
Yeni Tayyare kepdeai 
lllil~yy~re piyangosunun keşidesi dün bitiril· 

ftir ::ıoooo lira 38470 numaraya çıkmıştır. 
~~·biletin bir parçası Tekirdağında kmastyeci 

1 ıın Beydedir. Dün çekilen num:ı.ralar .sıra-
yı koıımu, bir liste halinde iç •5a}1falarımızdı. 

""ti 

lngiltere Amerikaya 
altın olarak ödiyecek 

Borçlar m6selesi yUzUnden Fransız 
kabinslnin mevkii milşkUlle,ti 

......,16 ıncı Yıl • Sayı : 5363 Tahrir Telefonu: 24379 S A L 1 , 13 • Kanunuevvel <12 met ay> - 1932 idare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuruı 

Tasarruf 
Haftası 

Başvekilimizin bir 
nutku ile açıldı 

Baıvekilimizin nutuklarından ; 
Millt tasarruf fikri Uzerinde fert olarak ne ka· 
dar ısrar edersek şahsi emniyetimiz için oldu· 
Ou kadar memleketin ilerlemesi ve yUkselme• 

a.,_•killmlz nutuk irat ederken •• si için de temel hazırlamı, olac•ıız •• ·-. 
... .............,, 

lie~ 
lienı manasız 
Bir mukaytse 

l'ürkiyede fes ne ise, Ru11-
)'a da da silindir odur, fa· 
kat Türkiyede fe• giyen 
Mısır ılara müsamaha 

gösı:erilmektedir 

Türkiye ile Mısır arasında ade· 
~ ~orla ihdas edilmiş olan fes 
.__lesinden bahsederken Mısır 
f,«'.ıcteterinden bazıları Mısır se-
ırı Ab "·1 l'k H b . au me ı amza eyın 

tı;;ı h bareketinı •~ .. 1.;• ••'"is. P 
'l« ~ ... aa Cüm ariyet liay-
tamı gecesi Mısmn milJi izzeti 
tıef sini ihlit eder bir hadise ol
~u~ da ~efir bu hadıseyi kendi 
endıne ortbas etmiş, daha ev

tel hükiimetine bildirerek tali
lb:tt ıstemesi lizım gelirken 
bu yolda hareket etmemiş imiş ... 
lb yolda neşriyat yapan Mısır 
Razete erinden biri maksadanı 
İlah etmek için bir de misal 
Röstermıştir. 

Bu m sal şudur : Geçen sene 
~•usturyanın Kahire sefiri f.rtı· 
-.ı. bir havada lskenderiyede 
~lli2e gırmek istemiş. Halbuki 
~ır hükumeti o sırada bu fır
Ilı '- yüzünden denize girmeyi 
b ~bettiğı için Mısır hükumetinin 
it memuru sef•rin denize gir· 
~ts1ni menetmış. 

undan dolayı sefirle memur 
~"sında itişıp kakışma olmuş, 
t '1 suretle Mısırlt memur Avus· 
f~tya sefirinin haysiyet ve şere-
IQı ı·h· ~ı t . B - . 
~ ıa e mış. unun uzerme 
h" d seyi kapatmak için Mısır 
l.Uku ıneti Avusturya sefirıne tar-
ıy~ verm ş. 

tu Fakat sefir bu tarzıyeyı doğ
~il~an doğruya kabul ctmiyerek 
"- iirnetine bildirmiı: "burada 

Yolda bir tecavüze uğradım, 

!Wehmet Asım 

'tu"kJ" .. _ 
.... "''"'·-= '"• -•Ut .,, ney11e Rusyada da silindir 

• rı.1111ya 

hıık, 11 llOkllklımpda ltlmse silindir 
'lıl_;a ll"f'7.errıeı.. Hlllhııkl 'Nlrkiyede 

claiına müsamaha edilm.iıttr. 

Ankara, 12 ( Hususi) - Milli 
iktısat ve tasarruf haftası bugün 
başvekil ismet Paşa hazretlerinin 
Halk evinde sövledikleri mühim 
bir nutukla başlamıştır. 

Merasim öğleden sonra Büyük 
Millet Meclisi reisı Kazım Paşa 
Hz., vekiller, meb'uslar ve kala
balık bir halk kitlesi huzurunda 
Halk evi salonunda yapıldı. 

ismet paşa kiz muallim enstı· 
tüsü talebesinin söylediği istiklal 
marşı ile merasime başlandı. 
Başvekilimiz kürsüye gelerek 
radyo He de bütün memlekete 
neşredilen nutuklarmı söyledi. 

ismet paşa Hazretlerinin birçok 
yerlerinde alkışlarla kesilen nut
kunu söyledikten enstitüsü tale
besı "tarafından bir müsameJ!le 
verildı. Talebe monoloğJar söy
lediler, piyes temsil ettiler ve 
milli danslar oynaddar ve çok 
beğenilerek ıiddetle alkıtlandı· 
lar. Müsamereden sonra ikhsat 
vekili Celil bey müsamerede 
oymyan talebeye hediye olarak 

yük bir kalabalık huzurunda aşa
ğıdaki hitabeyi irat buyurmuı -
!ardır: 

12 kanunuevvel Milli lktııat 
ve Tasarruf cemiyetinin milli 
bayram olarak tayin ettiği bir 
gündür. Bugün onu yaşıyoruz. 

Her milli bayramı yalnız vatan
datları sevindirecek bir gün ola· 
rak değil, milli ve içtimai mana
ları noktai nazarından düşünme
liyiz. Birkaç sene evvel bugün 
gösterilen endişeler bize büyük 
teşkilat yaratan milli tasarruf ve 
iktısat cemiyetini vücuda getir • 
di. Bu memlekette büyük milli 
hareket uyandıran bu ufurlu ce
:rniyeti onun memlekette seneler -
denberi kazandığı teveccühü fi. 
ıu.&e.r· millda, anla.yqlarn=·-da 
huıule getirdiği derin ve bayırlı 
inkitafı sizin kartınızda ve bütün 
milletin önünde memnuniyetle, te 
tekkürJe ve htirmetle yadederim. 
( Alkıtlar). 

Arkada§lar, milli tasarruf ve 
iktısat mücadelesi bizim memle· 

DUn Halkttvlndekl içtima 

birer elbiselik "ipekiı,, kumaş· 
farı dağıttı. 

Bu akşam saat 20 de B. M. 
Meclisi reisi Kazım Pş. Hz. bir 
nutuk irat etmiştir. 

Tasarruf haftası münasebetile 
ismet Paıa kız enstitüsü tarafın 
dan tertip olunan ilk kadm ik-
tısat sergisi perşembe günü B. 
M. Meclisi reisi Kazım Pş. Hz. 

tarafmdan açılacak ve Maarif 
v.-kili Reşit Galip Bey bu müna
sebetle bir nutuk sövJiyecektir. 

ismet Paşa Hz. nin 
nutukları 

ANKARA, 12 (A. A.) -
Başvekil ismet Paşa Hazre~leri 
lktısat ve Tasarruf haftasının a
çılıı nutku olarak Halkevinde bü 

ketimizde büyük buhranın kartı· 
lığı ve cevabı olarak ifade edil
miştir. 

Büyük buhran, bu memleket 
kazandığından fazla aarfeder 
bir halde artık yafıyamaz fikrini 
ortaya atmıştır. 

Büyük buhran sebebiyle milli 
paranın üç ıene evvel gösterdiği 
kararsızlık ve sarsıntıyı tama
men hahrlarız. Biliyorsunuz ki, 
bilhassa o zamanlar, yani birkaç 

sene evvel milli para üzerinde 
husule gelen tesirler iktısadi, hat-

ta ruhi olmaktan ziyade mali bir 
dert sayılıyordu. Guya paralar, 

kafi derecede altın karşılığı olur
sa ve memleket her sıkıttığı za
man dışardan kolayca para bu -

(Alt taralı 2 nci ı1aJJıfada) 

Osmanlı devJeti 
ölürken 8 •• 

* .. 
Bugün 4 üncü sayıfada: 
················································ 
Zavallı mösyö. 

Halil Efendi 
Yarın 4 üncü aayıfada: ................................................. 
Eskiler alayım! 
Vaktile bir hazine değerdi, 

şimdi tek bir para 
etmiyor! 

Mada111 Troçkl 

* .. 
M. Troçki 

ve refikası 
Vapurdan dün sabah şeh-

M. Troçkı rimıze çıkabildiler 

Danimarkada konferans vs· dıralı Adriya vapurunda geçirmiş 
mek üzere seyabata çıkan ~ roç.- ve dün sabah karaya çıkmışi1r. 
ki Yoldaşın evvelki gece vapurla M. Troçki vapurdan çıkhkten 
şehrimize döndüğünü yazmıştık. sonra bir motöre binmiş ve 

M. Troç.ki geceyi, kendisini doğruca Büyükadadaki köşkün~ 
Venedikten getiren ltalyan ban· gitmiştir. 
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Ankarada yağmur 1 

Ankara, 12 (Hususi) - Bugün 
burada havalar bozdu, akşamüstii 
yağmur bqladı. 

Memleketimizde yeni 
altın madenleri 

Ankara, 12 (Hususi) - Po
zantı civarında Bulgar dağmda 

mevcut bulunan albn madenle

rinin de itletilmesi mevzuu ba

histir. 

Mısır meselesi 
l 

Ankara, 12 (Hususi) - Mısır 
gazeteleri tarafından Türkiye 
matbuatmm Mıs1r meselesi hak· 
kandaki neşriyahmn tahrif edil
mesi karşısında burada umumi 
kanaat cevabı notamızın müta
leasından sonra hakikatin anla-
şıldığı merkezindedir. , 

Bazı zatlar, bizzat Mısır elçisi 
Abdülmelik Hamza beyin mem
leketindeki gazetelerin bu yanlış 
neşriyatım tashih edeceğine ih· 
tımal vermektedirler. 

ıuın 11111111ım11ım uı nuıuıuııııtıııuıı ıımı1111 111111111 mmnıı1ttt11tt nımıım u111111111QJ11Nnum1U1Dıtnn111nıı11 u11ımnm11nu11ıau 11mmmnınn1U1Wıı•"'''™vn••tnMHH 

- Bey, .-pka rüzürnU pek kapat.yor ama nasll buldun, 
yaku;ıyor de§ll rnl ? 

- y uzunu kapatllgı Climca •1• ... ::t@nı dana çok açııor •• 



Sayıfa 2 

Hem manalı, 
Hem manazız 
Bir mukayese 

( aa,makelemlzden devam) 
Mısır hükumeti tarziye verdi, ne 
yolda hareket edeyim?,, diye 
sormuı imiı. 

lıte bu mi11li göıterdikten 
ıonra Mı11r 1ıaıete1i AbdOlmelik 
Hamza Beyin de bu tarzda ha· 
reket etmesi icap edeceği neti· 
ceıine varmıttır. 

Doğrusunu ıöyliyelim , Mısır 
cfklrı umumiyeti namını mUfı· 
leı beyan eden Mııır gazeteleri· 
nNı bu kabil 'ncıriyatını göz önU· 
ne getirince bizim için hayret 
etmemek mUmkUn olmuyor. ÇOn· 
kü bu neıriyat bu g11etelerin 
Tlirlciyeye karıı olan vaıiyetile 
Türk ~ucte_lerinin M11ır kutı· 
sındakı vazıyeti arasındaki bü
yük farkı pek gUıel canlandırı
yor. 

Bu Mısırlı meslekdaşımııa so
ruyoruz: Acaba hakikaten M111r
Jdır Türkiye He Avuıturya ıra· 
ıında hiçbir fark 16rmUyorler mı? 

Mı11r iUeteleri pek iyi bilir· 
ler ki dıhı altı yedi aene evvel 
TOrlller de onlu rlbl fes giyi· 
yorlardı. Bir wıpka lcanunu ile 
fes ılymek menoluadu. 

Bu memnuiyet hilifına hare· 
lcet etmek Tork tebe111 için 
miUi inlcılAba hlyınet ıuretinde 
tellklct edildiii ve 1upbeaiz in-

kalip jçinde ol11n bir memJekettc 
fea riymek halkı irtfcıa bir nevi 
tahrik demek olduju malGmlcen 
Türkiyede fes giyen Mısırlılara 
karıı fe•kdlAde bir müsamaha· 
karlık gösterilmektedir, Sıde bu 
nıüıamabakirhk bile Türklerin 
Mmrlılıra karşı bir ecnebi mu-

amelcıi yıpmıdıtinı iıpıt etmeğe 
kafi deiil midir ? 

Gene Mı11rh mealekdaşlarımı· 
1

'.. hatırlatmak iateriı ki buıün 
~~rki~ede fes ne iıe Ruıyıda 
ıılıadır tıpkı odur. TUrkiyede . 
fes bir irtica alameti oldutu Jibi 
R:uı~ıd~ dahi ıilindir ııpk• ka· 
pıtalızm sisteminı"n b. i t' . ır nev ım· 
ıah tellldcl edilir O . 1 · nun ıç n 
Ruıya ıokaklarında ııe l' 

b. h' yer ı, ne 
ecne ı ıç bir ki ... se .1. d' 

• uo sı ın ır 

fa}1ka gıyemez. Şayet blrlıl giy· 
mıı olur11 halle tarafındın derhıl 
alınır ve pıralınu. 

Bununla beraber TOrkiycye alta 
yedi sencdenberi gelmlı ve bu
rada fesle gezmlı olan Mısırla. 
lardan bir tek kimse aöıterile 
bilirmi lci en küçük bir tecavUze 
u&"ramı§ olsun '? M11lekd11ları· 
mıza temin edelim lci Türkiyede 
feıle serbestçe geıen M11arlı 
kardeşlerimizden biç birinin her 
hangi bir ıekild~ en küçüle bir 
tecavüze uğramamış o!maları 

kendilerinin ecnebi bir devlet 

tebeası olmasmdan değildir. Bel. 
ki Türk milletinin Mısırlıları 
karşı en derin bir kardeşlik his· 
sile mütehassis olmaları netice· 

sidir. 
Türkler tarafından Mııırlılara 

karşı gösterilen bu huıuıi meyil 
ve muhabbetin mahiyeti ve ehem· 

miyeti nazarı dikkate almırta 
iki memleket mUnasebatıada 
Mısırlılar tarafından Türkiye~e 
karşı n11ıl bir muamele yapmak 
ve son gün!erde hiç yoktan çı
kanlan fes meselesinde nasıl bir 
vazıyet almak lazım geleceği 
derhal taktir edilir. 

Mehmet Aıım 

VAKIT 

İngiltere Amerikaya al
tın olarak ödeyecek ismet Paşanın nutukla 

Tasarruf haftası 

Borçlar meselesi yüzünden Fransız 
kabinesinin vaziyeti müşkülleşti 

Londra, 12 (A.A) - Iogilte· 
renin Amer!kaya vermiş oJdutu 
cevaptı bilhassa hDkQmetin Ame· 
rikanın l Kinunuevvel tarihli 
lngiliz notasında münderiç nok
taların iki memleket arasmda 
iy:ce tetkik edilmesi suretindeki 
teklıfi hUınQ kabul etrnetinden 
dolayı memnuniyet izhar edil· 
mekte ve fakat, uzun tetkikler• 
den sonra, bu noktada izah edil· 
miş olan umumi mülihazRlırı 
değişti rmek için hiçbir ıebep 
görmemekte olduğunu beyan ey· 
Jemelctcdir. 

de hesaba katılmaması lazım 

gelen resülmale mahsuben ya· 
pılmış tcdiyat olarak tellkki 
edilmeıini teklif eylemektedir. 

• lngiltere hükümeti, altın o!a-
rak tecüyatta bulunmak üzere 
lazım relen tertibatı almalctıdır, 
çUnkU şimdiki ahval ve ıerait 
içinde bunu en az zarar verecek 
bir uıul olarak bulmuıtur. 

Paris. 13 (A.A) - M. Heriyu 
M. Makdonald ile Amerika ha· 

( Haş taralı l inci aagılada) 1 daha ileri aideceiiz. G~ 
lup ihtiyacını karıılıyabilirae aar· mecburuz. Milli tasarruf hal. 
sdmazdı. ki milli sermayeye emniyetlı 

Bu uıulü tatbik edenler hatır· lan büyük me~leket ve millet 
lannı acı bir ıurette anladılar. lerinde faydalı ve ıemereli bir 
Biz paramız olmadığı bir zaman· rette kullanılmak yolunu -~··~ 
da, hatta hazır ve kolay para ile caiız. Bu suretle vataııd 
mali meaeleleri halletmek cazi - taıarruf ettiklerini istif ad eli 
beli ve kolay anlaşılır bir tedbir :.ıulara yatıracaklar, iı&if 
görüldüğü zamanda dahi, itin mevzulara yatırdıkça mdl 
güç tarafını fakat sağlam tarafı· imar edilecek. Bir taraftall 
nı, müspet tarafını ihtiyar ettik. tanda, zenain olurken dl~ 
Bizim iddiamız, ferdin hayatın• raftan memleket emin ve ~ 
da olduğu gibi, milletin hayatın· olacak itte · yilkaek heyet 
da da kazandığından fazla ıarfe· milletinin yakın iıtikbali 
den mütemadiyen kendi etini ye· aörünüyor. Onun için milli 
yip çürütmekte olan ıibi mahvol· ıarruf fikri üzerinde fert o 
mıya mahkamdur. aile olarak ne kadar iırar ~ 

lngiltere hül<ümeti, paka nalcli 
hususunun arzetmekte oldutq 
müşkülatı tediyatm tehirinden 
başka hiç bir hal şeklinin izale 
ecemiyeceii kanaatini izhar et. 
melcte ve Amerika hukCametlnin 
bu hıl ıuretinl lcongreyc tıvıiye 
etınlı olmasını tce11üf eylemek· 
tedir. 

Binaenaleyh, her ıeyden evvel aek tahıl emniyetimiz ali.,... 
bu derdin kapatılmaıı llzımdır. emniyeti için olduiu kadar~ 
(Alkıılar) leketin ilerlemesi, imarı ve.':. 

İnsan kazandığından fazla selmesi için de temeli hazır~ 
sarfedemez. Bir millet kazandı • olacağız. Milli iktısat iti, 

meclisinde izahat verecektir. M. ğ1ndan fazla sarfedemez ve daha genit olan, anlatılma11 
Heriyu hükumetin meclis encü· etmemelidir. Eter bu kadar baıit çok izaha ihtiyaç gösteren 

riciye nazırının borçlar meselesi 
hakkındaki notaya verdiği ceva
bı rörüımemiılerdir. Nazırlar 
mccliıi yeni vaziyeti tetkik edi· 
yor. M. Heriyu yeni vaziyet 
hakkında Hat 15 de meb'uılır 

lngintere hükumeti, bunu mü· 
tcakıp 15 klnunuevvel tılcıltini 
tediye edecej'İni beyan etmek· 
tedlr. 

lnıiltetere hDkCametinin noktai 
nııarı JS klnunuevvelde yapıla
cak tediyıtın mevcut itilafaıme· 
de derpİf edUmit olın 1enevt tedi· 
yata bıılımak demek olamaya· 
cıtı ve bu ıuretle telllcki edil· 
memeai Jlıun ıeldiii mDtılea· 
•andıdır. 

MezkOr bOlcQmet, 15. KAaunu 
evvel tediyatını nib11i ltillfname· 

menlerinin noktai nazarlarını 
telif eden bir anlaıma formUIU 
bula bildiği takdirde hüktlmet 
daha evvelce tasvip ettiti karar 
suretini meclise verecektir. 

Bu tetebbüı muvaffıkiyetaiı· 
1Jj-rıyacak olurıa hükümet kendi 
tekliflerinin kabulü eıaa üzerine 
itimat me1ele1ini ileri ıilrecektir. 
Mecliıteki ıoıyaliıt Krupu hükü. 

metin t11vip ettlii formül aley· 
hinde bqlunmıya kırar vermiıtir. 
Sol ceoıh cümhuriyetçileri de 
bu formüle muuıı buJunuyorl1r. 

Buac\aa dolayı parllmeftto mu• 
hıfiH bedbin bir filcf r beslem'ek· 
tedlr. ·~ 

Avusturya ve komşusu 
Yvgoslavya arasında bir hadise: 

iki tarafta asabiyet hüküm sürüyor 
Bt.lırat, 12 (A. A.) - Potitlka 

ııazetcai, Karentiyadaki Sloven· 
!erin Kor11ını i~t11yonunda bek· 
Jemekte olan Liubiana darUlfil-

nunu talebcslnln mezkOr cemiyet 

maiyetleri p111portlınaın Avus· 

turyı hük iımeti tarafındın vize 

edilmemiş olduğunu öğrenmeleri 
üzerine bir nUmıyiş yapmışlar• 

dır. 

Mamafih, Viyanadalci Yugoı· 

lıvya ıefiri bu vizelerin yapıl· 
m111 için Avuaturya hiikumeti 

nezdinde teıebbU11tta bulun• 
mOıtur. 

Bu hıdiae, ahiren Belırattaki 
Avuıturya Hfirlnln Yuıoılıvya 
ıjınlarının hududu tıcaUı ederek 
Avu•turyı topraaını ıirip ıir· 
mediklerine ve Sternitı iıminde 
bir komDniıti zorla ı&tUrUp 16· 
tDrmedilderine dair olan ııyl~ 
hakkında Belırat hllk6meti nez· 
dinde vaki olan lıtimıaçlarına 
zeyli teıkll etmektedir. 

Bu bıdiaeler dolayiıile her iki 
memlekette de biraz 111blyet 
hf\kUm ıUrmelctedir. 

Gidenler geri isteniyor 
O topraklar hAIA Alman kalmışları 

8 . Alman olacaklar 
d e~:ıın,l 12 (A.A) - Cenevre· Nazi fırlc111nan bir içtimaında, 
he mıd et er arasında te11nUt sa- iktidar rnevkiini elde etmek için 
Hin av bir .rnukareoet tesisine yapılan mücadeleden bahseden 

~ıl~ııldıgı bır •ıradı Berlinde bir nutuk ıöylemiıtir. 
zınclre vurulmuı memleketler M · ·ıc ·d 

nam.ndst yeni bi k't . " umaıleyh, fırkınm ı h ar 
ıniştir, r 

1 
ap nıtredıl- rnevlciiai iıtemeje bılckı olıca· 

Bi_rç?k p_arllmeato menıupları· tını ve p~opatandayı taıif et· 
nın ışt ı rakıle vOcuda ıetirftmit ~ek. ıuretıle bu i•Y•Yİ elde e· 
olan bu eıerde bu zıyat Alıaa dıacıye kadar mücadeleye devanı 
Loren, Eupen, Mahnedi, yukarı edeceğini ~yJemlıtir. 
Silezya, ıarktaki merpleketler ilh, HımbDalılf~(t•rp 
gibi yerlerin her zaman Alman ilk MI" urı~ı' 

1
· A.) -:- Çe-

.. k •••r ı er cem yeti, bır lo· kalmış oldugunu ve te rar Al· kıntada bl . tf t t' t . 
. r ıç ma er ıp e mıı man olacajını >ıbata çalışmak- idi. 

tadırlar, • Bu mllnuobetle Nazilerle a• 
Hltler, bir nutuk söy ledı ralar1ada bir arbede çıkmııbr. 

