
Bugüııldl Sayımızda 

Şehir meclisinde dftn
kll mllzakereler 

K A D 1 N sayılası 

( 

Geçen 5 sene içinde 
En ucuz senenin 1931 se

.. y nesi olduğu anlaşıldı 

16 ıncı Yıl • Sayı ': 5342 Tahrir Telefonu: 2'319 . S A L 1 , 22 ':' Tefl'İnisani <n ıncı ay> - 1932 . idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruı 

·İsmet Paşanın 
nutku 

ID- "h• b• J • al di • Avrupanın en iistiinden Afrikanın en clibiııe 
1 
unyayı mu ım ır mese e ışg e yor. . .............................................................................. ~ ................ . 

· Yeni harplerde tayyareler ' :'(ayyarecilikte kocasını 
1 

.Bqvel<il ismet Paşa H~ret. varken ordulara lüzum kalacak mı ? · · b• k d 
Eer• .. evyelki gün Ankara hukuk geçen cesur ır a ID 
1~külteıinin betinci sene mezun
~lla diploma dağıtılma meraai
llıi ınünaıebetile güzel bir nutuk 
IÖyfedi. Fakat bu nutukta mek -
tep lllezı.inlarına hitap etmek ıu "' 
l'etile bütün Türk vatandaşlan ve 

'-Plıatta. ecnebi memleketleri bile a
',Ji.kadar edecek mahiyette mühim 
•Unevzulara temaa etti. Çünkü ilim 
lbiieııeselerinden ve onların va -
ıiEelerinden bahsettikten sonra 
lbeınleketin dahili ve harici vazi
)etini de açıkça gösterdi. 

Baıvekil paşa şimdiye kad ır 
heınen her sene teşrinisani ayı i
çinde Büyük Millet Meclisi kür - . 
•iiıünden izah ettiği mevzulara~ Her tarafta tayyarelerln zehlrll gazlar1nl kar•• hez1rhk yapı; 
bu defa hukuk fakültesindeki j hyor, tedbirler ahnıyor, çoıuıa:çocuıa bile maske kullanmak 
ille · d t t · 60retillyor. ( MelOmab 9 uncu saylfarnızda) 

ra.sım esnasın a emas e mıt 
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oqaıı umumı vazıyette e emmı - · 

)et)j bir değitiklik olmamasın. Daru·· Jfu·· nunlu Bir çok emlak baş-
~-n, ayni zamanda millet ve k ) ' Jind 
"ıeınleket noktai nazarından or - a arılİın e • e 
ttda endi,eyi mucip olacak hiç Güzellik kıraliçe~i 
~ .. hadiıe bulunmamasındandır. 
~et paıa bu ciheti yalnız itaret 
'1ekle nutkunun bir tarafında 
~tktan açığa umumi ahvalden 
dolayı memnuniyetini ifade ede .. 
l'ek: "Görüyoraunuz, emniyetli, 
İitbitli bir iıtikbal için hayalit de
llil~bilecek derecede iyi tahmin -
lerJe dol.u, tqkın . bir neıe ile ko
ıı1.111.1,yunuıı.,. d~iıtir ·~"....,.__...;;::=;~ 

. SOn 2amiİitarda aenk mem • 
leJcet dahilinde, gerek haricjnae 
'l'ürkiyedeki vatandaşlık hukuku· 
il& dair bazı münakaşalar geçti -
ii malumdur. Başvekil patanın 
hutkundaki bazı fıkralar bu ci • 
etle de nazarı dikkati celbedc • 
~k kıymet ve mahiyett~dir. Ez • 

. tümle paşa nutkunu "Türk milli
l'etçisi ve Türk vatandaşı olmak 
f&ttlarından,, bahsederek: 

lJli8 Blanş Waddef 
Amerikanın muhtelit tedrisat yapan Da

rillfUnunıarmda talebe kızlar içinden birini, 
DarUl!Ununlular Kraliçesi olarak seçmek !· 
dettir. Bu sene de ayni güzellik müsabaka
sı yapılmıı ve kraliçeliği Hellnios DarUlfU· 
nunu mUdavimlerlnden Mis Blanş Waddel 
kaznnmıştır. Mis Blanş, kumral bir kızdır. 

"Türk olmayı sevmek ve Türk ol
lıı<ı11ı kabul etmek, Türk milletine 
ht~ Rmnmmuumwumnmm•mınunuum mıammnın111ınumnımrın111mmn11111111munı 

tıaup olmanın verdiği bütün hakla- Doğrusu Bul ............................ 
Jlôlr1 n'iyrı ta.bircıli[p 

MHli emlike ait bir mesele 
tahkik ediliyor 1 

Haber aldığımıza gi>re şehri· 
mi.ıdeki Maliye teftit heyeti mfi
him bir meselenin tetkik ve tah· 
kikine baılamııtır. Bu meselenin 
me\tzuu milli emfiktir. Hazineye 
ait birçok milli evlerin ve top· 
raldarıa baza kimeeleria uhde· 
.-ı. 1r.ı11ıı1ı Jaaw ........ .. 
genit .letldlrata girifllmlftir. • 
tetkikat neticesinde bir çok em
lakin meydana çıkarılarak hazi· 
neye iade edileceği tabmın olu·. 
nuyor. 

Fransız Başvekiline 

yapılan suikast 

ı-Q '1ıaltk olmak için kfıfidir. Türk ol

~/Jı ifU/ıar ed ilecek bir mazlıariyet 
Qrak Yürekten kabul eden ve öyle 

:~ifan her vatandaş benim gibi, be

llJı bütün hukukum gibi h er hakka 
"ıtıtik ol--k . . b '"ı · · b b 
li1tıı ...... · ıçın u un es a a ma -r.,. 

~it ~.eınittir. Samimiyetinde hiç 
QJ~ ~ınıenin en küçük bir şüphesi 
'il~t~aıı icap eden bu mühim 
\iq :l'in ınanası anlaşıldığı gün 
~;rıde Türk vatandaşı sıfatını 
~il ara her fert memlekette en 
1\lt. lılevki ve vaziyetini almış o· 

Bir zamanlar 1stanbiildn. rüya tabir eden • 
bazı §eyhler varmı§. Bu şeyhlere• rüya ıta~ 
bir ettirmek için her gün birçok kadınlar 
müracaat eder fakat rUyanın tabir edilmesi 
için ıeyh efendinin yanına birer, birer gir· 
mek il.det olduğundan rüyalarını tabir etti· 
recek olan kadınlar sabahtan akşama kadar 
kapı önünde sıra bclderlermiş. 

Biz şeyhlikle beraber rüya tabirciliğinin 

de artık kalktığını zannediyorduk. Geçen 
gUn bir dostumuz bize bu mevzu üzerinde 
konuşulurken "Siz ne kadar safdllsiniz.,, 
d~dl. Sonra s6zUnU şu suretle iltmal etti : · 

- EYct, tekkeler kapandı. Fakat halli. o 
geyhlerden el almış olan müabbirler yaşı -
yor. Tabii rilyalarını tabir et tirmek için 
mUracaat edeti kadınlar olursa hiçbirisi 

Mehmet Asım reddetmiyor . ., 
r lllf Galiba hakikat.en sözUn doğrusu da bu! 

11 tarafı 2 nci ıayıfada) ı. Akif 
lıııuııııııltııuıa& 
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Miisabakalı bir roman : 50 ( 
kişiye hediyeler vereceğiz: l 
Aşk Arayan ( 

DA .M ( 
Bu hakim Deli Mi? 

Adalet istiyen bekar bir Hlkimin mektepte ~ 
rasgeldiği bir canbaz kızile macerası f 

PEK YAKINDA VAKiT~ 
NEŞRE BAŞLIY ACAK ~ 

1"'"•"'"'••ıı1ıttınııı1111..............,11111ıım1tıüı..-.....ıııııı111111ıııııı11111ııı1111ı1111ııııııı11ıutllllllllı,J 

Evvelki gUn Franaız başvekili )1. Heriot 

bUyilk blr t ehlike atlattı. Bir humbara il• 

treni uçurulaca]ctı. Fakat ba§vekn kurtul· 

du. Bunu yapanların ~rn olduğu t esbit e -
dilmiştir. Bunlar memleketleri içln muhta • 

• riyet latiyen Brltanyalılardır. Ancak son 

haberlerde bu suikast bir nümayi§ı mahi· 

yetin~ gösterilmek isteniyor. AlelA.de bir' 

nUmayfş.. Bombalı ve koca bir k!SprU uçu • 

razı bir teşebbUsUn nasıı nUmayiş oldutuna 

aklımız ermemekle beraber buna ait t el -
gratıarı dercediyoruz. 

Jtecep Beyefendi 
C. H. Fırkası umumi kltibi 

Recep Bf. dün vilayete gelmiş 

ve bazı hususi ziyaretlerde bu

lunmuıtur. Recep Bf. perıembe

Y• Aakaraya ıidecıkt!'• 

IVJisters Mollison Londradan Kap bur
nuna kadar 4 gün ve 6 saatte vardı 

Geçen pazarte 
si Loodradan ha-

raket eden kadın 

tayyareci Mis
ters Mollisyon 
A vrupanın bu 

en yukardaki 
ıebirinden bütün 
Avrupayı VP Af· 
rikayı, bu sırada 
koca Sahrayı ke-
bi~i geçerek Kap 
burnuna varmış· 
tır. 

Bu kadın tay
yareci bu müthiş 
ve korkunç yol\ 
tam 4 gün 6 
saat ve 58 daki
kada geçmiştir. 

Tayyareci ka
danın koca11 M. 
Mollisyon lngil· 
terenin çok meş-

hur bir tayy~re· 

cisidir ve aynı Beş ay ıvvel evlendikleri zaman bu bUyük' seferi yapmıya 
yolu tam 4 gOn karar \'eren tayyareci kan tôe. ba, tbaşa le kadın tayyareci 
17 ... t ve 19 Alllı! .. ~ ayhoa... 
daldkad• .eçmftti. K...... ..... r: mecbmı ehi1111hL ' (JUDgÜefada 

· 10 saat 21 dakika dalıa eYVel . lllnelti ltilı mühendis · bulanma
geçmiş ve rekoru kumıfbr. Hal- · m~an dolayı madaqı •AD!inin 

buki bu kadın tek başına bu 
mühim yola çıkarken hük6met 
ondan teminat iıtemiı ve b'aiına 
bir kaza gelecek olursa yardı
mına koşmak için bu teminab da 
almııtır. · 

Bu kadJDın yaptığı sefer, iuan 
tabammlUllniln en parlak ·ve ea 
yüksek nüoiunelerinden biridir. 
Seferin ilk merhalesi Londra 
Oran idi. Bundan sonra 
seferin en tehlikeli kısmı bqla
mıı ve Iogiliz kadını büyük çö
lün içinde 1200 millik bir mesa
feyi geçmiştir. · Amy ucsaz 
bucakıız beyabanlardan müte
şekkil bu mesafeyi geceleyen 

çöl fırtınaları arasında geçmif, 
daha sonra Dualleden ka.meron
lara · varmıı ve burada taliaizliğe 

1 

uğram1Şb. 

Genç tayyareci kadının tay· 
yaresi Benguelda cfiz'i bir baaara 
uğramıı, kendisi yere inmiye 

Tayyareci kadının geçtiği yol 

kendisi kollarım sıvayarak ma
kinesini düzeltmiye başlamıı. do
kuz saat içinde itini yoluna ko-

(Alt tarafı 2 nci sayıfada) 
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- Yahu Siileymaıı bey, bizim komıu Atıfet hanımla 
evlenmipin, tebrik ederim. 

- Çoktan ayrıldik. 
- Tebrik ederim. 



Sayıfa 2 

A vrı.tpanın en üs
tünden Afrikanın 

en dibine 
(Baş tarafı 1 inci sayıfamızda) 

yarak yeniden yoluna devam et
miş ve son merhale için benzin 
alacağı noktaya varmış oradan, 
son 1200 mil mesafeyi geçerek 
Kapa varmak için hazırlanmıştır. 
Miı Amy kocası, tayyareci 

Mister Mol.isona gönderdiği bir 
telgrafta Dualadan itibaren y0 J. 
culuğunu şu şeki lde anlatıyor: 

"Dualadan itibaren yükseld im. 
Ne deniz ne de kara görmiyor· 
dum. Benzinin tazyiki gilt ı kçe 
hafifJediği ve yağmur yağdığı 
halde mütemadıyen ileriıiyor
dum. Nıbayet Benguelada inmi
miye ve benzin tazyikini düzelt· 
miye karar verdim. Tamiratı ta
mamladıktan sonra tekrar ümit
lendim. Havamn güzelleşmiş ol· 
D!81~ da ümitJerimi JrnvveUen
dırdı.,, 

:~m~oin bu seferki uçuşu 6200 
mıllıktır, 

Mis Amy • geçen temmuzda 
evlendiği zaman bu ıeferi yap· 
mayı kararlaştırmış, ve iki ay 
enel haıırlığ-a basla mışh. 

Bir dava-
İngiliz bahriyesinin 
sırlan ifşa edilmiş 

Kısa bir zaman evvel Yuna· 
nistan hatıraları namı altında bir 
eser neşreden İngiliz muharriri 
ve romancısı Comton Makeozi 
aleyhinde kanuni takibat yapıl
dığı yazılmıştı.Son posta ile ge· 
len Londra gazet~lerinin verdiği 
malumata göre muhakeme başla
mıı ve iddia makamı muharririn 
bir bahriye zabiti sıfatile vazife 
başında bulunduğu sırada haber 
aldığı sırlan faş eıttiğini ve bun· 
ları . eıarine koyduğu, bunları 
eserınde vesika mahiyetinde kul
landıg'" ını .. ı · soy emış ve devlet sır· 
trını faıeden muharririn muba

eMe o!u?maıını istemiştir. 
ubarrır Mister Makenzinio 

avukatı fu ... 1 • • • 
" . oz erı söylemıştır: 
Mıster Makenıı· . d. k d .. şım ıye a· 

ar muteaddit eserler yazmış 
olduğu gibi ondan b k h 
h aş a arp 
atıraJarıoı yazan m h . 1 k u arrır er 

p~ çoktur. Kendisinin (Yuna· 
nııtan hatıraları) · · .. 
t l'f h 1 ıçıo alacagı 
e ı . a1<k1 500 isterlindi. Hal-
bukı kendisi daha evvel d .. 
romanların her birı' . . Ivaz.lıgı 

d ıçın ngı te-
re ~ 1500. Amerikada 740 is-
terlın alıyordu M st M k . 
V · • er a enzı 
b u~~nıst.an hatıralarını yazmakla 

üyuk bır fedakilığa katlanmış-
tır. Maksadı para k k 
d .. ·ıd· azanma 
egı ı, hakikate hizmetti. Son-

ra onun bu yeni eserinde kul-
landığı vesikalar dahi ık· 

1 • evve 1 
ese~.erınde de kullanılmıthr. Bu 
vesıkalar belki bir zaman ıır 
sayıhyordu. Acaba bu gün de 
bunlar sır mıdır? 

" Vekil bunları söyledikten son-
ra vaktile ıır sayılan bir çok 
maltlmab muhtevi eaerleri ele 
alarak okumuı ve bunlardaki 
ıarları bire birer göstermiş bu 
sırların bir lcıymeti kalm~dığı 
ıçın bunları ifşada bir mahzur 
bulunmadığını müdafaa etmiştir. 

Mahkeme lngiltere harbiye 
nezaretini temsil eden iki zattan • 
Mister Makenzinin eserindeki 
vesikaların sır mahiyetinde olup 
olmadığını tahkike karar ver
miıtir. ....... 

Fırka grupu 

Maliye vekilini 
diollyecek 

ANKARA, 21 {Telefonla) -
Fırka grupu yarın (bugün) topla
narak mali vaziyetimiz hakkında 
Maliye Vekilinin izahatını dinli
yecektir. 

Yeni kon enjan 
listesi 

Bugün gazetelerle 
neşredll I yor 

ANKARA, 21 (Telefonla) 
Heyeti Vekile bugün saat dörtten 
akıam yirmi bire ve yirmi birden 
gece yarısından sonraya kadar 
devam etmek üzere iki defa top
lanarak kontenjan listesini müza· 
kere etmiıtir. · 

Kararname ve liste yarın (bu
gün) gazetelere verilecektir. 

Ayrıca, lktısat vekili Celal Bey 
efkarı umumiyeyi tenvir için kon
tenjan hakkında gazetelere beya· 
natta bulunacaktır. 

ŞUkrü Kaya Bey 
An karada 

VAKn 

• 
lzmir komünistleri 

Mahkenıe vazife 
harici karar verdi 
lZMlR, 21 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Altı komünistin ağır 
cezada mahkemelerine devam e
dildi. Maznunların suçları askeri 
mahiyette görüldüğünden mahke· 
me vazife harici kararı verdi. Ev· 
velce askeri mahkeme de vazife 
harici karar vermi§ olduğundan 

merci tayini için evrak Temyize 
gönderilecektir. 

