yusuf Ziya beyin günün vakalarına nit Akisler bastığı altında yazaca~ı küçiik, nüktclı 
fıkralar bulacaksınız. 

Bundan başka, hcrgiin güzel, ince karikatüıle ogünün en mühim hadisesi sütunlnnmızda tespit edilecektir. 

Davld Gol er 
Bu isim, 1 kfınunusanide karilerimize ta~dım edeceğimiz yeni romanımızın ismidir. D1vıt Golder bütün 

hayaurıı kızına vakfetmişti. Dünyanın en zengin adamırdı, bir gün hasta oldu, ı ansı bu can çekişen adama 
"Kızım senin kızın değildir,, dedi. Sonra ... Bu adam bütiln beşeri hislerin fevkine yükseldi. Bu şaheseri bir gün 
sona sütunlarımızda okumıya ba~lıyacaksınız Eseri yazan: Nemlrovsky: Nakleden fa. dar 

proğram yapmış, Büyük Millet 
Meclisi bunun için bir kanun 
bili! kabul etmiştir. Arzu edilen 
ıslahatı tatbik etmek için de Is
v:çreden bir mütehassıs gelmek 
üzeredir. Kanunusani içinde bu 
mütehassıs gelecek, hü!·fımet 
mümessillerile beraber vazifeye 
başlıyacaktır. 

Onun için Kazım Nami Beyin 
makalesinin Darülfi:nun muhitin-

(Lütfen sagf auı çeviriniz). 
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Makedonyada Bulgarlar Dahili 1 Ve 
1-1a.rlci Soa .Ta ırallar 

mı var Sırplar mı ? 
BirBulgar gazetesi Ankarada Türk ri

caliyle yapılan bir anketten bahsediyor 

Gandi 
Yelkenleri suyamı 

en diriyor 
Gandl rakibine kar,ı yUrU· 

Dün Büyük Millet Meclisi 
iki yeni vekiletin ihdası hakkındaki 

hükumetin teklifini kabul etti 
Makedoaya'mn, k urtaluşu ve mut, denildiği zaman rftlerek mlye amade; . Fakat.. 

Makedoayah'lara verilmesi fikri demiftir ki : Bombay 29 ( A.A. ) - Gandi, Ankara, 29 ( A.A ) - Btıytık kanun 14yihalan kabul edilmit*' 
Bunlara nazaran ziraat vekil etrafında nepiyat yapan "Ma- - Muharrir bey, Makedon· Esplanade de Maidan'da bir Millet Meclisi bugihı reis vekili 

keclonya,. isimli gazetenin son yada Sırp yoktur. Makedonya nutuk söylemiştir. Mumaileyh, Refet beyin riyuetinde toplan• 
D18hasmda "Makedonya'da Sırp- Bulgardır. ıimdiki hadiselere teeunf etlnİf mqbr. Celsenin açılmasını mli· 
lar varmı?,. aerlavbah bir yaza Blyilk millet meclisi reisi Kl- ve mücadele içtinabı nakabil bir teakip Maliye vekili Mustafa 
Yardır. Bu yazıda, Bu mesele zam Pqa da, Bulprea konut- ıekil aldıj1 takdirde rakibe karp Abdulhalik beyin teklifi üzerin
hakkmda TOrk meb'uslannm da maktadır. K6prülüdir. yarlimiyo amade olduiunu say- yeniden iki vekllet tetkiline da· 
fikirleri naldedilmiftir. " Make- Maliye Vekili Mutafa AbdlU· lemiıtir. Memleketi geçirmekte ir kanunlann mllzakeresine ge• 

tinde bir huui kalem, 
mOıavirliği ve zat itleri mlcl 
lilkleri, ikbut veklletinde de 
neşriyat dairesi, giimrllk w 
hisarlar veklletinde bir m 
ıarlık ve hususi kalem tet 
edilmektedir. Bu yeni t911dlı 
maaf ve ücretleri 1931 bllt 

donya,. pzetesinin bu yaz111m halik Bey, M. Motanufla Bul- olduğu buhrandan kurtarmıya çilmiftir. Kabul edilen bu kanun 
aynen naklediyoruz: garca konuşmUflur. çahımaktan fariğ olmiyacağım, liyihalarına göre ziraat işleri, Ik-

M. Matanof'a, Ankarayı ziya- Meb'us OıkDpln Cevat Abbas fakat sizden vazıyetin icap eyle- bl8t veklletinden aynlarak bu 
reti eınuında refakat etmiş olan Bey de, M. Tanef'e: diği bllttn iabraplan kabul ve itlerle meıgul olmak 6zre bir Zi· 
•• Utro" ıazete1i baımuharriri - Makedonya, Balprchr, de· bunlara tabammill etmenizi iste· raat veklleti ibdaı edilmlı ve 
M. Stefan Taneff, Ankarada miştir, vaktile oradaki btitlin mekte de tereddtıt etmiyeceğim ı posta, telgraf ve telefon hariç 
Tarlı ricali ve meb'uaları aruında idare adamlanmız Bulgarlarla bu sefer, g6ğüalerinizi kurıun- olmak tizre gllmrllk ve devlet 
"Makeclonyada Sırplar var mı, temutayddar , Suplarla değil ların tehdit etmesi ihtimali var- inhisarlan iflerile meıgal olacak 

nin 622, 623, 261 inci fudlan 
mevzu tahıdaat tuaırufatmd 
temye edilecektir. Bundu mr 
ada Glmrllkler umum mtldllrl 
ğD 1931 btltçeainde yeniden av 
lacak fııllara 9350 ve ikblat td 
klleti b6tçeaine aynı 111rette 9550 
lira munzam tahsisat Yerilmek• 

pk mu?,, meaeleaietrafmda bir Ve M&syll Tanef'e bizzat Ga· dır. bir Gthnrlk ve lnhiaarlar vekl· 
anket yapmıfbr. Kendilerine mn- zinin Makedonya'da SlfPca değil il. Mac Don•ldln mutaı-.. leti teşkil olunmuttar. Kanunla· 
ncaat ettiği bir çok Ttırk phsi- Bulgarca atrencliğini ve Baljar Louimouth 29 (A.A) - M. nn mllzakereai eınumda lkbsat 
yetleri Makedonyayı taıumakta- Ba,vekiliyle Bulıarca koaUfla- Mac Donald, Hindiatandaki son veklleti iamiain Ticaret vekAJe· 
dırlar ve 1912 senesine kadar tunu ve pek az terdlmana ibti· iğtiıaılardan dolayı mnteessif ol- tine veya Ticaret, San'atlar ve 

tedir. Gene bu kaD11Dlarla dr 
but vekAJeti kadrolannm 
1931 botçeıi bakiyei maba__.
hmn ikbaat ve ziraat veklletlr 
rine tefriki için Heyeti vekile,e 
ullhiyet verilmiıtir. Meclia p.
ıembe gllnD saat 14 te toplaW 
caktır. 

olan faaliyetlerini orada g6ster· yaç hiuettiğini, bmaada yirmi duğunu beyan etmiştir. Madealer veklletine tahvili bak-
8Üflerdır. 1e11edir ayrılık neticeli unuttuğu Mumaileyh demiftir ki : kmdaki takrirler reddolunm111tur. 

M. T anef bundan bqka, mec- baza kelimeler için llsum htaet· Vaziyet, son derece teeuDfe Yeni vekiletlerin ihdaas mU· 
• de halk fırkUI grubu reisi tijini ilave etmiıtir. ıayandır. Bilhaısa lngiltere bB· nuebetile yapdacak tqkillta ve 
Ali beylede Bulgarca giSrlifmlt· ktimeti Hindiatana vasi mikyasta bunlann maat ve tahaiautana ait 
tir. Ali bey Makedonyalıdır (1] ( ı 1 Yekıt -Bizim blldiliJnı. göre Ali istiklllini babıetmek arzusunda 

Bey Afyonı.arahesar'lıdır. Fabt 10 tem• 
Slrpça kat'iyen bilmez. muz fnkll&bından evvel vcı ve sonn bir olduğuna ispat ettikten sonra .. 

Kendillne, Sırplann idcliaama haylı mtidde~ vazifel askeriyle Make- Baıvekil, bu hadiselerin bir 
gire Makecloayada Bulgar yok- donya'da bulunmuştur. takım feaatçılann eseri olup is· 

Terk mmabbaalanndan bazı ze- f ord, Boaton oibl pl&irkr1, bu ,mır. tiklil daiyesinde bulunanların e-

d tlan 1 Zerde N dDanndakl __,, t1ctırf, •• seri olmadığmJ siylemittir. nt, Ol ve gazeteci er tara· _.., 
fmdan ku··ıanmıştır. Şlkril Bey naı miieaeleleri zi11ant ettim. Her Pa,aver ••hrlnln vazıyetl 

tu taralttı Tlrklge De Tlirkler 1ıakkınd4 Petaver, 29 { A.A )- Burada 
Amerikada bir çok bGyiik şehir• bügiigen ve artan takdir ve muhabb« vaziyet sallh kesbetmiftir. lngiliz 
leri gezmit. buradaki mali ve hlalerinin tecellilline fOhlt oldum. askerleri ıehirden çekilmiştir. 
~ mtlepeseleri idare eden BllktUnetlm tandından tevdi edU.. Kırmw gi>mlekliler. Gondada 
.ıevafll'k6r·· şmüttllr. Bu temasla· mı, olan tetkİl«it vaZlleml bitirerek iki İıl'tima yapmak istemi•ler, 

d A · k 1 d lan döndim. Miifahedelerfnil bir" rapotla -w -.... 
nm a merı a ı sermaye ar n hiUdbnetlınlze blldweeellın- fakat her ikisinde de dağılmıya 
Adana hav8Jisinde pamuk una• Raponanıı Hr'llUNlen eoNl 6u ,.. mecbur olmuılardır. 
Yifn• ait tesilat yapmalan srıata fazla talalldt rJerecek vall/etle Bunlar, birinci teşebb&slerinde 
mea'elaiaia de ılrliftlldljü ha ollllllntllkla beraber lııılbatalı ~ 20 kadar yaralı ve ikinci tqeb· 
ber verilmektedir. lirim 1't iki meınlMetln Udısadi ma.. bGılerinde de 4 8111 ve 8 yaralı 

Ştlkr& Bey dDn bir muharriri· =:=•:::::::::.,. ~ zayiat vermiflerdir. 
mlzi Perapalaı otelinde kabul kuk edebUeoek ifler bulunduğu Wcz. Oileye kadar bOtihı viliyet 
ederek fU beyananatta bulan- atUe geliyorum. dahilinde yapılan tevkifabo mik-
•111tar: lıtaııbula gelen AmerUca Ttlll1/fll"6- tan yalnız 636 11 Peşaverde ol· 

- Amerikada beı lıalta kaldım. ellerine harp TiJrk matbuat ve efltlJ,. mak &zre 763 kifiye balii ol· 
Va,lngton'da AJMrlka reialcümlıu. n 11mıunl,,alnln 111Jsterdiği te:ıahir A.. maktadır. 
t--·-.ı L-L •• r -·"'d'- r _.,, merika ricalinde ve halkında derin 

rıı "''".,,..an - .. _.. .,,.. 4 e"""" Gandlnln reni beranatı 
aı numrleketlmlzin 1nkifa1 ve teWmiJ. talauailaler ugandırmlf, leokal&le igi 
uı .lıakiında 6tıgiik bir alaka i:ılıar et- bir tealr gaprnıflır. Amerika mat,,,,_ Bombay, 29 (A.A) - Gandi, 
a. Hakkımda &iiyük hüsnü kabul ve atının glbal~ bunlardata baluefff- bir nutuk ı6yliyerek emirnameler 
lltU• l/&ltertlL Muhtelif nazırlarla llnı lın gltllğiın genle AiWNe allıJor.. geri abndığa takdirde kongreye 

lardl. Gerek Amerikaga (Jidaken, g._ y rlak asa komı't••:vıe t-...,..,,. 6ulıındıık. Bepainden bü. av• m _.,,. -.. 
rek dönifte, Parlate düyunu ıınuunlge _ _:_~ .___, 

... 6lr ,.,,.,.,, ta6al ve 'IWzaket gör.. ı,ımnı Wr1lr ._ 6cm atlDtla llflllll rild meui tavsİf•aau• uuaQDa· 

..,_, reand ıurette bi rçok temaalarda bu· calm• beyan etmiftir. Mumaileyh, 
AIJlerlkanın ftlTk mıntakaauula, lundıun. Flldrler teali ettim. 1111 in- avdetindenberi a;renmiş olduğu 

N.:MOrk. V~ Baltlmor, Bort- dbalarla IDll'rllllırn. feylerin kendiıinde bayle bir 
--.d!'lle~tea~Grll~-m·uci~p-·oı!!'la•nıı:m!cı5-.hiie=:ti=m:~m~ll=d=e=n=ial=e:;nii· aaıe~kee-r=i,=e=t-o==:ı•ar-=ak~ teıriki mesai için pek az ümit 
baruı delildir. Yalnız Klzım kabul etmek doğru değildir. birakmıı olduğunu ilive eylemlt
Naml Beyin •akaluinde ~ok Çllnkt bu nokta ancak uzun tet· tir. 
lel't c0mleler Ye 11111111aiJetJe kiklerden IODra m6teba111alann 
pım6118 bOktlmler vuchr. Ba ya- halledebileceği bir teYdir. 
ıılar olnmdaktu 10Dra sihmde Dar8lflnun talebesinin bu me
İlaml olan intiba hukuk faklllte- 1elede gllterdiği telAf ve heye
alnin ekHriyetle biç İfe ,...._z cana gelince, bunu da ani genç
amarlarclaa mlrekkep oldap, Bk bauuiyetinin tezabllrti ola· 
feriye W.. akalliyetin ele amı- rak tellkki ecliyora. Klzam Na
pada ki hukuk mlltehauıslanyla mi B.in mtltaleuına gene bir ma· 
ldJu bbal eclBemiyecek bir kaleyle pek glzel ce•ap verile-

bilirdi. Bu suretle azbar edilecek 
leYlyede bulaadap teklinde bir teedtr de1fade edilmiı olurdu. 
hlkmlln tebar8z etmesi oluyor. 
Bin &.,le rellJorld, hukuk fakUl· Dna bu meaele hakkında bir 

mubarririmiz Klzım Nami B. le teshıde teeuDrtl mucip olan ıey 
k garDımBıtBr. Klznn Nami B. 

itte izam ~Beyin makale- hadiae muvacehesinde 111 s6zle-
IİDlie bakim oı.. bu hükGm ve rile fikrini saylemiştirı 
baaattir. Klaım Nami Berin dzlerl 

Her fakilltede olduğu gıbi Hu- "- Ot.denberi dariilfiin1Bl• .ıa.. 

n ge ecelfni ld 
Ben de buna karşı Uk eevaıbrmda tıp 
fakiilıteeW, ldnci&inde deh"'*'* fa
MUteeini meftMbahaettim. 

Bu meaeledıe beni mütetatiır eden 
cıibet, alman vazıyettir. 

Makalemde ben ı~Hte hiç bir 
IJe1 a.tfetmedim. Ve onlardan yalnız 
ellerinde tetebbü kitabı bUllUllllUMftit 
ft8ilesile baheetıüm. Talebenin banıı 
dan almlmsl doln delildir. 

Ve d~fer tarafta'll makalemde ne 
milderrislere, ne de hukuk mezmıla· 
rma mürtedlik, inkılaba muanzbk 
isnat etımedRıı. Ne sarahaten, ne zmı
nen makalemden böyle bir mana çık
mam881 liZJm gelirdi. Eier'fllkılua, 

~ ve 1albiıyetine tMi olarak;. 
79Wii pıb1* bvnyamadfklarmı flily 
lemi§sem; bunu pisikolojik bir esasa 
lstinM ettinnfpmdk. Esasen TaMr 
beye vereceitm cevapta bu dhefıl daha 
eaaah btr earette aıılatuağnn. Fakat 

kak fakllteminde de mJaha malı- in haldımda kalem Y6riltt8löm nra1• 

taç noktalar tlpbesiz vardır. Bu 1ftmclur. Memhketan namma buna 
meyanda bir Hukuk faktllteame kendfıme bir miieahetle addedqonına. 
11 .. k olmıvan muallimler ve mtl- Bu AL..a.aı• ilim namma; fikir ve söz milnakaıası 
,. , meyanda vu·uı1.eyyaz Tevlit eerbestçe J&Pll~ ve (geJllflik 

derrislerde bulunabilir. Fakat bu bey Ustadmwz bitin dariiJ:fimına do- kal'Ş181nda teenniyle hareket etmek ıa. 
YU17ette olan muallimleri veya kmıaılamJıyacaiınr, faldiMelerin •71'1 ayı zmdtt.) işareti orıtaya sürülecekH 

Barut inhisarını hfl· 
ktl.met işletecek 

Ankara, 29 (Vakıt) - Hükü· 
met barut ve mevaddı infillkiye 
firketini itletmek için maliye ve
klleti blltçeaine 400,0CO liralık 
tabıiıab fevkalide verilmeaini 
meclisten iıtemiıtir. 
Mup,Qllnlnl'Lft••kh,Ur te,IJtrfl• 

Ankara, 29" Valôt} - Timet 
Pqa ile ie~"k Rtijm bey tara
fından, kardqinia alGmlladen 
dolayı M. Musoliniye çekilen tel· 
ırafJara mllfarlnileyb tarafmdan 
hararetle mukabele ve tetekkllr 
edilmiftir. 

