
Merkez bankasının his
se senetleri satmak 
istlyenlerden alın

maya başlandı! 

Dlln matbaacılar da ko
misyonda mektep ki
taplar.ının pahalılığını 

s6ylediler 
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Bir bardak su içinde kopan fırtına 

T.ürkif;ii;-M;;;:;~· .. ;;;~·;~ .. -·;Çmak 
• • 
ıçın u~aşanlar var! 

iddiaları doğru olsaydı Mısır •~firi tikiyet eder, memleketimizi terkedip 
giderdi. Siyasi teıebbüalerde bulunurdu. Halbuki • •• • 

Mısır sefiri bugün Ankaradadır.Bu da 
tahriklerin esassızlığı~ı gösterir 

Mıaır -nrt AbdDlmelik • 
Hamza Bey 

iki kard•• ..t11Het TUrlcl~• ile M191r ba~aldll 
Mıeınn cotran vaal~etlarl Sıtkı P•'8 

Son günlerde bir lneiliz gaze· 
leıinin ya.~dığı bir haber üzerine 
R." 

sustaki bildiklerimizi olduğu ai-[ alqamı Ankarada bUlunan İran 
bi yazarak Türk efkarı umumiye- hariciye nazırı Frugi han ter.efine 

oyter ajansının Londradan Mı· 
1 ,ııııı ııı1111ııııııı1111ıııııı1111 111ıııı ı ı1111111 ıı ıı11nıuıını11m111ım" 

d•r ~eteıerine tahriıt -.ııiyetin- \_ Mısırhl aramı'.Zda :s_= 
. e ! r l el2raf ~ektiği ve bu telgraf ~ 
~~rıne liir •ım ıaır ıazetele· i mesele yok .J 
tı~n ::Türkiye aleyhinde neıriya· i Mısır gazetelerinin neşriyatı ~ 
ta ·l)\.ş]adi!darı ifitiüyOı-du . .ll'ürki- ~ hakkında Anura muhabiri· l 
}'e ile Mnır iki kardet ' riıtmleket ~ mizden malumat istedik. Gece ~ 
~t millet olduğu için bir takım ~ geç vakit aldığımız cevapta j 
'tıitef hh ·· ı ı ı § buna dair tam bir malumat ~ 
k e um ere yo a maaı ~üm- ~ alamadıitnı bildiriyordu. ~ 
lt "n olan bu şayiaları ve n~riyatı ! Muhtelit mübadele murah- '§ 
'Ydetmezden evvel hakiki vazi- -

}' r ~ hasımız Şevki Beyin Kahire ~ 
t 1n tavazzuh etmesini bekli· - -
~~rduk. Bilhaaaa Mııır hükumeti· ~ elçiliğine tayini taaavnıruna g 
.~n poata ile göndermit olduğu ~ dair evvelki gün Ankaradan ~ 

'Ol') b" ~- bir haber almıc ve yazmıctık. =-g \..: enen ır notanın hariciye ve· Y Y 

~ler J • • ~ Bu haberin deJiletine aöre ~ t ıne ge mesını ve münderica· • 
11\ı.. 1 l ~ biz M111rla aramızda halledil- 5_-d ••an aıı masım arzu ediyor· -
ldc. ~ meden kaJmlf bir mesele ol- ~ 

