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İsmet Paşa kabinesi, beyanname Sovyetlerin yıl dönünıll 
meselesi ve Fırka içtimaları Bu münasebetle dostane telgraflar 

Meclisin her açılışında beyanname okumıya mecbur 
değildir. İstediği zaman meclisin itimadını yoklıyabi ~r 

Ankara, 17 (Huıuıi) - BaıvekU ismet Paşa 
Hazretlerinin BDyük Millet Meclis 'nde hükume
tin beyannamesini okuyarak ve Meclisten itimat 
reyi istiyeceği rivayetleri fırka içtimaında umu
mi vaziyet hakkında izahat vereceğinden ga· 
lettir. 

takdir ettiği :zaman beyanatta bulunabileceği 
gibi istediği zaman da bUyUk n.ıecl iıio kendiıine 
olan itimadanı yoklıyabilir. Büyük Millet Meclisi 
lza111 da seUihiyetini kullanarak istediği zaman 

Malum olduğu llzere, teıkilatı esasiye kanu
nununda yeni bir kabinenin teşekkülünfi tak ip 
eden hafta içinde beyannamesini okuyacağı 
yazılıdır. Fakat meclisin her açılışında beyanna-
me okumak mecburiyeti yoktur. Hükumet kendi 

Jüzumlu gördüğü izahatı talep edebilir. Fakat 
mecliste böyle bir beyanat için t imdilik sebep 
g8rülmemektedir. Yalnız vekiHcr Salıdan itiba
ren fırkanın meclis gurupunda vekaletlerine 
taalluk eden umumi meseleler hakkında beya
natta bulunacaklar, blSylece fırka gurupunda 
bir müzakere açılacaktır. 

Kraliçe Keriman HanımlOtomobiller çogal-
dığından yollar 

'Dün de bazı ziyaretlerde bulundu. 
IZMIR, 17 (Hu. Mu) - Şeh- dığı bir makalede Avrupa inti • 

riınizde bulunan dünya güzeli hamı anlatmaktadır. 
Keriman hanım bu gün de ziya • Dün gece ferefine lzmirpalaı
retlerine devam etmİf, öfleden ta verilen balo çok parlak olmut· 
evvel Gazi evinde misafir edilen tur. Yarın Alıancak ıpor ıaha .. 
Büyük Erkinıharbiyei umumiye 11nda himayeietfal menfaatine 
reisi Müşir Fevzi pafa hazretle • yapılacak olan mfüıabakada to .. 
rini ziyaret etmittir. pa ilk defa Keriman hanını vu .. 

racaktır. 
Keriman hanım çartıda alıt • Kraliçe vapur ıeyahatinde ha· 

verişle meşgul olurken şiddetle fifçe soğuk aldığından nezleden 
alkıtlanınıttır. Dünya ıüzeli bu muztariptir. 
-ünkü "Anadolu,, gazetesine Yaz Şahip 

Tütünlerimizin Satışı 
Avusturya rejisiyle bir itilafname 

hazırlanıp, parafe ed;Idi 
Ank1r1, 17 (A.A) - lktısat Veklletiyle Avusturya rejiıi namı· 

na Au.ı~ia mUe11eseıi arasında bir itillfname parafe edilmittir. 
k Bu ı!ıllfa g8re Avuıturya TUrkiyeden ıo milypn Fransız franga 
~Ymetande eıki ve yeni mahıüllerden tlltlln mubayaa edecektir. 

b llbayıata Viyana merkezlerince itillfnamenin taadilundan ıonra 
atlanacaktır. 

Kadın yüzünden 15 ya-
şında biri öldürüldü 

H tdapazarı, 16 (Husuıi) - Adapazarının Boıtepe kiSyUnden 
b.8 kı çavuşun oğlu 15 yatlarında Hatanın ceıedi k8y civarında 
l'~ ~ukurda bulunmuıtur. Meseleye vaz'ıyet eden mUddeiumnmi· 
~il . asanın bir kadın yUzOoden tabanca ile vurulduğunu ve ka-

~rın ayni köyden Muıtafa Ali Şakir ve Mehmet olduğunu 
1~ am~ •e katilleri tevkif et~iıtir: 

Hukunıetten alaca- Bir hendek içinde 
ğı olanlara bono bulunan ceset 

Ankara, 17 (Hususi) - 1513 
n~maralı kanun mucibince, hü
kumetten alacağı olanlara veri
lecek .bonolar basılmaktadır. 

Malıye veklleti bu bonoların 
nasıl dağıtılacağı hakkında bir 
talimatname hazırlamaktadır. 

Maliye vekileti 931 ıenesi 
nihayetine kadar blltçede kar-
şıhğı olmıyan blUUn hlikdmet 
borçları için yOzde beş faizli ve 
yedi senede tediye edilir hazine 
bonolın hazırlamııhr. Bonolar 
öoümOzdeki ay batından itiba
ren daiıtalacaktar. 

Y ~ol orman kanunu 
Ankara, 17 (Husuıi) - Ziraat 

encllmeni, 8. M. Meclisinin umu
:mi içtimaından sonra toplanarak 
yeni orman kaouuu layihasını 
tetkike devam etti. 

Adapazarı 17 ( Hususi ) -
Adapazarrnm Yazhk köyü civa
rında bir hendek içinde bir ce· 
set. bu!unmuıtur. Ceıet teşhis 
edılememiıtir. Ceıette müteaddıt 
kurşun yaraları vardır. Tah~dka
ta devam edilmektedir. 

Barut inhisarı 
meselesi 

. ~nkara, 17 (Husuıi) - Barut 
mhısarı irti9111 meselesini tetkik 
eden ihzari encllmen bugün top
lanarak Trabzon meb'uıu Hasan 
beye taalluk eden kısmın tetki
kine devam etti. Bu tetkikler 
gelecek perıembeye kadar de· 
vam ed~cek, tetkik neticeleri 
bilihıra muhtelit encümene ve· 
rilerek Glada mllzakero edile
cektir. 

düşünülüyo.r 
Ankara, 17 ( Huıuıi ) - Na

fıa vekaleti, hanği 1011Jar1n 
mcmlekettmiıin bugünkü ihti· 
yacına clYerişli olduğu hakkında 
yeni baıdan tetkikatla bulun
maktadır. Otomobiller, kamyon 
•e kamyonetler gibi sllratli vaaı· 
talar memleket imizde çogaldık· 
tan sonra yolların nasıl daf!!tnıklı 
olacağı tetkik edilmektedir. 

Orta tedrisat mu
allimlerinin terfii 

Ankara,. 17 (Hnıusi) - Orta 
tedrisat muallimleri den bazılara 

terfi etmi9lerdir. 
Kadıköy lisesi F ranıızca mu

allimi LUtfü Beyin maaşı kırk 

liradan lcark beıe çıkarılmıştır. 
Maaıları yirmi liradan yirmi 

beı liraya çıkarılan muallimler 
ıunlardır: 

Gelenbevi orta mektebi resim 
muallimi Ziya, Edirne kız mual• 
lim mektebi tedris uıulU mual
lim Vasfi Rıza, Diyaribekir orta 
mektebi Türkçe muallimi ibra· 
him Beyler. Maaıları yirmi lira· 
dan yirmi ikiye çıkarılanlar: 

Artvin ortamektebi muaJlimi 
Faik bey. 

Maaılara on yedi buçuk lira· 
dan yirmi liraya çıkarılanlar : 

Adapazarı ortamektep beden 
terbiyesi muallimi Hatice Mualla, 
Kırıehir orta mektep musiki 
muallimi Salih Zeki, Trabzon 
erkek muallim mektebi beden 
terbiyesi muallimi lsmail Hakkı, 
lzmir orlamektep muıiki mualli
mi Ziya bey ve hanımlar. 

Galatasaray ilk kısmından Lüt· 
fi be) in m1111 on alta liradan 
on yedi buçuğa çıkarılmıthr. 

Seyrisef ain baremi 
Ankara 17 (Huıuıi) - Seyri .. 

sefain idare1i baremi cumartesi 
gUnU mecliste milzakere edile· 
cektir. Bareme göre umumi mü
dUr 600, muavini 400, daire re· 
iılcri Uçer yüz, re iı muavinleri 
iki yüz, anbar, tube mUdUrleri 
ve kısım amirleri 160 ar, dış 
kat birinci ıuvarileri 210 ar, ikin· 
ci ve üç.llncUler yUz, birinci kap· 
tanlar 100, ikinciler 85, fiçilncü· 
ler 75, iç hat birinci ıuvarileri 
140 130, ikinciler 85, fiçllncUler 
75, mUliıım kaptanlar kule, tay
f al ar 30 u lira aylak alacaklar
dır. 

teati olundu 
ANKARA, 17 (A. A.) - Ruı 

ihtilalinin 15 inci yıl dönümü mü· 
naıebetile Reiıicümhur hazretle -
rile Sovyet Soıyaliıt f uralar bir • 
liği icra komitesi Reiıi M. Kale • 
nin cenapları ve Batvekil İsmet 
paşa hazretlerile halk komiser • 
ler meclisi Reisi M. Molotof ve 
hariciye vekili Tevfik Rü~tU be • 
yefendiyle hariciye komiıeri M. 
Litvinof ve muavini Karahan ara 
sında atideki telıraflar teati edil
mittir: 

"Birinci teırin ihtilalinin 15 
ıncı yıldönümünü kutlularım. 
Şahat ıaadetiniz ile doıt birlik 
halkının refahı için batannakta 
olduaunuz yüce itte tamamile 
muvaffak olmanız için bealedi .. 
ğim en samimi dileklerimin ka • 
bulünü rica eylerim. 

Gazl M. Kemal 

"Dostça tebrikinizden ve di • 
leklerinizden derin surette müte .. 
haaaiı oldum. Samimi teşekkür • 
lerimi kabul buyurmanızı rica e • 
derim. 

Kalenin 

"Birinci teırin ihtilalinin 15 
inci yıldönümü münaıebetile har 
tebriklerimi ve doıt şuralar itti • 
hadı halkının azami refahı yolun• 
da yapmakta olduğunuz ve daha 
ıiindiden ıüzel aeıµerelerini al • 
dığınız muazzam ifin UT&ff a ·• 
kıyeti için en ıanıimi dileklerimi 
kabul buyurmanızı rica ederim. 
Bizi o kadar ıılu l>ailıyan do•t .. 
luğun iki memleketin menfaatle • 
rine uyıun olarak daima artaca • 
ğına kavi ıurette kanaatim var .. 
dır. 

l11ntt 
"Dostça tebrik ve dilekleriniz

den dolayı ıize yürekten teıekkür 
ederim bqvekil p&fa hazretleri. 
Türkiye cümhuriyeti halkı ile 
Sovyetler halkını 11kıca birleıti • 
ren doıtluk ıulh içinde verimli e· 
mek beraberliğinin ıüzel bir ör • 

Büyük Millet 
meclisinde 

ANKARA, 17 (A. A.) - Bu; 
yUk Millet Meclisi Reiı vekili 
Refet Beyin riyasetinde toplan -
mıı ve Samsun meb'uıu Aziz Hı
;ı:ır beyin iatifa11 okunmuıtur. 

Bundan ıonra Aydın meb'uıu 
Fuat Şahin Beyin ziraat encüme· 
ninden istifası okunarak mumai .. 
leyhin yerine diler bir lza inli • 
habı yapılmıt ve Hulusi Bey (Si
nop) seçilmiıtir. 

Meclis cumartesi günü topla -
nacaktır. 

Anka Hukuk fakült:?snin 
senelik kon reıl 

ANKARA, 17 (A. A.) - An· 
kara Hukuk fakültesi talebe ce -
miyeti yasaları mucibince ıenelik 
toplantıaıru yaparak müddeti bi· 
ten idare heyeti yerine riyasete 
Mazhar, izalıklara Samiye ha • 
nımla Şekip Ratıp, Ratıp, Saffet, 
lhıan, Cemil, Necip, lbrahim, 
murakabe heyetine de Yalçın il .. 
hami, Reıat, Necati, Selimi s., .. 
ler 18'İlmittir. 

neğidir. Doıtluaumuzun ilerlire: 
ceği ve her iki memleketin JJJ~ll, 
faatlerine uygun olarak daılll, 
kuvvetleneceği yolundaki 1'a~~ 
tinize tamamile iıtirak ederıolrD• f 

JJol 0 

"Birinci Teırin ihtilalinin 
1~ 

·1 e .. inci yıldönümü münasebeti e , 
har tebriklerimle şahıınızın ·~•, 
deti ve komıuınuz halkını~ r~ ~· 
hı için en ıamimi dileklerıJJJ1 , 

tıllilerine arza müsaraat eyledi 
rim. Bu mutlu fırsattan i•tif• 
ederek memleketleriıniz arat•P ~ 
da teyemmünen mevcut olan ~fı' 
luiun her iki taraf m azami ;.'; 
hı yolunda gittikçe a>tacaiı 

1
,. 

kındaki kavi inanııımı teyit ı1 
rim. ~lif 

Dr. Tevfik' ııur 

"Birinci teşrin lhtilllinill :! 
inci yıldönümü mUnaıebetile .d 8' 
ça tebrik ve dilekleriniz ben• . , 
. b' "t h • _ • ..,if ran ır surette mu e u111 ~ 

tir. iki memleketi yakınlat ;; 
doıtluiun ıittikc;e verimli ol !-' 
ilerlemeıi yolundaki kana•till , 
tmamile İflİrak ettiiimi teyit tf 
lemekle bahtiyarım. 

L1tvlJtl/ıf 
"Birinci teırin ihtilllinill, 

inci yıldönümü münaaebetilt A 
h&r tebriklerimle ıerek ıah~
eaadeti ve aerek do11t r-ı.tl'">' 
tihadı tialkının refahı hakla , 
ki dileklerimi arzeylerim. M-:
leketlerimizi baibyan ... • 
dostluğun iki tarafın menf~ 
rlne uygun olarak daima artJV°' 
na kavi ıurette kaniim. _...,ıj 

Dr. T.vllk pr-f 

"Birinci teırin ihtil&lissit' ~ 
inci yıldönümü dolayııile d~.6 
tebriklerinize haliıane te'i'J' 
ederek memleketlerimizi bi~ 1 

en doıtlulun ıittikçe sıkılatfo ' 
ıı hakkındaki dileklerini•• 
rekten ittirak ederim. -•"' 

Ka~ 

Ankara Huk~ 
Ankara, 17 (Huıuı1) .- lı; 

Pı. Hz. Cumartesi ıDnD Ao ,.._, 
Hukuk fakUltealnln y.tdl•0,~ 
mDnasebetile mektepte bir 11 

söyliyecek!erdir. O 
Tem teıekkDll 

nahiyeler 1,~ ") _, .,, 
Ankara, 17 (H11usı ,. I• 

tetekkOllll 50 nahiye ibd• 
sene sonraya kaldı. ~ 

"lllllll"'00000•00••••••••nını-lll ............. .CI ' .................. ..... ,.,, 
Dün geceki tedl · 

_,ulb' 
Bir müddettenberi D .Jıt' o' 

dayide hazırlıkları yap~ 0~ 
lan "Üç Saat, iımind• 1 --~· 
dün aktam ilk defa oyıta fıtJ~ 

Ekrem Retit Bey ~t• ~ 
1 Ret• • _,,,. yazılan ve Cema •

1 
~·-, 

beatelediii eser allka ~· 1..-ı' 
lanmı• ve takdirle al 9 

br. •Jde ~ 
DHn geceki temıı. ~ıaJli"' 

hınca hınç dolmuf, ••lı r ~ 
1tu • bey o• hazır buluftlllU el 1 

"0ç ıaat, haldaD " ~ 
münükidimlsin yasıtdU 
ki aaypmscla bulacaJsldll•· 
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@!in n-;-ı·ş·;·~e ti eri . 
············ : Pari;ı·;·· .. kİt;;·· .. ·· .. ··· 

Istanbulda kitap 
Y··ıu ıttl u ek tedrisatla meşgul olan 
ıca.r çok defa şunu söylüyorlar: 

8e r Efendim biz Sorbonda, 
lı I' ındeki gibi ders veriyoruz ..• 
l'lltti. . 
....._ ıateraeniz bakınız kitapla-
··aqız ay "d" 

8 n~ ır.,, 

ltteb~ hakıkatı geçen gün Siirt 
b· uıu Mahmut Beyefendi de, 

il' nı k 1 . lirı 1) a .~ ede tekrar ettıler. Ber-
f" •rulfünununun bizim Darül
"llll\ln gibi ders vermekt~ olduğu
"ll .. ı löy ediler. 
.. Çok defa kitaplarımız -tabii 
~k tedrisatta kullanıhn Ma
ll llelJerden bahsediyorum - ay
k~'Q filan veya falan profesörün 
ıttbın T·· k b. .. 'd' 
8 

ın ur çe ır numuneaı ır. 

tıı' 'il eğer meziyetse prof esörlcri
a· ~e aittir. Kitaptaki ilim seviye
L &riale, Berlinle bir bulunuyor 
'"qQektir. 

h)8~ !Üphesiz çok iyi, çok hoş bir 
.. dır, Ben bu noktadan bir şey 
~l~nıek istemem. Fakat yüksek 

11 
•• l'ııat için kitabın, bilhassa Ma-
~elin manası nedir?. 

) f bu §ekilde dü§ünülünce vazi
~et.· derhal değişir, çünkü artık ü
f :1nde konuttuğumuz kitap say
~' lr, ıatrrlar, mürekep yığınları 
t L~. 
'qgıtların, rafları arasında ku-

U§ bir kelebek gibi müsteha
~en fikirler halinde çıkar, can-

i', Artık bu kitap bir kağıt 

~Ilı değil, gebe bir kadının ye
S'tıtıit karnıdır. Oradan bir hayat 
i'ca.ktır. Bir canla karşılaşaca
ct~ Fikirler nefes alacak, yafıya-

\re okuyanların bedenlerine 
~.an bir kalbin hararetini vere

ır, 

• • Jf. 

"-~ı... ranlandıran, hele bir 
°"lıuele can veren şey nedir? O-

~ ~uhitinc uygun olmasıdır ... 
~ ftıısal: Pariı hukuk fakülte
' "~e, derı okuyan bir talebeye 
'-'ece~· · k' 11 gınız ıtap ne zaman can-
~r?. Eğer bu kitap Pariate ya
' • Pariıte 24 saatini ilim ve 
>e d~niyet muhitinde mütemadi
' 'ti. •ntibalar alarak geçiren insa
~ tıki bildiklerini yeniden ter
--~ edebilecek, muhitinden, mec
~lla •ından, gazetesinden, konf e
' ından, kütüphanesinden, ıi
~--•ndan, tiyatrosundan hatta 
~ lldan alacağı mütemadi bilgi
~ .. e )eni bir ıey ili.ve edebilecek 
Ş~e)l~r verebilirse .. 

,.;:;ıdı ayni ıeyi gelin bizim 

'ıı eket için dütilnün ve hasılı 
~er~e Sorbondaki bir ders ki
~ "'ırgülüne kadar aynen ter-
il edin. 

~~ \l lcitap kendi ana muhitinde 
ta .. ~rıh olduğu halde burada 
. "«ltıı 1:>' 
~lllt ır kitaptır. Bu kitabın 

VAKiT 

1 ;---·Ö .. i_D .. i .. ft ....................... 8 ... rie-·r .. i ........... ~ ........ j 
·-----·-------... ---··· .. ·-·····-·············································-· .. ------ _ .. . 

Çay, kalzoe, şeker 
................ -.. ---· .... ············ 

Kahveciler 
Aralarında şirket 
kuracaklar ama .. 

Dün öğleden evvel lstanbul 
ticaret müdüriyetinde çay, kahve 
ve şeker tac:rlerinin toplanarak 
büyük bir şirket kurmak için 
müzakerelerde bulunacaklarını 
yazmıştık. 

Fakat dün şeker, kahve ve 
çay tacirleri vaatleri hilafına 

olarak ticaret müdüriyetindeki 
loplanmıya gelmemişler ve buna 
mukabil bir istida göndermişler
d ir. Tacirler bu İstidalarında 
muayyen şartlar dairesinde şir

ket kurabileceklerini fakat bu
günkü vaziyete göre buna imkan 
olmadığını bildirmişlerdir. 

Dün bu vaziyet üzerine kahve, 
çay tacirlerile temas ettik. Bir 
tacir aynen şunları anlattı: 

- lkhsat vekaletine evvelce 
müracaat etmiştik. Eu müraca
atımızda mayıstan evvel celbet
tirmiş olduğumuz ve o günden· 
beri gümrükte kalan mallarımı· 

zın çıkarılmasını istiyorduk. Çün
kü mayıstanberi gümrükte mal
larımız kaldığı için sermayemiz 
bağlı bir vaziyette uyuyor. 

Buna mukabil hergiin de bir
ço~ masraflar ihtiyarına mecbur 
kalıyoruz. 

V eka!et bizim müracaatımızı 

kabul etti. Bize bir şirket yap
makhğımızı bu suretle Türk malı 
ihraç etmek şartile kahvelerimizi 
.,.ı. •• w'-'Hecel'ftDlil titlctfnH. 

Istaubul ticaret müdiriyetindc 
toplandık. Fakat doğrusunu iti
raf etmek l azım... Hepimizin bir 
çok menf••tlerimiz vardır. Bu 
menfaatler çarpıştığı jçin uyuşa· 
madık. Daha doğrusu paramız 
yoktur. Gümrükteki mallan çı
karalım ki.. Bu para He şirketi 
kurabilelim. 

Halbuki Vekalet bu vaziyeti 
istemiyor. 

Şimdiki halde vaziyet bu şe
kilde kaldı. Vekilete tekrar 
müracaat ettik.. Bakalım veka· 
letten ne cevap gelecek? ,, 

Maamafih kahve tacirlerinin 
kendi aralarında bir şirket kur
maları muhakkak zannedilmek
tedir. 

Böyle olmadığı takdirde, ve
kaletce gümrükte kalan malların 
çıkarılmasına müsade edilmiye
cektir. Kahveciler mecburiyet 
karşısında kalmadan evvel ıir
keti kuracaklardır. 

Tayyareler 
Hala vapurdan 
çıkarılamadı 

Ankara - lstanbul hattında 

işletilmek üzere Amerikadan ge
tirilen iki tayyare gümrük mu
amelesi bitirilemediği için dün 
vapurdan çıkarılamamıştır. Tay
yareler yarın vapurdan çıkarıla

rak yeşil köy tayyare istasiyonuna 
nakil edilecek ve orada kurula· 
caktır. 

Tayyarelerle birlikte Amerika
dan gelen mütehassıs M. Halı 
bün akşam Ankaraya gitmiştir. 
Ankarada bir kaç gün kalarak 
alakadar makamlarla temas ede
cek, sonra buraya gelecek ve 
tayyarelerin kurul masına nezaret 
edecektir. 

