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Sa~aı S K~ut 

.. Başvekilin ·bir nütku 
•• , INl•llllllllllm--- A . k . H . d d I' . . . . 

G.. h n ara uku.kun· a ip om~ tevzii unün en mü im ·k merasiminde l~m~tPş.Hz.: en.m.ühim 
ı tısadi meselesi 

t.lave, çay ve şekerin bir 
tld.11 idaresi nasıl olacak? 

siyasi nutuklarından birini söylediler , 

Fakiilte Reisi Cemli .Bey de. gtlzel 
Son günlerde kahve, çay ve bir hitabede bulundu 

~lcer tüccarları toplanıyorlar. A · k 19 (A 
~il 1 k l . . n ara, . 
lt . Utuyorlar. ktısat ve _a. e~ının A.) - .. An.kara 
~ 'irı edeceği tartlar daıresınde 1 Hukuk fakültesi-

hl'e, çay ve şeker ithalatını i · nin betinci ıene 
de.re etmek i§ini Üzerlerine almak mezunlarının dip 
Çtrelerini arıyorlar. Bu maksatla loma verilmesi 
'"'lar d b .. ··k b. · k t k münasebetile bu 

ın a uyu ır şır e ur • .. t lS 
ıaı-1t . • gun saa te 

llhyorlar · fakültede mera · · 
~ Fakat ilk merhalede ortaya sim yapılmıı· ve 

ıı tüccarlar tarafından bir zor- bu merasime ri
~ çıkarılmış gibidir. Bu zorluk yaset . . buyuran . 
tiı\etin teşkiline engel olacak de· Başvekıl lımet 
l'etede olmamakla beraber olduk- ph~~a ~z ... en. tukmü
~ 111 •• h. d. B . . I ım sıyası nu -
. u ım ır. unun ıçın mese e- tarından · birini 

111
11 her tarafını asıl salahiyettar irat buyurmuş • 

~atla görü,mek üzere bu tüc - lardır. 
"'1., tarafından bu günlerde Dahili ve hari -
~raya bir heyet gönderilecek- ci siyasete temas Ba,veklllmlzln Ankarada Hukuk FakUltesl 

eden bµ çok gü- kapısında ahnn11, bir ra•ml 
zel ve battan 

Cemil Bey Bqvekil ismet Pa

Üç aylık: · .. Dıaaşıar; 
Dullann, yetimlerin 1n:üt~kaitlerin ç~ğu 
bu ay paralannı alamıyacaklar demektir 
. . 

Bunlardan çoğu cüzdaalan b&flllaya kırdırmıılardır. 
Mart yoklaması üç aybğı almalarına mani olacak 

Bu ay başında ve
" rilecek olan müteka· 
· itlerin, dulların, ye
timlerin üç aylık ma· 

· aşları için Defterdar· 
· lıkça hazırlığa başla· 

oıldığını yazdık. Fa· 
kat bu ay başı Istan· 

buldaki miltekaitler· 
den, dullardan, ye·• 

timlerden bir çoğl 

ilç ayhk maaşların 

ellerine alamıyacak· 
lar demektir. 

Çlinkü bunlardan 
pek çoj'u geçen ay

lıkta c6zdanlannı em-
lik ve ·eytam bankasına kırdır
mışlardır. Vakia banka bu cnz
danları çok ehven bir fiatla kır
mış ve bu hal mütekaitlerle clul
lan çok memıı•n etm~tir ama 

Dullar yoktama yaptırırken.. 

ba ay başa bankaDJ11 bunlana 
tekrar. para vereceii tilpheli P. 
biclir. ifia içinde bir mart yOk-
lamuı meselesi vardır ki banka 

(Alt taTalı 2 nci sa11ıfada)· t_.Meıelenin mahiyeti şudur: 
~e, çay ve tekerin bir elden 
~i hakkındaki kanun kabul 
"iiıirken ıeçen (31) mayııtan 
~el ıipariı edilmit olan mallara 
~n tümulü olmadığı tasrih e · 
i..'lllaiftir. Fakat ayni zaıııanda 

başa heyecan dolu ·nutkun met· 
:nini aynen yann neıredecejiz • fa Hz. ne ve bu toplanmayı hu• •n ••••••••: •Iİılm•••••••••••••••••••n••-•ı 

llıalların memleket gümrükle· 
~ _..._ __ ,,,. 

edilmek lizımgelirken bu cİ· 
kanunaa sakit kalmı§tır. 

~ltte bu müphem vaziyet bu 
"1 un~ kabul edildiği zaman • 

ben tüccarla hükfımet ara • 
"-da münakqa mevzuu olmak • 
~ ~lal Bey iktısat vekili o • 
Ca lf baıına geldikten ıonra 
~· 1) mayııtan evvel ıipariş edil· 
~ lcaydile aümrüklere bir çok 
t..ıı- ıelmiı olduğunu görmüıtür. 
~rüklerde mevcut malların 
~ilinde döviz verilmemek 
'1 memlekete ithalini temin 
1"' ele Ç&reaini düşünmüttür. Bu· 
~ hGtün kahve, çay, ıeker 
l\Jı: 'b·l~nın aralarında birleşe -

L 11' tırket teşkil etmelerinde 
1111Uthlr. 

'-. t~er bu tüccarlar aralarında 
~~ır~_et teşkil edecek olurlarsa 
~mrüklerdeki mallar bu 
~ illa) edilecektir. O vakit 

hu malların şirket namına 
Mehmet Asım 

'-.. < Jllt tarafı 2 nci sayıfada) 

~ı·-··~-
( 4 ·--··--·· 
~,) Bey Ankarada 
~~. ınUdd~t evvel Kooperatif 
S ~ Sanayıci efendilerimiz biraz 

~'-' ~ ?., bqıığı altmda (A. H.) im! ~ btr lllaka.lenin gazetelerde uzun 
' ~ (.\. Uyazıdırdığı malumdur. Fakat 
!'tıİ tlıottı lf) lrnzumm kime ait oldu· 
~ '~amadı. Nihayet Koope
' t...- .\. lfaın !le§reden Liman ŞirkeU 
\ ~ ·~ dl Bey bu imza Almanya
"'-._~ '1 bir TUrk gencine aitae de 

1' ~-' ve hUviyeUnl meydana '-~ ... 'edlttni aöyleml§U. Birkaç 
~ ~~ ~ VekAieUntn daveU üzeri· 
~ ~ 'J'ı-- -·Ye Otlal lılUdUrtl Cemal 
....; 4-~~t Mektebi :Muallimlerin • 
~ ~h tllJt Beylerle birlikte bera • 
~"- ~ ~n Hamdi Beyin mU§&vlr & '8eyı Yanına aldığı söylen -

~s lf&ındl Bey (A. H) Bey! 

~ llb ... _ ~~· caaetecllerin gözün· 
~~ak ObnU§tur! 

ı. Aldı 

Meruimde Hariciye, Adliye 
Ziraat, Milli müdafaa, Gümrük ve 
inhisarlar vekilleri, Ankara vali 
ve belediye. reisi, bir çok meb'us· 
lar, fakülte profesörlerir · talebeıi 
y_o ıyrzunr,rı-: :matlW..t.-Jaiimwib. 
ıerlazıruıuiiüjOr~~ 

zurlarile tereflendiren zatlara te• Celil Bey diyor ki · p k •• h • 
ıekkür ettikten sonra hukuk tah- Kahve,şekerveç. ay e mu ım 
silinin hayattaki kıymet ve ehem· 
miyetini tebarüz ettirmiı, cümhu- · d ki b • · • · 
riyetin ilk yüktek ilim müesıeıeai . ithal e ece ere 1 r s 1 r . 

, . 
olan •• .Jul§a Jı,a,.... iti.de do ~ 
T•n JUlldiflf'Hillftot raGıte1ınlii~ 

M.eraism. fakülte reisi profesör 
Cemil Beyin bir nu!~u ~le · ba,la· 
'dı. 

kendiıine düten yülaek vazifeyi 
hakkiyle müdirk bulunduğunu 

(Alt tarafı 2 nci sagı1ai:la) 

_,_..._.._...._....,..llHIUllllllllllHllllllll11lllllllllllUllUlllllıaıııı...-. ' • • 

incir den ·· kahve -te.crü~ 

heleri Y.~Pı.l~yor· . , 

2500 aza~ı olan I~ta.nbıil :kahveciler 
cemiyeti reisi ·revacına · ÇalıŞıyor 

Yunanistan liükiimeti ekmek- · . . . 
lere dörtte bir nisbetinde üzilm 

karıştıriıma·s ı n ı · 

mecburi kılmak 

üzeredir. Şimdi 
resmi mektepler· 

de üzümlü · ek· 
, m e ğ i mecb.iri 

tutmaktadır. Yu- · 
nanistan üzüm
lerinin istibliki 

ve milıtabıillerin 
zarardan korun-

Kahvccilcı cemiyeti ması için verilen 
reisi SalAbmin Bey bu kararın mem-

leketimizde de tatbik edilmeıi· 
nin güç olmıyacağı · ileri sDrW· 
m~ktedir. Askere, yab mektep· · 
lerinde talebeye· verilen ekmek- · 
lerle fırancalalara lzmirin nefis 

kuıu üzthnlerinin karıttırılmuı· 
nın pek faydab · olacağı dDtUntll· 
mektedir. · 

Diğer taraftan bir . ıirket yerli 
incirlerden kahve yapmak için 
tetkikata giripıiftir. 

Biz bu hususta Kabvecller ce· 
miyeti reisi Selihattin Beyle g6-
rüttük. Selibattin 8'ey • 11bbat 
kabveai iımi verilen bit incirden 

· Bir ·kahvehane! 

kalwenin tecrUbeıi yapıldığını, 
okkasının ıekıen k•ruşa sahldı· 
tını, okka başına yarı yarıya 
kirb olan bu kahvenin biraz 
tatb olduğunu, onun da Avus· 
tuiyalı jncir kahvesi fabrik'atörü · . . 
1:Jrafıadan ' d~zeltileçeğini söylü· . 
y~. Salihattin Beyin beyanab iç 
~...cıadar. • 

.,.. .,. t'wBk Mwls 
verialy~I 

ANKARA, 19 (Husu• 
si) - lktısat Vekili Ce • 
ili Beyle bu gUn görtlş -
tUm. Bana §unları eöyle
di: 

- Yeni kontenjan lis· 
te ve karamameainli\ ih • 
zarı için çalJ§ıyoruz. Bu 
itin yarın bitmesi muh • 
temeldir. Huauat. vapur • 
cularm mUmuailleri gel· 
diler. Kendilerile görüş • 
tük. yeni vapurcular ka -
DUDU llyi.bumm bl&an fa 
allyetine devam edili • 
yor. Kabve, ııeker ve çay 
me&eleatne gelince, dö -
vlz hakkmdaki bir ııu • 

Cel&I Bey marah kararname muci 

6fl Y.ll'lll*da bir lra.... 1~ 
~---- im kız pbl .. 

Hali hazırda, alt • 
mıı yqmda olan A
merikalı b\r akt,rls 
14 ,,aşmda imi§ ka· 
dar genç ve zin· 

de görtınmekte i-
mi§. Re.mini koy-
dutumuz Han -

• :ıü Ward laml.pde • 
ki bu kadın tngllte • 
reye gelıniş ve Dey 
n Ekspres gaze -
teainin muharrui o 
nu .altın gibi saçla • 
rlle, pllrllzsüz yanak 

1arile tam manaaile genç blr kız Qla~ak 

görmüştür. . • : 
• :Muharrir san'atkAra kendini nasıl genç 

luttuğunu"eo~Uf·· O da fU cevabı verma • 
Ur:' • . • ' • ... 

"Gettçlik, kadının en· bUyUk ae'rvetid.lr. 
ker, kahve ve çay hakkında ayrıca bir ka- ·Bir ·kadın her , geyden evief ve her ·şeycj.en 
rar alıp, hazırlanmakta olan kontenjana ·il~- fazla. genç . görtlnmiye · mecburdw-. • Genç 

blnce kahve §eker ve çay ithal edeceklere 
blr ll&Dtimllk bile : döviz vemcyeceğiz. Şe - . 

ve edeceğiz.. • • kalmak için ne yaptığmıı, .hiç de if§a e~ -

Bir tayyarJ kazası 
Tulon, 19 (A.~) - Askeri bir 

deniz tayyaresi, maaevr~ batası 
yüzünden bat~~ içindeki 3 kiti 
boğulmuttur. · 

mek istemem, fakat bu gilnkU kadüiUı.cın 

yaptıfı. §eylerden .biı'iıll · de yapmıyor~m. 

Yalnız geceleyin yatarken çeneme bir bağ 
geçiriyorum. Sabahlan kalkınca yUztimü \ıo
g\ııc su· ile 'yıkiyorıun. ~üzUmUn buru~a • 

· ması iÇin krem· kullanıyorum.,. 
- • ~ullan<Jığuuz krem ne kremidir~ 
- Bunu kat'iyycn if§a etmem. Bu sirn 

ancak ben öldUkten sonra öğreneblllrsinis 

••••••n •:ı•:ı•ı ••f•ı•ı ••m•ı•nı••••ı•ıı•n••ı•nıı••-••ıınh111H111H111uıı1R111H111111H:ı:i11111M:tJalı•• 
Pahalılık devam edı'yoı . 

Birader, ,u zavallı . Orbanm ' cr.;;11azeaİne tam 60 
lira g.tti ! 

- Ha1at pabablıp -



Sa,,fa 2 VAKI1 . -

Günün en mühim 
iktısadi meselesi 
(Başmakalemlzden d&vam) 

çıkarılmaları imkanı haııl ola • , 
caktır. Bu malların alını satımın· 1 
'dan mütevellit kar veya zarar da l 
ıirket heıabma geçecektir. Bu 
§irket muamelatını takaı ıuretile 1 
yapacağından ıimdi gümrükler- i 
de toplanmış olan mallar için de ! 
döviz vermek lazım gelmiyecek • 
tir. 

• 
lzmir o-

• • st erı •• m 

BER 
8. M. Meclisinde 

Dün encümenlerden ge'en evrak 
müzakere edi'di 

( Baı tarafı ı inci ıagı/add 
şimdi bu mart yoklama11DUI 
nul>usanide yapılmasını iıtelll. 
te ve bu yoklama kAnunuııo. 
yapılmazsa cilıdan sahiple k 
para vermiyeceğioi söyleaae 

Fakat (31) mayıstan evvel 
liahve ve şeker sipariı etmiş olup 
'da malları gümrüklere gelmiş ve 
gelecek olan tüccarlar iktısat ve • 
kaletince düşünülen bu teabirin 
tatbikı mümkün olmadığını ileri • 
ye sürüyorlar. Buna sebep olarak 
<la gümrüklere gelmiş olan bu 
malların bedelleri ekseriyetle 

bankalar tarafından kendi hesap· 
larına ödenmiş olduğunu, sonra 
yeni teşkil edilecek birliğin ka • 
nuni bir mahiyet alması ve filen 
kahve, çay ve ıeker işlerini ida • 
reye başlaması aylara mütevak • 
kıf bir mesele olduğundan bahis· 

Davalarının askeri 
mahkemede görUl
meslni istemiyorlar 
İzmir, 19 (Hu. Mu.) - Şehri

mizde yakalanan 6 Komünistin 
bugün ağır cezada muhakemeleri
ne devam edilmi tir. Müddeiu-
mumi maznunların askeri mah -
kemeye verilmeleri hakkındaki 
mülaleasında ısrar etmiş ve da· 
vanın, mahkemenin vazifesi ha· 
ricinde olduğunu beyan etmiştir. 
Maznunlar müddeiumuminin ta
lebine itirazla muhakemelerinin 
ağır cezada intacını istem itler· 
dir. 

Ankara, 19 (A.A.) - B. Millet 
Meclisi bugün Reis vekili Hasan 
Beyin riyasetinde toplanarak 
Hayvanların sağlık zabitesi hak· 
kındaki kanunun altmıııncı mad· 
desinde yazılı heyetin tanzim 
eylediği tanzimat zabıtlarının, 
damga resminin muafiyet faslının 
20 inci fıkrasında sayılan evrak· 
tan madut tutulması hakkındaki 
kanun müzakere ve kabul edil· 
mittir. 

yihasının idarenin gerek teıkila· 
tı ve gerek faaliyeti itibariyle bat· 
ka bir tekle getirilmesi mevzu· 
bahs bulunmasına binaen mezkUr 
kanunun teklif olunan şekilde tel 
kik ve müzakeresi de fayda ve lü· 
zum görülmediğine dair bütçe 
encümeni mazbatası kabul olun• 
muştur. 

Tütün inhisarı 1932-33 bütçe· 
lerinden 500 bin liranın münaka
lesi talebi hakkındaki layihai ka· 
nuniyenin mevzu teşkil edemiye· 
ceğine dair bütçe encümeni maz· 
batası müzakere ve kabul olun
muıtur. 

Dava, karar için talik edilmiş
tir. 

Şahap 

Dünya güzeli 
lzmiri geziyor 

le arada geçecek bu müddet zar· 
fmda mütemadiyen kendi hesap
larına gümrüklerde kalacağını ve 
yeni yeni masrafları mucip ola • 
cağını söylüyorlar. Nihayet 
bütün döviz mukabilleri bir 
kaç yüz bin doları geçmiyecek 
olan bu malların ithaline veka -
letçe müsaade edildiği takdirde 
kendilerinin hükUmetin kontro
lu altında ve gene vekalet tara • 
fından tayin edilecek fiatlarla 
satacaklarını kahve fiatlarının 

lzmir, 19 (Hu. Mu.) - Güzel
lik kraliçesi Keriman Halis Ha
nım bugün Kar~ıyakadaki bir ak· 
rabasını ziyaret etmiş, sonra Bos
tanlı köyüne giderek gezmiştir. 

Dünya güzeli yarın da şehir 

müzesini ziyaret edecektir. 

, 
son zamanlarda vekaletçe muka
veleye raptedilen kahve fiatla • 
nndan, şekerlerin de A\pullu 
teker fabrikasının fiatmdan faz • 
la olmıyacağını temin ediyorlar. 

13000 çuval kahve 
piyasaya dağılıyor 

lktııat vekaleti tüccar tara -
fmdan ileriye sürülen bu sebep • 
lerin ha.kiki kıymetini şüphesiz 
tetkik edecek, buna göre kat'i 
kararını verecektir. Yalnız bi .. 
zim bu meselede daha ziyade na· 
zarı dikkatimizi celbeden bir nok· 
ta vardır. Bu nokta da kahve ti .. 
careti ile meıgul olan bazı tüc • 
carların memlekete yapılacak it • 
halat mukabilinde çıkarılacak in· 
cir, üzüm ve tütün gibi milli 
mahsullerin Brezilyaya sevki ve 

orada sarfı imkansız olduğunu i · 
fade etmekte olmalarıdır. Sözle .. 
rini teyit için de ıon zamanlarda 
vekaletle mukavele aktetmiş olan 
ların bile buna henüz muvaffak 
olamadığını iddia etmekte bulun· 
malarıdır. Hulasa bütün kahve 
~e çay tüccarları vekalet tarafın
dan tavsiye edildiği tekilde bir 
.ıirket yap.mı§ olsalar bile ithalat
larına mukabil milli mahsulleri _ 
mizi ihraç etmek için ihracat tüc· 
carlarile birle§meleri lazım ge _ 
leceğini ima ediyorlar ve fakat 
hu suretle birleşecekleri ihracat 
tüccarlarının milli mahsulleri • 
mizi nerelere sevkedeceklerini 
tayin etmek noktasına gelince 
sükut ediyorlar. Halbuki bizim 
bildiğlmiz tudur ki mesela mem-

lzmir, 19 (Hu. Mu.) - lzmir 
gümrüğünde bekliyen 13000 çu· 
val kaliveni ı\ ithaline müsaade e· 
dilmiştir. Bu .kahvelerin piyasaya 
dağılmasından sonra fiatın te· 
nezzülü ümit edilmektedir. 

Bulgar Sefiri yarın 
memleketimizden 

ayrılıyor 
Ankara, 19 (Telefonla) - Sof· 

yada bir vazifeye tayin edilen 
Bulgar sefiri M. Pavlof pazartesi 
günü; yeni işine başlamak için 
buradan hareket edecektir. 

Yeni Bulgar sefirinin kim ola· 
cağı belli değildir. 

Bu hususta henüz hükUınetimiz 
den bir iıtimzaçta bulunulma.mış
tır. 

ReislcUmhur Hz. M. Pavloff'u 
kabul buyurdalar 

Ankara, 19 (A.A.) - Reisi
cümhur Hazretleri dün Bulgar se• 
firi M. Pavlofu kabul buyurmut· 
tur. 

Memleketimizden ayrılacak o· 
lan M. Pavlof Reisicümhur Haz· 
retlerine vedanamesini takdim et· 
miştir. 

Hariciye vekilinin ziyafeti 
Ankara, 19 (A.A.) - Harici· 

ye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Bey 
memleketimizden ayrılacak olan 
Bulgar sefiri M. Pavlof §erefine 
bir ziyafet vermiştir. 

Mekteplerde okutulacak aske· 
ri derseler için bu dersler mual • 
!imlerine verilen ücretler karşılı· 
ğı 1932 senesi maarif bütçesine 
konulmuş olduğundan askerlik 
dersleri muallimleri ücretleri hak
kındaki 1490 numaralı kanunun 
temdidine ait layiha için tayini 
muameleye mahal olmadığına ka· 
rar verilmi§ ve Seyrisef ain idare· 
si memurları ücretlerinin tevhidi 
ve teadülü hakkındaki kanun la· 

Yem bedellerinin ilga11 hakkında· 
ki kanunun birinci maddesi mü· 
zakere ve kabul edilmit ve mer'i· 
yetine dair ikinci maddesinin Da
hiliye Vekilinin huzuru le müza· 
keresi takarrür etmittir. 

Meclis cumartesi günü toplana· 
caktrr. 

Dün geceki yangın 
Pangaltıda bir fotoğrafhane i'e üç 

ev yandı. Bir yaralı var! 

Dün gece, gece yarısına doğru 
Pangaltıdn Halaskar Gazi cadde· 
sinde 95 numar 1ı Güzel fotoğraf~ 
haneden bir yangın çık.mı§ ve üç 
ev yandıktan sonra söndürülmüf· 
tür. 

Saat 23,30 da fotoğrafhane· 
nin karşısındaki apartımanda o· 
turanlar fotoğrafhane pencerele
rinden bir kızıl alev sütununun 
yükseldiğini görmüşler ve hemen 
telefonla, polise, itfaiyeye haber 
vermişlerdir. 

Biraz sonra gelen itfaiye terti· 
batını almış fakat her zamanki 
gibi Terkos musluklarında su bu
lamamıştır. Bu vakte kadar ateş 
yanındaki ah§ap evleri sardığın· 
dan, yangın bir saniye içinde deh· 
ıetli bir hal almıtbr. 

Yangın, bu evler kısmen yan· 

Başvekilin 
. (Baş tarafı l inci sayıfamızda) 

söylemiştir. Cemil Bey fakülteyi 
açan Büyük Gazinin fU sözlerini 
hatırlatmııtır: 

"Cümhuriyetin müeyyidesi o· 
lacak olan bu müessesenin açılı
şında hissettiğim saadeti hiç bir 
teşebbüste duymadım.,, 

Cemil Bey nutkunu bitirirken 
ismet Paşa Hz. ne teveccüh ede
rek şu sözleri söyledi: 

dıktan sonra saat birde söndürü· 
lebilmiştir. Ateı gecenin ilerlemiı 
bir saati.ndf ve lıcrk ~ M.)'.luıJa l• 
ken çıktığından evdekiler güçlük· 
le canlarını kurtarabilmişler, ken· 
dilerini zor sokağa atmışlardır • 

Bu arada fotoğrafhane sahibi· 
nin oğlu Jozef Hekimyan Efen· 

dinin sırb da hafifçe yanını§, ya· 
ralanmıttır. 

