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İktısadi İntibah 
. Milli iktısat ve tasaruf cemiye

tinin hayırlı i;areti ile açtığı ta
hrruf haftası bitiyor. Tasarruf 
b~ftaaı bütün Türkler için milli 
ır bayramdır. Fakat bu bayram 
ıevk ve eğlence bayramı değil, 
~~leketin iktısadi yükselişinde 

lltün vatandaşları seferber yapan 
lniU· B .. b 1 tesanüt bayramıdır. u ıtı-

arla tasarruf haftasında iktısadi 
mevzular üzerinden dün ile bugün 
arasında bir mukayese yapabili
)oruz. 

~\'velce tasarufun memleketi
;•a:de bir tek manası vardı. Bu 
I a fertlerin malca, paraca tutum

\1 olması demekti. Her gün ka
ıancından bir miktarını ayırarak 
~~rının muhteme~ ihtiyaçları için 
ır yere koyan kımseye muktesit, 
~tumlu insan denilirdi. Buna mu
"bil lüzumsuz yere para sarfeden 
4ergünkü kazancını §uraya bura
)a veren kimseler de müsrif le· 
1'kki edilirdi. 
Şimdi son senelerin uyandırdığı 

iktısadi intibah sayesinde tasarruf 
kelimesinin daha mühim bir ma
llası bulunduğu anlaşıldı. Tasarru· 
f .. _ b 'k' . " . d 
1 
""1 u ı ıncı manası ıse vatan aş-
ı'4rın para sarf ederken ecnebi ma-
t ~~ine yerli malı almalarıdır. 
• 'b ılhakika yerli malı almak fert 
ıtı a.rile paranın aarfedilmesi, 
ıahmetle ele geçirilen bir kazan· 
tın elden çikmnsı demektir. Fakat 
llıilli iktısadiyat noktasından bu 
llevi ıarf hakiki manasile sarf 
demek değildir· . Belki bir 
"aranın vatandaşlar arasında el
den ele geçmesidir. Buna mukabil 
'""elce israfın manası aadece çok 
~e lüzumsuz para sarf etmekten i-
lret idi. 
Şimdi ihtiyaçtan fazla para 

~rf etmek, nasıl israf demek ise 
'~tiyaç dahilinde olsa bile sarfi-
1\tta yerli malı kullanmıyarak 
1~ebi malına para vermek de öy
"te israf sayılır. 

F' azla olarak §una da dikkat et· 
~ek lazımdır ki her hangi bir kim· 
(tıin kazancından fazla para sar· 
h~ttnesi §eklindeki ferdi israf ile 
~ ~emleketin kazancından fazla 

tıçten mal alması suretindeki 

Mehmet Asım 
(Alt tarafı 2 nci sayıfada) 

~vleıımek lstiyen 
kadınlar 

s Son günlerde meşhur bir Fran
b~ gazetecisi kendisine evlenecek 
l' ır. adam süsü vererek gazetele
"$ e llan vermiş ve evlenmek isti -
~l'l kadınlarla temas ve münase
ka.~ere girmiştir. Muhtelif tipte 
bur~nlarla görüşmüştür. Sonra 
~el u~ hu münasebetleri çok gU
lill. hır uslup ile tasvir atmiştir. 
lta/azılar hemen her memlekette 
Sok ınıarın içtimai dertlerini az 
dir. ~.~k .. ile gösterecek mahiyette
()lt\ln U:\'ıık bir zevk ve alaka ile 
tUtı acak olan bu yazılar bir kaç 
(!r~80 ... nra (YAKIT) sütunlarında 

aga başlıyarakhr. 

T· ERK O S 
Nasıl alınıyor? 

Muhittin Bey 

İtilafın esasları nelerdir, 
şirket kaç para alacak? 

ANKARA, 18 (V AKIT) -
T erkosun hükumetçe satın alın • 
ması meselesi hakkında izahat 
vermek üzere buraya gelmiş olan 
İstanbul vali ve Belediye reisi 
Muhiddin Bey Nafia ve Dahiliye 
vekaletlerile temasına devam et -
mektedir. 
Aldığım malumata göre terkos 

pek müsait §artlarla satın alın 

maktadır. Bu hususta Nafia Ve 
kaleti namına İstanbul valisi ve 
şirket namına da terkos müdürü 
M. Kastelno müzakerede bulun -
muşlar, terkos şirketinin Fransa -
daki sermayedarları namına Pa • 
ris avukatlarından Metr Salem de 
zaman zaman lstanbula gelerek 
müzakereye iştirak etmiştir. Bu 
müzakerelerde İstanbul belediye
si fen işleri müdürü Ziya Bey de 
bulunmuştur. Müzakerat hayli 

Ziya Bey M. Kastelno 

çetin safhalar geçirdikten sonra 
itilafla neticelenmiştir. Kararla! • 
tırılan ilk esaslar §Unlar dır: 

T erkos şirketi bugünkü tesisa -
tmı kamilen hükiimete devrede -
cektir. T esiaat arasında terkos 
gölündeki makineler, gerek suyu 
fehre getiren, gerekse Jehir dahi • 
linde tevzi eden borular, terkos 

(Alt tarafı 2 nci ıayıfada) 

•• • • 
SUT IŞI 

Belediye Kamçısile 
•• • 

Avni Bey DUZEL TILEMEZ 
Bu meseleyi ilmeo deruhte etmek U\zımdır 

Şehir meclisi azasından Galip 
Bahtiyar Beyle bazı arkadaşları -
run meclisin Şubat içtimaında gö
rüşülmek üzere süt meselesi etra· 
fmda bir takrir hazırlamakta ol
dukları haber verilmektedir. Ga
lip Bahtiyar Bey takrir 
vereceği haberini dün teyit etmiş 
ve demiştir ki: 

"- lstanbulun yevmiye süt 
sarfiyatı 60 bin kilo olduğu halde 
istihsal edilen sütün miktarı 32 

bin kilodur .. Geriye kalan miktM 
tamamen sudur. Süte su karı§tı

rılmasının önüne geçmek için ted
bir alınması bakında bir takrir 
hazırlıyorum. Diğer taraftan al
dığımız malumata göre vali ve 

belediye reisi Muhiddin Bey İs· 
tanbulun süt meselesini esaslı bir 

surette halletmek için tetkikata 
başlamıştır. Bu tetkikat neticesi 

(Alt tarafı 2 nci sayıfada) 

- Seni bir daha karşımda görmiyeceg•m 1 
Acaba komiser Beyi başka mahalleye mi tayin 

edi1 orlar ? 

Notamız 
Mısır hükumeti 
Cevabımızı aldı 
Mıaır hükumetinin gönderdiği 

notaya hükumetimizin verdiği ce· 
vabi notanın bulunduğu postayı 
götüren Seyrisefain vapuru dün 

lskenderiyeye varmıştır. Notam:z 
dün lskenderiyeden Kahireye 
gönderilmiştir. Nihayet bugün 
Mısır Hariciye vezirliğinin eline 
geçmiş bulunacaktır. 

iki memleketin arasını açmak· 
ta menfaat görenlerin çıkar· 

dıkları şayiaya kapılan Mısır hü· 
kUmetinin cevabı notamız mtıhte• 
viyatına muttali olduktan sonra 
İ!İn hakikatini anlıyacağı ümit o .. 

lunur. 

Meyva ve sebze 
ihracatı 

lzmir, 18 (Hususi) - Yabancı 

memleketlere ihraç edilen mey· 

va ve sebzelerin husuıi sandık· 

larda se•kini iktısat vekaleti ti· 
caret müdürlüğüne gönderdiği 

bir tamimle bildirdi . 

Pol Bonkur 
Fransız kabinesini 

teşkiJ ediyor 
P ARlS, 18 (A.A.) - M. Pol 

miftir. 
Müstafi har· 

biye nazırı, 

dün öğleden 

ıonra uzun 
müddet reisi • 
cümhur ile gö

rü,mü§tür. 
Saat 17 ye 

doğru Elize sa
rayından mü ~ 

f arakat eder • 
ken M. Bonkur 
yalnız reisi • 
cümhuru teşeb· 
büslerinden ha· 
berdar etmit 
olduğunu söy • Yeni Fransız 
}emiştir. Muma- ba,veklll 

ileyh, temaı ve iskandilerine de • 
vam edeceğini ilave eylemiıtir. 

Bilahare vaki beyanatında M. 
Bonkur, ,öyle demiştir: 

Sosyalistlere halisane ve sami• 

(Alt taralı 2 nci ıayıf ada> 

Kimlerdir, Ne Kazanıyorlar? ............ -................................................................ . 

Dededen kalma 
•• • • • 

muzısıyenız biz! 
Kemancı Aleko Efendinin kardeşi UdiYorgl 

bir türlü içim ısınmıyordu. içim· 
den her dakikaı 

- Siz ne yaparaanız yapınız, 

ben daima muzisiyen kalacağım, 
diyordum! 

Nihayet bir gün canıma tak d .. 
di, ellerim, yüzüm kapkara, ·üze• 
rimde boyalı ve yağlı bir iş elbise
si oradan savuştum.. Eve gittim .. 
Bizim peder biraz da titiz bir a• 
damdı.. Beni bu kılıkta görünce 
bağırıp ç~ğırmağa başladı .. Fakat 
imdadıma annem yetişmişti. Beni 
böyle kapkara görünce o da daya• 
namamıftı: 

- Artık ben böyle iş istemem, 
oğlumu bir daha böyle yerl~re 

Yorgi Et. ! göndermem. Diye söylenmiye baş· 
Aleko Efendinin kardaşi udi ve ladı .. Tabii ben de bir yandan ifi 

piyanist Y orgi Efendi de şöyle alevleyordum. Nihayet arzuma ka 
anlatıyor: vuştum. Bizim peder söz geçire· 
"- Eef endim kardeşimin dedi- ClUtfen Sayfayı çeviriniz) 

ği gibi biz dedemizden kalma mü· 
zisiyeniz !. Bizim peder, Allah 
rahmet eylesin, bizi doktorluk gi
bi, bankacılık gibi başka meslek
lerde yetiştirmek, musiki ile de 
ancak zevk için meşgul etmek isti
yordu. Lakin ne mümkün ... Biz bu-l na bir türlü uyamadık.. içimiz 

1 

kaynıyordu .. Bir aralık, Fransız 

mektebine gidiyordum.. Mektep· 
ferin tatili başlamıştı. Babam beni 
elimden tutarak san'at öğreteyim 
diye bir makinecinin yanma koy
du. Artık benim için azaplı gün-

emleketler 
fethedilmiyor f· 

nimetler 
alınmıyor 1 

aliye nazırı 
paşa ne yapsın ? · 

Yazan: CelJU Nuri 

Bugün dördüncü aayıfamızda 

ler batlamıttı.. Bu san'ata kartı .iı.., ________ ....., ___ ._ _______ """-!ı+_.. ......... 



Sayıfa 2 VAKiT 

lktısadi İntibah 
( Başmakalemlzden devam) 

uraf araımda mühim bir fark 
vardır. Çünkü ferdi israf nihayet 
bir aileyi mahveder. Bir memleke
tin kazancından fazla hariçten 
mal almaıı iıe bütün bir memle -
ketin, bütün bir milletin ikt11adt 
hayatını tehlikeye koyar. 

ıt--A.&L.S· ON u·A B ERLER 
Reisicümhıir Hazretleri . Yunanistan 

Bir de vaktile babalarımız İ§ten 
artmaz, di,ten artar, derlermi1 ... 
Şimdi iıe artık hem işten, hem dit· 
ten artırmak prensibi hemen umu
mi surette kabul edilmektedir. 

Nihayet son ıenelerin memleket 
te uyandırdığı iktııadi intibah e· 
seri olarak evvelce hiç ehemmi
yet verilmiyen küçük tasarruf} 
büyük tasaruflar kadar kıymet ::~ 
rilmektedir . Hatta ~LU'ukl rr.. ara 
mahaua kumbara taıarufu bile bu· 
sin memlekette milli bir sermaye 
tayılabilecek dereceye gelmittitir. 
Bu noktai nazardan it Bankaamın 
~illi ~ıadiyat aahaamda yaptıiı 
hızmeti takdir etmemek mümkün 
delildir. Bet sene enel it Banka
~mm ÇOcuklanınız için kumbara 
ihclu etmek auretile teıvik etme
ie hatladıfı mini mini taaarruf) 
b~ yalnız bu milli müenea: 
mızde aekiz milyon liralık bir "ye
ktinu bulmuıtur. Ziraat Banke11 

iktısat sergisinde 
Büyük Reisimiz sergiyi gezerek bu 

muvaffakıyetli eseri vücuda 
getirenleri tebrik ettiler 

Ankara, 18 (A. A.) - Reisi 
cümhur Hazretleri, bugün ismet 
Pata kız enstitüsünde açılan hi· 
rinci kadın iktısat sergisini gez • 
mitlerdir. Gazi Hazretleri ıergi· 
de aösterilen muhtelif eaerleri tel· 
kik etmiıler ve bilhaua küçük ev 
nümuneıi etrafında uzun uzadı -
ya izahat alarak Gazi orman çift· 

liğinde böyle bir ev yapılması ar· 

zuaunu izhar etmişlerdir. 

Reisicümhur Hazretleri sergi
den ayrılırken "çok muvaffakı

yetli bir eergidir.. Cidden çok 
e8Ulı çalıtıldığını anlatan eserler 

vardır. • • Muvaffakıyetlerinizi 

tebrik ederim.,, buyurmuılardıl' .. 

Reisicümhur Hz. nin teşekkürleri 
Ankara, 18 (A. A) - Reiıi· 

cümhur Hazretleri yükaek ve 
uyanık duyplu halkımızın milli 
iatihsali koruma ve taaarruf yo• 
lundaki fay dalı çalıımuından 
çok sevinç duymaktadırlar. 

Mütarünileyh Hazretleri tuar• 

ruf haftaamın girmeei münasebet 

ile haldannda ıöıterilen temiz 

duyplara tefekkür ettiklerini ve 
muvaffakıyet dilediklerini ibliğa 

Anadolu Ajanımı taYıit buyur· 
mutlardır. 

.b. d. 81 1 •ier mali müeateıelerde ıe· =============--ıı:=ı----=-==--=-=--=== 

:~~barı a
1 

vaaıta.ue toplanmıt Fransız kabinesini teşekkül ediyor 
mı JOn ar bu Jekanun bari· 

cindedir. < Haş tarafı 1 inci .agıladaJ nazınna kartı itimadmı izhar 
Difer taraftan hükametin ban- mi bir tetriki meaai teklifinde etmiftir. 

lcalarda bin liraya kadar olan kü- bulundum. Tahriri taahhütler is - So•yoliat pupu, fırkanın vui
Pilc tuarnıflan hacizden iatiına temiyorum. icra ve faaliyet vaaı - yetini tetkik etmittir. Bilhaua 
etmek .b. ha 

il 1 JD'lı ve himayeliir talarımı kendime saklamak iıti • memurlar maqlarınm tenkiai ib • 
tqebbüaJeri de bu faydalı taaarruf yorum. Filvaki hazinemizin ihti - timali meaeleıi ile, içtimai mu • 
hareketini ıenitletmittir. yaçlarmı nazan itibare almak rafların tedrieat ve ziraat kredile· 
tik!:ı~illl t&arruf hareketinin iı· meeburiyetindeybn. Soıyaliıtler, rinin tahdidi ve aoıyaliıt grupu -

. ille ıelince, bunu daha bü- asgari program ~da tMri - nun pek mn•JPD bir prosrama 
yük .. ~itl~r ile karıılayabiliriz. batta bulunm•mı istediler. Bu hu· malik bulunduğu han> kurbanlan 

Çünkü bılliaua bu sene içinde ıuıta ·kendilerine izahat ve biır'i ._ .. 've ıoluk muharipler rüı1imunun 
~emleketimizde yeni bir aanayi· hatta bulunamazdım. indirilmeıi •eaelelerini aözden 
~ ~leai batlamıfbr. Bu Radikal sosyalist grupu, M. Şo- geçirmittir. 

e mha7et ÜÇ Hile IOllra otuz tanm riyaseti albnda toplanarak M. Bonkur, aosyaliıt murahhas· 
be,, kırk milyon liralık bir iıtihsal Waldeck Rouıaeau'nun mesai ar- lar ile ıörüttükten sonra M. Her· 
~nuu .hazırlıJacaktır. Şimdi ha- kadqı ve Moniı kabinesinin eıki 'yo ile IOll bir mülwtta bulunmuı 
nçten IU'en nailJOnlarca liralık ---====-=-=---=====-= ve müteakıben saat 20 de M. Löb· 
~dan tonra dahilde vücut ıe kadınlar da karı!lı, tabii tarz 
tim• • .h ·.Tabii olarak memleke- 4a değiıti. . . Şimdiki beate • 

d Wn 
1 tıyaçlan daireainde vii· karlardan çoğu kendi arzularına 

cu a ıelecek olan bu . ·n1c· 
tafı küçük ve b•'-lıı. ~il YI 1 ı· ve iateklerine ıöre beate yapıyor· 
--ft __ • • ...,-ua mı 1 tuar- lar .. Kimiıi alafranıaya karnror, 
. numr ıçm de '----etı• • ~J 
mini olaca1ctır:-7111 1 tenmıye ze- kimiai tam alaturkaya •• iyi bir e· 

ıer vücuda ıetirdikten eoma bun-
::::::~:-~M.;.eb;;;;:;m=et~A=•i~m===ı larm ikiai de iyidir •• Delil mi e
llleJİDce duvarda aub il fendim, tabiatta bile öyle .• Gül de 
kaptı: ~mı var, karanfil de Ye daha batb çi-

- .a.-1-d -...&..L çelcler de .• Bunlann bepainde ay-._... ım, ~ ... ... ......... _ 
te alna f oıııauap- n b~ tat, a)'J"I bir koku var •• 
CI 7&mazam Dedi Ye batlad 
L~ Y~iy~·· içimde müthq b~ Mahaza ıene bazı bestekirlar 
...,.. ve iaticlat olduiu için li'f'ta. var ki akla ıelmez kıtıpiyoa tarkı· 
71 çabukcaıc öirendim. lar yapıyorlar, tabii buna bepb:niz 

O Yakit 12-13 Yatımda idim aülüyoruz .• 
Okadar çabuk ve İyi ... _1 ............ __ • - Barlarda çalmaktan mem· 
laclDD ki bu L-~ ~-Ja .,.,. nun mU1UDuz?. 

