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Harp borçları 
meselesi 

.\9 ibpa ile Amerıka ara•ında 
fırtınalar koparıyor. 

Harp borçları meselesi nib•· 
Yet Fransa kabinesini düşürdü. 
81ıvekil M. Herriot'nun teklifı 
lbecliai meb 'usanda (57 J muvafık 
'~Ye karşı (380) reyle redde· 
dildi. Bu suretle ekalliyette ka· 
lan Ltabine sükut etti. 
•. 8u mese leyi iyice anlamak 
IÇın Aqıerika ile Fransa arasın
dla 1929 senesinde aktedilmiş 
o ata M "t" t•f b ellon . 8eran~er ı ı a mı 
F •tırfaitıak lazımdır. Bu ı t ilafl 
d tansanın umumi harp esnasm· 

a Aınerikaya karşı yapmış 
olduğu borçların tediyesı şekli 
tayin edilmışti. Bu it ila f Fransız 
bı ec ıs ı meb'usanınca da tasdık 
edildi. Almanya Fransaya tami

t parası vermekte devam et· 
ğı müddet zarfında Mellon· 

ranger i tilafı tatbik de o)un· 
dıa. Fransa hükumeti itilifneme 
lbucioince muayyen taksitleri 
lbuntazaman 1931 senesi hazi· 
tanına kadar verdı. 

Fakat Almanya da bir buçuk 
lene evvel ikhaadi ve mali bub· 

'•n dehşetli bir inbilil manzara
""- ahoca Amerika reisicllmbu
't-.." ,..r..ı-ı..~..ne oır~..,_ 

illZJ" ırat borç1arı hakkmcla Hn~ 
'er •oratoryomu illa edildi. Bu 
llloratoryoırı harp borçlarına da 
teşmil olundu. Fakat bir ıenelik 
IDoratoryom müddeti bittiği halde 
Alrnanvanm V81İyeti sallb bula· 
lbadı. Yazın Lozan konferansı 
kararıle Almanyanan otuz milyar 
lbarica balii olan tamırat borcu 
Gç mil yara tenzit olundu. Ayni 
ltmanda üç sene tediyat yap· 
lb~ması da kabul edildi. Fakat 
Aını:rika harp borçları ı çın ka· 

~-ut ~dılm ı ş ?lan moratoryomu 
~rndıt etmedı. 15 Kanunuevvel· 
~e Yadeıı gelen taksit in veril· 
,.esınde israr etti. 
t.;.lşte bundan sonradır kı lngil· 
"te ve Fransa ile Amerika 
~•sanda harp borçlarının tediye
'i mühim bir mese e şeklini aldı. 
. ·'Ptida bir taraftan lngiltere, 

eliler taraftan Fransa cihan ikh· ;;ni ve mali buhranı dolayisile 
lcinunu evvel taksitini vere· 

~ı~eceklerini Amerikaya bildir· 
~er. Fakat Amerika hükumeti 
._ tı\ı kabul etmedi. Kabul et
~lllekk mazereti de açıktı. 
b Reısicümhur Hoover intıba
~1 kazanamamıştı. Kifi dere· 
~ e salahiyetle hareket ede
tlk~di. Diğer taraftan Amerika 
did· n unıumiyesi teslibahn tah· 
._, 

1 llleıelesinde Amerika nok-
4\.._ bızarını kabul etmediği için 
~ .. Pa devletlerıne l<arıı dargın 
~••zivet almıştı. Bunun için 
' borçlarının santimi santi. 

N·b tediyesi isleniliyordu. 
15 ~1 •Yet lngiltere ve ı:-ranaa 
~İti nuouewvelde vadesi gelen 
~ A •ermek ve ondan sonrası 
~ lberika ile g6rütmek esa-
~ lbutabık kaldılar. Bu esas ' :e dl~giltere Amerikaya ce· 
~ er 1• Fransa hükumeti de 

lbeelde bir cevap verecekti. 

Mehmet Asim 
C4lt IGl'alı 2 nd IOIJı/ada) 

•• 
TURK -- İRAN 

imzalanan dostluk, 
emniyet, bitaraflık, 
• iktısadi emek 

~ muahedenameleri .. . .. 
İran Hariciye Nazırının Anka
rayı ziyareti üzerine S ikinci 
Te,rin tarihinde akit ve im• 

edilen muahedenameler 
ikinci •ayıfamızdadır 

lron Harı'dge Nazzn 

Frugt Han Hz. 
Tı11'tye Hariciye Vekili 

T•Yllk Ru,tu s. 

Türkiye ve İran hudutlan ve bayraktan 
• 11111 ••••mı ı nı••lll!llllllll•-1111.uı:a•mımıını: ıaawaazm•ı mı•ı••ım 

Fırka grupunun verdiği 
mühim ka arlar 

Hükumetimiz, memlekttin menfaat
larına muvafık surette çabşmaktadır 

Ankara, l 4 ( A.A ) - C. H. 
Fırkam grup idare heyeti riya
setinden tebliğ edilmiştir: 

C. H. Fırkası grupu bugün 
yani 14· 12-932 Afyon meb'usu 
Ali Beyin riyasetinde toplandı. 
Son müzakerat eınaaında fırka· 
ya verilen takrirleri intaç etti. 
B. M. Meclisinin yaz tatilinden 
istifade ederek intihap •irele
rın ve memleketin muhtelif yer· 

leriai gezmiye ve memleket iş

lerini yerinde dinlemiye ve an
lamaya fırsat bulan fırka meb'

uslarıoın mecliain açdmasını 

mllteakip hük6mede bir arada 
ve lıtar11hk1ı mlukere -açmalan 
muvafık glr&hnGtlii. Hakümetle 

beraber 20 gllndenberi devam 
eden mDzakerelerde tarihi vazi· 

fe "e mea'uliyetiai bilen bir hr· 

----IM•Nfllllttlllll~ .......... , _ ___ ~~' 
lca ve bDk6'met sıfatile devlet 
itlare9inin b&tlln itlerine tema• 

Amerikalı 
bir Hanım 

Mekteplerlmizl filme 
alıyor, Amerlkada 

gösterecek 

edildi. 
Fwka, devlet aclar..uun mall

telif ıabelerine ait ifleriade bl
ylk bir sallbet . ve emniyetle \te 

· memleketin menfaatlerine · mu va· 
hk 

0

bir . surette Çaı.imakta oldu
ğu neticesine. vardı. Muhtelif iş· 
Jere müteallik tabirler fU suret
te neticelendi: 

ı - Sayım rusumunun tadili 
hakkında olan muhtelif takrirler 

Yıldız sarayındaki büyük salonlardan biri 

* "" * Baba Tabirle hapisanede 
bir mülakat ~;;t:J::] 

~ ~ ~ 

Yanaki Nii•hamızcla: 
•-•••---.••••••••••••n•••••••••••••• 

Kırk kilitli Harem 
dairesinden plaja 

Celil Nuri Beyin bu fevkalide 
notları devam ediyor 

Kimlerdir, Ne Kazanırlar ? ............................................................................ . 
' 

22 yaşında şöhret 
kazanan Safiye Hanım 
Şimdiye kadar 25 
plik doldurmuş 22 
yaşında hanende 

Plaklarda, istediğimiz vakit, 
muhtelif şarkılar dinliyoruz. 
Radyo her akşam en yorgun 
saatlerimizde, bize güzel sesler· 
den akan nağmeler getiriyor. 
Zaman zaman, nereden bqladı 
it belti .._._ bir prkının bir 
kaç gtHI içinde en kenar mahal· 
lelere kadar yayıhverdiğini du· 
yuyoruz. 

Fakat çoğumuz ne plaklara 
okuyanları, ne de radyoda söy· 
liyenleri tanıyoruz. Halkın bo· 
şuna giden, halk tarafından tu
tulan birçok seslerin sahipleri, 
bize, bütün yakmbklarına rağ
men uıak kalıyorlar. 

(Der1anu 6 ıncı sagıfamızda) Safiye H. 

htkik ve iup eden tadil imk~ ••~~•••••~~~~-~-·~•1•~~111~111•~nıoonı~u~~~oonı~•~w~~ 

~••• Carolyn &111lley 

(Yazısı 8 ıncı sayıfamızdaduJ 

(Devamı 5 ind ıagı/aınudatlır) 

r·········---·--............. .._ •. ._ ..... , 
Şeker 

Memlekete ithali bir 
elden o Jacak 

lktı-t wekAleU11l11 çok 
111a ..... telllltterı S inci 

•fl,.MIZda 

Bagtla Millet Meclialnde 
ma.lıere ol1111acak 

Barut irtitası 
Muhtelit encümen maz-· 
batası 9 uncu sayıfada 

\. ............................................. ) - Kızım sen bUyUdUiUn zaman ne olacaksın bakarım ? 
- lstllnbullu olaca~hm 1 



Sıyıfı 2 VAKiT 15 Klnunuenel 1~ 
Harp borçlan 

me•eleai • Gülünç T ii r kiye -- 1 r a n Ahmet Gevat Bey, kendisi Avrupa ile Amer.ka araıında 
fırtınalar koparıyor proteıtan oldutu halrkı11 

( •••m•k•l•mladen dev•m > D ti k • • fi k • dA dakl iddialara bu cevabı 
Bu cevabı salabivet ile vere- QS U ' emnıyet, bıtara ) ve ıktısa 1 veriyor 

bilmiş olmak için Fransız baıve· k b b 1. """' • h d 
1 

• Sofyıda Tllrlcçe olarak çık~ 
~!'! ";~~r:jl:~::v=~:İ~:~: t::~,j~· eme era er ıgı mua e ename erı 1'Çiftçi bilgiıİ,, atlı bir gazete.Dl 

• ıon aayalarandan birinde "Ril• 
Fakat hariciye Ye maliye ıncU· ANKARA, 14 (A. A.) _ HU· 1 k k · · k d ·ıı d' D t · t bir ya raf vaziyeti iyi yo a oyma ıçm en ço müaaa e gören mı et ıp• avu ,. ımzasım aşıyan k 
~::~erlte~!t'k~1•:d:or~D~~:r:k kOmetimizle İran devleti arasın· bütün ıUcü ile çalıtacaktır. lomaıi ve konsoloıluk mümessil • çıkmıfh. Bulgıristanda Tilr 
komisyon bu teklifi reddetti. İf da 5 ikinci te9rin 1932 tarihinde Eğer bu gayretlere rağmen lerine hah~olunan muameleden çe olarak intitar eden ba 
meclis heyeti umumlyeaine reldi. Ankarada akit ve imza edilen harp bir emrivaki halini alıraa, i· daha az müsaadeli olmıyacağmı gazetelerin, kendiainin protesl 
M. Herriot burıdı dı ekılllyette dottluk muahedenameıile emni.. ki ikit taraf yüktek menfaatleri.. kabul ederler. o'duğu hakkındaki yazılırıd 
kaldı. yet, bitaraflık ve iktııadt emek ne uyıun bir hal çaresi bulmak MADDE: 3 - Yilkaek akit ta· cevap vertn bu Zil kendisill 

Şimdi Franııı mecllıl meb'u beraberllli muahedenameai her makıadlle vaziyeti aralarında ye· raflar memleketleri ara11nda kon· müdafaa ederken hiç te ıallD~ 
sanının ıldıiı b~ lcırır Fran11 veçhi atidir: niclen dikkatle ve hayırhahlıkla ıoloıluk, ticaret, ıümrük ve ıe • ıebeti olmadığı halde garip bı 
hilkumetini çok mUıkDI bir va· flir taraftan tetkik etmeyi taahhüt eylerler. milerinin seyrine müteallik milna· iddiada bulunarak: 
ziyete ıokmuıtur. Franıa ile bir TIJrkl11c CIJmhuriyetl, MADDE: 5 - Akit taraflar aebetlerini ve her birinin tebaaıı• "Karadeniz bat yazıcısı kull• 
taraftan Amerikan1n, diler ta. /Jl6tr taraftan kendi memleketleri içinde diğeo- nın diğed arazisinde ikametlerile dığı sözleri hana değil "Mubi 
raftan lngUtennln ır111 ıçılıcık. /ran devleti taraf memleketinin huzur ve em• tevakufları ıartlarını hukuku dü· 
tır. Bunun için Fr1n111 bııvekilr Aralarında teyemmUnen me\'• niyetini bomıak veya hükumetini vel kaidelerine ve teamülüne va mecmnuının baf y1ııcıaı Abdi 
M · Herriot mtcliıl meb'u11nındı cut olan 8z doıtluk ballarını kuv değiştirmek makıadını gilden te• tamamile karııhklı olmak esa11 • Cevat ve Ahmet Hııim Beyi 
Fransız milletinin imzasını inkAr vetlenclirmek ve siya.si ve lktısadt tekkUI ve tecem::nülerin vücut bul na uygu mukavelenaft1elerle tan· gibi TürkçUlerimiıe söyle&İ" 
etmesi denıılc olın bir vaziyetin mUnaıebetlerinin inkltaf !artları· mauna ve ikametine ve gene di • zim etmek hususunda mutabılt Çünkü onlar çoktan Proteıt•,. 
vu!,uuna meydan verilmemesini nı tayin etmek lüzumunu göz ti· ler memlekete kartı propaıanda kalmıtlardır. hğı kabul etmişlerdir.,, Diyord• 
ıırarla fıtedlil halde sözünü nünde lutara.k 22 nia:t.n 1926 - 1 yahut herhangi baıka bir vaııta MADDE: 4 - lşbu muahede· Gazelemiz:n Ankara muhabif 
dinlıtımımlıtır. Franu ile lngll· Ord\bihi"'t 1305 - tarihli dostluk ile mücadele maksadında bulu • name t:Lıdik edilecek ve taedik· bu yazıda mevzuubabsedilen A 
tere u11ında mevcut bir Jtilifın ve emni;•t muıhedena.melerini nan ~ahuların veya tecemmülerin nameler mümkün oldu~u kadar met Cevat Beyle dün görUşm 
boıulmaııtıdın mUtevellit mıh• yenilemeyi kararlaşhrmt§lar ve ikametine meydan vermemeyi az bir zaman içinde Tahranda te· tUr. Ahmet Cevıt Bey muha 
zurlırı dı hıtırlıtmıs, bu so"'z~eri hh l 1 k n taahhu"t ederler. at'ı ollır..-caktır. Muahede t.,.•d1'k · 1 ır l d ' f tesir uyandıramııtuttır. bu hususta rnurc. aı; arı o ma u· ..... rım ıe şvy e emıft r: 

• • Y~ aere: MADDE: 6 - Yüktek lkit ta· namelerinin teatisile mer'iyete gi· - Bu RülUnç bir mUnakaşad 
J llt Tiirkiye reislcllmhuru ha:zrelclrlı raflar aralarmda iktısadi emek recektir. Benim blSyle maneviyat ve u 
ng ere ile Rusya Hariciye VP.Aili ve lzntlr meb'u11ı beraberll~i f&rt)armı mümkün ol· iki taraf murahhasları yukarki hiyetle alakam yoklur. 16 yaşı 
8r88JDd&kl hadise do!>tor Tevfik Rüstii Beyefendiyi, duğu kad3r kısa bir zaman için• mlddıler hükümlerini kabul e· dınberi mutlak surette laik 
GUntın en mUbim siyasi lıadi- ıtltf/ıaZl'ctl lıUmayun lran Şalııtı• de tanaim etmek husutunda itti- derek bu muahedenameyi imzala• mıtuyalist bir adıımım. ,, 

aelerlnden biti de lnglllere ile şafıı: fak etmitlerdir. mıı ve mühürlemişlerdir. 
R d • Harid11e uc:ziri Cenabı Eşref Akall lktısadt emek birliği vasıtaJa- Ankarada bin dokuz yüz otu:& UIY• ır11an ı notalar teat aını 
mucip olan komünizm propagan· Mirza Molıanıat Ali lları Frugi'yi tn· rının tayinini blrihirinln toprakl~ 
d 1 'd B h d" d yln ctmMcrdir. rından ıerbeıt transit yapdmaıını ası meae csı ir. u a ı se e ){ 

iki senesi sonuncu te~rininin bi • 
rinci günü iki nü~ha olarak tau· 
:aim edilmittir. fU suretle baflaruııhr: Ottava MADDE: 1 - Akit taraflar• ve iki memleket arasında her tür· 

konferansı tnukarrerab n@tlctsi dan birine kar'ı bir veya birkaç lü nıUnakale ve muvaıala vuıta• 
olarak lngilt~re hbktl11ell Rusya ücüncü clevlet tarafından bir as• larmın tesisine akit tarafların 
ile enelden akdetmiş olduğu k;ri hareket yapıhna akit taraf göstereceli m'1tehaaııılar tetkik 

M. A, Frugi D. Tevfik Rüttü 

ticari rnukanlelırl fesbetmlı , ~l>Ur tar t halkında bitaı-llfhtrııı edl!Sceklerdlt. 
bundan sonra iki memleket ara muhafnza etmeyi taahhüt eyler • MADDE: 7 - Şurası mul<ar-

Beyo{{ıu cınayeli 

sandaki münasebatın yeni 1111· rerdir kl &kit ta.raflardan her bl· 
lıra gDre tanılml için mU11ke· ler. 
rata girl~llmesl kararlı~tırılmıfh. MADDt: 2 - Akit taraflar • 
1 'it dan herbiri diğerine hiçbir su • ngı ere hu fırsattan istifade 

H
eclerek s•rek lnıilteredı, ıerek rttle tecaVÜ• etmemeyi ve bir ve 
lndiıtındı komllalım propı· ya birkaç üçüncü clevlet tarafın· 

ıındaaı yıpmıyıcaklarını dılr dan aktolunup clll•r akit taraf · ~· 
Ruı'ardın ttmlnıt almılc lıtedi. leyhine veya onun memleketinin 

lJu llrada Moıkovıd:ı kara ve deniz emnlyeH aleyhine 
lıvtıtlya ıııttHl taıllterc · müteveccih siyasi, lktısadi yahut 
hGkfamıtlnln memurlarına Moı- · f k · T f 
lcayı hUlcfamttlylı O"GncQ Enler- mali hiçbir itti a veya ıtı a a 

ll b ' ıirmemeyi taahhüt eyler. 
dDaıyoıı n lrlllc olduau bıkkın- Bundan baıka akit taraElar· 
ı 11bte •111Uc tertip etmıle· 

rlnı dılr tmlr •erdltlat ifade dan her biri bir veta birka, ii· 
eden bir y111 D•frttmlıtlr. a .. Yatı çüncU devlet tarafmdan diğer la· 
lnıllterı btıktaaıtl tarafındın raf aleyhine teTcih ediLmit her 
kındlılne bakırtt mıblyıtlnde hanıi diltmanca bir harekete ka· 
tıllkkl ıdlldltl için Moa\co•a ttlmıyacalını taahhüt eyler. 
hnkametlnden tarılye lıtemlftlr MAl>DEı 3-... Bir veya birkaç 
MoılroYa ricali bir 111etı tıra: 
fından yaaalmıı olan yaaaanı üçüncü devlet akit taraflardan 
m11'ullyıtlut Uıerlerlne alarak b\r\ne karşı dUtmanca ınuamele
tar1lyı Yirmiye taraftar dıtlldlr! ler \re hareketler icraıına bqlıycı· 
Fakat lnılltere bUkQmetlaln bu- rak diler tarafın topraklarından 
na kırıt n11al vaıayet alacatını asker, sillh \re mühimmat geçh·· 
keatirmek de mUtklUdOr. mel<, erzak, hayvanat veya harbe 

Yalnız bu arada şayanı dikkat yarıyacak olan batka 1eyler teda 
olan bir nokta var ki bu da bu riki yahut ric9at eden kıt'aların 
mesele hakkında bazı Fransız nakli ıuretlerile istifade etmek ve 
gaıetelerfnin neşrlyatlarına ver- ya ahalls\nl tahrik ve te••lk ile 
dikleri iıtikımettir. kendi makaatlarına göre kulla.n• 

Ezcümle bu gazeteler lngilere mak veya bu topraklar üzerinde 
hükQmetine bu bahiste hık ver- askeri istiktaflar yapmak içiıı 
dikten ıonra Moskova hi1kumeti . diğer tarafın bitaraflığını bo2mı. 
ile ÜcOncU Enternasyonal denilen ya kalkııırıa o taraf yapılan bu 
ve ııyeai cihan ihtillli yapmıya hareketlere karıı bitaraflığını ıi • 
matuf olan teıkilltın birbirinden l&hla mUdafaaya mecburdur. 
ayrı ıeyler olmadığını ileriye ıD· MADDE: 4 - Akit taraflar • 
prtk bu meseleye fraDllDID da dan biri bir veya 1.lrlcaç üçüncü 
allkadar olm111 Jbım ıeleceğlni .devletin düımanca hareketlerine 
gaıtermektedir. Fransa ile Rus· nıaruz kaldığı takclirde diler ta• 
ya arııında daha bir .iki haf~a - m""'- --'"" rmıuıııı•--·· _ 
evvel imza edilen ademı tecavuz bu maddenin hiç bir ameli lcay. 
muahedesinin beıinci nıadd.esi .. 
iki tarafın biribirleri aleyhıne met ve manası kalmıyacagnu ld-

kl h dia etmektedir. 
Propaganda yıpmıyaca arın1 a· 1 I "\t 
vi bir taahhüt mahiyetinde bu· Bakahm bu rnese e ngı ere 

b 1 M ı. ve Fransanan Ruıyaya karşı ye· lunduauodan ba is e OSK ova . t • O E niden cephe almasım ın ~ç 
hükümeti çUncü nternasyooa- edecek kadar ileri gidtcek mı? 
Jin tcrıatındın dolayı meı'ulf yet 
ka}ul etmek istemediği takdirde Mehmet Aıım 

ri İt bu muahedenamede tayin e • 
d\len katşılkth ·taahhUtler hari 
cinde diğer devletlerle her tUrlU 
münatebetlertnde ıerbeıtçe ha· 
reketlni tamamlle muhafa.ıa ede· 
cektlr. 

MADDE: 8 - ı,hu muahede· 
name tudik edilecek •• taıdlk • 
nunelır mUmkUn oldutu kadar 
aı bir ıaman l~incle Tahranda 
teati edilecektir. Muahedename 
taıdiknamelerin teatiıinden ıon• 
ra derhal 11\et'iyete ıirecek ve 5 
yıl ıürecektir. Şayet mua.hedena • 
me fesholunmaHa kendilijin • 
den bir yıl daha muteber olac:ak 
•• feıih keyfiyeti ancak 6 aylık 
bir müddetin bitmeıinden ıonra 
hüküm Te tesiri haia olacaktır. 

iki taraf murahhasları yukar· 
daki maddeler hükümlerini kabul 
ederek bu muahedenameyi imza· 
lamıt Ye mühürlemiıterdir. 

Ankarada 5 ıonunc:u teırin 

1932 tarihinde iki nüsha olarak 
tanzim edilmiıtir. 

M Al F • D. Teı.dik Rü1:tiJ • .rJ. rugı r 

Doatluk muabecleaam••i 
Bir tnrtıftan 

Türklıe cümlıuriyetl, 

Diğer tartrltan 
lran devleti. 

MADDE: t - Türkiye cüm • 
huriyeti ile lran devleti ve iki ta• 
raf tebaaları aruında bosulmaıı 

Dün yakalandı, 
itiraf etti 

Beyoğlunda Rumeli lıanmda 
Madam !vanliyayı parasına tama 
ederek ele\ctrik telile boğanlar

dan Antuven ve Pandeli Adli· 
yeye verilmişti. 

Zabıtanın tahkikatı netice!in
de a11l failin Sokrat isminde 22 
yııındı bir Yunanlı olduğu en
lıtalmışhr. So?crat bir müddet 
evvel Yun:ınlstandan lstaubu~a 
gelml~, Antuvan ve Pandelile 
Yuaanistandan tanııhiı için he· 
men mDnasebet tealı etmiştir. 

Sokrat dün sabah evinde yaka
lanmıı, Madım Evantiyayı ait 
mncevherler, tabakalar ve 70 
lira kadar pıra ele geçirilmiştir. 
Sokrat cOrmOnll tımamen itiraf 
etlbİf, Pındeli ile Antuvanın 

Madamla münasebet leıis ettik· 
!erini, bir gece beraberce eve 
girerek onların aörcDIOk yıphk· 
lıra 11r1dı kendiainin Madamın 
ığıını evve!l mendil takıyarık 
ba11na odunla vurdutunu, ıonra 
elektrik telıle de boğduğınu ı6y
lemlıtir. 

Solcrat: 
- Bofmıvıcıktım, fıkıl biıi 

haber YermHinden korktum! de
miıtir. 

kabn oınuyan ıuıh v• ıamimi ve Amerikalılar gayri 
ebedi doatluk cari olacaktır. 

MADDE: 2 - Yüksek akit ta memnun 
raflar, her birinin diplomasi ve r Vaıinaton, 14 (A.A) - FraD· 
k~n-~!~•luk müme11illerinin ö • J 11nın 1 S Klaunuevvel tıkıitibi 
burunun topraklarında kartılılc- &dememek buıuıundaki kararı 
!ı olm~lc tartile hukuku clUYel ka· f konırenln buıOnkU içtimaında 
ıdelerı ve teamülü daireainde mu• teeuOr ye infialle kartılanmıthr 
amele ıörmekte deTam edeeekle• RiyHeticümbur daireıainde ve 
rini ve bu muamelenin her halde hariciye nezaretinde ihtiyatlı bir 
ve gene kartılıklı olmak tartile ıi1ktal muhafaza edılmektedir. 

Kadın iktısat 
• • 

sergısı 

Bu .. a •cllıyor. Serrl çoll 
güzel bir sekilde tanz~ 

--~-~- edılmittir 
Ankara, 14 ( Huıuıi) - Bi 

rinci kadın ikbıat sergisi yarı 
lamel Paşa kıı enstitüsünde açı
lacaklar. 

Sergi bugün 1Daarif •ekili R 
9it Gılip Beyle s•••teciltro bO 

ıuı1 ıurette gezdirildi, bir ~ 
ıiyafetl verildi. Sergi pek dl 

vaffakıyetll bir şekilde tertl 
edilmiştir. Bir kadın ve ev idi' 

resine lüzumlu eşyanın he111-' 
her çeşidı yerli malı o1arak t1 
hir edildiği gibi, bir evin gii# 
ve ucuz bir ıurette raaııl d~ 
nebileceğı, bir mutf ıfın o•" 
idare edileceği, çocuklu bir .~ 
n11ıl olmatı llıım geldiği ıf' 
ayrı temsil edilmiştir. 

KOçbk parçalardan neler f 1-

palabileceği &rneklerle göste~ 
mlştir. SeriİYi tertip eden ~ 
erıstitüsü mlldürü Ml1n8r H•~ 
ve enstitn talebesi çok tak 
edilmiştir. o' 

Sergi yarın (buıün) aaat ti' 
beıte Meclia reiıi Kazım Pt
tarafındın açalacaktır . 

Meclls"ncümenıerl 
verllen takrlrJet 
Ankara, 14 (HusıJai) - '{ 

ı•t nıeb'uıu Sırrt Beyin, basl 
den bedeli taksitle &deD 

n2ere mal almış olanların t 
sitlerinin tecili hakkındaki t 
lifi Maliye ve BUtçe enc:B 
lerine havale edildi. 

Belediye vt.rl'İ ve r~ 
kanununun albncı madde• 

"ıparbm•nlar,, kelime1inl0 

airi hakkındaki y ozaaz 111eb 
Snleyman Sanı Beyin t 
Dahiliye, Maliy~ ve Biltçe 

menlerine verildi. 
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~~l~M!!~.~-~.!.:!!~! 
Rintli dansöz Rumba 

Bir tezgahtar kız 120 milyonluk adamı 
kendisine nasıl bağladı?-Fransaya40milyon 

getiren bir miras . 90 Jık aç bir kadın .. 
Rakkase Runıba 

tık'f ıngedan, fokstrottan sonra 
~·' Ye dünyayı saran rumba 
ıı- tnı kim icat etti bilir misi -
d: .. Ruın~ isminde bir Hintli 
b Dlöz. Hindistanın en meş· 
le~ . rakkasesi Rumba mem
tu tlı~den çıkarak ilk defa Av
ı P• .•e Londraya gitmiştir. Ga-
eteeıl•rd b' . 1 •• •• '" en ırı onun a goruş· 

~llt, nasıl şöhret bulduğunu ,tnd· · 
ısınden an lamıJtır. 

Ru-b b" ··k ,.. a Hindistanın en uyu 
~~?•esidir. Kendisi Hin~·sta~ 

2 •rıaın en vahşi kabıieJerı 
•rııına girerek oolarm rakısları
ıu ı-
1 • ırenıni1. ondan sonra rakıs-
•rıle b .. t.. h b l'ak u un dllnyayı ayran ı· 

ıııııtır. 

RullJba diyor ki : 
~!:vttıdea beı paraaa: çıknu§tım. Rıı.k' 
~lldiı;p. lilmalayanm eteklerindeki avcı 
\ itler araaındıl ~pyce :ı:.aınantar kaldım. 
~.ed• Jfüıdlstanın her tUrlli raksını nıt-

\ıı ~ §fihret temin eden ilk mllnaııe
ı.ı "1ur: Haydarıı.batta idim. Haydara-
'tza.mı, buzunında rakııctmeml emret· 

~"kııettım \'e bir gecede töhrct kıu:ıın-
Ila.ha sonra beni mihraceler davet et

~ tııııp.J'ltı kıı.r:ınmda d:ın~ı-ttim. Genç 
~~ler rak!!ıınu talcdlr ettikleri için lran
~ t.ctırttık eri gül kcl~ulnrmı Uzcrlmc 
'hırıardı. Ve bundan sonra şöhretim ve 

'tıı blrdpnblrc dllnyayı tuttu . ., 

R;, ,, Lış veı i~<: \'e aşk 
ı, ~"*'Yorkun altm ış milyon c!o
at 1 ıengjnlerioden h ir i ofan ..... ç, oaru'f<·un bütün serveti· 

'~ 
): "-llvonluk kocaya naU olan 

~~ ~;~hf ar kız; Misis Man 
~ lttırüs edecek yegAne oğlu 
~it~~"• Londralı tezglhtar bir 
~ tvlenmiştir. 

b'td t~n sena başlannda Ber
d," . ~.ıradaydı . Arkadaşları~
~td · bırı evleniyordu. Ona bır 
~.d~Y•, •lmak lazımdı. Bernard 
'° 'Ye • L d ~•~ı Yı alın.ak için on ra ma· 
~td· •tından birioe girmiı, bu 
~~ ~Ytleri satan kızla konuşmuş 
~.nu •on derece beğenmişti. 