'• h · · h -~ madıö-ı kanaatindeyiz. ~-~ 1YI11ır ükumetının notası e· a 

\ ~ gelmemittir. Fakat hadise ha- \.1ıııı11ııı1111ıııııııı1111ıııııııu1111ıııı ıı111111ııııı111111ıııı111111111111.I 
~~~adatlarımız tarafından ya· sini tenvir etmek isteriz. 
~hr. Onun için biz C:le bu hu· Bu sene Cümhuriyet bayramı 
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"Vakıt,, ın gelecek hafta başlıyacak tefrikası 
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•• • 
OTEKI DEVİRDEN BU DEVRE 

NASIL GEÇİLDİ? 

~~ 
\ r, fıkralar, fonojrafla zaptedilmiı ahretten aealer, 
~ ~ lllazinin luilrilô ainemasını görecekainiz 

'Al Q.tç_- ---................................. . 
'·-... uqtım1zda misli görülrnentiş ya::,ılaı silsilesi i 

..... ..._.......... 1 itti ...................................................................................... ! 
elJifi: TekirdW meb'Üıu C E L A L N U R 1 Bey 

hükumet tarafından Ankara pa· 
lu otelinde bir ziyafet verilmiı, 
Reiıiciimhur huretlerinin riyuet 
leri albnda verilen bu "ziyafette 
bütün ecnebi sefirleri ve bunlar 
arasında Mısı,r sefiri olan Abdül· 
melik Hamza Bey de resmi üni
forma.aile hazır bulunmu§tur. 

Ziyafet büyük bir neşe içinde 
geçmİ§, sonunda Gazi hazretlerile 
beraber bütün sefirler yemek sa· 
lonundan otelin büyük salonları· 
na geçmiılerdir. 0 ge~e her sene 
olduğu •ibi Halk fırkası tarafın
dan bu salonlarda cümliuriyet 
bayramı balosu verilmiıti ve ziya· 
f ette bulunan bütün zevat da ayni 
zamanda davetli bulunuyorlardı. 

Fakat bu sene baloya gelen da
vetliler pek çok olduğundan sa· 
lonun izdihamı resmi üniforma 
içinde olanların hakikaten sıkıla
cakları bir dereceyi bulmuştu. Re· 
isicümhur Hazretleri ziyafetin 
sonunda teırif at müdürü vaııta
sile davetli olan zevatın resmi Ü· 

niformalarını terkederek istedik· 
leri gibi rahat edebileceklerini 
tebliğ etmişlerdi. Bu sırada Gazi 
Hazretleri Mısır" sefirine tesadüf 
etmiş, kendisine her vakit olduğu 
gibi hususi surette iltifat etmiştir. 
Ayni zamanda havanın çok sıcak 
olmasından sıkılmamaları için ha· 
şındaki fesi de çıkarabileceklerini 
söylemiştir. 

işte şimdi bazı Mısır gazetele· 
rinde Türkiye aleyhinde neşriyat 
vesilesi olan hadisenin hakiki 
şekli ve mahiyeti bundan ibaret· 
tir ve hu hadise Türkiye ile Mısı
rın arasını açmakta hususi mak· 
sat ve menfaat arıya bir takım 
gizli eller tarafından tahrikat 
mevzuu yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu tahrikitçıların iddiasına 
göre guya Mısır sefiri fesini çı· 
karmamak için ısrar etmiş, Gazi 
Hazretlerile aralarında çıkan mü· 

Mehmet Asım 
(Alt tarafı 2 nc:i sa11ıfada) 

Alecliste: Bir nıiistaceliyet. talebı y üzünden .• 
cımııı ımımmmnınaııımutttttınnıınıı mın ımmıııummuıtm1111111UtK111111nuım111munmnııımnımmunnıtt ıı11111ım11a•11n111ttuennnı1tt11t1ım11...-

e 

iki meb'us arasında . . 

şidcletli bir müiıakaşa 
Çok okuyan adam cıvıtır mı ? 

Rasih Bey "Antalya" bu iddiada •• 
Ankara, 5 (Telefonla) - Bi- · 

yük Millet Meclisi bugün saat 
14 de Esat Beyin riyasetinde 
toplandı. 

Rumamede mevcut milli hü
kumet borçları için muayyen 
müddeti zarfında müracaat et
miyenlerin alacaklılarının suku
tuna dair olan kanunun müzake
resi esnasında Rasih Bey (An· 
talya) ile Refik Şe•ket Bey (Ma
nisa) arasmda münakaşa oldu. 
Münakqa mevzuu bütçe encü· 
mea reiai Hasan F ebmi Beyin 
kanun teklifinin müataceliyetle 
müzakere edilmesi hakkında 
meb'us gibi verdiği müstaceliyet 
takriri idi. 

Refik Şevket Bey, meb•u-

' Rasih Bey Refik· ~vket Bey 

sun müsteceliy~t kararı iı
tiyemiyeceğmi, bunun . dahili ni
zamnameye. mu.afık · olinadığı~u 
söyledi. · 

Rasih . Bey, ( Ap~aJya · ) ıae 
(Alt . tarafı 2 nci ~aµıl-dlo) 
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Saınsundan gönderilen istek f.istes~· 
mnammuttm1nın111ımnııumaomdrlttn11t11nn111111mmıırnmınumnnıınıınwnınnmnmtu11nwrrunuwınuaN1mUı • • 

150 bin işçi v~ 4 nlilYo• 
çiftçi namına • ~ • · : 
* * . 

" Ttlrk tlltUolerlnln ~ 
dahilde \~ 

işlenmesi IAzımdır" 

-tc ~ 

Samsun tütün işçileri muave· 
net cemiyeti geçenlerde fevka· 
lide içtima ederek B. M. Mec
lisine müracaat etmiye karar 
vermiılerdi. 

Bu karar üzerine aralarında 
seçmiş oldukları komisyon uzun 
müddet tetkikatta bulunmuı ve 
tütün iıçilerinin "temelli dilek
lerinin can özü,, namı altında 9 
maddelik bir istek listesi hazır· 
lam111ardır. 

Bu liste B. M. Meclisi riyase
tine alakadar makamlara ve ayni 
zamanda lstanbulda çal11an tü· 
tün kemisyonu reisliğine gönde· 
rilmiştir. 

Samsun tütün ilçileri istek lis· 
lesinde bilhassa Türk tütünleri· 
nin dahilde işlenmeden harice 
çıkarılmamasını istemektedirler. 

Tütün ifÇileri 

ileri sürdükleri bu fikri müda· 
f aa için diyorlar ki: '!Türkiyede 

(Deı:anıı 9 uncu sayıfadtı) 
mııu11Kıut11mmtt111mmunıunımtttt11ttt111ıumm11un11uımmı111111ımnınnmımumumım11nP1tımnmnn11unmmıı 111 ımn11m1111uu111mmnmuıumm u 11 W&nl*I 

Türkçe konupbm ; Arbk "evrak,, demek yok 1 

-
J 

- Kliıdın nerede ? 
- Kllıdım yok emme bir cıgara vlrem müdllr ea., • •• 



Sayıfa 2 
• 

Takas talimatnamesi 
neşredildi 

Takası temin edilen eşya kontenjan 
harici ithal edilecektir 

ANKARA, 5 (Telefonla) 
Takas talimatnamesi resmi gaze
tede neıredildi. Bu talimatnameye 
göre takasa tabi müesseselerin 
'alacakları ecnebi eşyaarna muka
bil halı, tiftik, gülyağı, palamut 
ve hulasa11, kereste ve travers 
1930 senesi ve daha evvelki se~ 
neler mahsulünden olmak şartile 
tütün, kömür hariç olmak üzere 
madenler ve bunlara ilaveten ik

bsat vekaletince kabul ve ilan o· 
lunacak memleket mahsulat ve 
mamulatından muadil kıymette 
eıyanın ihracı mecburidir. Yu
karda yazılı mecburiyetin ifa e
dildiği tal~as komisyonunca tes
bit ve tasdik edilmedikçe müte· 
ahhitlere ve hak sahiplerine istih-

kakları tediye olunamıyacaktır. 
Komisyon kendisine verilen evra-

kın muamelesini on gün zarfın
da bitirecektir. Bunun haricinde 
bu müeaaeselerin ecnebi malı ola
rak hariçten getirecekleri veya 
dahilden mübayaa edecekleri bil
cümle ecnebi malr eıya takasa ta
bidir. Beşinci maddenin birinci 
bendinde yazılı müesseseler mü· 
bayaatlarını kendi usullerine göre 
kendileri yaparlar. Yalnız bunla
rın ınukavelenamelerine takas 

İrandan ge!ecek 
transit eşya 

hükümlerini dercetmeleri ve a!a· 
ğıda yazılı hükümlere riayetleri 
mecburidir. Şöyle ki: Gerek mem· 
leket dahilinden ve gerek ecnebi 
memleketlerden alınacak ecnebi 
eşyasının bedeli müesseseler tara
f mdan milli bir bankaya ve eşya
yı verecek olan müessese veya 
şahıs namına olarak yatırılır. Bu 
müessese veya şahsın ihraç etmek 
üzere alacağı yukarda yazılı eşya 
bedellerinin bu hesaptan tesviye· 
sine müsaade olunur. Bunun için· 
de satıcı ile akteylemiş olduğu 
mukaveleyi komisyona ibraz e • 
derek komisyonun paranın bloke 
edildiği bankaya yazması icap e· 
der ve bilahare mal ihraç olunca 
ihrac vesaikinin komisyona ibrazı 
mecburidir. Komisyonca bu hu • 
sus için nakli Banka teminatı la· 
lep olunur, takası temin edilmiş 
olan eşya takas komisyonunun 
göstereceği usul dairesinde ol
mak şartile komisyonun müsaade· 
sile kontenjan harici olarak ithal 
olunur. Takas temini suretile ya· 
pılan siparişat ve mübayaalta 
memleket eşyasının ihracından 
evvel müteahhit ve hak sahipleri· 
ne ancak yüzde yirmi beşe kadar 
komisyon kararile avans verilebi· 
li r. 

Yerli malı ta.sarruf 
haftası 

Ankara, 5 ( Telefonla ) - lzmirde 20 pazar açılacak 
Gümrükler umum müdürlüğü 
Irandan Trabzona getirilen tran· 
sit eşyasına hamil Iran develeri
nin teminata raptedilmek ve alh 
ay içinde avdet etmek şartile 
gümrükten serbestçe geçmeleri-

lzmir, 5 (Hususi) - Yerli ma
.Ja tasarruf haftasında şehrin 20 
yerinde yerH mahsutlerimizin 
satışı için pazarlar açılacaktır. 

Nihayet yakalandı 
ne müsaade ederek mahallerine lzmir, 5 ( Hususi ) - Yedi ay 
emir vermiştir. evvel narh dere civarında çoban 
Mektup ve paketle- Ramazanın başını taşla ezen, 
rln tayyare ile nakli öldüren Salih yakalandı. 

layihası Üfürükçü yakalandı 
Ankara, 5 (Telefonla) - Pos· lımir, S (Hususi) - Üfürük-

ta idaresi mektup ve paketlerin çülük yapan Mısırlı Hacı Yusu-
tayyarc: il.c nakli layihasını ik- fon evinde beş kadın yakalandı. 
mal edılmıştir. Kadınlar Hacı Yusufun evine 

. Layihada posta mektup ve okunmak içi~ gittiklerini itiraf 
pake~lerinin ne suretle olacağı, etmişlerdir 
hangı ücret tarifesine tabi tu· B t k1 kJ k 
tutacağına dair k ti d a a 1 arın uru 

ayı ar va ır. J • • 
Maliye vekaletinin tu ması ıçın tedbir 

hazır) d ğ lzmir, 5 ( Hususi ) - Şehri-
a 1 1 mizdeki bataklıkların kurutulma-

kanunlar sı için sıtma kanunile halktan da 
Ankara, 5 (Telefon) - Ma- yilz yirmi beş kuruş alınması 

)iye vekaleti taadil kanununa belediyece kararlaıtırılmıştır. 
tevfikan teşkilat kanunu hazırla
maktadır. 

Bu kanunla lstanbul maliye 
teşkilitmın tevsi edilmeıi dUşü
nülmektedir. Bankalar mevdua .. 
tını kontrol kanunu projesi bu 
gün son defa olarak tetkik edi
lerek lbım gelen yerleri tadil 
ediJmiıtir· Yarin maliye vekiline 
verilecektir. 

Posta umum mii~UrU 
Ankara, 5 (Telefon) - Posta 

umum müdürü Fa.hri Bey yann 
(parOD) ıelec~ktir. 

Çlnde birkaç kadın 
almuk yasak edildi. 

Londra S (A.A) - Daily He
ra1dm istibbarbtma göre yeni 
Çin medeni kanunu taaddüdü 
zevcatı meneylemittir, bu tedbir 
4,000,000 kadına şamil olmak
tadır. 

Gene kalp sektesi 
Ncvyork, 5 ( A. A. ) - Meş

hur beynelmilel cokey Tbomson
nun ka1p sektesinden Tefat et
miı olduğu bildiriliyor. 

VAKiT 

Fırka grupunda 

Dahiliye veklll iza
hat verdi 

Ankara, 5 (Telefonla) - Fır· 
ka grupu l>u günde 15,5 da 
toldanarak 7 ye kadar müzake· 
rede bulundu, bugünkü toplan
tıda dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey izahat verdi. Vekil Bey 
umumi asayışın memnuni -
yeti mucip olduğundan jan -
darına teşkilatını daha esaslı 

ve vasi surette islah için müta
savver projeleri olduğunu, jan· 
darmayı bir meslek olarak isla· 
ha çalışacağını, umumhanelerin 
kapanması ve fuhuşla mücade· 
leden eyi neticeler alındığını 
mficadeleye devamlanacağanı be· 
Jediye ve muhasebei hususiyeler· 
den bahisle varidatlarının azal
dığını okturva resminin daha 
başka bir şekilde halli için ça· 
lıştıfını izahetmiştir. Yarın mü· 
zakereye devam edilecektir. 

Yeni harcirah 
kanunu 

Yevmiyeler de kilo
nıetre üzerinden he

sap edilecektir 
Ankara, S (Telefonla) - Har· 

cirah knnunu projesi hazırlan
mıştır. Projeye göre harcirahlar 
kilometre ~erind~n hesaplana· 
cak, nyrıca hakiki masrdJarda 
verilecektir. infika '~ muvasalat 
yevmiyeleri bir nakliye masrafı 
gibi sayılacaktır. Harcirablann 
tahakkukunda u:emur derecele· 
rinin de ayrıca tesiri olacaktır. 
Müfettişler zaruri masraflarile 
beraber yevmiye alacaklar diğer 
memurlar gibi bu yevmiyeler de 
kilometro üzerinden hesaplana· 
caktır. Harcirah yevmiyelerinden 
vergi kesilip kesilmemesi hak· 
kında projeye bir kayıt henüz 
konulmamıttır. Bununla beraber 
vekalet bunları gerekse inemur 
harcirablarınm kabili haciz olup 
olmadığını tetkik ettirmektedir. 

Matbu.at cürümleri 

Mahkumlann affı için 
teklif yapılacak 

Ankara, S - Matbuat cürüm
lerinden mahkum olanlarm affı 
için yakında Meclise bir teklif 
yapılacağı söyleniyor. 

Vekiller heyeti 
Ankara, 5 ('Felofonlaı - Ve

killer heyeti bugün saat 18,5 da 
toplanarak geç vakte kadar mü· 
zakeratta bulunmuştur. 

Deniz teslihatı 
Cenevre, 5 (A.A) - Tahdidi 

teslihat konferansındaki Japon 
heyeti, Vaşington ve Londra 
deniz itiliflarmı imza etmiş olan 
devletlere, deniz teslıhatınm tah· 
didine ait ana hatları bildirmiştir. 

Şayet teklifinin aşağıdaki nok
talara dair olduğu söylenmek 
tedir. 

1 - Hattı harp kruvazörleri 
tonajının tenkisi ve ihtimal 35,000 
tondan 25,000 tona indirilmesi. 

2 - Tayyare gemilerinin il
gası veya hamlerinin incidiril· 
mesi. 

3 - Kruvazörlerde 8 pusluk 
topların ipkası. 

4 - 'l'abtelbahirlerio ipkaaı. 

Yeni kazanç kanunu 
Hükumetin 

tadilat 
hazırladığı Jayıhada 

yapılmıştır 
~-----~~·--------~ 

Nüfusu on binden aşağı olan yerlerde çalııan dokt0 ,. 

)ardan kazanç verg:si abnmıyacak 

ANKARA, 5 (Telefon) -
Bütçe encümeninin kazanç layi
hasını tetkik için le§kil ettiği hu-

susi komisyon vazifesini bitirmiş

tir. Komisyon hükumetin teklif 
ettiği layihada şu mühim deği· 
şikliği de yapmıştır. 

su on binden az olan kazal ..r 
çalışan doktorlardan kazanç 
gisi almmıyacaktır. Diğer do1' 8" 
lar eski §ekilde bırakılmı§tır. pe) 
Yanname vermek mecburiyeti . 

Vergi vermiyen hususi lokan· 
lalarla buna mümasil yerlerde bi· 
la istisna vergi alınacaktır. Nüfu-

. • tıt 
az ticarethaneye haaredıh1ııf tf 
Varidatı gayri safiyeıi iki bind 
aşağı olan ticarethaneler beY~ 
nameye tabi tutulmıyacaktır. 
yiha cumartesiye bütçe ene~ 
ninde müzakereye başlanacaktJf 

Tütün varidatımız Bir bardak su içi 

Arttırmak i~in yeni 
tedbirler alınacak 
Ankara, 5 (Telefon) - lnhi· 

sarlar umum müdürlüğü işlen· 
miş tütün varidata U"Eerindeki 
tetkikatını bitirmiştir. Tütün va
ridatının a1"thrıln1a•ı i~in IUtum 

görülürse yeni tedbirler alına· 

caktır. Müdürlük bu hususta 
vilayetlerden malumat istemiş· 

tir. 

Mecliste bir müsta
. celiyet ~ talebi 

yüzünden 
( 8al<j tarafı ı inci sayı/ada) 

bir meb'usun müstaceliyet kararı 

istiyebileceğini, meclis bunu ka

bul ederse nizamname haricinde 

sayılamıyacağını ileri sürdii. Re· 

fik Şevket Bey israr etti. Bunun 
üzerine kürsiye gelen Rasih Bey 
(Antalya) : 

- Refik Şevket Bey ar· 

kadaşımız ço!< okudukları için 
cıvıtıyorlar ve her vesile ile kür

siye gelerek tenkidatta bulunu· 

yorlar, bu kendilerini göstermek 

içindir, dedi. Refik Şevket Bey 
cevaben: · 

- Benim kendimi göster· 
mek için küraiye çıktığımı Rasih 
Efendi söylüyorlar, iyi bilsinler 

ki ben kendimi göstermek için 

kürsiye çıkacak kadar aptllllar
dan değiHm. Rasih Efendi bunu 

pek iyi bilirler. Kendilerine. so
rarım : Ancak okuma sayesınde 
bu mevkie yükselmediler mi? 
Rasih Efendi bilmelidirler ki cı· 
vıtan ben değil kendileridir. 
Ben itiraz sedası yükıelt· 
mek ve kendimi göstermek için 
bu kürsüye çıkan ahmaklardan 
değilim. Bunu heyeti umumiye· 
den evvel Rasih Efendi arkada
şımızın bilmel~ri lazımdı, dedi. 
Bilahare Hasan Fehmi Bey (Gü
müşhane) teklifini encümen na
mına yaptı. Müstaceliyet kararı 

reye kondu. Refık Şevket Bey 
Hasan Fehmi Bey (Kastamonu), 
Ferit Celal Bey müıtaceliyetin 
reddine rey verdiler. Müıtaceli
yet teklifi kabul edilerek kanun 
kabul edildi. 

de kopan fırtın' 

( Ba,makalemlzden dev•"') 

nakaşa üzerine baloyu terkel 
gitmit ! Bu suretle ~efirin f&~~ 
da Mısırın hayıiyetı ve şerefi 
karete uğramı! imiş! 

Eğer bu tahrikçilerin iddJ 
doğru olaaydı hirl<en.n evvel fi 
sırın haysiyeti ve şerefi nam~ 
Mıaır sefiri olan ve hadiaede el 
rudan doğruya kendi şahaı Jll~ 
zuu bahis bulunan Abdü!~at 
Hamza Beyin hükumete tı~i 
etmesi, bu şika~et üz.eri~e me )tf 
keti terkedip gıtmeaı, nıhayet • 

taraftan da kendi hükumetine.: 
diseyi bildirerek siyasi te§ebbU ti 
h bizzat tahrik etmit olması~ 

hayet daha cümhuriyet bayr "rl 
run ertesi günü bu hadiseden d; 
tün dünya matbuatının haber 
olması icap ederdi. 'I 

Halbuki iş böyle olmuyor. (,İ 
teşrinievel cümhuriyet ~ay~ 
gecesinde cereyan eden hır ıJ 
se bundan iki hafta sonr~ ; 
drada bir lngiliz gazetesın;ı.~ 

mamen başka bir şekil ve ;7'.. 
yette olarak geçiyo~, b~r tarır 1 
da gene tahrik amız bır •~· 
Londradan Kahireye telgraf~ 
liyor ! Bundan sonra Mısır ·1""' 
telerinde Mısır efkarı umull'1 ,.rr 
ni teıvi§ edecek bir takını 11 

yat başlıyor. ·,e' 
. . l b-dl 1' Zannedıyoruz kı ya nı:ı: t,ı 

nin bu tarzı .ta~~ifi v.e bıl.- ,ı-· 
nesri bile bu ıı ıçıne bır talı rıt.-ıt 

.. · k' ·h · 1 k• de' li ve çır ın ı tıras arınA . bir 
olduğunu göstermye kaft 

li1 d i r. .,s!'' 
,.r ıJe 

Türkiye ile Mısırın ~,.. 

bozmakta kimlerin, n.c dini' ~ 
. l b·ı· ., Şılll _., ı• menf aatlerı o a ı ır • •-"~ 

kk f eı.- ıJ' 
nokta üzerinde leva u .,fls'rı •-A 

. ç·· k·' Mısır ·reli•,... temıyoruz. un u b•'' , 
mumiyeainin dikkat -ve 1'İlll .,..,d,. 
. . d' Nete _.,, 
ıtımat e ıyoruz. bu t- ı-· 

Mısır gazetelerinde diler •._sı Jl4t 
neıriyat yapılırke~ h be'' ,uı:ıiı 

h 'kA ız il ., 
rmda da ta rı aın ırııutıut• b' 
ile telakki ~~enler k:parıl~ b;.tt. 
bardak ıu ıçınde ositletı..;.-~;, 
fırtınanın iki kardet kt• ınıeııf r 
birinden uzaklaıtır~• olabil~ 
at arıyanlann eserı 

hi11olunmuıtur. ~ 
Meb111•t . 



lktısat vekiletinin bir 
milyonluk kredisi 
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Fena oyun 

Sayda 5 

Matbaacılara göre mek
tep kitapları pahalıdır 

İr sanayiciye göre sabit sermaye gibi Üzerinden atlarken Yüzde 40 veya 50 noksanına satsalar 
değil, müteharrik olarak kullanılmalı çakı saplandı! gene yüzde 25 kar ederler ... 
~IJ Dlinkü nüshamızda ikhsat ve
'- ~tinin sanayi erbabına veril
~ e ilıere sanayi ve n:ıaad in 
d~lllrııına bir milyon liralık kre· 

1 
•çıcağını haber vermiştik. 

Cil l)iln bir mubarririmiz aanayi
)~rle te~as ederek bu bir mil· 
ldiJ kredıden ne suretle istifade 
fiL· llll t~i llzım ie!diği hakkında 
•ır erın· · · letd 1 IOrmuşlur. Sanayıcı-

'1Gdea Siireyya pa,a fabrikası 
e .6rii Atıf bey bu hususta 
lbıt tir ki: 

.ı - lktıaat vekili Celll bey ... ,bd' . "-le •nın bu kararlarını alkışla-

Bundan sonra bu kredi sabit 
sermaye halinde değil mütehar
rik sermaye halinde kullanılma
lıdır. Yani müşkül vaziyette bu· 
lunan sermayecilerin senetleri 
ve sa:resi mukabilinde kısa va· 
de ile yardımda bulunmalıdır. 

Bu takdirde b:r milyon liradan 
pek çok istifade etmek imkanı 
vardır. 

Fakat bu sabit ıermsyeye ya· 
ni bir fabrika binası inşasına 
ve saireye verilmemelidir. Bu 
takdirde yeni yeni fabrikalar da 
ortaya çıkar. Bu fabrikal~~ın 
muvaffak olup olmıyacaklara ıup
heli vaziyette bulunacakhr. Ya
ni bu zaman ayraca bir mesele 

~Azundır. Kendilerine bu te
~~ılerinden dolayı pek çok 
"'lllc6r ederiz. de çıkar. . 

Dediiim gibi bu kredıden aa
~- ~ edi gayet tabii olarak nayicilerin istifade edebilmesi 
ti..~ ve maadin bankHına ve- için kısa vadelerle yardımda bu-
.,_İdir. . lunmak lizımdır. 

•et kez Bankasının hisse senetleri sat
llıak istiyenlerden alınmaya başlandı! 
'-

111ca dtbıden itibaren hiaıe •enet bedellerini ödüyor 
Ctirnb · ~ Urıyet merkez bankası 

~"• •eneUeriııi satın almaya 
' •ermiıtir. 
~ karar merkez bankasının 
diji l>u ı ıubes'ne de tebliğ edil· 
" 'den banka dOnden itibaren 
\t 111'-tlırdan hisse senetlerini 
'-t. '-•~ istiyenlerin senetlerini 
~ •l1111ya batlamıştır. 

't. " bu hususta bankadan al
~ız. malumata göre, maaıı 
~ 1ırmi lira ve ilcreti altmıt 
~b 1nemurlar1n hiıse se
' • banka tarafından derhal 
~ t.lınaoaktır. 
~~le banka lstanbuldaki 

memurların birer birer 

muamelelerini takip etmek ıu
retile mütkül vaziyette kalacak
larını nazarı Clikkate alarak bu 
hisae senetlerinin muameleıini 
hep birden yapmaya karar Yer
miıtir. 

Bunun için evwelA dairelerin 
mutemetleri bi11e senetlerini 
satmak iıhyen memurların iıim
lerini teıbit edecek ve bankada 
muameleleri ikmal ederek hiase 
ıenetlerinin bedellerini alacaktır. 

Memurlar hi11e senetlerinin be
dellerini mutemetlerden alacak· 
lardır. Banka dünden itibaren 
mutemetlere hiıae ıenet bedel
lerini ödemiye baılamııhr. 

asza ı w nıımıırwum 

~I k- ~~ransız ve 1 

~ a mahkemeleri 
~"l:ranaız ve Türk Belçika 
~'-elerinde diln mUrafaalar 
•r~tı. Mahkemeler reisi 
~ L.. ancak dün akşam gel-
~"' '11111Qnduğundan mllrlfaalar 
~•11ı11tar. 

fıt. 'r •11ıeler bugün açalacak-
"'~'11l •e 6bür glln de mü

dıvalara bakılacaktır. 

\tel'Rller l\'ln bir 
