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AYr&payı Ucazluk 

yela 1 k .t»uecek iDİ ? Ba ı ve et 
"lir~ sün enel Amerika re

iii .-huna Hoo•er koDINYe hi 
_... _ beyanname netretti• Bu 
..,.._e ile harp llorçlan me
•l111ıwle Avrupa devletlerine kar 
il ta1dp ettiii aiyueti pterdi. 

......... bu beyannamesinde fi-

~ ~· ia&,. borçlan meee • 
~.:: ~ iktisadi yazİ,.tİD • 
... liılriki miimkün ol...,acaiı 
.. lmhl ediyor. Ba premibe ıö-
• AIDerikanm A~ ikti • 
ladt IJuhrana uğramıt memleket· 
lera ait Mrçları tecil etmesi li · 
anndır. Fakat Hoonr bu lüzumu 
• utlak surette tudik etmiyor. 
Bilhaua laarp llorçlarmm Alman 
tamirat ~ ile münasebet 
•• rUıtuı ol.tala teklinde bir 
fikir anlaplmamuı için bir kere 
..... olarak harp horçlan tecfi· 
Jatmm telairi aleyhinde ı.alanu- 1 

7or. 

Senelerdenberi bu 
kadar ucuzluk gö

rülmemişti 

-......................... et 
iMi-taraftan pae Amerika reis 
._ ,_,. L.--~ kaJJt· ~o,_ ft UID' etleri ton bir haf· 

._.. ta .......... Sok ucuzlaauttır. JCo. 
- ye tal'tla W ıtla tehiri, yahut .,. .... eti Akaara•, Unlrapam, Yedi 
temiU A- tlnı.tleriain tea .. ,,_ . ., 

·•·- kule semtlerinde 31 kunta kadar 
.. ....,...._ artbnDalanna İnmİflİr· ....................... .u. 
.... ,... artmdılrp da Amerika· < .._.., 2 lnel •rlhıd8 ) 

keDcli tealihat muraflanm art 
tw • ., mecbur kalaaimdan Kadriye H ... Hikmet B 

•••• edilemiyeceii ,ıiH \orçhı 
~ iftirak .tecelderi h• ---.. ...- ..,_lmN ......... 
ta ı..Dolunamıyacatpu bir e • 
-..ı..u teeplt ecliır.,_ .. Wde 
dwkf'IF.-lir? 

llarP ...... ol.a tlnletler top. 
... _.,... delil, •Pi a,n Ame
ru..a müracaat edecektir. Ame
rib .. mlederdea .. birinin 
.-....um..u~müte
_,.. olup olmm...,, obn111 ise 
WJWini tetkik tJtlildea IOm& 

... _ tehiri, yahut -.Ui :nokta 
...... t .A • 

( ...... lftCI ...... ) \ 

T ... 

Hikmet a. 
Kadrl18 B., t&bldkat emumda bndl.ll· 

De llakaret etUllDl iddia edlnk •bdt ..... 
tutuc Blkmet Be7 alqblDe dava &ÇllUftL 
P'alcat mabkemede bu davadan 'VU geçml§
u. Şbndl temyiz ıubkemell Kadriye Bam
mm bu davadan vu: PÇ1p911le davua ea • 
kut etmıyecetbü bikllrmlf'ıir. Yeniden mu. 
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HanımAyte 
Yüzünden cinayet 
YDz kltlllk bir dDtDn• 

de Ayşe baıkaslle 
konu,tu 

Bana s&rea dosta Aft'tl• 
pada tabsU ılrmflt ba 

pnd 61•8rdtl 
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Alıme& _. Faik 1187, ~ .._ ~ 

........... llerlte •weu ., •• ,._ ııı. 
- Ane ............ lılr ....... ... 
l'Qa ......... ....... ileri &_,. - . 
._ ate. 

...... A7le ........ lmrdetl •• • 
mıııaı '9r. ~ 1111 llNlds -•ır' 
Faik 11eJ1e illa••...,_ illa... Jmmt • 
tır. Faik Beyle AluDet bvpıa N 1 & 1 
........ anıda bir 111111,.... .... 

Kilosu 4 bin ile 20 bin lira arasındaki bu ze
hirler şehrimızde nasd kaçırılır ve satılır ~ 

Ewelki gtba 
Gui Hazretleri· 
Dİll riyasetinde 
toplaaan Vekil· 
ler Heyetinde 
d&n de fırka iç-
timamda mlbim 
mDzakereler ya• 

p~ mllakere-
...... meftllll .,. .... _ .... 

4 ile 20 Ura arı· delere karp ficl- · KaHkl• .. ,., .. kR lllr ... 
... ...... bir cletli tedbir .... ....er-. ...... ... ...... 

kokain fitesl mak ve bmılarm 
llAç olarak imal eclllen Dmım 
•kı Mr kontrol• tabi tatmak 
-QluİMlachr. Siyle tedbirlere me1D-

ia tıe esrar Tllrkiyecle ele 

................... n: ...... 1 

bir lautabk, bir kol.. si• ,... 
yılllllf, bir zamanlar 8f8İ1 tabJa
kadan bam khmeler kabak._la 
yalaa ..... iprlerkea fimdi ki
bu mufmclan birçok Hammlar. 
Beyler de kokain, morfin we 
eroin dlfkUnn olma~ • 

Faik Bey lt.IJ'ada alrMt talilıll ...... 

Jlrml yedi ,....... 1ılr ...... Atimlt. ımo...... ~. 
Komünistlerden 
taşkınlık yapanlar 
Mltterek iatlda nnmnler, 

açllk ....... karp ted· 
'bir ... .. 

............ - ....... ' •••• k..aı -
-..ık tabrlllMI J"f . .......... ....... 

karar ......._, trshilddar ~ 
. ,...... ... Taslnnbk ,......, - ....... 
için pranpya vaıalmuflardL 

Din, 1ılr ~ suetMf, 1111 komtbılatler· 

.... 1ılr --.... .. "'* S""'1 ,........ ..... 
dddarmı, lııaalara lııurua delllderl .....-.ne 
_,. ır' Zndenı.. aııall tatlılk etfLtlllel 

~ . ..,,.. ....................... 
terek bir letlda vererek, bir "-rim pra-

landddarmı ve dlttlldWderlnl ldılla n • • 
ı.ep o1uıann ~ bene& edip tıe tlif 
~ ~ ~ tekrar ,.....hnenJa • 
nn da aerbN& 1Nralı:ı•tMhrnu Jetedllderlal 

Mft ...,=......, - .. mUdel _. 
beyin beyanatı Ilı •yfNnmlecbr. 

ı KAnunusanl 
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CANIM AYŞE 
BOYOK qk ROM ANI 

Y AZANı 

SelAml iZZBT 

.... h 11f111M•t• ..... 
lerbi jlılcletli ts81it1Wa 
aedenberi yasak oldaja balllt 
bin bir vuataya mltacut ecl_. 
kapkçalar hanları •kabiliyorlar. 
lld8ci, Dçtbadl eller Beyoilwınn 
bam ldlçDk kahvelerinde, putaa 
dnkklnlar1nda •tmaktadırlar. 
Kekai11 ve eroin k&çllk Iİfe Ye 
paketler itinde gra1111 dlrt lina
c:lan yirmi liraya kadar dlfkfm
lerine •tlrlllr-· Memleketimin 
bu iki afet matareked~ Raa 
kadmlanma akınından ....,. 1-J· 

Kolmlnf -•• •il,._ 7 mittir ve timdi llokaia, morfla 
lelretimizde de çoktu ildi,•~ ve eroin dliıkllnleri Ber~cf• 
...... olmupı. tam.tıklan bil'kae tellah riaal6-

Filhalrika lsolsahs, .... •o- ( Denımı 2 inci ..,.,...; 
.......................................................................................... 

Deniz lozı Eftalya H. 
Nedeiı deniz kızı ismini koymuşlar? 

Jloiulçlade, mehtap llemlerlatle prlo a6ylermit-1S 
yqm.. ammna pr1a .a,lemeye batl•••ı - Bu ~ 

• çok k••-n o oldap Wcle .. 
Kemani Sadi Beyle muıanniye 

Eftalya H., mealek hayatında bi· 
riMrlerile l•lllfllUf, anlqlDlf v~ 
evlenmif iki fihrettir. Deniz -ima 
namile maruf olan Eftalya H. 
lilelM6btimizde en yüksek üc • 
retle ç•lıtaD bir artist olarak ta 
ifaret edilir. 

Kendisinde musiki istidadının 
.. ı cloiduiww ve biİyidüiünü 
tö:rle ualabyorı 

- Küçükten, çok küçükten ue 
ri alaturka musikiyi sevdim ve 
aeTiyorum.. Babam, annem de bu 
musikinin pereatiıkirlaridi. Ken 
dilerinden daya duya, söre söre 
hevesim artb, fulaca üzerine 
düttüaa. Çalqmaya bqlaclım. 

( .,__ . ·-· ..,.... ) Denla kı•ı .... .,. il. 



Sayıfa 2 

Uyuşturucu 
maddeler 

• 
( a., •• , ••• 1 ancı ••rlf•d• ) 

birkaç kahYede bularak istedik
lerini, istedikleri kadar alıyorlar. 
Dediğimiz ıibi kokainin gramı 

dört liradan 20 liraya kadar fır· 

Jadığı için kilosu da 4 bin lira
dan 20 bin liraya kadar satılıyor 
demektir. Bu yüzden zengin olan· 
lar ço ctur. 

Bu müthiş zehirler memleke· 
timize nasıl geliyor? Bir zabıta 
memurunun anlattığına göre bu 
yüzde bin gelir getiren madde· 
ler şık kadınların podra kutula· 
rından, çoraplarına ve daha bir 
çok yerlerine kadar her yerde 
saklanabildiği ıçın bulunması 

kolay değildir. Sazan dııardan 
• 

gelen bir vapur içinde bunlardan 
külliyetli bulunduğu ihbar edildi· 
ğı için vapur limana girer gir· 
mez sıkı bir araşhrmıya tabi 

tutuluyor ve hiç umulmadık yerler· 
de, bOsbUtDn başka mallar içinde 
bu zehirleren bulunuyor. Bir defa 
bir madamın elindeki eldivende, bir 
baıka defa bir paket çikolatanın 
İçinde kokain çıkmıştır. Bu ko· ' 
lay kaçmlabilen zehirli madde
lerin ithaline karıı bulunacak 
tedbirler, memleketimizde de 
görülmıye başlanan beti benzi 

uçuk, kendinden geçmif, sokakta, 
kahvelerde baygın bir halde ya· 
tan insanların, genç kadınların 

daha az görfinmeaiue sebep ola· 
caktır. 

Ucuzluk 
(Birinci say.tadan devam) 

Sığır etinin kemiksizi 3o kuruşa 
ıatılmaktadır. Etin hu kadar ucuz· 

lamasına ıebep palamut ve uskum· 

ru bolluğu olmuıtur. 

Palamutun tanesi 40 paraya ka· 

car dütmü§tür. Bu vaziyet kartı· 
sında koyun tüccarları Trabzon 

ve Mersine telgraflar .çekerek mal 

göndermemelerini bildirmitler . · 

dir. Pendikte ııgır eti ıs kurut 
ve koyun 20 kurut tur. 

Kasaplar cemiyeti umumt kltibi 

'Omer Bey dün bir muharririmize 
et fiatlan hakkında dem ittir ki: 

" - Bu kış et fiatlarının pahalı
lanmıyacağı muhakkaktll'. Çün • 

kü latanbulda bir buçuk aylık ih
tiyacı karşdıyacak koyun ve ıııır 

vardır. Son günlerdeki balık bollu

ğu ise et fiatlarını büsbütün düşür· 

müttür. Senelerdenberi latanbulda 

etin bu kadar ucuzladığı görülme· 

mişti. iki ay ıonra kuzu çıkacağı· 

na göre artık Anadoludan fazla 

koyun gelmiyecektir.,, 

Parlste karanlık 
bir gtln 

Pariı, 26 (A.A.) - Noel gece· 
sinin ertesi sabahı, Pariı halkı u
yandığı zaman havanın yağmurlu 
olduğunu görmüttür. 

Yağmur o kadar ince fakat ıık 
bir ıurette yağmakta idi ki gün • 
düz ıtıiı hu 11laklık perdesini yır 
tıp geçemiyor gibi görünüyordu. 

Yarı aydınlık bir halde batlı • 
yan bu yortu gününde açık bulu· 
nan tek tük idarehanelerde it ba · 
şında olanlar sun'i ziya altında ça· 
hşmağa mecbur olmu§lardır. 

Saat 13 e geldiği halde sokaklar· 
da gelip geçenlere pek az rast ge· 
liniyor. Bunlar da güçlükle J.Üriİ • 
Iebilmektedir. 

VAKiT 

~SO N;HA!ERLE-R~~ .Amer;~ayj;rupa-
~ = _ _Eillıl getirebilecek mi ? 

V A K 1 T' ın Hususi Telgraftan -------------------------------------------w----- (ea,ma kelemızden dev•lll) 

. Ankara, tarihi bir günü 
tesit ediyor 

Ter kos •ı üzerinde hususi anıa,maıar .., • 

BOyUk reisimizin Ankaraya ilk ayak bas
tıkları gUoUn yıl dUnilmU bugllo parlak 

merasimle kutlulanıyor 
Ankara, 26 (Husuıt) - Yarını Hakkı Bey bir nutuk söyliyecektir. 

(bugün) Reiıicümhur Hz. nin Saat 14 de Yenitehride Gazi Hz. 
Ankaraya ilk ayak baıbkları gü - Ankaraya ilk geldikleri gün kartı· 
nün yıl dönümüdür. !andıkları yerden yürüyüı baılıya· 

Tarihi gün yarın büyük ve par• caktır. 

lak merasimle tes'it edilecek, An· Yürüyüt eınaımda muhtelif ha· 
kara ıehri ahaliıinden baıka kaza tipler söz söyliyeceklerdir. Aktam 
ve köylerden 1500 atlı ve iki bin üıtü Halkevinde bir müsamere ve· 
kişi merasime iştirak edecektir. rilecek, gece muhtelif yerlerde ten· 
Şimdiden 1200 atlı ve 1800 kiti tikler yapılacak, Fener alayları 

gelmittir. tertip edilecektir. Bu münasebetle 
Öğldene evvel iıtaıyon önünde· reımt daireler öğleden sonra tatil 

ki düzlükte toplanılacak, Hakimi- edilecek, tehir battan bata bay • 
yeti Milliye yazı müdürü Natit raklarla donatılacaktır. 

Dün fırka grupunda 
maddeler hakkındaki Uyuşturucu 

tedbirler 
Ankara, 26 (Huıusi) - Uyut • 

turucu maddeler için dütünülen 
tedbirler bugün fırka grupu içti· 
maında müzakere edildi. Grupun 
ikinci celıeıinde hep bu mesele 
görütülmü9, Baıvekil lımet Pata 
Hz., Sıhhat Vekili Refik Beyler 
izahat vermiıler, Çorum meb'uıu 
Jamet, Emin Aslan, Mazhar Müfit 
Beyler mütalealarını bildirmitler• 
dir. 

Uyutturucu maddeler hakkın· 
da alınacak tedbirler etrafında 

buradaki umumi kanaat Oımanlı 

devrinin türlü tekilde afyonkeı • 
liğe gmdüğü Türkiyenin uyuf• 

turucu maddeler hakkında beynel· 
milel takibatta geri kalmamasının 
kendi sıhhati noktasmdan bir va· 
zife olduğu merkezindedir. 

Yalnız afyon ziraatinin tahdidi 

görüşüldü 
karraının beynelmilel konf eranıa 
kalacağı anlatılmaktadır. 

Orupuo tebliği 
Ankara, 26 (A.A.) - C. H. Fır

kası grupu idare heyeti riyasetin· 
den: 

C. H. Fırkası grupu öğleden 

ıonra Afyon meb'uıu Ali Beyin 
riyasetinde toplandı. Uyutturucu 
maddeler için dütünülen tedbirler 
hakkında Batvekil Paıa ile Sıhhat 
ve içtimai muavenet ve lktıaat Ve· 
killeri Beyler tarafmdan verilen 
izahat, muhtelif hatiplerin· müta· 
leaları dinlendi. 

ikinci celsede Tekirdağ meb'u· 
ıu Cemil Beyin riyasetinde topla· 
nrlarak müzakerata devam edildi 
ve ıah günü aaat 10,30 da müza • 
kereye devam edilmek üzere içti · 
maa nihayet verildi. 

Devir mukavelesl lm:ıta edlllyor 
Ankara, 26 (Husuıi) -Terkos 

tebeke ve tesisatının devri hak • 
kındaki mukavelenin bu gece imza 
edilmesi bekleniyor. Terkoı direk
toru M. Kastelno Paristeki §İrkel 

merkezile son muhaberelerini 
yapmaktadır. 

Tuz 
ihracatta kullanllan tuz için 

prim verilecek 
Ankara, 26 (Huıusi) - Mem· 

leket dahilinde hazırlanarak tuz -
lama ve salamura halinde ecnebi 
memleketlere ihraç edilen balık, 
peynir ve zeytinler için ıarfedilen 

tuzun kiloıu batına prim verilmesi 
hakkında hazırlanan layiha mec· 
lise verilmittir. Layihaya göre a · 
li.kadarlar prim haklarından isti· 
f ade edebilmek için icabeden ve
sikaları inhisarlar Vekaletine ib . · 
raz edecekler ve ihraç mallarına 
ıarfettikleri tuzun beher kiloıu İ· 

çin bet kurut prim alacaklardır. 

Jzmirde k urtJar 
İzmir, 26 (Hususi)- Kar§ıyaka 

civarındaki köylerden birine aç 
bir kurt inmİf, beş kişiyi yarala-
mı§tır. 

ödemişte ka~akçılar
la bir müsademe 
lzmir, 26 (Huıuıi) - Ödemit 

civarında kaçakçılarla jandarma • 
lar arasında bir müsademe oldu. 
~açaksılara ait iki, ha.,Y,Yaq, ;vt!rul· 
du . .Karanlık bastığı için kaçakçı· 
lar kaçtılar. Jandarma müfrezele· 
ri takip ediyorlar. Kaçakçıların 

yakalanması bekleniyor. 

Vapurcular kanunu 
tehir edlllyor 

Ankara, 26 (Huıuıi) -Memle· 
ket limanları arasında yolcu nak· 
liyatının devlet idaresi altına alın· 
maıı hakkındaki kanunun 1934 
Kanunuıanisinin birine kadar te· 
biri için hazırlanmış olan layiha 
B. M. Meclisine verilmiştir. Layi~ 

ha kısa bir zamanda müzakere e· 

Ank~rada fırka kongresi münasebetile ~~;·~~~t eşya hakkın· 
Olln gece bir ziyafet verildi, Recep 

Bey mUblm bir nutuk sbyledl 
Ankara, 26 (Huıuıi) -Ankara 

vilayeti Halk Fırkası kongresi 

münaıebetile fırka merkezi bu • 
gün bir ziyafet verdi. Ziyafet sa· 
at ona kadar ıürdü. Fırka umumt 
katibi Kütahya. meb'uıu Recep B. 
mühim bir nutuk söyledi. 

Kongrede görülen manzaranın 

C. H. Fırkasının ıınıfıız tetekkü· 
lü için güzel bir timıal olduğunu 

teırih, bütün kongrelerde idareye 
gelenler kadar ayrılanlar da var 
ıa hepsinin fırka bağlantısında, 

sevgisinde beraber olduklarını i · 
zahetti. Recep Beyin nutku ,iddet
le alkıtlandı. 

da hl r JAylha 
Ankara, 26 (Huıuıi) - Mem • 

!~ketten transit ıuretile geçerken 
kaybolduğu veya çalındığı mah
keme kararile ıabit olan efyadan 
gümrük reımi alınmaması . için 
gümrük kanununun bir maddesi • 
nin tadili hakkında hazırlanmıt o• 
lan layiha meclise gel mittir. 

Türkiye • Iran ve Türkiye • 
Fransa mukaveleleri B. 

M. Mecliainde 

pacaktır. 
Bundan başka harp borçlarının 

tediyesinde kolaylık iıtiyen A'1• 
rupa memleketlerinden her biri : 
nin teılihat vaziyetini de na2arı 
dikkate alacaktır. AmerikaJU11 

muvafakat edeceği itilaf teraiti 
üzerinde bu cihetin de ayrıca te
siri olacaktır. 

itte bu tartlar çerçeveıind~11 

bakıldığı takdirde Amerika ıle 
İngiltere ve İtalya gibi (15) ki ·., 
nunuevvel taksiti veren veya "Ver 
meğe razı olan memleketler ara· 
sında harp borçları üzerine mü : 
zakere açılmasına hiç bir mant 
yoktur. Amerika bu memleketle" 
rin umumt iktısadi buhrandan 
uğradıkları zararın derecesini na· 
zari dikkate alarak bir takım ko• 
)aylıklar da gösterecek demektit• 

Nihayet Amerika ile bu melll" 
leketler arasında teslihatın lahdi• 
di meselesinde de büyük bir pren 
ıip ihtilafı yok gibidir. 

Fakat Fransanın ve Belçikanıll 
vaziyeti böyle değildir. Bu menı· 
leketler her şeyden evvel (15) 
kanunuevvel taksitini vermemi§• 
lerdir. Fransız meclisi meb'uıanı 
bunu vermek için harp borçları 

meselesinin umumt bir iktııat 

konferansında diğer beynelmilel 
itler ile birlikte müzakere ve mü· 
nakatcuı lazım geleceği fikrini 
bir eıas olarak kararlaştırmıttır. 
Bu itibarla Amerika reisi cümhu• 
runun beyannamesi ile Fransa· 
nın bu meseledeki noktai n&zarı 
araauıdcı. t .. m bir zıaClıy•t .., ... .ı .. ,. 
Acaba bu mesele de yeni Fransız 
kabinesi nasıl bir istikamet ala· 
caktır? Sonra Fransız meclisi 
meb'usanı Amerikanın arzulan " 
na zıt olan kararında ıırar ede • 
cek midir? 

Farzedelim ki, yeni Fransız ka 
bineıi (15) kanunuevvel taksiti· 
ni vermeğe razı olacaktu. Fran • 
ıız meclisi meb'uıanı da evvelki 
kararında ıırar etmiyecektir. Bu 
takdirde bile Amerika ile Fran
sa arasını harp borçları meteleıin 
de bulmak çok zordur. bütün ih• 
tilaf noktaları bertaraf olsa bile 
yalnız Amerika reisi cümhuru • 
nun harp borçları meaeleai ile tes 
lihatın tahdidi meıeleıini biribi· 
rine bağlamıt olması Amerika ile 
Fransa arasında bir anla,ma hu· 
ıulünü imkansız kılacak derece
de mühim bir sebeptir. 
Bakalım, Avrupanm ağzına harp 

borçlarının bir gem olarak ge
çirmek iıtiyen Amerika dizıinle· 
rini zaptedebilecek midir? Avru• 
payı harp ve sulh yolunda iıtedi· 
ği istikamete sevketmeğe muvaf• 
fak olacak mıdır? 

Re~~P Bey nutkunda kongrenin 
meıaııınden takdirle baha, Reiıi· 
cümhur Hazretlerile Baıvekil ı.. 
met Patanın ıeli.mlarını ifade et
ti. 

Ziyafet esnasında Behçet Ke • 
mal Bey irticalen yazdığı bir tiiri 
okudu. Umumt takdirle karıılan • 
dı. 

Ankara, 26 (Hususi) - Hükü· 

metimizle Fransa araaında imza • =======M=e=h=m=e=t=A=s=ı=m=,. 
lanan Suriye emlaki itilafnameıi· 
ve Türkiye - lran dostluk itilaf -
nameıi tasdik için B. M. meclisine 
verilmiıtir. Türkiye-İtalya adalar itilaf namesi 

Mecllse verildi; ltalyaoın Tttrk bakimi· 
yetini tanıdığı adalar hangileridir? 

Ankara, 26 (Hususi) - Lozan Katavulo, Paraıodi, Catallota, Pi
muahedesi mucibince, Meis adaar hi, Niıtiıipihi, Riıif, Agriıelya, 
tabilerinden olan bazı ada ve ada- Kaya, Panomarki, Katomark1, 
cıkların ciheti aidiyeti bakında 1 • Mavrathi, Rissivotcaki, Daav-., 
talya ile yapılan itilafname Büyük Nistisdaıya, Elimentarya, Karvu ~ 
Millet Meclisine verilmİ§tir. la, ve Bodrum körfezinde bulu • 

ltalya hükumeti bu itilafname İ· nan Kara ada. 
le şu adacıklar üzerindeki Türk Ayni muahedename ile Anadolu 
hakimiyetini tanımaktadır. ı sahilinde Türk kara ıulan ltalya 
Çatal ada.ı. üvendire, Fornakoya ile aramızda teıbit edilmittir. 

Ordu Evl'nde balo 
Ankara, 26. (Huıusi) - Anka 

rada yeni açılan Ordu evinde bu 
gece bir balo verilmiştir. ) 

Esaretin men'i muka
velesine iştirakimiz 

Ankara, 26 (Huıuıi) - Eıare· 
tin men'i ve eıir ticaretinin ilga11 
hakkında Cenevrede tan:ıim olun· 
muı olan beynelmilel mukavele • 
nameye ittirakimiz için hazırlan· 

mış olan layiha Büyük Millet mec· 
1 iıine veril mittir. 

