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Odacı maçta Tiril· Yaaaa talEımlan berabere kaldılar 
Hatayı 
Görmeliyiz 
Tıp faküJtesinin vazıyeti bir 

kaç rilndenberi gene yevmi ga
zetelerde mevzuu bahsoluyor. 
Bunun sebebi bütçe zarureti do
layııiyle fakOlte hastanesinin ted
ı iaat ihtiyacına kifi gelmiyecek 
bir hale gelmit olmasıdır. Diğer 
taraftan darUlfilnunun umumi su· 
tette islabı ve tensikiyle ittigal 
edilmesinin de bu hususta ayrı 
bir tesiri vardır. 

• 
Her şeyden evvel itiraf etme- ı 

lidir ki hakikati halde Haydar ' 
P.tadaki fakülte meselesi yeni 
değildir. Bilikiı pek eskidir. 
liatta daha ı 324 ) senesinden 
baılamışbr. Zira Tıp fakiiltesi o 
•akit Haydarpaşada tesis edilir
ken yapılan projede (1000) 
Yataklı bir hastaneye lüzum 
gösterilmiıti. Fakültede has
talar üzerinde ameli tedrisat ya
pıla bilmek için zaruri g6r0Jen 
bu hastane tedricen tevsi ve ik
Dıal edilecekti. 

Fak at aradan yirmi bu kadar 
lene geçtiği halde bu maksadın 
tahakkuku mfimkUo olmamıştır. 

Bir iki sene evvel hastane aza
mi olarak 470 yatağa çıkarıla· 
bilmiştir. Fa-kat bilibare tekrar 
bOtçe zaruretinden dolayı hasta· 

de yatak adedi ekailtilmit, ni
hayet bugün 300 yatağa inmiıtir. 

Mamafi blitçe zarureti olma· 
leydı da hOkt\met fakülte hasta
beıine bin değil, iki bin yatak 
koyacak kadar fazla tahsisat 
"''"rtnlf bulunsaydı maksat basıl 
olabilecekmiydi? Gene bayır. 
Çünkü o vakit belki hastaneye 
Yeniden beş, altı tane pavyon ila
ve olunabilecekti. Eu pavyonlara 

birçok yataklar konabilecekti , 
Fakat konacak bu yataklar her 
halde boş kalacaktı. Hastaneye 
lronacak hasta bulunamıyacakh. 
ç_6nkn Kadıköy semtinden böyle 
bın yataklı bir hastaneyi müte
hıadiyen dolduracak basta gel
llıeıine maddeten imkan yoktur. 

O halde madem ki Haydar
Paıadaki Tıp Fakültesinin haki
katen kendi başına bir fakillte 
olabilmesi için bin yataklı bir 
~aıta?eye ihtiyacı vardır. Ma-
eınkı bu kadar yataklı bir has

tane yapmak imkanı maddeten 
Yoktur. Bu taktirde Tıp fakülte
•İnio Haydarpaıada müstakil bir 
llılieqese şeklinde tesis edilmiş 
0111Ja11nı büyük bir hata olarak 
kabul etmek lizım gelir. Bu ha
tayı olduğu gibi görmedikçe fe
~~lığı tashih etmek de kabil de
lildir. 

F •kat bu bata olduğu gibi 
:6rGlmeyipte şimdiki vazıyet 

e•am ederse ne olacak? 
f Olacak tey bu giln g6r0len 
enalık yarın bir az daha arta

calctar. Vakıa son bütçe tasar· 

~=·~ dolayısiyle fakillte has-

ı eaınde yatak adedi 300 e 
DQı'ri: 

ı., ... r. Fakat yatak adedi bu 

Mehmet Asım 
Alttarafı 2 incisa)ılada 1 ------

Iran hududunda 

Arazi mübadele 
ediyoruz 

Küçük Ağrıda bize daimi 
bir geçit veriliyor 

Hariciye vekilimizle birlikte 
Ankaradan gelen Iran sefiri S.-

lran sefiri Sadık Han Hz. 
dık Han Hz. dün Vakıt muhar
ririne çok mühim sözler siSyledi. 
Bunlara nazaran hudut ibtillfa 
arazi milbadelesi suretile halle
dilecektir. Bize Ağrıda daimi 
bir geçıt verilecek buna mukabil 
Irana Kutur ve Bojurka terke· 
dilecektir. Iran hükumeti buc\utta 
son iki çeteyi de tenkil etmiştir. 
Sadık Hanın sözlerini 4 üncü 
sayfamn~da bulacal<sınız 

Gümüş para 
Basmalıyız 
Jtalyan bankası müdürü 

bu işi faydalı buluyor 
Gümüş pau mevzuu etrafmda· 

ki anketimize devam ediyoruz. 
Dün görüştüğümüz zat, ltal

yan bankası direktörü M. Pom
mi'ydi. M Pommi, şu kısa ce
vabı verdi: 

- Kağıt parayla berab~r. hft
kiimetin gümüş para da basması 
ve tedavüle çıkarmasında ben 
bir mahzur görmüyorum. Bilakis, 
gümüş mesk(i\tit bizzat bir kıy
met sahibi oldukları cihetle her• 
kes tarafından rağbet görecektir. 
Bu da bır faydadır. 

Meskükat ne kadar çoğalırsa 
1 Alttornfı 2 inci sayfada 

Son haberlere göre ı 

Hlndlatanda vazl~et 1 

Tıp FakiJ:ltesi ve şehir hastanele1i 

ikinci maç Belediye üsküdarda ayrı 
ikişer sayıyla be- b• h t J 

rabere kaldık ır as ane yapmama 1 
Maç çok heyecanlı 

oldu 
Adna. 6 (Hususi) - Bugünkü maç 

çok heyecanlı oldu. Birind kısım sıfır 
sıfıra bitti. ikin-
ci kısımda Türk
ler Zeki vuıta· 
sıyla ılk sayıla 

nnı yapblar. 
Bundan ıonra 
Yunanlılar An
gras ve Vasil· 
yos tarafından 

iki sayı yaptılar. 
Bu lrabk Yn· 
nanlılar aleyhi
ne bir penala 
cezası verildi. 
Türle takımı 
bundan istifade 
ederek ikinci 

Dünkd maçta lılr sayı 
yapan ZtKt B. 

sayısını yaptı ve maç ikişer sayıyla 

berabere bitli 
Birinci kısmın sonuna doğru Yunan 

takımının bir oyuncu değiştirmek 

istemesi ihtilAfı mucip olmus. Türk 
tıkımı bunu kabul etmemişti. Oyu
nun devamı şüpheye girmişti. Fakat 
bir kaç dakika içinde ıhtil3f hallcdi· 
lerck maça devam edilmiştir 

VAKiT - Bu maç hakkında Ana
dolu Ajansının verdiği haberi Ye bi

rinci maç hakkında Yunan gazeteleri
. nin çok dikkate değer ıenkiılcrini 

5 inci sa~famızda bulacaksanız. 

Mektum Mallar 
Ortaya Çıkıyor 
Muhtelit mübadele komisyo

nunda buluoaO [ürk heyeti son 
zamanlarda mektum emlaki met
rukenin zahire ihracı meselesine 
fa:ı.la ehemmiyet vermiye baıla
mııtır. Bunun için hususi bir he
yet çalışmaktadır. Bu sayede bir, 
bir buçuk ay içinde kıymeti bir 
milyon liradan fazla emvali met
ruke meydana çıkmıştır. 

Aki•ler: 

Yardımcılar 
Dikkat ettiniz nıi? lstanbulda, Be .. 

lediyenin bir rok mühim vazifelerini 
tabiat, ba:ı işlerini de felaket görüyor. 

Caddelerimizi •ık aık süpüren rüz
gardır. Armıra ıulıyan da yağmur! 

Nice karanlı!c •ıt>llarımız vardır ki, 
mehtapsız gece! .. •JeçUmez ! 

Harap ~vleri, .,. binaları. köh. 
ne bacalan. tehli i duvarlan fırtı .. 
na yıkar .. Güneş görmez,, dar sokak. 
lan yangın genişletir! 

Yazık ki, belediyemiz, henüz iyi su, 
temiz süt, ucuz et, pişkin ekmek, ço • 
cuk balıçesi, sanatorgom, tiyatro, ope
ret gibi şehrin diğer ihtiyaçlannı da 
temin edecek, tabiat veya f eldketten, 
fahri yardımcılar bulamadı! 

Kendi kendime düşünüyorum: Rüz .. 
gar, yağmur, ay, fırtına, yangın... Ki-: 
mi süpürgesi, kiml kovmı, kimi ışığı, 
kimi kazmaaıyla belediyenin imdadına 
koşan bu yardımcılar da olmasaydı, 
acaba lstanbul ne hale gelirdi? 

Yusuf ZIJa 

Vail ve belediye reisi Muhittin B., bu bir 
btttçe ve hftk1lmet kararıyla olabilir dly;or 

Tıp fakültesiyle lıtanbul şehir hastal" e1erinin tefl'iki mesai 
edip edemiyeceğini bir kaç ,2i1ndenberi mevzuu bahsediyoruz. 
Bu huıusta tıp 

fakllltesi müder
rislerinden bir 
zat bir mubar· 
riıimize demiş· 

tir ki: 
- Tıp fakOI · 

lesiyle tehir baa· 
taneleri arasında 
bir teıriki me
sai tesisi çok 
faydah olur. Fa
kat bunun için 
F aklltenin hiç 
olmazsa klinik 
11nıflanmn Istan
bula nakledil-
melli ve hasta· 
nelerde Avrupa Hardarpaf8da fakDlte h•abln .... ln kapı• 
ıeririyatlarında olduğu gibi ted- bu hastanelerden istifade edil-
risat yapılabilecek şekilde tadi- mesi ve belediyenin açacağı Zey-
lit icrası lazımdır. Yoksa, bir (Lütfen ıayfagı çeviriniz) 

kısmı Haydarpaşada, bir kısmı Romen başvekilini 
Istanbulda tedrisat yapmak ta· öldürmek istediler 
lebeyi yormaktan bafka bir ıe· 
ye yaramaz. 

Hareket ve yeni vakaları ıık 
g&rmek cihetinden tehir hasta-

nelerinde girip çıkma ve had 
vak'alar daha çoktur. Bu, Hay
darpaıa askeri hastanesi ve em

razı intaniye hastanesinden isti
fade edilmek suretiyle de temin 
edilebilir. 

Eğer fakillte Haydarpaşa ci
hetinde birakılacaksa muhakkak 

Bük.reft 6 (A.A) - M. lorp dtin 
otomobille Campfnadan Piloeste'ye gidi· 
yordu. Bir demlryolu parajında otomo
bilin üzerine atılarak başvekili bıçak)• 
öldürmek teşebbüsünde bulunmuşlardır. 

Başvekil, imdadına koşan şoförün so
ğuk kanlılığı sayesinde muhacimler defe
dilmişler ve araba sür'atle Campina isti• 
kametine doğru yol almıştır. Bir az son·. 
ra iki mütecaviz tevkif edilmiştir. 

Bunlar iki sarhoş olup başvekile kaqa 
hiç bir husumetleri olmadığını v~ sar
hoşluk tesiriyle hareket etmiş oldotıanm 
söylemişlerdir. 

30 senelik siya i esrarı 
if şa e or z! 

333 senesi Martının Sinr.i ~ i ":i 

haberi vermişti: 
" [ .•• J şehrinin [ ... ) taraflarınd;ı 

elinde bir fotoğraf makinesi olduğu 

halde dolaşan ve her yerde kendisini 
Alman ordusu }Avazım zabitlerinden 
(Fon Direht) namı altında tanıtan ve 
menzil kamandanına [Başkumandanlık 
inşaat ve levazım dairesi müdiri umu
misi (Vaycman) paşanın imzaladığı bir 
vesikayı ibraz eden adamın, bir sahte· 
kAr olduğu tebeyyün etmiştir. Derhal 
tevkifi IAzımdır . ., 

Acaba bu vesikada adı ge• 
çen esrarengiz ••hı' kimdi? 

w 

333 senesi Kinunuevvelinin 
19 · 20 tarihini taşiyan uzun 
bir şifre halledildiği zaman 
içinde şu satırlara tesadOf edil-

polis kısmı siyasi miidiriyeti 111 

t 'l'.. 

mişti: [Yedlnd tol ordu kumandanı Ahmet Tevıık 
". . . necicei kelAm bu adamdan ha- paşanın 339 da çekilen resmi) 

yır memul edilemez. Hazreti Alinin buyurduklan veçhile inadında musır 
olacak adama verilecek cevap kılınçtır. Veli nimeti olan lngilizlerin meramı 

neyse onun da odur. Sadrazam Tallt 

Pek yakında neşre başlıyoruz ! 
- Tafslllt w-rınkl "VAKiT,, ta -

Bugün "Akbaba,, yı gazetemizin e ruz 
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Hatayı lo't~ili I -
Görmeliyiz Harıcı 1 ] 

[ Başmak aıemlzden rnabaııt 1 '-:~-:::-=m:ıo:~~::mıım::ı:m--=--=ıı~~..ıı:z:mııs::m-••ııa:ı:ıı=ı:::ı:::ııımm::ı:;;;~--ım::ıı---~• ·----=--• 
miktar üzerinde de kalmıyacak- Balkanlılar 
tır. Çünki hastaneye verilen tah- Arasında 
ıisat aynı zamanda levazımı ted· Temas 
risiye ve saire gibi bazı işlere de 
karşılık gösterılmi~ olduğundan 
bu nevi ihtiyaçları temin etmek 
için yann şimdiki 300 yataktan 
bir kısmını daha kaldırmak icap 
edecektir. Ondan ıonra Tıp fa. 
kültesinin vazıyeti ne olacağı 

koyatca tlktir edileb1lir. 

Sofya, Ci (A.A) - Balkan rnillt gu 
ruplan arasında hususi temaslar te · 
sis olunarak Ballmn milletlerinin mu· 
l•arenetine mani olan enge11erin iı:ı • 
lesine çalışrlmaıııı hu~usunda Istanbul 
Balkan konferansının kararına tevfi
kan Mehmet Fuat, Aslan ve lsl\ender 
beylerden mürekkep bir Arnanıt gu. 

rubu buraya gelmiştir. 

" aç ay 
~------~-·~----~---

.men m ··ııim taai at yaptı E •• cu 
Ankara. 6 (Vakıt) - i:H" tÇe encün·eni kaçakçı ık a y ıhasınd:ı 

esa~:ı fac'iiat rnpmışlır. Yapılan tad lata göre, · memnu eşya 
sahıb ı p ara ccı sını gümrük idares"ne riz2s le verirse hakkında 
takibat ya ı mıyacal< hr. Ancak cezaya mahc< iım olan eşya sahibi 
mahkemede hal kını knybede~ektir. Liiyıhada sigorta yapı: nlara 
dair o an hükliler mubnfoza edi mekle beı aber kaça çıh~ ı s gorla 
edenler n Türkiye c-abiJincleki ~ube ve>·a acenteleri bu cezaları 
vermeleri ve bu g'bi şirketlerın Tf rkiye dahi mde iş apmaktan 
menedilmeleri esası vazo unmuştur. 

Gümüş para 
Basma ıyız 

Ust tarafı ı inci sayfada ı 
muamelat o kadar ko'aylaştmlmtl 
o ur. 

Memlekette, gümüş para bas
mak için kiifi milctarda gümüş 
var mıdır? Sualine gelince; bu, 
bası "ca paranın miktarıyla mü
tenasipt r. Bir miktar para bas
ma ı çin c.!ah"lde g··mrş bulmak 
mümkün olabilecektir. Fa1 at 
faz ası için, ha riçten külçe hil in· 
c'e giimüş srctirmek zarureti var
dır. ,, 

Vr <ıt - M. Pommi'nin bu 
bcyanah hımnmiy'e bizim noktai 
naznrrmızın isabet ni te~ it et· 
melde o1c1u" unu buraya kaydet· 
mek ist,..riz. 

Eğer tıp fakültesi vaktiyle 
Haydarpaşada husust bir hastane 
ile beraber tesis edilecek yerde 
şehirde ve şehir hastaneleriyle 
teıriki mesai edecek tarzda te
ıis edilmiş olsaydı hem şehir 

hastaneleri için hayırlı, hem de 
hükümet bütçesi için daha az 
masraflı bir müessese olurdu. 

Bulgar hükumeti tarafından da ,\J 

Sakizof, Pr. Toşcf, Pr. Georgof ve 1\1. 
Mişef tayin olunmu,ıard r. lki gurup 
rnül:~kat ruznamesinde münderiç me • 
seleleri teH ... ik edeceklerdir. Bulgar 
hükQmeti Balkan fcdcrasyo:rn grubu 
tarafından mi::nfirler şerefine bir z·. 
yaf et verilmlıı;tlr. 

Adananın 
Kurtuluş 

l\.emutin usulü mu a eme!eri 1 anuniyle kendilerine bazı im

tıyaılar verumiş o'an memur.ar kaça çrh · cürınü işledi'.leri tak
tirde nncrıe baremin dörduncü derece "ne darH o•:ın memurların 
bu imtiyaz ardan stıfade etmeleri ve bundan hariç olan memur· 
Jarın l aç k çılık kanunundald ahkam dairesinde takip ve rnub~
keme edi cceklerdır. 

~ vrupada ho.rfj)fen sonra gllmUı; 
para ba an . emlelteUer 

Fakülte de binlerce yatakJı şe· 
bir haatanelerinden bol bol isti
fade ederdi. 

Fakat bp fakültesi evvelce 
ıehir içersinde tesis edilmeliydi 
demekle bugün Haydarpaşayı 
birakarak fakülteyi heyetiyle Is· 
tanbula getirmek lazımdır iddi
asını ortaya sürmek istemiyoruz. 
Bunun yeniden birçok mdSraf 
kapısı olduğunu biliyoruz. Yalnız 
bp fakültesini gene Haydarpa· 
ıach! birakmakla beraber şehir 
hastaneleriyle fakUlte arasında bir 
teşriki mesai çaresi bulunmasını 
istiycnlere bak veriyoruz. 

Mehmet Asım 

nep KlmiJ hastanesının tahsısa· 
bnın muhakkak fakülteye veril· 
mesi. masrafın belediye tarafın· 
dan yapılarak idare i9lerinin be· 
ledir.cciler tarafından görülmesi 
f akillte ve binnisbe talebe için 
çok faydalı olur. Bu suretle da
rülfünun bütçesinden hasta bes· 
lenilmiş olmaz. O para Jabora· 
tvarlara, tedriı levazımına, ens
titülere neşriyata sarfolunur . 
Böyle bol yataklı bir hastane 
varken Zeynep Kamil hastanesi 
diyt bir hastane vücuda ietiril· 
mest kilUiyeo hatalıdır. Çünkü 
oraya ayrılacak parayla da mü· 
kemm61 bir hastane vücuda ge· 
tirilemez, talebe de ta Zeynep 
Kittıil hastanesine giderek isti
fade edemez. 

Avrupada şehir hastaneleriyle 
klinikler beraberdir. Müderris, 
darülfünunun hocası ve hastane· 
Din de mfitabassısıdır. 

Şehir hastanelerimizde ilmi 
mdtaisiyle temayüz etmit müta· 
haasııların Avrupada olduğu gi· 
bi Agregasyon müsabakası ge
çirerek ilmi ünvan almalan ve 
ıenislerioe gidecek staj talebe
lerine ıeriri mahlmat vermeleri 
çok faydalı o.ur, bizde de fa· 
külte ve hastane doktorlarının 
teşriki mesaisi hususunda atılan 
adımlann ilerlemesi çok temen
niye şayandır. " 

Hatırladığımıza göre darlllfü· 
nun evvelce belediyeye mfiracaat 
etmiş ve Tıp fakültesi hastane· 
sinin belediye tarafından idare 
olunma11nı istemişti. Fakat, be· 
lediye reisi Muhittin Bey, bfitçe· 
nin müsaade etmediğinden bahs· 
ederek bu teklifi kabul etme· 
mi1ti. Alakadar zevat, Haydar 
paşada, biltün o bavaJinin ihti
yacınr tekabül eden bilyük bir 
hastane varken, belediyenin "Zey· 
nep Kamil,, hastanesi diye on 
beş yirmi yataklı bir hastane 

vücuda gelirmeıini lüzumsuz bul
maktadırlar. Bu zevatın söy· 
diklerine göre; belediye fakülte 
hastaneaini devr almış olsaydı, 

ayramı I Kaçal çılık nıünasebetile Türk ceza kanunuda yazıh sair bir 
cüıüm ış iyenler hakkında içhmai kanun tatbik olunmaksıun her 
cürmün cezası ayn ayrı zik r olunacaktır. Doğı udnn doğruya ka
çakçılık yapmaktan veya vazifesinde sui istimalden rüşvet almak 
suretiy e kaça':çılığa sebebiyet vermekten, cürüm tftsniinden 
mahküm olan memuılar amme hizmetlerinden mU~bbet mem· 
nuiyet cezasıyla tecz ye olunacaklardır. 

Bu kanunda yazılı para cezalariyJe müsadere olunan eşyanın 
kıymetler nden yüzde 30 haber verenlere, yüzde otuz bunu tu
tanlara. yi:zde onbeşı peşin ikramiye faslın mütehavvil "tahsisat 
karşılığı olmak üzre hazineye irat kaydo:unur. Yüzde on müsa· 
demelerde ölenlerin, sakat kalanların sigortasına tahsis olunur. 
Yüzde onbeş muhafaza işlerinde fevka Ade yararlık gösteren 
memurlara veriıır. Muhbir yoksa ait olan hissenin ilçte ikisi tu
tanlara ve üçte biri de ikramiye fas:ına veriJır. 

Umumi harptt>n sor.ra her 
memleketin miibac'ele v sılası 
olarak e\'rakı nakdıyeye müracaat 
ettiği ma lumdur. Harpten conra 
Avrupac!a iki devlet gümüs para 
baso,ışlır. Bunlardan biri Alman
ya , digeri ltalyacır. Fakat gü
miiş'e basılan paralar yalnız 

mahc ut kıymette o'np muadilin
de kağıt para bu.unmıyan kıy· 
metlere mahsustur. Mese.a Al· 
rnanyada gümüş o arak l, 2, 3, 
ve 5 Mark, ltaıyada da 5, 15, 
20 Liret kıymetinde paraJar ba· 
sılır.ıştır. Fakat 20 Liret bugün 
Türk parasıyla 21 O kuruş kı)'me
tinded"r 

Adana, 5 (A.A) - Kurtuluş bny • 
ramı bugün her senekinden fazla fcv-ı 
kal!de heyecanlı bir surette tes'it e • 
dilmiştir. Tarlht Türkiyenin en bii. 
yük bayrağı izciler, sporcular, milli 
mUfrezeler ve halk tarafından beledi 
yeden ·~hnarak önde askeri bando o!· 
doğu halde halkın b3Şlan füıtünde 

şehrin büyük caddelerinde gezdirilc• 
rek merasim mahalline getirilmiş ''e 
vali, fırka kumandanı, mcb'uslar, iz -
ciler, mektepliler ve halk muvacehe. 
sinde merasimle her zamanki yeri~ıe 
çekilm~tir. l\IUteakiben 40 bin kişinin 
iştirak ettiği muazzam bir geçit resmi 
yapılmıştır. Belediye önünden ge~en 
mekteblilerle halka ld\.ğıt içinde üzilm 
incir, ceviz içi dağıtılmıştır. Saat J;j 

te belediyede toplanan cemiyet ve 
halk mUmessilleri, fırka kumandanlı· 
ğına giderek teşekkUratta bulunmuş· 
)ardır. Belediyede saat on beoıı bu • 
çuktan 17 ye kndar devam eden bUyük 
bir resmi kabul yapılmıştır. 

Askeri ıhtisas mahkemelerine tayin edilecek memurların rütbe 
ve maaş dereceleri ne o .ursa o!sun ihtisas hakimlerine aylık 
~larak 300, müddeiumumilerine 250, müstantiklere 150, başka
tıplere 130 ve katin ere de 100 lira vnil r. Hariciye vekilimiz 

Mersinin kurtuluş bayramı 
Merein. 5 (A.A) - l\terstn kurlu. 

luış bayramı büyilk tezahüratla tes'it 
edildi. Merasime üç binden fazla köy. 
lü o zamanki kıy af etle müfrezeler ha· 
linde iştirak ettiler. 

ÜskOdıtrda yeni bir hastane eç
mıya lüzum kalmazdı. Bu su .. 
retle c1oktorlardan tasarruf edi
lirdi. Tasarruf ediJerek müstah
dem Ocretiyle de, fakü te hasta
nu·nin hastalan beslenmiş 

olurdu. 
Muhittin B. ne diyor 

Dün Belediye reisi Muhittin 
beyi görerek, bu mütalaalar 
karşısında ne düşOndUğfinü öğ
renmek istedik. Muhittin bey 
bize diyor ki : 

Fakülte hastanesinin belediyeye 
devredilmesi bir bütçe ve hü· 
k6metin kararı meselesidir. Be· 
lediyenin ve hül\Qmetin bu hu· 
susta müşterek muvaffakat ve 
kararlan la:ıımdır. 