-.aarcılc ÇOcuklcen b. 
heyetle beraber ça1m ır - Ben daha çok huaual llem • 
Bir aene kad 11& batladım. lere bayılmm. Saz çalman yerin 
kat bund 

ar para •bnaclım •• Fa- __ ._. 
an eonra Karakat .b .aaın olmasmı, patırdıdan uzak 

zam•nın methur uatalarile ı.T.~ olmaemı iaterim .. 
te çabfmıya batladım.. Gene bu - Siz İçmez miainiz?. 
eaaada bir arkadat elde ettiı· - Şimdi içmiyorum.. Eakiden 
utu bize hediye etmiıti. Lavı.,: ~ içerdim •• Hani aün olurdu ki 
bırakıp utu çalmıya heveı ettim. • ~ ~~erimiz ÜÇ sün üç gece 
Onu da öğrendim.. Aldıiım iki 

1 
.er. 1 Fakat timdi doktor men· 

etti, ıçmiyorum •. 
_çeyrek ücret pek az zamanda yük- N 
seldi.. Ve diğer arkdaılann yevmi· - Re lcazaıunnuz? · 
yeterine yetıt• ti. Hatti ı-ti bı'le.. -ak•m 16Jlemelc dotnı olur 

-~ mu?. itte çok tükür lcbn.eye malı-
- Şimdi hayatmızdan mem- taç olmıyoruz. Geçinıp" 

11
.d. 

nun musunuz?. y ıyonız. orgi Efendi ile daha bazı 
181

_ 
- Memnunum .• Allaha çok tü· ler konuıtuk Ve öğrendim ki ıa.,.. 

kür geçinip gidiyoruz. Bence dün- tadan sonra. utu da bll'abn ft 

yada her it iyidir. Fakat bir tart· timdi piyano çalan Yorfi Efencli· 
la: O iti tamamile kavramak ve İ· nin belli bqlı iptiluı •dece çat. 
,uini yapmak üzere... mak deiildir •• Futbol maçlarım 

- Bugünkü musiki alemini na- aeyretmiye de çok bafdıyor. Ve 
ııl buluyomuıuz? brdeıi ıibi kendiai de miithit au· 

- Efendim, eıkiden muzika •· rette bir F enerbahçe taraftandD' • 

let ~• .-inalı mahduttu. ~imdi i· it "" 

rüne cevabmı vermiıtir. 
M. Bonkur, Elize saraymdan 

çıkarken töyle demittir: 
"M b' 1. · · e usan mec ııınm son ver· 

mit olduiu karar ile hiç bir auret· 
te haleldar olmamıt olan bir ıiya
aete devama herkeeten daha ziya
de aalihiyettar olan M. Heryo nez· 
dindeki ierralanma rağmen mu -
maileyh hariciye nazırlığmı red • 
detmit ve fakat reiıicümhurun 
b~ tevdi etmit olduğu vazifeyi 
ifa huıuaunda beni teıvik ve teıçi 
eylemittir. 

M. Heryo, kıymetli muaveneti. 
ni ibzal edeeeli huıuaunda bana 
teminat vermittir. 

Daima müdafaa etmit olduğum 
fikirlere •dık kalarak I08yaliat • 
leri iktidar mnkiinin mes'uliyet -
lerine ittirak ettirmiye tiddetle 
arzu ettim. Ve bu IUl'etle baliba • 
zırdaki beynelmilel terait ile büt· 
çe ıeraiti dahilinde her zamandan 
ziyade zaruri olan eollar ittihadı
nı kabinenin tetekkülü tarzı ile i· 
fade etmek iıtedim. Hakkımda
ki doatane takdirini ve •rfetmiı 
olduium meaal dolayuile tevec
cühlerini ıöıtermelde beraber aoa· 
yaliat fırka11 arzumu iı'af etmiye 
lüzum ıörmemittir. 

Reiaicümhunm iararlan kartı· 
unda ve mecliain eol cenah ırup
larmm mükerrer müracaatlan 
muvaceheainde Uhdeme •-d· dUm• MOY 1 e-

lf olan vazifeyi kabul etmi· 
ye karar verdim. 

Pariı, 18 (A. A.) _ M. Bea
cour, biraz 10Dra kabineyi tetkil 
Ye arlradqlanm bugün M. ~ 
~- takdim edecektir. 

Amerikaya borçlarını 
vermiyor! 

Atina, 18 ( Hususi muhabiri
mizden) - Siyasi fırkalar rüe· 
sası harici borçlar nıe"elesinde 
takip edılecek hattı hareketi 
tesbit için başvekilin riyasetiade 
uzun bir içtima yapmışlardır. 

Siyasi fırkalar rütsası uzun 
bir müzakereden sonra M. Ve
nizelosun tek lifi dairesinde Ame· 
rikaya olan borçların tecili tedi· 
yesine karar verilmiştir. Bu ka-
rarın esbabı mucibeıinde Ame· 
rikaya olan borçiarın, iki hilku
met arasanda aktedilmit borçlar 
olduğu ileri sürOlmekte ve ic:t· 
bında hakeme de müracaat olu· 
nabileceği ilave edilmektedir. 

Siyaat fırkalar rüeaaaı gecele
yin de içtimalanna devam eyle
mitler ve maarif itleri hakkında 
görütmOt\erdir. 

Drahmi dUşUyor 
Atiaa, 18 ( Hüsusi mubabiri

mirden ) - Drahminin kıymeti 
günden gl1ne dUtl1yor. Hatta 
bir dolar 205 ve bir isterlin 685 
drahmiye sahlmaktadır. Drah
miden bışka diğer Yunan et· 
ham ve tahvi1lh da dlişmekte· 
dir. HO~ümet Yunan paraeının 
kıymetinı tutmak için nasıl bir 
battı bueket takip edeceqini 
tatarmıthr. 

Tasarruf Haftası 

Ankara HukokrfakUl· 
lesinde·· bir· t-0pfuntı 

Ankara, 18 (A.A.) - Tuamaf 
haftası münuebetile Ankara hu· 
kuk fakültesinde bugün ıaat 17 
de bir toplantı olmuttur. Toplan· 
tı da Adliye vekili Y uauf Kemal 
Bey, Milli lktısat ve Tasarruf ce
miyeti umumi katibi lzmir meb-u 
au Rabmi ve cemiyet müdürü Ve· 
dat Nedim Beylerle, Fakülte mü· 
derrisleri ve talebeler hazır bu· 
lunmuılardır • 

Toplanma fakülte reisi ve hu· 
kuku düTel müderriıi Pr. Cemil 
Beyin bir nutku ile açılmıt ve ta· 
rihi ıiyaıt Pr. Yuıuf Akçora, Ro
ma hukuku Pr. Ali Fuat Beyler, 
talebeden Samiye ve Cavide Ha· 
nımlar, Abdülkadir Yusuf Bahri 
Reıat ve Bedri Beyler tarafından 

ikt11at ve tasarrufun lüzum ve 
faydalan etrafında birer konfe· 
ranı verilmittir. 

Kibrit kralının 
kardeşi 

Stokholm, 18 (A. A.) - Kibrit 
kralmın kardeıi Tresten Kreuıer, 
hileli iflu yapmak ve yanlıı mu • 
haaebe tutmak töhmetile 3,5 ıene 
alır hizmetlere mahkUın edilmit • 
tir. 

Adnan vapuru bir 
kaza geçirdi 

izmir, 18 ( Huıusi ) - Ad· 
nan vapuru buradan hareket 
ederken hafif bir kaza geçirdi. 
Bu yOzden vapur üç aaat geç 
kılktı. 

DOn geceki yangın 
Don gece yarı,ındın sonra 

Haılcay'de bir boya fabrikasın· 
dan yıngın çıkmıı, yetiıen itfa· 
iye tarafından fabrikanın yalınız 
çatııı yandıiı halde ı6ndOrlU- · 
mlftBr. 

19 Klnunuewe1 ~ 

Süt işi 

(Baş tarafı I inC"ı ıagıtadtı!. 
l:azırlanacak rapor 9ehir mech" 
ne verilecektir. 

Daimi encümen azasından A~ 
ni Bey de bu itin biran ev'V'el h• 
lini istiyenler arasındadır. , 

Avni Bey dün bu huıuıta bit 
1 muharririmize demiştir ki: , 

"- Hastalıklı inek sütleriıı•• 
satılmaması, satılan sütlerin tU ff 
saire ile karıştırılmaması tell1~11 
edilmek isteniyor .. Ben bu yol ' 
atacağımız adımların müspet ıır 
tice vermiyeceğine kaniim .. ff,lr 
lı ve haksız bir çok tecziyeler °'. 
lacaktır .. Fakat temiz süt içilnı; 
hür ve müstekil bir dava ola 
yaıayacaktır. 

Benim düşndiiğüme gör• 
kestirme yol, büyük ıermaye1 ·" 
veya kooperatif halin:le ticari il' 
tiraklerle fazla tüt iıtihıalini tt1 
vik etmek, ticari rekabetin dal'.. 
racağı ucuzluklardan, f ayd.ı.t 
dan istifade etmektir. 

Belediye, cezaaı ve 
ile mücadele ettikçe ve m 
ııran bu silahı kullandıkça ı 
sine varamaz. Ucuz, temiz, 
süt istihsal etmek ve bunun i 
sali için nakdi yardımlarda 
lunmak ve sıhht murakabeyi 
bunları yaptıktan eonra yap 
daha fay dalı olur zannında 
Bunun haric;~ ~1 - yapılacak 

büılerin fayda vereceğine 

dejiUm .. Bu i9i ilmen deruhte 
mek li:ıı!rmdı,. .. 

Terkos nasıl 
alınıyor? 

( Baı taralı l ind. ıagılatl') 
auyu aarfiyatmı yazan eaatlet 
dahildir. Şirketin busün -d• 
bin aboneai ve bittabi o kadar 
ati vardır. Şirketin üç hizmet 
mabili ile merkez ve ıubel • 
ki etyaaı da demirbq 91ya 
ımda hüldllnete devredileceıKP'• 

Gerek bilGmum teei•t, ı 
i9lctme hakkınm devri ve im • 
zm feahi mukabilinde b · 
tirkete be, takıitte bet yüz bill 
verecektir. 

Şirket, her takaitin kend~ 
ödenmeıini müteakıp bir ~ 
lik paranın döviz olarak m.-.:.' , 
çin müeade verilmeıini de ~ 
mektedir. 

Şirket gerek ethaatan, ı 
bazı hükamet dairelerinden ~ 
cağı olan paralarm da t 
huıusunda teıhili.t iıtemekt 

T erkoıu iıtihlif edecek id 
ntn bu paralan komiıyon 111 

bilinde tabail ederek tirkete 
meıi mevzuu bahistir. 

Gider ayak •• 
T erkos tirketinin bir kaÇ 

lük ömrü kaldı. Şirket, bu 
müddet içinde azami raD 
almak maksadile ton 
tahsildarlarma ııkı emirler 
mittir. Tahıildarlar büt6D 
leri dolaıarak kimıede 
para bırakmamaia çalıtlll 
lar. 

Şirketin alacatmı iıt 

bir teY denilemez; fakat bO 
ne zamandanberi tamir 
yerlerden tamirat parall .,. 
gibi unvanlarla bazı fasl• 
iıtenildiiini muhtelif 
zin tiklyetlerinden anb1 
ldlmetin bu itle allkadat 

halktan bakaia yere ~ 
meıine meydan vermİ 
idir. 



Paşa Hz.nin 
beyanatı 

~-illlizde bulunan Büyük 
\: Pttecliıi Reiıi Kizım Pata 
"1 ~ bulan beyanatında ez• 

• d-· . k" ....._ ...... ıttır ı: 

~ >.fecliı altı ayı tecavüz et • 
~ >:! ~ile iıtediii zaman ta• 
!S\ ~ &bılır. Maamafih, bu ıene 
Sİ •tat zamanların haricinde 
~"Pılnıaaı mevzuu bahiı de· 
~ · 

~l.teti cümhur umumi kitip-

' ı-:ı.b~ deiitildik olacatın· 
s::.rını yotkur 

"l 'd· . ' borçlan °eaasları teı -
'~bulunuyor, müzakerat 
~· ıııdadır. imza itinin 
ltlt~,.~~ini ümit ederim. 
~I • IÇhmalarında vekiller 

leraat Ye tasavvurları hak-

• • 
Heyetımız 1 Mm. Evantiyanın ] 

öldürülmesi 
Attnaya gitmeden 

Ankaraya çağırıldılar 
Memleketimiz ile Yunanistan 

arasında akdedilecek ticaret mu· 
hahedesi müzakerelerine Türkiye 
hükUmeti namına İftirak edecek 
olan ihracat ofisi müdürü Cemal 
ve Ticaret odası umumi katibi 
Vehbi Beylerin pazar günü Ati· 
naya hareket için emir aldıklarını 
yazmııtık. 

Dün lktısat vekaletinden gelen 
müstacel bir telgraf üzerine Ce· 
mal ve Vehbi Beyler Ankaraya 
davet edilmi§tir. 

Cemal ve Vehbi Beyler dün ak· 
§am derhal Ankaraya gitmitler· 
dir. 

Öğrendiiimize göre lktısat ve
kaleti tarafından murahhas ola· 
rak seçilen Cemal Beyle Vehbi 
Beye ticaret muahedesinde mü • 
dafaa edilecek esaslar hakkında 
talimat verilecektir. Ayni zaman· 
da bir çok ihsai malumat da veri· 
lecektir~ 

Cemal ve Vehbi Beyler Anka· 
rada iki ıün kaldıktan sonra 
ıehrimize avdet edeceklerdir. 

Bu hafta sonunda yılbaşı bay· 
ramları ve tatilleri olduğu için 
Vehbi Bey ile Cemal Beyin yılba
şından sonra Atinaya gidecekleri 
tahmin olunmaktadır. 

Af yon tacirleri 
lktıaat Vekaletinin daveti üze • 

rine ıehrimizdeki. Afyoa tacirle • 
rinden Nafiz ve Hacı Kerim Bey
ler dün ak,am Ankaraya gitmit -
lerdir. 

lktısat Vekaleti, Mayıaın bqın· 
dan itibaren tatbik edilecek afyon 
kooperatifi hakkında afyon tacir· 
lerinin fikirlerini sormakta oldu • 
ğundan evvelki gün tacirler Tica
ret Odasında toplanarak fikirle • 
rini teabit etmi,lerdir. Nafiz ve 
Hacı Kerim Beyler tacirlerin tes
bit etikleri tartlar dairesinde iktı
aat vekaletine fikirlerini bildire • 
ceklerdir. 

Balkan Ticaret odası idare 
heyetine seçilenler 

Evvelki aün latanbul Ticaret 
Odasında toplanarak Balkan tica
ret odası idare heyetini seçen mu· 
rahhaılardan Romanya murah • 
hasları dün akşam memleketleri • 
ne avdet etmitlerdir. 

Yunan, Bulıar, Arnavut mu • 
rahhasları latanbulda oturmakta 
oldukları için memleketlerine git
miyeceklerdir. Yalnız Cumartesi 
ıünkü intihap hakkındaki rapor· 
larını göndereceklerdir. 

lstanbul Ticaret Odası da dün 
lktısat vekaletine bir rapor gön • 
dererek Balkan Ticaret odası ida
re heyetini ve umumi toplantısm· 
daki müzakerelerin eaularını bil
dirmittir. 

kında izahat vermitler, meb'us • 
lar da muhtelif maseleler üzerin
de noktai nazarlarını beyan ede
rek bazı teklifler yapmıtlardır. 

İbrahim Tali Beyden inhilal ~ 
den Birinci umumi müf ettitliie 
lzmir Valisi Ki.zım Patanın tayin 
edileceğinden malumatlar deği
lim. Yalnız vazifesinin ehemmi • 
yetile mütenasip bir zatın hükii
metçe pek yakında bu itin başına 
l'etirileceiini biliyorum. 

• 

Tahkikat devam ediyor 

Beyoğlunda Rumeli hanında 
Madam Evantiyanın parasına ta· 
ma edilerek öldürülmesi tahkika· 
tına devam olunmaktadır. Bu me· 
aeleden dolayı maznun olarak tim 
di yalnız Sokrat ismindeki genç 
mevkuf tur. 

Ayni meseleden maznun kardeti 
Yaninin Yunanistana kaçtığı ya
ı;ılmıftı. Bu cinayeti itlediklerin • 
den şüphelenilerek evvelce yaka • 
lanan Pandeli ve Antuan Efendi
lerin, cinayetle hiç bir alakaları 

olmadığı anlatılmıttır. ikisi de 
serbesttirler. 

Sokratm arkadatı berber T o
dori Efendiye gelince, bunun da 
Madam Ev'antiyaya ait bir altın 
kalemi Sokratın kendisine hedi
ye ettiği halde, bunu söylemediği 
ve cürüm etyasını ıakladığı nok· 
tasından hakkında tahkikat yapıl· 
maktadır. Kendisi mevkuf değil • 
dir. 

Şimdiki halde, bu itten dolayı 
hakkında takibat yapılan batka 
kimae yoktur. Y unanistana ka -
çan maznun Yani, Yunan tebea -
sıdır. Bu itibarla, muhakemesinin 
orada görülmesi muhtemeldir. 

Yani, tebeasından bulunmadı • 
ğı bir davlet toprağına ayak ha • 
sana, suçluların geriye gönderil • 
meai hükümlerine göre, tarafımız· 
dan istenilecektir. 

Belediyede . 

Zabıtat belediye ta-. 
llmatnnmeslnl 

değiştirmek için •• 
Zabıtai belediye talimatnamesi· 

ni yeni ihtiyaçlara göre değiıtir· 
mek için belediye reisi muavinle· 
rinden Nuri Beyin riyasetinde bir 
komisyon teıkil edilmiıti. 

Daimi encümen ve tehir mecliıi 
azalarından Eminönü, Beyoilu, 
Üsküdar kaymakamlarından, vili 
yet ve belediye mektupçularından 
mürekkep olan komisyon dün ilk 
İçtimaını daimi encümen odasında 
yapmııtır. 

Komiıyon ıık, ıık toplanarak 
eaki talimatnameyi madde madde 
tetkik edecek, buıünkü ihtiyaç • 
larla karıılattıracak, lüzumsuzla
rı çıkararak yerine lüzumlulan 
koyacaktır. Yeni talimatnamenin 
tamamen tatbiki için de yeni bir 
te,kilat yapılacaktır. 

Camilerjn etrafı temiz 
tutulacak 

Evkaf müdürlüiü belediyeye 
bir tezkere göndererek seyyahla -
rm her zaman ziyaret ettikleri A
yuofya, Sultanahmet, Fatih gibi 
camilerin avlularının etraflarının 

pisliğinden alakadarların temizlik 
itlerine dikkat etmediklerinden 
tikayet etmittir. 
Bunun üzerine belediye dün bütün 
ıubelere ve temizli~ itlerine tah
riri bir emir vermit, bir daha teki
de lüzum kalmadan camilerin av• 
lu ve etraflarının temizliğine dik
kat edilmesini, akıi takdirde bu 
ite bakmıyanlarm tiddetle ceza
landınlacağını bildirmittir. 

Yabaucı lisanla reklim 

Beyoğlunda ve Galatada bazı 

dükkanların Üzerlerine F ranıızca 
reklamlar astıkları görülmüf, 
bunlar hakkında zabıt tutulduiu 

Çinliler 
Bizden ttttno almak 

Jstlyorlar 
Ticaret Odası ve lstanbulda 

toplanmakta olan tütün komisyo• 
nu Türk tütünlerine yeni müıte· 
ri bulmak için dünyanın dört bir 
tarafına bir çok mektuplar, sirkü
lerler ve reklamlar göndermitti. 

Odanın bu propagandası üze
rine bir çok memleketlerden nü
mune istenmeğe batlanmııtır. O
da bu nümuneleri muntazaman 
göndermektedir. 

Dün de gene Odanın reklam· 
ları neticesi olarak Çinden latan· 
bul Ticaret Odasına mühim bir 
mektup gelmittir. 

