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HL • yaklllcla A•dohmaa ce
nap ve pılı laavaliainde bir tet· 
kik 1e1abatiDe çakmalan ihtima· 
liaclea balllediliyor. 
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aan'ata yeni bir eda, yeni bir 1 os ( 
ruh verecek ••ler batelemiı, l . l 
bir tarafta• da muaikiıinu ve i Ev L. ~·Tt = 
san'atkir çocuklar yetiftiımit. \ D ~ : ~ 

Bu yüzden şoförlerden çıkacak~ 
200 bin liraya yakın · 

. 
Bug•nldl ll•••r 1111 .... ,.. 111r take1 oto1ROlllR . 

T.JW etomol>Hlerinin api ren 1ADlll kurumqr. için otoniobilin 
ıe hoyanm 1kıl malan bak· •n on iki süa aıarajda blımuı 
lliDcla verilett lliühlet MBe itqın- ~ 'ıaıcıı _,,,,atla) 
da M1az tııedir. Ba müaclet zar • 
flnda boJanmamıf atomd:llar iı 
Jemekıt• meaedileceldir. Bu iti· 
laarla biitüıı otomobilciler ve '° · 
förler derin bir endite ve telifa 
diipıütler ve iktıaatli vasiyette • 
~l•I•• .tev .. ettiii bu 11· 

u mecl.uri1etin bldmJ • 
.... için. Wtclbtsıe * ,..._~ 
'MltJiec•M ... i tıW*. 0tıaımaMlcı 
~ ... , ... dlmadıklanla, 

..+tedir oı..lar bile boya para· 
11 olarak aarfedecelderi paranın 
memleket haricine çıkacatnu id· 
dia ettiklerinden dün bu mevzu 
merinde esaslı tetkikata ıirittik. 
Vardıiımız netice ıudur: Elyewn 
tabide çalıtan otomobillerin ade 
di bin kadardır. Bunlardan 180 
Wan beledi7e tarafından tayin 
edilen rense boyanmıılardır. Bu 
renk koyu mavi ile nefti arumcla
bir renlttir. &mide hop1W1amıt o 
larM: 880 - 981 etalDObil vard1r. 
Bir etölılaAil için sarf edilen· boya 
il lira ile ,..U'lira arasında ta •• 
havvül ettliinden • bunların hep· 
sinin hoyanmaaı için yalnız boya 
parası olarak yüz tiinı liraya ya • 
km para verilmesi lazımdır. Haıl· 
buki bir otomobili boyamak bir. 
tek ıün 1De9eleıi delildir ... Eıki 
boyalarının kazİnmuı ve yeni bo 
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Sayıfa 2 VAKiT 
. Maarifte Hazırla

nan Faaliyetler ~S, QN HABERLER~·.-.-..--
( aa,makalemlzden devam) 

celbediyor. Çünkü (461,000) so
cuk yalnız ilk tahıillerini bitir
dikten ıonra hayata karıııyor, zi
raat, yahut ıan' at sahasm<la bir 
mesleğe giriyor ve bütün hayalın 
ca o meslekte kalıyor. Ortn tahail 
yapanlardan da yalnız (2000) i 
yüksek tedrisat mekteplerine gi • 
rebiliyor, geri kalan (27,000) 
genç orta tahsillerini ya bitire • 
rek, yahut yarısında terkedeı· k 
gene bir san'at ve mesleğe intİ· 
sap ediyor. 

Halbuki bugUn ilkt driı t ça· 
rnd ki ~ocukları okuturken bun· 

ların mektepten çıktıktan ıon 
tahıil d v m etmiyerek haya~: 
karııacakl rrnı adeta hiç dUtUn • 
me~iz. ~u çocukların hayatların· 
da ıılerın yarıy cak ameli ma • 
l~at kazanm k huıuıundaki ih· 
tıy çl rını hatırımızdan bite e .. 
çirm yiz. Mektep programlıırı 
mUmkUn olduiu kadar çocuklar 
umumt mahiyette fazla malOmat 
vermek m kıadile tertip edilmit· 
Ur. Mesel Erzurumdaki ilk nıek· 
tepi .rde okutulan m ktep kitap• 
ları ıle İzmir, Adana, Buna gibi 
diğer vil yetlerdeki okunul~n 
kitapların hepsi biribirinin yni• 
dir. Yeni maarif vekili kimisi 
h yvan, kimisi üzüm ve incir, b · 
zrıı pamuk, baz111 ipek yetişliı·· 
ıneyi m halli bir iht:aas haline 
getirıniş olan vilayetlerimizin bu 
huıuat vaziyetlerini de ıerck ted· 
riıatın tarzında, gerek buralarda 
ka:bu1 dilecek mektep kit pları
n1n tertibinde n zarı dikkate a • 
lacaktır. Di er taraftan tedriaatta 
fazla nazari m lQm t vermekten 
ıiy de çocuklnrı am"li bilgi ile 
teç.hh: tm k eı 11nr talcip ede • 
cektir. Bundan baıkn ilk t hıille· 
rini bitirdikten ıonı- ort nıektep 
lere girecek yerde munyycn san
at ve mealck tutm k iltiyen genç.· 
ler için nihayet iki ıenelik ıan'at 
mektepleri vücude getirileccktil'. 

İlk tedrlıat mektepleri için t -
kip edilecek bu uıul tabit derece· 
aile m··t · .. u çnasıp bir şekilde olmak 
uzere orta. tedriıat mektepleri· 
hakkında da tatb'k d'l k . ı e ı ece ve 

~~.~~~ .... ~rupu lçtlmaıoda 

Adliye v~ .. &i';;~ifVekil-
leri izahat verdiler 

ilk tedrisat hakkında yeni tedbirler 
alınacak, Darülfünun ıslahabnı 

profesör Malş yapacak 
Ankara, 3 (Huıuıi) - Fırka 

grupu bugün toplanmııtır. içti· 
mad evveli Adliye Vekili Yusuf 
Kemal Bey iz hat vermi!tir. 

Yuıuf Kemal Bey izahatinde 
yeni icra tetkil h yapılacağını, 
ihtieaa mahkemelerinin faaliyet 
tarzlarının memnuniyeti mucip 
oldu unu ıöylemiıtir. 

Bundan ıonra Maarif Vekili 
taat yedi buçuia kadar beyanat
ta bulunmuıtur. Vekil beyin b . 

yanalı memnuniy tle dinlenmİ§· 
tir. Vekil b y v ziyeti iıtatiıtikle 
ortaya koymuı, halk mekteplerin
den 2 milyon 400 bin mezun ol
cluğunu. ofrutulacak çocukalarm 
Y lnız yüzde 15 inin okutulabil· 

cliğini ifaded n sonra erek ilk 
gerek orı mektep) rdo program
ları t lebeainin k vrayıf k blli
yetlerind n çok tatkın, §İfkin bu· 

lundu unu, bunları telif edilebiJir 
hal getireeeiini ıöylcmittir. 

Muallim kodromuz her köye 
amil olacak kifayette olmadıtın

dan Re§İt Galip Bey orta mektep 
mezunlarından "•YY•~ ı.u~t.. ... 
çık nl rın bir ehliyetname vere
rek bunların kgylerde heın mual
lim ol rak hem ele köylerin umu· 
mi hizmetlerine memur olarak i
aıcıi, ibatesi köyd n temin edil-

mek tartile çalııtınlmalarına ka· 
nunt bir şekil dilfünmektedir. 

Mevcut muallimlerden bazileri· 
ni de yerlerine göre dört ay bir 
köyde, dörder ay diğer köylerde 
vazife gördürmek sureti le kadro· 
dan azami randıman almak çare• 
leri aranmaktadır. 

M arif müdürlüklerini kendi 
mıntakalarındaki her türlü maarif 
müessesesine bat olacak ve bütün 
bu milesaeselerin itlerinde vcka· 
Jetle temaslarına tava11ut edecek 
bir hale getirmek de Maarif Ve· 
kilinin tasavvurları meyanında
dır. 

Re§it Galip Bey Darülfünun 
hakkında profesör Malı in tanzim 
ettiii raporu iki defa Türkçesin
den iki defa C:la Fransızçasmdan 

ol<uyar k prof eaörün bizimkiler 
k dar DarUlfünunu yakından gör 
mUt olduğunu ıöylemİf, ıalah 
tatbikatını da profeıörün yapma· 
ırnı iıtiyerek mukavele aktetmek 
Ü2!ere konuıtuklarını bildirmitlir. 

Maarif Vekili kitap pahalılığı
nın tetkiki için bir komisyon tef· 
L:a ~.u '-..ı, ~luh:rıı •vncu vha.r 

malarla tenvir elmeği düındüğü· 
nü ve aıarı&tikaıi zengin bir 
memlekelte olduğumuz için mü -
zelere ehemmiyet verileceğini 
de beyan etmittir. 

C. M. Bankası hisseleri 
Mübayaa için Maliye vekaletince 

bir tamim hazırlandı 
orta. tedrııat mektepl . d 
kan ge ı erın en çı· Ankara, 3 ( Telefonla ) - Cumhuriyet merkez bınk111 Anka-

nç ere mahıu& gene havat 
ve meslek mektepleri t . 

1 
J radaki mcmurJarm hi11e senetlerini, hazine. namına alonya de· 

aktır. esıı 0 una· Yam etmektedir. 

Bununla beraber ~Uphe . 'lk Mubayaa yakanda bUtün viflyetlcre tefnıil edilecektir. Aldığım 
tahsil çağında oldukları ha~~z ~ malumata göre maliye vekaleti de bu hususta bir tamim hazır-

.. k t 1 e u lamıştır. gun o u u a.mıyan çocuklar . • 
okumak imkanları artacaktıı·.1~n Bu tamime i'Öre maaıları 20 liraya kadar olan memurlarla, 
meıelede en büyilk ihtiync ye ~ 60 liraya kadar Ucret alan mUatabdemlerden senetlerinin yüzde 
muallimler tedariki nokt~sın~~ yetmit ini ödemİf olanlar ve yUzde otuz beş ve kuk niıbetinde 
te5adUf olunacaktır. Maarif ve _ muvakkat makbuzlan bankaca kendilerine verilmiş olan senetler 
kilimiz bunun için iki çare dUşün- hazinece alınacaktır. 
mektedir: Bu kabil senetleri olanlar bankanın gandereceği beyanname· 

ı - Bu gUn memleketimizde leri doldurup bankadan paralarmı alacaklardır. 
·c10,ooo> kadar okuyup y zan Muhtelit encümen dün şahitleri dinledi 
genç var ki iısizdirler. Hemen t Al.ntkara, 3 ( Telefon ) - Barut ve irtişa işini tetkik eden muh· 
hepsi de turada, burada iş arıyan e ı eacUaı b 'J en Uiiln toplandı ve evvelce dinlenilmelerine karar 
bu gençlerden bir çoğunu açıla • ven en ııbık A k f d · · · 
cak kurslar va11tasile az bir za· Kimil s b k n ara de ter arı lhaan, sabık varıdıt mUdürU 

Ü 
' •• aMı tnuımelatı naktiye müdürü Mecit ve sabık hukuk 

man içinde ilkmektep muallimi m şavm ahir B ı · d 1 
E Ü 

ey en in emiştir. 
yapılabilir. Bu suretle mevcut ne men yarın ( b .. ) k J k . · d edec kf E U .ugun te rar top anara 11bmaa emam 
ilk mektep muallimlerinin mik • e ır. ne menın mesaiıini bu hafta bitirmesi muhtemeldir. 

tarı arttırılabilir. Ayni zamanda ,............. 27 KaA nunuevvel 
memlekette itıiz duran binlerce ı-
mUnevver genç için faydalı bir it Son haberlerimizin Ankarada merasimle 
bulunmuf olur. devamı 9 uncuda tes'it edilecektir 

2 - Sonra ıeyyar köy mual· 
limliAi ihdaa etmek suretile mt!V• !•••••••••••• ANKARA, 3 (VAKiT) - 27 

kanunuevvel Gazinin Ankaraya 
cut muallimlerden iıtifnde aahası ld' ten sonra diğer bir köye gönde • ge 1ii ııünün yıl dönümüdür. 
genitletilebilir. Filhakika köy Bütün Ankaralılar bu bu··yu·'k 

1 • d b' d rildiği takdirde bir muallim 'Vası• 
mektep erın e ır sene e dört gün.Ü h

0

akikt bir bayram içinde 
ay muntazam tedrisat yap?Jırsa tasile bir senede üç köy mektebi g""'ırmı k 

-~ ye arar verdiklerinden 
k"f'd'r V b'ı m ıı· b'ır k" idare edı'leb1°lecek demeklı'r. · d'd a ı ı · e r ua ım oy· ~ım ı en teı'it hazırlıklarına bat· 
ae dört ,.,, ~ocuklara dera verdik· Mehmet A•ım lamıılardır. 

İngiltere ve ftransanın Anıerikaya borçları 
- -- ............ ..-.. --

Amerikanın sözü bu: 
"Borçları • 

verın ,, 
. 
lngiliz veF ransız notalarınaAmeri ka 

hiç aldırış eden olmadı 
V •tington, 3 (A.A) - MU

messiller mecliıindeki demokrat 
fırkanın reisi M. Rıiney, şöyle 

borçlarda yapılacak hırb• 
bir tenzilin bu yükü hcın all 
caklı hem verecekli diğer 
takım memleketlere nakil 

1115 kinunuevvel vadesini an- tahmil tehlikesini tevlit edebil 
cak kongre tehir edebilir, bıl· ceii ve böyle bir ihtimaliP t• 

demiştir, 

buki kongre buna mütemayil de· haklcuku halinde bu merolektl" 
ğildir.,, lerin de arhk bu yükü tıtıf': 

Bu s8zler, IngiJiı ve Franıız mıyacak bir vaziyete dütrrıel•fl 
notaları hıkknıda mUtalea be· muhatarasının varit olduiu tt' 
yan etmemiı olan kongre az11ı· bırüı ettirilmekh:dir. 

nın cfkArına tercüman olmakta- Fransa sızlanıyotl 
dır. 

M. Garner de şu ıfüderi söy· Pııriı, 3 (A.A) - Gazetel'1• 
Jemiıtir: Vaıington bükiımctinc gönd•~' 

"Geçen hafta M. Hoovere Av- len ve ihtiva ettiii delillerin ~ 
rupa devletleri Amerikanın pa- mükemmel olduğu veçbile bildi' 
rasının behemehal ödenmesini rilmit olın ikinci Franıız nolf 
iıtemelcte olduğunu anlayacak 11nı hemen hemen mütalea el" 
olurlarsa vaziyet çok daha iyi mekslzin neşrelmektedirler. 
olacaktır, dedim.,, Le Journal, Fransız notasıoıl 

Ay n mecliıi demokrat fırkaıı farklı olduğunu, çünkü istikb•1' 
reisi M. Watson şöyJc demi~tir: ait hiçbir teahhüdü ihtiva etsııl' 

"loi'iliz notaaı, bildiklerime mekte ve Va,İnilon hUkQmetİ' 
g8re, ayan azasından kimsenin ı~ 
f 

nin israrı takdirinde FraosıO 
ikrini değiıtirmemiştir.,, tediye edip ctmiyeceği haklut1d' 

Fransız cevabı bir gUna telmihte bulunmaro•~' 
.._ .... , - <~-·· •• , - r. ta olduğunu ehemmiyetle Jılf' 

r;otası, Fillnsa ftırifıtnfan "'8it-;: "'""' ......... -.. 1o 
rilen aym beynelmilel tesanüt Le jornal diyorki: Amerik•'; 
zihniyeti dahilinde Amerikanın ittihaz edeceii kırar fİIDd~ 
da 15 kanunu1ani vadesinin mü· kadar Avrupa tarafmdan bOJ"·, 
nasip göreceği bir zamana tehi bir intizam ve ittirat ile t•d!r 
rine razı oJma!nnı adalet ve hak· edilmekte olan paralan AtJJ oJf 
kaniyete muvafık bulmaktadır. kalı ~ük~ll~Here ta~~il ~tased-' 
Aksi taktirde işlerdeki umumi müşküllerını pek ıyı h1sıe 
durgunlutun c.rhnasını beklemek parJemento azasına aittir. 
IAzım gelecektir. NamuıJu borçlulara kart•~ 

Notada, bnı tediyahn yUkUne yUk bir şiddetle hareket etclt 
dayanamayan verecekli memle· cihanın maneviyabnı yUkmel~ 
ketlerden bazıları lehine olarak uin en iyi çaresi olmaaa ger~ 

r.utrt1U1ıttnnnttı11 ıııttmı ttınnm ım 1n unmttırtu1ııttıuııttmtttttttnıtttt1m ı111111111ını111tmıunıntnm11tt•ııttrw ıııınııı mmnıwt1tttnn9'111111111onttmımıtftlfll 

Jl/ alt \"f: Vel."iiletinde .......... : ............................... -Otobüsler 
. Bir tedbir 

lzmırde de tramvay 1 
ve vapurlarla Memurları mefg&I 

rekabet halinde etmek yok · tı•ı" 
lımir, 3 (Huauıi) - Burada 

ıon zamanlarda çoğalın otobUs· 
lerle tramvaylar ve Karııyaka 
ile lzmir arasında itliyen vapur· 

lar arasında şiJdetli bir relc abet 
başlamıştır. lstınbuldan yeniden 

otobllı getirilmesi hakkında ve
rilen bir karar tramvay şirketini 
telişa dUşürmUıtUr. 

Izmlr lskAn işleri 
lzmir, 3 (Hususi) - lımir vi· 

!ayeti dahilindeki iskan işleri 
bitirilmek Uzeredir. 

Izmlrln iktisadi 
ahvali 

Ankarada Maliye vekAleıeri" 
bütün dairelerinde, rnodllr d•" 
ve diğer reislerin c dalarıo tı1'' 
iskemleler, kaoape ve kol~: ıit 
kaldm1mış, yalnız çahtınla retle 

B •" olanlar bırakılmıştır. u ,.-
Maliye vekiletin~e. zi~~ret~Or'' 
ı~nletin, hatta bır ıt ıçın url•rt 
caat edenlerin bile me~ ... 1ıa11 . e ,, .. 
fazla meşgul etmelerın 
kalmamııtır. . tedbiriP 

Maliye müdürlerl bu.- 'ıtİ ,11" 
çok iyi bir netice verdıg"I 
lemektedirler. ,___.., 

Bütçe hazırJığıO• 
başlandı ~e1ı•· 

Ankara, 3 (Vakıt) -: b•~rla· 
letler yeni aepe btıtçeıı ,01111•· 

lzmir, 3 ( Hususi ) - iktisat ğına batlaınıtlardır. Bu . .,.,ı-~ 
vekAleti izmirin her haftaki ik· den olarak GUmrlik .,ed~leO ı,ır 

d b kk d . d k'l e ı ... ;ıı 
tisa i vaziyeti a ın a İzmir lar veklletın e teı ı kileli.,. , 
ticaret mlldilrlUillnden ve diğer komisyon inhisarlar v~k et'°'" 
alakadar dairelerden birer rapor ihtiyaç cetvellerini tetkı 
iıtemittir. tedir. 
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ihraç edilen fındıklaTln cinsi . -
iki TERKOS izmirden 

----·-----···············-·-
ihracatımız 

•• 
Uzüm ve incirlerimizin 

wuw ··--·········· .. ••••••••••••••••• ........... . 

Nasıl alınacak? Ticaret 
arasındaki 

Odası 
dava 

Orctu Ticaret odası iddia doğru dej'il 
diyor ve buradan cevap veriliyor 

Senede taksit be
deli 70-80 bin lira 

iki senelik satışları 
Bu sene 25 milyon kilo fazla üzüm 

sabldı. Ama fiatlar düşük •• 
....... bul ticareto da11 bir fın
~ 131•1eainden dolayı Ordu 
~ t oda11nı mahkemeye ver· 

.._8-. aebep, Ordudan ı&nde· 
fmclıldann içinde % 18 mini 

~k fındık olduiu halde · 
it-~_ IDeDfe ıahanetnamesinde 
~lmeai idi. Buradaki tica
hLı!• zahire bonuanda yapılan 
-:_ İfİ me1dana çıkarmııtır. 
~cliainia mallkemeye veril. 

haber alan Ordu ticaret 
1ııııı..:.~ reiıi HDseyin Hüann B. 
~elere g6nderdiği bir telı· 
l1" latanbul ticaret odasının 
.... -eketinin yanhı olduğunu 
~it Ye ftndıklarm % 18 sinin 

olmadıtım, bunların sivri 
~ tombul ciııainden ol-

bilclirmitlerdir. Ordu ti· 
~ oduı reisi bu telgrafında 
~ ileri aiderek fU iddiada 
......._attar: 

"- lstanbul fındık mınteka11 
değildir ve lıtanbulda fındık 
mütehassısı yoktur. Binaenaleyh 
lıtanbulda yapılan bu analiz yan· 
ltıtır. Fındıkların nllmunesi mil· 
hUrlU olarak Ordu ticaret oda
sında saklıdır. lstanbul ticaret 
oda11nın da Milddeiumumiliğe 
mDracaatı bu noktadan sakattır.,, 

Dün lstanbul ticaret odası 
umumi lıAtibi Vehbi Beyle 16· 
rlif\Uk. iddialara ıu cevabı ver· 
mittir: 

.. _ Ordu ticaret odası reisi-
nin 16zleri bir iddiadır. Her id
dia gibi bu da tetkik edilir. Me· 
sele tamamen teknik bir safhaya 
girmit bulunuyor. Biz men'i taj
fİf kanunana ve fındık nizam· 
namesine mugayir bir hadiıe ile 
kaıtılaıtık Ye bunlann bize Yer· 
dij'i seJAhiyeti kuUandık. Oda
mız Hdece ·.-azifeaini yapbtına 
kanidir.,. 

kızıl aşısının 

Terkos tirketinin aahn alın
ması ve belediyeye deni itleri· 
ni tetkik için teşkil edilmiı 
olan huıuıi komisyon don elek
trik tirkctinde Terkos şirketi 
komiaeri Mustafa Arif Beyin 
reisliği altında toplanmıthr • 

Terkos şirketinin hukuk mn
ıaviri M. Salen ile evvelce ya· 
pılan mllzakerelerde esaslı me
seleler tekarrUr ettiği için ko· 
miıyon yalnız mübayaa mesele· 
sinin ttferruahnı teabit etmekte 
tirketin mukavelesine istinaden 
aaht ve devir es,slarını hazırla· 
maktadır. 

Şirketin satın alınacak olan 
teaisatına mukabil belediyenin 
vereceği bedelin tediyesi ıekli· 
nin esası ıudur : 

Terkos ıirkatinin son bq se
nelik varidab hesap edilecek, 
fakat bu beş sene urhnda tir• 
ket bir sene azami, bir ıene de 
asgari varidat temin ettiji için 
bu senelerin varidatı hesaptan 
hariç tutulacak ve diğer üç ıe· 
nelik Yaridatın vasatiıi alınarak 
yirmi bet ile zarbedilecek, elde 
edilecek basılı zarp ıirkete her 
ıene taksit olarak verilecektir. 

A • 1 A d Bu taldit yetmiı, •eksen bin 
G r o t • U A • 1 C •• Jıra k•d•r tatacaktir. Tni .. tın fa bedeli yirmi bet ıenede ödene-

tasyonJarda bedava aşı devam ediyor cekt_ir. ____ _ 

aşılananlar hasta olmaz .• ~ Ramazanda Beya-
zıt sergisi 

-!!~zamanlardı, çocuklarımıza 
~t olan kızıl hastalığı do-
~ • muhtelif aıı istasyonla
M:ı_- aıı muamelesine deYam 
...._ektedir. 

