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Şeker,kahve,çay 
ithalatcıları 

~enılekete hariçten vuku bu· 
' §eker, kahve ve çay ithafa
~· ~ir elden idaresi için hüku
"-İ 1ltııZÇe evvelce bir kanun ka
ltt edilmişti. Bu kanundan mak-

l'ürkiyeye şeker, kahve ve çay 
~il ~emleketlere döviz yerine 
... 'Qll, ıncir, tütün gibi ihracat 
~ullerimizi satmak imkanını 
trıirı etmekti. Kanunun netrin
ltıerı. •onra henüz tatbikine geçil· 
t~en evvel lktısat Vekaletinde 
Ce • ddül oldu. Yeni vekil olan 

lal Bey bu kanunu tatbik etmek 
•tıifeaile karşıla§h. 
Şeker, kahve, çay ithalatı bir 

:~en nasıl idare edilecek?. Şim· 
1 bu bir meseledir. Memleketi

~iı de iki şeker fabrikası var. Bu 
~~rikaların bu sene istihsal ettik
d 11 tekerler henüz depolarında-
tt. 

Memleketin üç aylık şeker ihti
~ı için hariçten ithalat yapmıya 
~m yoktur. Kahve ve çay stok· 
1't1 da şimdilik kafi görülebilir . 
lıla olarak lktısat Vekaleti ih-
a.t eseri göstermi§, geçen ay İ· 

~de bir tüccar grupu ile on beş 
"'il çuval kahve getirmek üzere 
~vele yapmıştır. Bu vaziyete 
~e önümüzde kafi derecede va
~ \'arken teker, kahve ve çay it
~ini daimi ve kat'i bir usule bağ
.._ak lazım ge1mektedir. 
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'tllelik Jeker, kahve ve çay ihti
~ı ne ise bunları tesbit edebilir, 

ırıiktar malı hariçten getirip 
'-tanak itini münakasa ile en mü
'tit terait gösteren bir tüccar 
~Puna verebilir. Fakat lktısat 
'-l eJcileti bu usulü muvafık gör
~ltıektedir. L.ı usul yerine uıem 
' ette ıeker, kahve ve çay itha
~1 Yapan ne kadar tüccar varsa 
) rı.ların kendi aralarında birlik 
.::~rak hükumetin tayin edeceği 
'ıt dairesinde bu işi müştere· 
' deruhte etmelerini tercih et-

ktedir. 

Irakta 
Yeni kabineyi Naci 

Bey teşkil etti 
~on zamanlarda Irak kabinesi 

değişti. Sabık başvekil Nuri 
paşanın istifaı üzerine yeni hü
kumetin teşkili vaizifesi Kral 
Faysal tarafından Naci Şevket 
beye verildi. Naci Şevket Bey 
yeni kabinede dahiliye nazırlığı
nı da deruhte etti. Yeni harici
ye nazırlıgmı da Abdülkader 
Reşit beye tevdi etti. · 

Naci Şevket bey bir müddet 
evel Ankarada Irak sefirliğinde 

bulunmuştur. Kendisi umumi 
harpten evvel latanbul Hukuk 
mektebinde tahsilini ikmal et-

Üsküdar 
Tramvayları 

Komisyon dtln Uk 
lçtimaını yaptı 

Şehir meclisinin evvelki celse· 
sinde Vali Muhittin Bey tarafın
dan Üsküdar tramvaylarının mali 
vaziyeti hakkında malumat ve· 
rilmiş, bu müessesenin yeni bir 
yardım ;yapılmadığı takdirde 1 
Hazirandan sonra işlemeyeceği 
bildirilmiş, müessesenin masrafı· 
korur bir hale gelmesi için ıe
bekenin Kadıköyüne, F enerbah· 
çeye ve Fener yoluna kadar 
uzatılması lizım olduğu söylenil· 
miş, vaziyeti tetkik etmek Ye 
meclise rapor vermek üzere bir 

miştir. Zeki, maliimath, mütevazi komisyon teşkili istenilmişti. Biit· 
ve Türk muhibbi bir zattır. An- çe encUmeninden Hamdi, kava· 
karada bulunduğu müddet zar
fında kendisini . memleketimiz 
muhitine hakikaten sevdirmiştir. 

nio encümeninden Sadettin F e· 
rit, iktisat encümeninden Galip 
Bahtiyar, Nafia encümeninden 
Ali Rıza ve daimi encümenden 

T. D. T. Cemiyetinde Yusuf Ziya Beylerden mürekkep 
olan komisyon dün belediyede 

Ankara, l8 (A.A, - T. O. T. ilk içtimaını aktetmiştir. Dünkü 
cemiyetinden : U 

içtimada sküdar • Kadıköy ve 
T. O. T Cemiyeti umumi mer- havalisi Halk tramvayları şirketi 

kez heyeti bugün umumi katip idare meclisinin murahhas azası 
Ri!,şen Eşref Beyin reisliği alhn- Necmettin Sabir Bey de hazır 
da toplanarak derleme kJavuzu- bulunmuştur. 
nu tetkıke devam etmiştir. Kla-
vuzun tetkiki haylı ileri gitmiş· Dllnkü içtimada encümenin 

reisliğine Hamdi, mazbata mu· 
tir. Heyet yarın saat 14 de top-
lanarak tetkikelerine devam harrirliğine Galip Bahtiyar Bey-
edecektir. ler seçilmiıtir. Necmettin Sahir 

Bey, şirketıo tramvaylar işleme• 

Efganlstıında blrldam ~=ziyeti hakkında, rakkanilara 

Pışaver, l 3 ( A. A. ) - Ka- müstenit malumat vermiştir. En
bilden bildirildiğine göre, Ama- cümen azası bu husustaki vesi
nullah Han'ın saltanatı zamanın- kalar üzerinde şahsen tetkikat 
da harbiye nazırlığında bulun- yapacaklar ve, önümüzdeki cuma· 
muş olan Glam Nabi Han idam ertesi günü tekrar toplanacak-
ed 'rrıiştir. lardır. 
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lstanbul Otelcilerinin 
işleı i nasıl ·gidiyor ? 

Yirmi kadar cemiyet kurmuı bir zabn söylediğine göre ... 

584 han, 187 otelin derdi otel sahip
lerinin kayde tabi olmamasıdır 

'-lia.kikati halde şeker, kahve ve 
~111 beynelmilel fiatları her va
'-1-lalumdur. Mevcut bütün tüc
,ıa.r kendi aralarında birlik ya
\ :ar da beynelmilel fiat üzerin
~ ltanbul, lzmir, Samsun, Tı- Faaliyetlerini öğrenmek üzere 
1._~ıon, Menin gibi ithalat liman- otelciler cemiyeti reisini ararken 
~ızdan bu malları herkese bazı sorgular dolay1sile bu mü
ti._ ~k, buna mukabil üzüm, in- lakatıo hayli cazip olacağını dü
'1İ ~tn gibi milli ihracat mah - şünüyorduk. Fakat otelciler 
'ttıınizi alarak şekerin, kahve- cemiyeti reısı bulunan Paris 

cemiyeti teşrif 

umumi katibimiz 
bir konuşunuz. 

buyurunuz da 
Cemal Bey ile 

On dakika sonra Cemal Beyle 
konuşmıya başladık. Hayli hoş 
sohbet bir zat olan Cemal Bey 
ayni zamanda cemiyetler müte· 

(Demnu 11 inci sayı/ada) 

Bulgarlar dün Fener
bahçeyi de yendiler ! 

Bire karşı iki ••• Bu maç Fenerlilerin de 
iyi bir vaziyette olmadıklarını gösterdi! 

Od takım bir arada 
Bulgarlarla Levski tak1mı dün 

F enerbahçeyi de yendi. Evet, maç 
hakemi Refik Osman Beyin, bel
ki bir yanlıtlık neticesi, ikinci 
devrenin kırkıncı dakikasında 

maçı bitiren düdüğü öttüğü vakit 
Bulgarlar bire karşı iki sayı ile ve 
Galatasaray dan sonra F enerbah
çeyi de yenmit bir vaziyette saha
dan çekildiler!. 

Dünkü maçın önümüze serdiği 
miıallerde cuma günkü kadar o1· 
maaa bile wene hayli manidar ve 
• • ••. Penerbahsenin, şöhretine 

layık halinden çok uzakla,tığmı, 
,onun da Galatasaray gibi tertip 
ve temposuzluk buhranı içinde 
bulunduğunu gösteren misal gene 
en başta gelmektedir. 

• 

DAKTiLO 
SOr'at 
Mllsabakamız 

Her sene tanınmış bir he
yet huzurunda yaptığımız 
daktilo sürat müsabakasını 
çok yakın bir zamanda tek
rar edeceğiz. 

Bu müsabakaya hanım \•e 

erkek isteyen iştirak ede
bilecektir. 

Muvaffak olanlara mükafat 
verilecek ve işleri yoksa 
kendilerine iş temin edile
cektir. 
Müsabakamıza girecekler 

şimdiden isimlerini idareha· 
nemize bildirmelidirler. 

Fakat Galatasaraya nazaran 
F enerbahçenin daha iyi ve ümit 
verecek vaziyette olduğuna dair 
evvelce yaptığımız işarette aldan 
mış olmadığımızı da derhal kay
dedelim. Çünkü Fener bahçeyi 
yendiren sebep sadece oynayama
mazlık değil, biraz da gençleşti
rilmiş Fener takımının henüz piş
kin ve tecrübeli bir vaziyete gire
memi,, takım oyununu kavrıya

mamış bulunmasıydı. Biz de, 
genç f.enerliler takım halinde oy
namayı başarabilecek bir hale 
selmitlerae maçı kazanabilirler, 
demiştik. 

Fenerlilerin, macın birinci dev· 
resinde parti parti hakimleşmele
rine rağmen sayı çıkaramamala • 
rmın belli başlı sebebi en çok hü
cum uzuvlarının barizleşen tecrü· 
besizliğinden, lüzumu kadar an· 
taşmamış bulunmalarından ileri 
ye geliyordu. 

Birinci devre de Fener bahçe 
takımının tertip şekli şuydu-

Hüsamettin, Halit (İstanbul • 
spordan) Yaşar - Fikret, Muzaf
fer, Cevat - Niyazi, Şaban, Na
tık, Reşat, Hadi .. 

Fenerlilerin müdafaayı zayıflat • 
mamak için Fikreti merkez muha
cim oynatmadıkları, onun yerine 
üçüncü takımın merkez muhaci
mini getirdikleri anlaşılıyordu ve 
bu suretle Fener muhacim hattı 
hemen hemen tama.mile gençleş· 
miş bulunuyordu. 

Devre heyecanla başladı ve 
sonuna kadar heyecanını muha -
faza etti. Fener müdafaasile, mu· 

•, ~Yın getirildiği memleketle- oteli sahih' ibrahim Beyle ayak 
•~ .. ~tQıak için taahhüt altına gi- üzerinde yaptığımız bir konuşma 

-::ae mesele halledilmit olur.. ümidimizi hayli kırar gibi oldu. ftlllllllH lllllRllllDIHllllllllllllHlllHllllllllHllDllllllllıntHl!llllllHllımııımn1B111111111M1111H1111llllllllllHIHIHllWlllHllRııAlll ımınımnunı mnınııııı•llHHI (Devamı 11 inci sayıfada) 
\it'iı. blkdirde hem hariçten ge- ibrahim Bey 
'~k teker, kahve ve çay için iedi ki : 
~~ eketin muhtaç olduğu dö - Yeni bir 
~ r·"erilmez, hem de bir kı .. feyimiz yok 
~ ,~Cc&rlar ellerinden ticaret· efenim. işte 
'ille •ne.cak imit gibi telaş etme· ~allflyor, ge· 

lL. lrta.hal kalmaz. !İnmeye uğra-
t._ 'tllflt v k tıp duruyoruz. 
,~ ct·kk e aleti bu esasları na• Kuiz devam 
'"; ate alarak yakında bil' 
\iilii hazırlıyacaktır. Bu for· ettiği İçin ye-
~ih. • ta.z t 1 ni teşebbüsle· ~· e e erle ilan edecektir • 
~ ı)e ka zimizde he-

~) it.ı.. .. 1.. dar teker, kahve ve Otelciler c:cmiyeti kA-
"l,_ at ·1 men hemen 

l · -., ı ı e meıgul olan ne ka- tibi Cemal Bey 
"""41t bıüeaıeae varsa bunların yok iibidir. 

'tal - Hiç olmazsa dertlerinizi 
-rında birleıerek veka-

öirenebilirizya •• 
( Mehmet Asım - Bu, derdi 

__ ...._~~-~-l_t_to~ra_f~ı ~2_,n.~c=i~s=-ı=f=ad=-,___._derdi umu.uu.A..JıUAlwıu...._-. 
Aman ne fena hava, ne fena hava ••• Gene ortabk 

•ACA~-J-->Aıı.;J111.A~ıac::.a.a.....ı.&ıı:ıu.al-11i[G.IIJ--..a· rklü mantomu frivemiveceö-im. 

DOGRUSU BU! ................................ 
ölümler arasındaki fark 
Geçen gtin Fransadıı garip bir intihar 

vak'ası olmuştur. Adamın biri kendini as
mak için kırda bir ağaca ip bağlarken yağ
mur yağmış. Bunun llzcrlne gitmig, oir §f.'m· 
~ıye bulınu , getirmiş, bu şemsıyc)1 açılını§ 
vazıyet.le kendisini yağmugrdan muhafaza 
edebilc~ek şekilde ağaca yerlc~Urmlş, ondan 
sonra ıntlhar etmlg!. 

Doluya tutulanın ;}'ağmurdan penası 01• 
maz, derler.Fakat bu intihar hlldisesi gö te· 
riyor ki bu dUnynda öltimd n zlyndc yağ
murdan korkan insanlar da oluyormuş. 
lleşhur (Sadi) ile "GU!Ustan.. ında insan
lar için "Taht üzerinde ölmekle toprak üze
rinde ölmek arasında ne fark \'ardır?.,. dc.r. 
Şemsiye altında ölmekle şemsiyesiz yağmur 
altında ölmek .. Tasında bir fark olduğwıa 

bakılırsa (Sadi) nin sözünü de kaydı ihti· 
vatla kahııl &>tm .. 1' IA7nn .,..,11.,,.. 



Sayıfa 2 

Almanya - Fransa 
arasında 

lktısadi teşriki mesai 
Berlin, 13 (A.A) - Volf ajan

sından: 
Alman· Fransız iktisadi komi

tesinin 4 üncü tali komisyonu 
Berlin'deki içtima devresini bi
tirmiştir. Bu devre esnasında 
komisyon, daha şimdiden vücn-
da getirilmiş olan iki konsorsi
um hakkındaki raporları dinle· 
mittir. 

Birinci konsorsium, Alman ve 
Fransız sanayi şirketlerinin teş
kil etmiş oldukları teknik bir 
heyettir. 

ikinci konsorsium hisse senet
leriJe tesis edilmiş olan bir şir
ket olup bu şirkete Alman 
Fransız ve İngiliz sanayi erbab; 
dahil bulunmaktadır 

Şirket, ecnebi m~mleketlerde 
bir takım nafia işleri yapacaktır. 
Bu~dan başka, tali komisyon 

sanayı erbabının elektrik inşaatı 
sahasında daha sıkı bir surette 
teşriki mesaide bulunmaları ve 
bil~ass~ bazı Avrupa memleket
lerı şımendiferlerinin kısmen 
elektrikleştirilmesi sahe>sındu 
teşriki mesai eylemelerine müte
allik bulunan muvakkat raporu 
dinlemiştir. 

Tali komisyon, önümüzdeki 
şubat ayında Pariste aktedilecek 
olan içtimaa kadar etraflı bir 
plan hazırlamaya azasından bir 
kaçını memur etmiştir. 

Her iki heyet reisleri şimdiye 
kadar elde edilmiş olan netice
lerden memnun kalmış oldukla
rını beyan etmişlerdir. 

M. Roosevelt hasta 
Albani, 13 (A.A) • Nevyork)

M. Roosevelt, intihap mücade-
lesinin son günlerindf' yakalan
mış olduğu bir soğuk algınlığın
dan muztariptir. Müşarünileyh, 
yatakta kalmak mecburiyetinde· 
dir. 

Albani, 13 {A A) - ( Nevyork 
hükumeti) - M. Roostveltin sıh· 
hi vaziyetmde büyük bir salah 
hasıl olmuştur. Hararetinin de-
recesi, normaldır. · 

M. Hooverin beyanatı 

Glendale , 13 ( Kaliforniya ) 
(A.A) - Vasbongtona gitmek 
üzre Glendaneden geçe11 M. Ho· 
over, şu beyanatta bulunmuştur. 
4 marttan sonra bu defa bizden 
daha ziyade bahtiyar çıkmış olan 
siyasi rakiplerimizle Amerikanın 
refahını temin etmek hususunda 
teşriki mesaide bulunacağız. 

Nevyork, 13 (A.A) - M. Ho
over, Colorado (Novada) nehri 
üzerinde inşa ediJmekte olan 
Hoover seddini teftiş etmek üz
re orada bir müddet tevakkuf 
edecektir. Bu sed, 165,000,000 
dolara malolacaktır. 

Bu sebepten dolayı M. Hoo· 
ver, Vashingtona ancak çarşam· 
ba günü gelebilecektir. 

Izmir şehir mecllshıin 
kararları 

lzmir 13 ( Hususi ) - Şehir 
meclisi içtimaları çok hararetli 
geçmekte ve mühim kararlar 
verilmektedir. 

Bu cümleden olarak Istanbul
dan gelecek unlardan kilo başı· 
na 20 para oktorva resmi tah
sil edilmesi ve şehirdeki batak
lıkların kurutulması için halktan 
adam başına 75 kuruş alınması 
kararlaştırılmıştır. 

Bir gazeteci öldü 
Paris, 15 ( A. A. ) - Petit 

pariıien gazetesi müdürlerinden 
M. Legrakd vefat etmiştir. 

VAKiT 
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Silihları tahdit komisyonu 
mitralyozların himayesinde! 

-----------·-v··-----------------------------------Cenevre, 13 (ı !.A) - Tesli- ımkanını derpış eden projesine cenaze merasimi, büyük bir halk ı 
batın tahdidi konferansı divanı, müzaheret etmişlerdir. kütlesinin huzurile icra edilmiş· 

/ 

kimyevi harplere mani olmak Bu zevat, kimyevi harpte tir. 
için vUcude getirilecek müeyye- mukabelei bilmisilde bulunmayı Cenevre, 15 (A.A) - Vaziyet 
deler meselesine dair olan mü- memnuiyet altına almakla bera- kllrışıktır. Toplantılar yapılması-
zakerelerine devam etmektedir. ber tecavüze maruz kalmış olan nm menedilmiş o:masına rağmen 

M. Politis, ferdi ve kollektif devletleri diğer ciddi vasıtalarla nüma)·işçiler, dün öğleden sonra 
müeyyedeler derpiş eden bir hirraye etmeyi temin eylemenin tramvay servısıoı durdurmıya 
proje hakkında izahat vermiştir. zaruri olduğunu ileri sürmüşler- muvaffak olmuşlardır. Saat 20ve 

Italya mümessilli, bu projenin dir. doğru 100 kadar nümayişçi, "En· 
aleyhinde bulunmuştur. Amerika, Müzakerat neticesinde hiç bir ternasyonal,, marşını çağırarak 
lngiltere ve Rusya murahhasları karar ittihaz edilmemiştir. sokakları dolaşmışlardır. 
bir takım ihtirazi kayıtlar der- Cenevre, 13 (A.A.) - Millet- VaJain kantonuna mensup kı· 

taat efradı, itfaiye hortuınlarım 
meyan etmişlerdir. ler cemiyeti etrafında hususi 

M M 
sıkmak suretile zabıt ve raptı 

. assigli (Fransa} ve Belçika ihtiyat tedbirleri almmışhr. Bu 
murahhasları M. Politisin acilen t db' 1 . temin etmişlerdir. Nümayişçiler 

e ır er, şu garıp neticeyi ver- hortumları patlatmak teşebbüsü-
müracat edilecek müeyyedelerin miştı'r · Teslıh"'tın tahdıdı' ko · .. • ne kalkışmış o!du!darından as· 
mahalli veya mıntakavi olarak mitesi, dün sabah mitralyözlerin keri kıtaat, süngü takarak hü-
tenkisi ve binnet;ce peşinen kol- himayesi altında çalışmıştır. cum etmiştir. Birçok nümayişçi· 
lektif polis kuvvetleri tensiki Son arbedelerin kurbanlarının ler tevkif edilm:ştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hin • 
ıs tan açlıktan ölecek ! 

Gandinin orucuna Mecusiler de 
oruçla mukabele edecekler 

Bombay, 13 (A.A) - Gandi, 
orucunu tehir etmiye karar 
vermiştir. Mumaileyh, mecusile
rin 4,000,000 insanı içtimai sı· 
mflar haricinde bırakmıya hak
kı olmr dığını beyan etmiştir. 

Gandi, din namına kendileri-
ni asırlardan beri ezmekte olan 
yükten "Dokunulamazlar,, ı tah
lis etmemesi için cihan efkirı 
umumiyesine hitap etmektedir. 

Necusiler, Bombay yüksek 
divanının kararı ile tefahur et
mekte ve " Dokunulamazlar,,ın 

Nasik mabedinde ayinlerini yap
maları ve mukaddes havuzda 
yıkanmaları menedildikten sonra 
yapmış oldukları müracaatları 

reddeylemektedirler. 
Yalnız İngiliz hakimleri, bu ka

rarı münhasıran mabet kapıla
rında kargaşalıklara mani olmak 
içn ittihaz etmiı olduklarını söy· 
lemektedirler. 

Madras, 15 ( A. A. ) - Mü-

kellefJerden bir yığın halk, hü
kumetin ihtiliilcuyane hareketle
rin vukubulmuş o!duğu ve bil
hassa Kalküta civarında hüku· 
metin vazetmiş olduğu ceza ma· 
biyelindeki rusumu tediyeden 
kurtulmak için evlerini bıra,np 

gitmektedirler. 
Madras 13 (A.A) - Bir çok 

zevat hükümetten evvelce Gan· 
dinin bayatını lrnrtarmış olan 
Poona misakının ahkamına mu· 
vafık bir emirname neşretmesini 
ve Dokunulamazlar hakkındaki 

memauiyeti ilga eylemesini iste
mektedirler. 

Ancak hükumet, yerlilerin ah
lak ve adetlerini alakadar eden 
bu meseleye müdahale etmek 
istemediğinden doğrudan doğru· 

ya bu meselede bir karar alma
mıştır. 