•I,._ '\ Wirfaried Man namında 
ıc_ti u genç Mis, nazarı dik
~i ceı~decek derecede gü-

ı ~·tn d 
"'te ~r . bu mağazaya birkaç 
-~ rıdıp gelnıiş, onunla ko
!~k il~'· ve nihayet ikisi sevişe
'1iı..._'t•nl;lnınıtlardı. Bu senenin 
'' 1c:~d• evleneceklerdi. Evlen· 
t\._ •rı Verildiği halde birkaç 
~, L •onr · 

llttlc • bıHn bite bozulmuş 
t.~~il) ea hayret içinde kalmıştır. 
~,11 oncr genç adam teıgih-
'-~'t•~ Yllz. Çevirıniş, Mis Maun 

'••na do" k k' · 'b' ,1... . b nere es ısı a-ı ı 
• Aflaınıı. 

Fakat milyoner Amerikaya 
döndükten sonra lngliz kn:ını 
unutamamış, onunla konuşmak 

için uğraşmış ve muvaffak da 
olmus. Hem de nasıl? Telefonla. 

Nevyork ile lngiltere arasında 
telefon muhabereleri her zaman 
mümkündür. 

Genç milyoner sevdiği km 
telefonla arar, bulur, ona aşkını 
telefonla anlatır. Fakat bu tele
fonla konuşmanın her dakikası 
tam on ~olara, yani yirmi Türk 
li rasına mal oluyordu. Milyoner 
aldırmazmış ve her gün sevgili· 
sini bularak ona dakikası yirmi 
lira değen aşk hislerini dök· 
müştür. 

Eylüle kadar vaziyet bu §C· 

kilde devam etmiş ve nihayet 
iki taraf anlaşmıştır. 

Bir gün Mis Mann Londradan 
hareket ednek Parise gidecek, 
sevgiliı1ini de orada bulacak ve 
ikisi Pariste evleneceklerdi. 

iki taraf böylece hareket et
miş, bal ayını da Isviçrede geçir
dikten sonraa bir kaç gün evvel 
Amerikaya dönmüş! erdir. • 

Te2gahtar Ingliz kızı şi mdi 
60 milyon dolarJık ( yani 120 
milyon Türk lirası) kocaya nail
olmuştur. 

Alilyonluk lnr nıiras 

Avrupanın Amerikaya ödeye~ 
ceği harp ~orçları meselesinin en 
mühim safhaya girdiği bu sırada 
Amerikadan ~ıkan mühim bir 
para Fransada yaşıyan bir ailenin 
bütün sülalesine refah ve servet 
getirdikten başka Fransa hüku· 
metine de mühim bir kazanç 
lemin etmiştir. 

Frnnsanın Lorcn vi!(lyctindeki Arc Sur 
Moııellc'do doks:ı.zı Uç ynşında olan ihtiyar 
bir kadın yaşıyor. Hasta, yntalal< ve ı:ııu
dcn !:ı.rkmz bir halde olan bu kadın, nyııl 

zamanda son derece fııltir ve sefildi. Fa
kat birkaç hafta evvel Amerikadan pelc 
mUhlm bir haber geldi. Bu kadının yarı:ıı 

asır evvel Amerikaya giden bir kardeşi 

vardı. Bu ndıım muv:ı!!nk olmug, muazzam 
bir servet edlnmi,, sonr:ı ölmUş ve Ameri
ka hUkümeUnln varislerini bulup servetini 
onıı tes:ım ctmt"slnl vasiyet etmişti. Bıra

kılan servet tam ;>irmi milyon dolardır. 
ServoUnc çok geç konan madam A c

ker, zenglnledikten sonra Parlst e mütevazı 
bir kahve t,ıeten madam D:ıraUnln kendi
sine çok ytırdım ettiğini hatırlaml§. Madam 
Bıı.ratinln de bir kızı \•ardır. O da bUyıllc 

annesini candan seven, ona elinden gelen 
her hizmeti yapan bir kızdı. Mndam Ac
ker scr\'etc konduktan sonra bu servetin 
kcndisiıe kızı ve torunu arasında. taksim o
lunmnsına karar \'ermiş ve böylece har.:!· 
ket etmi~tir. Yani para bunların arasınrlıı. 
taksim edilmiş; fakat asla n payı lstlyen bir 
hissedar daha çıkmış, Fransa hllkümeti 
miras '\'erglsinden (3,750,000) lira almıştır. 

Kırk milyon Türk tlrasmm en m Uhim 
kl.!lmını alan matmazel BaraU §imdi evle
necek, fakat f akir, yalnız çok cesur b ir 
koca istiyor. 

lnglllz veliahti bilyük 
elçi mlzl kabul etti 
Londra, 14 (A.A.) - Prens 

de Galles dün Saint James 
sarayında Türkiye, ltalya, Sov· 
yet Ruıya ve Almanya büyük 
elçilerini kabul etmiştir. 

Al evine bir kumbara : 
At içine az, az para •• 
Az para olur çok para : 
ömrlin sonu olmaz kara! 

MUiT iktisat ve 
tasarruf cemiyeti 

Ankara - lstanbul hava yolu ................................................................................ 

Yılbaşında tayyare 
postaları başlıyacak 

Tecrübe mahiyetinde 
tayyareleri evvela 
bilktl.met işletecek 

Ankara· lstanbul hattında iş
letilmek üzere Am~rikadan ge
tirilen iki tayyarenin Yeşilköy 

tayyare meydanında kurulduğu· 
nu yazmıştık. Tayyarelere tefer
ruat kabilinden olan bazı kısım· 
ları da ilave edildikten sonra 
bir haftaya kadar tecrübe uçuş
ları yapılacak, yılbaşından itiba
ren Ankara ite lstanbul arasında 
tayyare seferleri başhyacakhr. 

Ankara ile lstanbul arasındaki 
tayyare nakliyatını tecrübe ma
hiyetinde olmak üzere bir kaç 
ay hükumetimiz işletecek, bun
dan sonra hattın işletilmesi tay
yareleri getiren Curtiss Vright 
Amerikan tayyare şirketine inti· 
kal edecektir. Hükumetle şirket 
arasında seferlerin işletilmesi 
hakkında bulunan son hal tarzı 
budur. 

HüHımet tayyarelerin işletil
mesi hususunda bir de teşkilat 
projesi hazırlamaktadır. Ayrıca 

Tayyare seferleri 
Jçln iki layiha 
hazırlanıyor 

vekiller heyetinde biri hava ti
caretine, diğeri de tayyare pos· 
talarına ait olmak üzere iki la
yiha hazırlanmaktadır. Bu layi
halar yakında Büyük Millet Mec
lisine verilecektir. Fakat Anka
ra - lstanbul seferlerinin başla-

ması için bu kanunların meclis
ten çıkmasına lüzum görülme
miştir. Seferlere daha evvel ve
killer heyetince tasdik olunan 
mukavele mucibince başlanacak
tır. 

Tayyare ile Ankaradan lstan
bula veya lstanbuldan Ankaraya 
gidecek yolculardan kırkar lira 
ücret, mektupların beher yirmi 
gramı için de posta ücretinden 
başka 15 kuruş fazla alınacaktır. 

Yolcular için sigorta mecburi
yeti konulup konulmaması ve 
sigorta ücretlerinin biletlere zam 
suretile mi, yoksa ayrıca mı alın
ması hakkmda henüz bir karar 
verilmemiştir. 

Ye i sene ile yeni ölçülere 
başlı yacağız. Fakat nasıl? 

~rşın yerine metro, okka yerine kilo 
kullanılması için ayar lazım .. 

931 senesi Nisanının dördün
cü günü kabul edilen yeni ö!çü
ler kanunu 1933 senesi Kanunu 
saoisinin birinci gününden itiba
r en tatbik edilecek tir. 

Ancak bugüne kadar lstan
bulda bu işle alakadar daire
lerde, lstanbul ticaret müdiriye
tinde, ticaret odasında, lstanbul 
be!cdiycı.; inde hic;bir hazırlık ol
olmadığı gibi kanunun ne suret
le tatbik edileceğine dair bir 
malumat da yoldur. 

Temas ettiğimiz bütün meha· 
filde bu hususta tek bir cevap 
vardır: 

Yeni kanunun bir maddesin· 
de : "Türkiye dahilinde metro 
sistemine göre tanzim edilmemit 
ölçü aletlerinin yapılması ve a
yar edilmemiş aletlerin satılması 
yasaktır. 

Hilafında hareket cezayı 
müstelzimdir. ,, Denilmektedir. 

Bu sebepten lstanbuldaki ala
kadar makam ölçülerin ayar edil
mesini beklemektedir. lkbsat 
vekaleti Mustafa Şeref Bey 
zamanında ölçüler kanununun 
tatbiki ve ayarların yapılmas'ı için 
b ir nizamname hazırlamaktaydı. 

- Emir bekliyoruz. Fakat nizamname Mustafa Şe
Öğrendiğimize göre ticaret rey Beyin vekaletten çekilmesi 

odası, tacirlerin birçok müraca- üzerine hazırlanamamıştır. 
atları üzerin('. derhal iktisat ve- Yeni ölçüler kanununun tatbi 
kaletine telgrafla müracaat ede- kine ancak on beş gün kaldığına 
rek ne yapılması lizımgeldiği göre bu nizamnamenin süratle 
hakkında malumat rica etmiştir. ikmaledilerek lstanbuldaki Darp· 

Dün akşam geç vakte kadar hanede ayar nümunelerinin ha-
bu hususta hiçbir malumat gel· zırlanacağı ve bütün belediyele-
memiştir. re gönderileceR"i söylenmektedir. 
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Otomobil altında Sovyet elçisi 
Şoför Abraham dün Bebeğe 

bir müşteri götürürken Karak öy
de önüne ansızm Ayşe isminde 
bir kadın çıkmış, şoför bunu 
çiğnememek için manevra yap· 
mışsa da kadın şoförüo direksi· 
yonu çevirdiği istikamete kaçtığı 
için otomobilin altmda kalmış , 
yaralanmışhr. Kazadan sonra 
hızım alamıyan otomobil elektrik 
direğine de çarpmış, ön kısmı 
parçalanmıştır. 

Sovı•et elçisi Suriç yoldaş Mos· 
kovaya gitmiştir. 

Kızıl hastalığı 
Kızıl hastalığı, r esmi istatistik· 

lere göre çok azalmıştır. Gün
delik müsap adedi, hastalığın 
başladığı günlere nazaran dörtte 
bire inmiştir. Alınan tedbirlerin 
ve aşının fevkalade iyi t'sirler 
btraktığı ve birkaç güne kadar 
bu hastalığm büsbütün kalmıya
cağı anlatılmaktadır. 

1 AMELE 
meseleleri 
Ticaret odası umumi 
heyetinde konuşuluyor 

Ticaret odası umumi heyeti 
dün öğleden sonra içtima ede
rek iş kanununun 18 maddesini 
mtizakere etmiye başlamı~tır. Bu 
maddeler üç aydanberi lstanbu. 
ticaret odasını uğraşhrmaktadır. 
Üç ay evvel lstanbul tica!et 
odasından yeni iş kanunu hak
kında mütalea sorulmuştu. 

Bu mütalea için Odada bir 
komisyon teşkil edilmiş fakat 
komisyonun haztrladığı rapor 
üzerine Oda idare heyetinin ara
sında ihtilaf çıkmış ve umumi 
heyette bu maddelerin tekrar 
müzakeresine karar verilmişti • 
Bu karar üzerine tekrar müza-
kere ve tetkik edilen maddeler 
ikinci defa olarak idaro heyeti
ne gelmiş ve gene ihtilaf çık
mıştı. Umumi idare heyeti tara
fından üçüncü defa olarak tet-
kiki için oda idare heyetine sa
lahiyet verilmişti. Idare heyeti 
alakadar zatlardan mürekkep bir 
komisyon teşkil ederek bu işe 
memur etmiıtir. Bu komisyon 
vazifesini ikmal etmiş ve rapo
runu da hazırlamıştır. Dün bu 
rapor müzakere edilmit ve an
cak 8 maddesi müzakere neti
cesinde kabul edilmiştir. 

Bu maddeler içinde bilhassa 
daimi ve muvakkat amele mese
leleri vardır. Oda umumi heye
tinin noktai nazarına göre ame
Jeler ahnırken teıbit edilen kay
de göre daimi ve muvakkat ola
rak kabul edilecektir. En mühim 
madde olan çalışma saati müd
detleri gelecek ~üzakerede k o
nuşulmak üzre celseye nihayet 
verilmiştir. 

Terkos için Muhiddin Bey 
yarın Ankaraya gidiyor 

Vali ve belediye reisi Muhid
din Bey yarın akşamki trenle 
Ankaraya gidecektir. Belediye 
fen heyeti müdürü Ziya Beyin 
de kendisine refakat etmesi 
muhtemeldir. Muhiddin B. Anka
rada bir hafta kadar kalacak 
ve terkosun belediyeye devri 
meselesi etrafında Dahiliye ve 
Nafıa vekaletlerile temas ede
cektir. 

Muhtelit 
mübadelede 

Muhtelit mübadele komisyonu 
rei~ler bürosunun dün yaptığı 
bir toplantıda teknik büronun 
bu ayın yirmisinden itibaren Jağ· 
vedilmesine karar verilmiştir. 

O zamana kadar lstanbuldaki 
etabli rumlara yapılmakta olan 
150 bin lngiliz liralık tazminat 
tevziatının önü alınacak, çekle
rini almamış olan alakadarlar 
bu müddet zarfmda paralarım 

almıya davet edileceklerdir. 

Bir tebliğ 

lstanbul, 14 (A.A) - Altmcı 
tali mübadele komisyonu Türk 
heyetinden tebliğ edilmiştir: 

Etablilik talebinde bulunup ta 
altıncı tali mübadele komisyo
nunda işleri olan kimselerin Be· 
yoğlunda Mis soka&-ındaki dai· 
renin birinci katına acilen mü
racaatları mercudur. 
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9.IMAllLI DEVLE 
6&.ÜRKEN ••• 

Muharriri : Celil Nuri 
•Jttlbas, nakil, tercume hakları mahluzdur,. 

Baba Tabirle hapishanede bir mülakat 
Almanya imparatoru, lstanbula 

olan bilmem kaçıncı seferinde, 
Abdülhamit ile birlikte yemek 
yerken, Maitre d'hotel vazifesini 
gören bir uşağın göğsünde koca
man kırmızılı, yetilli bir gran kor 
don görür .. 

Sofradan kalktıktan 5onra, bi
rine: - Tetrifot meselelerinde 
dostlarımız biraz tecrübesiz .• Me
sela, ufak başıya yaptıktan ala 
met tıpki nişanların gran kordo· 
nuna benziyor ... 

- Efendim, o kordon uşaklrk 
alameti değildir.. Gerçekten bi -
rinci rütbe nişan kordonudur .. 

- Öyle mi?. 

- Evet! Efendimizin hükume· 
ti de ayni kilerciye ikinci rütbe -
den bir nişan ihsan buyurmuştu .• 
Dikkat buyurulsaydı yakanın ö
bür tarafında kırımızı kartal ni· 
§anının plakı görülecekti .• 

İmparator Hazretleri bozul-
mu§, amma, belli etmemi?·· 

Frenklerin de nişana gayetle 
meraklı olduğunu bazdan bildik· 
!erinden gazeteci Baba Tabirin 
riyaseti altında bir nişan imalat
hanesi kurmutlardı. Bundan mü

him bir (endüstri) tasavvur ede -
mezdirn.. Her gün Almanyadan, 
F ransadan, ltalyadan, hatta, ga· 
riptir, Amerikadan talepler geli· 
yordu .. Birinci Mecidi şu kadar 
dolara, ikincisi şu kadara ... 

Hiç bir cam, çimento, ampul, 
asprin fabrikası bu kadar sipariş 
almıyor .. Baba Tahir ve kumpan· 
yası, ilkin, usul ve kaidesine tev
fikan bu frenklere nişan çıkart· 
mışlar., Paracıklarını almıtlar .... 
Lakin talep o kadar çok ki! Bun· 
ları bir bir arzetrnek, iradelerini 
almak, sonra niıanları kendileri
ne göndermek, Üzerlerine poliÇe 
veya çek çekip bedellerini tahsil 

etmek külfetli olacak ... Tahir B. 
ve arkada~ları bu muamelelere ha 
cet bırakmadan, Babıali de fer· 
man yazanlara f ennanlan dol-

durt.muşlar, niıanlar1 Haronaçi E
fendiden satın alrnı,lar, 0 adam
lara mahsus olmak üzere Fransız· 
ca Le Servet gazetesine uydurma 
resmi havadis dercetmitler •. Fab
rika 1000 beygir kuvetile i,liyor. 
İddia ediyorlar ki Tahir Beyin h•J 
teşebbüsü Frengistanda Osmanlı 
devleti lehinde bir de cereyan hi
le uyandırmış ... 

Çünkü tevcihatta nişana nail o

lan ecnebi (hayır haham saltana
tı seniyeden) olmak üzere göste· 
riliyor .• imdi, bu atifete, velev 
para ile nail olanlar, biraz dost· 
Juk göstermek iktıza eder ... Ziya· 
fetler verilmi!, padişahın namı 
göklere çıkarılmış .. · 

Baba Tahir iJinin üst tarafını 
bilirsiniz.. Bütün kumpanyasile 
birlikte Maluıınatçı mahkum edil
di. Hapse atıldı. Ancak 10 Tenı· 
muzun sarhoşluğunu müteakip 
hapiıhaneden salıverdiler. 

O sıralarda bu yazıların mu· 
harriri yeni mektepten çıkmış· 
tJDJ. Bilmem kaide hala cari mi
dir?. Hukuklulara meccanen mü· 
dafaa edilmek üzere bir kaç cani 
teslim edilirdi. Bana da bir cani 
verilmit.- Bunu isticvap için •ık 
sık hapishaneye giriyordum.. U
nutmadımsa caniyi de kurtardım. 

işte, ıBaba Tahir de o zaman ha· 
pishanenin avlusunda bir aşağı, 
bir yukarı dolaııyordu. Beti benzi 
bozuktu. Benden sıgara istedi. O
turduk, konuşuyorduk. .. 

- Benirn gibi bir adam.. Bala 
ricalinden ... Bütün nişanları haiz .. 
Bir kaç gazete sahibi.. Sadık bir 
bendei şehriyari... Talili bir .ı
dam ... Padişah beni nasıl kıydı? .. 

Bir adliye nazırına kurban git· 
tik .• Bu oldu mu?. Padişahım he
ni ıonuna kadar himaye etmeliy-
di .•.• 

- Lakin, Tahir Bey, senin ha
tan pek büyüktü .. Bilmezmisin ki 
rütbe, nişan, madalya vermek 
hukuku padi§ahidendir.. Para 
basmak gibi .. İşte orada haltettin. 
Çaresini bulmuştun. inha ediyor 
ve nişan çıkartıyordun. Padişahın 
bam teline bastın... 

Baba Tahir hüngür hüngür ağ
lamağa haıladı ... 

- Peki! Dedi, inha etmekle 
fermanını katibe yazdırıp vermek 
arasında maddeten fark ne?. Ben 
makamları, efendimizi uzun boy
lu taciz etmek istemedim.. Ufak 
bir kusurum oldu.. Şevketli efen· 
dimiz beni affetmeli idi. Çünkü 
ben ona çok hizmet ettim. Benim 
maruzatım üzerine on beıten zi
yade Jon Türk Akkaya ve Rado· 
ıa nefyedildi; hem bihakkin. Ben, 
Babıali caddesinden her geçen e
fendiyi, memlekette telefon olma· 
dığı halde, yarım saat sonra, e· 
fendimize bildirirdim. Amma na· 
sıl?. Orasını söylemem.. Esraı· • 
dır; yalnız ben bilirim .. Sonra ni· 
san ticareti diye beni kepaze et· 
~ek istiyorlar. Nişan ticareti de 
meırudur.. Yağ, pirinç, sabun, 
kahve ticaretleri gibi.. inkar '!t· 
miyelim .• Romada, Papa Hazret· 
lerinden rütbe ve nişan istihsal e:. 
mek için basit, kolay, pratik çare· 
ler vardır .. Bir yahudi tefeci hile 
parasını verdi mi Papalık kontu 
oluyor .. Ha .• Yanıldım: Papa ya
hudilere kontluk vermez, yalmz 

baronluk verir.. Ben müdekkik 
bir adamım .. Memleketimizde bir 
(Endüstri) tesis ederken emsal 
aramak lazım .. Onun için Vati
kandan vesaik getirttim. Adliye 
nazırının iftirasına uğrayıp bu 
zındana atılmasaydım mükemmel 
bir layiha takdim edecektim. Ec
nebilere usul ve kaide tahtında, 
Prix Fixe Tütbeler ve nişanlar V\!· 

recektik .• Şu mali müzayaka za
manında. milyonlar kazanacaktık, 
ben de Sıraaervilerde bir aparlı· 
mancık yatıracaktım .... 

Li.yihanı genitti. Padişah ne· 
den frenklere yalnız nitan ve ma· 
dalya venin de rütbe vermesin ? 
Oldu mu bu?!. Paditah, paditah
tır •• Yerliye de, yabancıya da ilti
fat eder .• Fakat bizim ulalardan, 
halalardan, müt~ayizlerden 
frenk bir ıey anlamaz .. O baron, 
kont, marki, prens, dük, gran dük 
olmak ister.. Bilir misin ki bir 
prenslik bir milyon franga geçer .. 
Cok değil,, senede be§, on prens
lik tevcihatı, bütçe açığı kapandı, 
gitti! Sonra miskin Ar'-p hzet 
komiıyonu alide para bulmak i
çin çrrpınıınu Şaşkın kaz! Adliye 
nazınnın 0 mel'un darbesine uğ
ramasaydım layihamı çoktan hüu
l<ara kabul ettirmiş olacaktım. • •• 

VAKil 

Goethe 
madalyasi 

Dün Ertuğrul Muh
sine verlldi 

Büyük Alman şaıri Goethenin 
yüzüncü yıl dönümü münasebe· 

Bu akşam: MAJIK SiNEMASI ,, 
~i<ehard 1ramıb~r ı 

Büyük gala olarak 

Bir Aşk Nagmesi 
filminde takdim edecektir. ilaveten: RADYQ.NEW 

Yerlerinizi evelden temin ediniz. Telefon : 40690 --·· 
tile geçen sene bütün dünyada 
büyük san'at şenlıkleri yapılmış· r 
tı. Mern"eket·mizde de Darülbe· 
dayide Goethenin Seniha Bedri· 
hanım tarafından tercüme edil· 

~u akşam: GLORY A'da 
BÜYÜK GALA OLARAK 

BUtUn filmlerin en muaxzamı ve en harlkuhidesl 

BEN·BUR miş o'an Stella isimli eseri oy· 
nanmış ve temsılden evvel Se· ea., rollerde : 
niba Bedri hanım Alman edibi N 1\ il M A y 
hakkında bir konferans vermişti. Ramon ovarro ve ıv1ay c vo 

Alman hül<ümeti Goethenin lnanılmıyacıık dercceda zengin bir mizansen Yeni sı:slcndirılmiş kopyeti 

yüzüncü )11 dönümü münasebe· .,..__ l\lctro GOLOWYN. l\laycr mamul~ıı ll:heten: FOX JURNAL~ 
tı e ıh.c. as etmiş olduğu madalya· 
lardan -dün de yazdığımız gibi· 
Seniha Bedri hanımla Darülbe· 
dayi rt'j sörü Ertuğrul Muhsin 
Beye de vermeği kararlaştırmıştı. 

A manyanın lstanbul baş kon· 
solosu dün Darülbedayie ge!e· 

.................................... 
: r ... u a şam : r ! ARTiSliK'te i 

1 ALBEDT······pg·EJEAN'ı~ 
ANNABELLA 

rek Goethe madalyasını Erıuj· ile beraber taganni edeceği 
rul Mu'·sin Beye merasimle tev· 

di etmiştir. Alman baş konso'.osu G a ı· p ç o .. u K 
küçü < bir r.utuk irat ederek " 

beyne'milel şöbretli edibe karşı Fransızca sözlü ve sarliılı filminin ilk iraesı şereline 
Türkiyede gösterılen alakadan B Ü y O K G A L A 

~ ~ı::; .~~i7d~~ ;;;~ ~~r ~eğrı:ış~:~'. 1 T" 'kıam ~'.:~~.::.'.'.'.::.~~'..:.~!.:'.~~=~:~ .. ?..~.~.'.'.~::~::.~!:~'.~ .. '.'.~~'.~' koos' 
sin beyi tebrik etmiş ve madal· •---•! Yerlein evelden temin edilmesi rıca olunur.~ . . _/. . . 
yayı l<endisine vermiştir. Bu me· =-·-·-·-.. -...... 00

-·-----·-·--.... 

rasimden so •ra Darülbedavide --------- b'tf' 
k f Yalova kaza Tayyare Cemiyet ne te " A.man ~aş ot so osu şere ıne • L ıı" 

Eyııp'te l>etterdarda I" es 
1 bir çay ziyafeti eerilmiştir. Zi k • k f d T et 

Ongresı şir eti tara ın an ayyare 
yafette 1 onso oshane erkanı, Da- yeti lstanbul Vıl avetı şc:be 

1 rülbedayi müaürü ve san'atkar CUmburıyet haık fırkası Yalo· yüz yirmi ıki buçuk lira tebd
10 

!arımız bu'unmuşlardır. Alman va kongresinde hazır bııluoan edılmit ve cemiyet tarafı" ıtJ' 
l<onso osu Senıha Bedri hamma vilayet idare heyeti reısı Cevdet takdif VP. teşekkürle kari' 
aıt madalyayı da bugün tevdi Kerim B. dün avdet etmiştir. mışhr. ., 

edece t r. Ya ova Kaza ırnngresı evveı· lslanbul Heledil'e~: 
ki gün yeıpılmış. ba ı kın bir çok DarUlbedayl Şohir Tiyatro 

Numarasız clomobiller 

Numarnsız otomobil idare e· 
denlerden şimdiye kadar 3 lira 
maktu para cezası alınıyordu. 

Bundan sonra numar~sız ve l<ar· 
nesiz otobüs, kamyon, kamyonet 
hatta mo~osiklet kullananlardan 
da ceza alınacaktır. Bu ceza 
miktarı 20 liraya çıl.arıl:nıştır. 

··M'.~i'b;~·;~···;·;·~·i;·~·;;;;·i;;··~ . ························································· 
1,,ürk şark tütünleri 

Habip Edip Bey tarafından 

Türkiycoin en mühim ve hale 
muhtaç meseleler·nden "Tük • 
şark tütfıoleri ve ıhrac?h,. ismi.'e 
büyük hir tetkik eserı ne~redıl· 
miştir. Kılabın birinci kısmında 
bu mesele lıa '< kında esaslı ma· 
llımat ver.lmektedir. 

ikinci kısmında da bu mese· 
leye aıt grafıkler ve istat stık .er 
c!erco '.unqıaktadır. Kitap Eurha· 
ne.tin matbaasında b2sı mıştır. 
lktısadi mese.e.erle alakadar o· 
lanlara tavsiye ederiz. 

mınımııcııuı ı:ıı ınmıımııııııııınuıımıııııınrnıınr.ınımıınmınmmnnnnıanınnuııınıı 

Hem de, efendim, bu işin bir de 
siyasi ciheti var ki pek tatlıdır: 
fransada, lngilterede, Almanya
da Amerikada Osmanlı kontla-, 
rı, Osmanlı prensleri ... Bunun po-

ihtıyaç!ara etrafında göriişülmüş· Tem•iller1 : l~ 

tür. Geçen sent>ki kongrelerini Bu Akşam ISTAHBUl ft[lfJJ~ 
Ya'ovalılar daracık bir odada saat 21, 30 da J.1

1 

ttn.,.,.rr'~ıı ~ 
yapmışlardı. Bu seneki kongre ,, 
ıse Kap!ıca'ar caddesi üzerinde (üç saat t 

k . Opereti yeniden yapı an büyük agır 
binada aktedı .miştir. Binada bir 3perde27tal" lo 
kütüphane vUcuda getirilecek, Yazan: 
radyo alınacak, burası Yalovalı· Ekrem Reşit 8. 

il 11 

l arın halk evi o acal lir. Bestellyen: 
Bu sene Ycılova kazasının iki Cemal Reşit e. llll\111 

nahıye merkezinde iki yeni mek· Operetin son ·haftasıdı' 

tep inşa edilm şti. Eunlardao r 
başka Kadı1'öy ve alacalı ismin· i 
deri iki köy Vı ayetin res Dİ pro ,, 

• 14 
je!erine uygun olmak üzere ken· ,;· 
diliklerinden iki mektep inşasına 
başlamışlardır. Bu me~ tepler 
pek yakında bitecektir. Bina'arın 
bütün malzemes·ni kendileri le· 
min eden kövJü:ere bükQmetçe 
de vardım edilecektir. 

Kaza merkezinde fırka iza· 
sırıın ve Y af ovanın çalışkan kay· 
makamı Şefik beyin gayretıle 
50 çocuk uk bir pansiyon açıl· 
mıştır. Köy 'erden top anan ço· 
culdar bu pans yona yer.eştiril· 
mişlerdir. 

Fırka Vi ·avet idare heyetince 
teşk ı. at arkadaşlarına ve Şefik 
beye gösterdik ıeri gayretten do· 
layı teşekkür edilmiştir. 