Beledlf• lftelllurlennın 
tekaat lfl 

Ankara, 29 (Vakıt) - Bele· 
diye memurlannın askeri, mllkl 
tekant kanuauoa tevfikan ve 
mllkiye memurlan gibi tekaüt 
muameleıine tibi tutulmalara 
hakkındaki tefıir, dahiliye encll• 
meninden çalumıtır. 

Kaçakçılık ll~lhuının 
maaakereaı 

Ankara, 29 (Vakıt) - Kaçak· 
çıhk llylhuının mOzakereaine 
muhtelit enclhuen ıekize kadar 
devam ve yedinci maddeye ka· 
dar olan k11mıoı ikmal etti. it• 
timada haricife ve dahiliye ve
killeri de hazır bıılyndul~r. 

Bir futbol maçmd 
yaralanan seylrclle 

Londra - Ayın 25 inci ~ 
Brendfordda yapılan bir futbai 
maçı esnasında, tribOalerden bf-
riıi ç6km6t ve elli kadar aeyıW 
iki bç metre yükaekten yere ,.r' 
varlanm11lardır. Seyircilerden ,,_ 
d6rd6 hafif yareılanmıtlardır. 

Noel hedlye•I 
llkoçyada bir çok arazisi oW 

Lord Hacldinıton çiftçilerine v~ 
dip Noel ziyafetizde, kenclileİf.I' 
tmnk ederken, Noel bedi~ 
olarak, ke.ndiaiae verdikleri ki' 
ralan yüzde on Diabetinde azal~ 
bğını bildirmiftir. ·-yeni Vekiller 

ı Ost tarafı l inci sayfada 
Ankara,, 29 ( Vakıt )-Y eai 

vekillerden ıtımrllk veklletio• 
Rana bey ( latanbul ) ve ziraat9 
Muhlis bey ( Ktltabya) nm p
tirileceji muhakkakbr. Glblr 
rGk ve iaLiaarlar müatqarhğıll' 
Seyfi beyin getirileceği bllr: 
landa din çıkan .. ,.a kat,._. 
lenmektedir. 

Dflrt 111111111111 maclBrll il 
Aukara, 29 (Vakit) - Mecr. 

Hsçe kabul edilen yeni ~ 
rlik ve inhisarlar vekiletiıa.IJa 
dört mildilriyeti umumiyedd 

s At etmek da.ha hayn-Jı olacaktır. mlideıekkil olacajı ku._. 
Ben, vatan haini olmadıjmı gibi, slyleniyor. ~leki: H.ı-

kencli '8f11Ddakıi aaad8§1a:mı içeri· yv ...... 11 • .,t 
simle bflhama am~ıtk taraıtarllfıyla birlettirilmeleri için teuP-
manafam. yapılan ttltDnle m6sldra~ ~ 

Sonra, ben, Tfhtiye devletiııd tuz iki giimrtlkler Bç, ~ 
(hiç hak1*finu yoMur! Avrupaya; inbinrı dart. 
murahhas gönderilmem.işU!'!) yollu Bap meclisten çakan W 
bir iddiada balumaadım ki... Avrupa- uunla lagvedilen ~ 
da hukuk Alemince otorite olarak ta- .,,.._ 
nmnuı bir hukm~umuz bu.Junmadı. tlltiln, mliakirat mtlatakil ...;e 
ğmdu bahsettim. Bana, böyıle bir dürü umumiteri Behçet bo1...-
hukukşinas gtistersinler, bakalmı ! iltifaıından, ihsan Refet ~ 

Bir de, (hangi inkııt.p gösterlrsi- borsa komiserligine tayiailld• 
niz kıl onda hDkuk~ular temayül g&- sonr mlitkirat mlldlirO ~ 
termek §Öyle dunun hatta en inde beyle tuz mildiri Feyzi ~ 
kGfllla.m'flardır?) deniliyor. Giize de açıkta kalman 111 
Fabt benıfm fıkramda miirteeıllk • daha dün birer m1.ırli"ift'f.•~ 
nal.ı n.r mr ya? Ben, (Hayati ve cez 
rl il*ıllplara kal'§I kolay kolay tema umumiye olan bu d6rt llllll8"1 

ylU glstermiyenler eberiyetle hak~ umumiliie baıka zatların 
mezualandtr.) demiftfım. Demek k{ edilmel«inden babaolum. 
~lerinden bir ablH1etin llıkrlAplam lh-.- Rlfat beJ 
kolay kolay temqttl göstermiş oduk"' Ankara 29 ( V akıt ) -
lanm kabul etmltim, değıil mi? Rıfat Beyin BorA • 

Elhurl •1~ feY, beninr ğine tayini bakkmdaki 
d>i (liae mual~i) ııin hulftslyle yaz- name Ali tastika VJ:ecll~ 
cllkla:nm lfUV,k&rlıja atfetmele.ridtr.:'"~·Jlli!iiliiiiiiii!i!!!i!!!!!!l!!l .. !liilli!'-



izzet KAmll Bey 
llerhum diin teeaaflrler 
arasında toprağa t~vdi 

edildi 

'lll!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=ı!!!!!!=ı!!!!!!!!!!!!!!=ı!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~= ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~3- V AKIT 30 KAnunuevvel 1931 

1 aıala Baberlerl 11 Fikir Hayatı 
OJümünü teessürle yazdığımız 

latanbul ,ehir meclisi azasından 
doktor izzet KAmil beyin cena
leai dün dostlarının börmet ve 
lttyi tezahürleri arasında Divan· 
Jolundalci evidden kaJdınlarak 
.\yasofya camiine getirilmiştir. 
Burada öğle namazından sonra 
tenaze namazı kılınmış ve Aya
lofyadan Sirkeciye kadar gelen 
bGyük bir cenaze alayı tertip 
o:unnuqtur. Alayın en önünde 
trrhhumun çiçeklerle çerçeve
ltnm ş büyük bir fo~oğrafı gö· 
liirülUyordu. Bu fotoğrafın altın· 
da lnizantemlcrin arc~mda mer
humun beyaz saçlarına telmih 
tden "Hörmet karlarmı, keli
llıeferi o"unuyordu. Eu levhayla 
tabut arasında da üç büyük çe
len ı< gürünü yordu. Bunlarm biri
&ı "Jstanbul beledıycsi,, tarafın
dan, diğeri ·•Etıbba Muhadenet 
•t teavgn cemiyeti,, tarafından, 
t!ç!incüsü de .. Gızli ve zührevi 
h stahklar cemiyeti,, tarafından 
tö.:ıderilmiştır. 

A ayan ıki taraf mda polis, za
l>ıtai belediye ve etfaiye efra
dından teşkil olunmuş birer 
~ordon vardı. Belediye namına 
l'tis muavini Nuri, teftiı heyeti 
teisi Tevfik, fen işleri müdürü 
Ziya, iktisat müdürü Süleyman, 
\lrnumi meclis zabıt ve muame
lat müdürü Zühtü, istatistik İfleri 
llıUdürü Tarik beyler ve diğer 
bazı şubeler müdüriyle memur
ları alaya iştirak etmiılerdi. 

C. H. Fırkası lstanbul viliyet 
tubeai erkanından ve gehir mec
lisi azasından bir çok zevat son 
teıyi vazifesini ifa etmek ilzere 
le!mişlerdi. 

Fırka, be!ediye idaresini ve 
belediye he} etleri mensupların-
dan başka bir çok hekimler ve 
burada belli oaşlı tanınmış etib
baaıız cenaze merasimine iştirak 
ttmişlerdi. 

Cenaze, Sirkecide araba va
Puru iskeleahıe yanaşmış olan 
Şirketi Hayriyenin 52 nıugaralı 
\'4puruna konulmuı ve Kadı'ka
~line naklolunmuştur. Oradan 
Olomobi:le Erenk6yüne götürO
lertk Sahrayı Cedit kabristanı· 
daki aile makberesinde toprağa 
ltvJı olunmuıtur. 

D.ın lstanbul belediyesinde 
lbcrr.urların cenaze meras'mine 
İftitak edebilmeleri için CSğle 
Paydosu yarım s"at evvel yapıl· 

-·~ 
Se Anlkle telefon 

mflkAlemelerl 
Ankara ile SelAnik aruında 

t\lefon mllkilemeleri devam 
etmektedir. Reisi cümbur haz .. 
tetteri Selinık belediye reiıinin 
tel~fonla konuştuklarını yazmıı· 
t.lc. Atinadan gelen ikinci bir 
habere göre evvelki gUn de Se
l&"ik belediye reisiyle hariciye 
~tkilimiz Tevfik Rilştü bey te
~fon'a aöriic;miicı'erd:r 

Yarınki merasim 
'tarın, Darüıfilnun ve yüksek 

'-hail gençliğinin yerli mallar 
Propagandası yapacaklarını ve 
lllerasime Darülfilnun konferanı ı 
~lonundan başlanarak Taksime 
lllldar yürilyeceğini yazmıtbk. 

Bu münaıebetle (TOrk talebesi 
hrli mallar koruma komitesi ı bu 
~m radyo vasıtaaile büttin 
~ı ve gençliği merasime da
\'tt ed~cektir. Tesbit edilen prog
••11aa göre merasim yarın ıaat 
2,30 da Darlilfüaun konferans 
"1011v.,.da bqhyacaktır. 

.__ ------------------- Milli Türk 
ı(~~d:ğmuş kö- Barut şirketi ~:hç':B .... ~için Kitabeleri 

- Hadyo ile 'crılen konferanslardan-
yÜndekİ cinayet Tasfiye kararının istifa etti? ltJtanbul lJC Ankara radyolarında za-

Alleddlnl BldUren Llz Ahmet 
mehkQm oldu 

Kurtdofmuı köyünde bir kav
ga neticesinde Alieddini öldür· 
mekle .maznun Llz Ahmedin mu· 
hakemesi, btanbul ağırceza mah
kemesinde don neticelenmiştir. 

Mahkeme, AIAeddini tehevvü· 
ren katilden on beş seneye mab
küm etmiı, ancak vak'ada ağır 
tahrik görüldüğünden ve aynı 
zamanda. mamanun yap kOçllk 
olduğundan, ceza mllddeti •ltı 
sene Uç aya indirilmittir. 

iki memur b•r•et etti 
Köprüler tamirat komiayonu 

kitibi kenan ve fen memuru 
Sabri Beyler aleyhindeki vazifeyi 
sui istimal davaıına ait muhake
me, diln ikmal edilmiftir. cilrOm 
sabit olmamıf. ikiside beraet 
etmiştir. 

iki kltlbln muhakemesi 
netlcelendl 

lıtanbuJ ikinci ceıa mahke
mesinde zabıt kAtibi iken bir 
rüşvtt iddiHile haklır1nda tah
kikat yapılan Turban ve Salih 
beyler yaz tatili esna11nda ağır 
ceza itlerine veklleten bakan 
birinci cezada muhakeme edil
mişi er, beraetlerine karar ve-· 
rilmif, fakat temyiz bu kararı 
bozmuıtu. Nakzen muhakeme, 
ağırceıa mahkemesinde dün bit
mif, dava edilenlerin 6çer ay 
lrapisleri kararlaıtınlmı,hr.8irinci 
cezadaki ilk muhakeme neticesine 
kadar mevkuf kalan Turhan ve 
Salih beylerin, dOn tayin olu
nan ceza müddetine göre, ceza 
milddetlerinin bakıyesi tecil 
o!unmuştur. 
Kamyonet k•uaı tahkikatı 

Adllrer• lntlk•I etti 
Beyoğlundaki feci kamyonet 

kazası tahkikatına ait evrak, 
diln zabıtadan adliyeye g6nde
rilmif lir. 

Kamyonetin töförü Cemal, 
mevkuftur. Vak'a, kalabalık bir 
yerC:e olduğu için, bu huıusta 
bir çok pbit ismi teabit edil
mitlir. Bunlar arasında vak'anın 
nasıl olduğunu iyice g&renlerde 
vardır. 

Müddei umumilik, tahkikatın 
derinleıtirilmesi için, evrakı dör
dOncü istintak dairesi hlkimi 
Salih bf've- nrmi!ltir. 

Dahiliye vekAJetlnln 
çok mühim teşebbllsil 

Kıymetlı nefriyatla bir idare 
kDlliyab vllcuda getiren dahiliye 
vakiletinin son zamanlarda bir 
" idare coirafyası ,, vUcude ge
tirmeğe teıebbiis ettiğini haber 
aldık. Vaktile dahiliye nezareti 
böyle bir eaer vücuda getirmeğ4' 
teşebbllı etmit ve villyetlere 
birer sual varakası g&ndermiş 
idi. Bu tqebbnı o zaman akim 
kalmış idi. Dahiliye vekaleti bu 
mühim işi başarmağa azmf!tmit 
ve vHiyetlere lizım gelen tali
matı vermiştir. Dahiliye vekile
tince muntazaman neşredilmekte 
olan u idare ,, mecmuuıilln 44 
ilncü nllshaıında gördüğllmilz 
umumi tahriratta u gerçi ahvali 
umumiye raporlarında ve eski 
aalnamelercle villyetlerin umumi 
ahvali hakkında hayh malümat 
mevcut ise de bunlar mDteferrik 
olm•kla beraber ihtiva ettikleri 
maUimat itibarile de pek eski 
olduiUJıdao biyle bir medenin 

man zaman lagmetli konleranalar ve-sebep J erİ Birkaç gün evvel maliye ve· riliyor. J'AKIT, karilerine bir hiz • 
kaletioin daveti tızerine Anka- met olarak bu konferansları imkan Barut ye mevaddı infilakiye şir· 

ketiyle av l'e rovelver fişekleri şirkt>
tinin tasfiyelerine karar verilmiştir. 

Barut ye fişek inhisarlanru işleten 
her iki şirketin mecmu sermayeleri üç 
milyon Türk lirasıdır. Bu sermaye
nin yansı hükumet, yansı Oıiental 

Jndustriel Monopolies Ltd. şirketi ta
rafmdan verilmiştir. Şirket tarafm .. 
dan ,·erilen maJUmata göre tasfiye ka
rarına sebep, son zamanlarda satı~ 

ve varidatın azalması ,.e binnetice şir .. 
ket hükümete karşı olan taahhüdat.ını 
ifa edemiyecek bir vaziyete dil~esi
dlr. Diğer taraftan mevcut mukavele 
şirketin muayyen bir müddet zarfmda 
fabrikalar yapmasını amir bulunuyor
du. Şirket bu mecburiyet k&JllSIDda 
Yozgatta barut ve mevaddı infilakiye 
fabrikası, Silahtar ağada rovelver fi
şeği f abrikasile av mühimmatı fahri• 
kası tesis etmiştir. 

Son sistem olan bu fabrikalar şir
kete dört milyon Jfraya yakın bir pa
raya mal olmuJ, ~rket sermayesi üç 
milyon Jira olduğu için bütçede teva
zün tem.in edilememiştir. Neticede 
tasfiye karan verilmıiştir. 

Bu mtmasebetle inhisarlar işletme 
şirketleri umumi heyetlerini fevkala .. 
de içtimaa davet ederek şirketlerin 
vaktinden evvel tasfiyesine başlıy:ı. 
caklardtr. Tasfiyede alacakltlarla 
başlıca hi.uedar olan hazine ve O.ri
ental şirketi hukuk ve menfaatlerinin 
azami derecede muhafazasına gayret 
edilecektir. 

Şirketler ta.fsiye edildikten sonra 
barut ve fişek inhisarlan tekrar hükii· 
mete intikal edecek, hükumet veya 
yeni bir şiıitet tarafmdan idare edile
cektir. 

Belediyede : 

Mezarlıklar 
Müdürlüğü 

Sttleyınan B. tekrar 
asaleten tayin edildi 

Evveli belediye mezarhklar 
mUdOrO iken son g6nlerde ikb· 
sat mlldilrlOğilne nakledilen Sil· 
leyman 8. dün tekrar asaleten 
mezarlıklar müdürlilğUne tayin 
edilmiştir. Belediye iktısat itleri 
mOdOrlOğD mOnbaldir. Kimin ta
yin olunacağı belli değildir. 

Hlmlt B. 11ellyor 
Geçenlerde Ankaraya giden 

belediye reısı muavinlerinden 
Himit B. yarın şehrimize döne
cektir. 

Hlmit beyin, belediye memur• 
larmm tekalitlOğü ıneselesile 
meşgul olduğu ve bu hususta 
tanzim edilen kanunun da bir iki 
güne kadar Millet Meclisinde 
müzakeresine başlanacağı haber 
ahnmıthr. 