Berslou, 12 (A. A.) - Hitler, Bir çok ki1D1e yaralaamııbr. 

kaidelere riayet ediline ferdi ha· şeydir. 
yat ve milletin hayatı sailam te· Arkadaşlar, 
mellere istinat ettirilmit olur. Bu son senelerde artık her mi 
yolların en ıağlamı, en ümitliıi bUtUn sıkıntılarına c:leva v• 
olan bu gUç yol nihayet bütün glne çare zannolunan bir 
dünyanın sıkıntıları içinde Türk olmuttur. En zengininden 
milletinin istikbali en sağlam o· kirine kadar dünyanın her 
lan milletlerden hiri ııraıına çı - lcti buaün her vesile ile yerli 
karmıttır. ( Alkıtlar) 1ı alınız. Yerli malı alm 

Milli Tasarruf ve MilJI lktısat bo.!ka çaremiz yoktur. lııiz 
sözleriyle hulasa olunan fikirler it sahibi olabilmeıi, fakir 
kafi derecede açıktır. Benim ka- ekmek bulabilmeıi bütün 
naatimce bu sözler dü,ünUlecek ların, bütün erkeklerin aldıjı 
tedhirlerin hepsini toplamakta mal yerli malı ınıdır? Buııa 
ve bir kelime ile anlatmaktadır. kat etmelerine baihdır. Dit" 

M11tt '-.......... ı. ı•alnız ferdin lar. Bu fikirler en zenıin 'il 
yarını düıünüp de kendisine bjr fakir memleketlerac m:ı ~ _Al 

kaç para ayırması değildir: Milli' vaııta ile baiırılmakta, .,_, .. 
tasarruf fikri ve cereyanı, milli rılmaktadır. Milli ilctıaat 
ıermaye fikri ve cereyamdır. nin pe9inde yürürken bütün 

Büyük memleketlerin inkita • nıüe11eaatın bütün devlet t 
fı, büyük memleketlerin ıan'atta, trrıın ıöıünü dört açıp d. 
ziraatta, kültUrde, medeniyetin etmeıi, birbirine öjüt ve 
her sahaıındaki inki,af ı hirçok birbirine anlatma11 artık bir 
paralar sarfınn mütevakkıftır. Bü rifet halinden çıkmııtır. Bil 
yük milletler bu parayı her ıey - zaruret o1qıuıtur. Yaıamak 
den evvel milli aormayelerJe tc· teneffüı etmek ıibi ilk 1&11111 

min edebilirler. vasıtalardan ve şartlardan 
Milli paranın kifayet etmedili olmuıtur. 

yerlerde hariçten yardım alınır· Buna yUkaek heyetiniıin 
Amma hariçten yardım, müıta· katini celbederim. Bizim mi 
kil yafıyan milli iıtikametlerde tısat haftasında yapacak ço r:,; 
inkitaf etmek iıtiyen her han· lerimiı olduiunu söylemek il • 

ıi bir milletin kurtulmaıında birimiz yoruluncuyua kadar r_, 
iltrlemeainde yalnıı bqına tek tUn timriimüıde çalıştıraeall M 
vaııta olmamıt ve yalnıı batına geçindirebilecek mevzular ~ 
tek vaııta olmıyacalctır. ğunu söylemek demektir. .,'".i 

Naııl taıavvur edeniniz ki, hiz, benim kanaatimce daha~ 
dünyada her milletin iti kendi lak mevzulara girmeden , 
batından aımııken kimae kendi yalnız yiyecefi ve yalnız Jİ~' 
derdine yetiıemezken bir millet li yerli olarak temin etmek "'' 
dijer milletin ilerlemesi için ce· minde kadın ve erkek, M"blllt' 
binden para sarfına hevesli ola· tandatı her aileyi ikna ede ,,,. 
caktır? Demek iıtiyoruın ki, mil- sek arkadaşlar, yakın bir 
li inkişafların tarihlerinde, mil- ol• 
li kudret milli sermaye meseleıi manda Türkiyenin vaııl ,-1 

' d seviyeyi tasavvur etmeie ha ha9lı b&§ın& hir lmil ir. 
Milli sermayenin, bizim mern- ler yetişmez. (Alkışlar)·. ~ 

leketimiıde, memleket imarı, bü- Yalnız yiyeceği, ve ı•J als 
yük ve faydalı teıebbüıler, huıu· ma her çeıidini yerli .. o::ıe 
ıi ve müıbet itler için vaıi mik· bol temin etmeğe ve sur d ti 
yuta kullandmamıt olmaıının ae· vaff ak olursak az za~aıı fj.. 
bebi bir defa, tuarruf fikrinin savvuı· edemiyecejimı• re 
olrun, genit olmamaıı, ikinciıi min odoris. ( Alkıtlar) • d 
emniyet edilmemesidir. Arkadatlarım: Vatan~ 

G · h · va:ııifol .. rini aramızda talıt örüyor muıunuz, cüm ura- ... b 
yette milli hayat ayni istikamet- derken memleket için 1:~ lerde inki9af ediyor. Mitlt emni· hayati olan mevzuu bi d 

dınlarımıza, kadın vatall yet, milli tuarruf, milli sermaye. 
mıza teveccüh ettiiimi Milli aermayenin yükaelebil- E~et 
meği bir borç bilirim. • mesi, sadece emniyetin, mem- arsdld 

leketin kanunlarına müetıeıa- nımları.mız, eler kızl 
tına, yarınına ve geleceline, em· lede ve cemiyette yiyeceı:.:; 
niyetin batlı batına deltlldir. yecell mutlaka yerli • 

Millet olarak bundan bir adım (Devamı 1 inci aatP 
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Jf aruf bir piyanist .....___,,, 
····························· 

usikimiz 
henk tenevvüün. 
en ınahrum imiş 
~::1ı.r. bu artisti memle

erıne sokmadılar 
1 

• ~~hur piyaniıt Arthur Ru
~ın b" 

· ır hafta kadar evvel 
: .. '~~n lstanbula geldi, Beyoğ
.. kuç. konser verdikten sonra 
Un ·· k 
tt ~ e •presle Avrupaya ha

edıyor. 
.\rthur R b" · u ınsteın zamanımı-
•tyıg d·· 

ı ort veya be§İ geçmi -
den tanınnua üstat piyaniatle
en biridir. • Polonyada doğ -

~ \'e Berlinde musiki tahsil et· 

d, .~~ Ya.tında iken Berlinde 
•gı "lk 

llt 1 Piyano konserinden 
b a derhal nıeshur olmuş, bu 
tetj zaman\ .. ·.t "d b .... müc-. ... gı gı e uyu s-

~ubinat · , . · · l eın nin bu seferkı zıya-
ı ıtanb 1 be . . ~la. yaptığı 1 eyahat e. • 
\ §ıncısıdir. Geçen tuhatta hır 
\/~ha gelmit ve iki konser 
~~t~ı. Bu seferki seyahatinde 
"."~ne genç zevcesi de refa -
~Yor. 
a~ ~isi buradan Sof yaya gi • 
t~te orada da bir konser ve
)., Fakat son dakikada Sof· 
~ tl.dığı bir tel ... graf ta, Bu~gar 
\ tlınin, ecnebı . ~an atkarl.a 
'\Bulgaristan dahılmde fa~I~: 
~· . 'bulunmalarını menettıgı 

ltıJd·.... . . b d 
•aı ıçın u tasavvurun an 

~tçl!l\l~ mecbur olmuştur. 
lJ" ' ~ubinatein kendisile T o· 

lYanda h . . . h görüşen mu arrmmı· 
'$.~ .nı~nuiyet dolayısile duy· 
dt ·~ı: ... 1: •• 1 ;..ı ..... , t:der~K §OY· 

lllııtir: 

'~~ S~Iı günü Sofyada konser 
1~·~tım, Fakat Bulgaristan 
~, kapılarını kapadığı için 
d~iye mecbur oluyorum. 

~il kaybedecek de ben de-
8u kararın aôipliğini ve 

\. ıılığını söylemekten ken -
~ \la.mıyacağım. 

~lllleketten harice para çık
t~ ı için, denilecek. Bunu bi-

~
,~· Fakat bildiğim bir şey 
it t..~'r: İngilterede buna benzer 
l hır almıştır. İngiltere da
bl'ıııı\ lllümasili bulunabilecek 
~lsı~· bar artistlerinin ve caz-
h~~. ;ın lngiltereye gi~esi ya 
t.ij>q lkat şahsiyet sahibi olan 
"\'f~J 'an'atkarlar bundan müs· 

h 1111' 

•I "tıı . 1ı ~~/a.dan geliyorum. Orada 
. ltt la. kalarak müteaddit kon· 
ı ·ı "e d" 
1 

ı t ~r. ım. lstanbulu bu sefer-
~l'tıtll !ıncj defa ziyaret etmiş 
d~r tn. Bu senenin şubatında 
"'ta .daha gelmiş ve iki kon-
1,1> ~1§linı. 
· f ltıJ'ol musikisini çok seve-

~, 'ı>a.n" l ·k· . d b" l" lıtt .r o mu:n ısın e, ı ı· 
ih: llı ki k "k" ~il t • arap ve şar musı ı· 

~it esir· k . d' 1 f~ '\t- ar 1 Pe barız ır. span· 
e et a.p nıusikisinden çok isti· 
İ~j.?11 !lerdir. Bu itibarla arap 

' ole 
· ~lıtıll teknik esasları bir ol • 
1 il :tannettiğim Türk musİ· 

lf~h alakadar oldum. 

~. ,... . .' huna. tetkik denile-
. '"~tık·· i 1ti"1 u ürk musikisinden 
tl~İrıo"ıalnız gramofonlarda 
'İ t arda d" l d"w• 
)' .. il11j''r d" ın e ıgım parça· 
1 litk ~ ıyor. 
IQ..ı· 'hıusık' · d . ~ıı, ısın e çok güzel 
ı.. r \'ar F k · .\h · a at yalnız me· 
. '• enk te .... h 

'TIU."k• nevvuu emen 
i 1 etti--~ ~de garp tekniğini 
~de11 .&

1?12e göre Türk muai • 
1•tıfad . . 

~"-ik· . e etmeyı bılecek 
1t•naılar yetiıme.sini 

VAKiT 

Fındığımız Muhtelit Açık göz 
Mevsim başından Mübadele komis- Fakat gözü taksim 
sonuna kadar ih- yonunda reisler bü- polis merkezinde 

racat miktarı rosun1ın içtimaı açılmış! 
ihracat ofisi bu ıene mevsim 

başından teşrinisani sonuna ka· 
dar Ciresun, Ordu, Trabzon gi
bi üç büyük merkezde-n yapılan 
fındık ibracahmızın miktar ve 
kıymetlerini gösteren bir iıtatis· 
tik hazırlamıştır. Bu iıtatistiğe 
nazaran mevsim başından teşri· 

nisani sonuna kadar dört ay zar· 
fanda aıubteJif memleketlere 
2,965,821 lira kıymetinde 9,102 
ton iç ve 1395 ton kabuklu fm· 
dık ihraç edilmiştir. Muhtelif 
memleketlere yapılan fındık ih· 
racatımızı gösteren iıtatiıtiklere 

nazaran, en çok ihracatta bulun· 
duğumuz memleket ltalyadır. 
Daha ssnra Almanya gelmekte
dir. Bu menim başlangıcından 
teşrinisani sonuna kadar Giresun, 
Ordu, ve Trabzondan yapılan 
fındık ihracatımızın miktar ve 
kıymetleri iskele itibarile şunlar· 
dır: 

Giresundan 1,085,769 liralık, 
Ordudan 562,550 liralık, Trab· 
zondan 1,:{17,502 lira!ıkhr. 

Kadıköy mal müdilr
ltiğilnde tahrifat 
Kadıköy mal müdüdürlüiüoün 

muhasebe defterinde bazı tahri
fat yapıldığı haber ~lınmıı ve 
defterdarlık tarafından meselenin 
tetkikine başlanmıştır. Bu tehrif
lerin vergi sahiplerinden vergi 
karşı'ığı olarak emanet şeklinde 
alınan paraların iadesi esnasında 
ve hususi bazı anlaşmalar neti
cesi olduğu söylenmektedir. Di
ğer taraftan bir müesseseye ait 
kazanç vergisinin de mürur za
mandan istifade ettirilerek alın
madığı ve hazinenin bu suretle 
yirmi beş bin lira zarar ettiği 
yazılmaktadır. 

Dün defterdar Mustafa Beye 
sorduk: 

- Bize böyle bir hadise ihpar 
edildi. Tetkik ettiriyoruz. Fakat 
zannettiğimizc göre bu işte mu· 
balağa vardır. Maahaza tetkik 
neticesinde vaziyet ve hadisenin 
mahiyeti bittabi tamamiJe anla
şılmış olacaktır, dedi. 

MuharrirJe rejisörün davası 
karara .kaldı 

Muharrir Ahmet Hidayet ve 
rejisör Ertuğrul Muhsin beyler 
arasındaki karşılıklı hakaret da
vasına ait muhakemeye, dün Is
tanbul birinci ceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. 

Müddeiumumilik, hakaretin 
karşılıklı olarak sabit olduğunu 
ileri sürerek, davaların düşme· 
sini iıtern·şti. 

Dün mlidafaa yapılrnışlır. Ah
met Hidayet beyin vekili Methi 
Sait bey, "rneselede mütekabili
yet yoktur,. demiştir. 

Mahkeme, kararanı dokuz ka
nunusanı öğleden sonra bildire· 
cektir. 

de temin edeceksiniz. Bunun için 
kanaatimce genç istidatlar arasın 
da müıabakalar açarak kazanan 
lara mükafatlar vermek muvafık 
bir uıuldür. -· - ~" 

Muhtelit' mübadele komisyo· 
yonunda Türk, Yunan baş mu· 
rahhaslari!e komisyonun bitaraf 
reiainden müteşekkil olan reisler 
bürosu dün toplanmıştır. 

Toplantıda teknik büronun me· 
sa isi tetkik edilmiş, 150 bin In
giliz lirası tazrninat tevzii hak· 
kında büro şefleri tarafından 
verilen izahat dinlenilmiştir. Tek-
nik büro işlerinin on gün içinde 
tasfiyesi ve lağvı tekarrür et
miştir. 

Bundan baıka garbi Trakya 
etaplilerine ait olup evvelce Yu
nan hükumeti tarafından uz'ıyet 
edilmiş olan emlakin sahiplerine 
iadesi meıelesi görüıülmüf, Gü
mfilcüne tali mübadele komisyo
nundaki murabhasımız Fuat bey 
bu hususta izahat vermiştir. Ne· 
ticede iade işinin en kısa bir 
:zamanda bitirilmesi kararlathrıl· 
mıştır. 

Bugün de dördüncü büro top
lanarak yine emlik iadeıi hak
kındaki bazı müracaatları kabul 
edecektir. 

iskan tahkikatı 
lstaobul iskan idaresinde ya· 

palan sahteklrlığa ait t•hkikat 
evrakını devlet şurasımn tetki: 
ka baıladıiı ve elytvm serbest 
bulunan maznunlardan on ki§i· 
nio daha tevkifine karar · Yeril
diği yazılmıttı. Bu busuıta vill
yete henüz devlet şurasının bu 
kararı gelmiş değildir. Tevkifine 
karar verilen bu on maznundan 
bir kısmJDıo, Yaktile aynı meıe· 
leden mülkiye müfettişliğince 
tevkif kararile adliyeye 1'önde
rilenlerin bir kısmının da evnlce 
tevkif edilmemiş bulunanlar ol· 
duğu tahmin edilmektedir. 

Bu maznunlar, emir gelince 
derhal tevkif edilecekler ve bu 
sahtekarlık suçundan tevkif edi. 
]enlerin saym bu suretle on al
tıya çıkmış bulunacaktır. 

Beyoğlunda boğu
lan kadının katili 

Birkaç giln ev\"el Beyoğlunda 
Rumeli hanındaki dairesinde 
elektrik kordonıle boğulmuş ola· 
rak bulunan Madam Evantiyayı 
öldürmekten maznun Antuvan ve 
Pandeli h=1kkındaki tahkikata 
devam edilmektedir. 

Tahkikat evrakı, dün akşama 
kadar zabıtadan adliyeye gelme· 
mişti. Bugün gelmesi mubtem~l
dir. 

Muhtar intihabı 
Kinunuevvelin 22 inci günü 

lstanbulda muhtar ve ihtiyar he
yetleri intihabata y!!pılacaktır. 
intihabat her taraftan aynı gün
de yapılacaktır. 

Edirne - Istanbul 
lngiliz gazetelerinin yazdığına 

göre Türk Turing kulübünün da· 
vcti ve Ingiliz otomobil cemiye
tinin teşvikile Edirne ile lstanbul 
arasında 150 millik bir asfalt 
yol yapılacaktır. ' Bu çeşitten 
Türkiyede ilk yapılan yol bu imiş. 

Biz buna ait haberi verirken 
ne maksatla yapıldığını da bil
dirmiıtik. /'. · · · · · · · · "· .... 

Iıtanbul ağırceza mahkemesin· 
de, dün yeni bir muhakeme baş
lamııtır. Maznun, Kantarcılarda 
oturan Hakkı oilu lbrabim Ef. 
dir. iddiaya göre, bir gece Te· 
pebaşında bir yerde arkadaşı 
Ereğlili lbrahim usta ile içmişler 
sonra otomobille bir gezinti yap· 
mak istemitlerdir. Gezinti esna
sında, Hakkı Ef. , otomobil içe
risinde arkadaşının üzerine atıl

mış, boğazına sarılmış, zorla pa
rasını almı' ye bu arada yüzünü 
kesmiştir. 

Sonradan yak~lanan Hakkı 
Ef. nin üzerinde ustura, kJrk bir 
Jira ve bir dirhem eırar bulun· 
muıtur. 

Kendiıi, dün mahkemede sor
guya çekilince, böyle şeyler yap· 
bğını bilmediğini, gözünü açınca 
kendisini Taksim merkezinin ne
zarethanesinde bulduğunu ıöyle-, 
mi1tir.. . . 

- Üzerinde bır dırhem de 
esrar buh,mmuş? 

- Pantolonun cebinde bul· 
muılar. Ama, bu pantolon be· 

· nim değildi. Bir arkadaıımındı. 
Ben, pantolonumu ütüye vermiş
tim! 

Maznun vekili, serbest bırakıl· 
ma iıteğinde bulunmuf, mahke
me, bu isteği reddetmittir. Ne
ticede muhakeme davacının ve 
ıahitlerin mahkemede dinlenil· 
meleri İçin kalmııtır. 

Belediyeden ala
caklı olanlann haczi 

Belediyeden alacaklı olan bazı 
kimseler belediyenin gaz depo· 
)arından aldıj'ı rusuma haciz 
koydurmuılardı. Fakat mabke
me'ce, belediye rusumuna haciz 
konamıyacağı noktasından bu 
hacizler kaldmlmııh. Bu ıibi 
alacaklılardan bazıları belediye· 
nin Galatada eski borsa hanı 
altındaki dükkinlarına haciz 
koydurmuflardır. 

Gümrükleri tetkik 
eden müşavir 

Gümrükler hakkında tetkikat 
yaparak bir rapor hazırlaması 
için gümrük ve inhisarlar veka
leti tarafından çağırılan Ankara· 
ya giden Amerikala müşavir M. 
Vorfeld dün Ankaradan şehri
mize gelmiştir. 

Amerikalı mütebassıı şehri· 
mizde bir ay kadar kalarak İs
tanbul gümrüklerinde çok esaslı 
tetkikat yapacak, sonra tekrar 
Ankaraya gidecektir. 

M. Vorfeld dün kendisinden 
faaliyeti hakkında izahat almak 
istiyen bir muharririmize kısaca 
şöyle demiştir: 

- Ankarada çok az bulun
dum. Bunun için oradaki tetkik
lerimi de henüz bitiremedim. Is· 
tanbulda gümrükleri tetkik ede
ceğim ve ~onra haıırlıyacağım 

raporu hükumete vereceğim. 
Tetkikatım tamamlanmadığına 
göre benim için bir şey söyle
mek kabil değildir. Tetkikahm
bittikten sonra da lazım gelen 
izahatı yazacağım, .. ''· 
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Ankcurı - /stanbul ............................................ 

Tayyareler 
Y eşilköyde uçma

ya hazırdır 
Ankara - Istanbul hava hatbn· 

da işletilmek üzere Amerikadan 
getirilen iki tayyare vapurdan 
çıkarıldıktan sonra Y eşilköy tay· 
yare istasyonuna götürülmüştü. 

Tayyareler Yeşilköyde sandık
lardan çıkarılarak Amerikadan 
gelen pilot ve makinistler tara· 
fından kurulmuş uçuşa hazır bir 
hale getirilmiştir. Müsait bir ha
va olunca tayyareler tecrübe için 
uçacaktır. Ankarada alakadar 
makamlarla görütmek üzere gi· 
den mütehassis M. Hals buraya 
geldikten sonrada seferlere ba~~ 
lanacaktır. 

Sokakta sekte 
Dün sabah ıaat ıekizde Elma 

dağında oturan "Tokatlıyan,, 
oteli bulaf1kçııı elli yaıında Ka
rabet Ef. , sokakta birdenbire 
düşmüf, ıslmilştür. 

Belediye zabıtaai talimat· 
nameai değipcek 

Belediye .ıabıtası talimatna• 
mesının değiıtirilmesini tetkik 
etmek üzere belediye reisi mu-

, avini Himit beyin riyasetinde 

bir komisyon teıkil edilmittir. 
Komisyona daimi encümen aza
larından Avni ve Tevfik, şebir 
meclisinden Ismail Şevket, umu
mt müfettit Tevfik, Mehmet At:, 
Eminönü kaymakamı Raif, B"!y

oğlu kaymakamı Sedat, Üsküdar 
kaymakamı lzzettin, belediye 
yazı itleri müdllrll Haluk Nih2t 
ve vilayet mektupçusu Osman 
beyler seçilmiılerdir. Komis.;ıo:ı 

bir iki gUn zarfında toplanarak 
belediye talimatnamesini yeni 
ihtiyaçlara göre değiştirecek ve 
yeni baştan tanzim edecektir. 

Çeki ile alınan odundan 
kanatr re•mi 

Şehir meclisi münhasıran çeki 
ile tartılan odundan 100 kiloda 
kırk para kantar resmi alınma
sını kararlaıtırmııtı. 

Bu karar dün bütün şube 
müdürlerine bildirilmif, toplana
cak paraların her ay nihayetinde 
belediyeye gönderilmesi isten
miştir. 