Eu yolda biı teşriki mesainin 
faydalı olduğu bekkında bir mü· 
talaa detmeyan edilebilir. Fakat, 
mütalaa başka tatbtkat gene 
başkadır. 

Belediyenin, Zeynep Kamil 
hastanesini tesis edeceği yerde 
fakülte hastanesini devralması 
işine gelince; umuma ait mese
leler mercilerinin verecekleri 
kararlara göre hal ve ifa edile
bilir. Bu işlerin merciihalli de 
umumi meclistir. ,, 

Araşit yağı yerine zeytin, gün . "' . 
çıçegı vesuam, yağ\,~ t- ~ H 

Se rrı bey (Koca·li) nın şifahi sual' takriri : 
Ankara, 6 (Vakıt - Sırrı bey (Kocaeli) şifahi bir sual takri

riyle fabrikaların teşviki sanayi kanunundan istifade ederek ara· 
şıt yağı ve Hindistan cevizi ithal ettiklerini mevzu~ basetmiş ve 
fabrikaların bu ihtiyaçlarım, aynı evsafı haiz ve mahreçsizlikten 
fiatJarı hergün tene,ziil eden zeytin, gün ~içeği vs susam yağlari· 
mızla teıninetmelerinin kabil olduğunu söyleyerek buhususta ikti
sat ve z raat vekillerinin ne dü~ündüklcri,ıi sormu tur. 

Meclis bug·ün dağılıyor 
Ankara, 6 ı Vakıtl - Moskovayla Kars muahedelerine tevfi

kan hakkı hiyarlarım istimalle Rusyaya hicret eden Malnganhlar
dan alınan gayrı m~nkullerin tescili liyihalan yarın ( Bugün) 
Mecliste müzakere edilecektir. Meclis yarın ( Bugün ' geç vakte 
kadar çalıcar~k tatil ''::ıt'>'l":t' tı,. 

Ecnebi teb'asının yapacakları 
sanatlar layihası 

Ankara, 6 (Yakıt) - lktısat encümeni, ecnebi teb'asımn ya
pamayacakları san'atlar layıhEısının tetkikini ikmal etmiştir.Encümen, 
layihadaki altı ay kaydını, üç ay zarfında memleketi terketmeleri 
şeklinde değiştirdi. MUtahassıs olarak getirilecek ecnebiler 
memnuiyctten istisna edilmişlerdir. Layiha Adliye encümenine 
verilmiştir. 

Muntazam 1 

Borçlar MildtlrlUğü 
Ankara, 5 ( Vakıt) - Maliye 

vekaleti muntazam borçlar mü· 
dürlüğü lağvedılecektir. Muame
Hitı muhasebei maliye ve tahak
kuk devair muhasebe müdürlük· 
leri yapacaktır. 

Huğ lada 
Tütün sutışı 

- Tıp talebesi belediye has
tanelerinde ders göremezler mi? . 

Valiler ve 
Kaymakamlar 
Arasında 

Muğla, 6 (A.A) - Vilayet dahi • 
linde ve bir kaç mrntakada tütün sa
tışı betaatle devam ediyor. Piyasanın 
a~ıldığı zamandanberi bu ana kadar 
l,O,t4,000 kllo satılmı~tır. lstihsnlat 
mikta.riyle mukayese edilirse vilayet 
dahilinde daha satılmamış 2,7~:>.000 
okka tütün vardır. Tütiln ziirramın 
lş bankasına olan borçlarının v:ıde~i 
gelmiş ve lş bankası zürraa bor~Jarı
nın tediyr~i için 10 gün mühlet ver • 
miştir. Tütünlerini satamıyan zürra 
borçlarının tecili i~in makamntı tlliye· 
ye ve lş banka~ı umum müdürliiğüne 
mürac."l"tfa h.,J •nmt'"''"rd·r 

- Mekteplerini bitirdikten 
ıonra bir çok genç hastanele· 
rimizde Asistan oıarak çalışıyor. 
Fakar, her hastanenin heyeti 
vekileden geçmiş bir vazıyeti, 

kadı osu vardır. Hastanelerin ne 
suretle idare ve kimlerın istıh· 
dam edileceği o kanunda taay· 
yün etmiştir. Biz o kanunların 
tatbikatıyla mükellefiz. ., 

Ankara, 6 ( Vakıt ) - Valiler 
ve kaymakamlar arasında yapıla
cak değişıkJikler kararnamesi 
hazırlanmış ve iJi tastika arze
dilmiştir. 

ııııı1111111ıııııırıııı111111ıııııııııı1ıı111111ııııııııı111ıııı11t1llllllllll111111ıııııı 
Hindistan ve Mançurl mese· 

lelerine alt telgraf haberlerl 
beşinci sayfamızdadır. 
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GUmrUkler vekıh tetklkatla 
meşauı 

Ankara, 6 (Vakıt) - Gümrük 
ve inlıisarlar vekili Ali Riza bey 
bu gün de geç vakte kadar 
vekilet tcş' ilatı etrafıoaa me~
gul ol<:lu. 

ngillz, Fransız ve Rus 
sefirleriyle gör .. ştü 

E\·\·elki _gün ~ehrimize gelenn:ıric1" 
1 • 

vekili Tevfik Rüşıü bey ~ereline dün 

akşam Amerika sefiri ~lr Gru tarafından 
hr ;ı:iyafet vcrilmişfr 

Ziyafette şehrimizde bulunan sefirler· 

den bazıları, h:ıriciye vekilimize Tahran 
seyahatinde refakat ederek ol:ın ha lcıve 
umumt müdürıerind;n P;ısı:i ·- llSK~rt 
mü~avlı: _miulıw ~cın:ru Alı beyler ve 
muhtelit mübadele komıs) onunda bat 
murııhhasımız Şevki bey bulunmuşlardır. 

Te\'fık Rüştü bey dün saat on ikide 

Tokatlıyıın otelinde Ingiliz sefiri Sör 
Corç Klark'ın, saat on dört buçukta da 

frıınsu: sefiri Kont dö Şambrön ·un zh a

ıcılerini kabul etmi~. saat on beş bu· 
çukta Rus 5cfıri Suriı; Yoldaşı ziyaret 
etmi~tir 

Hariciye ,·ekilimiz Suriç Yoldaşla bir 

saatten fazla görüştükten sonra tekrar 

Tokatlıynna dönrrüş \'e saat on sc izde 
Yunan sefiri ~1. Pclihronyadis'i, on do-

kuzda Bulgar sefiri M. Pı.ıvlof'u kabul 
etmiştir. 

Te\'fik Rüştü bey bugün de Dani· 

marka. lsviçrc ve Yugoslav·ya sefirlerin! 
kabul edeceı.tir. 

Hariciye vekilimiz B:ıtum yoluyla 

Tahrana giderken bir sıün TH iste kal• 
malarıdl muhte,,.,e"• 

Irak başvek&li ismet paşa 
şerefine bir ziyafet verdi 

Ankara, 6 ( Vakıt ) - lrale 
Başvekili Nuri paşa, Başvekilimiz 
ismet paşa şerefine Ankarapa• 
lasta bir ziyafet verdi. Ziyafette 
vekiller, meb'us ar ve hariciye 
erkanı da bulundular 

Beynelmilel talebe birliGI 

Paris, 6 (A.A.) - Beynelmilel tale

be birliğinin icra komitesi, dün Lehli 
talebeden 1\1. Pzaryski'nin riyaseti ııl• 
tında toplanmıştır. 

İngiltere, İspanya, lt:ılya., lsvi~rt 
ve Felemenkle Danimarka, İsveç, Bul· 
garistan, Türkiye ve Yunanistanl" 

·Romanya, Çekoslornkya, YugoslnTP' 
ve Fenlnrıdiya murahhastnn bu içti
mada hazır bulunmuşJ:ırdır. 



!,dliyede: 

Varna - Hrisis 
ihtilafı 

iki vapur kumpanyası arasında 
aulhen hallediliyor 

Bir müddet evvel, Marmarada 
bir rece bir Bulgar vapuruyla 
bir Yllllan vapuru çarpışmışlar 
bu müsademe neticesinde Varna 

isnıindeki Bulgar vapuru batmış. 
lirisis ismindeki Vunan vapu-

tunqo çarpışmıya ve batmıya 
•ebep olduğu noktasından, 
8ulgar vapurunun kumpanyası, 
Yunan vapurunun kopanyası ale
lıine tazminat davası açmışh. 

Bu tazminat davasmm rüyetine 
dlhı Istanbul birinci ticaret mah· 

ktınesinde devam edilmiştir. 
l>Onkii celsede ehli vukuf, ka
tıda mes'uliyetin hangi tarafa 

ait bulundğuna dair izahat ve
?tcektir. Fakat, iki tarafın ihti
lafın sulhan halJi için aralarmda 

llıiizakereye giriştikleri anlaşıl
llııf, muhakemenin devamı, sulh 
llılizalceresfnin neticesine birakıl
lllııtır. 

Bir hakimle iki 
avukat 

Bazı tereke tQsfiyeslne ait 
ı,ıerden dolayı muhakeme 

edlllyorler 

. lstanbul ağırceza mabkeme
'•nde, bir hakimle iki avukat, 
'lazifelerine temas eden bazı ci· 
hetıerden mahkeme edilmekte· 
dirter. 

Müteveffa Agoş ağa varislerine 
'İt yüz bin liralık tereke dava
•ında sulh hakimlerinden Kamil 
~akım bey tarafınden Avukat 
Ahınet Arif beye 90001ira üc

;tt. takdir olunduğu, bu ücretin 
•hış bulunduğu, tasfiye işini mu

l't.lcabede ibmal gösterildiği ve 

ttliiteveffa Preveze mebusu mir
l\ \> Hamdi beyin tereksine ait 
otuz bin liralık davada da, Avu-

kat Ahmet Aiif ve Şefik beyl
~l'e 1700 ve 1800 lira gibi fahiş 
b Cret takdir o~unduğu mevzuu 

as olmaktadır. 

A.. ~u hususata ait evrak, iz mit 
ııır ceza mahkemesinin verdiği 

llıubakeme kararıyla lstanbul Ağır 
Ceta hlahkemesine intikal etmiştir. 
d' Mahkemede, alakadarlar, tak-
) ır olunan ücretlerin, bu v;uife-

~rin ehemmiyeti itibariyle fazla 
0 ltıadığın.ı söylemişler, her i~ti 
tereke işinde de en ufak bir yol
''1ıluk ve ihmal mevcut olma-

~ığını, evrakın cdp ı.:c tetkikiyle 
Unun tamarJ?iyle anlaşılacağım 

Heri sürmüılerdir. 
Muhakeme, evrakın celbi için 

b:ıubakemeyi on iki kanunusani 
l('"bahına birakmıştır. 

.... , All çetesinin kararı bugUn 

lstanbul ağırceza mahkemesi, 

Ciebze ve civannda muhtelif ci
n,l'etlerden maznun Kara Ali 

Çetesi hakkmdaki kararım bu 
'"bah biJdirecektir. 

"•naında kast olmadıljı 
F . anlaşlldı 
erıköyünde bir kulübeden 

Yanmn k v M f . . 
d 

o• çı tıgmı, usta a ısmın-
e b· 

lb ır Arnavudun yandığmı yaz· 
. •ıtık. Adliye tahkikatı netice
•ınde 
)a b' Yangının yorgana sıçra-
k 

11 
" kıvılcımdan çıktığı yaşh 

ır adanı ' 
:ııun f k olan Mustafanın bu· 
~ ına varmadığı, uyurken 
•ed' aeticcaine varılmış, ce- ' 

ıp gC5 ··ı 
d'l . . ınu nıeıine müsaadP-

1 lllıstu·. 

l __ o_ı_a_ı_· _n ____ B_•.~b_e_r_ı_ er_i __ 
Şeker 
Pahalı De2ildir 

Alpullu fabrikasının murahhas 
azası n6 dlror ? 

Bazı gazetelerde şeker fi.cıtınm 

gayrı tabit bir surette arttığı yazıl -
mıştı. Bunun ilzerine yaptığımız tah
kikat neticesinde bu haberin doğnı 
olmadığı arılaşılrmş, bu cihet tesbit 
olunmuştu. Al pullu şeker fabrikası 

murahlıaıJ azaaı Hayri bey dün bu 
münasebetle ~unları söylemiftir: 

- Alpullu şeker şirketi şeker fia
tına zammetmiş değildir. En çok sü
rümü olan Normal şekerlerimiz aynı 
fiatı muhafaza etmektedir. Fakat bazı 
kimseler en ufak bir fırsattan jstifa • 
deyle ihtikara sapmakta ve ellerinde 
mevcut malı (Alpullu fiatı zammetti. 
Daha edecek) teranesiyle fazlaya sür
mektedirler. 

Şirketf.miz harcıim olan ve tasfiye 
edilmiş gayet parlak normal şekeri 
evvelki beyanatı veçhile gene eski fia .. 
tına satmakta devam etmektedir. 

Bizim en külliyetli sarfiyatımız 
yukarda bahsi geçen normal şeketle
rimizdir. lki defa tasfiye ed.Umiş ay
nca lüks kristal şekerlerimiz de var 
dır. Fakat bu nevi şekerleri da.ima 
şekercilerin arzu ve siparişi üezrine 
imal edi:yoruz. Son zamanlar 
da herkesin ihtiyacından fazla şeker 
alması yüziiJtden bu şekerlerimizin 
mevcudu da tükenmiştir. Bu ne\'İ 
şekerleri kam·pan:ra haricinde fabrika 
çaJ.ııştınldığı takdirde şekerin maliye. 
ti kiloda bir iki kunış fazlalaşır. işte 
müşterilerimizin talep ve ısranna bi· 
naen kiloda iki kuru' fazla almması 
sureti)•le fabrikamızı kampanya hari
cinde de sırf bu nevi şekeri imal 
için çalıştırdık. Fiat zammı bunda1.ı 
galattır. Esasen bu nevi şekerin sar
fiyatı hiç mesabesindedir. 

Küp şekerlerine gelıince: Al.pullu 
şeker fabrikası liüp şeker imaline bu 
sene başlamıştır. İlk tecrübede çıkan 
şekerlere lüzumu dereceae sertlik ve
rilmediği cihetle çuvallar derununda 
ufa.klan.makta ve Avrupanınki·ne nis
petle fazla toz bıraktığı göriHmek • 
teydi. Sonradan bu mahzur izale e
dilmişse ele e~lce çıkan küplerden 
bazrlan bilahare ıslah edilmiş cinsle
re karışmış bulundu. Küp şekerimiz 
Avrupa şekerleri ayanndadır ve her 
gün ıslah edilmektedir. Bu se
beple evvelce ilk tecrübe olarak çı • 
kardığımız şekerlerin bilahara çıka -
rılan)ara karıştığı anlaşılmış olduğu 

cihetle me,•cut küp şekerlerimizi şim
dilik piyaı-aya arzetmek i~temiyoruz. 
Çünkü bizim küplerimiz Avrupanm • 
kinden keyfiyet itibariyle hiç aşağı ol. 
madığlr halde hizimkileri'll kiJosu üç 
dört kuruş noksanına sahlmaktadır. 

lşte bunun için küp şek~ri satışı
na mmak.katen fasıla •erdik. Ancak 
Anupanmkiyle bizimki arasındaki kt
loda 4-~ kuruş fark bizi mevcudumuzu 
yeniden manipole etmiye ,.e bir t.araf
tan da falJrikada mevcut bir defa tas. 
fiye edilmiş normal şekerlerimizi ikin· 
ci bir defa tasfiye etmek suretiyle 
küp şekere tahvile sevketti. 

Şimdi müstehlik halktrn•''Zın 
menfaatine olarak yalnız bu 
tahan·ül dolayrsiyle sarfedeceğimiz 
meblağı zammetmek suretiyle küp şc· 
keıin de alabildiğine teref f!i~üne ma· 
ni olmrra C'al·şıyoruz. 

Fırkada: 

Hamallar meselesi 
nasıl halledilecek? 

Halk fırkası lstanbul merkezi 
hamallar meselesini kökünden 
halJetruiye karar .-erdiğini yaz
mıştık. Hamalların dertleri baş
lıca üç esasa ayrılmaktadır: 

1 - Jş;erinin daha salim bir 
~ekle bağlanması. 

2 - Tarifelerde tadilat ya· 
pılması. 

3 - Tüccarların hamaldan ve 
resrt'i dairelerden olan şikayet
lerinin hamallar lehine tashihi. 
Bu meseleler haklfında hamal
larla müıterek toplantıJar yapı
larak kendilerinin kat'i noktai 
nazarlan ahnacaktır. Sonra fırka 
merkezi buna kendi kanaatini de 
ilave ederek bir rapor tanz.im 
edecektir. 

Daimi sergi 
Nerede açılacak? 
Ticaret odası meclisinde dUn 

muhtelif işler konu.uldu 
Dün saat on beşte ticaret oda

sı meclisi toplanmıştır. 

Gazi Hz. den, ismet Pş. dan 
ve diğer zevattan gelen teşek· 
kür teJgraflan okunduktan sonra 
Hasan Nedp beyin idare heyeti 
riyasetine seçildiğine ve zahire 
borsasına intihap edilen iki aza-
ya dair idare heyetinin karan 
okunarak kabul ediJdi. 

logiliz lirasının düşmesi üzeri
ne ticari ta~hhütlerin ne suretle 
yapılacağına dair tetkikat yapan 
komisyonun vasıl olduğu netice 
umumi heyete bildirildi. Komis
yon bu işten çıkacak ihtilaflarda 
beynelmilel ticaret odasının Türk 
tüccarlarma da hakem olması 
mahiyetindeydi. 

lstanbul ticaret ve sanayi oda· 
sıyla zahire borsasının 931 ve 
32 senesi bütçeleri tastik edildi. 

Esham ve tahvilit borsasına 
Muammer Saffet Beyin seçil
diği bildirildi. 

Muhtelif komisyonlara seçilen
rio isimleri okunarak ıdare he· 
yetinin karan aynen kabul o
lundu. 

Siciliticarette kaydı olmıyan 
rnüessesatm gerek ünvan ve ge· 
reks.e imıalarmın ticaret odasın
ca tastik edilmiyeceği keza arap 
harfterile kaydoJunanlarında ye• 
ni harflerle tescil edilmeleri ak· 
si takdirde bunların odaca imza 
ve üovanlarınıo tastik edilmiye· 
ceği ve bu mukarreratın yalmz 
bu seneye mahsus olmayıp dai
ma muteber olduğu bal.{kındaki 
idare heyetinin kararı mür:ıaka
şalan mucip oldu ve ~ebcede 
Hamdi beyin teklifi üzerıne ara
tit yağının istisnasıyla idare 
heyeti kararı aynen kabul edildi. 

Milli iktısat ve tasarruf cemi· 
ydinin tezkeresi okunarak ve 
buna idare heyeti tarafmdan ve
rilen cevap muvafık görüldü. 

Cemiyet Istanbulda beynelmi
lel bir sergi açmak niyet ve te· 
şebbüsünde o:duğuou bildiriyor, 
bunun için açılacak sergide ne 
gibi mevad ve emtianın teşhir 
edilmesi, sergiye nerede bir yer 
tahsis olunmasını ve serginin 
hangi müesseseler tarafından 

" Finanse ,, edileceğini sorarak 
ve kendilerine göre sergi yeri 
olarak Gülhane parkının müna
sip yer olduğunu bildiriyordu. 

idare heyeti raporundaysa, 
sergının sonbaharda eylül ayı 
içinde açılmasının münasip ola
cağı ve sergi yeri için Güll:ıaoe 
parkı münasip olmakla beraber 
Sarayburuuyla Çirağan sarayı 
yerının ve mektebi Harbiye An
karaya nakledilirse orasının da 
bu ite tahs;si muvafık olacağı 
ve Türkiye ziraat memleketi ol
ması dolayısıyla sergide zıraı 

mahsulat ve mamu:atın teşhfri 
münasip olacağı ve kez" sınai 
mahsuiahn bu arada teşhiri pek 
muvafık o ~ ac'lğı va11

1
1\ ordu. 

ıraktan gele::ek yolcular 
Gerek kara ve gerekse deniz tari· 

kiyle Iraktan Türkiyeye gelecek yol·! 
cular hakk."ltda \'e Basra mevaridatr-I 
na karşı konulmuş olan bütün tedbir-/ 
lcr kaldırılmıştır. 

Iraktan gelecek gıda maddelerinin f 
Türkiyeye duhullerine sabıkı vcçhilel ( 
mümaneat olunmasına ve Basra kör. 
fezi sahillerindeki Iran hükumetine 
ait limanlar mevaridatma karşı konu1 ı 
muş olan tedbirlerin tatbikine devam 
olunacaktt:r 

Operet 
Ve otobüs 

Vali Muhiddın beyin muhar• 
rlrlmlze beyanat. 

Vali ve belediye reiıi Muhit
tin bey, mubteJif belediye işleri 
hakk1Dda dün bir muharririmize 
beyanatta bulunmuştur. Muhittin 
bey demiştir ki: 

- Otobüsçüler için yeni ya
pılan ve tatbikine başlandan ta
limatname, otobüscülerin şikiye
tini mucip oluyor. Fakat bizde 
halkın hayatının siyaneti noktai 
nazarından mütemadiyen onlar
dan şikayet ediyoruz. Başı boş 
kalmak ve diledikleri gibi orta
lığı kırıp geçirmek emelindedir
ler. Buna asla müsaade edilmi· 
yeceği tabiidir. 

Otobüs şeklinde taksi işletmek 
için müracaat edenlere müsaade 
vermedik. Bu taleplerin istihdaf 
ettikleri gaye otomobillerde tak-
siyi kaldırmakbr. Istiyen ucuz 
itliyebilir. Bu gibiler için bir ü
çüncü sınıf taksi de ihdas oluna
bilir. Fakat taksileri kaldırma
larına asla müsaade olunmaz. 

Operet işine gelince; bu me
sai pek güzel semereler verebi
lecek şekilde inkişafta devam 
ediyor. Operetin anasır esasiye
sinden olan dans ve balet, ta
ganni, musiki kısımları ayrı ayrı 
hazırlanmakta ve oynanacak eser
de ikmal edilmektedir. 

Operetin musiki kısmını Viya
na konıervatvarından mezun 
kıymetli ve müstait gençlerimiz
den Ferit bey hazırlamaktadır. 

Ferit bey aynı zamanda operet 
orkestrasmm şefliğini deruhte 
edt:cektir. 

Operet iıminin "Yalova tür
küsü,, şeklinde olması kararlaş
tırılmıştır. Ramazanın sonuna 
kadr opereti yetiştirmek isti
yoruz. 

Bu seneki bütçemizde varida
bmız 800 bin lira kadar noksan 
olacaktır. Bu noksanın 700 bin 
lira kadarını oktruva varidatı 
teşkil ediyor. 

Belediyede : 
MUsadero edilen kaçak etler 

Kanunu evvelin 29, 30 ve 31 
inde belediye memurları tara
fından yapılan kontrol neticesin-
de yakalanan kaçak etlere ait 
üç günlük liste ıudur: 

Şehiremininde kasap Hüseyin 
efendinin dükkinmdan 18 kilo 
karaman, Şişlide Osman, aşçı 
dimitri, Sait ve diğer iki kişinin 
dükkanlarından 20 kilo koyun 18 
kilo dana, 7 kilo kokmuş sığır, 
6 kilo kokmuş manda; Silivrika-
pıda fırıncı paskaldan 83 kilo 
kokmuş sığır, Edirne kapıda 
Bekir efendiden 15 kilo kokmuş 
keçi, Eyipte Recepefendiden yarım 
kilo koyun, Fen erde Burhanettin 
efendiden 23 kilo sığır ve Halı
cıoğlunda Halit efendinin dük-
k inmdan 21 ki!o keçi müsadere 
edtlm1 ştir. 

Darlllaceze komisyonu 
toplanıyor 

Darülaceze komisyonu bu pa
zar tekrar içtima edecektir. Ko
misyon ilk defa olmak üzere 
ikinci vakıf hanında tüccardan 
Nuri bey tarafından thbsis edi
len salonda toplanacaktır. 
Yeni bUtcede azamt tasarruf 

yapılacak 

932 belediye bütçesinin tehir 
hidemahna daha fazla tahsisat 
konabilecek şekilde tanzimi esas 
itibariyle kararlaşbrılmıştır. 

Memurin maaş ve ücret fasliyle 
müteferrik masraflardan azamt 
şekilde ta1arruf edecektir. 

Amerika 
Avrupayı niçin 
Sıkıştırıyor? 

Amerika hükumeti avrupanın 
ikhsadi buhranına yardım etmiş 
olmak için harp borçlarını tecil 
etmeyi vaddediyordu. Amerika 
konferansının son kararı bu vadi 
hükümsüz bıraktı. Kongre, reisi 
cümhur Hoverin adeta elini aya• 
ğını baf;Jadı. 

Bu mühim hadisenin acaba sai
kı nedir? Amerika hakikaten av
rupaya yardım edecek bir halde 
değilmidir? 

Eğer böyleyse reisi cümhur 
Hoover'le arkadaşları neden do· 
layı şimdiye kadar avrupahlara 
ümit vermişlerdir? Yok eğer 
Amerikalıların harp borçlarım 
tecil etmemeleri mali sıkıntıla
rından ıleri gelmiyorsa o baJde 
niçin kongreleri, tecil aleyhin
deki kararı vermiştir? 