Gandinin taraflarları, bu hath 
harekete teessüf etmekte ve 
lngiliz siyasetini Gandinin millet 

üzerinde nufuzunu imha etmeye 
istemekle itham eylemektedir. 

Mecusiler ise kuvvetlerini tah
şit etmek üzere bu!unuyorlar ve 
Mahatmanın orucuna karşı onlar 
da oruçla mukabele etmeğe ha-
zari oıyor r.~-~----~~..._.. __ _ 

Her basım, diğerini kendi 
noktai nazarına imale etmek 
için ayni çareye müracaat etmek 
istediğinden vaziyet komikleş

mi~tir. 

Hükümetin her tarafa sirayet 
etmekten hali kalmayan bu 
"Oruç,, haıtalığınıo önüne geç
mek için bir emirname neşret

mesi muhtemeldir. 

Gandinin taraftarları, "Doku
nulamazlar11 ı mabetlerin kapıla
rına götürecekler, yere uzata
caklar ve Mt'cusiler Gandinin 
hapishanesi önünde oruç tutar
ken onlar da orada aç açına 

yatacalardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir kaçakçılık 

vak'ası 
Ankara, 13 (A.A) - Geçen

lerde Cerabülüs mıntakasında 
bir kaçakçı kafilesi ile gümrük 
mu haf aza kuvvetleri ar asında 
~a~~1~.0 ç_arpışmada bir kaçakçı 
oldurulmuş, beş yük şeker iki 
yük manifatora eşyası yak~lan· 
mıştır. 

lslahiye mmtakasında muha
faza kuvvelerinin kurduğu pu. 
suya düşürülen kaçakçılardan 
da bir kişi öldürülmüş ve muh
telif gümrük eşysı yakalanmıştır. 

Başvekil mecliste 
miihlm bir nutuk 

söyliyecek 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Başvekil ismet pş. Hz. Perşembe 
günü mecliste bir nutuk söyli
yeceklerdir. 

Beşvekil nutkunda dahili ve 
harici işlerle iktısadi vaziyet 
hakkında iz.abat verecek ve 
meclisten itimat reyi istiyecektir. 

Mecitözünde 
bir cinayet 

Bir berber bir ber
beri öldürdü 

Mecidözü, 11 (Hususi muha
birimizden) - Gece saat 18 de 
nüfus memuru Atıf Ef. nin oğlu 
Nafiz Ef. nin düğününde bir ci· 
nayet işlendi. Öldürülen berber 
Hulusidir. Katiller berber Meh
metle kasap lsmailin oğlu Ha
sandır. Cinayet sarhoşlukla yapıl
mıştır. Sebebi henüz anlaşılama
mıştır. Oldürenler ve ölen henüz 
16-17 yaşlarındadır. 

Yunan kabinesinde 
bir istifa 

Atina, 13 (A.A) - Dün ge
ceki celse esnasında hariciye 
nazırı M. Rallis, M. Çaldaris ile 
arasmda çıkan bir hadise üzerine 
istifa etmi-ltir. 

Bu istifanın kabul edilmiyeceği 
zannolunuyor. 

Darttlfünun emini 
ve fakttlte reisleri 

Darülfünun emininin, fakülte 
reislerinin mansup olacaklarına 

dair bir gazetede intişar eden 
haber tekzip edilmektedir •. 

Kaydedildiğine göre maarif 
vekaleti böyle bir düşüncede 

bulunmamaktadır. 

Borçlar meselesi 
Temps gazetesi tekrar tetkiki 

lüzOmundan bahsediyoy 

PARIS, 13 (A. A.) - Temps 
gazetesi, borçlar meselesinin ye -
niden tetkiki lüzumundan bahset
mektedir. Mezkiir gazete, bunun 
için sebep olarak yalnız M. Hoo -
verin takip et.miş olduğu siyaset 
dolayısile Amerikanın deruhte 
etmit olduğu manevi mes'uliyeti 
değil, ayni zamanda Amerikanın 
menfaatinin bütün medeni mem
leketler menafiinden ayrılmaıı 
mümkün olmadığının tama.mile 
anlaşılma11 olduğunu aıöıtermek-

Şeker, kahve, ça 
ithalatcıları 

,.., 
(Ba•makalemizden dev• 

lete müracaat etmelerini bilcf 
cektir. Binaenaleyh alakadar. 
lan müesseseler şimdiden bu . 1~ 
zerinde kendi aralarında bı~d 
mek imkanlarını tetkik etınelı 
Şayet sırf kendi alakasızbkl 
neticesi olarak bazıları birlik 
ricinde kalırlarsa sonradan Y' 
lacak şahsi şikayetlerin f a~ı 
vcrmiyeceğini de unutmaına4ı 

Mehmet AııJll 

l>lloya HuğdaY 
rekoltesi 

Roma beynelmilel ziraat ef; 
titüsü 932 senesi buğday rek0 ~· 
si hakkında mühim bir rapOr 
zu-lamıştır. ··rtı 

Bu rapor muhteviyatına go -J 
932 senesi buğday istihsalall ~ , 
ya hariç olmak üzere geçen •;~. 
neki istihsalattan biraz faılB , 
Rusyanm bu seneki buğday r~ 
koltesi henüz tahmin edilmen> I' 
le beraber geçen seneki mah•" , 
d~n aşağı o~duğu zannedilın~I<t~ 
dır. Umumıyetle buğday ıb 
eden memleketlerin 932 ıe~ 
buğday rekoltesi gecen seneki ~ 

~ e 
kolteden çok azdır. Buna da '~ 
bep bu memleketlerde havalJJ" 
rekolte için müsait gitmiş olırı' 
sıdır. Buğday ithal eden merııl• 
ketlerde ise havalar müsait ıf, 
tieinden istihaalat fazla olnı~ 
tur. •·' 

ihracata tahsis edilen bul"', 
miktarına gelince, mevsim bidl 
yetinden beri buğday stokları~ 
zarı itibara alınmakla ber~ 
:1~ ._ .... .,un: t1::.pc1.1\;; ı:.o AJ>ll> 

kental noksandır. t 
Diğer taraftan buğday itb,J J 

den memleketlerin bu seneki -
temel ihtiyaçları da 931 ıene•"ıfl 
nispetle hafiftir. 

Bu memleketlerin 43 nıil~ 
kadar az mal alacakları zanııO"' 
maktadır. ı 

Buğday mahsulünün iyi, ~ 
sır, yulaf ve patates rekolt~ı 
fazla olması hu neticeyi dot" 
muttur. J 

Avrupa harici memleke'' 
5 milyon kental kadar buğd,f • 
lacakları tahmin edilmesine~ 
zaran umumi satışın 48 ı01 ' 

kental az olacağı anlaıılııı~· 
dır. Buğday ithal eden meaııl 1_,a 

lerin muhtemel ihtiyaçlar• 5Jf 1 
milyon kental olduğuna F_.,;l• 
ağustos tarihinde mevcut 1~,rı11 
yon kental stok bu ihtiY,ç Jı ' ., o 
dokuzda onunu temin etııı• 
caktır. ·Jıt'' 

Bu suretle 932 senesinde dil~ 
ca kabil olarak tahmin e b&Jı • 
170 den 196 milyon kent•~ de~· 
day 933 - 934 istihlaki içıJS 
redilmit olacaktır. ~ 

lıınırıuıınmı1111 ıııııın111-ıımı ............... 
tedir. ofl-
Amerikaya verHell fr-

ve ingil: z notalar~ ) / 
VAŞiNGTON, 13 (A·ki frı11 

Stimson, borçlar hakkınd~niiJ!liiı' 
sız ve İngiliz notaları~ın °aoı•"d' 
deki salı günü aynı s ayit_ı,r 
Amerikada ve alakadarbP an et' . . ey 
larda neşredileceğını 

miştir. A) / 
VAŞiNGTON, 13 (A.t l~.,ı" 

no a • 
İngiliz ve Fransız y• çJ, 

h kk da orta i"' muhteviyatı a ın .1 b•r 
karılan ıayialar dolayısı e ıel,f 
ye nezareti, bu notaları g•;;tıflil' 
le pazarteıi ıabahı net 
karar vermittir. / 
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l o Glala Haberleri o 1 
e erı ·· 

l>e rt~;f~~t . . 
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!lıij~akup Kadri beyefendi, bir 
1 etten beri "V AKIT ''t ltınd ,, su un -
lıi;Yiik a On~ıla~ Türkiyesinin en 
1tt derdı) nı tetkike koyuldu -
. ' illetin ve b" .. tile kuJJ cesur ı.r ustat tav-
dttd' • andıkları teşrıh bıçağı, 
. tn ara .. . d ~le . zı uzerın e meharetle 
1ft :~e ha~ladı. Bunlar, te~hisin 
l'h... hazıkane olduğunu göste-

'"t· "Ş ti • evksizlik. manevi anar-
' it • , 

~İıı .~•ye düşkünlüğü,,; derdimi-
Sad!Uphe götürmez ufunetleridir. 

e b' . de
111

. ızım değil, dünyanın da 
Re! 1 olduğuna bakarak (Elle 
Oir e: düğün bayram) yolunda 
~liı ea:lliye kapılmak; çok ha -
fUıı ~ır hotgamlık, geri bir dü -
d,ll~e ~lur. Zaten bizim asırlar -
f'Tıt erı dert çeke çeke knzandı -

ıı "ın f. . d h f 1 . ~f ua ıyet,, ı a a az a ıs-
et · \ah rnıye, nihayet a~mdırmıya 
altıınülümüz kalmamıştır. 

~Şu halde ne yapmalı? 
aıı,1 • akup Kadri beyefendi, hu 
it) 1 henüz son makalelerinde or
lt~ l atını~ bulunuyorlar. Fakat 
'laın~an yazdıkları şeyler, -
~b· Yerı olduğu için klasik bir 
\'it kullanalım - sadra şifa ver-
l)or. Diyorlar ki: 

Maarifte: 

Kızıl hastalığına 
karşı tedbir alınıyor 

lstanbul maarif müdiriyeti bü· 
tün mekteplere gönderdiği bir 
tamimde son günlerde kml 
hastalığının fazla olduğundan 
mekteplerin tedbir almasını bil
dirmiştir. 

Maarif müdiriyeti mektepte 
bir hastalık vak'ası olunca 

' hasta talebenin derhal idareye 
haber vermesini ve Maarif 
doktoru tarafından muayene 
edileceiini bildirmiştir. 

Ecnebi mekteplerinde 
yeni vaziyet 

Maarif vekaletinden ecnebi 
mekteplere gönderilen bir ta· 

mimde yeni vaziyet hakkında 

bazı yanlışlıklar olduğundan 

bahsedilerek şu malumat veril
mektedir. 

Ecnebi mektepleri orta ve 
lise ~ ısımları doğrudan doğruya 

Maarif vekaleti müfettişleri ve
ya Maarif müdürlerile Maarif 
müdür muavinleri tarafından 
teftiş edilecektir. 

''b oü ''k l b'' · k ilk kısımlar ı'se ı'lk tedrı'sat b·· .!u e e~, uyu ı~tırap ! 
\Utun edebıyat, romanlar, şi • müfettişleri tarafından kontrol 
'\ resimler, tiyatrolar bunu an olunacaktır. 
~r, bunu tasvir ediyor. Bir Ecnebi ve gayri müılim mek
\~ rnonden hayallerle, rümuz- teplerde muallimlerin sicil işleri 

bunu avutmıya çabalıyor.,, ile de yalnız Maarif müdiriyeti 

-~~~:zel, Ia~in 0 nispe.tte. de der- meşgul olacak ve Maarif veka· 
' ıı tazelıyen, derdımızi kat • le tine malümat verecektir. 

'6~~~e~ti~.en, şifaya yanaşmıyan Mektep idareleri Vekalete 
\;~r .. Ustadın bu bir kaç satırın ancak terbiye ve tedris jşlerin-
'vt~ aıkıştırdıkları zarafec ve de doğrudan doğruya müracaat 
~İıı • tıırn t-as r ifiltKları cev,'\p eac\Jllc.,;ıc~h::·acıır. 

14. hazırlık mahiyetinde ise ne ııumıı ııuı 11111 nıımııu ıııınuıuuııı nıııın~nıuınnımıııınıınııııııımıınnııımıııı 
~ Buna pek sevinirim. Fakat 
~ ıuun bende uyandırdığı J.!a • 
~ "e heyecan o kadar ~i.tllctli 
~~. ki - arzuma rağmen _ 
, .. •Yemedim. Bu samim\ teha-
\ tun, muhterem edibimizi da
'l trken ve daha geniş dinliye • 
~tın· . 
l~ . ızı temin etmiş olursa de· 

'•ı)'k \fih 1
• ~en. kurtulacaktır. Maa • 

~~ ıçımızden derin bir kaygı 
''Y 'l ~?) gı ı e uyanan (Ne yapma • ' . ~ esıne cevap istemek husu -

'fl1~ gösterdiğim isticalde bita
\i tan çıkmış, kendimi istisna 
'.\i 'ı:lnıamak için düşündükle -
\j Ylece hulasa etmekte ·ı de 
tıe.rnedim· ae,e . . 

~'tlı h rıyet, tabiata onun knnun-
~~ ulmak sayesinde a7. r.ok 
. '\·ı olabildi ve ilminden e~ı:n 
~ti,J·~.ek için bu kanunların 
'-tı •gıne, sabitliğine inandı. t e>ld d~ t~biatın içinde bir par-

t 
lt~tı uf~u ıçin "Sabit ve zaruri 

l d ık . 'h ' ' le rı,, nı ayet beşeri haya-
d "tt~ t~·lanuya başladı. insan, 
h~ıı b' ıatın cansız varhkb.rm • 
'\t lr 
~/ol'd~ Pa~ça gibi mütalea olu -
ı1;h'tti~: Nıhayet medeni insan, 
d ' İtli;Yet nıevzuu üzerinde iş -
.,...e ~İt e, ilim yolunda kendini 
~~d· l'llak· 
~. ı. a •ne saymaktan çekin -
J ~'f u •a r>t· erlerd Yışın kazand;,.dığı ha 
d;: •d,i 1... e cesaretini arttırdı. 
"!" .. •an . 

d,1~tliiy0 ıse bunun tersine 
l{ı r, ca l 

)e>t "'rhkı n 1 cansız etrafın • 
r,d' 0nı, .. 

1 
;rı kendine bPnzeti -

'ııı eye •ah' a. kendi gibi :uha, i

le. ;Yıu,ki 1~ a~nıyordu. Ş:mdi 
qe~:ftit buı u ıki rnünteh,ı., ifrat-

k. elttre-~!rnuş gibidir: Lcs 
''l .. ••le 

)üL 'lti11 • ae touchent. 
~elt e •na d 

'te h an a şevk seviye 
'•bi a · ' :zıın ve irade, 

şahsiyet, seciye, mefkure .. gibi -

artık birer müstehase haline : · -

miye ba~lıyan - mefhumlar icin 
aklımızı kandıran manalar h~l -
mak güçtür. Bu insanın düşünüşü 
duyuşu; bir suyun akışı, bir taşın 

düşüşü gibi mihaniki bir hadiı;e 

görünür ve öyle anlaşılmak is -
tenir. 

Vakıa bu cereyana karsı ak • 
sülameller yok değil: Maddeci ve 
mihanikçi felsefenin karşısında 
ruhçu ve hatsçi felsefe şahlanı -

yor. Fakat ilim, insanın ferdi ve 
içtimai §uur hayatı da dahil ol • 

mak üzere her sahada maddeci, 
mihanikçi ve .. determinist oldu -

ğu için, ilmin izinden giden tek • 
nik ve bu teknğin cazibesine, re· 

fahına kendini kaptıran insan da 
o havaya uymuştur. Ruhçu ve 

hatsçi felsefenin bu manzara kar~ 

şısındaki vaziyeti, şimdilik derin 
ah ve 'Vahlardan, tezallümlerden 

ba§ka bir şey ifade etmiyor, ame
li sahada kendini dinletemiyor. 

Demek ki derdin teşhisinden 
sonra sualin şeklini tayin etmek 

de bir mesele halini alacaktır; 

nasıl sormalı: (Ne yapmalı) mı, 
yoksa (Bu gidişle ne olacak?) 
mı demeliyiz? Birinci sual doğru 

görülür ve tercih olunursa teşrih 
edilmek istenilen dertler de fert
le cemiyetin hisseleri, mes'uliyet· 
leri, ve binnetice kurtulmak icin r 
kendilerine teveccüh eden va;i - ı 
feler ne olabilir? .. Bu noktadan 
il~riye geçmeden evvel üstadı 1 
dınlemek ve düşüncelerinden, 
duygularından f eyzalmak iste -
rım. 

Nevzat Ayas 

7 kişi Belediyede : 

Komünlstlik tahrika
tı yapmaktan beraet 

etti 

Bakım yurduna 
alınan çocuklar 

Edirnekapıdaki çocuk bakım 
yurduna anneleri işe giden ço
cukların kabulüne başlanmıştır. 
Son birkaç gün zarfında 11 kü
çük çocuk alınmıştır. Komünistlik tahrikatı yapmak

tan maznun bulunanlardan birin

ci partinin muhakt!!mesi, geçen
de Istanbul Ağırceza mahkeme
sinde bitmiş, maznunlardan bir 

lnsmı hakkında mahkumiyet ka
rarı verilmişti. ikinci partinin 
muhakemesi de, dün neticelen-

miştir. 

Dünkü muhakeme, gizli ola

rak on beşten on sekize kadar 
sürmüş, on sekiz buçukta mah-

keme heyeti, verdiği kararı açık 
celsede bildirmiştir. 

Mahkemede müddeiumumiliği 

muavinlerden Ahmet Muhlis bey 
temsil ediyordu. Maznunların ve-

kili sıfatile avukat irfan Emin 
bey hazır bulunuyordu. 

Reis Aıiz, aza Nusret ve Mu. 
rat beyler, yarım saatlik müza-

kereden sonra tekrar yerlerine 
geçince, reislik makamınca, du
ruşmanın bittiği, kararın okuna
cağı bildirildi. 

Karar okundu. Karara göre, 
müdafaada ileri sürülen esaslar 
varit görülmüştür. Mahkeme hu-

zurunda bulunan yedi maznunun, 
lstanbulda gizli komünist teşki
latı vücude k'etirdikleri, komü-

nist beyannamesi dağıttıkları, 
tahrikat yaptıkları sabit olmamış
tır. Bu itibada, Fuat, Ziya, Sab-
ri, ~mı, Mcıtan .. ::ı, a,. .... ,, Zeld 

efendiler beraet etmişlerdir. 

Beraet eden yedi maznunYn 

serbest bırakılması için icap eden 
muamele hemen yapılmış ve 

mevkuflar biraz sonra serbest 
bırakılmışlardır. 

Polisle: 

Bir çocuk boğuldu 
Şirketihayriyenin 68 numaralı 

vapuru Beylerbeyi iskelesinden 

kalkarken Burhaniyeli Murat Sami 
Efendinin oğlu sinir hastalığın· 

dan rahatsız bulunan Hakkı va· 

pura atlamak istemiş, ayağı ka
yarak denize düşmüştür. Vapur 

durmuş, Hakkının cesedi aran
mış isede bulunamamıştır. 

Çekmecedeki 285 lira 

Cibalide Fener caddesinde 
doğramacı ~avanın Ç\;kmecesin· 

de bulunan 280 lira aşırılmışlır. 
Hırsızın evvelce bu dükkanda 

çalışmış olan Mehmet olc'.uğu 
anlaşılmış ve yakalanmıştır. 

Çenesinden yaraladı 

Vefada Hacıkadın mahallesin
de oturan sobacı Arifi Saraçha-

ne başında Mürteza ustanın ya
nında çalışan is_mail Halckı çe
nesinden yaralamıştır. 

Ortaklaşa içmişler ama ••• 

Latarnacı namile tanılan Mus· 
tafa ile Sabri Edirnekapıda Nu-

rının meyhanesinde ortaklaşa 
rakı içmişler, sarhoş o~unca he
sap meselesinden kavgaya tu

tuşmuşlardır. Mustafa Sabriyi 
başından taşla yaralamıştır. Ya-

ralı hastaneye yatırılmııtır. 

işe gittiklerini ve fakir olduk
larım mahalle muhtarlarının maz
batalarile ispat eden Edirnekapı 
semtinde oturan kadınlar yurda 
müracaat ederek yedi yaşına ka
dar olan çocuklarım bırakmak
tadırlar. 

Sabahları anneleri tarafından 
yurda bırakılan bu çocuklar mü
rebbiyeler tarafından akşama 
kadar temizce bakılmakta ve 
kendilerine öğle yemeği de ve
rilmektedir. 
Akşam işten dönen anneler 

çocuklarını almaktadır. Yurdun 
kadrosu 50 çocukluk olduğundan 
daha 39 çocuk alınacaktır. 
.. Belediye 933 senesi içinde 
Usküdarda ve Topkapı semtinde 
c!e iki bakım yurdu daha açmak 
tasavvurundadır. Edirnekapı ba
kım yurdundan şimdiye kadar 
alınan netice memnuniyete şayan 
olduğundan bu tasavvur lrnvvet 
bulmaktadır. Bina için Edirneka
pıda olduğu gibi medreselerden 
istifade edilecektir. 

Kaldmm ve lağam masrafı 

Belediyece bir sokakta yeni· 
den yapılacak kaldırım ve 15ğam 
masarifi iaşaiyesi nısfımn o so
kakta bulunan bina sahiplerinden 
alınması hakkında verilen kararı 
evvelce yazmııtık. Hemen işe · baş
lanması dün biHDn ıubelerc ta
mim edilmiştir. 

340 seneıindenberi yeniden 
yapılmış olan kaldırım ve Jiğam 
inşa masrafları da bina sahiple
rinden alınacağından şube mü
dürleri o zamandanberi yapılmış 
olan kaldırım ve- !ağam ve bun
ların masraf listelerini kısa bir 
zamanda hazırlıyarak belediyeye 
yollıyacaklardır. 

Her mükellef namına tahakkuk 
ettirilecek nısıf inşa masarifi 
takside bağ!anarak beş sene zar
fında alınacaktır. 

Lokantaya yer bulundu 

Belediye tarafından açılacak 
olan lokantanın yeri bulunmuş
tur. Bu yer, Muhtelit hakem 
mahkemelerinin bulunduğu bina
nın arka tarafındadır. Binanın 
tamirine ve boyanmasına başlan· 
mıştır. 

Lokanta eşyalarının hemen 
hepsi evvelce hazırlandığı için 
ay nihayetine doğru lokantanın 
açılabileceği tahmin edilmekte
dir. Belediye iktısat müdürlüğü 
yemek fiyatlarının kaça olacağını 
hesapla meşguldür. Ekmek, sebze 
tatlı \'e plavdan ibaret üç kap 
yemeğin 30 kuıuşa verilebileceği 
tahmin r.dilmektedir. 