Elektrik yok, para•• ahnıyoı 

Göıtepeye halen cereyan ve· 
rilmemesine rağmen tesisatı ya• 
pan şirket halktan tesisat tak
sitleri ile saat parası tahsiline 
kalkmıştır bu hal halkın haklı 

olarak şikayetini mucip olmuı 
ve belediyeye şikayetname veril .. 
miştir. Belediye tahkikata giıiş
miıtir. 

Çalındı mı 
çalınmadı mı? 

Bayram , sokağında Maryamnı 
evinde oturan Muzaffer, beş li- t 

rasrnın çalındığı iddiasile polise 
müracaat etmiş, fakat ı1onra ifa· 
desini değiştirmiş, "parayı bul
dum!,. demiştir. 

Aradan bir müddet daha ge• 
çince yine gelerek, tekrar dava• 
sında israr ettiğini bildirmiş, bu• 
nun üzerine Maryam hakkında 
tahkikat yapıldığı gibi, bu şe· 
kild<.: ifade değiştirmesinden do
layt da Muzaffer hakkında tab· 
kikata başlanmıştır. 
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0-'MANLI DEVLE 
Öl.ÜRKEN ••• 

Ankarada hususi mektep r 
11".M:ıi;k ·s;~;1!18sı 
Büyük Gala suvaresı 

Muharriri : Celil Nuri 
müdürlerinin içtimaı Richa~~ T~~~~ı 

temsılı ınuhteş · 

-lırtlbas, nakil, tercüme llakl:rrı wıahlozdur,. 

Zavallı Mösyö Halil Efendi 
Ranıazan yac:aş yavaş takvımlcrderı stl11ı1J or ! 

Memleketin irfanına hususi sermaye 
ve teşebbüsün daha geniş hizmeti 

Maarif vekilinin nutku : "Resmi mekteplerle daimi yanş 
halinde bulunmak emellerinizin ve kararlan

nıı:ın esası olmah • ,, 

Bir Aşk Nağ111 
kd. ~def· 

filmini ta un 6 
• b •• hf,. bir 

Rich3rd 1 au er ın -w değer 
kazın:smadığt milyonlaı . y 

.. 

ve büyük muva(fakdi~e~ur.'fel 
eveld.en tedarik e ıoız 

Istanbul Beledi 
Bir vak'a nakledeceğim. 45 se

ne evveline aittir. Bakalım, bugün 
böyle bir hadise olabilir mi?. 

fendi ile ha.reminin ikinci defa 
nikahı kıyıldı! ... 

Tövbekar Mösyö Halile bir ay 
iain veTdiler. Edirneye mi gitti, 
lstanbula mı, nereye bilmem .. Ha-
1ılı bir müddet görünemedi On· 
dan şonra boynu inik gene sahne
ye çıktı .. Lakin kimse kendisine 
ciddi bir in.san gözü ile bakmıyor
du. Ha.tti buıları Mö&yö Halile 
sol el ile selam verecek derecede 
onu çorbacılara, bezirganlara, tat
lı su frenklerinc benzetiyorlardı ·· 

Evelki gün Ankarada hususi 
lise ve orta mektep müdürleri 
Türk Maarif Cemiyetinin Yeni
şehir mektebinde saat 14 buçuk
ta toplanmışlardır. 

teplerle daimi yarış halintle bulun- DarUlbedayi Şehir 'Tif• 
ması cnıeUerini.zin ı•e kararlannuın Temsilleri : Babam Geliboluda mutasarrıftı. 

Ben, pek küçüktüm .. Bir Ra.mazan 
gecesi mehtaplı bir gece .. Son de
rece çil bir ay, ayın on dördü. . .•. 
Gündüz gibi bir gece .. Boğaz nur 
içinde, hava sakin ... 

esası olmalıdır. \'f ftt\Rlll 
Muvaffakıyetli neticelere varma- Yaran Akşam ıl K 

saat 21, 30 da Ü~ 
(üç saat) l[Jr 

Opereti 

Bazı zevntın eline bir çatana 
geçmiş. Bununla Çanakkalede bir 
gece tenezzühü yapmışlar .. Arala
rında bir iki baş tatlı su frengi de 
var mı§ .... 

Bu toplantıya Ankarada bizim 
mektep müdürü ile lstanbuldan 
Hayriye, lstiklu\, F eyziye, Feyzi
ati, Şişili Terakki liseleri müdür 
leri ve Türk Maarif Cemiyeti 
ıştirak etm ştir. Müzakerede 
Erzurum meb'usu Nafi Atuf, 
Maarıf Vekaleti talim ve terbiye 
reisi Ihsan, orta ve ilk tedrisat 
umum müdürleri Fuat ve Ragıp 
Beyler Je bulunmuşlardır. 

3perde27tat-lo ı 
Yazan: 1111 

Ekrem Reşit B. il 
Besteliyen: 

1 
\\1\11 

Cemal Reşit B. <;ol< ıükür babam ba§ka b~r 
aancar,a tahvil etti, Mör.yö Hahl 
de m:mleketini tcl"k ve onu takip 
etmekle kendisini unutturdu. 

Vak'a.nın tarihi ya 1887, yahut 
1888 dir. Namık Kemalin öldüğü 
aeneye tesadüf eder. O zamanki 
gözün gördüğünü sadıkane nak • 
lettim, sanırım .• 

Toplnntı)'ı Maarif Vekili Dr. 
Reşit Galıp B. şu nutukları ile 
açmışlardır. 

- "Mulıterem beyler, 

Geliboluda, o sırada, Halil Ulvi 
Efendi namında hotÇa bir zat var· 
dı .. F ramızca öğrenmişti. Bir ara
lık da Marislyaya kaçmıt, lakin 
çok kalmadan hükUımet va11ta.aile 
geri döndürülmüftü. F ransl%C& bil
diğinden F ı·ansada tqehhüt nükta 
rı kaldığmda.n kendisine (Mösyö 
Halil Efendi) derlerdi. Münevver 
bir adamdı. Şiiri vardı. Nispetle 
genç öldü .. 

Mösyö Halil Efendi, Çanakkale 
seferinde, tatlı au frenklerinin ra· 
kısma su katmadan onu acı acı iç· 
miı. Sarhot olmu§. O halde iken 
mösyöleYden biTinin Japkasıru ba
§ına geçirerek abuk aabuk sözler 
söylemiş .. Ertesi gün Gelibolu ıeh
rinde bir kızılca kıyamet koptu. •· 

Aradan yarım uır bile geçme
di. Bugün böyle bir hadise olsa 
kimse bunun farkına varmaz. 

iptida, biraz alafrangalık taslı
yan, Geliboluda, T ekirdağında, 
Silivride, Kırklarelinde, Uzunköp
rüde, Keıanda bile Möıyö adde
dilmez.. Marıilyaya giden, hatta 
kaçan, hükumet marifetile geri 
çevrilmez .• 

Hllsusi talısil müessetclerinin müş· 
terci: meselelerini göriişnıek üzere 
Tür!; l;Jaarif Cemiyetirıin aldığı tc
§ebbiisii tebrik ve tcşekl:ürle karşıla
dırn. 

ihsan Paşa, Giresun meb'usu 

nız dileğiyle muhteref heyetinizi ae· 
l cimi arım.,. 

- Duydwı mu?. Mösyö Halil 
gavur olmuı .• 

lıtiyen Marsilyaya değil, Çini 
maçine dek gider. Ona - Uftur 
ola! dan başka bir fey denmez .. 

Hususi sermaye re teşebbüsün 
memleket irfanına dalıa geniş ülçü
de lıizmetini, bugün uaşatrlan miics· 
sesclerin kuvvctlcenmesini, dalıa bir
çoklannın yeniden açılmasını temine 
yarıyacak kararlannı:m biitiin im· 
kanlarla müzaheret göreceğini temin 
ederim. 

Hususi mekteplerin aerek muallim 
kıymeti ve idare nizamı, gerek ders 
nıulzcrncsi ve unwmi tesisat itibarile 
kendi aralarında r;e hatta resmi mck· 

Bu nutku müteakip müz.ake· 
reyi bir müddet Maarif Vekili 
bey idare etmişler, ondan sonra 
Türk Maarıf cemiveti reis vekili 
lbsan paşa idare etmiş lerdir. 

Hususi mekteplerin nııyetleri 
hakkında geç vakte kadar mü· 
zakereler devam etmiştir, Heyet 
bugnn •e '" .. ,.. _ .. ~ .... ; aiinii ~ ... 

toplanarak mesaisine devam 
edecektir. 

- Duydun mu?. Mübarek Ra
mazanda hem rakı içmiş, hem ba
§ma tapka giymi1 .•• 

- Boğazına kaynar kurtun 
dökmeli ... 

Şapka, kanunen, resmi serpuş

tur ... 
Ramazana gelince: Ramazanda 

hir hayli ıukut var •. Bazan bu mü· 
barek ay gelip geçiyor da farkı
na bile varmıyoruz. Oruç tutanla 
n saymak için binlerce rakama ih
tiyaç yok .. iftarlar gittikçe ihtisar 
buldu .. 

içtima nasıl geçmişti? 
- Karısı bo§ oldu, gitti 1 • 
Şehir çalkalanıyor. Mösyö Ha

lil Efendinin ailesi efradı evlerin
den dı~arıya çıkamıyorlar. Afaroz 
pek umumi ... Nerede ise Mösyö 
Halilin evini taflıyacaklar •• 

• • • 
Babam, Mösyö Halili sever, ve 

Ne idi o eazım iftarları?. Da-

Türk hususi mektepleri için 
yapılacak talimat hakkında gö
rür.mek üzere hususi mektepler 
m~dürleri Ankaraya davet edit
miştı. Eu münasebetle Anl<araya 
gitmiş ve şebrimıze dönmüş olan 

hususi istik.al lisesi müdürü 
Agah Sırrı B. bu içtima hak
kında şunları söy'emiştir : himaye ederdi .. O derecedeki Ge

liboludan aynlııında kendisini 
başka . yerlere de aürüldemiş ve 
memurıyetlere tayin ett;_,, · t" 

vetsiz herkes büyüklere giderdi ... 
iki, üç yüz misafir de gelse hep· 
sini ağırlamak mecburi ve zaru -
ri idi. ıuııınııııı·ıu ııımn n ı ıııu ı ıı tl!I 

hudilerin bu huylarını bildikle 

..... ıf l ••• 

Peder de çok kızdı. Lakin Möayö-
yü halkın elinden kurtannak mec
buriyetinde olduğunu da iyiden 
iyiye hissetti. 

Babamın katlan çat~ Ra
mazan keyfi ile, Mösyö Halili tek
dir ediyor. Bir taraftan ileri aelen
ler, öbür taraftan ayak takımı 

t 

Mösyö Halilin adeta kellesini iat& 
mektedirler. Azil, tekdir .. Bunlar 
az geliyor .... 

Her ne hal iae babam, bakinı, 
nıüftü, kodamanlardan bir kaçı 
bu işi Üzerlerine aldılar, ve, ilkin 
Mösyö Halili fena halde hatladı-

lar ••• 

lıtanbulda, efendiden bir ada
mın, sadrazama, nazırlara, sair 
büyüklere iftara gitmemesi müm
kün olabilir mi?. Hi~ unutmam •• 
Bir gün sadrazam Halil Rifat pa
şa merhuma iftara gitmiştik. T ah 
minin birkaç misli iftarcı geldi. 
Uşaklar, katipler, ahçılar gerçek
ten şaşırdılar. Gelenler gidemedi· 
ler. Bir iki sofra oldu. Birçokları 

' beklediler. Onlara yalnız zeytin 
ikram edildi; ve, yarım saat, üç 
çeyrek sonra yumurta gibi yemek· 
ler hazırlanabildi! Başka bir çare 
de yoktu ... 

Kalabalık memnun değil. Bir 
takımları ısrar ediyorlarmıt: 

_Tecdidi iman, tecdidi nikih 

•·• Bir gün .araya, ba§ki.tibin 
dairesine iftara gittim .. Topa bir
kaç dakika kala ortaya aini gel
di. Giimüt sini. R~eller, çerezler 
kondu. Sofrada baıkatip, vüzera
dan biri, bir dalkavuk, rum patri· 
ği, hahru.nbaşı ve ben yer aldık. 
$afra sahibi hepimize ikram edi
yordu. Lakin çorbadan tatlıya, 
yemiıe kadv habambatıya ne ev 
sahibi ikram etti, ne de o ağzına 
bir lokma ekmek koymadı; bir 
yudum su içmedi. 

lazım •• 
Mösyö Halil Efendinin Rama ·· 

zan mehtabında rakılı, ,akalı, ıap
kab deniz eğlencesi burnundan 

çıktı.. Efendi, müftünün hu~~n
da diz çöktü ve uzun b~ylu tov~ 
ve istğfar etti. Bir hrrııtıyamn, b~r 

h d. . .. ı·· an olması kabı-ya u ının mus UıD1 

rinden aldırış etmiyorlarmış. 
Ramazan sönüyor. Ramazana 

mahsus ticaretler mevcuttu. Bun· 
lar Sehzadebaşına münhasır kal· 
dı. Ramazan keyfine tesadüf e • 
dilmiyor. Direklerarasmm kendi· 
sine mahsus bir halaveti olduğu· 
nu hatırlıyorum: Direkler. Bir a
ralık şehremanetinde bulunan bi • 
zim Sakallu Suphi Bey de bunla
rı yıktırdı. Yazık oldu! O direk
lerin, 0 sütunların lstanbulun ai· 
masmda bir mevkii vardı. 

. ... Unuttum. Mösyö Halil E
fendiden bahsediyorduk, 1888 se· 
nesi ile bu seneyi (1932) muka· 
yese ediyorduk Efendi, o gece 
rakı da içmişti. Yani ittihamna -
menin en mühim maddelerinden 
biri de bu rakı keyfiyetidir. O ta-
rihte Geliboluda, yahut şöyle 
böyl; ıehirlerimizde · biri rakı 
iç.mek isterse irfan ashabından 
birinin kulağına fısıl dar; o da: 

- Hıristiyan mahallesinde bu
lunur! cevabını verir. Bir uşak 
hoş bir ,işeyi elbisesinin altında 
gizler ve görülmeden şiıeyi Kos
takinin evinden doldurturdu. 

.---'!!!il!!"!""!!'~ " - Hususi 
mektepler hak
kında yapılacak 
nizamname hak· 
kında mütalea· 
larım beyan ve 
bu mekteplere 
ne suretle yar
dım edilebile· 
ceğini tesbit et
mek üzre top-
lanan kom·syon Aı4lı Sım &y 

ilk içtimamı 8 Kanunuevvel 1932 
Perşembe günü saat 14,5 da 
Türk Maarif cemiyetinin mekte
binde aktetti. Celseyi Maarif 
vekili Reşat Galip Bf. açtılar. 
Bu içtimada talim ve terbiye re· 
isi Ihsan, Orta tedrisat u~um 
müdürü Fuat ve ilk tedrıs~t 
vmum müdürü Ragıp Nurettın 
Bf. lerle Maarif cemiyeti idare 
heyeti reisi Nafi Atuf B. Gire
sun meb'usu ve Maarıf cemiyeti 
reis vekili Ihsan Pş. ve lstanbul
dan gelen hususi lise müdilrleri 
hazır bulunmakta idiler. Evvela 
Vel<il Bf. komisyon balarına 

muvaffakiyet temenni ederek 
hususi liselerin memleket maa· 
rifine yapabi lecekleri hizmetleri 
saydı ve vazifesini iyi bir suret-

Operetin son haft•,I, 

kerata devam edildi. 
Reis Paşa mektep 

nin mütalealarını hulasa 
sonra tski talimatname'/. 
yaca muvafık olmadığıJl 
arkadaşların hemfikir İ 
görüldüğünü beyan ve J 
matname için arkadaş! 
proje hatırl;ıması tekh~ 
meyan etti. Hıfzı Tevfik I 
zırlana.cak olan bi~ projeol 
mi talımatnamelerı kab 
mekteklerte etmeyen me~ 
göre başka başka me\111 dl 'f 
etmesi icabettiğini bur• 
zır bulunan arkadaşları01 
ettikleri mekteplerle resdl 
ramlan ve ders mofr fb 
takio ettiklerini, binaen•~,"' 
zırlanacak oıan bU pıv) ~ 

esasa göre yapılması ıaı;~; 
diği ancak bu takdirde " fi 
bu kabil hususi mekteple fi 
mi liselerden ayırmaması /ı 
lan sık sık teftiş etme" 
emniyet ve itimadına 0 
kılması muvafık olacağı tO ~ 
sını serdetti. 

1 
'./. 

Bir projenin ibıarınd•l) 
basıl olduktan sonra ru~ / 
altıncı maddesine geçildi· 
mekteplerin Maarif vekil f 
maarif id~r.elerile_ tema• ~.,, 
rinin tesbıtıoe daır olan ~1ol 
de hazırlanacak o:an 1 ~ Ô 
gösterileceğinden bilah•' 

0
wO 

kere edılmek üzere ter~ i'tt9 
Daha sonra hususi '°ette9 

rin vekaletten ve hükflı:Oe rİ ~ 
"b' d · · b 'l •-ıe .ıı gı ı yar ım ıstıye ı ece.,. ıı:r 

d . f d b' i;OO • esı etra ın a ıraz • t•ıı 
Hıfzı Tevfık Bey resoı• nf 

• ,. "' e namelerı ve resmı 0 4 

porgramlarım kabul ede "' 
sık yapılacak teftiş i erde·fş t 

sini tam bir liyakatle 
1 

8fı 
görülen hususi liselere ~si 
dıaıda bulunulması, b~~0,ıe1 
tep müdürlerinin de oı" \'S~ 

· . . k" ·o J1JU cümenıne ıştıra ını b1' 
. R · pata _ı 

cağına söyledı. eıs a"~"' 
taya ikinci toplaotıda.bllfel 
mek üzere celseye nlı C&J 
di. Ve 9 Kaounue\f~e M-''d 
nü saat 14 de !iir toPI 
miyeti me~kezı?d:dildİ· 
üzere mesaı tattl t 

. husus ~ 
Bunun Ozerıne . ıet " 

miidörleri içtima etın1ı ""'1 
t rmatoa .... 

susi mektep a ı ddeterİ 
sas olabilecek ~8• da 

k 'k' · ıçtıına edere ı ıncı 1,r 

linden (tecdidi iman) a sevkolun-

tlu, ıeJıadet ıetirdi. . . 
Lakin hala evine gıdemıyor .... 

Sebebi •onra anladım: Meğer 
hahambaşı turfa yememıiş. Adet 
yerini bulsun, padiıahm nimetine 
iJtirak edilsin diye iftara gelmiı 
ve put gibi otwmuf. Herkes ya-

Şimdi ise rakı inhisarı tütün 
inhis:ırile omuz öpüşüyor. 

te ifa eden hususi liseler bak· 
kında Maarif vekaletinin himaye 
ve müıaheretini esirgemiyeceğini 
beyan etti. Vekil Beyin bu be
yanatına Nafi Atuf 8. •e hususi 
lıseler namına Hıfzı Tevfik B. 
teşekkür etti. Bundan sonra Ve
kil 8. riyaaeti Giresun meb'usu 
Ihsan Paşaya bırakarak müfare
kat buyurdular. 
Hıbı Tevfik B. komisyon ki

ta betine seçildikten ıoma müu-

erkAnı yanında oku:ıu~itte J 

esasatı Maarif vek e ~ate"' 
etmişlerdir. Maarif .,e ,,o 
mi biT ağızdan bmıt• .,, 
edileceğini her t,?."~ '°de 
mriğ edilmiyecegını •• 

lmam, müeuin, hafızlar ıeldi. E· 
Celal Nuri 
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Alba korkarak sustu. Roberts şu na bir teY gelmit Robertıe döndü: 

Çinliler, bir zırhlı Ja
pon t1'entnl mltralyoz 

ateşine tuttular 
Cenevre, 12 ( A. A. ) - Bir 

Japon notası, milletler cemiy~ti 
kltibi umumiliğine Chan - Haı -

25 haziran 193 f 

Dün annemle beraber, teıek
kür için, kolece, doktor Vudu 
ziyarete iİttik; biıi pek samimi 
karşıladılar. Hatta artık benden 
anneme bahsederken " dostu
muz Turan ,, diyorlar. Hakika
ten tam man11ivle insan kimst:-

meşgul ediyor. Halbuki ben bu 
deftere bilhassa : 

IÖ l · ı _ .a. -anızdaki bu hayrete layık z erı i i.ve etti: ~ 

- Daha doğruıu ıize if ta ede· 
cıetian •üthit hakikatler var. A• 
ltteındaki koD11fmamızın ıon 
~~!•ri bilmem hatırınızda mı? 
. ~ mahracadan, ıerelue Ni· 
lroleondan çekinmemiz li.zım,, de· 
"itthnr. 

- Evet, hatırladım.. Fakat ne 
~ iıtediiinizi hill anlayama· 
na. •• 

arkadatlık ne zamandan beri?. 
_ Ef ıaniıtan muharebeainden 

lieri.... Kauan yakınanda Çin ve Japon 
Alba bu cevabı aldılctan ıonra kıtaatı arasında ıayana teessilf 

yavq yavq, her kelimeyi tartarak bir hidiıe vukua ielmiş olduiu-
tekrar ıormaia baıladı: ter· 

- O zamandanl»eri de beni ıev· nu bildirmiıtir. Bir arahk Jcolec binasına da 
dilini oiliyo muydunuz?. Zırhlı bir Japon traai 8 l<inu- ıittim; binlerce güzel hatıra 

E nuevvelde Tchensc istasyonundan aaldıyan köielerini dolaştım, sı-- vet.... M · d 
- O da ikimizin araıındaki haJib11ırdı Çin ve ançurı e- aıf1ara, yatalchıoelere girdim; 

b miryolları idaresi tarafındın kul- ırınde aüzel hulyalar kurduğum macerayı ili yor mu?. K .. • 
- Fredi ile benim biribirimiz• E Jınılmıkta olın Cban• Kai· ou· karyolamın ıomyeai üstüne otur-..._ el d - vet.... S dd' Ç' · 

--.. ll'ece ıadrk iki arkadat ol u• Albanın çehreai bir zaman ı- ana gltjekte idi. e ı ının dum ve düşündüm, bu yataka-hııı11a1a oliylOTaem her halde anlı• çin durıun bir hal aldı. Nihayeti· clvırındı ıaat 22,10 da Çinliler nede ııeçirdiıj'im ilk ııeceleri ha· 
hcolrouu., •annederim. Alba, lıen çini çekti, ıitmek için ayaia lcalk· tarafındın bu tren Uzerine mit· tıriıdım. Miıter Peri aklıma ııel· Jalaııcı.n nefret ederim.. Onunla tr .. Robeıtıin eli onu durdurmak;. ralyoz eteşi açılmııtır. Zırhlı di. O Amerikaya döneli iki ae· ~il IOn do

1 
'mi yakın bir tr•n mukabele ctmi9tir. Her iki ne oldu,· kendı"ıı'ne bir mektup el rece Hm ' çin derhal biletini tutmuıtu. "" 

Oltuaa ! d ? tarafın ateşi saat 3 e kadar de- yaıımıdım. Ne ayıp! Fakat A-.• - Alba nereye ıi iyoraunuz • · 
- P•k lli? Onunla arkadatıı· _ Sizi yalnız bırakmak için ıi- vam et mittir. merikıya ıidince ilk itlerimden 1111 

di1e, •trlıeatço lıetlıeta konu· diyorum.. Aranı•daki dootluğu Çin aokeri memuriırı bidise· biri kabiloe onu ırayıp ııörmek 
~ ınıyıı?. Doğrusu anlı· bo•maktan son derece çekinoce • yi hılletmek ÜHre Cban • Kai - olıcak. O ne saf bir gençti ve 1

1.ıb'Yorum, Edi?. Kouan'a bir mUm111il 16nder· zıvalhya bu ıafhjı yüzünden 1 ğim... 1 d 
- Biraz daha faza izahedeM _ Hayır .. Neden?. Burada teh- mişlerdir. mektepteki bilyük haydut ar an Yiııı .. lki insan araaındaki ıamımi likesizçe konuta&iliriz. J•ponlırıa bu hadiaeyi tOıııu~- kıcı dU uzatmııtı. 

lrkadaılıiın ne demek olduğunu _ Benim için evet, fa.kat sizin lendirmek için bUtlln ııyretlera- Doktor Vud az kaldı annemin 
Lillr mlılniz? ikiniı için hayır! .• Ayrılmamı• da· ni urfetmekte oldukları zonno· yınıada pot kırıyordu. benim 

- Evet.... ha hayırlı .. Edi, bana bunları ıöy- lunuyor. Amerika iıimden babaetmek is-
- Fakat bizim doıtlulumuz Jediiinize çok iyi ettiniz .. Şimdi ---------- tedi. Bat göz iıaretiyle ıüç nıe. 

