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stanbul halkının ne tasarruf 
edebildiğini merak eder misiniz? 
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Hayvancılık işi 
Türkiyenin milli iktııadı Lo-

Jıan muahedesinden ve gümrük
er· · b ımıze sahip olduktan sonra. 
~tlar. Bu milli iktııat davasında 

:a dayandığımız kudret her şey· 
e olduğu gibi memleketin ser· 

Yeti ve ı· 1 • • 1 nsan arının ışı ve ça ı§· 
~asıdır. Memleketin servetini tes· 1t'J • 
• 

1 eden menbaları korumak ve 
lffetmek .. işte milli iktısat dava· 
ltıı:ıın temel taıı !. 

Bu ıervet menbalarından biri :e küçük ve büyük baş hayvan· ı 
ardır. Koyun, keçi, sığır ve saire. 

Bu hayvanlardan ettiğimiz isti· j 
fadeler büyüktür: Etini istihlak e-
deri l kt' i . z, Yağa, peynire mem e ın 
_htıya.cı vardır. Fabrikalarımız 
ıılemek. . .. h 

ıçın deriye ve yune mu • 
taçtır. 

B· . 
ır taraftan iç pıyasada hay-

Tasarruf Ha,tfası: :linci gün ················ ............................................................................... . 

En çok para biriktiren 
çocuklar ve esnaf 

Beş senede lstanbullu- Kumbaraya hücum: 25 
ların biriktirdiği IJara likler uskumru kokar, 
3 milyon 124 binlira. sarı onluklar palamut .. 

Ankara da 

vanı ınahsulatm istihlak sahası 
Reni§ olduğu gibi tabiatın icabı 0 • Bankaya para biriktiren çocukların hUcumu lklnclli§I esnafahyor 
larak bol ve feyizli yaylalar da Dün milli iktisat ve Yerli mah satan dük-
'I'ürkiyede hayvan yetittinniye tasarruf haftasının ikinci kincılardan vitrin müsa· 
~k müsait bulunmaktadır. günü idi. bakasına iştirak edenle· 

Mesela Kara ve Erzurum ha- Milli iktısat ve tasarruf rin yekunu dün oldukça 
•tlisi hakikaten emsali zor bulu- cemiyeti bu münasebetile mühim bir rakkama baliğ 
llttr yaylalara maliktir. Bu yayla· şehrin en işlek caddele· olmuştur. 
1-rda mebzul ve temiz ot, koyun rine Milli iktisat ve ta- Dün gece de lstanbul 
"e ıığır beslenmesini kendiliğin- sarrufu gösteren levhalar radyosunda Milli tasarruf 
den teşvik eder. asmıştır. Ye iktısada dair bir kon· 

l"ürkiyenin her tarafında yay· Bundan mada birçok feranı verilmiştir. 
l~lar çoktur. Bunun gibi Türkiye· yerlerde, kahvelerde, lstanbulluların beş se-
llın her tarafında da tütün ve ü- dükkanlarda ve mektep· nelin tasarrufu, bu hu· 
~ij~ Yetiıebilir. Ancak, tabiatın lerde tasarrufa ait el Sallh Bey susta en ileri gidenleri 
k ~~gtidadmdan istifade etmek Hanları tevzi edilmiştir • j 3 üncü sayıfamızda okuyacaksınız. 
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;: tUtüncülük.i~in mesela İzmir, !Ankaradan cenubiAmerikaya telefon 
maun havalısı bulunur. 

Erzurum, Kara ha\•alisinin arzi 
ltbiatı da göz önüne alınırsa ora.· 
•~nı da süt ve kesim hayvanı ye· 
tı§tirir bir mıntaka olarak kabul 

l.Jondıa ıizennden geçerek cenubi Anzenkaya, Aıjan
t111111 nwı kezine telef 011 edildi, nıii.kenımel konuşuldu 

~hnek icap eder. 

,Hakikatta da böyle olmuştur. 
A.razi, buğday, arpa yetiştirebi· 
lir. Fakat ıklim bu mahsullerin 
fıtzla verimli olmasına müsait de· !' 
tildir. Fazla mahsul alınsa bile , 
t'takil vasıtalarının olmaması yü· 
~llden mahreç tedariki güçtür .. \lk bu sebepler dolayısiledir ki, 
d urum ve havalisi yaylaların-
~ bol bol hayvan yetiftirir. 

1931 sayımına göre Kara, Er· 
~ın, Bayazıt ve Gü.müfhane vi· 
)~Uerindeki hayvan miktarı 

f\ldur: 

l\o" k · .-\ "un ve eçı 
S t, deYe .. 
•irr ve manda 

'i~k-Un 

1.122.002 
29.358 

384.724 

1.526.084 

' ha\'alinin bütün ticari hayatı 
Na. A. 

<Alt taralı 2 nci sayıfada) 

Londra Ankara Berlin 
Ankara, 13 (A. A) Ankara 

ile Avrupanın muhtelif hükumet 
merkezleri arasında telefon mu
haberah tecrübelerine devam 
edilmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan bu tec· 
rübelerden çok iyi neticeler alın· 
mışhr. 

Berlin ve Cenevre ile görü· 
şüldüğü vakit ses adeta şehir 
telefonlarından daha vazih ve 
daha kuvvetli olarak gelmekte-

Kimlerdir, ne 
azanırlar? . . .. 

Bugün bir çoğunu p laklarda, 
radyoda, kahvelerde dinle
diğimiz bir çok kadın ve 

erkek musıki§inaslar, sazen
deler var •. 

Bunları yarından itibaren 

tanıtacağız .. 

dir. Bu tarzdaki mesaisine de· 
vam etmekte olan Ankara tele· 
fon merkezi bugün çok mühim 
bir muvaffakiyet elde etmiş ve 
Londra üzerinden geçerek kablo 
ile cenubi Amerikada Arjantinin 
merkezi olan Buenos - Aires ile 
muhabere temin eylemiştir. 

Ankara otomatik telefon mü
dürü Niyazi bey, Bueno~ - Aires. 
teki telefon müdürü ile aynı su
retle vazih ve daha kuvvetli bir 
mükaleme yaptır. 

Telefon idaresi bu tarzdaki 
tecrübelerine bir müddet daha 
devam edecektir. Maamafib da
ha şimdiden Avrupanm her yeri 
ile müşteriken konuşması temin 
olunmuştur. 

r················-························-··-····, 
Dilimizde hangi 

kelimeler kalacak 

Hanım kimdir ? 

lshlihların tesbiti, derleme 
iti, ve gramer hazırlığı 

Buna ait haberler 
9 uncu saytfada 

\.. .............................................. .._J 

Mura•aa Mecidi ni,anına 

""' .. . 
Eskiler alayım 
Vaktile bir hazine değerdi, şimdi 

beı para etmiyor: Nişanlar •• 
( BugUn 4UncU saylfamızda ) 

* ""' * Yarınki sayımızda : Baba Tahirle 
hapiaanede bir mülakat 

İrtişa meselesi tahkikatı 
Muhtelit encümenin Hasan bey 

hakkındaki kararı 
Perşembe günü mecliste 

mesul edilemiyeceğine 
mazbatasında 

Ankara, 13 ( Husuıi ) - ir
tişa tabkikatımn Trabzon meb'u
su Hasan Beye aıt olan kısmı 
hakkındaki muhtelit encümen 
mazbatası perşembe günü Büyük 
Millet Meclisinde görüşülecektir. 

Muhtelit encümen mazbatasın· 
daki esaslar şunlardır: 

1 - Barut inbisarmm ihalesi 
meselesinde Baban zadeye ihale 
edilecekken aleni münakasa ile 
Lütfü beye ihale edilmesinde 
Hasan bey fesat karıştımamıştır. 

ithal müsaadesini varidat mü· 
dürlüğünün müzekkeresi üzerine 
müciplemiş, ve teferrüatla meş· 
gul olmasına mecburiyeti ve im
kan olmadığından şahsi yolsuz
luiu •arit görülmemiştir. 

2 - Fişek mukavelesine ze· 
yl olarak ikinci bir mukavele 
yapılmasında varidat umum mü
dürlüğünün müzekkeresi üzerine 
vekiller heyetinden karar alana· 

görüşülecek, Hasan Beyi1;1 
karar veren encümenin 
neler var 1 

Trabzon mebusu Hasan Bey 

rak pazarhk esası üzerine mü· 
nakasa yapılması muamelelerinde 
yolsuzlukla sui istimale iştirakini 
gösterir bir bale tesadüf edil
memiştir. 

3 - 716,559 adet fişeğin 
mahrecine iadesi lizımgelirken 
celbi takarrür eden çeşitlerden 

(Det'amı 9 uncu sayı/ada) 
nıtınıımnııwııımıum11uu1111uınuuumımwıııımnnnHmımmmamcwımnmmım111mmm11nat1111tm11111ıımnumınn111nmuuııuu1111nın111uu11nu11mııuımınıınu111uııQl8fl 

Tasarruf Çareleri 

-Eyvah, masraf etmiyeyim diye cUzdanı evde bırakmu;brn, 
fakat ... 

-Ne telaş edıyorsun? Senin hizmetçi e.nin bir kadındır. 
-MalOm, ondan deijil, ra karıma verirse diye korkuyorum. 
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Tasarruf haftası munasebefile 
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1 An karada Borçlar meselesi ve Avrupa 
........... ~- ununaıwııınııırwan,.. mttırm:ntqpijlliiii~t11mırwwwwwwııaw;:c; ~ 

Maarif vekili radyoda ''Gazi günü,, çok 
güzel olacak 

lngiltere Amerikaya bo 
bir nutuk söyledi 

Ankara, 13 (Hususi) - Reisi 
cümhur Hazretlerinin Ankuaya 
ilk ayak pastıkl@rı 'fÜnÜn yıl dij
nümünü tesit etmek üzere 27 ka
nunevvel<\e yapıl@cak teıahür;lt 
i~in h(4ıırhklara dev1tm diliygr. 

cunu ödeyeceğini bildir 
''Gcnçleıtlmlzln lıuvvetlf lktl~odi unsurlar 

olarak yetışm lcrl, iyi asl,er olarak 
yetlşmeı~rı kodıır mllhlnıdtr n 

Ank~ra, 13, ( A.A. ) - Mıfıi 
ikfö~gt Vf! tasaarruf haftası mü· 
nasebctiyle Maarif Vekili Reşit 
Ga İp Bey bu akşam radroda 
şu nutku söyJemiştir: 

Muhterem dinleyicilerim 1 Os
manh imparatorluğuna Pir mezar 
taşı dikmek lbım gelse bence 
bunyn Dıtüne §U cijmle kazın
malıdır. "Hin Türlü gljnahmdan 
başka cihan iktisadiyahnın ne 
olduğ~nu ~olamadan ve millete 
iSğretmeden öldü, allah taksira· 
tmı affeyleye. ,, Cümhuriyetin 
göze çarpan vasıtlarmdan biri 
devlet temelini iktisadi esaslar 
üzerine kurmgk karar ve gayre· 
\idir. Cümburiyelin iktisadi &j
yaseti başlıca şu dört prensibe 
dayanıyor : 

1- MüstahsiJi kgrumak, 
2- ihracatı korumak, 
3- Milli sanayi ve İ§çiyi kg

rumak, 
4- Demiryollar •e şoselerle 

siyasi olduğu kadar ikhsadi va
t~n birliğini korumak. Bu pren
sıplerden doğan tec1birler ve 
onların milletçe kavranması be
nimsenmesi sayesindedir ki dağ
lar kadar yıkılmaz, tıökler kadar 
çtikm~ı •anılan memlekgtlerin 
zelzeleler i,Jnde sarsıldığı gzgın 
i~tı•at buhranında tıenç. cUmhu
rıyet dünyanın imrenerek baktığı 
bir mukavemet kudr~ti fJÖster
mekte b{!teriyeti önüne katarak 
11ür~n savurım fırhnalan kendr 
inlnşaf cıhaılannı iıletmek için 
muhırrik ku•vet gibi kullanıl
maktadır. 

Memlekete giren malla mem
çikan mal aresında muvazene 
gözetmek devlet bütçesinde ma
sarifi gelire uydurmak ~bi bub .. 
rana lrnrşı şimdiye kadar bulu
nabilmiş betli bavtı lıorupıa ilAç· 
Jarmı bulmakta ve kullanma\cta 
Türkiye ciimhuriyetinin hif bir 
devletten geri kalmamış ve bel
ki bulµş ve kullanış isabetinde 
bir çoklarını geri bırakmış oldu
ğuny im milli iktis@t haftasında 
sevinçle, iftiharla hahrhy@biliriı. 
Enl<i sıralarda askeri kuvvetleri 
üstün olan milletler zayıf hom
şularm cizye ve har.a~a bağla~
lardı. Makine lrnvvetının sanayıe 
tatbikinden yaui aşa~ı yukarı 
yüz yıldanberi bu harııcıp şekl~ 
değişmiş iktisadi flımıç devrı 
başlamıştır. 

Milli sanayiini lrnrınacuış, ve 
istihlakini teşkilAthındırm_:ımış 
memleketler eski haraçguza~-

. 1 d·r Tarı· ların yerine geçmış er 1 •• • • 

bin acı ve çetin tecrubel~rıl~ 
hayat bilgiıinde vukufu, !htı~ 
sası kemale eren Türk mılJetı 
iktısadi sahada dahi artık haris 
ağızlar içinde sivrilen kestdn 
diılerin ısmımıyacağı, fstismar 
oklarınm iıliyemiyeceğl ııağlam 
anlayışla zırh lanmıştır. 

Türkiye climhuriyetinin maarif 
ıivaseti. umumi devlet siyaseti-

• ·115. t!!lllıl 111119d&• olarak 

mının, ana prensipl,rind~n sanr ' 
yavrularımızın, gençlerimiı.iıı kuv
vetli iktısadi unsurlar olarak 
yetişmeleri, iyi askerler olarak 
ycti§meleri kadar mühimdır. 

ıira milletlerin hayali bugUn 
artık sarahatle askeri ve iklı
sadi çarpışmatarm biribiri pe
şinden yürüyüş manzarası almıt· 
tır. ilim, fen, san'at, edebiy t 
insan fikrinin ve kudretinin bü
tün tezahürlui ancak bu ciha -
şUmut hal\ikata gygon olarak 
inki§af ttikleri ~aman kıymeti 
haizdirler. Bu esas milli olduj.u 
kadar beynelmileldir. Milli ref ab 
ve saadeti güllüğü l<adar ber 
nelmiJel refah ve saad~ti göz • 
licidir. Beynelmilel ebedi sulha 
hizg1et edebilıpek için ~eynel

milel bir kuvv~t olmak, b~ynel
milel ıulhün hizmetine samimi 
ve makaadm yükseldiğine haki
katen inanmış yeni ve büyük 
kuvvetler katmak Jazımdır. 

Türkiye Cümhuriyeti bu milli 
ve ins@ni sayelere en kısa za
mf!nda ~n büyük kuvvetle vara~ 
bilmek için iktisadi varlığını 
bilgi ile, bilgiye dayanan tetki
lfttla yükseltmeyi ve bunu artıcı 
muvaffakiyetlerle yapabilecek ne· 
~iller yetiştirmeyi en mühim va· 
zife ve mes'uliyetleri sırasın~ 

koymuştur. Bizim milletçe gös
terd iğimiz ve maarifçe terbiye 
saslanmız orasına kgyduğymuz 

ikhsadi mefkfırenin hiç bir rnad
rnaddep~rest tarnfı yoktur. Türk 
milleti parayı zenginliği, ikheadi 
kudret ve; inkişafı, ancak Türk 
milletinin ebedi şeref ve b~yah, 
Türk milletinin cihan saadeti .. 
ne ve medeniyetine daha bUyU~ 
imkanlarla daha büyUk öl-
çülerle hiımeti için ar@r. 
Vatgn y§ngım içinde bir 
ateş çocuğu ohuak dgğmut 
olan Cümhuriyetin 800 bin ki
lometre murabp~ı genişlifıindekl 
yangın yerinde maddi, mtınevi 
t\.\yler Urpertici muazzpm müş
kl1llere rağmen açtığı ileri gidi§ 
ç.ığırlarandan bugüne kadar ka-
2anılan mesafe istikbal için ru· 
humuza sakin bir emniyet, ka
famıza ve kolumun en ümitli 
kuvvet verecek mertebededir. 

Y olumuıun bizı sağlam iktisa
di temeller üzerinde lmrulnıuş 
en kuvvetli en yüksek medepi. 
yetli Türkiyenin bütün insanlık 
için yeni ve parlak s"ıdet ufu
ları açacağına inanıyoru1;. au. 
yük tarihi vaaifenin ifasına 
milletçe hazırlanıyoruz. 

Aıiz dinleyicilerim; milli bün· 
yemiıin en hayarlı uzuvlarından 
biri hııline giren mllli tasarruf 
ve i~tısat cemiyetinin himmetıle 
her yıl l ulluladığımız tasarruf 
ve ikt&sııt haftasının m•na ve 
ehemmiyeti ile müspet faydaları 
yıldan yıla artmaktadır. 

Muhterem cemiyetçe milli ik-
tisat terbiyesinin en doğru esas· 
larla kökleşmesi için Y~P;ıl~n de
ğerli hizınetleri, moarıfi mız na-

milli iktısat terbiyesini progra· mına şllkranla ananm. 

O gün çok parlak tezahlirat 
yapılgcalc, Ankara ve civarındgn 

QO oth milli luyafetlerile mera· 
sime iştirak @deceklerdir. Sghir 
tenvir edilecek, mu'.ıtelif y~rlerd~ 
eğlenceler yapılacaktır. 

lımir, J3 (Hususi) - fokılip. 
§ bidi Ku ilay ve ırkşdnşları
nın şehit edildikl~ri günün yıJ 
dönümünde lımir lialkevi bü
yük bir ihtifal tertip edecektir, 

() gün ihtifale iıtirak eden 
zatlar hususi J>ir tre~le Mene
m ne gidecekler, Menemende 
merflSİm yııp,ılacak, nutuklar 
ıöylenilecek, gııiz ıehidin hah-

'"" tebcil ediltt ektir, 

Ankara, 13 <Hususi) - Bor
gyr ııbhıtt ve içlimfli muavenet 
müdürü F11dıl Berki Bey Kütah
ya sıhhat mlldlir!UğUne, Kü
tahya ııhbat müdürü _Fehmi Bey 
de Diyarbekire tayin edildiler. 

Samsun er-giril 
Ankara, 13 (Huıuıi) - Snm· 

ıunda açılacak aergide teşhir 
edilec@k malların daha ucuz 
n~ldedil~bilme8i içip SeyriıefAin 
ve demir yollar idareleri buıu•t 
tenıilath tarifeler tatbik ~decek· 
lerdir. 

Ibrabim Tali bey 
An karada 

Ankara, 13 (Hususi) - lalan· 
bul meb'uslu~una seçilen birinci 
umumi müfettit lbrahim ·rali bey 
clün akşam geç vak\t buraya 
geldi, 

Jzmlrde bir kadın 
yandı 

lzmir, 13 (Hususi) - Bu gü~ 
burada bir kaza neticeıinde blrı 
)'anmııtır. Vanan 65 yaşlarında 
Ester adh bir kadmdır. Cigara
ateşile elbiselerini tutuşturmuş, 

evlle beraber yanmıştır. 

Metre usulü Ulçttler 
hmir, 13 (Huıuıi) ~ Yılbı

tmdan itibaren llltbik edile~ek 
olan yeni ö'çüler kınunu için 
belediye hazırhklari' bawl11dı. 

Kuş palazı 
lzmir, 13 (Hususi) - Şehir· 

deki Kuş palazı hastalığı salgını 
hafiflemiştir. 

Gediz kHprilsü 
lımir, 13 (Hususi) - Yeniden 

yapılacak olan Gediz köprüsil 
194 metre olacaktır. 

M, H.eriyo da ayni mealde bir no 
hazırladı, fakat meclis encümenle 

tarafından kabul edilmedi 
Londra, 13 (A.A) - logıltere 

hükDmeti tarafından Amerikaya 
gönd@rilen ve Vaıingtondaki (p
ıiliı sefiri va11ıtasile Aınerik•n 
l}ükômethıe tebliğ edilen yeni 
notada 15 kanunuevvel taksitinin 
ödeneceS"i teyit edilmiıtır. 

Bu notada lnglliı hükumetioin 
son notasındaki maksadın 15 
kanunu vv~I taksiti hakkındaki 
kendi vaziyetini a~ıktan açığa 
aolatmaktan ve mezkür taksite 
@it tediya\ı y@pmıya pe ~ibi ah
val ve ıerait i'ind karar ver
dığini iıah etmekte11 ib~ret gl· 
duğupu kaydeylemek ıırıusımda 

HUktlmetln tekllfl 
kabul edilmedi 

Pari8. 15 ( A.A) - MGbu 
meclisi hariciye ve maliy@ eP 

menleri birlikt~ akdettikleri 
içtimada M. Herriot'nn iıahıt 
dinledikteıı sonra ıs kanunu 
vel taksitinin hükümet tar~ 

dan ileri sürülen ihtiraıi kayi 
dairesinde ödenmesi 9 myh 
reye karıı 24 revle r~d{!etmi 

Borular 
gld ığu beyan edilmiıtir. Ankara susua kaldı, halk 
Her:Qt kabin sinin h~kljfi tedarikine çalı ıııor 
P~ris, 1 :! ( A. A ) - M. He- Ankara, 19 { Husuşi ) ·-

riotnuo riyasetinde toplanan na- 1 1 l 
ıırlar mecliııi meb'usan weclisi- karilda l:!Ski mahal e erin su 
nin öğleden sonra yapacağı içti- tlyacını temin etrnek üzer~ 
mada Vaşington hükümetine sarda inşa edilen depoyu d 
Jngili,: kal>inesinin ileri ıilrdliğü durmak için buJ,{iln tecrübel 
'htirazi kgyıtları benı.er kayıt- yapılırken su tabii taıyıkile h 
lan havi bir nota aönderilm~ııni zlneye kadar çıkmış, Maitl 
t klife kar@r v rmi,Hr, köyündeki ana b9ru bu yilk 

r nsız m@çlisin e tazyl c netlf?'.'esinde pil lamıttı/ 
M, Herript, _borçlar meselesini 

ifaki bir surette iza etm ş {r, "t f htr ~oeuftaa 
Mumaileyh, Am@ri ının liCiyft~ olarak bulupdurulan öin ton s 

harp esJ!a!mda vulrubu.la~ m.ü: yun da bitmesi üzerine bft\ 
daheleslni ve harbe ıştırakını çeşmeler kurumuş, şehir sus 
tebcilen birkaç söz söylemiş ve kalmıştır. Snr'atle başlanılan t 

müt,rekedenberi Amerika il~ mirin gece saat üçte bitmesi 
mevcut olan sui tefebhümlerin yarın akşama doğru şehre 
V~rsay muahedenamesini ikmal gelmesi bekleniyor. Sakalar 
r.tmati ve lngiltere ile Amerika bir haricindeki çeşmelerden 
hırafından imı" edilmesi IAıım k 
gelen emniyet misakının ıtibar taşımakta,, bir lusım b~lk uy 
vcı meriyetten sakit olması hadi- olan evleraen su tedarık etm 
@esi izah etmiştir. tedlr. 