Mısır çarşısı tamir 
ediliyor 

Asarı Atika encümeni azala
rından bazılara dün Mısır çarşı
sına ~iderek tetkikat yapmışlar
dır. Encümen azaları bu hususta 
bir rapor hazırlıyacaklardır. Ra
porda çarşının ne şelcilde tamir 
edilmesi lazım geleceği yazıla
caktır. 

Mısır çarşısının üzerinden taş
lar düşen losmın tamir edilmesi 
için dün beiediyedP.n Eminönü 
şube müdürluğüne emir verilmiş
tir. Belediye mühendislerinin ne
zareti altında dünden itibaren 
laf düşen kısmın tamirine baş
lanmııhr. Tamir parasını kapının 
üzerinde bu:unan trikotajcı ile 
k:ıpının yanında bulunan dük
kanlar vereceklerdir. Çarşının 

dii-er kısımlarının tamiri mese· 
lesi ise yapılacak tetkikten v~ 

hazırlanacak projelerden sonra 
düşünülecektir. 

Gümrükten çıkan 
garip hadise ! 

Dünkü Cümhurivet R"azetesin -
de gümrükte çıkan garip bir ha -
<liseden bahsediliyordu. 

Cümhuriyet refikimiz diyordu 
ki: 

"lnlıisar vekaleti lstanbul {IÜmrü
ğünc ı-ermiş olduğu bir emirde bir 
kısım ithalat t'Şyasının yl'ni bir emre 
kadar itlıal olunmamasını bildimıir. • 
tir. Fakat giimrük idaresi bu em;in 
farkına ı·armadan, c·ski l'nırc nöre 
itlıaltita miisaadc etmiş sonra farkı
na ı·ararak bu ('şya11ı toplamak için 
ticaretlıanef<ırdl' gece yarılarına ka • 
dar uğraşmıştır .. , 

Dün bu hususta İstanbul güm-

1 akas ışı ...................... 

Tacirler 
Satılan malın vesi
kasını gösterecek 

Tak as muamelesi hakkında 
ikhsat vekaletinden dün lstan
bul ticaret müdüriyetine ve Ti
caret odası ile alakadar makam
lara çok mühim bir emir gel
miştir. 

Hu emre göre bundan sonra 
takas muamelesi yapacak bütün 
tüccarlar ihraç edilen malların 
kat'i ıurette satıldığını iıpat 

edece!< vesika kÖstereceklerdir. 
Bundan başka takas muame· 

lesinde tali bazı değişiklikler de 
mevcuttur. 

Dün bu hususta yaphğımız 

tahkikata göre bazı tacirler ta
kas yaptıklarını ispat etmek için 
sadece başka memleketlere mal 
sevkediyorlar. Buna mukabil 
derhal mal ithal ediyorlardı. 
Fakat yapılan tahkikatta bazı 
tacirlerin bu malları Avrupada 
veya muhtelif ecoebi memleket
lerde bulunan ahbap, akraba 
veya sairenin namlarına sevke· 
diyorlar. Bu suretle satılmıyan 
malları sevkedilmiş gibi göste
riyorlardı. 

Vekalet bu kabil vaziyetlerin 
önüne geçmek ve Türk malının 
hakiki surette satılmasını temin 
etmek maksadile böyle bir ka· 
rar ittihazına lüzum görmüştür. 

Bu karar yer!i malı ile uğra
şan bir çok tacirleri memnun 
etmiştir . 

Mahkemelerde iş 
takibi 

Mahkemelerde ve icra daire
lerinde, yalnız doğrudan doğru· 
ya işi olanlarla Avukatlarının ve 
müddeiumumilikçe tasdik edilmiş 
hüviyet varakaları bulunan avu· 
kat katiplerinin muamele takip 
edebilecekleri, bunlardan başka 

kimsenin muamele takip edemi
yeceği, alakadarlara bildiril
miştir. 

Avukat katiplerine hilviyet va
rakaları verilmiştir. Muamele ta
kibinde bu usule riayet olunup 
olunmadığı müddeiumumilikçe 
sıkı surette kontrol edilmektedir. 

Halk Fırknsı umumi 
kAttbl geliyor 

~ ttkl~bilıneıi için bu kitabın, 
.. "'l\tll l'•.~l~~in bizim Darülfünun
~~ ,1:unu~ 24 saatinde muhitin 
ltjtleti ~iı ıntibaları, edindiği fi
~itıe .?rbondaki adamın dere· 
~' ~kıeltecek bir bilgiyi ih· 

Mısırda bir mllnakasa 

rük başmüdürlüğüne müracaat 
ettik. Gümrük başmüdürü aynen 
şu sözleri söyledi: 

Bir buçuk aydanberi Avrupa· 
da tetkik seyahati yapma~da o
lan Cümburiyet Halk fırkası 
umumi katibi Recep Bey pazar 
veya pazartesi günü lstanbula 
dönecektir. Recep Bey burada 
iki gün kaldıktan sonra Ankara
ya gidecektir. 

~il~·~ lazımdır. 
,,•çın bizde muhitin, mec
~ Qı~ kit~plarm , konferaala
~~'d ~erın, kütüphanelerin 
,:..~r, ı~ını taınamlıyacak bir 
.. 'iıı ı~ •htiyaç vardır. Üniver
"b:-. •ew· -._-Qllli ol 1Yet itibarile canlı ve 

e"-1 bıaaı için zannederim 
.. ·~ .. b ,..._. llluı·· ~ udur. 
~ ~ Qı u lıaeleriınizin ders ki
~ )o)ueıeıeainde de tatbik et· 
itik d,,~rıdan fazla kazan
~'-1 •r. O zaman Pariıte-

11 -~t.nbuldaki kitap ayni 
&faza eder. 

Sadri Etem 

Mısır hükumeti poıta idaresi 
memurlarına liıım olan elbise
lerin tedariki ıçın 931. seneıi 
kinunevvelinin onunda bir müna
kasa açmıştır. Bu münakasaya 
Türkiyeden ittir ak etmek isteyen
lere malumat verilmesi ihracat 
ofisliğinden rica edilmittir • 

Yalandan ç~k 
Mahreci olmadığı halde çek 

tanzim ederek sarraf Filip efen· 
diyi dolandırmakla maznun Kay
serili Muzafferle bogoıun muha
kemelerine dün agır cezada de
vam olunmuıtur. Müddei umu
miliğin miitaleası ahnmak Uzere, 
muhakeme kalmıştır. 

"- Mağazalardan toplanmış 
ve gümrüğe getirilmiş hiçbir mal 
yoktur. Bunu tekzip cdebilirsi -
nız.,, 

Kemal cenap Beyin 
konferansı 

Tıp fakültesi müClerrislerinden 
profesör Kemal Cenap Beyin 
Türk dili hakkında Edebiyat 
fakültesinde verdiği konferans 
11T erminologie • lnterncationale en 
T urc,, ismi altında Fransızca ola
rak bastırılmıştır. 

Küçük ve zarif bir cilt teşkil 
eden bu risale profesörün bizzat 
yaptığı tetkik ve tecrübelere ait 
grafiklerle süslüdür. 

Ankara, 17 (Hususi) - Av· 
rupada bir ıeyahata çıkmıı olan 
Cümhuriyet Halk fırkası umumi 
katibi Kütahya meb'usu Recep 
Beyin ayın yirm'sinde Viyanadan 
lstanbula hareketi tahmin edili
yor. 

Halıların fiyatı 
yükseldi 

Gelen malumata göre Iran 
halılarından son haftalar zarfın
da yüzde yirmi beı nisbetinde 
fiyat yükıelmesi kaydcdilmittir. 
Buna aebep lranan halıyı tekaa
tan istisna etmesi ve milli para
nın yükıelmeıidir. 

Savıfa 3 

r···(iu·;·d·ll·ki~·;"t;"i-;·flı 
.......................................................... _ 
O ::.aı arı seve sePe değil, 

dans ede ede ''erir I 
lstanbul belediyt·si Üsküdar, 

tramvaylarından ayda 60 bin lira za· 
rar ediyormuş. Bu hat Erkaftan alı

nırken •'>elıremini olan operatör Emin 
Bey'' ilk zanlarda zarar· olacak fakat 
bu zararı seı·e scı·c ödiycceğiz,, de
mişmiş. 

Alımet Şükrü /ley arkadaşımız şim· 
di bize bunu hatırlatıyor da "Emin B. 
hattın zarar edeceğini iyi keşfetmiş, 
fakat belediyenin zararı seve seve ö
diyeceği kl'lıanetinde isabet edeme
miştir. Çiinkii zararı irinıiz sızlıya 

sızlıya iMiyoruz.,, 
Diyor. Bize kalırsa operatör Emin 

B. yanlı~ söylememiştir. Seı·e seı·e za· 
rarı ödemek sijzünü kendisinin şehre· 
minliğind<• kalmak ~artilc söylemiş
tir. G(•n<• bugün de doğrudur. Yani 
eğer Alımet Şükrü lky operatör E· 
mirı H(•yin tekrar befrdiyc riymetine 
gelmesini temin edl•bilirse o zaran 
seı·e sere değil, hatta danscdcrck ve· 
rir. 

11erc1'i rn eden ter cıl.rneye 
fark var .. 

Peyami Safa Bey sabık Maarif. 
müsteşarı Mehmet Emin BeiJin' 
Bergson'dan yaptığı tercümede hata1f 
lar görmüş. Bu cümleden olarak "Ah._ ,, 
Uik kaidderinin icabettirdiği kıymeC 
hükümleri,, §eklindeki bir ibareyi 
"kıymet lıükümlerindcn mündemi9 
alıl{ık kaideleri., şeklinde tashih cdi· 
yor ı ·c bu ik; ibare arasındaki farkı,. 

' elıcmiydini anlatak irin "fakat bunca 
lıa Ali hoca, lıa /ıoca Ali dememeli, 
çünkü ahUik J.:aidesi kıymet hüküm-
lerinden çıkar, J/OkSa kıymet lıükünı
leri alıliık kaidelerinden değil.,, di· 
gor. 

Peyami Safa Bey, bu izahı temsil? 
bir surette yapmıJ olsaydı dalıa ko
lay anlaşılırdı. ıUesel{ı şu tercümeden 
birini "Taruklordan alınan yumurta
lara,, ötekini de "yumurtadan çıkan 

yumurtalara,, benzetebilirdi. 

ııuııuıııııınıııuııımııı,uııııı~ıııı:ııııı.uıııuınııuıı;ınttıın;~ uıuınınıımmmımıınnııllll!I 

Kargalardan şikayet 
yok! 

Bir iki sene evvel yapılan mü
cadele müsbet neticeler verdiği 
için vilayetimiz dahilinde bu se
ne kargalardan şikayet yoktur. 
Diğer muzır hayvanlarla icap 
eden yerlerde mücadele yapıl .. 
makta ve lüzum görülen yerler .. 
de 1'öylUye muhtelif suretlerle 
yardım edilmektedir. 

Bu arada Yalovada da Yaban 
Domuzu ile mücadele etmekte~ 
dir. Her köylüye hissesine dil· 
şenden fazla domuz avladığ 
takdirde , bütçenin müsaadesi' · 
nisbetinde nakdi mükafat da ve• 
rilmektedir. Bu mükafat hayvan 
haşana iki lira kadar tutmakta
dır. 

···················-············-················-····ı i .. ~.~ .. !~.~ .. ~.~~~~~.~ ... ! .. ~ .. ~.~.!. .. t 
- 18 Teırinisani 1917 -

- Meclisi meb'usan dün saat ikiyl 
çeyrek geçt• Hacı Adil Beyin riyaseti 
altında in'ikat etti. Zaptı sabık hulfı.-1 
sası kıraat ve kabul edildikten sonra 
arizai cevabiye müsveddesinin müza
keresim• geçildi. 

.. 8'!-_dr~zam Talat paşa hazretleri 
kursıı hıtabete geçerek tebligatı rcs
miyedeki müphemiyetin, esrarı aske
riyeyi işac etmemek ı·e raziııeti lıar -
biye hakkında düşmana sıriıte ı·er • 
memek maksadına matuf olduğunu 
ve bir iki güne kadar Uaze cephe· 
sinden dönecek olan başkumandan 
vekili paşa hazretlerinin meclise la
zımgelen cevabı r·ereceklcrini ı·c el • 
yevm alınan lıaberlerd(•n bu cephede 
bir teh/ik(• mevcut olmadığını derme
yan eyledi. 

Hali harbin deramı lıasebile ka • 
nun layihasının müzakeresine ipti • 
dar edildi. Bunun üzerine lstanbul 
meb'usu Şefik bey geçen sene zarfın· 
da memurinin maaşatına icra edilen 
zamaimin kifayetsizliğinden ve me -
nıurinin ihtiyacı tehvin edilmediği 
takdirde ölmiye mahküm bulunduk • · 
laruıdan bahsetti. 

Karahisarı Salıip nıeb'usu Ağtı 
Oğlu Ahmet /Jey de mumaileuhin 
mütaleatuna iıtirak etti. · 
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lhbacsız icra meselesi 
·······-······································ ... ··············--···· ... -

Emniyet Sandığı ve 
borcunu ödeyemiyenler 

Borcun yüzde onu ile faizi verenler 
icradan kurtuluyor ! 

Dünkü sayımızda Emniyet san
dığına terhin cdilmi~ olan men
kul ve gayri menkul malların ye
ni İcra kanununun 49 uncu mad
desi mucibince icra vasıtasile sa
tışa çıkarılmasından bahsetmiş· 
tik. 

Emniyet sandığı r.iznmname • 
ainde yazılı müzayedeye ait hü
kümlerle yeni icra kanununa gö
re icra Vr.Jiitasile y~pılan satıı cek 
linin tearuzuna ve emniyet sa~ -
dığı ile yeni icra kanunu cıkma • 
dan evvel mukavele yapa~ borç· 
lularm, o mukaveledeki hüküm • 
lerden, }>..ı areda ve hatta ::atı§ 
masrafına ait hükümlerden istifa 
de etı:ıek haklarının kaybolma _ 
ması lazımgeldiğiııe işaretle borç
lar kanununun 19 uncu madde -
sine göre iki taraf arasındaki 
mukavelelerin muteber olması 
Iazımgeldiği, emniyet - sandığı i
le borçlu arasında alrtolunan ik • 
raz ve istikraz mukavelesi o ta -. ' rıhteki kanunlara göre nasıl mer'i 
ve muteber ise, ona merbut §arl· 
ların da iki tarafca tanınması 
tabii olduğu, nitek~ medeni ka· 
nunun tatbikatına dair olan bi • 
rinci madde.inde "Medeni kanu
nun mer'i olmıya b~ladığı tuih· 
ten evvelki hadiselerin hukuki 
hükümleri, 0 tarihteki ahkama 
tabidir.,, denilmesinin bu mevzuu 
açıkça teyit elliği mütaleasını 
kaydetmiştik. 

Dün, emniyet sandığına mü • 
racaatla bu bahis etraf mda ne 
düşünüldüğünü bir de 0 cepheden 
araştırdık. Bize ı;öylenildiğine gö
re, emniyet sandığı, yeni icra 
kanunundaki madde mucibince, 
satı§a çıkanlacak menkul ve 
gayri menkul malları, icraya ver· 
mektedir. Yeni kanun, nizamna· 
medeki müzayedeye ait hüküm • 
leri ilga etmi§tir. icra kanunun • 
daki sarahate nazaran, borçlar 
kanunundaki ve medeni kanun • 
daki hükümlerin bu bahiıte tat
bikına imkan kalmanuıtır. Eğer 
borçlu, hukuki noktadan bir iti • 
raz ileri ıürerse, bunun tetkik ve 
halli için alakadar makama mü • 
ra.caat edebilir. Müracaatı usulü 
dairesinde gözden geçi;ilerek 
sa~iyettar makama gider ve bi; 
netıceye bağlanır. 

Diğer taraftan, terhin edilen 
menkul ve gayri menkul mallar, 
İcra vasılasile satılığa çıkarıl -
makla beraber, emniyet sandığı, 
borçlulara bu nizamnamenin ver
diği hakların kaybolmaması iç.in, 
azami kolaylığı göstermektedir. 

Bir kere, satılmak üzere bugün • 
lerde icraya verilmesi icap eden 
malların yekUnu, 800 kadardır. 

Bunlardan da ancak 24 menkul 
ve 66 gayrimenkul mal, icraya ve 

rilmiş bulunmaktadır. İcraya ve· 
rilen bu malların sahiplerine, em
niyet sandığınca, esiri nizamna • 
me hükümlerinin tnyin ettiği 

mühletler gözetilerek ihbarlar ya· 

pılmış, malları, nizamnameye gÖ· 

re müzayede safhasına geldikten 

ıonradır, ki icraya verilmittir. 
Bun1ar için, esasen nizamname • 

ye göre de müktesep bir hak mev· 

cut değildir. Bu borçlular, son 
safhaya gclinciye kadar, mütead

dit ihbarlara rağmen, borçlarım 

'ferme.mi§ler ve yahut verememiş
lerdir. 

Bu borçluların mallan salı! 
için icraya veo.·ilmiş olmakla he -
raber, eğer resülmaldan yüzde o
nunu ve bir de faizi sandığa ya -
tırırlarsa, emniyet sandığı, hak • 
larmdaki icrai muameleden bir 
müddet için vazgeçecektir. Bu da 
gösterilen idari kolaylıktır. 

Henüz malları icraya verilme
mit olanlara da, bunların icraya 
verilme aafhuına geldiği, borç ö
denmediği takdirde icraya ver -
mek zarureti hasıl olacağı, bu 
takdirde resülmal ve faizden baş
ka yüzde bet icra tahıil harcı ve 
yüzde üç vekalet harcı vermek 
ıuretile aJrıca mütezarrır olacak
ları izah edilmekte, "borcunuzun 
muayyen bir kısmını olıan öde -
yin,, yeniden bir mühlet verelim. 
Mütazarrır olmayın.,, denilmek -
tedir. 

Hulasa, emniyet sandığı, men
kul ve gayri menkul mal terhin 
edenlere, eskisi gibi kolaylık gös
termiye çalıfmakta1 bu hususta 
elinden geleni yapmaktadır. 

itte bu bahis etrafında, emni -
yet sandığınca bize verilen iza -
hat, budur. 

1:1111111r.un:a:: .... -. •• .._== ...................... . ................. .. :=.:a::-··=·-······-····-······ .. ········::::: ...................... . 
Gayri mübadille; ··nii;kii···;·~ bugünkü 

Gayri ~übadiller cemiyeti ida- bava rüzgar 
re heyeh dün lımail M6ştak Be- ' 
yin riyaseti alhnda toplanmı,tı Fena havalar devam etmekte-
Teplanbda, gayri mübadille:~ dir: dün de akşama kadar muh· 
tahsis edilen iz · d k" 1 .... _. tehf fasıtalarfa yağmur yağmıştır. mır e ı em •n:ın 0 • _ 
de lıtanbulda olduv "b" • un soa-uk daha ziyadeleşmiş ve 
tmlarak m ..&-- - guk gıl ı araş 7 dereceye kadar düşmüşU1r. 

ey'"8Cl çı arı maaı ve K d·ı . . 
sahlması için alikadar makamlar an ı h rasathanesınden alda-
nczdinde tqebbOıler yapılması ~mı~ matfıınadta göre, . bugün 
kararla9bnl t ruzgar poyraz an orta şıddette 

m1Ş ır. esecek, hava kapalı ve yağışlı 

Ziraat Odası 
Ziraat oda11 için villyet bina

sınm alt katında bir oda ayrıl -
mıştı. Bu oda kifayet etmediği 
için yanmdaki diğer odalar da 
Ziraat odasına tahsis edilmiştir. 

Bu münasebetle icap eden 
tamirat te tadilata bqlaaDUfbr. 

olacaktır. Akfama doifa yag
murun ke8ilmesi muhtemeldir. 
Dün en fazla sacaklık l S, en az 
1 derece idi. 

Y eıilköv askeri rasat merke
zinin verdiii malumata gare de 
bugtın hava bulutlu ve yağışla 
olacak, kara yelden esmekte o!ao 
rhglr a}'Di ktnvette esmekte 
devam edecelltir. 

VAKiT 
. ··················································-·-··. . . . . 

i SPOR i 
=······························-··············------: 

Çukur bostanda 

Hava dolayislle maç
lar geri bırakıldı ! 
Teşkilata dahil bulunmıyan 

kulüpler arasında yapılan turnu· 
vanm en hararetli maçlan bu 
S?Ün yapılacak ve Italyanlarla 
Necmiistiklal, Pualılarla da Kur
tuluş takamları karşılaşacaklardı. 

Havanın fenalığa dolayısile ala
kadarJar dün akşam bu maçların 
gelcck cumaya bırakılmasını ka· 
rarJaşhrmışlardır. 

Bu günün spor hareketleri he
men hemen sadece lstanbul mm· 
takası kongresinden ibaret gibi
dir. 

Atletleri davet 
lstanbul, 17 (A.A) - Türkiye 

atletizm federasyonundan tebliğ 
edilmiştir: 

Federasyon muallimi Herr Ab
rahanı Beyoğlun da Y. M. C. A. 
salonunda şimdilik pazar günleri 
saat altıdan sekize kadar kı, 
çalışma programını tatbik ede. 
cektir. Federe lrnlüplerimize men
sup atletler:n kJüplerinden ala
cakları vesika \'eya hüviyet vara
kaları ile kendisine orada müra· 
caat etmeleri tebliğ o unur. 

Maden kömürü 
çıkaran 

memleketler 
Ticaret odasının aldığı malu

mata göre Cemiyeti Akvam bir 
müddet evvel madr.n kömürleri 
istihsal eden memleketlerin mu· 
rahhaslannı Cenevrede bir kon· 
feransa davet etmiştir. 

, ipek/ilm Studyos11:. t 

Muhterem halkımıza şu en büyük sinema hadisesini ınuJd 
lemekle iftihar eder : 

T d 1. .. ıu·· olara~ Dahili ve harici bütün sahneleri ürkiye e ses ı ve soz .' fe· 
hazırlanan ve mükemmel bir şekilde olabilmesi için hiç bır 

dakarlıktan geri kalınılmayan büyük milli 

BİD MİLLET 
UYANIYOR 

Rejisörü : Ertuğrul Muhsin 
Filmimizin bütün sahneleri ikmal edilmiştir. Filmin montajına b~ 
raretle çalışılmaktadu. Pek ve pek yakında fotanbul • A~k~~e 
İzmir de miiteakiben sesli makinası olan bütün şehirlerırnıı 

muhterem halkımıza takdim edilecektir. 

Istanbul Belediyesi: 
DarUlbedayl Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri : 
0:a9a~"1sr:;~~'!.e ISTAHBUL BElEDİYESı 
akşam sU.,are 
saat 21,30 da 

( ilç eaat) 
Opereti 

3perde27tablo 

Yazan: 
E~rem Re,it B. 

Bestelt1en : 
Cemal Reşit 8. 