Bazıları bu ikinci ihtimali da
ha ziyade hakıkate yakın görü• 
yorlar. Ve Amerikalıların Avru• 
paya karşı aldıkları son vazıyete 
tahdidi teslibat meselesinde Av· 
rupanın takibettiği batt ve hare• 
keti sebep olarak gösteriyorlar. 

filhakika Amerika Avrupalı

lara teslibatı tahdit ediniz dediği 
halde onların ekserisi buna ya
naşmıyorlar. " iptida emniyet 
m'eselesi halledilsin, ondan son· 
ra ... ,, tarzında sözler söylüyorlar:. 
Holbuki diğer tarftan büyük 
buhranlardan bahsediyorlar , 
mali ve iktısadi inkıraz ihti
mallerini ileri sürüyorlar. 

Bu vazıyet nazarı dikkata alı
nınca Amerikanın Avrpaya kar• 
şı tutuğu hattıharaket: 

- Ya teslihattan vaz geçiniz, 
yahut harp borçlarınızı veriniz!,, 
gibi ber mutat ifade ediyor. 
O halde acaba Amerika Avrupa
hları tahdıdi teslihata mecbur 
etmek içinmi böyle bir vazıyet 

alıyor. ,,.., • 

Abbas Hilmi paşa 
Ankaraya gitti 

Tekrar şehrimize geldiğini yaz• 
dığımız sabık Mısır hidivi Abbas 
Hilmi paşa dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

Abbas Hilmi paşa Ankarada 
bir hafta kadar kaldıktan sonra 
ıehrimize dönecek ve Avrupaya 
gidecektir. 

Abbas Hilmi paşa Kudüs ve 
Suriye seyahati hakkında şun• 
söylemiştir: 

- Seyahatim hususi mahiyet· 
teydi. Her tarafta hüsnü kabul 
gördüm. 

- Bu meyanda şarkı Erden 
krah emir Abdullah hazretle· 
rinde üç gün misafir kaldım. 
Kendisiyle evveldenberi tamşı
yordum. 

Gidiş ve gelişimde Suriyeden 
acele geçmekle beraber gerek 
oradan Fransızlar, gerek diğer 
tarafta lngilizler tarafından hak
kımda itinakir muameleler gös· 
terilmiş olduğunu memnuniyetle 
kaydederim. 

Kambiyo borsasında 
Dün kambiyo borsasında mua• 

mele gören ecnebi paraların fi· 
yatlarında ehemmiyetli bir te
mevvüç kaydedilmemjştir. Ingiliz 
710 kuruşta açılrnış ve aynı fi. 
yatta kapanmıştır. 

Borsa harıcı- altın 952 kuruşa 
alınmış ve 953 kuruşa sab]mış
br. Mecidiyede 47 kuruıa alın
mış ve 48 kuruşa aatılmııtır. 
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Iran sefirinin mühim sözleri 

Hudutta bazı arazi 
mübadele edilecek 

-Küçük Ağrıda bize daimi bir 
geçit ve mevki veriliyor 

Hariciye vekili Tel·fik Rüştü beyle 
birlikte Ankaradan .şehrimize geldiği. 
111 yazdığınuz lran sefiri Sadık Han 
mitarünUeyh hazretleri dün bir mu. 
htırriTünize iki memleket müMaebatı 
l'6 Hariciye vekilimizin Tahran seg~ 
hatl hakkında §U sözleri söylemiştir: 

- Huhterem Hariciye vekilinizin 
kıf mevsiminde uzun bir yolculuA'a 
katlanarak Tahrana gitmeleri iki 
:memleket münasebatınm inkişafı için 
çok faydalı bir hüsnü niyet eseridir. 

l1d komşu devlet araSindaki dost
Iaiun teyit ve inkişafına, sefirliğim 
zamanmda, muvaffa..'oyet hasıl oldu • 
ğmau görmek beni çok sevindiren bir 
şeydir. 

. DoetluğumuT. daima mevcut olmak 
la beraber hudut meseleleri üzeriade 
bul ihtilaflar bulunması münasebıı -
tqumn daha ziyade inkişafına bir 
mani teşkil ediyordu. Jşte, bu ihüla -
fm her iki devletin menfaatlerine 
mtfsait n mu,·afık bir şekilde halle -
dflmf.81 i~indir ki Tevfik Rüştü beye
:f endl Tahrana gitmektedirler. Kendi· 
lerlıtin bu hüsnü niyetiai lran hü.ku· 
nseti DeZdinde büyük bir sürur te,·lit 
etti. hariciye vekiUJtiı Tahranı zi) arc. 
U davet edildi. Kabul ettiler. 

Hudut lhtllAfı 

Hudut !htilafı henüz tamamiyle za 
il olmamıştır. Fakat anl<l§mak husu
&-unda her iki taraf büyük bir hül511Ü 
niyet sahibi oldukları cihetle ltarici
ye Tekiliniıin Talıranı ziyaretinin ta• 
:rilıl bir muvaffakıyete vesile teşkil e
deceiini ve senelerdenberi uzun mü -
:zakerata meydan veren bu meseleniu 
~at'i surtte halledileceğini r.ok ku'"'et 
li ümit ediyorum. 

Hudut meseleleri her iki devlet a
rasında arazi mübadelesi suretiyle 
halledilecektir. Şimdiki Jrndnt tabH 
bir hudut değildir. Mm·cut noktai n a· 
zar, hududu tabii hatlara irca etmek• 
tir. Bunun i~in de hudut hattı dağla
rın hattı meyahı farzedilecektir. Bu 
esas ev-velki müzakerelerde tesbit edil 
miş olmakla beraber tcferrüat üzerin 
de anlaşılamamış tarafeynin ' 'erecek. 
leri arazi tayin edilememişti 

Bulunan şekle göre hükdmetimiz 
Türlıiye Cümhariyetine kü~ük Ağrı 
dağı dvannda bir g~it ve muki ,.e . 
:rec:ek, buna mukabil kutur ,.e Bafur
ka frana terkedilecektir. 

• 
Ara~I lhtlllfı 

Hudut meseleleri Jıalledildikten 

&Ollra iki memleket iktısadi mün:ı l'• 

ba.tr yeni bir inkişıf devresine gire -
alr, komşa Ye dost devlet1erimizin ik. 
tll&cliya.t yo1111'1da sarfedecekle.ri me • 
Mf hiç şüphesiz ~ok yakın 7.amand:ı 
s-erelerini vermiye başlıyacaktır. 

Ticaret mukavelesi 
Ticaret mukaveles.i müzakere edil• 

mektedir. Irandan Tiirkiyeye kına. • zamk, halı , .e saire se,·kedihnektedir. 
Bu maddelerin bir kısmı Türkiye ih· 
tiyacat3 için gönderilmekte, büyük bir 
kısmı da transit olarak geçmektedir. 
Ticarf eşya sevkiyatr daima me,·cut 
otmal'la beraber anu edildiği gibi de
ğildi. Tam n kınvdli bir doetlağun 
teessüsünden sonra bu münasebat çek 

mamiyle tenkil edHmittir. FAasen hü
kumetim iki oenedenberi Kürt ii§era· 

sını tenkil için Türkiye hü«Umetiyle 
samimi surette teşriki mesai ediyordu. 

Döküntü halinde .ka.Jan &on iki ~ete· 
den birisinin reisi hükümet kunetlt• 
riyle bir müMdemeyi müteakip bir 
çok telefat ,·ererek kaçtı. Diğeri, Ca • 

fer Sultan da hükümet tarafından 
tazyik altına alındığı için Irak arazi. 

sine firar etti. Kunetlerimize tesli· 
mi için Irak hükumetiyle aramızda 
müzakere cereyanetmektedir. 

H ükümetimin cezri hareketi hudtıt 
larımız üzerinde Kürt gailesini yok 

denecek bir hale getirmiştir. 

Dişçi mektebimiz 
mektebe 8ulgarlstandan 

talebe akın ediyor 
Öğrendiğimize gön, dl§çi mektebi-

mize Balkanlardan bilhaMa Bulgaris
t.andan ttddetll bir akın ~amıştır. 

Mecmu talebesi 200 kadar olan 
mektebin 116 &mr Bulgar talebesi teş· 
kil etmektedir. Bu talebelerin 49 u 

kız. 67 si erl<ektir. Bundan 'bafka 
mektepte Rus, Fra118lz, lrantı, Iraklı, 
Yunan1r, Romen, Meırlı, Suriyeli, Yo
gosla,'Yft)ı talebeler de vardır. 

Bunun aebebi ditçi ıneldebimizin 
bütün Balkanlardaki ef)uindea çok 

yiiksek hir taMil <&eViyesinde ohaaan • 
dıı:. 

Bulgarista.nda. dişçi mektebi yok • 
tur. Bundan üç sene evvel mektebe 

gelen iki B11lıar talebe, burada. ikmali 
tah~il ettikten sonra Bulgaristana 
dönmüşler, ,.e Bulgaristanda yüksek 
bir muvafaktyete mazhar olmutlar -

dır. 

Bunu gören Bulgarlar. dişçi mek• 
tebimiz üzerinde tetkik yapmışlar, 

mektebin yüksek 5e''iyesini görerek 
talebelerini buraya göndermiye baş • 
lamışlardır. Bu sene Türkiyeye tale
be göndermek işi bf r akrn halini al -

mıştır. O kadar ki birinci smıfm 100 

kadarını 'fürkler, ve muhtelif millet· 
]ere mensup talebe teşkil ettifi halde 

Bulgar talebesinin adedi 5' tür. 

Bulgar talebe burada aralarında 
bir de kooperatif teşkil ederek bu ko-
operatif sayesinde kendilerine mükem 

mel bir lokanta açmıi!ar, bu .suretle 

yemek aeselesini a&gari ucuu mal et
mek ~are ini bulauıslardır. 

HadİMYi dişçi mektebimiz namına 

iftiharla kaydederiz. 

llllç Yapuru Umanda 

Geçenlerde lzmir civarında 
karaya oturan Sovyet banclralı 
Uliç npuru dün Afemdar tahli
siye gemisiyle Tftrk gemi kur
tarma şirketine ait bir gemi ta
rafmdan çekilerek lzmirden li
manımıza getirilmiş, Moda açık
larinda demirlemiştişr. 

Gemi bugftn havuza girecektir. 
kuvvetlenecektir. Bilhassa hudut me -------·------
selelerinin halli Trabzon - Tebriz 
'transit yolunun açllmasını temin ede 
cektir. Beyazıt Ye Erzurumdan ge -
çecek olan bu yolun Türkiye tarıtfm· 
daki inpatı ilerlemektedir. lnşaatm 
gelecek sene. ipode bitirilKeğiai zan
nediyorum. lran tarafmda da )ol h~ 
zı rl anm.alda.'1ır. 

Kort ••kfyası 
Vudutlannuzda Kürt eşkıyası ta-

Hazin bir ölUm 

Es\'abl merhum aif et be} haüdcsi 
\'C Ceut heyin kerimesi Perihan hanım 

müptell olduğu de\ anapezir der ttcn kur
tulaml\ arak ço1\ grnç ) a~ında uhıl et
miştir. 

C'cnazcsı huaün ~aat ikide Taksimde 
Silrp A~opta Fran~z h'srah4rıcsinden 
kaldınlarak Maçka kııbri ·ramrıa defnedi
lecektir. Allah gariki rahmet eytuin 

Maarifteı 

Maarif mOsteşan 
buglln Ankaraya 

dönilyor 
Bir müddenberi ıebrimiz ve 

Trakya mekteplerini teftiş et
mekte olan Maarif müsteıarı 
Salih Zeki Bey bugün Ankaraya 
dönecektir. 

Salih Zeki Bey, teftit ettiği 
mekteplerin umum vazıyetleri 
hakkında vekalete bir rapor ve
recektir. ilk baharda orta Aaa
doluda tetkikat yapması muh· 
temeldir. 
Mekteplerde kooperatlfçlllk 

Mekteplerimizde kooperatifçi
lik tesisi için maarif vekiletinin 
tetkikler yaptırmakta olduğu, bu 
arada mütabassıs zevatın iştira· 
kiyle teşkil edilen komisyonun 
hazırladığı raporun Ankaraya 
gönderildiği malOmdur. Maarif 
vekileti, yakında bütnn mektep
lere bir tamim göndererek koo
peratif teıekküllerinde g6z önün
de tutulması IAzım gelen esas· 
ları bildirecektir. 
Maarif hareketleri hakinnda 

bir bro4Ur haz1rlanıyor 
Öğrendiğimize göre maarif ve· 

kileti 1931 aenainde memleketi
mizin muhtelif yerlerindeki maa· 
rif hareketleri ve umumi faali
yeti hakkında mufassal bir Bro-
ıür hamlamaktadır. Bu Broşttr 
aynı zamanda maarifimizin ibsai 
bir çok vazıyeUerini de göster .. · 
cektir. 

Poliate: 

Bir balıkçı kayığı 
çarpıştı, battı 

Evvelki gece sabaha karıı Yedi
kule açıklannda Gabriceli Yusuf 
reise ait bir balıkçı sandalı henüz 
teıbit edilemiyen bir mot&rle 
çarpıımıı ye lad arada kayak 
babmftır. Balıkçı kayığında bu· 
lunanlar sabile çıkmiya muvaffak 
olmuşlardır. Zabıta meçhul mo
törü aramaktadır. Bahkçıların 
iddialarına göre kayıkta 300 
lira kıymetindeki ağlar da de· 
nize düımUıtür. Polisçe tahki
kata denm edilmektedir. 

Bir intihar hadisesi 
Evvelki akpm BDylikderede 

bir intihar hadisesi olmuftur. 
Ahılya ıokağınd~ oturan Sa· 

lamon efendi karık ola müracaat 
ederek, pencereden bir adamın 
elbiıeaiyle denize atlacbğmı ve 
bir daha çık&Dadığım g&rdüğünii 
söylemiftir. 

Buaun üzerine tahkikata baf"' 
lanmlf, aynı ıamanda da Andon 
ve V asil isminde iki balıkçı ağ
larını çektikleri zaman bir ceset 
çıkbğtnı haber vermişlerdir. Bu 
vazıyet kutıllDda mtaele aala
şılmı.t. ceıed'n Üaküdarda Ava· 
ıı Hasu ağa mahalleainde otu
ran Hikmet adlı aabak bil' polis 
memuruna ait olduğu ve muvak· 
kd bir cinnet tesiriyle kendini 
denize attığı teıbit edilmittir. 

Bir tramw•J yoldan çıktı 
Dün akşam sut on dokuzda 

Ortaköy - Aksaray seferlerini va· 
pan 237 numaralı tramvay köp· 
rü üzerinden geçtiği sırada te· 
kerfeklerinden birisi kırılmış ve 
tramny da hattan çıkmıştır. 

Tramvay içindeki yolculara hiç 
bir zarar olmamıı yalnız bir kaç 
saat lstanbulla Beyoğlu arasın· 
daki tramHylar ifleyememifler-
dir. · 

LARSAN lJLMEDI! 

Sıyahlı KA.dıoın K okusu 
filminde görülmiyen katil, ROULET ABILLE tarafından 

önümüzdeki cumartesi akşamı saat 9,4S te 

G L O R Y A' da meydaua çıkanlacakbr. 

ARt 00:\~I~ ESRARI nı görmiyenler için 
bu film 11 pazıırtcc:i, Salı. 1 ~ çarşamba, 14 per
şembe. 16 cumartesi günleri saat 14,30 seanslannda 
gösterilecektir. Temaşakiran, aym biletle, saat 16,30 
semslannda bu filmin mabadi olan "Siyah Kadının 
Kokusu .. filmini paiye haklı olacaktır. 

Acuzenin Definesi 
MUelllfl : Nlzamettln Nazif ReSHllH • MU111f Fehim 

Asılacak kadın Veyse/in kuca 
ğında kaçırılırken atlılar ..• 
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- Ortada ba.5ka kim nr'? Anlıya• j 
na ıııivrj Ainek saz.. Anlamıyana .. 

"'Davul zurna az!., diyecekti .. A -
ma diyemedi. Çünkü hiddetinden ne 
ya.Mcafını bilemiyen Aptülhalim he -
men yere atlamış herifin burununun 
ortasına dehhaş bir yumruk a§ketmif· 
ti ... 

Herif muvuene&mi kaybetti. Yer. 
yuvarlant\·erdi. Bu hali görenler kor

kuyla ıerilediler, meydan gene gen• 
nişledi .. 

Genişledi ama, rette tt uda da or· 
talığı allak bulak eden şayanı hayret 
bir hadise oldo. 

Cellat yamakları Bölük bqınm 
kavgasını seyre dalmışlardı. Kanlt a. 
kıbetini sahur, tahammül ve silk1\n 
içinde bekliyeıı kadın, hiç kıpırdan • 
:mıyordu bile.. Fakat vaktaki b016k ba 
şı, herifi yere yuvarladıktan sonra 
geriye döndü; atıaa binmiye s&ft§lr· 
ken ayağı ür.encide kaldı. 

Bir dakika sonra Beyazıt mey 
nı dolduran halk da dehfet Ye 

kuyla sata sola savuşmıya bqla 
tı. Herkes birbirini itiyor, bir aıa 
vet yan sokaklardan birine sı 
is.ıyordu. Böyle vazryetleri• 
kellinf lstanbulluJar çok iyf bili 
Kaçan kaçardı, ne olursa yakayı 
tırana olurdu. Hani masumdu, ı 

buydu demezler, ortada dolap.n 
dan üçünü, beşini yakalarlar, 
Jantı satm .. 

Hadi&e halkı pek fena korkut 
tu. O derecede ki bir kaç dakika 

ra meydanda Y edikuleden gelen 
hilerle cellat yamaklarından 
kimse kalmamıştı. 

Cellit boylu boyunca yere u 
mış yatıyor, deJikanhnın kesik ka 
91 bir kenarda, başsız ce11edi bir 
narda daruyordu. 

Yedilnıle ıaipahileri ne olup bi 
tini anhJal8Ulltlardı. Btr JDtiddet 

En inaafua adamın bile kalbini val aval baıka kaldılar, sonra bir 
göğsünden fırlatacak 4erecede acı n mı pap kapıuna bir kısmı da kal 
dokunaklı hir .-, etrafa kulp kavu • doiru 7ola dtizlldü. 
ran bir heyecan uçauftı. 

- Haliiim ! Oğlum nlldun.. Sen 

misin? Haliiim ! 
Aptillhalfm, ayafnn UzeırıgWen a

:rırmabı~n. batınt fazla geriye ~r
di. 

CellAt yamaı.lan ko11anndan arkı 
sıkı yaka1amı§lar, kadını zorla ~ert• 
miye çabalıyorlar onu zorluyor
lardı. Gözleri nah b&yle bay. 
le açılan kadınsa, tuzaftntlan kur· 

tulup uçmıya aavap.n bir kuı aı'bi •il• 
kiniyor, debeleniyor, kurtulmak isti· 
yordu. Ve aııalarmdan fırlıyaa ıöz -
}erini kendisine dikmif, giWkçe fid • 
detı artad bir ...ıe t.iJrJ70r, lta>'k • 
rıyordu: 

- Haliinı ! Oi111m, evlUım- Hali
mim, yan11m- HaHlm ! 

Hadise bir yıldınm sttr'atiyle 
re ya),lmı§tr. O derecede ki, Yedı 
leye ıiden sttva.rller. yan yolda 

vi~ papyla maiyetine teaadüf etm 

)erdi. Pap hiddetinden ne yapa 
fmı bilem•z bir hale girmişti. Onl 
görttnce afzmdan köpükler AÇll 

- Bre siz nereden gelinsiz? -
ye batırdı -

Kol başıları cevap verecek oh1u 

- Beyuıttaa geliriz P•fB.· 
V:ay efen4bn sen misin ban 8Ö 

liyea? 
Derviı, kamçımnı herifin suratınd 

nylc bir şaklatıt şaklattı kt ... 
Kol başt sakınayım dedi, &akma 

ma.dr. Kamçr bf r, bfr daha, bir d 

Böl tik ba§t hemen yere atladı, ka- p.kladı; zavallı adam muvazen 
dma )'aklqtr. Celllt flmdl f&iliBUfr m1dlafaza edemeil, atmdan 11lft 
korkusundan tirtfr titrlyord11. dı. Bir ıizil patlam1f&r: 

Nasıl titremezdi ki?. Batik başı - Haaak ptauuh ı Haaak ptaud 
Aptülhalime oğlum diyen bir kadma, Geaizillde ne kadar ~rwı.11 11 

onun ıözii önünde aatır çalmak ne tılacak p•llk...~--· ııavada, mide 
demekti'? Ne clıen..k •lılıll•...ı..---t""Tll1filmcı ·avisler remaederek lipah 
anda cehennemi boylam.ak demekti. O lere bir yaylm &tef yapaıftı. 
halde kadını yüzüstü bira.kıp kaçmak Sokaktan gelip geçenler bu maJI 
lazımdı. Buındaa dojacak neticeyse " sarayı hayret ve korkuyla aeyredfyot 
velkiadea ~in kat dalla beter olacüe )ardı. 
tı •• Malaklmu eli•den kaçrraa bir cel- Nihayet pqanm hiddeti biraz r~ 
}Adı Derviş P8§ll M~ ~ bir.kır IRIY· ti: 
dı? Muhakkak teınlzlerdi. Bi••eU• _ Dtifi• arka.mat- diye baiır' 
1 .. ..., •u"r"a"ltü ~-ı;mede-11 İtl hallet • 
'"''... ır> .,..., • - Hep beraber tınaa kalktılar •. 

mek istedi. Yamaklann elill4"a my • Az sonra Beyazıcla varmış bulUl\11' 
nhp kurtalnnya ~balıyan bdaua ta 
8'8i11e bir yuınnık i11dlrip oluca OT• 
vetiyle omuzlarına yalellclL 'Yllden
d; ama, o anda da kafuma tun bir 
krlııç tersiyle berllllf- kalıp rfbi yere 
uzanıverdi. 

Veysel ne olup ne bittli:inin pek 
farkına varmamııtr; ama Aptttlhali -
mi tanıdığ? anlaşılan bir kadma tt1 • 
Jidın e1 uzatmasına da tahammtll 
edememişti. 

Az evvel gencin ölümünü naaıl il• 
kayıt naı.arlarla. ae)'rettiyae halk. cet· 
}ı\dın başına gelen akıbete de iyl• 11-1 

kayıt kalmıştı. 

Bütfin bunlar gayet kısa bir zaman 
içintle cereyu .emltti. Halim • laa 
kadar his duyıaadıiı Wır lai91e il.ad.•· 
na yaldqnuştr. Bir '8Yler eennak • 
temifti. fakat .. n r& biıdeMin flk • 
rini değiştirıni9: yama~ı.na WriM 
bir yuınrvk, Mriae •ir tekme İlldirlp 
katlını ellerintlett al•ıtr Veyseün lu
cağına koymuştu. Soltra keMi9i ele 
atma atfaMıffr· 

_ Sa,-ulun bre! Yol açın •.. Savv· 

Jun bre? 
Halk dört nala kalkan atın iıniin

dcn, itişe kakışa kaçıştı. 

- Bizim böliüüiild Heey bmm 
hölüüük! 

Aptülbalia öader v.,..ı uka.taa 
halkı yaruıca, Yenaiyl• llüstem ve 
Recep de böliiiii topriqıp laafftıll • 
ları dört nala kaldırnuelarM. 

yorlardı. 

Yamaklar, ilk şqkm1ık ıeçinefıı 
kolhmnr oğmuşlar, batına ili a8knrtlf 
ler eelıtdı biraZ luılldia ptirebiı.tl 
tenli.. Fakat celllt tam gi&leriai W 

çıp da töYle bir etraf ıaa bakmdı 
Dervit pqa. da bq ucuna dikiliver ' 
m-iştf. Bittabi gene o anda subaşmd 
kamçuıı başsız bir yılan soğuk1ufuyf' 
ve olana şiddetiyle kafatm1a tımrif 1 

ti: 
- Bre mel'un? Dile benden H clt 

leni&... 

Bu va.ayette, fU hitabın maaatl" 
(Ölümlerden ölüm ej'en!) demeiJ 

bu... . ... 
Tarım saat evvel kelle uçuran t:F 

lach ıörmftiydi- Sabafın111 .teklerlt": 
anlıyor, yalvararak: 

- Amu 1- dber•u- S. it*e "" 
nim suçum ne? , 

Fakat Derviş pqa öyle hWlietl_. 

miftl ki- Nuh llediktea IOD~~""' 
peygamberdir dedirtmek kolay 'ffJf'/ 
dı! Başıyla bir işaret veraı, Uç 

sipahi attan indi, ce11idı sille 
yere )'11Var1a61ar, bir tam dövd 

ellerini llollamu 8lln "*' balla 
YMiloleahl rvı .. u untlllar-

Dentı Pata bir kaç dakika d 
Beyazıüa ka.Wı. Soaıa aü•\arml 
ldwıDa. takıp Paşa kapı•na yolla ... 