Yangında itfaiyeye yeni veri· 
len "köpükle söndürme,, aleti c!e 

tecrübe edilmiş ve bunun faydası 
görülmü§tür. Yangının devamı 

müddetince yol k~p:ındığından 

lstanbuldan Harbiyeye gidip g~
len tramvaylar a Tksimde manav· 
re yapmışlardır. 

Aletin sebebi henüz meçhul .. 
dür. Tahkikat yapılmaktadır. 

bir nutku 
teriyorum.,, 

Çok alkışlanan bu nutuktan 
sonra diplomalar bizzat ismet Pt. 
Hz. taraf mdan birer birer mezun
lara verilmiftir. 

Müteakiben mezunlar namına 

Ertuğğrul Beyle Adile Hanim bi
rer nutuk irat ederek mektepten 
ayrılırken duydukları hissiyatı e
dindikleri hukuk ve hayat telak· 
kilerini ve hayata atılırken kendi
lerinden beklenen vazifeleri layı
kiyle yapmak için and içmit ol
duklarını söylediler. 

dir. 
Eğer Defterdarlık mart Y pi 

lamasının bu ay başında 11 

masma razı olmaz ve bank• 
ay başı bu insanlara. par~ d.ı' 
mezse, zavallı mütekaıtlerın, • ol 
larm bu kış ortaamda haller• 
olacaktır? 

Ekserisi üç aydan üç •r• ..
dıkları bu para ile reçın ti 
zaruretinde kalan bu insanl•:ı,, 
marta kadar bir parasız ~ lf 
caklar demektir ki bu bal .b~ 
muvafık değildir. Bir çok nı tf' 
tarın kış ortasında bir pa~ 
kalmalarına sebep olacak 8' 
bu baJin önüne geçilmek eb ,, 
dir. Ya mart yoklaması kiouO 
evvelde yapılmalı, yahut ~~ 
üç aylıkta l<itibiadil marıf~ 
d zdan sahiplerinin vekaleti . 
almış o'an banka maaş sabipl 
bir kolay tık göıtermeli 
Aksi takdirde yüz'.erce fakır. # 
bu kışta kıyamette pek fecı 
vazivete diisece~lerd•r. 

Re ı sicümhur 1-1 
Kralı i:e İta'ya 

arasında 
Ankara, 19 (A.A.) - J~ 

kralı Viktor Emannuel Hazr~ 
nin doğum yıl dönümü mii 

betile Reisicümhur Hazret~ 
Kral Hazretleri arasında • 
"1ı:tlci .... 1a.-"flar teati o~u~"'· ".JI 

"Zati haımetanelerının ~ 
munun yıl dönümünü har # 
kutlular ve tahsi saadetle~ if'r 
dost İtalyanın refah ve ıik~alı~~ 
en samimi ve halisane dıle~' 
mi takdim ederim. _. 

Gazi M. Ke"'"' 

"Nazikane temenni telgr• 
dan dolayı zatı alilerine çolc 

nettarım. Bilmukabele 
memleketinizin gerekse z•tı 
nizin saadeti için en ıaıııi 
dostane temennileri.mi tak~ 
derir::. ,, 

Vlktor Aman"' 
ll!!lDIIlllllllllDUD ıııımnımı ııuuıııınııııı:ıııııııııııııuııaı f:!ll 

vekil ismet P~şa Hz.nin ~ 
Fakültesinde irat buyurc:hJ 
nutuk bir saat siirmüştür. 

İsmet Paşa Hz. her kıtod 
Yecan do:u o'an rıutuk 1~'tl 

. ·oı ~.1 
evve!a Fakü:tenin mesaısı ~ 
dir t:tt kten sonra dabilid• ~ 
harici s:yasetimiz hakkıP 
yanalta bulunmuştur ·if/ 

E d b'' "k ekS u ara a :n d u!.~ı bilğifİ 
zin parasızlı egı . ıetl 
o'.duğunu, bütçe tah~1~ 11 
tebak ı, u '<atının iyi ve 158. e fi'~ 
yaldaşıldığı ve aradakı bid ' 
artık ko ay tetbirlerle k~ ıerdıt• 
le bu:unduf unu söyleP2

1
'.!, il 

k'rP ·~ En sonda da ba 1 v•• 
tai nazarıodan Türku?k e 

0 
hiç bir milletten ekli• °"e 
ğını beyan etmişler lekete ithal edilecek kahve mu • 

kabilinde ihraç edilecek mal 0 

bhvenin geldiği memlekete git • 
ınez de diğer bir memlekete gi -
eler ve orada satılırsa bu muame· 
le doğrudan doğruya dövizle öde
mokten farklı bir netice değildir. 

Balkan devletleri mümessileri 
Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali 
Rana, Hariciye Müsteşarı Numan 
Rifat Beyler ziyafette hazır hu· 
lunmuştur. 

irtişa meselesi 

"Dileğimiz ıudur ki her hukuk 
genci sizin kadar cloğru olsun, va
tan sever olsun, yurda hi:zımet e
der olsun. Bir doğruluk ki zahiri 
kurtaran değil itimat verici olsun. 
imkansızlıklar içinde kalınmış 
bir doğruluk değil en dar günün
de kendisine arzedilecek her men 
faati çiğniyecek bir doğruluk ol
sun. 

Bundan sonra Başvekil ismet 
Pata Hazretleri hemen her cüm
lesi alkışlanan nutuklarını irat et· 
tiler. 

meıunlara hitap ile: ette 
0 Memlekete hızrıı 119, 

bizi ızölgede bırakoıa 
buyur nuşlardır. ô ıı 

tfaşvekiıin nutkun 8 

0 

Öyle görülüyor ki iktısat veka
leti nazik bir meselede kat'i ve 

eQra.tll ltlr karar vermek mecbu • 
ri1ı4lndsdir. 

· Mehmet Asım 

Ankara, 19 (Telefonla) - ih
zari encümen bugün toplanarak 
irtişa meselesinin eski Maliye Ve
kili Hasan Beye müteallik kısmını 
tetkike devam etti. Encümen tet
kikini perşembeY..e kadar bitire· 
et:ktir. 

Mezun arkadaşlar, talebe arka
daşlar; size misal olarak bu temiz 
ve yüksek doğruluğa, bütün res· 
mi ve hususi hayatı baştan başa 

örnek olacak olan Batvekili gös• 

Misafirlere çay ikram edilerek 
merasime nihayet verildi. 

Başvekllin J{ençlere 
hitabı: 

" Memlekete h·zmette siz 
bizi gö!gede bu akma ısınız,, 

Ankara 19 Te efonla -Ba -

. . kaıaııB , .. 
birinci dereceyı Adir:. 

dA B . l<ı:ıı /" 
Maksu ı eyın ~ 

1 
l:)ef 

ve Kıbrıslı Ertu~ıu. derı 
hitabe ile kendıterı.o •f• 

'f · JA 1 kıle 1 
lenen vazı evı Y 1 t 

d • nıeıUD. 
ceklerine aır 

mına ant içmişlerdir. 
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<iiiniin Haberleri 1 
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~~--~~~~~~~~ .Bir Yaralı 
'' Sıhhat kahvesi ,, Sarhoş 
hasıl şey olacak ? 

S., kahve bulmak 
fhıcan kahve bili 

güçlüğü -
beş kuruşa 

Bir 
ı .. 

·~İ latanbul kahvecileri ce
e d e 'konuıırak ibtiyaçlarmı 
Ilı' ert!erini dinlemek istedik 

· :ebn umumi kltibi Selabet
e1 tunları söyledi: 

·' Cemiyete yazı!ı kahvecile
• y•sı iki bin beıyüz kadar

•ıılmamış bu'unaolar pek 
b Bunlarıda hesap edersek 

~ Uldaki kahvelerin adedi 
d~ ~ç _bine yakmlaşır. Yapmak 

·, iımız en büyük hizmet ce· 
ete Y•zı'ı esnafa son derecede 
,•t olmaktır. Şimdilik bir dok
llauz Yar. Hasta olanla11n 
lcıdar giderek muayenele-

1ıpıyor, l:u hiımeti ailelere s;t• teımil ediyoruz. J:u 
~ ayna zamanda lawtadl 

0 
için çok faydasını görü-

~ Bundan baıka faizsiz 
f l •eri~oruz. Muhtaç o'an 

luzum gördükçe bize ge-
• Bizde tahkik ederek bu 
111• kani o!unca yardım edi
ı. Yakında birde ditçi He 
f•ca ''"z. 

,.., Yllt"'ttllT 

'.Hayır hiç bir dtrdimiz yok. 
•ıs gerek mürakabe heyetin-
' ferek •iliyet ve belediye· 
tiSrdUğümüz kolaylıklar için 
llıGteıekkiriz. 

~ Şu. halde cemiyetler için<İe 
•btıyar cemiyet sizinkidir? 

· liemen hemen evet. V aziye
en çok memnunuz. Esnafm 

1 ile b' 'k 
1 

iri en paramızı daima 
le 1 feyler için kullandığımız 
•saauzda c:!aima para bu-

'°'· Sonra tasarrufta ediyo
~ lOzumlu maaraflar için 

llılz meblağdan bir lus-
ert . 

eıı seneye devretmek 
~ula buluyoruz. 

•yat kısmen ucuzladığı 
~~y ve !ıahve Yiatları 11-

~or, hatta hiç bir fazla
'-t• ~en bet kuruştan fazla
' 'ti. 'Q •r bulunuyor. 

~ ;•luef CSyle. Bazı yerler
---~llcan kahvenin yedi bu

Mt~~ on bir kuruıa sahi
~ Uyor. Fakat bu biraz 

11• m 1 "d' e· al ese esı ır. ııce 

,, i._k etmiye çe narh koy· 

' b~0• ~ok, Meseli kabve
~"-ao rısı bir mesele mev-

lchığu vakit ıCSyle di-

'•!""i11a .... hıı canım böyle istiyor. 
ı.~ ·ile lel~ez. Y Uz mDtteri 
!"""'~•ta e;~ı müıteri gelsin. 

'bit ııtlar ilzerinde ce-
Ollb1:61t1kUn mertebe mil· 
liet, :._ç•hımaktadır. Es-

clG,tİ ltbrlce11 raıntakaaı 
8ı 06Yoraz. Fazla fiyat 

, ~iı·••lcit •aziyeti anla
tt~a.eled~i ilcnaa çalı11yoruz 

1Je de la ' lc.ı-.tı d zum gör· 
.:.~L .Oıelttiriyor. 

.a_ -erıaa hl ~ il&& IDa ut oldu-
Jet ediliyor ? 

- Efendim, piyasada saf 
kahve bulmak pek zordur. En 
meşhur bir kuru kahveciye gi
diniz, sahş kavanozlarının üze
rinde "mahlut,, ibaresini jlörür
sünüı. !:'unlardan en ileri gelen
lerden birisi geçenlude şöyle 
söylüyordu : 

-Kahvem mahlut ... Fakat halk 
rağbet ediyor. Çünkü kendileri
nin zevkini okşayacak bir halita 
yaptım... Bu bir halita mesele
ıidir. 

Filhakika kahve meselesi bi· 
raz da halita meselesi gibi gö· 
züküyor. 

Geçenlerde bir Avrupalı bize 
müracaat etti. incirden kab•e 
yapmıf. Biıe nümuneler getirdi. 
ismini de 11bbat kahvesi lcoy
mUf. Biz bu oümuoelerden kalı
•elere dağıttık. Temenni ederiz 
ki diğer kahvenin yerini tutabil· 
sin. Çünka evvell incirlerimiz 
için geoit bir istihlak sabası 
açılacak. Sonra o!<ka başm
da yarı yanya kar edilecek 
cünkü bu yeni kahvenin okkası 
Hlr991r•ar...- • 

Fakat kahvecilerin mühim bir 
kısmı bu yeni kahvede bazı no~<· 
sanlar buldular. Evveli tatlımh
rak olması sonra kokusu itiba
rile. 

Bu iş için bizde fabrika kuran 
Avusturyalı milleıebbise bunlara 
an?atuak yapbj'ı kahve üzerin
de biraz daha meşgul o!masını 
söyledik. Bizde revacını temine 
çahıacağız. 

- !.onra mektepliler meselui 
var. Birçok genç talebenin kah
velerde oyun oynaması ıikiyeti 
muc;p oluyor? 

- Hakikaten l u mühim bir 
meseledir efendim. Fakat kah
veye gelenlerin talebe o'up ol
madığını tayin etmek kahveciler 
için çok mütküldür. On sekiz 
yaıından aıığı talebenin sinema
ya ritmesi de memnu olcuğu 
halde bu memnuiyet tatbik edi
ltmi)'or. Fakat aklı başında olan 
kahveciler mecburi olan ilk 
tabıil çağındaki çocuklara ua
ıen oyun oynatmamaya çah· 
şıyorlar. 

- Şehirde kahvecilerin en 
çok bulunduğu mıntakalar nere
leridir? 

- KOçOkpazar, Tabtakale ci
hetleri. 

- En çok kazanan kahveler 
naaıl ayrılır ? 

- Biraz sruip ribi görünür 
ama, müşterileri daimi ve sabit 
olan lrah•eciler çok kazanamaz
lar. Bilakis kazananlar müıterisi 
rc.lip geçici olanlardır. yolcu sa
loolaıı civarında, iılek ve kala
balık yerlerdeki kahveler gibi. 
ÇünkO buranın mOtteriferi daima 
gelip giderler, oyun oynıyarak 
kahvehanede saatlerce kalmaz
lar. Sonra kahve ve çayların pa
rasını peıin Yererek duvara yaz-
dırmazlar 1 ..,. ..,. 

Mehmet üvey ba
basını vurmuş! 
Evvelki gece Taksimde kendi

ni bilmiyecek derecede sarboı 
bir adamlD yıkıla yıkıla sokak
larda do'aşması polislerin nazarı 
dikkatini celbetmiıtir. Polisler 
sarhoşun yanma yaklaştıkları va
kit üstünün başmm kan içinde 
olduğunu görmüşler ve kendisini 
karakola pötürmüş~erdir. Yapılan 
muayenede sarhoıun ayrıca ba
şında da bir bıçak yarası görül
müştür. Sarhoş isminin izzet ol
duğunu söylemiş, nerede yara
lanchiını bilmediğini iddia et
miştir. 

Yapılan tahkikatta meselenin 
iç yüzünün şu olduğu anlaşılmış· 
tır : 

izzetle üvey oğlu Mehmet ve 
Osman atlı bir arkadaşı gece 

iyice sarhoş oluncaya kadar rakı 

içmiılerdir. Bu alem esoasmda 

aralarrnda bir l<avga çıkmış, bir 

aralık Osman izzetin kollarını 

tutmuş, Mehmet de elindeki bı-

çağı üvey babaaınm başına sap· 
lamıştır. Kavgadan sonra her 
biri bir tarafa dağılmışlardır. 

Yanan bir otomobil 

Evvelki gece, Büyükderede 

Kefeli köy sahilinde Yunan te

baasından M. Jozef Dolatorarnn 
kira ile oturduğu evin önünden 

ge: çen polis:er; bahçeden alevler 

yükseldiğini görmüşlerdir. Ev 

sı.bip!erini uyandırmak kabil ola

madığı için bahçe kapusu km· 

larak içeri girildiği vakit bahçe

de bir otomobilin yandığı gö
rüJmliıtür. Yanan otomobil Be
yoğlunda ltalyan tebaasından 

terzi M. Çetareya aitf r. Yangı· 

nm sebebi henrz belli değildir. 

Sobacı değil, hırsız 
Erenköyünde Hüsnü Beyin e

vine soba kurmak için giren · 

Çerkeşli Mehmet oğ'u Osman 

bir iskaıpin çalarken yakalan· 
mıştar. 

Bir adamın sırtındaki 
çuvalın içinden 

çıkan eşya 

Ar atlı Mustafa adlı biri sırhn· 
da bir çuval olduğu halde dün 
Erenköyünden geçerken polisle
rin nazarı dikkatini celbetmiş, 
kendisine çuvalda ne !.:u!unduğu 
ıorulmuştur. Mustafa bu sual 
kar11S1nda şaşarmış, verecek ce
Yap bulamamışhr. Bu vaziyet 
şiipheleri kuvvetlendirmiş, çuval 
sırhndan indirilerek açıldığı va
kıt içerisinde bakır mutbak ta
kımlara şapka ve diger bazı eş
ya bulunmuştur. Mustafa bunları 
Ca:!debostanmda Artin Ef. nin 
evinden çaldığmı itiraf etmiıtir. 

Bir kibrit yüzünden bir cinayet 
····--····················-··-·-··································· 

Yaşı küçük olan bir 
katilin mahkômiyeti 

Merdivenköyünde Kara Ahmedi bıçak
. lıyarak öldüren genç ve babası 

Bir müddet evvel Merdiven dıya iÖzden geçiren mahkeme 
k6yU civarındaki bir kireç oca- heyeti, dün bildirdiği kararla, 
ğmda bir cinayet olmuş, ocakta ihsan efendiyi Kara Ahmedi 
çahşan işçilerden Kara Ahmet, hiddetle öldürm~kten on bet 
öldürülmüştü. Bu arada işçiler- sene hapse mabküm etmiş, an-
den bazıları da yaralanmışlardı. cak vak'ada Kara Abmedin 
Bu cinayetten dolayı Islanbul tahriki görüldüğilnden, ceza11 
Ağırceza mahkemesinde görülen azalhlmış, üç sene dokuz aya. 
dava, dün neticelenmiştir. daha yirmi bir yaıını bitirmedi-

ğinden üç sene bir ay on bq ' 
Cinayetin sebebi, davaya gö- güne indirilmiı, bu sırada işçi· , 

re, bir cıgara yakmak meselesi- lerden Hasan, Mehmet, Neziri 
dir. Maznunlardan lsmail Efendi de yaraladığı için, bu yaralama 
kireç ocağmda iıçi Kara Ah· hadiselerinden de iki ay, yinİıi 
m-:tten cıgaraamı yakmak üzere bir gün ceza "Verilmif, ıuçlann 
kibrit istemiş. O, yakıtık alma- bir araya toplanması itibarile, 
yacak bir cevap vermiş. Bundan hepsi bir arada hesap edilerek, 
kavga çıkmıı, İsmail efendinin ihsan efendi Uç sene, iki ~Yt' 
oğlu ihsan efendi, verilen ce· yirmi dokuz gün hapse mdbk6m 
veptan mutber olarak, Kara olmuıtur. Babası İsmail efendi 
Ahmedi, ölüme sebep olacak de, kavgaya karıımaktan, bir 
şekilde, bıçakla yaralamıt. Ba- ay hapse mahkum edilmiştir. 
bası da, kendisini bu işe teşvik Ancak, kendi!İ, evvelce bir 
yollu bir söz söylemiş..... müddet mevkuf tutulduğu sıra-

Bu esastan vak'ayı uzun uza- da, bu mfiddeti tamamlamııbr. 
w••••sıııııı••ınıııa • u ı• a s111111111.....-. uınıııaıııuıııııınıımnnıııınııııııoıuıııUHDıaınınıınııııı 

D. Vekili geldi, 
Belki buafln dBnecek 

Dahiliye vekili ŞOkrll Kaya 8. 
dün sabahki trenle Ankaradan 
şehrimize gelmiş, Haydarpaşa is· 
tasyonunda vilayet erkim ve di
ğer zatlar tarafından kartılan

mışbr. 

Şükrü Kaya Bey Haydarpaşa· 
dan doiruca Modadaki evine 
gitmiıtir. Dahiliye vekilinin şeh· 
rimize gelişi huıusi mahiyette
dir. Burün ailuile birlikte An· 
karaya dönmesi muhtemeldir. 

§ Dahiliye vekili ŞOkrü Kaya 
Bey don öğleden sonra bele
di yeye giderek Muhiddin Bey 
Ye daimi encümen izalarile 
hasbıhalde bulunmuı, oradan 
C. H. Fırkasına gelerek fırka 
relSI Cevdet Kerim Beyle 
ve fırka arkadaşlarile de görüş
müştür. 

Yunanistan takastan 
zararlı çıktı 

ihracat ofisine gelen maluma
ta göre, y ~nanistan bük umeti 
şimdiye kadar yaptığı takas mu
ahedt lerinden zararlı çıkmııtır. 

Yunanistan hükOmeti bundan 
sora hiç bir devletle taku mua
hedesi yapmıyac.:kbr. 

Bir gramafoııcunun 
k11tll muhakemesi 

Y enipostabane civarında gra
mafoncu Kamili öldürmekten 
maznun Cevdetin muhakemesine, 
dün lstanbul ağır ceza mahke
mesinde devam edilmiştir. 

Maznunun evvelce mahküm 
olduğu itlere dair gelen cevap 
okunmuf, müddei umumilik, esas 
iddiasına söylemek üzere, dosya-
yı mütalaaya almııtır. , 

Recep Beyefendi 
bugftn geliyor 

Halk Fırkası umumi kltibi 
Recep Beyefendinin don ıebrimi
ze ıelmesi bekleniyordu. Fak at 
son dakikada gelen malumata 
göre Recep Beyefendinin gel
mesi teehhür etmiş ve bugüne 
kalmıştır. Bu sabahki eks
presle Sirkeciye gelecekler
dir. Recep Beyefendiyi istas
yonda birçok zevat istikbal 
edecektir. 

Gayri mübadillerin emli· 
kinin aahtı 

Şehrimizde gayri mübadillere 
tahsis edilen firari emllkinin 
tesbiti ve sahta çıkarılması itine 
memur komisyon ziraat banka· 
sında banka mildüril Ahsen Be- · 
yin riyuetinde toplanarak faali-
yetine devam etmittir. 

Komisyon çarıamba günü de 
tapu müdOrlüğünde toplanacak
tır. 

Ahmet .Haşim geliyor 
Bir müddei:tenberi Avrupada 

tedavi edilen şair Ahmet Hatim 
bey tamamen iyileıtiğinden bir 
haftaya kadar memleketimize 
dönecektir. 

Ermeni Patrikhane•inin 
b:r te~ebbfi•ü 

Ermeni Patrikhanesi ciımani 
meclisi son içtimamda Tlirk 
Ermeni yetimleri menfaatıoa bir 
balo vermeğe karar vermiı, ve 
bunun için milsade almak üzere 
hükümete müracaat etmittir. 

Radyoda ikti•adi konferans 

Yarm akşam radyoda iik defa 
olarak ihracat ofisi istihbarat 
raportörü Akil Bey tarafmdan 
lktısadi vaziyetimiz hakkında 
konferans verilecektir. 
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15 [{Ün ip"nde ıtlıalat, ihracat 
-······························································ ....... . 