~ tetkik 
~~ret odaıı muhtelif mes
~ lllensup insanların ka
~ :e ~Gkumete vermiş ol-
il "-PO:'b hakkında bir tel

'..._ "'Po .ıarJamaktadır. 
J.L. "e a· ~ kazançlar, vergi· 
~~ 11 

etlerle .nubtelif mes
~~raaındaki kazanç vazi-

1 rs•teren iatatiıtikter ha
""hr. 

led- ı 
iL.-.. _ iye kooperatifi 
ı~ıre 
""'te b me1Durlar1 koopera-

~ •it re· eyeti bu akıam top
~ b'tlcaıa keçecelderdir. Bun· 
-.._... d ooperatifin mesai 

• hazırlanacaktır. 

Garsonların sıhhi 
muayenesi 

Lokanta, bar, gazino gibi yer
lerde çalııan garsonların adedi 
2000 olduğu ha'de bunlardan 
ancak 897 sinin sıhhi muayene
sini yapltrarak cüzdan almış ol
cuğu anlaıılmaktadır. içlerinde 
sari hastalıklar taııyan ve dağı· 
tan kimselerin bulunma11 kuv
vetle muhtemel olduiundan bun
ların sıkı bir ıurette takip edi· 
lerek belediye müstahdemin tu· 
besine gönderilmeleri şube mü
dürlerine bildirilmi9tir. 

Ekmek taşınan 
küfeler 

Evvelce menedilmesine rağ
men hAli bir çok semtlerde 
ekmeklerin, içi çinko kapb ol
mıyao küfelerle taımdığı ıörül
mektedir. Belediye ıubelere ye· 
niden emir vermİf, kiıla ve has
tanelere ait kOfelerden maada 
diğer bütün knfelerin içinin çin· 
ko kaplı olmasını, bunu yaphr· 
mıyan fırıncıların hemen ceza
landırılmasını bildirmiıtir. 

Akaarayda oturan Hulfısi, kar
deti izzet, arkadaşlarından Mah
mut, Sabahattin dört gün evvel 
sinemaya giderlerken yolda ıa

kalaşmıya batlamıılardır. Dirt 

arkadaş Şebzadebaıına çıkan 
yolda ilerlerken Mahmut geride 
kalmış, biraz sonra koşarak önde 

giden arkadaılarına yetiımit ve 
Sabahattinin üıerinden atlamak 
istemiıtir. Mahmut ayağa kalktığı 

için Sababattinin üzerinden at
layamamış, Sabahattinle birlikte 
yere yuvarlanmıf, bu esnada 

Sabahattinin elinde bulunan çakı 
Mabmudun karnına saplanmıştır. 
Mahmut kanlar içinde yere yu
Yarlanmıı, derhal bir otomobille 
Cerrabpaıa hastahanesine kal
dırılmııtır. 

Mahmuda ameliyat yapılm11 
iıede karnı ve midesi parçalan
dığı için iyileıememİf, dün öl
müttür. 

Mabmudun ceıedi morga kal· 
dmlmıf, zabıta ve adliyece tah
kikata baılanmııhr. 

Ders mi 
kavgamı? 

Bir muallimle tale
besi arasında tatsız 

ibtlif 
Birçok gençlerin ve talebenin 

meccanen Fransızca ders aldık
ları bir yerde evvelki gece tees
sllfe ıayan bir hadise olmuştur: 

Fransızca muallimi bir talebe
nin dersi esnasında konuıtuğunu 
ve gürllltü yaptığını g6rmüf, bir 
ihtarda bu?unmuı, bir mektep 
talebesi olan bu efendinin ihta
ra rağmen gDrültn yaphiını gö
rOnce dııarı çıkmasını söylemiş· 
tir. Talebe efendi gürültüyü ya
pan kendisinin o!madığını ve dı
ıarı çıkarılması icap edenin baş
kası olduğunu ·söylemiş muallim 
çıkmasını ihtarda israr edince 
gürültü büyümüş, ders tadil edil
miş, muallim smıfı terk etmiıtir. 
Fakat hadise bu kadarla kal
mamış, dışarı çıkan talebeler iki 
grupa ayrılmıf, aralarında mü
nakaşa çıkmıf, ıekiz, dokuz ta
lebe birbirlerini yumruklamışlar 
ve bu arada bir tanui fena hal
de d6vülmüttür. GürUltüye polis 
memurları yetişmiş, kavgacı ta
lebeyi yıka'ıyarak polis mevki
ine götürmüş, haklarında .zabıt 
varakası tutulmuıtur. Kavga 
eden talebe derse devamdan 
menedilmiştir. 

Biz hadiseyi teessüfle kayıt 
ile böyle irfan müesseselerine 
devam eden talebe efendilerin 
daha terbiyeli olmalarını Ye 
müe11eselerin nezahetini bozma
malarını tavsiye ediyoruz. 

Mektep kitaplarının pahalı ol- atlarına yüzde bir zam da yapıl· 
duğu hakkında yaptığımız neş- masana müsaade edilmişti. 
riyat üzerine Devlet matbaasında Şu takdirde bu cetvele göre 
kurulan bir komiıyon tarafından maliyet fiyatı 50 kurut tutan bir 
tetkikata baılanmııtı. Mektep mektep kitabı yllz kW'Ufa sahi· 
kitaplarından birer nümune top- mağa çıkanlmıı oluyordu. Tabi· 
hyan komisyon sıra ile evveli lerin ıöylediklerine göre iki 
müellifleri dinliyerek fikirlerini ıenedir kitaplar barem cetvelinde 
öğrenmif, dün de matbaacılan tayin edilecek maliyet fiyatından 
daYet ederek kitapların kaça çok qatıya mal olmaktadır. Bu 
mal olabileceğini tetkik etmiştir. itibarla maliyet fiyatına zam!!le· 
Yaran da kitapçılar dinlenecek dilen yüzde yllz fazlalık yüzde 
ve bu suretle yapılan tetkikler 140 Ye 150 olmaktadır. 
bitirilmiı olacaktır. Bundan ıon- Diln komisyonda bu ciheti~ 
ra cumarteıi gününe kadar mu- anlatılırken matbaacılann anlat-
f asıal bir rapor hazırlanarak tıklanna göre kllçtık bir müna~ 
Maarif Yeklletine gönderilecek- ' · kaıa olmuı ve komiıyon Azasın., 
tir. \ dan Emin Ali Bey kitaplarul 

Dllnkü toplanma çok hararetli ~ kırma masrafının matbaacıları(' 
olmuı, Necmi istikbal, Cemal a6ylediklerinden daha fazlaya 
Azmi, Allattin ve Milliyet mat- çıktığını iddia etmiıtir. Matbaa• 
baalarının miimeuilleri dinlen- cılar bunun üzerine söyledikle<"> 
miştir. Bu matbaacıların hemen rinia hakikat olduğunu ve derhal 
bepıi ittifak etmiıler gibi bu- iıpat edebileceklerini aöylf'miş-
gUnkü mektep kitapları fiatJeri- lerdir. 
nin yilzde 40·50 fazla oldutunu, Dün konuştuğumuz bu matba-
buflla 50 kuruıa sahlan bir ki- acılardan birisi bize dedi ki : 
tabın yirmi beş kuruta peklli - Mektep kitaplarının yüzde 
satılabileceğini ve bu suretle 40 ve 50 pahalı olduğu bugü :ı 
aabşın bile kitapçılarla, tibilere tamamile tahakkuk etmiş bir 
yüzde 25 klr bırakmıt olacaiını keyfiyettir. Yüz binlerce t alebe-
16ylemitlerdir. miz olduğuna göre vatan çocuk-

Mal6m olduğu Ozre mektep ları velilerinin lüzu!IDauz yere 
kitaplannın fiatlan Devlet mat· \Yerdikleri paranın bilyllklüğürıü 
baasında bulunan bir barem cet- siz takdir ediniz. Bu günkü t op· 
veline göre tayin edilmektedir. lantıda bütnn bunları anlattık. 
Fakat bu barem 3.4 sene evvel Komisyon reisi ile aza Süley· 
yapılmıştır. Bu itibarla tutu'.an man ŞeYket Bey sözlerimizi bü· 
mikyaslar genişti. Çilnkü o ta- yük bir dikkatle dinlediler. Fa-
rihte tabı işleri, kağıt fiatleri kat Oçüncll izi Emin Ali Bey 
ıon iki seneye göre baylı yük- ıöılerimizden bir kısmını kabul 
sekti. Harf inkılabı dolayısile ctmeğe taraftar görünmedi ve 
tabilerin ve kitapçıların kısmen buıun içindirki üzerimizde diğer 
müteessir olacakları da nazan arkadaşları kadar bitaraf olma• 
itibara alınmıı bu cetvel muci- dığı hiuini verdi. Çok mütees-
bince teıbit edilecek maliyet fi- sir olduk. . ------------.~ı-ı -·w-·--QlilllllüJllllrPUMltlt1111Ultlntll UlltntlllllQOIMDMlltuammnn ...... 

HUvlyetl me~hul ka-
lan zavallı UIU! 

Bir hafta evvel Eminönüoden 
yarııa kalkan iki otobüsten Av

ramın idaresindeki 3547 numara
lı olanı Ayakapıda üstü başı 
pejmürde, 35 yaşlarında hüviyeti 
meçhul bir adama çarpmış, yere 
yuvarlanan adam hemen ölmüı
tü. Bir baftadanberi yapılan tah
kikat neticesinde ölen adamın 
hüviyeti anlaşılamamış, morga 
kaldırılmıt olan -ceset gömül
müştür. 

Maarif müşteşan 
Maarif müıtefarı Salih Zeki 

Beyle Gazi terbiye enstitüsü mü
dürü Haaan Ali B. dün Anka
radan fehrimize gelmişlerdir. 

Salih Zeki 8. d6n lstanbul 
maarif müdOriyetine gelerek Ma
arif vekileti umumi müfettişleri 
ile görlltmilt ve geç vakte ka
dar maarif müdOriyetinde kal
mıthr. 

Salih Zeki Eeyin lstanbulda 
on gün kadar kalacağı ve bir
çok liseleri teftit edeceği bu 
arada kitap meselesi ile de ya-
kından alakadar olacağı söylen
mektedir. 

Fahişelerin 
oynatılması 

Dahiliye vekileti vilayetlere 
mühim bir tamim göndermiştir .. 
Bunda, kanuni memnuiyete rağ· 
men bazı yerlerde fahişelerin 
oynatıldığı ve bu çirkin iş in çok 
müessef hadiselere meydan ver
diğinin haber alındığı bildiril
mekte ve bu hadiselerin önüne 
geçilmesi için çok müessir ted
birler alınması emredilmektedir. 

OJplomasız dişçi 
Bt!yoilunda oturan Mihalaki 

Büyükadada diplomasız olduğu 
halde diş tabipliği yaparken ya
kalanmıştır. 

Edirne istasyonu 
Harpten evvel Edirnede yeni 

bir istasyon binası yapılmıya 
baılamlmış, fakat inşaat yarı 
kalmıştı. Edirneye de seyyab 
getirtmiye uğraşan T uringklüp 
şark demiryollan idaresine mü
racaat td~rek bu istasyonun 
inşaatının bitirilmesini isliyecek· 
tir. 



Sayıfa 4 

Kimyevi harbin önüne 
geçmek kabil mi ? 

CENEVRE, 5 (A. A.) - Kim- lerin yerine süratle başkaları ika· 
yevi ve bakteriyolojik harp komi- mc 1 b"I' V k o una ı ır. e i ~tihamı kabil 
tesi, bütün memleketlerin müte - l h h o m•yan iç İr müşkül arzetmez. 
lıassıs ve alimlerinden mürekkep Raporda kimyevi harp hazır-
bir meclisten kimyevi harbin hı' l- 1 kl ' f b ı arının men ine nıatu ted irler 
fiil menedilmesi imkanı hakkın- tavsiye edildiğinden dolayı tees-
daki mütalealarını sormuştu. süf izhar olunmaktadır. 

. Müt~hassıslar bir rapor neşret- Sulh zamanında sarfedilen 
mışlerdır. Bu raporda, kimyevi ve gayretler, muhasamat başlar baş
bakteriyolojik harp hazırlıklarım lamaz kimyevi san=ıyiin harp sa
n;enedecek ameli bir usul mev:;ut nayiine inkılap etmesine mani o
o madığı beyan edilmektedir. lamaz. Bütün kontroller, kimyevi 

Rapora göre, kimyevi harbe harbin ortaya çıkmasına değil, an 

mahsus hususi mermiler ve alet- cak bu harbin ortaya çıkmasını 
ler mevcut değildir. Binaenaleyh tehire yarıyabilir. 
~azdarı münhasıran kimyevi har Toyyar~de izdivaç 

e .m~hsus olan kimyevi madde- MADRlT, 5 (A. A.) - !span-
lerın ımalini men'e imkan yoktur. ya, asrileşiyor. Filvaki yakında 

Raporda netice olarak bunla- tayyarede ilk izdivaç merasimi ya 
rın imalinin menedilmesinin de pıla::ak~ır. Ni~cnh krz, geçenbrde 
kimyevi harp ha~1rlıkları için bir bir tayyurc kazası g~çirmiştir. Bu 
mania te~k:I cdcmiyeccği beyan na rağmen hav&da evien.m.ek için 
olunmaktad:r. Bn gibi maddeler ısrar ediyor. 
kolaylıkla ve sür~tle ve tica!'Ct a• Müstakbel, papaz ile belediye 
leminde .münte~ir iptidai madde- reisinin kendiierinin binecekle
lerle imla olunabilir. ri tayyareye binmeled iç.n adiye 

Nihayet, as~eri bta~h kimye· nazırı le p!skoposun ruhsat ver· 
vi harbe a.lı~tı;mak için talimler mesin.i behlemektetlir. 
yapı!m~sını men:trne~in de .bir ı ~al ayı seyahatlerini ele tayya
kıymetı yoktur. Fılvak1, bu talım- re ııe yapacaklardır. · 
11nımı:;rnmuunıımıııınıııııı1111111111111J1111nııııııı1ıııı111111B1ıı1ı!?!ııımmwnı1111rııııııı:ııııwııııuııııl'ıııııım;:ıııımıı111;11111rııııııırmııııııııııı ıın:uı ıımıııııııııı111 ıı ıııırııı ııııııımıı 

Es(. şar Üzes· e 
• 

Si eser r 
Taştan l{edi lıeykeli: 

kediyi mul<addes 
eski l\~ısırlı lar 
sayar ardı 

üki şark eserleri müzesinde ı 5J.1cn:a:·dan birisindeki rr:ilat
Mısır eserlerini gösteren hısım, tan 1200 sene evveline ait taht~.
dün açılmıştır. iki sa:onla bir ga- dn~ hedi heyh:eii, bilhassa dHı::lc<lt 
leride toplanan Mısır Eıseı-ieıinin uyandırıyor. K~cHyi Mtsırhlaı: mu· 
iliveGile, bu miizenin kıymet ve ka::ldes sayo.rlc:ı.rdı. Mukaddea sa.
ehemmiyeti bir kat daha artmi~- !·ılan bdiye hi.:rmet ve ı::mh;ıbbct 
tır. Mısır eserlerine ait kolleksi· gösterilirdi. Bunun bir t~elili mi
yon, Mısırda yuhu~ Mısu ha.-smm 15.tti\n 109J - 1200 sene evveline 
nüfuzu cıltm:J.2\ clarak

1 
Suriye, Fi- ait bir mu:nyc:.r.ın lahH içinde gö

listin ve Anadoluda vücuda geti- ri.llmektedir: B:r k _di, im.c.n 
rilmi~ eski Mısır kültür vaziyeti- mur.:ıya~ile birlikte ınumyalnn-
nin en dı'kk t ..:ı ı mı~ o.arak duruuoı ! • ·:'!. uyanı~IrICI eser e- - J 

rınden miitesekk'ld' • E:.ki şark c:cı leri müze:;inde . ı ır. 
B l ynkında iki ~:ılcn daha açdması 

en ar arasında reliefler, İç~n müze idaresi ehemmiyetle ç~
h~nıa!~tadır. Yeni ~al onlarda P~rt 
ve Hh·."lyarit e:;erle:·i bulunacok
tır. 

sfenksler: tahnit edilmiş mumya· 
lar, boyaıı taht-. :lan lahitler, ma· 

Müzede eski Mısar eserleri 

vi çiniden yapıJ.mış figürinler, 

yünden işlemeli renkli kumaş 
parçaları, oda eşyası, yazılı ve 

resimli papirü3ler, iskarebeler ve 

daha birçok mütenevvi şeyler var

dır. 

Müzeler müdürü Aziz Be:ri, 
mütehasn3 profe~ör M. Ungarı, 

müzenin mensuphmnda.n Haydar 
ve lskencler beylerle bu i~ için ça· 
hşan müzenin diğer men:upları· 
ru, Mısa:r eserlerine ait iki salonla 
bir galeriyi Avr.ıpa müzelerinde
ki gibi muntazam bir taı·zda ha
zırlamıyn ve açmıya muvaffak ol~ 

\ duklarıncbn dolayı tebrik, yeni a
, çılacak salonlarda da ayni gayret 
ve muvaffakıyetin izleri görülme· 
sini temenni e-ier"z. 

Te~ekkür 

Merhum müderris Sait Cemil 
beyin cenaze meras"mine iştirak 
eden Darülfünun talebesine, mü
derrislerine, hp hocaiarına ve 
talebesi11e, diğer dostlarına, .tel
grafla ve bizzat gelerek taziyette 
bulunanlara doğrudan doğruya 
teşekkür edemediğimizden gaze
tenizin tavassutunu rica ederiz. 

Sait Cemil beyin ailesi 
ve çocuklan 

VAKIT 6 

Türk filmcilik aanayünin iJk eseri ; _______ _.., 

YARIN AKŞAM: 

E EK ve E L H A .M R 
Sinemalarmda Muhterem halkımıza takdim edilecektir. 

Bir Millet Uyanıyo 
Rejisör: ERTuqRuL MUHSiN 
IPEKFlLM studyosunda hazırlanan ilk muazzam, tamamen Türkçe film 

Di~kat : izdihama mahal vermemek için biletlerinizi şimdiden aldırınız. 

Bunlar kim? 
Yunanistanda kendilerine 

gazeteci süsü verenler 
Gümülcüne konso osluğumuz 

orad:t çıkan Türkçe Milliyet re
fikimizde şu ilam neşretti•mişlir: 

Ziya ve Fahri isimlerinde iki 
dolan:! ırıcının kendilerine Haki
miyeti Milliye muharriı'i süsü ve· 
rerek Garbi Trakya'da maka
mah resmiycyi ziyaret ettikleri 
ve mahalli gazetecileri tarafm
dan verilen zi~·afeti bu sıfatla 
kabul ettikleri ve buniarm Gar
IJ'i Trakyadan sonra Kavala, Ora· 
ma ve Selanik yolu ile Yugos-
1avya'ya geçecekleri anlaşılmış" 
tır. Bu şahısiarın mezkur gazete 
He hiçbir nlakalara olmadığmd~n 
ve kimsenin kendilerine aldan
maması zımnında işbu ilanın ce
ridci feridelerilc ilanı mercudur, 
Efendim. 

30 Teşrinisani 1932 
Türkiye Cümhuriyeti Gümfü· 

cüne konso os!uğu 
Mezkiir gazete ele bu ılanın 

altma şun arı yazıyo:: 

.bu yalancı gazeteciler maat
teessüf bizleri dt' aldatttlar ve 
b:zun Garbi Trnkya gazeteciler 
cemiyetine bir ziyafet verdirdiler. 
Şu halde bizim gazeteciler ce
miyetine ucuz kurtu'da!darından 
do!a\'l ''accm;,.. 0 1sun!. ., deriz! 

Tütün ihracatımız 
lnbisarlar umumi müdürlüğü 

tarafnıdan yapılan bir istatisti{(e 
göre, bu sene Evluli.inden Ka· 
nunuevvele kadar mcmle~'di miz· 

den mu~telıf ecnebi mem!ekel· 
lere 14, 368,4':10 ldlo yaprak tü· 
tün ıhraç edilmiştir. Bu tütün er 
14 mılyon l~ra kıymetındcdir. 
Geçen sene aynı müddet zar-
fı:Jda mem ' ekP.timızden yapılan 
tütün ihracatına nazaran bu se· 
neki llitüd ihracatında fazlalık 
varsa da satılan tütün mukabi
linde memlnkete giren para bu 

sene daha ~zrlır. 

~{ar· ya oturan vapur 
Geç~nlerde Çanakkalerle Ak

baş rnevkiinde karaya oturan 
ve Türk tahlisiye gemıl~ri tara
fından kurtarılan ltalyan ban 
dralı Heluan vapuru diin limanı
mıza gelmişHY. 

Ehliyetn8mesiz oto
mobil kullananlar 
Bazl kimse!eıin ehliyetnames z 

olarak otomobil kullandı :dan ve 
bu yüzden kam yaktıkları görül· 
mektedir. Kaza 0 1unca şimdiye 
kadar oto:nobili lrnUananlar ceza 
görüyorlar ve otomobili kendi
lerine teslim edenler cezadan 
muaf kalıyorlardı. Belediye dai
mi encümeni verdiği bir kara.rla 
bundan soııra ehliyetnamesiz o
tomobil kullanan ldmselere oto
mobil teslim edenler de ayni de
recede cezalanc!mlacal<tır. 

Vali Yalovaya gidiyor 
Vah v~ belediye reisi Muhit· 

tin Bey bugün Y alovaya gide
cek lir. Muhittin Bey Yalovada 
ve civar köylerc!e teftişat yapa· 
cakhr. 

Fikir Hayatı: r--------~ BORS 
Yer yüzündeki 

Türkler 
Geçen Çarşamba günü akşa· 

mı lstanbul radyosunda Refik 
Ahmet Bev tarafmdan "Yer 
yüzlindeki Türkler" mevzuu et
rafında bir konferans verilmiş, 

Türkiye cümhuriyeti hudutları 

dışında yaşıyan ukdaş!arımızdan 

Balkanlardaki. Kmmda'<i, Kaf
kaslardaki Türklerin tarihi, ba
vah ve edebiyatı anlablmışlı. 

Refik Ahmet Bey lstanbul rad
yosunda yarın akşam saat on 
do1·rnzda bir konferans daha ve
recek, Azerbaycan, Kazan ve 
Sibirya Türklerinin bayat ve 
edebiyatlarını anlataca~hr. 

Filistinde Türk 
kerestesi 

Filistin hük iimeti her sene ha
riçten pek çok kert ste ithal et-

mektedir. 
Portakal sandıkları ile inşaat 

için kullanılmakta olan bu ke· 
resteler şimdiye kadar Yugos
lavya ile Rusya tarafmdan temin 
edilmekte idı. 

lstanbul ticaret odası Filistinde 
Türk kerestelerinin sahlması için 

tetkikata başlamıstır. 

Kıbrısta 1 ürk s·aıçası 

Kıbrıslan lstanbul ticaret oda
sına mühim bır mllracaat yapıl· 
mıştır. Bu müracaatta Kıbrısin 
pek çok salça sarfettiği bilhass.ı 
Tük domatesleri ile yapılan sal· 
ça!arın çot< rağbet bulduğu 
binaenale~h bu işle uğraşan ta· 
cirlerin listesi istenmektedir. 

Ticaret odası dün Kıbrıse 
b~ hususta malumat gönder· 
miştır. 

10 gram eroin 
Galatada Hasanrn kahvesinde 

araştırma yapılmış, Hasanm 
metresi Aleksandıranın üzerinde 
10 gram eroin bulunmuştur. 

Havagazı borusuna dikkat 

istiklal caddesinde kasap Li
gorun clükkanmda bavagazı bo
rusunu tamir etmekte olan Ar
tin açık bıraktığı musluktan çı
kan bavagazıı:i .... an zehirlenmiş, 
Beyoğlu zükur hastahanesine kal· 
dırılmıştır. 

1 Matbaamıza gelen eserler 1 
Resimli Şark 

24 numaralı 1 inci kanun nus· 
bası üç renkli gayet güzel bir 
kapak içinde: D.l kurultayı ve 
Dil meselesi, Ziya Gök Alp, Ah· 
me~ Rasim, Tarihte hatalarımız, 
En büyük dertlerimiz, Pilevne 
müdafaası, Hasta bir zihniyet. 
•Ücutleri değil itiyatları sevıyo· 
ruz, Napolyooun Türk üstatları, 
Turgudun ölümü v. s. yi muhtevi 
olarak intişar etmiştir. Matbuatı
mızın bu kıymetli mecmuasını 

okuyucularımıza bilhassa tavsiye 
ederız. 

5 K~nunuevvel 193 
Nukut (Satış) 

1\ ur ış 

20 f. Fransı;--17 ;:=-
ı Sterlin lı78. -
1 Dol.1r 213,-

20 Llrec ~1>3-

20 !. Belçika ı ı ;',-
20 Drahmi 25, -
20 Is,·içre 820.-
20 Leva 27.-

1 lorf ı ~5.-

2tl Kuron Çek 122,-

ı Silin M· 
ı Pezcra 
r l.\lark 
1 Zolı ıti 

ı Pcnı::o 
20 Le}' 
20 üinar 

ı çcrvoneÇ 
r ~ıtırı 
1 '.\lccedh"e 
ı Uanknot 

Çek fiatları (kap. sa. 

l'aris 
1 ondra 
Ne\·-York 
Mil<lno 
Brüksel 

12.06 
671.-
0.47 (5 
9.30 
3.4046 

Pra~a 
\ .l\'an l 

1\ladrlt 
P.erlin 

Atina 
Cene ne 
Sofyn 
Ar:ı.tcrdam 

87 ;i475 
2.44W 

V 11rş • «l 
Peşte 

1 ükreş 

64.77- ı 
ı . 17.'l;' 

Eelgrat 
!\I skova -----

Tş Rankası 
Anadolu 
Reji 
Sir. rıayriye 
rramv y 

U. Sigorta 
omontı 

Esbam 

1025 Terkos 
23 70 (İIT' C t •Ar. 

il, 10 Pnyon Oey. 
14 :m Şark Dey. 

4.30 ltal va 
24, - S.ar_k m. ceıa 
cıs.•o Tele on 

istil<r~z' ar ·ı ahv 

lst. dahili 

l.'ark ı .yollan 
D.!\luvahhlde 
Gttmrt?tler 
~aydl mahi 
Ra~d:ıt 

Aşkerlye 

!'5.50 Elektrik 

4,~o Tramrnr 
SJ.50 Tünel 

g f,O 1 "I'."111 LTII! 

4, o Anad lu 1 
4 50 ı\ nadotu ll 

A. l.\llimrssll -
TA KV 1 

Sah 
6 K. evel 

7 Şaban 

Çarşe 

7 I{. 

8 Şab 
Gün do~uşu 7.10 
Gün lıatışı t6,41 
Sabah namazı 5,04 
Oğle namazı ı. ,05 
ikludl namazı 14,28 
Akşnm nam:ızı 16.41 
Yası namazı 18,19 
imsak !',25 
Yılın geçen günleri 311 

kalan 25 

HA VA - Dün sıcal\lı~ a~~ 
asgari 5 derece idi. Bu'!tln hD11 

bulutlu olacak ve rüıg:lr 11oyraı0 
cektir. 

Radyoda: 
.................... 45 

ISTANBUL - 18 den f8· 
dar saz C\lakbule lianıın). ıS 4 

1 Q,20 ye kadar orkestra. 19 20 defi 

kadar Fransızca ders !Müotedilcre 
(ll 

sus) I 9 45 ren 20 ye kadar t 
tı rııe 20 den 21 e kadar Hafız A 

ı 
21 den 21,30 a kadar stüdyo 

59 

11 rıl 21.30 dan 22 ye kadar taır:ı 11 
"" gO Vahit flanım ), 22 den ~ ... · 

gramofon, Ajans ve 13ors:ı h3 
b,rıef 

a)•arı. 

Istanbul Betedif 
-rıyst 

Oarülbedayi Şehir 
Temsilleri : 

Buakşam ISTAHBUl BEL 

saat 21, 30 ds ~U~~t~ 
(üç saat) ııurrrr 

Opereti 
3perde27tablo 

1111 Yazan: 

.11111 !il 
Ekrem Reş!~ B • 

Besteliyen: 
Cemal Reşit S. 



[Sfenks kon~ştu ! 
Maarlce de Kobra'mn Son Romanı ı 44 

Türkçeye çeTiren: Fah•111•ttln A~ay 

Y enıeje oturuldu. Mihrace· 
ilin ••iıncla Lady Hurlina, solun· 
da ID&clam dö Nogaleı bulunuyor