Maarif Cemiy~ti eşya 
piyangosunda 

kazananlar 
Türk Maarif Cemiyetinin eşya 

piyangosu dün Ankarada Halk 
evinde mürakipler ve halk hu
zurnnda çekilmiş 3000 liralık 
otomobil lstanbulda 13827, 500 
liralık Kocaeli de 24163, 300 li
ralık lzmirde 21623, 200 liralık 
Edim ede 17564, l~partada 23297 
numaralara çıkmııtır. 

Sayıta 3 

:····················································--··1 
~ FIKRALAR i . . . . ...........................................................• 

Talat Pa~a ile Süleyman 
Nazif Bey 

Umumi harp icindc /ngiliz ordula
rının (Hasra) yı işgalinden sonra 
(Siilcyman Nazif) B'y (Bağdat) lJa
liliğinc tayin cdilmisti. llattfı o za-
man çok dcğe1·li şaiirmiz (/?adıl ATı
mel) IJ<·ıı bu tayin t'ak'ası üzerine şrı 
bryti söylcmisti: 

Zlblifr r \ 'crmr k l!:ln Dc\lr.tl Uıılıtunnasra 

Gitti H.ığda'd!ı fnlmt b:ul" lınrnbil Ba rn.. 

Sül<'11111an Nazifin /Jağdat'ta kar
şısmll yalnız lngilziler çılmwkla kal
madı. (11arzcuı) Şcylıi ile ele uğraş· 
mağa mecbur lmlmıstı. llu münase
betle (Taliil Pllşa) yll bir telgraf çek
mişti: ''}' a ben bu !Jarzan şeyhini 
malwedcccğim, yalıut kendim bu u
ğul'da malwolacağım.,, demi~ti. 

Talcit Paşanın Süleyman Nazif Be
ye nasıl b;r ccı:ap yazdığını bilmiyo
rnz; yalnız Süfryma'l. Nazif Beyin 
t(.~(Jrafmı alıp okuduğu zaman tesa
d~~frn 11anında bulunan bir dostuna 
gulcrek: .. ,r · 

" l'' ., .• d - ,unun ıı>ısı e iyi! .. ,, 
!Jcdiğini pek iyi lıailrlıyoru:. 

Mısır çarş1sı yıkılı
yor mu? 

Mısır çarşısının Çilingirler cad
desine çıkan büyük kapısı üze
rinden iki taş düşmüştür. 
Düşen taşlar, kapının üzerin

deki kornej ayaklardan ikisin· 
den kopmuştur. Bunun üzerine 
Eminönü kaymakamlığınca der· 
hDl Mısır çarşısının bu kapısı 

kapatılmış, cadde üzerinde de 
başka taş düştüğü takdirde ge• 
çenlere zarar vcrmiyecek terti
bat alınmış, kapmm kenarı tah· 
talarla çevrilmiştir. Bu sokakfan 
arabalarrn da geçmesi yasak 
edilmiştir. 

Kapının yanında bulunan dük
kanlar da muvakkat bir müddet 
için kapatılmıştır. Dün Belediye 
mühendis!eri kapının yıkılan kıs· 
mını tetkik etmişlerdir. Bu hu· 
susta mühendisler bir rapor ha· 
zırhyacnldardır. Mühendisler bun
dan başka Mısır çarşısının için
de de tetkikat ynpacaklardır. 
Bundan rn:ıra çarşının belcdiye
ee tamir ne baQ'a " aeaktır. 

Talebe birliğinin 
balosu 

Milli Tiirk talebe birliği bu ay 

nihayetinde Mai<s;m salonlarında 
bir balo verecektir. Bdoya Da· 
rülfünun müderrisleri hükumet 
erkanı ve talebe cemiyetleri mü
messilleri davetlidirler. 

' 
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- lJariilfiimm edebiyat faldiltesi 

meclisi müderrisini U§aki zade llalit 

Ziya Heyin riuastincle toplanmış, Da-

1·ii/fiinu11 tedris heyetinin ı·c silcilci 

derce.atının tayinilc meşgul olmuş

tur. /Jifjer fakültelerde de tatbik e

dilmek iizere müderri lik, muallimJ. 
lik, mukarrirlik, nmaı İnlik ııamlari• 
le cliirt derece kabul edilmiştir. 

Dariilfiirıuna badema intisap ede
cek muallimlcl'in mukarrirlik dercce
sindcrı baflaması ı·e ilıtisası dairesin 

de mesaisi görüldükçe muallim olma

.sı l'l' tedris l'itiği iluw dair mülıitn 

rıeşri~at ı•e tetelıbüalta bulunuduğu 
takdıl'de meclisi müderrisinin karari. 

le kiirsü nıiiderrisliğinc <;rkanlması 
l:ararlaştırılmıştır. 

Meclisi müdenisin, Ticaret mektebi 
alisi coğrafya muallimi Sorborı da· 
riilliirıunu mezwılarından Sacit /Je
yin coğrafya mukarl'irliği;ıc tayini
ni kabul etmiştir. 

- Buldan taraflarında eşkıyalık e
dc~n llabip çamş oğlu l lli, /:adın el
bisesi giyerek kaçarkcll yakalamtu§· 
tır • 
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Bir ıfciyaf mağazasındaki hır.sız/ık 
·-------------·······-···········-----·-.., ___ _ 
Mağazadaki podraları, 
lavantaları çalan kim? 

VAKiT 

Tiafrnfen /ıaı ... ,,,. llıırthaEggert ve GoocgeAl~ 
.61.• -_y ~ Bu Perşembe akşamı MAJ• 

1 Ticaret ve lktısat haberleri 

BekçlMehmet,"Podra .k~dınların lşlneyarar. ı• DCl•r t 0•• zu•• m j 
La~anta sUrttnmem.Ben çalmadım.,, diyor 

•• 
Uç Yumur 

- Sen, 8ero;!uacla Arif Beyin 
ttriyat ,mağazannda ne iş ,. •. 
parcLn? 

Bekçi Meb.net. bö.1.le .aöyledi
iini de iotir etti. Mağaza sahi
bi, r•ı keadi ... azaaıada aa
blaa muayyen bİI' fabrikanın 
meJ. podı-.J•l8 hqka bir ma
puda da •bidliuu keadisioe •abu Yerdiklerjai hildiı'di. 

Esmer, 
bir adem 
verdi: 

karebıytklı, orta boyiu 
o1an Mehmet, cevap 

- Bekçiltk1 
- Bekçilikmi? F .akat, sen d&k-

.kinı soymuşsun. Ôyle iddia edi
)'0rJar! tiöyJe bekçilik ofurmu? 

- Hayır, katiyen! 
lstanbul ikinci c.eza mahkeme

sinde davacı yerinde duran ına· 
i•ıa sahibi Arif B~y anlatmaya 
başladı: 

-Bir gün, bir CU'Da günü idi, 
or-d.aa geçerkea. .. 

- Durunuz. Eneldea neden 
şüphe ediyorduaur? 

_. Efendim, bu Me .. met, ma
ğazada iki senedir bekçidir. Son 
zamanlarda podra lnltularımn 
ebil~ni, eaans, Jeva11ta gibi 
ff)'lerin birer birer ortadan kay
ltolduğunu farkediyordum. Ama, 
kimin yaptığını kat'i o!arak kes
tiremiyordum. Bir cuma gftnU, 
mağazanın öoGnden geçerken, 
baktım mağaza açık. içeriye gir
dim, Meb1Uet orada. Sordam. 
Cuma günü mağazanın kapıamı 
niçin açbltnı araıhrdım. 

Temizlik yaptığını s&yledi. 
Baktım, temizlikle megul oltlu
ğôna dell Jet eder bir ba1 yok 

d 11D v .. l ' d d. orta a.... ogru soy e .,, e ım, 

şaşırdı. Elimi uzattım, Uzerini 
yokladım ve bir kutu podra bul
dum. 

Bunun üzerine polis çajudım. 
Artık inkir edemedi. "Aman, 
ben ettim, sen etme !,, gibi söz
ler aiSylemeğe başladı. 

- S.k, Mebmet,·sen yaptığını 
ikrar etmifala. Podrayı ne yap· 
tın? 

_. - Hayır, efendim, doiru de
gil •• Ben! _podrayı ne yapacaitm? 
Benım ışıme yaramaz ki... O, 
kadınlarıo itine yuar 1 

- .•• Sonra lavanta.. Eaam? 
- Bunların biçimi beaim iti-

me yaramaz. Ben, llvanta falan 
sürünmem ki.... Fakir •da1D11D ı 
ÇaJIDlf o:sam, batka şeyler ça
lardım. işime yanyacak ıeyler! 

- BunJan ahpta başka biri
sine Termiş olmıyasın? 

- Kime vereceğiaı ki? Ne al
dım, ne verdim! 
Mağaza sahibi, söze kanıtı: 
- Bir manava vermiş, efen

dim. Manav da kendisine rakı 
ikram etmiı. Kendisi sonradan 
ikrar etti. 

Mehmet. poliste ikrar ettiğini 
mahkemede inkir ediyor. Bo-
111na şöyle diyordu: 

- Hayır, bayır. Be.o, rakıyı 
ağzıma koymam. 

- Soara, efeadi~ daha• var. 
Davacı, böyle diyerek lizilae 

devam etti: 

- aajuaclaki defterde de 
tahrifat yaptlmlfl 

- Ona da bu ... Y•pmtf? 
- OrUllll bilmem. Belki fe-

riki cürmil! 

- Şeriki cftrmO kim? 
- Bilemiyorum. Kendisi, '1>e-

llİ bu ite tqn1r eden nr ,. de
mitti. 

l Fabrikanın mümesseli bea im. 
bafka hir mağuada o fahrika
mn madraıım laflyaa ıpodraJarın 
Hblabilmesi için, maJ, hellim 
mağaıamdaa oraya gitmit o!
mab. Bqka tklii olm8SI imkin· 
sızdır l 

Neticede, mah\eme heyeti, 
maznunun ikranoı i,ittiji bildi
rilm Galatanny merkeı:in de 
polis Salahtltm Efendinin şahit 
o!ank mahkemeye çağmlrnası 
iç;n, muhakemeyi aym yirmi bi· 
rine bıraktı. 

Bekçi Mehmet, jandarmanın 
lSnOnde mahkeme salonundan 
ç1karkende, mırıldanıyor.du: 

- Yok podra çalmışım, lavan· 
ta aşırml§ım Böyle söunü o'ur, 
canım? Ben bunlara el siirermi· 
yim hiç çalacak olduktan sonra 
işime yarayacak şey çalardım. 
Haram ltiç bir feye el ı6rmem 
JL Ne İH ıitte, aöz temsili!. .• 

Kaçakcılık davası 
F eaerclel&i e•iade sekiz kilo 

kaçak t6tGa, oa iki cleftet- c+t•• 
kağıdı bulunduğu kaydile adliye· 
deki ihtisas mahkemesine g8ıı
derilen Melamedi11 mubüen:esi 
din neticelenmiftir. Mehmet, beş 
ay hapse mabkGm olmuştur. 

Tarih cemiyetinin ka
zandığı mftkAfat 

Tilrk T arilıi Tetkik Cemiyeti
nin son toplanmuaada Türkiye 
Cümburiyetiaia yüksek banisi 
Gui Hazretlerinin yüksek nam· 
Janu iufetle ve Tlirkiye Cüm
hnriycti ve demokrasisine dair 

yaalacak en iyi esere Yerilmek 
llzere DarlHfünun tarafından te· 
sis edilen 1500 liralık Gazi mü
kifabnı, cemiyetin liseler içjn 
yazdığ1 dördiacil cilt tarih kita
b.am kazudıjana ve bu müki
f&bQ Türk Tarihi Tetkik Cemi
yetinin manevi ıabsiyetine veri
lecejine dair Darülfünun di•anı
mn ittifakla verdiği kararından 
Teia. izalan haberdar ellDİf ve 
bu paraaao •nıelce cemiyet kü
tüpbaaeainiaı lmruı.... içm Gazi 
Hazretleri larafadıaa laediye edi
len bet bia liraya illve edilerek 
kBtDphaueye nnedihaenıe ka
rar verilm=ıtw. 

Gayrlmttbadlllerlo 
bonoları 

Gayrimübadifferin bono işi ye
ni bir stfhaya girmiştir. Maliye 

ftkiieti bo•olana kıymetiai kay
bettiğilllİ uzan dikkate alarak 
yeni bono dağıblma11 yolundaki 
blekleri kabul etmemiştir. 

Veltllet, heoDz mBzayedeye 
çıkanlmaaı olen bir kısım em
IAtd ga,rimlbadillere denetmek 
bu•9Unlodachr. Ba lnmJlla tel· 
kikat yapalmlll&ta41a. 

Mevsim başından 
şimdiye kadar 

Ticaret vaziyeti nedir ? 

İhracat ofisi mevsim başlangı
cından 5 T eırinisaniye kadar o
lan müddet zarfındaki üzüm ve 
incirlerimizin ticari vaziyetlerini 
tesbit etmittir. 

Hazırladığı İstatistiğe nazaran 
bu tarihe kadar lzmir bonumda 
40 milyon küaur kilo üzüm satıl
mıştır. 

Fiatlar 8 kurut ile 40 kuruı a
rasında bulunmuıtur. Geçen se
ne ayni müddet zarfında üzüm sa
btı 13 milyon 327 kilo idi. Fiat
lar da 30 ile 65 kurut arasında bu 
lunuyordu. 5 Teşrinisani tarihine 
kac!ar muhtelif memleketlere ya
pılan üzüm ihracatı .33.947.357 
kilodur. Geçen seneki ihracatımız 
İle 15.387.359 kilo idi. Bu aeneki 
ihracatımız geçen aeneye nispetle 
18.659.998 kilo fazladır. Son haf
ta zarfında fiatlarda ve bilhasaa 
7, 8, 9 numaralı üzüm fiatlarında 
iki ile dört kurut aruında hir te· 
refü kaydedibnittir. 

5 T eırinisaniye kadar Alman· 
ya ve §İmali Anupaya üzüm ih
racatımız 12. 179.838 kilo, lqil· 
tereye 17,944,113 kilo, ltalyaya 
2.555.153 kilodur. 

lhracatD.lrada 'blriaci 11nevldi 
lngiltere tutmaktadır. 

Mevsim başlangıcından 5 T eı
rinisani tarihine kadar lzmir bor· 
sannda muamele gören incir mik· 
tan 42.866.545 kilo olup f iatlar 
4 ile 25 kuru, arasında bu1unmuı· 
tur. Geçen .ene ayni müddet zar
fında üzum sabfllllız ise 13 mil· 
1 .21 o kilo idi. 

5 T eırinisaniye kada .. mahtelif 
ecnebi memleketlere ihraç edilen 
incir miktarı 13.758.066 kilodur .• 
Geçen seneki ihracat miktarı 17 
milyon 534.838 kilo idi. Alman
ya ve timali Avrupaya 2.719.474 
kilo, lngiltereye 2.696.427 kilo, 
Amerikaya 2.178.282 kilo Fran
ıayal.006.052 kilo Te ltalyaya 
1.131.623 kilo incir ihraç edilmit· 
tir. Bu vaziyete nazaran incir ih· 
racatımrzda Almanya, İngiltere, 
Fransa birinci meTkide bulunmak 
tadır. 

Vapurcular ıirket yapıyorlar 

PoGta vapurlarının devlet in -
hisarına alınmaaına dair olan ka· 
nunu tadil eden kanun layihası 
iktrsat vekaletince hazırlanmak • 
tadır. 

Yeni tekle göre bir tirket ya· 
pılacak ve bu tirket buauai vapur· 
cularla Seyrisef ain idaresi buse • 
dar olacaktır. Huausi vapurcu • 
lar tirket hakkında fikirlerini mü 
daf aa etmek üzere Ankaraya bir 
heyet gönderm.iılerdir. 

Dün görüştüğümüz bir vapur· 
cu Yeni vuiyet bakkıada fU ma· 
lumatı vermiıtir: 

- Derhal bir anonim tirket 
teıkili i~in uğratıyoruz. 11 huaust 
•apar kumpanyası vardır. Büyük 
küçük 25 poıta Tapuru çalıtmak· 
tadır. Şilepçiler tirkete dahil ol • 
mıyacaklıardJP. 

Anonim tirket sermayesi l 
milyoa lira olacaktır. 

mıntakada 
ihracat vaziyetimiz 

nedir ? 
İhracat ofisi T eırinievveJ so

nuna kadar T ırabzon, GY.esu11, 
Ordu mıntakalarından muhtelif 
memleketlere yap1lan ;ıuacat 
hakkında bir istatistik hazırla
mqbr. 

Hazırlanan ietatistiğe nazaran 
Almanyaya 732.648, Amerikaya 
79.302, Arabiıtana t.551, Avus
huayaya 3.00, Belçikaya 18.783, 
Bulgaristan 1.000, Danzig 400, 
Danimarka 7.753, Filistin 3000, 
Fransa 394.000, Holanda 92.095, 
İngiltere 121.204, ineç 3.000, ls
viçre 1.300, ltalya 733.441, Mısır 
70.404, Romanyaya 19.486, Suri
yeye 4. 735 liralık ihracat yapıl
mıştır. 

Bu istatistiklerden anlaııldığı· 
na göre mevsim bidayetinden 
T e~rinevvel sonuna kadar muhte
lif memleketlere yapılan i~ ve 
kabuk fındık ihracatımızın kıy· 
meti, 2.289.102 liraya baliğ ol· 
muştur. En fazla iharacat yaptı· 
ğımız memleketlerin batında sı
rasile Almanya, İtalya, Fransa, 
lngiltere gelmektedir. 

Ancak ha1...,,a ihraıo -'"
fındıklarımız Tiryeste · yolu ile 
baıka mem1eketlere ıeYkedilmiı
tir. Bu ıeneki fındık ihracatımız 

miktar itibarile iyi olmakla t»era· 
ber fındık mustahulı olan İtalya, 
ve lıpanyada da bu sene mahaul 
fazla olduiu için fiatlar diifik ol
muştur. Memleketimize de ba ıee 
bepten giren para miktarı azdır. 

Kontenjan sistemleri 

İstanbul ticaret odası muhte -
lif memleketlerdeki kontenjan 
sistemleri hakkında bir tetkik yap 
maktadır. 

Bu tetkik bir rapor teklinde 
iktısat vekiletine gönderilecek • 
tir. 

Bizimle ltağırsak İfİ 
yapmak istiyorlar 

MohteHfmemlek 
re yaptığı mz tbr 

ihracat ofhinin isi• 
ihracat ofisi 932 senesi it 

kuz ayı zarfında muhtelif 
ketlere yapılan yumurta 
tımızın kıymetlerini teJbit 
tir. Hazırlanan istatistiğe 
Frnaaaya 217.480, :.....& 

2.963.~83, balyaya 3.399·~ 
nanistana 170, 160, S 
31, 722, diğer memleketleıf 
26,674 liralık yu111urta ibr" 
miştir. 

Bu istatistikten anlafl 
göre bu eenenin ilk dok11' 
zarfında muhtelif meml 
yaphğmıız yumurta ihraCS 
kıymeti 6,809,791 liradır· 

sene ayni müddet zarfı;~ 
murta ihracabmızın kı 
3,107,092 liradır. Bu ıen~ 
catımızın kıymeti itibarile ıl 
muma eehep ywmurta fi 
dütük olmasıdır. 

Diğer taraftan ithalit 
huaawacla alınan tedmrler 
na 'teair etmittir. F ...... · 
ti yamarta itbaliai koldel" 
bi tuttujundan bu me 
lan ihracatımız oldukça 
hr. Son zamanlarda ltaly• ·~ 

meli de timdi~ kada~ır.' 
resminden muaf olan 
.... ;,?.,., hcu'-Cll li""ju•... SC 

sim allflaktadır. 
ispanya hükUmeti ise 

yumurtalarına karıı dövis 
mittir. Maamafih ispanya 
meti ıon hafta zarfında cl6 
miye bqladıimdan yumuıt' 
catı biraz daha artmııtır. 

Umumiyet itibarile 
ihracatımız normal 
vam etmektedir. Ofia i 
zı arttırmak için yeni 111 

aramakta ve bu meyanda 
reye yumurta sevki im 
tetkik etmektedir. 

Ev ....,n ·'J 
Ticaret odası ev -~~ 

kında lMr tetkik ya~F 
tetkikte bilhassa kadın .1 
teabit edilecektir. 

.Amerikalı bir barsak müeue- ı .. ---------~ 
sesi lıtanbul ticaret oduma mü· T A K V 1 ,, 
racaat etmiıtir. Bu müeaaeıe Tür- ~ 

kiye ile barsak iti üzeriade m•· 
1
:•:.-::.•• tl5 ~ 

mele yapmak istediğinden kendi· 
sine iyi bir müeueaenin tavsiye ' 4 lhe911 1tf 611 
edilmesini rica etmektedir. : =- 1~= ~; 
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~4 Teşrinisani 1932 
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[Sfenks konuştu! 1 
Maurice de Cobra'nın 

"·~obertsin kat'i kararına karşı 
~•~ol ' 
Yol •on ısrar etmedi. Kapının 
i)· unu tuttu. Sonra, birdenbire 
'"e etti: 

lıu· - 1-Iarp başlar ve biz de vuru-
•ak ön . . k d·~· 

11.İa:i .~ ce sızın urşunu ye ıgı-

ol &orınek benim için bir saadet 
'tak.. 

&o - Teşekkür ederim.. Sizden 
tlta, daha kurşun kalırsa!. 

:(. "' 1(. 

d €ttesi sabah, istihkam kuman-
1~111 ~~hat erkanı harbiyesinin 
l)d tcegıni haber verdiği talimatı 
ı4 

1
' Unıumi bir taarruza karşı 

lU nunıaralı planda gösterilen bü
tı il tedabirleri alması, istihkamı-
•n tn"d f b 1 d' u a aa terli atını kuvvet en 

,.~'1nesi, ileri mevzilere mitral
,, oa:ı.. . . 
lı'h u ıstınat karakolları koyması 
~~Yet Ozid yaylasının ağzına 
~ ını 9 numaralı blokhaveze 
)·~~ak ve cephanesile, yarım bö-
11 göndermesi emrediliyordu. 
l aoberts emirlerini yazarken 
1'ba.der göründü: 

.:: - Yüzbaıım, yarın postayı 
•ut" ~ ~recek olan nakliye koluna da-

bır emriniz var mı? 
- Nakliye kolu yola çıkmıya-

ttk. 
1., - Nöbetçi çavuıunda bu sa -
'il mülazim Nikolsonun verdi -
~ bıüstacel bir mektup var. Hat

ı._ ona kuriyeyi iyice kollamasını 
'ıllbih etmiş. 
..._..._ Bu resmi bir zarf mı? Zan
~em, çünkü Kohata benim ma 
~ atım olmadan gönderilecek 
hrirat yoktur. 
..._ Hayır, yüzbaşım, zanneder-

' fahsi bir mektup. 
il _._ı.a. ~Q1A;&;uu •ı'h.vhnua :1 

~~aralı blokhavzdan dönünce 
!ti görsün .. 