2,382,525lira miktarında 
ihracatımız fazla 

Bu senenin on buçuk aylık ithalat 
ve ihracat farklarına ait rakam ~ar 
Gümrükler istatistik müdüri

yeti Teşrinisani ayının birinci 1 S 
günü içindeki başlıca ithalat ve 
ihracatını tesbit etmiştir. Hc:zır

lanan istafo~tiğe göre ) 5 gün 
zarfında ithalatımızın 2, 7 J 6,505 
liralık bir luymet göstermesi· 
ne wukabil ihrac.ıtımız bunun 
2,382,525 lira fazla sile 5,099,030 
liravıı baliğ olmuştur. 

On ay!ık rnkamhır bu rakam· 
lara i!ave edilince bu senenin on 
buçuk ay!ık itha!atınıo 73 850 328 
l~ra ve ihracatının da 82:525:614 
~ıraya baliğ o'c.'uğu görülür ki 
ıthalfıt ile ihracat arasındaki 
fark i!:ıracat lehine olarak 
8,6/5,286 liradan ibaret tu'un. 
maktadır. 1931 senes"nin on bu. 
çuk ayında ise itbalatımiz ibra· 
catlan l0,819,108 Jıra fazlasile 
115,223,549 Jira o!muştur. 

T eşrinisaninin birinci on beş 
günü içindeki başlıca ithalat ve 
ihracatımız aşağıda gösterilmiştir. 

ithalat 

Ena ismi Lira 
Yün jpJik!eri 68,242 

,, mensucat 89,698 
Pamuk iplikleri 83,l 98 
Kasarsızpamuk mensucat 79,561 

1 
Sair ,, ,, 
Maldoalar 
Metbaa kağıdı 
Pirinç 
Petrol 
Galvanizli saç levha 
Tıbbi müstahzerat 
Odun kömürü 
Sair eşya 

ihracat 

Eşya ismi 
Ko} un ve keçi 
Yumurta 
Tuzlu balık 
Barsak 
Ham derıler 
Yün 
Tiftik 
Halı 
Aıpa 
Kuıu üzüm 

,, incir 
iç fındık 
Tütün 
Palamut 

,, t-ii'isası 

Afyon 
Kereste 
Pamuk 
Maden J.:ömOrü 
Sair eşya 

434,692 
101,288 
44,646 
47,815 
42,211 
43,821 
36,000 

108,000 
1,537,333 

Lira 
251,695 
158,787 
26,443 
47,08 ı 
23.448 

1 ... 6,357 
77,047 
22,555 
23, 99 

·ıs >. 397 
365,4'l7 
141,380 

2, 131, 126 
88,272 
38, 116 
60,6St 
53,198 
18,990 

235,187 
380,525 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Şehirde yeni 
apartımanlar 

Beled ıye rncrl<~z fen heyetin
den son on beş giin zarfında 20 
apartıman ruhsetiyesi alınmışhr. 
Bunların kat adedi üçten fazla
dır. Teşrinevvelin son on beş 
günü de ise verilen ruhsatiye 
mıktarı 10 idi. 

Sahte paso çı armakla 
oıaznun 

Senbenuva mektebinin mühü· 
rü~ü taklit ederek sahte prıso 
edınmekle maznun Jan efendinin 
davasına dün lstanbul ağır ceza 
m~bkem<sind~ bakılmıştır. Mu· 
haKeme, tahkıkat için kalmıştır: 

Sünkercilerin teşekkürü 
eodrumda çalışan süngerciler 

lstanbul ticaıet odasına b r 

t~ektup göndermişler ve bunda 
ıcaret odasın.. - .1 • h .. sungercı ere yenı 

ma re~ler . b.ulmasından dolayı 
teıekkurlerını bildirmişlerdir. 

Havalar iyiden • • 
ıyıye soğudu 

Şehrimizde havalar .. d .. _ gun en 
gune sogumaktadır. Dün b. - ıraz 
gun~ş ?çmasına rağmen çok şit-
deth bı~ kuru soğuk vardı. Ha
raret dun sabah 3 dereceye ka-
dar düşmüştür. Dünkü en fazla 
hararet 9 derece idi. 

Gelen haberlerden her tarafta 
kışın başladığı anlaşılmaktadır. 
Balkanlarda soğuk ziyadedir. 

.. Tırnova . ve Filibe de birkaç 
gundenberı kar yağmaktadır. 
Bulgaristanda sühunet sıfırdan 
aşağı 7 dereceye kadar düşmüş
tür. Memleketimizde de bazı 
Karadeniz vilayetlerine sulu kar 
yağmıştır. 

Y eşılköy rasat merkezinin ver
diği malumata göre, bughn bava 
az bulutlu olacak, rüıglr şimal 
istikametinden hafif şiddette 
esecektir. 

Bazı fırıncıların 
hileleri 

Belediye fena ekmek çıkaran 
bazı fırınlar hakkında muvakkat 
müddetle set kararları vermişti. 
Bu karara yapılan itiraz mahke
melerce tetkik edilirken bu fı
rıncılar birer ortak almışlar ve 
fırınlarını açmışlatdır. rugünler· 
de bu itirazlar kabul edilmem ş, 
beled:yenin kararını tatbik et· 
mek zamanı gelmişsede fırınlar 
kspatılmıya gidildiği vakit fırın
ların başka sahipleri görülmüş· 
tür 

Bir zat hakkında verilen ka· 
rarın tatbiki ortağa da zarara so
kacağı için set kararının tatbik 
edilemiyeceği anlaşılmıştır. 

Belediye bu suretle yapılan 
hilelerin önüne geçmek iç"n set 
k~uan yerine hilekarh{ıı yapanın 
hapsedilmesi veya cezalanması 
hususunu tetkil: <'lmektedir. 

Ziraat mütehassısı 
Zirai sigorta hakkında tetki

kat yapmak üzere memleketimi
ze çağmlan ve evvelki gün An
karadan şehrimize gelen müte· 
hassıs M. Compenoa dün ak
şamki trenle tekrar Ankaraya 
gitmiştir. 

Kızıl ~şısı 
Kızıl bastahiı için mektepler

de aşılar yapılmaktadır. 13u iş· 
Jerin mektep haric'ndeki çocuk
lara da yapı!ruası için muhtelif 
semtlerde aşı butundurulmasını 
çocuk hekimleri encümeni reisi 
muhterem çocuk dol<oru Kadri 
Raşit Paşa sıhhiye veli aletinden 
bir telgrafla istemiştir. Sıhhiye 
vekili namına milsteşar bey bu 
telgrafa verdiği cevapta aşının 
mektep haricindeki çocuklerada 
tatbiki vasıta!arımn bazırlanaca
ğıoı bildirmiıtır. 

VAKiT 

Türl< - Yunan 

SeyyahJarının pasaportsuz 
gelip gitmeleri isteni) or ! 

Yunanistan Turing kulübü ikin
ci reisi M Y orgi Yuanides dün 
P.reden şehrimize gelmiştir. 

M. Yuanides burada Yunan 
Türiog kulübünün bazı kararla
rını Türkiye Turing kulübüne 
bildirecektir. 

Yunan Turing ku!übü Türkiye 
ite Yunanistan arnsmd:ı seyahat 
eden iki memfe'•et ahal sinin 
plst'port mecl:>uriyetine tabi tu
tulmamasına karar vermiş ve 
Yunan hükumeti nezdinde te· 
şebbüılere girişm iştir, M. Yua·· 
nides Türkiye Turing kulübile 
temas ederek bu kararın Türki
yede de kabulünü temine çalı· 
şacaktır. Kendisi bu maksatla 
bir ay kadar evvel bir .kere da· 
ha şehrimize gelrniştir. 

Osmardı borçları 
hamillerine ait 
yeni bir karar 
Paris, 19 ( A. A ) - Osmanlı 

borçlara idare meclısi, borçlara 
ait tediye edilen ve şimdi elde 
bulunan bütün paraları birinci 
kanunun birinden itibaren hamil· 
Jere dağıtmağa lcarar vermiştir. 

Bu paralar şunlardar: 
Şark devletleri hesabına 

10.500.000 Fransız frangı. Bu 
para bu devletlerin 25· 5 ve 25· 11 
taksitlerine ait hisselerinin ye
kunu :!ur. Türkiye'nin hissesi ola
rak 8.200.000 frank. Bu para 
Türl<iye tarafından 193 i · 193:.l 
senesine ait Türk liraGı olarak 
yatmlau paranın tutarıdır. 

Diğer devletler, hiç bir tedi· 
yatta l:u'unmamışlardır. Tüık 
bük um eti murahhasile m\izake
reJere devam o!unmaktadrr. 

Yunan kabi&e bı:hranı a!ıl· 
91Z imiş! 

Atina, 19 A. A. ) - Atina 
Ajans•, harici l;orçbrın tediyesi 
meselesinde hü!. fünet ile muha
lefet Drasındal:i r.cktai nazar 
ihti'afı y\ıünden bir kabine buh
ranı zuhur edeceğine dair olan 
haberlerin mübal<1ğalı olduğunu 
bildirmektedir. 

Mezkur Ajanı, muhalefet rü-
esasının bir kabine buhranı vu· 
kuundan korkmok için hiç bir 
sebep görmcmel<te olduklarını 

ilave ediyor. 

Mübadelede Türk 
murahhası 

Garbi Trakya Tali muhtelit 
mübadele komisyonu Türk mu· 
rahhası Fuat B. dün sabahki 
konvansiyonel treni!e Gömlice· 
neden şehrimize gelmiştir. 

Fuat B. öO-'eden sonra mub-
a 

telit mübadele komisyonuna gi· 
derek Türk baş murahhası Şev· 
ki Beye Garbi Trakyadaki ko· 
misyon işleri hakkında izahat 
vermiştir. 

Mevkuflar pahnlılk
tan şikAyıt ediyorlar 

Tevkifhanenin bir lusmm da, 
mevkufların alış veriş ettikleri 
bir bakkal vardır. Bazı mevkuf
lar; bu bakkalın tuz, yağ, yumur· 
ta, helva, seker VP. mümas•li 
şeyleri pahalı sattığı iddiasile, 
müdde"umumiliğe miiracna• et· 
m•şlerdir. iddia etrafında lab
kikat yapahyor. 

20 T efrioisani J 932 

Türkiye - Amerika 
dostluk yurdun da 

Cümhuriyetin yıl dönümü münasebe 
Türkiye sefiri Muhtar Beyin nutk 
Nevyorktan bildirildiğine gö • 

re teşrinievelin 29 uncu günü Nev 
yorkta Türkiye • Amerika dost • 
ları cemiyeti tarafından Türki • 
ye cümhuriyeti yıl dönümü mu -
tanlan surette tes'it edilmit ve se· 
fir Ahmet Muhtar bey ferefine 
Taun Hol klübünde bir ziyafet 
verilmi,tir. Sefirden mada hari -
ciye nezareti Şark işleri şubesi 
müdürü Mr. Mirey, Rokfeller mü 
essesesi müdürü Dr. Corç Vincent 
ve Corç Gordin Betil nutuk söy
lemişlerdir. Sefir Muhtar bey i • 
rat ettiği nutukta demittir ki: 

"Bu münasebetle Türk ~'e Ameri
ka cümlıuriyetleri lıayatmın Uk 
nıilçl.:ül senelerinin müşabc!ıeti hak -
kında nazarı dikl>atinizi rclbetnıck is 
terim. iki memleket ahalisi demo.1-: -
ratik ve lıalk idaresi ruhlarile mül -
hemdirler. 

[erinden istilade etmek arzuı"':Jf 
lunmaktadır. işte bunun irln.k 
Türk hükiimeti zirai. Umi ve 1 I 
di sahalarda Amerikanın m:ırll iS 
tclıassıslarının hizmetlerinden 
de etmiştir.,, 

Sefir Muhtar Bey bu nıü 
betle müttehit devletlerin • 
Ankara mümessili ve TürkiY~ 
merika dostluğu cemiyeti rei•• 
miral Bristolün yardımından t 
dirkarane bir lisanla bahttt 
gibi Türkiye - Amerika doıtl 
nun takviyesi için çalışan nı .. 
cemiyetin meclisi idare ~ 
reisi Asa T eninkain me,-• 
§Ükran]a yadetmiıtir. 

Türk • Amerikan dostluk 
miyeti meclisi idare reisi 
Reyfolt Aley bu ziyafete ri 
ederek Türkiye cümhuriye 
terakkiyatını izah etmİ§tİr. 

Nevyor şehri namına !eh~~ 
ni muavini Türk sefirini tebr• 

Ru müşabelıet i!;in en l•uvı·etli de
lil şudur ki Türl:iyc, müttrhit Ame -
rika dcl'letlerini b!r büyük lıenışire 
gibi telakki elmel:te, o.nun tecriibc· mi~tir. 

llDlllmmımnııııııııııımııııınınmnıııııı:ııııımıl!J!IIlJllnunrnıııııımnnmlftlllllllJlJ!lııııruımıımııumlllIJlJlfllımıııııınııııııııııınıııuınmıııwı1UJJ1P1"mımnıııımı.,... 

T erkos tesisab 
Terkos şirketi les~satının yıl 

başında biikii.mete devredileceği 
malumdur. Haber aldığımıza gö
re terkos şirketi tesisat ve şe· 
bekcsinin mübayaa bedelini Na
fia wekaletine bildirm "ştir. Mü
bayaa bedeli bir liıte halinde 
teferrüa tile gösterilmiştir. Şirket 
tes:sat bedeli o'.arak istediği pa
ranın miktarmı bildirmek iste
memektedir. 

Bu nasıl tarife 
değiştiriş! 

Anado"u demir yolları Hay· 
darpaşa ile Pendik arasındaki 

tarifeyi dün sabahtan itibaren 
değ:ştirmiştir. T:ırife zamanında 
i!an ediJmediği için dün sabah 
lıtanbula inecek talebeler, me
murlar, işçiler istasyonlarda bi
rikmişler, dakikalarca tren bek
lemişlerdir. Halk tarifenin bir 
gün içinde deiiştirilmesinden 
şikayette bulunmuşlardır. 

Mukayeseli bir rapor 
iktisat vekaleti, ihracat ofi

sinden telgrafla 931 • 932 sene· 
lerinin ihracat ve ithalatına ait 
mukayeseli bir rapor istemiştir. 
Rapor, dün akşama kadar lia
zırl:rnmış ve Ankaraya gande· 
rilmiştir. 

Adliyede bir palto. 
hırsızı 

Dün baro salonundan bir pal
to çalınmıştır. Palto, avukat h
mail isa Beye aittir. Çalanın 
l im olduğu, henüz anlaştlama· 

mıştır. 

19 T. sanı 1932 
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Parla 
Londra 
.. e• Yorll 
MllAno 
Br"''·sel 
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Cenevre 
S">ty 
· ·terdanı 

12.05 
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s~.'3525 -.tr 
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U. Sigorta 12 2 

monU 2340 

ist kreiiar 
·~-~---~ lı.ı.. dablll 95,50 Elektrik 

Şark O.yollan !\,3, 'ramvay 

>.Muvabbide • 51! 50 Tünel 
GllmrUkler 5,60 Rıhtım 

Saydl nınhl 

Bağdat 

Askeriye 
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4.50 Anadolu ıı 

A.. MtımeJ..ıl' 

' ~ 

TAK V 1 ti,, 
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GUn do~ 6,53 ı6."6 
UUn b:ıtı~ı 16,47 6.t5 
Sabab namazı 6,14 11.59 
ôğle namazı ı 1,59 1 ..,şı 
lkindJ namazı 14.32 16,46 
Akşam oamazı 16.47 1s,çS 
Yatsı namazı 18,23 1. ıt 
tıruıaıc s. ı o 
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günleı1 

BugUn akşam ISTAnBUL BELEDIYES1 !..;.;;;--~--~ 
··~.' 21,30 da Ü~ m ~u 

<uç saat> HH TIH 
Opereti 

3perde27tablo 

Yazan: 
Ekrem Re,lt 8. 

Bestellyen : 
Cemal Reşit B. 

Umuma 

il 11 

11111111 
mahsus 

Radyoda: .................... JC•"" 
ıs.•:S e -, 

lSTANBUL- lS detı 20 ye~ • ...ti1 
( Nl.hal hannn). 18,45 ten J3eO'""' .ı/. 

0 8 kadar r 
kestra, 20 den 21,8 e J<•~,o ~J 
kiye heyeti, 21,SO dan 222: dert '';,,ıır . 
ga teganni, (Mel Rtı;l), b0f96 t' 
dar grıı.mofoo, Ajans ve 

saat ayarL a.~1 
Elektrik ~rketlnln K~~ 

manlyeye giden kablosu bd1 ~-
T. Sani cuma akpıD• ı.taD 
lememl~tlr. 
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[Sfenks konuştu! 1 
!-Java /Ja11kalan ........................................ 

Maurice de Cobra'nın Son Romanı : 29 

Avrupa ile Amerika 
arasında 20tayyare 

Türkçeye çeviren. fehamettin Arvay 

le Subadar gecenin karanlığına 
ki~ ~e endişeli baktı. Zabit ve -
•U~· tozlu eliyle alnının terini 
~oberts çenesi kilitlenmiş, 
~. an ııkıl.mıt (lnekbatı) 
' 

11.~e doğru bakıyor, ıusuyor
"kj SiikUt tahammül edilmez bir 
,..ı_;ı aldı. Subadar yavaşça mı -
-~llıdı: 

d ._ Dört kitilik bir manga gön -
er.eıc ıni? 

IÖ Soııra Robertai put gibi ıeaaiz 
d rdiiju için belki ıöylediğini 
l~ıttır diye tekrar edece -

d~ taıı&da Roberta birdenbire dön 
tı: 

'ltaı;-- Ha}'D', hiçbir manga gönder 
._:ecek.iniz... Bütün adamları • 

l>.ıraaı için lazımdır. 
~Bunu ıöyler ıöylemez birden
~. ~ubadarın fişenklilderini 
·~ı. Yirmi kadar revolver fi. 
leıılİ aldı, kendi cephanesine 
~etti. Zabit vekiline altı el 
S ~ası getirmesini emretti ve 
~ldarın kendisine taşkın ,at· 

baktığım görünce sadece: 
~' Mü.azim Nikolsonu aramı -

ben kendim gideceğim! 
Ded· ' ı. 

- 13-
1..ı.~oberts nefret ettiği, kin bes
~i adamı aramıya gitti. Gece· 

karanlık ve yalnızlı~ içincl~ 
~ bır•kılan zavallı yaralıyı 
~İYen feci akibeti düşününce, 
~il kin ve gayzı bir lahzede 
~dü. Revolveri elind '1ran • 

-~••'-~-<1iıekba,ı) tep e. .. tır -
nuy"T İhi!••u•• 11erıctnıcçe-g41 

• karanlığa ah,tı. Müfrezenin 
• P ettiği yolu biliyor. Müca • 

to leden evvel buralarda o kadar 
~~ dolatmıth ki, adeta tered -
"llt&Üz ilerliyor. 

Cece ıeaaiz, ıilah ıesleri iti -
\i; iyor. Ormanda kulağı kirişte 
'canavar gibi ilerliyo~. Arad_a 
e.,;._d~ etrafa kulak verıyor, bir 
~ arkadan taarruza uğra -
)'t İç~n önünü ardını kollu
!-.~ Tepenin öteki tarafında 
~ . arasında kımıldamıyan 
~ "'-o hayali görür gibi oldu. 
\ ~lan patanlardan bir tane· 
~liip ölmediğini anlamak için 
~ !~dan bakıyor ve kanh 
~~ ıkı kulağı ile burnunun ke • 
~! o!duiunu hayretle görüyor. 

' alcı üniforma da keıilmif, 
)\t.)'eııe etmiye cesaret edemi • 
~ f aka.t öteki vahtiyane ame· 
'&a. 11 .da vuku bulduğunu tah • 
' ~1Yor. Bu keşif onu büsbü -
~ ~etiyor: Demek çapulcular 
'ttiti lladaiar, manganın takip 
tt~ )'olda kendilerince görüle -
ı· ~h· ~)~1-.r ızmetler olacağını bi -
""llti · Ve yaralı Nikolson da 
'"~ların itkencelerine hedef 

~!)İti . '.l, t ~ı kenetlenmİJ, takakla • 
(l >'tı.a,~." dnn1laları, geç kalmak 
'i lleltb ·ar yola koyuluyor. 'el"".• ~-.;eıinin fark cephe • 
~ ~tli yoku9lu. Koskoca 
t.ı ~, • ,•arı araııra yolu kapa· 
~la ~d· il dolambaçlı bir yarı 
'd0~or, hazan bir tat yığı
)l.._·· l' '1ci l1lak Dıecburiyetinde ka 
~ da P ettiii eserin her iki 
~i d&Jıa&tıJ~r. Bir ikinci patan 
clt ~. 1) Yüzü koyun )'~re ka-
~eznek doiru iz üzerin • 

!'1-t~or., 
~ bakıyor. Foıforlu ib· 

ICiıte • :t- ~ıyor. Nikoleonu 
"I ile onu ıeri ıe • 

tirmek için ıafağa kadar daha üç 
saati kalmıf. . 

Tekrar yola koyuluyor .. Bir -
denbire bir can çekişme hırıltısı 
itilir gibi oldu. Durdu: Tat yı -
ğınları arasında iki büklüm bü -
zülmüt zavallı bir patan inliyor. 
Yardımına gihnesine imkan yok .. 
Onu kendi haline bırakmak ve a
ramıya koyulmak mecburiyetin -
eledir. Hatta biraz da ac~le etme· 
iidir Çünkü vakit dar ve kıymet
lidir. 

Birdenbire yolunu kesen bir 
kaya parçasının arkasından doğ· 
ru bir takırtı duydu. Ors.ıda mu -
hakkak biri vardı. Son derece ih
tiyatla ilerledi, kayaya tırmandı 

a~ağıya doğru iğilerek baktı. lki 
haydut yava9 sesle konu§uyorlar. 
Yerde, arka üıtü yatan bir ada -
mın üzerine doğru iğilmitler. A -
caba ne yapıyorlar. Roberb gö • 
~ünü c:!ört asıyor. Hareketlerini 
seçmiye çalı§ıyor. Uzun bı~N<lari
le yerde yatan cesedin harma • 
nisini yukardan aıağı kestiler. Ro 
berts biraz daha uzandı, Nikol • 
sonun haki harmanisini tanıdı. 
Demek yatan müli.zımdı. Belki de 
daha ölmemitti. Ebülbeycanın 
cellatları, Başa · Ali tarafından 

söylenilen vah9i ameliyeyi onun 
üzerinde de yapacaklar •. Karnım 
bir haç teklinde deşmek.. Bunu 
anlar anlama?. Robertı kf"ndiıin • 
den geçmiş bir halde k ~ndiıini 
kayara~< kayadan atağı ko
yuverdi; haydutlann iki metre 
ntPainf' düatÜ Arka UUVb iki el 
atef etti ve ontan yere seıdi. 

Ynralının üzerine iğildi: 
:kolıon .. Benim .. Korkma .. 

Diye mırıldandı. Yaralı işite • 
cek halde değildi. Ancak nefes 
alabiliyordu. inliyordu. Robertı, 
onun dudaklarını matrasındald 
au ile bir parça ıslattı:· 

- Seni götüreceğim.. Canın 
yanacak, fakat ne yapalım, acele 
etmem lazım ! . 