Bu mektubu gönderen müeaae
se Çine tüij.in ithal eden mühim 
sermayeli bir firmadır. Müessese 
dünyanın tamnmıt 8 .bankuım 
referans olarak gösterdikten son· 
ra Türkiyeden mühim miktarda 
tütün satın alacaiını bildirmek • 
te ve fiat istemektedir. Diğer ta· 
raftan gene bir Çin müeueseai de 
lktıaat vekaletine müracaat ede· 
rek Türk tütünü satın almak iste• 
diğini bildirmittir. 

Öğrendiğimize göre Çinlile:.
tütünü en ziyade Amerikadan 
ithal etmektedirler. Son sene zar• 
f ında Amerika da tütün mahsulü 
az olduğu için fiatlar yükselmiı
tir. Çine tütün ithal eden müeaae
ıeler de bunun üzerine memleke
timize müracaat etmittir. 

Nitekim Ticaret Odasına mü· 
racat eden müessese bunu açıkça 
bildin:- " " '! ve Amerikan tütün· 
lerinder.. ucuz olduiu takdirde 
tütün satın alacağını yazmakta· 
dir. Ticaret odası tetkikat şubesi 
bugün Amerikadaki tütün fiatla· 
rını tetkik edecek ve Çine kadar 
olan nakliye masraflarını da he· 
sap ederek bu müeaaeseye cevap 
yazacaktır. 

DarUllOnunda 
bir konferans 

Hukuku düvel müderrisi Ah -
met Reıit Bey tarafından dün 
sat 16 da Darülfünunda "lrakm 
mandadan kurtulması ve Akvam 
cemiyetine girmeai,, mevzulu bir 
konferanı verilmittir. 

lzmlr kunduracıları 
şlkAyel ediyorlar 
lzmir, 18 ( Hususi) - lzmir 

ayakkabıcılar birliği, iıtanbulda 
lastik kundura yapan fabrikala
rın ıiddetli rekabetinden çok 
zarar gördüklerini ileri sürerek 
alakadar makamlara şikayette 

bulundu. 

Tasarruf baltasının 
son gUnU nasıl geçti? 

Dün tetkik edildi, kazananlar 
bugün belli olacak 

lktısat ve tasarruf haf ta.sının 
dün son günü idi. Bu münasebet
le lstanbulun dört bir tarafında 
yerli malı satan müesseselcrd ~ 
çok fazla hareket görülüyordu. 

Bilhassa bir çok yerli müesse • 
seler büyük reklamlarla herketi 
fırsattan istifade etmeğe davet 
ediyor, bir çok ta el ilanları dağı· 

tıyorlardı. 
Milli iktısat ve tasarruf cemi • 

yeti İstanbul şubesi ise dün öğle
den sonra vitrin müsabakasına 
ittirak edenlerin vitrinlerini mua• 
yene edecekti. 

Bunun için yerli müesseseler • 
den ve tanınmıt zevattan mürek· 
kep 18 kişilik bir jüri heyeti se • 
çildi. 

Jüriheyeti öğleden sonra saat 
16 da Sanayi müdiriyetinde mil· 
li iktısat ve tasarruf cemiyeti İs
tanbul şubesi reisi Daniş Beyin 
riyasetinde içtima etmit ve der • 
hal faaliyete geçmittir. 

Evveli İstanbul tarafındaki vit 
rinler dolatılmıttır. Bilhassa vit· 
rin müsabakasına ittirak edenle • 
rin ekseriyeti Bahçekapı ve civa• 
rındaki mağazalar idi. Jori heye· 
ti bu vitrinleri iyiden iyiye tetkik 
ederek numaralarını vermitler ve 
bundan sonra Beyoğluna geçmiş -
lerdir. Daha sonra da Kadıköyü
ne giderek vitrinleri tetkik etmi~
lerdir. 

Jöri heyeti dün geç vakte kadar 
vitrin müsabakasına ittirak eden 
25 tacirin vitrinlerini birer birer 
tetkik ederek raporunu hazırla • 
mıtlardır .. 

Müsabakaya İftİrak edenler İ• 
çinde lstanbulda bir, Beyoğlunda 
bir, ve Kadıköyünden de bir vit• 
rin sahibine mükafat verilecektir. 

Mükafat kazananların isimleri 
bugün ilan edilecek, mükafatları 

tevzi edilecektir. 
İstanbul maarif müdüriyeti dt: 

tasaruf haftası münaaebetile bu .. 
gün İstanbul vilayeti hudutları da 
bilinde bulunan bütün ilk mek· 
teplerde tasarrufa ait bir tahrir 
müsabakası tertip etmiştir. Btt 
müsabakaya ilk mekteplerin üçün 
cü sınıfından itibaren dördüncü 
ve betinci sınıf talebeleri ittirak 
edeceklerdir. 

Maarif müdüriyeti müsabaka· 
ların muntazam bir tekilde yapıl• 
maaı için dün ilk tedrisat müfet• 
tişlerine ve ilk mektep müdürle- · 
rine bir emir vermiştir. 

Bu emre göre ilk tedrisat mü• 
fettişlerinden her zat kendi mın· 
takası dahilindeki mekte:-J 
muallimlerinden tnürekkep beş 
kitilik bir jüri heyeti seçecektir. 

==::::ıı:===========ı Bu heyet mekteplerde dola,a· 
gibi levhalarda indirilmittir. Lev- rak tahrir vazifelerinin yazılıtmı 
haları asanlardan para cezası alı- kontrol edecekler bundan sonra 

nacaktır.. vazifeleri toplıyarak birer birer 
Belediye memurlarına verilen okuyacaklardır. 

kömür pahalı ! Bu suretle tetkik neticesinde 
Belediye kooperatifince bir kö

mür tüccarı ile mukavele yapıl • 
mıttı.. Bu ticarethane belediye 
memurlanna taksitle ucuz kömür 
vermitti. 

Bazı memurlar belediyeye mü
racaat ederek aldıklan kömürün 
çoğunun tozdan ibaret olduğunu 

ve bu kömürün 6 kurut etmiyece
iini aöylemitlerdir. 

Bir kııım memurlar da hariçte 
kömürün okkasını bet kurup al
dıklarını aöylemitlerdir. 

ayrılacak en güzel tahrir vazife
leri maarif müdüriyetine gönde· 
rilecektir. 

Bütün mıntakalardan birinci 
derecede ayrılmı§ olan vazifeler 
maarif müdürü Haydar Beyin ri
yasetindeki ilk tedrisat müfettit
lerinden mürekkep heyet tarafm· 
dan tekrar tetkik edilecek ve birin~ 
ci ve ikinci derecede muvaffak 
olanları ayıracaktır. Bu vazife sa· 
hiplerine yerli malından çok gü
zel hediyeler verilecektir. 



Muharriri : Celil Nuri 
• lttıba. nakil, tercüme haklan mahfuzdur. 

Sarıklının fikri : 
. Memleketler fethedilmiyor ,ganimetler 

alınmıyor, maliye nazırı nereden 
para bu'sun ? 

Sultan Hamit devrinde h 
aki dah 

, er 
v t, a doğrusu vwl on iki 
b. al" ~· ay, 
ır m ı buhran olurdu H · 

b
. • azıne 

ıraz srkıtmca paditah k d. • 
1
• • , , en ı re· 

11 ıiı albnda bir "Kom· .. . . ısyonu a· 
lı,, nın teıkilini ferman ederdi. 
S~n zamanlarda, ekseriya, bu ko
mııyonlara ikinci reiılik eden ma· 
h~t. ve methur Arap izzetti. Bil· 
dığıniz izzet Holo ! 

ye batman batman Nemse altmla· 
n gönderirlerdi. 

Y akm zamana değin öyle delil 
miydi? Mısır hidivliği, her ıene, 
Oımanlı hazinesine, yanılmıyor • 
sam, 750 bin albn yatırırdı. Devlet 
ise bu parayı lnıiliz sarraflarına 
kartılık ıöstermiı, büyük ve uzun 
bir istikraz aktetmitti. 

Tam kurunu vusta kafuı ! 

• • • • 
Buna mukabil, ticaret, aan'at. 

batta ince ziraat, Osmanlı ülkele

liamlll-rlmlz · 
Halil Ethem Beyin "Camileri

miz,, isimli kıymetli bir eseri Ka· 
naat kütüphanesi tarafından ba· 
sılmı§tır. 103 resmi ve camiler 
bakında kıymetli malumatı tatı· 
yan bu eseri karilerimize tavıiye 
ederiz. 

ŞeyhDllslAm Pehat 
Sadettin Nüzhet Beyin "Şey· 

hüliılim Behat,, iıimli eseri Ka· 
naat kitaphanesi tarafından ba • 
ıılmıt ve satıta çıkarılmıttır. Be-
hatnin hayatmdan ve eserlerin • 
den bahseden bu eseri karilerimi
ze tavsiye ederiz. 

Kadıka~ 

Sllreyya Sineması 
Pazartesı ve Sa ı Günleri 

Fransızca bir film 

AR 1 AN 
Genç Rus Kızı 

G A 8 Y 11 O llL A Y 
V 1 C TOR FRANCEN 

uaktam MELEK Ye ELHAMRA 
P. evı min t"n güıel t m : 

MATA-HAR 
Şahes rıoi yaratan misi's ı vıldız ' ı.r : 

GBETA OABB 
RAMON NOVARR 

Bu fılmi görmemek hiç bir film ıtörmemiş olmakla müsavidir. 
Tamamen Franaıaca Sö:.rlUdUr. 

Dikkat Fıatlırda zam voktur • Bil,.tlcrınizi erke'lden alJınnız. 

BugOn yalnız matinelerde: Bir Millet UyanıJ 

F R A N Z L E H A R'm meşhur opereti 

Bekiirlığa V E D 
filmi sevimli ve hiss1 bir mevzua, ıttif bir musikiye malik bır şıbese 

Baı rollerde : Marta Eı~ert · Ernst Verebes · Rolf von G 

Bu Perşembe alcıamı AR TlSTlK Sinema11• 

TAK V iM 
Pazartesi Sah 

l 9 K. eveı 20 K. eveı 

Bu adamm para itlerine pek va· 
k~f olduğuna iman getirenlerde • 
~· Nud iman getirmeyim ki o de 
vırde kesesini en ziyade dolduran 
h~tti Sanca zade Ragıp pqad..; 
hıle daha zenıin olan tam k d". 

rinde, TÜrk olmıyanlara kalmıttı. ============ıı::====== 
20 Şaban 21 Şaban 

halde Türkten tüccar da yetife- GUn doAuşu 7,21 1,22 

[]i_=i>~_R__.ll 
ıDünkü M 

Huine bu Türk olmıyanlarm ver
gilerinden istifade ederdi. "d• en ı 

ıı ır. 
Ganimet! Tatlı feY. • • • Li.kin 

"Nasıl etmem bu mezhebe iman? Osmanlı devleti gibi ko.koca bir 
"Sen olurken nümune ve bürhan ! imparatorluğun fütuhat devri kı -

Evet! günün birinde gene mali- yamet gününe kadar ıürmez. Za -
yede bir kıyamet kopmUf. Bermu- ten hiç bir fatih l&ltanatmm tari
tat bir irade. Bir komiıyon. izzet hinde böyle yayılma çağlan tema· 

di edemez. Belki bir unn onunda 
J>&fa reis .••. Her daire bu komiı • he 
)'ona bir aza gönderecek. umum yete bir ıevteldik çöker. 

· Nitekim Osmanlılık devrinde böy· 
Azalar uzun boylu müna· le olmuftu. 

kaıalara, müzakerelere gin•mit -ı -"'S' O zaman saltanat ne yapb? Ya· 
er · • Her nezaretin murahhası 

aöz aöylemiı • • • Fakat &·eiı ni (fethi memalik), (mali gana· 
1ctlkbf . . . . .. im) sonuna gelince hazinenin, sa -
lra eblüt kı yalnız te1hülislim rayın israflanna yetiteeek ~· 

Pbmdm gelen anklı aza hiç 'Del'eden bulundu? Muharrem ka -
~clı etmiyor, IUIU)'or, hep din· rarnameıine kadar lıtanbulda 
lıyor. Sazan balığı gibi liikUtf du- Rum, Ermeni, Yahudi, tatlı ıu 
na bu efendinin hali izzet pap • frengi tefecilerden edilen borçlar; 
mn dikkat nazanm çeker. • Bir Muharrem kararnamesinden son· 
IÜD oaa: ra Avrupa mürabahacılarmdan 

- Efendi buretleri, der, her • aktedilen mühim iatikrazlarla 
kee fikrim töyledi; yalnm ais be • murafa kartı gelindi .•• 
nb det•li mGtalealarmızdan im- Zaman ne çab~ deiiıiyor? 
miayonumuzu müstefit etmediniz. Zihniyetin tebeddülünü bu nokta· 
Zatı llinise resen söz veriyorum •• dan takip edebiliriz. 
•~.efendim .. Arbk memleket fethetmek, ga· 

Haca efendi toparlanır. Sakalı- nimet almak, batti istikraz yap -
nr, bıyıfnu düzeltir. Ağzını açar: mak yok. Çok eski bir F ramız bat-

- Efendim de d · d ğişt. • •ekili millete hitaben •• naıibati 
N 

. , r, evır e ı. 'S'-

e. fethı ~emalik var, ne malı ga· •-.ütti: 
n_aım. Malıye vekili paşa hazretle· - Efendiler, çalqmak .... ikb· 
n ne yapsın? •da riayet etmek saretile zengin 

. Şu eözleri söyler tö7lema, me- olunuz! 
tiliat maralıbau efendi huretleri lıte, F l'&lllrz milleti bu iki saye-
111D"ma hitaben bir Mlim veri~ de belki dODJUUD en zengin mil· 
bçar, lider. leti haline ıeldi. Fransa börte ıer-

• • • vet peyda ederken sabık Osmanlı 
Ş hiki devleti milleti çahttmnaia ula yük';. •. ga~9!' namalidır; hl· gayret etmiyordu. 

-tL..... ıyeü ıfade eder. Bu 
..omaı7et tudur: Hazinen• Türkten banker var mıydı ? .. 
olmak için dwlet .e:.:-• Banker deiil, tüccar bile nadirdi. 
feth~eli, mal istilnam etınel~ Lki Rom•nm büyükleri gibi biz 
Yanı Yaridat için bqb çare JOk. de ticarete tenezzül etmezdik. Ti· 

Yavuz Sultan Selim, ICaııunt caret Vuilikinin, Haronaçinin, 
Sultan Süleyman ahitlerinde 7afl-~ Luiıtinin iti. • • • 
yanlann ruhlan bu hoca efendi • O 16nlerde Türkler için açık ve 
nin vucudünda uyanmq. uygun meslekler yalmz memuri • 

Gerçek! Bu iki yoldan batkuı yet, .-.,lik •• bahriyecilikti. 
yok mu? !~li Jahencılu JUi (ıayri 
Osmanlı ıiatemi bu usulü ihdas mli •ler) ikb1adipb inhiaar al· 

etmitti. Devlet galip ve muzaffer bu. abmtlanb. Çünkü biz çahf 
mak bibaiycriuk. T-.,et b. · -

iken, eskilerin tabiri vechüzere ._ • • aaua .. , .. ainMk tö:rle d 
mükemmel (doyum) lar olurdu. ~irgin iti 1&71iryordu. llnUD, 

Şarka, Garba, bilhaua AYJ'UP&- z • ı- :.am••ıar nalll deiitti? latan • 
akınlar olur, cihan kadar mal il · bal biraz ....._ olmak ._. 
tiinam edilirdi. Orduyu hümayün Anadolacla Ramdan, Lm.riden 
dönerken oraların etki hükümdar· tüccar delil, Rum, &meni kal
lan, esld beyleri memuriyetlerin· madı. Türk, esnaf obmya hqlacb. 
de ipka olunur ve onlar haraca Henüz tüccarlık payeaiai bulama
bajluurcb. H• Mne (0..ilu ill) clı. Ukia acele etmeJin& htik-

Gün , ıtışı 16,43 16,43 
cek. Sıbıb 11ım1Z1 6,4Ş 6.4tl 

Vakii bankerimiz yok. Ukin 0111 aamuı 1 ,ll l2.11 KaragttmrUk ıu 
1 .bank 

lktudl namazı l*.31 14.31 
yeri alar tqekkül etmedi Akş m nımaıı 16.43 16.ı3 Fenerle berabe 
desil. Ei:liden fimendiferciliğe Ya sı namaı.ı 18,22 18,22 

bile tenezzül etmiyorduk. O iti de ımsat 5.34 ' s.3• kaldılar 
Yılın geçen gllnlert 353 354 

yerli yabancılara hediye vermit· " talın . ıa 12 Karagümrük takımı ile 
tik. Şimdi ise bu makuleden bel· .. __________ _.,, L .. ı.. __ takımı dün Fener 

HAVA - Ye§llköy .Aakerl raaat mer- ~ 
ki örneklik bir tanesine hatları· kezinden verilen mal6mata g6n bugtlll ha- da karfdapmtlardır. H--·ıan~ 
mızda raat ıelmezsiniz • va buluUu cılacak Ye baııt Nuıur devam 

edecekUr. hiyette olan bu maç tah111° 
Osm•nh hazineeile Türk hazi· DOn en fazla ıacaklık 9, en az 4 derece 

nesinin farkı: ... •• tuyUd es. n2 mlllmetre ldL hilafına olarak 
Sabık hazine, tekrar edelim, ha- t?ay-ka pumo& olmadra ldlkO)' l(HavaaıbUI Fener bahçenin l - l e 

Radı o:la : kaim ·ı · ı · · raç ve istikraz paraıile dolmayı ............ ·-··- ası • netu:e enmııtır · 
sair varidata tercih eder bir hazi· tSTANBUL - 18 den 1us e kadar saz gümrüklüler bundan ÜÇ 

ne idi. ŞimclHri ise- milletin ticare- (V~ Riffl• ıl.friS .ffıF.tA~~ ıe lffdfLr or· de F enerbahçelilerle 2 -" ı 
t • • tf •• •ı d im;.. L • k..tra, 19,IO - 1,,4& e ~ ~il ı, Zltaa , 1&118.Yll 1 e O aa il- ders (Uerleml~ olanlara), if,4! en~,30 a bll *"•• lme'-•ı'•~ 
tiyor. kadar orkatra, 20.ao dan 21 e kadar Yeaarl 

Amil Bey, 21 den 22 ,.. kadaı' Hikmet Rl· 
Sultan Aziz ve ittihat Ye Te- a Hamm .. A.Jeko efendi, n den 22,ao • 

rakki devirleri iıtikrazlarm albn kadar Orkestra, Ajana ve Borsa haberlıerl, 

devridir. itiraf edelim ki ikinci Saat ayan. 