Umuma 

TAK 
Cu.ma 
18 T.sanl 
18 Recep 

GUn doğıış:.ı 6,51 
UUn batışı 16,4S 

Sabah namazı 6,13 
Ôğle namazı ı (,59 
ll<lndl namazı 14,33 
Akşam namazı 16.48 
Yatsı namazı 111,24 
rmsak 5,01! 
Yllıa geçea l 307 gUnlcı1 J 
Yılın kahLD 
gUnfl!rf S7 

~~ ~ ~~~ 
l ıııı I 1 

1 .llllflll 
mahsus 

VIM 
Cumartesi 
19 T.sani 
t9 Recep 

6,52 
16,4!1 
6,14 

t 1,59 
14,32 
IMS 
18,':4 
5,09 

308 

S6 

r Bugün 

ASRI sinemadl 
Meşhur trajediyen 

Harry Saur'll 
i DA VID GOLDııı 

Şayanı hayret Fransızca s'/J 
ve şarkılı filminde muflıı~' 

~---- görlinilz -~· 

Bu konferansta maden kö· 
mürleri fiatlarmıo arimlması, 
kazanmıyan madenleri kazandı
rarak işçi ücretlerinin fazlalaş· 
tırılması ve istibsalatı azaltarak 
mevcut sto~Jarm sarfetririlmesi· 
ne karar verilmiştir. 

Bundan maada yakmda ma· 
den kömürü istihsal eden mem• 

} 
11...----------------

'Kongorill' 

Jeketler arasında da bır kartel 
yapmak için haZlrlığa başlan
mıştır. Ticaret odası bu vaziyet
ten haberdar o ·unca derhal tet· 
kikata başlam1ş ve bu vaziyet· 
ten mem!ekefimizin ne gibi isti
fade edeceğine dair bir rapor 
hazırlamıştır. 

Memleketimizin bu kartelde 
bulunmıyacağa cihetle kömürü 
daha uctna mal eden Alman 
ve İngiliz kömürlerinin rakip 
bulunduğu bilhassa ltalyan pi
yasa11na hikim olmak ıçın ça
lışma tarzı hakkındaki fikirler 
de bu rapora ilave edilmittir. 

Bu rapor dün ikhsat vekiJe
tiae gönderilmi~tir. 

Bir yılda otomobille 
devri alem 

Otomobille devri alem seya
hatine çıkan dört lspanyol gencı 
ıehrimize gelmişlerdir. 

S\!yabat heyetinin reiai lapan· 
yada Valladadia darültünunu pro
fesörlerinden aynı şehrin bele· 
diye reisi muharrir ve roman
ca Frederiko Sanlandadır. Diğer 
üç arkadaşı avukat ve doktor
dur. 

Seyyahlar eylülün yirm~ üçünde 
Madritten har el' et etm şler ve 
Biyariç, Paris. Vişi, Nıs, CenovJ, 
Milano, Venedik, Triyeste, Bel· 
grat ve Sof;•a şehirlerine uğrıya · 
rak buraya gelmişlerdir. 

lspanyol seyyahları buradan 
Anadoluya geçecekler ve Filistin, 
Surye, lran, Hindistan, Hindi· Çi
ni, Filipin adaları, ,imali, cenubi 
ve merkezi Amerikayı ziyaretten 
sonra ispanyaya döneceklerdir. 
Bu ıeyahat bir yı\ sürecektir. 

Seyyahlar bu seyahatlerinde lı
panyolca konuşulan memleket· 
lerde edebi ve ikbsadl konfe
ranslar wuecelderdir. 

Radyoda: Şimdiye kadar bu tars· 
...... - ...... -.. da yapılan filmlerin e'tl 
1STANBUL - 17 den 17,45 e kadar Saz fevkalidesidir. Öıüm etraf f 

(Mll:şcrret Hamın), 17,4:s teıı. 18 e kadar dolaşırken bir izdivaç .• joflr 
Gramnron, ıs den 19 a kadar Saz (Kemal Jar giiler, eğlenir, dans ede 
Niyazi Bey ve arkadaşları), 19 dan 20 ye I•' 
kadar Orkestra, 20 den 20,30 a kadar s11z ken yırtıcı canavar 
(Be!lds Hanım), 20.30 dan 21,30 ıı. kadıır parahyacak mağdaJt 
Hanımlar saz heyeti, 21,30 dan 22,30 a k!ı· tıL.._ __ peşiadedirler 
dar Orke9tra, Ajana ve Borsa hal>er teri, 

Saat ayarı. 

BORSA 
17 T. sanı 1932 
Nukat (Sabş):-__ 

Kuruş 

20 r. Fransız 1 :'( 

1 Sterlin 700-

ı Dolar 210. 

20 Uret 21~-

20 r. Belçika 117-

20 Drahmi 27,-
20 rsvlçre 823-

20 Leva 2.~.-

' %illln Av. 
l Pezeta 
1 Mark 

l ZoloU 
ı Peng1' 

20 Ley 

20 Dinar 
ı Çervonec 
1 AJtm 

Kuruş 

28-
17-
50-
247' 
32-
2S-

6~-

922,-
1 Florfn 85- ı Mecidiye 37,50 

20 Kuron Çek 124- l Banknot 238-

Çek flatlan (kap. sa. t6) 
Pari8 
Londra 

"e- Yorlr 
!ıl.llAno 

Br"'tııeı 

Atlna 
Cenevr• 
S'>ty 

· ·terdam 

• ·:an kası 
Ana 
Reji 
" 1-. Heyrtye 
TrnmT&}' 
U. Sigorta 

montf 

12.0~ı "' 
699 .- Vlya::a 
0.47271 ldrtt 
9.2050 Berlln 
3.39 50 ' Var,t:ıvR 
it 7750 ••• tı 

';ükrq 
66.84- Belgrat 

r. 176 .Ioskovr 

Esham 

'·" 1 r ,koa 2.1,65 Çimento Ar. 
4,M Onyon Dey. 
1450 Şar·: Dey. 

s ro ı ltaıya 
12 2 Şark ın. cez• 

2340 Telefon 

:s 95'2 
4. 

• 5 ;!;(; 

1.98:?8 
4.22-
3~"'918 

8Q 45;5 
34.7:-
1086 7 

28-
7,9S 
2190 
250 
2-
2.35 

istikrazlar 
lbc.. dablll !15,50 
Şark o.yollan l',3\ 
O.MUYabhlde S7,75 
GUmrWder 5.60 

Tahviller 

Saydl m'lhl 
Batdat 
Askeriye 

4,20 
4,SO 

Elektrik 
."ramva1 

TUnel 
Rıhtım 

.nadofU ı 
A.nadohl ıı 

A. Mllmenii• 

49 
ı~.so 
fi), 

36,SS 
36,55 
38. 

lll!lllll!l!lllN!lftll! ~ .• lllllllllllllB_llflllllll_ .... 

Bir katınıı 
muhakemesi I 

Beşiktaşta, s~rence ~~I J!I 
şunda Şerafettin Ef endıyı /.. 
mekle maznun Osmanıo ;ı 
kemesine, don ağır tf;/,. 
devam o'unmuştur. Şahit • ( 
Hanımın rahatsız bulund.11~ 
Jaşılmı~. evine gidilerek 15 (it~ 
suretile ifadesi alınmak 
mnbakeme kalmıştır. t•f'~ 

§ Halkalıda çoban Mu• f{Oge' 
öldürmekle maznun Nuh la ,~' 
. . h k . e dÜJI ı.ı1 

yının mu a eillesın . $•"· 
cezada devam edilnıiştır· ~İ 

- 1 • • uhakedle çagm ması ıçıo, m 
mışllr. 

• 
Balık makine,. 

Ticaret oda91 
çoğaltmak için bazı 

balı'< sarfi1' 
·11etle' 

Dlı 

bu'unmaktadır. ı 
1 111• Almanyadao ge en . bir 

göre Almaoyada ye~ p.. 
k ( d"lo>itb'· makinası ef e 1 

• b•.., 
kinada balığın 8 şekb ·odd 
maktadır. 1930 ıe~eııb.ı' 
manyada bu ınakına a "J 
makta olan babklu~d•;e..., 
Alman 9 kilo balt·aeuid _. i, 
Ticaret oda11 bu makı ,t 
leketimize de getirifoıe 
teıebbüste buluonıuştur. 
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[Sfenks konuştu! 1 

Maurice de Cobra'nın Son Romanı ı 27 
T ürkçeye çeviren: Fahernettln Arvey 
---~~----------------....----

lt - Çıkıt hareketni yapan kolla yeni kurbanlar iıtiyen harp ilahı· 
ı., llnı~da irtibatı temin edecek o· ıun hayali ••. 
b·\?ef~r geldi. Şimdiye kadar Ve ıonra bu hayal birdenbire 
~ ır •ılih patlamadan ilerliyor· ıilindi. Karııki kızıl dailara vu .. 
°Ilı 11 lıtihki.mdan bir buçuk kilo ran ırup manzara11 içinde, ıüne• 
4-~e nıeaafede imiıler. O civar ıin ıtıkları arasında Albanın yü .. 
lct. ır (Abzaıel) ırupunun ar • zü Kahirede çektirip Nikolıona 

101
1nı kuıatıyorlamııı. Her ıey vermit olduiu fotolraftaki ıibi 

loıı llrtda inıiı. Mülazım (Nikol • 18rUndü. 
l&~ un oraya kadar vazifeıini O demin ıördüiil devin yarık 
lh.- le )'apmıı ol.maundan mem atzı delil, bu aülünç aıkile alay 
~ olacatınızı düıünilyorum. eden, mafrur bir kadınm tebea • 
Old Evet .• Evet .. Çok memnun ıilmil, ona inanmıt olan zavallı 

llllı. bir adamı tepeden tırnaia kadar 

01 .... Öileye kadar hiç bir h&diae ıüzen bir kadının bakıtı idi. O za 
Da"':'dı. Blokhavzın her yıkılan man biçare Robertain kalbinde, 
~U~ı mümkün mertebe tamir yaralı izzetinefıi, çiinenmiı hiı
"Gd dı. Roberte a11l iıtihkimdan ler, hatıralar, feci ıukutu hayal 
h , •faa hendeiine kolayca ıe • hepıi biribirine karııtı. Ötekini 

billllek için bir dehliz kazdır .. bütün kinile ittiham etti. Ve ıan· 
~ı. Öileden ıonra ıaat dörde ki en ateıli ihtiraı anında (Al • 
~ vadide arada ıırada pat.. ba) onunla kendiıini aldatmıt ai· 
ltct il •illh ıeıleri çoialmıya baı· bi kudurdu. Belki de daha fazla .• 
!er 1• Biraz ıonra karıılıklı ateı .. Orada, belki muhtemel bir hıra • 
d 'l'akit vakit korkunç bir tekil- kıhtla mücadele eder, çırpınabi -
t h111Idıyan mitralyoz ıeıleri lirdi. Halbuki facia o yokken o 
~ıya baıladı. Roberta, Nikol • iıtihki.mında lUzumıuz ve hatta 
h~ taarruzunun tam hararetli zelil mektuplarile, bu betbaht 
~anında olduiunu anladı. kalbinin ümitıizlitinden tikAyet 
\ l\ulaaı kiriıte, pipoıunu yık • ederken cereyan etmiıti. O za • 
~~rada müıademe devam et _ man, piposundan çıkan dumanda 
;ete iken dimajmda birdenbi • Nikolıonun ölümünü, hiçbir teea• 
bt bir dütünce parladı. ya bu a • ıUf aöJgeıile bürünmeden seyret• 
~ kurıunlardan birile vurulur• ti. Bu meı'ut rakibin 61Umünü 

r Robertı tam bir kayıhızlıkla kar· 

8-ıunduiu mıntaka oldukça 
~ olduğundan düıünceye dal 
~ &ütün ıamiıniyetile, vicdani -

ilarıı karııya kendi kendine 
~ordu? (Patan) Jar döndük .. 
~ haaman ıeflerinin öldüiünü o· 
" aber 'Yerıa ıc ....... -&-L-J..:.. ·---

lıt1edecek miydi? Her ıeye 
~en bu harp arkadaıını kay
~ •kten müteeHir olacak mıy .. 
~u ıilah arkadaşı ki, onunla 
'-tr_ber bütün mahrumiyetlere 
~ llnıı,, ayni üniformayı giy • -! 1 •Yni bayraiı müdafaa etmit· 

«it ıihninde bu sualleri tekrar e
~;:du. Fakat vereceği cevapla 
,d.ııktı vukuat araımda müte • 
'dı)en .. gelip ·~en ~ir aölae 
,ı. Boyle haletı ruhıyeleri si • 

ltlif lcıl~r üıt üıte çekilmit muh· 
lıtı_.,~eııınlerle göstermiye çalı • 

~erta de bu anda zihninin 
~d Perdesinde bunları görü • 
~.: CNikolıon) un akibetine 
a ~ nın hatırası karıııyordu. 
4-.ıcl •ıı ınilllzımının akibeti ile 
~ .. - 11~ttırılan bir aıker kaça· 
f~ ~ıbeti ara11nda hiç bir 

\'·16rtııüyordu. 
~ı:•llile baıbqa, bu ilrenç 
41 ~· ı tahlile çalıııyordu: Ken
~l'--ıııden bir imana kin besle· 
ili·· 'J'Or L• • 

li"ı(i • ' uır ıılih arkadaıının 
~. b~teniJebiliyor, bir makine 

~· d,tç t&nnnadıiı imanlara 
'-wıla,.ıİ ~teı edilebiliyor •. Bu ay-
1 'liflii. ,... \lifti harpte de diltiln -
'l..:ı '&-ıu L rp cephesi Franuz • .... .\l , 

e'- • llıan boiuıması, ıiper 
Qeıı · 

~ laıı ' llıtancılıktaki me -
~ ~~!•t~l'lnek için neferler • 
lıt~ ~ ... .\} •ılllunı alıp ihtiyat • 
~, rn-11 ft f . . d . . 
-~l .... -.ıuıa 4 •e erını evıren ı· f 
lh.... ~i ... ~•na Roberta tekrar f -... .. on· 
~J) \t'ti, lu iine ıeldi, ötede yay 
~u.~'1c d a:ıt dajlarda akisler 1 
ı.'""' ... :~ e•aın d k A r ~ ~)Otdıa . e er en o hala ı 
Q"- "-.tııd · Pıposunun duman 

'~ .~rkunç bir hayal 
'" llıa ııbı oldu; ölülerin 
~"' aibi ıeçın 

ıaçan, zorla 

f ıhya.cak ! Daha doğruıu inaant 
bir hürmetle bunu bir kayıtaız o· 
larak telakki edecek, fakat vic • 
danır ta derinliklerinde bir ıe
vinç, lıakikt bir ıevinç duyacak • 
tı. 

• • • 
Cece olmu!tu. Daha kimıe 

dönmemişti. Siperi gözetliyen Su 
abdar yavatÇa dehlizden ıürtlne -
••le döndü ve Robertsi buldu: 

- Yüzba,ım, bu secUan• tabii 

ıöztikmüyor. Kol tarafından ya· 
pılan hareket bitmittir. 

- Evet, doiru.. Şimdiye ka • 
dar dönmeleri l&znndı. 

Subadar tereddüt etti, ıonra 
flSyle bir fikir yilrilttil: 

Onları aramak için hir ketif 
kolu glSndersek .. 

Roberts muavinine baktı: 
- Kaç kiti? dedi. 

( D~vamı var) 

:111111mnmm:111mmmn:::nmm:mı:::m11m 

M. Troçkl konferans 
verecek 

Danimarkadan gelen bir ha
bere g8re, birkaç gUn evvel 
Kopenhag'a harekrt eden 11bık 
Sovyet harbiye komi1eri M 
Troçki Danimarka ıoıyaliıt ta· 
lebe birliainin tılebi üzerine o
rada 111.apitalizmin ıu\cutu., me•· 
ıulu bir konferanı verecktir. 

Danimarka hükumeti M. Troç· 
kinin pa11portunu Kopenhag'ta 
·ıncık ıekiz gUn kılm111 ıartile 
vize etmiıtir. Verilen habere 
göre, M. Troçki Dınimarkada 
sosyalist fırkaaına milracaat ede· 
cek ve bu müddetin temdidi 
için fırkanın hOkumet nezdinde 
teşebblislerde bulunmasını iıte
yecektir. 

ihtiyar bir kadının 
sokakta UIUmD 

Don 11at ikide kCSprUnUrı Ü1t· 
küdar iıkeleıindeo inen bir ka-
dın birbenbire fenalı9arak düı· 
müş, ölmüştür. 

Yapılan muayenede 60 ya· 
şında olan bu kadının kalp ıek
tealnden 61c.OtU anlaıılmııaa da 
hüviyeti belli olmamııtır. 

VAKiT 

Halkevinde 
Köycülük şube

sinin içtimaı 
Halk evi köycülük şubesi dün 

öğleden sonra halk evinde aza
lariyJe k6ycülilk mefkuresi için 
çalıtmak iıtiyenlçre bir çay ziya
feti vermiıtir. 

Bu ıiyafette lıtanbul Halk 
fırkası idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim, Rüknettin, Ali Riıa Bey
lerle Hal'<evi idare heyeti Azala
rı ve birço" zevat haıır bulun· 
muştur. 

Çok kalabalık olan köycülük 
komitesi ıeis lsmail Şevket Bey, 
köycUIUk kumites nin yaptıaı ve 
yapaca&'ı itlerden bahıetmit ve 
ayni mefkure uğruna çalışmak 
ıtiyen arkadaılara hitaben de
mlıtır ki: 

KöylUye mahıuı olarak bir 

mecmua çıkarmak iıtiyoruı. Kay
lilnün fikri, 11hht, zirai, içtimai 

vaziyetlerini yükıcltmek için neı· 

redecefimiz bu mecmuada ça
lışmak istiyen arkadatlara ihti-

yacımız vardır. Bunu mefküre 

ar"adışlarmd1:1n bekliyoruz,,, Şev· 

ket Beyden sonra llmail Müştak 

B. köycUIDk şubesinin ehemmiyetin· 

den bahsetmiş ve yaı mevsimin

de bUtlln münevverlerin ıeferber 

vaziyetinde köylere çıkarak ça
lışmasını istemiştir. 

Bundan ıonra davetliler hazır

lının çay sofrasına davet edil

miıtir. Çayı mlıteakip çalıımak 
için yapılacak işler hakkında 

klSycUIUk komitesi idare heyeti 

azaıından Zeki Cemal B. ıöı 
•lmtfhr. Qafıfma teirillerint uzun 
uzadıya izah eden Zeki Cemal 

B. nihayet ıunlorı söylemiıtir: 
- Eizim eiflencemiz ve ıev

kımız nedir bilıyor muıunuı? Bir 

8küzlin semirmesi, bir tavuğun 

bir tane fazla yumurtlama11, bir 

çocuiun okuma11, bir yı"ık evin 
tamiti, bir köy arasındaki bir 
lağımın kapanması, bir yo!un ta-

miri, bir k6prllnUn yapılması, bir 

çeıme suyunun temizlenmesi, bir 

batılclığın kuruması, bir ıılmılı

nın şifa bulması, bir trahomlu· 
nun baatalıktan kurtulması, bir 

karasapan yerine bir pulluk kon· 
maaı, bu pulluğa motör takıl· 
ması .. ,, 

Zeki Cemal Beyden sonra Me
liha Avni Hanımla diğer birçok 

!evet köycOIUk şubes'nin faali
yeti hakkında fikirlerini ıöyle
mişlerd ·r. 

içtimaa geç vakit nihayet ve
rilmiıtir. 

Vağmursuzluk bir 
tUrlO, sUrek il yat

mur bir tllrlll 
Bir mliddet evvel havaların 

kurak gitmesi yOzUnden vilAyeti

mizin zeriyat işleri müşkül bir 

safhaya girmişti. Şimdi de yağ

murun devamlı olma11 zeriyat 

;,terini mDıkUl&ta uğratmakta ve 

zUrra itlerile mefgul olmak için 

tarlalarına çıkarak ekim yapa

mamaktadırlar. Bu itibarla ha· 

valarm düzelmesi zürra için ço1{ 
faydalı olacıktır. Bu mevsimde 

yapılm111 lazım relen ekim an• 

cak bazı mmtakalarda kaamen 
yapalabilmiıtir. 

Savıfa 5 

/_İ_ş l_i y_e_n_Y_a_r_ a_I 
Milli Roman -12- Yazan: Necmettin Halil 
- Nıhal Hanım, Turan Ce

vadın çocuğu olmasına rağmen 
de evveli ve nihayet çocuktur 
ve çocuk, haleti ruhiyesi itiba· 
rile, telkine çok mü1aittir. Sonra 
sebat11zdır; bir tesirden, bir te
essllrden diğerine çocukça ge
çebilir. Bugün size inanıyoraEt 
yarın başka ve daha kuvvetli 
telkinlerin altında başkalarına, 
başka şeylere inanır. Avni ~eyin 
tekerrürü çocukta itiyat h11sıl 
ediverir. Bu çocukluk itiyatları 

kolay kazanıldığı nisbette güç 
yıkılır feylerdir; hatta yıkılmıya
bilir de. 

Genç adam bütün heyecanma 
ve titizliğine rağmen karıısında· 
kinin kendine inanmadığını ve 
kıt'i kararını vermiı olanlarm 
ıUkılnile kendiıini dinlediğini gö· 
rUnce gizli bir ruh ~ ırgınlığıi1dan 
aldığı hızla ıözlerine devam etti: 

- Hanımefendi, bu her ıey
den evvel bir hars meıeleıiciir. 
Ben bir Türk çocuğunu benim 
haraıma yabancı olan, hatta yal
nız yabancı olmakla da lcalmıyan 
adamların eline teslim etmekte 
mahzur glSrürUm. Daha dUn A· 
sım Bey isminde bir TUrk mual
lim bile bu mUe11eae içinde pro· 
teatan oldu. Kolejin bu hususta
ki tesirlerinin, çocuklardan daha 
yUkHk bir düşOnce ve temyiz 
kabiliyetine malik olması llzım 
gelen bir inun üzerinde bile 
n11ıl nüfuzlu olduğunu bu mi-
11lle anhyabilir1iniz. Her halde 
bu din meıeleai üzerinde iarar 
edişimi müteusıp bir müslüman 
kafa11 taııdıiıma hamletme21iniz. 
Protealan olan, yahut b:zimkin
oen baıka bir cemiyetin hasretini 
çeken bir seacln ertık Tlrk c• 
miyeti içinde mea'ut olamıyaca 

ğını anlatmak istiyorum. 
Halbuki mektebin ve terbiye· 

nin vaıifeai çocuğu cemiyet için
de mes'ut etmektedir. Bu ecnebi 
müe11eseleri iıte bunu yapmıyor
lar. 