Çevik bir atlet kuvvetile Ro -
berts yaralıyı kaldırdı, kollarım 
kendi boynuna çapraıtvari dolı • 
yarak sırtına yüklendi. Şimdi ge· 
ri dönmek, (lnekbatı) tepeıine 
kadar çıkmak init yokuşu tekrar 
aşmak lazımdı. Robertı iki bük • 
lüm ilerliyor, yaralı epeyce ağır. 

ilk brıh11ıaa llo111adan kal 
kaıak Aınfldfal a f{tdecPk 

Vl' lıep biıde11 dönecekler 
Avrupa ile Amerika arasında

ki uzun mesafeyi zeka ve cesare

tin birleşmesi ile kısaltmak te§eb· 
büsleri, biribirini takip ederek de 

vam ediyor. Bütün tehlikelerine 
rağmen, hava yolunun pek yakın· 

da herkes için Avrupa ile Ameri· 
ka arasında gidiş, geliş yolu ol -
ması, pek muhtemeldir. 

Bu vaziyetin temini gayesile, 
hiç durmadan çalışıldığı anlaşılı-
yor. 

Bunu gösteren şeylerden birisi 
de, önümüzdeki Haziranda yapl-

maaı kararlaıtırılan büyük bir ha
va seyahatidir. Şimdiye kadar 

tayyaareler Okyanosu teker te
ker aştığı halde, önümüzdeki Ha-

ziran ayı içinde yapılan büyük 
hava seyahatinde, yirmi tayya· 
re birden a,acaktır. 

Fi.o ha!i11de 

Bu yirmi tayyare, filo halinde 
Romadan hareket edecek, Şika· 

go ve Nevyorka gidecektir. Dö
nüş ıeyahati de aynı yoldan ola

cak, Nevyorktan uçan tayyareler 
Şikagodan geçerek doğru Roma
ya döneceklerdir. 

Yirmi tayyarenin bir arada bu 
kadar mühim bir teşebbüse giriş· 
mesi, dünya havacılık muhitinde 

büyük ehe.mmiyetle karşılan'dığı 
.~hi-JM;r~ df: imdiden he
yecanını tahrik etmııtir. T'eıebbü 
sün tatbike geçilmesi anından, 

müspet olması teme.nni ve tahmin 
edilen neticenin alınması anına 

kadar geçecek zaman zarfında 

bütün dünyanın dikkat ve alaka
aının, bu toplu bir halde yapıla-

cak hava ıeyahati üzerinde top· 
lanacağı, neticenin her tarfta sa
bırsızlıkla bekleneceği muhak
kaktır. 

Koca zeplin de var 

Diğer taraftan, emin ve ıakin 
uçu9u ile yaptığı hava seyahatle
rinde, çok muvaffakıyetli netice
ler elde eden zeplin balonu, Av· 
rupa - Amerika hava yolunda 

Fakat her halde ta sonuna kadar en ziyade tercih edilecek ve rağ
devam etmek lazım. Sol elile ' bet görecek bir nakil vasıtası ola
göğsü üıtünde yaralının kavuş - rak herkese daha şimdiden itimat 
turduğu ellerinin bileklerinden edindinniştir. 

11m11kı tutuyordu. Robertı, ıi • Bu ayın başında Portekizde 
lah seılerini duyarak haydutların bulunan Dr. Ekner ve yüzbaşı 
bu tarafa geleceklerinden kor • Leman, orada tetkikat yapmıtlar, 
kuyor ve çok ihtiyatla hareket e- Baraelon' da zeplin için bir istaa
diyordu. yon tesiıi maksadile yer aramıt· 

Tepeye varmak için az bir me• lardır. Avrupa ile Amerika ara
ıafe kalmıttı. Tam o eınada bir aındaki hava seyahatlerinde, Bara 
kayanm arkasından üç gölge çı -
kıverdi. Robertı zaten ıağ elinde 
hazır tuttuğu revolverinin tetiği
ni çekti, birdenbire takaklann • 
dan ıoğuk bir ter boıandı: Ta • 
bancası ate' almadı! Ya kurtun 
sıkıtmıt, veya tetik bozulmuştu. 
Rberts bir ıaniye içinde yaralı -

lon bir istasyon vazifesini göre· 
cek, ıeyahat esnasında uğranıl

maıı muhtemel arızaların berta· 

raf edilmesi, zeplinin tamiri için 
buradan istifade olunacaktır. 

Portekizde tezahüratla kartıla 
nan Dr. Ekensel arkadafı, hükii-

yı hemen yere bıraktı, belindeki met erkinı ile de uzun boylu gö· 
el bombasını kapmasile fırlatma - rüşmütler, Barslon de mükemmel 

bir istasyon tesisi için her türlü 
kolaylığın gösterileceği vadini al
mışlardır. 

Her halde yakında, timdiye ka· 

dar tahit olduğumuz havacılık 
hidiıelerinden daha mühimlerini 

giirecejimize kat'iyetle inaııabili-

ıı bir oldu. Müthit bir infilak 
vukubuldu. Haydutların ikisinin 
de yuvarlandığı görüldü, üçüncü
sü ka-y}>olmuştu. Roberta hiç va • 
kit zayi etmeden hemen Nikolso
nu tekrar aırtla.dı, yola koyuldu. 
Tepenin öteki tarafı init olduğu 
için daha kolay ilerliyebiliyordu. 

( Deoamı DtıT) riz. 
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Milli Roman -14-

Çocuklar o ders esnasında 
kıraat kitaplarında geçen Arap· 
ça, Acemce kelimelerin ve tP.r· 
kip:erin manasını anlamakta ne 
kadar güçlük çekerlerdi! Onun 
içindir ki paydos çanını işidince, 
affı umumiyi duymuş mahpuslar 
gibi, kapıya hücum ederler ve 
bu yüzden hemen her defa mu 
aılimir teobihlerioi, azarlarını işi· 

dirlerdi. 
>f 

Eu mektepte talebenin ders 
har cindeki vazi yetlerı de dıkka· 
te şayandı. Fakat Turan henüz 
yt'niıi ği ve yaşının küçüklüğü 
do!ayıs i yle bunları görmiyordu. 
Arasıra büyük talebe arasında 
geçen gürültülü had.sefere, esa· 
sını anhyamadan şahit otuyordu. 

* Ders senes:nin yarısı jleçtiği 

zaman Turan burada da mual
limlerinin takdirlerini kauoao 
bir talebe olmuştu. Ders'erioi 
intizamla haıırlamak hususunda 
babasınn vermit olduğu itiyat 
kendisine bu mevkii temin et· 
mişti. Mister Meyer diğer bir 
iki arkadaşile beraber Turana 
da imtiyazlı bir muamele ~·apı

yordu. 
Müdür doktor Vud ta ara sı· 

ra ona iltifat ediyor: 
- Halo Turan, na.nlsmız? 
Diye elini sıkıyor veya omu· 

zuna vuruyordu. 

* Baharın gelişi Kolejde yepye· 
ni bir faaliyetin başlamasına se· 
bep ols.._au 'l atıl gUoleı:~de 
kır gezintileri. 

Pazar ve cuma günleri yapı· 
lan bu dağ ve kır gezintilerinde 
Turan daima Mister perinin gu· 
robunu tercih ederdi. Mister pe· 
ri yolda bitmez tükenmez hiki· 
yelerivle onları eğ endirir, baya· 
tını, hatıralarını anlatırdı. Bu hi· 
kaye:er ve hatıra . ar ar.asında 
Amerikanın dıllerde destan olan 
büyük!Qğüne ve zenginliğine ait 
olanlar çocukları bilhassa alika· 
dar eder ve saffetle muaUime 
sorarlardı: 

- M ster Peri, Amerika da 
l:uradakilerden ve lstanbuldaki
lerden çok büyük binalar varmı? 

Oo... Şüphesiz. 
- Mesela ne kadar büyük? 
- ~uradaki en büyük binanın 

yirmi misli, kırk mislı, elli, altmış 
yetmiş katlı binalar. Muhavere· 
nin burasında çocuklar türkçe 
olarak, bir: 

- Vay canına! 
Hayretini sav11rmaktan kendi· 

!erini mencdemezlerdi. 
- Peki, niçin orada hep böy· 

le büyük binalar yapılıyor 

Mister Perı? 

- Çünkü orada şehirlerde pek 
çok !nsan var, milyonlarca ... Ta· 
bıi işte çok, herkes çok para 
ka2anabılıyor. Mesela ben bura· 
ya gelmezden evvel ayda iki 
yüz dolar kazanıyordum. 

- Ş ımdi Ko'ejden ne kaza· 
nıyorsunuz? 

- (Gülerek) Yalnız elli c!olar. 
Fakat tabii yemek v.e yatak pa· 
rası vermiyo um. 

- Ne tuhaf, M ster Peri o 
kadnr çok parayı ve memleketi· 
niıi bırakı\ orda buraAa geliyor· 
sunuz! Niçin? 

- Çonkü yeni memleket1er 
g8rmek çok zevkli bir şeydir. 

Meaeıi ıiz Amerikayı göraeaiz 

Yazan: Necmettin Halil 

hayran kalırsınız, ayrılmak iste
mezsın z. Sonra çalışmak her 
yerde birdir. 

* Gene bir gezintide böyle bir 
muhaverenin geçtıği günün ak
şamı, yemekten sonra, küçük 
ıınıflarıo talebesine kütüpanede
projeks' yonla bazı resimler glSs· 
teri .ıyordu. lfo basit bir coğra
fıya tatbikatı gibi bir şeydi; önce 
kuyrukluyıldızların nasıl teşekklll 

ettiğine dair bir sıra res im gös
terildi ve bunu Nevyork şehri• 
nin muazzam b inalarına, parkla• 
rına ve kiliselerine ait manzara· 
lar takip etti. Bu resimlere mu• 
allimin ilave ettiği izah'lt çocuk• 
tara hakikaten masum bır hay
ranlık veriyordu. Nitekim furan 
da böyle bir hayranlığın ifadesi 
olarak: 

- Ah! insan böyle yerlerde 
yaşamalı! 

Temennis'nin du~ klarından çık· 
masına mani o!am ()" Bunun tl
zerine teaadüfen r \nda bulu· 
nan bir iki büyük -tf benin ho• 
murdandığı işitildi ~ · erteıi rOn 
o bilyük efend'Jerde"n biri Tu
rana biraz tekdirli nasihatlerde 
bulundu, yaptığı şeyin ayıp ol· 
duğunu söyledi. Turan, kOçOk 
çocuklar tarafından "ağabe,,, 
dıye çağırıJan o bOyOk talebe 
tarafından böyle tekdire uğra• 

masına ragmen yaptığı ayıbı bir 
türlü idrak edememitti. insan 
öyle büyük, zengin ve medeni 
bir şehri görmeyi, orada bulun
mayı istiyemez. miydi 1 

"" O senenin umumi imtihan1an 
Turana parlak bir derec~ kazan· 
dırdı ve mOdilr Doktor Vud bir 
gün otomobille geçerken evleri· 
ne uğnyarak annesini de tebrik 
et mek cemilekarhğını gösterdi. 
O senenin tatili Turan için, ar
tık alışm1ş olduğu bu muhitte 
daha eğlenceli geçti. Ev:erinden 
de eski matem havası dağılmıftı. 

(Devamı var) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 

Köpek korkusu 
Şehrin l~lnde her· 
kese saldırıyorlar 
Ediroekapı dışarısında ve Def· 

terdarın üstünde Otakçılar çayın 
denilen bır yer vardır ki şimdi 
bu çavmn yarısı futbol sahası
dır. Diğer yarısıoa gelince: Bu· 
rası da adeta bir köpek yayll· 
sıdır. Hele sabhaları ve akıam• 
lan ... Bütün civardan kaçan ka
pekler, şimdi sabah akşam bu 
geniş çaıırın üst kısmına toplan• 
makta ve gelene, geçene, çolu· 
ğa çocuğa sa!dırmaktadırlar. 

Bunların içinde ne boyda, ne
renkte, ne cinstt isterseniz hep• 
s mevcut! Geçen gün bunlar• 
dan simsiyah, ipiri bir köpek 
şiddetle havlıyarak oradan ge
çen bir kadının üzerine ahlmıı 
kadın güç halle kendisini dişlen• 
mekten kurtarmış, fağat etekleri 
yırtılmıştır. Dün gene oradan 
ailes ıl e geç~n bir okuvucumuz 
ayni köpeklerin hücumuna uğra
mış ve ta-: ı a, bağırmakla bu bil· 
cumu 2or atlatabilıniştir. Hele 
geceleri bu köpekler orada cid· 
di bir tehlike hal inı almaktadır

lar. Ekseriyetle, sabahları oraya 
biriken bu dört ayaklı yol kesi· 
ciler evvelki gün orada dolaşan 
bir kiiçiik çocuğu Ja bacağından 
ısırmış ı ardır. Pu köpekler n kal· 
dmlması için Fatih beledfyesioia 
oazarı dıkkatiai C4'lbederiz. 
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Türk Dilini Nasıl Unarmalı ? •• 
Kendimi bildim bileli (Türk 

tiilini nasıl unarmak gerektir) di· 
ye makaleler, kitaplar okur geze· 
rim. Dedelerimizin yüzlerce yıl 
önce yapbkları hatayı nasıl doğ
rultalım diye döğünür dururuz . 
Her kafadan bir ses çıkar, fakat 
bu aes!erin çıktıkları kafalar Türk 
dilile iyiden iyiye, derinden deri· 
ne uğratmadıkları için bir netice
ye varmadan, ortada işe yarar bir 
iz bırakmadan söner giderler. 
lYüzlerce yıl önce dedelerimizin 
ıaptıkları hata şudur: 

Türk dilinin ana kelime ve ka· 
idelerini atıp yerlerine yabancı 
'dillerden kelime ve kaide almak
tır. Bu dedelerin çocuklarının 
yapmak İstedikleri fey ise onların 
yaptıklarının aynı değildir. İşin 
en kestirme ve mantı.1_,A t> an cihe-

• ..J ~ ... 
tı yolun çrkmaz.,.o ~ ~nu görün-
ce gene ayni ~'l ~""":n yürüyerek 
geri dönmek93 Fakat her neden· 
ae ötedenbea is1öyle yapılmamak
tadır. Yoluı~l cıkmaz olduğu görü
lünce geri d? ıühneyip ya yolu ke
sen duvard n atlamak istenmek
te, yahut da damlara tırmanarak 
bir, kurtuluı yolu aranmaktadır .. 
~undan dolayıdır ki çıkmaza sa· 
prlan cadde geri kalmakta duvar 
larla damlardan aşanlar s~ptıkla· 
rı noktayı bir türlü bulama.makta
'dırlar. 

Türk dilini unarmağa kalkan • 
lar iki kısımdır. Bunların birinci· 
leri §İmdiye kadar Türk diline gi
ren kelimelerin sade ana dilinde 
karıılığı olanlarını atmak, karşı
lıp bulumnıyanlarını ise tutmak 
latiyenlerdir. • 

İkincileri ise Türk dilinde ne 
kadal' yabancı kelime varsa hep
sini kaldırıp fırlatmak ve yerleri
ne som Türk kelimeleri yerleştir
meyi dileyenlerdir. Bu dava Türk 
'dilinin karşılığı ayırt edileliden 
beri süregelmi•tir Öl nl 

~ · e er ve 
Jaşayanlar arasında bir' .1 • 
0 "k" .1 ıncı erın 
. e, ı ıncı erin de taraftarları var-
dır. Ben uzun senelerdenberi A
nad?l~da b~lunduğumdan tetki
kat ıçm genış vasıtalardan mah
rumum. Ve esasen Türk dilini _ 

k . . 1 u 
narına ıstıyen erin ne kendile • 
rinden, ne de gösterdikleri çare
relerin tarihinedn bahsedecek de
~ilim. 

Benim bu yazıları yazmaktan 
gayem pratik ve ilmi usulerle 
Tür.k dilinin nasıl unarılabilece
gini göstermektir. 

Türk dilini unarmak istiyenler· 
Clen birincileri zannediyorlar ki 
yabancı bir kelimeye Türk de
mekle ve onu alıp fuzuli tasarruf 
etmekle o kelime Türk ve Türk 
diline malolur. Diller, ne yazık ki, 
insanlar gibi değildirler ve insan· 
]arı temsil etmek dilleri temsil et
mekten daha kolaydır. 

Yabancı kelimeler Türk dilin
de §U a§ağıdaki sebeplerden do· 
layı duramazlar: 

1 - Türk dilinin onlara ihtiya
cı yoktur. Türk dilinin şu bizim 
Türkiyemizde konuşulan kısmına 
vakıf olanlar bile bilirler ki Türk 
'dili bütün kökleri ve iştikakları 
ile birlikte; değil Acemceden hat 
ti Arapçadan hile zengindir. 

2 - Yabancı bir dilden ihti • 
yaç ve zaruret sevkile, hatta bir· 
az da tenbellik ve gafletle belki 
bir, iki, be! kelime alınabilir. Fa
kat o kelime yalnız mücerret olur 
~esair iştikaklann da girdiği di
lın kavaidine tabi bulunursa ya
!amak hakkını haizdir. 

Yoksa yabancı bir kökün bütün 
İftikakları, bizim dilimizde oldu· 
ğu gibi, dile girerse o zaman biz
zarure kavait de giriyor demektir 
ki böyle bir dilin yaşamak kabi
liyeti bütün bir milletin harsında 
değil, ancak muayyen kimselerin 
efkarında mümkün olur. Ve o ke
limeler o zaman bir milletin de
ğil, muayyen bir zümrenin malı
dır. 

Bunu bugün de en güzel misali 
bizim dilimizdir. Halbuki insan • 
lar zümrelerin değil, milletlerin
dir. Milletsiz lisanlar ise yaşama· 
mağa mahkumdurlar. 

3 - Yabancı bir dilin kökün
den başka bir dile kavait ve işti· 
kakile birlikte kelime girdi mi o 
milletin sarf ve nahvi muhakkak 
muhtelit olmak lazımdır. Yahut 
da bir kökten oldukları halde ay· 
rı ayrı müstakil birer kelime te· 
lakki ederek öylce bellemek ve 
belletmek zarureti vardır. Bu ise 
öğrenlimesi gayri kabil kavaitsiz 
bir sistemdir ve dünya yüzünde 
bir efİ daha yoktur. 

Bir misal gösterelim: F arzede
lim ki (Darp, madrup, darip) ke
limeleri zaruri bir lüzum üzerine 
dilimize gireceklerdir. O halde ya 
kelimelerin her birini ayrı ayrı 

(Urma, uran, urulmu§) diye darp 
kelimesinden müştak olmayıp bu 
manalara gelen mücerret ve müs
takil kelimeler diye belleyeceğiz, 
yahut da (darp) kelimesinden iş· 
tikak ettiklerini kabul edeceğiz • 
Birinci şıkka ilmi ve maddi im
kan yoktur, ikinci şıkkı kabul et· 
tiğimiz takdirde ise Türk diline 
Arapçanın bütün kavaidini de 
bizzarure sokmuş olacağız de· 
mektir; böyle bir lisan, millet li
sanı değil, zümre lisanı olur ki o· 
nun da yaşamasına ve yayılması
na imkan yoktur. 

4 - Yabancı kelimelerin Türk 
dilinde yaşayabilmeleri için bir 
tek çare vardır ki o da onların bü
tün kuvvetlerine Türk kavaidini 
hakmı kılmaktır. 

Yani yabancı bir kelimenin 
f~r'ini değil, aslını Türkleştirmek· 
tır. Meseli.: arapçadan aldığımız 
şu (darp) kelimesini kullanacağı· 
~ız zaınan ( darbettim) diye de
g~l de (darpladım) diye kullana· 
bılseydik o zaman b''t·· .. t k 
k .. u un muş c -
atını Turk dilind b"l' . en yapa ı ır ve 

onu kendı kaidel . . . . d . . erunız ıçın e 
erıtır ve tanılrnaz bir ki k 
dık. şe e- so ar-

y ani (darp) kelimesinin kökü
ne ( darbetmek) demeyip ( darp
lamak) deseydik ve ( darip) ile 
(madrubu) da (darbeden) ve 
(darplanan) diye adlasaydık 

0 

zaman belki bu kelimelerin dili
mizde yaşamak kabiliyetleri ar
tabilir ve yaşarlardı. Onların öl
melerinin bir sebebi de Türk dili 
kavaidi içinde sipsivri, yabancı ve 
tasarrufsuz durmalarıdır. 

Bunu laf olsun diye ve sırf mil
liyet gayretile değil, ileride ispat 
edeceğimiz veçhile sırf ilim dü
§Üncesile iddia ediyoruz. Asilin 
oldulu yerde vekile ihtiyaç yok-

S - Türk dilindeki bütün ya
bancı kelimeler tıpkı memleketi
mize gelen seyyahlar gibidirler. 
Bu seyyahlann bizimle anlaşabil
meleri için naaıl bir tercümana ih 
tiyaçları varaa, yabancı kelimele· tur. 

rin de dü!iindüklerimizi ifade e· 
debilmeleri için muhakkak Türk 
dilinden bazı yabancı kelimelere 
ihtiyaçları vardır. 

Hiç bir arabi mastar yoktur ki 
Türkçe yardımcısı olmadan ifa
dei merama muktedir olabilsin •. 
Darbetmek, tahriretmek, muaye· 
ne etmek vesaire gibi ... 

Bütün bunlardan başka dilimi
ze yabancı kelime almak ve onla· 
rı hala dilimizde tutmak ne bü
yük tarihimize, ne de milletimi
zin ululuğuna yakışmıyan bir ha
rekettir. 

Dedelerimiz bu hatayı millet 
yolundan çıkararak, din yoluna 
saptıklarından irtikap etmişler • 
dir. Bu cinayet; din milliyeti öl .. 
dürdüğü zaman olmuştur. 

Biz ise bu cinayetin cezasını 
yüzlerce sene çektikten sonra 
şimdi görüyoruz ki dil bir mille· 
tin her şeyidir. Dilsiz bir millet 
hakikaten konuşmak kibiliyeti ol
mıyan dilsiz insanlar gibidir. 
Türk milletinin bu kadar senedir 
terakki etmemesinin yegane se· 
bebi Türk dilinin içinde hala an
layamadığı .ve öğrenemediği ya· 
bancı kelimeler bulunmasıdır .. 
Bunlar lisandan atıldığı gün Türk 
dili kara bulutlar arasından çıkan 
bir güneş gibi olacaktır. Parlaklı· 
ğı görülecek, sıcaklığı duyulacak· 
tır. 

Türk milletinin ne dili, ne tari· 
hi, ne de kendisi dünya yüzünde 
yaşayan hiç bir milletten geri ve 
aıağı değildir. Türk dili bin bir ko 
la bölündükten ve kollar biribi • 
rinden ayrıldıktan so:ıra bile her 
kol kendi ~uygu ve dü§üncelerini 
ifade edebilecek kadar zengin bi· 
rer kelime hazinesine maliktir .Bu 
hal Tanrıya bin §iikür biz garp 
Türklerinin de dilinde el'an mev
cuttur. 
Başka milletlerden toptan ke· 

lime almak, bir milletiıı ne tarihi, 
ne de ,ahsiyeti için haysiyetii br 
iş sayılmaz. Çalışmıyan bir fer
din el kapılarında sürünmesi ve 
başkalarının ekmeğile karnını do· 
yurması ne ise bir milletin başka 
milletlerden toptan kaide ve keli· 
me alması da odur. Bu da hpkı 
başka milletlerin dillerinin kapı· 
sında dilenmek, beyninin ve yü
reğinin açlığını yabancı milletle· 
rin kelimelerile doyurmak de • 
mektir. 