Türk eshamı Pa· 
riste yükseliyor 
(Je Suiı Partout) aazetesi O•· 

manlı düyunu umumiye meHle ~ 
sinde hükumet ile düyunu umUJ'll1 

ye meclisi arasında ki.nunuevYe· 
lin (14) üncü günü imza edilen 
itilafnameden bahıettiii ıırada: 

"Bu itilaf, ümit edelim ki, bun 
dan evvelkilerin akibetine uira • 
maaın,, diyor ve ıu malumatı ili• 
ve ediyor: 

"ltilifname imza edilir edil • 
mez Paris borsasında bütün Türk 
eıhamı yükselmiştir. Daha ziya• 
de yükselmek istidadım da ıöı • 
termektedir.,, 
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Sohbet 
..... -
Devenin kıymeti 

ve 
Gayri mübadiller 

'-"6ıakü ıazetelerde ıöyle bir 
~iı vardı: 

C.Jrimübadiller bonoları, lı • 
~claJri firari emlikinin ıatııa 
~ iiaerine yüz liralıiı 39 • 40 

1a kadar çıkmıfb. Müzayede· 
te ~lan emlike ıüratle talip 
~ etmemeai dolayııile bono • 

3S buçuk liraya kadar düt • 
'-iittiir. 

ı.~ haberden yeıi.ne cam ırkı· 
~, laiç füphe yok, ki ıayri 
~ibadillerden baıka kiımeler • 

il', Eminönü • Galata tarrafla • 
l'İ)le tefecilerdir. Bonoların kıy· 
llaetlenmeıi veya kıymetini kay • 
~i, arbk ıayri mübadilleri 
lllıradar etmez. 

.\rtık, Gayri mübadiller cemi· 
ltti idue heyeti ile, ıayri müb-ı
diı J,.,nolariyle, kaçamak bor • 
" OJnj.yanlar eaeflenainler ••• 

• • • 
Gayri mübadiller cemiyetinin 

)'eni idare heyeti, it baıına reçer 
~ez • hikmeti hüda • prip 
~faaliyete baıladı: lı~l~s 
-ı enılllrin satııa çıkarılmaaı ıçnı 
11ifqıp durdu. 

Sebe&ini ıoranlara töyle izah 
eltiler: 

- Anadoludaki emlake raf • 
~yok. lıtanbul emlaki müzaye 
deye çıkarsa, bonoların fiatı yük 
lelir ••• 

itte lıtanbul emlaki müzayede 
t.e çıktı amısıa, bonolann fiab ar 

~- düftü .• . ı . ' e~·-
Sarrafların bir kısmı meyus, 

İdare heyeti hayrette ..• 

• • • 
Bi1aıeyiz bunda tatacak ne 

"ar? •• Siz elbette deve hikayesini 
laiıirıiniz. Çocuk: 
~Baba, demiı, bin akçeye de 

le aabyorlar. 

Babaaı cevap ver.mit: 
- Getir oilum alayım! 
Bir ay sonra çocuk: 
- Baba, demit, bir akçeye de-

•e aatıyorlar. 
Babuı bqını sallamıt: 
- Alamam! 
lıte timdi de bu hesap. 

• • • 
Gayri mübadillere bono ve ril· 

diii zaman, müzayedeye çıkan 
en.lak kapıfıldı ••• Hem de nasıl?. 
Bir li!Jf!ık mal, bin liraya almdı .• 
~ilerinde, hiç bir mal alamıyacak 
-dar az bonosu olanlarla, bir 
liralık malı bin liraya almak iı· 
ltlneyenler bonolarını aatblar. 
Şiındi, hemen hemen ıayri müba 
dil ellerde bono yoktur, ki müza. 
)edeye i!tirak etainler. Sarrafta 
l'Jn, ucuz bono toplamaktaki mak 
l&tları emlak almak değildir, ki 
ellerde mevcut bir buçuk milyon· 
itik bono bitip tükenain ... 

ikinci bir tnziat yapılmazu, 
... Bletele daha çok mar. Amma 
cliJorJar, ki ikinci bir teyziat o· 
1-...bonolann kıymeti çok dü -
ttr_ Belki aarraflar nezdinde dü 
...... Bundan ne çıkar? Hü • 
~ bonolan enalu nak· 
~e,e mukabil vermiyor, on· 
._~ın lcartıbjı emliktir •.• 
~bonoya da lüzum yok. 
11--. mazbatası ile müzayede· 
f! itlirak etsin, ne lstanbulda em 
-. kalır, ne Anado!uda. 
~. illl f'-1

"' ' ...... 

Rana Bey 
inhisarlar vekili 

Şehrimizdeki tetkikatını, 
sGmr8k mlpvirlain vazi

le•ini bildiriyor 
Şehrimizde bulunan Gümrük ve 

lnhiaarlar Vekili Ali Rana Bey bu· 
radaki tetkiklerine devam etmek· 
tedir. Rana Bey dün bir muhaniri· 
mize Yekiletini alikadar eden it • 
ler hakkında !U izahatı vermit • 
tir: 

"- lstanbulda mütehaaaıı ko· 
miıyon tarafmdan hazırlanmıı o
lan yeni tütün kanun liyihaaı mat· 
buat, ticaret odaları ve belediye
ler vasıtaıile bütün alakadarlara 
bildirilmit ve kendilerinden Ka -
nunuevvelin on betine kadar mü
talealannı bildirmeleri iıtenilmit· 

ti. Gelen cevaplar inhisarlar umu 
mi müdürlüiünde tetkik edilmek· 
tedir. Yakında bu it bitecek ve in· 
hiaarlar umum müdürlüğü Kinu· 
nuaani bqmda layihayı veliilet~ 
ıöndermiı bulunacaktır. Vekiller 
heyetince yapılacak esaılı tetkik· 
lerden sonra layiha bu içtima dev· 
reıinde Büyük Millet Mecliıine 
teklif edilecektir. 

Madencilikte kullanılan infilak 
maddelerinin maliyet fiab üzerin
den satılması huauaunda alika • 
dar vekaletler birletmi,Ierdir. Bu 
::o.rarm tatbiki bir gün meseleıi • 
dir. 

Memleketten ihraç edilecek tuz. 
lamalara Yerilen primin formalite 
ıini ualtmak için bu husuıtaki 
kanunda taClilit icraıı Büyük Mil
let meclisine arzedildi. Bu layiha 
eaaalarma ıöre verilecek pirimin 
muameleıi daha basit bir ıeklc 
konulmuı olacaktır. 

Darülbedayi Madenciler 
Şehir meclisinde Dün toplandılar 
Şubat içtimaında mile••e· 
aeain müstakbel vaziyeti 

tetkik edilecek 

Şehir meclisinin Şubat içtima· 
ında Darülbedayi heıapları tetkik 
edilirken müeaseıenin müıtakbel 
vaziyeti de tetkik edilecek ve Da· 
rülbedayie bir veçhe verilecektir. 
Bu huıusta bazı azalar tarafından 
bir de takrir hazırlanmıya teteb
büı edildiği haber verilmektedir. 

Bu takrire, Darülbedayiin son 
zamanlarda aııl vazifesini unuttu· 
ğu ve oynadığı oyunlarla veçhesi· 
ni kaybettiği etrafındaki yazılar 
ve tikayetler ıebep olmuttur. 

Bazı kimseler ve Darülbedayİ· 
de bulunanlar ise, müessesenin lca· 
panmamaıı için halkın tuttuğu o
peretlerin daima oynanacağını, 
buna mecbur olacağımızı iddia et· 
mektedirler. 

Şehir mecliıi izaımdan Meh • 
met Ali Bey tehir mümeuili ıı· 
f atile bir muharririmize tunları 
ıöylemiıtir: 

"- Darülbedayie bir veçhe ver
mek zamanı gelmittir. Ben buna 
kaniim. Darülbedayii ıehrin bir 
hara müe11eseıi olarak tanırım • 
Ve bu müesseseden hakiki vazife· 
sini yapmaıını isterim. Biz hiç bir 
zaman Darülbedayii para kazan· 
mak kayıuıile himaye etmedik • 
Himayemizin eaaıını tehre hizmet 
etmeıi teıkil etmektedir. Buna da 
misal senelerdenberi Darülbedayi
rn binlerce liral~ açığım kapa • 
makhiımızdır. 

Nakliye tarifeleri, muafiyet 
yeni kanun meselelerini 

g6rüftüler 

lıtanbulda bulunan bütün ma· 
denciler dün öğleden evvel Ma -
denciler birliğinde bir İçtima yap
mıtlardır. 

içtimada maden itlerile alaka • 
dar olan bütün tacirler ile meb'uı· 
lar hazır bulunmutlardır. 

Madenciler bu içtimada takaı 

meselesinde infilak edici maddele
rin alınmasından dolayı hükumete 
tefekküre karar vermitler ve bun
dan ıonra nakliye tarifelerinin in
dirilmeıi, teıviki sanayi kanunu· 
nun madenler hakkındaki muafi· 
yet kıımının tekrar iadeıi meıeleıi 
ni görütmütlerdir. 

Çok münakatalı geçen müzake· 
re neticesinde rüıumun azaltılma• 
ıına ait yeni maden kanununun bi· 
ran evel mecliıten çıkanlmaıı 

için lktıaat ve Nafia Vekaletlerin• 
den temennide bulunmaia karar 
vermitler ve bu huıusta meb'ua • 
lardan Edip Servet ve Ragıp BeY,• 
leri tevkil etmitlerdir • 

Diğer meıelelerin müzakereıi İ• 

çin vakit kalmadığından pertem• 
be günü saat 1 O buçukta tekrar u• 
mumi bir içtima yaparak müzake• 
reye devam edilecektir. 

Ramazan miinase
tile Beyazıtta 

• 
sergı 

Perıembe ıününden itibaren ı ... 
tanbulda yerli malları imal eden 
fakat fazla sermayeleri olmadıiı 
için Galatasaray yerli mallar ser -
ıiaine ittirak edemiyen küçük ea
naf, Bayazıtta bir sergi açacaklar· 
dır. Bu sergi Ramazanın deva -
mınca açık kalacaktır. 

Esnaf mürakipliji, istiyen eına• 
fa yerlerini göatermit olduğundan 
bir çok esnaf Bayazıt camii avlu· 
sunda inpata batlamıtbr. 

Ameribclua daYot edilen atim· 
rük mütaviri tetkiklerine devam 
ediyor. Bu zatın vazifeıi, gümrük· 
lerde tatbik edilmekte olan uıul -
ler, talimatname ve nizamname • 
lerle tetkilatın tetkiki, varidatın 
daha iyi bir tekilde cibayeti ve iı 
ıahiplerine azami derecede kolay· 
lık için tadillerini teklif etmektir. Adanın tek batına 
Mütavir Türkiyeye ıeldiği gün • müessesesinden herkesin istifad~ sakini ne o)da ? 
den beri tetkikat yapıyor. Ve tet· etmeleri imkan dahiline girebilir . 

Y a11ıadanın kırk yıllık münzekilderi de uzunca bir müddet de • Ucuz matinelerle, bugünkünden 

Bana göre Darülbedayi gene es· 
kiıi gibi vazif eıini yapmalı, san
, atkirlar eaaalı bir taanife tabi tu· 
tulmalı ve eğer lüzum varsa genç
lerden bir operet heyeti tetkil e
dilmelidir .Ben operet oynanmaıı 
nm aleyhinde değilim. Fakat bu 
ayrı bir ittir. Bundan baıka geçen 
ıene de Darülbedayiin bütçeıi tet· 
kik edilirken teklif etmiıtim: Da· 
rülbedayideki ücretler daha indi
rilmelidir. Bu takdirde bu harı 

visi V asilden hi.la eaer yok. 
vam edecektir. Onun irin henüz daha fazla reklamla halk bu mü -

7 Cinayet ihtimali dütünülerek vekilete bir teklifte bulunmamıı- eueıenin oyunlarmdan istifade 
kendilerinden tüphelenilen bazı tır. Bu da tabiidir. Kendiıinin mu- ettirilmelidir. Şehir mecliıinin Şu-
kimıeler sorguya çekilmitler, mokaveleıi bir senedir. Eaa.aen bu zat bat içtimaında bu meselenin gö • 
törle Adaya götürülmütler, orada Amerikada da bir yazife sahibi • rütüleceğini tahmin ediyorum.,, 
münzevinin köpeklerinin bu a· 

dir. Oradan bir sene mezuniyetle ....... ----------... r l damları nasıl karıılıyacaklarmm 
buraya ıelmiftir. lnhisarlann bir- V A K J T teabiti gözetilmiıtir. 
leıtirilmeai iti nihayet bulmuıtur. 

Sanayiin inkifafı 
Ali lkbaat meclisi lstanbul Ti

caret ve ıanayi odasından Türk ıa 
nayiinin iıtikbali ve bugünkü hali 
hakkında mütaleaamı sormuttu. 

latanbul Ticaret odası sanayi • 
mizin ıeçirdiii aafhalar ile bu • 
ıünkü vuiyeti ve aanayiin inkita· 
fı için lbım ıelen eaulan teıbit 
etmiı ve bir de rapor buırlamıt • 
br. 

Oda bu raporu bakkmda aana· 
yicilerimizin de fikirlerini almaia 
karar vermi! ve lıtanbulda bulu • 
nan muhtelif aanayi ıubelerine 
menıup sanayi erbabmı perıembe 
günü büyük bir içtimaa davet et • 
mittir. 

Bn içtimada evveli rapor oku • 
nacak handan aoara aanaJi eırha • 
bmm raporu illTe edilecektir. 

Köpeklerin, efendilerine fena· 
Gündelik, Siyası Gazete lık edenleri teıhiı huıuaundaki 

latan bul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

T.lefo N 1 sevki tabileri dütünülerek yapılan n umara ar1 • • 
Yazı i§leri telefonu: 24379 bu tecrübe de, menfi netıce vermıı 
l darc telefonu : 24370 tir. Köpekler, bunlara ne hücum 

Telgraf adresi: tstanbul _ VAKiT etmitler, ne de havlamıılardır. 
Posta kutusu No. 46 Bununla beraber, arqtırma de-

Abone bedelleri : 

Senelik 
6 aylık 

S aylık 
1 aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
750 .. 
400 .. 

150 " 

llln Ucretlerl : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
1450 • 
800 .. 
300 • 

Resmi ıll.nlann bir satın 10 Kuru§ 
Ticari illnlann bir satın 12,5 Kuruş 
Tic:uı llı\nlarm bir santimi 25 Kuruş 

KUçük lllnlar : 
Bır <lc!ası 30 iki defası 50 ü ç defa.sı 65 

dört defası 75 \'e on def:ı.aı 100 kul'U§tur. 
üç aylık ilAn verenlerin bir defuı mecca
nendir. Dert satırı geçen 111.nlarm fazla 
satJrlıın bc'f kunlft&n hesap edilir. 

vam ediyor. Yakında bir neticeye 
vanlmaaı muhtemeldir. 

Kaçak tütiin ve earar 
Gümrük muhafaza amirliğinin 

tezkeresi üzerine Galata po -
lis memurları dün Galatada Serçe 
sokakta Mehmetaki ile metreıi Bi
renoıun oturdukları evde arama 
yapmıılar ve karyolanın altında 

100 dirhem kaçak tütün, üç okka 
esrar, 2 tabanca, Halep markalı 
140 yapraklı 85 defter ıııara ki· 
ğıdı ve bir esrar terazisi bulmuılar 
dır. Kaçak eıyalar müsadere edil· 
miı, Mehmetaki ile metresi yaka • 
lanmqlarcbr. 

Sayıla J~ 

Taşkınlık 
Komünistler hakkında 
Bir gazetenin verdiği maJQ• 
mata dair müddeiumumi .. n 

beyanatı 

latanbul müddeiumumiıi Kıen• 

an Bey tatkınlık yapan komü·~iıt· 
lere dair bir muharririmize, dün 
ıu izahatı vermiıtir: 

"- Bazı neıriyat gördüm. Ko
münist mahkUmlar tarafmdan,top• 
lu olarak verildiği yazılan iıtirla, 
müddeiumumiliğe verilmediği ıi
bi böyle bir iıtidanm verilmeıihe 
hatti. tevkifhane yahut hapiıhane 
müdürlüğünce de kabulüne imkan 
yoktur. Çünkü hapiıhaneler ıti• 
zamnamesinin 84 üncü maddeıi 
mevkuf ve mahpuslar tarafmdan 
mütterek imza ile istida verilme• 
sini ve bunun kabul edilmeüni 
menetmektedir. / 

Gerek mevkuf, gerek mabi>us 
her vatandq, kendi tahıma ve ha• 
yatına ait müracaatın tetkikini her 
zaman ve yalnız münferiden iste
mek hakkım baizdir.Hatti., her a~ 
batında tevkifhane ve hapishane
ler, müddeiumumilikçe tefitit ve 
tetkik edilerek, her hanıi bir m~ 
racaat ve tiki.yelleri olup olmadıft 
lier mevkuf ve mahpuıtan ayrı 

ayrı aorulur. Varsa, icabı yapılır. 
AçlılC grevine gelince; bu, yeni 

bir fey deiildir. Buna bir kaç~ 
evvel de teıebbüa edilmiıti. Umu
mi olmamakla beraber, böyle ha4 
rekete kartı, icabeden tedbirler a
lınmıtbr. 

Esrar kahvesi 
latanbul ajırceza mabkemeain

de, dün earar İÇllJek: davuma ait 
bir muhakemeye bqlaDDUfbr. 

Maznunlar, kahveci Osman, 
arabacı Hasan, sabcı Arap Şem • 
ıettin, arabacı HulU.i ve Zekidir. 
Esrarın içildiği yer, Oaküdarda 
Divitçilerde bir kahvedir. 

Maznunlar, esrar içtiklerini İn• 
kir etmiıler, mütekait yüzbap 
muhtar Murat ve zabıta memuru 
Naci Beyler, ıahit olarak dinlen• 
mitlerdir. 

Mahkeme, ıahit çairılmaaı için 
kalmıttır. 

Zabıta memuruna 
hakaret 

Ortaköyde hevlacı Kaatamon~· 
lu Mehmet oğlu Tevfik'in dün ı .. 1 

tanbul ağırceza mahkemeıinde Z&• 

bıta memuru Naci Efendiye kard• 
vazife ifası ıırumda yakııdt al l' 
mıyacak tarzda hareket ettiii aoli 
taamdan muhakemeıine bqlan ~ 
mıttır. 

Helvacı inkar ediyor, talıit ça• 
ğırılacaktır. 

Tasfiye kanunu ve 
tefviz işleri 

lstanbul vilayetinde: 
(Vakıt) gazeteıinin 23 - 12-

932 tarih ve 5375 inci nüahaamm 
üçüncü ıayf uının 5 inci ıütu • 
nunda kanuna muhalif emir 
serlevhalı yazı berveçhi zir 
tashih olunmuttur. Ayni aayfa ve 
ıütuna derci rica olunur. 

1771 numaralı taafiye kanunu 
tarihi intitarından itibaren tefviz 
muamelatını men' etmit ve mezldir 
kanunun tarihi intitan olan 28 -
Mart - 931 tarihinden sonra hiç 
bir tefviz karan ittihaz olunmadı 
ğı gibi bu husuıta da hilafi kanun 
hiç bir emir verilmemiıtir. 

Mevzuu bahsolan suiiıtimali.tm 
tasfiye kanunu ve kanun tatbikat& 
ile hiç bir alikaıı olmayıp bunla .. 
iıkanı adi muamelitın teallük 
etmektedir, efendim. 
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Muharriri: Celil Nuri 
• iktibas, nakil, tercüme hakları mahfuzdur. 

.Osmanlı vükelasının uykulukları 
Son Osmanlı meclisine Gelibo· 

ludan meb'us intihap olunmu~lum. 
Mecliste encümen intihapları ol • 
du. Beni hariciye encümenine aza 
seçtiler, ve, encümenin ilk toplam· 
şında da o heyetin katipliğini ih • 
raz ettim. 

Bu encümen nerede toplanıyor? 
Vükela odasında. Hatta orada en -
cümene ait evrak dolabının anah
tarını da bana verdiler. 

Güzel bir vükela odası. Diğer 
odalara nisbetle daha iyi, daha 
baıka bir itina ile döşenmiş, da • 
yanmış. Ben yan geldim, oturdum. 
Henüz arkada~lar gelmemişlerdi. 
Duvardaki levhalara göz gezidiri· 
yorum. 

Unutmayıruz meclisin vükela o 
dasmdayım. 

Bu levhalarda r.e yazılı olabilir? 
Keşfediniz, bakayım. Sittin sene 
düşünseniz, yorulsanız bulamıya -
caksmız. Muktezayı hal ve maka
ma uygun bir yazı ne olabilir? 

Yorulmayınız; ben size anlata· 
yım. 

Elbette (ashabı kehf) i bilirsi -
niz. Bunlar nltı yüz sene mağara
lannda uyumuşlar 1 Bu mağara, 
zannederim, Mersin vilayeti dahi
linde Tarsus kazasındadır. Evet, 
kıssaya nazaran bu hazretler böy
le asırlarca uyumuş olmakla meş
hurdurlar. 

Mübarek isimleri hatırımdadır: 
Y enı'liha, Mislina, Meskelina, Mer· 
nuş, Debcrnuş, Şazenu§, Kefe§bt.· 
tayyu, ve sadık köpekleri Kıtmir 
nam erenler .... 

Her kim uykusuzluktan muzta· 
rip olursa yatağına yattığı vakit 
bu isimleri üç defa okuyunca Alla
hın iznile, beş dakikada uykusu 
gelir. Kezalik uykusuz çocuklara 
bu isimlerden muska yazarlar. Bu 
muska Afy_on ve veronal yerine ge· 
çer. Morfine yakın bir ilactır. 

••..• işte, efendim, ~eclisteki 
vükelayı f eham hazratının, Os • 
manlı vezirlerinin odasının duva
rmn asılı levha ..... Besbelli! Pa
dişahın nazırları uyusunlar diye 
bu levhayı tedarik etmişler. Hem 
nerede uyusunlar? lş, güç yerin -
de! 

Muve.kkaten biraz mutekit o -
lalım. Böyle tılsımlı levhaların el
bette bir tesirleri olur. Bunlar &ı -
nartmış şeylerdii. Herhalde ashabı 
kehfin isimleri insanları uyutur, 
horlatır, sayıklatır. 

Kim bilir Osmanlı vükelası bu 
sayede mecliste ne güzel mışıl mı· 
şıl uyumuşlar, horlamışlar, sayık
lamışlardır ...• 

Hikayeyi zannederim ki pekala 
bili1'iniz. Unuttunuzsa hatırınıza 
getirmeme müsaade buyurunuz. 

Eski devirde, padişah vezirinden 
geçmiş. Zavallı paşa pek fakir dü,
rnüş. iptida sayfiyesini, sonr~ ko
nağını, atlarını, arabasını satmış. 
Uşakları, cariyeleri bir bir savuş
mu§lar. Kendisi de ihtiyarlamıı, 
çökmüş, kü~ülmü§. Fakat ynlnız 
eski uşağı Hurşit ağa, parasızlığa 
rağmen, paşaya son derece sada . 
kat ediygr, hizmetinden ayrılmı -
yor, hatta, dilenip pa,asına bakı-
yormuş. 

Hurşit ağanın mütaleası §U 
merkezde: - Benim paşam çok 
muktedir, gayet hamiyetli' bir zat· 
tır. Yalnız padişah kendisini unut-

tu. Eğer unutmasaydı ondan ıyı 
vezir, hatta ıadrazam bulamazdı. 

Hurşit ağa, paıamn geçirdiği 
edbardan sarfınazar, gene ümit -
var. Günün birinde paşa gene iten· 
dini gösterir, ve, padişah onu tek· 
rar hizmetine alır zannile hulyala
ra kapılıyor. 

Bununla beraber pa§a çok çök
mü,. 

Günün birinde koşa koşa bir at· 
lr gelir. Saraydan bir yaver gön • 
dermişler. Yarın huzurda büyük 
bir divan kurulacakmış. Padi~ah 
paşanın divanda hazır olmasını 
ferman buyurmuş .... 
Hurşit ağa paşadan daha memnun 
Paşa bu sayede dirayetini göıte -
recek; gene bir büyiik makama 
geçecek Bu suretle Hur~it ağaya 

hem al:ıcaklarını, hem de, edbar 
günlerindeki sadakatinin mükafa
tını verecek. 

- Aman, paşam, tesadüf bu te
sadüftür; huzurda ağzını aç, doğ
ru ve güzel sözler söyle. Öyle par· 
laklık et ki şevketli efendimiz tek
rar seni büyük bir makama getir· 
sin. Çünkü artık züğürtlükten. 
yoksuzluktan mahvolduk. Seni 
göreyim, pafam .••• 

Ertesi sabah paşa ile Hur§İt a • 
ğa saraya giderler. Ağa, mütema • 
diyen efendisini teşvik ediyor. Fa· 
kat paşada it görmeğe değil, söz 
söylemeğe bile mecal kalmamış. 
Bir canlı cenaze. 

