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12 Kanunusaniyi 

bekleyiniz? 

Urlada muhtaçlara 
yardım baş adı 

-Yazıı;ı 4üncü sa) fada - _J 

Me lis 1§ S · bata Kadar Mesaisini Tat,. E 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-

Mes'e enin 
Halli Çaresi 

Mecliste 
,.ııı1111ııın tııııııııııı" 

yeni Irak sefiri Asya bloku ! 
~ Kaçakçılığın men'i ~ 

Tıp fakültes"ni kısmen Haydar ~ kanunu ~ 
paşadan lstanbula nakletmeli, g ~ 
yahut lstanbuldaki şehir hasta- ~ MUzakere edilerek kabul g 
neleriyle fakülte arasında teşriki ~ edildi ~ 
mesai temin edimeli,, fikri yeni \ Ankara, 7 (Vakıt)-Kaçak- İ 

Faysal Hz.nln kardeşi Ankara 
sefiri oluyor 

Ankara, 7 (Yakıt) - Irak kı
ralı Faysal Hz. , Ankara sefir
liğine biraderi Emir Zeyd'i ta
yin etmişlerdir. Yakında şehri
mize gelecektir. değildir. Bir kaç sene evvel bu ~ çılığın men'i hakkındaki kanun l 

fikir büyük bir hararetle ortaya j kabul edildi. Ve meclis .. bu ~ Ali Rıza Beyin 
ablmış iken nasıl neticesiz kaldı· ~ arada. ~a.zı kanunla~m muza· 1 
ğı malomdur. Hatırımızda kal- F keresını ıntaç eyledıkten son- ~ muamelatı 
dığına göre o vakit bu fikr!n ~ ra ruznamesinde müzakere ( Ankara, 7 (Yakıt) - Maliye 
takkukuna mani olan şehir has- g edilecek başka mesail olma- J müsteşarı Ali Rıza beyin mua
t l . d k. d kt l d ç- k '§ dığı için içtimaını 15 şubata = melabnı maliye müfettişleri tet-
ane erın e 1 0 or ar ı. un ü ~ talik ederek mesaisine nihayet l 

içlerinde hakikaten kıymetli ihti- - - kik etmektedirler. 
ıas erbabı mevcut olan bu dok- ; verdi. Meb'usların bir çoğu\=============== 

~ buradan hareket ettiler. § 
torlar kendilerine biç bir mevki : s y ı • 1 
Yerilmek istenilmediğini görüyor- ff (Bu husustaki tafsilat ikinci sayfad:ıJ ~ er 1 ma 1 

Maten gazetesi Hariciye veki i 
zin seyahatinden bahsediyor 

• 
ı~ 

Sovyet Rusyanın merkezi Moskova'nın kış manzarası 
Tevfik Rüştü B. Tahrana Ba- tertip etmesinde ihtimal~i s'.ıasi 

tum tarikiyle gidecek, Bağdat yo- bazı sebepler görenler \•aı ~ır. 
lile dönecek. Hariciye vekilimizin Şüphesizki giderken dost lardı. Bütün şehir hastanelerinin \.11ıııııı1ıııııııııııı111111111ııııııııııı111ıııııı111111ırınııı1111ıııııııııı' 

benliği ve idareleri fakültenin Brüksel'de tevkif 
hükmü a .. ın-i" geçeceğini düşü- edilen tilrk kim? 

MUhendbmeklebita- =s=ey=a=h=d=p=r=•~r=a=m=ın=ı=b=u=s=ın=e=tl=e=====(=L=fil=/=m=s=a=y=k=~~~~o=~~fu~~' 

ıebesının güzeı bir Atinadaki ma ın taf siliiı nüyorlardı. Bundan dolayı fakül-
teyle ıehir hastaneleri arasında 

teşriki mesai fikri tamamen akim 
kaldı. 

Halbuki bugün vaziyet çok 
değişmiştir. Gerek fakültede, 
gerek ıehir hastahanelerindeki 
ınütehassıs zevat daha ziyade 
süktH ile düşünmıye başlamışlar
dır. Geçen sene şehir hastaha
nelerinin birinde mühim bir mev· 
kii olan mütehassıı doktorlardan 
biri Tıp fakültesini tenkit edi
yordu: "Benim şimdi hastahane
den aldığım maaş bana yeter. 
Fakülteden on para istemem. 
Yalnız bir ilmi unvan verseler 
talebeleri hastahaneme kabul 
edebilirim. Sadece bir ilmi un
\'an bile bize çok görülüyor.. Bu
nun için zavallı fakülte talebesi 
birkaç yüz yataklı bir hastahane 
İçinde ma sur bır kılıyor.,,demişti. 
Şüphe yok ki tababet öyle kitap 
içinden tedris edilir bir fen ol
nıaktan çok zaman evvel çık

mıştır. Tababette nazariyatın 

ınevkii belki yüzde beşe, yüzde 
Ona inmiştir. Fakültedeki Türk 
gençlerini doktor olarak yetişti· 

tebilmek için kitaptan ziyade 
hasta göstermek !izımclır. Onun 
İcin lstanbul gibi birkaç bin ya
taklı hastahaneleri olan bir şe· 

Mehmet Asım 
1 Alt tıırııfı 4 üncü s:ıyfamızda ] 

Brüksel, 7 (A. A) - Adliye 
memurları birçok tevkif at icra 
etmişlerdir. Mevkuflar arasında 

Paris, Moskova, Tiryeste, İsviçre 
ve Türkiyeden ko&ulmuş olan 

beş şahıs vardır. 

Yarın Ramazan! 

Yarın Ramazanın birinci gü· 
:idür. Camilerde yapılan hazır· 

lıklar bitirilmiş, aynı zamanda 
şehzade başında da faaliyet ço
ğalmıştır. Bu bahse ait yazıyı 3 

üncü sayfada bulacaksınız. 

ku u ular 
Kara Ali otuz sene ağır haps 

mahkum edildi 

ı Bu nıGhinı mahkemeye ait karan •e muharririmiıin mahl<Om· 
arı d k" . 1 • Al rar an evvel ve sonra ı vazıyet erı tesbit eden yazısını, 
a'-tınc .. ayfamızda bulacaksınız. Resmimiz dün karar okunurken 

1uınıııtır. 

kararı , 
Mühendis mektebi talebe ce

miyeti umumi heyeti dün halk 
fırkası Beyoğlu merkezinde fev
kallde bir toplantı yapmıştır. 

Toplantıda cemiyete mensup 
azanın yerli malı kullanmasını 

temin için nizamnameye yeni 
maddeler ilavesi teklifi müzake. 
re edilmiştir. 

Maddeler üzerinde ve bilhas
sa yerli malı kullanmıyan tale
belere verilecek ceza hakkında 
uzun münakaşalardan son ıı. nı

zaQıoameye dört madde i .ivesi 
kabul edilmiştir. 

Cemiyete aza olan bütün ta
lebe yerli malı kullanmıya mec-
burdur. Azanın buna riayet 
edip etmediği idare heyeti tara· 
fından kontrol edilecektir. 

Talebeden birinin ecnebi malı 
satın aldığı anlaşılır, malın kıy
meti on liraya kadarsa yüzde 
yirmi, on liradan fazlaysa ilk 
on lirası için yüzde yirmi, fazla
sı için de yüzde on nispetinde 
para cezası alınacaktır. Para 

cezaıını vermiyen talebe azalık
tan istifa etmiş sayılacaktır. 

Maddelerin kabulünden sonra 
Milli iktisat ve tasarruf cemiye
tinin fahri reisi olan Meclis rei
si Kazım Paşa Hz. le iktisat 
vekili Mustafa Şeref Beye tel
graf çekilmesi, geçenlerde yapı
lan talebe mitingini tertipte ön 
ayak olunduğundan dolayı ce
miyet idare heyeti teşekkür e
dilmesi kararlaştırılmış, her sene 
bu şekilde mitingler yapılması 
temenni edilmiştir. 

Bugün 

iç sayfalanrrızclaki yazılar. 

Araşit yerine yerli yağ
larımızı kullanamaz mıyız? 

- ;1 fü.cü sayfada -

iş adamı 

Tenkit -4 üncü s:ıyfada-

Fransız kabinesinde 
değişme ihtimali 

-2 inci sayfada-

~'·~ - -es-; .. -._ ,• • ~-==- ... , .... ?'"-:-T-. 

. -
Maç çok sert, gürültülü ve 

hadiseli aeçmiştir. 

Ati nadaki ikinci maçın bütün tafsilatı geldi. Bu müsabaka 
çok gürültülü ve sert olmuş ve Yunan antrenörü Türk topunu 
delmek gibi sporculuğa yaklfmıyan bir harekette bulunmuştur. 
Bunu? üzerine takımımız haklı olarak sahayı terketmiş Ye yapı· 
lan rıca üzerine tekrar maça devam etmiştir. Diğer taraftan 
hakem de aleyhimize hareket etmi,tir. Bütün bu tafsilab beşinci 
sayfamızda bulacaksınız. Resmimiz ikinci maça iştirak eden 
Rebii, Fikret, Kemal Faruki, Muzaffer ve Nihadı gösteriyor. 

-
• • 

sıyası e ran 
·iyo z! 

333 senesi Ağustosunun 30 uncu 
günü yedinci kol ordu kumandanı :--___._,_--.:._~~~--~-, 
Mirliva Ahmet Tevfik Paşa birer su· ı ı 
retini sadarete, başkumandanlık vekA· 
!etine, dahiliye ve maliye nazırlarını 

BabıA.H şifresiyle çektiği uzun telgrafta 
a.ynen şöyle divordu: 

"Parasızlık bugün artık son de-
receyi buldu. Harp mıntakalann -
daki <Z8kerler hemen hemen aç bir 
haldedir. iki üç sencdenberl tekti. 
lifi harbiye ve istikraz suretleriy. 
le mülhakattan adeta cebren para 
alınarak idare temin olunduysa da 
düşman tarafından yapılan ve gün· 
lerce devam eden bombardu. ınla 
şehir tamamen yakılmış, yıkılmıJ 

ve en son ümitlerimiz de mahvedil. 
miştir.,, 

* (:\Iabeynihümayun) telgrafhanesin· 
den 26 l\lart 321 tarih ve (520) nu- l!şa edecc~iml7. siyasi hadiseler içinde 
marayla çekilen (mühim ve müstacel) esrarengiz rolleri olan ikinci Abdülh:ımlt 

ve (biz;ı;ııt hallolunacaktır) kayıtlı uzun şifreli telgrafta: 

• . . Bugün bir heyeti mahsusa tayin ve izam buyurulacağınd3n idarei seniyc)e 
intizar etmesi zımnında kendisiyle muhabere olunarak alınacak cevabın seıian ve 
bjl:l ifotei vakt arzı ye hu işteki hizmet Ye hareketinizin mucibi mük:lfatı 
ı:eniye olacağını • •. ) deniyordu. 

Sultan Abdülhamidi bu derece telcişa düşürl'n mül.:{ıf atlar vadetmesine 
sebep olan kanlı lıadise neydi? 

llillıasRa (Kendisiyle ... ) kaydiyle kastetiği adam kimdi? 
Bu telgraf müstacelen nereye çekiliyordu? 

Heyecanını; tespit ettiği hakikatlerin kıymet ve dehşetinden 
alan bu pek mühim eseri pek yakında neıre . başlıyacağız. 

Tafsilat yarınki V AKIT'ta 



topraklarından geçmek, gelirken 
dost Irak muhitini srörmek Türk 
Hariciye vekili için şerefli oldu
ğu kadar faydalıdır. Bununla be
raber Aokaradan kalkan bir yol
cu için mesela Erzincan tarikiyle 
doğrudan doğruya Iran hududu
na girerek Tahrana gidip gel
mek Hariciye vekilimizin tertip 
ettiği ıeyahat programım takip 
etmekten daha zor olduğunu ka
bul etmek de lazımdır. 

Türkiyenin çektiği iktısadi 
müşkülatın amillerini ararken bin 
bir türlü sebeple karşılaşıyoruz. 
Fakat çok defa karıılaştığımız 
bu birçok ufak tefek teferruat 
arasmda kendimizi adeta kaybe
diyoruz. Bir Türk Hariciye veki
linin Şark komşumuz olan Iranın 
merkezine giderken neden do
layı doğrudan doğruya değil de 
meseli Kafkas, yahut Irak yo· 
lunu tercih ettiğinin hikmetini 
bile habnmıza getiremiyoruz. 

Bu hadise de gösteriyor ki 
en büyük derdımiz memleketin 
yarısının >ol ve şimendifer vası
tasından tamamiyle mahrum ol
masıdır. Bu vazıyetin yarı kötü
rüm bir insamn hal•nden farki 
nedir? Ve bu hali göre göre ge
ne yolsuz ve .şimendif ersiz Tür· 
kiyenin ikbsaden kendisini top· 
lıyabileceğini iddia edenlere ne 
demek laıımgelir? 

M. A. 
DilnkU zlyaretl~r 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
hey dün tokathyan otelinde ba-
21 sefirlerin ziyaretlerini kabul 
etmiştir. 

Tevfik Rüştü beyi sırasıyla 
lsviçre sefiri M. Marten, Dani
marka sefiri M. Skov, Yu ~os•avya 
ıefiri, itfaya sefiri Baron Pompeo 
Aloizi, Mısır sefiri Abdü malik 
Ham~a bey ıfyaret etmişludir. 
Tevfik Rüştn bey bu gün bazı 
hususi ziyaretlerde bulunacak ve 
kuvetli bir ihtimale göre yarm 
Batuma hareket edecektir. 

"Matin,, gazetesi Tevfik Rüştü be· 
yin Tahran seyahatindtm bahseder -
iken diyor ki: 

Tevfik Rüştü bey giderken (Mos· 
kova) ya uğrıyacak ve Rus ricaline 
Bulgar başvekili M. Muşanof'un 
Ankara ziyareti esnazrnda Rusyayl:ı 

Bulgaristan arasındaki münasebatın 

iadesı hakkında cereyan eden mü • 
lcllemelere dair malumat verecektir. 
Türk mahafili Rusyayla Bulgaris • 
tan arasrnda iktısadf münasebatın 
derhal başlıyacağı ve siyasi milnasc-
batm iadesi de onu takip edeceği ka
naatindediı. Tevfik RüştU bey Tah
randa iki memleket arasındaki dost• 
luk muahedesinin tecdidfni, hudutla
rm tayinini, kaçakçılığa karşı müş-

ıterek tedbirler almmasmı doğrudan 
doğruya görüşecektir. İyi maliirnat 
alan mahafilin ifadesine göre Tevfik 
Rüştü bey Iran hükumetine - Tür
kiye, Iran, Afganistan, ve belki de 
Irakıt.ihtiva edecek surette - Bir As
ya Bloku teşkilini teklif edecektir. Bu 
blok Balkan gurubuna karşı müvaze
ne teınjni \'asıtası olacaktır. Türki. 

ye her iki gurupta merkezt bir vazı• 
yet alarak iki taraflı bir rol oynıya
caktrr. Tevfik Rüştü bey dönerken 
Bağdada uğrıyarak orada kürt çete
lerinin tenkili ve kaçakçılığın men'i 
meselelerini görüşecek, aynı zaman• 
da Asya bloku meselesine temas ed«>
cektir. Bununla beraber bu son m~ 
sele - Irak başvekili Nuri paşanın 

son Ankara ziyaretinde de mevzun 
bahsolmuş bulunması muhtemeldir. 

V AKIT - biatin gazctC3inin bu 
neşriyatı baştan aşağıya kadar bir 
hayal ı·e propagmıda eseridir. Tev · 
lik Rüştü beyin Tahrana giderken 
Kafkasya, gelirken Irak yolunu 
tercih etmesinin aebcb; hak'kında yu
karda yazdığınu: yarılar bu propa • 
nanda ve ifsat ne§riyatına karaı bir 
tckzi~ t~kll eder. 

ID~~ili 1 
Harici 

Amerika Ve 
Alman yada 

Yeni reisi cUmhur intihabı et• 
rafında noktal nazarlar 

Vaşington, 7 (A.A) - Ame
rika Reısi cümhurlu~una nam
zetliğini kovan M. Roosvelt M. 
Hoover•in takip ettiği siyaseti 
tenkit etmiştir. 

Almanya do 

Berlin, 7 (A.A) - Reicbstag'm 
reisi cüm'ıurun vazites'nin ye

di seneden ibaret olan kanuni 
müddetinin temdidi için bir ka
nun kabul etmek üzere yakmda 
içtimaa davet edileceğinden bah· 
solun maktadır. 

