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• 
ihtikara 
Karşı 

.. _ııiiktmetçe ithalatın tahdidi yolun
,.. alman tedbirlerden sonra ihtika
l'l karş1 bazı cezai ahkam kabul edil
..,. ınalumdur. Bazı arkadaşlarımı• 
~neşriyatından anlıyoruz ki bu ıka
~--c~ ah~m kafi görülmüyor. 
~ar cürlmleri ortadan kaldıra

illa,.. Asıl maksat ihtikfmn vukuuna 
llaanı olmak olduğuna göre bunun iç
'-ai ve iktisadi sebepleı;ni izale ede
tıelc tedbirler almak lfızımdır ... denili• 
hr. 

Esas itibarile şüphe yok ki hiç bir 
"kiıt kanuni cezalan mahkemeler, ha
:-aneler bir cemiyeti beşeriye iç,in-
eıt fenalıkları kaldırmamıştır. 'Ta

llaa111en kaldırılmasına da imkfm yok
ttr. Fakat cezai teyitler insanlar a• 
"-ndalq fenalıkları arttırmıştır di
~ bir ıiddia da ileriye sürülemez. Bil
~ nisbi bir derecede olsa b 'e her 
~ltılekette bu vasıtalann faydası 
dliUmektedir. fü.;nun kindir ki bü
ttbı :medeni memleketlerde ceza ka • 
'11ıılan, mahkemeler ,.e hapishaneler 
~ etmektedir. Binaenaleyh ihti· 
-ra karşı ceza kanununda mevcut 
tlan terhip cezalan kafi görülmüyor
._ bunları arttırmaktan daha tabii 
~de olamaz. 

Bununla beraber ihtikarın vukuu
'- !ilanı olmak iç.in onu tevlit eden 
~tıaadi ve içtimai sebeplere karşı ted
,.,., almak da şüphe_iz çok mühimdir. 
~etddm hükumet de ithal:1tıı tahdit 
~ verirken bu ciheti nazarı dik
l:ate almış, ilk defa olarak bir buçuk 
lt için ithalat kontenjan listeleri 
'-ıızim etmiştir; bundan sonra da bu 
11.teıer her iki, nihayet üç ay devam 
'«eceit surette tanzim olunacaktır. 
~~bi listeler böyle muvakkat müd 

--~I' !ffnlle ta'llzim ediliyor? Dunun 
~ açıktır: Şayet her hangi bir Sf.'• 

~dolayı bir malın ithalatını art
~. yahut biraz daha eksiltmek 
~ ederse gelecek aylara mahsus 
~leri ona göre tertip etmek için. 

Binaenaleyh şayet bir malın mem· 
~ mevcut Stoku ihtiyaçtan çok 
l&1a tenakus eder de onu satanlar 
~rda ihtikar yapmıya kalkarlarsa 
,!1'haı bu malın ihtiyaç nispetinde 
...._line müsaade edilecektir. Bu ~u • 
~e ihtikinn iktisadi ve içtimai se
~. de ortadan kalkm1ş bulunacak• 

Görtıtuyor ki hükumet ihtikara 
~ olmak ıiçin cezai ihkfım vazet -
~e iktifa etmemiş, ithalfıh tahdit 
~ı verirken lüzumu halinde ih· 
~l'ln iktısadi ve içt~mai sebeplerini 
~?taraf etmiye müsait bir şekil bul-

ltur. 
~ lda.ınafj haddizatında ihtikflra ma-

0lacak şey, ne ceza kanununa şu ve• 
~bu şekilde bir madde ilave etmek, 
~e ıithaIU listelerini muyakkat 
4b- cletıer için tanzim eylemek değil
t.ı:' Aaıı mesele, bu kanunlar ve usul
a...~ Verilen salahiyetlerin onları tat
~~ nıükellef olan bütün memurlaı I 
~llldan tal"'LI istimalindedir. 
~iinkü vasıtaların iyi olması mut-
1)1 onlann her memur tarafından 
~ klıllarulacağmm n mutlaka ıİyi ne
"1~~ aluıacağının delili demek de -

......___ .AhluHet AsuH 

~karada tasarruf 
'l&ftası 

1""•t pa~anın bir nutklle "° başhracak 
~kara, 6 (Vakıt) - Tasarruf 
~ ı cuma günü Halk evinde 
~•t.kil ismet Pş. Hz. tarafın-
~ ırat olunacak bir nutukla 
~Y•caktır. ismet Pş. Hz. nin 
~ radyo ile memleketin her 
~tamim olunacaktır. 

l\~•ır sefirinin ziyareti 
~ ara, 6 (Vakıt) - Mısır 

laaıet paşayı zizaret etti. 

l~arn~ . sayımız zengin ve cazip yazllarla 
'.;_. ı·~ dolu ve 12 sayfadır 

( .. . ~ 

• ·,~ l ~~· ğlencell fıkralar ve Gençlik sayfası 
ButaUn 8 inci sayfada " Reyon Cosmlques ,, mekalesl .. 
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Bulgar Başvekili 
Ankaradan döndü 

M. Muşanof Türk ricalile yaptığı 
temaslardan pek mütehassis 

olduğunu söylüyor 
Misafirlerimiz diln şehrimizi gezdiler ve 

Bulgar kilisesini ziyaret ettiler 
Bulgaristan Başvekili ve hariciye nazırı M. Mu,anof Cennplar· 

rile refikaları ve refakatlerindeki zevat bu sabah hususi 
trenle Ankaradan 
şehrimize gelmiş-

ler ve Haydarpa
şa istasyonunda 
vali, polis müdii
rü, merkez ku
mandam, Bulgar 
jeneral konsolosu, 
gaıeteciler, şeh

rim:zdeki Bulgar
lar ve bir çok 
halk tarafından 

karşılanmışlardır. 

Muzika Bulgar 
milli marşını çal
mış asker ve po 
lis kıt'aları selam 
resmini ifa etmiş 
tir. Bulgar ea,veklll Haydarpaf8d• 

Bulgar Başvelili ile refakatin- Burada medfun bulunan fedaklr 
deki zevat ve müstakbelin Seyri- Bulgarların da ruhlarını ıadet

sefainin Kalamış vaporile Top- miştir. Eksarh vekili Boria Ef. 
hane rıhtımına çıkmışlar ve ora- burada Türkiyedeki Bulgar kili
da da Beyoğ!u kaymakamı ve sesinin geçirdiği safhalann bir 
polis müfrezui tarafından kar- tarihçesini yapmlf ve Fener kili
<Şılaum•tlarelır. aeıinin ne suretle meydana ge-

Kıym~tli misafirlerimiz burada tirildiğini onlatmı§hr. Boris Ef. 
kendilerine tahsis edilen otomo- nutkunu şu suretle bitirmiştir: 
billerle Fenerdeki Bulgar kilise· Bulga kilisesi Bulgar hükümeti
sine giderek pazar olmak müna- nin bugün takip etmekte olduğu 
sebetile yapılan ruhani ayinde dosluk, sulh ve itilaf siyasetinde, 
bulunmuşlardır. Ayinde Türkiye bilhassa yeni doğan genç Tür
Cümhuriyeti hükumeti ile Gazi kiye Cümhuriyeti ile olan samimi 
Hz. nin refah ve saadetine dua ve dostane mfinasebatın inkişafı 
edilmiştir. Ayinden sonra Bulgar uğrunda sarfettiği mesaide mu
Eksarh vekili Boris Ef. Bulgar vaffak olmasına duacıdır. Çünkü 
Başvekili M. Muşanofa hitaben Bulgar kilisesi , Bulgar milleti 
bir nutuk söylemiştir. için en yakın, en faideli ve sa-

Eksarh vekili bu nutukunda mimi dostluğun Türk dostluğu 
ezcümle demiştir ki: olduğuna kanidir. 

"- Dost Türkiye Cümhuriyeti Bundan sonra Bulgar ilk mek-
hükümeti ricalini ziyaretiniz esna- tebine gidilmiştir. Burada Bul
sında Bulgar kilisesini de hatır- gar kiJisesinin kor heyeti tarafın
hyarak ruhani ayinde bulunma- dan evveli istiklal marşı, mü
nız bizi memnun ettiği gibi bu teakiben de Bulgar milli marşıda 
mütevazı kilisenin banisi o!up söylenmiş ve her iki marş da a

Vecihi 8. 
Geldi 
Türk gençlıği tayyareci

liğe büyük bir alaka 
gösteriyor 

Vecihi B. F1rkl 8nDnde 
l Yuı11 Büncü 11yfada] 

yakta dinlenmiştir. 

Bulgar başvekili M. Muşanof 
Bulgar El<sarh vekili Boris efen
dinin kilisedeki nutkuna burada 
mukabele etmiş ve demiştir ki: 

- Ben ve arkadaşlarım genç 
Türkiye cümhuriye ricalini ziya
ret ettik. Bu ziyaretin bizde bı

raatığı samimi intibaları huzu• 
runuzda tekrar etmeyi vazife 
bilirim. Başta Gazi Mustafa Ke
mal Hz. olduğu halde bize kar
şı gösterilen hüsnü kabul ve a
ilka pek yüksek ve kalpten ol
du. Bu hüsnü kabul bizim 
şahsımıza değil, temsil ethğimiz 
Bulgar milletine ve Bulgar va
tanana karşı yapılmıştır. Binaen
aley Türk milletinin mümessili 
elanlar tarafından gördüğümüz 
hüsnü kabul hakkındaki bizim 
duygularımızda Bulgar milletinin 
duygusu demektir. 

Bugün bu ziyaret vesilesile 
Bulgar milletine karşı büyük hiz
metleri olan Bulgar kilisesini de 

( Alt tarafı i inci 11yfada ) 

1 
Ucuz et yiyecekmiyiz ? 

Belediye icabında kasapiarla 
mücadele edecek 

1 Kasaplar bu karara gülüyorlar! 1 
Belediye et komisyonunun ete 

narh koyması hakkındaki kararı, 
henüz daimi encümene bildirilme· 
mittir. Bu karar bugün encüme
ne bildirilecek, encümen de ik -
tııat v emezbaha müdürlerile te -
mu ederek derhal narh koyacak· 
tır. Kasaplar belediye ile müca· 
deleye giritirlerse daimi encümen 
bütçeden nakil suretile tahsisat 
temin edecek, ve dükkanlar aça
rak halka ucuz et satacaktır. 

Diğer taraftan belediyenin et 
pahalılığına kartı bulduğu narh 
tedbirini kasaplar gülerek kartıla
maktadırlar. Bunlara göre, ete 
narh koymak faydasız ve gayrı 

kabildir. Sirkecide, (Yeni kasap) 
dükkanı sahibi Ahmet efendi di· 
yor ki: 

"- lstanbulda on iki nevi et 
satılır: Karaman, kıvırcık, kara
yaka, geçi, tiftik, · dağlıç, kuzu, 
oğlak ve hatta şehrin kenar mu • 
hitinde beygir eti... Bu vaziyette 
.>te narh koymanın imkanı yoktur. 
Belediye nihayet bir ete narh ko
yacaktır. Kasaplar pelc;. tabii ola• 
rak bu defa etiıı iyisini almıya • 
caklar ve ucuzunu tercih edeceli• 
lerdir. Bu da halkın ihtiyacını 
tatmin edecek bir gıda olmıya • 
caktır. 

Mektupla küfür ! .. 
RejtsUr ErtuğrulMuhslnB.le muharrir Ah
met HldayetB. arasında çirkin bir hadise! •. 

Dilnlrü Cümhuriyet gazetesin-
de sinema ıütflnunda bir maka

lenin sonuna bir 
haıiye şeklinde 
ıık11tırılmış bir 
kaç acı sabr 
vardı. Muharrir 
Ahmet Hidayet 
bey diyordu ki : 

"latanbul So
kaklannda •• ,, fil
mine dair çar
.;amba günü in-
lşar eden mü

: talealarım bu fil-

ıe:rt 1 1 M h min yapılmasın-
u ru u• .. 
sin bey da ıstıhdam e-

dilen birisinin boşuna gitmediği 
için bana kendi siciJlini sayıp 
döken bir mektup göndermiş. 
Anlıyorum ki, şimdiye kadar 
onun hüviyeti hakkındaki malu
matım pek nakısmış. Çünkii bu 
mektupla yeni yeni birçok sıfat· 
larını öğrendim. Seviyesine; yap· 
bklan kadar, yazdıkları da bü-

Aptülkadir Kemali 
Müteessir! 
ÇUnkU gazetesini Antakyada 

kimse okumuyormu, l 

Adana, 6 (Vakıt) - Aptülka
dir Kemali Halepte bir tarafı 
Türkçe, öbür tarafı Arapça ola
rak çıkan (Elvakit) gazetesinde 
Türkiyeye ait makalelerine de
vam etmektedir. Bu makaleler 
baştan başa manasız, saçma şey
lerdir. Gazetesini Antakyada 
kimseler almıyor ve hiç bir bayi 
satmıyor. Aptülkadir Kemali 
bundan pek müteessirmişl.. Bu 
hafta gazetesi rı k rradı. 

Muzır haşaratı tetkik 
Ankara, 6 (Vakıt) - lktısat 

vekaleti tarafından memleketi
mizdeki muzır haşaratı tetkik 
etmek üzre M. Ekstayn isminde 
bir zat davet edilmiştir. Bu zat 
şehrimize gelmiştir. 

Havza kaymakam veklletl 
Ankara, 6 (Yakıt) - Havza 

kaymakam vekaletine mahalli 
idareler şeflerinden Aptülkadir 
B. tayiD edildi. 

yük bir delildir. Boşuna yorul· 
maıın, kendisine hitap etmekte 
mazurum.,, 

Bu milthiş hn- · 
cum, hayretimi
zi mucip oldu. 
Kimden bahse· 
diliyor? "Bu fil
min yapılmasın

da istihdam e
dilen birisi,, kim-
dir? Bu "biri.si,, 
niçin kızmış? Ah

met Hidayet Be
ye yazdığı mek
tupta ne demiş? Ahmet Hld•• 

Merak ettik , ret bey 
tahkik ettik ve şunlan öğren· 

dik: 
Ahmet Hidayet bey " lstane 

bul sokaklarında,, isimli film için 
yazdığı yazıda şu mulaleayı ser· 
delmiş: 

"Filmin meziyetleri ıunlardır. 
Yeni Türkiyeyi ve yeni Türk
leri ecnebi memleketlerinde ta-
nıtmaya hizmet edecek, Türk, ak
törlerinin kabiliyetlerini onlara 
anlatacaktır. 

Kusurlar içinde bir münakki
din değil, bir s~yircinin bile ilk 
nazarda farkedebileceği bazı 
noktalar vardır. Mevzu, fazla mü
baligaya kaçılmış tarafları rötus 
edilmek şartile, güzel intihap 

edilmiştir. Yalnız neyazık ki reji· 
sörün iktidan, bu mevzuu sah· 
neye koymak hususuna kafi gel• 
memiştir. 

Para, mükemmel studyo, gft· 
zel bir memleket, oldukça muk
tedir aktörler eline verilmiş ol
masına rağmen bundan ancak 
ortadan biraz aşağı bir eser 
meydana çıkarılabilmiştir. 

Rejisörün kifayetinin noksanlığı; 
eserin iyi takdim edilmemesinde, 
vak'aların takdim tehirinde, sah
nelerin cansızlığında, eşhasın ha
leti ruhiyelerinin en heyecanlı 
vak'alar karşısında bile değiş
memesinde, Yelhasıl macerama 
baştan aşağı cereyanında gözük
mektedir. Mükilemeler de boş, 
manasız cümlelerden ibarettir. 