ıııııııııınııı ıııııııııınnımnııımııınıııınıııı •ıııın ıııı ııı 1111 ııııııuııı ııı nııı ı ıııi:tııı ıııınıııııı 1 nnuııı ımcııı ıııı ııı ı ıın ıııı ıııı ııınıııı nm ıııııaıı 

Hayvancılık " . 
ışı 

( Başmakaleml•don devem) 

yetittirmekte oldukları bu hay
vanların mahsulleri ü~erine dö
ner. Bu hayvanların bir kısmını 
beıledikten ıonra keailmek için 
aatarlar. Bir k11mının ıütlerinden 
yaylalarda peynir yaparlar. Yün 
ve derilerinden mahalli ihtiyaç• 
lar için istifade ederler. 

Bu hayvancılık iti ıon seneler• 
de Erzurum ve havalisinde hayli 
l!arsılmJş bı.ılunuyor. Gerek ka
şaplık hayvanlar, gerek hayvani 
mahşulat para etmemektedir. Bu
nun sebepleri muhteliftir. Alaka· 
darlarının dediklerine göre deri, 
yün ve et keyfiyet itibarile düş-

k\indür. 
Çünkü hayvanlar iyi beılenmi

yor ve muhtaç oldukları tuzu ala
mıyorlar. Bunda halkın fenni hay 
van beslemek usullerine vakıf ol
mamaıı müeaair olduğu gibi tu
~un da pahi'lı oluıu bir ıebep ta&· 
kil etmektedir. 

Peynir, y"ğ, parA etmiyor. Çün· 
kü iyi ve dl'yanıkh peynir yapa· 
mi\dJkları &İbi buql~rı İyice mıt• 
haf aza edecek tertibiltları da yok-
tur. 

Harice hayvan sevkiyatı güç 
ve pahalı oluyor. Menzil teıki
Jatları yoktur. Keıilmiı hayvan 

sevl<i için t~rtibatlllrı yoktyr. 
zalanl karşı sigortaları yokt 
Mezbaha reşimleri, vapur na-t•1 
ları ajırdır ve gayri ma]l\md\J'' 

Su kısA,;ık mp.lumıt ıöıtori 
ki memleketimizin hakikate• 
yük bir servetini teşkil eden 
vancılığı tamamile hUdayiıt 
ve İptidai bir halde ve bu yi.i 
ciddi tehlikelere maruz bu 
m~ktadır. 

Hükumetçe h3yvan haıt• 
k . el'* rma ar§ı sıgorta muam 

tetkik için bir mütehasa111J1 1' 
rılmıı olmııı, t\11 fiatınıP 
vili.y@tindo indirilmit bulur 
hayvancılığı korumak yo : 
hayırlı allmetlordir. Buna t 

b•t 
yok. Fakat meaele etraflı 1

• 

kike, ve eaaıh bir ~ok tc'c:l~ır 
çabuk vo tiddetle muhtaç bır 
de görünüyor. 

En çok hayvan yetlıtiron 
taltalardan baıhyarak, ha)"'• 
tiıtirmek, onlara bakmak, 

1 

etmek uıullerini sıretmek, 
ıullerini aatabllmok iç.in ko 
tıklar bulmak, teıkillt Y 
mak ve saire .. Bu yolda akl• 
len tedbirlerden olabilir ki 
rın hepsi meseleye ciddi al 
istilzam eder. 
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Şimdiye kadar yalnız iş Bankası 
20 bin kum bara sattı .:.~'.~~~.'.~.~~~~---~:?._ .. ?i: 1 Katil şimdi '~~'.~~!_':!.~~ ... :.~.~-~-~-~:.~!-~?. 

~0cuklarm, esnafın ve hammlarm Tütünler K f d.. .. Dokuz dava 
Osaıruf ~abiliyefi diğer sınıflardan Rekabetiçinresim- a asını ~vuy~; Biri Tayyare cemi-

jaz/a görfinfiyor 1 . t ·ı· . ama para e er mı. 1 h 
erın enzı ını yetinin a ey ine 

~bir atalar IÖZÜ vardır: ağabey bu Salih ağe.beynıi, •• Öy- düşünüyorlar neticelendi 
.. tnJ· anla paranın kimde oldu • le ya geçen gün yeğenim babası· Türk· Fransız muhtelit hakem 
dew.Le.-~ez,, derler .• Ben de öte· na soruyordu: Yunanistan hükumeti tütünden mabkemuinde dün sabah dokuz 

ı merak ederim: _ Salih ağabeye kumbaramı almakta o!duğu resimleri Ye ver· davaya bakılmıştır. Bunlardan 
'1l ""':'Acaba İstanbul halkı içinde ne zaman götüreceğiz?.. gileri tenzil et mi ye karar vermiş üçü gayet mühimdi. Birine: si şu 
tLra7•de kimler para tutuyor?.. Salih ağabey çocuklar aruın· ve bu buıusta tetkikata maliye idi: 
'iti er daha ziyade para birik _ da Noel baba gibi sevimli bir nezaretini memur etmittir. Donanma cemiyeti, Ogüsten-

1or? .. tip .. Fakat genr bir Noel baba.. öğrendiğimize göre; tütünler- norman şirketine harpten evvel 
Bun T d ı 1 gemiler ısmarlamış, ilk taksit 

lML··- un etrafında tahkikat, Onların kumbaralarını botaltıp en a anan resimler ve vergi er· 1 k 93000 1 ... -~ o ara ngiliz lirasını şir· 
~t Yaptıaı... Evvela 1t paralarını sayan, kumbara ikra • den bütün cemiyetler, ticaret MaktUI Evantlya Katll Antuvan kete göndermiıti. Bilibare c!o· 
İte b •nın kumbara tubesinden miyesi cıkınca kendilerine haber odaları, tütün birlikleri ve ofis- Beyoflunda Rumeli hanında zengin bir nanma cemiyeti ilga edilerek 
l'\ b~la~ıın. Çünkü tasarruf, pa• gönderen, banka defterlerini ya • ler şikayet etmektedir. kadmm elektrik teli ile boğulduğunu ve ka- hesapları tayyare cemiyetine de-
~ triktil'lllek fikrinin teınelle· zan ağabey .. Salih ağabey çocuk· Bu müe11ese'.er Yunan tütün- Ullerln yakalandığını yazmııtık. ~~ yqm- vir olunmuş ve tayyare cemiyeti 
~i ilk direği bu ınüe11ese lar arasında pek methur bir tip· !Hinin Türk tütüolerine rekabet !:n:~~:;i d~::i~~k~a:ıy::~arı::;: fİrket aleyhine ya gemileri yap· 
L ıtır. Bankanın kumbara tir. edememesinin en büyük ıebebini ıanmaktaydı. mak •eya taksiti geri vermek 
"llllı tefi S l · · 1 Katil Antuvan ve Pandelf bir buçuk ay için bir dava aç:nışh. Uzua bir 
batladı ' ih Beyle konu§mıya Salih ağabey itini bitirdikten nrgı ve reaım erin çokluğun· evvel Yunanı.tandan tstanbula gelml§ler m6ddettenberi devam eden bu 

hl.,, sonra tekrar sözlerine baıladı: da bulmaktadır. ve Kumbaracı yokuıunda bir eve pansiyon davanın kararı dün sabah veril· 
L.;- latanbulda hangi sınıf Bunun tenzili için ıimdiye ka· olarak yerıeımıııerdlr. Kendilerine komls· mittir. Tayyare cemiyeti taksiti 
'laı; d h - Günde 'öyle böyle 40 - 50 d l h I f l yoncu sU.U veren bu iki arkada§ bir gün 
l ·, a a zı'yade para bı" 'kt" · h ar yapı an mu te i müracaat ar verdı"gW ı'nı" vesaı'kle ı"spat edeme• "" rı ır1- kumbara bo,altırız .• Asgari eıa• madam Evantıya ile tanııml§lar, kendlaln· 

• .. üzerine Yunan hükumeti esas iti· den pıııı.tyon olarak oda ıateml§lerdlr. Ka- digw inden mahkeme şirket mü-

....._ Çocukları hariç bırakırsak 
la para biriktiren sınıf es· 

'-ıt ,,_ Tütüncüler, yemiıçiler, kır 
\.'ltciler, manavlar, kasaplar, 
L.,,..atçılar, müvezziler, bak • 
~· ahçılar, çiçekçiler, kahve· 

'-'.:• balıkçılar, sütçüler, muhal· 
~rdir ... Bundan sonra ha • 
~ gelir .. Bilhassa genç ka· 
~ --:asında ıon zamanlarda 
I~. \i11ktirmek fikri iyice iler· 
~ıttir, Şi,Ii, Maçka, Pangaltı, 
ih 0~ •e lstanby}sihetiode Fa· 
~ aıay hanımlarının pek 

p llu1ı ~lrer kumbarası vardır .. 
\ akat ıtler o kadar çok ki Sa
~~le ~zun ve devamlı konu!· 
~ ~mk~n ~o~... Bu ~ırad~ üç 
~ aı,enın onune ıcldıler. Üçü 
~naf tarzında giyinmiılerdi. 
~ ın kwnbarası açıldı, paralar 
~: dı, kumbara sahibi gülümse· 

~ ......_ Memur efendi paralar ba
~okuyor mu? .• 
"leınur: 

,.,Yok efendim.. Neden sor· 
... 

' d, ~E.hhh .• Sanat beyim .. Bizim ' N iz balıkçılık .. Dikkat edin 
8' tikler uskumru kokar, 
l. "'1uklar da palamut ... 
~- aülerek ilave etti: 
~ ~ tfendi ... Kokuların da fai· 
~"terim ... Madem ki aldığınız 
'faizini de beraber veriyor· ..• 

IJciaıc· .. . d .. I" d" . ......., ı mutterı e gu umse ı: 

' ilen de kokunun faizini iste 
'··· 1\taJ(im ya ıerde kasaplık ... 

' 'ita~ •ırada ıiıenin önünde bir 
ır oldu· ...... s . 

....._ S •l~b atabey .. 
....._ S al~h ağabey merhaba .. 

, ~ ~lı~ aiabey biz geldik.. 
~ llıııııınini müıteri •.. Kardef 
._ h~~Ulllbaralarını bofaltmı 
~fi: itler •• Salih aiabey bana 

f~ 1-ta onu d .. ı· · ~' a soy ıyeyım e· 
~d En İyi müıterilerimiz 
~ ır ... Bilhassa erkek ço • 
il· ... 

~ ltdeııb· 
i.t '1' ıre aklıma geldi.. Sa· 
~'··Salih ağabey! .• Bu 
~· biç de yabancı değil.. 

l."" t..~ ikide b"ı ·· J d" ... · ~ :--ıııı r aoy e ıgı ı· 
~ tac •lahey.. Salih ağa· 
~cllr~r. arasında bir Salih 

1 ~ ttdıyor •• Demek Salih j 

ba göre 40 kumbara diyelim .. Bir barile resim ve vergilerin resim- tiner madamın zengin ve ktmaeaiz olduğu· meuiline yemin teklif etmit ve 
kumbara eier yalnız bet kurut· nu anlayınca kendlaııe mUııaaebet de te- mümesail yemin edince dava 
1 ki d 'k 1 1 d lerini tenzil etmiye karar ver· ais etmişler ve bir gUn madamdan ticaret 
u ar an ve nı e para ar an tayyare cemiyetinin aleyhine ne· 

miştir. yapmak için bir hayli para 1.steınl§lerdir, 
dolu ise içinden 12 lira çıkar. On Madam bunlara ıumat edemediği ıçtn para tice1enmittir. 
ku 1 ki l d l Dün bu huıuıta lstanbul tica- Ik" · d O ruf u ar a o u ise 17 lira çı• vermemi§ ve hatta biraz de yUzUnu Çevtr- ıncı ava ise, güstennor· 
kar, 25 kurufluklara dolu ise 27 ret odası tetkikat tubesi müdü- ıntıtır. Bu vaziyet üzerine kadmdan para man tirketi tarafındaµ Türkiye 
30 ira çıkar ... lstanbullular daha rü ve tütün komisyonu azasından aıamıyacaklarmı anlıyan katiller bir gece hükdmeti aleyhine idi. Dünkü 

. d ) Hakkı Neıihi beye müracaat et- kadmm dairesine girerek tehditle para ıs- celsede mahkemece Norveçli 
zıya e para arını cumartesi, pa • teml§ler, verilmeyince elektrik telini söke· Stok Hansen isminde bı'r müte-

rt · b ·· 1 · b 1 tik. Mumaileyh Yunaoistandaki rek mutfağa kaçan kadmı orada boğınuı-za esı, perfem e gun erı oşa • hassas bu davaya ehli hibre ol:ı-
] • tütünlerin re-sim ve vergileri bak- lardır. Katiller dUn adIJyeye teaıım edil· -. 

tır ar.. mııterdlr. Çaldıkları mücevherlerle 700 lira· rak göıterilmiıtir. Bu zat tirkete 
_ Günde asgari 40 kumbara· kında fU malümatı verdi: dan bqka difer paralar hennz ele geçi- ısmarlanan gemi pilinlarının bu · 

- Yunanistanda Uıtllnlerdea alı- rııememııur. Katil Antuvan §imdi kafası- . kü kk" f 
dan ne kadar para çıkar?. nı dövmektedir. Birkaç gün evvel lstanbu- gün tera ıyati enniye ve 

_Vasati olarak bir kumbara- nan vergi ve resimler bizimkilere ıa gelen karıaı kendiaine dUn sabah sUtıU harbiyeye uygun olup olmadığını 
dan 20 lira çıktığinı farzedebili- niıbeten ağırdır. kakao geUnnlısc de kauı: tetkik edecektir. 
· ç k k Yunanistanın her tarafından - Bofaznndan hlçblr ıey inmiyor. lki Üçüncü davada, Fransız mü.· 

rız. ün ü e seriyet 15 liradan b gündür bir ~ey yemedim. Bunu da aı götUr! hilmatı harbiye •ı"rketı" tarafın-
k d u vergilerin azaltılmasi için te· dem13tlr Y 

yu arı ır. Çoğu da 25 - 30 lira · dan TDrkiye hükumeti aleyhine 
d şebbüsler yapılmııtı. Maamafih -----------arasın adır. &,alan kumbaralar· Komiinld:lerin muhakemesi idi. Bu davada ehli bibreye ha-

dan vasati olarak yirmiter lira bu teıebbüsler timdiye kadar vale edildi. Tarafeyn dört hefta 
çıkar. Yani günde İstanbul halkı müıbet netice vermemitlir. lıtanbul •iır ceza mahkeme· zarfında aralarında bir ehli bibre 
kumbaralarla 800 lira para birik· Yunanistanda iken görüttDğüm ıinde, dün bir kısım komUnistler tayin edemezlerse mahkeme A· 
tiriyor demektir .. Aynca kumba _ bazı ıevat bu t'tebbüslerle hakkındaki muhakemeye kapalı mistardam tecbizatı harbiye fab-

d ki h ld ld vergilerin azaltılmasına ugw raıa- c_elsede devam edilmictir. rikaaı müdürünü ehli hibre ola· 
raya atma ı arı a e e en pa· ., rak gösterecektı'r. · · ı· d l caklarını söyliyorlardı. Fakat be-ra getırıp tes ım e er er, tasarruf L Dı"&er davalar da fonlardı •. 

nim ya t w t tk'k t • imon kıralının muhakemeai • cüzdanlarına kaydettirirler .. Ta • P ıgım e ı • • gvre lü· Madam Linzler - Münir pata 
bii bunlarla beraber yekUn büa- tün vergi ve resimlerinin tenziline Limon kıralı Diyamandi efan- dayasa hakkında mahkeme seJi-
bütün kabarır.. kolay kolay imkin yoktur. dinin muhakemesine, dün adli· biyel kararı vermif, Lukas ismin· 

- Senede İstanbul halkının Çünkü bu Yergiler ve resimler yedeki ihtisas mahkemesinde de bir Fransızın etyaaıoın zap-

k d b. 'k · d" ... · . ... muhtelif şekilde tütün ameleıine devam edilmittir. tından dolayı Tllrkiye aleyhine 
ne a ar para ırı hr ıgını ög - h artıaı dava hUkdmetimiz lehı'ne 

k k b·ı 'd" ? ma alli belediyelere, bayır itle- DDnkn muhakemede bazı mil- .,. • renme a ı mı ır. .. neticelenmif, Mehmet Ati Beyin 
rine ve diğer birçok müessesata dafaa •ahitleri dinlenilm=ıtir. K d'J' b k 

Elden verilen paralar hariç 
927 senesinden sonra İstanbullu • 
ların kumbaralarından çıkan para 
bir milyon 600 bin lirayı müteca· 

· vizdir. 
- Şimdiye kadar satılan kum

baralar? .. 
- 19 bin be9 yüzle 20 bin a

rasında... Yani bu hesapça 928, 
929, 930, 931, 932 ıeneleri içinde 
20 bin kumbara sahibi beş senede 
bir buçuk milyon lira biriktirmiş· 
ler •.. Ayrıca elden verilen para 
da hariç •. 

- Elden tasarrufla beraber bu 
bet sene içinde toplanılan para 
ne kadar? .. 

- İstanbul tubeainde 927 se • 
nesinden aonra elden tuarrufla 
beraber umum tevdiat 3 milyon 
124 bin 393 liradır. 

Bet ıenede lıtanbullularm 
bu kadar para biriktirmesine de 
§Ükür ... 

Berat kandili 
Dün gece Berat kandiline rast 

geliyordu. Bu mlinasebetle ca. 
mileroe minareler geç vakte ka· 
dar elektrik ampullerile, elektrik 
olmıyan camilerde kandillerle 
donatılmııtır 

y re ı ıyona ... an asına harpten 
verilmiştir. Vergi ve resimlerden Gelecek celsede karar bildirile· evvel bırakbgı 3500 altın liranın 
bir kısmı inerse bu mlie11eaat cektir. iadesine karar verilmiştir. 

::~~;:~:~:~~::::~~== TerkOsUD-'devrr, -
ginin çok az indirilmesi ile, o da 
zorla yapılabilenecektir. 

lnhlsarJarın tevhidi 
Tütün müskirat ve tuz inhisar 

idarelerinin tevhit muamelesi 
933 senesi batında kimilen bit· 
miş olacaktır. 

Tevhit iti ile uğraşan komiı
yon, merkez Ankaraya nakledi· 
leceğine g6re yeni bir kadro 
hazırlamaktadır. Bu kadroda 
Istanbulda kalacak memurlar ile 
Ankaraya gidecek memurlar da 
teebit edilmektedir. 

Ankaraya gidectk memurlara 
Ankara zammı olarak ayrıca bir 
de zam yap1lacıktır. 

Bahkeslrde Uç temsll 
Cümburiyet gençler mahfeli 

izası dün Balıkesire bir seyahat 
tertip etmişlerdir. Bu ıeyabatte 
rençler temaşa grubu Balıkesir· 
de üç temsil verecektir. Seyahat 
cumartesiye kadar devam ede
cektir. 

Esaslar tamamen tesbit edilmiş, 
müzakerenin bir hafta sonra 

bitmesi takarrür etmiştir 
Belediye reisi Muhiddin beyle 

fen heyeti mildOrü Ziya beyin 
bir kaç gün zarfında terkos iti 
etrafında görütmek üzere Anka· 
raya gidecekleri haber verilmek
tedir. Terkosun belediyeye devri 
için 16 rün kalmıııır. 

• 
Istanbul belediyeıi ile T erkos 

tirketi arasında terkosu satın 
almak için yapılan mOzakerelere 
devam edilmektedir. 

Öğrendiğimize göre terkosu 
satın almak için icabeden esas
lar tamamile tesbit edilmiıtir. 
Müzakerenin bu hafta sonunda 
nihayetlencceği de anlatılmak
tadır. 

Müzakere bittikten sonra ka· 
rarlaıtırılacak eıaslar nafıa ve· 
kiletine g6nderilecektir. Vekl· 
letçc heyeti vekileve ıevkedile· 
cek olan bu eıas kat'ı tekilde 

i hazırlandıktan sonra belediyece 
aatıt muamelesi ikmal edile• 
cektir. 

Istanbul belediyesi terkos tir· 
kelini mübayaa için müzakerele
re devam ederken diğer taraf· 
tan da teşkilat için hazırlanmak
tadır. Verilen malumata göre 
31 kanunuevvel 1932 akşamı 
belediye tarfından devralınacak 
olan terkos şirketinin bu günkü 
teşkilatı aynen ipka edilecektir. 

Terkos şirketi ile belediye 
arasında tesisat masrafı için ay
rıca müzakereler de cereyan et• 
mektedir. Bu mDzakerelerde esas 
takdiri kıymet komisyonunun 
raporu olacaktır. 

Bu komisyonun tesisat için 
teıbit ede~~ği rakkam her ne 
olursa olsun belediye tarafından 
senede 100 bin lira verilmek 
ıuretile ödenecektir. 
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O.IMAllLI DIEVLE 
61.ÜRKllN ••• ~.__..--~~ 

Muharriri : Celil Nuri 
•Ittlb:ıs. natll, tercllme haklan mahfuzdur. 

Vaktile bir hazine değerdi, şimdi 
tek bir para etmiyor! 

Et.kiler alayım! 
Hayatta bana büyük bir zevk 

veren eski e§ya satın . almaktır: 

fendi, avam, işçi, U§ak mertebe· 
ıini atlıyan herkesin bir rütbesi 
olurdu, herkese, hemen herkese 
niıan verilirdi. Kitap, madalya, mangır, resim, 

seccade, kandil ve fener, 
enak, köhne gazete ve aa· 
ire. Bunun içindir ki Bedesteni 
Bitpazarını, Yükıek kaldırımı a: 
raaıra gezerim. Bir gün, Bedeı • 
tende, elime tık bir kilise ,am
danı geçti. 

- Ah! Bunun bir eıi daha ol
sa ... Dedim. Bedestenci: 

- .Olsa gerek, efendim, dedi. 
~endııile birlikte, dıtarda, bir 
v~r~n handaki unutulmu, depoya 
gıttık. Kocaman, battal bir ıan
dık. Meğer bu tandıkta, eskiler 
alay "') • d b' ım a emın e ıle modaıı çok-
tan geçen, hiçbir iıe yaramıyan 
n:sneler varmıı. Sandığı açtı. 1-
çınde ne gibi §eyler uyukluyor· 
muı? Tahmin buyurunuz ... Apar· 
tımanlann önünden geçip tene• 
ke teneke ıüprüntü, çöp toplı
yan ve onları arabasına yığan 
tanzifat amelesi gibi, bizim be
destenci efendi de o sandığa yüz
lerce, belki binden fazla nitan 
yığmıt: 

- Efendim, dedi, beşinci rüt
peden birinciye kadar ni,anlar .... 
Osmaniler, mecidiler, ıefkatler ! 
Vaktile para verdik; bunları al· 
dık. Şimdi geçici Amerikahlar 
hile bu nesnelere rağbet etmiyor
lar. Kuyumcubatı Haronaçi Efen· 
diyi milyoner eden niıanlar itte 
hep burada. Yahudi pek de kal
pazanmıı ha... Bunların üzerin· 
deki gümü§ yok derecesinde az. 
Zaten gümü§ de para etmiyor ki ! 
Borıada bir beyaz mecidiye kırk 
kağı~ kuruıa ... Yirmi bet mecidi
ye bır aarı liraya ... 

.... Evet! Bala rlitpesi ricalin
den Haronaçi efendi nitan müte· 
ahh"d' 'd' ı 1 1 ı. Milyonlar kazandı. 
Satbğı da !U ambard kü' fi . 'l'b' a enen 
cıcı ı ıcili eıyadır. b·· .. k d , uyu a am· 
lar oyuncağı. 