Tahslll mUtkUI resimler 
Tabaiıltındaki müşkillittan do· 

layı terkin edilen bir takım eski 
rGsumun ıDr'atle cetveli yapıla
rak Şubattan evvel belediye mer-
kez muhasebesine bildirilmesine 
dair şubelere bir tamim gön
derilmtıtir. 

•n""'""mu1111111t11Ummm mu ımıın urnmm11111a111 •hıhllmaı...nm.-...-

VÜCUda getirilmesi mühim bir 
boıluğu dolduracağı için faydalı 
görülmilttilr ,, denilmektedir. Bir 
mnddet sonra 63 vilayetin tabii, 
zirai, idari, sınai, iktısa:li, içti
mai noktai nazardan umumi 

raya giden tütün inlı~arı umum nisbetindc dercedcr /dır. 
müdürü B. nzifesinde!O iattifa Bugün Gazi tcorlHy nstitüsü Türk 
etmif ~e dün sabahki trenle tarihi muallimi il · Nanuk 'beyin 
şehrimize gelmittir. Behçet B. Ankara radgoaund 'Uüli Türk ldta-
trenden indikten sonra d~ru beleri,, iamüe verd'g lionferansın hu· 
KadıkGyOndeki evine gitmit v~ laaını dercedi 
inhisar idare.ine uğramamıttır. On sekizinci a n ilk nısfmda 

SöyJenıldiiine göre Behçet Strahlenberg atlı Isnçli bir zabit 
beye, eaki bir erkioı harp mi- ,,me~hur Pulta-rn muharebesinde Ru91 

lanı esir düşmüş. on seneyi mütecaviz 
ralayı olması ve uzun seneler tü. biı: zaman esaret hayatrnda bulunup 
tün inbisarının batında buluna· Rusyayı dolaşmış n buradaki kavim-
rak kaçakçılık itlerini yakından Jer hakkında pek mühim tetkilaııtta 
biJmesi dolayısiJe, yeniden vü· bulumınuştu. Esaretten memleketine 
cuda getirilecek kaçakçılıkla mü- döndilfü vakıit (1730) senesinde bü· 
cadele tqkilab kumandanbğında tün ilim aleminin nazarı dikkatini eel-
bir vazife teklif edilmit, Behçet beden Rusya ka~imleri hakkmdaki ew 
B. bu vazifeyi kabul etmek iı- serini neşr:etmişti. 
temedipden iatifa etmiştir.Mu- Jşte bu eıııerde ilk defa olmak ke-
mafih Behçet B.dtln bir mu~ re Rusyada Yenisey ve Orhon nehri 

ririmize, mildOrJOkten iıtirabate kıyılarmda bir takım merJiul harfle~ 
muhtaç balunmaaı ve ahvali 11h- le yaz~mlf kitabelerden bahsetmit ve 
hiyeai doJa.,.•ile istifa ettigı"·ni hatta bu kitabelerin bazı kopyelerinl 

~ - de eserine dercetm:işti. llim alfıminiın 
s&ylemiıtir. nazan dikkatini celbeden bu malt • 

inhisar itleri, mDdiri umumi mat haldmtda Klaproth Çin tariiılerf .. 
vekili Nazmi 8. tarafından idare nin kayıtlarma istinaden bu kMahele
edilmektedir. rln Kırgız kitabeleri olduğuna. tlerf 

Defterdarlıkta 

Umumi maaş 
Umumi maaı tevziabna cu· 

martesi gllnü baılanacakbr. 
Yeni sene hezırltklen 

Yarın bilOmum resmi daire
lerde eski kayıt defter~eri kapa
nacak ve cumartesi gOnünden 
itibaren yeni defterlere bir nu
mara ııraaile yeni muamelata 
bqlanacakbr. 
Buhr•n werglsl h•kkınd• •u· 

belere talimat verlldl 
Kaza mal mOdOrlDlderine ta• 

mim edilen buhran TeJ'IİIİ izab
nameai hakkında don de mal 
mOdilrllllderi tarafından maliye 
tahail tubelerine icapeden tali· 
mat verilmiftir. 

Ay ıonu olmuı baaebile buh· 
ran vergiainin sureti tahlili hak· 
kında icap eden tedbirler alın· 
maktadır. 

Maarifte: 

Sömestr tatilleri ya
rın başlıyor 

Mekteplerde sömestr tatili ya• 
nndan itibaren baılayacaktır. 
Fransız mektepleri don tatil et• 
mişler, ecnebi ve akalliyet mek
tepleri de bugün deralere Diba· 
yet vereceklerdir. Resmi mek
teplerde perıembeden itibaren 
klnunuaaninin 9 una kadar ka
palı bulunacaklardır. DarDlfllnun 
ve yBkıek mekteplerdeyse bu 
ders kesimi 20 gün ıllreeektir. 
Fnınaız mektebi .. pk•lan 

Franudaa 9eUrbnl9?1 
Harbiyede (Noterdam doıyon) 

F ranıız mektebinde talebe pp
kalarının Franaadaa getirildiği 
hakkında bir ihbar yapaldığın· 
dan bu huauata ecnebi mektep· 
ler batmUfettiti Abmet Hilmi 8. 
tahkikata baılamıı ve mektep
ten izahat iatemiftir. Diğer ta
raftan mOfettifler de tahkikatı 
batlamıılardır. 

sürmüştü. Da.ha sonra meşhur seyyah 

(Pallas) da seyahat.namesinin dör -
diincfi cildinde bu kitabelerden bir ta• 
nesinin kopyesini neşretmişti. Nihayet 
1822 senesinde S)Nlfl8ky latiuce (Sihir· 
ya kitabeleri) namUe bu TUık kitabe
lerinden bahseden biT eser neşretmiş
tir. 182:> te meşhur Fransız alimi A • 
bel Remusat da bu kitabelerden hah• 
setmiş, herhalde bunlann Türk kita
besi olduğoou söylemişti. Bütün bun
lardan daha çok evvel Acem miiTeni-
hl Cüveyni tarihinde böyle bir tabm 
kitabeler gördüğünden ba.hsetmişse 

de bunvn yudıjı satular ilim Aılemi • 
nill nazarı didratini celbedememişti. 

Bu mal6mattan ~ 80Dra Ruslar
dan Jadrintaeff Or.ta .Aeyada tetld • 
katta buhmmuş, bazı kitabelerin lmp. 
yelerlnf Avrapaya getirmişti. Bizde-
ki müverrih geçiıMnler İfte Tiirk ki • 
ıta.belerint ilk defa mm alemine tanı
tan aclamm bu zat olduğwıu söyler • 
Jer. Halbuki evvelce de bahsettijim 
gibi Jadıintsefrten daha çok evvel bu 
kitabeler ilim il~e malCtındu. Fin
alimlerinden bir grup (Heikel)Jn riya• 

seti altmda buralara gidip kiıabele • 
rin stampajmı getird en son.ra Ko • 
penhag darülfünunu müdenisleria • 
den profeaör Thomsen bu kitüelerle 
meşgul olmrya başlam ve nlll.aret ki
tabelerin alf abeslni okumıya muftf • 
fak olmuştur. 

Bunu müteakip Rus alimi Radloff 
acele ile kitabelerin tereümmi nq
retmiş ve artık milli bir Tıtirk kitabe. 
shtin mevzuu bütün mm Alemince 
maHlm olmuştu. Radloff kitabeleri 
tercüme ederlcen biraz acele etmiş, bir 
çok yerleri yanlış okumuş Ye YBnlııt 

tercüme etmişti. Bundan birkaç sene 
sonra profesör Tho:msen çok mtidtık • 
kikane bir surette kitabelerle meecul 
olup Orhon kitabelerinin Fransızea 

tercilmeaini neşretti. Epey zaman 
80llra da gene aynı profesör Dtabe • 
lerdeki yanlış tercüme edilen yerlere 
ve uir hususata. dair Turclea atlı ese-

rini neşretti, Bundan sonra MeHo • 
ranald, Bang, Nemeth ve daha pek çok 

Alimler bu kitabelerin ma16m olmryan 
kelimelerile ve daha diğer yerlerile 
meşgul olmuşlar ve bu sayede Tlirlco-vaziyetini gösterir haritasile, 

nüfuaile, lsarı atikasile resimlerile 
birer coğrafyası vücuda gelmiş 
olacak ve bu suretle memleket 
hakkında malumat almak için 
sahih ve kıymetli bir mehaz 
vücuda getirilmiş bulunacaktır. 

Harat mekteplerl lallh edllecek 

lojf ilmi pek çok Herlemişttr. Kita • 
beler aekiUnei. uırda Şarki Gök Ttirk 
hükümdarı Bilge Han ve kard~ Göl· 
tekJn namma rekzoJunmuştu. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya be
yin bu değerli teşebbOsOnD tak
dirle karıılarız.. 

Ameli hayat meteplerinin iı
libi için bir proje tanzim etmek 
üzere teıkil edilen komisyon dün 
toplanarak çalışmııtır. Komisyon 
tetkikatı neticesi hakkında şehir 
meclisine tubat devreainde bir 
rapor verecektir. 

HUseyin Namık bey bundan sonra 
kitabelerin mevzuu ve rek'zedmler 
hakkında jzahat vermiş n bu milli 
e&erlerin hiç olmaz:;:ı biraz Umt 8U • 

rette Ttirkçeye çevrilmesi temen111slle 
konferansma niha)et vermifür. 



Kadın ve ilham ••• 
Seyrisefalnde 
tasarruf 

Bütün mesele heyecanları dinamik 
bir kuvvet haline sokmaktır ! 

Seyrisefainin taaarruf maksa
dile fabrıkasında tensikat yap
tığı, bazı seferlerini bu me-
yanda lzmir sürat postasını lağ
vettiğini evv~'.ce yazmış, bu 
hususta umumi müdür c: ... dullah Hali Fahri B. , aksi takdirde diyor kadın 

enerjimizi yeisle çürütebilir ••• beyin söylediklerini k: d tmiş
tik. Haber aldığımıza go . .: idare 
tasarruf maksadile her hafta işte "Ahmet Ihsan., matbaası .• 

"Servetfünun - Uyanış., neşriyat 
müdürü şair Halit Fahri beyi 
burada bulmak pek müşkiil de

ğildir. Üst katlara filan çıkmaya 
lüzum yok... Kapıdan girince 

tam karşınızda bir bölme... Sa
kın yanılıpta burasını gazetenin 

abone memurluğu sanmayın !.. 
Bölmenin içerisindeki üzeri ga
zete kağıtlarile döşenmiş uzun 

masada, Servetifünun gazetesi 
hazırlaaır. Netekim bir az daha 
yaklaşınca, yeş·l bir abajorun 
ışığı altında resimler kesip biçen, 
sayıfalar yapan Halit Fahri beyi 
göreceksiniz .• 

Şair gali~a, yazı amatörleri 
kolayca bulsunlar diye, kapıya 

bu kadar yakın oturuyor... Her 
neyse •.. 

HaJit Fahri beyi, 11Kedi pen· 

çes1
11 sütunununmuharririle-Sade 

muharrir değil; hikayeci, naşir, 
şair, fıkracı... - konuşur bul

dum... Üstat, başından aşkın 
meşguliyetı arasında bile, anke

te cevap vererek beni boş çe
virmedi. Halit Fahri bey, şöyle 
diyor: 

- Kadm, ruhtaki heyecanları çc-

ifa/tarak, bizi maddi veya manel'i bir 
zeuk ueya saadeti bulmak ilılirasile 
lıcr günkü kudr<:timiz /ıadcine çıkt .. 
rır. Bu kalp çarpıntısına iyi bir C'C • 

reyan verebilirsek, /ıayattaki müşkü. 
lfıtla çarpışmak ikt;darımız ziyadeleş

miş olur. Bütün mesele, bu lıeyecan
ları şuurun sÜz{lecinden geçirerek, dina 

mik bir kuvvet haline ifrağ edebil
mektir. Aksi takdirde kadın, cnerjf. 
mizi yeisle çürütebilir. O zaman ne 
san'atın tezahürüne', ne de maddi re
falı ve huzurun elde edilmesine yaı-. 
dımı dokunur. işte bu cepheden te: .. 
kik edüirse, kadın mulıtelif erkek sc
ciyyelerine göre, bazan yaratıcı, ba. 
zan da yıkıcı ve hatta öldürücü bir 
kuvvettir. Kendi hesabıma, bütii11 
nıa1di tezahürlerine rağmen, bugün
kü insanların lıenil:: /:adına lıer ne 
şekilde olursa ofoun, taabbiit etme.'ı: · 
ten uzaklaştığını zannetmiyorum. E -
sasen bundan uzaklaşmasını istemek 
bile - Hayatı en aüzel lıeyccwıdan 

karadenize işlettiği iki seferden 
birini kaldırmağa karar vermiş
tir. Bundan sonra Seyr:sefainin 
karadenize yalnıı perşembe gün
leri bir vapuru kalkacak, pa
zartesi giinleri ypılan ikinci pos· 
ta lağvedilecektir. Ayrıca Ayva
lık postası da kaldırılmıştır. 

Poıiste. 

Görünmez kaza bu
na derle 

Beşiktaşta Tramvay deposu 
karşısındaki kereste fabrikası· 

nm motör kayışı yerinden soka
ğa fırlamış ve oradaki bir ağa
cı, o sırada yoldan geçmekte 
olan ameleden Melkonun üzerine 
devirmiştir. Melkon ağır surette 
mecruh oln-u" tnr 

mahrum etmek demek olduğundan - Çavcılar l· ~:H"h\!UJan için mUra• 
gülünç bir arzu, bfraz da sun·ı bir cr-I cealta bulundular 
kel; gururuyla b:r nümayiş say:lab!lir. Gümrük kontenjan listelerinde 

Kadının cazibesi, mul:avemct edil~ ,ayın bulunmaması uzerine çay 
nıez silıırı karşısında lıiç bir heye- tacirlerinin Ankara'ya heyet 
can duymadığını iddia edenler, ekse - gönderdikleri ve teşebbüsatta 
riyetlc ya kendilerini yalıut başkala - uu undu[darı yazılmıştı. 
rmı aldatmak istiyeu biçarelerdir. Şehrimizdeki çay tacirleri Ti
Bencc bütiin beşc1'iyeti alakadar eden caret odası vasıtasi le tekrar ık· 
zaferlerde, sevilen ve seven b:r l:a - 1 

dının tsiri olduğu muhakl:aktır. tısat veka.etine müracaat etmiş-
Reşat Enis Jer ve çayın kontenjan Jiste!eri-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ne ithal cdil~esini istem=şlerdi~ 
Memleket Haberleri 

Yeni Şimsn th rer hatlarımızda 

iberiye tar ati! 
faaliyet 

Aldığımız habere göre Samsun 

• Sivas hattındaki ray ferşiyatı 
mayısta bitecek ve bu suretle 

Kayseri - Sivas hattının iltisakı 
icra edılmiş olacaktır. 

Deveci oğlunun anlattığına göre bütün 
ibadetleri "sohbet,, den ibaretmiş .• l1ahl,es·r-Ki.i 1 ahya hattı yakın 

da umuma açılacaktır. Malatya· 
dan Ergani ist kametindeki ray 
ferşiyatı inşaBtı Fırata kadar 
vartrıştır. 

On &ene kadar evvel, Tarsusta 
c1lfiberiye,, ismi altında bir tarika· 
Ün mevcudiyetinden bahsedil,miş 
t~ Adanada gazetecilik eden Meh 
m~t Rasim bey isminde bir zat, 
o ::aman bu tarikati tesis edenlerin 
~ıvaline dair ''Tanin,, gazetesin
de bazı yazılar neşretmişti. Son 
zamanlarda, bu acaip tarikatin 
müessisi olan Develi oğluyla bazı 
müritlerinin Adanada bir evde 
toplanarak, tarikatleri mucibince 
Uiberli helva yerken yakalandık
ları ve haklarında tahkikata baş
la~ıldığı yazıldı. 

"Son Posta,, refikimizin muha
biH, Adanada mevkuf bulunan 
Dev,1i oğluyla görüşmüştür. Yaş· 
lı ve zayıf bir adam olan Develi 
oğiu Halil efendi, "Biberılik ne • 
dir?,, sualine karşı, şu cevabı ver
miştir: 

- Bir defa bu isim verilmiştir. Fa .. 
k~c bizim haberimiz yoktur. Bu i mi 
1"~r~n de gazet.eci Mehmet Rasim bey. 
d:~·. Üç, beş arkadaşı biberi çok bir 
salata yerken görmüş ve bu ismi tak
n~ış. Vaktile bunları (Tanin) e ele 
l.ızm·c-tı. Bizimki bir tarikat · değil, 
b:•· felfese mesleğidir. 

F.ilhakika riya~etimiz vardır. Ri
ya~eti nefs1emmaremize ağırlık olma
• m diye yaparız. insanda bir aklı 
cüz', bir aklı kül \"ardır. Cüz'e kU\·· 
)d vermeyi i teme)iİZ. Aklı cüz' if>. 
Ii:3tir, h&.yvandır. Çok yiyip de onu 
tufryan ettiremeyiz. Herkes üç yerse, 
bfı l:ıfr yeriz. Jüyafetimizdeld sefil
lik de aklı cüz'ü nef irnize hakim kıl. 
mrunak içindir. Mesel{ı; yarnasrz elbi
se giymek adetimiz değildir. 