du. CMabrana) kartı tarafta idi. 
lfbıdiıtan an'anelerinden ve taz· 
~elan kurtulup, artık erkekle· 
l'bl ortasında yemek yiyebile· 
cetbıi herkes biliyordu. Kendiıi 
Prens dö Zorren ile jeneral Sir 
Araa.tronı'un arumda idi. 

Malırana ile ko11Uf1Dalda bera· 
'-r, Roherts, Albadan ıözünü a· 
~Jyan Nikolıonu da tetkik e· 
cli1orcl11. Alba, a6ya hiç aldırıf 
ebneden~ mihrace ve marki dö 
Pazanla meııul ıibi ıörünüyor· 
du. Adeta Nikolıonla Robertıi 
'-aamen tanımıyor ıibi davranı· 
Jorclu. 

Roberts iki mükaleme araıın
da fİa:atek ıüratile zihninde bir
çok feJleri birden dütünüyordu: 

"Ne komedya! ... Şu kadın bu
'tda... Kendiıini aevmit olanlar 
01111ıl da ıevmit olduiu iki erkek
le &Jfti masada .•. Bu likaydiyi 
llreııler buna inanabilirler mi?. 
11.:rret ! .. .Adeta garip bir fey ! .. 
~ ,Ulünç bile buluyorum ... 

t ıu zavallı Fredi, hiç de be
fikrimde delil, plillal" 

Mahrana birdenbire dandü: 
- Binbatı hey, ıizin inciliniz

tlt Adem ile Havv ..... cı r Kitten 
~lduklan ,.asılı değil mi? Pe
Jsi ama yılan ne olmut acaba? 

- Zatı devletlerine ydamn ne 
~ IÖyliyecetim. Koltuğa 
k.to1 q, yeniden bir ineyvai 
•eaınulllıın yenmeıini bekliyor! 

~anldı bir aarıon hu aralık ta· 
~iına. Yetmit iki çeıit baharatlı 
. "lce'bap koydu. Roherts ıene dü 

tihıce.sine daldı: 

Ben o aralık muhakkak Mahrana 
ile litife edi1ordum. Ya ıen? Ba
kıttmız mı? Ben ıenin yerinde ol
ıam iti pi9kinliie vurur, yanında
ki pinponu rahatsız etmek için ol
ıun yılqkanlık yapardım! 

- Alay etme, Edi ! Madam dö 
Noıaleain böyle kartıma çıkıver· 
mui bende lıiç ıüI.nek iıteğini 
bıralanadı. 

- Azizim, görüyorum .. O ka
dar kör değilim... Fakat bir az 
kendine gel, aklını bqına topla, 
fena etmezıin ! Benim ıibi yap ... 
Bana naııl vız ıeliyor, ıörüyor· 
ıun ! ... Prenı hazretlerinin metre· 
ıine biriıinin takıldıiını ıörsem 
adeta aferin diyeceiim ! 

Nikolıon arkadqımn söyledi
ği sözleri dinlemiyordu. Göle doğ 
ru baktı, kendi kendiıine ıöylen· 
di: 

- Evvelkinden daha güzel· 
letmi9... Beyaz elbiıeıinin yakıt· 
maıından mı, yokıa .efil koca· 
11ndan ayrılmak sevincinden mi .. 
Fakat bu ihtiyarı ne diye ıeçmiş 
ıanki... Kocaıınc:lan kimbilir ne 
kadar bılamıttı ki bu adama ıı· 
tınmak mecburiyetinde kalmıt·· 
Ah ıunu bir anlıyabilsem.. Emi· 
nim ki zavallı çok azap çekmit· 
tir. H•iln•alı saatler yqamııtır · 

Roberla taaccüple arkadatına 
bakıyordu: içini çekti, Nikolıo • 
nun omuzuna TUrdu: 

- Haydi, Fredi dalma .. Ma· 
dam dö Noıales kendi hayatına 
alrımıf, yqayıp ıidiyor.. Ondan 
artık balııetmiyelim... Bize ne? 
ister fU ihtiyar prensi ıeçmit ol
sun, iıter genç bir bokıörü ! Bize 
ıöre hava hoı olmalı ... Böyle ıe· 
ni dalıın ıördükçe artık merak 

''Sahi, Fredi. iti ciddiye almı- etmiye baıladım. Kader, kıımete 
)~ baıladı. Zavallı çocuk yemek kartı böyle hali çabalamaktan ne 
laiı. yiyemiyor. Bu lıayalpereıtlik çıkacak. Anlıyorum, huauıın! 
~ baımı yiyecek demekte hak- Peki .. 

d llaiti~··· J!~~ gene şu d~Haı ka- Ketki böyle lakayt hareket et· 
ıı.ın ıuzelhgme kapıldı· memis olsaydı da sana yemek yer 

ıc_ .\lı kabil olıa da ~u benim la- ken ~öz kırpsaydı, ıalondan ya-
l'diınden ıana da biraz aşıla- 1 

vafça geçerken elini ııkıaydı .. 
._..., yokıa halin harap, doıtum!,, Vallahi bunu tercih ederdim .. 
L lu ıefer madam Stokes Ro- Derhal ıu hayalpereıtliğin ıeçe· 
~in dütünce)erini yarıda bı- cek hastalıktan kurtulacaktm ! 
,!. -' Fakat azizim, ıen bu kadı-

..._ Binbatım Taj Mahalı ziya- nı fena bir zihniyetle tahlil edi-
ettiniz mi? yorsun; ıayet madam dö Nogaleı 

Tabii, efendim. senin dediiin ıekilde hareket e • 
ti .. ı Ben gece ıaat dörtte uyan- decek bir kadın olıaydı ben onu 
~ ~e onu mehtapta ıeyrettim. evvelce ıevmezdim. 
ilt' Oradan ne ıibi bir hatıra _ Peki ama, opu daha hali 
'hıldımz? ıevmek için bu bir sebep tetkil 

-...:'" Beyaz mermerden hotlan· etmez. ki! lnıan hayatında yalnız 
cbt...~ haıtalığı ile... Nev!ork~ bir kadın ıevmekle mi iktifa ~t: 
.;;___"'fit dönmez, banyo daıremın melidir! ... Sen adeta çocuk gıbı 
~rlerini deiittireceiim ! konuıuyorsun; kııa çorap giydi-

• • • ğin zamanı hatırlıyorsun! Zaten 
~ Cece saat on bire doiru, Ro· timdi bütün bu konufmalarımız 
'ltle Nikolıon sölün kenarın- faydaıız .. Seni mazur ıörüyorum. 
dt ~~~ıyorlardı. Robertı fikrin- Fakat haberin olıun, aana yirmi 
~ tçl,ır dütünceıi, kayıuıu ol- dört ıaat mühlet veriyorum; dü· 
~"~~ bir adam ıibi konUfuyor- tün taıın •.. Unutmıya ıayret et. 
de! atla böyle oluıuna da aon Vadediyorsun deiil mi?.. Emin 
~ece lllemnundu. ilk akf&ID Al· ol ıeni böyle ıörmekten üzülüyo· 
~ ıeleceti haberi onu bir rum. 

~İlacl •arsaıııtı ! Fakat bir ıece - Ben seni bu kadar lakayt 
'e 

10
iulc kanldıiını tekrar ka &'Ördükçe çıldıracajım geliyor. 

lftı. Sanki onunla hiç bir ali.kan yok· 
'-..~İzim •.• Hiç dünyada bun· mut ıibiıin ! Bu ne metanet! 
"'1ıJ ~~ lriiJiik ıojuk kanlılık - Metanet değil; hayır .. Sen· 
tt · elrilır illi? Bizi adeta yaban· den daha yqlıyun, tecrübeliyim ... 
~laaaal.r ıibi ıelimladı ! Ye· lıte ıebep bu ..• Haydi artık fazla 
~ .. ~~da bir ıöz atmadı, ıevezelik ettik. Yarın sabah er· 

.._ lf. ıaıle söylemedi. ken kalkacağız. 
'l) •1ır •• Cörmemiııin ! Yok· Robertı arkadaıını odaıına ka· 
~"\.t:. sana çok ıarip bir ıe· dar ıötürdü. Nikolıon hiç ıöz 

ıöylemiyordu. 
....,. il.,_, farlanda delilim. ( Dıvanu var) 

VAKiT 

TUNA 
nehrinde 
Parça parça bir 

kız cesedi 

Katil hayvanlara muhabbeti 
olan ve mu•ikiyi pek seven 

bir genç .. 
Bir hafta evveJ, Tuna nehrinin 

muhtelif yerlerinde bir cesedin 
parçaları bulunmuı, Avusturya 
zabıtası, bu esrarengiz. cinayetin 
failini meydana çıkarmak üzere 
faaliyete geçmitti. Cinayet, ca
ninin hiç değilse uzunca bir 
müddet meydana ~ıkanlması 
mUmkün olmıyacağı zannını uyan-
dıracak bir vaziyet göstermesine 
rağmen, mllcrim yakalanmıtbr. 

Ecnebi gazeteleri, bunu zabıta 
tarihinde fevkallde mahiyette 
bir muvaffakıyet olarak kayde· 
diyorlar. 

Katil, duvarlara resim yapa
rak geçinen F rantı Blazej iı
minde bir gençtir. 

Sorguya çekildiii zaman, ev
vela çok soğuk kanlı davranan 
bu adam, blltlln bir ıece kar
şılaıtaiı şaşırtıcı suallere cevap 
verirken, nihayet tenakuza düş· 
müş ve pek hesaplanarak soru· 
Jan mailere o da sükünetle ve 
ıözOnl heaaph1arak cevap ver
diği halde, ınaller, o kadar uı
tahkh bir tarzda ileri siirUJmoı-
tür ki katil, birdenbire bınçkıra 
hinÇkıra ailamıya başlamış, iti-
rafının başlangıcı olmak üzere 
" hakikıtı söyliyecejim! ,, de· 
miıtir. 

Hakikat ,u: 

işin tuhaf görlUen tarafı, bu 
kadar feci bir cinayetin faili 
olan adamm, hayvanJara karşı 
çok muhabbeti olmasıdır • 

Mevkuf tutulduğu ıuada bile, 
köpeklerinin aıbbatı ile allkadar 
olmuıtur. Diğer taraftan musi
kiyi çok severmiş ! 

Oldürdtığil, bir müddet aynı 
evde heraber yaşadıkları Unterş· 
töier isminde bir kızdır. Günün 
birinde paraları bitiyor, sıkıntı 
çekmeğe baıhyorJar. Munaka,a, 
kavga halini aliyor ve .•.. 

Gık demeden bağuldu l 

Devamını katil töyle anlatıyor: 
- Hiddetten çılgına dönmüı· 

tum. Sandaliyemden fırladım. 
Kızı boynundan yakaladım. Bo
ğazını sıktım. Gık bile demeden 
öJdu. Boğdum, ıonra cesedini 
yere bıraktım. 

Kızın 6Jdüiün0 anlayınca, şa· 
ıırdım. cesedi ne yapıyım? diye 
düıündiim. 

Odada bir aşağı, bir yokan 
co:aştım. Sonra, cesedi ufak 
ufal< parçaJar halinde ortadan 
kaldırmak aklama geldi. Kızı 
yatağa yahrdım. EvveJl ayakla
rını kestim. Bir kiğıda sardım. 
GötOrdüm, Tunaya athm. Bir
kaç gün içerisinde böyle parça 
parça nehre atılmak suretile, 
enet, odamdan kalkmıftı. Artık 
bu iti benim yapbğımı kimıe 
anlıyamaz sanıyordum. Fakat, 
itte kendim kendimi ele ver· 
dim ! 

Katilin, duvarlara resim yap. 
malda kendisini geçindirecek 
para kazanamadığı, o zamana 
kadar başka birço'.< kadınJarla 
da tanışıp paralarını yediği, ka· 
nsınm birkaç sene evvel kendi
sinden ayrılmış bulunduğu teı· 
bit edilmiştir. 

Vak'a, her tarafta derin bir 
nefret uyandırmıfhr. Frants Bla· 
zejin muhakemesine 1akında 
baılanaktır. 

Sayıfa 5 
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mesindeydi. Mis Rozalindin de 
böyle dalgalı, fakat biraz daha 
boyu saçlara vardı. Gözleri aynı 
suretle, uzun kirpiklerinin çer· 
çevesi içinde biraz daha koyu 
görünüyordu ve asıl benzeyiş 
gülerken dudaklarının kenarla
rının hafifçe aşağıya doğru çe
kilişinde ve çenede hafif bir 
çukur peyda oluşunda idi. Umu· 
miyetle Mis Roıalindin yüzün
den çıkan şub ve fettan mana 
Ayşenin daha ziyade düşünür 

gibi duran yüzünde yok. Bun
daki tebessümler bile bütün 
duruşlarında ve hareketlerinde 
okunan vakar ve ciddiyeti boz
muyordu. Denilebilir ki bu yiiz
deki benzeyiıler bile tezat ha
lindeydi. Bu sebeptendir ki 
Turan da onlar araa1ndaki bu 
ufak tefek yakınlıkları bulup 
çıkaramanııftı. 

Milli Roman 
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Mayısm ilk haftası içinde bir 
kÜn mektepJer bayramıdır. O 
gün tebirdeki bütün kız ve er· 
kek mekteplerinin talebesi ve 
muallimleri aynı yere toplanarak 
eğlenirler. Turan kendisini ders· 
lerine o kadar vermişti ki bu 
seneki bayrama iştirak etmek 
bile istemedi, fakat arkadaşları 
onu ıorla sürüklediler. 

Baharın en güzel manzarasını 
bu talebe bayramına sahne olan 
gezinti yerinde görmek kabiJ<li; 
orada binlerce hayat çiçeği açıl· 
mışb; sevinç denen şey gözle 
görülebiJir, elle tutulabir bir var
lık halini almı:Jh. Sayısız gurup· 
Jar türlü türlü oyunlarla meş

guldü. 
Turan sene başındanberi spor 

faaliyetlerinden çekilmiş olduğu 
için bilbaua erkek talebe tara
fından hararetle takip edilen 
voleybol maçlarına iştirak etmi~ 
yor, iki, arkadatiylc kol kola 
girt rek kız talebenin toplu bu
Jundujıı yerler civarında dolaı
ma yı tercih ediyordu. Bu çocuk~ 
Jarın her biri, parhyan gözleriyle 
kendilerine göre intibaplar ya
pıyordu. Turan ~ir iki. saatlik 
bir tetkik netice11nde bır J!lUal
lim mektebi talebesi üzerinde 
karar kıldı. 

Arkadaıları tarafından Ane 
diye çairılan bu kızın ı~n sın~f 
talebesinden olduğunu dıger bır 
vesileyle öirendi. AYfenin uzun
ca, mlltenasip bir boyu, yeşile 
çalar iri ell gözleri, geniş dalga· 
galı kumral saçları vardı. Ken
di arkadaılariyle çok aeait 
bir samimiyet bavaaı içinde 
konUfUp g01oten bu kır yabancı 
ve kUıtab gözlerin kendi üzerine 
dikildiğini görnnce hemen ciddi
leşiyor, beyaz yüzünde pembe 
bulutlar uçuşmağa başlıyordu. 
Turan Ayteyle konuşmak ve bir 

tamıma ve arkadaılık baılangıcı 
bazırlıyabilmek için o gün akta· 
ma kadar mütemadiyen fırsat 
peıinde koıtu. Genç kızın ken· 
diıine çok yakııan vekarı Tura· 
nın küstablıklannı yavaı yavat 
azalth. Delikanlı onun botuna 
gidebilmek, nazarı dikkatini cel· 
betmek için sevimli ve hllrmet· 
kir tavırlar almağa çalııtı. Fakat 
nafile, aktam o!up ta her mek
tep ayrılmağa baıladığı zaman 
gene elleri böiründe kaldı. 

- Kısa günün kirı az olur, 
derler ama biz okadarcığını da 
yapamachk, hayırlısı olsun. Diye 
ellerini pantaloounun ceplerine 
.soktu ve alcıama kadar bağırıp 
oynamaktan çatallaımış sulerile 
lngilizce ıarkılar ıöyliyen son 
arkada, kafılesine katıldı. 

O gece yatağında, gündüzkü 
vak'alerı bir kere gözünün önün
cen geçirdi. Ayşeyi dOıündü ve: 

- Ama da nazlı şey ha ! 
Diye s6yJendi. Sonra: 
- Yahu ben bu kızı evvelce 

de gördüm mü? 

Diye filpheye düttü. Geçen 
yılın aynı gününü, Kız muaUim 
mektebi talebes'nin bir Kolec 
ziyaretini hatırladı. Es:<i günle
rin loşluğu içinde Ayşenin ay
dınlık yüzünü bir lürlü bulup 
çıkaramadı. 

Turanın biJe keıfedemediği 
bu ıır, Aytenin yüzündeki bau 
çizgiJerJe Miı Rozaliade benze-

, 

Haftanın dijer günler!nde 
Ay,enin yUzü Turanın dimağın
da artık yqıyan, devamlı bir 
intiba değildi. Onu gllndelik 
bir maceracık gibi unutup git
miıti. 

On glln sonra bir cuma ak-
ıamı. Turan mektebe danerken 
vapurda Ayteyi g&rl\verdi. ·Bes
belli o da hafta tatilinden mek
tebine d&nllyordu. Genç km 
g&rOr girmez Taranın kalbinden 
hafif bir çarpınb uçup geçti. 
Anenin dudaklannda da belir· 
siz bir gülüt açılırken, sönd6 ve 
yüzü hemen tabii Yakar ve ıülı ü-
nuna biiründü. Delikanlı bundan 
hnkmetti ki gilzel muallim nam· 
zedinin batıraamda, o dudaklarn.ır 
dan uçan tebeuilm kadar belli 
beliniz bir intiba o11UD bırak
llllfbr. 

Turan boyu posu, katı gözü 
itibariyle bir genç kız Ozerinde 
iyi. tesir bırakacak gibi yakışıklı 
bir gençti. Fakat hareketlerinde 
bazın kUıtahJık derecesine va
ran bir lillbalilik, kolay macera
lara heves etmiyen genç kızları 
Orkllttlr, yüıllalln cırakbğı mUsa
it tesiri bomverirdi. 

Turanda da bir çok kolecli 
talebeyi diğer mektepler talebe
ainden ayırt eden va11flar biittın 
barizliğile vardı. Onlarla bafka
lanna benzememek hu1a1t bir 
temayüldü. Katın bile tebirde 
açık baıla dolaıırlar, trene, va
pura muhakkak athyarak ve gii· 
rilltü ederek binerler, vagonda 
ve kamarada batka yolcuların 
bulunmaaına ehemmiyet vermi
yerek takalaıırlar, ylllcaek seıle 
giil61Dp konuıurlar, kartılarında
ki sıra bopa ayaklarını uzabrlar 
ve çok defa, yanm yamalak bi
le olsa, İngilizce görüfilrlerdi • 
Bunlar şehrin binlerce talebe 
ka'.abalığı içinde, abliklariyle, 
giyin işleriyle, hareketleriyle, ıöz 
söyleyişleriyle hususi bir zümre 
olduklarını belli ederlerdi. 

Turan evde bUyOk annesine 
bile: 

- Gud ır.orning! 

(Devamı var) 
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Otomobilli seyyahlar 
Afrik ada Belçika hü~ um etinin 

mi'stemlikeJerinden başlayarak 
bir otomobiJle u2un bir seyahate 
çıkan c'ört seyyah dün sabah 
şehrimize gelmişlerdir. Seyyahlar 
Belçika kongosundan kalkarak 
göUer mıntakasına, Habqiıtan 
ve Mısıra geçmişler ve Suriyeden 
buraya gelmişlerdir. 

Seyvablar bugOn Avrupaya 
hareket edeceklerdir. 



Karı, koca mahkemede karşılaştılar ............................................................................................... 

Y o - Y o yüzünden çıkan 
ilk dava! 

Kadın, bunu sonu gelmez iptila derecesine 
vardırınca, kocası boşanmak istemiş •• 
Son zamanlarda muhtelif mem· 

leketlerde ve bu arada memle· 
ketimizdede ,bir çok kişinin ala· 
kasını uyandıran Y o yo oyunu 
yüzünden Pariste bir dava açıl
mış muhakemesi bir kaç gün 
evnl görülmüştür. Dava boşan· 
ma davasıdır. Davacı M. Pol 
Bordöler, karısı Mm. Denis Bor· 
dölcrin bu oyunla ibtila halinde 
meşgul olduğunu ileri sürerek 
bo~an ma isteğinde bulunmuş, 
buııun üzerine !<arı koca bu tu· 
h~f sebepli davayı takip eden 
bır çok dinleyici ve bu arada 
tabii gazetecilerde hazır bu:un
duğu halde, hakim önün de 
karşıiaşmışlardır. 

Hakim, evvela koca\•a davası· 
; 

nı .:.n latmasmı söylemiş, M. Bor· 
döler, şunları anlatmıştır. 

- Bu Y o · yo denilen adı 
batasica oyun çıktı çıkalı, aile 
düzenimi.z bozuldu. Karım Y o · 
yo Yll bana tercıh etmeye baş· 

~ ladı TC bu tercihinin bir türlü 
ard;, arl<ası gelmedi. O gün 
bugündür kanm bana yabarıcı 
muamelesi yapıyor. Hiç müba
liga elmiyoru'm: Yo · yo yu 
idda dost tuttu. Bu manasız 
oyun şimdi ·de benim rakibim ! 

Muhakemeyi dinliyenler. bu 
sözleri işit ince kahkab'alatmı tu· 
taınazlar. içlerinden birisi daya· 
namaz, şöyle seslenir : 

- Yo - yo yu niçin düelloya 
c.ı avet etmediniz öyle ise?! 

Hakimiı\ dudaklarında da bir 
giilümseme belirmekle beraber, 
dinliyenlerc mahkemede bulun-
duklarını ciddi davranmaları 

' -lüıumun1.1 hatırlatırr, davacıya 
döner.: 

Boşanma isteğinizin sebebı 
bu mu'? .. Hepsi bu kadar mı? 

- Bu, bence kifıdir. Çünkü, 
en hafif tabirle kocaya itaatsiz-
liktir ! , 

- Karınıza, bu oyunla fazla 
meşgul olması hoşunuza gitme· 
diğini söylediğinız zaman, ne 
dedi? . 
1 - Ne ,diyecek? Güldü l 

Bu sırada kadın ayağa kalkar: 
- Poğru söyliyor. F akıt, 

b_aşka ne ıyapabilirdim? Bu, gıi· 
lunecek bir şeydir. G··ı ·· b" .. 1 h u unç ır 

m_u l azaya karşı yapılacak şey, 
gulmckten başka bir fey olamaz? 

Dinliyenler aenc g"l . k 
ı • u mıye o· 

yuıurlar. Hikım g• .. k.t ' "ne su u u 
bozmamalarını ihtar eder. Ko
caya sorar: 

• • 
- Söyliycccklerinizin hepsi 

bitti ıni? 

M. Bordöler, bir an düşünür. 
Sonra, devam eder: 

Hayır! 

- O halde, bitiriniz 1 
- Kanm, gerçi bu tercihte 

muhabbetini sadece yo - yoya 
hasrec:liyorsa da, bu oyunu fev
kalade maharetle, hususiyetle, 
zarafetle, kıvrak bir tarzda oy
naması, oyun için zaman, mekln 
ıözetmiyerek barda, gazinoda, 
tiyatroda, sokakta her yerde bir 
diiüye Yo· Yo'nuo ipini çekmesi, 
bu halini gören birçok erkekle· 
rin kendisile alakadar olması
na y81İle tefkil ediyor. Hatta, 
ı.. •eıileden istifade ederek 

* .aı atan.lu bile vu. 

Şunu da ilave edeyim, ki ya
şadığımız muhitte kendisine 
"Y o • Y o prensesi,, ismi takıl
mıştır! 

Kocası oldukça, ben, buna 
tahammül edemem. Çaresiz 60-
şana'"ağız ! 

• 
Söz sırası karısma gelir. Mm. 

Denis Bordö!er, güzel ve şık 

bir Parish kadındır. O da şöyle 
söyler: 

- Koca başka, Yo-Yo baş· 
ka ... Bıri insan, biri oyun ! Ter-

cih nasıl düşünülebilir ? Ve bu 
oyun, kıskançhğı nasıl doğurur? 

Şaşıyoruın doğruıu ! 
- Başka erkeklerin size karşı 

alaka bağlama.sına vesile te~kil 
etmesine ne diyeceksinız ? 

- Bu da, olsa olsa bir tak
dirin ifadesidir. Ben bu oyunu 
fevkalade maharetle, hususiyet-

le, zarafetle, kıvrak bir tarzda 
oynıyormuşum . Kocam, bununla 
iftihar et melidir. Dediği gibi 

koca bir "Yo·Yo prensi,, nin 
kocasıdır! 

Bana karşı bu yüzden alika 
besleniyorsa, ben mukabele edi· 
yor mu imişim? Kocam, öyle bir 
şey iddia etmiyor, ve edemez de! 

Nihayet, yo· yo yüzünden açı· 
lan dava, neticelenmiştır. Fakat 
boşanma suretile değil: Hakimin 

tavassütü üıerine, kadın, yo yo 

oy~amaktan büsbütün vazgcçe· 
miyeceğini kaydederek, ancak 

bir dereceye kadar zaman, me· 
kan göıeteceğini, bundan başka 
oyunu fevkalade meharetle, ııu

suı ı yelle, zarafetle kıvrak bir 

tarzda oyuamıya ve kendisine 
karşı a i (a uyanmasına mümkün 
o l duğu kadar vesile vermemiye 

gayret cdece~ini vaadetm ş, 
ırncası da bu vadi kifı görmÜ'l, 
boşanma isteğini g-eri at mıştır. 

Mahkeme salonuna ayrı ayrı, 

dargın ge en kan. koca, kolkola 
ba~ışık o.arak çıkıp evlerine dön· 
müşlerd irr ! 

Yunanistanın 
Ankara elçisi 

ve istifası 
Yunanıstamn Ankara orta el

çisi M. Polibronyadis'in vazife· 
sınden ıstifa ettiği yazılmıştı. 

M Polihronyadis'in yeni Yu 
nan hariciye nazm M. Rallis' .. , 
daveti üzerine istifa ettiği hak· 

kındaki haberlerin doğru olma
dıiı anlaşılmaktadır. Bilakis 

Yunan hariciye nazırı M. Polih· 
ronyadis'in istifasını geri alma· 

sını istemiş, M. Polihronyadis 
neticede Moskova elçiliğine ta· 
yinini kabul etmiştir. 

M. Polihronyadis'io yerine, 
Yunanistanın Ankara elçiliğine, 
Atina hariciye nezareti siyasi 
itler umum müdürü M. Sakela
ropuloı tayin edilecektir. M. 
Sakelaropulos evvelce Yunanis. 

tanın lstanbul başkonso!oıluğun
da bulunmuı, geçen sene de 
muhtelit mübadele komisyonuna 
Yunan fevkallde murahhası ola
rak ıehrimize ielmişti. 

! ......................................................... . 
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Atletizm 

Muhtelif müsabaka
lar tertip edildi 

lıtanbul mmtakaaı atletizm 
Heyetinden: 

Heyetimiz bu sene kış mevsi
minde üçü teşvik ve biri şampi· 
yona olmak üzere dört müaaba 
ka tertip etmiştir. Kroılara işti
rak edecelC atletlerin liaansiye 
olmaları mecburidir. Musabaka
lar tam saat 10 da ve atide 
gösterilecek tarih ve mevkiler.de 
icra edilecektir . 

Birinci Kros: 30-12-932 tari· 
hinde Şişli Tramvay deposundan 
abideye gidip gelme. 

ikinci Kros: 27. K. Sani 933 
cuma günü , Beşiktaş klübünden 
haraketle Dolmabahçe caddesi 
Gazhane T aşkışla Küçük Çiftlik 