Çarşıdan çıktım T 
b. d" T · ramvaya 

m ım. . ~peb~ından ötede La-
la ef endının bırahaneain . . . e gıt-
tım. Bu zat hır (Tip) tir. Kraa 
boylu, azametli sakallı, kıpkırmı
zı suratlı ... Gören kendisine mey
haneci demez. O, vefat eden A
vusturya • Macaristan imparator· 
luğunun hariciye nazırı Von Ea.
renthal' e benzi yen, diplomab an
dıran biridir. Otuz be§ senelik bir 
hikaye anlattı. Ondan sonra ya
nımdan gitti. Ambarda kaynatan 
nişanlar gözümün önünden ayrıl
mıyor. Şöyle düıündüm: 

Hiç 4e uzak olmıyan bir ma
zide insanlar nevi nevi idiler. 
Nuıl, §İmdi, kasap dükkanları· 
nın camekanlarında 40 kuruta, 
50 ye, 60 ışa, 80 e, bir liraya çe· 
tit çeıit etler görüyorsak, o za
maıi da insanlar betinci, dördün
cü, üçüncü, ikinci, birinci, ali, a
liyülali sınıflarına ayrılmıtlardı. 
Vakıa, herkesin boynunda hangi 
maldan olduğunu gösterir yafta
sı yoktu. Lakin her maim nev'ini 
bildirir bir katalog her sene ba
sılır ve yirmi kuruta memurlara 
zorla satılırdı. Buna devlet sal· 
namesi derlerdi. 

Evet, hanımefendi ve beye· 

Rütbe... Nişan... Madalya .. 
G6ya bunlar iktidar, hiz -
met, kıdem mukabili alınacaktı. 
Fakat sonra it zıvanadan çıktı. 
Gazetelerin ilk sütunu, Abdülha
mit devrinde, memuriyet, rütbe, 
nişan, madalya tevcihatile başlar· 
dı. Taraf ve takribini bulmuş, bir 
nitan almışsınız. (Mehter) ıtlak 
olunur bir makule halk vardı. 
Bunlar sabık uıak, esbak seyis, 
lahik uşak ve arabacıların kaim
biraderleri, mazul odacı makule
si kimselerdi. Hepsinin köhne, 
berbat, lekeli, yağlı alaturka set
releri nazarı dikkati celbederdi. 
Bunlar müjdecilerdi. Birinin ni
p.n aldığını duyar duymaz, reçe
lin üzerine Ü!Üşen sinekler gibi 
koıarlardı. O talihli ada.m nere
de oturuyor? Erenköyünde, Ni
§antatında, Kınalıadada, Fatihte .. 
Hemen oraya hücum edip, dere
celerine göre, bir mecidiyeden 
bir liraya kadar bahşişlerini alır· 
lardı. 

Vali, nazır, sadrazamların a
ğaları nişan ve saire istihsalinde 
amil idiler. Bu kapı altı hasılatı 
rüşvetten sayılmazdı. 

Veren de, rütbe ve nişanı ge· 
li§İgüzel verirdi. lnhaları tetkik 
edici, tahkikat yapıcı bir komis· 
yon da yoktu. Bunun içindir ki 
bazı isabetsizliklere tesadüf edi
lirdi. Fıkra: Şam Tırablusundan 
mı, Lazıkiyeden mi, bilmem ne
reden, yüz yaşında bir şeyhi ls
tanbula davet etmişler. Kendisi 
çok izaz ve ikram görmü§. Gider· 
ken sormuşlar: 

- Yakınlarından kime rütbe 
istersin? 

- Ben öyle şey bilmem; de -
mi§. Nasıl olur? Padişah atıfet 
kesesini açmıf. Reddedilmez. lh· 
tiyarı ııkıştırmışlar. 

- Bir torunum var, öyleyse 
ona bir rütbe veriniz; demiş. 

- Nasıl bir rütbe şeyh efendi 
ilk rütbe, en küçük rütbe, başlan· 
gıç rütbesi kastedip bu manaya 
gelen arapça (ula) kelimesini 
sarf etmif. Derhal iradesi çıkmış. 
Meğer Suriyedeki torun, ula rica
linden olan bu arap uşağı kim
miı, bilir misiniz? Limanda bir 
kayıkçı .. O sahilde, bu hadise, 
senelerce Abdülhamit rejimi ile 
alayı mucip olmuştur. 
Nifa.D, rütbe hatta ve hatta ma.dal 
ya! Az_im miktarda memnuniyet, 
mesrurıyet, bahtiyarlık temin e
diyordu. Tebrik ve teşekkür tel
grafları yağıyor. Tebrik ziyaret • 
leri, bahşi!ler, hediyeler, ziya
fetler! Niıanlar ve rütbeler boy 
boydu. Birinden diğerine çıkmak 
yeni bir saadet temin ederdi. 

Sadrazam Pata seç vakit dai
reıine gelmif. Kapının önünde 
yedi, ıekiz efendi bekliyor .. Bun
lar kim? Bu ıaba.h gazetede isim
leri geçen yeni rütbe sahipleri. 
Paşa hazretlerini bundan dolayı 
eteklemiye gelmiıler. 

... Sultanahmet bahçesinde bir 
arap inliyordu. Bu zat Iraklı idi. 
Bir gün evvel ula ıanisi olmuştu. 

VAKiT 14 KAnunuevvel 1932 
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bu akşarndan itibareD 

da kırdırılan 20 r. Fran~ı~~~~:::-ı 1 Silin A\. Ku;;~ OPER 
J 

1 Sterlin 7CO - 1 Pez.cta 17,-ma aş ar 1 Onl ı r 213.- 1 Mark !iO 50 
r 1 Zulııtf 0 4 

eazı mütekaitlerin maaşlarım 
Eytam Bankasına kırdmp yolda
maya tabi o maksızın marttan 
sonraki maaşların kırdırılmasına 
da maliyenin müsaade etmekte 
olduğu görülüyor. 

Bu vaziyet her nekadar Ban· 
kanın ve mütek2itlerin menfaa
tine uygün ise de, hakikatte bir 
çok müşkülata sebep olacaktır. 

Mütekaitlerden bır ~ Bmının 
rubu maaşları haczedilm ş o!du· 
ğu halde bunu haber vermeden 
maaşlarmı kırdırmalan yiizünden 
gerek banka gerek maliye ala
caklılarına karşı mes'ul mevkiin
de kalacaklardır. Haczedilmış 
olan bir paranın verilmesine ka
nunen imban olamıyacağı ma
Jiimc!ur. 

Maaşlarını kırdıranlar~ rubu 
maaşlarının haczedilmiş olduğu
nu söylemedıkleti iç n banka 
onlara paralarım vermekte; ma
liye vekatetı tarafından da kim
lere haczın tatbik edildiğini bi· 
rer birer tahkik etmiye - filen -
imi< an olmadığı için maaşların 
kırdırıJmasma miisaade etmekte
dirler. Bir nevi anlaşamamazıak
tan ileri gelen bu vaziyetin do
ğurabileceği müşkülat üzer ne 
nazara dıkkati celp etmek ıçın 
bu fıkrayı yazı} oruz. 

ııınmıııuııınuıu nııııuımmıuınııu mıı 1ıınm11ımıırmuı111111mmnımnıı11nımmıuım 

Fakat memnun değil, mahzun. 
Kendisini tebrik ettim. Ah, efen
dim, dedi, tebrike değil, taziyete 
lay.kım. 

20 .irer 215,- .... -
20 f B ı lk 1 Pengii 32 -. e ç a 117,- 20 Ley 23,-
20 Orahml 24,- 211 Dinar Sn _ 
20 lsvlçre sıı:ı.- 1 
20 1.en 27.- ı ~el~~~ne~· cın:-

1 lori'I liS,- ı J\lccedlye 85,-
Cn Kuron Çek 12.1,- 1 Banknor 245,-
---- -----~~~~~-

Çek fiatlara (kap. sa. 16) 
Parıs 

1 ondra 
r\e\-York 
:\illan o 
Brüksel 
Atlna 
CeneHe 

Sofya 
Amıterdım 

12.06 
c 91 ~o 
0 .4:'1 ( 
1) 21 

3.40-
868'!-

2.4471 

6S.527S 
1.1727 

l"nğı 

Vi\ana 
Madrlt 
Bcrlln 
V...rşo\'3 

Peşe: 

flütreş 

flclgrat 
Mı skon 

Esham 

!S94-
4.04<;5 
5 7750 
1.9793 
4.1967 
3.~:-

:9.15i5 

349725 
1095 25 

~~-~---~----.~------~~ 
iş Raokası ıoıs ı Terkos 
Anadolu 24 30 (lmento Ar. 
Reji 8,10 Ün)'On Dey. 

Sir. flayrlye 14 so l Şark Dey. 
framv •Y 4.30 ltalya 

U. Sigorta !4,- ı Şark m. ceza 
nmontl ~3.50 Telefon 

32,40 
us 

24,'ı5 

2.~o 

2-

2.35 

istikrazlar Tahvıller 

lst. dahili !>6, 1 Elektrik 
"ark •'.yollan 4,80 Tramvay 10.25 
U.l\I u nhhlde 55. Tünel 4,'lO 

Gümrükler 5,60 1 Rıhtım 18,75 
Saydl mahl 4,' o Anadıılu 1 37 55 

Ba~d:st 4 50 ı Anadolu il 37,5 

Aşkeriye - A. !\Jiım-ssll 39,80 

Sinema11nda 
Büyük neşe saçan koPI 

96 No. lu 
MAHKÜ 

Sözlü ve şat kıla mevsııJJİD 
eğlenceli filmi 

Yarın aktamdan itibareO 

Asri sioemad~ 
Tarihi ispanyayı, yakıcı ibtJ1 

ask serenatlarını O 
RAMON NOVARB 
ve SUZY VERNO~ 

AŞIK Rahibe~ 
Fransızca sözü tilmi b•f ıf 

. ,ı 
lstanbul BelediY;,ı 
DarUlbedayi Şehir Tiy• 

Temsillerl : 

Bu Akşam 

saat 21, 30 da 

(üç saat' 
Opereti 

ISTAHBUL ~ 

-. ............................ 3perde27ta~lo 

r T A K v 1 M Yazan: 

~:ij~~t 
Çarşamba 

14 K. evet 
15 Şaban 

7,1!1 

16,41 
6,42 

Perşembe 
15 K. eve! 
16 Şaban 

7,18 

16,41 
6,43 

12,09 

Ekrem Reşit B. 1111 
Besteliyen: 

Cemal Re.it 8. 

Operetin son 

11111111 
hafta••' 

- Neden çelebi? 

dim. (Paşa) olmak istedim. Ama 

Gün do~uşu 
Gün ı atışı 

~abah namazı 

o~ıe namazı 
ikludı namazı 
Akş .m namazı 
Yası namazı 

tmsıl: 

l .',09 
14,29 
16,41 

18,20 
5,31 

küçük paşa, büyük paşa değil. Yılın geçen guolerl 348 

14.29 
16,41 

18,20 
S,31 
349 

- Vali paşaya hediyeler ver- ı 

Sadrazam buyurmuş ki taşralar - raı-mıııı.1:11·a.ıa .. 0
_·--·'

8 
_____ ıiııliı•7 ... 

T. A. T. I 
Bu Gece: Kadıköv Sür 

Tiyatrosunda d 

CANA VA v,ı 
Muazzam facia 3 perde. Y' . 
F.aruk Naf z B. SahnP~.,Y, 
Ertuğrul Sadettıo. Ayrıca: da, · Arabistanda öteki beriki 

paşa oluyor; bu unvanla köylüleri 
eziyorlar; mütegallibelik ediyor· 
lar. Vakıa bu zat taltife layıkmış. 
Lakin buna mirimiranlık vermi • 
yelim, ona muadil ula sanisi rüt
besini verelim. Öyle inha etmiş, 
öyle irade çıkını~. Hangisine ya -
nayım? Paşa olmadığıma mı, 

memlekette kepaze olacağıma 

mı, 500 lirama mı, çektiğim ziya· 
f etlere mi? .. 

.... Lakin bu haleti acip görme
yiniz. Başka diyarlarda da rütbe 
ve nişan merakı bir bula~ık ha.a
talık gibi. Mesela Fransada. Kır
mızı ıeritli nişan ... Bu nişan yağ
mur gibi yağıyor. Hele ecnebiler 
kayıtsız, şartsız bu atıfete konu
yorlar. Yerliler ise kırmızı kurde
layı alıncaya kadar biraz zahmet 
çekmektedirler. Bir Fransızın en 
büyük zevki kartının üzerine ni
şan hamili olduğunu kaydetmek
tir. 

.... Bedestenci bana dedi ki: 
- Bazıları berat ve fermanla· 

rı da birlikte satıyorlar. Eğer İtı· 

terseniz aize birçok vezir, bala, 
ula ve saire beratı takdim ede· 
yim. Bir çekme açtı. Bunlardan 
yirmi kadarını seçtim. 

- Ne vereceğiz? Dedim. 
- Beyefendi, cevabını verdi, 

bunların parası olur mu? Şimdi 
fener mukabili sizin 15 liranızı 
aldım. Bu evrakı perişan da be
nim hediyem olsun! 

Bir para, tek bir para etmiyen 
bu kağıtları aldım. Acaba bunla· 
rı istihsal için geçen devir insan
ları kaç ve kaç lira bahtiŞ ver 
mişlerdi. 

Celal Nuri 
Yarınki sayımnda · Baba 

Tabirle hapisanede bir 
mülakat. 

HAVA - Bugd; hava az buluUu olacak 
rtızgAr sakin csocektir. Dlln aıcaklık aza
mi 8, asgari 4 derece ve hava tazyikı da 
774 mlllmet.re idi. 

bir vodvil: Ateş ve Pet 
-----1 

Tramvayla araba çarP"ı 
lict-ek · Eminönü ı~ferıo' Y Rad)oda : ,ı 

.................... pan 1097 numaralı . vat~~ 
tSTANEUL - 18 den 18,45 e kadar aaz mail afendinin :dareıındekı l 

(StUdyo saz Jıeyeti), 18,45 ten 19 a kadar vay Galateda Necati bey ~ 
Taaarrut konferansı (Muhlla tbrahlm bey), desinde 307 ı numarala arab' /. 
10 dan 20 ye kadar orkestra, 20 den 20,30 b d ·ı 'ş "J 
a kadar lncl ve Nuran hanımlar, 20,30 dan çarpışmış, ara a evrı mı 'f.ı. 
21,so a kadar hafız Sadettin bey, 21,30 dan bacı Rifat ayağından Y8f'I' 
22,30 a kadar orkestra, ajans ve borsa ha- mıştır. R1tat hastaneye k/8 
beri, saat ayarı. mıştır. 

ımımnııınımımıııınıııınnıH11ıı mmınımıınHnnıuııınneınııDDnımı• ııımnunııınııunıımııımıııımnNDJ11mııı11U1nnınıımınıııınnH11111111 

Arıaı11n tek başına sakıni . ............................................................ ... 

Vasilden hili habe1 
yok, malları t~şındı 

Adada tek başına, bir eşeğile do'•!'' 
duran bu adamın son malı mülkil r 

k0''"'
1

..ı 
na kapanmıt, dı9anya çı lı ı6''"" Uzun zamandanberi Mermara

daki Hayırsız Adalardan birinde 
oturan Vasil ismindeki ihtiyarın 
ortadan kaybolmasına ait tabki· 
kat devam etmektedir. ihtiyarın 
ne olduğu belli değildir. 

Mütemmim malumata göre, 
altmış yaşmda bulunan Andon 
oğlu V asil, bu ıssız adada kırk 
senedenberi yalnız batına otur· 
maktadır. Orada eski zamandan 
kalma bir saray harabesinin yı
kık bir odasını mümkün olduğu 
kadar muntazam bir hale getir· 
miş, bu odaya yerleşmiştir. 

Meşrutiyet devrinde lstanbul 
sokaklarında dolaşan köpekler 
bu adaya sürlllmilılerdi. Aç ka
lan hayvanlarla bir bayii müca· 
deleye mecbur kalan V asiJ, bu· 
na rağmen adadan ayrıJmamıı, 

köpekler ölünceye kadar, oduı-

hr. Bu köpeklerden bir 
1

1
,,,.r 

beslemiştir. Bunların y•~'" oı•~' 
dan üç k8pek, adada b11111

: ;tıdld 
Y•zoı~tadır. Vasil, dün de etirile 

gibi, civar adalardıP ~ k 90 
koyun ve keçileri otlat•'~aİı•" 
lerini sağarak, burada pa · 

. . y 1 ilerle1 . 
temin etmııtar. af d' 

· · keD adayı dolaımak ıçıa . tir• 
bir de eşek tedarik etlD•f .1 

Adadaki bay~aalar, Va••, 
tadan kaybo)uoce, Bura-•' 
sına götOrOllDOftOr. KoJOD 
keçiler sahiplerine teılillld 
. . ·v ·ı· Heybeliada • 

mııtır. aaı ın T 
111

, 
kasap yanında çahıan ° ~·1 
miode bir kardeşi vardır. dı 

V ·1 •t ol çııı olarak, ası e aı . 
anlaşılan ıeyleri, kardeıı 
cakbr. 



Sfenks konuştu! 1 
ra'nıa lo• Ronsaaı ı 52 

Yavaıça: 
Türkçeye çeviren: P•hemettln A Ar~ 

raJ - Elveda, dedi, ben ki, ta bu
t' •ra l<adar aenin için gelmiı· 
. lllı1 ve ne 111ea' uttUQı ! Bir fenalık 
lf em· · 1llta 1tlım. Fakat hayatımda yer 
thn n tek erkeğe bütün ıamimiye· 

I~ İlirafta buJqqacaktım. Ne 
'111cut1J hayal! Bu vaziyette ağla
~k bile giilürJÇ sayılır. TıMvvur 
;. ebilir miydim ki hiç ıevmedi-

lftld ve ıevemiyeceğim o becJbaht a a- L• ' -... uızım aramıza ıirip aşkımı· 
~~ı . 

" meııne sebep ol,µn ! 
d .. Hila a1•k.ta, yüJiinü parka 
~ıru ~ev .. i~miı, dur"'yordq, Ro .. 
il rt,. bılegınj bır~kmaJllıttı. Bir-
tııbıre Roberı. pnu çıgl~ kc:>lla· 

'!11dan tuttu, ~endiıine doiru çek
~' kucakladı. GözlerinilJ ivine ha
••-" ~dıuıca bağırcli: 
-. Alba, ıitmeyinİJ ! Rica edi

YOl'UJn ! 
J\Jba ·b· · ..1· R h · Jc canaıa gı ı ı1o1f· o ertım 

olları araarnda kımıldamadan 
~tıruyordu. fııdtl•rcaıına ıöyleni~ 
tordu: 

._ Gitmeliyim, gitmeliyim. 6ıı· 
aiı; de benden iyi bilirorau11111: ! 
onra. d;lha yavaş bir ıesle iJj· 

\l - Sadık arklld1tttıqızın hatırı 
il •.•• 

lloaertı, inler gibi bir sayha fır· 
lub. Alba acı 4GJ ıarar etti : 

- Ona Aıap 9ek jrm@yiniz ! 
. koberts, dinlemiyordu, kadına 
'>lÇe '•ldJ.flPI§tJ, .\lg,pın başı o~ 
euZ11ftt diitınüttii, Ağız ıiııı:a gi'! 
~0nuıuyorlardı, Robertı lnı ka· 
t' "hıl.ı"'nda dtTran bu dudllkla· 

~ ö~R;'ik içio ll•ndiııni pek 
~I çlilkle zaptedebiliypr~u. tliıle. 

e Ülnltaiaee 1nü~d~h~ ediyordu, 
lu eınada Alha gHzlerl kapalı 
l.e11dtıindeil '""''' hir halde lfth 
.. ldaaıyordu ı 
l .. - Edi, çok btdltahtım. , . Sepi 
•1' -..inrunı ! 

Eski aaa•et ri•le•lnln hat dön~ 
~firüoü d•ki1'ılarını J'•t.,...lardı, 
t4, ıölün dyrgun ıularım, ne b~r 
~ gtikün yıldıil.lırmı ıöı•müygr· 

dı. 

F &kat Y&Vat Y&Yat Rohertı, o• 
~kolları arasından sıyrıldı. 41· 

bitkin bir ıesle: 
>.. Htıyır, hayır .. , Daha ... di-

cf\I. 
». ......_ Alba, dikkat edelim. Ya 1'i•i 
•en olurıtt? 
ı.:~ Yarın akıaııı ttlcr•r biribiri• 
~ görmeliyiz. 
Stçlarını alelacele düzeltti: 
~bwta; . 

"-ı Çabuk yürü, burada çok .... 
41\a ıarar etti: 

...... "": Yarın alqam burada, ayni 
...._ • ••. Vadodiyor muıun7 

IC ı.,,, .. 
..._~Ubedın çıktılar, taraıay• s;: lcin acele ettiler. Tanı 
--.ı.,_~r •trdivenlorin ilk bata .. 

-.rnıda Robortt ya•aeçaı 
._, ••ada artık ayrılalım. 5erı 
"'o~~'" vık, ben avlu tarafınclal\ 

" •ra ılrerlm. 
Ued' ı. 

Y&n ve Madım dö Nosaleale bir
likte merdiv~nlerden doiru tııra
ıaya çıkan Roberts: 

- HttY, f redi. • , Sen de mi ha
va alnıala çıktın, doatum? 

Diye batırdı ... 
Ayni lik'lYl tıvırlı, Madanı dö 

Nogales de ilave etti: 

- HılrikAten aalon ,ok sıcak 
bu f QMlrottan aonra dınıöriim· 
den, h•va almak için beni ballÇe· 
ye çıkartmasuu ri~ @tmi,tim. 

- Öyle ise epeyı;ı hava alnııt· 
ıınızdır, Madam, ... Cünkü mijte· 
madiyen valf ve taıııo havillumı 
burAdan dipJeıgekt,: icjiıp. 

Rob,rh, dttrh-l rnuhaverenin 
çereyapınr deiittirıneğe çalııtı: 

- Hep beraber, ıidw Jijyle bi· 
rer a.oğyk viıki iÇ1ttk ne derainiz? 

Roberts onları ıürüklerceıine 

büfeye doğru aıötürdü, Adet• aor~ 
larcaıırıll vis~i ikram ""iyordu, 
Birdenbire binba,ı Stedi görÜ\1 
gönnesı 

=- Amıl\ ıaiıiın, ıölün nJıilin· 
de, ıaıhkta bir ıu 1ılını ıördük . 

Diyer1k ltıclin YtmnA d@iru 
ıitmıie batl•dı, 

NlkolıQnla M•dam dö Nctaı•lt• 
baıhata kal111ıtl&Fd1. Nlkolıon aa~ 
yet ·~'kin bir tavırla: 

- Si~inle ba§başa k§lmık fır· 

IA\lan pek nadir zühür ediygr, 
MAdım1 

- Böyle bir fırsatın suhurunq 
hiç kimsenin lıtemem"ıi llzı111dır. 
MihrAcfmtn ıırı1md• olan biten 
her t•T ıOnil ıünüpe alhıınn ku" 
lağına yaYJh;vgr. 

- Hatta Robertale olan muha• 
verelerini• hile, delll 1111? 

- Tabii, bilhuıa onlar ••. Fa
kıat arkadtLtınızı ıl• beıtcltrı claha 
iyi &illralabı. Nlkolfo11 ... Rohertt 
8yle ltfr ada111clır ki, kal\lıdp lca .. 
praınr birlıine kartı kapadı mı a• 
nahlarını bulmak isin parmağını 
bile kımılclatmA7.. 