Bi~im bütün ibadetimiz, ayıi.nimiı 

söhbetten ibarettir. Sohbetimizde ba .. 
zan kadınları da bulundururuz. Ama 
gençlerj değil, ihtiyarca olanla:nmı .. 
Kadrn!a.r ve kadmlık meselesi, bizi 
pek alakadar etmez. Sohbetlerimizin 
rnm-zuu, mesela ''Diz, nereden geli • 
yoruz, nereye gidiyoruz?,, gibi şey

lerdir. Bir zahirin bir manevisi \•ar. 
dır. .Bu alemde ıinsandan büyük kim-

se yoktur. Allah da insanla beraber
dir. görmediğimiz :.eye imanımız yok• 
tur. Allah gibi l\ainnt da daimidir. 
Binaenaleh kıyamet kopmıyacnktır. 

Namazdan sonra tos vuruştuihımuz 
doğru değildir. Kafa kafaya dayar, 
gözlerim~i yumarız. Bu, uir tevec
cühtür. Derfıguş kabilinden .•• 

Ruh ölmez, bakidir. Ruh, insan
dan çcl~tığı gibi iy.i, kötü herkes buna 
talip olur. Bundan kurtulmal{ iç.in 
bir ehli keşşaf bulup da ona merbut 
olursa, lftşek yakayı kurtarır. Ehli 
keşşaf olan kimse, oturduğu yerde 
gözlerini yumar, otururken buna mii
kaşcfe aç·Jır. hem olduğu yeri hem 
terkettiği noktayı bilir. Rüya flle:mi, 
dünyanın hakH<atidir. Burası, ma .. 
kOsidir. Bu gözün içinde başka bir 
göz vardır. Asıl gözümüz odur. Ta· 
bakai selfıse nuraniyettir. Nrun bu• 
rada bir rengi ·ok ki, teşbih edelim 1 

Kemal Omer beyan cenazesi 
bugün kaldırılacak 

Belediye mezarlıklar müdür.Ü 
Kemal Omer beyin cenaze me
rasimi bugün yapılacaktır. Ke

mal Ömer beyin cenazesi bu sa
bah dokuzda Selamet vapurile 

Meb us Vasıf beyin bir 
temenni teklifl 

Isıanbul meb'usu Vasıf beyin 
meclise verd •ği bir takrirde im

tiyazli şirketlerin abonelerinden 
aldıkları teminat akçesinin Sanayi 
ve maadin bankasına verihne· 
ıini istediği yazılmıştı. 

Senayi erbabı, do ·ayısiyle ken-
dilerine yardım noktai nazarın

dan bu teklifi memnuniye ve 
alakayla telakki etmekle beraber, 
şirketlerin imtiyaz talimatname·· 
terinde bu şekle intibak edecek 
bir madde bu!unup bulunmadığı 
tetkika muhtaç görülmektedir. 

Darülbedayi Temsilleri 
Bugün akşam İslıJnbul Belediyesi 

saat 21,30 da ~2hir1Yyaİl'DSU 

il" 1111111 il il MAYA 
Yazan: 

S. Gaotil:oo 

Ayvalıktan getirilecek biraderi Tercüme eden: "' 
111111111 Besim Omer patanın hanesine Bedrettin 

götüriilecek 11,30 da oradan kal- Yakında: iŞ A D A M I 
dırılarak namazı Beyazıt camiin- llflllJ ... .::__ TEŞEKKUR 
de eda ediJdikten sonra Mer· r 
kczefendiye dofnolunacaktır. 

Belediye Kemal Ömer B. için 

Merkezefendide bir mezar yap
mıştır. 

Cenazeye vali, belediye ve vi
layet erkanı, fırka rüesası, şehir 
meclisi azalarile merhumun dost
ları iştirak edeceklerdir. Müte

addit çelenkler h~ zırlanmıştır. 

Bir istifa 
Defterdar mensuc" t fabrikası 

müdürü Şevket bey istifa 
etmiştir. ... 

Oenizlide 51 inci alay kumandan 
mua\•ini zevcim kaymakam Refet Ce
malin vefatında kendilerinden pek 
fnzla yardım ve muavenet gördüğüm 
alay vekili kaymakam Yu:;uf, biı inci 
tabur kumandanı Naci, 2 inci t:ıbur 
kumandanı Xevza t 3 üncü tabur ku
mandanı Hüsnü ,.e alayın müfcüsü 
Nuri bey ve cfcndılere ve umum 
alay zabitanına, Oenizlide, lstanbulda 
beyanı taZİ)'et için gelen bilcümle 
akraba \'e tanıdıklara alenen teşekl<Ür· 
lerimc muhterem gıızetenizin tavas· 
sutunu rica edcrlm 

Necmiye 

( Acuzenin Definesi _J 
Müellifi : Nizamettin Nazif Ressamı : MUnif Fehirn 

Al şu yüzüğü, iki gün sonra Efendine 
göster . Naili mükafat olur sun • _ 

-53-
Çünkü yanlarına yanac:.tığı anda,\ cadele oldu, üç adamrrnı öldürdU1er .. 

içlerinden bilini ahrete g<içcttirivercn Hoş onlardan da beş kişi geberdi Y11" 

Iiahasakal ne yaman bir sırtlan oldu- - Hayret .. Beş burada, i!<i tane 
ğunu, dakika geçirmeden bir defa içerde .. Bir tane sokak kapısında.. 
daha i pat edivermişti.• Gelenlerden - Oç kişi de bizden.. . 
üçüncüsü de, yıldırımla vurulmuş gi- - Amma da uğurlu misafir.nıişsıtt 
bi boylu boyuna yer<ı uznnı.,nca, geri· ı ha! .. Bu gece de ne netameli gece~· 
ye kalan çev:~ bir hareketle sağ tara- miş be? Desene ki sen de postu guÇ 
fa zıpladı ... h.abasakalın arkadaşla - kurtarabildin ... 
rından biri onu da cehenneme yolcu - Hayatımı size borçluyum ... 
etmiye niyetlenmişti galiba ki iizcrine - Meçhul adam şehzade Mehıttet· 
salckırdı. Fakat bu adam kendini pa- ten başkasr değildi.. 

•·e • hah satmıya azmetmiş.ti. Oyle bir Unkapanmdan Bozdağan " 
yükleniş yiiklendi ki, hani biraz da· merine ve oradan dar ye J<!L• 

ha kU\·vetli bastırmış olsaydı, kama•' ranlık sokakları tercih ederek bll' 

sının değil kap1 .. ası, hatta kapza) r sı- raya gclmi:.lerdi. 
kan yumruğu hile herifin gövdes!ne Du,·ara tmmanan adamları gör· 
gömüHivcreceıkti.. . düklerıi zaman şehzade bunu bir br!" 

Ve kamasını ~eker çel\mez kolunu sızltğa hamletmemiş, siyasi bir ıece5' 
bir daha uzattı. Evvelkinden daha süsten ül"kmüştü. 
büyük bir şiddetli bir ildnci darbe da- Allah bilir ya.. Darüssaade nğılSf• 
ha havale etti. Bu seferkiyse Kaba- nın davetinden padişah haberdar otıı• 
sakalın ayak ü tünde kalan son al"ka- j bilir, ve çıkmamış canda ümit bulun: 
daşınr cehenneme misafir ediYermi;• duğu gibi, bir padişah da haleti ııeı: 
ti. Herifin yarasından fışkıran sıcak inde saltanat hırsiyle yanıp tutu~ı· 
bir kan hortumu suratma çarparken lirdi. Binaenaleyh, Yahya efendiniıt 
kamasını bir dah'.l kaldırdı. Kaldır- konağını sardrn.ı> oğlunu yaka pıı~ll· 
dı ama. şimdiki hasım, öyle her dişe tahbma göz dikmiş diye azraile ıniJı• 
yem olacak neviden değildi. Elinin man edebilirdi. 
tersiyle Kaabsalml, karşısındaki ada- işte bunun için şehzadeyi eüç adıı· 
nı·n pazı ına şiddetli bir silkme indi· mı bu kanlı sergüzeşte atı1n·ermişler· 
riverdi. Kalkan kama, kendiliğinden di .• Netice mal\ım. Ne olmuşsa 1\111' 
!'.Özülen parmaldarın arasından fır • danyadanberi şehzadenin gözüne git''. 
ladı; tok bir ses çıkararak on adım rniye çabalıyan gemi kaptanına ve il'' 
ötede bir kaldımn taşının üstüne gemiciye olmuştu .. 
düştü: Kan gö,·dey,i götürdüğü halde şelr' 

- Şimdi ölümlerden ölüm beğen 7,adeye bir şey olmamıştı işte .. Te-~ 
köppoğlu ! düf onu kurtarmıştı. Koskoca bir fll1 

Knbasakal dişleri arasından küfiir· Jetin başına musallat olacak, mubte' 
lerle Jrnrışık bu sözleri mırıldururken ~em bir belaya azrail hiç el uzatabİ • 
rakibi şaşktn ve korkak gerilcmi~··· lir miydi? 
Kim bilir, belki de kamasının düştüğü Ifapıdan çrkıp ta kaba sakalı wı1' 
yere koşmak istemişti .. LlUcin Kabasa- zamanında cehenneme yolhyan b3~~· 
kal buna meydan vermedi, hemen )iğide gelince bu da Abdülhalim 110· 
ünledi ve yatağanının tehdidi altında Iük ba:.ıdan başkası değildi. 
onu geriletti, ger."letti, getirdi kapının Abdülhalim, kararlaştırdı-'rı işi 11"" 
bir köşesine sılu~tııı;verdi... şarmak için hazıl'lannuş; kadın krt.f~ 

Hani bu vaziyetten kurtulmak aşa• fctinde evinden ÇJkacağ:r için. e\"'\·e~~ 
ii, yukarı bir mucizeye bağlıydı.. Yesariyle sokaldan bir iskandil cdı 

Eğer eliboş adamın gücü kuvveti vermişti. Yesari koşa koşa gitmiş, fiO' 

lfab~salrnlı alt edebilir bir derecede şa koşa gelmiş: . 
olsaydı, belki bu belfıdan kurtulwıa· - Yollarda in cin yokI--demişti....-
bilirdi. Fakat vaziyet berakisti. A • Onun üzerine bölük başı Ya.Jır' 
deta kun·eti ele yatağanı kaldıran ko• efendinin konağ.ma girivermişti. • 
lun pazısındaydı. • EvYelce kararlaştırdıkları gibi ~~ 

- Seni it oğlu it seni... Ulan siz zı bahçede hir dut n.ğncının attıtt . 
nereden ç.Jktınız be mel'unlar? beklemiye başla:mıştL ilk gelen t>eJ.-1.~ 

Kabasakal şimdi bir elini uzatmış, yecektt Böyle sözleşmişlerdi. Eğer b;, 
rakibinin gırtlağını sıkmıya vabalı .. fevkallldel~ olur da kız geleıneV' 

··ıı· yordu. odasında yanan mumlan iki defa So 
nu sırada kapınm arkasından bir dürüp yakacaktı. • 

insan vücudunun yere yuvarlanması· Lehülhamt bölük başıyı beş on ~'e 
m andıran bir ses geldi. Derken bir ldıka intizar at.eşile yakan bu endıŞ, 
tepişme oldu.. llir boğuşma .•. Sonra tatlr bir neticeye ulaşmıştı. l\f uınlll t 
bir hır.Hı işitildi .•. l\abasaknl bir Iah- birdenbire sönüvermişti; fakat tel\rll. 
za kadar buna kulak kabarttı. lçerde yak1lmamıştı. Ye çok geçmeden lı11.,, 
bir şeyler oluyordu ama ne? Buna bir remin hizmetçilere mahsus olan Jttl. 
mana veremedi.. Zaten artık hiç bir çük kapısı aç.ılıvermi~, elinde boMıı 
şeye mana veremiyeceği zaman da ge- sile maşuka bahçeye çıkmıştı. ·~ 
lip çatmıştı. Çünkü hırıltı kesilir kc• işte on anda Abdülhalimin Jıı, 
silmez kapı birdenbire açılıverdi, beklemediği bir hadise olmuş, nere. 

Kabnsakal yerden mantar biter g:İ·· den çrktı.1<larmı anlıyamadığı iki '.:ı 
bi cr!mn bir adamla burun buruna dam, yani haydut Alüşla nrknd1l> 
geldi, ve parmağını kaldırm1ya ,•akit ·· · .. 1 ı · · 1 d. 

uzerıne yut enıvermış er ı. bit 
bulamadı, yıldırım çarpm!ş gibi bir m inayetillahi taal:i, ikisfıni de 
sağa bir sola sallandı. İki elini gırt· çırpıda delik deşik edh·erm.işti nJll~ 
}ağma götürdü. Sonra bir tek l•elime Kızcağızın da az kalsın ödü patl!l) 
söyliycmedcn sırt iistü yere düştü. ,·erecekti. .. <e 

lçerden çıkan adam: tşte bahçe içilldcn gelen gürüit0 

- Yezit! - diye homurdandı- tcpi:.me bu kavganın eseriydi .. 
Ye sür'atle geriye döndü. Bir lfih· 

za sonra, koltuğunun altında bir boh• iki adam bir dakika kadar birb~ 
ca tutan bir kadınla beraber dişanya !erini tarfülnr. Şehzade Mehmet P ,e 
;ıl\lı .. Kaması Iıfılfı elinde duruyordu. mağındnn yüzüğüınü çıkararak gel1 
Demin gözüne iH~miyen meçhul ad;l • uzattı: . j,lil 
mı bu sefer görmüştü. Hemen üzerine _ Arkadaş al şunu! Eğer bı~,. 
at:ldı: gün sonra bu yüzüğü efendime g 'rı' 

- Bir tane daha öyle mi? - diye ririsen bil ki nail olacağın ıniiJifı 
bağırdı- Al sana da.. pek büyük olacaktır •• 

- Aman ağam! ( Bitm~. 
Meçhul adam. can havliyle, iki eli- • 1eıı' 

ni uzatmış, onu bileğinden kavra .. Çekler nereden tUtUn aı~csdıt" 
mıştı: Çekoslavak kensuluslugun g 

- Aman ağam .. Ben onlardan de - aldığımız bir mektupta, Pr~ .. 
ğilim ! hariciye nezaretinin Çeko~laVBeO 

- Öyleyse ne arıyorsun hurada? ya rejisinin badema türkıyed ·; 
- Yahya efendiye mihman olaca• tütün satın almıyacağına ~8~ 

ğım. Davetile geldiım.. çıkan şayianın aslı olmadıgıJ• 
- Yaa ! konsolushaneye bildirdiği yaı~, 
- Si'Ze çok müleşckkiri!m .. Hayatı- maktadır. Bu haberi memnu 

mı kurtardrıuz.. Nah şurada bir mü- yetle kaydediyoruz. 
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Almanyada sihirbazlık! Kadınların saçlarının rengine bakın, 
Bir alim bir keçiyi güzel bir onların huylarını anlıyabilirsiniz ! 

gence döndürecekmiş 1 
itin içinde ay ve kalbi temiz bir genç kız 

var .. Sahne de bir dağ tepesi •• 

Tecrobede bo1onacak genç Atman kızı 
Urta Bohn 

Almanyanın en maruf llimle
rinclen doktor Erib Bobn, sihir· 
'-Zflk hakkında tetkikatile meş· 
h11rdur. Bir kaç gün evvel dok· 
t~run kızı Urta Bohn lngilterede 
uır seyahat yapmlf ve yakında 
l~pılacak miihim bir tecrübeye 
111İr çok zevatı çağırmıştır. 

Tecrübe Harz dağlarının en 
t6ksek tepesi olan Broken de 
Yapılacak ve lngiltereyle Alman· 
)•ilimleri hazır bulunacaklardır. 
1' ecrnbenin, bedritam gecesinde 
)apdmasına dikkat ediliyor. 

Bu sihirbazlık tecrilbesinin 
t~defi keçiyi, son derece giizel 
ır gence çevirmektir. 

. T ecrilbenin u:uvaffak olması 
!~il kalbi temiz bir kızın beyaz· 
-.r giyinerek hazır bulunması 

nımaş. Bu hanım kız keÇiyi 
batacak ve onun boynuna bağ• 
~Dan iplikten bir ıeritle sürük· 
Yecek ve bir daireye götilre· 

tektir. Ay semadaki bir zaviye· 
Ye vardıktan sonra keçi de git

iye başlayacak ve onun yerine 
llzel bir genç peyda olacak! 
Fakat, dört kadem irtifaında 

lan tepede beyaz elbiselerle do
acak temiz kapli güzel bir 

~nç kızı bulmak, çok mütkül 
ır itti. Mabaza doktor Bobnun 
arı aaçh, mavi güzlü kızı bu 
oln yapmayı kabul ettiğinden 
'Sele hallolunmuştur. 
Ondan evvel birkaç kız bu 

01\ yapmaya talip olmuılar, fa· 
•t tepenin son derece souk 

olmasına mebni bu maceradan 
vaz geçmişlerdir. 