.uıcut 

ur •s - -·.m f. Fransız 170, -
ı Sterlin 703.-
1 Dnlar 213.-

20 l.iret 2!~.-

20 f. Belçika ı n.-
20 Drahmi 24,-
20 ls\·i~rc 818.-
20 Leva 27.-

1 lorin 85,-
20 Kuron Çek 123.-

Çek fi atları 

"arls 12.06 

ı 'ndra 69!\ 50 
1\ı:v·York 0.4112 
t.lll!no 9.2058 

Brüksel 3.404-8 
/nlna 8487-
Cenevre 2.4490 

\Satış~ 
ı. / 

t Şilin A\. 1•·41 
ı l'czeta ~· 
ı r.ıark ;~"' 
ı Zolııtı ,~~ 
t Pengö ~~ 

20 !.ey ~ 
211 llinnı 

ı çcrvoneÇ 
t Altın 
ı Mcccdl)'C çt· 
ı BaoJ;not 

]bl 
(kap.~" 

t"rağa '3/r 
.< 

\'haon s• 
M:ıdrlt ı.9 
Bcrlln ,_ı 
v .. rşova ,.ıı 
Peşte 

ı üb rcş ~5 
Sorya 64.13-
ı\nııtcrdam 1.lbSI litikaya ne büyük tesiri olacaktı! ı--T-·A~-K-~V~~.-M .... -• 

Ben siyasi bir adamım .• Vallahi, Esham 

Bclgrat: ·1~ 
1\1 skO~ -=.:.=...:.:..:...::.. ......... ___ _;_.~---

sana temin ederim, Avrupada ka· Perşembe Cuma -ış-R-an-k-as-ı --.o-ıs '"T~os 
rılarla danseden, şampanya içen, 15 K. evet 16 K. evel Anadolu 2420 c;ımentrı Ar· 
domuz sucuğu yiyen hiç bir sefi- 16 Şaban 17 Şaban Reji s,ıo Oo)·on DcY· 
ri.mizin, hiç bir büyük elçimizin Gün do~uşu 7,111 7, 19 sır. na,·rtyc 14 :ıo Snrk oey. 

C:iln lı:ıtısı 16,41 16,41 rramv •Y 4,30 ı ltıılya 
aklına bu ince şeyler gelmemişti.. Snbah namazı t>,42 6,43 u. sıı:orta , 4,_. s:ırk m. ccı• J 
Onlar sefr değil, sıfır!.. Oğle namazı ı ,09 12,ıO •lmontl 93,50 , Telefon -~ 

Padişah benim dirayetimi, sa· ı lkludı namazı 14,~-:. !4.29 ~h;İı;~ 
d Ak, m namazı 16,41 16.41 istik~ 1

1 akatimi anlamağa başlamı§tı . . . y 11 sı namazı ıs.20 ıs.20 ~ 
Lakin ç.ekemccliler .. Adliye nazı- imsak 5.31 S.3 lst. dnhlll 0 6. 1 Elektrik ; 

b \"ılın "CÇCn ..tınıcrl 349 350 cark ".volları 4,f'O Tram\•ay . .ı; rı unag~ ını alet ettiler .. Altüst ol- " ı;u ' ı ,.-
kal:ın 17 16 (),!\luı·ahhldc 55. Tıioel 1 

dum. Şu hapishane kö~esinde pi· --------------•ı Gümril\la J ~ Rıhlll• 1 f 

nekliyen Tahir, pak ve tahir bir HAVA - Bugün hava açık olacak ve Saydı mnhl 4.'0 Anad 10 fi f I 
rüz ... kin ekti Balld•t 4 so Anadolu f . "d. Ah t g .. r aa esec r. "' n ıı 

sıyası ır.. ··· DUn Ricaklık azamı ıo, asgari 3 derece Aşkerlye A. Münı•55 
Celal Nuri ve hava tazyiki 776 milimetre idi. 
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iktısat Vekaletinin tebliğleri 

i Şekerin ·ı,1;-~Jd;;·;;;;J;k;t~ ithal ve 

/ , 

I 

I 

idaresi hükômetçe kararlaştırıldı 
Takas eşyası arasına ithal edilen mahsullerJmlz-Çekoslovakya 
ihracatımıza koyduğu tabdltlerl kaldırdı - Ttlrklye - Lehistan 

arasındokl takas mukavelenamesl tatbik ediliyor 
"Ankarı, 14 (A.A) _ lktıllt 7 - Şeker, kahve ve çayın ne zaman sevkedeceği ve gittiği 
Yeklletinden tebliğ edilmiştir: memlekete ithıli için lkllsat ve· memlekete gllmrük resmi tediye 

h 
l - 2054 numaralı kanunun kaletile ,.}&kadarlar araaında ya· olunarak çakarıldığınm o mem-

Okamete verdi""i selAhiyete mlls· palmıf olın lıusuıi mukaveleJer Jeket gümrüklerinden ve ma· 
t !> hükll~leri mahfuzdur. d T k f k'nid~n ıekerin bir elden mem· hallin eki Qr se ır veya en 

kete ıtbal ve idaresi bUkümetçe Takas eşyası bOyük bıriciye memurundın tev· 
ararlaştırılmıctır. Tiirkiye güm· siki ve sahlmıı olduğuna dair 
Q'- "' Ankara, 14 ( A.A) - lkhsat · b "d' r 11lerine aelmı'ı yaya 15 birinci k"I veıaikin ibrazı mcc urı ır. ~ • .. ve. a etinden tebliğ olunmuştur: f 
~Dun tarihinde yolda bulunm~ş 1- Türk mahsulata ve mamu- Ve11ik allkadarlar tara m-

0 •n 4eker!erin muamelelerioın lltından bükQmetçe takas cıyaıı dan Ankarada tak11 komisyo· 
t~ıfı\'caj maksadı ve mu\cabille· arasına ithal edilenler halı, tif- nuna ibraz edilecek komiı -
tınde nıuımc!e ver'gisıne matrah tik, gülyağı, palamut ve hulbı· yonca verilecek mll11ıde Uıe-
01'11 kıymetten yalnız ıümrük sr, kereste ve traven, 930 ıene· rine ithal edilmek istenilen ma-
'••ıni tenzil edildıkten sonraki ıi veya ondan evvelki ıeneler hn ıDmrOklerce kontenjan harici 
lcıyınetteri kadar Türk mala ih- mahıu unden tUtün, kömür müı- ithallerine mUaaade olunur. Ko-
ıaç " ••talması ~e iıda yazılı teana olmak Uzere madenlerle misyonun mllsaadeai tarihinden bQk • 1 f 

. uaı ''e uyıun bıalunması şartı- incir, fındık, canh hayvan, a " itibaren alh ay zarfında malların 
1&1

Yle bu tekerlerin memlekete yon, ıeytin, ıeytin yağı ve ~uş ithal edilmiı bulunma11 mecburi-
' alleribe musaade edılmeıi te- ytmile Anttp fıshtıdı TOrkıye d' k I~ 
etrOr etm ttir. Şekerin memle- eşyasına henl\ı pazar olmıyan 10 _ Allkadar tarafından ik-

~ette bir elden ıtbal ve idaresi memleketlere ihraç ve satarak llıat veklletince makbul ve mu· 
tar21 ve bu husus için teklif ta- mukabilinde o memteketlerden 
leb' • muadı'I kıymette ecnebi e•yası teber mıh bir teminat gösteril· ı &yrac• ilAn o.unacaktar. Y 

2 - Allkadatlarm birinci ki- getirm~lc istiyenlere, talepleri dij'i takdirde Türk mah ibraç 
nun 3 ı inci günü ak,amına afıtıda ynıh tartlara uygun bu· edildikten sonra bu mahn ma-

t-dır iktıı t veklletine veya lunmık şartile iktasat veklletince halline vardığı ve gOmrbğü te-
ls344 numaralı kararnamenin mOıaade veıilmeai takarrllr et- diye edilditi ve sahldığı hakkm-
~OncQ maddHlnin tatbikine da· miştır. daki \'esakin ve vUsul şehadet-
it tamim edılmlt olan talimat- 'l - Bu husuıtakt talep!er namesinin vllruduna intiıaren it-
"•nıenlD dördOncU mıddea'nde tahriren ikhsat veklletine yapıl- ballt yapılmuına mUsaade o~u-
hıah hizmetlere tıhriren mUra- mehdtr. nabilir. Bu takdirde keyfiyet 
taatıart lhımdır. 3 - Talep olunacak ihracat ikt111t veklleti tarafından gOm· 

miktaranın 200 bin liradan az tl Bu müracaatlarda şekerin cin-
1" Ye miktarı, bedeli, mentei ve 
~~i gOmrDkte olduğu veya 

1 ., ••••• :ı. 15wımtınc tnırt..-
"lu h'srih tmelidir. 
3 - lklnci maddede yaıah 

lbUddet llrfında m~racaal etmi· 
hnlerin bilibara vuku bulacak 
lbUrıcaatlım b:ç bir auretle na· 
llrı itibara ahnD'.ıyıcalchr. 

4 - ikinci maddede yazıla 
~eyctler birinci ldlnunun 31 inci 
RObO alcıamma kadar !:endi!cri
be vaki olan müracaatlara tarih 
" ııumıra sıras le b.r cetvtle 
der~~der< k ikiı:ci kAnunun üçün
tit günü altşamına kadar iktısat 
"tlcaltti nımanı postaya tevdi 
'llbit bulunacaklar. Bu heyet~e
~n a!iı.kadarlıJra müracaatlerini 
~.Plt için b•rtr rıumara verme
..,, mfcburidir. 

S - Şekerin men~ei olan 
~rn!elcetc aöre iktıut velcile· 
ltce tesp:t oluneco:ık ır.uadil 
1>ıııette T8rk mabsulfUının bi-

İ~\t~ kanunun 1 Sinci iÜnündcn 
• !'ır-en o memle!.cte ihracı ve 
• :ı:!!ması med:urldir. Çekoslu
~'"Ya için bu mahsul mOnhastrın 
._"dılt Belçik:ı için arpa ile 930 

t~si veya evvelki s~nelcr mah· 
~lQ tütün, Macari8tan için 6ıUm 
-~lr ve fındık, Romany:ı için 

1 Ytln n ıeylinyağı, t- ollında 
,~' üıOm, inc·r ve 930 seneai 
~r' dıha evvelki aeneler .mab
tf li lütün olarak tesbit edılmit· 
.Q· ftuı şekerleri evvelce tekar-

t ."' •trıılt olın esas dıhilınde 
lttctLJ d' 
6 •er ır. 

i' - ihraç edilen malın K"İtti
t~dDıahalde gOmrDk rüsumunun 
d-.~e edflditinln ve .. tıımış ol
• bun iıpıt olunması ve ayni 
1'~111lnda o lnabalde bu:uoan 
tf)~'c •tflr veya en bllyDk bari· 
"'8tıtl!lernurunun tasdiklerini havi 
111 . Şehadetnamesi ibraı edil-
le~1l ID!Jkabillnde ıekerler mem
'd e ılbaiine gümrükçe müsa-
~~lll~nacak ve keyfiyet lkt11at 

8 etıne btldiril,cektir. 
~erı:/uretle ithal edilecek şe
ltt .. ,., ın bedellerinin 8 numaralı 
'ltl.,~~llle mucibince ıhracat d6· 
~~ • tediye Yeya mabaubu 

rllk ve inhisarlar veklletine bil· o~maması tartlar. 
4 - TOrlc mahıullt ve ma- dirilecektir. 

multhna heaGı pasar olmayan l ı - Bu esaslar dahilinde 
1n mi ketler 1aponvı, Hindiıtın. lkbsat v kaletile mukavele ak· 
cenubi Amerika, Portekiz gttJt edenlerin eaamiai vekaletçe ta-
memle"etlerdir. kas komisyonuna ve gümriik ve 

5 - ihraç olunacak malların inbi11rl1t velclletine bildirilecek 
d6vı&lerinin tahıil edildikçe 8 ve gerek komisyonca ve gerek 
nunıarah dOviz kararnamHi mu- •Omrüklerce bu uamiye ait ih-
c bi11ce merkea b•nkaaında bir racat Vt! ithalat ~ıesapları tutu· 
b!olce heaaba yahrıhnHı ve an- l1eaktır. 
cak ithal edılen en• döviı'erinin 
tediyesine tabs.si mecburidir. 12 - lktı11t vekiletile muka-

Binıtnıleyh İhracat cövi~leti vele ıkh~dildiklen Aonra teahhU· 
memlekete girmedikçe ithı'At dün ifası mecburi ol11cık ve bu 
dövizleri veri:emez. Ancak 11hn hususta makbul ve muteber mali 
alacıığı TUrk mıh için nıubaya- teminat göıterilece~tir, 
adın evvel d6viı getirmek iıti· 
yenler iktısıt vtkAlctini haber· 
dır etmek ve bu dcviılrri milli 
bir banl<ay:ı yatırarak oradan 
Türk malları bedellerini ödedi
ğini banka kuyUdiyle iıbıt et
melc ,artiyle bu kayıttan istisna 
edilitler. 

6 - Taliplerin bırinci madde 
muc bince yapacaklara ihracat 
mukabilinde konttojın harici 
olarak Memlekete ıo!<mak lıte-

dikleri enanan cinı ve mıktuını 
da iktı11t vekl'etine bildirmele· 
rl icabeder. Bu enı a!lk'ldarla 
iktıaat vekfi!eti ansınd11 g6r0şil· 
lerek ltsbit ve mukaveleye 
dercolunur. 

7 - Mukavele tarihinden itiba
ren ihraç idilip satıldığı vesaikle 
ısbat edilen eıyamn kıymeti 
13344 numırala kararnamenin 
üçilncü maddesinin tat'bikinc 
dair tamim edilmiş o!an talimat-
namenin dördüncü maddesinde 
yazılı heyetler marlfetlle tesbit 
o:unur. Bu ibracahn lsla!tbul, 
izmir, Mersin, Sımsun, Antalya, 
Trabzon, Çanıltkle, Fethiye ve 
KOllOk gDmrOklerlnden yapılma
sı mefruttur. 

8 - ithal edilecek t!tyanın 
kıyaH~ti muame!e Verglılne mat
arh olan kıymetten yalnıı gtım
rnk resmi tenıU olunarak bulu~ 
nan kıymettir. 

9 - ibracatan itballttın evvel 
yapılması meşruttur. 

Malan kimlerden alandıjı. han
Iİ wa11talara lıaDıi memleketlere 

Çekoslovak ya tah· 
dldatı kaldırdı 

Ankara, 14 (A.A) - lktısat 
vekiletincien leblii edilmiştir: 

Çekoa!oYalcya bUhümetiace 
Tlirk fındık ve ir.cirlerine vaıe· 
eilmit olan lthaJat ve kambiyo 
tahdidatının ahiren reddedilmiş 
olduju ve bund.:n ~öyle bu 
mallarımızın Çekoslovakyaya ser
beat bir aurette ithal olunabıle· 
ceği teblig olunur. 

Türkiye - Lelıislen 
takas mukavelesi 
Ankara, 14 (A.A) - lktaı ~t 

vekaletinden tebliğ olunmu,tur: 
l S teşriniıani 932 den itıba

ren üç ay müddetle muteber 
olmak üzere memleketinıizle Le
hlllın araaında aktf'dile takas 
muamelesinin tatbiki tekarrUr 
eylemiıtir. Bu mukaveleye naza
ran memleketimitden Lehistanı 

128 bin Zeloli kıymetinde hah 
252 bin ıeloti iç fındık, 73 bin 
ıelotl iç ceviz, 21 bin ıe!oti fıı· 
hk 31 bin ıeloti incir, 74 bin 
zelsti lrnru UıOm, 21 ıeloti tne 
meyva ihracaoa mukabil : Lehia· 
tat<dın 20 bin aeloti yUn iplik 
20 bin zeloti ambalaj kltıdı, 30 
bin zeloti burdavat eıya11, 150 
bin ıe:ou yOr.(e kar1şık pamuklu 
mensucat, 70 bia aeloti parke 

Fırka grupunun 
verdiği kararlar 

(llaş tarafı l inci sayı/ada) 

nını hazırlamak t\zere fırka ti· 
rafından bütçe encümenine; 

2 - Tuı rüsumunun esas l ı 
bir surette tefrik edilerek neti-
cesinin önümüıdeki bütçe senesi 
zarfında fırkaya getirilmesi ka
rariyle gOmrllk ve inhisarlar 
vekaletine, 

J - Sahlan emvali milliye 
takıit bedellerinin tecili, muba-
dilJerin mesken icarı bede.leıi 
nin aham111 gibi huıuslara ait 
muhtelif takrirler tetkik edilmek 
üzere fırka tarafıdan milliye 
encümenine, 

4 - Memurin lrnnuniyle mü
ttnazar kanunlarm tadili hakkın· 
da olan 100 imzala takrir muh· 
telif encDmenlerden birer Aıa 
alınmak auretiyl~ fırkaca te9kil 
olunacak memurin kanunu enen. 
menine havale edilmiştir. 

5 - Umum hıfııııhha kanu
nunun 128 inci maddesinde yatılı 
nizamnamenin biran evvel tanı.im 
ve tatbiki hakkındaki takrir müt
tefikan kabul edildi .. 

6 - Mektep kitaplarınm hü
kümetçe bHılmaaı 1an'at ve yalı 
mekteplerinin umumt blltçeye 
ahnmuı haklrındaki takrirler 
maarif vekaletine. 

7 - Iımirin Buca hatları 
hakkında maliye vekltetinin em· 
rinin icra edilmemesinin sebebinin 
tahkiki hakkında takrir maliye 
vekaletine, "ISy kanununun te· 
mini, tatbiki hakkmdaki takrir 
dahiliye veklletine verilmittlr. 

8 - Arazi ve bina nrsrileri
ain mahalli idarelerle, beledive· 
Jere terki hakkındaki takrir itti· 
fakla rededilmiıtir. 

9 - Kredi mescleaine leal· 
lt\k eden takrir beraya , tetkik 
ikt111t velclletine verilmiştir. 

10 - Samsundan Mersine lc:a
dar ıidecek bir tren tertibi su· 
retile Samıun·Sıvas hathmn kU 
şıt merasiminin yapılması tel<· 
lifini havi takrir kabul edilmiıHr. 

Sala günlrri mutat içtimalara 
devam edilmek llıere celseye 
nihayet verildı. 

ltalyadu Yugoslavya 
aleyhine •• 

Roma, (A.A) - Yuioslavya 
aefarctbaaesin yakınında talebe 
mUhim bir nümayi' yapmaıhr. 

Talebe, 3 rüoden beri mUhim 
polis ve H!ter ku\'vetleri tara· 
fından muhıfaı:ı edilmekte olan 
sefarethane meydanına yaklaşa
mamıştır. 

Talebe, Venedık meydenma 
gidere!< Duçeyi alkışlamışlardır. 
M. Mu~solinı balkona ~ıkaralc 
talebeye bir iki ıöı söylemiı ve 
Tragir h•karetinin asli unutu l~ 
mıyacağını b~yan etm:şt•r. 

Talebe )'eniden Yugo.;livya 
ıtluetbıneıi önUnde numayif 
icneını kayanı etm:şse de mu 
vaffak o!amamışlardır. 

Fratısıı ıtfarttbıneai de mu
hıf:ııa altında bulundurulrnHk· 
hdır. 

MHttlk1nw.tt1en1tmtıı .. mMHıM•ıt11tittfllllfl1111 ........... tı11111Jtmitil tltthnfllHl1111111 

\'e kontre plık, 235 bin ıe!otı 
prı nç, 60 bin ıe'o~i jı\tten ma-
mul ambalıjı mahsus nıeı1 ıucet, 

25 bin ze'o~ı kıymetine şişe ve 
!Amba şıful ithal edileceltt:r. 

Her iki memleket mtn9e ıe
hadttnamtlerile tevsik edilecek 
olan bu efYa serbestçe ber iki 
memlekete ithal edilecek ve 
mOtekabll eşya d&vlıleri 
de keıalilc aerbutçe ita olu· 

nacaktır. Keyfiyet ebtmmiyetf c 
Türk ihracat tacirlerine tebliğ 
olunur. 

Sıvıfa S 

Fransız kabinesi 
Mecliste 187 reye karp 

402 reyle düştü 
Paris, 14 (A.A) - Hükümet 

187 reye karşı 402 rey ile düş• 
müştür. Meclia, neticeleri itiba
rile pek mühim 
olan bir celse
den sonra ve 
M. Herriol'nun 
müessir ricalar
da bulunması· 
na rağmen, htl 
ldi nete Atne 
rika'ya 15 Ka· 
nunu e v v e l d e 
yel<cihet ihtira· 
zi kayıtlarla te· 
diyatta bulun- M. Herrlot 
mak imkanmı babşetmekten im• 
tina eylemiıtir. 

Meclis, bu kararilc borçlar 
meselesinde hemen müttehit olan 
Fransız cfklrı umumiyeai hi11i• 
yatına maddi ve mllıbet bir te• 
kil vermiş bulunuyor. Filhakika 
F ıanaız milleti, ekserisi Ameri
ka 'nan talebi nıerine g~ıterditi 
buncat fedakarlıklardan sonra 
Amerika'nm adeta kal'i ve ami• 
rane bir daYetine boyun etmek 
mecburiyetinde kalması bu mil· 
letin ruhunda pek derin bir ii• 
birar ve isyan hissi uyandırmıştır. 

Reiaicümburun iatlıareai 

Paris 14 ( A.A) - M. Leb
run'un bu vakte kadar fikir da• 
nııtatı fahsiyetlerdf"n birçoğu. 
nufuz ve salAbiyeti yerli yerinde 
olan M. Herriot'nun tekrar yeni 
kabineyi fef 1:dle memur edilme· 
sini Reisicümhura tava:ye etmit· 
terdir. 

RcisicUmhur M. Lebrun, isti
şare erine öğleden sonra devam 
edece1\lir. 

Kapblar, kaçtılar, 
ama yakalancİdar 

llrmenı Nor•f• fium Yora•, 
rahudl Albtr 

Bir hatta c\'Val bir gece aengtn blr ka• 
dm olan mada.m Bolno G&.lo.tada. dar 'btl! 
eokaktan geçerken bir adam madamın ya .. 
nma yaltla,mıe. ellna bulunan çaıataıunı 

kaparak katmı tı. So1uı.k karanlık oldut\U\· 
dan ın:ı.d::ı.m çantasını kapıp kaçanı g(SN• 
ıncml . ubıtaya ınuracaat ottlli a&nıan 
"Kaptı, kaçtı,. vak'a.sını ynpanm ynlıua lrt 
ynn hayallnt farked•bllttıttnl eöyllyebll • 
mlştır. lkincl ıubc mUdUrU Ata b9ytn dik· 
t.ıı.uı takibi netıceııtnde kaprp kacan dlln 
ele geçlrUml§Ur. Jiunlıır :>'&hl!dl >.ıw, er• 
meni Noray, rum Yoraicllr. 

Bu Uç kiti aok&klarda •engln kMhnla.n 
takip etmlye ve çantalarını kapıp kllCfnt)'& 
karar vcrmıoıenılr. Dunlardan Alber ına • 
danı Dol:ı!lnun çıuıtıuıtnd!l epeyce p&ra bu
tunlluğurıu tarkHtnl§, EmlnönUnden Gala• 
taya ltadar takip cltnl§tlr. Madam karan• 
tılt sokağa snpmca karewna Yorgt çtkmlf 
ve madaının yanma yaklaıınıı, dlg-erlen de 
g'tlacUlUk l'lmf lcr, biraz ııonra ortadan 
kaybolnıu~:ardır. Htrıı•tlann l!çtıklan 

çanta.da 1000 lira knd:ır para llE' bası ma
l e\'herat bulunuyordu. Bu parn ~ mUcev· 
bt'rlcrl hırswar araıarmıh taks.tm •tmlt
lerdlr. Pnrala.rın blr kısmı ve mucevberteP 
cıc gcçırıımı,ur. Hırs:zıarın u~u de eabıka· 
lıdtr. Yorgt kasn ııoyrnakla mc,burdur. Ete 

gcı-,irllen paralar ve mUoevberler madama 
\'Crilmiş, hırsızlar adliyeye teallm edllmtş

tlr. 

B. M. Mecllsloln ay 
başında tatlı yap
ması muhtemel 

Ankar•, 14 (Huıuıl} - Bu af 
baıında BüyUk Millet Meclisinin 
bir buçuk ayhk bir tatil yapaca• 
ğı aöyleni~or. Bu haberin tahak
kuku halinde Büyük Millet Mec. 
liıi fUbalta tekrar toplanıp ma• 
yı a kıdır içtimalarına devam 
edtcc:lı, yaı tatilini eylüle kadar 
yapacakbr. 
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lktısat ve Tasarruf Haftasının 3 ünçü günü 
...................................... ·-·········-············ .. ·······-···············-··-·················· 
Yerli vitrinler gezilecek ; 

yemekler 
tatlılar " . 

sergısı 

ve 
açılacak 

Iktısat vekili dün radyoda nutuk söyledi 
Milli iktisat ve tasarruf hafta

sının dün üçüncü günü idi. 
Oğleden evvel Vecihi Beyin 

tayyaresi lstanbulun üzerinde 
muhtelif uçuşlar yaparak (yerli 
malı kullan) yazılı ufak kağıtlar 
atmıştır. 

/l('dt it r, yani Türklerin daima istikba 
li dii)fünür, tasarrufa riayet eder, yük 
sek kabiliyetli b;r millet olduğu hak-
1 kındaki kanaat filiyatla kendini gös
termi§tir. 

Para biriktirme hareketi bütün hı · 
zıyle yürümekte muntazam seyrini la· 
kip etmekte berdevamdır. Para birik
tirmenin ferdi refaha bir vasıta t'(· lstaobul, Beyoğlu, Kadıköy ve 

Üsküdar taraflarında atılan bu 
kiğıtlar halk tarafından büyük 
bir alaka ile kapışılmışhr. 

Milli iktısat ve tasarruf cemi. 
yeti lstanbul şubesi ise dün 
vitrin müsabakalarının ne suret
le yapılacağı hakkında bazı ka
rarlar vermiştir. 

1 

fertlerin !Wadetin; tehdit eden telıli -
kelere karşı hir siper olduğunu işaret 

, etmiştim. Umumi ve milli cepheden 
bu hareket, tasarruf siyasetimizin ilk 

Bu kararla:a göre hafta so· 
Duna doğru vitrinler gezilecek 
•• yerli mallarını en güzel arze
clen esnafa madalyalar ve mü
kafatlar verilecektir. 

Dün akşam Istanbul radyo
aunda milli iktisat ve tasarrufa 
dair bir konferans da verilmiş· 
tir. 

Istanbul kadınlar birliği de 
ferli mallar haftası münasebe
tile Halkevinde yerli yemekler 
ve tatlılar sergisi namile bir 
sergi açacakbr. Bu sergiye itti· 
ıak etmeleri için Istanbulun ta
DlDmıı ailelerine mektuplar ya
zılmııhr. 

Oğleden sonra lstanbul kız 
lisesinde milli tasarruf mevzulu 
bir konferans verilecektir. 
lktısat vekilinin 

nutku 
Ankara, 14 (A. A.) - lktııat 

Yekili Mahmut Celal Bey İktııat 
Ve taaarruf haftası münasebetile 
bugün radyoda atideki hitabeyi 
irat etmiıtir: 

Aziz 'tatandaljlarım, 
Taaaruf lıaftaaı baflamılj bulunu -

tJor. Memleketintiz için bu çok faydalı 
haftayı vücuda getiren milli tasarruf 
ı~e iktuat cemiyetine huzqrunuzda 
~şckkür etnıf!liyim. Çünkü bütün ı:a· 
'tf!ndaşlarıma .duyduğum düşüncelai
,., bu bana ıfafk etmek saadetini 
ı:ermiftir. 

Milli lasa,-ruf cemiyeti biw, bay· 
ram haftası münaaebetUe para birik· 
tirmenin, yerli mallara karşı rağbe
ti'!. ı:azifr oldupunu hahrlatıyor. /Ju 
f!ÜÜ_ltm h~reketın yalnız bir haftaya 
~us ~ır. n"?"a ~eğil, bütün lıayatı
tnızdtı mıllı bır dustur olmaaı lazım
Qır. Esasen g;jsterilen hedef de bu· 
tlur. 

T<UJarruf fikri lıemen be'}eriyetin 
liicut bulduğu zamanlardan beri in
fanltıTla beraber yürüyen bir his, bir 
fjkirdb. JnsanJ,arın istikbal endişe. 
il, iatikbal için hazırlık yapması fıt: 
ri bir :.l«i eseridir. Tasarruf umumı 
bir hal alınca kuvvetini, kudretini e'"phalz arttırır. Diğer medeni mem • 
~ tk ferdin &aadetj için ins~n· 

, ma,eri kıwvet için millet halın· 
1#1 bÜl/lik kitleler, tasarruf ederek 
i#ılµBlanna oe menaup olduklan nuı · 
.., w ocdanlanna hiZl'Mf etmek yolu-

-~. A.ıU v. ~ ntilldiıJUz IUJndiaini 
.,ali ,,..,,,,... ...ımt l/Uvasıntkı da· 
lına e'foonom lıctlllllf kelimenin tam 
""1naall• laiarıtdlıdr olmµ§tur. 

lNB......,..,. Tlirkive lı banka. 
ıında bir karar alm&ftık. Kararlarımız 
nu.cuı raluında ghli kalan tasarruf 
'6/tn.inl ort'1ll0 atmaktı. Milletin 
,,,,.umı rwfa1" mrinde kııooet mem • 
6cıa olan taarrvl lurr~ şuurlu 
6lr ctlrqtlll "'"'1Wktı. 

AN oatandaflannı, 
Ar~ bu karara varmak 

ıpn milzalm'W eürken ta8arrufa va . 
ata ""1ralı ~z kumbara. 
lama aiüıdi Ourinde tereddüt hôsıl 
oldu. 1000 bımbaranın ki"ıfi geleceği
ni i/OIÜ etünler bulundu. lıc bal}la · 
dUdan as bir müddet aon~a. bu i~k bi
"' on bin kumbara siparışı !akip '!.t· tL Ba on binler taaddüt ettı. Bugun 
ğabu:; iş bcır.ica8ının vatanda!}la~a af· 
4iı küçiik cari hesaplar _re. ~agıttı!'ı 
~/arın adedi ellı bını ~çmış· 

~ta müli iktısat ve taJJarruf ce.,,eti olduğu halde diğer banka_la_rın, 
tflaarrufa verdikleri kıyme.t, mıllı .1!' 
Y•anaun kredi ve if ~cm~ne bug!'n 
takriben kırk milyon lurk. lı~ası i~?vtı 
--.tir. Dtllft4k oluunr ki. ük mu~a· 

merhalesidir. ikinci merhale biriken 
servetin memleket ihtiyaçlarında kul· 
lanılmasıdır. Çok emin bir tarzda, 
karlı bir şekilde u!uran vasıtası olma 
lıdu·. ,Jlilli serı·etin umran sahasına 
girmesi için bazı tabii !Jartlar vardı~. 
Bunları hepiniz bilirsiniz. Fakat bır 
ke,.e de ben tekrar edeyim: 

Evvela asayiş, sonra k_an.unlarda 
istikrar, içtimai biinye_de. ıstıkra,. ve 
nihayet milli paranın ıstı_krarı... . . 