Sonra... Ah Nihal Hanım, bu 
bahis açılınca bizde ne acı hatı
ralar uyanıyor bilseniz ! işgal 

eana ııoda Jiaeyi kurtarmak için 
bir kaç arkadat Miıter ( B ... ) e 
mllracaat etmittik; karıımızda 
nihayet bir meılekdaı bu' acağı
mızı tahmin ediyorduk, bize ne 
yaph bilirmisiniz? ilk lSnce 
Türklerin Ermeni katili oldukla
rını ve bizim bu millete mensup 
olmadığımızı itiraf edecek bir 
ves:kayı imzalamamız teklifinde 
bulundu. Oünya başımıza yıkıldı 
sandık ve srafletimiz kar1111nda 
derin bir hicap duyarak bu he
rifin yanandan ayrıldık. 

Nihal Hanım, muktedir olsay
dım, liİ7İ Turana yazık etmekten 
menederdim. Fak at ümit ederim 
ki bu konuıtuklarımız ... 

Genç adam nafile nefes tü
ketmişti. ÇilnkU Nihal, münaka
şanın sonunda, karıısındakinin 
kendisine tahakkUme yeltenme-
sinden de gizlice sinirlenmişti. 

ikinci kısım 
1 

Lise müdürü Nimet Beyin o 
kadar iayretine raimen Turan 
artık "Kozmopoliten Kolec,, in 
ikinci ıınıf talebtsıdir, 

Evvelce annesinden lngiliıce 
okumuş olmaaı husuıi bir imti
ha~la onun bu sınıfa a ' ınmasına 
ıebep olmu,tu. Hatta yaşının 
kUçllklUğil do~ayııiyle annesi mu· 
halefet etmemit o!ıaydı Uçilncll 
sınıf talebeıi bile olacakb. Ihsan 
Beyin Yaridatı toı UDWIUD leyli 

tahsil mo;srafından müteessir ol• 
mıyncak derecedeydi. 

* Ah bu muhit ne caziptir! Ço-
cuk çok sevdiği hürriyetinin bü
tün zevklerini tatmak imkinlarını 
bulur. inzibat, geniş ve makul 
bir telekki il~, buradan uzak
lnştırılmıştır; Çocuk bu muhiti; 
yadırgamasın ve Se\·sin diye! 

Muazzam binalar, genit ve 
bol spor sahaları, oyun vasıtalars, 
bunların yanında glller yllzlü 
muallimlerin arkadaşlığı ... Bir de 
ilk senelerdeki derslerin bu key
fi bozmıyacak tarzda oluıu ... 

Bütiin bu cazip şeylere rai· 
men Turan bu muhite hemen 
alışamadı. Bilhassa ilk gecelerde 
yatakhanenin geniş 111ızlığı ruhu
na gizli bir Urperme; aarip bir 
yalnızlık hissi veriyordu. Vncu
dünün gürbüzlüğU sayesin de 
gllndllzUn oyunlarda arkadatlırına 
ele baş1 olup o kadar yorulduiu 
halde gece yatağına girdiği u
man hemen uyuy12mıyordu. Ses
siz gece içinde, yatakhanenin 
açık pencerelerinden içeriye do-
lan avare bir baykuıun çı~hğı 
ruhunun Orkekliğini artırıyor, 
bazen babasının 81Umlloil hatır
hyarak gizli iİzli ağlıyordu. 

Birbirini takip eden ıecelerin 
bu hali, içinde piımanhğa ben
zer hiıler uyandırıyordu. Arbk 
gündüzkii oyunlara da eıki, t••k 
Ye hararetle katılmıyordu. Ders 
ve mutalaa zamanl1rında biJe 
gözlerinin boıluklara takılıp kal
dığı oluyordu. 

Bereket versinki bu bal mual
liminin g6z.Unden kaçmadı. Mual
lim M'ster Meyer Turanı b6vle 
bir iki dalgmlık anında yakala· 
yınc• a 1ikadar oldlJ Ye hemen 
çocuğu 1 b11it haletl ruhiyesini 
keıfetmiye ilmi, daha doğrusu 
bu sahadaki ameli görüıü kifayet 
etti. 
Miıter Meyer dokuz aeneden 

beri burada muallimlikten daha 
mUhim bir it olarak böyle basit 
ruh bezirginhjı yapmakla meı
gul bir adamdı. Yeni baılıyaalıra 
lngilizce derai vermekle beraber 
profesör unvanını taıar ve mek
tep makinesinin ana çarkını çe
viren "beşler heyetin,, de daimi 
azalık yapardı. MUdOr Doktor 
Vudun en yakın kafadarıydı. Bil-
hassa meşgul oldugu kUçOk ta
lebenin tahıil ve terbiyeleri bu-
ausundakı müşahedelerini mun· 
tazaman müdüre bildirirdi. Botun 
kızganhklarıoı kalın ve yırtılmaz bir 
sabır ve tahammül perdeai ark11ına 
çekebilmesi dolay11ile küçüklerin 
muhabbetini kazanmakta gliçlük 
çekmeıdi. YUzilnde Urkek çocuk 
ruhlarım kaçuacak hiç bir sert 
çizgi yoktu; onları bir tebusllm 
pomadıyle ıık ııl< yumuıatırdı. 

Bir akşam üstü, Turan bahçe
nin bir k8şuinde, lcahvılh olarak 
verilen ekmekle ısojımı yemeye 
çalııırken Mister Mever ona te-
11dUf etmiı oldu. Çocuk ayıp 
bir şey yapıyormuı gibi ıoğ'anı 
ve ekmeği arkaaına 11klımak 
teş ebbüsünde bulundu. 

Muallim, en hayırhah bir te
bessüm'e ona gUlerek, kırık d6-
kUk Türkçesiyle hatırını sordu; 
sonra onun anlaşabilecek kadar 
lisan bildiğini hatırlıyarak ingt .. 
lizce bir konutma zemini açtı: 

- O yun oynamıyor ıunuz? 
- Henüz yemeiimi yiyordum 

efendim. 

- Fak at tabii oynıyacakıınıL 
Oyun çok iyidir. Burada hava 
açık, $lÜzel dej'iJ mi ? 

- Evet efendim. 
- Burasını ıevdioiz mi? 
- Sevdam efendim. 

( Derxımı var) 
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• 
indirilmesi ve Ingilizler 
İn?ilizJer devletlere kuvvetlerin üçtehir 
mıktarında azalmasını teklif ediyorlar 

Londra, 17 ( A. A. ) - Hava 1 v t t 1 b" k toslihatımn t k' h kk d k' 1 a ı a e ıne arşı sarfedilmiş 
er ı a m a ı n- ola b .. .. k h A k A 

filiz tekliflerinin esas noktaları ne n en t:yu ve en aıas ara-
fUolardır : gayre ır. 

1 B ı d 
1 1 

Mumaileyh, Fransız pilaomın 
ku ~ .a! ı~a ev et er, hava bu mütalebatı Almanyanın tes-
ku vvetl er~nı ~kmen lngiliz hava Jihatım artırmak suretile değil 

1 
vd~e erı mı tarına indirecek- diğer devletler teslibatını Alman 

er ır. 
2 l .

1 
teslihatınıo seviyesine indirmek 

Ü - b ogı tere dahil olmak suretile tatmin etmekte olduğun-
k zere ~tün devletlerin hava dan bahseden mumaileyh, Fran-
uvvetJerı üçte bir miktarında sanın sulhun devamı ve bakasını 

azaltılacaktır . . . 
3 

_ · ~ temın etmek hususundakı azının· 
'ki . . ~~kerı hava aletlerinin den hiç birzaman şüphe etmemiş 

ıı eh ıtılaf edilecek en dü ··k ld - ·· 1 • t' 
b
. . şu o ugunu soy emış ır. 
ır mıktara indirilmesi. 

Teslihat hakkında 
Londra, 17 (A A) L' · - ıver-

poolde Milletler cemiyetine mü· 
za~eret ~irliği tarafından tertip 
•~en bır içtimada 1914 sene
•.m.d~ Ingilterenin harici siyase· 
tinı ıdare etmiş olan Lord Gray 
Albun tensikine matuf olan Fran· 
sız plinını fevkalade medhüsena 
etmiştir. 

Mumaileyh demiştir ki, tesli· 
~tın tahdidi için en büyük ma-
nıa olan Almanya hukuk müsa-

Lord Gray, Fransaoın askeri 
kuvvellerinin harpten sonra lngil
tere ile Amerika tarafından ya
pılmış olan vaidlerden dolayı 
muhafaza ve ipka edilmiş oldu
ğunu hatırlatmıştır. 

Mumaileyh, netice olarak, mu
ahedelerin yeniden tetkiki husu
sunun yalnız tek bir devletin 
arzusu ile ve cebrü şiddetle 
yapılması, bilakis en doğru bir 
yol olan milletler cemiyetinin 
müzaheret ve vesateti ile yapıl
ması lizımgeldiğini hatırlatmıştır 

Devletlerin Amerikaya 
Luı borçları meselesi 
Amerikanın ne şekilde 
borçların tesviyesini 

olursa olsun 
istiyecektir 

Vatington, 17 (A.A) M. Ho
over, buraya gelir gelmez harp 
borçlan meselesi hakkında mü
şaYirleriyle 30 dakika k d .. _ 
rü .. a ar go 

fmuştür. 

15 kinunuevveldeki vadesi 
gelen borçların her k'ld 
1 . ne ıe ı e 

o ursa olsun tesviyesi b k'-- d 
C h' . .. a aun a 

ı e~~ ırı muttefikaca israr edi-
ecegı tahmin olunuyor. 

Şunu da ilave edelim k' b 
farazi b' b' ı, u ye ıç ır 1eye isnat et-
memektedir. Esasen haliba d 
nıali . zır a 

ye nazaretı ve hazine . d'k' A f şım-

b
l ı malı vaziyetinin möşkülatı 
akkında tam bir fikir d 

ed b'ld'v. pey a 
e ı ıgı temin edecek anasırı 

cemetmek tedirler. 

itilif edemiyorlar 

Vaşington, 17 (A.A)- R • 
b fil. h esmı 

ma a ın arp borçları h kk d 
'ttib 1 a ın a 
ı az o unacak hattı h k t 
. . . 'lif are e 
ıçın ıb " etmemiş oldukrarı t h· 
min ediliyor. a 

Bir cihetten kongre •e bahu
suı ayan, ekseriyet itibarile te
diyatın her hanıi bir teebbüre 
uğratılmasına şiddetle muarız 
olup, borçlar ve tamirat mese
lelerinin yekdiğerinden katiyen 
ayrılmaması nazariyesinde ısrar 
etmektedir. 

Diğer cihetten M. Hoover'in 
Huıusi vaziyetleri tetkike müte
mayil olduğu ve ecnebi piyasa
ıında Amerika istihsalatı lehinde 
gösterilecek bazı f aidelere mu
kabil bazı taYizat babşına ta· 
raftar bulunduğu zaonolunyor. 

Nihayet M. Hoover, milli bir 
meşgale balini alan bu meselenin 
halihazırda halli için hiçbir teah
hüde girmemeğe kat'iyen karar 
ver mittir. 

Amerika hariciye nezareti, 
borçlar meselesinin sırf kongre
ye taalluk ettiği kanaatindedir. 

Nezaret, Ingliz notasının alın
dığını bildirmekle iktifa edecek 
ve Fransız, Belçika nolalarıni 
memoandom addettiği için bun
ların alındığını ayrıca bildirmiye
cektir. 

Fransada zelzele 
Tarbe, (Fransa) 17 (A.A) -

Menşei Pirene'Jerde olan iki zel
zele, iki dakika fasıla ile hisso
lunmuştur. Sarsıntı, Bagneres de 
Bigorre'da da hissedilmiştir. ilk 
sarsıntı, 23,05 de vukua ıelmiş 

ve ayni zamanda yer altından 
şiddetli uğultular duyulmuştur. 
Evlerin döıemeleri, pencereleri 
saraılmış ve bazı damlar çatır· 
dam ıştır. 

A.vusturya kralı!! •• 
Eleniyor! •• 

Nevyork, 17 (A.A) - Nevyork 
Herald, Pariste intişar eden nüs
hasında Budapeşteden almış ol
duğ~ bir telgrafı ncşretm~ktedir 

Biı telgrafnameye nazaran Ma: 
caristan tahtına oturmak iddia
sında bulunan Prens Otto ile M. 
~us~olininin muvafakati şartile 
bır ıtalyan prensesinin izdivacın· 
dan bahsetmektedir. 

Ge ilerde 
işs"zlik 

120 bin lir alık bir ticaret 
gemisi 6 bin liraya sahlmış f 

Londra, 17 (A.A) - Sör Arc
hibaJd-Hurd telsizle neşredilen ' 
bir nutkunda Ingiliz bayrağmı . 
hamil gemilerin dörtte birinin 
ahi bir halde bulunduğunu söy
lemiş ve lngiliz bahri ticaretinin 
müzAyakasmdan bahsetmiştir. 

Mumaıleyh bundan iki sene 
evvel 1 L0,000 Ingiliı lirasına mal 
olan bir geminin 6,000 liraya 
satılmış olduğunu misal olarak 
göstermiştir. Hatip mevcut buhra· 
nm yalnız cihandaki müzayakada 
mütevellit olmadığını ve bundan 
birçok ticaret donanmalarının 
hükümetlerio muavenetindeo müs
tefit olmasının dahil bulunduğunu 
söylemiştir. 

isvlçredekl kanlı 
karışıklıklar bit

tikten sonra ... 
Cenevre, 17 (A.A) - Kanton 

parlamentosu, dün bu ayın do
kuzunda YUkua gelen kanlı ha
diseler hakkındaki raporu tetkik 
etmiştir. 

Hlikümet reisi M. Martin, as
keri kıtaatınan ve hükümetin 
icraatının muhik olduğunu ıöy· 
lemiştir. 

Sosyalist meb'uslar, nasyona-
. listlerin aktetmiş oldukları içti
maın bir tahrik olduğunu iddia 
ve M. Martın tarafından okun
muş olan emniyeti umumiyeye 
ait bulunan raporlan tenkit et
mişlerdir. 

Hükumet tarafından ittibaz 
edilmiş olan tedbirleri tasvip 
eden kararname, nihayet sosya-
listlerin vermit oldukları muhalif 
reylere karşı bujuaların vermiı 
oldukları reylerle kabul edil
miıtir. 

Lozanda tevkifler 

Lausanne, 17 (A.A) - Bele· 
diye dairesine karıı yapılmış 
olan suikast dolayısile tevkif edi-
len İtalyanlardan birisinin Zurich
deki itaiyan konsoloshanesine 
karşı yapılmış olan suikast amil
leri arasında bulunmuş olduğu 
anlaşılmıştır. 

Mumaileyhin birçok pasaport
ları vardı. Kendisi Fransadan 
tardedilmiş olup gayet tehlikeli 
beynelmilel bir komünist ajanı 
olduğu anlatılmıştır. 

Cenevre 17 ( A.A) - Geçen 
hafta vukua gelen kanlı hadiseler 
dolayisile tevkif edilmiş olan sos
yalist rüesadan M. Nicole, 3 gün· 
den beri açlık grevi yapmaktadır. 

Sabık bulgar kralının 
gelmesi mes'elesi 

Sof ya 17 (A. A) - Sabık Çar 
Ferdinant'm tekrar Bulgaristana 
avdet edeceğine dair olan şayi 
alar hakkında Sobranya'da soru
lan bir süale cevap veren baş

vekil, hükumetin Bulgaristan için 
zararla olan bu meseleyi ortaya 
atmaktan istinkaf edeceğini söy
lemiştir. 

Mumaileyh, hususi işleri için 
Bulgaristana gelmiş olan sabık 
kralın yaverinin bizzat bu şayia
ları tekzip etmiş olduğundan do
layi çok memnun olduğunu ilave 
etmiştir. 

18 Teşrinisani 

e • ler 
Asri Sinemada. ........................ ..,_ ......... _ 
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David Golder 

Asrt sinemada gösterilmekte olan D:ıvid Golder filminden bir saoae 

DavıCJ Golder, bir eser itiba
ı .. c , nadir görebildiğimiz filimle
rin başında gelir. David Golder, 
zengin bir banker, fakat buna 
rağmen fakir, manen fakirdir. 
Onun bir tek hazinesi vardır, 
kızı Joycc. 

David Golder bütün hayatını 
mücadeleler, borsa mücadeleleri, 
hayat mücadeleleri, ihtiras mü
cadeleleri arasmda ğeçirmiı, 
- görmüş ve ieçirmiş - bir 
tiptir. Golderio bir ortağı var
dır. Ortağı da onu, ötekiler gibi 
aldatmak istemiştir. Fakat Gol
der aldanmaz, aldatılmaz, aldatı
lamaz. Binaenaleyh ' ortaiı öle
cektir, Golder kızı Joyce'i gör· 
miye gidecektir. 

Golderin karısı var. Fakir bir 
kız olarak aldığı ve imdi mil
yonlara sahip, bir karısı. Ve her 
milyoner kadın gibi madam Gol· 
derin bir aşıkı var. Golder bunu 
biliyor ve ehemmiyet vermiyor. 
O, sadece şımarık Joyce ile 
meşguldür. Fakat bu sefer de 
Joyce birisini sevmektedir. Gol· 
der bunu istemiyor ve hayatında 
ilk defa olarak kızına, para ver
mıyor. 

Aynı akşam, kızının gönlünü 
almak için Golder kumar oynu
yor ve rulet başında bayılınca, 

karısı, onu ölecek zannederek 
sıkıştın yor. 

- Emlakini benim üstüme çe· 
vir ! 

- Olmaz, alçak kadın, olmaz, 
daha doymadın mı, onları kızı

ma, hayatta yE gane - benim
olan kızıma bırakacağım. 

- Kızan mı ? Hah.. hah.. O 
senin kızın değil !.. 

Ve sesi kısık,. bir cadı 2İbi 
anlatıyor. 

Hatırla, hatırla... Seninle 
biz, o aralık beraber değildik: 

Reni Avrupada bırakıp Ameri
kaya gıtmiştin. Ve ben birisile 
tanışmıştım. Bu tanı,manın bir 
neticesinin olacağını hissedince, 
sana yanma gddim ve çok iyi 
bilirsin, ameleler arasında he
saplarınla meşgul olduğun o ba
taklık yerde, seninle ancak bir 
tek gece, sade çocuğun hikmeti 
vücudunu izah ettirecek bir tek 
gece kaldım ve döndüm. Şimdi 
anlıyor musun ? Joyce senin ço· 
cuğun değil. 

Golder, yatağında hareketsiz• 
dir. Dinliyor, susarak, bu itira
fın zehirini yudum yudum tada-

rak, kendini hayata bağ • 
zincirin halkalarının birer 
koptuğunu görerek susuyor, 
ra ••• 

••• Sonra Golder kasten 
ediyor, iflasile karısını ve 
kesi de sürüklüyor. 

Daha sonra ?... Daha 
Golder, Joyce'i arıyor. Nib• 
bir insan, zavallı, biçare, h•~ 
takılmak için bir dal arıyaO 

insan. Denize düşen yılana 
lır. Fakat burada - yılan -' 
b:ıhk hissinden daha ku 
daha beşeri bir histir. Bir ~"'.,j 
ötekini sevmek için mub'; 
behimiyet, kan gibi rabıtal.I 
muhtaçtır 7 ,J/lt 

Bütün bunlar efsane. GO..-:~ 
Joyce için, sadece onun içill 
rar zengin olmak istiyor ve 
yor. 

Bir akşam, Golder Ruıt• 
Istanbula gelen bir vapur 
Vapurda tıpkı bundan otUS 
kadar sene evvel kendisine 
ziyen zayıf bir yahudi var. tJI 
ler, tereddüt, azim veümit ! 
o tıpkı o, Golderin göğsii ~ 
'ıyor, ve sıkışan göğsündeP 
cüzdan çıkarıyor. ..Jttl 

- Al, bunu noterime s
paralar senin ... 

Cümlesi! ~ 
Vapur, limana zincir b ~ 

gibi bir hırıltı. Elinde c 
bir ~·ahudi. O kadar. 

ıınınıııııııı ııııııııınıııııımımııııınıııııııımııuıu mıııııımn,--~ 

Cenubi Amerik' 
Harp d~vam ediyot• 

,.,. b 
Lapaz 17 (A.A) - Erk tif1 

biyenin iş'arma göre Solr' 
ordusunun sağ cenahın• 1, 
Y ennesde Paraguayhlarıo J · 
tıklan 3 taarruz şiddetle d dilı 
miştir. Paraguaylıların yer 
zayiat pek çoktur. yt 
Bolivyalılar bir bolivya t• ı.0 tar••• ' sinin Paraguaylılar . . telı 

tahrip edildiği baberın• 
ediyorlar. . ne• 

Bolivyalıların iddıa~ı de ~ 
Vidra istihl amı üzerı~ b•'tıb 
bir Paraguay tayyaresı. ye el 
neyi bombardıman etoııf 
toru öldürmüştür. oetri. JI 

Bolivya matbu~tının rd.ıseJıP: 
tına göre Paragua~ 0kişililı ~ 
hizmet eden 10,00 . 'bkiıl' .ı 

V d 
ıstı ,,..,,. 

kuvvet San e ra alı•""~ 
karşı yapılan hücurnun tedi~:, 

w şiarın ,, ... 
ugrarnası ve maa . i oıe .:.il 
sinde teallül gösterılrneı rfl,.,,,,.-
hir çoı< esirler ver~rek diı
rinden geri çekilınışler 
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Dun, Şehir Meclisinde Amerika Cümhur reisinin 
iradı nedir ? 

............. -................ _ . .._... ....... ..._. ... ...._.._.._ .... . 

Et yemekten korkmayınız !. 
Mezbahamızın daha fazıa terakkisini istemek orasının 

tamamen gayrı fenni olduğunu söylemek değildir ! 
Senede 150 bin lira ... Bunu nasıl 
harceder? Amerika Cümhur reis· 

lerinin ekserisi fakir ölmüşlerdir Şehir Meclisinde dün gene hararetli müzakereler oldu 
(llaş tarafı 1 inci sayıfada) 

Çesinde b. ·ı k'' ı· l on ır r.n yon usur ıra 

: arak bağlandığı halde kanuni 
denıiUer yüzünden bu rakam -
n~n 863,000 lira eksildiği söyle • 
h IJ'or, rnuhtelif fasıllardaki mu -
.~~1rnen varidat rakamlarile tah-

t•ı i llliimkün olan miktarlar gös
ı:n· d'I11Yordu. Tahakkuku tahmin c· 
,
1 en miktardan fazla ve tahsili 

Ctdd~ı t k' l .. k.. l k 1 a ıp e mum un o an a · 
'llller, iktısadi vaziyetin vücuda 
ittirdiği varidat eksikliği ayrı 
~r~ kaydolunuyordu. Netice iti

rıl~ ınuhaıebenin tahsilat de -
;ecesi yüzde 73, 74 santim olarak 
'•hit ediliyor, mesaisinde tam 
~llnasile muvaffak olmuş bir mu 
a.aebenin muham.mene göre tah

&~lat te!ebbüsünün de yüzde 95 
~ lllas1 lazım geldiği işaret edi -
'l'ot'du. Raporda netice itibarile 
ltı.~hasebeye iyi bir not verilemi· 
leteği ve bir çok varidatın ta • 
d kkuk ettiği halde senesi zarfın
~- tahsil edilmemiş olduğu bildi-
liyordu. Mazbatada daimi en -
~enin bütün azasının imzaları 
~tdı, yalnız belediye reisi imza-
l:tlanııştı. 

ltaranlıkta çakan şimşek 1 
llk sözü Beyoğlu azası Meh • 

et Ali bey aldı, önce mazbata -
'ki bu imza eksikliğine işaret e
trek "Encümen karşımıza baş • 
'~ geliyor, formalite noktasın .. 