Va!.ide çefmeıi tarikile avdet. 

Uçüncü Kros: 24 Şubat-933 
cuma günü Şebzadeba§ı lstan· 
bulspor Kliibünden Edirnekapı· 
ya gidip gelme. 

Dördüncü Kros: Mart nihaye
tinde lstanbul Kroı 'şampiyonası 
Beşikta§tan balmum~cuya gidip 
gelmedir. 

Atletletler Jisansiye oJmaları 

iciR ikişer fotografJarmı 15 12· 
932 ye kadar heyetimize gön· 
dermeleri. 

Krosa · ştirak edecek atletle· 
rin esamisi behemhal 23-12-932 
tarihine kadar heyetimize gön 
dermeleri aksi takdirde musaba
ka haklarım gayip edecekleri 
ilan olunur. 

Cuma günü yapılacak 
maçlar ı 

lstanbuı Putt>or Heyetinden: 
9· 12· 1932 Cuma giinü yapı· 

lacak maçlar: · 

Taksim Stad) umunda 

Calatasaray - Beşıktaş B. ta· 
kımları saat 11 ,30 Hakem EminB. 

Altmordu · Hilal 1, ncı takım
lar 13115 Hakem Nuri 8. 

Galatasaray - Beşi <taş 1.nci 
takımlar 15. Hakem Abdullah B. 

Fener Stadyumunda 

Vefa - Kumkapı lstanbulspor 
B. takımları snat 11,30 Hakem 
Kemal Rıfat t:t 

Beylerbeyi - Topkapı 1 inci 
takımları nat 13,15 de. Ha'<em 
Saım bey. 

Vefa Kumkapı · lstanbulspot 
1 inci takımları saat 15. Ha· 
kem Kemal Rifat bey. 

Gençler: 

Fener V. K. saat 9,15 Hakem 
Hamdi Emin B. Galatasaray-Ka· 
sımpaşa S. 10,30 S. Salahattin B. 

KüçüklerİB maçlarına Futbul 
Hevcti çok fazla ehemmiyet 
vermektedir. Bu itibarla bu 
maçları en kıymetli hakemleri· 
mızın idaresine bJrakılmıştır. 

Hamdi Emin ve Sait Salahattin 
beyler bu maçları kabul ettikle· 
rinden heyetimiz kendilerine te
şekkürü bir borç bHir. 

Ecnebilerin Amerl
kaya girmP-si 

Vaşington. 5 AA) Mesai na· 
zm senelik raporunda Amerika
ya muhaceret hakkındaki ka· 
nunların ecnebilerin Amerikaya 
gelmesi müsadesinin bususi ve 
mesleki vaziyetler için hakikaten 
lüzumu ve faydalı olacak kimse
lere hasredilmesi suretinde kuv
vetlendirilmesini tavaiye etmiıtir. 

Yeni Filim.ter 
111 elek ve Elhanıca Sinemalacznda ........................................................................................ 
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" Bir Millet Uyanıyor ! " 

Filmin baş mümessilesi : 
Emel Riza 11. 

" Bir ;\Jiflettlyam or ., fıJmindcn 

lpekfilm. stüdy.oauı.ıda çevrilen . 
"Bir Millet Uyanıyor,, fil.mi bit· 
miş ve çarşamba gününden itiba· 
ren halka gösterilmesi kararlaştı
rılmıştır. Filmin mevzuu: 

Mütareke.. Osmanlı impara· 
torluğu en son müstemlekelerini 
kaybederken, galip devletler A· 
nadoluyu da !nÜstemlekeleştirmek 
iddiasındadırlar. 

Saray, bu müselles inhidam 
karşısında hala kof debdebesini 
teşhirden başka bir hareket gös· 

tcrmemektedir. 

Bilakis lakayt ve tenperver te· 
lakkilerle hürriyet ve itilafın de
va.mit ihanetlerine taraftar bir va 
ziyet almıştır. Bu sırada büyük 
harbin hemen her cephesinde boy 
göstermiş bir adam, Şişlideki e
vinde lstanbu)u terke hazırlan
maktadır. Az sonra bu cephe as· 
kerini Erzurumda buluyoruz. 

Geçen zaman zarfında İzmir 
işgal edilmiş, lstanbulda toplanan 
meb'usan meclisi idareimaslahat· 
çı liderlerin elinde sarayın kötü 
bir elemanı haline gelmiştir. Bu 
meclisin içinde gayet küçük bir 
ihtilalci nüve vardır ki Erzurum
daki adamın gayesine sarsılmaz 
bir taraftarlık gösteriyor. 

Erzurum, Sıvas ve nihayet ka
zan kaynamıya başlıyor. Anadolu 
da silaha ihtiyaç vardır. Çanak
kalede Akbaş cephaneliği Fransız 
işgali altındadır. lstanbuldaki 
müttefik ordular karargahı bu 
cephanelerin Verangel ordusuna 
gönderilmesini düşünmektedir. 

Fakat Balıkesirde bir de Türk ku
mandanı vardır ki on dördüncü 
kolordu vekili sıfatile bu silahla
rın yeni kurulacak milli orduya 
mal edilmesine taraftardır. 

Nihayet mesele, Lapseki milli 
müfreze kumandanı Hamdi Be -
yin misilsiz bir kahramanlığı ile 

l'ilmdcn bir ~ahne : 
lfü koye basl,ın 

~--fllmde.. ~~ ' u.., \>"' 
hallediliyor. Bir gece on Türk 

1
, 

~ . b. d _...,p 
gazı geçıyor, ecne ı onauw v! 
nın ve civarda .k~rar~ah _ .~urtı'bİ' 
isgal kuvvetlerınm gobegınde _, . ı·t;~ 
baskın yapıyor ve cephane 1 

tek bir kurşun bırakmıyor, ne b" 
duysa Lapsekiye naklediyor. ~ 

Filmin entrika kımsı bundJe' 
sonra başlıyor. Lapseki müfreı~· 

d b·r ı• sinden Davut bey namın a ı 1, 
bit gizli bir vazife ile 1stan~~1 
gönderiliyor. lstanbula var ,, 

gün temasa girdiği gizli zabit ~~· 
kilatı İstanbul hükumeti tar~ 
dan basılıyor kaçıyor. Fak'1 

t 
mirberile birlikte Beyoğlund1 ıı· 
mevhanede Akbastaki Fr~~,,, 

• ~ dl' 

lardan bazılarile karşıla§'~IJ' 
lar. Fransızlar saldırıyor, bı:I bit 

'1 mukabele ediyor, esrarengı lll'' 
adamın yardımile kurtulut"

1 JJİf 
f . Jgf• . Erenköy tara ma geçıyor eıı'' 

tesadüf genç zabiti "maiyeti 
5 Jeı1 

• 1C1 

ye,. süvari bölüğü zabitlet11 ııbit 
birile gırtlaklaştırıyor. Bll :,ııf'l 
bir kıza tasallut etmiş ve ıı.dt\f1 
feryadına koşan Davut ktl"g tliye' 
muzaffer çıkmıştır. Fak"t·ı(Jlsefil• 
ti seni ye zabiti Feri dun bı~yetiııe 
dir. İngiliz muhipler ceJ1l~llrl1'' 
mensup ve Entellicens ıfle 
rındandır. 

Filmin hulasası budur· Beh• 

D 1 .. .. E ··meııt s.• avut ro unu rcu iye y 
M . ti sef1 ~ ,. zat oynamıştır. aıye eli 13) 

. F 'd l'' de fer verı en un ı·o un 
fur beyi göreceğiz. .. ü 0 yf11' 

ı·oton J' e 
Filmin muallime şiJ1\oıY 

yan "Emel Rıza.. hanım 
11

e filıfl 
kadar sahneye çıkrna~ış Mo"a!' 
. . . - . nııştır· el ~· ışlenle hıç ugı:aşm~ alışurıl 1 ıı• 
fak olmuştur. ~Y1• ~rtist olac 
takdirde kıymetlı bı~ 
g-, temin edilmcktedır- 11cJş 1,. 

tarı ıe
Filmin birçok parÇ~ stlhfle 

tiklal harbinin heyecaı\:cağıı· 
. . 'd aşa""'ıs o nnı yem en Y ••· -
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Ev kadını yetiştirmek 
' için bir usul ! 

Kızlara ders verirken 
lüzumlu şeyleri de 

ev hayatında 
öğretmek •.. 

d Geçen haftaki kadın ıayıfasın· 
a, Avusturya maarif nezaretin· 

de ınühim bir mevkii olan dün
Ya kadınlık muhitinin münevver 
~hıiy~tlerinden Dr. Marinya 
are§ın asrımızda nasıl bir kadı

nın ınükemmel bir kadın ıayıla
biieceğjne dair düıünütünü yaz· 
~ıJtık. Mükemmel bir kadının, 
kem ev, hem süs, hem de meslek 
.. adını olması lazım geldiğini, bu 

uç !eyin bir kadının varlığında 
~Yni zamanda birletebileceğini i· 
erj süren Dr. Mariya Mareı, asrı· 
llıızda yüksek tahsil görmüf ka· 

~anların bilhassa ev kadını olmayı 
tl~ınaJ ettiklerini görerek, bu ek
'\liğin tamamlanma11 için çalı,. 
't, ve muvaffak da olmuftur. 
~en hafta bu ciheti de anlat· 

( 1t. takip ettiği usulün izahını bu 
~ftaya bırakmıftı. Bahsi bu iza

bn ili vesile bitiriyoruz:,, 

k Mekteplerde talebe kızlara ev 
d •~ını olmayı ıümullü bir sistem 
•ıreainde öğretmek. Nasıl? Me-

seli. he . 
r aıl ıap deraınden tam numa· 

a. an bir kız, bu fevkalade he
ıap biJ .. d gııııne rağmen, ev hayatın-

a. bi:- bütçe tanzim etmek, maı· 
taf tutmak zamanı gelince, fa§ı· 
tıp kalır. Şu halde? Kızlara he-

''1> öğretilirken, misalleri dai
?1' ev hayatında meşgul olacağı 
ııerden seçmeli. "Haftada tu ka-
ar Para sarfedebileceksiniz. Bu 

S>'"a ile beş kişi yeyip içecek, gi

)İnecek. Bütün bunları bu kadar 
~lre, ile yapabilmek için na11l 
.~reket etmeniz lazım geldiğini 
h0>-leyiniz.,, ve talebe, bu suretle 

elll umumi surette hesap bilgiıi
t\' 
\~ arttırır, hem bütçe tanzimine 
\,(1r. Ev hayatında bu iti kolay
\~ ba!arır. Sonra coğraf;a. ~er· 
I~ e, yalnız nehir ve dag ısım· 
~ ezberler ve dağ isimleri ez-

~UtJ~ilmekle iktifa edilmemeli. 
~l fitin birinde ev kadını olacak 
llj~. ttdaaının nerelerden geldiği-
t1t' elbiselerinin yapılacağı ku
d 'ilardan hangilerinin nereler· 
er 

.,, ı:cuda getirildiğini ve bunla-
ı, nzer şeyleri bilmelidir. Hu
t' ''• okuduğu bütün derslerde öğ-
erı<t· ~. 

ı,., kgı şeyler, hatırında nazari o-
d,' kalınamalı, ilerde bunlar· 
Ilı·~ a.ıneli olarak istifade etmesi 
"trıkün olmalıdır. 

'1.d Görülüyor ki, takip edilen u
~ı ' Pek basittir. Meslek kadını 
llııya. h 1 k ··- d· -· ~"l . azır anıı- en ogren ıgı 
ıJ~~ k 
ıtld arasına karıştırara ev 
:t\l~t• olınak için öğrenmesi lü· 
~ir t u !eyleri de öğretivermek. 

rı. aşla iki ku, vurmak! 
'· 

0 ahsi b "t• · k · ''l\r~· 1 ırır en, Dr. Marıya 
\~l'ldi ın~ bu bahse ait bir sozunu 

''N·a~zından dinleyiniz: 

"tı i ı~ın bir makine itletecek o· 
" Ö'"tçıye, bunun naııl itletilece

&retilain d tt.k ol k e çocuğuna baka-
adına, çocuğa nasıl 

1 'Siretilmesin? l!letme· 

yi bilmiyen işçiye kırar diye bir 
makine teslim etmekten çekinildi· 

ği halde, çocuğa bakmasını bilmi· 
yen kadına bir çocuk teslim edili
yor. Bu, çok mantıksızca bir ha· 

rekettir. Arada fark yoktur. İtÇi 
makineyi itletmeyi ıyıce ogren· 

dikten sonra teslim aldığı gibi, 
anne de çocuğunu iyice yetiştirdi-

ğini öğrenmiş, bir halde olarak tes 
lim almalıdır.,, 

Yeşil gözler 
ve boşanma!. 

Brutuı Dark isminde Grinviçli bir 
lnailiz, Londrada mahkemeye 
müracaat ederek kar111ndan bo • 
ıanmak istediğini bildirmittir. 

Tabii, kendisine boşanma iste• 
ğine ne gibi bir sebebin esas ol • 
duğu sorulmu,, lngiliz, 'u cevabı 
vermittir: 

- Çünkü karımın gözleri ye • 
til ! Sabah kahvaltıaında, göz gö
ze geldik mi, içim ürperiyor. Yetil 
gözlerin öyle derinden derine bir 
teıir editi var ki.. insana tam 
manasile vehim geliyor! ' 

Öğle yemeğini, İ! behanesile 
dııarda yiyorum. Akıam yemeği -
ni evde yememek için neyi beha • 
ne edeyim? Fakat, yetil gözler de 
karanlıkta daha müthit parlıyor. 
Kirpikleri yukarı doğru şöyle bir 
kalktı mı, ... Gözlerinin yemyeşil 

ışıldayışı karşısında manyetizme
lenmiş gibi kendimden geçiyo -
rum. Artık tahammülüm kalmadı. 
Bu yetil gözlü kadından ayrıla • 
cağmı! 

Buna kartı, karısı, mahkemede 
bir sene evvel kocasının kendisi
le gözleri yetil olduğu için evlen
diğini, hoıanma isteğinin sebebi 
bu olmadığını, altı aydan beri si· 
yah gözlü bir kadına tutulduğun· 
dan, onunla evlenmek üzere ken· 
diıinden ayrılmıya kalkı,tığını i
leri sürmüş ve bu iddiasını ispat 
etmiştir. 

Mahkeme, Brutuı Darkla karı· 
sı Elviranın boşanmalarını karar· 
laştırmıştır. Fakat, kadın yetil 
gözlü olduğu için değil, kocası si· 
yah gözlü bir kadınla karısına İ· 
hanet ettiğinden .. 

Neticede, erkek o siyah gözlü 
kadınla evlenmiş, kadın da çok 
beklemeden yeşil gözden ürper -
miyen genç bir koca bulmuştur! 

Bir eser: Annelerimiz 
Bu hafta ln~ilterede "Anne· 

lerimiz,, isimli bir kitap neşro· 
Junmuştur. 

Bu kitapta, o~uz sene evvelki 
neslin kadınlarına ait malumat 
Yardır. Onların düşünüşleri, adet· 
leri, giyinişleri, etraflı surette 
anlatılmaktadır. Kitap, mevzua 
ait birçok resimle de süslen
miftİr. 

VAKiT • _ .. 

~ lıakdui 
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Kısa, kıvrak ifadeli ceketler, orijİl)a) 
cazip biçimli kaplar ! 

artırıyor. Kaç derece ? 
derece denilebilir •• 

Bunlar, kadınların güzelliğini 
Her halde mübalağasız bir kaç 

Akşam tuvaletleri .. Bunlarda 

yeni ve zarif hususiyetler göstere
bilmek için çalışan Avrupa moda 

müesseseleri, son hafta içeninde 
çok güzel bazı modeller vücuda 
getirmişlerdir. 

Bu arada kısa ceketlere ait 
modeller, kaplar da vardır ki, bil
hassa bunlaır.-n ınedelleri, ince bir 
zevkin ifadesi olmuıtur. 

Kadifeden yapılan ceketler, 
tercih edilmektedir. Zaten bu kıt 
kadife o kadar beğeniliyor ki .. 
Kadifeden eldivenler, kadifeden 

iskarpinler, kadifeden şapkalar ..• 
Ve tabii kadife bu kadar itibarda 

olunca, ceketlerin de kadifeden 
yapılanları hoşa gidiyor. 

Başka kumaşlardan yapılanla

rı da yok değil. Gayet şık biçim· 
lerdeki bu ceketler, muhtelif süs· 
lerin ili.vesile bir kat daha gözü 
okşuyor. 

Ceketler, kaplar! Bunların en 
son ve en beğenilen modellerini, 

hu kısımda görüyorsunuz. Bir ta· 
rafta toplu bir halde, tiyatrodan 
çıkış sırasında gardrop önündeki 

salonda ceketli, kaplı kadınların 
duruşunu gösterir tarzda göz ö • 
nüne getirilen modeller içinde iı· 
tekle seçilebilecekleriniz her hal.:
de vardır. 

Diğer taraftaki tek ve ayrı mo

del de, ifadesinin mülhem oldQğu 
yeri ifşa ediyor. Benekler, bir kap 
lanın örnek olarak göz önünde 

tutulduğunu gösteriyor. 
"Londra hayvanat bahçesinde· 

ki vahşi hayvanlar, hazan modaya 
tesir icra ediyorlar!,, Bunu bir İn
giliz moda mecmuası yazıyo~. 

Bahai, bir Alman moda mecmua• 
sının yazdığı şu satırlarla bu haf· 
talık kapatıyoruz: 

"Oyun bitince, tiyatronun çı· 
kış yerine yakın salona şöyle bir 
bakış, bizi bu kış ne hoş bir man• 
zara ile karşılaştırıyor. Kıaa, kıv• 
rak ifadeli ceketler, orijinal, ca· 
zip biçimli kaplar! Örnek, renY 
güzelliklerinin bir arada göz alı· 
cı imtizacı,,,, , Bütün bunlar, insa
nı hayran ediyor. Bu ceketler, 
kaplar kadınların güzelliğini mu· 
hakkak, ki arttırıyor. Kaç derece? 
Her halde birkaç diyebiliriz Ve. 
höyJe demekle mübalağa. etmit ol
mayız!,, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Bernaka 
Radyoda şplker olan 

bir kadın! ,, 

G. Krigir Berneka 

Muhtelif sahalarda faaliyet 
gösteren ve muvaffakıyetler elde 

eden meşhur kadınlar... Geçen 
haftalarda bazılarından bahset
tik. Bu hafta bahsettiğimiz de 
bunlardan birisidir : 

G. Krigir Bemaka, Pozen rad
yosunda şpikerdir. Erkek gibi 
çahımak, hayatını kazanmak ia· 

.Atada aaıiptildeti 
uımnmıuıumıumınııımmnııuuıuıanınmmnımııu1111nn111uıı11ummınnmum11ıuıru 

Kabarık etekler! •• 
Geçen haftaki kadın sayıfa· 

sında 1910 senesinde moda olan 
dar etekli kostümlere ait bir 
karikatür nefrettik. Bu hafta da 
1860 senesinin modası geniş, ka· 
barık etekli kostümlerden birinı 
goruyorsunuz. Daha doğrusu, 
bunlardan birine ait bir karika· 
türü! 

Dar etek modasma ait ka· 
rikatürde bu modanm sokak· 
larda rahat, çabuk yuruye· 
memek işkencesi çektirdiğj, ka 
dınların ancak iskarpinlerine pa· 
tenler bağJamak ve bir köpeğin 
koşuşuna tabi olmak suretile 
hızlı ilerliyebildikleri ifede edili
yordu. Geniş ve kabarık etek 

umııuı1111ummııamm111111mnııuu111nnnıuunmıuımmnuıwuuıınımu11nı:11111nutum 

tiyen bu kadıo, sesinin ve söy
leyiş tarzının müsait olmasından 
istifade ederek, radyoda vazife 
almış, kısa bir zaman içerisinde 
şöhreti artmış, birinci safta bir 
şpiker sayılmıştır. 

Kendisi bu sahada senelerden· 
beri çalışmaktadır. Radyo me
raklılarının sesinin tatlılığını, söy
leyişinin hususiyetini hayranlıkla 
tasdik ettikleri, anl~ta anlata 
bitiremedikleri bu kadın, radyo 
muhitinin en kıymetli elemanla
rından biri sayılmaktadır. 

1866 da 

modasıoa ait karikatürde de, İf• 
te bir kadının kapıdan girerken, 
nasıl güçlük çektiği, bir türlü 
sığamadığı görülüyor. 

Bu şekiJde etekl~r, 1916 sene
sinde de daha mutedil bir tarz• . 
da moda olmuştu. Daha az ge-
niş, daha az kabarık ,olarak ye
niden moda . . . . . ve arhk, ete· 

ği kabarık göstermek için, . içe
risine teller koymaktan vaz ge• 
çilmişti. 

Dar etek, . . . geniş ve kaba· 
rık etek! hangisi kadınları daha 
fazla rahatsız eder? Bunun ta-

yınını, bu satırlau okuyanlara 
bırakıyoruz! ... 
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Komfular pencerelerine çıkıp 
bu manzarayı seyrediyorlardı: 

le ile de izah etmi§tiniz "hakim· 
lik mesleği, felsefi olmadığı za· 
manlar, kırtasiyecilik, intikam al· 
mağa mahsus bir usulü defteri· 
den başka bir şey değildir. F else· 
fi tefekkürün betbinliğe, betbin· 
liğin de inaanı gözden dü§ürmeğe 
sevkedeceğini biliyorum.,, 

- Spinelli, Claire Goll ! . Co· 
Jette! •• 

Serçeler isimleri söylendikçe 
yakla§ıyorlar, ekmek kırıntılarını 
gagahyorlardı. 

İçlerinden en §İfmanı, so~lu· 
yor, gelip omuzuna konacak gibi 
yapıyor, fakat bir türlü cesaret e· 
demiyordu. Bunun ismi Alexen· 
dre Dumaı idi. Buna mukabil, ce· 
sur Schumann (Şuman) gelip kı· 
rıntıları avucundan yiyordu. Sim 
di sıra onundu, Pol Pot çağ;rd;: 

- Şuman, gel!.. 

- Böyle mi demiştim?. 
- Evet. Ve bir dakika dur· 

duktan sonra da, "insanı gözden 
düşürmeğe değil. istifaya sevke· 
deceğini biliyorum,, diye de tas
hih etmiş ediniz. 

Pol Pot cevap vermedi. Sadece: 
- Gönderdiğiniz güllere te

şekkür ederim, dedi, pek güzel 
şeyler ... 

Serçe sıçradı, omuzuna kondu 
1 

az sonra avucunun içine kondu .. 
O dnkikada Pol Pot bir put gibi 
durdu.. Kıpırdamadan, öylece, 
küçücek ::erçenin beyaz avucun· 
da ekmek yeyişine bakıyordu. 
Sonra, dudnklarmm arasından 
mırıldandı: 

- Şunıan!.. 

"' * !lfo 

Ona lmnıızı gülleri gönderen 
Matmazel Şuman idi. 

- Şunları bir saksıya koy .. 
İhtiyar hizmetçi söyleniyordu: 

- Ne de saygısız adamlay, hiç 
bu saatte gelip de insan rahatsız 
edilir mi?. yemeğe buyurunuz 
Mösyö Pol, hazır .. 

- 2 -
Ertesi aabah, bütün gazeteler, 

Pol Potun beyanatını ve reamini 
neırediyorlardı. "Matin,, ve "Jur
nal,, gazeteleri, binalarının önün
de, camekanda, Pol Pot'un reıim
lerini tethir ediyorlardı. Meraklı
lar camekanlara toplanmışlar, 
seyrediyorlar, konuşuyorlardı ...• 

- Tuhaf adam, değil mi?. 
- Ayol kız, bana ihtiyar dc-

miıtin, halbuki bak gençmiş, hem 
d .. 1 e guze .. 

- Sahi! 

- Öteki hakimlerin resimleri 
yok mu?. 

- Aııl onları merak ediyorum. 
Ne biçim feyler acaba? 

Pol Pot evden çıkınca, gazete· 
lere töyle bir göz gezdirmis sonra 
"S b ·' or on,, darülfünununa doeru 
Yürümeğe batlamııtı. 

Pol Pot her tarafta methur ol
ınut ve reami maka.mların bile 
şöhretini hürmetle tanıdıkları 
prof eıör "Nana,, ın f elaef e dersle
rini takip ediyordu. 

Po! Po~ deraaheneye girdiği za. 
man lÇerıde Çinli bir talebeden 
baıka kimae yoktu. Pol Pot bu ta
lebe ile yan Yana otururdu. Git· 
ti, yerine oturdu, ve Çinlinin kü· 
çük bir fırça ile yukarıdan atağı
ya doğru y?.zdığı esrarengiz yazı
ya dikkatle bakmaca başladı: 

Biraz 3onra ynvaı yavaş tale • 
beler gc!meğe baılac!ı. Gens bir 
papaı, onun arkasından, ince 
yünlü bir tayör giyinmiş bir genç 
kız geldi, küraüye en yakın bir 
yere oturdu, Pol Pot'u gorur 
görmez, ona eldivenleri ile iıaret 
etmeğe haıladı. 

Pol Pot yerinden kalkarak yü
rüdü, genç kızın samimiyetle eli
ni sıktı. Genç kız ona: 

_ Sizi, dedi, ilk defa burada 

tanıdığım ve hakim olduğunuzu 

bana söylediğiniz zaman, dersle-
. nidn bu kadar dikkatle takip 

rı ~ h A 

ettiğinizi bana söyle.mi~ ve atta 

tamamen aklımda olan şu cüm· 

- Güllerin güzel olmaktn bnş· 
ka bir vazifeleri yoktur. 

- Niçin gönderdiniz?. 

- Hareketiniz hoşuma gitti <le. 
- Nereden haber aldınız?. 

Kim söyledi?. 

- Kimse! .. 

- Gazetede mi okudunuz?. 
- Hayır. Odada idim. Saımiin 

arasına lrarı~arak sizi dinliror· 
dum. Bazı zamanlar gelip sizi 
dinlerdim. Kendinize mahsus bir 
tarzınız var. Hoşuma giderdi. Pa· 
rasız bir tiyatroya benziyen mah
kemelere gidip vakitlerini geçi
renler arasma ben de karşırdım. 
Hem sizin mahkemenin salonun· 
da, görünmeden seyredebilecek 
bir köıe de var. 

- Güller, bahçenizin gülleri 
'? mı .. 
Bir çok defalar, Pol Pot ,genç 

kızın haytına ait küçük de olsa 
bir şey öğrenebilmek için böyle 
sualler sormuştu. Genç kız: 

- Hayır, dedi, benim bahçem 
yok ... 

- Çiçeklere mukabil size ne 
iltram edebilirim? . 

- Bana gidip yarım bardak 
su getirebilir misiniz?. 

Pol Pot gitti. Biraz aonra elin
de bir bardakla gelmişti. Bu ara
da dershane dolmuştu. Matmazel 
Şuman boynuna ince bir altın zin
cirle aaı~ı olan bir haçı açtı, için· 
den bir toz çıkardı: 

- Siz de F edorn gibi, zehirle
ri baçınız da mı saklıyorsunuz?. 

- Hemen hemen.. Fakat bu 
zehir değil. s:ıdece baş ağrısı için .. 

Matmazel Şumana ilacı içti .. 
Ilardniiı uz"ttı Bu esnada haber 
verdiier: 

- Profesör geliyor!. 

Genç profesör, açık renk bir el
bise ile ilerledi. Kürsiye çıkarak 
selamladı,· eli ib o~ur.oıalarını i· 
taret ederek oturdu ve batladı : 

- "Henri Poincare,, dedi, 
"Epi.menide,, yi hatrr fo~ıyor. Ei· 
rinci sınıf bir yalancı ' ben birin· 
ci sınıf bir yalanc171m., dedif;i 
zamanlar müstesna, daima yalan 