..._ Baş üstüne, yüzbaıım. 
'İlt lubadar dışarı çıktı. Avluda 
~ h yoklaması yapan mülazmıa 

lildı .. 
)) ':. Mülazımım, lutfen yüzbaşı

torür müsünüz?. 
._Neden? 

~ ._ Yarınki nakliye kolu için si-
1\le ·· ·· k · · goruşme ıstıyor. 

-. Peki gidiyorum. 

~ Ni~olson büroya girdi ve so -
~b hır ıelam verdi. Roberts ona 
~etçi çavutunun getirdiği ve i
~ e Pathanların gerideki ak -
'ı'le.nna yazdığı birkaç mektup 
\Unan torbayı gösterdi. Bunla • 
\ \tasında Kahirede Madam 
\(alese yazılmıt beyaz bir 
\ Yardı. Roberts onu aldı ve 

01•ona uzatarak sadece· ....... . 
~ ) Alın, dedi, yarın nakliye ko 

N~e. çıkmıyacak. 
')'- •kolson hayret ve öfke ile 

tltrdı: 

~ ~~e ! Nakliye kolunu lağv 
....... 

1Yorsunuz? 
t\'et ....... ... . 

~,~ a ! .. Anlıyorum, ona yaz -
~e~t' mani olmak istiyorsunuz. 
ıtı·ı Upları .k . k . . b ''« Urı mı gecı tırme ıçın u 
~~ behaneyi buldunuz ! 

....... .\;rts muavinine baktı: 
~' c:l,r ' a~k mektuplarınız uğru-
')'t• aeçıtlerde neferlerimizin 
·~~o tıı tehlikeye mi koyacağım 
tıJ· raun ? 

'l 
1tıiı . uz· Kahiredeki sev -

' •ızd b' )' 1tı di en ır an evvel haber 
1~? Ye 50 kitiyi feda mı ede-

ler\ ....... iki ~ 1 .. )' •iı o) 2 ulüğü bırakın. Sevi-
tı urnll •aydınız, neferlerin ha -

ıh. ~efer;unuzda ını olurdu? 
... ,..u eri is f 
\t tıu b ra etmemek kay • 

l"cllı... ana · -."l'ot ezıyet olsun diye 
•unuz! 

Son Romanı: 23 

- Bana böyle kafa tutmaktan 
sizi menediyorum. Vahim bir an 
geçirdiğimizi, askerlerimizn hep 
sine ihtiyacımız olacağını, timdi· 
den lüzumsuz zayiattan çekinme· 
ğe ancak mevki kumandanı vazi· 
femi yaptığımı anlamıyor musu -
nuz? 

- Öyleyse, radyo ile bir haber 
gönderirim. 

- Telsizi şahsi muhaberatta 
kullanmaktan sizi menederim. 

- O ne? Duydunuz mu? 
İki zabit kulak kabarttılar. Pek 
uzaktan silah sesleri geliyordu: 

- Abra Kehller mi acaba? 
- Yok, Zirramlılar. 
- 9 numaralı blokhavzla ara -

mıza telefon hattı koydurdunuz 
mu? 

- Evet. Bu sabahtanberi hat i~ 
liyor. Toprakta gömülü .. 

Üst üste zil çaldı. Bitİ§ik oda
daki telefoncu seslendi: 

- Yüzbaşım! 9 numaralı blok
havz sizi çağırıyor. 

Roberts ayağa kalktı. Beş da· 
kika sonra, büroya döndü. Müs -
tehzi bir gülü~le: 

- Tamam! Taarruz baılıyor. 
Sizi hoşnut etmek için kuriyeyi 
gönderemiyeceğime müteessi -
fim. Mektubunuzu bir çekmece -
ye koyabilirsiniz. Altı ay sonra 
gönderilir. Belki de burada post 
restant kalır! 

11 

Bütün §İmali garbi hududun -
da yeniden harp var . 

John Bull (1) un Hayber ge • 
cidinden Hjn,.\i.tan mP.thalini kol 
la.mak vazifesini Sikhslerden mi -
ras aldığı seksen ıenedir o diyar· 
da harp müzmin bir hastalık ol -
du. Süleyman dağlarının teşkil et
tiği sınır, bu tuğla rengi yüksek 
set üç bin senedir, kıtallere, pu • 
sulara, istilalara, çete muharebe -
lerine, feci ric' atlere lakayıt bir 
dekor oluyor. Büyük lskenderin 
muharipleri; sonradan Sit tiren -
dazlarının, Hün süvarilerinin, 
Moğol T rükmenlerinin ve Vik -
torya devrinden bu güne kadar 
haşmetlu İngiltere kralı askerle -
rinin vuruldukları ayni geçitlerde 
maktul düştüler. 

Efganistan muharebeleri esna
sında Kabil muhasarası, Kandi • 
har ric'ati, bu şanlı ve acı safha
lar, lndus nehrile hudut arasında 
karargah kurmuş alayların ye -
mek odalarında unutulmıyan ha· 
tıralardır. Şimdilik sulh var. Nü· 
fuzlu bir mollanın taassubu yü • 
zünden bozulabilecek geçici bir 
sulh. Sonra, ansızın "Allah ek • 
her,, seslerile molla müslümanla· 
rı coşturuyor, kinlerini körüklü -
yor ve vücutlarına kafir kurşunu 
işlemiyeceğine onları kandırarak 

silahlarını doldurtuyor. 
Şimdi Hayberle Luetta arasın· 

da harp var. Bütün hudut, maki
neli tüf eklerin ve yaylım ateşle -
rinin takırtısile inliyor. Dağınık 
yeleli Valgiri atlarının, ölüm sen· 
fonisine dekor teşkil eden dağları 
dört nalla aşmaları mutlaka la -
yemut Vagnerin hoşuna giderdi. 
Bir miralay kumandasında iki ta
bur 4 numaralı istihkamı iıgal e
diyor; Robertsle Nikolson adam· 
ları ile 9 numaralı blokhavza geç 
mek emrini aldılar. 

(Deı:amı. var) 

( 1) İngiltere. 

VAKiT 

Fransa ile 
• 
ltalya 

Gizli anJaşmalar 
gene başladı ! 

İngiltere, italya, Fransa, 
iapanya ve kendiainden 
müteıekkil bir Akdeniz 
miaakı vücuda getirmeğe 

muhalif imlı ı .. 
Deyli Telgraf gazetesinin diplo • 

mat muhabiri ( ltalya - Franıa) mü· 
nmıebetleri lıakkında mühim nıalıl • 
mat ı•ermektedir: 

Fransa başvekili Möıyö Heri· 
ot'nun ltalyadan dostane bir su -
rette bahsetmesi bütün siyasi ma 
hafilde derin bir alaka uyandır • 
ını,tır. Bu hadise Avrupa siyase -
tinde bir dönüm noktası tetkil e
decektir. 

Bilhassa mösyö Heriot, sinyor 
Muıolininin rejimine ıon derece 
muhalif olmakla tamlan radikal 
sosyalistlerin lideri olduğundan 
onun ltalya hakkındaki dostane 
beyanatı daha fazla ehemmiyeti 
haizdir. 

Fransa radikalleri nazarında 
İtalya ile Fransa arasında tefriki 
mesai, mevzuu bahsolmıya bile 
değmez bir mesele idi. 

Fakat M. Heriot, ltalyaya kar
tı dostane olmıyan bir siyasetin 
neticede ltalya ile Almanyayı 
Fransa aleyhinde birletmiye sev 
kedeceğini takdir etmi§ bulunu -
yor. 

Esasen Amerika sefiri Mister 
Norman Davis de, bahri teılihat 
noktai nazarından Fransa ile 1 • 
.. _ ~raııhda bir anlaıma vücu
da getırmek ıçin çalı!ıyor. 

İngiltere, Fransa ile İtalya a -
rasında teessüs edecek dostluğu 
hararetli bir hüsnü kabulle karşı
lamaktadır. 

Fakat İngiltere, Fransa, ltal -
ya ve lıpanya arasında bir Ak -
deniz misakı vücuda getirmiye 
dair Paristen sızan haberler mem 
nuniyetsizlik uyandırmıttır. Bu 
fikri ilk önce 1930 da mösyö Tar
diyö ileri sürmü§, İngiltere ile 
Amerika böyle bir misaka iştirak 
etmiyeceklerini bildirmişlerdi. 

lngiltereye göre Fransa ile 
ltalya münaıebetleri düzelirse 
böyle bir misaka lüzum yoktur. 
Bu münasebetler düzelmezse, İn
giltere gene böyle bir misaka iş -
tirak etmiyecektir. Böyle bir mi • 
sak onu Fransa ile İtalya arasın • 
da kopacak müsellah bir ihtilafa 
ıürükliyebilir. Halbuki İngiltere • 
yi böyle bir işe sürükliyecek hic 
bir sebep yoktur. 

• 
IRAN 

donanması 
Iran Şahı Riza Han Hazret· 

Jeri Iran harbiye nazırı Cafer 
Gulam Kul Esat ile birlikte 
Teşrinisaninin 4'ünde "Pelenk,, 
gemisile Buşiran'a hareket et
miştir. Pelenlr, lranın aldığı yeni 
altı gambotun biridir. Şah Hz. 
Benderi Şapurda yeni limanın res· 
mi küşadını icra buyurmuşlar
dır. Yeni devlet demiryo:u bu· 
rada nihayet bulacaktır. Bundan 
böyle Salibabat'Ja Benderi Buşir 
arasında demiryolu münakalatı 
devam edecektir. Mahmere, 
Abadan, ve Abvaz' da yeni do
nanma şerefine tezahürat yapı
lacaktır. 

\il 

işliye 
Milli Roman - 8 

Genç adam karanhk vaziyeti 
mümkün olduğu kadar ümit ve
rici kelimelerle anlatmıya çahştı 
ve ilave etti: 

- P .ışa düşmanı mağlup et
miye gidiyor Nihal. Göreceksin 
nasıl yakında zafer miijdesioi 
alacağız. 

Cevat o gece ancak sabaha 
karşı uyuyabildi. Bin bir karışık 
düfÜDCC arasında, geçmiş günle
ri de hatırladı. 

iki ıene evvel, gene bir so .1-
bahar gUnGnde, karısı ve çocu
ğu ile beraber lstanbuldan ayrıl 
mışlardı. Üç bef ayı Balıkesirde 
ve bir o kadar zamanı da Es'<i
şebirde hep beraber geçirmiş!er
di. Cevat üstüne aldığı vazifele
ri en necip bir ferağat ve feda· 
karlıkla yapmış ve nıhayet geçen 
ıenenin 23 nisanında Ankarada 
ilk içtimaını açan büyük millet 
meclisine aza olarak girmişti. 

Bu zamana lsadar bin bir tür· 
Jü heyecan içinde geçen vak'a· 
lan bu anda kafasının içinde 
ııraya koymak imkanı yoktu. 
Yakın cephelerde atılan top 

seslerini dinliye dinliye günler 
ve haftalar geçiyordu. Hususi 
vazifeleri Cevadın Ankaradan 
ayrılmamasını icap ettiriyordu. 
Arkadaşlarının birçoğu ailelerini 
geriye göndermişlerdi. Fakat 
onun, karısile çocuğunu yollıya
cak kimsesi olmadığı için, en 
son vaziyete göre hep beraber 
hareket etmek üzere onları da 
yanında alıkoymuştu. 

Üçilncü haf tanın sonunda bek
lenen zafer müjdesi Ankaranın 

topraklarını bile yerjnden sarstı. 
Karara• yUzler en parlak bir 
inşirah fecrHe aydınlandı. 

Cevat çocuklar gibi sevinerek 
karısının boynuna atılıyor: 

- Ben demedim miydi sana 
Nihal, demedim mi idi? 

Sualini belld yüzüncü defa tek
rarlıyordu. 

* Ankarada harp içindeki tabii 
hayat avdet etti. Mektepler açı\· 
dı ve küçük Turan mektebe 
başladı. 

~ 

Artık Cevadın en büyük zevki 
her gece oğlu ile beraber, bit
mez tükenmez " A. A ,, ları , 
" Ovada av var ,, ları tekrar
lamak ol muştu. Turanın küçük 
parmakları arasında iğrilen ve 
kağıda intizamsız şekiller çizen 
kalemin nasıl tutulacağını bık
medan usanmadan anlatıyordu. 
Cephedeki orduyu hazırlıyan ku
mandanların yüzündeki ciddiyet 
ve gayret, oğlunu hazırlıyan Ce· 
vadın yüzünde de görülebilirdi. 

Bir kaç ay içinde Turan, sa· 
hahları sofadaki saatin sekizi 
çaldığını işidince, silah başı bo
rusunu duymuş bir asker gibi 
vazife başına koşmak itiyadını 
kazdnmışh. 

Cevat ba:zı ak§amlar oğluna 
mektepten dönerken rasgelince, 
ona, gene şanlı bir seferden dö
nen bir kahramanı seyreder gi
bi bakardı. 

vlll 

Aylar geçiyordu. 
Turan ilk mektebin sınıflarmı 

muvaffakıyetle atlıyordu. Baba
sının hiç eksilmeyen ihtimamı 
sayesinde, o, muallimlerinin ze
kası ve çalışkanlığı ile iftihar 
ettikleri bir talebe olmuştu. 

O ikinci sınıfa ba ş l arken bü
yük zafer kazanılmış ve istiklal 

Sayıfa 5 

Yara 1 
Yazan: Necmettin Halil 

harbioin başlamaımda bir işaret. 
devamında bir hedef olan doğ· 
duğu yer de düşmandan temiz
lenmİ'}tİ. 

Üçüncü senenin başlangıcında 
yeni Türkiye devletinin mukad
der ve kat'i şeklini tayin eden 
Cümhuriyet idaresi ilin edil
miştı. 
At tık Ce\•at, hUr ve mesut 

talii tekarrlir eden vatanın da 
oğlunun istikbalini en küçük bir 
şüpbe bulutu olmaksızın aydıolık 
glirii yordu. 

~ 

- Baba ben asker olacağım 
değil mi? 

- Ô yle mi yavrum ? Ama ni· 
çin asker olmak istiyorıun anlat 
bakayım. 

- E baba, ata binmek fena 
mı? Sonra hani o bana anlattı
ğın fena düşmanları askerler öl
dürmez mi? Ama ben zabit olu· 
rum değil mi? Parlak çizmelerim 
de olur. Hem en büyük adamlar 
asker ya. Bak Gazi paıa da as
ker, ismet paşa da asker. Sen 
de asker oldun mu baba? 

- Hayır çocuğum. Fakat şim
di sen bu mektebinde gilzel gü· 
zel çalış; sonra dahil büyük mek
tep!erde olmr, ne istersen olur• 
sun... Ne! Saat dokur. olmuş. 
Haydi bakalım koca asker ya
tağa marş marş 1 

- Tünaydın anneciğim, tUoay· 
dın babacığım. 

Allah rahatlık versın ya•-
rum. 

lf 
Bak Cevat, sen çocuğa a· 

deta . llsker olmasını enpoze et
mişı;in. 

- Yok canım, bu benim tel
kinim filan değil; basit çocukluk 
hevesleri. Doğrusunu istersen Ni· 
balr.iğim, gönlümce ben de onu 
doğrudan doğruya asker görmek 
istemiyorum. Bana kalırsa onu 
bir asker azmiyle baıka saha
larda yetiştirmek isterdim. 

- Mesela? 
- Mesela, bir ilim adamı ol· 

masını isterdim. Memleketin ya· 
rınki hayatında ilim ordusunun 
zabitliği, batta neferliği, istiklal 
ordusu kahramanlığından aşağı 
bir rütbe olmıyacaktır. Hadisat 
beni ilim ve talim sahasında hı· 
rnkmadı. Fakat, imanımın ve 
niyetimin halisliği yU:ıünden bu 
halimde de memleketime hizmet 
ettim sanırım. Oğlum, kafası da 
kalbi kadar yüksek olarak, ye· 
tişince neler yapmaz ! .. 

What is your name ? 
( = Adımı nedir ? ) 

- My name is Turan. ( = A· 
dım Turandır.) 

- Hayır ola Nıbal, ne yapı
yorsun? 

- Turana iki gündenberi ya
vaş yavaş İngilizce öğretmiye 

~aşladım. 
- Güzel ama neden icap etti? 
- Canım, çocuğumuzun bir 

ecnebi lisanı öğrenmesi lazım 

olduğunu her 7aman konuşmaz
mıydık ? 

- Evet ama biraz erken de
ğil mi? 

- Neden erken olsun ? On 
yaşındaki koca delikanlı küçük 
mii ? Hatta buna daha önce de 
başlıyabilirdik ve şimdi o epey
ce bir şey öğrenmiş olurdu. Kü
çüklerin lisan bilmesi de öyle 
hoşuma gidiyor ki 1 Hem görsen 
Cevat, Turan ne çabuk ötrene• 
cek l Dehşetli istidadı var. 

(Devamı var). 



Sayıfa 6 

Manüella tamamen yeni bir 
muhit içinde bir kurtarıcı bulu • 
yor, esrarengiz çehreli, güzel ay
ni zamanda çirkin kadın olan mu 
allimi.. (ismi hatırımda kalma -
dı). 

Her ak§am muallim onu duda
ğından öpüp: Gecen h~yro1sun ! 
dediği zaman Manüella dünyada 
yapyalnız kalmadığını hisaedi • 

lamıştır :. 
Vazu sahne Leontin Sagan. 

Muallim rolünde Dorelea Vik, 
Herta Tille' de Manüella'yı oynu -
yor. San'at müdürlüğünde çok İ· 
Yi eserlerini gördüğümüz Kari 
Frölih var. Filmde öy]e sahneler 
var ki, benim diyen rejisörleri 

VAKiT 

nuyor. 

Yeni Pilmler Bugün 
uncu Sayıfamı.zda 9 

14 Teşrinisani 1952 

yazar: 
Azizim haydut efendi. 1,,,~· 
Size verecek 50 bin dOtt~lı' 

yok. Fakat karımı kaçırlll• eliıti1 

finiz hoşuma gitti. Derhal 1 
bu hususta görüşelim. flŞ 

Neden büyUkfll 1,' 
kiı y•f et 

Cezair sultanının ıe t ed 
rındaki çocuğu Pariıi :ıi~a~~r ı.-f 
ken stüdyoları da ge:ıııı•f 

li eğlenmİ§tİ. . ıtüd1~' 
Kücük sultan, bır bDYl~ 
k~ . . lı uzun "-Ttt6 

gezer en, ırı yap~. '.. Kari ,..- , 
bir adam olan re1ısor ve ,ot 
nun karşısında durıııuf 

1 .. .,. 
mu§: b"yiik•" 

- Niçin bu kadar : ince, ", 
R .. .. p verııı Y d' 
eJısor ceva . ve 

d. verııı•t 
vahı bizzat ken 1 , 

mİ§tir ki: akl<•bJ 
Ç.. k" kocaınan ay -- un u 

ların var. •Jd' 
özlii fı Fenland;yada • .. 

F enlandiyada altı tane 

film Y.apılmıştır. 
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""":- M._ Teşrinisani 1932 

Şişmanlık 
, ~.- Canı~n bana iskarpin, şapka,manto aldıktan sonra bir de 

csuidlne alacak de§ilsinya, şapkayı elinde taşnsın, caketln 

~~~:~.~.~.~ .. ~~:~.·.~~-~~~::~ .. ~.~~~:.-~~~::.~: ........................................... . " .................................................. -.......................... ., ......................... . 
eclisten memnun Üstat bu •• 

~ Sadın pehlivan dünyayı kasıp 
turan, hiç bir zaman sırtı yere 

~~~~en bir ~evdi. Anadolunun 
""Oegınde dogmuf, daha on yedi 

'•nda namını bütün köyler d~y
\tu. Kuvveti aleme destan ol
~tu. İstanbula geldi. Burada da 

'- Ç<>k pehlivanların sırtını yere 
du. 

Qir def acık kimseye mağlup ol

'•ttı. Nihayet evlendi. Fakat 

~~ndiğinin ikinci ayında birisile 
~&a ~ttı ve onu dört jandarma 

~t')ll hapse attılar. O hapishane 
. '•ına girer girmez sevincinden 

~darmaların boynuna atıldı .•• 

) ~l>•i hayret ettiler. Sadık pehli-
'tt İzah etti: 

'-........ Yahu burada kalacağımı ba
t löyleseydiniz ben kendimden 
~lit-d• . . . ) ıın, ıtıp kakmıya liızum 

)~u. Karının elinden kurtuldum ... 

Ayıp 

Hasibe Hanım, küçük oğlunu 
elinden tutarak komşusuna gö
türdü. Komşusunun Beyoğlunda 
bir pastacı dükkanı olduğunu işit
tiği kocası henüz evine gelmiş, 
soyunmuş, dökünmüştü. 

Hasibe Hanım, oğlunu onun 
dükkanına çırak vermek istiyor
du. 

- Evladım, dedi, onu yanına 
alırsan pek işine yarayacaktır •. 
Çünkü pastacılığa pek istidadı 
var. 
-· ltere<f en anladınız?. 
- Pastayı sevmesinden .• 

Ayının biri 
Halil Bey giyinmiş kuşanmış, 

sevgilisinin kapısını çalmışb. Fa
kat genç kız kapıyı açar açmaz 
hayretinden dona kaldı. Halil Be
yin omuzunda bir tüfek vardı: 

- Ayol, Halil ! Dedi. Babam
dan beni istemek için tüfekle mi 
geliyorsun?. 

- Ne yapayım, mahallede ba
banı kime ıordumsa, ayının biri
dir, dediler .. 

VAKiT 

-Ne kadar lakaytsın Cavit, 
benim yanunda hiç bir 11ey 
duymuyor musun? 

- Hay1r, kulaklar1m biraz 
aaır işitir •• 

=:::-.:::=::::::::::::::::::::::::::::::x:::::::::::::::: 

19 sene sonra •• . 
Konağa yeni uıak alınmıştı. Bu 

yeni uşağa karıı aşçı Tahir vazi
yetini tasrih ettirmek için dedi 
ki: 

-Bana bak, ben buranın efen· 
disi gibi oldum artık .. Evin en es
kisi benim .. 