Bütün bunları yaşadıgımız reıım, 
cümhuriyet lıükümeti tcm;n etmiş bu· 
lım11yor. Şu hal'!~· . ikil:ô ~nerlıaleye 
emniyetle ge!ebılırız. !\asıl. 

Bir misalle arzedeyim: 
Anadolunun ortasında mühim bir 

servet kaynağımız rnrdır. Ergani ba
kır madeni namım tasımaktadır. Ci · 
han piya8alarında bakır fiatlan mü -
lıim tenezzülle,. kaydetliği !JU sıkıntı
lı devrede dalıi madenin karlı bir su· 
rette iRletilmesi imkanı vardır. Made· 
nin se~elik muı·umanı muhitim• sekiz 
milyon lira bırakacaktır. işlenmesi i • 
çin fenni, mali tedbirler alınnuştır. 

Yalnız civarına ş;mendifer gelme · 
sini bekliyor. Hükümet, büyük milli 
politika haline nelen şimendifer siya
setini, bütçemizin tevazünü esasına ha 
lel ııermehizin, çizdiği program da • 
hilinde yürütmektedir. Ergani hat
tı sırasını buluncıya kadar beklemek 
ihtiyacındadır. Her geçen sene ci -
var halkını sekiz milyon liralık bir 
kazançtan mahrum et~ektedf!"· Bal -
huki bu is yalnız on milyon lıra sar -
fıyla talıÔkkuku kabU b;r iştir. 

lJlilli tc."ebbüs bu simendiferin bir 
an evı·el i~ası icin yardım eder ve 
bunu finanse ederse hem kendisi için 
Jıem de vatandaşları için büyük ve 
karlı is yapmıs olur. Bazımilletlerin 
iktısadi 11arlığinı ifade eden nıemfrk,, 
tine büyük kazançlar temin eden bu 
kabil hareketlerinin daima şa/r;di olu-
yoruz. 

Fertler büihtiyar mali müessesde
rinin rehberliği ı:e hükümetlerinin 
sağlam teminatı ile birikmiş serv(•tlc
rini karlı addetikleri teşebbüslen• ya
tırdıkları zaman vatanperverane bir 
hareket yapmış olmak zevkini maddi 
kazanclarıyle birleştirmi>$ olurlar. 

/Juna benzer büyük ve küçük her 
halde mali V(' fenni noktai nazardan 
yapılması kudr,,timiz dahilinde bir 
çok iRlerimiz ııardır. Bunları herkes 
bilir ~e ifade eder. Fiil sahasına ge • 
çebilme•i için. tasarrufun ikinci mer
halesi dediğimiz yapıcı harekete bi • 
rincisi kadar kuvrıetle bağlıdır. Dev • 
1~. par'!"' ve teşebbüsatıyle, fertler 1 

mun!,eriden ve müçtemian hususi te
şeb~us ve s~r.nuıyeleriyle, yapacakla
rı ışlerde bırıbirine müzahir olur ve 
h~m ahenk yürürse ikinci merhalede
ki muvaff okıget birincisinden aşağı 
kalmaz. 

Türk "!~leti ~üyük itler bafarnuş
t~r. En yuksek ır~e ku!'vetine sahip. 
tar. Her fert kendı Mfaınden bGflıya
rak büyük milli teşekküllerde emni . 
yet ve irade kuvvetini görür. Ve icap 
ederse cok yakın bir zamanda devlet 
parClllı, hususi sermaye ı•e teıebbüs
lerle sınai sahada olsun, umran saha. 
.'Unda olsun, zirai ve ticari sahalarda 
olsun büyük işlerin başarıl11U§ oldu-
ğunu görür. . 

Bazı kozmopolit ruhlu .. ~ıms~l(•r 
vardır ki her büyük teşebbusun bıda
yetinde dudak bükmeyi adet edinmi!f· 
lerdir. Netekim pek iyi bilirim. Ta
sarruf hareketinin başlangıcında da, 
bu adamlar sakit kalmamışlardıt. 1 · 
kinci merlıale dediğimiz hareket üze· 
rinde de Rüpheli sözleriyle manasız · 
lıklarını ortaya atabilirler. 

Aziz ı·atandaşlar; 
. Bunlara verilecek cevapları maddi 

nıısallerle göstermek isterim. Harbi 
umumi esnasında istikrazı dahili ak
tedümişti. Eski devrin yaptığı bu fi
nans muamelesiyle ihtiltilimiz, cüm
lıuriyet hükümeti alakadar olmıya
bilirdi. 

Böyle yapmadı. Kıymetinden yüz • 
de dokaan ikisin; kaybetmiş ve sekiz 
liraya dÜfmüş olan obligasyonlan f'· 

linde tutarak aupair bir hale yani 
güz liraya kadar çıkardı. 

Cümhuriyet hükumeti yukarda 
size izah et!ünm istikrar hareketinde 

VAKiT · 

JJ. o·öre 
t"' ............................................ 

1933 de Rusya 
Ne yapmalıdır? 

Kimlerdir, ne kazanırl 

i3undan bir müddet evvel 
Troçki yoldaş lstanbuldan kalk
tı, Avrupaya gitti, fakat 
Kopenhagta ancak bir konferans 
verdikten sonra, hiç bir devlet 
hudutlarına kabul edilmediği 
için tekrar Türkiyeye döndü. 

Troçki, 1917 senesinde Rus· 
yada hariciye komiseri idi, . Y_e 
Brest LitoYSk müzakeratına ışh· 
rak ettikten sonra beş sene müd· 
detle harbiye ve bahriye komi-

KöylU ve amele Rus kadınlar1 
okuma ölreniyorlar 

ıeri oldu ve Leninin ölümünden 
pek az sonra, Türkistan niha
yetlerinde bulunan Alma Ata'ya 
sürüldü. Nihayet şubat 1929 da 
Istanbula lleldi. 

T r oçkinin Ruıyadan çıkarılma
sına ıebep Stalin yoldaş ile olan 
noktai nazar muhalefetidir. Bu 
iki ıahıiyet ar&11Dda Lenin ölür 
ölmez bir mücadele başladı, bu 
mücadeleden galip çıkan Stalin 
oldu. Bununla beraber, Troçki, 
bugün bile Rusyanın ~abil1 '''~
rini en iyi gören ve bırçok mu-
him meseleler hakkında en zi
yade söz söylemiye saiihiyeti 
olan şahsiyettir. 

Son neırettiği bir kitapta, 
Troçki, Sovyet Rusya hakkında 
şunları söylüyor : 

1933 senesınde Rusya çok ve 
çabuk istibsalit yaparak, reko~
lar kırmıya teşebbüs et.memel~
dir. Herıeyden evvel ıktısadı
yatı tanzım etmeli, lüzumsuz te· 
tebbüsleri kaldırmalı, iki'llet
giblar ve zahire merkezleri inşa 
etmelidir. iyi çahşabilmek ıçın, 
herşeyden evvel insanların iyi 
yaşamaları li~ımdır. . . 

Bir sene mutemadıyeo, herşeyı 
hesap etmeli, par~yı. .t~v~it ~t
meli iıtibsalitın cınsmı ıyıleştır· 
melidir. Sovyet iktusadiyatı, bü
yük bir ceht yapt~, . fa~at bu 
iyi hesap hesap edılmış bır ceht 
değildi. Yapılacak itler ara· 
aında Kolkoz siyasetini de de
ğiştirmek vardn. En mukavim 
kollektif itleri seçmeli ve bunları 
fakir köylülerin arzu ve tecrübe
lerine istinaden yeniden inşa et· 
melidir. Diğerlerine gelince, da· 
hili bir harbe ve iktisadiyatın 
mahvolmasına sebebiyet yerme
den yavaş yavaş tasfiye etme· 
lidir . ., 

işte Troçki yoldaşın düşünce· 
leri. Y alnaz bunları söylerken, 
insanın, bizzat 1 roçki tarafından 
söylenmiş olan: 

- " Peygamberlik mesleki, 
nankör bir meslektir ,, cümlesi 
akla geliyor. 

ıımıu ııumıım111 ınnıınummıuısıt11ıw111 ... uıU1111111111U111uurnun11111umıa11um:enn:' 

olduğu kadar mali itibarının şerefını 
korumakta da çok hassastır. 

Azi= dinleyicilerim, . 
Cihan buhranı halci sarsıntılar ı· 

cinde beşeriyete elem vermekte deva_nı 
ediyor. Bundan maalese~ memleketı ~· 
mize de lıisse düşnıektedır .. Buna. rag
men bazı muhitlerimizde ıktısadı ha· 
reketler göze <·arpmaktadır. 

Tiirk 'muıeti diğer büyük mesele
lerde olduğu gibi iktl8adi hareketler
de de yüksek iradesini emniyetle kul
landığı zaman bu badireyi kendisine 
mahsus olan metanetle atlatacaktır. 

Her zaman fUUrla çalışanlara bü
yük istikbal meılut olduğunu unut -
mı yalım. 

Allaha Mmtırlatlık. 

(Baş tarafı l inci sayıfada) 

işte biz, halkın sevdiği ve 
tuttuğu ses ve beste sahip
lerini mümkün mertebe tamtü 
maya karar verdik ve bu yeni 
anketimize de Safiye Hanımdan 
başladık. 

s~fiye Hanam, piyasanın en 
waruf simalarından birisidir. 
Pllklara okur ve barlarda söy
ler. Hatta kendisinin bir aralık 
ayda 1200- 1600 lira kazanarak 
bir rekor yaptığını iddia eden
ler de vardır. Bu iddialar ne 
kadar yerindedir ? 

Bununla beraber Safiye Ha· 
nımm evinde bir de telefonu 
bulunan sayılı şarkıcılarımızdan 
birisi olduğunu işaret ederek 
ıözleri kendisıne bırakalım 

Taksimde büyük bir aparta
manın dördüncü katındayiz. Si
yah bir rop giyen ve siyan saç
ları parıl parıl parlayan Safiye 
hanım anlatıyor : 

- Efendim; küçüklüğümden 
beri sesimin güzel olduğunu 
söylerlerdi. Mektep marşları söy
lenirken ve buna benzer vaziyet
lerde dikkati celbediyordum .. 
Bir istidat meselesi olıa gerek •• 
TabsiJime devam ediyordum. 
Darülmuallimatı bitirdim ve bir 
aralık hocalık ettim. Fakat bu 
esnada musiki cemiyetlerine de 
intisap etmiştim. Sesim daha çok 
alaka uyandırmıya ve bestekar-
lara da aynı nisbette alakadar 
etmeye başlamıştı. Neticede bil· 
mem, nasıl oldu ; plaklara söy· 
lemeve başladım ve işte hayatım 
üç senedir. böylece akıp gidiyor. 

Şimdi kat yaşındasınız? 
Yirmi iki .. 
Piyasada kazanma rekoru

nu kırdığınız söyleniyor? 
- Oob .. l>u bir mübaleğadan 

ibaret olsa gerektir. Çünkü ortahk
ta azami kriz var.. Bizim kazancı
mız ciğer me'E_le~~~ıer~~kl gu-
zel seslerin kazancile nisbet bile 
kabul etmez derecededir. Fakat 
itiraf ederim ki dahilde, hariçte 
her rün yeni bir angajman tek-
lifi karıısında kalıyorum. Meseli 
bir iki ay sonra Mısıra ve Suri
yeye gitmekliğimin ihtimali var
dır. 

- Hayatınızdan memnun mu
sunuz, günlerinizi nasıl geçirir· 
siniz? 

- Memnunum, diyebilirim. 
Fakat çalışmak beni çok yoru· 
yor. Bir iki şarkı söylemekle va
zifedarken hazan balkın ısrarına 
dayanamıyarak saatlerce söylüyo· 
rum. Söylemekten adeta baygın 
düşecek hale geliyorum. 

- Allah kolaylık versin •• Peki 
sesinizi nasıl muhafaza ediyor
sunuz? 

- Yarını hiç düşünmüyorum. 
Bu itibarla sesimi muhafaza et
mek için bir tedbir almak da 
aklıma gelmiş değildir. Fakat 
tuhaf değil mi? Bu suale çok 
muhatap oluyorum. Ara sıra 
Anado'unun birçok yerlerinden 
mektuplar alırım . Bunlar ~eme~ 
daima çok samimi, senh benb 
şeylerdir. 

Meıela ekserisi şöyle başlar: 
"Canım ablacığım! O güzel 

sesini nasıl muhafaza ediyorsun? 
Ne gibi sıhhi tedbirler alıyor
sun? .. , ilah,, 

Fakat ben bunların hiçbirine 
cevap vermem. Daha dogrusu 
vermem. Çünkü versem şöyle 
yazmam lazımgelecek: 

"Canım kardeıim; 
Sesim ıçm hiçbir tedbir 

aldığım yok. Allah vermiş, söy
lüyorum. Hem de bazan sabalı
lara kadar. Bu itibarla çok geç 
yatıyorum. Hayatımda hiç in· 
tizam yok. Sabak kahvaltala· 
rından sarfı nazar bazan öğle 
yemeklerimi bile muntazaman 
alamıyorum!,, 

Nasıl pzel mi? Tabii yazsa_m 
bunlara inanmayacaklar degal 

mi,. Onun için susuyorum. 
ka çare yok. b 

- Alaturka - alafranga sÖ 
sıne ne dersiniz, alafranga 
ler misiniz? 

- Efendim, bu olsa olsa 
zevk meselesidir. Alafrangada 
bayıldığım parçalar var, söY 
rim de. Fakat alaturkaya k• 

1 b .,ıar 
daha başka. ~aha. ~e~in ag rk 
bağlıyım. Bıhr mısını:ı, alatu. 
çok güzeldir. Yaln~z bazı k:,ı, 
seler biraz bayagılaştırnı•f ,,.,. 
monoton bir hale kovmu 'b 
Bence bütün kusuru bundan 1 

rettir. 
- En sevdiğiniz şarkı? >.ft 
- Bütün güzel şarkılar .. 

ramam ki.. jıta 
Safiye hanımla konuşma 

d. G·· d- 1 ..i er devam e ıyoruz. un uz e. ·. ,.1 
nı sıkılınca otomobil gezin~ 
yaparmış ve arabayı bizzat jJ 
)anırmış. Şimdiye kadar 25 " 
plak doldurm.~ş ... Pla~l~rda ;, 
zancı satış uzerıne ımış.. ~ 
hafta içinde haleti ruhiyesi r 
bozulmuş. Çünkü Muaa Süreff' 
Beyin ölümü kendisini çok -' 
teessir etmiş. Diyorki : 'f 

- Sık sık gördüğümüz, 
nuştuğumuz insan ların b irden~ 
ortadan yok o uşu çok der 
tesirler bırakı yor .. 

Mesela Musa Süreyya B~ 
Bu zat hocamdı, kendisine. ~ 
hürmetim vardı. Daha bır~ 
akşam evvel burada ve bir!j 
dostları arasında idi. Çok net"" 
idi, şu koltukta oturuyordu. ~ 
ta daha dün sabaha kadar 
piyanonun üzerinde cigarasıoı' 
külleri duruyordu.. Halbuki ~ 
gün.. Hayat ne garip ıey det' 
mi?.. ''f' 

O.tadın son prkııı da s~~ .... 
Hanıma son yadısrirıdır. .~ 
Safiye Hanımın resimle~il"-~ 
birisinin altına yazm•t-• Safıy• 
gösteriyor, ben okuyorum: 

•·RüzgArlann ahengini duydum nefes~rı: 
Kuşlar dile gelmiş ötü •or sanki ses~ll 6f 
Ay yaslanarak dinledi bir da~ ıep~sırı 
Kuşlar dile gelmiş ötüyor sankı sesındeA 

Evet.. Hayat çok garip şey ... 
A. s. 

Türkjye - Suriye 

Ticaret muahedesi 
mtlzaker~slne dtl' 
Ankarada başlanıll 

Ankara, 14 (A.A) - T~rlı$ 
ile Suriye arasında aktedde t 
ticaret mukavelenamesini ~ 
zakere etmek .üz_ere bir h:,ro 
ıebrimize ıelmıştır. M. Rogl .

1
, 

riyaseti altmda bulunan SiJ~~ifİ 
heyeti dün Fransa büyük e 

1
,,. 

Kont de Chambrön cenaıPdi111 
tarafından iktasat vekiline. t•lı7 3') 
edilmiş ve müzakerata saat 1 'eti 
da başlanılmıştır. Türk ı;::fiO 
hariciye müsteıarı Numall ki' 
riyaseti Naki ve hariciye ·~di 
leti ticari işler müdilrO et• 
B l ·· · f t' le bef ey er mutavır sı a ıy 
dahildirler. 

~ 
------- rı., Hariciye mUsteştı~rıı 

nın değişeceği do~ 
değil - - Elçi' 

Ankara, 14 (Husus~ ğişiklik' 
lerimiz arasınd~ baz:icii~bur U' 
ler olacağı, Rıyase · f-1•· 
mumi katibi Hikmet .. Bey•;..;;.ıo• 

. k-l f musteıs &~ıet 
ricıye ve a e 1 babel' 
geleceği hakkındakı 
tahakkuk etmemiştir. ... .. --·--""' 

111111111 1 111u ı11u nnum111t11 

'""u""""' "'"'llllll"'"""""'"i ti zar 
yüSaıı-

Y azılarımızın çokluğu .,1f ı." 
den (Eğlenceli Yazılar) (~fet11' 
mızla (lşliyen yara) v-e buliiıJ 
Konuştu) tefrikalarunız cıal_,.
dercedilememiştir. OkufU 
mızdan özür dileriz ... 
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Tasarruf ... 
Tasarruf ••• 

Lir olmak iatemezaen yerli malı kullan,para biriktir 

Y avrularnn, 

Şu Yukardaki reıme dikkatle 
bakınız. Bir müstemlike manza -

Demlly• damhya göl olur • 

On paranın ne ehemmiyeti 
var demeyiniz. 4 tane on para bir 

araya gelirse bir kuruş olur. Ku
ruılar toplanınca liralar ortaya 
çıkar. 

Liralara sahip olmak isterse • 
niz, bir kumbara alırsınız. On pa
ra, Y.İrmi para, bet kuru§, on ku
ruş derken bir gün bir de bakar• 
sınız ki kumbarada liralar top • 
fan.mış .. Herkes de sizin gibi ya • 
'>arsa bütün milletin parası olur. 

~ -1' :(. 

Düşmanını zengin etmek iste
mezsen kendi vatandaşlarının ka· 

llai zanmasını istersen, yerli malı al, ,. bir memleket manzarası: 
lıtek1111 mlll•t, esir milleti yerli malı kullan. Yerli malı ye .. 

hayvan gibi kullanıyor Ala üzüm, incir, fındık ceviz 
raaıdır. Hakim milletten alelade varken başka yemitlere para ver-
bir f b' 1.. b · · me ... Kullanacagwın &eyleri alır • ne er; ır ara·oaya inm1ş.. Y 

lrabasını da müatemlikelilere çek ken dikkat et. Yerli malı ise a!.. 
~yor .. Bunun ne demek oldu • Yoksa alma ... Eğer yabancı mem 
İ\ınu biliyor musunuz? Parası o- leket malı alırsan dütmanını 
'-n millet hakim, olmıyan esir.. zengin edersin. Düı.manın zen -
" · h k ·ıı · E · ginle•tikçe bir fakirleriz. Sonra ı anı i. im mı et ınsan.. sır Y 

lbillet hayvan .. Dünyada en eski biz de resimde gördüğün gibi a
bir 'medeniyeti olan, gittiği yere raba hayvanı yerine geçer, esır 
claiına hükümdar olmıya alışını§ oluruz. 
0
lan Türk milleti böyle boyundu- Esir olmak istemezsen para 
~ altına giremez. Bunun için biriktir .. Yerll malt kullan •• 
er zaman zengin olarak yaşa - lllttı11111ff1HHlll11111ıılllllll"""'1111"""""""1111"""""'hlltlllll"' 
'lazımdır. Güzel. ,xn.zı rn1'isahakası .. . . 

P ...... Para •• Para .•• 

. Hayatın esası paradır. Parasız 
•na.na kimse itibar etmez. Pa -
raarz insana kimse hürmet etmez. 
Ne Yapalım insanlığın garip kaı
delerinden birisi bu .. Bunun gibi 
.,llruız millete de kimse ehemmi
)et vermez. Kimse ondan kork -
lba.z .. Paranız olunca herkes sizin 
ltulunuzdur. Herkes sizin ufağı -
lbzdrr. 

- Fakat parayı na11l topla -
'-lalı? .. Millet, memleket nasıl 
'e... . 1 1 ? ... gın oma ı ... 

• • • 
Ak akça karagUn içindir 

iyi günlerde paranın kıymeti 
~ur. Hastalık günleri.. F ela • 
"'t günleri vardır .. Akla hayale 

Okuyucularımız arasında gü -
zel yazı - Kaligrafi müsabaka
sı açtık. Müsabakanın müddeti· 
nin bitmesine bir hafta kaldı. 
Taşrada bulunan karilerimiz ge -
lecek perşembe günü akşamına 
kadar yazılarını postaya verme -
lidir. Müsabaka şartı gayet basit
tir: 

Beyaz bir kağıt üzerine siyah 
mürekkeple "V AKT gazetesinin 
açmıf olduğu yazı müsabakasına 
i§tİrak ediyorum.,, diye güzelce 
yazınız. Adresinizi de yazarak 
derhal gönderiniz. 

Müsabakaya iştirak edenlerin 
resimlerini de buacağız. Kaza -
Danlara da hediyeler vereceğiz. 

uııı111ıııııı1111111ıııııııııı11111111111ıııııı111111111ırııııııı1ııı11111ııııııııııı1111 

VAKiT 

Bastıbacağı tanı
dınız mı? 

Sinemada sizi kahkaha ile 
güldüren Bastibacağı tanıdınız 1 

mı? Bastibacak Danimarkalıdır. 

Eskiden çok fakirdi. Çok çalıttı. 
Para kazandı. Şimdi de milyoner 
bir sinema artisti oldu. 

Basil bacak çok sevgili 
kızı ile beraber 

Basdibacağın asıl ismi Mad -
sondur. Tam kırk ya§ındadır. 

Dünyada en çok sevdiği 5 ya§ın -
daki küçük kızdır. Bu küçük kı
zını her gün resimde gördüğünüz 
gibi omuzuna alır. Bahçede do -
laşır. Ona komik masallar söyler. 
Kahkahadan çatlatır. 
ı•1tn11Rıım111tm111nınnmııttıı1111111ıuııııunııınım11111111iı11mıııu1tı111ttı1tuamt1W1~ 

~ ARAMIZDA ~ 
~ııııımıııııııınauunıııwııımuııwıııuı1111wıııuıııı•nıııınuuwııııtıııııuııı11nııııuııı§ 

Yo - Vo oynamak 
ayıp mı? 

Birçok okuyucularımız soru -
yorlar? 

- Yo - Yo oynamak ayıp mı? 
Y o - Y o oynamak ayıp değil. 

Fakat zamanında ve yerinde ol -
mak şartile. 

Mektepte, sınıfta, bahçede, so 
kakta oynamak gayet tabii ola -
rak ayıp. Hele mektep talebesine 
hiç yakışmaz. 

Fakat evinizde dersinizi bitir
dikten sonra kimseye ziyan ver
memek şartile oynamakta hiç za
rar yoktur. Esasen maarif veka
leti de talebeler arasında Y o - Y o 
nun mekteplerde oynanmama11nı 
emretmittir. 

~elrniyen binlerce felaketi insan 
lçilldir. Bugün en kahraman o • 
~ hir inıan, bir saat sonra bir 
'obil altında kalarak kolsuz 
-.e ha.cakıız kalabilir. 

• • ..._ ....... - .... ·······---·· ... ---·--·--··········-·-· ...................................... = i Kendinizi Tenıyınız ! 

E:n yiğit bir inıan tramvaydan 
'tlarken, tramvayın altına düşe
l'elc iki bacağı da kesilebilir. Bu 
~dirde ıize kim yardım ede -
tele. .. 

lf ele kötede bucakta paranız 
~ ne olacak? .• 

. . 
1 ........ - ..... --·· •••••• ..,_,_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·;<;,;:::;;;·;;;de dolanlar ı Çok sinirli olmazlar. Çok asa-
E k ki . bide değilditler. Bunun için her 

r e er. k ff k başladıkları işi sonuna kadar 
S ' t · l · d muva a an a •t er n e ço ayni ciddiyette yaparlar. 

olurlar. Çahımayı severler. Baş· Kadınlar: 
kalannın emri altında Y~ı.amayı Bu ayda doK-an kadmlar gayet 
hiç sevmezler. Bunun ıçın bu tenbel olurlar. Herşeyden çabuk 
ayda doğanlar daha fazla tliccar bıkarlar. Her işi bğenmezler . 
aan'atklr olurlar. Memur olurlar- Çok müıkülpesent olurlar. 8u· 
sa muhakkak surette Amir me- nun için hiçbir zaman hayattan 
vkiine geçmek için çahşarlar. memnun olmazlar. 

K...,. Cabl Efendinin f8tn•lreai olduQu halde aalandılının reamld1r. 

Ssyfıa 7 

Dünyada Olup Biten Şeyler 

insan eti yedikten sonra toprak geveleyenler 

"Toprak ,, yiyenler J"Boğa,,mı, hazine mi? 
insanlar dünyada kurbağaya, İspanyada en büyük merak bo-

yılana, hatta insanlara varıncaya 
kadar her şeyi yerler. 

Simdiye kadar toprak yenil
diği görülmemişti. Geçenlerde 
Von Hüssen isminde Hollandalı 
bir seyyah yeni Kir:enin içlerine 
doğru gitmiş. Gittiğine de gidece
ğine de pişman olmuf. Çünkü bu
ralardaki insanlar meşhur Papu 
kabilesine mensup olup hepsi de 
yamyammış. İnsan eti yerlermiş. 
Üzerine de helva makamında a • 
vuç avuç toprak yerlermit. 

Seyyah Von Hüssen efendi güç 

halle buralarda dolaşmış. Kendi
sine çok itibar etmişler. Şerefine 
insan etinden yemeklerle ziyafet 
ler vermişler. 

Seyyah bunları 
şöyle anlatıyor: 

halım.tında 

- Papular insan etine bayı • 
lırlar. Bundan sonra da sarı 
renkli toprağı da hiç ağızların -
dan eksik etmezler. Çerez muka
bilinde daima yemeklerinin so -
nunda toprak yerler. Ben bunla • 
rı tabii yemedim. 

Bir gün hastalandım. Hekim, 
ilaç tabii yok. Fakat papuların l'P. 

isi yanında hekim başılık eden 
zat bunu işitmiş, hemen bana bir 
nvuç sarı toprak verdi. Bunu 
yutma.. Yalnız gevele.. Suyunu 
yut .. dedi. 

Toprağı on. dakika kadar ge
veledikten sonra derhal karnımın 
ağrısı geçti. 

" Kürdan ,, kralı •• 
Bu da hangi memleket diye • 

ceksiniz. Bu memleket değil. Diş· 
lerimizi karıştırdığımız kürdan· 
lardan bahsediyorum. 

Amerikada her şeyin olduğu 
gibi kürdanın krab da vardır. A
çık göz bir Amerikalı mütemadi
yen kürdan satarak zengin olmuş 
ve nihayet (Kürdan kralı) olara!< 
tanınmıştır. 

ğa güreşidir. Geçenlerde lspan· 

yada büyük bir boğa güreşi ol
muş. Boğa hastalanmış, nihayet 
etlik olarak kasaba satılmış. Ka -
sap "Pablode Alkantarai Moel-

loz,, efendi boğayı kesmif. Bir de 
ne görsün .. Midede kocaman bir 
kırmızı torba. İçinde de bütün 

dünyanın hasret ettiği 
altınlar. 

sarı sarı 

Kasap efendi birdenbire zen
gin oldum diye sevinmiş ama .. 

polisler haber alınca parayı almış 
lar. Şimdi İspanya polisleri bu 
kırmızı torbanın sahibini arı -
yorlarmış. 

ıııııııınııını ıır .ııı::nı mmmıuımıııııııııınuuıDDDııınınmır mım• 

lzmir - Mustafa Arif B. 
kerimesi Ayten H • 

Mlisabaka müddeti bitti. Ge
len resimleri sırası ile neşredi· 

yor uz. 

····································································: r ............................ kA-;;~n bilmecesi Hafta: 2 i 
: RI rlncl ......................................................... ..; 
~-;.:··h;ft·~···ı·5·0-·k·~·;·İİ.~ize hediye veriyoruz 

Her pazartesı günü bilmecede kazananların 

isimlerini olrnyunuz. 

Bu haftaki bilmecemiz hecelerden cümle teşkilidir : 
ir - es . mak - ol - mz - sa • yor - mi - te - is - li · yer - h - ma - nız

nı - la - kul. 
Doğru halledenlerden bir kariimize bir kol saati vereceğ~z. 

5 kariimize birer mürekı,epli kalem, 15 kariimize birer kutu bıs• 
küvi, 15 kariimize birer paket çikolata, 15 kariimize birer kitap, 
150 inciye kadar olan kariilerimize de muhtelif hediyeler vere-

ceğiz. .. f ki 
§ Müsabakanm müddeti dört haftadır. Dort ba ta sonra 

pazartesi günü bu bilmecede kazananlann isimlerini o rnyunuz. 
§ Hal varakalarıoa isimlerinizi ve adreslerinizi okunakh ya-

ZIDIZ. 

§ Bilmecede kazananlarm hediyeleri her perşembe günü öj'· 
leden sonra idarebanemizde verilmektedir. 
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Ye li mal 
• • 

sergısı 
- ıs - I 

- Ben, dedi, tango oynamak l(ııııııı111 ııı1111ııırııı111111ıııı111 1111 •• ıııı 1111~11 11ı,11 1:;ıııııııııııııı' 

Memleketlerimizi 
çeken Amerikalı Hanı 
Mis Carolyn S'niley Amerikaya dönfinC 
rriirktye hakkında konferanslar verece1' iatiyorum... B H 

Otomobil "Palerme,, isimli bir iE~ u a" kı•m =_:_:_~-~ 
barm önünde durdu. İçeri girdi- -
10'Taı1ı, bayılbc• bir ıango çalı· ) DeJi m 1 , ) 
yordu Garaonlnr, Pol ile Yuttaya = Ak I ?. 