LAlt tarafı 4 üncü sayfadaj 
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Ti CARET 

VE İKTİSAT HAYATI 
==x:r --·-

Halil B.i rakamlarında 
yanlışlık mı var ? 

Şehrimizdeki Kahve tacirl~ri izmlr meb' 
usunun statistiklerini hatalı buluyorlar 

- --
Mustakil lzmir mebu-u Halil bey miz kahl'e itha1atmdan malın k,yme· 

meclise Yerdiği bir teklifnamede ha- tinden fazla gümrük re-.mi tahsil ~
rlçten gelen kahve, :-eker, kakao, diyorlar. Yani. bir milyon liralık 
bezir yağı gibi maddelerin meni itha- kah,·e ithal ediliyorsa, gümrük resmi 
lini istiyor \'e ithalinin menini i te<li·I \'C belediye oktruvası bir milyondan 
ği maddeler için senevi harice (25) fnzln ''aridat tutar. 
milyon Jiramızın gittiğini tekHfname·I !i) Ilugün '.I'ürkiyede kahveden 
nin esbabı mucibesinde bildiriyoı·du. tahminen (200) hin kişi geçiniyor. 

Meni ıistenen memddın başında Kah\·e ve tüccaı· komi.<:yoncularından 
çay ve kahve geldiği için bu teklif maada binlerce kuru kahvecinin, kahve 
~ay ,.e kahve tacirleri arasında bily\ik l\avurmak için ufak fabrikalal'I var. 
bir altika uynndırmrş ve kah,·eciler ce- Bunlarn binlerce lira kıymetinde alat 
miyeti, Halil beyin e babı mucibe lfL- ve edevnt konuldu: kah,·e menedil -
lihastnda göstercliği' rakamlar ve fi- dPi tal\dirde bu milli sen·et boşuho· 
kirler hakkında bir mütaleaname ha· suna mahvedilmiş olmaz mı? Bun
zırlamıştır. Bu mütaleanamede ez - dun ~<>nra, her şehirde, her ka aba· 
cümle deniyor ki: da, en ufak bir liöyde bile bir kah-

Esbabı mucibe Jayiha ında bazı vehnne bulunur, binlerce aite sahibi 
rakamlar görlilüyorsa da bu nıkam · kimseler kahvecilikten geçinirler. 
lar hakikatt~n çok uzak olduğu gibi Kahve ,.e çay bulmazlarsa, bu dük . 
ciddi l'e esaslı hir tetkike ele istinat kanları mf!yhaneye mi çevirsinler? 
etmemektedir. Bir ufak kambiyo menfaati için o 

1) Halil bey memlı.>.kette Brezilya. kadar feUıket, milyonlarca liralık 
dan 5,5 milyon lira kahve ithal edil· alfıt ve edcyatı kıymet:::iz bırakmak, 
diğini zikrediyorlar. Halbuki. atide \'e sokaklnrda binlerce adamı işsiz hı· 
kaydetmekte olduğumuz on aylık u • rnkmnk ne doğru ne de iktrsadi bir 
fak bir istati tik bu rakamların ne programdır. 
kadar yanh oldut;runıı gö termiye kfi. İhracntn gelince. Brezilya kendi i-
fidir: ne lilzım olnn Türk hazır cigara. türk 

1931 kanunusanisinde 4:>60 ÇUl'al, u kuru yemiş ve saire ihtiyacatını ge· 
batta 7127 çuval. martta 45i:) çuval, ne bizden temin ediyor fakat bilvasıta. 
nisanda 4837 çuval, mayısta 262::> çu- Biz yalnız Brezilyaya doğrudan doğ. 
va), haziranda 6696 çuval, temmuzda ruyn ihraç ettiğimiz listeye bakanı. 
3314 çuval nğusto ta aoo3 çuval, ey · Avrupa büyük limanları vasıtasf· 

lftlde U36 ~uval, teşrinicvYclde 3670 le se,·kettiğimiz mallarımızı unutu • 
çuval lstanbula geldi. ruı. lşte o na7.arı dikkatimizi celbe~ 

Bu senenin ilk on ayı içinde 41863 nıiyc11 bir noktadır. Ve gayet 1t1iihim
çuval ithal ettik ki, vasati ayda 4186 air. 
çuval demektir. . Hey halde, Brezilyaya doğrudan 

Yani• Istanbula senede 50000 cu. doğruya mamuıat ve mahsulatımızın . ~ 

val ka.h,·e gelir. Bunlardan da büyük satılmasını Türk ihracatçıları düşün· 
bir kısmı, Trakya, lzmit, Mudanya, meli, Brezilya alıcıları bize müraca
JJursaya, aRndırmaya ve tekmil ka- at etsinler diye beklememeli. Cıgara
radenfz limanlarına se,kedilir. Şu }arımızı Pari teki rejinin acentası sa-
50000 çuvaldan maada. 12 bin çuval t1yor, niye tilrk inhisarım1z doğrudan 
Brezilyadan lzmir çeker, 3 - 4 bin doğruya bir mümessil aramıyor, ya• 
çuval da Sam un ve Mersin limanla· hut Brezilyada bir kaç şube açmıyor? 
rma Brezilya yahut A vrupadan gi - Satıcı daima alıcıyı aramalıdır. Biz 
der. Ceman: Tekmil 1'ürkiyeye tak· müşterinin ayaklarrmrza gelmesini 
riben senede 6;) hin çuval kah'"e ithal bcld iyoruz ! 
ediliyor demektir. Beher ~u\'alın -----------
kıymeti vasatı olarak iki inigliz lirası Havalar 
hasebile 130 hin İngiliz lirası tutar, O } 
ki bugünğü kambiyo ile bir milyon Üze iyor 
Türk lira.cıı doldurmaz. Heş huçuk 
milyon Türk lfrası yalnız kahveye Neşredilen rapora 
"erdiğimizi Halil bey acaba hangi göre SIC&klık dere
istatistikten almıc:tır? Galiba bun• cesf '-rfikselmektedfr 
dan dört beş sene evvel. kahvenin J 
yüksek fiat zamanında ve limanımız- Ankara, 6 (A.A.)- Meteoro-
dan Rusya, Romanya. Bulgaristan loji merkezinden aldığımız ma
(Transit) binlerce çuval sevkedilcliği lumata göre Trakya ve garbi 
vakitte 4 - 5 milyon kıymetinde Anadoluda üç giindenberi taz-
kahve geliyordu. yikin mütemadiyen düşmesi ne-

2) Kah,·e hem gayet ucuz, hem tice.si olarak subunet ıaitlere 
rithl bir içkidir. Ve Avrupaya gi - kadar yükselmit ve kar tamamen 
denler kahvenin milli bir içki olduğu. yağmura çevrilmiştir. Bu mınta
nu tekmil otellerin, barların, luks kalarda asgari suhunet sıfırın 
!kahvehanelerin 1i telerinde (Cafe üstünde bulunmaktadır. Son 24 
rurc) için ayn bir knlem olduğunu gö. 
rürler. Aeaba kahvenin ithallihnı 
menedersek birçok esnaf, amele ve 
ıair tabakalann meyhaneye sevklerine 
sebebiyet vermJş olmazmıyız, ve bun
dan tevellüt edecek zarar daha mü -
hlm hl r yekt1na baliğ olmaz mı? lştc. 
misal olarak Amerikayı zikredebili -
riz: İçkileri ~enettikten sonra, Ame· 
rıtaıda kahve ithalfıtr yüzde yetmiş 
n•ispetindc tezayüt etmiştir. Bizde de, 
kahveyi menedecek olursak. içkile -
rin saı-fiyatı nispet kabul etmez bir 
tekilde artacaktır. 

3) Kahve iklim itibarile memleke
timizde yetişerniyen bir nebattır. nu. 
na binaen, her hnlde memaliki eCJ\e· 
biyeden gettrmiye mecbur kaldıb'lnuz 
gibi, hem en ucuz yerden, hem de 
memleketimizin malını alan devletten 
tercihan almamız lazım gelir. Bu 
memleket Dreziyadır. Şukadar var 
ki, kahve ihraç eden diğer memleket
ler Türkiyeden bir tek liralık mal al·ı 
dık1an yoktur. 

4) HükQmetimiz n belediyeleri • 

saat zarfında Borsada 9 mili
metre ve diğer mahaUorde.daha 
az olmak Ur.ere ölçülmüştür. Bu 
iki mıntakada şimdilik don teh-
likesi mevcut değildir. Cenubi 
Te Şarki Anadoluda Malatya 
ve Diyarıbekir müstesna olmak 
lizere diğer yerlerde asgari su
hunet sıfırın oldukça üstünde 
olup jki gündeoberi devam et-
mekte olan yağış kesilmiye baş
Jamışbr. 

Malatyada kar devam etmek
tedir. Merkezi Anadoluda bir 
gün evvel pek duşUk bulunan 
suhunet kano yağmasile bir mik
tar yükselmiye başlamıştır. Ne
tekim bir gün evvel Ankarada 
asgari su hun et nakıs 12 buçuk 
iken bu sabah nakıs 2 ye kadar 
yükıelmiştir Mamafi merkezi 
Anadolunun bazı menatıkında 
subunet, pek düşük bulunmakta
dır. Sınsta asıarl ıubunet nakıı 

Bulgar Başvekili An a a Dönd~ 
-~~-~~~-~~~-~-m::ıı------.ıı--~------~------.#· ıııir' 

l Ust tarafı ı inci sayfad:ı 1 onun yanında da muhteşem, çok mUtehnssisiz. ~ekledıgı 
11 

ziyaret vazifesini yapmış bulunu- muazzam binalar ile nazarı dik- den fazlasını yaptınız. Size b~.noi• 
yoruz. Bulgar kilisesi Bulgar mil- kati celbeden yeni bir şehrin mukabelesini yapabileceğ11W• letini esaretten kurtarmış ve da- M. Muşanofun beyanatı günü Sofyada sabırtıı ı 
l'ma milletin refah ve saadeti yUkselmı'ş old - ·· d" B b kl ugunu gor um. u e iyeceğiz. a• 
için çalışmıştır. Oradaki Bul- muazzam binalar çok az zaman- Bu seyhatla iki memleket arb• 
gar kolonisinin de bize karşı da sarfedilen azim mesaiyı gös- sındal;i rabıtalar bir kat da·ce 
gösterdiği alaka vatanlarına kar- termek itibarile bilhassa şayanı k . d'J . . 'k" i 0etı 

1 • d k B 1 dikkattirler. Buıılar az zamand.. ta vıye e 1 ınıştır. ı ınc · i• şı gC:steri mış eme tir. u ga- .. b t}erııı> 
. t B lk 1 d h . tl bı'r mı'lletı'n azı'm ve say 'ıle ne- olarak iktısadi münase e . ı:ı• rıs an a an ar a e emmıyc e 0" 

b . k' · J t k d' G" Jer vucu''de getı'rdbı'Jeceg· ı'nı·n par- zin daha geniş bir sabada 
1 di-ır mev ı ışga e me te ır. un ş u 

gelecek Bulgar vatanı bugünkü lak delilleridir, Bu inşaat benim şafı için anlaşılmıştır. uo efab 
mevkiinden daha mümtaz bir üzerimde Türk tarzı mimarisinin yebilirimki iki memleketı? .r jçiO 
mevki de alacaktır. güzelliği hakkında kuvvetli fikir ve snadeti ve sulhun temını ti-

f d hasıl etti. Ziraat bankası, Halk yeni ufuklar açılmıştır. Bu pe : .. 
M. Muşano un nutkun an son- T k'ye1'"' 

k k evi, Meclis binası bu fı'krı· ten- cenin almmasmıfa ür 1 
ra gene kor heyeti bir i i şar ı ·ı bt' 

1 • miye eden canlı misallerdir. Sofya elçisi Tevfik Kamı . i 
ıöy emişhr. A k d f d' . b'' .. k h · etlerJıt 

Saat on iki buçukta mektep- n ara a temas ettiğim yeni ye en mm uyu ızm 

k l k b'll 1 Türkiye ricaline de açıkça söy- takdir ile yadederim. rt 
ten çı 1 ara gene otomo 1 er e ledim ki Ankaranın müstakbel Profesör Petkonun intlb9 I• ·

1
• 

Eyube gidilmiştir. Burada misa- ... eııı 
mimarisi Türk tarzı mimarisi ol- Bulgar - Türk dostluğu ... • 

firler Eyup camiini ziyaret et- k StoY• 
malı ve bu şehir bu suretle yeti reisi profesör Pet o 1 • mişlerdir. Oradan Fatih camiine Ş k b h · t'ba a ar m ir arikası halini alma- nof da Ankara ziyareti ın 1 

gelinmiş ve misafirler Fatih ca- ı d 
miini bllyük bir alaka ve dik- ı Bı.re. n ve k d 1 Gazı' rmı şu uretle anlatmıştır.= bUs· 

ar a aş arım, "- Ankarada büyük bır . 
katle tetkik etmişler ve camide- H b t ld - h Jd b' Gasl z. aş a 0 ugu n e ıze nü kabul gördük. Başta 
ki san'at ııısari:ıe hayran olmuş- karşı gösterilen'fevkaliide hüsnü coos· 

M fi 1 F b .. Hz. oldug-ıu halde Türkiye _ rtr 
tardır. İsa r ere ali camnnin kabulden çok mütehassisiz. Türk rı.ı 
yapılışı ve etrafındaki medrese- milletini kurtaran adam, sade- huriyeti ricalile yakından go ·os 
ler hakkında izahat verilmi9tir. liği, samimiyeti ile bizi derhal miye mavaffak oluşum berıı 0 

Fatih camiinin ziyaretinden teshir etmiştir. Müşarünileyh haz- için büyük bir bahtiyarlıktır._ ~:i~ 
sonra Perepalas cteline avdet retlerinin Bulgar milletine karşı Bulgar - Türk dostluğu ceınıY 
edilmiıtir. olan muhabbet ve merbutiyet- nin reisi sıfatile yedi seoedenbt' 

Dün Bulgar Başvekili M. Mu- leri bize, bizzat kendileri tara- ri bu gaye uğrunda çalışt~ 
şanof Istanbul valisi Muhittin B. fından çok samimi bir şekilde Bugün sayimizin mükafatını g 

0 
şerefine Perapalasta bir öğle zi- beyan edildi. Bunu hiç bir za- müş bu unuyoruz. Fakat bU~11 

f l. t • . ıdl-
yafeti vermiştir. Bu ziya ette va ı man unu mıyacagız. bu kadar kalmıyacağına eınıP • 
Muhittin B. ve refikası, Şükrü ismet Pş. nın çok ciddi ve çok Ankaradaki temaslarımda Sof~, 
Naili paşa, Ticaret odası reisi mükümmel bir devlet adamı ol- da olduğu gibi burada da 'f 
Mitat B. ve refikası ve Edebiyat duğunu işitmiştim. Bu defa onu Türk - Bulgar cemiyetinin ille • 
fakültesi reisi Muzaffer beyler yakından görmek fırsatını elde dana gelmesi lüzumunda JJJU~ 
bulunmuşlardır. ettim. Ve yüksek fıtratını yakın· bık kaldık. Hatta bir Türk" 8 

dan tanımak bahtiyarlığma nail ııa• 
Yemekten sonra misafirler gar Ticaret odası tesisi de "' 

oldum. Derin ve kuvvetli fikir- b ş 
Dolmabahçe sarayını ve Berler- le"ini, mantiki mutalealarını din- rarlaştırılmıştır. Bundan a e 
beyi sarayını gezmişlerdir. Misa- ledim. Bunlar, üzerimizde fevka- araclaki teması kesmemek d~r 
firJerin şerefine Beylerbeyi sara- lı:Ade bir tesir yapmıştır. Türkiye bu suretle dostluğu kuvvetlen el' 
yında belediye tarafından bir ile Bulgaristan arasındaki dost- mek için daha bazı esaslar sıO-
çay ziyafeti verilmiştir. Misafirler Juk münasebatı ismet Pş. nın hazırlanmıştır. Hu esaslar ara ,r 
Beylerbeyi sarayından otele av- şahsiyetile büyük ve kuvvetli bir da müderris mübadelesi de ;or 
det etmişler ve Bulgar sefaret- teminat bulmaktadır. dır. Ben Safyaya avdetimde 111 
hanesinde şereflerine verilen ak- Tevfik Rüşiü beyefendile ev- kiye seyahatimizin intibal•~e· 
şam yemeğinde hazır bulunmuş- velden tanışıtdım. Onun esasen konferanslar vererek izah e ğO 
lardır. Yemekten sonra Bulgar vasi malumata sahip o~duğunu ceğim. Türk - Bulgar dost1