Divan kurulur. Padişah tahtına 
oturur. Vezirler çepeçevre etrafını 
alırlar. Uşaklar da perdenin öbür 
tarafında dururlar. Hurşit ağa, ar
kadan paşasını dinliyor. • Ah, di · 
yor, paşam bir keramet gösterse 
de şu f ıkaralıktan o da, ben de 
kurtulsak ... • 

Divanda büyük bir bahis açıl
mış. Üç tuğlu vezirlerden bir hay
lisi cerbezeli. Güzel lakırdılar ~öy 
lüyorlar. 

Bizim paşa ne yapıyor, b;lir 
misiniz? Kendi gibi bir bunağı 

bulmuş, onunla fu mühim sözleri 
ı;ôy leıiyorlar: 

- Pa§a hazretleri, bu ya-,, kırda 
kuıu yediniz mi? 

- Ah, maatteessüf .... Ağrıla
rm açıkta yemek yemeğe müsaa· 
<le etmiyor ki ! 

· · Do,ı;H.1~u k!JZ\.:. çevir ı•esi, ya
ltıncı dolm:\, irmik helvas~ .... 

Eu 3ö7 leri duyunca Hcr§il :ı:}a, 
ga"Zab~. lt:.Hr. La1un ne yapsın? Pa
§a söze kiln§tnıyor, cevherin\ '"'Ös
termiyoi . Yemek lakırdı5ının 80 
nunda paşa uykuya dalmaz nu? 
Padi!5:t Jı ta lculak mi:;afi.·i olmuş. 
Paşanın bilhassa yalancı dolma • 
dan uzun uzadıya bahsetmesini i
yiden iyiyt- dinlemiş; uykuya d . ' . 
dığını <la görmü~. 

... Divan bitip herkes yerli yerine 
giderken Hurşit ağanın c::rtık sabrı 
tükenmi~.; pa.§aınnı tekdir edıyor: 

- A pafam ! dairede hepimiz 
açız. Kı~ geliyor. Odun, kömiir 
yok. Bu fırsat biricik fırsattı. Her 
zaman böyle fırsatlar çıkmaz. Ni· 
met senin nyağına kadar geldiği 
halde sen onu teptin. 
· Tem ertesi gün, Hurşit ağa pa
şanın divandaki bunaklığını ve a· 
vanaklığını düşünürken kapının 
önünde bir kıyamet kopar ... Atlı
lıır, piyadeler, bir kalabalık! 
- Hayrola? .••• Padişah paşayı 

VAKiT 

Taksilerin muayenesi 
. 

dün üç yüz tak•inin boya-
lan muayene edildi 

Belediye hududu dahilindeki 
bütün taksi otomobillerinin dün • 
den itibaren boyalarının muaye • 
nesine başlanmıştır. Bu muaye· 
ne 31 K~nunuevvelde bitirilecek • 
tir. Bu muayenelerle bütün taksi· 
lerin ne kadarının boyasmm yeni 
olduğu, ne kadarının boyalarının 
daha ne kadar zaman dayanabile· 
ceği anlatılacak, eğer ekseri tak
silerin boyaları daha uzun bir 
müddet dayanabilecekse taksilerin 
boyanması mecburiyeti hakkında
ki talimatname sene başından iti· 
haren muayyen bir müddet için 
·aha uzatılacaktır. 

Muayene dün Hürryiet tepesin
de başlanmıştır. Dün 1251 den 
1550 numaraya kadar olan oto • 
mobiller muayene edilmiştir. Ana· 
dolu cihetinde olan taksiler ise 
Kadıköy belediye dairesi önünde 
muayene olunacaktır. 

Muayeneye gelmiyen taksilerin 
yeni senenin birinden itibaren sey
rüseferine mfisaade edilmiyecek • 
tir. 

Milli mücadelede aleyhi
mizde bulunan muaUimler 
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Hılı.ımızın sevgilisi • MiŞEL STROGOF'lann , KAZı\:\OVA.ların flı\Cl 
MURATlann lcıhramını sinem:ının en me~hur artisti: 

• . UK.NE ff:AN ANJ~L~ ıVAN MOSJO ı s·czy VERl'o:-; 

tarafmdan temsil edilen ilk sözlü, ouazzam şaheser; 

MEÇHUL ÇAVUŞ 
y ARlN AKŞAM E L H A M R A SiNEMASINDA 

Fiatlarda zam ~·oktur. Biletlerinizi evelden aldırın 

Bugün bütün seanslarda, yarın yalnız matinelerde: Mata Hari 

En nefis şarkılarla - En güzel musiı.i 
ile Şen ve şuh mevzuu ile AŞK Res· 

mi Geçidine Rakip Yeıı;!ne tilm 

KADIN ASKER 
OLUNCA 

l\1ümess'.lleri : 
GusteY Frohllch • Dolly Haas 

Varan •k••m 
MELEK SiNEMASINDA 

Bütün seyircilerıni mestedecekıir. Bi 
Jetlerinizi evciden aldırınız 

Bugün bütün seanslarda. Yarın yalnız 
matinelerde 

MATA - HARi 

M A JIK'te - .... 
S. ON 

Tayyareciler 

Heynelmllel şlmeod1' 
fer teşkilatı 

için bir müracaat 
Beynelmilel Ticaret odasmd~ 

lstanbul Ticaret odasına bir nıe 
tup gelmiştir. bO 

Beynelmilel Ticaret. o~ası di· 
mektubunda dünyadakı §ııneıı 

fer ve vesaiti nakliye idareleri ~~ 
\(I' 

sında beynel~ilel konte~ye.r tet ~ 
latı yapılacagından T urkıyede 
şimendifer idarelerinin bu teıkil~: 
ta dahil olup olmıyacaklan soJ1l 
maktadır. · 

Kontenyer tetkili.t hakkında fı• 
caret odası kafi derecede malu ' 
mata sahip olmadığından bu hı.1" 
susta ali.kadarJarla temas etmif fe 

kontenyer tetkilat esasını öğreıı ' 
miştir ki §udur : 

Herkes beğendi ve hayrın oldu 
Maarif Vekaleti tarafından ve· Ölüm bahasına size he ·ecan temin 

rilen bir karar üzerine lstanbul w eden tayyarecilerin büyük filmini gö 

Beynelmilel Ticaret odası ti ' 
mendifer ve diğer vesaiti nakliye• 
de kapalı vagonlarda petrol -:e 
mümasil maddeler taşımak içİP 
bir teşkilat yapmağa başlamııtır· daki Rum, Ermeni ve Mµsevi rünüz.. Sizin bu arzunuzu tatmin 

mekteplerindeki muallimlerden için ölümü Eözlerlne ıl_a~ fedakhları 
takdir edeceksınız . milli mfü;adelede Türklük aley - , .. ____________ 

1111 
hinde bulunanların muallimlik et
tirilmemesi İstanbul Maarif müdü
riyetine bildirilmi~tir. 

Maarif müdüriyeti 
vasıtasile hu hususta 
başlamıştır. 

aardazam nasbetmiş .... 

müfettişler 

tetkikata 

Hurşit ağa hayrette. Bu kadar 
sönüklük gösterdikten sonra hün
kar nasıl oluyor da Hurşit ağanın 
paşasına mührü hümayunu teslim 
ediyor? 

Hur§it ağa paıaya sornıu§. Pa-
şa cevap verıyor: 

- Sen ne anfarsm, buclala •••• 
Uşak parçası. Padişah, huzurunda 
mücadele eden vezirlerden hiç hoş 
lanır mı? Ona, benim gibi suya 

TARZAN 
En ıuhaf ve en ~ayını hayret sergüzeşt 

romanlarından biri olup önümüzdeki 
Perşembe akşamı 

GLORY A sinemas1Dda 

gösterilecektir. Mümcs!!ili : 

Jonny W eissmueller 
Wı ansızca sözlil bir filmdir) 

IIAn: Yannkl Çarfımba ıü:lü sabah ı~at 
ı ı de Glorya sinemasında verilecek 
husust bir matinede 

TARZAN 
filmi ,;österilecc tir. Biltımum matbuat 
mümessilleri sinema müdürleri ve ser
best dühullye ı,ırtlaı hamillerinin teşrif

leri rica olunur. 

sabuna Jmrışmaz, her iradesini ye- •-•E: .. :3-·0~~R~~S~~-A:---. 
rine getirir, hep uyuklar sadrazam 
lazım .... 

Pek ihtiyar, hiç bir işe karı' 
maz, kukla gibi idare edilir bir ve
zirinin vefatında ikinci Abdülha • 
mit bir damla göz yaşı dökmüş, va 
mevsukan demiş ki: - Merhum. 
hiç bir irademi geri çevirmemiıti. 
Kendisinden gayet memnundum. 
Onun yerine gelecek adam kal • 
rnamıştır. 

•...• Görüyor musunuz? 03 · 
manlı vezirinin ihtiyar, geçkin, 
cüztice bun~k, uyuklayıcı olması 

şnrtlır. Kim bilir? Meb'usan mcc· 
lisindeki vükela odaoına (ashabt 
kehf) in isimlerini havi levha asıl
dığı vakit, daire müdürü, mefru~at 
müdürü mutlaka padişaha bir hiz
met etmeği düşünmüş ..••• Tevek· 
keli değil! • 

F ı-an~tz~a bir darbı mesel va;: 
- Bir büyük elçi gibi bunak. 

Tarihte veziri azam denir den· 
mez hiç bir vakit akla cevval, fa
al bir genç gelmez. Vezir, mutlaka 
ihtiyar olmalı. Sakalsız vezir gö -
rülmemiş bir garibe idi. Y anılmı • 
yorsam ilk bıyıklı sadrazam Talat 
pa~adır. 

...•.. Acaba vükela odasında
ki o morfinli, afyonlu levha ne 
oldu? 

Celal Nuri 
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Nukut (Satış) 

1 Ur'I~ - ...._ Kuru 

20 f. Fransız ı;-o,- ı Silin Av 27-
l Sterlin 110.- ı Pezeta 17,-

1 Dolar !13.- 1 Mark 50-
ı Zolrıtı 2-'-20 Liret 219,-
ı Pcn;t/S :ıı-20 r. Be içi ka 1111.- 20 Ley 23,-

20 Drahmi 23,- 20 Dinar ~d-
20 lsvlçre ~20- 1 çervon~ . 
20 LC\'3 27.- ı Altın ll2J,-

1 lort 1 as.- 1 l\1ecedlye 34,-
20 Kuron Çek 123.- ı Banknor 242.-
-- ----

Çek fiatları (kap. sa. 16) 
rarıs 

ı onura 
Nev·York 
l\tll~no 

Rrtık~eı 

Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amıterdam 

i ş Ranbsı 

Anadolu 
Reji 

Slr. Hayriye 
l'ramv v 
c·. !'iı:ort~ 

om on ti 

1203 
709-
0.4702 
1),39-
3.3450 1 

e9 5450 ı 

!.H

tıS.5725 

1.1690 

l'ra~a 
Vh·ana 
Madrlt 
Rerlin 
Var~m'·a 

Peşte 

rm reş 
P.elgraı 

J\l skova 

Esham 

2~9S 1 
8,10 

111. 1 
4.30 

24,- ı 
'13,65 

Terkos 

(lmentll Ar. 
Onyon Dey. 

Şark r>ey. 
ltalya 

Şark m. cezıt 

'feldon 

:S SfüO 
4,0550 
5 7640 
1.9614 

4.16-
3.44-

79 6:'50 

:'.4.55-
1090 25 

32-
8.:'5 
24.-

ı,oo 

2-

2.35 

istilcraz'ar Tahvil•er 

lst. d:ıhlll os, 1 F:lektrflı 
"art ı .yolları s.~o 1 Tram,·ay 10.25 
0.Munhhlde \9 59 Tunel 4,20 
Gümrükler .5 ss 1 Rıhtım 18.fıO 
~aydı mahl 4.•o Anad ·lu 39,75 
l'la.j!dııı 4 50 Anadolu il 39.75 
Aşlı:criye - 1 A. M!irıı•ssll 41,l!tl 

Bu teıkilatı beynelmilel bir ıe~· 
le sokmak için bütün düyadaki t1' 

mendif er idarelerine müracaat et· 
miştir. 

Ticaret odaaı bu malumat üıt' 
rine lstanbuldaki şimedifer idare· 
lerile petrol şirketleri mürahhas5' 
larını davet etmiştir. 

Dün bu davet üzerine latanbul' 
daki ~irketler mümessiller· Ticaret 
odasına gelerelt ou liususta gö· 
rüşmüşlerdir. 

Bu görüşme neticesi mümessil• 
ler mensup oldukları ~irketleriıı 
idare heyetine malumat verecek · 
lerini, verilecek kararı odaya bil• 
direceklerini söylemi:!::rdir. 

TAKViM 
Salı 

27 K. evel 
28 Şaban 

Güo do~uşu 7,24 
Gün l·atısı t6,4fı 
Sabah namazı 6, O 
oıııe namazı ı~.ıs 
lkludl namazı !4,:3.5 

16.46 

Ya sı namazı 18,25 
imsak 5,3:' 
Yılın geçen glinlerl :151 

kalan 5 

Çarşamba 
28 K. evel 
ı9 Şaban 

7,25 
16.4:' 
6,50 

12.15 
14,Jt.ı 

16.H 
18,26 
5,37 

361 
4 

HA VA - Ycşilköy askeri rasat mcrl<t' 
zinden verilen malumata göre bugün ha'11 

tamamen lcapatı ol:ı.cıılc ve ı;lmaldcn rtız • 
gar esecektir. Kar serpintisi de muhtc ' 
meldir. 

DUn sıcaklık en çok 8, en az 4 derece v• 
hııva tazyiki d!! 77 ı milimetre idi. 

Ra:lyoda : 
···················· 
18 den lS,45 kadar Saz (Mııkbulc ,tt .. 

18,45 ten 19,20 kaclar Orkestra, J{),2() doıı 
10,45 kadar F~llil!llZc;ıı ders (MUptcdllerf 
mahsus), HJ,45 ten :?:> lmdar Orkestrt't 
20 den 20,45 kndar UstUdyo saz heyeti• 
20,45 ten 21,30 Jcııd:ır Servet H., 21,30 d~ 
22 kadar Alc!renga tazanni (Nimet yıı}ll 
H.), 22 den 22,:ıo k&dıır Gramofon, Ajans ,e 
bor.:ıa hnbcrl, saat ayan. 

lstanbul Belediyesi: 
DarUlbedayi Şehir Tiratrosll 

Temsilleri : 

Bu akşam ISTAHBUL BELEOIY~1 

:~~:~~:~~: ~ij~~t~ ~~ 
Yazan: 

HUaeyln Rah· 
mi Bey 

Pire• 3 perde 
3 tablo 

il il 1 

11111111 
Muallim ve talebe gece•' 
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Japon murahhası dün gitti 
uunmnDliiiliiPmiiUtQlmtııımıınunımm ıı uamı:nnmmmnmmmnııımmmıı mm1tt1111ın 

Asyanın iki ucundaki 
\ Kadriye H. 

iki büyük millet Hikmet B. aleyhine 

açık; 
fakat 

Amerika ile araları 
harp isteyen yok, 
harp beklenmedik bir za

manda çıkagelir! 
Evvelki gün tehrimi:ze gelen, 

nıilletler cemiyetindeki Japon bat 
tnurahhası M. Matauoka dün ak
tanı ltalyaya hareket etmiştir. O
ra.dan ispanyaya geçecek, lngil • 
tereyi de ziyaret ettikten sonra 
on bet kanunusanide Cenevreye 
dönecektir. 

M. Matsuoka dün şehirde gezi
lecek yerleri dolaşmış, balık tut· 
Dıağa çok meraklı olduğu için ha 
vanın yağmurlu olmasına rağ • 
inen öğleden sonra Karaköye gi· 
derele bir sandala binmiş ve Ha
liçte balık avlamış, kendiıile be· 
raber bulunan zatların söyledik -
lerine göre de diğerlerinin hiç bir 
fey avhyamamasına mukabil o 
Yarım saat içinde dört tane pala· 
ınut yakalamıştır! 

Japon maslahatgüzarı M. Mu· 
rakami tarafından dün Japon el
çiliğinde M. Matsuoka şerefine 
bir öğle ziyafeti verilmiş, ziyafet 
te hükfımetimiz erkanı da bulun· 
muılardır. 

M. Matsuoka dün akşam geç 
vakit Perapalas otelinde bir mu
harririmizi kabul ederek şu beya 
natta bulunmuştur: 

* - Cenevredeki kısa tatil 
müddetinden istifade ederek 
Türkiyeyi ziyaret hüıuıundil. 
a uçıısı-.ıo .. beri bea!ediğim bir 
arzunun nihayet hakikat haline 
gelmesinden büyük bir memnuni 
yet duyuyorum. 

Biz Japonların ananevi hisler· 
le tanıdığımız Türkiyeye yaptı • 
imı bu ıeyyahat tamamile tahsi 
mahiyettedir. 

Çin • Japon ihtilafı etrafında 
Cenevrede cereyan eden §eyler 
hakkında izahat vermeği lüzum • 
suz buluyorum. Çünkü Cenevre
de milletler cemiyetindeki müza· 
kerelere ait havadislerin günü gü 

·nüne ve teferrüatile gazeteler ta· 
rafından neşredildiğinden emi -
nim. Bununla beraber tarihi tet· 
kiklere göre mnnçu ırkının eski 
"Tüng,.lerden geldiğini ve bi\has 
ıa Mançuride 178 bin müslüman 
olduğunu ilaveyi enteresan bulu
rum. 

Japon murahhası 
M. Makauoka 

ile olan münaıebatı fevkalade 
iyidir ve günden güne de salah 
bulmaktadır. Bilhaaaa ıon iki, üç 
ay içinde süratle iyileşımittir. Man 
çuku hakkında iki hükUmet ara· 
sında hiç bir ihtilaf yoktur. Çün
ki Sovyetler Japonyanın Mançu
rideki vaziyetini gayet iyi an • 
lamıılar ve buna müdahale 
etmemitlerdir. Milletler c~ • 

miyetinin de ayni surette 
hareket ederek Mançuri işlerine 
karıtmamalarmın sulha daha zi
yade hadım olacağı kanaatinde· 
yim. 

Amerika ile lhtlllf 
- Japonya ile §İmali Amerika 

müttehit hükUmetleri arasındaki 
münaıebat nasıldır? 

- Amerika· Japonya münaıe 
batı rea.men çok İyidir. Fakat A· 
merikada Japonlar aleyhine fena 
bir hava esmektedir. Buna muka
bil Japonyada da Amerikalılar 

aleyhinde fena bir hava esmekte 
dir. Fakat derhal ilave edeyim 
ki, Amerikada hiç kimse Japonya 
ile harbe taraftar değildir. Keza 
Japonyada kimse harbe taraftar 
değildir. Bununla beraber harp 
ekseriya kimsenin istemediği bir 
zamanda da zuhur edebilir. 

- iki mefulelCette mevcut bu 
fena hava neden ileri geliyor 1 

- İki memleket arasında bir ih 
tilaf için hiç bir sebep yoktur. 
Bütün bunlar nihayet bir sui te
fehhümden ileri geliyor. 

Bir Amerikan darbı meselinde 
§Öyle denilir: 

"Kendi işinle meşgul ol, başka 
sının işine karıtma !,, 

Amerikalıların hu darbı mesel 
mucibince hareket etmeleri lazım 
dır. Bu takdirde iki hükumet ara· 
ıında hiç bir ihtilaf çıkmıyacağı 
gibi fena hiaaiyabn da önüne ğe
çilmiş olur. 

Amerikada Japonyarun Çinin 

bazı kısımlarını zaptetmek ve o· 
ralarda yerleımek niyetinde oldu 
ğu zannı uyanmıtbr. Bilihara 
Japonyanın zaptettiği yerlerden 
çekilmesi bu heyecanı ve yanlış 
kanaati kısmen azaltmıtbr. Bina 
en aleyh vaziyet eıkiıi kadar va· 
him değildir. 

Kadına sarkıntılık 
etmenin cezası 

Vaktim olmadığı için, asri ta· 
rakki eıerlerinin kesif bir halde 
toplanmı~ bulunduğu Ankaraya 
gidemediğimden dolayı çok müte 
e11ifim. Burad.-ki ikamet müdde· 
tim yalnız iki gün olmasına rağ· 
ınen memleketinizdeki ba!arıl • 
mıı terakki eserlerini müıahede 
ye imkfin bulduğumdan dolayı Rakırköyünde bir akşam yolda 

• 
mes'ut ve memnunum. rast geldiği bir madnma sarkıntı· 

Asya kıt'asımn iki münteha hkta bulunmak ve zorla tecavüze 
noktasında bulunan iki büyük kalkışmaktan suçlu Mehmet iı -
millet arasındaki dostane münaae minde birinin muhakemesi, lstan· 
betlerin daha ziyade inkişafı te- bul ağrrceza mahkemeıinde bit • 
nıenniıi ve Türkiyenin ve Türk miıtir. 
ınilletinin saadeti için samimi h1ı A~ık celsede bildirilen karara 
lerle mütahaaaiı olarak ve ayni göre, suç sabit olmuf ve Mehmet, 
zamanda buradaki güzel ve iıti· iki ıene hapse, davacı madama elli 
fadeli ikamet müddetime ait ha· ı li~a :az.minat vermeğe mahkum e· 
liralarla bu nkşam lıtanbuldan 

1 

dılmıştır. Mahkeme, ayni zaman· 
ayrılacağım.,, da mevkuf olmıyarak muhakeme 

Sovyet Rusya ve Jspon,a edilen Mehmedin derhal tevkifine 
M. Matsuoka bu beyanatından karar vermif, jandarma çağrılmıı, 

IODra ımuharririmizin ıorduğu mahkeme salonuna serbestçe giren 
ınulıtenf ıuatlere şu cevaplan ver Mehmet, oradan jandarma muha· 
ıniıtirı fazasmda tevkif~aneye aötürül· 

- Japonyanın Sovyet Rusya müıtür. 

Açtığı davadan vaz geç· 
mekle muhakeme sakit 

olmıvor 

Epey bir müddet evvel, Reisi· 
cümhur Hazretlerine karşı suikast 
hazırladıkları noktasından Kadri
ye Hanımla batka bir kaç kişi hak· 
kmda tahkikat yapılmış, tahkika
tın büyük bir kıamını müstantik 
Hikmet Bey idare etmişti. 

Muhtelif safhalardan geçerek, 
nihayet İzmir ağırceza mahkeme
sinde dava edilenlerin beraetile ne 
ticelenen mesele bittikten sonra. 
Kadriye H. , Hikmet B. aleyhine 
tahkikat esnasında kendisine ha· 
karet ettiği iddiasile dava açmıı, 
bu davada, İstanbul ağırceza mah
kemesinde görülmüştü. 

Kadriye Hanım, muhakeme de
vam ederken davasından vaz geç· 
miş, dava, bu sebeple düşmüştü .. 
Fakat müddeiumumilik, hakaretin 
vazife ifası esnasında yapıldığı 

ileri sürüldüğüne göre, davanın 

vaz geçmekle düıemiyeceği esa • 
aından, bu husustaki kararı temyiz 
etmİf, temyiz, kararı bozmuş, ağır 

ceza mahkemesi, bozmaya uyma· 
mıf, bunun üzerine dava, temyiz 
umumi heyetine gönderilmitti. 

Temyiz umumi heyeti, son gün· 
lerde bu meseleyi tetkik etmiş ve 
davanın vaz geçmekle düıemiye -
ceği neticesine vararak, kararı 

bozmuıtur. 

Dosya, tekrar lstanbul ağırce

za mahkemesine gelmiştir. Martın 
yirmi dokuzuncu günü, yeniden 
mahkemeye başlanacaktır. 

Hikmet Bey, son zam nlarda. 
Bandırma ağırceza reisliğinde bu

lunmuf, geçenlerde hakimlikten iı 

tifa etmiıti. Şimdi avukatlık yap· 
maktadır. 

Cezaları affedilenler 
(Yarın) gazetesi mes'ul müdürü 

sıfatile muhtelif neıriyat davala -
rmdan dolayı üç buçuk sene hap
se mahkum olan Süleyman T ev • 
fik Beyle, lıtil:lal mahkemesince 
on beş seneye mahkum edilen Sü· 

leyman Sırrı ve on seneye mah -
kum edilen İsmail Hakkı Beylerin 
cezaları, aıhhi vaziyetleri dolayı • 
aile, affolunmuıtur. 

Dün müddeiumumiliğe bu hu
susta tebliğat yapılmış, mahpus
lar derhal serbest bırakılmı~lardır. 

Şehir meclisJ için hazır hk 

Belediye daimi encümeni bele
diyenin 931 ıeneıi hesabı kat'iıi 

ni tetkik ettiii ıibi 933 senesi büt
çesini de hazırlamaktadır. Yeni 
bütçenin fasılları ıubelerden ge • 
len ihtiyaç listelerine göre tesbit 
edilmektedir. Şehir meclisinde 
Üsküdar tramvaylarının Kadıkö

yüne uzatılması projeleri ,.e ketfi 

de tasdik edileceği gibi hazırlan • 
makta olan yeni zabıtai belediye 
talimatnamesi de tasdik edilecek
tir. 