Keriman Hanım 
Dün Jlece şerefine ver:len 

baloda bulundu 
lımir, 21 (H. M.} - Dilnva 

güzeli Keriman Hanım bugün 
t:fornondaki Zıraat enstitüsünü 
ziyaret etti. Gece Karşıyaka 
kulübünde şerefine verilen ba'o· 
da bu:undu. Balo çok parlak 
oldu. 

Keriman Hanım yarm Manisa· 
ya gidecek ve akşam dönecektir. 

Tütün satışları 
Iımir hava isinde 3 m·lyon 

ki.oyu buldu 
lzmir, 21 ( H. M.) - Tütün 

mıntıkalarında şimdiye kadar 
yapılan mübayaat 3 mılyon kilo 
gramı bulmuştur. Fiyatlar 70 ile 
11 O kuruş arasındadır. Kumpan-

ANKARA, 21 (Telefonla) - yalar ş mdılik mübayaah kesmiş 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey lerdir. 
bu sabahki ekspresle tehrimize El aziz V allsl 
geldi. istasyonda vekalet erkanı, ANKARA, 21 (Telefonla) 
meh'uslar ve arkadaıları tarafın· Elaziz valisi Nizamettin Beyin 
dan istikbal edilerek doğruca ve- Urf aya nakledilceği söylenmek-
ka let mak~.-nma gitti. tedir. 
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Hi eri başve i o ması 
güçleşiyor ! 

En kuvvetli fırkanın reisi sıfati?e kabi
nesine yabancı almak istemiyor 

Berlin, 21 (A.A) - Kanunu 
esasi mucibince Hindcnburg, 
Hitlerden yeni bir parlimanter 
kabine teşkil etmesini istemiştir. 

Hitlerın muvaffakiyets.zJiğe 
uğrıyacağı z.anno onuyor. 

Fılvaki, böy.e bır kabinenin 
teşkili için iştiril<leri lazım olan 
birçok fırkalar, Hitlerin başvekil 
olmasına muvafakat etmemiş· 
terdir; 

Hindenburg, fırkalar haricinde 
bir zkt tarafından riyaset o'unan 
"Reisi Ciimhur kabinesi,, fıkrine 
rucu etmesi muhtemeldir. 

Hitler, saat 15 te bir tebliğ 
neşrederek Hındenburgun ken
disine tevdi etmiş olduğu 'Vazi
feyi bildirmiştir. 

Mumaileyh, müşaverelerine 
devam etmektedir. 

Buhran devam ediyor 1 

Berlin, 21 ( A. A } - Hiller, 
bugün Re'si cümhur Hindenburg 
ile gföüşmüıtür. Bu mü 'a ,atta 
Hitler sosyalıst milliyetçiler fır· 
kasının ancak kend si tarafından 
idare edilecek bir kabine ile 
~irlikte çahıabileceğ'ni söylemiı· 
tır. 

Reisi cümhur Hindenburg, Ra
yıştağ mecl'aindeki en kuvvetli 
fnkanm lideri bulunması sıfatile 
Hitler'den kendi riyaıetınde te
şekkül edecek bir hükümetın 
ne gibi fera t dabilınde Rayiştag 
meclisinde mütecanis bir prO:f· 
ramla sağ~am bir ekseriyet temın 
edebıleceği hakkında tahkikatta 
bulunmasam rıca etmiıtir. 

Hıtler, &lleden sonra tahriren 
cevap vereceğini Reisi cümhura 
bildirm iştır. 

Hitler in cevabı 
Berlin, 21 (A.A) - HitJer, 

Hindenburgun daveti üzerine 
saat 10,30 da müşarünileyhin 
nezdine gıtmiştir. Mü:akat, 15 
dakika devam etm =ıtir. 

Hitler, Naıi fırkasının baıve· 
kili, fırkanın lideri olmıyan hiç 
bir hül O.met e teşriki mesaide 
bu 1unmıyacağıoı söylemiştir. 

Hıtler, en büyük farkının li-
deri sıfatile, sağlam bir ekseri
yete ve muayyen bir programa 
sahip bir hüi< iimet teşkilinin ne 
gibi şerait allmda mümkün ola· 
c:;ığını araştırmıya memur edıl· 
miştir. 

Hindenburgun Hitlere böyle 
bir hü;dı net.o teşldlı iç'n ken· 
d 's'nin ne g bi şartlara lüzu n 
görmekte o'du : unu bıldirmiş ol· 
duğu tahm.n o unmaktadır. 
Mü likatın h tamında neşredil

miş olan resmi teblığ, Hitlerin 
buna mektup.a hem de hemen 
bugün öğleden sonra cevap ve
receğini vadetm ış olduğunu be
yan etmP d c -1 r 

Fırka koza kongreleri 
C. H. Fırkası kaza kongrele· 

rine dün akşamdan itibaren bat· 
lanmı,hr. ilk olarak dün ak,am 
saat 21 de Beııktaı kaza kon· 
greıi toplanmııtır. 

B. JJ1. Ilı/ eclisinde --........ ..-.. ................ . 
Husu~i mektep!er 

belediye resmi 
verecek 

Tam teşekküllü nahiyelel'İn 
tetkili '/. aene tehir edildi 

Anlcara, 21 (A.A) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Reis Vekili 
Refet Beyin riyasetinde toplan 
mıştır. 

Gelen evrak arsında bulunan 
askeri ve mülki tekaüt kanunu· 
nun 62 inci maddesinin tefsirine 
dair baş ve' i ' et tezkeresi maliye 
ve bütçe encümenlerine Edirne 
meb'usu Şııkir ve Kostamonu 
meb'su Hasan Fbmi Beylerm 
ifadelerinin alınması hakkındaki 
Başvekllet tezkeresi adliye ve 
teşkilata eıasiye encümenlerinden 
mürekkep muhtelit encümene 
verılmiftir. 

Arazi vergisi kanununun 5 inci 
maddes ne aıt itideki tefs:r maz· 
batB11 kabul edilmiştir. 

0 18.>3 numaralı arazi vergisi 
kanununun 5 inci maddcs nde 
tadat edilen fev rn 'i:ie arızaların 
tevl ı t ettıği zay at meyanında 
tar la fareler ni n ikP eylediği tah· 
ribat ta dahi ıdir.,, 

Yüksek mektep mezı•nu dev· 
let memur tarından 11 incı dere· 
ceden aşağı vazifelerde bu 'unan· 
tarın 1 l ine c!ereceye geçme eri· 
nin terfi mahiyetınde o up o!· 
madılına dair tefsir maz. ıatası 
kabul o '.unrr:uştur. 

Bundan sonra ucretli ta'e'>e 
kabul eden hususi mektep' erın 
de akar mahiyet ınde bulundu· 
huna binaen bu mekteplerden 
de belediye verg· ı rı 

kanununun 7 inci ve 30 uncu 
maddeleri muc: ı bince tanz ıfat ve 
tenvirat resmi alınması hakkında 
ki maliye encümeni maıbalası 
müzakere ve kabul ed i miştir. 

Nahiye mUdür:erinin hayvan 
yem bedellerinın il~ası hakkın· 
daki kanunun mer'iyet tarihine 
ait ikinci maddesi Dahiliye ve· 
kili Şükrü Kaya Beyin huzurile 
müzakere edilm 'ıtir. Fu müna· 
aebetle izahat ver~n Ş ikrü Ka· 
ya Hey, bu hususta geçen sene 
bütçelerine konul muş olan tah· 
sisatın esasen kifi gelmem kte 
oldununu ve 93 ! bütçeıi tasar· 

~ . 
ruf ah meyanında bu tabsıs.ıhn 

kaldırıldığını kaydederek demiş
t :r ki: "rlü ciirnetın me::bur o · 
duRu tenkihat birço < teaa <ar· 
lık an icabettirdi. M umu iliniz· 
dir kı, Dahıliye veki etinin doğ· 
rudan co ruya kendi biitçesinde 
150 bin !ıra açığı vardır. ~unu . 
eyamı haliye tasarrufatı ile ka· 
patmıya çalışı~·oruı. Bu sene de 
böy!e bır aç ı kla ge lmek istemı· 
yoıuz . Bunun sebebi de Danıli· 
ye veka .etinin fıli kadrosu ı un 
teşkılitı kanun l arına müstenit 
o masandandır. Teşki lat ka11u 
nuna göre kaıa ve v !Ayet 
teş <ili veya ilgası c ı betine git· 
m k icabediyor. Memleketteki 
buhranı muvakkat telakki ettiği· 
m z ı çin buouda yapma2'ı tercia 
etti:i. Esl>abı n uc be o arak ~em 
bede i içinde unu gösle rr k ve 
bütçeye karşı ' ı~ı konu ma ınca 
tu kanunun >tehirini değil ilgası · 

oı is ,edik. Ve bir tamimle l;üt
çe darlığı do' ayısile yem bedeli 
veri miyeceğini bildirdik. 

Bu izahatı müteakip kanunu::ı 
neşri tarihinden meriyeti kabul 
edi miştit bu,dao sonra yeniden 
tam teıekküllü 50 rahiye teşkili 
hakkındaki kanur un tatbikinin 
iki sene tehirine dair k"nun layı · 
has ı nın müıak eres • ne baş annııf 
Dahiliye vekili Şükıü Kava ~ev 
söı alarak demittir ki : " Bu ka· 
nuo mali bir zaruret neticeıi 

ismet paşanın 
nutku 

( aa,makalemlzden d•Yfl"'! 

Hatınmızda kaldıfıno 
ba,vekil paaı geçen sene . g 
Ankara huku fakülteıinde bır df. 
tuk söylemitti. Bu nutkull , 
gençliğin yetittirilmeainden ~, 
sederken herkese tam adanı 0 ,J 
mak hedefini bir ter biye ve ha1 
ideali olarak göıtermit ve o v• 
kit: 

- Bir tam adam, bin yarım ad 
• müsavidir.,, 

Demiıti. Evvelki günkü nut 
kunda gene bu mevzua tero&I e 
ti, fakat bu defa: 

- ilimde eksik adamların topl~ 
ması tam adam vermez. Bin ya~ 
bin cahil bir yanmdan daha f OIJ • 
olamaz. Fakat daha zararlı olur.~ 

;ıiJtllf"1 
yarım adam bir tam adam de11 

Dedi. 
Zahiren bakılırsa bu iki söz •' 

raaında biraz fark ve biraz te~; 
kuı varmıt gibi görünür. f~ 
hakikatte hiç de öyle dP.ğildit• 
Çünkü her ikisi de ayrı &ytl ~ 
kuvvetli birer hakikati ihtiva et, 
mektedir. Farzediniz ki bil\ kit•• 

• 
den mürekkep diıiplinH ve t• 
limli bir askeri krta'nın bir l<\I -
mandanın emri altında muayY'~t 
bir hedefe doğru hareket etııı1 

ve muvaffak olmuttur. Fen no• • 
tai nazarından bu kıt'anın batı"' 

' da kUımr . lan olan tek adatO 
bin nefere müsavi olarak telalJ 
olunur. Çünkü o kumandan ol' 
masa o neferler ne kadar kıyııt,r 
li, ne kadar f edaki.r olsalar gttl' • 
muvaffakıyet neticeıine var• 
mazlar. Fakat bir de bin kiti~ 
,mürekkep haubozuk bir kuvve~ 
kumandasız o arak muntazam , 
orduya kartı mücadeleye ,iri~ 
mit olmalarını düıününüz. j 
bin kitinin bir tek kiti olma•• '" 
bette daha doğrudur. Çükü neli , 
itibarile bin kitilik kuvvetin .~ 
receği ve memlekete verecei• 
rar o nispette çoktur. 

Fakat bu hakikat ıadece : 
kerlik noktasından doiru def , 
dir. Umumi olarak hayatın ~ 
men her sahasında tam ad•~ 
yarım adam arasında bu bii ,1 
fark vardır. Tabii olarak her b ),t 
gi bir millet içinde tam ad~r' 
daha çok olursa o millet ~·lt,
milletler kartııında giritecel~ 
yat mücadelesinde daima 111 -

fak olur. Onun için ba9vekil ~;.-
9a Türk terbiyecilerine ve ~ 
müesseselerine tam adam 0 eıi• 
ve tam adam yetittirmek ı•1 ı'61 
ni en mühim bir hedef olar•~ 
termekle büyük isabet etınittit• 

Mehmet A ~ 
nmııııııııııııımıııuıııaıııınmııım1111111111111ııııı111ıiiüidllP Y le•' 

o'arak teklif edilm 'şt r, 1~eJİ mem'~ketimiıin iyi idare edı te' 
için en iyi teşekkülün tadl şict'' 
şekküıü nahı ye 1 er ol ~'uğuPa rıJ,et 
di de kanim. Fakat, rnaıi za •"" 
l( arşısında bu icfari kanaat 

mıva mec urr' ur. br•ll'il• 
Ge~ en sene mecl ı d 

1 d · ıll''' 
ık•' 1 

,.1 
t'V\' e ce kanu"unu ç b·ve:• 
bu 50 tam teşekkO ıO 0:o~çed' 
ma i zaruret kart sanda beO I' 
karşılı:, sız kaldı. Yok•• kilİ"illl 

d h'I' e ve I' minim ki, ber a 1 ıy 
1
,p 

i ık fo sat bu'.duğu zarnaD , iyel,ı 
cağı iş tam teş~kküJID 0811 1111d' 

dev et d,ı yapar:ık devlet• ve .. IJ• 
retini köylünlln ayagnıa 
götürmektir • ., . k•.,-' 

t.u ı ıahah mllteakıp ,. t'' 
ayucn kabul edi mit ve p r ıl 

·· ro be günü toptanı ma~ ~Zt: 
maa nihayet veralmııtar:, 
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Cliiniin Haberleri 1 
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... ektep Jii,~a,lar-ıaa ne- Mezarlıklar Tali mübadele komisyo-• -n fazla fıiat konu~or? Beyoğlu, btanbul ve üakü- nundaki 
;J darda yerleri ayrıldı murahhasımız 

tldtapçı ye~1ıen tabedilen kitaplann Cenaze işlerini Trakyada -ia_d_e_s-in-e-im_k_i_n_g_örülemiyen 
tını indirmek kabil olacağını söylü- belediye yapacak mallann bedeline mukabil Yunan hü-
Yor. Velileri düaünmek gerektir kômetinden alınan 30 bin İngiliz lirası -r Şehrin üç muhtelif semtinde 