~ mes'uliyeti ve muamelenin 
. lki de ilerde iptalini mucip ola-
11ir B 1 d' · · · l · · e e ıye reısı ve muavm erı 

I' nedense sahned-: gör~ıımeyip 
'llliaierde bulunmayı tercih cdi • 
Otlar!,, dedi. Bundan sonra da • 
tki encümenin raporunun karan • 
. &ecede çakan bir şimşek va -
1~et· ınde ortalığı aydınlattığını 
t .. 
. 

0 nürnüzdeki felaketi göstereli· 
1lli . .. .. 

• \'arıdatın gunden gune azal· 
ilkta ld .... d · ~ .. i o ugunu, aımı encume • 

1 '1 bu vaziyet karı\ısınclaki ika • 
t:~n Pek yerinde ~lduğunu ııöy • 

11 '· Varidattaki bu' eksilme kar
'lld 

1 a tnasraflarda ne yopıldığı· 
e lllakarndan ve da;mi encümen· 
n •ordu. 
8eled' · · · N · ıye reıs muavmı un 

~~ cevap vererek belediye rei -
l')n hu ınazbatadaki noktai na-
iltın b' k . . k 

it oldu .... ır. .ısmına ışt~ra · etme 
\q .. gu ıçm rapora ımza koy· 
-~ •gını, nlütaleasını tetkiki he • 
· ene" · •~et ... unıenınde ve mecliste söy 
:ıtjtıle~~1?i, belediye reis ve mua • 
0lıtı._d•~n sahnede, kuliste filan 
tl11kı, 1 larını, işleri haşmda ol -
t~l>or~ıl\t söyledi, tetk{ki hesap 
~İtıe h nun tetkiki hesap encüme
~iriı~"~le edilip orada tetkik 
~lti. esı lazım geldiğini ilave 

·~--l', \>f·alttinde verilmemiş ? 
~b \' •k s . ~ ltl ni,.· alım paşa, tetkiki he-
'<ı ~le 

80 
~ın \'aktinde verilmeyip 

A t'cf\l, () n. &Ünlere bn akıldığım 
"'\'"• llt:ni ,, b • encümen namına 

t'ı b,:Y ce\tap vererek tetkiki 
tıq ene:" 

"' e "'•"ld~hlene ancak ayın bi
l)o l ı .~ .. b, .. 1' arın gını, tetkikinin ve 

cı,~11 oldu!azılınasının zamana 
• 1tllt gunu h ... 

tıcı,t Letlciilllen ~ h~na ragmen 
~e , '\lgltı ın ıç olmazsa va-

'1 i . •nın bu d . 
Sıt\ .. evreye yetış • 

!tıuıtacelen tetkikatını 

bitirerek bu husustaki raporunu vahı verdi. Nuri bey iktısat en -
verdiğini, masraf kısmının ise an cümeni raporunda gösterilen 
cak .şubat devresine yetişcirilebi • maddelerin her birini ayrı ayrı 
leceğini söyledi. mevzuu bahsediyordu. Encümen 

Tetkki hesap encümeni maz • mezbahadaki barsakhanenin ka -
bata muharriri lsmail Şevket hey patılmasına lüzum olmadığı fik • 
bütün külfetin gene devre hari • ı rinde idi. Makam da bu noktada 
cinde toplanmak mecburiyetinde müttefikti. Encümen mezbaha • 
kalan tetkiki hesap encümenine da bir tecrithane yapılmasını is • 
düştüğünü kaydederek söze ba~- tiyordu. Nuri bey, mezbahanın 
ladı, dedi ki: tamamen tecrithane mahiyetin· 

- Daimi encümen her zaman de olduğunu, esasen buraya gi • 
makamla temastadır, teşrinisani ren hayvanın hastalıklı olsun ol
devresi de tetkiki hesap devresi • masın bir daha çıkmadığını söy • 
dir. Şu halde muhterem daimi en· ledi. Encümen koyun paviyonla· 
cümeni teşkil eden şahsiyetler bu rı arasındaki bölmelerin demire 
devreye takaddüm eden zaman çevrilmesinin pahalı olduğunu 
içinde niçin makama müracaat söyliyerek bölmelerin tahta ola
ederek "A, devletlu ! Şu tetkiki rak kalmasında mahzur olmadı • 
hesabı ver de tetkik vazifemizi ğını söylüyordu. Nuri bey hay • 
bir an evvel bitirelim! .. ,, deme • vanların bölmeleri bir vuruşta yı· 
miştir? kıp öbür tarafa geçerek öteki 

lsmail Şevket beyden sonra hayvanlara karıştıklarını, bölme 
belediye reisi muavini Nuri bey lerin demirden ve sabit yapılma
söz aldı: sının o kadar pahalıya mal olmı-

- Tetkiki hesabın tetkikinin yacağını söyledi. Mezbaha la • 
zmana bağlı olduğu söyleniyo, ğamının, işkembe tahliye mahal· 
doğrudur; fakat tetkiki zamana linin, temizleme tertibatının ısla· 
bağlı olan bu hesabın hazırlan - hı için çalışılmakta, kan kurutma 
ması zamana bağlı değil midir? işinin de bir talibine ihale edil • 
lnsaf buyrulsun, bizim muhase - mek üzere olduğunu ilave etti. 
bemiz bir ay geceli gündüzlü, cu· Nuri bey sözlerini şöyle bitirdi: 
maları da dahil çalı~mıştır. - Mezbaha bizim en munta • 

Müzakere kafi görülerek tet - zam işliyen müesseselerimizden 
kiki hesabın varidat kısmı hak • biridir. Birçok Avrupalı mütehas· 
kındaki daimi encümen raporu aralar mezbahamızı görırnütler ve 
tetkiki hesap encümenine hava • takdirlerde bulunmuşlardır. Bi • 
le edildi. taraf ecnebilerin methüsena etti • 

Amerika Reisicümhurluğuoa 
intihap olunan Mıster Roosvelt, 
daha şimdiden bütün dünyayı 

alakadar eden mühim meseleler
le karşılaşmış bulunmaktadır. 

Mist~r Roosvelt Amerikada fakir 
sayılır. Onunla zevcesinin sene
lik iradı 40,000 dolardı. Roos· 
velt Reisicümhurluğa geldikten 
sonra iradı 75,000 dolara vara· 
cakhr. Yani bizim paramızla 150 
bin liraya yakın .. 

Fakat bu paranm iki misli 
bile ona kafi gelmez. Bu para 
ile Amerikanın Beyaz sarayı ida
re olunacak, bu sarayın senelik 
tamiratı 10,000 dolara varıyor. 

Sonra sarayın mahrukab 4500 
dolar tutuyor. Hususi katiplerle 
sair hususi memurların maaşları 
da ayrı. Fakat cümhurreisine 
bütün sene içinde kasasına gi· 
ren 135,000 dolar bu masratla· 
ra tekabül edebiliyor. 

Amerika Cümhurreislerinin 
ekseriri fakir ölmüşlerdir. Yalnız 
Mister ViJson ( 225000 ) dolar, 
Mister Harding (535000) dolar, 
Teodor Roozvelt (500,000) do
larlık servet bırakmışlardır. 

Yeni Gümhurreisinin ve zev· 
cesioin gelecek martta yapılacak 
Riyaseticümhur merasimini nasıl 
karşıhyacakları, bu merasimde 
nasıl görünecekleri belli deiildir. 
Bilhassa Madam Roosvelt'in bu 
merasimde na.al giyineceii ı.e.
kes tarafından merak ediliyor. 
Son derece muktesit bir kadın 

olan Madam Roosvelt, şimdiye 

kadar birkaç şapka ve birkaç 
tuvaletle iktifa ediyordu. Bundan 
sonra Amerikanın bütün moda
ları onun kap1sında haşir ve ne· 
şir olunacak, Amerika kadınları 
hep onu taklit edecektir. 

Yeni Cümhurreisi iş başına 
geçtikten sonra berşeyden evvel 
iş meselesiyle, yani iş arıyan ve 
Cümhurreisine müracaat eden, 
mektup yazan binlerce adamla 
karşılaşacaktır. 

Mister Harding Cümhurreisliği 
zamanında 240,000 adama me
muriyet vermişti. Miıter Vilson 
taharri memurluğuna talip'binler
ce adamla karşılaımışb. 

Mister Rozvelt içki yasağım 
kaldıracağından içki yasağına 

nezaret eden ve kanunu tatbik 
ile meşgul olan . binlerce adam 
işsiz kalacaktır. Bundan b~ktl 
içki kaçakçılığile meşgul olanta
rın hepsi de iısizliğe mahkum
dur! ar. Bunlarla karşılaşmak her 
halde tehlikeli birşeydir. Fakat 
yeni Reisicümhur bunlarla kar
şılaşacaktır. 

Amerikalılar, bilhassa demok
ratlar Avrupalıların harp borcu
nu ilgaya taraftar değildirler. 

Yeni Reisicümhur da bu mese· 
leyi, Avrupada değil, fakat 
Amerikada konuşmayı istiyor. 
Onun bir takım şeraitle ve 
Amerikayı m0ste6' Clecek mü
saadelerJe borçlar meselesini 
halledeceği anlaşılıyor. 

Çatalca talebe yurdu 
için tahsisat 

ği mezbahamızı bizim meclisi u • 
mumi arkadaşlarımızın batırma • 
sı ne derecede muvafıktır bile • 
mem. 

:::::::::~::::::::::~:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c:: 

Çatalca azası Mustafa bey ve 
arkada~ları bir takrir vererek Ça· 
talcada geçenlerde açılan talebe 
yurdunun orta mektep talebesi 
gibi ilkmektep talebesine de fay· 
dalı olduğunu söylüyorlar, bu mü 
esseseye paraca yardım edilme • 
sini istiyorlardı. Takrir okunarak 
bütçenin neresinden tahsisat bu • 
lunabileceği gösterilmek üzere 
makama havale edildi. 

Pazar yerleri 

lktısat müdürlüğü §ehrin muh
telif yerlerinde lüzumu takdirin
de pazar yeri açılmasına izin ver· 
mek salahiyetinin daimi encüme
ne verilmesini istemişti. Mülkiye 
encümeni münasip görüyordu. 
Mazbata okundu, meclis bu sa -
lahiyetinin daimi encümene ve -
rilmesini muvafık görmediğinden 
mazbata reddedildi. 

Şoförlerden alınacak cezai 

Mülkiye encümeninin diğer bir 
mazbatası daha vardı: Ehliyet • 
namesiz otomobil kullananlardan 
alınacak para cezası yirmi beş, 
karnesiz otomobil kullanacaklar· 
dan alınacak ceza beş lira olarak 
lesbit ediliyordu. Kabul edildi. 

Mezbaha meselesi 

Mezbahanın eksikleri hakkın
da vilayet baytarının hazırladığı 
rapor münasebetile iktısat encü -
meninin yazdığı mazbata geçen 
celsede okunmuş, makamın gele
cek celsede cevap vermesi karar • 
la,tırılmıştı. Dünkü içtimaın ikin
ci celsesinde belediye reisi mua • 
vini Nuri bey beklenilen bu ce • 

Koku meselesine gelince, her 
yerin kendisine göre bir kolcusu 
vardır, hamama gitseniz hamam 
kokar, ıtriyat mağazasına gider • 
seniz orada da kendisine göre ko
ku vardır, ben Berlin mezbahası
nı gezdim, orada da mezbaha ko
kusunu duydum, domuzları ke • 
serken akan kanın altına yarım 

gaz tenekesi tutuyorlardı! 

lim paşa da söz söyledi, gerek 
kimyager Nurettin Münşi bey, ge· 

rek doktor Tevfik Salim pa§a de· 
ğil Berlin mezbahasının, hiçbir 
Avrupa mezbahasının öyle Nuri 

beyin söylediği gibi kanı topla -
mak için gaz tenekesi kullanacak 
müesseseler olmadığını, mezba
halarda birinci şartın temizlik ol· 

duğunu söylediler. Tevfik Sa • 
lim paşa bilhassa "Mezbahadır, 
elbette kokar!,, gibi bir zihniye • 

tin doğru olmıyacağı noktasında 
Cevaba cevap ! ısrar ederek şiddetli tenkitlerde 

lktısat encümeninin mazbata bulundu. Belediye reis muavını 
muharriri Galip Bahtiyar bey, ce· Nuri bey tenkitlerin hepsine ay -
vaha cevap verdi. Birçok nokta • rı ayrı cevap veriyordu. En son 
larda makamla aralarında ihti • şunları söyledi: 

laf kalmamı§ olmasını memnuni· - Mezbaha hakkında buı-acla 
yetle kaydettikten, ayrıldıkları cereyan eden müzakereler halkı 
noktaları da işaret ettikten sonra et yemekten soğutacak mahiyF.t -
sözlerini güzel bir hatime ile tedir. Burada konuşulanlar mat • 
bağladı. Tenkitlerin samimi ol - buata da geciyor, herkes okuyor. 
duğunu, tariz mahiyetinde sayıl • Mezbahamızda pisliğin dize 
mamasını, derin bir hüsnüniyete çıktığı, etlerin pislik içinde kesil· 
iı.tinat ettiğini, işlerin düzgün 

diği yolunda bir kanaat hasıl o • 

sinden de çekinmeyiz, ama yanlış 
şeyler konuşulur ve bunlar mat • 

buata geçerse halkta yanlış kana· 
atler hasıl olur. Bu, doğru de~il· 
dir. 

Tevfik Salim paşa - Görülen 
noksanlar hakkında icra memur· 

larile de temas edilebilir; fakat 
onların tam konuşulacakları yer 
burasıdır. 

Son söz 

Mevzuun ehemmiyetile bera • 

her ruznamede başka konuşula .. 

cak şeyin olmaması da reis veki • 
linin müsaadekar davranmasını 

intaç ediyor ve mezbaha mesele· 

si böylece uzayıp gidiyordu. Ni • 

hayet Cevdet Kerim bey son sözü 
söyledi, işi tatlıya bağladı. 

Cevdet Kerim bey tenkitlerde-

ki samimiyete, makamın muhik 

olan hüsnüniyetine işaret et • 
ti, belediye İcra memurlarının 

da, meclis azasının da ayni mak
sadı güden samimi bir camia ol · gitmesi esas olduğuna göre bu 

luyor. Kat'iyyen doğru değildir. duğunu, esasen buradan geçen tenkitlerden istifade edileceğinin . · d h · · .. 
d h kk k ld .... .. I d' Mezbahamız temızdır, a a 1- sozlerle mezbahanın nokıanla • e mu a a sayı ıgını soy e ı. . . . . . 
Galip Bahtiyar beyden sonra Nu- i yı olmasını ısterız, b.~nu~ ıçı~ de rına işaret edildiğini, fakat "hun-
r tt. M" . bey so"z ald Ş h' f çalışırız. Fakat bu gunku halı de ların ınezbahada kesilen etler e ın unşı ı. e ır ~ . A • .. b 

1• • b d d . . k fennıdır sıhhıdır. Bu munase et· 1 d k 1 d .... .. mec ısme u evre e ıştıra et - · ' yenmez.,, eme o ma ıgını soy· 
miş olan yeni aza ilk defa söz t le vali beyin bir ric~ın~ da. ar - ledi. Reis vekili Sadettin Ferit 
söylüyordu. Nurettin Mün<ı.i bey 1 zedeceğim. Her hangı bır ıdare j b b"t" .. k 1 rd b 

-~ . . k .. ~ ey u un muza ere e en u 
evvelce cemiyeti umumiyei bele - ' şubemızde bır no san goren aıa .. . . f'l~ b' . im k 

ı . A gun ıcın ı ı ır netıce a a 
d . d A 1 k l 1 beylerın bu noksanı umuını su - -
ıye e aza o ara ça ışmıştı, mez ı mümkün olmıyacağını, ancak ye· 

baha hakkında evvelce gecmiş 0 • rette mevzuu bahsetmeden ev - . b'·t . . .
1
. k k 

• • IA k d nı sene u çesı getırı ır en ma a· lan müzakerelerde hazır bulun • vel hır kere a a a ar memura, 
muş, söz söylemişti. Bugünkü ko- hatta vali beye söylemesini o za
nuşmalardan çıkardığı neticeyi tten alacağı izahatla her halde ka 
hulasa etti: Mezbaha beş sene - ni olacağını vali bey söylüyorlar. 
dir bir adım ileriye gitmemiştir! Gerçi işlerimizin hiçbiri gizli ka· 

mm işaret edilen noksanları na • 

zarı dikkate almasını söyliyerek 

müzakerenin kif ayetini reye koy· 

du, kabul edildi; paı:artesi günü 
Bu mevzu üzerinde Tevfik Sa· paklı değildir, matbuata geçme • tekrar toplanılacaktır. 

... 
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Kadına hürmet duygusile mütehassıs 
olmak ve analık meselesi 

Çocuk, ne anadan, ne de babadnn ı Aile de, karı ve koca kar§ıhklı o· 
vazgeçebilir; hiçbirini diğerin • larak hürriyetlerini mübadele e· 
"den ayıramaz. Bu, ana • babamn derler. 

biri birlerinden atla ayrılmamala- Burada yalnız zayif olan taraf, 
nru muhik ve zaruri kılan bir se· kendisini kuvvetliye teslim etmez. 
bep değil midir? Ecelin, anadan Bilakis her iki taraf, müsavat ka· 
babadan mahrum ettiği çocukla • nununa uyarak tahsi kaderlerini 
ra acırız değil mi? Şu halde 11rf biribirlerine tevdi ederler. 
yeni yeni zevkler pefinde kota -
bilmek için çocuklarını korkunç 
tesadüflere bırakarak biribirin • 
Öen ayrılan ve yavrularına ana 
baba hasretini vaktinden evvel 
tattıran ebeveynin nefrete müs • 
tahak olmaları lazım gelmez mi? 

Ölümün yalnız bıraktığı ana· 
nın ve babanın yeniden evlenme· 
si, yetim veya öksüz kalan cocuk· 
larım betbaht edebilir mülahaza
sile bir nevi tedbirsizlk sayılır • 

ken, bunların, henüz yaıamakta 
oldukları bir zamanda, çocukla • 
nnı yabancıların ıüdüne htıvale 
etmeleri utanılacak bir hareket 
t)Jmaz mı? Bu türlü bir kadersiz· 
liğe uğrryan bir çocuk hangi çatı
mn altında yaıasm? Öz babası • 
nın mı, yoksa babalığının mı? 
Hakiki ana, henüz sağ dururken, 
çocuğun, bir analığın elinde kal • 
masr zihne sığar bir şey midir? 
Demek oluyor ki ne yapılırsa ya
pılsın, çocuk için alJahın ve içti· 
mai heyetin kefaletile müeyyet 
bir izdivaç haricinde teminat bu· 
lunmasına imkan yoktur. 

Şimdi de denilebilir ki "Bu 
muhakemede bir taraftan kadı • 
nın, diğer taraftan çocukların 
menfaati göze çarpıyor. Erkeğ!n 
bu işteki menfaati nedir? Ve hiç 
bir kartılık göstermeden, bir in -

aaıu, tahammül edilmesi güç olan 
bir kanunun hükümlerine ramet
mek kendisini isyana aevketmez 
mi?,, Cevap, gayet basittir; er • 

k~k, ilk baıtan serbesttir, sevgi • 
yı ve aileyi bir kül bilerek ikisini 
b~rden Ya terkeder veya kabulle
nır. Bunlardan yalnız birini iste· 

mesi doğru bir hareket olamaz. 
Çür9:ü bu, her ıeye nail olmak, 
fakat mukabilinde hiçbir şey ver· 
memek demektir. Kalbe nail ol • 
mak için hakka hürmet etmek 
lazımdır. 

Bunun aksi, çirkin bir istipdat
tır. Madam ki aile, kadın ve ço
~ gibi azadan mürekkeptir. Ai
le sahibi olmak istiyen bir erkek 
ğin de karısına ve çocuklarına 
karıı bir takım taahhütleri olmak 
lazım gelir. 

Halbuki bu taahhütler, ebedi 
ve mutlak bir mahiyeti haiz de
ğilseler, hiç bir mana ifade et-

Kadına hürmet duygusile müte· 
ha11is olmıyan bir erkek, bir ta· 
raftan anasını kendisine, diğer ta· 
raftan kendisini çocuklarının a· 

naıına bitittiren aziz rabıtayı dü
tünaün. Bu iki lavhanın kartıım
da vazife ve ihtiram dugusunun 

kalbine nüfuz ettiğini duymıya· 
rak zevk ve iğfal vadilerinde do
laşmakta devam eden kimseye 

söyliyecek sözümüz yoktur. Çün· 
kü bu türlüsüne esasen erkek de· 
nem ez. 

Her hangi bir hürmet duygu • 
sunun tesirine kapılmaksızın ana
sını tahayyül edemeyen bir erkek 

" 1 w her kadının ana,, o maga nam· 
zet ve bu itibarla hürmete layık 

olduğunu düşünmelidir. Vazife· 
den mücerret bir hürmet tasavvur 
olunamıyacağmdan, erkeği vazi· 
fenin icaplarına ve aile mefhumu

nun mukaddes zaruretlerine bağ
lıyacak en kuvvetli amil, ancak 
güzel anlaıılmıı ve iyi hazmedil· 
miş "analık fikri,, dir. 

Gariptir ki, hiç bir ıeye hürmet 
etmiyen "ıüphe,, zihniyeti, ana
lığın yuce huzurunda edebini ta
kınmıya mecbur oluyor. Zannı

mızça "şüphe ve istihza,, nm ta· 

arruzundan masun kalan yegane 
ahlaki varlık bundan ibarettir ... 
Vakıa, ailenin esaslarına taarruz 

etmekle, "analık fikri,, nin bilva· 
sıta tağfi§ edildiği bir hakikat.tir. 

Fakat bunu açıkça ifade etmeğe 
caıaret eden bir kimse görülme· 
mittir. 

Mesela, çocuklarını ihnml eden 
anların veya analarına kar~ı hür-
111etsizlik eden çocukların harket· 

lerini müsait renklerde tasvire 
cür'et eden bir kitap bulunabile
ceğini tasavvur edemiyoruz. 