Abdülhamit iatikru akdetmekten -------------

hotlanmudı; o um•nm istikraz., VAKIT'ın AVUKA~ 
lan ittihat ve Terakki abiclinde 
akdedilenlenlen azdı. 

latikru nedir? O.manlı devle.
tine 20 kunq verirler. Dört, bet 
kunıtluk bir malı da 20 kuruta sa• 
tarlar. 20 kuruta Saray Ye hükG· 
met irtikip batw-ur. 40 kurutu da 
Paris bankerlerinin komisyonu • 
dur. Ve bunun üzerine dnlet 100 
kurut borçlanır. Millet te onu 99 
sene faizi ile birlikte öder, öder, 
ader ve ader ••• 

Bu para ne oulr? iptida fW'&ll 
mal6m olsun iri bunun bir mikta· 
rile Çıratan gibi saraylar kuru
hır. Geri kalanı bütçenin kapan· 
mak ıanmdan olmıyan açılma ai· 
~''"· Saray yapdır ve borç ödenir
ken. tabii, bir çok komiayonlar ih· 
san huyurular. Haulı, milletin bir 
aau müddetle öclecliii ( ••:ra ödi· 
yemediii) paralar ile ona bir 
m.'kt•p, bir haltlıne, bir yol, bir 
!İıu-,ndifer bile yapılmaz. 

Ouunb devleti hesap ilminin, 
kara ~ümlenin kara cahili idi. Hiç 
bir aptal, biç bir avanak, <>aman
lı hazine:ıi kadar aldanm••qb. 
Her bir maddeıi milyonlarla borç 
tefkil eder. ~ bir mukavelen&· 
meyi, Rumeli timendiferinin mül· 
tezimi Baron Hinch okutmadan 
Babıili3·e kabul ettirmitti. Tarih 
m,_ ki clünya kuruldu kurulalı 
ha Yahudi lc•dar btiyük dolanc lı· 
na ıelmemi!tir. 

Celil Nuri 
( Ya, .... , ............ ) 

lakı cıeftıD en iyı m mari1et• 
leriDdea biri ı iç sGve1ilik 

Ankanwla Kurtımlllf aalıalleebule Çlk· 

.... eobkta 8eylt kadnmı nlBde 8Jvrllll

aarlı Omlan lllaldfJeı 

Birinci sualinize cevap: 
Zorla ıüzellik olmaz. Babası • 

nm yanma aitmit, ıelmiyorsa 
ıelmek istemiyor, demektir. Yok· 
ıa babuınm onu cebren tutma. 
ıma imkln yoktur. Siz kudreti • 
nizce hir yer tutup buraya gel • 
ıin diye bir dava açınız. Bu gele
ceii için delil, mahkeme ıicillin· 
de onun ıelmediii görülsün. 
Çünkü günün birinde aleybiniH 
bir .de nafaka davuı a.Ç.r, illnen 
tebliıat yapılır. Gazünüze ilit • 
mez, hakimin hülanile her ay ha· 
linize pre meseli yirmi otuz li· 
radan nafaka itler, ve senelerce 
soma hepsini birden i8terler. Sa
W. ümidi yokla bofanma da•a· 
ıı açarak fenalıtı kökünden dü
zeltmek Ye bu acıbia da göğüı 
prmek münasip olabilir. 

ikinci nalinize cevap: 
Munia ve çalııkan v~ nizam ve 

intizam adamı olmak tartile hiz· 
de it bulmamak olmaz. Yol ame• 
leti, timendifer amelesi, liman a• 
melai, mtlrettip, bakkal çıralı, 
tekrar askerlik, toförlük, biletçi· 
lik •elhasıl iyi göriilen, Gcreti 
hakedilen her it bir tereftir. Bir 
kere az çok bir yere girilir. Bat· 
blanndan atalıya girilir Ye bq
kalarmdan fazla çalqılır, hu ta· 

retle bir yol açılmamak imkin· 
11sdır. 

Beis yok, &nJ&C&iım• da sa • 
... delildir. 

Vefa - Kumkapı gUretc' 
12 mUsabakenın yarı• 

ka-dılar 

Mıntaka güreı heyetinin 
ettiii ilk tetvik müsabak ... 
velki Cuma günü tecrü ' 

rqçiler aruında batlıu.u..ı-. 
müsabakaya, Vefa, Kum 
16, Haliçten 10, Anadol 
Betiktattan 3, Harbiy 
Maltepe Askeri lisesinden 
leli Askeri lisesinden 2 ki 
41 güretçi ittirak ebniftir. 
bıklann çokluğundan 

netice ancak iki gün evv 
edilmiıtir. Derece alan .. 
ıunlardır: . 
Kilo 

H 
H 
61 
61 

66 
66 
72 

72 
79 
79 

87 

87 

Hllaeytn Hallç Birinci, 

Seyit Ana&>lu ikinci, 

l'anılc Beflkt&t bb1-
Su&t Anadolu IJdDcl. 

M\ıatata Veta ~ 

23/12/ 932 Cuma poil 
da Şehzadebqında ı.etaft& 
tmıanında dairei maha 
bümüzün ıenelik kon~ 
caktır. Bilcümle ar 
yevmi mezkUrda teviflerİ: 
miyetle rica olunur. 

Bir odabqa 
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j!fenks konuştu! 1 

Maurice de Kobra'nın Son Romanı : 56 
T ürkçeye çeviren: fahamettln ~~vay 

Alba son sözlerini tamamlaya- istikbalde olacak hadiseler bir 
'llladı.. Kanapenin kenarındaki film gibi birdenbire gözünün ö • 
habğa kapanarak hıçkıra hıçkıra nünden geçti: Alba ile tekrar se -
'ilaınaia ba,ladı. Bütün vücudu vitmeğe başhyacaklardı. Arala -
l&radıyordu. Roberts onun yanına rmdaki münasebet, yarın, belki 
:~ı çöktü, Teselli etmek iıtenilen öbür gün herkes tarafından anlatı· 
ır Çocuğu oktar gibi onu kolları lacaktı. Nikolaon da hakikati an

~~.•nıa aldı, ellerini, omuzlarım lıyacaktı. Tam bu eanada film bu-
PU)'ordu. O mütemadiyen: }anıyordu, Robertıin kalbi dar bir 

N f b db h 1 k t çember içinde sıkılıyordu. !)·- e ecaat, ne e a hı . 
'Yordu... Albamn kapamıt olduiu kapı • 

J> Roberts sevgilisini kaldırdı .. ya doğru batını çevirdi. Gözleri, 
encerenin yanına kadar götürdü. gayri tabii bir tekilde büyümüş, 

Orad b b · · ı· - · iri ter tanelerı· do"kerek Nikolso -. . a era er gecenın ae11ız ıgı 

tçınde civardaki havuza dökülen 
'UYUn hafif zemzemesini, cırcır 
~eklerinin uzaktan gelen !ıesle
tıni d. l d'l ın e ı er ... 

Alba, Robertain boynuna sarı· 
1-.r~: 

- Hali beni ıevmit olaaydın 
~\l ~nzarayı ne kadar hisli, ti • 
1r)' 

ı, i'Üzel bulacaktım. 
I>ed· ı. 
Roberts: 
- Fakat ıeni hala sevdiğimi 

hilıniyor musun? 
- Hayır, hayır . ... Bu sözleri 

bana acıdığın için aöylüyonuıı, 
benim ne kadar azap çektiğimi 
tördüğün için merhamet hisaedi -
)onun. 

Alba sözlerini bitiremedi. Bi -
tibirlerine daha fazla yaklaşmış· 
lardı: 

- Seni daima seviyorum. 
- inanayım mı? 
- Deli gibi olduğumu görmü-

~01' ınusun? Kendi kendimden 
0~\tuYorum, kendi kendimle mü· 

cade/e ediyorum! 
- Beni eskisi gibi, ayni hırsla 

~rzu ediyor musun? 

- Bilıeu, sevgilim, dağlardaki 
Yalnızlığım eanaaında o hatıralar 
ll&ııl gözümün önünde canlanı • 
Yordu. Orada, mevkii müatah -
kemde, ıaaız gecelerde, yalnız ba
tıına otururken hayalin hep ya -
"-uda benimle beraber haşhaşa 

duruyor, bana hitap ediyordu. Be.,. 
lan vücudünün sıcaklığını bile 
hiaıeder gibi oluyor, sana temas 
e<fecek gibi elimi hayaline doğr~ 
'-ıatıyordum. 
Albanın kolları Robertain boy· 

~na dolanmıttı: 
- Demek, beni hala seviyor -

'~ıı; seni büsbütün kaybetmedim 
deınek? 

- Beni hiç bir zaman kaybet· 
~~din ki. . . • Ah, yalnız imkan 
C)ı .d. •a. 1 ı .... 

Alba, Robertsin düşüncesini 
'nladı; el ile ağzını kapadı: 
b· - Sus, bir ~ey söyleme, artık 

1tim icin kainat mevcut deg"'il-
d' -11'. Burada ıaaız bir adanın ma • 
t~r~ına 11ğınmı§ iki kazazede 
tıbiyiz. 

nun hayalini gördü: lnekbatı te • 
pesinde bulduğu halde idi. Du • 
daklarından kan sızıyordu, toz 
toprak içinde yaralı yatıyordu. Ni-

kolson, seaaiz bir yalvarma ile o • 
na kollarını uzatıyordu. Uzaktan 
bir ses duyuyormut gibi oldu, eli· 

ni ıakaima doğru ıötürdü. Gelen 
tes uzaktan değil, çok yakından 

vicdanından geliyordu: "Edi, hu
nu yapmll. . . Benim hayatımı 

kurtardın, kalbimi kanatma .. Sen 

benim kardetimıin, ıana yalvarı• 
yorum, ben ıeven zavallı bir insa· 
nım, azap çekiyorum. Bana acı, o
nu bana bırak!,, 

Roberta, kovalanan bir canavar 
gibi yerinden fırladı, garip bir 

korkunun tesiri altında tirtir titri· 
yerek gardırobunu açtı. Beyaz kra· 
vatını koparırcasına çözdü, parlak 

iskarpinlerini çıkardı. Yalnız bir 
arzusu vardı: Hemen kaçmak! .... 
Mihı·acenin otomobillerinden bi • 
rine atlıyarak derhal Bengamere 
gidip ilk trenle Bombaya hareket 
etmek! 

Orada ilk gidecek olan vapur .. 
da hatta kamara bulamazsa hile 
gövcrtc bileti alacaktı. 
Hazırlğını daha çabuk bitirmek 

için elektriği yaktı, perdeyi çekti. 
E lbiselerini çıkarmak üzere iken 

bahçede sesle1·, kahkahalar du -
yuldu. Nc~'eli erkek sesleri yakla

gıyordu. Kulak kabarttı. Bahçede
ki lcumlu yollarda ayak hıtırtıaı 

duyuluyordu. Pencereye doğru a· 
tılan kumlar, camları kamçıladı. 

Gecenin sessizliği içinde Stead'in 
kaim sesini duydu: 

- Halo ! . . . . Roberta.... Bir 
kadeh bol daha içmez misin? 
Baıka sesler de duyuluyordu: 

- Aç3Ana kapını canım! 

- Bu kadar erkenden yattın 

mı, Roberts? 
( Oeı·amt var J 

Tavuk hır11zlığı 

Veznecilerde Kurultay soka
ğında Certlile hanımın kapısı Ö· 

nündeki tavuklarını oradan ge
çen Ayşe ve Hatice isminde iki 
kadın tutmuşlar, torbalarına koy
muşlardır. Tavukların çalındığını 

kapıya doğru ilerledi, sürgüsü
"ii ıürdJ. Robertae doğru döne • 
.-,k Yandaki kapıyı gösterdi, ya 
~'!ça sordu: komşular görmüşler, feryada 

\ başlamışlardır. Hırsız kadınlar 
yakalanacaklarım anlayınca ta. 
vukları bırekarak kaçmıtlardır. 

-.. Buraıı neresi? 
-.. Yatak odam. 4•· 

d - Ben oraya giriyorum;· bir 
'-kika sonra da seni çağırırım. 

) kadın, küçücük bir kaplan 
• '"ruau çevikliğile uzaklath. 

• '\" . . . .. . 
)') arı aydınlık odada Roberts, 

'ı ~lmııtı. Dalgın bakııı ne 
d, h Pcyı, ne sarıldıkları yeri, ne 
~U •hçenin sakin güzelliğini gör
to~0tdu. Albanın "bir dakika 
~I~ leni . çaiırırım,, kelimeleri 

larında uğulduY.ordu. 

Küfretmiı 

Yeniköyde berber Yorginin 
oğlu 18 yaşında terzi çırağı Di
mitro dükkanda otururken sütçü 
Daniş çeri girmiı, sebepsiz ye· 

0

re küfretmiş, kapıyı kırmıştır. 
Dimitro buna kı:ımış, Daoişin 
dükkamna giderek camları kar
ıoı,tır. Dimitro bu sırada elin
den ve ba§ından yaralanmıştır. 

Pollıte: 

Bıçak altındaki koyu
nun feryadını 

duyunca •• 
Hasköyde et kaçakçısı Naza· 

ret ve karısı Nazla evlerinde 
kaçak koyun keserlerken kapmm 
önünden · geçen polis Tahsin 
efendi koyunun sesini işitmiş, 

&kapıyı çalarak kaçakçıyı merke
ze çağırmııtır. Nazaret ve karısı 
bu davete kızmışlar, memura ha
karet etmi~lerse de yakalanmış
lardır. 

Meyhanede kahramanlık 

Galatada Haytipaşa sokağın· 
da benzinci Ali Riıanm yanıoda 
çalışan sabıkalı iımail Taksimde 
Mişeli ıokağında Lukanın bira
hanesine gitmiş, koynundan bü
yük bir kama çıkararak masa 
üzerine saplamııbr. İsmail bunun
la da kanaat etmiyerek meylaa· 
neciyi yanına çağırmış, bağıra, 
bağıra: 

- Sana balta olan polis, ko
mieer kim olursa bana haber 
ver, akla karayı seçtireyim de
mittir. Meyhaneci susmasını ıöy
Jemiııe de iımail iti azıtmıf, bir 
köşede oturan ikinci ıube 
'UçiincU komiaerlerin den Refet 
ve ÜıkUdar merkezi memurla· 
rından Ihsan efendilere dönerek: 

- Siz de ıöıde polisainiz. 
Kendinize g<Svenebiliyorsanız ge· 
Jin de elimden kamayı ahn de
miş ve kUfür etmiştir. Bunun 
üzerine memurlar yerlerinden 
kalkarak ismaili yakalamı,lar, 
Beyoğlu merkezine teslim etmiş· 
!erdir. 

Sarhoşluk 

Sirkecide irmir oteli hizmetçisi 
Ali son derece sarhot olduğu halde 
Hüdavendigar caddesinde ibsan 
efendinin kahvesine girmiş, cam
ları kırmıf, bağırıp çağırma2'a 
ve umumun istirahatini selbet
mi2tir. Ali elinden ve yüzünden 

yaralanmıştır. 

Otomobil kazaaı 
Emekyemez mahallesinde Yamık 

kapı sokağında oturan şarapçı 
Miıonun kııı Klaraya Şişhane 

yokuıunda 2038 numaralı oto
mobil çarpmış, bacaklarından 
yaralamıştır. Şoför Recep yaka· 
lanmıştır. 

Yaralamıı 

Meşrutiyet caddesinde Ayaz· 
ma sokağında oturan boya tüc
carı Mehmet Salih Ef. Şişlide 

Halasl<Ar Gazi caddesinden ge· 
çerken önüne Ahmet Ziya is
minde birisi çıkmış, bıçakla Sa
lih Ef. yi sol kaşı llzerinden ya
ralamıştır. 

Şapkacı dükkanında 

taksimde Asaf bey aparh· 
manında oturan Madam Mersi
neye ait şapkacı dükkanının 

atelyesinde benzin lambası tu
tuşmuş, yangm çıkmı ştı. Şapkacı 
kadın yangının kendisi meşgul
ken kazara çıktığını iddia et

mişti. Polis tarafından yapılan 
tahkikatta yangında lcast oldu
ğu anlaşılmış, faPkac ı kadın ya· 
kalanmışt ır. 

HırHzhk 

Büyük ada ela Nizam caddesin· 
de oturan Efe ı,ade Mehmet bey 
zabıtaya müracaatla Tophanede 
Karabaş mahallesindeki deposu
nun kilidine anahtar uydurularak 
300 kiloluk iki fıçı kimyevi to-

• zunun aşmlarak satıldığından 

şikayet etmiştir. Şüphe üzerine 
Hasan efendi isminde birisi hak
kında tahkikata baılanmııtır. 

/ İşliyen 
Milli Roman -41-

Kartta iki üç satır yazı var. 
Eylül nihayetinde burada bulu
nacağını ve bana iyi haberler 
getireceğini l>ildiriyor. Kar tı 
alınca scv:ncimden kabıma sı

ğamadım, şirketlen de biraz er
ken çıktım, bir iki bira içmek 
için bir gazinoya gittim. Etra· 
fımla hiç alakadar değild im. 
Artık burada yaşıyan ruhum de
ğil, yalnız cismim. 

Tahmin ediyorum ki bir ay 

sonra hareket edebilirim. Dok
tor Vudun gelmesini bekliyemi· 
yorum. 

16 Evlül 
Bugün şirkette, bir memurun 

masa üzerinde bıraktığı yerli 
gazetelerden birine göz gezdirİ· 
yordum. " Yeni muallimlerimiz,, 
diye bir serlevha gözllme ilişti. 
Bu sene kız muallim mektebin-
den çıkan hanımların nerelere 
tayin edildiklerini yaııyordu, he-

• yecanla göz gezdirdim; Ayşe 
Cemil hanımın burada kaldıgmı 
okuyunca bilmem neden pek 
ıevindim. Babasının adı da Ce
milmif. 

Ben bu maceradan Amerika
ya daha tatlı hahralar götUrmek 
istiyorum. Vakit te hayli daraldı. 
Fakat tesadüf bir taraftan bana 
yardım ediyor; Ayşenin burada 
kalması tesadUfiln bu işte benim 
lehime hareket ettiğini gösteri· 
yor. 

Bizim nazlı sevgiliye rasgel
mek te o kadar güç ki... Ama 
bundan sonra burada tayin edil-
diği mektebin de adını öğrenir 
ve tesadüf etmek çarelerine baş 
vururum. 

:ıs evlill 
Bu gece gene pek sıkıntılıyım. 

Saat bir olduğu halde hali uyu
yamadım. Bu b6yle giderse has · 
talanacağımdan korkuyorum. Ah 
bir kere Doktor V ud gelse ! Bü
tün ümidim onda. 

Bugünlerde evde de neşesiz
lik var. Kalp ağrıları büyiik ba
bamı rahatsız etmiye başladı. 
Annemse kendi havasında. 

Bu sıkıntılar üstüne Ayşe me· 
selesi de beni ayııca rahatsaz 
ediyor. Akal erdiremediğim bir 
inatla ~u kız mütemadiyen ak
lıma geliyor. Geçen gün Fethi 
anlatıyordu; onun yanında bir 
gün benden bahsedilmiş. Ayşe 

farkedilecek kadar kızarmış, si
nirlenir görünmüş. 

Anlaşılıyor ki onun gönlü de 
benim hakkımda söz söylemiye 
başlamış. Bir alika batlangıcm
da bu çekingenlikleri tabii bu
lu yorum. Fak at işin bir an ev· 
vel halledil~bilmcs i için benim 
tarafımdan biraz cesaret ve cür
et gösterilmesi lazım. 

Binaenaleyh , gayret Turan 1 
Mektepler de açılıyor. 

