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· :~" arada kar başladı 
Ankara, 19 (A.A) - Şehre ve civa

rına kuvvetli kar yağmaktadır. Her taraf, 
bembeyaz olmuttur. Sokaklarda kar 15 
santimi bulmuıtur . 
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Güzel ve manalı 
bir müşahede ~ .- .~ 

• • 
lngiltere - Iran 

&taahala yeal ıelen Ro
laer Kollej m8dilrfl eliyor 

1 ~' i l 
. ~ 

____ _J 
Bir Ingiliz kumpanyasının imtiyazı -

mn fe•hinden çıkan hadise 
ld: " Tfirldyede olcluğu 
llbi Sariyede de yeni bi-
...... yapılıyor. Fakat 
-.ada yapılanlar hapisa· 

De Buradakiier i•e 
mekteptir. ,, 

Elimizde eski ·bir darbımesel 
'tardır: Gelen gideni aratır, der
Jer.. Fakat mütarekeden beri Ame
~&n memleketimize vazife a· 
~ gelen zatlar, bu darbı mese· 
1- daima dojnı olmadığını gös
...... rüzel birer misaldir. Ame
\!t-'iri Sherill Cenapları ıelef· 
ı.: · aratmadı. Hatti diyebiliriz 
~ Teltkiyecle hayırhah olmak • 
il Mru daha ileriye bile gitti. 
Son defa reımi vazife ile Ameri· 
lraya sittikleri zaman yeni Türki-
e hakkında konf er anılar verdi. 

Bu defa Roberkollej' e müdür 
•la.rak gelen (Pol Monro) da A.· 
lberika'nın en yüksek wbiyeci
lerinden biridir. Kolomhlya da· 
liiltimununmt yükaek muallim 
"'elctaıN müderrislerinden olan 
l.a sat, Çin' de ilk defa maarif teş· 
~ib yapan terbiye mütehassısı· 
clır. 

Geçen sene de Irak hükUmeti 
~dan davet olunm\lfbs. Bu· 
rada nıaarif }.e§kilabnı tensik et-_,!'ft te tie;y ın;fui'tteı o 
olan bu zat bir aydanberi lstan
:~lda Roberkollej'in müdürüdür. 
L.:~-~afta evvel Ankara'ya gitmiı. 
~et merkezimiz ile temas 
elınittir. Artık yeni ..aifesine 
ihtimam ile bati..,, ,,ulunuyor. 

Bir iki gün evvel ilmi bir içti· 
lba esnasında, muhterem terbiye 
... üteha11ısı ile görüımek f ırıatmı 
l.ulduk. Bu münasebetle kendisi • 
ili yakından tanımıt olduk. 

Meier M. Pol Monro Türkiye· 
~e.ilk defa olarak 1923 eeneainde, 
'ha Lozan sulbü yapılmazdan 

~l ilmi bir tetkik heyeti ile be
~ber de ıelmit, Ankara'ya bile 
eitmiı, imit- Onun için eski Tür· 
~ ile yeni Türkiye arasındaki 
'-rlo pek iyi anlıyabilecek bir va· 
'İJettedir. 

M. Pol Monro 1923 senesinde 
4ı.ıcara•ya gittiği Takit orada ge· 
'eliyecek eski bir han odasını zoT 
~ IM.labilmit, bu defa ıiditinde 
.._ en yeni konfor tesiaa
~ ile mücehhez olan Ankara Pa -
~ oteline inmittir. 

8a kadarcık bir müphede par. 
klı Yeni Türkiye'nin hayat ve ha
~ hamlesini ifade etıniye ki.fi· 

1:_ Bununla beraber muhteremi
~:Uenıleketimiz hakkındaki in
~· huliaa ederken küçük, 
~ ~ minalı bir mukayese 
--...raar dedi ki: 
'h-. Türkiye'ye gelirken Suriye
'-~ ~adım. Türkiyede oldu -
'-" libı burada da yeni yeni bina
~dığmı gördüm. Fakat Sn
~ yapılan binalar, hapishane
~: Türkiye' de yapılan yeni in "'° ıse ekseriyetle mektepler -
" • Zannediyorum ki, on beş 

lltt sene evvel birlikte ida -

~ehmet Asim 
.... ,.,.,. ' - NIJl/otl•) 

lran hariciye lngiltere teminat aldı mı? 
nazın 

lran ~ahı 

Maksat İranda ec
nebi tahakkümü-

nü kırmaktır 
Furugi Hanın meeli•te 

beyanatı 

Tahranda bu h~dise do
nanmalarla ve halka be
dava açılan sinemalarla 

tesit ed.il4ı 
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ira•ın ll•dutlanaı ga.terlr h•rlta 

atlerin bu yüzden müteeuir olmı· 
yacaiına ve lranın itilifperverane 
temayüller göstereceğine dair te
minat aldığı söylenmektedir. 

Milletler cemiyeti meclisi buıün 
bu ihtili.fa urf ,ekle ait bir içtima 
haaredecektir. 

ihtilafın ikinci Ki.Dun i~ima 
devreainden evvel vahimletmeaine 

lren 111ecUalnlR kap191 &IUnd~ mini olmak için lnailterenin bazı 
Cenevre, 19 (A. A.) - Arcy'e tahaffuzi tedbirler alınmasını is· 

erilen · · pri •lınma 'temeai:ma'hiyetindeult. 
do1ayııile lran ile İngiltere hüku· Bu ihtilafın ikinci kanunun içti· 
metleri ar.asında çıkan ihtilaf hak- ma devresinden evvel halledilece
kında gelen haberlere ıöre bu me· ii ümit olunmaktadır. 
aele hakkında bir anlatma yoluna Bu mesele hakkında Iran Ha· 
gi ilmit olduğu aöylenmektedir .. Tİciye nazırının beyanatı ve diğer 
lngilterenin kendiaine ait menfa· tafsilat iç ıayfamızdadır. 

Perşembeden itibaren VAK 1 T 

lt6 sayıf al ~~1~ f 16 sayıf al 
Dağlara çekilen bir papazın aşkı 

Bu romanı birkaç tefrikada karilerimiz tam bir kitap 
halinde bulacaklardır. 

Kilisenin ağar ve karanlık havası içinde yetifen ve aonn dağlara 
çekilen bir papazın büyük aıkmı anlabr. Papazı eski dütünce 
ve inanışlarından bUsbtitün ayıran ve başka bir adam yapan 
atkm hikayesi •.. 

:: Evlenmek isteyen kadınlar :: 
Bir muharririn evlenmek istiyen birçok kadınlarla temas 

ederek topladıtı son derece şayanı hayret notlar •.• 
(Bu da perşembeye çıkacak) 

Y ••1 ba•vekll M. Bonkur 

Fran•ız buhranından sonra 
···················································••··• 
Yeni kabine işe 

başladı 

Paris, 19 (A.A.) - Müstefi ka· 

binenin yeni hükumete itlerini de
vir ve teslim muamelesi bugün saat 
lO'da hariciye nezareti binasında 

cereyan etmittir. 

M. Herriot ile M. Boncour mu· 
allak bulunan meaeleler hakkında 
geni, bir mikyuta yeni bir fikir 
teatisinde bulunmak için bu vesi

leden i.atifade etmiılerdir. 

Haftanın sonu .....................................•...... Mısır elçisi 
Dün bir muharririmize dedi ki: Vitrincilik Mesele bir sui 

lstanbul ve Be yoğ- tef ehhümden ibarettir 
lunda bir·ınci ve "Halli iç~ elimde .... gelen 

her teYI yapacagıml • 

ikincileri 
Milli tasarruf ve iktnat hafta- . 

sının son günü vitrin müsabaka • 
aına iıtirak edenlerin mağazalan 
18 kiıilik hir jüri heyeti tarafın· 
dan gezilerek tetkik edilmifti. 

Evvelki aktam geç. vakte kadar 1 

İstanbul, Beyoğlu, Kadıköy ve ci-

varında tetkikat yapan Milli lk • 
tısat ve T aaarruf Cemiyeti İstan
bul f ubesi jüri heyeti lstanbulda 
Pertev müessesini birinci, Ata 
Refik müessesesini ikinci; Beyoğ
lunda Paalti mağazasını birinci, 
ve Samatya pazarına ikinci mil • 
kafatları vermeie karar vermiı • 
lerdir. 

Müki.f atlar dün müeueae • -
hiplerine Terilmifiir. 

Ankarada m68amere 

Ankara, 19 (A.A.) - Milli 
iktisat ve tasarruf haftası müna • 
.ebetiyl~ Ankara.erkek lisesi Hm· 

Pertev 111Desse•-I vitrini 

kevinde buıün bir müaamere v -
mittir. Müaamerede Maarif Veki· 
li Reıit Galip Bey, maarif erkAm_, 
talebe ailelerile bir çok davetliler 
hazır bulunmufbır. Müsamerede 
tuarrufu ve yerli malları kullan .. 
mayı tetvik eden temsiller veril • 
mittir. 

Vekiller heyeti 
Ankara, 19 (Hususi) - V~kil· 

ler heyeti bugün saat bet buçukta 
toplandı. içtima geç vakte kadar 
devam etmittir. 

AbdiilmeBk Hamza Be7 
Mısır elçiai Abdülmelik Hamza 

Bey kulaklanndan rahatsız bu • 
lunduiu için tedavi ve istirahat 
makaadile Aakarac1an tebrimiae 
gelmiftir. 

Abdülmelik Hamza Bey fu 
meselesi diye ortaya çıkarılan 
malUnı mesele hakkında bir hu
bihal esnasında f(>yle demittir: 

- Bu ıauauata bir §eY söylemeğe !Uzum 
)'Oktur. İngiliz ve Kısır gazetelerhdn bu 
mesel• etra.fmda yazdıkları yazılar yan\Jl§
tır, Şimdiye kadar silkflt ettim. ÇIUnktl a&y. 
ıftyeccğim ea-Ufak .alizUn dünya .ıwıtbuatı
na Yanllf blr teldWe abetmul lbtımall ftl"

dr. Xeaele bir l!IUltefebldlmden 11-rettlr. 
'Blmım da iki hQk(lmet araımıda ı.111 için 
ellinden gelen her oeyl yapacatun. 

Yüksek mühendis 
mektebi 

Ankara, 19 (Husuai) - Yiiluek 
mühendis mektebi 6 seneye çıka • 
nlmıf, proiramla talimatnamesi 
buna ıöre bazırlanmıtbr. Nafıa 
fen mektebinde ayni sBUfta 3 ae• 
neye kalan talebe çıkanlıJOrdu. 
Bu müddet 2 seneye indirilmiftU. 

Adliye intihap 
enetımem 

Ankara, 19 (Hu...t} - Adlije 
intihap encümeni busfin metaİIİ• 
ne bqladı. · 

Muhittin Bey 
Ankara, 19 (Hususi) - latan• 

bul valisi Muhiddin Bey buradaki 
temaslarına devam etmektedir. 

MIAflr - Size bir •ey daha söyllyecektl111 a111a bir turla 
hatlrlaya 111ırorum • 

Ev Hhlbl - Belki allana ıamarıachk di••c;ektlniz ... 
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Güzel ve manalı 
bir müşahede 

Yeni Fransız hükômeti ı -V A K 1 T'ın Hususi Telgrafları 
,....ı._ı_ p-, ... ~,_, --

siyaseti değiştirmiyor Başka namla memleketi
mize giren mallar Mali mesele, yaniAmerikaya borçlarını 

verip vermiyecekleri anlaşılacak 
. Paria, 19 (A.A.) - Yeni . liıte· ı lekete söylemek hususundaki ni

nın M. Chautemps tarafından yetimizi göstermektedir. ,, 
matbuata tebliğinden sonra M. . Bugün saat 15 te harbiye neza
Boncour şu beyanatta bulunmuş· retinde yeni ba9vekilin riyasetin· 
tur: de bir içtima yapılacaktır. 

"Bu liste , yeni hükO.metin Her· 

riot kabinesinin bir temadisinden 

ibaret oldluğunu göstermektedir. 

Yeni hükumetin siya.seti bunu is· 
pat edecektir. • 

Mesai arkadaılarımı Reisicüm· 
hura takdim etmek üzere oldu· 
ğum fu sırada dünkü ve yarınki 
ıefimize dostane ve hürmetkira· 

ne hislerimi bildirmek suretile 

yeni arkdatlarınun duygularna 

memnuniyetle tercüman oluyo • 
rum.,, 

M. Boncour, ~u ıözleri de ilave 
etmiştir: 

"M. Cheron'un yeni kabinede 
bulunması, mali vaziyet bakında 
ki en doğru sözü, lazım gelen ted
birleri a1mak suretiJe bütün mem· 

Kabine aza•ı 

Paria, 19 (A.A.) - Kabine şu 
suretle teşekkül etmittir : 

Batvekil ve hariciye nazırı M. 
Boncour, Maliye nazırı M. Che
ron Nafia nazırı M. Bonnet, Da· , 
biliye nazırı, M. Chautemps, Har· 
biye nazırı M. Daladirer, Hava 
işleri nazırı M. Painleve, Bahriye 
nazırı M. Leygues, Ziraat nazırı 
M. Queuille, Tekaüt nazırı M. Ga
let, Adliye nazırı M. Gardey, Ma· 
arif nazırı M. de Manzie, Müs· 
temlekat nazırı M. Sarraut, Me • 
sai nazırı M. Dalimier, Sıhhıye 

işleri nazırı M. "Danielou, Ticaret 
nazın M. de Jouvenel, Posta ve 
Telgraf ve Telefon nazırı M. Ey
nac, Bahri ticaret nazırı M. Me • 
yer. 

( Garip bir ziyafet 

Japon ve 
suretle 

Fransız malları ne 
ithal edi iyor? 

Ankara, 19 (Hususi) - Japon 
mallarının Mısır malları, Fransız 

mallarının da Suriye malları na -
mile memleketimize girdiği 1ktı

ıat vekaletince haber alınmı,tır. 
Bunun üzerine tahkikat yapılarak 
lazım gelen tedbirlerin alınması 
Gümrükler vekaletine bildirilmiş· 
tir. 

Hıfzıssıhha 
•• • 

muessesesı 

Nok•anların ikmali için ve
kalet taahhüde girebilecek 

Ankara, 19 (Husuai) - Hıf

zıssıhha müesaesesindeki nokıanla 
rın ikmali için 933 - 934 senele· 
rine de ,amil olmak üzere Sıhhiye 
Vekaletinin 250 bin liraya kadar 
teahhüde girmeğe, mukavele yap
mağa mezuniyet liyihaımı bütçe 
encümeni kabul etti. 

Yeni müzayede, münakasa, İ· 

Gümrükler umum müdürlüğü 

bu gibi mallar için bir tamim ha· 

zırlamaktadır. Şimdiye kadar 
menşe şahadetnamesile memleke· 

tim ize giren bu mallar için sal ahi. 

yettar makamlar tarafından menşe 

şahadetnamelerinin tasdik edil

mesi de aranacaktır. 

Ankara da 
cinayet 

bir 

Çolağın Ati, avcı Kemali 
bet yerinden yaraladı 

Ankara, 19 (Hususi) - Dün 
burada bir cinayet oldu. Avcu 
Kemal isminde biri boynundan, 

omuzundan, batından ve baca· 
ğından beş yara aldı. Hastahane· 
ye kaldırıldı. Vuran Çolağın Ali 
yakalanarak adliyeye teslim edil
di. 

Cinayetin sebebi şudur: 

( ea,makalemlzden dev•"'~ 
re edilen bu iki komşu memle 
arasındaki bu farkın bir' rn~ 
sr vardır. 1923 senesinde, ys 
şarkın bu köşesinde kımıldanı~ 
başlryan bir millet vardı .. o. ~ 
kit bu kımıldama hareketını b ., 
zat görmek ve tetkik etmek i~ 
memleketinize gelmiştim. Bu ~ 
fa daimi bir vazife ile buraya geşf 
mek için bir fırsat çıktı. Bund 

1 
istifade ettim. Türkiye'ye . ger· 
ınck için hiç bir taraftan benı ıo 
lıyan bir kuvvet yoktu. Sadet 
memleketinizde gördüğüm ner c 
ınc hamlesinin cazibesi ile bufll' 

dak~ vazifeyi kabul .e~t~m. BöY~ 
bir ıl~rleme hamlesı ıçınde çB . 
şan bir millete elimden geldi~ 
kadar ilmi sahada yardım etılle 1 

istedim.,, 

Amerikalı terbiye mütehaatı•r 
nın bu ıamimi sözlerine ve hi•lf 

' rine kar'ı hiaaettiğimiz memnuf 
yeti açıkça ifade etmek biı~ 
için bir vazifedir. 

Ümit ederiz ki, M. Monro'diJ~ 
memleketimizin istifadesi sade'' 
bir mektep muhitine de münh•5~ 
kalmiyacaktır. Müdürü bulıı~: 
duğu mektebi memleketin 111il 1 

'h · 1 d · · d t ·k ~e ı ı tıyaç arı aıresın e ensı 

idare vazifesi yaptıktan sonra h•' 
riçte de kendisinin kıymetli fikİ" 
lerinden istifade imkanı haııl olJ' 
caktır. 

halat layihası da ikmal edildi. 

H - b b• • d 1.:.. t 1 Hıfzıssıhha müessesesinde bir ar pte atan ır gemJ ... en. ~U!, .~ ..... ~.n- ... ,baıtahan.e. pa.vyonu .inıa edilecek· 

. Evvelki akşam ikisi meyhanede !===:====•======: 
ka.r!•laı•n•l• .. 

lar ke:idilerini batıran Almanı tir_. -----

davet ediyorlar.. Barem hakkında 
Bir tefair mecliae geleli 

Çolağın Aliye kendisine keçi d~ 
diğinden dolayı çoktanberi muğ
berdir. Biribirlerile karşılaşınca 

Kemal Aliye küfür etmeğe başla· 
mıt ve Alinin üzerine yürümüıtür. 
Ali de Kemali yaralamıştır. Ncvyork, f9 ( A.A) - Umumi harpte Amerikan atkerlerini 

Aılt'ıupaya nakletmekte kullamlan ve 1918 senesinde lrlanda de· 
niziodc .torpilleoen Tiscania gemisinden sağ kalanların kurdukla- 1 
rı cemiyet, bu gemiyi torpilliyen Alman tabtelbabirioin süvarisi 
yüzbaşı Meyer'i 1933 ıubaboın 4 üncü günü cemiyetin yapacağı 
senelik içtimada fahri misafir sıfatile hazır bulunmağa davet 
etmişt!r. 

Ankara·, 19 (Hususi) - Bare· Ağ d 
min yedinci maddesindeki mesle- iz m 1 r 1 rcezasın 8 

Osmanlı imparator uğu ·borçlarının 
konseyi tarafından neşredilen tebliğ 

Ankara, 19 (A.A.) - Sakıt on sene müddetle konversiyona 
Oamanlı imparatorluğu inkısama tabi olamıyacaktır. 
uğramıı umumi borçlarının Paris Tediyat Fransız frangı ile ve 

ki ihtisas tabirinin idari zaruret· 

lere binaen muayyen olan . derece· 
nin üstünde bir dereceye alman· 
ların terfiinde geçmesi lazım ge -
len müddetin ve yüksek bir dere· 
ce kar§ılık gösterilmek suretile 
a9ağı dereceden ihtaı edilen me· 
muriyete tayin edilenlerin tesel· 
aül zaruretile 3 derece yukarıya 

terfilerinin caiz olup olmıyacağı· 

nm tefsiri meclise geldi. 
te bulunan konseyi tarafından \ k · ı·· ·· d" ~.. k't · d k' . onseyın uzum gor ugu va ı 

zır e • tebhğ neşreditmittir: serbestce irae edebileceği iatabi - Bir polis vazife başın-
ı - Türk hükUmeti mümessili lize edÜmiş ikinci bir para ile ya· da taarruza uğradı 

ile muhtelif memleketlerin ham1 ·1. pılacaktır. 1 9 (H i) P l" S 
l zmir, 1 usus - o 11 a· 
er cemiyetleri murahhasları ara· Yenı' esham 1'le Şark •ı'mendo"· 1 h k d "f 

'$ i Efendi no ta a vazı e esna· 
sında Pariı'te başlamış olan mü· ferleri hisse senedatmın latan • aında meçhul iki ıahsın ailahlı hü-

Katilden suçlu Mü~erref H. 
Mahmut Esat B. in kendisini 
mildafaa edeceğini sö}'ledi 

İzimr, 19 (Hususi) - Bundan 
bir müddet evvel Ku~adasmda Rı· 
za isminde birisini teammüden 
öldürmekten suçlu olarak ağır ce· 
zaya aevkedilen Müşerref H. ın 
bugün ağır cezada muhakemesine 
bakılacaktı. Suçlue Müşerref Ha
nım, eıki Adliye Vekili Mahmut 
Esat Bey kendisinin müdafaaıını 
deruhte edeceğini söyliyerek mah 
keme~in talik edilmesini istemi!• 
tir. 

Mahkeme Mahmut Esat Beyin 
vekaleti deruhte edip edemiyeceği 
hakkında tereddüt etmektedir. Bu 
cihtin tetkiki için mahkeme talik 
edilmiştir. 

~tkerat bir prensip itilafının akdi bul, Galata ve Haydarpaşa güm- cumuna maruz kalmıştır. Taarruz 
1 

e neticelenmiştir. Birinci kanu • rükleri hasılatı ile temin edilmiş edenler polisin üzerine beş el si· 
nun 

14 
ünde parafe edilmiş olan olan senelik taksidi 670,550 altın lah attıktan sonra kaçmışlardır. Bu 

bu itilaf Osmanlı düyununda Türk lirası olarak tesbit edilmiş· meçhul adamları polis aramakta· 
Türkiye hissesine dü•en mıktar d orı ··dtt Ü • ·emal B ~ tir. Bu taksit, birinci kupon 25 ır. 8 mu r '-' • 
tediyatm başlıyacağını §İmdiden 'k' 

1 ınci teşrin 1933 tarihinde veri· l================I nazari dikkate almağa müsait hu· J b'l 
e ı mek Ü'.Zere bir haziran 1933 

lunmaktadır. t 'b 
en itı aren tesviye edilmeğe bas 

2 - Bu itilaf mucibince tedi • 
yat, şimdiki Osmanlı eshamından 
Türkiye hissesinin mübadelesi ol

mak üzere yeniden tedavül mev· 
kiine çıkarılacak takriben 895 
milyon 435,000 Fransız frankı 

kıymetinde umumi ve itibari bir 

sermayeye tekabül eden sırf Türk 
yeni esham üzerinden yapılacak 
ve şimdiki §ekli ile tedavülde de· 
vam edecek olan Şark şimendö· 
ferleri hisse senedatı bundan ha· 
. k l ktır yeni sehimler se· 

rıç a aca · 
d .. d 7 5 faiz getirecek ve ne e yuz e , 

lanacaktır. 
4 

Şimdiki eıhamın Türk hissesi -
ne mukabil yeni esham ile müba
delesi 13 haziran 1928 tarihli mu· 
kavelenaıneden ımünbais hadle~· 
dairesinde ve hilahara teshit edi· 
lecek niıhetler dahilinde icra edi· 
lecek ve hamillerin diğer hüku -
metler hissesine kartı olan huku
ku mahfuz kalacaktır. 

3 - Bu itilafın tahakkukuna 
müsait bir harket olmak üzere 
Türk hükumeti konseyin lstanbul 
da bulundurmakta olduğu Türk 

liralarını bili teehhür konversi • 
yona başlayacaktır. 

4 - Müzakereye memur olan 
murahhaslar şimdiki halde kat'i 
muka.velenamenin tanzimi ile iş· 
tigal etmekte olup hamiller bu -
nun metninden bilihara haber -
dar edileceklerdir. 

Bu mukavelename 1933 senesi 
İptidasında B. M. Meclisinin tas• 
dikine ve tasdik keyfiyeti tahak
kuk ettikten sonra hamillerin kiJ" 
bulüne arzedilecektir. Şimdiki 
eıham üzerinden yapılacak bir 
tevzi bu kabulünde tahakkuk et
tiğini irae erliyecektir. 

Ankara, 19 (Hususi) - Buraya 
gelen ihracat ofisi müdürü Cemül 
Bey lktısat Vekili Celal Beyi zi· 
yaret ettikten sonra lstanbula ha
reket etmiştir. 

Otomobil kurbanı 
lzmir, 19 (Hususi) - Otomo· 

bil kazsaı neticesi ağır surette ya· 
ralanan Mümin ağa ismindeki ih 
ti yar ölmüştür. 

Izmlrde Emniyet 
sandığı 

İzmir, 19 (Hususi) - Belediye 
burada Em~iyet Sandığı teşkil el· 
meğe teşebbüs ediyor. 

ğinden: 

Türk Dili tetkik cemiyeti unııl' 
1 

mi merkez heyeti, dün umumi l<Ş' 
tip Rü§en Eşref Beyin reisliği ,ı· 
tında toplanarak ııtılahlar hak ' 

kında luğat ve ıatılahlar kolunııtl· 
ıstılahlar komisyonu azasının LI , 

mumi toplanmaaında kararlatut' 
dıkları teıkilat ve proğram eııı.•' 
ları üzerinde müzakereler yaP ' 
mıştır. 

Merkez heyeti binasında şlt' 
•' I 

kol haftada ikişer defa olmak iJ 

zere muntazaman toplanmaktJ ' 

dırlar. Umumi merkez heyeti Je 
haftada iki gün pazar ve çarıaıı1' 
ha günleri toplanmalarında de ' 
vam edecektir. 

Şehit 
yıl 

Kubilayın 

dönümü 
• ıS 

lzmir, 19 (A.A.) - 23 Kaıı, 
nuevvel muallim ve zabit ve1'1 
Kublay'ın arkadatlarile Meııef ' 
mende 9ehit edildiği günün yıl d 
nümüdür. Bunun için C. H. fı~I 
kasmdan vilayet idare heyeti re' 
Hacim Muhittin Beyin riyaıetİ~f 
de yapılan toplantılarda, ön~';) 
deki cuma günü icra edıl, ti! 
ihtifal programı tespit edilnı•f / 
Bu seneki merasim pek har'' 
olacaktır. 

Gilmilş para IAylb~; 
Ankara, 19 (Hususi) - G~ 

para layihası ikmal edildi. Y 
da meclise verilecektir. 
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lforeıter : ... __ 
1 ~-........ . 
llaUab bu davuldan 
~'Yraın olur: 

ı a.n, dan, dan dan 
llt'h ' ••• 1 ap olur: 

l>a.n d A 1 an, dan .. 
1) •kerliğe çağrılır: 
a~' dan, dan ... 
l)ır Yerde merasim yapılır 
ln ... Dan ile. ....• 

l> illa.zan gelir: 
li ~rı: dan !. 

'llle.aaı gece, gündüz, dan, 
llı .... 

l>·· 
un gece evde çalışıyordum ... 

8ir d l . l 1 h avu sesı, sonra an aıı mı· 
kt~' aınnıa bilaeniz nasıl?. Tek bir 

ltrıesini anlamak mümkün ol-
i;a.tt bir gürültü! Bir bağırtı 

feyler söylüyor .. 
8 

· d~!1rnı sağa çevirdim, sola çe· 
l'l-•tn, Pencereleri actım, davula 
·~kı ~ v l ık eden sesin ne oldugunu 
ay'tnadım Kom11ular da pen • 

relerh1i artılar f ~kat hiç kimse 
'll 'ef 3" ' ih 11\ rıe olduğunu anlayamadı . 
d •tet biri köıe ba§ında bağıran 
t l.llla. sordu. Adam hakikaten 
~ J>ıllliıin çok mütkül anlıyacağı 
~lehçe ile muhtar intihabatı ya· 
'ca"' ltt gmı ana ı ... 