Şu halde "analık fikri" , ahla
ki düşünceler içinde, hücum ve 
taarruza uğrıyacak esasların so· 

nuncusudur. Her §ey kaybolunca, 
bütün zayiatı yeniden kurtaracak 
mübarek amil, bu olacaktır. Ah-
laki kudsiyyetin son kurtulu~ va
sıtası, son ilticagihı ana kucağı
dır. Bu tif a verici memabadan 

bütün yüce ve temiz fikirler, ye· 
ni battan fıtkıracak ve - bir genç 
kadının ıüdü, nasıl ki bir ihtiyara 

sıhhat ve hayat kazandırırsa -
mukaddes analık itikadı da, bit• 
mit ve kocamıt- bir cemiyetin 

damarlarına temiz ve gençleştiri· 
ci kan dalgalarının hululüne yar· 
dım edecektir. 

(Devamı var) 

VAKiT 

&: 8iLMECE : w 
3 Numaralı Bilmece 

Bugünkü bilmecemiz heceler· 
den cümle teşkilidir: 

dir - ne - şey . nız - ği • di - ğen· 
be - çok .. en - ga - de • ze • sin -
te ·kıt- va 

Bu bilmeceyi hallettikten son· 
ra bir ve iki numaralı bilmece
nin bal varakaları ile birlikte 
saklayınız. 

10 adetten ibaret olacak bu 
bilmecenin yedi tanesi, bergün 
bir tane illrı edilecektir. 

'Dikkat 
Bundan evvel 10 adetten 

ibaret olan bllm.,cenln hal 
varakalar1nı adresinizi gUzel• 
ce yazarak bize gönderiniz. 

mımııımnnııınn 

Greta Garbo 
Nerelerde olduğu 

belli değil ! 
Son günlerde Greta Garbo R'ene 

esrarengiz bir mahiyet aldı. Onun 
nerede olduğu, ne yaptığı belli 
değil. Bütün son posta ile Lon· 
dradan gelen gazetelerin verdiği 
l'l1aliimata göre güya Greta Garbo 
Londraya gelmiş, Bir hafta kal· 
mış, sonra Parise gitmit, yahut 
lsveçe avdet etmiştir. 

( Deyli telgraf ) ın lstokbolem 
muhabiri tarafından verilen ma
lumata göre Greta Gar~o iki haf-

18 T eşrini1&ni ı 9'2 

Bir Define aranıyor ! 
Küçük çekmece civarında 25 sene 

evvel haydutlar tarafından 
soyulurken gömülmüş olan 65bin a ltı 

Y etilköyde oturan Y eruimos 
isminde birisi ile karısı Kleanti
nin, bir avukata müracaatla Kü· 
çük Çekmece civarında memnu 
mmtakada mühim miktarda para 
gömülü olduğunu iddia ettikleri 
bunun üzerine hükUmete müraca· 
at edilerek aramak için müsaade 
istenileceği şeklinde bir hadiıe
den bahsolunmal-tadır. 

Söylenildiğine göre, 25 sene ev

vel lstanbuldan Edirneye doğru 

yola çıkan posta arabası yarı yol

da üç kişi tarafından durdurula

rak soyu)mu§, içindeki gümüş ve 

altın altmış bin Türk lirası alın
ını§ ve para çok ağır olduğundan, 
bir kısmı götürülmüşıe de, bir kıo-

1 mı Küçük Çekmece civarındaki 
bir ağacın altına gömülmüştür .. 

Sonradan haydutların üç Kara· 

dağlı olduğu anlaşılmı~, ikisinin 
akibeti meçhul kalmış, üçüncüsü
nün de Geroço isminde olduğu 

ve gömülü parayı münasip bi~ 
satta almak üzere lstanbulda .. 
dığı, fakat hastalanarak öld 
neticesine varılmıf. 

Rivayete göre, Geroço öl 
ni anlayınca, Y eraıimosla .. 
na paradan bahsetmit ~e 1 

' . ' dükleri yerin planır.ı vennıf • 
Y eraıimoıla zevcesi ve baSI 

nıdıkları geçenlerde parayı ~ 
mağa çıkmıtlar, bu sırada 'tJJ JI 
nu mıntakaya ayak bastıklarııı dt 
yakalanmıt~ar ve "~iz buraY~11 
fine nramaga geldık !,, delD 1' 

dir. 

Tahkikat yapılmıf, bunl~ 
şüpheli vaziyetleri görülıoeJll* 
ıerbest bırakılmıtlardır. 

' Define bulmak emelinden # 
geçemediklerinden, aramak~ 
şimdi avukat vasıtasile r ~ 
müracaat ederek müsaade alıt 
defineyi bulurlarsa, kendiler!.C 
ranın yarısı ile iktifa edece!" 
. ' mı~ ... 

Marmarada bir kotra ile 
tatsız bir balık avı 

tadan beri lstokholemde ki evinde b •• b O 
değildir, Fakat goldvinmayr mü- Beş genç' eş gun eş gece ya va 
messıline göre Mis garbo Isveçten k k d•kt d•• d ·· ı 
ayrılmamıştır. Kendisi paskalyeye e me ye . 1 en SOnra On U er 
kadar orada kalacaktır. Fakat ti 
aynı müessesenin on ra müm-L d Kotra ile balık avma çıkan kotra fırtmanm şiddetinCle~ 
essili Mıs garbonun nerede oldu· eş gencın aşı • b · b ndan şayanı dik buruna kadar sürüklenmif, /., 

k t b. k' geçm;ş bunlar kotramn dümeni armutluya~ runa dair zerre kadar malumatı a ır va 8 • • 
0 

ölüm tehlikeleri atlatmışlardır. rilmiş ise de dalgalar ara ·~~ bulunmadığını söylüyor. dor'. 
Londrada kuvvetli bir surette Vak'a şöyle o'muştur: yuvarlanan kotra gece , 

Bülent, Ali, izzet, Remzi Bey- doğru emir ali adası sabili şayi olduğuna göre Miı.ı Garbo 
Londrada Vaşington otelinde bir lerle To:lori isminde bir genç düşmüştür. ~ 
hafta kalmış, ondan sonra Lon· geçen cuma günü sabahleyin Kotra adaya düıüoce p;;I 
dradan çıkıp gitmiştir. Ali Beyin bu ıeneki kotra ya- limanında demir ahlmıı, ._f 

Mis Garbo Londrada bulun- rışlarında üç defa birincilik ka· tutmamıı, Kotra limanda ,.ı/.. 
duğu müddetçe tanınmamak için zanan Kanat ismindeki kotra· maya başlamııtır. Ertesi ',i 
siyı h gözlük takıyor, başına iğ· sile balık tutmak üzere Kadı· adada bulunan bekçi ile 1ı;, 
reli siyah s:ıç geçiriyor, ve bu köyünden denize açılmışlardır. kotrayı görmüşler ve ı•0.,ıı 
suretle dolaşıyordu. Hayırsız ada açıklarına kadar kotraya yavan ekmek getirlO' I. 
Vaşiııgton otelinin sahibesi gidilmiş, gece 11 re kadar balık dir. Beş genç kotraya bırakıp ,1 

de Mis Garcoyu tanımış, fakat tutulmuştur. mamıılar bet gün bet gec• .~~f 
bu sırrı ifşa etmemeye dikkat Ayrılmak zamana sıralarında ekmekle yaşamışlardır. ~1 

11
,-' 

etmiştir. haYa birdenbire bozmuş, sert bir çarşamba günü sabableyıP •-' 
Garbonun otele verdiği isim B düzelmif, bet arkadat kotr. fi Margarit Gostafsondur. Zaten ruzgir hemeye başlamıştır. e' 

1 
.. 

Garbonun aile ismi de budur. genç saman ağlarını denizdıen motorunu işleterek Fu'urY~. 6' 
1 • 1 ru•'' ıtl Mis Garbo, Londrada ikaınet çıkararak motoru iş!etmiş!er, d~- oradan lstanbula ge mıı·e ,

0 
,i~ 

ettiği müddetçe bir kimseyi meni istanbula doğru çevirmiş· müddet zarfında beş gen~'..,;t1"' 
otelde oduına kabul etmemiştir. lerdir. Kotranın motoru tam sllr· si endişeli saatlar geç~cb';.,l 

· atle işlemes :ne v e yelkenlerin her tarafa telgraflar yaf .~ 
M M ssollni ve faşizm tamamen açılmış olmasına ra~men !ardır. ~ 
.. • U ıııınııınııııınııımıııınııııınıııııııııPaııımııllDllııııııınııııımııoınııllDllnıınnıııuııı nıımnııııınınmınnıınnııımııoınıııuıııaııııunıUllllDlllDıı1111 

Roma, J 7 (A.A) - M. Mus· 1.. • 1 • 
solini dün ~ğ.leden ·~~~a meb- 1 r a k v e n g 1 1 z 
usan meclısıne geldıgı zaman 

hemen hemen 10 dakika süren Kralının nutku 
bir alkışla karşılanmıştır. 

"'' . d ı tlerle ..,,t Kral, ecoebı ev e . iO.,.. 
lıyan ticaret müzakere'.erı~ıo ed( 

. · tem 
tekabil memnunıyeh . eleod' 
cek uzlaşmalarla netıc 

mezler. Maamfih, erkeğin bu pa-
2arlıkta aldandığını znnnetıne
melidir. Filhakika, kadının bir 
takım taahhütlerle bağlı olmasına 
mukabil, erkeğin hiç bir ıey ile 

mükellef olmadığı memleketler .. 
ıle erkeğin "ben de aile sahibi· 
yim,, demesine imkan olamaz .•• 

Çünkü, ötede beride zevklenme
nin kolay olması, tokluğun ve 
bezginliğin derhal gelip çatması· 
nı intaç eder; buna mukabil, er
keğin, kadına nazaran

0 
efendi de

ğil, fakat, sadece hayat yoldaıı 
olduğu memleketlerde gerçi, er
kek kadına karşı hürmet ve sada· 
kat göstemıeğe mecburdur. fakat 
bu mecburiyet, mahrem ve sami· 
mi bir aile hayatile tazmin olunur, 

::::.-::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Bu seferki içtima devresinin 
yegane ehemmiyeti M. Musso!i
ninin hükumetin yeni reisi sıfa
tile bundan 1 O sene nvel Mon· 
te Ciloryo'da irat etmiş olduğu 
nutkun üzerinden on sene geç· 
miş olmasıdır. 

Londra, 17 (A.A) - Krahn 
nutku, lrakm Millet'er cemiyetine 
girmesinden dolayı hükümdarın 

memnuniyetini bildiriyor. Kral, 
Laussanne konferansının muvaf
fakiyeti hakkında da mahıuziye· 
tini beyan ediyor. Konferansta 
alakadar devletler, Alman tami· 
rat meselesinin devamlı bir şekle 
raptı şeraitini kaleme almı:lar· 

dır. Bu meselenin halli ise, cihan 
iktısadiyatının Sl ah bu!ması için 
esaslı bir başlangıçtır. 

ümidini izhar ediyor. ıılı• 
Kral, doıninyonlarla da b8~ 

ecnebi devletler arasın 'f'
1
,t1e Bir Uliim ikramı 

Kasımpaşada Fırın sokağında 
oturan Hadi dün sabah pazar 
yerinde köfteci Alinin dükkanın
da otururken cebinden çıkardığı 
bir paketten eroin çekmiı, bu 
sırada köfteci Aliye de ikram 
etmiıtir. Ali eroinden fazla çek
tiği için zehirlenmiş, baygm bir 
halde Cerrabpaşa baatanesine 
kaldmlmıştır. 

O zamanki vaitler, yapılan iş· 
lerle fazlcssile tutulmuştur. Bunu 
söyliyen meb 'usan meclisi reiJ:
dir. 

Bunu milteakip M. Mussolini 
faşizm icraatından bahsederek, 
bu icraatı bütün cihanın karga· 
şalıkları ve kararınzlıklarile kar
şılaştırmış ve şöyle demiştir : 
"Hakikatin yegine menıei Ro
manın azmi ve s6züdür.,, 

Nutukta, Ottava konferansının 
muvaff akiyeti dol11yııile kralın 

memnuniyeti de kaydedilmekte· 
dir. 

. ~ oıerı ti metlerin ve t carı 11re ~ 
mesaisini birleştirmek t:b,lc~ I 
bir iti 'afın sür'atle rıllll 

. d ' ' yı rr eııı ttmesın en c o.a . JJ 
cuğunu beyan edıvor: ,.J"j, 

Kral, bütiln 11>et••~:t itli" 
müttehit b•llıkla ıer~ da "''~ 
bükQmeti ara1ında 81 1 dildi,-,;. 

. b O balle . meıelelerın en z af 
olduğundan do1ayı teeıı 
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eynelmile1 Matbuat birinciliğini I~ KısA HABERLER 

kazanan bir film : Mavi Işık 
p 4 

bi~Rls, Teşrinisani ltususi muha· j önüne geçerek onları yollarından 
C ıden: alakoyuyor ... Ve kız kaçıyor. 

iG eçen kış Jstanbulda gördü- Ertesi gün ressam dağa tırma· 
y ~liz Niko'o Ek'io 'Hayat nıyor. Yunta, korkak, onu kar-
' 

0 
u,, filmi Pariste • P.gal,. ti· şı!ıyor. Kız ltalyancadan başka 

b•troıunda yenı gösteril.niye bir iisan, erkek de Almancadan 
ıı11•nıldı. Bütün Fransız mü· başkasını bilmiyor. 
tı' ~İtleri bu filmi şa~eser diye Fakat gözleri var ya! 
t\1~ııf ediyor!ar. Fakat bu mek· Ressam bir kaç gece dağda 
b,bulllda s·ze "W.ustafa,. dan kalıyor. Bütün teşebbüs:erine 
de •edecek değilim; hayır sa· rağmen Yunta kendisini teslim 
ı, ke ''Mavi ltık,, tar.! "Mavi etmiyor. Bir sabah ressam genç 

1 
.. " nedir? kızın kayaları tırmandığını görü-

b ,,,,avj Işık,. 1932 senesi için ) or. Haydi arkasından. Fakat 
b~~btlmitel matl uat tarafından kayalara tırmanan yalnız kendisi 

1 '1ııciliği kazanan filmdir. değildir. Arkasında otelcinin sağ 
lkia· d k 1 ~ d Y · " ı e genç, bir ç ft A'man a an son . og u a var. ?gı 

YYabı ls.,içrenin yuca dağlat 1• parlak ma\ ı taşlarla kaplı maga· 
~ ~ez~tken ••Sanla Marıa,, kö· raya girdiği sırada otelcinin bu 
•~"de clural<iıyorlar. Vakit ak- son ev'adı da uçuruma yuvarla-

di,."'• •~yahate devam tehlikeli- nıyor. 
G Ressam "Mavi Işığın,. esrarını k,· eceyi hat'ede geçirmiye 

kGt~r veriyorlar. Kadın, hancıya köylülere haber vermiştir. Hepsi 
Çtık b birer kazma ve sepet alarak tır-

~td _ ir d.Jenc'nin eline sıkış· 
ıg manıyorlar. Bir gün içinde Mavi 

~I b~' tahta çerçeveli, çok gü· Işık kaybo:uyor. 
)ar ır ltadın tab!ornnu gösteri· Bir sabah mağraya çıktığı 

1 v~ soru~or: y h zaman unla er şeyin yerinde 
" Bu kimdir? '' •w • • b , ye .. cr estıgını görüyor ve Ü· 

Yu~ta ! tün bu fer.alığı ressamın yaptı-
' Yunta kimdir? ğır.a kanaat getiriyor, müteessir 

i,1" Onun hi'·ayesini okumak kayalardan inerken eli kayıyor .. ,, nı · . . . 
~ sınız .. ı şle... \'e boşlukta kaybo!uyor ... 

tt. rı koca masanın başına "Mavi Işık,, son kurbanını 
~.~Yrlar, 1860 tarihini taşıyan vt!rdikten sonra kaybolmuştur ... 
bıll 1 

bir kitabı açıyorlar: Yunta Fakat bundan müteessir olan 

11 1 0nıanı. bir kişidir: ressam, "Mavi Işık,, 

~ Sıtnta Maria,, 1'öyünün üs· la beraber hcyatının ışığını kay-
ilde .. k • d • ı b d Y · 1 ~ yu ·se.en ag arın tepe· e en ogı 

~ c ltüçük bir çobanın yanın· Jt. • • 

~·barınan "Yu:.ta,, isminde Fılmde c'ahili manzaralar ga-
~P, fak . t gar p o :duğu kadar yet nz ! Ekseri saahneler hariç· 
~d:ı bi~ kız vaı dı. eu p?r~ te, isviçrede almmış. Yun ta ro-
~fıf r guz .1, ceylanlzr gibı Jünde lstanbul!uların tanımaJığı 
t•k kız hiç bir ~ öylünün genç, güzel ve atletik bir kadın 
ftt'lbıv2cağ1 yer'ere tırmanır 'Leni Riefeustohl,, var. Foto 
t11 .. "1

k i;zümleri, yabani ç:çekler harika dense yalan değil. işte 
,. 'r sinema tarihinde yer tutacak 

de'l • satardı. Fakat a!an r.erc· 
r fi bir eser! A. Fuat 

ttk k erkes, genç, ihtiyar, kac!ın, 
~ ; 0 ndan kaçıyor, onu c:n1er· 
,, oat o!muş bir büyücü kadın \!

1
°rdu. Maamafih köyün de· 

,_il bıları içinde ona aşık o!mı· 
~QI emen hemen yok gibiydi. 
~il •rın içinde bilhassa küçük 
\ f ••bibinin oğlu çoktan kızı 
\

1
l ırııtta elde etmeyi kur-

\' U, 

L .. • 0zi · · ";t 1 • 1 nıli bir genç ressam 'd Reldiği zaman vakit ak
~lıır~· l<adın erkek köylüler 
~~i::l.ar Şaraplarını içi}•orlardı. 
~~ev ? kederli bir hal vardı. / 't:' .. Ne o:uyor ?,, işte !:>un-
1~t .~11ıın esrarengiz yüziü otel-
~ ~rd · ~ 

-~ e.,1 • ugu ilk suallerdi. 
._.'-Ilı t - Ayın on dördü bu 
t 1tde11 ~~ne korkuyoruz! içi
~'" tt... .1'

1 gitmesin diye! Da-c' "''•ınd · ~ kirıı b e yapılan "Mavı Işı-
' ~1llci '(akarsa mutlak ölür ... 
'l koı" untaya, şu gördüğü
L ._.Yor •epetıi kıza h"çbir şey ... , ... a .. '\l kıyb: ~uzden ben iki oğ· 

"'-'1 ta' ltıın... Allah sonun-
'- ıro · 
~-~ h eesın, 

t.;""1taı i:~~es Penceresinin pan· 
' ÇoC\lkl ınıanııa kapıyor, ana· 
' k,rıl,~tını; babalar oğulla· 
)o.._ lo~\ly kocalarını kulübele
~~: '•r.t0'1~r, kapıları kilitli
'~ ••ı ltığı,, görmemek 

~I k_-.... bab 
' ~~ ll gene bir kurban 
'~Yo •allı Yuntanın üze· 
~, ... ~· Ellerinde sopalar 

•r. Yogi heriflerin 

"Şişko" filminde 
kim oynuyor 

Geçenlerde bu sütunlarda filme 
alınacağını haber verdiğimiz, Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya Beyin 
tercüme ettiği Anri Bero'nun 
(Şişko) eserinde rol alacak artist
ler taayyün etmiştir. Bunlar An • 
dre Berley, Suzet Mais ve Kerni
dir. 

Andre Berley, Demir Kapı fil
minde şişman haydut rolünü oy· 
myan artislir. Kerni ise, (Beda
vacılar Şahı) filminde Miltonun 
bir türlü peşini bırakmıyan göz
lüklü ve zayif kontröl memurunu 
oynıyan artisttir. 

Vahşiler, sinemayı 
nasıl seviyorlar? 
Yeni Gine adalarma, bir he • 

yeti seferiye gitmişti. BerabeT;n
dc bir sinema makinesi de gotiiı-
müş olan bu heyet, rasgeldikleri 
vahşilerde ne tesir yapacak diye, 
kendilerine bir macera filmi aös· o 

termiştir. Bu filmde, bir de köpek 
rol almıştı. Bu köpek canileri ko
valıyor ve yakalıyordu. 

Vahşiler bu filmi görünce pek 
beğenmişler ve aralarında para 
toplıyarak film artistlerinden bi • 
risine hediye etmiye karar ver -
mişlerdir. 

Fakat bu artist hangi artistti 
biliyor musunuz? 

Canileri kovalıyan köpek. 

§ Simon Serdan (Sarhoş) isİm· 
li bir filmde rol almıştır. 

§ Gina Manes, T onmi Burdel 
ile bir film yapıyor. Bu film Ha
beşistanda çevrilecek. 

§ Goston Modo (Bin ikinci 
Gece) isimli bir film oynuyor. 

§ Jül Vem eserlerini çevirmek 
üzere bir film şirketi tesis edil
miştir. 

§ Pariste büyük bir Japon sesli 
filmi gösterilecek. 

§ Jenni Juzo ile meşhur mu
gani Jan Kipurao beraber bir film 
yapacaklar. 

§ Eski sinema göz ağrılarıdan 
Henni Porten tekrar f iLm yapa
caktır. 

§ Çin sinemacılarından mü
rekkep bir heyet Berlini ziyaret 
etmişlerdir. 

§ Franz Lehar'ın Frederik isim
li eserinde baş rolünü Medi Kriı
tiyan oynuyor. 

§ T om Miks meşhur T oni isim· 
Ii atından düşmüş ve ağır hasta· 
lanmıştır. 

§ Ernest Lubiç şimdiye kadar 
rejisörlük yapıyordu. Bu sefer bir 
filmde aktör olarak rol alacaktır. 

§ Amerika film sanayicileri 
masraflarını yüzde altmış kısma· 
ğa karar vermişlerdir. Meşhur 
Amerika sinema yıldızı Vil Hays 
haftalığını beş bin dolardan iki 
bin dolara indirmiştir. 

§ Vayt Alis ile Lortta Yung bir 
filmde oynıyorlar. 

§ Amerikada Volter'in hayatı
na ait bir film yapacaklarmıj !. 
Zavallı Volter ! 

§ Müjde! Kollin Mor bir film 
yapıyor. Bu filmde Miryam Hop
kins ile Klark Gabi de vardır. 

§ Lupe Velz Bostonda bir ti
yatroda oynamıştır. 

§ lngilterede Pinto isminde bir 
sinema şirketi rei ~; ölmüş. Miras 
olarak 27 milyon Frank bırak
mış. Zavallı fakir!. 

§ İngiltere parlamentosunun 
bir celsesi filme alınmıştır. Jan 
Simon, Mak Donald ve T omas'ın 
nutukları var. 

§ Holanda vapur şirketleri, ge
milerine sesli sinema tertibatı yap 
mışlardır. 

§ Lilyan Harvey ile Pola Negri 
ayni filmde oynıyacaklardır. Bu 
f il.m Amerikada yapılacak ve re· 
jisörü Erih Von Strohaym olacak· 
tır. 