Bu kanunun, temdit keyfiyeti
ni Hindenburg'un muvaffakati
ne tabi tutacağı söylenmektedir. 
Şimdiye kadar böyle bir şey 
mevzuu bahsolmamıştır. 

Berlin, 7 (A.A - Bugün öğ· 
leden sonra M. Brl1ningle M. 
Groner, Hitlerle görüşeceklerdır. 
Müktileme, başhca dahili siyaset 
ve bilhassa yakmda icra edile· 
cek reisi cümhur intihababna 
müteallik olacal<tır. 

Hindistan da 
Tehdltlere, tevkltlere ra§men 
yerli tuz yapllmıya başlandı 

Bombay, 7 (A.A - Polis, bu 
sabah kongrecilerden 30 kişiyi 
ve ezcümle Gujerat diktatörü 
Mabadev Defai Manilal katbri'yi 
tevkif etmiştir. 

Karacbi , 7 (A.A) - Beş gö
nüllü, bu gün tuz resmi kanu· 
nuna muhalif olarak başlarında 
bir reis olduğu hald~. tuz: imal 
etmek üzere sahile gitmitlerdir. 
Eundan sonra umumi bir içtima 
aktetmfşlerdir. Zabita mOdahale 
etmem:.ştir • 

Kanuna karşı yapılan bu mu
halefet yerli tacirleri sinirlendir· 
miştir. 

Madras, 7 ( A. A ) - Mahalli 
kongreyle bütün teşkilatı fesh· 
edilmiştir. Bir çok şehirlerde 

her türlü içmtimaların ve nüma
yişlerin de men'edilmlş olduğu 
haber verilmekıedir. 

Kalküta, 7 A.A) -Sabahleyin 
Kalküta'ya gelen ekspresin birin-

ci mevkilerinden birinde bir kaç 
bomba bu'unmuştur. 

Hint vall umumisine suikast 
4aylalar1 

Yeni Delbi, 7 ( A. A ) - Hint 
valii umumisine bir suikast ya
pıldığına dair Lonc!ra da şayi 
olan haberlerin hiç bir asl ve 
esası o'.madığı bevan edilmekte· 
dir. 

Bir şehir daha 
Japon kttaaunm ellne dUştU 
Şanghay, 7 (A.A.) - Tien - Tsin. 

den gelen bir telgraf ta büyük Çin 
seddinin denize ulaştığı noktada bu• 
iunan Shan Ha.i Kuan şehrinin bu 
sabahtan beri Japonlar tarafından 

işgal edilmekte olduğu bildirilmiştir. 
Londra, 7 (A.A.) - Pekinden Dn

ily Expresse bildirildiğine göre Ja • 
ponlar Houlatoyu i~gal etmişlerdir. 

Diğer taraftan Nankin memurlarının 
menfi hareketlerinden ve Mıınçuridt· 
ki vazıyetten memnun olmıyan şima• 
lf Çin askerl rüesası Çin hüktımetine 
~iddetli bir telgraf name gö:ıdererek 

siyasetini tebdil etmesi ve hatta bu. 
nun fçln Japonya.yla hnrbi göze al • 

masmı talep etmiye h&Z1Ilanmakta • 
dırlar. 

u 
• 
1 

Dün mec is miiteaddit kanun arın 
müzakeresini intaçtan sonra kış 

tatiline baş adı 
Ankara, 7 (Vakıt) - Meb'us· 

!arın bir çocuğu bu a~şam ha· 
re-ket ettiler. 

Mecliste kaçakçıhk kanunu 
müzakere edilirken kanunun 48 
inci maddesinde münakaşalar ol
du. 

Rlif bey (Trabzon), Kaçakçı· 

lık kanununun kaçakçı'ık için 
ş ddetli olması iyidir. Halbuki 

kaçakçılarla hiç bir münasebeti 
o~mıyanların ceza görmeleri 

doğru değildir. Kanuoda maıum 
halk için idil olalım. 

Ahmet Ihsan bey, bu maddeyi 
denizciliğimizin inkişafı için bir 
tehlike görüyorum. Kanun için 

korktuğumdan dolayı söyliyorum. 

Kapitalasyonların uyuttuğu deniz

ciliğ' mizi koromahyız. Dedi. 

Salahittin B. (Kocaeli) En
cümen namına cevap vererek 

eşhas tarafından vapulara 
konacak eşyadan vapur kaptan 

ve sahibi mesul olamaz. Bizim 
kastımız kaptanlann biterek al
dıkları eşya içindir. 

Verilen takrirler reddedilerek 
madde aynen kabul edildi. 

Meclisin içtmaı dört saat de
vam etti. 

Ankara, 7 ,__ BOyük M. Mec· 
)isi buüün toplandı. Bütçede güm
rükler müdürlüğü bütçesinin fas

lı ma~susana 300 bin liranın zam 
tahsisat ita11 hakkındaki kanun 
kabul eciildi. 

93 ı senesi bütçe lcanurona 
merbut cetvele dair gümrükler 

umum müdür füğii muhafaza kı· 
taab umera ve zabitlerincen 41 
zabıt ve katibın gümrükler 

umum mildürloğü vilAyet memur· 
ları ~ısmına ilavesine dair . olan· 
kanun kabul olundu. 

Badehu 1841 oumarah kanuna 
müzeyel kanun kabul edildi. Bu-

na nazaran fnka kumandanhğı 

saJAhiyetıni haiz olmak Uzere 

merkezde bir gümrük umuın 

muhafaza kumandanhğı teşkil 
edılmektedir. 

Gümrük muhafaza kıtaah u
mum ümera ve zabitam, kava-

nini askeriye tatbikatında kara 
ordusu aksammdan maduttur. 

Bundan sonra kaçakçılığın men 
ve tatbikme dair IAyiha kabul 
edilmiştir. Bu layiha, dahiliye, 
adliye, maliye, milli müdafaa en· 

cümenlerinden mürekkep muh· 

telit encümende tetkik ve tadil 
edildikten ı:ıonra bütçe encüme· 

nine verilm ış, gerek muhtelit en· 
cümeo;leki, gerek bütçe encü· 

menindeki tetkikat ve'dllerin iş· 
tirakiyle cereyan etmiıtir. 

Yeni kanun beş faınlda 72 
maddeyi muhtnidir. 

Birinci fasıl kaçakçılığın tari· 
fine ve kaçakçıkık fiillerini men 

veya takibile mOkenef ol11n veya 
ihbara m,cbur tutulanlara dair 

umumi hükümlerden ibarettır. 

6 i!l 11 inci maddelerden mü
rekkep 2 inci frsıl aramalann 

tarzı ceryanı ve arayanların sa
lahiyeti hal<kaodadır. 

12 inci maddeden 25 nci mad· 
deye kadar o'.an 3üncü fasıl cezai 
cürümleri ihtiva etmektedir, 

!>3ila 64 üncü maddeye kadar 
olan 4 üncü fasıl muhakme ve 
tecziye usüJlerjne mütedairdir. 

5 nci fasıl ihbsas mahkeleri 
hakkmdadır. 

GUmrUk memurları hakkında 

Badehu gUmrük memurların· 

dan vazifei memare~inde sui is-

timal edenler veya mesleklerin· 

de kendıler;nden istifade edile
miyenler hakkında yapılacak 

muameleye dair bir kanun li
yıbası kabul edılmiştir. Bu hu
susta inzıbat komisyonlarının 

verdikleri kararlar, vekilin tas· 
öıkile tekemmül adecektır. Va
zife ve mes:ekte kendilerinden 
istifade edilmediği anlaşılanlar 

hakkında vekil re'ıen muamele· 
ye salahiyettardır. 

GUmrUk kanununun 28 inci 
maddesi 

Badehu gümrük kanununun 
28 inci maddesinin tadili hakkın· 
daki kanun müzakere ve kabul 
edilm{~tir. 

1 1 

Buna göre JD!Dr6k umum tari
fesi 6,614,618 gram aaf altmı 

ihtiva eden bir Türk altını 812 
Tijrk lirası hesabiyle tesbit ve 
bu hesap tarife nispetlerinde 
esas ittihaz edilmi oldu· undan 

bu kanunun tatbiki snasında 
TOrk altmıyle Tilrk lirası ara· 

smdaki her fiç ayhk vasati 
nisbet Türk lirasının bey

nelmilel fiyatlarmı naıara ala· 
rak Cum uriyet Merkez bankası 

tarafından teıbit edilecek olan 
altın fiy1tlına göre yüzde 
yirmi derecesinde bir tenez-
zül veya tereffü arzedecek o'ur· 

sa umumi tarifede gösterılen 
resimler üzerınden gümrük ve 

inhisarlar vekili tarafından bu 

tenezzül veya tereffü nisbe· 

tinde tenzilat veya zammiyat 
icra ve tarifedeki resimleri mü· 

teakfp üç ay zarfında ona göre 
tenzil veya zamlariyle tatbik ve 

istifa olunur. 

Barut inhisarı 

Bu hüküm gümrük tarifesi 
kanununun 1 S inci maddesinde

ki üç ay müddet kaydına tabi 

değildir. Barut ve mevadı infi

lAkiye inbisarıoın işletilmesi için 

yüıbin lirahk tahsisat itası bak

lundaki kanan ml\zakere ve ka· 
bul edilm ştir. 

Mecllsln tatlll 

Bundan sonra meclis, ruzna· 
mesinde mOıakf"re edilecek mü

him mevat bulunmadığından 

15 şubat tarihine kadar mesai
sini tatil etmiştir. -------1 Matbuat-ba'osu 

9 Şubatta ----.......... -----------~ 

.ene 
Hava 
Nası 0

1acak? 
Stokholm a limlerine göre 1932 

sı:nes'nin havası tıpkı 1929 se
uesininkine benziyecek, yani, 
ilkbaharı çok soğuk, yazı yağ· 

murlu ve serin, kışı mutedil 
olacal tır. 

Bu neticeyi a 1abilmek için 
Sto\< o1m a im'erinden M. San· 
dsr om, üç sene mütemadiyen 
Go f sı rım cereyanını tetkik et· 
miştır. Alime nazaran Go f slrim 
1931 scnes ı son baharında, hp
kı 1928 senesi sonbaharında 
olduğu gibi hareket etmiştir. 
Golf strim, G roenland, Nevyork, 
Boslon açıklarında sıcak olduğu 
zaman Avrupanın şimal tarafın
da hava düşmektedır. BiJakis 
golf strim cereyanı Lofden ada· 
larıyla Norveç cenubu garb'sin
de sıca < o ursa bütün Avrupa 
ısınıyor. Nıhayet sıcal< Golf strim 
kutuplara kadar giderse Avru
pa soğuk olmaktadır.Geçen yaz 
tıpkı bövJe ol"'uştu. 

Şarki ~rden başve
kili Ankarada 

Şarki Erden başvekili Hasan 

paıa şehrimize gelmiş ve sabık 

Mısır Hidivi Abbas Hilmi paşa 

ile birlikte Ankarava ~itmiştir. 

Suriyede ihtilal 
Halep ve havalisi sokaklara 

muharebe meydanını 
andır1yor. 

Adana, 7 (A.A.) - Suriyeden 

bildiriJiyor: Şam ve cıvarında 

nisbi bir sükun bükümferma 
olmasına rağmen Halep ve_h«• 

valisinde halkın galeyan ve he

yecanı artmıştır. Müsademeler 

gün geçtikçe faz!alaşmaktadır. 

Çarşılar halii kapalı bulunmakta 

hergün ölü ve yaralı kaydedil· 

mektedir. Sokaklar muharebe 

meydanı şeklindedir. Mah le v 

çarşılarda dcvr.·y· er ve tanklar 

dolaşmakta şiddetli müsademe

ler olmaktadır. 

Rekka kasabası Urban tara

f ,odan işgal ve yagma edilmiş• 

tır. Çok mühim aşiretlerin Ha

lep civarına geldikleri ve şehre 

hücum etmek üzere bulunduk

tan bilôiri•m .. ' tt>~ r. 

Mac Donald Drummond 
mUlakab 

Londra, 7 (A.A.) - M. Mac 

Donald öğleden sonra cemi yeti 

Akvam katibi umumisi Sör Eric 

Çrumondu kabul etmiş ve tah· 

didi teslihat 1\ onferansma ait 

umumi meseleler hakkında mu

maileyhle uzun müddet görüş

müştür. 

Bir hava faciası 

Lizbon, 7 (A.A) - Bir ltalyan 

tayyaresi Alto Sao Jac mezarlı

ğı yakmında yere düşmüştür. 

içinde bulunan iki tayyareciden 

biri ölmüştür. Ötekinin vazıyeti 
ümitsizdir. 

lnglllzler dua ediyorlar 

Londra-lngilterede bütün kili· 

selerde kAnunisaoinin üçüncü 
günü umumi bir dua yapılmıştır 

iktisadi ve mali buhrana karşı 

bilhassa Kenterbnri Arşeveki 

tarafından hazırlanmış olan bit 
dua okunmuştur. 
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' iŞARETLERİ 

"CemnekArıık,, Araşit ve V eiitalin yerine 
Propagandası ~ 
işaretler V J.----}-------k--J-J__________ ? 
Türkiyede milli bir ajans vardrr. er 1 yağ arimJZl U anamaz mıyız -

Bu ne demektir? Milli ajans, Türiti• 
Yenin Türk gözüyle gösterilmesi, dün. 
Yanrn Türk gözüyle görülmesi, Tüllk 
diliyle anlatılması demektir. 

Her memleketin "Ajans,, ı o mem
leketin içtimat ve siyasi havasına gö
:te hadise!E:ri görür, ve gösterir. A -
fan~. sadece bir havadis süzgeçi de • 
ğitdir. Bitaraf ajans yoktur. Tür. 
kiye hadiseleri, Türkiyenin inkılapçı 
fikriyatına göre söylenir ve dünya ha
diseleri inkılapçr gözüyle Türklere an
latrlrr. 

Tas ajansı, vazifesini yapmakta 
şaşmaz. (Reuter), vazifesini yapmak
ta ~şm.az. Reuter'in hiç bir haberi 
Yoktur ki İngiliz emperyaJizmini bi. 
lemcsin ! 

(Tas) rn hiç bir haberi yoktur ki 
kendi rejimini besliyecek, kendi rejim 
diismanlarına hizmet edecek mahiyet. 
te olsun. 

(Aval1-1), Sırp menfa:ıti namına 
BalHan hariiasmr altüst clnteyi hiç te 
cehalet farzetmez. Arnavut ekaIJiyı:
tini unuttuğu, ve unutturrn:ık istediği 
ınwıakkaktır. (Vo1f) ajansı Almau 
hudutlarında bir Prusya onbaş:5r gibi 
bekler. 

• * * 
Tramvayda, yanımda bir adam Ö· 

tekine söy ldi: 
··- Birader, şu In:;ilizler Gandiye 

hapishanede cemilc!\(ırane muamele 
ediyorlarmış! 

"- Yalan canım ••. 
"- Gazete yazıyorH Hem de (AA) 

ajansı .• Yani bizim resmi ajansımız .. 
Bu muhavereyi dinledikten sonra 

düş!indüm. Yarı müstcmlekcliktcn ku
tulmak için kendi ruhuna, kendi km-. 
vetine dayanmaktan başka bir şeye 
inanmıyan bir milleti biz nasıl besli _ 
Yoruz ... 

Kendi hudutlarınuz içinde, dünya 
hadiselerini ancak kentli gözümüzle 
göstermek mim matbuatın, mim a • 
jansın vazifesidir. Elini kolunu bağ
layıp, ihtilattan menedilen bir ada . 
:nını yanma keçisinin birakılma..c;ınr 
(Cemilekarane) kelimesiyle ifade et • 
lhekte bizim için hakikaten cemilekA· 
:tane bir saflık vardır. Çünkü bu saf. 
l:ı.k Rindistanda, Hindistan cevizi da
lından meyva toplar gibi Jneanlarr 

toplayıp sürülerle zindanlara koyduk 
ta.ıı. ~ kurtuluş hamlesini ezdikten 
Sonra bir 1 i Gandinin yanma sa• 
hvermek suretiyle bir alicenaplık bir 
Clentilekarlı'k mahiyetini alıyor.. ' 

Miist.emleke olmamak için döğüş _ 
2'1esini bilE'n bir milletiz. Maltamn 
acısını tadan bir rniHet içinde, istiklal 
l'olunda döğüşenlerin hayatından 
bahsederken, alelade havadis verir· 
keh çok dikkatli olmak lazımdır. 
tUnkü emperyalizmin dili ve gözü ol
ltlak bize düşmez. 