1\:, • yapılacak olan mezarlık yerleri 
~~il sayımızda mektep ki • yet kitapçı bu fiatı sonradan az hakkındaki tetkikat bitmiş, me-
~ ~n fiatları münasebeti· görecek''" olursa bunun tezY.idi için zarlık yerleri kat'i surette tesbit 
led ~timizi celbeden bir hadi- resmi te§ebbüsler olmaaı, arzu • edilmiştir. 
~ babıetmittik. lki kitaba haller verilmeıi, muameleler geç· Beyoğlu semtinde yapılacak 
iM· et lllatbaaaınca maarif veka • mesi, kararlar verilmesi lazımge· olan mezarın yeri Zincirli kuyu· 
~q llanı daki müselles tarladır. 200 dö
~ ına fiat konulurken bu lir. Halbuki bahsedilen itte bu nüm genişliğinde olan bu tarla-
~1-rı basanların kendi mal- tarzda hiçbir muamele geçmemit· nın asri bir mezarhk haline ge
~ d .. koydukları fiatlardan faz- tir. Bizce bu meseleyi en iyi ten· tirilmesi için 300,000 lira sarf 
ııı· ~&er takdir edildiği kaydedil- vir edecek vaziyette olan Güzel edilmesi lazım gelmektedir. 
~~· Dun bu mesele etrafında Yazılar muharriri Süleyman Şev· Eu mezarhğa ait inşaat proje 
d~ .. ~kat yaptık. Kitaplardan biri ket beydir. Süleyma~ Şevket bey ve keşifoamesi tamamen hazır-
k~ de zd ... 'b' S"'h 1 dürüst bir muallimdir. Ahlakına lanmıştır. Mezarhğm etrafma 3 
~ Ya ıgımız gı 1 u u et metre yüksekliğinde duvar çev· 
~ Phanesi tarafından basıl • itimadımız vardır. Bu kitap fia· rilecek, mezarlıgıo içinde muhte-
tiir 0la.n Sadettin Nüzhet beyin tı meselesi kendi kitabını da ali. - lif parke taşlarından yol, mey
~~ tdebiyatı Tarihidir. Tabii, kadar ettiği için mütaleasını açık· danJar, ölü yıkama yerJeri, bek
~a.bın maarif vekaletince ka- ça efkarı umumiye muvacehesin - liyenleri yağmurdan muhafaza 
1'ıı den evvel bashrmıya batla - de bildirirse hakikat anlatılmı§ o· için salon, bekçi odalan, ruemur 
~~.kitaba 250 kurut fiat koy - lur. Süleyman Şevket beyden is • odas1, atat ve edevat deposu 
~r. Bilahare kitap Maarif ve- tediğimiz mütalea §U suallere ce- yapılacaktır. Daha evvel arızalı 
'1_~l talim ve terbiye heyetince vap vermektir: - Güzel yazıla - olan arazi tesviye edilerek hiçbir 
··'~pi k b 1 dT k' b nn dördüncü cildini tab'ettikten taraftan diğer tarafa su akma-lıaııJ ere a u e 1 ınce ıta a sma meydan bırakılmıyacaktır. 
~~ Devlet matbaasınca fiat sonra buna kendisi fiat tayin et • Istanbul cihetinde yapılacak 
\ 1\ lınaıı lazım gelmittir. Kita - mit midir, etmemi§ midir? Devlet olan mezarlığın da Topkapı bari
~ ~vlet Matbaasmca 290 kurut matbaasına kitabını gönderirken cine taşınması kararlaşmıştır. 
~a.kdir olunmuttur. Diğeri Sü- bu fiatı bildirmit midir, bildirme Burada sahipli arazi olduğundan 
\ ~n. Şevket Beyin Güzel ya • mit midir? Eıki harflerle basıl • istimlak yapılacaktır. 
•;" ••ımli kıraat kitabının dör • mı§ olan ve yirmi formadan iba • Üsküdar cihetinde yapılacak 
t~c{i cildidir. Bu eserin eski ret bµ.lunan ,kitap için yetmit asri mezarlık yeri olarak ta Ka· 
l11ede ı (;20 f . -ı::-::: .::- 1:... ____ Eiat a.--:a edilmi• oldu- racaahmet mezarlığmm iki kilo 
,~ 1 1 orma - t- '-~ AUC89 ..... • metre gerisinde maliyeye ait bir 
"-.' t nüshası 75 kuru«a satılırken ğuna göre yeni harflerle budan O ,'1) -:: arazi bulunmuştur. Burası skU-
(' formalık yeni tab'ına 132 ve yirmi üç formadan ibaret olan dara biraz uzak olduğundan ce-
~ fiat konmuştur. ikinci tab'ına yüz otuz iki kuruş naz~ nakli için ucuz tarifeli. oto· 
il bun Devlet Matbaası müdürü fiat - arada geçen müddet zar • büsler temin edilecektir. Üskü
~~i Emin bey bu hususta tun· fmdaki kıymet tahavvülleri na • dar ve lstanbul mezarlıklarınm 

IOylemittir: zarı dikkate alındığı halde _ mu keşifname ve projeleri henüz ha-
",~ ., vafık mıdır, deg .. il midir? zırJanmamıştır. 

'ıt be ki aarı vektileti, Devlet Matba- Beyoğlu cihetinde ölü gömüle· 
~ tapçılar tarafından teşT.il e • Ya velilerin menfaati cek yer çok az olduğundan ilk 
~,,_ bir komisyon mektep kitapla- olarak Beyoğlu mezarlığının in-

o.qtl Dün bu hususta "Sühulet,, kü- 1 k d W,. arının tayini için bir barem ta- şası zaruri görü me te ir. 
ed tüphanesi sahibi Semih Lutfi bey· e · ı J - 1 b ;Qı., erler. Bu baremin tayininde eyog u mezar ıgı yapı ınca u 

.~ace · le de görüıtük. Semih Lutfi bey, cı'hettekı· cenaze oaklı·oı· ıkama 
l. Oôre kağıt, tab'iye, renkli ol - ' Y -
-,~ neırettiği "Tarihi edebiyat,, ki - sı, taşıması münhasıran belediye 
I! .._ veya olmadığına nazaran kli- b tarafından deruhte edı"lecektı·r. 
~ •al ta ının fiatı hakkında föyle di • 

re fiatları dikkate alınır. 
L ~ yor: mümkündür. Ve hatta icap eder. 

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

Cümülcine tali mü~adele ko
misyonunda Türk murabbası Fuat 
Beyin komisyo· 
nun ~·arbi Trak
yadaki işleri et
rafında izaha t 
vermek üzer e 
şehrimize geldi
ğini yazmıştık. 

Fuat Bey dün 
kendisile görü
şen bir muhar
ririmizin muhte
lif sualleri üze· 
rine garbi Trak- Fuat Bey 

ya komisyonunun faaliyeti hak· 
kında şu izahatı vermiştir : 

- lstanbula, ara sıra olduğu 
gibi, başmurahhasımız Şevki Bey
den aldığım emir üzerine mesa
im hakkında kendisine malumat 
vermek üzere geldim. Tekrar 
Gümülcioeye döneceğim. 

Garbi Trakyadaki işlerimiz 
yolunda gidiyor. Meselelerin ço
ğunu hallettik.Mesela 1 SObinlngi
liz liralık tazminatın dağıtılması 
işi bitirildi. 

Evvelce işgal edilmiş olan ve 
iade•ine imkan g6rUlemeyen 
malların bedeline mukabil Yunan 
hükumetind~n aynca alınan 30 
bin Ingiliz lirasının da sahiple
rine daiıhlması bitmiştir. Aynen 
iadesine imkan olan mailer da 
sahiplerine iade edilmiştir. 

Garbi Trakyada· etabli vesi
kalarının dağıtılmasına gelince 
bu iş de sonuna gelmiştir. Şim

diye kadar 103 bin etabli vesi
kası dağıhlmışhr. 

Şimdıki halde başlıca meıga
lemiz, saydığım meselelerden 
daha az ehemmiyetli olmıyan, 

firarilerin daha doğrusu Garbi 
Trakyaya avdet hakkından mah· 
rum bulunan kimselerin malları 
meselesidir. iki kelime ile izah 
edelim. 

Bilfarz Garbi Trakyalı bir 
etabli Yunanistana pasaportsuz 
veya Yumrn cümhuriyetince ve• 
rilmem iş olan bir pasaportla 
terketmiş olursa malları Yunan 
hükumetine intikal eder. 

işte, meşgul olmıya başladı
ğımız son iş budur. Bazı firari~ 
o lduğu iddia edilen kimselerin 
hakikaten firari olup olmadıkla• 
rmı veyahut bunlara izafe edilen 
malların hakikatte başkalarına ' 
ait bulunup bulunmadığını tetkik 
ve tesbit ediyoruz. 

Yeni meşgul olmıya başladı
ğımız bu işin ne kadar zamanda 
biteceğini şimdiden kestiremem. 
Bize düşen geceyi gündüze ka
tarak çalışmaktır. Gümülcine 
bir eğlence şehri olmadığına gö• 
re zaten orada bize çalışmaktan 
başka iş k~lmıyor. Komis~onun 
bütün işleri bittikten sonra da 
muntazam ve temiz bir tasfiye 
yapmak lirım gelecektir ki ka
naatimce bu da hafif bir iı de
ğildir. Şimdiye kadar dört, beş 
bin kişiye tazminat olarak çek 
verilmiş , yani o kadar kimseye 
ait birçok dosyalar inceden in
ceye tetkik, tasnif edilmiş ve 

protokola bağlanmıştır. 
Bununla beraber temin ede

rim ki işler sonunu bulmıya çok 
yaklaımıştır. Esasen başmurah
hasamız Şevki Beyden sık sık 
aldığım kestirme emirlerde işle· 
rimizi en kısa bir za.manda bi
tirmeyi katiyetle amirdir. "t ~ arın bastıkları eserler Dev • 

'->ıw_ lıcıaaına fiatsız olarak gelir, "- Bu kitabın kabı, kitabın Bu arada, basılıt masrafının 
eskisine nispetle ucuzladığını da 
kaydedebilirim. Eskiden ve ye • 
niden basılan bütün kitaplar için, 
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~ ~ alôk d tab'ı tamamile bitmeden basılmıt ~e ı. _ a ar memurlar bu arcme 
\ ~&e•abını yapıp fiatı tayin eder • tır. Tahminimize göre, bu fiat, 
\ ,~ettiğiniz kitaplar da matba· kafi gelecekti. Halbuki, bütün 
\.. 'lQftız l formalar basılınca, kitap, tahmin ı~ ge miştir, alakadar nıe • 
\ 'Cllelıl-8 l h b ettiğimizden büyük oldu. Fiatı ~ u esa ını yapıp f iatını 
~ "° t14r. Bunlara böyle sahipleri • daha fazla olması lazım geldi. Bu 
~'" llflııkları fiattan fazla değer itibarla kitaba, bareme göre 290 
~e.._ f!dildig~ı· · b"l · _ık" kuruı fiat konulmuıtur. Listeye -"t'fiı_ nı ı nııyorum, twı ·ık ' ;-.ır. kabında yazılı fiattan yüksek fi · 
"ıı.ı~Qtbik d" • •. ti 'b d dl d ~lı e ılcn baremın ısabetı a a geç.mest, un an o ayı ır. 

'a "k tnıdır? Semih Lutfi bey, bu izahatı 

~~ Ol::.1• llolctalarda sakatlıkları mu- verdikten sonra, bahis etrafın -
-vtleceğ· 

, 1 ı.. ı oörlilüyor. Bu iş ders da tunları söy)emittir: 
UClflar 

~- ·"ire11 •nda mektep kitapları - Yeniden basılan kitapların 
q~elci lnevzuu bahsolur, önü - fiatı da, üç sene evvel yapılan 

"'·., •ene barem değiıtirilecek • bareme göre koulan fiattır. O za-

~ •d1a1rı f 
~i b,~1,t ark neden? 
ıt t. · P.la.tb... ··d·· ·· H "'"'4'lıra h . -sı mu uru am 

_. L· eyın 'f 
~lil ~t.a.. 1 1 adesi ile alaka • 
lL "'il\ --pçı -rı . f 
~ >'tııet n ı adeıi araıında 
li'lt taıelcte -.~rdır. Hamdi Emin 

man Ali Canip bey, Devlet mat· 
baaaı takdiri kıymet komisyonu 
reisiydi. Vaziyet tetkik edilmi§, 
yapilan bareme göre fiatlar tes -
bit olunmuıtu. O zamanki kitap • 
lar, bu suretle hakiki fiatını bul· 
mutlur. 

lhtlkAr komlsyonunaj 
gelen olmadığından ••• 

bu vaziyeti gözetmek ve bu gün- Vıliyette, a:lkadar dairelerin 
kü vaziyete göre fiat koymak, bil iştirakile, ıhtikar işleriJe meşgul 
hassa talebe velilerinin menfaa • olmak üzere kurulu bir komis· 

yon vardır. Fakat bu komis.yon 
tini korumak olur. son zamanlarda tekrar eden bazı 

ilkmektep kitapları istifalar dolayısile muntazam su-
"Bu vaziyet, daha ziyade ve rette toplanarak çalışmiya imkan 

belki en ziyade ilkmektep kitap • bulamamaktadır. Eu vaziyeti na· 
ları için mevzuu bahistir. Mesela zarı dikkate alan vilayet beled.· 

ye ile ticaret odasma müracaat 
eskiden bareme göre 38 buçuk ku ederek vazıyeti bildirmiş ve ko-
ru§ fiatı olan bir kitap, bu gün misyonun azaların gelmemesi 
ayni fiatı muhafaza ediyor. Bu dolayısile toplanamadığını anlat
kitabın, yeni tab'mda aldığı şek· mıştır. 
le göre, fiatı 29 kuruş olmalı idi. 11uı11111111111111111 • .--lllBlllftlllllll•llllllllll•ıtm

Aradaki bu vaziyet değişikliğinin Yüzde doksan sekiz nispetinde 
gözetilmemesi, yahut gözden kaç denilebilir. 
ması, bir senede çocuk velilerinin Bana kalına, bu vaziyetin 11· 

80,000 Jira zararına olduğu kana· lahı için yapılacak tek çare, kü • 
atindeyim. Bu miktar, iki sene - tüphanelere mekteplerce sip:uiş 
de 160,000 lira eder. Zararın edilmiş olan kitap bedell<~ri te~Ii
büyüklüğünü bir düşününüz! yatının bir müddet için tehiri ve 

Ben, kendi hesabıma Devlet bir komisyon tetkil edilerek, va· 

Yunan bilkômetl 
ve takas 

Yunan hükumeti bir çok tica- 1 

ret odalarmdan takas hakkında 
malumat istemiştir. 

Pire ticaret odası ve ticaret 
birliği buna vermiş olduğu ce· 
vapta takas suretile gelen mal
larm pahalıya mal olduğu ve 
beynelmilel rekabetten istifade 
etmek imkana hasıl olmadığım 
bildirmiştir. 

Bir atelyedekl kaza 
Balat vapur iskelesinde demir 

atelyesi~de çalışan Ali pebliva
nm ayağına demir düşmüş, par· 
maklarını ezmiştir. Ali pehlivan 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Lukanın evindeki 
slU\hlar "'~~ 1~ ola.~•k ıtap~arı komisyona 

,,ba.1ı· telır dediği halde 
d~l.ı "d• (~ tdebiyat tarihinin 
la. ii::_ tatili·· ) kuru, f iat bulun • 
~ti "Yor s· 

'• ile le • ır kitabın ka • 
~· >'o'- oıı.n k ıt .... • ·~ ın .. d ra amın hiç ma 
..... ~~ ~ Ur? K' ~lct._'" ~b · ıtabın tab'ı 

•nın t b' d'I . •baa a e ı meaı te 
a"'-1cla beraber ıa • 

Sonradan tekrar basılan bu ki
taplar, bu gün ayni fiatı muhafa
za ediyor. Halbuki, bu kitapların 
~oğu, tekrar basılıtlarında ha -
cim ve tekil itibarile değitmiş, 
küçülmüttür. Mesela, yazıların 
puntoları ufalmıt, diğer bazı ta· 
dilat da yapılmıthr. Bu itibarla 
daha az fiatla aatılmaıı, pek ali 

matbaasına bir istida ile müraca· :tiyetin battan başa ve esaslı su • Beyoğlunda Luka isminde bi· 
at etmittim ve bastığım bu kabil- rette tetkikile, fiatların yeniden risinin evinde bir çok silah bu· 
den birkaç kitabın fiatları beşer, tesbitidir. Bu arada şahsan ben lunmuştu. Yapılan tahkikatta 
sekizer kuruş indirilmişti. Başka de mütazarrır olsam bile. muhak- silalıların Lukaya mütareke za
kütüphanelerin neşrettiği ki • kak ki, bir çok çocuk velilerinin manında !::.basından kaldığı ve 
taplar arasında da, fiatı indiri • menfaati korunmuş olur. Ben, Lukanın da ceza görmek korku
lenler vardır. Fakat, bunlar hari- ı kendi hesabıma bundan memnun sile bunları zabıtaya getirip teı-
cinde kalanlar da pek çoktur. olurum.,, . Jim etmediii anloıılmııbr. 
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Geı:ç kızların hiç 
bir erkeği arala
rına almal-. sızın 

vücuda ge
tirdikleri : 

MEK1EPLi KIZLAR 
Bir genç 

kızlık 

Kadınlık dünyası bu:ıu ol• 
iftihar ediyor 1.. Ve biitü• 

erkekler bu zaferi 
takdirle 

• iktisadi haberler 1 

Birinci teşrin ayındaki 
ihracat ve ithalitımız 

Geçen seneye göre ithalatımız azdır 
ihracatımızın azlığı daha ehemmiyetsiz 

. . . ımızın nesı ı 1 Oay ık tıcarı muvaze • İhracat ofisi memleket" · · / · ·ık 1 . • 
te§rınıevel ayı ıthalat ve ihracatı nemiz 14 838 753 lira noksanile 
vaziyetlerini teshit etrniştir. kapanmıt~ır. Teşrinisani ve ka-

Hazırlanan istatı· t'.. · s ıge nazaran nunuevvel ayları ıhracat muva • 
tcşrinievel ~yınd.ı memleketimize zeneıinin faal olduğu zamana te
~,895,43~ lıra kıymetinde muhte- ıadüf ettiği cihetle bu seneki ih • 
hf eşya ıthal edilmiştir. racatımızın yüz milyon lirayı bu-

Geçen sene ayni müddet zar· lacağı ve ticari muvazenemızın 
:ı~da ithalatım:z J0,364,169 lira büyük bir farkla lehimize yükse
ıcJı. leceği kuvvetle ümit olunmakta -

Bu seneki ithalatımız geçen se dır. 1932 ıeneıi teşrinievel ayı 
ne · ı ye nıspet e 31463, 30 lira nok • zarfında Türkiyeden muhtelif 
anndır. Teşrinit:vel zarfında muh memleketlere ihraç edilen başlı -
telif memleketlere 13,835,746 li • ca maddelerin k;ymetleri tunlar· 
r~ kıymetinde e!ya ihraç edilmit dır: 
hr. 2,951,231 liralık üzüm, 207,624 

Geçen ıene ayni müddet zar • liralık tiftik, 1,559,037 liralık in -
fında ihracatımız 14,051,654 lira cir, 123,150 liralık pamn~. 31 ~ "?"l 
kıymetinde idi. liralık fındık, 410, 700 liralık 

Teşrinievel ayındaki ihracatı- yumurta, 24,922 lirahk at-
mız geçen seneye nispetle 233, yon, 104,928 liralık yün, 
~13 lira noksandır. 89,090 liralık arpa, 2,782,388 li · 

1932 sneıi ilk 10 ayı zarfın - ralık tütün, 73,960 liralık halıdır. 
da memleketimizin ithalatı 71 1932 tetrinievel zarfında memle
milyon 133,823 lira ve ihracatı ketimize hariçten ithal edilen 
77,426,584 liradıt". İhracatımız bqlıca efyamn kıymetleri ise ıun 
lehine olarak fark 6,292.761 lira· lardırı 
dır. 