§ Dolores del Rio'un oynadığı 
(Cennet Kuşu) filmi Fransada 
gösteriliyor, 

§ Meşhur tenis şampiyonu Ko
şe, (Tenis Ruhiyatı) isimli bir 
filmde oynuyor. 

§ Mata • Hari ailesi, ayni ismi 
taşıyan ve Greta Garbo ile Ra
mon Novaronun oynadıkları fil
min mennedilmesini istemiştir. 

§ Hindistanda Hint lisanı ile 
sözlü bir film yapılıyor. 

§ Japonlar Mikey tarzında J a· 
pon müteharrik resimlerinden mü
rekkep küçük filmler yapmıya 
başlamışlardır. Biz de Karagözü 
böyle yapabiliriz amma .. Kafa ve 
ressam ister. 

§ Metro Şirketinin ikinci mü
dürü hususi tayyaresile Avustu· 
ralya, Asya, Afrika ve Avrupa • 
daki şirket merkezlerini tetkike 
çıkmıştır. 

§ Fransız komiklerinden Bisko 
(Sarhoşlar) iıimli bir film yapa
caktır. 

Amerikada içki 
yasağı kalkacak! 

(Baş tarafı l inci sayıl ada) 

Diğer taraftan lskoçyanın bü
tün viski fabrikaları da Amerika 
i(ir~ viski ve bira yapmaktadırlar. 
Şimdiden lngiltereye vuku bulan 
içki siparişleri bir milyon lirayı 
geçmiştir. Amerikada içki yasa
ğının kalkmasına intizaren yeni 
içki fabrikaları kurmak için 
ha:ıırlanıyorlar. Bu fabrikaları 
sür'atle kurmak için hariçten ma· 
kineler getirilecektir. Amerika 
fabrikalarının mümessilleri bu iş 
için de dolaşmaktadırlar. lngilte· 
re fabrikaları bu siparişleri al· 
mak için bütün kuvvetJeriJe 
çalışıyorlar. 

Çin - Japon 
münasebatı 

MOSKOVA, 17 (A. A.) 
Mançukovun Harbindeki mümes
sili Harbindeki Sovyet konsolosu 
na müracaat ederek Sovyet hüku
metinin neden dolayı Maçukov 
ve Çin konsoloslarının ayni za -
manda Blagoveıchenık de bulun
malarına müsaade ettiğini ıor • 
muştur. Sovyet konsoloıunda 

Mançukov konıoloıunun Blago -
veschensk de Mançukovun men • 
f aatlerini temsil ettiğini Çin kon
solosunun ise Nankin hükUmeti 
menafiinin mümessili bulunduğu· 
nu söyleımit ve bu meselenin Man 
çukov tarafından münakaıa edi • 
lemiyeceğini bildirmittir. 

MOSKOVA, 17 (A. A.) -
Sovyet hükumetinin Mançuri kon 
solosu Çin jenerali Subvin ile 
müzakerede bulunmıya memur o• 
Jan Japon· Mançuri muhtelit ko
misyonunun Matzivakaja iıtuyo· 
nunda bulunması münasebetile 
Sovyet hariciye komiserliğine a • 
!ağıdaki malumatı vermiştir: 

"Çin jeneralinin bir mümessi
li jeneralin Japonya ile sulh mü
zakerelerine giritmek niyetinde 

olduğuna dair çıkarılan şayiaları 
konsolos nezdinde tekzip etmiş 

ve Japonyanın müzakereye girit· 
mek hususundaki teklifine jenera 
lin cevap bile vermediğini beya· 
na jeneral Suvbin tarafından 
memur edildiğini ilave etmi§ -
tir.,, 

Hariciye komiserliği Japon 
maslahatgüzarını bu beyanattan 
haberdar etmiş ve beyanatı hükU 
mete iblağ etmesini rica etmiştir. 

T. D. T. Cemiyetinin 
faaliyeti 

ANKARA, 17 (A. A.) -
Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umu· 
mi Katipliğinden: 

Türk dili tetkik cemiyeti mer· 
kez heyeti bugün saat 15 te umu· 
mi katip Ruten Eşref Beyin reiı· 
liği altmda toplanmıttır. Heyet 
bu toplanıtında cemiyetin ni • 
zamnamesine göre ayrılmıt bulu
nan altı kolda yardımları rica olu 
nncak zatların ihtisaslarını, onlar 
dan nasıl istifade olunacağını ka
rarlaştırmıttır. Ayni zamanda ıs
tılahları yapılacak türlü ilimlerin 
biribirlerile münaıebetlerine gö • 
re mümkün olduğu kadar ilmi ve 
ihtiyaca elverifli bir şekilde ol -
mak üzere hangi esaı gruplar al· 
tında toplanması lazım geldiği 
de tesbit olunmuttur. 

Merkez heyeti cumartesi günü 
ıaat 15 te toplanacakbr. 

Fransa parlamento
sunda B. M. Meclisi· 
of o teşekkür telgra-

fı okundu 
PARlS, 17 (A. A.) - Meb'u· 

san meclisi reisi M. Bouisson 

meclisin bugünkü içtimaında Tür 

kiyenin milletler cemiyetine gir • 

mesi münasebetile Fransız parla· 

mentosunun tebriklerine ceva • 

ben Türkiye B. M. Meclisi riya • 

seti tarafından gönderilen teşek• 

kür telgrafı okunmuştur. 

Terki tesllhat bUro
sunda M. Norman 

Davls 
CENEVRE, 17 (A. A..). 

Terki teslihat konferansı büro -

sunda M. Norman Davis Sir John 

Si.monun izahatını tetkik için bıt 

gün içtima ettiğini söylemit, an • 

cak Londra konferansının mu • . 
vaffakıyetle neticelenmesi için 

seri bir terki teslihatın kat'i ıu • 
rette lazım olduğunu beyan et ... i 

• J • • :ı 
mıştır. 1 

Lehistan müme11ili memlelie .. ! 
1 

tinin hüsnü niyetini temin etmit• 1 

tir. 

Belçika, Felemenk, lıviçrc ve 

Çekoslovakya murahhasları ıir 

John Simonun izahatındaki zili • 

niyeti hürmetle iıaret etımitler • 
dir. 

Kibrit kralının 
hatıraları 

lstokholm, 17 (A.A) - İYan 

Kreul'erin vesikaları araaıada 

zabıta, ıabık kibrit kralaaın bir 
reklam maksadile1931 senesinde 

bir Alman matbaacısıyle aktetmit 

olduğu bir mukavelenamenin ken• 

di el yazısı ile yazılmış nüıhası

nı bulmuıtur. 

Bu matbaacı Kreuier ve ailesi 
tarafından verilmiı olan vesika• 

larla bu hatıralan vllcuda geti
recektir. 

Memlekette yağmur 
Ziraat vekaleti Mete Oroloji 

müessesesinin verdiği mal6mata 

göre 1 I teırinisani tarihinde 

Halkalıya, Çanakkaleye birer, 

Antalyaya 8 milimetre yağmur 

yağmıştır. Erzurum ve Karsa 

bir milimetre irtifaında kar yağ

mıştır. 

--

DAKTİLO 
Sür'at 
Müsabakamız 

Her sene tanınmıı 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 

isimlerini idarehanemize bil
dirmelidirler. 
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Hikaye Ölünün mektuplan 1 Çeviren 
fa. 

Mavi bir kurdela ile sarılı 
mektup paketini açıp da bir kaç 
satır okur okumaz Hilmi beyle 
karısı Hamdune hanım ı;npsarı 
kesildiler. Demek, oğulları, yega· 
ne sevmemesi icap eden kimseyi, 
Lamiayı sevmişti. 

Karı koca, mektupların olcu • 
nup okunmaması hakkında bir 
hayli münakaşa yaptılar. Fakat 
zonra, ikisi de eline bir mektup 
alarak okumıya başladılar. 

Lamia, Hilmi beyin eski orta· 
ğı Şevki beyin kızı idi. Bundan 
yirmi sene evvel, Şevki hey, hir 
Fransızla evlenince, Hamdune hn 
nım kocasına: 

- Ben buna tahammül ede • 
~em. Bir ltokana He evle::lmiş 
hır adamın ortağı olmana k~t'iy· 
yen tahammül edemem. 

. Demifti. Sonra da, mahalle de
dıkoducuları ile beraber, Hamdu
~e hanım, bütün tamC::Iklannı a • 
yaklandırınış, Hilmi beyi, f>ski 
mektep arkndaşı oian ortağından 
ayırmıya muvaffak olmustu. O 
zu.nanlar, oğ-'111arı Li'ıtfi be~ ya -
şında idi. 

1.şte şimdi, Liitfinin, Şevki 
Beyın e:okı' o .... - '-l · · ' .n.afl; arının, yumı se-
ı~edi:r konuşmadıkları, nefret et • 
lıkleri bu "d"'n· ıı__ •1 . . 

... 04 .ın AıZı ı e &e\·ı;.tı· 

ğini öğreniyorlardı. Hem de ölü -
münden sonra .. Zira, o gün Liit-
fi evden çıkarken: 

/ 

- Anne, demişti, bu aksam bir 
nz geç geleceğim. 

İki saat sonra da, otomobili • 
~lın nasıl feci bir surette p~rça -
·:uıdığnu öğreniyorlardı. 

Zava.llı Lfıtfi, hastaneye kal
!ırıldığmde.n yarım saat sonra 
rnüştü. 

LGtfi garip bir cocuktu. B3ba
snun kifi dereced~ serveti ol • 
~akla beraber, o, çalıımak, ken-
dı k""'"-cil k . . d ::; -..u~ e yaşama ıslıyor u. 
~n. z~~anlard<ı, memlekete ye -

n1 gırm1 .. ol · .. . . ~ an sınema sanayıme 

ıntısap etmiş, mütehassıs olarak 
.filmler ya d v . pıyor u. l.'lı.aza Nı§an -
t.a.1ında clmuş•u St .. d ' f ,. ld ... - · u yo o tarc:. · 
~a o ug · · be . u ıçın e veyni, onu İ§İ· 
ne• gıderl·en "ld" 
dı Halb • . ? u zannediyorlar • 

• 
1 

ukı, •tte hakikat bu mek-
tup.ardan güneı gib' 

ı ortaya çı • 
kıyordu. Lutfi Şevki B l . J k ' · ey ere gı • 
• er en kazaya uğrarnı§tı, Şevki 
oeyler, Maç.kada oturuyorlardı. 

Şimdi, Hilmi hey dü"u·· .. d 8 . 1 nuyor. 
u. ır gün, Lutfi, e~ki kitapları-

nı karıştırırken Sevki be . k 
d. · ' - Yın e:n-
ısıne kü ··kk h . ' çu en ediye ettigv• J • 

kıta b 1 1 nr 
. ~ u. muş, babasına göster -

ımştı. Hılmi bey ele: 

-- Bu evde · b' 
k 1 

. • ona aıt ır şeyiıı 
.o. maıını ıstemem, 

Diye ltitabı alıp yırt:n t L'"' 
f • d h f. • I~ I. Ut• 

ı e a ıf bir tebe• ·· 1 
b km 

.. sum c ona 
a ıştı. Demek, Lutfi daha o 

zamanlar .. 

. Filhakika, mektuplardan biri • 
sındc 1930 tarihi vardı. Liıtfi iJ 
Lamia stüdyoda tanışmı•lard e 
B

. ~ ı. 

ır tetadüf eseri olarak. Ve he • 
men ahbap olmu;ılardı. Her hal • 
d~, Şevki bey, lfıtfiyi evine iyi 
h~ s.urctte kabul etmişti, zira, 
Lamıa, mektuplardan birisinde 
Li'ıtfiye "Pek memnunum, diy; 
yazıyordu, evinde bulamadığın 
ve küçük bir hareketin, bir te • 
bessümün yarattığı samimiyet ve 
ıefkat havasını bizde bulduğuna 
pek memnunum. Zaten babam , 
ıenin için, daima: 

- Onu sırtımda taşıdığım za • 
manları batırlıyorum da, 

Der, durur.,, Hilmi bey mek • 
tubun burasına gelince durakla • 
dı ve birdenbire gözlerini ka • 
pıyarak, sanki hu daha bir ak -
şam evvel olmuş gibi yirmi iki 
sene evvelki bir sahneyi hatırla -
dı. LUtfiyi, ortağı ve arkadaşı 
Şevki hey, sırtına bindirmiş, ye -
mek odasında dört ayak üstüne, 
dola~tırıyor, LUtfi "Dah ! dah !,, 
diye haykırdıkça, Şevki bey gü • 
lüyordu. O aralık Hilmi girmiş: 

- Şevki, demişti, oğlanı şı -
martıyorsun, ben çocuklarımr bir 
asker gibi yetiştirmek isterim .. 

Evet, Hilmi bey bunu hatır -
lamıştı. Sonra, gözleri mektupta 
"Evinde bulamadığın ve kü;ük 
bir hareketin, bir tehessünı;,in ya· 
rattığı ... ,, cümlesine ili§tİ. Bir 
müddet düşündü, sonra, mektı.1 -
hu karısına uzatarak: 

- Al, dedi, şurasını oku! 
Hamclune hanım okudu. YU -

zünde titremeler peyda oldu, 
sonra: 

- Gidip onları görmeJiyiz ! 
Dedı. Hilmi bey hayretle karı

sına bakıyordu: 

- Ne dedin? diye ıordu? On • 
ları görmeliyiz, dedin değil mi? 

- Evet. Zil'a, onlar, Lutfiyi 
bizden daha iyi an!amı~l'ilr ve da
ha iyi sevmişler .. 

Hilmi bey kalktı, biti~ik odaya 
geçerek telefon rehberini aldı, 

Şevki beyin numarasını aradı, 
buldu: 

- Allo .. Şevki.. Sen misin? 
Ben Hilmi!.. 

Bir ses cevap verdi: 
- Söyle Hilmi ne var:' 

- Şevki. Beni affet. Liıt.finin 
s~na ne kadar bor~lu olduğun!l 
5ğrendim. 

- Ne münasebet? O hiraz en 
benim çocuğum değil miydi? 

- Evet. Fakat Lamianm da 
i".rtık biraz biziL1 çocuğumuz ol -
duğunu ister misin? 

Bir nükfıt oldu. !kisi <le heye· 
candan bir şey ~öylemiyorlardı. 

lk!"i de Liltfiyi düşünüyorlardı. 
Nıhayet, Şevki bey titrek bir ses
le: 

-- Sizi, dedi, yemeğe hcldiyo ~ 
rum. Karım da pek memnun ola
cak. 

::: :: : : :: :: : :: : :: : : : : : : : : : :: ::::::::::::: ::: ::: : : :::: ::::ı:: 

Üzüm • • ve ıncır 
ibrac&t ofisi mevsim bidaye· 

tinden 15 Teşrinisaniyc kadar 
üıUm ve incirlerimiıin ibracat 
vaziyetini gösterP.n bir ist~tistik 
hnırfamıştır. Euna göre bu ta
ribe hadar muhtelif. memleket
lere 37,603,961 kilo üzüm satıl
mıştır. 17,602,586 kilo da incir 
satılmıştır. 

Son hafta zarfındaki üzüm fi
at!arı eııami olarak 22-24 ve as
gari olarak 13 kuruş arasında
dır. incir fiatları da azami 14 ve 
asgari 5 kuruştur. 

Yunan labrlkat6rleri 
ve ticaret odası 

lstantu\ ticaret o~asına gelen 
rt;alümata göre Yunanistanda 
cı.gara fabrikatörleri top1anarak 
bırleşmiye ve h tihsa!atı nrttır
mıya l<arar verm:ş:erdir. 

Aynca da tütün ihracı ile 
meşgul o!nıak üzere bir bOro 
tesis etmişlerdir. 

Yunanistanm bu tarzdaki faa
liyetini ticaret odası alakadarlara 
bildirmi§lir. 

VAKiT 18 Teşrinisani t93 

Askeri Bahisler . .............................................. , ....... . 
Büyük Harpten Sonra 

Silahların terki ve azaltılmast meseleleı i için bulunan yo 
Silahlanmanın terki ( desarme 

ment) ve ya tahdidi ( limitation) 
meselesinin iki türlü cephesi var
dır: Siyasi ve askeri. Şimdiye ka
dar bu hususta işitilen bütün gü
rültüler görülen bütün yaldızlı rol 
ler, büyük dıram kumpanyaları

nın siyeset sahnelerinde oynadık· 
ları diplomasi eserlerinden başka 
bir ıey değildir. 

Meselenin asıl hedefi olan asıl 
askeri ve hakiki cephede, derin 
bir ıükiinet ve an'anevi bir muha
fazakarlık içinde, bütün hızile, 

bütün dehşetile gizli veya açık si
lahlanmıya devam edilmektedir. 
Biz burada bunu ve sebeplerini 
değil, Alman milli müdafaa nazı
rı ceneral Fon Şlayherin tam bir 
asker kudretile, son günlerde at
tığı ve §İmdiye kadar çok geçik
miş olan adım aebebile, Alman
yanın bu me!:eledeki vaziyetini 
kısaca gözden geçireceğiz. 

Büyük harpten sonra, silahlan· 
manın tahdidi istikametinde iki 
yol bulunmuştu: Biri milletler ce
miyeti misakı, diğeri mağluplara 

imzalatılan muahedelr. 
Misakın !ekizinci maddesi çok 

mühim olan şu kayıtları ihtiva e
diyor: 

"Cemiyet azaları tasdik ederler 
ki sulhün mu haf azası, milli emni
yet ile ve (müşterek bir hareketin 
yükliycceği beynelmilel bir taah
hüdün icrası ile) telif edilebile
cek ıurette, milli aili.hlanmanın 
asgari dereceye indirilmesini ı· 

cabettirir .,, 
"Milletler Cemiyeti meclisi, her 

devletin coğrafi vaziyetini ve hu
susi f8,rtlarını dikkat nazarına a
larak azalbnıya ait planları, muh
telif hükumetlerin tetkik ve karar 
ittihazı maksadile hazırlar.,, 

"Muhtelif rr.emleketlerce kabu
lünden ıonra, bu suretle tesbit edi
len silahlanma haddi, meclisin 
muvafakatı olmadan tecavüz edi
lemez.,, 

Milletler Cemiyet icabında 

harbe müracaatı kabul ettiği için, 
silahlanma meıeleıinde de bunun 
terkini değil, tahdidini misakına 
dahil etmiştir ve bunun şartları 
da funlardır: 

1- Silahlanmanın asgari de
recesi evvela milli emniyet ile, 
saniyen müşterek bir harketin 
beynelmilel icabatile ( l) telif e· 
dilecektir. 

2 - Bu tahdit, her devletin coğ 
rafi vaziyetine ve huausi §artları
na uygun olacaktır. 

3 - Asgari had, icabında mec
lisin muvafakatile arttırılabile· 

cektir(2). 
Çok basit cümlelerle ifade edi

len bu meseleler haddi zatında ne 
lmdar karışık, ne kadar aykırı, ve 
ne kadar a!astikidir !. 

(1) Bu mesele mlsalmı 16 mcı maddcsllcı 

alAkadardır; bir harpte "mecıı., ccmiyctııı 

taahhUd:ıtınıı. riayet ettirmek maksad.lle, 

tahsis edilecek mUscllll.h kuvvetlere, cemiyet 

Aznlıırmm ııslccri, bahı1, hava! ne mlktarıa 

iştirak edeceklerini muhtelif hUkumeUere 

tavsiye etmek vıızifcsinl haizdir ... lştc mUş

terck hnrcket maddenin bu kaydından doğ

rnııktıı ve alltı.hlanmanm t.ııhdldlnc le.tir yap

maktadır. 

(2) Halen ltaıyanın vaziyeti gibi; Akde

nlzdekJ cmnlyeU için donanmaaımn Fransız 

donruım:ıs110 mllsavatmı ve bu makaatıa 

tezytdlDl 1.stemckteclir, 

Almanya cemiyetin azasi sıfati- ı Geçen seneki gibi bu 5 

le bir taraftan bu ahkama, diğer konferansta bir netice verl1l. 
taraftan da imzaladığı Versay · tir; ve verecek gibi ele değildi 
muahedesinin silahlanr.naya ait 
olan be~inci kısmına tabidir. Ver· 

say zincirinin çok ağır, çok sık 
düğümlerile, Alman müsellah kuv 

vetleri bir idam mahkumu gibi, 
bağlanırken, galipler, nasılsa bu 

muabedeye şu kaydı da koymuş
laı·dır: 

"Bütün milletlerin silahlanma
sını umumi bir tahdide hazırla

mak imkanını elde et.mek maksa
dile, Almanya (muahedenin) as-

keri, bahri, havai maddelerini sıkı 
surette tatbik etmeyi deruhte e -
der.,, 

Silahlanmanın umumi tahdidi 
maksadile (diğer tabirle) vadile 
bu maddeler, Almanyayı mecburi 

ukerlik hizmetinden ve binnetice 
ihtiyat ordusundan, 100,000 ola
rak tesbit edilen hazer orduıu· 

nu arttırmak hakkından, kolordu 
teşkilatından, harp akademisin
den ve bittabi erkanıharp zabitle

rinden, ağır topçusundan, tank
tan, tahkimattan, hava kuvvetle

rinden .. llah mahrum etmiştir. 
Buna mukabil ne bu maksada e· 
rilmif ne de vait tutulmuştur. 

Gerek Milletler cemiyeti misa
kının, gerek Versay muahedesi • 
nin ortaya koyduğu silahlanma-

nın umumi tahdidi uğrunda, on 
dört senedenberi bilhassa kara ve 
hava kuvvetleri hesabına yapıl· 
mış müsbet bir ıey yoktur. Hal
buki, bu müddet içinde fennin 
terakkisini takip ederek, harp si
lah ve vasıtaları pek ziyade teka-

mül etmiş ve silahlanma mesele· 
sinde hiç bir kayda tabi olmıyan 
bilhassa galip devletler, bundan 

istifade ile, silahlanmada büyük 
bir inkişaf temin etmiılerdir. Bu 
vaziyet, silahları alınmış eli aya· 

ğı bağlanmış mağlupların karşı

sır..da, galiplerin silahlarını ço
galtmasından, bilmesinden baş -
kabir şey değildir. 

On dört yıldır silih!anm:rnm 
tahdidine zorluk ~ıkaran Fransa

dır, ve bu hususta başlıca iddiası, 
milli emniyetin istihsali, ve mua
hedelere riayetin teminidir. 

Fakat muzaffer Fransa, ·kendi 
milli emniyetini ileri sürerken, 
başkalarının milli emniyetini de-

ğil, milli mevcudiyetini bile clü-
9ünnıemektedir. Her ne kadar Al
manya, Versay çıkmazile, müthiş 
bir bataklığa saplanmış ise de, 

haien Milletler Ce!Diyetinin bir a
zası sıfatile mÜ!av:ıt yolunda bir 
hak ve bir mevki sahibidir. 