SADRI ETEM 

itelyada 
iktisadi tedbirJer 
Roma - Resmi gazetenin neş

t'ettiği bir kararnameye göre 
~alıye nazırı Hariciye, zıraat ve 

Orparosyon nazırlarının muvaf
fakatleriyle şimdiye kadar 
lllevcut o!anlardan mada mah
sulat ve mamulat.o ithalini men 
ke tahdit etmiye selahiyettar 

1 1ıt\.'nıştır. Itaf ya emtia ve mah-
s~ıa tına karşı tahdidat vazet
tl'ııyen memlekeaer hakkmd bu 
t~db ... Ier alınmışsa ref oluna 
t ılecektir. 
"enaızların şampanya ihracat. 

azahyor 
Berlin - 1931 senesinde on b• 

ır ay zarfında Fransadan Al-
lllanyaya ( 46,485) şişe şampan-
Ya ithal edilmiştir. Bu mıkdar 
Uzun s d . , · tati . ene er en berı yapı.an ıs-
§ stıkJere göre Fransızlarm 
t anıpanya ithalatında büyük bir 'l"' •U~ -vukuu11u göstermektedir 

N ""9 '1kada banka 1f18slar1 

d evyor){ - Kasalarındaki ınev· 
ll atın 

l~ra b Ye .. finu ( 16 ) miJyon do-
ta tu· falı~ olan sekiz banka 

ı ealıyet etmiştir. 

Sanayicilerimizin ileri siirdükleri fikirler 
Kocaeli meb'uıu Sırrı beyin 

mecliste şifahi bir sual takririyle 
zeytin, gün çiçeği ve susam yağ
lanmızm mabreçsizlikten her gün 
fiyatlarının düştüğü bir sırada 
Araşit yağı ve Hindistan cevizi
nin hala teşviki sanayi kanunun
dan istifade etmek suretiyle 
memleketimize ithal edilmekte 
olduğunu mevzuu bahsederek ik
bsat ve ziraat vekillerinin bu hu· 
susta ne düşündüklerini sordu
ğunu dün yaımıştık. Dün bu 
mevzu üzerinde alakadarlarla ko
nuşarak tetkikatta bulunduk. Bir 
lusım sauayicilerimiz:in söyledik
İerine göre araşit yağı ve Hin
distan cevizinin memleketimize, 
bilhassa teşvild sanayi kanunun
dan ist fade etmek suretiyle, it· 
hal edilişi ayn1 evsafı haiz ken• 
di mahsulatımıza rekabet yap· 
maktadır. Bunların memlekete 
sokuJmaması kat'iyyen bir buhran 
tevlit edemez. Bir kısmı da it
halın zaruri olduğu fikrindedir· 
Jer. Mese'.i sanayi birliği umumi 
katibi Nazmi Nuri bey şöyle söy
lüyor: 

" - Nebati yağ fabrikalan· 
nrn bu gün sarf ve istıhlak et
mekte o!dukları iptidai mevat 
muhteliftir. Yerli •ptidai madde· 
lerln ihraç edildikten sonra mü
tebaki kalan kısmı nebati yağ 
fabtikalarının senelik ihtiyacını 
temib edemez. Bu itibarla fab
ril<alarımız devamlı faaliyet için 
no' san k1tlan iptidai mevat ihti-

yaçlarmı hariçten celbetmekte
dirler. 

Takrirde mevzuu bahsolan gün 
çiçeğiyse henüz memlekette kafi 
miktarda yetişmemekdedir. Su
samsa ihracat yapıldıktan sonra 
kalanı mahalli yağhaneler tara
fından istihlak edilmekte ve an
cak cüz'i bir kısmı fabrikaları-

mıza gelebilmektedir. Hindistan 
cevizi kabuklarmdan gayet ucuz 

vejetalin Yağı yapılmakta ve ay· 
da istihsal edilen üç yüz bin ki
lo vejetalin yağı kamilen sarfe~ 

dilnıektedir. Bu miktarın yalnız 
elJi bin kilosu Ankarada istihlak 

ediliyor. Kilosu 50 - 60 kuruşa 
satılan, sıhhi ve gıdai evsafı haiz 
olan koko yağı, okkası 150-200 
kuruşa satılan hayvan yağından 

daha sıhhi ve bilhassa ucuzluğu 
itibariyle hayat paha1ıhğına tesiri 

olmakta ve mütevassıt halkın ye

gane ihtiyacıoı teşkil etmektedir. 

Zeytin yağı bu senenin rekol· 
tesi 011 milyon kilodur. Bu mik-

tar memlekette kalm1yor, Nıs

fından fazlası ihraç ediliyor. 
Mütebaki kalan miktarının 14 
milyon Türkiye nüfusuna ne mik
tar isabet edebileceği tetkik 

edilirse nebati yağ fabrikaları
nın hariçten iptidai mavat itha-

linde hakh oldulHarı basit bir 
hesapla tezahür eder. 

Nurettin MUnşi bey diyor ki: 
Yüksek muhendis mektebi 

kimya muallimi ve ticaret bor
sası kimyageri Nurettin Münşi 

bev de bu hususta demıştir ki: 

"- Hariçten ithal edilen arr
şit yağıyle hindistan cevizinden 
istihsal edılP.n vejetalin yağının 

göreceği işleri kendi mahsula
hmıza gördürmek pek ala müm

kündür. Bu yağlarla ayni evsafı 
haiz olan zeytin, susam ve gün 
çiçeği yağlarımızın bu suretle 
dahilde sarfiyatını da arttırabili-

riz. Araşit yağmın istihsal edil
diği madde memleketimizde de 
yetiştirilmesi kabildir. Bursa ha-

valisinde yapılan ilk tecrübeler 
muvaffakiyetli netice vermiştir. 

Asım beyin fikri 

Sabun fabrikacılarımızdan A
sım bey de şunları söylemiştir: 

"_ Hariçten ithal edilmekte 

olan araşit ve vejetalin yağları· 
nm istimal edildiği yerlerde kul-

lanacak kendi mahsulatımız var
dır. Bunların memlekete ithal 

edilmemesi kararıddan memleket 
hiç şüphesiz istifade eder, bu 
suretle mahsulatımızın dahilde 
sarfiyatı da temin edilmişi olur. 

Teşviki sanayi kanunundan isti
fade etmek suretiJe memlekete 

ithal edilen bu yağlardan istifa
de edenler muayyendir. Bu yağ-

lardan yapılan sabunlar daha 
ucuza mal olduğu halde zeytin 

yağ sabunlarının fiatlarmı takip 
etmektedir. 
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R elediyede: 

Ete azami Fiat 
konacak 

şehir meclisi tarafından seçilen 
ve et işlerini kat'ı bir şekle sok
mıya memur edilen komısyon 

uzun müzakere ve tereddütten 
sonra nihayet ekseriyetle kararım 
vtrm!ştir. Ete narh değil azami 
fiat konacakhr. komısyon maz
batasını hazırlamaktadır. 

Bu suretle kasaplara rekabet 
imkanı verilmiştir. Her kasap 
azami fiattan fazJaya et aatamı· 
cak, fakat daha ucuza 1atabile
cektir. 

Daimi enciimen yakında et 
komisyonun azami fiat hakkında 
vereceği maıbatayı tetkik ede· 
cektir. Encümenin de bu kararı 
tasv.p edeceği kuuvetle zanne· 
dilmektedir. 
Bir bardak su kaç paradır? 

Bir bardak suyun kaç paraya 
satılabileceği hal<kmda tetkikat 
yapılacak ve fiat tesbit edilecek· 
tir· Son zamanlarda bir bardak 
suyun kırk paraya satılması şil<i
yetl eri mücip o1uvor-1u. 

Fransız, ingiliz baş 
vekilleri yakında 

görüşecekler 
lngiliz baş vekilli M. Makdo

naJd 'Je Fransız baş vekili M. 
Laval arasında bir mülakat 
vuku bulacağını evvelce yazmış
tık. Son gelen Fransız gazete
lerine göre bu mülAkat kanunu· 
saninin 18 foci günü ( Loıan) da 
top~anacak olan tamirat konfran· 
s•ndan evvel vuku bulacaktır. 
Ajans havas bu hususta resmi 
bir not De§retmiştir. 

Ranıazan 
Bütün hazırlıkları 

bitirildi 
Geceleri da vui çalınmıyacak 

Y arm Ramazanın ilk günüdü:-. 
Bu münasebetle Evkaf ve diya
net işleri tarafmdan yapılan ha
zırlıklar tamamiyle bitirilmiştir, 
Camiler temizletilmiş, camları 
takılmış, ufak tefek tamirat ya· 
pılmış ve bunun için on dört bin 
küsur lira sarfedilmiştir. Diğer 
taraftan diyanet işleri de cami
lerde vaz verecekleri tesbit et
miştir. Vaazlar halka müfit ola
cak vaızlar verebileceklerdir. 

Havalarm müsait olduğu ge
celer ancak büyük camilere mah
yalar kurulabilecek, bunlar da 
Hilali ahmer, Himayei etfal gibi 
hayırlı müesseselere yardımdan 
ve yerli malı kullanmak, tasarru
fa riayet etmek gibi faydalı söz
lerden bahsedi.lecektir. 
Ramazanın ilk cecesi olması 

münasebetiyle bu geceden itiba
ren camilerde kandil yakılmıya 
ba~lanacaktır. 

Davul çahnmıyacak 
Bir kısım halk, oruç tutanla

rın gece davula hacet kalmaksı
zın kalkabileceklerioi davul çal
mak suretiyJe hem ke11dilelerinin 
hem oruç tutmıyanların rahatsız 
edilmemeleri hakkında bir fikir 
ortaya atmışlardır. 

Belediyenin, bu fikri doğru 
buldu~u Eöylenmektedir. Mabaza 
vali muavini Fazh bey, he
nüz Ramazan gelmediği cihetle 
sırf ramazana ait bir mesele 
hakkında henüz kat'i bir karar 

Poliste: 

Bir otomobil 
Bu sefer de bir ağaca 

çarptı 
Evvelki gece 2,30 da Samat

yaya götürmek üzere Beşiktaştan 
Tütün inhisarı ikinci şube mildir 
muavini Hamdi beyle zevcesi 
Firdevs hanımı alan şoför Sali.
dattinin idaresindeki 2344 numa
ralı otomobil, yolda bir ağaca 
çarpmış, otomobil hasara uğra· 
mış, Firdevs hanım bayılmış şo
för yakalanmıştır. 
Bir hamal trarnvaydan dUştU 

aaır surette yaralandı 
Beşiktaştan Karaköye gitmek

te olan Bebek arabasına asılmış 
olan hamal Şevket Camh köşk 
önlerinde düşmüş ağır surette 
yaralanmıthr. 

verilmemiş olduğunu söytemiştir. 
Eğlence yerlerinde hazırhk 
Diğer taraftan eğlence yerle

rinde bilhassa mutat olduğu 

üzere şehzade başında faaliyet 
devam etmekte, kahvehane
ler boyanıp temizlenmekte, dük
kanlar süslenmektedir. 

Bu Ramazan şehzade başında, 
mevcut sinema ve tiyatrolara 
iliveten Raşit R:za bey ve arka
daşları da temsil vereceklerdir. 

Ramazanda trenler 
Ramazan münasebetiyle ~9 ve 

40 numarah katarların 9-10 ikinci 
kanun 932 tarihinden itibaren Bay· 
ramın ücüncü gününe kadar 
(dahil) Yeşilköyle lstabul arasın
da ve mütekabilen her gün sey
rüsefer edecekleri ve bu katar
lar yeni mahallede bir dakika 
duracakları Şark demir yollan 
müdürlüğünden bildiriliyor. 

Avrupada on 
Milyon işsizin 
Meselesi 
Pariste çıkan l'Oeuvre ga!e• 

tesi son sayısında Nasyonalizm 
hakkında yazdığı bir makalede 
şöyle diyor: 

" Bütün Nasyonalist hükumetle
rin en büyük cinayeti beynelmi
lel menafi iştirakini tanımıyarak 
ve idare ettikleri memleketi ga• 
yet kaim gümrük duvarları arka
sında tecrit ederek kendi ken• 
dine müşkülat içinden çikabile· 
ceklerini zan etmeleri ve ahaliyi 
buna ioandırmalarıdır. n 

Oeuvre gazetesi bu sözleriyle 
bilhassa bu günkü logiliz, Alman 
ve ltaJyan hükiimttlerini kast 
ederek bunların takip ve 
tatbik ettikleri Nasyonalizm 
siyasetini şiddetle tenkit ettik
ten sonra makaleyi şu suretle 
bitiriyor: 

" Bu gün Avrapada en Sşağı 
on miliyon işsiz var. Bu işsizlerin 
meydana koyduğu mühim mesc· 
le için üç şekilde hal çaresi dü
şünülebilir: işsizlere iş bulmak, 
işsizlere yardım ederek idare 
etmek, işsizleri kaldırmak.,, 

" Birinci şekil iyidir. Fakat bu 
şekil yeni büyük mahreçleri iş· 
!etmek ve işlerin açılmasını te· 
min etmek için beynelmilel bir 
itilafa ihtiyaç vardır. ikinci şekil 
lngilizlerin tatbik ettikleri milli 
bir tedbirdir. Fakat hakikatte çare 
değildir. Üçüncü şekilse tama
men beynelmileldir Fakat men• 
furdur. Bu bir harp demektir.,, 

Tiitün kongresi 
Şubatın birinde Ankarada top· 

lanacak olan tütün kongresinde 
mevzuu bahsedilecek meseleleri 
kararlaştırmak üzre, pazar günü 
tütüncüler encümeni ticaret oda
sıda tolanacaktır. 

Kari Mekluplar1 

Mallara konulacak 
etiketler hakkında 

Bir kariimizden gelen blr mektu,,. 
ta, geçenlerde baş muharririnıiz tara.. 
frndarı yazılan ve nıallann üzerine~ 

tiket konmasını tcıvsiye eden bafma. 
kale hakkında şu miltalea yürütülmek 

tedir: 
Başmaka1enizi derin bir zevk ve 

mütabakatli bir kanaatle okudum. 

Yalnrz bütün mallar üzerine konına
sıru tavsiye buyurduğunuz etiketler 

esnaf ye tikcar elinde o kadar oyn:ır 

ki matlup gaye kabil değil elde edile

mez. Çü:ıkü bakkallann kullandık. 

Jarı etiketler ek..-.eriya iki taraflıdır. 

Etiketin bir tarafında 20 kuruş yaıı
lıysa diğer tarafında muhnl<kak 25 

kuruş yazıhdrr. İstediği vakit, bilhas

sa. kontrol edilebilecek zaman haricin 

de, kuru f asulycnin üzerindeki etike -

tin 20 lik cephesini derhal 25 yapıyor. 
Bu hileyi bakkallar yaptıklan gibi bi·r 

kamaş tücarı ela pek ala yapabilir. 

Etiket me5elesi muvafık bir tedbir 
olmakla beraber sui istimaline tmk!n 
birakrlmamak Iazrmd1r. Bu da tav

siye buyurulan etila~tlcrin re!lml birer 

mühürle mühürlenmesi ,-e etiketin 
her iki tarafına aynr ffatlar yazılma. 

t5r ~urctiyle temin olunabilir. Bundan 

başka etiketlerde ait olduğu malın ev

safı da tesbit edilmelidir. Mesellı 
(Küçük taneli Trabzon fasulyeei). 

(Koyu lacivert 100 ırnntim eninde yc1• 
li krep döşin) gibi. 
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şma alenı "zılen mabaat 1 

ıp fakültesini Haydarpa
s an l bir kö ~esinde birkaç yüz 

lı ir as ta ıane içer"s"nde 
m s r bıra '{mak vaııktır 

E er hakikaten Şahir basta 1e-

f ___ A_ c __ ıı..-ze_n_.i_n ___ D .... e_fı_· n-.ıemsms __ i _] 
Milelllfi : Nlzamettln Nazif Ressamı : Mlinif Fehim 

Züıüt lü kulağını duvara 
onuşulan şeyle in . 

-G2-

da)adı 

- Piy s, 3 p de, Ü L ı 
tere e ed : R at Nur -

Ier n en fakülte talebesinin is-
ffa edebi m"'s İ için buradaki 

ass ıs do to .ıra m"1derris, 

- 25 tN et KISIM -
ÖLENLER 

ğız .. Evet, evet .. O. Ta kendisi •• Kera
nın evindt! valide sulta.na kahve geti
ren hizmetçi klZ bu •. Lakin yahudi ka
rrsınm evinde cariyelik eden şu kızın 
s:ıhah sabah ne işi var burada? 

r f, 

Üzü ı 

u usa 
u ar ır: 

gelen 

kn -
bir i 

ir lx:ınun iddia ettiği -
z' en m]yoner olmuş. iki 

edip J eniden ka1.anm•ş, 

O gün Balıkpazarı esnafı biraz r a .. · 
hat edebilmişlerdi. 