söyliyen bir yalancıdır. 1kinci sı
nıf bir yalancı ' 'ben birinci sınıf 
b~r yalancıyım •• dediği zamanlar 
bıle yalan söliyen, fakat "ben İ· 
kinci sınıf bir yalancıyım,, dediği 
zaman yalan söylememiş olan bir 
yalancıdır, ve ilah .. o halde "E
pimenide,, bize "hen bir yalan
cıyım,, dediği zamanlar ona ka
çıncı sınıf bir yalancı olduğunu 
sorabiliriz, ve ancak bu pek haklı 
sualimize cevap verdikten sonra 
onu tasnif edebiliriz. 

( Dcı.:amı ı·ar) 

.. 
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Cihanbeylinin 
ihtiyaçları 

Fırka .kongresine 
getirilen dilekler 

Rüya 
ilim 

ve efsanenin 
ile tahlili 

Cibanbevli hususl muhabirimizden: 
Cümhu~iyet Halk fırkasının 

~<Sy ve nahiye ocakları düzgün 
bir surette kongrelerini bitirmiş
ler ve nahiyelerden seçilen on 
beş murahhas kaza l<ongrcsini 
yapmak üure topluca kazaya 
gelmişler , kongre kaza idare 
heyeti reisi Ali Fuat B. tarafın
dan açılmış, geçen seneki fırka 
faaliyeti hakkında izahat veril
dikten sonra kongreye başlan
mak üzere reis, reis vekili ve 
katip intihabına geçilerek kon
gre riyasetine Ali Fuat, reis ve
killiğine Hacı, katipliğe Sadık 
BeyJer, hesap encümenine Yeni· 
ceova murahhası Sami, Böğrü 

delık murahhası Necip ve Meh
met Beyler seçilmişlerdir. 

Rüya ile efaane araaında bir fark: Rüyalar la abli 
olabilir, ama efsaneler ahllki ve kıymeti yüksek 

ve hoıa giden bir ~eydir \ 

Bu münasebetle başarıcı fır- , 
kavı kuran ulu reis Ga7.İ Hz. ne 
murahhasların candan sevgi ve 
sonsuz saygılarınan sunulması 

kararlaştığından tel ile ulu reise 
yazılmış cevabı olarak alınan 

yüksek iltifat murahhaslara bil· 
dirilmiş ve ocaklara yazılmı,tır. 
Hu seneki kongrede köylünün 
dilekleri hakkıyle teshil edilmiş
tir. Bu dilekler arasında yapağı, 
tiftik fıatlaunın düşkünlüğünden 
c!o!ayı halka 2ğır gelen sayım 

vergisinin ve koyun sahiplerine 
pahalıya mal olan tuz fiatlarının 
indirllmfS:, ilk mektep binası, 
su yolları ihtiyaçları vardır. Zi
raat bankası muamelatı kısmen 
Akşebire ve kısmen de Konyaya 
bağlı oldugundan l>anka ile ala· 
kası çok olan kaza halkının 
para alıp verme işlerinde çok 
masrafa boğuldukları , güçlük 
çektiklerinden kazaya bir banka 
şubesi açtırılması da istenilmek
tedir. 

l?unlar yüksek kongreye bil
dirilmek üzre kabul edilmiş, ka-

Gesenki makalemde antrepoloji ile 
pi$!i an:ılız arasındaki münasebetten bah· 
setmiştim. Uu~ün bazı piskımaliz mef · 
humlarının antrepQ!ojiye ve bllhas· 
sa antrepolojinin efsanelerle meş 
g-ul olan kısmına tatbik edildiğini 
gö tcrmek i:-.tiyoı-um. 

Piskaııaliz nazariye ve :ımeliye iti 
baıile güç bir usuldür. Bilhassa ef
sane tahlili ile u~raşan piskanaliz i ·e 
kendi başrna bir takım güçlükleri da· 
ha havidir. Bu bile efsane tahlilinde 
mu,·arfa k olmak için yalnız piskonıli· 
zin ameliye Ye na1 • .ariyesini etraflıca 

bilmek kafi gelmez. Efsaneler hak
kında, aleJUmum de\'eran eden fikir· 
Jeri de epeyce kanamak laumdır. 
J<;sasen efsanelerin tahlili için henüz 
ortada müdenen kl:isik bir usulün 
mevcut olmaması da işi güçleştir
mektedir. 

J.;f sıırne, bir nevroz yani bir sinir 
hastalığı gibi dinamik bir kemiyet 
değil sabit Ye ı:tatik bir kcnıiycıtir. 
nu nokta asla gözden ka~ırılmamah
drr. 

Psikanaliz. cf~mneyi, biı· insan kit
lesinin müşterek bir rüyası olmak Ü· 

zere telakki etmektedir. ll!:naenaleyh 
efsanede rüyanm tabi olduğu ruhi 
mihanikiyetlere tabidir \"e rüya gibi 
(bir arzunun sembolik bir şekilde 
tatnt.ınfoden ibarettir.) 

Ayni bir gecede görülen muhtelif 
rüyalar, ayni bir rnenua ait ise, ya
ni muayyen Ye ~ahit bir arzunun tat
minini istihdaf ediyorsa milletlerin 
hayatında da bir çok efsanelerin bi
ribiri arka.o;;ı,na sıralanarak. muayyen 
bir arzuyu muhtelif ştokillerde tatmin 
\'e teskin etmek jstedikleri görülüyor •• 

TIU)•a bir adatl'lın tahtt:., ŞUİ.lntndan ' 
cloğan hu usi mahi):.eite bir tiyatro 
piyesidir. Efsanede, aynile bir mille -
tin miişırrck t:ıhrışşuurund:ın neş'et 
eden bir hikayedir. Efsane bu ı-ebeple 
rUyay:ı pek benzer 

Fakat efsanelerle rüyalar aıasında 
miihinı bir fark vardır. 

IHiyalar ek ·eriyetl~ cgoi..t, acı, l;l. 
ahlaki Ye gariptir. Efsaneler böyll' 
değildir. Bil:ikis ahlaki kıymeti yük
Fek, muntazam Ye ho~a giden bir şey
dir. 

Muhtelif efsane :;ekilleı-i arasında 
hilhassa masal denilen grup hu ahlfl· 
ki kıymeti en yii!tsek olandır. Ağız. 
da n a«rza nakledilerek ya)ılan ma
snllar, bir ~ok insanların aklından çı· 
kıp gelen. düzeltmeler < corrett f ı İa · 
ne ilr, gar:ıbetlcrini kayl>t'der. 

1.:ıahldkl s•fat l:ırın ı ter ı. e\ ' ı:r :1dc· 
ta 1Hhiye' i b'.r tiyatro ~ahne~i gibi 
l'anlnnırlar. 

Hazan · ef ane ile ma .... al arasındaki 
far:\ o kadar silik olur ki psikoloji 
noktai nnT..arından bu farkı meydana 

mim etmemek şartile denilebilir 
Efsaneler ekseriyetle Allaha, din 
Allahın kullarma ait birer masal 
Masal ise. bir kahramandan, k& 
manın sevgili~inden ve düşmanla 
dan bahseden bir hikaye, bir ef 
dir. 

Efsane ile masal arasındaki 
fark, İslamiyet ve musel·ilik gi·bi 
deki dinlerde, müsterek dinlt 
daha az barizdir. B~ ı:ebeple is 
ef anelerinin ,.e islıim masall 
kahı-amanları, hem kahraman heıt' 
Allnhm hakir bir kulu olan fakir 
derviştir. 

Bu farkı iyice görmek için m 
efsanelerile, Yunanı kadim cf sa 
rini göz önüne getirmek kafidir. 
selıl :Musa hikayesini Yunanı k 
min Ödipi ile mukayese edersek, 
iki inin arasındaki farkı derhal ali 
rız. 

P,!;ikanaliz rüyadan bahsederk 
rüyanın isH!ib:ıli değil. belki ge 
\"e tatmin edilmrm lş bir 2rzuyu 
terdiğini iddia etmektedir. 

Efsaneler için de böyledir. Ef 
de istlkbali değil, geçmaşi gös 
Bu noktayı ille en·eı bize ta 
Preud'dir. 

Lconard de \·inc ı'yc ıir 

Viyananın büyük dehası, bundan 
riben 20 sene enel şunları dem") 
"Milletlerin hayatında histonogP'; 
nin tekamül tarzı bizi bu hususta 
vir eder. Bir millet küçüklük de 

sinde, l\unr.tsiz iken tarihini y 
ğr clüşnmcz: onun yegane emeli, 
rakla meşgul olmak, arazisini fı 
şular:ııa karşr müdafaa ''eya ko 
!ardan yer ıaptederek ~ini 
tir. Bu dene de ?'illetler~~ bf r .A1 
ı-amanlık denesı n tarihı y~L 
Fakat millet kendi suurunu id 

ba ladı mr, arhk kendisini zenP' 
ku~·,·etıi addeder ve bu nokt.ıi 
dan itibaren de kendi teşebbüsÜfltl 
nımak. tekamül tarzını anlam8" 

zulan haş gösterir. O zamana I" 
ycnni hayatın hadiselerini s• 
kayıt Heiktifa etmiş olan tarih. 
zlinü, eski za.manlara ~eYirir, aJl .,. 
Ye efsaneleri toplamıya başlar. 1"'1 
nelerde Yeefsanelerde mü.şahe~e f 
len maziden kalma şeyforı tefsırt tJİ_ 

tışır. Bir kelimede (mazideki 1 
tarihin bir tarihin ) yaz.mağa 

şır. Şüphesiz ki bu kablettarih 
dığı anın ıırıu ve likirkrinde~ ~ 
hem olmu~tur. Ilu seb:!ple hak , '
Iettarihi ancak kı~men yaşat8:till 
tir. Çiinkii milletin hafı;ı;a~ı bif ._Mtr 
şeyleri unutmuş veya hatırla' 
nın şrklini de değiştirm.:.~tir. , 

Dr. A. lzed 

za ve nahiye bütçeleri ayrılmış 

vi!ayet kongresi için murahhas 
o larak Ali Fuat, Sadık, Sami ve 
Mitat Ecyler, yeni kaza idare 
heyetine Ali Fuat, Sadik. Şerif 
ağazade Mustafa , Gümüşzade 
Ahmet ve Seyit ibtiyarzade Ah
met Beyler ayrılmıştır. R iyasete 
Ali Fuat B. seçilm:ştir. Kaza 
hongrcsinde toplanan murahha~
ların şerefine kaza heyeti tara· 
fından bir ıiyafet verilmiş bu 
ziyafette fırka işleri hakkında 
hasbuhallerdc bulunulmuştur. 

• * 

1
, '''nw't miiır.'..it'l olmaz. Fazla ta- ! S ) nıı \':" r• ı ~ 

,;~nıı;ıııı::ııııım:ıııııııı,:ıııııuııınııııııııııuııııııııııııamnııınııınııııınuıiınııuıııımııınıııuııııııııHliııımıııuıı11111ill!Wmmıı1ıuııu11ıımıııı1i11111HillHnı11111~, 
lıkıııda bırakıyor, fakat bu uıun lik) adında ay!ık IJir r0c:,., .. 

Salihlide yağmur 
ve tenvirat 

• ılıhli husust muhabirimizden 
Salihlimizde iki gündür ıneb. 

7.UI yağmurlar yağmaktadır, on 
gün evvel yağan yağmurlar lop· 
ra~ı tamamile tavlamadığından 
böyle bir yağmurun yağmasını 
bekliycn köylülerle rençber hal!< 
neşe ve sevinç içindedirler. Ço
ğu rençber olan Salihli ha!lunı~ 
bu sevinci sırasında memleketı 

tenvir eden elektrikler de bu 
neşeye iştirak etmel<te ve bin 
bir türlü cilve yapmaktac!ır, bu· 
lutlu ve yağmurlu havalarda 
çamurlanan sokakların her tar&· 
fını tenvir etmiyerek bir gece 
Kocaçeıme mahallesini bol zıya
ailc ~enlendirirken Mitatpaşa ma· 
halluinin yukarı kısmnıı sanlci 
cezası varmış gibi zifiri karan-

sürmiyor, hemen ertesi gece çıkarılacaktır. Vilayetten J0
11111

,,. 
programıııı değiştirerek Mitatpa- desi alınmıştır. Birinci il bal 
şa mahallE-sine bayram yaralıyor. yakında intişar edecek oı;: ol•" 
Koca:;eşme m:\ha!les:ni de l<aran- mecmuanın kıymetli ve 11e 1 dlef' 
lıklarda bırakı~·or, halk elektirik· cağı temin olunmakta, .,e ayred 
!erde bizim neş'elerimize iştira!< kureci muaılimleriıniz;n ',111elı" ediyor diye bu cilvelere gülmek- şimdiden herkese ümit "e 
te ve tenvirat ücn tlerini mun· tedir. 1'•''' 

kted .ır Rıdvan .-tazaman verme · ~ 

Salihli mual:imler birhğ:nin ııtst 
faaliyeti Kaçak ~akınıt lı" 

Salihli muaJlim'.er birliğ·i Cüm· 
huriyct halk fırkası binasında 
kendilerine ayrılan odalara ta· 
şınmıştır. Muallimler birliği ha:
kın isi.ifad~si için hesap dersleri 
vermek üzere faaliyete geçmiş· 
tir. 

Muallimler birliği yeni bina· 
Jarmın reosmi kiişadını yapmış, 
aynı günün gec~si de bir konser 
vermiştir. Muallimler birliği ta· 
rafından meıleki nıahi~ette (Bir· 

, ıe b• ·· acıe• , Kaçakcı!ıkla muc •ar tıt• 
kında alakadar makadl~url•''"' 
f · b"·t·· d v'ct ıne ından u un e • . . 

. .. d ilnııttır· ı.1t" bır tamım gon er , t 111elll , 
Ayrıc:a bütün dev.ek a.1.111•" 

!arından kaçak çakma 
1

11n111•ft 
d . ımı.ı .,, .. 

mıyacaldarına aır 
1 1 

bar Llsa 
··cade ev P'• kaçakcı:ı da mu . ·rıe te .... 

1 • kendılerı ~'" zife hiJ:ııe erı . kaçak ur• 
edilmiştir. Uzerınd~ 20 

h kest~n mak bu'unan er 
1 caktır. para cezası a ıoa 



~ Klııunuevvel 1952 VAKl'f Sayıfa 9 

nıet Paşa Hazretlerinin Çiçekçiler 
nutkunun metni 

Tahditler 
Nerede ya? 

Samsundan gön
derilen istek listesi 

Kontenjandan on

aıyektl diyor ki· "Hayatın dışını görenler lar da şikayetçi it l · · a • . a ya yenı yenı 
Z&nılmış muvaffakıyetlerini biltiln ömür- Fidan ve me va a" acı h · · 

lertnde öğllnmek Jçin killi bir mazhariyet eti tır!nıer g arpgemısıyapıy~r 
&ayarlar biz böyle bir kanaatte değlllz. y Ş • Roma, 5 ( A.A) - Ba~.vekıl 

' " lstanbulda çiçek, fidan, agaç M. Mussolini, "Condettiero,, sis-
J.1 ~ 1•~et Pata Hazretlerinin evvel· budur. Mülkiyeli mektebe girer- meyva ağacı, yetiştiren bahçe teminde ve 7000 tonilato hac· 

~irı~un Ankarada Mülkiye mekte· ken de memlekete hizmet etmek sahiplerinden bir çok zevat mat- minde iki kruvazör ile iki torpi-
L~ln 56 ıncı yıl dönümü münase- fikrile girer. Böyle bir mefkfire baamııa geldiler. Bu zevat kon· to yapılması için bahriye nazırı-
~ı e Ank p I h h' 1 t ·· ·· · · t ten1' an listesinin tertibi esnasında na Jizım aelen talı'matı vermiştir. !l~t 

1
_ • ara. a asta mü im bir ıç o mazsa, eve sozune ıtıma 6 

" "t U1e ırat etmış olduklarını dün edecek hiç olmazsa elli sene için bu sabadaki yerli mahsulümüzün Bu yeni gemiler, 1932-33 mali 
,. J ı"'"' himayeden mahrum kaldığını · J k 1 k tet ··:11 •. nutkun hülasasını da der- yalnız ve yalnız hizmet etmek fik· senesine aıt o ara evve ce a· 

rnııtık B k r'ıle meslek takip eden adamlara söyliyerek şikayet etmektedirler. rarlaştırılan prog;rama dahil bu-
b• dikk · aşve ilimizin sözleri Diyorlar ki: 
ı. L atle ok lA ı mleket her şeyd el mu··h lunmaktadır . Bu proaramda 

,,,· 11t1ıı . unması azım ge en e· me en evv • - Memleketimizde Bahçıvan- ~ 
de' tnıyet}' h.t b d' B · 'b ı t çtır 30,000 tonilato hacminde yeni . llııtlcu .1 1 a e ır. u ıh ar a a · hğın terakkisi Avrupa Mahsull-
a; tit n A1ans tarafından dün ve- Bizi son derece kuvvetlendiren tının istihlakinden balkımııı kur- gemiler inşası derpiş edilmiştir. 
111" en met · · d d' · l d' d h I h · ·· B dt ~oruı. nını e bugün neşre ı· ümıt en ıren a i i ve arıci mu- tarmak suretiyle olacaktır. ü-
bif AN cahede temeli olan şey genç arka· yük feda~irlıklarla vücude ge· 

)~ KARA, 5 (A.A.) - Mülki· da~larımızdan gördüğümüz mef- tirdiğimiz bahçelerimizde yıpra-
~ ııı·· mektebinin 56 ıncı yıldönümü kUre kuvvetidir. Memlekete hiz- na yıprana çalışarak alabildiği
Jf tj~naaebetile Ankara Palasta ve· mette genç arkadaşlarımı müceh- miz mahsulatımııa karşı Avrupa 
.. en ıi f ı ·1 h B l b' · h h ı~t k · .. 't • J, Ya et esnasında Baıve u ez görüyorum, un ar ızım er ma su a ı ontenıanm musaı 

d° ~:.et Pa.ta. Hazretleri atideki nut· müşkülü yenmek için malik oldu- bulurımasındo:n dolayı gelmiye 
f ~.~~ huyurmu~lardır: ğumuz kudretin büyük, inandırıcı başlamıştır. Bu müsaade yerli 

T. D. T. Cemiyeti
nin faaliyeti 

ANKARA, 5 (A.A.) -T. D. T. 
cemiyetinden: 

T. D. T. Cemiyetinin evvelki 
gün Samih Rifat toplanmasında ~ "'Uıa.ade ederseniz bu yüksek delilidirler. Size söylüyorum. Mem mallarımıza mühim darbeler 

ı!_~t İçinde ben de hisleri.mi kül- lekette her sahadan mali, iktısadi vurmıya başlamıştır. Son zama· verilen karar üzerine umumi mer-
· .. ııce b ~ 'l k b ~ idari sahalarda her kuvvette yaş- na kadar bu gibi mahsulatın kez heyeti tarafından değerli 
~L • , egenı ece veya ege- d ld b 
lltlıye k d lılarımızın, büyüklerimizin, elli ithali memnu o! uğu ha e u 

d..d .. ce kaydını üşünmiyerek 1 defakı' konten1'anda bunların it· ·~ Ugu 'b' dT · altı senedenberi çalışan arımızın 
lt\~·... rn gı ı, 1 ımın ucuna 1 b haline müsaade edildig· ini tees-
. lıı 'b' ·· l' · B k elindedir. Onların tek di eği u 
~\\\\ \r gı ı soy ıyeyım. u a ·şam mefkureye hizmet etmek aıkıdır. sürle haber aldık. Iktısat veka-
,, anızda duyduğum hisler, Siz gençleri bu noktada yaşlıları leli bütün yerli sanatları himaye 
tthj; çok kuvvetlendiren, çok geçmek azminde görüyorum. Çok için büyük himmetler sarfetmek-
~tı. eden, önümüzdeki ufukları tedir. Ziraat vekaletinin dahi 
it1'L"> Uttıitleri ve heyecanları kat'i bahtiyarım. · A "ttJ bizi himaye etmesıni ve vru-
d/tı llra. çeviren susturucu, inan· Arkadaflar; padan memleketimize meyva 

Cı b' h' d' 5· ' h l 'k d h d ~IQ ır ma ıyette ır ızın u· Siyasi, ma i ve ı tıaa i sa a a ağacı, fidan. çiçek getirilmesine 
bir lllluıu mes'ul bir adama, yaşlı seçme ve güvenilir arkadaıları- müsaade etmemesini ve bu su
~ıı~d'~.a ı:nemleket için elem ~~: mız siz vardınız. flk söz söyliyen retle milli paramızın harici git· 
· bre unut bağlıyanlara verdıgı Naci Bey arkada~ımız güzel ıöz- mesine mani olmasını rica ede
k ~dur. Burada tizinle bulun· ]eri içinde siyası hayatta memle- rız. 
. ~n<ı "Yn: 7.amanda memle· ketin mukadderatı üzerinde tesir Bizler koparılmış Avrupa çi-
ın L·· ··· d d k d • ti\ U~tın C:iişün~n, çalı~an öğ· e enler en ne a arının sizin mü· çeklerinin her çeşidini yetiştiri-
lllek · · d 1 d ~ h· 1'hycn, ilnassn ve bilhas- esseseniz en o duğunu sayıp an· yoruz. Çiçek mağauların a gö· 

1 
\1\., ll:net etmek istiycn yük!el:. lattı. Mülkiye müessesesini bir rülen çiçekler hep yerli malları· 

t ~i!~tların:\ temas vaziyetini ver- mektebin bir heyet azasının birine mızdır. Bunların Avrupa çiçek
t,ı il', Burada sizinle konuşurken irtibatı noktai nazarından telakki terinden farkı yoktur. lhtiyacı
tı11 tltı 'Müllı:iyelilcr i le değil onla- etmek yanlııtır. Mülkiyenin kuv- mıza yetişecek kadar çiçek ye· 
~i~~•hrılannda Türk milletine veli memlekete feragatla hizmet tiştiriyoruz. Bazan fazlasını fuka-
~ il tt et.-:nek iıtiyenlerin şahısla· etmek noktasında toplanır. raya dağıhyoruz. Eğer Avrupa· 

reisi Samih Rifatın ölümünden 
duyulan acıları anlatmak üzere 
cemiyetin müessisi ve yüksek hami 

Reisi Gazi Hazretlerine ve merhu
mun ailesine yazılmış olan taziye 
mektupları umumi katip Ruşen 
Eşref Bey tarafından takdim o
lnmuştur. 

Bugün lugat ve ıstılahlar kolu· 
nun türlü ilimler ıstılahları için se-
çilen azasından 50 den fazlası top· 
lanmıştır. Kolun ba§ı toplanmanın · 
maksadım anlatmış ve konuşula· 
cak maddeleri sıralamıştır. 

1 - Gece neşredilmiş olan ilim 
sınıflaması ve bunlara göre ıstıla· 
hat şubeleri ayrılması üzerine bu 
şubelere lüzum görüldükçe birlik
te çalışabilecekleri ana çizgiler 

birlikte konuşulduktan sonra işler 
paylaşılarak ayrı ayn çalışılması 

yolu beğenilmiştir. 1t t"e bütün memleketin mcfku- Arkadaşlar; dan taze çiçek getirilirse malla-
,.,~~~u ile beraber bulunmak T ürkiyenin geçirdiği merhalele· rımmn kıymeti kalmiyacak, 2 - Bütün ilimlerin ıstılahları· 

11lldeyim. r in çok vakit sinir gerginliği için· sermayemiz, sergimiz mahvolacak nı koymak ana dilek olmakla be-
lUtk de yafadığı.mızı biliriz. Bütün yüzlerce aile sefalete düşecektir. raber mekteplerimizin acele ihti-
~ iye ve Mülkiyeliler bunları şimdi biraz iftiharla der· Ziraat vekaletinin ehemmiyetle yaçlarmı karşılamak üzere ilimle· 

'~~~he Yoktur ki ilim müesseseıi hatır ediyoruz. Ama Türkiyenin nazarı dikkatini celbediniz. To· rin en kullanılan ve mektep kitap· 
~ d ~i.ilkiye, bu memleketin geçirdiği çetin günleri geçmiş te· humlardan başka hiç bir fidan larına girenlerini hazırlamak yolu 
t~e,letin mukadderatına tesir lıikki etmemeliyiz. Hayatın dışını veya ag· acın ve bilhassa, kopa- kabul edildi. 

~il d' . . ·~ eski bir mevcu ıyettır. görenler kazanılmış muvaffakiyet- rılmış taze çiçeklerin ithaline 3 - Şubelere seçilmiş arkadaş· 
tlt~ khsan bu müessese ile, ye· lerini bütün ömürlerinde öğünmek müsaade etmesinler. Bunu canü lar bu kadarla kalmıyarak azanın 
~~))olunda, h;ç bir te.masım için kafi bir mazhariyet sayarlar. yürekten istirham eyl~riz . teklif edecekleri başka arkadaş· 
> ijtı1e'°'ı mektep hayatımda bu Biz asla böyle bir kanaatte deği- lar da çağırabileceği ve ~ubelerin 
d •ıı hi ~ ile hiç bir teması olmı· liz. Belediye taksitleri ileride de lüzum görecekleri mu-
~~ıı d:ı ttıeslekten yetiştim. Bun· Mondoros ve Sevr silah muahe· Lavha, tente siper direklerinin tahassıslara müracaat edebilecek-
ı '~tı ·ayıdır ki söylediklerim ha· de tesiri ve neticesi olarak Türk taksit müddetleri ag· us. tos ve ey· leri kararla,tırıldı. 
~i l f~d k . . . . .. . f d :ı 
~· lli~d e etme · ıçın sızın soz- milletinin mukadderatını ı a e et· lül ayları olrDasına rağmen bir 
'-,f 'tı daha doğru ve daha mek istemittir. Böyle bir zamanda çok dükkanlardan taksitleri ah

i ~'~iledir. meydana çıkarak ıilah senedine namaruıştır. Belediye daimi en
~~ d'İttı G.re yolunda Mülkiyeliler- silahla, ahdi senede ahdi senetle cümeni müddeti bu ayın niha-
~~~~d .. ' teınasta bulunduk. Mül- mukabele etmek Türk milletinin k d t 
'il "I\ yetine a ar uza mıştır. Bu 
~·~ ,,1/'etitıniyenler, gerek be- hayatiyet ve kudretini ıahsında müddet zufındada taksitlerini 
•1i~ı ... ı rtleılekdaılarrm, gerek gösteren bir fevkaladeliktir. ~ı. · 
, "t°lttı' vermeyenlerden itı.i mısli ceza 
' ~İilk' 12 ınefkure yolculuğun- Türk milleti içinde yetiten böy- alınacaktır. 
t.ı~lnd •Ye aileaile daima temas· le bir adam, yaptığı eserelere iati· 
~' ı.ık s. d . h l ml!llllRimlllllHlllUllllRIUHlllllllllUlllllJlllDllHDlllllJllll! ıııııı ııımıınııııuu \ Si . · ıze aıma ayran ° · nat ederek bütün ömründe mes'ut 
~ il,I\ zın .. kuvvetinizi, mülkiye müreffehan muhterem, yüksek ya· 
~'l'a~~e.sfsesenin kuvvetini iki !amak için hi~ bir vasıtasızlık kal· 
~·.)'ti . 1 ade etmek isterim: .mamıştı. Böyle değil mi arkada!· 
~~'kı ıle en genci ateılilik lar? Buna rağmen Türk milleti İ· 
~ lh,, asında başbaıadır. Ah- çinde reform yapan - ki o reform 
~ '-'"" n Bey, Mazhar Müfit B. bin tane lehtar bulursa iki bin ta· 
."'\ •zda bend b' 'k' 
~~ tel\ç en ır ı ı yaş, ne aleyhtar bulur - her iki heye· 