_.....___ .... _ - .. 
3 te:rinirvvel 

Bu sabah direktör beni o da
sına çağırttı; kendısi telefon ba-
şındaydı . Benim içeri girdiğimi 
görerek: 

- Mister Turan, Doktor Vud 
sizin!e görüşmek istiyor. 

dedi. Hir an için şaşırdım, alık 
alık etrafıma bıkıp Doktor Vu· 
dun nerede olduğunu keşfe ça· 
lışbm. Yoksa direktör benimle 
alay mı edi} ordu ? O benim bu 
halimi görünce gülmiye başladı : 

- Geliniz, gelini1; Doktor 
V ud teletonda. 

dedi. 
Telefonu müdürün elinden ka

par gibi aldım. O kadar 1 heye
canlıydım ki kulaklarım uğuldu· 

Yara 1 

Yazan: Necmettin Halil 
yor; söylenen şeyleri anlamıyor. 
\le Doktor Vudu her söylediği 
:şeyi iki defa tekrarlamağa mec· 
bur ediyordum. Nihayet : 

- Ko'ece gel de görüşelim. 
Dedi. 
Elimdeki i şin bitmesini güç 

bekledim ve bitir ir bitirmez Ka
lece koştum. 

En uzun hasretliler benim 
doktor Vuda atıldığım tehalükle 
birbirini karşılıyamazcb. 

iyi adamın ilk sözü : 
- Tebrik ederim Turan. 
Oldu. Bu cümle bana herşeyi 

anlattı, sıkılmasam doktor Yu· 
dun boynuna sarılacaktım. O da 
benim bu sevincimden keyifle
niyordu. Nihayet anlattı: Bana, 
tahsil ve yemek, yatak masraf
larımı karşılıyacak bir ''feloşip., 
temin etmiş. Kolombiya darül
fünunüna gidecekmişim. Yalnız 
tahsilim ikinci sömeıtr baıında, 
yoıni kAnunusanide baılıyacak
mış. Demek ki kanunuevvelde 
buradan hareket edebileceğim. 

Nihayet iki ayım Yar. 
Sevincimden uçuyordum. Dok

tor Vud: 
- Alelusul bir kontorato tan• 

zim etmemiz lazım. 
Dedi. Ben hiçbir şey düıüne

cek halde değildim. 
- Hayhay doktor Vnd; ne 

zaman ve nasıl isterseniz. 
Dedim. Doktor Vud bana ıe· 

raiti söyledi: Tahsilim üç aene 
sürecekmiş. Mektep ve geçinme 
masraflarıma mukabil bana se• 
nede bin dolar verilecekmif; yol 
masrafı tabii ayrı. Kolombiya 
darlilfUnununun sosyoloji ve bu
nunla alakadar bazı ilibiyat 
derslerini takip edecekmişim. 
Mezun olduktan sonra Amerika
da çalışırsam iki yüz, buraya 
gelirsem yüz dolar maaf alacak
mışım. Eğer • farzı muhal ola
rak - konturatı feshetmek ister
sem, hangi ayda olursa olsun, o 
senenin veya geçmiş senelerin 
masrafını birden ödemiye mec
burmuşum. 

O kada~ heyecanlıydım ki : 
- Aman Doktor Vud, hepıi 

güzel, yalnız bu konturah da bir 
an evvel yapalım ki kalbim ra
hat etsin. 

diye rica ettim. O gülerek: 
- Canım acelesi yok, dedi; 

daha vaktimiz var. Fakat ma· 
dem ki bundan memnun olacak
sın, ben yarın yahut öbür gün 
tanzim ettirir ve imzalamak için 
seni tekrar çağırmm. Sana ve• 
rilecek olan bu bin dolar ancak 
kafi gelir. Uslu ve muktesit ola· 
cağından emınam. Orada bir 
(Y. M. C . A) kulübünde oturur
san masrafın çok az olur. 

Bunun için de doktor Vudun 
ay rıca tavassutunu rica ettim. 

- Tabii, kolay, dedi. Bir 
mektup ynzar, sen hareket et
meden evvel bunu da temin 
ederim. 
Ayrılırken doktor Vuda te· 

ş ekkür etmek için kelime bula
mıyordum. 

Eve c' ö u düğüm zaman vakit 
h aylı gecikmişti. Fa kat mutadın 
hilafına ço ~< neşeli olduğumu 

gördükleri için ney~ geç kaldı
ğımı sormadı lar bile. 

Artık oh, ciğerlerimin bütün 
genişliğile oh diyorum. Bu şe
hirde, bu cehennemde ancak iki 
aylık m·aafirim. Ondan sonra 
cennet, saadet ve muvaffakıyet. 

( lJeı·a11u var), 



Bir dava ve hakim 
Lehiıtanda ıon günlerde gü .. 

Iünç bir muhakeme cereyan et· 
miştir. İki köylü ellerinde bir 
ıemsiye olduğu halde mahkeme • 
ye bel4 vurmuıJar. Biri hakime 
anlatmı§: 

- Efendim. bu şemsiyeyi hen 
kahvede bırakmı.f tım, kahveci 
bulmuş. Bana teslim etti. Ha.lbu
k i bu mösyö de §emaiyenin ken
d isi~e ait olduğunu iddia ediyor. 

Oteki de ayni iddiada: 
- Efendim, şemsiye benim. 

Ben kahvede unutmu,tum. 
Hakim meseleyi iyice tetkik 

edebilmek, şahitler celbetmek i . 
çin muhakemeyi başka güne te· 
bir etmi~. Fakat akıam üıtü tam 
mahk~meden çıkacağı sırada yağ 
mur. yağdığını görünce mahke
meye bırakılan bu münazaalı 
Ş~msiyeyi almıf. Evine gitme
. den evvel bir kahveye uğramış, 
~ . hveden çıkarken şemsiyenin 
·yerinde yeller estiğini görünce 
P,ek ınüteessir oJmu,. Fakat ya • 
prlacak ba ka bir iş olmadığı icin 
gidip hemen bir 1emiiye satın 
almış. Mahkemeye getirmiş. iki 
davacının muhakemesi günü cel • 
bed'len §ahitler kendilerine gös· 
terilen bu Jemaiye ile iki köylü· 
nün alakaar olmadığını söyleyin· 
ce hakim ikisini de cezayı nakli
ye mahkum etmi§. 

Horoz ötünce •• 
Eski bir Fransız darbımeseli 

vardır: "Horoz ötünce bir yalan 
•söylenir.,, . 

·ı ,B~u At\l.ılan beye zevcesi tu 
suali sorar: 

- Öyleyıe horozlar neden sa· 
hah karanlığında öterler? 

- Gazeteler o ıırada ba.aılır 
da ondan ... 

- Olur ıtey detll , aeftlft 
ooıanın boru ne kadar uzadt! 

- Evet, ıtimdi de ben onun 
eski elbiselerini giyiyorum. 

ıu:=uı:;ımım ,..... .... mı ı "Pmsut 

On ar. da öldüler 
Muallim bey derste talebesine 

jimnastiğin faydalarını anlatıyor

du: 

Sıhhatiniz için jimnastik· 

ten iyi bir ıey yoktur. Jimnastik 

insanın kuvvetini arttırır, haya • 

tını uzatır. 

Talebeden birisi sordu: 

- Evet muallim bey ama bi· 

zim ecdadımız jimnastik ne ol • 

duğunu bilmezlerdi ki ! .. 
_ Bilmezlerdi, itle onun için 

he_pai ölmüılerdi ya .• 

VAKl1 

sonra ... 

- t:ugOn kendimi ne kadar fena his•edlyorum yarabbi r.. Bey beni lyileşmış görürse 
isted•klerlml getirir mi hic ? 

Hatunun ölümü 
ihtiyar bir köylünün karısı 

ha.atalanmıf. Köylü doktor filan 
bilmediği için hemen köy ilaçla
rına batvurmuf, fakat karısının 

iyileşmediğini görünce köyden 

geçen bir hekime ha vurmuş: 

- Doktor efendi, bizim kan 

hasta yatıyor. ilaç ettim, para et

medi. Ama elimde avucumda 

şimdi beı para yok ki sana vere

yim. Gel hele bir gör. Eğer sayen

de karı iyi olursa da ölürse de 

gelecek aya paranı veririm. 

Doktor köylüye acıyarak gi • 
dip karısını muayene etmiş, bir 
ilaç vermiş, fakat ilaç yapılınca -

ya kadar kadıncağız dünyaya 
gözlerini yummuş. Bir müddet 

sonra gene ayni köyden gec:fm 
dohtor ihtiyar köylüye başvui·a
rak muayene parasını isLyince 
köylü: 

- Peki hekim efendi, demiş. 
Ben sözümde durrnıya hc:-zı qm, 
Ama sana bir sualim var: Bizim 
hatun senin sayende mi öldü? 

- Yok ne münasebet? Ecel 

Her tarafta yerli malın kıyme· 
tini, sağlamlığını, zarafetini gös· 

teren ilanlar görüyoruz. Bu me • 

yanda ağızdan ağıza ilan yapan 

tacirlerin çenesi bütün neşriyata. 

tabelalara, afişlere faik gc;>rünü
yor. 

Dün Mahmutpaıadan geçer· 

ken bir işportacı bağırıyordu: 

- Hanımefendi, hanımefen • 

di ! .. Şu kumaşların zarafetine ha· 

kın, şu ipeklilerin renklerine dık

kat buyurun, hepsi yerlidir. Ya 

mendillerimiz, mendillerimiz o 

kadar yumuşaktır ki burnunu

zu sildiğiniz zaman parmakları· 

nıza siliyorsunuz sanırsınız. 
U 11Riüiülı111111iiı&#l4&1illllllllllliiiiKIDWDiAiüüiüüüilliiitlUWitmütlD 

bu ... 
- Pek ala, senin sayende iyi 

oldu mu? 

- Hayır, maalesef .. 

- Öyleyse benden ne diye pa-

ra istiyorsun? Ben sann senin sa

yende iyi olursa da, ölüne de 

borcumu ödiyeceğim dememiş 
miydim ? .. 

Çalınan mendiller 
Haydar efendi dairede bir 

mendilinin çalındığından şikayet 
ediyor, bağırıp çağırıyordu. Mü
dür bey karfıki masadan seslen· 
di: 

Haydar efendi çalınan 

mendilini tanır mısın? 

- Elbet tanırım, düz beyaz 
bir mendildi. 

- Allah, allah .. Düz beyaz 
mendil bir tane değil ya, işte ben 
de de düz beyaz bir mendil var. 

- Bunda şaşılacak bir şey 

yok ki .. Zaten benim iki mendi • 
lim çalınmı~tı. 

Profesör 
Yol dan bir kolunda içi dolu, ko· 

ca bir cüzdan, diğer kolunda kalın 
kallavi bir baston olduğu halde 
vakur, ağır haılı, melon şapkalı 
bir zat geçiyordu. Birisi ötekine 
dedi ki: 

- Şu zatı tanırım, profesördür. 

- Ne profesör mü? Darülfü-
nunda müderris mi? 

- Hayır, Beyoğlunda bir "Y o
yo,, dershanesi açtı. 

- Aman abahat, daha 9!rlnmedim, sakın 
Beyi içeri alma ... - $imdi hazır1m söyle buyursun •• 

BirÇinli ve piyan. 
Methur Çin mandarenlerı 

den birisi piyano hakkında 
mütaleaları yazmış ve bir Çin g 
zetesinde neşretmiştir: 

"Garplı milletler evlerinde 
salonlarının bir köşesinde gar 
bir hayvanı beslemek itiyadınd 
dırlar. Bu hayvanın dört aY 
vardır. Bazan da üç ayaklısı d 
mıya batlamıştır. Ne vakit iti 
nirse bu hayvan öttürülebiJir. 
le alıştırılmıştır. Bazan erkekl 
en ziyade kadınlar - hatta ç 
cuklar bile - önüne oturunca 
hayvanın öttüğü görülür. Yalıt 
dişlerine arasıra dokunmak, kıl 
ruğuna basmak İcap eder. S 
kuş sesinden daha kuvvetlidir, . 
ma o kadar ahenktar değild1 

Dişleri pek dehtetli ve pek 
olduğu halde kimseyi ısırdığı 
rü)memiştir. Hatta kaçmadığı ~ 
bu hayvanı bağlamıya da ihti 
yoktur . ., 

Kadın düşmanı 
Viyanalı bir iht iyar bekar 

çenlerde ölmüştür. Bu adam 
dın düşmanlığı ile meşhurdu. 
evlenmemiş, hiçbir kadına 

sürmemi~ti. Hatta bir kadı 
tramvayda bile yan yana otu 
ya tahammülü yoktu. Ölürken 
mndakilere şunu vasiyet etti: 

- Sakın beni bir kadın fil 

zarının yanına gömmeyiniz. t 
ğer ben gömüldükten sonra Y 
mmda bot bir yer kalırsa or• 
bir kadının gömülmesine mi~ 
mak için mezarcıya fazla P" 
veriniz c:I~ benden aonra ple 

ilk erkeği oraya gömsün. 

Nemlka, aen benden b 
ya• bl1yUksUn dire bab• 
evlenmemize razı olmı,,or• 

- öı1leyae , be• sene d• 
bekleri z . 

Bir lôtuf 
Halit bey kayın valdesile 

beri almıya çıkmıştı. Yolda 
dostlarından Şükrüye rasgel 
Şükrü hanımefendinin elini 
tükten sonra onun koluna git 
Beraber yurumıye başladı! 
Mahmutpaşada Şükrü han 
fendiye bir kumaş gösteri1" 
nasılsa ayağı kayarak çu 
düşmesine mani olamadı. lhti 
kadın çukurdan çıkmıya uğr 
ken Halit, Şükrünün kulağııı' 
ğildi: 

- LUtfuna teşekkür 
birader. 

Et ka dırmak ~ 
Mahkemede hakim ihtiyar 

dına son suali sordu: J, 
- Demek kocanın ~ana el 

dırmuında&. şikayetci misin'! İ 
- Hayır, efendim, anlataıı11 f 

mı? El kaldırmasından değiL 
dirmesinden şikayetçiyim. 
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munasebefile ~ır cezad~ yeni bir muhakeme = -
" - ftUihihm-•WWhi ·-=••n•HilU ............................. . 

Tasarruf haftası 
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\lece yarısı vurulan şoförü Milli Müd~f aa vekili Zekii Bey_ 
öldüren kim? bir konferans verdi 

~dırgada bir kavga-Kaçan ve kovalıyan-
1Ah sesleri-Komiser MUclp Heyle bekçi

iki tllrltt ifade veren şahit ! 

ihtiyac~mızın, hiç o'mazsa belli başlılarını memleketimiz 
de kendimiz temin edeceğiz. Artık haraç vermiyeceğiz 

,~bul ağır ceza mahkemesi, Dosyadaki kağıtlarda yazılı 0 • Ankara, 18 (A. A.) -Tasarruf 
oıleden sonra yeni bir muha- lan şeyler, gözden geçiril~i .. Son- haftası dolayiıile Milli müdafaa 
eye başladı: Bu sene, üç A · ra bekçi tekrar sorgu karşısında vekili Zekai Beyeef endi bu aktam 

lf 1 ~ecesi, Kadırgada Tatçılar- kaldı: radyoda §U konferansı vermittir: 
alıt Efendinin kahvesi önün- - Sen cevap ver bakalım, vak- Muhterem dinleyicilerim; ge-

~tul:ın joför Nuri Efendi .... Ö· 'a nasıl oldu?· çen sene gene bu vakit milll ta· 
. u ... Komiser Mücip Beyle -Vekilim yok, amma... Peki saruf ve iktısat cemiyetinin böyle 

~ Çı Adil ~ğa ... Bu ölümden do- söyliyeyim ... Ben, iki el silah at· bir tasarruf haftasında verdiğim 
1 llluh ... k d'l ı D tım. Kacan sahsı korkutmak ii ... eme e ı en er.. avaya ~ • bir konferansta küçük taıarrufla-
te: toför Nuri Efendi, o gece bi· maksadile.. rın ne büyük bir kudret yaratabi· 

~~k·ıçrni,, Hüseyin Efendi ismin- - Sen silah attıktan sonra ka· leceğini Fransadan da misallar 
d0 ... 

1 
akrabJ.silc birlikte kahvey~ çan şahıs yere düştü mü?· getirerek izaha çalışmıştım, bir 

~~rıt ielmi§, kahvenin önünde - Görmedim! iki milyon lira iken şen günlerde 
teldiği bir kaç kişi arasında - Peki, Mücip Bey orada mı i- 28 milyon Türk lirasını bulan 

,;:arı Dik!'an Efendiye "ver a- di? • milli bankalarımız nezdindeki 
;rrı..' de !U sıgararnı yakayım!,, - Onu da görmedim! • milli tasarruf 

e..,,.~· Ondan "bende ateş yok!,, -Mücip Beyi ne zaman gör· d ı k d 
mevduatnıda bu 

'"IJ mevzu a ça ı!manın ne a ar 
112• almış. Kızmıf, bir tokat dün?· müsmir ve parlak neticeler ver· 

r.ı.trtıu,, Dikran Efendi de ona bir -Vak'adan yirmi dakika sonra mesi müsait olduğunu sarahate:. 
·~t t k d ~· a mı§ .• Yumru yumruğa merkez e... göstermektedir. Şüphesiz Gazi 
~•tler, Nuri Efendi, hu aralık Bir ~ahide göre •• Türkiyesinin cümhuriyet feyzile 
''Ya başlıyan k:ıvga ettiği a· Şahitler?. Bunlardan yalnız Hü- yaptığı milli tasarruf bundan iba· 

'.
lmv~lamış. Derken düdük l · · O il d 1 • _ ıeyin Efendi ge mıştı.. gece şo- ret değildir. Mi i müca e eyı ta• 

ı, bagrı!lma, iki el silah,. l :s- för Nuri Efendinin yanında bu u· kip eden seneler zarfında bugüne 
Vuran kimdir ? nan akrabası .. Nuri Efendi, buza- kadar melekette vücuda getirilen 

~tticede Nuri Efendi vuruluyor tın ağabeyisinin üvey oğlu imi,.. umran ve terakki eserleri hep mil 
e ··ı 
• 0 iiyor. Simdi mahkemede Mü- Hüseyin Efendi, o gece Nuri E- li tasarurf sayesindedir. Hiç bir 
h~ 8eyle Adil nğa, bu işten dola- fendi ile yanyana kahveye doğru memlekete borçlanmaksızm ya· 
~uhakeme edilirken, aı-astırılı- yürüdüklerini, Nuri Efendinin pılan bu işler dişten artırılarak 

or. N · Ef d. · k: i~ urı en ıyı vuran ım?. kahvenin önünde duranlardan bi· vücut bulmuştur. 
ttl~ afan ;-o.lmz bekçi mi, yoksa risinden sıgarasını yakmak üzere Bu baliği muhakkak bir milyar 
~·'~ı- de kurşun sıkmış mıdır? kibrit istediğini, onun vermediğini Türk lirasını da geçecek derece· 