••baıııq ıUIUtU Nlkolaonu bUı· 
bUtUp tıtırttı. lı\lhza mı edl1or" 
pu? ô '1~ işi ıak,ya vurınak içiq 
gayret etti: 

- Haydi, cenım.... Arkada .. 
ıım hı1'h1ıldo ma-ziyi diriltmok i .. 
gin elinden ıeleni ya.,malrtan gc· 
ri kalmıyor! 

- Taınanıeıı alcl•nıyorıunuz. 
Nikolıon gözlerinde Li,.denbir«t 

parlıyaıt aevlncıl ill•HY ... ••ll. 
Alba bira• durdulıtıu' aon .. ıff· 

süne devam ettir 

_ Yani beni tekrar hendetme• 
I• çalıımadı iddiaıında da bu· 
luna111am; ••• erkeklerin hepıi· 
nln blrlhirlne bensedikleripi o ka
dar iyi blllyorum kl. .. 

Nlkolıonun gözlerinde parhyan 
sevinç ıtılr bird~nbire söndü. 

- Alba, beni dlnleylniz... Si· 
•inle behemehal konutmam li· 
•rm .... Buracla hlzl mütemadi· 
yen rahataıs edecekler ... Benim .. 
le heraher dıtarı ıellr miıini•? 

4111a, eıniyormuı ılbl yaparak 
Nlkoltonun ıBıünU yarıda kelli ı 

..... Hayır, blras l:tqım alrıyor. 
Avda o kadar yoruldum Jel ••. 

-- O halde yann ••• 
ı... Colc a~ lcal1111ılarch. Baıamak• 
ı-._: ~ bqı11dan Jıa.anlrlda bir 
• , 1°11111, dudaklarında ıi· <O•fHJIJP vor) 

tci, t 1•-ıcır hlr adam gözülonU§• -·--••••" ""'' '""'ı ı--·...,, --· ....._ --··••• 
~ı.. ara.ada hir &f•lı hlr yuJcarı 
~-- hu erlcelı •ler onlan11 ha· 
~-:!_ llPlllemiı olıaydr herhal• 
L:. ~-. •ar dönerelr ıe•lntisine 
-...... ... ecelctl. 

.A...... xxı 
-~ kasmaia nldt ltulanıı· 

Vata• 1•1111• tep••k detll, 
levsl yal111• lla)'••lı dettJ, 
Yetil mali almalı serek 1 
Yeril m•lt almak gerek 1 

Mlllt lkll•t .,. ta•nuf ...... , ... 
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• 
intihap 

Istanbul muhtarları 
intihabatı yarın 
akşam başhyor 
lstanbulda muhtar intihabah 

yarın akşa~ bathyacakhr. lnti
hıb•t IY ıPınma kadar bitirile
c'"' kinunıınin_in biri11derı itiba
ren yeni muhtarlar çalışmıya 

l>atlayacaklardır, Çümhuriyet 
Halk Fırkaaı semt ocakl~rmda 
f'Ja toplanarAk muhtar narnıet
lerini t es bit eJlec@k IHdir. 

& && - as= 

Bir italyarı amira)ı 
ı:su 

Ça•ı•fııı vı f•ııiı; Türki
yeyi tetkik• geldi 

Umumi harp senesinde ltaly~, 
Gliypdi harp krnvazijrü aJQİ· 
ralı sinyor Goidopihnı~I ıehrillli· 
H gelmiıtir. Mumaileyh şimdiki 
halde 1ıazete muhurlrliğl etmek
tedir. 

Dllp 8İnyor GoicJg iJe ~örüı~n 
bir mybarririmiı.e mqmaileyb 
u ftaaiz ve çJrtıftaı Türkiyeyi 
tetkike geldiğini ve Ankarayı 
fideeejini .. ı6ylemi,tir. 

Tııtdelen suyu 
Bolediyo kimyagerlerinden bir 

kaçı Taıdelen suyunun menba
mdı tetki~ıt yapmJktadırlıu. 
Bu m@nb1111 etr1f ında dijor 
bHı menbılArdıP çıkan •uhu
daıı Qümpne ttlacıkluı 11ibi T11 
clelın mtPbatPdau dıhı fıılta 
su almması çarelerini de tetkik 
e.deceklerdir, Di~er küçük m~n· 
l>alardan ahnan suların hassala-
rı Tpşdelon suy\mun ha11J2'Sıgı 
haiz bulundukhm tahlil netiçı
sinde anlaşılırsa bu menbalar
Öın çıkan ıular do Taıdelenle 
karııtmlaca\< t ı r, 

• 
Hırııı, f11kat cl.U mi? 
Dolıpdortdo 129 numaralı ev· 

do oturan Tnkfor arka11ndı odun 
yUkD ile ı•ce yınaı Dolıpdıre 
çıddeainden ıeçcrken bılc;l ta
rafından wörlUmUf, tUpho 011rine 
çovrilmiılir. Tılcfor çovrihnt1inc 
k11m11, bıkci Hacının rartlıtJna 
ıaralmııtır. 

Bu v11ivet llıeriaı Haca hava· 
1• iki el ıt•ı etmJt, pollller ye· 
tltmlf, TıldoJu yakalamıtlırchr. 
Tahkikat yepınca odunlarıa Pın-
galtadıki Çinili bımımdan çalın
dıjı anlaşılmıştır. Takfor yolda 
cinnet allimigöst ordiiinden tıb
bı ıtdliye aGnderilmittir. 

Ahmet Ihsan Beyin 
hediyesi 

Ordu meb'uıu Ahmet Ihsan 
Bey Haraşo ismlle tercllrne ve 
neşretmiş olduğu romandan 200 
kitabı Ordu beledlyulne su it· 
Jerine yardım olmalc üzere hedi
ye etmltlir. 

GU.mrUk mRtehassısı 
Gümrük mUtoba11ası olarak 

davet edilen M. Volfild dünden 
itibaron JÜ"'rUk idanıindeki 
İfİQo bathımııtır • 

Mumaileyh gümrükler hakkın
da tetkikat yap•cak ve bu tet
kikahnı bir .ıenede ikmal ede· 
cektir. 

M. V 0 1fild evvelce Preıuvay, 
Ekvatör ve Eo!ivyild• a0111rük 
teıl&ilih yaptsğı için fıkirleriudep 
pek çok istıf adı ediloceti ıın• 
nolunmaktadır. 
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- istersen, bekJiyeceğin müd
detçe boş kalmaman için, sana 
bir referans vereyim, ( .... ) tü

tün kumpgpyası müdürü dostum
dur, ona müracaat et, sana bir 
iş versin. 

Kendisine tekrar teşekkür et

tim. Çarıı111ba ıünP gidiyormuı, 
O gün teşyi için vapura gidece
ğiıp, mektqby da haıırl@vıp hı
na verecek. Ayrıca müdüre te
!efonlıt "'Y• ıahaan d• ıöyli}'e· 
ceğlni vadetti. 

Eh Turan, nihayet beklediğin 
gPn geliyor. Bu şehrin bozuk 
k"ldırımhuım olsa olu daha bir 
kaç IY çiiniyecttkıin. 

1 temmuz 

Bu akı~m yeJP@kten ıonri\ 
otuıurkon annem bana bermutat 
itimden bahsetti. Mubarek ka· 
dsn tahıile devam tarafını da 
hiç dOJOnqıUyor. Oalit>a iş ban
kasına müracaşt etmi~ ve mü
dUr kendi•ini yolyyle bat\ı birıı 
dı Rlıyl• ıtl•tmıı. Annem buiı 
dan ılnirlen111it srlrUnUyor. Bana 
dedi ki: 

- Tur•n , g0rllyor mu•un ? 
Senin Amerikahlşrla faıla dü
fÜp kalkman etrafta iyi teair 
bsrıkmımıı i bilbaısa bcabam da 
tanıyanlar senin adını duyunca 
dudak bOkllyorlar. 

Ben daha akşam Uıtü 0Qktor 
Vud\I geçjrmiı ve tıvsiye mek
tubunu ~ebinıt yerleıtirmi§tim. 

' 1-GUlerck: 
- Anne, seQ üıülme, dedim. 

Ben ( .... ) tirketinde k~ndi111e 

i~ bulmu~ı iibiyim i iki üç iÜP 
ıonra SRPft haberini ıetiririm. 
&tekinin bcri"iPio hıklnmcl• ıöy
lediklori~e 1ı•linç~. u~urı111ıd~ 
bilt doğıl, Fal<ıt berl.esm dedı 
kodusu aoni ned~n bıı kadar 
alakadar ediyo? Nihayet sen\p 
hocaların da Amerikah deiil 
midir? 

Annem yutkundu, dopu dü
rüıt cıv-p vırımedi. 

Bir ılhU dar kafahnm lafına 
kulak asıp keyfinti bozacak halde 
değilim. 

PugUn Doktor Vudun biadiii 
vapur limandın ~ılnp ıyrıhrken 
ark111ndan uzun 111un bttktım, 
kalbimin onun peıince ıiiılllüp 
srittitini hisaetti111. 

Benl111 de bu güzel günüm 
gelecek. O zaman ardıma dönilp 
bu şehre bakmıyacağım bile. 

J temmuz 

Üç dört iUnli tam bir iıtira
htıtle ıeçirdim. Sıbahları geç 
kalktım, evin banyoıuqdan deni
ıe girdim, akıamları knçnk san
dahmııa biner-:k kürek çektim. 
Nihayet hafta başında kuaıpan· 
yaya müracaat ettim. Müdür na
zik vt ıeki bir Amerikıiı. Dok
tor vudun mektqbuyle beni iyi 
kabul etti. Bana altmış lira mıt· 

aşla tercüme ve mektup işler' 
verdi. 

- Hemen baılarm11mıı ? 
Diye ıordu. Doğrueu ben bu 

lalil için tam bir· iı\'rahat ve 
tenbcllik projeai çiımiıtim. 

- Ufak tefek İf erim var. 
Mahzur ~oksa, aynı on be9inde 
başlayabilir miyim? 

Dedim. 
- Pckii ıeldiğiniz ıün beni 

tıkrar aörünüı. 
Dedi. 
Bu heın muvaldcıt, hem de 

benim tHa•vurlarıma g8re par
lak bir vaziyet deiil ama, iyl bir 

Savıfa 5 

Kolec dıplomasmm insana ne 
çabuk muv~ffakıyet teqıjn ettiği 
hakkında kMi bir fikir verebilir. 

Eve dönünce b\IPU hepsine 
haber verdim, çok ~evindiler. işe 
başlamak için önümde on gün 
daha var; bu fırsattan istifade 
etmehvim 

13 tepımuz 
Dün epeyce keyifli~dim. Hiç 

i.mıt etmezken Ayşeye tesadüf 
ettim. Artık fu1atı kafıramaz
dım, hemen ıelim verdıı:n; yü• 
ıi.\nden hafif bi., p@nbelik uça
rak ba§ıyle mukabele elti. 

Fakat akşam üstü Fethiden 
öğrendim ki dah!l benim iımiıni 
bile bilmiyormuş. Fethi ona ıc
ne balazadeıinin evinde rHgel
mif, ders çahııyorlarmıı. Bir 
aralık bizim F cthi ona benden 
babaetmiı ve tamtmak için 
epeyce tarif etmiy~ mecbur kJ.1-
mıı. Dünkü teıadUfümüıde utık 
ıüpheıi lcalmamı,hr aanmm. Pu 
kızlar DArUlmuallimaha dlrt du
varı arasında mahpuı aibi 1111-
yorlar ıalUta. Kihıattan babfr· 
leri yok. Inaanın kar111aııda ~ı
zarıp bozanyorler. Halbuki me
selA kıı kolecinin talebeti ne 
canh feyler! TUrk tetbiyqiyle 
Aıı1orikan terhiyt1i ıra11ada 
TUrlciye ile Atnerika ar1111cia· 
ki kadar fark vır. 

itin tuhafı 1\1 ki ben bu Ay· 
ıe luıan karıııtnda adehı htye
canlandığımı hlsıediyorum. Bili-
yonım ki fikir ~t viyelerimiı mü
aavi değil. Fakat btnim neme 
liıı~; evleneçek deiilim y~ ! 
Makıadım boşça .Gir yız aace
ra••· 

Zaten bQ macer11lınn 1Jir4'z 
ciddiçesiaçlen ajzım yandı. FA
kat ıimdi Rozalindi de affettim. 
Proftsör All~n her ıaqıan derdi: 

"Affetmek insanhim en bil
yük meziyçtidir," 

Hakikaten öyle aına galibı 
her ıaman deiil ! Meıelj beniqı 
muv"ffakiyetimi ce~c:miyen, hak· 
lumc;l;ı tUrlü tUrlü ho.ıeyanlır 
ıöyUyen o b•yinaiıleri •ffetmi· 
yeeeğim. 

Bugün bu çinsten beai ço~ 
ıinirlend iren bir, dıhtt d<>ir\ılU 
iki hadiıe oldu, T rımva)'dı ıi· 
derken raati,lcliiim bir llrka• 
dailil lnıiliıce görQtD1orduk. 
Hem de biraı neııli oJduj11muı 
için gıliba yükack sesle kCJn~ 
ıuyorduk. Apt•l bil~tçi biıo •·v ı· 
tandıt Türkçe konuş 1.. lıvbuını 
göıtormoı mi 1 Mendebur bcrifi11 
bu küetıhlığı lcanınn ltpeme çı· 
kıudı; ona ağzımı açırkeu bık· 
hm ki etr.ftı da bu uıık paP 
ç..amın ıibniyetinde olıplar ,.,. 
Münaka~ayı kabul etıııık bir 
ıkandal çıkumak domokti. laı· 
dıma hepsini lnıiliıco kalıylayı· 
rak tramvaydan atladııu, 

Bu na biçirıı mcmlokıt, at: bi
çim ıH1niyel 1 fo1111 k0Pu1mı11n· 
da bile ıor bcat olnııdıldı.- ıon· 
ra yerin dibine bitısn böyJo vı· 
tandaşhk. 

Bu yetitmiyormuı ıibi ıvı 
iC\İoce bir mektup buldum, üa
tündeki antctttn ınlıdım ki .. Tu· 
ran,, kulübünün müraçıabma 
verdiği cevaptır. içinde: 

" Hakkımzd4lki tıbkikıtımıza 
nazaran idare beyetimiı mcafi 
bir kanaate v11ıl olmuı ve mU
rftcaa\ımım reddine kırar ver
m'ştir. ,. 

Doailiyordu • 
r Devamı varJ 
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Kadın ve harp ! Sun-yat-sen Her şeyde kürk ! 
Kadınlar her şeye rağmen, harbin or

tadan kalkacağı kanaatindedirler .• 
Dünyanın her tarafında, ka

dınlar, bundan sonra harp olma
ması için, güçleri yettiği kadar, 

ni bir harb<· ruhi. bedeni ve iktıaadi 
noktalardan mütehammil değildir. 
Şimdi "Harp, harp! Harp isteriz!,, 
diye bağıracak kiileler yoktur. in -
sanlar, güçlükle yaşıyorlar. Onlara 
ölmc.=lı:, daha güç gelecektir. 1914 Be· 

nesinde büyük harbi yapan insanlar, 
bafka bir devrin adamları idiler. Re
fah içinde YatJıyorlardı. işsizlik, i8 · 
tikbal endi~esi nedir bilmiyorlardı. 

Onlar, harbi daha çabuk ue mes'ut 
bir neticeyle bitirmek i8tiyorlar, son
ra gene memleketlerine dönerek, iş· 
lerilc, güçlerile meşgul olabilecekle
rini zannfdiyorlardı. Netice, bal}ka 
türlü çıktı. Şimdi, insanlar büyük 
harpten kafi dcreeedc ders almış 

bulunuyorlar. Büyük harp neticesin . 
de, kadınların uğradığı felaket de 
çok büyüktür. Bvı·clce, İ!Ji günler gü
ren kadınlar, büyük lıarpten sonra se 
!alete dü~tüler. Bu kadınlar. yorgun, 
arguı, geçinmek için görmeyi kabul 
ettikleri işleri, lrizmı geldiği gibi ya· 
pabilecek kuvveti, kendilerinde bula · 
madılar. Fakat, lıer türlü zahmete, 
me.!Jekkate çaresiz katlandılar. üzün
tü, insanı gençleştirnıiyor, kuvvetlen
dirmiyor. Bilcikie ... ,, 

Netice itibarile, dünyada öyle 
kolay kolay yeni bir harp çıka • 
mıyacağı ve bugünkü mütekamil 

Barok h•rbe ham b•kıcı 
ol•nlk ı,tlr•k ed•n bir kadın dütünüt ve duyuf tarzı, inıanları 

harbin fena bir ıey olduiu neti .. 
çallfryorlar. Bir taraftan yeni bir ceıine vardırdığı, anc~ hakaız 
dünya harbinden kaçınmak im • bir taarruz üzerine tedafüi vazi • 
kanıız olduğu, çünkü büyük harp yette bir harbin, mevcudiyeti mu· 
neticeıinde bazı devletlerin di- hafaza için zaruri görülebileceği, 
ierleri tarafından haksızlığa uğ fakat ihtilafların ıulhen halli için 
ratıldığı ve bu arada meıela Al · tetebbüslerin böyle bir harbe de 
manyanın, kolunu lnpırdatamıya· meydan vermiyeceği kanaatini 
cak vaziyete ıetirildiği ileri ıü· kaydederek, ıözlerini şöyle bitiri· 
rülmeıine raimen, vaziyet ne o • yor: 
lur:ıa olıun, artık her devletin "Bütiin insanların hüsnüniyetle ha 
bir anlatma ve ıulh ıiyueti taki· reket etmeleri, menfur harbi ortadan 
bine mecbur olduiu esasına isti· kaldıracaktır. insanlar, artık biribir
nat ediliyor. Bilba1aa Fransa ve lerile kardeşçe geçinecekler ve me.n • 
diğer bazı devletlerin devamlı sup oldukları devletler de, olur olmaz 

·ı· hl sebeplerle kan dökülmesini temine surette ıı a anmaları da har 
1 "" üt' l P gayret eedeeeeklerdir.,, 

o acagı m a eaımı doğru ıöate • ı--;===========:;--
recek mahiyette sayılmıyor. Ne 1 Sıhhat ve Güze11ik 1 
de olsa, bütün devletlerin ihtilaf- . 
lan ıulhen halle, timdi eskiainden Zayıflamak için ... 
daha ziyade kolaylıkla yam.ta- Fazla şiımat olduğundan ıiki· 
cakları, büyük harbin acı netice.. yet eden bazı kadınlar, zayıfla-
1eri, daha unutulmadıiı ve her mak için aç kalmayı bir çare 

olarak dOıOnür ve bunu bir usul 
halde yakm bir zamanda unutu- olarak tatbike kalkıtırlar. 
lamıyacağı dütünceai, umumiyet 

86 
8~, çolc yanlıı bir düıünliftür. 

itibarile daha ziyade benimıenili-
1 

V ~ Y•P•akla, sıhhi vaıivet· 
yor. Sulh idealinin yerine harbi t"nc te~Hlceye dütürmOt olur· 
ıeçirmemek için, dünyanın her ar.I . erçı bam yemekleri yeme• 
tarafında var kuvvetlerile çalı • :kt"· ~eya az yemeleri, iste· 1 f:krandı temin için bir derece 
pnlar, neticeden çok ümitli görü· ye a ar faydalı 0 • L·l· d 

b d •&".>I ırse e 
nüyorlar. Bu çahtmada, yukarda unu • doktora danıımadan 
itaret ettiğimiz gibi, kadınların yapmamahdırlar. 
büyük hiuesi var. Diğer taraftan fazla yorulnıa-

dan rürilmek, bundan baıka 
Hatta, geçen haftalardaki ka· massaı yaphrmak, faydalıdır 

dın aayıfalarından birinde, ka· Her halde zayıflamak makaadil~ 
dınların ıulh ıayeai için çalı,ma· aç kalmak, kat'i surette çekinil
ları Nobel enltitüliinün Cenevre· mesi la 7ım 9'P

1
"" bir ~P,·rtır. 

deki beynehnilel kadın te,kilitı 
reisliğine ıönderdiği bir takdir 
telgrafile, teıvik ıördüğünü yaz· 
mıftık. Erkekler de, kadınların 
bu husustaki faaliyetini çok mem 
nuniyetle takviye etmeyi gözeti • 

parlar. 
Büyük bir Avusturya ıazete· 

sinin açtıiı ankete cevap veren 
münevver bir genç kadın, Lize 
F rit 1- hahi.te ıunları yuıyor: 

"Bls, tlMfler artık niçia harp iate
ırtigorıut çlinkii, bugünkü naU, ,,.. 

Sark kadınları 
Şark kadınlarının Şarkın her 

tarafında uyandıklarana itaret 
olan hareketler göze çarpıyor. 

Şark kadınlara kongresinin 
müteşebbislerinden Nur Haınacla 
H. , Tahranda verdij'i bir kon
feransta Şark kadınJarının tarak
ki ve inkitaf yolunda birle4er•k 
ve anJaşarak çahtmaları Jüzum~· 
na işaret etmif, erkeklerle mu· 
aavi faaliyet sarfı için gayret 
ghtermeieri JUım aeldijı01 söy· 
lemııtir. 

Çinin erl miinevver 
ve iradeli kadını ! 
Son hafta içerisinde, Çin kadınlığı 

terakki re tekamül yolunda yeni bir 
muvalf akiyet elde etti. Çinli erkek
lerin birden fazla kadın almaları, neş
rolunan medeeni kanunla yasak edil
di. Evvelce Çinlilerde boşanmak yok
tu. Halbuki, şimdi Çinli kadınlar, ko
caları üzer/erine ortak getirmiye te
şebbüs ettiği gibi, derhal mahkemeye 
giderek dava açabilecek, boşanma ka
rarı alacaklardır. Hatta. kanunun 
neşrinden evvel birden fazla kadınla 

evlenmiş bulunan erkeklerin karıla · 
rı bile, bu sebepten boşanma isteğin
de bulunabilecekltrdir. 

Çin erkeklerüe bu suretle müsavi 
dereceye gelmeleri için, Çinin mü
nevver kadınları senelerdenberi 
uğraşıyorlardı. Bilhassa son on sene 
içerisindeki mücadele, çok lıararetli 

olmutJtur. Bu yolda yılmadan çalışan 
kadınların bafında bulunan kadın, bü
tün dünyaca tanınmıştır. Bu vesile 
ile bu hafta kendisinin hayatından 

bahsediyoruz: 
Madam Sun - Yat - Sen, Çi

nin ilk cümhur reiıi Sun - Yat • 
Senin ikinci karısıdır. Kocaıı, 
memleketindeki uyuşukluğu gi· 
dermek, Çini ecnebi esaretinden 
kurtarmak, hakiki manaıile müı· 
takil bir hale getirmek, her ıaha· 
da medenileştirmek ıçın çetin 
mücadeleler yapmıf, memleketin· 
de büyük bir ıılahatçı rolü oyna• 
mıttır. Karıaı, onun bu mücadele· 
sini içten benimsemiş, her sabada 
kendiıine yardımcı olmuf, bu ar- · 

da politika itlerine de koca 

Kadınlar, bu kış 1812 deki Napol 
yon ordusunu hatırlat ı yor .•. 