Doktor Bohnun kızıysa Londra 
gazetelerine şu sözleri söylemiş
tir: «Ben bu işten korkmuyorum. 
Çilnkil bir keçinin genç ve gü· 
zel bir erkeğe döndüğünil gör· 
mek çok tuhaf olacak. Ben bu 
manzaranın heyecanını duymak 
istiyorum. Souğa mukavemet için 
içime kilrklü bir palto giyeceğim 
ve dağa çıkacağım.» 

<Deyli Meyi) gazetesi, bu tec
rübeyi kaydetmekle iktifa edi· 
yor ve neticeyi bekliyor. 

Çiçerin Yoldaş 
.Sarhoş! 

"Le Petit PariBien,, gazetesine MOIJo. 
kovadan yazılllJOr: 

Bundan bir kaç hafta evvel, 
Sovyet polisi, Moskovada tamamen 
sarhoş bir serseri tevkif etmiştir. 
Serseri karakola götürillünce 
kendisinin Çiçerin Yoldaşa f ev· 
kalide benzediği görillmilf ve 
yapılan tahkikatta, filhakika, bu 
serserinin, sabık hariciye komi· 
miseri Çiçerin olduğu anlaşıl· 
mııtır. 

' Çiçerin Yoldaş, Stalin tarafın 
dan hariciye komiserliğinden atıl
masından f evkalide muztarip ol
muş ve iyileşmez bir hastalığa 
tutulacak kadar kendisinden geç· 
miştir. Birçok kereler, küçük bir 
memuriyet talep etmişse de red
dedilmiştir. Hatta, kapıdan içeri 
sokulmaması için, nezaret nöbet· 
çilerine emirler bile verilmişti. 

Bundan fevkalade müteessir 
olan Çiçerin Yo!daf bu sefer de 
kendini alkole vermiştır. 
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uvvetkalesi gardiyanları Sabata· 
Yın sayesinde zengin olmuşlardı 

lann Sabatayı görmelerine müma.. 
t etmemiş, ve bunlar onun huzu
ağhyarak girmişlerdi. Sabatay, 

lan teskine muvaffak oldu. Haza 
Yusuf da hapse atılmamış mıydı? 
~ sonra ne olmuştu? Yusuf, ha

çakmış ve tahta yükselmişti. O 
iiyJe olacaktı. 
Sabatayın tevkif haberi lstanbula 
hlını~, yahudiler akın akın yolla• 

ce gündüz beklemıiye baslamışlardı. 
Sabatayın İstanbul hapishanesine 

yatmasından iki gün sonra zabıta onu 
istic,·aba ba~fadı. Ona sorulan sual 
şuydu: 

- Kiııns!n? Yahudilerin mesihi mi. ., 
sın. 

Cevabı dikkat ve ehemmiyetle be.1<
liyordu. 

İzmir mesihi tereddüt etmeden ce
vap verdi: 

- Ben bir din alimiyim. Beni Ku • 
düsten sadaka toplamak için gö..,der-

Kızıl saçlı kadınlar sıcak ve cömert görünmek isterler, 
sarı saçlılar kıskanç ve talili olurlar ! 

Kadınlann huyunu aaçlannın lan, ve kendilerine başka huy- nımıarın ner hislerini hemen ifa· 
renginden de anlamak mümkiin: lar izafe etmeleridir. de etmek yüzilnden bir çok milı· 
Onun için Avrupa ve Amerika· ''Kadın milıterilerimin ekseri- kililere uğradaklanm anladım. 
nın birçok yerlerinde kadınlar ai, saçlanyla meıgul olduğum za- Kızıl saçlı kadınların, en ha· 
saçlarını boyıyarak huylarının man benimle konuşurlar. Onlar ris kadınlar olduklan zannolu· 

k k b 1 la nursa da hakikat bu merkezde anlaşılmamasını, kalplerinin sır· onuşur en en on arın saç rına 

Janna ait bir büküm verilmeme- dikkat eder ve millihazalarımın değildir. Yüzlerce binlerce kızıl 
sini istiyorlar. doiru olup olmadığını mubake- saçlı kadını tetkik ettikten soma 

d · B in ı buna kani oldum. Londra gazetelerinden biri bu me e enm. en ya ız saç ann 
meseleyi şu şekilde izah ediyor: rengine değil, bir de onların gür- San aaclı kadınlar talilidirler.,. 

k ınn.n.ne, seyrekligı'"ne, bafifligıv ·ne Mister Jemsin san aaçlı kadın-
Saçlan siyah olan adınlar 5 .. Iar hakkındaki bu mnlahazasa da 

k x JO t Ji ağırlığına dikkat ederim. 
geveze, açı suz ' a eı ve parlak bir misalle aabit olm11•· 
yüksek kalpli olurlar. "Kara saç ekıeriyetle gilr ve -s 

Sarı saçlılar, sır saklarlar ve yumUfakbr. Bu çeıit saçın sahibi tuGeçenlerde lngilterede bir pi· 
kıskanç olurlar. Kadınlann en atqin mizaçlı olur. Bunlar ne yango yapılmıt ve piyangoda en 
kıskancı belki onlardır. Sanlann hissederlerse onu s&ylerler. Tec• iyi mlikifatlardan ikisini, olgun 
aşklanna da pek inanılmazmış! rilbe neticesinde bunun böyle başaklar renginde sarı saçlı iki 

Kızıl saçlı kadınlar ekseriya olduğunu ve bu kara saçlı ha· kadın kazanmıfbr. 

souk kanlı olurlar. Bunlar ta• 1 •ı h •ıba1ı• 1 • 
sarrufa riayet etmeyi ~ever, fa- ngı tere ta tı ır erın 
kat sıcak ve cömert gorünmek de 

isterler. il • ti k • ' Kadınlann saçl~a bakarak gasJDJ JS yece mıtz e 
onlann huylanna daır bu hilkDm· _ -.S 
leri veren, kadın berberi J ems • 

Tonskindir. Biltiln &mrilnD mDıteri· I "'[ _ _______ , -·------------ -
!erinin saçlarını tetkikle geçiren 
mister Jems, herhangi milşterisi
nin saçına bir gi>z atarak onua 
nelerden hoşlanmadığım hemen 
anlatıveriyor ve nadiren yanılı· 
yor. 

Onun saçlarına bakarak huy• 
larım tayin ettiği kadınlann ço
ğuda hükümlerinde isabet etti· 
ğini söylüyorlar. 
Mister Jems'e göre saçlara dikkat 
etmek, ellere bakmaktan fazla 
insanların seciyesine dair maJQ. 
mat edinmiye kifidir. Kendisi
diyorki: 

"Kadınların saçlarına bakarak 
onlann huylan, mizaçlan ve ta
biatlen hakkında bir fikir edin
dikten sonra onların saçlannı 
taramıya, kesmiyc:, düzeltmiye 
baılıyorum. Şayanı hayret bir 
nokta, kadınlardan çoğunun ken· 
di huylarını saklamıya uğraıma· 

lerin bu adama, arzusu hilafında bir 
takım payeler verdiklerine zahip ol • 
muştu. Buna rağmen Sabataym ya. 
hudıi kitlelerini tahrik eden bir adam 
olduğu apaşikardJ. Onun için bu ada
mı mahpus tuıtmak, muvafrkı masla
hattı. 

Sabatayın bütün arzusu, sadrıi
zam Köprülü Ahmet paşayJa görüş. 
mekti. 

Sabatay, sadrıazam üzerinde iyi 
bir te ir bırakmak için bütün meziyet-. 
)erinden istifade etti. Sesi ahenk tar
dı. Şahsiyeti cazipti. AraPÇaya vu -
kutu fevkaladeydi. 

Sabatay, bütün bu:tlardan istifa
de etmiş ve sadnazam üzerinde iyi bir 
tesir bırakmıştı. Bununla beraber bu 
mülakatta iki zat arasında neler de• 
veran ettiği maIUm değildi. Şu var 
ki bu mülakat neticesinde Sabatay ha
yat •nı kurtarmış ve hörmete layık bir 
mahpus muamelesi görmiye başlamış
tı. 

... lnglllz lahtelbehlrlerlnden birisi 
Evening Nevsin mevsuk ve ısalibiyettar bir menbadan istila• 

barına g&re anilmllzdeki tahdidi teslihat konferansında lngiltere 
deniz alb gemilerinin ortadan kaldınlmasma mliteallik yeni bir 
noktai nazar ileri silrecektir. Şayet diğer milletler, bu kabil ge
milerin inşasına devam edecek olurlarsa, lngiltere bu yolda di
ğer bütiln denizci milletleri geçmek için kendi deniz alb gemi
lerinin inıaahnı tacil etmek mecburiyetinde kalacakbr. 

Sabatayın taraf tarlanndaıı toplanı 
lan büyük ianeler rüşvet olaark kulla
nıldığmdan, Sabatayla arlcadaşlannm 
her gün denıiz kenarına gidip yıkanma 
na müsaad" olunuyordu. Daha son -
ra Sabatayın arzu ettiği adamlarla 
görüşmesi de aynı vesaitle temin olun
du. 

Dışarda yahudiler arasında türlü 
türlü şa);alar dolaşma.ktaydL Yahu-
diler onun hapisane içinde mucizeler 
yaptığını söylüyor ve onun yaptığı ha· 
rikalara dair, binbir Tivayet dolaşı · 
yordu. Bunlara göre Sabatay padi • 
phla görüşmek istemiş, fakat sadn• 
azam onu padişaha götüreceğine haJ>-
se atmayı istfüdaf etmi1t Sabatay 
kendisine gönderilen bütün askerleıi 
bir kaç defa mağhlp ettikten sonra 
kendi arzusile hapse girmişti. Yoksa 
Sabatayı hapse atmak kıimsenin kin 
değildi. 

YI Abidos kalesine nakletmeyi muva• 
fık gördü. 

Rivayete göre bu sırada yahudiler 
Sabatayın serbest kalmasını tenUa 
için yüz bin altın toplamışlar, bmıu 
sadnizama hediye etmek :istem.itler, 
Sadnazam da Sabatayı serbets bırşk· 
mayı kabul etmiş, fakat Sabatay ra
zı olmam:ştı. O da Abidosa gönde

rilmiş ve ) ah udilerin esk.l MIB1rdan 

halaslannın gününe müsadif olan l( 

nisanda yola çıkmıştı. Fakat Sabat:ı
yı Abidos'a göndermek bir fayda ver• 
medi. Çü~ü taraftarlan alan akm 
oraya gidiyor ve onunla görüşüyorlar· 
dı. Vaziyet onun faaliyetini tahdU 
etmekten çok uzaktı. Yahudiler Abi
dos'u.n adını da değiştirmişler ve ona 

l\ligdal yani (Kunet kalesi) demiye 
ve burasını bir kabe gibi tavafa 
başlamışlardı. 

dökWerek mesihi görmiye çıkmış.. 
l'dı. Hükt1met bir kargaşalığa ma
Ollftak içm, mevkuflarm lstanbu • 
tizlke getirilmelerini emretmiş, 

bu şekilde hareket ederek Sa-
diler. Başka hiç bir şey değilim! Sadrnizamla vuku bulan mülaıkattan 

Sabatay, kendisini hapisaaede zi
yaret eden yahudilerin hepsine de te
selli veriyor ve Hazreti Yusuf un ma · 
kamında bulunduğunu temin ediyor• 
du. 

İstanbul, lzmir, Venedik, Ham• 
burg, Ameterdam, Lezhorn ve sair 
yerlerden akın akm gelen yahudi he
yetleri Ab'dosa çıkıyor ve S ha.tayla 11 lstan bula götürmüş ve onu tev• 

Deye yatıl"lltıŞtL 
'tesihin lstanbula muvasalat ha -
• gizli kalamazdı. Yahudiler, ~ 

il hapishanede yattığmı anlamışlar 
-.Wıane etrafında dolapya, ge-

Sabatay, yalan söylüyordu. Ken• sonra Sabataya hapisa.nenin iyi bir c-
disi telidf olunduğu andan itibaren 
düşünmüş, düşünmüş ve bu hattı ha
reketi takibe karar vermişti. 

Sabatay, mesihliğini inkar etmek· 
te o kadar ısrar etti ki onu istintak e
den de tereddüde düşmüş n yahudi-

dası verilmiş, sonra onun katibi ve 
müsteşarı Prinoya da onun yanı ba • 
şında bir oda tahsis olunmuştu. 

Sabatay, burada tab bir riyazet 
içinde ya: ıyor namaz ve oruçla vakit 
ıeçiriyordu. 

görüşüyordu. Bunlar, Sabatayı gör-

Köprülü Ahmet paşa, Sabatayla mek yolunda her fedakarlığa katlan· 
adamlal\:nın yahudilerle fazla temas dıklan iç'n onun gardiyanlan Wret 
ettrklerhti ve onlar üzermde tesirat servet sahibi olmuşlardı. 

yaptıklarını gördükten sonra Sabata- (BitmedlJ 
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iktisadi Buhranın 
Yeni 
Bir Safhası 

Londra - Paris 
M. Makdonald - Laval mUlikab 
Fransız bank4!1rlerinln içtima• 

ından sonra olacak 

Neşriyatımızı 
Tekzip Eden 
Kimdir? 

Par.is, 29 (A.A.) -1\L Mac Donald 
L Başmakalemizden mabaat ] [ Ust taraf1 l inci sayfada ] m 1\1. Lavali davet etmiş olduğu hak .. 

Fransaya da bu hastalığın sirayet ikıdaki haber, gazetelerin uzun uzun mizeithal ettiklerini, bu münasebetle 

etmesi.ne sebep olmuştur Nı·ha· d'kk 1 . ticarethanenin rüsumla beraber (800) nazarı ı ·at erıni celbetmektedir. bin lira ceza vermesi icap ettiğini yaz-
yet birkaç sene içerisinde Fran- l\latbuatın bütün bir kısmı, bu hu• mıştr. Bu haber üzerine gerek mev-
sadaki işsizlerin miktarı yü:ıbin- susta Fransız hükumetince neşredilen zuu bahis ticarethanede, gerek güm_ 
leri geçmiş, hatta milyona bile ve ya]nrz kat'i bir davetin rukuunu rülc idaresinde tahkikat yaptık ve ha-
yaklaşmıştır. Bundan yedi sekiz tekzip eden tebliğin sarahatini kaydey <lisenin tamamen asılsız olduğu neti-
ay evvel Avrupa tetkik komis· leme.1'.te ve bu tebliğin M. Mac Do - cesine vanldr. Fllhakika bu haberin 
yonunda memleketlerinde buh. nald'in 1\.1. Lavale gönderdiği muhte- intişan üzerine gümrük idaresi de 

d F 
mel bulunan mektupta zımnen işaret tetkikat yapmış ve aynı neticeye var .. 

ran olmadığını Han e en rans1z · mıs'-r. Karakçılık yaptıg~ı ı"ddı·a edı·-
edılen atiyen bir davetin vukuu imka- Jw :ı -

murahhaslarının o magrurane len ticarethane bu haberi neşreden ga-
nmı izale etmemekte olduğu kanaati .. 

beyanatlarile bu suretle badisa- ni izhar eylemektedrrler. zete aleyhine musanna neşriyat dava-
tın tekzibine ugv ramıştır. sı ikamesine karar vermiştir.,, 

Le l\latin gazetesi, diğer taraf tan 
Cihan iktısadi buhranının ar- el b Aradan bir müddet geçmesine rağ .. 

m du uın ne zımnen ne sarahaten men bu tekzip üzerine avdet edişimiz 
zcttiği bu yeni vaziyet derhal hiç bir muhtemel daveti ihtiva etm('w sebebı:;iz değildir. Bu sebep, bilhassa 
nazarı dikkate alınmak lazımge- mekte olduğunu te)'it etmektedir. (Vakıt} neşriyatını tekz.ip için (Cüm-
len bir hadisedir. Türk parası l?ransız hükumetinin tamirat hak- huriyet) refikimizin muharriıine sa-
esasen karşılığı altın olan bir kıncJaki noktai nazarı Bale mütahas- lfthiyet veren gümrük amirinin şah .. 
para değildir. Sadece memleke- srslar komitesinin kararlarmı:n bazı sım tanuuak Jıilıum gelmi,ş olmasıd1r. 
tin itibarına ve iktısadi ihtiyacı· noktalarının tetkik ve tevsik edilmiye Çünkü bizim tetıkikatımız binlerce t,on 

ihtiyaç gösterilmesi hasebile; heniiz petrol kaçakçılığı yaptığı hakkl'nda 
na tekabül eden bir tedavül va- kat'i surette tesbit edilmemiştir. vaki olan ihbar üzerine açılmış olan 
sıtasıdır. Bununla beraber hükii- F ta.hki'•at henüz rnuaIIak bir vazi.vette ransız hükumeti diğer taraftan, " 
met ithalatla ihracatı tevazun et· Berlin bangerlcri içtimamın neticesi· olduğunu gösteriyor ve bu işin içinde 
tirmek, bu suretle harice borç· ui beklemek arzusundadır. bir takım kimselerin sui istimalleri 
lanmamak için kontenjan usulü- Londra ve Paris arasındaki mükft.. bulunduğunda şüphe veren bazı deJil" 
nfi tatbika başlamıştır. Bu iti- lemeler de ancak bu zamandan sonra tere ele tesadüf ediliyor. Eğer (Cüm • 

b J d b b
. J başlıyacaktır. huriyet) muhbirine bu t~da bir tek. 