'E ) IJ mJ ?. ~ yer bulmak için kot U§tular ve iki ; ~ 

Bakırköyde )eni bfr sergi 
cuma günü açıl~yor 

genç ayakları ıerpantinlere takıla } Okuduiunuz vek'edekl Jı 
takıla masalar arasından ilerledi- ğ hlklmln ne garip bir mahlOk W: 

Bakırköy, mühim sanayi mın· 
takalarıımzdan biridir. Bu kilçll!< 
kaumızda se~iz 011 fabrika fa. 
afiyette bulunma~tadır. Bakırköy 
Halk Fırkası, tasarruf, iktısat ve 
yerli ma'ı haftası münasebetile 
Bakırköyünde fırka merkezinde 
o havalideki fabrikalar masnua· 
tından bir sergi vücuda getir· 
miştir. Sergi yarınki cuma günü 
saat onda merasimle açılacaktır. 
Açılma sırasında Galip Bahtiyar 
Beyle muallim Mediha hanım 
birer nutuk ıöyliyeceklerdir. 

. Amerikanın Boıton fehrind~n j rinden birinde tanııtı!jım köy 
Mıss Carolyn Smiley isminde bir casınr Amerikadaki konferar1' 
hanım, memleketimize ııelmi!tir. rımda bilhassa anlatacağıP1· 
Bu Amerikalı hanım Türkiycnin adam gündüz çocukları okutu 
yenileımesi mevzuu etraf mda mektep zamanı bittikten ıonra 
tetkiklerde bulunmakta, muhte· !:OCUklann annelerini okutu 
lif müe11eıeleri ıezmektedir. Dün Bu köy hocası kısa bir zaınall 
bir muharririmiz kendiaile görüş· köyün kadınlarının dörtte iiÇU 
müştür. Miss Carolyn Smiley tun· okuma öfretımittir, timdi de , 
lan ıöylemiıtir: kalanlarla uğratıyor. Bu 1'11 

ler. Bir masaya oturdular.. ~ oldulunu anhyorsunuz.Blze ~ 
P ı # bildiriniz : § 

o ~ampanya ısmarladı, ve: - -
~ - Bu ndam deli mi, akıl· § 

- İçiniz, dedi, içiniz .. Derler ki s h mı ? e 
dev~ ~erici sular mahallinde içil- ~ aeş oUne, yani tefrikanın ~ 
melıdır.. Aksi takdirde kendile- § 20 incisi çıktı§ı gUne kadar g 
· d b kl ı . . ::: gelen cevaplar klndo doA· ~ 

rın en e eni en netıceyı ver· ~ ruyu bilenlerden,. 50 kişiye § 
mezlcr. Bence ~ampanyada Pariı· E hedlyeler vereceAlz. "E 
te ve Monmarterde idlmelidir lt. 1Lıı111ııı11ııı11 11ıımııı1111ıııııı11111111ııııı11111ıııııııı11111ıııııı 11111.~ 

' • l 
ncş "sini tam versin.. kemikten bir hayvanın iıke!P.ti 

Kadehleri kaldmp içtiler. Pol anlatıla bilir ama, bir cümleden, 
devam etti: bir kadının aık hakkındaki telak

- Biliyor musunuz, dünyanın 
en sehhar kadını Parbte metfun
dur .. Bunu bir col· 1·1·-... el-. b'I - • • ... _ >:;;l t • 

mez .. Napolyon Mıaırdnn döner· 
ken bir kaç mumya getiı·mişti . . 
~unların arasında Kleopatre.'ıun 
da mumyaaı vardır ve milli kü· 
tüphanede metfundur.. Bu mum· 
yanın tozu da Parisin tozuna ka-

. l'l§IDl§tır ve zaman zaman kendi 
kendime soruyorum: Acaba Par:-

• ısin b:r şehvet diyarı olmnsrna se· 
be!J hu mu.myac!an çıkıp etrafa yu 
Yrlr:'.'l tozun tesiri midir?. 

Garson bir şampanya daha ge· 
tirmi~ti .. Bir dansör Yuttayı dan· 
sa davel etti, fakat Yuta reddetti. 
Bir l:adeh şampanya içerek cevap 
verdi: 

. - Atk, f antazi ahengi içinde 
hır hız değittirmekten ibarettir ... 
Şu danıedenler, vücut vücuda }'t\· 
pııarak kendilerini aıka yaklaşı • 
yorlar zannediyorlar. Fa.kat 
uzaklaımaktan baıka bir şey 
yaptıkları yok.. Bu temaslar aşk 
değildir. 

- Fakat •tkın iki derinin te· 
mumdan dof:duiunu ... 

- Biliyorum, biliyorum .. Pek
a"lelade bir tarı'f Aık "'l . d . . ·· ı ı cı crı· 
nın teması,, olarak tarif etmek bir 
aıkert ıeref madalyasını " .. w 

ı , gogıc 

a~ı an yuvarlak bir maden parça· 
sı 1 olarak tarif etmekle .. . 

mu:mvı-
dir. 

Pol P~t. ıuratını Mh.. Cevap 
veır:nek ıçın aAzınn bir tuzlu ba
dem a~h. Yutta'yı gayet saf ve te
miz bir mahluk olarak tanırnıth .. 
Halbuld bir pnrça alkol onun aık 
husuıuncln n~ knda.· ~ecrübe s:ıhi
bi oldu3unu 3ö:;i:crm~ğe kafi gel
mişti ... 

- Ben, dedi, aşk nedir bilmi-
yorum .. 

- Görüyorum... Ve bundan 
çok memnunum .•. 

- Halbuki ben ıizin, aşkı çok 
iyi bild'einizi görUyor ve muste.· 
rıp o!uycr~:.ır.'! .. 

- Ne demek i ... tiyors:..•nu=? 
Garzcn bir üçüncü şampanya 

şişesi getir.nişti. PoJ: 

kileri hakkında hüküm çıkarmak 
doğru olamaz. 

Pol anlamadı. Sadece: 

- Sizi, dedi, çılgıncasına 
:;evmekten korkuyorum. 

Jutta ı;i.ilt'ü: 

- Oh ... Ne büyük sözler bun· 
lar böyle? .•• 

Çılgıncaaına bir a!k ! Bu sözü, 
avukatlar o.§k cinayetlerinde kul
lanırlar. Ben nıkta şiddet ara· 
marn. Bana vüs'at lazım. Ben a§· 
kı voltla değil, amperle ölçerim. 

Garıon sokuhnuş, bir ıampan· 
ya daha isteyip istemediklerini 
sormuştu. Pol: 

- Hesap! 
Dedi. Bu nralık bir baıka dan· 

ıör gelerek Jutta'yı dansa davet 
etti. Bu ıefer J:.ıtta kalktı. 

Pol onu dnnsederken seyredi
yor ve bir taraf tan da düşünü· 
yordu. Demin hakim Martine' de 
iken bir insanın içinde birçok in· 
aanlarm yaşadığını ıöylemi§ti. 

Bir tango çalıyordu. Saksofon 
arasıra çalgr:ımı bırakarak "Şiki· 
ta,, isimli olan ş:ırkıyı ckuyor
du: 

"ŞWka, sen; rcdclettim, fakat beni 

dinlcnıcmeliydi:ı. Çünkil seni alf cder· 
dim ... Muhakkak allcderdinı. zira ... ,, 

Pol Pct düşüm:elerine de • 
va.m ediyordu. Evet, bir insanm 
içinde, birçok insanların yaşadı
ğını ıöylcmitti. işte, Juttada da 
birçok kadın yaşiyor, ve timdi, 
dansörün h:ollarında • süzülüyor • 
du. 

Şarkı ıöyliyen ad:ım, şarkının 
alt tarafını tamamlad . " , ı. 

·; .. Zirn, lsmın o kadar tatlı ki Şi
klta . .•. ,, 

İ§te asıl aek' T b". 
d • · a nyunun Vt.! 
oktorların tarif ettik} . k b 

"l . erı at u 
ımın o kadar tatlı l<i S"k't r 

t .. k ~ı 1 • • ,, 
man rgı ·artısında c'~ d 
Jutta Şuman, yerine dön~~~:r 2:~ 
man soruyordu: 

- Ne dü:~hü~·on~uı? 
~el, dunı•·dı:. ac.:l: &ö::!cd b:-..~

lı hır çocutuıı eliı1Jcki aşk o!<umı 
meçhul bir istikamete atar res . 
mini göstererek: 

- Ben, de<li, z.~kı böyle tas:ıv-
vur etmiyorum. A§k okları 
b.. ] ı· . 11[ oy e ge ıcııgüzcl ntmaz B .. • · ugun 
a~k çocuğu, nişan talimlerini yaµ~ 

Sergi bUtün hafta zarfında zi· 
yaretçilere açık bulundurulacak· 
tır. lktısat haftası içinde gece 
ve gündüz Bakırköy sinemaların· 
da da projekıyonla tasarruf ve· 
cizelui gi:rsterileceklir. 

Tarihimizi yazanlar 
çağrıhyor 

Edebiyat fakültesi reiıliğinden: 
Türk tarihi tetkik cemiyeti tara
fından hazırlanmakta olan Türk 
tarihinin ana hatları kitabının 

Tür medeniyeti tarihi kısmını 
yazmak üzere vazife almış olan 
ve Istanbulda bulunan arkadaş· 
l arın bugün (Perşembe) saat on 
beşte Edebiyat fakültesine teş· 
rifleri rica olunur. 

Kaçak mallar ve bin 
lira rüşvet teklifi . 

Gümrük muhafaza memurları 
Galatadan g~çen Yani isminde 
birisini çev:rmitler, elind~ki ba· 
vulu muayene etmitlerdir. Ba· 
vu!da kaçak pijamalar, kumaılar 
görünce yakahyarak merkeze 
götürmüşlerdir. 

Yol da iıminin Bella SUia ol· 
duğunu söyliyen bir ltalyan me· 
murların yanına yaklaımıt bavu· 
lun kendiıioe ait olduiuou ve 
verilmesini iıtemiıtir. Bu iddi11yı 
yapan Italyan da yakalanarak 
merkeze gC>tUrülmllf, orada zabıt 
tutulurken Yaninin Ayaalıçefme· 
de oturan niıanlıaı Kiçanın evin
de de diğer bir bavulu olduğu· 
nu ıöylemiıtir. Bu bavul da mer· 
keze getirilince içinden ipekli 
gömlek kolları, bir fotoğraf ma· 
ldnası ve iki fotoğraf camı çık
mıştır. 

Bella Süla camların kendiıioe 
verilmesini iıtemİf, verilmeyince 
memurlara 25 lira rüıvet teklif 
etm·ş, ret cevabı alınca rlltvetin 
mikdarını J 000 liraya çılcarmııtır. 
Zabıta bu mesele hakkında tah· 
kikata devam etmektenir. Ku· 
matları hariçten ltalyanın getir· 
clif:i, arıtmak için Yaniye vtrd •ği, 
Y::ın!r.b bunlera tesabuba üzerine 
aralarında kavga çıktığı tahmin 
edılmektedir. 

''Amerikada baıka memleket - hocaları memleketinizin al~ 
lere, baıka milletlere karıı çok a· landır. Öğrendim ki Talu 1'8 
lika duyulur. Bu merak ve ala· nün hocası memleketinizd• ! 
kaya netriyatla ve daha ziyaJe değildir. 
konferanslarla cevap verilir. Ben Türkiyede bir müddet 
de dünyanın muhtelif yerlerini kalacağım ve lıtanbul darülfilll' 
gezip tetkik eder, memleketime nu ile diğer bazı mektepleri!"; 
dönünce gezip gördüğüm yerler zeceiim. Buralarda gördükl~ 
hakkında konferanslar veririm. filme alacağım. Amerika ya 1: 
Son zamanlarda Amerikada Tür- nünce Türkiyedeki terakkı lı', 
kiyeyi yakından tanımak ve iyi reketi hakkında bir ıeri koof' 
tanımak merakı uyanmııtır. A - 1 Tanı vereceğim; konferanall 
merikalıların kulaklannda Tür· esnaıında bu filmleri de gösı/ı 
kiye aleyhinde fena bir propagan 
da vardır, bunun yanlıı olduğu 
anlaşılmaktadır. Amerika yenile4 

§en ve daima ilerliyen Türkiyeyi 
tanımak istiyor .. İşte ben de bu 
maksatla seyahat ediyorum. 8 teş 
rinievelde Amerikadan aynldım, 
önce Franıaya gittim, oradaki ta 
lehe hayatını tetkik ettim, oradan 
lsviçreye geçtim, lsviçreden de 
Türkiyeye ıeldim. Ankaraya ve 
Kayıeriye ııittim. Ankaradaki 
yenilik ve terakki hayret verici • 
dir. Ankarada maarif vekaleti ta· 
lim ve terbiye reisi İlisan beyi 
ziyaret ettim. Ankarada Gazi 
terbiye enıtitüıünü, lımet paşa 
kız enstitüıünü, kız ve erkek li
ıelerini ve çocuk yuvaıınt gez· 
dim. Buralarda gördüklerim ba -
na büyük bir memnuniyet verdi. 
Birçok notlar aldım, ayni zaman· 
da ıördüğüm iyi ıeylerin hepsini 
filme çektim. Ankaradan bahse
derken size bir hatıramı anlata • 
yım: Soka~ta tek baııma gidi • 
yordum. Yolda biı- hanımla karşı· 
laıtım. Bu harum bana inıilizcc 
olarak: "Sizi aaliba tanıyorum!,, 
dedi; kendisine: "Galiba ben de 
sizi tanıyorum!,, diye cevap ver· 
dim. Fakat ikimiz de biribirimi
zi nereden tanıdığımızı anlıya -
bilmek İçin uzun uzadıya dütün· 
dük. Bu hanım Ankarada çalııan 
Doktor Fatma'dır. Dokuz sene ev 
vel Boıtonda bir klüpte bir top
lantıda ben tetrif at memurluğu 
vazifesini görüyordum, muhte • 
lif milletlerden kimseler vardı, 
ben Türklerle beraber bulunup 
onlara hizmet etmek iıtemiıthn, 
onun için beni o zaman Boıtonda 
talebe olan bu F atmanın yanına 
vermiılerdi. Kendiıile • o zaman 
bir kere o klüple görütmüttüm. 
Dokuz sene ıonra Ankara sokak
larında yalnız baııma dolatırken 
böyle eski bir tanıdığa rasgelmek 
beni çok sevindirdi. Bu doktor 

ccğiın.,, _. 
Misa Carolyn Smiley, önüd"i; 

deki salı günü sabahı F ındı~ 
giderek Güzel aan'atlar akad~ 
sini, o gün öğleden aonra d~ .. ~ 
tanbul ilkmekteplerinden bit" 
gezecektir. 

Mi11 Carolyn Smiley düıı ft 
küdar Amerikan kız liıeaini sif. 
ret etmİf, mektep talebe ve rlJ~ 
!imlerine ait bazı filmler ç~ 
tir. 

Çocuk hekimleri 
Çocuk Hekimleri Encllme11İ tr 

nelik kongresini Saka çıktııaı;,. 
daki Türk Tıp Cemiyeti bioas 
da yapmıı ve yf'ni bir idare ~ 
yeti seçmiıtir. Reiıliğe çoC't 
hastanesi çocuk hastahkları ~ 
tahassısı Pr. Dr. Jbaan Hil 
ikinci reisliğe Haseki baıtao 
(ocuk haatahkları mGtaba•~ 
Pr. Ali ŞDkrO, umumi kltip~~ 
Üsküdar çocuk bakım evi ~ 
hekimi Dr. Sezai, veınedar~ 
Beıiktaf çocuk bakımevi "': 
hekimi Fahrettin, katipliğe ~ 
Ahmet Akkoyunlu beyler srK 
mişlerdir. 

Komünis_t_l_e_r,.in-m-uhake~ 
Istanbul ağırceza mabk•~,

sinde, dOn Emin ve arkadW 
rıoın komünistlik tabrikltı 1~ 
maktan maznun olarak lı• 

1
,p 

celıede muhakemelerine def 
edilmiştir. 

Halkevinde kitapçıl_., ,~ 
lıtanbul Hılkevi idare b•1f't 

dlin Istanbul kitapçılarıoı dl,~ 
ederek Halkevi mecmuaaJ010 I•" 
rümünü temin için y•P1 

·oi 
cak itler hakkında fikirleri 
sormuştur. 

Halkevl namına ba1~,P 
Bu akşam :erapal.aıt• Sefjıt 

ve belediye reısi Muhıttin 
01

,_ 

riyasetinde baıı tanınmıf tf:,~ 
ve Beyler bir içtim• y•P bJ 

ı Fatma bana Himayeietfali gez· 
! dirdi, Doktqr Fuat Beyle tanıştır· 
t d~: ~.imaycietfalde çok iyi §eyler 
j gordum, bunları pek beğendim, 

Halkcvi içtimai a.uMv.~D.~t t0b,ıo 
namma verilecek buyuk !( 

.. üşece 
hazırlıkları etrafında go~ t "o' 
lerdir. içtimada bir faaJıye 
mitesi seçilecektir. 

- Ben, dedi, otuz beş yaşın· 
dayım. Aşk hakkında fazla mn -
lumatım yok. Halbuki Jutta, bi.r 
tek cümleniz, bana, aşk hakkm· 
daki fikirlerinizi söstermiye kaf: 
geldi. Bir nebatat mütehassısı, c· 
Jine geçen bir yapraktan hangi 
nebata ait olcluj"unu anlar. "Cu· 
vier,, birkaç parça kemikten, nes· 
li mahvolmuş hayvanatı meydana 

iloymadfmıf 

mI§hr ve her okun bir hedefi 
vardır. 

- Ne de,:nek istediiinizi an
Iıyamıyorum. FaJmt birçok za • 
manlar olur ki, a~k, okunu he
saplamadan atar ve kendini b• • 
rakıvcrir. S~z aşk nedir bilmiyor-

Satıcıların bağırmaması 

Dünkü bir akşam gazeles=, 
satıcıların sabahları erkenden 
bağırmalarının men'ı haklunda 
d~hiliye vekaletinden belediyeye 
~~mim geldiğini yazıyordu. 
_Beledıyc re si "muavini Hamı't B 

....... ' b" . .'.:.. oy.c ır emirden haberdar o!-
ma?ığını, bu hususun b'r madde 
ha~ınde zaten zabılai belediye 

1 filme aldım. 
1 Kayseride de liseyi ve Talas· 
' taki köy mektebini gezdim. Kay· 
ıeri valisi bana pek kolaylık gös· 
terdi. Resmi dairelerinizdeki in • 
tizam göze carpıyordu. Kayseri • 
de de birçok iyi manzaraları, 
Y cnileşcn Türl<iyeyi ıöate • 

Gayri mübadille_r unıu-' 
kongre•• . id,. 

Gayri mübadiller cemiyet• toP' 
re heyeti dün sabah ge~~00ııt 
lanmış, tevzi edilecek OftOt• 
meselesi etrafında görOf dlgreoiO 
idare heyeti umumi koP 01 lıl" - Bazan da aldanabilirler. sunuz. 

Siz de onlar gibi yapmayınız. Bir ( Vc:vamt vur) 

talımatnanıesinde t ld 
w mevcu o u· 
gur.u, ~ul:e'ere daima emirler 
verildiğini aöylemiştir. ren güzel manzaraları fil-

me çektiım. Ta1aı köyle· 

15 lclnanusanide yapılaıa5• 
rarlaştırmtştır. 
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Barut işindeki rüşvet 
Meclisi muhtelit 

meselesi 
•• • 

encumenı 

• • 
ıçın 

ne 
Büyük 
diyor 

Millet 
? 
e I 

Mtlnakasaya fesat karışmış mı? -10,000 rovelver ithaline izin - Avnos ve otomobil meseleleri! 
~ bir. müddettenberi muhtelif tarihli raporunda meselenin ten- tine de müracaat edildikten ve dan bir defaya mahsus olmak ve 
1tllC 6Gk qerıren barut irtiıaaı mesc· virile hakikatin meydana çıkarıl- Ihsan bey tarafından ifadei •ti - emıal tetkil etmemek üzere itha
.._ lcuadali tahkikatın nihayet ması için tahkikat icraıına lüzum f ahiye makamına kaim olmak ü- line müsaade cihetini terviç etti-
.... nılllet mecliıine seı•kolundu - gösterilmit ve bu rapor mefadı zere ayrıca verilen izaliname da- ğinden vaki talep bu esbabı muci
l#te 11flnnıtfık. Hadiaeye esbak ma- meclisin 27 haziran 1932 tarihin- hi encümen evralu meyanına alın beye müsteniden Haıan Bey tara· 
~i Bt111an beyin i•minin ete deki 72 inci in'ikadında kabul e - dıktan sonra vaziyetin ten°evvür fından da mucibe iktiran ettiril
~lttn ~lm.eaı müntuebetile millet dilmit olm~kla muhtelit encüme - ettiğine ve tahkikatı batkaca tev- mittir. 
._. e ıntıkal eden doıya önce ilı- nimiz tahkıkata başlamıttır. sie mahal olmadığına ittifakla icra kılınan tetkikat neticesin-

~ime11d E ·· · "Ik · · ~ ·• e, ıonra da adliye ''" ncumenın ı ıçtrımaında, tev karar verilerek afağıdaki netice -
~ı eaa.iye encümenlerinden mii di edilen evrakın kesret ve tenev- ye varılmıştır. 
'-..;,.., muhtelit encümende tetkik o- vüü nazarı dikkate alınarak ha - MUnaka saya fesat kar1,hrmak 
le ko ft~. Mulıtelit encümenin verdi- diseyi ve delillerini cem ve telfik meselesi 
~ "~r Ve hazırladığı mazbata Bü· üzere bir ihzari komisyon tetkili · 
fi 1'1&llet meclisinin bugünkü heye- münasip görülerek o ıuretle tetki
lııı. "'1ıurniye içtimaında müzakere o- kat icra ve vaziyet bir raporla 
ı,,. Cltak Ve nilıai karara bağlanacal•- telhis edilmi§tİ. 

' iluoü.n1c;ı ·· k · t s R .,, ede muza ·ereye zenun e~ · apora nazaran: Barut -.,,e 
"-16et~k olan muhtelit encümen mevaddı infilikiye inhisarı iha -

8a cıaı Gflnen şudur: lesinin kapalı zarflar açıldıktan 
~rut •e lllevaddı infili.kiye in- ve mazbata tanzim edildikten son 
l'ıtbnıı ilin llli.izayedeaine feıat ka ra aleni münakaıa ic:~aıı suretile 
lır •k •e bazı devlet memur- yapılmasına ve taliplerden biri -
· ına l'Üfl'et vermek ıpaznuniye - nin istinkaf ı menfaat mukabili 
• '. •e lıtanbul müddeiumumili • olduğunun bilahare anlatılması-

111 5 temmuz 1929 tarihli ta • na göre bunda Hasan beyin de 
esile lstanbul yedinci is • menfaattar olup olmadığı 10,000 