Son moda kap ve ceketler, bUtGn kadınlaren 

Büyük bir Alman moda mec· ı bileği örten kısımlaı ma, iık 
muası, son moda cereyanlarından lerir. toka yerlerine, çantal 

ba~ıederken, f~Yl~ diyor: . 1 üstlerine de kürk ilave edildiiİ 
Bu kış mevsımı, "tam manasıle luyor. Son hafta içerainde, f& 

bir kürk mevsimi oluyor. Sanki bü • l d k nulımaı t "'b 1 . .. ara a o ı ecru e o 
tün kadınlar, 1812 senesınden mülhem 
oluyorlar. 120 sen~ evvel Napol~o~ or ~uştur. Anlaşılan, vmevsim il~J 
dusu, baştan aşagı kürklere burune· dıkçe, havalar sogudukça ~ 
rek, Moskovaya doğru sefere çıkmış· 
tı. Fakat, bu sefer öyle bir sefer 
düşünülemez tabii. Hele zamanımızın 
harpten nefret eden. erkeklere de 
ıulhü aevdirmi11e çalıfan kadınları

nın böyle bir 1Jey aklından bile geç • 
mez. Onlar, 1812 dekiNapolyon ordu
sunun halini, Avrupa sokaklarında 
göz önline getirmelli WIL#lir~r-
dir ! ,, Zarif Uç eldiven 

Bu ıuretle kadınların bu sene modası daha ıamil bir tarzda f~ 
her tarafta kürke karşı göıterdi- tutuyor. Fakat, ne yazık, ki y• 
ği alakaya itaret ediyor. ıcJ 

giyilen ve batm yarısını fÖY 
Hakikaten, bu kıt, kürk, yalnız J kapatan ıapkalar, kadınların 

mantoda değil, birçok giyilecek 
teylerde tercih ediliyor. Manto • tını ancak kımıen ısıtabil J. 
1 ka 1 ld b. s kı Bu itibarla kürk, fapkada sad ar, p ar e e ır... oma sa . . 

1 cesetler... Bunlann yakalarmcla, ıüı mahıyetınde kalıyor. ~ 
omuzlarında, kollarınd~ ~a kürk· .. Bu kııımdaki iki res~~dea ~ 
ten ıüı olarak bol bol ıstıf ade e- g~zel ~eket ~~ ~P o~ek.~e İ 
diliyor. Sonra kemerlerde de... gosterıyor. Dıgerı de, zarıf UÇ 

, Bunlardan başka, eldivenlerin 1 diveni ... 
•11ttanmnı1Mn1111uına111nn111111111H111mın•ııW1111...-111nııııı- ııwww:wwı•ı.--...-_.••----•1•11•11nt1--

.Moda, aaıiplildeti 
____ ... _MıttllWWW-WlllMll•IO .... UUlllllQ..._.l .......... lltRI ....... 

- Mm. Sun • Y•t • Sen 

Uzun şapka tüyleri! 
Moda acaiplikleri serisine bu ellerine birer makas ıeçirip, tll, 

' hafta bir tane daha ilave ediyo· leri ıark • furk keaivermitler, Jıt 
birlikte iımi kanımıttır. Fakat, 
kadınlığın yükselmes için aıruı· 

na göre, adeta batlıbatına faali
yet göıtermittir. Kocası öldükten 
sonra, mücadeleye iradeıi gevıe· 
meden devam eden madam Sun· 
Yat • Sen, geri düıünceli tarafla· 
rın kuvvetlendiği zamanlarda, 
memleketinden uzaklatmıya mec 
bur olmuş, fakat hariçte de mem· 
leketinin itlerile uğratmayı ihmal 
etmemiıtir. Son Çin • Japon mu· 
harebesinde de, akvam cemiyeti 
ve diğer beynelmilel teıekkülleri, 
memleketinin halile alakadar et· 
mek için devamlı teıebbüılerde 
buhmmuıtur. 

Madam Sun· Yat. Sen, Çinin 
en aıil ve münevver ailelerinden 
biri olan Sung ailesindendir. 

Çinin, malt ve ticari ıahada 

kayda değer muvaffakıyetler göı 
teren ıahıiyetleri, hep bu aileden 
yetitmittir. 

Çinde medeni kanunun kabul 
ve neıredilmeıile, bu yüksek ze • 
kalı ve kuvvetli iradeli kadın, 

ruz: Şapkada uzun tüy m~uı! saltmıılardır! 
O kadar uzun tüy, ki derin 

bir reveransla muhakkak kartı • 
11nda iğilenin başına değermiı. 
Eğer yana doğru konulmuı olsa, 
böyle uzun tüylü ıapka batında 
olarak yürüyen kadının yanı sıra 
gidenin kulaklarını okııyacak de
recede uzun tüy! 

O devirlerde kadınlar, tahbre· 
vanla gezerlerdi. Şimdiki zaman· 
da otomobilin, tramvayın böyle 
uzun tüylere müıait olmadığı ka· 

dar, eıki zamanda da tahtırevan 
müıait değildi. Buna rağmen, 
şapkada uzun tüy, gene kafi de .. Tahterevanda ••• tıtf 
recede fazla bir müddet, kadın • Hevesin kaçmuında, tab e' 
ların başları üstünde saltanat sür· vana binildiği zaman, uzun 
müttür. Ve sonra, her modadan yün yukarı kııma değip hı 
bıkıldığı ıibi, bundan da bıkd • mamur, kırılmamuı için, bat' 

iv ik tutmak mecburiyetinin d• 
mıı, kadmlar, hevesleri kaçmca, f 111-·-------··•-11•••-•'*• -----· siri olmuı mudur? Belki! . 
ideallerinin en mühimlerinden bi bu vaziyetin mizah muharri' 
risinin tahakkukunu görmüı, de· ne ilham verdiii, karikatiit 
mektir. Bu müspet neticenin, o - mevzu tetkil ettiii muh alf 
nun mücadele faaliyetini artbnnı lıte delili: Bu kısımda ıörd 
ya yarıyacağı ıüpheıizdir. nü karikatür! 



Avusturyalıların zaferi 1 

Belçika maçı Londradaki muvaffakı
Yttin kıymetini daha ziyadeleştirdi 

Avusturya mlDt taliıiliı Lonciri stadında 

Dünkü haberler, Londradan 
iönen Avuaturya milli takımının 
leiçika milli takımını bire kartı 
'-nı altı sayı ile yendiğini bildir
diler. Londradaki maçtan sonra 
bayJe bir taahhüde giriımeyi A -
~aturya takımı için biraz lüzum
"'2 ve tehlikeli sayanlar çoktu. 
F' -1cat i,te Avusturya takımı Lon 
dradaki muvaf fakıyetinin bir tat ve tesadüf eseri olmadığını en 

Avusturya takımı dün Viyana.
ya dönmü§ ve fevkalade sevinçli 

merasimle karşılanmıştır. Avus • 
turya gazeteleri Londra maçın -
dan bahsederken bu maçın karşı· 
laşan iki sistemden birinin terci· 

hi için esaslı bir fikir vermediği
ni, sert hamleli, uzun paslı İngi
liz sistemile kısa paslı, hesaplı, 
mutedil ve ahenkli Avusturya si:; 
teminin hemen hemen ayni dere· 
cede muvaffakıyet gösterdiğini İ· 

şaret etmektedirler. Fakat ayni 
zamanda Avusturya takımındaki 
ahenkli ve hesaplı oyunun bütün 
Londra halkını teshir ettiğini ile
riye sürüyorlar. 

Bütün bu sözler ve akislerden 
sonra spor efkarı umumiyesi Vi
yanada yapılacak bir karşılaş· 

ıaa bir zamanda ve parlak su -
rette ispat etmiş oluyor. Filhaki· 
ka fevkalade yıpratıcı bir maçtan 
taın dört gün sonra ve Londra i
le Viyana arasında Belçika gibi 
oldukça sayılı bir kuvvetle kar
tılatmak pek kolay bir it değil· 
di. Bununla beraber futbol dikta 
törü Hugo Mayzel hesaplarında 
)anılmadığını bir kere daha an· 
latarak hazırlanmış bir takımın manın vereceği neticeyi şimdiden 
Ö)'Je yol yorgunluğu gibi, yaban· merak etmiye başlamıılardır. An
cı toprak gibi sık sık ileriye sü· )aşılıyor ki bu tarihi maç Avrupa 

liilen mazeretlerle alakadar ola • futbolüne yeni bir hayat ve faa· 
~acağını gösterdi. liyet b&Jlangıcı olacaktır. 
'1ınmııım11ım11ummnnınmımuumnıpı•muıun•ıını111-tHIDllDlltlll1llmrmmnmnnııımmmınımııımııııttıııtaıııtttııınııııımıııııııınıııınıııııtıııımııı11111111w•ıvıı .. 
Susığırlıkta ve Unyede 

VAKiT 

Bu haftaki 
maçlar 

Bu cuma Taksım stadında 
Süleymaniye • Galatasaray B ta
kımla.rile birinci takımları ve 
Eyüp- Hilal karıılaşacaklardır. 

F enerbahçe stadında da Bey· 
koz· Beşiktaş B takımlarile bi
rinci takımları ve Kasımpşa ile 
Altınordu maç yapacaklardır. 

Kadıköyünde bundan başka 
genç takımlar arasındaki kupa 
maçına devam edilecek, Beşili
taıla SüJeymaniye, lıtanbul spor· 
la Galatasray küçükleri karşıla· 
şacaklardır. 

Gönderilen tebliğe göre mu
ayyen vakitte sabaya çıkmayan 
ve on dakika keç kalan takım 

mağlup sayılacak ve federasyon
dan alınmış lisanstan başka hiç 
bi Yesika kabul edilmiyecektir. 
B. takımları maçı 11,30 da, ikin
ci küme maçları 13,15 te, bi· 
.rinci takımlar maçı da 15 te 
başlıyacaktır. 

Maçların ehemmiyeti 

Bu maçlar arasında birinci de
recede alaka uyandıran karşı· 

laşma hiç şiiphesiz Galatasaray· 
Süleymanine birinci takımları 
karşılaşmasıdu. Çünkü ilk maçı· 
m Beşiktaş gibi ağır Ye kuvvet• 
li bir rıtkip)e yapan ve yeniden 
Galatasaray, ikinci maçını Be
şiktaşa nisbetle kağıt üzerinde 
daha zayıf sayılan bir takıma 
karşı yapacaktır. Maçın netice· 
si de Galatasarayın bu seneki 

şampiyona maçlarındaki mevkii 
hakkında birinci maçtan daha 
iyi bir fikir vermiye yarayacak
tır. Birinci maçtaki tecrübeden 
ve çalıımadan sonra Galatasa· 
ray takımının bu cuma daha 

muvaffakiyetli bir maç yapması 
beklenebilir. Buna mukabil Sii
leymaniyenin de kuvvetli rakip· 
ten daha az muvaffakıyetli bir 
maç yapacağı iddia edilemez . 

Süleymaniyeliler takımlannı bu 
sene genç uzuYlarla yenileıtirmiş 
ve daha hareketlendirmiş bir 
vaziyettedirler. Türkiye birincisi 
lstanbulsporla iki hafta evvel 
sıfır •ıfıra berabere kalmak mu
vaffakıvetini göstermişlerdir. Fa· 

Sayfıa 7 

Binicilik bahisleri: 2 .......................................................................... 

Binici duygusu ve 
in'ikasi hareket 

Her sınıf binicisinin ata mü
teallik bir duygusu vardır. Bunu 
binici, ihtisas peydaladığı şubede 
gördüğü tecrübelerle iktisap e • 
der. Faaliyet halindeki atın ya
pabileceği her hareketi, husulün
den evvel, binicinin sezmesini 
temin eden bu duyguya binici 
duyğusu denir. Yarış, müsabaka 
ve yüksek mektep binicileri, hat 
ta alelade gezi!lti için binen bi
niciler bile atın hareketlerini tan
zim etmiye bu duygu sayesinde 
muvaffak olurlar. 

Yarış binicisi, bindiği atın ne· 
fesinin tükenmemesini tem inen, 
sürati mesafeye göre tanzim, ko
lan yerine varmadan evvel ka
zanmak için, atın son gayretinin 
sarf ettirilmesine baılanması en 
muvafık olan zamanı ve hayva -
run kudret ve kabiliyet derecesi-• 
ni tayin etmek ve hini hacette 
kullanılması icap eden kırbacın 
vurulmasına en müsait olan dört 
nalın sonuncu safhasını sezebil -
mek (1) ; müsabaka binicisi, atın 
engele doğru koşarken atlayıp, 

atlamıyacağını, sağa yoksa sola 
mı kaçacağını, engel önünde du· 
rup durmıyacağını, son atağını 
nerede bitirip hangi noktada. at· 
lamıya davranacağını tahmin 

. 
ket, binicide bir in'ikas suretile 
husule gelir. Binicinn anlayış ve 
ıezişile hareket ve tesir yapması 

...aşta. (GUzeI bil' 3tlayış: Bln!\.lnln yu
muluşunda.ki rahatlık ve baldırların hayva
nın gövdesi ile teması dikkate değer) Or
tada (Zorlu bir blntıı: ön sırada bulunan 

binici kaZRndığına. emin bir tavırla. mUca
deleyi tcrkctmlşe benzer) Altta: 1spanyol 
adımı: ön kısmın yUksekliğl jle art ,kısmın 
gövdeyi yUklenlşl dikkate değer) 

etmek; yüksek mektep binicisi, iken binicinin bacakları arasın • 
dört nalda atın ayak değiştirme, da~i gövdesinin ve elinde tuttuğu 
sol ve sağ art ayak üzerinde dön· dizginlerin zaptettği ağız ve ha • 
me, iki yana yanaşma, İspanyol ,ının hareketlerile faaliyete ge • 
adım ve tırısını ve daha bazı çer. Yani binici, altındaki hayva· 
yüksek binicilik hareketlerini hay nın nasıl davranacağını vaziyet 
vanın en kolay ve muntazam ve hareketlerinden anlıyarak ona, 
tarzda yapabileceği zamanı se- istediği şeyi yaptırmak, isteme -
zip yardımcı tesirlerinin o anda diğini yaptırmamak için ne gibi 
yapılması; gezinti esnasında her tesirler yapmak lazımgeldiğini ta 
hangi bir sebeple ürkmek, parla· yin eder. 
mak, irkilmek, tepmek, şahlan • Binici duygusunun zeki, iz • 
mak ihtimali olan atın tehlikeli an ve idrak yollarile biniciye 
hareketlerini tam vaktinde anla- yaptırtacağı her hangi bir hare • 
mak velhasıl, gerek atın iradesi· arasında geçen zaman hemen he
le husule gelebilecek aykırı hare- men sevkitabii ile yapılan hare -
ketleri, huıulünden evvel, seze • ketlerin mütevakkıf bulundukları 
bilmek, gerekse binicinin arzusi- an kadar kısadır. 

ı 
kat buna mukabil bu takım 

. gençliği nispetinde tecrübeli de-

le hayvana yaptırılmak istenen j Tozlu ve yağmurlu havalarda 
şeyin düzgün olmasını temin ede- gözlerin kırpıştırılm.ası, vurmak 
cek olan en müsait vaziyeti ha - için kaldırılan ele kar§ı yüze si • 
zırlıyabilmek için bütün biniciler per yapılan kolun müdafaası gi· 
bu duygudan istifade ederler. bi sınıf binicisinde her hareket a 

Süsıfırlilifil idman yurdu takımı 

~,,!--ı Saığırl '·:rimiz ya- duğu halde lik maçlarına Dile i~-
r: tirak edilemedi. Gençlerimize 

-. lazanıızda ıenelerdenberi de· memleketin münevverleri, ida • 
'ttt'- eden ıpor itleri şu ıon za • recileri her türlü fedakarlığı gös· 
tit.llll.larda nedense pek gevtemit· termekten geri kalmıyorlar. Bun· 
'1t. Eaaaen (İdman yurdu) namı dan başka (İdman yurdu) nuu 
dı ında tek bir spor klübümüz var bir yer satın alıp bunu mümkün 
hi;· hBu biricik klübün de fazla mertebe bir idman sahası haline 
ita areket göıtermameai Susığır ıokabilecek kadar parası da ımev-

•ıı •Por h t k ··ı .. .. ~ aya ını pe o gun gos cut. 
)'or. 
t Bütün hunlara rağmen bu ha· 

ı, ç...;kiden gençlerimiz canla baş reketsizliğin sebebini anlamak 
-.~. 1 •~arak mevcudiyetlerini her mütkül.. Biz gençlerimizin yakın 
L. le ıJ . 
~ a l e ııpat ederlerdi. Halbu· bir zamanda faaliyete geçerek 
~lta, Y ardan beri ne uf ak bir ma • hareketsiz geçen günleri bu suret 

t. ~e de bir ekzerıizin yapıldı· Je telafi edeceklerini ümit ediyo· 
• ~ sene davet olunul· ruz. Her halde bu ümidimiz bota 

ğildir. Bu itibarla zannediyoruz 
ki Galatasaraya karşı, bu karşı· 
]aşmadaki en mühim eksikleri de, 
bundan ibaret kalacaktır. 

Kadıköyünde yapılacak Beşik
taş • Beykoz maçı da muhtelif 
noktalardan ve daha ziyade Bey
koz için oldukça ehemmiyetli 
sayılabilir. Birinci maçlarını F e· 
nerin karşısına düşerek büyük 
bir talisizlikle bitiren Beykozlu
lar ikinci maçlarında da gene 
ağır ve ağdalı bir takım karşısına 
düşmüş oluyorlar. Bakalım ne 
yapacaklar? 

İnsanın zeka, iz'an ve idrak şağı yukarı aynidir. 
hassaları üzerinde akisler uyan - Binicilik dilinde bu hareketle· 
dıran binici duygusu, evvela, hay re in'ikasi hareket denir. 
vanın hareketsiz bulunduğu es - Canlı ve cansız va~ıtalarla ya
na.da.ki bakışları, kulak ve baş tu pılan diğer bazı sporlara da şü· 
tuşu ve vaziyetinin ifade ettiği mulü olan bu duygu ve in'ikasi 
sertlik, yumuşaklık, kuvvetlilik, hareket bahsinden anlaşılacağı 
kuvvetsizlik, usluluk, huysuzluk, veçhile bir binici iktisap ettiği 
gibi halleri, sonra da faa liyei:te binici duygusunun tenemmüü ve 

(1) Yanşta kırbaç vurmanın usul ve 
tarzı vardır. Ayrı bir bahis olan bu mese
leden sıra düşUnce bahsederiz. Yarı§ tcknl
g'f bu kadarla bitmez. O da uzun bir bahis-
tir. 

in'ikasi hareketlerin sıhhati dere
cesinde ilerler ve en ziyade bu 
hassalarla mükemeliyete yaklaşa· 
bilir. 

Galatasaraylt 

············································~······················································································· 
çıkmıyacaktır. yapıldı. Jisizlikleri ve hakemin bazı yan· 

M. C. Havanın yağmurlu ve sahanın lış görüşleri yüzünden sıfıra kar-
Hususi Fatsa muhabirimiz yan -

yor: 

Bu cuma Fatsa spor sahasın· 
da Ünye spor klübü ile Fatsa 
Cümhuriyet gençler birliği spm· 
klübü arasında çok kalabalık bir 
halk huzurunda hararetli bir maç 

da çamurlu olmasına rağmen şı iki sayı ile Ünyeliler lehine 

gençler muvaffakıyetli bir oyun bitmiştir. 

oynadılar. Her iki tarafın gençleri de çok 
Maç Fatsalıların hakimiyeti çalıştı. Buralarda spor merakı ya

altında haşlamıt ve hakimiyeti vaş yavaş açılmak üzeredir. Yal

altında hitmit olmakla beraber ta nız himayeye muhtaçtır. 
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- O halde? ("'''111ı ıııııı1111ıııııı1 ıı 111ıııııı11111 •"' ııı"ıı:ıtf' 'lflıı;ı1ın ıııtı1111' 

~ A e 

< u ım 

-

=_! DeJi A~ıllı mı ? i 
~ 

~ Okudufiunuz vsk'adakl g 

masra a çekici ik 
Yeril malı haftusında dUşUnUlecek mesele 

Amasra nasıl yer ? - Liman ihtiyacı -
Hiç olmazsa b·r hasta bakıc ! 

r ' 

·~ J .. Y~f :~ ~ ' . ... , -~_.; 

- Sadece tesadüflere inanmak 
lazımdır. Müıait tesadüflerin bir 
araya gelerek biribirlerine uygun 
olması servet, gayri müsaitlerinki 
ise felaket doğurur. Bu tesadüfle
re insanların iradeleri de karışır
sa, bunlara iyilik ve ya fenalık 
derler. Şayet bu insanlar hüküm 
vermeğe kalkışırlarsa o zaman 
hak ve haksızlık denilir. Fakat 
ciğerimize giren mikrop, altında 
kalıp ezildiğimiz otomobil, aley
himizde hüküm veren hakimin 
kararı, kader ve tesadüf denilen 
hadisenin muhtelif tecellilerinden 
bnşkn bir şey değildir. 

g hôklmin ne g rtp bir mahlOk ~ 
% olduCjunu nhyorsunuz.Blze g 
§ bildiriniz : ~ 
~ - eu dam dell mi, ekti· ~ 
ğ h mı? ~ i Alh gUne, yani tef rlkanın ~ 
E 20 incisi çıkltGı gUne kade.r E 
~ gelen cevaplar ıçindo doll· ~ g ruyu bilenlerden 50 ({lşlye ~ Amasradan iki manzara : Liman ve tarihi eaerler 
g hedlvcıcr vcrccoaız. :: Karadeniz sahilinde küçük bir Etin okkaıı 10 kuruıtur. Lüfer 

Pol Pot cevap vermeden dinli· 11111ıııınıı 11 11ııııııı1 1 1111ııııı ı11111 1ıı ııııı1111ııııı1111 ıı1111ııı ıı 11 11 nahiye merkezi olan Amaıra ta- kefal balıklarının tanesi 2 kuruş· 

yordu. Hakim devam etti: 

- Aziz dostum. Ben de sizin gibi 
septik olmak interdim. Fakat sep· 
tizm olsun, materyalizm olsun, 
tenkit fikri olsun bütün bu hisle· 
rin ve nazariyelerin heyeti umu
miyesi parçalayıcı bir kuvvete 
sahiptir, ve bizi pek uz.aklert-., 
derinlere sürükler. O zar.um be· 
nim de sizin gibi istifa etmekli
ğim lazım gelirdi. F nkat itiraf e
deyim ki, hemen bir gün içind 
meslek değiştirmenin gayri kabil 

_ Evet. Pnrisin en büyük cam· biatın en güzel yerlerinden biri- tur. Tarlalarda mmr ekilir, he
bazhanesinde, kı~lak cambazha- sidir. Sessiz bir muhit, fakir bir men hemen buğday yol< aibidir. 
nesinde pnlynçoluk yapacağım. halk, buna mukabil zengin bir ta- Bura halkının yüzü kıtın gülü-
Ne dersiniz? biat güzellği. yor. Poyraz fırtınalarında limo. • 

_ Sizi taklit cdemiyeceğimc Amasra Bartın kazaıma tabi na iltica eden vapurlar burada 
müteeHifim. 1 1800 nufuılu bir nahiye merkezi- alııverit yapıyorlar, bu ıuretle a-

Ve ihtiy r h~kim müstehzi ila- dir. Kaaabanın her iki tarafı iki hali de memnun oluyor. 
ve etti: tabii limanla çevrilmiıtir. Sağın- Barlına 15 kilometrelik güzel 

da büyük liman denilen oldukça bir §Ose ile bağlı olnn Amaıra 

olu§u beni örküttü. 