Ağaçları koruma 

Ağaç koruma cemiyeti beledi -
yeye bir mektup göndererek bele· 
diyenin ağaçların muhafazaam -
da gösterdiği alakadan dolayı te
fekkür etmi9tir. 
Şubattan itibaren belediye yeni· 

den ağaç dikmeye batlıyacaktır • 
Şimdiden dikilecek yerler hazır • 
lanmaktndrr. 
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1g kAnunusani 

Rudolf1a arkadaşhğımız ilerile· 
yor. Beni evine de götürdü, ai
Jeaine takdim etli. Babasının ba
na ilk sözü; 

- Siz Türkmüşsünüz; Rudo\f 
öyle söylüyordu. Görüıtüğümüze 
çok memnun oldum. 

Demek oldu. 
Eu söz beni düşünceye sevk etti. 

Ben Türkiyeden, o cemizetten 
kaçtım. Halbuki burada her gören 
beni daima o cemiyete mal edi
yor. Ben ruhumun bütün iştiya

luyle bu cemiyete girmek için 
lrnıup geldim, fakat daha tama
mile mal ol~madım sanırım. Bu 
da elbet te zamanla olacak. Bu· 
raya geleli henüz bir ay oldu; 
dur bakalım biraz daha zaman 
geç sın. 

ieu akşam yemekten sonra 

Mister Alis beni çağırdı : 
- Mister Turan, dedi; hatır

lar mısınız; geldiğiniz zaman si· 
ze bau konferanslardan bahset
miştim. 

Biliyorsunuz ki ( Y. M. C. A.) 
nm Nüyorkta olduğu gibi Ame· 
rikanın ve diinyanm her köşe· 
sinde birçok ~ubeler vardır. Ya· 
kın şehirlerdeki şubelerimizden 
birinde bir konferans vermek 
ister misiniz? 

Derhal: 
- Hay, hay. 
Dedim ve sonra sordum: 
- Fakat ne hakkmda? 
- Tabii memleketiniz hak· 

kında: 
- Memleketim; yani Titrkiye 

mi demek istiyorsunuz? 
- Tabii. 
- Lakin neden bahsedeyim? 

Sonra takdir edersiniz ki ben 
böyle konferansların henüz ace· 
misiy. 

- Zararı yok, alışırsımz. Mev· 
ıua gelinct; Türkiyenin nasıl bir 
memleket olduğundan bahseder· 
siniz. insanların kıyafetini, dü
şüncelerini, dinlerini anlatırsınız. 

Gerçi İngilizcede hatalarınız olu· 
yor ama sizin bir ecnebi oldu· 
ğunuzu takdir ederler. 

Of bu ecnebilik. Bundan ga· 
liba kurtulamıyacağım. Bu um· 
madığım · yerde yüzüme çarpı· 

lıyor. 
Mister Ali• tekrar sordu : 
- Bu ilk konferansınız için, 

seyahat masrafıoız hariç olmak 
üzere, yirmi bet dolar alacak
sınız. Kabul mü? 

Ne o!ursa olsun, teklif bana 
cazip göründü: 

- Kiibul Mister Alis, dedim. 
Fakat bu konferansı nerede ve· 
receğim, burada mı? 

- Hayır dedi. Biraz alıştıktan 
sonra burada da verirsiniz. Bu 
konferans için yakın şehirlerden 
bir ine gidersiniz. Mese'a ... 

Miste r Alıs dUşündü, düşündli 
ve öyle bir isim söyledi ki tüy
lerim dıken dıken oldu. Bu, be
nim iki ay lrndar evvel kurtul· 
duğum "cehennem,, in adıydı. 

Sonradan öğrendim ki Am~ri

kada bu isimde sekiz on şehir 
ve kasaba varmış. Hemen atıla· 
rak: 

- Yok yok Mister Alis, diye 
cevap verdim. Daha başka isim· 
de bir knsaba bulunuz. 

Mister Alis benim böyle ansı· 
zın sinirlenmeme biraz hayret 
etti ama ricamı da yerine getirdi: 

- O halde "Vilyamı Tavn,, a 
gider.siniz. Aynı günde, trenle 

Yazan: Necmettin Halil 

gidip akşam üstü konferansınızı 
vermek ve tekrar buraya dön• 
mek kabildir. Tabii yanınıza bir 
arkadaşta vereceğim. 

Dedi. önümüzdeki pazar gUnü 
için mutabık kaldık. 

Şimdi, bu bir sürü yabancı 
önünde vereceğim konferansta 
neler söyliyeceğimi düşünüyorum. 
Tuhafı şu ki, bu bilmedikleri 
memleketten bahsederken Ame· 
rikalıiarı alakadar etmek, hatta 
hayrete düşürmek istiyorum; ~k
lıma güzel şeyler ~eliyor. Hal
bu'd ben orada güzellik namına 
bir şey görmedim. Gene söyle-
miyeceğim . 

21 kAnunu!ani 
Darülfünunda içtimaiyat ders· 

!erinde birkaç defa gördüğüm 
sarışın bir kız var. Hiç dikkat 
etmemiştim, meğer o da ( Y. M. 
C. A.) da oturuyormuş. Diln 
akşam yemek salonunda yanım· 
daki masadaydı. Bu sabah da 
tramvayda birleştik ve darlllfü
nuna beraber girdik. 

Dersten sonra teklifsizce ya• 
nıma geldi: 

- Gud morniog. 
Dedi ve benimle konuımıya 

baıladı: 
- Siz de ( Y. M. C. A. ) da 

oturuyorsunuz sanırım. Hem ders 
hem kulüp arkadaııymııız da 
şimdiye kadar tanışmadık. 1ımi• 
minizi öğrenebilir miyim? 

- Turan. 
Diye cevap verdim. 
Bu kelimeyi işidince kız biraz 

durakladı, düşllndü: 
- Turan!.. Fakat bu bir ec• 

nebi ismi olacak. 
Dedi. 
Zaruri olarak kendisini taadik 

ettim. O tekrar sordu. 
- Hem de bir ıarkh ismi 

sınırım. Meseli bir Çinli? 
- Hayır. 
- Bir Acem? 
- Hayır. 
- O halde bir Arap ismi 

o!malı. 
ister istemez ecnebiliği ve 

şarkhhğı kabul ettikten sonra 
bir Çinli, bir Acem veya Arap 
olmak nedense hoşuma gitmedi. 
Cevap verdim: 

- O da değil Mis... Fakat. 
affedersiniz, ben size ne diye 
hitap edeyim? 

- Oo, mazur görilnüz, unut-
tum; benim ismim Helendir; He· 
len Huvayt. 

- Evet Mis Huvayt, ben bir 
Arap da değilim. 

Genç kız tekrar düıUnceye 
vardı ve birdenbire çok mühim 
bir şey keşfclmit gibi, mavi g6z
Jeri ışıldıyarak: 

- Sakın bir Türk olmıyaaınızl 
Dedi. 

(Devamı var) 

ihtikarı tetkik komiayonUDda 

Vilayette mütetekkil tetkiki ili .. 
tikar komisyonu dün Ticaret oda· 
smda. toplanmış ve mevcut evrakı 
müzakereye başlamıttır. 

Bazı knhve tacirlerine ait evrali 
müddeiumumilikten geri iade e • 
dilmi~ ve bu tacirlerin alıt veri! 
ettikleri bir kısım tüccar hakkın • 
da da malumat iıtenmişti. Dün bu 
mesele hakkında cevap verilmit • 
tir. Cevapta bu kısım tüccar hak• 
kında ne halktan, ne de Ticaret 
müdürlüğü ve komiserlikten bir §i• 
kayet vaki olmadığı bildirilmek· 
tedir. 

Komisyon gelecek celsesinde 
gaz ihtikarı meselesi ile meşgul o· 
lacaktır. 



• 
senesı • • ... 

-

Yeni Fi/imler 
Sür'at, paraşütler ve Opera S;nemasında 

Saatte 300 mil süratle hareket 
ederek Atlantiği on saatte geçen, 
denizden on mil yükselerek ha -
reket eden, saatte 38 milden ba~
lıyarak 138 mile kadar tam em· 
niyet içinde uçan tayyareler, gece 
uçu§larındaki tehlikeleri berta
raf eden paraşütler, bir tayyare
nin evlerdeki bahçelere inmesini 
temjn eden ve Antogirolar, hep 
1932 senesinde vücut buldu. 

Bütün dünyada iktısadi buh· 
ranın hüküm sürmesine, herkesin 
para harcetmek kabiliyetinin a • 
zalmasına rağmen tayyarecilik 
durmadan ilerledi. 

Dünyanın her tarafında her 
kesin tayyareciliğe karşı teveccü
hü, rağbeti, günden güne arttı. 
Eskiler için sürat mikyası atların 
hareketi olduğu halde yeniler icin 
sürat mikyası tayyare oldu. Bu
gün trenlerin, otomobillerin is
tikbali az çok müphem olduğu 
halde tayyarelerin istikbali son 
derece emindir. 

Bunu gösteren misaller pek 
çoktur. Almanların icat ettikte -
ri yeni Heinkel tayyareleri 38 
milden ba§lıyarak 138 mil kadar 
yapmaktadır. Bu ince, zarif ve 
son derece seri tayyareler, oto • 
mobil gibi sahipleri tarafından i
dare edilebilecek haldedir. 

Hauptman Hamm tayyareleri 
İse bamba§ka bir mahiyettedir. 
Yakında bu tayyarelerle Avrupa 
dan Amerikaya on saatte gitmek 
mümkün olacaktır. Çünkü bunla
rın saat başında sürati 300 mil
dir. Bu yeni tayyarelerle iki sene· 
denberi uğratılmaktaydı. Nesi -
min üst t~.bakasına çıkarak ora
dan hareket edecek olan bu tay· 
yare, 880 beygir kuvvetinde bir 
makineyle mücehhezdir ve 30 bin 
kadem yüksekliğinde saatte 310 
mil süratle hareket edecektir. 

Bu tayyarenin pilotu kapalı 
bir kahine içinde oturacak, elbi • 
seleri elektrik cihazlarile ısıtıla • 
cak ve kafi derecede oksijen ta· 
şıyacaktır. Tayyarenin rehberi 
güne§le yıldızlardır. 

Bu mühim ke,if sayesinde her 
gün Amerikaya gitmek imkanı el
de edilecek ve bu seyahatler tam 
bir emniyet içinde yapılacaktır. 

Tayyareciliğe ait diğer bir mü
him mesele de gece uçmak, daha 
doğrusu karanlık ve sis içinde em 
niyetle seyretmektir. Gece uçuş
lan, geceleyin yapılan tren seya
hatleri kadar emin olmadıkça tay
yarecilik diğer münakale vasıtala • 
rına adamakıllı rekabet etmiye ~ 
cektir. 

Fakat tayyarecilik bu muvaf -
fakıyeti de kazanmak üzeredir. 
Geçenlerde İngiltere sivil tayya · 
reciliği müdürü miralay Shelmer· 
dine ile diğer mütehassıslar, tay
yaTelerin geceleyin yere konmala· 
rını kolaylaştıracak yeni bir para· 
§Ütü tecrübe ettiler. Bu pa -
raşütler 50,000 den başhyarak bir 
milyon mum kuvvetinde bir şule 
saçmakta ve bu şule. tayyareden 
atıldıktan sonra havada asılı du
r~rak bir dakikadan bir saate ka
dar yanarak tayyareciye yol gös
termektedir. 

Bu para,ütleri bir tek elle at
mak mümkün olduğu için tayyare 
ci diğer elile makineye hakim ol· 
makta devam ediyor. Şule tayya
reden atıldıktan aonra kırk kadem 

.......................... r; ........................ . 

82 ilerde yanmakta ve du.man çıkar 
maktadır. Çıkan duman tayyare· 
ciye rüzgarların istikameti hak
kında fikir vermiye yardım edi

Morg sokağı cinayeti 
t\1ümessi ller : Bel:ı Lugosı \·e Sidner Fox. 

yor. 

50,000 mum kuvvetindeki §U· 
lenin verdiği ışık 1000 murabba 
yarda genişliğindeki bir sahayı 
aydınlatmakta ve bu sahayı gün
düzden farksız bir hale getirmek
tedir. Bir milyon mum kuvvetin· 
deki şule ise on murabba mil ge
nişliğindeki bir 'sahayı aydınlat

Parlsln aşağı tabakasına men.sup bir ,alarak genç kızm evinin önüne gelir. :::; 
yerde iki erkek pespaye bir kadın için dö - diğl emir üzerine maymun binaya tırın gi• 
vUşmekte ve kadın bu akurane mücadele· ve pencereden genç kızın yatak od&Sm& 
yi l~kaydane seyretmektedir. rer. ~ 
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"Doktor Mirakl isminde &e\.imsiz ve Nişanlısmm ortadan yok olduğunu 
esrarengiz birisi orada durduğu takdirde ren Plyer, hemen taharriyata koyulur .e 
tevkif olunmak ihtimali bulunduğuna kızı doktor Mlrakl'm IA.boratuvarmı ke§fC aıu· 

mıya kafi geliyor. 
Bu çeşit makinelerden onu ha

reket edecek olur da biribirinden 
uzak yerlerde birer şule atacak o· 
lurlarsa yüz murabba mil uzanan 
bir sahayı gündüze çevirmiş olur· 
lar. 

Daha şimdiden ayni usulün sa· 
hilleri muhafaza kazazede gemi~ 
lere yardım etmek, batan gemile
ri çıkarmak, ve diğer deniz işle· 
rinde tatbikı düşünülmektedir. 

Büyük harpte 81 tayyare 
düşürmüş olan Alman 

tayyarecisi yüzbap 

R İ H T H OF EN' 
in harp habrab 

1KAnunusani1933' 
de VAKIT 

Nakleden: 

ta 

fa. 
Bu şuleler sayesinde her tay· '~-------·----• 

yare istediği yere emniyetle kona-
bilmekte ve sisle karşılaşmaktan 
korkmamaktadır. 

Bütün bunlar tayyareciliğin 
pek yakın bir atide ne kadar yük
sek terakkilere namzet olduğunu 
göstermiye kafidir. 

Soba borularının lekesi 
Bazı kimseler soba borularından 

akan kurumlardan üstleri ve ba§· 
ları kirlendiğinden belediyeye ti· 
kayette bulunmuşlardır. Belediye 
buna mani olmak için ıubelere e-
mir vermi§tİr. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hemen hemen kör olan-
. lara mahsus gözlük 

ikna eder ve onu arabasına binmiye mcc· 
bur eder, maymunun kanını kadın kanlle ita 
nştırmaktan ibaret olan marazı tecrübele· 
rini yaptığı lA.boratuvarma götürür. 

Ameliye kızın ölümUne sebep olur. Ce· 
set doktor Mirakl'm "Siyah., isimli uşağı 
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tarafından Sen nehrine atılır. 
. O akşam Plyer, nişanlısı Kamiy ve t:los

tu Pol bir pazar yerinde gezerlerken Or. 
Mirakl'm dev gibi maymunu Erik'i teşhir 

ettiği baraka.ya girerler. 

Hayvan derhal Kamiye karşı büyük bir 
meclubiyet gösterir. Bunu gören sefil dok
tor, kızm üzerinde tecrübeler yapmayı dü
'ı'lnUr. 

Gece arabasına binip maymununu da 

va!!ak olur. 

Doktor, Kamiy'i cani maymun taratındall 
kaçırıldıktan sonra oraya getlrmi§tir. 

Fakat, Mirakl, müthit tecrübeStni yap
mak için maymunu kafesinden çıkarnııY' 
teşebbil8 ettiği vakit, maymun efendlslııl 
öldürür ve Karniyi koltuğunun altına aıı.
rak pencereden bitişik dama atlar. 

Takip edenler o esnada yetişirler ~ 
maymunun, şehir içinde, yükü koltuğunıJJI 
altında olduğu halde damdan dama atıadl· 
ğını görürler. Nihayet maymun öldürüluı' 
\.'e Piyer nişanlısını kollarmm ara.sına al• 
mıya muvaffak olur. 

Bu film, dünyanın en büyük hikAyeci" 
Edgar Poc'nin bir eserinden alınmıştır. 

Bir göz doktorunun bulduğu gözlük 
bu bedbahtlara her şeyi gösteriyor 

f ~ . 93! Çırşarnha ak~ımmdan itibaren ÔperA oıinettıasında gösterilecek nlat 
~lorg Sokağı Cına 'eti filminden bir sahne 

........................................................................................... 

Kısmet bu Fakir çocuklar 
Amerikanın Nevyork ıehrinc?eki j zaif ~lanla.r i~in bir nimet olduğu • 

göz doktoru William F einblom nu soylemıştır. 
gözleri son derece zaif olanları Akademi azalarının anlatıtına 
son derece memnun edecek pek göre bu ihtira insanlığa ve insan 
mühim bir gözlük ihtira etmi§tİr. sıhhatine hizmet eden ihtiraların 

.k .. •• kı T opkapı müessesesi 8-11 lir• 
manı urcu z mukabilinde giydirebiliyor Bir 

milyarder kansı 
Bu yeni gözlük, görmek kabiliyet· en iyilerinden biridir. Son zaman· Bu ela bir maharacaya ken
leri son derece zaiflemi§, kör de- larda bu ihtira derecesinde fayda- dini sevdirdi. Evleniyor 1 
necek hale gelmiş olanların nor- h bir ihtira görülmemişti. (Pençap) taki iılam ülkelerinin 
mal bir surette görmelerini temin Yeni gözlük çift camlı olarak en ileri gelenlerinden birinin pren
etmekte imiş. ihtira olunan göz - kullanılmaktadır. si olan Nevvap Bahowolpur 19 ya 

lük, teskopik adeselerin yeni bir Bir göz dokto.rumuz tında maniköriıt bir ltalyan kızı-
d l'd' eli ? na atık olmuştur. mo e ı ır. buna daı·r ne ·yor 

Londra gazetelerinin verdiği 
Bu yeni gözlük, muhterii tara- Görülüyor ki doktor Viliyam malfunata göre 

fından Şikagodaki Amerika göz yedi senedir çahtıyor ve teleskop Hintli Nevvap ' 
akademisine takdim edilmiş bulu- adeseleri üzerine tetkikatını yürü- Vlasta Lah na -
nuyor. d 1 · t 

Haber verildiğine göre rüyetleri 
yüzde iki derecesine inmiş olanlar 
yani ancak maddelerin hayalini 
görenler hu gözlüğü kullanarak 
gayet tabii surette işlerile, güçleri
le meşgul olabilmektedirler. 

Doktor Williem F einbloom göz 
akademisi içtimamda ihtira ettiği 
gözlüğü takdim ederek yedi sene 
devam eden mesai neticesinde ih
tiramı tekemmül ettirdiğini söyle-

tüyormuş. Eski teleskop a ese erı mındaki genç -
e§yayı büyültüyor, fakat hakiki talyan kızı . pek 
yerinde göstermiyordu. Doktor yakında Hindis • 
Vilyam bu mahzuru kaldırmış ve tana hareket ede· 
bu suretle insaniyet alemine büyük cek ve izdivaç 
bir hizmet yapmağa muvaffak ol- Hindistanda me • 
muş. Dün bu haber üzerine şehri· · ı t s'it olu-

Nev vep Ba• rasım e e 
mizde tanınmıt bir göz doktoru ile havolpur nacaktır. 
konu§tuk, dedi ki: Hintli Nevvap, genç İtalyan hı 

"- Bu hususta kat'i bir müta· zını bir seyahati esnasında gör -
leada bulunmak için mufassal ha- MÜ§ ve onu sevmittir. Sinyorina 
herler beklemek lazımdır. Çünkü b 'k" ·· } Lah o sırada ir manı orcu o a-miıtir. görmemek meselesi çok mühimdir rak çalıııyordu. 

Teleskopik adese esası yeni de- ve b d t b' b t d v ·ı b' 
u er ır se ep en egı ın Hintli Nevap 15.000 mürabba a· gvı'ldı'r. Doktor Feinbloom akademi türlü ha·t 1 kt b t 'le 

0 

a ı an ve se ep en 1 
• raziye maliktir. T ebasmın sayısı huzurunda bunu izah ederek eski ri geliyor. Bu doktorların keşfet-

11 l h · t·~· ı 990.000 dir. esa•e go"re ku anan arın er fı,eyı ıgı göz u··k bu"t·· t k b'l'yetı' 0 

:r un ruye a ı 1 
• Nevvap 1907 de babasının öldü olduğu yerde göremediklerini, az olanlar için müsavi surette te- h h f l k b' 

Topkapı Türk Fukara Perver Bayır MU· 
eııseseslnden: Fakirlere ve babasız yokstıl 

çocuklara elinden gelebilen yardımları yıl• 

lardanberi yapmaktan geri durmayan hayır 
bucağımız bu yıl da kışm tesiratından cı· 
lız ve bakmısız yavruları korumak ve oı:ı· 
!arın hayatlarını elden geldiği kadar hasta
lıklardan kurtarmak için giydirmek arzu • 
sun dadır. 

Bucağımızm geliri bu ifi istenildili dere
cede başarmağa yetecek halde değildir, 
bundan ötürü acıyan duygulanmıza daya • 
narak kucağımıza atılan yavrucukların sa· 
yıaı pek çoktur. 

Bu hal kal'§ıaında yüreklerinde öa bir ın· 
san duygusu t&§ıyan varlıklı karde§leriml• 
zln, babalarmıızm, kızlarımızın, oğullan " 
mızm oefkat ve mürüvveUerine bir dilek ııı.ı• 
nuyoruz. 

Geçen sene de bu yolda olan isteğimı1.e 
özlü ve saygılı olan insanlardan çok yar • 
dımlar gördUk, ve pek çok hayatlar kur " 
t:ırdık. 

Bu yıl da bu istek ve dileğimizi tekrar 
ediyoruz. Bu yoksul çocukları yaşlarına gô· 
re ve üzerlerine de (YERLİ) kumqtaO 
birer palto iHl.vesile 8-11 lira mukabilln·l• 
her şeyi tamam giydirebiliyoruz. 

Her bir yoksul yavru için bir llz baO
duyguslle istediğlmtı bu yardıma oz yil • 
rekten i§Urak etmek bir insanlık borcudur• 
Kadın ve erkek vatandaşlarımızın bu uğUr• 
lu işe l§tirak edeceklerinden ümidimiz pelt 
çoktur. 

Bu yardım yalnız çocuklara değil btçar• 
sefil ve alil ihtiyarlar, kimsesiz dul ve mu· 
lnalz asker ailelerine §amildir. 

Yardımda bulunanların müeBBesemizde ·"· 
çılan (Ak yüz, Yüce öz) defterine adı v• 
sanı yazılacak ve böylece anılacaktır. 

bunları kullananların serbest ser · sir edebiliyor mu, edemiyor mu? ğü sırada enüz üç a ta ı ır ço-
E l Cuktu. Kendisi İngiltere veliahti- D fte dar Ankaraya gicliyot best yürüyemediklerini söylemiş, vve a hunu anlamak lazım gelir. e r 
Ş. d'l'k b k b ne yaverlik etmittir. f d M f B b .. • yeni adesenin bugün amele tara · ım ı ı at a ir şey söylenemez. '================! De ter ar usta a ey uıuP 

fından kullanrlan büyük çerçeve • Yalnız bu sözlerime §unu da ilave hatta Amerikalara gitemelerini kü trenle Ankaraya hareket ede " 
lere konulduğu takdirde eski ku • edeyim; böyle haberler kar91amda mucip oldu. Bunlar sonra perişan cek ve orada bir kaç gün kalaralc 
surlardan kurtulduğunu anlatmış· çok dikkatlı davranmak lazımdır. bir halde döndüler. Bu itibarla İstanbul Maliye işlerine ait bası 
br. Çünkü şimdiye kadar temin edil- böyle ke9ifler kar,ııında intizar et meseleleri• metgul olacaktır. Bil 

Doktorun izahlarını dikkatla miyen bir çok haberler çıktı ki bir mek ve tedavisi kabil olduğuna arada Düyunuumumiye binaıı iti• 
dinliyen akademi azası, bu ihtira. 
lıu••n ı,;; .. "''acak derecede gözleri 

çok haıtalarm evlerini barklarını iyice inanmadan ümide kapılma· nin de mevzuu bahıedilmeıi ihtİ" 
satarak ta Viyanalara, Pariılere, mak lizHDdır. mali vardır. 

d 



Jlie ................................................................. 

Kadın ve nikotin! 
Sıhhi ve bedii 
cigara içmeli 

bir bahis : Kadın, 
mi, içmemeli mi? 

- Kadın, cigara içmeli mi, iç· 
llı\:ıneli mi? 

Erkekle kadının artık hemen 

her aalıada müsavi dereceye gel • 

- Parmakları arasında bir ci
gara tutan kadının görünüşü, hiç 
te hot değildir. Ve herhalde: 

Yılbaşı 
Vesilesile alınacak 

hediyeler için •• 
Y ılbatında nasıl hediyeler al • 

malı?. Bizim eski tabirle (zinet 
ef yası) mı yoksa ite yarıyacak 
şeyler mi?. işte, Avrupa gazetele
rinde son günlerde yer tutan bir 
bahis!. 