11 aı1' 
lıolooisile görüşmüşlerdir. biliyordum. Bilhassa hariciye inkişafı, cemiyetimizi daha bli~e" 

Misafülerimiz bugün de Top- umurundaki yüksek vukuf ve bir şevkle faaliyete se'Vke 
kapı sarayını, müzeleri ve cami- ehliyeti malumdu. Fakat şahsi cektir. 
leri ziyaret edeceklerdir. temasım, bana bu yüksek: zatın M. Muşonofun sözleri 1'• 

Misafirlerimiz bu akşam eks- aynı zamanda çok büyük bir 9ulgar Sobranyasında Dt-;o-
presle Bulgaristana dönecekler- nüfuzu nazara malik olduğu ka- rat fırkası grup reisi M. ı 
dir. naatini de telkin etmiştir. Te- nof da şunları söylemiştir: bÖ' 

Bulgar başvekili M. Mu~anof maslarım esnasında müşarüniley- Memleketinizde bu kadar b•' 
dün kabul ettiği gazetecilere hin bilhassa Balkan umurundaki yük bir hüsnü kabule ~a:dt' 
Ankara seyahati intibalarına ve derin malumatına şahit oldum. olacağımm evvelden tabmıP ·ı0i 
bu seyahatin temin ettiği siyasi Yeni Türkiye ricalinden Kazım memiştim. Gösterilen ıa~'te' 
neticeye dair •u mühim beya- paşayı da tanımak fırsatına nail hüsnü kabulden o kadar ın o• 

Y h . -t h . ki bU natta bulunmuştur: oldum. Gayet sakin hali, azim assıs ve mu e eyyıcım i"'ııt 
- Evveli Ankaranın üzerim- irade sahibi olduğunu gösteren ları tel<rar ederken duydu 01, 

de bıraktığı tesirden bahsetmek ahvalile nazarı dikkatimı celbetti. heyecandan gözlerim yaşa~Y ıt' 
isterdim. Ben, Aokaraya gider- Kazım Pş. , bir Makedonyalı Gazi Hz. bizi Türk - Bulgar 

0 ~' 
ken orasını eski bir Türk ka- ve eski Menlik kaymakamıdır. luğu hakkında beliğ ifadel~:et' 
13baaı olarak bulacağımı zan- Bu itibarla Bulgarları pek ya- irşadettiler. Türk - Bulgar ını def 
nediyordum. Filvaki Ankarada kından ve pek iyi tanımaktadır. !erinin yalnız doıt değil k•~ıııb 
eski bir kasaba buldu'll. Fakat Türldye hükumetinin dığer ve- olduklarını tarihi deliil i~k:,cJe 
17, Konyada 14, Aksaray ve 
Yozgatta 11, Kayseri, Merzifon 
ve Çorumda 9 dur. Bu mıntaka 
Konya müstesna olmak üzere 
tamamen karlı geçmiştir. Ve 
devam etmektedir. Boluda kar 
irtifaı 16, Sıvasta 32, Kayseride 
25 santimetredır. 

Şarki Anadolu tamamen buz
lu ve karlı geçmektedir. Asgari 
suhunet 16 dır. 

Erzurumda kar irtifaı 50, Sarı
kamışta 55, Karsta 28, Bitliste 
35 santimetredir. Karadeniz sa
hil mıntakasında asgari suhunet 
sıfırın dunundadır.Rizede asgari 
suhunet4türBumıntaka ekseriyetle 
karlı g<.miştir. lneboluda kar 
irtifaı 23 Sinopta 8 sanHmetre
dir.Bu mıntakada tazyikin munta. 
zaman düşmesine nazaran suhu
netin yUkseleceği ve binnetice 
don tehlikesinin zail olacaiı bek
lenebilir. 

killerile temaslarım, bu zevatıo buyurdular. Biz de aynı 1 ,rı 
kemdi dairelerinde ne kadar· vu. olduğumuzu müşarllnileybe 
kuf ve ihtisasla çalıştıklarını eyledik. . r•fl~ 
ve müşterek gayelerinin Türki- Ankarada iki Başvekıl ~oıi)'O' 
yenin saadet ve te:ılisinden baş- da neler konuşulduğunu bı rfl 
ka birşey olmadığı knnaatini ba. rum fakat bildiğim bir şeY ;:ııe· 
ua kuvvetle telkın etmiştir. o du her şeyin görüşüıÜP. •ti.;f 

Hülnsn; gördüğüm ve duy- dilmiş olması ve kat'i bır 1 

doğum şeyler ltarşısında hayran hasıl olmu~ bulunmasıd~ 

kaldım. Bu insanların, vatanlnrı- ~pır 
0 

fabrikfl~~ , .... 
nın menafiinden başka bırşey ~ .,. • 
düşünmcmelde olduklarını ya- Uşşak,, 6 (A.A Ut§~e,ıııi 
kından anladım. Hepsinin arzusu, pirto fobrilrnsının küşat 
devamla bir sulbün teminidir. yarın yepılacaktır. z;r••t 

Tüı k kadınları içinde müsaa- Ankara, 6 (Vakıt) - Vffıı~ 
ade beyurulursa fevkalade nazik umum miidürü Tevfik 8· et~•· 

k f b ·'k hareket ,ıf ve kibar hanımlara tesadüf f şe er a 11 asına · te 
ettim ve bunların sade tavır 1 Tevfik B. fabrikada yenı çıtOS' 

d 'I . . t f b 'k ıınJD J ve hareketlerile bize karşı çok e 1 en ıspır o a rı a 
· · . .. . . resminde hulunncAl<hr. ~( 

mısafırperverlık gosterdıklerıni r ıe 
kaydetmeliyim. Esasen bu mi- f Pu uk ımal edeJJ ııu ~ 
safirpenerlik yalnız Türk ha- Ankara, 6 (Yakıt) - .'f'" içi" 
nımlarıoa değil, bütün Türk mil- inıal edenlere verilecek prıdl ,ti•' 
Jetine has ve mümtaz bir alice- lktı sat vekaletine nıür•':,tJI' 
naplık sıfatıdır. tevali etmektedir. Mürs' 

Gürdilğilmüz hüsnü kabulden tetkik olunuyor. 



1 G •• •• DU Haberleri 1 
Maarifte: Adliyede : 

Poliste: 

Çoban çobana 
kızınca .. 

Tatsız tek Uf ! Cemiyetlerde 

~ l.tüatakil meb'us Halil bey, ba- Gür .. } ··ın bir 
tıı ~addelerin ithalini mennettir-

kongre Mektepkooperatlflerl Hüviyeti. meçhul iHU ! Tabancal~r hançerler 
Ve çekıl ş .• 

'cae trıakaadile 13 maddelik bir Dişçiler cemiyetinde yolsuz 
nu!l teklif etti. işler mi olmuş? 

111 Bır hale, yola konulamıyan et 
~eıelesinden, önüne geçilmiyen Dün Darülfünunda diş taba-
tiin~' kömür ihtikarmdan sonra beti şubesi talebe cemiyeti Halk 
"1e.dun en mühim meselesi bu 13 evinde senelik kongresini aktet-
li delik takrirdir. miştir. 

Ilı k a!il Beyin ithalini menettir - Evvela eski idare heyeti reisi 
~k ıatediği maddeler arasında Mahir bey cemiyetin faaliyeti 
Jıe er 'Ye kahve de bulunduğu için 
Ilı 1' halde, tiryakiler bundan hakkında ağır sözler söylemiş 
~rnşnun olmamıJlardır, sanırım. ve aza arasında heyecan uyan-

lttı ekeri meneden bir teklife dırmıştır. Daha sonra diş taha
ltl;. bir teklif diyecek varsa beri beti muallimi Ziya Cemal bey 

1
" ! k · t' J - N . ({ ongre rıyase ıne ve aza ıga ecıp 

lZıl saçlı gllzel beyle Fetiye hamın scçilmişler-
lıab Pa.:riste güzellik kraliçesi inti- dir. Eski idar~ heyetinin raporu 
'il •nda kızılca bir kıyamet kop - okunmuş, bu arada Lemi bey 

llt. 
A heyeti teftişiye namına idare 

Ilı "leyhinde halkın kızılca kıya-
1.ı ~t kopardığı 1932 dilberinin heyetinin vazifesini Jayıkıle yap· 
)~rn. ız1 saçlı olduğu haber verili- madığını kaydederek hesaplarda 

suiistimal olduğunu iddia etmiş
~i lialkın kızıl saçlı kızın aley - lerdir. Bu hususu tetkik ıçın 
~ilde bulunması ncaba bir nevi Sami, Lemi, Hilmi beylerden 

lla dü!rnanlığından mı? mürel(kep bir mürakabe ve ida-
...___ 1.o.nbt j,Q.en re heyeti seçilmiştir. 
l>apas Trantos Eczacılar 

meselesi ŞehrJmizde'u üç teşekkUI 
" birleşecek 
ttı'D• Ettim Et. bu cenaze Ecza tüccarlan cemiyeti diin 