#&in bildijinizden, tuavYUr ettı· her teYi anlıyorum. Size dü9en Mısır da fevkalA de nettim. Annemin bu ite aklı 
lıııiıden daha ı.tı)'lllc.. Bu, hatti vazife çok aliır •.• Nlkolıon bl•im komiserlik binasına yat111ıdı. O ıimdi burada bana 
'tkta.n da daha baıka türlü hır biribirimizle yaln11ca konuıtuğu· parlak vazifeler tahayyül etmek-
le;,!. Anla7abildini• mi?. Atıkla- muzdan kat'iyyen !iiphelenmeme- karşı 8Ulkast. le meıgul. Allıb ıöstermesin! 
~ icalbbıde fırtınalar olabilir •• · ti! Bu aefer, artık biribirimize ta- Kahire 12 {A.A) - Bir çok Doktor Vud ayrılırken bana, 
Oıııar biribirlerinden nıfroı edip mamilı elveda demek üzere elini- yUksek zeYOt, ıre~en ııece fev- bu hafta iclade tekror keadiıini 
ı.tı...r harııabilirler .. Aşkta daima •İ sıkabilirim!. . '"kılAdo komiroarllk blnuını kar· görmemi lllylıdi. Acıba bir ha· 
~ dclltikliklOTe ra.t ıeline· Acı acı ıüldü. Kirpi~loruıdo he· 11 ı-apılın ıuikut dolıyıolle fe_•·. ber mi vor?. Dıhı da ço~ er-

11' • A.rkad .. lık daha aıil, daha Hren yatı Rohertae ıöıtermemek 1.aJW. komistre tee11Urlerını ken. Mtrakınıdın çıthyacıkhm 1l'flı...k hlr ıoydir .. Bilmem iyice için batını çe..-lrdt. beyan ve bu ııuikııtı takbih .. amma ınnemin yınında dıha •~ebilivor m~um?. (Devamı ı:ar J • 1 d' ftıla ıormıya ce11ret edemedim; ' etmış er ır. 
- a.vet, .._ok iyi anlıyorum, gö· 

11111•111t1•ıt111""''""''"111'"'"11~·-··-"'"''""""'"1-'""'"" """''""'""
111111 uııen bunu doktor Vud da mil-

tij ~ Polis, bu suikasttan ziyade 
Yonun lci arkadaıınııı nıüteeı'1r Son ketide de bir ihtar mevıuu bahis olduğu natip ı&rmemiı olacak ki yalnız ;:::* iwvlncwi bia harobwte bu· BUyUk lkı•mlyelırln fikrindedir. Zira lıomlıa pek &u kadırcık lllrledl. Cumartesi· 

a.kt.., ... hatta Mnimle k0o taWIJui kimlerdir? ufak ve pek kunetıl• idi. Fil· den foıla dayıaımıyacağım, mu· ~aktan bile rekinivoraunuz !. a•470 bıkkık nidip Mendiıini ııörece· ~--- · .. ' ı'k 50.000 lir• k111nan .;ıo nu· vaki yaptığı hasar pek ehemmi- • 
....;p ıey! •. Bu kadar pki11senl maralı biletin bette birlik bir l'k b' ğim. Yani yarın. 
i'ek tuLaf '· y-.ınız N"-ol•onun k 1 yetıiıdir. y ılnız l<omiıer ı ı- F h ld' . . k't 

11 • ._ .. a· parç111 ödemitt• bir parçası •· Bugün et i ıe ı. ıyı va ı l'ıll oloayd., bunu daha iyi anlıya. tıahulda ve diğer porçuı lımi r· ""1" 10 balo ulonuoun bir camı· ıeçirdık; kendiıine ıııümkUa ol· lıilocekthn.~ de ulılmı, iki p•rçuı latınbul· nın pencerelerini kırmııtır. Bom· dutu kıdor politikı yoptım. Bir 
..\rkadatının bnoı11a si• dik· da utılımıyarık iıde ıdllmit ba, o aalona konulmuı idi. aralık Anedtn bıhiı açtım. 

ııı.ı., arkadaımı müteonir et• mütobıkiıi ıatılııııamıtlı. _ Ne 
0 

küçük bey? Gıliba 
lllek bir vlcdamızltk oa;yılabilir !. 15,000 lira isabet e<kn 20070 BllyUk hava aeferlerl abayı yıktınl 
~i bu ,,_.nıla bu ıibi feylerı numoralı biletin üç pırçuı la· Bimo, 12 ( A,A) -(Sumbıva Dıdi ve ilive etti: 
ıliitiinecek aoil kalpli lnoanlar da llnbuldı. ve bir parçası dı Bur· adası) Avusturalya·lnııiltere ıt· - Nıfllı niyetlenme, yUz nr· 

..... ldı, fak·• 11 • .,1.n ne kadar nda satıl mı§ mUtebal<i paı çaları 
1 

meı. 
-... - • l t ferini icraya lııebbüı etmiş o ıan 1 b. ld i ı..·ı· sah amctaııt ır. - Bakılım aörüıOrüz, \il u ır ıenç 0 

u unu•u uı 1
• 10,000 Jira ieabet eden 21005 Alman tıyyareciıi HıDı Uetraııı, • L'kl hi 

• • et
2

-· 1 Aı.tam OıtO ıtadyuma gitmek l ' · n zım vazıy ııımı:z e numaralı Liletln iki pırraıı Is· P D i 'd buraya -ı 
, l . )Ak ld ... u y bngUn ort arv ı en ıkhmııa ıeldi. "Albıyrak .. la ınoeo enın ne a & aıı 0 uıunu tınbulda bir parçesı lımirdc sa· gelmlt ve h•mea ~ur•baya'ya 
ta.L ,. 0 Turan,, kulüpleri ar1Sındı id· "'lllJamıyorum.. hhnıt iki puç111 lıtanbulde, •~ müteYecclhen harelcet etmlıtir. 
•be_.- ........ P vermedı', Sı1·-lı· bir parçaıı Trabıoada ıahlaııu- t diılı bir futbol maçı varmıı. Bu )ı.._ ~ 0

• -· aı öğleden aonra oraya nsıl o a-~u. Anlatm&lc iatiyordu, tered· yarak iade edHntlf Ye dlter par· cağını Dmit etmektedir. aıcakta dı futbol çekilmez ımına 
"'"t ediyordu. Nihayet haykırırca· çılan aah'mamııtır. bereket ki oyun geç vakit bat· 

'töyledi: :1.: K d t I lıdı. Maçı seyrederken eski 
Gaılantepte Amerikan fı•h5ı . a in ayyarec ıportmenlik damarım kıbudı . ......_ Nikolıonun ıizi hlll çılgın· 

t\ .. vdfilni ıörmüyor lllutumı~?. yetlıtirlliyor Benıuell, ı:ı (A.A) Amy Mo:- Şimdi aerbeatim; lculüplerden bi-
L '61le birdenbire 18ylellen ıöz· G11iantepte Amerikan fıshiı liıon, saat 24 e dojru Benpel· rlne girsem belki ara ıua ejle· 
-.r, .\lbayı hayrette bıraktı. Du- nımile bir nevi fıshk yetiştiril· Jadın gıçmiıtir. Fakat 1:1 dola- nirim. Hem de hangiıine iıte· 

lcl t h d 

'
Uzel d ıem karııdan kapar. Kolec ti· .il • ıwlaki tebe11Uıın hirdeQire mı • Ye ıı 11 uauıun ı yııile geri 6n0p yere inmiye 

L.. • 1 1 kt el' mind~ki şöhretim hali dillerde "llClı, Hayreti ı~er geçmez: net ce er verme e ır. mecbur olmu~. ıaat 4,:!0 da 
--:ı ı . .:.ı t' b ( t lcl " destandır . ....... Nt'•-oı--n 1..-nı' haA li çrlı•n· lktı1at ve .... e 1 u 11 1 ıran Douala ı'ıtı'kametine hareket ı · t" 

h_ " a-.ı DG - d d · f ili Reımi mekteplerde bil ım 1• :9"'- aeviyormu, dediniz?. Bunu bııka villyıtler • • yetııt' p etml•tir. All h h 
._. blJi•orıunu"'•. yetfttirilemfycceği b11kkında tet- ., hanlar devım edıyor. ı 0 • 

• 

1 

... k'k b ı cıları ıkıllır, talebelere de sa-ltı "<>lıerı. &atınr kaldırdı. lfaıaatı 1 ıta •• aınıtlır. Avusturyalılar, fut- bırlır venin. Hole llVlllı Ayşe· 
~ to.ıı-.ıamaı. mecburiyetinde Birinci ceu reWnin evinıl• bol da Be içi kahları cik bu 11cıklarda derı çalı,ırk•n 

hnu hiuediyordu. d kim bil.r ne kadar zahmet ÇC• ..._ Btıı·1-·-· ··-•..!: 1..-nd·n hır•ı• yen l ler 
.... _. ÇU11Au "" .. ki yor 1 Kafirin yüıUne ıüıgünlUk "ld._,,or z ' J1 k ok a· Don ıaat on Uçte Akaarıyda Brükıcl, 12 (A.A) - Futbol te ayrı bir gUzellik vermiı. Dün '-P ~e'.J'1or·.. ava 

1 
ç.ocu ç birinci ceza mahlce111eal reisi V , .. 111 

da Avuatu""a talnmı 1 sa· akıım da Kolcc ziyareti yüıün· ..... 8'- sıf beyin evine anahtar uydura.. maçın • ı d H 
!f ırtıtirini•den ıisli hir teyı- yıya k1rtı 6 ıayı ile Belçika ta· den vapurları bekliyeme im. i· 
la 1ok demek?. rık giroa vo kıırtua boru çalın il mektepl•ri kopoomıdıiı için E Ahmet, yalıalanauıtır. almniaa galip gılmiıtir • 
....._ ••- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ya~ıı perıembe gilnleri ~kıyo~ 

..... ~''-.. •uetu. G8lün durıun ıula I• Gelecek hafta mubıklcılc bekle· 
--. ı ı ıreıli 1nalı kullanırs11k, klJylü i.~ler, İ-~çi i.~leı 1 • Jl ı· Hele bir mezun ~ 0ı eııai dikti. Ufacık ayajını .... ~ r • yıp gurece ım. 
tı.., il ı. ... ketlerle iıkarpininin ;. I' aban malı kullanırsak, kesat çöker, duıur işler! ulıun, o zamın ciddi takibata ~ OJla&t.... d lk l J fİrltirim, 
.,. d -•or u. i • i e tuttu• MIUi llstuat ve Tasarruf Cemiyeti Btık, bık ı bu b1tit mektepli ~~·~~nı~~~bll~••••••••••••••••••••-lkR~~R•herimdıbilc ~.,......_Sonra birdenbire aJdı .. 

' 

"işte nihayet Ncvyorktayım .• ,. 
cOmlesini yazabilmek için bıı· 
ladım. 

lr haziran 
Şimdi Doktor Vudu ziyaretten 

dönOyorum; bana epeyce mObim 
bir h"vadis verdi, iııretimden 
ıonr annemin yanında ıByleme
mekte hakkı varmış. Annem bu 
kadar açık fikirli, hatta Kolecde 
okumuf bir kadın olmaaına rağ· 
men benim Doktor Vudla ve 
Amerikalılarla fiıla temHımı 
istemiyor. Bu tabii kendi fikri 
değil, etrafın dedıkoduıundan 

kaptığı nem. Zaten annem, b&~
ledir, onun şahsi ve kat 1 bır 
kanathne pek te11düf etmedi01. 
Annem bana açıkça söylemedi 
ama galiba benim için miınoaer 
g6zdeıi diyorlarmıf. Bo şehir ne 
berbat in11nlırla dolu. Ben ne 
istersem olurum onlar ne kanıı· 
yorlar? Bana Kolecde de aşığa 
yukarı ayni ıeyi aByliyen azılı 
haydutlar vardı. Hepılle merha· 
bayı kestim. 

Hey yarabbi 1 Ne zaman l:ılrri· 
yetin illkesine kaYUııcıtım? 

Neyse, bu atatılık heriflerin 
IAflarına kulak asmata ıelmez. 

Doktor Vud Kolec itleri için 
Amerikaya iitmeye mecbur ol
muf, 6n0m0zdelci hafta içinde 
hareket edip eylül içinde d6n
miye çalışacakmış. Bu suretle 
benim işimi de şahsen takip ede
cekmit; bunu mOjdelemek için 
beni çağarmıf. Sevincimden Dok
tor Vudun ellerine sarıldım. He
men hemen yft•de yOw muvaffak 
olacaf'ını tahmin ediyor. Çabuk 
bir netice ılırsa bana telgraf 
çekecek. 

Be aşagıhk hetifler in11f edin 
bu adamı sevmekte onun her 
dediğini yapmakta hakkım ynk
mu? Hani 1eytan onlara inat 
protcstanda ol diyor. Zaten mlis
IUman değilim. 

Doktor Vud illve olarak de
dilcl: 

(Devamı var) , 

~nnınıın111c Uamımıııııl 

Eyüpte bir ıııüıamere 
Hila liahmer cemiyeti Eylip ıu

beai, Eyüp ve civar halkına 
yırdım edebilmek için 2 Jcbunu 
11ni pa11rt11i ıünU bir mU11me
re h111ırlınuıtır. 

Bu mUHmerede EyUp muıiki 
cemiyeti ile diğer ıençlır kon
serler verecektir. Safiye hanım 
tarafından da konaer verilecek
tir. EyOp ıubeainin bu mliume· 
reıine çok raibet olacıiı anla· 
tılmılctadır. 

Tramvay ı. of6rU de 
ı, batında 

Dun sabah, Mecidiye kOyOnde 
EUyükdere caddesinde tramvay 
ıirketi şoförü Fehmi efendinin 
idaresindeki olo:nobil, Fuat Efen
di iıminde bir zatc çırpmıı, 
Fuat efendi vücudünOn muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Şoför 
yak~'anmış, yaralı hastaneye 
kaldarılmııtar. 

Yuiosiavya kralının ,onu 
Yuıoılavya kralının dojum 

yıldönümü mUnaaebetlle klnunu
evvelin oo yedinci rüPD Yuıos
lav elçiliiinde bir kıbul reımi , 
yıpdaca"tar. 
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Bali.da söylediğim veçhile o -

nun meşguliyeti kemiyetten ziya
de keyfiyettedir. Bütün hayatın
da, son hastalığı zamanlarında, 
saraydaki hasta geçirdiği vakitle
r i de dahil ederek geceli gündüz
lü meşgul olmuştur. Şöyle ki her 
gün yemekten biraz sonra işe 

başlıyarak, hazan kendisinin hu • 
susi yemek tepsisi yanında kita
bı da olduğu halde hem yer, hem 
okur. 

Hele latife ve nüktelerine doyul
mazdı. Öyle arsızca, tulumbacı 
ağzıyla şakayı hiç sevmezdi. Kib
rine gelirdi. Eski nedimlerden 
Muhsin Bey merhumu takdir eder 
di. Ben hazan sermusahip Sait 
efendinin, Hasan Faiz efendinin 
fıkralarını söylerdim. Artık ba
yılırdı. Hacı Ratip Bey merhu
mun (İnek ) kasidesini birkac ke
re okumuştuk. Ben hacının f;kra
larını söyledikçe pür neşe olurdu
(İ~te bizi.m neşemiz, zevkimiz 
budur. Çelebi! Bu ziyafetten biz
ler de çöplendik. Bizden sonraki
ler böyle sözleri anlamıyacaklar 
bile) derdi. 

Bir genci öldürdü
ler ,sebebi meçhul 

Yeni Filim/er 
Artistik Sinemasında 

Kahvesi gelir. Cıgarayı tellen· 
dirir. Mütaleaya başlar. Ta saba
ha kadar cıgara, kahve, okuma, 
yazma. Sabah olur, bitap düşer. 
Kendini yatağa atar. iki üc saat 
kadar dalar. Öğle yemeğinden 
sonra uykusunu da ilave ederse
niz ekseriya dört, ya beş saat ka
dar uyur. Her gün üç paketten 
eksik olmamak üzere cıgara, be
nim kulağıma çaldığına göre her 
gece de, yahut bir gün zarfında 
t)lli kadar fincan kahve icerdi. 

Kışın odasını havalandırmadı
r· cihetle o bayat havada şu mu
. · ~eraitle çalışmayı düşününüz. 

Sonra da ekser ' insanlarm meş 
guliyetleri: Ok19ma, okuduklarını 

Her mephasi çok kısa yazmıya 
çalıştı ğım halde kalemim ihtiyar-
sız coıuyor. 

Samih fıtraten kalender meş
repti. Vaktile terbiye aldığı tari
ki nazenin, kendisini de nazenin 
bir arifi istiğna meşrep yapmıştı. 
Kendi manevi zevkinden başka 
kainata metelik vermezdi. O ka- ı 

dar ki itiyat meselesinde ci le ka· 1 
]enderdi. irfan ve kemale taalluk 

seçip yazma veya ~ercüme etme· linde femsiye, baston, eldiven, 
den ibaret olur. Bazan• da o me· tesbih, cigarahk, hatta yüzükle 

· seleye ait kitap lara müracaat e- görmemi§tir. Bunların hepsini ba
der. İ§te ekser meşguliyetler bu zan taşıdığı oluıdu fakat bir iki 

etmiyen suveri şeylerle asla mu
kayyet olmazdı. Kimse Samihi e-

kabil şeylerdir. gün sonra bir yerde kalırdı. 
Bununki gece gündüz düşün- Samih derviş nihat, a~rk, ehli-

me. Düıündüğünü tevsik için tür- dil, yüreği yanık, mutekit bir 
lü dtllerdey kitapları araıtırma. zattı. Eski zamanlar itiyadı ola
Gene de onlar üzerine düşünme. rak yemek sonunda sofrayla gö
Düşün.me, düşünme. rüşmek gibi alışkınlıklara müda-

lngilterenin Birmingham şeb· 
rinde vuku bulan ve bütün ln
gitterede merak uyandıran bir 
cinayet iki güzeJ, genç hemşire 
tarafından irtikap olunmuştur. 

Bugünlerde yapılacak olan 
muhakemede hazır bulunmak için 
müracaat edenlerin sayısı binle· 
.ıi ıeçmiş oldu~ndan adli ma· 
kamat ona göre tedbir almış· 
lardır. 

Maznun alan iki hemşirenin 
biri Mis Majoridir ve on dokuz 
yaşındadır. ikincisi Mis EmJdir 
ve on altı yaşındadır. Öldürdük· 
Jeri genç ise 21 yaşındadır ve 
Sidney Marston namındadır. 

iki hemşirenin bu genci bıçak 
saplıyarak öldürdukleri anlaşıl· • 
mışhr. 

MaktuJ, iki genç kızın ikamet
gahında bulunmuştur. Fak at bu 
iki hemşireain bir olarak bir 
genç erkeği öldür::nelerinin sebe· 
bi henüz anlasdmaoııştır. Herke-

Bir• 19, diğeri 16 yaşındaki 
katiilcr 

sin merak ettıği nokta da budur. 
Onun için binlerce meraklı mu
hakemeyi takip etmek istemişler
dir. 

lngiltere adliyesi bu tehacüm 
karşısında ancak yüz kişinin 
mahkeme salonuna kabulüne 

Lisana dair birçok kitaplar o- vimdi. Yatarken dua etmeden, 
kumuttu. İnci gibi güzel rık'a ya- hatta büyüklerimizin ve coluk ço
zısile kağıt tabakalar üzerine mut- cuğunun adlarını anarak her bi
tasıl dizerdi. Böyle, böyle tomar- rerleri için hayır dua etmeôen 
lar dolusu yazıları var. Fakat yatmazmış. Ailesi daima nakle
hepsini bir defter ıçıne tanzim der. Ben de kendisinin mutekit 
müyesaer olmadı. ( Sunları parça olduğunu bilirim. Ehlibeytin he
parça kağıtlara yazma da bir def le kulu kurbanı idi. Bu yolda 
tere yaz) diye o kadar ısrar etti- mersiyelerini , nefeslerini herkes 
ğim halde (Bilmezsin Çelebi. Ol- bilirler. Hazreti Mevlinaya bü
maz. Ben senin gibi muntazam yük bir merbutiyeti vardı. Kendi 
adam değilim) derdi. Sebebi ben usullerince oğlu Oktayı Mevli-

ce malumdur. Kendisi kusursuz · naya bağı,lamıştı. Bana pek çok """"""'"'""'"''""'""'"'"""nı"••ınıu11ıu111 • 111••1111w111111ınıııırıııı••ıınnrı•nııııını 
yazmak fikrini adeta evham dere defa (Hazreti Mevlanadan ca· dui Gazi de fani olurdu. 
cesine vardırmıttı kendisine karşı nım yanarak ne istedimse mura· Samih, efendi bendeliğine, 
da, bqkaları hakkında da ten • dım oldu.) diye hikayeler eder• başbuğ yoldaşlığına böyle iman 
kit hu.usunda pek merhametsiz- di. Son günlerde bana birkaç de· etmişti. 

karar vermiştir. 