·dairesinde haklarında tah- revolver ithaline müsaade edil-
\ İcra edilen İbrahim Beyza· mekte, fitek mukavelesine zeyl o· 
it •tfi ve Jan Paaat ve Neıim larak ikinci bir mukavele yapıl -
l'Jyah ve Kemal Nui ve Sa- ma11nda, 716,559 fitek ithaline 
l'o1ta Nasi ve Jül, Jan, Leon müsaade olunmakta ve avaiıı na
~o efendilere iınat edilen mile müteahhide verilen paralar· 
.~da rüıvet almak suretile da da maznunlardan bazılarının 
~ekeli olduğu ifade ve id- ifadesi veçhile Hasan beyin bir 
~ 'cli!mesinden dolayı maliye menfaat temin edip etmediği ve 
~letı sabık varidat umum mü- müteahhitlerden bir otomobil a
laaii.b. kinıil ve Kavanin tubesi lıp almadığı noktalarının tahkiki 
~ lımail Edip ve varidat icap etmektedir. 
~ı "Wdürlüğüne vekalette Muhtelit encümen hadiseyi bir 
~&at olan ıabık Ankara def· kere de müruru zaman noktasın -
\a.ı. 1 lhaan •e lıtanbul defte:r· dan tetkike lüzum görmüt ve bu
\· iı t~tkik lllemurlanndan Tev nun üzerine ihzari komiıyon ta -
~edım beyler ve delaili im • rafından icra kılınan tetkik neti
\ n ınaznun Cemil Süleyman ceıinde maznunlardan Kamil ve 
-...._hakkında tahkikat icrası lü· Ihsan Beylerin iıtintak Claireıin
~a binaen evrak ciheti mül- de evvelce müruru zaman ididia
~e tevdi v• maliye müfettit· ıı dermeyan ederek müstantik 
._ lbarifetile tahkikat ifa ettiril· tarafından reddedildiği ve iti i -
~ sonra müddeiumumilik va tirazen tetkik eden mahkeme rei
~le Ankara birinci istintak si tarafından da bu ret kararınm 
~~İne verilerek icra kılınan tasdik edildiği görülmüt ve hadi
~t esnasında esbak mali • senin vukuu ile tahkikatın lstan
\.~elcili Hasan beyin barut im- bulda batlaması arasında müruru 
~ · müteahhitlerinden 7500 zaman haddine bağlı bir müddet 
~ bir otomobili hediye ola- geç.":Dediği gibi ceza kanununun 
~'bul etmek ve fişek '!luka - 106 ıncı maddesinde bir cürüm -
\ıu'eıi hilafına rüşvet mu - den dolayı yapılan ve müruru za
•.('aade a\lanslar vermek ve re- manı kesen muamelelerin cürüm
"'-°"'". itinde de müttehaz kararn de her ne suretle olursa olaun met 
--..'""'lif muamele ifa etmek gibi )lali olup da aleyhinde takibat ve 
~ ~ vekaletine müteallik ba- tahkikat yapılmamıt olan kim • 
~elatta maznunların ıuç • seler hakkında dahi müruru za -
~· bıü9areketi beyan ve iddia manı keseceği musarrah bulun • 
~""!-'it ~e diier maznunlara .ait mu! olmaıma nazaran haklarında 
~~ da tenevvürü Haun sonradan tahkikata batlananlar i
~-~nda tahkikat icrasına çin de müruru za.man meselesi va 
~~~~ulunmuf olup bu cihet rit olmadığı teıbit edilmit ve key
~ ~ Millet meclisinin ıali- fiyet muhtelit encümence kabul 

'"' dahilinde olduğundan ve edilmittir. 
~~ ."'-ınunlarm tabi olacağı Şu hazırlıklara tahkik mevzu
' ~e uaul ve mercii de Hi\- larına nüfuz eden encümen; ha
~ hakkındaki tahkikat ne - diselerin eıbak maliye vekili Ha
"t ~ ~ilı olacağından Anka- san beyi alakadar eden kısımlan 
ltt IQ cı llliiatantikliğinin 5 ma- üzerinde kendisini isticvap etmiş 
'de~ ta~ihli kararile evvele - ve otomobil meselesindeki iza
~u cıhetin ifa ve ikmali batını müeyyit olarak ibraz eyle
~ a ~~rakı müteferria müd- diği vesikaları encümen evrakı 
~i "-tlıge tevdi ve'adliye ve· meyanına almıttır. Diğer kısım -
"' ..... Jt .... ·ı b 1 .. . d k l._" 193 -• e aıvekiletten 18 ar uzerın e i izahatından, ken • 
~ 2 tarih ve 6 - 1319 nu~ disinin vekaleti zamanında vari -
~ ... ;::e ile Yüksek reisliğe dat umum müdürlüğüne aıaleten 
...... 16 _ lda büyük millet mec ve vekaleten idare eden Ki.mil ve 
"-._~ • n11an 1932 tarihindeki lhıan beylerin de isticvabı lüzu • 
~~ •n'tkadında dahili ni- mu hasıl olmut ve fazla olarak 0 

~ili~ 170 inci maddesi tarihlerde nakit itleri müdürlü -
~ ~ . \ir tetkik encümeni tef ğünde bulunan Macit bey ile hu
~l~na alınmıı ve mez - kuk mütavirliğinde bulunan Sü • 

llın 25 haziran 1932 reYY.a beyin malUınat ve ıehade· 

1341 senesi muvazenei umumi
ye kanununun 57 inci maddesile 
kabul edilen Barut mevaddı infi
likiye inhiıarının itletilmesi Ma
liye Vekaletince kapalı zarf usu
lile münakaaaya konularak itti • 
rak eden taliplerin teklifleri ihale 
komisyonunca tetkik edilip .?n 
müsait ferait Babanzade Fuat Be
yin temsil ettiği .(Liknoza) tirke-
tinin olmakla mezkur tirkete iha
le için mazbata tanzim edilmiş 
iken bir gün evvelki tarihle Lut
fi Bey tarafından verilen istidada 
daha müsait şerait teklif edilece· 
ği dermeyan edildiğinden Haıan 
bey tarafından aleni münakasa 
emredilmi! ve icra kılınan aleni 
münakasa neticesinde diğer talip 
lerin çekilmesile 2 ağustos 1926 
da İbrahim Beyzade Lutfi ve şü· 
rekası tirketine ihale edilmittir. 

Lutfi beye yapılan ihale; Ha
san beyin istida derkenarında işa 
ret ettiii hazine menfaatini temin 
etmif bulunmakla beraber Fuat 
Beyin çekilmesi 25,000 ~ira muka 
bilinde olduğu evrak meyanında
ki mektuplar, hesap hulaıalan ve 
it bankasının it'arile anlqıldıiı· 
na söre de Ltltfi ve Fuat Beyleı· 
arasındaki bu hadise gene bir suç 
mevzuu tetkil edebilir. Fakat Ha
san Bey için şu f eaat karı§ma key
fiyetinde 1bir !mÜfareket deliline 
tesadüf edilmediği gibi münaka
aayı kinci defa olarak aleni icra 
ettirmekte de menfaat kastına de
lalet edecek bir hal görülmemiş 
ve münakasaya verilen bu teklide 
müzayede, münakasa ve ihalat 
kanununa muhalefette bulunma
mıt olmakla beraber aleni müna
kasanın icraıı Hazineye mühim 
menafi temin etmittir. 

Maamafih bu ııra 11hhi ıebep• 
lere binaen Hasan Beyin istif ası 
vukubulmakla ihale muamelesi 
halefi Mustafa Abdülhalik Bey 
tarafından icra edilmiştir. 

10,000 revelver llh•llne 
mUaaede meselesi 

1341 senesi muvazenei umumi
ye kanununun 57 inci madesinde 
istimali caiz revolverlerin satışı
nın inhisar altına alınması üzeri
ne evvelce sipariş olanların 15 
Temmuz 1341 zevaline kadar Rü
sumat müdüriyetine beyanname 
vermesi ve aksi takdirde revol
verlerin gümrüklerden ithaline 
müsaade edilmiyeceği Maliye ve· 
kaletince ilan edilmit olmasına 
rağmen maznunlardan Jül Fres
ko tarafından muahhar tarihlerle 
vaki istidalarda mukaddem bir si
pariti olduğundan ve ilanı görme
dikleri için vaktile ınüracaat ede· 
mediklerinden bahisle 10,000 re
volverin ithaline müsaade iıtenil 
mesi üzerine Varidat umum müdü 
rü vekili lhsan Bey vekalet maka
mına verdiği müzekkerede tetkik 
edilen vesikalara nazaran ıipari· 
tin evvelce vukuu anlatıldıiın • 

de munhasıran revolverler içhı 
Heyeti Vekileden musaddak bir 
talimatname mevcut olmadığı ve 
yapılan ilanın ancak Maliye ve
kaletinin kendi selahiyetini isti -
mal ıuretile ittihaz eylediği idari 
tedbirler cümlesinden olduğu an· 
latılmıt ve daireıinin kanunen 
meı'uliyeti tekabbül ederek tet
kik ettiği vesikal,ra müsteniden 
gösterdiği lüzum ve icap üzerine 
bir vekilin teferrüata inerek tek-
rar tetkik etmesine imkan ve mec· 
buriyet de tasavvur edilmemiş bu· 
lunduğundan bu noktada Hasan 
Beyin tahıına atfedilen yolsuzluk 
varit görülememittir. 

Fişek mukavelealne zeylo· 
lerak ikinci bir mukavele 

yepllmaaı 

inhisar altındaki av ve revolv.:!~· 
fiteklerinin birinci mukavele 
mucibince celbedilmiş olan çeşit
leri ihtiyacı ve talepleri tatmin et
mediği ve çefit noksanlığı satışı· 

na mini olduğu cihetle noksanla
rın pazarlık ıuretile ikmali için 
Heyeti Vekile kararı istihsal et
mek üzere Varidat umum müdür 
lüğünün bir ihtiyaç cetveline 
merbut müzekkeresi üzerine Ma-
liye vekili Hasan Beyin keyfiyeti 
Heyeti vekileye arz ve takdimini 
ve karar iıtihaali ve neticede ge
ne evvelki müteahhitle ve fakat 
pazarlık esası üzerine bir zeyli 
mukavele yapılmasında müzaye
de, münakua ve ithalat kanunu
nun ahkamına muhalif bir vazi
yet görülmediği gibi Hasan Beyin 
böyle bir mukavele aktine müte· 
dair muamelatta mevzubahs yol
suzluk ve suiistimale ittirakini 
gösterir bir hale de tesadüf edil-
memittir. 

716,559 fl••k lthallne 
mU-•d• meselesl 

Bu fiteklerin müıadere veya 
mahrecine iadesi hakkındaki mu
ameleden haberdar olmıyan vekil 
Hasan Bey: İşbu fiteklerin ikinci 
mukavele mucibince celbi tekar
rür eden çeşitlerden bulunması 
h~sebile mezk\ır mukaveleye 

mahsuben ithaline müsaade olun· 
maıı hakkında Varidat umu::n 
müdürlüğünün gösterdiği lüzuma 
binaen (mucibince) itaretini koy
muttur ki bunda Hasan Beye iı
nadı kabil bir suç unsuru görül
memittir. 

Avan• mesefes1 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünün 1340 senesi bütçe ka
nunile Devlet inhisarına alınan ve 
itletilmesi Askeri fabrikalar u
mum müdürlüğüne verilen av ve 
revolver fitekleri inhiıarının 9 
Kanunuevvel 1341 tarih ve 652 
numaralı kanun ile Maliye veka
letine devredilmesi üzerine müte
ahhit lbrah!.m Beyzade Lutfi Bey 
Maliye vekaletine bir iıtida vere
rek bayilere verilen malların ida
reye maledilmiş sayılması ahiren 
fabrikalar umum müdürlüğünce 
kabul olunduğunu ve cereyanı 
muamelenin tetkiki ile kendisine 

teslimatına mukabil para verilme-.. 
sini talep etmiş ve istida Varidat 
umum müdürlüğüne usulen hava
le olunmuş ve Varidat umum 
müdürlüğü dahi cerayam muamc· 
leyi fabrikalar umum müdürl:.i· 
ğünden sormuıtur . 

Fabrikalar umum müdürlüğü• 
nün cevabi tahriratındaki (bayi· 
lere teslim edilecek miktarın ida-
remize maledilmesi ahiren kabu 

edilmiştir) fıkrasına istinaden 
Varidat umum müdürlüğü vekalet 
makamına müteahhit Liitfi Bey 
tarafından teslim edilen fitekler• 
den ve bunun miktar ve bedelin-
den ve ancak hesabı görülmediği 

için matlubatı tahakkuk ettirilme· 
diğinden bahisle (bersabık avans 
itası) için lüzum göstermit ve ve
kil Hasan Bey dahi (mucip) itare
ti koymuttur. 

Varidat umum müdürlüğü ve
kil Hasaan Bt>ye kat'i hesabı ya· 
pıldığında mahsubu icra edilmelC 
lazım gelen vacibüttediye bir Ha· 

zine borcu mevcut olduğu kanaa• 
tini vermiş ve sepkeden muame
lenin dahi ayni merkezde olduğu· 

~ 

nu ıöylemit ve §U suretle ita emri 
istihsal .edilmit ve vekil Hatan 
Beyin (mucibince) işareti clmak· 
sızın Varidat umum müdürlüğü· 

nün tediye cetvelleri kaydettire• 
rek Nakit iıleri müdüriyeti tara• 
fından yaptırılan müteaddit tedi
yelerin dahi yukarıda izah edilen 

esas ve muameleye istinat ettiril· 
diği anla!ılmış ise de mes'ul ve ıe· 
lahiyettar daire müdürünün gös• 
terdiii icabı kabul eden Vekil 
Hasan Beyin muamelede muaheze 
ve mes'uliyctini mudp bir hal gÖ• 
rülememittir. 

Otomobil meselesi 

Hasan Beye hediye edildiği 

söylenilen otomobil meselesi etra· 
fında ihzari komiıyonun da tami• 
kan tetkik ve telhis ettiği vakialar 
ve ifadelerle Hasan Beyin izahatı 
ve ibraz eylediği vesikalar tetkik 
edildi: 

lıtanbul ve Ankarada muhtelif 
otomobil acentalarından alınan 
malumatla 7,500 lira kıymetinde 
her hangi bir otomobilin Hasan 
Beye satıldığına veya diğer maz· 
nunlardan bazıları tarafından 
böyle bir otcımobil alındığına da
ir bir kayit ve itarete tesadüf edi
lemeyip bilakis maznunların muh .. 
telif ifadelerle biribirini tekzip 
ettikleri ve nihayet maznunlardan 
ikisinin kendi aralarında takıim 

etmek üzere ıeriklerine gösterdik
leri bazı mevhum masraflar me
yanına böyle bir otomobil de da· 
hil ettiklerini söylemeleri ve Ha· 
san Beyin kendi ihtiyacına bina• 
en bizzat satın aldığı (Fiat) ve 
( Kraysler) otomobillerinin bir 

kısım vesikalarını ibraz eylemesi 
delaletlerile otomobil hadisesinin 
musanna olduğuna kanaat hasıl ol 
muttur. 

Yukarıda izah olunan sebeple
re binaen isimleri yazılı maznun· 
Iara isnat olunan suçlara Vekil 
Hasan Beyin İrtibat ve ştrakini 
gösterir bir hale tesadüf edilmedi
ğinden hakkında takibat icraıı· 
na ve son tahkikatın açılmasına 

mahal olm~dığına bir rey muha· 
life kartı ekseriyetle ve evrakın 
kanuni mercii ne iadesine ittifak· 
la karar verilmittir. 
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- Ben, dedi, tango oynamak '(_ ııı1ıııııııııı111rıııııı1111111ııııı1ıııı"11111111::"'''ıtı~;ırıııııııııııı' 

sergısı 

:İstiyorum... 

8 Otomobil "Palerme,, isi.mli bir J U " 
1
• g 

barrn önünde durdu. içeri girdi- ' m ~ 

Bakırköyde yeni bir sergi 
cuma günü açıl1yor 

Bakırköy, mühim sanayi mın· 
takalarımrzdan biridir. Bu kUçli!< 
kazamızda sekiz on fabrika fa. 
afiyette bulunmaktadrr. Bakırköy 
Halk Fırkası, tasarruf, iktısat ve 
yerli ma'ı haftası münasebetile 
Bakırköyünde fırka merkezinde 
o havalideki fabrikalar masnua· 
tandan bir sergi vücuda getir· 
rniştir. Sergi yarınki cuma günü 
saat onda merasimle açılacaktır. 
Açılma sırasında Galip Bahtiyar 
Beyle muallim Mediha hanım 
birer nutuk ıöyliyeceklerdir. 

1·;:aıı,, bayıltıcı bir tango çalı- ) Deli mi , J 
yordu Garsonlar, Pol ile Yuttay:ı E=_-_s Akı IJı mı ? -==;_-_= 

yer bulmak için koşuştular ve ilci 

genç nyaklnrı serpantinlere takıla ~ Okuduöunuz vak'adakl ~ 
takıla masalar arasından ilerledi- ff hftklmln ne garJp bir mahlOk ~ 
ler. Bir masaya oturdular.. ~ olduftunu anhyorsunuz.Blze g 

Pol şampanya ısmarladı, ve: # blldlrlnlz : r: 
~ - Bu adam deli m;, akıl- ~ 

- İçiniz, dedi, .içiniz .. Derler ki :: h mı ? = 
'dev~ :erici sular mahallinde içil· [ Beş güne, yani tefrikanın ~ 
melıdır.. Akııi takdirde J;:endile- § 20 incisi çıkh§ı gUne kadar § 
rinden beklenilen . . ~ gelen cevaplar içinde doA· g 

netıceyı ver· ğ ruyu bilenlerden 50 kişiye ~ 
mezlcr. Bence şampanyada Pariı- E hedlvcıer vereceğiz. E 
te ~e .~onmarterde içilmelidir )d 

1 

ıı1111 ı ııııııu111ıııııı11111rııııııııu1ııııııı11 111 ııııııı 111111ııııırııııı:d 
ne~ ":.mı tam versin.. kemikten bir hayvanın iıkel~ti 

I' aclehlcri kaldmp içtiler. Pol anlaşıla bilir ama, biı· cümleden, 
devam etti: bir kndmın a.k hnkkmdaki telak· 

- Biliyor musunuz d" kileri hakkında hükii.m çıkarmak , unyanm 
en sehhar kadını P~rı' "te tf doğru olamo.z.. 
• a .. me un· 
dur .. Bunu bir col· l·i ,. I . b'I Pol anlamadı. Sadece: 

4 • • • "ll. e ":!ı ı . 
mez .. Napolyon Mısırdan döner· - Sizi, dedi, çılgıncaama 
lren bir kaç mumya getirmişti • . :::evmekten korkuyorum. 
Bunların d K Jutta dilc

1
ü: . aratnn a 'leopatre.'mn " 

da mumyası vardır ve milli kü· - Oh ... Ne büyük ıözler bun· 
tüphanede metfundur.. Bu mum· Iar böyle? ... 

Yanın tozu da Pariıin tozuna ka· Çılgıncasına bir a!k ! Bu sözü, 
. rı~mı§tır ve zaman zaman kendi avukatlar nşk cinayetlerinde kul· 
kendime soruyorum: Acaba Par:- lanırlar. Ben atkta şiddet ara· 

·sin b:r §ehvet diyarı olmasına se· marn. Bana vüı'at lazım. Ben a~
bc;> bu rnu.myac!an çıkıp etrafa ya kı voltla değil, amperle ölçerim. 
Yıl~:ı tozun tesiri midir?. Gnrıon sokulmuş, bir şampan· 

Sergi bütün hafta zarfında zi· 
yaretçilerc açık bulundurulacak· 
tır. lkhsat haftası içinde gece 
ve güodUz Bakırköy sinemaların· 
da da projeksyonla tasarruf ve· 
cizeleri gôsterilect.ktir. 

Tarihi mlzl yazanlar 
çağrılıyor 

Edebiyat fakültesi reisliğinden: 
Türk tarihi tetkik cemiyeti tara
fından hazırlanmakta olan Türk 
tarihinin ana hatlara kitabının 
Tür medeniyeti tarihi kısmını 
yazmak üzere vazife almış olan 
ve lstanbulda bulunan arkadaş· 
' arın bugün (Perşembe) saat on 
beşle Edebiyat fakültesine teş· 
rifl~ri rica olunur. Garson bir şampanya daha ge· ya daha İsteyip istemediklerini 

tirmi~ti .. Bir dansör Yuttayı dan· aormuştu. Pol: 
sa davet elti, fakat Yuta reddetti. - Hesap! 
Bir 1:adeh şampanya. içerek cevap Dedi. Bu nralık bir baıka dan· 
verdi: ıör gelerek Jutta'yı dans~ davet 

- Atk, fantazi ahengi itinde etti. Bu sefer J:ıtta kalktı. 

Kaçak mallar ve bin 
lira rüşvet teklifi 

bir hız değiştirmekten ibaret~tir. .. Pol onu dansederken ıeyredi
Şu danıedenler, vücut vücuda :rtı.· yor ve bir taraftan da düıünu· 
PI§arak kendilerini aşka yakl:ışı • yordu. Demin hakim Martine'dc 
Yorlnr zannediyorlar. Fakat iken bir insanın içinde birçok in
uzalclaşmaktan batka bir şey sanların yaşadığını ıöylemişti. 
yaptıkları yok.. Bu temaılar aşk Bir tango çalıyordu. Saksofon 
değildir. arnsıra. çalgrnmı bırakarak "Şiki-

- Fakat aşkın iki derinin tc· ta,, isimli olan şarkıyı ckuyor· 
me.ıımdan doadufunu... . du: 

- Biliyorum, biliyorum .. Pek· "Şitika, sen: rcddl'itim, fal:at beni 
&:~ela.de bir tarif •. Atkı "ilci deri· dinlenıcmeliydin. Çürıkü seni alleder· 
nın tcırnasr,, olnrak tarif otmek bir dim ... ııtulıakkaf.: aflcderdim, zira ... ,, 

aı~ert feref mııdalyaunı, "gö{!ıc Pol Pct düşüm:elerine de • 
ası n~ yuvarl~k bir maden parça- vam ediyordu. Evet, bir insanın 
51 

' 
0 arak tarıf etrnekle mü:ıavi- içinde, birçok insanların ya~adı· 

dir. iiını söylcmi§ti. lştc, Juttada da 
Pol P?t. suratını nsh .. Cevap birçok kadın yaş!yor, ve §İmdi, 

veı;:nek ıc;m ağzına bh· tuzlu bn- dansörün kollarında • süzülüyor • 
dem attı. Yutta'yı eayct saf ve le- du. 
miz bir mahlilk olarak tanırnıtttı.. Sarkı .. ı· d :r ~ aoy ıyen a ~m sarkının 
Halbuki bir p&.rçn alkol onnn aık alt,,tarafını tamamladı:' • 
husuıu:ıda ne knthw ~ecrübe s:ıhi· . ~ ... Zlrcı, lsm1n o kadar tatlı ki Şi-
bi oldu3unu gö~ccrmeğc kafi gel- kıta .... .. 
mı.ştı' İ§te asıl a•k ı ..... 1 b" ... -ı • a ııyunun ve 

- Ben, clecli, aşk nedir bilmı·· doktorların tarif ettikl · k b "l . erı at u 
yorum.. amın o kadar tatlı lci S"k't t 

t .. k ~ ı ı a .,, 
- Görüyorum... Ve bundnn man ıgı arşnıncla c'uuyordu. 

Çok memnunum.... Jutta Şuman, yerine dönd·•w., 
- Halbuki ben sizin, aşkı çok man soruyordu: 

ugu za-

iyi biJd'einizi görliyor ve mu~te.· 
rap o!uyor~':lL."': .. 

- Ne den;ek iı:;tİj:orst'nu::? 
Garson bir üçüncü §ampanya 

şişesi getir.nişti. PoI: 

- Ne dü~~bü;rors~ııı? 
Pcl, cfo\·n:-d.:ı. at:ıl: E;5::lc:.-i b~~· 

la bir çocuğun e!inJck; a~k okunu 
meçhul bir iotikamete atar res • 
mini göstererek: 

Gümrllk muhafaza memurları 
Galatadan g~çen Yani isminde 
birisini çevirmitler, elind~ki ba· 
vulu muayene etmitlerdir. Ba· 
vu!da kaçak pijamalar, kumaılar 
görlincc yakalıyarak merkeze 
gCStürmüşlerdir. 

YoJda isminin Bella Süla ol· 
duğunu söyliyen bir Italyan me· 
murlarm yanına yaklıtmıt bavu· 
lun kendisine ait olduğunu ve 
verilmesini iıtemiıtir. Bu iddi'lyı 
yapan Italyao da yakalanarak 
merkeze götürülmUı, orada zabıt 
tutulurken Yaninin Ayoalıçefme
de oturan niıanhsı Kiçanm evin· 
de de diğer bir bavulu olduğu· 
nu söylemiştir. Bu bavul da mer· 
keze getirilince içinden ipekli 
gömlek kolları, bir fotoğraf ma· 
ldnası ve iki fotoğraf camı çık· 
mıştır. 

Bella Süla camların kendiıine 
verilmeaini iıtemİf, verilmeyince 
memurlara 25 Jira rüıvet teklif 
etm ·.ş, ret cevabı alınca rUıvetin 
mikdarını i 000 lirayn çıkarmıştır. 
Zabıta bu mesele hakkında tah· 
kikata devam etmektcnir. Ku· 
maşları hariçten ltalyanın getir· 
dif:i, arıtmak için Yaniye verd •ği, 
Y :ınir.i:ı bunlara tesabuba üzerine 
aralarında kavga çıktığı tahmin 
edılmektedir. 

filme Memleketlerimizi 
çeken Amerika ı Hanını 
Mis Carolyn Sınlley Amerikaya döniiııce 
Türkiye hakkında konferanslar vercceli 

Amerikanın Boston §ehrinden j rinden birinde tanı~tıf!ım köY 
Miss Carolyn Smiley isminde bir casını Amerikadaki ltonferant1' 
hanım, memleketimize gelmi§tİr. rımda bilhassa anlatacağını· 
Bu Amerikalı hanım Türkiycnin adam gündüz çocukları okutur 
yeniletmesi mevzuu etrafında mektep zamanı bittikten aonrn 
tetkiklerde bulunmakta, muhte· çocukların annelerini okulU 
lif müesseseleri gezmektedir. Dün Bu köy hocası kısa bir zanıall 
bir muharririmiz kendiıile görüş· köyün kadınlannın dörtte Uç:~ 
müştür. Miss Carolyn Smiley tun· okuma öğretmiıtir, timdi de •: 
ları ıöylemiıtir: kalanlarla uğraııyor. Bu ~J. 

"Amerikada hatka memleket • hocalan memleketinizin altJll 
lere, baıka milletlere kartı çok a· larıdır. Öğrendim ki Talaı kÖ~ 
laka duyulur. Bu merak ve ala- nün h<>CMı memleketinizde ~l 
kaya neşriyatla ve daha ziyade değildir. 

konferanılarla cevap verilir. Ben Türkiyede bir müddet d•~' 
de dünyanın muhtelif yerlerini kalacağım ve lıtanbul darülfaıı°' 
gezip tetkik eder, memleketime nu ile diğer bazı mekteplerilr 

,:fili 
dönünce gezip gördüğü.m yerler zeceğim. Buralarda gördük)er~. 
hakkında konferanslar veririm. filme alacağım. Amerikaya dC, 
Son zamanlarda Ameriknda Tür- nünce Türkiyedeki terakkı lı', 
kiyeyi yakından tanımak ve iyi reketi hakkında bir ıeri koııff 
tanımak merakı uyanmıştır. A - J rans vereceğim; konferanıll 
merikalıların kulaklarında Tür· esnaıında bu filmleri de göıtl 
Mye aleyhinde fena bir propagan ceğim.,, 
da vardır, bunun yanlıı olduğu Miu Carolyn Smiley, önüıl'f 
anlaşılmaktadır. Amerika yenile~ deki ıalı günü sabahı Frndı~ 
§en ve daima ilerliyen Türkiyeyi giderek Güzel aan'atlar aka.el" 
tanımak istiyor. İşte ben de bu sini, o gün öğleden sonra d• r 
makıatla ıeyahat ediyorum. 8 teş tanbul ilkmekteplerinden b~ 
rinievelde Amerikadan ayrıldım, gezecektir. 
önce Franıaya gittim, oradaki ta Mias Carolyn Smiley düıı er 
lehe hayatını tetkik ettim, oradan küdar Amerikan kız lisesini ıif 
lsviçreye geçtim, lsviçreden de ret etmiı, mektep talebe ve rll~ 
Türkiyeye aıeldim. Ankaraya ve limlerine ait bazı filmler çelal'1 

Kayıeriye gittim. Ankaradaki tir. 
yenilik ve terakki hayret verici • 
dir. Ankarada maarif vekaleti ta
lim ve terbiye reisi insan beyi 
ziyaret ettim. Ankarada Gazi 
terbiye enıtitüıünü, ismet pa!a 
kız enstitüıünü, kız ve erkek Ji. 
ıelerini ve çocuk yuvaıını gez
dim. Buralarda gördüklerim ba • 
na büyük bir memnuniyet verdi. 
Birçok notlar aldım, ayni zaman· 
da gördüğüm iyi feylerin hepıini 
filme çektim. Ankaradan bahse· 
derken size bir hatıramı anlata -
yLm: Sokakta tek baııma gidi -
yordum. Yolda bir hanrmla karşı· 
laıtım. Bu harum bana İngilizce 
olarak: "Sizi galiba tanıyorum!,, 
dedi; kendisine: "Galiba ben de 
sizi tanıyorum!,, diye cevap ver· 
dim. fakat ikimiz de biribirimi· 
zi nereden tanıdığımızı anlıya • 
bilmek İçin uzun uzadıya düşün· 
dük. Bu hanım Ankarada çalışan 
Doktor Fatma'dır. Dokuz sene ev 
vel Bostonda bir klüpte bir top· 
lantrda ben te§rifat memurluğu 
vazifeıini görüyordum, muhte -
lif milletlerden kimıeler vardı, 
ben Türklerle beraber bulunup 
onlara hizmet etmek i•temiıfon, 
onun için beni o zaman Boıtonda 
talebe olan bu Fatınanın yanına 
vermi§lerdi. Kendiaile • o zaman 
bir kere o klüple görü§müt tüm. 
Dokuz sene sonra Ankara sokak
larında yalnız başıma dolaıırken 
böyle eski bir tanıdığa rasgelmek 
beni çok sevindirdi. Bu doktor 

Çocuk hekimleri 

Çocuk Hekimleri Encümeoi 6~ 
nelik kongresini Saka çık11Jaı1_. 
daki Türk Tıp Cemiyeti bina!~ 
da yapmış ve yt'nİ bir idare ~ 
yeti seçmiıtir. Reiıliğe çott'll' 
hastanesi çocuk hastahkları ~ 
tahassısı Pr. Dr. Ihsan Hil;J 
ikinci reisliğe Haseki bastaO ..J 

çocuk hastalıkları mfitabs•~ 
Pr. Ali ŞOkrü, umumi kAtiphJ 
Oskildar çocuk bakım evi b' 
hekimi Dr. Sezai, veznedar~ 
Betiktaf çocuk bakımevi ~· 
hekimi Fabrettin, katipliğe -1 
Ahmet Akkoyunlu beyler sef 
mişl~rdir. 

Komünistlerin muhake~1, 
Istanbul ağırceza mabk•~( 

sinde, dOn Emin ve arkad•f 1. 
raoın komünistlik tabrikitı 1!,b 
maktan maznun olarak lı'~cJJ 
celsede muhakemelerine de' 
edilmiştir. 

Halkevinde kitapçıl-' e~ 
Iıtanbul Halkevi idare .b'~et 

dlln Istanbul kitapçıJarıoı d• ,il' 
ederek Halkevi mecmuıııo•0 ıs• 
rümüoü temin için y•P1 ·ııİ 
cak işler lıak kında fikirler• 
sormuştur. 

Halkevi namına bal~.~ 
Bu akşam Perapalas.ta BeYi" 

ve belediye reisi Mubittuı ,,,-
riyasetinde bazı tanınmış fi:,,~ 
ve Beyler bir içtima y•P befl 

- Ben, dedi, otuz beş yaşın· 
dayım. Aşk ha.kkmda fazla ma • 
}umalım yok. Halbuki Jutta, biı" 
tek cümleniz, bana, ft§k hakkın

daki fikirlerinizi eöstermiye kafi 
geldi. Bir nebatat mütehassısı, c· 
Jine geçen bir yapraktan hangi 
nebata ait olduğunu anlar. "Cu· 
vier,, birkaç parça kemikten, nes· 
Ii mahvolmuş hayvanatı meydana 

- Ben, decli, ,,~kı böyle tas:ıv
vuı- ctmiyoı-um. Aşk oklarını 

böyle geli~ieüzd ntmaz. Bugün, 
a.~]( ç.ocuüu, ni~an talimlerini yap· 
mııtır ve her okun bir hedefi 
vardır. 

Satıcıların bainmaması 