'•eleslnl fazla lzam elmfşl Horasanyan hanındaki cemiyet 
tı Papa Eftim efendinin adamla - binasında bir içtima yapmıştır. 
~ tldan papaı Tarantosun vefatile, içtimada, cemiyetin feshi ve ye-

~~~n~~i:k:: ~h~~~fath~~~eaili~s~ niden teşekkül edecek olan bir-
t~!lir. Vilayetten öğrendiğimize liğe iltihakı kararlaştırılmıştır. 
-r0re, Papa Eftim efendi, papas Verilen malumata göre yeni bir
,.._ntosun ~apa~.la~~ mahsu.s bu- liği teşkil edecek, olan üç cemi
~I il rrıezarlıga gomulrnemesı me· yet kendi lasım'~rında aynca 
"hini fazla izam etmiş~ir. !'fad.i- çalışacaklardır. 
d addizatmda ehemm vetı haız y . I k" .. .. · t 
(~fildir. Vilayet, Paoa Eftim e -~ enı teşe. < u un nç cem.~ye 
~dinin müracantini tetki~ ede - arasında seçılecek azadan mute
~· -ntutcveffa pııpaaın, slll i ru• şek kil ır umumi idare heyeti 
bt •den tardedilmesi dolayısile tutunacaktır. Her üç cemıyet 
ı... ~~lara ait knbr:&tana gömül - 1 ~ ı· k' · ... • azaları rarunuevve ın on se ızıo· aı.~~esini dini addetmiş ve bu hu- . .. 
l,:4'ta hiç bir müdahalede bulunu· cı. cuma r,:uni~ s~at. 1.4 te Halk 
~1Yacağını Eftim efendiye bil- evınde umumı bır ıçtıma yapa-
l'ltı· . d u d P ıştır. caklar ır. mumi içtima a üç 
~ apas Tarantos efendi, kabris- teşekküliin tevhidi hakkında ka-
~ 1n hiristiyanlara ait paralı kıs- 't'' · t kk"I" 
ına .. ..1 kt' ıar ı ıhaz ve yenı eşe u un 

~01'1" ,.r.e 1r. • • k'k d'J k . b nızamnamesı tet ı e ı ece tır. 

~lfünunda: Aym gün yeni ni1amnameye tev-

l . Serbest de.rsler fikan encümenler, haysiyet di-
l 

1lhıyat fakültesı tarafından vanı ve hesap müfett'şleri inti-
ttt b 

ti • edilen serbest dersler se- habatı da yapılacaktır. 
~ ''tte devam edilmektedir. Ser- Türkiye eczacıları cemiyetin-
~~&t derslerin 6 ıncısı bugün den de şu tebliğ gönderilmiştir: 
"t)~trriı Şefik Bey tarafından Bütün meslektaşları bir teşek-
tıl 111 hiısi ne vakit bir mesele kül etrafında topliyarak mesleki 
li:l'?,, mezuu altında verilecek- ve içtimai rabıta ve tesanüdü 

~ daha kuvvetli ve müeyyet bir 
I~ hale getırmek için icap eden 
..........:_elenler, Gidenler mukarrerah ittihaz etmek iizere 

~ l(~malettln ~~mi Pş. . Türkiye eczacıları cemiyeti, Türk 
g- trlın büyük elçısı Kemalettın farmakoloğ birliği ve ecza tüc-
~ lbi Pş. Çar~amba gÜnü Ber- caranı cemiyetine mukayyet mes-

t hareket edecektir. lektaşların 18-12-931 cuma günü 

~· Recep B. saat 14 te Cağaloğlunda sabık 
b..ı ''kaç gundenberi şehrimizde Türkocağı salonunda aktedilecek 
~'il Utınıakta olan C. H. fırkası umumi içtimaa iştirakleri ehem
'~ Uıtıi katibi Recep Bey yarın miyetle rica olunur. 

~ .. ~•ttı Ankaraya Avdet edecek- Müzakerat ruznamesi: 

t Bursa komiseri 

~t t\elki gün Ankaraya giden 
t\~~- .komiseri Adil B. bugün 

llltıe dönmesi muhtemeldir. 
S Sftdullah B. 

~~ıı:triaefaio umum müdür~ ~a
~t. B. dün Ankaraya gıtmış-

d~ ~a.caristan Darülfünunu ka
b;, ~eıunları cemiyeti azasından 
~&iJ llla.lie Arato ikinci derece 
~"1l hakkındaki tetkiklerini ta-
itttt~lllak üıre şehrimize gel-

~ laı_ Sabrı boy 
...... , ~~~ul &ulh hakimliğine An
,._ s_~~deiumumi muavinlerin· 

11111 bey ta in olunmu tur. 1 

1 - Üç teşekkülün tevhidi 
hakkında karar ittihazı. 

2 - Yeni teşekkül edecek 
birlik nizamnamesinin tetkiki. 

3 - Yeni nizamnameye tevfi· 
kan Encümenler, Haysiyet divanı 
ve hesap miifettiıleri intihabı. 

Kadın konferansçllar 

Kadınlar birliği idare heyeti 
dün toplanmış, tasarruf haftasın· 
da konferans verecek hanımları 
seçmiştir. 

Konferans verecek hanımlar, Ne
bahet, Vecibe Ziya, Meliha Av
ni, Mevhibe, Faika, Mediha 
Muzaffer hanımlardır. Bir kısmı 
radyoda, diğer bazıları da muh· 
telif yerlerde tasar.nıfa dair ıöz • 
ler söyJiyeceklerdir. 

Mezardan çıkarllacak mı , 
Muallim kütüpanelerl çıkarılmıyacak mı? BugUn 

Dün, llk tedrisat müfettişleri- karar verilecek 
nin maarif müdürü Haydar be- Müddeiumumiliğe dün akşam 
yin riyasetinde bir toplantı yap- üstü bir ölü hakkında müracaatte 

bulunulmuştur. Beyoğlu hastaha-
bklarını yazmıştık. nelerinden birinde ölen bir ada-

Oğrendiğimize göre bu top- mın, verilen rapora göre, ölüm 
lantıda ilk mektep kooperatifleri şeklinde bir gayrı tabiilik görül -
ve muallim kütüpaneleri mesele· memekle beraber, hüviyetinin 
feri etrafında bazı esaslar tesbit meçhul olması noktasından, bu • 

nun tesbiti için mezardan çıkarıl-
edilmiştir. Mekteplerde daha zi- ması icap edip etmediği sorulmuş· 
yade içtimai ve mütekabil mua· tur. 

venet esasına müstenit bir koo- Müddeiumumilik, bugün ka -
peratif sistemi tatbiki kararlaş- rar verecektir. 
tırılmıştır. Mektep kooperatifle- Barodaki içtima 
rine her talebenin iştirak ede- İstanbul barosunda bugün sa· 

at on dörtte senelik içtima, yapı-
bil mesi için ortaklık hissesi ola- lacaktır. İdare heyetinin faaliye· 
rak 5 kuruş münasip görülmü~- tini tesbit eden rapor okunduktan 
tür. sonra, yeni sene bütçesi tetkik ve 

Kooperatiflerden kalacak ki· müzakere olunacaktır. 
Bir tayin 

rm ylizde 30 u talebe ve mek- İstanbul üçüncü hukuk mahke-
teplerin vesait ve ihtiyacatına mesi zabıt katiplerinden Ekrem 
sarfedilecek, yüzde 50 si de sene bey, Silva müddeiumumiliğine 
sonunda kir olarak alış verişleri tayı_·n_e_d_il_m_ı."t·i·r·-----
nisbetinde kooperatif ortaklarına 
tevzi edilecektir. 

Maarif müdürünün bir tami
mile mekteplere bildireceği bu 

esaslar Kanunusanideo itibaren 
bütün ilk mekteplerde tatbik 
edılecektir. 

Tayinler 
iki lise mUdUrU 

Prtevniyal lisesi müdürü Mah
mut bey Kabataş lisesi müdür-

lüğüne, Kabataş lisesi müdürü 
Edip bey de Pertevniyal lisesi 
müdürlüğüne nakil ve tayin edil· 

mişlerdir. Yeni vazifelerinde de 
muvaffnkiyet temenni ederiz. 

Galatasaray J'sesi tarih mual
limi Mükrimin l lalil bey Ka-

bataş lisesi tarih muallimliğine, 

Erenköy lisesi coğrafya hocalı· 

ğından tekaiit edilen Feyzi B. in 
yerine Kadıköy lisesi coğrafya 
muallimi lsmail Münir bey tayin 
edilmişlerdir. 

Muallim kUtUphanelerl 

Istanbulun muhtelif 22 semtin
de tesis edilen meslek kütüpha
nelerinden muallimlerin ne su
retle istifade edebilecekleri hak
kında evvelce gönderilen tamim-

de kitapların bir muallimde iki 
günden fazla kalamıyacağı işaret 
edilmişti. Son toplantıda hakkile 

olrnmak imkanını arttırmak için 
nazarı dikkate alınarak bu müd-
15 güne çıkarılmış ve kitapların 
okunmasında azami alakayı te

min için de sık sık mıntaka mü
fettişleri riyasetinde toplantılar 
yapılarak okunulan kitaplar hak
kında izahat verilmesi kararlaş
tırılmıştır. 

Sınlf kUtUpaneleari 

ilk mekteplerde tesis edilen 
sınıf kütüpanelerine gelince; her 
sene mekteplerde kitap iskonto
sundan artan paradan bir kısmı
nın bu hususta sarfedilmesi ve 
evvelce bildirilen kitaplardan 
başka son neşriyattan da tedarik 
edilmesine karar verilmiştir. 

DarUlbedayl komisyonu 

Darülbedayiin yeni nizamna • 
mesini hazırlıyacak olan komis • 
yon yarın toplanacaktır. Nizam· 
namenin esasatı hazırlanmı!lır. 

Maddeler üzerinde münakaşa· 
lar cereyan edecektir. Maarif ve· 
kaletinin gönderdiğini bildirdiği 
tiyatro mektebi tahsisatı henüz 
gelmemittir. 

Komisyonun İçtimamda mek • 
lehin bir an evvel açılması mese
lesi de örü ülec~lir. 

Vecihi 
Geldi 

B. 

Tilrk gençliği tayy arecl
llğe bilyük bir alaka 

göateriyor 
Evvelki gün tehrimize geldiği

ni yazdığımız kıymetli tayyareci
miz Vecihi bey dün tayyare cemi· 
yeti müdürü Hasan Fehmi beyle 
birlikte vilayeti, fırkayı, kolordu 
kumandanlığını ziyaret etmiştir. 

Vecihi bey seyahati hakkında 
~unları söylemittir: 

"Gerek §İmal ve gerekse cenup 
seyahatlerim hakkında halkımı -
zm tayyarecilik için sevgi ve dü
şüncelerini çok yüksek bir ümit 
içinde serbestçe söyliyebilirim. En 
uf ak ve en uzak köylerimizde bi
le yaııyan Türk gençlerinin tay
yareciliğe olan muhabbetleri ve 
hiç bir kelime ile ifade edilemiye
cek kadar yüksek olan alakaları 
Türk vatanının saadeti, selameti 
için büyük bir ümittir. 

Güzel vatanımız o kadar güzel 
ki bunu ancak her Türk uçtuktan 
sonra görebilecektir. Çünkü ben 
bu güzellikleri ifadeden acizim. 
Sonra her yerde halkın uçmak ar
zusunu tatmin maksadile yaptı -
ğırn uçuf larda bana refakat eden 
bütün vatandatlarımın uçmak hu
susundaki çok büyük arzularım 
tamamen tatmin edemediğime 
çok müteessirim. Eaasen beni en 
büyük bir ümitle sevindiren odur 
ki, uçmak hemen Türkiyede bü
tün nüfusun iftİyak ve arzusudur. 

Bu ziyaret seyahati bundan 
sonra zaman, zaman daima de
vam edecek, türkün her küçük 
köylüsü bile kendi ıefkatinin eser 
leri üzerinde uçmıya ve kendi gü· 
zel topraklarını derin semaların • 
dan görmek zevkini duyacak ve 
tatacaktır. Tayyaremin aynı za • 
.manda bir iklim tecrübesi olan bu 
seyahati benim için çok kıymetli 
bir etüt sahası olmuttur. Şimdiye 
kadar (25000) kilometreden faz
la uçuf yapan tayyarem, yüksek, 
haftan baıa arızadan ibaret olan 
dağlarla dolu Türk toprakları 
üzerinde yüksek bir kabiliyet gös
terdi. 

Gerek seyahate ve gerekse dün
ya tayyareciliğine ait bilgilerimi 
bir konferans teklinde halkımıza 
anlatmak en büyük vazifemdir. 

Bütün gayem, Türk gençliğini 
tayyarecilik ve tayyare cemiyeti 
etrafmda toplamaktan ibarettir. 
Halkın zihninde yer etmiş olan 
havadaki tehlikeli kuyular ve bo~
luklar bir efsaneden ibarettir. 
Tayyare muhakkak ki, korku -
lacak bir vasıta değil, en emin bir 
nakil vaartasıdır. ,, 

Vecihi bey ilk konferansını Ö· 
nümüzdeki cumartesi günü •aat 
bet buçukta Halk evinde verecek· 
tir. 

Bir polisle iki kışi yaralandt 
Evvelki gece K snnpaşada iki 

çoban arasınd ki bir mü
naferet bir cinayete sebep 
olmuştur. 

Çoban Kerim ile çoban Akif 
bir koyun alıp satmak işinden 
dolayı uzun bir zaman evvel 
kavga etmişler, birbirlerine kin 
bağlamış'ardır. Evvelki gece Ke
rim, Kasımpaşada ismailin kah
vesinden yanında bir arkadaşı 

olduğu halde çıkmış, eve gitmek 
Uzere yola koyulmuştur. Biraz 
sonra Akif yctişmış, iki hasım 
karşılaşınca aralarında kHga 
başlamış. hançerler tabancalar 
çekilmiştir. Kavga çok sürmemiş, 
Kerim müteaddit yerlerinden 
yaralanmıştır. Bundan başka 
vak'a mahalline gelen polis Emin 
Ef. sol kolundan, yoldan geç
mekte olan kahveci çırağı Raşit 
sol bacağından, Kerimin arka
daşı da böğründen yaralanmıı

lardır. Hastaneye kaldırılan Ke
rim biraz sonra ölmüş, vak'ayı 
müteakip kaçan katilde dün ak· 
şam üzeri yakalanmıştır. 

Yolkesen katil yakalandı 

Evvelki gece Pangalbda beı 
seneye mahkum bir firari yaka
lanmıştır. Taşköprü kazasının 
Karaviran nahiyesinden Abdul
lah isminde!.i bu ~dam bir ar
kadaşı ile geçen sene Kastamo
nidc yolkeserek bir katırc.ıdan 

500, Taşköprüde Osman ağadan 
tehdit suretile 1000 lira almış 
ve bundan dolayı mahkemece 
beş seneye mahküm edilmiştir. 

. Abdullah hapse girmeden ev
vel Kastamoniden kaçmış, Ilgaza 
gitmiş, orada gene bir arkada
şile bir adam öldürmüş, Istan
bula gelmiştir. lstanbulda zabıta 
Abdullahın izini bulmuş, kendi· 
sini Pangaltıda Hacı Dimitroya
dis aparhmıınının kapıcısı Sıvaslı 
Hasamn nezdinde saklı iken ya
kalamıştır. Abdullah merkeze 
kötürülürken gene kaçmış ise de 
biraz. sonra tekrar yakalanmıştır. 

Bir taka batb 
Dün, saat 12 de Maltepe açık

Jannda denizde yarı batmış bir 
vaziyette bir taka görülmüş ve 
motörle Kıoalıada sahiline çekil· 
miştir. içerisinde kömür dolu 
bulunan takada, balıkçılara mah
sus bir kasket, muşamba bulun• 
muştur. Nur ismindeki bu taka .. 
nın ne suretle battığı hakkında 
Ada merkezi tahkikat yapmak-
tadır. 

iki yangın 
Fenerde Ziraat bangasma ait 

sigortalı şeker deposundan mu
mun tahtaları tutuşturması yü· 
zünden yangın çıkmış. itfaiye 
derhal yetişmiş ateşin sira
yetine meydan verilmeden sön· 
dürülmiiştür. 

Bunden başka dün Türbede 
f o acı sokağında Dr. Mazhar 
Beyin evinden eletrik tellerinin 
kontak yapmasından yangın çık· 
mış, derhal söndürülmüştür. 

Bir adam yaralandı 
Bebek-Eminönü hattında işli· 

yen 1179 numarala vatmanın ida· 
resindeki tramvay arabası De
nizlili Ömer Ef. ye çarpmış, ya
ralanmasına sebebiyet vermiştir. 
Vatman yakalanmıştır. 

Sirkecide yangın 
Dün gece Sirkecide bir dük

kindan yangın çıkmış, fakat 
büyümesine meycl n verilmeden 
söndürülmüştür. 
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Çin murahhasının istifası Mektupla 

Küfür! Çinin de artık cemiyeti akvamın bir işe 
yaramadığını anladığını mı gösteriyor? 
Fransız gazeteleri bu istifaların dalavere ve komedi 

olduğunu söylüyorlar 

Parla, 6 (A.A) - M. Koo ile M.I 
Su'nfa istilası üzerine yeni Nankin 
1ı.-metiain Cemiyeti akvam mectiM
m muslihane teşebbüsünü bir tarafa 
bırakarak cebir ve şiddet esas:na 
mfillltenit bir takım hal suretleri ka· 
1Md etmfye kalkışması ihtimali Cemi
yeti akvam meclisinde endişeler uyan
dmnaldadır. 

Fransız gazetelerl ne dl~or ? 
Paris, 6 ( A.A - Fransız gazetele

ri, M. Koo ile M. Sze'nfn istif al arı 
Jaaldanda bir takım mütalealar ser -
detmekte ve bu istifaları Çin- Japon 
ihb1Atının hallini tehir edebilecek 
bir manevra addeylemektedirler. 

Petit Joumal diyorki: Dün Cem!• 
,.etf akvaımn mtizakeratında muvak -
kat olacafını ümit etmekte bulundu -
fa.muz bir buhran hurt oldu. M. Sze
nin .istifası, Ahiren Cemiyeti akvam 
meclisinin içinden pek güçlükle çıka -
llleeefi bir çıkmaz haline gelmiş olan 
ba nrufllk işin hallini tehir edeceği 
f8pheden Azadedir. 

M. Koo ile M. Sze'nfn bu hareke~. 
]erinin Cemiyeti akvam meclisi Uze. 
rinde eon saatte bir tazyik icrası 
makadUe yapılmıt bir manevra veya 
alellde br komedf olup olmadığı bi
hakkın sorulabilir. 

Difer Fransız gazeteleri de buna 
yakın makaleler yazarak mütalea 
yilr8tmektedirler. 

kus huhule geleceğini derpiş eyleme
leri iktiza eder. 
Cemiyeti Akvam ne yapıyor? 