Müşterileriyle gırtlak gırtlağa ka,·
ga eden balrkçı ve birbir lerine a ğıza 
alrn•maz küfürler savuran bakkalla ka 
sap ak§&ma kadar işleri başına gel • 
memişlerdi. 

tı i i kere eo" ip yeniden başla • 

y ... ~mt muallim gibi bırer ilmi 
U'lvan vermek kafiyse bu neden 
c'ol ayı yapılmasın'? Neden dolayı 
Devlet bütçesine on para fazla 
masraf ilave edilmeksizin Fakül
te hesabına şehir hastanelerin
deki mütehassısları da kazan
mak mümkünse bunlaran mesai
sine karşı istiğna gösterilsin? 

llave edelim ki, sebilin karşısında
ki f ırmm ~ibi ve Mercan yokuşun · 
daki kahveciler, saraç, Beyaz;Dda ya • 
km bir mahallenin bakkalı ve fınncı. 
sı da o gün dükk3.nlarmı açmamışlar 
ve o günden sonra, bir daha meydana 
çıkmamıtlardı. 

\ Z!) c' 
dir 

in !zidor Lö a, ha riku la. 
ti tır. Bizim sahn"mizde G:ı • 

Kaldı ki Tıp fakültesiyle şe
hir hastaneleri araı;ında bu tarz-
da bir teşriki mesai temin edile
bilirse Tıp fakültesinin şimdiki 
üç yl.: z yalaklı hastanesİ'lİ iki yüze 
indirmek, geri kalan yatakların 
tahsisatıııı bHc tasarruf etmek 
mümk ün olacah.tır. 

~ unc!an başka asasen Tıp fa
kültesinın çebir hastanelerinde 
çahşaa ~ç miiderr;s ve mu3Himi 
vareı ır. Biri Gurabad:ı Tevfi c Sa
lim paş:ı, di~eri Etfalde Hısan 
Hıtmi bey , cçlincü]ü Hasekide 
Operatör A hmet Kemal beydir. 

ca· Bu zevatın müsaadesı nisbetinde 
daha bu glinden itibaren bu has· 
tanelere fakültenin son sınıf ta-
lebeieri günderilebilir. Ötekilere 
gelince, onlarada gelece.< sene 
kendilerine ilmi ünvan verilmek 
şartiyle talebe kabul e1ip ede
miyecekleri sorulur. Muvafakat 
ede .. erin servislerine gene talebe 
gönderi ir. Bu suretle fakülte 
ın eseles i halledılnıiş olut. Böyb 
b ir ş ekil darüJfüoun:::a muvafık 
g örüldükten sonra lıükümetçe iti
ı a:t.a oğramasına imkan yo~tur. 

fl.ahmet Asım 

Dervişe gelince, o da galiba vAsılı 
sırrı iJAhi olmuştu ki teberi, keşkülü 
ve tacıyla beraber göçüp gitmişti •• 

- 26 INCI KISIM -
HALiL PAŞANIN CASUSLARI 
- YAHYA EFENDiNiN EViN

DEKi HADiSE 

Se~çadesi yerde serili duruyordu a• 
ma, bu işin fiyakasıydı .. Ha.tta üzerin 
de koca taneli bir de kehribar tespih 
vardı .. 

Duvara dayalı bir sedefli rahle üs
tündeyse, açrk bir KelAmı kadim du • 
ruyordu. Fakat ~afr Bakinin rivayeti. 
ne bakarsanı:.z, sadaret kaymakamı 
Halil paşa hazretleri, miı!di ender bu· 
lunur bir zmdtktı. 

Zmdı'k ! .. Hoş, bu keUme Bakinin 
ağzından çrkmamşb ama; ~r: 

- Siz onun seççade!!litte, rahlesinı:', 
tespihine, Kur'anrna baıkmayınızl -
derdi - O da bi.zdendir. Şu farkla ki 
Halil, djn'Je taaMuba odasıını simletir. 

Halbuki kaza.skerlerin, kadı ve 
imıtmlann hemen hepsi, şarap içen ve 
dünya zevkinden zerreeini din uğu -
runda. feda etmiren Bakiye zındck na-

DadHbea ayi TemsiUeri zarıyla bakarJııı.rdı. Ve mademki Baıki 
• , ı r. Pi) sin Fı·a.nsadaki Bugao matbc saat istünbu! e2ıediy~sl Halil paşayı kenclisi,ne ben~etiyordu. 

15 3 d ' h" m + O haMe kaymakam paşaya da pek AU. 
• n b ·i otuz seneye p ... 

1 

• O a ve suvar .,~ il' ı 'lyZJll'OSU zm:lı'k denilebilirdi. 

'~n r·:!'l.,ç. ~-~ ':,tsü iuz·.·nuo·ılecme~ı:I saat 21 ,30 ı da H'Jlllll'lll'ıllll' Adam sen de" Denirmiş, denmez-
~ f] on ııl ı I 1 1 ' miş bize ne? Muhakkıtk olan bir şey 

r f~. n-.. V<'. eaeb vat. "1-ı 1 V H ıil ıl ,
1111111 

. varsa, bu tşyanın karşısında, bir se _ 
J u1 lu o • ası dalrı se- t dir iizcrinde oturan H:ılil paşanın bu 

. m "'nna ç h:;:-:·, c· Yazan: il 1 tıı d' . li 1 d J • eabııh epey ı.işiınce o masry r. 
O. Mirbeau Zülüflü bir iç oflanınm getirdiğı 

Ref"k Ahmet 

Tercüme eden: 111111111 kahveleri üstü."lte yuvarlıyor ve mut· 
Reşat Nuri tasıl sakahm kan~tmyordu. 
Yakında : Eninde Sonunda 

Raşit Rıza tiyatrosu 
ŞehzaciGbaşında 

Kftnunusani Pazar günü akşamı 21,30 
da ı esrni küşadı (Acemi Çaylaklar) ko
medi 3 perde . Nakleden: Hü~eyin , uat 
bey. Pazaı tesi a ~amı ( Beşte Gelen ). 
Fiatlar: 100 60 mevkii mahsus 125 K. 
Perşembe günleri sa:: t 2,30 da Cuma 
gün'eri saat 1 l de talebe ve muallimlere 
teıızi'd tlı matine. riatlnr 30 50 kuruş. 

dan üzümler, asmalar mahvolmu~
tur. 

Köyforcle de tetkikat yapılacaktır. 
Merl,ezde ekmeğe muhtaç olanlar 
600 kişi ktdardır. Kemalpaşa Hilali 
ahmerinc 900 lira gönderilmiştir. Ya. 
rın da un ve zeytin yağı gönderile -
cektir. Müstahsiller borçlannrn te
cili ve kendilerine kredi yapılmasını 
istiyoı-lar. Halk gördü~ü alakapan 
pek memnundur. 

Seferihisard:ı.ki vaz:yetin tetkiki • 
ne de ya'un cla başlanıfo'"aktrr. Vali 
ve f ıı '..a reisi Hacim bey vazıyetle 
yakından ala 'rndardırlar. Urlada en 
ziyade Ölıek köyü ve civarında ekme
ğe ihtiyaç vardrr. 

İhtiyacı olan köy!üler 1000 den 
fazladır. Bu nmıtakada nüfus başı -
na günde yüzer dirhem un dağılmak· 
tac1:r. Yann tevziat günüdür. 

Güneş henüz burnunu ıöstermişti. 
Sokaklardan tek tük insan ve hayvaıt 
s~leri geliyordu. 

Bilmeın kaçıncı kahvenin fincanı -
nı tepsiye bırakırken zülüflüye sordu: 

- Gelen giden var mı? 
- Dolu .. Beş kişi var" Hele o ka -

dın geldiih zaman tan yeri yeni yeni 
ağarıyordu. 

- Hayret.. Demek ki söyliyeceği 
mühiırı bir Şey var" Herhalde .. H2r • 
halde öyle olmo.lı .. Nerede o? 

- Her zamanki yerinde •• Haremdt', 
- Ça.ğ1r bakalım .. 
Odaya, bahçeye bakan iki pencere

den ışık giriyordu .. 
Oturduğu yerdeki pencerelerin per 

deleri sıkr sıkı kapalıydı. Birisini ha· 
fifçe araladı. 

Yirmi adrm ötede Boğdağ'an keme· 
rinin cephesi" göıe çarpıyordu: 

- Amma da memleket be! - diye 
homurdandı - Bir padişah öldü .. Ye
ri hala boş duruyor.. Belki iki giin 
içinde yirmi otuz şehzade satıra gide• 
cek .. Şu anda cellAt, şehrin her tara -
fında seyyar bir kasap dükkanı gibi 
dolaşıyor, kim~enin umurunda değil. 
Herkes uykusunda ... 

Felsef~ine devam edem<:di. Kapı 
açllmış, tül ilflil, vücudunda şekil ve 
hat namrn:l hiç bir şey belli etmiyen 
siyah carlı ve yaşmaklı bir kac!ına yol 
vermi~ti: 

- Sen git I - dedi - Gel baka • 
hm Selma ... Hayır ola l Sabah, sabah. 
Böyle erkenq Hele çıkar bakalrm bu 
car. sırtından ... 

Civardal\.i muhtaç halkr tcsbft için 
bü ··, b"r faar. et vardır. 

Sıtman ın büsbütün artmaması için 
srhh 

0

J cet' ayrı tedbirler ahnmakta, 
kö 1 re el ·torlar, sıhhiye memurla
rı gö dcrilmektedir. Bura h:ılkı dt; 
Kcmalpnşahlar gibi borçların tecili• 
ni ve kencliJerine kredi açılmasını ı. 
tiyorlar. 

Urla her sene 4 milyon okka üzüm 
çrkanrd ı. Bu sene Y'\ğmur yiizi.in .. 
den iizürn yar1m mil:ro11 olmamışttr. 
lzmir en bazı miie~scler muhtaç. 
lara un ~öndeı·meltedir-

Kadm, bu emri derhal yerine ge . 
tirdi. Hemtn yaşm:ı~ı başından, can 
arkasından attı .. h. p a halkı bu sene üzüm 

zaır.cnınd·t ) a "art yağmurların ve 
sidcletli dolunun te iriyle fena va
ZIJ ete dü m tür. Yağmur 've dolu• 

- Hay yaşıyasrn.. Selma her za · 
mankinden daha güzelsin bu sabah? •. 

Selma.. .Fab.t biz bWlu tanıyaca•! 

Telaş etmeyiniz, her şeyin sırası 

var, bunu da öğreneceksiniz .• 
Bakınız Selma teklifs izce yere çö

melc! i, oturdu, Ve işte güzel dudaıkll 

a.:; zı yavaş yava~ aç!lryor .. 

- Ço!, miih im paşam .... Söyliyecek• 
Ierim çok mühim .. 

-Yaa! 

- Hem mühim, hem de biraz kor. 
kunç şeyler söyliyeceğim .. 

Halil paşanın yüzünde alaylı bir 
tebcsüm dalgalandı: 

- Acayip şeyi. Keranm eline dü
şen eğlence düşkünleri, artık korkunç 
olmıya mı başladılar?. 

- Bu sefer anlatacağım şeyler, 

~vvelkilere benzemiyecek paşam .. 
- Yani, çokça para istiyorsun de

ğil mi? 

Genç kız bir lahza, ürkek ürkek et
rafı gözetledi, sonra: 

- Hayır... - dedi - Hoş.. Para 
da isterim ya .. Fakat daha ziyade em 
niyet lazım bana." ki adamakıllı koo 
noşabileyinı." 

- Söyle 1. Burada tamamiyle em. 
niyettesin •• Kim geldi akşam baka• 
lım ... 

- Evvela Sa.msuncu başının kan
sı geldi .. 

- Haa şu.. Demek Azize hala ber
devam .• Kimin için gelmişti .. 

- Derviş paşa için •• 
- Vay canına! O da mı aşık .. Sa-

at kaçta geldi" 
- Teravitlen sonra .. 
- Çok kaldı mt? 
- Gece yansından epey sonra çrk. 

tı ama. ... Ama o gidecekti, valide sul 
tan mani oldu •• 

Bahi.cı buraya gelince, alaylı alar
Iı konuşan Halil paşanın yüzü birden 
bire karıştı. TelAşla ayağa kalktı: 

- Ne diyorsun? - dedi - Ne işi 
var Keranrn evinde onun .. 

Selma da ayağa kalkm1-.tı. Ağzım 
kaymakamın kulağına yaklaştırdı· 

- Yeni padisa.h Man dan gelmiş. 
- Ne diyorsun? 
Ve birdenbire parmağını dudakla· 

rına dayıyarak: 

- Sus! - dedi -
Zülilflünün girip çıktığı kapıya koş 

tu ; hrzla açrp aşağıya bakb; tekrar 
kapadı. 

- Gel bakayım.. Böyle şeyler bu 
odada konuşulmaz ... 

Selmanm elinden tuttu. Bitişi'k «>
daya geçti. 

Kapı kaµandı. Anahtar kilitte ild 
defa döndü .. 

Bir iki dakü.a oda boş kaldı. Fa• 
kat sonra dış kapı, rezeleri gıcırda • 
m:ıksızın yavaş yavaş aralandı. Zü • 
lüflünün b:ışı uzandı, ve bir lahza geç 
ti geçmedi. bütün endamiyle iç oğla
nı odadan iç~riye dalıverdi.. 

Teps:si gene eHndeydi, hatta için· 
de iki fincan da kahve vardı; am~ 

şimdi gür kirpikli, bitişiık kaşlı göz• 
lerinde de bir şeyler vardı. Neler mi 
vardı? 

Hud'a \· ardı ... 
Şeytanet vardı.. Hile 

verdz .. 
ve d'esise 

Parmaklarının ucuna basa basa. 
bitişik odanın kapısına kadar gitti. Et 
rafına mü•ccess is nazarlarla bakarak 
kaf:ısmı clm•nrn dayadı dinlemiye baş 
tadı: 

Heyecan içindeydi" Nefes ini kes -
mişti, en ufak bir harek~tte bile bu• 
Junmuyordu. 

Bazan konuşulan şeylerin bir kıs -
mmı kaçırıyordu galiba ki, yüzünü bu 
ruşturuyor, kaşları çatılryordu, 

Sarayda bir "Çıt,, bile yo-ktu .. 
Bir saniye ... Üç saniye, beş dakik:t 

bu vazıyette kaldı. Sonra gene geldi
ği gibi parma·.ıa.raun uçlanna ba.59' 
ra.k odadan çıktı. 

(Bitmedi) 
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1\ tinadakii ikinci Maçın Tafsildtı 
Atinada yapılan maçın neticesini 

dün Yazmıştık. JJlaçın tafsilatı Ana
dolu ajansına ancak dün sabah gel
m.iştir. Aynen yazıyoruz: 

İzmir, 7 (İzmir futbol kafilesine 
refakat eden hususi muhabirimiz • 
den) (A.A.) - Atinada oynan ikinci 
maçın neticesini müteakip futbol ka
filesiyle birlikte hareket halinde Pi· 
rede bekliyen Ege vapuruna dar ye
tiştirmiş ve vapur telsiziyle maç halc
kında biraz maJômat vermiştim. 

Vapurun bu sabah lzrnire uğra• 
lnasrndan bilistifade umumi tafsiia_ 
tı gönderiyorum. 

M:ıç günü stadyuma giderken bii
tün oyuncularımızda tcmiız bir m üs:ı
haka yaparak Türk futbolü hakkında 
Atina ah:ılisine hakiki bir fikir ver. 
lnek azmi vardı. 

Tatbik olunacak tabiye esaslı su• 
r.ette göriişülmüş ve herkese sıkı ta
~ıınat verilmişti. Geç~n maçın verd:
gi neticelere göre takımda tadilftt da 
Vardı. Bu cümleden olarak Kemal 
Faru'u haf hattından sağ insayte a-
1ınnuş, fuzaffer sa ;. açığa geçiril -
lni~ ve Scphi sağ hafa konulmustu. 

Stadyum geçen maçtan daha ka • 
labalrk bir manzara gös teriyordu. 
Gele:- ' erin rn · ta r her halde 20 bin -
de-n f la dı. 