(BU.ıcll 



f Memleket Haberleri 1 indist nda t er s lzmirdeki cinayet 
Katilin perili olma

dığı anlaşılıyor 
lzmirde Kız lisesi binasında bir 

cinayet olduğu ve Süleyman is-
minde bir hademenin Zekiye is
minde diğer bir hademe kadım 
vahşiyane bir surette öldürdüğü 
yazılmıştı. lzmir gazeteleri bu 
hususta baylı tafsilat vermekte· 
dir. · 

Katil Süleyman Zekiyenin cinli 
ve perili bir kadm o'duğunu 
ve kendisini korkuttuğunu söy
lemektedir. Katilin söyledikle
rinden anlaşıldığına göre Zekiye 
hanım Süleymana fazla düşkün
lük göstermekte ve ikramda 
bulunmaktadır. 

Wlutaassıp bir boşnak olan Sü
leyman kadının bu haline bir 
türlü tahammül edemediğinden 
geceleyin kendisine bazı teklif
lerde bulunan Zekiye hammı 
Yirtni yerinden yara amak ve ba
şını vücudundan ayırmak sure· · 
tiyle feci bir şekilde öldürmüş· 
lür. 

Katilin deliliğinden ıüphe edil
memektedir. Fakat bir kere mua
Ycne edilecektir. 
Şehirlerimizdeki iyi 

su derdi 
Uç gÜ'n evvel Balıkesirde esef 

edilecek bir hadıse olcnuş, Ah
ınef çeşmesinden akan suyun 
pislikle kanştığı anlaşıimıştır. 
Bu su bir iki gündür bulanık 
akıyM, a-!akadarların nazarı d~k
katini celp ediyordu. Hadıse 
anlaşılır anlaşılmaz bu suyla pi· 
şirifen yemekler derhal dökülmüş 
ve bu su, kullanılmnl<tan mene
dilmiştir. 

Bayramda üzü ve 
incir yiyelim 

Maa1salıla r MilJl iktısat ve ta
sarruf haftasında 'cidden takti
re değer bir tt-klıfte bulunmuş· 
fardır. Bu teklif bayramların 
"Üz.üdı ve incir günU,, addedil
mesi ve şeker yerine bu gün
lerde üzüm ve incir yenmesidir. 
Bu temenni üzerine Manisa ti
c ret odası bi'umum Ticaret oda-
larına birer sirküler göndermiş 
Ve bayramlatda şeker yerine 
iizüm yemek için alakadarların 
Yapacakları siparişleri teşri et
nıelerini rica etmiştir. 

Darülbedayi Temsilleri 
Bugün akşam saat i~tJnbul Bekdiycsi 

21,30 da s~hir1i'yatl'OSU 
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O. Mirbeau 
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Reşat Nuri 
Y akmda: Eninde 

111111111111111 

it 
111111111 
~onunda 

evam 
Bombay, 6 (A.A) - Hiut bir

liği kongresinin bütün teşkila-

tıyla kogreye mensup cemiyetler 
ve bu meyanda Bombay Sind 
reislikleri gayrı kanuni ilan 
edilmişlerdir. Takriben 50 kadar 
teşkilat merkezi bu tedbirin şu· 
mulü dahilinde bulunmaktadır. 

Bom bay, 6 (A.A ı - Müsellah 
polis kıtaatının himayesi altında 
olarak merasımı mahsusayln 
Hint birliği kongresinin merkez 
binası üzerine "Union Jack,, im
paratorluk bayrağı keşide edil
miştir. 

Bu merasim kongreye hüku-
met tarafından vaz'ıyet edildiğini 
göstermektedir. 

Merasimi müteakip polis , 
kongre liderlerinden 4 kişiyi tev-
kif eylemiştir. Bombayda şimdi
ye kadar yapılan tevkifatın mik-
tarı dokuzu kadın olmak üzere 
40 kişiye baliğ olma~tadır. 

Şehir haricinin asayişine me
mur polis dairesi şehir civarında 
tesis edilen kongre kamplarında 
taharriyat yapmıştır. 

Bombay, 6 (A.A) - Bu sabah 
saat 4,30 da başlamış olan tev· 
kifat devametmiştir. Dokuzu 
kadın olmak üzere 40 kişi tev-
kif edilerek 15 güne kadar top
lanacak olan mahkemeye sevke
dilmelerine intizaren bir islahha-
nede hapsedilmişlerdir. Polis 
Valleparle'de kongreciler karar· 
gahmda taharrıyat yapmış ve 
bir çok gönüllüleri tevkif eyle
miştir. 

Gandlye hapiste nasll muamele 
ediliyor? 

Poonu, 6 (A.A) - Gandiye 
Y ervada hapisanesinde çok ce-
milekiirane bir tarzda muamele 
edilmektedir. Mumaileyh umumi
yetle Avrupalı mevkuflara tahsis 
edilen kısımda birçok hücrelere 
maliktir, Gandinin yattığı hüc
rede bir karvola bir masa, san· 
dalyeler, balılar ve kitııp rafları 
vardır. Yakında kendi zatına 
mahsus keçilerin getirilmesi ve 
bu mezhebe mensup bir Hintli 
tarafından hizmet görmesi ihti· 
mali vardır, 

Mamafi, Mahatmamn hariçle 
mektup veya telgraf vasıtasiyle 

serbestçe muhabere etmesine 
mezuniyet verilme~i hakkında 
hiçbir karar alınmamıştır. 
Lort Vllllngtona gelen tebrik 

telgrafları 

Bombay, 6 (A.A.)-Valiiumu· 
mi, kongre rüesasına karşı itti
haz ettiği at mkarane tedabir-
den dolayı tebriki mutazammin 
bir çok telgrafnameler almıştır. 
Mamafi yeni bir takım kargaşa
bldar zuhurundan korkulmakta· 

dır. 

Amerika darülfünunları 
çalışırlar? • • 

nıçın ve nası 
Profesörlerin hayatı 

-3-
Bir profeşör, mütaha.ssıs olduğu nı yazmak için bir katibi ve bir. kati· 

dersi h·aftada bir, iki, dört nihayd beı;; besi vardır. Masasının üzerindeki te· 
satı verir. Maiyetinde, sırasıyla, yar: lcfonla her yerle muhabere eder. Bir 
dııncı prof<'sör, muavin profesör, mu. saatlik dersini vermek için evvelden 
alli111 ,.e asistan, taharriyatı fenni) e esaslı bir ~urette hazırlanır. Kuvvet• 
aststanlan namları altrnda beş, on, 1i natıkaya malilrtir. lki ve gfü;el söy. 
)'irıni hatt:l kırk kişi çalrşır. ler. Dersini verdikten sonra etrafını 

Profo ör havatının maddi tarafla- alnn talebenin suallerine cevap verir. 
l'lnı tatmin içi~ kafa yormaz. Yaşa • Ila7.ıJarıyla kendi yazıhanesinde u:r.un 
ltıak için senede altı bin liradan yir. uzadıya görlişmek üzere randevu ve. 
nti d .. 0 rt bin liraya lmdnr ·yani ayda rir. Profesör haftada bir defa ma.iye-
beş Yiiz liradan iki bin liraya kndn1· tini toplar. Bunlar takip ettikleri ve
ntaaş alır. Mükemmel bir evde yaşar. ya etüt ettikleri fcnnf, ilml, idari mc
tiğ Sabahleyin c' inden kendi idare et·ı seleler hakkında bir parHl.mcnto usu
g 1

1
• otomobille cıkar. D~rülfünuna lü dairesinde görüşürler. karnrlar n

s·e .'~· Odaıı:ıına girer, J,ah kiitüphanc- rirler. 
v~~~~de, kfıh rnn as:llda, kah Ulbornt- Profesör, Amerikanın büyük ilim 
le a başladığı işlere devnm eder. cemiyetlerinin azru;ındandır. Ameri -
lı~~:. ede~e gece geç ,·nkte kadar çn·ı k~n tarih r:mlye.ti, ~e1sefe .ecmi~·~tı, 

l\lusvectdelerini ve mektupları. ilim terakkı cemıyetı, Amerikan ılım 

• e ıy 

Roma, 6 (A.A) - lktısadi m <:· 

hafıJ, Hint valmyiini dikkatle 
takib etmektedir. Bu mahafil, 
Gandhi tarafından taraftarlarına 
tavsiye o!unan tedbirlerin ve bu 
meyanda bilhass:ı lngHiz malla-

iki ne· maç 
Oyun pek heyecanlı olmuş birinci kısım 

sıfır sıfıra ikinci kısım ikişer "ayı 
ve beraberlikle bitmiştir 

rına karşı boylrntaj yapılması Yunan gazeteleri TiJrk merkez muhaclmlni beğenmiyor, 
tavsiyesinin ihdas etmiş olduğu a§arh~ını tenkit ediyorlar. En be§endlkh~rl kısım kaleci 
vaııyeti tetkik eylemektedir. ve iki mUdafllmlzdlr 

Bu suretle ltalya sanayii için Atiııa, 6 Saat J 6,40 (A A) _ gibi mü ,em mel , e mine~snit bir tnkım 
bilhassa yün ve pamuk mensu- 9irinci baftaym neticesinde iki kar!tısına çıkarmak doğru değildi. 

t ·· ) I ·ı·z sanayiinin ~13ereker versin ki, \'nZl\et lehimizde ca sanayııy e ngı ' takım O - O beraberedir. 
şimdiye hadar Hind;stan'a ihraç * "' "' inkişnf eui 'e bir mağlubiyet fcld wiyle 

karşıla~ılmııdı. 
etmekte olduğu diğer mahsuller Atina, 6 - Saat 17,10 Müsta· Türk O\·ıınculunnın mükemmel yeti 
için yeni ve mühim mahreçler celdir - (A.A) - Türk takımı 2, hakkında ku.l:ıktan kulağa do!a~an rİ\a· 
açılması ihtimali vardır· Yunan muhteliti '.l olarak maç yeder karşısında dünkü 4 • 1 gıbi bü· 
Bom bay Zaçıtası bankalarda beraberlikle bitmiştir. yük bir !:ırkla 'uku bulan gatibiyetimi1 

taharriyat yaptı Bi I I t f IJAt karşısında ha~Tetlmlzi sakhyamayız. 
Bombay, 6 (A.A) _ Babıta Hint r DC maçın 8 S n 1 Ewelft şunu sörllye)im ki, Türk mu· 

milli'-·etriler
1
• kongresinin 4.000 lnı;i - Atina, 5 (Hususi muhabirimiz· hacimleri, iyi drıpling yııpıyorlar. Sür'at· 

,J :s !eri iyidir. Fakat şutlnn ) oktur. Netekim 
liz lirası tahmin edilen mevcut para· den) - Takımımızın 4 .. 1 gibi kalemiz;e diın ancak jki isabetli şut ata· 
sın~ tevdi etmis olduğu bankalarda büy"u"k bı'r far'·Ja yenı'lmesiyle ne- b ı ı k b' ~ ıs ilmiş erdir. Türk erin çe ·ingen ır oyun 
taharriyat ynprnışbr. Zabıta banka- ticelenen ilk maç tafsillbnı Ana· oynnması, ve göğüs göğüse gelmekten 
)ardaki defterleri tetkik ettikten son. Jd w "b çekJnmeleri dünkü neticenin en büyük 
ra ılususi hesnplara gec.irilmiş olan dolu ajansı vermiş o ugu cı et-

f • • w • amllidir. Türk açıı.lınnın top ortalıyışlan 
pnrnyn el sürU1rnemesini emretmiştir. le, uzun ta silata girışmıyecegım. dıı merkezin ağırlığından dolayı kolaylık· 

Yalnız futbolcularımızın Atinada Ja kınlıyordu. Türk merkez muavini de 
nasıl bir intıba uyandırdıklannı iyi oynıyamamıştır. Tür.t hatları içinde 
göstermek için Yunan gazetele· en ziyade beğendiğimiz k:ıl~ci Uh-iylc 

Mançurı ınese esi 

akademisi, makine ınühendisleri ce • 
miyeti, elektrik mühendisleri cemiye· 
ti, in~at mühendisleri cemiyeti gibi 

1 
müessesat on bin1erce azadan teşek • 
kül etmiştir. Bunlar mükemmel haf. 
talık ,·eya nylık mecmualar çıkarır
lar. Profesör bunlardan kendisine ait 
olan bahisleri olrnr, bu cemiyetlerle 
muntazaman muhabere eder. Bu CC·ı 
miyetlerin ayJık, senelik içtimnların• 1 

da kendi takip ettiği mcsailden elde: 
ettiği neticeler hakkında konferans • 
lar verir. Münnknşalara iştirak eder. 
Daşka dariilfünunların da\'eti üzeri - ' 
ne konferunslnr \'errni) c gider. Dün
yanın büyük kongrelerine iştirak e • 
der. 

Profesör kendi ihtisası dahilinde 
gerek taleheler ve gerekse hariçteki .. 
lerin kullana<'ağı kitaplar yazar. Hil· 
kOmete, mahkemelere ve büyük kum -
panyalarn mUtahassıs ve ehli hibre 
srfatıyJa çağırılır. Memleketin muh
taç olduğu meseleler hakkında gene 
hükumet ve büyük kumpnnyalara pro 
jeler hazırlar. ]{endi lisanından başkn 
Almanca Hyn Fransızcayı behemmc
hal konuşur ve okur. 

Dilnynnın her tarafındn ay111 iliti 
eas üzerinde çalışan fılimlerle daimt 

rinin bu maç hakkında, yürlit- iki Türk müdafliydi. 
Yunan oyuncuları içinde dün en mü· 

tükleri mütaleaları kaydetmekle kemmel oynıyanı, Yunan sol açığı I\liJi. 
iktifa edeceğim : yakiydi. Ondnn sonra en çok muvaffak 

.. itiraf etmeliyiz ki, Yunan futboı er· olan sol iç Oityosdu. Yunan sn~ açığı 
kAnının muhteliti teşkil hususunda gös· \·e takım kaptanı Vasilse ümit ve intizar 
terdikleri ihmali kaydetmek mecburiye· hilAhnı olarak pek ıığndı. Yunan mua· 
dndeyiz. ,inlerinden yalnız merkez muavin hücu· 

Yalnız takımımızın kazandığı büyük ma yardım etmi~. yan muavinlerinse yal· 
muvaffakıyet. bu ihmalden hissettiğimiz mz: müdafaada yardımları dokunmuştur. 
teessürü tadil ediyor. Hiç şüphe yoktur Yunan müdafileri içinde en ziyade te· 
ki oyuncularımız anform l>ir haldeydL marüz eden, yaralı olduğu halde Mal· 
Fakat bunlar, hiç bir zaman yan yana yosdu Yunan kalecisi, kendisine tema· 
oynamamış olduktan cihetle, bonlan yilz için çok fırsat dü~memckle beraber 
sümmettedarik toplıyarak Türk tal.ımı ~ iyi oynamıştır. 

-Sütü sesle 
takim ediyorlar 
Amerikanın jJmi yükseltme cemi· 

yetinde mevzuu bahsolan mühim me • 
seleJerden biri vitaminin kimyevt ter. 
kibidir. Doktor Çarı DHs'Je doktor 
Fransis Makdonald bu meseleyle meş
gul olmuştur. Bu iki :ı;at daha evvel, 
Jtiboratvarlarında vitamin D yi ıkeş• 
f etmişlerdi. Onlann buldukları vi -
tamin güntŞt.en ,.e ultraviyole şuaın· 
dan alman vitamin derecesinde mües. 
sir olmamakla beraber bir ~ok işlere 
yaramaktadır. 

Bunlardan başka doktor Gaines'le 
doktor Combers sütü, ses mevceleriy
le takim etmenin mümkün olduğunu 
ispat etmişlerdir. Musiki seslerine 
benziyen se?s mevcelerinin sütteki mik 
ropların yilzde 99 unu öldürdüğü gö
rülmüştür. 

Doktor (Gaines) e göre aynı suret
le mikropları muhtevi olan her mayii 
takime imkan bulunduğunu U.ah et ·j 
miştir. Sütler sağıldıktan sc>nra bu 
takim Aletinden g~erek doğrudan ı 
doğruya şişelere doldurulabilir. 

muhaberede ve temasta bulunur. On
lar profesöre yazdrklan eserlerin kop
yelerinı gönderirler, profesör de mu. 
kabelede bulunur. 

Prof esörterln talebeyle teması fe\'· 
kaladedir. Karşısına aldığı talebeyi 
kendi yaşında ,.e kendi iktidarmd1l 
bir adam g;bi telakki ederek görüşür. 
Ye onlara kendi meselelerinden bazı· 
lannı havale eder ve onlann çalış • 
malarma yardım ederler. Ders hak. 
kında daima onlara bibliyoğrafya ve
rir. 

Profesöre, kitapçılar, ba.~tıklan ki
tapların kısmı azamından birer nüs
ha meccanen gönderirler. Diğer ki • 
tapları da prof csör kendi parıısıyla 
ve yüzde yirmi Hl otuz iskontoyla ~a
tın alır. 

Profesör, kütüphanelerinde kırk 
rniJyon kitap bulunan Amerika darül
fünunlarmın hangisinden isterse etüt 
için kullanacağı kitabi ~tnyla ma • 
~asına kadar getirtir. lşini bitirdik
ten sonra başkalarının da kullanabi
leceğini düşünerek hemen iade eder. 

Profesör, eğlence)i de unutma7.. 
Tiyatrolara, konserlere, akşam ziya· 
fetıerine davet edilir. Yeyn ahpapln -
rrnı kendi evine davet eder. Gerek 

Şarki Erdende gUrül· 
tUIU bir h dise 

Y aı:ıldığına gö:-e şarkı Erden 
mebuslar meclisinde bir hadise 
olmuf, tedavül eden para esası 
müzakere edilirken mebuslardan 
Macit paşa, kendisine yalancı 
demesi üzerine Salih paşanın 
üzerine kıhnçla hücum etmiştir. 

Mebuslardan birisi Macit pa .. 
şayı tutmuş, Salih paşamn yal
nı:ı; abası parçalanmıştır. 

Kral Abdullah bu hususta de· 
miftir ki: 

"Mebuslann memleket mena· 
fiiyle yakından alikpdar olma
larına sevindim. Fakat münaka
şanın kılıca dayanması da beni 
müteeasir etti. ,. 

Dr. Kadri Reşit Pş. 
Seyahatten u·det etmi~ ve muayene· 

hanesini Cağaloğlu Halk Fırkası karfı· 

!tnda "Sıhhat,, Şamlı apartımıının1 nılc· 

]etmiştir. 

kendi ihtisası dahilinde ve gerekse 
o günün meselesi hakkında konu§ur, 
müdavelei efkfırda. bulunur ve fikir 
beyan eder. Güıel eğlenceli zaman • 
Jar geçirerek yorgunluğunu dinlendi· 
rir. Yaz geldi mi? Profesör seyahate 
çıkar. Ya dağlara, ormıınlann içinde 
güzel sayfiyelere. ya göller kenarın· 
daki köşklere, yahut da deniz kena • 
nnda bulunan meşhur plajlardaki o -
tellere gider. Tabiatın büyük sıhhat 
rnembalarına, bol güneş, bol ıiya, te
miz hava ,.e temiı suya kendisini ar• 
zeder, dinlenir, yeni sene için maddi 
ve mane,•i ve ruhi kuvvetler toplar 
,.e mektep açılmadan bir kaç hafta 
ewel derlenip toplanarak işinin başı
na gelir ve hemen yeni senenin işleri• 
ni mektep açr1madan evvel tanzim e .. 
der ,.e yeni seneye başlar. 

lşte, knf~ı. \-Ücudu daima faal ve 
her istediği şeyi parmağının altında 
bulan bu profesör, bu yaratma asrın
da yeni yeni dim:ığ gıdalnn lıaurlı• 
yarak etrafına topladığı binlerce ta
ze dimağları doyurur Ye onlan tat .. 
min eder. 

- Gclc:::ck makalede talebe ha.ya • 
tını yazac:aöını- Mühendis 

HASAN BALET. 
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Vlktor Mak Laglen 

Maruz kaldığı sukutu hayaller yü
zünden hayattan bezgin bir hale ge • 
len dilber ve akıllı bir genç kız, Av - · 
rupanm mühim hükQmetlerinden biri 
hesabına casusluğu kabul ediyor. Bol 
para ve müspet bir idare tahtında işe 
başlıyan bu genç casus, memur edil· 
diği ilk vazifede memleketine hiyanet 
etmekte olan Von Hindav isminde bir 
miralayın maskesini kemali muvaf fa
kıyetle düşürdükten sonra taliin ga • 
rip bir cilvesi olarak miralayın sağ 
kolu telekki edilen genç mül!zim Kra
nav'm tecessüsüne memur ediliyor. 
Artık genç kadın hizmet ettiği teşki

latta amirleri tarafından x. 27 namiy· 
le tanınmaktad ı r. 

Bundan sor. a mülazim Kranav'la 
x. ~ arasında her anı tarafeyn için 
ölüm pahasına mal olacak amansrz 
bir mücadele başlıyor. Ha~ika.tte düş
man ordusu mira.laylanndan olan 
Kranav, :ıı:. Z7 nin takibatımdan yakayı 
sıyıramıyacağım anlayınca, mensup 
bulunduğu orduya iltihaık mecburiıye
tinde kalıyor. Bu sefer genç kadın 

teşkilattan aldığı emre tevfikan Kra
nav'm mensup bulunduğu düşman or• 
dusunun bulunduğu bir misafirhane
de tebdili kıyafetle ifayr vazifeye 

Casus 1 

ile Marlen Dlyetrlh 

başlıyor. Ve tam bir akşam bir zaibi
ti sarhoş ettikten sonra kap eden ma.. 
lfımatı alırken Kranav'la karşılaşıy-or. 

Her casusun uğradığı akibete nam· 
zet olan genç kadın bu sefer bütün 
zekasından istifade ederek Kranav'i 
elde edebilmek gayesi<yle ona karşı a. 
deta bir sev:dalı vazıyeti alıyor. Ancak 
bu hareketi pek de kendi lehine biır n&
tice vermiyor zira bu sefer hakikaten 
genç zabiti semaiye başlıyor ve bunun 
va:ıifesine engel oluağmı hissedince 
de bir f.ıırsatım bularak kendi taıa.fı· 
na iltihak edi-yıor. X 27 niıı lira.mu 
müteakip getirdiği malftmat b\iyük bir 
muzafferiyete sebep oluyor, ve alman 
üsera meyanında müllzf.m Kranav da 
bulunuyor ve tam diğer usera gibi 
garnizona sevkedilirken hüviyetini 
ta.myan biı· zabitin yüzünden başına 
gelecek akibete intizaren hapse atılı
yor. Hapisanede genç kadın kendisini 
istintaka geliyor f aka.t arada geçen 
bazı hadiselerin yardımıyla müllzim 
firara muvaffak olunu bu sefer hi· 
yanetine hükmedilen genç kadm mbi
tin yerine idama mahkQm ediliyor ve 
hükmü de infaz ediyorlar. Genç kadm 
gözlerinde sevgilisinin hayali olarak 
memnun ölüyor. 

Mustafa 
(Hayat Yolu) 

Bundan evvelki sayılarımızdan bL ı 
risinde, bu film hakkında izahat ver• 
mişti:k. Bu ill< sesli Rus film:inlıı genç 
rejisörü Nicolas Ekk, (Hayat yolu) 
filminde ea.lışan 8000 çocuktan birisi
dıir. Evet. Onlardan birisi Onlar 
grbi yaşamış, azap çekmiş, sonra, bü
tün büyük Rus rejisörleri ve sa.n'at
karlarma san'a.t nıhu telkin etmiş o
lan Meyeııhold'la çalışmış ve Mos'k0ıo 
vadaki yüksek sinema teknik mekte
binde okumuştur. 

Ekk Rusyada daha küçük bir san'· 
at.karken, Nazım Hikmetle tamşmış 
ve ahpap olmuştur. Nazmı Hikmet 
onu bize şöyle anlatıyor: 

- O zamanlar, Ekk, ayda ancak 
bizim parayla 100 lira. kadar bir para 
kaza.n.rrdı. Bu paradan biriktirdiği 
bir meblağla, gitti, küçük bir sinema 
fotoğraf makinesi aldT. Artrk, onun
la her gün gider, bir bina karşısın -
da oturur, saatlerce miinakaşa eder
dik. Münakaşa.mızın mevzuu, mesela 
şu olurdu: Karşıla binada bir cinayet 
olduğunu hissettirmek icap etse, bi
nayı hangi zaviyeden ve ne şekilde 
filme almalı? Aynı binada bir eğlenti, 
ve neş'eli bir toplantı olduğunu his· 
settirmek icap este nasıl almalı? işte 
Ekk böylece çalışmış bir arkadaştır, 
onun muvaffak oluşu işt.e böyle sayin 
mahsulüdür. 