Paria, (A.A) - Cemiyeti Ak
vam meclisinde Çin - Japon me
selesine mütealhk olarak cere
yan etmekte olan müzakerelerin 
hali hazırdaki safhası Çin maha
filinde ıu suretle izah edilmek
tedir. 

Bundan bir kaç gün evvel Çin 
heyeti, Çin askerlerinin Kint
cbeou mıotakasından çekilmeleri 
teklifinde bulunmuştur. Bu teklif, 
Japon askerlerinin mevzuu babiı 
mantakada ilerlememeleri ;ste
niyordu. 

Halbuki Japon heyeti, her an 
ıimali Çinde müdahalede bulun
mak hakkını muhafaza etmek 
iddiasında bulunmakta ve bu 
muhtemel müdabelenin muvafık 
olup oJmıyacağı hususunda hG
küm vermeye münhasıran Japon
yanın salih•yettar olduğunu be
yan eylemektedir. 

F az!a olarak, Çin askerlerinin 
geri çekilmesi bu mıntakada bi
taraf milpbitlerin bu!unmaları 
ve faaliyete geçmiı olmalarile 
meıruttu 

il. Sze'ln •lklyetl Japonlar, bunu da istemiyor-
Nankin, 8 (A.A) - M. Sze telgraf- lar. Bu ıerait altında Çin heyeti, 

la göndennJş olduğu istifasında Av - yapmlf olduğu tekltfı biç yapd
rupadaki Çlnlilerin ken41isini Cemiye-
ti abam mukarreratına müzaheret • mamıı addetmektedir. 
ten Winklf etmeel ve Çinin mezk4r Çin efkArı umumiyesi, Paria 
eemiyetten çekillllfff maksadtle mi - müzakereai dolayısile pek müte
l&kerata girifmeal için taz}'lt etmek- beyyiçtir. Çin efkirı umumiyeai, 
te olduklanndan şikiyet etmektedir. Cemiyeti Akvamın vafifesi her 

Nenkln k•bul etmiyor mu ? tOrln tazyike mani olmak ve bu-
Parls, 8 (A:A) - Cemiyeti akvam nu tecziye etmek olduğu müta

meelhlt kısa bir celse aktederek Ja - leaaındadır. Çin, kendi öz iop
pon1ann mukabil projelerini tetkA raklarının bir kısmından biç bir 
etmi§tlr. Çin heyeti, Fransadaki Çin- mukabili olmaksızın askerlerini 
illerin, heyetin hattı hareketini tak· 
bila mahiyetinde yapllllf olduklan bir çekecek olur•a, kurbanı olduğu 
affing tlzerine M. Stıe'nin istifa etmiş bir taarruzda ıeriki çllrüm vazi
o1dutun11 faakt Nmldn hüktmethıin yetine geçecektir. 
banu kabul etmediğini teyid etmekte- Çin efkArı umumiyeai, netice-

clir. uz kalmıt olan faka t Çine ma· 
RelslcUmhur ne lsUyor? nen bak veren 24 teşrinievvel 

Londra, 6 (A.A) - Nankinden Reu- tarihli karan tercih etmektedir. 
ter ajanama telgrafla bildiriliyor: Kintcheoudan Çin askerleri-

M. Sze lle M. KOOJtun iatifalan ha• 
beri burada eon derece hayret uyan. nin çekilmesi gibi bir maddeyi 
dmmftır. Rei91ettmhur Tchang - ihtiva eden bqka herhangi bir 
Kal - Chek, M. Sze'ye bir telgraf çe- karar Çin için manevi bir inbi
kerek branndan vaz geçmeeini rica um olacak ve aynizamanda Ja
etmlf ft Çin lehinde sarfetmekte ol- ponyaya mütemadiyen Çinde mn
dafu mesaide Cin hük4metinin ken - dabalede bulunmak hakkını ve-
öıılne mutlak surette müzaherette • 
balanaeafr hususunda teminat ver. recekbr. 
mılftlr. Japon kumandanının son ihtarı 

RefslcUmhur, aynı zamanda mUs -
Ufa harlcl,.e nazırına bir mektup gön 
4ererek mevkiinde kalmaanu rica et
mlfth'. Fakat M. Koo'nun bugün va -
Dfeal bqına gfdecefl zannedHmemek
tecHr. 

M. Sze'nin istif umın, kendJsinf n 
tngf]tere htik8meti nezdindeki elçiH· 
tine p.mU olmadıfr söy}QJDektedtr. 

Çln'de ,ıddetll nUm•yı,ıer 

ftttin, 8 (A.A) - Bfr talmn nU
-~er, trenleri istill etmiş ve hU
ktmetla Jıattr hareketini protesto et
-* lzere Nanldne gidecelderini be
J'Ml ile yolealan trenden indirmiş ol• 
d1*lanndan dolayı Pekin ile Tien -
Tala arasmda demlryolu münakalitı 
inkıta& ufl'amrttır. 

Geçen gece bir takım talebe, de • 
miryolu üzerinde ya.tmrtlar ve bazı 
malzemeyi tahrip etmişlerdir. 

B11 ınllfritane fikrin hali hazırda 
mun.ffak olaıaıyacağı zannedilmek
tecl:ir. Bununla beraber, bu fikrin 
man.ffaluyeti takclfriade ecnebi it
halltma 111B11ml istihlak Uzerinden 
aneak yflsde 15 ıüsbeti kalkacaktlır. 

Her ne olara obnan, Arjantin, 
Ruya " dtler bur memleketlerin 
enelee Jnslltereye i\lraç etmekte ol -
d'*lan ~ .. &&ruad& '* .... 

Tokyo, 6 (AA) - Moukden'den 
Rengo ajansına bildiriJiyor: 

Mançurideki Japon kuvvetleri ku
mandanı jeneral Hanjo, mareşal 

Tchang - Sue - Uang'a son bir ih· 
tamame göndermiştir. Mumaileyh, 
bunda büttin Çin kuvvetlerinin Kia -
tehM mıntakasmın şarkına çekilme• 
Sf hususunda ısrar etmektedir. Je • 
neral Hanjoya göre bu mmtakada 
yapılacak her ttirlil tahşidat, tahrik 
mahiyetinde telakki olunacaktır. 

1. il it 
Bir vapur imdat lsUfor 

londra, 24 Bugün 6ğle vakti 
28 yolcu ile Nevhaven limanını 
terkeden Fransız bandralı Ver
saillea vapuru hareketinden bir 
saat sonra istimdat işaretleri 
vermiftir. Vapurun dümeni karıl
dığı anlatılıyor. imdadına gön
derilen ufak: bir tahlisiye gemisi 
saatte 68 mil aiiratle esen rOz
glrdan ve fırtınanın şiddetinden 
dolayı ilerilemiyerek d6nmiye 
mecbur kalmııtır. Versailleı'm 
imdadına ikinci ve kuvvetli bir 

talalİIİJ• ..... pacierilmittir. 

L Ust tarafı birinci sayfada ] 
Aktörlerden Emire Aziz, Seni

ha Hanımlar ve T af At 8. gene 
rejisörün batası neticesi olarak 
tereddiltlü oynamışlardır. 8ebzat 
Galip, Rahmi ve bilhassa Hazım 
Beyler sırf kendi şahsiyetleri do· 
layısiledir ki rollerine oldukça 
hakimdiler.,, 

Ahmet Hidayet beyin bahset
tiği rejisör Ertuğrul Muhsin bey
dir. Erluğrul Muhsin beyin, Cüm
huriyet gazetesinde çıkan bu 
yazıya, Ahmet Hidayet beye gön
derdiği bir mektupla cevap ver
diği anlaşılmaktadır. Öğrendiği
mize göre Ertuğrul Muhs!n 8. 
bu mektubunda, Hidayet beyin 
bitaraf olmadığını iddia etmiştir. 
Cümburiyet refikimizin yazı mll
d ürü Kemal Salih B. vaktile Da
rülbedayi edebi heyetinde aza 
olarak bulunmuş ve o zaman bu 
müessesede çıkan ve gazetelere 
de aksetmiş olan bir ihtilafa 
Kemal Salih beyin ismi de ka
rışmıştı. Ertuğrul Muhsin 8. bu 
itibarla Kemal Salih beyi o za
mandanberi kendisine karşı bi
taraf addelmemekte olmah ki 
Ahmet Hidayet beye yazdığı 
mektupta ;öyle bir mutalea ser• 
detmektedir. 

Vakıa Ahmet Hidayet beyle 
Ertuğrul Muhsin B. arasında geç
miş bir hadise yoktur; fakat Ah
met Hidayet B. arkadaşı ve ça
liştağı gazetenin yazı müdilrü 
Kemal Salih beyi memnun et
mek için Ertuğrul Muhsin beyin 
aleyhinde bulunmuıtur 1 Ôjreo
diğimize göre Ertuğrul Muhsin 
B. , mektubunda Ahmet Hidayet 
beye kartı bir hayh da kllfür 
savurmuştur. Sarih hakaret teı
ki1 ettiği söylenilen bu küfOrle
r inden dolayı Ertuğrul Muhsin 
B. aleyhine dava açıp açmıyaca
ğanı Ahmet Hidayet beye sor
duk. Mumaileyh, buna llizum 
görmediğini oöyledi. 

Ertuğrul Muhsin B. , hareketi
ni seven bir adamdır: Birkaç se
ne evvel bazı gazetelerin hücu
muna uğradı ... Geçen sene kendisi 
Halit Fahri beye hilcum etti!.. Bu 
ıene de l:aşka bir vaka 1.. 

Ticaret odasında: 

-----------------Odanın varidatı artmı,ı 

Yapılan istatistikler neticesin· 
de bu sene ticartt odası vari· 
datın1n, bütçesinden fazla olduğu 
anlaşılmıştır. 

Ticaret od••• lnUhabı 

Dört senede bir yapılan tica
ret odasa meclisi intihabı önil
mllıdeki hı-fta içinde yapılacaktır. 

Gümı ilklerde : 

Yeni memurlar 
GOmrilkJerde kontenjan mu

ameıu· nin tesrii için tescil bll
rosuna yedi memur ilAve edile
cektir. 

DarUIAcezeyl himaye komitesi 

Darülacezeye varidat temini 
için muhtelif bayır cemiyetleri 
murahhaılarından mürekkep hi -
maye komitesi içtimalarına bqla· 
mıtbr. Komite her hafta topla
nacakhr. 

Taıyarft balosu 

Tayyare cemiyetinin aenelik 
balosu 21 kinunuıani pertembe 
alqamı Makaimde verilecektir. Ba 
lonun fevkalade olması için tim· 
diclea buırbklara bulanmqbr. 

Acuzenin Dermesi 
~-----------------------~~ MDelllfl ı Nlzamettln Nezif R••Hmı ı MUnlf ~ 
'' Be •• be, be ben •• Se, se senttl 

be- be beraber olacağım ! ··" 
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Aptülhalim hepsinin genciydi. Fa-ı 
kat hepsi onu sayarlar ona hürmet e
derlerdi. Çünkü Aptülhalim evde ol
sun sokakta olsun bunlara eleb:ı~ılık 
ederdi. Dahası var. Aptüthalint. aynı 
zamanda bölükbaşılarıydı. Evet.. Uun 
lann beşi de askerdi. Ve İstanbul su• 
başısı Derviş Paşanın maiyetinde bun 
lann bölüğü kadar acar ve işe yarar 
bir başka bölük yoktu. Bir yerde bir 
vak'a mı nr? Civarda eşkıya mı türe
miş? ÜT.erlerine asker sevkedilmiş de 
bir netice alınamamış mı? Subaşı o 
zaman: 

- Haydi, Aptülhalim göreyim seni! 
-der- Bunları saldrnrdı. Hani iiç 
bin kişinin bir ayda beceremediği işi, 

bunların bölüğü bir haftada halleder
di. Ne yapardı, ne yaparlardı; buna a 
kıl sır etmezdi. meseleyi kökünden te
mizleyip şehre dönerlerdi. 

Aptülhalimin bölüğünde tam yüz 
kişi vardı. Fakat bunların içinde bö
JUkbaşı ile senli benli görüsebilen işte 
ancak bu dört kişiydi. Geriye kalan
lar kovuşlanndan dışan çıkmazlar, 

ona bir amir hürmeti gösterirlerdi. 
Bu dört kişiye gelince.. Bunlar da o
na hörmet ederlerdi ama, biraz canla
n srkılmıya görsün; derhal üzerine 
saldırrp hırgüre başlarlardı. Fakat 
Aptülhalimin biraz keyifsiz veya bi· 
raz düşünceli durduğunu görmesin
ler; dördü de o anda yemeden içme
den kesilir, bölükbaşının derdine çare 
aramıya koyulurlardı. 

Hem efendim, onu nastl sevmezler, 
onun dertlerine nasıl çare aramaz
lardı ki bölUkbaşı Aptülhalim, hepsi
ni ayn ayn belilardan kurtarmıştı. 

Faraza adına Y esarf denilen şu bas
tıbacak yok muydu? Eğer Apttilha. 
lim bir tarihte imdadına yetişmemi' 
olsaydı, kimibilir .simdi hangi cukur
da kakırdamış bulunacaktı •• 

Sonra şu dev cüsseli Veysel •• Kim 
ümit ederdi ki, bir gün, hem de bir ka 
dın 'Onu kıskıvrak bağlıyabilecek ve 
az kalsın hazret bir sovan blçağıyle 

paramparça olacaktı. 
Hele bunlar; şu temindenberl ses

leri çıkmıyan iki adamı tut ki Azrai
lln eHnden kurtarmıştı. Velhasıl bu 
dört dostluğun birbirinden heyecanlı 
dört hikayesi vardı. 

He, her zamanki gibL. Se, "' 
yanmda.. 

Bu da tıpkı Rüstem gibi ---~ 
lu, sağlam yapılı bir gençtL:_.119 
ni bitirince Aptülhalim, Ve,..-. 
zona dayanarak yavaş yavaf 
kalktı : ~..af 

- Artık. • -dedi- Rahat fW""'" 
yuyabilirsiniz. • Mesele kal ...... 

Yesari muttasıl esniyorcl•= 1' 
- Hay Allah razı olsUll .. ..-~ 

mırıldanarak- hemen oldd8 .. lf 
kıvrıln·erdi. Rüstemle ReeeP 
tavsiyeyi cana minnet bfldfitf• _ ..:ıılJ 
Yalnız Veysel kaşlannı ..,,...-

oynatarak homurdandı: ,;; 
- Mesele kalmadı ama uyk11 

madı •. 
- Sen bilirsin .. 
- Ben bilirim bileceğimi --:•; 
- Ey, ne duruyorsun? Bil' 

retsene .. 
- işimize - - --~ - . ...,., ' 

Aptülhalimin gözlerinde• 
kıyordu. 

- Sen bilirsin.. -dedi- .ti 
Sonra, avurtlarını blrbiJilı4le1 ,;/ 

tacak bir şiddetle bir kaç def• 

.!:~ Sen bilirsin.. istenen ka~ 
giy, paşakapısma git. BeUd Wt ;J 
kar. Ma16m a üç gündenberi ffllr 
semti:ne uğradığımız yok.. ~ 

Ve esniyerek, aallanarak ~ 
çıktı, ikinci kattaki odalard .. t# 1 
daldı? Yere serili geniş bir fi 
biselerlyle uzandı. • ~ 

Bir dakika sonra, rezeleri ,,. 
yarak açılan sokak kap1&1, )dJlf 
]erek kapatıhmştı. • ;ı'; f 
Nalçalı bir çift kunduraDJll ~ 

zaklB§& uzaklaşa hafifledi, r;,; 
oldu. (~ 

Edmond Rostaııdı' 
pbaeri 

Napoleonun or 
(L' AIGLON) 

Darlllbeclayi T~ 
Yarın akpm iSTi• 
·;·it r21tı,3t0ıdna Ü" 

Kahkahalar kesildikten sonra Ap. V ırrr 

tülhalim, kolunu Veyselin omzuna a,. (Doktor Knok) 
tarak: K d. 3 d 

- tıte böyle.. -dedi- Bu işi artık ome ı per e 
halletmeliyiz.. Nasıl? Karar karar Yazan: 
mt? J. Romains 

TercOme ~den: 111111 
Dev adam: 
- Elbette.. -diye cevap verdi

Madem ki biyle olmasını istiyorsun •• 
- Sen ne dersin Yesari? Kısa boy-

1 u, sanki kendisi olmasaymış, mesele 
halledilemiyecekmiş gibi ciddi ciddt 
kaf asmı salladı: 

- lcab111a bakanı, tizülme sen .• He 
Je, bugünü hayırlısıyla bir geçirelim ... 

Aptülhalim bu cevaptan sonra dl· 
ğer iki arkadaşının ne düşündükleri
ni anlamak isterdi: 

- Ya siz ne dersiniz çocuklar? Sen 
de bu fikirde misin Rüstem? 

Bu suale muhatap olan üç numara 
lı arkadaş orta boylu, sağlam yapılı 
bir gençti; beyaz dişlerinin bütün gü 
zelliğini meydana vuran tatlı bir te
bessümle: 

- iyi ama anam.. Bana ne sorar
sın? -dedi-

- Fikrini anlamak isterim elbette .. 
Belki bu işe taraftar olma:zsın .• 

- Bu da IU mı a bölükbaşı? Sen 
nerdeysen ben de orada.. 

- Ali.. Ya sen ne dersin bu i~ a 
Recep .. 

- Be .• be .. be ben mi? 
- Ha. • Ha. • Ha sen .. 
Veysel çapkın çapkın sıntarak onu 

alaya almıştı. Bir ntibet daha güldü-
l:?r •. 

- Be •• be •• be •. ben .. -diye göz· 
terini kaşlarını oynatarak, dudaJdan
nı bükerek, başını eğerek devam etti 
Recep - Be, be, be, ben seninle be, be, 
bera.. Be, ber olacam. • AnJadm •? 

1. Galip 

Yakında: MAY~ 
Oyundan sonra hutUSI tf1 
Cnmarteztl '" pazar gaoıeı' / 
zilitlı halk gecesi. ~ 

Reşit Rıza ~e 
arkadaşları ıl'" 

l inci Ktnun Sah günü akşadd t 
Aktar Kin ....-: 

Piyes 4 perde ı tablo; t~ ....-
Mahmut Yesari bey, çarşaaıblSI. .J/11 

KUDRET HELVA 1"'.
Fiatlar 40 - 75 - 100 • ıSO. ;iJJll" 

400 - 500, Koltuk talebeye raJıSll 
tir. 40 kuruştur. --. 

BULGAR OPERd .. 
temslll • 81~ 

Bugün matine saat 16 da ~-
Bu akşam saat 21 de Bul~,~ 

opereti " Prenses ÇardasS" dtrıl ~: 
meşhur operetile, son teaıs a:;JI""':' 
tir. Tenor: Y. Çaçef - Pridll 
Mimi BalkanskL 

Matbaamua geln ~ 
Kanaat Ajan~~ 

Kan ut k ütüpbanesinin J ~ 
mahsus muhtırası "Kan.,:ıc ~ 
namı altında nefis bir sure fi 

T .. kçe piyasayı çıltanlmıştır. ur rJlfJ fi 
sızca faldeli malQmatı havi bO tlf, 
bir surette basılmış olan 
tıruuu lwilerlmize cavsi,. 



Elbiselerini Satmak Rekorunu 
Kıran Sinema Yıldızı 

k Son dünya buhranı, her yerde olduğu gibi Amerikada da hü

~ıı:ı sürmektedir. 
11 dünya buh-

~· ~ herkesin 
d Ugu gibi yıl
_1ıltrın kesele-

l'itıde h'"k"" -'1 L u um sur-
'"ted' 

1
_ ır. 

l <tte bu sebep
tn l 1 ' os Ance-
b~ı \'e Hollivutun 
~tçok yıldızları 

•arruf a baş1a· 
ltııtlar ve ilk iş 
Ofa L 

raıt tuvalet 
ll:ıasraflarını kıs-
~ak suretile bl• 

bikatlarıoı tat-