Türk milleti iae böle bir millet 
değildir. O daima kapısında uşak 
beslemiş, kölesi en çok milletler· 
dendir. Tarihinde Çanakkalesi, 
Sakarya ve Dumlupınarı olan; İ· 

çinde Gazisi, ismeti ve onların ar 
kadaşları bulunan bir millet baş
kalarının malı ile geçinmeğe te
nezzül eder mi?. 
Başka ~illetlerin kafa patlata· 

rak tekamül ettirdikleri dillerin· 
den, hazır lüpe konmak kabilin • 
den, kelimeler almağa ve aldıkla
rımızı da hala saklamağa artık 

devam etmemeliyiz. 
Biz bu yabancı keli.meleri bin 

senedir kullanıyoruz demekle ve 
onları öyle ilan etmekle arap ve 
acem kelimelerinin Türk olmala· 
rı 'hf l' ı ıma ı yoktur. Bu çalıfmak • 
tan kaçmak, kendi dilini yücelet· 
mek yollarını aramaktan erin
mektir. Dil uğrunda erinme ise 
lnönünü, Dumlupınarı ve Sakar
yayı yapan bir millete yakıtmıyan 
bir harekettir. Türk dilindeki ya· 
hancı kelimeleri artık onlar bizim 

Fi/imler 
Elhamra Sinemada -.-.......... .-............................. -...... . 

61 

Candan Seviyorum 
Fernaıad Grarey - fı'Iorelle 

Yarından itibaren E\hdmra sinemasında başlayacak 

filminden bir sahne 

Zengin Amerikalı Mr. Steven· aldatmak isteyen dayısına 
son kar11ı Ketty ile birlikte masmı tavsiye eder. 
(DeauviUe) e gelmiştir. Amerika- Perseval Steveosonları 
da petrol damarlannm bulundu· küne davet eder. Perse 
ğu büyük arazinin sahibi Robert metresi Helene ile cilrmü ,;/ 
Perseval ile bir · iş kararlaştıra- hut halinde yakalamak iıt~ 
caklar. Perse•al, araziıinde pet- kocasının gelmesi zevki 
rol bulunduğunu bilmiyor. Ste- eder. Perseveval ile Ketta ~ 
venıona az bir bedelle vermek sında ciddi bir flört başlar: ~ 
fikrindedir. Stevenson bir barda k~ 

Fransızların tabii cazibelerin- Fransız dadmlarile Frauız ~ 
den endiıe eden ve karııını panyasının hoşa gidecek 18~ 
kıakanan Stevenson, ihtiyar bir olduğunu anlamıya baıl~ _.. 
kadın hal ve tavrını alır.as icin Peraeval ile Ketty yatta,. ...,.., 

K ' b" b k ·ı şurlar. . etty yi ır eyaz pro a 1 e Srevenıon bir akpm g 
gözlük takmaya icbar eder. Fa- dan değişmif olarak gelir. 
kat Madam Stevenson bir gün vimli ve alicenap olmuştur. I 
yatta, kendini yalnız zannile pro· Artık menfaat peşinde 
kasız ve gözlüksüz geı.inir. iş için koşmuyor.. ~ 
görüşmeye gelmiş olan Perseval Perseval yeğeni ile evleo 1 
Ketty'yi görür. Pek güzel ve sine müsaadesini ister. O 
cazibeli bulur. Ketty kendisini Ketty'yi boşamayı vadeder; .J 
Perseval'e Stevenson'un yeğeni Böylece Ketty ve P~ 
olarak takdim eder ve kendisini talilerini birleıtirebilmiflerd;:, 

11ımıııın1111Uııaı1ımmıuıııııııınıııı111111umıııınııımıııınıınnııınııııınıınıumııııııın" •www:ız _.. j 

Musiki şenlikleri Balkan devleti' 
Floraosada önümüzdeki sene

nin ~ayıs ayında musiki şenlik
leri yapılacaktır. Bu şenliklere, 
muhtelif memleketlerden iştirak 
edilecek, iştirak eden memleket· 
lerin mahalli havaları çalınacak, 
bunları toplu bir halde mukaye
se mümkün olacaktır. 

Şenlikler devam ettiği mnd: 
detçe verilecek konserlerde dün· 

ya musiki üstatlarının besteledi
ği kıymetli eserlerde dinlenile
cek, dünya musiki hareketlerinin 
şimdiye kadar geçirdiği safhala

ra, muhtelif memleketlerdeki 
musiki vaziyetlerine, büyük beı· 
tekirların hayatına dair konfe
ranslar verilecektir. 

Bunlardan başka, Floransada 
beynelmilel bir musiki aletleri 
sergisi açılacaktır. Sergiye ayrı 

ayrı devirlerde y~pılmış keman· 
lar konulaca'ı<tır. Bu kemanlar 
arasında yüz tanesinin tarihi hu· 

"susiyet . ve kıymeti de vardır. 

Hunlardan bazıları, büyük mu· 
siki üstatlarının kemanlarıdır. 

uııruıııımıımııınııımııımıımıınnuınuıımıııuıumıııuııııuıııaıııınııımııırnııunıımıııu 

malımızdır diye nahak yere tut • 
mak istiyenlerin iddiaları çürük • 
tür: Bu çürükliiğün en büyük de • 
lili de milletimizin bugünkü ge • 
riliiidir. 

Dr. M. Necdet 

ve afyonculUlı, 
Afyonculur satış birliği o;, 

mi katibi Nizamettin Al! ;,!.,. 
Ankaradao dönmüş, yeoı ~~ 
fesi etrafında tetkikata b"" · 
mıştır. dl.., 

933 Mayısından itibaren "f( 
·kan hükumetleri afyonları ,eri' 
tereken cihan piyasasına ;ı; 
cekler:nden Türkiye afyoO 
bu aatış birliği alacaktır. . ~ 

Mayısa kadar birlik ~ 
edilecek, faaliyet progr•,~ 811 
ıırlanacaktır. Nizametti /4 ~
Türkiyenin belli batlı ol•11 lıJOcl' 
istihsal mıntakalarını Y:.~ 
dolaımıya Çikacak •e bu elel',.. 
birligy in teşkilat kadelll 

I•" yapacaktır. .~ . 
Türkiye de mıtakaY~ er tı•I" 

cak, her mıotakanıo ~dç re isi' 
.. kk b" r ı ' bd den mure ep ıre ısr• 

yeti bulunacaktır. Sat•f
1 

taobO" 
idare heyetleri ya~art. ı:k dit~ 
la göndereceklerdır. ~r •e ib'bi' 
kezi Istanbulda ola.~a kkeP ti'' 
cat 1 O ki~ide~ oıurİoP•''lı 
idare heyetıle ıdare 0 o• y~ 

- . "h ·yasası t• Turkıye cı an P1 'bracat 
de 75 derecesinde 1 ~ 
pacaktır. 11ıar fi,-

ihraç edilecek afyo irildilıt...;t 
bir surette gözden geÇ rı IJ'ı 
sonra tasnif edilec~k, :iir· ~ 
sandıklarda gönderı_ıec:ıde0 r~ 

Afyonlarıuıızın bır ek b~"' 
rice çıkarılmasının P ji iCI 
faydalar temin edece 
edilmektedir. 



~ Nusret Safa 
~~ ı11HınıııııoııılIIDHllıııuuınııııenım11nıuıııuııııınııııı 
~~Öıler: 

'İ. Q ........... .. 
)' 'ftah~ıtin dünyayı bile yıkma

'"qed' 
' ~ ır bir kuvvet vardır. 
t topa d 

._"lap~ gan a ... 
~ d:tor Vilbelm, sema yere 

dat._, l\l111an süngüleri onu 
'I, .ıı. Ya llıuktedirdir demişti. 

-.....- "-Pbe · 
~,'ttfikti •ız herkes bu sözde 
ı._ l)r,~ ' fakat küçük bir ingi
"""''"- ... ,.lld -.,. •G ası Almanyayı in· 

\J ttılded' ' .... t....... 1 ı. 
"""'-ti,._ ~•.dır ki Propaganda 
~ •lıtleri, en kavi bis-

~~-~ik ~•dar kuvvetlidir. 
~ ho 11 lbtan, kuvvetten 

P•a•ndadan tevehbüı 

VAKiT 

Genç heykelfraş N. Kemat <Bey 1 

Gazi 

Bir kaç hafta o!du. Ankara 
muhabirimiz bize Eskişehir lisesi 

talebesinden bir 
gencin bir mu· 
vaffakıyetini bilr 
dirdi. 

Gaziyi biç gör
miyen bu geoç 
resimlerine ba
karak, tabii bü
yüklükte G a z i 
Reisimizin bir 1.m;:;::=ı.:=~~ 
büstünü yapmış, M K 
takdim etmişti. • emal Bey 
Gazi Hazretleri de bu beykeltraş 
istidadını taktir ederek, eserinin 
üstüne adını yazmış bunu evinin 
bir köşesinde saklamak vadile 
taltifde bulunmuştu. 

Bugün adı M. Kemal olan bu 
genç istidadın bir resmini, Eski
şehir topraiıodan yaptığı büstün 
resmi ile birlikte genç okuyucu
larımıza veriyoruz. 

Maarif Vekaleti mektebini bi
tirdikten sonra kendisini daha 
büyük mekteplere göndermeyi 
düşünüyor. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
e~melidir. * Gençleri bayata atıhrken 
serbest bırakınız, bilhassa aile 
reislerinin çocuk üzerindeki te· 
siri bir takım aksülamellere se· 
bebiyet veriyor, san'at ve meı· 
lek babsmda katiyyen taassup 
göstermemelidir. 

Bu taasıup yüzünden musiki, 

tiyatro, resim gibi kısımlarda 
geri kaldıtımızı itiraf etmeliyiz. 
Nice babalar, evlatlarının istik
baline sırf taassup yüzünden 
mani olmuşlardır. 

Siz S(encio kendine çizdiği 
yolda ıürümesine yardım ediniz, 
ve ıenci iatidadwa bırakınız. 

1 

Müstemlekeler 
Avrupa devletlerinin Asya

daki hataları! •• 

Roma, 19 ( A. A. ) - Fran· 
sız iktısatçılarından M. Pernot 

' 
Volta konferansandan söz alarak 
Avrupalı mfistemlekit sahibi 
devlelerin irtikap etmiş oldukla· 
rı hatalardan biriıinin de Asya· 
da Avrupa zihniyetine mümaail 
~;r siyasi zihniyet uyandırmak 
arzusunda bulunmalara olduğunu 
söylemiştir. 

M. Pernot, ecnebi düşmanhğı 
ile temayüz eden muhtelif hare· 
ketlerin bir araya gelmesi tehli
kesinin mevcudiyetine kail de· 
ğildir, fakat Avrupamn vicdanı 
ile tevazün edinecek bir Asya 
vicdanmın vücudu zaruretine 
kaildir. 

Müstemleke sahibi olsun ol-
masan Avrupalı milletlerin, Av
rupahların mesaisi ile tensik 
edilmiı olan sabalara karı• ayni 
hukuk ve vezaife maliktirler. 

Beynelmilel tayyare sergisi 

Paris, 19 (A.A) - Reisicüm
hur, 13 üncü beynelmilel tayyare 
sergisinin küşat resmini yapmış, 
bütün Fransız ve ecnebi salon
larrnı uzun uzadıya ziyaret ve 
sergiye iştirak edenlerle sergiyi 
tertip etmiş olanları hararetle 
tebrik eylemiştir. 

~ Gençlik Haberleri 1 ................. ,..,. 
Edlroekupı gençleri 

Şehrin en ıssız semtindeki 
gençler halkın musiki ve 
tiyatro ;htiyaçlarını tatmin 

ediyorlar 
Edirnekapı - Mimarsinan genç 

ler birliğine mensup gençler 
haftada bir cuma geceleri Edir • 
nekapıdaki hususi müsamere sa -
lonlarmda o civar halkına musi -
ki ve tiyatro ziyafeti vermiye ha~ 
lamışlardır. Daha birkaç sene ev
vel kış günleri lstanbulun en ke -
nar ve en ıssız bir yeri sayılan 
Edirnekapı şimdi kış geceleri bi
le canlı bir hayat geçirmektedir. 
Edirnekapılı gençleri ve başların 
daki çalışkan zatları tebrik ede • . 
rız. 

Mekteplerde spor 

inkılap lisesi futbolculan 
büyük bir faaliyetle 

çabşıyorlar 

Cağaloğlunda İnkılap lisesi 
futbolcüleri haftanın muayyen 
günlerinde Kadirga meydanında 
egzersizler yapll\8-ktadırlar. Bu 
futbolcüleri Vefa - Kumkapı kap 
tanı Sami bey çalıştırmaktadır. 

içlerinde çok iyi ve çok kuv • 
vetli oyuncular olan bu takımda 
evvelce birkaç defalar milli ta • 
kımlarda oynamış olan muhacim 
Hakkı da bulunmaktadır. lnkı • 
li.plılar hava müsait ... olursa bu 
hafta içinde bir egzer•i~ de Çu • 
kurbostanda yapacaklar ve sonra 
gene bir cuma günü gayri mütte· 
fik klüplerin en kuvvetlilerinden 
birile maç yapacaklardır. 

Müsamere hazırlığı 
Cümhuriyet gençler mahfeli 

beşinci müsameresım şimdiye 

kadar görülmemit bir şekilde çı· 
kamuya gayret ediyor. Beşinci 
müsamerenin piyesi (Baha Hulu
si) beyin (Ölmüt ruhlar) ismin • 
deki musikili bir faciadır. Bu se
nenin ilk musikili eserini teşkil e
den ölmüş ruhları yazan Baha 
Hulusi bey eserinin provaların -
dan memnuniyet izhar etmekte .. 
dir. Piyesin güfteleri liriktir ve 
besteleri de gayet güzeldir. 

Besteleri yapan (Yavuz) BeY, 
arkada,larımn şarkıları gayret -
le başarmalarından çok ümitvar' -
dır. Eser koyu bir telif ve tamam 
bir trajedidir. Aralardaki §arkıla
rın güzelliği piyese başka türlü 
bir botluk veriyor. Gençlerin bir 
iki gün sonraki bu müsamerede 
muvaffak olmalarını temenni ede 
riz. 

Bir yeni piye• 
Cümhuriyet gençler mahfeli 

yakında Müçteba Salahattin ve 
Baha Hulusi beylerin mü§tereken 
yazmış oldukları (Bir yara det -
tim) namındaki 8 tabloluk 3 
perdelik eserini oynıyacaklar • 
dır. Gençlere muvaffakıyetler di
leriz. 
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Şen hkra 
Muallim - Bir çeki odundan 

kaç okka kömür çıkar oğlum ? 
Çocuk - Bir çeki odundan 

kaç okka kömür çıkacağını bil· 
mem ama beş on bin tane (Y o
Yo) çıkar zannederim 1 

' 



Okumak ihtiyacı 
···························································· 

Bir roman muharriri 
öldümü, yaşı ror mu ? 

Devrialem seyahatine çıkıyorum, diye 
bir şehirden gazetesine uydurma 

mektuplar gönderiyor 
Bir ıan'atkarın, özlü eserler de ri bir vesika,, "Bugünün cemiye • 

yazsa, ıöhret edinerek eserini sa- tine kar~ı yükselen ~iddetli bir 
tabilmeıi, hatta bastırabilmesi h ı mua aze,, ... Sütun sütun makale 
dünyanın bu günkü vaziyetine gö yazıyorla B · rt . . r. u senenın ma ayın 
re, her yerde eskısınden daha da Par· t t r· b ·· .. 
güçlükle ve çok defa pek ger lakayt ıı e . at'ıınek~~ k"~ glunukn 

mumkun oluyor. lktısadi vaziye- öld'" ... ·· b'ld" ·ı ' tk" 
•• .. :r 

1 

cemıye ıne us un o ara 

t
. t' 1..... , ugu ı ırı en san a arın, ro· 
ın çe m ıgı san ata kar• ·· t d 1 . 
• " 

1 l'ı gos e • ' man a cendı hayatını yazdığını 
rılen alakayı her yerd k h . . . e ı-.2, ço mu akkak olarak kabul edıyor • 
gevıettı Tabıi b"" b""t•• d .... k' . · . uı u un egıl, lar. Esasen, mevzu da bu mülaha· 
es ıııne nıspet edilirse, böyle. zay1 kabule müsait: Bir muhar • 
Yoksa garp memleketlerinde oku rirden bahsediliyor ki Londra • 
~a.k ihtiyacı, gene duyuluyor. Bu nm sefalet çekile:ı 

1

m:ıhitin~ gir • 
1~~ı:.aç, garpteki e:ıki vaziyete, miş, tetkikat ya:-,.:nak istemiş ve 
b~yuk harpten evvelki vaziyete kendisi de o muhite dütmüş, ba
g~re: kuvvetinden biraz kaybet • taklık içine kendisi de cömi!lmüş, 
~ıttır: Ve g~rpta t..ncak neşriyat mahvolmuf. la imle~· tabii uydur • 
d ayatıle derınden <feri.ı~ ajf:.ka • mn, yaşadığı yer, ihtimal başka 

ar olufun derecesinde bir azahf yer •. Fakat, eJas, hakikat! 
f arkettinniıtir. 

.Her neyse .. bu vaziyet burada 
kaydedilecek hadiaQ ı·ı ..... :,. ...... n ~-J•k d . ... v ................. ~-

a ~ ar .. dır. Vazıye~ böyle okınca, 
•an atkar, eserini okutabilmek i · 
çin ne yapabilir? .. Bu da ayrı bir 
. bahis. Burada bunu ara•tıracak 
d "T Z :r egı ız. aten araıtırmıya ne ha-
cet? lıte, lsveçte bir muharrir ça· 
reyi bulmuş bile ! 

Bulunan çare 

Çareyi bulmuş, düşündüğünü 
~atbika gİrİfmit ve ... teşebbüıün
ae muvaffak da olmuş. Şimdi 
meşhur ... hatta belki lüzumundan 
fazla meıhur ! .. Sade lsveçte meş· 
hur olmakla kalmadı. lımi bü -
t•• d ' ~"!1 ünyada akisler bırakıyor. 

ıtabı lsveçte kapış kapı~ satıl -
dı. Baıka lisanlara da tercüme c· 
diliyor Pek' b k h . . · ı, u urnaz mu ar • 
rırın huld .. . 
ı-

1 
ugu çare nedır? Rek -

am. 

"Fakat, bunu herkes bilir 4er 
eıer sahibi muhtelif ıckilİerde 
yapar. Kafi mi., d' k . . E ·" ıyece ıınız. 

h ve~, anıtı. böyleıini yapamaz. Bu, 
anı ıeçen ıene lstanbulda Lili-

yan Harveyle Vm1• F . t f 
d rıc aram -

an oynanan bir fibn 8ij1 t .1 . 
t" "K' . K 11 erı mıt· ı: ıttı e ermanın d 
lıte o filmin mevzuund ak~aaı:bı•. 
b' a ı gı ı 
ır fey. Orada ressamın t bl 1 

rın t b'Lm ' a o a· 
. ı ıa a ı ek i~in karısile bir • 

!ı~~kbul~~~u ve muvaffakıyetle 
a ı ettı1ıı oyunu bu 1 l' 

muh · d ' aveç ı 
f k~rrır ~' teferrüata ait bazı 
ar: a, latbık etıniıtir. Esas a . 
eıas· Öl d" ... · • Ynı . nıe ıgı hald h l k d' . . . e er cese 

en lllnı ôlmüı bildir k " .. 1.. me . Ya-
fıytın o u,, oyunu ı 

Guatav Erikaon 

Bu lavecli muharrir G t 
• 

4 

' us av 
Erıksondur. Bir müddet 1 evve 
Stokholmde Tiden matbaaaınd~ 
bi~ romanı basılıyor. Romanın iı
mı, fu: "Öldürdüğün adam' v .,, e 
kitabın ilanlarından herkeı !Un 
.. v • "B u 
ogrenıyor: u eser, bu sene Pa-
riste gözlerini hayata ebedi ıu • 
rette kapıyan kıymetli bir ıan'at
karın eseridir. Hayalin değil, ha
kikatin ifadesidir. O, bu taheser· 
de kendiıini ölüme sürükliyen a • 
cıklı vaziyeti, bütün canlılığı ile 
anlatmıştır.,, filan .. 

Derhal, etrafta bir alaka ba~ 
gösteriyor. Bütün gazetelerde, 
mecmualarda hu eserden bahse -
diliyor. Münekkitler, adeta söz 
birliğile eıeri beğeniyor. ;'Mürek· 

keple il, kanla yazılmıt bete· 

'il: ~ ilp!-1~ ı·c !ah!dluıt 

Bu roma.11, tabie satan, mu· 
harririn karısı i!e bir arkadaııdır. 
1'.ıfü:-~cnc.t ~eldine göre, tabii mü ~ 
teveff a muharririn dul karısile ar 
kadaşı ! Evvela hiçbir şeyden 
şüphe edilmiyor, bir çok film mü· 
easeseleri, eserin filme alınması -
nı teklif ediyorlar, bu hakkı elde 
etmek üzere biribirlerini atlat • 
mak için çırpınıp duruyorlar. Bu 
sırada muharrir, Pariste sefa ıür· 
mektedir. Romanının aahtından 

temin ettiği eara, nrkad!1ŞI tara, • 
fmdan kendisine . cönderiliyor, 
muharrir, debdebeli bir hayat ge· 
çiriyor. Fakat, nihayet bu vazi -
yetten birisi §Üpheleniyor. Bu, 
muharrir ve münekkit Blomberg
dir. Muharririn hayatını araştırı· 
yor ve öldüğüne dair hiçbir delil 
bulamıyor. Nnsıl olur? Bir adam 
ölsün de kaydı filan o~!:lasm? 

Parisin neresinde nasıl öldü, ne -
den öldü, ne cün nereye gömül • 
dü? Bütün ara~tırmalar boşun:ı ! 
Muharririn ölümünden bahse -
den arkadatının sözleri, etrafta 
f üphe uynndırıyor. Tahkikat, tah 
kikat... Bu arkadaşın, bir müc1 • 
det evvel bir lıveç gazetesi na -
mma "Devrialem,, aeyahatir..e çı· 
kan bir gazeteci olduğunu, fakat 
dünyayı dolaıacağı yerde Kolon· 
ya tehrine yerle§erek oradan ga· 
zetesine muhayyel seyahat mek -
tupları gönderdiği, hatta meşhur 
muharrir Mark Konelli ile bir 
r.ıülakat uydurduğu, muharririn 
Nevyorkta bulunduğu tarihte Pa
riste onunla görü!mÜş gibi uy • 
durma şeyler yazdığı meydana 
çıkıyor. Meğer ıade arkadaşı he
ıabına değil, kendi hesabına da 
hayli kurnazlık yap.mı§ ? 

Pariıteki lıveç konsolosu Nord 
ling gazeteciyi konsoloshaneye ça 
ğırıyor, sıkı iıtizahlarda bulun • 
Yor ve gazeteci, "Öldürdüğün a • 
dam!,, ismindeki romanın muhar
ririnin ıağ olduğunu, reklam ol • 
•un diye bir ölüm haberi ortaya 
çılcarıldığını itiraf ediyor. 