~n akıam üstü Ankara cad · 
' den geçiyordum. Gene ayni 
~ ayni manzara. Ortada bir da
• 

1 dan danda, dan.. Gümbür
ll)C>r, Kara bıyıklı bir adam bir 
• ler bağrıyor. Fakat tek bir ke

e anlamanın ihtimali yok.. Gc· 
e ha,kalarmın delaleti ile muh
.-r irıtihabatından bahsedildiğini 
~endik ... 

l) 
1 a.~\\ll\ sesi, çakmaklı tüfek. 
~lı hükUroet hacı_s~lıJ:.a· 
d evuklu hekim gibi geliyor .. 

. Yonun konuştuğu, duvarlarda 
11 a.snıa usulünün alıp yürüdüğü 
ltıanıandı. davulla adam çağır

't doğrusu go.ripten dnha fazla 
!ey!.. 

tll uzak mesafeye davul gürül
rU ve insan sesi!c bağıran ipti
'~k devri, Ncvyorkla bir saniyc

'1 °nuşulduğu cünlcrde bir da -
,. lırı tokmağında insanların bey-

~ bir küsk5 gibi iniyor. 

1 a(!n, muktedir olsam $İlah top
'~t ijbi davul tokmaklarını da top-,., 
~~=======S=a=dr=i==E=te=m==== 
&~yrisef ain borç 

para alıyor 
s~}t · f · ·d · · ~· tıse aın ı aresının, 933 büt-

• 
11\de ·ı ı · h· t ·· • t. verı en se a ıye uzerıne 

~tikraz akdetmek iç~~ A:~~ara
\f 'ıı teıebüılere gırıftıgı tel

. f haberi olarak yazılmıştı. Sey
lil\~hı bu istikrazı Maliye Veka
~ 1tt kefalet ile milli müessese· 
t:~ birinden yapacak ve bu 
~ 1darenin muhtelif müesseae· 
il\tc bu arada Ereğli kömür ıir· 
. se <>lan heıa!)larını kapatacak· 
-ı~h>'riıefain umum müdürü Sa· 
~t l ~Y Ankarada bu iflerle 
~,: b Qlrnaktadır. Bir kaç güne 

Ura.ya gelecektir. 

ti' 8klr çocuklar 
için balo 

\~er 
~lı teınbe ak~amı Süreyya si-

~~h. 1t~da. Kadıköy fıkaraperver 
\ ,,, l l f 
l' tlı ara ından fakir çocuk • 
~ ~rıfa · • tıd atıne bir balo verilecek -
~)delti• edilecek haaılatla Kadı -
"itta; fakir çocuklar giydirile -

• 

Diş tabipleri 
·······································• 

Diş bakımı 
Kongredeki karar
ların Ankaraya 

iblağı 
Diş tabipleri kongresindeki 

kararlan alakadar makamlara 
bildirmek üzere Ziya Cemal Be· 
yin riyasetinde Ankaraya giden 
heyet dönmüştür. 

Ziya Cemal Bey Ankaradaki 
teşebbüsleri hnkkmda bir muhar -
ririmize şu izahatı vermiştir: 

"- Ankarada Sıhhat ve İçli • 
mai muavenet, Maarif, Milli mü
dafaa vekaletlerile Himayeietfal 
ve Hilaliahmer cemiyetleri umu
mi merkezleri ile temas ettik. Diş 
tabipleri kongresinde verilen ka
rarların tatbikini rica ettik. Maa· 
rif vekaleti, mekteplere birer diş 
tabibi tayin etmeyi, talebenin an· 
hyabileceği ıekilde diş hıffızsıh -
hasına dair yazılmı§ küçük kitap
lar bastırmayı, mekteplerdeki hıf
zıssıhha kitaplarına dit bakımı 

kısmının ilavesini, muallim mek
teplerinde ağız ve diş hıfzıscıhha

sımn okutulmasını, halen vazife -
dar muallimlere tatillerde kurs· 
lar açılarak ağız ve diş bakımının 
öğretilmesini, mektebe kayıt es -
nasında her talebeden sihhat ra • 
porile birlikte birer diş raporu 
istenmesini kabul etti. Tatbika • 
tına yakında baılanacaktır. 

Sıhhat vekaleti ise, sıhhi müze· 
lere dişe ait levhalar konmasını, 
sesli Türkçe bir diş filmi yapıl -
masmı, halkın anlıyabileceği şe • 
kilde levhalar bastırılmasını, diş 
tabiplerinin reçete vermek aalahi· 
yetinin tevsiini, rontken servisleri 
ile operatörlerin yaptıkları çene 
ve yüz ameliyclerinde arzu eden 
diş tabiplerinin bulunmaları hu • 
susunu kabul etti. 

Himayeietfal cemiyeti diş hıf -
zıssıhhası ile çok yakından alaka
dar olmaktadır. Cemiyet ilk iş 
olarak lstanbulda iki diş servisi 
açılmasını kaarrlaştırdı. Bunlar -
dan biri Beyazıtta Süt damlasın -
da, diğeri Kadıköyünde açılacak 
tır. Hilaliahmer de ağız ve di~ 

hıfzıssıhhası hakkında levhalar 
bastırarak her tarafa dağıtacak • 

tır.,, 

Göztepe ve cıvarı 
elektriği ne oluyor 

Elektrik tesisatı şirketi muka
velesi mucibince bu seneki mesai 
proğramına dahil olan Göztepe 
ve civarındaki tesisatı Ağustos 

nihayetine kadar bitirecek ve ce • 
reyan verecekti. Nitekim şirket 

evlerde tesisat yaptı. Halkla mu -
kavele İmzaladı ve saat parası, 
tesisat ücreti olarak halktan üçer 
buçuk lira aldı. Derken F eneryo
lundan Fener bahçeye giden met
ruk demiryolunun altından kablo 
geçirilmesi yüzünden Devlet de • 
miryolları ile şirket arasında bir 
ihtilaf çıktı. Aradan aylar geçmiş 
olmasına rağmen bu ihtilaf halen 
halledimif değildir. Halk bu ay 
nihayetine kadar beklemiye ve 
cereyan verilmediği takdirde 
mahkemeye müracaata karar ver· 
mitlerdir. 

VAKiT 

Temaşa yerleri 
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Vergiler 
Bundan sonra 

maktu alınacak 
Ankaradan gelen haberlere gö· 

re, hükumet tiyatro, sinema ve 
barlardan alınan vergilerin tahsi
li için yeni bir usul tatbikine karar 
vermiıtir. Bu husustaki kanun la· 
yihası Vekiller heyetinde tetkik e• 
dilmektedir. 

Bu layihaya göre hükumetin al
dığı kazanç ve istihlak vergileri 
maktuan alınacaktır. Tiyatrolar 
senevi kira bedellerinin o/o 75 şi 
ni, sinemalar yüzde 85 şi • 
ni, barlar da yüzde 100 ünü mak
tu vergi olarak vereceklerdir. 

Tiyatro ve sinemalar timdi bilet 
üzerinden yüzde 5 belediye, yüz
de 10 Darülaceze, yüzde 10 istih
lak veblanço üzerinden yüzde 12 
kazanç vergisi vermektedirler. 

Halkevi binası 
Halkevinin bulunduğu bina 

Emlak Bankasınca müzayedeye 
çıkarılmııtı. Cümhuriyet Halk fır· 
kası da müzayedeye i~tirak etmiı· 
ti. Müzayede neticesinde bina 
fırkanın üzerinde kalmııtır. 

Cümhuriyet Halk Fırkası latan· 
bul vilayet idare heyeti reisi Cev
det Kerim Bey dün tapuya gitmiş, 
frağ muamelesini bitirmittir. Bina 
fırkanın üzerinde ( 40.000) liraya 
kalmıştır. Bedeli sekiz taksitte Ö· 

denecektir. Dün ilk taksit de ban
kaya ödenmiştir. 

Ağır cezada .................................... 

Memurlar 
Zimmete para ge

çirmekten mu
hakemede 

İstanbul ağırceza mahkemesi 
dün bazı belediye memurlarını 
muhakeme etmiıtir. 

Davanın mevzuu, operatör E • 
min Beyin şehreminliği zamanın· 
da Üsküdar - Beykoz fOsesi a • 
çılırken, bu işin yapılması urasın· 
da 286 küsur liranın zimmete ge• 
çirildiği ve istimlak edilen bina -
ların 14,000 küsur liralık enkazı • 
nın ziyaa uğratıldığı iddiasıdir. 

Sabık fen heyeti müdür mua • 
vini Şevket, Anadolu hisarı bele -
diye müdürü Hasip, Beykoz be -
lediye muhasebecisi Hulki Bey • 
lerle daha bir çok kiti, bu işle 

muhtelif noktalardan derece de -
rece alakadar görülerek, mahke
meye verilmişlerdir. 

d . . " Dün mahkeme e, ııın muru-
ru zaman,, a tabi olup olmadığı 
etrafında muhtelif mülahazalar 
yürütülmü§, belediye vekili Ra -
mi Bey, alakadarların böyle bir 
şey iddia edemiyeceğini, bu işte 
"mururu zaman,,· olmadığını söy· 
lemittir. 

Müddeiumumi Muhlis Bey, bu 
ciheti tetkik etmek ve mütaleası
nı bildirmek üzere dosyayı iste -
miş, mahkeme, isteği kabul ede -
,rek, muhakemeyi Şubata Öırak -
mııtır. 

Tiirkiyenin •• 
sanayıı 

Ham maddeleri dahilden ve hariçten 
temin edilen sanayiin vaziyeti 

İstanbul Ticaret odası Türkiye· 
nin bugünkü sanayi vaziyeti hak
kında bir rapor hazırlamaktadır . 

Bu rapora göre, Türikyede ham 
maddeleri dahilden ve hariçten 
temin edildiğine göre iki kısım sa• 
nayi vardır. 

Ham maddeleri dahilden temin 
edilen sanayiden bilhassa ıeker, 

çimento, müskirat, pamuk mensu
cat, ipek mensucat, yün mensucat, 
cıda sanayii, değirmenler, bisküi, 
konserve, kısmen deri sanayii, kıs
men çıkolata sanayii, kısmen sa
bun sanayii memleketimizin u
mumi ihtiyacını mühim bir nispet
te temin etmektedir. 

Ham maddeleri hariçten gelen 
sanayiden kısmen deri sanayii, kıs 
men trikotaj sanayii, kısmen yün 
mensucat sanayii ve maden ile 
lastik sanayii de memleketin ihti
yacına yardım edecek vaziyette • 
dir. 

Raporda imalata dair mühim 
rakamlar vardır. 

maJ dokunmaktadır. imal edilen 
iplik nevileri de sıfırdan 24 numa
raya kadar olduğu için her işe ya
rayabilmektedir. 

Pamuk mamulatma gelince, 
memleketimizin pamuk ithalatı 
23 milyon kilodur. Halbuki imal 
için 128 bin balya pamuk lazım -
dır. Bu rakama iplik fabrikaları· 
nın ihtiyaçları da ilave edilirse her 
sene 159 bin balya pamuğa ihti
yaç vardır. 

Umumi ihtiyaç 180 bin balya 
olduğuna göre pamuk istihsalah 
ihtiyacın mühim bir kısmına te
kabül etmektedir. 

Yün ipliği ile uğraşan fabrika
ların miktarı ise 9 dur. 7 tane de 
hem İplik işliyen ve hem kumaş 

dokuyan fabrika vardır. 

Fakat bu fabrikalar halı ipliği 

ile çorap ipliği olarak senede 850 
bin kilo imal etmektedirler. 

Bu da yerli yün ipliği ihtiyacı· 
na kafidir. 

Maamafih memleketin umumi 
yün ihtiyacını kamilen temin ede· 
bilmek bugünkü şerait dairesinde 
imkansızdır. Ticaret odası raporda 
bunu zikrettikten sonra diyor ki: 

Savıa 3 

Ortadan kaybolan 
çuvalların mu

hakemesi 
11 bin çuvalın hikeyeainl 
bildiği iddia edilen madam 

bir şey aöylemiyor 

Geçende İstanbul ikinci ceza: 
mahkemesi, on bir bin çuvalın 
çalınmasına ait bir muhakemeye 
başlamıştı. Asma altında Ropen 
Efendinin imalathanesinde yapı • 
lan çuvallar ... 

Bunlar, her 
0

gece bir kısmı or • 
tadan kaybolmak üzere kayıpla • 
ra karışmış, nihayet iş farkedil • 
miş ve ayni handa bir odada ya • 
tıp kalkan Y orgi Efendi, maznun 
olarak yakalanmış. Kendisinden 
başka daha iki kişi, bu mesele i• 
le derece derece alakadar olmak'.· 
tan maznun bulunuyorlar. 

Geçen muhakeme, şahit olarali 
Madam Eleni ile Kahraman Ef. 
nin mahkemeye çağırılmaları için 
kalmıştı. Dün ikisi de geldiler, 
dinlenildiler. 

Madam Eleni, kendisinin çu • 
val dikicisi olduğunu, bu mesele
ye gelince, hiç bir bildiği olma • 
dığını söyledi. · 

Bunun üzerine, davacı Ropen 
Efendi ayağa kalktı: 

- Efendim, bildiğini söylemi .... 
yor. Bu kndın, işi iyice biliyor .. 
Bana bu hususta malumatı oldu • 
ğunu, bu işi kimlerin naııl yap • 
tığını bildiğini söylemiştir. "Sen 
hırsızlığı polise haber ver, davayı 
aç, ben, o zaman bütün bildik)e .. 
rimi birer birer anlatırım,, elemiş• 
ti. Halbuki, karakolda olduğu gi• 
hi, işte şimdi de mahkemede de 
bildiğini saklıyor! 

- Hayır, efendim, hayır. Ben, 
hiç bir şey bilmiyorum. Bu ada • 
ma da "biliyorum,, diye kat'iyyen 
bir ~ey söylemedim. Ağzımı bile 
açmı~ değilim! 

Ropen Ef. Madam Eleninin i'i 
iyice bildiğini, kendisinden başka 
dört kişinin yanınd<ı bildiğini söy
lediğini ileri sürdü. Reis Hamit 
Bey, Madam Eleniye hakikati 
söylemek lüzumunu anlatt: 

- Şahit bildiğini saklarsa ce-
zası vardır. ı 

Dedi. Fakat, Madam Eleni, ge
ne hiç bir şey bilmediğinde, söy- ' 
lemediğinde israr ediyordu. Mah· 
keme, şahit Kahraman Efendiyi 
de dinledikten sonra, Ropen Ef .. 
nin gösterdiği dört şahidin çağı· 
rılmasına ve bunların Madam Ele .. 
ni ile karşılaştırılmasına karar 
verdi. Muhakemeyi gelecek pa • 
zartesiye bıraktı. 

Madam Eleni, mahkemeden çı
karken, şahitler için ıöyle diyor • 
du: -:ı 

- Gelsinler, karşılaşalım. Be • 
nim bir şey söylediğimi yüzüme 
karşı söylesinler. Ben, kimseye bir 
şey söylemedim! 

ihtikarı tetkik ediyorlar 

Uzun müddettenberi toplana· 
mıyan vilayette müteşekkil lhti • 
karı tetkik komisyonu dün top • 
}anabilmiş ve elinde mevcut ev• 
rakı tasnif etmiye başlamıştır. 

Komisyon Cumartesi tekrar 
toplanarak çalı~mıya başlıyacak • 
tır. 

' 

Pamuk ipliği imalatı için mem· 
leketimizde 72 bin iği çahımakta
dır. Fabrika adedi ise 8 dir. Bun· 
ların umum istihsal miktarı 3 bu· 
çuk milyon kilodur. 2,5 milyon adet merinos koyu- =====:=========:::ıı 

Memleketimizin umum pamuk 
ipliği ihtiyacı 7 milyon olduğuna 
nazaran pamuk ipliği sanayiimiz 
memleketimiz ihtiyacının yarısını 
temin etmektedir . 

Senede 12 milyon metrede ku-

nuna ve yahut ince yün veren ko
yuna ihtiyaç vardır. 

Memlekette bu miktar koyun 
yetiıtirildiği takdirde umumi yün 
ihtiyacı tamamile temin edilir. 

ipeğe gelince, Bursada 16 fah-

rika 832 mancınık ipek ipliği yap· 
mak için çalışmaktadır. ipek do· 
kuyan müesseselerin yekunu iae 
60 fabrika y~ 900 tezgahtır. Mem· 
leketin ipek kumaı ihtiyacı karni· 
len dahilden temin edilmektedir. 
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siyaseti değiştirmiyor Başka namla memleketi· 
mize giren mallar Mali mesele, yaniAmerikaya borçlarını 

verip vermiyecekleri anlaşılacak 
• Par'-, 19 (A.A.) - Yeni liate· ı lekete söylemek husuıundaki ni

nın M. Chautemps tarafından yetimizi göıtennektedir. ,, 
matbuata tebliğinden sonra M. . Bugün saat 15 te harbiye neza· 
Boncour fu beyanatta bulunmu~- retinde yeni batvekilin riyasetin-
tur: de bir içtima yapılacaktır. 

"Bu liste , yeni hükOmetin Her· K b• 
a ıae aza•ı 

riot kabinesinin bir temadisinden p . K b' 
'b et idi .. .. arıı, 19 (A.A.) - a ıne !U 
ı ar o ugunu gostermektedı'r ·· · · 
y . .. A • • • • • suretle te§ekkul et.~ıttır : 
enı hukumetın sıyuetı hunu ıs- Batvekil ve harıcıye nazırı M. 

pat edecektir. • Boncour, Maliye nazırı M. Che-
Mesa. k d 1 R · · ron, Nafia nazırı M. Bonnet, Da· ı ar a •t arımı eısıcüm-

h t kd. k hiliye nazırı, M. Chautempı, Har• ura a ım etme üzere oldu-
ğum !U ıırada dünkü ve yarınki biye nazırı M. Daladirer, Hava 

f. · d h itleri nazırı M. Painleve, Bahriye fe ımıze ostane ve ünnetkira· 
nazırı M. Leygues, Ziraat nazırı ne hislerimi bildirmek suretile 
M. Queuille, Tekaüt nazırı M. Ga· 

yeni arkdatlarıımm duygularna let, Adliye nazırı M. Gardey, Ma· 
memnuniyetle tercüman oluyo - arif nazırı M. de Manzie, Müs
rum.,, temlekat nazırı M. Sarraut, Me -

M. Boncour, şu sözleri de ilave aai nazırı M. Dalimier, Sıhhıye 
etnıittir : i şleri nazırı M. 'Danielou, Ticaret 
'~. Cheron'un yeni kabinede nazırı M. de Jouvenel, Posta ve 

bulunması, mali vaziyet bakında T elgrnf ve Telefon nazırı M. Ey· 
ki en doğru sözü, lazım gelen ted- nac, Bahri ticaret nazırı M. Me -
birleri almak suretile bütün mem· yer. 

Japon ve 
suretle 

Fransız malları ne 
ithal edi iyor? 

Ankara, 19 (Hususi) - Japon 
mallarının Mııır malları, Fransız 

malJarınrn da Suriye maJları na -
mile memleketimize girdiği lktı
ıat vekaletince haber ahnmıftır. 

Bunun üzerine tahkikat yapılarak 
lazım gelen tedbirlerin alınması 
Gümrükler vekaletine bildirilmiş
tir. 

Hıfzıssıhha 
•• • 

muessesesı 

NokAnların ikmali için ve
killet taahhüde girebilecek 

Ankara, 19 (Huıust) - Hıf

z1111hha müe11eıeıindeki nokıanla 
rın ikmali için 933 - 934 aenele· 
rine de ıamil olmak üzere Sıhhiye 
Vekaletinin 250 bin liraya kadar 
teahhüde girmeğe, mukavele yap· 
mağa mezuniyet li.yihaıını bütçe 
encümeni kabul etti. 

Gümrükler umum müdürlüğü 

bu gibi mallar için bir tamim ha· 
zırlamaktadır. Şimdiye kadar 

menşe şahadetnameıile memleke· 
timize giren bu mallar için aalahi· 

yettar makamlar tarafından menşe 

tahadetnamelerinin tasdik edil

mesi de aranacaktır. 

An karada 
cinayet 

bir 

Çolağın AH, avcı Kemali 
bet yerinden yaraladı 

Ankara, 19 (Husuıi) - Dün 
burada bir cinayet oldu. Avcu 
Kemal isminde biri boynundan, 

omuzundan, batından ve baca
ğından be§ yara aldı. Hastahane
ye kaldırıldı. Vuran Çolağın Ali 
yakalanarak adliyeye teslim edil
di. 

Güzel ve manab 
bir müşahede 

( aa,makalemlzden d•.,.,..~ 
re edilen bu iki komşu memle 

• , AJll 
arasındaki bu farkın bır tl1 1" 
sı vardır. 1923 senesinde, Y8 d 
şarkın bu köşesinde kımıldal11 
başlıyan bir millet vardı .. o. ; 
ldt bu kımıldama hareketını . 

zat görmek ve tetkik etnıek i dr 
memleketinize gelmiştim. BU 
fa daimi bir vazife ile buraya 
ınek için bir fırsat çıktr. Bun 
istifade ettim. Türkiye'ye gt 
ınck için hiç bir taraftan beni ı eC' 
lıyan bir kuvvet yoktu. s~d it' 
memleketinizde gördüğüm 1ter 
mc hamlesinin cazibesi ile b~~ 
daki vazifeyi kabul ettim. B~!b· 
bir ilerleme hamlesi içinde ~ 
şan bir millete elimden gel /$ 
kadar ilmi sahada yardım etııı 
istedim.,, 

Amerikalı terbiye mütebat,. 
nm bu ıamimi sözlerine ve h~ 

' rine kartı hiaaettiğimiz memn. ~ 
yeti açıkça ifade etmek bıV 
için bir vazifedir. 

U.. . d . k' M M 'd~ mıt e erız ı, . onro 
memleketimizin istifadeıi ıa_d~ 
bir mektep muhitine de münbY 

kalmiyacaktır. Müdürü buiıf 
duğu mektebi memleketin ro~ 
ihtiyaçları dairesinde tenıik 

idare vazifesi yaptıktan sonra 1/ 
riçte de kendisinin kıymetli fiJıİ" 
lerinden istifade imkanı haııl ol•' 
caktır. Garip bir ziyafet Yeni müzayede, münakasa, i

hali.t layihası da ikmal edildi. 

H b b• •d 1·.:.' t J Hıfzıasıliha müessesesinde bir arpte af an ır gem~ en K~t: .~ . .r.Şıp.- ~· ,ha&lahane pa~onu ,inıa edilecek· 

Cinayetin ıebebi şudur: Mehmet Aıı"' 
Evvelki akşam ikisi meyhanede =========-=-=====~ 

kar,slaımr.•la .. 

lar kendilerini batıran Almanı tir_. ------

Çolağın Aliye kendisine keçi d~ 
diğinden dolayı çoktanberi muğ
berdir. Biribirlerile kartılaıınca 
Kemal Aliye lcüfür etmeğe başla· 

mıt ve Alinin üzerine yürümüttür. 
davet ediyorlar •. 

Nevyork. l"9 ( A.A ) - Umumi harpte Amerikan askerlerini 
Af{ıupaya nakletmekte kullanılan ve 1918 senesinde lrlanda de· 
nizinde .torpillenen Tiscania gemisinden ıağ kalımların lcurdukla· 
n cemiyet, bu gemiyi torpilliyen Alman tahtelbahirinin süvarisi 
yüzbaıı Mcyer'i 1933 tubatının 4 üncü gUnü cemiyetin yapacağı 
senelik içtimada fahri misafir sıfatile hazır bulunmağa davet 
etmişt!r. 

Osmanlı imparatorluğu borçlarının 
konseyi tarafından neşredilen tebliğ 

Ankara, 19 (A.A.) - Sakıt 
Osmanlı imparatorluğu inkısama 
uiramıı umumi borçlannın Pariı 
te bulunan konseyi tarafından 
zirdeki tebliğ neşredilmi,tir: 

1 - Türk hükumeti mümessili 
ile muhtelif memleketlerin hamil· 
ler cemiyetleri murahhasları ara-

sında Paris'te batlamıt olan mü
zakerat bir prensip itilafının akdi 
ile neticelenmittir. Birinci kanu -
nun 14 ünde parafe edilmiş olan 
bu itilaf Osmanlı düyununda 
Türkiye hissesine düşen mıktar 
tediyatm ba§lıyacağını timdiden 
nazari dikkate almağa müsait bu
lunmaktadır. 

2 - Bu itilaf mucibince tedi -
yat, timdiki Oımanlı eıhammdan 
Türkiye hi11eıinin mübadeleıi ol· 

mak üzere yeniden tedavül mev· 
kiine çıkarılacak takriben 895 
milyon 435,000 Fransız frankı 

kıymetinde umumi ve itibari bir 

sermayeye tekabül eden sırf Türk 
yeni esham üzerinden yapılacak 
ve §İmdiki tekli ile tedavülde de
vam edecek olan Şark şimendö
ferleri hisse .senedatı bundan ha· 
riç kalacaktır. Yeni ıehimler se
nede yüzde 7,5 faiz getirecek ve 

on sene müddetle konveraiyona 
tabi ola.mıyacaktır. 

Tediyat Fransız frangı ile ve 
konıeyin lüzum gördüğü vakit 
serbestçe irae edebileceği iıtabi -
lize edilıniı ikinci bir para ile ya
pılacaktır. 

yeni eıhanı ile Şark timendö· 
ferleri hiaae ıenedatının latan • 
bul, Galata ve Haydarpaıa güm
rükleri hasılatı ile tenıin edilmit 
olan senelik taksidi 670,SSO altın 
Türk lirası olarak teıhit edilmiş
tir. Bu taksit, birinci kupon 25 
ikinci teşrin 1933 tarihinde veri
lebilmek üzere bir haziran 1933 
ten itibaren tesviye edilmeğe baş 
la nacaktır. 

Şimdiki eıhamın Türk hi11esi -
ne mukabil yeni eıham ile müba
delesi 13 haziran 1928 tarihli mu· 
kavelenameden münbaia hadle~· 
dairesinde ve bilahara tesbit edi· 
lecek nisbetler dahilinde icra edi· 
lecek ve hamillerin diğer hüku -
metler hisaeaine kartı olan hukı.ı· 
ku mahfuz kalacaktır. 

3 - Bu itilafın tahakkukuna 
müsait bir harket olmak üzere 
Türk hükumeti konseyin İstanbul 
da bulundurmakta olduğu Türk 

Barem hakkında 

Bir tefair meclbe geldi Ali de Kemali yaralamıştır. 

Ankara, 19 (Husuıi) - Bare- Ağ d 
min yedinci maddesindeki meale- lzmlr ırcezasın a 
ki ihtisas tabirinin idari zaruret· 
lere binaen muayyen olan derece· 
nin üstünde bir dereceye alınan· 

ların terfiinde geçmeıi lazım ge -
len müddetin ve yükıek bir dere
ce kartılık gösterilmek ıuretile 

atağı dereceden ihtaı edilen me· 
muriyete tayin edilenlerin teıel· 

ıül zaruretile 3 derece yukarıya 

terfilerinin caiz olup olmıyacağı

nın tefairi meclise geldi. 

Bir polis vazife başın
da taorruza uğradı 
İzmir, 19 (Huıuıi) - Polis Sa

lih Efendi noktada vazife eına-
11nda meçhul iki tahsın ailihh hü
cumuna maruz kalmıttır. Taarruz 
edenler polisin üzerine be§ el si· 
li.h attıktan sonra kaçmıtlardır. Bu 
meçhul adamları polis aramakta
dır. 

liralarını bili teehhür konversi -
Yona başlayacaktır. 