- Kaç senedir burada çalııı· 
yorsun?. 

- On dokuz sene sonra beyin 
yanına gireli 20 sene olacak .. 

::::::::::::::::s:::::::::::::::::::::=:ac:::=::NCX: 

- Azizim , kar1mın bir 
dostu var. 

- Emin misin ? 
- Tabii dört senedir bera• 

berlz yahu •• 

Terbiye meselesi 
- ooırusu, yeni gelen u,aAımız pek terbiyeli çıktl, iki 

defa vurmadan sardalya kutusunu bile açmıyor •• 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;r.:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 

Eski bir hatıra 
Hanım sandığı karııtırarak es

ki elbiselerini ayıklıyordu. Beyaz 
bir ipek rop buldu. Kanapede ga
zete okuyan kocasına sordu: 

- Bana iki sene de yaptığın 

bütün elbiseleri hatırlar mısın ko
cacığım?. 

-Evet .. 
- Peki, evlendiğimiz gün ne 

yaptığını hatırlıyor musun?. 
- Bir hayvanlık yaptığımı ha

tırlıyorum .. 

•• 
Uzüm mevsimi 

Hoca en arkada esniyen bir ta
lebeyi kaldırdı: 

- Söyle bakalım, üzüm ne va
kit toplanır?. 

- Bağcı ortada olmadığı za· 
man .. 

Çubuk büyük 
On yaşında bir çocuğun çubuk 

elinde sıgara içtiğini gören bir a
dam: 

- Şu boyuna bak, bir de şu e
lindeki çubuğa bak.. 

- Kabahat benim boyumda de
ğil, çubuğun boyunda .. 

Buda bir av 
Feridun Bey ve sekiz on arkadaş 
bir olarak o cumayı bıldırcın avı 
peşinde geçirdiler. Kimisi şehir i
çinde bu cins avla meşgul iken bu 
sekiz arkadaş hakikaten silah o
muzda dağ taş aşarak bir kaç bıl
dırcın peşinde dolaşmış durmuş

lardı. 

O geceyi bir köy evinde geçir
me mecburiyeti hasıl oldu. F erİ· 
dun Bey, sabaha kadar uyuyama
dı. Lambanın sönük ışığı altında 
bir pirenin daha kanına girerken: 

- Hey gidi hey, dedi.. Bütün 
gün bir bıldırcın avlıyamadım da 
bir gece içinde yirmi yedi pire ya• 
kaladım. 

§ Feridun Beyin her avdan eli 
boş avdet ettiğini gören komşula
rından birisi bir gün evinin kapısı 
önünde sordu: 

- Yahu bu sene her avdan eli 
boş dönüyorsun?. 

- Ne yaparsın birader, bıldır· 
cınlar geç.en seneki kadar ucuz 
değil de .. 

Piyano akordu 
~ ~hnıet Bey her gün rast geldiği 
~ t' dilenciye kızmıya başlamıştı • 

~.. .. 
ı.. tun kartısına çıkar, sadaka 
"t~td· 

::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::..-.---======== :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Küçük hanım bermutat piya• 
nonun başındaydı •. Hizmetçi ka· 
dm içeriye girerek: 

ı. Bir gün dayanamadı: 

'\~ Bana bak, dedi.. Sap sağ
~ .. "-daınaın. Gidip çalıısana •. 
~ ~anun ima olmadan, iki a-

\ 
1 ~~ut iki kolu eksik olmadan 

una el açması ayıptır. 

~ Fare 
-.tld Yoilunun büyük birahanele· 
d._. en h· . ~,1 't'ınde karı koca biı er 

le~~ it bira içiyorlardı. Kadın 
'll~'l b Ocaaı hem ihtiyar, hem de 
~ İdi, urunlu, yamrıyumru surat-

l \"' ~le.,i kafaları biraz tütsüliye-
e ~i •ırada kolunda bir kutu i
d, I' •e.t 

l\ ten ~cı nıusallat oldu. Kutu-
l\t~l\ ;~ e e fareler çıkardı. Masa... ,t .. 

L l.itıde b 1 .. .. · .• ,, .. _k un arı yurutm1ye 
' iL tenç kadına: 

tfe ~ ku 'leli t ruıa. bir fare hanım-

ı becı:" 
~" ı, koc 

~ .. ~: ••ı birdenbire hiddet-

-~ ~':td· d-tıı.ı 1 or-adan, ona fare la-' .. 
aj~·· ~ff~ .. 

· . raınız efendim sizi 
llaı , 

- Azizim sine tavsiye ederim : Bir genç kızla evlenmeden evvel annesine dlkka\ et. 
ÇUnkU erkeç annesine benzeyecektir •• 

- Hanımefendi, dedi, piyano• 
nuzu akort etmiye gelmişler .. 

- A ... Ben böyle bir adam İ&• 
teımedim ki .. 

- Komşular göndermişler •• 

Bir unutkan ık 
Müdür üçüncü sınıfta Hayriyi 

çağırdı: 

- Sen arkadaşın Şevket Efen
diye eşek, hayvan. aptal diye ba
ğırmışsın .. 

Hayri başını iğdi: 

- Hayır, ayı aklıma 
dedi .. 

gelmedi, 

Merhamet 
Polisler haber verilen eve koş

tular. Daha yerde kanlar vardı .. 
Maktulü kaldırmışlardı. Katil 

hanım, derdest edilerek karakola 
getirildi. Ser komiseı· eli kanlı o• 
lan bu kadına dik dik bakarak: 

- Sen kocanı balta ile öldür• 

müşsün; acımadın mı, herkes gi· 
bi bir tabanca bulamadın mı?. 



Sayıfa 8 

Ailenin yaşadığımız asırdaki vaziyeti 

VAKiT 

Dil Bahisleri 
···································· 

Osmanlıcanın 
kopuşu 

Ve bu aSflll hUSUSİyetlerile mÜcadelesi; Bugün son soluğuna gelmiş 
O F l S j olan Osmanlıcanın bizden, nasıl 

nuncu ~sı ı ~n üç asrı birer kelime ile 1 koptuğunu, nasıl doğduğunu, na-
As ı r ('e aile tnsv1r etmek lazım gelse: On i l l l 1 t•w• . · d. . . . . . t sı yayı ıp nası yer eş ıgmı, en 

Ba eserin birinci faslında aile ye ıncıye manan, on sekızıncıye . d 1 ki l .. · k t sonun a nası arı anıp nası o • 
hayatının bütün safhalarını tasvir rn ir eden, on dokuzuncuya şüp· ! 1.. d.. w• d - b"l" 

h 
. . . . . . , um oşegıne uzan ıgmı ı ıp 

ettik. Daha sonra aile azasından e eden bır as1r dıvebılırız. ınan· · .. 1. 1 d I t 1 d soy ıyen er arasın a an a ı ış, a 
her birinin hususiyetini ayrı ayrı mak, tasdik etmektir; inkar et- h d w 1 1 • 

k d
.k d'I d ,. a ogrusu an ayış ayrı ıgı var • 

1 tt k Kariyi kocay h • me tas ı e ı en şey en katı d l an a ı · • r, ı~ım arı ' , .. ır. Bunu yarının soy arma, yarı· 
ve çocukları sıra ile gözden ge· surette sıyrılıp çıkınaKhr; şuphe T·· ki . ld w .h. d v•1 

1 
• • • ft nın ur erme o ugu gı ı, egı -

Çirdik. Şimdi de arzedilecek tek etmen: ıse, tasdık ve ınkar ara- b"l . 1 • d.d"k 
bir mevzuumuz kalmıştır: Ailenin sında boc~lamak demektir. Şjp-
yaşadığımız asırdaki vazivetini he, her zamanda görülen bir 
ve bu asrın [l J çürük ve sapık şeydir. 
h · tl 'J Şundan veya bnndan şüphe ususıye erı e mücadelesini tas· 
vir etmek istiyoruz. etmiyen hiçbir insan tasavvur 

B o!unamadığı gibi, her asırda 
u manzara, ihtimal ki bazı 

karilere tuhaf görünecektir. Bu herşeyden şüphe eden insanlar 
bulunmamasına imkan yoktur. 

sınıf kariler, bu Javhaya bal<arak Şüphe eden bir asır denildiği 
sadeliğin ve temiz l alpliliğin zaman, şüphe eden i&ısanların 
kıymetini takdir etsinler; sapık- pek çoğaldığı ve bu şüphenin 
lık ve azğınlık yüzünden insan- ufak h~felc şeylere değil, bilhns-
larar musallat ol;m sayısız fena· sa insanların hareketlerini tan-
lıkları görerek hayatta tesadüf zim eden esaslı mebdelere ta-
edilebilecek ufak tefek arızala- alluk ettiği bir asır hatırlanma-
rın ehemmiyet sizliği anlasınlar, hdır. 
hülasa şu basta \Te muztarip ce· Bir şüphe vardır ki eyidir. 
miyette ifa edi!cek müsekkin, ve şifaya sebeptir; hakikati 
mülaltıf ve şafi bir vazife kar- araştırmamıza takaddüm eder. 
şısuıda olduklarını öğ1ensinler. ve bizi bu arraştırmada bir ka-

Mamafib, karilerimizin bize rara bağlanmıya sevkeder. Diğer 
- zamanımızda hemen munta- bir şüphe vardır ki meş'um ve 
zam bir kaide tahtında olarak, baştan çıkarıcı bir amildir. 
her şeyin kaybolduğunu iddia Şüphenin bu türlüsü, usancın 
eden, fenalıkla rımızı büyüJtücü ve iktidardan kesilm~ni mevlu· 
adeselerle gören, bizi bizden dudur. Şüphe, muht~ lif şekiller· 
soğutmak için maziyi güzel renk- de tezahur eder: Bazan iki ina· 
Jerle tasvir eden, fenalığı anla- nış arasında mütereddit bulunur 
tırken iyilikleri görmek istemi- ve tereddüt ettiğini itiraf eder; 

şüphenin en temiz şekli budur, 
ren - şikayetçi insanlar nazarile 

çünkü samimidir. Bazan sert 'Ye 
bakmamalarını rica ederiz. Fik· mübalegalı bir inanış perdes:ne 
rimizce, içinde yaşadığımız asrı bürünerek gizlenir. Bazı insanlar 
bütün zaıflarına ve hatalarına \'ardır ki " All~b ,,a inanmadık
rağmen, vatanımızı sever gibi, ları halde sihirbazlığa incmırlar. 
sevmcğe hepimiz borç:uyuz. Biz, Bazan şliphenirı varlığını birbiri-
kendi hesabımıza asrımızı seve· ne zıt ve muhalif inanışlardan 
riz, hem de ulu bir asır oldu- anlarız: Bugün inandığını yarın 
ğuna kaniiz. inlriir eden bir insan, bugün in-

Asrımız, sır ve hikmetini bil- kar ettiğine yarm inıınan bir 
medijimiz. bir takı~ geniş te· asır.. işte size şüphe eden bir 
şebbusler ıçindc çırpınıyor, tabi- insan, işte size şüphe eden bir 
ate karşı hayalin lcavrıyamıyaca· ası"! Gariptir ki insanda şüphe 
ğı muci~evi lrnvvetler çıkarıyor, başlarken • ölümde evvel bir 
bu ~akık~da bite medeniyetin nevi şehvani duygular veren ga-
2aferı lebıne müthiş bir müca- rip l.ıastalıldar gibi • mutlaka bir 
deleye girişmiş bulunmaktadır: zevk ile müterafık olur. 
Milletler, hudutsuz bir lnmı!tı ile ilk gençlikte, çocukluğun per· 
sarsılıyorlar; on beşinci veya on deleri:ıden sıyrılan bir insan na· 
altıncı asırdanberi görlilmiyen sıl bir haz duyarsa bu da inan-
azim bir muhaceret cereyanının dığı şeyleri birer b:rer fırlatıp 

atar en, marazi bir sevinç his· 
eski dür.yadan, yeni dünya üzc

seder ve ruhundaki hayat kay· 
rine saldırdığı görülüyor; yeni 

f naklarının mahsus olmıyan bir 
yeni cemiyetler inkişa a çalışır- şekilde kurumıya yüz tuttuğunu 
ken, eskileri yeniden dirilmek görmekle kendisinin kemale er· 
ihtiyacile bikanır bulunuyor. Hü- diği zannına kapılır. ilk zaman· 
lisa nasıl naınk örlük edebiliriz ki lar~a ~uh, .ıüpheyi, bir kurtuluş 
asrımızın, gerek milletler ve ge· v~sılesı telakki eder: Zanneder 
rekse felsefenin hiirriyetine ifa kı, yalnız ho~lanmadığı inanış· 
ettiği hizmet, ona tekaddüm lardan kurtulmakla kalacak ve 
eden asırların hiçbirine nas·p ol· hoşlandığı şeyleri muhafa·ıa ede-
mamıştır. cektir; zanneder ki, sıkan: sıkış-

Bu asrın hastalığı hakkındaki tıran, buyuran ve yasak eden 
sözler çokça tekrar edilmiştir. şeyler uzaklaşacaİ\; hoşa g:den, 

se ı e en ınce enmış, en ı ı · 

lenmiş bir biçimde bırakmak, an
latmak, tanıtmak en gerekli bir iş, 
en değerli bir düşerge (1} dir. 
Bunu yapmalıyız, bir daha böyle 
bir engelle karşılaşmamak için 
düşüncemizin çevirip kapladığı 

tarih bilgisini ortaya koymalıyız. 

Selçuk subaşının sındırıcı o -
ğulları İran ölkesinin başına ge • 
çince oradaki varlığı olduğu gibi 
yaşattılar. Doğı·ul bey Hemedana 
ilk barışıklıkla girdiği gün bütün 

Hemedanlılar yollara düşmüş, o· 
nu biraz sevinç, biraz da 'ürkü 
(2) ile karşılıyorlardı. Kendisiı-! 
hekliyen bu kalabalık içinde bir 
takını tanrigen (3) babalar da 

olduğunu kendisine söylediler. 
Doğrul, onların yanından geçer -
ken, kendilerini esenledi, onlar 

da Doğrul beyi ağırladılar. İçle • 
rinden Abdürrezzak baba, yük • 
sek sesle, Doğrul beyden sordu: 

- Ey Türk, allahın kullarını 
nasıl kotarmak, nasıl gütmek is • 
tiyorsun? 

Büyük alpagot: (Nasıl isterse· 
nİ• öyle yaparım!) buyurdu. Ba· 

ha, bizim istediğimiz gibi değil, 
tanrının istediği gibi yap dedi, 

ayrıldılar, doğrusu handa Sel • 
çüklar hundan öteye geçmediler. 
Bir lr.anlı gibi okuttular, okudu -
lar, yazdılar. Selçuğun Kutlumuş 

atlı oğlundan gelen torunları A • 
nadoluya; lrana girildiği gibi 
gelmediler. Ancak tepeden tır -
nağa kadar Türk olan bu ölkenin 

Iranın bir uzantı ( 4- sı gibi kal • 
ması pek acıklı oldu. Burada da 
Acemce yazılıyor, Acemce anla • 

tılıyordu. Uyanıklar aralarında 
Acemce konuşuyorlardı. Keyku • 

hadm günlerine değin Türk genç· 
leri bütün lrana gidip okurlar, 
öğrenip dönerlerdi. 

Mogol akınlarının ağırlığı al • 
tında soluk alamaz bir kerteye 
geldikleri gün Konyadan Mısır • 
daki Türk kralına yalvarmışlar, 

yakarışlar gitmiye başladı. Kral 
Baypars kalktı. Bir Türk ordusu 
ile Suriyeyi atlıyarak, Halebi ge· 
çerek Elhüstanda Mogollarla kar· 

§ılaştı. Onlara iyi bir kılıç çaldı
lar, ancak yürük atı olanlardan 
bir takımı kaçabildi. Baypars bir 

konuk (5) gibi kasabaya eritti. 
Kendisini okuyan (6), kendisine 
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Susurluk çiftçileri 
Dernek yaptılar, ziraatı fennlleştirlyor:• 
ekimde tenevvü temin etmiye çalışıyor 8 

Susurluk hususi mu ha bi
rimizden: 
Kazamızda bir çiftçiler der

neği kurulmuş ve bu ayın ilk 
haftasında umumi kongresi bü
tün köy mürahhas'arının iştira

kile aktedılmiştir. 

Dernek ; Susurluk ve 
katında çifçiliğin fenni 
dahilinde yükselmesini 

mülha· 
esaslar 

temin 

etmek: umumi ahvali zirai yeye 
nazaran muhitte yetişmesi kabil 
olan ve fakat tearnmüm etmemiş 
bulunan nebatatın ziraatini tec· 

rübe ve tamim ettirmek, çifçinin 
ihtiyaçlarını temin için icabeden 
teşebbüsatta bulunmak ve bu 

·arada çifçileri yekdiğerile tanış· 
tırmak, irşat etmek maksadı ile 
teşekkül etmiştir. 

Kazamız bilhassa bir z:raat 
memleketi olmak co ayisile bu 
teşekkül çok' yerindedir. 

Bu ayın ilk haftasında umumi 
kongrede geçen ayın zirai vazi· 
yeti görüşülerek bu ay içinde 

yapılacak ziraat işleri hakkında 
murahhaslar tenvir olunmuş ve 
meyveli ağaçların dikim usulleri 
hakkında izahat verilmiştir. 

Dernek ayni zamanda neşir 
suretile de vazife göreceğinden 
kongre azalarının isteği üzerine 
Susurluiun zıraı, iktısadi ve 
umumi ahvali hakkında bir kitap 
neşrolunması kararlaştırılmıştır. 
Derneğin nerıriyat yolunda ilk 
eserini bu l<itap teşlfü edecektir 

Bu görüşme ve kararları mü· 
teakip kanunuevvelin ilk hafta-

sında toplanmak üzere 
nihayet veriimiştir. .

1 
" Çiftçiler derneği ,, ınubı 

yetişmesi kabil ve fakat te:t 
müm etmemiş olan nebatatı d 
rübe ve tamim etmek yo!uPdı 
ki gayesine varmak için ilk a e 
olarak iki tarla kiralamıştır. ,r 

·ka nun bir parçasında Amerı f 
ma fid.,nhğı tesis edilecek, a 

~ tt 
makta dahilinde yer fıstıgı r 
rübesi yapılacaktır. Susurluk l~ılt 

• yıS 
rağı l.umsal olması c'o 8 ... 51 
yer fıs tığı ekilmesine çok (1)~,r 
ittir. Eu hususta hazırlıklara ,,, 

A erı~ 
lanmıştır. Bu gUnlerde rıı . dt 
a! ma çubuklarının geJdlesı 
bekleniyor. r 

Diğer tecrübe tarlasına Spt 
lince bunda ilk defa olara\tır· 
rinç z"raati tecrüb~ o'unaca jfl' 

Görülüyor ki teşekkül edeıı ~.~ 
çiler derneği büyük ve f aY , 
bir teşcbbiise girişmiş bulıJ~( 
yor. Bu çalışma ve faaliyet f, 
vam ettiği takdirde elbette~ 
leket hesabına çok iyi netı 
elde olunacaktır. 

Bir haftadan beri devam 
yağmurlar çiftçimizin yüıüııO 
dürmüştür. Uzun zamanda 
süren kuraklık ve çiftçileriıı 
dişesi bu suretle zail olmut 

Şimdi hemen bütün çıft 
yeni sene mahsu:ünü ekmek 'I 
tarlalarını sürmekle meşguld;-: 

Taş kırma amelesi biten~ 
dırma - Balıkesir şosesinin ;J. 
lu tan eçen kıııımın n ta~. '°" 
şenme işi için de dünden ıtı ~ 
ren canlı bir faaliyet başlall'ıf' 
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lünçtür? Türkleri karşı yakaya { damlar kimlerdi? Büyük bir 
tafıyan bir vapurun kıçında "Dil- suzluk (9) olacak, o acenı (/ 
nişin,, diye bir yazı var. Bütün bir) ler bu işi üstlerine ald 
vapur atları böyle. Mektep atları Ne yaptılar, bilir misiniz? 

böyle, insan atları baştan başa Acem yazısının (der) 
böyledir. (Feyziati) hangi kişile· kaldırıp türkçe (de) koyd 
re bir şey anlatmak istiyor? Ke • ( Est) }erini kaldırıp ( dir) d 
malettin, Asaf, Nihat, Süreyya ler. Böylece Acem yazısını tP'J 

diye atlanan bu çocuklar nereli • çedir diye yutturdular. ,., 

dir? Bin !.ıl~~nhe~~ w ~ü.nyayı ye ~ yetişgin çocukları yoktu. 1'•"") 
nen hu T urku hugulıyen hangı rinde f ıtkıran türkçecilik te~ 
el, hangi güçtür? Bu yolda yaza· şi beylik (10) bir güç tanı'Jr 
cağımız pek çoktur. Hele bura • du. Güçsüz, sessiz yüksel-rb' 
cıl<ta bırakalım da şimdi söyle • kaynadığı yerde soğuldu cıt ~ 
mek istediğimiz yere dönelim. na bakarak hu günkü döJJ~"' 

Görüyoruz: Selçukiler günün· a.tlayışta gözümüzü açalıııı· fi 
de Anadolu bir Acem gö~.ünüşü dehirlerinin yaptığı gibi 0 .... 1 
taşıyor. Mogol sarsıntıları olkede yazıcılarının da bir tııl' 
bir uyanıklık yapıyor, deprenme· dü~miyelim. d_ f• 
ler, ayaklanmalar görülüyor. Bir Uzunköprülii P" 

gün Konyadaki krallık susuyor, 
tarihe gömülüyor. 

dit. 
(l) DUşerge - Vazife ycriııde ' 

tnplılar kullanmaktadır. 

(2) ürkU - Dehşet yerindedir· -Af 1' 
der· ,,, 

(3) Tanrigen - Z&hlt, sofu, ..ıtıır 

rindedlr. Eski Türkler kendi 
dlııl'r..-

zah!Uerc böyle derlerdi. 

(4) Uzantı - tstitalc. 
e!<Ur. 