4 a koyulmuş
t~dır. Şimdi, Pa

l ve Londra 
Ct~ib 1 • • A. ane erı n ı n 
llıerika sinema 

~ehirlerindeki şu-
eler· b' b" ı ırer ı-

ttr ~ 
.ı 1<apaıımakta
"lt B 
b·ı · una muka-
~' belediye mü· 

Yede salonla-
~tıda · b"' ·· k b· ıse uyu 
t~r faaliyet baş 
• 
01termiştir. Zi' . 

1 
' sınema ve 

abne yıldızları 
ta d ' f t toplarındaki 
'Qa'l.)~ tuvaletleri 

"•l olsa n:odosı geçecek diye 
'-tııı:ıaktadırlar. 

1 
Yalnız:, Amcrikada neye te-

tdbbns edilirde bir rekor tesis 
t ·ı lıt 1 ~ez. işte bu tuvalet satışı 
~ dısesi yıldız:lar arasında "Kim 

~~k aatacak,, meselesini ortaya 
lltrnıştır. 

hl"if bu raddeye gelince, blitün 
• dıılar en nadide tuvaletlerini 
.-~•Lğa çıkarmışlar, müzayede 
ba 0nları da, Amerikanın en kl
~a.r Ve zengin alıcılarile dolmuş· 

t, 

tıa Kay Francis, bu satış reko· 
d tıda galebe çalan bahtiyar yıl
f ·~dır. Fakat buna nasıl muvaf

):ı, oldu biliyormusunuı? söyli-
"tn: 

~ (} gün, Kay F rancis bütün 
._;ctletıerini satmıştı ve esasen 

14 da kapanıyordu. 
~ yıldız, resimde gör-

diiğünüz şık tuvaleti ile ilk sa· 
londan çıkacağı zaman, zengin 
bir Amerikala kendısine yaklaştı. 
Amerikalmın yanında genç ve 
yeni evlendiği karısı vardı. 

- Pardon, dedi, iizerinizdcki 
tuvaleti salın almak istiyorum. 

Kay F rancis hayretle; 
Fakat, dedi, satıh'< değil. 
- istediğiniz fıyalln derhal 

iki mislini vermiye hazırım. 
Kay Francis güldü, razı oldu 

ve orada, hazırunun ününde so
yundu, konbinezonla kaldı ve 
evine, otomobilinde, konbinezon
la döndü. 

Bu sur~tle Kay Francis, satış 
rekorunu kırmış oluyordu. 

Nasıl? 

a ç ı, 

Ya kadın! 
Amerikanın meveland şehri mah· 

kemesi, bahri muhitin bu tarafındaki 
mahl~emelerin garip görecekleri bir 

Profesör Piccard'ın tetkikleri 
ltayons Komsiques, adi ziyaya nisbetle 

"htr milyon kere daha kuvvetli bir şuadır 
~~4de bir ziya, bir camdan nasıl geçerse Rayons kosmique de 

• "'etre kahnhAında bir kurşun tabakasından öyle geçer 

-1 
~tt>~~n mayıs ayının son günlerinde 
l~ltı;sor Piccard dsminde ls,·içreli bir 
~li ~ hususi surette imal edilmiş ve 
~İ>e ~ne hir takım fenni vesaiti tetki· 
~ ruıc:nrnuş bir balonla (12,000) met
~"'ad ekliğe çıkması ve uzun zaman 
'ıl a kalması bütün fen alemini na• 
~t ~~1 ettiği malUmdur. Profe
'-dt •tcard'ın böyle havada uçuşu 
~ taryareyle yüksek mesafeye 
ttıdl l'ekorunu kazanmak için de • 
'~ Onun asıl maksadı (Rayons 
' Ues) denilen esrarengiz şuala
~~Yeti hakkında fenni tetkikat 

ll tı. 
~~tı rneşhur fizik alimi tetkikatını 
~~ ınuvafCak da olmuştur. Son "t\ lllarda onun yaptığı tetkikatı 
~ etınek istiyenler çıkmıştır. Bu 

betıt profesör (Piccard) m 

yaptığı tetkikat yeniden fikirleri iş

gal ediyor. 
Hakikati halde profesör Piccard'ın 

tetkil.atı neticesinde elde etmiş oldu· 
ğu neticeler çok mühimdir. Bu ndi
celer heniiz Türk efkarı umumiyesi
ne liiyık olduğu ehemmiyetle arzedil
memiştfr. Onun için (Rayons cos
miques) denilen şualarla bunlar hak• 
kında profesör Piccard'ın yaptığı tec
rübeleri biraz izah etmek faydalı o
lur. 

Malumdur ki arzın etrafını ihate 
eden Ye (azote) la (oxigene) den mü
rekkep olan ha,·a tabakası mahduttur. 
Bu tabakanın kalınlığı (80 - 100) ki· 
lomctre arasındadır. Ondan sonra 
diğer bir gaz tabakası gelir ki bu da 
(Helium) la (hydrogcne) den terek
küp eder. (80 - 100) kilometre ke-

Sokaktaki 
Gürültü 

Meşhur bir Fransız 
hekimi diyor ki ... 

Sizi rahatsız ediyorsa Zaro ağa gibi çok yaşamak isterseniz 
kahve içiniz ! hergiln yoğurt yeyiniz l 

Uzun müddettir gürültülerin içti- Geçen sene Amerikaya giden 
mai cephede olduğu kadar sıhhat Ü· oradan Avrupaya gelen (Zaro
zerindeki .f enalıklarile meşgul olan ağa) nın 157 yaşına girmiş nl
Nevyorklu doktor Donald A. Air bu maaı, hali da yaşamak kabiliye
t enalıklara mukabele edecek çareleri tini haiz bulunması muhtelif 
de bulmuştur. memleketlerde hakiki bir alaka 

Şehir ,.e kalabalrk gürültüleri be-
yinde ve vücutta bir takım hasarat uyandırmaktadır. Zaroağanın bu 
yapmaktadırlar Doktorun bulduğu kadar uzun yaşamak kabiliyeti 
ilaçlar ba7'ı yiyeceklerde mevcuttur. nereden geliyor? Bu adamın 
Doktor, Amerika kulak cemiyetine ömrünün uzunluğu esrarı neden 
verdiği raporda şöyle demektedir: ibarettir? Bir çok doktorlar bu-

- 1'ecrübelerim, gürültülerin mad· nu ciddi bir mevzu olarak tet
dei Ji.labiye)'i azalttrğım göstermiş- kik ediyorlar. 
tir. Tabii bir insanın hiabı beş daki- Ahiren doktor Bellin de Co-

:::d:ız~~ ~n:~'l~~!:et;:e:i~frbıt;~s~~: --Ş-.. a ...... m ......... p ...... l:·Y ...... 0 ..... 0 ........... , 
bu miktar, 0,34 e inmektedir. Bir lo
kantanın nlelftde gürültüsü bu nispe-

ti, 0,29 a, büyük bir cadde gürültü~ü Ke dı· ler 
0,23 e, tren ,.e tünel gürültüsü ise 0,21 
e indirmektedir. 

Gürültülerden tahaddüs eden ha• 
1.ım güçlüklerü buzlu krema ite çikolata 

yemek suretile ortadan kaldırılabilir. 
Sokak gürültülerile kahve ıiçmek su• 
retile mücadele edilebilir. Umumiyet 
itibarile şekerli ve baharlı maddeler, 
gürÜitiilere karsı en iyj iiaçlardır. 

Korsikadan gelen 
kotra 

N:isten bildfrildiğine göre, pazar 
gecesi, gece YanS1na doğru bir kot. 
ra Antip burnuna yanaşmak mecbu
J'liyetinde kalmıştır. Kotradan iki a
dam inmiş, ve kotradaki h1r yarayı 
tamir etmişlerdir. Bunlardan birisi 
isminin Aldo Nardi ve kendisinin 
İtalyan olduğunu söylemiştir. 

Ertesi gün, Nardinin arkadaşı 
ortadan kaybolmuştur. Bu hadise 
polisin na1..arı dikkatini çekmiş ve 
l<0tranın Korsika adasından geldiğini 
de öğrenince hemen şüphelenerek tah
kikata başlnnuşlardır. Fakat bu es -
nada kotra çoktan denize açılmış bu·ı 
lunuyoröu. Şayialara nazaran kay
bolan adam meşhur Korsikalı haydut 
Spacladır. Ye adadan firara muvaf-1 
fak olmuştur. 

··~-~b~p;·~;;··;ı·~r~;~··i;r;··ı~if;k·k;;;·;;-.. ~;; 
miştir. :Mesele şudur. Anna Tar -
novski, mahkemeye müracaat ederek, 
kocasının, sevgili köpeği Spitkeyi üç 
şişe viski mukabilinde bir kaçakçıya 
satbğım, bunun için de talak karan 
ıistediğini söylemiş ve demiştir ki: 

- Kocam, sadece (köpeğimi) iç -
mekle kalmadı. Bankadaki paraları
mı '\iskiye verdikten başka evdııtki, 

~caryolamı ve elimle hazırladığını re
çelleri de sattr, artık ben bu adamla 
yaşrıyamam. 

Bu iddia karşısında Kleveland ha
kimleri, alkol muhabbetini bu kadar 
ileri götüren bir kocayı Ze'\'Ce muha~ 
betinden azadetmiye karar vermişler 
ve derhal kadının istediği talakı hü
küm altına almışlardır. 

Bir.kaç gün evvel lngilterede 
milli kedi kulübü cins cins (350) 
kedinin iştirakile bir müsabaka 
açmış ve bu müsabaka büyük 
bir rağbetle karşılanmıştır. Mü
sabakada, uıun tüylü mavi renk
li kediler, son derece nazarı dik
kati celbetmiş, bunların biri 
çoğu mükafatlar kazanmıştır. 

Fakat müsabakada ıampiyon
luğu kazananlar yukarıda resmi 
görülen kedilerdir. Yukarıdaki 
açık ıiyab kedi Mis Longhorne 
aitti. Beyaz kedinin ismi (Llle) 
dir ve Madam Reynolas Sanııe 
ait bulunmaktadır. 

Bunların ikisi de hem ıampi
yonluğu hem de birinci mükifat
lan kazanmışlardır. 

Zaro aıa kızlar arasında 

teau isminde meıhur bir Fransız 
cerrahi mütehassısı Zaroağanın 
çok yaşamasındaki sırn yoğurt 
yemesinde olduğunu iddia et
mittir. Doktor Bellin de Coteau 
bu hususta yazdığı bir makale
de diyor ki: 

"Umumiyetle Anadolu ve Bal• 
kan köylüleri bedeni mukave
metlerile ötedenberi Avrupa
lıların nazarı dikkatini celbet
mişlerdir. Bu klSylüler hem vü
cut itibarile kuvvetlidirler, hem 
de umn zaman yaşarlar. Bunun· 
la beraber gerek Balkanlıların 
ve gerek Anadolu köylülerinin 
gıdaları Avrupalılara nispetle 
zayıftır. O halde sıhhat ve kuv
vetlerinin sebebi nedir? Bunda 
mutlaka Avrupalıların meçhulü 
olan bir sır vardır. Bu sırrı A
nadolularla Balkanlıların yediği 
yoğurtta aramak lazımdır. Fil
hakika yoğurt başlı ba§ına :.,ir 
gıda olduktan başka bazım ci
hazı üzerinde çok faydalı tesir-
leri olan bir maddedir. Yoğurt 
hazmı teshil eder. Bağırsaklar
daki fermantasyonlara mani o
lur. Binaenaleyh yoğurt yemeyi 
Avrupa memleketlerinde umu
mileştirmekte hayati bir ebem• 
miyet vardır.,, 

irtihal ve defin 
Sadrıe..;;bak Gazi Ahmet Muhtar p~ 

şa zade Bahriye Nazın esbala Mah• 
mut Muhtar paşanın mahdumu Halil 
Muhtar bey pek genç bir yaşında iken 
irtihali daıibaka eylemiştir. 

Na'şı mabrf.iret nakşı 8 - K. evvel 
- 1931 salı öğle namazını müteakip 
USküdarda yeni camii şerifte cenaze 
namazı badcleda Karaca Ahmette şe
hitlikte ailesi kabristanına defnedile
cektir. Cenazesinde bulunmak arzu 
eden zevatın camü şerifi mezkure vak
ti muayyende teşrif etmeleri rica olu-
nur. 

s.'lf etinde olan hava tabakası da ilci etmiye muvaffak olmuştur. Burada bir milyon defa daha sür'atli olduğu 
kısma aynlır: Biri arza yakın olan ki tetkiklerinde (Rayons cosm.iques) de anlaşılmıştır. 
ve tahminen (12,000) metre derinliğin- nilen esrarengiz şua hakkında çok (Rayons cosmiques) in haiz oldu. 
de bulunan tabakadır ki buna (tro- mühim malumat elde etmiştir. ğu nüfuz kabiliyetindeki bu fevkalft. 
pospheere) derler. Diğeri bundan son- (Rayons cosmiques) nedir? Niçin deliğin ehemmiyetini takdir etmek 
ra gelen h,sımdır ki buna da (Stra• bu şua üzerine tetkikat yapmrya 1ü - iç.in bugün tababette ve sanayide Rönt. 
tosphere) ismi verilir. zum görmüştür ve neden profesör gen şualanmn yaptığı büyük hizmet. 

Bu iki tabakanın birbirinden farkı Piccard bu şualar hakkında tetkikat lerl hatulamak kntidir Filhakika 
bilhassa hararet ve kesafet noktasın- yapmak için havada ( 12,000) - Röntgen şuaı ile bir insan \'Ücuduna 
dandır. Bütün ha.va cereyanlarır, fır- (13,000) metre }'Üksekliklere kadar bakılacak olursa ondakj hastahklann 
trnalar, siklonlar hep doğrudan doğ• çılamya mecbur olmuştur?. bir çok arızalannı gözle görmek 
ruya arzı ihata eden trotosphere taba- Bu cmeti biraz tafsil edelim: mümkün olabiliyor. Fen bu muvaffa· 
kasında, bilhassa bu tabak"anın sathı (Rayons cosmiques) denilen şualar ..kryetini sırf Röntgen şuamm bir kaç 
arzdan itibaren (3,500) metre derinli• bugün tıpkı ultraviolettes, X, gam - milimetre kurşun tabakasından nil -
ğinde olan kısmmda olur. (Stratos • ma gibi namlarla malum olan şualar fuz edebilecek bir nüfuz kabiliyetini 
phere) tabakası tam bir sükun içinde- nev'inden bir şeydir. Fakat beriki haiz olmasına ve bu şua üzerinde ta
dir. Fakat burada havanın kesafeti şualann kun·etine nisbetle R.-ıyons sarruf etmek çaresinin bulunmasına 
son derecede azdrr ve son derecede cosmiques denilen şuaların nüfuz medyundur. 
soğuk vardır. (Trotosphere) denilen kuvvet ve kabiliyeti çok büyüktür.1929 Bir kaç milimetrelik nüfuz lmbili· 
hava mıntakasmda bugün fen için ar- senesinde yapılan tecrübelerden elde yeti olan bir şua ile elde edilen mu
tık esrar addedilecek bir şey kalma· edilen neticelere göre (rayons x) de- vnffakıyetler na.zarı dikkate alınırsa 
mış gibidir. Durası çok iyi tetkik o - nilen Röntgen şuaı bir kaç milimetre ona naz.uan bir kaç bin kere daha 
lunmuştur. Fakat buna mukabil kurşun safha.cundan geçer. (Rayons kuvvetli olan (rayons cosm:ques) ile 
{Stratosphere) mıntalrası henüz ta- gamma) bir kaç santimetre kurşun ne gibi muvaffakıyetler elde edile• 
mamile me~hul bir alem nziyetinde- tabakasmd:ın nüfuz eder. Halbuki mez? Elverir ki bu şualann da mahf
dir. (Rayons cosmiques) denilen şualar yeti tetkik edilsin ve fennin kuvvetli 

lşte profesör {Piccard) tayyaresi• tam (5) metre kalınlığında kur~un eli onu da tasarrufu altına geçirsiıı. 
le birinci defa olarak bu meçhul Ale- tabakasmdan geçer. Bu itbarla (Ra- ( ikinci makale yar1nkl 
min içerisine girmiş, orada hava ye yons coemiques) i ehlit eden ihtizaz sayımızdadır ) 
muhit şeraitini f ennl vesait ile tetkik adedi:nin alellde ziyanmkine nisbetle 
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- 30 - Morls L8blandan: fa. 

Madam Destol : Eyvah diye inledi, 
gitmişler. Şimdi ne yapalım! 

- Gidip yatayım, dedi, Nelli
roz uyuyor mu? 

mi dakika baıbata kalmış .. Aman 
ne fecaat .. Nelliroz' dan bunu hiç 
de ümit etmezdim. Ne delilik, 
ne delilik! Ah bu zemane gençle-

- Ayaklarının ucunn basa ba
aa ilerledi ve kızını kapadığı oda
nın kapıaını açtı. 

Masanın üstünde' bir mum yanı· 
yordu. Birdenbire madam Destol 
haykırdı: 

9 .---
ri ! .. Bizim zamanımızda genç kız- 10 - - - • - - .-- -
lar böyle bir şey yapabilmek için 11 .-- .ı--- PJ - - • 
evlenmeyi beklerlerdi. 

- Kaçmıı.. Koşunuz, geliniz, 
bakımz, kaçmıt. 

Madam Destol burada birden
bire durdu. Valneye daha fazla 
itirafta bulunmak istemiyordu. 
Sonra, birdenbire: 

Yukardan aşai'ı : 
1 - Erkek ismi (4), vakti bildlrlr 

(4). - Biriç masasındakiler koşuş· 
tular. Açık pencere, genç kızın 
nereden kaçtığını gösteriyordu. 

- Benim iyi Valneciğim, dedi, 
Nelliroz'u kurtaracağız ve onu si- 2 - Sarhoş (-i), anasırın müfredi 
ze vereceğim. Saf fakat böyle ted (5). 

Valne hemen dışarı koştu, bir 
müddet sonra döndü, geldi. Ne
fes nefese: 

birsiz hareketlerle kendini tehli- 3 - Kenar (3), nota (2), başına bir 
keye atan bir çocuktur. Siz onu (T) gelirse, iplik olur (3) 

- Sandalı alw kaçmış, dedi. 
Madam DeatoJ: 

müdafaa ederıiniz. O da sizi se· 4 _ Güldüren (5). 
ver.. Beni dinlediğinden daha iyi 
sizi dinler. Size onu veriyorum, 

- Eyvah, diye döğünüyordu, anladınız mı Valne? 
bu alçak herifle bulu!mak için - Ah madam Deıtol beni min-
pariıe dönmüttür. Kabahat biz- nettar ediyorsunuz. Hayatta en 
de. Onu göz önünden uzak bı • büyük emelim de zaten budur. 
rakmıyo.caktık. Fakat buradan Oh, itte Parise de geldik. 
bu kadar kolay kaçılabileceği ki· Filhakika Pariıe gelmişlerdi. 
min aklına gelir. Valne ne biçim Otomobil süratini azaltmadan so
kötkünüz vamıı§ .. Hadi, hemen kaklardan geçiyordu. Bununla 