4 - Müzakereye memur olan 
murahhaslar timdiki halde kat'i 
mukavelenamenin tanzimi ile iş· 
tigal etmekte olup hamiller bu -
nun metninden bili.hara haber • 
dar edileceklerdir. 

Bu mukavelename 1933 senesi 
iptidaıında B. M. Meclisinin tas· 
dikine ve tasdik keyfiyeti tahak
kuk ettikten sonra hamillerin kP" 
bul üne arzedilecektir. Şimdiki 
eıham üzerinden yapılacak bir 
tevzi bu kabulünde tahakkuk et· 
tiğini irae ey:liyecektir. 

Katilden ıuçlu Mil~erref H. 
Mahmut Esat B. in kendiaini 
müdafaa edeceğini sÖJ ledi 

lzimr, 19 (Hususi) - Bundan 
bir müddet evvel Ku~ad3ıında Rı· 
za iaminde birisini teammüden 
öldürmekten suçlu olarak ağır ce· 
zaya sevkedilen Müşerref H. ın 
bugün ağır cezada muhakemeıine 
bakılacaktı. Suçlue Müterref Ha
nım, eıki Adliye Vekili Mahmut 
Es at Bey kendisinin müdaf aaıını 
deruhte edeceğini söyliye"rek mah 
kemenin talik ediJmeıini istemi,
tir. 

Mahkeme Mahmut Esat Beyin 
vekaleti deruhte edip edemiyeceği 
hakkında tereddüt etmektedir. Bu 
cihtin tetkiki için mahkeme talik 
ediJmi!tir. 

Ofis mUdUril Uemal B. 
Ankara, 19 (Hususi) - Buraya 

gelen ihracat ofisi müdürü Cemal 
Bey lktııat Vekili Celal Beyi zi· 
yaret ettikten sonra latanbula ha
reket etmiştir. 

Otomobil kurbanı 
lzmir, 19 (Hususi) - Otomo

bil kazaaı neticeıi ağır surette ya· 
ralanan Mümin ağa ismindeki ih 
ti yar ölmüttür. 

Izmlrde Emniyet 
sandığı 

İzmir, 19 (Husu~i) - Belediye 
burada Emniyet Sandığı tetkil et· 
meğe teşebbüı ediyor. 

l'. il. T. €enıiye
tinin faaliyeti 

Ankara, 19 (A.A.) -Tür~ d: 
li tetkik cemiyeti umumi ki.tıP 
ğinden: 

Türk Dili tetkik cemiyeti urtJt/ 

mi merkez heyeti, d~n u~u~i. ~ 
tip Rüfen Etref Beyın reıılıgı , 
tında toplanarak ıstılahlar h,Jc 
kında luğat ve ııtılahlar kolun-' 
ıstılahlar komisyonu azaıının 11 

mumi toplanmasında kararlatl" 
dıkları tetkilıit ve proğram e', 
ları üzerinde müzakereler y•' 

mııtır. ,1 
Merkez heyeti binaıında d, 

kol haftada iki ter defa olmalı • 

zere muntazaman topJanms~, 
dırlar. Umumi merkez heyetı.df' 
haftada iki gün pazar ve çatr-, 

ba günleri toplanmalarmd• dl 
vam edecektir. 

Şehit 
yıl 

Kubilayııı 

dönümü 
. 1' ..... 

İzmir, 19 (A.A.) - 23 tJ 
nuevvel muallim ve zabit "'.,, 
Kublay'ın arkadatlarile r.fı I 
mende tehit edildiği günün yı~ıl 
nümüdür. Bunun için C. f-1, • ",I 
kasından vilayet idare heyeti ·
Hacim Muhittin Beyin riya~ 
de yapılan toplantılarda, ön.~ 
deki cuma günü icra edı ·lı. 
ihtifal programı tespit edil111,';J 
Bu ıeneki merasim pek hat 
olacaktır. 

Gümüş para IAylb~ 
ci'~ 

Ankara, 19 (Hususi) -: 1';1 
para liyihaıı ikmal edild•· 

da meclise verilecektir. 
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~titr : 
1 ""-· .. 
llaUab bu davuldan 
:::anı olur: 
1 ' dan, dan, dan .•• 
iltihap olur: 
Darı d d . ' an, an .. 
~rliğe çağrılır: 
a· , dan, dan ... 
D:r.Y•rde mera.sim yapılır 
D._··· Dan ..... 
D~n gelir: 
li~' dan!. 

dtaı ül&sa, gece, gündüz, dan, .... 
1) .. 

lln ıece evde çalıtıyordum ... 
8irda 1 • 

)lQ VU sesı, sonra anlatılmt· 
~ı·' l.lııına bilseniz nasıl?. Tek bir 
~eaini anlamak mümkün ol· 
Lir bir gürültü! Bir bağırtı 

leyler söylüyor .. 

~~11111 sağa çevirdim, sola çe· 
11~1111 l>encereleri actım, davula 
lıt~ lılc eden sesin ~e olduğunu 
Cer i~dım Komfular da pen • 
~ ~~i açtılar, fakat hiç kimse 
Niht ın ile olduğunu anlayamadı . 
ld Yet hiri köte batında bağıran 
~ ~ •ordu. Adam hakikaten 
~ p~İıin çok mütkül anlıya.cağı 
~hçe ile muhtar intihabatı ya· 

iını analttı ... 

~n aktam üstü Ankara cad · 
~den geçiyordum. Gene ayni 
''Yni manzara. Ortada bir da
dit dan danda, dan.. Gümbür· 
~r. Kara bıyıklı bir adam bir 'tr bağrıyor. Fakat tek bir ke· 
~ anlamanın ihtimali yok.. Gc· 
~ ~kalarının delaleti ile muh· 
~b llıtıhabatından bahsedildiğini 

'-'dik ... ..... 
~ 

\tJ~ ~\\lt\ sesi, çakmaklı tüfek 
~ ar,1 L •. ,_.._ h "'h , __ 
,, ~•q1 ke~~-i}ttUtnet acı '.a..l? Jia• 
--dy u lu heıtim gibi geliyor .. 
ilt11 onun konuıtuğu, duvarlarda 
l·. asına Uauı ·· .. 1 .. "d" ... .. "it- ~ unun a ıp yuru ugu 
~ ~ın~nd:ı davulla adam çağı!'
~ .. ! ogrusu garipten daha fazla 

ey?,, 

~ uz~l< mesafeye davul gürül
\iı·k"e ınsan sesi!e bağıran ipti
' k devri, Ncvyorkla bir saniye
~llU1}ulduğu cünlcrde bir da -
' ~okmağında insanların bey-
~ hır küskü gibi iniyor. 

l~ ."' muktedir olsam silah top· 
~t~~.davul tokmaklarını da top· 

' Sadri Etem 

~Yrisef ain borç 
Para alıyor 

~~iaef ain idaresinin, 933 büt· 
~ ~e •erilen ıelahiyet üzerine 
\ ~raz akdetmek için Ankara· 
"' ı._• teıebüılere giri9tiği tel
~f,· l>eri ~l~rak yazıl~ıJtı. Sey
~lli ltı hu ıatıkrazı Malıye Veka-
1-;d~ ltef alet ile milli müessese· 
~ 'd birinden yapacak ve bu 
~ ..,• llrenin muhtelif müesaeıe

e hu a d E ""l" k.. ·· · ra a reg ı omur ıır-
\, S ol~n heaaplarını kapatacak
s..~aefain umum müdürü Sa· 
~l 8ey Ankara.da bu itlerle 
~ .... ı, •lınaktadır. Bir kaç güne 

Uraya gelecektir. 

14' 
•kir ~ocuklar 
l~ln balo 

~ .. er 
~-"'•~dlbhe akıamı Süreyya si· 
~İ)eı· a Kadıköy fıkaraperver 
~ a.aeıı: taı:af ından fakir çocuk • 
'tlct. aat~ne bir balo verilecek -
\L.~ltl ;t~ecek haaılatla Kadı -
-,, &kır Çocuklar ıiydirile • 

Diş tabipleri ......................................... 

Diş bakımı 
Kongredeki karar
ların Ankaraya 

iblağı 
Dit tabipleri kongresindeki 

kararları alakadar makamlara 
bildirmek üzere Ziya Cemal Be
yin riyasetinde Ankaraya giden 
heyet dönmüştür. 

Ziya Cemal Bey Ankaradaki 
teşebbüsleri hnkkında bir muhar • 
ririmize şu izahatı vermiştir: 

"- Ankarada Sıhhat ve içti • 
mai muavenet, Maarif, Milli mü
dafaa veki.letlerile Himayeietfal 
ve Hilaliahmer cemiyetleri umu
mi merkezleri ile temas ettik. Diş 
tabipleri kongresinde verilen ka
rarların tatbikini rica ettik. Maa· 
rif vekaleti, mekteplere birer diş 
tabibi tayin etmeyi, talebenin an
lıyabileceği tekilde dit hıffızsıh -
hasına dair yazılmıt küçük kitap· 
lar bastırmayı, mekteplerdeki hıf
zıssıhha kitaplarına dit bakımı 
kısmının ilavesini, muallim mek
teplerinde ağız ve <liş hıfzıse.ıhha
sının okutulmasını, halen vazife -
dar muallimlere tatillerde kurs· 
lar açılarak ağız ve dit bakımının 
öğretilmesini, mektebe kayıt es -
nasında her talebeden sihhat ra -
porile birlikte birer dit raporu 
istenmeıini kabul etti. Tatbika • 
tına yakında baılanacaktır. 

Sıhhat veki.leti ise, sıhhi müze· 
lere dişe ait levhalar konmasını, 
İesli Türkçe bir diş filmi yapıl • 
masını, halkın anlıyabileceği ıe • 
kilde levhalar bastırılmasını, diş 
tabiplerinin reçete vermek salahi· 
yetinin tevsiini, rontken servisleri 
ile operatörlerin yaptıkları çene 
ve yüz ameliyelerinde arzu eden 
diş tabiplerinin bulunmaları hu -
suıunu kabul etti. 

Himayeietfal cemiyeti diş hıf -
zıssıhhası ile çok yakından alaka· 
dar olmaktadır. Cemiyet ilk iş 

olarak lstanbulda iki diş servisi 
açılmaıını kaarrlattırdı. Bunlar -
dan biri Beyazıtta Süt damlasın -
da, diğeri Kadıköyünde açılacak 
tır. Hili.liahmer de ağız ve diş 

hıfzıssıhhası hakkında levhalar 
bastırarak her tarafa dağıtacak • 

tır.,, 

Göztepe ve cıvarı 
elektriği ne oluyor 

Elektrik tesisatı ıirketi muka· 
velesi mucibince bu seneki mesai 
proğramına dahil olan Göztepe 
ve civarındaki tesisatı Ağuatos 
nihayetine kadar bitirecek 'le ce • 
reyan verecekti. Nitekim şirket 
evlerde tesiıat yaptı. Halkla mu -
kavele imzaladı ve saat parası, 
tesisat ücreti olarak halktan üçer 
buçuk lira aldı. Derken F eneryo
lundan Fener bahçeye giden met· 
rôk demiryolunun altından kablo 
geçirilmesi yüzünden Devlet de -
miryolları ile tirket araıında bir 
ihtilaf çıktı. Aradan aylar geçmiş 
olmasına rağmen bu ihtilaf halen 
halledimit değildir. Halk bu ay 
nihayetine kadar beklemiye ve 
cereyan verilmediği takdird~ 
mahkemeye müracaata karar ver
mitlerdir. 

Temaşa yerleri 
..................... ·-······················ 
Vergiler 
Bundan sonra 

maktu alınacak 
Ankaradan gelen haberlere gö

re, hükumet tiyatro, sinema ve 
barlardan alınan vergilerin tahsi
li için yeni bir usul tatbikine karar 
vermiştir. Bu husustaki kanun la· 
yihası Vekiller heyetinde tetkik e
dilmektedir. 

Bu layihaya göre hükumetin al
dığı kazanç ve istihlak vergileri 
maktuan alınacaktır. Tiyatrolar 
senevi kira bedellerinin o/o 75 şi 
ni, sinemalar yüzde 85 ti -
ni, barlar da yüzde 100 ünü mak
tu vergi olarak vereceklerdir. 

Tiyatro ve sinemalar timdi bilet 
üzerinden yüzde 5 belediye, yüz
de 10 Darülaceze, yüzde 10 istih
lak veblanço üzerinden yüzde 12 
kazanç vergisi vermektedirler. 

Halkevl binası 
Halkevinin bulunduğu bina 

Emlak Bankaaınca müzayedeye 
çıkarılmııtı. Cümhuriyet Halk fır· 
kası da müzayedeye iıtirak etmiş
ti. Müzayede neticesinde bina 
fırkanın üzerinde kalmıştır. 

Cümhuriyet Halk Fırkası Jatan· 
bul vilayet idare heyeti reisi Cev
det Kerim Bey dün tapuya gitmiş, 
frağ muameleıini bitirmittir. Bina 
fırkanın üzerinde ( 40.000) liraya 
kalmıştır. Bedeli sekiz .taksitte Ö· 

denecektir. Dün ilk taksit de ban
kaya ödenmittir. 

Ağır cezada 
·········-···-···················· 

Memurlar 
Zimmete para ge

çirmekten mu
hakemede 

İstanbul ağırceza mahkemesi 
dün bazı belediye memurlarını 
muhakeme etmittir. 

Davanın mevzuu, operatör E • 
min Beyin ıehreminliği zamanın
da Ü ıküdar - Beykoz tosesi a • 
çılırken, bu itin yapılması sırasın· 
da 286 küsur liranın zimmete ge
çirildiği ve istimlak edilen bina -
larm 14,000 küsur liralık enkazı • 
nın ziyaa uğratıldığı iddiasıdir. 

Sabık fen heyeti müdür mua • 
vini Şevket, Anadolu hisarı bele • 
diye müdürü Hasip, Beykoz be • 
lediye muhasebecisi Hulki Bey • 
lerle daha bir çok kiti, bu itle 
muhtelif noktalardan derece de -
rece alakadar görülerek, mahke
meye verilmişlerdir. 

Dün mahkemede, işin "muru
ru zaman,, a tabi olup olmadığı 
etrafında muhtelif mülahazalar 
yürütülmüı, belediye vekili Ra -
mi Bey, alakadarların böyle bir 
§ey iddia edemiyeceğini, bu işte 
"mururu zaman,,· olmadığııu söy

lemittir. 
Müddeiumumi Muhlis Bey, bu 

ciheti tetkik etmek ve mütaleası· 
nı bildirmek üzere dosyayı iste -
mit, mahkeme, isteği kabul ede • 
.rek, muhakemeyi Şubata bırak • 
m19tır. 

!Savıa 3 

Ortadan kaybolan 
çuvalların mu

hakemesi 
11 bin çuvalın hikeyeainl 
bildiği iddia edilen madam 

bir şey söylemiyor 

Geçende İstanbul ikinci ceza 
mahkemesi, on bir bin çuvalın 
çalınmasına ait bir muhakemeye 
başlamıştı. Asma altında Ropen 
Efendinin imalathanesinde yapı • 
lan çuvallar ... 

Bunlar, her ·gece bir kıımı or • 
tadan kaybolmak üzere kayıpla -
ra karışını§, nihayet iş farkedil • 
miş ve ayni handa bir odada ya • 
tıp kalkan Y orgi Efendi, maznun 
olarak yakalanmı§. Kendisinden 
başka daha iki kişi, bu mesele i· 
le derece derece alakadar olmak· 
tan maznun bulunuyorlar. 

Geçen muhakeme, ıahit olarak 
Madam Eleni ile Kahraman Ef. 
nin mahkemeye çağırılmaları için 
kalmıştı. Dün ikisi de geldiler, 
dinlenildiler. 

Madam Eleni, kendisinin çu • 
val dikicisi olduğunu, bu mesele
ye gelince, hiç bir bildiği olma .,. 
dığını söyledi. · 

Bunun üzerine, davacı Ropen 
Efendi ayağa kalktı: 

- Efendim, bildiğini ıöylemi~ 
yor. Bu kadın, iti iyice biliyor. 
Bana bu hususta malumatı oldu • 
ğunu, bu i§i kimlerin naııl yap • 
tığını bildiğini söylemi9tir. "Sen 
hırsızlığı polise haber ver, davaY.r 
aç, ben, o zaman bütün bildikle• 
rimi birer birer anlatırım,, demİf'" 
ti. Halbuki, karakolda olduğu gi• 
bi, işte şimdi de mahkemede de 
bildiğini saklıyor! 

Tür ki yenin •• 
sanayıı 

- Hayır, efendim, hayır. Ben, 
hiç bir §ey bilmiyorum. Bu ada • 
ma da "biliyorum,, diye kat'iyyen 
bir şey söylemedim. Ağzımı bile 
açmıı değilim! 

Ropen Ef. Madam Eleninin İ!İ 
iyice bildiğini, kendisinden batka 
dört kişinin yanında bildiğini söy
lediğini ileri sürdü. Reis Hamit 
Bey, Madam Eleniye hakikati 
söylemek lüzumunu anlatt: 

Ham maddeleri dahilden ve hariçten 
temin edilen sanayiin vaziyeti 

İstanbul Ticaret odası Türkiye· 
nin bugünkü sanayi vaziyeti hak
kında bir rapor hazırlamaktadır . 

Bu rapora göre, Türikyede ham 
maddeleri dahilden ve hariçten 
temin edildiğine göre iki kıaım sa
nayi vardır. 

Ham maddeleri dahilden temin 
edilen sanayiden bilhassa teker, 
çimento, müskirat, pamuk mensu
cat, İpek mensucat, yün mensucat, 
aıda sanayii, değirmenler, bisküi, 
konserve, kısmen deri sanayii, kıs· 
men çıkolita sanayii, kısmen sa· 
bun sanayii memleketimizin u
mumi ihtiyacını mühim bir nispet· 
te temin etmektedir. 

Ham maddeleri hariçten gelen 
sanayiden kısmen deri sanayii, kıs 
men trikotaj sanayii, kıımen yün 
mensucat sanayii ve maden ile 
liıtik ıanayii de memleketin ihti
yacına yardım edecek vaziyette -
dir. 

Raporda imali.ta dair mühinı 

rakamlar vardır. 
Pamuk ipliği imalatı için mem

leketimizde 72 bin iği çalıtmakta· 
dır. Fabrika adedi ise 8 dir. Bun· 
larm umum istihsal miktarı 3 bu· 
çuk milyon kilodur. 

Memleketimizin umum pamuk 
ipliği ihtiyacı 7 milyon olduğuna 
nazaran pamuk ipliği sanayiimiz 
memleketimiz ihtiyacının yarısını 
temin etmektedir. 

Senede 12 milyon metrede ku-

mat dokunmaktadır. lmal edilen 
iplik nevileri de sıfırdan 24 numa
raya kadar olduğu için her işe ya· 
rayabilmektedir. 

Pamuk mamulitma gelince, 
memleketimizin pamuk ithalatı 
23 milyon kilodur. Halbuki imal 
için 128 bin balya pamuk lazım -
dır. Bu rakama iplik fabrikaları· 
nın ihtiyaçları da ili.ve edilirse her 
sene 159 bin balya pamuğa ihti
yaç vardır. 

Umumi ihtiyaç 180 bin balya 
olduğuna göre pamuk istihsalitı 

ihtiyacın mühim bir kısmına te
kabül etmektedir. 

Yün ipliği ile uğratan fabrika
ların miktarı ise 9 dur. 7 tane de 
hem iplik itliyen ve hem kumaş 
dokuyan fabrika vardır. 

Fakat bu fabrikalar halı ipliği 
ile çorap ipliği olarak senede 850 
bin kilo imal etmektedirler. 

Bu da yerli yün ipliği ihtiyacı· 
na kafidir. 

Maamafih memleketin umumi 

- Şahit bildiğini saklarsa ce-
zası vardır. ı 

Dedi. Fakat, Madam Eleni, ge
ne hiç bir fey bilmediğinde, söy- ' 
lemediğinde israr ediyordu. Mah· 
keme, şahit Kahraman Efendiyi 
de dinledikten sonra, Ropen Ef. 
nin gösterdiği dört şahidin çağı
rılmasına ve bunların Madam Ele
ni ile kartılattırılmasına karar 
verdi. Muhakemeyi gelecek pa • 
zartesiye bıraktı. 

Madam Eleni, mahkemeden çı
karken, şahitler için şöyle diyor • 
du: ;1 

-Gelsinler, karşılaşalım. Be • t 
nim bir şey söylediğimi yüzüme 
karşı söylesinler. Ben, kimseye bir 
fey söylemedim! 

ihtikarı tetkik ediyorlar 

yün ihtiyacını kimilen temin ede
bilmek bugünkü şerait dairesinde 
imkinaızdır. Ticaret odası raporda 
bunu zikrettikten sonra diyor ki: tır. 

Uzun müddettenberi toplana
mıyan vilayette mütetekkil lhti -
karı tetkik komisyonu dün top -
lanabilmiş ve elinde mevcut ev• 
rakı tasnif etmiye başlamıştır. 

Komisyon Cumartesi tekrar 
toplanarak çalışmıya başlıyacak • 

2,5 milyon adet merinoı koyu- l================
nuna ve yahut ince yün veren ko- rika 832 mancınık İpek ipliği yap· 
yuna ihtiyaç vardır. mak için çalışmaktadır. ipek do· 

Memlekette bu miktar koyun kuyan müesseselerin yekunu ise 
yetiıtirildiği takdirde umumi yün 60 fabrika,.~ 900 tezgahtır. Mem~ 
ihtiyacı tama.mile temin edilir. leketin İpek kumaş ihtiyacı kimi· 

lpeie ıelince, Bursada 16 fab- 1 len dahilden temin edilmektedir. 
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Eski devrin en 
den biri: 

iyi memuriyetlerin
iç güveyil•ği 

Zaman ne çabuk, çarçabuk de- Paşa. merhumun . (Sultan Aziz 
ğişiyor •• Dünyada ahlaki, manevi devri) 40 oğlu varmış. 
sandığımız müesseseler bile iktı- Kızlarının hesabını bilmiyo -
sadi bir sebebin e.serleridir. Ev- rum. Daha başka paşaların mah
lenmek usulleri bile iktısadi, mali sulatı hakkında malumatım çok i
zaruretlerin semeresidir. se de toronlarmrn incinmesi ihti-

y er yüzünde türlü türlü evlen- maline mebni sözü uzatmıyorum • 
me şekillerine tesadüf ediyoruz ... Bugünkü yaşayış ise ailelerin 
Bir kocanın horoslar gibi bir çok böyle çiftilk, hara haline gelmesi
kadm alması; .yahut bunun taban ne hiç müsait değildir. 
tabana zıddı, bir kadının bir sürü * ~ 
kocaya birden varması bu daki- Ne diyorsunuz? iç güveyliği 
kada bile kürei arzın bazı yerle- müessesesi bile tarihe lranşmak ü

rinde tatbik olunan usullerdir • re! .. Bu usule Avrupa ve Amerika 
Kadının erkekten, erkeğin ka· da hemen hemen tesadüf etmez -

dmdan fazla olduğu yerler var. • . siniz .. Lakin arazisi geniş, nüfusu 
Okyanosyada Ta~iti adasına, ya- seyrek yerlerde iç güveyiliği çok 
hut Hindistan ile Çin · arasındaki revaçtadır .. 
Tibet diyarına kadar bir zahmet e· Damat bey ev halkındandır. Hiç 
decek olursanız görürsünüz ki ha· damat beysin iz konak olur mu? 
nrmın ıeksen tane beyi aralarında "lÇ güveyisinden hallice,, diye 
hiç hır çıkarmadan yaşıyorlardı. atalardan kalma bir söz var. Fakat 
Kudret, kadmdadır. Nasıl, pek az bu darbı meselde büyük bir mü -
evvel bizde zenginler güçleri yetti- balağa uyuklamaktadır. Acaba 
ği kadar halayık istifraş ederlerse, dahili damatlar gerçekten eza ve 
Tibet ülkesind«t de madamalar cefa mr çekiyorlardı?. Bunların 
gözlerine kestirdikleri efendileri içinde böyleleri olduğunu inkar e~ 
harem dairesine kapatıyorlar. Er- decek değilim.. Lakin iç güveyili-
kekten odalıklar... ği ... Ne mükemmel memuriyet! 

Bizde, bir erkeğin dörde kadar Çalı~mak yok, cabalamak yok. 
kan almaa1 usulü yeni ortadan iziyet yok; yemek ve içmek beda· 
kaldırıldı. Bununla beraber bu va! Daire caba; ikram ve izaz ye· 
medeni usulün iki istisnası kayde rinde .. Fazla olarak da nur topu 
!&Yandır: Biri, eskiden bir kilç gibi bir hanım.. Hele bu küçük 
defa evlenip de karılarım nuha • hanım babasının, anasının bir ta· 
faza edenler; ikincisi de, kaça- nesi ise .. Hele bu küçük hanımın 
mak yapanlr.•r - ki m~att·-essüf ebeveynine karşı nüfuzu büyük 
köylErde bu l: ndın kaçakçıların tse .... 
miktarları çokça imif. Bes belli, kendisini saydırrnak-

Jt. Jt. :t- tan aciz bir iç güveyisi varmış ki 
Biraz evvel, mahza bolluğun kaim pederi ve kaim validesi onu 

neticesi olmak üzere bizde aile çok hırpalamıflar. İşte hu darbı 
ve evlilik usulleri ziyadesile geniş· mesel o ahmağın halini tasvir e
ti. Hudutsuz bir aile lüzumun- diyor ... , 
dan fazla büyük bir ev.. lç güveysi tuvaletine itina ile 

Ay başında çıkıyor 
İstanbul Matbuat cemiyeti, 

Türk fikir ve irfan alemine yılba
şında güzel bir hediye takdim ct
meğe hazırlanıyor: 

Matbuat almanağı. 
Matbuat almanağı, bütün bir 

yıl elde dola,acak bir eser oluyor. 
içinde herkese her zaman lizına 
olan malumat vardır. 

Memleketimizin edebiyat , 
tarih, resim, musiki, tiyatro, ilim, 
iktısat, spor ve siyasiyat hayatına 
ait meşhur ve kıymetli imzalann 
makaleleri, bütün matbuat men -
suplarının resimleri ve diğer bir 
çok alakadar edici yazı vardır. 

Maarif Velcili Reşit Galip Be -
yin bilhassa Matbuat almanağı i
çin yazdığı makale, gerek yazılıf r, 
gerekse münderecatı itibarile hu -
susi bir ehemmiyeti haizdir. 

Matbuat almanağı Devlet mat· 
baasında temiz ve nefis bir f ekil
de basılmaktadır. Bu eser, neşri • 
yat hayatımızın mühim bir hadi
sesi olacaktır. 

Hurgaz vapurunun 
tamiri 

Bir müddettenberi tamir edil -
mekte olan Seyrisef ain idaresinin 
Burgaz vapurunun tamiri tamam• 
lanmış, vapura yeniden bir lüks 
salon ilave edilmiştir. Burgaz va· 
puru yarınBan itibaren Kadıköy 
hattında seferlere başlıyacaktır. 

Y-cni n>"li:yod ar hakkında 
ko~ferans 

İstanbul Halkevi reisiliğinden: 

23/ 12/ 932 Cuma günü saat 15 
te Cağaloğlundaki Halkevi mer • 
kezinde sene başından itibaren 
tatbikine başlanacak olan yeni 
mikya.slar hakkında bir konfe -
rans tertip edilmiştir . Arzu eden 
herkes gelebilir. 