Nicolas Ekk ilk evveli küçük bir , 
killtür filmi yaptı. Rusya.da, daha 
o za.ma.nlar sesli filim ya.pılma.m.ıştı:. 
Vak.ra Room isminde bir rejisör Beş 
senelik plAn) isminde bir filmin bazı 
parçalarını seslileştirın.işti Fakat 
bu filmde hiç bir aııtıst ve vak'a yok
tu. Sadece bir tecrüıbe mahiyetindey• 
dL (Hayat Yolu} filimi R.wwa.mn Uk 
t!Ml61i filmi n m- e,Ji san'at filmi.dk, 

Filinin senaı,, ..ısullu Ekık, arka
daşları St.olper ve Yanuşkiyevi~'le 
yapmıştır. Bu filmde ild üç artist 
vardır. Bunlardan birlsi Ba.talof'· 
tur ve muallim rolünü oynamakta• 
dır. 

(Hayat yolu) filmini (Mustafa) 
ismi altında pek yalanda lstanbulda 
seyredebileceğiz. Bu :fıilm için söyle
necek bir tek kelime buluyorum: Fev• 
kal!de. 

Siya 

Uget DUflo 

nınKokusu 
Mösyö Darzalda nişanlısı ınatma 

~el Sta.ng crson evlenmek üzeredirler. 
Büyük ''Kontinan.tal,, gazetesinin 

başmuharriri Senkler düğüne gidece· 
ği zaman, Rultabil kend,isine meş• 

lıur katil Frederik Larsan'ın ölmedi· 
ğini, hayatta olup iki genein birleş• 
melerine mani olmak istediğini haber 
verir. 

Binaenaleyh, iki gazeteci düğüne 
gidecekler ve nişanlıları muhafaza e
deceklerdir. 

Küçük grup Fon d'Erkül şatosuna 
giderler. Burası bir pansi~ndur ve 
bir çok yolcular da oraya inmiştir. 

Buınlann arasında bir de meşhur ingi
liz alimi vardır. 

Yemek yenildiği esnada, meçhul 
bir el e1ektrikleri söndürür ve aynı 
meçhul et, liınbalan yakmıya giden 
hizmetçinin kafasına bir kemik parça• 
sı vurur. Herkes, meşhur Larsan' • 
dan başkası olmıyan bu meçh'U!l. elin 
sahibinin peşine Jroşa.r, faıkat boşuna. 
Zira, o. kaçmıştır. 

Aynı akşam, Larsan, madam Dar
zak'm pencerelerinıin altında, onu ka. 
çırnıak üzere dolaşrr. Fakat Rnltabil 
oradadır, ve, tam genç gelinin odasına 
gireceği sırada madam Darzak bir 
kurşunla onu yere serer. 

Sinema Haberleri 1 

(Düınyanm sonu) isiımli filmin re
jisörü ( Abel Gan.ce) Rusya.ya, tet • 
kikat yapnuıya gitmiştL Geçen hafta 
Parise dönmüş, ve gazetecilere şu 
sözleri söylem.iştir: 

- Rusya.da llk sesli filmi görd üım 
(Hayat yolu) ismini taşıyan bu film 

Marie Bell'in en son çevirdiği (Ta-
li) isiımli film bitmiş, ve Pariste gös
terilmiştir. Sneryo ve sahneye koyu' 
güzedir. 

Bul film, sahneye, aşk inkisarla
nndan bıkan ve kendini oyuna veren 
bir dul kadını gösteriyor. Son kısım• 
larda, oyun ihtiras, yeri.ne gene aşk 
ihtirasına bırakacaktrr. 

Marie Bell, bütün müdekkitlerin 
iyi noklanm kazanmıştır. Bu filmde 
onunfa beraber, Marcel Andre, Fer
nand Fabre, ve Françuise Rosap, oy
'llamaktadırlar. 

* * * 
Meşhur rejisör Pabst, Atlanıtit fil· 

mini ymtlden ve sesli olarak yapmak. 
tadır. 

* * * 
Alman sansörü, Maurice Lhevali• 

er (Sokak şakıcısı) isimli bir filmini 
menetmiştir. 

* * * 
Dört aydır hel'lkesin seve seve oku· 

duğu haftalık "Artist,, mecmuası ar• 
tık ~rkmıyacak zannediyoruz. Sebebi .. 
Bu sebebi ısöylemiye istemiyoruz, zi• 
ra pek gülUnçtür. Yalnız şunu söyli. 
yelim ki, mecmuanın yazı işleri mü
dürüyle imtiyaz sahibi arasında fm -
dık kabufu doldurmaz bir hadise geç
miştir. Memlekette yegAne (Zeki) 
mecmua olan (Artist) in kayboluşu 

eidden bir boşluk bırakıyor. 

• • • 
Bekarlar kulübünde aza olan Rişa.r 

Dika ölmüstür.. 

Melek sineması, dün akşamda.nbeıo büyük bir eserdir. Bu eserde taze 
ri, Lilian Harvey, .Andre Roanna ve bir hayat, büyük, çok kuvetli bir 
Amnand Bemard'm Elıhamrada bir dram kuveti vardır. Ruslar bEe, 
müddet evvel göstenlen (Aşka töVlbe) sinema hususunda büyijk bir de?s ve
filmini ıösteriyor. riıyorlar. Ben, bir kaç haftay ka-

Bu senenin lstanbul hallmta öfre- dar tekrar Rusyaya döneceğim ve, 
tip sevdirdiği artistlerden birisi de (NapoJeonoun Rusya ric'at! isiım ı · fil· 
Arınand Bernard'dır. Sahnede, hiç mıfıni tamamlvyacağım. Bunda.. son
bir şey yapmıyormuş g,ibi görünerek ra, Yedne mevzuu deniz olan bir 
güldüren bu artist ilk defa oJarak bu film yapmak niyetindeyim. 
sene, Glorya sinemasında (Mesele =tan=b=u=l=so=k=aık=l=a=rım=d==a=)=f=i=lını=. :;::h=a=kkı=n=d=a 
yok) filmıiyle mevsimi a9ımştı. Fakat bir tenkit yapmakta ve fHmin (Kormo 
o zamanlar henüz ismi buralarda ya. polit) o1dufunu, hi~ bir orijinal ta· lstanbulda gösterilen ilk sesli film olan "Kadının harbe 
yılmamış olan artist, şöylece geçip rafı olmadığını ve yazık olduğunu söy gidişi,, nde görduğUmUz Eleonor Bordman Metro şirketin· 
gitmişti. (Daktilo) filmiyle Arman }emekte. mamafi (Türk sineması da• den çıkarak Paramunt şirketine geçmiştir. Pek yakında bu 
Bernard, İstanbulda, asıl şöhr~tini ha gençtir, gelecek sefere fena ml • temiz bir gUzelliği olan artisti görebileceğiz. 
b~fu~~nM~ri~ oou~- Mll~ta~ü~·~~~Ü~·=============================~ 
miye herkes koştu. (Aşka tövbe) 0 lim) demektedir. lan şey, iyi bir sinaryodur. Artisti oynamaktadır. Oteki artistler Tamia 
aral'Ilk. gösterilmiş ve şöhretini bir kat • • • artist yapan eserdir. F..edor, Tommi Burdel'dir. 
daha arttırmıştı. Glorya sineması da, Anni Andre (Cennette bir gece) * * • * * * 
mevsim başlangıcında gösterdiği ve isim bir f.ilim yapmaktadır. Jeannette Mac Donald tekrar Pa· 
güme giden (Mesele yok) filmini bir * * * rise dönerek Gaicti Lyrisne tiyatro • 
daha gösterdi, ve i1k gösterilişinden Janet Gapor Londradadır. lngi. sunda (Neş'eli dul) operetini söyle • 
daha muvaffak oldu. liz gazeteleri kendisi için methedici yecektir. 

İçinde baş rolü hemen hemen Lili• makaleler yazmaktadır. 
an Harveyle paylaşan Arman Ber - * * * 
nard'rn (Aşka tövbe) filmi de, ikinci DougJas'ın oğlu, yeni bir film ya• 
defa olarak gösterilen, birinci defa· pıyor. Bu sefer Fransızca sözlü. Zi. 
daki kadar muvaffakıyet kazanmak ra, Douglas'ın oilu tahsilini Fransa-
ihtimali olan bir filimdir. da yapmrştır. Gayet iyi Fransızca 

* • * konuşuyor. Kendisine sorulan bir su-
Amerikada seri halinde Arsene ale cevaben demiştir ki: 

Lupin filmlerini çevirmektedirler. - Bence, bir artistin filmin mu • 
Meşhur centilmen hırsız rolünü, Johu vaffakıyetindeki tesiri azami düzde 
Jtarrym.ore yapmaktadır. on beşi ıeçmez. En büyük ytldrzla.r, 

* • * bir filmin muvaffak olabilmesi için 
(Pour Yom) sinema mecmuası (İs· ancak bu kadarını verebilirler. asıl o-

* * * 
Bir çok kimseler, Fransız rejisör

lerinin Amerika rejisörlerinden daha 
az film çevirdiklerini zannederler. Fa
kat geçenlerde Gloryada son eseri o
lan (Sevgiden sonra) filmini gördüğü• 
müz Leonce Rerret bu fimle 394 üncü 
filmini çevirmiş oluyor. 

* * * 
(Hicran) filminin rejisörü Pa1.~l 

Fejos Fransa.dadır ve küçükken gör
düğümüz Fantoma fiUmlerini yapı
yor. Fantoma :rolünü Gaston Modot 

Greta Garbonnn sesiz bir filim ya,. 
pacağı söylenioyr. 

* * * 
Gorry Coper üç ay geçirmek üze~ 

Mısıra gitmiştir. 

* * * 
(Aşk hazretleri) filmi Londrada 

gösterilmiş ve büyük bir muvaffakıyet 
kazanımıştır. 

"' * * 
lngilterede papaslar, siınemalann 

pazar günleri açık bulundurulmasını 
menetmiye muvaffak olmuşlanhr. Bu 
ne irtical 

* * * 
İtalya hükftmetıi, ecnebi filmlere 

yüzde 62 fazla .Eümrük koymuştur. 



o 
a. 
er. 
in 
e· 

• 

il 
lJ 

-- - . ~ - - - - ~~ - ... .........__ - _::::-_,_ .......... - - . .--.... ~ 

Dnun~u sene 
&ıyı 2 

Parasız verilir 

Eı~kekler 
Bzrlı;ği 

İetanbuldaki kadınlar birliği gibi lz
lllirde de bir erkekler birliği teşekkül 
etnıi~ •• 
Kadınlar birliğinin başında vaktıiy_ 

le Nezihe Muhittin hanım vardı. Er
kekler biırliğinin başında kim var, bil 
nıeın. Fakat Filorinalı Nazmı btyi 
d•et etseler fena olmaz! 

Kadınlar, hayretle soruyorlar: Er· 

Dikeni er 
Altın çirkinliğe bile göz kamaştı -

ncı bir parıltı verir. 

* * * 
Dünyanın en güzel kadım. bizim 

olmıyandır ! 

* * * 
Zenginin aptalına zengin, fakirin 

aptalına aptal derler! 

* * * 
insanın dostu az, mevkiin dostu 

çoktur! 

* * * 
Kadınltınn zekası kalplerindedir ! 

• 

' Mezarcı! 

OUnyada iş sahibi kalacak 
ye§lne adam r 

- Alman karikatürü -

Çiçekler 
Yalnız kendi kanadıyla uçan ça -

buk yorulur. Fakat, yalnız başkasının 
kanadıyla yükselen de çabuk düşer! 

* * • 
Zengin akıllı olur. Züğürt ukalti.' 
Erkeğin bir senede yaptığını, ka • 

dın bir günde yıkar! 
• * • 

Kadınların Jıah'iki siması otuz ya
şında meydana ç,ıkar ! 

* * * 
H!azi, içimizde çarpan ikinci bir 

kalptir! kekler birliğine ne lüzum \·ar? 1 
Aynı suali biz de sorabiliriz: Ka- ====================================:========= 

drrrtır birliğine ne rnzum var? Zafı Basar! 
Onlar, kadmlarm hukukunu muha-

faı:a, hemcinslerine yardım, erkekler
le ınüsavatı ter.tin için mi çalışıyor -
lar? ... Biz de öyle yapacağız: Erkel· 
letin hukukunu muhafaza, hemcins -
lerinıize vardım, kadınlarla miisava
tt temin!· .. 

Ay, erlu~klerin haklarını korumak 
için bir cemiyete ne lüzum var mı 
di:>·orsunuz? .. Elbet var ,.a.. Bizim ko
lumuzun kuneti, hakla;rmızı muhafa 
Za etmiye kitfi değildir hanımlar ... 
l\ntbimizin zafı karşısında kolumu • 
Zun kuvveti çakar almaz bir evvel za
llıan silahı gibi kalıyor! 

Hemcinslerimize yardım meselesi
ne gelince... Kundaktaki çocuğuyla 
dul kalan bir anne himayeye muhta~
tır da, kucağında: Meme! .. Diye h:ıy
knıuı bir }avruyla bekar imlan bir 
l><tba himayeye muhtaç değil midir?. 

Müsavat mesele~i de böyle: Tran~· 
Vayların, bilha ... -sa iki ön sırası yaln~z 

hanımlara mahsuı-... Fakat, iki arka 
sıranın da mutlaka erkeklere mahsus 
olduğuna dair bir kayıt yok! 

Resmi dairelerde, daktilo makine
si, genç kızların piyanosu oldu. Kala
b4Jrk bir yerde erkeklerin kadınlara 1 · 
Yer \"erdiğf çok görülüyor, fakat ka -~ 
dıı.tarın erkeklere yer verdikleri he · 
ll\iz görülmemiştir •.. 

Binaenaleyh, kadınlar birliği olan 
bir memlekette, bir de erkekler birli• 
ii çok görülmemeli .. 

Ama, bana sorarsanız, kadınlar ve 
erkekler hirliğine değil, kadınlar ve 
erkekler dirliğine tarartanm ! 

AKBABA 

Pot 
İlktbaharını çoktan ge~inniş bir 

hanıtnefendi, bir münasebet...:;izin sor .. 
lnak cesaretinde bulunduğu: 

- Hanımefendi hazretleri, kaç ya
!Jtltdasmız? 

Sualine kar~ı, hiç gözlerini kırp -
1tıadan: 

- Yirmi dokuz! 
Cevabını vermişti. 
Fakat, muhatabı, bir kere kırdığı 

P<>b' tu tamamlamrya karar vermiş gibi 
ır ikinci ı;ual daha l!IOrdu: 

- Yirmi dokuz mu buyurdunuz.. 
- Evetl 
- Kaç senedenberi efem? .. 

Ne mutlu 
İki ~ltpap arrunnda: 
- Ah Rzizim, nereye gidiyorum, 

bi~-'""''•• 
- Nereye? 
- Dişimi çektirmiye? 
- Ne mutlu sana birader .• Ben ka-

~öteberi almıya ridiyorum! •• 

Doktor- Haaaa .... Yılbaşı gecesi çok içtin gaibe ... Miden bozulmuş .. Biraz mUsUI al 1 

Dalgın 
Kan koca arasında: 
- Ah kancığnn, gene bir dalgrnlrk 

yaptım ki .. Sorma .. 
- Ne yaptmı bakayım? .. 
- Sana bir kutu kestane şekeri al-

mıştım .• 
- Mulıaldcak tramvayda unuttun .• 
- Hayır, bilemedin .. Kenıali afi -. 

Bot boğaz 
Beyefendi, hanımefendiden adama• 

kıllı azar işittikten sonra hizmetçiye 
çattı: 

- Kız, terbiyesiz .• Boş boğaz .. Ni
çin hanmtefendiye, benim bu gece sa. 
baha karşı geldiğimi söyledin? .. 

Hizmetçi isyan etti: 

Martaval 
Meşhedi Cafer, eski para meraklı

sıdır. Senelerdenberi eski paralann 
lrolleksiyonunu yapar" Geçen gün, 
Torik Necmi telA.şla geldi: 

- Moruk, müjde! •• Beş yüz sene
lik bir para buldum" 

Meşhedi dudak büktü: 

""'" 
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Diyaneı: işlerinin. gazetelerde neş
rettiği kfü·ük bir tebliğ. r.ımazanın 

cumartesi günü olduğunu bize haber 

\·erdi. 
Eskiden, ya dağ başındaki çoba • 

nın, ya minare tepesindeki müezzinin 
gözüyle haJledilen bu muamma, ~imdi 

basit bir hesap meselesi olmuştur. 

• 
Bu raır.azan, yeni Türkiyenin se-

kizincj Jayik ramazanı" Evvel zaman• 
da, oruç, belediyenin oktruva vergi
si gibi, memurların, polislerin ka • 
rıştİğı bir mesele haline gelmiş ve h~r 
ramazan oruç uzlarla zabıta arasın• 
daki mücadele, tıpkı kaçakçı, kolcu 
kavgasına dönmü~tü. İbadet kul vel'
gisi değildir ki, tahsildarı, kolcusu 
olsun 1 

· Bir zamanlar içki yasağı sarhoşla. 
rı çoğal tmıştr. Galiba, ramazan ba~ 
kını kalkınca da oruca rağbet çoğal· 
dı! 

Doğru kabahat, yalan ibadetten 
hayırlı olduğu için Nasrettin hocanın 
bazı nükteleri hoşa gider. 

Hani bir gün hocayı oruç yerken 
görmüşler de: 

- Ayol ne yapıyorsun? .• Demi;;ler. 
Oruç tutmuyor musun? 

-Tutuyorum ..• 

- Peki ama, Ağzındaki lokma ne~ 
- Yoooo... Demiş, o kadarcık da 

yemezsem hiç tutamam! 

Her.kes Nasrettin hoca gibi işi hiı 

nükteyle halledemez ki .. Yakalanan• 
lardan çoğu hile uydurmıya, mazecet 
bulmrya, yalan kn-ırmrya, hutasa 
ahret i~inde dünya madrabazlığı yap
mıya kalkar. 

Bereket versin, artık ne böyle şey_ 
lere lüzum kaldı, ne de sofuluğu t i

caret işi edinip ramazanda ahret ko
misyonculuğu yapanlara meydan! .. 

Temizlik 
Babayla oğul arasında: 

Kamber 

- Uç gündür saatim geri kalıyor .. 
Anl~ılan manikesi kirlenmLj olacak .• 
Saatçiye götürüp temizletmeli ... 

- A, zahmet etme babacığım, da• 
ha dün ben onu iyice sabunlayıp yıka· 
dım! 

Cevap 
Coğrafya hocası sordu: 
- En çok elmas nerede bulunur? 
Sınıfın en tembel çocuğu cevap 

verdi: 
- Kuyumcu dükkanında? 

Namua 
- Bana yüz lira borç verir misin~ 
- Ne teminat göstereceksin? 
- Namuslu bir adamın ·özü kafi 

değil mi? 
- Kati ... Getir o namuslu adamı 

da vereyim? 

- \ lman k:ırikatürü 
yetle yedim ! 

- Ben mi beyefendi sabaha karşı 
geldi, demişim? •. Va11ahi yalan! •• 

- Ya ne dedin? .. • 

- Beş yüz !lene heçdi .• Özümde üç 
min senelik para vardı.. l=====A=l=m=an=k=a=ri=ka=t=ü=riı=. ==== 

Bu sefer Torik Necmi kahkahayı 

41"'•n - 1 cl119 11"' k 923 te böyle ol• 
• im lnenar ı 

Çeneler 
Şişman bir kadınla kocası arasın-

da: 
- Bey .. 
- Buyur •• 
- Artık sen beni eskisi gibi sevmi. 

yorsun .. 
- Allah, Allah •• Bu da nered~n 

çıktı? 

- Allah, Allahı yok.. lş meydan
da.. Eskiden çenemi okşar, yüzüme 
gülerdin .. Şimdi, yan dönüp ba.ktığm 
bile yok" 

- 113.hi karıcı11"1m, eskiden bir çe -
nen vardı, okşardım.. Şimdi öyle mi 
ya? •• Maşallah, çene altında bir kaç 
çenen var .. Hangisini okşıyacağıını bil 
miyorum ki 1. 

- Şey" Şey dedim ... Beyefendi gel-
diği zaman ben henüz kalkmış, sabah 
kahvaltısını hazırlıyordum dedim!. 

Eyvah 
- Monşer, başıma gelen felaketi 

duydun mu? •• 
- Hayır azizim.. Geçmiş olsun .. 
- Ah sorma, azizim .• Sorma.. Kay. 

nanam hava gazı musluğunu aç.rp in
tihar etti .. 

- :Vah, vah, vah .. Kim bilir ne ka
dar müteessir olmuşsundur •• 

- Elbet aziz.im, müteessir olmaz 
olur muyum hiç? •. Kim bilir bu ay ha
va gazı parasını ne kadar fazla istiye
eeklerdir l 

bastı: 

- Uç bin senelik mi? .. Hay marta. 
valcı hay .. 

- Yoh . ., Sen ölesen ki martaval 
değildi.. Hak diyirem .• 

- Uulıı.n behey sakalı kınalı, daha 
1932 sene.~ine gireli bir hafta olmadr .. 
sende üç bin senelik para nasıl bulu
nur be? .. 

~ 

Niçin 
- Hemşire, sizin çocuk niçin hep 

böyle mahzun duruyor?. 
- Vallahi bilmeme kardeş .. Biraz 

yüzü gülsün diye o kadar payhyorum, 
o kadar dövüyorum, gene nafile, gene 
nafile? .. Ocaklar1 söndUren klzll el 1 



Sayıı 2 -................. ,,;:;;b·;; ....................... l 
Sala.mon, o gün üç çocafuna alıp 

lokantaya gitmişti. Köşedeki büyük \ 
masanın etrafına srralandrla.r. ~ 

Garson geldi: =) 
- Emri'll!İz? .. 
Salamon efendi gözlüğilnil tıaktı, i 

ı 
listeyi başından sonuna kadar dikkat- J 
le okuduktan ve fiatlar arasında zih- ~ 
ni bir mukayese yaptııktan sonra ce • f 

1 vap verdi: = 
! - Benin cani şiş ~ebabj fsteyor" j 
1 Ama, dur bakaluım, çocukların keyfi- ~ 
i ni bilmem... Onlara da bir sorayım.. ~ I Sonra. çocuklanna dön.üıp birer bi- ~ 

) 
rerso~u: 1 

- Mişon... Senin cani ne .isteyor? ~ 

j - Şiş !rebabı ! € 
- Senin cani lzak? ~ 

~ - Şiş kebabı % i 
İ - Ya senin cani Perla?. j 
1: - Şiş kebabı baba!.. i J Sala.mon efen dinin gözleri sevmç. \ 
~ ten parlamıştı. Magrur ve muzaffer J 
= ~ bir eda ile garsona döndü: ~ 
E - Yordun mu benin çocuklarin j 
~ terbiyesin.f.. Hepsinıin cani da baba.si i 
i=~-= yibi şiş kebabı isteyor .. Aramizda hiç J 

ayrillk gayrilik yok.. Şindi, sen biu \ 
~ bir porsiyon şişi kebabı, dorıt tane de l 
J tabak, çatal, biçak yeti.rl ~ 

l izdivaç 1 
f_=_= Bir evliyle bir bekAr arasında: J! 
- Bekar- Yahu, salı günü evlenmek 

f ___ --= fena mıdır?.. ~=} 
::. Evli - Zannetmem .. Diğer ıler• : 

den daha fena değildıirl 'i 

j l 

ı lk\:"ah"!~:t.:.!~~dUrO beMm i 
E ! i işimden hiç memnun değil.. j 
E. - Daha iyi ya.. Belki seni kapı dı- :; 

Sayfa: 2 ~~ 
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Obur ! 
Meşhur oburlardan bir zat, heki- g 

~ me gitti: ~ 
! : '! - Ah doktorcuğum, dedi, hasta - ~ 
: yım_ Sabahlan başım dönüyor .. Mi· ;:. 
~ dem gaz yapıyor •. Geceleri yüreğim ~ 
E ~~~~ : 

Doktor, hastayı muayene ettikten 
sonra cevap verdi: 

- Bundan sonra yemeklerinize 
dikkat edeceksiniz- Sabahları iki bis. 
küvi, bir bardak az şekerli hafif çay .. 
Öğleyin, bir dal yağsız pirzola, bir 
tabak haşlanmış sebze, bir dilim kı • 
zarmış ekmek, bir meyva .. Akşamlarr, 

= bir balık, bir komposto- :: 
j Hasta, doktoru dikkatle dinledik • \ 
- ten sonra sordu: = 

- Kuzum doktorcuğum, bunJan 
yemekten evvel mi yiyeceğim, yemek
ten sonra mı? .. 

Belli olmaz 
lki Türkçe muallimi, mektebin pen

ceresinden, gökte uçan bir tayyareyi 
~ seyrediyorlardı. i 
= Bir tanesi sordu : = J - Yahu, tayyare mü?.ekker mi. 1 
~ müennes mi?.. ~ 
s Öbürü, uzun uzun havaya baktık- ~ 
~ tan sonra cevap verdi: E 
§ - Vallahi bilmem kardeş._ Biraz § 

~ dar uzakbn ~;~::;•rl. ! 
\ İki kişi arasında: f 
i · - Yahu, haberin var mı?- Bizim ~ 
!. biradere tayyare piyangosunun bü • = 
§ yük ikramiyesi isabet ettd" Biçare sı- ~ 
~ kmtı içindeydi de.. O kadar sevindi ki, g 
a adeta çı1dınr gibi oldu.. ~ 
~ - Eh, bari borçlannı verdi mi?.. ~ 
~ - Yok canım" Ben sana" çıld~nr ~ 
~ gibi oldu" dedim.. "Çildırdı" deme • 1 

= d ' = ~ şan e er.- : 
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- Bir de Dzerlne (hakiki aşk) yazmışuır ... N6 yatan ... iki saattir okuyorum, 

hlll sevlşivor1ar r •• 
~ dim ki!, % 
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4 Uncu kattakiler - Şapka· 
sı ne eski ı .. 