~. Her yazının kıl ayıpsız olması- fa (Çelebi! Bana dua et.) Bi- Artık yazamıyacağım. Ben de 
na saatlerce, günlerce çalışır du- lirsin, hayat aşıkı değilim. manen çok yorgunum. Adeta ta

rurdu. Şu perişan yazılarımı derleyim katsiz kaldım. Şu sözlerimle mü
Bazan bir kelime, bir mesele için toplayım. Çok emek sarfettim) selsel makalelerime hitam vere
bana gelir, kitaplar karıştırırız, derdi. Vefatından bir gün evvel yim kusurum olduysa okuyucula
kanaat hasıl oluncaya kadar be- artrk gayet nadir lakırdı söylü- rım teesaürüme bağışlasın. 
ni de yorar ,kendi de bitap dü • yordu. Bana (Merhaba Çelebi) Samihle görüttüğümüzden iti
ıerdi. Çünkü tenkide hiç müsa- demit. Naaılsa aptallığım tuttu. haren lstanbulda uzun seneler he 
mahaıı yoktu. Bir kitabı, mesela T eeaaürüıne ırnağliip olup dalgın men bütün günlerimizi be -
bir lugat kitabını eline alır, bir bulunmutuın. Samih müsamaha raber geçirdik. Taşraya be -
iki hatumdan dolayı o kitap gö- yutar mı. Halimi anlamı,. Daha raber çıktık. O valilikler -
zünden d•rdi. Kendisine ker • yüksek sesle (Çelebi merhaba) de gezdi. Ben Konyada 
ratla söylerdim. (Kardeşim. Bil - dedi. (Merhaba kardetim) de- Şa.m ve Hicar havalisinde gez
hasaa lugatçilik dirayet değil dim. Biraz durdu. (Çelebi ver e- dim. Bir aralık Konyada birleş
rivayet ilmidir. Lugatçinin vazi - lini öpeyim) dedi. Benimle gö- tik. Azlolduk, lstanbula gittik. 
fes sadakattir. Kitabına nakletti· rüştü. Veda etti. Erenköyünde ikamet ettik. Sonra 
ği kelime ve manasında ve tahit- Samih aldığı terbiye mukteza- Anadoluya kaçtık. Bugüne kadar 
~inde sadık olacak. Menkulün- sınca büyük başımıza atk ve Ankarada yaaşdık. Hatta tekaüt
de tasarruf etmiyecek. Lafzında şevkle merbuttu. Bazan lakırdı sı- lüğümüz, tekaüdiyemiz bile bir 
ihtisar gibi tasarruf yapsa bile rası geldiğinde (Bizim büyükle- zamanda ve bir miktardadır. lk
ihtiıar ettiği sözler, menkulünü rimize ne derin bir imanla bağ· bal, idbar bir zamanım yok ki 
manasını tamamile ihata edecek- landığımızı herkes takdir e - Samihle beraber olmıyayım. Hayf 
tir. Bunda kuıur ederse kabahat demez. Çünkü bizde bir ki Samih beni yazacak diye çok 
kendinindir. Aldığı kitabın değil. ikrar meselesi var. (İkrar- ümit ediyor~um. Ben şu perişan, 
Bundan dolayı aynen naklettiği- dan dönülür mü) derdi. Za • J ..... rbeder sözlerimle onu ya2.mıya 
nin kusuru da müellifine aittir. ten son zamanlarına kadar bütün çahttım. Sözü uzatmak korkusu 
Çünkü insan ne kadar lisancı ol- görüştüklerimizde yani daima ile hemen de hiçbir şey yazma
aa bir milletin dilini ihata ede- Gazinin bir menkıbesini, bir bü- dım. 
mez) gibi sözler söylerdim. Sükiıt yük sözünü, bir efendiliğini mut· 
eder gene bilidğini yapardı. laka nakleder, söylerken o son 

Samih çok ıekerdi. Sohbetine takataız zamanlarında bile bir 
doyulmazdı. Kendisi ihatalı bir kuvvet alır, adeta başkalaş~rdı. 
üetadı edep olduğundan her va - Gazinin sesini, ifade tarzını tak· 
dide söz söyler ve güzel söylerdi. lit ederek anlatırdı. O esnada ken 

Kimbilir, şu sözlerim arasın • 
da ne kusurlarım olmuştur. Şu 
anda kendisi olmalıydı. (ilahi Çe
lebi ! ) diye başlardı. 

SON 
Velet Çelebi 
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Gaip Çocuk 

l~ kA.nunuevvcl pcr§emlx- akşamından ltlbart-n Artistik .C:lnema-unda 
g-östcrllnıiy., h:ı.";l:ınacak olan Gaip Çocuk filn1lnclen bir 'l:thn!' 

Ber tören ıtriyat imalAthanesinin bu mıştı. Ticarethane yeni esaslar uze 
kadar parlamaaı şayanı hayret değil mitlir. yilrüınlye ba.~ladı. üç ay sonra, imal! 
Naı.nl oldu da böyle parladı, baş veznedar asriloRmiı,ı, esk~sinclcn ıo misil fazla iŞ 
efendi"! karmıya başlamıv, daha milkemmell, 

- Bu, uzun bir hikflyedir. Görüyor mu- , ren ismi, ıtriyat piyasasında bir te 
sunuz efendim, aşk, işin içine girerse oyun 1 makamına geçmekte _bulunmuştu. Oh, 
az zamanda kazanılır. Evvelce, zayıflamış, tören firmasmın gem~ . tarlalarında 
müşterisiz bir imalfıthane idi. Bertören fab- !erin toplıındıklarmı, çıçek dolu sept 
rlkasını her halde tanıyacaksınız. Kıı.ranlrk taşıyan kızlan, büyük haztnı~leri, dün) 
ve dumanlı salonlarmı, çiçeksiz fıçılan, ıs- her tarafına ıtriyat gönderc:zı işleme 
plrtoımz takUr makinelerini, ziyaretçisiz lerfni ficyretmek ne ~vklı ıdl. Fakat 
yazıhanelerı bir göz önüne getiriniz. Oh, garip bir vaziyet vardı. Erkek, kız 1' 
evet.. Bunları görmek çok hazindi. Gra.s !)inden çekiniyor, kız kardeş somurt 
havallsinin en eski ıtriyat evi, tehlikede, "·e ve hatta, . hiddetinden. geceleri say,. 
lfltısa doğru gitmekteydi. Bu beni çok nıe- motoslklctının patırtılarına boğan Ç 

yus ediyordu. Vaziyet i mevzuu bahsettiğim bir zengın gençle nişanlanıyordu. s on 
zaman ııu iyi Mö Bcrtöreıı, ne cevap vere- kötU Mişen'in sakladığı ihtiyat t>oJ11 
ceğlni lblcmlyordu. Bertörenlcrin evinin üzerinde patladı· 

"Üz Ulmeyin iz dostum. Oğlum yakında 
ıecck. BU tıean:-~-...-._,,... -o.J.~ _.,,..,,..,...,ı 

Size şunu söylfyeyim ki ~!. Bertörenin 
oğlu garip bir Çoeuklur. :6at'J on ik{'ya§ına 
gelmeden babasının evinden kaçmış ve bir 
daha görünmemi§tir. M . Bertörcn de yirml 
sened-:!n beri hep garip çocuğun avdetine 
intizar etmiştir. Amcrikaya giden ve orada 
yerleşmiş olacak olan bu çapkının avdet e
deceği hakkında sökülmez, kırılmaz bir i
manı vardı. Nihayet M. Bertörcn işleri su
yun akıntıııına bıraltmıştır. Tatlı matmazel 
Dorct de, itimatla takdis ettiği bir kardeşin 
muhtemel avdetinin kutsi hatırasile yaşa

mı§tır. lşte, iki §tiphell şahs.ın gctırmckte 

oldu~u bu kardeş avdet etmektedir. Onları 
zaten tanırsınız. Hani şu eski pazar meyda
nına yakın yerleşmiş olan tefeci koltukçu
ları, mu§en'leri bılmez misiniz? Bu ihtiyar 
çapkın, dişleri dökUlmtiş azgının üzerine 

zevce meydana çıktı. Bu. Bertörcnln °j 

nun anne.si A rocrlkada bıraktığı ve al~ 
ıe klıyınpcderının tı• .... - --- ~ 

Bu tetkike değer mahluku, ifrat dt' 
de oksijenli su ile boyanın~ saçları l< 
dudakları, vücuda yapışmış elbiseyi bir 
mcliydiniz. Ya lisanı ••• Aman allah. M· 

1 sel nereye oturacağını şa.şırmI§tı- peni 
lir ki böyle bir zevceye malik oldugutl 
dolayı kız:ınyordu. Dorcte gelince, ye 
onun üzerinde ısıtma tesiri yapmıııtı· 
böyle devam edemezdi. Filhakika. bir ,.ı 
hesaplarını yapar ken, Marsel beni yalt 
esrarengiz bir surette "Her §eyi yoıuna 
ytınuz. 1ştc §ahsi bi!Ançom, kasanın 1~ tarı, başlıca bankanın çeki,. dedi ve b <t 

bir seyahate çıkacakmış bana hesap \ 
Ah evet, büyifü bir sey:ıhatc çıkaC 

hiı' ştiphe yoktu. Çok şükür kl bu ~ 
delikanlı zamanında garda Doret tar 

tebessüm vo zayıf sarı ı;ehresile patron•ma dan durduruldu. 
doğru llerllyerek eline ufak tefek hatıralar ı - lyl ama ne olmuştu. 
sokuştunnuştur. Bir madalyon, bir kart. Bakınız söyliyeyim. Bertörenln o~. 
bir de buruşmuş pasapor t. M. Bcrtören, za- klkaten onun oğlu değildi. Hakiki or,il 
vatlı adam. sanki b~ka söyllyccek bır şey rada .Arjantin veya Brezilyada ölmU~ 
bilmiyormuş gibi "Allahım, allahım.. de- malMhaneyc gclıp yerleşen kadın, Jı 

0
1 

miştlr. Şüphesiz müteessir olmuş olacak. ten meşru zevce yani ölen Bertörcni~ 
İçeri dcllknnlı girer. önce, kendiliğinden, !undan dul kalan kadındı. lşte, .M~,ıı 
daktiloyu bir mürabahacmın kaba muamc- bu mülevves adamlar. aptal kadın , 
lesine knrııı mUdafaa etmekle işe başlar. O kfırlarınm öldUğl.inü öğrendikten sonr' 
zamanda, lam mürabahacılar Yardı ha.... nı<lıkıan. ve bir nevi sertıeri olan ~ıt&.f 
Daktilo ile ktiçUk hemşiresi Doret'in ayni Bcrtörenın oğlu rolunu oynatarak pı 
§ahıs olduğunu öğrenince, hayret elmiş ... ve o.ımo.k istemişlerdi. t fC 
biraz da canının sıkılmış olduğünu söyle- - Bir ölUnUn yerine geçecek ksd~ 
meyi unı!tnııyatım. Fakat, M. l\farııcl şık, bir actnmınrş denıek. )( ı;ııe: 

şen ve cer bezeli olduğundan az zamanda - Hiç de öyle değil. Bunun ı:0ıı"-etl 
her şeyi değiştirmiştir. bır delikanlı oldu~a inanınız. :GidU· :;c 

- Nasıl, .M. Marscl mi dediniz.. Bu M . Marseı a~lığını giderdiğine momnı.JJ' ~ J<ll> 
Bartörenin oğlunun ismi değil ki... radan, suiistimal ettiği ihtiyar b8tı&J1cf b• 

Durunuz, hepsini öğreneceksiniz. Şu şı bir muhabbet duymıya başladı. ~P8C: 
suretle, Ber törenln o~'lu . yeni hayatına gir- de, hakiki oğlun avdet etmiş oJsS yill<~ıt 
miye ba,§lamıştır. o. kavuştuğu bu babaya gı şeyi yapmak istedi. RUhunu rtsrdl· 
ve bilhassa Dorct°c karşı büyük bir muhab- ve bllf'lll, Bertörcn fabrikasını }<tl ulll1g.tııl 
bet göstermekte idi. Dorctimizin ne kadar şin içine, gelin, bu adi kadın sel< bıssctti 
h\tlf olduğunu bilirsiniz. Onlar dalma bir a· bahusus ::Marsclln Dorete kar§l ını§ c 
rada görünüyorlardı . Matmazel Doret, ken- §lddetll aşk rabıtası mevcut oıına gıdet' 
dine mucize gibi gelen bu büyük kardeşi saydı, biltiln bunlar çok yoıunıs sevdlgil 
l"in "Ildırıyordu. Senelerce, bu delikanlının Bunu bana bıllı.hare nakletti · bur oııl' 
" " ıncc • ..ı' izini bulmak için boş yere uğraşıldı~mı bir bir kardeş S"ibi kucaklamıya h aJbU•" 

göz önüne gctırln. Kendi hesabıma bu pis (;'Undan dolayı ıstırap içinde idi, hesaP ~ 
. ı l" Bana ~ murabahacı Muşen'lerin mukavelelerine bu nu ... ne ıse kısa <es e ım... 

1 
?J. 

kadar namusk A.rane riayetleri hayreti mu- rlp bütün parayı bıraktığı akşan·~Zllrsl' ~ 
cip oluyordu. Aylarca hiçbir şey getirme- törene gayet dürüst bir mekt up ~ayı ti 
dikler i halde onla ra para verilınlşti. F akat hilckfır karlını başlarına çıkal'Til delik~ 
ne de olursa olsun, M. Marsel yüzünden siye etli. At' diledi. Patrom:;:u ve nıektU ıı' 
Bertörcnin evine şenlik ve §Ctaret gclm!ştı. yaptığında nhabcrdar ettlğı haJde 

- Gene mi Marseı " okuduğu vakit M. Bertöre~: Her 
ukmuş dedı. ~il - Evet, canım bıraksanıza ••. niçin oldu- musl<lır bir çoc k sö:t IY

1 ı Doret artı ttl ğunu goreccksinız.. Tekra r ediyorum, M. Fakat matm117.e rd 
0 

esne.dıa ~~ 
Marsel vücudu ile evi gençleştirml§tl. Her mıyor, sc'l.incindcn ~çrıyo ... ~~dan 

0
nu• - ..ı 

- k nlşıınlısı gelmış olduo~ • sc'? işçi, her memur onunla konuşmaktan bır artı . dığ •dan dol&)"J ıc!ll' 
zevk duyuyordu. Herkes iflA.s tehıtldlnc rağ- dlğl. ve kardeşı olm:ın ı~ttiren treni ı- ,~ 
men dört elle işe sarılmıştı. lstersenlz bn- ye lıakkı olduğu şa go mda yetişti· .. ı,; 

na inanın, dcllkanıı, onları pohpohlamakt.&n kandırdı. Trene ~:;' 
11
zama;mez Bunuııl• ; 

~ka bir §ey yaptığı da yoktu. Ne de olur· alt tarafı slıa al a :ırbl~ k fsterscııtı!· <4 

sa olsun, başlıca alacaklıları. kandırmıya r abcr mutlaka tilr !iCY. m~zel votııt 
1 muvaffak oldu. H em de, o kadar güzel kan· ı ze §Unu söyllyeyim kı m~ kr$1° .v>' 

dırdı ki , onlardan mühlet aldı . İşinin istik· mösyö M:ırseı (hakiki lsmıni tc 
bali için btiyllk adımı muvaffakıyetle at· tır) yarın evleneceklerdir. 
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Tasarruf haftası münasebetile ismet Paşa Hz. nin nutukları 
(2 inci saylfadan devam) 

' "f &zı e ve dava olarak ellerine a· 
~larsa bu memleket iki seneye 
.qhnadan yiyecek ve giyecek hu· 
lllaunda hariçten bir çöp bile al· 
a..ağa mühtaç kalmaz. 

(Alkışlar) 
Bütün hanımlarımıza ıöyle • 
~e mecburum ki bu hususta 
lı..yhedecekleri her günün mea • 
-'il'eti bizden ziyade kendilerine 
aittir. (Alkıtlar ve bravo sesleri) 

Bir evin yiyecek ve giyeceği 
iti e'tİıı işlerile en çok uğratan er· 
~~ bile en ziyade evi ihmal eden 
......_dan daha çok bilemez. Yi· 
heek ve giyecek feyler evde, 
"8ıahuıran hanımın hükmettiği 
"'-&dır. Onun için, gerçi bu mü· 
~atım her birimizi evlerimiz • 
4' iaaa br münakqaya ıevkede • 
'elctir, anıma biribirimizi ikna 
'ttiltten ıonra bu sahada ve be -
ili._ kanaatimce zaten milli i1;1ki
"'- her ıahuında hanınılarımı· 
a... ?olü birinci dereceyi tutacak • 
tı.-. Türkiyede hanımların gerek 
"ilde, gerek bütün milli te· 
h~iislerde ifa edecekleri hiz -
~ler, milletin ilerlemeİi için 
"'tlı bqına bir vaırtadır. 

"Rasih Bey,, Antalya meb'usu: 
- istiklal harbinde omuzla 

a caphane tqıyan ha -
\ııarımız bu sahada da üzerle
'-e düşen vazifeyi bihakkin ifa 
~klerdir pata hazretleri. 
(aı,avo sesleri ve alkıtlar). 
l erli malı mevzuunda bir nok· 

ı_,. daha dikkatinize arzetmek 
İateriz. Bu da, bizim yiyecek ve 
~'Jecek kabilinden mallarımız • 
d ~.Yalnız ihracat malı olarak 

Ufunülmemesidir. Bizim kuru 
lrıena ve yiyecek ihracat malı o· 
1llı 9'7&mızın münhasıra!\ hariç
~ alıcı beklemesi, onların kıy· 
\etini dütüımek için doğru çalış· 
\an mutavaaartlara fırsat olu -
~. 

latihıal edenlerimizin ıabre • 
~iyecek kadar dar bulunduk • 
~ vaziyetlerde emeklerinin tam 
"'4lellerini almalanna imkan bı • 
~ıyor. Bu hususta gerek ce • 
"İ)et ve gerek milli müeuesat 
'nda pek çok neşriyat yapmak
'-ctır. Bu neşriyatın hedefi, Ü • 

'1 gibi, incir gibi, fındık gibi 
'1inyağı gibi yiyeceğe taalluk 
~n mallan içerde mümkün ol • 
~~ kadar çok sarfettirmektir • 
-._hedefe varmağa çalı~aktır. 
~kadqlar, bu görüşlerde bü· 
~ iaabet vardır. Biz, yerli yi· 'k ve giyeceği kendi ülkemiz· 
~ _ilıtiyaçlarıınızı temin edecek 
\:llr bol bol sarfederaek bugün 
)' 'ç etmekte olduğumuz gerek 
~~k ve gerek giyeceği kimi • 
~ dalı ilde sarf edebiliriz ve o va· 

hariçteki alıcılarımıza bütün 
~~iklerimizin bir mis~ini da • 
i ••tahsal edip mal tedarık etme-
~ lrıecbur olacağız. 

) Görüyor musunuz, dahilde 
~1· ~ ınalının, bu meyanda ye..'li 
~ n. ve yerli san'at mahsula • 
~•il bol mikyasta ıarfedilmesi 
~ IÖaterilecek gayret, kendi a· 
'iti zda mübadeleyi ne kadar ge· 
tt etecek ve bundan maada bari· 
'-'il~e~ek imkanından dolayı 
'1 ıatıhaalatmuzı ne kadar art· 