Ailenin mhadut, evinde mah- çok mükelleftir. Bundan rahat bir I=============== 
b ı d ı k ı H l ki iç güveyiliği r.nk azaldı.. Pek sur u un uğu yerlerde cari usul- mes e tasavvur o unamaz.. e e :r 

ler başkadır. Mesela lsviçrede, ev sahiplerine karşı hulus çakmağı nadir olarak bu hale tesadüf edi • 
hatta Fransada çocuklar para ka· iyi bilirse bu içtimai vaziyet em- yoruz .. 
zanır bir çağa gelince baba ve a• salsizdir.. - Biricik kızım var; onu ya· 
nalarmm evlerinde kalırlarsa mut- Ya (damadı şehriyari) olanlar? nımdan ayıramam! Yahut: 
laka masrafa karışırlar. Baba, oğ- Bunlar, iptid a, derhal müşir ve _Kızım acemidir, körpedir, o
lundan veya kızından pansiyon vezir olurlardı. Serasker payesini nu elin oğluna teslim edemem! 
ücreti alır. haiz idiler; yani kendilerine (dev- Gibi rikkat teraneleri pek doğru 

Bir de bizim kapanmakta olan letlu, atifetlu efendim hazretleri) değildi. Az doğru idi. Asıl sebep, 
devrin usullerini tetkik edelim: diye hitap edilirdi. Sakal koyu- yani iç güveyiliği müessesesinin 
Oğul kız büyüyorlar. Bunların iz- vemıezlerdi. Sultan Hamidin son meydan bulmasının hikmeti haya
divaçlan lazım .. (izdivaç diyo - zamanlarında damatların adedi tın bolluğundan başka bir şey ol
rum, evlenme demiyonım; dikkat pek çoğaldığı için (bey) lik rüt
buyurunuz). Bir eve çıkmağa ha- besinden ileri gidemiyenler oldu .. 
cet yok .. Mahdum beye bir gelin Saray, hadem, ha~em, para ..... . 
alınır; gelin eve gelir .. Kerime ha- Hepsi mevcut. 

nıma da bir yosma koca tedarike- Ben zannederim ki damatlar 
dilir; damat da eve teşrif eder • .. sultanların (yani karılarının) hu
Ev büyüdü. Tabii, dokuz ay, on zurlarmda hakiki cariyeler, oda
gün sonra yeni evliler zürriyet de hklar gibi elpençe divan dururlar
yetiştirirler; çünkü tembel insan- Sonı·adan iyice tahkik ettim ki 
lar değillerdir. Ev bir kat daha Sonradan İyice tahkik ettim 

1 

büyüdü .. Mahsul zamanı geldi.. tanların içinde mükemmelen da-
Hele şöyle tasavvur ediniz: Asıl yak yiyenler, kocalarına hizmete

ev aahibi olan muhterem zat bir- denler müstesna olmaktan uzaktır. 
den ziyade evlidir. Çocuk miktarı • • • • . . Tarihin bu perdesi ka
da o nispette olmaz mı?. Dört pamyor. Evlenmek için iptida ev 
hanmefendi ve tam bir düzine ca- lazım .. Bu asırda, bir evin içinde 
riyeyi göz önüne getiriniz. Bu iki sahip yaşayamıyor .. Kese mü
miktarı asla çok görmeyiniz. Çün- sait değil... Ah! Bizde istatistik 
kü pek yakın :zamana değin büyük denilen hünere hiç itibar edilme
bir ztaın harem dairesinde bu mik mit. Vaktile evlenenlerin kaçı iç 
tar hatun kişi bulunmazsa 0 zat güveyisi ve iç gelini olurdu; kaçı 
"t"bardan düşerdi. müstekil ev açarlardı?. Şimdi ise 1 1 

• d' ? B "h ' b" b Bu kadınların hepsi kısır değil vazıyet ne ır . . u cı etı ıze e· 

ı 6 hanımın yarısı her sene liğ bir surette bildirecek vesika 
ya... l 

h 1 verse 8 çocuk eder. Hesa- ve rakam yok .. 
ma su L- k" k 1 d .. l" . 
b k t t Yoruz Bedir Han a .ın a,.ar am~ an soy ıveyım muzı ıı ı u u · 

masa gerektir .. 
iç güveyileri yan gelip oturur • 

lardı. iç güveyisinin halayık ile 
çok benzeyiş yerleri vardı. Şehza· 
denin karısı ne ise sultanın koca· 
sı da o .. Fakat erkek tayf asının 
haysiyetini muhafaza için teşbih 
te çok ileri gidilmemiş, vesselam. 

Öyle iç güve:~rileri hatırlıyonım 
ki işleri, güçle;i bay huydan iba· 
retti. Bunların düşünceleri yoktu. 
Zenginlerin, milyonerlerin metres 
leri ne ise bunlar da o .. 

Tuhaf değil mi?. Dilimizde ha· 
zı kelimeler eksiktir. Mesela, 
Fransızcada bir kadının erkekten 
metre~ine Gigoto derler. Kadın • 
lara kendisini peşin para ile satan 
Alphonse'dir. Bütün kadınlar e -
ğer gözü, kaşı mütenasip bi
rine hep birden aşık olurhusa o 
zat Don Juan'dır. iç güveyisinin 
de Fransızcatmı bulamadım. 

- Hasılı, iç güveyiliği, tarihte 
parlak bir mües:ıese idi. 

Celal Nur; 

. . ,, 
Yunanistan hükUmeti ithalata 1 memleketimiz üzümlerının . 

karşı sıkı bir kontrol koymak kıymetlere satılacağı tabııııJI 
maksadile kontenjan usulünü ka· lunmaktadır. 

bul etmişti. Üç ay evvelki heyeti Pariste petrol 
vekile içtimaında da bu usulün 
daha çok şiddetlendirilmesine konferansı 
karar verilmit ve kontenjan liste- tki haftadenberi Parist~ t 
si çok azaltılmıştı. lanmakta olan petrol konfet~ 

bir çok kararlar ittihaz edere 
timalarına nihayet vermiştir·~ 
rendiğimize göre;

0 

petrol kofl 
ransına iştirak eden devletler 
rol istihsalatınm tahdid ine ~ııf 
vermiş ve bunu bütün devfet 
rahhasları kabul etmiştir. 

Fakat bu kararın fena netice • 
leri görüldüğünden Yunanistan • 
daki bütün ticaret odaları, hükU
mete müracaat ederek kontenjan 
listesindeki maddelerin azaltılma
sı; memleketin ihracatına tesir et
tiğini ve bu kararın iyi bir şekil· 
de tadilini istemişlerdir. 

Yunan hükumeti bu müracaat
ları tetkike ba~lamıştır. 

Avust uralya üzümleri 
ve bizim üzümlerimiz 

A vusturalyada yetiştirilmekte 

olan üzümler; son senelerde cins 
itibarile fenalaşmaktadır. 

Bu sebepten İngiltere piyasa -
smda ve dünyanın tanınmış piya
salarında Avusturalya üzümleri 
eski ehemmiyetlerini kaybet -
mektedir. 

Bilhassa 1932 malı Avustu -
ralya üzümleri İngiliz piyasasın -
da çok iyi karşılanmamıştır. Bu -
nun üzerine Türk üzümleri İngi -
liz piyasasında ve Haınburg piya
sasında çok aranmıştır. Fakat pi
yasada fazla mal olmadığı ıçm 
T.ürk ü_z.ümlerinin fiat. viikeelm; ~ 
ve bir çok müesseseler İzmirden 
fazla üzüm satın almağa karar 
vermişlerdir. 

Bu vaziyet karşısında hu sene 

BORSA 
19 Kar unuevvel 1932 

Nukut (Satış) 

ur ·s Kuruş - -20 !. Fransız 170, - ı $ilin A\ 27-
1 Sterlin 110.- ı rezeta (7,-

1 Onlar 2 13,- t ,\ !art 50 50 

20 Liret sus.- 1 Zol 11tı :?4-
ı Pcnı:ö 32 -20 r. Bcrçıkıo 117.- 20 l.ey 23. -

2 ı Drahmi 24. - 20 Dinar sa.-
~ lsvlçrc Kl8.- ı çen·onc<' 

' 20 l.eva 27.- 1 Altın 22.-
1 lorlrı 85,- ı l\lecediy 34, -

211 Kuron Çelı: 123,- 1 Banknot 244.-

Çek fiatıara (kap. sa 16) 
Parfs 12.03 l'rıı~a :58050 

ondra 704!10 Vlvan .• 3,~575 

ı'\e\ ·Yor~ 1'-4703 Madrlı 5 i 814 
~I llAno 'l.20- Bertın· 1.97!12 
Brüksel 3.3'141 V ıırşov;ı 4.1 71 5 
.ı\tina !!7 9250 Peşte 3.48~2 

Cenevre 2.4490 11ük reş 79 ~150 

So!ya 64.73 - Belgrat :ıs.o.a -

Amıterdam r. 1681 :'\l slı:ova ı ı o~ -

Esham 
iş Rankası 1015 Tertos 32-
Anadolu 24 65 <;tmc ııt•ı A ı . 8.45 
Reji a. ıo Ooyon n ey. '.!4,-

Slr. Hayriye 15, Şark Oey. 2,50 
framv.ıy 4.30 ltalya 2 -
P. Si!(Orta H,- Şa rk m. ceza 2.35 

om on ti '113,65 Telefon 

istikraz ar l ahv•ller 

lst. dahili 0
6. 1 Elektrik 

'ark ı .yollar !i,40 Tramray I0,25 
o l\tu\·ahhlde '•l t5 Tünel 4.20 
Gümrük ler 5 tıO Rıhtım 18,f}Q 
Sayd ı mahi 4.'0 .ı\nad •lu 1 3830 
Ra~d:ıı 4 50 Anadolu il .JS,30 
Aşkerly~ A. Müm0 ssll 40,411 

._ __________________ .... 
ilan 

Osmanlı Bankasının Galata, 
Yenicami ve Beyoğlu devairi, 
Mılada İsa ve Yılbafı münasebe· 
tile 25 Kanunuevvel 1932 ve l 
Kanunusani 1933 tarfölerinde ka· 
pah bu'unaca dır. 

"JJleD 
Ancak Romanya hükii ı 

bunun kabiliyeti tatbikiyesİ ;. 
madığını ileriye sürerek t,b ~ 
kabul etmek istememiştir. fı,ı 
son celsede Romanya murahh 
lan da yalnız üç ay için b · 
kabul ettiklerini ve yevmiye 
bin 300 tondan fazla petrol. i~· 
sal etmiyecek lerini bildirnııŞ 
d ir. 

l stanhulda ptrifl( 
miktarı 

Son günlerde İstanbul pi~ 
sında ecnebi pırınci azalıı>1; 
Pirinç tacirleri dün lst nbul • 
ret odasına müracaat ederek f 
tanbul gümrüğünde fazla illi~ b 
da pirinç olduğunu ve bunları11,ıf. 
an evvel çıkarılması için veıı-ııl· 
nezdinde teşebbüsatta bulııı' 
masını rica etmişlerdir. ,) 

Rivaaacla. ccueb • oiri:.aci:osiı' , 
mas; üzerine yerli pirinçlerİJJ 1 

rümü fazlalaşmıştır. Fiatlar d~ 
kisine n ispetle biraz daha i11 

miştir. 

Salı 
20 K. eveı 

21 Şaban 
Cüu do~uşu 
Güo hatışı 

Sabah namazı 
Oğle oanıazı 

ikiudı namazı 

7,2~ 

16,43 
tı,4:"> 

l.'. l ı 

14,31 

Akşam namazı 16.43 

Ya sı namar.ı 18.22 
imsak 5,3.+ 
Yılın geçen günleri 354 

kalan 12 

H AVA - Yeşllköy AekPri rasııt ~ 
kezinden verilen malümata göre bU~, 
va bulutlu olacak \'ll hııflt yağmur 

edecektir. dl 
Dün en fazla sıcaklık 9, on az ' 

ve hava tazviki de 772 milimetre id1• 10 . ,.,,. 
f ?ay-ka putvro4 olmadığ ıdiköy ıc:aıı 

Radyoda : 
•••••••••••••••••••• 61' 
1ST ANBUL - IS den 18,45 e ktı 

(Makbule Hanım), 18,45 ten 19,20 ~ 
Orkestra, 19.20 den 19,45 e kadar f tt 
ders (MUptcdilere mahııını). 19,t5 4'., 
kadar Orkestra, 20 den 20,45 e l<" 
tüdyo az heyeti, 20,45 trn 21,80 ~ • 
Servet Hanım, 21,30 dan 22 e kacl p 
Vahit Hanım tarafından tıı.gaIU'i, 
22,30 a kndar Grama!on, Ajans vot 

_h_a_be_n_'._s_n_n_t _a_)~_r_ı._~-~---1 

1 ıstanbul Beledi)' ,1 
OarUlbedayi Şehir TIY•~t 

Temsilleri : 

Bu akşam ISTAHBUL B 
saa~. 21, 30 d a ~li~ t~ (uç saat 

Opereti 1 

3perde27tab1o 1 

Yazan: 1111 
Ekrem Reşit B. 

Besteliyen: 1111111, 
Cemal Recii 8. \ 

y . ., 

·· eı~--" U mum~n arzusu u~ if'J 
hafta daha temdit edıJOI 
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[Sfenks konu'1.tU ! 1 Vapurcular arasın
- ~ da şirket kuruluyor 

llaurlce de Kobra'nın Son Romanı ı 57 
T ürkçeye çeviren: l'ahamettln Arv•y - ... ... ~ .......... 

Alelacele bir rop dö ıambr gi- - Mükemmel bir meslek doğ· 
~rek kapıyı açtı. Binbatı Stead, ruıu .• Bu Uhor talimgahında ni
~h..ıı Burges , Yung ve F riman tan atmağa benzemiyor değil mi? 
"°ı · tirdiler, hepsi hafifçe aar - Haydi Fredi, bir kadeh daha iç .. 

d 
• kollarında birer ti!e, ellerin- Nikolaon kadehi bir yudumda 

e b' li . .ırer kadeh, son derece net' e• botalttı .. 
idiler. Roberta, kapıyı kapıya ~ Friman Robertse de bir kadeh 

;;:1 eanada, en arkada bulunan ikram etti. 
• olaon da gözüktü. Elinde bir Nikolsonun net'eai artık tatı -
~i tiıeıi, ıılıkla bir Havyah yordu. Arkadatları ıslıkla bir çar· 
~ıı aöylüyordu. Kapının e~i- leston havaaı çalarlarken zorla 
di: de duraladıktan sonra ıeılen - Robertsin koluna girerek varyete 

numaraaı yapmağa batladı .. 
Jra - Hey .. Koca Haydut .. Böyle Friman eline geçirdiği bir tepsi 
.._~IJI pencereyi kapayıp yalnız ye iki katıkla vurarak tırampete 
... illa viıki içersin ha!. çalarken birdenbire Stead'ın gö • 

XXlll zü sıgara tablasının kenarında du-
J.liç beldenmiyen bu üç misafir ran ucu alık ile kırmızılatmıt bir 

:ıifıizçe küçücek 1&lona yerle~ - sıgara parçaıına ilitmitti. Bir gö· 
'Burıeu'le Stead kanapede zünü kırparak seslendi: 
'e • F riman bir 1&ndalyeye tersi - O!.. O ... Roberts ! .. Sizin ha· 
""8 ltt biner ıibi binmit, elindeki liniz hem eıarengiz, hem pek mi· 
Hı_.,_,.. titeıinin yaldızlı ki. • nidar .. Sizin küçüçck ıalonda in· 
··~ı yırtıyordu. san çok mühim ke9if hareketlerin· 
l.a_ lounı kadehleri maaanın bir de bulunabiliyor .. 
~ dizmit, kalemle kenar • Roberta Steadın ne tarafa bak· 
"lllll1laa vurarak piyano çalar ıibi tığını ve nedemek iıtediğini gö • 
'61eai,ordu. rünce, derhal arkadatının yanına 

Pek aarhoı olmadıkları halde aokulup ••ıarayı tabladaki ıuya 
~pıi de gayet net'eli idiler. Yalnız ittikten aonra yavatça: 

ikolaon diterlerine niıpeten bi- - Suı, Stead ... Aizını kapa ! ... 
~ daha fazla içmitti. Friman ö- Dedi .. 
ltkiiere: "Nikolson Londradan Binbatı meseleyi anladı, 11rar 
fena habrelre almış, onu biraz eğ- etmedi.. Ötekilerin "Ne buldun 
lendirmek lazım.,, demit ti. bakalım? .,, diye yaklatmaları üze· 
dıt Bu ıebep)e onu büfenin batın· rine bir tepsinin kenarındaki mavi 
-. uzun müddet alıkoymuılar . . . boncuğu söıtererek: "Roberta 

hrandm içine Cin karıttırarak galiba nazar dejmeıin diye bunu 
~diyen içirmitlerdi. Markiz bir büyücüden almıt olaa gerek!:, 
cfaır~Zanla matmazel döJ(.aır.anu Dedi .. Öteki arkada§ları kahka· 
9.... eriiie çekildi ten aonra ha ile sülerken; Roberts arkada-

""181' ,,,.. __ ki . b ·ı kk _._ · ~u ar, galıba Roberts şma aşı e teşe · ür iıareti yaptı .. 
-ıııı:endeıı tm ~ · · ş · N'k 1 b. k ı lıizliJr ya aga gıttı. una hır ı o aon ır o tuğa oturarak: 
braı Yapalım, pavyonunda baı- - Sana büyücülerden bahaet ~ 
fcoı hn, ne derıiniz?. Her biriniz meyin, dedi, Kahirede bana bir 

lufunuzun altına birer tam • falcı, tiıe içindeki mayiden de
~1a titeıi ııkıttırınız. Mart, ğil, fakat o mayii muhafaza eden 

•rt, ileri!,, zarfla öleceksin ,demitti .. Ne de· 
la l>eırıiıti. mek iatediğini bir türlü anlaya • 
C. bertı alelacele odayı düzeltti.. madım .. 
) rdroptan çıkardığı elbiseleri - Azizim, bunda anlamıyacak 
trJi yerine koydu .. Arkadaılarına ne var.. Muhakkak .. 

'•tara ikram ediyor, heyecan ve O sözünü bitirmeden Burget 
takını ı~k!amak için ark~daş . kalktı, bir kapıyı göstererek: 
~· nın net eııne guya o da ıttirak - Roberts burası nereısi?. DiyP. 
ili 1Yormut gibi gürültü, patırdı e- baiırdı ! 

)ordu... Roberts biraz tereddütten son-

' - Ey, Buraeı!.. Orada hali 
llaedenler var mı?. 
-Tabii .. Maanıafih çoğu, tıra· 

"da 'k' . d' 
• . . mu~ı ıyı ınlemekle vakit 
~ırıy G" 1 k , or.. uez adınların hepsi 
t(~an yok oldular .. Madam dö 
li llf~eı, Markiz, ltalyan kız. . ... 
epıı ! Y orıun mu idin Roberts? 

\it._ Tabii, öğleden aonra aüneıin 
~da. beı altı mil yol almıttını ... 
Af_ -·ZÇe töyle 11vıtmak iıtedinı 
~~fih yatmadan evvel ıizi~İ~ 
iç:rd k.deh tampanya içebildiğim 

; nıemnunum .. 
"-~ediye bakaanıza bu aktam 
tı.. Stohesle epeyce flört yap-

fiilc olıon cevap verdi: ........ a·· A.. '& utün servetim mahvoldu-
.ı_ d bıan, ben muhakkak bir bar
L._. &ııaö 
""ld-. . r olacaiım .. Günde her 

'")'I 'd -..1' . rırıı olar kazanırım .. Ye-
ısnıek de caba 

........ .... .. 
.._ Jf ediyeler de ayrı .. 

lb.":_,_ • ele aabahın 1&at dördünde 
:.a~~rı 
"' ~ •1 illa.damların apartımanın-~?: olacaiım lutüflere ne der-

~.._ Sonra k 1 
'tı aç oca arın botanma da-

.._ ;aıarı Tabii heıapta yok .. 'l a, •balı ıazetelerinin iri 
• l'eaaleti yazmaları?. 

ra: 
- Banyo odaaı, dedi .. 

. - ~ek ali, fampanya ııındı, fU 
şı~elerı biraz soğuk suya koysak .. 

Kapıya doğru ilerledi. Tam aça
cağı sırada Roberts mani oldu: 

- Hayır, açma .. Zaten su yok. 
keıilmit ! .. 

(Devamı var) 
----

Bir profe•6rUn konferansı 

Köy hıfzıasıhhası hakkında An
karada ve İstanbul da konf eranı 
vermek üzere gelmit olan Yugos
lavya 1&bık hıfzı111hha müdürü ve 
Akvam C. hıfz1111hha komitesi aza 
sından Prf. (Dr. Stampar) dün 
öğleden aonra Tıp fakültesi aa
lonunda güzide bir dinleyici hu
zurunda bir konferans vermiştir. 

Konferans münaaebetile temsi
li .m~hiyette bir film de aöıteril -
mıttır. Bir çok kıymetli doktorla
rımız konferaıta hazır bulunmuf· 
lardır. 

Bir gece eğlenceai 
Fen f akü it esi talebe cemiyeti 

22/ 12/ 932 Per§embe günü akta • 
mı saat 21,30 dan ıabaha kadar 
Maksim ıalonunda müderrisleri 
ve mensupları §erefine bir ıece 
eğlenceıi tertip etmiıtir. 

Seyr;aefalnln iktiaat vekale· 
tine batlı ilç mildiirlüğü 

Türk limanları araıında posta 
vapurculuğunun hükumet idareıi 

altına alınması hakkındaki ka
nunun tatbikine geçilm«>si için ev
velce verilen mühlet üç gün evvel 
nihayet bulmuftur. Kanun muci
bince huıuıt vapur itletenler bu 
müddet zarfında hükumete beyan
name vermek mecburiyetinde bu· 
lunuyorlardı. Şehrimizdeki huıuıi 

vapurcular kendileri için mesele
nin artık halledilmek üzere bulun
duğunu, yeni bir kanunun vekil
ler heyetinde tetkik . edildiğini 

söylemektedirler. Bu layihaya gö
re, huıuıi vapurcular aralarında 
birleıerek müstekil bir tirket ku
racaklardır. Seyrisefain idaresi de 
lktıaat Vekaletine bağlı üç mü ~ 
dürlük halinde üç kısma ayrıla
caktır. 

Bu üç kısım, İç hatlar, dıt hatlar 
ve havuz ve fabrikalar müdürlük· 
leri olacaktır. 

Seyriıefain idaresinde bu hu -
ıuıta henüz malumat yoktur. T e
mas ettijimiz alakadarlar hakiki 
vaziyeti Sadullah Beyin Ankara• 
dan avdetinde öğreneceklerini 
aöylemekted iri er. 

Muhtelit mübadele 
de tasarruf neticesi 

Muhtelit mübadele komisyo -
nu umumi heyeti dün toplanarak 
bürolardan gelen on bet günlük 
çalııma raporlarını tetkik etmit -
tir. Müteakıben koll)isyon umumi 
katipliğinin tasarruf makaadile 
bir Kanunu· saniden itibaren 
lağvına karar verilmittir. Umu -
mi kltip vazifesini gören bitaraf 
murahhaslardan M. Gorter yılba
tında komisyondan ayrılacak, iş
lerine Türk ve Yunan murahhas -
lıkları başkatipleri bakacaklar -
dır. 

Ayni zamanda tasarruf mak • 
sadile teknik büro da lağvedil -
mittir. 

Bir mildllrJUk için 
namzetler 

Dit ve eczacı mektebi müdür
lüğü için önümüzdeki hafta zar -
fında Tıp fakülteıi müderrisler 
meclisinde intihap yapılacaktır. 

Bir çok kimseler müdürlük için 
namzetliklerini koymuşlardır. İn -
tihabın vekaletçe tasdikine kadar 

müdür vekaletine Tıp fakültesi 
tetrih muallimi Mahir Bey geti -
rilmittir. Müdürlüğe Nurettin Ali 
ve Kazım Eaat Beylerden birinin 
getirileceği de söylenmektedir. 

Belediye tallmat
nnmesi 

Zabıtai belediye talimatnameıi
ni yeni ihtiyaçlara göre değittire· 
cek olan komisyon dün ikinci iç
timaını yapmıştır. Komisyon ça -
lıtmasını az bir zamanda bitirmek 
için haftada dört gün toplanmıya 
karar vermittir. 

Paklrlere kömür 
verilemiyor 

Bazı fakirler belediyeye müra· 
caat ederek belediyeden bedava 
kömür iıtemitlerdir. Bunlara büt
çede tahıiaat olr.ııadığı dolayııile 

kömür verilemiyeceği bildirilmiı
tir. ,. 

5ayıfa 5 

j_i_,;;;..ş_I i~y_e _n _Y_a r_a_I : 
Milli Roman -42-

Zannediyorum kı dünyada hiç 
kimse benim bu anda duydu· 
ğum sevinci duymamııtır. lrısan 

sevinçli iken bağırmak, saadeti
ni herkese dağıtmak istiyor. Fa
kat ben daha evdekilere bile 
bir şey söylemedim. Hele bir 
lrnnturatı imzalıyayım, hareket 
günüm ) akla~ıın; o vakit bir 
sürpriz yapacağım. 

Şimdi yalnız başıma odamda, 
hatıra defterinıin karşısında bay· 
ram yapıyorum. 

....,...,..""""""~----

2 teşrinievve' 
Konturatı imzaladım. Doktor 

Vud vaddettiği mektubu da yaz. 
mış. Artık saadetimi hiçbir şüp· 
he bulutu karartamaz. 

Doktor Vudun yanından ayrı· 
lar ayrılmaz vapur acentelerine 
koştum. Teşrinisaninin 29 uncu 
günü "American Export Lints,, 
kumpanyasının bir vapuru var. 
Bu gerçi doğru ve sür'atli bir 
poıta deiil ama benim için da
h.ı iyi ve daha ucuz. Muhakkak 
onunla giderim. 

Bu ay batında ıirketten ala· 
cağım maaşla ıık bir seyahat 
kostiimü yaptıracağım. 

14 1 eıriniewel 
Sevincimin ilk ıerıem edici 

coşkunluğu geçer geçmez Ayşeyi 
düşünmiye baıladım. Zavallı kı· 
za bu haberi verince üzerinde 
kim bilir ne tesir yapacak! Ga
liba ben de biraz mahzun ola
cağım. içimde timdiden, sevgili
sinden ayrılanların romantik hüz
nü var. Fakat biç bir ıey beni 
mukaddes i•yemden döndüre· 
mez. Karşıma ne çıksa çiineyip 
geçmiye azimliyim. 

Aytenin tayin edildiği mektebi 
ve yerini öğrendim; bilmem han
gi şehidin adını taşıyor. Bu mil
Jetin damarlarına askerlik o ka
dar itlemiş ki on yaıındıki ço
cukların mekteplerinin adını bile 
alen askerler ar11ından seçiyor
lar. 

Geçen akşam ayıeye de tesa
düf ettim. Yanında galiba iki 
muallim arkadaşı vardı. Sıkıldı
ğından olacak, onlınn yanında 
beni görmemezliğe geldi; fakat 
her halde bir tuhaf oldu. Bu 
meselede ben de a-itgide sabır
sızlanıyorum. Dediğim gibi bu 
meıceradan tatlı ve istifadeli bir 
hatırayla ayrılmak istiyorum. 

Galiba bu kızcağıza ıairane 
ve aşıkane bir mektup yazmıya 
mecbur oJacağım. 

J Teırinl!tJni 

Sersemliğimin cezasını çeki
yorum. 
Meğer ben hakikaten ne ser· 

semmişim. Basit ve aptal bir kız
dan neler ümit etmitim. 

O AYfe olacak mendebura 
günlerce özene bezene bir mek
tup yazip yollamıştım. Uç gün 
ıonra evde kalın bir zarf bul
dum. Ondan olduğunu anhyarak 
heyecanla yırttım; içinden hiç 
2çı!mamış olarak, benim yolla
dığım mektupla şöyle bir heze
yanname çıktı: 

"Size layik olan dersi verme
diğim için üzülüyordum. Nihayet 
o fırsatı siz hazırladımz. Beni 
memnun eden tek hareketiniz 
budur. 