~ miktarda aıı bulunmadı· 
~ •e hltta •tının faydasına 
~ faydaıızhğına dair şurada 
~ • bıza aözler iıitiJdiğindea 
~Çocuk haıtabklan mDtehH· 

ıadaa, Şifli etfal baıtaba-
llliidOrO, mOderris doktor 

~ .._Hilmi Beyle konuıtuk. Bi· 
,._lan .ayledi: 

S., Son seneler zarfında ıeb!tlt..: kızıl hastalığına oldukça 
' L._ r_ak tesadOf edilmektedir. 
~~alık en ziyade mektep 
ti&:...~lldaki çocuklara isabet et-'1: Sıhhat Yeklleti tarafın
" laf le ıtlnlerde bu yaıtakilere 
"it ' ıç gön sonra ıehrin bir· 
~ ~rlerinde iıtasyonlar açıı.
)'Pd-. tGa çocuklara kızıl aıısı 

a_ 1• baılanmııtır. · 
l 11. ... ~neli Amerikada, son· 
:!'Jıcİ!rııtanda, Lehistanda ve 
Sı ıeaif mikyasta tatbik 
~.lai~ • Atmm garbi Avrupa· 
~ ~:lmaması kızılın ora· 
~..,..._1 &Br&len ve salgın 
~ :' hııtaLklar meyanına N ~lun111a11ndandır. Atının 
ııı.L~ b~ !aran olduğunu dil· 
~hı ile. bir hatadır; zararı 
~ bti111c ~ır tarafa bırakalım, 
~ o ~Jdua Yardır. Kızıl 
~kted· ı• kartı muafiyet 
._~ b "· u muafiyetin de-
~ ~:.::ehauaalarca birkaç 
~ ca daha çok se-

~ ~ilea IDerkezimizde iıtib
- .... ~e memleketin her 

edilen kızıl a1111 

Avrupanın muhtelif memleketle· 
riade tatbik edilenler gibi saflar. 
Ben lstanbulda ilk •şıyı kızıma 
yaptım. Ondan sonra birçok ço· 
cuğa tatbik ettim. Bunların an
cak bir ikisinde ufak bir ateı 
veya d6küntüden baıka bir ıey 
16rmedim. Diierleri hiç rahatsız 
olm•dan mekteplerine, ıeıintile· 
rine devam ettiler. 

Bu, tifo aıııı gibi mutlak 
surette atew, kırgıalık, ra. 
hatsızbk yapan bir •ıı dejildir. 
Kızıl aıııı yapılmayanlarda bu 
hast~Jığa yakalanma kabiliyeti 
pek ziyade olduğu halde •ıll•
nanlar da hemen yok gibidir. 
Şu belAğat karşısında çocuk

lara aıı tatbik ettircıemevi dü· 
ıünmek ve aıının hiç faydası 
olmadıj'ını 16ylemek, aııyı ihmal 
etmek her halde yavrularımızın 
selameti noktasından pek za-
rarlı bir propaıanda olacaktır. 

Aıı tatbikini itkil edecek her 
tDrln batıl efklrdan tevakki et
mek gerektir. Aıı istasyonları 
açmak, hllktlmetin nasıl bir va· 
zifesi ise oralara koıup yavrula
rımız için aıı tatbikini istemek 
te o derecede memleket borcu
muzdur. Neıriyat, radyo ile ta
mim, sinemalarda illnlar atılan· 
ma •rzusunu teshil eder mahi
yettedir. 

- Atı nHıl yapıhyor? 
. - Buna anlamak için veklle· 
tın gazetelerle illa ettiği beyan· 
nameleri okum•k ve yahut istas
yonlara mDracaat etmek maksa
dı temine kAfidir. 

Her halde çocuk analara ve 
babaları aııd•n azami derecede 
istifade etmiye çalıımaLdırlar. 

Muhtelif esnaf cemiyetleri ta· 
rafından seçilen murahhasların 
dün yaptıkları bir içtimada Ra· 
mazanda Esnaf cemiyetlerinin 
mDıterek bir serıi açmalanna 
karar vermiılerdir. Sergi Beya· 
zat avlusunda açılacaktır. Avlu 
Evkaf idaresinden kira ile tutu
lacaktır. Sergi için hazırlıklara 
baılanılmıştır. 

S8tçUler rozet 
taııyacakl 

Belediye ıehirde parakende 
ıllt 11tan ılHçlilerin sütçüler ce
miyetine yazılmalarını ve bir ro
zet taıımalaraoı mecburi lnlmıı· 
tır. 

Sütçüler cemiyeti bu karar 
özerine Azası için bir rozet ha· 
zırlatmış ve dağıtmıya baılamıt· 
hr •. Ro~et, ortasınpa " Sütçü ,, 
gehmesı yazılı bulunan pirinçten 
bir hilaldir. 

Tefeciler ve teminat 
akçeleri 

Ticaret müdOrlOğü, yaptığı 
tetkikat neticeainde bazı tefeci· 
lerin formaliteye riayet etmedik
lerini g6rmllı ve bunların isimleri· 
ni teıbit ederek villyete bildir· 
mittir. Bu tefeciler de vi!Ayet 
tarafından mahkemeye verilmiı· 
lerdir. Bunlardan bir kısmının 
teminat akçeleri bile olmadığı 
söylenmektedir. 

Uç aylıklar 
Üç aylık maaıların dGnden 

itibaren ıubelerde daj'ıhlmaıına 
bqlanm11tır. 

ihracat ofisi 1932 aeneai me•· 
sim bidayetinden 25 teıriniuni· 
ye kadar lzmir limanından muh
telif memleketlere ihraç olunan 
nznm ve incirlerimizin •aziyetini 
gösteren bir istatistik hazırla

mrıtır. 

Memleketimizin 1932 senesi 
ilk on ayı zarfında üzilm ihra
catı 8.995.095 lira kıymetinde 
39.404.783 kilodur. En fazla Ü• 

zllm ihraç ettiiimiz memleketle· 
rin batında lagiltere, Almanya, 
Holanda, ltalya ıelmektedir. · 

Mevsim bidayetinden 25 teı· 
rinisaniye kadar lzmir limanın
dan ihraç olunan Oz&m ise 
41,838,629 kilodur. Geçen sene 
ayni müddet zarfında ihraç ola
nan uzam milcdan ise 15,800,372 
kilo idi. Bu vaziyete nazaran 
bu 1eneki üzüm ihracatımız ge
çen seneye niabetle 25 kilıur 
milyon kilo fazladır. Bu sene 
fiatlar yedi buçuk ile 40 kuruı 
araaında tahanill etmiflir. Ge
çen sene fiatlar ise 29 ile 65 
kul'Uf •raunda idi. 

Bu sene menim batlanııçm
dan 25 tewriniıaaiye kadar muh
telif memleketlere yapdan Bdm 
ibracab mikdar itibarile ıGyledir: 

Memleketler: 
Almanya Ye 

Şimali-Avrupa 
lngiltere 
ltalya 
Fransa 
Amerika 
AYustralya 
Muhtelif 

Yek6n 

Kilo 
17.406.336 
19.211.689 
2.889.994 

708.583 
247.011 
22.813 
263m 

40.961.195 

Ferağ muameleleri 
Sahiplerine iade edilen emllk 

dolayııile mGbadillere verilen 
bonolar için diYanı muhasebat 
tarafından iadei ferağ yapılması 
lüzumuna dair verilen karar üze
rine yeni bir formol bulunmut· 
tur. Mübadillere bonolar verilir· 
ken mübadillerin aynı zamanda 
ferağ muamelesini yaptırmaları 
da ıart konulmuıtur. 

Tramvay Ucretlerl 
inmiyor ama elektrik 

Jndl 10 para! •• 
TramYay ve elektrik ıirketleri· 

nin tarifelerini tetkik eden ko. 
misyon mesaisini bitirmiıtir. Ko· 
misyon tetkikatı neticesinde 
tramvay ücretlerini timdiki ıek· 
linde bırakmıf, elektrik ücretle
rini 1 O para indirmiftir. Şimdi 
kilovatı 17 kuruı 10 para olan 
elektrik ücretleri 17 kuruş ol· 
muıtur. 

Belediye kooperatifi 
Belediye kooperatif mUeuialeri 

buıün ikide toplanarak heyeti 
idare intibıbata yapacaklardır. 

Bu sene ilzUm ihracatımız 
mahsul fazlalığına rağmen çok 
süratli gitmektedir. Ancak fiat 
diişktınlüğll baaebile memlekete 
giren para azdır. Son hafta zar
fında fiatlarda mabıua bir ytlk
seliı g6rlilmnı ise de muamelat 
nisbeten durgun gitmiıtir. 

1932 senesi ilk on ayı zar-
fında memleketimizden barice 
gönderilen incirlerimiz 2.608.@18 
kıymetinde 15656138 kilodur. 
Menim baılangıcından 25 teıri· 
nisaniye kadar lzmir limanından 
hariç memleketlere gönderilen 
incir mıkdarı 19416296 kilodur~ 
Fiyatlar 2 ile 25 kuruı arasında 
tabavvnl etmiştir. Geçen sene 
aynı müddet zarfında lzmir 
borsasında yapılan incir satııı 
14616833 kilo idi. Fiyatlar ise 
6 • 40 kuruı aruında idi. 

Me•sim bidayetinden 25 tcş• 
rinsaniye kada Izmir limanından 
muhtelif memleketlere gi5nderi· 
len incir mıkdan şudur: 

Memleketler Kilo 
Almanya fimali Avrupa 6661279 

lngiltere 5060388 
Amerika 2330184 
Franaa 2269461 
ltal1a J 995325 
Mısır 820106 
Avusturya 224447 
Muhtelif 55105 

1941629~ 
Bu istatistiklerden anlaııldığı· 

na göre mevsim bidayetinden 
25 teıriniaaniye kadar en fazla 
incir gönderdiğimiz memleketle
rin bapnda lngiltere, ve sonra 
sırasile Almanya, Amerika, Fran• 
sa ltalya gelmektedir. Bu sene 
incir ihracatımız geçen seneye 
niıbetle ağır gitmektedir. 

Tahlisiye işleri 
lstanbul limanındaki tahlisiye 

işleri liman ıirketinin inhiıarın
da idi. Bu iıler yakında teıek
kOI edecek bir ıirkete verile· 
cektir. Bu milnaaebetle liman 
ıirketinin tahlisiye işlerilerile 
bir allkası kalmıyacaktır. Liman 
ıirketi elindeki vesaiti bu ıir
kete devredecektir. 

Istanbol meb'usluğu 
lstanbul meb'usluğuna intihap 

edilen lbrahim ·rali Beyin maz• 
batası dün Ankarayı gönderil· 
miıtir. 

Sokakta iki çocuk 
bulundu! 

Evvelki akpm şehri.o ayrı, 
ayrı iki yerinde sokağa bırakıl· 
mıı iki çocuk bulunmuıtur. 

Bunlardan biri Galatada Ka
manto hanının kapııı önünde 
bulunmuıtur. On beş günlük bir 
erkek çocuktur. Kendisine Ab-

dullah adı verilerek Darüliceze• 
ye gönderilmiştir. Diğeri Sen 
Jorj hastanesi önUnde bulunmuı
tur. Tahminen bir aylık bir kız 
çocuğudur. Bu çocuk da DarUll
cezeye g6nderilmiftir. 
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Bahrimuh · tte uy 
adalar yapı aca ı •• 

a 
sinemalarında 

Istanbul'da IPEKF1LM sütudyosunda 
aynı zamanda 
yapılan ilk Türkçe sözlü muazzam film 

Uyanıyor 
Maksat 

• • 
ıçın 

denizi geçecek tayya eler 
bir kaç istasyon tesisi 

e ·isör : Ertuğrul Muhsin - Filmi yazan: Nizamettin Nazif 
Baş Rollerde : Naşit - Ercüment Behzat ~ Emin Beliğ - Ferdi Tayfur - Atıf Beyler 

EMEL RIZA - KEVSER HANIMLAR 
Dikkat: Çarşamba müsamereleri ıçın bitetlerinizi ıimdiden aldınmz; 

~ıımı~--=~--=-· Bu film için bütün serb~st dühuliye kartları muteber değildir-------~· Amerika ile Avrupa arasında 
muntazam tayyare &ervi.aleri tes~s 
edebilmek için Bahrımuhitin ba
zı noktalarına sun'i adalar kurul
ması çolctanberi düşünülmekte 
idi. 

Henninger isminde bir 
J\lamn bu i§e bir çare bulmu~tur. 
Bu mühendisin yaptığı plana gö
re 2000 metre derinliğinde olan 
Bahrmıuhitte evvela demir at
mak imkanı bulur.mu~tur. Bu 
sun'i ada bir tayyare meydanı, o
tel, hangar, depo ve saireden iba
ret -ve uçuş meydaru 500 metre 
uzunlukta ve 11 O me~re genişlik
te olacaktır. 

Ada üzerinde tamir atelyesi, 
makine dQiresi, radyo istasyonu, 
erzak, benzin, yağ depoları, isti
rahat yerleri, deniz U:.yyarelerini 
almağa mahsus asanşör!er ve sai
re bulunacaktır. 

Bu saha, üç sıra. üzerinde dizil
nıis boru biçiminde, hava dolu 
dubalar üzerinde oturtulmuştur .. 
Bu dubaların dibinden uçuş saha
sına bdnr Yiikseklik 75 metredir. 
Yani beher duba Beyazıt kulesi 
gibi muazzam bir ıeydir. Bu du
balardan 32 tane vardır. Hepsi
nin birden ağırlığı 100.000 ton 
olup üstünde makineler ve •aire 
yerle§tirildiği zaman mecmu a
ğırlığtğ 426.000 ton olacaktır. 
Adanın sahası denizden 25 

ınetrc yüksekte olduğundan hiç 
bir dalga erişemenıektedir. Diğer 
taraftan dubaların dibi deniz yü
zünden 42 metre kadar derine 
kadar batmaktadır. Halbuki en 
ıert havalarda bile hu derinlikte 
süükunet vardır. 

Böylece dubaların en büyük 
fırtınalarda bile sallanması ihti
mali yoktur. Bu adayı yapıuak 
için (90) milyon Türk liro.uıı la
zım neliyor. 

Harp esnasında 
çekilen tayyareler 

"lllustration,, mecmuası büyük 
harpteki tayYare muharebelerine 
ait lnyrnet\i resimler ele geçir-
mintir M·· d 1 • 

:r • uca ele esnasında çexı-
len bu ve:ıikalnrı ncsredeı·ken şu 
tafsilatı veriyor: -

~kburn - Lange'in bu kol
leksıyonunu bc:.sarken bazı taraf
l~rdan, bir tayyarenin cok müh
hk, haua hayatı tnevz - b h 1-d v b" uu ~ 10 

ugu ır mücadele esnasında na-
sıl olup da resmi cekıne v d"' .. 

:ı...·ı ~· .. - ge uşu-
neıoı ecegı, duşnse hile b . 

• u reıum-
lerı nasıl çekmeğe ınuvnffak 1 • bileceği sorulmakta bazıl • 0 

a 
ı arınca 

ise tayyare filmlerinde oldu"u i-
~i bu filmlerin nihayet hileli ~ir 
sınemacılıktan ibaret olduğu zan
nedilmektedir. 

Biz bu fotoğraflarm harp esna
sında mücadeleye iştirak eden 
meşhur tayyareciler tarafından 
bizzat çekilmiş olduğuna kat'iy
yen kani ve eminiz. 

Ancak bu kanaat ve emniyeti
mizin ıebeplerini bazı düfnccler 
sevkile burada açıkça izaha §İm
dilik mezun değiliz. 

Bu f otoğraflarm İngiltere aske· 

ri nizamatmm tayyarelerde hu
stUi fotoğraf makinelerinin isti
malini mennettiği ilk günlerde 
alındığını evvelce de yazmıştık.. 
Bu memnuiyetten haberdar olsun 
olmasın, bu fotoğrafJarı çeken 
İngiliz pilotu bugün hala İngiltere 
hava kıta.atına mensup ise, ya
hut yaşıyorsa bu hususta çok şid· 
detli ve merhametsiz olan İngiliz 
adliyesinin takibatından kurtu
lamıyacnğı için, , elbette isminin 
ne§rİne müsaade edemez. 

şirket er Rakı aleminde bir 
tet iki ikram kavgası • • 

nın 

4 """ ;/-

Meşhur tayyareci Gunemer'in 
bizaat harp csna:;mda çektiği re
simlerin albümünü de tetkik et-

tik. Guynemer 1917 de tayyaresi
ne küçük bir fotoğraf makinesi 
rapetmişti. Pelliküllü olan bu kü-

çük makineyi uç.madan evvel dol
durur hazırlardı. 

Tahakkuk etmiştir ki -İngiliz 
meslekd~larının yapabildikleri
nin tamamen aksine olar 
Guyn.emer bir uçıı§ta müteaddit 

resimler almağa muvaffak olmuş
tur. Bu resimlerin çoğu Guync • 
mer tarafından imzalanmış ve §e

fi kumandan Brocru·<l tarafından 
ta&dik edilmiştir. 

Fakat bu resiımlerin ço,fuı_ iyi 
çıkmamı~tır. Çünk:ü ç<>!i uial{ me· 
safeden alınmış olduklnrmdan 
başka, fotograf makinesi bu gibi 
resimleri almağa yarar bir maki
neden ziyade karada reı;im çıkar-

mağa nıahsus bir makine idi. Bu 
resimlerden en iyilerinden birini 

Bir njüddellenberi şehrimizde 

bulunan imtiyazlı şirkeHer umu
mi müdürü Ziya B. bu~ün Elek
trik ve Rıhtım şirketlerinin mu
ameleler ini tetkike devam etlik
ten sonra akşamki trenle Anka
raya a-idecektir. 

Ziya B. şehrimizde bulunduğu 
müddet :zarfmda, Kemerburgaz
da Terkos şirketi tarafından ye· 
ni yapılan sifon tes"satını, tram
vay şirketi tarafından T opkapı 
hattında yapılan otomatik makas 
tertibntrnı ve Üsküdar tramvay 
şirketi tarafından Şeyh camiile 
Üsküdar i:; '~ elesi arasında yap· 
tırılan çifte hathula, Haydarpaşa 
Bağlarbaşı arasındaki işaret Jiim· 
balarını ve Bağiarbaşınd ki yeni 
muhavvile merkezini tetkik et-
mi. tir. Bu yeni tc5 'sahn hepsi 
muvafık bu'unrruştur. 

Ka ve e • esrar 
Dükkanında esrar bulundur. 

maktan maznun "kahveci Mehmet 
efendinin muhakemesine, dün 
ı ... t,:;ı.n.J,.-J..A5. 'l,l!.eU> - • h f, .. _ .... ; ",ı .. 
devam edilmiştir. 

Esrar bulunduğu sırada Meh· 
met efendinin dükkfuııoın sahibi 
bulunmadığı netıcesine varılmış, 

beraati ~ ararlaştmlmıştır. 

1AU1m ıutıtmt:ttt11ı11:tm• t1~nmtn:J1natnn111 lıııuıımn11111ııuıum 

midinde idi. 
Guynemer'e göre 15 metred~n a- lngiliz pilotu da resimlerini kü-
lınmış olanı neşrediyoruz. Dikkat çük mesafelerden almıştır. Fakat 
·edilirse Alman tnyyaresinin tiyah onun kullandığı telephotopshic 
haçları fnrk edilmektedir. Klişe· makinesi idi ki, bu makine bil
nin aıslındn Alman tayyaresi 20 hassa bu gibi resimler çekmek i
milimctre tulündedir. çin Almanlar tarafından imal e-

Tayyarenin aslı 9 metre tulün- dilmişti. 

de olduğu ve aroıdaki mesafe de Bu makinelerin mükemmeliyti 
hesap edilirse fotoğraf makine- sayesinde 30-40 metre uzaktan 
sinin küçük bir cep makinesi ol- çekilen 12--8 metre tulündeki bir 
duğu derhal cır..laşı1ır. tayyarenin resmi klişeye 6 santi-

Cockburn - Langc kolleksiyo· metre uzunluğunda çıkıyordu. Ne 
nunu teşkil eden fotoğrafları aln- oluroa olsun bu mesafeden alınan 
bilmek icin bir harp tayynrecisi- resimler gene istenildiği kadar 
nin hakiki bir harpte hususi tabi- mükemmel olamaz, tamamile net
ye şeraitinde bulundufiundan ~üp- te ı·csimler ancak 6,80 metre u
he edilebilir mi?. Bu meselede zaktan alınanlardır. Bazı Belçika 
Guynemer'in misali kat'idir. tayyarecileri foyerleri 5 santi-

İngiliz pilotlarından daha müş- metre olan makinelerle daha 
kül şerait içinde on bet metreden mükemmel resimler çıkarabilmiş
fotoğraf alması bunun delilidir. lerdir .. Bu res!mlerden de birini 

İngilizler hakikatte makineli neşrediyoruz. 
fotoğraf makinelerinin obturatö- Bu sayfalara Cockburn - Lan
rünü açıyorlardı. Guynemer'in i- ge'in kolleksiyonundnn üç resim 
se, bilakis fotoğraf makinesinin daha koyuyoruz. Bunlardan biri 
idaresi, makineli tiifek idaresin- alevler içinde yanan bir Albatros 
den ayrı idi. tayyaresile buradan kendisini fır-

F otoğraf 1 harekete getirmek la tıp atmış olan tayyareciyi gös
için bir elini serbest bırakarak: teriyor. 
Cabane direklerinin üstüne kon- Diğerleri de İngilizlerle Alman
mut fotoğraf makinesini idare e- ların havadaki çetin, müthiş mu
den ve Bouden vazifesini yapan harelıelerini gösteren sahneler
teli çekmek lazımdı. Bu suretle a- . dir. 

EvveJki gece Şehzadebaşıoda 
üç sarhoş arasında garip bir 
kavga olmuştur. 

Ka"ga edenler Mehmet, Nubar 
ve Dimitri adlarında üç arkadaı
tır. Bunlar geceleyin aralarında 

bir içki alemi yapmağa karar 
vermiıler Ye hep birlikte Letafet 
aparlımanının altında bulunan 

Süleyman efendinin birahanesine 
gitmişlerdir. 

Üç arkadaş burada gece yan

ıma kadar kalarak bol, bol rakı 
içmitler, birahanenin kapanma 

saatı gelince her birisi rakı pa
ralarını kendisi vermek ve bat· 

katarına ikram etmek istemiştir. 
Hepsi bu kerarJarında israr et-

tikleri için bir müddet sonra 
11 rakı parasını ben vereceğiın,, 
diye aralarında kavgaya başla-

mışlar ve birbirlerini döğmüıler· 
dir. Kavgacılar yakalaomıılardır. 

Kömür hırsızları 

Elma dağında oturan çingene 
Ç' ı.:_ı_ •---- c •.• ..ı:; 1 .. tik. 

lll caddesinde Mıstr aparhma
nında Yat kulübüne aıt kömür 

deposundan kömür çalarlarken 
ya'rnlanmışlardır. Yapılan tahki . 

• !<atta bunların ötedenberi ayni 
yerden kömür çaldıkları anlaşıl· 

mıştır. 

Edirnede memurlar 
için llooperatif 

Edirne, 3 (A.A) - Edirnede 
vali Ôzdemir Beyin t~ebbüsU 

üzerine t~şekkül eden, memurlar 
kooperatıfi, dün ilk toplanışını 
yaparak idare heyetini seçmiıtir. 