Bu gazetelerden birisinde çıkan 
bir yazıda, bakın ne deniliyor: 

"Eskiden hediye alıp vermek in· 

Sayıta 7 

.. •••••••n••••••••••••••••••••••••• .... •••••••••••• 

Benekli tüller! .•. 
lngiliz kadınları, saçlarını ve yüzle

rini böyle tüllerle örtüyorlar .. 

Son haftanın moda hadiselerin· 
den Avrupada en dikkat ve alaka 
uyandıranı, Londrada olmuştur. 

Moda hadiselerinin en çok görül • 

saçlar üzerine şöylece bırakılıve • 
rıyor. 

Bu kafes kafes delikli, yer yer 
benekli tül, kibar kadınların tiyat-Benim sevgilimin ağzı a-UJ gibi 

diyen bir ıair, hiç bir zaman ciga 
ra içen, nikotin kokan bir kadın • 
dan bahsetmemiştir. Bu, muhak • 
kaktır! 

sanı uzun uzadıya düşündürmezdi. "'rai«ii~~ii~f:;2~~~~~~~ 
Çünkü herkes refah içinde idi. La-

eliği bir sırada, böyle bir sual, bel
iti birdenbire tohaf gelir. Erkeğin 
Cİgara içmesi gayet tabii görüldü 
iii halde, kadının cigara içmesi 
llecf1m tereddütle karşılansın, 

bir ıual mevzuu olsun ! 

Belki böyle dütünülür. Fakat, 
huna ra~en, kadının cigara iç· 
llleai, henüz münakaşalara sebep 
olmaktadır. Hem de kadınları ka· 
)it., tart tanımaksızın erkekleten 

Anupada. . . . . Sahayı biraz da -
ha daraltalım: Avusturyada ... 

Kadınların cigara içmesinin, 
sıhhi ve bedii noktalardan böyle 
aleyhinde bulunulduktan sonra, 
bunun kadınlar arasında neden u· 
mileştiği de araştırılıyor. Varılan 
neticeler, şunlar: Çoğu, taklitçi • 
lik tesirile cigaraya ahtır. Bir kıs 

mı, böylelikle zayıflamak isterler. 
Bir kısmı, nikotinin dimağın inki· 
şafında rol oynadığına zahiptirler. 
Diğer bir kısmı, cigararun kasave 
ti, gamı dağıttığını zannederler. 
Nihayet bir kısmı da,cigara içerek 
asri olacakları telakkisini besler • 
ler. 

Bu münakaşada, Rus edibi 
Kont Leo T olstoyun "insanlar, ni· 

kolin, vicdanı uyuşturduğu ve do
layıaile zaafların uyanmasına ve • 
ıile verdiği için, cigara içerler,, 
teklindeki bir sözü de geçiyor. 

Hulasa, bahis, bugün Avusturyada 
çok h'ararelli bir münakaşa mev-

zuudur ! 

zım olan feyleri, kendisi alırdı .•. 
Bu itibarla, hediyeler, daima süs 
kabilinden feyler arasından seçi· 
lirdi. 

Halbuki şimdi? Şimdi, vaziyet 
böyle değil.. işe yarıyacak hediye• 
)erin verilmesi, daha ziyade hoıa 
gidiyor. Hediye verecek olanlar i· 
çin de, hediye verdikleri kimsele .. 
rin ne gibi şeylerin daha ziyade 
işlerine yarayacağını sezmek, baı· 
h batına bir üzüntü teşkil ediyor • 
Bununla beraber, kadınların eskisi 
gibi, süs mahiyetindeki hediyeleri 
tercih ettikleri, esaaaız bir iddia 
sayılamaz. Hiç değilse, gene ço· 
ğu böyle dütünüyorlar !,, 

Bu mülahazaya karşı, memleke
timizin kadınlan acaba ne der -
ler?. Avrupa gazetesinde çıkan 
yazıdaki bu teşhiı doğru mu, yok· 
sa yanlıt mı?. 

Şimdi bütün hararetile devam 
eden bu münakaşa da bedii nok • 

bldan söz söylenildiği kadar, sih
lıi noktadan da muhtelif mülaha · 
Zalar ileri sürürlüyor. 

Bu hususta memleketimiz ka - Okyanosu geçen ka
dınlarının fikri nedir?. Sıhhi nok- dına verilen isim! 
tadan, bedii noktadan?. Cigara 

Bunu hiaai noktadan münaka • 
faya giritenlerin söyledikleri, fU: 

- Nikotin, sihhate zararı do • 
kunan bir feydir. Bilhasaa kadınla
ra çok fena tesir eder. Bir çok kalp 

rahatsızlıklarının sebebi, nikotin .. 
dir. Evvela kalbin atıfını, güçle§ • 
tirir, ıonra daha tehlikeli vaziyet-

ler ortaya çıkarır. Nevrastenide, 
bronşitte, nefes darlığında rol oy • 
nar. Çocuk emziren kadının sütü
nü de adeta zehirler. 

Bu muzir tesirler münakata e • 
dilemiyecek tıbbi hakikatlerdir. 
Bu mülahazaların doğru olduğu • 
nu teıbit için, tütün işçiıi kadınla· 

rın acınacak hallerini göz önünde 
bulundurmak yeter. Bunların si • 

rıirleri müthit surette bozuktur. 

Veremin artmasında da niko • 
tinin çok tesiri vardır. Son zaman
larda Layptaigte neırolunan bir is
tatiıtik, bunu bariz surette göster • 
lllektedir. Tutulan batka bir ista 
tiatik de, cürüm itliyen Alman 
aençleri araıında yüzde doksan 
dokuzunun cigara içenler olduğu 
nu ıneydana çıkarmıştır. 

Doktor, bunları anlattıktan 
•onr,., on yedinci asırda cigara iç 

içmenin sıhhi mahzurları, hemen 
umumiyetle kabul olunmuştur .•• 

Bilhassa merak uyandıran, bedii 

noktadan nasıl telakki olunduğu -
dur. 

Bununla beraber, her iki nokta ı 
dan da, fikirlerini söylemek isti

yenler, mümkün olduğu kadar kı· 

sa yazar ve gönderirlerse, gelecek 
(Kadın) sayıfalarında toplu bir 
halde bunlardan bahsederiz. 

Bu husustaki yazılar gönderilir~ 
ken, zarfın üzerine (Kadın sayıfa 

ıı muharririne) kaydınin ilavesi 
rica olunur. 

Güzel Rus kızı ve ı 
genç mihrace 

Vlaata Lah isminde güzel bir 

Rus kızı, "Viktorya,, vapurunda 

manikür olarak çalıtırken, geçen 
de işi dolayısile yolculardan Ba-
obalpur Mihracesi Mehmet Han

la tanışmıştır. Oksford Darülfü • 

nununda talebe olan genç Mihra 
ce, Ceneveden Bombaya giderken 

tanıştığı kızı çok beğenmiş, ken· 
disine iki kıymetli pırlanta yü • 

zük ve on iki elmas bilezik bedi-
inenin bir çok yerlerde ölüm ceza· 
•ınnı tehdidi altında bulundurul • 
d ye etmİf, nihayet evlenmek tekli· 

Uiunu, halbuki şimdi her mem • 
1 k finde bulunmuştur. e ette tütün yetiştirmenin başlı • 
e.. bir varidat membaı olduğunu Kız, şimdi Triyeatede Mihra· 
lraydediyor. cenin kendisini Hindistana göt:.:r 

Bedii noktadan münakqa eaa· ı mek üzere g~ndereceği adamlan 
il el-. fÖlledirı. beklemektedır .. 

Kadınlar muhtelif sahalarda erkeklerle 
boy 1SlçUştUklerl, ayni derecede muvaffakı
yetler gösterdikleri gibi, tayyarecilik sa'iıa

smda da yük.sek kabiliyetlerini ispat etmi§· 
lerdir. Bir c;ok kıymetu kadın tayyareci, ha
vacılık muhitinde ve bUtUn dUnyada takdir
lerle amhyor. Bunlardan en meşhuru §udur: 

Ameliya Erhar~ telç ~_!tına ol: 

Amellya Erhart 

rak, Okyanusu tayyare ile geçme • 
ğe muvaffak olan ilk kadındır. Ok
yanusu, 16 saatlik bir uçuftan son· 
ra geçmiştir. 

Bu kadın tayyareci için, Miı 
Lindberg diyorlar. Fakat, bu, ne 
onun ayni derecede muvaff akiyet 
elde ~tmesinden dolayıdır, ne de 
erkek meslekdaşile aralarında ai
le birliği olması itibarile. Kendi • 
sine bu ismin verilmesi, yüzünün 
Lindbergin yüzüne çok benzemesi 
noktasındandır. Fakat, yüzleri 
benzemezse bile,Ameliya, bu ismi 
alacak değil mi idi? Madamki mu
vaffakiyetleri biribirininkine et 
oldu. Bunda hiç §Üphe yoktur. 

. .. . .... .. 

.. roya giderken, başlarına örttükle -
ri, bir parçasını da yüzlerine doğ-

ru sarkıttıklan bir tül. •.• Birden· 
bire, o kadar moda olmuştur ki, 

düğü Pariıte bile, yenUikte [on .. şimdi Londra kadınlarının çoğu, 
dranm Pariıi geçtiği mülahazası· tiyatroya bu vaziyette gidiyorlar. 
ne yer veren ve akisler uyandıran Tabii, tiyatroya otomobille giden 
bu moda, peçe modasıdır. kısım için, daha pratik, daha elve-

Fakat, bu, yüzü tamamile örten rişli .•.. Bu suretle, şapkasız baş
kalın veya ince bir peçe değildir. ların üıümeıi endişesi ortadan kal
Hatta, tam manasile bir peçe de kıyor. 
değil. Çünkü, şöylece başa örtülü· Londrada çıkan bu son modet.· 
yor, bir parçası da yüzü biraz ka· nın izleri, henüz lstanhulda göze 
pıyor. Kapıyor, demek te biraz ilitmedi. Esasen, bizim için bir ye
tohaf ya: Örtülen §ey çok ince ve nilik tetkil eder mi? Son zaman -
kafes kafes deliklidir. Yüzü kapa - larda peçeler, aşağı yukarı, zaten 
mıyor, Müphem bir ifade vererek, bu şekli almıftı. 
güzelleıtiriyor. Bundan başka, eskiden düğün· 

Bu... Peçe.... Baş örtiô••i.... lerde koltuk merasimi yapılırken, 

Hem hepsi, hem hiç birisi. Kafes, merdivenlere sıralanan kadınlar 

kafes delikli tül, ayni zamanda saçlarını tıpkı bu tarzda örterlerdi. 
yeryer beneklidir. Siyah, lacivert, Çar§af peçesi, yahut ipekli ve dan· 
kahve rengi, gümüşi, kurşuni renk· telalı mendille filan ..•• 

lerde yapılıyor. Lakin, benekleri Şu halde, Londranın son moda
daha ziyade siyahtır ve sarı, kum· sı, İstanbul için yeni bir şey sayıla· 

ral.. ••• Yahut kestane rengi, siyah 
1 
maz ! 

············································~·····~········································ 

.Aloda ................................................................ 

Lahana " ' yapragı ••• 
Bu kısımdaki karikatür, gene bile, mesele yapılırdı! Yukardal« 

eski zamanın bir modasına aittir. 
Ve sonradan yapılmış değildir: 

Kadınların bu modaya rağbet gös· 

terdikleri zamanda! 

Bu türlü elbiseler, o zaman alay 

mevzuu olurken, "lahana yapra • 

ğı,, diye tarif olunuyordu. Kat kat 

kabarık dantelalar, rüzgarın şid • 

detli bir esişinde büsbütün kaba • 
rıyor,kostüm, göze tıpkı tarlada 

bir lahana gibi görünüyordu. E · • tekler, o zamana göre hayli kısa 

olduğundan, rüzgarın böyle esişi, 
mesela kırda dolaşan bir kadının 

bacaklarını açık bırakıyordu. Ger

çi vücudün bu kııımları, o zaman

karikatürde, bu cihete de ima var• 
dır. Bugünün modası, yukardaki 

resimden herhangi bir noktada 
ilham almış mıdır? Şapkanın bi • 

ki giyinişe göre, zaten eteklik al- çimi ile, gerek şapkanın, gerek el
hnda da hayli kapalı olduğundan, bisenin yapıldığı kumaş, yani ka · 

pek o kadar mesele yok, denilebi- dife, bugü:: de ho~a gitmektedir. 
lir, amma timdiki zamanda .... O Şapka biçiminde az, elbise hiçi• 
zaman, dış etekliğin altına giyi · minde çok dPaiı;;klik vapılmış o • 

len iç etekliğin kenarı görünmesi J larak .••• 
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Muh rrlrl ı Pltlgr:lli Tercilme eden ı fa. 

- 27 - Pariste bo anmak için ma
dam bir çıkmaza girdi! 

Bilsen dostum, aylarca ruhun de· 
rinliklerinden bahsedildiğini duy· 
duktan sonra bir aptalın "Matmn· 
zel refakatinize kabul eder misi • 
niz?,, dediğini duymak insanı ne 
ferrahlattırıyor? 

- Onunla kaç defa bulu§tun? 
- Bilmem belki bir iki defa hu· 

luştuk. hrni Lebl n veya Leru idi. 
Ne işle meşgul olduğunu bile bil
miy"rum. Kader bizi birleıtirecek
miş, birleştirmiş. 

Pol acı bir iıtihza ile tekrar et. 
ti: 

- Kader! Kader! 
- Evet. Siz erkekler buna inan 

mazınnız. H lbuki biz kadınlar 
inanırız. Siz, knderi kendizinizi~ 
Y ptığınıza kaniıiniz. 

- Peki bep&i bu kndar mı? 
Juttn büyUk bir ııofiukkanhlık • 

la cevap verdi: 

- Bir tane daha var. Dostun 
kör h~kim! 

~ol, aig ra11nı tcblnyn koyarak 
sakın ~yağa knlktı. Juttamn yanı· 
na gehncc ellerini cebine toktu, 
yumruklarını uktı. Jutta ona aap· 
aarı bir yUzle bakıyordu. F o.kat 
Pol, masanın üzerinde duran ıe . 
petten bir muz al rak ayıklad r. 
Jutt Polü kızdırm k için non bir 
teıebbüııte bulundu: 

. -:- Şimdi, dedi, skiden olduğu 
gıbı artık beni çırılçıplnk oyup 
bir Cfeğin üstüne tera bindirerek 
~üt~n fehri bu halde dolaıtırtabi • 
lıraın değil mi? 

Pol, sadece cevap verdi: 

- Uzıyan &§ldarı, kronik bazı 
hastalıklar gibi sun'i vasıtalarlo. 
had bir devreye getirerek tedavi 
etmek lazımdır. 

Pol sormuştu: 

- Ne demek iıtiyoraun? 

Pariıte beynelmilel izdivaç im· 
nunlarında mütehaaaıs olanları 

hayrete dütüren bir hidise vuku· 
bulmuştur. Allkadarlar, Tilrk te· 
baaıı olan mösyö ve madam Abo· 
tedir. ikisi de muıevidirlcr ve yir· 

- Buhranı, kıskançlık ile tah • mi be, ıene evvel lstanbulda ha· 
\ hamhanede evlenmişlerdir. rik etmek lazımdır. 

Kıskançlık 1 
Pol dütündü: 

- Sakın bütün itirafatı bir ma· 
ncvradan ibaret olmaıın ı 

Bu dü§ünce onu biraz o.çtı. Fa. 
kat tef errüntın aihhati, itirafları • 

nın soğuk ~eldi, onu te!uar yese 
dü ürdü. 

Pol evden tekrar çıktı. Ve çıkar· 
ken poıta kutusuna bir daha bak· 

tı. Paris ıoknldarında serseri do· 
taşıyordu. Ona Juttadan kim ha· 

ber verebilirdi? Jutta, dostu Sa • 
muel Levi ile de onu aldatmııtı. 
Halbuki, Samuel Levi, bu daldka
da kederlerini anlatabileceği ye • 
a"' ne adamdı. Nncıl olup tn Jutta 
bunu yapmııtı. Pnriıte kimseyi tn· 

nımıyordu. Halbuki bütün Pariı 
onun famini tekrar edip alkışla . 
mıştı. Buna rıığmen, Pol bu daki. 
l:ada gidip konugacak bir tek a • 

dam bulamıyordc. Hiç bir kimseye 
aidemezdi. Hele Leviye aıla ! 

Fa.kat Pol, ayaklarının onu doı· 
tu Levinin evine doğru götürdüiü· 
nü farketti. 

Zevç ve zevce evlenmelerini 
müteakip Franıaya giderek orada 
yerleşmi!ler, daha :mnra ayrılmı· 
ya karar vermi§ler ve bir hahamıı 
müracaat ederek bu arzularını bil· 
dirmeklc iktifa ctmitlerdir. Kcn· 
dilerincc bu mürac:ıat işi hallet· 
miye kafi idi. 

Möıyö Abote bu tekilde kan· 
eını boıadığın kani olduğu için 
yeniden evlenmiş ve yeni karıeı İ· 
le ee;inmiye ba~lamı§tı. 

Madan1 Abote de kendine bnş· 
kn bir hayat yoldaıı bulmu1en dn 
bu c.rkadaılığı meıru bir tekle 
koymak hı~naıunda acele etmcmi9 
ve ancak on sene sonra onunl 
evlenmek iıtemi~tir. 

Fakat madam Abotcnin evlen· 
mek için vukubulan mürac tı Ü· 

zerine kendisine kanunen mndam 
olduğu, onun Franıız kanunlarımı 
aörc boıanmaaı lô.zım geldiği .aöy· 
lenmiş, o da sabık kocn11 aleyhin· 
de talak dava11 açmııtı . 

- O kııd r pcrvero bir ı,a.dın • 8 sın ki, bu ~a belki ho§una gider. - u aşk, dedi, ıenin için, ku· 

Kör, onu ıamimt bir ıurette kar• 
tıladı, tefkatle dinledi. Nihayet 
Pol bitirince: ' 

Talik davası rüyet olunuyor· 
ken möayö Abatenin Franıız lca· 
nunu medenisi ahkamınca b 9ka 
bir kadınla evli olduiu görülmü~ 
ve sabık zevcenin talik dava11 aç· 
mıya hakkı olmadığı o.nlaşılmıt 
olduğundan dava reddedilmi§ vr. 
madam Abote bir ıey yapamıya· 
cak hale eelmiştir. 

p ı rumu§ yaprakları dökerek &ndece 
a tosunu nldı, apka11nı aiyc • 1 1 k k cıın ı o an kıımı, yani z~k&yı bı· 

re. çı tt. Bo:-lin sokaklarında bir k 
h ı· d ı ra an ıonbahar fırtınaları aibi ol· 

ay 1 0 a~tıktan &onrn bir loknn • d M~~amın bu _jıkmnzdan çık • 
ması ıçın ancak Dır çare görülmek 
tedir. 

taya girdi. Yemek ietedi. Gnr&on, u. 
1 k t b Pol, soğuk bir cevap verdi: ? .an anın u ltıomında ycınek ve· 
rılm~:!iğini, r~lnız ick' .,'ld'"' - Mütemadiyen tegbih ve mu· 
söyledi. Pol: • 

1 
ve. ı ıgını kayeıe yapıyorsun. Felaketimin 

O do. onun boıanmış bir kadın 
olduğuna dair hususi bir karnr 
çıkarmaktır. - O h ld · k' derinliğini farketmiyorıun. (\ c ıç ı ectir ! 

Dedi. - Geçer. 
Üç saat oonra p ı 

1 1 
· - Evet. Biliyorum. Bu cinı 11 • T:caret oda11 idare he\: e-

' o , ote e ge diği J 

zam~~, Juan yoktu. Ynlnız oda • hraplar, ba~kaaının pantalonuna tinde bir ıenelik faaliyet 
~ın 1!:1ınde, ond n bir ynee~in ko· döküldüğü zaman iz bırakınıyaca • Ticaret odaları kanununa göre, 

usu <almı~tı. ğına emin olunan kahve lekelerine Ticaret odaları heyetleri her ıene· 
Pol, hayatın::!o. m- <lef I k benzerler. nin ilk gününde yeniden seçilmek· 

n ... 1 1 • a o arn 
g acaı. - Bak, oen de teşbih yapıyor • tedir. 

Bir mendil almak " b' sun. Dün lıtanbul Ticaret odası 932 1 uzarc ır do· 
~~ d~~~ı. Or~da l:üçük bir kutu Bütün bu mükaleme, eıas mese· senesi heyeti «ıon içtimaını akdet· ::r ~d'Bup Jutt<:.r.m cs-:::ırcng;z ku· leye girmek için bir ııirizsihtan İ· mit ve odanın bir senelik faaliyet 
. su 1 1• ol nsh. it;i:.de, Brovnin- baretti. raporunu hazırlamııtır. 

gı~· tas.mal 1, il~, Jutt:nya aon clcfa (Devıır.u var) Geç vakte kadar devam eden 
Z~ ımıış 0 auğu me!lek~e demeti • '="=~~=========== İçtimada yeni tene bütçeıi de ha.· 
nın kurumu~ narç ... lnrı vardı. Tayını·s tel ·hı 

- ,~ _ 04 • 'ZI zırlanmııtır. Ticaret oda11 umumi 

1 

Pİi Parise döner dönmeı kıtlık 
cam a::honeye giderek Juttnyı n· 
rc.dı. 

Orada yo!ctu. 
Ertesi gün tekrar gitti. Sordu 

t d T•• I 
soruş ur u. u..ı:.n:c:1in ondnn habe· 
ri yoktu. 

iki accc:iir, Pol uyunr.ıyo:c:hı. 
Uyku ilt1.çl rı nldı. Korkulu rüyn • 
larla knrı§ık bir uyl:u uyuyabildi. 
Sab hleyin erkc:lden kı:ılktı. So • 
kağa ç:.ktı. F:ıknt birdenbire Jutta· 
dan kendisine bir mektup gdmch 
ihtimalini düşünerek eve döndü. 
Bir şey yoktu. Odanın ortasında 
bavulları duruyordu. Üzerlerinde 
bir çok otellerin markaları yapı .. 
şıktı. Bunlar, ona, ynşadığı mace • 
rayı hatırlatıyordu. Bir tanesinin 
üzerinde (Ehram oteli) markası 

vardı. 
Ehram oteli ! 
Jutta bu otelde iken ona bir gün 

demişti ki: 

ku)dcdiyor falinl.. heyeti çar§amba günü içtima ede-
latanbul 20 (T · ) M rek idare heyetinin raporunu tet • , aymıı - 11ır . 

:ıefiri buaünk" b 1 t 1 kık edecek ve gelecek hafte. için· , • u as ıca gaze e er • 
de kendi·ı· tf ~ . . de 'eçilecck olan yeni idare hey· .. ne a en ıntı ar ve 29 . . . 1• 1 T eşrinievvcld Ank .. d l eh ıçın azım ge en hazırhkbrı ya 
"F e a. a a o an kt es hS.di:; · . k pncı.-. ır. 

esının,, o.pandığını i .. 
fa.de eden beyn t • k' l Çartamba günkü içtimad~ büt· 
d ıır. na ın gayrı va ı o • ı el .. l d'I -· · · · 
Uı:;unn h:ıte:- ?er ;.... r:c e mu~a.cere e i ecegı ıçın ıç· 

m ..• ır. '· k .. k 1 l 5 .... ı::r l:, ... 1 •1 • • ... =.::.aı r.o muna asa ı o aca!iı 
- · ' ' ~ .. c.:::.i.).;vle-1 CV\""l ı L • • 1 k · "' rıc,·=,,·~ ~ .. t c,.1· b .... · · c.e, tar.mm o unma tadır. . ...... I--:t.se .. ı,• . , 1 • .. b .... ~-:!41~"" ~ır 

0 una - • 
u eyanatta bulunmad " ·ıA . . ıgım ı a- Huı ıi 1 t ı· ve ctmı~tır. Fakai: bir .. u vapur arın ece ı 

efir hazretlerinin beyan!~;0~:.:~ 1ktıtat Vekaletinden gelen bir e-
cazctelerde çıkan y• T . mirde lstanbuldaki hususi vapur 

... zı aymıe~ · 1 1 geçmemi~tir. ıcıa&·e erinin sııhioleri oldukları v~-

Umumi b r istatiıtlk 
Gümrük lıtatintik müdüriyeti 

oenenin ilk cünü 1932 ıenesinin 
ithalat ve i~racatını gösteren umu
mi bir istatictik ne~rcdecektir. 

Bu iatatiıtikte bilhas a takaıtan 
onra memleketimizin umumi it • 

halat ve ihracat vaziyetleri gö:;te
rilecel<tir. 

purları Deniz Ticaret müdüriyeti· 
ne tescil ettirmeleri bildirilmi~ti . 