Sizinle bir teaadüf eseri olarak 
bir arkadat evinde görütmDttük. 
O zamana kadar sizi hiç tanımı
yordum • .Sonra gene Hüıniyenin 
ıararile bir kere eYiaiae de git• 

Yazan: Necmettin Halil 

tim. Sizi arkadaı olunabilir bir 
genç sanmıştım. Fakat sonradan 
parlak ( 1) şahsiyetiniz hakkında 
malumat aldım ve ne zavallı bir 
mahlu'· oldujunuıu öğrendim. 
Artık siz~ her rasgelişimde riya· 
kar gülütleriniz sinirime dokun
mıya başlamıştı. Dün de mektu
bunuzu aldım ve cür'etkirlığınıza 
hayret ettim. Bu mektubu bitta· 
bi açmıya lüzum görmedim; için
de neler olacağını tahmin etmek 
bence güç değildir. 

Turan efendi! Biliniz ki ben 
her ~evimle bu memleketin kızı
yım. Var1ığımm her zerreıinde 
bu memleketin hakkı, bu mem· 
tekelin ve bu milletin aşkı var. 
Benimle aynı aşkı latımıyan bir 
insanın bana el uzatma11 iğrenç 
bir cür'etkirbktır. Aklınızı hafi· 
nıza ahn. :>izin mecnunane hul
yalarınızı tatmin edecek matma
zeller, misler arayın.,, 

Avıe Cemil 
Bu küstahça satırlann albaa 

imzaamı atmıyada ııkalmamlfb. 
iğrendim, bu muhitin her ıe· 

yinden iğrendim. Saf ve masum 
sandığım bu bacak kadar kız 
bile bir yılandan baıka . bir py 
değilmiş. 

Artık burada bu defteri bile 
açmıyacaiım. 

il 
J ll.tnunuevvel 

Geniş ve nihayetsiz Akdeaiıin 
ortasındayız. Bu kış günlerinde 
ümit edilmiyecek kadar gllıel bir 
seyahat hava11. Her taraf ıu, 
her tarafta nibayetıiz bir mavi
lik. Bu enginlik benim içime de 
geniılik veriyor. Hilrriyetia bava• 
ıını ciğerlerimin alabildiği kadar, 
genişliyebildiği kadar teneffnı 
ediyorum. 

Cehennemden ayrılalı dört giln 
oldu ve anbean uzaklaııyoruz. 

Şimdi, orada geçirdijim gtlnleri 
eski bir kabus gibi, fakat hail 
sıkıntı ile hatırlıyorum. 

Baktım bu defteri açmıyalı 
tam bir ay olmuş. Bu geçen bir 
ay hayatımın en fena, en kann
hk devresidir. Günlerim u)'llı 
olmasına rağmen, bir ziaduda 
hayatının ıonuna kadar J•f&mı· 
ya mahkum edilmiş bir za•allı 
bile, benim o gllnlerde duydu
ğum azabı çekemezdi. Hatta 
yaklıtan saadetin hayali bile bu 
azabı gidermiye kAfi gelmiyordu. 
GOnlerim azaldıkça aabıraıı.lıtım 
ve ııhrabım artıyordu. O muhit· 
te hiç, hiç bir şey bana en k&· 
çOk bir alika vermiyordu. 

Bu kara günlerde yeıine te
selliyi gene doktor Vuddaa al• 
dıın. O beni mütemadiyen tq
vik etti, bu pis muhitten kurtul
makla ruh ıstıraplarımın geçece
ğini söyledi ve bana ' 'bidayet" 
temennisinde bulundu. 

(Devamı var) 

Keriman hanıma 

Pariali bir ermeni zenginin· 
den Y ılbaıı hediyeai 

Avrupada Türk güzelinin bi • 
rinciliği kazanmasından pek ziya· 
de memnun ve mütehanis olan ve 
Avrupada güzelimizi davet ederek 
bir çok ziyafetler veren Avrupada 
oturan Türkiyeli Madam ve 
Mösyö Gülbenkyan yılbaıı bedi· 
yesi olarak güzellik kraliçesi Ke
riman Halis Hanıma pek kıymet· 
tar bir hediye ıöndermiıtir. ·.--



Sayıfa 6 

Torun sahibi genç! 
Altmış yaşında bir genç, kırk iki yaşında 

bir ihtiyara nasihat veriyor 

Genç kalmanın sırrı : Marsilya güzellleri 
arasında bi e bozu mıyan perhiz ! 

Bu gençlik, yaş itibarile değil, 
dirilik, dinçlik, gürbüzlük itibari· 
ledir. 

tinizi, bu yaşa kadar nasıl saklı
ya bildiniz? Bunun sırrını liitfon 
söyler misiniz? 

Öyle zannediyoruz ki, yaş iti· - Bunun sırrı, mırrı yok, ev· 
barile ihtiyarlıkta, Türkiye reko- ladım; işte size demin de söyle· 
nmu nasıl Zaro ağa kırdı ise, hu dim ki, ben gençliğimin kadrini 
cihette de galiba İsmail Bey kı· bildiğim için böyle kaldım. 
racaktır. İsmail Beyi belki de ta· - lçki falan içmezsiniz gali· 
nırsmız; Hani Y enicamideki kuş- ı ba ! 

çu ve tavukçu... 
1 

- İçki, cigara ... Böyle şeyleri 
lstanbulun en tanınmış kuşçula· hak getire! ..• Hatta kahveyi, ça
rından Arif ağanın oğlu olan ls- yı falan da pek nazlı içerim! 
mail Beyin yüzüne bakanlar, ken- - Huvardalık denilen şeyin 
disini nihayet, nihayet kırk, kırk yalnız ismini işitirim. Bugün tam 
iki yaşında sanırlar. altmışını bitirip altmış birine bas· 

Hele lsmail Bey yeni traş ol- mak üzereyim, fakat ömrümde 
muş bir halde olursa bu kırk, kırk ağzıma bir damla içki ve bir tek 
iki yaşını belki kendisine çok gö
renler, onu otuz yedi, otuz sekiz
lik bir genç sananlar olur; fakat 
o, kırkından da, ellisinden de çok 
fazladır! 

Bunu nasıl mı anladınız? Diye· 
ceksiniz. Anlatalım, siz de dinle· 
yiniz: 

İsmail Bey, geçen akşam oto· 
büste yüzü, gözü burusmuş, kır 
bıyıklı, kıranta bir adamcağıza 
nasihat veriyordu: 

- Bak ben senin büyüğünüm. 
Adeta senin baban yerindeyim, 
nıalum a, sen çocukken bizim eli
mizde büyüdün gibi bir şey ... O
nun İçin biraz da gel, büyük sözü 
dinle! 

Otobüste geçen bu muhavere· 
yi oradaki bir muharririmiz du
yunca, bir, nasihat verenin, bir de 
nasihati dinliyenin yüzüne bakı -
yoı- ve önce iti alay sanıyor, gülüm 
seyor; sonra, muhaverenin ciddi 
bir şekil aldığını görünce, daya -
namayıp nasihat verene soru • 
yor: 

- Sormak ayıp olmasın a.mma, 
siz kaç yaşındasınız? 

- Altmış! 
- Nasıl? 
- Altmış! 
- • • • • • c ........ .;.~ .. 

- Ne için taaccüp ettiniz. Hat· 
ta altmıştan biraz da geçkinim
dir ... 

- Lakin çok genç görünüyor· 
sunuz! 

- Tabii görüneceğim... Ben 
' gençliğimin kıymetini bilenlerde-

nim. Babamı görseniz, benim gi· 
bi ona da şaşaraınız. O da bugün 
tam yüz bir yaşındadır. Fakat 
görenler ancak yetmiş yaşında 
sanır:. 

Bunun üzerine muharririmiz 
İsmail Beyin nasihat verdiği zata 
$oruyor: 

- Ya sızın yaşınız? 
- Kırk iki! 

Otobüsteki bütün yolcular şa
şırıyorlar. Çünkü kırk iki yaşın· 
da olduğunu söyliyen zat, buru· 
şuk yüzü, çökük omuzları, kır bı
yıkları, kır saçlarile, İsmail Bey
den çok yaşlı görünüyor. Ve üze
rinde ufacık bir cizgi hile bulun
mıyan pembe yanaklı, simsiyah, 
ince kaytan bıyıklı, dik omuzlu, 
pehlivan yapılı İsmail Beyin ya
mnda o zavallı, vakitsiz tohuma 
kaçını§ bir pirifani gibi daruyor. 

Kuşçu lsm ail Bey 

cigara koymadığım gibi çapkınlık 
namına da hiç, amma hiç mi hiç 
bir şey bilmem ... Hatta bir tarih
te ben buradan Avrupaya kuşlar 
götürmüştüm . Orada, bilhassa 
Marsilyada yanımdaki tercüma
nım olan zat o kadar uğraştı ve 
etrafıma o kadar güzel kadınlar 
musallat etti, lakin kabil değil, 

bana perhizimi bozduramadı idi. 
- Spor falan yapar mısınız? 

- Vaktile biraz pehlivanlığa 
haves etmiştim. Sporlardan en 
çok sevdiğim ve uğraştığım şey 

avcıhktır. Çocukluğumda ve 
gençliğimde çok avcılık yaptım 

ve hala da yapmaktayım. 
- Yemekleriniz? 
- Vallahi oğlum, yağı ve sair 

harcı iyi olmak şartile her yeme
ği yerim, vaktinde yatar, vaktin
de kalkarım ... 

- Çoluk çocuk var mı? 
-:- Bugün yirmi beş ve yirmi 

s:kız yaşında iki oğul babasıyım, 
hır de torun dedesiyim! 

- Lakin hiç göstermiyorsu· 
nuz! 

- Öyledir .. Hatta hazan dük
kana kuş, güvercin, tavuk merak
lısı yabancı müşteriler gelip te ba
na: 

- Evlat şu kaça, evlat şu gü
vercin hangi cinsten? 

Falan gibi sualler sordukça İ· 
çimden gülerim. Çünkü bakanın· 
ki, bana evlat diyen adamca -
ğız, henüz ya elliliktir, yahut eJli 
beşlik!. ... 

Merakı artan mubarririmiz, Ah portakal, ah portakal: 
• tam altmış yaşında olduğu halde içindeki hep süzme bal . 

henüz otuz sekiz, kırk yaşların· Portakalın şifası var. 
da görünen bu ihtiyar gence tek· Ondan bize sağlık akar. 

rar soruyor: . ~. Milli iktisat ve 
- Peki amma, siz hu gençlıgı· ı tasarruf cemiyeti 

Jlizi, bu zindeliğinizi, bu terave • ~------------.1 

VAKiT 

Saatte 
1. ·ı ı ı mı .•• 

Sür'at rekorunu bir 
italyan muhribi kır

mış bulunuyor 
Kısa bir zaman mukaddem 

otuz millik harp gemilerinin sür'· 
ati, çok büyük bir muvaffakıyet 
sayılmıştı. Bugün bu sür'at saat
te elli mile vardı. 

Ru yeni sür'ate varan gemi, 
Fransız filotilla lideri "Cassard,, 
dır. Bu geminin son tecrübeleri 
yapılmış, ve saatte 43,4 deniz 
mili, yani saatte elli kara milden 
fazla sijr'ate malik olduğu görül
müştür. 

Bu sür'at rekoru, "Cassard,, 
ın tamamile teçhiz ve teslimin· 
den sonra ihraz olunmuştur. Ge
minin hacmi istiabisi 112646,, ton
dur. 

Cassard üç saat hareket et
miş ve onun üçüncü saat niha
yetinde vasati 42,9 deniz mili 
yani 49,3 kara mili yaptığı an· 
laşılmıştır. 

11Cassard,, ın hemşiresi olan 
Gerfaut ve T artu gemHeri de 
tecrübe edilerek aynı neticeyi 
vermişlerdir. Bilhassa Tartu se· 
kiz saat (38,5) deniz mili yani 
44,3 kara mili yaparak dayanık· 
hk rekoru kırmıştır. 

Fransanın bu vadide en mü· 
him rakibi İtalyadır. italyanm 
Aloisada Mosta namındaki yeni 
muhribi tecrübe edilmiş ve sa
atte 44 deniz mili, yani 50,6 
kara mili yaptığı görülmüştür. 

Bu neticclecyyDt ederse,ltalyan 
muhribi, Fr~nsız ·Cossardı geç· 

miş olacaktır. 

Halibazsrda İtalyanın en sür
atli kruvazürü italyadadır. Bar

brano namındaki kruvazör, 42 
deniz mili, yam (49,3) kara mili 

yapmıstır. Ciuessano namındaki 

İtalyan kruvazörü de saatte 40, 1 
deniz mili, yani 47 mil yapmıştır. 

Bu gemiler 5250 tonluk oldu
ğu için kazanılan muvaffakiyet 
çok büyüktür. 

lngiliz donanmasanda en seri 
gemi, flotila lideri "Godvinton,, 
dur. Hu geminin sürati 40 deniz 
mili, yanı 47 kara milidir 

Musevi aleyhtarları 
Bükreş, 19 (A. A.) - Yasy 

(Buğdan) dan bildiriliyor: 

Musevi aleyhtarı bir cemiyetin 

azası olan gençlerden mürek

kep bir çete, geçen akşam bir em

ri hayır için müsamere verilmekte 

olan bir balo salonuna girmişler· 

dir. Gençler, hazır bulunanları 

matraklarla dövmüşlerdir. 

40 kişi yaralanmış, 15 inin ha

pıshaneye kaldırılmasına mecburi
yet hasıl olmuştur. 

Polis tahkikat yapıyor. Bir çok 
tevkifat yapılmasına intizar edil
mektedir. 

Kavga kanlı olacaktı ama 

20 Kanunuevvel 

Yeni Filim/er 
Artistik Sinemasında ........................................................ 

79 

Bekarlığa veda 
Genç Rudi Möbiüs, Berlin ban- nasıl hareket edeceği ha 

kerlerinden birinin mirasına ko- ders verir. Lüsi de ilanlarla 
nar. Fakat, miras olarak kalan arar. 
banka iflas halindedir. Rudinin Nihayet kız bulunur. O, ıeYY 
babasının müşaviri F enning, Ru- Viyana etrafında dolattıran 
diye, zengin zannettikleri konso· 
loı Veidlingin kızı ile evlendir
mek ve bu suretle vaziyeti kurtar
mak fikrindedir. 

Bunun için Viyanaya giderler .. 
Rudi ilk akşam, son bir defa ola
rak gezmek ve eğlenmek ister. O 
akşam verilecek opera temsili için 
2 bilet alır •. Telefon ettiği bütün 
eski aşinalarından hiç birini bu
lamaz ve biletin birini taliini tec
rübe maksadile sokağa atar. 

Bu bileti genç ve sarışın bir kız 
bulmuştur. Bu kız Rudinin çok 
hoşuna gider ve temsilden sonra o
na birlikte bir eğlenti teklif eder • 
Şiddetli bir yağmur yağmakta ol
duğundan bir araba bulurlar. Ara
bacı iki kişi daha alır. Bunların bi
ri flüt çalan Güstl, diğeri de kon
solosun kızı Lüsidir. Rudi, lokan
tanın önüne gelince sarışın refika
sile inip içeri girer. Dışarda vakit 
geçirmek için ötekiler araba ile 
mütemadiyen aynı yerin etrafında 
devrettikleri esnada içerdikelr a· 
raaında atk ilerler. 

Rudi ertesi gün evleneceğinden 
müteessirdir. Yanındaki kıza er
tesi günden itibaren ilelebet ka • 
panmamn çok fena bir şey oldu-
ğunu aöyl-. Kı• l> ... uu11 ıufuıaeuu 

anlamaz ve onu cani zannedip kar 
karak kaçar. 

Ertesi gün, bittabi Rudi ile Lüsi 
arasında merasimi takdim ifası 
zait .. Zahiren bir şey belli etmez
ler, fakat yalnız kalınca biribirine 
kalplerini dökerler. Rudi ona 
Güstl'i ikna etmeği, Lüsi de Rudi~ 
nin kaybettiği kızı bulmayı vadet· 
mişlerdir. 

Rudi gidip Güstl'i bulur ve ona 

Almanyada .................................... 
Yıldırım gibi yeni 

bir tren 
Hamburg, 19 (A.A.) - Berlin 

ile Hamburg arasında işfiyecek 

yeni yıldırım treni tecrü~e seferi

ni yapmak üzere Berlindeki 
Lehtre istasyonundan bu sabah sa· 

at 8 de hareket etmiş ve saat 10,21 
de Hamburga gelmiştir. Bu suretle 

tren 286 kilometrelik bir mesafe

yi saatte vasati hesapla 120 kilo
mtre sür'atle hareket ederek kat-. 
etmiştir. 

Bu trende iki tane Maybach mo
törü vardır. Tren biribirine sabit 

bir surette bağlanmış iki arabadan 

ibarettir. Bu tren, 102 yolcu alabil 

mektedir. 

"Altın pazar günü,, 
3 milyon yolcu taşındı : 

Berlin, 19 (A.A.) - Berlin da-

Pc11tn1be ,anamlcrı itibaren Artiat~ ""°"'"'"'° fll 
iuJ1f1C41C 6aılanaca~ alan • B~ıtrfa. Od -

fil'lllndcn bir •aJme 

büs müteahhidinin kızıdır. .~ 
dördü de Berline kaçmıya kV 
verirler .. 