f olacaktır. 
'~atlar, Son zamanlarda he
, _.1er ınemlekette iktıaat yolun· 
L..· ... ı li .. 
"lt)e ınuvazene için alınan ted-
~,~Ynelmilel aht verişi çok 
cf..,. ıttır. Bugün bazı mütahe· 
~~~zartye1ere göre dünyanın 
~ ı. dertlerin en büyük l»ir ıe· 

lllılletıer' kd" y ·ı 1 m ye ıgerı e a ıt 

veriş etmekten çok uzaklatmış ol
malan ve yollara qılmaz mania· 
lar koymalarıdır. Biz, bu hususta 
ticareti temin etmek için elimiz
den gelen her kolaylığı yapmıya 
çalıtıyoruz. Kazandığımızdan 
fazla almak iktidarımız dahilinde 
olmadığından satabildiğimiz ka • 
dar mal almak için her türlü mü· 
zakerata giriyoruz. Bizim milli ik
tısatta belli batlı gayemiz dahil
de mümkün olduğu kadar çok 
zengin olmağa çalışmak ve bu sa· 
yede hariçten ihtiyaçlarımızın 

cinsine göre bol bol mal alır~ a 
nıüktedir olmaktır. Görüyorsunuz 
ki, aldığımız tedbirler, dahilden 
lazım ve faydalı olduğu gibi bey· 
nelmilel alış veritte mübadeleyi 
arttırmak için de başlıca vasıta -
lardır. Eğer biz kendi pamukları· 
mızı kendi fabrikalarımıza sata • 
mazsak, ne reçber ne fabrikada 
çalışan hiç bir tey alamıyacaktır. 

Milli iktısadın esasları halkı • 
mızda refah ve imkanı arttırdıkça 
bizim dıtarıda satın almak kabi
liyetimiz o nisbette artacaktır. 

(Alkı§lar) 
Her sahada bir çok işler yap • 

mak mecburiyetinde olan bir mil· 
letin diğer milletlerden ve mem • 
leketlerden almağa mecbur oldu· 
ğu teyler pek çoktur.Pek çok para 
sarf edip pek çok malzeme almak 
istiyoruz. Bunu alabilmek için bu 
memleketin temin ettiği yiyecek, 
giyecek gibi basit şeyleri bir defa 
kendi aramızda tedarik edip on· 
dan sonra dıtarıdan alacağız. Bi
zim noktai nazarımızda milli ta· 
sarruf ve iktısat beynelmilel ti • 
careti temin edecek, bunu arttı· 
racak olan bir vasıtadır. Bunu, 
kendi tedbir lerimizi bir başka yü
zünden anlatmak için söyledim. 
Beynelmilel sahada tuttuğumuz 

yol bütün milletlerin mümkün ol· 
duğu kadar yekdiğerile alıt verit 
ederek bugünkü buhranın dertle
rini izale edecek yolu bulmaları· 
na ıanıimı olaı'ak yardım etmek· 
tir. Bizinı anladığımıza göre, ci • 
handa alınabilecek büyük tedbir· 
ler her milletin refah içinde ya • 
tamaaı hakkını teslim etmeğe 

müstenit olmalıdır. Türk milleti -
nin refah içinde yaşamak hakkını 
temin eden her beynelmilel teşek· 
külde elimizden. geldiği kadar ça· 
htacağız. Beynelmilel çare bul • 
mak temennilerinin muvaffak ol· 
masını candan temenni ederiz. 
Her sene milli tasarruf ve lktııat 
hayatı olarak bu memlekette vü • 
cuda getirilen hareket, sözümün 
batında söylediğim gibi bu mem • 
leket için büyük faaliyet ve em • 
niyeti istikbalin güzel ihtimalle • 
rine bizi bir derece daha yaklat • 
tıran yi bir teşebbüstür. 

lktııadi tetebbüslerde, iktı • 
ıadi inkişaflarda her şeyden ev • 
vel lazım olan şey, emniyet ha • 
vası, vatandaşın hayatında, aile· 
sinde bahusus memleketin dahili 
ve harici siyasetinde emniyet ve 
istikrar görmesidir. Türkiye bu 
noktai nazardan dahi, dahili em • 
niyeti, harici emniyeti, mali pa • 
raya itimat ve iktısatta milli mü • 
vazene fikrinin bütün memlekette 
anlaşılması itibarile de ileri gitti· 
ği açıkca görülecek bir memle· 
kettir. ( Alkıtlar) 

deriz ki gelecek seneki içtima 
günleri sanayi noktai nazarından 
gelecek seneye kadar yeni müsbet 
neler yapılmıt olduğunu ifade et· 
mek için bize çok fırsat verecek • 
tir. Bu sözlerle bilhassa bugün 
kolaylıkla temini mümkün olan 
ilk ve mübrem sayılanları murat 
ediyorum. Bu istikamette her se
nemiz yeni senelere tehakkuk et· 
tirmekle mümtaz olacaktır. Bizim 
iktıat noktai nazarından bütün is
tiraplara, beynelmilel müşkülata 

kartı takınmamız lazım gelen ta· 
vır tudur: Nefsimize, ememleke -
tin iktısadi kudret ve istikbaline 
itimat ederek çok hevesle çalıt· 
mak (alkışlar) kat'i bir itimatla 
mücehhez olarak çok çalışmak. 

Sarfettiğimiz gayretlerin mut· 
lak ve mutlak müsbet ıemere ve· 
receğine inanarak çalı§mak.Bizim 
şiarımız işte bu olacaktır. 

Arkadatlar, ben kat'iyyen e • 
minim ki, milli tasarruf hareke • 
tinde vatandaşların milli müease· 
selerimize itimatları, milli para -
nın gösterdiği kudret, vatandqla· 
rı büyük mali teşebbüslere sevke
decek ıermayeye malik olacak • 
tır. Bu istikamette yürüyoruz. Her 
vasıta ile milli tasarrufu tetçi et· 
meliyiz. israf, lüzumsuz masraf 
zararlıdır. Bir vatandatın biriktir
diği bir tek lira, vatandatların Ji. 
raları bir araya gelince meımleket 
için büyük kudret ve büyük buv· 
vettir. 

Bununla beraber milli iktııat 

yolunda bir sözümü tekrar ediyo -
rum, hanımlarımız hiç olmazsa 
bize yerli malı yedirmeği ve giy· 
dirmeği temin ederlerse az za -
manda memleketin varacağı yük
sek ve ileri hedefleri düşünmek 

imanın göz'6nü ınn\til:leil 'kama) • 
tırıyor. (Şiddetli ve devamlı al· 
kışlar). 

KAzız Paşa .Hazret
lerinin nutukları 
Ankara, 12 ( A.A) 8. M. 

Meclisi Reisi Kazım Paşa Haz· 
retleri, bu akşam saat 19-30 da 
radyo ile Türk vatandaşlarına 
hitaben atağıdaki nutku irat 
buyurmuşlardır : 

Vatandaşlar; 
Geçen yıl aynı gün, ayni sa

atte ve gene Ankara radyosunda 
size hitap etmiştim. Aradan bir 
yıl geçti; bugün "üçüncü tasar
ruf Ye yerli malı haftası ,, nın 
ilk gününü yaşıyoruz. 

Büyük Reisimiz Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerinin irşatlariyle 
bundan üç sene evvel kurulan 
Mılli iktısat ve Tasarruf cemiye• 
tinin Reiıliğini deruhte etmiş· 
tim. Bugün size o sıfatı haiz 
olarak bitap etmekle müftehi
rim. 

O zaman milletimizi yerli malı 
kuilanmıya ve tasarruf etmiye 
alıştırmak için başladığımız mü
cadele ile ne kadar isabetli bir 
karar almış olduğumuzu aradan 
geçen bu yıl bize bır kere daha 
teyit etti. 

Üç yıl önce tuttuğumuz bu 
yolda hemen hemen tek başımı· 
za yürürken şimdi görüyoruz ki 
dünyanın bütün milletleri .bizim 
~olumuza k-.lmışlardır. 

Her millet, "daima ve berşey
den önce, benim memleketimin 
malı,, diyor. lngiltere gibi, dün· 
yada serbest t icaret yolunun ta· 
rafları olan bir memleket bile 

Arkadaşlar, elimizde olan iktı· 
sadi teşebbüsler, yani bu memle -
kette bankacılığı bir an evvel tesis 
etmek, kolay ve en lazım san'atla
rı sür'atle meydana getirmek fi -
kirleri bizim için bir tasavvur de
ğil bugün elde takip ettiğimiz 

müıbet teıebbüslerdir. O.ınit e • . 

hudutlarını gümrük siperlerile 
örerek, ayni zamanda diğer im· 
paratorluk memleketlerile Otta
vada uzlaşarak Büyük Brita nya 
imparatorluğu hudutları içinde 
Bay Britiş şiarını haykırıyor. Bu 
ne demektir? Britanya mah sa· 
hn alınız demektir. lngiltere gi
bi cihan iktısadiyatında bakim 
yer tutan bir memleket bile 

milletine yerli malı satın almanın 
lüzumunu aşılamak zaruretinde 
kalırsa iktısat ve istiklaline yeni 
kavuşan ve iktısatça istiklalinin 
temellerini atan Türk milletinin 
"yerli malı kullan,, şıarına ne 
büyük liJir imanla, ne sarsılmaz 
bir inanı,la sarılması lizımgt' ldiği 
derhal anlaşılır. 

Büyük sanayi memleketlerinde 
"yerli malı kullan,, sözü, milli 
fabrikaların satılmıyan fazla is· 
tibsalitına iç pazarlarda sürüm 
sabası temin etmek içindir. Yani 
bir buhranın ifadesidir. Bizde ise 
"yerli malı kullan,, şıarı sanayi 
ve ziraat.mızın inkişafı için bir teş
vik vasıtası olmuştur. Yani bir 
iktısadi yükselişin remzidir. 

Üç senedenberi bu maksatla 
çalışan Türkiyede milli sanayii· 
miz timdiye kadar görülmedik 
bir inkitafa nail olmut ve yeni 
yeni inkişaflar için de imkanlar 
hazırlanmıştır. 

Bugün dünyanın hiç bir yerin de 
gece gündüz çalışabilecek kadar 
iş ve sürüm sabası bulan sanayi 
şubeleri mevcut değilken, Tür· 
kiyedeki fabrikaların bir çoğu 
günün 24 saatinde çalışıyorlar 
ve gene memleketin ihtiyaçlarını 
doyurunıyorlar. 

Tilrkiye bir buhran memleketi 
değil bir kuruluı memleketi bir 
inkişaf ve imar memleketi bir 
yükseliş memleketidir. Büyük 
sanayi memleketlerinde yeni bir 
fabrika kurmak kimsenin akhna 
gelmezken Türkiyede her sene 
yeni yeni fabrikaların baca !arı 
tütmeğe başlıyor. Hu hayırlı in
kişaf daha senelerce böyle de
vam edecektir ye neticede Tür· 
kiye bir ham madde memleketi 
olmaktan kurtulup, ileri teknikli, 
yüksek verimli bir iş ve aan'at 
memleketi haline girecektir. 

Vatandaşlar; bu yüksek gaye
nin tahakkuku için bütün millet 
efradı elele, baş başa vererek 
seferber olmalıdırlar. işte vatan
da,lar, " yerli malı kullan ,, şi
arını böyle yüksek bir idealin 
remzi olarak kulJamyoruz. Benim 
alacağım üç metro yabancı ku
maştan ne çıkar? Denilebilmeli
dir ki, benim, senin, onun ve he· 
pimizin alacağımız üç metre yerli 
kumaıtan bir fabrika d~ğar. Böy· 
lelikle memleketimizde iş saha· 
ları genişledikçe milletin de yü· 
zü güler. 

Vatandaşlur; bu yıl cemiyeti· 
miz yerlı toprak mahsullerimizin 
iç pazarlarını genişletmek için 
de geniş bir propaganda faali
yet ıne girişti. Güzel yurdumuzun 
çalışkan köylüleri bütün bir yıl· 
hk didi~meleri neticesinde elde 
ettikleri mahsulü yok pahasına 
satmak ve hazan da yok paha
ıına bile satamamak vaziyetinde 
iken onların haline karşı da ka-
yıtsız kalmamızın imkanı yoktu. 
hütün medeni memleketlerde 
doktorlar, üzüm, incir, fındık, 
portakal gibi memleketimizin 
bol bol yetiştirdiği yemişlerin 
yenilmesini tavsiye edip durur· 
larken bu mahsullerimizin yok 
pahasına satılmasına rııa göste
remeyiz. Bu şifah yemişlerimizi 
lokantalarda, kahvelerde ve 
evlerimizde bol bol yı-
yerek bir taraftan kendi 
sıhhatimize, kendi sağlığımıza, 
diğer taraftan memleket müs· 
tahsillerine yardım etmekte han· 
gi Türk biran tereddüt edel. 
işte onun için bu seneki tasar
ruf ve yerli malı heııftasını ayni 
zamanda üzüm, incir, portakal, 
kısaca kuru ve yaş yemişlerimiz 
haftası olarak kabul ettik ve 
kararımız Türkiyenin her tara
fında canlı bir akis uyandırdı. 
Bütün şehirlerimizdeki habv~le· 
rimizde, lokantalarda, mekteple
rimizde, ordularımızda, evleri· 
mizde bu yemişlerimizi seve seve 
yiyoruz. istıhsal merkezlerinde 
memleketimizıo içine doğru vagon 

vagon üzüm, incir, fındık sevk olu
nuyor. Bu giizel başlangıçta devam 
edeceğiz. Yalınız tasarruf ve 
yerli malı haftası içinde değil 
her zaman üzüm, incir, fındık, 
portakal gibi memleketimizin 
kuru ve yaş yemişlerini yeme
liyiz. 

Vatandaşlar; 
Birkaç söı de tasarruf faali

yetimiz hakkında söylemek iı· 
terim. 

1920 senesinde bankalarda 
tasarruf hesaplarının yekunu bir 
küsur milyon lira idi. 

1931 senesi sonunda bu bir 
milyon lira, otuz sekiz milyon 
liraya fırlamıştır. Bu müsbet in
kişaf karşısında iftihar duyma
mak kabil değildir. 

Bu otuz sekiz milyon lira pek 
kısa bir zamanda elli milyon lira 
olmalıdır. 

Bunun için 41 Adam sende 
benim biriktireceğim birkaç pa• 
radan ne çıkar ,, diyenleri kendi 
mücadele saflarımıza katmak için 
çalıtacağız. Her Türk vatandaıı
nın muhakkak milli bankalan
mızın birinde bir kumbarası ve 
bir tasarruf hesabı olmalıdır. 

Otuz sekiz milyon liranın elli 
milyon liraya bir senede yükıe
lebilmesi için her Türkün senede 
bir tek lira biriktirmesi kafidir. 
On beş milyon Türk vatandaıı 
bir biri üstüne senede birer lira 
biriktirirlerse on beş milyon lira 
toplanır ki bu suretle 38 milyon 
lira derhal bir senede 53 mil
yon liraya yükselebilir. Para bi
riktirebilmek için muhakkak ıu
rett çok kazanmak icap etmez. · 
Az az biriktirmek fakat el bir
liği ile mil!etçe biriktirmek saye
sinde bu hedefimize kolaylıkla 
varabiliriz. Milli bankalarda bi
riken paralar memlekette yeni 
yeni iş sabalan ayni zamanda 
para biriktiren de faiz yolu ile 
kir temin eder. ETde seklanan 
para çalınabilir, yanabilir, kay
bolabilir. 

Çalınmasa, kaybolmasa, yan
masa bile sahibine faiz getirmez. 

Milli bankalarımıza itimat ede· 
lim. Ve tasarruflarımızt onlara 
yatırarak bir taraftan memleket 
iktisadiyatmm genişlemesine di
ğer taraftan da alacağımız faizle 
tasarruf paralarımızın artmasına 
hizmet edelim. 

işte vatandaşlarım, goruyor
sunuz ki, bu yıl iiçüncü tasarruf 
ve yerli malı haftasına geçen 
yıllardan daha büyük bir inanış 
ve hızla atılıyoruz. 

Gelecek sene ayni gün ayni 
saatte size daba parlak netice· 
Jerle ve daha büyük ümitlerle 
bitap edeceğime kaniim. 

Istanbulda tasar
ruf . ve iktısat 

Milli tasarruf ve iktısat hafta
sının dün ilk günü idi 

Bu münasebetle şehrin muhtelif 
taraflarında bulunan mağazalar
da yerli mallar teşhir edilmiştir. 
Esasen milli iktısat ve tasarruf 
cemiyeti vitrinler arasında bir 
müsabaka açmıştır. 

Vıtrin müsabaka1ına ittirik 
eden müesseseler de isimlerini 
cemiyete kaydettirmişlerdir. 

Dün milli tasarruf ve ikbsadın 
ehmmiyeti hakkında mektepler
de muallimler tarafından talebe· 
lere ve Halkevinde, radyoda bir 
konferans verilmiştir. 

Vilayetlerde· tasarruf 
haftası 

Dün gece aldığımız telgraflar· ' 
dan milli tasarruf ve iktısat hafta-
11 münasebetile memleketin her 
tehrinde, her tarafında harekete 
geçildiği anlaşılmaktadır. 

Bu arada lzmirde büyük bir 
yerli malı alayı yapılmış, tayyare• 
ler tasarruf beyannameleri atmıt· 
lar, İncir ve üzüm pazarları ku· 
rulmuıtur. 
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P l Pot, hakim Martine'nin eli

ni sıkarken: 
- Hakim efendi, diyordu, siz 

namuslu olarak tanıdığım dört beş 
kişiden bir tanesisiniz .. 

Hakim ona yer gösterdi, paketi
ni uzattı, ve, tatlı bir tebessümle: 

- Hele, hele, dedi, dört beş ki
şi kadar var mıyız dersin?. 

- Doğrusu pek derin hesapla -
madım. Çünkü üçten fazlasına cı
ıkabileceğimi ümit etmiyorum. ~ 

Pol sustu. Yutkundu \'e devam 
etti: 

- Size, benim fU methur dava
dan bahGetmeğe geldim. 

Pol, bütün tef errüatile davayı 
ani ttıktan sonra: 

• -'-d Mösyö Mnrtine, dedi, bana 
vıc an azabı vermeyiniz. Arka
daşlarıma hakaret ettikten sonra 
zavallı lmdma istinaf t . . . e mesını 
ıt~vaıye ettiği.m zaman, bu hareke· 
tlmİe onu ebediyen mahkum etti
ğimi aklıma bile getirmemiştim ... 
Çünkü İ&temiyerek sebep olduğum 
bu hadi e, bi.itün adiiyeyi ıarstı .. 
Şimdi İstinaf mahkemesinin, o iki 
hakme hak kazandırmak için zn
val!ı kadının cezasını tasdik ede
ceğinden şüphe bile etmiyorum .. 
İşte bu namussuzluğa meydan ver· 
memek için size müracaat ediyo
rum Mösyö Martin!.. Siz vicdan 
ve nnmus sahibi bir adamsınız. Bu 
zavallı kadın, iılemediği bir suç
tan dolayı bidayet mahkemesinde 
mahkum edildi. Şimdi de eadece 
adliyenin onurunu ve iki ha -
kimin vı-.ziytini kurt&:rmak için o· 
nun istinaf mahkemesinde de 
mahkum edilmesi doğru olur 
mu?. 

Hakim Martine sözünü kesti: 

- Doğru öylediniz, dedi, adli· 
Yenin onuru! H ~kimlerin vaziyet· 
l~rin vnziytleri ! Evet ... Böyle de
nıyor .. Bir çok kercler

1 
küçük hak-

sızlıkları örtnıck ı'ç'ı b" .. 1 l . il . n uyu c §ey e-
rı erı türerler .. Hntırlıyor musu· 
n~~1 hayır cemiyetleri namına bir 
mus merede rıl·an Y"' d b' . ~ • ... ngın a, ır 

çok runl ve ldbar kimıele 
d ku 

. r, ynnsm-
tm rtulabılmek için .. 1 . , on erme 

gelen kadın ve cocukla.r k f 1 ~ ın n a a-
ı·ına sopalnrla vurarak kend'l . . · ı erıne 
hır yol açmışlardı. Cemiyet i t 
b .. 1 d' C · § e oy c ır. emıyct1 adliye vasıta· 

sile kendİ$İni müdafaa ederken 
tıpki böyle yapnr. Önüne celenc 
vurur. Amma kadınmış, çocuk
muş1 alilmi~ bafomız .. Azizim, si• 
zin cndİfelerinizi aynen ben de 
.duyuyorum. Ben ele mesleğimde 
muvaffak clnmnmış bir adamım • 
Birkaç giin sonra yaşım nltmış beş 
olncnk. Ve görüyorsunuz iti ancak 
istinaf mahkeme:ıindc nzayım. v c 
şayet, verdiğim hükümlerde vic
danıma kar~ı ne kadar temiz kal4 

dığ·.:n hesaba katılacak olsaydı 
bugiin1 hiç olmazsa t~myizde reİ~ 
olmaklJfinn ı: zım gelirdi. Mülıi;n 
d vnlaı· olc!ufiu za.r.ı&:ı.:1, eve erken 
döner, az yemek yer, içki içmem, 
erkenden yatarım ki, ertesi eline 
salim bir vücut ve bir hafa ile ltal
lcayım .. Tıpki operatör olan karde
şimin büyük ameliyatlar yapa-ca
ğı znmnnlarda yaptığı gibi hare
ket eder, sakin olmağa çalııırım . 
Senelerdir1 hakikat pe inde ko . 
manm doğru ve faydalı bir iş ol
duğu hnyali ile yaşadım. Fakat 
şimdi artık mesleöimin ve hayatı· 
mın onuna gclmi~ bulunuyorum 
ve anlıyorum ki hikimJe .. in maz
nunlara ka.ırşı olnn vaziyeti, labo
ratuvarlarda çalışan kimya erle· 

/!111111rıuııı1111111111ıı11111ııı1111 11111111111111:ıtırııı.ı19;fft11frı11ıııı 

iBu HikimJ 
~ Deli · ) ff mı, ~ 

) Akıllı mı ? I 
: 

~ OkuduGunuz vak'adaki § f h kimin ne garip bfr mahlQk \ 
'§ olduOunu enhrorsunuz.Blze g 
i bildiriniz : § 
~ - Bu adam deli mi, akıl- ~ 
§ h mı? 5 
{ Yedi gUne, yan& tefrikanın ~ 
s 20 incisi çıkhGı gUne kadıır ~ 
~ gelen cevoplar ıç1ndo doA· g 
§ ruyu bl!enlerden 50 kl•lre ~ 
lii hediyeler vereceaız. ~ 

u1111ıııırıı1111ıııııı11rıııııııı11111uırııııı111111ınıırı111ıı•t11111uıı.A 
rin ve fiziyoloji müteha.uıslnrınm 
Kobaylara ve sair buna benzer 
hayvanlara karşı olan vaziyetleri
nin aynidir. Ekseriya bu hayvan· 
lar üzerinde yapılan tecrübeler 
onları lüzumsuz yere bir çok İf • 
kencelere sokmaktan ibarettir, ve 
bu tecrübelerin pek nadirleri mu· 
vaff k olur. YaJmz bu muvaffak 
olanlar için ötekileri feda etmek 
lazımdır. Hnltimlik e:lerken de bir 
kaç me~rc ilerliycbilmek için bir 
sürü kurban vermek icabediyor .. 
Ben, §ahaen meslekdat larıma bu 
işte şeriki cürüm olmaktan geri 
kalmadım .. Zira, bu suretle usul
lerimizi tadil edip fenalığa mani 
olmak için çalıttığım hayalini d:ı