Bu emir üzerine l5tnnbı.:ld::ı.ki 
bütün huı;usi vanur idareleri gemi· 
lerinin ton 'kt. . . mı arım, vazıyctı ya· 
ı:.ı 1 • 1 , 
ıt ' ma ... cıne eri haldunda umumi 
rnnlumatı göııteren birer beyann::ı.· 
m~ vere.rck vapurlarını tescil ettir· 
mıılerdır. 

Vapurlannı tescil ettirmiyen 
pe!c az vapur sahibi kalmıstır . . 

istiyen Kadınlar O 

- 6 - Yazan : Perri Pızani 

Bu da 35 yaşında zengin bir Ame"' 
ikaı kadJn : Koca arıyor 

- Sizi artık yabancı tanımı • ı tim. Zaten iki numaralı talibe 
yorum. Nasıl bir zat olduğunuzu de "Briç Karlton,, te bekliyordu· 
anladım. Terbiyeli olduğunuz 1ıö· ' Mavi tayörlü kadına iki gün aort• 
rülüyor. Sizinle a~ıkça konu~ahi· ra için bir randevu verdim. Ve 
liriz. SözUn doğrusu hoşuma git· böylece atlattım ne yaparaınıı" 
tiniz. Böyle olduktan sonra sizin· Gazetecilikte pek insaf yoktur .. 
le ba§ başa tenha bir adada ya • !i. 11- ~ 
şam3ktan neden hcşlanmıyacağ:· "Briç,, te ziyaret ettiğim 3' 
mı anlamıyorum. Evet, ilk naznı·· ya larında zengin bir Amerikalı 
da Frıın~ııdan ayrılık güç görü • akdın oldu. Beni görür görme• 
nür. Pnris tiyatroları, otomobille d d' k' e ı .ı: 

ri, lokantaları, velhasıl birçok le· _ Şu tenha adanın adamı ıiJ 
rakki eserleri vardır. Manmafih · · · ? B dah ·ıe mısınız. en a sefil biriıı 
dütünülecck oluren insan buradan karşılaşacağımı zannetmiştiırt· 
a.:r~~d~.ğına ~o~ ~a~ ~cmez. Dü · Siz bir centlmene benziyor:;unuı· 
şununuz, adı bır ışçıyım. Ayda an Henüz sizinle beraber gitmiYe 
cak dokuz yüz frank gelirim var- ı karar verdiğimi ıöylemiyoru111• 
dır. Maamafih teklifiniz bldukca bot· 
Şu halde otomobile binemem Ben;m en ziyade hoşuma . gidtil 

olan olsa otomob:llcrin :;:ifoııları • nokt.,,sı ıadık kalmıya mecbur ~ 
nı yemiyc mahkumum. Güzel laco.fiınızdır. Ben Ameriknlı mil· 
loltantaların kapısı ben:m i~in kıı yoner (x) in kızıyım.. Pederiıt' 
palıdır. K\4çük lokantalarda l<ar· bütün Kaliforniya şimendifer hat 
nımı doyururum. Cumartesi ak • larını İnfa etti. Zengin olmaktı· 
§aml rı 6İnemaya aidebiliyorum. ğım kocnlarımm sayesinde değil· 
Fakat haftada bir sinema &eyre· dir. Maamafih dört koca atlat· 
deceğim diye bir hnfta müddetle tım. Dördünden de boşanmaklı • 
ustanın hakaretlerine boyun iğ • ğım heni aldattıkları içindir. Bert 
mekte ne mana var? kocamın benden başka kimıe il~ 

Terakki ~ok güzel §ey. Fak t alakadar olmr:masını isterim. 
benim oturduğum altıncı icattaki Felaket bu noktada.. BUti.İJ1 
odada bir elektrik lambası bile erkekler bir kadınla iktifnyn ra· 
yoktur. Şimdiki cemiyetin teka . zı clamıyorlar. Ben aldatılmaktarı 
mülUnden istifade edenler ancak nefret ederim. Bir kocanın alda?' 
zenginlerdir. Şu halde medent bir mamnıı iıe imkansız. Evvela et 
muhitte yaıayıp yaşamamak ben· kralının oğluna vardım. lçimd~:ı 

ce mü avidir. Hi~ olmnzsa ıizin hiç et kralının oğlu l}İmendifef 
adanız da ev kirnıı dü§ünülmez. kralının kızını alır da aldatır mı? 
Hem oraöa ıiıet>i:ii i\ ta~~l l>afık diye dlişünmüttüm.Halbuki bal•>' 
vardll' deeil mi? Tuvalet kaygu • diye dütünmüıtüm. Halbuki bıal 
su da yok .. Burada arkada!lar .ı· ayı seyahatimizden avdet eder 
rasında mahcup olmamak için etmez bir kadın doktorla korte· 
:üslenmiye mecbur kalıyorum. ye baıladı. Hemen bo9andım. 

lıte ıiz;n ilanınıza cevap ve • İkinci vardığr.m koca metelil<• 
rirken hunları düşündüm. Düşün· aizin biriydi .. O kadar fakirdi iti 
celerimin pc!: boş olmadığını siz içimden: "Bu adam tekrar ıefaı• 
de taoidh cdcr~iniz yn.. lct hııyatmo. düşmemek için 1:-o • 
Bunların hepsi gayet mantıki aöz na ıadık kalır, diye hesap et• 
lerdi. Kadının gösterdiği teha • tim. Meğer vardığım adam fakif 
lükün sebebini tnbii bulmıyıı baş· olduğu kadar cazipmi§. Kömür 
lamı~tım( İlave etti: kralının kızı ona göz koydu. Ne 

- Zaten bu müracaatımın bir yapıp yaparak kandırdı. Herif· 
sebebi dah:ı var? ten ben botandıın. O vardı. OçüP" 

- Hissi bir meıele mi? cü kocam dünyanın en çirkin a • 
- Tn kendini. Beg sencdenhe· damıydı. "Bu sefer artık gönlürf1 

ri cvliyr,m. Kocam elektril:sidir rahat etsin.. Kimse buna tenet• 
fena. bir adam değildir. Fakat zül etmez,, diye düşünürken ıe· 
biraz kabadır. On.un ye~nne al~- ne aldandığımı gördüm. Herifi 
kadar olduğu şey ıpordur. lz:n altı ay sonra oda hizmetçimle yş• 
günlerini ya boks, yahut futbol kaladım. Nihayet dördüncü k~· 
sahalarında geçirir. Ben bokıtil'l camı uzun uzun tetkik ettikteJ1 
maçtan, bisi!ı:!etb yarııtan filan zonra vardım. Kadın gibi bit 
anlamıyorum. Her pazar günü o· ıeydi. Böylesinin birden fa:ı\ıJ 
nun yarı~lnra koştu3unu görünce kadınla münasebette bulunanı•· 
ben de bir doıt tuttum. Çok gü· yacağına emindim. Meğer o dş 
ze) bi& ~ocuktur .. Fal•at zaır.pa· ah)akaızın biri imi~. Baıka türlil 
ra mı zampara.. Yalancı mı ya· şeyleı·e düşkün biriymit. 
bncı .. B :m=ın ı:,:ah;ıiığım müessc· Kadın İngiliz ıiveıi ile bunla~ 
eede çalışır. Bütün arkada,ları • rı ıöyledikten sonra ayağa kalk• 
mı ba~tan çıkardı. Ben de niha • tı. Gitmekliğim icap ediyord'1· 
yet onu savdım. Artık ne halde Maarnafih dedi ki: 
olduğumu anlnrsınız değil mi? - Sizin tenha adada bendets 

- Evet anlıyoru;;n. baık:ı kndın bulunmıyacak delil 
- Şu halde biribirimizle tanı~ m_i? Ancak bu sayede ıadık bit 

tık ve eğer birho.ç hafta ı;onra bi- kocaya sahip olacajım. YarıO 
ribirimizin hoşun~ Bideı·ııek bcı·a· yemeğe geliniz. 
her bu~·ade.n uzaklaşsak diye dii· Ertesi günü diğer bir namzet• 
~ündüm. lHınınızda izcliv:ıçtan le görüc::nck icap ediyordu. Dört 
bah~etmişs'n:~. Her r..e I:adar k<>- hocadan bo~anan Amerikalıyı bif 
camdan do.hn bc~anmnmı~:;am da daha ziy~ret cden:edim. 
tenln bir nd~da yaşadıktan aon· ~ lf. ~ 

ra böyle merasime hacet kalmaz. T cnha adada. bana ref a1'"
1 

Kadının hali hoşumn gidiyor· için müracant edenlerin araıındş 
du. F nkat onunla knybedccck u· 1 bazıbn halbiındc çok hazin te· 
zun zamanım yoktu. Daha onun :;idt r hırakm:~brdır. içlerinde" 
cibi üç yüz altını§ küsur taliple bir ikisi hafı~amda ayrıca yer et· 
kor.uşarak fikirlerini öğrenecel. - miştir. (Devamı \l'Llr) 
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VAKiT 

Siyasi Yo - Yo Deniz kızı 
Eftalya Hanım 

Politikacılar Y o-Y o yu 
sarıp açıyorlarmış ! 

( Birinci sayıfaden devam ) 

- Umum karşısında ne vakit 
söylemi ye başladınız? 

Meşhur Rus muharriri Radeke göre 
devletler ciddi tehlike karşısındadır 

. - 13 yaşımda. Fakat daha zi· 
yade hususi ve aile toplantıların 
da .. Rica ederler ısrar ederler 
ve ben de incecik sesimle okuma 
ya başlardım. T ammadığı.m halk 

lfeoııllı' Rus ıılyn ilerinden "Radek,. son 
~&rındaki A\·nıpa roll ıı~·t i h:ıltkmd:ı ıtll 
~'rl Dl'ljre~ll or : 

Sovyet proleterya11 fen sahasın· 
de. dünya kapitalistine yetişmek ve 
onu geçmek için bütün §İddet ve 
trıuvaffakiyetle mücadele ediyor · 
Şiipheıiz ki Avrupa kültüründen 
~~ çok uzaklaşıyoruz. Filhakika 
ır Sovyet proleteri yoktur ki bu· 

aiin Avrupa matbuatını işgal eden 
'( 0 -Yo'nun ne olduğunu bilsin. 

Yo-Yo oyunu tamamile kapita-
list h' · · · l · t' O d rnu ıtını ı§ga etmış ır. ra a 

~ç~::d:;n:':n~~~;~:ı:.:. ;:ı::: 
larda tiyatrolarda bu oyunla işti
aa.l edilmektedir. Gazetelerde si· 
)'aai ıahıaların Y o-Y o oynarken re
•İınleri, karikatürleri vardır. Ce -
trıiyeti akvam koridoı·larında en 
henarn zatlar Y o-Y o talim etmek
tedirler. Kaı·i lerimiz §Üphesiz ki, 
:'( 0 • Yonun boş bir şey olduğuna 
~raidirler. Evet; fakat bos olmak· 
la beraber derin bir safas~ vardır. 

Yo-Y o kapitalizmin harpten 
•oraraki bir sembolüdür. O a§ağt 
dii!c.r, yukarı çıkar, tekrar ve der
hti düşer ip sarılır, çözülür, niha
)et kopar. 

Bundan bir kaç ay evvel inikat 
tden Lozan konferansında eski 
ıt.lip devletler Amerika alacakla
tında.n vaz geçerse Almanyanın 
~ınirat borcunun mühim bir kıs
~ıraı iptal edeceklerini kararlaş -
tırrnıılardı. Bu suretle ipi Alman· 
)e.nın boğazından alıp Lozan kon · 
feransma sarmışlardı. Cihan kapi· 
te.list matbuatı heyecandan tafı -
)ordu. Lozan konferansı buhrana 
hakim olacak ve zail olan itimadı 
tekrar yerine getirecekti. Şüphesiz 
.\ınerika hükumeti reisicümhur in' 
tihabı neticelenmedikçe alacakla · 
tıra ademi tahsiline ait bir şey söy
liYernezdi. Fakat Mac Donald ve 
lierriot fala bakmış gibi Amerika· 
llın alacaklarını islemiyeccği ze
habında idiler. Nihayet yapılan İn· 
tihabat neticesinde reisicümhur 
de:nokrat Rozvelt oldu. Fakat es
ki reisicümhur Hoover mcvkiini 
ancak Martta Rozvelte terkede -
tektir. lngiltere ve Fransa Ameri· 
kaya müracaat ederek 15 kanunu 
e\'Vel 932 de tediyesi şart kılınmış 
borçların tehirini ve bu hususa ait 
bir müzakere acılmasını teklif et-r . 
~ler. Hoover bu teklife karşı bir 
k~rar verip cevap vermek ıçın 
~0ıvelti davet etti. Rozvelt Avru
l>ayı borçlarından kurt3rarak bu 
tıun yükünü yeniden vergi tarhile 
~iner ikalılara yüklemek istemedi. 

U hususta bütün mes'uliyeti Hoo
\tere bıraktı. 
)' (Tediye etmek veya etmemek 

0 -Y o makarası harbe doğru dö -
lli.iyor). 

k. lngiltere ve Fransanın mali 
Cl U\'vetleri mü§kül bir vaziyette ol· 
l Uiundan yüzlerce milyon dolar
~rı tediye etmek istemiyorlardı. 
Qer · 
~ rıot .Almanyadan para alma • 
'h.. n tedıye ederse sorguya çekilip 
-.ıevk" k ıınden yuvarlanacağından 
Otkuyordu. lngiltere dünya piya-

'-•ınd k" · · k" · k i . a ı ıtımat mev nnı tutma 
Sın d'"' '- ıger borçlarına kar§ı munta-
Q 1tt ~tta bulunmak istiyordu. 
~~llda aciz gösterirse bütün dünya 
'>'••aımdaki itimadı kaybede -

cekti. Vaziyet son derece nazikti. kütleleri karşısında 929 senesin • 
Hoover bu hükumetlere verdiği den itibaren söyledim. llk konse· 
cevapta Amerika hükumetinin rimi de, bir pilak angajemanı ,{o 
borçların tecili hususunda yeni bir layısile Pariste bulunduğum sıra
müzakere açılmasına taraftar ol· da, orada bir salonda verdim. 
duğunu fakat Amerikan malına Bir çok Fransız artistleri ve bu 
Avrupa hükumetleri tarafından arada Komedi Fransezden tanın 
konan yüksek gümrük resmınm mış bazı şahsiyetler vardı. Kon -
kaldırılmasını şart koştu. Ayni za· serin sonunda geldiler, elimi sık
manda harp silahları azaltıldığı tılar ve hararetle tebrik ettiler. 
takdirde borçlu hükiimetlerin bu Orada kendilerine Türk musiki
yükten kurtularak borçlarını ödi • si hakkında bir fikir verdiğim 
yebilmek için mühim bir tasarruf için büyük bir memnuniyet duy· 
yapacaklarını ve Amerikanın u - dum. 
mumi sulhün temini için silahlan· _ Pilak doldurmaya ne vakit 
mak hususunda Avrupa ile rekabet başladınız 
yapmıyacağını ilave etti. _ 928 de. tık angajemanı Pa-

Bunun üzerine Fransız ve in- le ile yapmıştım. 
giliz gazeteleri gene hağırmağa _ Bu hayattan memnunmusu-
batladılar. Çözülen ipi tekrar Al· nuz? 
manyanın boğazına sarmak lazım _ Memnunum. Halk tarafın -
geldiğini beyan ediyorlar~ı. F ~k~t ! dan çok rağbet görüyorum. Bu 
bunu yapmak Y o-Y o artıstlerının itibarla memnuniyetim daima ar 
karı değildi. Çünkü İpi Almanya- t da 

ıyor ... 
nın boğazına sarabilmek mümkün _ En çok beğendiğiniz arka-
gözükmüyordu. Meıhur darbı me- daşlarınızı söyler misiniz? 
sele göre, kimse olmıyan yerd~ _ En cok beğendiğim Münir 
kral hükmüran olamaz. Bunun gi- Beydir. Kendisini fevkalade tak 
bi Almanyada da para olmazsa dir ediyorum. Kadınlardan da 
bir şey yapılamazdı. Neyire (Nerkis H.) H. 1 Nebile 

Vadesinde tediyesi iktıza eden 
borç tecil edilmediği takdirde ln
gilterenin Amerikan ihracatına 

karşı bütün kapılarını kapamak 
mecburiyetinde kalacağını İngiliz 
Başvekili Amerikaya bildirdi. Fa
kat bunun tatbik ciheti pek müş
küldü. Çünkü Amerikan malı u
cuzluk ve cinsinin güzelliği dola
yısile rağbet iÖrüyordu. Buna ma
ni olmak imkansızdı. İngilizler A
merikan malını tercih ediyorlardı. 
Kapitalizm aşağı düşen Yo-Yoyu 
şimdi istediği gibi yukarıya ala -
mıyordu. 

Geçen Şubatta silahları azalt· 
ma konferansı toplandı. Hatipler, 
diplomatlar haftalarca bir sürü söz 
söylediler bir yığın nutuk irat et
tiler. Bütün bunlardan öyle anlaşı
lıyor ki Yo-Yoyu oynıyan cmper 
yalist devletler büyük hatvelerle 
harbe doğru gidiyorlar. Bu gidiş
le ticaretlerin azalması, iflasların 
çoğalması gibi halihazır buhranı -
mn tevlit ettiği hastalıklardan zi
yade büsbütün mahve müncer ola
cak tehlikeler karşısında kalacak
lar. Bu suretle gırtlağına kadar su
ya batmış bulunan davletler ken
dilerini maceraya kaptırmaktan a
lamıyacaklardır. 

Bir diriitme cihazı 
Paris, 26 (A.A.) - Amerikalı 

doktorlardan biri zaafa uğrıyan 
veya duran kalbe yeniden kuvvet 
ve hayat verebilecek surette vücu
da getirdiği cihazın noksanlarını 
tamamlamıştır. 

Bu cihaz kalbin "küçük boşluk,, 
lan arasına sokulan bir iğned:m 
ibarettir. Bu iğne vasıtasile kalbe 
tabii darebanların ahenğine tama· 
mile mümasil bir ahenk ile bir ta
kım elektriki sarsıntılar verilmek
tedir. 

Bu aletin mucidi, ölmü, olduk· 
ları fen nen tebeyyün etmi, olan 
hayvanlar ü:ıerinde tecrübeler 
yapmıf, bu suretle yapılan 2000 
tecrübeden ancak bir tanesi mu -
vaffakıyetsizliğe uğramı!tll'. 

Hanımı beğenirim. 

- Hikmet Riza 
Hanımları? 

ve Sabahat 

- Kendilerini hiç . dinliyeme
dim. Sadece birer iki pilaklarını 
dinledim. Fakat pilaktan kat'i 
bir şey anlaşılmaz tabii. 

- Size deniz kızı niçin diyor
lar? 

Bu sorgu Eftalya Hanımla Sa
di Beyi ve hatta misafirlerini bi
le gülümsemeğe mecbur etti v e 
hemen hepsi bu noktanın bir çok 

kimselerin alakasını celbettiğini, 
bir çok suallere muhatap oldukta 
rını söylediler. Eftalya Hanım 

küçükken Ortaköy taraf mda otu 
rurmuş. O devirde Bogaziçinde 
sık sık mehtap alemleri yapılır -

mış. Eftalya Hanım da arkadaşla 
rile veya ailesile birlikte sandal
la Boğazda gezdiği vakit şarkı 

söyler ve söyledikleri her taraf
ta dehşetli bir alaka uyandırn·-

mış. Bunun için kendisine "de
niz kızı,, lakabını vermişler. 

Sadi Bey Eflalya Hanım sözü-
nü bitirince: 

- İşte dedi, bizim madam ta 
küçüklüğünden beri bu suretle 
deniz kızı olmuş ! .. 

- Kazancınız ıçın muhtelif 
rakkamlar söyliyenler var, mem
nunmusunuz? 

- Evet rivayetler çok.. Maha.
za kazancımdan çok memnu -
num pilaklardan da hem maktu 
bir ücret, hem de satış üzerinden 
hisse alırım. 

- En çok beğendiğiniz beste 
ve şarkı hangileridir.? 

- Ah beyim? Bu sualinize hay 
li güç cevap verilir.. Benim en 
çok beğendiğim eskilerdir, ve 

doğrusunu isterseniz simdikileri 
mecburen okuyorum. Eskilerden 
de en beğendiğim Sultani yegah 
bestedir: 

Yar, misalini ne zeminü zeman 
görmÜ§lÜr .. 

Sonra Hoca Ah.met Efendinin 
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Sadri Etem' e 
Açık Mektup 

Değerli muharrir arkadaşım; nin tam manada kurtuluşu, bir 
17 bu ay tarihli V AKIT'te çıkan bütçe değil, bir iktısadi sia mesele .. 

{inkılap ve Kadro, sağdan ateşler sidir. Osmanlı yarı müstemlekesin• 
altında) başlıklı yazını, hep oku • den ~~vraldığı~ı~ İ0ktısadi sia, 
duk. Bir yan hakem sıfatı ile, karşı menfıdır, aleyhımızedır. Bunun 

t f n "favl larını tespit ediyo • ı böyle olması, Türk inkılapçıları .. 
nın ır suçu egı ır. a at u sı· ara ı ,, 1 b' d v'ld' F k b . 

rumF · k b' d h v d ayı, miapet ve lehimizde kılmak 
a at ıraz a a aşagı a , . • . . . 

1 1 d 
.. l Türk ınkılapçılarının vazıfesıdır .• 

kendi müta ea arını a soy eme · . . . 
1 k k l T .. k' · Bu güç ve çetın vazıfenın başarıl • 

ğe baş ıyara urtu uş ur ıyesı • T"' K 
f k l b·ı · d ·· ması yahut başarılmaması, ur nin sını sız a a ı mesın en şup • . • . 

d
. Ev b .. h · 1 ınkılabının mukadderatım tayın e 

he e ıyorsun. ger u şup em, n- d k . 
1 

K d b h .. k.. l ece tır. 1 kılap ve a ronun azı u um e-
Bunun içindir ki, iktisadi siamı· 

rinden çıkarsa idin, bizleri kendi 
za hem keyfiyet hem de kemmiyet 

hesap ve iddialarımızı yeniden tel 
bakımından bir değişiklik verebil

kik ve muayeneye sevketmiş ola· 
mek, başka memleketlerde old?Jğu 

caktm. Çünkü, Türk inkılabının 
gibi, mütehassısı olan bir devlet 

nazari esaslarını tesbite çalışırken, 
b dairesinin işi olarak alınmaz ve 

muhtemel bir sınıflaşmayı ve u 
ancak bir millet davası şeklinde 

sınıflaşmanın Türk milletine reva 
alınırsa, yürütülebilir. Çünkü, İt· 

göreceği içtimai felaketleri yani 
halinden istihlakine kadar yahut 

bizzat millet varlığının tehlikeye 
istihsalinden istihlakine kadar, 

girmesini gözden, muhakemeden 
her maddenin üzerinde, milletin 

ve iradeden uzak tutmak, bir gaf· 
gerilikten ileriliğe gitmek karan 

let ve bir günah olurdu. 
ve milletin bu uğurda icabeden 

Biz Ağaoğlu değiliz ki, hem ci-
fedakarlık ve ferağatin nazari de .. 

han, hem de Türk tarihini, bir ta-
necck kadar tamam haddine git .. 

kım mücerredat uğruna 1789 a ka· 
dar inkar edelim. 

inkılap ve Kadro'nun vermeğe 

çalıştığı iktısadi ve içtimai telak
kiye, yani "KURTULUŞ DEV -
LETÇtLIGI,, ne göre, sınıf davası
nı yegane halletmek usulü, sınıfla
rı "millet,, dediğimiz tek kategori· 
nin içine almaktır. Sınıflaşmadan 
sakınılmaz. Fakat sınıfı bütün 
benlikçiliğinden soyarak, menfaa· 
tini milletin menfaatında görme -
sine ve bundan çıkarmasına alış • 
tırmak mümkündür. 

Eğer, FERT, hangi sınıfın için· 

de bulunursa bulunsun, oraya sa
dece iş ve teknik bakımından ay· 
rılmış bulunur ve içtimai bağlan -
ma bakımından sadece milletini 

mek uysallığı vardır. Yani, ister .. 
sen, mesele, Rousseaunun meşhur 
(İçtimai mukavele) nazariyesi ile 
de kahili izahtır; millet, milletçe 
bir gerilikten milletçe bir ileriliğe 
varmak için, milletçe bir yürüyii! 
yapıyor. 

Öyle ki, her hangi bir sınıf 
yahut zümre menfaatlerinin 
belirmesi, akdin bozulması, dola• 
yısile de, davanın sakatlanması de 
mektir. 