)'t f arkadatlarırnızdan bir c 4 nla takip eden bir adamın bir 
t\\~l ~klıdırlar. Enerjide ve evliya gibi sakin yaşamak için 
te~ e ette hizmet aıkında hiç bir eksiği yokken milletin ek· 
)'l'ıt:t~a.daılar kadar onları sik kalan ıeylerini meydana getir· 

evvelden görerek milleti o nokta· 
laı-a vardırmak için yılmaz sonu 
bulunmaz bir azimle mücehhez 
olmalı idi. 

Arkadaşlar, Naci Bey arkada
şımız ve ondan sonra söz söyliyen 
genç arkadaşlarımız büyük şefi
miz Gazinin isrinde yürümek için 
büyük bir heves gösterdiler ve bu 
yüksek heyetin huzurunda ayni 
yolda sebat etmek için ant içtiler. 

tınneg"e h .. ·· 
-·· azır goruyo· mek yolunda huzur ve rahatını Gazetenin makineye verileceg- i ... ıueıı . 

ele ... es.en~n . aıkına ve feda etmesi görülecek ve düşünü- saate kadar nutkun yalnız bu ka· 
:\tlc,d ıerlı bır ııarettir. lecek bir şeydir. Böyle bir insan darını Ajanstan alabildik. Mabaa-
... ~,, . lltla.r; 

" "'Yen· b ya çılğın olmalı idi veya Türk hal- dmı yarınki sayımızda neıredece· 
ın aılıca bir farikası kınm vasıl olabileceği neticeleri iiz. 

4 - Karşılıkları bulunacak ıs

tılah kadrolarını çizmek ilk iş ol-

duğuna göre her şube azası bunun 
için çalışmakla beraber bütün mü-

derris, muallim ve tanınmış müte
hassıslardan da hemen bu kelime· 

lerin cetvellerini hatıra gele~k 
karşılıklarile birlikte istenilmesi 
kararlaştı. 

5 - Istılah koymakta prensip 
olarak bütün ilim ıstılahları için 

Türk kökünden sözleri bulmak e-
sasında birleşildi. Bu hususta ana 

prensipleri kurmak ve gelecek 
Pazartesi günü toplanacak umu· 
mi merkez heyetine bildirmek Ü· 

zere 7 kişilik bir komisyon seçil
di. 

Komisyon azaları şunlardır: 

Ahmet Cevat, Ali Süha, Celal 
Sahir, İbrahim Alaettin, İhsan, 
Sadri Maksudi, Yaşar Beyler. 

Komisyon Çarşamba günü saat 
17 de toplanacaktır. 

(Baş tarafı ı inci sayıfada), , 
150 bin tütün işçisi ve 4 milyon 
tütün ziraı vardır. Bunların ma .. 
işeti için Türk tütünlerinin da• 
hilde işlenmesi lazımdır. ,, 

Samsun tütün işçileri muavenet 
cemiyetinin bu dilekleri hak• 
kında lstanbuldaki tütün tacirleri 
şöyle düşünüyorlar: 

Türk tütünlerinin işlendikten 
sonra satılması çok iyi bir fikir• 
dir. Bu uzun zamandanberi vakıt 
vakıt ortaya çıkmıştır. Maalesef 
bugüne kadar tam taraftar bu
lamamıştır. Bunun en büyük 
sebebi tütün tacirlerinin veyahut 
ziram kabahatı değildir. Bu bir 
alış veriş işidir. Avrupalı bir ta• 
cir istediği şekilde tütün almak 
ister. Alıcı sıfatı ile tabii o şart 
koyar. Eğer biz satıcı vaziyetinde 
şartlar koyarsak karşımızdaki 
alıcının elini bağlamış oluruz. 

Yani alıcı başka memleketler• 
de şartsız. kuyutsuz olarak bul
duğu tütünleri satın alır bizim 
tütünleri ~maz. 

Bundan maada en mühim me
sele işçi meselesidir. Alıcı tacir, 
bu tütünleri kendi memleketinde 
daha ucuza malederek işletmek 
isterse buna kim mani olur. 

Esasen bu tacirler başka başka 
memleketlerden muhtelif cinste 
tütün satın alarak bunlardan 
harman yapmaktadır. Bu san'at
ları bizim memleketimizde ya
pamaz ki •. 

.Mamafih hep imizin temennisi 
bu işin memleketimizde yapıl• 

masldır. 
Bu suretle memleketimizdeki 

150 bin İfÇİ ve milyonlarca zira 
kazanır demek tir. 

Troçki geçiyor, 
dikkat! .• 

Navers, 5 (A. A.) - 'f roçki, 
dün akşam buraya gelmiştir. Son 
derecede ciddi tedbirler ittihaz 
edilmiştir. Hiç kimse, mumailey
hin bulunduğu gemiye yaklaşa• 
mamaktadır. Troçkinin refaka· 
tinde bulunanlardan hiç kimse· 
nin karaya çıkmasına milsaade 
edilmemiştir. 

Troçkinin rakip olduğu gemi 
bu sabah Dunkerque'c hareket 
edecektir. 

Anvers, 5 (A.A) - Trotzky, 
beraberinde zevcesi olduğu hal
de dün akşam buraya gelmiştir. 
Jandarma, rıhtımları muhafaza 
etmektedir. Hiç kimse gemiye 
yaklaştırılmıyor. Trotzkynin ya
nındakilerden hiç birisinin kara• 
ya çıkmasına 

miştir. 

müsaade edilme-

Anvers, 5 (A.A) - Liman 
dairesinden alınan malumata gö
re Trotzky'yi getirmiş olan Ber
nstorff, bugün saat 16 ile 17 
arasmda Anversten hareket ede
cektir. Her şey, tahmil ameliye· 
sinin süratine bağlıdır. 

Amerikada açlık 
yürüyilcillert . 

Vaşington, 5 (A.A) - Açhk 
yürücülerinin reisi olan M. Her
bert Renjamin, şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Paytahta zorla gidiyoruz. Şa
yet bizi dinlemiyecek olurlarsa, 
kargaşalıklar çıkaracağız, M . 
Hoover, iş~ askeri mUdahele 
ettirecek olursa, katliamlar ola
caktır. Pansilvanya caddesi, ka
na boyanacaktır. 



Savıfa 10 VAKiT 

Bir kan davası ve mah- Almanyada [[~_Ui. A Q..1 -H~i!\l.B~~ 
kem ede bir tevkif yeni kabine artık iktisadi bir makale Ü 

Rizeden, ölen kardeşinin tabancasını 
alıp Istanbula ~elmiş ve ... 

lstanbul ağu ceza mahkeme
sinde, dün bir dava görülürken 
muhakeme esnasında bir tevkif 
hadisesi olmuştur. 

Maznun, Kondo oğullarından 
Rizeli rençper Mustafadır. Öl-

dürmek kastile yaralamaktan suç· 
lu. Yaralanan Rizeli Ahmet. O
nu yaralamak isterken tesadüf ne

ticesi iki arkadaşı da yaralanmış
lar: Şemsettin ve Hasan .•. 

Yaralananlardan hiç birisi 
mahkemeye gelmemisti. Musta
fa, mevkuf olmıyarak. hazır bulu
nuyordu. Sorguya çekildi: 

- Sen, Küçükpazarda IÇantar
cılarda Hüseynin kahvesinde tav-

la oynadıkları sırada, Ahmetle iki 
arkadaşını yaralamışsın. Öyle da
va ediliyor. Ne diyeceksin? 

Kara bıyıklı, orta yaşlı bir a
danı olan Mustafa, inkar etti: 

- Hayır! 
- Yaralamış ve elinde taban-

ca olarak kaçmışsın? 
- Hayır! 

- Seni yolda yakalamışlar? 

- Mayır! 

Farkında degilmiı 

Kat'i surette inkar. Mahkeme 
heyetine riyaset eden Nusret Bey, 
birçok istizahta bulundu. Niha
yet Mustafa, kendisinin hiç bir 
feyin farkında olmadığını söyledi. 

- Senin Müzellef isminde bir 
kardeşin varmış. Rizede birisi ta· 
rafından öldürülmüf. Sen de öl
düren ve yakalanan adamla işti
raki vardır kanaatile lstanbula-

gelip, bu Ahmedi aramı§, bulmuş 
ve vurmuşsun. Bu iddiaya kartı 

bir diyeceğin yok mu? 
- Ben, Rizeden lstanbula A

dapazarına gitmek üzere gelmiş
tim. Burada yol harçlığı tedariki 
için bir hafta kadar kaldım. Ada
pazarmda evim, brakrm var. 

- Senin burada evin yok mu? 
- Hayır. Yoktur. 
Dosya gözden geçirildi. Müs

tantik tarafından Mustafanm ke· 
falete bağlanarak salıverdiği an· 
laşıldı. Müddeiumumiliğin mü
taleası soruldu. Müddeiumumi 
Ahmet Muhlis B, suçun ağır ceza
yı müstelzim bir suç olduğunu, 
yaralananlardan bir kısmının kati 
raporları dosyada bulunmadığım, 
maznunun suçu işlediği yer ola
rak gösterilen lstanbulda oturma
dığım ileri sürerek, ceza usulü
nün 120 inci maddesine göre, ke
faletten vazgeçilerek, kendisinin 
hemen tevkifini istedi. 

Vaziyet, biraz daha araştırıldı. 
Muıtafanın öldürülen kardeşinin 
tabancasını yanına alarak Rize
den lstnabula geldiği, kahvede 
bu yedi kurşunlu tabanca ile Ah
met, Hasan ve Şemsettini yarala
dığı mevzuu bahsoluyordu. 

Mahkeme, tevkif kararı verdi, 
jandarma çağrıldı. Bundan son
ra şahit duvarcı Mustafa ile baş
ka iki şahit dinlenildi. Vak'ayı 

teyit ettiler. Suçlu, itiraz etti. Ne
ticede yaralıların kat'i raporlan 
alınmak üzere, muhakeme, kanu
nusaninin on altıncı günü on üç 
buçuğa kaldı. . 

iılwuauwımnıımmnnmummumuUMIWmmnaıttı UU11J~ı .......... aıınmmannıınU11111mUU1UUUUUlllQUQUIUHI ı ------

Amerikaya borçları 
Amerika kararın) anlattı: Ya verirsiniz 
ya vermezsiniz, vermezlerse ne yapa
cağı sonra anlaşılacak. lngiJterenin 
tediyesi bir teşevvüş hasıl edebHir 
_Vaı~ngton, 5 (A.A.) _ Umu-

mı mutaleaya göre A 'k • ' rnerı an 
kongreıimn hattı hareketi kati-
dir. Ya 15 KAnunuevvelde pa
rala nn •erilmesi veyahut 'f 
d.1 • ı a e ı memesı. 

Maamafih, salahiyettar bir 
menbaa göre icra kuvveti, kon
greye bir nota vermiye karar 
vermiştir. Bundan maksat, hiç 
olmazsa lngilterenin yükünü 
biraz tahfif etmektir. 

Diğer taraftan M. Hoover'in 
kambiyo piyasasında kuvvetli 
bir teşevvüş vukuuna mani ol
mak için İogilterenin tediyat 
hakkmda ne usul takip etmek 
istediğini M. Mellon vaııtasile 
öğrenmiye çalışmakta olduğu 
işrap olunmaktadır. · 

Beyaz saray'daki konferansta 
müıakere edilen tekliflerden 
birisi de tediye müddetinin 
uzamasına müsaade bahşolacak 
olan banknotla tediyat yapmak 
meselesidir. 
ıs Kanunuevvel vadesi 
Vaşington, 5 (A.A) ~ Ne~

york Hct'ald Tribun, lngıltereaın 
ya "gümrük kredisi,, ihdası .ve.ya 
Nevyork borsasında para ıstik· 

razı suretile 15 kanunuevvtlde 
yapılması lazım gelen tediyatı 
ifa etmesi imkanlarının derpiş 

etmektedir. 
Reisicilmhur M. Hooverinin 

vaziyeti ve borçlar meselesini 
tadil etmek lüzumuna kail oldu
ğu ve buhrana mani olacak mu
vakkat tedbirleri kongreye ka
bul ettirmek ümidinde bulundu
ğu söylenmektedir. 

Nevyork Times, nüfuzlu bir 
takım bankerlerin M. Ogden 
Mills'e, hükUmetin bir morato:-
ium siyasetine taraftar olması 
lazım gelmekte olduğunu beyan 
etmiş olduk1annı yazıyor. 

Demokrat Ayandan M. Hill , 
Amerikanın taleplere cevap ver
meden evvel bir takım ticaret 
muahedeleri ~kti için müzakera· 
ta girişmesi icap eylediği mnta
liasıoı dermeyan etmiştir. 

Amerikan notası 
Londra, 5 (A.A) - Matb•t· 

atın umumi mütaleası, kongrenin 
M. Hooverin temennilerine kulak 
asmıyacağı merkezindedir. 

Nevs Chronicleye göre Ame· 
rikan cevabı, perşenbe veya cu
ma günü hazır olacaktır. 

s.~ı~~~A~~an~~.~cum- rine rapor hazırlanı 
hur Hindeoburg, eski kabineye 
dahil bulunan iktisat nazırı M. 
Varmbold ile iaşe nazırı M. von 
Brau'nu mevkilerinde bırakmış· 

br. 
Kabine artık tamamlanmış 

demektir. 

Relcbstag ve yeni 
kabine 

Bertin, 5 (A.A) - Sallhiyet· 
tar menbalardan alınan maliima-
ta göre Reichstag meclisinin ya· 
rm yapacağı içtimaın beklenil
miyen bir meseleye veya bale 
sebep olacağı zannedilmemek
tedir. 

Bu içtimam, balta çarşamba 
günü yapılacak toplantının da 
riyaset divanı intihabatıoa bas· 
redilmesi muhtemeldir. 

Başvekil von Scbleicher i1e 
Reichstag meclisi reisi M. von 
Goering arasında bugün yapıla
cak mülakat hükumetle parli
mentonun hiç bir ihtilafa mahal 
vermeksizin el birli~ile çalışma
ları meselesi etrafında cereyan 
edecektir. 

M. Von Goeringin bu hususta 
muhtelif fırkaların liderlerile gö· 
rüşmesi de ihtimal dahilindedir. 

Bu mükalemeler, güdülen ga
yeyi temin etmiyecek oluraa ye
ni başvekile, sabık başvekil Von 
Papenin haiz bulunduğu imkan 
ların verileceği rivayet edilmek
tedir. 

Fazla olarak Von Schleicher, 
hükümet beyaonames ni yeni 
Rayiştag meclisinde okumıya ha
zır bulunmaktadır. 

Parlamentodaki gruplar, ala
cakları vaziyet hakkında müza-
kerede bu~unmak üzere bugün 
içtima edeceklerdir. 

Almanların dini ve 
hürriyet 

Berlio, 5 (AA.) - Ludendorf, 
müfrit milliyetperverlerin akide-
lerini müdafaa etmiş ve "Roma 
kilisesinin jodaizm siyaseti,, aley
hinde bulunmuştur. 

Mumaileyh demiştir ki: "Al
manların, yahudilerin T evrahnın, 
onları esaret altına almayı istih
daf eden bir mecelle o\duğunu, 
bu akideyi reddetmesini ve ırk
larının garizelerine ve ilmüfenne 
muvafık olan ve insan için en 
buyük nimetin hürriyet o!duğu· 
nu teslim eden dini akideye 
bağlanmasını öğrenip bilmelerini 
isterim." 

Douglas Fairbanks, 
seyahatta 

Le Bourget, 5 (A.A) - Sinema 
artisti Douglas F airbanks tayyare 
ile Londraya gitmiıtir. Cuma gü
nü tayyare tile tekrar Parise 
gelecek ve 12 kanunuevvelde 
NeTYorka gitmek üzere Cher
borgda vapura binecektir. 

Hamal ile kavganın sonu 
Ortaköyde kayıkçı sokağında 

oturan llya, perşt:mbe pazarında 
Keseryanın demir mağazasında 
hamal Yusufla kavga etmiıtir. 
Yusuf destere ile llyayı başından 
yaralamıştır. Yusuf yakalanmış-
tır. 

§ Galata da SitP. F ransezde 
kahveci Hüseyin ile Galata 
iümrüğünde hamal Osman 13te 
bir alacak meselesinden kavga 
etmişlerdir. Osman bıçakla Hü. 
seyini sol kalçasından yaralamıı, 
kaçarken yakalanmıştır. 

Dünyanın tanıamıı iktisetçıla
rından Paris Darülfünunu iktısat 
profesöril M. Şarl Rist çok mü
him bir makale netrelmiftir. Bu 
makalede; memleketler arasın

da aynı nisbette yapılması için 
çalışılan ticaret usulilniln aley
hinde neşriyatta bulunmaktadır. 

Şarl Rist bu makalesindeki 
fikirlerinin doğruluğunu isbat 
için diyor ki: 

- Bir doktor senede 500 
Franklık elimek yemektedir. Bir 
ekmekçi ise senede ancak iki 
defa hastalanarak o doktora 20 
Frank vermektedir. Acaba bir 
gün doktor ekmekçiye şöyle bir 
teklifte bulunsa: 

- Sen senede (500) Frank 
ödiyecek kadar hasta ol. Aksi 
takdirde ben senede (20) Frank 
hk ekmek yemiye mecbur ola
cağım. 

Memleketlerin bugünkil vazi-
d b b kt d . " yeti e una enzeme e ır. 

M. Şarl Rist'in bu makalesi 
üzerine lstanbul ticaret odas' 
bir rapor haıırlamıya başlamış· 
tır. Bu rapor iktisat vekaletine 
gönderilecektir. 

Tiltllnlerln vaziyeti 
ve istikbali soruluyor 

lktısat vekaletinden ihracat 
ofisine mühim bir emir gelmiştir. 
Bu emirde ihracat ofis:nin tütün 
tacirlerile temas ederek tacirle
rin Türk tütünlerinin istikbali ve 
vaziyeti hakkında fikirlerinin 
alınması bildirilmi,tir. 

Bu emir üzerine ıhracat ofisi 
dün tiltün tacirlerini bir içtimaa 

tiln tacirlerinden Kaval 
Hüseyin B. , Nemlizade M 
Hayri beylerle tütün piy 
tanınmıt tacirleri hazır 
muştur. Uzun süren içtirn 
cirler Türk tütünlerinin i 
hakkındaki düşüncelerini 
mişlerdir. 

içtima geç vakite kad 
vam ettiği için bugilne 
edilmiştir. 

Bugün de devam edece 
içtimada fikirler tesbit e 
ve Iktısat vekaletine göo 
cektir. 

Nakliyat sigo 
lstanbul ticaret odası 

tacirleri alakadar eden n 
sigortası hakkmda tet 
bulunmıya başlamıştır. 

Ôğrendiğimıze g5re 
odası yaptığı tetkikata e 
mak üzere, evvela bütün 
daki nakliyat sigortalano 
rifelerini getirtmiştir. 

Başka memleketlerde 
edilen bu tarif eler pek uc 
Halbuki memleketimizdek· 
iiyat sigortası tariteleri p 
halıdır. Ticaret odası te 
neticesinde nakliyat sigorl 
rifesinin ucuzlatılması içirı 

şacakhr. 

932 tütün stolı 
ihracat ofisi 932 sene•• 

fında memleketimizde b 
tütün stoku hakkında bir 

tistik hazırlamıştır. ' 
Bu istatistiğe nazaran 9 

tün stoku; dahildeki sata 
davet etmiştir. Bu içtimada til- ihracata kAfi bulunma\ctad• 

llll!t11ınuuınııııınınımııınıııımııınınımnııımıımııımımmııııııııımııımıınnııııınıııınııınnııınıııuııımınııııımııııamıaııııınııııınıınııımıııımııunııımnıırıı 
• k• v 1 opçubaşı Aıı Ağa V 
iÇ 1 yasagı dan: Gala tada Şah kulu 

Amerikadan henüz 
kaldırılamıyor 

Vaşington, 5 ~ A.A) - Kon
gre, bugün 3 ay için toplana
caktır. Kongre, münakaşa edi

lecek muazzam meseleleri halle
demiyecektir. Yalnız, içki mem
nuiyetinin tamamen ilgası takri
rioi müzake•e ve fakat behema
hal reddedecektir. 

Salı günü M. Hoover, borçlar 
meselesini tevdi edecek ve bir 
tahkik komisyonu teşkilini teklif 
eyliyeceklir. Maamafi kongre, bu 
teklifi reddedecektir. 

Huyvaııat bahçesinin 
baykuşlle mUcadele 

Paris, 5 (A.A) - Matin gaze
tesinin aşağıdaki yazmış old .. ğu 

fıkrayı okuduktan sonra insan 
gayet tabii olarak ıu ııüali sora
bilir: 

"Londradaki hayvanat zümresi 
Hindistan ormanlarındaki hayva
nat kadar tehlikeli midir?,, 

Londra ahalisinden bir kimse 
sreçen gece evine gitmek üzere 
W ormwoods Serul varoşu par· 

kından geçerken bir baykutun 
taarruzuna uğramış ve onunla 
bir saattan fazla mllcadele el· 
mek mecburiyetinde kalmııtır. 