2

1
r-1nci komiser MUcip Bey, vak ve bundan kavga çıktığını, ikisi - dedir. Milli mücadelede işgal al
~ntal\lJ\Qa Kumkapı merkezin- nin Y,umruk yumruğa geldiklerini tında düşman tahribatına maruz 
ını;.. s· . . .. .. 
~ -ı.. ım Emınonu meı·ke- anlattı, devam etti: kalan garp vil8:yetlerimizin ve 
't e: .. O sorguya çekilince, şun- - O adam kaçtı. Nuri arkasın- Trakyanm yeniden imarı için şe-
ı &Gyfo<l!: -..._ 8 . dan ko!lU .. Sonra birdenbire Nu- birlerin ve köylerin adeta yeniden 
~ e~ı~\ bu .v~!~'~ ile bir ala- ri eeriye döndü. Peşinden bekçi tesisi derecesinde vücude getiri
~ Yol.tur .. Hıc sılah atmadım.. geliyordu .. Nuri, artık ba~mı kur· len hususi emakin İn!aatı milli ta· 
tece vazife d;layisile devre çık tarmak için eve kapaiı atmak le· aarruf mahsulüdür. 
~1bı .• Kadirgada bir kahveniu l taşıncla idi.. Halbuki bekçi iki bu· Ankara, İstanbul ve diğer Tür
\ !irmi dördü beş geçtiği hal· I çuk adım kala, ona arkasından kiye şehirlerinin imarı etrafında 
~ 'hili. açık bulunduğunu bekçi 1 kurşun sıktı .. Sa~ taraftan .. Sol ta· masruf faaliyetin nakdi baliği ge

et ve Mustafaya ihtar ettim .. ! raftan, bir buçuk adım gerisinden ne hususi ve resmi bütçderinin 
!'t'~tada merkezden polblerin de polis elbiseli birisi ateş etti. tasarrufu ile temin olurımuıtur. 
~ını gördüm.. ikinci komiser - O, polis elbiseli birisi bura· inşa ve iıtimli.k edilen dev-
~ ı Beyle kar~ılattım .. Derken da maznun mevkiinde bulunan şu let demiryollan için devlet mües-

ıesleri işitildi... Kurıunları zat mıdır?. sesatı ve devairi için, fabrikaları 
~tabanca, benim ki değil, - Belki evet, belki hayır!.. için tahsis edilen paralarla milli 
~~, Adilinkidir. Bekçi, kendisini - Bu nasıl söz? . bankalaı-da ve devlete ait banka-
~ faa sadedinde kur4un ııktı- - Toınıyamam .. O mudur, de· larımızda vatandatların ve dev-
~ 'aklamıyor. Ölen Nuri, sar- ğil midir?. Bir ıey diyemem!.. lelin yarattığı ıermayeler bu kabil 
~ \&t, koıuyormuı . Bekçi - Öyle amma, sen, istintak da- dendir. Kezalik memleket ihti· 

\ !,. demif .. Nuri, kama ile bek· iresinde "komiser Mücip Bey de ~-============== 
~hücum etmi§ ve bu esnada bir el !ilah attı,, demitıin?. Açık· di: 

~ıııu,. Bekçi, hastahane kapı· ça böyle söylemitain !.. - Ben, vazifem dolayisile silah 
' •ilahım teılim etti. Vak'a - I<at'i diyemem!.. attım .. üç defa "dur!,, emrime it· 
it de de bir bıçak bulundu.. Hüseyin Efendi, Nuri Erendi· a.ı etmiyen adam, hırsız mıdır, ca· 
~ ~.llliıerden sonra bekçi nin elinde kı-.ına bulunduğu da sus mudur, katil midir?. Ne bilir-

~~ıa Aziz Bey, bekçi Adil ağa- doğru olmadığını ilave etti. dim! Etraftan düdük sesleri .. 
....._ t'du: Bazi ııoktalar etrafında Şahit Hüseyin Efendiye düdük 
....._Sen nediyecekain?. Mücip Bey, ayağa kalktı: çalınıp çalınmadığı soruldu.. Şu 

\h 8~Yim, ben Kumkapıda - Ben, vak'a gecesi sivil gezi- ~evap alındı: 
~.'~ çavu§ mahallesi bekçit:i· yordum .. Bekçi, polis elbiseli biri- - Hayır! .. 
~~! 1kal'a. adamım. Hakkımı sinden bahsediyor. Bu da benim - Orası aydınlık mı idi?. ,,lr\, :.Uijd&faa edemiyeceğim .. vaziyetime uymuyor!.. - Tamamile .. Çünkü Halidin 

....._. •l•bll11 b!r vekil aTlyorum.. Müddeiumumi Ahmet Muhlis kahvesi daha açıktı .. Bol aydınlık 

....._ ~~·. n:Larl oldu?. Bey sordurdu: vardı etrafta ... 
, V -.~unun. Bir !e}' diyemem. - Vazife esnasında imişler . . . Başka şahitler ... Bunlar, çağırıl· 'r. ~lcilin 'jCe)se de sen ayrıca 1 Resmi giyinmit olmaları icap et· mak ü:zere muhakeme, beş Şubat 
, Ve~eksin .• Söyle! mez miydi? pazar günü on üç buçuğa bırakıl-
,. ekilim gelmeyince, ifade - Sivil gezmeğe müsaademiz dı •.. 
~~eğim! vardır .. Civarda bazı hırsızlıklar 
~ -., ?1•n sorguya çekilmesine oluyordu, ki bunları kolayca mey· 
~idi .. Ölenin annesi terzi dana çıkarabilmek için, sivil do -
\' fe~dinin karısı Saffet H., ]aşmak faydalı oluyordu. icabın· 

-..... s;erınde idi. Ona soruldu .. da vazife esnasında da sivil giyi· 
~ ~-ne diyect!kıin, ne istiye· nebiliriz. 
a.' jL~nn?. - Kendisinin o gece sivil oldu-
~~ diyeceğim, istiyece- ğunu nasıl ispat edecek?. 
~ lfangiıi bu itin faili ise, - Şahitler var .. Bekçiler, po • 

~"' J>ençeıin'! diitıiin, cezası· liıler ... 
~I.. Bekçi Adil ağa, gene ıöz söyle-

Asker elbisesi 
satmaktakı beraet 
İstanbul ağır ceza mahkemesi, 

asker elbisesi satmakla maznun 
elbiıeci Atıf, Leon, Nazif, Zekeri
ya, Artin. hak Efendilerin muha
kemesini bitirmiştir. 

Müddeiumumi beraetlerini is
temif, mahkemede haklarında be
lraet kararı vermittir. 

yacını temin etmek gayretile her 
gün artan milli fabrika ve mües· 
seselere yatırılan milli sermayeler 
bu meyandadır. 

Muhakkak denilebilir ki 10 se
nedir memleket kendini varidall 
ile idare etmit, tahakkuk ettirdiği 
medeni ve içtimai islahatı kendi 
emeği mahsulü ile vücude getir· 
mit üste de her sene devlet vari· 
datile milli irat hasıhndan ekalli 
yüzer milyon lira tasarruf ederek 
yer yer demin arzettiğim tesisatı 
yapmış imaratı vücude getirmit 
görünen milli sermayelere vücut 

vermiıtir. 
Bu milli tasarruftur •. 
Acaba daha evvelleri bu gibi 

milli tasarrufları neye yapmıyor• 
duk diye kendi kendimize soraca• 
ğımız suali hal için uğratmıya
lım. İmparatorluk masraf bütçe· 
lerinin 25 milyon altın lira radde
sindeki parasının muhakkak yarı· 
sının ve fazlasının düyunu umu
miyeye, saraylara verildiğini dü· 
§Ünmek devlet varidatınin ne yol· 
larda sarf edilmiş olduğunu göı• 
termek için kafidir. 

Bu paraları her sene nereye 
sarf ederlermif, nasıl alırlarmıt 
da yetmezmit ve borcumuz dai
ma eksilmez artarmış. Bu anlatıl
mıt bir f adadır. 

Milli irada gelince, o Türklere 
medeniyet ve inki,af hakkını ta
nımıyan insaf11z ve yabancı bir 
zihniyetin hukuku düvel kitapla
rına bile geçirilecek kadar açığa 
vurulan istismar hırslarının de
mir çemberi içinde sıkılır ne ka
nı ve ne canı varsa alınır batka 
diyarlar onların bizdeki bankala
rı, müesseseleri, de·.niryolları, va
purları, acent~lar'.1 komisyoncu
ları,tüccarları tarafından faiz ve 
temettü namı altında hesapsız 
kazançlar olarak gönderilir, bize 
de posası kalırdı. 

Bukadarını hasta adamı yaıat· 
mak için bize bırakırlardı. Türk 
köylüsü kuru ekmek pahasına ça
lııacak ve mesaisi mahsulü onla -
rın kursağını dolduracaktı. 

İnkılabı yapan bugünkü Türk 
nesli İ§te bu artıkla büyüdü. Da -
marlarımızda kurutmak istedik -
leri kanı canlandıran hıncımızla 
yaşadık. Arkamıza dönüp bakın• 
ca 10 senedir yaptıklarımız çok • 
tur, çünkü canımız yanmıttır, hı -
zımız pektir. 10 senedir bir mu • 
harebe meydanında çahtır gibi 
heyecanlıyız. Bu aahihden ge • 
niş ve büyük bir iktisadi mücade -
le sahnesidir. Hali dünkü gibi 
Büyük Gazinin Akdenizin bütün 
medeni cihazlarına ka VUfmak 
kumandasının altında aynı enerji 
ile çahfıyoruz. Kumandan odur. 
Türk milleti o, Türk milletidir. 
Şimdi itsizlikten tututan bu istis -
mar alemi bir zaman ne müte -
hakkimdi. Yer yüzünün büyük 

bir kısmı onun müstemlekesi idi. 
İnsanlık nümayitleri yapar gibi 
esir ticaretini kaldırırken öbür ta • 
raftan dünyanın bir milyar küsür 
halkına esir muamelesinin en ağır 
tatbikatını reva görüyordu. Se -
verde bize ne dememitlerdi? Ço -
cuklarımızı mektepte okutmamı -
zabile razı daiillerdi. Spor yaP. -

mak Türk çocuklarına yasak ola .. 
caktı. Daha neler demediler. 

Lozanda insanlığın bütün hak • 
larını ana ırkın çocuklarına tanı • 
mıya mecbur oldukları zaman bi • 
le hırslarından titreyenler görül • 
müştü. Onlardan biri bir murah • 
hassımıza bütün bu haklar için is .. 
rar ediyorsunuz. Onları siz de 
tanıyacaksınız. Fakat bir kaç 
sene sonradan sizinle görüşeceğiz, 
o zaman da siz bize paranızı is • 
tikraz etmek için yalvaracaksınız. 

Ve bu aldıklarımızı iade etmeğ" 

gene siz teklif edeceksiniz. O za • 
man yeni şeraiti görüşeceğiz, di • 
yordu. O zamankiler belki el~ 
Lazam bu ümitle imzaladılar. 

Hala böyle bayku§ zihniyetli her • 
hayat mıdır? Artık hiç zannet• 
mek istemem.. Çünkü akıl ve in • 
aafın her yerinde hakim 
olması zamanı gelmittir, mülaha .. 
zasmdayım. 929 danberi dün~·a 

buhranı sebebile Akvam Cemiye • 
tinde umumi vaziyeti tetkik eden 
mali ve iktisadi komiteler bilhaı .. 
sa son zamanlarda bir çok ente • 
resan broşürler neırettiler. Bun • 
lara nazaran: 

1 - Dünyanın nüfusu artmak • 
ta, iptidai maddeler ise daha çolC 
artmaktadır. 913 senesine naza • 
ran 925 te umumi nüfus yüzde beş 
artmış ve 925 senesine nazaran 
929 da da yüzde dört çoğalmıf • 
tır. Bu nüfus tezayüdü Amerika 
ile Asyada ve Avrupanın Balkan 
yarım adası kısmında Polonyada, 
Çekoslovakya dadır. 

Balkanda Türkiye, Yunan, 
Bulgaristan, Romanya, birinci 
safta gelir. 

2 - iptidai maddeler, Asya i • 
le Amerikada çoğalmıttır. 

3 - Amerika gibi Asyada da 
istihlak kudreti artmııtır. Daha 
da artacaktır. 

4 - Amele ücreti, Avrupa ve 
Asyanın ziraat memleketlerinde 
çok azdır. 

5 ·- iptidai maddeler dünya • 
sında sanayi amelesinin evsaf nolC 
sanlığını ücretin azlığı telifi et • 
mekte ve evsaf naksanhğı güo geç 
tikçe azalmaktadır. 

Bugünkü şekil ile esasen tek -
nik o kadar tekemmül etmiştir ki, 
ameleden beldenen dikkat ve in • 
tizamdan başka bir şey değildir. 
Bunu asker kabiliyetli yani disip • 
line milletlerin herkesten iyi ya • 
pacağı ise muhakkaktır, 

Öyle ise daha hızlı çalışaca -
ğız. Milli iktisadımızı bütün 
memleketimizde kendimiz temin 
edeceğiz. Çünkü bunları yapmı • 
ya muktediriz. Artık haraç ver • 
miyeceğiz. 

Halk fırk11sı Manisa 
kongresi 

Manisa, 18 (A. A.) - C. Hail< 
f ırkaaı vilayet kongresi mesaisini 
bitirmiş ve yeni idare heyetini 
seçerek dağılmı§lır. J 

Manisa halkeviode 
Manisa, 18 (A. A.) - Halke

vinden ay!'dan bir heyet Çakmak 
ve Köveçler köylerine giderek 
köylülerle konutmuşlar ve hasta• 
lara bedava iliç vermişlerdir. 
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Hikaye Yol parası Nakleden. 
fa. 

Mütehakkim edası ile kapıyı aç· 
h. içeri girdi. Cemil Süreyya, ö
nündeki hesapları bırakarak ha· 
şım kaldırdı: 

-Gene ne var? Ne istiyorsun? 
Eğer para istiyorsan vallahi artık 
bende de kalmadı: 

Hamdi, hiç aldırış etmeden, 
müdüriyet odasının mükellef kol
tuklarından birisine gömüldü. Sa
kin bir sesle: 

- Bir kahve ısmarla! 

Dedi. Ve masanın üstünde du
ran paketten bir cigara alarak, 
yal.."11. 

Derhal, bir dakika 
den "Abdullah Efendi,, 
sına gel. 

gecikıne

lokanta· 

Hamdi 

Süreyya, imzayı okuyunca şa· 
şırdı. Hamdi gitmemişti demek?. 

Acaba ne olmuştu? Ba§ma bir ka· 
za mı gelmişti? Fakat bu takdir· 

de ne diye "Abdullah Efendi,, lo
kantasından çağırıyordu? Her 
halde mühim bir fey olmasa hu· 
nu yapmazdı. 

Süreyya, derhal bir otomobile 
atlıyarak Beyoğluna çıktı, Abdul-

lnh Efendinin önünde durdu. Son-
Cemil Süreyya, hu e!ıki ınelrtep b·ı· k . . .. c1· ra otomo ı ı savara ıçerı gır t , 
arkadaşından hakikaten bıkmış, baktı. 
usanmıştı. 

Üç senedenberi, kendisine "ö
dünç,, namı altında verdiği pa
raları bir hesaplasa, muhakkak 
döt bin lirayı geçerdi. Hamdi, 
kendisine evvela bir iş craır.nk 
için gelmiş, o gün beş lira kopar· 
mıı, sonra, ziyaretlerini sıklaştır

mıştı. Cemil Süreyya, müdürü bu
lunduğu bankada ona kücük bir 
İş bulmayı tasarlıyordu. -Filhaki
ka, hu işi de bulmustu. Y etmis bes 
lira aylıkla, muhabere şubes-ind; 
çalışacaktı. Fakat bunu kendisine 
teklif edince H&mdi: 

- Teessüf ederim Süreyya, 
demişti, bana ·göre göre 75 lira 
aylıklı bir iş mi layık gördün? 
Do~rusu sınıf arkada§ımdan bu· 
nu ümit etmezdim. 

Cemil Süreyya, cevap verme· 
miş, biraz daha beklemesini, daha 

münasip bir İ§ arıyacağını bildir-
Jni§ti. Ve felaketi de i§te o gün
den •tiharen başlamıştı. Gün geç
mezdi ki Haindi gelmesin, ve, 

gündelik alır gibi ondan hiç ol· 
mazsa iki Hra koparmasın. . ~ ~ 

Hamdi, kahvesini içtikten son· 
ra: 

- Süreyya, dedi, sana veda i· 
Çin geldim. Yarın lzmire gidiyo· 
rum. Orada bir §irkette yüz elli 
lira aylıkla iş buldum. Biliyorum 
sana çok borçluyUım. Senden son 

Öğle yeme~i zamanı idi. Fakat 
ortada Hamdi yoktu. Bir garsona 
sordu. Onun yukarı salonda ol· 

duğunu öğrenerek çıktı. Ve ka· 
pıda, hayretinden dona kalclı. 

Hamdi mükellef bir rakı sof· , 
rasınm önüne oturmuş, onu bekli· 
yordu. Harikulade nefis mezeler, 

buzlu yemişler, velhuıl bütün 
manasile tamam bir sofra idi bu. 

-Gelsene Süreyya, ne diye öy· 
le aptal aptal bakıyorsun? 

Süreyya, bir makine gibi hare
ket ederek ona itaat etti ve olur
du. Hamdi anlattı: 

- Bu sabah vapura yetişeme
dim. Son bir defa keyif çatmayı 
düşündüm. Cebimde senin verdi
ğin otuz beş lira vardı. Geldim. 
Burada gördüğün şu sofrayı ha
zırlattım. Sonra düşündüm: Bu 
iti senin paran ile yapıyordum. 

Kendi kendime: 
"Çocuğun da hakkı var hunda,, 

diyerek sana haber gönderdim. 
Fena mı ettiım? 

Süre~a, bir taraftan kadehleri 
dolduran arkadaıına baktı, bak· 
tı. Sonra kendini tutamıyarak 

kahkahalarla güldü. 

• • • 
Pek tabii akşama kadar içtiler, 

ve Hamdi, Süreyyadan ertesi gün 

lzınire gitmek üzere bir otuz beş 
lira daha yol parası almayı unut
madı. bir ricada bulunacağım.. 

Hrundi gayet ciddi konuşuyor· ı============== 
du. Süreyya cevap vermeden din· 
Jiyordu. Hamdi devam etti: 

- Yarın sabah lzmire gidiyo
rum. Vapur saat 8 de kalkıyor. O· 
tuz beı lira yol parasına ihtiya· 
cıın var. Şimdi, daha yeni t . 
d"ld'"'" aym e 1• ıgım bu ıirketten bu parayı 

istersem tuhaf olur. 

Süreyya, dinliyordu: 

- Öyle. değil mi? Maamaf'h 
belki seni atlatıyorum diye akl ı , 

.. h ı· 1 ına 
şu~ e ge ır. şte tayin edildiğime 
daır mektup. 

Hamdi, cebinden bir takını ev
rak çıkardı. Süreyyanın nıasaaına 
serdi. Süreyya, lakayıt bir göde 
bunlara baktıktan sonra enıniyel 
getirdi. Fakat gene hiç bir cevap 
vermeden kalktı, kasadan otuz 
bet lira çıkararak uzattı: 

.. . . 
Süreyya -ne iyi çocuktu?

Hamdiye yaptığı muameleden, 

pifman olmu§, onu, sabahliyin 
vapura giderek teıyie karar ver· 
mişti. 