Parise dönelim! Belki vaktinde beraber Trokadero meydanına gel· 
yetiıebiliriz. dikleri zaman saat 2 olmuıtu. 

Neye vaktinde yetişeceğini Madam Destolle Valne asan· 

5 - Harard1 söndürür (7), yürü 
kelimesinin aksi (3). 

6 - Yemek (4), kafa (4). 

7 - Omuu almır (3), ciğercf:nln 
nittaşı (7). 

8 - Söz dinlemek, muti olmak (5). 

9 - Birdenbire (3), (Br) damarda. 
dır. (3). 

ıo - Tokat (!>), yardrm (4). 

11 - lmam cübbesi (4), bina yap. 
ınak (4). 

Soldan sağa: madam Deatol tavzih etmemişti, sörü beklemeden merdivenleri çık 
fakat hepsi, bilhassa Valne bunun tılar, kapıyı çaldılar. Yanm da- 1 - Kamer (2), hayvan ô1fisil (3), 
manasını anlıyordu ve muztarip kika ıonra, Viktorin kapıyı açtı, yemek (2). 
oluyorlardı. madam Destol'ü görünce: 2 - Avucun ortası (3), yapmak, 

Gaz s~basını ıöndürmiye bile • -. Ah, madam, madam, diye mşlemek (3), atın ayakkapısı (3). 

unutarak paldır küldür merdiven· ınledı: ., 3 - Canlı su (3), mesafe ölçülerin-
lerden indiler. Acele inerken, - Ey, ne var, ne.oldu.. den biri (3), anlaştırmak (3). 
Valne elindeki gaz lambasını sön· - O adam geldı madam.. 4 - Fiil (2), bir azamız (3), harbe 
dürdü, karanlıkta kaldılar. Güç - Ey! . . . . giren hayvan (2). 
halle kibrit bulup lambayı tekrar - lçerı . gı~dı., matmazelın 
yakabildiler. kapısından gırdı. . , 

Şof.. 1 . d k . . b. - Aman yarabbı. or erı uyan ırma ıçın ır . • • •. .. 
haylı uğrattıktan sonra hareket - Ken~ısını gordük. ıma~am, 
edebildiler. matmazel zıle bas~p benı çagırdı, 

odaya girdiğim zaman oradaydı. 
Sonra matmazel bana gidip yat • 

Yolda, madam Deıtol: 

5 - Nihayet (3), ıkatmn anası (2), 

6 - Anlaştırmak (3), dolaplarda 
bulunur (3) 

7 - içilir (2), liöpek (2), bir mey
ve (3). 

8 - Güzellik (2), apartman daire-
- Yarım, diyordu, saat 12,40. 

(Şoföre) çabuk, daha çabuk .. mamı söyledi. Fakat ben yatma· ]erinde bulunmaz, evlerde bulunur 
dım, dinledim. (3), ayının evi (2). 

- Peki bu adam kim? 
- Çay ziyafetine de gelmiıti. 

Uzun boylu, esmer, fık birisi. 
- A, o mu, ben de görmüt -

tüm de Nelliroz'un bir arkadaıı 
yola gidiyorsun; zannetmiştim. Peki timdi nere· 

Madam Destol'ün otomobili, 
Valneninkini takip ediyordu. Bir
denbire Valne, henüz uyku ser -
ıeımliğini kaybetmemit olan şofö
rüne bağırdı: 

- Yanlıı 
dön! .. 

Şoför, lakayt, cevap verdi: 
- Sahi yanlış mı efendim .• ~ 
- Yanlı§ diyorum, sağa sapa-

caktın, dön ... 
Döndüler. Madam Destol çıl

gın gibi olmuı: 
- Bir bu eksikti, diye döğü

nüyordu, bir" bu eksikti, hiç böy
el zamanda yal mı yola sapılır mı? 

Fakat bir müddet sonra, bu 
saptıkları yolun da yanlış bir yol 
olduğunu anlayınca, madam Des
tol az kalsın ağlıyacaktı. Otomo
billeri dur~urup indiler ve aran • 
mıya batladılar. Nihayet tren 
hattını bulup vaziyetlerini tesbit 
ettiler, tekrar otomobillere bindi
ler. 

Otomobillerin doğru yola cı -
kabilmeleri için tren hattını g~ç • 
mel~ri lazımdı. Valne'nin otomo· 
bili hath geçti, madam Destol'ün 
otomobilininıe hattı geçerken 
arka tekerlekleri patlamasın mı? 

Artık bu ıefer, madam Destol 
ne yapacağını ıaşırmıştı. Hiç bir 
fey ıöylemiyordu. Mamafi kızı· 
nın habrası, kadıncağıza büyük 
bir cesaret veriyordu. Derhal ken· 
dini toparladı ve Valneye: 

Valne, dedi, ben ıizinle gele -
ceğim. 

Üç ıilihtorlara dönerek ilave 
etti: 

Siz beklersiniz, lastikler tamir 
olunca da derhal gelirsiniz. 

Şimdi artık doğru yolu bulmu! 
lar, otomobilin bütün hızile gidi
yorlar. Saat biri yirmi geçiyordu. 
Madam Destol: 

- Allahım, diyordu, ıaat 1,20. 
Yani kızım bu herifle bir aaat yir· 

deler? 
Matmazelin odasında. 
Madam Destol, pefinde Valne 

ve hizmetçi kadın, Nelliroz'uri 
odaıına kottular. Kapı açıktı. 
içeri girince madam Desto): 

- Eyvah, diye inledi, gitmiı -
ler.. Gitmişler, şimdi ne yapalım. 
Hemen polise haber verelim. 

Valne itiraz etti: 
- Olmaz, sakın.. Sonra bir 

rezalet koparsa nasıl önüne geçe
riz. Bizzat hareket etmeliyiz .. 
Nelliroz bu Baratofla nereye gİ· 
debilir? Bu herif nerede oturu • 
yor? Biliyor muıunuz? 

Viktorin atıldı: 
- Mada.m, dedi, masanın üs· 

tünde o adamdan gelen mektup 
duruyor, zarfın üstünde bir adreı 
var. Telefon ederiz. 

Valne on dakika uğrattıktan 
ıonra, Baratof'un otelini buldu. 
Görüttü. 

- Telefondan, Baratof'un dı • 
farı çıktığını yahut da uyuduğunu 
söylüyorlar. Çalmışlar, çalmıılar, 
odasından cevap veren olmamış. 

Valne birdenbire yumruklarını 
aıktı: 

(Bitmerli) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutahaaaısı 

Sıra numarası beklememek isti. 
yenler, kabineye müracaatla veya 
telef onla randevu saati almalı<lırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2.:~o dan 5 e) kadar lstan· 
bulda Divanyolunda US numaralı hu· 
susi kabinesinde dahiH hasta1ıklan 
muayene ve tedavi eder. Telefon: ls
tabul 2. 2398. 

9 - Kanuna karşı gelen (3), haya. 
1t kocaman adam (3), yüzde bulunur 
(3). 

10 - Etrafı devretmek (3), en bU
yilk (3), en yakın akraba (3). 

11 - Nota (2), kabul etmemek (3), 

sual edatı (2). 

200 yaşında 
Bir Balina 

6500 klloluk t»ahk ölU olarak 
Londrar• getirildi 

Şimali Amerikadan Londraya 
ölU bir balina bahğı getirilmiştir. 
Çok büyük olan bu hayvan su· 
reti husuıiyede yaptırılmış mu• 
azzam bir kafesli kasa içinde ve 
tahnit edilmiş olarak nakledil
miştir. Balık noel yortularında 

burada te9hir edilecektir. iki 
sene evvel tutulan bu canavarın 
yaşi 200 seneden fazladır. Şim
diye kadar dünyanın hiç bir ta
rafından lngiltereye bu kadar 
büyük •e ı.tır bir koli gUnderil
memiştir. 

Çünkü balığın uzunluğu 46 
metre ve ağırlığı 6500 kilodur. 
Balık vapurdan dünyanın en kuv
Tetli vinçlerinden biriyle indiril
miştir. Yalnaz bu tabliye ame· 
Jiyesi 120 lngiliz lirasına mal 
olmuştur. Hayvan tahnit olunur
ken diğer dahili uzuvlarile be
raber yüreği de çıkarılmıştır. 
Ayrı bit muhafaza derununda 
ve ispirto içinde getirilen yUre
ğin ağırlağı 1200 Jibere ve bü
yüklüğü ise içine alta, yedi kö
pek balığı girecek derecededir. 
Hayvanın ağzı rahat rahat bir 
11ğ111 alacak kadar ıeniftir. 

Amerl edebiyat Alemi, muharriri ÇIO" 
illere teslt~ eden iuglllzlere IAnet edlyot 

)ı....-;......o.-~__. 

Solda ı Çlnll muharrir Kong • Klng , salda ı Çlnll muh•""' 
işkence yapanlar ve öldUrenler 

"Kong King,. Çin muharrirle- Londra gazeteleri bu it~b;; 
rinin en ileri gelenlerinden ve lara karıı kanaat •erici bil 
beynelmilel şöhret aahibi olan• vap veremiyorlar. ç;oli 
larındandır. "Kong King., Çinde Onlann blitlin dedikleri •. d• 
takibata uğrıyan bir muharrirdi. muharririn, lngiltere araıi'~,;t 
B" · · bul k ç· d k barınması doğru olmayan IO t· 

ır çare1ını ara ın en aç- 1 bir tahrikltçı olduğundan ibare 

.:>nida: Am&rlkanın en meşhur 
romancllarından Teodor Oray· 
s1r, solda : Bu sene Nobel 

edebiyat mUklfatın• alan 
Slnkler Levis 

mış ve lngiliz arazisine iltica 
etmitti. Qn hükümeti, bu mu-
harririn ta~ibine devam ederek 
lngiliz polisinden bu muharriri 
teslim etmesini talep etmiş ve ln
gilizler de bu muharririn tehli
keli bir adam olduğunu ileri 
sürerek onu tevkif ve Çin hüku· 
metine te~lim etmişlerdir. 

Muharrir Koog Kiog Çin hü
kumetinin eline düşdükten sonra 
türlü türlü hakaretlere ve içken
celere uğramış, bunu müteakip 
onu öldürmiye sevkedilen 15 kişi 
Çin muharririne tabancalarını 
çekmişler ve onu öldürmüşlerdir. 

Hadise her tarafta, bilhassa 
amerikada derin aksülameller 
uyandırmış ve muharriri teslim 
eden Ingiltf're aleyhinde nüma
yişler vukuunu intac etmiştir. 

Amerikanın en tanınmış mu
harrirlerinden yüz dört kişi 
lngilterenin hareketini protesto 
eden bir beyannameyi imza et-
miıler ve lngilterenin takihata 
uğrıyan bir muharriri teslim et-
mekle onun duçar oldu~u ıstı
raplara sebebiyet verdiğini söy-

lemişlerdir. 
lngiltere aleyhin deki bu pro· 

testoyu imza edenlerden Ameri
kalı muharrirler arasanda biitiin 
dunyada tanınmış olan zevat d.ı 
vardır. Bu sene nobel mükafatı
na alan Sinkler Levis bunların 
arasındadır. 

Sonra Amerikanın en rnruf 
muharrirlerinden olan 1 eo::lor 
Draysır da bu protostoyu imza 
etmıştir. 

Bütün bu zevat, Çin'i mulıi\r· 
ririn uğradığı feci akıbetten ln
gıltereyi mesul tutmakta ve ona 
karşı çok şiddetli tabnlcr ku.ıan
maktadırlar. 

tir. 

Keçi sütii 
Gandlye ikram iÇ~ 
bunu bulmak IA~ 

Pariı, 24 - Gandinin t~ 
meibalini yazan maruf f r ~ 
müellifi Romain Rolland Ce~ 
re gölü sahilindeki ikametfı ·~ 
da birkaç gün misafir olması 1b.,ı 
Gandiye yapllğı davetin k• fet' 

edildiğini haber aldığı ıanıf0 ~·t 
kalade memnun olmuş , • ,r 
çok müşkül bir mesele ile ~iı' 
şılaşmışlır. Çünkü Gandi per ,, 
Avrupada da devam etmekte ~ 
keçi sütü içmektedir. Hadlb:~ 
bu mevsimde keçi sütü le 11 

hakikaten meseledir. , tef 
Vakıa lsviçrede en iyi cı0~ı,t 

keçiler vardır. Fakat bil ,ı.. 
kış mevsiminde asla sağ>I~df 
Buna rağmen Rollnod beY d ~
yere birçok çarelere baş vur o~·
tan ve birçok köylülere O' b,ıı 
caatten sonra nihayet gnç ı•
muharririo ve Gaodinin ve 'tı1' 
cağı külliyetlice paranın b~,_. 
ıçin iki keçisini sağm1Y8 • tit• 
o'an bir köylüye rasgel~if f"' 
Artık Gandi misafir kalacağl(<ıJr' 
irane köşkte aç l<almaktaP s1b 

H r reler J tutmuş demektir. int ı 1 b r•"' 
günü Parise gelecek ve u 100' 
ancak birkaç saat kaldıkljr.0dı' 
ra Cenevreye giderek R0 

vıllasında misafir olacakbf· ~• "",,.Bcyojjlzı deh düncü sulh 
makemesinden: . •et ol" 

. hk vaıO '' Tcrkesınc ma emece ' . ·ııd• 
nan mütcYcffa Dimitri Yor~Y ;j 
fendinin uhdesinde bulunan 'ıa çel d' 

1) Beyoğlunda kfıtip mustaddesl" , 
mahallesinin yeni mahalle es eti .,.ıı 
48 numaralı (3;)00) lira kırırt d' 
hnmmineli bir lıap hane. dd~ ~ 

2) Kınalmdadn l\lacar ca Mfftı' 
rrıı ... 

cs'ti (3) numaralı (1000) 1 
11 

muhrmmineli bir bap hane· rii'~' 
Aı: k artırma suretiyl: tt5"1' _,r 

drllnliyc ve ihale pulu m.uş932 p• 
olm:ık i"z<>rc 10 ltfmunsnnı 1 ~ 
c;'lnt ı;; de ~ntılaeaktır ; .. ıııı" tt• 

t' "'" '" Tnlip olanların k~yme.ı de 9'1 " 
ne inin :} üzdc onu nıspcf 11 ilf ~U"liıı~ 
ç ini mü tah ·ı en m~~k ıtı tııJ " 
saa'tn Be.> oğlu dürd iincu sıı 91ıt1 ~ 
mnh'mne.incle hazır bultı~~i~ır!:; 
rnzla malumat almak . 1~e ~.,. 
931 - 82 numara ile mahk.e All olf'Y 
ne müracaatları lüzumu ıl 
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meninden: K R d 

Vilayet hayvanatı bakariyesinin ıslahı için Balya havalisinde O misyon U iyasetin en : 
yetiştirilen Boz ırk hayvanat arasından 70 reis boğa mübayaa J1 
edilecektir. ıb.ıe 932 senesi kinunuaaninjn 21 inci günü Çan· Evvelce tevzi edilen yüzde ikilerini aldıkt~ 
kın daimi encümeninde icra edilecektir, Şeraiti anlamak iıtiyen· sonra kararları ve ,~stı.hkak mı•ktarları deg>J ı·şnııŞ ]erin Bursa, Balıkesir ve lstanbul Baytar Müdüriyetlerine veya 

tahriren Çankırı Baytar müdiriyetine müracaatları ilin olunur. 3955 Olan gayri mübadillerden aşağı da n U maraıarl 

lstanbul Evkaf Müdür- yazılı karar sahiplerinin yüzde ikilerini aınıa~ 
lüğünden: üzere 7-12-9 31 pazartesi günü saat 1 O darı 

Haydarpaşa Tıp Fakültesi doğum evinin kalorifer tesisatı 16 ya kadar komisyona müracaatları, ( 4 312) 
kapalı zarf usulile 24 Teşrini1&ni 931 tarihinden itibaren müna· Karar No. Karar No. Karar No. 
kasaya konulmuştur. Taliplerin şaraiti anlamak üzere her gün 
6ğleden ıonra lnşaat Heyeti fenniyesine ve ihale tarihi olan 12 2 5 12 41 12 4 6 
15-12-931 Salı günü saat on dartte ldare Encümenine müra-

caatlan. (4036) 12 2 8 12 4 2 } 2 5 Ü 
lstanbulithalatGümrüğüMü- 1234 1243 1251 

dürlüğünden: 1236 1244 1252 
iki N; anbar duvarlarının olbaptaki keşifname mucibince ta- 12 3 7 1245 253 

miri icra ettirilecektir. Talip olanların 20 Klnunuevvel 931 tari· 1 __/ 
~e milıad~ Pazar ~nü ıaat 14de htanb~ lıh~lt Gümrüğün- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

deki Komiıyonu mahsusuna müracaatları. (4205) Büyük kıymetli bir Dereke halısı Sandal bedesteninde 
Jandarma Satın Alma komis ________ t_e_şh_i_r_o_ıu_n_u_y_or _______ ~_/ 

yonundan: l_z_A_Y_ı_L_E_R_I Jandarma Satın Alma d . 
Adet Cinsi Beyoğlu dördüncü ilk mckt~ Komisyonun aJ1' 
30 Hasta abası binden aldığım 132 No.lı şahadet-
30 Battaniye namemi zayi ettim. Yenisini ala- 30 Kilo sarı sabunlu kösele 30 Metre teyelti astan 
30 Yastık kılıfı cağımdan evelkioin hükmü olmı- 20 Kilo siyah kösele 1 Adet çark bizi 
30 Yatak kılıfı yacağmı ilan ederim. (2138) lO Paket iplik 100 Kutu eyer sabunu 

Kasımpaşa Zinclrliku1:u caddesi 208 1 Kilo balmumu 
15 Hasta entarisi J 200 Adet ba•lık tokası 2 Kilo çiriş 

numarada Ih.san T 

60 Terlik § Seyrisefain seyabili müteca· 600 Adet terki kayışı tokası 2 Kilo çivi 
60 Hasta torbası 200 Adet zahma tokası 20 Adet sarar bizi Yire gişe memuru iken idareden T '"' 

Yokarda cins ve miktarı yazılı eşya paıarlıkla alınacaktır. on lira mukabilinde verilen vez· Yukarda cinsleri yazılı malzeme pazarlıkla alınacakbr. 1•!~ .. 
Taliplerin 10-12·931 perşembe günü saat on bire kadar Gedik- ne makbuzunu zayi ettim hükmü ]erin 10-12-931 perşembe günü saat on beşe kadar Gedikpıtr 
paıadaki komisyona m_ür_a_c_aa_t_la_r_ı._(_4_30_3__________ yoktur. (2137) daki komisyona müracaatları. (4304) 

Jandarma Satın Alma Ko- Hasan Tahsin ı K RAM i Ye L ı 
§ Van defterdarı esbakı mü-m İ Sy On Undan: teveffa pederim Süleyman Has-

, bi beyden muhassas maaş bera-120,000 jli 150,000 kilo un kapalı zarfla münakasaya çıkanl-
mııtır. Taliplerin ıartnameyi görmek üzere her gün ve müoaka· bmı zayi ettim. Yenisini alaca• 
saya iıtirak için de teminat ve teklif mektuplarile 27·12-931 ğımdan evvelkinin hükmü olma-
Pazar gtlnü saat 15 ten on altıya kadar Gedikpaşadaki Komiı- dağını ilin ederim. (2134) 
yonumuza milracaatları. (4279) Seher Şehinşah 