(5) Konuk - Mlsa!lr deın e 
Bu hastalığı, kimi mnddi zevk- yül·selten, okşıyan ve şimartan 
lere düşkünlük, kimi isyan ve şeyler kalacaktır; zanneder ki, 

Bir takım bucak beyleri kendi 
işlerini kendileri görmek istiyor. 
Karaman oğlu gibi Acem dilin • 
den anlamaz beyler bundan böy
le divan (7) larda itler türkçe o
lacak, türkçe görülecek dediler. 

yalvarıp sığınan Selçuk ileri ge• Ötedenberi Türkler divan işlerin
lenlerinden ortada kimse yoktu. 

k pUğUll 
(6) Okumak - çag-ırına · derıef 

__ )<uyucu ııJ 

ran ko.dmlara bugün de 0 dtı tıll 
ihtilal düşüncesi, kimi de ahlaki tabiati, güzelliği, ve hayatı sev-
ve dini hakikatlara karşı müba- mekte, güzel duygularla mlite-
litsızlık şeklinde teşhis etmiştir. hassis olmakta, rüya görmekte, 
Biz, hastalığın zan ve tnhmin ümit etmekte devam edebilecek-
edildigi kadar kökleşmiş o!madı- tir. Halbuki "şüphe., günden 
v • güne yayılır ve ruhu tamamen 
gına ınanmayı tercih ederiz. d 
Çünkü bunların, her devirde az kaplar. Bu suretle içimiz e ve 
çok mevcut oldukları muhakkak- muhitimizde bir boşluk ha· 

sıl olur; arlık sarhoşluk, gurur 
br. Mamafih, bu hastalıkların hk A 

daha derin ve bu asra mahsus ve heyecan savuşmıya ma um· 
dur. Sıra "usanc,, ındır. 

olmakla beraber, henüz şifa bul- (Devamı var) 
maktan uzak diğer bir hastalıkla 
desteklenip teşvik ettikleri de 
inkir edilemez. 

(1) On dokuzuncu asırdan bahseden mu· 
harrir, 1823 do dOğmU§ 1899 da vefat et-
mlşUr, lılUterclm 

den uzak kalmışlar, bunları A -
Bu yürüyüşte bir de tarihçi cemden gelen yazıcıların ellerine 

vardı. Adım adım görüleni, ya • bırakmışlardı. Bu yabancılar A -
pılanı yazıyordu. Yazdıklarının i· cemcenin yaşamasına çalışıyor • 
çinde onu da bizi de güldüren, lardı, böylelikle Selçuk divanla • 
en doğrusu ağlatan nesne, Kayse· rındaki itler kendi ellerinde ka -
ri okumutlarmın Türk kralı Bay· lıyordu. Selçukluğun dili Türkçe 
parsı Acemce konuşmalarla ön • olsaydı Türkler kendi itlerini ha· 
ıniye kalkmalarıdır. O zaman bir şaracaklar, yazıcılıktan vezirli -
Arap yazıcısını güle güle bayıl • ğe ağan (8) bu gelintiler boyun -
tan bu görünü§, hu gün aramızda larını kırıp gideceklerdi. İf te Ka -
görülemez mi? Bir adam vapurla raman beyi türkçe olsun dediği 
lıtanbulun Koyuna gire:-ken p~ • gün it hu kertede idi. Karaman 
züne çarpan adalar ne kadar rü· j beyinin iıtediii iti becerecek a • 

günün 
(7) Divan - SetçuJ<lar 

met dairesi. ıuıı e 
(8) Ağmak - Suut etınel<, 

değildir. ...ft .. tstı• ed 
aluısız ()OM 

(O) Kuvvetsiz - T ' 

sahibi. dedir· 
(10) Beylilc - Restnt yerin ınltl,rll' 

v bul<lu ye "" (11 Soğulmak) - .~a bfllr 
arın ııuyu o _.ıtj 

yokalml§ olması; kuyul U birkaç , .. .ı 
nıp ko.ybolması. Bu ltiga ' ıı-ıu ı)e". 

e[eııcll Oı; 
önce lstanbullu Merkez ~ınJŞ JJlf 
len bir kimse tan.tmdan y ·~ .. tıO 

dmda o.-
kitabından aldım. BııbUS a 

tUrkçeııldfr. 
tap arapça ~usun ut AnadoJ1J 
birkaç yüz yıl önce tstanlı ıuııııııl 
geniş bir tUrlcçc blliyorınu§. So 
zUnU Çerkeıte de duymuttWS. 
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modern mezarlıklar istiyoruz ! ,, FRANKEŞTEIN 

~ezbahadaki pislik - Ahmet Rasim Beyin mezarı- Sinema
larda lıava değiştirme tertibatı lazım 

(C.ANAVAR YARATAN DOKTOR) 

Colln Cilve - Mac Glarke - J ohn Boles - Boris Karloll 

1ıt 
l· aıabul - ,. . du··n "it~ • umumı mecıısı 

tit ~ .'cıs. vekili Sadettin F e
bt, G)ın rıyasetinde top:anmış
IJ~p k 'Çcn celseye ait zabıt oku
ltdiy abu! edildikten sonra be
ç,11 t t~e·s muavini Nuri Eey ge· 
~,11 ç •mil devresinde serdo'u-