Türk muhtcrti saa t :J ten biraz 
evvel şahaYa çı' tı ve hunu Yunar 
llıuhtel'tj tak'p ett i. Mutat mera -
Siın yapılrl ı ' · tan, hediyeler veril diıkten 
Ve iki taraf ahalivi se lamladı ·tan 
ısonra Dulgar h~ ·em l\f. Doref'in 
idaresinde saat tam ücte oyuna, baş· 
landı. · 

mr(nci kısım 
İlk akmı Yunanlılar yaptılar v~ 

bir müddet Türk kalesini sıkıştırd.• 
lar. Dördüncü dakikada aleyhimize 
alan ilk korneri Yunan sağ aç:ğı çek
ti ve kale önünde husule gelen bir 
karışrklıktan sonra top uza!daştr. Bu· 
tı.u müteakip ikinci bir Yunan akını 
kalemiz önünde tekrar tehlikeli bir 
l"azryet .ihdas etti, fakat gene sağ a
Çtğm isabetsiz bir şütle top avuta 
Çtktı. 

Bu tehlike de atlatıldıktan sonra 
'l'Ul'k takımı güzel komhinezon tarla 
'Yunan kalesine indi ve Yunan rnüda· 
fa.ası topu ancak kornere atmakla a· 
lonr kesebildi. Rebit tarafmdan çe • 
ltiten korner üzerine top biraz dolaş
tıktan sonra kaleden uzaklaştı. Yap• 
ttbnuz ikinci bir akm da muhasrm 
beklerinin seri müdahaleleri netice -
~İl\de akamete uğradı. Bunu müte • 
lkip Yunanlıların bir hücumu çok 
)akından bir şiltle neticelendiyse de 
~l"ıu güzel bir plontjon yaparak teh-
ikeyi atlattı. 
Artık Türk muhaclınleri mükem • 

~e: kombinezonlarla ve açık paslnr-
a ılerliyorlardı. Bu akınların biri 
~nasrnda Nihada bir frikik cezası 
"etildi ve top Yunan muhacimlerini.n 
lltağına geçtiyse de müdafaamız bu 
~kırarak gene hücumumuzu tes:· 

Müsabaka hakimiyetimiz altında ce
reyan etmiş, fakat hakem mütema

diyen Yunan takımını korumuştur 
· Yunan takımının antrenörü, oynanan topu delmek suretiyle 

sporculuğa yakışmıyan bir harekette bulunmuştur. Yunan 
gazeteleri bu hadiseye teessüf ediyorlar 

Aris ismindeki Yunan takımının lstanbulda Galatasarayla karşllaşllöı gUne ait enstantane 
(MalQm olduğu Uzere Galatasaray bu takımı mühim bir farkla yenmişti) 

bil ettı. 
Kale ö ı ün cle Ze1d, Muzafferden 

aldrfrı bir pası çok kuHetH. bir şüte 
tahvil etti. maalesef açıktan gitti.. 

Bu da ·.::··aya kadar olan oyun çok 
mir emıncldi. Türk takımı yorgun · 
ıu- unu a'mış ve nispeten istirahat 
etmiş oldu- u anla~ılıyordu. Oyun• 
cularımız ) ~.idi- :!rlcr iyle müs:ıbakn 

eder g"IJi A tiına halkına t eknik itiba
riyle yül{sek bir oyun gösteriyordu. 

Bu arada bilhassa Reşat her ta -
rafa yeti;;iyor ve Yunan akınlarını or 
tada kmyordu. Hakem mütercd<lit 
ve ağırdr. Tribünleri dolduran ahali· 
nin bağrışmalarından korkar gibi Yu• 
nanh oyuncularrn birbirini takip e -
den akınlarını görmekten çekiniyor 
ve oyunun sertleşmesine mü~aade e -
diyordu. Bu ~~n.da iltj g:iil:el hücumu
muz ofsaytlarla kırıldığı gibi Yunan 
lıların seri bir akmı da avutla neti• 
celendi. Sağ cenahtan açılan bir di
ğer hücumumuz da aynı surette hl'
der oldu. 

Bu aralık hücumlar mütevazin 
vazrycttcdir. Yunan muhacimlerin!r. 
tehlikeli bir inişini Suphi kurtardı. 

Biraz sonra da Zekiden aldığı bir pa
sı avta gönderdi. Bunu müteakip 
Yunan muhadmleri topla beraber 
Türk kalesine indiler. Yaptıkları 

pek aşikfıl' bir favulü hakem görebil· 
di ve top kalomizden uzaklaştırıldı. 
Reşat çok güzel bir kafa vuruşuyla 

Zekiye pası verdi, hafif bir şüt fa_ 
kat top kalecinin eline geçti. 

Top çahnı:vor! 
36 IDCI cakikada Yunan kalesi ta-

rafından avta giden topun Yunan tık hücumu Yunanlılar yaptılar ka · 
antrenörü tarafından delinerek pat- lemfae gönderdikleı; tehlikeli bir şii· 
latıldığı hayretler icinde görüldü o• tü Avni çok güze bir plonjonla kur -
yundan evvel her iki tarafın topunu tardı. Bunu müteakip biz hücuma 
muayene eden hakem Türk topunu geçtiık. Fikret topu ortadan kaparak 
kabul etmişti, antrenörün bu hareke- seri bir inı~Ie Yunan müd.afilerini at
ti Türk oyuncularım haklı olarak a- lattı. Got muhakkak gibiydi. Teh • 
sabileştirdi. Ve oyuna birinci oyun· likcyi hisseden müdafi Fikrete çel • 
daki topla devam eidldi. me takarak fena halde düşürdü. Ce ~ 

Bir akınrmız esnası.nda Fikretin za çizgisi clahilinde olan bu hareket 
verdiği bir pas Kemal Faruki ofsayt en tabii bir penaltıyı icap ettirirken 
vazıyetinde aldı ve aleyhimize ce?:a hakem görmemezlikten geldi. Bunu 
verildi. Seyirciler hissiyatlarına ha• takiben ve Yunan kalesi tehlikeli bir 
kim olamadıkları için oyuncular ü - vazıyette olduğu zaman bize şüt çek
zerinde fena tesirler uyandıracak şe- tirmiyerek lehimize favul verdi ve 
kilde bağrışıyorlardı. Binnetice o - Fikretin çektiği firikik avta gitti. 
yun da pek sert bir şekil almıştı. Yu· Yunanlılar sertliklerini arttırdı -
nanhlar mütemadi favüllerle Türk lar. Bir hücumları esnasmda aşikar 
muhacimlerinin faaliyetine mani olu. ofsayt vaııyetinde bulunan bir Yu • 
yorlardı. Hakemse ancak Türk oyun• nan muhaciımi topu aldı. Hakemin 
cularınm avantajı olduğu zamanlar müdahale etmediğini gören Avni ka. 
bu favülleri görüyor ve dlidüı{üyle o- leden çıkarak topa bir ayak vuruşu 
yunu aleyhimize tevkif ediyordu. yaptıysa da Yunan sol içinden yediği 

Oyun başlıyah 42 dakika olduğu şiddetli bir darbeyle yere düşerek 
halde hiç bir taraf gol çrkarmıya mu• bayıldı. 
vaffak olamamıştı. Sinirler çok ger- Oyun Avninin sahadan kaldırıl • 
gindi ilk 5ay1yı kaydetmek için her ması için bir an kendi kendisine dur
iki taraf son gayretlerini sarfediyor- du. Hakem düdük çalmamakta ısrar 
lardı. ediyordu. Vazıyet çok garip bir şe• 

Fikretin ve Zekjnin birbirini ta • kil almıştı. Hakemin vukufsuzluğu_ 
kip eden iki güzel şiitünü Yunan ka· nun ve tarafgirliğinin derecesini gös 
lec!si kurtardı. Ve haftaym bu su _ termek itibariyle bu vazıyet kaydc 
retle O - O beraberlikle ve Türk ta - şayandır. 
kl1llımn hakimiyeti altında bitti. On beşinci dakikada Reşat hafif 
Bu müddet zarfında Yunan takımm sakatlanarak çıktı ve yerine Cevat 
dan sol içi fevkalade güzel bir oyun girdi. Ve Yunan kalesi gene tehlike-
göstermişti. li anlar geçirmiye başladı. 

ikinci kısım On altıncı dakikada Zeki Kemal. 
ikinci devreye saat 4 te başlandı. den aldığt topu çok seri ve sert bir 

4meı ika Dar üifünunia1 ı 
nasıl ca,ısırlar? 

, t 

.. 
nıcın ve 

' 

lan şeyleri bilmedikçe o suallere ce - · 
vap veremez ve kitaplarını ve notla
rım, müsaade edildiği takdirde bile 
karıştırmakla yalnız vaktini israf et. 
miş olur. 

mül eden vücuda, insanın bu en bii• 
yük kapitaline en büyük ehemmi• 
yeti veren gene Amerika talebesidir. 
Ma.sacuzets mühendis mektebi ali .. 
sinde mühendisler, iki büyük jim -
nastiıkha.nede Isvcç ve Alman jimnas 
tiklerine ilaveten basket bol, voley 
bol, boks maçları yaparlar. Drşar
da başka timlerle, beyizbol, Ho .. 
key, polo, golf, tenis, futbol ve 
Amerikan futbolü oynarlar, yüzer .. 
ler Çarls nehri üzerinde yapılan 
güzel ve heyecanlı kayık yarışları, 

Bostonun seenlik en büyük günle ~ 
rinden biridir. lngilterenin meşhur 
Oksford ve Kembriç Razik zarişleri 
gibi. 

Tuıebe hayatı ve mesai talep edecek surette tanzim P.· 

dilmiştir. Yani altı günlük bir haf_ 
imtihanları tada günde üç saat çalışmak Iazıım • 

-3-
d .Mnıed'l\alılar yirminci asır işlerin
e kullana<!a.ldan adamların, de • 
~hte ettikleri mes'uliyetler hallliın -
a ttıantıki karar vermeleri ve hareket 

etmeleri ıazrm geleceğini isas ittihaz 
ediyorlar ve böyle bir ada,m yetiştir
~ek için dimağın en iyi işliHbileceği 
;~·i bir s:iıhat ve kuvvetli bir sedye 
azıın olduğu kanaatinde bu!unduıkla

l'ı için talebelere Amerika dariilfü -
;un.Iarında, diın::ı..;m, sıhhat ve seci· 
he 1nkişaf ının müvazi kemiyeti içiın. 
er tu" rl ·· f · l u ırsat verıyor ar. 

... 
1 
'l'alehe. yalnız darülfünunda de. 

ı ' belki de darülfünun haricindt:, 
~~ii~lerde, içtimai teşekküllerde 

1 

'. h tn birer amil 'Ve faal uzuvdurlaı. 
_t stondaki (15) dariilfünunun (30} 

n talel>.si, Bostonu şenlendiren, 
oStonun 
enil'kl Yevmt kayatına taze 
B~ er veren bir kuvvettir. 

e~ 1~ Aınerika darülfünununda ta• 
esind ayatı Uç mühim faaliyet sah • 
ltıci8i e ~eceııi eder. Bunlardan bi -
ale~d ersıerdir. Ders programı 

en haftada (60) saatlik bir 

dır. 

Dersler hem nazaıi olarak sınıf • 
larda ve ht>m de ameli olarak darül -
mesailerde prof esyrlerin nezareti al· 

tında yapılır. Talebe dershanede 
serbestçe oturabileceği sıralarda, is -
tirahat ederek dersi dinler. Defterl• 
ni ve kolunu koyabilecek surette tes
bit edilmiş bir tahta lavhası üzerinde. 
talebe sühuletle nok tutar ve iyi ki • 
taplardan istifade ve derslerini ta· 
kip eder. Ders kitaplarının bolluğu 
talebenin ilim tahsilini pek ziyade 
kolaylaştırır. 

Haftada veya ayda bir kere bir sa
at olmak üzere tahriri imti-han ya. 
Pılır. Her sömestr nihayetinde da 
sömestr imtihanları yapılır. Sömestı· 
imtihanları da gene tahriri olur. Fa
kat üç saat sürer. Bazı imtihanlar
da kitaplar ve notların kullanılma -
sına kat'ıyyen müsaade edilmez. Ba
zan da mii<>aade edilir. Fakat bu mü 
saadeden talebe istifade edemez. 
Çünkü sorulan sualler o suretle teı-.. 
tip edilmiştir ki talebe, esasen gerek 
kitabında gerekse notunda mevcut o--

Imtihanlarm tahriri olmasınm 
fa~dası pek büyüktür. Talebe düşü• 
nerek suallere cevap verir ve verdiği 
cevap da brr senet teşkil eder. Sözün
den geri dönemez. lşte muallim de 
buna göre numara verir, 

Sömestr notları, talebenin yev
mi yoklamalarda, haftalık ve aylık 
i:mtihanlarda aldığı numaralarla ev
de hazırladığı mesele halleri, tezler, 
raporlardan aldığı numaraların vasa• 
tisidir. Sene zarfında çalışııp da im• 
tihanda her hangi bir sebepten dola
yı iyi numara alarnıyan talebe sınıfı 
geçebilir. Keza sene zarfmda çalış

mayıp da son imtihanda pek iyi nu -
mara alan talebe de sınıfı geçemez. 
Amerika darülfünunlannda müebbet 
ve daimi say nazarı itibara a. 
lrnu. Ve mikyası da budur. 

Aşağıda zikredeceğim ders harici 
faaliyete dersten fazla zaman ayıran 
talebe, dariilfünunun birinci srnııfmda 
veya diğer sınıflarında mektebi ter
ke mecbur olur. Darülfünundan çı· 
kan talebe girenlerin ancak yüzde 
kırkı kadardır. 

Talebenin ikinci faaliyet sahası 

spordur. Drmağla beraber her güıı 

uzvi bir surette büyüyen ve teka -

Harvard, Bel ve sair Amerikan 
darülfünunlan arasında müsabaka -
lar yapılır. Çarls nehrinin her iıki 

tarafında binlerce motörbotlar, sar.• 
dallar, kotralar ve yatlar, her iki 

dari.ilfünunu temsil eden ve aylarca 
çahşmış ve hazırlanmış olan ve mek
teplerinin namını yük:seltmiye gay
ret eden iki düzüne gencin gayet 
mahirane kürek çekişlerini büyük he
yecanlar ve şetaretler içinde seyre -
der. 

Amerika futbolüne gelince bu da 
gene 11 er kişilik iki timin gayet bil· 
yük bir stadyum meydanında karşı
laşmasından ve büyük tabiye me
selesi tatbikatını yapıyormuş gibi oy
namalarından ibarettir. llarvard'la 

şütle Yunan ağlarına taktı. Bu gol, 
muhasım takım üzerinde şaşırtıcı bir 
tesir husule getirdi. H ücumlarrınuz 
birbirini takip ediyordu. Muzaff crin 
mükemmeı bir şekilde ortaladığı top 
sıkı bir şiltle kaleye havale edildiy• 
se de direğe çraptı ve kale önünden 
uzakla~tırıldı. Bu aralık Reşat da 
tekrar yerine geçmişti. Yunan mu -
hacimleri de ilk gollerini kaydetmiş 
oldular. 

24 ünciı dakikada kalemize inen 
bir Yunan akını ceza sahasına kadar 
gelmişken müdafilerirnizin gösterdi .. 
ği kısa bir tereddüt Yunan sol açı~t
na ikinci gollerini kaydettirmek fır• 
satını verdi 

Takımımız vazıyetin bu suretle ve 
aleyhine tebeddülü üzerine gene akın 
!arını sıklaştırdı Yunan müdafaası 
ceza çizgisi dahilinde olsun, haı;cin 

de olsun her türlü favullerden içti. 
nap etmiye lüzum bile görmüyor ve 
müteaddit penaltıları hakemi!\ gör• 
memesinden cesaret alarak en şedit 
ve memnu müdahalelerde bulunuyor
du. Bu penaltılardan birisi arka anı 
kaya iki defa tekrar edildiği için ha
kem görmek mecburiyetinde kaldı "Ve 
bu suretle 4 penaltrdan ancak birici• 
ni- verebildi. 

Bundan sonra oyun tamamile Türk 
takımının hakimiyeti altında bulun
du. Top, umumiyet üzere Yunan ka. 
lesi önündt: dolaşıyor fakat Yunanlı
lar tamamile müdafaaya çekilmiş ol• 
duğundan takrmnnız fazla sayı yapa 
mıyordu. 

Artık oyunun son dakikafan yak· 
laşnuştr. Zeki, Rebiiye eşapelik çok 
güzel bir pas vermişti. Sol açığım • 
rmızın önünde kimse yoktu. l\laale • 
sef galibiyetimizi temin edecek olan 
bu fırsat kalenin yanından avta gitti 
ve oyun da iki ikiye beraberlikle bit
ti. 