~~~~--~~--~~~~-

1 s tan bu I Evkaf Müdür-
lüğünden: 

Metre Adet Kilo 
2000 Zeytin yağı 
550 Gaz 
350 ispermeçet 

250 Faraı 
250 Kova 
250 Kavata 
100 Fener 
150 ibrik 
700 Büyük hasır silpürge 

l 000 Orta ,, ,, 
700 Hasır süpürge sapı 
700 Çalı süpürgesi 
500 ,, ,. sapı 

1500 Kaba hasır 
120 Tayan sırıiı 

30 Merdiven 
300 Muşamba 
Cevamii ıerife için lüzumu olan berveçhi bala on yedi 

kalem JevaZlm ayrı ayrı aleni münakasaya konmuştur. Talip 
olanlar şeraiti anlamak üzere hergün levaZJm idaresine ve ihale 
günü olan kinunuevvelin 15-ci salı günü saat 14-de idare encü· 
menine müracaatlan. (4008) 

Kartal malmüdürlüğünden 
Karyesi 
Pendik 

,, 
.. 

Sokağı Cinsi Ziraı Muhammen bedeli 
Mektep Arsa 90 45 

,, Harap hane 110 110 
Aralık Dunrları mevcut arsa 144 150 

lstanbul dördüncü icra menwrlu· 
ğundan: 

Bir borctan dolayı tahtı hacze alı
nıp satılması mukarrer 503 model 
Fjyat markalı 8 • 12 beygir kuvvetinde 
makineli taksimetre saati noksan, üs
tü açık ve yedek bir balonu mevcut 
300 lira kıymetinde müstamel bir a. 
det otomobil teferruatile beraber 19 
- 12 - 931 cumartesi günü saat 10 
- 12 ye kadar Zeyrek Hacıkadın ma.. 
hallesinde meyveli bostan sokağında 
5 No. lu garajda açık artırma sure
tiyle satılacaktır Yüzde iki buçuk 
resmi tellaliye müşteriye aittir. Ta
Hplerin yevmi mezkfirda mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müracar 
caatları ilan olunur. (2135) 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdtL 

Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve ı 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vııkıt 
=== 

Abone ~artlar1: 

1 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Koruş 
Hariçte - 800 I 450 2700 ., 

!!!,n $artlarımız: 

Satın 
San ti mı 

Hcsmt 
10 Kş. 
20" 

flusust 
12,50 Kş. 
25 .. 

KUçUk illin '8rtlar1mız : 

l 2 3 4 1·10 Defalık 

Emniyet Çayını 6 
................................................... ArafP 

Kütahya vilayetinden: , .. 
29·11·931 tarihinde ihalesi mukarrer vilayet Nafia idare'~ 

2343 lira muhammen bedelli kazma. kürek ve saire yol ede ,) 
tına talip zuhur etmediğinden müddeti münakasa 9 kinu~ue~ 
931 çar§amba günü saat 15 te ihale edilmek üzere teaıdıt ,.ıl• 
miştir. Taliplerin mezkur günde yilz:de 7,5 depozito akÇ 
Vilayet Daimi encümenine müracaatları ilan olunur. (42~ 

.......... 
-------1932----__, 
Tayyare YILBAŞI Piyankosü 

Adet Lira 

1 iKRAMiYE 1,000,000 
1 

" 400,000 
1 n 200,000 
1 150,000 
1 

" 
100,000 

1 
" 40,000 

1 n 30,000 
1 

" 20,000 
1 

MUKAFAı 
15,000 

100 (1,000) 100,000 
100 

" n 100,000 
100 n " 

100,000 
100 

" " 
100,000 

5 iKRAMiYE (10,000) R5o,oovo 
5 " 

(8,000) 40,000 
6 " 

(5,000) 30,000 
15 n 
60 

" 200 
" 5,000 AMORTi 

5,700 ADET 

istiklal takvimi 

(3,000) 
(2,000) 
(1,000) 

(100) 

45,000 
120,000 
200,000 
500,002..~ 

3,340,000 ~ )lf.., . 
1932 senesine oıa ııfi"" 

Osman bey matbaasmm yarım 
asırdan fazla bir zamandanberi 
neşretmekte olduğu evkatıham· 

Fraz Salon ~·~ 
saatli, evkatı şer'ıyeli ve ik• ~ 
olarak çıkmışhr. 1 lı" 

seli 1932 senesine ait istiklal 
Fer:ız ticaretbınc:Sı ıt 

caddesi No. ,, Harap hane 108 75 
,, ,, Harap hane 77 75 

30 50 65 75 ıoo Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı- takvimi mükemmel ve nefis bir " 
Tashih ~·"'~ 

Ballda enafı muharrer emvali metrukeden beı parça emvalı 
gayri menkule temliken satılmak llzere 23-11·931 tarihinden iti· 
haren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştır.13 - 12 - 931 
Pazar günü saat on beşte ihalesi icra kılınacaktır. Bedeli pe
şindir. Taliplerin % 1,S depozitolarile Kartal müdürlüiüne 
mllracaatlan. (4110) 

ğ1 için bir defa meccanendlr. surette renkli olarak çıkmıştır. 

B - 4 satın geçen ilAnlıınn fazla Karilerimize tavsiye ederiz. 
-~~·----sa~~-rı-iÇ~i:_, __ s_ku_..:__uş_z~~-m-m~o--lu-~~!°__----,J• -~~~----~-~~~

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumt 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

UskUdar Hale sinemasında 
"Binbir çılgınlıklar beldesi .. miiJJ,A6Sili: 

"Jozefin Beyker,. 

20· 11 • 931 tarlhlnd• el~ 
lst. 4 icraya alt 931·83

1 P'.~ 
No.lu ilanda 10· 12· 9 3" 1 lf.:dl 
gUnU yazılmış, halb" .. ,;r 
tarih perşembeye 
eder. Tashih ederiz· 