Muharrire vız geliyor 1 

Bu ifşaat üzerine herkes hay
ret içinde kalıyor. Münekkitler 
ölmemi§ bir adama bu kadar rek
l&m yaptıklarına bin kere pİ§man 
aldandıkları için kızgın... Falcat 
iş işten geçr.ıi~ bulunuyor. Yaz • 
dıklarmdan nasıl rücu etsinler? 
Ancak, muharririn ikinci bir eae· 

..._ .................................................. \ 
....... ~~~.~~.~~.~ .. ~.~.~.:.~.~~~~ ....... . Tesııhatın tahdidinde 

································································~······ 
Kadının koynunda 

altın aramış Türkiye de yeniden 
Emet lıususi. mulıabirimizden: 

Emedin dere mahallesinden 
ço'Jan oilu Şerafettio Efend ı nio 
evinde karısımn yalnız bu'undu· 
ğu sırada gece yarısında 
şahsı malii 11 olmayan bir kişi 
eve samanlık deliğinden girerek 
yatakta yatmakta olan kadının 
göğsünde altm aramıya başlamış 
kadın sesi çıl<tığı kadar hırsız 
var diye feryat etmiş, imdadına 
yakın komşularından çooan oğlu 
Halil ve Ahmet Beyler yetişmiş
ler fal<at hırsız kaçmıştır. Taki

tetkiki fikrindedir 

bat devam etmektedir. 

Emet de Halkevi yapılıyor 

Emedin hü ii net konağile jan· 
darma, hastane, tayyare ve in
h·sar!ar dairesi binalara sırasında 
ve tam Gazi heykeline bakan 
bir yerde yapılmakta o:an Halk 
evinin inşaatının bitmesini genç 
ler heyecan ve ala '<a ile bek i· 
yorlar. 

Yapılan Halk evi. itf saline 

CENEVRE, 19 (A. A.) - Tah 
didi teslihat divanının dünkü 
celsesi, dün 3 saat, silahların ve 
mühimmatın imaline müteal1ik 
ve yekdiğerine zıt iki tezin mü • 
zakereıile geçmiştir .. 

Bir kere daha Amerika, f n • 
giltere, İtalya ve Japonyanın, si· 
lih bahıinde ıilah ticaretine mü
teallik 1925 tarihli mukavelena • 
me ve silah ve mühimmat imali -
ne müteallik 1929 proje kadrosu 
haricinde hiçbir §ey yapılmaması 
lazım geldiği fikrinde bulunduk
ları anlatılmıştır. 

Bu da bu devletlerin bu me -
aelede her türlü hakiki fikrini 
bertaraf etmiye çalı~makta de -
vam eylemekte o!...-naları demek-
tir. 

me tanziminin bizzarure etlih' 
malatı meselesinin yenide~ t. 
kini istilzam eyliyeceii f 
bulunmutlardır. 

Bilha11a beynelmilel 
fikri sahasındaki terakkileriO 
tabada yeni tedbirler ittibasıo' 
cap eylediği söylenmektedir. 

Deniz tesl bat nın tahdidi 
ve Japonya 

TOKlO, 19 (A. A.) - . 
ye nezareti namına, ıöz .ötl 
bir zat, küçük toplarla 
hattı harp gemilerinin ilgası " 
retinde lngilizler tarafındall 1' 
pılmış olan tekliflerin Jap001' 
nın mütaleaaına uygun old 
beyan etmiıtir. 

Mumaileyh, ilaveten d~ 
ki: ilaveten irıta edılen kısım, bir 

mütalaa salonu ile Halk evine 
ait şubeleri istiap ettıktao başl<a 
l;asnbanm hima)•ei etfal, Hiıali
abmer gibi diğer cemiyetlerini 
ve memleket 2 rai kooperatifi
ni de afacalc şeki!de hazırlan
maktadır. Bu ınşaalta bilbana 
amil o an Emet C. H. fırkası 
re:si H2cı R tat Eevdir. Memle 
ltctımiı bu suretle güz~ı ve fay
da'ı bır bina kazanmaktadır . 

Bilmukabele Fransa, Lehis - "Japonya, tayyare gemilf 
tan, Danimarka, İspanya, Türld • ilgasını da iltizam eder, f 
ye, İsveç ve İran teslihatm tah 'i- tahtelbahirlerin ilgası ha~ 
dine ait umumi bir mukave!ena - ki lngiliz teklifini kabul ed~ 

.mmımurııııııınııınınıımırıuıınuıı nıınıııııımıı:ııımııımıır.:mıııııı:nınıııııııruıınqıannııuınıııumıııaınmıııımıımıııımmnınuummıt1111mawıiAL-

Hamdi 

Niğde Üç senede 
değişmiştir! 

Niğde, (Hususi) - Nığdeye 
yeni geldim. Üç sene evvel gör· 
dü~üm vılayet merk~zi ile şimdi
ki Niğde arasıqdt\ ço\: büyük 
farl:lar vardır. Es :ciden burası 

• l 

pek tönük, pek car.s:z dı. Halk 
adeta meyus, düşkün l.ıi r vaziyet
le hareketten kalmış gıbi idi. 
Üz:imleri para etmiyordu, halala
rına müşteri yoktu, elmalarını 

scvl<edemiyo:-du. Amelesi için 
ça lış&:cak lHız:ın:ıcJk münbit sa-
h?sı vardı. Ş mdi yeni bir hayat 
yeni bir ~araket V3r. Bir çok 
diildsanlor evler ynpı!mış, çarşıda 
so!-<akla C:o'aşan chali ço i-almış 
alış ver ş odu ça açılmış hühıs l 
b•r c::ınlılık var. Sebebinı tetkik 
elfm. Frzı amillerle beraber 

. ·······-················································ . . 
~ SPOR i : : ........................................................ : 

Bir davet 
Seyrlsefaln takımı 
ilsküpteo çağrıh)or 

Haber aldığımıza göre cenubi 
Y w 1 
ugoı avya apor mıntakası, Sey· 

i f n ku · tı bp te.umlm 
• t 

bu mıntakanın dört kuvvetli ta-
kımından çıkarılacak muhtelit 
b ir takımla iki maç yapmak için 
Üs1dibe daYet etmiştir. Mınta!<a 
şampiyonas.da Üs'<üpte yapıl· 
mak tadar. Y anlız Yuğosla vlar da 
yazın Istanbula gelmek isteme~
tedı rler. Kulüp idare hfyeti bazı 
tartlara gayri müsait telakki et· 
mekle beraber teki f n bir kere· 
de umumi kongrede es1slı şe
kilde ko:ıuşulmasını kararlaşh~-
mıştır. . 

Ek1eriyet o'.mama!lmdan do.layı 
dün toplanamıvan kongre 4 Ka
nunevvel pazara bırakılmıştır. 

lzmlrde 

bilt:r ssa ş mendüferin gelmesi 
~u canlı:ıkta mühim bir sebeptir. 
~in!crce amele yollarda çahşıyor 
ellerine para giriyor, civar vıl i· 
yet'erden ve bu arada Adana
dan ticaret iç n veya başka 
maksatlarla haylı yo:cu geliyor. izm"rde Alsancak sabasında 
Komşu vi iyetler bir birine daha binlerce halkın huzurunda evve'.-
sıkı . bağlanmıı, alış verişte bır ki gün izmirsporla, İzmir şam-
birierine yardım ediyorlar, sonra piyonu AlhnorC:u hususi bir maç 
üzümlerin istim ak edi mesi için yapmış:ar ve neticede izmirspor 
müsait b'r emir verılmiş, sonra bire karşı üç sayi ile şamp yon 
inhisar ıdaıes nden müsade ala- takımı yenmişt : r. Maçta, dünya 
rak istediği g.bi şarap yapıyor, güıell ı k kraliçesi Keriman Halis 
eln•alatını halı'arını trenle ist •• 

H. da bu'unmu, ve topa ilk vu· 
diklerı yerlere sev~iede biliyorlar. 
Bu sene o kaer mebzul meyve ruşu yapmışhr. 

An karada olmadığından karda azdır, ama 
es1dye nisbctle gene bir fark 
görülüyor. Aokarada bl>t'ıyan lik maçları 

Adanadan mütemadiyen sebze hararetle devam etmektedir. Ev-
ve saire geliyor. Es <İ senelerde velki srün dt Muhafızgücü ile 
balık yüzü görmeyen Niğde şim- Altınordu karşılaşmışlar ve maç 
di Adana ha valisinden gef rilen sıfıra lrnrşı beş sayı ile ve Mu· 
taze C:en ı balığı yiyor. Hattın 
birleşmesi vucüde geldıği zaman hafız2ücü ta~ımmm galebesile 
ekspresde haftada iki defa Niğ- bitmiştir. Ayni ku üp'.erin ikinci 
deden geçecek halk bunada çok takımları da sıfır sıfıra berabere 
çalışıyor. kalmış 1ardar. 

ı:ımııııırnıııımııııııııııımııımııııııııuııııuııııuııımnıımıııııııııı::~~ı~ııııııııııuıı spor k 1up1er1n1 davet 
rinde, ö; alabile::elder ! 

Tabii i~in meydana çıkmıı ol
ması, Güstnv Erikıonun umurun
da değil. Ölümden sonra kazana
bileceği töhreti, ölmeden kazan
mı§ olmak az ;ey mi? Ona, böyle 
bir reklam oyunu oynadığından 
dolayı yapılan hücumlar, vız ge. 
Jiyor! 

lstanbul Halkevi riyasetind:!n: 
idman cemiyetleri ittifakına 

girmiyen ıebr: mizdeki bi!cümle 
spor klüpterinin salahiyetnameyi 
ha z birer mUmessillerinin resmT 
teşel<kül ilmOhaberleriyle 21/11/32 
tarih"ne müsadif pazartesi günli 
aaat 16 da evinıiz spor şubesine 
müracaatları rica olunur. 

Uzak şarkta 

mucibince 
çuri aa'<eri no (lai naz• 
müdafaası hususunun JapoO 
dusu tarafından deruhte e · 
olduğunu hatırlatan lsve1til 
yor ki: "Yeni Mançuri hOk 
tile bir ademi tecavüz d 
akdınden bahsedilebilir aıi 1 

Hatta bizzat Mançuri hır 
nazırı, Japon~·a ile Mançuri 
sında bir ıti ifname ml!YC 
dukça Mançuri hüld~ 

• 

Sovyet Rusya ile do&-rudaO 
ruya müzal<eratta bufaıO 
hakkı olamayacağım ı8yJedJ 

Ruı gazeteleri mütale•", 
şu suret!e ni!layet veriyor~l'' 

Revyet Rusya, her iki 
leket!e de ademi tecavOS ~ ,.ı/
akdine aır.adedir. Fakat ~ 
ya ile aktetmiyerek yalo•' fi 
çuri i'e aktetmuiae i111k'° 
tur. ~ --------

Fraosada bit 
suiistimal 

tb1'1 ... Bir banka muhat 
dolabı . ki 

Par is 19 (A.A)- Veri' j 
. · tal•b 

farını tutan ıdareoıD blıi 

rine adliye tarafaodao ~:ıe 
giriş i. m"ş ve neticede ktrb 
kasıncla yapılan bil; 
anJıran bir bilekArh 

\'ıkanlmışhr. 
0 

Bir Cenevre baokaııo~ 
Cebabı• 

habiri olan kont . at 
nezdinde yapılan tabar~ı~ t• 
maıleyhin kanuni vargıyı _ıt 
etmec!en ecnebi rs!ıam• ııt• 
ı:o;ılara ttdiye edeıeıaıe,.tl!' 
du~unu meydana çıkarlll .. 

Adliye ı=:eıl. Or bank~D 11' 
. . • d n Leaoır mec ısı azasın a 

bey hakkında bir ibıır IO 

resi kesmiftir. 



\ 

yer
bir gezinti Bitler gene göründü! 

8~yük barların oynadıkları revülerin 
§a Şaası, dehşetli masraf Jarı, sinemalar 
11~/S: Teşrinisani (Hususi) -

~ l etın yardımıyla işliyen ti
tiıt 0 -tı çıkardıktan sonra Pa -
dıt.' J~rı ıneşhur tiyatrolar, şunlar
~~tl •aınnas, Porte Saint Marten, 
P.Jito .Novote, Teatr Dezar, La 
Rld dı:yer, Variyete, Antuan, Mo-

Hindenburg ile pazarlık yapıyor ~ 
muavinlerinden birinin 

Şimdi bir de işin en can ala -
cak tarafına bakılırsa, bütün bu 
san'at yerlerine ne kadar bir pa
ra ile gitmek kabil? 

başvekil olması ihtimali var 
Müzikhollerde ve tiyatrolarda 

en iyi mevki adam başına 8,50 
liradır. Sinemalarda bu yer 250 
kuru~a kadar iner. Bir kere daha 
tekrarlıyayım Asri sinemada bir 

Fakat Hinden burgun ·muhalefetine maruz kalmaktadır 

or N l A b" ·· · ' ouve m ıgu ve saıre .. 

dtr~tktiınin müsaade ettiği ka -
So Unlardan ekserisine gittim. 
~ ~ baılamadan ı;öyliyeyim ki, 
~t' 1Yatroların oynadıkları piyeır. 
~l 111 

ekserisi 100 üncii defa oy -
ı_11~or .. du. Hatta içlf"rind•.! Nuvel 

locadan bahsetmiyorum. Olympia 
da bir mevkiden. Bundan başka 

BERLlN, 19 (A. A.) ·- Hit • / mahafil, Nazi fırkasının ' içinde o
lerle _cümhur reisinin mülakat.la- lan hadiseleri. ~aber alıyorla;. 
rı, Hmdenburg tarafından mılli 1 Yon Schleyşer ıle yakından ala
kuvvetlerin temerküzü için yapı - ı kadardırlar. Yon Schleicher, bu· 

kapının önünde 15 kuruşa prog
ram satan heriflerin eline 1 O, si-

"'4QQJgu •• d ~ "T ze yol gösterip yerinize oturtan 
tib· nun oyna ıgı opaz,, nazik ve güzel matmazele de 20 
dt 1 lOOo inci defa tekrarlanan 
d·d~lr. Eserlerin ekserisi konıe - kuruş bahşiş vermek mecburiye -

ı ır B tindesiniz. Demek oluyor ki, revü 
11: • ununla beraber Nuvote -
"lll .. gös~eren bir müzikhole gittiğiniz 
tit· aoaterdiği "Sinyor Bomkoli,. 
oı 2 b ve iyi bir yere oturmak istediği -

~•..:ı ~ ıta dramları, .. Stüdyo dö 
~1 nın oynadığı "Uniformalı niz zaman 900 kuruşu gözden çı-
~ ~ızlar,, gibi ahlak tahlili !'a· karacaksınız. Bu babayiğitliği 
~ l>tyesler de mevcut. İstanbul yaa.pcak çok kişi olmadığından 
L, -~ekkitleri:ıin ~·azılarHe ku • ekseriya bu mevkiler boş kalıyor. 
~..... 1 ı b · ! · p · Sinemada en ucuz mevki 60 ku -~k"'• ı c.;.:::.:nuş enım ıçın ::.rı:; -
\ l. her tiyatro bizim Darülbc • ruştan atağı değildir. 80 ve 90 
(iden kat kat yüksekti. Hic dü kuru! verirseniz sızı birinci 
~den size b::ı:ıra l:ağıra süy- mevkie oturturlar. 

/~rn ki, o adamcağızların söz- Aklıma on beş, yirmi kuru~a 
~,_landır. V~n sahn~ husu • yirmi defa kafa kıran Gardenin 
' ' her hangi bir tiyntro ile garaonla:·ı geliyor da, hey gidi 
'6lçü~ebiliı;z. Bu hnkikat be - günler hey! lıtanbul ne cennet 
t RÖğsümü şi:.:iriycr.. Acaba o yermiş! diyorum. 
1't~dilerinkini ne yap~cak? Ge -
'"lttıı. Bir berbere girseniz, bir saç 

lan mesainin en yüksek noktasını 
teşkil etmektedir. 

Siyasi buhranın inkişafı, Al -
manyanın en sağlam manevi kuv 
vttini hali hazırda temsil eden 
85 lik ihtiyar mareşal iJe milli 
sosyalist reisinin kar§ılaşması 
neticesinden cıkacaktır. 

13 ayda Hitler, dördünzü de
fa olarak cümhur reisinin yanma 
gidiyor. Bir seneden az fazla bir 
zaman evvel görüşmüştü. Bu mii· 
lakat milli Alman fırkası ile mil
li sosyalist fırkasının 'muvakkat 
barısmaları ile neticelenen Bad • 
Karzburg müzakeratmdan az ev 
vel vukua gelmişti. O vakit iki 
fırka Brüning kabinesi aleyhine 
birleşmişlerdi. 

Ondan sonra Hitler, Brüning 
başvekillikten çıkarıldıktan son -
ı·a Hindenburg ile görüştü ve cüm 
hur reisine Yon Papenin keyfi ka
binesinin müzaheret vadinde bu
lundu fakat bu vadini tutamadı. 

... kesmesi, kolonya da dahil 80 ku-
ra · · h · M h Hitlerin üçüncü mülakatı: 13 tıaın ususıyeti üzik olle- ru~, hemen arkasından 20 kuru§ 

i~...J.lc.men İumıan çoğuna-.Qit • ağustos tarihinde reisle kıaa ve 

~ı~ r.1üz:k~ıolehin ic. inde en c1.---.1wy1,, .._~*' ....._~~ 'CI a.matik'bir mülakatta bulundu. 

b J
• lik bu berber de sizi 1stanbulda- Bu mülakat milli sosyalist hare -

t:_, e ~ !S İ ola?·ak ' :7 oli Berger,.i k' d d h · · · · ~1.t ın en a a ıyı tıraş etmemıştıı-. keti ile von Popen hükumeti ara-
unı. Bundan sonra Gazino H lA b h · I · .. · I> • u asa, a şış mese e:;ı uzerın smda nihai inkitaı mucip oldu. 
arı, Alhamra, Empire, Pavi- d 
\t • e çok söz var üma muhterem Bugünkü mülakatın vukua gel 
e saıre... k 

''F arileri alakadar etmez diye söy- diği şerait, Hitler için 6 teşrini -

günkü buhran dolayısile siyaset 
aleminde esaslı bir amildir. 

Bunlara göre Hi~ler, en büyük 
Alman fırkası reisi sıfatile kendi 
namına bir daha başvekilliği is -
terse bu ancak bir tabiye hareke
ti olacaktır. 

Bu memleketlerin ilave ettik • 
lerine göre Faşist reisi, fazla ıs • 
rar göstcrmiyecek ve yarın fır • 
kalarla başlıyacak müzakereler • 
de itilafkar bir tarz takınacak • 
tır. Keza zannolunduğuna göre 
başvekaletin en mühim namzedi 
Hitlerin muavini Adolf Streasser
dir. 

Maamaf ih büyük sanayi mer -
kezleri Stresser'ye karşı hasmane 
bir vaziyet almışlardır. Onun 
sosyalist temayüllerinden endişe 
ediyorlar. Bunlar Hitleri hüku • 
met riyasetinde bulunmasını 

bir garanti addettiklerinden bu 
cihette propaganda yaptırıyor-
lar. 

Diğer cihetten Gregor Stras • 
ser, Hitlerin kayıt ve şartsız tas -
vibi olmadan batvekaleti ala
maz. Çünkü, Hitler nüfuzu ve em 
ri sayesinde milli sosyalist fırka
sını eli altında tutuyor. Hula~a, 
karar vermek Hitlere düşüyor de 
mektir. 

•~· oli Berger,, ve "Kazino dö lemekten · · "h ' t d b · k"l ,.., . vazgeçıyorum. sanı ıntı aoa ın an erı sev u - Hançerli kadın ve Fon Papen 

ki gün elinde hançer olduğu h31-
de başvekalet dairesine girmiye 
teşebbüs etmiş olan bir kadın üç 
ay hapse "mahkum edilmiştir. 

Mumaileyh, bu işi M. von Pa· 
p~ne bir ders vermek için yapını! 
olduğunu söylemiştir. 

Çelik miğferlilerin Cümhur 
reısı Hindenburga 

bir mektubu 

BERLIN, 19 (A. A.) - ÇelilC 
Miğferliler cemiyeti, reisleri cüm
hur reici Hindenburga bir telgraf 

göndererek onu eski Alman mu • 
haripleri cemiyeti namına hülru • 
metin başında kalmıya ve fırka • 
lardan müstakil keyfi bir kabine 

te!kil etmiye davet eylemişlerdir. 
Çünkü, intihabatın neticesi, parla 
mentoda ciddi bir ekseriyet teı -

kilinin imkansızlığını 
~urette göstermiştir. 

bariz bir 

Hitler,Hindenbı rgun nezdinde 

BERLİN, 19 (A. A.) - Hin -
denburg, saat 11.30 da Hitleri 
kabul etmiştir. Binlerce kişilik 

bir kalabalık, f a!ist reisini reisi • 
cümhurun ikametgahına girerken 
Heyl diye bağırarak onu selam • 
hmıtlardır. 

Hitler, Roma usulü ıelamla 

mukabele etmiştir. Saat 12,30 da 
mülakat devam ediyordu. Müla -
katın uzun sürmesi, iki siyasi a -
dam·ın, siyasi vaziyeti derin ~>ir 
surette tetkiklerine delil tutulu • ~ 11 ~ın oynadıkları revüler şa- ceyş noktai nazarından ilk mu • 1 

~ auzellik, zenginlik, san'at A. Fuat vaffakıyeti teşkil eder. .. ••.• ~:.~:.~: •• ~.: ... ~~:.~:2 . .::.~~~2: ... :.~.:.. ... -·-·---.... -... -.. ·---·· 
~:~~~~~~:~~~~·~:;~~:b;: ~ Mısırda 41 Darül- mü:.t::;:i·~~;~:;i ;.Td:~1~ ""Dü~y;·d; ... ·~~-biiYük--bi~;ı;~;y;p·~~-
iııl tı revü göstermiyorlar, yalnız l d ld l~"e .. ınuhtelif varyete numara. fünunlu koğuldu. miş ve başvekil bulunduğu haide. adam mi yoner i ama ö Ü 
~ göriişmek şartile Hindenburg ile 

~oateriyorlar .. Fakat ne nu - Kahircden (Taymis) e verilen görüşmiyc hazır olduğunu bildir- Amerikada gök yüzüne ser çe· j diyet etmiş, fakat bina tamam• 
~l •r! 100 defa gitseniz bir e- malumata göre Mısırlı milliyet- mişti. ken büyük binaların babası Ab· lanmadan evvel oğlunun ölümü 

~tıe Makıiıİıde ve ne de Gar - perverler, bir nümayiş yapmak is- raham Lefkont bir kaç gün evvel ile acı bir darbeye uğrıyan Lef-
e b Hindenbur :r bizzat idare 
. ulabilirsiniz. Burada :;Öy- temişlerse de hükumet buna mani 55 yaşında olduğu halde vefat et· kont bundan sonra bir daha ıil-

~ Yı e:liyor 1 
1
''-hVazife bildiğim bir şey de, olmuş. bunun u··zerine Darülfünun 8 . h ti. Mi yoner olarak ölen Mister kinememişti. 

~lac lI , unun üzerıne cüm ur reisi, f 
~i o erde ziya oyunlarının ile yüksek mektepler talebesi Eh- şimdiki müzkereleri bizzat ve ka- Le kont hayata ilk atıldığı gün Lefkont gene binalar yapıyor 
L1itlc~ .. Pek haklı yerdir. Adeta ram meydanında bir nümayi!} ter- bine reisinin müdahalesi olmak • gazete müvezzii idi. ve bina yapmak için mütemadi· 
;\ L Otde numara yapan san'at tı'p ederek hu"kuAmetı'n müdahale- "d b Bir müddet gazete müvezziliği yen para harcediyor, fakat haya• qd sızın ı areye mec ur olmuştur. 