ar a orta a ınü im ır mese e zip salahiyeti vermiş bir gü.mrük ami-
yoktur. Ancak düşünülecek bir Londra, 29 (A.A.) - İngiliz diplo• rl yoksa o vakit refikimizin muhbiri 
cihet v.:ır: Türk parasının kayme· ınasj mabafili, 1\1. Mac Donald ta.ra· taraf.ıından maksadı mahsusla iğfal e· 

fından tamirat meselesi hakkında M. 
tini sabit bir vazıyette muhafaza dilmiş olduğu anlaşılacaktır. Bu 

Laval'e gönderilmiş olan mektubun ı k ı · d f'k" · · ı· ·b t etmek bir taraftan memleket için a ·c u· e re 1 ımızm e.msa. ıne ı re o-
hun elan on iki giin evvel irsal edilmi~ ı k k'ld hl · · hakk d b' e 

IUzumlu bir tedbir olmakla bera- aca şe ı e mu mı · ·rn a ır c · 
<.ılcluğunu tasrih etmektedir. Mektu • za tertip etmesi lazıım gelecektir, 

ber tasarrufları muhafazaya va- Lun metni hakkında hiç bir şey söylen· Binaenaleyh biz burada (Cü·mhu -
sıta olduğu için tedavül saha- memekteyse ele muhteviyatmın ahval ı;yet) refikimize soruyoruz: 
sın da o?an para miktarının tena- 'te vukuat icap ettifö takdirde iki hii. ıe..12.931 tarihli nüshCl8ında (Va .. 
kusuna sebep olur. Esasen kağıt Hınıet adamı arru::ın:b btr mülalrnt i:· kıt) ın neşriyatını kastederek yaptığı 
paramızın miktarı ihtiyaçtan az· ra edilebileceğini ifru:le eder bir şe~ı:il· tekzip te ısrar ediyor mu? Ediyorsa 
dır. Bu miktar bütçemizin üçte de olduğu zannedilmektedir. bu tekzip salcilıiyeti kendi.sine nerede.n 

verUiyor? Yok ısrar etmiyorsa (Va-
ikisini bile bulamıyor. Fazla ola- İ 400 fl~O. 000 kıt) rn neşriyatı hakkında yapılan o 
-k 1 üh' b' k ' '~üu, b •.. para arın m ım ır ısmı tekzip kimin tarafından yazılmı, u -

kasalarda mahpus bir halde bu- Amerika 1932 de işslı:lerlne ba lunuyor'? 
lunuyor. Bundan dolayı piyasada kadar para vermi!.fe mecbur Zannediyoruz ki refikimize bu tarz .. 
parasızlıktan dolayı büyük bir Va§ington, 2' (A.A.) _ NevyorJ\ da a~ık bir sual sormrya hakkımız var• 

k t k·ı· B k t k umuımt hayır ve muavenet t ...... "füiatr dır. Çilnkü rnevzuıı bahis meselede 
Sı ın ı çe ı ıyor. u sı ın 1 re- ~,... (Vakıt)a isnat edilen bir musanna ncş 
dinin daralmasına sebep oluyor. kAtibi 1\1, Hutson ayan mec1isi eneli. riya.t yapnırş olmak ithamı bulunmak .. 
Kredinin daralması da mevcut meni huzurunda işsizlik vazisetini tet. tadır. 
m .. şkülltı arttırıyo. kik ederken milyonlarca insanın açlık Yalnız burada bir nokta üzerine, 

O halde acaba mevcut olan ht•yulası tarafından tehdit edilmekte daha ınazarı dikkati celbetmek istiyo-

bu kredi mUşkülibnı bertaraf olduklarını beyan ebniştir. ruz: (Cümhuriyet) refikimizin yazıla-
Şikago muse'·i muavenet işleri mü.. rmda (Vakıt) m neşriyatı üzerine 

etmek için hiç bir tedbir yok dürü M. Goldsmith Şikagoaaki işsiı.- gümriik idaresinin tetkikat yaptığı 
mudur? Je.r miktarının şimdi 62-i bin klşiye bar ve hadisenin asılsız olduğu neticesine 

Fikrimizce bu yolda hatıra Hğ olduğunu ve hükumetin 1932 sene- varrldığı kaydediliyor. Refikimİ'l.in 
gelecek tedbirlerin birincisi dün sinde i§Sizliğe çare bulmak maksadHe bu tekzibi (Vakıt) m neşıiyatından 
de yazdığımız veçhile gümUş 6 nra 700 milyon dolar sarfetmiye bir gün sonra \'aki olduğuna göre doğ· 
para basmak, memleketimiıde mecbur olacağını söylemiştir. ru.su gtimrük idaresinin böyle bir ha .. 

gümu"q halı.nde mevcut servetle- ("'ak B . . 1 b" i diseyi bir gün içinde talıkik edip nıetl• 
.., l' ıt - u ışsız ere ız m para.. ce almış olduğunu gösteriyor ki ade· 

re hakiki kiymetile piyasada mrzla Amer:lka hiikftmeti aşağr yuka... ta ~nanılamı:racak bir sürat elemektir, 
tedavül imkanını vermektir, Bu- rı ayda 250 lira. yere~ek demektir. Ve silratin bu derecesi karşısında hi-
günkü milli paramız mahduttur. Znvnllı işsizleri:) zim i~in hayret etmemek miimkün de· 

Bunun üzerinde bir enfJasyon 1 izar ğild_iı_··-----------
kimıeni hatırına bite gelmiyor. "Gece yarısından sonra,, tefrika - Başı Boş 
Gelmemesi de doğrudur. O halde mız, yazımızm çokluğuna mebni bu -

dahili krediye kifayet etmemesi gün dercedilemedi. Okuyucularımız• Lokomotif 
memleketirnizde ecnebi dövizinin dan özür dileriz. Vagonları blrakıp 

tedavulüyle anlaşılan para nok- .. ---------,--..! yoluna devam etmiş 
ırhıını neyle telafi edecegiz? He- ı GU il Muhtırası M b 
le ecnebi dövizlerinin miktarını D D Fransa' da Moıı arsan şe ri 

ile Sen Sever şehri arasında buğünkü gibi tüphe altında kal- ,._ ___________ _ 

dıkca onunla dahilde iş görmek Takvim-Çarşanba 30 l\anunucvnl işliyen tren garıp bir macera 
tehiikesi pek açık bir hakikat 12 inci ıı\ ı 9.31 19 Şaban l 350 Senenin geçirmiştir. Yarı yola gelince, 
değilmidir? geçen l!;iıı lcr·i · 359 kalan ,;ünler- 2 vagonlarda bulunan yolcular 

GUneş - l)cı~:ıışu: 7.18 l'anşı 16,41 trenin yavaşladığını, sonra da 
işte bu vaz'ıyeti düşünerek Namaz vakitleri - Sabah 5 48 d l . b 

(!f.!ikbalde beynelmilel mübadele urcuğunu görmüş er, inıp a· 
""' O 0 lc : ı 2.8 : ikindi 14 29 ı\k~nm ı 6 5 l kınca, kendilerinin Allabın km 

ölçüsü ne olursa olsun her ibti- y nt 1 t 8 20 ımsak 5.30 d k 
male karşı hazırlıklı bulunmak Konferanslar - Bugiın ı:rkck ortasında, yapayalnız kal ı !arını 
itin abvalihazıra içinde en eyi mu:ıllim rnektebindl' Izmir mu:ılJimlerln görmüşlerdir. Lokomotife gelince 
şekil olan ( Bimeta lizm) esasını den Mustafa Rahmi bey tarafından herhangi sebeptense, vagonlardan 
kabul ederek gümüş parayı da l\lektebin içtimai tckamüldeki rolü ayrılarak yoluna devam etmiştir. 
mübadele vasıtası vapmaktır. mevzu altında bir konlerans verilecektir. işin tahafı, makinist, lokomo· 

Memleketimizde ne kadar sarf, dolayısile külçe veya eşya şek- lifin vagonlardan ayrıldığını fark 
istifılek ve ihraç edilmiş olsa da tindeki gümüşlerini satmak isti- etmemiş ve ilerlemekte devam 
asırların biriktirdiği gümi!şlerin yenler seve seve gelirler, bu etmiştir. 
hAIA kırıntıları vardır. Ve bu madenleri bastırırlar, bu suretle Etrafta ne bir ev, ne de ba-
kırınhlar ihmal edilecek miktar· basılacak paralar tabii dahili rmacak bir yer olmadığı için, 
dan fazla olduğu da şüphesizdir. krediyi genişletecektir, fakat yolcular vagonlara binip bekle-
0 halde niçin bu madenlerden haricin hakiki fiatı üstündeki mek mecburiyetinde kalmışlar, 
bu..n°\on istifade etmiyelim? 1 · 1 k . . bir, iki ınt geçmiş, gece ve 

6..... gümüş erın mem e ete gırmesıne 
Eger giımüş para için muay· meydan yerilmiyecek, aynı :ı:a- souk basmıştır. Neden sonra lo-

yen tipJer tesbit ediJir, Hükü- manda bugünkü kagıt paramızm komotif jstasyona gelmiş ve 
metçe çok ufak bir masraf mu· mevcut salabeti de muhafaza orada, vagonludan ayrıldığı an-
kabilinde gümüs para basmak edilmiş olacaktır. laşılınca, geri gönderilmiş ve 
usulü kabul olunursa zaruret .Jte.J\Hıet .A.&UH. trende istasyona getirilmiştir. 

Yazan: Bir kaç gün 
Theodor Zenci Cel 1 de~am ede· 
Dresır • celt beye· 

Nakle· canlı bir 
den: fa flikftye 

Kızın babası, kat'ı adımlar la kapıy 
yaklaştı, yumruklamıya başladı .• 

-6-
BiRiNCi KISIIJJLARIN HULASASI 

Amerikalı gazeteci Davies, bir g<~nç 

kıza taarruz eden bir zencinin linç C• 

dilmek istenüdiğini haber alıyor, talr
kika gidiyor. Zenci tevkif e<lilnıiştir 

ve Şerif onu el"İne hapsetmişti. Ertesi 
sabah hapi.saneye teslim edecektir. 
Zira luiclise bir köyde eereyan ediyor. 
Şehir uzaktır. Köylüler, Şerifirı elin
den zenciyi alma/; için lıii.cum ediyor
lar. !Jluvaffak olanuyorlar. l?enç 
kızın babasını bulup tekrar /ıücum(l 
teşebbüs ediyorlar: 

Saat 11 e doğru, iki arkadasın ar· 
tık her şeyin, hiç olmazsa bu gece i~in, 
btttiğine kanaat getirdikleri, blitün 
rşrkların sönerek kö.:riin üstüne temiz 
yazlara ve kırlara mahsus tam bir &Ü• 

kut çöktüğü zaman hafif bir nal se
si, dört nala sürülen bir mrfrezeıtin 
geli~ini haber verdi. Se~, postanenin 
arka tarafından, yani şimali garbi • 
den geliyordu. 

Bu sesi duyunca telgmfçr \'e Da· 
vies kalktılar. !kisi de dışarı çıkıp ku
lak kabarttılar. Ses yaklaşıyor ,.e 
gittikçe büyüyordu. Telgrafçı: 

- Belki Şerife imdat geliyor, fa• 
ıkat .zannetmem, dedi, bugün CJayton· 
a a.ltr defa telgraf çektim, Fakat geıl • 
se]er bile bu taraftan gemezler, bu 
yol değil. 

Davies keneli kendine sinirili sinir-
li düşündii: 

- işte, dedi, yazıya tekrar bir şey 
fütve etmek icap edecek. 

Halbuki artık bu işin bitmesini ne 
kadar istiyordu. Şimdi artık tamamen 
hissediyordu ki linç ,·ak'aları feci bir 
şeydir. Niçin insanlar böyle işler yap
makta inat ediyorlardı. ne diye kanu• 
nu bizzat ellerine alıp tathika kalkışı
yorlardı - o kanun ki, bu dakikada 
olduğu kadar ona hiç bir zaman bu 
derece hörmct%ar olmamıştı - bu 
çok ''ah ; ve kanlı bir haı·eketti. 

Karanlıklarda büzülnt-üş zencinin. 
ve sinirleri gerilmiş ve vazifesini yap .. 
mak, esirin~ muhafaza etme!< için da
ima tetik üstünde bulunan Şerifin 
hali h<>f' bir hal değildi. Doğrusu, ya
pılan ctnayet f ecidi; fakat ne diye kn• 
nunun tabii seyrmi takip etmesine 
müdahale ediyorlardı'! Bu doğru de • 
ğildi. Adalet bu tarzda meseleleri hal
letmek içiın kafi derecede kuvvetliydi. 

Telgrafçı düşilnceJi bir tavurla: 
- Evet. dedi, tekrar geliyorlar. 
Davie.s'le telgrafçı, gözlerİ!ni, git• 

ti.kce büyüyen gürültünün geldiği ta -
rafa dikıni~lerdi. 

:..... Bunun Claytondan gelen imdat 
olmamasından pek korkuyorum. 

Gazeteci cevap Yerdi: 
- Ben de öyle ... Hakkınız var zanM 

nediyorum .. 
Bir his, gazeteciye yeni hadisele -

rin olıu:ağmı bildiriyordu. 
- A ... lşte 

- Hey, diye bağırdı, içerde 
yok mu? 

- Ne var? Ne i~tiyorsunud 
- Zenciyi! 
-Alamazsınız, demin de söyled 
- Ya verirsiniz, yahut kapıyı kI 

rarrm. 
- Eger bunu yaparsanız, netid 

den siz mcs'ulsunuz. Ben siz.i tanı 
Whitaker, siz de beni tanırsınız" B 
çemden çrkmak için size iki dakıik 
müsaade veriyorum .. 

- Ben de zenciyıi dstediflıml tek 
rar ediyorum. 

lçerden, vakur bir ses duyuldu: 
- Eğer bahçemden çıkmazsa.il 

ateş ediyorum. Bir, iJd ... 
İhtiyar, biraz geri çekildL H 

lmğırdı: 

- Dıaşn çık, Matthews! Bu sel 
a.rtık zenciyi vermelisin, onu alına 
dan dönmiyeceğiz. 

Sanki halka karşı tahakkümünd 
eminmiş gibi, kapı yavaş yavaş açıl 
dı. Elinde çifte, iri bir gölge gö~nd 

Şeııif etrafını sakin bir bakJ'1 
süzdü. Bu halkı bir defa mat etmİŞ 
Niçin bir daha :rapamıyacaktı. Son 
ihtiyara, bir dosta hitap eder gibi: 

- Morgan, dedi, alamazsınız, it 
nuna mugayirdir. Siz de bttnu beıd 
kadar biliyorsunuz. 

- Kanun bana vız gelir ... Ben 
ciyi istiyorum. 

- l\torgan size tekrar ederiıın 
onu size veremem. Kanuna muga 
dir. Gecen·n bu saatinde gelip patı! 
tı etmemeniz lfızrm geldiğini de 
aH\ biliyorsunuz. 

lhti)ar bir adım ilerliyerek: 
- O halde, dedi, siz vermez.s 

ben girip nlırmı. 
Şerif haykıırarak silahını kaldırd 
- Geri. Yoksa ateş ederi•m. 
Harekete geçer gibi görünen y,e,l 

durmuştu. Serif, sanki teh1ike be'ı'f;li 
raf eddlmiş gibi si1ahrnı indirdi, ...a 
komşusuna serzin~şte bulunurmuş 5" 

bi bir sesle de\'am etti: 
- Utanmalısınız, dedi, kanun 1 

le:> hinde hareket etmiye kalkışması 
dan utanmalısınız. 

Müstehzi bir ses sordu: 
- Peki ama zenci, kanun 

ne hareket etmedi mi? 
- Kanun da işte bunun için oııı 

cezalandıracaktır. 
ihtiyar: 
- Matthews, bu alçağı bize ,,er, 

şını helıidan kurtarm1ş olursun. 

- Morgan, sizinJe münakaşa. ~ 
biliıim. Size onu alamıyacağmııı s" 
Jedim. lşte bu :k"'adar. Eğer lcan d"' 
düğünü isterseniz, pek ala. Fakat 
ra bana çatmıya kalkmayın .. llk 'f 
taşmak istiyeni Yururum. 