Fakat erken kalkamadı, gide

medi. 
Öğleye doğru, hademe odaya 

girerek Süreyyaya bir mektup u· 

zattı. Süreyya açtı, ıu satırları o· 
kudu: 

Süreyya,. 

Mısır 
Meyvelerini bükt\
met namına ihraç 

edecek 
Mısırdan gelen ma iimata gö· 

re, Mısır bük um eti 1933 senesi 
bidayet ındea itibaren Mısırda 
yetiıeo bütün meyveleri hü ~fımet 
oamıoa ihraç etmiye karar ver· 
mittir. Bu karar üıerine Mııır 
ticaret nezareti emrine 65 bin 
Mısır lirası kredi verilmiştir. 
Ticaret neıaretinio meyveleri 
sevk için haıırJadığı talimattan 
anlaşıldıima göre Mısırda meyve 
ağacı olan her şahıs meyvesi 
oluaca bük6mete haber vere 
cektir. 

Hükumet teşkilatı bu meyva
ları toplattıracak ve Kahireye 
yak1n Benha nıevkiinde tesis 
edilen anıbalaj istasyonuna gön. 
derecektir. 

Mısır hükumeti Mısıra ithal 
edilen meyvaları memleket da· 
bilinde yetiştirmek için ayrıca 
çalışmaktadır. 

Bu sene yeni teşki'tit'a Mısır· 
dan 50 bin sandık potta <al ve 
50 bin sandık mandarina ihraç 
edilecektir. 

VAKiT 

ta ya - Fran· 
sa a as nda 
Derin ihtilaflar Bilmecede Kazanan 
(Taymis) gazetesi İtalya ile 

Fransa araımdaki ihtilaflardan 
bahsederken diyor ki: 

Mösyö Heryo'nun kısa bir za· 
man evvel ltalyadan bahsederken 
dostane sözler söylemesi İtalya 
matbuatı tarafından iyi karşılan· 
mıt ve iki memleketin münase· 
betlerini ilerJetecek yeni ve fay· 
dalı müzakerelerin umulmasma 
imkan vermişti. 

Fransa ile İtalya arasındaki ih
tilaflar ik i grupa ayrılabilir. Bi
rinc:si, sırf siyasidir. Tunustaki 
ftn yanların hakları, Trab!us hu • 
dudumın tahdidi gibi mcsefo \'r 
bu grupa dahildir. Bu meselelerin 
halli çok kolaydır. İtalyanın bü
yük rnuluırrirlerinc!en biri bu mc· 
selelerin bir çeyrek saRtte hallo· 
lunacak derecede kolay olduğunu 
yazmı~tı. 

Fakat ikinci grupa giren mese· 
leler böyle deaildir. Bunların baş· 
lıcaları bahriye işidir. ltalyanm 
deniz siyaseti, bilhassa Akdenize 
aittir. Bu siyasetin hedefi: ltalya 
sahillerinin muhafaza ve müdah· 
nsı, ltalya ile Trablus Garp ara
ınntlaki münakalatm emniyetidir. 

Fransa ise üç denizde sahillel'i 
ve mahreçleri olduğundan ve ge
niş müstemlekeleri bulunduğun
dan onun deniz siyaseti daha şü

mullüdür. Fransa, Cezayirden 
Fransaya; Fransadan Cezayire 
asker götürüp getiriyor, sonra ~i
mal denizi ile alakadar Atlantik 
sahillerini müdafaaya mecbur bu
lunuyor. Elhasıl Fransa müstem· 
lekat ordularını emniyet daire· 
sinde nakil ve dağnık müstemle
kelerile muvasa1esini temin et· 
mek iztırarındadır. 

İtalya ile Fransa donanmaları 
arasında müsavat temin olunurn., 
Akdenizden başka denizlerde de
niz kuvvetleri bulundumuya mec· 
bur olan Fransa Akdenizdeki 
kuvvetini azaltmış ve madun bir 
vaziyete düşürmüş olur. 

ltalya ile Fransa arasındaki 
başlıca ihtilaf budur. Bir aralık 
iki memleketin beş sene müddetle 
istatokoyu muhafaza etmeleri ko
nuşulmuş, fakat buna imkan hasıl 
olmamı~tı. 

Dört hafta evvelki bilmecede 
kazanan talililer şunlardır: 

• 

Doğru halledenler arasında Be· 
yoğhmda Y en:çar~ıda F aikpaşıı 
caddesinde 29 numaarda Sacil 
Beye bir kol saati hediye edece· 
ğiz. Sacit Beyin Perşembe gunu 
öğleden sonra hediyesini matbaa• 
mızdan almasını rica ederiz. 

Sacit Beyin gelirken bir de fo. 
toğrafını getirmesini de rica ede· . 
rız. 

M Ur ekk epll kale -n ke;,ra r an 
uç h ;t u 

1 - Istanbu\ l:ız o:-ta melctcbinden 121 
Halise, 2 - Izmlr Bornuvnda Rernzi,>c HU· 
seyin, 3 - lstnnbul Kıı..sımpıı.ş o.da <:.;emnl 
Hakkı Bey \'O Hıınnnlar. 

Birer paket b i skUvi kazanan 
tf!lılller 

1 - 6 ıncı luz mektebinden Handmı Fev
zi, 2 - 1stanbul erkek llse:ıinden Muhsin, 
3 - Eyip 36 mcı illcmektepten Şaziye, 4 -
Çarçarnbo.dn. Rasim Bey oğlu HUsnU GUltc
kin, 5 - ı.•cshııne t'abrlkasmda Zeynep, 6 -
İstanbul günırUlt istatistik kaleminde Ham
di, 7 - Beyazıt Yeni Safa pansiyonu 18 
Rıza, 8 - Ortaköyde lza k, 9 - Eyip ilk· 
melttep 21S İhsan, 10 - B ursado. Ragıp, ı 1 
- Gem11k Dem ir subaşı mahallesinde 25 
numn.rndo. H:lrmilz, 12 -- Fa tiht e Na.zire 
Yusuf, 13 - F atih Manisalı Fırın soı:ağın· 

da 23 numıınrda ü mmUgülsUm Hanım ve 
Beyler. 

Birer kitap kazanan 20karllmiz 
ı - F eyzt!U lisesi talebesinden 7 lnct sı

nı:tta 283 Has:ın Şevki, 2 - Bcyazıtta Cilm· 
hurlyet caddesinde 75 numaralı fırında Zat
ro.nbolulu Mustafa, 3 - Eyip 1al!m Bey 
mahallesinde 17 N o.da Klmll, 4 - Eyip 
Orta mektepten 59 Sabahattin, 5 - Ada· 
na Ticaret mektebinde 46 İhsan, 6 - F a
Uh 19 uncu ilkmektep 3 üncü sınıftan 112 
Muzafefr Tahsin, 7 - Beyoğlu Yenlçarıııda 
23 No.da Adnan, .S - 'Kıi.ıfunpaııad& l!l§rd 

Paşa sokağında 25 No.da Fehtme, 9 - ls
tanbul kız llsest 1 lncl smı! B §Ubeslnden 
647 Selma, ıo - 'O. :u. o. M. 3 Uncu Bt

nıttan Adnan, 11 - Eyip Camii kebir ha· 
mam sokağı ! No.da Cemalettin, 12 - Şeb· 

zadcba§ı 10 uncu ilkmektep 3 Uncil sınıftan 
2 inci §Ubede Turhan, 275 Abdurrahlm, 13 
- latanbul gtlmrUkler ba§mUdUr odacısı 

Alemdar z. Mehmet 
VAPURU 

BÜLENT 
VAPURU 19 Ka.evvel pazartes 
Zonguldak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun. Trabzon. Rize ve !\1epavri'· 
)e azimet ve avdetle ayni iskelelerle 
Süımenc, Vakfıkebir, Görele. Fatsa •e 
Ünye'ye uırayarak avdet edecektir. 
Acentası Al!iye Han No 1 Tel. 21037 

İstanbul S üneU icra Memurluğundan: 

Bir borcun temtnl tsutası znnmmda mah· 
çuz ve paraya çevrilmesi mukarrer muhte· 
Ut cins ve eb'adda Anadolu halıları K. Ev· 
velin 24 Uncu Cumartesi gUnU saat ıo dan 
itibaren Çarşıyı Kebirde Zencirli hanında 
6 numaralı dükkA.n önünde açrk arttırma 

suretlle saWacağmdan talip olanlarm nıez
kür gUn ve saatta. hazır bulunacak m emu. 
runo. mUracao.tıarı ıtızumu i!An olu-
nur. (5938) 

Fransa ltalyanm bahri müsa · 
vat talebini, kendisinin üç deniz· 
le alakadar olduğunu, halbuki 1 • 
talyanın ancak bir denizle alaka
dar olduğunu ileri sürerek kabul 
etmedi. Fakat ltalyanların unut· 
madıkları bir nokta var. Lord Bal 
for 1921 senesinde Vaşington 
konferansında müttefiklerin 1 • 
talyaya kömür yetiştirmekte müş
külat çektiklerini, ltalyanm ablu· 
kaya uğradığr• ve ticaret filosu!=============== 
zaptedildiği takdirde muharebe • ltalya ile irtibatı muhafaza olu-
de müessir olmasının meşkUk ol- nabileceği fakat bunun çok tehli· 
duğunu söylemişti. keli bir iş olacağı idi. Harp vuku· 

Faşist hükUmet son senelerdıe, unda istihsal kuvveti de azalaca· 
balyanın sevkülceyıi vaziyetinde ğmdan ltalya, ithalatının mühim 
ki kusuru telafi için ispanya, Yu- bir kısmını temin için Cebelitta· 
nanistan ve Arnavutluk ile misak· rık boğazından geçen gemilere 
lar akdetmiş, Sovyet Rusyayı ta· muhtaç olacaktır. İtalya ile Fran· 
nımıf, Arap mümessillerile, Ha- sa arasında bir harp vukuu tak· 
be§istanla anlaşmıya çalışını~, dirinde, İtalya, düşman hatlarının 
müstemlekeleri arasında seri mü· 

gerisindeki üslerden erzak alan 
nakaleler temin etmi§, ecnebi 

bir ordu vaziyetinde bulunacak. memleketlerden alman gıda mad· 
delerinden müstağni kalmak için Mösyö Heryonun ltalyadan dos-
elindcn geleni yapmı~tır. F ak~.l tane bir surette bahsetmesi mem· 
bütün bu tedbirler kafi gelmedi. nuniyet uyandırmakla beraber, 

Geçen yaz yapılan İtalyan de~ bir çok İtalyan mehafili gösteı·İ· 
niz manevralarından alınan ders, len nikbinliğin nabehengam oldu
harp vukuu takdirinde Trablusun ğuna kanidir .. 

Mehmet , 14 - E yip or ta.mekt ep 1 

f>20 Ali ltuhl, 15 - Göztepe Be 

mektep Suat, 16 - Kfıdılt!ly usesl
7 saut E şuttc.Sindcn 67-i .hlcr.ı JJb, 1 

Uncu 111.melctcp 4 Uncu sınıf 5 in~ 
den 167 Ecvet, 18 - • Adana.da Tilt 
sar memurlanndruı Nezih RıuııiZ 
GönUI, 10 - Beyoğlu Knmavula il 
kak 2 numarada Melek Eşref, 20 -
Talas nshlyesl yukarı mahnllede )! 
oğlu Hüseyin Bey ve Hanımlar. 

Birer paket ç kulata ksı• 
10 t ahl ı kariim z 

ı - Kabatıı.ş Gazi Osman paşa 
tep ı inci sınır 2 inci şubeden 04 Si 
Un, 2 - İstanbul gUmrUğilndo ~ .; 
- Bakırköy Zeytinlik Hacı Hnsıın &O ıııı' 
numtıarda Osman Şemsi, 4 - t stall 
ğaloğlundn Sinan sokak 10 No.dS f 
5 - Hocapıı,a sokağı İsmail, 6 -
mektep ~S7 Hıındnn Fevzi, 7 - tstBD~ 
llsesi 892 Sadiye, 8 - Topkapı 34 
mektep 3 Uncu sınıf 2 inci şubeden 
Hikmet, 9 - İstanbul 37 inci llkmeıct' 
Nureddin, 10 - Beyoğlu on beşinci 

tep talebesinden 874 Necla. Hanım ti 
ler. 

Kartpostal kazanan 100 
mizin hediyesi bu posta ile 
rilmittir. 

Dikkat J 
Bilmecede kazananların J, 

yeleri her perşembe günü 
den sonra idarehaneımizde 
mektedir. 

GUzeJ yezı mUslbak•" 

Çocuk sayıfasmda (Güzel 

- Kaliğrafi) müsabakuı

de ittirak ediniz. Şart ıudut: 

Beyaz bir kağıda siyah ıoii 
kep ile "V akıt gazetesinİJl 
güzel yazı m · sa sına ~ 

iştirak ediyorum,, diye yuıll 
derhal çocuk sayıfası muhar· 
gönderiniz. 

iştirak eden her karie bir 
ye verilecektir. 

SEYRISEF AIN 
l\lcrlı: ezi idaresi <;:ılata lc öprü l•aşı 

Şu ' e A, Slrkec ı ~llih ü rdar zade Ha O 

İzmir • Pire • iskenderi1' 
postası 

(EGE) 20 birinci ~ 
nun sah 11 

Trabzon postası . 

(Karadeniz) 2~ 
kanun çarşamba 18 de G~ 
ta rıhtımından. Dönüıte 1it' 
boluya da uğrar. 

İzmir - Mersin po•t..,. . 

) 
21 bf (Anafarta rioci~ 

nuo çarşamba 10 idare ' 
tımmdan kalkarlar. (6655) 

Mavna tamiri 
idare mavnalarındao f 

tanesi tamir ettirilece~. 
ihale 26 · 12 • 932 Saat 1 
Depozito % 15 dir. ( 

Yalova kaplıca·arıJI 
•• 61. 

Keşfi " 10411 ,, lira 
kuruşa baliğ olan ınab 
inşaat ve tamirat açık ki 
maya konulmuştur. ih•1' 
1 • 933 tarihinde yapıl•c:; 
Teminat % 15 tir. Ket• 
proje ve şartnameleri 1 
Seyrisefaio idaresi ablll 
satım komisyonuodadıt• 
işe girişeceklerin M ııı•' 
Mühendi~ olmaları ve 1' 
lan işlere dair de ve•!~ 
termeleri lizımdır. (60"""...:. 
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Havadan sonra ziya 
Biz ziya yiyerek beslenmekteyiz. Onun 
için bir vakitıer güneşi AtJah sanırlardı 
ı· Zira, havadan sonra hayata en maddedir. Bazı alimler ziyayı vi· 
'ııın olan gıdadır. Biz farkına tamin olarak taıvir ediyorlar. Ma-

"arrnadan ziya yeriz, ziyayı göğ - amafih son zamanlarda ileri sürü· 
deye indiririz. Bizim ziya yemek len vitamin nazariyesi pek müp· 

kudretimi= maddi haletimiz " Eta· hem kalmı§tır. Şimdiye kadar vi
fiıik1 1 e tabidir. Bunda manevi tamin nazariye ha linde olduğu hal 

haletimizin de biraz tcıiri olduğu· de ziya mahsus bir mndde hnlin· 
tıu söylersek hata olmaz. Eğer zi- de bulunuyor. Fotoğraf plağı üze

:Yaya taalluk eden istidadımız a- rinde yaptığı tesir malumdur. Zi· 
Zahr, tabii halin aşağısına inerse yanın bir d~fa resmi almıyor de • 

() ;:arn.:n hastn oluruz. Uğrıyaca • 
ğı:nı:: ha&talıi!a (F otonoksi) der· 
ler ., . 

mektir. Ziya yalnız resmi alınabi
len bir madde olarak kalmıyor. 

Hayvanlar içinde vitamin olduğu 
Bu hastalık, nadiren görülür ; asla iddia edilmemiş olan fakat 

ekseriyetle lıadZt güne~len kaç- ziyay1 kendilerinde toplo:.mış olan 
rn~, bilfıkis güne§ nerede varsa bir takım maddelerden istifade e
()l':.\ta doğru sürünür. Bu pek tabii d iyo;lar. Eğer fareler karanlıkta 
hir l'Ücut h:llid ir. lp~idai havm!e - beslenir ve kendilerine kireçli ke· 
tin gUneıi bir ilfıh farzederek ona mik yedirilm~z:;c kemikleri yu -
~apnı~ olmaları bunclandır. Gür.eş muşak kalıyor ve suıkalaşıyorlar. 
ıns a.nlığın bütün mukadderatına Ayni farelere güneşte beslenen 

hakim olmu~tur. Mekaikalılar ls • farelerin derileri yedirilecek o ~ 
Pa.r.yolların Meksikayı kc~fctme • lursa canlanırlar. Şu halde ziyada 
ainden çok evvel güne§İn ziyasının beslenen hayvanların derileri on
lesii'İnc meftun olarak günetin et- ların açık tabirle yedikleri ziya
rafında e.rzm bir devrini sene itti· 
ha:: etmişlerdi. Ziya faraziye dai· 
rt!~indc kalan bir h-uvvct değildir. 

•
1Koton,, ve "Elcktron11 dedikleri 

rn~clcleleden mürekkep mavi bir 

ce·ıherdir. Ziyanın elektrikle ali.· 
kası vardır. Dm·,onvnl iımindeki 

nın zerrelerini muhafaza ediyor 

dem~ktir. Bu ke!fin tatbik mahal· 

li gayet mühimdir. Yürüyemiyen 

111ka çocuklar güneş ziyasında ve 
ya sun'i ziyada tedavi edilebil-

mektedirler. Buıün ııakalığın ye. -

i.liın yükıek cereyan vaııtaaile zi· gane devası ziyadır. Balıkyağının 
Ya. :-tc elektrik araıındaki mUnase· zayıflnra faydalı olması da mori· 
ı, na balığının güneşte uzun r.1üd • 
atı l'l\ey a.nn. çıkarmıştır. Her iyi 

k b det durarak güneş ziyasını kendin 
UV-;ct uzaktım aydınlatır ''e es· -

ler. Bun:.ır. birçok ispatları vardır. de biriktirmit hayvanlarla beslen· 
a· d mesindendir. Tavan aralarında ır cktor Dorconvol usulü ile te· 
dt:.vi olunanlar ru: gıdaya ihtiyaç ynşıyan fareler niçin sıska değil • 
iÖıi:c•·irlcr. San~yen herken bilir dir? Bunun da ıebebi fU suretle 
ki, tıcak memleketlerde ıoğuk izah ediliyor. Bunlar, meyva, seb
:nemleketlerden az gıda) & ihti • ze çöpleri ve ziyayı kendinde bi
'Ya~ olduğu gibi ynzııı kı~t~n az ye riktiren birçok maddeler yiyorlar. 
ı11 e~; yenilir. Şu haldP ziya gıcfo.. Böylece ziya ile beslenmiye mu -

le.ndmyor, demektir. llim bu ha • vaffok oluyorlar. Üzüm günefte 

1'ihl ti bütün biitün meydana çı · ycti~cn bir madde olduğundan ka· 

ka\·m a k için meseleyi deı·iulegtiri· bu3unda ve çekirdeklerinde mü-
!'or . lıim miktarda ziya vardır. Onun i· 

~in kuru üzüm yenilecek oluraa 

kuvvet verir. Büenos Ayresli pro· 
feıör Hügo Salomon kabukların 

Ziyayı bir yere biriktirmek, o · 
tıu görünür bir hale koymak müm

kün olursa mesele halle dilmiş olu· 

)'ordu. 1911 de güneşte lnırutul · beslemekte ve tedavi etmekteki 
tnu! ve cenubi Amerikadan Fran· teıirleri hakkında uzun tetkikat 
saya na!dcdilmi~ etler üzerinde 

letkikat yapıldı. Bunlar fotoğrag 
})}B.f:ları karşısına konarak deve· 

lt\pe edilince yağlı tarafları ile 

'nünaııip miktarda berral: ve ziya· 
lı duran kııımlar görüldü. Şu 
h~Ide yağlı maddeler ve yağ ziya-

l'«l akürnülatörlük vazifesini gö . 
l'\iyor elemekti. Dalın :;onra şibih 

~adenlcrden Selonyomun da ziya 
lopJa.yıcı yahut yeyici bir hasaaı: 
~lduğu meydana çıkarıldı . 