O halde, iktısadi siamn idaresi. 
ancak devlete ait bir iştir. Eğer 
bunu, bir sınıfa devretmeğe çalı .. 
şır ve Türkiyenin kurtuluşunu 

(karşılıklı ve bizzarur düşman ola· 
rak) bir Türk burjua sınıfı ile bir 
Türk amele sınıfıriın gelişmesine 

ve milletin ileri menfaatlerini tem- tabi kılmak istersek, kendimize 
~il eden devleti tanırsa; yani "ha- şimdiden, hem bir takım müstem• 
zine,, ye bir borç - senedi ile lekeler hem de teknikte bizim ka· 
bağlı bir "mükellef,, vaziyetinden dar geri rakipler tedarik etmeğe 
çıkarak "hazine,, ye karşı hem mecburuz. Aksi takdirde on doku• 
borçlu olabileceğini hem de ondan zuncu asrın filmini, üstelik tersine 
alacak hesabı arıyabileceğini hilen olarak çevirmemize, hem cihanın 
ve buna göre çalışan bir adam o- hem de cihan içindeki Türkiye • 
lursa, Türkiye, davası olan bir nin şeniyetleri , birer birer mani ve 
memleket ve Türk, davası olan bir hu memnuiyeti hadiselerle teyit 
insan olacaktır. etmek için, teker teker kafidir. 

Kurtuluş Devletçiliğinden, bü· Yazık ki, ateş sadece sağ taraf. 
yük istihsal vasıtalarının devl~tin tan geldi. Eğer ateşe sol taraf da 
elinde bulunması hem ileri bir iştirak etmiş olsaydı, mücadele 
Türk tekniği hem de tezatsız bir cephemiz çok daha vazıh olacak
Türk cemiyetini mümkün kılacak- tı. 
tır. Sağkal dostum .. 

Basit bir hakikattır ki, Türkiye- Burhan Asaf 
•..............................................•........................•.•.....••......•• , 
de eserlerini çok severim. kisi haline geldiğinden, dinliyeıı 

- Demek sizde Sadi Bey gibi lerden çoğunun eski , ağır ve sa· 

musikimizin bugünkü halini be- natkarane besteleri beğenmedi • 

ğenmiyorsunuz? ğinden, hafif şeyler istediğinden 
- Evet, bugünkü hali hen dP. bahsettiler? 

beğenmiyorum. Benim kanaatim - Bilakis efendim. Ben halli· 

de böyle .. Bilhassa kadın okuyu- tan çok memnunum, hiç bir şika· 
culardan şikayetçiyim. Erkek 0 • yetim yok. Halk eski eserleri de 
kuyucular saz heyetini doldurur, 
heyete bir azemet, l:ir canlıhk 

verirdi. Kadınlar bu heyete girin 
ce bunlar kalmadı. Bu itibarla, 

kadınların okuyuculuktan mene
dilmesine şiddetle taraftarım. Bu 

İşte en fazla kazananlardan biri
si olduğum halde, tabii diğer ka-

dmlarm da menedilmesi şartile 

böyle bir memnuiyeti derhal ve 

teşekkürle karşılamaya, kabul et· 

meye hazırım. ! 

• 

pek ala beğeniyor ve takdir edi • 

yor. Ben yerine göre bestede oku 

yorum, şarkı da .. Ayni derecede 

rağbet görüyon•..-n. Galiba iş bu • 

nu dinletmede, dinlenebilmede • 
dir !. 

Rasing klup mağlup! 
Paris, 26 (A.A. ) - Hint tale-

belerinden mürekkep Varsoty 

- Bazı arkadaşlarınız 

halktan şikayet eder gibi 

adeta Club ile Racing Club de France a· 

oldu - rasmdaki maçta Varstoy Club ra· 

lar. Muaikimiz meyhane musi- . kibin 1 e karşı 6.saY.I ile yenmi,tir. 
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- Bir pol.ls1n hatıratından -

Bakırköy otobüsünün içinde -
yim. Hava soğuk ve rutubetli. 
Camlar, içerdekilerin nefesleri ile 
boğulandığı için dışarısını görmek 
kabil değil. Bunun için önümde 
duran adamın ne yaptığını seyre
diyorum. 

tahkikata başlamak üzere gide
yim. 

Batmemur bu kadar hararetli 
söyleyişime inanmıt görünerek 
müsaade etti. 

M. Zarahi Zonguldakta 

Bu adam, garip bir adam. Ca -
mm üzerine mütemadiyea bir re· 
sim yapıyor. Dikkatle bakıyorum. 
Bu, bir kadın profili. Adam, pro· 
fili yaptıktan sonra gözleri resim· 
de, bekliyor, buğular, çizgileri 
kaybedince tekrar ayni profili, 
şayanıı hayret bir benzerlikle ya~ 
pıyor ve gene bekliyor. 

Sirkeciden Bakırköyüne kadar, 
bu adamı seyrediyordum. Belki 
yirmi defa ayni profili, ayni asabi 
parmaklarla çizdi. Şekli itibarile 
bu adam, orta halli bir aile baba
sına benziyor. Fakat nasıl oluyor 
da bir ressam, hem de çok kuvvet
li bir ressam maharetile bu profili 
çizebiliyor! 

Derhal Bakırköyüne kottum. 
Fakat .•.•. 

Fakat aradan üç ay geçtiği hal
de, bu garip adamın izini bulmak 
kabil olmamıştı. Esasen, cinayetin 
faili de bulunmadığı için katilin o 
olduğu hakkındaki nakaatim git
tikçe kuv.vetleniyordu. 

Bir gün onu Kadıköy vapurun· 
dan çıkarken gördüm ve derhal 
yanına yaklafarak: 

- Benimle geliniz! 
Dedim. Adam hayretle yüzüme 

haktı. Fakat polis olduğumu öğre· 
nince hiç mukavemet etmeden be
ni takip etti. Kendisini, Valide kı· 
raathanesine götürerek oturttum. 
Bir kahve ısmarladım. Sonra, ce • 
bimde, Mis Garterin, istediğim gi -
bi ve adamın otobüsün camına çiz
diği §ekilde profilden almmı§ res· 

.y. 4 .y. mini çıhararak birdenbire göster • 

M d . · dim ve sordum: ü ırıyete dönünce, batmemur 
derhal beni yanına çağırdı ve: - Bu kadını tanıyor musunuz? 

- Gel, dedi, Beyoğlunda zen • Adam resmi görünce titredi: 

gin bir Amerikalı kadını katlet- - Oh. · • • dedi, tanıyorum. O· 
· l dur! mış er .... 
Hemen bir otomobile atladık. Şaşkınlığının geçmesine mey • 

Yol da, b&J.memur anlattı: dan vermeden hemen sordum: 

-Mis Gorterin, her Amerikalı - Niçin öldürdün? Haydi, ça-
'L! buk söyle. 

gıui garip itiyatları varmış. Mese-
la, morfin kullanır, ve resim yapar· Fakat adam, susuyordu. Ayni 
mış. Ressamlarla da fazla me§gul zamanda bu sual onu şafırtmıyor, 
olurmuf. Sıraservilerdeki aparlı • sadece korkutuyordu. Nihayet: 
manmda, geceli gündüzlü, yerli - Öldürdüm mü? dedi, fakat 
ve ecnebi bir çok ressamlar barı _ onu tanımıyorum bile ..•. Haya . 
nırmış, yer, içer, kalkarlar, resim tımda görmedim bile ..• 
yaparlarmıf. Bu sabah, şoförü, Meseleyi derhal kavramııtım. 
gel:ni§, kapıda bir hayli bekledik· Beni atlatmak istiyordu: 

ten ıonra yukarı çıkmış, aparlı . ' - Sen ba§kalarmı atlat yav • 
man kap11mı açık görerek içeri rum. Beyhude inkarın lüzumu yok. 
girmit ve .cinayeti ketfetmiş. Şim· Ben her şeyi biliyorum. Hem söy· 
di haber verdil~r. le bakalım, bu kadının katledildi-

Aparbmana geldik. Müddeiu _ ği gün, ne diye otobüıim camları
mumiye intizaren iptidai tahkika· na onun profilini çizip duruyor. 
ta batladık. Apartımanın odala - dun? 
rında her fey, sandık ve dolapların 
açıldığını gösteriyordu. Başme -
mur: 

- Sirkat yüzünden .•• 
Dedi. Cesedin olduğu odaya 

geçtik. 

Mis Garter denilen kadın yü . 
zu koyun karyolasında yatıyordu. 
Sol sırtından, kan sızıyordu. Ka • 
til, kürek kemiğinin arasından e• 
min bir bıçak darbeıile kalbi bul. 
muştu. 

Başmemur, cesede yaklaşarak 
omuzundan çevirdi, kadının yüzü
nü gördük. 

Birdenbire titredim. Bu kadın 
'daha o sabah, otobüsle giderken

1 

. , 
garıp adamın camda çizdiği profi-
lin ta kendisi idi. Hayır, aldan -
mama imkan yoktu. Bu kadın, mu
hakkak o profilin sahibi idi. Baş· 
memura: 

- Cinayet, dedim, sirkat yü .. 
zünden değil .••• 

Otuz senedir cinayet masasında 
çalışını§ olan bu ihtiyar kurt, müs 
tehzi bir tebessümle dönerek sor
du: 

-Ya neden? 
- Aşk yüzünden .••• Ve dolap -

- Bu kadın katil mi edildi? 

Adamın hali hakikaten acına
cak kadm·dı. Meçhul bir ku\'vetin 
esiri imiş gibi zangır zangır titri -
yordu: 

- Ev: t . dedi, hakikat~·. o gün 
başladı. !:."ok iyi bat, •ıyorum. O 
gün, birdenbire kar,ımda bir pro
fil göründü. Gözlerimi kapıyor, 
görmemek istiyordum. Fakat pro~ 

fil gene görünüyordu. Duvara ba

kıyordum, profil görünüyordu. Bir 
gazete alıp okumak istiyordum. 
S~tı~lar arasından ayni profil gö· 
runuyordu. Onu bir türlü görme-
mezlik ed · d 'h · . emıyor um, n1 ayet, her 
elıme gere k• u d 

:s n agı a onun resmini 
çizmeğe ba .. ladıın Ö .. d b' 

:s • mrum e ır 

defa o!sun resim yapmamaklığı 
mi a rkagmen fevkalade mutazam o
ara onun p f'I' . . 

d 
ro 1 mı çızebiliyor-

um O ·· d ' gun enberi hastayım. Bir 
çok doktorlara gittim h l' . b' , onun aya-
ını ır türlü silemed1'le N'h h r. 1 ayet 
ocalara bile müracaata razı ola-

rak kendimi okuttum O d b 
çıkb. · a oşuna 

Bu adamı bıraktım ve m"d" . , u ırı-

yete döndüm. Bu garip ve esra . h . . ren~ 
gız alı sez1yor fakat bir türlü ben 
de izah edemiyordum. 

Türk inkılabı fil-
• • • 

mı ıçın 

İnkılap filmi için tetkikatta bu· 
lunmak üzere İzmire giden maruf 
tiyatro ve sinema senaryo muhar· 
riri mütehassısı Mösyö Zarhi ile 
refakatinde bulunan ve kendisini 
gezdiren Maarif Vekaleti umum 
müfettişi ve inkılap filmi komiı -
yonu azasından Reşat Nuri Bey 
lzmirde tetkikatla mefgul olmak
tadırlar. 

İzmirdeki tetkikat daha bir kaç 
gün devam edecektir. Re§at Nuri 
Beyle Mösyö Zarhi bilahare Af· 
yon tren ile Uşak' a, . oradan Af -
yon'a geçerek Dumlupınar, İnönü 
harp meydanlarını ve me,hur Af· 
yon istihkamlarının bulunduğu 
mıntakayı gezeceklerdir. 

Sinagonda Türk-
" çe vaz 

İzmir yahudileri arasında Türk
çenin yayılması için çalışıldığı ya
zılmı~tı. Bu husustaki faaliyet 
günden güne artmaktadır. İzmir 
yahudileri evvelki gün sinagonda 
toplandıkları zaman Türkçe vaz
edilmiş vazda bilhassa yahudi ka
dınları arasında Türkçenin tamimi 
lüzumu öne sürülmüştür. 

Kon yada yeni f ah· 
rikalar kuruluyor 

Milli iktisat ve T aıarruf cemiye 
ti Konya şubesinde bir toplanma 
yapılmıttır. 

Bu içtimada Konyada bir deha· 
ğat fabrikası ile bir ha mızı azot 
fabrikası vücuda getirmeğe karar 
verilmiıtir. 

Kantar ağası zade 
SaUlhattln Bey 

Berlinde Alman asariatika ens 
titüsünün son umumi içtimaında 

İzmir müze müdürü Kantarağası 

oğlu Salahattin Beyin müze işle
rinde ve asarıatika tetkikatmda 
gösterdiği faaliyet ve liyakatini 
takdiren büyük Alman asarıatika 
enstitüsü azalığına intihabına ka • 
rar verilmiş, diplomumın tertibi 
için bu azalığı kabul edip etmediği 
usulen kendisinden sorulmuttur • 

Y eniköyde Linit 
madeni 

Cumaovasının Y eniköy karye • 
sinde Linit madeni aramak için 
lzmir mc:.den müdürlüğüne mura
caat edilmiş ve ruhsat istenmiş • 
tir. 

Orman müdürü Rahmi Beyin 
riyastinde bir heyet madenin bu
lunduğu mahalde tetkikat yapmıt 
tır. Bulunan linit madeninin da
marı bir metre geni!liğinde ve 
zengin görülmüştür. Ruhsat veril· 
miştir. Şimdiye kadar burada böy 
le bir maden bulunduğu meçhul· 
dü. 

Izmirde asri 
hapisane 

far mahsus karı§tırılmış. Sirkat yü
zünden zannedilip iz kaybolsun 
diye .••• 

lzmirde Karantina üzerinde 
Araphasan mevkiinc!eki natamam 
Darülmuallimin binasının (Asri 
hapishane) olarak inta edilmesine 

===========.,,..==- karar verilmiştir. 
• htnnbul t)~Undl tcra Dalre11lnden: Bir Ba binanın (Asri hapishane) 

- Neye istinaden söylüyorsun 
bakalım? 

-Sorma memur Bey ... Elimde 
hiç bir delil yok, fakat bu sabah 
ıahit olduğum ehemmiyetsiz bir 
hadise, bana, aldanmadığımı ıöy· 
Jüyor. Müsaade ederseniz derhal 

borcun temini iBtlfnsı için merhun ve pnra- h 
ye ta vili ve tadil edilerek intası 

ya çevrilmesi mukarrer attın kolye ve l'a-

at ve s:ılr altın ve gU:nllş :mUcevberat Adliye Vekaletince de kabul edil-
2-1-033 pazartesi günU saat on dörtten son- miştir. Fakat henüz buna dair 
rn Sandnl bcdcstnnmdo. birinci açık arttır- Adliye Vekaletinden lzmir müd
ma surctlle saWacaktır. Taliplerin mahal- deiumumiliğine resmi hiç bir ha -
llnde bulunacak memuruna mJlracaatın her gelmemiştir. 
nan olunur. (6031) Yeni hapishane binumm bir ıe-

Millet mektep eri - Ziraat işleri - İJI" 
şaat faaliyeti - Hayat pahalılığı 

Zonguldak hu11011I muhablrlmJzden: 

Bu sene vilayetimizde, millet 
mekteplerine verilen büyük ala -
ka ve ehemmiyetin, mutlaka na
zan dikkati celbedecek kadar şü 
mullü ve büyük olduğunu bildir
mek benim için bir takdir ve vic
dan borcudur. Yazı inkıli.bımızın 
ilk bqladığı yıl yapılan faaliy~t 
seneden seneye sönmüı ve niha
yet geçen sene büsbütün ortadan 
kaybolmuştu. 

Hemen artık tavsadığını san
dığımız millet mektepleri yeni 
valimiz Halit beyin emrile yeni
den faaliyete geçmiştir. Bilhassa 
havzamızdaki maden tirketlerine 
verilen emir hususi ehemmiyeti 
haizdir. Maden ocaklarında çalı
§an on binlerce ameleden okuyup 
yazmak bilmiyenler müessese 
sahipleri tarafından muallimler 
tayin edilerek geceleri işçilerini 

okutmıya baılamışlardır. 

Zirai itler 
Şehrimiz hususi idaresi tara· 

fmdan getirtilen 1600 adet A· 
ma.sya elma fidanı ile 400 kışlık 
armut fidanı, Zonguldak ziratt 
müdüriyetince vilayetimizde mev 
cut kazalar arasında müteıaviyen 
taksim edildi ve Zonguldağa ait 
olanlar arsa ve bahçe sahiplerine 
tevzi edilerek diğerleri de kaza· 
lara gönderildi. 

inşaat faaliyeti 
Zonguldakta son seneler için

de ve bilhaua bu sene bina inşa
atı çoktur. Ortalıkta devam eden 
parasızlığa rağmen bu binaların 
yükıelmesi tetkike fayandır. Ma
amafih yükıelen binaların sahip
lerinin yüzde doksan dokuzunu 
esnaf tetkil ediyor. Memur ve a
mele sınıfları, kendilerini barın· 
dıracak bir kira evine girebilir
lerse, ne mutlu. Filhakika Zon
guldakta kiralık evlere çok ihti
yaç vardır. Buradaki kira bedel· 
leri memurların daima haklı :ıi· 
kayetlerine olacak kadar yüksek
tir. iki odalı alelade bir evi on 
bet liradan afağı kiralamak im· 
kanı yoktur. Bu sene yapılan bi
nP.lar ı.101umiyetle apartıman tar
zında İllfa ediliyor. Ahmet Ali 
Ağnzade Ali bey tarafından İs· 
kelede in9a ettirilmekte olan. dört 
katlı modern ve muazzam bir bi· 
na şimdiye kadar yapılanlarıu en 
mükemmel ve en büyüğünü teş • 
kil edecektir. Belediye tarafından 

nede mi, yoksa bütçede her sene 
ayrı ayrı tahisat kabulü auretile i
ki üç senede mi in§a edileceği he
nüz kararlaştırılmamıttır. Binanın 
bir kaç ıenede inıa edilmesi ihti· 
mali kuvvetli görülmektedir. 

Yeni hapishane için Avrupada
ki bazı asri hapishanelerin planla· 
il getirilmittir. 

Muğladakl hırsızlık 
Geçen hafta Muğla ceza reisi

nin evile diğer üç eve girerek sar
rafın evinden ilci bin liralık mü
cevherat ve para çalan hırsızların 
izi takip edilmekte idi. 

Hırsızların çaldıkları bir dolma 
kalem ile vaka mahallinde bırak· 
tıklan tek bir ceket, zabıtanın 
gayret ve dirayeti sayesinde mü -
hinı bir İp ucu olmut ve nihayet 
sarıklardan biriai Bijada J.akalan
mı§tır. 

müteahhide yaptırılmakta ol-' 
beton iskele inşaatı da ha • 
vaların fena gitmesine rai • 
men aylardanberi geceli gündiit' 
lü devam ediyor. Denizdeki all 
kısımlar bitti. Üst kısımlar üze"' 
rinde faaliyet devam ecHyor. 

Sene başına doğru iskele 
inşaatının hitam bulması ümit t' 
dilmektedir. 

Zonguldakta hayat 
pahalılığı 

Evvelki senelere nispeten, bd 
sene burada gıda maddeleri ii • 
zerinde az çok ucuzluk yok de " 
ğildir. Bu da ancak Ankara kÖP" 
rüsü civarında her cumartesi gii• 
nü kurulan pazardan alıtveriş el" 
mekle kabil olabiliyor. 

Çarşıdaki esnaftan satın alı" 
nan gıda maddeleri ucuz değil• 
dir. Fakat burada yerleşip otır' 
ran halkın kısmı azamı veresiye• 
cilikle esnafa bağlanmıt oldukta• 
nndan peşin parayla pazar yer " 
lerinden mal almıya maddi inı " 
kan bulamıyorlar. 

Pazar yerinde satılan gıd.J 
maddelerinin ucuzluğu şehir aha• 
liıi için oldukça büyük fayda ._e 
farklar husule getiriyorsa da di" 
ğer taraftan köylülerimiz malla" 
rmın fiat dütüklüğü ve nispetsiz• 
liği kartısında çok mütezarrır o " 
luyorlar. Köylü pazara getirdiği 
e§yayr ucuz satıyor, şehirden sa• 
tın aldığını pahalı alıyor. Burad6 
manifatura ve tuhafiye malları 
üzerinde de ~ok yükseklik var " 
dır. 

Meseli Bartrnda makine ma • 
karası beşer kuruştur, ayni mar" 
ka makaraları burada 1 O - 12 5 
kuruştan a§ağı almak imkanı yok 
tur. l,te bu en küçük misaldir· 
lstanbuldan getirilen mal Zoıt" 
guldaktan daha ileriye Bartına 

kadar gittiği halde orada burada· 
kinin yarısından fazla ucuz satı • 
lıyor. 

Mezbaha ve et meselesi 
Geçen sene 70 - 80 kuru~• 

satılan et, bu sene elli kuruşa ka• 
dar dü,tü, fakat cİ\·ar kazaları" 
mızdaki fiatlara nazaran gene 
burada yüzde 50 yükseklik var " 
dır. Bartında, Safranboluda ve 
Devrekte en birinci koyun etiniıı 
okkasının 25 kuruşa olduğunıJ 
söylüyorlar. Buna nazaran Zon • 
guldaktaki fiut çok görülınej 

mi? 
Hususile burada bu sene kasaP 

lara satılan kcyunlar ü; dört lir~ 
arasında muamele gördü. 

Kasapların ötedenberi dilleri" 
ne doladıkları bir itiraz varsa o 
da doğrudan doğruya, belediye " 
nin çok yüksek mezbaha reslJli 
almasıdır. Bilhassa et fiatlarınıS\ 
düştüğü bu yıllarda, evvelce pa" 
halı zamanlarda tarhedilen aza " 
mi mezbaha resmi almasıdır. Bil" 
mi mezbaha resmini hali. muh~" 
faza etmek halkın zararınadır• 
Havayici zaruriyeden bulunad 
bu ve emsali gibi gıdalaf 
üzerinde belediyenin halk le" 
hine hareket etmesi vazif eıinİll 
en büyüğünü teşkil eder. 

Çalı§kan belediye reisimiz Ot• 
Nihat beyhl bu hayati iş'erle, dİ" 
ğerlerine tercihan me§gul olnıaJI" 
nı isteriz. 

llra• Ra111I 
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lzmir iskan müdür
lüğünde ansızın 

bir teftiş 
Evvelki gün lzmir iıki.n müdür· 

lüğünde bir hi.diıe olmuıtur. Mül· 

kiye müfettit heyeti azasından Re· 

fik Bey ansızın iıki.n daireıine gir

ınit, (Temlik ve esaı kayıt odası)· 
nda tetkikatta bulunduktan ıonra 

bütün iskan memurlarını dııarı çı· 
karını,, bütün veıaiki ve defterle· 

ri odada bıraktırarak kapıyı dıta· 
rıdan kilitlemi~ ve mühürlemittir. 

Bu hareketin mülkiye müfettit " 
liğine yapılan bir ihbarla alakadar 

olduğu söylenmektedir. Muhaci • 
rin esa5 kayıt defterleri ile diğer 

defterler tetkik edilmektedir. 

Ertesi gün alakadar memurlar • 

dan bazıları iskandaki işleri başı · 
na gelmemiştir. 

Mülkiye mufettiıleri; bu mesele 
hakkında çok ketum davranmak 
tadırlar. 

Çalınan çuvalların 
muhttkemt--sl 

Asmaalhnda, Ropen Efendinin 
çuval imnlAthanesinden on bir bin 
çuvalın çalınmau muhakemesi· 
ne dün devam edilmiştir. 

Geçen celsede Madam Eleni şa· 
hit sıfatile dinlenilmiş, davacı, 
"bu madam, bana hırsızlığı kim· 
lerin yaptığını bildiğini ıöylemit· 
tir,, dediği halde, madam Eleni, 
"söylemedim, bilmiyorum,, demiş· 
ti. 

Şahitlerden ikisi, dün gelmiıler, 
davacının iddiasını teyit etmitler· 
dir. 

Madam hP.kkmda bildiğini ıak· 
lamaktan müddeiumumilikçe taki· 
bat yapılmak ve tahkikat derin • 
leıtirilmek üzere, muhukeme baş· 
ka gtine bırakılmıştır . 

Seyrüıefer miiteha &Hı 
Seyrüsefer için ihtisas kes· 

b~tmek üzere iki memurun 
Avrupaya gönderileceğini bir ga· 
zete yazmı§trr. 

Beledi} c reis muavini Hamit 
Bey bütçede böyle bir tahsisat ol
ınadığından buna imkan olmadı· 
ğını söylemiştir. 

Diri diri toprak a -
tında kalanlar 

Paris, 26 (A.A.) - Springield 
(lllinois) dan bildiriliyor: 

Moweaque kömür madeni infi· 
lakı dolayıı;ile hüviyetlerinin tes · 
biti hemen hem?!n kabil olmıyan 
12 naa, çıkarılmıtbr. 

Haber beklemekte olan kadın 
ve ço-:uklarm manzarası, çok yü • 
rek paraçlayıcıdır Kuyular:1 n1 çı· 
kan zehirli gazlardan dolayı tah" 
lisiye r.mclesi pek zi)ade müşkila
ta uğramaktadır. Tahfüıiye efradı, 
gaz maskelerini takmağa mecbur 
olmutlardır. 