~- ar çalışıyor. Maalesef bu k yaptıktan sonra lostıracılıkla mec- tının bütün zevkini kaybetmi~ bu• 

~'4' l sini protesto etmek için me tep- Tarafeynce alman taahhütlere gö :r 
on ardan fersah fersah gul olan Mister Lefkont Nevyor- lunuyordu. Lefkont'un daima ıöy-

\L el'· lerine devam etmek istememişler re bugünkü muhavere neticeleri 
'\\ -'Iız. Salonu en yeni ve asri kun en zengin emlak sahiplerin- lediği bir söz şu idi: 
~ "' h dir. hakkında hiçbir tebliğ neşredil • 

'
·"'t~.. aınra, yaptığım tahmine dendi. "Hayat oyununu açık oynayın. 

"il.. H "kA t b .. · · t t'b miyecektir. Ve hiç kimse şu anda 
~"· ... ,ağı 5000 kişi alır. Zan- u ume u numayıfı er 1 e Onun son yirmi sene zarfında Kağıtlarınız masanızın üstünde a• 

)"'- .1111i k. b çalışanlardan 41 Darülfünunlu ve Hitlerin ne rıibi kat'i vaziyeti izah 
)·r, ıı.. l ı, u kadar yer dolu- k b yaptırdığı binalar, 250.000.000 çık dursun!" 

,,,_ "D yüksek mektep talebesini tardet- ettiğini tam olara ilemiyor. d 1 k · d d O ------------s'<l,1 l aıezer, ekseriya salonun o ar ıymetın e i i. nun en 
"<>tt miştir. Hükumetin kararı 1929- , Görünüşe göre ve milli sosya -

~ ı._ ur. Bazı eski Parisli ol- ı son teşebbüs ettiği eser, yüz katlı 
~ L ""'lltd kl dan itibaren mektep talebesinin list gazetelerinin ne~riyatına ha - b" b" .d. B Ik d d b b" 

" ~ t .. 
1 

1 ardan işittiğime gö • ır ına ı ı. e i ünya a u ı-
'lb... 11 ... " 1 siyasetle me•gul olmalarının men- kılırsa Hitler, yeni mütalebatını b b" '"l"'· s"a nız bu sene vaki olu- :r na derecesinde yüksek ir ına 

b nedilmiş olmasına istinat edi- tekrara, yani kabinenin milli b d 

'

'i:t.. t ebi iktısadi buhran. ulunmıyacaktı. Y almz iktısa i 
'4 \l yor sosyalist olmaması ve riyaset ka-lh tı trı.. • buhran dolayiıile bu binanın in-

'İL. ~" ~ . Uıpet tahminlerinizin binesi olması ı;artile bacvekaletı" 
l ~"":rıslilerin günden güne Fakat Mısır hükumeti tarafın- k d k:r . :r şası geçik.miştir. 
~ ,,,., k dan alınan bu tedbı'rlerı"n lngı'lı'z- ·en i istiyece .tır. O ·k· d 'k h t t 1 
\ll,,1- arıı gösterdikleri rağ- Bu kabinede milli n ı ı yatın a ı en aya a a ı • 
_ ~d "llakt d leri de memnun etmediği anlaşıl- temerküz mağa mecbur kalan Mister Lef· 
~'L·· ttı . a ır. Bunu İspat için fırkaları te.msil olunacaktır. 
_~o) •ırıerrı.. "k . d' .. maktadır. kont dört sene gazete satmakla 
~:" al ... ı en tım ı mu - T . Eğer, Hitler ha~vekilliği iste • 
-~l'ı\ ... ~11Ya baclıyan salonları ( aymıs) muhabı" · h .. geçinmiş ve kırk sene sonra ilk 

,,.,,, :r rı u muna- mekte ısrar ederse zannol d -
L.. .. , .. ,_. ar . .\lhamra gibi. sebetle şu mütaleayı ileri sürü- ~ .. H. d b un u gazeteyi sattığı sahada ilk büyük 
">'- -.ıra l ı guna gore ın en urgun mu · binayı kurmuştur. Bu müddet S tdilı:rı·'lanbul sinemalarıyla yor: halefetine maruz kalacaktır. Da • ~":arfında lostıracılık, katiplik, sey-
bi. - ~. 1Yecek u·· d '" t · "Sıtkı Pt. mn bu harekti netice- ha son gu"'nlerdf' mareşal, secı"ye-_,, 'rd ç or sıne - - yar satıcılık, elbisecilik ve ban-
ab.-~ .... •r. Paranıo t Ol sinde M111r matbuatında İngiltere ; sı·nı· takdı"r etmedigwi ve mu"frı't ha- d 
.~ ""C)tt un • ym • kerlik yapan Lefkont on an almış 
d. ,.,._ Palas K l' o· w aleyhtarlıg~ ı gittikçe artmakta ve 1

1 rekctlerinden çekindigw i bı'r ada-
~ , .__. aku . ' 0 ıze.. ıger - . . . . . . yürümü! ve nihayet büyük bir 
d., lıb.... •tık noktai nazar - Mısır ıazeteleri "acaba Sıtkı Pa- ma, devletın ışlerını tevdıden ıs- . I tur 
~ ot.--. l>r · zengın o muş . 
"'f ~ Lir 0~ksiyon. noktasın- şa bu hatt~ ha~eketle İngiltere tikrah ettiğini saklamamıştı. ı Mister Lefkont ı 925 senesinde 

'cleii ~lek, bır Glorya- menfaatlerıne hızmet etmekte mi- Hindenbur~un mümanaah 13 yaşında olan oğluna 10 mil-
ldır. 1 dir?.,, Sualini ıormaktadır. 1 lyi malumat alan bazı ıiyaai 1 yon dolar kıymetinde bir bina he-

Küçük çekmecede 
bir yangın 

Küçük çekmece civarında es
rarlı bir yangın hadisesi olmuş
tur. Hu civarda bu'unan Soğuk 
su çiftliğine ait bir ağıl meçhul 
bazı şahıslar tarafından tutuştu· 
ruiarak yakılmıştır. Hadisenin 
failleri şiddetle aranmaktadır. 

Ing'ltere ve Sovyıet Rusya 
Londra, 19 ( A.A) - Sovyet 

sefiri, Moskova hükumetinin 
mevcut muahedcnamenin feshi 
dolayısile lngiliz· Rus ticaret mü· 
nasebetlcrini dikkatle tetkik et· 
mekte olduğunu beyan etmiştir. 

Mamafiiı Sovyet Rusyanın bu 
meselede ne suretle h:ırcket 

edeceği malumdcğildir. 



Savıfa 10 

HikAye Müruru 

yarım saattenberi ikinci fube
nin koridorlarında dolaııp duru -
yordu. Nihayet kararını vererek 
kapıyı itti, içeri girdi. Burası ale
lade bir dairede olduğu gibi bir 
kalem odası id. Memurlar masa
lara otu'rmutlar, yasak olmasına 
rağmen sigaralarını içiyorlar, za
man zaman, önlerinde açık du • 
ran kocaman defterlere, hüsnühat 
vazifesi yapan tembel çocuklar 
gibi tereddütlerle bir §eyler kay -
dediyorlardı. 

İçeriye giren bu adamın ha • 
linde bir fevkaladelik yoktu. Şık 
giyinmiş değildi. Fakat temizdi. 
Saçları bembeyaz olmasına rağ • 
men yüzünde ihtiyarlara mahsus 

' hürmet veren hal de yoktu. Bila-
kis ~ekingen bir hal vardı. Me • 
murlardan birisine yakiaşarak 
sordu: 

- Müdür beyi görmek istiyo • 
rum. 

Memur, batını kaldırmadan 
dip tarafta bir kapıyı İfaret f:lti'. 
~da:U, ilerledi, kapıyı açıp İçeri 
gırdı. Burası, odanın bir kö~esin
de ca.mekanla ayrılmış küçük bir 
oda idi. Temiz bir yazıh:lncnin 
arl<asına birisi oturmus gazete o-

~• 

kuyordu. Yazıhanenin sol tara -
fında bir başlca kapı görünüyor -
du. 

Yazıhanede oturan adam, ka • 
pı nçrlınca, başını gazetesinden 
fknldırmadan sordu: 

- Ne var? 
- ikinci şube müdürünü gör • 

ınek istiyorum, 

Bir an gazetesini bırakıp hnk
tı: 

- Ne jş için? 
~dam mütereddit bir sesle 

cevap verdi: 

- Bir cinnyet ! 
Yazıhanede oturan memur, a

damı §Öyle bir süzdü. Onda hugu
si bir şey nazan dikkatine çarp
mıycrdu. Sokaktan geçen, işine 
giden bir sürü insan arasından 
nlınmı! birisine benziyordu. Ni -
hayet, elile, soldaki kapıyı gösle· 
rerek: 

- Buyurunuz! 

Dedi. Adanı hu ücüncü kapı· 
dan girince, kendini ~üdürün hu 
zurunda buldu. 

- Efendiım, ber.irn ismim T ev· 
fik Mehmet. 

Bir an sustu. İsminin yapacağı 
~e~irl bekledi. Fakat müdür ona 
ıstıfhamkar gözlerle bakıyordu: 

- lsınim size bir şey hatn·Iat -
mıyor değil mi? Her halde hatır
l~m~zsı~ı: .. Belki de ınesleğc ye
nı gırmışsınızdir. Zaten İstanbu -
lu lerkedcli çok oluyor. Bununla 
beraber ben burada b. . • • . ır cınayet 
ışlemıştım. Cıldırasıya se d. ~. . - v ıgım 
hır kadın yüzünden birisini öl _ 
dürmüştüm .•. Hoş hu kadını el _ 
an seviyorum... Yoksa bura a 
eelir miydim? Sırf on•.ı görm~k 
için lstanbula döndüm. Seneler _ 
denberi bu arzu içimi kemiriyor • 
du1 nihayet dayanamadım .. Hem 
ayni zamanda g~lip size teslim 
oluyorum ... Y alnız1 sizden daha 
evvel bir ricam var. Bana iki sa
at daha mi.isaade ediniz, gid.ip 
kendisini bir göreyim .. Bir defa 
olsun.. Sonra.. ne yaparsanız ya
pınız. 

Adam sakin bir heyecanla ko
nuşuyordu. Müdür ona tuhaf tu -
haf bakıyordu. Her halde bu ada
mın içinde büyük bir ihtiras ya -
şıyordu. Müdür sordu: 

- Öldürdüğünüz adamın ismi 
neydi? 

zaman 1 
Nakleden 

fa. 

- Ahmet Liitfi .. Selimenin ko
cası idi .. 

Zavallının sesi titriyordu. 
- Onu hangi tarihte öldürdü -

nüz? 

-1901 de .. 

Müdür, titredi. Gözleri duvar
daki takvime, sonra adamın yü -
züne ilifti. Ve, kısaca: 

- Peki, dedi, gidiniz. 
- Teşekkür ederim müdür 

bey, iki sa.ate kadar gelirim. 
o * :(. 

Adam 1stanbu1u tanımaz ol • 
muştu. Hakikaten ne kadar da 
deği~mişti. Ayasofyaya doğru yü 
rüdü. Camiin arka tarafına iler • 
ledi. Oradaki evler hep ayni va • 
ziyette idiler, hiç deği~memiş1er
di. 

Ada.-m bu evlere doğru ilerler • 
ken büyük bir heyecana kapılı • 
yordu. Ayakları titremiye başla
dı, durdu, ayakta duramıyacağı -
nı anlıyarak bir kapının eşiğine 

oturdu. 
iki dakika sonra, kapı açılı • 

yor, içerden ihtiyar bir kadın çı
kıyordu. Kapının eşiğinde bu te -
miz pak adamcağızı görünce: 

- Efendi, diye sordu, ne oldu
nuz, bir fenalık mı geldi üdünü -
ze? 

- Evet .. Bir fenalık geldi.. Şu 
raya çömeliverdim. 

- Bir su getirtelim bari? ls -
ter miıiniz? 

- Teşekkür ederim hanım .• 
Çok iyi olur •• 

Kadın açık kapıdan başını i -
çeri sokarak seslendi: 

- Hamit efendi .. Hu!.. Hamit 
efendi •• 

Biı·az sonra bir adam, yaşlı 

ve iki kat bir adam kapıya geldi, 
sordu: 

- Ne var, Hamdune hamm .. 
- Ayol.. Sesleniver senin ha -

tuna da şu efen diye bir bardak su 
getirsin .. Zavallıya fenalık gel -
miı .. 

- Ya •. Peki •. 

İhtiyar adam, eşikte oturana 
bir baktı. Sonra, içeriye seslendi: 

- Selime .• Selime .. bir ıu ge • 
tir .. 

Ve yabancı adam, bir dakika 
sonra, §İfman, hüddalar gibi fİf -

man bir hamam anasının puflıya 
puflıya merdivenlerden inip: 

- Vah zavallı .. 
Diyerek kendisine bir ıu uzat· 

tığını gördü. 
1(. ;r. ~ 

VAKiT 

: 5 

5 Numaralı Bilmece 

Bugünkü bilmecemiz heceler· 
den cümle teşkilidir. 

rniş • ver· se ri - le • di - ke - lim 
- se - Helm - git • ri - Bi - zi · dı -
yıl· ma • ne • si. 

Bu bilmeceyi hallettikten so11· 
ra } . 2. 3. 4 numarah bilmece· 
terle birlikte saklaymız. 

Bu bilmecelerin yekuou l O 
tane o~acaktır. eeş bilmece de 
sırasile neşro!unacaktır. 

ıwmı:Ill!l!lllr.il ıııııınııı ınıınım 

hastalığı yüzünden 

:Wiralay Roblns'in 
başına gelenl~r 

Vashington, 19 (A.A.)- Şim
di haber alındığına göre M. 
Hoover'in samimi dostu m:ralay 
Robins, şimdi Karolin'de Aşvil 
civarında dağlarda sağ ve salim 
olarak bulunmuştur. 

Miralay, cümhuriyet fırkası 
namına propaganda yapmak içın 
serahat ederken 3 Eylül tari· 
hinde esrareng'z bir surette do. 
taşırken kaybolmuştu. 

Miralay, bir müddet müstear 
bir namla küçük ve tanınmamış 
bir l<övde yaşamışlar. Mü~ahede 
olunduğuna göre miralay, bir· 
denbire unutma hastalığına uğ
ramıştır. Bazı gazeteler, Robins 
in kaçakçılar tarafından kaldı
rılarak 5 Eylülde denize atıldı· 
ğmı yazmışlardı. Bu rivayetlerin 
hiç bir esasa istinat etmediği 
bugün anlac:ılmıc;tır. 

hindistanda bir 
suikast 

Ka!küta, 19 ( A. A. ) - Mer· 
kezi hapisc:ne müfettişi Cbarls 
Luko, ı:?'ayet vahim ve tehlikeli 
bir halde Kalküta hapisanesine 
gelmiştir. 

Mumaileyh, maruz kalmış ol· 
duğu suikaı.;t hakkmda şu ma· 
lumatı vermiştir: 

3 şahıs kendisine taarruz: et· 
mişlerdir, Bun'ardao birisi mu· 
maileybio otomobilinin oııune 

bir bisiklet ıürmüş, diğeri de 
mumaileyhin üzerine birkaç el 
siıah :llruıştır. 

Kurşunlardan birisi, 
fılrnrisine, diğeri de boğazına 

isabet etm·ıtir. Refakatinde bu· 
Junan karısı ile luz'arma bir şey 
olmamıştır. Bütün gece süren 

ikinci 9ube müdürü, karf11ın • har8 retli araştırmalardan sonra 
da duran adama: polis, şüphelı bir şahıs tevkif 

- Efendim, diyordu, dosyanı - etmiştir. 
zı buldurup tetkik ettirdim. Cina- 1'ayyareci kadın 
yet tama.m 31 ıene evvel olmuş, Londra 18 (A A.) - Amy 
gjz de tutnlmamıfsınız. Şimdi Mo lison ltocasının rekorunu 11 
müruru zaman var, sizi tevkif e • saat farkla kırarak dün saat 
demem. 13,33 de Le Cap'a vasıl olmuş· 

Adam, ba~mı önüne iğmi§ 
1
_l_u_r. ____________ _ 

dinliycr<lu. Fakat gözlerinden ısc:ınbul Asli} e m3hkcm~si b.rinci hu 
merdivenleri inen hamam anası - kuk dairesı Tıcarec kısmınd3rı : 
:un hayali bir türlü gitmiyordu. lst:ınbuld:ı i\1ahmutpaşad:ı 1 laçopulo 
Selime bu mıydı? hanında l 7 No d:ı icrai ticaret etmek· 

te iken 24 · 4 • 932 iarihinde mahkeme· Peki efendim, dedi.. evet •. 
ce il~nı ill~sına ı ar:ır \erilen l\Jehmec hakkınız var. Müruru zaman.. Ziya l}eyin alacaklılariyle akteylediği Kon· 

Ve çıkıp gitti. kurdatonun ıastiki mütalaasını havi e\'ı akı 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: müteallıkıısı yeni icra ve iflı\s kanunu 

Cenubi Amerikada nvn 296 ıncı maddesi mucibince lstan 
muharebeler bul Birinci lflıls mcnıurluğund:ın m:ıh 

La Paz, 19 (A.A) - Paragu· kemeye te,·di ed ımış ve hu b:ıpııı kaııır 
ay nı~nabiinden gelen bazı ha htih:ızı 23. 1 ı 932 tarihine mü odif 
berlere rağmen, eo!ivyanm es:r Çarş:ımba günü saat 14 de muayyen 
etmiş oldukları efrada ve zabit- bulunmu~ olduğundan · me~kOr madde 
lere medeni memleketler kanun· hükmüne tcvriknrı a'ıtk:ıdaran ,.c konkur
larına göre muamele yapı'mak- dltOya itir:ızda bulunanların mezkOr gün 
tadır. ve sııatıc Sultanahmettc kdin adli,•e il· 

Son muharebeler esnasında rayının üçüncü ~:ıcınd:ı ı~c:ınhul ıısliyc 
Paraguayhlar 1000 telef vermiş· mahkemesi birine hukuk d=tiresinde ha· 
!redir. zır bulunmaları ılan olunur. 

T . . . 193ı 20 eşrınısanı 

Yüksekte bir tayyare! iş faciaları 

Loodra, 19 (A. A.) - . walvis Bay, 19 ( A.A) - Le 
Cap istikametinde gayet yük
sekten uçıaakta olan bir tayyare 
dün saat 8 de görülmüştür. 

. ·şterı akşam, bır takım su 1 1' 
pılmakta olan Marda!e . fıl 
yakınında bir tünelde bır ın 

Tayyarenin hüviyetini tayin 
etmek mümkün olamamışhr. 

Amy Mo!lison'un tayyaresi olma
sına ihtimal veriliyor. 

vukua gelmiştir. ı 
9 ame!e ağır surette yara 

mtşhr. 

Afyon ve 1 ürkiye· Yugos 
Javya ile akdolunan 

itilaf name 

Ingiliz lirasının vazivet 

Londra, 19 (AIA) - ~:: 
gtoodao gelen ve Amerı 

· bU harp borçlaunın tediyesı ·ınti Belgrad, 18 (A.A.) - Meb
usan meclisi, Türkiye Yogoslav
ya arasında afyon ihracatı bak
kmda aktedHmiş olan itilAfna
meyi tasdik eylemiş~ir. 

sunu yeniden tehir eden 1 I 
d -· . . d habere e ecegım ışrap e en 

ingiliz lirası üzerinde teıiri 
rülmüştür. I 

Evelki gün 84,62 frank 0 

İngiliz lirası 83,80 frankla 
panmıştır. 

Bir vapurda yangın 
Londra, 19 ( A.A) - Penin

sular Oriental kumpanyasma 
menıup olup balihasırda Londra 
do'.darmda bu'.unmakta olan 
13072 ton hacmindeki Baradine 
vapurunda bir yangın çıkmıştır. 

Hiadistaoda suikastlar bi 
tükenmiyor 

Londra, 19 ( A.A ) - itfaiye 
bir kaç saat kadar çahştıktan 

sonra Barodine vapurundaki yan. 
gmı söndürmüşlerdir. Hasarat 
o kadar mühim değildir. 

Kalküta, 19 (A.A) - ~ 
Bengale merkez hapi11ne5• 

müdürü Sir Cbarles Luke'Ü di 
dürmiye teşebbüs etmişler 

Sir Luke, 3 yerinden yar•1~, 
mıştır. Mutaarrız'ar kaçmışlır 

Türk - Felemenk hakem 
muahedesi 

Yunanistana kaçan pıilfl 
Amerika b banker 

La Haye, 19 (A.Aı - Meb'u· 
san mecl si, Türkiye ile aktedil
miş olan hakem uılaşma muabe· 
dena mesini lastik et mittir. 

Barrie, "Ontario,, 19 (A . .41, 
Martin lnsullun iadesi hususu, 
tarafın muvafakatile 2 Ka00~ 
evvele tehir edilmiştir. 

1 

"" :: 

... _ - . ... ·. . 
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. " . . . .... 

TRAMVAY ŞiRKETi 
lstanbul Tramvay Şirketi Evkat Tarifesi 

1932 senesi ikinci Teşrin :o inci gününden itibaren 
i!Anı ahi re kadar muteberdir 

tııc Sön 

No Hudut 

ıo Sışl r o ııeı 

ı ı ''L rıuıu--l ı. nel 

14 ı\Jaçka-Tünel 

- l\lıı;ka·Emiönü 

Hare et Hardct\ 
Hareket Fasıla Sut 

~ışlı.ı1: • Tünele 
1 unelden • Şişlıye 
Kurtuıuştan - Tünele 
runeUeıı • KurtulUŞl 

tiarbıyeden - Fatihe 
fatihten· Harbıveve 

{\laçkadan-Tünele 
Tünelden· l\laçkaya 

3.ö 
12 

22 

8 

{2 

22 

1 ar;sını en-Smceciye 
Sirkecid~n • Taksime 11 
Ma: ·adan-Bevazıta 
Bevazıtta ı-Ma;kava 

5 

6 .13 
28 

l\laçkadan·Eminönüne 9, 10 
E.önünden· laçkaya 19 

630 
6,5[ 

20.27 

20,49 
6,00 

6.08 

20.21 
20,40 

7,38 

8 .00 

6,30 
640 

7,00 
7;~8 

Saat 

24,20 
21,4-0 
23,45 

24,07 
1.05 

ı.o5 

23.56 
2-ı' ı 8 

17 Şişli Sit~eci 

' 

Şişliden-Sirkeciye 8 
Sirkeciden· Şişliye 16 

6,25 
6,57 

19,00 

19.22 

24.14 
23.32 

19,55 
20.oJ 

19.45 
20.17 

19,0l 
19,S!J 
24,09 
2.ı.,S4' 

18 la sm-t'atı 
1 

19 ~ulu -Oe,a11ı) 

- Kurıuluş E.önü 1 

22 f e"eıı -Emın ıııü 

1 aksımdeıı-f atı ıe 
f atihte. ı • Taksime 

13 
25 

7,12 
7.50 

Kurluluştan-Be\·azıta 7 14 6.30 
Bevazıtt:t'1-Kurtnluş1 30 7, 15 

K.urtulu~tan ı·: önüne IO 11 7,03 
Könünden· I\ urtuluşa 2 l 7.34 

ne~ıı<l:t, tıuı ·Bebe~e 6 08 
Beşik t:ı~tan-Eminö 1j nr 10 6.30 
Bebekten-Emin Sııü ıe 20 6 30 

Emi'lönünd w-Bebe !ı () -_J, 6.50 

Bebekten B. Taşa 

19.39 
20.ıO 

.,,, 

.,,, 
2.ı.4~ 

1,so 
aOB ... 