Zeki beyin beyanatı 
Ege vapuru, 7 (A.A.) - Telsizle 

- (Takım kaptanı Zeki bey Anadolu 
ajansına şu beyanatta bulunmuştur: 

ikinci maçta oyunculanmız birin
ci mağlubiyetin tesirini izale etmek 
gayesiyle ı·e bu müsabakanın ehem. 
miyetini tamamen müdrik olarak sa. 
lıaya çıktılar. Soğuk kanlılıkla ve ~ 
henktar bir oyun oynamıya başladı. 
lar. Mamafi maçtan evvel arkadas .. 
lardan bir kısmının asabi bir halde 
oldukları {!Örüldüğü için takımda 
bazı tadilat yapm.ıya mecbur oldum. 
Bu cümleden olarak Muzafferi sağ 
açığa geçirdim. 

Umumiyet üzere çok teknik ve 
kombine bir oyun gösterdiğimiz ka • 
naatindeyim. Fazla sayı çıka.rama • 
mamızın sebebi insaytlanm.ızın biraz 
geri oynaması ve Yunan beklerinin 
çok güzel ve biraz da mü.dal aa oyunu 
tatbik etmelerinden ileri gelmiştir. 

Oyun, baştan başa hakimiyetimiz 
altında deı•am ediyor ve onların gol 
yapmaalnna meydan bırakılnuyordu. 
Eğer sağ müdafiimiz biraz asabiye• 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Dargot darülfünunları arasında ya. 
pılan maçta bulundum. Yakından 
ve uzaklarrlan gelmiş elli iki bin kişi• 
lik bir insan kitlesinin büyük inti. 
zam dahilinde, şen bir halde oyun• 
ları takip etmesini seyrettim. Bir 
darülfümın ruhunun bu suret!e teza
hürü, insanlara büyük heyecan an. 
ları yaşatıyor. 

Talebenin üçüncü faaliyet sahası. 
l\fektepte ders haricindeki faaliyet • 
tir. Konferanslar, ziyafetler, ilmi 
ve fenni içtimalar, bütün bunlardan 
maksat, gayet srkı bir mesaiyi ha .. 
f ifletmek ve arada bir mecburi isti .. 
rahat temin etmektir. Bunlardan 
başka talebenin edebiyatta ve yazı 
yazmakta gayreti görülür. Talebe 
haftada üç defa dört ila altı sayfa
lık gazete çıkarır. Ayda bir defa san 
atkarane bir surette hazırlanmış bir 
mizah mecmuasıyla mektebin haya~ 

tında, ilmin terakkisi•nden, mezun• 
!arın faali) etinden bahseden ilmi bir 
mecmua çıkar. Senede bir defa da• 
rülfünunun biitün profesör, mual -
lim ve o sene çıkan talebesiyle diğer 
smıflann talebesinin resi·mlerini ihti
va eden ve mektebin bütün o senelik 
hayatrııı gösteren mükemmel bir sal. 
name çıkar. Bütün bunlar talebe ta. 
rafından :razıhr, hazırlanrr, 'hastın
lır ve satılır. 

Basan Halef 
(Bitmedi) . . 



9!!!!1!!!!!!!66-VAKIT 8 Klaanasaai 1932------------------------...... ------------~------• 
1 Aclliye Haberleri ] 
idamdan kurtuldulir 

------- --------
Kara Ali otuz, Ahmet on iki buçuk 
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Tefrik• 
K•pandı Davld Oolder 8 

Yazanı lren Nemirovaki Naklede nı fa. ---- -------• T .L mnkahllt noıa 

yeğni Halil üç seneye mahkôm ol· 
dular. Beş maznun beraet etti 

Btlktlm blldlrlllnce, Kara AU, "Ben maso- : 
mum!"dedl, beraet edenler, "Allah Bmflr- : : 

• • l.lret 

• 

Pelr11 
Orıhml 

fa. Frank 
Leva 
Florin 
ltnroıt 

Slllnr 
Pezetı 

Mart 
Zlotı 

renKÖ 

Yavat yavq indL Traçaya gitti, vücudunu sallıyarak, elini gözleri • 
sıcak olduiu zamanlar Ustllne kırmızı nin Ut.sün~ koyup acele acele kendine 
bir tente gererlerdl. Golder uzun bir doğru gelişini tahlil etti: 
sandalyeye uzandı, g8zlerinf kapadı. - Hello! Davit, diyecekti, işler 
Fakat güneşin ı~ıklan, bezden geçi- nuıl '?- Sen nasılsın? 
yor, taraçayı titrek ve kırmm bir • Ve yalnız ilk sualine cevap istiye
renge bürUyordu. Golder, rahat8r2: • cektL.. Sonra da Biyarfç'in parlak 
landı. kalabalığı eve dolacaktı. Bu kalaba. 

ler versin!" diye sevinçle bağırdılar 
latanbal Ağırceza mahkeme

si, Gebze, Danca ve civarında 
muhtelif cinayetler iılemekle 
maman Kara Ali çetesi hakkın· 
daki kararını diln saat on dart 
buçukta bildirmiftir. 

Bu karan dinlemek ilzre, yGz· 
lerce kişi adliye dairesine gel· 
miıti. · Mahkeme salonu, localar 
dolmuı, taımlf, sofa ve koridor· 
lar geçilemiyecek halde kalaba· 
lildqlDlf, bunun Gzerine Mnd
deiumumilik intizamın temini için 
polis ve jandarmaya emir ver• 
mit, Yerilen emir mucibince ted· 
bir abnarak, intizam temin edil
mietir. 

Karann okunmasından yirmi 
dakika evvel, Kara Ali ve diğer 
maznunlar jandarmalar1n muha
faza11nda alona getirildiler. 
Mamunl.ra mabıa• b61meye bi
rer birer girerek, Kara Ali baş· 
ta olmak Ozre. sıralara oturc!u· 
lar. Kara Ali, her ceJaede oldu· 
ğu gibi aakin g6rünmüyordu. Sık 
sık terini ıiliyor, 111ahkeme be 
yetinin gireceği camekanlı kapı· 
ya doğru bakıyordu. Ahmet, her 
zamanki gibi sakindi. Kara Ali
nin yeğeni Halil de endiıeli bir 
ozıyette değil di Diğer maznun· 
lardan yalnız Koca Hüseyin, uzun 
bıyıklarını bd'kerek, tefAıli teliitlı 
etrafına &akıyotdu. Bunlardan 
baıkalarıDJn vazıyetlerinde de 
her zamanki hareketsiz duruşla· 
rına nazaran bariz bir değitiklik 
yoktu. 

Reis Hasan Lutfi bey, aza 
Nusret ve Tahir beyler, ••• Müd· 
deiumumi Cemil bey, mubaıirler 
tarafından kanatları ardına ka· 
dar açılan camekanla kapıdan 
girince, herkes ayağa kalkb. 
Reia, azalar, mllddeiumumi y< r· 

te kapdıp yerinl kagbetmae ve 
lazltl Unlemif olma8aydı Yunanlılar 
bu gilzel ogunda /alç bir t1ol gapamı • 
1/CICGklaTdı. Y alnu hdkendn f cmulle. 
riM kartı •ükUt etnıalntün enaret 
alarak Yunanlılann fazla sert ogn~ 
malan ogununwzu biraz bozugordu. 
BUhaaa kale IJniJnde oyuna hn mll • 
tlahalelen favıdlil11dü. Hakem ~k 
bariz olan bu lıatalan t18rm1Jgor ~ 
karp tarafa fazla ce11aret Nrlgordu. 
Bakemln bu itlareıizllll bUhaua Udn 
et tlevnnin aonlanna doğru tesirini 
göetennlf w oyun blltlln batan •nt 
bir ,ekU almı,tır. 

Atlna, 56 (A.A.) - ()yunan başın
da hA.kem Ttlrk takımının topunu in. 
tihap ederK ortaya getirdi. Yunanlı 
oyuneuJ.ar bu topa fena bularak iti • 
raz ettiler halk da bu itiraza iftlrak 
etti. Fakat buna rağmen oyun Türk 
topuyla oynanmrya başlandı. Tltrk 
oyuncular topun Yunan antrenörü 
Macar tarafmdan delinclifhıl iddia 
ederek sahayı terkettiler halk pro • 
test.o ettı. Muhtelif zevatın milda • 
halMf üzerine Türkler tekrar oyuna 
bqlamşlar .e sahaya gelcUklerindt 
halk kendilerini çok alkıılamıftır. 

lzınlr, 7 (A.A.) - Din akfam ı~ 
Tak.it Atnada maçlannı bitiren fut • 
boldllerimiz Pireden hareket etmek 
Uzere bulunan Ege vapuruna binerek 
.bu sabah Umanmnza gelmithrdir. 

Keyfiyetten haberdar olan §ehri • 
mb sporeulan kendilerini kal'fllamı~ 
n ,erefierfne bl r öf le zfyaf ett Ter • 
miftir. 

V AKIT - Et1e bugün Ud buçukta 
l'-ınua lldeoektir. 

lerine geçtiler. Maznunların ve
kili de geldi. 

Salonda bir utultu Yardı. Sir 
çok kiti birbirl~riyle yer mDna· 
kaıası yapıyor, yerlerinde bir 
tilrlll rahat dunmıı or, birbirle
rine omuz YUrarak, kararı daha 
iyi işitebilmek . için daha yakın 
bir yer kapmıya ujraııyordu. 
Bunlara rGrtıltn etmemeleri ihtar 
olundu. 

- Okuyunuz karan 1 
Herkes ayakta duruyordu. JCi. 

tip Halit bey, karan okumı1a 
baı!adı. Karar uzundu. Cinayet. 
lerin ıiibutuna dair eıpabı mu· 
cibe tafuilltı vardı. Cinayetler, •• 
bunlardan iki~i ubit ı~rOlmDt· 
tO. Bu iki cinayet de, Kara Ali· 
nın, inklrına rağmen, mliıevvik 
olduiu nasıl anlapldıfl, Abmedin 
k&y.Olerden lbrabımi nasıl &ldilr
dilğll, gene Ahmetle Kara Alinin 
yeğeni Halilin çoban Haaanı na• 
ııl 6ldOrd8kJeri, azan az.ıdıya 
izah edıliyotdu. Bu arada mil· 
badil oJarak o civara yer)tfen 
Kara Alinin, ahali arasmda m!l· 
tegallibelik yapmak, etr~!a deh· 
ıet saçmakla maruf oidup kay· 
dolunuyordu. Gene kararda K • 
ra A i ve aYenHı geJclilcten ıon• 
ra, o civarda şt-kavetin arth~ına, 
Kara Alınin m•znu:Ja ba anma· 
dığı Ylnlaran liteçltal kaldıfına, 
Kara Alinin tevknmc1cn sonra da 
cürümlerin azaldığına bilhassa 
itaret o!unuyordn. 

Net· ce itibarile Kara AH, O, 

rahimin katlinden dolayı ceza 
kar.ununun 4SO inci maddeainln 
dördüne& beıtdl maeiltlnce ltla• 
ma mabkftm edilmit. ancak lb
rabimin katlini iıtibd..f etmeyip 
yeteni Halile tecanız11 kalk11hlı 
noktasından ismetin Ahmedl 
vurdurmak istediji halde, akıam 
karanlığında maznun Ahmedin 
attığı kur4unan yanht iıabetı le 
vurulan lbrahimin 6lütnUnde, is
metin Abmedin Halile tecawra 
py.aemın uyand1rdığı ığbiraran 
amil olduğu kaydile, bu, cezayı 

azaltacak sebep aaydarak, idam 
cezası yirmi dört sene atır bap· 
ae çevrdmiıtir. Gene mDıevvıld 
bulunduğu çoban Hasanın aldO· 
rnlmesiyse, Haaanın efendisi ld· 
ria beyle mDnakaıa eden, bu 
münakaıadan muğber olan Kara 
Alinin, ldriı beyi 61dDrtmek ie
tediği ııracia, buau haber alan 
ve efeodiıini ikaz eden çoban 
Hasanı bana 6fkelenerek 61d6rl· 
tOğO zikrolunuyor. cinayet, mil· 
nakaşadan hasal olan tehevvOrün 
devamı neticeai ıeklinde kabul 
ediliyordu. Dolayııiyle Kara Ali, 
bu cinayeti taammlıtle değil, 
kasten ve tehenOren icra ettir· 
dlti eapabı mucibeıile 448 inci 
maddeye g&re on bq ıt:ne atar 
hapse mahk6m edOmif. cOrDm· 
lerio birletmainden yirmi d&rt 
ıene ceza mOddetine yedi aene 
alh ay illve edflmiı, mabk6miyet 
mOddetl otur bir ıene alb aya 
çıkanlmııtır. Ve otuı ıeneden 
fazla atır bapıı ceza11 Yerilemi· 
yeceğinden, bir buçuk aene ten· 
lil ohuauak. h• iki ciDaJet de 

.. . 
• • ... 
• • 1..e\' 
ı Tart llruı oınar 

(. ervonee R unq 

- Bu kırmıD renk ... Gloryanrn ar.· lık- Yalnız düşüncesiyle midesi bn• 
tal bir ftkri.. Bu da ne hatırlatıyor tanıyordu. Dünyanın bütün hırsız• 
bana? •• Ha.. .Evet.. Bu acuze nasıl tarı, bütün ihtiyar fnhişeleri ve on• 
diyordu bakayım? Af11nı dolduran lann belalıları .. Sonra bunlar, ken. 
kan ye köpük. dl hesabına yiyecek, içecek ve gece 

Nukut 
tO Frank [llransıı 1 

J latertın (lnıclllı ı 
J Dolar (Amerika 

IO Liret [fulya 

Titredi, fçfttl çtıkti, bir tarafa dön· yarısına kadar sarhoş olacaktı. Bir 
dtl, teriyle ıınlaıklam olmut dantel1t• sürü aç köpekler. Omuzlarını silkti. 
b yastıkların UatUnde başının yerini Ne yapabilird i? Vaktiyle bunlarla 
deti§ttrdl. Sonra, birdenbire, uyudu. eğlene.biliyordu. 

SflKlZlNCt KISIM " Dukası, - Kontu, dün de 
Golder uyandığı zaman saat ikiyi Mihraca bizdeydi.,, Hep çamur. Fa.-

BORSA HARiCi ~mJftf, fa.kit evde ~ıt yoktu. kat yaşı ilerleyip hastalanınca bti • 

Albn 
Mecidiye 
Bankonot ı :~ 1~1 

- Detlt!Mt bir teY yok. tün bu adamlar, patırdı ve gürilltii-
Dlye mırııldandı. Sonra, Glorya- leri, haynt ve ailesi, onu yoruyor. 

nın, her umatt oldufll glbl, yol • du. 
dan, pyet ,Uklek ökçeler UstUndt içini çekti, arkasmdaki cama va-

-------------------- nırak hizmetçiye perdeyi kaldırnuw· 
~----Darüttaliın Heyetr Dl söyledi. Güneş bahçede ve deniz. 

TOrkiye ses birinc"si Hikmet Rıza Hanım .~t ra krıe 

RAMAZAN GECELERi 
Veznecilerde DarDttalim salonunda ~alacaktır. 

1 Devlet Demlryolları llanh\rı 1 --------------idaremiz için pazarlıkla 11tın alınacak hırdavat, bez hortum, 
toz ve yağlı boyalar, mangal kiimDrü, cebire cıvatası, çelik ve 
tahta metre, pirinç levha, pegımoit, kav ıli atet tutlası ve saire 
gibi mohtelifn clnı malzemenin puarh§ı 11·1-32 tarihine mllsa
dif pazartesi gllnü icra kıhnacağından taliplerin yevmi meıkArda 
saat 9 dan 1 ı ,30 kadar mağazada labatl vücut ederek tahriren 
fiat vermeleri bu baptaki malzemenin mDfredat llıteti mağaza 
dahilinde aıılmıt olup numune getirilmesi icap eden malzeme için 
pazarlık gftnO numunelerinin beraber retirilme1i, numunesiz vaki 
olacak tekliflerin kıbQI edilmeyeceği itin olunur. (94) 

1 ıstanbul Beledlyesl llAnları 1 
Ketif beHll 297~ 1lra 40 karuı olan Çatalc• K'oenk ~ek· 

mece yolunun 7 + 000 -13 ~ 91 kilometrolan ardındaki 8910 ' 
metrolu'< yo un tamiri kapalı zarfla mlhlakaaaya lronmuttur. Mil· 
nakasaya girmek için 2234 lira 50 kurut temiHt laamd1r. Te
m·nat akçesi nakden kabul edilmez. Ya Beledlyed• iraall,. 
alınarak bankaya yatmhp ahnacak makbuz ve yahut hUkQmetçe 
muteber tanınmıt bankalardan getirilecek teminat mektubu ile 
O:ur. l:u ıeldlde teminat makbuz veya mektuba ile ıartnamenin 
puOa hir nftshan ve Fen vatkasmı teklif mektubu lçertine koy· 
mak icap eder. Talipler fartname almak ve kqıf evrakını g6r· 
mek l~in her gDn Levanm mDdDrlDtGne m&neaat etmelidir. 
Zarflar ihale giinft olan 28-1· 932 perıembe gtlnD de aaat on 
bete kadar Daimi Encümene verilmelidir. (101) 

Şiri<eti Hayriyeden: 
Ramazanm birinden nihayetine kadar K6prUden 15,20 de bir · 

vapur hareketle doğru R. Hisarı ve ondan yukan Rumeli iske
lelerine uğrayarak Kataklara kadar gideceği ve ıece aeferler
rine ait tarifenin de vapurlara ve iskelelere talik edildiği 
ilin o1unar. 

müıevviklikteo ceza müddeti o• 
tuz bir aene olarak teabit edil
mittir. 