Mütehassıslar, 200 metre derin 
liğinde kalkmı" olan 54 maden n. • 
hleleıinin kurt~labilmesi için bh
nıucize li.zım olduğu mütaleasın • 
dadırlar. 

bpanyada Tıoçkinin sabık 
kltibi tevkif edildi 

Barcelon, 26 (A.A.) -· Troçki· 
nin sabık katibi komünist muhar· 
rirlerden Andre Minz tevkif edil -
rni§tir. 

Hükumet memurları bir komü· 
niıt hareketinin mevcudiyetinden 
§Üphe ve end!.~e etmekterlirler, 

İstanbul DllrdUncU icra Memurluğundan: 

Tamamın& 12,000 Ura kıymet takdir cdllt-n 
Boğulçlnde Büyükdcrede seneden İspanya 

ve Kirlko halen lokanta ııokaklarmda Mln 

12 vı 2 defa mükerrer 12 yeni 26, 19 numa· 
raıarıa murakk&m alt katları klgir nsueri 

ahaap iç vo dışları yağlı boyalı ve elektrik 

terkos terUb&Uarmı havi iki bap hanenin 
tamamı açıl: arttırmaya vazedilmlıı olup 

28·12·932 tarihinde §artnamesl divanhancyo 

talik edilerek 19 K sani 933 tarihine mtısa.. 

dlf pcr!.Jembe gUnU sa.at 14 ten 17 ye kadar 

lstanbul d!SrdüncU icra daircıa1nde açık art· 
ttrma ile satılacaktır. Arttırma ikincidir. 

Birinci arttrrmıı.smda 2000 1k1 bin Ura.ya 

talip çıkmış olup bu kerre en çok arttıranm 
üıtUndo ).)ırakılacaktır. Arttırmaya 1tUrak 

Jçin yüzde yedi teminat almır müterakim 

\'ergllcr ile belediye resimleri vakıf lcareai 

mll§terlyc aittir 1424 N. ıu icra ve ifiAs ka· 

nununun 119 uncu maddeline tevfikan hak 

Jan tapu stclllerile sabit olmayan ipotekli 

alacaklılar ile diğer all.kadaranm ve irtlfo.k 

hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
!ıı.l.z ve maaarife dair olan iddialarım nan 
ta.rihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 

mUspltelcrl ile bildirmeleri 14.zımdır. Akl!i 

hnldo hakları tapu slclllcrile sabit olmayan 

lar satı:; bedelinin payla§tınlma.s:ndıı.n hariç 

Jtalırlar. Altıkadarların l§bu madde! kan•ı· 

niye ahkAmma c!Sre tovflkl hareket etme· 

lerl n daha fazla malQmat almak lstıyenle 

rın 981·826 dosya numarnsile memuriyeti· 
mize (111lracaıı.tıarr ilAn olunur. 

tstanbul D!lrdllııcU lcra Mt'.murlutundn.n: 

Tamamına (1~3.005) lira kıymet takdir cdi 
len lstanbulda lııt&hmutp8.§nda Hacı köçek 

mahallesinde Çakmakçılar caddesinde eski 

ıı, 13, 25 i!A 2i ve 17 ve 18 ve 5 ve 7 ve 19 

ı.ıa. 22 mükerrer yeni 76, 78, 80, 78-1 numa -

ralarla mOrakltam altında iki mağıızuı o -

lan tam kA.rglr hanm tamamı açık arttır -

maya çıkarılmı~ olup 31 K. evvel 932 tarı -

hinden IUbaren prtnamesl herkese açrktır. 

ı Şubat 933 tarihine mUsadıf çarşamba ~U 

saat 14ten 16y kadar İstanbul 4 cü icra 

daire!lndo satılacaktır. Arttırmaya !~tırak 

için yüzde yedi buçuk teminat akçe•I alınır. 

Müterakim vergi, belediye, vakıf icareııl 

müşteriye aittir, arttırma bedeli muhıunmln 

kıymetinin yüzde yetml§ beşini bulduğu tak 
dlrde .ihalesi yapılacaktır. Akııl halde en 
son arttıranrn taahhUdU baki kalmak üze

re e.rttı~m on bcg sUn daha tem<tlt 

edilerek 16 §Ub&t 933 tarthJne mUsadlt pcr 

§Cclbe gQnü aynl 'saatte en çok arttıran& 
ihale cdllocckUr. 200:5 numaralı icra ve i!· 

ıııs kanununun 126 ıncı macldeılne tev • 

!ikan ipotek sahibi alacaklılarla diler all· 

kadaranın ve irtifak hakkı sahtplerlnln 
diıhl gayri menkul Uı:crtndokl haklannı ve 
hususile faiz ve muarilc dıı.lr olan lddlala· 

rmı evrakı mUsbltclerllc ylrml ıun fçlndo 
icra dalrcatne bildirmeleri ll%lmdır. Akııl 

halde haklan tapu ıdclllerlle aablt olmıyan· 

ltır ııatıı bcdcllnUı paylaşmaııından hariç ka

lırlar. İ§bU maddci kanuniye ahklmına g!S· 

ro harekat etmeleri ve daha fazla ma!Qm11t 

nlmak iıtlycnlerln 932·1388 doııya numara· 

ıdle memurlyeUmize müracaatları ilfln olu· 
nur. 

ı~tanbııl İklıırl lcrıı mcmıırlnğundan: 

Tamamma (Bin beş yüz) lira kıymet takdir 

cdılen Mlrahor llyas B. m:ıhallesinln Kuyu· 

VAKiT 

KUW 
BAK TER IYOLOG 
• 

Dr. Ihsan Sami 
BAKTERiYOLOJi LAllORATU\'ARI 

Umum kan tnhlilt\tı. Frengi nokt:ıi 
nezanndan (Wasserman ve 1\ıhn ten· 
müllcri) Kan küreyvatı sayılması, ti· 
fo \'e ısıtma hnstalıkları teşhisi. idrar, 

balgam, cerahat, kazurat ve su tahlildtı 
ültrı mlkroskopi, hususi aşılar lstihzaı ı 
Kanda üre, şeker. Klorür. kail esterin mik 
tarlarının tayinL Olvanyolun 'da Sultan 
:\Iahmut türbesi .No ı 89Telefon.2098 I 

1 ZAYILER 1 
• Adapazar Türk Ticaret Bankası İalan· 

bul şubesine H-1·931 tarihinde bir sene vl!.· 
de ile tevdi eyledlğlm beş yüz lirayı muh
tevi 1665 N. lu vadeli tevdiat makbuzunu 
zayi oyledlın. Yenisini çıkaracllğımdan es· 
klıılnln hUkmU yoktur. Nerime (60213) 

• 237' numarolu bisiklet tabelAsı zo.yi ol-
muştur hükmü yoktur. Ahmet (603!l) 

• Tekaüt maagı mühürUmU za;>1 ettim. 
Bir diğerini hAk ettirdim. Eski mUhürümUn 
hükmü olmadığı gibi bu mUhtlr ile kimseye 
borcum olmadığr iltın olunur. (603S) 
Kasımpaşa nalıncı yolrn11u Camcı çıkmazı 

ıı No. da birinci müll\zrm Mütekait: Cemil 

1 tnnbul B ind t er" l'llcmurlutundıın: 
Mahcuz iki adet sccco. ile bir adet o.ıtın :ı:il 

zük ve bir çift küp' açık arttırma ile 
2·1·933 tarihine mUsndlf puartcıı günü ıa
at 13,30 dan itibaren kapalı çarşıda Sandal 
bedcstanında mUccvhernt ve Halı kısmın
da ııatılncağtndan mUşterllcrin satış gUn ve 
aaa.tlndc Sandal bedestanına müra.cnat et • 
meler! llln olunur. (602:1) 

lu sokakta atik 9, 11 cedit 22, 2' numar&lar 
la murnkkam bir bap binanın tamamı açık 
arttırmaya konulmuş olup şartnamenin 

2·1·933 tarihinden itibaren dairemizde her· 

kes tarafından g6rUlebllcceği gibi 1·2-{133 

tarihine mUsadif çarşamba günU ıaat H 

ten 16 yıı. kadar dairemizde açık arttırma 

ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen 

kıymetin yüZde yctmla beıılnl bulmadığı 

takdirde en son arttrranın taahhUdU baki 

kalmak üzere 16-2·933 tarihine mUsadif per 

ıembe ı;UnU ııaıı.t H ten ı 1 ye kadar dıı.lre· 

mizde yapılacak olan arttırrnaamda mez • 

k{lr gayri menkul en çok artlıranın üstün· 

de bırakılacağtndan tnllplerln muhammin 

kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbeUnde 

pey akçesini veya mllll bir bankanın temi • 

nat mektubunu hl!.rnll bulunmaları llzım • 

dır. MUterakım vergiler ile vakıf lcarosı 

vo belediyeye ait tenvirat ve tan7Jfat .·e

suınlan mUoteriye aittir. 2004 N. lu icra lf 

lfls kanununun 126 inci maddesinin dördün 

cU fıkraama tevfikan bu gayri menkul üze 

rlnde ipotekli alacaklılar ile diğer al&.kadıır 
lamı ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklll 

nnı ve lıusuıile faiz ve mnaarlfc dair olan 
iddialarını lltın tarihinden itibaren yirmi 

gün içinde evrakı mUııbltelerile birlikte da· İstanbul Altıncı tcra l\lcmurlufund:ın: 
!reye bildirmeleri, aksi halde hakları tapu Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer blr 
si üi -Uc ıııı.btt olmıyanlnr eatış bcdcıllnln !sp:ı.rtn halısı iki kanap", bir koltuk ve bir 
pıı.ytaıımn!nndltl hariç; knlnc:ı.kları cihetle gardrop 81·12·932 tarihine müsadlf cunuır
alO.kadarlarınm lgbu maddenin mczı,ur fık- teııl gUnU saat 9,80 dan 10,80 a kadar Is· 

tanbulda Cinci meyde.nı Şahsuvar Bey mu· 
raaına göre hareket etmeleri ve da.ha ta.t.ta hailesi gün görmez sokak 2i N. ıu hanede 
malümnt almak istıyenlcrin 93!?·1:194 N. ıu blrlnd açık arttınnn ne ı;atılacağmdan tıı
dosya numanuılle memuriyetimlı:e mUracaat !iplerin mnluıllindc memura mı.lracaall!ın 
ları 111\n olunur. • !Um olunur. (60:ll3) 

Sıyıfa 11 

• 

tanbul Belediyesi llAnları 1 
Üsküdar Belediye Ş. MUdlirlüğünden: Üskndar belediyesi 

anbarındaki hurda kur unlardan 1200 okkası pazar!ıkla satıla• 
caktır. Tal'plerio pazarlığa iştirak etmek üzere 31 Kiououevvel 
932 Cumartesi ~ünü saat 14 te Encümene gelmeleri. 16836) 

Deniz Levazım Satınatma 
Komisyonundan: 

20 Ton makine yağı: Açık münakasas1: 18/Kinunuuni/933 
çarşamba gUnU saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 20 ton makine 
yağının açık münakasuı hizasındaki gün ve saatte yapılacağın• 
dan şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip 
olacakların da münakasa gUn ve saatinde muvakkat teminat 
makbuzları ile birlikte Kasımpaşada Deniz Levatım aatınalma 
komisyonuna mUracı.:atları. "6828,. 

Aaketl Fabrikalar il nlar1 1 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlUğünden : 

30 Ton elektrolit bakır 

1 - Yukardaki malıeme pa
zarlık suret ile 2· 1·933 tarihinde 
saat on dörtte ihalesi yapılacak· 
lır. 

2 - Bu malzeme takas ve 
kontenjana tabi olmıyarak mem· 
lekete ithal edilebilecektir. 

3 - Bedeli malın kal 'i tesli· 
mini müteakip hiç bir merasime 
tabi olmadan derhal banka v,1· 

sıtasilc tediye t!ttirilecektir. 

Taliplerin bu husuııtaki şart
nam~yi görmek üzere Ankorada 
Askeri ft rikalar sahnalma ko
misyonuua mUracaatları. \6825) 

İstanbul Birinci lfllı :Uemurlujundan: 
SUleymanlyedc oturmakta ve evvelco Mey
vahoşta 10 X. lu dUkklnda kabzımallıkla 

me,gul bulu.'lmakta olan :Mustafa çavu§ a
lQs etmlıı 'e ınt.sı 25·12·932 tarihinde açılıp 
tas!iycnln nc!I ŞC'ltl.ldc yapılmasına karar Vd

rllmlı olduğundan: 1 - Müflisten a • 
lacağı olanlar.n \'C istihkak lddl:ısında bu
lunanlarm al caklnrmı \'C lsllhkak1annı 

il!uıd:ın bir ay lçlnd 1 el ifl&s dairesine ge 
ıerck kaydctUrmclerl '° dcllllerln1 (ıcnet \e 
defter hUICls:ılnn \' s:ıJre) ruııl veya mu -
s:ıddak surette.ini tevdi eylemeleri, 2 - Hl· 
!o.tına hareket cezai mcs'ullyeU mUstel%1m 
olmak üzere mutılsiı1 borçlumnnm ayni 
müddet içinde kendilerini ve borçlarını :>il· 

dlrmclcrl. :ı !dür.isin mallarını her ne cı· 
fatln olursa olsun c'lerlnde bulunduranların 
o m:ıllar üzcrlndol'i hakları mahfuz kalmak 
ıııı.rtilc bunları ayni müddet içinde daire em· 
rlne tev<il etmeleri vo etmezlerse makbul 
m:ız t' :i bul ın:n dıkçn cczııl mcsul!yete 
u r:ıva ·akları ve nıçh:ın haklannd:ın mah
ruı l lrn.ln":t',tlnrı. 4 !'i· l-933 tnrihine mü
e..-ıdlf P rı;cmbc günü saat 18 te aln.caklıların 
ilk içtlmaa gelmolcrt \'c müflis lle müııterek 
borçlu olanlar ve ketillerinln \'e borcunu t.
k tul den sa!r kimselerin toplanmada 
bulunnı haklan olduğu ll!'ın olunur. 

(6037) 



Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz•••••• HA 
Ismarlama elbiseler 20 ~~~r:rn 

.tiazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 

••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı ••••ı 

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Askeri Lise ve Orta Mekteplerde" aşağıda gösterilen derslerin 
muallimlikleri açıktır. Verilecek ücretler hizalarmda yazllmıttır. 
Tedrisiçin Resmi şa labiyeti haiz olan ve başka yerlerde allka· 
ları olmıyan muallimlerden arzu edenlerin 10 gün zarfında istida 
ve fotoğrafım musaddak fişlerile Ankara'da Aıkeri Liseler Mü· 
fettitliğine müracaat. (1059) (6706) 

Mektebin ismi Muallimliğin nevi 

Kuleli lisesi Fizik muallımliği 
Bursa 
Bursa " ,, 

Bursa 
Konya As. O. Mp. 
Erzincan 

Kimya 
" Tabiat 
" lngilizce ,, 

Almanca 
" 

Türkçe 
" 

il .. 
Erzincan 

" .. 

Ücreti: 

Ücreti 

" ,, 
" 
" 
" 
" 

98 
108 
108 
108 
108 
108 
108 

'l opçubaşı Aliağa Vakfı MütevelH 
Kayınakamlığından : 

Galatada Şahkulu mahallesinde ı stiklil caddesinde 426 - 2 
No. Jı gramofoncu dükkanı 24 - Kanunuevvel - 932 tarihinden 
24 · Kanunusani - 93::S tarıhine kadar mlidcletle bir ay zarfında 
pazarlık suretile kiraya verilece inden ta\ıp olanlar lstanbul 
Evkaf Müdiriyetinde Mülhak vakıflar kalemine müracaatları ilin 
o!uuur. (6829) 

•• 

Gözlere latif, mukaveb. _ _.t. 

bir sihir ve cazibe bahşeder. 
K ·rpikleri uzahr. Nebatattan 
müstahzar olup gözlere revnaki· 
yet bahşeder ve gözlere faidei 
azimesi vardır. HASAN SÜR
MESıLE süslenen göııerin siı1ir 

ve füsununa dayanılmaz. Bu sihir 
ve çıldırtıcı gözler Hasan sür· 
mesine medyu 'ldur. 

Paketler 
• 

bulabilirsiriız. 
Cepte ta~ınıak ıçın hem dana 

kolay, hem daha temızdir. 
Su yeni ambalaı sızi kıymeti ot· 

mayan ba~ka mamulat almaktan 
korur. 

'20 ve '2 taoıetıık amoaıaııar ıçınde 
her verde buıunur 

Ist. Mr. Kuma ne' anlığı Satmalma kom. ilanları 

Bc~oğlu Birinci Sulh Hul.uk IUklmllğln 
den: İstanbul be!ecllyeslnln Beyoğluntla 

tum tum mahallesinde Polonya sokağında 

5-7 No. da sakin Nektar H. aleyhine ikame 
eylecllğim yer bedelinden alacıığı olan tah
sil davası Uzerine mUddea aleyhe gönderi -
len davetiye zahrma elyevm ikametgı1?u 

meçhul olduğu verilen me§ruhattan anlaşıl

mış ve blttaıep ilbcn tebllğat icrasına ka· 
rar verllerek emri muhakeme 25·1·933 gU-
nU saat ıo a talik kılmınış olduğundan m<'z Hava bırıiklerıoın l • 1 • 933 tarınınde ıhaie edılecek oıao rasat 
k\ir gün ve saatte bizzat hazrr bulunmadıl:'ı mal:ıemeıi 4. t. 931 çarıamba günline talik edilmiştir. istekli-
veya vekil göndermediği takdirde gıyaben lerin Ankara Hava satınalma komisyonuna müracaatları . 

.. -----------• .. il muhakeme devam edeceği tebliğ' makamına 382) (6787ı kaim olmak üzere llAn olunur. (6035) C Doktorlar s Ey Hl SE (<' A 1 N ,lllllll!l~ mınmnmııınmınmıııııınını•Hımmıınınııımıınıııanmınıııım11R--~~--~•mooınlillllllnmlmlllllll 
·----...-·--- ·-l\1-crkc-zi id-ares-ır.a-lata-köp-rüı-aşı 8-262-113 u bara, bu .. tu .. n bı·r ı·stı.kbal'dı·r •- Su e A, Sirkeci Mühürdar zadP Ftan 22640 

Doktor Operatör İzmir - Pire - iakenderlye 
Ahmet Asım Postası 

Doğ'\mı ve kadm hastalıkları mütcJıassısı 
Muayene: 10 - 12 Ortaköll. Şita yurdu 
ıs-ıs Beyoğlu, lstlklAJ caddesi No. 193 

(Opera 81neması kar§I81) 
Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 
A. Horhoruni 

Bey<Jtlu mektep sokağındaki muayene· 
haneslııJ tamamen kapam§tır. EminönUn
de Va.ide kıraathanesi yanındaki mua
yenehanesinde hastalarını sabahtan ak· 
şama kadar bizzat tedavi eder. Telefon: 

24131 

Doktor 
Cavat N. Zekai 

Sinir mUtehassısı 
Cuılıa ve pazardan maada günlerde saat 
& ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muayenehanesini BnbıQ.11 karııısında An
kara caddcaf No. f7. ye tevstan naklet

miştir. Telefon muayene: 23469. 
lkamctgAh: 607 40 

Doktor 
Emin ŞUkrU 
Dahili baataııkıa.r aıtıtehauıııı 

lst.anbut Sultanmıuıaıut tUrbeaı. Babı· 
A.U caddesi, No. 10. Teıeton aıuayeneba 

ne: 22622 - relefon e•: <l.3125 
"'Her gün öğleden sonra saat H-ıs 

Urolofl- Operatör doktor 
Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve ldrar yolu 

hnatalıktan mUtehasaısı 

Muayenehane: TUrtıe. Mahmu<:llye caıı 
desi No. 10. Telefon 22622 

Oolctor 
Kaplkyan 

(izmir) 27 birinci ki 
nun sah 11 de. 

Trabzon Postası 

(Cumhuriyet) 18 
bi-

rinci klnun çarıamba 18 de 
Ga ata rıhtımından. 

İzmir - Mersin Po•ta•ı 

(Çanakkale) 28 
bi· 

r inci klnun çar§amba 10 da 
idare rıhtımından kalkarlar. 

(6819) 

Muhasebe şubesinde (60) 
.lira licreti maktualı münhal 
bir memuriyet vardır. talip 
olanların şeraiti kayıt ve ka· 
bulu anlamak üzere mezkur 
şube MUdür Muavinliğine 
müracaatları. <67731 

·ı······ .... ·········-············ .. ······-·-·······-·· ................................. ·-··········-········-- ~ 

!~·! S111MHlli 
• KARADENiZ POST ASI i! İl 

ERZURUM~~ 
ı1 vapuru p b H 
ı .29 Ki.evvel erşem e H 

iktisat Tasarruf ve 
nazariyat yalnız 

ile değil ••• 

•.. 13ir kumbara alarak 
para biriktirmekle 
ö{lrenilir... , 

· l 1 ürkiye lş Bankası 1 
Muaycnch:ı.ncsi: Sirkeci Muradiye cadde· 

at No. 26 Tel. • 21077 lstanbul ~! günü •kıamı Sirkeci'den hare- H ......... ------------•' ıı :: Operatör - Urolog doktor kelle ( Zonguldak, inebolu, !i ~~nımıınıı~~ı~~nınııııı~~ııımımımımn•ını~ıı•ı•1'qı111~mıı11~11mııııw•ııım~mnı 
Mehmet Alt Ayancık, Samsun, Ordu, Gi- il 

T :· idrar ;, ollıırı ha.oıt>ttıı•ıan mütt>haı.ı.ııo resun, ra bzon, Sur mene ve :! 
Eminönü (Sabık Karakaş) banma R· \ •• 

ıze 1 ye azimet •e a 0 det :: nakletml§tlr. Cumadan mruıda her gün "' "' •• 
hastalarını kabul ve tedavi eder edecektir. iİ 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dahlll hastalıklar mütehassısı 
. dft.anyolu No. 118 Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor 
Süleyman ŞUkrU 

Birinci sınıf mütehassıs 
Babıali (Ankara Caddesi Numara 60) 

oı, doktoru 
Zeki Halit 

Muayenehanesi: Kadıköy Altıyol ağ%! 

oı, tabibi 

Zeki Nuri 
Her ctın basta kabul edilir. Her nevi diş 
rabatmzlığı tedavi olunur. Muayenehane: 

:ı 

Ü Fazla tafsillt ıçin Sirkeci $! 
.
1 

Yelkenci Hanındaki acentalı- n 
1. ğına müracaat. Tel: 21515 !i 
:::::::n111:::ım:21::::::::::ı:n······::•:ıı .. :•ı ! . •••••• •• • •• :2::::: 

Bı.•yojtlu Uçun~U Sulh Hukuk HAklmlltln 
den: İstanbul beledlyeıinln Galatada Mah
mudiye caddesinde bakkal Ömer Er. hane. 
Binde mukim Saim Et. aleyhine ikame cyl.a 
dlği elbise ve levazım bedelinden 31 ura ıı

lacak davasından dolayı mUddeaaleyh namı 
na göndertlen davetiye zeyrindeki me§ru
hata nazaran mumalleyhin mahalli mez . 
kurdan çıkarak elyevm lkametgAhr meçhul 
bulunduğu bildirilmesine binaen 20 gün ia· 
sıla ile lllnen tebliğ'at icrasına karar veril
diğinden yevmi muhakeme olan 25-1·933 
pazartesi günü l!aat 10 da bizzat muhalte· 
meye gelmediği ve tar:ı!ından bir vekil gön 
dermedlğl takdirde gıyabında muameleye 

3UncU Kolordu Setınehne 
Komisyonu lllnlara 

Yerıı fab:ikalar mamu.ihndan 
ıso,ooo , metre boı renkte ka 
putl_uk kumaş kapalı zarfıa mü
nakasaya konmuttur. ihalesi 7. 1· 
933 tarıhine müsadif Cumartesi 
günü saat on üç buçukta yapıla· 
caktır. Taliplerin şartname ve 
nlimuneıini görmek üzere her 
gün Ankara'da M. M. V. Satın 
alma komisyonuna muracaatları 
ve münakasaya jştirik edecek· 
lerın o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarının 
makbuz mukabilande mezkur 
komisyon riyasetine vermeleri. 

(}055) (6569 

UskUdar Ahcıbqı .Mektep sokak No. 50 devam olunacağı tebliğ makamına kaim ol- SAHtBl: MEHMET ASIM 
mak üzere ilAn olunur. (6033) 1 Umumi Neşriyat MüdUrO: rlKRET A.011 

istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden : 

1 - Muhafaza telsizleri için müsabaka ile üç makiniıt alına· 
caktır. 

2 - Maa9, ilcret olarak 108 liradır. Çalıtılacak Y• Urfa 
mıntakasıdır. 

3 - istekliler h~viyet ve ihtisas gösteren vesikaJarile birlikte 
lstanbul Muhafaza Başmlidürlüğüne çabuk gelmeleri. 
16756) 

Tüf kiye Ziraat Bankası 
Taıınmak do'ay111Yla 29 Kanunu evvel Perıembe ,Oall 
kapah bu'unaeaiJnı ve 31 klnunuenel cumartesi gll
nünden itıbaren yeni binasında faaliyete ba,lıyacağuu 
muhter~•,. mO.-.terilerıne ılin eder. 