Binaenaleyh, misakın sekizin
ci maddesi mucibince milli emni
yetile, beynelmilel müşterek bir 
hareket ile telifi mümkün, coğra

fi vaziyetine ve hususi §artlarına 
uygun surette, onun da silahlan

masını istemesi, pek tabii ve pek 
ır..uhiktir. 

Esasen geçen sene ikinci kanun 
da Milletler Cemiyeti meclisinde 
sabık hariciye nazırı Kurtiuı, si

lahlanmanın tahdidi konf eramı 
bir netice vermediği halde, Al • 

manyanın askeri hareket aerbes· 
tisini eline alacağım beyan etmiı
ti. 

Almanyamn bugünkü siY' 
.. f" . . b b'l ıııil cogra ı vazıyetı se e ı e, 

niyetinin F r~nsadan dah~ 
tahdide maruz b~lunduğu ise 
cak görülen, elle tutulan bir 
kiattir. Cünkü: 

1 - Almanya münferH bİ 
ziyettedir. Hem müttefiki Y0 

hem de cihanda en büyük 
ve hava kuvveti olan Frarı~ 
ve Fransız parasile silahlar 
tıran müttef iklcrile sarılınıf 

2 - .Ana vatan hudotl 
Fransanınkinden daha "°i 
Dancing koridoru ile şark h 
larmın şarki Prusyamn eJ'll 
her an tehlikededir 

3 - Silahlanması filerı t 
edilerek müdafaa lcavveti 
mıştır. 

4 - Tamirat meselesi yii 
den iktısadiyatı berbat bir b 
dir. 

HUiasa Almanyanın, heıı' 
kontrol edilmek şartile sili 
ması tahdit edildiği halde, 
devletler muahede ile olan"' 
hilafına, kendi silahlanııııı. 

azaltmamışlardır; bu sebePl 
zat galipler on dört senecl 
muahedeye riayet etmemiş 
yettedirler. 

Binaenaleyh, karşı taraf 
lerin de tatbik etmedikleri 
hede hükümlerine, AlmaJI 
müraatini istemek, ancak b 
sızlık olur. Almanya pekar 
kabil tarafın misak ve- rrı\1 

şartlarını icra etmesini beki' 
silahlanabilir. 

Aynı zamanda 
Milletler:. cemiyetinin bir ııı 
fatile, öteki 5.zalar gibi mitli 
niyeti, coğrafi vaziyeti ve 
~atları icaphırma göre, İ5 
veçhile silahlan.ması, ceıııi. 
zası henüz· bu hususta a:;gar• 

di tayin etmediği müddet~ 
zanılmış, tanınmış bir hak d 
tir. 

Alrnanyan.::n, ker..disi:Ji ~o 
tehlikeler karşısında bır.a.1" 
kayıtlara şimdiye kadar t 
mül göster,miş olmasına ~ 
memek mümkün değildir· 
hayret ile beraber şu halci 
tekrarlıyacağı::: 

B;r hak baskalarınd-1' 
mekle, beklemekle değil, 
bizzat benimsemekle, "" 
makla hakedilir. 

lskAndaki yo16 

luğu yapanlar• 
şi kayetıerl 

1 "' iskanda yapılan yo•5 
1, 

c!olayısile rnçlu bu'u11 11
"
1
e 

bir kısmı vilayet idare bt, 
h ı 1 · kıır' a" larında verdık crı 

1 rı:ız etrn'ş~erdi. Eu itibadr ıtri 
•• t 

km devlet şurasına goll ıı" 
icap ediyordu. Fakat 8 t 
fardan bazılarına teblig'3 

_ et 
lamadıgıodan karara .J .. ı.o 
anlaşılamnrnış ve l:u yu 1 
rak hen fa devlet ~ uras•

0 

derilememiştir. ti 
E sikler tamamlan1r 

!anmaz derhal r-önderi~ 
~üranm vereceğı karar 
cekt.r. 
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Y1rınki Cumarteai günii 
Be,ızıt'ta Elektrik Evinde 

b _ 14,30 da İstanbul 

Qllvagazı Şirketi 
tarafından verilecek olan 

AMELt A.HÇILIK 
DERSiNDE 
Hazır bulununuz. 

TÜRKİYE i 

l htanbul A8llye Mahkemesi tıçttnctt bu -

1 lmlr clalrelllndent 

Cemil Beyin Meta Hanmı aleyhine aç -

tlfı ".Bopnma,. davumm tahkikatı ikmal 

edilerek evrakı dava heyeti mUçtemiayn 

tevdi edllınia ve muhakeme gUnU olmak 

üzere 7 - 12 - 32 c;arp.mba saat 14,30 

tayin edllmiııtır. Mezkur gUnde gelmediği 

takdirde gıyabında muhakeme icra kılma -

cafı nan olunur. 

Yüksek orman mektebi 
rektörlüğünden: 

2. 11·932 tarihinde pazarlıkla ihalesi iin 

raıan v:: Orman Ameliyat mektebi sepsevat, 

lip zuhur etmediğinden 30 11-~32 Çarşamba 
dildig:. (6104) 

BU 
Nedir? 

olunan Yüksek 

siit ve yoğurda 

saat 14,5 tehir 

VAKiT 

İstanbul dördllncU lcraamdan: 

Bebekte Dere ve Kilise sokafında 2 
mükerrer 2 - 39 - 29 numaralarla mu -
rakkam hanede mukim iken clycvnı i:~a -

metg!ht meçhul olan trant Taklzado Hacı 
Mehmet Efendiye: 

Yukarda gayrlmenkulU Tuba Ga!arof 
hanım uhtesinde olup namınıza 25 cylill 
838 tarlhlnde mahsubundan bakiye 12000 

liraya ve!aen mcfru~ olup mebltığı mczkür 

12000 liranın 9000 lraaı tenmlye s;,ırctile 

Ağa bala efendiye aidiyeti ba U!m tnhak

kuk etmekle fcrai takibe konmuıı olan ı,bu 

gayrimenkulde ve!acn ferağ bedelinin 3000 

llraııma bu suretle alacaklı olup tstnnbul 

7 inci icra memurluğunun 34 - 1833 dos
yaslle olan takibiniz dolayısile gayri men

kulde bu suretle mtllu!llcflyctıniz tahnkkuk 

etmcslne binaen 1424 numaralı icrn Ye if. 

1(1.s kanununun 121 inci maddeııl hUkmUnc 
tevfikan ayni derecede ve hlı11eler nlııpe -

tinde mezkur gayri menkuldeki hakkınız 

bulunduğu cihetle iıbu liste muhteviyatına 

vukubulacal< Jtlrazmız:m ilAn tarihinden iti

baren 5 gUn içinde ya bizzat voya kanuni 

bir vekil göndererek dermeyan etmeniz ıu

zumu mükellefiyet listesi tcb:iği mnkamı -

na kaim olmak Uzere tarafınıza llılncn 

tebliğ olunur. 

Sama 11 

Devlet Demiryolları ilAnları 1 
Pendik - H. Paşa arasında işliyen 13 No. lu Banliy& trenimiz 

19.11.932 tarih cumartesi gününden itibaren atideki tarife llze
rinden seyrüsefer edecektir· 

13 No. Jı tren 
Pendik 
Yunus 
Kartal 
Malt~pe 
K. Yalı 
Boshıncı 
Suad iye 
Erenk<Sy 
Gözt~pe 

Feneryo!u 
Kızıltoprak 
Haydarpaşa 

H. 

" 
il 

" 
" 

" 
" 
" 
" M. 

S,30 
6,34 
6,39 
6.49 
6,57 
7,01 
7,06 
7,12 
7,16 
7,19 
7,21 
7,28 

Sıhhi esbap dolay1siyle yalnız hayvanat resmi olarak sarf Ye 
istihlak edilmek üzere Belediyece boyattırılmış o'3n "5815011 elli 
sekiz bin yüz eJli kilogram buğday satı l2caktar. 

l.stiyenlerin 26· 11-932 cumartesi günü aaat 14 te Haydarpaıada 
liman ve rıhtım başmüfettişliğinde yapılacak açık arttırmada 
hazır bulunmaları ilan olunur. "610911 -·---

idaremiz için pazarlıkla ıatın alınacak o!an 11811 
kalem llıtik 

tortum, lioolum, yelken bezi, kanaviçe, pencere tecrit bezi, gu· 
pilya, süpürge ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pız.arhğı 
21· l 1 932 tarihine mi3sadif pazarte~ günü mağazada icra kılı
nacağından taliplerin yeYmi mezkiırda saat 9 dan 11 e kadar 
is\.Jah vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzeme· 
nin müfredat l:stei mağa7.a dahilinde asılmış o!up nDmune getiril· 
mesi icap eden malzeme için pazarlak günü nümunelerinin beraber 
getirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilin olunuf. 

(6113) 

P.T.T. Levazım Müdürlüğünden 
idare ilıtiyacı için 10,000 kilo n işadır pazarlık suretile ve takas 

kaydile mübayaa olunacaktır. 
Pazarlık 10 / 11/932 tarihine müsadif Cümartesi g6n6 saat 

14 te icra olunacaktır. 
Taliplerin şartnameyi almak için her gün ve pazarlığa iıtirak 

içinde yevmi mez~iirde muayyen olan saatte yüzde 7,5 nisbetin
de ki teminatları ile lstanbul'da Yeni postane Levazım Mildtıri
yetinde müteştkkil komisyon riyasetine müracaatlara. (6105) 

. . . . , . . .- . . ... ' ~~· ... , . . ........ .' ,, 
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Çocuklar mahsus 

HAYAT KiTABI 
Hayat - Kumbarası 



VAKiT 

yansızlık, Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, it Ki $ b 
Damar Verem hastalıklarına, yürümiyen, diş çı- _ asan uvvet uru 
kar•~ıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

,.- "1111 

Doktorlar 
Doktor 

Ara Nlşanyan 
.aa:uayenehaneainl Beyoğlunda Tokatllyan 
oteli yanmda Mektep sokağında 85 nu

marada yeniden küşat etmlgtlr. 
Hastalarmı her gün sabahtan akşama 

kadar kabul eder. 
Telefon: 408.a 

oı, doktoru 

Arşak Sttrenyan 
Beyoğlu IstikUU caddesi numara sos 
Mımr apartmıanı. lıılUraca.at: Cuma pa
mrdan maada her gün 9 - ıs ve ııs - ı? 

Y• kadar. Telefon 40424 

Doktor 

Cavat N. ZekAI 
Slnlr miltehassuıı 

Cuma ve pazardan maada gUnlerde saat 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

~uayenehanes1ni BabıAli kargısmda Aıı
Kara caddesi No. 47 ye tevsian naklet -

mııtır. Telefon muayene: 23f69 
İkametgah: 607f0 ' 

Doktor 

Emin Şflkril 
Dahili hastalıklar n:ıUteha.ssısı 

latanbul Sultann:ıahn:ıut tür"-..r Bab 
AU caddesi """"• ı-

, No. ıo. Telefon muayeneha· • ne· .,...,.,2 
"Her • -.u - Telefon ev: uı~ 

gUn öğleden sonra saat ı~ıs .. 

Uroıoı • Operatar tloktor 

Fuat Hamit 
Bolırek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkıan mUtehassısı 
Muayenehane: TUrbe, Mahmudlye cad· 

deaf. No. 10. Telefon 22622 

Operat8r • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
~cı,., YoUan hastalıktan mlltchasıueı 

minönü (Sabık Karakq) hanına 
oakletml§Ur. Cumadan maada her gün 

haııtaıannı kabul ve tedavi eder. 

Doktor - Operatör 

Nuri Mahmut 
Doturn ve kadın hastalıkları mütelıasaısı 

Maç1ca4a: SilAhane caddesi &rna a
ıııı.rtımanı N ' o. 1. Telefon 43562 (•934) 

Iıtanbul A ı· 
4 

9 ıye mahkemesi 
üncü hukuk dairesinden: Tüc· 

cardan Trab , c· 
M zon u ıvelekzade 
uıtafa Ef d · f T b en ı tara ından yine 
ra . zonda Banilyo mahallesinde 

mukım davacının bt d ma umu Ab-
ur~ab man efendi ile refiki H" -
Hyın ef d" J U en ı ve stanbulda adli e 
emanet memurluğu aleyhin 'ky. 
me olunan 38 l s r e ı a 

. , ıranın tahsili 
talebı11e mütedair davada müd
deaaleyhlerden Abdurrbm Htis . an ve 

eyın gezginci t6ccar olduk-
lan~~an istidada yazılı adreste 
tebhıat yapılmadığından muha
keme giinü gazttelerle ilin edil
diği . halde mliddaaleylehler Ab
durrahman ve Hüseyin efendiler 
gelmediklerinden l(İyaplarında 
lnuhakemeye devam edilerek 
muhakemenin 14-12-932 t 'b" 

iiaad'' arı ıne 
m13 30 ı. . çarfamba günli aaat 

' tahk ve muhakeme hitam 
alerecesine geldiğinden ai ka •. yap 

rarının muameleli olarak ili-
taeD tebliğine karar verilmiş ol-
&ıiundan mumaileyhima Abdur
abman ve HOseyin efendiler 
mezk6r l(İyap kararına bet gün 
•rnnda itiraz etmedikleri Ye 
yevmi •e vakb muayyende gel
medikleri veya bir vekili kanuni
)erioi göndermedikleri takdirde 
bltün hadisab kabul etmiı ad
doluoarak muhakemeye kabul 

oluomayacakları ve giyaplarmda 
muhakemenin icra ve ikmal edi
leceği teblii makamıne kaim 
olmak illere gazetelerle ilin 
olunur. (5483) 

3UncUKolorduSatınalma I 
Komisyonu illnları 

1 - 60,000 ili 100,000 adet 
gılafı ile beraber Alominyllm mat
ra kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 12 kanunusani 
933 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 te yapılacaktır. Ta· 
!iplerin şartnamesini görmek ü
zere hergün komisyona müra· 
caatları ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatinden 
evvel teklif ve teminat mektup· 
larını makbuz mukabilinde An
karada M. M. V. sahn alma ko
misyonu riyasetine vermeleri. 

2 - Münakasaya iştirak ede
ceklerin ya doğrudan doğruya 
fabrika sahibi olmaları veya bu 
fabrikaların işbu işe mahsus ola
rak kanuni vekaletnameyi haiz 
mümessiHeri bulunmaları şarttır. 
Gerek fabrikacılar ve gerek 
mümessilleri ecnebi memleketin
den geldikleri halde vesaiki res
miyelerini veya mümessillerin ve
kaletnamelerini fabrikanm bulun
duğu mahallin Türk konsoloslu· 
ğuna alelusul tasdik ettirmiş ol
maları şarttır. 

3 - Bu şartı haiz olmıyanla
nn teklıfleri nazarı itıbare alın-

mıyacakhr. ( 10?8) (6022 

1 - Askeri lise ve Orta mek
teblere birkaç muallim alınacak
tır. Münhaller ve ne kadar ücret 
verileceği aşagıda hizalarında 
yazılmışhr. 

2 - Bu muallimlikleri isteye
cekler için aranalacak şartlar. 

A - 25 : 55 yaşları arasında 
bulunacak. Nualliwliğe yenı ın

tisap edeceklerin yaşı 45 den 
fazla olmayacaklar. 

8 - Türk olaca'k ve umumi 
haklara malik bulunacak. 

C - Ucreti karşıiığı olarak 
yirmi saat kadar ders almak. 

D - Maarif Vekiietinin mü

seccel muallim olması ve yahut 
Lise ve Orta mekteplerde mual
limlik yapmak salahiyetini haiz 
olduğunun Maarif Vekaletinin 
lastik etmesi lazımdır. 

j - Bu şartları haiz olupta 
muallimlik isteyenlerin azami on 
gün içinde resmi tastikli ve fo· 
tograflı fişleri ve pullu istidala
rile beraber derhal Ankara'da 
M.M. V. Askeri Liseler Müfettiş· 
liğine müracaat etmeleri. (1034) 

(6091) 
Kuleli Liseıi : 1 fizik muallim· 

liği Ücreti 98 lira. Bursa Lisesi: 
1 fizik muallimliği ücreti 108 lira. 
Bursa lisesi: 1 Tabiiyat mual· 
limliği ücreti 108 lira. Bursa Li
sesi: 1 Tarih muallimliği ücreti 
. 108 lira. Bursa Lilsesi : 1 Kimya 
muallimliği ücreti 108: 126 lira. 

Kadıköy icra dairesinden: Bir 
borcun temini için mahcuz olup 
satılarak paraya çevrilmesi mu
karrer bulunan bir portmanto 
ve Üç koltuk ve bir çift aynalı 
perukar konsolu ve bir yazıhane 
ve Lauınan ve aynası ve bir tek 
aynalı perukar konsolu 22-11-932 
tarihine tesadüf eden Salı günü 
aaat 14 den 16 ya kadar Kadı
köy pazar mahallinde açık art
tırma ile aahlacağından % iki 
buçuk resmi delliliye müşteri
sine ait olmak üzere taliplerin 
mezkur gün ve saatte mahallin· 
de bulunacak memura müracaat 
eylemeleri ilin olunur. (5497) 

Deniz Levazım Satın alma 
KomisyQnundan: 

Deniz Levazım Deposu için 300 ton livemarin kömürü 
19·11 - 932 tarihinde cumartesi günü saat 14 te pazarhkla satan 
alınacağından evsafı veçhile vermeğe talip olanlaran muvakkat 

teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz levazım satın· 
alma komisyonuna müracaatları. (6078) 

•• 

Mocla bürosu 

•• 

takdim ediyor : 

Mzam • Preton 

• 

Krep Mizam 
TUVALET ve ROP luk için 
hayalinizde yaşattığımz 
kumaşın ta kendisidir .932 kış 
sezonunun en muvaffak ol
muş kumatı krep MiZAM dır. 

Krep Preton 
ÇAY elbiseniz ve TAYYÖR 
lüğünüz için tasavvur edebile· 
ceğiniz kumaşların en lüks ve 
moderni krep PRETON dur. 

Bu iş te lpekiş'indir ! 
. ' . . o " 

Beyoğlu Dördüncu Sulh hukuk 
Mahkemesinden: Beyoğlunda Mis 
sokağında (9) No: lu hanede sa
kin iken 28-11-932 tarihinde 
Senjorj Hastahanesin de vefat 
eden Avusturya tabasmdad ma
dam Lora Zimmererenin terekesine 
mahkemece vaziyet edilmiştir . 
Tarihi Handan itibaren esbabı 
matlup ve alakadaramn bir ay ve 
mirascıların üç ay zarfında Beyoğlu 
Dördüncü Sulh Hukuk mabke
ıine müracaatları luzumu ilan 
olunur. (5493) 

lstanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan: Bir borçtan dolayı mah: 
cnz ve paraya cevrilmesi mukar
rer olan yemek masaları, san
dalyalar Ye sair eıya 21-11-932 
tarihine müsadif pazartesi günü 
aaat ondan itibaren Beyoğlunda 

Buna sokağında 2 No. lı lokan· 
ta önünde satılacağından talip 
olanların yevmi mezkürda 932, 
3046 doıya numarasanı hamilen 
mahallinde hazır bulunacak me
mura müracaatleri ilin olunur. 

(5497) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede 1Jüyük ikramiye 

5 O. O O O Ltradzr 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zeugin etmiştir. 

F.zrsatz Kaçzrmayznzz 

iştirak 

~-·---.. Cilnbüş 

Dünyanın en 
güzel ve en 

pratik sazıd1r 

· FABRIKASI 
lstanbul Beyazıt 

No. 39 • 41 -
Kiralık hane 

Beşiktaş Hasfırın Kazana 
sokak 9. Ucuz, kullanışlı. (53 

lstanbul Beşinci lcra Dai 
sinden: Buhara ve HurasaP 
sair muhtelif cins ve kıyoıett 
balılar 28-11-932 tarihine dl 

sadif Pazartesi günü saat o~ 
buçuktan itibaren lstanbul 
dal bedesteninde hah müzaye 
mahallinde satılacağı ilin ° 
nur. (5494) 

lstanbul 5 incı ıcra meı:Purl 
ğundan : Bir borçtan dolayı ıı>.~ 
çuz ve satılmasına karar \ferı S 
bir adet vantilatör 24 - 11 · 
tarihine müsadif perşembe g 
saat 15 ten itibaren Mabı:JJllt 
şa mahallesi Nuruosmaniye c• 
desi 60 num. hane önünde 
tılacağmdan talip olanlann b• / 
bulunacak memuruna mürac•

6
) 

ları ilan olunur. (549 

Galata Nufus Memurluğuo}•: 
Berekelzade Kul edibi 11 nu11',AJ 
rada ve Bereketzade Hacı t 
19 hane 22 cı lt 65 sahifede ~ 
yıth 1189 da lstanbulda Şive '/I. 
mmdan doğmuş Y akof 1 
Una hanım lstanbul mah~e ~ 
aslı ye 5 inci hukuk dairesıO jl~ 
13-11-932 tarihinde 932 - l ~ 
numaralı kararile ismi Nio•.; 
babası ismi Y akop olarak t~~ 
kayit edileceği ilan olunur.!!:/ 

İstanbul 5 nci icra melO~ 
ğuodan: Bir borçtan dolayı~ 
cuz veçsatılmasına karar " ~ 
müteharrik bir adet torna ). 
kinası 24-11-32 tarihine Dl~~ 
perşenbe günü saat 14 ten 1 ",,J 
ren Ahırkapı doğramacı f~ 
kası önünde satılacağından eti 
olanların hazır bulunacak Dl~ 
runa müracaatları ilan (~f' 

VAK ı 1 
GUnedellk, Siyasi Gazete ~ 

Istanbul Ankara Caddesi, V .AıO'l' 

Telefon Numerel•" 
Yazı i~lerl telefonu: 2.ıs'Tt 
tdare telefonu : H 810 

Telgraf adresi: Istanbul - ",.ıl' 
Posta kutusu No. ıe 

Abone bedelleri : _, 
- cııe"' 

Senem: 

6 aylık 

s aylık 
ı aylık 

Türkiye _!.- JU· 
1400 Kr. 2700 

7.50 ,. ı450 -

soo -400 .. 
3()() • 

150 .. 

llAn Ucretlerl : ~·• - - o gııı:-
Resml lll'mların bir saurı 1 , 

t rı t2,.5 
Ticari un.nıarm bir sa 1 , 

t·mı 25 
ııruııarm bir san 1 -

KUçük ilinla-:_:. ,,- 1 
-~ 50 Uç oef"'.rıl 
Bir defası 30 iki defaBI ()() ıW~ 

dört defası 75 ve on defaB~ ~cf~ı o:ı;-ı' 
Ilı; aylık UAn verenlerin tıl uanısrtD 
nendir. Dört satırı geçen edilir 
satırıan beş kuruştn.n be&aP 

tfll T/.rıS 
YAKIT MATBAASI - tS 

SAH1B1: :MElfl>JET ,_sJ)l / 
uı,'f 

Ü• ytJ'.•· 
Umumi Nc§riyat Müdür • 