Son zamanlarda bu tecrübeler 
leler d'lm' . B' k ar e ı •!lır. ır ço eczacı· 

~tr "ziya ne§reden mcvat,, bak
ında Franaıı: fen akademisine 

tec::rUbeleri hakkında malumat 
~erınitlerdir. Ziya nefreden mad • 

eler vücudu gıdalandırıyor, kuv· 
~etlendiriyor. Bunların hassası 
"~un müddet !:alıyor. 
l Fen bugün !U neticeye var.mı§ · 
.... tr ki, ziya bir madde hem de di· 

~~r cisimler gibi elde edilebile~ek 
l't' tarafta teksif olunabilecek bir 

yapmıştır. Profeııör fazla mil...-tar -

da ziya ve mağnezyum toplıyan 

kcpc{!in inkıbaz ve kanııer için en 

mükemmel deva olduğunu iddia 

ediyor. Velhasıl varılan netice şu· 

dur. Ziya uzun müddet hıfzedile • 
bilen ve mahlukatı bcııliyen bir ci

s:mden başka bir §ey değild ir. 

ZA Y1 - latanbul ıuıkerl Tıbbiye mekte· 

b1 gedik'! sıhhiye k UçUk mektebinden 981 

B"ncalndc aldıtım gchadctno.memi zayettlm. 
Yeniainl alacağımdan eskisinin hUl<mU yok
tur . 

lııtanhul Haydarpa~a hastanesinde tahtı 
tcdn\•lde 325 tcvellUtı U Dlvrlklli Ömer ollu 
Ahmet Ru,ıu. 

fstanbul 2 inci tımı memurloflından: 

Bir borçtan dolayı r.ıahcuz \"C paraya c;:evril· 

mcsl mukarrer kanape, k oltuk, sruıdalye, 

dosya doll\bı, yazı maltlnc31, masa, yıızıha 

ne, kUçUk Avrupa hal1111 27 - ı2 - 932 tıı· 

rihlne rastlayan Sah gUnU saat !) ilA 10 a· 

rnsındıı Oalatadıı Voyvoda caddesinde A· 

ropy:ın h:uımın 1 numarııamda bllmUzaye

de Ba.tılaco.ğından to.llp olanların mahallin

de hazır bulunacnl: memuruna mUrac:\atla· 

rı U&.n olunur. ( 5939) 

VAKiT Savıfa 11 

Be-yoğlu 1 ln<'i Sulh llulmk ha.klmllğhı · 

den : l - N'rvart ve Slranu§ Hanımların !P· KARYOLA'e rnfaahdr~ik"· arseışya 12112 ıı·raya kLnr' :.·oela ytan rııUteııarn! o!dukları Kr.:ıata.5 Ayazpa- J 

fada Çitte Vav sokağında eski 8 yeni 14 22652 
numaralı ahıap ve 43'10 Ura. 25 kuruı kıy· Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 
met! muhammlncll maa balıçe hanenin ta· (,'ocuk, Kt·sıne, "cmerli. Amerikan sistemi çelik ya)lı, beyaz lake ve muhtelif renk· 
me.mı ouyuun tznleai zımnında açık arttırmı- !erde 1'arvolalar haHnnc ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatla satılır. Her türlü 
ya vaz edildiğinden 22 - ı ~ 933 tnrıhlno ıilçü) c ı:,orc s!pari~ dahi kııbul cdıllr. Fabrikada ve Eminönü, .sellnlk Bon-
mUsadl! pazar günU c:ıat 15 t en 16 ya. im· ' nte rsesi ve Yeril Mallar Pa zöranda da aynı fıatl:ı sao1ır. 
dar Beyoğlu Sulh mnbkemeslndc b1lmUzu· ı ı.1ı ... iii~aawimmmı•••••••••l!laim!l•••••••••ll 
yede sıı.tıla.caktır. 

2 - Arttırma bedeli laymeU muıuunml· 

nesini veya yilzdc yetmiş bc;;ıini bulursa o 
gün ihale edllecekUr. Yüzde yetmiş be~ 

bulmadığı takdirde en son arttırıı.nm teah· 

hl\dU baki kalmak suretlle ikinci arttırma 15 
ci ı;Une tesadüf eden 7 - 2 - D~3 ı:alı gUnU 

saat 1!5 ten 18 ya kadar icra. olunncak ve 
en çok arttıranm Ur.tUncle bıralulacaktır. 

htnnbul 8 Uncu km Dslreslndcn: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve parl'.ya 

çevrllmesl mukarrer Halı ve seccade ve 

sandalye vesaire 2i /12/032 tarihine mUsa· 

dif Salı gUnll ~u:ıt 9 dnn 10,30 a kadar Ka

dıköyünc!c Modıı caddc:;inde Muhtar Eoka· 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Bu defadan başlm ayrıca i!Anııt yapı!mu· ğ•nda (2) numaralı ha.nod~ ııçılt arttrrn:a 

Mt". viude hanım 13 K. evvel 
930 tar ihinde sandığımıza bırak

tığ ı pata iç in verilen 14375 nu
r.ıa r2lı cüzdaoı ltaybetti ğini söy
lemiştir. Yenisi verileceğinden 

eskisinin hülrnıü olmıyacağı illn 

yacaktır • · 1 ile s:ıtılacağmdo.n talip olanlarm mnhalllndc 

3 - Tarihi !ha.leye kadar ki, ''ergi, va- ' bulun:ıc:ı.k memuruna mUr:ıcaatı:ın lüzumu I· 
kıt icaresl, belediye resmi ve delltı.ll;;·e his· 
::edarlara aittir. 

4 - Arttırmaya 1ııtirıık edecekler ltıy

meU muh:ımmincnln yüzde yedi buı;u~u 

n!ııbetındc t eminat akçesi \'cya mill bir bnn· 
kanın teminat mektubunu setlrml'.'lerl şart· 
tır. 

ıs - Arttırma bedeli tarihi ihaleden be~ 
gUn zarfmda m ahkeme kaaa11ma t ediye edi· 
lecclttir, aksi t akdirde farın .fiyat zarnruzl· 
y:ı.n ve fal:; ve meen.rırı ııalrc bilılllillıilm 

kendllllndcn tahail cdllecoktır. 

6 - Mezkü r gayri menkul üzerindeki i· 
potel< 11a hlbl a!acaklılar ile hakları t apu nı· 

cllile ııablt olmayan ipot ekli alııcaklılar ,.c 
her hangi bir hak iddia edenler tarihi llAn· 
den yirmi gün zarfında evrakı mUebitelcr llc 
birlikte satıı memuruna müracaat etmeli-

cllr, aksi takdirde haklan tapu sicllllc sııbit 

olmayanlar s:ı.tıı; bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. 

7 Şartname 2 - 1 - 933 tarihlnd..-ı 

mahlcomc dlvanhııneslndc herkesin ı;ör~bilc· 

ceğl bir yere 8llılml§tır, fazla ta.fsllAt :ı.lm<J.k 

1ııteyenlcrin 032 - 30 numara ile Beyoğlu 

ml\bkcmcleri ha;, ldtabetine ınüracaatları 

ilin olunur. ) ?in:>) 

lln olunur. o'ıınur. (6663) 

elan: ~ 
1~ · 1ıiı1 1 11ı ! ılllimlıııı~ ı !I lı ~ı - · 

ası _:-; 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayewi : Tamamen tediye edHmiş 

30. 000. 000 Fraıılt 
Şubeleri: Türklyedelii 

Galata . lstanbul • lz ınlr. Sa~nsun 
Mersin • Adana 

Yuoanistandaki Şube.leri : 
Selanik. Alinu. Ka vula . Pire 

Bıliimum Banka muamelatı. Kredi mektup:a rı. Her cins 
:-.--- nakit üzerine hesap küşad ı Hususi kasa lar i carı. 

lıııııııııııııJııiillııııiıııııillıııııı~ııı ıııı;ıııll!ııı ıı:~~ıı ı~;ııımıllll l!lluılııı :ı1m.1ıı1,Jı~ı ııl~ıı~~ııııliıııı ıım ~ııı ıı ıııııı~ıııı ııı~ııı~ı~ı~~ı~ı 



Hasan zeytin yağile , Hasan kolonyasile 
•e Hasan kremile yapılmq 

BASAN 
SABUNLARI 

birer şaheserdir. Halis limon çiçekleri· 
nin ve hakiki , tabii yaaeminin Ye Is
parta güllerinin insana bayat ve ruh 
veren kokularına cami olup cildi yumu· 
şatır. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
kadınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanm terkibi meçbul yağlarından 
yapılmış sabunlardan tevekki ediniz. 
Veche ve cilde taravet ve letafet bah
şeden ze.ytin yailı ve Gliıerinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

,-..- Yeni Ajanda -
KANAAT AJANDASI 

Kullanışlı, her cebe sığar, zarif ciltlı cep muhhrasldır. Ayn~ 
üç formalık takvim malumatı, tren hatları ve tren tarifeler• 

ilave edilmiştir. Fiatı ciltli olarak büyük boy 50, küçük boy 
3 5 kuruştur. 

MUHTIRALI 

T akvimi Ragıp 
1933 Yılı 

En doğru takvimi malumat. Herkese laıım olacak faydalı bil· 
giler. Ayrıca 1933 senesinden itibaren tatbik edilecek olall 
ölçüler kanunu ve tatbik tarzı gösterilmiştir. Ciltli olarak fi· 

ah 35 kuruştur. :ıs:~~~~ıa Jstanbul ve 1 rakya ----··· .. , 
=~ k F b .k J ~ıı Bir Millet Uyanıyor 

,l!I e er a rı a arı mı . Nls~:::: ~~::::in 
l.:iiı:.=_:i.:;:.~ Türk Anonim Şirketinden : ili istiklal Mücadelesine ait heyecanlı bir sahne . Bİ Bol ve güzel resirnler. 

Alpulhı feker fabrikasının ıstanbul depolarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda kUp 
i!H şekerleri atideki tlatlerla her isteyene bin kilodan eksik olmamak Uzere satlhr. •••• ___ ·-- Naşiri: İstanbul Kanaat kütüphanesi ~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: fü~ Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para ~m 
l,i~~ Çuvalda küp, kilosu 38 1-2 kuru_ş m~ 
mi Sandıkta küp, kilosu 39 1-2 kuruş m~ .... :::: :m Taşradan vukubuJacak aipariıJer yüzde yirmısı peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabiJinde :m 
ı... . ... 
füi ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müş· ~m 

idaremiz için kapalı sarfla dört tonluk bir ve iki tonlu~ 
iki ki cem'an üç adet kamyon alınacaktır. Taliplerin yü'lde 7,S 
teminatlarını havi teklifnamelerini 28-12-932 çarşamba günü saat 
15 on beıe kadar Galatada mübayaa komisyonuna tevdi etnıe

i!H teriye aittir. Mü~teri isterse sigorta ettirir. ~ii leri ve iıtiyecekleri malumatı komisyondan almaları. 
(6431) 

Adres : lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi : jj 
=:ı=:raailif"=~-:====--= Istanbul Şeker - Telefon 24470 · 79 ::::m:::m::m:::::m::mm:mm:::m:., 
---··--···~--- --===--==···· ], :;u.::: ···········································-··· Doktorlar f' m ill!llllilBHBl-1-~-~ 

F Kumbara, bütün bir istikb l' dir ı ·--'A-0i:_:ı_et-0:A-e;-:::ı ... ,_-_ .. 
0ogum \'e ı<aam haftaltıtııırr mutetıuaıııı 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
115-18 Beyotıu, İ8tiklA.1 cadde.si No. 193 

(Opera ainemaaı kar§181) 

Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 

A. Horhoruni 
Beyoğlu mektep sokağındaki muayene
hanesini tamamen kapamştır. EmlntlnUn
de Valde kıraathanesi yanındaki mua· 
yenehaneslnde hastalarım sabahtan ak· 
şama kadar bizzat teda\.i eder. Telefon: 

24131 

Doktor 

Aris ti dl 
Muayenehanesi: EmintlnUnde Eminönü 

Han UçUncü kat numara 8 

Doktor 

Cavat N. ZekAt 
Sinir mütehassısı 

Cuma ve pazardan maada güıılerde saat 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muayenehanesini BabIAll karşısında An· 
kara caddesi No. 47. ye tevsian naklet

miştir. Telefon muayene: 23469, 
İkametgah: 60740 

Doktor 

iktısat 

e yalnız 
~ 

Tasarruf ve 
nazariyat 

•.. Bir kumbara alarak 1 
p a r a biriktirmekle 1 

Emin Ştikril 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

lstanbul Sultanmahmut türbesi, Babı· 

lll caddeııı, No. ıo. Telefon muayeneba· 
ne: 22622 - Teleton ev: •.3121) 

"Her gün öğleden sonra aaat U--18., 

öğren_ilir... 1 Doktor 
- Kaplkyan 

ile deClil ••• 

j 1 ür kiye JŞ Bankası ı il •-M-ua-y-~n-~-~-~n_~_:i_~_:_1i.r_~_e;_~o-~_1u_;_;:_~-~-~ •• a_d-de_·_. 

.__nıımnı~' ınnı~ıoomm mmmmmmı~"llll•m.I 
Doktor 

lstan bu ı Belediyesi llan ları 

Dumlupınar yatı mektebi için mubayaa edilecek 250 okka 

kösele, 50 okka taban astara, 30 okka falçalık köaele, 750 ayak 
yjdala, 7 tura meşin, 25 adet siyah ilese, 2 paket perçim kö· 

sele, 15 kilo bakır çivi kapalı urfla mUnakasaya konulmu,tur. 

Talip olanlar şartname almak üzere her gün levazım müdürlü

ğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 110,S liralık 
teminat makbuz veya mektubu ile tek!if mektuplarını 9. t-933 
pazartesi günü saat oD beşe kadar daimi encümene vermeti · 

dirler. (6667) 

Hafız Cemal 
Dahııt hastalıklar mUtehassm 

Jstanbul iklnc-1 icra memurluğundan: Divanyolu ~o. ııs Telefon: 222398 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve paraya ~e\'· ı•---~~~~~~------1 
rilmesl mukarrer 4 adet kadifeli koltuk ile Göz hekimi doktor 
oymaıı orta mn.sası 21 - 12 - 932 tarihine Süleyman ŞUk il 
müsadif salı günü saat 11 den 12 arasında r 
Beyoğlu Kalyoncu kulluk Peşgirci sokak Birinci sınıf mütehassıs 

ilz d Babıfl.li (Ankara Caddesı" · Numara "O) 34 N.olu hanede bUm aye e satılacaJtın· u 

dan taliplerin mahallinde hazır bulunacaıc 01$ doktoru 
memurine müre.ca.atıarı UAn olunur. (5939) Zeki ffalf t 

tL..\S 
1921 bclcdiyc numaralı ve sekiz silindir, 

Doç marka otomobllin kat'i mUlkiyet ve hak· 
kı ta.aarnıru KadıköyUnde Haydarpaşa rıh· 
tım caddesinde 9R numarada Fevziye 
Hanıma ait olduğu iltUı olunur. (5937) 

Ze~cl SWeyman 

Mua.yenehaneııi: Kadıköy Altıyol ağzı 

Dlş tabibi 
Zeki Nuri 

Her glln haata kabul edilir. Her nevi diş 
rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehan~: 
Üsküdar Ahçıba§ı Mektep sokak No. 50 

İstanbul Asliye ikinci Holmk 

elen: 

Küddel tatanbul Defterdarlığı veJdllf • 

rinden Mehmet Emin Beyin, Hakkı 111'pıf 
.-ııd'" 

haiz mültecilerden olup kendiııine mur-

ma bir hane verilml§ iken bile ve desiııe 
tatımallle, Kt.reçbUrn\IZld& xuı.-cua s9ıı

ğmda firari Madam Mariden metr(ik ıo ~ ~ 
haneyi Gabi namına kayıt ve teacn ett.id 

olduğundan tapu kaydının hazine na.mi 

taahlhl ve bidayeti lfgaldenberi 870 lira I 
rimJslin taluıılll taıeblle müddeialeyh btJI 
bulda Cağaloğlunda Mollafenerl mahaU• 

sfııde 22 No.lu hanede mukim Ay§e SıddJI" 
Hanım aleyhine ikame eyledi~ dava~ 
dolayı aleluııul müddeialeyhe gtlnderllell 4r 
zubal nUshai saniyesi mumalleyhanm ıneS' . ıf' 

kur adresi terk ile bir semti meçhule gi~ 
ğl şerhlle iade olunması üzerine mUd 

vekilinin talebile uııulün 141 inci mad"" 

mucibince tarihi il4ndan itibaren bir ~ 
müddetle mezkur arzuhal nüshai saniyesi 

Ua.nen tebliğine tahkikat Mkimll#'ince p· 
rar verilmiş olduğundan müddeti meı1'414 

zarfında cevap vermediği takdirde gıy•~ 
da muamele icra edileceği malum ' oıııl 
üzere ua.nı keyfiyet olunur. 

VAK 1 T 
Gündelik, Siyasi Gazete 

lstanlıul Ankara Caddesi, \'AKIT yurd0 

Telefon Numaralar1 
Yu;ı işleri telefonu: 24379 
idare telefonu : 24370 

'relgr&f adresi: lstanbol - VAIC1'1 
l'o5ta kutusu l\"o. 46 

Abone bedelleri : 
Ecnebi Türkiye 

Senelik 1400 Kr. 2700 
-ıı-

6 aylık 7!10 t4SO " 
3 aylı1' 400 800 

, 
ı aylık 150 300 -

UAn Ucretleri : 

\lcsmt i'Anların lıir satın tO ıtof'I' 
ncııri llAnların hir satın 12,S • 
l lcarı ilı\nluın l ılr santimi ~5 ' 

KUçUk lllnlar: 

ntr defası :lO iki defası 50 üç 
<lört defası 75 ve on derası ıoo ~u· 

Üç aylık ilAn verenlerin hlr defa~ı 111 
nendir ı ört ı:aurı ~cçen illnlarııı 

sııtırları heş kuruştan hesııp edilir. 

VAKIT MATBAASI - tSTAN8)tft' 

SAHİBİ: l4EHMET ASI» 

Umuını Neırtyat Müdllrll: Rlll1K 