Bu münasebetle vali Ôzdemir 
Eey, uıun bir nutuk frat ederek 

kooperntifçilikten ve kooperatif
ler.o faydalarından babsetmittir. 

Kooperatif, bugünlerde faali· 
yete geçecektir. 

Teşekkür 
Sevgili valdemizin ufulü ebe· 

dısi münasebetile bizzat cenaze 
merasimine iştirak etmi, veya 
mektup ve telgrafla beyanı tazi· 
yet lü funda bulunwu' olan bil
cUmle zevata mubteremeye ayrı 
ayn teşekküre tees~.ürümüz ~a~i 
olduğundan teşekk_u~~t .v .. e bıssı
yatı minnettaranemızı ıblaga muh
terem gazetenizi tavsıt eyleriz 
etendim. 

Hııcı Rtkir zade Ali l\luhltlln ve 
hemşireleri 

1 Matbaamıza gelen eserler 1 
özdllimlze doğru 

mecmuası labildiği klişelerden hiç memnun Bu resimlerin neşri bütün dün
değildi. Harp arkadaşlarının şa- ya tayyarecilik aleminde büyük 
hadetine nazaran son günne kn- bir alaka ile kar~ılanmış ve bir 
dar (telefotoğraf) otomatik bir çok münaka~a ve tenkitlere sebe
makinenin ke~fite meşgul oluyor. biyet vemıi:\'tir. 
Bu suretle de yeni bir tayynre to- Bu hususta daha mühim bazı 
P.u~un tesir ve ta~rip ika~iliyetle- 1 vesikal~r ncşredHe~eği de söylen
rını kayıt ve tespıt edebılmek ü- mektedır. 

Muallim Hüseyin Kazım B. ta
rafından çıkarılan 11 Özdilimıze 
doğru,; mecmuasının yedınci sa
yısı çıkmıştır. Bu sayıda Besim 
Atalay ve müderris Yusuf Şerif. 
Suphi Nuri, Fuat Raif, R;ıgıp 

Şevki Beylerin yazıları vardır. 
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Maurice de Kobra'nın Son Romanı : 42 

Türkçeye çe\·ircn: Fehamettin Arvay 

. - Tehlikeli mi? Ah, zavallı 
do.hun .. Beni gUlmekten lcatılta • 
b1'•ın .. Hangi tehlike! Yakaladı· 

,.,, ,,,.,, .. ,,,.. .. ~~ 

nu söylüyorum. Hayallere kapıl • 
ma .. Ah, ıeni nasıl iyi enlamışım .. 
Ne kadar hayalperestsin!.. Ne 
kadar ince dütünürsün, ne kadar 
hisliıin. Bunların hepsi iyi.. Fa • 
kat allah atkına §u çantanı rahat 
bırak, şu firar fikrinden vazgeç .. 
Zaten böyle alelacele mihrace 
hazretlerini nasıl bırakıp gidebi • 
lirdin .. Çabuk elbiselerini gar· 
~r.oba tekrar as bakayım .. Haydi 
ınıp kahvaltunızı yiyelim. 

Muhtelit mübadele 
komisyonunu da 
kaldırıyor mu? 

Milli Roman -27-

Miı Roıalindin kolece ieli~i, 
büyilk talebe arasmdakine ben
zer bir aJlkıyı ıcnç muallimler 
arasında da uyandırmıştı. Fır11t 
buldukça haddi ışın 'ekilde 
ona aatııonlar bile vardı. Her 
biri aletli birer misyonerlik mii
ridi olın bu muallimler, protes· 
tan bile 0111, bir Amerikalıdan 
gayriıiyle evlenmeyi hatırlarına 

aetirmedikleri için sadece Mis 
Rozaiinden imkin dercceıinde 
kim almak iıterlerdi; fakat bü· 
yük hocalardan, bu tam ve ka· 
mil misyonerlerden çekindikleri 
için onların yanında a"enç l<ıza 

karşı hürmetkar bir tavır alırlar
dı. Hele doktor Vuddan açıkça 
korkarlardı. Kolec talim heyeti 
indinde doktor Vudun aıfah mil· 
dOr deiil, reiıti; bu ııfatla bil· 
tün muallimler ve h111aten bu 
genç muallimler Uıerinde istibdat 
derecesinde bir nufuı: sahibi idi. 
Gençler hiç bir huıusta onun 
muvafık bulmıdığ, tarzda hare· 
ket etmek hakkına malik deiil· 
diler. Mu•Uim meclislerinde, her 
hangi bir müzakere ve mUnaka
ıa eıoasmdı, doktor Vudun ri· 
yaset makammdao "Centlmen,,· 
ter hitabiyle söylemiye baıladığı 
mut•lc•lara aykırı bir fikir be· 
yan etmek hiç birinin haddi de· 

Yazan: Necmettin Halil 

- Su günahlarınızı doktor 
Vudun karşısında nasıl çıkara• 
cakıınıı Marlov? diye genç ada
mı çapkinca azarlardı. 

Jınl adamla bir icadının kartı· 
~lla çılcma11nda ne gibi bir tehli
ll ~ ıBriiyoreun, anlamıyorum .. Be 
hı dinle, dostum .. Farzedelim ki 
el er feye rafmen, elinizde olma -
f lll ~ kadına kartı kalbinde u • 

0
ak bı; ?'e!il hiHediyoraun ! ... 

el aha ılerı ııdecefim: Bu kadını 
~a hail ıevdiiini farzedeli!n ... 

le kendini para için satarak, 
1•n1inliğine tamah cttiii bir ada· 
lbuı koluna girip namussuzluğunu 
te h' f ır eden o kadını yalnız bir ke 
re IÖtmen, biltün hislerini mah • 
~etbıiye klfi gelmiyccek mi, zan· 
ltetf tyonun? 

kohertain gösterdiği deliller 
tlcta yakın aözüküyordu. Nikol
loıı bunu anladı. 
l> '":" Mantıkan hakkın var, Edi ! 

0 rru; ben macla.m dö Nogalesi, 
'bifıııiyerek hala sevmi~ hile ol -
~, onu başka bir erkekle bera· 
er görmem, haıtalıiımın iyilet· 

"it olmaıına kafi gelecektir sa • 
~ım. Fakat it in içinde hiı mev· 
~ bahıolduğu zaman riyazı mu 

1
'delelerin neticeleri dikkate a • 
llı~az. Mantık dimaida teki • 

-UI eder, kalpte hezimete uğrar. 
- Ey, öyleyse? 
- Beni iyi dinle!.. Dünyada 

•n fazla hürmet ettiğim, kıymeti
bj hiçbir §eyle ölçemiyeceğim, bir 
rey ~&raa o da aramızdaki dost· 
huk ~alıdır. O bağ, öyle umulmaz 
\ adııelerin neticesidir ki, onu hiç 

~ıJ:=E'diflleiilmnayatı.;11• ku~·tar 
ıfından beri, aramızda kurulan 

•arn · · h ıınıyet, o kadar derindir ki 
rrı~Yatımın bütün a-ururu 0 ıami : 
• l}'et olsun iıtiyoru,nı... Onun i . 

~~ftdir ki, onu bozmak ihtimali gi· 
ı, ~ekinilmesi kolay bir ihtiyat • 

!•Irktan kaçınalım diyorum. 
fer, ıen kalmayı tercih ediyor· 

•an, tereddüt etme ıöyle, ben yal
l'lız gidorim .. 

... Roberb ilerledi. Nikolsonu 0 • 

İ Utlarından tutarak &özlerinin 
çfrı.e baktı: 

Ct :- Frcdi; ıana cevabımı vere• 
~ lırn. Çekinmenin -bir ihtiyat• 
't-hk eseri olarak bir dereceye 

- Peki. 
- Fredi, timdi tabiatını iyice 

~nladını. Sen giiya geniş kalpli -
lık maıkeıi altında çok hiıli bir 
ruh ta9ryan bir inıanaın; eminim 
ki her halde on dört yatında iken 
Harrovda, iki hokey partisi ara
sında mutlaka Svinburve'un eser 
lerini okurdun 1 

Robertain bu candan neıeai 
Nikolıonun ıon tereddütlerini de 
aiderdi. Pipoıunu, tütününü, ıi -
yah iÖZlüklerini alarak: 

- Hakkın var Edi 1 On bet ya· 
ıımda iken Empire tiyatroıunda 
(Mi11 Oui Oui) piyeıinde !arkı 
ıCSyJiyen Phyllis Valtona a§ık ol • 
muıtum. Hatta ona bir a9k mek· 

tubu bile yazmı,tım. Tam ıekiz 
ıayıf a ateıli sözler doldurdum. 
Mektubumun bir kenarına: "Ap· 
tal bununla mı otomobilimin ben· 
zin faturalarını ödiyeceğim,, diye 
yazmış, mektubumu geri gönder· 
mi§tİ. 

- Zavallı yavrucak!. 
- Fakat bu bana bir ibret eler· 

si oldu. 
R.ol>r'.:ı ::ı U l:uu " ""' ..,u;ı .. .uu dlu., 

ıtıraz etti: 
- Hayır biitün hayatınca 0 

matmazel (Oui Oui) ye aşık kal
mı§aındır ! 

( Dct·amı l'<lr) 

ummttım 

Yunanlstanda grev
ler çoğalmaktadır 

Atina 3 (A.A) - Havas ajan
".~'!' huıuat muhabirinin bildir
dıiıne görC', otobüs amelesi 
irevi hitam bulmuştur. Tramvay 
ve gaz amele ve müstahdemini 
grevi İse devam etmektedir. 

Mu~a~assıs askerler, tramvay 
se.rvlsının kısmen işlemesini te· 
mın etmektedir. 

Grevciler, rayJarin üzerine taş 
yığınları koymak veyahut yollar 
Uzerine yatmak suretile tramvay· 
Jırın çıkmaJarına mani olmak 
teıebbüsiinde bulunmuşlardır. 

Bir iki arbede olmufsa da 
ehemmiyctsizdir. 

> dar doğru olduğunu kabul edi· 
~11.lın, Madam dö Nogaleai göre· 
~ olunan büyük bir heyecana 
tl ~ılacajını kabul ediyorum. O • 

-~tal~ tekrar mazideki meı'ut ıa· 
~ ~· )'atamak atzuna aüçlükle 
~d~ avemet edeceğini de kabul 
~'&'Yorum. Onun da belki bu ar • 
di;a mukabele edeceiini farze • 
~·· Oruın... Görüyorsun ya hep 

urnk·· E 

Di(er korporaayooJar arasında 
da bir nebze galeyan mUiıbede 
edilmiştir. 

t;, b un araziycleri sayıyorum. 
•• , unların hcpıi tahakkuk et • Madencilerin Jçtlmaı 

Yunan hUkümetinin tasarruf 
maksadile muhtelit mübadele 
komisyonunu lağva karar verdi· 
ğini ve bu maksatla hilkQmeti· 
mizin noktai nazarını istimzaç et· 
tiğini Rumce gazetelerden nak· 
len dUn yazmışhk. 

Bu haber hakkında dUn muh· 
telit mUbadele komisyonunda 
tahkikat yaphk. Müracaat etti· 
ğimiz Yunan baş murahhası M. 
F o kas şöyJe dedi: 

"- Eu hnber hakkında resmi 
hiÇ bir malOmatım yoktur. Yal
nız komisyon bütçesinde bir 
müddettenberi tasarruf yapıl
maktadır. TUrk ve Yunan heyet· 
lerine dahil zatların maaşlarında 
son dört ay içinde iki defa ten• 
zilit yapılmıştır.,, 

Diğer taraftan komisyon reisi 
bitaraf murahhaslardan M. Holş· 
tat da şunları söyledi: 

- Böyle bir karardan habe· 
rim yoktur. Komisyonun kat'f 
tasfiye.si esasen yaklaımı~ bulun· 

Komlsgon Rcül M. Holıtaı 

maktadır. Garbi Trakyada ve 

lstanbulda etabli vesikaları tev· 

zii tamamJanmıştır. Garbi Trak· 

yadaki Müslümanlara 180 bin 
lira tazminat tamamile dağıtıl· 
mışlır. Istanbuldaki etabli Rum
lara yapılan para tevziatı da 
bitmiş gibidir. Tevziat bir haf
taya kadar tamamlana~aktır. 

Geride mQteaddit ibtillflı me
seleler kahyor. Bunlardan birka. 
çına ait hakem kararlan birkaç 

aline kadar iki murahhas heyete 
tebliğ ediJecektir. Otuz ihtilifJı 
meselede bunlara ait muamele 
tamamlandıktan sonra hakemli
ğimize verilecektir. Ayrıca 1 O 
meselenin halli bitaraf murah
hasların kararlarına talik edil. 

iildi. 
Muallim içtimalarında verile

cek her hangi bir kararın zahiri 
bir münakaıa şeklini alııı, bil
hassa - ıon zamanlarda adetleri 
üçü dördü bulan • Türk muallım
leri tatyip etmek içindi. Doktor 
:Vud bupa mecburiyet görüyor· 
du; çiinkU Türkçe tedrisat 
ve Türk muallimler, dııarıdan 
KoJec hakkında yapılacak ten· 
kitlere karşı tabii bir barikat; 
emniyetli bir sigorta hOkmOnde 
idi. Fakat o zavalhların da bu· 
rada görebildikleri iş, bir yan
gını söndürenlerin değil, o yan· 
gmdan tesadüf en bir mal veya 
can kurtaranların yaphkları hiz
mete benzerdi. Y angm baıan 
için için, baıan müıait rüıgirın 
yardımiyle har1l harıl yanarken 
onlar kurtarabildikleri bir kun· 
dak veya ıilteyle avunurlardı. 
Pek darda kal.p köpürdükleri 
zamansa: 

- Bir üfJersem söndürürüm 
hal / 

Tehdidiyle yangına karşı va· 
ziyet alırlardı. 

* Genç Ameı ikalı muaUimler 
arasında bilhassa Mister MarJov 
Mis Rozalinde karşı açık bir 
alaka gösteriyordu. Akşam çay· 
larmda genç kız için kendi ya
nında muhakkak boş bir san· 
dalye ayırır ve kız daha kapı· 
dan içeri girerken : 

- Çayınızı kuvvetJi mi ister· 
siniz, hatif mi ? 

)~~n~ •kada!lrğımız bozulınr • 
illa],·:·~· Maksadımı bilmem an· 
lci bsı ~ıın mi? De.mek iıtiyorurn 
~a.d nılll noktai nazarıma ıöre 

a.rn d·· N 
' 

0 oıales tamamen ta • 
-lıt• e,n &Özünıün önünden silin • 

ır Se . La; h · nın ona kartı duyaca • 
, .. lııı e~ hangi bir tekildeki hiı, 
)'r>rrııı: •ki rabıtaya hiçbir tesir 
IQi? ş1!acaktır. Gayet açık deiil 
J._ . lllld' 
..._. 1__ 1 llaaıl,~ ıene çantanı 
N~ak fikrinde miain? 

1 olıon fatırmıttı: 
t&-.. Tabii. .. Şayet y . str "1 d ıen.. anı ... 
--llbz : a.m dö Noıaleıle bulut· 
t,Jt d oatluiumuzu bozmıya • 

erıen ...... l .. . 
-. ..... azizim .. ben de bu • 

Madenciler bujün Sanayi bir· 
liiinde bir içtima yapacıkiardır. 
Madencilerin hükumetten hallini 
istiyecekJeri bazı meseleler ve 
Madenciler birliğile Sanayi bir
liğinin birleşmesi görüşülecektir. 

Milletler cemiyeti ve 
tütilnlerimlz 

Ticaret odaıına gelen maJO .• 
mata göre, Cemiyeti Akvam tü
tlin tie1retinin himayeıile yakın
dan meıgul oJmıya karar vermiş 
ve bu itle umumi kttipliği tet
kikata bıılamııtır. 

Ticaret od111 bu münasebetle 
tUtUn ticaretimiz hakkında bir 
rapor haıırlıyacaktır. 

miştir. Bütün bu meselelerin hal
li zamana mühtaçtır. Bir Kanu· 
nusanidrn itibaren altıncı tali 
komisyor,un ve teknik büronun 
lağvinden sonra esasen komis· 
yonun kadrosu bOsbütün daral
mış o!acaktır. 

Dediğim gibi komisyon PSascn 
tasfiye halinde bulunmakla be-

raber işlerin daha ne kadar za

man devam edeceğini söylemek 
imkansızdır. Bu, Türk ve Yunan 

murahhas heyetlerinin muamele
lerinde gösterecekleri sürate 
bajlı bir iştir ki bu da oldukça 
müşküldür. Çünkü her iki heyet 
de muhtelif meseleler hakkında 
alikadar dairelerden istedikleri 
malümatm gelme1ini beklemek 
mecburiyetindedirler.,, 

Diye onun, boş bıraklıiı yere 
oturmasını emniyet altına alırdı. 

Mis Rozalind de bu neşeli ve 
tatlı dilli gençten lıoşlanırdı. 

Eu sebeptendir ~i ara sıra 
onun teklif ettiği ak~am gezinti
lerini memnu niyct'e kabul eder. 
di. Bazan sular karardığı za'lıan 
bu akşam gezintilerinden döner· 
!erken, kurtizanı teklıf sizce genç 
kızın koluna girer ve hatta Mıs· 
ter Marlovun elinin arkadaşhk 
hudutlarını geçtiği de olurdu. 
Mis Rozalind bu hareketlere 
karşı çok defa müsait c!avranır J 
hsıı7nn rlsıı• 1 

Bu olan biten şeyletin talebe 
tarafııtdan suilmemeai imklnı 

olmadığı için dedikodular almıt 
yUrUmUştü. Hatta Mis Roıalindi 
Miıter Morlovun odaunda 16r· 
düklerini iddia edenler bile 
vardı. 

Aık Turahın gözlerini bajla
mıf, kulaklarını hkamııtı. Onun 
için Mis Rozalindin hoppalıkları
nı en son duyanlardan biri o 
olduğu gıbi, genç kııın mektepte 
rezalet tellkki edilebilecek ha· 
fifliğini hemen ıon a6ren de o 
oldu. 

Bu mide bulandıran ha•adis• 
leri ilk işittiği zaman toy seYda· 
lının içi derhal iıyınla kabardı. 
o bunları, mUsait yUz görmlyen
Jer tarafındın uydurulmuf iftira• 
lar telakki ediyordu. Sırnuı mey• 
dana vurmamak için çare1iz ıus• 
mak, kızan maıumluiunu mUda• 
faa enememek vaziyetinde kalı• 

. yor, bu hayaıızca dedikoduların 
yapıldıjı mecliılerden nefretleJ 
uıaklaııyordu. F akıt arkadaılan 
onun halinden ırırrını çoktan 
aezinlemiılerdi. Çok defa bu 
kabil havadiıleri, bire on kata• 
rak, mabza onu kızdırmak •• 
arkasından k11 kı• 1Ulmek için 
ortaya atıyorlardı. 

Nihayet Turan da kalbini vea· 
vcse kurtlınoıa kemirdiğini duy• 
mağa ve sevgilisinin hareketleri· 
ni ıiıli gizli ıBıetleyip takip 
etmiye başladı. Mutalialarıoı 
feda ederek, anlatılan akıam 
gezintilerinin aahi olup olmadı· 
iıuı tahkike çalı§ıyordıt. 

Bir akoam, Mis Rozallndle 
Mister Marlovu hakikaten :kol 
kola ııkalışarak. dolaıırlarken 
gördü. Bu şakaların mahiyeti 
pekte genç kıım matumluğu 
lehine bir delil deiildi. O anda 
Tura om içi Hk defa kıskançlık 
ateıiyle yandı Ye ondan ıonra 
haset, nefret, merhamet, sevgi, 
tekrar nefret gibi hisler kalbine 1 

dolup boıalmaya başladı. 
Bir gun patavatsızh(ıyle mq· 

hur bir talebe, bir te1&düf eseri 
olarak, pencereden &ördüj'ü bir 
sahneyi dallandıra ballandıra 
arkadaşlarma. anlabyordu: 

- Dün akıam Mia Rozalind 
muallim odasında yanlızdı, kitap 
okuyordu. Ben ıu içmek için 
çıkmıştım, perdenin aralığfodan 
gözüm ilişti. içimizden kimse 
huyJaomasın ama ne yapayım, 
bakmamazlık edemedim. O sıra
da bizim Marlov oda kapİsındın 
başını uzattı. Aşık kızı yalnız 
görilnce ayaklarının ucuna basa 
basa yanına yaklaştı ve dlerile 
gözlerini lcapadı. Haspa hiçte 
tela~ etmedi, sade Marlovun el
lerini çekerek başın1 iöyle bir 
cilveli cilveli çevirdi. 

Durun yabu, daha şılu var. 
Marlo vun af ağı ya çe~ilen elleri 
nerede harar kıldı bilir misiniz? 

- Eh, yetişir artık bu !;epa
zelikler ! 

Hcrkes:n can lrn!ağıyle dinle
diği t:ıt!ı hildiyeyi buradan ke· 
sen ses, ansızın, ihtiyarsızca, Tu
ranın yanan boğazından fırlamış
tı. Arkadaşları kahkahaları bas· 
tılar; Turan tasarladığı fili mü
dahaleyi yapamadan bermutat 
oradan uzalclaştı. 

(Devamı var}. 
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Sayıfa 6 

Sahte paso veren 
3 seneye mahkôm 

Mahkemede bir Fransız rahibi de şahit 
olarak dinlendi, mesele anlaşıldı 

Istanbul ağır ceza mahkeme
ainde, dün bir paso sahtekarlığı 
davası bitirilmiştir. 

Bu davada maznun Sen Benu
va Fransız mektebi kapıcısı Jan 
efendidir. Sahte olarak mektep 
mührü kazdırmak, bu mührü 
b_asm~k suretile iki kişiye "Sey
rısefaıo,, ve " Şirketibayriye,, 
pasusu temin etmek davanın 
esası bu ... 

Dün mahkemede Senbenuva 
mektebinde muallim rahip M. 
Pol Darbuva fahit sıfatile dinle
nilmiş kendisine pasudaki mührü 
gösterdikleri zaman sahteliğini 
sırf değişikliğinden anladığanı, 
hakiki mühürle sahte mühürün 
harfJeri başka başka şekillerde 
olduğunu söylemiştir. 

yardım ettiği iddiasında bulun· 
duğunu kayıt etmif, şahit, " mü
hiirü ancak benım gözümün önün
de basabilirdi. Kendisine mekte
bin mübürü hiç bir zaman ve
rilmiş dejildir ,, demiştir. 

Buna karşı maznun jan Ef., 
bilakis kendfainin paso verme 
işini üç senedir yalnız başına 
idare ettığini, " sahtedir,, deni
len mübürün mektep idaresinin 
kullandıiı mühür olduğunu iddia 
etmiştir. 

Bundan sonra müddeiumumi 
Ahmet Muılis Bey, esasa dair 
mütaleas1nı bildirmiş, maznunun 
cürmü sahte olduğu bu şahidin 
ifadesile anlatılan mührü paso 
vermek itinde kullandığı şahit 
Yani ve Bodos Efendilerin 
şahitlikleri ve mührün maz
nunun üzerinde çıkmast ile 
sabit olduğunu ileri sürmüş, ce
za kanununun 328 inci maddesi
ne göre ceza istemiştir. 

VAKiT 

1 ugosla Pyada 
-······························ 

Kocalara para ver
mek için kadınlar 
arasında harp 

Viyana, 1 (Hususi) - Yugos
lavyada bir kadm ~uharebesi 
başladı. YuR'oslavyanın cenubun
da erkekler kadınlarına mıbır 
vererek alırlar ve iş hayatında 
kadınlarından istifade ederler. 
Fakat Yugoslavyanın şimal ta
raflarında iş aksinedir. Orada 
kadınlar kocalarma ota verirler. 