1 ~~Ilı temenniler hakkında ma
~t Ca ne yapıldığına dair iza-

r "ermiştir. 
' .... f ı G 1 nıezar:ıklar mesele§i 

~· ~Çeıı seneki temennilerden 
qt~:- tebirde asri umumi me-

• • 
1
" 1ar t · · d · d · B r ~ esısıne aır ı. unun 

t• , de bütçeye yirmi beş bin 

1 
tahsisat konulmuştu. Nuri 

~ ' b~ paranın bu iş için kafi 
~ .dıgını, Evkaftan belediyeye 

tı ı-
azım gelen eski mezarlık-

~ •a.tılıp varidat temini için 
~ o unduğunu, Sürp Agop, 
~~~bi, Kadıköyündeki Dörtyol, 
~lı~ aşıklar mezarlıkları hak

~· davalar neticesinde bu
'1111 belediyeye aidiyetine dair 
~rnelerden kar.ır alındığını, 
~aşa mezarlığı davasının da 
~- bir neticeye \'aracağıoı 
~tunu söyledi. Bu davalar 
~ ten sonra buraların satıla
' belediyeye varidat temin o
\ ~ğını ve bu para ile asri 
,~~ıklar tesis edileceğini ilave 

~lltj beyin izahatına nazaran 
but cihetinde umumi mezar

~al>ılrnası istenilen Edirnekapı 
~ğinin belediyeye devrinin 
~aız olduğu anlaşılmıştır. 
~kik lstanbul cihetinde me
~· sıkıntısı yoktur, Anadolu 
~ilde de öyledir, Beyoğ'.unda 
~çkadaki Şeyhler mezarlığı 
S'd· en dolmuştur, onun için 
~ 1Ye buraya ölü gömülme
~asak etmiştir. Ancak 
~ evvelce sağlığında lahit 
~ltıış olanlar varsa böyle 
~lerin vefatlarında buraya 
~ 'btlerine izin verilmektedir. 
~- efendi mezarlığında da 
~ ~ile kabristanı olanların 
\ ~1'1ne müsaade edilmekte
t~ 'il vaziyet karşısında Bey· 
i~ ~ yalnız Feriköy mezarlı
· ~·olü gömmek serbesttir. 

, ~'t 1 B. Beyoğlu tarafında Me
;ı~~k<iyü yolundaki müselles 

~ ~~ rtıezarlık tesisinin muva
~tı~1 Cağı düşünüldüğünü, top
~ lıı;;: ,,tahlil ettirilerek uygun 
t~llt ~Runu, bu arazinin maliye 
~'t tıııe ait olduğunu, müra

l ~~t~~iğini, takip olunduğu · 
~ '· 

)._tacağım yeri bilme-
~ ı· . ' ·'illb ıyım. 

~. h ab· 
11, 

1 
.. ıs üzerinde azadan Av-

"' ~o-ı aldı, şunları söyledi: 
"'~ 'lUl • ~ ~.. '•a dava devam ediyor, 
~ l'C>kt • k ~O~t Ur. Asrı mezarlı ge-
~ tel\'llt, Aile Jihti olanlar iJe
t1ı1.~ t6 t kabili def'ü ref olmak 

11 ~~ a:illecek, Maçka mezarlı
k,( ~1lt 6nde komple levhası 
~ .. ""ili tt"~ artık ahiret yolcusu 
' lijt llııyor. Topkapı mezar· 
~i.!t ,:hdesindedir. Şu halde 

"~ l'e ~üleceğiz? Bcm yata· 't rı bilmeliyim. Bu acı 
' llilünçtür. Münhezim 

bir ordu manzarası arzeden yı· 
kık taş'ı eski mezarlıklarımız fe
ci bir şekildedir. Ben verilen 
izahattan sade hadiseye veril mi
yen ehemmiyeti anladım. 

Nuri B. - Ehemmiyet veril
m'ştir, lazım o!an herşey yapıl

maktadır. 

Avni Bey - Mezarlık davala
rının takibi ayrı iştir, onu gene 
yapa dura!ım, fakat bir taraf
tan da müstacel olan bir iş var
dır. Makam asri meıarlık inşası 
için icabeden projeyi hazırlayıp 
yerini bulup bize gelmeli, " şu 
kadar para lazım!,, demeli ... 
Biz belki sair hizmetlerden kesip 
buraya veririz, belki yol yaptır
mayıp da ahret yo!unu yaptırırız! 

lsmail Şevket bey - Geçen 
sene mezarlıklar müdüriyeti dava 
takibinden başka bir şey yapmı
yor dediğim zaman Avni Bey 
davaların takibinden do!ayı me
zarlıklar müdürlüğünü takdir 
etm:şti. 

Avni bey - Gene takdir e
derim. 

lsmail Şevket bey - Riz ge
çen sene asri mezarlık istedik, 
bunun için de az çok tahsisat 

verdik. Bu para ile küçük bir 
mebde vücude getirilse idi, bari... 
biz tuğla yapacak dejiliz ki 
toprak tahlili yapılıyor, biz bir 
an evvel yeri değişmiyecek, 
muntazam mezarlık istiyoruz. 
Hatıralarımızın darmadağın edil

memesini istiyoruz. 
Sadettin Ferit B. - Efendim, 

kabul buyurursanız makam asri 
mezarlıkların inşası için fili ve 
müsbet teklifler hazırlayıp önü 
müzdeki bütçede bu suretle 
gelsin. Heyetiniz de zarureti 
gidermek için lazımgelen tahsi
sat ve kararı verir. 

öteki temenniler 

Belediye reis muavmı Nuri 
Bey bundan sonra meclisin ge
çen devrede serdettiği temen
nilerden diğerleri hakkında iza
hat verdi. Bunlar arasında etfa
iye için mütehassıs getirilmesi 
meselesi de vardı. Nuri Bey, 
Viyana, Bertin, Roma sefaret· 
!erile Alman etfaiye mütehas
sıs grupuna müracaat edildiğini, 
takip edilmekte olduğunu söy
ledi. Galip Bahtiyar B. meclisin 
tatili esnasındaki yangınlardan 
ve bu yangınlarda adam öldü
ğünden bahsederek bu işin tesri 
olunmasını istedi. 

Nuri Beyin diğer temenniler 
hakkındaki izahatı şudur: 

Inkilap şehitleri abidesinin ya· 
pılması için yer tayin edilmiş, 
istimlake başlanmış, şekil etüt
leri bitirilm~ştir. Yakında müsa
baka açılacaktır. 

Köylerde kinin dağıtılmasında 
muallimlerin de faa!iyetlerinden 
istifade edilmesi temin edilmiıtir. 

Bakırköy kazasındaki köyler 
için bir baytar tahsis edilmiştir. 

ihtiyat akçeleri tefrikine mahal 
olmadığı yolundaki temenni ka
rarı üzerine dahiliye vekaletine 
müracaat edilmiş, fakat ihtiyat 
akçası ayrılması kanunun emri 

o'.C:uğundan bu emirden inhiraf 
edilm iy eceği anlaşı!mıştır. 

Bütçedeki ta dilit 

Belediye reis muavını Nuri 
Bey, bundan sonra bütçede Da
h•liye veka'.etince yapılan tadilat 
hakkında ıttıla peyda edilmek 
üzere meclise izahat verdi. Sa-
dettin Ferit Bey ameli bir neti
cesi olmamak ile beraber gele· 
cek sene bütçesinde faydalı rnü
la ~ıazalara sebep olacağı için bu 
izahatın bastmlıp azaya dağıtıl
masını teklif etti, bu teklif ka
bul edildi. 

Temdit tezkeresi 

Meclisin içtima müddeti onu
müzdeki Sah günü bitiyordu. 
Halbuki daha konuşulacak işler 
vardı. Bu itibarla vilayet makamı 
meclisin içtima müddetinin ayın 
on altısından itibaren on beş güo 
daha uzat:nışh. Bu husustaki 
tezkere okundu. ıthla peyda 
edildi. 

Opera ıılnemasında. çar§nmba akşamından ıtıbarcn gösterllmeğe başlanacak 

oaln (Canavar Yaratan Doktor) unvanlı fevknll'ıde mrrnklı Frankcn Stein 

!ilminden bir snhne ... 

Gece, bozuk pencerelerinde 
garip ziyalar görülen ve aza
metli, vahşi bir manzara içinde 
yükselen yarı harap bir kule .. 

ikinci celse Bu harabede iki adam ..• es· 
rarengiz bir işle uğraşan iki 

Geçen sene baytar müdürlüğü insan yaşamaktadır. 
mezbahanın noksanları hakkında Sabah olunca, onların, sayfi-
yaptığı teftiş üzerine bir rapor 

yenin mahviyetperver mezarlığı 
vermiş, bu rapor makamdan şe· 
bir meclisine gönderilmiş, mec· etrafında dolaştıkları görülür ... 
lis te iktisat encümenine havale Bunlar ne işle meşguidürler? 
etmişti. Devrenin son günlerine Genç doktor Frankestein'm an-
2e1di~i için g.eçen sene iktisat laşılmaı tecrUbeleri nedir? 
encümeni bu husustakr raporunu Bir srUn ihtiyar profe.arn dok-
yazıp meclise vermemişti. tor Valdman onu iş başında 

iktisat eücümeni iki devre ara- bastırır ve tüyler ürpertici sırrı· 
sanda tetkikatta bulunmuş, rapo· nı söylemiye mecbur eder. 

1 

Canavar kimdir??? 
Nereden gelivor? Alimin kud

retli elektrik kutupları onu ga· 
rip ve şeytani bir hayatla hare
kete getirmiştir. O, haricen bir 
adama benzemektedir. Fakat, 
pek çirkin, dehşet verici ve 
korkunçtur ... 

Onda niçin bir katil 
dimağı vardır? 

Filmin başından nihayetine 

kadar seyircileri endişe, helecan 
içinde sıkan bir sır dola~mak· 
tadır. Bir hırafc ahcngilc cere• 
yan ve beldeniJmiyen, insanı 

mfıteheyyiç eden hadisat, azami 
bir kudrette bir haile vücude ruou tanzim ederek bu devrede Frankestein'ın bu müthiş sırrı 

meclise vermiştir. Düokü içtima- nedir? getirmektedir. 
ın ikinci ce'sesinde bu rapor Bu sır 0 kadar mütbiş... 0 Bu filmi hiçbir kelime tarif 

okunmuştur. Raporda baytar mü· derece tüyler ürperticidir ki, edemez. Çünkü bugüne kadar 
dürlüğünün tetkikatile iktifa edil- Frankestein bunu kemali ehem· Büyük Sinema'mn en müşkül 
meyip bizzat mahalline gidilerek miyetle herkesten saklamıştır. san' ati olan bu "korku ve deh-
tetkil< at icra olundcğu söyleni· Babası, hatta sevdiği nışanlısı şet,, sahasında bu dereceye 
yor, mezbahanın muhtelif nok- bile onun meşgalesinin ne oldu- kat'iyen erişilememiştir. 
sanları gösteriliyor, bilhassa mez- ğunu bilmemektedirler. Geçilmesi imkanı olmıyan 
babadaki pisliğin tahammül edil- Frankeatein, korkunç, boralı Frankestein filmini görünce, 
mez derecede olduğu biJdirili- bir gecede eserini vücude geti· müteessir olacak, bı:ıyrette ka· 
yordu. Ayni zamanda bağırsak 

recektir. Ve canavarın ilk hare- lacak ..• ve titriyeceksiniz. 
işinin bir nevi inhisar altına ahn-

ketini gördüğümüz vakit titriye- Universal Picturen Corpora-
masının muvafık ol:nadığı, kan· 

ların da boşuna sarfedildiği, ::~:~:~:::~:~::~~;:~:~:~:~:~;:~;:::::::::::::::::::::::::::::!:~:~;:~:~:::~~~::~:~:~~~;:~~!~:~:~;::::::::::: 
halbuki bir çok yerlerde bunun , 
hususi bir ticaret mataı sayıla
rak istifade temin edildiği ilave 
edili yordu. 

Rapor okunduktan sonra maz
bata muharriri Galip Bahtiyar 
bey şifahi olarak ta izahat verdi. 

Tevfik Salim paşa, Cevdet 
Kerim bey söı söylediler. Ha· 
tipler bilhassa mezbahanın pis· 
liği, bakımsızlığı, idares: zliği 
noktasında şiddetli beyanatta 
bulundular. Avni bey bu halin 
binde biri efrat tarafından ya· 
pılmış olsa dükkanının derhal 
kapatılmasını müstelzim olacaıı
m söyledi. 

Belediye reis muavini Nuri B. 
iktısat encümeni mazbata muar· 
ririnin teikikatının ve diğer ha· 
hatiplerin sözlerinin esaslı ve 
şümullu olduğunu, bilhassa Galip 
Bahtiyar beyin ifadelerinin 
mezbaha memurları tarafından 
kendisine yanlış verilmış malu
mat üzerine müpteni o'abilece
ğini, esasen mesele daha çok 
sıhhate taalluk ettiği için bir 
kere de işin sıhhiye encümenin-
ce tetldkinı istedi. 

Tevfik Salim paşa, "bu itin 

bu suretle talikini istemek ben· 
denıze ta'vikini istemek gibi 
geliyor!,, diyerek sıhhiye encü· 
menince ayrı bir tetkike hacet 
olmadığım söyledi. Meselenin sıh
hiye er.cümenine havalesi teklifi 
kabul edilmedi Bunun üzerine 
belediye reisi muavini, makam 
tarafından cevap ve izahat veril· 
mek üzere mühlet istedi. Maka
mın gelecek celsede bu hususta 
izahat vermesi kararlaştırıldı. 

Pazar yerleri 

Lüzum görülecek yerlerde pa· 
zar yerleri açılmasının hayatı 
ucuzlatabileceği, bu hususta da· 
imi encümene salahiyet verilmesi 
hakkında iktısat müdürllğünün 
gönderdiği tezkere mülkiye en
cümenine havale edildi. Konser
vatuvar ve şehir bandosunun 
1930 senesi hesabı kat:s:ne dair 
daimi encümen mazbatası tetki
ki hesap encümenine havale 
edildi. 

Ahmet Rasim Beyin mezat ı 

Ahmet Rasim Beyin Mezarının 
belediyece yaptnılması hakkındc. 
izadail Refik Ahmet Bey tara-

fından verilen ve heyeti umumi
yece tasvip edilerek. bütce enc~
menine havBle edılen takrır 
hakkında bütçe encümenının 
tanzim ettiği mazbata okundn. 
Endimen, bu hususta makamca 
bir proje hazırlatılmasını ne ka
dar para ayırmak lazım geldi
gının ancak o zaman düşünü 
Jebileceğini ve paranın bütçenin 
hangi faslından verile bileceği
ninde makamca gösterilmesini 
istiyordu. Encümenin mazba
tası makama havale edildi. 

s:namaJar ve sıhhat 
Sinamalarda hava değiştirme 

tertibatının yapılması ve seanslar 
arasında ki fasılaların ihmı:ıl edil
r:ıemesi hususunda doktor Tev
fık Salim Pş. tarafından verilen 
takrir makama havale edildi. 
Belediye reis muavini Nuri B. 
esasen bugünden itibaren sine
ma'arda bu hususta teftişlere 
başlanıldığını, takririn ehemmi
yetle nazarı dikkate alınacağını 
söyledi. 

Şehir meclisi perşembe günü 
saat on dörtte tekrar toplana
caktır. 
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Asyanın cenubundaki garip manastır 
1 ... _ 1 -WW••H•--·••• 

'Yüzlerce erkek ve 
güzel bir kadın ! 

SUzan Karpel yaılı, genç bfttlln erkeklere 
karşı kendisini emnlyttlle hissediyor 

a.,taa bap erkelderlP. '1 ı Manuhr• kltlpb•eaind~, 
lııir maauttr ••• _ idare eden: bir _.addea U.-. JOdmq yljın 
kaclm I 1JİUI Ynika meftlltts. 

e. prip mauabr, Aa,a'ma a..ı.r ••tma-- tqebbü-
eenalnmcledar. Kımbaca'DID ..,_ d beriae Wr .,..,. ıetiritmit· 
kezi olan Fnam Pan tebriade. tir. Snacliye kadar bet biDclen 
Bir bacliat maaaatın ft W.. fada Y•Iİlla ~.ki ban· 
eden S6zaa Karpel ismiHe Wr J ı. lwiade W tt&Cldlaıt yapal· 
F11Ut1R kaclmı...... .-tadar. 

h bdmaa prk ba19bM ft Slwa ICepet, .. WMlrlD 

ı·-..,.. ait tetkikata Tarcltr. Wve •a'lifufoi llwiDe .ı.ak
A,.ı MllandA prllta Fnwlar ta p~ •tm•W eUr.t- 1lly· 
laaat.a tqlsillt ,akar, .a.- lemekt alir. $lrle c&,.: 
te .. ek.e politib•da rol.,.... - E....ıA, bin.... krada, 

K .. bac.ada teaia eltili ma- _.ekleri bir kadma idare et
...._., Meta bir ..titldir...... ..- geç, bitti u.lsl•IZ oiclu· 
ltm:mel Wr kltlpltanai bahl- la uwdiliyorda. H..a..ki, ben 
...,. .. a.... M••ubrcla J•• bi!lkis pek kolay o~dotunu is· 
yaa budistleı e Ye hariçten mD- pat ettim. M..- iHWWDplan· 
racaat eclenleae lıer feY lireti· mn tıepsuden 1ıOJD1l(lam. 
lir. Top!an1lan vesikalar, cidden 
Mmaıbr measup!an. aart renk· 

te bol libaslara bOrOnerek do· luy meti haiz vesikalardır. Bun-
ların tetlriki neticesinde, Tripi\•· lqırlar. Bu rahipler araunda 

7qlllan bulunc!uiu aibi ço'k 
aıea,leri de bulunuyor. Maaaabrı 
idar. eden genç ve giize1 mat· 
maule karşı, derin biirmet ha· 
lerler. 

Suzan KaıpeJ, hepsinin itima· 
dını kazanmıılır. Y q1ı, genç bD· 
tün erke'klere karşı 'kendisini em• 
11iyette biMettnekftdir. Şialiye 
k·:ubr, hiç bin.inin J8C1 -.N• 
br-tktı§'ı görlHmcmiştir. 

Bunun1a beraber manastır ni· 
ıamnamesinde kayda dqer 
baza tedbirter yazılıdır. Bunlar 

itimat Ye emniyete bir hudut 
çizildijini g~ıteriyor. Me1e11, 
rahiplerden biç biri, kadının o· 
duma ya1mz ayak basamaz. 
Onan oduına girebilmek için, 
hi, d~tıe iki lriıi birlikte ol· 
mak lizımdır. Duadan bq"ka, 
rahiplerden hiç birisi efıni mat· 
mazaTin etine değ4iremez. Bir 

kAıat, yahut bafka bir ıey 
verec«i.i zaman, elinde\ini. 'kar
ıı81nda bBrmetle bafml ejrerek, 
yazıhaaesi Ozerine b1ra\w, Jlri 
adam •eri ~elrllir •• 'he'kl& 
.... zelie bel' .a,lediii ...... 
•ı: ,..,.ıır. Batla ........ -
•pları, Oll& kayıtllE, f8rlmz itaat 
ıetmete mecb.dur. Slun K.
pel, •nki "1ftlkı manaıbr men
wp1aıma 1'&Jllemiştirl 

Slzan Karpel, mtlıtemlse iı· 
lerillde çaLımağa 1924 ıeneıin· 
ele haflallllfbr. Enell Hanoicle
ki Franm mektebinde vazife 
.a1aa •abaaıel, Franm: bükime· 
ti tarafından bar.Jan Fnam Pe· 
ne ,,a.lerilmit, 1917 waeliacle 
orada FC'amızlar larahnd•akurul· 
mut ola11 ve Budistlerin mukaddem 
üam ljretneo me\tebe tay.in 
olaamuflur. 

Bur-..i P.ali aektebinia ku· 
.ı..11ada, Kambak• Siyamın 
ikbucb la&ldmi,Jet.iaden kart.ar• 
mak 81'111111 .a.u oimQflar. 
ıc-• ...,. ........ . 

..... ki •.tlipleııe ..... t 
wrllmui, dl;ZWlfaıAs•. Çin
iri, .. ••ebt aktfıi, ....... 
lere feykaJlde merbattar. Her-
1-, enlara kendi nafakamıdaa 
k11•ek, yirecelr, ~ aiJe
cek Yerir. 

ka iımi verilen ve ıimdiye kadar 
el yazısı olarak parça parça 
Pagotlarda ancak aukadc1es li
sandan anhyan sayısı pek az 
rahiplerin okuyabildiii budiıt

lsia aukacldea ıkitabem bubra· 
c.pı. Trjpitaka, .&oksan Qlth1c 
bir -..ekıiıon tqkil edecektir.. 
~ .._,laarnl•l• .ele ......................... 

aak ıimkimaı temin ediyoruz. 

• .yyar kDtiipı..-eterden :her 
:Wlini cc ıhwmı t.ir mltibi 
ıevk .aiJor.. f"mıliyeliwiz tllltic:e· 

wiade, kadlllhın 4a «kelderle 
pıgotlarda toplamaya ma~Mhık 

okhak. 'Ben, burada ndıum er• 
keklerle 'bo;., arac!a Yabat -ralıat 
çabpbileceğiaf, ibadet ed-ebile-
ceğiai kendi yaıayıı tanım1a 
pıterdim 

Bu saha edindiiim .aıuvaffa· 
kıyot, c!olayııiie hergOn bir az 
daha kabiliyetinin derecesi yü~
aelen ka:bıı!Ji'ın mtwaff akiyeti
dir. 

~Jtereain Irak 
.seftrl 

•;.1.t, ı(fl..at - ...,e 
Wr.Gmeti, laj4atbıiEi sabık-.. 
Wade komiseri Sir Franm ffom· 
firiai im welirlifine'ta1m ~tlliitfir. 
Sir Homfiriı, itimat evrakını la1'· 
dim İpa 'Kral F a,ysal laazretleri 
tarafaada kabul edilmİftir. Sir 
Hemfin.tea ...ı .arMp ta,in 
oluBM Sir HHuia Bani Niya
ıalant Yalik(pae tarin elunmuttur. 

lnıilteredea ıelen maltmata 
ıöre Betıminabamda baziD. ma • 

..ı -.e sair mayi~ •il· 
·Mumik 'SAlörlerin -...... ile 
.... :iki için bir tecrübe ,...._ .. 

tır. 

Bu tecriı1>e çok güzel netice 
vermittir. Yapılan hesaba göre 
bir tilin yedi penilik benzinle 
bt'.Jilen mesafe 9 ,,eni1ik lıaTa· 
- • lllıt'elliimittir. 

VAKiT 

Memleketimizde ·-·-.. ---------... ·-
Ağzını temizliyen

ler yüzde beştir! 

Ziya Cemal Bey ne diyor? 

Birinci Türk milli dittabipler~ 
koqraiııde muallim Ziya Cemal 
beyin ağız ve diş hıfzıqıhhaıı 

hakkında mühim bir rapor oku -
duğunu yazmııtık. 

Senelerle bp faküllf>ainde fizi· 
yoloji, hıfzIMılaha, ve bakteriyo • 
loji laburatuvarlarında asistan • 
lık ve bat uistanlık yapan ve hu 
aiia de ditçi mektebind~ müfre • 
datı tıp, fenni tedavi, !rtali hie ve 
piyore derslerini vermekte Olan 
Ziy.. Cemal bey memlelaetimiı:de 
liyıl olduiu seviyeye yük.el • 
melde olan diştababeti mesleki • 
1tİn en çalıtkan simalan arasın • 
da bulunmaktadır. 

Kendisile dittabab9'' · --esleii· 
nin istikbali ve koıagt'cdeki rapo· 
ru etrafında görüıtük, bize ıun -
ları söyledi: 

- Diıtababetinin genç ve ça • 
lııkan uuurlarile yu.ablnıak is • 
tenileı:a meı11ek inlulibmıa iN gürı 
~ mühim mr .. ktaanır1a71z. Bi 
rİllci milli .bngl'mıiz, gÖl'düjii 
ı.cande.n tneccüh ft alaka ite \rıı 
ihtiyacı bize açıkça gösterdi. 
Cümhuri,,et idaremimn dol.."Uz 

_.., içinde tefarli •e kö,tiide ha· 
kibti okuyat"ak Te perek M1 • 
ıırek aflnnı uyandırması iledir ki, 
1ıer gün amprizmin her sahada 
teme~ lqlan birer birer yıkılıyor; 
&llQ)İrian, yerini ilim ve f.ume 

... ı 'b!••rll•••• • artık ..... 
Jek, Jiyık olduğu mevkie tabi.ti· 
le geçeoetdtir. ICongızemizin faal 
ı..ıite.iain bu gün E.eliyeti d~ 
hu olacabr. 

Birç.ok arkadqlar kongrE"ve 

hirçek tıekliffıerde lnalunmut!ar • 
.fır .. Benim de bu me,aaııı1a mem· 
ldaetimiaia çok muhtaç elcluja e 
,..,.,.ak zanJft!ti haqıııncla bu • 
lundaiumuz bazı tekliflerim ~ar • 
dır. Bunlardan bazılarını arzede· 
yim: 

Memleketimizde .atız v. 4'i§ 

W...mbuı ,.,k gibi hir ~ir. 
Y..,tıe- Dtati.tik, aP,.. halrki
le temiz M..Jann miktan yizae 
beti seçmez. Bu nispet atız -ve 
dit hıfzıuıhhuı için çok korkuaç 
tur. Bu hususta ise <teı'kilitmuz 
yoktur. Aiız ve dit, umami mfzıs 
aıhbay• ea ziyMle alakadar eden 
uuNrdır. JWbuki •..ıanı hiç 
kıyıaet wrilmemittir. Bu :h11s11s· 
miri teklifim4e tunları i.tectim: 

1 - Memleketimizde ajız ve 
dit hıfzıuihhasına dair sesli ve 
.sizlü bir film ,.apılarek mektep • 
Jerde ıre siaemaJarda giWeriLae • 
li, ve l:ıeleili,eler çok yakılllllıua a· 
iikMlar olar.k hallan Mk Mk 1nı 
filmi sörmemi temi ... ~_.·lı· 
dırlar. 

2 - Köylere otomobilli seyyar 
dif muayenehane teıkilitı ile bu 
itin tepıili ve halkın da •z...; is· 
tifa4ieeiaia temiai. 

3 - Bu arada berkenn anhya
bileceti çok resimn ve az yazılı 
ıuete1er çıkararak halka dairt • 
mak. 

4 - Diti ıaom bam meıWrler 
de •ııell kibrit, cw, a.a'" • ., 
nacılık ıibi itlenle çal ... nlana 

t.a itlere aiımei•a -enet eitzla· 

ÇOCUK 
6 numaralı bilmec 

kazanan talililer 
20-11-932 tarihli Ye 6 nu

maralı 'bil~•.ecemizin halli ıu idi: 
"(V AKIT) bilmecesinde her· 

kes kazanıyor ve hediye alıyor.,, 
Doiru halledenler arasında 

Kabataı erkek lisesi 4 üncü ımıf 
C ıubesinden Naci Beye bir kol 
saati hediye edilecektir. 

Naci Beyin bir fotoğrafı ite bir· 
likte per,embe günü 6ğleden 

sonra idarehanemize gelerek sa • 
atıni almasını rica ederiz. 

llDrekkepU kelem keze11an 
talllller 

1 - Vela orta mektep 825 İbrahim, 2 -
Abaray 'Cerrabpqa caddeıdnde AHye, S -
Kuleli ıaıııkat '*"..,... W Halim Bey n 
haıwnlar . 

Ne-. ...... to ..... 
1 - Kalıçe llllkeıC u..IDdea 23.:5 Jill>

.rt, 2 - Kuleli ukerl Uaeslnden :553 Adnan, 
s - 1stanbul 1S mcı mektep S'J.3 Atımet ftec· 
det. ' - ~P Hamam 80kak :aum&I'& 12 
lnciW, JS - letanbul kııc Uaesinden 892 Sa· 
diye, 6 - latanbul '5 inci mektep 4 UncU 
8IDlf •triııcl tulıMKJen Zafer Clllat, '1 - m,tlp 
orta mektep 2 .mc1 mut a anccı tW>e taıe· 
bemnden 312 BahJiye, 8 - latanbul kız or
ta melrtebhıde '1"21 Hattae, 9 - P'e)"Ziat1 '7-
mcl mut tale"balııden Jlsvaftak Necmctbı 
10 - Feyzlatl 7 inci amıftan 281 Haııan 

Şevki Bey ve hanımlar. 

Birer paket blakDvl kazanan 
20 tallll kulilnlz 

ı - Kadıköy Erkek liaealnde Vesim Be
atm, 2 - Ankara -Olhnlnni~t mektebi 21 
1l'UD8t. a - EnııWSır ıa. u..tnie Mtlqtde 
Rıza, 4 - Kuımpqada Detırmen 10kağm· 

da 31 numarada AU, 5 - Bolu otta mektep 
2- A fU.._lnden :141 l'lecdet, 8 myllp ...ta 

-~~ ~. 7 -.s.tanbul -
yorlott caddesi b3 numara.da .A. G. , 8 -
Kalen ukert Uıleal Mil Kamran Selçuk, 9 
- ı.tabal ]dta mlltlıbidi llaıltllfa :Bey 
kerimeal Kadri"° 10 - Kadıköy erkek ıı.e-
81 1 mel amıfta 674 Mehmet Ferruh, 11 -
orta mµallba mektıetit ı latıl mur 1. taGl ..
beden 31 lıl. Seyfi. 12 - Kabatat ll8elll ,_ 

Uncu ıubeden 835 Nihat. - 13 Hueki Boa· 
ıtan flamamı ctvarmda ! 5 numarslı banede 
8tlbıellif., H -~ Blıkl Al""11& 
sokak 100 numarada Muaffer :rabsln, 15 -
Gemlik merkez mektebi 5 mel sınıf talebe
alnden 18 ammmıaı 3ılo..-t, JB - Xegnpe
fBda .Kilçllk JPtyalede ~ 7dlmfımd• 
15 numarada Fehlme, 17 - Beçtktq Yenl 
mahallede nmrıara j Yerdlnaz, 18 - ~t 
.melı:Wıl t.-...mden HldıQet, ll - Bepsıt 
Ctlınhurtyet caddcai 1 numarada Uurat, 20 

..... llllAll• 

nnın -Je9Mİ ~e ... .vilti mücı· 
wleria mutlaka bir diıtabibi 
kulla0 •alarmm '9miai. 

Atız ve dit lafZNAllhuı 1-k· 
bıcWA tlifinaeleri ~le lndiA 
edebilirim.: 

Bu meıvzu etrafmda mekt~p1er 
de konferans'lar vermek ve bu hu· 
ıasta ıazete, ıinema ve radyolar· 
dan azami derecede istifade et • 

mek, halkevlerinde diıleri 'koru • 
ma heyetleri yçma'.k, sıhhiye -~e
murlarnnıza bu hususla tatoiki 
maJUınal vererek onların da ça • 
lıımalannı temin elİnek. Maarif· 
çe her mektebe mü_..,.künse daha 
bu seneden biNr diftabibi ~yi . ı 
etmek, bütçet...i müsait olmıyan 
.,erlerde .le 1aı iti .fahrinen pap • 

w..k imlrjnını Mlmak. Or<.:u 
Ye •ekteplerde ajl& -.e Git IHfaa
uhbatım Mlltrol içm müfettiflik· 
ler ihdaa etmek . .s.lahi 'Jaiizelerde 
4if ilederiai ,giHerea boalar a· 
ymnak. 

Be•illl te111ıe1111i1--..ea ~~ 
........ ..._. ... bir~ teklif. 
im basre f..I ..... aca ,._k .. h..... iblii eiihıoektir. 

Memk:laıetimizin ,tHetle th11pç 
.Wew4iti biith bu teAitJ.nn 
anan jt;hara alıweaiw lwv vet• ..... -... 

_ J:ırenkAy Jaa llaeııl dördUDCll fffJJI 
alnden Belkıs Galip, Hanımlar ve 

1 - ER1ık6y ım ll.-1 - J 
Fellamet. 2 - Veymel ottu~ 
muallim mektebi 1- 1 mııfta 1 

lı Orhan, 4 - ll'erilr~ Be*'-' 
47 aum&rada Sazan A.dll, 15 -
Cami sokağında 31 nwnuada 
Letkopda TQrk llaealnde şınd 
ıcr.köy kız H.-l mU41lrü ,,,

Ke"8er, 8 - Kababl§ lıLMllDdeA 
tekin, 9 - İstanbul 11 inci~ 
pnct ımuftan 7 numaralı .. 
Abaray Çmgırak!ı Boatan aokai' -
ralı banede Zebra, 11 - Kız nıek 
rümlM :llhaa, 12 - .AnJuLrada 
Jılaartt Vekili ve A,ydm meb'USU 
Be,m km Halide Reflt, 11 -
....... 116 maıaaraıı ım.en
Bayazrt Cüml:ıuriyet cadde.t Ti 
fırında Mustafa, '15 - Eıımk"1 ..)Cye. 118 - ,.._. .. tl&ID 
aarlarmdan Nezih Ramiz BeJID 
GönW, 17 - !stanbul Fatih, ... -...-. 

~ 23 n......aı Jaaaec1e rat., laue._ Umm&l Gw.wa. 
otlu Takaimde Sıra ServDerde 
ztr, 19 - Cttıangtrde Uzun)'111da 

a.,1a kızı Pertııan RllPbı. "'° ..
erkek lJae81 aoa amıftan lılu.tfet 
hanımlar. 

Kartpeat.al 1ra ... _., 
talili kariimizin Mll-.1.nl .. 
poatallan clerlaal ıincle 
§Bazı kariluimiz biı...ılMıım 

mdllrları mükifatleruaa 
taa aonr.a brtp> ..... u.. 

medij.ini 1azıyorlar. 
Kartpostal da müre 

lem, Mat, .pbr sibi bir 
tır. 1'ısmeti olana mür 
lem veyahut lmrtpottal 
tadar. 

T-•u&alltc-• 

Heaiye 'kazanan talili 
ıimizin per,em\e pnü 
sonra ictarehanemize we 
ıliyelerini almalarını rica 

D:kkat 

Oç hafta miiki.f atııu 
DID UJm .kqltol-.yoı:. 
4iyelerinia llırlııal •lk• 

Tirkiyede 
miteba 



~e rinisani 1932 

Bulgar r dün Fener
bahçeyi de yendiler! 

(Baş tarafı 1 inci sayıfamızda) rikik cezası verildi. Fikretin yer-
-\'İn h den bir vuruşu kaleleri önüne di-k attı kusursuz sayılabilecek 
adar oynu d zilen Bulgar oyuncularından biri-
Lı yor u. w 

QÜcuın h tt 1. N" . sinin ayagına çarparak yolunu 
rı. a ına ge ınce, ıyazı w. • • B . . 1ll iç gib' d w R d ı degıştırdı ve ulgar kalesıne gır-
ıı ı oyna ıgı, eşa ın ya- . F . 
1tıdaki a · k d I dı. Bunu, enerın beraberliği te-

p erı ar a aş arının tem - . . . d"" ••w •• h . · 
oauna k d' . d k mm ıçın uştugu eveı netıceıı 

bir haf g'be'n mi 1 ~Y uramk ıyara yaptığı bir iki akın temin etti. Fa-
ı.._ ı ı ça ıştıgı, mer ez mu-
·~İtnin d d . B l .. d kat Bulgarlar çabuk derlenip top-f e aıma u gar mu a- I d 1 'qının w 'd k .1 . an ı ar ve tekrar hücuma koyul-
~ ayagına gı en ço ı erı 
e acele p l d'W' .... 1.. dular. Devre bu suretle bitti. 

dıı as ar ver ıgı goru uyor- ~ 1f. Jt. 

h ·.Bununla beraber, Fener mu-
ltunı Dünkü maçın da hikayesi işte t' erinin Galatasaray muha- .. . 
1tlller1' 'b' t b ki . k hu .. Acaba dun Fıkret merkez t 1 gı ı op e emıyere a- . 1 gan oy d ki .. t d' : muhacım oynasaydı, Reşat da sol na ı arı ve mu ema ı- · 

}'en lopu . d k t ki d hafta ve eski yerinde oynasaydı .. n peşın e os u arı a . . . • . 
irOJiif üy d • netıce başka türlü olahılır mıydı? ..., or u. 

renerb h · b "t k .. 1 Nazari olarak daha cazip ve e...._ a çenın u e emmu . . . . 
'lllerniş .. t . . k b'I yerınde görünen bu fıkrın filıyat-8 I ,, gos erışıne mu a ı .. . k ,A • • I 
ıı garla A .. b t ki ta verecegı at ı netıceyı an a-

rın yegane agır as ı arı . 
lll)kta h 1 d S k k f I mak içın bunu da tatbik sahasın· 

ız arıy ı. ı sı av ya-
~lYorlar b w b w k da görmekten başka çare yoktur. 
b , agıra agıra onuşu - .. 
ıOrlard B. l k F Çünkü görmeden verilen hükum-
ıı ı. ır ara ı muvazene e- 1 . f'I' h b k.ld 
er leh' .... 1.. 'b' ld F erın, ı ıyatta azin ir şe ı e 

kat ne ıne çd~zu ur gdı 1 ~ttu. a- iflas ettiklerini sık sık görmiye 
~ sayı an ne e şu en eser b 

1 
d k 

trd1 y I F'k . wd aş a ı . 1 • a nız ı retın sag an so-
a }'etiıı.m · k" h k' k 1 . .. Kapıdan çıkarken sağdan sol-

ıı:· : esı a ra ıp a enın o- d d' I d" . . h k l d 
"'Yfle in' · kAh F k 1 . .. .. an ın e ığımız ü üm er en 
d ışı, a ener a esı onun- d"kk d w b ld ki . 
e }'erd b't 'b' k k b' ı ate eger u u arımızı ışa-l h en ı er gı ı çı ara ır d k b' . 1. e like · .. .. . . Ik l ret e ere yazımızı ıtıre ım: 

nın onune geçışı a ış am-
tordu B I b b B 1 - Su Bulgarların amma talii . unun a era er u gar • .. .. 
'of ir'ı w w • 1 t k var yahu .. En kotu zamanımızdan 

::r, sag açıgın pası ı e a ımı- . 'f d .
1 

~ilk sayıyı kazandırdı. Bu sayı- ıstı a e ettı er· 
- Kim ne derse desin, Galatasonra Bulgar tazyiki artar gi-

ld saray da, F enerbahçe de liğ maç· o u ve devre bitti. 
lf. "' ,,. larına girmemenin cezasını çek-

ik· tiler. ıı. tnci devre birdenbire boşa-
~tı k - Cuma günkü neticeyi temiz-
~d esif bir yağmur altında haş- liyeceğiz derken yazık oldu, ya· 

. ~ ~ ~ l .. ki devdreh a1~asında bfaşldıyak~ zık ! 
b ,,agmur u u ıye tara m a ı 

~lkın tahta parmaklıkları bir 
~ ~ lcerin en_yıkı iribünler kıs-

A. Sırrı 

1rıa akmasını mucip oldu. 
~ t ener takımında bu defa bir 
'e~ değişmeler görülüyordu. Me
Se a. Natık sol açığa, Şaban sol i
~: ~eşat merkez muhacimliğe, 
t~y~~i s.ağ içe, Li'itfü sağ açığa 
lı Strılmış, Hadi da müdafaaya a-
~ıştı, 

Veni bir rekor. 
kırmak teşebbüsü 

Cop, 13 (A.A) - Genç tay
yareci Victor Smith, Cap ile 
Londra arasında yeni bir rekor 
kırmak üzere saat 24 de hare-
ket etmiştir. 

Mumaileyh, saat 10,15 de Val
visbay'ya vasıl olmuş ve saat 
11,15 de Portekiz garbi Afri· 
kasında kain Mossamedese ha-

~ akat bu devre tamamen F e
~t- aleyhine geçiyordu. Yağmu· 
>tı.rı sahayı kayganlaştırdığı, o -
ii fl~~ları sır sıklam hale getirdi- reket etmiştir. 
~i,~?rülüyordu. Hakimiyet daha -----------
~; ın Ve dayanıklı olan Bulgar- Vatandaşlığa kabul 
~la ReÇ&nişti. Bu arada Bulgar 

a .. 
>ıı S•gının tutulamadığı ve bo-
t0~ Fener kalesine aktığı görülü 
~d u. Bu akışlar semeresiz kal
~ k Ve ~ol açığm pası, sağ açı-
l afasılc Bulgarlar ikinci aa-
\~tını k d l 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Edirne vilayt:tine yerleştirilmiş 

olan Halikanlı aıiretinden 28 
kişinin Türk vatandaşlığına ka· 
bulü vekiller heyetince kararlaş
tırılmıştır. 

.ıı azan ı ar. Bu sayıdan 

~;a Fikret sol iç mevlciine geç- Rusyada. bir ihtira 
/~ F'akat hu fazla yer değiştirme· 
d~. ~ilerin hiç de lehine olmıyor- Moskova, 13 (AA) - Yoldaş 
~it~ ~ Yavaş yavaş cuma gün- Rojnowski, ihtira etmiş olduğu 
l>~I ~ıııarayı almıya doğru tema ''Hydropneumatiqu~ accumula
'la.}0ateriyor, sertleşmiye ve bu teur,, ü için 100.000 ruble mü-
ı. "18. f'k L f 1 ~t'~cl ı ret sıkı sık ve hatalı ıdi at a mıştır. 
~İl~ea. tu~ulmıya başlanıyordu •• Yoldaş Rojnov3ki, bu parayı 
~ tıl~i\ltl nıhayet bu yüzden bir muhteriler cemiyetine hibe et
~ a.~ıt oyuncusunu oyundan çı- miştir. 
f e~ ~:~ lll~cbur oldu. Reşat .mer- --------------
'~ oı acını yerinde de muvaf- Oarüşşafaka Lisesi 
~~~a~:ı~~rdu. Müdürlüğünden: 
1) a h&.k ıtnıesine yirmi dakika Talebe için 1300 metre yerli 
.ı da •e enı Fener müdafii Yaşa- alaca Bez , 540 tire fanile , 
~., tt b' h 
~ i\rı Sı'k ır areketinden dolayı 1080 mendil, 1080 çift ço· 
t...~l:lllll. ;: arrnıya mecbur kaldı. rap münakasa ile almacagy ın-
~li ~ıe · · 
~ dafaa, rıne Fener daha çok dan nümunelerini görmek is· 
h ffer trı~a.d Çekilir gibi oldu. Mu- tiyenlerin hergün ve münakasaya 

&.fa. u afa . 
ti Reçt· aya, Fıkret tekrar iştirak edeceklerin 15 ikinci teş-
').. C:e İle b.1· l\1:aç. cuma günkü ne· rin 932 salı günü saat 15 te Nu-
·~ ıte k hu ar c~ gibi görünüyordu. ruosmaniyede Cemiyeti Tedrisiye 

VAKiT 

lstanbul Otelcile-
rinin işleri nasıl 

gidiyor? 
(Baş tarafı I inci sayıl ada) 

bassıs da ı11ddedilebir. Çünkü 
şimdiye kadar yirmiye yakın 
cemiyet kurmuş, dermiş çatmış 

ve azalarına bırakmış . . Bunu 
kendisi gülerek söylüyor. Otel
ciler cemiyetinden bahsedince 
derhal yerinden kalkarak elime 
bir küçük risale ile matbu bir 
tezkere uzattı : 

- işte uğraştığımız, yaptığı· 
mız iş, dedi. 