(Bitmedi) 
~~~~~~-~~~~~~ 

-BORSA 
Davies sözünıü bitirmemişti ki, kö-· li---------.-~~r-:'~:;;ııı 

yün yegdne yolunda bir sürii atl·lar 19 K.evvcl 931 ~ Açıldı 
göründü. Jack Whitaker'le sakallı ye 
ondan daha yaşlı bir adam. önde geli· Kambiyo 

hancız l'ranıı;ı I~ 
yorlardı. Telgrafçı: 

- İşte .Jack, dedi, yamncla gelen 1 lngiliz lira~ı 1'r 
M · ı .r. mu kahili f)rı'ar 

de babasıdır. ihtiyar kızınca ifrit ke-
silir. Artrk şimdi, muhakkak ki Mr 
şey olacak. 

Davıies kendisi telgı·af çekmekle 
meşgulken, yeni hadiselerin vuku bu'• 
duğunu anlanuştr. Herhalde çocuı~, 

köye dönmüş, babasınr bulmuş 'e be· 
raber dönmüşlerdi. 

Köy yeni baştan uyanmış 'e he,> C• 

canJanmıştr. Pencerelerde tekı·ar H;ı' -
lar göriindü. Ay ışığında, Davies sii. 
,-ariler amı-;ında, gündüzki adamlar •

1 
dan bir kaçını tanıdı. Fakat bunlar
dan başka bir çok yenj simalar daha 
vardı. Bilhassa ihtiyar sayanı dikkat-! 
tı, Güçlü, kuvvetli, kıranta bir adam
dı. Görünüşe nazaran bir demirci h,ı. 

Ji \•ardr. Telgrafçı, gazeteci) e: 
- ihtiyarı gözden ka~ırma, dedi. 

.. ... 

,, .. 

1 ireı 

1 e1 a 
nrahlT 1 

15. l rank 
1 e\ n 
1 or rı 

Kı•ron 

~ lllnıı 
l'euta 
'\ , rk 
7. lo•ı 

1 cnı:i'I 

1 eı 
ı 1 ürk lırıı ~ı ı ı ı nar 

ı en one ı.: ıırıı 

Nukut 
l!O h.ın k [hansrz 168 

ı l<ter1ln in •111 1. ı 720 
ı Dolar ( J\ nıcrlkl 210 

20 Ll ret r lıal ya 215 

İhtiyar, kat'i adımlarla Şerifin e • BORSA HARiCi 
vinin bahçesine girmi;?, kapıyı vurmuş. Altın 9~~ ı g~~l 
tu. lçerden birisi perdeyi kaldırarak Mecidh·c .., ., 
dışarı baktı. İhtiyar, tekrar kapıyı vu~ Bankonot 23 2S 

rara.k: !.•------------
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, 3. K. o. Sa. Al. Ko. dan 1 ~ahkeme ve icra lllnları 1 Meşhur boksör 
llblae dolabında neler, neler 

varmı'? 

, Dünyanın sabık orta sıklet 
tampiyoou Mikey Woker aley
hinde sabık zeveesi tarafından 
açılan nafaka davası, bu boksö
rün nasıl yaıadığını ortaya çıkar
mıştır. Madam Wokerin koca
ıınC:an istediği, iki çocuğunu 
yaşatmak için 25,000 Dolar na
faka bağlanmasıdır. 
Madamın mahkemede verdiği 

ifadeye göre sabık boks şam-
piyonunun elbise dolabmda şun
lar vardtr: 

Her biri 25 Sterlin bedel mu
kabilinde yapılmış 31 kat kos· 
tüm. 

Her biri 30 Sterlin bedel mu-
kabilinde yapılmış 13 palto. 

Her biri 13 Sterline yapılmış 
ınüt\!addit pantalonlar. 

Hırk yelek. 
Dört kat gece elbisesi. 
H~r biri iki buçuk lngiliz lira-

111 a yaptm!mış kırk gömlek. 
On altı çift ayak kabı. 
iki çıft çizme. 
iki sihndir şapka. 
Bundan baş <a yüzükle, mcı 

iğneler, elmas düğmeler ve 180 
Sterlin kıymetinde bir kol saati. 

Madamın iddiasın" göre Mi
key herkese karşı cömert oldu
ğu halde çocuklarına karşı öyle 
deö-ildir. 

Muhteris kız 
Sevglllslnln dudaklar1nı öper

ken tabancasını cıkardı ... 

Parisin zengin iş adamlarm· 
dan M. Therynin kızı Raşe], na
dir tesadüf edilir ihtiras 't'ıtk'a• 
larmdan birinin kahramanı ol
muştur. 

Matmazel Raşel, sevgilisini öl
dürmekle maz.nundur onun sev
diği adam F rnand Hörtör na· 
mında bir musikişinastı ve kark 
iki yaşındaydı. Onunla onu se• 
ven kız arasında tam yirmi yaş 
fark var. 

Raşel, sinema meraklısı, bir 
sevda kızıydı. Kendisi san'atkirı 
sevmiş ve onun etrafında başka 
bir kadın gördükçe onu kıskan
mıya başlamıştı. 

Bir gün, Raıel, sevdiği adamı 
bir gezintiye davet eder, ve 

otomobilde giderken bilhassa 
bir kadını çok kıskandığını söy· 
ler. San'atkir ona: «iyi 2ma, 

ben hem seni, hem de onu se· 
viyorum. Şayet onu sevmemden 
memnun değilsen ayrılalım " der. 

~---;~,~.;r~;~cl 
Klrahk hane - Beşiktaş ha~fınn 

basmacı Karebet 4 oda elektrik tcrkoş 

25 lira. (2249) 

MUtehassıs bafiçevan - Mil· 
tebassıs bağçevanım. lstanbul \'eya. An· 
kara civannda bir bağçede müşterek ça· 
Jışmak istiyorum. Alakadarların adresime 

müracaatları. (2224) 

Lira 
6000 
1500 
3500 
2500 

Balgarlstanda Sofyada .. Elektrik,. 

kahvesinde Stoen Cagalof 

Oda Semti Nevi 
8 Gaıatas:ıray Kargir 
3 Eyüp 
5 Fatih " 
5 !\loda Ahşap 

l\lcrkez acent:ısı: Galntıı köprü b:ışı H. 2362 
Şube A. Sirkeci Mühiırdarıade ban 2. 2740 

Trabzon Postası 

(ANKARA) 31 klnunuev

vel Perşembe 17 de. 

Mersin Po•t••• 
(KONYA) 1 Kanunusani Cu· 

ma 1 O da Galata Rıhbmıodan 

kalkarlar. 

Çatalca müstahkem mevk,j kıtaatı lstanbul 4 üncü icra lllcmurluğu 
iç.in un pazarllkla alınacaktır. lhale- dan: 
si 30 - 12 - 931 tarih çarpmba günü Tamamına 4 ~S lira kıymet takdi 
saat 16 da komisyonumuzda yapıla· edilen SuHan Ahmefte alemdar M 
caktır. Taliplerin şartnamesini al · hallesinde Yerehatnn c.'ldde ve soka 
mak üzere her gün ve pazarlığa işti • ğmda eski 17 yeni 15 No. lu bahçe. 
ra.k edeceklerin de vakti muayycnin • hanenin yan ı açık artnmıya ,.az edı 
de komisyonumuza müracaatlaııı. miş olup 2- 1 - 932 Tarihinde 

(671) (4584) namesi divan haneye talik olunacak 

• • • 
K. O. Ye Birinci fırf(a He Çatalca 

milstahkem mevkffnfn kuru Uzüm ih· 

tiyaçlan ayrı ayn şartnamelerle pa • 
zarhkla alınacaktır. ihalesi 4 -1 -
932 tarih pazartesi günü saat ı:; - 16 
da komisyonumuzda yapıle.ca.ktırr. Ta· 
]iplerin şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayeninde komi.eoynumuuı 
müracaatları. (675) (4605) 

Çatalca müstahkem me,·kiin ihtiya-
cı olan odun müteahhit nam hesabına 

pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 2 - 1 

-932 tarih cumartesi günü saat 16 da 
komisyonumuzda yapılacaktır. Talip. 
)erin şartnamesini almak üzere her 

gün Ye pazarlığa iştirak etmek isti • 
yenlerin de vakti muayyeninde komis
yonumuza müracaatları. (676) (4606) 

• • • 

tır. 31 - 1 - 932 Tarihine müsadi 
pazar Günü saat H ten itibaren lstan 
bul 4 üncü lcra d:ıire~ inde satılacak 
trr. Artarmıya iştirak 'için yüzde yed 
teminat alnır. Müterakim yerğiler il 
belediye, ı-esimleri vakıf icaresi miiş 
teriye aittir. 

lcra ve iflas !kanununun 119 unc 
maddesine tevfikan haklan tapu sicil 
}erile sabit olmıyan ipotekli ala.cak'h 
Jar ile diğer a.Jakadaranm 'e irtif 
hakkı sahiplerinin bu haklarmı l1usu 
siyle faiz n masarif e dair olan iddi 
Jarmı ilfın tarihinden itibaren (20) 
gün içinde evrakı rnüsbitelerile bildir
meleri lazımdrr. AIJcsi halde haklan 
tapu sicillerile sabit olmıyan satış b 
de.linin paylaşmasından hariç kalır 
Jar. Alakadarlann i bu maddei ka
nuniye ahkamına ~öre tefiki hareket 
etmeleri ve daha fazla mali'imat al• 

' 1'..l mak istiyenlerin 931 - 33 Dosya. .ı, u• 
marasile memuri}etimize müracaat-
Jan ilfın olunur, (22 ) 

Mudanyadaki krtaatrn ihtiyacı o- --------------:-
lan (20,000) kilo arpanın aleni müna· /stanbul dördi;n ii icra menıurlu-
kasası 17 - 1 - 932 pazar gUnti saat ğundan: 
15 de Bursa me.rkez krtaatı ile mUesse- Fatma mevhibe hlln mile Ali müc
~tmm ihtiyacı olan (340,000) kilo ar· teba. beyiin Etem bcy<len borç alddcla• 
nın da yüz yetmişer bin kilo olmak ü- n paraya: mukabil b"rincl derecede 
rere ayn ayrı şartnamelerle kapalr birinci sıra 11umarru le ipotek kayderı 
zrafla münakasası biri saat on beş bu· Üsküdar halen: Kartal kn7J1Sinm so • 

eoksör Mikey, verdiği ifadede 
karısıodan para esirgemediğ'ni 
ve ona kırk bin isterlin verdiği
ni söylemişt r. 

Raşel, bu cevaptan memnun 
olmuş gibi görllnUr. Fakat bir 
lahza sonra birdenbire ıevgiliıi
nin boynuna sarılır ve onu öp
m1ye başlar. Raşel dudakları 

sevgilisinin suratı iizerinde do
laşırken bir elile tabancasını 

çıkarır, onun boğazına dayar ve 
ateş eder. 

._ _____________ çukta ikincisi de on altıda Borsada Frı· yanlık karyesinde ii Jrudar caddesin -

TeşekkUr 

.Mahkerl'P: kararını VE'recek. 

Poke ve tÇki 
Mv.;\telii1ı1ı bir Amerikalı 

karısile nasıl barışır? 
Şi\n~oda garip lıir knn koca dava•I 

sı vuku bu!muştur. Madam Dn\'id 
namında b:r lmdrn kocn:.mın ayyaşl:·I 
&'lndan ,.e J,umnrb:ızhğından şik:iyet 
~erek mahkemeye mfüacaat etmiş ve 
koca ından bo :ınmak istemiştir. llfı· 

San'atkir Hörtör bir anda 
ölmüştür. 

Matmazel Raşel, gayrı kabili 
şifa veremden mustarip olduğu 

için mahkeme, idam hllkmil verse 
bile kızın hükmü infaz olunma
dan öleceğini nazara itibare ala· 
rak onu iki sene hapse, 12,000 
frank nakdi cezaya ve hapis 
cezasının da teciline karar ver

Validemin, dokuı yaşımdan 
beri bana hem analık, hem ba-

balık eden bu rnubarek kadının, 
ebedi gaybubetinden mütevellit 

teessürlere iştirak ve merhumeyi 

m,edfenine kadar teşyi lütfuoda 

bulunan zavata şükran ve min· 
netdarlığımın arz ve takdimine 

muhterem gazetenizin delaletini 
rica ederim efendim. (2267) 

Avukat Necati 
kını dayayı rüyet ettikten sonra 1\-lis· -------------------••W ________ _ 
te .. Davi-tll~ karı m•n banştırmanın i K R A M 1 Y E L 1 

miştir. 

ll'ür•kiin olduğunu görmii~ ve iki ta• 
taf ara...crında şu c~nslan karalastır- Emniyet Çayını 
lltr~tır: Arayınız 

1-M~terDarld, haf~da ~lnız ~--~---~-·~---~---------~---~ hır gece poker oymyacak. 
2 - Mister David, poker oynadığr 

R'cce Uç kadeh fckj içecek. 
J - Mister Da,·id. poker masasına 

oturduğu zaman yamnda münebbihli 
bir saat bulunduracak ,., saat 11,45 tc 
ti! çaldığı 1.aman poker masasından 
derhal aynlaralt e,;ne gidece'•· 

Madam Dayid, bu ~rait dairesin
d kocasile banşma.yı \'e onunla ya
§an~yf' kabul eder, ,madam David de 
it"raz etmirerek bu şeraiti h"abul et· 
"1 inin nişane.si olnrak karısını öper. 

Tam bu sırada Davidin aklına şu 
»lo'<ta gelir ve hakime clöner: 

- Hfıldm efendi! Saat 11.45 i çaldı• 
lı 7.nman ben poker masa ından ayrı 
la~ğım. Fnkat arlmdaşhrrm bırak
l!f .. l:ırsn ne yapacnğrrn? 

liitklm bu mü~külü de hallederek 
der 1,1: • 

- Ben s:ına verdiğim hükmü11 su
l'~tfnı veririm. Sen de bir itirnz ed~n 
01ursa hill;:mü ona gü~tcı ir ,.e e\•ine 
ır · e ,. 

•~eısefe cemiyeti 
Hayriye lisesinde bir 'Felsefe 

t(f1iyeti,, kurulmuştur. Cemiyet 
'-ıy~ss'sleri dün akşam müderris 
'1ustafa Şekip beyin ıiyasetinde 
toplanarak cemiyete ait bazı e
'ıtslara ko ... u~mno:1 .. r·'ır. 

ispanya ve yumurkalarımız 
ispanya bükfımetide gömrükle

tl'tıde kontenjan usulünü kabul 
~tınittir. Yumurta da konter.jan 
tı'leainde bulunan mevat ara· 
tldadır. 
lıpanyaya yumurta ihrac eden 

~~Qlleketlerin birincisi Türkiye 
k duğu fçin ispanya hükQmetinin 
"&tarı yumurta ihracı yapan 
~~rl-.rimizi şiddetle alakadar 
""Qlektedir. 

ıstanbul Belediyesi llll.nları 

Keşif bedeli 927 lira 65 kuruş olan Beşi,laş kaymakamlrğı 
ve Belediye şubesi ıttihaz edilen binanm tamiri 21-1.932 per· 
şembe gUnU ihale edilmek üzere kapalı zarfla mlinakasaya kon
muştur. Teminat akçesi 70 liradır. 

Anadolu6isarmda Göksudereıi kenarmda eski ilk mektep 
binası bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek ve 21-1-932 
pc:rşembe günü ihile edilmek üzere açık milzayedeye konmuş· 
tur. Temiat akçesi 23 liradır. ----Arnavutköyüode Lütfiye mahallesinde 5-7 numaralı hane bir 
seneden üç seneye kadar kiraya verilmek ve 21·1·9~2 perşembe 
günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat 
akçesi 9 liradır. 

Hasekide Çukurbostan Fenai mahallesinde 2 numarala serçavuş 
Yusuf ağa mektebi bir seneden üç seneye kadar kiraya veril
mek vc21·1-932 perıembe gUnü ihale edilmek üzere açık müza
yedeye konmuıtur. Temjnat akçesi 2 lira 70 kuruştur. 

lnönn Şehir yatı mektebi için lüzumu olan 23 kalem sebze 
pazarlıkta alınacaktır. Pazarlık 4-1-932 pazartesi günüdür. Te
minat akçesi 93 liradır. Taliplerin pazarhk için muayyen gün ve 
saatte Daimi Encümene müracaatlart lazımdır. 

Keıif bedeli 500 liradan ibaret olan Bakırköyde yeni inşa 
edilen 2 nci mektep dahiline pazarlıkla tu!umba yaptırılacaktır. 
Pazarlık 4 1-932 pazartesi günUdür. Teminat akçesi 75 liradır. 
Pazarlık için Levazım Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. 

Teminat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden 
irsaliye almarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut 
hükumetçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat 
mektubu ile olur. Yukarda yazılı işler hakkında işin nev'ine göre 
şartname almak veya görmek "e izahat almak için her gan 
levazım müdütlilğünc mDracaat lazımdır. Kapah zarflarda teminat 
makbuz veya mektubu ile şartnamenin pullu bir nüshası ve Fen 
vesikasını teklif mektubu içersine koymak icap eder. Açık 
müıayedelerle paz8ıflıklarda yalnız teminat makbuz veya mektu 
bunu getirmekle olur. Bu şekilde teminat makbuz YCYM mektubu 
ile ihale günü saat on beıe kadar Daimi encümene müracaat 
edilmelidir. (4651) 

ka Satın alma Komisyonunda yapıla• de 3390- 9368-13 -14-31-177 mU • 