3 Uncu kattakiler - Nezle 
olmuş •• Burnu akıyor 1. 

2 inci kattakiler - Ne pis a• 
dam.... YeleGlne yumur.a 
dökmu,ı 

1 inci kattakiler - Ayakkap· 
larına bak .. Tabanlara paı lamışl 

Sana ne? 
Kadrköy vapuru, dağ gibi yuvar• 

lanan lodos dalgalan arasında çatır
dıyara.k sallanıyordu. 

Salamon, gözleri korkudan büyü• 
müş, boyuna bağnyordu: 

- Amaaaan.- Batiyoruz-. Can 
kurtaran yok mu? .•• 

- Amaaan- Ölüyoruz... İmdat 
yok ttıu? ... 

Mişonaçi, kaşlarım çatarak Sala
mona çıkıştı: 

- Ne bağriyorsun be?. Batarsa 
batsin .. Baban.fn mali deyil ya!. --Iabat et 1 

iki sersesi arasm da: 
- Dün bir düğü.ndeydim- Görsen 

Ahmetciğfm, bütün çatallar, kaşrklar 
gilınü§tendioM 

- İnanmam .. Göster bakaYIDl 1 

00 Kör, Sağır, Dilsiz Dilenci 00 
Onun yeri şu köşenin başıdır. kendisiyle muk~yese edememenin dar az olduğu bu karlı günde, o 

Her sabah, yoklamayı kaçırmıyan verdiği bit- emntfM, söylenen ıöz· da vazife•ini biraz ihmal e~, 
vazifesini ıseıver biT İ! adamı cid· leri duyamamanın verdiği bir huzur daima açık duran ellerini eepleri .. 
diyetiyle gelir, mevkiine dikilir. ve konu~mamanın verdiği bir ra· ne sokmu§tu .. 
Ak~am, ortalık kararıp da son a • hatlık içinde, adeta imrenilecek Uzattığım kuruıu verebilmek 
yak sesleri kesilmeden kö§esinden bir hali, merhametten ziyade hör· için hafifçe kolunu dürttüm. Al -
ayrılmaz. met telkin eden bir azameti var • dırmadı ... Bir daha dürttüm, ıe -
Arkasında, dirsekleri yamalı, e· dır. ne aldırmadı ... Fakat, üçüncü dür·· 

tekleri didik didik bir palto, başm Uzatılan sadakalara daima a • tüşte, siyah camlar arkasında sak
da şapkadan ziyade hokkabaz kü· çık duran eli, hiç bir zaman açıl- lanan gözleri birden parladı. Du· 
Iahma benzer acayip bir serpuş mış bir avuç zilleti göstermez. Gö- daklarının pas tutmuş kilidi bir. 
vardır. Gözlerinden, siyah camlı renler öyle ınmır ki, bu el, elleri· den açıldı, kör, sağır ve dilsiz di
gözlüğü hiç eksik olmaz ve kolun- mizi sıkmak için lütfen uzatılmış )enci, tüylerimi ürperten korkunç 
da, sağır, dilıiz ve kör olduğunu kibar bir dost elidir! bir sesle homurdandı: 
ilan eden üç tane sarı i,aret ta • Yaz, ktş, güneşte, karda, o her - Bir kuruş için bu havada e • 
şır.. za.man kö~esinde bulunur. Avu • limi cebimden çıkaramam!.. 

Etrafındaki insanları görüp de cuna konulan paraları, adeta lüt- KARGA 
•111tmun111ınmnnma11111111111m111uı11111m11i111111nıııı1111uıııın1111ru111mmııumııuıtıı fen J.cabul ed i yO ı•m UŞ gibi bir hal İ 1tnnım11111tt11HlftltlltlhlllftfllllhlltnnllllMtH1lmUnftUllllUlfllll ... lllUllllUllllUllllHJ11fll 

Masal vardır. Fakat, gören, duyan ve Açıkgöz 

Yumurta 
- Efendi, al .•. Tazedir ... 

Meşhedi Cager, , ter içinde bunal- konusan dilencilerin arsız edebi· Hizmetçi kız sırıtarak han1mın kar-
mış, nefes nefese soluyordu. yatı yanında onun kör, sa.ğır, dil - şıs:nda kırıttı: 

Torik Necmi sordu: siz bcliğati ne kadar daha mües • _ Hanımcığım, 1933 l!lenesini tcb· 
- Uulan moruk, bu ne hal? .• Ko<• sir oluyor ... 

, b h d k km rik ederim ... tun mu.- Dün sa a , ev en çı ar çı az, . 
ılı d - Ayol. daha 1932 senesine yem - Yoh kardaşim .. Goşmadı.m. e onu gene kö,esin e gördüm. 

girdik ... Dur bakalım ... Bu ne acele.. bir Goşşu hikayesi anlatm:şem ?.. Kı!}ın, durmahsızm tüten soba 
-- borularıyla, mahalleyi bir fabrika - Şey., Belki ben o zamana kadar 

~ehrine çevirdiği bu karlı havada, yanınızd,an çıkanın da? .. 

o, boynunu bükınü,, kısmetini bek --
liyordu.. Bilmece 

- Çürük olmaısın? 
- Hayır beyim, hayır. Bunlar köy 

Tam hizasına geHnce sadakayı - Yahu, o içtiğin ne? .. Su mu, siit Hanım _ Kız! •• Bakkaldan 
uzattım. Fakat o, gözleri &onsuz mü?.. geldin mi ? .. 

yumurtası ... 
- Köy yumurtası mı? .. Allah, Al· 

]ah ... Hiç ·belli değil! 

Kadın - UşUyorum ... 
Erkek -Emr~diniz ısıtayım 

efendimi-

bir gecenin karanlıklarına dalmış, _ 'ra1Jahi bilmem .. Garson ne ol. 
k l ki b ·· "l ··ı k 1 Hizmetçi - Daha gelme• u a arı ütün guru tu ere b a ı, duğunu söylemedi! 
bir tabut gibi sessiz duruyordu.============== ==d=im==e=f=e==n=d=i=m=!=··======== 
Yanına bir adamın yaklaştığım 
gfümemi~. duymamıştı .. 

Hava o kadar soğuktu ki, yol -
larda ayak izlerinin sayılacak ka • 

Bir kız 
Başı, sarışın bir güneş , 
Dudağı bir damla ate§ , 
Yapral• gibi gözleı·i var, 
Bakışları balıara eş! 

* * * 
Pek sokulgan, pek sıcaktır 
Ne yaramaz yumurcaldır ! 
Bu kıza karşı gönüller 
Açılmış birer kucaktır! 

* * * 
Bugün, bu gönülden bıl. .... ır • 
Y ann, şu gönUle çıkar .' 
Benim gönlümü yaparken 
Sizin gönlünüzü yıkar l 

· Erkek- Zengin d ımm .. Fa-
kat altından bir kalbim var. 

Kız - Şunu klllt paraya 
çevlrt•enlzel .. 

Felaket 
SalaIMn efendi. iki gözü iki çeşme, 

saçını, sakahm yolarak haykırıyor. 

çırpıruyorcl u : 

- Mafoldum .. Mafoldum !., 
- Yahu kendine gel, sakin ol .. Nf 

var_, Nedir .. Anlat bakalım? .. 

- Ah. ah sormayın başımda ye • 
)enleri.. Borsada. yirmi b~n lira pa.ra. 
kaybettim .. Henı da bunun on iki li
rasi benim p'.lrnm<l: .. Ah, ah bittint~ 

yandim ... Mafoldum ! ... 

- .-.:::sr 

Ah'. Ahi. 
Karı koca arasında: 
- Güzel bir kadm gördüu mu, aı<

lın başınd:ın gidiyor .. Evli olduğun1' 
unutuyorsun .. 

- Ilihlki5. .. Evli olcluğumu haUI" 
lıyoruml 
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ihirli 
r Ali bir orta mektebin birinci sınr. 

11ı11 dayd_r. Çok zeki. çok Ç:)hşkan: fa
h at fa~ır bir ~ocuktu. Kıyafeti hi~ te 
ı>ş-a gıdecek bir halde değil. kitapla· 

l'ını mektep müdürü temin etmis, her 
~ mektebin bakkalı, gene müdUr l>e· 
Yırı tavassutu,·la, ona öğle yemeğini 
"eriyor. Ali bu düşkün halinden 
:eınn~n olmamn.kla beraber bütün ke 
er)erıni kücücük ruhunda saklıvarak 

arkadaşlarına ~en görünmiyc c;lısı -
)"ordu. ~ • 

-Ne ııeş'elj çocuk? 
lşte arkadaşları hep höyle :;Övlü -

~ . 
Otdu. Bir de ona sorun. evdeki yok -

SUlluğun \'erdiği 1 tırap, iyi beslene -
~ernek neticesi olarak derslerine de 
'l'i Çalışamamak, öteki cocukların rn. 
"

1nda pek düşkün bir y~zıyette hul~n-
ltıaJi . . ve saıre, \'e saı re .. 

Ali bir gün mektebe biraz dah:l 
tıeş'e)j gelmişti, diyordu ki: 

- Çocuklar, bana inanmıyncaksı -
~ız, am~ zararı yok: gene anlataca .. 

~"~· Gece anneme bir peri göründii. 
~·. '':i mes'ut edeceğim) diyerek bir si. 
ırtı trak nrdi. 

Arkada,.) arı kahkahalarla giilerek: 
- Amma yaptın, Ali! Yoksa ma

la} rnr SÖ) 1üyorsun7 

~· ~A:>cuk ısrar etmedi. Bir daha si · 
d~r)ı taraktan bahsetme) i düşünme· 

1 bile. Fakat bir iki hafta sonra Ali
de bir değişiklik görülüyordu. Arkn
da ları bunun farkına 'ardılar: 

- Yok a? ..• ·kaba doğru mu? .. 
Sordul:ır, sıkrştırdılar, bir şey, a · 

ttıa hiç bir şey söylemedi. Herke.c:;in 
bıerakı dernm ettikçe Alinin vazıyeti 
de hoyuna iyileşiyordu. Cstünde yeni 
hır ethise, ayağında fomiz ayakkapla· 
tr "nrdı. Artık bakkaldan da yemek 
lllrnıyor, e\'inden getiriyordu. 

t. Bir gün müdür be\e müracaat et. 
ı: -

lıt - Efendim, dedi, sene iptidasında 

f tıdenize kitap l"ermif'tiniz; bu JQt -
~ . 

· ~llzdan bir başka arkadaşımın d:ı 
\iftdc etmesini i tiyorum. Dendeni~ 

~eııe onları kullanacağım, satın aJdı
~ııı. hu yenileri muhta olan bir kar-
eşlrne verir misiniz? 

t~Ür hey. ıaten, Aliri tetkik edi. 

~- - - ---- ---

OCUK SAYFASI o o 
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Av E 

Tarak 
Eğlenceli Biller 

Ele< rik . 
Tecrübes 

Kend; kendinii hiç masraf sız e • 

Çocuklarımızın Yazıları J 

Benim hakkım değil ! 
yor. halinde görülen deği7iklikleri 
merak <'diyordu; ı;ordu: 

- Peki yavrum: fakat anlat ha -
kayım. nasıl oldu da 5eni höyle iyi l>ir 
halde görüyorum? 

lcktrik YÜcudn ga·erek eğlenceli is- Teşrinisaninin ~oğuk günlerindeıı 

tifndcll:'r temin etek istemez misi • biriydi. Çarşrya gidiyordum. Gür, fa. 
- ? 

nız. 

te tilerime çarpıp k1rdı. Sütler dökül

dü. Ben köye nasıl dönebilirim? Ağam 

beni dÖYCCCk. hen\ de bir ay kadar bC

dam çolıştnııcnk. 

- Efendim, şey ... Sihirli tarak! 

- Ne tarağı? Sihirli ne demek? 

Şüphesiz değimi? O halde söy • 
liyec(•ğimiz şeyle yapınrin. 

- Efendim,_ Annem yemin ettir · 
di, kim eye söyleme dedi. 

- Annen hiliyoı· demek? 
- E,·et efendim! 

- Peki ~ocuğum, ~en mes'ut ol da .. 
İki gün ı-onra, müdür heyin daYeti 

üzerine, Alinin annesi mektebe gel • 
mişti. :Müdüre izahat Teriyordu: 

- ~ocuğum her akşam me-ktepten 
geldikçt> ağlıyor; (Beni hu halden 
kurtarmak için bir çare bul, ben saba. 
ha kadar salı~ınnn, sen üzülme!) Di
yor, ısrar ediyordu. Ben yaşlı bir ka
dınım, ne yapabilirim? Düşündüm. 

dü~ündüm ... Nihayet buldum. Ertesi 
günü Aliye dedim ki: 

E\'vela oh kırk .santimetre uzun
luğunda )irn santimetre genişliğin• 
de bir cam Jrçası bulunuz. İsterse 
bir kenarı kik olsun, zararı )'bk. 
Dört tane krn kitap ahrsmız. İkisi
ni üst üste t- tarafa, diğer ikisini de 
aynı .suretlevvelkilerin ka~ısına ko
Y,Unuz. Yal:z dikkat ediniz ki arala· 
rında en ıuğı bir karışlık bir fasıla 
olsun. tlsttd kitapların kaplarını a • 
çar, camı l kapların altına koyarsı • 
nrz. 

- Oğlum, gece bana güzel bir peri 
göründü, bir sihirli tarak verdi. Eğel'I 
hunu onun dediği gibi kullanırsak 
mes'ut oluruz. 

Çocuk derhal boynuma sarıldı, si· 
hirli tarağı görmek istedi. Kimseye 
söylemiyeceğine yemin ettirdikten 
sonra tarağı gösterdim ve ne suret!e 

kullantlac:ığını öğrettim. o, derslerin
den vakıt buldukça benimle beraber 
çahşıyor. İdaremize kifayet edecek 
Irnclar para kazanryoruz. Hamdolsun. 

Alinin ve benim üzerimizdeki elbi
seler hep o taraktan çıkmıştır. Ka • 
zandığımız paradan arttırarak bir de 
çorap makine.si aldrk; çoraplarımızı 

da o surette tedarik ediyoruz. 

Müdiir bey hayret ediyordu. Bu 
na.Srl t.iiraltti böyle? Kadın onu me • 
rakta.n kurtardı: 

- lş yalnız tarakta değil, beyefen. 
di ! Biraz peri masalına benzesin di -
ye öyle söyledim. 

- Nedir o halde? 
Eskidenberi evin kÖ§eSindc unu • 

tutmuş kalmış bir dokuma tezgaht. 
Tabii onun tarağı da· olmaz mı? 

A. iSMET 

Yazısız 
HlkAye 

Pek kitik kesilmiş kağıt parçala· 
rını camınıltına atınız. Şimdi bir ÇU· 

ha, yahut;ünlü bir kumaş parçası a· 
hr, camır\istüne hrzl•ca ~ürtmiye ba~ 
larsmız. böyle de\'am ettikçe kağıt 
parç.alarrın zrpladığını ,-e cama a • 
s:ıldığını ~öreceksiniz.. Elinizi cama 
dokunduunca asılı bulunan kağrtlaı 
yere düşr. 

Bu d sizi f.;:ifi derecede eğlendi• 
recek fnni bir oyun olur. 

Juda Başkası 
Birıarça keağıttan bir ok kesiniz. 

Bir tofu iğne alır bunu da başından 
bir şİ'Ş mantarına saplnrsınız. Sonra 
kağıttn yaptığmız oku. nmn tam or 
tasrn4h toplu iğnenin sini ucu ÜW• 
rine byarsınız. Snkın iğne kağıdı del
mcsit 

A: kadaşla rrn12a deyin ki: 

- Bakınız, bu ok, şimdi içinizden 
biri i gösterecek. 

Hatta isterseniz (içinizden en a • 
kılrsını gö..c;terecck) de diyebilirsiniz. 
Ilından sonra i}ice kuruttuğunuz biı· 
b:rdağı - ayaklı olmasın - yanşça 
olun üzerine kapayı\'crin. 

Okun hangi arkadaşmı7.ı gösterme 
•ni istiyorsamz, bardağın o tar:ıf ına 
)ir yün lrnmaş par~asrnı hızlı hızlı 

sntmiye başlayınız. Bu suretle bar · 
dak elektriklcnerek okun ucunu o ta
rnfa geçece.ktir. 

Arzu eclerseniz yün kuınac; parça· 
~mı sırasıyla, bardağın her tarafma 
sürtünüz; hu suretle okun heı· tarafı 
göstermesini temin etmiş olursunuz. 

Şen Fıkralar - 1 
Duvar kAlJıdı 

Hanım evinin duvarları için bir 
dükkanda kağıt intihap ediyordu. 
Kendisine gös.terilen bir kağıdı bfr 
müddet tetkik ettikten sonra dedi ki: 

- Bu fena değil, fakat rutubete 
pek dayanmaz za'!nediyorum. 

Çocuğu söze karıştı: 
- Anne, niçin kurutma kağıdı al· 

mı)·orsun? 

Odunnn hizmeti 
Hayat bilgisinde hora hanım ~o -

ruyordu: 
- Odun nedir. söyle bıka},m ! 
- Şey .. Hocanım, amarı, biliyo • 

rum ... Hani Allah ağaçları onunla ya
pıyor. 

Kardeçe yardırn 
Irn<;ük Nükhet h:ıstardr, doktor 

muayene l'diyordu: 
- Biraz hızlı nefes al yavrum, Ök· 

ür .•. Tamr.m. Şimdi de sayılan say 
baka),m. 

l\ükhetin küçük kardeşi oradayd;. 
Doktorun bu sözünü işitince dedi ki: 

- Doktor bey ablam yorulmasm, 
bc.n sayayım. 

kat yal\'aran bir sesin: 

- Hemşerim, polis karakolu nere· 
si? 

Demesiyle arkama döndüm. Ayakla

rı çıplak, göğsü açık, başında bir tak- 1 

ke, 12 yaşlarında bir l'iirk köyllisii · ı 

nün yaşlı ı:özleriyle cevap beklediğini 

gördüm. 

- Polis karakolunda ne yapacak. 

sın? 

Dedim. Ağhyan bir sesle C<'\'ap 

\·erdi: 

- Bir arabacr .stit te tilerimi kır -
dı. Şikayet edeceğim; belki para..,ını 

alırlar. 

- Sen bu yaşta mektebe gidecek 

yerde, neden böyle ç:ılış:yoı-sun? 

- Babam üç sene enel öldü. Ar.

nem de iki aydanberi hasta, yatıyor. 

Ben her gün, (Yoğurtçu çiftliği) ağa

sının sütlerini satıyorum. Ağa, bana 

günde on kuru veriyor. Ilu zahmete 

değmez ama, ne yapayım? Anam ha_• 

ta; ben çalışmazsam aç kalını. On 

Jira. kadar birikmiş paramı?. vardı. 

~imdi o da bitti. Bugün de sütleri ge -
~ 

tirmişt~m. arabacı Hasanın araba~ı 

Hen heda' a çalı masına razı oh· 

yrm. peki. ama annem ne olacak? Aç 

mı lrnlncak? 

ı;öyle konuşarul• polis karakolun:ı 

gidiyorduk. Yavrucak hıçkırıkla aı't• 

Jıyordu. Karakola geldik. Benim i~im 
olduğu için onu orada bimktım. A,· -

detimde kendi~ini buldum. Bu ::.efer 

pek neş'eliydi. 

- .Ne oldu'! 

Diye sordum. Çocuk ~rülerek anla-. 

tıyordu: 

- 1'' c olacak? Arabacı Hasanı bul• 

dular, hem sütlerin parasını aldılar, 

hem de iki lira ceza!... Ilu iki lirayı 

hana \'erdiler. Almak istemedim; 

zorladılar, aldım. Aldım ama, hak -
kım değildir değil mi'! Götiirüp geri

ye ,·ersem mi? 

Daha bu yaşt!l hakkı dü~nen bı• 

temiz yürekli Türk yavrusunun elle. 

rini :-ıknrak a:rrıldım. 

Çanakkale: Avukat Davul bep 
oğlu Muammer 

Başka Memleketlerde 1 
Kol om bun 
Vatanı 

Friston Kolomik kim olduğunu 
biliyorsunuz değil mi? Hani: · 

- Dünya ym·arlaktır, daima gar
ba doğru gfdel'!'em Hindislana varı -
nm. 

Diyerek Ameıil~ayı keşfetmiş olan 
gemici! Belki resmini de gömtü~sü -
nüzdür. Bu cesur adam İspanya kr.ı· 
Iı hesabına bu büyük işe girişmişsede 
gendi i hpanyol değildir. Pc-k ala, 
nerelidir? Nerede doğmuştur? 

t~te son günlerde bu yüzden müna
kaşalar ç:kmıştır. Cenevaya tabi olan 
yedi şehir, büyük kişifi bir türlü 
yaplaşamıyorlar. Hepsi de (Bende 
doğmuştur. ) diye bağırıp sağınyor. 

Bunlardan biri de Kor-ika adw;ın. 
daki KaM - Cah·i şehridir. Bu şc
hirin de idiası şu: 

- Meşhur Amerika ka:;;ifinin ~m; 
Kolomp değil, Kolommuş. Bir müd
det Katal:ın asilerinin başında hulun• 
muş; ı-onra Fransız amiralı Kullam 
- Coullom 'un yanında korsanlık et
miş, daha sonra Cenevelilere kar~ı a
çılan bir harbe iştirakla mağlübiy.et 
neticesind.! Portakize kaçmı:. Ccneve
Jilerin intikamından kurtulmak mak
sadiyle izini kaybettirmek istiyerek 
ismini değştirmiş ,.e ''Kristokoro Kc· 
lombo, demiş. 

}'ena bir hikaye değil. Kimbilir, 
belki bir kc:ç gün sonra bu büyük kaşi
fin Alman, Fran~1z, Rus yahut Ja. 
pan olduğu da" iddia edilMektir. Şim
diden bunu da bekllyebiliriz. 

Yeni Bilmecemfa 

Çin 
Uçurtmatarı 

Çinlilerle Japonların uçurtma mfı-
tahassısı olduklarım biliyorsunuz.. 

Bunlar hayret edilecek, hatta korku. 
lacak ekillerde uçurtmalar yaparlar. 
Hele hayali şekilleri pek korkunç -
tur. 

Bayram günlerinde Çin ,.e Japon
yıının her şehrinde bu garip uçurt• 

malar yükselir. Bazıları da fenerli 
olarak uçtukları için, geceleri ha\'ada 
kımıldryan bir çok ışıklar görülür. 

Re imde gördüğünüz uçurtmayı 

Çinin Şanghay -;;ehrincle meraklı bir 

adam yapm ~hr. Bu o kadar büyük 
"e kunetlidiı· ki. rüzgarlı havalarda 
üç kişiyi kaldırabiliyor. Dikkat eder• 

seniz kuyruğunda bir ~epet olduğunu 
görürsünüı. 

Bu uçurtmayı yücuda getiren Çinli 
bir rok defalar sepete binmi~ Ye yük
selmi~tir. Şanghayda bu uçuş bir ha
dise olmuş, sahibi binlerce halk tara
fından alkışlanmıştır. 

Mamafi, böyle tehlikeli uçuştansa 
tayareye binmek ve tayyareci olmıya 
heves etmrk daha doğrudur. 

tap. diğerlerine takdir \'arakası veri· 
Iecektir. 

Murabbalar içerisine harfler koyu- V akıt bilmece 
nu:ı, yukarıdan aşağıya ve soldan sa-
ğa okununca şu kelimeler ÇJksın: kuponu 

1 - Bir çiçek ismi, 2 - Vücudun !=~=========7=-1=·=1=9=3=2=~ 
bh· parçası, 3 - Hazreti Yakubun o· H 
ğullarmdan biri, 4 - Toprağın ver • Geçen hattaki bllmecemi• 
diği mahsul. zln halledilmiş şekli: 

Halledenlerden on kişiye birer ki. ( Mes'ut bir sene temenni eder~) 
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Elini uzattı. Hayır, bir ..,ey hi -
set.mi)oı·du. Kalbi çarpa carça bu &e· 

fer elini k'.ıldırdı. Gene hir e) J ok. 
EHnt masa)a kadar u:r.attı, barda ı 

aldı. Allahtan içinde su Hırdı, yok~n 
silrahi)i kat'inen kaldır:ımıyacaktı. 

BoyDunu ya'a ça dikdi, dudaklarını 
umtı, içti. Ne lezet! ... 'fnze su, dı • 
daJdarının iç tarafını, kuru Ye sişmi~ 
dilini, boğazını 1 latı} ordu. Aynı ih· 
timamlarla bardağı yerleştirdi. Biraz 
kalkındı, dinledi. Göğsü el'a.n nğrıyor. 
da. Fakat hafiflemi~ti. Her saniye 
daha hafifliyordu .. Niha) et, belki o 
kadar ehemmi)etli bir ey değildi? 