ima muhafaza ediyordum. Ben de, 
ilk ameliyatını yapan operatörün 
kan gördüğü zamanki heyecanı 
tattım. Fakat eonraları etrafıma 
da bakındım .. Hem sade hakimle· 
rin kararlar verdikleri mahkeme 
salonlarına değil, bütün dünyaya1 

hayata baktım, ve kendi kendime 
dedim ki: "Dünyada adalet deni· 
len şey nerede var?. Bir mnznu· 
nun mnhkft.m olması şu veya bu 
mahkemeye dü~meıine bağlı oldu
ğuna ne diye hayret ediyorsun? ... 
Ne diye bir adamın uzun seneler 
mahkumiyetine hakimin o gün 
midesinin bozuk olm~ıının sebebi· 
yet verdiğine kıtıyorsun?. Napol· 
yonun Vaterlo muharebeıini kay .. 
betmeı;ine e gün çektiği mide aan
cılnrmm sebeb olduğunu unutu
yor musun?. Hayat tamamen tesa
düf ün elindedir. 

Bir doktor biiyük ve tehlikeli bir 
ameliyat yapıp &izi kurtarabilir .. 
~ir başka doktor küçük bir iğne 
ıle öldUrcbilir.. Sokakta bir ka· 
dınla karşılaf.mak1 hayatını:ıda 
mühirn lahav\•üllcr yapabilir.; Et
raf ınn b kın! Rir ditçi yanlışlıkla 
sağlam diti sökebilir .. Bir münek
kit tek bir cümle ile b·· "k b' uyu ır ar• 
tisti mahvedebilir .. 

Kü~üh bi.- he&:-.p : nnlıılı[;ı ya
pan bir mühcndi koı kocam n 
bir köprünün yıkılmama seb p o
labilir .. Dünynd:ıki bii~ün !ı~~:t:z· 
lıldar, lııı.ya~m \'e yaşamanın lu· ı 
hın·vül!erini intaç ede bu tesadüf. 
!erin taksimine delaletten başka ne 
yapıyorlar 7. 

Bnkarnda biribiri üıtiin::? on de· 
fn çıkan numaralar, bir masumu 
müebbet küreğe mahkum ettir~ 
cck gayri müsait tesadüflerin ya
nında hi çkalır .. Azizim! Dünyada 
her şey zahiridir. Hakikat nere
de?· Hem hakikatin ne olduğunu 
ltim bilsin?. Her halde hakikat 
d~nilen şey çok küçük ve zavallı 
hır fCY olıo. gerek ki onu iki kadeh 
il saklamak kabil oluyor. Ya adtı.· 
Jet?. 

Onu d değiıtirmek içiıı bir hô.-

VAKiT 

Fes için 
tezvirleri 
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Y ass~ adanın tek başına 
sakini : v asil 

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

Taymis fes mese- Kendinden eser yok, fakat bir sopa, r 
lesini nasıl kı şişeleri meze· kırıntıiarı var ... 

haber veriyor? 
t Taymis ) gazetesi 9 kAnunu 

evvel tarihli nüshasında mahut 
fes hadisesinden bir mUoaaebetlc 
bahsetmektedir. ( Taymis) hadi
seyi şu şekilde aol•hyor : 

" Geçenlerde Ankarada Kor
diplomatiğe mensup bir çok zc• 
vatm hazır bulunduğu reımi bir 
ziyafette Mısır sefiri, tUrbuşu ile, 
yanı, uıun Mısır fuile gelmişti. 

Ziyafet esnasında, ziyafete ri
yaset eden ve Türkiyede ilga 
ettiği fese karşı antipatisi malum 
olan Gazi Hazretlerinin M15ır 
sefırine serpu~'1nu kaldırmak için 
habtr gönderdiği rivayet olun· 
maktadır. Sefir de derhal bu 
arzuyu yerine getirmi, ve yemek 
yjyince veda ederek ayralmıtttr. 
Türkiye harciyesi mümuıilleri
nin ıefirin hadiseyi hükumetine 
haber vermekten vazie~mesi 
için leşebbUslerde bulundukları, 

fakat muvaffak olamadıkları ha· 
ber veriliyor. 

Anlaşıldığma göre Mısır hii • 
kümcti Ankara hükumetini pr o· 
tosto etmiştir. " 

( Taymis) in 9 kanunuevvel 
gUnli yazdığı bu fıkradan anla
şılan şudur: 

Bütün Türkiye matbuah tara
fmdan verilen izahata rağmen 
Londra gazeteleri bir mesele 
çıkarmak için bRdiıe uydurmak· 
la ve bu uyd\ırma hadiaevi Mı
sıra okıettirmekte iırar ediyor· 
lar demektir. Taymiı haber ve
riyor ve rivayet ediyor gibi bir 
takım ihtiyati kayıtlar için de 
Mısır sefirine hakaret olunduğu· 
ı u söylemek istediği meydan· 
dadır. 

lngiJterenin en ağır hatlı ga· 
zeteai olan Taymiıin de. bu gibi 
tahrifleri neıretmesinden bu nef· 
riyat ile bir . maksat istihdaf 
o'unduğunda şüphe kalmıyor. Eu 
maksadın iki memleket arasını 
nçmak olc!uğu bellidir. 

Mısır gazetelerinin bu telkina
ta tabi olarak lngiliz gazetele· 
rinin .söylediğini tekrar etmesi 
ve logiliz gazetelerinin sözlerine 
güvenerek mütalealar yürütmesi 
hucumlar yapması onlarında bu 
maksada kolaylıkla alet o'dul< 'a· 
rını gösteriyor. 

Kömür aah,ı, toz kömürden 
antrasit yapılması 

Ticaret odasında, yerli kömür
lerimizin satışını arttırmak mak
sadilc toplanmakta olan i\o~=s· 
yon dUn de içti01a ederek bazı 
tetkikattn bu lunmuıtur. 

Komisyon Par:s saoai kiıny:ı 
cemiyetinin yeni bir usul ile toz 
\.ön ür~ordcn antrasit a:stemi kö-
mi.ır yapılması hakkındaki faali· 
yetinden haberdar olmuf ve bu 
cemiyete mUracaata karer ver. 
miı;ıtir. 

Bu cemiyete dün derhal bir 
mektup yazılmı9lır. Gelecek ce
vaba göre TUrk kömUrlerinden 
bu usul ile antrasit kuvvetini 
verc:cek bir hömilr nevi yapılıp 
yapılamıyacağı anlaşılc11ktır. 

suı1WmwııUJ11ımtınnınur.anınnmrmııınmısır. 11ı:ıur.wuutın1111UU ııı nı mın• uını 

kimin hararetinin o esnada iki de
rece yükselmesi kafidir. Ne diyo· 
rum?. Bu bile çok.. Hakimin aya· 
iını, o gün kundurasının biraz 
fazla ııkmaıı k&fidir .. 

( lJec;amı var) 

Senelerden beri yalnız başına 
Marmaradaki Yassı adada oturan 
Vasil isminde altmış yaşında bir 
adam, son hafta içerisinde ada· 
dan kaybolmuştur. 

Bu mUntevi. ihtiyar, ancak 
arada sıradn adaya uğrayan ba· 
hkçılarıa tanı,ırmış. Son hafta 
içeriıinde bunlardan bazıları, 
gene adaya uğramıı\ar, kendi · 
sini oturduğu kulübede aramış· 
Jar, bulamamışlardır. 

Hunun üzerine merak etmiş
ler, billün adayı dolaşmışlar, 

- Vasil,... Vasil ! diye ses· 
Jenmişlerdır. 

Fakat, bOtüo aramaları, ses· 
lenmeleri boşuna çıkmıştır. 

Bur.un nz::rine, Yassı ad" 
mlinıevisinin ortadan kayboldu· 
ğu müddeiumumiliğe bildirilm 'ş, 
müddeiumumilik ehemmiyetle 
tahkikata başlamıştır. Tahkikat 
ile müddeiumumi muavinlerin
den lsmail Hakkı Bey, meşgul 
olmaktadır. 

Vasilin bir lcazaya mı, yo~sa 
cinayete mi kurban gittiği mey
dana çıkarılmak Uzert, tahkikat 
derinlettirilmiş, motörle Y asıı 
adaya gidilerek tetkikat yapıl· 
mıştır. 

Tetkikat neticeıinde. Ad:ının 

bir tarafında bir gopa buluodl 
bu sopanın biraz öteıinde 
rakı şişeleri, mue lurıntıları ·' 
rUlmüştür. Üıerindcki baıı ıf 
retlerden, bu sopanın Vasile 
olduğu anlaşılmıştır. 

Sopanın, tişc ve meıel•' 
münzev nin kulilbeainden oıd11k. 
u1aktn bulunması, bunun bit k 
nayet olabileceği hakkıodÔ· 
şlipheleri kuvvdlendırmiştir. ri" 
raya ugrıran bnı kimıele 
ihtiyarı, b:r eğlenti yapmıyl ~ 
vet ederek, eğlenti sırasında o~ 
rine atılıp boğdukları ve •o;,ı 
c·uedi denize attıkları muhtl 
görülmektedır. .il 

Münzevin 'n, az, ço1c birikj 
biraz parası olabileceği de 1 
min edili)'or. Çünkü, civar 
lardan gelen balıkçılar, er 
oraya keçi filan ~etirirlcr, 

müddet bırakırlar, bu sırada 
sil, keçileri otlatır, hayva 
gözetir, bunun için para ahr 

Bu itibarla, birçok s~neden 

birikmiş para11 bulund 
zannı vardır. C•nayete par 
sebep te~kil etmiş olabile 
düsUnUlüyor. 

Cıvarda 'd balıkçılar aorgı' 
çekilmektedir. Neticenin bir~ 
güne kadar tcıbili muhtemeldi! 

nıııunıırıııııııııııuıııııımnnnıuııı ı:ııın.~nuıuııııııını:ımıııııııııııııımmıııınunı ıııı:ııımııımıınııınıııınııııumıııftımıııımıımınuınınıııııuııınııııınııuıun:nıı 
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F ranscl ile ticaretimiz gi 
tikçe azalmaktadır 

Yapılan istatiıtiklere göre son 
iki sene zarfında Fransa ile o!an 
ticari mu:ınıelcmiz eski ehemmi
yetini kaybetıvişt i r. 

1931 l.!nesinde F ransadan 138 
milyon franklık ithalat yapılırken 
bu ıene bu mih tar 8 l milyon 
franga inmiştir. 

Fra~sava ihracat ise 1931 se· 
nesinde 109 milyoı franklıkken 
1932 seneıinde 79 milyon fran
ga düşmüştür. 

Istanbul ticaret odası bunuıı 

sebeplerini ara,tırmaktadır. 

Moskoveda bir eser 
Moskova ticaret mümeuiJliği· 

miz tarafından Türk iktısadiyatı 
hakkında bir t-ser hazırlanmaktn 
oldu~u hober alınmıştır. 

Mo,\cova ticaret mllmcuelliği 
lstanbul t lc~uet odu111a mllra-

caat ederek bu esere yuıldl 
üzere bazı malumat istcm'ıtir• 

Polomut yerine 
bili asası 

Berlin ticaret mümdıilliğin 
lıtaobul ticaret odasına bir t 
kere gelmiştir. Bu teıkcrede~I 
senelerde Almanynda debi 
sanayıinde palamut yerine ~j 
mut hüleauı ko !anıldığı biJd~ 
mekte ve tac rlerimiıin nır: 
dikkatının ceJb,di!mesi rica 
mcktedir. 

Zeztloyağı 
ltalya hükfımetı bu ıeneniP 

yedi av nda Brezilya ve Arjıot 
45 milyon liret kıymetinde • 
tinyığı ihraç ~dilmittir. 

l!undon haberdar olan tic• 
odası Berezilya ve Arjaoti 
Tür:< zeytinyağlarının ı tıııoı 

. min İçin let!<ikata başlamııtıt• 
unumu •mı ıut uıı '""" Ui mı ıu mm uıHOUtllllttlilll un Uünii11mt11uıu111Utum Utı 11nm mnıtıH 11ınn111 mn.-uuummınr nıunn 1111 111 mmuı unı 

18 Ya ından ldiçilk çocuklar 
ve inenıalnr 

18 Yaşındoıı kUçlik çocukla
rın sinemalara kabul edilmemcıi 
için Mııarit vek iletinin bazı ted· 
bir!cr almal<ta olduğu ha:Jer 
alınmııtır. 

l!u hususta henüz Maarif ve· 
l:A '.c ti'nden lstanl:J111 maarif mü· 
dOriyetine rPsııi h·ç bir emir 
gelmemi.tir. 

Selim Sırrı Is. btanbulda 

Alnıanyada , bir avdanberi 
maarif iş'crine ait meseleler hak
kında tetkikatta bu unnınkta 
olan Veıca:ei. umu 1ıi ınUfcltitic· 
rindcn Selim Sırrı B. dün tıehr i· 
miıe gelmi,tir. 

Selım Sın ı B. rarın Ankaraxa 
avdet- edecektir. .. .... . 

Ticaret ve 2ahire bor 
umumt kAtib! 

Istanbul t care:t ve zahire 
&ası umumi katipliğine 325 
aylıkla tiıl}'İn edilmiş o'an 
Nızami bey dünden itibaren 
vaıifcsine haşlamıttır. 

Cevat N za:ni Ley şimdiki 
de borsaıırn umumi vaziyel1 
tac'. r~crln talep~eri hakkında 
kikatta bu!unma~tadır. 

E.aılnk ve eytacı bank 
mUdUrü 

Hir r aç g·ün evvel 
şehrimize gelmis o!an Enı j 
Eyllım banka~ı uınumi nıO 
Hakkı Saffet ~- dün Ank 
gitmiştir. 
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------•. lzmir' de bir talili BO~SA ve paraya çevrilmesi 
• 

1 1ı ~r bir adet elektirik mo
t b:~ tefuruat 17 - 12 · 932 
'l J trıüsadif cumartesi günü 
t ı. O dan itibaren Arnavut 

oı,. 
' ·~~ 11lci cadde 136 numaralı 

od 
1 dü:.Ckaoı önünde kömür 

·29 lııt ve İKİ adet el kantarı ı 
ı~~~lltnaralı dükkan önünde 
1 . ~0 gından talip olanların 
ti\ ~9 dosya numarasına ha
~~'tClbalı!nde hazır buluna· 
C>' ltıura müracaatlara )uzumu 

lltıur. (5844) 

1 2 Kanunuevvel 1932 --
Nukut (Satış) 

---~ 

ı.: urııs 

20 r. rransı;.-ı;.O:::-
ı Stcrlııı tı97.-

I Dııl r 213,-
20 Liret 
~o !. Rclçih 
20 Drahmi 

217,-

117.-
24,-

20 IS\ içre 818.-
20 Lcıı 27.-

1 1 lori ı 85,-
~o Kuron Çek 123.-

l Silin Aı . 
1 rczcta 
ı !\!arı.: 
l Zolııtl 

ı Pcnı:•ı 
~o ı.eı· 

2tı Oiiıar 
ı çmoneç 
1 Altın 
ı !\lccedl\•e 
ı Ban\.:no't 

Kuru s 
~7-
17,-
50 50 
24.-
32-
~:ı.-
5cl,-

9l!2,-
35.-
24~.---- - -------· 

Çek fiatları (kap. sa. 16) -------- ----
P.arl~ 

l.ondra 
i'icı·York 
l\ltıAno 
Brul.scl 
Ati na 

12.06 
6;"650 
0.4~ 12 
9.20:".! 
3.'40-

ô6 S'l-
CcneHc ~.44'1'1 

.:iofya 6S.52i'5 
Amaterd.ım ı.1:-~:-

t'rığı 

\'h·aoa 
!\ladrit 
lkrlin 
\ •• r~oı·a 
Peşte 

ru~rcş 

Relgrat 
l\ksloı a 

!S94-
'4.04~5 

:1 ;';"j() 

1.91!!3 
'4.196:" 
3.~:'-

:'1'1.15:6 

:ı4.9:"25 

1095 25 

Esham 
lş Ranl.:ı.~ı 
.Anadolu 
Reji 

sır. llanl) c 
Tranll'a\' 

C. Slı.rorta 

C:omonti 

-----1025 
N3o 

s.10 

14}i0 
4.30 

Tcrkos 
Çlmcr.tn .\r. 
C'n.; on l>ey. 
Şnrk llcy. 
ltalra 

~4. ·- 1 Şarı. ın. ccu 
~3.~0 1 Tcıcron 

32,40 
8,30 

24,'!!I 

~.so 

2-

2.3~ 

---
istikrazlar Tahviller 

lzmir, 12 (Hususi) -Tayyare 

piyangosunun bu seferki keşide .. 

sindP. birinci ikramiyeyi kaza

nanlardan biri tehrimizde bulu

nan operatör Feridun Şevket 

Beydir. 

Iıtanbul Vilayeti Defterdarhğından: 
No. 82 Büyükdcre KoJçiyari sokak takriben 468 arşm mikta- · 

·rındadır. Peşin para ile 234 liradan açık arttırmaya konmuştur. 
4 lcinunusani 933 çarıamba saat on beşte Defterdarlıkta ihale 
o'unacaktır. (6553) ' 

Deniz·li vilayeti.encümeni daimisinden~. 
_..,~.~ .. -A~·K--V--l·M--• Deniıli Memleket hastanesine aatm almmak için 27-11-932 ta- , 

ribinden 28·12· 932 çarşamba gününe kadar münakasaya çıkarı- • 
lan bir tane sabit etüv ile termosifonlu banyoya ait şartnameler 
Ankara, Istanbul ve lzmir ııhhat müdüriyetlerine göoderifmiıtir. , 

Salı 

13 K. evci 
14 Şaban 

Cıin do~u~u 
Gün Jıatışı 

Sabah namazı 
Oğlc naınaz1 

lkiudı namazı 

16,'41 
6,40 

l.',08 
14,28 

A\c~3m namazı 16.41 
Ya·sı namazı ıs.20 

lnı~ı~ 5,30 
) ılı n ;:c~·cn günleri 347 

.. kalan • 19 

Çarşamba 
14 K. evel 
15 Şaban 

7,1!1 
16,41 
b,42 
12,orı 

14,2'1 

16,41 
18,20 
5.31 
348 

18 

HAVA - Bugün han bulutlu olacak ve 
rUzgAr ı:ıimaldcn eııccektlr. Yağmur ihtima· 
li görUlmemelttedir • 

Talip olanlarıa şeraiti işbu müdüriyetlerden öğrenerek teklif
lerini Denizli encümeni daimisine göndermeleri ilin olunur. (6397) 

Fatih Mttl MlldUrJtlğllodeo: 
Kara Mehmet mahallesinin Köprübaşı sokağında 6 No. fabri· 

kada mevcut bulunan bıçkı makineleri vergi borcundan dolayı 
bilmüzayede satılacaktır. Görmek için Fener maliye şubesine 
muracaat edilmesi ve yevmi ihale olan 17-12-932 tarihinde Cu
martesi günü saat 14 den 16 ya kadar mahallinde bulunacak olan 
satış bey'etine muracaatları. (6536ı _______ .. __ . __________ _ 

r
::::::::::::::::::::Hm:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::nı::::::::::::::::::n:::a:w:::-;e:~ 
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1sTANnuL - 18 den ıs.•5 11 
kadar ııaz iİH:.ı.i··. Büyük mükafat 1.000.000 Liradır ;==~:~.=.·11 (Makbule hanım), lS,45 ten l9 a kadar ta-

ııanı.ı! konreransı (Aliye Esat hanım). ı9 L:=.H Bu·· yu·· k ı·kramı·ye 500.000 Lı·radır ~i! 
ht. dahili 9Ci, ı Elclari~ dan 19,20 ye kadar orkestra, 19,20 den 19,45 .. _ 

Şark il.) o113n 4,80 Tr:ınl\'ıy 10.25 e lmdar !ransızca ders (Mliptcdilere mah· • 

D.l\lu\ alıhldc 55. 1 Tun el 4,20 suıı), 19,45 ten 20 ye kadar orkestra. 20.1 
Gumruklcr S tıO 1{1htırn HC.:-5 den 21 c kadar stüdyo saz heyeti, 21 den 
Saydl mahi 4 'iO Anadolu 1 37,85 21,30 ıı. kadar ScrYct hanım, 21,30 dan 22 
Ba~dııt 4 50 1 Anadolu il 3~.~, ve l<adar Matmazel Rozental tarafından ta • 
Aşkcrf\•ı: - A. Mu'll•ssll 39,SO ı gn.nnl, 22 den 22,30 a kadar gramofon, • · 

,_ ___________ ..., jaııa ve borsa haberi, saat. ayarı. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. i. 
Taliinizi deneyiniz . Acele ediniz . · 
.................................................................................................. .-.. ····-·············· ........ ···································· ················:ı······--"!!mmll :::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1: .. :::::mn:ı.~ 



Savıfa 10 

1 Hikiye 1 TOKAT 

.Şanmarto: ı Haydi bakalım koş, rolünü ezber-
- Ben sana gÖsteririm! le ve kendini g&ter. 
Diye eli ile yanağım tutarak Şanmarto hemen eline kitabı a-

kalktı. Pasinyol kahkahalarla gü- larak okumağa haşladı. Birdenbi
lüyor, cevap vermek için bile ııe· re gözleri parfıyarak sordu: 
fes alamıyordu. - "Don Diegue,, rolünü kim 

Kahvedekiler, Şanmartoya tu- oynıyor?. 
haf tuhaf bakıyorlar, nerede ise - Posinyol! .• 
bir facianın §ıkacağmdan korku- - Ya 1 f .. 
yorlardı. Fak.at Pasiny-01 aldırmı
yor, durmadan gülüyordu. 

ikisi de aktördüler ve ayni ti
yatroda çalışıyordular. Biribirfe
rinden ayrılmazlar ve mütemadi

yen kavra ederlerdi. O akşam 
Ş~marto her halde ~akayı veya 
munakaşayı fazla ilerletmişti ki 

Poıinyol dayanamamış. Şanmar
t~nun suratına tokatı indirdiği gİ· 
bı yere yuvarlamışb. 

~ • .lJ 

VAKiT 

,. ,,,, 

Doktorlar 
Doktor Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları mUtehassısı 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, İstiklıl.l caddesl No. 193 

(Opera sineması karşısı) 
TeL 1960 - 4,2221 

---------------------Doktor 

A. Horboruoi 
Beyoğlu rne h tep sokağındaki mu· 

ayeneh:ır.esinl temamen kapamışur. 

Emiaönünde Valde kıra:ıtbane-i y:ı 

nındaki rnu:.ıytnehane~ınde hastalarını 

sabahtan ak~ama kad:ır biuat teda\ i 
eder. Telefon: 2413! 

Dok lor 

Aristidi 
Mı.ı.ayenehan'?si: Eminönı.lnde EmlnönU 

Han üı;:Uncü kat numara 8 

Doktor 

Emin Şükrü 

1932 
13 Kinunuevvel~ 

f_M,;;;;i-;;; .. ı:-;t""H-;t;;;~ 
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Ezineli eşkıya Mustaı, 
nasıl öldürüldü? 

Edremit hususi muhabirimizden: , Mustafa ölü 
miştir. 

Ezineli Mustafa ve arkadaşı Mustafanın 
mayıs ayında Edremit • Balıke
sir poslasım yapan otobüsü çe· 
virmiş ve soymuşlardı. Bunun 
üzerine takiplerine başlanmış, 
fakat çete efradının azhğı dola
yısile ve mevsim hasebile şaki· 
ler derdest edilememişti. Hazi
ranm ikinci gecesi de bir pusu
ya düşürülmüşlerse de yine ya· 
kayı kurtarmıya muvaffak ol<nuş· 
lar, karanlıktan istifade iJe kaç· 
mış'ardı. Kendilerine CPVelan 
mıntakası olarak Ezine • Edre
mit • Burhaniye kazalarını bulan 
şakilerin arkaları bırakılmamışsa 
da S!ene ele geçmemişlerdi. 

iki arkadaş sık sık dövüşmez 
daha doğrusu Şanmarto her kav~ 
ıada dayak yemez değildi amma, 
~ akşam kahvede on beş kişiden 
fazla yabancımn karşısında yedi· 
ii müthiş tokat ferıa halde izzeti· 

Tiyatro, bu meşhur klasik piye
si görniek istiyenlerle dolu idi .. 
Potinyol, "Don Diegue,, rolünde 
kır ıakalh bir ihtiyar. olmuştu. 
Şanmarto ise gülünç bir vaziyette 
sahneye gırınce, kahkahalarla 
karşılanmıştı. Fakat hiç istifini 
bozmadan rolünü yapıyor, tasar
ladığı şeyi tatbik etmenin sırasını 
bekliyordu. Nihayet beklediği an 
geldi.. O zaman bütün kuvvetile 
hamle ederek, "Don Diegue,, nin 
suratına müthiş bir tokat attı. 

Bütün seyircilerin, aktörlerin bu 
kadar canlı ve sanki sahiden • i