Bu müddet zarfmda F enniad' 
Vaydlinger' de para kalmadı~ 
tahkik eder ve firarilerin talı' 
k"rarlaıtırılır. 

~~~.--

Berline kızın 
büsü ile giderler, ve firari\ 
ele geçirirler.. İt anlatılır ve ef 

lenmelerine muvafakat edilir •. ~ 
kadar ki yalnız aşk insanı bet.I' 
mez .. Bunun için bir pastahane •' 
çarlar, az zamanda bütün Berliı" 
lileri celbederler. 

Şimdi pastahane Pirzingerin ~ 
tobüsünün müşteri taşımağa yet' 
şemediği derece işlemektedir. 

Yeni bir tabtelbs' 
bir muhribi 

Tokyo, 19 (A.A.) - Japon I 
nanması, hiç bir harp filosu.I 
bulunmıyan yeni bir tip gemi 11 
bul etmiştir. lı' 

Bu yeni gemi, tahtelbahir 111" 
ribidir. . ti 

Bu gemi, fevakalade aür'atb 
hacmi 500 tonu geçmiyen bir ~ 
midir. Bu geminin rolü, filonull 
nünden giderek tayyarelerin Y'; 
dımı ile tahtelbahirleri avlaıP' 
tır. 

Bu gemilerin birinciıi, diyet 
rafından gelecek sene bütçesi ' 
bul edilir edilmez tezgaha koS' 
lacaktır. jJ 

Bu gemilerin inşasına a~t t ~ 
sisat, bütçenin munzam hır f; 
lına konulmuştur. Ve 12 ın~l:f~ 
yene (5 milyon Türk lirası) .,.. 
bulunmaktadır.. J 

Bu fasıl, daha şimdiden dl~ 
ye nazırı tarafından tasvip ecl 
miştir. 

Tarlabaşında Ağrı sokağında bilinde ve civarında işliyen müşte· G6z yaşı akıtan aft 
Mayence, 19 (A.A.) - IC~; 

duğuğ henüz anlaşılmıyan bi1 J. 
hıs, Mayence'deki bir çok '!' "J_ 
za ve dükkanlara hususi bıt p 
vasıtasile gözyaşı akıtan ~; 
serpmiş ve halkı büyük e'l.•1 
re uğratmıştır. Şüpheli bir çtİJ 

seyyar satıcı Salim ile helvacı 

Bayram kavga etmişler, Bayram 

sopa ile Salimi dövmüştür. Salim 

de bıçak çekerek rakibini yarala· 

mak istemişse de etraftan yeti -
şenler buna mey&lan vermemiıtir. 

rek nakil vasıtaları müesseseleri, 

tramvaylar, otübüsler, yeraltı de
miryolu ve diğer şimendiferler 

"Altın pazar günü,, denilen dünkü 

gün 3 milyona yakın yolcu taşımış
lardır. 

hıslar tevkif edilmiıtir. 
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Memleket Haberleri 1 
6 
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Demircide heyecan 
'ferli malına karşı gösterilen alaka, 

tezahürat, sergi ve müsamere 

De111lrcldekl tezehUnıtten bir intiba 

-.....,. llUUI mu)aablrlmlzclen: ı bir bedestan ha~ini ~l~ıttı. Bi~ 
?-.arıu1 haftaaınJ tekmil De • gün evvel heyetı tertıbıyece tevzı 
~ balkı her zamandan bqka edilen yerler halıcı, dokumacı, ta· 
lııb- heyecan içinde Y&fadı. İktıaa _ bak, mutaf ve ticaretini tamamen 
cli,1.bmızın inkiıafı ıçın ablan yerli mallarına hasretmiş olan di
~k adımların ehemmiyetini ier tacir ve san'atkarlarımız ta· 
falMDak huıuıunda Demircililer r~fından ifgal edilmif, bugün için 
i&kikaten çok hanaa hareket edi· fıatlarda fevkalade tenzilat ta ya 
>orlar. pılmı, olduğundan köylü, kaıa • 

Açılan yerli mallar sergisinde 
~nıleket muhitinde yetifen mah· 
..a&t; menıucat ve masnuat her· 
~ takdir, hayret ve gurur his· 
le.ile karıılandı. Yakın bir za • 
.__da refaha ermenin en büyük 
"rılarından olan yerli mallar ıe
·~hı ehemmiyetini anlamakta 
rec;L- · D · ·ı·ı k .. ı ı \at "Allıyen emırcı ı er ut e er 
Jaı.. 1t:rıi mahallini dolqıyor· 

~enıircimizin küçük çartısı i.
cl' bir bayram manzarası arze
IJor, burüne malııua olmak üze· 

te " ı· h' . ,,er ı mallanmızın teı ınne 

~ia edilen büyük zahire loncası 
tiİıel bir prk pazarı, muntazam 

balı büyük bir kalabalık bu saha
da dolup boıalıyor. Alıt veri, olu
yordu. Bu fevkalade günün fev -
kali.de pazarında en çok göze 
çarpan ve en çok çeşitlerile en iyi 
alış veriş yapan Müftü zade Na • 
ci Bey ile koca Halil zade Hasan 
Efendi idi. 

llkmektep binasında talebe ta
rafından bir müsamere verildi. 
Battan baıa yerli mallar methiye· 
si olan bu müsamerede küçük 
mektep çocuklarımızın koca sa -
lonu dolduran halka verdikleri 
vecize öğütler azmin ve sebatın 

vereceği nimetleri ne kadar gü • 
zel anbtıycrdu. 

Şerif 

tctremitte zeytin mahsulümüz 
tdremn buauaı mubablrlmlzdeo: 

ilci aündeberi Edremitte ezant 1'ürkçe okunmağa batlamıttır. 
~ildi dilinde okunan eza~lar 

llcı çok alakadar etmektedır. 
ı-!u ıuretle timdiye kadar an -
it akaızın dinlenilen, binlerce 
~edenberi yabancı bir dille an· 
iç· okuyanın sesi veya makamı 
L 111 kıymet verilen ezan artık 
"tJld• 

ı malımız olmut demektir. 
~ :{. ~ 

"- 1933 senesinin ilk günü tatb\k 
ı:'tlciine girecek olan yeni ölçü • 
'ittı 1'..ııunu için belediye tedbirler 
'=-~dır. Daha T etrinisani ba-

l<adıkUylUlerln 
şlkAyetl 

'-Jt..~ıköylüler kaymakamları 
'-"aaüe belediyeye müracaat e-
ti. elt Se-;--f . . 1 . 
~ ~ • a..ı:: aının gece erı yan· 

~ldı çürük ve yürümez va· 

'
1 iılettiiinden tikiyette 
Uflardır. 

tc_dıko"vl"I k" "'d h •tte ,, u er opru en er 

'i._i leadıköyüne vapur itletilme· 

'eceleri Kadıköyünden 11 de 
-....._ • vapurlann 12 de hareket 
-~illi 
' ~eni vapurların ıeceleri 
~ ~İni iatemiflerdir. Be· 
~!İlliyeti Seyrieefaine bil-

şmda zeytin sıkan fabrikalar işe 
başlarken aşari sistem ölçüye baş· 
lamıılardır. Eskiden kullanılan 
9 okka 100 dirhem olan bir desti 
10 litre esasile kabul edHmittir, 
böylece tatbik edilmekte bulun -
muştur. 

~ . . 
Havalar zeytin mahsulünün 

toplanmasına müsait gitmekte -
dir. Edremit halkının yarıdan 

fazlası dışarıda zeytinliklerde bu
lunduğundan gündüz kasaba ten· 
hadır. Hariçten bir kaç. bin amele 
gelmiştir. Amele toplayıcı yevmi
yesi 25 kuruştur. 

Osman 

Büyükderede bi.r 
kayık battı 

Şileli Dursun kaptanın 100 ton· 
luk kömür kayığına dün Büyük
dere önünde Samsun vapuru çarp 
mıf, kayık batmıştır. Tayfaları 
kurtarılmıştır. 

Rakı aleminin sonu 

Kumkapıda Samsun sokağın -
da oturan Terzi Vangel ile Kul
luk sokağında oturan lstavri bir 
rakı aleminde kavga etmitler, İs
tavri biçakla Vangeli sol böğrün
den yaralamıttır. Yaralı Cerrah -
pqa hastanesindedir. lıtavri ya · 
kalanmıttır. 

VAKl1 Savfıa 7 

Erzurum'a 
Selim 

ı~m~~·1 
Masamın üstündeki demir ka· 

ğıt baskısı üzerinde tunları oku· 
yorum: "Türk emeği ve Türk bil
gisi ile baıarılan Ankara • Kayse
ri demiryolunun işletmiye açılma 
hatırası • 29 mayıs 1927 .,, 

Avrupadan Amerikaya 
hava yolu artık basitleşti 

ilkbaharda Bahrimuhiti 20 hal- uçuf için kandisine 10,000 İngilia 
yan tayyaresinin birden geçmesi lirası mükafat verilmiştir. 

İnsanın töyle diyeceği geli • 
yor: 

- Bu kadar eski hatıranın 

masamın üstünde ne işi var? De
mek Türk milletinin Kayseriye 
bile trenle gidemediği günler var 
mış! 

Osmanlı imparatorluğu batma 
mak yollarım aramıf olsaydı, ilk 
raylar Anadolu toprakları üstüne 
daha 1827 de döıenmiye başlan· 
mıf olacaktı. 1927 de Kayseri de· 
miryolunun açılma tenliğini yap· 
mak değil, Sarayburnu • Haydar· 
pafa asma köprüsü üstünden Tu
na - Basra, Tuna • Süven eks· 
preslerinin nasıl geçmekte oldu
ğunu görmek için batımızı bile 
kaldırmıya lüzum gönniyecektik. 

1927 geçeli beş sene olmuştur. 
Tarih eski değildir; onu biz es· 
killik: Çünkü 1932 kanununun 
15 inci günü Ankaradan Samsu· 
na ilk treni yolladığımız gibi, 16 
ıncı cuma akşamı Ankara istasyo· 
nunda Samsundan, Sıvasa uğrı • 
yarak, gelen göğsü taflan kaplı 
Türk lokomotifini karşıladık. Bir 
kaç ay içinde Samsundan Mersi· 
ne gittiğimiz zaman, bu tarih de 
eskiyecektir. Vaktimiz dardır: 
Türk raylarının Kayseri demirin· 
den döküldüğünü de gene biz gö· 
receğiz. 

Osmanlı imparatorluğu Orta 
ve İç. Anadoluya dört tahta te· 
kerleği bile sokmaksızın ölüp git
ti. Anadolu, ki bütün imparator· 
luğun batlıca inıan kuvveti kay· 
nağı idi, birçok yerleri buhar de· 
ğil, hamut bile görmemiştir. De· 
miryollarının para ve iş yükü, bir 
tek neslin, on sene tüf ek taşımış 
yorgun omuzların üstünde şüphe· 
siz ağırdır. Fakat yıkılıp giden 

ve amerikaya gidip gelmesi ka • 
rarlaşmış. Bu suretle artık hava 
yolile Avrupadan Amerikaya se· 
yahat gayet kolay ve basit bir iş 
haline giriyor, demektir. 

Bir zamanlar pek büyük bir iş 
addedilen bu sefer ilk defa iki A
vusturalyalı zabit tarafından ya • 
pdmıftı. Üç ay evvel, bir yere inil
meden İngiliz yapısı bir tayyare 
ve motörle ilk defa geçilitinin on 
üçüncü yıldönümüne tesadüf edi
yordu. Alkok ve Brawn 1919 se• 
nesi '14 haziran günü New Found
land' dan hareket ederek ertesi gü
nü 15 saat 57 dakikalık bir uçuf· 
tan sonra lrlandada Clifden isim
li bir kasabada yere inmişlerdi. 

Atlas denizini ilk defa aşan 

tayyare Vickera Vimy sisteminde 
bir bombardman tayyaresiidi. İn
gilizler bu tayyareyi daha ziyade 
uzak mahallere akın yapmak için 
inşa ettikleri sırada mütareke de 
imzalanmıt bulunuyordu. 

İngiltere hava 11ezareti, bundan 
tam on üç sene •vvel Atlas deni • 
zinin tayyare ile ve iki İngiliz tay· 
yarecisi tarafından geçilitinden 
fU kısa telgraf ile haberdar olmuf· 
tu: 

"Haziranın 14 üncU gUnU saat 16.28 de 
New Foundland'dan hareket ederek, 15 ha· 
ziran saat 8,40 da trlandada Clifdende yera 
indik. Seyahatimiz 16 saat, 12 dkika devam 
etml~tir.,. 

Alcock Brown 

Bu tayyarecilerden Alcock, za
ferinden bir sene sonra Fransada 
sisli bir havada uçarken Rouende 
bir ağaca çarparak sukut etmiş ve 
akabinde ölmüştür. Alcock teci 
bir asker, iyi bir muharipti. Ça • 
nakkalede bize kartı harbederken 
esir düşmüt ve mütarekeyi müte· 
akip arkadatı Avusturalyalı 

Brown ile birlikte bu emsalsiz u· 

bir vatanın enkaz yükünden da- çuşu yapmıftı. 

ha ağır değildir: Kökü Anadolu
da olan Türk yurdunun kurtuluş 
işlerinin hepsini insan gucunun 
en son haddini kullanarak, en kı· 
sa zamanda tamamlamak ve ba
tarmak mecburiyetindeyiz. Biz 
bu toprağı çocuklarımıza, baba • 

Browna gelince: Bu zat el'an 
sağdır. Geçenlerde Romada top • 
lanan Atlantik kongresinde mem
leketini temsil etmit ve iki ıene 
evvel Daily Mail gazetesi tarafın· 
dan senelerce evvel başarılan bu 

larımızın bize bıraktığı gibi ter· yolcular sormak isterler: "Peki, 
kedemeyiz: Çünkü bu vatanın bundan sonra başka bir memle
kurtarıcılık denen en ulu şere· ketin toprakları mı batlıyor?,, 
fini biz benimsiyoruz. Böyle şe· Türk postalarını ve yolcuları· 
reflerin vazife ve mes'uliyetleri, m rayın bıraktığı yerden kanat 
kazanıl.ması kadar pahalıdır. alarak, Anadolu, her adımda za· 

Onun için Millet Meclisi ikide man ve mesafeyi yene yene ileri 
bir hükumetten soruyor: "Sıvas koşan bu asrın memleketi olmak 
istasyonunda daha kaç ay dura • bahtiyarlığını tez zamanda tat· 
cağız?,, Erzurum, ~~ğ~ü taflan ı malıdır. Dört ayak ve iki teker, 
kaplı Türk lokomotıfını daha ne b' . t' t' k d w ·ı k? ızı asrımıza ye ış ırme egı , 
kadar bekliyece ·" bize asrımızın adetasına bile a-

Anadolu ,ehir ve kasabaları, yak uydurmak imkanını veremez. 
ray ve kanat rüyaıı görmektedir. 

Bu sırada yola çıkan için, akşam, 
Anadolu tehir ve kasabaları için 

ya bir ülke ötede, ya bir iklim Ö· 
Osmanlı imparatorluğu zamanın· 

tede olur: Bir kasaba ötesi diye 
da uzaklık, henüz bir mefhum bi ilerleyiş ölçüsü kalmamı,tır. 
le değildi; timdi bir gündelik Js· 
tıraptır. Bir memlekete her hangi 
bir idealin rüyasını vermek kolay 
dır. Fakat onun hemen arkasın· 
dan bu rüyayı hakikatle,tirmek 
ihtirası, kalpleri zorlamıya baş

lar. ideallerin bu ihtiraslanma dev 
rinde ne yapılsa az gelir; yapılan 
hemen tarih olur. 1927 ye başını 
çevirip bakmak kimsenin hatırın· 
dan geçmez: Gözler 1932 den Ö· 

leye dikilmiıtir. Memur son is
taıyon haberini •erdiği zaman, 

Samsun • Ankara trenini se
lamlarız. Bu bizim için bir bay· 

ram olmaktan fazla; vazifen-· ! i 
nasıl ve ne hızla yapmakta oldu
ğumuzu gösteren bir kontrol ha

disesidir. Türkiyeyi baştan başa 
yeniden yapmak ve kurmak ve 
bağlamak gibi kolay doyurulmaz 

bir ihtiras ile her gün daha fazla 
yanan idealimizin açık gözü, şim
di, Erzincana, Erzuruma, Vana 

bakıyor. En ıon iç ıehre ray, en 

Bir şehrin bombar
dıman edilişi 

Bir tayyare 28 bin kitinin 
sinirlerini mahvediyor , 
Buna dair bir Amerikalı mü • 

hendisin 1918 senesinde yani bü
yük harbin son günlerinde vermit 
olduğu rapordan bir kaç satır alı-
yoruz: 

"Eylıil hücumları mütevaliyen yapılmıı 

olduklarından her tabaka halk üzerinde he· 
yecantar tevlit eden tesirler yapmış ve hepsi
ni de bir çok nahoş haller karşısında bı • 
rakmıştır. Hizmetçiler, efendi v• hanımla· 
rını terketmişler, tramvay ve omnibüs mu.. 
tahdcmini vazifelerini görmek huıruanda ta· 

allW göstererek gece servislerini kabulden 
imtina etmişler ve tehlike i§&retl verlllr •e
rilmez arabaları tcrkederek aavuşmuşlardır. 
Çalıpn sınıf geceleri mütemadiyen rahat • 

arz olduklarından artık işlerine gelemez ol
muşlardı. Böyle anlarda yeraltı tramvayla. • 
rmdan istifade ise mümkünsüz bir şey ol -
muştu. Kesif bir insan kalabalığı methalle• 
rl ve peronları işgal ediyor ve alelekser po-

Us tarafından buralardan cebren sUrWiln • 
clye kadar bütün gece oldukları yerde ka· 
lıyorlar, bazı ahvalde çok bUyük tehlikele· 
re sebep olan tacizkllr vaziyetler hasıl olu

yordu. Halk böyle toplu bulunduğu sırada 

hücum \'aki olwıca bu hücumun teairile 

meydana gelen sahne gayri kabili izah ve 
tasvir bir şekli alıyor, meselA fazla aaabl ve 
alnlrli otan kadınlar sade bir feryatla yere 

yuvarlanıyorlardı. Hele bu hücumlar §lddct
ll bir surette vuku bulunca ortalığın kes • 
bettiği manzara bUtUn Londranm çıldırmış 
olduğu hissini veriyordu. Resmt doktorların 
tesblt etml§ olduklarma göre yalnız bir tek 
taya)Te hücumundan 28.000 kişinin sinirleri 

bo§8.nmış ve bu halin tedavlsl bazılarında 

Uç ay, bazılarında da on ay devam etml§ -
tir.,, 

Bütün bu hadisat 1918 senesi • 
ne aittir. Halbuki bugünkü tay • 
yarelerin kabiliyetinin birkaç mis
li artmış olduğunu, böyle hücum· 
larda kullamlan bombaların da 
daha başka ve daha müessir ev -
safta bulunduğunu dütünerek bu 
tayyare ve bombalarla yapılacak 
bir hava hücumunun tesirinin .ne 
kadar muhrip olacağım göz önü· 
ne getirmek, kuvvei hayaliyeıi en 
genit ve kuvvetli olan kimselerce 
bile her halde pek mü,kül olan 
bir keyfiyettir. 

son kıyı tehre liman, en son kö· 

ye yol, Türkiyenin bütün havası· 

na kanat verinciye kadar bu göz, 

kırpılmaksızın, açık bakacaktır. 

Akdenize selam! O, şimdiden 

verilmiş gibi bir fey .. 

Türkiyenin bütün §apka 
kasketlerinin: 

ve 

Sesi ile, 

bekliyoruz. 
havalanacağı günü 

- Erzuruma selam! 
Falih Rıfkı 

Meccanen muayene 

İstanbul Halkevi reisiliğinden: 

Birinci sınıf viladi ve nisai cer• 

rahi mütehassısı Doktor Nadire 

Hanım Halkevinin vesikası ile 

müracaatta bulunacak haatalarm 

Nuruosmaniye caddesinde 34 nu • 

maralı muayenehanesinde mec • 

canen muayene ve tedavisini ka • 
bul etmişlerdir. Arzu edenlerin 

Halkevi idare memurluğuna mü• 

racaatla vesika almaları ilan olu • 
nur 
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Pol Pot canbazhanenin yolunu 
tuttu. Düşünüyordu: 

- Her maznunun kaderi alnın
da ynılı, demek! 

-6-
Pol Pot canbazhaneye de alm

mııtı. Her gün topladığı alkışlar 

ve muvaff akiyet artık ona pek 
yeknaaak gelmeğe baılamıfh. 

Locaaı, Juttanın locasına biti
!İk idi. Aradaki ince tahta per

'denin aralıklarından, Juttanın 

ıürünmüt olduğu kuvvetli bir ya
semin kokusu geliyordu. Jutta: 

- Bu kokuyu büyük babam, 

bir çingeneden öğrenmit. Hiç çık· 
maz bir kokudur. Bir yere bir 
damla damlıyacak olaa, senelerce 
kalır. 

Biriıi bana, canbazhaneye gi
receğim zamanı kokumdan tanı
'dığıru aöylemiıti. 

Brovning bile yasemin koku
yordu. Her halde bu kokuyu kö

pek pek sevmiyor olacak ki, ara 
ııra ahıra gidip, atlara sürünüp 
duruyordu. 

Numarasını bitirdikten sonra 
Pol, Juttanm itini bitirmesini 

bekliyordu. Bazan gündüz can
baıhaneye gider, canbazların ye· 

ni aldıkları bir atı, nasıl iıe alış· 
tırdıklarını seyrederdi. Zavallı 
atlar kanter içinde çırpınıp, du
rurlar ve Pol, Juttaya: 

- Ne vahtet.? 

DerC:li, bir gün Jutta: 

- Ciddi mi ıöylüyoraun, dedi, 

Elli asır insanları medenilettirdi 
mi ki? .. 

Ve ilave etti, ıordu: 

- Ben ölürsem, bu canbazha
nede kalır mısın? 

Pol, cevap vermedi. O gece, 
otomobille eve dönerken: 

- Artık, dedi, çahtmanı iıte
miyorum. Ben kafi miktarda pa
ra kazanıyorum.. Hem Seligman 
yok mu? Şu artist acenteıi, bana 
bir sürü teklifler yapıyor ve bir 
türne teklif ediyor. Şöyle bera
ber bir ıeyahate çıkaak, fena ol • 
mıl~cak. Pek sıkıldığr:mı hiaae
diyorum. 

Jutta auıuyordu: 

_.. Seligman' a derhal cevap 
vermek mecburiyetinde miıin? 

- Hayır. 

Aradan bir ay geçti ve bir ak· 
Jam Jutta birdenbire: 

- Gidelim! .. 

De~i. Bir kaç gün sonra Madam 

Jutta Şuman bir seyirci sıfatile, 
canbazhanede veda oyununu ve
ren palyaço Pol Potu alkışlıyor
du. 

• • • 
Almanyada profesörler, Polün 

komik kabiliyetlerini tetkik icin 
toplandılar ve Pol bir takım aİet· 
lerle ölçüldü, tartıldı. 

Yunanistanda, Pol bir ihtilale~ 
mani oldu. 

İspanyada ise, ilk oyun verc
ceğigece, me§hur bir boğa güreı
çisinin veda müsameresine ras-

gelmitti. Boğa güretçisinc fena
lık olmasın diye, bir gece sonra o

yuna başladı. 

Jutta, artık mayala atılmııtı. 

Şimdi oyunlarla ve canbazhane İ· 
Je me§gul değildi. Giderken bir 
~ok tu\•alet 2 ötürmüftü. Bir de 

f'"'"'•"'"'"""~""""'~""'""'"""'"'"""'"'"'"""') 
(Bu Hikimı 
\ Deli mi, j 
~ Akıllı mı? 1 
E i 
ğ Bu gUn son cevaplar1 •· J 
~ larak neticeyi gelecek hafta = 
H 111\n edeceıız ve hedl1ele· i 
~ rln kimlere isabet ettlllnl l 
g blldlreceıız. : 
Lııuıılll••ıııuııııııuıııı•'lll•ltıı .... , ... 1 •• , ... ,,,uuıı.,,ı••lllııu,, • ...i 
yanında esrarengiz küçük bir ku

tu vardı, Pol, onu bir defa olsun 
açmamıştı. 

Polün acentesi Seligman, zeki 

bir reklam ile, onun ~öhretini her 
tarafa yayıyor. 

Pariıteki hakimlik hadi · 
sesinden falan bahsettiriyordu. 

Bunun için Pol alelade komik bir 
artist olarak karşılanmıyor, tama-

men yükıek muhit tarafından kar 
şılanıyordu. Muharrirler, edip

ler, re11amlar etraf mı alıyorlar· 
dı. 

Jutta, Polün yanında büyük 
bir muvaffakiyet kazanıyordu. 

Biniciliği mefhurdu. Ceneraller· 
le beraber at gezintileri yapıyor, 

Sefaretler balosunda bulunuyor

du. Pol, prenılerin ricalarını red

detmiyor, hususi müsamerelerinde 

oyunlar veriyor, buna mukabil 

yükaet ücretler alıyordu. 

Bütün bu hadiseler arasında 
Pol, Juttayı kıakanıyordu. Pol, 

bazı kereler, kendisinin nihayet 
bir palyaço olarak, Juttanm iıe 

yükıek bir Hanımefendi olarak 
bu yükşek muhite girdiğini hiase-

diyordu. 

Tunuıta fevkalade zengin bir 
tüccaı·, Juttayı haremini ziyare· 

te davet etmiş idi. Pol, davet e· 
dilmedi. Tüccar, Juttaya altın 

ve işlemel i bir tabak hediye et· 
ti . 

lıtanbulda bir süvari kuman

danı, Juttaya bir at ve bir at ile 

beraber Rus derisinden yapılmı§, 

üıtü kıymetli ta!larla i~lenmi! bir 

de takım hediye etti. Jutta, ta

kımları kabul etti ve at ile bera

ber, ku.mandanın a~kını kabul et-
ınedi. • 

Bu hareket Polü, Juttanın aş· 
kından tüphe ctmemeğe ba,lat
mı9tı. Şimdi artık ona emindi. 
Kıskançlıklarını unutm t H Uf u. em 
o kadar unutmu§tu ki, br.ıka ka-

dmlarlrı. hile meutul c-'nuya baıla
mıştı. 

( lJcTanıı ı ·ar) 
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l. F. As. Dairesind~n: 

İstanbul vilayeti mıntakaaında 

bulunan maluller ib ; ehit yetim -

lerinin kanun mahsusuna tevfi • 

kan 933 seneıinde tevzi olunct.ak 

beyiyye ikramiyeleri i~in defter • 

lerinin tanzimine askedik tubele

rinde 1 / Kanunusani 933 tarihin· 

den itibaren ba!lanacak ve 15/ 
Mart 933 tarihinde defterler ka -
patılaca.k ve tarihi mezkurdan 
sonra müracaat kabul dilemiyece

ğinden eıhabi iıtihkakın mukay

yet oldukları tubelere müracaat
ları. 

Neşriyat davasında 

Beraet kararı 

ıarer edildi 
için 

Hikmet Münir Bey tarafından 
İngilizceden nakledilen "Son 
çarpma usulleri,, isimli hikaye 
yankesiciliie heveı uyandıracak 
mahiyette &Örülerek açılan dava • 
run lıtanbul ikinci ceza mahke -
mesinde beraatla neticelendiği, 

fakat müddeiumumiliğin beraati 
temyiz ettiği ve temyizin kararı 

bozduğu yazılmııtı. 

Geçen muhakemede, müddei • 
umumilik'.;e bozmaya uyulması is
tenilmiı, muharrir Hikmet Münir 
ve hikayenin çıktığı (Haber) ga

A:eteıinin neıriyat müdürü Hasan 
Raıim Beylerin vekili İrfan Emin 
Bey, bu hikayenin fantezi mahi -
yette olduğu noktasından yaptığı 
ilk müdafaayı tekrar etmit, ayni 
zamanda temyizin, mahkemenin 
takdir hakkına dokunduğunu, 
boz.mıya uyulmaıı doğru olamı • 
yacağını ileri ıürmüttü. 

Reis Hamit, aza Haydar Naki 
ve Apturrahman Beyler tarafın -
dan beraat kararında iarar edil • 
mit, israr kararı dün bildirilmiı -
tir. 

Otomobilde diri diri 
yanmak da var 

Meiaaen (Sakıonya), 19 (A. 
A.) - Demiryolları idaresi yük
sek memurlarından iki kitinin 
bindikleri bir otomobil, buz tut· 
mut bir yol üstünde giderken ka· 
yıp kapaklanmıthr. Bu kaza neti
cesinde otomobil ateş almıt ve i· 
çinde bulunanlar diri diri yanmış· 
tardır. 

Cüretkirane 
suikast 

bir 

Viyana, 19 (A. A.) - Viyana
nın büyük mağazalarından birine 
karıı göz yatı döktürücü gazlarla 
yapılan suikaı dolayiıile polis 
Avusturya Nazi fırkasının mer· 
kezi olan Karabinede bütün gece 
yapılan ve ıabahleyin de devam 
eden taharriyat yapmııtır. 

Polis, bazı esli.ha müıadere et
mit, fak at mühim neticeler elde e· 
dememittir. Binbatı Fey ile polis 
müdürü Brandel, halkı son derece 
tehyiç etmit olan bu suikaıt ami!
lerine kartı tiddetli tedbirler alı
nacağını bildirmittir. 

Tom Mlx seyahate 

lngiltere - Iran ihtilifı 
Iranı ecnebi tahakkümünden kurtar' 
mak isteyen şah yabancıların Iranı 
istismar etmelerine de mani oluyor 

. ~ 
Tahran (Hususi) - Iranın pet· J bedava açılmıı ve herkeı bu 

rol madenleri yüzünden İngiltere diseyi tes'it etmittir. 
ile lran arasındaki ihtilaf had bir Bu suretle lranın ecnebi l d 
safhaya girmit bulunuyor. Geçen kümünden kurtarılmaaı yolull 
27 T etriniaanide baılıyan hidiıe büyük ve kat'i bir adım atsbP 
iki taraf arasında notalar teatisi· oldu. Be• sene evvel ahdüati 
ne oltimatomlar verilmesine saik yı ilga ;den İran, bu lnlİ!' 
olımuttur · kumpanyaıırun imtiyazını feıb 1~ 

Eıasen İran hükumeti ile iktiıadi iıtiklilini temine df;)I 
Analo - Penan petrol kumpan- büyük bir adım atmıttır. 
yaıı araıında uzun bir müddet- lranın aonuna kadar bu yold' 
tenberi ihtilaf vardı. Bir taraftan yürüyeceğinde hiç tüphe yoktUf' 