Pol batını ııalladı: 
- Doğru değil, dedi, bir inta· 

nın i~inde bir ço!< insanlar yaşar. 
f naanda namütenahi kabiliyetler 
vardır. Duvara yapıştırıl n bir ıe· 
f erberlik emri, bir gün içinde 
tulhpen·er bir talebeyi, bir muh -
r ip haline sokmağ kafi geliyor. 
1:' ;>:ı şimdi, hangi mesleğe intisap 

· ·:eğim biliyor musunuz? Gö· 
rii ıc~, hayet edeceksiniz. Fakat 
bir yanlıılığı başka bir yanlışlık, 
bir hakaızlığı başka bir .heksızlık· 
la i;pat etmeğe kalkıştığınız dü
şünme sisteminiz beni ikna ede· 
mez. 

Pot sustu. Saatine bakarak: 
- G lelim davamıza ... 
- Evet. Bidayet mahkeme i 

kararını okudu.m. Pek k rı ık 
buldum. Evvelce doktorlar, has
talara verdikleri ilaçl rın lüzum
suzluüu anlatılma&ın diye reçcte-
1 . " erın.e ~qua. fonti&,, veya "aqun 
p_utcı,, gıbi şeyler y z rlardı. Bi
zım de bazı hakimlcı-iıniz, k rar
ları sanskrit lia nı ile yazıyorlar. 
Heyeti h~kimedc pul mcrnklı ı 
Salev var. Böyle incelikleri nlı· 
y~cn~ k~fada deuildir. Taınifçi 
b~r ıı~my.c~i var, Rciı Şvart~ ta · 
yın edılm11. 

- Biliyorum, Bütün kıır rlnrı 
ne oluraa olsun ta6dik den hakim 
Şvartz dcüil mi? Hııtt~ bir def 
"mo.hkcmc miiz ker etmek üze
re celseyi ta til ediyor,, diycc; ği 
yerde "mahkeme ı, rarı lnıd\k ct
mel< iiıcre ct>llie) i l l\ lil ediyor,, 

dem i ~. 
Bu nrl\lık h · kimin kızı likör ge-

- Bu çok güç bir san'attır. 

Bu istihzadan biraz incinmiş 
olan P ol Pot müteessir cevnp ver
di: 

- Biliyorum. Maarnafih, hapis 
cezaları vermekten daha çok ko
lay! 

- 4-
Pol eli ile bir taksi çağırarak 

bindi ve adresi söyledi: 

- Kıtlık cambazhnneye ! 
Pol, pencerelcrd n b karken, 

bir taraftan ainemnlardo:n çıkan 

halkı görüyor, bir taraftan da clu
tünUyordu: 

- M rtine' d tıpkı b nim gibi 
dütünüyor ~.m , o, h ~ kimlik 
yapm kt dev m diyor. Dört 
beş prcnsipi vnr ve onları tıpkı 
bir czacınm tiıelerini dh:er sibi 
dizmi • Ve, raft n, vicd nını t ı
ldn ed cek olan m rh mi ldı mı, 
rah tını buluyor, v itine dev m 
ediyor. En t miz ndamm bile 
bir fena d m rı, en h yali kadı· 
nm bile bir cihazı h zmisi v r. 

P rm ki rı ile c m vurarak 
otomobili durdurdu. C mb zho.· 
nenin önUne gelmitlerdi. Çoktan 
p ydoı obnu!tu. Pol Pot otomobi
lin pcrdel rini çek r k, rtiıtler 
] .. pmnın Hnline doijru çektirdi. 
Bekledi. 

Jutta beş dnltika ıonra geldi, 
Pol oto1?1ohilin luı.pmnı kapıya

rak ~oföıe: 

- Çek, Monrnartr'a ! 
Dedi. Juttn, be.~ını Polün omu· 

zuna dayamı;, aynklarını uzatmıt 
oturuyordu. Pol sen; bıın &açla· 
rının lcokuaunu duyarak m ştolu· 

yordu. Jutta Şuman, ha~ı Pollin 
Otlluzunda, b rların elelctriJ.:11 rek. 
1 mi rrr ı okn) ordı~. ~oför bh· ara 
lı t dünfl·rl: r :;.\•d ·1: 

- Nc;-edc d:.ıracr.~ := ? 
Jutta: 

( 1Jc>rıa1111 t•ar) 

tirdi, v vünün knhramanı olen 
Pol Potun ciini sıktı. Der d n te
peden bir mliddct eörütüldü. Ni· 
havet Pof kalktı. İhtiyar h kim " ı ı 
1.>n;ı k pıy kndnr teşyi etti ve: Va ?ife ha rici g3riilt:n bir rl va 

-· H , <Jcdi, 7. k lam unulu· K hvelcrlnde damgcıııız is\rnm-
,ordum R.zlıim. flnn Y ni meıle· bil lı ağıdı bu:u'Jc urduklerı lcny

inizdcn b h•eltiniz, fuk l ne ol· dile i t nbul bhi11ct cez mnh-
rla unu oöyl mcdinlı . kem. Gine vuilcn Behçet, Leon, 

_ Merak mı cdiyonunu:ı? Bekır, Mchm t cf ndilerin mu· 
·-Evet. Çünkü belki ben de si· hakemelerine dün bakılmı d . 

ztn gibi ynparım da ! va, \'azife harici görülmliştür. 
_ z noetmeın. Zira, biliyor Dosy , kanunen ic bı y pılmık 

m&Uunuz t en bundan sonra ne o- üıere, dcfl rdadıktn bu gibi 
la.cağım? p lyaço ! işl erle meşgul olnn komisyona 

- Nol gönderilecektir. 

büyük bir gölceğiz, solunda kü- kıtın ayni zamanda Barlının ve 
çük tabii bir liman, bunun ara- Snfranbolunun bir iıkelcıi olu • 
sında ileriye doğru çıkmış bir ya- yor. Bartın boğazı temizlenme-
rıma<la: İşte Amasra. dikçe burası fırtınalı havalarda 

Amasra 928 ıenesine kadar daima iskele olarak kalacaktır. 
poyrazrı kar§ı açık bir limandı. Amaarada 1303 tarihinde in • 
Bu tarihten &onrt. Cenevizlerden tasına batlt.nmıf, fakat bitirile· 
kalma dalgakıranların üzerine meyip yarı bırakılmıt bir bahriye 
ynpıl n teıiaatla bir rıhtam vücu- melctebi binası vardır. Kü~ük li
dn getirildi. O zamandan beri manm haımdo. bulunan bu bina 
bliylik liman Karadeniz sahilinde maa.teessüf metruk bir haldedir 
gemilerin sı~mdıkl rı bir yer ol- biraz a~ağıda gene kilçük lim • 
du. nın sahilinde bir iptidai mektebi 

Bundan pJr ç .. ;;ene evvelki bulunmaktadır. 120 t~leoesi o an 
büyük fırtınada kar ya oturan bu mektep !irin ve latif bir yer· 
Rize vapuru ve diğer bazı enkaz dedir. Çalıtknn genç üç muallim 
bu limanı dolduruyor. Bu kadar tnrafından idare edilen beş smıf
para aarfile yapılan bu Hman bu lı mektep Amasramn yegane ir
gün balumsızlık neticesi olarak fan milellles sidir. Fakat, civar
gUnden süne dolmaktadır. daki Himayeietfal cemiyeti bura-

Safranbolu, Barlın ve dahe. i- nın talebeıile biraz alakadar ol
çcrilerinln iıkeleıi, transit mahal- ıa iyi etmit olur. ÇUnkil içlerinde 
li ol n Am sra limanını ihmal et· yardım muhtaç ol nl r çoktur. 
mek do ru de ilidr. Bilhaaa ilk Y lrnay k mektebe gel n t 1 be
jş olar k geçen fırtınalard ba- lcr acab bir z munv n t dil • 
tan ccmilerin enkazını çıkart • mez mi 1 
m k 1 zımdır. Burada m nttecssüf ııhhi te'@ 

Kü~ük limana a lince; Buraoı kW t yoktur. Bazo.n bir kaza fi. 
imal rüzgimmı karıı mahfuz bir 1 n olunca n hiyo müdUrünün 

liman olm ki beraber vnziyeli bizzet panarman yaptıeını anlattı 
büyilk milcrin girmetine mU- lar. Hiç olmnze bir muv zza.f 
aait değildir. haıta bl\kıcının hulunmaaı icap 

Bıı.rtm boğazına hav nın mu· oder. Tabii doktordan b hGctmi • 
halefetindcn dol yı u

0

ğr yamıya11 yece/jim, çünkü bUyilk bir 1' za 
vapurlo.r muhakkak Am ırayı ohm Bartmd bile an.cal' iki dok· 
tutmak mecburiyetindedirler. tor var. 

Amasro. tarihi bir ke.e b dır. Amtuıra yolu üzerinde vo Jt. .. 
Burf\da asarı atika noktni ne:: • maıraya yakm bir mahalde bulu· 
rmdan §ayımı dikkat cıerlcr gö· nan Aıker ıuyu denilebilir ki 
rülmektedir. Bedestan namı veri· Taıdelen ıuyundan daha lenctli, 
len eski bir saray veya eenalo daha 1thhiclir. Bu sudnn nyni ZiL• 
binası ol~n harabelerdeki moza- m~ncla hem Amatrıı, hem Bartın 
ikler çok dikkate layıktır. Tflrihi istifade ediyor. S\1yun üıcrinde 
eeerlerle dolu olan bu knsd:c.:la bir <le kdıve vardır. 
ha.fdyııt yapılacak oluraa mllat· .A.m aranın bir zamanl r pek 
tan evvel Anadoluda yaııyan methur olan çekiççi itleri buıün 
kavmlerin pek mühim eıerlerine mııattee11Uf ıl>nmek üzeredir. Ci· 
tesadüf edileceği muhakkaktar. v r orm nlelrdan aetirilen ceviz, 
Bugün hile bu harabelerde sUrü• timıir Gğ çl rındP.ll YGpıl n A· 
len rr.oznikler buronm vaktilo maar Lakıml rı cidden dikkııtc 
çok zengin bir belde olduB-t:ru GAY ndır. Milclcın yirmiyi geçen 
göstermektedir. Kale denilen bu ııın' th rl rd n bugün b ili· 
mahe.lde Ceneviz arrnaların01; k"· b lı ikl ki i k lmıthr. Ali ve 
merlerc tesadüf edilmektedir, Mehmet uGtalar. Kendilerile (JÖ• 

Camie tahvil edilen eski bir kili· rüttilğüm bu iptid i ı•m'nt dam
se içindeki mozaikler de çok ıı• 1 rı b ni çok dü ündilrdülar. Ba· 
yam dikkattir, eil aörütlerilc yaptıkları hokha 

AJJ)nıra ıa.hilindc çok güzel t kımlnrı knd hler, ıurabil r, kf'.• 
J>]iıjJ r v rdır. Civar halk ynzırı lemler, yn hklar, ç rçovelor cid· 
yemeklerini alıp buraya. cölcnmi· don güzel. 
ye, yüzmiye 11clirlcr. Avrupadan binlerce lira vere· 

Kasaba esas itibarile fakirdir. rek her sene getirttiğimiz kalem 
Balık, et, son derece ucuzdur. saplarını bu znvallılar ellerilc ya-

' Salihli HaberletJ 
Salilıli lıususi mı•lıabirimizdC~ 
Salihli C. H. F. idare he~ 

nin tef}ebbüsü ve muallimler ıJ 
liğinin himmeti ile fırka ma.

1 
linde önümüzdeki haftadnn ~ 
haren ilk tahsilini ikmal e)ıt 
gençlere mahsus orta nıe 
programını ihtiva eden ko 
rarulnr ve deraler verilmiye . 
lanacaktır. Onun · için bir kolSI' 
teşkil olunmuş ve talebe Jet 
ile faaliyete ba,Ianmıştır. ..,, 

.\"· Salihli kaymııka..-:nı ~. 

Bey dahiliye vekaletine te~. 
lüğünü talep eden bir istida t' 
dermiıtir. .. el 

.Y. C. H. F. Salihli kaza nı~~ 
silleri bu hafta toplonncak 0 

1 
viliiyetimiz lcongreııine ittirak 
mek için hazırlnnmnktadırlat•" 

"' Milli iktıaat ve taıarruf 
miyeti, tasarruf haftası içill r! 
hgmaktadır. ·;~ 

~ Himayeietfal Cemiyeti~, 
yaptırmakto. olduğu gazino ~; 
mek üzeredir. Önümüzdeki!';' 
talar içinde sıva kıımı da ,.. 
cek ve kü~at resmi yapılaca~ 

~ Her sene olduğu gibi bu. V 
de mektepli fakir talebeler' 
maye için bir (Himaye cemlt!, 
te ekkül etmittir. Heyet d~ 
f liyete ceçerek halka miir'f 
etmiı ve 400 • 500 lira kadat ~ 
ra toplanmııtır. Bu para il• 
ıene faMr yavruların ilbaı "~J 
ıeleri temin olunmuı dem•ll" 
ark d !arımızı tebrik ederi•·~ 

ııııınıııııııımınıııııııııııııuııııııııı ın 111 ııııuın ın m ıı 11 ı~,;.,-
pıyorleır. Kadehleri ellerile Y~ 
yorlar. Tabii biraz da pah,,,,si 
m 1 oluyor. Bir torna mak\\\e 
istiyorlar. . r 

- Efendim, bin liraya en ıYlf 
ıi 200 - 300 lirayad orta•ı ' 

, w ' 
nırmıt.. Para bulH.k alaçasıı • ~ 

Dediler. Dü ündüm, memle 
ormanlık elimizde böyle bir ~ t 

vet dururken hor sene yalmı ' 
kumct hesabına. maliye vekili 
nin Avrupadan ş tm aldığı~ 
lem saplarım bura.da yaptıral'I' 
mıyız? 

Bu :il:AV lhl r 1000 liralı~! 
kredi açmak, vcy hut bir m~ 
«Lhmp iılettirm k k bi 1 ol' 
ımı? e 

"Yerli mt\h, yerli m lı ! ,, ~'1ıe 
d d ' ·~ çırpın ığımız fU ııra a ıJU 19 ;' 

m esul olan teıekküllcr bu ııt ~· 
lolorlc de meıgul olmahd•'~ 
Amele ücreti aı ohm bur d• ,.ı 
il bir lcelem aapı imal th•",,, 
vUcuda getiril bilir, her ıcrı' il' 
harice bu yüzden sldcn pati ~ 
meml kclimizdo k lmıı olur•._',. t 

taıarruf haf taıınd sörUle~ 

melt bir it! lı .~ t 
Sonra hokka takımları po ri( 

burndan tedarik edilebilir. ti• &I' 
ten ldıarı';tıız len l:e hok~ 1111• . 
lmnlıırı yerine bunların 1tul ~ 
mamasına alnl ermez. P'~ 

Burada ~imşir hava!\ y• 
bir iki dükan da var. tıfJ 

Kasabada güzel bir ~· )t ı 
yapılmrf. Bahçesi ıfülennıJfı .,el 

U e-t• 
maaradnld memurlr.r, ın rıhl-ıt' 
tabaka burndn toplanıycr. r 
buld n eelen bıu:ı cıızeto ve:."~ 
muaları lıurnda bulm.,.lc tf 
Nahiye m UdUrU Muzaffer ~eY ,~ 
mında caluıkan haluk bır •dl 

- - ' k'" Uı· nı• J. Civ~rd:ı huiun:ın C""T'o • dv 
ni son 2amanlarda f aaliyotlI1• 

clurmu,. bd"I-' 
Am cra.cla ö~del< bol, ,ıJ( 

denizde yU2Uyorlar, karadf. J // 
rUntUleri )':yorlar, hu ıuret: ,,, 
matrıı.nm tanzifat ameleli~lıt 
riyyen yapıyorlar. 
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Dilim i~d e hangi · Müsavat 800 milyon bütçe açığı 
kelimeler kalacak ? Sonra muahedele- nasıl kapanacak ? 

latıı · rin yeniden tetkiki . 
lt~hlar nasıl tesblt olunuyor?-r?ıe~~me Viyana, t3 (A.AJ - Alman-1 Harbiye, hava ve bahriye nezaretleri 

ne safhada? - Gramer bazı ğ yanan hukuk müsavatınan kabut 1 b. . ·t k k. 1 1 k 1 
Dil bllllenl çıkıyor edilmesi meselesi hakkında bir r ırJeştirı ece , es 1 eserıer satı aca • 

~ takım miltaleat yürütmekte olan 
-....,,. tadan huıuBi muhabirimiz de değittirilemez. Fakat bu iddia gazeteler, şöyle diyorlar: _ Bu Atinı, 13 ( Hu~si) - Yunan Venizelist gıtzcteler, bütçe 

Türle D 1 yalnız bir kı1mı azanın fikridir. , Versay, Saiot Cermain, Trianon hükümeti bütçede 800 milyon açığının hükumet gazeteleri ta-
~· ·ı i i Tetkik Cemiyetinin Bu itibarla bu meselede de ihti- muahedenamelerinin mururu za- drahmi kadar tahmin edilen açı- rafından 800 mi!yon drahmi ola-
ietd 1' ı erlemektedir. Son gün lif vardır. Fakat iki elli, dört a- mana uğraması demektir. Bu ği kapamak için muhtelif tasar· rak gösterilmesi doğru olmadı-
~· aaat ve ıstılah itlerine dair yakh, çok köıeli, kök ayaklı gibi muabedelerin yeniden tetkikinin ruf tedbirleri düşünmektedir. ğmı ve bu hususta kat'i bir fi-
,ıp~r konuşulmaktadır. Ce· tarif isimleri Fransızların zaruri bir mukaddemuidir.,, Lüzumsuz memuriyetlerin ilgası kir ve mütalea beyan etmek için 
~.ele en müzakere ve münaka- olarak latinceden teşkil etmeleri· Sabık Kaysere karşı bar'Jiye, hava, bahriye nezaret- son senelerin varidat tabakku· 
il_ an çıkan netice tudur ki ne bakmamak ve Almanlarda ol· J · · h'd' y dü katını beklemek. laAzım geldı·gı··nı· ,atte T" k' 'b I suikast ermın tev ı ı, unan yunu 
~il ur ıye dahilinde umu • duğu gı i türkçeleştinnek kabu umumiyes'nin senelik taksitlerin· yazıyorlar. Venizelist gazeteler, 
Iİ1'd •ı:u bi1ha11a İstanbul lehçe· edilen esaslardandır. Aruıterdam, 13 ( A. A.) - den ancak üç~e birinin ödenmesi Çaldaris kabinesini, Rum muha-
' llanılan keli.meler kala· Malumdur ki evvelce bir sarf Hüviyeti henüz tayin edilemeyen dütünülen tedbirler meyanında· cirlerinin düşmana olmakla itti-
~ .. ~Mektep, kitap, kalem, def· layihası yapılmı§tı. Bu layiha mu· biri revolverle ve biri bıçakla dır. Halbuki muhalif gazetelere bam eylemekte ve muhacirleri 
lia' rıa, lokanta, komisyon, po· allimlere talim kılavuzluğu yap- müsellih bir şahıs Doorn'da sa- inanmak lazım gelirse, Çaldariı hükumet aleyhine kışkırtmak-
.: Pazar .... gibi. Bu noktada ce· mak içindi. Bunun ikinci cildinin bık Kayserin ikametgibına gir· b d k' - k t tadır . 
... l)et .. hükumeti ütçe e ı açıgı apa -
t.., v az-.. arasında ihtilaf yok- de ikmali kararlaştırılmış, fakat mek isterken hizmetçiler tara- mak için çok garip bir tedbire Askerlik müddeti 
liirİcç alnız bu gibi kelimelerin de ondan evvel bütün kaideleri ic • fından yakalanmııtır. baş vurmak niyetindedir. Yuna-
~e 1: llı'tkahillerinin aranması mal edecek klasik bir gramerin Merkum polise teslim edil- nistan iaarı atikası en bol olan • • 
n0ı.... • itte konması hususunda yazılmasına baılanmııtır. Birin • miştir. 

"'-ı naz d B D memleketlerden biridir. Bugün Atina haberleri Yunanistanda 

ımyor 

rib· lr . ar ihtilafı var ır. u ci babı olan tasnif bahsinin ya· oorn, 13 (A. A.) - Doorn Yunan müzelerinde hemen be· 
l 

1 elınıelerin aranıp lugate zılması bitmittir. Ve ıramer ko· falosunda yakalanan şahsın bü- bı'r on dört ay olan askerlik mlld· 
ronın 1 men birbirinin ayni, eşi olan d . 'k' it l k b. llL..., ••ına muhalif o anlar bu- lunun azasına verilmittir. Bun· viyeti hakkında yapılan tabki· etinm ı ı ay aza ı ara ır 
~ .. h çok eski eserler mevcuttur. · b k u amlede bu i~in y:ıpılma- dan sonra söz türetme usulleri katta kendisinin Fouecker is· seneye indirileceğani ve u a-

l.. .. · I Yunan hüldimeti, bir rok eci 1 ·ıah it d b l uzum ıormıyen erdir. Bun· bahsi yazılacaktır. Bu gramerin minde ve aslen Dornngr ahali- ... Y rarın e yevm sı a ın a u u-
f 'k ı · bu'.uoan bu eserlerden fazla f d b'k l w ı ir erme göre hayret, mü· bir senede bitmesi ümit ediliyor. sinden oldugu anlaıılmııtır. 33 nan sına a a tat ı o unacagmı 

~ . .. olanlarını aııırarak isarı atika t · t kt d' H b' ır, muteeaair, teeaaürat, in· Derleme itlerindeki vaziyet yııında olan bu adam akli mu. 1 eyıt e me e ır. ar ıye nazın 
· k · 1. d d ı k meraklısı olan lngilizlere, Ame- M" " k d'I' k b. t kknl 'L . .mi.m e~ıf gibi en ço~ .arap· fu merkez e ir: Meme etin her vazenui bozulmuı olan bir bas- osyo on ı ıs, a ıne eşe .. 