Buhranın şiddetlenmesi üzeri· 
ne cenuptaki Yugoslavlar evlen· 
mek için para veremiyecek hale 
geldikleri gibi şimaldeki Yugos
lav kadınlar da koca bulmak 
için para tedarik edemez olmuş-
lardır. 

Bunun neticesi olarak erkek· 
ler ceouptaü şimale, kadınlar şi
malden cenuba hicrete başla
dllar. 

Kadınların şimalden cenuba 
inerek erkeklerle evlenmeleri, 
cenubun kadınlarım sinirlendirdi. 
Ve bunun neticesi olarak bir 
kadın muharebesi koptu. 

Şimalden aşağı inen kadınların 
yaptıkları damping yüzünden er
keklerin kadınlara mibir verme
leri adetinin kalkacağı anlaşılı· 
yor. 

4 Kanunuevvel ~ 

Umumi meclislerin tek 
derece ile intihabı 

~~~~~--·--~----~~~ 

Böyle bir projenin bu devre mecliste 
müzakeresi muhakkak görülüyor·· 
Ankara, 3 ( Hususi ) - Ge

çen sene, vilayetleri~ hususi ida
relerine ait bir kanun layihası 

hazırlanmıştı. Aldığım haberlere 
göre bu layiha B. M M. nin bu 
toplanış devresinde müzakere 
edilecek ve kanun şeklini ala
caktır. 

Layiha, icra vekilleri heyetince 
ve şurayı devletçe tetkik edil
miştir. Muvafık görülen esaslara 
göre bundan sonra yapılacak 
vilayetlerin umumi meclis azası 
intihabatı bir dereceli olacaktır. 
Umumi meciis azası oimak isti
yen yurttaşların en aşağı orta 
tahsil göro:üş olmaları şarttır. 

hükümler de değişmektedir. A0
' 

• cak encümen azalığı için bat~' 
kaza ahalisinden olmak kafi gO" 
rülecektir. 

Kanun layihası henüz mecli~ 
sevkedilmemiştir. Dahiliye -vek~ 
Jetinin layiha üzerinde son bıt 
tetkikatta bulunacağı tahmin ~ 
dilmektedir. Layıha biliba~e ic: 
vekilleri heyetine gönderılece 
orada tekrar gözden geçirildi"• 
ten sonra H. M. meclisine sefkO" 
lunacaktır. 

8. M. meclisinin bu toplaO~ 
devresinde müzakere ve kah 
edileceği anlaşılan kanun ayıh•· 
sının, vilayetlerin hususi idar: 
sinde esaslı değitiklikler yapac•~ 

B. M.· Meclisine yakında mü- ve değ :şi kliklerden viliyetlerıO 
zakere edilmesi beklenen bu ka- çok büyük istifadeler temin ede" 
nun layi hasına göre umumi mec· cekleri ümit olun maktadır. 
!islerin salahiyet hudutları da ge· ıı· 

Bu projenin ıahıi An ııra ,·e ısı• . 
nişletilmektedir. Vilayet encüme· bul ile alika:ı vokrur Çiinkü bu i~ 
ni azalarının ayrı ayrı kazalar şehirimızde unıuınl meclis ınuhabı es•· 
ahalisinden olmP.lara hakkındaki sen tek derecelıdır 
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Azadan Nusret Bey, sahteliği 
mevzuubabs mühürün baylı kul
lanılmış olduğuna işaret ederek, 
bu mühürün mektebin son za
manlarda artık kullanılmıyan es· 
ki bir mübürü olup ohnadığmı 
sormuş, şahit "paso iılerini on 
iki senedir ben idare ediyorum. 
Mektebin böyle bir mühürü yok
tu. Bu, sahte olarak yapılmıştır,, 
demiştir. 

Reis Aziz, iza Nusret ve Asım 
Beyler, kararı müzakere etmiş
ler, neticede Jan Ef. ayni mad· 
deye göre sözler birlikte olmak
sızın üç ıene ağır hapse, yi .. mi 

lira agır para cezasına ve ceza 
müddetine müsavi müddetle am
me hizmetlerinde çalıştmlmamı· 
ya mahkiinı olmuş~ur. 

E • i 

Müderris Sait Ce- 1 I K T 1 S A D 1 H A B E R L E· R ı 
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· Müddei umumi Ahmet Muhlis 
B., maznunun talebeye paso ver· 
mek işlerinde Rahip efendiva 

Dükkana esrar çıkınını 
koyan kim ? 

Merha~etten maraz hasıl olurmuş ! 
Onlar bunun narına mı yanıyorlar ? 

Dellal Şükrü, elbiseci Mişon 
Efendiler.... Istanbul Ağırceza 
mahkemesi huzurunda yan yana 
duruyorlar. Kendilerini mahke
meye getiren suç : Esrar bulun
durmak ı 
Şükru Efendi yana yakıla 

şöyle anlatıyor : , 
- Ben, Çangırıh Mustafanın 

narına Yandım ! 

- Çangırıh Mustafa kim ? 
- Bana, bu esrarı veren 

~dam . Bu~u eskiden tanırdım, 
. eş senedır yUzünü görmemiş
tım. Evvelce arabacdık ederdi. 

- Kısaca anlat! 

- Za~en kısa kesiyorum. Bu 
adam, bır gün çıka ld" H t .. t·· b ge ı. as a, 
us u • aşı peri•an h ld b 
" 'il a e ana 

vapurdan şimdi çıkt C . ·~ ~ bımde beş kuruıunı bil k 
d d . A d e yo " e ı. cı ım. Yirmi beş k 

d
. uruş 

ver ım. O gece yatacak yer 
buldum. 

Ertesi gün, kendisini Beyazıta 
çıkardım, . belediyenin yolunu 
gösterdim. Bana " su dökmiye 
gideceğim. Gelinciye kadar şu 
çıkını sakla! ,, dedi. Ben de 
verdiği çıkını aldım, Mıton 
efendinin dükkanında bir rafa 
koydum. Meğer, takip ediliyor
muşum. Meğer çıkının içinde de 
esrar varmış! 

Mişon efendi de, şöyle söyledi: 
- Bırakmış bu dükkana, am

ma bırakırken ben yormedim. 
Ne yordum, ne bilirim! 

inhisarlar takip memurlarıadaD 

Mehmet Salih ve Osman efen
Cliler çağrıldılar. Bu iki şahit, 
çıkını rafa koyanın Şükrü efendi 
olduğunu, o sırada Mişoo efen
dinin de dükkanda bulunduğunu 
söylediler. Şa~i~lerden polis Is
mail Hakkı ve Abdurrabn efen
dilerin de yazdı ifadeleri okun
du. Esrarı Şükrüye verdiği mev~ 
ıuu babsolan Mustafanın sonra· 
dan öldüğü anlaşılıyordu. 

Şükrü efendi, kendisini şöyle 
müdafaa etti: 

- Ben, çıkını merhameten al
dım. Meğer merhametten' maraz 
basıl oluyormUf. Ne bilirdim 
böyle olacağını ben? Bilseydim, 
çıkma elimi bile sUrmezdiml 

Mişon p,fendi de, şunları ilave 

etti: 
- Ben, kırk senedir dükkln 

sahibiyim, başıma böyle iş yet
medi. Benim dükkan iki kısımdır 
bir kısmı içeri kısım bir kısmı 
dışarı kısım dışarı kısımdaki 
raflara ben kumaş flan istif et
mezdim. Çünkü, oradan öteberi 
çalınması kolay oluyor. Top top 
kumaşım gitti bu yüzden yalnız 
raflar, mütteriye karşı boş gö· 
rünmesin diye Üzerlerine bir iki 
pantalon caket asardım işte o 
raflara koymuş bu Şükrü efendi 
çıkını ben görmeden orası ap 
a~ktır, öyle bir şey görünmesin 
~ıye, s~klanacak gibi değildir 
ııtenenız, mahkeme reisjni gön
dersin hemen timdi baktırsın! 

Müddeiumumi Ahmet Muhlis 

Vefa4t ettiğini yazdığımız diş 1932 senesinde Türkiye ile Almanya 
tababeti mektebi müdürü ve tıp 
fakültesi memaliki hare müderrisi arasındaki ticari münasebetler 
Sait Cemil Beyin cenazesi dün 
Kadıköyündeki evinden kaldırı· 
larak fakülteye getirilmiş ve bu· 
rada merasim yapıldıktan sonra 
Karacaahmet mezarlığına gömül
mütt'ür. 

Cenaze m~rfl,,ai minde bütün 
I>arUlfUDllD mll\le'rflSte n vt tem:· ..... 
be hazır bulunmuf ardır. Darül· 
fünun fakülteıeri matem alameti 
olmak üzere dün tatil edı lmıştir. 

Fakülte ilk sözü tıp fakültesi 
reiıi Tevfik Recep Bey söylemiş 
ve Tıp fakültesi müderris!erinin 
hesabatına ve tesirlerine terci
man olmuştur. 

Müteakiben Akıl Muhtar, Ne-
şet Ömer, Server Kamil Beyler 
ve Tıp talebe cemiyeti namına 
Osman Nuri Bey söz söylemiş-
lerdir. Mezar başında mer J umun 
sımf arkadaşı müderris Mahir 
Bey de ağlayarak bir hitabe söy-
lemiştir. Tıp talebesinin büyük 
teesürlerini bildirmek üzere cemi· 
yet mümessilleri merhumun evine 
giderek beyanı taziyet etmişler· 
dir. Tıp fakültesinin ve talebe 
cemiyetinin Cağaloğlundaki mer
kezlerinin bayrakları yarıya in
dirilmiştir. 

Sait Cemil Bey merhum Şam 
tıbbiyesinde fizyoloji hocalığı 
yapmış, bilahare fakülte memaliki 
hare müderrisliğine tayin olun-
muştur. Üç senedenberi de dişçi 
ve eczacı mektepleri müdürlüğünü 
yapıyordu. 

Merhumun vitaminler hakkın· 
dal<i tetkikatı Fransa Tıp aka· 
damiıince mazharı takdir olmuş 
ve bir madalya ile taltif edılerek 
akademi azalığına intihap edil
mişti. 
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ihracat ofisi Türkiye ıle Aı

manya arasındaki ticari müna
sebetlere dair olan istatistiği ha
zırlamıştır. Bu istatistiğe göre 
193'>- •P .. .ıHMlin~ku,; . ~n\in ev• 
zarfında me etımtzdm • Al-

manyaya 6,942,203 lira kıymetin- , 
de muhtelif eşya ihraç edilmiştir. 
193 l senesi ayni müddet zarfın
daki ihracatımız is~ 7,427,203 li! 
ra idi. Geçen seneye nazaran bu 
sene Af manyaya ihracat 485,000 
lira noksandır. 

1932 senesi ilk dol< uz aylık 
umumi ihracatımız 63,590,838 li-
ra olduğuna göre Almanya umu
mi ihracat vaziyetimizde ltalya
dan sonra gelmekte ve ikinci 
mevkii işgal etmektedir. 

1932 senesi ilk dokuz ayı zar
fında Almanyaya ihraç ettiğimiz 
başlıca maddelerin kıymetleri 

şunlardır : 

Maddeler 
Üzüm 
Tiftik 
incir 
Pamuk 
Fındık 

Kıymetleri 

1,800,854 
16,502 
90,405 

225,149 
1,189,403 

Bir bekçinin düşmesi 
Beylerbeyi sarayı bahçıvanla

rından Hasaö Efendi dün sara· 
yın içinde büyük havuz başın
daki duvarın üstünde yaprak 
toplarken muvazenesini kaybe
derek yere düşmüş ve başından 
yaralanmı.şbr. Hasan Efendi tıp 
fakültesi hastanesine kaldırıl-

Bey, Miıon Efendinin dükkaom· mıştır. 

da keşif yapılmasını istedi. 
Mlıhkeme bunun üzerine söz 
birliksiz olarak Mişon Efendınin 
Bitpazarmdaki dükkanına gidil
mesine::, vaziyetin görülmesine, 
bu iş için sarfedilecek 13 lira· 
nın da keşif yapılmasını istiyen 
Mişon Efendiden alınmasına ka· 
rar verdi. Muhakemeyi Kanunu 
saninin onuncu Cumartesi günü 
aaat on üç buçuğa bırakb. 

Bir mahkumiyet 
Kahire, 3 (A.A) - Geçen Ma

yısta Mısır Başvekili ile mesai 
arkadaşlarından ikisini hamil bu
lunan treni, berhava etmiye te
şebbüsle zan altına alınan 3 ki
şiden ikisi, müebbet kürek ceza
sına mahkum edilmiştir. 

Mahkeme, üçüncü maznun 
hakkında beraat kararı vermiıtir. 

Yumurta 1,602 
Yün 5,403 
Af yon 202,02Z 
Arpa 30,245 

R~ı~" ? ?:~6.~3~ 
Mısırla Türkiye 

ticareti 
Mısırın 1932 senesi 10 aybtc 

ithalatı 32,418,247 Mısır lirası ".0 

ihracatı ııe 20,634,918 Mısır ıı· 
rasıdır. ithalat fazlalığı 1,772,3~ 
Mısır lirasıdır. Mısmn 932 senefl 
ilk 10 ayı zarfında tütün ithalatı 
698 668 Mısır lirasıdır. istatistilr 
leri ~ize nazaran 1932 senesi il~ 
9 ayında Mısna tütiin ihracatı' 
mız 600, ı 20 liradır. Mısırın sigİ. 
ra ihracatı ise 191,105 ve paınJ 
ihracatı 13,676,722 Mısır liral 
dır. 

Kuru ve taze bam11 

Mısıra kuru ve taze baıo11 
ithalatı Mısır hükumetince rrıe' 
edilmiştir. Bütün kurtlu ve b~ 
tahklı sebze ve meyvalaruJ • 
Mısıra ithal edilemiycceği Tici 
ret Odasına bildirilmiştir. 

Almanyada lflasıarJ~ 
miktarı . 

Berlin, 3 (A.A) - Teşrini5' 
ayında iflasların miktarı 449 d~ 
Teşrinievvelde 459 idi. K~~~ 
dato talebinde bulunan mue tf' 
selerin miktarı da 262 ye k• 
257 dir. 

d&Jıı Sovyetler tarafın t 
satın alınan vapur1' . 

Ecaeb' 
Bremen, 3 (A.A) - dJ-o' 

gemileri satın almıya ~e o°' 
edilmiş olan Sovyet komı~Y~•i" 
Norddeutscher Lloyd seyrıs~ fi• 
kumpanyasından yeniden ikı 
pur satın almıştır. zi'O' 

Bu suretle Sovyetlerin me 
1 

ti 
kumpanyadan al'DIŞ oldU~.ri, 
gemı lerin miktarı dokuza 
olmuştur. 



• 

AnıatUrar
tlst Sadi B. 
Tttrk sah
nesinin 20 
senede çok 
ilerlemiş 
Olduğunu 
sHyJOyor. 

Amatör Sadi 8. 
- Allo .. Sen mİ•in Sadi bey. 

- Benim canım efendjm. 
- Vadin ne oldu. 
- Mülakat mı? 
- Evet. 

- Peki bu aktam saat 6 da 
~ardarpata iıtaıyonunda bek • 
enıe ıalonunda bulupbm .. 

. - Anlıyamadım.. Haydarpaıa 
1•taıyonunda mr dedin? 

- Evet .. 
- Fakat Sadi bey .. 

olarak kabul etmiyorum. Şunu 
da ili.ve edeyim ki, maalesef bu 
günkü gençler arasında bile el' an 
bu san' atı hazmedememit kimse· 
ler mevcuttur. 

- Türk artistlerinden kimle· 
ri takdir ediyorsunuz? 
- Bu ıualin cevabının en batın· 
da Ertuğrul Muhsin beyi söyliye· 
bilirim. Ertuğrul Muhsin bey çok 
yüksek bir san'atki.rdır. Onun 
Katilini, Körünü, Cehennemini, 
Yaradan seni affettimini .. hulasa 
temsil ettiği eserlerin hepsini sey· 
redenler - bir an için ıözlerin· 
den haset jerdesini çekerlerse -
benimle ittifak eder. Ertuğrul 
Muhsin bey yalnız oynadığı oyun· 
larla değil Türk sahnesine ettiği 
yardımlarla her Türk gencinin 
daima kalbinde yqıyacaktır. Hiç 
kimıe inki.r edemez ki o, Türk 
tiyatrosunu yirmi senede gidemi • 
yeceği bir meıaf eye götürmüt ve 
bunda da muvaffak olmuıtur. İs· 
mail Galip beyi, Behzat Haki be· 
yi, M. Kemal beyi, Emin Beliğ 
beyi ve Neyire Neyir hanımla Be· 
dia Muvahhit hanımı takdir e • 
denler meyanındayım ... 

- Amatör artistlerden kim~ri 

1 
li.f ımı tamaırnlıyamadım. T e • 

ef on rappadan kapandı. Allah 
lllah bu genç de mülakatını ni· 
çi11 Haydarpata iıtasyonunda ya• 
~l)or. Bilha11a saat 6 da.. Olsa 
ofea töyle bir ıey: Sadinin An • 
~aya gidecek bir yolcuıu var. 
vııu teıyi edecek 0 meyanda bi- takdir ederıiniz? .. 
~;... - Bu ıualinize sarahaten ce-._. de mülakatı çıkaracak. 

vap veremem.. Çünkü bazılarım, 
. Akıam ıaat 6, Haydarpqa 
ı bazı tufeyli amatörleri ıücendir • 
•ta.yonunda bekleme salonun· 
d mek istemem ... Yalnız gerek be -
•Yun. Kapı açıldı. itte Sadi Bey 

D'· nimle beraber çalııan ve gerekse 
!'0 züktü. Lakin te!yi olunmaıı 
ılı · Cümhuriyet mahfeline devam e· 
tımali olan kimseler yanında 

Yok .. Nihayet kendiıine ıordum: den gençlerden takdir ettiğim 
kimseler ıvarclır. lıimlerini müaa· 

- Allahmı seversen mülakatı 
11· • b ailenizle aöyliyemiyeceğim .• 
tçın urada intihap ettin .. Yok· 

la Ankaraya gidecek bir yolcu • - Memleketimizde yeni bat· 
nuz var da, onu tetyi ederken bu lıyan operet hakkında fikriniz ne 
ı.ı dir? eyanda benimle de mülakat mı y 
y - Operet bambaıka ittir. e 
llPacaksınız?. ., 

<Devamı 9 uncu aayılada) 
Sadi bey kahkaha ile güldü. .,_ ....... ınuıııı • .. ... wııınıı••muıuıı•ıııııını-ııınn••-·-"-

b - Azizim ne o, ne de o. Ben ·················································---: ! Men. tep Haberleri i . . ..... -..................................... _ . ~tada devlet demiryolları idare· 

•
1
11d, memurum. Şimdi işimden Bir çay ve bir teşyi 

Çıktım. Burada ıenin ile mülakat 

)'Pıtııya ıeldim. Bu bizim gar • istiklal ve İstanbul liıeleri fi. 
~ bekleme salonundan baıka zik muallimi Arif Şükrü bey Er· 

ha müıait yer bulunur mu? 
1 

zurum liıeıi mü· 
Vay ıeldi bizim yirmi bir ku- dürlüğüne ta -

..... •apm parasına. yin edilmitti. Bu 
' Sahneye ne zaman çıktınız? kıymetli hoca • 
'Bana öyle bir ıual ıordunuz larını kaybeden 
ltı... \ltı senelik bir mazi gene ha· talebeler bir ve-
._.'1da canlandı. 28 mart per da çayı vermit • 
~be günü aktamı Hamlet tem- lerdir. Pazarte • 
i~llde Darülbedayi ıahneainde 1 si günü ıaat 4 
d defa ıahneye çıktım. Ve hala te lıtiklil lisesi 
~ tiyatro ile - birçok itlerime ·konferanı ıa • 
'-~en - meıgul oluyorum. llk lonunda yüz ki-
t 11 't zevkini Darülbedayiden, ıilik bir ziyafet 
..._ t'tt1ğru1 Muhsin beyden aldım . verilmit bütün 
"'tiilL - ı ~lii uedayiden aonra d• bazı 1 muallimler ta • 
~ Plerfe çalıttmı. Ve hali da Muallim Arif B. lehe murahhas • 
Jı aray gençler mahfelinde ça • ları hazır bulunmuı neıeli 
ti~~o~ ve oranın müeuiıle • bir kaç ıaat geçirilmiştir. lı • 
s._/11111l.. Bir müddet Güzel tik.lal orkestrası güzel parçalar 
~lar birliğinde çok kıymetli çalmıı talebeden biri zeybek rak 
\&.t Celil Tahsin Beyden ders 11 oynamıttır. Ziyafetin hitamına 
ti~' Ömrümün ıonuna kadar doğru muallim Fuat bey çok ve • 
't , 1 "Oda Ç&lıtacağım • muhakkak ciz bir hitabe irat etmit Arif be· 
~il';;: ben hayatımı bu meılek- yin ıonsuz hizmetlerinden, yük • 
~ Jı· z~nnıak taraftarıyım. Bat • ıek faziletlerinden bahıetmiıtir. 
'. lÇbır nıeılek beni alakadar Çartamba aktamı Arif bey 
ı..., 'Jor-. Bu· arzuma muvaffak o· Seyriıefainin (Ankara) vapuru i
._.İtl olanııyacağımı timdiden tah· le Trabzona müteveccihen hare • 
"-.. ~ek ıüç.. Beklemek li.- ket etmiıtir. T e9yiine bütün tale
~o he hatta zaruri.. Benim ti· b~le~i, lıtiklil .izcileri, doıtları 
~alcıkmda bambatka dütün· gıtmıf, çok ıamımi tezahüratla 
't ....._ v-.r. Tiyatroyu bir eğlen· Ankara açılıncaya kadar boru ve 
.... 1,• alil, vakit ıeçinniye mah· trampet sesleri yaıalarla Arif 
r.a. .,: Yer telikki etmiyorum. Bey tefyi edilmiıtir. 

-.ı'atlsirı da bir ~ncu N. 1. 

VAKiT 

lbrahlm Hoyl e· 

* .. 
İbrahim Hoyi 

Beye göre Li
selerin edebi

yat kıamında 

Latin ve Yu-

nan dilleri o· 

kunmalıdır. 

* .. 
Kolej mezunlarından genç mual· 

linı ve muharrir /brahim Hogi Bey 

bize şunları anlattı: 

"- Cihanda hakim olan ede
biyat mektebi hangisidir? 

- Bu ıorgu pek genit ve dal
lı budaklı. Her halde fikrimce; 
bugünün en sevilen edeb~at tar• 
zı hangisi demek iıtiyoraun, ben, 
bugünün en sevilen edebiyat ıek· 
linin doğrudan doğruya hayatı 
tetkik eden, hayab ıöyliyen ede· 
biyat olduğu kanaatini beılixo • 
rum. Dünün romantizmi, hatta 
dar bir çerçeve içinde hapsedilen 
canlılıktan uzak ve yalnız keli • 
me, imajlarla ıüılü kli.sizmi, b11 
gün bir ucubeden, palyaçodan 
başka bir şey değil. Ruı edebiya• 
tını sevişimiz, onda kendi hiıle
rimizi bulduğumuzdan ve hayata 
baktığından dolayıdır. Dün lngi· 