kumpanyanın mümeaaili olan Mis-
ter Jacko ile Iranın müme11ili o. lran hariciye nazıtl" 
lan Timürtaı Han arasında bu nın verdiği izahat 
ihtilaflar üzerinde müzakcrelcı- rJ~• 

lran Hariciye nazırı F ruği r-" cereyan ediyor ve fakat bir neti-- ır-' 
lran meclisinde İngiltere ile ceye varılamıyordu. )f' 
arasında mübadele olunan noı-

Bir ay mükaddem Şah Hazret· b d 
rı okuduktan sonra şu eyan• 

leri Hoziıtanı ziyaret ederek 
bulunmuttur: 

ve lranın yeni harp gemilerini tef .J 
"lranlılarm petrol kumpany .. , 

tit buyurmu91 bu gemilerin birile I~ 
imtiyazını ilga için iki sebep seyahat ederek yeni bir demiryo-- iri 
vardır. Birincisi bu imtiyazın 

lu hattını kütat etmit, ve bu aıra· t 
ı na ait me~ru menfaatleri temİJI 

da bir İngiliz kumpanyasının ran iiJI 
menabiini istismar ederek lranı dememesi yüzünden Iran h·' t 

metinin ademi memnuniyetidir· 
da müstefit edecek bir hat takip uJ 
etmediğini görmütlerdi. kinciıi, Angle - Peraion pe. , 

şirketinin imtiyaz tartlarına rıet• Şah Hazretleri, İranı ecnebi 
yet etmemesidir. lran hükUlll 

tahakkümünden kurtarmı9, ecne· ,J 
bilerin İran menabiini istismar ve imtiyazın devam müddetince v 
lranı bu menabiinin iıtif adelerin- yetin ıılahına imkan bulunmadı~ 

nı görmüş, bunun için imtiyazı 
den mahrum etmelerine sed çek-

ga etmittir. 
miı, büyük bir şahsiyettirler. Bu· 

Maksat kumpanya ile mün.,,-nunla beraber Anglo - Penan t 
betleri aağlam bir ..., ... iatinat •, petrol kumpanyaıı, lranın vUcu· 

duna ıaplanan, "onu rencıde eClen tirmek ve iki tarafın menfaatleı1' 
bir diken gibi kalmış bulunuyor· ni mütesaviyen temin etmekti~, 

Maliye nazırının kumpanyaya bt du. Bu kumpanyaya karşı tutu· 
mektup göndererek imtiyazın il ' lacak yol, ya onun Irana ait İsti· 

fade hisseıini liyikile temin et· gaıını ilan etmesinin sebebi b1" 
meıi, yahut imtiyazının feshi dur. Bu mektupta lranın, kump.ıt' 
·d· yaya yeni bir imtiyaz vermek İÇ~ 
l •. 1 ' 

müzakereye hazır olduğu da bi Şah Hazretlerinin seyahatleri-
ni ikmal ederek lrana avdetleri ii· dirilmiıtir. 

Kumpanyanın bu arzuyu iı'~ 
etmesi bekleniyordu. Halbıı1" 
böyle olmamış ve İngiltere hü"4' 
metinin müdahelesi hükUınetİ
kumpanya ile müzakereye ıirit' 
mesine mani olmuıtur. 

zerine Zatı ıahanelerinin riyaseti 
altında toplanan lran habinesin
de bu mesele mevzuu bahsolmu,, 
ve memleket menaf iinin ne dem 

temin olunamadığı r:tüzakere e· 
dilmişti. Esasen bütün memleket 
bu menafiin birin teminine taraf· 
tar olduğu için İran matbuatı, İn
giliz kumpanyasının tuttuğu siya· 
seti şiddetle tenkit ederek ve im
tiyazın yenilenmesini değil, fakat 
biran evvel feshini istem~ğe hat· 
lamıtlardır. 

Iran hükumeti kumpanyanın İt~ 
müdahale etmedikten baıka keJJ 

1 

himayei mahsusaıı altında 01" 
petrol sanayiinc kar~ı da tecafiif 
karane her hangi bir harekette d' 
bulunmamııtı. 

çıkıyor Geçen 27 Teşrinisani, Miraç 

Iran, tedbirlerini artırınıf ~ 
kumpanyanın handaki men•fil' 
nin bir güna hasara uğramaoı•1 
nı temin etmiştir. 

Hollanda, 19 (A. A.) _ Tom kandiline müıadifti. Iranda me
rasimi mahsuaa ile tes'it olunan 
Miraç kandili Şah Hazretlerinin 
kasrında tebrikat merasiminin ic-

Mix, yılbaşı günü mesleğini ter· 
ketmek ve me9hur atlarile bera
ber büyük bir seyahata çıkmak 

niyetindedir. 

Büyük Hritanya 
sergisi 

Londrada 20 Şubattan itibaren 
20 Marta kadaı· Büyük Britanya 
ıanayi sergisi namile bir sergi n· 
çıla:ağı haber almmııtır. 

Sergiye İstanbul Ticaret odası 
da davet edilmiştir. 

Tayyareelnln oğlu 
Liodberg meıeleıi 

Nevyork, 19 (A.A.) - Yeııi 

Jeraay hükumetinin talebi üzeri· 
ne Nevyork zabıtası Lindbergh'in 
çocuğunun vak' asında cürüm or -
taklığında bulunmakla zanı!ltma 
alman William Stolz iıminde bir 

rn,!;mdan evvel İngiliz kum!>cnya
sına imtiyazının f echini hab~r 
ve&m?k için bir nota hazırlanmrş 
ve bu nota ela iki tarafın menafü
ni mülesaviyen temin edecek ye
ni l·:r imtiyaz için vuku bulacak 
tekliflerin nazarı dikkate alına
cağı söylenmişti. 

Bundan maksat, İranın hasıl o
lz.n temettülerden yüzde kırk 
alması, ayni zamanda hükumetin 
Hozistandaki faaliyetleri mu· 
rakabe etmesi idi . 

lran hükun-ıetinin bu hattı ha· 
reketi bütün memlekette f evka
lade sevinçlerle kartılandı. Tah~ 
ran şehri kimilen donandı. Buse
vinçlere iştirak etmiyen bir kimıe 
kalmamıştı. Tes'is etmek, ilk ge· 
ceıindc, kahir fırtınalar olmasına 
rağmen halk tezahüratta devam 

İki tarafı hasara uğratmayı il 
tihdaf eden ~ahıslar vana o bıl 
kadır. 

Petrol, Iran milletinin malıdır·~ 
Millet, bu halinden, hukuku del 
cesinde istifade etmek İşter. I~ 
lılarm menfaatlerini ve milli 'f 
vetlerini ihmal ettikleri zaD1-",e' 
olmut ve o zaman memlek t. 
hakiki menf aatleı-i dütünülme~ 
tir. Vaziyetin hu ~eki.lele del. 
etmesi için hiç bir !ebcp k~I/. 
mı~tı1·. Biz k:nr.panyanın istJ~ 
hakkını inkar etmiyoruz. f~ 
mcmlc!:ct ele ayni derecede 11> 

fit olmalıdır. ; 

Bizim adilane ve mi.!n:;ifaJS~ 
lebimiz budur. Y ok:;a tran b '
metinin İngiltere hükumeti~ I 
kumpanynya, yahut her haO~ 
nebiye kartı bir sui niyeti 1 
Biz ancak 'hak istiyoruz. V4-. 
ları her vaaıta ve uıul ile el 
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Bataklıklar üzerin
de bir nahiye 

Bu münasebetle M. 
Mussolinf bir nu

tuk söyledi 
~ eski sayım teşebbüsleri yerine 
cıddi icraat başladı, layiha yapıldı .. 

Roma, 19 (A. A.) - Stefani a
jansı bildiriyor: 

M. Musaolini dün Pontino ba
taklıkları üzerinde kurulan Litto-

lie · · ll Pnnız hatırlarız ve hiç u-
lllrna E . iı Yız: skı mekteplerde aşa-

Ilı Yukarı hepimizin birer lakabı
tiirı ."ardı. Bu lakaplar eski tertip 

!ltye " "h "d d"I .. liıı .. e nı ayet ı a ı ere gırı· 
Ye~ ~il'at giyilir gibi takılır ve 
ae t Cftr, hemen cümlesi de m!i
t, ltunasına pek ciyak düşerdi. Bu 
k ~a atları ömürlerinin sonuna 
'
1 

ar taşıyan bircok ricalintiz 
te ın · • . • k 1} geçmi~ ve tarihe aynı la-
ilJ>l,rla karışmı~tır. 

fi· .Bugün gibi hatırımızdadır: 
ırka l k . . 
1 

ç sene evvel mem c ·etımızc 
:: erek ınühim bir vazife deruhte 
l>İ e~ l'rı\iteveffa mösyö Jakar he
k lnılj bir cuma günü evlerimize 
}:' •ı>atını~ ve cins cins saymıştı. 
k •k~t sayanları mı dahil etmedi. 
~elldisini ve maiyetini mi saydır
) ildı, ne oldu .. Bağdattan dönen 
~lıı hesap ~ibi iş yanda kal
~ 'le 1933 senesine talik edildi 
.,~ O gün b~gündür doğanlar ve 
~~ler nüfus kütüklerini deği~
r dıkleı-i gibi kapısındnn kız gı-

1r> erkek çıkarılan İstanbul Ha-
'eki Nisa hastanesi de cins nis -
bttlerini alt üst etti. Ve bu i~ da
d~ o zamandan arapsaçına dön • 
h ~ idi. Bugün o yakın maziden 

l 'tıralarda sayım gününün sıkm
l&ı 

ı , ' "c kufaklnrda lstanbulun es
•tı \>a}· . \ca.l ıı1tı;n ~ttırdığı topun sedası 

dt. 
~ki k n4ın bıı k:ıbb de bir ho:ı ecda imiş. ' r akat bugün o dipsiz kile boş 

lıltı ar saytm teşebbüsleri yerine 
, ltı ~an:ısile ciddi icraat başladı 
be ~hepimizin bir soy kütüğüne 
L~lanınamız için layiha yapıldı. 
l 'h b·~ı a. yapıldığına nazaran tat -

~:k 1 tarihi evrakın gümrükten 
iti al'_ılına.ıı gibi sene ve asır me· 
r taı değil, yeni iktısat vekilimi
tltı ıalahat projeleri gibi bir gün 
~t~at meselesi demektir. Artık 

e kaçamaklı, iğreti ntlnr; a -
İf ~ f asılsız, alaturka alafranga 
\~ taıımalar yok. Mektep ve 
,. tlialerde, gazetelerde el aleme 
~kötü lakap takmalar da tarihe 
~~!tı. Herkes soyunu ıopuııu 
~ erek kendine bir at bulacak tk 
~t ır beyanname verecek. Hem 
lııi ?u atlar seçilirken öz türkçe -
lqlıl\ dil kaidesi uöz önünde lu
~~tak. Şimdiye kaaar soy adı 
de ananlar da bunları tevsik e -

Cekı A l . d" .. tjl\ er. yık ayın şım ı pırın , 
(it) taıını._. Öyle türkçe olmıyau 
ti ant zade, Mahrukizade, Y esa 

olduğu anlaşılarak onlar da soy· ria nahiyesini açmıştır. Bu nahiye 
lanacaklar demektir. Aşağı yu- Romanın 60 kilometre cenubunda 
karı mühim bir angarye teşkil e- sabık muhariplerin kuruttuğu ba
decek olan bu iş, layihayı hazır· taklıklardır. Bu nahiyenin şimdi 
yan dahiliye vekilliğinin sırtına 10 bin nüfusu vardır ve ekserisi 
yükleniyor demektir. Allah ko • Venedikten gelen çiftçilerle sabık 
laylık versin. Bence Dil Kurulta- muhariplerden mürekkeptir. Na -
ymm ertesi günü en tumturaklı hiyenin belediye dairesi posta ve 
eski şiirleri öz türkçeye şıppadak telgraf merkezi, istasyonu, kilise· 
çevirmek kiyasetini gösteren Ce- si ve hastahanesi vardır. Nahiye
lal Sahir bey gibi meb'uslarımız· de 500 ev yapılmıştır. Bu evler son 
dan ve eski dil encümeninden sistemdir. 

ve hatta meşhur Kadroculardan M, Mussolini, belediye dairesi
mütetekkil bir (Soy Komisyonu) nin balkonundan halka şu nutku 
nun şimdiden teşkili Şükrü Ka- söylemiştir: 
ya beyin işini çok hafifletecek • Arkadaşlar; 

tir. Her muallimin on beş bin "Bugün siyah gömleklilerin ih-
kelime aramıya memur olması tilalinde büyük bir gündür. Bugün 
gibi bn komisyon azası da l3'oy Pontino•nun mukadder gunu ve 
adı aramıya bir çıkarlarsa ali· milletin tarihinde de şerefli bir 
mallah kısa bir zamanda on beş gündür. 
bin değil on beş milyon Soy ve 25 d b · ~ ı · . .. l . asır an erı ugraşı an şeyı 
hır o kadar at bulurlar da oy e b" b .. h k.k t h ı· t" . ız ugun a ı a a ıne ge ır • 
gelırlcr. Ve hem de herkese, he- kt · B "ft"h d"l k b" . . . . me eyız. u, ı ı ar e ı ece n· 
pımıze, hatta kendılerıne de ya - d F k t k b" h an ır. a a anca ıraz eye -
kı~tırırlar da .... Hem bu zevatın d M ff h b. 
b . • k k 'l d"l .. · can uyuyoruz. uza er ar ın 
ır ısmı va tı e ı encumenın-

de çalı§arak imla lugatinin beher büyük ve kanlı günlerini yaşamı~ 
1 ki olanlar, Grappa, Carso, 1zonzo ve kelimesini çok ucuza ma etti e-

rine nazaran bu at arama i~ini de 
hemen hemen bedavaya getirir -
ler. 

Bu soy atları hakkında herke
sin vereceği beyannameler bir de 
matbuata intikal eder de ne§rolu
nuverirse hem mektep kitaplan -

nın bile pahalı olduğu bu uzun 
kış gecelerinde bin bir gece hi -
kayesi gibi okuyacak şeyler bu -
lacağız, hem de birçok atların es
rarını, soylarını şeceresını ogre· 
neceğiz demektir. 

Biz, layihanın mazbata mu
harriri olan Şükrü Kaya beyden 
bir şey daha rica edeceğiz: Şu 
at münaaebetile herkesin soyu 
sopu Karagözdeki hamam oyu -

nunda olduğu gibi meydana çı • 
karken §u Va - Nil, Felek, Server 

Bedi, A. H., Hatice Süreyya gibi 
ecit bücüş imzalı rüfekanın ve 
zevatın kim olduklarını ifşa d· 

sinler. 
Biz, topumuz kırk kişi bile 

değiliz biribirimizi cok iyi bili
riz amma ben kendi hesabıma 

bu iğreti halayıklık adı taşıyan 
kapı yoldaşlarım maskelerini çı • 
karıncaya kadar işte eski imza-
mı koyuyorum. 

l\ ll'll Cllll 

Piave'yi hatırlıyanlar bu eski ha • 
tıralarm kalplerinde darbelerini 
duyuyorlar. 

Yeni Littoria nahiyesini açar -
ken yolumuzdaki ilk merhaleyi 
yapmıı yani birinci meydan mu • 

harebesini kazan.mıt telakki edi -
yoruz. Fakat biz faıistiz. Ve ma -
ziden ziyade istikbale bakarız. 

Ancak bu 500 evin yanında baş -
ka 4500 ev dahayapıldıktan ve 

bugünkü 1 O bin nüfusun yanında 
elli bin ki~iyi gördükten sonra ni
hai zaferi tebliğ edeceğiz. 

11 Milli eserin reisini ve 
arkadaşlarını, mühendis ve fen 
adamlarını ve burada çalışmak 

için ltalya'nın her tarafından ge
len ameleyi ve Venedikten gelen 

çiftçileri tebrik ederim. Fakat, 
unutmayalım ki, evvelce iş bul • 
mak için Alpları, Bahrimuhitleri 
a.Jmak lazımgeliyordu. Bugün 
toprak buradadır, Romadan ya -
rım saat mesafededir. Burada 

yeni bir eyalet fethettik ve işte 

burada mücadele edeceğiz. Bu 

bizim tercih ettiğimiz bir muha -
rebedir. Yeter ki, dünya bizi işi -
mizde rahat bıraksın. 

~ade · · ·ı · ~~ 'Ve saıre deyıp gcçı mıyc- !=========-=:-==--:==== 
~~ ··• lieın öz türkce hem ispat 

Kendilerini çok yakından dü -
şündüğümüz bu çiftçilere diyo -
rum ki: "yeni bir yorgunluğa gi
rişilirken önünüze çıkacak müş -
küllere eski askerler, cesaretle 
göğüs geriniz,,. 

ı. trtı old ~ ~ k .. 
"'t~ ucuna nazaran aç go-
)' .. ,.. el\ beri nidn ve nasıl cıplak, 
~- . . ~td I§, ıolak olunduğu beyanna 

1 e. teysik olunacak. 
'<il' !ın en latif ciheti kendisine 
\il\ il.dı bulamıyanlara hükume -
\~:~ d koYtnaaı ve bu maksatla 
ı-,ll. h en ıoy adı olabilecek atla
~~i a~ırlanmasıdır. Zaten bizde 
li o} an•a.nedir: Anası babası bel
~}'~-1Yanlara Aptullah ve Havva 
l~itı· 'na. baba icat ederler. Din
t~·l 1 deği§tirenlere vapur tren 
~ nak·ı , , 
\, .. • 

1 vasıtalarında doğanla· 
t._ "''t'ı h" ~'lld ır §ekilde ameliyat ma-
-. 'cinsiyetini tebdil edenle
~~ )' "t'-e zamana muvafık vaf
~.. l>l'VerirJer s· d" d • • · " ... • ım ı e ıçımız· 

""' Jn'kt ~ 1 ar •oysuz veya atsız 

İstanbul dordünrlı icra mPmurlıığıından: 

Ycşilköyde ŞevkcUyc maahllesiitin eski 

İksldi yeni Saadet sokağında 66 - GS No. 

lu hanelerde mukim iken clycvm ikamet -

gll.hı meçhul l{ostanUn kızı ı:;teni hanıma : 

1 Mayıs 33$ tarihinde Madam Olgadan 
borç aldığınız 650 liraya mukabll balı:tda ad-

resi yazılı gayri menkullerdeki malum his
selerinizi vefacn ferağ edip, müddeti zarfın

da teııhhüdUnllzU ifa etmediğinizden dolayı 

maııhllen haciz ve ''a:>Jyet yapılarak m<'cmu· 

una iki bin altı yüz lira kıymet takdir o -

ıunmu§tur. 929 tarihli icra kanunun 137 inci 

maddesine tevfikan borçunuzu vermediğiniz 

takdirde mezkur hlssclerinlzl açık arttırma 

sureWe satılacağından bir diyeceğiniz oldu
ğu halde tarihi illndan itibaren 10 gUn zar-

fında 930/ 595 ='o.lu dosya. numaraslle İs

tanbul DördUncU icra memurluğuna mtira -

caat etmeniz: lüzumu ve takdiri kıymet ra

porunu tebliğ makamına kaim olmak üzere 
Uln olunur, 

M. Mussolini alkışlar arasında 
Romaya dönmüştür. 

Bfl3lkta, il<lnci hulml<tnn: 

Beşiktaş Sinanpnşa mahallesinln Aziz!-
ye caddesinde 84 No.lu hanede mukim iken 

29/ 11/932 tarihinde vrfat eden İbrahim kızı 

Hatice hanımın terekesine mahkemece va· 

zlyet edllmlştır. 

M:Uteveffanın bıralctığı c~ya 25/ 12/ 932 

Pazar günU snat 10 da açık arttırma ile sa

tılacağından talip olanların yevmi mezkur· 

da mahallinde hazır bulunmaları ve tarihi 

ildndan itibaren esbabı matlup ve al&.kada.· 

ranm bir ay ve mirasçıların Uç ay zarfınd:ı. 

Beşiktaş ikinci sulh hukuk mahkemesine 

mi!racatıarı ve işbu mUddel geçtikten son-

ra terekeden bir hak tal'!p 
illn olunur. 

edilemiyeceği 

Sayıta 9 
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Türkiye Spor mimarisi ve Istanbul 
stadyomu hakkında bir iki mütalea 
Berlin - 21 - 932.. Avrupa-ı Bu yazılarda Türk spor mima • .. 

da olduğu gibi: sp~r . m.~~-aris~~ ri.sinin t~t~ikinde, iyi bir yol aça •. 
yeni ve sade mıymarıyı, bulun gu bılmek ıçın, Almanların tanın • 
zelliğile ortaya koymuş amiller- mış spor mütehassısı, Dr. Diemin, 
den biridir. Yeşil bir tabiatin a- spor mimarisi ve stadyomlar için 
rasında çok güzel görünen bun- esas bildiği, on maddelik kadar 
daki tümüllü hususiyetler, Avı-u- düşünüşlerini, beni okuyan spor 
pa mimarlarına iyice öğretmiştir· mensuplarına mimar ve mühen • 
ki, evlerimizdeki en küçük eşya- dislerine, bir fayda verir diye 
dan, en büyük tiyatro, kahve· 
lerimize kadar aynı sade ve sa· 
kin hatlar, lazımdır. 

Spor mimarisi şu vaziyette, 
Avrupada halkı ve gençliği, yal
nız beden terbiyesinde ileri götfü· 

mekle kalmamış, aynı ı:amanda, 
o halkı ve gençliğin, oturacağı 

evleri, eğleneceği yerleri ile ver
diği aıhhi istimaketlerle, hayat
larının her bir cihetinde kuvvet 
ve nizam verici bir mektep olmu~ 
tur. 

Hollanda, Almanya, A vustur• 
ya ve Macaristanda görülen bir 
çok asri yeni ve mahallelerinde, 
her zaman bir spor parkı, bir spor 
mimarisi eseri, bu görülen büyük 
faydalar üzerine tesis edilmiştir. 

Stadyomlar ise, daha geniş teş

kilatları dolayısile, şehirlerin en 
temiz ve gösterişli fakat halka 
yakın yerlerinde inşa edilmiştir. 

. Bizde ise, daha henüz, tetkik 
edilip nizamlaşmış bir spor mima
risi hiç yoktur. Yalnız, Avrupa
daki stadyomlara bakarak, tahta 
veya betondan tribünlerile, ge· 

lişi güzel yapılmış bir kaç spor ye
ri, bu isimdeki mimarinin gös
terilebilinecek, yegane eserleri -
dir. Bu dütük ve tekniksiz, oyun 

yerlerimize rağmen, Türkiyemiz • 
de oldukça ileri gitmiş bir spor 
varlığını sevinçle yazmak lazım -
dır. 

Artık bizde iyice bilinmelidir 
ki, cefakar Türk gençliğimiz ve 
halkımıza, fenni görüşlerle ye -
rinde yapılmış stadyomlar inşa 

etmezsek, ne spordaki bu varlı • 
ğımız da ve ne de hayatımızın 

her merhalesindeki mesaimizd~, 

Avrupalılar gibi bir modern ile • 
rilik gösteremeyiz. 

'Avrupada stadyomlar, bugün 
her milletin birer toplantı yeri 
olmuştur. Bu münasebetle bun -
ları bizde inşa etmek demek, 
halkrmızı buralarda birbirine ta -
nıtıp, toplu olarak kolaylıkla ye -
nileştirmek, ırkımızı terbiye et -
mek demektir. 

Onun için değil midir ki, Türk 
Başvekilinin Rusya ve İtalya se -
yahatlerinde, bu her iki devlet 
adamları yurtlarını, kıymetli mi -

safirlerine tanıtırlarken, kendi 
halk ve gençlerini iftiharla, bu 
gibi yeni yapılmış stadyomlarda -
ki şereflerine verilen bayramlar -
da göstermişlerdir. 

Çpk dileriz ki, bizde de bu gi -
bi asri eserler, artık yapılsın ve 

Türklüğümüzün şerefini, bu c -
serlerin azametli varlıkları taşı -
sın .. 

Bu hususta İstanbul stadyomu, 
bu güzel şehirimizin heybetli gö -
rünüşü karşısında deniz kenarı 

bir yerinde tesis edilecek olursa, 

beynelmilel bir kıymet ve şöhret 
alır, bir olimpiyat stadyomu o -
lur ki, bununla hem İstanbul hal • 
kı, ve hem İstanbul belediyesi if • 
tihar ve istifade eder. 

yazıyorum: 

1 - Spur yerlerinin inşası, bir 
vaz!fedir. Spor yerlerinin (Stad • 

yomlar), inşaatındaki medeni tc -

kamül ise, bir esaslı teşkilatın 

zaferidir. 
2 - İstif ad eli oyun yerlerinin, 

adam başına, üç metre murabbuı 
asgariyi, beş metre murabbaı ise 

arzu edileni teşkil eder. 

3 - Evvela spor talim yerleri -
ni inşa ediniz, bilahare musaba -

ka yerlerini, spor talim yerleri 
ve müesseseleri, meskun kısma, 

musabaka yerlerinden daha ycı -
kin olsun. 

4 - Sporda çocukları, kadın 

ve erkekleri ayırınız, fakat onla -
ra ki.fi derecede stadyom gibi 
müesseseler veriniz. 

5 - Üstü örtülü jimnastik ev • 
leri, yüzme ve oyun yerleri hak • 

larma dair nizamlar, açıktaki • 
}erinde de, dikkate alınmalı • 
dır. 

6 - Bir oyun yeri, stadyom, 
bir tezyinat olmalıdır. Müzeyyen 

yeşilliklere yardımcı olunuz; se -
yirci tribünlerinde ise, mukteıit 

olunuz; örtücü duvarların direk· 
li teşkilatını kaldırınız. 

7 - Yüzme yersiz hiç bir spor 
yeri olmamalıdır. Yüzme yerini 

esas musabaka yerine birleştiri -
niz, Kabil değilse, kıymetli açılt 
bir sahaya konmalı, ve onu ört • 
memelidir. 

8 - Oyun yerlerine tahsis edi -
len sahalar müstakil kısımlara 
taksim edilmelidir, ve bir park 
halinde birlettirilmelidir. 

9 - Bir musabaka yeri yüksek 
bir bina inşaatı değildir, yerin1n 
tabii meylinde uzağı görür kıs -
men müdevver in§aat olmalıdır. 

10 - Spor hocasız ve mimarsız 
yapılmış olan bir spor oyun yeri, 
stadyom, başı olmıyan bir insan 
gibidir. 

Mimal": Seyfettin Na~ılı 

ht11nb11l nr~lnrl icra mPmurluğımdan: • 

Dir deynln temini için mahcuz ve satıl· 

masına karar verilen iki taraflı dört silin

dirli tekmil takım valsıl, iki \iğo Uçil nor 

markalı \'e iki adet planşestcr ve Numer 

markalı ve bir adet elli beygir kuvvetinde 

elektrik motör, ve bir adet 80 beygir kuv

vetinde \"e kezn 30 beygir kuvvetinde cemcn 

üç nrtct elektrikli rnoUir dinamo ve bir adet 

tek deA'!I buğday yıkama makinesi rnaate

fernıat ve bir adet lovos markalı buğdaY. 

yıkama elvctorlle beraber bir adet cvrlka 

buğday temizlemek için H. D. ve bir adet 

buğday almak için clvetör H. D. otomatik 

kantarilc beraber 25/ l2/932 Pazar gUnU 
saat 9 dan 12 ye kadar Cibalidc Ta., iske

lesinde diğirmen fabrikasında bilrnUzaye • 

de satılacağından talip olanlara mahallinde 

hazır bulunacak memura ''c 931/ 547 Xo.lu 

dosyaya rnUrncaat etmeleri ilfın olunur. 

UçUncü km ıneınurluğıından: 
Mahcuz \'e satılması mulmrrer Balık ağa 

makinesinin birinci açık artırması 21/12/ 
932 Çarşamba gUnU saat 11,30 dan 38~ 

12,30 kadar B~lıkpazaraında Peynirci ao • 
kak 14 No.lu dUkktında satılacağından talip 
olanların mahalline ye\"Jlll mezkurda me • 
muruna mUracantlan iltın olunur (29•3), 
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1 HikAye iki köpek bir l<urt 1
1\Jakleden. 

fa. 

İhtiyar amcam nlattı: ı Halbuki yanılıyor mışım. Kurt-
- Yirmi beş sene kadar evvel, la Neron yaklaştılar, burun buru-

Karpat dnilarında bir dôstum na kokla~tıla b' b' l · 
~ r ve ıonra ır ır erı-

vardı. Ben, o zamanlar Bükrefle ne sürtu··nd··ı D k k d 
ı . u er.. eme ar a as 

komıoloıtum. emı Kramevev o- idiler!! !... ~ 
lan dostum beni, §atoauna avlan- K t b k k . . 
m öa davet etmişti. Gittim.. ur , u 0 laıma - Bır nev1 

Ş to büyük bir ormanın kena- ıel'i.-n - Muamelesi bitince, yere 
rında idi. Ormanda bir cok av 1 bıraktığı budu aldı, Neronun önü
hayvanı, kurt, ve ayılar v;rdı. Ba- ne attı. Neron da iki ön ayakla
zı kı~ geceleri, aç kladıkları va _ rının arasına alarak budu yemiyc 
kit kurtlar şatonun duvarlarına başladı, bitince, kalktı, çiftliğe 
kadar inerler, karınlarının açoldu· doğru döndü. Fakat yanındaki 
ğunu anlatmak için haykırırlardı. arkadaşı, onun bu hareketini tak· 
Şatonun bir de !:İftliği vardı. Bu bih eder gibi hırlıyordu. 
çiftlikte bir çok ltümes hayvanı 
vardı ve bunlar, aç kurtlar idn * * * 
çok güzel bir ziyaf ... t olurdu a.:n Aradan bir hayli zaman geçti. 

'k' 1 Baıı gece penceremden ba· 'ı ma, ı ı müthiş çoban köpeği, ı l 
1 d w •ı kıyor, bu hadisenin neticesini arı egı , ayıları hile buraya ya· 
na§tır~ıy~~lardı Hele bu iki ço-
ban kopegınden birisi çok ınüthi§ 
bir §eydi. 

Şimdiye kadar ~ekizden faı:lo. 
kurt parçalamıştı. Yalnız ismi 
Neron olan bu köpek, etrafına 
deh~et salmasına rağmen ara sı· 
ra, gümesten hazan bir kaz ba-, 
zan da bir hindi veya tavuk ek· 
silmez de değildi. Ve buna he1·· 
kes hayret eylerdi. 

4 rı; ~ 

Güzel bir son bahar gecesi, şa
toda, odama çekilmiş, yazı yazı
yordum. Ay, ortalığı hemen he
men gündüz gibi aydınlatıyordu • 
Uzaktan çiftlik görünüyor, yan 
tarafta da ormanın karaltısı beli

bekliyordum. 
Bir gece, uyurken, uzun bir u· 

luma ile uyandım. Hemen pen· 