Abmede gelince, enell ibra· 
himin atdOrillmeainden idama 
mahkum oluıuf, mOıevvikin bu 
meselede ceıaıı yirmi d&rt aeııe 
ajır hapse çevrildiğinden, onun 
da ceza11 yirmi dört seneye çev· 
rilmiı, o eanada on aekiz yatını 
tekmillemediğinden bu mGddet 
atb aeney~ indirilmiı, çoban Ha· 
aanın 3ld0r0lmeıinden, meselede 
Kara Alinin taammDtle dejil, 
kaaten ve tehenüren 61dllrtt6ğil 
kabul edilmesine ıare, on bet 
aeneye mahk6m edilmif, ancak 
o esnada da yirmi bir yaıını 
tekmillemedlifnden gene tenzlllt 
yapalmıt. cOtDmlerin blrlepneıi 

de dDtDntHmOı, netice itibarile 
Ahmet de on iki ıene Dç ay 
aiJr hapse mabk6m olma ,tur. 

Kara Alinin yegenl Halile ge
lince, n&faı kaydma nazaran on 
daıt J'8lllll bitirip OD bqıai 

tamamlamadıfı için, Ahmetle 
birlikte çoban Haaanı &ldilrme· 
sinden dolayı, on bet ıenedea 
tenzUen ilç ıeneye mahkQ n edil· 
mif, bu mDddetl çocuk mevkuf 
ve mabpualara mabıuı yerde 
geçirmeai' kararlafhrılmııtır. Ay· 
nca maktul lbrahimle Hasanın 
varialerine Kara Ali ile Abme· 
din iki bin lira vermeleri takar· 
ıOr etmiıtir. 

MUminin 6ldllr81mesl ve kim 
olduğu meçhul ıahıın 6ldOrUI 
meal davaJarmda cDrUmler sabit 
garOlmemıı, maznun Koca HU
ıeyin ve ROıtemle Pala HOaeyin, 
Slileyman ve Hasan beraet et
miflerdır. Karına, Kara Alinin 
mabk6miyeti bahsinde, husumet 
ıebebinl kabul ve tıammi\tle 
ika buuaunda ekıetiJtt vardır. 
Kanrıo okuama11 bitine~, reia 

Haaan Lutfi bey, Kıra Aliyle 
Ahmet •e Halile, l.tlkmllo tem· 
yiıt kabil olduğunu anlatmıtbr. 
MOteakiben, mahkeme bey"ti 
ıalona terketm ·ıur. 

Kara Ali. kendiliniD maıum 

de pırıldıyordu. Birisi seslendi: 
- Bonjur Gol der! 
Golder, Flşl'iın sesini tanıdı ve cer 

vap vermeden, yavaş yavq döndU. 
Glorya bunu da ne diye davet etm~ 
ti? Ona, acı bir karikatUre bakar 
gibi bir nevi kinle baktı. Kapınm eşi
ğinde duruyordu. Kızıl ve pembe 
renkli, iğrenç, biraz korkunç ko • 
mık, şişman bir yahudiydi. Zeki 
gözleri, altın g6zltikleri arkasından 
parlıyordu. Çarplk, kısa, ktlçük 
hafif pacaklan vardı. Katil ellerin
de içinde taze havyar bulunan bir U
se tutuyordu. 

- Golder, epey kalacakmmm bu
rada? 

(Bitmedi) 

REŞAT ENiS 

ınnun nnMın~ 
ihtiras ve Ablak Romana 

Bu senenin 
En gUael, 

lln ....... 
Edebi e-rldlr 

Sühulet Kütüphanesi Basıyor 
YAKINDA ÇIKACAK 

1 Is. Mk. SA. Al. kOml•runui 
ııanllrı ----

Askeri mekteplerle Hastaneler haJ 
vanatı ihtiyacı için 426 ton ot pazar • 
ldda satm almacaktir. Pazarlığı U 
- KAnunumuıi - 932 pazartesi gflın8 
saat 16 ya kadar Harbiye mektebinde
ki mahalli mahsuunda icra edilecek• 
tir. Taliplerin prtnameslnl görmek 
için komisyona mUracaatlan ve itti• 
rak için de vakti muayyeninde hazır 
balunmalan. (176) (59) 

• • • 
Maltepe Piyade At:ş mektebi ilıtiıı 

yacı için 750 kilo peksimet pazarlıid• 
satın alınacaktır. Pazarhğı 11 - KA 
nunusani - 932 pazartesi gUnU saat 
16 ya kadar Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecektir• 
Taliplerin evsafını o!cumak için ko • 
misyona müracaatları ve iştirak içil 
de vakti muayyeninde hazır bulan• 
m!llan. (177) (10~) 

o duğuna dair bir kaç saz ma
r1ldanıyordu. Almetle Halil, bit 
fey siiylemem:ı'erdir. On iki 
buçuk seneye mabl (im edilen 
Halil, 2ül0rrsnyordu. Beraet eden 
diğer roazrun ar, .. Al lah uzua 
iimOrler veı ı n !,, di veren temeo· 
na edivorlardı. Bilhassa Koca 
HU&eyin çok sev·nç gösteri· 
yor, elini ko"unu sall .. 
yor, mahkeme sa'o :1undan ça· 
karken de aemiıer arasındaki 
tanıdıklarma ıellmlar yağdırr 
yordu • 

Mevkuflar, jandarma mubafa• 
zasında g6t0rOldü1er. Bıraz sonra 
beraet edenler sahverildiler• 
Mahkemeye ge'en ahali, barr 
retle konuıarak, yavaı yadl 
datılcb-

c 

c 
1 



Emniyet sandığı emlak müzayedesi 

Kat'i kar ar ilanı 
Müzavede 

""deli 
Hesap 

No. 
Merhunatın cins ve nev'il• 
mevki ve müştemilltt 

Hnrçlunun 
i~mi - - -246 474 Kuzguncukta Bakkal sokakta eski 24 Ahmet Hik-

ve yeni 17 numaralı yüz beş arşın met Eey 
arsa üzerinde ahşap iki katta ikisi 
küçük olmak üzere yedi oda iki sofa 
bir mutfak bir kömürliik bir kuyu, 
şahniş üstü balkon ve on iki arşın a-
rahğı havi bir hanenin tamamı. 

277 1477 Üskildarda atik Bulgurlu elyevm Üm· Ahmet Nu-
raniye mahallesinde atik yalnız servi ri Bey 
ve yeni Nuri bey sokağında eski 37 
mükerrer 37 mükerrer ve yeni 1, 1 
numarah doksan beı arşm arsa üze. 
rinde ahşap bir buçuk katta ikisi na-
tamam ve iki sandık odası olmak Ü• 

zere yedi oda bir ıofa natamam bir 
mutfak bir bodrum yetmiş iki ar§ın 
arsa üzerinde ahır ve samanlık ve yedi 
dönüm iki yüz üç arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. 

2824 5182 Arnavutköyünde birinci cadde soka- Salibattin 
ğında eski 114 ve yeni 112 numarah Bey 
iki yüz yetmiş arşın arsa üzerinde bir 
katı kargir üç kah ahşap olmak üze-
re dört katta dördü küçük olmak Ü· 

zere on iki oda iki sofa bir salon bir 
gezinti mahalli bir mermer taşlık bir 

mutfak bir koridor bir kömürlük ve 
odunluk (ikinci kattan itibaren) ıahnit 
Yardır, üstü balkondur ve hanenin ha• 
riç kapısının iki tarannda iki kolisi 
va.tdır. Ve yüz yirmi beş arım bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı. 

298 5185 Hasköyde Kiremitciabmetçelebi ma- Salih Ef. 
halleıinde Parmakkapı sokağmda es• Adviye H. 
ki 4 mükerrer ve yeni 10 numaralı 
seksen arşın arsa üzerinde dahili ah-

fap üç katta dört oda, biri ufak iki 
sofa, bir çini antire bir ıahniş bir 
balkon, bir daraça ve on altı arıın 
arsa üzerinde bir mutfak, ve kırk ar-
şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

426 6'75 Kartalda Maltepe Kariye!inde Kuru· Fatma ti. ye 

~t!şme mevkiinde umum 945 ve yeni Yusuf ağa 
5 numaralı yüz arşın arsa lizerinde 
bir katı kagir bir katı ahşap oimak 
üzere iki katta dfüt oda, bir antre, 
bir ıof a, bir ahır, ve on altı arıın 

arsa üzerinde bir mutfak, ve iki yüz 
seksen altı arşın bahçeyi hJ\Vİ bir ha-

nenin tamamı. Hanenin üstilnde 7 nu· 
mara görülmekte olduğu icra beyan· 
namesinde görülmüştür. (Haricen bir 
ahfap merdiv~nle ikinci kata çıkılır) 

1430 6581 Bakırköy Cevizlik mahallesinde hat Şükrü B. 
boyu ve hamam sol<ağında eski 53, 
5 · , 34 arşın 32, 57 ve yeni 24, 26, 
39 numaralı yüz alh arşın arsa üze-
rinde ahşap iki buçuk katta biri ye· 
nıek odası olmak üzere yedi oda iki 

sofa bir bodrum bir mutfak bn,ük 
çatı altı bir balkon bir tu 'umbah ku-
yu altında bir dükkanı ve elli arşm 

arsa uzerinde keza bir dlikk4nı ve 
!.ltmış dört arşın bahçeyi havi dük-
kanlardan birinin üstünde bir oda 
vardır.) bir hanenin tamamı. 

926 11769 Süleymaniyede Süleymai:ıiye mahalle Fuat Bey 
sinde Taşodalar so 1rnğmda eski 12,12 
mükerrer \'e yeni 16,18 numaralı yüz 
kırk dört arşın arsa üzerinde 16 nu· 
maralısı ahşap iki katta dört oda iki 

sofa bir taşlık bir mutfak bir kuyu 
d-ğeri yani 1 d numaralısı altmış arşın 
arsa üıerinde ahşap üç katta üç oda 
ik i sofa bir mutfak ve yüz ku k altı 
arşın bahçeyi havi iki methal o'up 
birinde 16 ev diğerinde 16· l numara 
görülmektedir. iki hanenin tamamı. 

Yukar,da cins ve nevıle mevkii ve müıtemilatı yazıh emvıtli 
gayrinıankulenin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hiıala· 
~ında iÖ•t. rilen bedellerle mUşterileri üzerinde takarrllr etmıt 
ıse de nıez \Ur bedeller haddi layıkmda görülmediğinden tekrar 
Şluz bir gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiı ve 13 
u~_at 932 tarihine müs,dif cumartesi günü kat'i kararlarının 
~ llaıeai takarrür eylemi~ olduğundan yevmi mezkQrda saat on 
lu'"ortten o:ı beş buçuğa kadar Sandık idaresine mfiracaat eyle~leri 

tlı111u iıa_ 
a-.q o uııur. 

- ---~ 

7 - V AKIT 8 Kanunusani 1932-

J a. K. o. sa. Al. Ko. dan 1 1 EmU\k ve Eytam Bankası ilanları 1 
Maa teferruat bir adet üniversal H b • t d 

m~kavemeti ecsam tecrüb~. makine.<;i ar ıye ramvay ca ,.. 
mubayaası kapalı zarfla munakasaya 

konmuştur. İhalesi 10 - 2. Kan -d • d T •k• d 
932 tarihin~ müsadif pazar günü saat esın e ve eşvı ıye e 
on beşte yapılacaktır. 

zer~~!~)~~: ~:~::::i~:ı!:~~~~ı~ satı ık kı metıı· arsalar 
alma komisyonuna miiracaatları \'e Y 
münakasaya iştirak edeceklerin o f d 1 B 
gün ve saatinden enel temi- Bankamızın tahta tasarrufunda olup ahiren i raz e i en ey• 
nat n teklif mektuplarını mak· oğlun'da Teşvikiye mahallesinde Hsrbiye caddesinde krokisi aşa· 
buz muakbilinde mezkiir ko • ğıda mevcut arsalardan 44 • 45 - 46 • 47 numaralı arsalar açık 
misyon riyasetine tevdi eylemeleri. artırma ve diğerleri kapalı zarf usulile ve peşin para ile satılmak 

• • * 
<256> (3732) üzere müzayedeye vazedilmiş ve 30-1-932 tarihine müsadif cu

Yerli fabrikalar mamultltrndan iki 
yüz yirmi bin metre haki renkte elb:. 
selik bez kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 30 - fülnunusa. 
ni - 932 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 15 te yapılacaktır. Talip -
lerin şartname ve nümunesinj görmek 
üzere her gün Ankarada merkez sa
tın alma komisyonuna müracaatları 
ve münaka.saya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarının makbuz mukabilin• 
de mezJcQr komisyon riyasetine tevdi 
eylemeleri. (12) (40) 

• * • 
K. O. kıt'alarının ve müessesa -

tın tab ve tecdidi icap eden 528 def• 
terin pazarlığı 11 - ı - 932 pazarte
si günü saat 15 te komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin §3rtnamesi. 
ni almak üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak edeceklerin de ,·akti muayye· 
ninde komisyonumuza müracaatlan. 

(20) (97) 

• • • 
K. O. ve topçu taburunun otu 

pazarlıkla almacaktır. lhalesi 12 -
1 - 932 sah günü saat 16 da komis
yonumuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de vak· 
ti muayyeninde komisyonumuza mii 
racaatlan. (19) (96) 

.. . . 
İstanbul, Beyoğlu ve 1'.Jsküdar ci

hetindeki kıt'alar ve müessesata ve 
mekteplerir. erzak ve yem nakliyatı 

pazarlıkla 9 - 1 - 932 cumartesi gü. 
nü saat 4 te ihalesi icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini görmek i~in 
her gün ve pazarlığa iştirak edecek -
}erin de vakti muayyeninde komisyo -
numuza milracaatlan. (18 (95) 

• • • 
Krrklare1indeki kıtaatrn ihtiyacı 

için kapalı zarf usuli ile 120,000 kilo 
un münakasaya konmuştur. İhale 
tarihi 20 - 1 - 932 çarşamba günü 
saat 1:> tir. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün münakasaya 
iştirak edeceklerin de teminatı muvnk
kate ve teklif mektuplarile ihale tat'ı!. 
hinde Kırklareli satın alma komisyo
nuna müracaatları. (664) (4536) 

* • * 
K. O. ve Birinci fırka ihtiyacı için 

mercümek aleni münakasaya konmuş 
tur. ihalesi 9 - 1 - 932 cumartesi ~ü
nü saat 15 te komisyonumuzda yapı -
lacaktır. Taliplerin şartnamesini gör• 
mek üzere her gün ,.e pazarlığa işti -
rak edeceklerin de vakti muayycnde 
komisyonumuza mUmcaatıan. (656) 

• • • 
Ordu ihtiyacı için 51 kalem göz ale

ti aleni münakasa ile ihale edilecek -
tir. İhalesi 18 - l - 932 pazartesi 
günü saat 16 da komisyonumuzda. ya
pılacaktır. Taliplerin şartnamesinı 

görmek üzere her gün ve münakasaya 
iştirak etmek istlyelnerin de vakti mu· 
ayyeninde komisyonumuza müracaat
lan. (674) (4592) 

* * .. 
lstanbulda bulunan kıtaat ve mü

esses:ıtm ekmek ,.e erzaklarının sene
nin nnldiyesine pnzarlıkl:ı verilen fi:ıt 
muvaf:~ görülmediğinden tekrar fia
tı zarfla münakasaya vazedilmiştir. 