liz romantik ve Elizabet devri 
muharrirleri, iken bir (Refah) ın 
verdiği kalp huzur ve ıükUneti 

içinde aayıfalarca yazı yazarken, 
buıünkü kültürün yetiıtirdiği ve 
(makine) nin yoğurduğu Sinkler, 
daha ihtiyar olinakla l>eraber 
Dreiıer iki ıatırla ve daha beteri 
olarak ayni ,eyi söylüyor. Bizde 
de Sadri Etem bu tarifimin par
lak bir nümunes··l ir. Edebiyat ni• 
hayet zevk ve Lıoda meselesidir 
de .• 

- Naııl yazarsın? 

it bir kere mevzuu buluncıya 
kadardır. Gece gündüz yer me • 
selesinin benim için hiç ehemmi
yeti yoktur. Daima düz beyaz ki· 
ğıda, ve ıtilo ile yazarım. Mevzuu 
bulup da, ıatırlar halinde meyda
na çıkarıncaya kadar adeta hu • 
talanır, zihnen hep onunla meı· 
gul olurum. 

- Yeni edip ve tairlerden kim 
)eri beğenirıin? 

- Bilmem, edip ve tairlerden 
konutulurken, yeni ve eıki diye 
bir derleme yapmak doğru mu • 
dur? Zira, öyle edip ve şairler 
vardır ki, yepyeni, fabrikadan 
henüz çıkmıı oldukları halde pek 
çabuk eıkir ve unutulmak gayya· 
11nda ıönüp giderler. Halbuki es· 
kilerden bir niceleri, bugün bile 
tap tazedirler. Meıeli, Fuzuli, Zi· 
ya PB!a; koca bir medeniyetin 
vözünü eserlerinde canlandıran 
Firdevsi, Sadi, Donkitot muhar • 
riri, Dante, Şekapir eıki midir 
ler? .. Hayır değil mi? •• 

Muharrirlerden Sadri Etemi 
roman ve hikayelerinde daima 
tez müdafaa ettiği için ıeverim. 
Yazık ki yalnız (Çıkrıklar durun· 
cuı) ile bizi kandırmak istedi. 
(Vi. • Nu) pürüzıüz türkçeıile, 

biz gençlere tam bir nümune. A· 
ka Gündüz o patavatsız üılubile, 
battan ataiı alev ve heyecan. 
Kenan Hulusinin güzel neıirleri 
ne incedir. Şair Y aıar Nabiyi ro· 
mancı ve nasir Y &far Nabiden 
daha çok beğeniyorum. Sermet 
Muhtar, moeurs yazılarında birin-

YOksek iktısat ve Ticaret mektebi talebesı 
nasıl çalışıyor?Talebe kooperatJfl talebeyi 

not tutmak külfetinden kurtardı 

1-Tlceret MekHtbl bıılebeslnln ızmire yaptllı tetkik se-
rahaUnden bir intiba : Kublllyın mezar1 ba,ınde. 

2 - Yaloveda bir talebe gezintisi. 
3 - Derste• 80llra lelebe bir arada. 
Ali Ticaret Mektebi Lise kıs- etmiş ve bu suretle de talebeyi 

mında idarenin himayeıi, talebe- not tutmak külfetinden kurtar • 
nin gayretile bir kooperatif tesiı 
edildiğini memnuniyetle haber al 
dık. 

Kooperatif talebenin ihtiyaç • 

larına cevap verecek şekildedir. 

Kooperatif ilk it olarak talebeyi 
lüzumsuz yere not tutmak ıureti· 

le vakit kaybetmesini nazarı iti· 
bara alarak azasından bir kısmı· 
nı ayırarak bir matbaa kolu teıkil 

mııtır. 

Kooperatifte bundan baJka 
kitap, defter kalem ve yiyecek 
itlerile meşgul olmak üzere ayrı· 
ca da bir kol teşkil edilmiştir. Bu 
hayırlı kooperatifin idare heyeti 
Nevzat Hayati, Galip, Galip Fa· 
ik, Tevhit, Medeni, Burhan, Ali, 
Yunus Ihsan, lımail Sabri, Feri • 
dun, Tarık beylerden mütetekkil· 
dir. Muvaffakıyet dileriz. 

•m•11nu1111m1118111 ... 11•t11•11nt1ttHllNl1t11n111U1uu.ı1111111......,m'*""'•m•mnnm11tm•ımu111mumnıı111111111t1111mmı1111mmnmnmı 111111111111111111110111 nınnınnım• 

CUmhurlyet Gençler mahfelinde 
Geçen cuma ıünü saat 13,30 ki beyin kemanı, Şermin hanı • 

da Halk fırkası Beyoğlu kaza mın viyolonseli ve Sait beyin ke• 
merkezi binaıı dahilinde bulunan manı ile çaldıkları parçalar taltip 
Cümhuriyet gençler mahfeli mu - etmiştir. Denebilir ki konser baş· 
ıiki tubesi klasik kısmı tarafın - tan aşağıya güzel ve muvaffakı· 
dan mahfe) salonunda bir konser yetle batarıldı. Bilhassa davetli .. 
verilmiıtir. ler meyanında bir qok kibar ze • 

Programda: vat göze çarpıyordu. Konser saaf 
Piyano: Alekıi bey, Kemal 5 e kadar devam etmittir. Kon

Sait bey, viyolonsel: Şermin ha· seri tertip eden mahfel musiki 
nım. şubesi klasik k11mı şefi Sait beyi 

Tarafından bir triyosile kon • tebrik eder ve bu nezih konserin 
ıere baılanmıı ve bunu sıraıile temadisini candan dilerim. 
Güzide hanımın tagannileri, Ze • M. N. 

.............. IUllllHWll•t1nm1t••H•Ht•ı11mıımıınıııa1tıı1111ulillllNtlllWllllJUlllllttlllllalll PIHllJUJllUllllllllllJIHllıtlllltllll ııınuııtnııııı• .................. _._ 

ci, piyeıte c~vdet Kudret fena olarak yetittirilmelidir. 
mı?.. - Bazı yüksek mektep talebe-

- Liıelerde li.tince ve yunan· sinin himayesi hakkında ne dütü• 
ca okutulmasına taraftar mısın? nü yorsun? 

- Bence, edebiyat san' at kıs· - Elbet ki yüksek mektep ta• 
mını takip edecek olanların, bu lebesi, ne kadar çok muavenet, 
liıanları öğrenmeleri faydalı, hat· müzaheret görürıe o nispette, san 
ta lazımdır. Bundan bu lisanla - atına, mesleğine itkla bağlanır. 
rın, okutulmasına taraftar oldu • Almanyada. lngilterede olduğu 
ğum anlqılır. Yalnız bir şartla, gibi, genit mikyasta talebe yurt
li.tince ve yunanca - Amerikan ları, misafirhaneleri açılmalı, ge· 
kolejlerinde olduğu gibi - bu ne bir talebe heyeti tarafından İ• 
(Edebiyat ve san'at) kıımından dare edilen lokantalar yapılmalı, 
mezun olacaklara mecburi olma· bütün bunlar gerek hususi mües
lı, ve muayyen sınıflarda mesela seselerin verecekleri, gerekse be· 
9, 10, 11 inci ıımflarda akutulma· lediyenin li.yıracağı para ile hükU. 
lıdır. Darülfünunda ayni dersler metin kontrolu altında idare e • 
konmalı, ve bu kurlardan mezun dilmelidir. 
olanlar, bu Iiıanların müteha11ısı ibrahim Hoyi 
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Muharriri : Pitigrilli 

lıte bu kör dostumun üzerimde 
az çok bir teairi vardır. Fikir ü -
zerinde müspet bir tesiri olan he
sap kitaplarını okurum. Ailem, a
sil, fakir ve an'aneperestti. En 
büyük erkek evlat aıker olur, kü
çüğü hakim olurdu. Kızlardan ise 
biri evlenir, öteki rahibe olurdu. 
Bu an'aneyi bozmamak i~in hıi -
kim oldum. Ayni zamanda ede • 
biyat derslerini de takipten geri 
kalmadım. Fakat pek krsa bir 
zamanda edebiyat fakültesinın 
bir laklakıyat fakültesinden ba§· 
ka bir şey olmadığına kani ol • 
aum ve makine ilmini tahsile 
ba§ladım. Bu sayede tramvayla • 
rın adam çiğnemesine mani ola • 
cak bir alet icat ettim. Yirmi ka· 
'dar arkadaıım bu aletimi tram • 
vay şirketine götürmekliğimi tnv 
siye ettiler. Götürdüm. Bu efen • 
'diler, icat ettiğim aletin teknik 

ve insani noktai nazardan mü -
kemmeI olduğunu aövlediler. Y Al 
nız, tesisat mnsraf ın; dr.hili h~ • 
•ap etmeden, atmma payı ve a • 
morti olarak senede yarım mil • 
Yon frank masrafı icap ettiriyor • 
muf. Halbuki, tramvay şirketi te· 
nevi vasnti on ölüm ve elli yaralı 
olmak üzere hesap ettiği kazalar 
İçin bir sigorta §İrketi ile iki yüz 
bin franga bir mukavele yapını§, 
bu ıuretle adam öldürmek için 
Yaptıkları muarif, adam kurtl\r • 
ınak için yapacakları maıariften 
'daha pek ucuza mal olacağına 
nazaran, icat ettiğim ileti kabul 
etmediler. 

Bu müddet esnasında hukuk 
tahsilimi bitirmi,tim. Ben de fa
la), serbest çalı§an bir adam ol
mak isterdim. Lakin dikkat et· 
tim, i! adamları insanların yük

sek hislerinden ziyade a~ağı hiı
lerinc hitap edip onları i:;tismnr 
ederek muvaffak oluyorlar. Ceza 
kanunu, nrkadaşlarını ele veren 
aahtekarları affederek ona müka
fat vadediyor. Bu, alçaklığı mii· 
kifatlandırmak demektir. Cemi
yet kendini müdafaa için hiç bir 
feyden çekinmiyor. 

Ben avukat olmak isterdim .. • 
Ôkıüz ve yetimlerle dulları mü
'daf aa etmek icin kendimde bü
Yük bir heyeca~ ve ı.ıfdillik mcv· 

c.uttu. Fakat hikimliğim müdde· 
tınce, kanun adamlarının bu ök· 
~iiz, Yetim ve dul sfüderine ne kE\· 
Clar mUıteh:ıi bir mt\na verdikleri· 

ni öirendim. Fakirdim, bekliye • 
cek vaktim vıırdı h· k" ld B . . , a ım o um .. 

.. enı bır çok hayir cemiyetleri· 
ne aza yaptılar. Derhal istifa et· 
tim. Fıkaraperverlik e"- J h . .ser '!U a• 
yir cemıyetlerinin dalavereleri ol· 
masaydı, mukZlddea bir • 1 'J'ey o ur-
du. . 

Bu kücük evcle sakin bir ha at 
.. d ş y 

geçırıyor um. unu da itiraf ede-
yim ki bütün servetlerini bakara
da bir dokuza çeken, veya son 

yirmi frankları ile yakalarına tak 
mak için bir gül alan insanlara 
imreniyordum • Meıleiimin ba. 
na pek nadir olarak bıraktığı bo, 

zamanlarda Sorbon darülfünunu
na gidip b~ızı felsefe derslerini 
takip ediyordum. Şaiirleri oku
mam. Buna mukabil hesabı seve-

rim. F elıefe tahsilim, beni ma
fevklerimin nazarında dii~Urdü ... 
ÇünkU ber hangi bir insan alelA
de Te basitlikten çıkmak isterse, 
bunu ödemek mccburiY.etindedir. 

Tercüme eden: fa. 

"Rüıvet kabul etmez,, "namus
lu,, denilen insanlardan korka
rım. Bunlar çok tehlikelidir. Rüş
vet kabul eden kimselerin bir ta· 
rifesi var .. Şu kadar para muka
bilinde her §eyi yaparlar. Bazan 
da tesadüf eseri olarak o kadar 
yüksek tarifeleri olanlar vardır 
ki, mü§teri bulamazlar. 

Ötekiler yani "rüşvet kabul et· 
mez,, "namuslu,, olanlar paı·a ile 
kanmazlar, fakat laf dinlerler, bi 
naenaleyh kanarlar. lş adamları
nı da sevmem. Bunlar rakipleri· 
nin dalaverelerini sadece keşfet· 
tikten sonra onlara mani olmak 
için değil, kendileri de kullanmak 
için öğrenil'ler. Şimdiye kadar 
hiç bir hakim mealekdaıla ahbap· 
lık etmedim. Onlardan da • 
ima kaçındım. Bunların ken· 
dilerine mahsus tuhaf bir 
lisanları vardır. Apaşların li
sanı gibi. Hayatın ne olduğunun 
farkında değillerdir, ve konuş· 

tukları gibi ya§arlar. Maznunu, 
bir kim~raeerin, üzerinde tifo ve
ya veba mikropları tecrübeleri 
yapacak fare gibi görürler. 

Maznun onlar için bir tecrübe 
tahtasıdır. Bu adamlar için csaı 
olnn hndise, noktai nazarlarının 
muvaffak olmaııdır, hakkın de • 
ğil.. 

Gazetecilerden birisi ilave et-
mek istedi: 

- Biı· de terfie veıile, 
·? 

mı •• 
değil 

- Hayır. Hayatımda rastladı

ğım hi.kimlel'in hepai namuılu İn· 
sanlardı. içlerinde zekalarından 

fÜphe ettiğim,· sathi malumat ıa
hibi, mes'uliyctlerinin farkında 
olmıyan bir çoklarını tanırım ... 
Fakat aclliyecilerin feragatı haki-

katen kahramanane bir şey 
dir. Bir kumarhane masaıım ida· 
re eden krupye'nin elinde, para· 
lar naaıl sadece birer jöton' dan 
ibaretse, hakimlerin zihinlerinde 
de senelerin kidem noktai naza· 
rından manaları sadece birer ra· 
kanıdan ibaret kalıyor. 

Meıleie yeni baıladıiı zaman, 
hlkim, mes'uliyetinin neznketini 
duyar. Bu, tıpkı, genç ve müptedi 
bir operatörün ilk nmeliyat yapa· 
ca~ı haıtanın kar~ısır!da duydu • 

ğu heyecana benzer. Fakat sonra· 
ları vereceği hükümleri temyize 
gidip tekrar tet!cik edileceğini 
diiş;.!.:ıer~k lJi::- n~vi müsterih olur. 

Kendi hcso.br.mn l:cn, hükim 
cübbesini ilk giydiğim a~nden 
bugüne kadar, her sabah hep ilk 
günkü heyecanı duydum: Yatak· 
tan kz..ll·:p, 3iyinmd., :ıd.ağa çık· 
mnk, kalt?.balığın içine karıtmak 
ıonra, o kalabalıktan ~ıkarak, on· 
larn hüküm ycrmC'k. Dmmr.dr..:1 
c~i ?' lcı:."!: :::' Z!l :ıül.."i.!1:1!cr y~ ğ :!ır· 

mal: .. 
Terazide fasulye tarlar veya 

her hnngi bir darp veya tı-.kıim C'.· 

maliyesi yapar gibi hiikümlcr vor· 
mck .. Şehadetlere istinat ederek 
hUkümler vermek .. Ba.zıın dütü· 
nUyoru.m, biriıi: "!U iki senedir 
taıdığrn pardeıünün arkasında 
yırtmaç var mı?,, deae, farkında 
değilim, O halde naıd oluyor da 
bir meıele hakkında "töyledir,, 
veya 

0
böyledir,, diye !thadet e· 

debilirim 7. Halbuki hemen bütün 
tahitler. kat'iyetle "evet,, veya 
"h ayır,, diyebiliyorlar .. 

(Devamı &;ar) 
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Bir ilaç !!J~ ...... l!.f!..~~~~ • 
Cesareti ve hayatı Çalışkan bir maarif CİDlll 

arttırıyor! derlediği sözler 
Bu ilicı içen kediler ve ko

yunlar köpeklere galip 
geliyorlar •• 

Londra gazetelerinin verdiği 
malumata göre iki senedenberi 
devam eden tetkikler neticesin
de insan ilzcrinde son derece 
derin t~sirler yapan bir ilaç 
keşfolur.muştur. 

insanın ömrUnU uzatan bu 
iliç korkaklığı gideriyor, cesa
reti arttırıyor, zekayı takviye 
ettiriyor ve insanın adali kuv
vetini de birkaç mi:dioc çıkarı· 
yor. 

Şimdiye kadar yapılan tecrU· 
beler çok mühim neticeler ver
miıtir. 

Bu esrarengiz ilacı içen ko· 
yunlar ve kediler, köpekl(rlc 
döğüşerek galip gelmiş:er \'e 
köpekleri öldürmütlerdir. 

l!u ilacı içen koyunlar, öküz
ler kadar kuvvetlcnmiotir. 

kediler, kaplanlar kadar vahşi

leşiyorlar. Fareler ked~leri kaçı· 

racak derecede cesaret ve kuv
vet aahibi o!uyorlar. 

Yalnız lnı:iltere hükumeti bu 
ilicın insanlar üzerinde tecrübe 
olunmasına mani olmuf, onun 
için hcrı üz bu ilaç insan Uzcrin
de tecrübe olunamamıştır. 

Tecrübe logiltere haricinde 
yapılacaktır. Hu tccrlibeler neti
ccs nde inunların ıon derece 
mUstefit olacakları bir ilAcın elde 
edilmiş olacağına muhakkak na
zırile bakılıyor. 

Yeni ilicın · iıtinatgahı Ad re· 
nolindir. Bu da bilha11a koyun· 
laran Adrenal gudduinden istih-
111 olunabilir. 

Bu illcı lrnllananların nelere 
muktedir o~acakları hakkında 
kişiflerden biri Deyli Ekspres 
guetesine şu sözleri ıöylcmiş· 
tir: 

" insanlarda korkakhk ve kah
ramanhk onlardaki Adrenal if
razlaran çokluğuna veya azlığına 

bağlıdlr. Yani ilacı kullanacak 
olanlar, şayet korkaksalar kor· 
lrndan kurtulurlar. Yine bu ıliiç 

aayeıinde her in11nın ömrü, hiç 
olmazsa on sene artar. 

70 yaşında bir 
ihtiyarı öldürdüler 

Cumıı 2ünU Kurucatilede bir 
cinayet olmuı, bir ihtiyarı bolla 
iJc öldUrmUtlerdir. ô:en zavaHı 
·;o yaılannda Bekir iımind" bir 
adamdır. Ormanda odun kes
mekte olan bu adamcağıZl iki 

şah:ı mani olmak iıtem =ş1er; 
müoazııa başlamış; bu sırada 

iki tah11tan biriıi elindeki bal· 
tıyı ihtiyarın kafasına ind'rmiş 
ve zavallı adam kendisini bilmez 
bir halde yere dUımUf, birkaç 
11at sonra da ölmUştbr. Failler 
yıkalanmıthr. 

Amasra ile Kurucaıile arasın
da yol bulunmadığı ve denizden 
gitmek lazım geldiğinden, hal· 

buki birkaç gUndenberi havanın 
fırtınalı olması dola;ısile, vak'a· 
anan tahkiki için mllddeiumumi 

muavini ve hUkumet tabibi an· 
cık evvelki gün, Amaarat.laki 

Barlin Vlpurile Kurucatileye ı•
debilmitlcrdır, Ulanın) 

Tokat merkez ilk tedrisat mlifcttşi Boyabatlı M. Zeki Be)': 
muhitinde halk dilinde kullanılan öz Türkçe kelimelerden baıı 
!arını toplayıp bize göndermittir. Bunları netrediyoruz: 

k ( s ı· ı;ibl dur Kınam:ı.k: A),plaoı&k (Tokat) Somak: l\lıaır oçaııı oma ' 
\'C"rcp: l\Ieyll (Tokııt) (Ayancık). buldl 

EnUk: Adi köpclc ( ,\cııı cnuğu EmP.: Hala (Tokat) 
Sitil: Bakrre'll\n kUçUk bakraç (Zile) )"emedl mi?) (Darbımcıı<'I). 

Hclkl: Bnkırdıın büylll• bakraç (Zile) ÖrUk: Bıığlama ipi. 
llclkel<: nal-ardan bilyUlt bnkrnç (Boyn· ÖrUklcdlm: B:lftıuıım. ~l 

I>onık: Dağın zirvesi, zlrn: npcın bııt) 

Yıılknc: Kovcu (Boyabat) 
)lnrdıı: Sitem (Boyabat) 
l'tlnrdalnma: Sitem etmo (Uoyııbat) 
;\luur: l'.\lt"Cbıır (Boyabat) 
Muur olm:ık: Mecbur olmal< (Doynbat) 
.., ınnngulu: MUccrrrp (Boyabat) 
Bun: Gam, !•eder (Boyabat) 
Ynlrm: Kıla\'UZ: nğıı. (Boyabat) 
l'alımı alçak: Soysuz (Boyabat) 
Yalımı yükl<"k: ~ereni (Boyabat) 
Cım:ırll: ~ıarıız, knnıııı; (Boyabat) 
l\lü5Uk: Çehrestz (Boyab:lt) 
Salguncu: Tah lldar (Tol<at, no~ııbat) 

Oöıe: l\lenbağ (Tokat) 
ntkl: P ~a (Boyabat) 
Dıkız: I\1vam11z kaS\-Ctll (Boyabat) 
Kumpıı..~: l\1Uşnvero (Boyabat) 
fühtcrc: RölUm yeri (Boynbat) 
llolpak: çok bol (Boyabııt) 
Höplrk: ~ol• t;:e\1k (Boyabat) 
:Hıtlank: Zayıf çı-lınlsh: (Bo;rnbat) 
Url\n: sut, yoğurt v. ı. (Boyabat) 
Mıdk: Emniyet (Boyabıtt) 
Mııfümı 11yrıldı: Emniyetim kalnuıdı. (HO• 

yabıı.t). 

Ad:ır: J{cmal (Bo~·abat) 
Adarı yctmıe: Kenwo getmıı (Boynbat) 
Kunek: Aet-lc etmclt (Coynbnt) 

'Yaz var ki§ var, Evecek ne ııı var,. 
Jt\•cıtU: l\IUıtaccl (Boyabat) 
Gölbcz: Köpcl' yanu u (Bolubat) 
l\lınd:ll<: KNii yavnısu (Roynbat) 
Okuluk: Da\·ctıye (Boyabat) 
Onnrlll!\: Tamir etme (Boyabat) 
Onnrıldı: Tamir olundu (Boyabllt) 
GUnUlcmek: Hıısct, gıpta ctmclt (80)n • 

bat) 
A•\·kalamak: Aıarlamıı.k (Boyabat) 
Oıcemek: Tııkılm etmek (Boyabııt) 
öymek: Karı,tırmak (Boyabat) 
Zıbıld<llt: Deli me,rcp (Boyabat) 
Zevzek: :\ltinl\scbctslz lru;?"· ( 
Partal: MUbalAğa. 
tblk: KU e, uç (Tarlanın lbıtı, yorıanııı 

ibiği). 

\ilUman: l\:ınntılmıımış lplll•. 

T.-ltUk: Fn:cJa <"l ıınknsı ynpmııl;: (Teltiık

lült etme). 
I>cnıtnt': ı:ckllml~cct>k UUlrcıcr yıı.pnı:ıl;: yn 

ııan Hd'lnı:ı (d('nsUk, dcııtoılı.) derler. 
n :u1n1 : rl t'rdh'cn h:ısnrnnl;: (.\ynııcılc) 

('ırıl<: <lc\·~.-k rtll ndn m. 
Uııdınıık: A~ıcık. 

1\17.ı•;~l: ı\ııcık. • 
~lbl: Ördrlc. 
lbl: Jilııdl. 

Bıulı: H.ı!ı. 

Jlorthı: l"etinı. 

Kasbcnnekı Zorla almalc. 
KUıl<li: Ataçtan maniv~ııı. 