cereye ko~tum. Havanın pek mü
sait olmama~ıı;,a rağmen orml\n· 1 

dan bir kurdun çıktığını gördüm. 

VAK/T 

oktor ar 
Joktor Ooeraıör 

Ahmet Asım 
uogum ve kadın hastalıltları mUtehassısı 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, lstiklD.J cadde.si No. 193 

(Opera ain~maııı karşım) 
Tel 1960 - 4,2221 

Ookıor 

A. Horhorunl 
Beyoğlu melttep soka~clnkl muayene
hanesini tamamen kapam§ttr. Emlnönlln· 
de Valde kıraAthanesi yanındaki mutJ.· . j 
ycnehancslnde hastalarını sabahtan ak· 
şama kadar bizzat tedavi eder. Telc!o:ı: 

24131 

Ook.or 

Aristidi 
Muayeneımnesl: EminönUnde Eminönü 

Hım UçUncu kat numara 8 

Ook or 

Cttvat N. Zekai 
Sinir mUtcbassw 

Cuma ve pazarda.o rnaada günlnrde saa.t 
3 um 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muayenehanesini EabıO.U ka.r§ısmda An· 
kara caddesi No. 47. ye tevsian naklet· 

mlıtlr. Telefon muayene: 23469, 
lko.m,.tgllh: 60740 

l.lodor 

Emin Şükrü 
l>aı:ıııı llastatıltlar mütehıuısısı 

ısıunouı ~uıtanmabmut türbesi, Babı 
a.ıı caddesi. No. 10. Telefon muaycoeııa 

ne. 2262:A - releton ev: 4.3120 
'Her gUn öğleden sonra saat l~ ı~ .. 

ürolof; ·Operatör ctoktor 

Fuat Hamit 
l3öbrck, mesane ve ıcırar yolu 

tıastalıkııın mütehassısı 

rJ.uıı.yencho.ne: l'ürbc. Mahmudiye cacı 

deııl No 10 Telefon 22r.22 

Ookıor 

Kupikyan 
Muayenehancs1: Slrl;:eci .Muradiye cadde· 

si No. !!6 Tel. - 21077 İ5tanbuJ 
riyordu. 

Bir dakika geçmeden, tıpkı geçen 
seferki gibi Neron ile arkadaşı 

çiftlikten fırladılar ve kurdun ya· 
nma gittiler. Lakin bu sefer kur· 

dun ağzında yiyecek bir şey yok· 
tu. Neron bunu gördü, derhal ı 
çiftliğe döndü. Arkada§ı köpek 
te peşinden.. Bir saniye sonra 

kümeste bir patırdı oldu, ve N:::
ron ağzında iri bir kazla dışarı 

fırladı. Arkadaşı köpek, hırhya· 
rak onun yolunu kesmeğe çalışı-

IF~-------------------------yor ve sanki kurdun yanma git-
memesini ifade ediyordu. Fak.at 

Neron büyük bir hıMmla arkada· 
§ının üzerine yürüdü. Ondan da- 1 
ha iri ve kuvvetli olduğu için, kor .. 

Öyle dalmış, seyrederken, or
mandan bir karaltı çıktı. Dikkat 
ettim, bir kurttu .. Ağzında bir de 
geyik budu vardı. Budu yere bı • 
raktı, ve ulumağa ha§ladı. Hafif 

I d kuttu ve ağzınd.eki kazı götürüp u uyor u, ideta tedbirli ulu· 
yordu, diyeceğim. kurda verdi, Kurt, Neron ile hok· 1 

Bir dakika aonra, çiftlikten Ne- laşh, sonra kazı alınca ormana 
ron fırladı. Peşinden öteki arkıı·· girdi, knyboldu. 
daıı geliyordu: Neron biran Ertesi gün çiftliğe gittim .. Ne· 
durdu. Havayı kokladı.. Sonra 1 ronun arkada~ı, kendisinden müm 
ormana doğru ilerledi. _ 1 kün mertebe unzakda duruyordu. 

içimden, kurtla Ne onun dö . Bir kaç defa Neron ona aokul
ğüşünü seyredeceğimi dü üne 1 mak ve şaklabanlıklar yapmak iıı-

. · ş re <. d' F k b" ·· ı·· k d ıevınıyordum Kurt t • . b" te ı. a at ır tur u an ırama-. a ırı ır 

§eydi. Neronun kendisine yak- dı. 
la§masını lakaydane d' Neronun arkadaşı. sadık bir 

ıeyre ıyor- - · 
du. Her halde kendinden emindi bekçi aıfatile, arkadaşının dün 
ve kavga müthiş olacaktı z· · ıra, 
Neron da ayni emniyetle ilerliyor· 
du. Hem de yanında bir arkada
şı da vardı. 

İstanbul lldncl lnAiı memurluğundan: 

1stanbulda Mahmutp8.§ada İrfanlye çıı.r
§?Sında 18; 19 No .da Abrnham Altl.gözyan 
ve S. istepan Odabt\§lyan §irketi hakkında 
ki 1!1~ mo..'ı.kenıcı kararile kaldırılmıı oldu
ğu 11~ olunur (15950). 

gece aç bir dostuna yardım için, 
kendisine emniyet edilmiş olan 
hayvanları vermesini affetmiyor
du. 

lb\(ırköy Tııpu Başm~murluğ'undanı 

Elcnko binli lsknrlatonun fl/3/1208 tn
rihlndc vetauıe \·c~cu evıtı.Uarı Atina, ts
tavrı, l:muıragda, liarlkllyıı. ve Sofyayı tcr

keylediğl ve bunlardan Atlnıı. ve !stavrln!n 

htanbul ı· dl l blll'ı. velet ve lzmarnı.da da -'"'/8/313 tn-'hin· o nt lc.rn :memurluJtund'1n: '"6 " ..,, • 

Tamamına 9800 Ura kıymet takdir edilen de vefa.tile vere.seti Etyenll•a. Mıı.tiko, Yor· 
Bcyo~lunda HU C)in afa mnhallesimle tar- giye ve Hıı.rlkllyanın da 8/10/332 truihlndc 
başı Caddesinde ltAin eski 138/HO yeni 146/ vc!ıı.Ulc vcııuıctı oğlu Kaludl ne kcncUstn • 
148 nwnıı.rnıı mna dU'<kO.n ve l:ııh"e bir bnp 
han ,_ A>< " den evvel vefat eden oğlu An•..+n-- oı.lu en.... uurtto bir hlssc3l açık artttrrnayn • .._....,uı b 

vaı:cdıllp 9/11/032 tarihinde §llrtnamosi dl· Emllyos ve So.flyanm da 19/l/32f tarihinde 
vnnhıuıı:yc talik ve J4/12/93Z tarihinde bi _ vefatlle vcroseU evl&.Uarı Artimlaya, Elen!, 

rlncl açık nrtırrnwrı icra edilerek bin liraya Manol, Nlkoltl.kl, ve Ulumbiyaya mUııba:ıır 
talip çıkmıştır. bu lterre 16/1/933 tarihine 
nıUBadlt p olduğu lata.nbul Hacı Evhaddln mahalle.'lln-o.z rt.esı gtlnU saat 14 ten 16 yn 
kadar ikinci açık arttırma suretlle lelM· den mUııtll ilmUhabcrde:ı anla~ılnuşbr. Eer-
bul yedinci fcrn dalrestnde ıatılac:ıktır. Ta- veçhibtıIA islm!erl S"Österilen §ahıslar me -

llp olıınlarm ıµırtnameye lı;tir:ık için kıyına- rUslan namına olan 19 Muharrem 338 ve 13 
metı muhammencnln hissel mezkQreye mu. 
Bip miktarının yüzde yedi nlsbetlnde temt· Recep 1278 hıırnı§ tıırthll bcr.ml alem Va -
nat ııkı;Q.8J vermeleri şarttır. Müterakim lldc sultıı.n vnktındM olan Bakırköy Omna
vcrgt v ealr rllsuın ve evkat fcarcst mu.,. niye k!SyU cıvarmda tll§ ocakları vo incirli 
terlye nltUr. Hııl:lnn tnpu slclllerllo ıı&blt mcr·ıı..sı budu dahilinde bil!'L numarıı cem'cn 
olmıyan ipotekli ruıı.cıı.klılıır ile diğer alt\ -
kadarlarm ve irtifak hakkı sahlplcrlntıı bu be§ dönüm tru"lanm lnUkallni usuıcn talep 
hakların~ ve huausııe taytz ve masarıre datr eylcmlo?erdlr. Mczlcur mahııllcrln \"ergide 

olan lddialıı.rmı llAn tarlhlnden itibaren 21) kaydı mevcut olmadığı ve lmydm eski ol· 
glln zarfında C\'?'akı mUsbitı:lcrl!e daire.}c 
blldirmclcrl Jhımdır. Aksi hnl<lc hakları mıuıı hasebllo mahallen tnhklknt yapılacıı -
tapu mcJUcrllo eablt olmıyanlar aıı.tlf bede· fmdnn 21 Ktınunıı.sıı.ni 933 tarihine mUsadi! 

Un1n yaplaşmaşmdıı.n hariç kalırlar alO.ka • CUmıırtcsı glliıll a:ınt ondo. mnhruline hoyet 
dlU'larm 1424 numnralı icra. ve ınt1.ıı ko.nu • golcceğlndıın m~zkur mahal hakkmda başka· 
nunun 110 cu maddesi hUkmUne tevtlkan 
hareket etmelerf ve da.ha fazla mıı.IQmat W• en. ıxıut.ıısnrrıt olduğu tnkdlrde yoYmi mcz-

mak l.stıycnlcrln 932/1160 dosya numara - Mra değin b1lcUn1lo vcso.lkl rosrııiyclerlnl 
sile dntremJze ınUracııaUarı ilı'!.ıı olun~r hllmllen Bakırköy tapu mcınurluğUnıı. uıU • 

(2041). 1 racıınt eylemeleri ıınn olunur. 

Opera ı ör • ürolog doktor 

tV.ehmet Ali 
l<lmr yulları ııastı:ı.tıllları mUkha.'oımıı 

F.mlnontl ($nbık Kıı.rakaş) banma 
a&klatmi~tlr Cumadan .maada ııer gün 

~ııstalarmı knbuı ve terta~ eder 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mUtcbassısı 

Otvanyolu No. 118 Telefon: 222398 

Göz hekımi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci mnıf mUteha.s&s 

Babıtıll (Ankara Caddesi Numara GO) 

Dış c:oktoru 

Zeki Halit 
.Muayenehanesi: Kadıköy Altıyol ağzı 

Oış tab.bı 

Zeki Nuri 
Her gün hasta kabul edil.lı". Her nevi diş 
rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenelınnc: 
UskUdar Abçıbap Uelttep sokak No. 00 

B lktıı, ı inci Hukukt:ın: 

B~ikta§t& Vi_şnezade mahallesinde 19 

No.lu hanede sakin iken vefat eden Zenci 

Ferah knlfanm terekesine mahkemece vıı

t:lyet edllml~tlr. MUteveftanm bıraktığı e§· 

yo. 25/K.evve}/932 Pazar günU saat' 14 te 

açık arttırma ile ısa.tılacağmdan talip olan

ların yevmi mezlturda mahallinde hazır ou
lunmıı.Iıı.rı ve tarihi 110.ndan itibaren esbabı 

matlup ve all!.kadaranm bir ay mirascıların 

3 ay zıı.rfJOda Bepktq ikinci sulh hukuk mah 

komcslnc mUracaıı.tı:ırı ve i§bU mUddet gec· 
Ukten sonra terekeden b.1r hak talep edilo

mlycccğ'I ilM olunur. 

Topçubaşı Ali ağa 
\ta kfından : 

Galatada Şahlrnlu mahallesin· 
de lstiklfü caddesinde 4i 6 2 nu· 
maralı gramofoncu dükkana. 

Balada cins ve evsafı muhar· 
rer dükkanın üç sene müddetle 
.can için yirmi gün müzayedesi 
neticesinde verilen bedel had · i 
.ayik görülmediğinden 17. ka 
nuevvc\ • 932 tarihinden itibaren 
bir hafta r.1üddetle ter.ıdıt edil· 
mişt r. Talıp erin 24 Kaııunuev· 
vel • 932 tar b ne müsadıf cu· 
martesı günü saat on altıya ka· 
dnr lı.tan tu Evkaf Müdiriyetınde 
mü hak vakıf.ar idaresine veya 
cncümem ıdareye müracıı11tiar1. 

\66841 

20 KAnunuevYel 1 

En mükemmel ve en müntahap ~eşitli 

BA R 
MAGAZALARI 

h alihazzrda her yerden ucuz ve yalnız 
eyi mal satan miiessesedir. 

Beyoğ unun ~n muhteşen:-

0gURC8 k Sergisi 

Kadı öy Temi71ik işlerine ait 74 No. lı ha>vao '.lS· 12·932 P 
güoü saat 10 da Üsl<üdar Atpazarında müzayede ile satı lacak 
Alma < ;stiyenlerin o gün orada bulunacak merrura müra 
Jarı. 16696 

Kemerbuıgaz mektebinin tamırı kapalı zarfla münaKasaya ~ 
nu muştur. l alıp olanlar şartname almak ve keşif evrakını 
mek üzere her gün Levazım müdürlüğüne mÜtacaat et 
münakasaya girmek iç n de 43 Jiralık teminat makbuz 
me tubu ile teklif mektup'arım 9 · 1 · 933 pazartesi günü 
on beşe kad cır daimi encümene vermelidıder. 6692) 

1
3UncU Ko1ordu Satanalmel 

Komfsyonu llfin13rı 

Hava ıhtıyı cı ıçıo muhte if 
cins erde rasat ma zemesi pa 
2arlıkla snhn ahnacakhr. lhalesı 

'.t9 · 12 · 93'.l pertembe günüdür. 
L stes " nı görmek üıere her gün 
Fmdıkhda 3. K. O. Satınalma 
kom syonuna ve p..ızar ığa iştirak 
için Ankarada Hava Satınalma 
Kom syoouna müracaat ıa rı . 

( 053, (6481) 
" ~ ~ 

Eskişehirdeki ameJi tecrübe 
homısyonu ıç ·n umumi kimyava 
bihakkin vakıf ve analize yap· 
mıya um tedir tecrübelı. bir 
kimyagere lüzum vardır. Ücret 

150.200 Jıradır. Talip o an!arın 
ber türlü vesaiki ile birlıkte 

Ankara'da H:wa müıttşarhğına 
müracaatları. TaJipler fazla ol· 
duğu takdirde bir komisyon 
muvacehesince derece ve tahlile 
nazaran mcsabaka suretile tefrik 
edilecektir. (1056) (6617) 

* * * 
Yer!i fab:ikalar mamu!ahndan 

50,000, metre bo?. renkte ka 
putıuk kumaş kapalı zarf.a mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 7· l· 
933 tar ı bine müsadıf Cumartesi 
günil saat on Uç i:uçukta yapıla· 
caktır. Taliplerin şartname ve 
niimunesini görmek üzere her 
gün Ankara'da M. M. V. ~atın 
alma komisyonuna muracaatları 
ve münakasaya iştirak edecek· 
lerın o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarımn 
makbuz mukabiiınde mezkur 
1rnmısyon riyasetine vermeleri. 

(1055) (65691 
:(. '(. ~ 

Hava ihtiyacı için 100 ton ağır 
benzin kapalı zarfla münakasa-
ya konulmuştur. Şartnamesini 
görmek Uzere her gün komisyo· 
numuza ve münakasaya iştirak 
için ihale tarihi olan 24· 12· 932 
cumartesi günü öğleden evvel 
Ankarada Hava satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. 

(1042) (6312) 
B03lncl Hukuk Dalre<ıinllcn: 
Jktısıı.t veka.IeUnln, Un.kapanında atla -

ma ta§mda hoca hıılll mahalle.slnde 43 nu
maralı hanede oturan Abdurarhmnn e!cndl 
n!cyhlne ikame eyledlği alacak davasın -
dan dolayı ikametgahı meçhul olmasından 
dolayı bcrmuclbl to.lep llCUım tebligat le -
rasmdıı. ko.rıı.r vcrllıni§ ve emri muhakeme 
nln 21/1/933 tarihine mUsadif Cumartcst 
gllnU saat 14 te tayin kılınmış olduğundan 
ye~m ve valttl m~kurdıı. mahltcmedc hazır 
bulunmnsı ve yahuttarafmdan bir vekil gön
dornıeaı IU7.Umu beyan ve 11.ksl hıı.ldo bak -
kında gıyaben muhakeme ıc:a o1ur.ıı.c~~ 
tebliğ malmmına kaim olmnk uı:crc lllln o· 
lunur (5!J.10). 

SEVRiSEFAI~ 
Merkez.! idaresi <.nlnıa koprli ı aşı 

·u c A. Sirkeci ~1uhlirdar zad" Han 

İzmir - Pire - iskenderl 
postası 

•EGE) 20 birinci 
\ nun salı l 1 

Trabzon postası 

(Karadeniz) 2~ 
ldinun çarşamba ı 8 de G 
ta rıhtımından. Dönüşte 1· 
bo:uya da uğrar. 

izmir ·Mersin posta 

(Anafarta) ~j~c 
nun çarşamba 10 idare 
tımındao kalkarlar. (665S 

24 · bir.ncı kanun· cudl 
tesi sabahından ıtibaren k 
rü"den KadJköyüne 8. JO 
hareket eden sefer 8.0S 
ve kadıköyünden köprüye 8 . 
da hareket eden sefer de S. 
da kalkacaktır. 16688\ 

KARAOENiZ Post 

Anadoluv~~~~~~1çarşa 
gilnü Sirkccl'den hareketle ıEreı'I·" 
guldıı~. B:ırtın Cıdde. lnebolo ve 
iskelelerine azimet ve avdet e 
Fazla tafsilit için Eminönü RıhPtl' 
2 No y:ı müracaat Tel 2047:; 

Sadıkzade H~rade 
Vapurları 

KARADENiZ V AP 

SAKARY 
vapuru S A L 

20 Ki.evvel 
günü akşamı saat 18 d• 
keci rıhtımından ba 
(Zonguldak, loebolu, A 
Samsun, Gireson, Trab 
Rizeye azimet ve aynı iık 
le Ünyeyc uğrayarak 
edecektir. 

Fazla tafsilat için 
Meymenet hanı altında 
talığına müracaat. Tel. 

p:ı.zartesl gUnU saat 14 ten 18 • 
~evr:llcccğl IUınnıı.mQ ile lhbal' 
liğ'i mıılmmma ko.lm olmak 
nur (5047). 
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1 aşıması daha kolay 

ve temizdir. 
ihtiyaç halinde yeni paketlerder. 

ASPiRiN 
·ın v" ~ tabletlik ambal4jlar iclnd" 

her vttrde bulunur 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Dört Muhafaza mevkiinin tamiri lAzımdır. 
1 - Kabataı. Arnavutköy, Yeniköy hamam yeri maball~ 

mahalle muhafaza mevkHerinin tamiri, açık kırdırmaya lconulmuı
tur. 

2 - Kırd1rma şartlan kağıdının tastikli suretleri Istanbu\ 
Gümrük Muhafaza BatmUdürlüğfinden aJınacaktJr. 

3 - Kardırma lstanbu\ GümrUk Muhafaza Ba,müdürlüğünde 
kurulacak ahm satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 5· 1-933 brihine raslayan Perşembe günü saat 
14 dedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 54 lira 40 
'--\lruşluk muvakkat güvenme "teminat,, larile belli saatten evvel 
lcoaıııyona gelmeleri. (6597) 
------=-:---~-~--~--~~-~------~~~-----

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Askeri Lise ve Orta Mekteplerde aşağıda gösterilen derslerin 
lllu•llimlilderi açıktır. Verilecek ücretler hizalarında yaıılmııtır. 
Tedris için R~ımi salibiyeti haiz olan ve baıka yerlerde allka
ları olmıyan muallimlerden arzu edenlerin 10 gün zarfında istida 
\'e fotoğrafını ır.mıaddak fiı!eriJe Ankara'da Aıkeri Useler Mü· 
feaişliğine müracaat. (1059) (6706} 

Mel<lebin ismi Muallimliğin nevi 
Kuleli lisesi Fizik muallimliği 

l?ursa 
Buraa 
Hurıa 

" " 
Kimya ,, 
Tabiat ., 

Konya As. O. Mp. lngilizce ,, 
Almanca 11 

Türkçe 11 

Erzincan 
Erzincan 

" 
" 

" 
il 

.,.nan Salf" 
.,.-a.o• 
ıaı.ımı. 
cii\~Ucrl 

f abrilt&JI ıa 
al&aı~ı 

tar\lıuıdur. 

Eyi ve tam bir silıhat için 
muntaıam bir hazinı lizimdir. 
Tatli müleyyin ve taami IAtif 
olan Eno's "Fnıit Saıt"· size 
bunu temin, mideyi t...kviye 

Ücreti: 
Ücreti 

,, 
" ,, 

" 
il 

" 

98 
108 
108 
108 
108 
108 
108 

Te barsaklari tanzim eder. > 

o'S 'FRUI? •4' t " 
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VAKiT 

KUW 

• 

Sayıfa 11 

PARA-/ERVET 
KUM&ARADANJ 

DO~GAR 

İstanbul Ziraat Bankasından : 
~ıra No. Semti Mahallesi Sokak Emlik No. Cinsi Hissesi Hisseye göre mu· 

hammen kıymeti 
63 Beyoğlu Kurtuluı Eıref ef. 194 Kirgir hane Tamamı 1500 TDrk lirası 
64 " .. Tuzcrı 9 Hane 9-16 225 ,, 
65 

" " " 24 Hane Tamamı 1500 ,, 
14, 12 Hane ve düklcin ,, 1000 ,, 

38 Hane ,, 1000 ,, 
44 Hane 1·2 500 ,, 

66 
" 67 
" 68 
" 

" Peren 
Yenişehir Kilise 

" Tevfik 

69 Beyazıt Beyazıt Beyazıt meydanı E. 9 Gazino 2· 7 1720 ~ Y. 11 
70 Galata Emekyemez Porsuk 4 Hane 1-10 800 ,, 
7 l BOyilkada Karanfil Ebe 17-1 Arsa 38,S met. 3-8 l 00 

11 

72 Fatih Hoca Hayrettin Karaman 21 Dükkin 52,5-120 875 ,, 
Bedeli ihale ve pey akçesi naklen veya gayri muoadil bo:ıosile ödenmek iiıere yukarıda yazılı 

gayri menkuller 29-12- 932 perşembe günü saat oo beşte şartnamesine tevfıkan açık arttırma ile 
satılacaktır. Şartname bankamız kapusuna asılmıJlır. Arzu edenlerin yüzde yedi buçuk pey akçele· 
rile bankamızda milteıekkil sa~ış komisyonuna müracaatları. (6482J 

1 ZAYILER 1 
1931 aencsinde 25 inci Ukmektepten cıl· 

mış olduğum tahadetnameyi zayi ettiğim

den yenlılni çıkaracağımdan eskisinin hilk
mU yoktur. 

tnı>:bolulu Görle kazasından 

Muatata oğlu MehlJ)('t 

Devlet Demiryolları ilanları 

40 Ton üstüpünün kapalı zarfla münakasası 19 ikinci Kanun 
933 perşembe günü saat 14,30 Ankara'da idare Merkezinde ya
pılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haycarpaşa veznesinde be-şer liraya sa• 
talan şartnamelerd'! yazılıdır. (6665) 

§ Suttan Ahmet Nufus memurluğundı.ın 
aldığım nufus tezkereml zayi ettim yenisini 
çıknracnğ'ımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: sn aotumıu Yusur Satahattin 

Şabeıi Mahallesi Sokağı No. Cinsi Hisse Varidatı l•tanbul 6 lnc.-J icra memurlutunclan: 

Haydarpa~a eşya tahmil ve tahlıyes i işinin kapalı zarfla mil
nakasası 9-1-933 Pazartesi günii saat 15 de Ankara'da idare 
Merkezinde yapılacaktır. 

Bir bOrçtan dolayı mahcuz ve paraya 
G miktarı çevrilmesi kararıqtınlan (Kappcl) marka· 

•lataaaray Şahkulu Caddei kebir 589 Dükkan Tamamı ıı bir adet yazı makinesi birinci artırmada 
591 Apartman 60 lira ile tallbl uhdesindedir. İkinci artır-

Y ma 26/ 12/ 932 tarihine mUsadif Pazarte:li 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankare veznelerinde beşer liraya 
satıl=tn şartnamelerde yazılıdır. (6654) 

uluda yazıla emlikin vergisi verilmediğinden bilmüzayede gUnU saat on ikiden itlbren Sirkecide eski 

l"tdıcaktır. 22·12-932 taribinde ihalei kat'iyeai icra edilecektir. düyunu umumiye sokağında. 4 No.ıu mağa· Scnebaşı tatili mlinasebetile ailelerinin nudine gidip dönecek 
lllp ola 1 k J J B w 1 k 'd b t' za önUnde yapılacağından mUştertıerin yev- me'·tep talebesine 20· 21 KaA nunuevvel ila 10-11 Kauunusan"ı ..... narın pey a çe eri e eyOi u 11111 ı tre eye ıne mı ve uau mezktlrda mahallinde hazir bu- 1' --

ilııi.......:lla~ftrw::aa11.a.._--'.:u..A!l._ ___ ~-~--~---------lı--ı-_,,...___,_,_~~...__----..1-...L-..l-JU.....UL...L-.aa...__.ı ..... ı.1.. ~~'------
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Seae başı 
• 

En iyi hediyeleri hazırladı 

Kravat, mendil, eşarp, elbiselik, gömleklik 

ve pijamalık kumaşlar ·Harikulade güzel: 

Sun'i ipek ç·çekler 
t .,t • ,.. . ' y-T .. ,,....-,. 

.. ' .• 'Yı \. ...... ·~· 

Yerli ve Avnıpa kumaşlarından kusuuuz ••••• 

lsmarlama elbiseler 20 liradan 
başlar 

PERTEV 

MÜSTAHZARATI 
FABRiKASI 

İLK TÜRK MEV ADDI TIBBiYE 
VE ITRİYAT F ABRİKASJ 

BA$LICA MOST Ali ZARATI, 
Kttm Pert... Oodalı boyal.vl 
llriyanUm Pcrtn Kolon1al.u 
Tunlııı Podıalın Ea.....W V S. V S... 

Ecrıebi Mar/.:alrırındarı. Çok Daha Ucuz N~fa#fçe 
Pek Daha Mük~mmeldi' 

Dr. Ihsan Sa•ı 1 Gonokok aşısı 
I ~~lsoğuklugu ve ihtilı!.tlarına kar~ı 
~k tesirli \c taze aşıdır. D!vanyolu 

Sultan 1\Jahmut türbesi .'!o. ı 89 

l tanbul lklncl icra memurluğundan : 

Bir borcun temini zımnında mahcuz ve 
para~ eevrilmesl mukarrer Kadıköy eski 
iskele caddesi bakkal Hikmet Safer Efendi
nin dUkktınr derununda mevcut bakkaliye 
e~yasınm 26/ 12/ 932 tarihine müsadif pa -
zartcsl günU saat 9/12 arasında açık artır
ma surctllc satılacağından talip olanların 

1 
yevm ve saati mczkurda hamalde hazn:
bulunan memura müracaatları i!An olunur . 

Tabii limon, portakal ve turunç çiçeıdcrinden mustahzer 90 derece bir hl· 
rik:ı1 san·auır. lngilterenin Atkin~onu, Fran<:anın hakikf Jan ~1arina farina'.sı Al• 
manra'nın 4711 i ne ıse Türkiyen:n HASA~ l\OLA~YASI da o dur. Hasraıaı• 
ha} at ve şifa verir. Sinir. nevrasteni, çarpıntı, helecanı kalp, bayğınlı ve büri' 
alamı a'abiye znmanlarınd3 bir hayııt arkadaşıdır. Derecesi yük ek olması dol•• 
;ısil~ masaj için yeg-Anedir. \lcmlekctimizin biitün kibar rical ve nisvın ı, bli \'U~ 
hanım efendıler II.\SAI\' KOLO~YASI istimnl ederler. 

Şirketi Hayriyeden: 
istinye iskelesi ittisalindeki rıhtım çökmüş ve vapurların yw

nafmasında tehlike meluz görülmüş olduğundan iş'arı abere kr 
dar vapurların mezkur iskeleye uğramıyacağı ilin olunur. 

..... ======================::=::====ı Bı·r elektrı·k cıhazı :=========-=====.:.::ES: ... :::::::::::::::::::::::::::::::: ............. =::::..... .. .. . 

Faydalı ve hoş bir hediyedir. 

6 
s 
ila 12 ay vade ile 

• • • ••• • • 
.... Y enı Aıanda 
KANAAT AJANDASI 

Kullanışlı, her cebe sığar, zarif ciltli cep muhtırasıdır. Aynca 
üç formalık takvim malumab, tren hatları ve tren tarifeleri 
ilave edilmiştir. Fiatı ciltli olarak büyük boy 50, küçük boy 

3 5 kuruştur. 

MUHTIRALI 

Takvimi Ragıp 
1933 Yılı 

En doğru takvimi malumat. Herkese lizım olacak faydalı bil
giler. Ayraca 1933 senesinden itibaren tatbik edilecek olan 
ölçüler kanunu ve tatbik tarzı gösterilmiştir. Ciltli olarak fi. 

atı 35 kuruıtur. 

Bir Millet Uyanıyor 
Nizamettln 

Sinema 
Nazif Beyin 

Romanı 
istiklal Mücadelesine ait heyecanlı bir sahne 

tl._ Bol ve güzel resimler. 

~Nafiri: İstanbul Kanaat kütüphanesi 

Aıtııırı icra memurluğundan : 

Bir deyindcn dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer ( '1700) numaralı ve 
oıtrlh markalı bir adet dokuma maktnc3 i 

Beyoğlunda yeni şehir caddesinde ( 41) nu
maralı c.IUkkanda 24/12/ 932 Cumartesi gU
nU saat (9 - 11) de satılacağından istiyen
lcrin mahalllndeki memuruna müracaatlıın 
1111.n olunur (5952). 

yasetinden: Samsunda tUccardan 
Mustafa Zade Mustafa ve Memi§ 

zıcı zade biraderler §lrketl 

fınc.lan tekli! olunan konkordatonun al 
lıları tarafından ekseriyetle kabul e 
konkordato komlsrcllğince dahi konl<O 
tonun tasdild mtitaleasile evrakınal 
kemeye tevdi kılınmasına binaen m 

Eğer vaktile iş Bankasından bir kumbara alarak para 
biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket karşıs1nda : 

btanbtıl blrin<'i iflas ID<'murluğuııdan: 
Galatada Arslan hanında icrayı ticaret 

ederken evclce ifl(ısı ll!n edilmiş ve ahiren 
28/12/932 Çar"§amba gUnU saat 14 te ikin· 
el toplanması ilan olunan K. Pervanldls ve 
L. Hazapls şirketi namına şüreka taraCm
dan konkordato teklif edilmiş olduğunddn 
işbu t eklifin toplanma esnasında müzakere 
edlleceg-t aıacaklılarm mali&ını& olmak üze
re il!n olunur (5954). 

ce bu bapta bir karar ittihaz olunırısl' 
re 31/12/932 tarihine m Uaadif ~ 

gilnU saat 14 te celse tayin edilad~,1 
ğundan konkordatoya itiraz edece1' 
cakltlnrın haklarını müdafaa için 
mezkurda Samsun asliye hukuk m '-

• • 
ım 1 durabi ecekti ! 

sinde hazır bulunmaları lüzumu uın 
nur (5951). 

VAKiT MATBAASI - 1STANB{1jl 

SAHİBİ: MEHMET ASDııl 

Umuıııi Neşriyat M:UdUrü: FtJalll'I 