Dünkü bir akşam gazetes:, 

satıcıların sabahları erkenden 
bağırmalarının men'ı haklunda 
dahiliye vekaletinden belediyeye 
bir t~mim geldiğini yazıyordu. 
Heledıyc re si ·muavini Hamit B. 

ı Fatma bana Himayeietfali gez· 
j dirdi, Doktor Fuat Beyle tanışhr· 
• dı, Himayeietfalde çok iyi şeyler 
j g.ördüm, bunları pek beğendim, 
1 f ılme aldım. 

Halkevi içtimai n;ua~~n.~t şub,JO 
namına verilecek buyu~ ce1" .. uşe 
hazırlıkları etrafında go~ t J<o' 
!erdir. içtimada bir faahye 
mitesi seçilecektir. 

uymam mıf 
azan da aldnnabilirlcr. 

Siz de onlar gibi yapmayınız. Bir 

- Ne de~ek istediğinizi an· 
lıyamıyonan. Fak"t b' k .... ırço za • 
manlar olur ki a"k k 11 ı ' :1 , o ~u u .ıe-

saplamadan atar ve kendini bı • 
rakıverir. Siz a!llk ned' b'l . 

:r ır ı mıyor-

sunuz. 

< Veı·aım ı;a r) 

-!::-öy!c bir emirden habc-rdar ol· 
~adığmı, bu hususun b'r madde 
halinde zaten zabılai belediye 
talimatnamesinde mevcut oldu
ğur.u, ~ute'ere daima emirler 
verildiğini ıöy!emiştir. 

1 Kayseride de liseyi ve Talaıı· 
: tnki köy mektebini gezdim. Kay· 

seri valiı;i bana pek kolaylık gösn 
terdi. Resmi dairelerinizdeki in • 
tiznm göze çarpıyordu. Kayseri • 
de de birçok ·iyi manzaraları, 
Y cnileşcn Türli:iyeyi göıte • 
ren güzel manzaraları fil-
me çektim. Talas köyle· 

f 
il unıuııt Gayri mübadl e.r 

kongresı . ;dl' 
Gayri mübadiller ceıniye!ı toP

rc heyeti dün sabah ge~0poı•' 
lanmış, tevzi edilecek ıııO'tO~ 
meselesi etrafında görOŞ gre"' 
idare heyeti umumi koJJ pi 1''' 
15 kananusanide yapılınası 
rarlaştırmıştır. 
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Barut işindeki rüşvet 
Meclisi muhtelit 

meselesi 
•• • 

encumenı 

• • 
ıçın 

ne 
Büyük 
diyor 

Millet 
? • 

Mtlnukasaya fesat karışmış mı? - 10,000 rovelver ithaline izin - Avnos ve otomobil meseleleri! 
~~b· .. 

İQfheı.cr ,,. muddettcnberi muhtelif 

ifil ~ _uerire_n barut irtişası mese-
li 8Gw; kı.ndakı. tahkikatın nihayet 

;,,,_, k m;.Uet meclisine seı:kolundu • 
u.. llaznıışlık. H aditcyc es bak ma
,, ııek·r 
~ 1 ı Hasan beyin isminin cc· 

~ ııı..c::' ~lmcsı miinasebetilc millet 
ı- ıne ıntikal eden dosya önce ilı· 
~., en ·· 

ltfkil. Cllmcnde, sonra da adliye re.• 
'·- Qtı esnoı· •. l . d .. ~ki( _, ye cncumen erın en mu 

lciİ 11111 • '
1 ntulıtelit encümende tetkik o· 

11 • fi :"ft~. Jluhtclit encümenin ı·crdi-
OrQr t·e ' l d - B .. f ~k ,, . ııazır a ıgı ma::bala u· 

) "ilet n 1 · . . b .. ' · .. l •t li " ıcc ısının ugcm~11 ıey<·· 
• 11ı11nı. 

ı,,,. ıyc içtimaında müzakere o-

t Qccık t·e ·ı . , b -ı l · ,ııı ,,. nı ıaı r•arara ag anaca •• 
ı. • huoii.rı ı. •• •• ' · te "İl r\IL muzaı•crcyc zemırı Ş· 

lltcıı:~Cclı.· olan muhtelit encümen 
<taı aynen şudur: 

Qlt'ut f"l "k" . ' ~i "e.mevaddı in ı a ıye ın· 
'•t-ını .. . f J 

l"ııtıl'Jtı n llıuzayedesıne esat ca 
l•r ak ve bazı devlet memur-

111• tii . liie !Vet vermek maznumye • 
tirı· \re İstanbul müddeiumumili • 

"'rı 5 temmuz 1929 tarihli ta -
114ıneaile İstanbul yedinci is • 

Stk. dairesi_nde haklarında tah
~ l • ıcra cdılen İbrahim Beyza
l 'lltfi ve Jan Pasat ve Nesim 
4~lyah ve Kemal Na:;i ve Sa
ı' Nasi ve Jül, J an, Leon 
~ko efendilere isnat edilen 
~ 1-rda rütvet almak suretile 
d· ll"eketi olduğu ifade ve id· 

tarihli raporunda meselenin ten· 
virile hakikatin meydana çıkarıl
ması için tahkikat icrasına lüzum 
gösterilmiı ve hu rapor mefadı 
meclisin 27 haziran 1932 tarihin
deki 72 inci in'ikadında kabul e -
dilmiı olmakla muhtelit encüme -
nimiz tahkikata ba!lamıştır. 

Encümenin ilk içl i.m.aında, tev 
di edilen evrakın kesret ve tenev
vüü nazan dikkate alınarak ha -
diseyi ve delillerini cem ve telfik 
üzere bir ihzari komisyon teşkili · 
münasip görülerek o suretle tetki
kat icra ve vaziyet bir raporla 
telhis edilmişti. 

Rapora nazaran: Barut '.le 
mevaddı infilakiye inhisarı iha -
lesinin kapalı zarflar açıldıktan 
ve mazbata tanzim edildikten son 
ra aleni münakasa ictası suretile 
yapılmasına ve taliplerden biri • 
nin istinkafı menfaat mukabili 
olduğunun bilahare anlaşılması
na göre bunda Hasan beyin de 
menfaattar olup olmadığı 10,000 
revolver ithaline müsaade edil
mekte, fi!ek mukavelesine zeyl o· 
larak ikinci bir mukavele yapıl -
masrnda, 716,559 fişek ithaline 
müsaade olunmakta ve avans na
milc müteahhide verilen paralar
da da maznunlardan bazılarının 
ifadesi veçhile Hasan beyin bir 
menfaat temin edip etmediği ve 
müteahhitlerden bir otomobil n· 

' ·~di~mesinden dolayı maliye 
d~letı sabık varidat umum mü-
ltlUci .. ~irnil ve Kavanin ıubesi lıp almadığı noktalarının tahkiki 
\t'-'~\l lamail Edip ve varidat icap etmektedir. 

~ ~/llJJ ~üdürlüğüne vekalette Muhtelit encümen hadiseyi bir 
1 ltrd lbuı olan ~abık Ankara def· kere de müruru zaman noktasın -
ı( ~1 •rı lhaan ve İstanbul defter· dan tetkike lüzum görmüt ve bu
~ \ •iı t~tkik tn:?murlarmdan Tev nun üzerine ihzari komisyon ta -
t ~ Nedım beyler ve deli.ili im • rafından icra kılınan tetkik neti'ln mc.znun Cemil Süleyman cesinde maznunlardan Kamil ve 
~ ~ htkkında tahkikat icrası lü· Ihsan Beylerin istintak daireıin

'i) \lna. binaen evrak ciheti mül· de evvelce müruru zaman ididia
~e'fe tevdi ve maliye müfettif- ar dermeyan ederek müstantik 
~İL. laılrifetile tahkikat ifa ettiril· tarafından reddedildiği ve işi i -
, ~it sonra müddeiumumilik va tirazen tetkik eden mahkeme rei-
~il~ Ankara bir inci istintak si tarafından da hu ret kararının 
,~'•ne verilerek icra kılman tasd ik edildiği görülmü' ve hadi-
)' 1kat esnasında esbak mali - senin vukuu ile tahkikatın lstan
~kili Hasan beyin barut im- bulda başlaması arasında müruru 
~~ · ınüteahhitlerinden 7500 zaman haddine bağlı bir müddet 
t~~ bir otomobili hediye ola- geç.:nediği gibi ceza kanununun 
~eı...'hul etmek ve fi~ek l!luka - 106 ıncı maddesinde bir cürüm -
~~esi hilafına rüşvet mu - den dolayı yapılan ve müruru za
•oı. 1tıde avanslar vermek ve re· mam ke:ıen muamelelerin cürüm
~ işinde de m üttehaz karam de her ne suretle olursa olsun met 
~lif nıuamele ifa etmek gibi }lali olup da aleyhinde takibat ve 
~,"' tıı vekaletine müteallik ha· tahkikat yapılmamış olan kim • 
\;~'1n~latta m_aznunların suç • seler hakkında dahi müruru za -
~ilraı· lrıUftueketı beyan ve iddia manr keseceği musarrah bulun · 
'~ 't \'e diğer maznunlara ait muş olmasına nazaran haklarında 
~ h'lın da tenevvürü Haun sonradan tahkikata başlananlar i

ssi ~'be a.kkında tahkikat icrasınn çin de müruru ze.man meselesi va 
~ ~~~e·bulunmuş olup bu cihet rit olmadığı t esbit edilmiş ve key
~i)'~.11)\ik Millet meclisinin sala- fiyet muhtelit encümence kabul 
~İl~1 da.hilinde olduğundan ve edilmiştir. 
~1ı"-k1aznunlarm tabi olacağı Şu hazırlıklara tahkik mevzu
\ll he t!fttıe usul ve mercii de Ha- larrna nüfuz eden encümen; ha
l~•in) hakkındaki tahkikat ne • diselerin es bak maliye vekili Ha· 
\ ~i/ ~ağlı olacağından Anka- san heyi alakadar eden kısımlan 
>ta ı 9~hcı tnüatantikliğinin 5 ma· üzeı·inde kendisini isticvap etmiş 
"ıitd~ ~ ta~ihli kararile evvele • ve otomobil meselesindeki iza· 
~llttı.d u cıhetin ifa ve ikmali batını müeyyit olarak ibraz eyle
~llh.._ a e\'rakı müteferria müd- diğ i vesikaları encümen evrakı 
~ ""lUn;ıT ~ 
\. leti 1 •ge tevdi ve\adliye v e· meyanına almıthr. Diğer kısmı -
Y "aııt · ı b l . d ' t932 a.ı._ı e aşvekaletten 18 ar üzerın eki izahatından, ken -
· 'lı t tat-ıh ve 6 - 1319 nu: disinin vekaleti zamanında vari -
~I ~ıl;ıkere ile Yüksek reisliğe dat umum müdürlüğüne asaleten 
~1~ita 1 ~1tl~kla büyük millet mec ve vekaleten idare eden Kamil ve 
~- litıcij . ~.••an 1932 tarihindeki Ihsan beylerin de isticvabı lüzu -
~tta."' •n. "kadında dahili ni- mu hasıl olmuş ve fazla olarak o 
~~1\i11:11•~ 170 • inci maddesi tarihlerde nakit işleri müdürlü -
L' ~t' .~ 'bır tetkık encümeni teı ğünde bulunan Macit bey ile hu-
~I" .... alt l 

tı>.c·· ına a ınmıt ve mez • kuk mü~avirliğinde bulunan Sü -
Uıtıenin 25 haziran t 932 reyya beyin malumat ve şehade· 

tine de müracaat edildikten ve 
İhsan bey tarafından ifadei . şi -
fahiye makamına kaim olmak ü
zere ayrıca verilen izahname da
hi encümen evraltı meyanına alın 
dıktan sonra vaziyetin ten.evvür 
ettiğine ve tahkikatı başkaca tev
sie mahal olmadığına ittifakla 
karar verilerek aşağıdaki netice -
ye varılmıştır. 

MUnakasaya fesat karışhrmak 
meselesi 

1341 senesi muvazenei umumi
ye kanununun 57 inci maddesile 
kabul edilen Barut mevaddı infi
lakiye inhisannın işletilmesi Ma
liye Vekaletince kapalı zarf usu· 
lile münakasaya konularak işti • 
rak eden taliplerin teklifleri ihale 
komisyonunca tetkik edilip i!n 
müsait şerait Bahanzade Fuat Be
yin temsil ettiği .(Liknoza) şirke-

tinin olmakla mezkur şirkete iha
le için mazbata tanzim edilmiş 

iken bir gün evvelki tarihle Lfıt
fi Bey tarafından verilen istidada 
daha müsait şerait teklif edilece
ği dermeyan edildiğinden Hasan 
bey tarafından aleni münakasa 
emredilmiş ve icra kılınan aleni 
münakasa neticesinde diğer talip 
lerin çekilmesile 2 ağustos 1926 
da İbrahim Beyzade Liitfi ve şü· 
rekası şirketine ihale edilmişth-. 

Liitfi beye yapılan ihale; Ha
san beyin istida derkenannda iş:ı 
ret ettiği hazine menfaatini temin 
etmiş bulunmakla beraber Fuat 
Beyin çekilmesi 25,000 lira muka 
bilinde olduğu evrak meyanında· 
ki mektuplar, hesap hulasaları ve 
İş bankasının iş'arile anlaşıldığı
na göre de Liitfi ve Fuat Beyleı· 

arasındaki bu hadise gene bir suç 
mevzuu teşkil edebilir. Fakat Ha
san Bey için şu fes at karışma key
fiyetinde bir 'müşareket deliline 
tesadüf edilmediği gibi münaka· 
sayı kinci defa olarak aleni ic;-a 
ettirmekte de menfaat kastına de
lalet edecek bir hal görülmemiş 
ve münakasaya verilen bu ıeklide 
müzayede, münakasa ve ihalat 
kanununa muhalefette bulunma
mış olmakla beraber aleni müna
kasanın icrası Hazineye mühim 
menafi temin etmiştir. 

Maamaf ih bu sıra sıhhi sebep
lere binaen Hasan Beyin istifası 

vukubulmakla ihale muamelesi 
halefi Mustafa Abdülhalik Bey 
tarafından icra edilmiştir. 

10,000 revelver ithaline 

müsaade meselesi 

1341 senesi muvazenei umumi
ye kanununun 57 inci madesind~ 
istimali caiz revolverlerin satışı· 

nın inhisar altına alınması üzeri
ne evvelce sipariş olanların 15 
Temmuz 1341 zevaline kadar Rü-
sumat müdüriyetine beyanname 
vermesi ve aksi takdirde revol· 
verlerin gümrüklerden ithaline 
müsaade edilmiyeceği Maliye ve· 
kaletince ilan edilmiş olmasına 
rağmen maznunlardan Jül Fres
ko tarafından muahhar tarihlerle 
vaki istidalarda mukaddem bir si-
parişi olduğundan ve ilanı görme
dikleri için vaktile :nüracaat ede
mediklerinden bahisle 10,000 re· 
volverin ithaline müsaade istenil 
mesi üzerine Varidat umum müdü 
rü vekili İhsan Bey vekalet maka
nıına verdiği müzekkerede tetkik 
edilen vesikalara nazaran ıipari· 
!İn evvelce vukuu anlaşıldığın • 

dan bir defaya mahsus olmak ve 
emsal teşkil etmemek üzere itha
line müsaade cihetini terv~ç etti
ğinden veıki talep bu esbabı muci
beye müsteniden Hasan Bey tara· 
fından da mucibe iktiran ettiril-
miştir. 

icra kılınan tetkikat neticesin-
de munhasıran revolverler iç:n 
Heyeti Vekileden musaddak bir 
talimatname mevcut olmadığı ve 
yapılan ilanın ancak Maliye ve· 
kaletinin kendi selahiyetini isti -
mal suretile ittihaz eylediği idari 
tedbirler cümlesinden olduğu an
laşılmış ve dairesinin kanunen 
mes'uliyeti tekabbül ederek tet
kik ettiği vesikalara müsteniden 
gösterdiği lüzum ve icap üzerine 
bir vekilin teferrüata inerek tek-
rar tetkik etmesine imkan ve mec-
buriyet de tasavvur edilmemiş bu
lunduğundan bu noktada Hasan 
Beyin ,ahsına atfedilen yolsuzluk 
varit görülememi!tir. 

Fişek mukavelesine zeylo· 
larak ikinci bir mukavele 

yapılması 

inhisar altındaki av ve revolv ~ ~· 
fişeklerinin birinci mukavele 
mucibince celbedilmiş olan çeşit· 
leri ihtiyacı ve talepleri tatmin et
mediği ve çeşit noksanlığı satı~ı· 
na mani olduğu cihetle noksanla
rın pazarlık suretile ikmali için 
Heyeti Vekile kararı istihsal et
mek üzere Varidat umum müdür 
lüğüniin bir ihtiyaç cetveline 
merbut müzekkeresi üzerine Ma
liye vekili Hasan Beyin keyfiyeti 
Heyeti vekileye arz ve takdimini 
ve karar istihsali ve neticede ge
ne evve!ki müteahhitle ve fakat 

pazarlık esası üzerine bir zeyli 
mukavele yapılmasında müzaye· 
de, münakasa ve ithalat kanunu
nun ahkamına muhalif bir vazi
yet görülmediği gibi Hasan Beyin 
böyle bir mukavele aktine müte
dair muamelatta mevzubahs yol
suzluk ve suiistimale iştirakini 

gösterir bir hale de tesadüf edil-
memittir. 

716,559 fişek ithaline 
mUsaade meselesi 

Bu fişeklerin müsadere veya 
mahrecine iadesi hakkındaki mu· 
ameleden haberdar olmıyan vekil 
Hasan Bey: işbu fişeklerin ikinci 
mukavele mucibince celbi teku
rür eden çeşitlerden bulunması 
hasebile mezkur mukaveleye 

mahsuben ithaline müsaade olun
ması hakkında Varidat umu:n 
müdürlüğünün gösterdiği lüzuma 
binaen (mucibince) işaretini koy
muştur ki bunda Hasan Beye is
nadı kabil bir suç unsuru göriil
memi§tir. 

Avans meselesi 

Askeri fabrikalar umum mü
tıürlüğünün 1340 senesi bütçe ka
nunile Devlet inhisarına alınan ve 
işletilmesi Askeri fabrikalar u
mum müdürlüğüne verilen av ve 
revolver fişekleri inhisarmın 9 
Kanunuevvel 1341 tarih ve 652 
numaralı kanun ile Maliye veka
letine devredilmesi üzerine müte· 
ahhit lbrah!.m Beyzade Liitfi Bey 
Maliye vekaletine bir istida vere
rek bayilere verilen malların ida
reye maledilmiş sayılması ahiren 
fabrikalar umum müdürlüğünce 
kabul olunduğunu ve cereyanı 
muamelenin tetkiki ile kendisine 

teslimatına mukabil para verilme-· 
sini talep etmiş ve istida Varidat 
umum müdürlüğüne usulen hava
le olunmuş ve Varidat u.mum 
müdürlüğü dahi cerayanı muame
leyi fabrikalar umum müdürl:.i· 
ğünden sormuştur. 

Fabrikalar umum müdürlüğü· 

nün cevabi tahriratındaki (bayi· 
lere teslim edilecek miktarın idn· 
remize maledilmesi ahiren kabu 

edilmiştir) fıkrasına istinaden 
Varidat umum müdürlüğü vekalet 
makamına müteahhit Liltfi Bey 
tarafından teslim edilen fişekler
den ve bunun miktar ve bedelin· 

den ve ancak hesabı görülmediği 

için matlubatı tahakkuk ettirilme
diğinden bahisle (bersabık avans 
itası) için lüzum göstermiş ve ve
kil Hasan Bey dahi (mucip) İ§are· 
ti koymuştur. 

Varidat umum müdürlüğü ve· 
kil Hasaan Be:·ye kat' i hesabı ya· 
pıldığında mahsubu icra edilmeli 
lazım gelen vacibüttediye bir Ha
zine borcu mevcut olduğu kanan· 
tini vermiş ve sepkeden muame
lenin dahi ayni merkezde olduğu· 
nu söylemiş ve şu suretle ita emri 
istihsal edilmiş ve vekil Hasan 
Beyin (mucibince) işareti dmak· 
sızın Varidat umum müdürlüğü· 
nün tediye cetvelleri kaydettire• 
rek Nakit işleri müdüriyeti tara· 
fmdan yaptırılan müteaddit tedi
yelerin dahi yukarıda izah edilen 

esas ve muameleye istinat ettiril· 
diği anlaşılmış ise de mes'ul ve se· 
lahiyettar daire müdürünün gös· 
terdiği icabı kabul eden Vekil 
Hasan Beyin muamelede muaheze 
ve mes'uliyctini mudp bir hal gÖ· 

rülememiştir. 

Otomobil me&elesl 

Hasan Beye hediye edildiği 

söylenilen otomobil meselesi etra
fında ihzari komisyonun da tami.· 
kan tetkik ve telhis ettiği vakialar 
ve ifadelerle Hasan Beyin izahatı 
ve ibraz eylediği vesikalar tetkik 
edildi: 

İstanbul ve Ankarada muhtelif 
otomobil acentalarından alınan 

maliimatta 7,500 lira kıymetinde 
her hangi bir otomobilin Hasan 
Beye satıldığına veya diğer maz• 

nunlardan bazıları tarafından 
böyle bir ole.mobil alındığına da
ir bir kayit ve işarete tesadüf edi
lemeyip bila kis maznunların muh· 
telif ifadelerle biribirini tekzip 
ettikleri ve nihayet maznunlardan 
ikisinin kendi aralarında taksim 

etmek üzere şeriklerine gösterdik
leri bazı mevhum masraflar me· 
yanına böyle bir otomobil de da· 
bil ettiklerini söylemeleri ve Ha· 
san Beyin kendi ihtiyacına bina• 
en bizzat satın aldığı (Fiat) ve 
( Kraysler) otomobillerinin bir 

kısım vesikalarını ibraz eylemesi 
delaletlerile otomobil hadisesinin 
musanna olduğuna kanaat hasıl ol 
muştur. 

Yukarıda izah olunan sebeple· 
re binaen isimleri yazılı maznun· 
lara isnat olunan suçlara Vekil 
Hasan Beyin irtibat ve ştrakini 
gösterir bir hale tesadüf edilmedi
ğinden hakkında takibat icrası• 

na ve son tahkikatın açılmasına 

mahal olmedığına bir rey muha· 
life karşı ekseriyetle ve evrakın 
kanuni mercii ne iadesine ittifak· 
la karar \•erilmi~tir. 
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• IS Kanunu~vveı ı~32 

lnkılabımızın mükemmel 
olacak ? 
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filmi nasıl Başı ezilerek öldürülmüş! Odemişte. yeni 
ka bınası 

Filmin esası hakkında malumat-Ruslar 
ve Türkler - Rusyada sinemacıİık 

Yedi ay evel kaybolan çoban Ramazan 
meğer ne olmuş ? 

lshklal mücadelemiz hakkında 
Rusların da iştirakile yapılacak 
film hakkmda tetkiklerde bulun
mak üzere memleketimize gelen 
SoYyet Senaryo muharrirlerinden 
Zarbi yoldaş yarın Maarif veka-
eti umumi müfettişlerinden Re· 
fat Nuri ve ilk tedrisat müfet
tişlerinden Nurullah Beylerle 
birlikte Mudanyaya, oradan oto· 
mob ı lle Bursaya gidecektir. Bur
sadan sonra Balıkesir ve lzmiri 
ziyaret edecek, Dumlupınar ve 

Sakarya gibi harp sahaları civa
rını gezerek, yapılacak film 
hakkında tetkikatta bulunacak 
ken~isine milli istiklal mücade
lemız hakkında i1ahat verile
cektir. 

Zarhi yoldaş şehrimizde bu
lunduğu müddet zarfmda da 
Istanbulun birçok yerlerini do· 
Jaşmış, mahallelerde tetkikat 
yapmış, camileri ve müzeleri 
gezrnişt ir. 

Zarhi yoldaş Anado1udaki bu 
seyahatinden sonra Ankaraya 
gidecek, orada yapılacak filmin 
aeoaryosuııu hazırhyacaktır. Bu 

filmin bazırlanmasile meşgul ol
mak üzere teşkil edilen Yakup 
Kadri, Reşat Nuri, Talim ve Ter· 
biye heyeti izasından Avni ve Er-

.ugrul Muhsin beylerden mürekk~p 
bir heyet bu senaryo projesi üzerin· 

de Zarbi yoldaşla birlikte meşgul 
olacaklar, filmin mahalli olması 
için kendisine yardım edecek
lerdir. 

Zarhi yoldaş bundan sonra 
Moskovaya gidecek, filmin çevril· 
mesi için lüzumu olan aletler 
rej ısör ve diğer elemanlarla bir
likte bir mllddet sonra tekrar 
buraya gelecek, derhal filmin 
çevrilmesine başlanılacaktır. Fil
min harici sahneleri memleketi .. 
mizde, dahili sahneleri de Mos 
kovada çevrilecektir. 

Fibnin eaaaı 
.. Zarhi _yoldaş dün kendisile gö· 
ruşen bır mubarririmı'ze ·ı . çevrı e-
cek fılm hakkında •u · b t 

• • 'I' ıza a ı 
vermışbr: 

.:.... Filmin senaryosunun eaa11 
hazırlanmış ıribidir. Yalnız bu 
senaryoda bulunacak vakanın 
iskeleti henüz taayyün etmemiı· 
tir. 

Bu filmin mevzuu inkılaptan 
evnl Anado)udan lstanbula ge· 
lip burada lstanbul işgalini gör· 
dükten sonra milJi şuuru uyana
rak Anadoluya geçen ve istiklal 
mücadelesine iştirak eden bir 
gencin etrafında toplanacaktır. 
Bu genç. Türk ibtılalini yaratan 
rubu temsil edecektir. ,, 

Zarhi yoldaş memleketimiz 
hakkındaki ihtisaslarını da şöyle 
anlatmıştır: 

- Türkiyede çok iyi karşı
landım. Burada karşılaştığım her 
Türkten itinalı bir alaka gör· 
dl.im. 

Türkiye beni herhangi bir Av
rupa memleketinden daha fazla 
alakadar etti. Türkiyede yalnız 
harici manzaraları görüp geçe· 
cek bir seyyah vaziyetinde de

ğilim. Türkiye bakkmda bir fi
lim yapacağım için memleketinizi 

yakından ve derinden ;;;nlamak 

vazife.ile mfikellefim. Si:zi ve 
iokılabınızı anladıktan sonra 

Türkleri ve Türkiyeyi sevmemek, 

taktir etmemek imkansızdır. Bu
rada istiklaJini lrnrtarmağa az

m~tm~f ve muvaffak olmuş bir 
mılletın, uyanan bir memleketin 
rubunu görüyorum. Memleketi
nizde yEni müesseseleri, bazı 
mektepleri, halk evini gördüm. 
Bu maddi mUesseselerden daha 
af.ika uyandırıcı olan bir şey 
vardır: 

Bunfan yapan milletin rubu .. 

Rusya ve Türkler 

''lstiklahui ve ilerlemeği steyen 
milletler oJmak itibari le Ruslar 
ve Türkler birb:rlerine çok ben· 
ıiyorlar. Aradaki ruh yakınlığı 
ıtibarile Ruslar Türl< leri çok ya· 
km anlarlar. Bunun içindir ki Is· 
tiklal mücadeleniz esnasında s izi 
harekele getiren ruh ateşini ya-
pacağımız fılmde iyi ifade ede
ceğimizi ve meydana s izin yad ır· 
gamıyacağınız bir eser vücude 
getireceğimizi zannediyoruz. 

Bundan yedi ay t vvel Narlı
dere köyünde çobanlık eden Ra· 
mazan ısminde birisi garip bjr 
şekilde ortadan kaybo :muştu O 
vakit yapılan tahkikatta çoban 
Ramazanın uzun bir zaman ıçin 
gurbete gittıği ha beri çıkarıl
mıştı. eu haber fizerine Rama· 
zanın bir cınayete kurban gitti
ğinden şüphe edilmemişti. Son 
zamanlarda vu kubulan bir ihbar 
müthiş bir cinayeti meydana çı· 
karmıştır. Bu ihbarda çoban 
Ramazanın Narlıdere köyü cıva· 

rında dağda bir ağaç altında 

uyurken başı kocaman ~ir taşla 
ezilmek suret Je öldürüldüj!ü ve 
l<atılin Musa is ,,inde birisi o:
ciuğu '"' ild r ılivo .. rl u 

Anasının 

Zahıta derhal faa'iyete geçmiş, 
Mu"Jayı yakalamıştır. 

Musa; evvela inl<ar etmiş, ci
nayetin nasıl yapıldığını anlatma· 
mışsa da bazı ifadeleri garip 
görülmüş, vak'a mahslline gö· 
türülmüstür. Ağaç altında yapı

lan hafriyatta insan kemikleri 
bu unmuştur. 

Çınayetten ionra orada bıra· 
kılan cesedio, vahşi bayvaolar 
ve kartallar tarafından parçalan
dığı anfaşı mıştır. Yak alaoan Mu 
sa; müphem bazt ıfadelerde bu· 
lunc.lu~undan tahkikat derınleş· 
tirilmektedır. Tahkikatı miiddei· 
umumi mu •vini Ali ~ey idare 
~tmektedir. 

namusu 
Ne duruyo~sun?"Anan eve et kek 

aldı ,, ihba ından çıkan facia Rusyadakı sinemaciliğe gelin· 
ce, harpten evvel Rusyada sine-
macılık }oklu. Herşeyde olduğu lzmir, 14 (t. ususi) - Den zli- Diyerek uıaklaşmak istemiştir. 
gibi sinemacılığı da memlP.k.ette o"n Çal kaıasl[lın Çl'llıkebir kar- Fakat, A'ımet. arkadaşının 
ilerJeten Sovyet inkılabı oJmuş- yesinde o havaliyi hayretler içe· fazla ısrarı üzerine, ioanmı,, ve 
tur. Şimdi Moskovada adeta ris"nde bırakan, t iiyler ürpert1ci süratle eve koşarak bir omuz 
mf.stakil bir şehir halinde sine· bir c inayet o 'muş ve bir l<adın darbesile kapıyı itmiş, içeriye 
ma atelyeleri vardır. iki sene oğlu tarafından balta ile öldli· girmiştir. 
evvel inşası bitirilen bu atelyeler rülmuştür. Ayni hızla kapısı açılan yatak 
her türlü levazimi camidir. Ay· Hadise şudur: od:ısında göruten manzara, bir 
rıca bir de sinema akademisi Kazada, namus ve iffetile ta· ev.adı delırtmiye kafi derecede 
yapt,k. Bizde operatörJük te \o'< nııımış ve sev ım 'ş bir kadın iğrenç ve fec ı dir: Emine Hanım, 
ilerlemiştir. Kendımize mahsus vardır. Köse Ömer karısı Emine oğlundan da ıa genç biriyle be-
usuller sayesinde her nevi fılm· Hanım .. Em•ue H. canından faz- raberdi. 
Jeri dünya filmleriJe rekabet la sevdig· i Ahmet isminde 22 Ş k b d v 1 ı· 
edebilecek bir müke::nmeliyette uuıunu ay e en ogu' e ıne 
alabiliyoruz. Artistleri büyük bir yaşlarında ~enç ve yakışıklı bir geçirdıği balte yı, yatağın . üzeri-

erkek ev.ada maliktir, d - f ' t k d" d itina ile tetiştiriyor ve bilhassa ne ogru ırıa mış ve en ı e 
fikri terbiyelerine çok ehemmi- Ahmet, hadise günü arkadaş· orada yıkılıp ka ' mı,tır. 
yet veriyoruz. Ayrıca senat \ 

0 
larile beraber do aştığı esnada Bir, iki saat sonra eve giren 

muharrirleri de yetiştiriliyor. Rus· bir diğer arkadaşı karşısına çı· ~onışular, Emine Hanımı yatak· 
yada tiyatro da çok Herlem iştır. karak: ta kanlar içer sinde ölmiiş ve 
Mo1kovada mevcut ve hali - f:urada ne dolaşıyorsun , oğlu Ahmedı kap1 eğişinde yarı 
faaliyette 200 liyatıova i aveten annen eve erkek aldı. baygın bir vaziyPtte bulmu7-

son zamanlarda yeniden 6 tiyat· Demiştir. Annesinin, namusu !ardır, üçüncü şahıs ortadan 
ro binasının inşasına başlanılmış· hakkında en ufak bir şiipheyi kaybolmuştur. 1 

hr. Bundan başka seyyar tiyatro aklına getirmemiş olan Ahmet, Aua katili Ahmet, mevkufen 