:-:UğU : ı-:ı.ın (BuğılnY) öl~·\ileıı iilı,;e~ln 

dörtte bir \'e ııetılzdc bir nlspctintle kuçiil<· 
lerı. 

Dltegn: Dcilrmrn tnıslarını dlıslemt'!k lç!n 
ı crı-.klıı ceklç. 

Zrhc: nnyuııdunıl< al<1nmındıın UkUr.iin 
boynunu tutan atar. 

Şh·rlll: Hububatın htııUz blttlll \Akit tar-
l:l tl:ıl:I m:ını:ır:ısı. 

Ha311t: Atır. 
lyrl'I\: l\abUrgıı kt'mlfl. 
Topuk: A)·ak ölcçrıtl. 

Ollltfü: Ylllc hayvanları. 
Olibcl: Piç çocuıc. 
f,'inıınck: Vıkıınm:ıt<. 

ncııc: lllcmr. 
<:im: ı~ıth:, clmlcııınek, rlll:r.lc-nmt'k • 
Tonış : l'Cdl'k flit lıay\'anları. Arabayı 

bir çift çckmczı;I! önlerine UAve olunan lkln
C'I çl i t (Toru' yapılır). 

l'.ııır.: Ilub:ıb:ıtın t:ırb<tı l•:ıları 1-:ii'. uçla· 
rı. 

f:etil: : Plrl:ıc 1.ırikl:ı.rı. 
Setı•c Hıı3·vnnların arlill •3akl.ırınd11 Or· 

tıı. mııf11:.I. 

~·ıımdtı: J\U:ıP.lt!rln dış yüı.U . 
Aruıttiılt: Tavıını:ı iç ;>1.1,.U ( .\rto,•n, tol<nt) 
n"clt: Acl'lc, becit mi acele rnl? .. 
Zükkem: Nedi'.'. 
llırıl:ı~·ı:ı: nott:nac:ı öl;sllr:lğ'U (ı\~ ııııcı!') 
l\lı mıl: l\lnr411rın r.ıddı. (Ayaıır.ıl< 
Mını;: Surat ~r.hrc. tıinc('.!llz, lltırnhı:r., 

l\tln!lr., ml'ı': 'rı·nı ~t ta.,ı (.\y:ıncık) 

C:> rum: \'Uctıdıın he3· ı·tl umumı~·cııı. 
IWırUmı l'anlıırım. 

itme: Dokıınnıa ilıli : ılolruııdıı, bu asıltlıını 
l!rr, lllştl. 

Jımrlıı Dır ıtr\ 1 dllkUnı. 
fiile : l>lijmı•, ı.rmlk ynğı. 
!:tır: Dl'rllrrlıı latı::ırını temltlrnrlc itin 

tut \ll kc-pck ile m;l3olnma. Du ı11Jın llrl'ıı• 
tileri, l&tilcalUıırı, ~·oral., çorlu, çorııı nuık, Çor 
ba, çorum. 

Zor: <Hlr. n.:ı Mim l')tllcııkları: 7.orl•ı, 
zorbıı, r.orakl, zorbalık. 

Zorlu: ı·orucu, çol• I> 1, l<U\Tcııı. 
l':ılıı:ı: role ,.,.ı.ı dbl, :-, ı.e·ı ) nnusu. 
l'nlaı.l:ımı-:: Se\•llml,. 
Darabaı Tahta dU\'l\r, 

tarı. 

l'l~·lntl: Er:.tok, !;eret (Tolcat) 
l'a~.al: Flllr. (Ayancıl-:) 

l>lp!;'ln: AJncın küklt'rl. 
Srr~cn: Raf, 
~ergen gcı.cn: Fnrc • 
Pa!'!:ı: l\llltcmatllycıı (pasa ,·uru~ or.) 
\'irc: Ardı 11ra (Pcol pc,lııt>) 
Kr.sik: Sıra, nöbet. 
To;ç: Hudut, .. ınır (.\rnnrıl;;) r''t • 
UJ ru: Ifryclan, U) rulmııı kayını' h • 

lnn vaki olmU!j (Ayancık) 
1'<'111•: Bıırakfl, ı:ardak. 

Pın:ı: ~tıınunr. ,J 
Ta\': Yumuııııma, tıı.,· ıcmlmıc (BU 

111 

iyi tıı.\·lıınmıııtır). s d' 
Tm: l\lilnllAlp ııım:ın (demir tll\'ınd 

vür.) 
nunak: Elı;mel<tcn ka,ık. , • 
nanakçı: Ba,knlıırmrn ekmefl ile yıı: 

ııull, ı11tı~·en. ı;? 
Sunalc: Ekmek ve tatıtı ile bir ıo 

(Sunmak maııdarıııdnn) 
Ka,arlnnmııt: t~·ıyı, kUtll)'U farkctınl,. 
ırınınnıı.k: lnatla~mak. 

'l'oygun: Deterll, yosma. 
,\ vuıt: 'ücret, lmrşdık. 
, \yak teri: Ay&lc ücreti. fit' 
l'delek: .Nazik, ince (Ko)'Una da1'tııS' # 

lcl•, boynuzları yefdek, yar kadllo f 1"! 
tnı,, bc-n lstcyom yan yelek) )fani: 'J'O ~ 

Urı '.!'umur; elde, ayakta, afatta ur 
nıı, .. denir. 

OnWmal<: Tc-da,I, )·aralıırı OgUldU. 
~tıtı çekirdek. .r 
Yol<: JJııtaıık (Bu ıahan faaulya ~ 

jıdır). 

Doca: Yukardan asaft toplanmak. tı 
Saykal: Elyafı GilzsUn tahta, yatlı yetti 

ııekerll kıth\·e (U-,bilM'ıı) ti 
Tolııtar: Tıtm,: Aplak yU.r.lil 11hhatllı 

man. 
Dkı: Siper korunaeak yer. 
Mezlr: çıranm l;ylıl, yalhsr. 
Kumplrl: Patates. 
Poyra ı Ajtaçtan topraktan eu boruıat" 
Kölıellk: Şemsiye. 

Acuk: A~ısız ~·abani elma. 
çord8kı Aıınız ~·abani armut. 
çeç: Hu"nand:ıki butday )'1fuu. ;' 
Soın, trnar: Hftrmanda hububatın ,. 

la kan~ıft (Som aavuran gelln edlllr·> 
ı\\laj'ı: Af•\l 11aııanndan örtllen ,ıt. 
Sundu: Makaı. .,.; 
Saka: Uıun aba ceıcet mukabtll toııti 

~~ . / 
IUUUllfhlllttııınmı,111Htıtı11MttllllUllllfllllhlllttt111ımıııdliHllllllll tnfllJtflıtllfff 

Arabistanda ıay'!" 
kralın kuvvetlet' 

Kahire, 25 T. 11ni (Huıus~ 
Hicaz ve Necit ile ( emtın o!İ 
ıında bir hUkOmeti hAc:ze I 
Aıirde iıyan vuku bulmuı;;.r 
isyanın ne tekilde ber t I 
edildiğine dair Mekkede11 
tebliğ neırolunmuılur : . ;; 

Aıirde çevrilen entrıil t4f' 
yUıUnden kırıl ibn:11uud ti' 
oraya askeri bir kuvvetle dil 
likte bir tahkik heyeti 1611 
mittir. . _1~ 

Seyyit Idr:sin bazı kabıl• ~ 
vu~ utulan telkin at llzcrin• ,İ 
kabiıe!cr yolları tıbrip cd~ 
kral ibni11uud tuafındao .., 
det ilen kuvvetlerin Ciıao• ,r 
muma mani olmuf, buaı t fi 
men aıkerler Ciuna tlrotl~ 
Seyit idriı Ciıandan . k•i ıttif' 
Sobyoya gıtmi7 ve af dılcrP I' 
Kral ibni11uudun a~kerlt~,t 
Sobl oyu da itial ctmıf bU 

yor. . " 
l?una mümasil hi·;:l:ae!erıll IJf 

kubulmamııaı için tedbirler • 
mıştır. .,_,, 

Uıtikin tetkık konıisyoıı pı 
'httlı 

Vi iyetle nıUtefekkil 1 'i'I'. 
tetkik ~ onıiıyonuna be~;.;,ı 
tarafından aza o!arak ',;' 
Hey ttçilmittir. Komiıyon P 
teai günü toplanacaktır. 
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Tazminat 

Tediye henüz 
başlamadı 

Elim bir ziya l\1usa Süreyya 
Bey öldü 

A~kara, 3 (Vakıt) - Malları 
etıblı Rum sahiplerine iade için 
ell · I erınden alınmış olan vatandaş-
~ra Yerilecek tazminatın tediye
ııne henüz başlanmamıştır. 

1 
Bu suretle hükumetten alacak-

1 olııılardan dosyalarındaki mu· 
•nıeleleri noksan görülenler ev-
baldı~ını tamamlarnak için ma
•llerıne iade edilmiştir. Tedi

)•tı, ancak bu noKsanlar ta 
~0•aıJandıktan sonra başlanıla

ecektir. 

\7 eni devlet şurası 
muavinleri 

ANKARA 3 (Telefonla) -
Ş" J 

t 
Urayı Devlet muavinliklerine; 
erf Jcı •an Divanı Muhasebat mura • 
s:la.rından Kani ve Seyfettin 

Yler tayin edilmiılerdir. 

'rabJJyetlmlze kabul 
edilenler 

. Ankara, 3 (Vakıt) - BuJga
hıt~, Sırbıya ve Romanya mu
~ •cır ve mültecilerinden 828 kişi 
.~Yeti vekile karariJe Türk ta-
lq' 1Yetine alınmışlardır. 

kahire sefirimiz 
değişiyor mu? 

~ ANKARA, 3 (Telefonla) -
d "'1telit mübadele komisyonun • 
Ş' Türk murahhas heyeti reisi 
~~ki Beyin Kahire elçiliğine ta

~rı edilmesi muhtemeldir. 

l1şak şeker şirketinde 
Ankara, 3 ( Vakıt) - Uşak 

'~ker fabrikası heyeti umumiye
~· 6 kanunuevvel sala gUnü top•n -:: l khr. 

1'akas komisyonu 
. Ankara, 3 (Yakıt) - Takas 
•tltrile metgul olacak komisyo
~n çalıı m• talimatnamesi ve· 
'ller heyetince tasdik edilmiştir . 

Ziraat bankası idare 
tneclfsl intihabı 

~nkara, 3 (A.A.) - Ziraat 
~ ~asının yeni idare meclisi 
" .lun toplanarak idare meclisi 
~liiine Sabit, reiı vekilliğine 
'-... llıtaz Beyleri intihap etmiştir. 

. ·~llllllllllMIUllllUDJ11ııuıııııııııııuıııııllllllWjWtıuııU '!"'lllD''I 
~ - ..... _ ... - -

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

nakkale meb'usu Samih Rifat B. 
bu akşa.nı saat yirmide vefat et· 
miştir. 

Samih Rifat Bey uzun zaman
danberi hasta idi. Başvekil Hz. 
akıam kendisini ziyarete gittik
leri vakit bu kara haberle karşı· 
1aşmıı1ar, ailesini tesel1i etmiş
lerdir. 

Reisicümhur Hz. de fevkalade 
acı duyduklarını baı yaverleri va· 
sıtasile ailesine iblağ ettirmiıler
dir. Cenaze yarın (bugün) büyük 
merasimle kaldırılacaktır. 

V AKIT, merhumun ailesine 
taziyetlerini beyan ederken bu acı 
ziyadan bütün memleket ilim ve 
irfan alemini taziyeye muhtaç gö
rür. 

HarJclye memurları 
ANKARA, 3 (Telefonla) -

Baıka memleketlerde vazife gö • 
recek olan hariciye memurlarının 
evli olmaları hakkında kuvvetli 
bir cereyan vardır. Bu memurlar
da aranacak evsaf ve ,eraite bir 
iki madde ilave edileceği söylen
mektedir. 

Gireson piyasasında 
Giresoo, 3 (A.A) - On beş 

gün ıarfında mıntakamııda 89.492 
lira kıymetjnde 293.750 kilo fın
dık içi, 39.696 lira kıymetinde 
318.880 kilo kabuklu fındık ih
raç edilmiıtir. Başlangıcından şim
diye kadar 2.802.814 kilo iç ve 
2. 711.195 kilo kabuklu fındık 
ihraç o' unmuştur. 300 bin kantar 
olan r · 'c olte mıktarından 160 bin 
kantarı satılmıştır. Stok 140 bin 
kantar vardır. 

Edlrnede memurin 
kooperatifi 

Edirne, 3 (A. A.) - Bir me
murin kooperatifi teşkıl edilmiş· 
ti r. Kooperatif azası dün topla-
narak idare heyetini seçmiştir. 
Dünkü toplanaşta vali uzun bir 
nutuk irat ederek koopcratifçi-
Jiktcn ve bunun faydalarından 

bahsetmiştir. Kooperatif bugün
lt rde faaliyete geçecektir. 

Amatör Sadi Bey 
(Ba• tarafı 7 inci sayıfada) 

ben şimdiye kadar bu işle me,gul 
olmadığım için bu vadide bir 
şey söyliyemem. Yalnız bir te -
mennim var: Kepaze edilmeme -
sı ... 

, - Film sanayii hakkındaki 
; düşünceleriniz nedir? • 

' - İşte gördünüz mü .. Gene Er • 
tuğrul Muhsin beyden bahse -
deceğiz ... Film sanayiinin mem • 
leketimizde mazisi pek eski de • 

i
l ğildir. Bugüne kadar seyrettiği -

miz filmler kamilen Trtuğrul 

Muhsin beyin himmetile meyda -
na gelmiıtir. Rica eedrim. bu za-
tın aleyhinde ne cesaretle söz 
söylenir .. Tiyatrodan bahseder -
sek derhal karşımıza o çıkıyor. 

1 
Filmden bahsetsek gene o .. Son 

f yapılan iki film hakkında bir 
b. Kate de Nan ı ç.ok de.dikodular yapıldı .. Evet o 
Qır sinema t• t• fılmlerın bazı yerleri bozuktu .. ar IS l Fakat bunun ilk tecrübe olduğu-
llasıl yaralandı ? nu unutarak ileri geri söz söyle-

11 koı.oNYA mek ne derece doğrudur. Hiç 
1't~te de N • 3 (A . .A.) - Sinema arUs· şüphesiz yeni yapılan veya ya • 
'ı:tıu._baıc agy, 6 gUnlUk Kolonya blslk- pılmakta olan filmler daha zen-

~a:-·&aınn& hareket işaretini verir-
~;=----. gin ve daha muvaffakıyetli ola -

"11_-~te, ha 
'lırıaıc " reket lşarcU olan tabancayı cak ve gün geçtikçe daha ziyade 
......: ~azıteaı verllml§tl. Kendisi he - k' f d kt' 
~. :n cısturuıerek amettyıı.t yapıl· in ışa e ece ır. Buna ımanını 

var ... 

(Baş tarafı l inci sayıl ada) 

makıllı öğrendikten sonra Avru
paya giderek Almanyada konser
vatuvarı ikmal etmif, garp musi
kisini bütün inceliklerile ve ilmi· 
le öğrenmittir. 

Türkiyeye döndükten sonra bir 
taraftan mekteplerde musiki ho -
calığı ederek, bir taraftan eserler 
besteliyerek, öbür taraftan gaze -
telerde, mecmualarda makaleler 
yazarak memleketimizde - garp 
musikisinin yayılmasına, halkta 
musiki zevkinin yükselmesine hiz 
met etmiş, bunun için senelerce 
çalışmış, didinmiş, yorulmuştur. 

Birçok mecmua ve gazeteler
deki yazılarile beraber V AKITta 
çıkmıı olan kıymetli makaleleri 
de bu yolda derin bir bilginin, 
canlı bir alaka ve hassasiyetin 
ve isabetli fikrin mahsulü yazı • 
lardı. 

Musa Süreyya bey zaman za
man Galatasarayda, Selçuk hatun 
kız san'at mektebinde, kız ve er
kek muallim mekteplerinde musi
ki muaJlimi olarak çalışmıştır. 
Bilhassa muallim mekteplerinde
ki on on beş senelik musiki mu· 
allimliği memlekete pek faydalı 
olmuştur, bugün bütün mektepler 
deki genç musiki muallimlerinin 
hemen hepsi Musa Süreyya Be -
yin talebeliğinden yetişmiş, onun 
san'at ve irfanından zevk ve nur 
almış kimselerdir. 

Musa Süreyya Bey İstanbul 
Darülelhamnın da alelade bir a· 
Iaturka musiki meıkhanesi oldu
ğu bir zamanda müdürlüğüne ta
yin edilmiş, orasını önce şark ve 
garp musikilerini ameli ve nazari 
bir şekilde okutan bir ilim mües
sesesi haline getirmif, • ıslah et
mi,, sonra da konservatuvarın e
sas temel1erini atmıttır . 

Konservatuvar müdürlüğün • 
den istifasından sonra da bu mü
essesede musiki tarihi muallimi 
olarak çalışmış, ölümüne kadar 
bu hizmetinde devam etmiştir. 
Darülbedayideki tiyatro mekte· 
bi kapanmadan evvel burada da 
solfej muallimliğinde bulunmuş
tur. 

Musa Süreyya beyin musiki 
tarihine ait tetebbüleri basılmıt 
değildir, (Musiki nazariyatı) is • 
minde bir kitabı intİfar etmittir. 
Birç.ok güzel bestelerinin notala
rı matbudur. 

Musa Süreyya Bey 1884 tari
hinde doğmuştu, kırk sekiz ya -
şında bulunuyordu; hiç evlenme
mitti, resmi ve hususi hayatı fev· 
kalide temiz bir insandı. Haluk 
ve kibar bir adamdı. Umumiyet 
itibarile sıhhatli idi. Beş altı sene 
evvel ehemmiyetli bir mide has
talığı geçirmiş, sonra tamamen 
iyileşmişti. Son günlerde birden
bire kalbinde bir rahatsızlık his
setmİ§, hekime gitmiş, geçiştir -
miş, fakat iki gün sonra, evvelki 
gece sabaha karşı Pangaltıda 0 • 

turmakta olduğu apartımanda a
ni bir kalp sektesile gözlerini ha
yata kapamıştır. 

Musa Süreyya Bey apartıma
nında yalnız yaşardı, onun için 
cenazesi dün Aksaraya akrabası· 
nın evine nakledilmiı, teçhiz, tek 
fini yapılmıştır. Cenaze bu gün 
saat on ikide Aksarayda Valde 
camiinde bulundurulacak, dost· 
ları, hürmetkarları, talebesi tara
fından burada tazim ve teessür 
halkasile sarılarak cenaze nama
zı kılınacaktır. Buradan sonra 
Merkezefendiye götürülerek e -

Sayıfa 9 

Taksi otomobillerinin boya:iması .. 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

lazımdır. Bu yüzden şoförlerin e
deceği ziyan da hesap edilirse o· 
tomobil sahiplerinin otomobilleri 
boyatmak için sarf edecekleri pa 
ra, boya parasının iki misline 
çıkmaktadır. 

Otomobilcilerin noktai nazar
larını, cemiyet reisi Necip bey bi
ze şöyle anlatıyor: 

- Efendim, bu boya meselesi 
yüzünden çok müşkül vaziyette 
kaldık. istediğimiz yegane şey 
boyama için geniş bir müddet ve· 
rilmesidir. Bir otomobil nihayet 
4 - 5 senede boyanmıya mec -
burdur. Henüz boyaları yeni o -
lan arabalarımızın boyalarını ka
zıyarak yeniden boyatacağımıza, 
arabalarımızı boyanmıya muh -
taç bir hale geldiği vakit beledi
yenin talimatnamesi mucibince 
boyıyalım. Netekim bir sene için
de boyanmıya lüzum görülen 180 
araba belediyenin istediği renkte 
boyanmıştır. Diğer arabalar da· 
boyaya lüzum görselerdi ayni 
renge boyanacaklardı. Takside 
(1400) e yakın araba işliyor. De
mek ki bu mecburiyet kaldırılmaz 
sa tam 1200 arabanın yirmi yir
mi beş gün içinde boyanması la
zımdır. Bir arabanın boyanması 
(90) lira olarak hesaplasak sade 
boya parası 108 bin lira tutar. 
Sonra bir arabanın boyanması 

garajda (15) gün işlemeden kal
ması demektir. Bir otomobil sahi
bine günde 4 lira kazandırsa 15 
günlük zarar 60 lira tutar. Buna 
otomobil iılemediği halde işliye • 
cek garaj kirasını, belediye re -
simlerini ve vergilerini de ilave 
ediniz. Bir araba boyasının 200 
liraya mal olacağını anlarsınız. 
Boya hariçten geldiği için bu pa
raları da harice gidecektir tabii. 
Boyanmıyan arabalar içinde da -
ha iki sene boyaya ihtiyacı olmı
yan arabalar vardır .. Bu iktısadi 
buhranda, bir otomobil sahibi an
cak yafıyacak kadar para çıkarır 
ken şimdi bunları durup durur • 
ken yüzlerce lira sarfına mecbur 
etmek çok acı bir şey olacaktır. 
Bu itibarla belediyeye müracaat 
ederek ricada bulunduk ve araba· 
larımızı boyayacak vaziyette ol -
madığımızı anlatarak boyaya ih
tiyaç messettikçe peyderpey bo -
yamamıza müsaade edilmesini is
tedik. Bir araba~ın boyası 4 - 5 

aı11uııtmmmmmı11mh11am111Umııı11ntıırmnnmınm11m1111ıt11ııa11111111uıaıUU1umma 

bedi medfenine tevdi olunacak -
tır. 

Bütün san'at ve irfan alemi~i 
bu kıymetli ölünün son hizmetin· 
de bulunmıya çağırıyoruz. 

Musa Süreyya beyin ağabeysi 
evkaf umum müdür muavini İb
rahim Sabir bey dün telefonla 
haberdar edilmiştir, bu gün An
kara<lan lstanbula gelerek cena -
zede bulunacaktır. İbrahim Sabir 
bey de, öteki kardeşleri Cevat 
bey de, Nihal hanım da musiki 
ve san'at mensubu kimselerdir. 
Kıymetli bir uzvunu kaybetmiş o 
lan bu san'atkar ailenin teessü -
ründe müşterek olduğumuzu ya
zarken bütün aan'at ve irfan ale
mini de taziyeye muhtaç buluyo
ruz. 

İstanbul Konservatuvarı Mü -
dürlüğünden: 

Büyük üstadımız musiki tarihi 
muaJJimi bestekar Musa Süreyya 
beyin elim ziyaı münasebetile 
mektebimiz bu gün tatildir. Mer
humun cenaze namazı bugün sa
at on ikide Aksarayda Valde ca
miinde eda kılındıktan sonra na
şı Merkezefendideki hazireye 
defnolunacaktır. 

sene devam ettiğine göre bütün 
arabaların nihayet bu kadar bir 
müddet içinde ayni renge boyan• 
mış olacakları muhakkaktır. E .. 
sasen bu ciheti cemiyetimiz de le• 
keffül edecektir. 

Sonra şunu da İfaret etmek is· 
terim. Bir arabanın boyasının 4 
5 sene devam etmesi bu arabama' 
fabrika boyasına göredir. Fahri· 
kada arabalar bir fırında boya • 
nır ve boyalar sabit kalır. Halbu· 
ki biz burada arabalarımızı an .. 
cak hava tazyikı ile boyıyabildi· 
ğimiz için bu boya ancak bir se
ne dayarur ve bir sene sonra tek· 
rar boyamak lüzumu meydana çı 
kar. Belediyenin tayin ettiği ren .. 
ge boyanan araba da maalesef 
ayni renkte değildir. Ayni boya· 
yı kullandıkları halde bazısının 

rengi atmış, değişmiştir. Bütün 
arabaları ayni günde, ayni mev "' 
simde boyamıya imkan olmadığı 
için bu iş daima böyle devam e· 
decek ve belediY.enin istediği bir 
renk muhakkak büyük küçük de
ğişiklikler gösterecektir. / 

Sonra işin bedii kısmına ge • 

lince; tek renk boyanın ne gibi~ 