İhalesi 23 - 1 - 932 cumartesi günU 
saat 15 te komisyonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini almak ü. 
zere her gün ye münakasaya iştirak 

edeceklerin de \'akti muayyende temi· 
n:ıt ,.e teklifn:ımclcrile komisyonumu• 
za müracaatları. (681) (4618) 

• • • 
Kırkla.relindeki kıta.at hayvanatr

n-:n ihtiyacı için 354000 kilo kuru ot 
kapalı zarf usulile münnkasaya kon -
muştur. ihale tarihini 15 - 1 - 932 
pazar günü saat 15 dir. Taliplerin 
~ram anlamak üzere her giin münaka 
saya iştirak edec<.'klerln ise ihale far!• 
hinde teminatı mumkkatclerile bir • 

martesi günü saat on altıda Bankamızda ihaleleri mukarrer bu
lunmuştur. Talip olanların ve fazla tafsilat ve şartname almak 
istiyen!erin ahz ve istihsal eylemek üzere bizzat veya tahriren 
Şubemize müracaatla beraber teklif mektuplarına teklif o!unacak 
miktarın % 5 şi nisbetinde teminat mektuplarının leffi ve yevmi 
mezküra kadar Şubemize müracaatları. (73) 

Pangalhda kain ve Emlak ve Eytam Bankasına ait 
- araalardan •atılacak parçaları gösterir krokidir. 

Evv~lc• 
Süreyya 1'6/I 

Ko11,.iı v• 
BifğCe$İ 

Mülahaza : Satılacak parçalar taramasız gösteril· 
mittir. 

Tütün inhisarı Umumi Mü
dürlüğünden: 

Ihlamur tahtası 
Evvelce mübayaası ilan olunan 800 adet Ihlamur tahtasının 

kalınlığı 6 santim olmayıp 6 mitimdir. Pazarlık ~-1-932 cumartesi 
gününe talık o 'unmuştur. Taliplerin teminat akçe!~rini hamilen 
o gün saat 10 1/2 ta lstanbul Başmüdiriyetinde Mübayaat Ko-
misyonuna müracaatları. (4525) 

lfkte Kırklşreli !ırka 2 süvari S. Al. 
komisyonuna müracaatlan. (678) 

(4615) 
.. * • 

Topçu efradına tahsis kılınan bi -
nanın tamiratı pazarlıkla icra kılına
caktır. ihalesi 9 - 1 - 932 tarih Cu 
martesı günü saat 16 da Komisyonu· 
muzda yapılacaktır. Talyiplerin ke • 
~ifnamesi:ıi görmek ve şartnamesini 
almak ü:r.ere her gün ve pazarlığn işti
rak etmek ietiyenler de yevmi muay -

yende kornis) onumuza müracaatlan. 
(16) (70) 

* • "' 
IIJ. K. O. kıtaat hay,·anabnın ihtiya 

cı için saman aleni mfrnak:l!a ile alına. 
caktır. ihalesi 23 - 1 - 932 tarih cu• 
martesi günü snat 15,:30 da komi5yonu• 
muzda yap:lacaktır. Taliplerin şırt
namesini almak üzere her gün ve mü. 
nakasay:ı iştirak edeceklerin de vakti 
muayyen de komLc;yonumuza müraca • 
atlan. (687) (466i) 
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'ad n ve erkek amele a y mu
ey ude yere es· bi • 

ası ilan o ~u •• 
nrıa 

m 
~n · ,..,,,, . 

1 - Her biri bır don ve bır gömlekt en ibaret 1436 takım 
çamaşıra 718 adet yatal< kılfı ve aynı m"kt arda yastık kılıfı pa
zarlıı:la satın alınacaktır 

1 - l'ibu ima atın şeraiti ve evs fıy a her birerlerinin mem· 
bur nümune eri Mıid r"yette görülebilecei<tir. 

3 - isteklerin paz.aı lık gunünden evvel nümunelurini ve 
evsafiyle şeraıtini tetkik ederek 9-1-932 cumartes i günü saat 
14 te üdiriyette hazır bulunmaları. '79) 

ştibas zlık ve ku vvets.zlik balatında büyük 
faıde ve tesiri örülen : 

T 

§ 
Kullanınız.. Her Eczanede Satılı r. 

• • 
arşıyakava sa e ed· ecek su arın ~artna· 

meı tenn ve · e tevfi :<an plan, proje ve h:e
keş·tname r n tanz·mi musabakava vaze
d mı t r P ·o· e ·er eti o arak birı ciye 4000 
ve ik nciv n ra verı ece fr. l.lüs~bakava 
·şt r er"n v·· (sek mühcnd"s m ektebi 
d on "z b nma·arı s rttır.Müsa baka 
1/ I lama ( üzere m addet 
beş fen · erin mu. addak 

• 
ı 

b 

S,f 
K. r. 

6 ı ıcı 
1932 de 

(13) 

• 
.il. • 

a ·ye 200.0 O ira ır 
oOOO, 25.006, 5.0 O, 

iye!er ,.,e 10 .000 
... k~ at. veıı :;r. 

arma satın 
il • 

~n an. 
ul anılma!: üzere 5 O küçük tahta kutu ile 400 

ı < pı:ızar ık<" almac:a .lır. Taiiplerin şartnameyi 
er · n v paz rl6a iştirk için 10-1-932 pazar 
;; t. ı o ıbe e kad.ır komis yonumuza müracatları. 

(92) 

1 dara Kap Cins 
I
, 

,r. 

............................................................ ............................................................. 
~ " 
M Sadık Zade Bira- Ü 
li derler vapurları :c 
:: K d . n 
ğ ara enız =ı 
:: .. 
:ı POST ASI .. .. 
'"Sk i! 
H a arya 5 
il p .. 
!! Vapuru 10 azar ~ 
i: K. sani .. 
:: F. 
i= akşam saat 17 de Sirkeci 
·! H rıhtımından hareketle (Zon· 
H guldak, lnebolu, Ayancık, ! 
:: Samsun, Ordu, Giresun, H 

il Trabzon, Rize ve Hopa ) 
i~ ya azimet ve aynı iskelelerle n 
li Görele ve Ünyeye uğrıyarak 
i avdet edecektir. 
H Fazla tafsilat için Sirkecide ., 
H Meymenet Hcını altında acen- li 
U te iği ne müracaat. Tel. 22134 
ı: 1 
:::::: :::::: :: :: : :: : ::::: :: : : :: : :: : :: : : : :: ::::: :::::: ::: : : : : 

P~ra ve snllhk e m lak 

Lira Oda Semti Nevi 

18000 21 Pangaltı Aparnmın 

6300 7 Sultanahmet Ev 

5000 7 Beyoğ"lu Ev 

4000 8 f:yüp Ev 
Tahtakale, Fabri kaya elvirişli arsalar 

bunlardan ba~kn her semtte fıyati uyğun 

emlılki görmek yahut seneliği yüzde I 2 
ipotekle PARA ALMAK için 9 • 12 

arasında müracaat • l~tanbul Bahçekapı 

dördüncü V:ıhıfh an asmakat 29. (2288) 

ını1~~wı1'11ııı~ını,ı:'.Wıııı,~ıı1ıııın1ı~ıııı11;11~ııaııı 
irtihal 

f'erik merhum Salih Zeki Paşazade 

Erivan şehbenderi sabıkı Mehmet Fuat 

bey duçar olduğu hastalıktan reh:ıyap 

ola mıyarak Kanunusaninin altıncı Çar

şamba günıi ,·efat etmiş ve l\lerl<ez E:f 
mnkberesıne defnedılmişur. l\levlA rahmet 

eyliye. {2309) 

--VAlll 
l
r Adres : lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2,4370, 

Posta k u tusu: 46. 

Telgraf: lstanhul Va kıt 

Abone şartları : 

t 3 6 12 Aylık 
Oahil dı- 150 400 750 1400 Kuru, 
Hariçte - 800 1450 2700 

l!~n sartlarım ız: 

-------~----
Sarın 
San ti mı 

Resmi 
10 Kş. 
20 .. 

Husust 
12,50 Kş 
25 

Kl!ç:!~< ilan ~art!arımız ~ 

2 a 4 
so 50 65 75 

1- 10 üefalı 
100 Kuruş 

A - ı\honelerimızin her üç aylı 

ğ1 içın bir defa meccanendir 
R - 4 satın geçen ildnlımn fa:ı:la 
satırı için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 

Sahibi : Mehmet Asrm. umumi 
neqrh a t müdürü: Refik Ahmet 

l .. ğün en: 
4 ~l) .Si 00 j Mukavva kutuda mamul şeker 
21. 
23. 
7.3"0 

29 50 
31. 
20 500 
23.5:.lO 
14 500 
8. 

Yu'rnrıda 

~Ü m"d 
i an o.uuur. 

S? d) 3 Boş boyalı teneke kutu 
3 l. tJ l Kutuda şeker 

7. O ] Sargılık çadır bezi 
26. 1 Yaz.ılı resimli ilanat 

34. ] ti " " 

21. l ,, Kağıt kutu 
24. 1 Mamfıl şeker 
15. 1 Çuku ata şeker 
8. 1 Sargı . ık çadır bezi 

c· ve rri' • rl rı yrıı'ı ec; n kanunus nının 10 uncu pazar günii sııal ikid S'rkeci 
ı ü nde s.ıtıluca ıneıan alacakların mez ür günde mü<luiyelim.zue bu.unmaları 

(1L6) 

Ramazanda okunmak üzere 
Yüzde 40 tenzildt 

H ilmi kitaphanesinln gerek yeni gerek eski harflerle bası l mış miıslümanlığt 

ılt ki ta plan Ramazanı şerifin birinci gününden biyramın 15 inci glinüne kadar 
devam etmek üzere yüzde 40 tenzil!t ile satışa çıkarıl mıştır. Yalnız taşradan isti· 
yenler kuran tercüm!!leri için yüzde 25 nisbetinde posta masrafı il!ve edı-ccklerdir. 

Yeni harf~er e : 
T ürkçe Kuranı Kerim tercümesi - t Yen 

harflerle] Oıriilfünun ilAhiyat fakültesi reisi Fazılı muhterem lzınirli lsmail Hakkı 
bey tarafından Şerh ve iz:ahlarla gayet açık ve Anadolu türkçesile dilimize çcv
rilmi~tir. Pek okunaklı bir yazı lle ve yeni harflerle büyük bir masrafla basıl
maktadır. 

Kuranı kerimin en doğru, en hatasız bir tercüme ve te[siridir. Halk için pek 
anlarışlı bir kitaptır. Birinci cildi basılmış, neşir olunmuştur. ikinci cildi de rama· 
.zan ortasında ba~ı lıp bitecektir. 

iki ci din hediyesi 250 kuru~tur. Yüzde 40 tenzil edilince iki cilt mücellet 1 ~O 
kuruşa fnerki bedavanın bedavasıdır. Hemen abone olunu7- Abonesi lstanbul için 
iki cilt mücellet l 50, taşra için 200 kuruştur. 

Amme CÜZÜ - Yeni harflerle Kuranın metnini ve ayrıca yine 

Kuran vazıyla bildığimiz ,\mmcyi havidir. Yanlış~ı7. okunmak üzre işaretleri ha
vidir. Hediyesi <20) kuru~tur. A vrıca tenzildt 

Tebareke CÜZÜ - Yeni harflerle ve ayrıca hatn arabt ile 
T ehareke cüT.Ünün metnidir. Hediyesi 20 kuruştur. Ayr ı ca tenzilAt 

Amme - Yeni harrlcrle Türkçe tercümesidir. Hediyesi 15 kuru~rur. 

Tebar eke, Ka dse me, Vezzarlyatı cüz· 
Jerl - Yeni h ıırn~rıe türkçe tercumı-dir Ayrı ay r ı kitap beheri 15 kuruşa 
satılma k tadır. 

Biitü:ı hu tı-rcüme er fazılı muhterem lz·n irli lsm ıil 1 r k ı be yindir. 

Vasini şerif - Hem yeni harflerle hem kurftn yazıla fa zla olııralc 
tercüme ve td~iri de bavidiı. Çok ukdir olunmuş hir e~erd ir. l ledivecl IS ku
ruştur. 

Halka mahsus din kite 1 - (Yeni ilmih:ıl) yani harf· 

lerle basılmış en yeni bir ilmihaldir. Yazılışı pek güzel ve pelc (adedir. Ço ';: 
beğenilmiş bir eserdı r. Tabı pek nefistir. Hilmi k i tap!ıaııosi tRra fından tert p 

edilmiş itikat ve ibadete alt en mükemmel ve yep\'eni bir eserdir. Fiııtı 25 kuruştur • 

Mızraklı köy ilmiha li - Yeni h:ı rflerle köylülerimiz için 

yapılmış isl!m dinini 40 derste topla mış köylülerimizin meden1 ln~ nnca ynşamalnn 

için çok favdılı malOmat konmuştur. Büyük bir ilmihaldir. Fiyatı 35 kuruştur. 

Hadisi şerif - Yeni harflerle bası l mış:ır ı 170 Hndisı ~erif gayet 
iyi tasnif edilmiş, gayet açık sade ve tatlı bir üslupla herkesin anlıyacağt bir !Urette 
T ürkçe olarak basıl mıştır. Hediyesi 50 kuruştur. Ayrıca tenzilAt yapılır. 

ŞurutussalAt - Abdest ve namaz bilgisi hakkında en kısa 
malOmatı havidir. llediye~i 1 O kuru~tur. Bütün bu kitaplar hep yeni harflerledir. 

(Bir buçuk ay için yUzde 40 tenzllit) 

Nurülbeyan - (Eski haıflerle) kuranı kerim tefsirinin Türkçe 

tercümesidır. Bir heyeti fazıla tarafından vücude getirilmiştir. Kuranı kerimin hem 
metnini yani her ayetin a slını ve ayrıca tercümesini havidir. lki büyük ciltten 

mürekkeptir. 1 u ~ '"'' .. 

Bez cıl tlisi 450 kuruş. 
Ayn ayn iki cil ttir. 
Ayrıca yiizde 40 tenzilat fakat taşradan istiyenler için yüzde 25 posta masarifi 

zam olunur. 

Maanil kuran - (Eski harflerle) Darülfünunun IUhiyat fakültesi 

reisi fazılı muhterem lzmirli lsmail Hakkı beyin kuranı Kerim tercüme ve tefsiridir, 
tercüme gayet sade ve açıktır. Çok rağbet görmüştür. Mükemmel bir kuran 
fehrisini havidir. Bütün ayetlerin mebdeleri ve aitında tam tercümeleri, daha 
alta tam tefsir ve şerhleri havidir. flediyesi karton ciltlisi 300 kuruştur. Tenzil!t
tan sonra taşra için yüzde 25 posta ücreti zam olunur. 

Halka mahsus kuranı kerim tercümesl-
(Eski harflerle) gayet sade yazılmıştır. Kurani kerimin tam bir tercümesidir. 
Karton ciltlisi 200 kuruştur. Ayrıca yüzde 40 tenzillt Bundan posta ücreti alınmaz. 

Eczayı şerife tercümeleri - (Eski harflerle) Am· 

me, Tebareke, Kadseme, Vezzariy:ıti cüzleri ceman l 10 kuruştur. Güzel Kur'an 
yızısile metni tercümeyi, ayn ca malOman diniyeyi havidir. 

Bütün bu eserler için yüzde 40 tenzilat yapılır. 

İstanbul Hilmi Kitaphanesi 
~--• Gayri Mübadil Bonoları ---

SATıLıR ALlNlR. Alakadarının doğrudan doğruya müracaat etmeleri men· 

faatleri icabındandır Yenipostabane karşısında büyük Kınacıyan Han No. 24 

1112!!1 Telgraf adresi: ZIYATOR·lstanbul, Telefon 22716 

Bilecik Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Adet 
44000 
22000 
55000 
33000 
66000 

2:ıoooo 

Nev'i 
Riparye Rüspestiris 
R iparye Rüspestiris 
Ş -sla Berlendiyeri 
Mürvedri Rüpestiris 
R l1spestiris Dü Lot 

Yekun 

10114 
3309 

41 B 
1202 

1 - Ba!Ada miktar ve evsafı muharrer beheri 98 para mu
ıammen bedelli (5390) liralık 220 bin adet köklü Amerıka aıma 
tubuğunun münakasa kaimesinde yazılı şerait veçbile 20 • Kanu
nusani 932 tarihine müsadit çarşamba g ünü saat 15 te encüme
ni daimice kat'i ihalesi yapılmak üzere 1 - Kanunusani - 932 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulmuttur. 

2 - Münakasa şeraiti suretleri Istanbul Vali ve Belediye 
Reis . iğine, lzmir, Bursa ve Kocaeli vilayetlerine gönderilmiş ol· 
duğundan mezkur mahallerde çıkacak taliplerin bu surelle ve di· 
ğer yerlerden çıkacak taliplerin de doğruca Bilecik Vilayetin• 
müracaatla malumat edinmeleri illn olunur. (37J 