miş gibi oyunlarmı alkışlıyordu . 

Posinyol tokatı yer yemez göz
lerinden ateş fışkırmıştı. Bir an, 
kendini kaybetti, kolunu kaldıra
rak mukabele etmek istedi. Fakat 
dii§ündü?. Rolü ne olacaktı?. Pek 
tabii müthiş. bir rezalet çıkacak, 
perde kapanacak, halk bilet para
Iannı geri istiyecekler, müdür onu 
kovacak ve aç kalacal-tı. Vay hın
zır Şanmarto vay! Doğrusu inti

Son iki ay zayfında izleri kay
bolan Mustafa ve arkadaşı Şev· 

1 
ket başka mmtakalara gi\mişler, 

'~------·--------·aı halta Konyaya kadar uzanmış· 
Urolo§ ·Operatör doktor lardır. Bundan beş gün evvel 

Dahili ha.statıktar mlltehassısı 

Istaııbul Sultanmahmut türbesi, Babı 
a.ıı caddesi. No. ıo. Telefon muaycnetıa· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
"'Her gün ögledcn sonra saat 14-18,. 

nefsini kırmı!{ı .. 

- İstediğin kadar g.ül, diye 
tekrar ediyordu, görürsün, bunu 
yanına brrakmıyacağım, Allah ve 

fU efendiler şahit olsun! Elbet bir 

Fuat Hamit gene meydana çıkarak Edremite 

yakın Çamcı köyüne ge[miş!~r: 
gece Türkmen Ali çavuşun evmı 
basarak otuı a.tın, üç beşi bir 
yerde ve bir baf altını almışlar
dır. izlerini dikkat ve itina ile gün gelir, intikamnnı alırım. 

- O halde daha vakit var de
mek !.. 

Böbrcl<, mesru:ıe ve idrar yolu 
hastalıkları mlltehası11sı 

Muayenehane: Türbe. Mahmudiye cad 
desi. No. 10. Telefon 22G:ı!2 

Doktor 

Kapikyan 
;\]uayrnehanesi : Sırkeci ~1uradiye 

caddesi No 26 Tel. · 2I077 /stanbul Posinyol filhakika bunda aJ;. 

damnıyordu. Bir defa, muhakkak 
surette Şanmarto' dan kuvvetli İ· 
di. Sonra aradan on beş gün geç
tiği halde, el'an arkada§:ile bu 

kamını almak için münasip bir va- l'f--------------!ii 
ziyet bulmuştu. Ne ise~ o da tiyat- Operatör • Uro!og doktor 

ro bitince intikamını alacaktı. Şim Mehmet Ali 
d 1 idrar yolları hastahl>ları mUteha&!-11~ i rolünü yapması azıım. 

bahse aıvdet etnıemiflerdi. • Bu .. 
nunla beraber Şanmarto gittikçe 
ıükutileşiyor, arka.d<l!!arı ile ko
nuımıyor, mütemadiyen düşünü· 

EmJı:ıönil (Sabık Karakaş) h:1nına 

Posinyol tokatın acısı el'an ya- na.k.!etmlştır. cumadan maada her gUo 

nağında olduğu halde, eserin en tıastaıar1nı kabul ve tedavi e<lcr 

H-------------------~ meşhur "tirot,, !arından olan par- Doktor 
çayı oh.-udu ••• Hafız Cemal 

yordu .•. 

Halbuki böyle yapacağına, gi.
dip bir boks dersi alıp pazılarını 
!İtirae daha iyi ederdi amma, Şan
marto, her §eyi kadere bırakıp 0 • 

nu rneı'ul tutan kimselerdendi .•• 
Bwıunla beraber, her kaidenin bir 
fazı olduğu gibi kader de· bu se

Oahili bastalı!d:ır mütehassısı 
Posinyol son mısraı bitirir bi- Divan)Olu :\o 118 Telclon: 222398 

tirmez bütün salon ayağa. kalkmış u--------------------1.iıl 
şiddetle on.u alkışlıyordu. Göz hekimi doktor 

Perde kapanmıştı. Şamnarto, Süleyman Şükrü 
kolise çekilmiş arkadaşının inti- Birinci sınıf mütehassıs 

kamıcdan tir tir titriyerek bekler- Bal>ıAli (Ankara c:ıddesi Numara 60 

----------~------------u ken, halk Posinyol'u alkışlaı·ile Di~ dohloru 

f erlik ona Yardnn' et kt ki . me en çe-
tekrar sehneye çağrıyordu. ze lı i Ha 11 t 

Nihayet, son alkışlar da bitince, l\luovenchanesi · Kıı<lıköy Alcıvol ajtzı nmedı ... 

O ı>e~tenıh4t ıüııü tiyatroda 
Posinyol, Şanmarto'ya doğru eli- '""'------------

Korney in "Le Cid . -=-,. h • ,, ııwıuı ille§ ur 
eserı temsil edilecekti T ' t 

"d·· .. S · ıya ro 
mu uru, ~anmarto'Yll çağırdı ve~ 

- İ§te, dedi, çoktan d ... 
f ı. ara ıgm 
ıraat e ~ .~eçti .. Kant "de Gor· 

ma.s,, rolunu sen oyıııyacaL-
KSln. • •• 

ni uzatarak yürüdü ve: 
- Aşk olsun, dedi, sana hayatı

mın en büyük saadetli amnı borç
luyum. Çok teşekkür edeı:im azi
zim Şanmarto, surabma vurduğun 
tokat sayesinde artık meşhur bir 
artist oldum .. 

•ıına11munı11rın111m1111mnrm11ıııınnumr111uuıum~l1Uuu._ıuı"-11 ıuıwı-•,.....••uwaıwwwnrmurmrmmnmmmmnmıınmnuııınıııınıııumıumın 

l Devlet.: Dernıryolları ilanları 
Portakal, limon ve erosal· k • 

t ·re a ti · "b" 1 na lıyatma mahsus 28 numarah 
an ere erı mu ım nisbetlerd• t .1 d'I . t" ... enz1 e ı mış ır. 

Dartyol, Payas, Adana Ta M . . 
d . . • rau, ersın ıstasyonlarmdan Hay· 
arpaşa veya bu ıshkametteki her b . b' . 1 k 

k 
. . • angı ır ıstasyooa yapı aca 

na hyat ıçm ton başına 20 ve An1'ar d 
30 1

. .. b' 
d·ı · t• aya a ıra ucret tes ıt e ı mış ır. 

Bu tadilat 10.12.932 taribindea itibaren ,. la (
6513

) me.r ı o caahr. 

Kiralık Kağir Hane ve dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: 

Beşiktaıta Akaretlerde 47, 95 numaralı hanelerle 28 numaralı 
dil .. <kan birer sene ve 20 numat'alı dükkan üç sene müddetle ve 
pazarlık suretile icar edileceğinden talip olanların 14 kinu-nuevel 
ça.rıamba günü saat ou üçe ~ar. mahalli mezlrirda 54 No. da 
mütevelli dairesine ve yevmı mezkiirun saat on üçünden on 
beşine kedar Istanbul Evkaf mldüriyetinde idaıe encümenine 

müracaat etmeleri. (6558) 

Satıhk Ev 
lstanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
Numara 62· 64 Hacımanol sokak, imrahor il yas bey mahallesi 

Yediknfe, iki katta altı oda bir mutbak ve saireyi müştemildir. 
fefİll ...ilmek pröle 950 liradan açık arttırmaya konm~ştur. 
4 KAnunusani 933 çarşamba saat on beşte defterdarlıkta ıhal~ 
olunacakbr. (6555) --- - - · -- ----- -

1 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
HergiJn hasta kabul edilir. 

Her nevi diş rahatsıshğı te
davi olunur. Muayenehane: 
Usküdar Ahçıbaşı Mektep 
sokak No. 50 

atXYEN 

EncU Kolordu Satanalmel 
Komisyonu ilanbra 

Hava ihtiyacı ıçin 100 ton ağır 
benzin kapalı zarfJa münakasa
ya konulmuştur. Şarlmımesir.i 

görmek üzere her gnn komisyo
numuza ve münakasaya iştirak 

ıçm ihale tarihi o!an 24· 12-932 
cumartesi günü öğleden evvel 
Ankarada Hava salın alma ko· 
misyonuna müracaatları. 

(1042) (6312) 
:f. :r :(.. 

Yerli fab:ikalar mamu1ahndan 
(50,000) metre boz renkte ka
putluk kumaş kapalı zarfla mü
nakasaya konmuşlur. ihalesi 7· 1-
933 tarıhine müsadif ·Cumartesi 
günü saat o:ı üç buçukta yapıla· 
caktır. Taliplerin şartname ve 
niimunesini görmek üzere her 
güa Ankara'da M. M. V. ~atın 

alma komisyonuna muracaatları 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarının 
ma((buz mukabilinde mezkıir 
komisyo~ riyasetine vermeleri. 

- - -- - (1055} l6569) 

takip eden kaza kaymakamı ve 
jandarma kumandanı nihayet 
hususi istihbarat ile şakilerin bu· 
lunduklan mevkii tesbit ederek 
vilayet takip kuvvetlerile birlikte 
Hamdi bey nahiyesinin Hızırlar 
köyü civarında kendilerini bul
muşlar, müsademe neticesinde 

bir fotoğrafını gönder vo 
ğer arkadaşının aranma 
vam edilmektedir. 

Bu şaki 316 tevellütlü 
düğü zaman üzerinde 
tehf isme ait üç hüviyet 
çıkmıştır. Evvelce de hır 
mahkumiyeti vardı. EıJ 
bapisanesi den kaçmışh· 

o 

ilitiya ın başını kestile 
Gördesteki esrarengiz cinayet 

lzmirde çıkan Anadolu refikimiz babalarının başım vücuO' 
yazıyor: ayrılmış, odanın bir kÖ 

Büyük şehirlerin f<'laket ve görmüşler Bu acıkh tabi 
fecaat do u vak'alarını ancak şısmda zavafü kadın 
gazete sütunlarında takip edebi- çıldırmış bir haJe düşere 
!en Gördes balkı, geçen pazar yada başlamışlardır, Bu 
günü bendi memleket erinde da- Jarı üzerine oraya gelenll 
ha bir m sline tesadüf edilmeyen lsmait ağanın baş~ız ~ 
çok feci ve esrareng z bir cina· karşılaşmışlardır. Vak' 

I! yet vak'asile karşılaşmışlardır. yuzunu bilen yoi..hır. 

Bu tüyler ürpertıci cinayetin bıçak ve yahut ustura g~ 
kurbanı Okçularla Hacı fsmail kin bir aletle adeta ağaç 
ağa nammda bir ihtiyardır. Hacı grbi Hacı lsmail ağanıP 
lsmail ağa, ticaretle müşteğil ve uçurduğu ve hançeresine 

" kimsenın işine karışmaz, daima tıkayarak bir gürültüye 

B vermedig-i doktorun harıÇ 
iyılik yapan bir zattı. u zatın 
hali vakti iyi o! C.:uğu için para- çıkardığı pamuktarla aolıı 

tadır. 
sına tam an katledildiği zanna un· En fazla yastıkta ka~ 
maktadır. hasebile bu canavarın 

Hacı lsmail ağa Kurtutuş ma· Hacı lsmail Ağayı uyurke~ 
halles;ndeki ev.nele yatarken pek f ef 

tırdığı ve eryat etme[IJ, 
ı : feci bir surette öldürülmüştür. k dtl bu yashkla ağzım apa 
" Nasıl ö'düıüldüğünden ayni evde nolunmaktadır. 

oturan ve ittisaliııdeki odada ya· Hükumet işe vaz'ıyet e 
bm ailes:nin bile haberi olma- Cümhuriyet zabıtasınıo ~ 
mışhr. rengiz vak'anm canavar 
· Sabahleyin kansı ve kızı ya- yakında meydana çıkat 
taklarından kalktıkları zaman şüphe yoktur. 

ııuuuıııııuıııuııımııımııııuıunıııınııııııııııııııı ııııııııııııuııı:ıııııı111 1 1111111111111111111ıııııııııı1111111DH111nHıııııııııııııııııııııııınıı111111111mııım111ım11R111UllUI 

\ lstanbul Belediyesi ilanlar• 

Sarıyer BeJediye Şubesinde: Sahipsiz olarak bu unuP 
muhafazaya alınan iki reis koyonun bir haftaya kadar 
zuhur etmediği takdir de satı lacağı i in olunur. (6569) 

Beyo}lu Belediye Şubesınden: Bir erkek yavrulu 
bulunmuştur. Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmeı•' 
Jacakbr. (6559) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığıodaol 
Feriköyünde baruthane c"ddesinde 62· 64 66 66· l 

dükkan arsalarının 10· 12 932 tarihindeki ibaleaı ha 
14· 12· 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 io' 
edilmiştir. O gün sah~ komisyonuna müracaatları. t6534} 
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~ansızlık. Ron1atiznıa, Sıraca Kenıik. Sinir 
amar, Verem hastnhklarına, yürünıiyen diş 

çıkarmıyan çocuklar, genç ve ihtiyarlara Hasan Kuvvet $urubu 

il 

ıra 

Bu 

Nedir? 
. . ,., ' ... 

1 • • • 
~ . . . 

Çocuklar mahsus -•.r-·· . 
ft.-. . 

HAYAT KiTABI 
Hayat - Kumbarası 

Evkaf frf UdUrlUtU ilanları Üskildar t;ıpu idaresinden: 

e l<ıvmeti muhammenetl 
Miltiyadi veledi Mibalden verese· 
si namına intikal muamelesinin 
icrası istenilen Çengelk~yUnde 
Ki!ise sokağında 9 numaralı ha· 
neye ait eylOI 317 tarihli mUı· 
tesna vakıf senedinin kaydı ol
maması hasebile senetsiz tasar· 
rufata kıyasen muamele ifa ve 
tabkikat icrası için mahalline 
memur izam edilecejinden bu 
yerin taHrrufu ile alakası olan
lar varsa oa gOn zarfında mute· 
ber vesaik ile birlikte Sultanah· 
mette klin Üsküdar tapu idare· 
ıine ve yahut 27- 12-932 salı gü· 
nü mahallinde sabahleyin 10 da 
hazır bulunacak tapu memuruna 
müracaat eylemeleri illn olunur. 

fi/ ,. ~ısaUIT SA&r'I'"~ Lira Kurut 

150 00 Çarııda kahvehane sokağında 4 No. h dük· 
kinın tamamı. 

300 00 Çarııda Liitfullah ağn sokağında 6 No. la dük
klnın tamamı. 

420 00 370 arım lerbiinde bulunan Edirnekapmnda 
Keçeçipiri mahallesinde Sofalı çeıme ve Zey
nel afa aoka§'ında Müyesser çelebi camiinin 
taşlarile beraber arsasının tamamı. 

~25 00 150 arım terbiinde bulunan Kocamustafapaşada 
Kirkor kalfa sokağında 20 No. h arsanın tamamı. 

345 00 655 arşın 98 santım terbiinde bulunan Üskü
darda kıııkhda Alemdığı cadduinde kiin Ayşe 
hatun mektebinin .tamamı. 

350 00 Hask8yde Abdüsselam mahallesinde kumbara· 
hane caddesinde mektep tahtında atik 140· 142 
cedit 122 • 124 No. h mukaddemll iki elyevm 
bir bıp dilkklnm tamamı. 

369 80 Tamamı 11 arım 31 11ntim terbilnde bulunan 
Kıhçacı H11an mahalleainde Çarııkapı cadde
ıinde 14 No. h dOkklnın 7·20 hi11ui. 

le Bıl&dalci emll~ yirmi glln mOddetle illna konmutlur. lbaleai 
i, •aninin ikinci p11arte1i gUnU 111t on beıtedir. Taliplerin 

~~Y tlcçelerile beraber Çemberlitıfta lıtAD bul Evkaf MOdiriyeti 
~nda mıhlOllt kalemine müracaatları. (6549) 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
VekAletl hudut ve sahiller sıhhat 

umum mUdUrlUğUnden: 
tif, Ç~~aklcale sahil sıhhıye merkeıi binasına yaphtılacak kalo· 
tıa,' •çın yapılan aleni müoakaaada talip zuhur etmemeaine bi· 
p .. n :neıkür kaloriferin pazarlıkla ihalesi 19 kanunuevvel 932 

.. tarte · l d v M f iıtıd 11 gUnU saat 14 le Ga ata a "ara usta a paşa soka· 
ini 1 lstınbul limanı sahil ııhhiye merkezinde müteıekkll ko· 
ka:~obda yapıJacakhr. Taliplerin şartnamelerini görmek için An 
ç, k udut ve s;biller umum müdürlnğü ayniyat muhasipliği iJe 
"'•~~ k

1 
ale sahil sıbbiye merkezine ve lıtanbul merkezi levazım 

' utuna mDıacaatlınL .. 6!33., 

(6547) 

Kadıköy icra dairesinden: Bir 
borcun temini iıtifası ıımnında 
mahcuz olup ıatılarak paraya 
çevrilmesi mukarrer bulunan bir 
adet müceddet Birik araba 19-
12-932 tarihine tesadüf eden 
puarteai gUoU 111t 10 dan 12 
ye kadar açık arttırma ile 1ah· 
lacağından % 2 buçak resmi tel· 
Jiliye müıtcrisiocı ait olmak üıe· 
re taliplerin mezkur gün ve saat
te mahallinde bulunacak uıemu· 
ra mUracaat eylemeleri ilin o!u· 
nur. (5842) 

Sataş Mahalli: Göztepe lstıs· 
yon Caddesi. 

IEl811111Hl!BllllllllllHIBlllllllUIUIHffillUWllllllOilllillllD nıınııyıımıııınnı 
VAKIT MATBAASI - lSTANBUL 

t:'lAHtBJ : MEHME'l ASIM 

UmumJ Neırtyat MUdUrU: l'l1UtE1 AUll 

+O Susama, yazın be§Uiyete 
• olan cezasıdır. Ta~li ban~ı } 

• Pnıll 5all • 
u • EnoM 
lslınbtrllr 
•tlktUtrı 
falmk11ın 

•li••ll 
ı .. ııı.uMlır. 

hazmi yeye mahk Eno s 
.. F.rult Salt" gaıozlll toza 1 

bir mıkdar limon sıkıldıkda1 

susamayı gideren latif.' 
sihhi ve mükemmel bir 
müstahıır teşkil eder~ 

Sabah ve akşam bir H,.. 
dek su denınunda bir 
k.ah"8 kı~t#ı 'mıkdannde 
kfJfirJir. 

lllLÜMt11'1 
ECZANEl..EllDS 

IATIUIL 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

5000 Kilo Beyaz üstübü: Açık münakaaa: l 4 - Birinc ıkaoun • ~.32 
çarşamba günü saat 11 de 

3000 ., Zeytin yağı : Açık münakasa: 14 • Birincikinun - 932 
günii s:ıat 13, S ta 

1890 ,, Reçel : Açık mUn akasa: l 4 · Birincikinun • 932 
günü saat 14,5 ta 

7000 ,, Makarna : Açık münako11: l 4 - Birincil<inun • 932 
günU saat 15,5 la 

878 ,, Şehriye : Açık münakasa: 14 • Birincikanun. 932 
günü saat 15,5 ta 

lstanbul Deniz Levazım deposu ibtiy2cı için yulcarda cins ve 
miktarları yazılı erzakın hizalarmdaki gün 'le saatlerde münaka· 
saları yapıl:ıcağından şartnamelerini görmt'k istiyenler her gü~ 
ve vermeğe talip o:anla: an da münakasa gün ve saatlerinde mu• 
vıkkat teminat mektupluile birlikte Kuımpıııdı DeDiz Leva· 
z•m sahnalma komisyonuna müracaatları. (6154) 
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SEYRISEFAIN 
Merkezi idaresi Galata l;oprLılıaşı 8 

'ııl eA ~ırkeci i\lühürdar zade Han· 
' ' 

İzmir - Pire - iskenderi 
postası 

• • ) 13 birinci k 
( IZmir nun Sah l 1 

Tı·abzon postası 

k ) 14 biriDCI 
(An ara kanuo çar 

şamba 18 de Galata rıhtırrllO" 
dan. 

i:ımir - Mersin postall 

K ) 14 biriDCI 
( onya kanun çar-

şamba· l O da idare rıhtunıo· 
dan kalkarl ·r <65231 

d . et•" lstanbul yedınci ıcra aır t:O' 
den: Bir borçtan dolayı mah • 

istifa eniz için bu yerli malı her yerde arayınız 

parava çevrilm~si muk~rrer t 
iki yüz doksan bır bel~dıre N· ~t 
Boik marka Otomobıl tfbU a 
nunuevvelin 18 ci pazar ~ 
saat ondörtten itibaren Ta~s1 r,J 
bilmüzayede paraya çevrıle 

.... 

Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası Şerefine 

Yerli Mallar Pazarında 

ilan olunur. (5848 .../ 

T enzilAtlı salış 
T f Haftası münasebetile fabri · l Ü tenzilatı• 
. asarru kamız mamu atının yüzde satılaca 

ğını muhterem müşterilerine arzeyler. Sirkeci Ebussuut Cad 

desinde Karrola ve madeni Eşya fabrikası 

Satış yerleri : 
Fabrika, Eminönünde Selanik Bonmarşesi, lstaobul ve Beyoğld 

istiklal caddesinde Yerli Mallar Pazan. Kadıl<öy iskelPsind e 

Utlı•---------· Galip Bey 91 

Ankara'da 

Fırsattan istifade ediniz 

~~ istanbul'da ii 
Çocuk Sarayı caddesi 1 Bahçekapı ve Beyoğlun'- i 

~i da istiklal caddesi i! 
Samsun'da 
Bankalar caddesi 

.. .. 

!'' ., mı. · ı ~,, ·ııı ıııı'ımın~ ıı m ı rnııooıwu~ ıı ı .~~ ı ~ıı m . ,ı ıı ~ın ım ıııoo~lli~ooııı ~· ıııı~ıın mlil~rı~111~~'lllill~~rı~ınıııın 

Kumbara, bütün bir istikbal' dir 

iktisat Tasarruf ve 

nazariyat yalnız 

ile değil ••• 

... Bir kumbara alarak 
para biriktirmekle 
öğrenilir ... 

j 1 ürkiye fş Bankası 1 ·· 
... 111~ıııum ıııımınıı~mıı;m~r' WJmr~ınmrımıını~m ımnı~ mı '!m~ıı~mııı mı ıı~~u ııwJ111~1mmııı11. ilil!ıı!ilıı nııılliıliıliııll IİÜlllllHlllUUıııııııııııııııııuıııı JiJllillllı 

(l ASPİRİ 
~ Tableti 

Yeni kapalı pal<etlerde 
öaha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabrlir. 

Ufak ihtiyaçlarınız için 
paketleri tercih ediniz 

Bu yeni ambalaı sızi kıymeti ol
mayan başka nıarııulat almaktan 
korur. 

AS p İ R j N '20 ve 2 tabletıık anıbaıaııar içındı 
her verde bulunur . 

Kiralık Kagir hane ve dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: Beşiktaşta Akaretlerd• 

30 ve mükerrer 30 numaralı haneler birer sene 11-1,25 numarsb 
dükkanlar üçer selle 35, 34 numarah dükkanlar birer sene ınüd' 
detle kiraya verıleceğinden Teşrinisanioin yirmi yedinci paı~r 
gününden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmiştır• 
Talip olanların ve malumat almak istiyenlerin Kanunuevvelio ~ 
dokuzuncu pazartesi günü saat on üçe kadar mahalli mezki'ırda 
numarada Mütevelli dairesine ve yevmi mezkiirun saat on üçii~' 
den on beşine kadar Istanbul Evkaf müdiriyeti~de idare ene~ 
menine müracaat etmeleri. (6246) 

lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasılf' 

da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
12 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kuınııf' 

bulunur. Ankarada satış ma~azası : Saib Franko 

Telefon : 23027 