Geçen sene 10 aylık ithalatımız 
İıe 111,529,528 liradır. ihracatı
mız 36,680, 775 lira ve ithalat le • 
hine olan fark 14,833,755 lira idi. 

Bu vaziyete nazaran 1932 ıe -
neıi ilk 10 aylık ticari müvaze
nemiz 6,292, 761 lira fazla ile ka
panmıı oluyor. Halbuki 1931 ıe -

Yunan tütünleri 
neden düşüyor? 

Yunaniıtanda tütün f iatları 
•on günlerde ·· h" mut ıı ıurette düt -
hlÜftür. 

Yunan hü'-"' • . aunıetı bu huıuıta 
tetkikat ve tahk"k 
a . 1 ata baılamıt ve 
Ynı zamanda hu tahkikat z· 

at banka. a ıra· 
nu da memur etm. t• 

B" qı~ 
ır taraftan hükUm . . .. 

taraftan b nk etın, dıger 
a anın tüt·· ·· • le t""t·· un zurraı ı· 

, u un ıatın alan ecneb. kum 
panyaları araıınd ı • 
katla elde ett.... a :apbiı tahki

ıgı netıce ıudur. 
Ecnebi kum • 

1 Panyalar ıon •. 
erde Yunaniıta • ' aun 

nın ııyaıt • 
tinden istifade ederek dr :~z~y~-
d .. .... • &qqıının 
uıecegını, ve tütün f" ti 

sukut edeceğine dair ıpa arının da 
ropaıanda 

yapmıılardır. 

Bilhaasa köylerde Y•Pmıı ol • 

d.~kları propagandalar üzerine tU 
tunleri köylüden ucuz ucuz al • 
mııtır. 

•• w y ~nan hükUmeti bu vaziyeti 
ogrenınce derhal mukab"I 

ı propa. 
gandaya baılamıı ve bir de ıir • 
küler neşretıniıtir. 

Bu sirkülerde komıu Bulgar, 

Türk memleketlerinde tütün 

mahsulünün bu sene az olduiu i
çin k<Sylünün tütünleri ellerinde 

saklaması ve fiatm yüksek olaca· 

jı bildirilmektedir. 

159, 747 liralık yün iplikleri, 
252, 739 liralık yün mensucatı, 

1,046,170 liralık pamuk iplikleri, 
188,567 liralık pamuk mensucat, 
812,250 liralık sair pamuk men -
ıucat, 248,293 liralık makineler, 
93,600 liralık demir ve çelik bo -
ru ve 104,397 liralık her nevi de
mirdir. 

Beş senelik hayat 
paha!ıhğı 

lıtanbul Ticaret odaaı toptan 
etya fiatları hakkında bet ıene • 
lik Endeb hazırlanmıştır. Zahire 
fiatlanndaki vaziyet tudur: 

1913 - 1914 senesinde 100 
kuruta alınan zahire miktarı 1927 
senesinde fiatı çok yükselerek 
(1316) kurut, 1928 ıeneıinde 
(1466) kurut, 1929 ıeneıinde 
(1350) kurut olmuı, (1930) se • 
nesinde fiat (851) kuruıa düı -
müıtür. 1931 senesindeki fiat iıe 
(599) kuruta kadar dütmüıtür. 

Buna nazaran beş ıene zarfın
da en pahalı sene 1928 ve en u • 
cuz ıene de 1931 dir. 

Hayvani etyalar da f U vaziyet 
tedir: 

1913 ıeneıinde 100 kuruta o· 
lan bir hayvan gıda maddesi 927 
aeneainde 1241ve1928 ıeneıinde 
1274, 1929 ıeneıinde 1403 kuru • 
fa kadar yükaelmiıtir. 1930 se • 
nesinde 961 kuruta dütmüttür. 
1931 ıeneıinde iıe bu fiat 877 
lcuruta diifmüıtür. 

Nebatt aıda ır.addeleri ile 
~enalar da ayni ıuretle 1927 _' 
928 ve 1929 - 1930 ıenelerin. 

deki fiat çok yüksektir. 

Bir pçltte mllthlı bir kaza 
Roma, 21 ( A. A. ) _ 52 

genç fa9iıti hamil olan bır 
kamyon, bir geçitte bir benle 
mOAdeme etmittir. 11 kiti 
61müştür. B6tlla diğer çocuklar 
yaraJıdar. 

Sinemacı'arın başı
na gelen bir kaza 

tstanbula da 
geleceklerdi · 

- Ortnda : Tnnrenin-mikTnist1 ,.e lıum · 
llll) ll ın veki lı urr.uml!i ağır yaralı l\1 

Artur Loeur 
Sa~da : Yaralı hukuk müşaviri ToJd 

Rast 1 lol. 
Solda: ölen pilot Dickson. 

Metrogo.lvm filim kumpanya· 

sının harici memleketler vekili 

Umum' si M. Artur lotur büyük 
bir tayyare kazası geçirmiştir. 

Vekili umumi şimdiki hal :le kol, 
bacak ve vikudünün muhtelif 

yerlerinden çok ağır bir surette 
yaralı l:u "unmaktadır. Bu kaza 
aynı zamanda, kumpanyanın hu· 
kuk müşaviri Jojef Root Hol'· 
in aynı derecede yaralanması ve 
pi.ot D:c:isonun da feci bir su· 
rette ölümü ile nihayet bulmuş 
tur. 

Bu feci kaza dün Amerikadan 
telgrafıa Metrogo tvın fılim kum
panyasının şehrimizdeki aceotesı 

o.an Asri s nema mudürlüğüne 

bildirilmiştir. Gelen ma u nala 
göre ma .ineye arız olan ufak 
bir sakatlık neticesi olmuşlur. 

Tayyare V.clctarya Fa:ıs'e düş· 
müş ve parça parça o'muşlur. 

Vekili umumi M. Artur'oe .. r tay· 
yarenin makinist vez tesini gör· 
mekteydi. Bunlar bar ci mem e· 
ketlerde umumi bir tetkik sey· 
yebatı yapmak üzere teşrini sa· 
nide Kahforoiyadan bare~et et· 
miş bu:unuyorlardı. 

Vekili umumi, Afrika ve daha 
bir çok yerleri dolaşarak Rus· 
yaya geçecek oradan da lstan· 
bu'a e-e'4"cel<ti. 

Cenabıhak da 
Hazreti İsa da 

A"manmış meğeri 
Berlin haberlerine göre Hit

lercilere mensup Berlin tehir 
meclisi azaları mekteplerde n u· 
allimler tarafmdan talebeye Haz· 
reti lsamn Cermen •e Allabm 
da Alman o·du~ unao öğretilme· 
ıini istemişlerdir. 

Lepzig muallimleri bunu Hit
Jere mabıus Kateşizm mezhebi 
nevioden bir din olarak telikici 
etme!<tedirler. Profesör Reymer 
bu mevzua ait yazdığı eserde 
Hazreti (sanan Cermen olduğunu 
iıpata uğraşmaktadır. 

Profesör eserinde bilhasu 
Hazreti lsanın sa11şın, pembe ve 
Sf&z!er"nin mavi o.ması tam bir 
Alman t pini •nd11dığını ve iı· 
mini te9kil eden kelime ve harf· 
lerin A'man l san1nın mentelerıle 
mutabık bulunduğuaa ıöylemek· 
teair. 

ıaferidir!.. al kışlıyor. 

Yarın akıam 

MELEf( Sinenıası 
Gala Müsameresi Olarak 

BRiGiTTE HE L M'!:u~::::!i 

MAVi TUNA 
emsalsiz mU5ikili tavanı hayret filmini ve biltün dünyada Bu~•· 
peştenin meşhur "RODE SANDOR,. Zıgan Orkestrasım takdılll 

ediyor. Hamış: Bu fılm için yerlerin kısmı ıazamı tutulınut 
olduğundan lütfen yerlerin evelden 

tell'in 

Kadın Severse 
GlnA A!PAR 
Otomobil kazaları 
1638 numaralı otomobil don 

istiklal c&ddesinden geçerken 
l.amal Yusufa çarpmış, başından 
yaralamıştır. Şoför Cafer yaka· 
lanmıştır. 

§ Bevoğlunda Yeniçarııdao 
geçen şoför ihsanın 2t05 numa· 
rah otoınobilite Alinin 572 nu· 
marala arabası çarpıımışlard1r. 

Otomobilin ön kısmı parçalan· 
mı9tır. Kazaya se1.:1ebiyet •eren 
arabacı yak&lanmıştır. 

Müh"m bir ecebi eserin 
terciimesi 

Muhtelit mübadele komisyonu 
Türk murabbaa'arındaa Fuat B. 
ltalyan eelibi P.rabctemr 
"Come prima - Meglio di prima,. 

atlı eserıni "Eıkisi gibi, e5ki· 

sinden iyi ., adı altında Turkçeye 

çevırm"ştir. Eser yakında kitap 

halinde int"şar edecektir. 

Daha evvel ltalyaocadan met· 

bur ".Size öy'e geliyorsa, öyle· 

dir,, eserini Türkçeye çev:rmiş 

o!an Fuat B. bu tercumesinin de 

darülbedayi aabneıinda temsil 
edilmesi mu' t 0 meHir. 

Firari Humların 
emU\kl •• 

Gayri mübadilleri allkadar 
eden, fırari Yunanlılara ait em
il.do tesbiti meselesi için kuru· 
lan kom·syon ikinci toplanmasını 
z raat bankksıoda yapmıı ve bu 
em ikin tapuda kayllarını çıkar· 
mak işite meşgul olmak üzere 
memudardan mürekkep bir he· 
yet teşkiline karar vermitlir. 

Bütün itlerin ıilratle bitirilme
sine çahşılac~khr. 

Sarhoşların 
rUşvet tekllll 

Eyüp tütnn ameles·nden HOs· 
nü, Mehm~t, Ali aarhoı olarak 
tlitüncll Ahmedin diikklnından 

tlitQn alir.arken Ahmetle kaYga 
etmiıler ve dilkklnın camlarını 
kırmışlardır. Sarboş!ar polislere 
12,5 kuruş rüşvet teklif ettikle· 
rinden yakalanmı.;lardır. 

1 s-tanbul rehbeı lerl 

Türkiye Turiog klilbll latan· 
bula gelen ıeyyab'ara verilmek 
üzere bir müddet evvel Franıız 
ca ve log 'izce latanbul rehber· 
leri hazırlatmıştı. KJilp bu reh
berlerin ita· yanca Ye Rumcalan· 
aı da baıarlatmaktadır. 

edilmesi. -~~~~~~~ 
lstanbul Beledtyesl 
OarUlbedarı Şehir Tıretro• 

Temslllerl : 

Bu ISTIKBUL BELfDJ 

ak;~;o ::•t ~UÜ ~ ~~ 
(Uç saat) Jll[rf 

1 

Opereti 

3perde27tablo J 

Yezana 1111 
Ekrem Re,ıt B. 

1 11111111 
Bestellren : 

Cemal RetJlt 8. 

BORSA 
Nukut 

KUTU4 

'!O ı. B'ranatt 171 • Şilin A• 

1 l:JterllD 701- ı Pezeta 

1 Dolar 212. 
1 Mark 

20 Liret 21~-
1 ZoloU 

20 r. B<:ıı;ıka 117-
ı PengO 

20 Ley 
20 Drahmt 27, - 20 Ulnar 
20 levtı;re 8Z3-

ı Çervoneç 
20 Lefl ~.- 1 Altın 

ı Florin 85- 1 Mecidiye 
20 Kuron Çek ı2ı- ı Bank.not 

Çek flatları (kap. ••· 
Paria 
Londra 

o• Vorlı 

Mil!no 
Bı ··sel 
Attna 
CeneVM 

tercıan-

12.0S 
696 - Vlya..a 
o 4:'24 drtt 
9.23- Beııuı 

3.40.J4 Var ı:a 

83,24- .t 
2. 4~19 "";Ukrq 
66.73- Belgrat 

ı. ı 750I , oskovr 

Esham 
• -:ankaaı 10.10 : : k09 
Anı !4,- ._:inıento Ar 
.ıeJI 4,85 Unyon De1· 
"'' • Heyrtye 1450 Şa Dey 

ti"' 
ıl"' 
-5"' 

Tramvay 810 ltaıya 

U. Sigorta 12 2 Şark m. ~ •' 
'llontl 2340 Telefon 

ıst krezle~ 
ı-~ dahm 95,50 Elektrtll '' 
Şark O.yollan :1,3 • 'ramvaJ 

l ,Muvabhlda Sl Sil TllneJ 
5,60 Rıbtım GtımrUkler 

Saydi m-ıhf 

Bağdat 

Askeriye 

4. 20 .aadolU 1 
4,50 Anadolu ıı 

A.. llıfUme.-_.....1' _.. .--

TAKVJtl _., 
Sah Çert• _..,.ı 

22 T.sanl 23 1'·-_, 
22 Recep 23 11:51 

Utın dotufU 6,56 a6.d 
Utın batışı 16,46 6,11 
Sabab namazı 6,16 ıt.oO 
Oğte namaz:ı 1 >,00 t4.SI 
ikindi namazı 14,31 ı6.'5 
A.kfam namazı 16.46 ıs. ' 
Yat.aı namazı 18,22 ., ıı 
tmsak s.12 

şıt Yllm geçen } 1 ctınıert 31 

Yıtm kalan } 51 91 
gtınıert ~ 

azaaıı ,, 1 
HAVA - Dün sıcaklık 1JU1Ut111 

derece idi. Bugtln ııav~ ~· 
cak ve rnsgt.r mtıteba /. 

Radyoda : Jdl'1"!1 
-·--·· .. -- den ıs 45 • ~ tSTANBUL - 18 ie.20 ~ 

)ılakbUle balUm, 18,45 teD ~ -~ 
orkestra. 19,20 den 19,45 e ıt.45 ~~ 
ders (mUptedilere mah8US)• ~ '111""' n 
kadar orkestra. 20 den 21 e ~ ~ 
Ahmet Bey. :l don 21.SO & ~ t&ı 
H, 21,30 dan 22 ye kadal' 'JSIJIJ. 
Vahit H. taratmd&n, 2t ~ 
Gramotcm, AjUı8 ve bOl'8& 
yarı. 
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[Sfenks konuştu! 1 Vapurcular __ I _İş_l_i..;.._y_e_n_Y_a_r_a_f, 
Maurice de Cohra'nın Son Romanı ı 31 l\1urahhasları dün 

Türkçeye çeviren. Fehamettin Arver 
.-..-, ... _ -

lto,..an111112ın resfmferfnden ı Rob•rf• v• f\' flrof•on yerefr 

lnaanlık biılerilc d••lu bu iki - Daha iki haftam varmıf .. 
~ biribirlerine karşı tiddetli Ondan ıonra dört nala! .. 
~-cazibe duyuyorlar,. fakat yak· - Hiç. olmazsa altıtar ay teb • 
~ryorlar. Ruhl"'rınd11 taşıdık 

1 
dilihava alırız. 