Acaba, perde) i tamamen kaldırit
maz mı? Bir düğmeye dokunmak kü
fi... Tekrar, titriye titri.}e kolunu U• 

zattı, düğemye bastı, perde, doku
nur d(jkunmaz kalkmıştı. Gündüz ol. 
muştu. Hı!va, süt g.ibi kalın, karı

~ ve beyazdı. Ağır ağır, hesaplı ha -
rel5etlerle mendilini aldı, yanakları• 
nı, dudaklannı sildi, sonra, alnını 

cama dayadı. Camın serinliği bütün 
v1lcuduna büyük bir lezzetle yayılı. 
yordu. Yavaş ya,·aş renklerini ikti. 
sap eden rimenlere .• Ağaçlara baktr .. 
Uzaklarda. sislerin ara91ndan pınl -
.dl)'alt bir kaç ışrk göriiküyordu. Bir 
istasyon. Garsonu çağrsın mı? Pek 
kolay. Fakat bunun bö) lece geçmesi 
ne kadar tuhaftı ... Belki de korktuğu 
kadar mühim. ağır bir şey değildi" 
Mamafi doktora gitmek ı:wmdL. Ha
)1r. Çağırmıyacaktı. Saate baktL 
Beş. Ilirc1z sabretmek lıizım. Böyle 
kenclini ku) u,·eı miye gelmu. Sinfr. 
Braun'un, şu küçük serserinin hakkı 
\3rlh ..... 1\lem inin ü tündeki nokta• 
ya, yu ~ ) a vaş.. taze bir > aı-a) a do
kuıt u gihı dokundu. Bir sey yek. Bu. 
nunJa beraber. kalbi ga) ri muntazam 
çarpıywdu. Eh._ Geçer. U) kusu var
dı. Biraz o~ ursa muhakkak gf'Çettk. 
l\:~-dinden gcrmel\. J>üşünrne1nei;, 
Hatırlam.,mak. Yorgunluktan b"tmis 
ti. Gözlerini kapadı • 

Tam dalmıştı ki birdl'nbire kl\lkt. 
'e yüksel, sesle: 

- Tamam, dedi, simdi anlı.} orum. 
Markus'diiı, nede.n? 

nkrar etti: 
- Neden? 
Şimdi. kendi kendis1ni hariküla. 

de ,,.r YUZilhla görüyor 'e an h.ror gi
btYfti. Yoksa bu .. Bir nevi ,;edan a _ 
zabı mıydı? 

- HaJır, kabahat henim değil_ 
V.e }u·aş bir sesle, büyük bir ga • 

:>,zıa HAle etti: 
- TeessGf ~decek bir ev 'ok. 
Uyudu. .. 

YEDiNCi KISIM 
Golller, şofirü )eni bir otomohilin 

ka.pısı.nın önünde gördü; birdenlıiı e 
kansırım ''Hispano,. otomobilini satı• 
iıtıı Jtatırladı. Ters ters otomobilin 
beyaı, parlak boyasına bakarak hll. 
murdandı: 

- Tabii şimdiki bir "RolL-,, •.. bun· 
tlan da bıktıktan sonra bakalım ne ·t. 
Jacak... 

Şoför, elinden pardestistinü almak 
6!;ia üerlemişti. Fakat Gilder, avak -
ta. laareketsiz duruyor, göde~iyle, 
ot.emohiliıt yan açık penct.rj'l&inden. 
if,e.rsitli aıaştınyordu. Jo)s omda de
ğil miydi• lstemi)e istemiye bir kaç 
adım atarak, kızm 11, açık elbisesi ve 
altın saçlarıyla bulunduğunu tahay. 
y.til ettiği köşeye ihtirasla baktı. Ha -
)ır, otomobil bo tu. Yavas )arnş bir.
di ve ha.}kırdı: 

- Yürüsene ~a.hu .... . e dttnıyor· 
nn? 

Otomnbil kalktı. lhti') ar GoJder 
~ini çekti. 

Bu kiiçiik._, Her se) ahatten dö • 
nti,iinde, onu. kendine rağm@n ka • 
labalık ara!ô:ında an) ordu. Fakat hic 
bir zaman gelmezdi... RununJa hera -
ber, a~ nı ciddi. memnuni) l!tle ümit• 
le onu bekler:, ' ten krnclini alamı . 
) ordu. Dü ün ehi: 

- Dört aydır heni göı mC'di. 
I\: z•nın sık ık \e hiç de mii5Cahak 

olmadan kendi inde u~ and ı rdığı hu 
derin hak'\ r •• hi i, birdenbire kalbi
ni, maddi bir ı tırap gibi ıkıstırd ; ,,: 

- BjtUn e' Utlar bö) ledir ... iste 
bumın k'n Ja aı. r lı rız. E'et. 
babae! gibi._ On ti~ yaşında .. , delol, 

başınuı çaresine bak.. Ell doğru u 'e 
la} iklan l·u 

~apkas nr cıkardı. Alnındaki teı· 

Jeri " tozu • ildi. dıı;;an balitı. Pei.. 
J,alabalık, rüzg:ır \e güne':' rnrdı. K·· 
ı-;:ıcık hir .:ol,a'. olnn l\lazagı an so"a~ı. 
nd,l o kadar r<1am Ye aralrt \ardı l,i 
ctomobil iteıl"~"emi~or gibi~·di. 'Kfçiik 
lıir ~ a rH maz, geç.erken, ~iizünü ca.

1 
m·ı daptdı dilini cıkardı. Golder 1,(:
şe) e <:ı>kil<li. ~ nkasrnı kaldırdr . .J O.)S •• 

• erede \e kiminleydi:.' 
- Bu sefer, di)e dü)ündü. hu ·e· 

fer acı acı kendisine söyliyeccğim .... 
Paıa istedigin r.aman ben"m rıc-ı 
(D d) m. lhddi-.. darı;ng .... Değil mi 
Fal at IJ'ı parı·a muhabbet. şefkat 
gö • 0 r m k ·c ı> {'dince ortada )"{)h ... 

Durdu. Yorgun bir hareket yaptı. ı 

Ne.) e yar-.u? • öylemi) ecek ... Pek alıl ' 

biliyor ki söy1emiyeeek. Hem .Jo~ · 
tam delilik } apacak çağı:ıda değil miy 
di? Dadak1annda müphem b;r şe~ 
belirdi-. Daha oıı sekiz )aşındaydı. 1 

Şimdi Bi:> ariç'i, Pale Otcl'ini ıer:. 
de bırakm•c:Jardı. Denize baktı: ha
,·anın güzel olmasına rağmen deni1, 
iri, beyaz. ve mavi dalga1arla c;~lka -
n Jorclu. Deniz.in sert ı·enı-i gözlerini 
.) oruyordu, başını çevirdi. On beji 
dakika soara. körfez ) oluna girince, 
eildi, evine bakh. Ora.) a, arasır.ı, 1 se) ahat dönüşlerinde gelip, bir ya· 
hancı gibj ~ekiz .on giin ittururdu, fa· 
kat her sene, eTin1 gittik~ daha çuk 
seviyordu. 

- Artrk ihli)arhyorum .. En·eHeri.. 
'ız gelirdi., Otel olsun \'BJ;On olsun ... 
}'akat şimdi yoruyor-· Dogrusu g\l. 
zel bire\'. 

1916 senesittde bu yeri bir buçuk 
mil)ona almı§tı. Şimdi on he~ mil -
yon kıymeti 'ardı. EY, yontulmuF,:. 
mermer gibi beyaz ta:§tan yapıJnuştı. 
Güzel, büyiik bir ev. Ufuk1a, tan\ • 

!?alaı ı. bah!?eleri, denizin sert rüz -ı 
garının c,;abuk büyümesi11e mani cıhhı· 
ğu aj'açlanyla biraa: ~ıphıık 1tff>J giril· 
nerek tamamen meydaaa çıkınca. Gol· 
der'in yüzünde şefkat \'e ğurur eı;('l". 

leri belirdi, ,.e mırıldandı: 
- Sağlam para! ... 
Sonra ~abursuz sahursuz şoföre ha 

ğırdı: 

- Çahuk, daha çabuk Alferd ! ... 
Apğldl'n. Mrmaşık ~Her. çar • 

da1'1ar, ve denize kadar uzanan yol 
~örünüyordu. 

- Hurma ağaçları hü}ümüs. .. 
Otomobil kap:1fıt dunt•. Fallat <ı· 

nu ka111tamıyıt ~ alnız 'hizınet~ntr ç.1k
mıştT. Aralıtnnda, kend·~ıne te~. 

siirn eden Joys'&n ~nç hiznt~ç·sh•i 
tanıdı. 

- Evde kinw;e )'Ok mu! 
- Hayır efendim, mat.a.a.nJ öfle 

yemeğine ~elecek. 

.Nerede olduğunu ıonnadı. Neye 
yarar? DcrAa.I emreUi: 

- Mektupları getirin ... 
Telgra(Jar.ı, mektuplan aldı '~ 

merdivenlerden sıkarken okum·ya 
başla,dı. Koridorda, birbiriM benı -
}en ~i kapı ön~ duraJdadı. Ar . 
kasmdan gelen bir hizmetçi, bir kapı 
gösk>rerek: 

- Madam, bu odayı hazırlamamı 
söyledi. Orada b~ası \'ar. 

Gol der, Jaka)t cevap \erdi: 
- Peki. 
Oduıaa giı·h'ıce, yorgun, > abar.· 

cı bir şehirde tanımadıjı bir otele 
inen bir adanı gibi bir sandalyeye rÖ~· 
tü. 

- Mös~ ö istirahat mı edecekler'? 
Golder titTedıi. ~yaj'a blktıı-: 
- lla),r, linm yok. 
lçindeıı düşitnü)ordu: 
- Eğer )atar am. bir daha kalka. 

marn. 
Bununla beraber haa) o eiip tra·· 

olduktan sonra kendini daha iyi bul -
du. Yalnız, ellerinin ucundaki tit. 
reme getmiynrdıı, haktı, ölti hir e: 
gibi ı::i~i 'ft benheyudllar. ~ordu: 

- E'de kalahaJık \at mı:' 
- l\IÖfi)i l!'ifl, haŞRt~nah vr. 

kont Ho.}oıs. 
- Gene nereden bir h~etpenah 

çıkardılar .•• Bu kanlan şeytan aJsın 

Hava - Dun raret derece~• azami 
fi :ı•J: ı i n:ıkı~ 2.:i ' ıırak ka' dedılmısıır. 
Fuj:un ııızg~r INk\n f'•ecck '' ha\a 
r'k• erİ\ etle :ıçık ol:ı ,.. tır 

j __ Rayo __ j 
lstenbuf •QOSU 

ti dan -: 'e adar )!; amofon . 
-: 30 dan 8 ::ıo a k1;1r o rınci ~ısım 

alaturka sll7~ 8 :m d 9 a kadar mo· 
no nt 9 dan 1 O a \iar ık ncı 1t1~1m 
alaturka 17. 1 O da 10 ~ a kadar 
orkeı:tra 

Avrupa rılrosu 
HEILSBERG (Z'ı 1\.1. 7:; kilont) 

12.40 hafif musiki kOleri - 11'.05 kor:
Qu: Bemeeke. Sied Veber, Mişıeli. l 
l\lorena·nın eserJerincn- 16,45 Piyes 
- 17,.15 kont.er - 2~onser: Yolk • 
man, Hugo 'Kaun. 1\f~el on, Straus
dan - 2:3,10 haberler. 

MAH L.1.CKER (36t; M. 7:; kilo · 
'al) 13 S:> Münihten ~ho\'en. Yag -
ner. l.u t, \"ebcr

0

den ırçaları naldi 
- 16,30 }'rankfori'tan ıkil - 19.4u 
Çigan mu:i'kisi - 20,30 :tberler - 20 . 
40 Konser: l.cha r, Pezl'i, He) man'w 
dan parr.alar - 21, l:i ~ konseri ~ 
2.'3,:;o dans. 

17 /YAl\'A (511 M. 20 lo,at) 16,31) 
konser - 18 Konser - },40 köylü 
musikisi - 22,2:l iki pi) =toyla kon· 
ser - !3.2'i dans. 

RARS'Bl.AJNA (~8. l. 7.5 kilo
nt) la,00 Rahmank\of, ~tana'nın 
eserleri (~xtette) - u;,1. konffr -
21 den 24,15 e kaadr mnhttif parça -
tar. 

WNDRA nard regione (480 M. 
kilcn"at) U konMr - 17.45 ımt prog. 
ram - 20.~'l ten 21,40 a kadr konıçer 
- %1.40 kora - 24.35 dans RJs!kisi. 

IJUDAPEfJTE (5.50 M. Z:kilovaO 
13,0:l Cican orkestraaı - 1~ bir sa· 
at hafif mı:sikf - 20,:JO Kra11,preada 
oynanan ,·ahadf operası, sonı. Çigan 
arkestrasJ. 

ROMA (441.2 M. 75 kilcrra) l:J,48 
konser: Delibe.s, Donat;'den ·- 18.15 
koıu~er - 22 konser: J)ebusey,Vag · 
Rerdea ,.e dramatik yedi şarirı, onra 
haberler. 

AHTI (l 796, 4 M. :.t kito,·a.t)l9.1S 
piyano)· la konser - 20.10 konse or -
kec;tra - :?1 nls musikis. 

JI AR.~OVA (1411,.1 M. 1;";8 kil~at) 
18,3a solo konser - 20,.'«I spoT h~r· 
]eri - 21 hafif musiki - 21,40 «lnf 
musiki - 23,20 dans musikisi. 

BlJKREŞ (394 M. 16 kilo,·at) 9 
haberler - 19,10 orkestra - 21 şar\, 
opera artistlerindPn Fol~n tarafu. 
dan - 21.20 senfonik konMr - 22.t 
Rimski Koıakof'un şehntzl\t parça 
- !2.4a haberler. 

I~E:NINGRAT (100 M. 100 kilonO 
19 konser - 22,.30 a kadar neşriyat. 

MOSKOl7 A - Stelkov (1301 M. Jt){ı 
kito,:at) 21 beynelmilel program. 
---- ------·-·-
-BORSA 
6 K.. sani 931 

Kamblro 
f ran ır: Franp 
1 Jnı lız lira~ı l\r 
" r.ı. mutalillı On'a 

.... 

JJreı 
l'tlll'~ 

11rıhnıl 
Is. Fnnk 

1 eııt 
Honn 
1\ urnn 

~illnz 
1 e7.etn 
l\luk 
7. lotı 
renıli 

1 C\ 

ı 1 t~ llra<ı ııtnar 
ı tn nner "urus 

Nukut 
ta frank ( hınsıı 

ı ı~rerlln t lnglllıı 
ı Oolıır (Amerika 
o l.lret r haha 

K»pa:ıdı 

ıl., 
~ıf 
~473; Ol 

11 3 
ıo 8 
? 

göt\inııiin ... (lçindea) Fiti- Niçin?.... HARiCi 
:\e diye? Allah helasını nrsiıt ... Son• Alon 

BORSA 

ra- Hoyos. ı l\lecidh e 
9

2;~ ı :~ 
Fakat Ho}os'tan kurtuluş 3~-tu. Bankonot ;~ ~ 

(BUmf:di) 1-.---------...ıı•ı 

--- --
Salt ~alfthattln Beyden sonra bu sefer d 

Şeklp Memduh Bey davet edlllyor 

Maruf avculard.an Sait Stıltiltattiıı' 
bryin gazetemizde çıkaJ1 bir makaleaiı 
ur.ta bir aucunun bir günde kaç 
kcT:lik vurabileceği yolunda bfr müna. 
kat}aga sebep olnlUf, U ,ak avcular 
kulübü reisi Hakkı Doğan bey gene 
na:ctemizde nc~rrltiği bir makalMe 

,'\al6Jıat.tin beyi Uraia "'""""""' da· 
vet ~mifli. 

Sa:t Sc:lôhat.tin bey. Uf'Jia gitti, 
Uş~k arcularıglc birlilctc ooltulliı. ar·~ 
culuktaki maharetini onlara da talim 
ettirdi. 

Gazetemizdeki mevzııM balu aocu. 
luJ.: miUuıkQfaBlnll karıpnlf olGRlar • 
dan aJJCll Şekip Memduh ~ ahiren 
( Y cnigün) refikimizde bir makale neş. 
retmlşlir. Uıak avcular kulübü reili 
Hakkı Doğan bey aıağıdaki 11azuıı11-
la Şekip mcmduh beue cevap verigor: 

Bennediz, Upkın Oluklu demir • 
den kam <Llan avculannm reisi zama· 
nın birinde muhterem Vakıt gucte• 
sinde avculufa ait yaZ'tlar yazan, bi
zi hayretlere dü,Uren Sait Sallhattin 
b~ye acizane, fakat nmimf olarak 
çatmışt:ın. Bu ~ada nh llinfzle de 
b1m noktalarda fikir yo1da1Jl1tr ebtd,. 
tik. Güzel ve samimi yazılann12 yal. 
nız betti dejil bizj takip eden mcıhte· 
rem a't'culan da alibya d'Ü!Önniiftti. 
Derken u,aiın (930) nkanllr tepeo 
ıinden Sait beye meydan okayaa bir 

Mulaterem Şekip Memduh bey, 
yaparsanız yapınız meslek qkı 
mma size olu sevgilerimiz ekailıai 
ceUir. Bütün lstaobul avcular 
hörmett.4! devam edeceğiz. Bütüa 
kiye avcu)annın yekdiğerine karyı 
mimi olma?anru temW.e çalnsacaa~ 
Kudretaizliğlmize rağmen idar. 
itimat edi)oruz. 

Yalaız pluslarn, phsiy.etlere lı 

cum eden!wi kardeşse tenkit edece 
ğiz. 

Tenkitlerimizin de a,·culuk çerç 
veei haricine çıkmamasına itina edec 
ğiz. 

Upk aHularından teknik, bilgi 
temek hata olur. fakat onlardan 
kada§ sevgisi nedir, öfreniniz. C: 
lüzumludur. Sesi çıknııyan f 
haddi zatında bize rehber olması i 
eden kulübümüzü harekete getirin 
n bu gaye için ya,ayınız. 

Mesele. matbuat Bütanlamada 
mez sevgileri ezmek değil, umulm 
dostlukları tesis etmektir. Sizi 
sevgili bir kardeş olarak Uşağa dav 
ediyoruz. Salt bey (Tqbca yurdu 
adını (Sait bey tep•i) dedirtecek k 
dar bizde intiba yarattı. Uşak 
lannchn size de bir ınuvaffa.1nyet i 
lile sunarllğız. Dilem 1d (tnnaJ 
tepemnia iııai Şekip Memduh) te 
ılıan ""• btr.e bahpdhds. 

nida belirdi. Ba ıni4laıun iBtiıhdaf * -;::=============.-
tiji ga,reyf alatıuk aruı yeni &'el- t Kıaa haberler 1 
miştir. .__ ------------

Memlekette HHIK «18)'İllee ifiai Fofolrefçıı... dlleklerl 
kaybetmiş &erMri bir ada• ba11n ae. Memleketimizde tcnebilerin hangi if1erd 
lirdi. Sporan en uöi elaa uculaia çaı..mıyac:aklan hakkında bir kanun ur 
varulmuı bu •e.tbUB 4amgayı 9ilnMk lim edi.hııette olduğu ma16mdur. )taıt 
CHIUn Ölmez ~'uyla Y3§llY&Blar ~İa foeolrafçılar dahil edilme~lerdi. Şdırt• 
bir vazife e1...,t11. llpk a•culan mıdcki fotatra~lar namma Fab 
Sait SaJlbaUfn beyi ... ,_.....,.. •• - _..cmt echa bir -,., hua ~· 
'et etmekle hir şampiy-0nluk dan51 lerde bulunmuş ,., Fırkanın şebrtmjj 

değil, bir avculuk hareketi istihdaf merkezi bu müı.cuh hisnu teütti eck· 
ediyorlardL Bu varlığı ruhunda dı•• rek bir mazbata tanzim etmiş ~e düt 
) an muhterem Sa it bey tlz6c11 l>ir ee- Aabraya IQl'ldenaiştir 
yahatten sonra Uşakh kardeflerinlw GU..rtlk t8rtfıe 111Wr1G .. -
ağuşuna düştü. 0, bize nur beldesin- G6mrük taife mödıiro :lsmail HakkJ S. 
deıı gelen ilahi bir miir~t tmri yap. müttiiriJtrin Anbrıra nakli ti.zerine te· 
mıştır. A't'ladık, av1andılc ve gördük lkaiitlöginıi ismrıişti. Haber ~mııt 
ki, 'hiç ltir kayde .tabi ohmuta" ~alt R. eore J,..il Baktı beyta bu tal~i ~elet· 
avculukta btr iistattrT. let tarafından kabul edı1mitıtir. Kenditi 

Ona · mukaddema yaptığı idman • pllll'ila mbıbt metrebindeki moalltm· 
lar ve Mire bu 'fistat1tl1 lriç şlph9b; hıt '\'ırzın~;ne de'\'ım edece ... tır 
ihlal edemez. Uşaklı avcular Sait 
beyi gördükten sonra beceriksiı tanı• 
dığı lstanbul avcularuu yetişmiş, ci
, ·anmert olara"k tantch ve avculuk na
mına haklı bir sanr 4uydu. Sait .._ 
yi gören Uşak avcuları atıcıhpn had· 
di ga}esine \'asıl olmuş bu muterem 
üstada teslimiyet gk&eıdi "e on 
1'ürk göreneği mucibince en samıma 
Jtörmeti l'Hife bildi. Bu sevgi ve hör· 
ıJllet tezahürleri iptidanitin doğurdu· 
iu bir hareket d.tildi. Sait heyin 
üf tiinin dnsini, ma1umesinin nr
~setini pek '1& lıOiy.rduk. Bunlara 
l\ğmen oDua bisdeft ti8tün olduğunu 
<lrınail) sırtlan bize pek güzel gös. 
ft?tdl. Şuras nı da arzedeyim ki: U. 
§8.\ avc11lan tebmmül etmiş sillhları 
'e 'tıalzeaıeyi Sait beyin gelişinden ev• 
'el öirenmiş 1ııulunuyorlardı. Ara . 
mı,...a (Bali8tik) okumuş. hatta bunu 
mes'ltk edinmiş arkadaşlarımız vardır. 
Ve ~ sayede noksan Malr..emeyle mu
,·affakıyetlj avlar yapmak fırsatmı 
bulabihnişiıdir. 

Sait beYia İstanbul gazetelerinden 
bitindt yazdığı son makale hakikatin 
ifadesidir. 

KuHibimü hakkında çok iltifat • 
lan var. Buna da öyle görmek ist.e
di~ine hükmederek o tarzda çalıımayı 
''azif e sayyYOruz. Sait bey Uşaktıı 
zatı a !ilerinden (ı.'J) senelH< Ramfmf 
bir kardeş. degerli bir avcu olarak 

Pide fiyatları 
lıtaabal belediyesinden : 
f:~strı undan yapılacak milde\ ,·er ~ 

tn1ftn1 teltiOerde 250 gramlık pidelef 
üçer kUJ'Ufl \e 500 gramlık pideler a'tt 
şırr kuruşa satılacaktır Yumurtalı oldu~ 

bahanesile balldaki fivattan fazlaya sac
mılc memnudur. Arzu edenlerin yumut' 
tayı fırıncıya \'ererek pide yaptırabileceC' 
ve hilAfı harekette bulunan fırmalar hak-
1.ında umuru Helediyeye müteallik ahU· 
mı ttuiye kanununun tatbik olunacat' 
ilin olunur. 

,t/at"""""ıa gelen eserler: 

DarUlbecleyl mecmuası 
Bu güzel tiyatro mecmu8.Sfnın yit 

•İ dirdiiacU sayısı ç*mıştır. içini 
Ertuğrul Muhsin, t. Galip, M. Kem-' 
Vasfi Rna ve Bedrettin heylerhı ti 
Bedia Mavahhit Ranımm maka1eteı' 
sahne ltayatma ait muhtelif haberi 
ve ftlitwler vardır. San'at meraktıll 
nna tavoıh·e erleriz. 

Alen ı ıe,ekkGr 
Himaye; Etlal Cemiyeti lıtmt/J 

M erlcnintlm: 
Yılbaşı piyangoaundaa Wrilld ~ 

ramiyenin bir kısmını kuanaa MI' 
rop Gülezyan efendi tarafmdaR CI 
miyetimize 100 Hn teherrü edilmif 
Teşekkür ederiz. 

halaaetmi~ti. biz halen o hissi ratıyo. -1=====;;;;::=======1" 
, ______ K __ o_n_ır __ e_ıe_r ____ __ ruz. 

Halbuki ıatı AJi-niz makalenfzd~ 
Sait beyita ihtimama ~ğen ph11na 
hücum ediyorsanu. \'azılarrnrza faz
la his karıştırıyorsunuz. Bize de tat
lı lllicumlarınız var, iptidai sayıyor
sunuz. lptidalliğimiz hakkmda cevap 
venaek tefalaur aayılır diye kendimi• 
H ait bnnt kB'P'IJ'Orum. 