bir güzellik temin edeceği de aY.·/ 
rı bir meseledir. Maksat takside 
işliyen arabaları ayırmakta sarı 
siyah kareli kuşaklar esasen bu 
kısım arabaları diğerlerinden a -
yırmış olmaktadır. 

"Bundan baıka ikinci esaslı 
derdimiz vergi meselesidir. isti -
yoruz ki otomobilcilerden tahsil 
edilmekte olan kazanç, pilaka ve 
sair devlet ve belediye resim· 
leri benzin fiatına bir miktar 
zammedilmek suretile tahsil e -
dilsin. Bu şekil, hükumeti tahsil 
masrafından kurtaracağı gibi o • 
tomobilcilerin de her hangi bir 
haksızlığa uğramamauru temin· 
edecektir. 

Bu mesele üzerinde teşebbü -
satta bulunmak üzere de yakında 
Ankaraya yeni bir heyet göndere 
ceğiz.,, 

T. D. T. Cemiyetinde 
lügat kolu toplandı 

Ankara, 3 (A.A) - T. D. T. 
Cemiyeti umumi katipliğirid~n : 

Lügat kolu bugün toplanmış 
ve yazılacak lügatin kadrosu hak
kında ilk ve esaslı kararJarİoı 
vermiştir. Bu kararlara göre 
Türk Diline ait eski ve yeni 
bütün lügatlarda rastlanan der .. 
lemeden gelecek olan ve Türk .. 
çede kullanılacak olan bütün ke
limeleri içinde toplıyacak bir lü· 
gatin hazırlanması esastır. Lüga
ta gir.\!cek yabancı kökten s6zler 
derlemeden gelecek kelimeler 
kelime tariflerindeki esas!ar 
hakkında noktai nazarlar tcsbit 
olunmuştur. 

Ayrıca derlenecek ve terviçe 
layık görülecek kelimeleri yazıya 
ve konuşma diline yerleşmesi 
için alınacak tedbirler de düşü
nülmüştür. Neşriyat kolu ilk top
lanışını öniimüzdeki çarşamba 
günü saat 14 le yapacaktır. 

Ankarada bilümum azaya bu 
ilk toplantıya gelmeleri için ay
rıca mektup ta gönderileceki.ir. 
Merkez heyeti yarın saat 14 te 
toplanacaktır. 

Türkiye - Polonya 
münasebatı 

Ankara, 3 (Vakıt) - Polonya 
ile en ziyade mazharı müsaade 
millet esasına müstenit olarak 
aktedilen ticaret ve seyriaefain 
mukavelesi iktısat encümeni ta
rahndan kabul edilmiftir. 



Savıfa 10 

Hikaye · Köylü Şehirde lfü h:ıvadisten 
nakleden: 

fa. 

Ali ağa tütün ekmekten vaz • ı -- Peki amma, benim emanet 
geçmişti Reji, Amu·ikalı tülün bıraktığım pekmez tenekeleri ne 
~irketleri imiş gibi, piyasayı oka- oldu?. 
dar düşürmüştü ki, tohum para· - Haciz memuruna sor!. 
sım çıkaramıyordu. - Nerede bulurum?. 

Ali Ağa buğday ekmekten de - Vallahi bilmeyiz .. Hele bir 
vazgeçmişti. Buğdayın şehre nak karakola git.. 
li okadar pahalıya mal oluyordu Ali ağa, karakola gitti. lcra da
ki, ta ..• Kanadadan ve Minnescta iresine gönderdiler .. Ali ağa yol, 
çiftlikleriden iki aylık yoldan gc- İz bilmiyordu. icra dairesi nerede 
titilen buğdaylar üıte gümrük pa· diye araştırırken derdini birisine 
rası da vemekliğine rağmen onun anlattı. Bu adam onu alıp icraya 
la muvaffakiyetle rekabet ediyor kadar götürdü. Orada kendisin

idi. den bir "numara,, sordular.. Ali 
Ali ağa yağ yapmaktan da vaz ağanın böyle şeyden haberi yok· 

geçmişti. Milli sanayi firması al- tu. Biraz dirilecek gibi oldu, ka· 
tıda vejetalin işliyen fabrikalar pı dışarı ettiler .. 
maddei İptidaiyelerini Hindistan Ali ağa şaşkın §a~kın durur • 
dan getirdikleri halde Ali ağanın ken, başka bir adam ona nahiye 
yağlarından çok ucuza satılıyor· müdürüne gitmesini söyledi. Ali 
du. ağa, adresini alıp gitti. Nahiye 
Ali ağa artık ziraat yapmamıya müdürü: 
karar verdiği İçin öküzünü, man- - Haciz memuru, bir dükkan· 
d.a11~1. koyunlarını sattı Eline ge- da ne bulursa satar, hakkıdır .. Ka 
çırdıgı para ile ticaret yapmıya nun da böyle, dedi, maamafih 
karar verdi. Civar köyleri dolatlı, siz de gider müddeiumumiye mü
on teneke pekmez topladı ve İs· raca.at eder, malların sizin oldu· 
tanbula doğru yola çıktı. Kendi ğunu ispat eder, hakkınızı alırsr-
kendine: mz. Esasen müzayede bedelleri 

K d d k 1 yedi emine teslim edilmis.tir. - ur a enaen ne en a ın 
demişler, diyordu. Kendi itimi Hakkınız kaybolmaz .. 
kendim görürüm de ondan .• iyisi Ali ağanın parası yoktu, tanı -
mi malların başında ben buluna· dığı yoktu, oturdu, köy hocasının 
Yrm, kabzımalların elinde knlıp öğrettiği yeni türkçe ile bir istida 
üstelik de borçlu çıkmayım.. yazdı. Aldı, götürdü .. 

Ali ağa Perşembe günü latan- Ön~e pulsuz diye kabul etme· 
bula geldi. Vakit biraz geç oldu- diler. Sonra, birisi kulağına eği· 
~ lerek: 
gu ve ertesi gün de Cuma olduğu 
· · -- Epey uzun olmuş istidan, ıçın pekmez tenekelerini bir ta -
nıdık yere bırakmak lazımdı. babalık, dedi, ~unun yanına eski 

harflerle bir de "tercümesini,, 
Ali ağa bir motörlü yelken ge· yaz .• 

nıiai ile lıtanbula gelmi,, Yemişe 
Ali ağa neye uğradığını !aşır· 

rneyvaboşa çılanıştı. Onu tanıyan mıştı. Elinde istida, öylece bir 
kabzrmnllardan birisi hemen ya- müddet bön bön kala kaldı. Son· 
nına sokuldu: 

ra istidayı yırtt:, attı. İçinden: 
- Ho~ geldin Ali ağa? Ne ge· - Uğraşacak, vaktim, parem, 

lirdin bakalım? aklım yok .. Neme lazım, en iyisi 
.. Ali ağa, "Seninle görüleceh köye döneyim .. 
ışım yok!" mamısma gelir Hr Diyordu. Evet, dönmek.. Fakat 
tarzda: nasıl dönecek? 

- Hiç, eledi, biraz pekmez Bir ~amanlar, Ali ağa köyün· 
Var. Birfoi ısmarlamıştı da... de iken, parasız kimselere beledi· 

Fakat düşündü: yenin yol harçlığı veya bir vasıta 
. - Yalınız, diye ilave etti, va- 1 temin ettiğini duymu~tu. Adliye· 

kıt de geç, ıuralarda bir ardiye de den belediyenin nerede olduğunu 
bırakabilir ıniyiz acaba?. sordu. Artık sormasını öğrenmiş· 
KabzD!nalın gözleri parladı. La- ti ve sora ~ora aitı.kadar kimsenin 

kayt bir tavırla cevap vert~i: karşısına çıktı, derdini anlattı: 

.......................................................... 
5 : 
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Seyrisefain kulübünün 
kougresi bugün 

On beş gün evvel toplanacak· 
ken, ekseriyet olmaması yüzün· 
den tehir edilen Seyrisefain spor 
kulübU kongresi bugün yapıla
caktır. idare heyeti raporu ohu· 
nacak, yeni heyet seçilecek, ku
lübün futbol şubesinin güzel 
muvaffakıyetlerle dolu çalışması 
üzerinde futbol kaptanı İlhami 
Bey tarafından bir rapor okuna
cakhr. Bundan ıonra cenubi 
Yoguslav kulüplerinin maç yap· 
mak içia vaki teklifleri o zaman
da konuşulacak, ayrıca denizci
lik şubesinin faaliyete geçmesi 
hakkındada karar verilecekt r. 
Kasımpaşa - Fatih idman 
Kasımpaşa sahasında Kasım· 

paşa gürbüzler birliği ismi al
tında birleşen sporcuların birinci 
ve ikinci takımları Fatihidman 
yurdu kulübünün birinci ve ikin
ci takımlarile çok heyecanlı birer 
maç yapmışlardır. ikinci takım
lar berabere kalmışlar birinci 
takımlardada maç sıfıra karşı 
iki sayı ile gürbüzler tarafından 
kazanılmıştır. Gürbüzler takunın· 
da Seyrisefain futbol takımı 
kaptanı llhami ve Behçet Beyler 
de buJurıuyordu. Sayılar ilhami 
ve Behçet Beyler tarafından 
yapılmış ve sahada bulunan se
yirci kitJesi gençleri alkışlamış· 
)ardır. 

l:rt:ınbuJ 1kbıtJ lem mcmurluğund:ııı: 

Bir alacağın temin! için parnyn çevril· 

mes! takarrllr eden ve tamamına 3200 Ura 

kıymet takdir edilen bUyUk adada yalı ma-

hallcslnde eski Rihtımlı yeni yel U!UrdU 

soltağınd3 yeni ll No. lu mnabalıçe bir 

lı3p hanenin tamamı ve açıl• arttırmaya 

vaı:olunnrak 5 - l - 933 tarihine mUsa

dlf per~cmbc gUnU aant H ten 16 ya kadar 

aatredc birinci açık arttırması icra Julına· 
mktır. Arttırmayl\ iştirak etmek i:ıtlycnlcr 

mezkur gayri menJ...-uıtın kıymetl muham • 

minesinin % 7,50 yUzde yedi bus;uk nlspc· 

tinde teminat akçc:ıi vermeleri lAzımdzr. 

Hakları U:.t~ slcUillo sn.bit olmıyen ipotekli 

alac:ı.klılarla ve diğer alti.lmdarlarm ve lrtl· 
t'ak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve bu 

hususla tniz ve nu::?arltc dair oınn lddiala

nnm tarihi Utı.nd:ı.n lUbarcn yirmi (20) gtln 
zarfmd:ı C\'l'nklnrile birlikte daireye mUra· 
c:ıntlnn Jft.zımdlr. Aksi takdirde hakları ta· 
pu E:lcillfle sabit olmıyanlnr Eatııı bedelinin 

payll1§J'Jlasmdruı hariç ltalırlar. MUteraldm 

v rgfyle belediye rllsumunun ve vakı! ica
rlyc3l mU;ıterl::fe alttir. Daha fazla malu

mat atmak istlyenler 931 - 4427 N. ıu 

dosya mUro.caaUa mezkur mahallin evsaf ve 

ıı:ıha ve sab'cııini havi vaziyet ve takdiri 

l"ymct rap.mı ile 10 - 12 - 032 tarihin· 
<!!.'n itib~rcn rlai."C divanluı.ne:ılııde aııılı bu-

lunduruıac~k olan nrttırma şartnamesini 

gl!:1l;> nnlıyaJılltcekl rl il.\n olunur. 
- lsteracn bizim dül:kana bı· -- Peki, dediler, ~eni gönderi-

rak Yalnız .. d rb amma parasız ve ynba ..... ı ol- lstarıbtıl lldncl icra memorluğund:uı: ·• , paznr gunün en ev- ... .. 
ve! alamazsın. cluğuna dair bize oturduğun ma· Bir aıac:ıt'ln kmlnl için paraya çevrıı-

m,..si tnkn::Tilr eden ve tamamına 33~2 lire 
- Neden?. halleden bir ilmühaber getir. kıymet takdir edilen Haliçte BUUUcedc 

Kabzımal, elı'ndekı' tespı·h·ı a· · Ali ağa be.şmı aal!ıyarak kapı- M,...hmut nt;'ll mahallesinde Karııağaç cad· 
d kt B l d sinde kMn ntik ve cedit ıo N. He mu-

cele acele çekerek: an ~1 1• c ediyenin karşısında rnkkaın manbahçe bir bap luınenln icra kı-
- Cwnartesi, dedi geniş arsadaki bir nğacm dibine lmnn blı1ncı ac:k arttırmruı neUccslnde 

Elhamdülillah m .. 
1
.. ' kandil... oturdu, dü!fÜDmeğe ha~ladı. Biraz uOO lira bedelle tnllbl uhtesinde ise da be· 

gün dükkaAnı us umanız.. 0. sonra daldı, hendinden geçti •• deli mezkür kıymeti mulııımmıncye ruı.znran 
mı arft'I Q h 0 d1i lAyıkmd:ı g6rlllemec1iğfndcn ikinci n-

rı·n... r-••nm.. nun ı- Şimdı' Alı' agwa uyuyordu. 
:r çık nrttmnayn vnzolunmuştur. 29 - 12 

Al ·-.. ._,,. 932 tarihine mUsadif per§cmbe gilnU saat 
i ağa anlamıştı 1 ta b ld T - .. - ---" ·:ııı ıuımııaı 14 ten lG ya krubr kezn dairede lkincl art-

A A • • n u a aşla do··vu··ımüş.' demek hala müslünıan v d O· tırma icra kılınacakrr. 
k .. d "h ar 1

• Tophanede Kadirler yol·uşun· na oy e ep gavur old d Arttırmaya tgtirak etmek 1stlyenlerln 
d·kı · u,, e- da oturan S:ılahnttin Efendi mezkQr gayri menkultın kıymeU muhnınml-

4 KAnnnuevvel 19~ 
. ............... -....•............ ---....-. ... ·-···-···· ............. -......................... , 
ı • 
i Memleket Haberleri i . . . . 
: ......... ------···································································· ............. . 

Demircililer ne isfyor? 
~--------~--------~--------

Fırka kongresine getir: en dilek er 
ehemmiyetli ve dikkate şayandır 

Demirci hususi muhabirimizden: 

Demirci C. H. F. kaza kongre
si yapıldı. Bilhassa köylerden ge 
len nahiye dilekleri onların vazi· 
yet ve ihtiyaçlarını açık bir fC .. 
kilde izah ettiğinden bu mesele 
üzerinde biraz durmak istedim. 

Dileklere bakıyorum. lstenİ· 
len §eylerin en batında yol mese 
lesi var. Demirci - Borlu ve De • 
mirci .. Simav yolunun ikmal e • 
dildiği gün halk bir bayram ya .. 

pacak. 

ikinci gelen dileklerden birisi 
de bankaya olan borçların bugün 
kü vaziyet dahilinde halkı sars• 
mıyacak bir şekilde ödenmesidir. 
Bu iki tekilde yapılabilecektir. 

Birinci ıekil bu günkü sıkıntı 
izale edilinceye kadar bu borçla
rın tecili, ikincisi de hu borçların 

taksitlendirilerek zamanla öden 
mesi ki zürraımız daha ziyade i
kinci şıkkı fazla dilemektedir. 

930 ve 931 senelerinde büyük 
emeklerle yetiştirdiği tütünlerin 
yakılacağı hakkında inhisar ida • 

resi tarafından verilen ihbarna • 
meler onu çok müteessir etmek -
tedir. Bunların hiç olmazsa istih
sal masrafını karşılıyacak bir fi. 
atla idare tarafından alınması 

borçlarına karşılık ve bir kısım 
mühim ve zaruri ihtiyaçlarım tat
min yolunda beslediği ümitlerin 

tahakkukuna medar olacağından 
meselenin kendi lehine halli istek 

!erinin ehemmiyetli bir kısmmı
teşkil ediyor. 

Kongrede kendi dertlerini an
latabilecek müsait bir zemin bu

lan hnlkımız mümessilleri bütün 
acılarını ortaya döküyor ve bun· 
ların iyi bir ~ekilde neticelendi -

rilmesini fırkasından ve onun her 

şeyi durbin bir nazarla görırıef. 
şiar edinen hükumetinden bek ı• 
yor. 

idare heyeti raporu okuntır 
ken geçen sene dileklerinin he ' 
men mühim bir kısmının yapıl.' 

dı· mış olması onu çok memnun e 
yor, kendisine ve kendiainin İf' 
lerine verilen bu ehemmiyet o~ 
fırkamıza kuvvetli bağlarla bır 
kat daha bağlıyor ve ısındır1}'0r• 

Kaza merkezindeki fırke.Jıl1' 
binası tenvir ve irşat edilmek hU' 

d k. .h . k :;ıel susun a ı ı tıyacını ço g .. 
hisseden halkımızı, mütalea ft 
faydalı mübnhatıeleri çok se.;eıı 
memleket münevverlerini istiab' 
kiıfi gelmediğinden kaza idtı1' 
heyeti yeni bir bina tedariki il~ 

• lı 
meşguldür. Her suretle elverı' 
olması lazımgelen bu binayı ı,ıı· 
labildiği gün halkımız ve mürıe"' 

1 . . 'h . ı t &..,,jJI ver erımız ı tıyaç arını n"' ... 

yolunda daha kolay ilerliyebilC: 
cek, Tayyare, Himayeietfal, J.Jil~ 
liahmer gibi cemiyetleri de keııdı 
binasına almak suretile gayesitlt 

vasıl olabilmek hakkındaki eror' 
li daha çabuk tahakkulc etınİŞ O' 

lacaktır. 

B. k .. 1 D . ·ııiıl ır aç gun evve emırcı 

Omurlar köyünde bir kuduz \1ş1" 
ası olmu§ ve köylerde bulun90 

ziraat bankası tahsildarı ayaJ1 ı: 
de Naci Bey ~üpheli bir köPe 
tarafından ısırılmıştır. Mesele~: 
lazım gelen ehemmiyet veril~ı,· 
kuduz olduğu şüpheli buluıı,.ıı 
köpekler derhal merkeze getitİ ' 
lerek kazamız baytarı Ürfi btf 
tarafından tahtı müşahedeye ıılı0 
mı§tır. Naci bey yarın berayı te' 

davi lstanbula hareket edece1'' 
tir. 

Tesis tarihi: 1888 
Sermayesi : Tamamen tediye edilmiş 

30. 000. 000 Frank 
Tiirklyedekl Şubeleri: 

iz mir. Samsun Galata • lstnnbul • 
Mersin • Adana 

Vunanistandaki Şubeleri : 
Seranik. Atina. Kavala. PJre 

Bılümum Banka muamelatı. Kredi mektupları. Her cins 
nakit üzerine hesap küşadı. Hususi kasnlar icarı. 

~ erı zaman yalan söylemişler- dün Beyoğlu po:is merkezine nesini % 7,:;o teminat akçesi Yermeler! IA· 

dı... müracaat ederek Tarlabaşında zımdır. Haklan tııpu stcmne sabit olmıyan ı-n .. _.. 

- Hay, hay •. Dedi, zaten be Sünbül sokağında oturan ispiro ipotekli alacaklılar ve dl~er alAkadarlann 

d k d. ı .. ı . 1 n ve lrtltnk hııklu sahiplc.rlnln bu haltlnrmı e an ı gun erı ça ışmaın.. tarafından dövüldüg-ünü iddia 
ve husulilc faiz ve mssnrlle dair olan lddi· 

etmiştir. alnrını tarihi lll\ndan itibaren 20 gUn zar-

Pa::ı:ar günü Ali ağa, kabzıma. Salabattin Efendi, kendi iddi· fmda evrnklarlle birllkte dnlrcye mUraca· 

k ld asıoa göre, dün Taksim meyda- atları 11zımdır. Aksi tııkdlrde haltlıı.n tapu lın dük mna ge iği vakit ke- d s!cilllle sabit otmıyanlıır aatl§ bedelinin 
penkleri kapalı buldu. Şa~ırdı. nın an geçerl<en iki çocuğun J!3yln~masındtın hariç kalırlar. MUternklm 

Yanındaki komşulara ıordu: k~vga ettiklerini görmüş, kav- vergi !.le belediye rüsumu ve vakıf ıcarcsi 
g~cıl.an ayırmıya teşebbüs et· mü:ıtcrlye rutur. Daha fazla malumat al • 

- Haberin yok mu?. Dediler, m şt E mak iJtlycnlcrin 932 - 1304 N. Ju dosya-
. • k h • 1 ır. unu gören lspiro her sma mll-c""tla mczl<uAr mahallin evsaf ve nesı var nesı yo acız memur a· d ... ..... · 

ne ense ltızmış ve Sa1anattin saha ve saıresını havi vaziyet ve takdlrl rı dün gelip sattılar. O dn tam ta- Ef d' · 
en ıyı taşla döv ·· tü B kıymet raponmu 10 - 12 - 932 tııı1hln • 

ı_ır dükkanda oturacag"'ına kapa- ·ı. A muş r. u 
K şı11ayet hakkında tahkikat ya· den itibaren daire divanbane...<inde nsıiı bu· 
dı, gitti. pılmaktadır. lundurulıı.cak arttırma şnrtn:unesinde görllp 

--~~-----:-::---::--------:------=-------~-:-~~~----_:_ ______ ..:_an __ ııyn __ b_ıı_cc_ck_1_er_ı_ı_ııı_n_o_1u_n_u_r. ___ ~----_:.:::=::::::~:::::::::'.:~::::::::::::::::::::=:::::::::::::::=::::=~ 
Kansızhk. Romatizma, Sıraca Kemik~ Sinir H. Ki b 
Damar, Verem hastalıklanna,vürümiyendis as~n uvvet •I 
çıkarmıyan çocuklar, genç ve ihtiyarlar~ &M ,,,,, 

Büyük Tayyare 
Bu keşidcde 

Piyangosu 
Ü yük ikra nıiye 

5 O. O O O Llradıc 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyı zengin etmiştir. 

Fnsatı [{açn mayznzz 
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Deniz Levazım Satınalma 

Kilo 
Komisyonundan: 

46,800 Ekmek: 

13,140 Sığır eti 
2,632 Kuzu eti 

Pazarlıkla mUnakas111: 5 Birinci Kinun 932 
pazartesi iUnü saat 11 de. 

" 5 Kanunuevvel 932 saat 13,5 ta. 

11,196 Süt ,, ,, ,, saat 14,S ta 
30,000 Y aı ıebıc ,, ,, ,, ıaat 1 S te 

Heybeliada Deniz Harp mektebi ve Jiıui ile Iıtanbul Deniz 
Efradı ihtiyacı için evvelce münakaaa 'arı icra edilerek teklif olu
Dııa fiatlar Vekileti Celilece gali görUldUj'Unden dolayı pazar