,, 11 bütün iyilik hislP.r; her şeye ı - Altı ay da biz ilave ederiz. 
~:Un gelmiştir. Fak:>.t r!oktor yak Eder bir sene •. Her halde bu çek-
""f'Yor: tik'erimi:o:den ıonra hissetti}, zan· 

Rab t d k ' nederıem. tf - a uraca mısınız ... 
İJco!ıon size knt'iyyen kımılda • - Eh! .. Bu 9 numaralı iıtihki-
'anızı söylememi§ miydim? mı çok zaman hatırlıyacağım .. Az 

İtaat ediyorlar, her ikisi ıed • kal:h mezarımız olacaktı. Baka • 
l.ı rada 9 adedine tapanlar gelsin • 
.. ._rn:.e dütüyorlar. Fakat elleri 
~ ler Hint kapılarındki 9 numaraya 
1-,. birleımittir. KonUJmuyor • bir knpanıınlar !.. 
la: Zaten kelimeler cansızdır. - Ben~.m iç.in, azizim, bilbuaa 
tihkimın içine cöl<en karan 'ık - I . . . 

it 
1 

· d ğ b' ~ Jd b' 'b' ( nekba91) tepeaı daıma rüyama 
1_ enı o an ır yı ız, ırı ır • . k, ş ·1 1 · 
terin b vl l k k d l'k l gırece ... u centı men erın, 

e ag ı ı ve ar eş ı yı ,-; ~ h .1 .. dıaı ı--J ı · · d 1 an;erlerı e karnımda apandı11t .. p erını ay ın atıyor. . r 
ame!ıyatt yapacaklanru hatırla-

(P • • Cldip leıfıim ~yor. 
e.t•ver) in askeri haatam=ıi - Hem, azizim klorformauz a· 

llınamıle dolu .. Tenkil edilen is • ı meliyat! •• 

~nın ıon yaralıları tedavi edili • ı _ Roberts, billahi hayret edi· 

~ Hudutt_a ı~lh tekr~r hü~fim I lecek adamaın !.. Benim için ha • 
Jor. lıtıhkamlardakı kıt alaı yatını tehlikeye attığını düıün • 

::Uvemetlerinde muvaffak 'ol· dükçe.. · · 

~· ~f ıanblann hücumları püs - Nikolıon, bu babıi konuıma 
~ ldü. Sayııız kahramanlık • diyorum sana!.. 

' kanlı mücadeleler.. - Hem de aramızda o kadar 

'Bilhuı~. 9 numar~b müstah • şeyler geçtiği halde .• 
'o mevkıın yararlıgı! Orada, - Ey! Ne demek iıtiyoraun? .. 
~~ •aatlerde, kumandanın bir Bir kadın hikayeıi yüzünden ıe -
ltlc U boynuna aıılı olduğu haf de ni bu hain kaıaplann elinde bı • 
'-ıt kolla bizzat mitralyoz kullan rakıp da karnını mı dettirec~k • 
~ •e onun bu fedakarlıaını bü- tim? Böyle bir alçaklığı h2'ngi 
~ lngiliz ve Hint gazeteleri ya.· kadının affedebileceğini tahmin 

Yaza bitirememiılerdi. ediyordun? .• 

"1.·S?nraları artık imdat kuvvet • - Biz, evveli, biribirimizden 
~ •nın zafer günleri, E ülheyca nefret etmekle . baıladık. Fakat 

'9"t'etlerinin hezimeti ve tedibi sen yalnız benım hayatımı kur • 
"baıeıeri idi. tarmakla kalmadın, ayni zaman· 

~&raldar (Peıaver) e naklo • da bana inıanlığı öğrettin! •• Bu 
ti .u. Roberta bacağından ikin • altı aylık ıeferberlik beni on ıe • 
~ Yara daha aldığından na • ne ya~amıt. ıibi y~ptı. 
,) . halinde bulunan Nikolıonla - Haydı, elverır !.. Neredeyıe 

ili odada yatıyor. (Allaha.bat) taki Hint fakiri gibi 

>at~ rahat yataklarda Yfl • birkaç yüz ıenedenberi yapdı • 
~altı aydan beri lezzetiıni ğını iddiaya kalkıtacakım ! .. 
t~ 11.rı lezzetli buzlu ıular Roberts kalktı, oduınm etili· 

Pla, içiyorlar. ' ' ne kadar yürüdü. Komtularına 
1. li-.tanenı' t f d k' haykırdı: "Hey! F erbanlu.. Şu 
~ n e ra ın a ı çayır • ld v • 'I ' lllne, ayd 1 t k ça ıgınız Şumanmn hayallerıle, 
~:~l•rnıda 

1
• ın al ıyobr,. ad aldsya kafamızı patlattınız .. Biraz nete ..- d-.ı ıncap ar ır a an . . . 

• atlıyo ıatıyoruz canım, bır (Fokstrot) 
t._ ~ılonal ~· . plağı koyunuz! .. 
:""il ) ar uzerıne uzanmıt ya B 1 • • ki . ~ &raldarı .. 

1 
atı ıarıı ar ıçınde yüzbaıı 

folcatr n aramofonu guze cevap verdi: 
~ ~ç~~or 1 ~i •r ikiıi t : - Ai ama, koca bebek.. lıte 
ttlc.,d.,

1 
d:rtemız olmuılar, İ· ıeni zıplatacak bir hava: (AllaIG 

....._ ~ Ş ıtça konufuyorlar: ya) yı koyuyorum 
~ llıaııı;· u Yüzümüzdeki aylar- Fokatrot bütü~ haatalan t 
"1''1c f •akald k ı ya • 
"' )1.'-n k an urlu mut o- tiklan yerde bile tempo ile ',.., • 

....... •t!.. a ta baıka bir zevk rekete getirecek kadar neıeli .. 
1"- li•kkın Robertsle Nikolıon da, kulakları 

"-•rı lı .. ı. var. Uzamıı ıakal ıag"ır ederceıine ıılıkla .. amof ....... 
......., .. ...gını b'l b , •. ....-

1..ı.~ .ısu '-h.Jı 1 ~ ozuyor. na refakat ediyorlar.. Yürekleri 
'~?~ hekım ne ıöyledi ferah, kalpleri rahaL. 

.< Deoamı Dar), 

Ankaradan geldi 
Liyıha mecl ate kabul edi· 
Jloceye kadar bekllyecekler 

Ankarada bu unan Hususi va· 
purcuların murabbas'ara d n ıeh· 
rim ze gelmiılerdir. Vapurcular 
·murahhas arı dOn öğleden evvel 
biltOn husus~ vapur aab•plerini 
bir içtimaa davet etm t erdir. 
Bu içtımada bOtün vapurculara 
veni kuru aca1< tirket hakkında 
ma iimat verilmitt•r. 

Dün vapurcu ar birliği idare 
heyeti lıa11ndan bir zat rru ıar
ririmiıe Ankaradaki faaliyet bak· 
kmda yenı bir şey o madığını. 
lyibroın mec iste kabul edilin 
cıye kadar bekliyecekler.ni ı&y· 
lemıştir. 

Maanıafıh öğrendiğimize g&re 
vapurcular; kanun lyıhaaı Mıllet 

Mec isinde müzakere edilirken 
kendi aralarmda bDyOk bir ano 
nim t irket kuracaklard1r. Bu ıır· 
ketin 5'rmayesi 1 milyon lira 
olacaktır . Hisseler doğrudan doğ· 
ruya vı pur'arın kıymetine göre 
taksin edılt'ce :• tir. 

Vapurcu.ar Huıuıi içtimaların· 
da bu şırketin naslarını haz1r· 
lamıı o!du larmdao bü~Qmete 
aııonım ş rketi teşkil için mil· 
rdcaat edeceklerd ı~ 

Ltman şirketi mUdDrU 
Bir baftadanberi Ankarada 

bulunmakta olan limam şirketi 

mfitürO Hamdi Bey dtın Anka· 
radan şehr.m ze gelmittir. 

Hamdi Bey Ankaradan veki· 
Jetten bılliaas' liman meıelesi 
h•kkıad• bir ~ok yeni emiHer 
almı9hr. 

Yeni bir çok emirlerle ıehri· 
mize gelen mumaileyh trenden 
çıkar çıkmaz derhal liman şirke· 
tine gelm•ş ve meclisi idare Aza· 
tarının içtimaı lüzumundan bab· 
&etmiştir. 

Hunun üzer ine meclisi idare 
reisi mec si idareyi fevkallde 
surette içtimıa davet etmiştir. 

Hamdı Bey veki!etten almış 
o duğu yeni emirleri ve bu emir· 
lerin tatbikah bakk1nda mediıi 
ıdarede ma llmat vermııtır. 

Oğrendığ.mize gıire Hamdi 
Bey Aokarada iken vekllete 
vııpuıcululr tirketi hakkında filr· 
rint de bildirm;~tır. 

lhraeat ofisi mttdDrD 
lktısat Veki.etinin daveti Dze· 

rine An~ araya gitmit olan ibra· 
cat ofisi miidibil Cemal 8. don 
Ankaradan tebrimize gelruittir. 

Cemal B He giSrüıen bir mu· 
barririmize mumaileyh fU mal6-
mah vermiıtir: 

- Veki etin daveti 6zerine 
Ankaraya gitmittim. Bu daire· 
mizio veki'ete ma16mat vermesi 
için vaki o .mutlu. 

Ankaraya giderken ticaret 
odaaımn baznlamıf olduğu ra· 
porıarı da g6t0rm0ttüm. Vekl· 
Jetle temas ettik ten sonra avdet 
ettim. 

Konservutuvar mtl
, te h11ssısı şerefi ne .. 

Dün akıam Tokatlıyaada kon· 
ıervatuvu mütebaasısı M. Markı 
ıeretine bir ziyafet verilmittir • 
30 kitilik olan bu ziyafette vali 
ve belediye reisi Muhittin bey, 
daimi encOmen •zaları, darOlbe
dayi mOrakabe encDmeai azala· 
rı, darOlbedayi rej isiSrll davetli 
olarak ba!unmU§larcbr,. 

~ 

Milli Roman -16-

Turdn boş zamanlarmda Mis· 
ter Perinin yan1na gittikçe genç 
muaJ.ımi ekserıya elinde siyah 
kaplı, kenarı yaldız: ı bir kitaba 
dalmış bulurdu. Çocuk ilk zaman· 
!arda bunu t)ir ders kitabı san· 
mıfh. Fakat bir gün Mister Pe· 
rinin Oç beş dakika odadan ay· 
rılmaaından istifade ed"ek. açık 
duran sahifeye göz gezdirdi. 
Ayni sahifede bir kaç defa le· 
kerrür eden "g6'(1erde olan ba· 
bamız,, kelimelerinden anladı ki 
bu bir dua kitabıdır; belki de 
bu meldtpte ismini bir çok de· 
falar gizli, ati ~ Ar iti ttiği incil· 
dir. Muallım odava dönünce 
Turau saf bir merakla t::unun 
nasıl bir kitap olduğunu ve onu 
niç n elinden dlltOı medığıni ken· 
dı sine ıordu. 

M ster Peri ilk 6nce çocuğun 
merakını bOıblltDn kamçıhyan 
bir mübimaememezlikle " Hiç " 
dedi ve ıonra ilive etti: 

- Ben kalbimi temizlemek 
için bu kitabı daima okurum. 
Hakınız burada deniliyor ki: 

" Ne mutlu sa1lba acıkıp su· 
sıyanlara; zira onlar doyurula· 
caklaıdır. ,, 
Akıam mutallasın1n çanı bu 

muhavereyi burada keatı. Turan 
mutalla ıa 'onuna gitmek üzere 
kapıdan çıkarken genç misyon~r 
onun arkasından llmit do u göz· 
Jerle balcb ve tekrar incılinın 
aahıfelerinedaldı: 

.. s· d n '-••• ır a amın y z Koyunu 
olsa ve onlardan biri yolunu 
t•tırsa; o, dokaan dokuzunu 
bırakıp dailara gitmez ve yolu· 
Dd ....-,am aramaz mı? Efer 
onu bu acak oluraa yolunu ta· 
ıırmıvan dokaan dokuzdan ziya· 
de onun için aevinir. tiöylece 
bu küçüklerden birinin belik 
ol ması da köklerdeki babaoaıın 

muradı d ğildir. 

* Bir gOn ikinci mOdOr Mister 
Ailen Turanı yazıhanesine ça· 
ğndı ! 

- Turan, mualtimlerinizden 
haber alıyorum ki aiz çalııkan 

ve zeki bir talebeainiz. Omit 
ederim ki iatikbaliniz parlak o 
Jacakhr. Ben ıize arkada,ıarı· 
nızdan bir fazla ders vermek 
iltiyorum ; ne dersiniz ? 

- Teıekkür ederim Profesör 
Ailen. Size muvaffak o.acağımı 
vadediyorum. 

- Bundan ben de ıDpbe etmi
yorum. DüıDnOnDz ki bu suret· 
le Kolleci daha evvel bitirmeniz 
mlimkDn olacaktır. icap ederae 
tatil kuralarındl da ders alabi· 
lirainiz. Ben ıimdiye kadar sizinle 
I« onuımıya fırsat bulamamııtım; 
buradaki vazi1etiniı naaıl, mek· 
tepten memnun muıunuz ? 

- Evet efendim, tamamiyle. 
- Koleci bitirdikten ıonra ne 

yapmak fikrindeainiı? 
Bu aual &zerine Turan hafif 

bir heyecan ve tereddot anı ge· 
ç:rdi. ÇünkO, içinde uyanmaya 
bııhyan Amerikıya gitmek ar· 
zuıundan henOz bir arkadaıına 
bıle bahaetmemitti. Bu arzusu· 
nan biraz çocukça telekki edil· 
mesinden korkuyordu. Maamafib 
mektebin ikiaci mOdllrO tarafm· 
dan ıorulan b&yle bir suali ce· 
vapsıı bırakmayı doğru bulmaya
rak, çekine çekine: 

- Kabil o:urıa borada bıı· 
ladığlm tabıili Amerikada ileri· 
letmek İllerdim efendim dedi. 

Yazan: Necmettin Halil 

M ster Ailen gözlerindeki mu· 
ıaher parıltıyı ~özlüklerinin 

cam la rı arkJsına saklamak istedi. 
l:! u küçüğün ru 'luna da ilk atı• 
lan tohumlar fılizlenmiye başla· 

mışh. Bunun üıerine gülerek 
Turana baktı: 

- Fakat. dedi; bu epeyce 
kıymetli bir ıali ışidir. Masmafib 
ça ı ştrsantz ona da muvaffak 
o lursunuz. Sarası gelince bunu 
tekrar görüşlirüz 
. Turan Mister Alenin gözlerin• 
dek ı pa rı ltıyı kendisi için de bir 
ümit şulesi telekki etmişt;; kapı· 
dan çıkarken onun da yüzü gil· 
lüyordu. • 

~ 
Turan M'ster Ailenin tevP.ccU· 

hünli ikinci eserıni, bir kaç gün 
sonrat onun ta lebe grubuna alın
makla gördü. Ko t' cde her mual· 
limin on, onbeşer talebeden mil· 
rekkep bir grubu vardı. 

Muallimlo.!rın rehberlik ve nasi· 
hatçılık diye üstlerine aldıktan 
bu vazifeler görünüşte çocuklar· 
la, dersler hu!ıusunda, daha ya• 
kın bir fikir arkadaşlığı ve derf 
ortaklığı etmek içındi. Fakat, 
hakikatte ferdi temas ve telkio• 
lere daha müsait imkanlar bul· 
mak maksadile yapılmış bir 
tertiptir. .. 

Turan t< o'ecde bilhassa iki ya· 
km arkadaş edin mi _ti. 8iri M S· 
ter Meyerin oğlu Henri Meyer 
ötek i yakan kasabaların birinden 
gelm ş Hiiseyin isminde kimaesiz 
bir çocuk. 

Hüserinin sımfı Turandan y6k· 
ıekti ve beş seneden beri Ko· 
ıecde bulunuvordu. Turanla HU· 
aev•nı arkadaşhğa sevkeden 
aebepler anamda. ikiainia de ba· 
balanna kaybetmiı o'maları gizli 
fak at ciddi surette müessir ol· 
muştu. 

Hüseyin. bir tesadüfün yardı· 
miyle, eski müdür doktor Vatsın 
himayesine mazhar olmuş ve 
meccani leyli olarak Kolece alın· 
mıftı. Sofu bir adam olan baba· 
ıı oğluna ancak basit bir dio 
terbiyesi verebilmişti • Zavallı 
Hüseyin aoasmı tanımamışh bile. 
Bu suretle anas12: ve babasız bir 
çocuk olarak doktor Vatsın hi· 
mayesine girince kendisini sefa· 
!etten kurtaran bu adama kartı 
masum bir minnet hissi besle
miye batlamıştı. ilk geldiği se
nedenberi derslerden arta kalan 
zamanlarda mildtlriln evindeki 
bazı itlere de yardım ederdi. 

Bu beı sene içinde HOseyinin 
ruhunda da mühim bir değişiklik 
adeta bir ibtılil olmuıtu. Eski 
inandığı ıeyler tamamiyle yıkıl· 
mıı gibiydi. Babası müslOmandan 
gayri in11nlara sevmeyi ona iSğ· 
retmemitti. Halbuki burada onu 
elinden tutanlar müslilman de
ğildiler, fakat onlar da iyi inaaD· 
lardı ve A lahı taD1yorlardı. HG· 
ıeyin, ilk zamanlarda, merakı 
dolayısile bu hususta müdürün 
kendi yaıındaki oğullarile müna· 
kaşaya bile girmişti. Birkaç defa 
onlann dualarını görmüş ve bir 
iki kere müdür çocuklarına İncil 
okuturken onun da beraber bu
lunmasını temin etmişti. Bütün 
bu tesir ve müşahedeler altında 
HDaeyin on altı yaşına girdiği 
zaman insanlar için yalnız iyiliği 
eaas tutacak ve din farkı gözet· 
miyecek kadar geniş bir dDıOn
ceye sahip olmuş. sarih ıurette 
öte tarafa kaymıştı. Fakat o bll· 
tün bu dü;Oncelerini, dedikodu
ya meydan vermemek için, giz1i 
tutarda. 