\ 'llİkakına müracaat edılerek tarafına göndeTilmek üzere ha - ta tesirini yapmaktadır. lsticYabı rikalılara satmak niyetinde imif. eder etmez vaki beyanahnda 
L_ l•ııe arap harfi kullanılarak zırlanmı! olan derleme kılavuzu esnasında Hitler tarafmdan ya- Bunun için Yunan maarif neza· harhiye nezareti bütçesinde as-
~ girmit olan kelimelerin ile defteri yirmi beıer bin nüsha zılmış bir mektubu sabık Kay· reti, bir komisyon teşkil ederek kerliği indirerek tasarruf yapı· 
~ bir an evvel türkçelerinin olmak üzere Devlet Matbaasında sere tevdi etmek istediğini söy- lsarı atikayı tasnif etmiş, birbi- 'tabileceğini, başka fasıllarda ik· 
L'".~ İ!tikakı ile yapılması ve basılmaktadır. Bitince hemen her )emiştir. rinin eşi ve binaenaleyh müze- tısat yapmıya imkin olmadığını 

ı 1 d. y ba lerde muhafazası IOzumsuz olan ·· ı · b kt · 'a.-.. - • nıası e zem ır. a ncı tarafa gönderilecektir. Bu derle· Merkum, tekrar Alman budu- soy emış ve u no aı nazan 
12~ ıbt• ·· · k hafi atikayi ayıracak ve bunları k b' k d ı d' d .~ 1!•ç goslermıyen, te ve meden maksat her mahalde hu- duna l'vkedilmiştir. a me ar a aş arı nez ın e Ye 

)ti..,_ kelı~eler gibi kullanılan s;uıi olan, yani latanbul lehçeain- zengin ecnebilere satacaklar. parlimento huzurunda müdafaa 
]lii~.•özlere dolnmmıya, bun- den ayrı olarak kullanılan keli- KAzım Pş. Hz. nln Bu satıştan elde edilecek pa- eylemişti. 
"-" egıftirmiye hiç ihtiyaç yok- meleri toplamaktır. Bunlardan ralar, bütçedeki açığı kapatmağa Atina gazetelerinin yazdığına 

• tervici mümkün olanlar umumi teşekkflrlerl tahsis edilecektir. göre M. KondiJis tetkikahnı ta-
~lıtılah k?nurken takip oluna· Jiıana geçirilecektir. Ankara, 13 (AA) - Büyük Atina, 13 (Hususi) - Veoize- mameo bitirmiı ve hizmeti as· 
~ pr~naıpler henüz tea • Bunlardan batka bir de dil 1 Millet Meclisi ve Milli iktisat ve liıt gazeteler, kabine taraf1ndan keriyenin on dört ay yerine on 
~- cdılememi§tir. Bunları bülteni hazırlanmaktadır. Bunun tasıırıuf cemiyeti reisi Kizım ordu kadrosunda yapılması dü- iki ay olması sayesinde tam 256 
~n baıa yabancı ıaya • ba§lıca vazifesi de bütün dil kol· P•fa hazretleri, üçür.cü tasarruf fÜnülen tasarrufları şiddetle ten· milyon drahmilik bir tasarruf 
' hepsini türkçelettirımek larının faaliyetlerini millete ta- ve yerli malı haftası münasebe- kit eylemektedir. Venizelist ga· temin olunacağını tesbit etmiş· 
• ı·tnler olduiu gibi her mede- nıttırmaktır. Münasip görülecek tile memleketin her tarafmdan z~telere göre hizmeti askeriyenin tir. Erkim harbiye heyeti ile 
"'-._"anda yakın tekillcrile kabul teklifleri neşrederek terviçlerine tebrik telgraflarına ayrı, ayrı tenkiııi meselesi, mütehassıslar bütün kumandanlar 00 dört ay-
~n Grek ve Latin. unsurlarilc çalıtmaktır. Bu bültende mektep· CC;.vap yazmak imklosızlığı kar- tarafından uzun uzadıya tetkik da elde edilecek netice arasın-
~lını§ 11tılahların bızdc de ka.· teki gramer tedrislerine de kıla- şısında teşel:kürlerinin iblağına edilmeli ve bu hususta acele da hiçbir fark olmıyacağını ka· 
'- fikrini ileriye sürenler var· vuzluk edilerek ders nümuneleri, Anadolu Ajansını tavsit etmiı- kararlar verilmemelidir. Venize· bul etmektedir. Maamafih buna 
I....' &unların iddiasına göre ki- vazifeler, makaleler dercoluna· lerdir. Jiıt gazeteler tenkitlerini şu su· rağmen talim ve terbiye ile ma-
\('tte, milimetre, anct, katot, caktır. Dil bülteninin yakında bi- retle bitiriyorlar: "Bir ev sabi- nevra programlarında bazı tadi-
~nat gibi terminoloji gibi 1 rinci numarası çıkacaktır. Unkapanı bahyordu binin tasarruf yapmak için evinin fit yapılması icap edecektir ki 
'-.tef beynelmileldir ve bizde 1 "' "' zorla kurtarıldı dış kapısının kilidini sökmesi çal· bu noktalar da tesbit olunmuı· 
,~ooıın11-- ıa uııa&ıııa mıı •ıı Unkapanı köprüsündeki duba· gınlık olacaktır,, diyor. tur. 

1ttişa m ese 1 esi ta hki katı ~::!:: utçe~li~·ez~~ ':CSs~!~~.t~~ -9-;-R;;-;~; .. ··;·i;k·;;·İ~-,---8-;-.. i-ık_e_s-ır_d_e_c_. 'ii:~ 
~, '""' tarafı l inci •agıfada) 
tdıte lbadığı için mahrecine iade 
\t tek fi~eklerin ithaline vari
lt~~~um müdürlüğüniin gös· 
•tte ~ lüıum O:r.er:ne müzekke
)'" ~1'ıucibince" işaretini lco
~t 1 ••an Beye isnadı kabil 
t llç ı<>rülmemiştir. 
~ " Avanı işinde Lütfi Be
~~ b,Yil~re verilen malların ,,;e mal edilmiş olduğu, 
\il lllukabil kendisine para 