Cumhuriyet Gençler ınahfili 

kltıplığinden: 

Mahfilin ıenelik umomt kont' 
resi 8 kAnunusani 932 cuıo' 
gUnO aaat 14 te Beyoiluodt 
Mahfil merkezinde yapıla~ 
l!iluanum azanın 2elmelerL 



Rüyaların en uzunu 
Doktor Klay'na göre C}ncak doksan 

saniye sürermiş ! 

, .. ~-- ... Dr. ihın Samı ~,. ... 
Gonolok aşısı 

Belso~ukluğu ve ihtilatlarına 
karşı pek teirli ve taze aşı
dır. Divanyoı Sultan Mahmut 
türbesi No. 89 

( a. K. o. 1a. Al. Ko. dan 1 

11-V AKIT 7 Kanunusani 1932 ~ 

~---Darüttalim Heyeti--
,, T~iA ; ~iiis~ ':'m~ ~zaC H;'i,m tR~ı;:--' 
•ı--• Veznecilerde Oarüttalim salonunda çalacaktır. __J 

istanbl Gümkükler muhafaza 
Müdürlüğünden: 

Nasıl rüya görüyorsunuz? Niçin 
hazan aynt rüyayı bir çok defalar gö. 
riiyorsunuz? 

Rüyanızda hazan uçtuğunuzu, ha -
zan da düştüğünüzü görürsünüz, bun• 
lar nedir? Bir rüya ne kadar devam 
eder? Bütiin bunlar öyle muğlak ve 
möphem meı-elelerdir ki ilim bun1aı·
Ia meşgul olmaktadır. 

Doktor (Klayn) bu meselelerle çok 
yalandan alakadar olmakta Te kendi 
talebeleriyle Jahoratvarrnda hususi 
tecrübeler yapmaktadır. Mesela ta .. 
]ebelerden birisini yumuşak bir kol _ 
tuğa oturt.arak ipnotize ediyor ve bu 
esnada ne gördüğünü anlatmasını ve 
izah etmesi1ni talebeye emir ve ihtar 
ediyor. 

Bazan ipnotize edilen talebenin 
kulağına hafif görültii çıkaran bir 
alet konuyor, uyuyan talebe rüyasın
da tayyare uçtuğunu ve motörün gii• 
rü1tüsünü işitmekte olduğunu zanne- ı 
diyor. 

1 
Gene başka bir talebe ipnotize edi· 

1i~·or ve hafifçe eli çimdikleniyor, uy-1 
kudan uyanan talebe rüyasında elinin 
bir fare tarafından ısırıldığını anla
tıyor. Yüzüne mendil örtülen diğer 
blr talebe de rüyasında nefesinin tı • 
kandığını ve yahut boğulmak isten
diğini anlatıyor. 

Doktor Klayn kokulann da rüyn 
üzerinde bir tesiri olduğunu iddia et .. 

Metres er 
Meşru ur! 
Fransız mahkemesi 

bu flkh·dedir 
Gar p hadiseler sade Ameri

kada cereyan etmez ya ... Pariste 

de olur. Netekim bu timdi an· 

lattığımız macera, Pariste geç

miştir ve işin tuhafı, bir mah· 

keme bu hadisenin garabetine, 
verdiği hükümle bir ikinci gara
bet daba ilave etmiştir. 

Hükumet merkezleri arasında 

yapılan beynelmilel tayyare mii· 
sabakasını kazanan meşhur tay
yareci yüzbaşı Şal, Parisle Fon
tenblo arasındaki yolda, Suriyeli 

bir tüccarı ezmiş ve tüccar öl
müşW. 

Hayli zamandır Pariste tica· 

ret e meşgul bulunan Suriyelinin 
ailesi yoktu. Sadece, bu zengin 
adamıo iki metresi vardı. 

Bu iki kızdan, hiç te biribir

lerifti kıskanmadan birleşmişler, 
ve tayyarecıden, zengin dostla· 
rıoı öldüadüğü için zarar ve zi
yan istemişlerdi. 

Kadınlardan birisi, Suriyeli 
ile Pariste oturur. ve haftanın 
dört gününü kendisi ile geçirir
di. ikincisi ise, Parjs civarında 
bir sayfiyede kalır ve haftanın 
öteki üç günü Suriyeli ile bera· 
ber bulunurdu. 

Tayyareci, kazaen ölümüne 
sebep olduğu Suriyelin;n metres· 
lerin'.tn bu talebini pek tabii red
detmif, fak:ıt kadmlar Korbey 
hlahkemesine müracaat ederek, 
Yegane istinatgahları olan ada
nıın ötümünden mutazarrır 0 t .. 
duklarını söylemişler ve zarar 
ziyan istemişlerdir. 

P,lot iki avukat tutmuş, müd
deiler de avukatlarını mahkeme
ye götürmüşlerdir. Tayyarecirıin 
avukatları, mahkemede fU su

rette müdafaada bulunmuşlardır: 
k - Nastl olur efendim, mah-
eı:ne, Suriyelinin bu iki mü· 

:a sebetinin de meşruiyetiyle 
b?küm verebilir? insan kalbi 
kır çok rabıtalar aktedebillr, fa-
at akhıeJinı ancak bir ve meş· 

ru rabıta tanır. Haıbuki bura· 

mektedir. Mesela uyuyan bir adamın 
burnuna biraz güzel koku koklatacak 
olursanız, rüyasında çiçekli bir bah
çeden geçtiğini zanneder. Eğer (Kre
ozot) koklatrrsanız, uyuyan adam 
kendisinin ameliyat odasında olduğu· 
nu zanneder. 

Bütün bunlardan daha enteressan 
bir şey vardır. Insan rüyasında nasrl 
yüksekten düşer, karyolasında uyu -
yan bir adam başı ucundan yavaş ya

K. O. krtıt ve müessesatı için 
tap tecdidi ica eden 528 defterin pa-
zarlığı yapıla.aktır. ihalesi 6 - 1 -
932 tarih çanımba giinü saat 16 da 
komisyonum~da yapılacaktır. Talip
lerin şartnaresini almak üzere heı 
gün ve pazalığa iştirak edeceklerin 
de vakti m~yyende komisyonumuza 
müracaatlaı; (9} (28) 

• * * 
vaş yukarıya doğru kaldmlırsa, uyu. Mudannlaki kıta.atın ihtiyacı ()o 

yan adam kendisinin yüksekten düş- lan c2o.ooo:ldlo arpanın aleni müna
tüğünü, yahut aşağıya doğru kaymak• 

kasası 17 - 1 - 932 pazar günü saat 
ta olduğunu hisseder. Bin bir gere 15 de Bursı meı:ıkez kıtaatı ile müesse-
masallarında bir adamm nasıl bir şi- satrmn ihtf:ıcı olan (340,000} kilo ar
şe su doldurmrya gittiği hikaye edili-

nın da yfüyetmişer bin kilo olmak Ü· 
yor. Tam şişeyi doldurduğu zaman zere ayrı ı.yn şartnamelerle kapalı 
uykuya dalmış; fakat bu esnada şi -
şe düşüyor, uykuya dalan adam da zrafla mqakasası biri saat on beş bu-

çukta ikin<sı de on altıda Bursada Frı
rüya görmiye başlıyor. Rüyadan uyan 
d:ğı zaman düsen şişenin kırılmadı - ka Sahna.tma Komisyonunda yapıla• 
ğım ve bir tek darnln su.yun zayi ol • ca.ktrr. Tlipleriın münakasaya iştirak 
madığım görüyor. Bu ne kadar sahi için vak1nden evvel teminat teklif na
olmasa cl:ı. gene bir parça hakiıkat Re- meJcrileBursada Fırka Satm Alma 
kusu vardır. komisyoıuna müracaatları. (665} 

İnsanlar muhtelif rüyalar görür-- (4537) 
• • • Jer. Rüya bazrlarrnda (20) saniye, ba-

K. ( ve 1. inci fırka ile Çatalca 
Mst. nfı kuru 'iizüm ihtiyacı ayrı ayrı 

1 - Her biri bir don ve bir gömlekten ibaret 1436 takım 
çamaşarla 718 adet yatak kılfı ve cıynı miktarda yastık kılıfı pa
zarlıkla satın alınacaktır 

1 - işbu imalatın şeraiti ve evsafıyla her birerlerinin mem• 

hur nümuneleri Müdiriyette görülebilecektir. 
· 3 - isteklerin pazarlık gününden evvel nümuae!urini ve 

evsafiyle şeraıtini tetkik ederek 9-1 ·932 cumartesi günü ııeat 

14 te Mndiriyette hazır bulunmaları. (79) 

' 

Devlet Demlryolları llanlan 1 , ______ _ 
Haydarpaşa geçidinde bulunan ) 82 numaralı gazmo mahaUi 

aleni müzayede ile ve 6 ay müddet için icara verilecektir. 
Müzayede 20 • 1 - 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 

15 te yapılacaktır. " 
Bu hususta fazla maJum.,,t almak isteyenler Haydarpaşa gar 

müdürlüğüne mUracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruş
luk pul yapııtırıp imza etmeleri ve 200 lira teminat akçesiyle 
mezkur günde Haydarpaşa işletme müfettişliği makamında hazır 
bulunmaları iJan olunur. ( 43) ----Bakır lokomotif ocakları ve teferruatının kapalı zarfla müna• 

kasası 6 Şubat 932 cumartesi güoG saat 15 te Ankarada idare 

·' merkezmde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde yirmi beıer lira 
mukabilinde satılan ıartnamelerde yazılıdır. (42) 

zılarında (10) saniye ve en kısa rii -
yalarda (:)) saniye devam eder. Te.s• 

bit edildi~;ne göre şimdiye kadar gö
·riilen rüyaların en uzunu (60) saniyc
ciir. 

şartnanelerle pazarlıkla. alınacaktır. 
lhales 12 - 1 - 932 sah günü saat 
1~5 d,kom~yonumuzda yapılacaktı~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

iKRAMiYELi 

Tayyareleri 
Uzağa düşüren 
Projektör 

Deyly telgraf gazetesinin tay

yare muhabiri tıuafmdan verilen 
malumata göre halihazırda on iki 

devletin murrahhası, binbaıı Sa
vage tararafından keşfolunan 

bir projektörü tetkikle meşgul 
olmaktadır. Bu yeni projektör 
liir rub'h 'ma genişliğinde olan 
bir sahayı bin kadem yüksekli
ğinde aydınlatmaktadır. Bununla 

TaliPhin şartnamelerini almak üze-
re heı gün ve pazarlığına iştirak ede-
ceklein de vakti muayyeninde komis• 
yonunuza müracaatları. (14) (68) 

* * * 
K O. Krtaatının samrut ihtiyac1 

paza-ırk suretile 9 - 1- 932 cumarte
si ginü saat 16,30 da ırol\f. d:ı icra edi 
lect\tir. Taliplerin .şartnamesini al· 
mal ve pazarlığa iştirak etmek üzere 
ye'\lni mezkurda Kom. a müracaatla 
rı. :ıı) (39) 

• * • 
Ordu sıhiye ihtiyacı için alınacağı 

illtt edilen 32 Irnlem rontlien malzeme 
silin görülen lüzuma mebni ihalcsin
dın sarfmazar edildiği ilan olunur. 

(13) (67) 

• * * 
akıncı tayyarleri arayıp bulmak 
sonra işaret vermek mümkllodilr. 
Bu ışaretler bir kaç millik me· K. O. nun dört aylık un ihtiyacı 
mesafelerden görülebilir. kapah zarfla münakasaya konmuştur. 

İhalesi 18 - 1 - 932 tarihinde pazar
Almanlar bu yeni projektör-

tesi günü saat 15 te komisyonumuzda 
den ilan islerinde müstefit olmak· 

yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini 
tadırlar. lngiltere milessclerinden almak üzere her gUn ve milnakasası· 
bir çokları da bu yeni projek· na iştirak edeceklerin de vakti muay. 
törü kullanmıya karar vermiştir. yeniınde temıinat ve teklifnamelerlle 

Fakat ihtraın asıl hedefi tay· komisyonumuza müracaatları. (667) 

Yareleri takip etmek ve onlara < 4549) 
~ .y. .y. 

kolayca yakalamaktadır. Tayyet- Gülhanc hastanesinin nisaiye dai-

reler bu projektörü de hesabe resinin inşa edHecek kapıları pazarlık-
katarak ya son derece kapalı la ihale edileceği evvelce ilan edilmi;• 
ha valardat yahut pek yüksek ti. Pazarlığa hiç bir talip çıkmadı -
irtifalarda uçmıya mecbur ola- ğından pazarlık 7 - 1 - 932 perşem-
caklardır. be günü saat 16 da icra edilecektir. 

Son yirmi sene zarfında pro Taliplerin keşifname ve şartnameyi 
almak üzere ve pazarhğa iştiraık için 

jektörler bu derece tekenımül 
komisyonumuza müracaatları. (17) 

edememiştir. (80) r , ______ _ 
Beş hasta var 

Etem izzet 
1 

As. Mk. SA. Al. komlsyunuJ 
ilanUirı , ------

Fen tatbikat mektebi ihtiyacı için 
iki adet eUi santimetrelik elektrojen 
grubu ve 60 lık bir ışıldağın tamiri iki 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

'~-------~--a __ h_k __ e_m ___ e ____ v_e ___ ı_c __ r_a ____ ıı_a. __ n_ı_a,,_,r_• ________ ı 
Istanbul dördüncü icra memurluğundan: \ 
Tamamına 19250 on dokuz bin iki 

yoz elU lira Joymer takdir edilen 149 ka-
dem tul ve 32 kadem arzında 337 gayrl 
safi ve 179 safi tonol!tolu iO bey(lr 
kuvvetinde tek kazanlı tiripil makine ile 
mücehhez halen Galatad:ı kalafar mahlin-
de .kıçtan karıya bağlı lstanbul limanına 
mukayyit I49 senedi bahri numaralı Za
fer vapurunun tamamı a~ık artırmaya vız 
edilmiş olup 16-1-932 tarihinde ~artna-

mcsi divanhaneye talik edilerek 3 şub:ıt 
932 tarihine müsadif çarşamba. günü sa-
at 14 den 16 ya kadar İstanbul dördün· 
cü icra dairesinde açık artırma ile satı· 
lacak tır. Arurma ikincidir Birinci açık 
artırmasında 5000 liraya ulip çıkmış o
lup bu kerre en çok ar_nranm . ~stti~_de 
bırakılacaktır Artırmaya ıştirak ıçın yuz-
de yedi teminat alınır. Müterakim deniz 
ıüsumlan mllştetiye aittir. Yeni icra ve 
ints kanununun 119 uncu maddesine 
tevfikan hakları deniz ticareti müdüriye-
tinin verdiği sıcilter ile sabit olmıyan te· 
mlmıtlı alacaklılar ile diğer aMkıdaranın 

ve irtifak halda sahiplerinin bu hıı.klannı 
ve hususiyle faiz ve masarif e dair olan 
iddialarını llAn tarihinden itibaren 20 gün 
içinde e'\'rakı müsbiteleriyle bildirm~ıeri 

lizımdır Aksi h1lde haklan işbu siciller 
ile sabic olmıyan satış bedelinin paylaş
masından har!ç kahrlar. Allkadarlnrın iş· 
bu maddei kanuniye ahktmına göre tev
fiki hareket etmeleri ve daha fazl:ı ma
ltımat almak isteyenlerin 931-137 dosya 
numarasiyle memuriyetimize mOraca:ıtları 
JIAn olunur. 

Tokat aşliye malıkemesinıden: 

Tokadın hoca ahmet mahallesin -
den hacı ali oğlu kerimesi Arife tara. 
fından Samsun tütün inhisar idaresiın~ 
de hamal başı Hace Mehmet nez:dinde 
gürünün ihsaniye mahaJlesinden 
Mehmet oğlu Rifa.t aleyhinde Tokat 

Üsküdar hukuk hakimliğinden: 

Emine Zişan hanrmm kocası Bey. 
Ierbeyinde Burhaniye maha11esinde 

çamhc...-ı caddesinde 20 No. lu hanede 
sakin Çemiş kezekli Mehmet oğlu AH 
Dursun efendi aleyhine ikame eyledi
ği boşanma davasından dolayı muma. 
ileyhin ikametg!hr meçhul olduğu 

~rhile bila te-bliğ dava istidası !!Ureti 
iade kıhnmr~ ve yirmi gün zarfında 
dava istidasına cevap vermek ve 2 
4 - 932 perşembe günü saat 14 de 

mahkemeye gelmek üzere ilanen teb
liğat icras:na karar verilerek davetiye 
varakası ve dava istida suretini ma.h
keme diva.nhanesine talik kılınmış ol
duğundan tebliğ mekanıma kaim ol -
mak üzere keyfiyet ğazete ile de ildn 
olunur. (2304) 

Kütahya hukuk mahke1Msinden: 

Müddei Kütahyaıun Hacı Ahmet 
mahallesinden şe,·elli oğlu hacı Ha-

san kızı Rukiye hanım ile müddeaa • 
leyh kocac;ı Kalkan delen muhacirle· 
rinden Şeytan Ömer oğlu AbdüJha1l\iJ 
arasında mütekeHin bo}3.nma. dav!\ 
sında müdtleaaleyhin ikametg!hı me! 
hul olduğunda.o Hanen yapllan tebUı 

ga.ta rağmen gelmemesine mebni haı. 
kıında gıyap karan verilerek ve mu • 

hakeme 20 - 1 - 932 çarşamba güfttl 
saat ona talik kılınmış olduğundan. 

tarihi ıttıla dan itibaren beş gün zar• 
fında itiraz etmedi surette mahke
meye kabul olunmayacağı tebliğ ma. 
kamma kaim olmak üzere ilan olunur. 

Etem izzet Beyin yeni ro"llan• 
çıktı. Kıtapçılardan arayınız. 

\.. J şartname aleni münakasa suretile sa• asliye hukuk mahkemesine açılan bo· 
tın alınacaktır. !haleleri 23 _İkinci şanma davaı:.ı üzerine merkum Rıfa• 

tın ikametk!hrnm meçhul olmasından 

lstanbul tapu baş memurluğun • 
dan: 

Eyüpte Cezri Kasrm mahallesinin 
çöm.Je·kciler sokağında atik 30 , 32 ce-

da böyle bir vaziyet yoktur. 
Fakat mahkeme avukatların 

parlak müdafaasınıt rağmen, iki 
kadının vaziyetin hukuki o!du

ğunu kabul etmiş, tayyareciyi 
mahkfim etmiştir. 

Suriyeliyle haftanm dört gü

nünü geçiren kadına 40000, Uç 

gününü geçiren kadına 30000 
frank verilmes;ne hükilmedilmiş
tir 

Ya bu Suriyelinin Hz. Süley
man gıbi 4000 karı ve 3000 o
dalığı olsııydı, 11aM<eme aceba 
nasıl karar verecekti? 

Kanun-.- 932 cumartesi günü saat 16 

ya kadar Harbiye mektebindeki mahal 
1i mahsusunda icra edilecektir. Talip• 
]erin şartnamelerini görmek için ko -
misyona müraca:ı.tlan ve iştirak için 

de vakti muayyeninde kom~syonda ha
zır bulunmaları. (173) (4673) 

f ,_ _z_A_Y_ı_L_E_R __ ı 
110 Helediye numaralı volos· 

pite ait pilakayı .:ayi ettim. Hük
mü olmadığ ilan olunur. 

Fatih tramvay tevakkuf mahalli 
kundura mağ:ı:ı;ası 5nhibi Hüseyin 
Hakkı bey mahdumu CE;\lAL 

ilanen tebliğat ifası ve muhakemenin 
15 - 11 - 931 tarihine talikj kararla~
tmlarak Vakıt gazet~inin 4955 numa. 
ralı nushasiyle ilanat iera krlmdığı 
ha.ide daveti l<anuni.yeye icabet etme
diğinden hakkında giyap kararı veril
miş esasen cevap vermek ve itirazını 
bildirmek ye muhakemede bulunmak 
üzere muhakeme 30 - 1 - 932 tarih:· 
ne talik luhndığından tarihi ilandan 
itibaren 20 gün zarfmd:ı itiraz etmedi
ği surette giyaben muhakemeye de -
va.m olunacağı n giyap kararının 

mahkeme divarıhanesione talil< olundu
ğu tebliğ roakamma kaim olmak üze-
re ilan olunur. ı 

dit 3i numaralı arsanın Zarta. binti 
Tokurdan mahlul olarak Hikmet ha· 
mm namına teffiz edildiği İstanbul 
evkaf idaresinin bu hususta.ki ilmu • 
haberinden anlaşılmış isede bu yerin 
tapuda k:ı),tlarına t~adüf edilemedi
ğinden ıın;; numaralı kanuna tevfikan 
muamele ifa olunl)lak üzere tarihi 
ilandan on gün sonra tahkikat icrası 
için mahalline tapu memuru gönderi-

lecektir. Bu yeriın tasarrufu ile ala• 
kasr olanlar varsa bu müddet zarfın-
da. ellerindeki t~arruf ves!.kaları ile 
birlikte İstanbul tapu baş memurluğu. 
na miiracaat eylemeleri ltlzumu ilAa 
olunur. (2:~6) 
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" NEŞ'ELIVIM ? 

Beş dakika eveı müthfş surette disim 
.., 1 

agrıyprdu. Muhakkak dun akşam üşü-
müş olacağım. İki tablet" AS PİR i N,, 
aldım. Şimdi tamamen geçti. 
"ASPİRİN 11 in sizin de ağrılarınızı ve 
sinir bozukluklarınızı böyle çabuk ge
çireceğine eminim •• 

r::I~~~ ........... , ........ .. 

yü Tayyare 
p·yangosu 

11. İnci tertip 6 ıncı keşide 
11 Kilnunusani 1932 dedir. 

Bii}rük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler ve 100.000 

Liralık bir mttkAf at vardır. 

r:":~AKITm- r 
~f~~S~ÜZ ~~r~~~!l 

Para ve sallhk emllk 
Lira Oda Semti Nevi 

18000 21 Pangaltı Apartıman 
6300 7 Sultanah~et Ev 

5000 7 Beyoğlu Ev 
4000 8 Eyüp Ev 

Tahtakale, Fabrikaya elvirişli arsalar 
bunlardan başka her semtte fiyati uyğun 

emlaki görmek yahut seneliği yüzde 12 

ipotekle PARA. AL!VlAK için 9 - 12 
arasında müracaat - Istanbul Bahçekapı 
dördüncü Vakıfhan asmakat 29. (2288) 

B ~• - 2~,o;J 
Bahkpazar, Maksudiyc Han No. 35 

M. Derviş 

r-YAKIT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.387 2 idare 2 4370. 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Va kıt 

Abone ••rtlar1: 

1 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 l 450 2700 

llftn sartlarımız: 
-·--..-.....;;,,;,;;.;.;~ 

Resmf Hususf 
Sann 10 .Kş 12.50 Kş 
Santim• 20 " 25 

KUçUk Hin •artlar1mız: 

1 2 3 4 1· 10 Detalı 
30 50 65 75 ıoo Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı 
ğ1 için bir defa meccanendir 

li - 4 sacın geçen il!nhrın fazlıı 
~atın için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 

Sahibi: Mehmet Aıııım. umumi 
aeırbat müdürü: Refik Ahmet 

lzm · r be ediyesınden : 
Karşiyakava isale edilecek suların şartna• 

mei tenniyesine tevfikan plan, proje ve ke· 
keıifnamelerinin tanzimi müsabakaya vaze· 
dilmiştir. Proje ücreti olarak birinciye 4000 
ve ikinciye 1000 lira verılecel<tir. Müsabaka va 
iştirak edeceklerin yüksek mühendis mektebi 
diplomasını haiz bulunmaları şarttır.Müsabaka 
1/1/932 tarihinden başlamak üzere müddeti 
beş aydır Şartnamei fennilerin musaddak 
suretleri on Jira mukabilinde verilir. (13) 

PE1ROL 
Saç dökülmesinin ve kirpiklerin en 

miiesslr ilacıdır. 
Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parfümleri mağazalarında arayınız. 

Afyon Vilayeti memleket Has
tanesi baştabibliğinden: 

Hastanemiz laburatuvarının yirmi kalem ecza ve malzemesi 
münakasaya vazo!unmu~tur. ihale 13 Künunusani 932 çarşamba 
günü saat on beşte Afyon encümeni daimisinde olacaktır. Talip
ler şartnaıneyi ve listeyi görmek üzere lstanbul Sıhhat ve içti
mai muavenet müdiriyetine müracaatları ilan olunur. 4657 

Türkiyede şişe fabrikası yapmak 
arzu edenlere 

25,000,000 şişe ahnıyor 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umumi 

müdürlüğünden 
Türkiye dahilinde inşa edilecek yeni bir fabrikada imal edilmek 

ıartile yirmi beş milyon şişe satın alınacaktır. Şişelerin şekli mü· 
bayaasi e fabrikanın tesisine dair olan şartname Galatada Kefeli 
handa umumi müdürlükten, Ankara ve lzmir'de ha, müdiriyetler
den on lira ruukabilinde tedarik olunabilir. {4589) 