{Devamı var), 



Sayıfa 6 

Dün, şehir meclisinde ................................................................ .....__... .. 
Kızıl ne halde? 

Kaç kişi tutuldu, kaç kişi öldü, ne 
gibi tedbirler alındı ? 

Keresteciler yangın yerinde bir muvakkat 
hal yaptırılması isteniliyor 

latanbvl umumi mecliıi dün 
öğleden sonra birinci reis vekili 
Sadettin Ferit beyin reiılıği al
tında toplanmııtır. Geçen celse
ye ait zabıt okunduktan sonra 
Refıka Hulüsi Behçet hanımla 
lımail Şevket beyin mezuniyet
leri kabul edildi. 

Kızıl hastalığı ne halde? 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza B 
kızıl h~stahğı salgınına karşı n~ 
y~pıldııı hakkındaki ıual takri
rıne cevap verdi. Kızılın birden 
y~v~s~k bir salgın hali gösterme
dıgıoı, Tüşrinievvel ortasında ve 
Teşrınisani başında biraz fazl 
göründüğünü buna karıı ai~~ 
mektep çocuklarına on .k. 
U 

. ı ı grup 
zerınden aşı tatbikine b 1 l d . d aş anı -
ı~oı, ört bei gündenberi bas· 

talıgın yüzde elli nisbetinde te
nakus göst d'v• . . er ıgını, maamafi te-
C:labıre devam olund v .. 
1 d ugunu soy-
e ı. 

. ! evfik Amir B. mektepler ha
ncıodeki küçük çocuklarıo da 
aşılanabilm · · · . esı ıçın bn aıınıo da 
çıçek aşısı gibi bedel mukabilin
de eczanelerd~ satılmasınıo te
minini ve fakirlerin de meccanen 
aşılanması için istasyonlar yapıl
~asını istedi. Sıhhiye müdürü 
ıstaayonların tesis olunduğunu 
ve Aşısının vekaletten istenildi
~~0'.ı birkaç ~üne kadar ıelece
aını, eczanelerde satılmak me· 
selesinin de vekalete ait olduğu
nu, mamafih bu hususta da ve
~ilete yazılacağını söyledi. Ga-
•p.. Bahtiyar 8. bu tedbirlerin 
mulbakata da teşmil olunmasını 
Bak k· ' ır oy kazasında Mabmutbey 
nabiyesind h v d _ e astalıgın fazla ol· 

Gug~ ıöylenildiğini ilave etti. 
alıp Bahr B · k ıyar • mekteplerın 
apablmasının du"şu.. ··1·· d .... "l . nu up uıu-

nu medığini sordu S hh' 
dü .. • ı ıye mü· 

ru ce•ap verdi: 
- Taleb · ı l eyı mekteplerde top· 

u o arak buldugv umuz . • k t 1 . k ıçın me -
ep erı apatmıya ı·· .. 

d'k M b uzum gorme-
1 • a mutbey 0 b. . . 

hastalı v b. a ıyesındekı 
k gın ır kısmı kızıl bir 
h~mı kızamıktır. Orada hasta-

ne olursa olmuş •e . 
Esasen bu v geçmış. 

old - . bastalıgın mucip 
ugu vefıyat d .. t .. 

:oisbetted' or ymde bir 
ır. 

Azadan Esat be 
temizliğe dikk yaşı esnasında 
J at olunması ve a ı-
anan çocukların d t 

aşı an aonra 
onun teıirlerile bastal 
h~ausunda dikkati ceı~::~ala~ı 
bı!e müdürü bu busuıta J~ sı . 
caıoat vermiştir. te-

Mebmet Ali bey Beyog-lu h • 
tal k · · as . ı . nzıyetı hakkında rakam 
ıatemış, aıbhiye mild6rlü v ii ü 
,.. k' . 'b' g n D 
~ .••ı. gı ı muayyen zamanlarda 

latatıstıkıer neşir etmes· . f d • .. ının ay ah 
olacagını ıoylemiştir. 

Sıb~iye müdürü, istatiıtik neşr· 
otmenın sıhhiye veka"let' . • ıne aıt 
oJdugunu söylemi"" 932 . -r• aenesı 

başındanberi §İmdiye kadar ls-
tanbulda 400 kişinin kızıl bas
tahğına tutulduğunu, bunlardan 
ancak altı, yedi kitinin öldüğünü 
lll•e etmiştir. Doktor Galip 
Hakkı B. ıllz alarak sıhhiye mü
dOıüolill Yerdiği izahatın kendi 

tetkikaboa da tamamen tevafuk 
ettiğini söylemiş ve müzakerenin 
kifi sayılmasını istemiştir. Bu 
talep kabul edilmiştir. 

Çimento fabrikalannın da-
ğı~tığı zehir 

Bundan ıonra belediye reis 
muavini Nuri B. çimento fabri-
kalarının etrafa zehirli duman 
saçtıkları ve halkın sıhhatini 
bozduklarını, bildiren ve buna 
karşı ne yapıldığını soran tak· 
rir münasebetile cevap verdi. 
Nuri Bey belediyenin la
zım gelen fenni tertibatı yap· 
mıyan bu fabrikaları doğrudan 
doğruya kapatmasının ileride za
rar ve ziyan gibi hususah müs
telzim olmaması için fabrikalar 
aleyhinde mahkemeye müracaat 
ettiğini ve mahkemeye İntikal 
etmit bir mesele hakkında mü
nakaşa cereyan etmesini azanın 
da münasip bulmıyacakları mü
taleasmda olduğunu söylemiştir. 
.. B~!1un üzerine i~ahat kafi gö· 
rulmuş ve meselenın müoakaıa· 
sından vazgeçilmiştir. 

Belediye zabıta•ı talimat
name•i eeğitecek mi? 

Belediye reis muavini Nuri 
Bey zabıtai belediye talimatna
mesinde tadilat yapılması bak· 
kındaki sual münasebetile de 
izahat vererek bu hususta tet
kikatta bulunmak llzere bir ko
misyon teşkiline karar nrilcliği· 
ni, tetkikatın yakında bqhyaca· 
ğını söylemiştir. 

Arpacı çiftliği ne olacak ? 

Arpacı çiftliğinin bugünkü ••· 
ziyetine göre bir idare sureti 
tesbiti hakkında karar ittihaz 
edilmesi için daimi encümenin 
yaptığı mazbata okund•. Vilayet 
çiftliği vaktile maliyeden aabn 
almış, başka birisine ıatmıı. 
Fakat buna ait formalite ikmal 
edilememiş, bu yüzden çiftlik 
yeni alıcıya teılim edilememiş. 
Fakat alıcı çıftlikte tahribat yap
mamış ama iıtimal etmiş. Şimdi 
bu satışm . fesbile çiftliğin 
tekrar beledıyeye mal edilmes 
hususunda sulh yapılması isteni
yordu. Mazbatanın üç noktası 
ayrı ayn tetkik edilmek üzere 
kavanin, mülkiye ve bütçe en· 
cümenlerine havale edildi. 

Muhtelif itler 
Belediye hastahanelerine ya· 

tmlan şirket ve fabrikalar ame
lesinden alınacak ücret hakkında 
esash bir karar ittihazı için da
imi encümenden ıeleo mazbata 
bütçe encümenine havale edildi. 

Mehmet Fazıl Hariri efendinin 
istiblik vergisi cezasının affıoa 
dair iktısat işleri müdürünün 
müzekkeresi mülkiye encümenine 
havale edildi. 

Vilayette mütetekkil ihtikin 
t~tiik komisyonuna umumi mec· 
hsce intihap edilmiş olan Meh-
me~ Ali Beyin istif a11 ve yerine 
seçılen I~mail Şe•ket Beyin iti
zarı llzerıne yeni bir zat intiba· 
bına d~ir makamdan relen tez
kere Ol\undu. 

- Galıp Bahtiyar Bey gitsin! 

B 
Sesleri itidildi. Galip Batitiyar 

ey ayağa kalktı: 
. - Bendeniz bu komisyonun 
ılk t~ıekül&n~e bu unup çekildim, 
•aktım miiaaıt değil, afvımı rica 
ed~rim, bura11 öyle bir yerdirki 
g~lıba .biitün aza arkadaşlar 
bırer bırer buradaD ıeçmek 

VAKiT 

-·-Tasarruf 
Haftası yakındır 
hazırlıklar var 

Tasarruf haftasında gökten 
Yerli mab hediyeleri 

dü§ecekf 

Milli iktısat ve tasarruf cemi
yeti Birinci kanunun 11 inde 
başhyacak olan tasarruf haftası 
içio şimdiden hazırlıklara baş· 
lamıştır. Bu hafta da yapılacak 
işleri teıbit etmek üzere bir ko· 
misyon teşkil edilmiştir. 

Komisyon yarın ilk içtimaım 

aktederek propaganda şekillerini 
ve yapılacak diğer işleri hazır· 
Jıyacaktır. Milli Iktısat ve tasar
ruf cemiyeti lstanbul şubesi reisi 
Daniş B. bu hususta şu izahab 
vermiştir: 

- "Bu ıeneki haftada geçen 
s~nekilerden daha etrafh bir şe· 
kılde çalııılacaktır. Vitrin mü
sabakasından başka, tatlıcı, pas· 
tacı, lokantacı ve diğer bazı 
meslek erbabı için bir müaabaka 
tertip edilecektir. Bu müsabaka 
da yerli mallarından üzüm, incir, 
fındık ve aaireyi kullanarak çe
şitli pastalar, yemekler, tatlılar 
yapanlara madalye verilecektir. 

Haftanın her gününde gökten 
yerli mal hediyeleri düşecektir. 
Bu hediyeler arasında Kadıköy, 
Istanbul ve Beyoğlu semtine dü
şenlerin içinde üç tane numara 
bulunacaktır. Bu numaraları havi 
olan hediyeleri alanlar; numara· 
larla da diğer kıymetli hediyeler 
alacaklardır. Ayrıca tatlıcılar, 
üzümcüler. incircilere ait bir ser
gi yapmayı da dütünüyoruz.,, 

- •• ti __________ _ 

vazıvetinde kalacaklar! 
Daha baıka muhtelif isimler 

ı6ylenildi, biç birisi kabul etmedi 
nihayet ihtikarı tetliilC komisyo
nuna seçilecek azanın riyaset 
divanınca tayin olunması karar
laıtmldı. 

Ankarada toplanacak tayyare 
cemiyeti umumi kongresine tay
yare cemiyeti Istanbul şubesi 
namına iıtirak edecek olan aza
dan Nakiye hanımın mezun sa · 
yılması kabul edildi. 

Muvakkat hal yaptlması 
isteniyor 

lktııat itleri müdürlüiü Daimi 
encümene bir teklifte bulunmuş, 
daimi encümen bu teklıfi muva· 
fık görmüf, umumi meclise ar
zediyor: Senelik cirosu iki bu
çuk milyon Jirayı bulan .yaş mey-
Te •e sebze işlerini hem halkın 
sıhhati, hem de belediyeye •a
ridat temini noktalarından iyi 
mürakabe edebilmek için bu 
itlerin bir hal içinde yapıl· 
ması lizım • Bu işleri böyle 
bir yerde toplamak mümkün 
olursa bugün senede 26,000 lira 
olan hal varidabnın senede 
100,000 liraya çıkacağı tahmin 
ediliyor. Mükemmel bir bal in
p sının iki milyon lira aarfma 
ihtiyaç gösterdiği anlaşılıyor, bu 
parayı vera.ek imkioı yok; hal 
de lazım.. Şu halde muvakkat 
bir hal yapılması düşünüımüş. 
Keresteciler yangın yerinde be
lediyece istimlak edilen araalar-
da böyle bir bal iki vüz bin li
ra ya yapılabilecek. Ş mdi böyle 
muvakkat bir hal yaptırılması 
ve bunun için lawn olan 200000 
liranın da belediyenin ihtiyat ak
çesi için ayrılan paradan borç 
alınması isteniliyor. 

Bu teklif hakkında tetkikatta 
bulunmak üzre bütçe, ikbsat, 
n:ıülkiye ve ııbhiye encümenle
rınden ayrılacak ikişer azadan 
mürekkep bir muhtelit encümen 
teıkili kararlaştırıldı. Perşenbe 
günü. ö~leden sonra toplamlmak 
üzre ı~ümaa nihayet verildi. 

• 
enı Filim/er 

0pera Sinemasında ... _. ............................................. . 
Kongorilla 

Möııyö ve Madam Martin Johnson tarafından A!rikanın 'bakir orman• 

larmda tamamen sesli olarak, hiç bir sinema hilesine müracaat 

edilmeksizin wcuda ntlrllm1ş yeı:o.ne film 

Yarından ttlbaren Opera Sinemasında gösterilmlye bqlanacak olan 
(Kongorilla) filminden bir sar.ne 

"Kongorilli.,, Afrikanm bakir ı tur. Pigme'lerin adet ve an'aıı•tı 
ormanlarının tam göbeğinde ses· ı fevkalade calibi merak ve uııll' 
li olarak vücuda getirilmiş ilk tulmaz birer hatıra bırakacakUt• 
filmdir. Bu filmle insan gözü ha· Pigmelerdf::n sonra katifle' 
kir ormanlar içine ginnekte ve o• Gorillerin sakin oldukları meOS ' 
rada hiç kimsenin görmediği fey- leketlere gitmektedirler. Ha~•' 
leri görmektedir. Mösyö ve Ma • ların en tehlikelisi, kuvvetlisi 1' 
dam Johnson, yükleri ve sesli si· kurnazı olan Gorilleri, hücuaıl•' 
nema levazımile aiyah rehberleri rına maruz kalmadan ıine111•1' 
refakatinde hareket ederek, bizi, almak için ne hilelere baş ~' 
bakir ormanlar içinde yaııyan duğu ve ne fevkalade mütkülit' 
vahşi hayvanların, inaanl~uın ha la çarpıtıldığını tahmin pek kO' 
y:at ve adet!eri İ~İn~e ~~at • o;. 1S:ydl:t. l'"akat btlrun 1.ıu WUJh~ 

Bu, hayvanatı vahtiye saydı ta rağmen elde edilen muvaffı 
değil, insan gözünün görmesi ve kıyeti görüp hayret etmemek ~: 
kulağının İfitmesi için sesli sine • bil değildir. Bu hayvanların ,ı~i 
maya almmıt harikulade bir ~er· nemalarını almak ve bilha11• ~ 
d ir. olarak yakalamak maksadını &' 

Sakin sulan üzerinde binlerce kip eden Mösyö ve Madam Joltf 
(Telli turna) ların uçuıtuğu gö • son'u heyeti seferiyelerinde ı;oJ '. 
rülen Nikuri gölünün manzarası unmak çok heyecanlıdır. Bu 1'•. 
kadar güzel ve ıairane bir tema· dar mütkülata rağmen ki.tiflel'; 
ta olamaz. Kendi hakimiyetleri ki yavru goril elde etmiye mu~ •) 

·b• altında bulunan nihayetsiz vadi • fak olurlar. (Kar topu) ve (B1 ~, 
lerde sakin muhtelif hayvanat, Amerikaya getirilir ve cesur 1'•, 
insan ayağının hiç basmadığı bir tiflerin malikanelerinde ebJill 
toprak. Bu havalide bütün hay - ferek, beyaz yataklarının içiııd", 
vanların kendisinden korktuğu memleketlerinin hatmetini ;; 
aslan, kral gibi yaşamaktadır. O hayyül ederek, hür ve ıer 
tamamen açıkta, cesaretleri her 
türlü ıitayifin fevkinde, biri ka • 
dın olmak üzere iki beyazın ken
dini tarassut ve şüphelenme 
dini tarassut ve bütün harekatı •. 
run fotoğrafını ve seslerini zap • 
tettiklerinden kat'iyyen şüphelen
meksizin dolaşmaktadır. iri fil • 
ler objektifle kaşiflerin ellerinde
ki tüf eğin önünden kaçışmakta, 

su aygırları, müstekreh gerg~dan
lar bize su içindeki hayatlarını 

göstermektedirler. 
Timsahlar, bu yırtıcı hayvan • 

lar, kitifler motörlü kano ile 
nehri dolaşırken onlara pek fena 
dakikalar geçirtmişlerdir. Çok şü 
kür bu nehir seyahati arızasız 

geçmiftir. 
Filmin en güzel kısmı, kaşif -

lerin, boyları bir metreden fazla 
olmıyan küçük neslin, Pigme'le -
rin sakin oldukları ormanlığa gir 
dikten sonra başlar. Bunlarla ça· 
buk dost olurlar. Kendilerine si • 
gara ve sigar verirler. Fakat, na
sıl içecekler? ... Bu muhitte çok 
şayanı dikkat ve hakiki bir aşk 

vak'ası ve sevgililerin izdivaç mıe
raaimi tafsili.tile zaptolunmut -

prensler gibi yaşarlar. .~ 
ıuııınmıuıımmıımııımnıannunnnnmnııııııııınımııııınıaıııınn,...U--; 

Ali .Haydar Emir 
iylleştl .. 