~~;•i hakkındaki istidası 
~ en ıonra askeri fabrikalar 
~ 'lblid&rlüğGnden sorulan 

~~~ ,ı~ hakkında gelen ce
~ lll"lc bayilere teslim adile· 
"lit~ dı~ın idaremize ma 1 
'-L~ •hıren kabul ~dilmittir 
.. :""dele· f. " ~Gri 1 kra üzerine varidat 
~-~~nnn eskisi gibi avans 
~et~· hakkındaki lüzun mS· 
... 1._-·-•ne .. m 'b· . . 
'~... T ucı ınce,, ışaretı· 
t.; ~ rabıon meb'uu Ha· 
~ lllfid lbeı'ul ve salahiyettar 
.._. ı._, -8r1i116n ghlerdiği vaz

...._, ettiii aalaplmıı, bu 

Belediye mühendisleri diln bu nln Boğazda deposu kongresi bitti 

1 
muamelede muuhyeti mucip bir Uç dubayı zencirlerle birbirine Bir Ru!I gaz şirket& Boiazda 
hali görülmemiştir. bağlamışlar ve icap eden diğer gaz depolara yapacak ve buraya BALIKESiR, 13 (A. A.) 

5 - 7500 liralık olomabil tedbirleri alarak batmak tehli- Rusyadan harice çıkaracağı gaz· Üç gündenberi toplu olan C. H. 
itinde, maznunlardan .ikisinin or· kesinin önüne geçmişlerdir. Ya- ları transit olarak bu depolarda F. vilayet kongresi çalıtmalannı 
taklarına ıösterdiklerı bazı mev· kında dubaların değittirilerek bu:unduracaktı. Arsayı belediye bugün neticelendirmittir. 
hum masraflar meyanına bö~le tamirine baılanılacaktır. alacak ve 30 sene sonunda bü-
bir otomobili de dahil ettikleri tün tesisat belediyeye kalacaktı. 
anlaşılmış, acentelerde yapılan A lk d M Şirket Paıababçede arsa bul· 
tahkikat neticesinde Hasan be- mer a an Unlh'e muşsa da burasını belediye mah· 
yin biuat aldığı Fiat ve Kryasier 20,000 fıçı zurlu iÖrmi:ştü. Şirket için Çu-
markah iki otomobilden başka bira ısmarlandı buklu gaz depolarının arkasın· 
hediye olarak otomobil aldığına daki bostanlar nıünas:p görül· 
teaadüf edilememiştir. Berlin, 13 ( A. A.) - Volff müş ve burası şirketçe de be· 

Muhtelit encümen yapılan tah- ajansından : Gazeteler, Chikago· ğenilmiştir. Belediye yakında 
kikat neticesinde Hasan 'beyin daki en büyük Alman oteli olan bostanları istimli'< edecektir. 
bu itlerle irtibat ve itlirakini g~s- Bismark otelinden MOnib'teki lstimlik müddeti esnasında da 
terir bir bale tesadüf edilmedi- tirket depo projelerini hazırlayıp 

d Loeven Braeu bira fabrikasına k' ğin en hakkanda tahkikat açıl- belediyenin tasdi ıne verecektir. 
masan~ ma.hal olmadığına, evra- gönderil'n bir telgrafı bir garibe ilk baharda inşaata başlanacağı 
kın ıade11ne karar vrrmiıtir. olarak ve balkı alikadar eder tahmin edilmektedir. 
Karar ittifakla vefilmiş izadan düşüncesile aynen neıretmiıler-
Aydın meb'uıu Tahsin 'bey mu· dir. Bu telgrafnamede yılbatı 
balif kalmıttır. 

Cevdet Kerim bey Y alovada 
Halk Fırkası Istanbul viliyeti 

idare heyeti reiıi Cevdet Kerim 
bey dün sabah Y alovaya gitmİf· 
tir. Cevdet Kerim bey Yalova 
hrka kaza kongresinde hazır bu· 
lunacık ve buıtın d6necektir. 

yortusu münasebetiyle Amerika-
ya bira ithaline müsaade edil· 
mesi çok muhtemel olduğundan 
Cbikago'ya iyi cinsten 20.000 
fıçı beyaz ve siyah bira g6nde· 
rilmesi için hazırlık yapılması 
mezkGr bira fabrikaaından rica 
edilmiıtir. 

Kömür kantarları çalındı 

Sabıkalılardan Mehmd ile 
Emin Aksarayda Millet cadde
sinde Ômer efendinin dükkinına 
girmişler, dükkan sahibinin bu· 
lunmamasından istifade ederek 
k6m6r kanlarını çaJmıılardır. 

Hırsızlar kantarı pazarda ıa
tarJarken yakalanmıılardır. 

Gendi ve 
dokun olamazlar 

Bombay, 13 (A.A .) - Gandi, 
dokunulamazlar reisine gönder
miş olduğu bir mektubunda 
hattı hareketini "Dokunulmaz· 
lar,, m mabetlere girmesi me
selesi hakkında Hintliler arasın
da yapılacak referandomun ne
ticesine göre tesbit edeceğini 
bildirmiştir . 

820 yaprak cıgara kağıdı 
satmaktan mahkGm 

Çarıı içinde 820 yaprak cıga· 
ra kağıdı satmaktan maznun Ih-
san efendi, dün adliyP.deki ihti
sas mabkemeıinde muhakeme 
edilmiştir. 

Bu işi yaptığı sabit görülm6f, 
altı ay hapse ve 820 lcurUf para 
cezası vermeğe mabkOm olmut• 
tur. 



Sama ıo 

Sadi Fuat Bey DplJJ acele ace- :rudılar. Hamdi Selim, çocuktan· 
le çaldı, açılır açılmaz koftu ve nı bet paraaız bırakarak hayata 
kızına 8"1encli: veda et.mitti. 

- Leman, hazırlanclm mı? iki gün sonra da Sadi Fua· 
lçeriki odadan ıenr bir kız ee- . dm la L ~ zı eman esrarengiz bir ıu· 

ıi cevap verdi: rette kayboluyor, bütün arattır· 
- Hazırlandmı Be•baba, eel mal .. b 1 

J • ara ragmen u unamıyordu. 
ele tuvaletimi pr. Sadi Fuat, müthiı bir kibus i· 

Sadi Fuat içeri ıirdi. Leman çinde ne yapacağını tatırmıf, iti 
kimilen beyaz • adeta bir ıelin .. .. b" 

ıucu ır tarafa bırakarak kızının 
ıibi • bir tuvalet giymiıti. Bu tu· Petine dütmüıtü. 
valetin ıi:yalı bir de boyun atkın Fakat dünya bu. insan denilen 
vardı. O •kpm, babaaı onu ilk mahlUk her ıeye alıııyor. Bunun 
defa olarak baloya götürecekti. için Sadi Fuat ta üç ay ıonra her 

Sadi Fuat kızını kucakladı ve: feyi unutmuı, ~endiıini bütün 
- Biliyor muıun dedi, bugün kunetile itine hasretmit ti. 

hayabmm en mes'ut ıününü yaıı· 
yorum. 

- Neden baba? 

- EYYeli ıeni bir genç kız ol· 
m\lf g6rüyorum, ıonra da •.• 

- Ey sonra da? 
- Servetimi bugün tamam bir 

milyona çıkarmıı bulunuyorum. 
Leman ellerini çırparak babası· 

nm boynuna abldı. 
- Naad oldu baba? anlat. 
- Hamdi Selim Beyi tanırsın? 

Hani Ja seçenl•de bana boruda 
JÜZ elli bin zarar yapmıfb ! Evet. 
itte bu sefer de ben onu atlattım. 
Ve tam altı yüa bin lcazandım, ta· 
bil omm aleyhine olarak. •• 

Lemanm yüzündeki net'e, bir· 
clenbire ıilinmifti. Habrlıyordu. 
Baban, kaybettili ıece, odada 
clolatıJor, mırıldanıyor, müthiı 
bir asabiyet içinde bulunuyordu. 
Bir aralık, mabvolduiundan bah· 
aederek: 

- Artık benim için her teY 
bitti. 

Diyerek içeriki odaya ıirmek 
iıtemif, Leman, ne yapacaiım an· 
11JVak 3nüne ıeçerek ona mini 
olmutta. Herhalde timdi bu Ham· 
eli Selian elenilen zenıin adam da 
o YUİJette bulunuyordu, ve kim 
hilir, belki de, babaamm tetebbüı 
ettİii hareketi yapmıftı bile. •• 

- Niçin böyle birdenbire dur· 
Pnlattna Leman? 

- Baba, ba Hamdi Selimin ço· 
lale ÇOCUp var mı? · 

- Var aaliba. . • • Niye sor· 
ehin? 

- Ya •danıcatız kendiaine 
Ja,u..7 
. - Eh. • • Ne Japaymı? O beni 
dUt&ndG ınt\ ,.i? 

Fakat Leman, bir bq ain11 be
hane ederek, heJQ en,;..... . . il"I• 
1..__clı bal ._ ennı -s 
_.. Ye OJaalb.tlL 

• • • 
On bet aene aonra, bir ıün Sa· 

di Fuat yazıhanesinde otururken 
hademe içeriye ıirerek bir kart 
Yizit malt ve: 

- Sizi görmek istiyorlar. Yan· 
larmda üç te çocuk var. 

Sadi Fuat kartı okudu. Üze• 
rinde "Şevket Selim,, yazıyordu. 
Bu isim yabancı bir isimdi: 

- Tanımıyorum. itim de var. 
Kimseyi göremem. 

F abt hademe bir dakika ıon· 
ra içeriye girdi ve: 

- Beyefendi, dedi, kartın ar• 
kaaına bir feY yazdılar, ıene ıön· 
derdiler. 

Sadi Fuat kartı aldı ve fU satır· 
lan okudu: "Baba, kızım ve to· 
nmlanm görmek istemiyor mu· 
1UD? - Leman Selim,, 

Sadi Bey, ayağa kallmuıtı. El· 
leri titriyerek: 

- Hemen içeri al! 
Diyerek kapıya yürüdü. Bir an 

sonra, odaya Leman, olgun bir ka· 
dm halinde ve ellerinden Ç4).Cuk· 
lannı tutarak ririyordu. Ynmda 
temiz giyinmiı vakur bir adam 
vardı: 

- Baba, ıana koamı takdim 
ederim; Şevket Selim! T anrrıın 
delil mi? Hani bir Hamdi Selim 
Bey vardı. Senin eski rakibin •••• 
On bet ıene evvel ..• 

Sadi Fuadın g6zleri yatlanmıt· 
tL Şimdi her teyi anlıyordu. Kı· 
zmm sözünü bitirmesine meyden 
vermeden gitti ve Şevketin elini 
aıkarak kucakladı. 

Şimdi, beyaz saçlı ihtiyar, bir 
koltuğa oturmuı, torunlan dizle· 
rinde, bir eli kızının, öteki eli da· 
madmın elinde, ıakin ve tatlı göz 
yqlan döküyordu. 

Kızı onun kabahatini bu ıuret· 
• • • le ödemifti ve ıidip beraber bir 

Gazeteler ertesi aGn faciayı bevaz tuvalet ıarr.arlaı:lılar. 

ı-~~~~~~~~~---------1 lstanbuı Beledlyesl llA;=;.arı 1 
Otomobil sablplertnln dikkat nazarlarına: 

Her ne aebep ve arıza ile oluraa ol1Un muvakkat veya daimi 
sdtette o~omob~I ka~yon ıibi nakil va11talar101 ifletmiyecek o'an· 
lar veAitı aaldı,elennın pllkaI.nm b. bul ıle ıeyri' sefcr 
k tab ·ı b • " arzu • ara ... ~ı fU eaıae ~eslim ettikleri takdirde nakil vasıta larının 
11lemedııa mUddete aat •eaaitl nakliye rami tabıil edilmez. Aksi 
takdirde tatili faaliJet ettiil iddia ol•aa mOdd t ait resim ta· 

· 'f la K fi e e mamen 11b a 0 nur. ey yet ı&rllen ltlıum Gzerine tekrar iJAn 
oluaar. • (6582) 

Hariçten kaıaphk olarak ıetirilea a..,....t mezbahaya ata· 
j1da ıaıterUen yollardan se•kolaaacakhr. 

t - Gaı.ta Rıbbmma ıelenler; Tophane, Leleciler Ht!IMlek 
Kuledibi, ŞitbaDe yokuşu arkasından Kaıımpııı, Olcmeyclp; 
tariklle mezbabayL 

2 - lzmit ve civarından gelecek hayvanat ta Bostanadaa 
ıonya takiben Uzun çayıra ıirdikten ıonra Aynlak çeıme, Miı· 
kinler Karae1ahmel tarillile araba vapur iıkeleaine. 

3 :_ TıtkiiprB ve Samaadıra 70!0 ile geleceklerin Namaz· 
Ahta ICJsıkb S.jlarbqı tarikile yine araba Hpuru i•ke'etiae. 

11 4 _ lıb~ ıevkiyat belediye zabıtası tılimatnames:nlla 196 
bapM •ilak 1&bataıı talimatname.inin 1 incf maddelerine tew
likaa ıece yar111ndın ıonra Ye yahut ıabahlar1 erkenden ıokık
lana kalababk baluamacbia bir zamanda yıpalacakhr. (6583) 

V A'<IT 

Yunanistanla aramızda 
takas müzakeresi geçiyor 

Yunanistandan gelen malümata 
nazaran bükumelimizle Yunan bil· 
lcumeti araamda mabaullt mOba· 
delesi .ve takas esaaları dahilin· 
de bir ticaret muabedeıi için 
müzakere cereyan etmekte· 
dır. Bu mOzakerelcr A· 
tinada cereyan ediyor. 
Yunan bükümeti bükümetımize 
yaptığı teklifte yüzde elli nis· 
betinde takas esasmı kabul et· 
miştir. Hükumetimizın mukabil 
teki fleri için Ankaradan emir 
beklenmektedir . 
OUmrllk tarifeleri 

ve bir mlltalea 
G ümrükler umum miidürJüğOn· 

den lstanhul ticaret odasma ge· 
Jen bir tezkerede gümrük tarife
lerinde gösteri len ye b,ir madde
ye sık ıftırı lan birkaç nevi etya 
hakkanda mütalea sorulmu9tur. 
Bılhassa tarifenin maddelerin· 

de bir kalem olarak g6sterileo 
eşyaların tefsirınde ve teıbitinde 
ihraç ve ithalinde tam mal6mat 
almak imkana o madığından tica· 
ret odası gümrükler umum mü· 
dilrlüğOnOn bu tezkeresi lizeriae 
derhal faaliyete geçmiştir. 

Oda; g0mr6k taıtfeainde gh· 
terilen biitün eşyalara birer birer 
aynarak tesbit etmekte ve tari· 
fedeki maddelerin tu suretle 
gösterilmesini istemektedır. 
Aynı zamanda maddelerin 

memleket esasma g&re tefrik 
edilmeı•ni de temenni etmekte· 
dir. 

Ticaret odası tetkikah ikmal 
ettikten sonra bir rapor halinde 
gi;mrükler umum müdllrlOğOae 
gönderecektir. 
Hlndlsltan bizden 
iade gazete kAğ"ıdı 

istiyor 
H"ndistanda KalkGta ticaret 

odasından lstanbul tıcaret oda· 
ama dün bir mektup gelmiştir. 

Kalküta ticaret odası bu mek· 
tupta ; lataubulda ve Türkiyede 
çıkan ıazetelerde okunmayıp 
iade edilenlerden o'mak ıartile 
kl~ıt satnı almak istiyen tacirler 
bulunduğunu 1•azmakta ve bu 
kiğatları solacak tacirlerin isim· 
ıiımlerini istemektedir. 

lstanbul t icaret odası KalkOta 
ticaret odaaana yazmıı oldu~u 
cevapta Istanbulda ve TGrkiyede 
neşredilmekte olan gazetelerin 
iadelerinın hemea biç mesabe
• ade olduğu, bu ıebepten Kal· 
lcütaya sablacak iade gazete 

rliıdı bulunmadığım bildirmiftir. 

Belediye vergileri ve 
resimleri 

Belediye vergiıi we reıimleri 
kananunaa 31 • 38 iDcı madde
lerindeki dabaliJ• tarife.ine ait 
kııımlar bakluada bir talimalM· 
me hazırlanmaktadır. 

Bu talimatnamenin De ıaretle 
tatbik edileceği hakkında lltan· 
bul belediyesi, ticaret odaıından 
bazı malümat iıtemittir. 

Bilbaaıa yerli ve ecnebi tran
sit etyasıaın ne kadar zamanda 
sevkedilmeai llzım geldiği, tea· 
mülGn neden ibaret olduğu ıo· 
rolmaktadır. 

Ticaret odaıı bu buıaata ali· 
kadar tacirlerin fikirlenni sor· 
muştur. 

T eıbit edilecek eewaplara si· 
re balediveye cevap yaz.tacaktar. 

ltalyada ceviz 
Bu sene ltalyada ceviz mab

ıulll geçen senekine niıbeten 
y&zde bet fazla olarak teıbit 
ediimi,tir. 

bu itibarla ltalyamn bu tene 
hariçten fazla miktarda c99·1z 
ithal etmiyeceii zanoobmmakta· 
dır. 

Iran ceviz'.eri de IOD teneıe ... 
de Itaıya piyasasında Tllrk ce
vizlerine rakabet etmekte oldu· 
ğu için bu ıene cevaz ibracah· 
nın geçen senelere niıbette az 
olacajı anlatalmaktadır. 

Yunanistan 
ve mısır mahsulfl 
Y1111an bllkGmetinin, pmıük· 

sftz olarak 1111911' itlt.t _..-,. 

karar vereceğini yumaftık. 
Tıcaret odamna Yanani8tan

dao gelen maltmata gire bu 
miktar 100 bin ton olarak ta• 
bit edilmiıtir. Hen6z h6k6met 
tarafından kararname tasdik 
edilmemıttir. 

Tıcaret odası bu haberi der
hal allkadar tacirlere bildirmit· 
tir. 

Almaoyada keçi kılı 
Berlin ticaret mümeuilliiindea 

lıtanbul ticaret oda11aa plen 
bir tezkerede Almaayada 80D 

aylarda keçi kılı piyaaaaının çok 
lnymetli olduğunu bildirılmekte
dir. 

lstanbul P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

lzmit, Usktıdar lıtanbul Çorlu Bur1a mıntakalan iç~ keatiri· 
Jecek muhtelif eb'atta 613+ 170+530+660+181 cem•an 2154 adet 
kestane direk her mıotaka için ayrı ayrı teklif kabul edilmek: 
üzere kapalı zarf uıuljle 29 Tef.Sani 9l2 tarihinden itibaren il· 
tanbul'da mevkii münakasaya konulmuıtar. ihale ı9 Ki. evvel 
tarihine tesadüf eden Pazarteai gGntı uat 14 te Jıtanbal Baıml· 
düriyetinde mütetekkil komisyonda yapılacakhr. Talip olanlann 
ıartnamenin musaddak suretinin almak, kanun• aypn olmak 
ıartile ihzar edecekleri teklifnamelerini ve telr.lif edecekleri be
delin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminab mavakkatelerini 
vermek üzere lstanbul'da komisyon R yaHtİDe lzmit Sapanca 
Adapazarı Kandua Şile'de Posta ve Telgraf MildOrlerine mira• 
caatları ilin o'unur. (6272) 

Istanbul Posta ve Telgraf ve 
Telefon Başmüdürlüğünden: 

Bursa mmtakası için KaramGrıel'de teılim tutile Reiate 
muhiti kırk ili kırk dört, kaideden iki metre yakanda mulaiti 
etli iki ıll elli alh ıantimetre olmak üzere dok- adet alh 
metrelik kestane direk pazarhkla mubayaa edilecektir. Talip 
o anlann ıartnamesini g&rmek için berıün paıarbta iftirak iPa 
de 19 KAnunuevvel 932 tarihine lHadOf eden Pazartui pi 
uat On d&rtte teminab mu•akkateluile latanbal'da tsqmldt
nyetımize lzmit, Sapanca, Adapazan, Kandıra, ŞUe'de P.ta 
ve lelpaf MlldOriJetleriae mlracaatlaıı iJb o.anar. (6571} 

BDytlk Ataman 
için madalyal 

Goetheaia Jlldncl yal 
mtlna1ebetile Alama• b 
bu blyllk AJamaa ıairill 
pi olmt11 bir çok ıe•ıta 
7alar temine karar ver 

Ttlrk mabanirleriaclea 
Bedri Hanım ile D•n1r.1 
rejis&rll Ertuğnıl MuhıiD. 
Goetbenın yGzllncO ıenel 
Jl!Sİ mllua1ebetile lstaab 
pdan ibtifalde Ataman 
tıaa kartı glstermlt 
allkadan dolaya birer 
verilmeaine Alaman btık 
karar verilmittir. MadalJ 
hafta içinde Alamaa --- · 
lom tarafından Seniha 
ile Ertutral Muhsin Be,. 
lecektir. 

TDrklyedeo stl 
alacaklar! 

Londra ticaret odam 
tanbul ticaret oda11na 
tezkerede mllhim bir m 
nin Türkiyedea ıünıet. 
•lacağı bildirilmekte ve 
allıcadar tacirlerin itimi 
edilmektedir 

lçt"malar, Uavet er 

SfUetmanlye kuHI 
kon3resl 

Sllleymaniye Terbiyei 
ye yurdundan: 

Yurdumuz 1enelik amu 
ıreaı 6 klnuouaaoi 933 p 
be akpmı saat 19 da 
Şebzadebaıı Letafet apar 
dahilindeki merkezinde 
eclecetW- biJcUmle Aza 
rifleri ehemiyetle rica al 

Tal ... WrlJilala 1 

Milli talebe birliğinden: 
mDzdeki cuma gDnO .. bab 
10 da birlik merkesıade 
19SO. 31 ıeneai konıresi 1 

nacaktır. Bu toplantlda e 
yet te olmua aiumaame 
kere n kabul edılecektir. 
arkadaıların vaktinde gel 
JDzuma illa olunur. 

Merkezi idaresi Galatı lröprtilıaşt 
Sa'•e A. Sirkeci Mlhllrclar zad• H 

Trabzon po•ta• 

(Ankara) k~! 
pmba 18 de Galata nb 
daa kalkar . C 

Beykoz Sulh Mahkem#. 
memurluğundan: 

Bir borcaa temini iflll 
edilerek açık arttırma 
paraJa çevrilmaine karar 
mİf olan Ko onya, Eaa°" 
Krem vesaire 14-12·952 
'>a ıOnll uat 13 de BeJO 
Kule dıbinde birinci açık 
ma mretile paraya ç~ri 
den iıteyenlerin o gibi •• 
ıatıı yerinde ha11r bala• 
ilin o anar. c58SOt 

Adalar mili icr_.claO 1 

deJindea doı.,. maa.c
par•Ja cewilmelİD• 1sar.r 
lea bir clemir para 1s.
ma1a, bir dolap ve iki ..,.,.. 
19 • 12 • 932 taribiae 
pazarteai uat OD blrd• pi 
lıtanbul' da aalbarcalar da 
No. lu clDkklD lnUDd• il 
padan talip olulan9 
meaktrda baar balaoa
manuaa mlracaatlan 11111 
11111'. - ' 5849 ) 



~ Kınanaenel 1932 

Doktorlar~ --
Doktor - Operatllr 

Ahmet Asım 
~ve kadm tıaataııklan mUteba.11111 

U&fene: 10 - 12 Ortaköy, Şita yurdu 
11-ıs Beyoğlu, latıkla.ı caddeai No. 193 

(Opera ainenıaaı karpı) 

- Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 

A. Horboruni 
lleyoğlu mektep ıokağındaki mu· 

iene?ar.csinl temamcn kapamıştır. 
lllinönUndc Vıldc kıraathanesi ya· 

rıındakl mu4yenchınesinde hasulannı 
sabahtan ak;amo hdar bizzat ıcdl\'I 
~der. Telefon: 24131 

Doktor 
Aristldl 

l.luayenehaneıl: EmlnönUnde EıniDöDU 

- Han UçUncU kat numara 1 

Doktor 
Emin ŞOkrU 

1 Dıuıııı bwıtalıklar mUtetıf\Sl!llJ 
4\aGtıuı ~tanmabmut türbesi, Babı. 
.. , Cllc!deaı No. ıo. T•letoo aıuayeneba. 
MH ııe: 22022 _ TeJetoıı avı • 312:1 

--: lfUn öğledea eonra ıut H-ı~ .. 

llroıoı • Operatör doktor 

Puat Hamit 
l3öbrck, mesane ve idrar yolu 

VAKiT 

Bolu orman 
müdürlüğünden: 

Bolu viJAyetinde Düzce kazas1nm Akçaşebir nahiyesi dahilinde
ki Akkaya, Aftun devlet ormanından madtn sfitunu yapmak 
Uzcre her sene 0 1934,, gayri mamul metro mik'ap kayan ve"153., 
metro mik'ap ıOrgen ve "546,, metro nıik 'ap meşe olmak Uzere 
cem'an "2633,, rayri mamul metro mik'ap hesabile beş senede 
''13165,, ıa1ri mamul metro mik'ap muhteliflilcins eşcardan ka
yın ve ,Orgenin beher gayri mamul metro mik'abı "175,. ve 
meıenin beher gayri mamul metro mik'abı 5(0 kuruş mubam· 
men bedeli üzerinden talibine ihale edilmek Oıere müzayedeye 
lconulmuıtur. MOzayede ve ihale kapılı zarf usulile ve 661 - 799 
numaralı kanunların ahklmı umumiyesi veçhile 31-12-932 tarihi· 
ne mU1adif cumarteai günü saat 15 te Bolu vilayetinde mUtc· 
ıekkil orman satış komisyonu huzurunda icra edilecef;ind n ta· 
liplerin 1115000,, lira sermaye vaz'ına mali iktidarlarım gösterir 
ticaret odaaa ve1ilca1ını ve muhammen bedelden aşığı olmamak 
şartile vereceği bir senenin bedeli miktarının yüzde on beşi niı· 
betindeki teminatı muvıkkateaini muhtevi teklifnamelerini ihale 
kanununun onuncu maddesi sarahati dairesinde mezkur saate 
kadar komisyona tevdi eylemeleri ve ıartname ve mukavelename 
sureti muaaddakalarını Ankarada orman işleri umum müdürlüğü 
ile lıtanbul, Zonguldak ve Bolu orman mUdürjyetlerinden alına
bileceği ilin olunur. "6432,. 

lstanbul inhisarlar 
Başmüdürlügünden: 

Savıfa 11 

Türk 

ı butalıkları mDtebauıaı 

HaımDdOriyetimiz kaçak ena ambırlanpda müterakim tahminen 
20000 kiJoda 699 parça bakır alitı taktiriye ile 201 parça çamaıır 
kazanı 26-11-932 tarihinden itibaren 20 gün mUddetle açık mü· 
zaycdeye konu:muıtur. Çama9ır kazanları aynen dii•rleri alan 
tarafından hurda haline konulduktan aonra aatılacak ve çama91r 
kazanlan iJe alitı taktiriye için ayrı ayrı fiat tekJif olunaca!,tır. 

lerinın en 

büyiik vazitesr 

nedir 

-

' 

trluayencbane: ·ı ürbe, 14ahmud1ye cad· 
deaı. No. 10. Tolo!on :?2622 

Doktor 
K11pJkyan 

Yevmi ihale 15 Kanunuevvel 932 tarihine müsadif perşembe 
jlÜnüdür. Tolip olanların mevcut eşyayı görmek ve şeraiti müzı· 
yedeyi anlamak ü:ıere Kabataşta inhisarlar BatmUdürlUtüne mU-

Çoclıklarım Tutumlu VE 

Muktesit 
~ luayrnchnne<i Sirkeci Muradı) c 
caddesi No ~6 Tel. • 21077 htanbul .... 
Operatör • Urolog doktor 

Mehmet All 
ncaat eylemeleri ilan o'unur. (6434) 

Yetiştirmek. 
icara, ~ ollnrı ııast.ılıltl:ı rı mUtC'fıA1H1111 
trnıntınU {Sabık Karıılııı.f) barıına 
llakıetnıtgUr. Cumadan maada tıtr run 
~ hastıııannı ltıtbUI ve tedavi eder, 

Doktor 

Hafız Cemal 
IJahıll haaıılıklıır mU11h1111•1 

Divanyolu l\o ı rs ·1·,ıoron 2~i3118 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Kırk (~O) adet ordu tipi sahra telefonu pazarlıkla aatm alı· 
nıcıktır. 

1- 40 (Kırk) ordu tipi ıabra telefonu pazarlıkla açık kırdır
mayı konulmuıtur. 

2- Kırdırma ıartlara ~ liıdının ta1dikli suretleri lıt. GOmrlık 

Ziraat 
Bankasından 

Gllz hekimi doktor 
Süleyman ŞUkrO 

B rlncl 11nıf mütehassıs 
liabı&ll (Ankerı cııddcı&I l'\umarıı 601 

Dl• ~oktoru 

Zeki Halit 
r..1ua~cnehııne 1 l\adıkoy Alıı~·ol e~v.ı .... 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 

Mubaf11a BıtmDdDrlOjU Hhaılma lıromfıyonuadan alınacaktır. 
3- KırdmDa AnıiHıda GDmrUk Mubafaıa Umum Kumcn

daohğında kurulacak alım 11tım lıcomiıyonu tarafından yapılaca\dır. 
4- Kırdırma 26 12·932 tarihine ra1hyan paıartui gUnO ıa1t 

14 (on dört) tıdlr. 
S- Her ist .. kli biçilmlt bedelin % 7,5 ğu olan (240) Jirahk 

muvakkat aüvonmo (teminat) larile belli 11atten evvel komisyona 
aelmelerl. (6490) 

Bir 

:: : Devlet Deıfııryolları 

Alınız 

ilanları 
HergUn hasta kabul edilir. 

tter nevi di• rahalessıııı te· 
lavı oluRur. Muayeneh•R• ı 
•sküdar Ahçıbaf;ı Mektep 
.!_okak rıio. 10 

Samıun • Sivıs hattının Kuncluı • Kaim iıtaayonluı arasındıki son kısmı 15-12-932 tarihinde işletmeye açılacak ve bu tarihten 
itibaren Samsun - Sivas hattı fstasyonlariyle Devlet Derniryollan şebekesinin iş 1 etmeye a\ılmış olan diğer bil'umum istasyonları ara• 
smda ) o'.cu ve doğru eşya mQnakalAtına başlanacaktır . 

Su mDıı111bıtle Ankara • Ka~ıeri • Sivas· S11msun ve Ankara• Çanlurı ara1ında i,leyen yolcu lrenlerioizin tarifelerinde hazı 
Ademi iktidar ve bel tadi1At yapıımııtır. 

J S· 12· 932 tarihinden itibaren tatbik o'unıcak yeni tarifelerim:ze nazaran yo:cu treıılerimizin vakti hareket ıa1tl~r1 ve ıünleri 
gevıek llA'lne ııağıya yuılmııtır. Daha fule mılQmıt cdmmek iıteyenlerin istpsvon!urımın müraca@tları ilan olunur. 

~ Ank.ıra ~ Kav.•nri - Sivas - Sitmıun Hattı 

ZiLE - ~AMSUN 

9 30) 

1 •r,, en ır.ücşpir deva llRYOIN hap Ankara - Samsun A '- K · 
•tıdır. Deposu lsıanbu,'da SJrlıicci'de nısara - ayıerı 
.\1ı R1, 1 Merkc~ rcıanesldlr. 'l'ıı~r:ıp H. Paşa H. 17 40 Cuma. Pazartesi. Çarşanba 17 40 Currarlcsl. Pazar. Salı. Perşt1nbı 
:so kyruş po-t:ı ile gönderilir. Izmiı'de YOLCU MUH'I EUT 
;:•t nazıırınd .. ~I. 1 rab70n'dıı Veni l'e· Ankarı H. 11 QO Cumırle•İ· Salı. Perıenbe 11 00 Paıar. Pazartesi, Çarıınba. Cuma 
~tanesinde bulunur 17 57 
~ Sultan Ahl!lel ıqlh ikinci hu· Yerk8y 1~: H ~g) Cumartesi. Sah. Per~ınbe 18 13) Pazar. Paıartesi. Çarşanba. Cuma 

ıı 11~ mahkemesinden: ilya efendi Kayseri (MH.· 
2
2
2
2 

3
oo
5
) Cumartul. Sıtlı. Perşenbe 29 18 Par.ar. Pazartesi. Çarşanba. Cuma 

t latanbul defterdarlığının şa-
Yıarı ve müştereken mutasarrıf M. S 35 
:lcluldarı Kurtuluıtı Ruı ıo"•ğın• Sivas (H. 6 ıot Parar. Çarşınba. Cuma 

A11kar a - Çankırı 

H. Patı M. 17 40 Cumuteai. Salı. Perıınbe 

MUH lELtT 
Ankara H. 11 40J 

Irmak 
14 25) 
14 50) 

) Pazar. Çarşanba. C\lml 
Çankm H. 18 25) 

} 

Kayseri · Samsun istikametinden Çankırıyı 
gidecek yo!cule r (Samsun - Ankara} treniyle il 75 No,·fı ıaıı. tarafı Nikola ve Zı'fc M 1° 28 ı t 8 ( • 

3 J Puır. Çırş•nba. Cuma 
1~ )(tarafı Mlhal hanesi, ve arka- . H. 13 43 

ernal bey hanui va tarafı Samıun M. 20 05 Pazar. Çarş•nba. Cuma 
) Cumartesi. 

18 15) 
Pazartesi. Sa'ı. Perşe:ıbe gelerek Irmakta Çankırı trenine aktarma 

edccelde rclır. 
tıb·· 
lir 11 ~uı 'okajıla mahdut 296 
it r rnıktarında bir kıt'a arftıJlın t,t el fuyuu zınımnd;a f ürühtu 
• ırrnr tderek mliza)•edeye 
~ltdll111iı ve birinci açık arttır· 
t:~•tı icraaı 24 KlnunHnl· 9~3 1S hine ml!udıf Safı gOnU saat 
h~~ mukarrer bulunaıuı ol~u
'•tt' an talip o!anlann yevm ve 
"-in; ,rııezkurda lcıynıeti mubam· 
lllab,~~ olan 600 liranın ,. 7,5 
932.56rıde pey akçesini hamılen 
'11lf\ lk' No; ile Sultan Ahmet 
"'"• ılnci hukuk mahkemesine 

ea tları llAn olunur. (5854) 

Sam5un - Sivas - .H•vseri - Ankcn.ı 
Samsun - Zile 

Hattı 

Saaııun - Aniıa1a 
YOLCU: 

Sımıun H. 6 30 Cumarlui. Salı, Pericnbe 

Zile (M' 13 17 Cumartesi. Salı. Perıııenbe H. 13 30 ~ 
M. 20 50 

Sivas (H. 21 25 Cumarlul. Salı. Perşenbe 

K • (M. 4 40 p ,. C 
ayserı H. 6 00 aıır. ,_.arıınba. uma 

Y k.. ,M. 10 42 p Ç b C er oy H. 1 O 56 azar. arıın a. uma 

Ankırı M. 17 2'J Pazar. Çarıanba. Cuma 
H. Pıtı M. 10 2S PaArt11l l'ertonbe. Cumaueai 

MUHTELiT: 
9 05) 

) Pazar. Puarlesi. Çarşanba. Cuma 
17 35) 

4 58) 
lO 06) 
10 21) 

) 
17 22) 
ıo 2s 

KA YSERi - ANKARA 

Pazartesi. Salı. Perfenbe 
Cumartesi 

Salı. Çarşanba. Cuma. P11ar 

Çankırı - Ankara 

MUHTELff; 
Çankırı H. 9 30) 
Irmak M. 13 \0) 

H. 13 371 
Anl<ara M. 16 20) 

Cnmartesi. Salı. Perşenbt 

H. Paşa M. 10 25 Pazar. Çarşarıba. Cuma 

Çıtnkırı "ı\ikaınetlnden Kıy•eri • Samıun İs• 
tıkam ..: :ine gidecek }O'cu!ar lrmakta (An· 
kara · Samsun) lr nıne alslarnıa edecekltre 
dır. 

(6<61) 



. Sa.yıfa~ 12 

is tan bul 
Bahçekapr, 

Beyoğlu 
istiklal caddesi 

Ankara 
Çocuk Saray Caddesi 

Samsun 
Bankalar Caddesi 

-- Yeni Ajanda~·-
KANAA T AJANDASI 

Kullanııh, her cebe sığar, zarif ciltli ct"p mubtırmudır. Ayrıca üç 
formalık takvim malumatı, tren hatları ve tren tarifeleri ilave edil· 

miıtır. Fiatı ciltli olarak büyük boy 50, küçük bov 35 kuruştur. 

MUHTIRALI 

akvimi agı 
yılı 

En doğru takvimi malumat. Herkse lazım o.acak faydalı bilgiler 
Ayrıca 1933 senesinde• itibaren tatbik edilecek ölçüler kanunu 

ve tatbik tarzı g~sterilmiştır. Ciltli olarak fiatı 35 kuruşur. 

Umumi P il 
Uidaktika Ye Melodika müellifi Ankara Gazi Terbiye ensti· 

tüsü muaılimlerinden Hasip Ahmet beyin bu eseri muallimleri· 
miıin mühim bir ihtiyacına tekabül etmektedir. Fiab 175, ciltlisi 
200 kuruştur. 

s·rinci Sınıf 
Muallim Be erı 

Müfredat programına ve ünite planlarına göre 

Ankara Gaıi terbiye enstitliıü muatJimlerinden Nıvazi Re 
cep Beyin bu muallim kitabının birinci kısmı çıkmıştır. Fıah 
75 kuru,1tur. 

EV\·elce formaları alan muallim bey , e hanımlara ı.itep tamam gönderilmek 
uzere 75 ı.. uruş\a birli ı.. tt mczkOr for mal arı iade etmeleıi rica olunur il.il••• Natiri ~ iatabul Kanaat Kütüphanesi 

Ist. Mr. Kumandanlığı Satınalma kom. ilanları 1 
H:tva Kuvvetleri içın 2300 adet batt · · k 1 fj 

anıyemn apa ı zar a 
münakasası 15 • 12 • 632 peışembe günü sa<ıat 14 te Ankara'da 

Hava Müsteşarlığı satınalma kornisyonundı. icra edilecektir. Ta· 
liplerin evsaf ve şera itini anlamak Üzere Merkez Kumandanlığı 
satmalma komisyonuna ve münakasaya iştirak edenlerm de An
kara'da mez~ ur kom ıs yona müracaatları. (299) '4 6 ~15) 

En mükemmel ve en mtintahap çeşitli 

B ER 
MAGAZALARI 

halihazırda her yerden ucıız ve salnzz 
evi n1aı satan müessesedir. 

Beyoğlunun en muhteşem 

Oyuncak Sergisi 

VAKiT 

Hasan zeytin yağile , Hasan ko!onyasile 
ve Hasan kremile yapılmış 

BAS N 
SABUNLARI 

birer şaheserdir. HaJis limon çiçekleri· 
nin ve hakiki , tabii yaseminin ve Is· 
parta güllerinin insana bayat ve ruh 
veren kokularını cami olup cildi yumu· 
şahr. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
kadınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanın terkibi meçhul yağlarından 
yapılmış sabunlardan tevek ki ediniz. 
Veche ve cilde taravet ve letafet bah· 
şeden zeytin yağlı ve GJiıerinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

'8u 

'11 
~--~~~[}!il 1'3:~- , .._ _ _.. 

Eğer vakti!e iş Bankasından bir kumbara alarak para 
biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket karşısında : 

Dimdik durabilecekti! 
3UncU Kolordu Satanalmal 

Komisyonu 11Anl3ra 

Üç yüı bin kilo un kapah zarf 
usu lile münakasaya konulmuştur. 
i halesi 2 kanunusani 933 pazar· 
t es i günü saat on beştedir. Şart-
namesini görmek üzere Fındık
lıda satınalma komisyonuna mü· 
racaatJara ve ihale günü vak· 
tinde teminat ve tekJif mektup· 
larmı makbuz mukabilinde An
kara Merkez kumandanlığı sah· 
nalma komisyonu riyasetine ver· 
meleri. (1052) (6460) 

~ :(. :r. 

Hava ihtiyacı için muhtelif 
cinslerde rasat ma lzemesi pazar· 
!ıkla satın ahnacakhr. ihalesi 
:l9 · J2 · 932 perşembe gijnüdür. 
Listes ni gör nıek üzere her gün 
Fındık .ıda 3. K. O. Satmaıma 

Darülfünun Fen Fakültesı 
Riyasetinden: 

Fen Fakültesinde münhal bulunan Umumi kimya, Nebat,& 
ve elektromekanik Müderris muavinlikleri için 5- Şubat· 933 ~ 
rihinde müsabaka imtihanlan icra edileceğinden taliplerin şubl' 
iptidasına kadar evrak ve vesikalarını Fakülte idaresine ib~ 
etn:eJeri ve fazla tafsillt için Fakülte Baıkitabetine mürac:.,,. 
eylemeleri lazım gelir. (6449) 

lstanbul Evkaf Miidürlüiü ilinları 

12000 Kilo Pastorize edilmiş süt 

Guraba hastanesine Mayıs 1932 gayesine kadar lüzumu ottJ 
on iki bin ki lo pastorize edilmiş süt a leni münakasaya konıııdl' 
tur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün Levazım Id•~ 
sine ve ıhale günü olan Kanunuevvelin yirmi dördüncü cumartt:'" 
günü saat onda idare encümenine müracaatları. (6332) __,), 

komisyonuna ve pazarlığa ıştirak T •ı• 1 S t 
\ 

çin ~nkarada Hava Satmalma enzt at 1 a iŞ ~ 
Komı~vonuna müracaatları. Tasarruf l lafıa sı m ünısebetile fabrı 1 o tenzilAtla satılıct~,. 

(1053) (6481) 1 knmız mamulAtının yüzde muhterem müştc~~ 
anın il • aıu ı. 111 IUı ıllllllll ılllWll ııın ıuıııııuıııı ın ııınıııno ı rınc arzeyler Sirkeci Ebus~u ut Cadd~sinde Karrnla \'e madeni F:şn fabı1 

VAKrr MATBAASI - tSTA'!'l."BU L Sabş yerleri : 
SAHi Bi MEHMEı ASIM I I' ıı. l!:ınındnünde Seldnik Honmıırşd. l ~tıınbul \ 'C Beyoğlu (sti ldıll caMe 

Umumi N~ıiyııt MUdürü: F lKRET ADlL ı,lillliiliiiiMI de Yerli Mallar Pazın h:ıdıkoy iskelesinde Galip Bey 