caktır. Taliplerin münakaaaya iştirak rekkam eb,'8.:blr mukkaddema ma bağ 
için vaktıinden evvel teminat teklifna· !köşk elyevm tarla utuz giin müddetle 
melerile Bursada FJrka Satrn Alma ihalei evnUye ilanına kunmuşdur: 
komisyonuna müracaatları. (665) hududu: şarken Mustafa elyevm kay. 

(4537) makam mehmet bey bag gar:ben yaka-
• • • cı'k tanla şimalen küçilk nli a.ga bagı 

K. O. nun dört ay.hk un ihtiyacı cenuben harmanlık ,.e suvanllk ta.ri • 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. kile mahduttur: tarla boştur: içinde 
ihalesi 18 - 1- 932 tarihinde pazar- bir muktar incir ceviz ,e çam agaci 
tesi günü saat 15 te komisyonumuzda , ardrr. mesahası bermucibi senet 24 
yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini dönüm terbiindedir kiymeti: muham• 
almak üzere her gün ,-e münakasa ı- ıminesi 2000 liradır: talip olanların 
rıa iştirak edeceklerin de vakti muay• kiymeti ımuhamminesinfo yüzde onu 
yeninde teminat ,.e teklifnamelerile nlsbetinde pey ak~esini müsteshiben 
komlsyonumuı:a müracaatlan. (667) 4 _ 2 _ 932 tarihinde saat 14 - den 

<4549) 16 ya kadar bilzat veya bilvekale ye 
• • • 928 - 3540 dosya numarasile ıstanbul 

Birinci fırka hayvanatı ihtiyacı dördüncü icra ımemurluguna müraci• 
için kapah zarfla ot mubayaa edfJe • at edilmesi ve fazla malumat Dosya
cektir. ihalesi 13 - 1 - 932 Çarşa.nt· sindan ita edilecegi luzumu ilan olu· 
ba günü saat 16 da komisyonumuzda nur. 

yaprlacaktır. Taliplerin şartname!i- " ...... --·00·-~···-.. -·-.... ·---:

ni almak üzere her gün ve münakaa:ı• münakasaya ııtırak edeceklerın 
sına iştirak edeceklerin de vakti muay de ihale tarihinde teklif ve te• 
yeninde teminat ve tekli(namelerite minatı muvakkate makbuzlarile 
komi yonumuza müracaatları. (66~) birlikte Ankara merkez satın al· 

<45
.>0) ma komisyonuna müracaatları. 

* • • (644) (4436) 
Bergama' da bulunan kıtaat hay· 

.Aannh ım ihtiyacı için 1 S0,000 
kilo saman aleni münakasaya ko
nulmuştur. ihale tarihi 10-1-932 
pazar güoü sa:ıt 15 lir. Taliplerin 
ıartnameyi görmek Oıere latan .. 
bul ve Bergama ıabn alma ko· 
misyonlarına her gün münakanya 
iştirak edeceklerin de teminatı 
muvakkatelerile birlikte ihale ta
rihinde Bergama satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. (643) 

(4435) 
• • • 

Dördüncü kolordu kıtaatı hayva -
natı için 300,000 kilo arpa ve 800,000 
kilo yulaf ayrı ayn olarak kapalı 

zarf usulile münakasaya konınuotur. 
İhalesi 7 2. Ka. - 932 tarih perşembe 
günü saat 10 da ihale edilecektir. Ta
liplerin şartnamesini görmek üzere 
}'rndıklıda 3. K. O. satın alma ko • 
misyonuna teminat ,.e tekllfnamelerl
le muayyen gün ve saatinde Eskişe

hirde komisyonumuza müracaatlan. 
(650) (4470) 

• • • 
Taahhüdünü ifa edemi yen mü

teahhit nam ve hesabına iki yüz 
bin metre zeytuni renkte elbise· 
lik bez kapah zarfla rnllnaka:ıa· 
ya konmuştur. ihalesi 1 O Kanu
nusani 932 pazar günil saat 15 
tir. Taliplerin şartnamesini ve 
nümunes:ni görmek için her ıün 

• • • 
Yerli mamulatından (3500) adet 

deri kadana yular ba,.liği kapalı zarf• 
la münaknsaya konmuştur. 

]halesi 12 - Ka. sa..ni - 932 tarihi .. 
ne müsadif perşembe günü saat ı:; te 
yapılacaktır. Taliplerin şart:r.tame Ye 

nümunesini görmek üzere her gün An• 
karada Merkez satın alma komisyo • 
nuna müracaatları Ye münakasaya 

iştirak edecek~eıin o gün ve saatin· 
den evvel 1e-klif 'e teminat mektup• 
Jarmınmakbuz mukabilinde mezkur 
komisyon Tiynsetine tevdi etmeleri. 

(677) (4614) 

• • • 
fürjnci fırka kıtantr hayvanatmın 

saman ihtiyacı aleni miina.kasa ile a .. 
lmacakt1r. İhalesi 19 -1- 932 tari-h 
salı günü saat J:>,30 da komisyonu • 
muzda yapılacaktır. Taliplerin şart
namesini almak ıizerc her gün ve pa• 
zarhğn iştirak edecel 'n d~. '-akU 
munyyende koıni-;yo umı•za muraca • 
atları. (681) (4634) 

• • • 
Harp akademes:i ile muhabere alay· 

ları ye perakende krtnah hayvanatmrn 
saman ihtiyacı kapalr zarfla mil':ıa.ka• 

saya konmuştur. lhnlesi 19 - 1 -932 
tarlltinde sah giinil sna.t 15 te komis
yooomuzda yapılacakt ı. Taliplerin 
şartname6ini almak u:rere her gün ve 
mtionalmsaya i ·tirak cdec lerin de ı. 
minat 'e teklif namelcı .. Je komisyonu
muza müı acaatlan. (6 3) (4633) 



Berğama Belediyesinden 
Eergama Belediyesine inşaat, elektrik makineleri idaresi, oto· 

bil muayenesi ve teftişi, tesis edilmiş olan suyun mürakabası 
gibi vesaifi ifa edecek maliimatta bir fen memurunun tayini 
tekarrilr etmiş bulunduğundan şehri ( 100) lira maaşla mü
hendis veya mühendis salahiyetini haiz zevatın bir ay zarfında 
vesaikile Bergama Belediyesine müracaatlan ilan olnur. (4568) 

PE1ROL 
Saç dUkftlmeslnln ve kirpiklerin en 

mttesslr ilAcıdır. 
Saçlara uzabr, kuvvetlendirir, parlabr ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parlftmlerl mağazalarında arayınız. 

Jandarma Satın Alma Ko-
• 

mısyonu Riyasetinden: 
Kazık Ye teferrüatile beraber bin adet portatif çadır kapalı 

urfJa alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere 
her gün Ye münakasaya iştirak için de teminatlarile beraber 13 
Şubat 932 cumartesi günü saat on altıya kadar Gedikpaşadaki 
komisyonumuza müracaatları. (4424) 

Emniyet sandığı emlak müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

Mü.ıayede Htsap Merhunatın cins ve nev'ile 
hf!dcli No. mevki ve müştemilAtı -440 2384 Üsküdar da Selmanağa mahallesinde 

Karaca Ahmet sokağında eski 15 ve 
yeni 17 numaralı altmış yedi arşın ar
sa üzerinde kiğir iki katta üstünde i-
kisi küçük bir bilyük üç odayı havi 
bir dükkanın nısıf hi1&esi. (Dükkan 
bekleme salonudur.) 

]d 5937 Paşabahçesinde lncirköyüode Köy-
baıı sokağında eski ve yeni 1 O numa
ralı iki yüz yirmi arşın arsa üzeıinde 
ahşap bir buçuk katta İki oda, bir u-
fak sofa, bir küçük antre, bir taşlık, 
bir kömürlük iki yüz yirmi bir arşın 

bahçeyi ve bahçede bir müıterek ku-
yuyu havi enkaz halinde bir hanenin 
tamamı. 

400 6109 Beylerbeyinde Beylerbeyi mahallesin
de Çamlıca caddesinde eski 4, 4 mü
kerrer ve yeni 34, 7 numaralı iki yüz 
on arşın arsa üzerinde ahşap üç kat-
ta biri sandık odası olm~k üzere yedi 
oda, bir sofa, (iki kıııma bölünmüş 
iki ufak sofa halindedir) bir şahniş, 

iki mutfak, iki medhal, bir müşterek 
kuyu ve yetmiş sekiz arşın bahçeyi 
havi mukaddema altında dükkin ve 
elyevm bir hanenin tamamı. 

Horçlunun 
ismi 

Hatice Fir
devs H. 

Fatma Zeh-
ra H. 

Mehmet A
rif Bey 

560 694? Üsküdarda Muratreis mahaJJesinde Leylinihar H. 
Bağlarbfllı sokağında eski 65 ve -veni 
87, 89 numaralı 87 numaralısı yüz 
altmış arşın arsa üzerinde ahşap üç 
k;;..~ta yedi oda, biri ufak olmak üze
re üç sofa, bir toprak avlu, bir mut
fak mahalli, bir gusulbane, ve 89 nu
maralısı seksen beş arıın arsa üze
rinde ahfap iki katta üç oda, bir top• 
rak avlu, v~ on arşm arsa Ozerinde 
bir ahır ve on arşın arsada bir mut• 
fak ve bin Uç yüz otuz beş arım bah
çeyi ve bahçede üç kuyuyu havi iki 
kısımdan ibaret bir hanenin tamamı. 
(Hane iki kısma ayrılmış ve bu suretle 
87 - 89 numaralı olarak ıösterilmiştir.) 

Yukarda sinı ve nev"ile mevkii Ye müştemilatı yaz.ıh emvali 
gayrı menkulonin icra kılınan aleni müzayede netices'nde hizala· 
rında gösterilen bedellerle miişterileri llzerinde takarrür etmişse 
de mezk(ir bedeller haddı Jiyıkında göriilmediğinden tekrar (on 
bet) glln miiddetle ilin edilmelerine karar verilmit ve 16 ki·sani 
932 tarihine müsadif Cumartesi günü kat'i kararlannın çekilmesi 
takarrür eylemiş olduğundan yeYmi mezkiirda saat on beş bu· 
çağa kadar Sandık idareaine milracaat eylemeleri lüzumu ilin 
olunur. ' 

OKSUrenrere. 

As. Mk. SA. Al. kOmisyunu ı ~-
._ ___ .-n .. ı .. n .. ıa;;.;r.;.• _. __ j Bu müşkül zamanlarda paranızı abes hediyelerle israf et• 

b
. To~çub.Ge'"!<lit Kü~~~ Zabdit ~I ekte· meyiniz, bostlarmıza tercihen, mevcudiyeti ve istimali hergliıl • 
ıne aıt ır reıs ay muzaye e ı e sa· . . . . • • ~ • k 

tılacaktır. Müzayedesi 6 _ Kanunu sarfethklen kuvvetı hafıfletecek, evlerım ...-zelleştırece 
sani - 9:32 çarşamba günü saat 10 da ıeyler takdim ediniz 
Fatih'te at pazarında satılacaktır. 

Taliplerin Yalrti muayyeninde 
mahaıtinde hazır bulunmaları. 

* "' * 
Askeri mektepler hastaneler hay• 

\'anatı ihtiyacı iç~n 426 ton ot pazadı!k 
la satın alınacaktır. Pazarlığr 2 - Ka
Kanunusani - 932 cumartesi gunu 
saat 16 ya kadar Harbiye mektebinde
ki mahalli mahsusunda icra edilecek-
tir. 

Taliplerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatlan ve iştirak 
Jçin de vakti muayyeninde komisyon
da hazır bulunmaları. (167) (4624) 

* "' • 
Askeri Mekteplerle hastahaneler 

ihtiyacı için 40000 kilo nohut pazarlık· 
la satıl alınacaktır. Pazahğı 2 - Ka 
nunusani - 932 cumartes; günü saat 
16 ya Harbiye mektebindeki mahalli 
mahsusunda icra edilecektir. Talip -
leıin şartnamesini görmek içiın ko • 
misyona müracaatlan ve iştirak için 
de komisyonda ha.zır bulunmaları. 

(166) (4625) 
• • • 

Çengelköy askeri orta mektebi ih~ 
tiyacı için 35 ton kok kömürü aleni 
münakasa suretile satın almacaktrr. 
!halesi 21 - Kanunsani - 932 perşem· 
be giinü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki mahalli mahsusunda 
icra edUecektir. TaMplerin şartname
sini görmek için komisyou müraca -
atları ve iştirak için de vakti muayye• 
ni•nde komisyonda hazır bulunmaları. 

Kilo 
3900 
5aoo 

58000 
7800 
3500 

28000 
iö67oo--

(171) (4646) 

• • • 
Tıbbiye mektebine 
Tatbikat hastanesine 
Piyade atış mektebine 
Kuleli lisesine 
Çengelköy orta mektebine 
Baytar mektebine 

Yukarda isiım ve miktarları yazıh 
mahallere aleni münakasa suretile 
106700 kilo ot satın ahnacaktır. ihalesi 
21 - Kanunusani - 932 perşembe gü~ 
nü saat 16 ya kadar Harbiye mekte • 
bindeki mahalli mahsusunda icra edi
lecektir. Taliplerin şartnamesini gör
mek için ıkoınisyona müracaatlaTı ve 
iştirak için de vakti muayyeninde ko
misyonda hazır bulunmalan. (170) 

(4645) 

• • • 

• 

Bu hediyeleri 
Tesisatı Ektriklye Tllrk Anonim şlrktl 

S ATIE 
Size Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar ve Büyükadadaki 

5 mağzasında veresiye verlle~ekttr 
. ' . ~ " ' :· 

Jandarma Satın Alma Komis
yonu Riyasetinden: 

JanClarma ıçin 3800 iJİ 3900 takım kışlık elbise ile o miktar 
şapka ve tozluk imaliyesi evvelce kapalı zarfla münakasaya çı .. 
karılmıştır. Talip çıkmaması hasebile münakasanın bir hafta tem .. 
didi icap eylediğinden münakasası 31-12-931 Perşembe güoO 
saat 15 den 16 ya kadar yapılacaktır. Taliplerin Gedikpaşadaki 
Komisyona müracaatlan. (4643) 

l 1 r ~ Mı a r il c em iye ti Metıeo Detterlerini 
Her yerde aramak vatani bir vazifedir. 

Maltepe lisesi ihtiyacı için iki adet Gümrüklerde ithalab tahdit kararnamesi dolayıalle 
su arabasiyle bunun teferruatından O· f• t} d Z O v ·ı 
lan bir çift müceddet koşum ve iki a- ıa ar a am egı 
det pidun pazarlıkla satıın almaca."c- s·ı Ak. T ·ı A y 1 
tır. Pazarlığı 3-Kanunusani-932 ) a JS enzJ at 3pl mışfir 
pazar günü saat 16 ya kadar Harbiye U 
mektebindeki mahalli mahsusunda ic- ~--•m•u•m•i•d•e•p•os•u•:•l•s•ta•o•b•u•l•F•in•c•a•n•cı•la•r•' d•a•Ş•A•R•K•H-an•N-o.•1•8r 
ra edilecektir. Taliplerin vakti mu• , 

Gedikpaşada Jandarma Satın alma 
komisyonundan: 

ayyeninde komisyona müracaatlarr. 
(169) (4644) 

YAl{IT 
Adres: Istanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idııre 2.4370. 

ostaP kutusu : 46. 
Telgraf: Istanbul Va kıt 

Abone -.artlar1: 

l 3 6 12 Aylık 
f)ahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 

~n sartl anmız: 

Satın 
Santim• 

Resmi 
10 Kş. 

20 " 

f lusust 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk llln şartlarımız ı 

2 3 4 
30 50 65 75 

1-1 O De fabl. 
100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı
~ içın bir defa meccanendir 

B - 4 satın geçen ilAnlıırın fazla 

L.. s~ı..!!:, 5 k_:.1!!.!:mm~ ,,J 
V AKIT Matbaası 

Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Jandarma ihtiyacı için bin dokuzyüz takım mamul tavla elbi
sesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. ihalesi 4-1-932 tarİ" 

hine müsadif pazartesi günü saat onbeşten on albya kadar ya• 
pılacaktır. Taliplerin şartnameyi ve nümuneyi görmek üzere bet 
glln ve münakasaya ittirak için muayyen gün ve saatte teminat
larile berabe rkoımionumuzasy müracaaretl .(4410) 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

11. inci tertip 6 ıncı keşide 
11 Kônunusanl 1932 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.ooo, 
10.00°' liralık ikramiyeler ve 100.000 

Liralık bir milkAfat vardır. 