heyetleri de vardır. Bunlar va- arkadaşını nefretle göğsünden şehrimize getirilmiş ve tecennün 
gonlar dahilinde memlekette se- itmiş ve: eseri gösterdiği için müşahede 
yahat ederek temsiller verirler. - Bu so~uk şakavı bırak. altına alınmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/hin n·et trpe.ı;inde : l utun, r<~t /fİn .. 
································································································ 

Hırsız diye mevkuftu, serbest bırakıldı 
Eskit Abdulkadir oğlu Meb· t 

met~ stanbul Ağırceza mabke- 1 
meaı huzurunda k f k 
d mev u o ara 

uruyordu. Onun me k f 1 k 
buraya getirilmesine vsebu o aHr~ .• 

t t . . ep, u 
rbı!~ . .epesı cıvarında bir 2ece 
ırısını soymıya davranmak 

Hu ~ene5 Tettri?ie~velin 0~~ncu gecesı... . aa. yırmı. bir buçuk ... 
Mustafa ısmınde bıri, Ş şlideki 
işini görmüş, Hüriyet tepesi ya
nından geçmiş, Bulgar hastanesi 
yakınındaki yoldan oturduğu ye
re dönüyor. Bu s11ada, oradaki 
Dere içinde bir dam altında es
kici Mehmet, birkaç tanıdığı ile 
oturmuş, yemek yiyorlar. Meh
met, oraya biraz içmiş o !arak 
gelmiş. Şundan, bundan konu
şurlarken, birdenbire yanındaki
lere elile susmaları için işaret 
t.diyor. 

- Birıey işitmiyor musunuz? 
- Ne gibi? 
- . Hist ,... susun 1.. Ayak 

seslerı varl ~ ., 
- Yoldan •.• 
- Y ~ldan değil, birisi şeftali 

bahçelerıne saptı. Bayırdan iniyor. 
Ve Mehmet, yerinden fırlı

yor, hemen pencereye koşuyor : 

- işte, ... ış.e. Lı r sı, ıeftali 
ağaçlarına doğru, etrafı kolla
yarak yürüyor. Muhakkak hırsız
dır 1 Gidip tunu tutayım 1 

Bir ıamandanberi, oradaki 
bahçede bulunan şeftaliler, ge· 
celeri beşer, onar e~silmektedir. 
Orada bu:unanlar, bunu düşü-
nerek 11 belki! ,, diyorlar. Mehmet, 
bapıyı açıp, dışarıya çıkıyor. 

- Hey, kim var orada ? 
Arl<adaşlan da kapının önüne 

çıkıyor!ar. Uzaktan bakıyorlar. 
Mehmet, gördüğü adama yalda
şıyor. 

Soyulan adam anlabyor 

Bundan sonrasını, mahkemede 
davacı Mustafa şöyle anlatıyor : 

- Ben bahçeye filan ayak 
basma?1ıştım. Bulunduğum yer, 
herkesın geçtiği yoldu. Bu Meh· 
met, yo'umun üzerine çıktı. Be
nim paramı ve silahımı zorla al· 
mak istedi. Derken jandarmalar 
yetiştiler. Kendisini yakaladılar! 

Maznun Mehmet, bu iddiayı 
kabul etmiyor, " hayır, ben on· 
dan zorla bir şey almak isteme-

dim. Bu, doğru değili ,.. diyor. 
Şahitler çağırı!dı. Bunlardan 

K gork, şöyle söylüyor: 
- Yemek yerken, Mehmet, 

yemek yediğimiz masanın altın· 
dan kalktı. 

- Masanın altından kalktı 

ne demek? Mehmet, masanın 
altında mı yemek yiyordu? 

- Yok, efendım, yani bizim 

Yammızdan ayrıldı. "Hırsız var! 
il 

diye dışarıya çıktı, yoldan sapan 
adamla konuştular. Ben başka 
birşey bilmiyorum. 

~aşka şahitler de aşağı yukarı 
bu şekilde ifade verdiler. 

Müddeiumumi Kaşif B. • id
dia edildiği gibi, Mehmedin "ce· 
bir ve tehdit suretile ahı ve 
gasp,, de bu unduğu ıabit olma· 
dığını ileri sürerek, beraetini is
tedi: 

- Anlaşıhyor ki maznun yoldan 
geçen davacınm ağaçlara do~ru 
yürümesinden şüpbelen:niş, va· 
nana giderek "burada ne arıyor
sun ?,, demiştir. lfaşka bir şe1 
yapmamıştır. Şahitler de bunu 
teyit ediyorlar. Şu halde, ortada 
ceza kanununun495 inci maddesi· 

0.:lemiş belediyes ı , Odelll 
Gazipaşa caddesinde güzel 
otel yaptırmıştı. Odem iş 
Fırkası teşkilatı dağınık biP~ 
da o duğu için ödemiş be 
yesi bu binavı Fırkaya ver 
kararlaştırmış ve bıoa fırk 
teslim edilm ştir. Muallimler 

1 liği, musik ı vurdu, spor kil 
!erinin hepsi ve o .rnma O 

da yeni fırka bınasına yeri 

ri'8~~şebrın de zetı1 
bir çocuk 

Beyşehrı Gazı Paşa rnektt 
üçüncü sın fında dokuz yaşıO 
ö •SÜZ bir çocuk vardır. Ç 
dayısın ın himayesi altıod• 
Bu çocuğun derslere karşı 0 

a la asıvle beraber bilhassa " 
ata kabi liyeti fa z ladır. ~eff r 
riude bir kereste fabrikası ", 
dır. Bu çocuk teneke ve t•~ 
parçaları i ı e, bir saat ıt 
bereğınden istıfade ederek/ 
fabrikanırı ufacık bir nümurı 
yaprnıştır. Tav a ur arın da il 
nulan değırmen taşı bir 
buğday tanes'ni un haline 
tırmektedır 

<c:ocuk büyük bir arıll 
yaptığı bu u ak fabrika mod' I 
mektebin nüzesine hediye 
m ştir. 

Gene bir dNste buhar o>'~ 
nesıni görmüş, bunu da t•~ 
ederek bir çay kutusu, bi_r ~ 
teneke parçasile müteharrı1' rı' 
ufak buhar makinesi nüP1" 
yapmıştır. t\ 
Maolsoda fırka işit.,,. 
17.mirde çıkan An adolu gıızetcsı >" \l' 

Manisa beıediyes ınden ~ ·~ 
bulan istifalar ışıninin fJBf~İ 
aynizamanda Cümhuriyet 
Fırkası vilayet i<ongresıode lı 
zakerahn idaresi için bam 'f 
b'usu Kimil,Eliıiz Meb'usu 
sin Beyler memuren Anka~' I 
Manisaya gelmişlerdir. Cıd 
karaşık bir vaziyet almıt alaO J 

işlerın tetkikine bu iki meb'IJ'J 

memur edilmesi çok isabeti• 
muştur. (. 

Diğer taraftan şimdiki v~ 
idare heyetinin iyi çalışm~::.: 
iddia eden grup, yeni ıntı I 
için propagandalarma devad 
mektedir. ıf 
Memurlara elbi•elik k; 

veriliyor ,ı~ 
lzmir memurlar koop,r pi' 

cumarteıi gününden itibart~,er' 
rası altı taKsitte veriımek t"f( 
elbiselik kumaş tevzıioe b• 

0 
el' 

caktır. Kooperatif, kumatl• te' 
bise yapmak üzere terzi ~~ ,ıtt 
min etmiştir. Terzi parası pi 

taks tte alınacaktır. I 
Selçukta alkO d• 

fabrikası yapıl od 
k şıfl 

Selçukta, istasyon ar et tı 
ki arsada Knşadalı Ah~ 1 fi 
yin idaresi altında bir a~liO f;ıb 
rikası tesis edilmiştir. u ki" 
kanın makine ve alah Y~ e ti 

terı11 gelecek ve hemen yer J 
kılacaktır. c:•"° 

Bu suretle, Selcuk ve 0/ 

ispirto ihtiyacı daha seri 'le" ~ 
0tıır• 

liye masrafı daha az ,J 
min edilm iş olacaktır. ftll' 

ınııftlln••ınııı!IAH!lllllDHBl!llDlllllllllllll--=tur· 
ne uyacak bir cürUm yo rı ı/ 

B kar• 
. R~is Nusret ey, .; 

dırdı : ttit1' Şi~ 
- Mehmet, beraat e S• 1 

di serbest bırakılacaks~D· bır•~ 
bir daha işini, gücün~ l : 
ta, böyle işlere karışın d611d0 el 

Reis sonra davacıya . .ıer" 
1 ' ~JP 

- Sen ele, bir vere f{eıtir:;, 
doğru yo'dao ayrılma . yeri 
yoldur, diye yol barıcı 
sapma l 
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Ürk lokumları is-
ıni altında ne 
satıyorlar? 

d Loodra ticaret mUme11illiğin· 
eıı fi in . 0 se gelen maldmata göre 
gılterede fazla miktarda teker 

\re 8~okum istihsal edilmektedir. 
k ılbaua lokumlar, Türk lo· 

t 
ııınu iımiyle pek çok aatalmak
•dır, 

..., Bu lokumlar evvelce hakiki 
ı iir• 1 k .
1 

•< o umları iken Rus mUlte-
tı er· L k 1 ondraya gelince bu lo· 

1 ~ıtıları lcendileri yaparak TOrk 
0 Uıtıu ismiyle satmıya başla· 
bıı4!ardır. 

l t ~kat lnıilterenin yüksek ai
. ':'tı bu lokumları beğendikleri 
ıçııı T" k" d ı 11 ur ıye en ge en ma arı 

~a.ınaktadırlar. Son senelerlerde 

1 ıtltereye Türkiyeden pek az 
t?kuın ithal edildiği için Londra 
tıcaret mümessilimiz bu hususta 
.~titltrimize malümat verilmesini 
1q'•c•t f" • d · t · t' l.. o ısın en rıca e mıt ır. 

Utk lokumlara bundan başka 
~feo, BeJ~ika, Polonya, Yuna
llııt•n, Estonya ve Mısırla Suri
)ede de aranmaktadır. 

80 bin ton mısır 
Gelen, malumata göre Yuuan 

•kumeti memleketin ihtiyacına 
1tkabül etmek üzere 80 bio ton 
llıısınn gümrüksüz olarak Yuoa
~slana ithaline katar vermiş ve 
0u husustaki kararname resmi 
t•2ete ile neşredilmiştir. 
k Ticaret odası bu malumatı ali
~dar tacirlere bildirerek Yuna
:•lına mısır sevketmelerini tav

h 'tmiıtir. 

8,.ezll ada kahve 
l Brcz.ilya hükumeti, Brcz.ilyada 
933 senesinden itibaren üç se

lle • • d ıçın e yeniden kahve ağacı 
dikiJ ... e · k . . il ~ mesıce arar vermııtar. 
tezılya hükumeti bu kararın 

•trilmeaiııe aebep olarak Brezil· 
)•da faıla miktarda kaJıve is· 
tibsal edildiğini fakat satılmadı
tı için kahve zürraının ziyan 
tttilderini ileri ıUrmektedir. 
. Hükumetin hazırladığı resmi 
1~•tiıtiğe g&re Brezilyada 18 
'-ılyon çuval sto~ kahve vardır. 
lfacar para•ı hakkında 

bir ilin 

~Soraa Ye Osmanlı Bankası 
lbiaerliginden: 

~ '1ıcar Millt Bankasınca ahiren 
.ı l) pengalük banknotların şekli 
llt-· 
t il1ftirilerek yeni banknotların 
l;d••üle çıkarıldığı ve tskiltrin 

33 . N' 'h . ..:ı İt'h ıeıresı snn nı ayetın;.ıen 

dı •ren tedavül ınevki·nden imi· 

d•rılacağı gibi bu tarihe kadar ,-. 
lgl•ttirilmemit olanlaun 1 Mayıs 
lt 33 t1rihindtn itiba:en üç sene 
t, tfuıda Macar Milli Bankası 
ı rafından t~bdil o!unac<lğı ao
'tılrnı•tır 
~ 'I' • 

n l&kadarlarr.a mallım olmak 
tere ·ı~ , 1 an o u:ıur. 

5 devlet 

Müme••illeri arasındaki 
itıllf 

C~nevre, 14 (A.A.) - 5 dev· 
let mümessilleri arasında husule 
gelen itillf aillhları bırakma 
konferansı umumi komisyonuna 
resmi aurette tebliğ edilmiştir. 

Bu itillf hiçbir müzakereye 
mahal vermemiıtir, fakat mu· 
rabbaı heyetlerin birçoğu 5 
devlet mnme11illeri arasındaki 
mOkAlemelere bazı hUkdmetlerin 
adeta devamla bir mahiyet ver
mek ve bu mükllemelere M. 
Henderson'u da çağırmak busu· 
sonda bu itilif milnaaebctiyle 
yaptıkları teıebbUın daha sarih 
ibtiraz.i kayitlerle karıılamıılar
dır. 

1 ZAYILER 1 
Maaı cüzdan1mı zayi ettim. 

Y eniıini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmiyacağını ilin ederim. 
(5873) Mütekait miriliva 

Mehmet 
.- Markrise namile mahkük 

mühüriimü bir müddet evvel zayi 
ettim: Mezkur mOhürle ,imdiye 
dadar biç kimıeye borcun olma
~.ığını ilan ederim. (5865). _ 
Usküdar Yeni mahalle Mıroilu 
sokak No. 106 Ohan:ı Acem-

yan Z<vcesi Margarit 

Tashih 
Gazetemizin 27 - 11 - 932 ve 

2 8· 13· 12-932 tarihli nüshaların
da iotiıar eden uaeşiklat Aka· 
rah Vakfiye idaruioe,. ait bir 
ilaacla oüzayedeye Taı:olunan 
kirahl\ dükkanın esas numarası 
43 olacak iken sehvt:n 34 ya-
:?.ı!mıştır. Keyfiyet tashih o'unur. 

lstanbul beıinci icra memur
luğundan: Mahcuı konserve 
22-12-932 tarih saat ( 9 ) dan 
itibaren Beyoğlunda Hamalba
tında Umerhayyam caddesinde 
(53) No. lu dükkinm önünde 
birinci arllırmaaı icra kılınacağı 
ilin o!unur. (5880) 

.\Yaspaşo mezarlığı -
nın aidiyeti 

'l~r•Paıa mezarlığının aidiyeti f,,'1. •nda tahkikat yapan heyetin 
'Yet' 'I ~ti 1 

1 ı trlemektedir. Bu me-

Beşiktaş icı a dairesidnen : lkdros 
efendi \'ekili Azit. B. le G:ıip Hayim Vi
tall efend nln ~a)ıın mut:ı~arrır olduklan 
Arna\'UtköyUndc bU)·Uk ayazma cadde· 
sinde dubaracı sokağında kı\in bir Jiik· 
kAnı mü~temıl bir taşlık ye bir sofa ve 
b;r oda \'e bir mutlnl( \ 'C blı inci katta 
iki oda bir sofa ve bir hela \'e bir çatı 

arası birinci 1 ııııan duo:ıracı so ağınd' 
olan blnııyıı g'çllnıek tizere bir lııı.pı ve 
duhar:ıcı sob~ındaki 38 No lu han,yc 
giıildıktc mermer t:ışlı b'r bodrum \e 
birinci katta bir oda ve bir hela ve kil· 
çUk sofa ve ikinci katta bir oda ve bir 
sofa 'c bir hel:l\ ı şamil :3;"· 37 ,.e cedit 
:S9 61 98 No laıln muıakk:ım iki bap 
h:ınenin k:ıbili} eti ıoksimiyeti olm:ıdıgın

dan saulm:ık suretilc şuyularının iz:ı!csi
ne karar 'erilmiş olduğundan yapılan 
birinci müzayedede mezkür hanelere 

ı 000 liradan f:ıılasın~ t:ılip zuhur etme
diğinden hetekrar 1 ~ gOn mtiddetle açık 

arttırmarn konulmu~ıur. Dellııliyc \'c 

ihn'e p~I resimleri mUşteıisine alt olm:ık 
üzrre talip olanların kıymeti muhammi· 
ne i olan 2800 liranın \'Uzde yedi bu· 
çuğu nisbetinde ~ey :ıkçal:ırıll' l·eraber 
29· l 2· 932 tarihine tesadüf eden Perş~m · 
be günü saat 1 :l den J 5 kadar Beş iktaş 

icra d~iresinin 932 1820 ~o lu dosya· 
sına müracaat eylemeleri \'e arttırma 

ş:ırtnıımesinin bir harta sonr:ı herkesin 
görebileceği ve mezkür gayri menkuller 
üzerinde ipotek sahibi ıılııc:ıklıl:ırl:ı diğer 
al:lk:ıdarların iddialarını evrakı müsbiıe

leı ile beraber hemen bildirmeleri :ıksi 
t:ı~dirde hakları tapo sicillrrile sabit ol· 
madı~ç:ı s:ıt15 bedelinin p:ı) 1aşmasınd:ın 
hariç kalacnklnrı ilAn olunur. 

lstınbul ikinci icra memur:u
ğundan: Mahcuz. ve paraya çev· 
rılmeıi mukarrer manyıto vesa
ire 18· 12·932 tarihine mt:aadif 
pazar gUnU saat on ikiden iti· 
haren galatada lonel cadduin
de 93 No. lu hırdavatçı mağazasın· 
da birinci açık arthrm:ı suretiy!e 
aatalacağından taliplerin ayni sa· 
attc mahallinde memuruna mü· 
racaatlan ilin olunur. (5885) 

f •C< ara · · · k •tıd tısının Ayaspaşa va ·• 
dh. an o!madığı, dolayısile bele-
.,eYe "t 

)o• 11 olması IAıım ge!eceği 
d Unda b . . 
İii .. 3 '21 ,p uçlan elde edıl· 

b •oylenilmektedir ou • 
tetk·ı~unta beraber, lıcpüz bütün 
d llKit b"t . 
'iild' 1 aaıı ve rrıpJr verilmiş 

ır. 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıklan mUtehassısı 
Muayene: ıo - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, tstlltlll caddesi No. 193 

(Opera sineması kar§Jsı) 
Tel. 19GO - 4,2221 

Doktor 

A. Horhorunl 
Beyoğlu mektep sokağındaki mu

ayenehanesini temamcn kapamıştır . 
Eminönünde Valde kıraathanesi ya· 
nındaki mu:ıyenehanesinde hastalarını 
sabahtan ak~ama h<.lar bizzat tedavi 
eder. Telefon : 24131 

Doktor 

Arlstfdi 
Muayenehanesi: EmlnönUndc 

Han UçUncU kat numara 8 

Doktor 

Emin Şilkrü 
DahUl hastalıklar mUtehassaı 

Istanbul 8ultanmahmut tUrbest, Babı· 
fili caddeat, No. 10. Telefon muayeneba· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.312:S 
"Her gOn öğleden sonra aaat 14-18,. 

Urolol • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve ldrar yolu 
. haataııklan mUtebaaaı11 

Muayenehane: TUrbe, Mahmudiye cad· 
desl. No. ıo. Telefon 22G22 

Doktor 

Kaplkyan 
Muııyenehanesi : Sırkcci ~1uradiye 

caddesi No 26 Tel.· 21077 lsta:ıbul 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
ldrılr yolları baal.ı.lhklan mlU.etuı.uısı 

EınlnönU (Sabıl< l<arakaO) hanına 

nıı.kletml;:ıtlr. Cumııdan maada her gün 
butaıannı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili h3Stahkl:ır müıehasmı 

Oi\'anyolu No 118 Telefon: 222398 

GBz hekimi doktor 

Sftleyman Şftkril 
Birinci sınıf mütcbıısm 

B:ıbıali (Ankara caddesi Numara 601 

-------------------------·· oı, doktoru 

Zeki Halit 
l\tuayench:ınesi · KııdıkÖ\' Alrıyol ııJtıı 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
HergUn hasta kabul edilir. 

lier nevi dis; rahatsıshfiı ta· 
devi olunur. Muerenehane ı 
OskUdnr Ahçıbaşı Mektep 
sokak No. 50 

lstanbul altıncı icro memurlu· 
ğundan: Bir deynin temini istifa· 

sı zımnında mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer Erika mar
ka portatif yazı makinesi, yazı
hane, ko'.tuk ve saire Mahmut· 
paşada Tuakcılardn Abut efen-
di hım arlcasında Biraderler han 
8, 9, 10 numarnda ikinci satısı 

'ı: 

icra lcıhnacağından talip olanla-
rın 18· l 2· 932 tarihine müsadif 

pazar glinü saat 15 · 17 kadar 
mahallinde hazır bu:unacak me· 
moruna müracaatlara ilan o:unur. 

(5884) 

lıtanbul 5 inci fora memurlu

ğundan: Satılmasına karar veri· 
len halı, aynalı konso1, kanepe, 

koltuk ve saire 29- 12· 932 tari
hinde perıembe günü saat 1 l 
den itibaren Kalamış· Fener cad· 
desinde Mm. Asaduryan ve mah-

tumu Firangül Asadury~n den
dinin 23 No. lu hanesinde açık 
artırma ile satılacağından iste
yenlerin mezkur gün ve saatte 

mahallinde bulunmalara ilin o '.u· 
nur. (5882) 

Türk 

ferinin en 

büyük vazi1esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu v E 

Muktesit 

Yetiştirmek. 
Ohalde derhal 

Ziraat 
Bankasından 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

idaremiz için nümunui veçhiJe (40) adet kısa lastik çizme 
ıle (S L> adet tahta ayakkabı satın alınacaktır. Taliplerin pazarlı· 
ğa iştirak etmek üzere ( % 7,5) teminatlarım hamilen (17-12.932) 
cumartesi gUnü saat (15) te Galatada Mübayaa komisyonuna mil• 
racaatları. (6484} 

Heyoğlu kazası defterdarlığından: 
Alibeyköy Silahtar a~ada em!iki milliyeden 36 numaralı tuğla 

harmana 20 gUn müddetle ve kPpaia zarf usulile müzayedeye 
konulmuştur. I 7-12· 932 tarihine müsadif cumartesi gilnü saat 16 
da ihalesı icra lo'ınacağından taliplerin banka teminat ve teklif 
mekluplarile yevmi mez1dirda Beyoğlu maldaires'nde müteşekkil 
komisyona ve fazla ma:umat afmak üztre emlik kalemine milra• 

caatları. (6354) 

ıstanbul Belediyesi if6nları 

Ketif bedeli 1472 lira olan Büyükdere meyve fidanlığında 
inıa edil~n binalar elektrik te.s:uh ve su lu'umbasının elektrik 
motfüü ile iş ctilmesi kapalı zarfla münnkac;aya lrnnulmuştur, 
Talip:er ~artnamc almak ve keşif evrakını &örmek ilıere hergün 
ltviizım miidi.:r!üğünc müracaat etmeli, münalrnsa) n girmek !çio 
de 110,5 lira: ık teminat rna1

{ ı.. uz veya mtktubu ile tel< lif mek· 
lup!ı.rını 22- 129 32 perşembe gün:·ı saat on beşe \,adar daimi 
encUmene vermelidir!er. 16372) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idarem ı için t<ıkaslan ist.sn~H'n ş::ırtname ve nümuneleri veç· 

h ile (200) .:det ~aldız ve (300) adet kaÇ.ıt yal.!ız bobin satın 
alınacaktır. Ta:ipler;n po.zarhğa işf r ak dm"K tzerc ( % 7,5) le· 
minallarını hamilen ( 19 12 932) Pazartesi günü s •lit (15) le 
Galatada Mubayaa Ko:ıı:syonuna müracaatları. (6488) 
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HASAN 
SÜRMESİ 

Cildi 
bozmiyan 
yeg:\ııc 

Tualet 
podrası 

VAKiT 

-

Ye i 
Mallar 

Göz1ere latif, mukavemetsiz 
bir sıhir ve cazibe bahşeder. 

Kirp kleri uzatır. Nebakttan 
müstahzar o:up göılere revnaki
yet bahş ::- der ve gözlere faidei 
az ·n ,•si va rdır. HASAN SÜR
IVE iLE süslenen gözlerin sıbir 
ve h.suııuna dayanılmaz. Bu sıhır 
ve çıldırtıcı gözler Hasan sür
mesine med yundur. 

----======--Pazarında 

~ad,! zade li1raderıe1 
Vapurları 

KARADENiZ VAPURLARI 

İnönii 
vapuru p b 

15 Ka.evve. erşem e 
günü akşamı saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 

( Zonguldak, Inebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trab· 
2011 ve Rizeye azimet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altınaa acen
blı~ına müracaat. Tel. 2~134 

1
3iJncü Kolordu Satanalmal 

Komisyonu ilAn 13rı 

Seksen beş bin kilo kuru fa
sulya kapalı zarf usuliJe müna· 
kasaya konulrnus~ur. İhalesi 17 
Kanunut vvel 93~ cumartesi günü 
saat on beştedir. Şartnamesini 

görmek üzere Fmdıkhda üçüncü 
kolordu sabo alma komisyonu 
riyasetine ve ihale günü vaktin
de teklif ve temıoat mektuplarım 
makbuz mukabilinde Ankara 
merkez kumandanlığı sahnalma 
komisyonu riyasetine vermeleri. 

(1044) (6326) 

* * * 
Eskişehirdeki ameli tecrübe 

komisyonu için umumi kimyaya 
bihakkin vakıf ve analize yap
mıya muktedir . tecrübeli bir 
kimyagere lüzum vardır. Ücreti 
150.200 liradır. Talip olanların 
her türlü vesaiki ile birlikte 
Ankara'da Hava müıteşarlığma 
müracaatlara. Talipler fazla ol· 
duğu takdirde bir komisyon 
muvacehesinde derece ve tablite 

1 t b 1 6 · 1 d nazaran müsabaka suretile tefrjk s aıı ıı ınci cra aires in· 
den: Bir borçtan dolayı tahti edilecektir. (l 056) (6617) 

HÜlÜ~ U~UllU~ 
Istanbul, da 

Bahçekapı'da 

Beyoe un,da 
lsbklal Caddesinde 

- ............ _. D lh ı..:: • ·······--····· ::-....... -...... r. san .... ,amı •••••• .,. ...... ii 
ğ Istafilokok aşısı ~i 
- ·ı :.: ~tal"ı!okoklardan mütevellit ( ~rgen · h .. ·= i lik, kan çıbanı. koltuk altı çıbanı. h .. 

arpacık ) · \'c bütün cilt hastalıklarına :: 1 karşı pek tl'Sirli bir a~ıdır. n 
:::::::::::::::: Divanyolu l\o. 189 :::::::::::::::: 

Istanl:ıul 4 üncü icra memurlu-
i"undan: Bir borcun temini isti

fası içia mahcuz ve paraya çev· 
rilmesine karar verilen 3 adet 

hacize alınan paraya çevrilmesi D • f 
t k arü~şa aka Lisesi Türkçeden Fransızcaya Şemset-a arrur eden Gala tada Rıhtım 

dd · d p Mödüriüg"' ünden • .. tin Sami beyin mücellet lügatin ca · esın e anorama hanı altın- • 
da Pelegrino Efendinin mağaza- Talebe için kumaşı hariç ol- 25 12·932 tarihine müsadif Pa-
tla makıne Vesairenin 19-12·932 mak üzere 350 takım elbise pa· zar günü saat 14 ten 16 ya ka-
tarihine müsadıf Pazart~si günü zarhkla yaptırılacaktır. imaline dar Ankara caddesinde yeni 
saat l l-12 ye kadar paraya çev· talip olanlar ka~ unuevve!in 22 Şark Kütiiphanesi önünde satı· 
rıleceğinden talep olanların ma· inci perşembe ~ nii saat 14 te lacağından taliplerin mahallinde 
hallinde memuruna miiracaat ey- Nuruosmaniyede C~miyetı Tedri- memuruna 93l-1542 dosyasile 

lem !eri ilan om ur. (5f;74l sive merkezinde bulunmalıdırlar. müracaatları ilan olunur. (5881) 

r " '''· ıu ıııı uııı~ ,ıııı · :ııı, ınıııı,,ıııımıı:nı!nı 1111: ııiı. :m .ıı:iıJIJ:mııırıııııııııımııı.ıı!nıııımıı rnıını ~ııııınımiullllimıııııııımııımııı mı ıııınıııwıııımımııııımıııınııııı:ııııı~ıııı~ııııııııııııııııııııımıınııııııııııııııımıım~ 

Kumbara. bütün bir istikbal' dir 

iktisat ve Tasarruf 
yalnız nazariyat 
ile değil ... 

... ir kumbara a,arak 
para biriktirmekle 
öğrenilir ... 
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PHILIPS 

"830" 
Bir tek düğme ile 
Bütün Avrupa dinleniyor 

p s 830A 
Süperendüktans 

1 • , . "' • ~ 
, • a·.~ , , 

' . ' . . 
' .. , .. · •. - : . -

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Dört Muhafaza mevkiınin tamiri lazımdır. • 
1 - Kabataş, Arnavutköy, · Y eniköy hamam yeri maball' 

mahalle muhafaza mevkilerinin tamiri, açık kardırmaya konulnıUf 

tur. 2 - Kırdırma şartları kağıdının tastikli suretleri lstanb111 

Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden ahnacakhr. 
3 - Kırdırma lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğüod' 

kurulacak ahm sabm komisyonu tarafından yapılacaktır 
4 - Kırdırma 5 1-933 tarihine raslıyan Perşembe günü sa•1 

14 dedir. 
5 - Her. istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 54 lira ~.\ 

kuruşluk muvakkat gü•enme "teminat,, larile belli •tııatten •"" 

komisyona gelmeleri. (6597) 

KARYOLA' e madtni eşya 121 / ı· L:lke 
fabrikası 2 ıra ya karyola 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
<;ocuı.. Kesme. Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı. _beyaz la~e \'e muhtelit r~~~b 
lerde kan·olalar ha~tane amelivat odaları ınalzemelerı ucuz fıatla satılır. Her tur 
i'ılçüyc glirc ~ipariş dahi kabt;I edilir. Fııbrikada Vt' Eminönü. Selinik eo" 

marşesl ve Yerli Mallar Pazarında da aynı fiatla satılır 

Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1000 Ton Lavemarin kömürü: Kapalı zarfla 24 Birinci Ka11J 
932 cumartesi günü ıaat 14 te-

67 Kalem eczayı tıbbiye: Aç>k münakasa 24 Birinci Ka11&l~ 
932 cumartesi günü saat 15,5 t_. 

izmir Müstahkem Mevki Deniz K ihtiyacı ıçın yukarda rJJilr 
tara yazılı kömür ve eczayı tıbbiyenin hizalarmdaki gün ve s~' 
atlerde münakasaları yapılacağından şartnamelerini görmek isti' 
yenlerin her gün ve vermeğe talip olanların münakasa gün '~ 

ı .. ,, 
saatlerinde Kasın p ışada Dz. Lv. sahna.ma komisyonuna nıu 

caatları. f 6294) _/ 

Tenzilatlı Satış 

Tasarruf llafıası münasthetile fabri · ı o tenzı!Mla satılacagt111 

karnız mamulıltının yüzde muhterem müşterilt" 
rinc m::eyler Sırkeci l~bussuut Caddesinde Karyola ve maden Eşya fabri1'•:1 

Sabş yerleri: .· 
J<'ubı ıka, Emınönünde Sel:lnik Honmar~esi, lst:ınbul ve Beyoğlu lstikl~l cadde,ır. 

de Yerli Mallar Pazarı Kadı ko\· iskelesinde Galip Bey ::;-1 

lstanbul tapusundan: lstanbul 3 üncü icra daıre5'~ 
d H 

~p 
Edirnekapısm a acı Muhittin den: Mahcuz ve foruhtu n:ıo ~e' 

mahallesinin Yağhane sokağında rer bulunan Galatada Met 
eski 24 ve Attar sokağmda bir Rıhtım hanında 5 inci kat~f 
numarah hane Petro ve Mariçe· No. h yazıhanede masa ve" ti 
den intikali veresesinden Mar· 19 J 2 931- J dalya ve saireoin · ~, 
yoriçe tarafından talep edilmiş · dil rihine müsadif pazartesı 11 1ı 
tasarruf kaydı bulunamıyan mez· saat 10 da satılacağmdaP t~~ 
kur evin senetsiz muamelesine ut" olanlarm mahallinde men:ı l 
kıyasen muamele icrasma lüzum .. ı · ·ı" ohJ~ muracaat ey ıeme en ı an 

4 görüldüğünden zikrolunan eve (5874 j 
başkaca tasarruf iddıa edenler , 
var iıe on gün zarfında vesaiki mııııııııııımıııııımıınııııınmmıııııııııımuımıııımınınıınnııınııuıun tfli 

VAKiT "MATBAASI - tsT..ı\?'1!3 
tasarrufiyelerile birlil<te Istanbul 
Tapu idaresine müracaatları ilan SAHtBt : MEHMET A8J)1 >~ 
olunur. (~875) Umumi Neşriyat Müdürli: Fİ~~ı::;'l" 