. lı ı1' 
(Vakıt) o' uyucularınıD pe el~ 

tanıdığı muharrir ve kıY'° c:1ıt 
ilim adamlarıma:zdan Ali H•Yt,.
Emir B. bir müddettir ,,b• ti' 
bulunuyor ve Cerrahpaşa b•

5 

hanesinde tedavi ediliyordU· 13ef 
Arkadaşımız Alı Hayd•f c:fe~ 

iyileşmiş ve artık hastah•
0 
.. e "''' 

çıkmıştır. Kendisinden aldığı 
şu mektubu da yazıyoruz: 1td' 

11 Ayın on üçüncü günü tsJ•ıılı 
vapurunda geçirdiğinı rab3dı10d' 
esnasında bana sıhhi y•r . b-' 

h ne•• t bulunan Haseki basta 8 f:fl 
hekimi muhtere~1 dokto~. bef 
beyefendi ile dokto~ ~~:fd;ğid' 
efendiye ve tedavı ..,et' 

. io tu)' ,J 
Cerrahpaşa bastaoesıo d0 !;tv 
li baş hekimi muhterelP. . f ,tı· 
Rüştü ve çalışkan musı~ 011it1 

rettin beyeft-ndilerle baş .. eb10ısS' 
Huriye ve hemşire Leyl\nr 1' 
efondilere ~andan teşek 
ederim. ,, 6,..r 

All Hayder 
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Triyangi 
S.n'atı himaye eden 

bir kontes 
lluı.d«n evvelki. haftalarda, üç 

~ur kadının hayatını anlattık. 
e11etşirıaa Karoline Lukreçya Her • 

::: Seyyah lda Laura Pfayfer • Re

!ıı "• Prenses Agnes Salm • Salm .. 
tli it.atta da ba§ka birisinden bahse-

llorllz: 

Jc. leonteı Triyangi, bir Viyanalı 
drndır. Viyanada onun salonu· 

~ hihniyen yoktur. Musiki, ede-
1>'at, resim, heykeltra§hk.. Hula-

~ bütün güzel san'atlarla alaka · 
lr olanlar, onun muhteşem salo

~lltıda aık sık buluşarak, san' at 
l e\'ıulan etrafında ıohbet eder· 
'r. Bütün ıan'at hadiselerinin 
ltı .. 
h llnaka.şaları, dedikoduları bu ki 
lr kadının salonunda yapılır. 

t Bütün san'atkarları salonuna 
h~l>lıyan, san'atı ve san'atkarları 
h'.ttıaye eden Kontes Triyangi de 

1
1' • ' k" d K d. · · ~d an at ar ır. en ısı tagannı 

,~r, flüt çalar. Muhtelif san'at 

l'h..~~ularınd~ b.ir_ münakaşaya gi
~ılecek bılgııı vardır. Hulasa, 

kontes Trlyengl 

~01luna topladığı aanat'karlar a
l •nda zeka, bilgi ve hassasiyet· 
~ h~k. 

a 1111 bir vaziyette kalır. 
aı)' tonteı Triyanginin bir husu· 
ti~~- de, kendisine mahsus bir 
~- ıı tarzı bulunmasıdır. Bol 
~n~~li, tül, ipekten mükellef 
~t~~rnler giyer, bunların biçim • 
~ı~l'tı kendisi tayin eder, pek çok 
~, -. takar. Bu giyiniş tarzı, mo· 
~\Cereyanlarına uygun değildir. 
)'f:~ 1885 senesini hatırlatan kı· 
l'!tı'" e, Viyana sokaklarında do· 

lh da g·· ··1·· lf oru ur. 
l~tlç ul&ıa, bazı hareketleri gü • 
~ile e~'Yılıa. hile, o, buna aldırış 
\.i tihitne:z. He& istediğini, istedi· 

'
1)et 1 ~~l>.ar. Müspet, menfi fah
~et~ ıhıdir. Orijinal hareket 
~iitı Sever. Ve kendisine kartı 'et ~an'atkarlar tarafından 
~lenir. ll,e --::--k._... ___ _ 

a larıo kalın-
s laşınası 

~ \llll: Ço . 
._ k•bı:ıı k ınce bacakların bir 

" ııa1c1,:;nıas1 için bir çare 

9- Ce••ı>: • 
Slır.:•hct1r. ~asaı Ye jimnastik, 
,. '-• b evarnlı surette ya· .:!'ti, e~ b~lde eski vaziyete 
~ arız bir fark temin 

VAKiT 

~ dlakded .............. --............................... . 

Londrada çok beğenilen yakası 
Devekuşu tüyünden manto ! .. 

Bir moda gazetesine göre, insana sulhtan ziyade ·harbi 
hatırlatan ucu sivri tüylü şapkalar ... 

Mantolarda, §apkalarda, son 
moda cereyanlarına göre, değişik· 
likler ..... Avrupa moda müesse· 
seleri, yeni yeni şekiller bulmalt 
için, adeta birribirlerile yarış e· 
diyorlar. Bu arada teferrüattan 
süse ait şeylerle de uğraşıyorlar. 

Mantoda tüy 
Bu kısımdaki resimde görülen 

şık manto, Londrada en çok be· 
ğenilen bir mantodur. Mantonun 
yakasındaki süs, siyah ve beyaz 
devekuşu tüyündendir. 

Yakaya kürk yerine devekuşu 

tüyü konulması, bir yenilik olarak 
alaka uyandırmış, bu, kibar lngi· 
liz kadınlarının pek hoşuna git· 
mi,tir. 

Bununla beraber, kürklü man· 
to, umumiyetle bu sene modaya 
uygun giyinen kadınlar tarafın

dan tercih olunmaktadır. Pek ta
bii! Yakası devekuşu tüyünden 
manto giymek, kürklü mantodan 
daha ziyade bir lüks işidir. Ayni 
zamanda, kürklü manto kadar, 
pratik değildir. Ancak baloya gi· 
dildiği sırada, otomobil içinde a· 
çık balo elbiseli vücutları, çıplak 
omuzları, boyunları ,öylece kapa

mağa yarar. Sokaklarda dolaş

mak için müsait olmadığı, ilk nü· 
munesinin görüldüğü Londra mo· 
da muhitinde de kaydedilmiştir. 

Süslü şapkalar 
Gene bu kısımdaki resimde gö· 

rülen şapkalar, Pariıteki tanınmış 
moda müesseselerinin eseridir. Bu 
şapkalar için, biçimlerindeki ba· 
riz hususiyet itibarile, "çok oriji
nal!,, deniliyor. 

icat eden her moda mağazası· 
nın ismile gösterilen ve anılan bu 
§apkalardan bahseden bir moda 
gazetesinden §u satırları alıyo-

Yakası deve kuşu tUylU manto 

"Bunlarda öyle bariz bir husu· 
siyet var ki, hangi kadının saçla· 
rın üzerine oturtulsa, derhal göze 
çarpar. Hele üzerinde ucu sivri 
tüy bulunanlar. . . . Bunlar, insa· 
na sulhten ziyade harbi hatırla
tıyor. Acaba, şapkaların üzerine 

bunlar iliştirilirken, model olarak 
hançerler, kamalar, mızrak uçla· 
rı, süngüler mi göz önünde tutul
muş? Kim bilir. Belki. İnsan, bu 

ıapkalardan birindeki tülden ya· 
rım peçeyi görünce, eski muharip
lerin yüzü kapıyan miğferlerini 

düşünerek, bu ihtimali kabule 
müsait görünüyor. 

Şapkalardan birinde de, Şarkın 
bir ifadesi var: Hilal!,, 

Eldivenlerde işleme 
Eldivenlerin bilek kısımları • 

nın süslü olması .. Bu hususta ye· 
ni yeni şekiller düşünülmekte ve 
hunlardan çoğu, pek zarif olmak· 
tadır. Düz işlemelerle süslenme • 

si hoşa gittiği gibi, adeta eldi • 
ven üstünde bir dizi iri taşlı bi -
lezik takılmış intibamı veren ka
barık işlemelileri de beğeniliyor. 

Ancak bu işlemeler, daha ziyade 
bir renkte ve eldivenin rengine 

en yakın renkte olmakta, işlenişte 
muhtelif renklerin bir araya geti· 

rilmesinden kaçınılmaktadır. 

ruz: Son moda şapka örnekleri __ .. , ...... --------····-·--··-·--------.. ---..... -.................. ___ ...... ···--.... -·-·····-········ 
.Aloda, Acaiptılded ................................................................. 

Dar korsalar içinde •• 
Şu siluet şeklindeki karikatür, 

bir zamarılar kadınların ne kadar 
güçlükle oturduklarını gösteriyor. 
Masa başında konuıan iki kadın, 

çok dar korsalı elbiseler içinde, 
dimdik.... Oturamıyor, adeta 
ayakta duruyorlar. Hiç değilse, 
yarı oturmuş, yarı ayakta bir 
vaziyetteler. Her halde rahat de· 
ğiller ! 

Ama ne yapsınlar? 1879 se
nesinde yaııyorlar ve o senenin 

1 modası da, çok dar korsalı el· 
biseler ..• 

1879 senesindeki korsaların ma 
deni çubukları vardı. Beli incelt· 
mek, göksü yukarı kaldırmak, 
belin aşağı kısmına doğru vü· 
cude düzgün bir ifade vermek 
için, kadınlar, son derecede ıs· 

tırap çekerlerdi. Buna rağmen, 
moda, hükmünü tam manasiJe 
icra etti. O tarihte yaşayan ve 
zayıf görünmek istiyen bütün 
kadınlar, bu cendereye girdiler. 
Bilhassa şişman kadınların hali, 
pek acıklı idi. Nefes almağı 
güçleştiren bu sıhhi olmıyan dar 
korsaların tesirile baygınlıklar 
geçirmiş ve sokak ortasında dü
şüp bayılmış kadınlar görüldü
ğünü tarih kaydediyor. 

Bu asırda yaşayan kadınların 
bu moda acaip1iğinden kurtul· 
muş olmaları, kendi hesaplarına 
m übim bir kaıançbrl 

Kadınlar, sulh ve 
bir takdir 

Harbin ortadan kalkması yo· 
lunda propaganda yapan beynel-
milel kadın teşkilatınm silahlarm 
bırakılması komitesi, Nabel ens· 
titüsü tarafından bu husustaki 
ciddi faaliyetinden dolayı takdir 
olunmuştur. 

Merkezi Cenevrede olan bu 
komiteye enstitünün kararı Mis· 
Marı Dingmana gönderilen bir 
telgrafla bildirilmiştir. 

Komiteye devamlı surette mü· 
zaheret eden Cnevre kadınları 
bu takdirden fevkalade mütehas· 
sis olmuşlar, sulhu temin ıçin 
gösterilen gayretin ;ılaka ile kar· 
şılandığma delalet eden bu tak· 
tirin, dünyada artık rahat yaşan
ması arzusunun esash surette yer 
tuttuğunu ifade etmesi itibarile, 
kendilerinde sevinç uyandırdığını 
komite reisine müşterek bir 
mektupla anlatmışlardır. 

Komite reisi Mis Mari Ding· 
man; Nobel enstitüsüne gönder· 
diği teşekkür telgrafında, Ce-
nevre kadınlarının duydukları 

· sevanci kaydetmiştir. 

Sayıfa 7 
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Kadın ve Erkek 

Sevgi 
Kadın tarafından 

ihmal edilmemiştir 
Geçenlerde bir Avusturya ga • 

zetesinde çıkan "Mükemmel ol • 
mıyan kadın,, serlevhaJı bir ya • 
zı, Avusturya kadınları tarafın • 
dan şiddetli protestolarla karşı • 
lanmıştır. 

Kadınların zamanımızda yal • 
nız annelik hissini, sevgisini de • 
ğil, hatta umumiyetle sevgiyi u • 
nuttukları, kadınların bu ihmali 

neticesinde cemiyetin sükunu bo
zulduğu tarzında ortaya atılan 
mülahazalara karşı, kadınlar, bu 

vaziyetin bu gün mes'uliyetini er 
keklerde aramak lazım geldiğini 
ileri sürmektedirler. 

Bertold Şpring imzalı yazıya, 
Avusturyanın münevver kadınla· 
rmdan Mariyan Hayniş şiddetli 

bir cevap vermiş, bu cevabında, 

kendisinin senelerden beri Avus • 
turyada kadınlık hareketinin ba· 
tında bulunduğunu kaydederek, 

bu iddiayı bütün Avusturya ka -
dınları namına reddetmiştir. Ma
riyan Hayniş, verdiği cevapta 
"Bilakis, kadın, sevgi hissini mu
hafazada, erkekten çok yüksek 
derecededir. lktısadi zaruretler i-

çersinde erkekten daha ziyade ıs· 
tırap çeken, bugün, dün katlan • 
madığı bin bir meşekkate katla • 
nan kadın, hayatını kazanmak i-

çin çetin mücadelelere giriştiği 

halde, sükUn ve saadet temin e • 
den sevgi hissini de kurmayı bil
miştir. Ya erkek? Asıl ihmal eden 

odur. Ve bu ihmaline rağmen, 
kadının sevgisinde sükun ve sa
adet buluyor.,, demektir. 

Tahsili tercih 
eden kız 

Geçenlerde, Budapeşte darill· 
fünunu talebelerinden bir kızın, 
barda dansözlük vazifesi aldığı. 
bu vazifenin talebelikle telifi 
mümkün görülmiyerek, profesörü 

tarafından kandisine ya talebe· 
liği, ya dansözlüğü tercih etmesi 
lüzumu bildirildiği, kızın talebe· 
liği tercih ettiği yazılmıştı. 

Darülfünun talebesi kızm, sırf 
tahsiline devam edebilmek için 
kendisini geçindirecek para 

kazanmak maksadile barda 
kabul ettiği vazifeden bu su
retle ayrılnıası üzerine, tah· 
sile karşı gösterdiği kuvvetli 

alaka, Darülfüuun mubitinda ol· 
duğu gibi, bu ilim müessesesi 
haricinde de akisler uyandırmış· 
tır. 

Talebesine ciddi bir iş bulmağı 
vadeden profesörünün bu husus· 
ta harakete geçmesine zaman 

kalmadan, zengin bir ticarethane 
sahibi kıza mektup göndermiı, 
ticarethanesinde muhabere me· 
murluğu işini teklif etmittir. 