lıkla tekrar münakasaya konan yukarda cinı ve miktarı yazılı 
llletaddı iaıenin itasına daba ehven fi:atlarla talip olanların ır.u
valdcat teminat makbuzlarile birlikte Kuımpaıada Deniz Leva· 
1

1111 Sabnalma komisyonuna mOracaatları. (6344) 

Dolrto,. beylerin nazarı 
dikkatine 

Doktor Sımoil Ulnbınastı l~rendlnin 
'tfatı ha~clılle Kadıköy Yeldeğirmeni kr 
'•~ol sokağındı c:dde üstündeki 37 mı· 
~•raiı (ekiz senelik ve her bir Jc,:ızımı 
1 aıat eullmlş biri bekleme dığeri mu:ı· 
J'ene Oda::.ı olmık üzere iki odalı mua• 
l,·enchıne:;i kira\ a verilecektir ,\r zu eden-
~ J -~nı adrc c müracauıl:ırı !564;,• 

6 c1 icradan : Bir borçdın d->· 
~Yı taht. bacza ikinci arlhrmay& 
~"•~ılmıt olaa 12 çift siy .. h er· 
•k iıkarpinleri 5· 12·932 tarih 

•e ııat 9 dan itibaren lıtanbul 
Şehıenaaneti mUzayide mahalli 
01tn reımi sandal bedestınında 
"-taya çevrifeceğiaden taliplrrin 
~lk6r günde hazar bulunmaları 
~olunur. (5727) 

• Suıtanahmet 3 neli ıulh hukuk 
b •kiınliilndea: Mllddei lıtanbul 
eledlyeainin Müddeaaleyh Ar· 

rs•vutlc6y0nde Sucubııı sokağın· 
da muhtar Kadri bey hanesinde 
~lcia Ali Haaip bey aleyhine 
•kame ettiii dava üzerine mü'd· 
~ealeybe giSnderilen davetiyede 
ikarnetalbının meçhul olmaıı ha· 
''bile bi!A teblii iade kılındı· 
iuadın 1 S ıun müddetle i 1&nen 
tebliıat icr;\ edilmiş ve mabke
:tde yine is'Jıtı vücut edilme· 
itindcn rrıyaben 1nahkeme ce

:•~an etmlt ve mUddei veki:i 
'til:tıp ve yemin teklif dmif 
~t nıubakemc 9 1·932 pazartesi 
~Gııu saat 14 talık edilmiştir. 
~ t'tın ve va!rti mtzku .. c;a muha· 
'-ede iıbah vUcut etmekliğ~
:~ için işbu 1.ıeıyap kararı t e bJiğ 
~7Sı 

••tatabuı ntrlı_ı_cl_t_:U_11 _r.ı_e_m_u-rl-uğ-u-nıo-'.ı_n_: 

::nıııı:ı:ıııı••• •• •:•1•1•••••••1•:••••••••••••100:•• .. •uı " ••••••••••••••••••••••••••••• il 

ısı~rtım ıı 
li KARADENiZ POST ASI lf 
1 ı· 

il VATAN li 
•• 4 vapuru p AZAR if 

Kl.evvcl =i 
günü akşamı Sirkcci'den hare- H 
ketle ( Zoaguldalc, lnebolu, İl 
Samsun, Ordu, Giresu~, Trab H 
zon, Sür mene ve Rıze ) ye ii 
azimet ve avdet edecektir. n 

Fazla tafsilit için Sirkeci n 
Yelkenci Hanandaki acentalı- İİ 

1 ğına müracaat. Tel: 2 ı 515 iİ 
1 :: ::: rrnın nn :: ::: ::ıı::: ::: : : : : : : ı:::::::::::::::::::::::: 

Sf~YRISEF AiN 
l\?crL:cıl idaresi < :aıaıa lı;öprUbışı il 2623 

~ul c: A. Sirkeci ~liıhUrd:.ır za<.lı Han 22f-!{ 

izmir - Pire • iakenderlye 
Postaıı 

( EGE ) 6 Birinciklnun 
salı 11 de. 

Trabzon Poataaı 

(Karadeniz)7c~~~~ 
nun çarşamba 18 dfl! Galata 
rıhtımından. DlSnOtte Tire· 
boluya da utrar. 

izm'r - Merıin Poıta•• 

( inebo!u) 7 ı ·~i~~n"ci 
çıur:ınıba 10 dcı. idare rılıtı
mmdsın kalkarlar. 

Kurh,:uıta Sinan ~öyü caddesi 
Koıti kalfa go'cak No. '6 Misak 
Aderelyan Aparhmanında mUte· 
veff a Mina Ak koyun ojlu zev
cui ve var'si Madam O!gaya. 

VAKiT Savıfa 11 

Bu bahtiyar çocuk sekiz yaşındadır! 

~\ . 
~ 
·Jı. 

~ . ~ 

j/J~ \' 
Sel<iz senedir kumbarasına attığı paraların faizi, onun 

bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

Siz de hemen iş Bankasına giderek 
çocuğunuza bir kumbara alınız!· 

lstanbul Altıncı icra Memur
Juaundan : Niçantaiında karakol 
sokağ.nda 89 numarada Mehmet 
Adnın Beye: 

Türkiye iş Bankasının altı kıt'a 
senet mucibince zimmetinizde 87 
lira 50 kuru§ matlubu o!up ac
net!crin hululü vade tarib!erioden 

l 3ilncUKolordulallnalma 1 
Komisyonu lllnl:Jrı 

Yedi yüz elli bin kilo kuru ot 
kapalı zarf usulile münakasaya 
kor.ulmuşlur. ihaleai 5 kanunu-

lstanbul OçUncil icra memur· 
lutundan : 

lıtanbul Malatya hın 1 numa• 
rada mukim Yüzbııı zade 
Mehmet Beye : 

\.... ~tenı:.ın :::> Tc.rtnı•aru 032 tarihli 

~da lfl ıı lllıı olunan Dcyotlundn 

~l'crd~ So~:ı:ı~ı •o'.a~"nc!n ~5 No. ıu 
'lıı 'anda mukim .Nlkola Kuaıı etındi· 
'--~·orr1u11:J<\ H"lıkı>nznrın:lıı 32 :r-:o. lu 

'" \rı4:ı. ı •ıt• ,ı:ıda., c·r;el lcrıı~·ı Ucaret ey-

11 ~ Oltlu • •ı \'C ı:. ı ıı:tr.ın h:ı.len mczl:ur 

Gt l:ıııa llcnrcllc me11l:'ul lr!ccllc alaka • 

lıtı.nbul yedinci icra dairesin· 
den: iı'cmat ıraıile efendiye olan 
altı yüz !im bo: cuııuzun temini 
ıımmıoda tanzim kılının icra 
emri zahrına mubaşiri tarafından 
verilen meıruhalta ikametgabı
nızın rreçhuliycti bildirilmiş ve 
icra emrinin 18 iÜn müddetle 
tarafınıza ilintn teblij'in~ karar 
verilmiş olduiundan tarihi ilan· 
dan itibaren yirmi sekiz gün 
zufanda 932 3617 dosya numa• 

1 itibaren senevi 0 o 9 faiz ve 1 S 
lira ücretı vekalet ile birJilcte 
haciz yoli!e tahsili zımnında dai-

evvel 932 pazartesi günü saat 
15 tedir. Şartnamesini • görmek 
Uzere her gün Fındıklıda ili. K. 
O. satın alma komisyonuna ve 
iba!e günii vakit ve saatinden 
evvel Ankarada merkez kuman-

TOrkiye iş Bankaaının Zimme
tinizde 9563 lira 40 kuruı mıt• 
lubu o!up 30 - 6 - 931 tarihinden 
itibıuen her üç ayda bir heup 
ve resülmale kalbedilmek üzere 
senevi % 9 faiz ve oO 3 komiı• 
yon ve 250 lira avukatlık ücre• 
tile birlikte haciz yolile tahılli 

zımnında dairemize 931 • 2638 
numara ile müracaat edilmiş ve 
tarafın.za gönderiien ödeme 
emrine V'1ilcn meşruhat• 
tan ikamelgahınızın meçhul bu• 
Junduğu anlaşılmıştır. T arihl 
ilandan itibaren bir ay zarfında 

~ tıl 
~:lıfı tı.ııhlhcn ıl;ln olunur, 

t, . . --------------
°'llel;ar Hu1cuk Jlıı'<lmUgtnden: 

l· 
~~ il l!U<ta.u VcktılcU tr.r:ı!ından Us· 
trıııq ~ Toplıanell o.hı.nda Rnmlz Cıl~mn• 
t, 1 nu:n:ıralı köıkt• mukime Talip a· 
~-~\'ce lı~ sı Fııtma 8tber Hanım &le)'hlne 

' ı.~n11ının mektep masarifi olan 321 ''°"' lcuru,un tahsltl hnkkmda açılan 
'te t:;.:t\'ınt muhakcmeslnd'" tılnen tcb· 
~ tn muaae:ıaley:ı ı;elmedl!lnden 
~rıcı~ ltya? knrarı HUhaz edilerek tıılı· 
~~ı - ı 9:;3 tarih.ine MU.ııadll p:ı.• 
tı. .. ~ tUnu sa~ t ıo a to.'ik cdilml:) old'.1· 
~d:ı.n 
.... ~. k Ye\ ınt mezkQrao. gene gelmedi~! 
~tel( 1 lll)•b: lllnu n zaptı ıabtk kıraat 
~Clttt oap eden ltarar gıyJ,bında ittihaz 

., __ lltaın~~ .... d&lr ııyııp kararı mUddeaalcy • 
-~ite " thınm mt-çhut olmasına me'>nl 

~ 1::Y~h·o.nhaneatne talik e(lllmı, ol • 
~)'et l&&ete ile de ilin olunur. 
"-ıı~ı~~~~--~----~--
~, ln<'I lcro Mcmurhıjundan1 

>.. .... -·llıı ev 
_ ~ Paraya c;:ıvrtımeaı mukarrer 

' ~Yaaı 7 - 12 932 tarihine mU· 

' •ba rtınu aaat 12 c:ıen ıttbartın 
"'4!)'• :: ~ a&rtUJe Oalat&da MU

~»ltrtıa 1 lncı katmc:ıa aatıtac:ığından 'Utt,, ~ lllıl ve n&tte rnı:ımuruna mD• j 

r11ının n:ustaabiben dairei icrRya 
müracaatla kuıumi bir itiraz der
mt.yan edilmcdıii taktirde gıya
bınızda muamelei kanuniyenin 
ifa kılıtıacaiı beyanile İcra emri 

makamına l\aİm o!mak üzere 
tarafınıza teblii kılınır. (5734) 

Zayi 
Adıpuıu 1 . Tıcaret banka

sına 28· 11·1931 tarihinde vaki 
vadeli tevdi.:ıt mukabilinde aldı
ğım 1830 numaralı makbuzumu 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
işbu zayi makbuıumun hUkmU 
kalmadıjını ilin ederim. (5705) 

Mahmudiye han No. 25 Bekir 
Süleyman Ye Ş. sı matazaımda 

Sftleymın Mustafa 

remize 931·8703 numara ile mü
racaat edilmiş ve tarafınıza gön
derilen ödeme emrine veri:en 
meşrubattan il<ametgabmızın meç
hul bulunduğu anlatılmıştır. Ta
:-ihi ilindan itibaren bir ay zar-

fında borcunuzu ödemeniz ve 
borcun temamıaa veya bir kıs· 

mana veya alıcalclının takip ta· 
lebine bir itirazınız varsa bu 

müddet zarfında tifahen veya 
lııhriren o kısım veya miktarım 

açıkça göstermeniz aksi takdirde 
itiraz cdilmemit sayılucağı gibi 

borcu tediye veya itiraz etme· 
diğiniz takdirde mal beyanında 
bu!unmanız \' C bu'unmızaanız ha
pis ile tazyik olunacağımz ve 

halcikata muhalif beyanda im· 
lunursanız hapis ile cezalan:nı
Jacağınız ve borcu ödemez veya 

itiraz etmezseniz hnl<kınızda gı· 
yaben cebri icrnya devam o'.u· 

nacağı ödeme emri makamına 

l{aim olmak üzere ilan o'unur. 

(3733, 

danlığı Sa. Al. Kom. na müra-
caatları. (1029} (6023 ı 

• • • 
Müteahhit nam ve hesabma 

50216 adet saraciye bobin ipliii 
kapalı .zarfla satıu alınacaktır. 
lhaicsi 29. J 2. 932 Perş~mbe gO· 
nli saat 15 dedir. Şarlnarr.cı"nl 
ıörmek üzere herrUn ve mllna• 
kdsaya iştirak için o i'Ün ve vak
tinden evvel Ankara M. M. V. 
Sa. Al. Kom. nuna müraı:aatları. 

(1049) (6412) 

1 ZAYiLER 1 
!---~ 
26· ıo. 932 tarihınde t icaret Ji

ıesinden almıt olduj'uın tutik· 
namemi ıayi ettim. Yenisinı ~ı· 
karacağımdan cskis'nin bül<mU 
olmadığı ilan o!unur. (~ 724) 

Ticaret lia esı mezunu 
674 Heıyrc:ttin 

iC Nufuı tukereıni kaybettim. 
Yenismi alacağımdan cs1iİSİnin 
hükmü } oidur. 15726) 
Akıaray Yuıuf paııdı kunduracı 

Şefik ievellüt 323 

borcunum ödemeniz Ye borcun 
temamına • eya bir kısmına ya 
hut nlacaldının takip talebine 
bir itirazınız varsa yine bu mild· 
det zarfın l a ıJİfahen veya tahri• 
ren o l< ısım v.:: mi~tarını açıkca 
gös~erm~niz J&ıı :r.dır. Alısi tak• 
uirdc itiraz ediımenıiş sayılacıiı 
gibi borcu tediye veya itiraz 
etmediğiniz lcıkdirc:le mal beya· 
nıncfo bu'.unmaııız Ve mal beya• 
nında bı unn.azsanız haps ite 
tazyik olunacağınız \'e bakilcıta 
muhalif beyanda bulunursanız 
hapı ılc cezalandırılacağınız 
ve borcu ö'e•re~ veya itiraz 
cy!enıeısen;:: haldunızda gıyaben 
ccbrı icraya devam olunacıtı 

ödeme emri mıkımcna kaim 
olmak üzere ilin olunur. (5732) 



~ ~ 

'Dönüp dolaşıp geleceğiniz yer: 
Sattığı ekser biletlerine ikramiye isabetile maruf 

KADER GiŞELERi 
Büyük ikramiyesi 500,000 lira olan 

Y 1 L B A Ş 1 Piyangosu • • 
ıçm 

Bilet almak fstiyen müfterilerle dolup boşalmaktadır. Çünkü KAD~R· 
cilvesine mazhar ve müşterilerinin emniyet ve itimadına nail olan ın 

KADER GiŞELERi 
muhterem . halkın emirler~nc amade bulundurmakta olduğu biletlerle bir 
çok allele:ı mesut ve bahtıyar edecektir. Siz de biletinizi K A o E R 

glşelcrınden alınız. İstanbul: Eminönü \ 'aldc f ı i ·. ı· d ' T 4 anı tu:ıa ın e L .. o. 
Beyoğlu istiklal caddesi ~o. 109 

BEDAVA 
MADEN SUYU 

Mide, Barsak ve Cilt hastalıklarile Böbrek ve Karaciğer 
ku~larında ve alelumum Artiritik hastalıklarda içilmek su
retıle büyük faydası sabit olan YALOVA KAPLiCA SUYU 
her isteyene parasız verilmektedir. Temiz titelerle Seyriae-

fain Baş doktorluğuna müracaat edilmesi. 

Demiryolları ilanları J 
Belediyece boyattmlmıı olan 4 vagon buidayıo 26 - 10 • 932 

tarihinde yapılah açık arttırmada verilen fiat kafi görülmediğin
den 10-12-93ı tarihinde saat 14 te Haydarpaşa Liman Başmü· 
fettişliği binasında yeniden açık arttırmaya konularak her vago· 
nun avrı ayrı satılacağı ilan olunur. (6366) 

Türk 

lerinin en 

büyük vazit esi 

Çocuklarını 

Ohalde derhal 

nedir 

Tutumlu 
VE 

Muktesit 

Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

Alınız 

Atd Sermayeler nasıl işletilir 
ı ,. 

Doktorlar '' 1• Ş y U R D U '' müşterileri tar~fı~dan gö~ter.ilen rağ-
bet ve teveccuhun nebcesı olarak 

ipotek üzerine verdiği paralar büyük mıktara baliğ olmuştur. 

Paralarını kıymetli binalar karşılığı işleten müşterilerimizden ber· ı 
gün teşekkür mektupları alıyoruz. Müessesemiz bu mazhariyeti 
muamelatının seri. ve dürüst olmasile kazanmıştır. Babçekapu 

Anadolu Han No. 26- 27 Tel. 23968 

lstanbul P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

lzmit, Üsküdar Istanbul Çorlu Bursa mmtakaları için kestiri
lecek muhtelif eb'atta 613+ 170+ 530+660+ 181 cem'an 2154 adet 
kestane direk ber mıntaka için ayrı ayrı teklif kabul edilmek 
üzere kapalı zarf usulile 29 Teş.Sani 9::S2 tarihinden itibaren Is· 
tanbul'da mevkii münakasaya konulmuştur. ihale ı 9 Ka. evvel 
tarihine tesadiif eden Pazartesi günü saat 14 te Jstanbul Başmü
düriyetinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Talip olanların 
şartnamenin musaddak suretinin almak, kanuna uygun olmak 
şartile ihzar edecekleri teklifnamelerini ve teklif edecekleri be
delin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerini 
vermek üzere lstanbul'da komisyon Riyasetine lzmit Sapanca 
Adapazarı Kandıra Şile'de Posta ve Telgraf Müdürlerine müra
caatları ilan• olunur. (6272) 

HAYDEN 
1848 - 1932 

85 Senelik mevcudiyete malik müea•eaedir 
Şöhretini kazanmış ve büyük babalarınızla babalarımZJn iliti· 
yacatını temin etmiş bulunan H A Y D E N müessesesi; sattiğı 
mallarının mükemmel cinsini takdir etmesini bilen muhterem 
lstanbul halkına daha uzun müddet müfit olmak ümidindedir. 

rtA YDEN müessesesi müdüriyeti; herkesin istifade edebilmesi 
emelile ve teessüsünün 85 inci senei devriyesi münasebetile 

Fiatlarını mühim bir surette Tenzile 
karar vermiştir. Her vakit böyle müatesna fırsatlara tesadüf 

edilmediği cihetle 

Hepiniz ist~fadeye koşunuz. 

Ist. Mr. Kumandanlığı Sabnalma kom. ilinlan 

Hava kıtaatı ihtiyacı için beş yüz ton benzin kapalı zarfla 
münakasası Ankarada Hava satınalma komisyonunda 18-12-932 
tarihinde ve saati muayyeninde icra edilecektir. Taliplerin evsaf 
ve şeraiti anlamak üzere Ankaradaki mezkur komisyona müra· 
caatları. (30S) (6269) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz Müstahdemini için numunesiae tevfikan 220 ili 240 

adet kıılık yün fanile 8 KinunuevYel 932 tarihine miisadif per
şembe günü saat 14 te pazarlık suretile alınacaktır. Taliplerin 
bu baptaki nümuneyi görmek üzere Galatada Rıhtım caddesin· 
de ldarei Merkeıiyeye müracaatları ve pazarlık günü saat 14 
ten sonraki müracaatın kabul edilmiyeceği ilan olunur. (6392} 

Denizli vilayeti encümeni daimisinden: 
Denizli Memleket hastanesine satın alınmak için 27-11·932 ta

rihinden 28 12-932 çarşamba gününe kadar münakasaya çıkarı
lan bir tane sabit etüv ile termosifonlu banyoya ait şartnameler 
Ankara, Istanbul ve lzmir sıhhat müdüriyetlerine gönderilmiıtir. 

Talip olanlarıa şeraiti işbu müdüriyetlerden öğrenerek teklif
lerini Denizli encümeni daimisine göndermeleri ilin olunur. (6397) 

1 LiRAYA 
Yüzü ile kuş tüyü yasbk 

lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
ı2 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumpşı 

bulunur. Ankarada satış mağazası : Saib Franko 

1,elelon : 23027 

Doktor Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve !<adın hastalıkları mUtchassıS1 

Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, lstiklfıl caddesi No. 193 

(Opera. sineması karşrsr) 
Tel. :1960 - 4,2221 

Doktor 
Arlstldi 

Muayenehanesi: Eminönllndc Enı1Jıiill11 
Hnn UçllncU ka.t numara 8 

Doktor 
Cavat N. Zekai 

, Sinir mUtehassısı t 
Cuma ve pazardan maada. gllnlerdc sa' 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul oıunut• 

Muayenehanesini Babılli ka.r§ısmdıı JıJJ' 
mıra caddesi No. 47 yo tevsian nakHıt. 

DU§tır. Telefon muayene : 23«69, 
lkametgA.h: 60740 

Doktor 

1 
Emin Şükrtt 
Da.bili hastalıklar mUtehassısı 

Istanbul Sultanmahmut türbesi, .satır' 
a.u caddc.si, No. ıo. Telefon muayeııell'' 

ne: 22622 - Telefon ev: Ul.25 
"Her gt1D öğleden eonra saat u-ı&ı 

Urolol • Operatör tloktor 
Fuat Hamit 
Bö1>rek, meaane ve idrar yolu 

haatalıklan mntehaaaıaı 

Muayenehane: Türbe, Kab.mu~ -" 
' dest. No. ıo. Telefon 22622 

Dokt~r 

Kaplkyaıi 
Muayenehanesi : Sirkeci ~IuradifC 
caddesi No. 26 TeL - 21077 Jstanbı11 

Operatör • Urolog doktot 

Mehmet Ali 
idrar yolları bastalıklan mutetaall"" 
Emlnönil (Sabık Karakq) ~ 
aakletml§tir. Cumadan maada ber ,-

bastalarmı kab ul ve tedavi eder. 

Sahlık ev 
Aksarayda Muratpaşa ma~ 

lesi Tamburi Cemil sokağıPcl' 
33 numarada dört odalı fe\flıl' 
lide nezareti haiz tramvay iıt~ 
yonuna iki dakikadır. Görlll ..._. 
istiyenler her gün saat 10 o'; 
15 kadar içindekilere mürac••

1
) 

(571 

VAK 1 T 
Gıindclik, Siyası Gazete 

11 lstanlıul Ankara Caddesi, VAKiT yurd 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu ı 24379 
idare telefonu ı 24370 

'fclgraf adresi, lstanbul - VAtclf 
l' osta kutusu ~o. 46 

Abone bedelleri : ---
Türkiye 

Senelik 1400 Kr. 
6 aylık 750 • 
3 ayhl 400 .. 
ı aylık 150 

ilin Ucretlerl : 

Ecnebi 
~~r· 

2700 
1450 ,. 
soo ,, 
soo ,, 

Re,nıi il:lnlann bir satırı ro l{ul'll~ 
Ticari il:lnların lıir satırı ı 2,5 .. 
l'lcarl ilanl a rın lılr san timi 25 • 

KUçUk illnlar: 65 
-~ - efaSI 
cır defası 30 iki defası 50 üç d ru''u' 

dôrt defası 75 ve on defası ıoo ~0111ece'' 
ÜÇ 8\'lık 11:\n \'CTCn(erln ltlr def3SI (,.,, • n 
nendir. llort aurı geçen ilAntıırı 
satırları bes kuruştan hesap edilir. 

YAKIT MATBAASI - 1ST~{111 
SAHlBl: MEHMET ASJJ' , 

UmumJ NC§rlyat MUdUrU: ~'f 