Risalenin üzerinde " otelciler 
ve hancılar cemiyeti, yardım 
sandığı talimatnamesi,, yazılıydı. 
20 maddeden ibaret olan bu 
talimatnamede sandığın teşekkül 
sebebine ait şu satırlar var: 

" Sandığın teşkilinden maksat 
cemiyet azasından hasta ve 
muhtaç olanlar ile fakir ve za· 
rurete düşenlere ve azadan ve
fat edenlerin ailasine nakten 
yardım temin etmektir.,, 

Diğer bir maddede sandığın, 
en az 2000 lira olan temel ser
mayesile bundan fazla yardıma 
kafi parayı nakten temin ettik
ten sonra yardıma baş.lıyaceğını 

söylüyor. Matbu tezkerede ise 
otelcilere ve hancılara hitap 
ediliyor ve daha ilk anlarında 

güıel yardımlarda bulunan san
dığın daha muvaffak olabilmesi 
için biJümum otelci, hancı ve 
müstahdemlerin cemiyet ve san· 
dığa daha ciddi alaka ve müza
heret göstermelerine haklı ola· 
rak intizar olunduğu işaret edi
liyor. 

Cemal Beye bütün otelci'.erin 
cemiyete dahil olup olmadıkları
nı sordum: 

- Hayır dedi. Bir kısmı da
hil değil. Malum olduğu üzere 
otelciler ticaret odasına dahil
dirler. Bunlardan kendilerine ait 
bir zümrede bulunmak ihtiyacını 
ve bunun menfaatini takdir eden
ler bittabi cemiyete dahil olu
yor:ar. Otelciler, hancılar ve 
müstahdemlerinden cemiyete ya
zılı o~anlar altıyüzü mütecavizdir. 

- Ne kadar otel ve han var? 
- Durun Efendim, kayıtlara 

bakayım. Hah işte 584 han ve 
187 tanede otel var. 

- Otelciler, otellerini daha 
konforlu bir hale getirmek için 
meşgul olmıyorlarmı, mesela bu 
arada Sirkeci otellerinden bir 
kısmanın temiz olmadığından 

babsedenler var? 
- Belediye vazifesini yapsın 

temiz olmayanları cezalandırsın 
icabederse otel açmalarına mü
sade etmesin Efendim, bunun 
belli başla çaresi budur. Otelci
lerin bu günlerde yeni teşebbüs
lere girmelerine hiç imkan yok 
zannediyorum. Çünkü buhran en 
çok otelcileri mutazarrır etmiş

tir. Bazı oteller kapandı. Mev
cutlarda da varidat masrafı ~ oru
mıyor bile. 

Hem efendim, otel ve otelci
ler meselesi çok mühim bir me
seledir. Derdin başı otel açabi
lecek eşhasın muayyen şartlara 

ve nizamlara bağlanmamış ol
masıdır. Mesela beşyüz lira ser· 
mayeli otel, üç odalı otel olur 
mu? Bu kadar az sermay~ ve 
mahdut bağlarla açılan otel, otel 
şeraitini haiz olabilir mi?. Hal-

Savıfa 11 

Devlet Demiryolları ilanları 1 
70 adet amele vagoneti dem•r aksamı ve yedeğinin kapab 

zarfla münakasası 21 Birind Kanun 932 çarşamba güoü saat 15te 
idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beıer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (5855) 

3200 çift cebire ve 414000 adet ergo'nun kapah zarfla müna· 
kasası 21 Birınci Kanun 932 çarşamba günü saat 15,30 da idare 
binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsılat Ankara ve Haydarpaşa vezneleıinde beşer liraya 
sahlan şartnamelerde yazılıdır. (5856) 

16-11·932 tarihinde Kütahya - tfalıkesir hattında yapılacak ba
zı tamirat dolayısile 309 No. lı lrntarmıız bu tarihte seyrüsefer 
etmiyecek ve 17-11-932 tarıhindP Balıkesirden hareket edecek· 
tir. Keyfiyet ilan olunur. (~997) 

1225 adet bandajın l<apalı zarfla münakasası 29 Birinci Kl
nun 932 perşembe günü saat 15 le idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsılat Aokara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6006) 

\ _________ ı_s_t_a __ n~b_u_• __ l3 __ e_ıe __ d_ı_y_e __ s_i ___ u_a_n_ı_a __ r_ı ______ __.I 
Topkapıda Arpaemini mahallesinde Topkapı caddesinde 

117·97 No. Jı hane kiraya verilmek üzere temdiden müzayedeye 
konulmuştur. Talip olanlar müzayedeye girmek için 20 liralık 
teminat makbuz veya mektubu ile 21-11·932 · pazartesi günü 
saat on beşe kadar daimi encümene müracaat etmelidirler "6027,, 

•• -y 

lstanbul Mıntaka 

San'at mektebi 
Müdürlüğünden 
Akşam mektebinde derslere 

başlanmıştır. ikinciteşrin 19 cu
martesine kadar devama başla
mıyanların kayıtları silinecektir. 
Yeniden kayded ılmek istiyenler 
cumartesi, pazartesi günleri saat 
17 den 19 kadar gelsinler (6035) 

buki oluyor ve müsade ediliyor. 
Hatta ayni isimde otel olmaması 
için yaptığımız bir müracaatta 
bıle muvatfak olamadık. 

- Bu bahiste cemiyetin hiç 
bir faydası olmıyor mu? 

- Maalesef hayır. Eskiden 
kahyalık ve loncalık devrinde 
varmış. Fakat şimdi y~~<: H?l: 
buki yukarıda da söyledıgım gıbı 
otel ve otelcilik çok mühim bir 
rneseledır. Otel emniyet işlerinin 
ve polisin sağ koludur. Otelleri 
mazbut ve muntazam olan bir 
yerde tek şüpheli adamın barın-
masma imkan bile yo~dur . 

- Otel fiatları ne halde? 
- Çok ucuz.. Yirmi kuruştan 

5 liraya kadar. Bence bekar bir 
adamın ayrıca bir oda tutmasına 
hiç hacet yok. Bir otelde onbeş 
liraya peka a yataklı bir oda te
min edebilir. Çarşafları yıkanır, 
odası temizlenir, rahat eder. 

* ... 

lstanbul ikinci icra memurlu
ğundan : Bir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çevrilmesine ka
rar verilen ev eşyası 19-11-9~2 
tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 9 1·2 de Taksimde Kazan
cı mahallesi saatçı sokak 12-14 
numaralı apartmanın ikinci ka
tında açık artırma suretile para
ya çevrileceğinden taliplerin yev
mi ve saati mezkiırda mahallinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(5407) 

l'i a •k Bulgarlara bir fi. merkezine gelmeleri (5984) 

or\reçyanın Halis Morina Balık Yağının Baş Ma HHSH!v 
ECZA DEPoSU 
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~::.~e~~;:t ::.ı~~:; 933 ·~:::~: Yeni Ticari Mabtıra Delterl yerde ••• y•nı .. 
•••• Defterlerin üzerinde yeni ticari muhtıra ismine ve firmamıza dikkat edilmesini rica ederiz. Deposu : Ankara caddesi No. 111 Afitap Mağazası Mehmet Sadık •111~1 

.. --• Dr. Ihsan Sami ---•l ~ b l 7 k 
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:::k:~:=.~~· :~:u::::~j~· b,~;~;,~ lliı eker Fabrı· kaları ~!~ 
: : : : ;:::: ~==.·. i===··;:·:. 

~ depolarında bulunur. • rm 
SEYRiSEF AiN :::: -·· 

Merı.:ezı ıdaresı Galata ı.:öpruııaşı n252a .f:.~:.~:.~ Türk Anonim Şirketinden : İ~ 
Şube A, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 .... .. .. 

gg Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolar1ndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda kUp 
lzmir - Pire - Iskenderiye 

postası 

( 1 z M 1 R ) 15 ~kinci 
teşrın sa· 

h 11 de. 

Trabzon Postası 

(Karadeniz) I6iki~ci 
teşrın 

çarşamba 18 de. Galata rahtı· 
mından. 

lzmir - Mersin postası 

(İnebolu) 16 ikinci 
teşrin çar-

şamba 10 de ·idare rıhtımın· 
dan. (5993) 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ VAPURLARI 

vapuru 

.... 
:::: şekerleri atideki fiatlarla her isteyene bin kilodan eksik olmamak Uzere satılır. 
:ı:: 

mı Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 

Taşradan vukubulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müt

teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir. 

Adres : Istanbul, Bahçekapa 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: ,, ..•. 
......................................... -...... 1 t b l Ş k T 1 f 24470 79 ·························-··-·······:··::·:::· ::::::1::=-:=::=:.-::=.::=::=::::=: s an u e er • e e on - ::::::::::::::::::::::::::.;;::::::::!!:ii::i:::. 

~ Muhterem İstanbul ve Taşra Müşterilerimize ...ı11•• 

Duymadık demeyiniz 
Terki ticaret \·e tasfiye dolayısile 15 Teşrinievvel 932 den beri devam etmekte olan tenziU.tlı satışımızın 

Tasfiyenin Sonuna Kadar Aynı Tenzilatı Muhafaza 
Edeceğini Şimdiden arzeder. 

Doktorlar 
Doktor 

Ara Nişaoyan 
.Muayenehaneıüni Beyoğlunda Tok~ 
otell yanında Mektep sokağında 

• t ._ı .. ur. 
marada. yeniden küşa el.lli'!i pf1JI 

Hastalarını her gün sab:ı.btan aJ< 
kadar kabul eder. 
Telefon: 40843 

Diş doktoru 

Arşak Süreoya: 
Beyoğlu lstl.kla.ı caddesi nuınar& .,.. 
Mısır apartunanı. .Müracaat: cuJX18 j : 

zardan maada her gün 9 - 13 ve ıts ... 
ye kadar. Telefon 40424 

Doktor 

A. Kutiel 

Doktor 

Bahaettin Şev1'l ~ 
Babıali caddesi Meserret oteli ~ 

Avni Bey apartnnanı 125 Sabalı 
Akşama kadar 

Doktor 

Cevat N. ZekAl 
Sinir mütehassısı >' 

:Muayenehanesini BabıA.11 karşısınd• • 
Kara caddesi No. 47 ye tevsian n, 

?Diştir 

Doktor 

Emin Şükril 
İnönü 

SALI 15 Teş.sani 
günü akıamı saat 18 de Sir
keci rıbtımmdan hareketle 

(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Gireıon, ve Rize
ye azimet ve avdet ede
cektir. 

Istanbul: 
Sultan hamam 

Dahlll hastalıklar mütehassIBI 

Balcılar Ticarethanesi 1 
Istanbul Sultanmahmut türbesi, tJllı 
4ll caddesi, No. 10. Telefon mua 

ne: 22622 - Telefon ev: f.3125 ,a, 

-. 

"Her gUn öğleden sonra saat 1~ 

F aıla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı alt.oda acen
talığına müracaat. Tel. 22134 

Alemdar Z. Mehmet 
VAPURU 

"" BULENT 
VAPURU 15 T eş. sani Salı 

Zonguldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve 
l\lepavri') e azimet ve avdetle ayni 
iskelelerle Sürmene, Görele ve 

Unyc'ye u;trııyarak avdet edecektir. 
Accntnsı Alıtire Han Xo. r Tel. 21037 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

:karşı en müessir de\•a SERVOIN hap 
landtır. Deposu Jstnnbul'da Sirkeci'de 
Ali Rıza Merkez cczanesidir. Taşraya 

150 kuruş posta ile uönderilir. fzmir'de 
o 

Irgat p:ızarındaki, Trabzon'da Yeni Fe· 
rah eczanesinde bulunur 

Kiralık hane 
Beşiktaş Hasfmn Kazanasmaz 
sokak 9. Ucuz, kullanışlı. (5330) 

l 
3UncUKolorduSatınalma 1 

Komisyonu ilAnlara 

. Yerli mamulatından 60 : 80 
bın adet Alominyom matra ka
palı zarfla münakasaya konul-
muştur. ihalesi 26- 11- 932 tari
hine müsadif cumartesi günü 
saat 15 le yapılacaktır. Taliple
rin şa~tname ve nüm unesini gör
mek üz.ere her gün ve münaka
saya iştirak edeceklerin o gün 
ve saatinden evvel teklif ve te
minat mektuplarım makbuz mu
kabilinde Ankara' da M. M. V. 
Sa. Al. Kom. na tevdi etmeleri. 

( 1016) (5793) 

~ Tasfiye memurları: Ziya Balcı, Vahit Şamh ...ıll 

Deniz Levazım S t 1 Istanbul asliye mahkemesi 
a_ına ma 4 üncü hukuk dairesinden: Da-

Komİsyonundan: vacı manifaturacı Topbaş zade 
hacı Ahmet Efendi tarafmdan 

Açık münakasası: 22 Teşrinisani 932 müddaaleyh Fethiyede ıahaı ve 
Salı günü saat 11 de. il<ametgilıı maruf sabık icra 

46,800 Kilo Ekmek . . 
Kapalı zarfla roünakasası : 22 Teşrini- memuru Mehmet efendi aleyhine 
sani 932 Salı ~ünü saat 13,5 ta. müddeaaleyhio ihtilas ettiği pa-
Açık münakasası : 22 Teşrinisani 932 ranın ma faiz ve masarifimuha-
.Sah günü saat 15 te. kekeme tahsili talebile açılan 
Kapah zarfla münakasası: 23 Teşrini- 932.129 No. lı davanın cereyan 
sani 932 çarşamba günü saat 11 de. etmekte olan tahkikatında ika-
Kapah zarfla münakasası : 23 Teşrini- metgihının meçhuliyeti haaebile 
sani 932 çarşambe günü saat 13,5 ta. ilanen teçlisıata rağmen gelme-
Açık münakasası : 23 Teşrinisani 932 yen müddaaleyh Mehmet efen-
çarşamba günü saat ı 5 te. dinin gıyabında tahkikat hitam 
Açık münakasası: 23 Teşrinisani 932 bularak evrakın mahkemeye 

170,000 • 
" " • 

11,196 " Süt 

13, 140 " 
Sağır eti ) 

2,632 " K•ızu eti ) 

28,125 " 
Sığır eti l 

1,500 " 
Kuzu eti ) 

30,000 tı Yaş sebze . 

11,000 . 
" " 

,, . 
çarşamba günü saat 16 da. ıevkedilmit ve muhakemenin 

lstanbul ve Heybeli Deniz müessesabnm efrat ve talebe ll-l·933 tarihine müsadif çar-
şamba günü ıaat 13,30 tayin 

ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarı erzakın hizalarındaki gün 
edilmiş olduğundan mündaaaleyh 

ve saatlerde münakasaları yapılacağından şartnamelerini görmek 
Mehmet afendi vatti muayyende 

istiyenlerin her gün vermeğe talip olanların da münakasa gün 
muhakemeye gelmediği veya bir 

ve saatlerinde muvakkat teminat mektuplarile birlikte Kasımpa-
şada Deniz Levazım sahnalma komisyonuna müracaatları. (5722) vekili kanuni göndermediği tak-

dirde hakkında rıyap kararı 

P ittihaz edileceği tebliğ maka-

KARYOLAve madeni eşya 121/ ı• Uke .,. k k fabrikası 2 ıraya kar\·oıa 1 mına aim olma üzere gaıe-
J telerle ilin olunur. (5405) 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 --------------
Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelit renk· lstanbul Mahkemei Asliye 3ün-
lerde karyolalar hastane amclivat odaları malzemeleri ucu;: fiatla satılır. Her türlü cü hukuk dairesinden: Madam 
ölçüye göre sipariş dahi kabuİ edilir. Fabrikada ve Emini)nü, Selanik Bon· lfiyaniya tarafından Galata da 

marşesi ve Yerli Mallar Pazaranda da aynı fiatla satılır Kapı içinde lsporidiı Eczahanesi 
ittisalinde Doktor Kostaki Ha
ristatos efendi muayenehanesin-inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

lda:remiz için 100,000) takım kulup ve (300,000) takım küçük 
boy yani on santimetrelik, (300,000) takım orta boy yani yirmi 
beş santimetrelik ve (50,000) takım da büyük boy yani elli 
santimetrelik cem'an (650,000) takım hususi fevkalade rakılara 
mahsus etiket satm alınacaktır. Tal iplerin nümune ve şartname
lerini görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak etmek üzere 
% 7,5 teminatı muvakkate akçelerini hamilen 19-11-932 Cumar
tesi günü saat 14 de Galatada Mubaya.:ı komisyonuna müraca
atları (5950) 

___:.~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için 

~--•••••-• yurduna müracaat. ---•••••il"' 

de Niko Kalinos efendi aleyhine 
ikame edilen boşanma davasın
dan dolayı mahkemeden sadir 
olan ve K. M. nin 130, 134 ve 
138 inci maddeleri mucibince 
mumaileyhimanın boşanmalarına 
ve yirmi lira ücreti vekalet ile 
mahkeme masrafmın Niko efendi 
den tahsiline mütedair bulunan 
ilicnm ikametgahı ahiri meçhul 
olduğu anlaşılan Niko Kaynos 
efendiye ilanen tebliği tensip 
edilmiş olduğundan tebliğ maka
mma kaim olmak üzere 22- Ka· 
nuneYvel-932 Tarih ve 810 No.lu 
ilam suretinin mahkeme divanha
nesine talik edildiği ilin olunur. 

ı•----------------------Urolol • Operatör tloktol' 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve fdrar yolu 

hastalıkları mUteh811818t flİ 
Muayenehane: Türbe, Mahmudi)'41 

desi. No. ıo. Telefon 22622 

Emin6nU (Sabık Karakq) 
nakletmiştir. Cumadan maada bet 

hastaıarmı kabul ve tedavi edet'• 

Doktor - Operat8r 

Nuri Mahmut 
Doğum ve kadın hastalıkları müt 
Mııçkuda: SilAhane caddesi Berf11 ,si 
partımanı, No. 1. Telefon 43562 <' 

GUnedellk, Siyasi Gazete ~ 
Istanbul Ankara Caddesi, V .AKl'l' fP. 

Telefon Numaralar• 
Yazı işleri telefonu: HS'7f 

tdare telefonu : us10 

Telgraf adresi: İstanbul - V~ 
Posta kutusu No. '6 

Abone bedelleri : .,, 
Türkiye ~ 1"· 

Senelik 1400 Kr. 2700 
1450 ,, 6 aylık 750 • 

3 aylık 400 .. 800 " 
sOO • ı aylık 150 .. 

lifin Ucretlerl : ..... 
. o ıc~-

Resm1 Ull.nların bır satırı l 4 
Ticart tıll.nlarm bir satırı :tZ.5 

4 
Ticari UA.nların bir santiın! zts 

KUçUk ilinlar : .. Mil e& 
60 Uç 0-:.:U,ııJf 

Bir defası 30 lkJ defası 
00 

1'\P-· • 

dört defası 75 ve on defası ~efısBl oıe::, 
ne; aylık U~ verenlerin bi~Anlaro> C 
nendir. Dört satırı geçen edilir• 
satrrlan beş kuruştaD beSaP 

ısTAr:stJl.ı 
VAKIT MATBAASI -

"'T ,.ı\SIJd 
s.AH!Bİ: :MEH?d.,.. 

tırU · REF'.İI{ 
Umumi Neşriyat Mild · 

Avu~:\!~~:~:·ı~.~=ur 933 senesi Yeni Muhtıra Defterleri mu~:~d:ı !~:~::.~;!;::ki~ 
••••••••••••••• Her yerde arayınız. Deposu : Ankara caddesi No. 111 Afitap Mağazası Mehmet Sadık ;. ................. ~ 