Mumaileyh nihayet yakasını kur• 
tarmışsa da üzerinde kuşun pen
çelerile açalmıı müteaddit yara
lar vardır. 

lesinde istiklal caddesinde 

2 numaralı gramofoncu dO 
üç sene müddetle kiraY' 

mek üzere 25 Teşriniı•0' 
tarihinden itibaren yirılli 
müddetle müzayedeye 1 
mişlir. Talip olanlar ynsle\e 
buçuk kuruş teminat a~~,J 
birlikte her gün Evkaf i~ 
yetinde Mnlbak Vakıflat 1 ı> 

. o. 
sine ve yevmi ıhale si 
Kanunuevvel 932 cunı•'te 
nü saat on beşe kad•' (6 
meni idareye müracaatl•"' 
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Kansııhk. Romatizma, Sıraca Kemik. Sinir 
Damar, Verem hastalıklarına, yürünıiyen diş 
çıkarmıyan çocuklar, genç ve ihtiyarlara Hasan Kuvvet $urubu 
lıtanbul asliye mahkemesi bi

rinci hukuk daireıinden: Müddei 
Ş:şlide Dere sokağında Suat Ab
di apartmanında 6 No. da Suat 

Doktorlar Bu bahtiyar çocuk sekiz yaşındadır! 
Abdi hamm tarafından müdda
aleyh Taksimde Kalamıı apart
raanınm 7 No. sunda mukim ko· 
Janyacı Mithat bey aleyhine ika-

ınc olunan alacak davasından 
dolayı berayı tebliğ gönderilen 
davetnamenin mumaileyh Mithat 
beyin ikamctglhı hazmmn mf!Ç· 
huliyeti haıebile bili tebliğ iade 
edılmesine m~bni H. U. M. K. nun 
141 inci maddesi mucibince bir 

ay müddetle illnen tebliğine ve 
bu baptaki muhakemenin 4-1· 933 
tarihine mUsadif Çarşamba günü 
saat l 3,30 talikine karar veril
ıniş olduğundan mumaileyh Mit· 
hat beyin ycvmU mezkiırda saat 
l3,S de lstanbul Asliye mahke
lbesj birinci hukuk dairesine biz
zat gelmediği veya bir vekil 
göndermediği taktirde hakkın
daki muhakemenin gıyaben ce· 
teyan edeceği tebliğ makamma 

~tinı olmak üzne ilin o~unur. 
(5756~ 

Eyüp Sulh Mahkemui Abki· 
'9 Ş1 tısiye Hakinılij"ia1dea: F e· 
•trde 1 evkii Cafer mahallesinin 
'1urat Molla sokağında 6 numa· 
tflh hanede 11kin ıken 18·9 932 

tarihinde mirasçıları meçhul ol
duğu halde vefat eden Fatma 

Enver hanımın V1rislerinin ilin 
laribinden itibaren Uç ay içinde 

~auuni \'esaika istinat eden sı· 
•tlarnu tnakamımıza bildirmeleri 

ve rnütev ffiye zimmetinde ge· 
rek asaleten ve gerekıe kefale
ten alacakları olan veya merku· 
rna borçları bulunan ve her han· 
ri bir suretle hak talep eden 
Veya miı aıı hakk1nda nıa.ümah 
o!anlarııı kezali~< ılin tarihinden 

İtibaren bir a y zarfında mahke· 
nı,mizcle açılan defteri mahsu· 
•una kaydü l<"shit ettirmeleri ve 
hu ınü-:ldet zarfında alacaklarım 
\ıtya ta'ep ettikleri her hangi 
bir hakkı kaydü teıbit ettirme· 
)'tn zevatın mirasçıya şahsan 
•t terekeye izafeten mfiracaat 
tdtttJeyecekleri ma'iimlara o.mak 
't're keyfiyet karucu medeninin 
"4, ve 561, 562 ve 569 ncu 
~~ddelerine tcvfıkan ilan o '. u· 

~ (5762 

Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Dogum ve kadın haatalıkla.n mUtehauısı 
.Muayene: 10 - 12 Orta.köy, Şita yurdu 
16-18 Beyogıu, latiklll caddeıl No. 193 

(Opera alnemuı karım) 
Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 

Arlstldl 
Muayenehanesi: Emlnönünde Eminönü 

Han UçUncU kat ·numara 8 

Doktor 

Cavat N. ZekAI 
Sinir mUtehuıııııı 

Cuma. ve pazardan maada ı;unlerdc saat 
3 ten 6 ya kadar basta kabul olunur. 

Muayenehanesini Babıali karııaında An· 
!\ara caddesi No. 47 ye te\·alan naklet • 

mı~tır. Telefon muayene: 23469. 
tkametglh: 60740 

Doktor 

Emin ŞUkrü 
Uahill haatalıklar mUtehau131 

Istanbul ~uıtanmabmut türbesi, Habı· 
atı cacldesl. No. 10. Telefon muayeneha

ne: 22622 - reıcton ev: f.312~ 
"Her gün ötleden ıonra ıaat 14-18., 

Orolol • Operatör doktor 
Puat Hamit 
aöbrek, meıı&ne ve idrar yolu 

hastalıkları mOtebuaııı 

Muayenehane: Türbe, Mahmudiye cad· 
dcsL No. 10. 'reıetoo 22622 

Doktor 

Hafız Cemal 
1 )ahili hıstalıklıır milceha!Slsı 

üh ınyo:u No 118 Teldon: 222398 

Doktor 

Kaplkyan 
ı\luayC"nchanesi : ~lrkcci ı\luradi) ı: 
caddesi No 26 Tel. • ~ 1077 Jstanbul 

Operettir • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
ldnr ~ olJarı ba111 .. 1ııt.1arı mUtl'hınııı•ı 
Eminönü (Sabık Karakq) hanına 
oaldctn.lştlr. Cumadaıı maada ııer gUn 

nutalRnnı kabul ve ledav1 eder. 

Göz hekimi doktor 

Stlleyman ŞUkrU 
Bırirci ~ı n ı f müteh15fü 

Babı:\ l ı ( ı\nkm1 c:ıdcl e-i :\umara 60, 

Di• doktoru 

Zeki Halit 
.\1ua ycnclıa ne ~i · 1-\ adıl\ iı \ .1\ ltı yol a~z ı 

oı, tabibi 

Zeki Nuri 
1 lrr~iın hast.ı kabul cdılir. l l<'r 

ne\'İ di~ rahıt(ı;o;'ığı tC'dı \1 o!unur. 
'1ua \ ~n ehane · l._s~üJar 
mc: tep ı:okak :'\o :;o 

Bolu orman 
müdürlüğünden: 

ltj!o•u viliyetinde Düzce kazasmın Akçaşehir nahiyesi dahilinde
n Alcl<aya, Aftun devlet ormanından maden sütunu yapmak 
tere her sene "1934,, gayri rnamul metro mik'ap kayın vc"l53,. 

lllttro mik'ap srürgen ve "546" metro nıik 'ap meıe olmak üzere 
~~?''•n "2633,, gayri mamul metro mik'ap hcsabilc beş senede 

lt6S,, aayri mamul metro mik'ap muhteJifüJcins eşcardan ka· 
Yın •e gürgenin beher gayri mamul m~tro mik'abı "175,, ve 
"''tenin beher gayri mamul metro mik'abı Sl O kuru, muham· 
ken bedeli üzerinden talibine ihale edilmek üzere miizavcdeye 
la onulaıuıtur. Müzayede ve ihale kapah zarf uıulile ve 661 • 799 
b:nıı~alı ~anunlar1n ahkamı umumiyesi veçhi le 3l·12-932 tarihi· 
tek~usadıf cumartesi günü saat 1 S tc f 0 1u viliyetinde müte
li l '! orman sıtıt kom=syonu huzurunda icra cdi!ece~ind •n ta· 
P trın "15000 ı· ' ı· 'kt"d 1 .. • tit " ıra sermaye vazına ma ı ı ı ar arını gosterJr 

1,~~~t odası veıika11nı ve muba mmen bedelden aıağı o'mamak 
berı e •ereceği bir senenin bedeli miktarımn yüzde on beıi nis
lc, ındelci teminata muvakkateiini muhtevi teklifnamelerini ihale 
1s.:11•nınun onuncu maddesi sarahati dairesinde mezkur saate 
-.re~~ koaıiıyonı te•di eylemeJeri ve ıartname ve mukavelename 
ile le~ lllusaddakalarını Ankarada orman itleri t:mum müdürlüğü 
bilec .. ~~ul, Zonguldak Ye Bolu orman müdüriyet!erinden alana· 

•ıı alin olunur. ..6432,, 

t'!b. 
·/ı. 

~ I 

~1 
Sekiz senedir kumbarasına attığı paraların faizi, onun 

bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

Siz de hemen iş Bankasına giderek 
çocuğunuza bir kumbara alınız ! 

•, ı' .. .,.. •• ' ' ' I ,• "' 

3UncU Kolordu Setlnalm•ı 
Komisyonu llinbr1 

Altı yüz bin kilo saman kapa
h zarf usulile milnaaesaya ~O· 

nulmu7lur. ihalesi 7 kanuruevvel 
932 çarfamba günü saat 1 Stedir. 
Şartnamesini görmek için Fın
dıklıda üçüncü ko!ordu satına!· 
ma komisyonuna ve münakasaya 
iştirak için de vaktinde teminat 
ve te\dif mcklup:aram Ankara 
merkez lrnrr andanlığı satınalma 
komis}onu riyasetine makbuz 
mukabilinde vermeleri. 

(103G) {6055) 
* * ~ 

Ankara Merkez Kumandanlığı 
Satınalma Komisronunca satın 
alınacak o'an 600 ton kok kö· 
mürünün alınması i1in ahire ka· 
dar tehir olunmuşt ur. Ayrıca ilan 
edilecektir. ( 104:>) (6350) 

,,. .. 
HavJ ihtiyacı ıçin 100 ton ağır 

benzin kapah zarfla münakasa· 
ya konulmu~tur. Şartnamesi ni 

görmek üzere her gün kom=syo· 
numuza ve münakosaya iştirak 
için ihale tarihi o'an 24· 12· 932 
cumartesi günü öğleden evvel 
Anlcarada Hava satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. 

(1042) (63J2) 

lst. 4 üncü icra memurluğun
dan: 
Tamamı üçbin befyOz lira kıy· 

nıeti muhammineli foğaz içinde 
Paşa bıehçede ~öy başı cadde
desinde eski 19 yeni 47. 47 mü
kerrer numaralarla murakkam 
bahçdi hanenin msıf hissesi açık 
arttn maya konmuş olup şartna
mesinin 14- 1ı.932 tarihinden 
itibaren dairemizde herkes tara
fından görülebileceği gibi 
9· }. 933 tarihine müsadıf pazar· 
lesi ~ünü saat 14 c!en 17 ye kadar 
dairemizde açık arttırma ile sa· 
tılacaktır. Arttırma bedeli mu· 
hammen kıymetinin yüzde yet· 
m:ş be,ini bulmadığı t:ıkdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak il zere ~4· 1· 933 tarihine 
müsadit salı günü yine saat 14 
d«:n 17 ve l\adar dairem=zde ya· 
pılacak "o'an arttırmasıod11 gay· 
rımenkul en ço'c arttırana iha'e 
edileceğinden taliplerin mu'1am· 
men kıymetin fÜZde yedi buçui u 
nisbetinde pey akçesini veya 
milli bir bankanın teminat nıe '~

tubuou hamil bulunmaları lazım· 
dır. Müterakim vergiler ile vakıf 
icaresi ve belec.!iyeye ait tenv;rat 
ve tanzifat ri"sumlcırı müşter ye 
ait ve 2(04 numaralı icrn \"e 
iflas kanunu il un (126) ncı mad· 
dcs;nin c ördfü:c:.i fıkr:ısına tev· 
fikan bu gayumenkul üzerinde 
ipotekli alacaklJlar ıle dığer a i · 
kadaranm ve irtifak hakkı rah ip-
lerinin bu haklarını ve hô.lıusile 

F atib Sulh icrasından: 1 adet 
tek ayakla garderop, 1 adet :ko· 
modin sarı renkte üzeri taşh iki 
yüzlü, 1 adet Bnf e üst gözü 
camla a!t kısmı dolapla ceviz ve 
mermer taşh, 1 adet üzeri mer· 
mer taşh ve büyük kıt'ada ay
nah masa 4 ayaklı, 2 adet 4 
ayaklı ceviz orta masası, 2 adet 
köşe kanepesi yerli dolap, J O 
adet altJsı hezaren 4. dü adi san-
d31ya, 2 adet karyo!a birer ki· 
şilik ma somya lake beyaz ve 
müstamel. Koranyo Ef. ile Ma dam 
Fortüne Koranyonun Salamo:ı 
Yaeş E f. ye borçlarından do :ıyı 
mahcuz bu:unao bcrveçhi l' :t 'a 

20 ka!em eşya Eeyoğ'.unda Ü k· 
çu Musa mahahallesinde do~ ı u 
yol 16 No. ~ u apar!ımanın 5 mci 
katında açık aı tlırma ıuretıle 
l l · l 2· 93~ pazar g~nü saat onC.:a 
bilmüzayede mahall inde sah!aca
ğı 1 an o'unur. (5759) 
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faiz ve masarife dair olan iddia· 
! arını =ta ı ıar:hinden itibar en 

(20) yirm ı g ün içinde evral<ı müs
bıtelerile bild irmeler i, aksi halde 
hakları lap;ı ıicillerile sabit o.!· 
madılcca salı~ bedelinin pa,·:a ş· 
mcıs ı r da, har:ç ~al acak ları c het· 
le a lakacaranın işbu maddenin 

m~z~. fı r fıkrasır.:ı gere harnket 
etmeleri •,,c dalıa fazla malumat 
;.lmak is teyen :~rin 932 • 1632 
c!osya r.umaı-~!l· le muracaatlan 

• ilan olunur. (5 758) 



Sabah •1kaduı 1IJUIAC& dilİll 
pula•••f Wrr•ıp, midenin 
l'Üaftıdtttea aMmettir. Tabii 
Mzmi temia " iüibudaa mate· 
'l'Cllit aTa'l'ızdan ıizi Tibye 
edecek olu Eao'ı ' ' Fnıit Salt " 
mtlS1abzarull almak için mWik 
bali.bn hudaaunu beklemeyüıiz. 

Sabah ve alc~am bir bardak şu 
derununda bir ka!Ne kaşıgı 
mıkdan • hafi'dir. 

0
., ... au,:T s41,_ .. 

~ aaüMo~ 
..., 1 llCZ.una nN 

SATfUL 

VAKiT 

B:\KTERIY-OLOG 
• 

Dr. Ihsan Sami 
BAKTERlYOLOjl I • .ı\BOR.\.TlJVARI 

C'mum kan tıhliU.u. Frengi noktai 
nazanndan (Wasserman ve l\ahn tea· 
mül~ri) Kın kürcp·atı sa~ ılması, ti
fo ve ısıtma ha talıklan teşhi si, idrar, 
balgam, cerahat, kazurat ,.c su tahlilAtı 
ültra mikro. kopi, hususi aşılar istihzar ı 
Kanda üre. şeker, Klorur, kallcsterin mik 
tarları nın tayini. Divan~ olun' da Sultan 
Z\lahmut tiirbesi ~o. 189Telcfon.20981 

Üçünci ilan 

Güneş Sigorta. 
I 

Türk Anonim Şirketinden : 

olması ndan dolayı 

2 tabletlik yeni Asp ırı n 

paketlerini terci h edini z. 

lstanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

15 Tcşrlniııani 1932 tarihinde Şirket m er

kezi lda~esinde ln'ikat eden f'evkalldc heye

ti u mumiye tarafından ittihaz olunan karar 

neUcealnde GUneı Sigor ta. Türk Anonim 

Şirketinin tasfiyesi t.a.karrUr ettiği cihetle 
t icaret kanununun 445 inci maddesi ahkA. • 
mma t evfikan ıtrketle matıubatı olan zeva

tın ı,bu illnatın ilçüncU defa neırl t arihin· 
den itibaren bir sene zarfında ıirkete mü• 

racaat ve ispatı mUddea eylemeleri !Uzumu 
ilA.u olunur. 

Mecllal ldare 

Bu yeni ambalaj, tabletlerın ha· 
kikil iği hakkında temı nat teşkıl 
eder ve sizi k ı ymeti olmayan 
baska m amulat almaktan korur . 

• 

ASPİRİN 20 ve '2 tabletlik ambaıaııar içınde 
rıer yerde ouıunur. Haşmüdüriyetimiz kaçak eşva ambarlarında müterakim tahminen 

20000 kiloda 699 parça bakır al ita taktiriye ile 201 parça çamaıır 
kazanı 26-11-932 tarihinden itibaren 20 ıün müddetle açık mü· 
zayedeye konulmuttur. Çamaıır kazanları aynen diğerleri alan 

Doktor beylerin nazarı 
dikkatine 

tarafından hurda haline konulduktan sonra satılacak ve çamaıır 
kazaaları ile alitı taktiriye için ayrı ayrı fiat teklif olunacakbr. 

Doktor Samoil Binbanasta. t::fendinin 
,-efan hasebile Kadıköy Yeldcğirmcni ka
rakol ~okağtnda c:dde üstündeki 37 nu· 
maralı sekiz senelik ve her bir levazımı 

ikmal edilmiş biri bekleme diğeri mua· 
yene oda.ı olma\; üzere iki odalı ınua• 
) enehanesi .kiraya verilecektir. Arzu eden
lerin aynı .adre:-e mürıcaatlan. (5ô45) 

1 l•t. Mr. Kumandanbğı Satınalma kom. ilanları J 
Hava Küvvetleri için 2300 adet battaniyenin kapalı zarfla 

münakasası 15 • 12 - 632 pe;şembe günü saat 14 te Ankara'da 
Ye.mi ihale ı 5 Klnunue•vel 932 tarihine müsadif perıembe 

xlsldir. T•lip olanların mevcut ~şyayı görmek ve şeraiti müza· 
'9Cleyi anlamak üzere Kabataşta inhisarlar Başmüdiirlüiüne mü· 

Hava Müsteşarlığı satmalma komisyonunda icra edilecektir. Ta' 
liplerin evsaf ve şeraitini anlamak üzere Meı:kez Kumandanlığı 

sahnalma komisyonuna ve münakasaya iştirak edenlerin de An" 
kara'da mezkur komisyona müracaatları. (299) (6215} racut eylemeleri ilin olunur. (6434) 

Hangi sağ/anı iş var 
Yu....,.DU Buna da çare buldu. Kıymetli emlak mukabili bunu 

• 
.K temin ediyor. 

Bahçeka.pı Anadoluha.n No.26-27 Tel. 23968 

% 1 S faiz ve komiayon 
etsin 1 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayeai : Tamamen tediye edilmiı 

30. 000. 000 Frank 
TUrklyedeki Şubeleri : 

Galata • Istaobul • · Izmir • Samsun 
Mersin • Adana 

Yunanlstandaki Şubeleri : 
SeU\nik. Atina. KavHla. Pire 

Merkezi idaresi Cialata koprülr.ışı B 2623 
~uhe A, Sirkeci hliıbürdar zade Han 2264 

izmir - Pire • iakenderiye 
Poataaı 

( EGE ) 6 Birinciklnun 
salı 11 de. 

Trabzon Poatası 

(Karadeniz) 1 c?~~~ 
nun çarşamba 18 de Galata 
rıhtımından. Dönütte Tire· 
boluya da uirar. 

Devlet Demiryolla.rı 

Belediyece boyattırılmıı olan 4 vagon buğdayın 26 - 10 • 9"3') 
tarihinde yapılan açık arttırmada verilen fiat kafi görülmediğilY 
den 10-12-932 tarihinde saat 14te Haydarpaşa Liman Baş111il" 
fettitliği binasında yeniden açık arttırmaya konularak her vago· 
nun ayrı ayrı satılacağı ilan olunur. (6366) _/ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Ton 
150 Kazan Mayii Mahruku: Pazarlıkla ihalesi: 7 Kanunuev\fel 

932 Çarşamba günü saat 14 teo 

İzmir - Merain Poataaı 
Bılümum. Banka muamelitı. Kredi mektupları. Her cins ( • b } ) 7 s· . . 

nakıt &zerine heaa-Huıuıi -carı. ~.1 Ç•rf!~b~ l~d~ idar:•;.:~:: 

Deniz kuvvetleri için yukarda miktarı yazılı Mayii Mabrutı' 
pazarlıkla satın alınacağından evsafı vcçhile ve~meğe t a lip ol~ 
ların pazarlık gün ve saatte Kaaımpaşada Denız Levazım sav 
alma komisyonuna müracaatları. (6430) 

mından kalkarlar. (6400) 
Levazım Satınalma 

KARADENiZ Postu, ı 

Satılık köfk 

Komisyonundan: , U l H vapuru 1 r, h 
5000 Kilo Beyaz üıtübü: Açık münakasa: 14. Birincikinun. 932 U K. evvel .,..rsımuı 

Erenköyünde Suadiye bat bo. 
yunda dokuz odalı derununda , 
iki kuyusu ve vasi bahçesi bu· 
lunan bir bap köşk satılıktır. 
Talip olanların ittisalindeki Meh· 
met Ali beyin köşküne müraca· 
at eylemeleri. 

çarıamba günü aaat 11 de gunü Sirkeci"den hareketle (l·:rcğli, Zon· 3l)O() " Zeytin yağı : Açık münakasa: 14. Birincikinun - 932 guldık, lnebolu, Ayancık. Samsun, Or-
günü saat 13,5 ta du ve Cire~un, 1 rebolu, Trabr.on, Sür-

: Açık münakasa: 14 . Birincikinun • 932 mene. Riıe ve Hopa) iskelelerine azimet lıtanbul üçüncü icra memur· 
günü saat l 4,5 ta 'e avdctte ayni b kelclerle ün,·e ve luğundan: Satılmasına karar 

L•atsa·_va uğrıyarak gelecektir. Fazla tafsi- d R" be · Açık ·· k ıa· 1... s· · ·k ~ 932 verilen bin a et onesans ş · muna a · , · ırıncı anun • lat için ~:minönü Rıhtım Han 2 ;:\o. ya 
günü saat 15,5 ta .. T 1 <">Qç- yüz aşk peygamberi ~eş yüz 

: Açık münakasa: 14. Birincikinun. 932 murıcaat. cS. a-hl.ı::ık ev N11dire, bet yüz lslimıyet ve 
· Hükumet, beş yüz Silinmiş çeh-ıünü saat 15,S ta Aksarayda Muratpa•a mahal· p 

b 1 D · L v reler 11-12-932 tarihli azar gü· Is tan u enız evazım deposu ihtiyacı için yukarda cins ve leıi Tamburi Cemil sokağında d 'f 3 30 d 4 d k 
1 k b 33 d d d 1 f nüne müsa ı , an e a-miktarJarı yazı~ erza ın izalarandaki gu··n ve saatlerde mu··naka· numara a ört o a ı evka· 
- IAd • b · · dar Ankara caddesinde Reşit saları yapılacag. ından şartnamelerini görmek istiyenler her güıı a e nezaretı aız tramvay ııtas· 

w t l lanla d .. yonuna iki dakikad1r. Görmek Efendi hanında ikinci katta 6 ve vermege a ıp o rın a munakaaa gün ti . d k 

1890 ,, Reçel 

7000 ,, Makarna 

878 Şehriye il 

~-----..,...., 
VAK 1 T 

Gundclik, Si\asl Ga1.ete JU 
1 t.ınlıul . \ nkara Caddesi, \'.\Kl'f ")ıır 

Telefon Numaralar• 
) &lı l~lcri telefonu : 24379 
idare telefonu : 24J70 

Tclgrar adresi: lstaııbul - v .ı\1'1 
l'oHa kutusu o. 46 

Abone bedelleri : 

Tiirkirc 

~en elik 1400 Kr. 
6 aylık ?SU 
!3 11\lık 400 .. 
1 3\ !ık 150 

,. 

illin ücretleri : 
l{uıU' 

llc~nıi ilanların l•ir ~atırı 10 
5 .. 

Tic:ıı l ilanların bir s.ıtırı !~· . 
l lcarl illoların hır antJml " -vakkat teminat mektuplarile birlikte Kaıımpave dua0erı~ eL mu· istiyenler her gün saat 10 dan No. da ikinci açı arttırma ıure· 

. _ şa a enız eva· 15 kadar içindekilere müracaat. tiyle satılacağından istiyenlerin 
zım ıatınalma komııyonuna muracaatları. (6154) (5711) müracaatları ilan olunur. (5766) ~UçUk ilinlar =_ dcfa5• ıı~ 

\~::::;aıllll!I ..... .._,. ...................................... . . ........ ~ llir defası Jo ıı..:ı dcfa~ı 50
1
u00ç ı;uru~tıır· 
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il\\e::::::·-·i::::•:imun üncü sayıları bir arada olarak güzel yazılar, faydalı bilgiler ve zarif res•mlerle !fü l umunıl Neşriyat Müdürü: t·ı 
Adi ~ ~ .. ::•Eiiıili:.••ı çıkma.tar. Yurdumuzun bu dNıerli mecmuasını okuyunuz. ::: ........... ··:::.::mm::::::mm
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