ı9.~ Orta ö de ı-A s1rnya 7 6,00 
Aksara v Ja •-Ort:kove 18 6.4-1-

20 52 "- 23 Ortaköy-Aksıırav 

ğl BeşıKtaştan fatihe 8 9 6 50 20.M 

Fatılıten- :.leşiktaşa 17 7 32 
21 ,16 34 Hc~lktaş·Fatllı -----

6,16 -t\Ksara, .ıan- fopı<apıya ::; 
ı.oO 

Topkapı.ian-Sirkecive I l 6 30 
ı.J~ 

"iir><eciden- foçıkaDıva 22 7,0.2 
2.o4 

Topk:ıpıd:ın • Alcsır:ıra 60 

32 Topl.:apı·Slrlcccı 

-A •ı.ara\·daıı-YeJılrnle;e 6 6,12 
04 56 

\'e:.fiı.;ule .. e.ı-Sıı k"cıve 12 6 30 - 1 .sı 
:>ırkecllfeıı- \' e ü·ulevt' 22 ;',14 

2.05 
VeJikulejeı ı-ı\ksar:ıya 60 -

33 Ycdikuıc-Sirlcccı 

6 08 -Ak,araydan-Edırne.capıy • 6 

t .. urnekapı Jan-Sırke.:iye 12 6,30 

Sirı<eci:ıen-Edirııekapıva 20 7.00 37 f.dlrnclcapı·Slrkecı 

Edirnei<anıda • AksarAy• 56 



~Teşrinisani 1932 VAKiT Savıfa 11 

~ansızlık. Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, n Kı t $ b 
k anıar, Verem hastalıklanna, yürümiyen, diş çı- asan uvve uru U 
~mıvan çoculdara, genç ve ihtiyarlara &-

inhisarlar umu ıiı-m--:iı:-. d-;:iı:-. r-;1-::ü:-:ğ-:ii;--n-d'e_n_:_;-;I =3u=n=cu=K=o,=o,=du~s==.ı=."=a,=m=a ;-1--;-(::}::-~}:---İ------=L=--=-.---.·------, 
Ilı ~•ıa~ahçe fabrikamızın işletme bususatila !es.satının tamirine Komisyonu 1Ulnl3rı a a asara y 1ses1 
'~ tezı Jıateıi mucibince muhtelif nevi ve mikdarda levazım ile Yerli mamulatından 60: 80 Mu'' du'' rlu" Ru'' nden·. 

;. t Ve edevat pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin mevcut liıte- bin adet Alominyom matra ka· 
1 gördUkten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 temi- pah zarfla münakasaya konul- M k b 
~•tıarını hamilen 23/l 1/932 çarşamba günü saat 14,5 ta Galatada muştur. ihalesi 26 -11- 932 tari· 1 - e te imiz levli talebesinin ikinci tekıit 
_ubaraa komisyonuna mnracaat1arı. (6077) bine milsadıf cumartesi günü ücretlerinin tahsiline başlanmıştır. Bu muame-
---. saat 15 te yapılacaktır. Talı r- le· 
Oıınanlı bankasından: Istenografl sür'at rin şartname ve nümunesini gör- le 1932 senesi 1 jnci kanununun 10 uncu günü 

'- % 3 Faizli, 1911 tarihli Mısır mek üzere her gün ve münaka- sonuna kadar devam edecektir. 
'tedi F imtihanı saya iştirak edeceklerin o gün 
ı9 onsye tahvillerinin, 1-ı'l- Tayin olunan müddet içinde taksitini ver· 
k 32 tarihinde icra edilecek itfa Yüksek iktisat ve ticaret ve saatinden evvel teklif ve te-
.'lidesi üzerine baıa ba• tediye· mektebi müdürlüg-ünden: minat mektuplarını makbuz mu- miyen talebenın leyli olarak tahsiJe devam 

8 Y kabilinde Ankara'da M. M. V. k 
kı teblikesine karşı Osmanlı ban· 1 - Yüksek ikhsat ve tica· Sa. Al. Kom. na tevdi etmeleri. etmelerine kanunen im an o, madığından ka-
c::. Galata merkezi ile Yeni· ret mektebinin himayesi altında (1016) (5793) yılları nehariye tahvil o!unacaktir. 
f l Ve Beyo· ıu şubeleri tara· devam etmekte olan istenografi :/- lf. ~ 2 - Devlet memuru çocuklarindan olup 
ından pek müsait şeraitle si· ıür'at kursunun imtihanı önü- Yedi yllz elli bin ki!o kuru oı 

:Otta edileceği mezkur tahvilat müzdeki 23· 11·932 Çarşamba kapalı zarf usulile münakasaya Ücretleri tenzilata tabi of an talebe! babalatl• 
·ı"ıtı'llerinin ma!ümu o!mak üzere gunu öğle.den sonra mezktlr konulmuştur. ihalesi 5 kanunu- nın memur olduklarını ve haremdeki derece-
1 ( 
~lunur. nıektep binasında ve bir mü· evvel 932 pazartesi günü saat terini gösterir resmi vesika ibraz etmek mec-

.... meyiz heyeti huıurunda yapıla- 15 tedir. Şartnamesini görmek 
J:' ~artal icra memurluğundan: caktır. üzere her gün Fındıklıda lll. K. buriyetindedirler. 
erıt beyin Ali efendi ve Esma 2 - imtihan dak'ıkada r160) O. satm alma komisyonuna ve 3 - Taıradan gönderilecek Ücretlere ait 

•e A R · b ı l ihale günü vakit ve saatinden 
Cosk ~': :~en~isn:e ıa~~~: a:: hece üıerine o!acaktır. imtihan evvel Ankarada merkez kuman- posta ve banka ha valenamelerinde talebenin 
tı:ı" nazari ve ameli olmak (bere iki danhğı Sa. Al. Kom. na müra- • k b h h 1 
ı,. Uştcreken mutasarrıf oldukları k d d caatları. (1029) (6023) 1Sm1n1n Ve Cle tep numaraSIDln e eme a 
f\ şe il e ir. Nazari kısmı heyet 
} a~tal kazasının Başıbüyük kar· tarafından intihap edilecek bir • "' :t- tasrih edilmesi ve bu paralar kanunen muay-
k:~•ade karal<aş yalısı mevkiinde f k u f d · Yerli fabrikalar mamulatından yen müddet içinde idaremize gelebilmek için k ıtı ve tren battiJe avrılmıt iki ı ra, namze er tara ın an ıste- (7,000) metre haki renkte elbi-
~sınıdan ibaret ve deniz kıs- nografiye düzgün bir surette selik kumaş kapah zarfla müna· ş;mdiden gönderilmesi lazımdır. (6123) 
t ıııdaki parça iki dönüm ve çevrilecektir. Bunda beş yanlıı- k k 1 ıı asl!lya onu muştur. ihalesi 29-
tber dönümü Oç yüz lira kıy- tan faz:a yapmamak lazımdır. 11-932 tarihine mUsadif sah 
~:t~nde v~ diğer kısım dört lkiDci kısım iıe gene heyet ta· günü saat 15 te yapılacaktır. 
~ııumden ıbaret ve bebtr dö· rafrndadn gazetelerden seçilecek Taliplerin şartname ve nümune· 
oı ltıU iki yilz elli lira değerinde olan on puntoluk kırk satır ka- sini görmek üzere her gün An· 
~ ~ umumun kıymeti muhcım· dar bir yazı mütehassıs muallim karada M. M. V. sahnalma ko-
~ 'ııesi bin alhyüz lira olan tar- tarafından üç dakikada dikte misyonuna ve münakasaya işti· 
"~ın izaleyi şuyuu zammında edilecek namzetler tarafından rak edeceklerin o gün ve saa· 
'~ 12 932 tinden evvel teklif ve teminat · · tarihine müsad.f per· bu zaptedilerek münasip bir za-
it b mektuplarım mskbuz mukabilin· 
t ll e günü saat 15 le açık art· manda el yazısına çevrilecektir. 
·~ de mezkur komisyon ıiyasetine 

l ile oatılacağmdao şartoa- Bu kııımda yirmi hataya kadar 'bel · ~ k . vermeleri. (1019) (5884) 
a ana gorme ısteyenlerin ta· müsaade vardır. 
ııı ilandan itibRren ve talip 3 - Eu imtihanda rııuvaffak 
i:ı arın kıyme'n mUhammcn~sı· olan ara • ıstcnografl orta • rat 

:İtt yjzde yedi buçuğu nisbetin· şabadetnamesi veril~cektir. 
e Pey a!cçesile kartal sulh İc· 

t",ln.. ·· ti ·1" 1 ... muracaa an ı an o unur. 

'------------_.:_(5_50_2~'
lı.·lstaobul üçüncü ıcra memur· 
"ı RUndan: Bir borcun temini için 
~ ahcuz Ye paraya çevıilmesi 
~ilıkarrer }1o'cu taşımağa mahsus 
~·t otobüs 24 r. ~ani 932 tari· 

1tıd 9 ~ e saat dan 10,30 kadar 
~ 1~1 Köyünde Az'ziye so'.<ağıo· 
'"1 0 8 'd b" ' · k ~ . • raı a ırıocı açı arttır· 

~:b ıl~ satılacaktır. Taliplerin 
!t •llınde memuruna müracaat· 
;«ttı ·ı 
~ur.J55_1_8_) __ _ 

B . Zayi ,9
8 
e~ıktaı malmüdürlüğündeo 

dı.ı· lıva nu-narasile almakta ol
\ill)~U~ ~a.aş cüzcanı:nı kaybet· 
~n enısını alacagv ımdan mez· 
~r c" d 

tib 1~z anın hükmü yoktur. -
~\ııı:ıa ıde Camişerif sokağında 14 

aralı hanede sakine Sanive. 
(5504) 

~ n,y0 v, 
"ıııd gıunda Kalyoncu kollu-
lıada 'nl<.iraz S. No. 46 da Ati-
n ''!İlla Hanıma 

~ak~Yoğıu Üçüncü Sulh Hu'rnk 
3 ·~ıi-· 
l.143

3 
gınden : Mahkememizin 

~Orci 1( No. lu dosyası altında 
~tina )) ulutros Ef. tarafıodan 
~ata fi Csilla binti Yani Mavro
~aı~i ş. aleyhine ikame o:unan 
d ~~dat ı.ıvu dııvasından dolayı 
ıı.ı'.,~liy:~~ .namına. gönderilen 
. ıı'-llla ıkametgahmda bu-

~'lt·. }'ıp b . 
... 1ki ır ıemh meçhule 
""\ıh anla 1 v 

t. 1, ilk~ '' rna2la ve yeymü 
-.ı.i~ 1lıes· 3 .._il . tdit '. · 12· 32 saat 1 O a 
U ~1bi ı_ mı, o!duğundan ber 
'ııı "arar · · .. ~, . ıııııı~ll t Yırmı gun fasıla 

ct.tıtQıit :bligat icrasına karar 
... b· 0 ·nı ~ ı ~lltt ag a vakti muayye· 

~,.._ -._,._"~Ya bilvekale hazır 
~ıllıa'"' kai üzurnu tebligat ma· 

llt, \Sso3) olmak Uzcre ilan 

lstanbul Asliye mahkemesi Ü· 

çürıcü hukuk dairesinden : Sabi
re hanımın Kasımpaıada Kulak
sızda hamam sokağında 3 No. 
Ju hanede mu im Hüseyin efen· 
di aleyhine ikame eylediği bo· 
şanma davasının icra kılınan 
tahkikat ve muhakemesi netice
sinde mahkemeden sadır olan 
ve boşanma davasının reddine 
hüseyin efendinin bir ay zarfan· 
da hanei • evciyete döomt!Sİ lll· 
zumunuo ihtarına mütedair bu· 
lunan 19· 11·932 tarih ve 1028 
No. lu ilamın mumaileyhin ika· 
metgahı meçhul bulunmasına bi
naen ilanen tebliği tensip edil· 
miş olduğundan tebl ığ makamı
na kaim olmak üzere ilimın bir 
sureti mahkeme divanhanesine 
talık olunduğu mumaileyh Hü· 
ıeyin dendiye ilanen tebliğ olu· 
nur. (5510) 

" kara'nln en büy.ük 
~ .. 
~:·: "J<fta·p, · gazet~ _·v:e . 
~-. ~, .... , ... '. - - ' . ' ... 

~(Kıt~·&ıye ma o:a:.Zasi · ı 

:~~·;t1;K B? A ... 
kitap· evi ve kırtasiyecilik · 

:ıt ' . • · Anafartalar uddeıi ·.. · • .-: 
· ··.· : · Tcleton. : 3377 

. ; 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye eşyası , 
ve mektep levaZımı 

·Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makinele_r 
· ve amatör. işleri 

Etem Pertev· ıtriyati · . . . 
. • .\ i ... :,... .• \ ,. , . 

-l:·'. . Kütahya çinileri- · · 

* .,, * 
Yerli fabrıkalar mamulatından 

(65,000) metro bo~ renkte J(a. 
putJuk kumaş kapalı zarfla mü· 
nakasaya konulmuştur. ihalesi 
28 ikinci Teşrin 932 tarihine 
müsadıf pazartesi a-Gnü saat on 
beştedir. 1 al"p'erin şartname ve 
nümünesini görmek üzere her 
gün Ankarada M. M. V. satın 
alma kom:syonuna müracaatları 

ve münalCasaya iştirak edecek
lerin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarını 
makbuz mukabilinde mezkur ko
mııyon riyasetine tevdi eyleme· 
Jeri. (1018) (5843) . "' . 

1 - Askeri lise ve Orta mek-
teblere birkaç muallim ahnaceık
hr. Münhaller ve ne kadar ücret 
veriltceği a,agıda hizalarında 
yazılmıştır. 

2 - Bu muallimlikleri isteye· 
cekler için aranılacak şartlar. 

A - 25: 55 yaşlan arasında 
bulunacak. Nuallinıliğe yenı ın· 
tisap edeceklerin yaşl 45 den 
fazla olmayacaktır. 

B - Türk olacak ve umumi 
haklara malik bulunacak. 

C - Ucreti karşı:ığı olarak 
yirmi saat kadar ders almak. 

D - Maarif Vekiietinin mü· 
seccel rr.ualliaı olmast ve yahut 
Lise ve Orta mektep~erde mual
lımlik yapmak salahiyetini haiz 
olduğunun Maarif Vel<aletinin 
tastik etmesi lazımdır. 

.3 - Bu şartları haiz olupta 
muallimlik isteyenlerin azami ou 
gün içinde resmi lastikli ve fo . 
tografh fışleri ve pullu istidala· 
rile beraber derhal Ankara'da 
M.M. V. Askeri Vseler Müfettiş· 
liğine mür a ~aat etmeleri. (1034) 

(6091) 
Ku'eli Lisesi : 1 fizik muaılim-

liği Ücreti 98 lira. Bursa Vsesi: 
1 fızık mualtımlıği i~creti 108 lira. 
Bursa Lisesi: 1 Tabiiyat mual· 
limliği iicreti 1f 8 lira. Bursa Li· 
sesi: 1 Tarıh muallimliği ücreti 
108 lira. Hursa Lisesi : 1 K mya 
11malli•jiği ücreti 108.126 Jıra. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşided~ büyük ikramiye 

5 O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zeııgin etmiştir. 

Fırsatı I{açzr mayznzz 
iştirak 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremizin Paşababçe fabrikasmda bulunan iki adet yüz bia 

ve bir adet iki yüz bin litre hacmi istiabisindeki cem'an Uç 
adet demir ispirto Tankmm plan ve şartnamesi mucibince ve 
pazarlıkla montajı yaptınlacak ve boyatıl acaktır. Talip '.erin şart
nameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek: üzere % 7,5 
teminatı muvakkate akçelerini hamilen 28· 11-932 Pazartesi günü 
saat (14) te Galatada Mubayaa Komisyonuna muracaatları. (6076) 

TÜRKiYE i~~ 

Pendik Bakteriyo~oji 
Enstitüsü Müdürlüğünden: 

TOP fAN VEYA PERAKENDE OLARAK 
Pendik bakteriyo'ojı enstitüsjoe pazarlık suretıle 5 baş beygir 

almaca'<tır. Vermeğe talip olanların şeraitini anlamak için her 
gün müesses~ müdürlüğüne mürar.aatları. (6075J 

İstanbul Su Şirketlı;d_e_n_: 
18 T Sani Cuma günü öğleden sonra vukua S!elmiş o'an n 

inkitaı Kağıthane fabrikasının tağdiye eden elektrık kablt..sunum 
bozu masındao Her& gelmış o.du.:>u ılan o:uaur. 
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na raga 
odu 9 

K içe 
Aleksanr 

eraber 
öldür··ıdü 

ı 

ı 
nasıl 
9 • 

( Devlet Demiryolla.rı ilanları 
Pendik - H. Paşa arasında işJiyen 13 No. lu Ban iyö trenimiz 

19.11.932 tarih cumartesi gününden itibaren atideki tarife üze· 
rinden ıcyrüsefer edec~ktir· (6108) 

13 No. lı tren 
Peudik H. 6,30 
Yunus 
K rtal 
l\ altepe 
K. Yalı 
Bostancı 

Su adiye 
Ercnköy 
Göztepe 
Feneryolu 
Kızıltoprak 

H<ıydarpaşa 

.. 
" .. .. 
tt 

" .. 
" 
" 
" M. 

6,34 
6,39 
6,49 
6,57 
7,01 
7,06 
7,12 
7,16 
7,19 
7.21 
7,28 

• ~~hi e3bap do)ayıaiyle yalnız hayvanat resmi olarak sarf ve 
ıstı_ lak edilmek üzere Belediyece boyattmlmıt olan "58150 elli 
ıekız bin ·· ıı· · " yuz e ı kılogram buğday satılacaktır. 
)' lstiyenlerin 26- 11-932 cumartesi günü saat 14 te Haydarpaşada 

hıman ve rıhtım başmüfettişliğinde yapılacak açık arttırmada 
azır bulunmaları ilan olunur. "6l09,, 

Es~~ebir is~asyonuna bir sene zarfında gelecek maden kö
~ür~erı~ın tahmıl ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası 7 Bi
nocı kanun 932 çartamba günü ıaat 15 te Ankarada idare 
merkezinde yapılacaktır. 

. Tafsilit Ankara, Eskişehir ve Haydarpaşa veznelerinde birer 
hraya satılan ıartnameJcrde yazılıdır. (6046) 

~· ~· !· ~evazım Müdürlüğünden: 
ıdare ıbtıyacı ıçin 10,000 kilo nişadır pazarlık suretile v~ 

takas kaydile mübayaa olunacaktır. 
Pazarlık 10-12-932 tarihine müıadif Cumartesi günü saat 14 

te icra olunacaktır. 

Taliplerin ıartnameyi almak için her gün ve pazarhga iştirak 
:çin de yevmi mezkurde muayyen olan saatte yüzde 7,5 nisoetin
deki teminatları ile lstanbul'da Yeni postane Levazım Müdüriye· 
tinde müteıekkiJ komisyon riyaıetine müracaatları. (6105) 

1 aşıması daha kolay 

ve temizdir. 
lhtıyaç halinde yenı paketlerden 

ASPiRiN 
20 ve 2 tabletlıl< ambalıljlar içind~ 

her vıHde bulunur 
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H 7 ~y: ARE" ~ILBAŞI P1YANGOSU 11!1 

Hli Bu yük mukaf at 1.000.000 Liradır ~m 

l.·:.c Büyük ikramiye S00.000 Liradır Hl~ 

, K.eşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. !rn 
i. Taliinizi deneyiniz. Acele ediniz - m~ 
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Doktorla 
Doktor 

Ara Nişanyan 
Muayenehanesfnl Beyoğlunda Tok3 
oteli yanında Mektep sokağmda 35 

marada yeniden küşat etm10t1t· 
Hastalarını her gün sabahtan 

kadar kabul eder. 
Telefon: t08t3 

K>lş doktoru 

Arşak Sllreny• 
Beyoğlu !sttkUU caddesi nwnar8 
lıılısll' apartımanL MUracaat: cuıs>' 
zardan maada her gün 9 - 13 ve 111 

ye kadar. Telefon ((){24 

Doktor 

A. Kutiel 
Karaköy, Börekçi fırını sırasında ~ı> 

Doktor 

Cavat N. Zek41 
Sinir mUtehassuı:ı 

Cuma ve pazardan maada günlerde 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul oıunuı: 

Muayenehanesfnl BabıAli kar§ıam~ 
Kara caddeai No. t7 ye tevslan ~ 

mı§tır. Telefon muayene: 2s•6P. 
tkametgAh: 607'0 

Doktor 

Emin ŞttkrU 
Istanbul Sultanmahmut turbell, 
Ali caddesi, No. 10. Telefon muay 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.31'1 

''Her gün öğleden eonra saat 1 

Urolol • Operatör lloktol 

Fuat Hamit 
Böbrek, meaane ve idrar yolu 

ba.ııtalıklan mOtehaasıaı 

Muayenehane: Türbe, Mahmudiye 
dest. No. 10. Telefon 22622 

Operatör • Urolog dokto' 

Mehmet Alt 
idrar yolları ba.~talıkJan müte 
EmlııönU (Sabık Karaka.ş) 

nakle mw r. aa:m tn~aa. h t 
hastaıannı kabul ve tedavi edef• 

lstanbul ikinci icra Meaı 

ğundan: Bir borçtan dolayı ~ 
cuz ve paraya çevrilmesi mu 
rer terzibanelere mahsus M 
camekanlar, Garderop, d 
dolabı, yazıhane, ayna, 
soba ve saire 28-11-932 tari 
müsadif Pazartesi günü sa~ 
10 arasında Beyoğlunda 1• z 
caddesinda 340 No. Ju apart• 
nın ikinci katında açık ar 
ile satılacağından talip ofaO 
yevmü mezkürda 932-2338 
ya numarasını hamilen mab ~ 
de hazır bulunacak melllll~ 
müracaatları ilin olunur. (5 

VAK ı 1 
GUnedellk, Siya.at Gazete fi' 

Cııtanbul Ankara C&ddesl, v ~ 
Telefon Numaral•tl 
Ya.zı l§ler1 telefonu: 2'5'79 

Idare telefonu : UŞ10 

Telgraf adresi: Iııtanbul - V~ 
Posta kutusu No. '8 

Abone bedelleri : 
111 gcoe 

Türkiye --- tp• 
Senelik lMİO-Kr. 2100 

6 aylık 750 1'!i0 -. -8 aylık too .. 800 

ı aylık 150 .. soO -

llAn Ucretlerl : _... 
- gufV" 

Resmi ua.nlarm bir saurı ıo , 
1"icarl UA.nlarm blr satırı tı.5 , 

Ticari UAnlarm blr ııanUmJ 20 

KUçUk llAnlar: ~ 

Bir defası 30 tkJ dct&111 ıso oç ~ 
dört defası 75 ve on defası ıOO ııJI' 
• ıı; aylık ua.n vereoıcrt.D blr def ..... 

ua.ıı1s~-
oeodlr. Dört satın geçen d'llt· 
eatırıan beş kuruştaıı bes&P e 

1 