Yüksek bir feragat gösteren 
kız, bu suretle tahsilini bitirin· 
ceye kadar, kafi derecede para 
kazanarak, geçinmek imkanım 
bulmuştur. 
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1 Memleket Haberleri J 
Zongu dakta üz"m, incir 

yemeye ant içe ler 

M. Troçki 
Pireden Jreçerken 
Kimse i e görl:şmek iateme
miı ve bir polia muhafız 

bulundurmuı 1 Gizil gizli kahve, çay mı Jçiy•)rJarmış? 
~~~----------~ Londra gazetelerinin Atinadan 

aldığı maıiımata göre Lef SenZonguldak hususi mulıabi~i:izdc~: 1 böyle za~ara razı olmakla ber.~~~r daf namı altanda seyahat etmek-
Bundan evvel gönderdıgım hır bu menuıyeıten mustahaıla küçuk le olen M. 'lroçki Pırede kim., 

yazıda, incir üzüm ':e fındık mah· bi~ yardım da edilmediğini iddia ile görüımek islememiş ve mal· 
aullerimizin cihan ıkbsat buhranı edıyorlar. buat mümessillerini de kabul et· 
dolayisile hariç memleketler pa· Filhakika benim de yaptığım mcmiştir. P.rede ~u .unan bazı 
zarlarına ümit edildiği ve bekle· araşbrama bunu teyit etmektedir. Troçki taraftarları, gemiye çıka· 
nildiği kadar sablamaması yüzün· En kalabalık olan koı koca cuma rak Troçki ile görüşmek istem·ş. 
den bu mahsulitı yetiıtiren veni· günleri kahvecilerin ıatacakları lerse de Troçki kabines ne çe· 
hayet bununla hayatlarını kaza· yarmışar, birer okka incir, Ü· kilmiş ve kimse ile görüşmemiş
nan aziz vatandaılanmızın uğra· zümlerle ne onların maaraflan çı· tir. Eununla beraber M. T roçki, 
dıkları durgunluğa yardım olur / kar ve nede muatahsile yardım vapurun Pırede durduğu müd· 
zannile ıehrimiz Halkevi ve lktı· dokunur. detçe bir polis memurunun va· 
sat ve Tasarruf cemiyeti şubesi la· Bunun bili\istisna oyun partileri purda bu:unmasını iıtemiş, Yu· 
rafından Zevk sinemasında bü· ne incir verilmesi mecburiyetile nan hükiimeti de bu arıuyu isal 
yük ve heyecanlı bir toplantı ya- iktifa ediloe, cuma günlerine ait etmıştır. 
pıldığmı bildirmiıtim. olacak sarfiyattan daha çok olur M. Troçkiaia koaferan•lan 

Evlerimize gelecek misafirlere ümidindeyiz. Marsilyadan yazılıyor: Sovyet 
her za.man, kahve ve gazinolarda Çünkü her kahvenin günlük hükümeti ıabık harbiye komiseri 
da yalnız cuma ııünlerine inhisar sarfiyatnın yansını esasen oyuna M. Tıoçki zevcesi ve yanında 
etmek ıartile meıruhat yerine İn· verilen partiler teşkil eder. Geçen bulunan diğer tatlarla birlikte ci~, düzüm ve fındık mahsul!cri • cuma, kahveyi hiç sevmiyen bir Pıaga vapuıu ile buraya geldi. 
mız en aarfedilmesi kararlaştı • arkadaşım gizlice kahve ocağın· !!uradan Kopenbanga doğru se· 

nlmııb. da kahve içtiğini ıölüyor. lnıan yabatına devam edeceklır. Maı· 
Herkesin, evlerinde kabul et· mennedildiği şeye hariı olur der· sllya zabitası, Pirede olduğu g.bi 

tikleri misafirlerine ne ikram et· ler, çok doğru •• Bazı kahvecilerin M. Tıoçkinin lehinde veya aley· 
tiklerini bilmemekle beraber bazı de kaçak suretile müşterilerinin itinde ıezahiirler yapılmaması 
evlerde bu meyvalardan aarfedil· kahve ihtiyaçlarını temin ellikle· için sıkı tetbirler almıştır. Sabık 
sebile, uırlann idet ve itiyadı o· rini duyuyorum. Pek tabiidir ki harbiye komiserinin yanına ancak 
lan kahve ve çayı birdenbire ter· bu aykırı yürüyüıü her kahveci ve polis ten müıadesi olanlar yakla· 
kedebilmenin lifla söylenilidiği her müıteride yapamaz. Bir sınıf şa b lmektedir. Kcpenhangda, 
kadar pek de kolay olmadığını vatandaıı müzayakadan kurtara· talebe birl ığin o daveti üzerine 
ekseriyetle görüyoruz. lım derken beyhude diğer sınıf bir v ya bır kaç konferans vere· 

Zaten evlerdeki mecburiyetin J vatandaıı da ızrar etmek mana· ceğl aberi büyiik bir a lika ve 
kontrol ve tatbiki de imkin11zdır. aızdır. merak uyondumıştır. Bu alika 
Şu ~alde bu iıte doğrudan doğru· Keıke, müıtahıile yard•m olıa diğer meınleketlerdede vardır. 
ya göze çarpan taraf kahveci eı· fakat olmıyor. Ynnht hesap Bağ- M. Ttoçıtrn·n, lrnnferaıslarrnda 
nafıınn cuma günleri yapacakları daıta döner, derler. Bu husus ali· şi mdiki So~yet ricalınHende bali· 

••hıtır. kadarlar tarafından inceden İnce· sedeceği tabmin olunuyor. Ame· 
Acaba. onların cuma günleri ye yeniden tetkikat yapılarak ha· rikalılar M. Troçkinin konferans 

Yaptıkları ve yapacakları satıı hu kikaten kahveci eınafı zarnrlanı· farını radyo ile noşr ç·n tertibat 
uğurda düşünülen gayelerimizi yorsa ve bunlar zararlandıkları almış ardır. Bir çok ecnebi mu· 
temin edebiliyor mu?. Asıl eli hö· halde müstahsil olan köylülerimi· habiı ler M. Tıoçk yi karıılamak 'ğerinde kaldığını işittiğimiz köy· ze de bir yardım temin edilemi • ıçin Kopenhanga gitmitlerdir. 
lülerimizin ve tüccarlarımızın yorsa bunda mar edilmiyerek za· M. Troçkı Kopenhangda tama· 
dertlerine deva oluyor mu?. rann neresinden dönülürse kar mile seı besi o.acsk, yalnız ıah· 

l1ıe, üç cumadanberi şehrimiz· kabiİinden daha münesip ve ma· sının muhafaı•sı için tctbir alı· 
deki kahve ve gazinolarda meş· kul bir satış şeklinin kabul edil - neca' · ı ır. 
rubat Yerine incir, üzüm verilme mesi taraftarıyım. ------------

karan ve 1!"1ri devam ediyor. Bu Meseli, Zonguldak havza11n· Eski harflerle 
hususta bazı kahvelerde tetkikat daki devair ve maden ocakların· d 

1 

k f 
ve müşahedede bulundum. Büyük mezar taşı 1 en er 

da her ay munta::z:aman ça alkıtlar araıında kabul etti"imiz ·ı 1 
ü lı"an memur ve işçı ere .ma.aş a .. • bu karardan maalesef ta.tbiltat :r k 

rım verirken birer ok a ıncır, u· ıahaarnda ne kahveci ve ne de h k 
züm alması mecburiyetini er es müıteri memnun değil.. b ı 
seve seve kabul eder ve unun a 

Onlar memnun olmadıkları gi- eaaı maksada daha çok ve bir an 
hi esasen istihdaf edilen ınak .. t evvel hizmet edil.m:ş olcağmı zan 
ve aayelerimize de hiç bir menfa· ne diyorum. Bu takdirde, incir, ü
at temin etmiyecek gibi görünü- zümü şimdiki gibi buradaki es· 
yor. Cuma günleri kahveler ale- naftan G0-50 kuruşa ıatm a]a
nen oruç Yemenin yaıak olduğu rak değil doğrudan doğruya, iıeıki Ramazan günlerini andırı - · d J I k 

tihıal merkezın e top u o ara yor. Oyunlara verilen partiler l ·ı 
az bir komisyon masrafi e verı e· müstesna olmak üzere keyif için · ·ı k 

kahve ve çay içmek ve biraz iıti- cek bir müteahhide getırtı ere 
k tevziatta bulunmalı ki hem halk rahat etme vesileıile cuma gün-

leri kahveye gelen mü§terilerin soyulmasın ve hem de maksat İl· 
tihaz ettiğimiz gaye yerini bulmuş ekseriyetini gayri memnun kıı -
olsun. mı teşkil ediyor. 

Bizzat kendim kaç defa tecrü- Y okaa cuma günleri kahvecilerin 
be ettim, kahveci gelip müşteriye mü§terilere zorla verecekleri bi • 
sormıyor bile, sorsa da almıyor, rer İncirden senede kahveye mun 
mecburen alsa da müşterinin bir tazaman devam edenler belki ya
tek incir mukabiline beş kurut rım okka sarfetmit olurlar ki bu 
vermesi şu içinde bulunduğumuz gidişle kahvecilerin biraz ıatışla
buharnlı parasız günlerde cok zor rı olsa dahi kahvecilerle buradaki 
geliyor. • 1 e.ınafa. yaramaktan başka bi~ ne-

Cuma günleri en azı iki yüz ı hce vermez. En kol~!. ve ~a~lam 
k h e salı" yapan kücük kahve- usul yukarıda arzettıgım gıbı u-

a v y - l ·ı r . 
lerin o günkü incir •atışları aza- 1 ~uza ma ehtmekh şa~ıl e ~ ~ !' tut~~-

.. b" kkayı bile bulmadığını arı ve ya ut er aı eyı ırer, ı ı· mıh ır 
0 

• lar Kahveciler cu- şer okka incir almağa mecbur et-ha er verıyor • kt" 
ma günleri dükkanlarının masraf- ıne ır, 
larını dahi çıkaramadıklarını ve İlya• Rami 

Sarıyer mezarlığına eski harf
ler le mezar taşı dikile iği haber 
alınması üzer ne, Büyük ere po 
lis merkezince takibat :crasına 
baş'anmıştır. .. . 

Orada oğluna boyle b ı r mezar 
ta~ı diktiren bir zat, eski harf· ~ 

!erin ı,ullanı!maması huSLsunun 
mezar tc:ş 'arına ~ua:u l ü o .madığı 
kaydile Sarıyer ka} makamlığına 
mi"racaı:.t etm "ştir. 

Kaydedildiğ:ne göre, bu me
seledt!n Eyvp sulh mabkemes:ne 
verilmiş olan bazı k ı mseler, be· 
raat etm 'şlerdi r. 

Belediyeci ere tak-, 
sitle kömür odun 

Belediye memurlarına bu gün· 
den itibaren kışlık kömür ve 
odun verilmesine baş anacaktır. 
Memur ar l•ömür ve odunlarını 
Fındıldıdaki depodan alacaklar 
depo sahibine hiç para vermiye
ceklerdir. Buna mukabil memur· 
lardnn bir senet alınarak muha
sebe~e ven ccek ve memurlar 
borç arını dört tal s'ttc ödeye· 
cel< erdir. KömUrün okl ası 6, 
odunun çek sı 320 kur u~tıın he· 
sap edilecektir. 

Ta.rihi evrak şimdi ma 
zenlerde mi çürüyecek. 

Ayasofya mahzenlerindeki evrak 
tasnifi iç·n bir komisyon lazım! 

-----·· o çu 
1 Sofyadan geri gelen on ç Okka ile Bulgaristana satı an d muotaı 

tarihi evrak muhtelif teşebbüsler ev ı ak da bu meyan a k 
5 bir halde ve naftalinlenere neticui tel<rar get rtilm "ş, ve .. 

1 
. ve 11D 

· d ı ·ı ·· ük an dıklara yerleştırı mıt tı 
kontenjan o ayısı e gumr . lar kil ıtlenerek anabtarlara 
barlarında da bir haylı macera 

1 "d fırrızdan alınmıştır . ., geçirdikten sonra müze er 1 ~r~- .. d"V. . "ra bu e 
si tarafından tesellüm edılmıştı. O .., ren ıgımıze ~o edil 
Bundan Sonra tarihi evra 1< bahsi kın sadece muba aza h ki 

bildirildiği için her ... • 0 i unutulur gibi oldu. Faka! Mani· suretle tasnif iş;oe gırışıllD 'ıı 
sa meb'usu Rofık Şôvket Be· ğildir. Tasnif için ~ütehasaı~ıo 
yin B. M. Meclisinde b~ _evrak iştirakile bir komııyoo kuru 
üzerinde verdiği sual takrırı umu· lazım gelmektedir. 

mi dikkat ve alakayı bu bahis Yeniden açılacak aaloll. 
üzerine tekrar çevirmiş olmak· Eıki şark eserleri mOzesi J 

tadır. Refık Şevket B. takririn· Almanyadan bir profesör ge 
de bu evrakın ne olduğunu ve tilm işti. Bu prof~sörün çahf 
muhafazası için nasıl tedbir alın- derecesi hakkında ıorgu~uı• 
dığını ıorınaktadır. Aıiı bey fU cevabı verdı: 

1 DUn bu bahiste en çok alt· _ idarenin eski şark eı~~ 
kadar olan müzeler mUrlürlll- müzesi için Almanyadan ce 
ğüne giderek vazıyeti sorduk, tiği Berlin darfllfünuou mode~~ 
O·•gw rendigv imize göre 13 çuval tu· !erinden profeıör Ungarm ! 

.k. M r ı• o tan bu evrak şimdi buzulmamaaı mUşariketile ı 1 ısı t 
için naftalinlenerek s~ndıklara açılmak üzeredir. Salonlarao 
yerleştirilmiş ve stkı bır surel~e vinah bitmiş, cameklnlar tıo 
muhafaza altına alınmıştır. Mu- edilmit olup fişlerin de tao 
Ze!er müdürü Aziz Bey şunları edilerek yerlerıne konulması 

·· ı· or· 1 ·ımt "o'<aanların itim& ıoı . ._ 1· . mOt soy ıy . kt 
- "Ayasof ya mahzenlerinde kip halka açı aca ~r. ler idır 

• b• halde Bundan sonra m ıe perişan ve ~etıô< r iki salon daba açmıya karar ~ 
bu unan tarıbı evrak toplanarak . f k" bunlardan birisi tiı 
39l sandığa muntazam ıurette mış_ ır d ~eri de Parttır, 
konulmuştur Hunlardan başka yarıt, g ıınıııııı----ı 

mııınıııınnınınıınunnnnıınııı~nınıııınııttnıııınnnıınıınıııınııııııuıınııunıııınıııuııuuıııu ııınıııınınınnıonıınnıınınnonınu ınııııım B J di 
E .,... 1"1lacir eri Terkos ve e e . rm~ . ı .m~ . .. ·- b ledı1• 

1 ,, Kırk gün sonra e 17 11 932 tarihli ,, Nor ur ga· k terkos teainh b• 
bb" · d geçece o an ı 

zet,sin de Sofva m~ ırın en kında vekAletio iştirakile bl 
aldığı fayan dikkat bır mıkal~ d" e ile f rket erasında cer1 
var. Münderecatı hu'ba olarad ıy Uıakere mliıbet bir 

e en m 
8 1

, 
!::U ..J ur: hada devam etmektedir. e ~ 
\' "EuJgaristanda Er meni hükfıme- ye fen heyeti bOtoo. baıırhı•ıo. 
t:nin müırc-ssili meşhur şahverdyan 1 t t ıe 

bıtirmit gibidir. eaısa t ııf Eı meni nıubacirler ioi Ermen olana edildikten ıonra ameli ~· 1 
göodermek iç;n liıım o'an teda· tetkik edilecek ve tehır b 
rıkatla meşgul iken Eu '. gar Erme· "hl' aÇ 

f t gü.,de nekadar ıuya ı ı_y S n ·ı ahalisi namına bir ziya e kt 
lundu· u letıb . t edilece ır.. o 

ver li \ or. Z yafette bu'unaolar bo taştırma projesi bu tetkı~, 
hep meş' ur sımalardır. ~ Yan lız ,. ki" · alaca• 

1 aşnak fok ası ziyafete çagrı.ma· tatbikata ba$'&nl!c:ı\ctır. - ticesinde kalı te 101 

mışlır. 

Mulıac"rterin nakli için bir hay· 
li paraya ihtiyaç vardır ve h~r 
taraftan muavenet edilmektedır. 
Bu arada f aşna1dar da para top· 
lamış lardır. Fakat ,ahverdyan 
irn parayı reddet mişt ı r.,, · 

~. 1 oınacan Efendi bu maka
leyi bu suretle Türkçeye hulasa 
ettil,ten sonra kendi tarafından 

müta ea olarak şu satırları ılAve 
ed.yor , 

Taşnakların top'adık ı arı para· 
ların şahverdyan tarafından red
dedilmes• hususu gayet mühimdir 
ne denmek istenilıyor bilirmisinız? 
şahvrdeyan bütün Ermen.fi~ 
namına Taşna' lara hitaben dı
yor ki: Taşnaklar Ermeni değil
dirler canavar güru11undan ıer· 
seri Prdır. Ermeni hükQmeti on· 
lardan muavenet kabul edemez. 
Gayet haklı bu hareketi ile 
hakıkaten umum Ermeniledn 
tercümanı olmuştur. Şimdi Taş· 

na'dara hitaben ben de ilAve 
ediyo:um. "Aldınız:nı payını_zı, 
resmen Ermeni! k tarafından ın· 

kir edildiniımi? Daha söz sö ı· 
lemeye yUzünUz o'acakmı? "den 
size dağılınız son p· ş:nanlık para 
etmez.,, demiştim şimdi silleyi yi· 
yerek ortahkta kaldıoızmı?,. 

·uı t 17 yatında bir hama td 
fld>ğı yağlardan muhak• 

k. · mabke Istınbul ı ıncı ceza H• 
s nde, on yedi yaımda zlı~tl 
isminde bir hamı!, hırsı 

muba ~<eme edilmitlir. ti 
Hasan, Kartalda otur•D o•" 

· ·t dört te t seyin efcndıyc aı . ioİO y 
yağı taşırken, mal 11hıb ıjl'~ 
nından kaçmak ve bu ~11d~ 
iki kişiye satmakla maın iyo'' 

. . k lr etlO •jı1 Kendisı, bunu ın bilcfı 
Jd w ou Yağı çalınmış o ugu ıo• 

teri halde satın almaktan ,,,.;. 
b. · " beD .J. nun olanlardan ırı, ödüoÇ Y- J 

almadım. Satın aıaoa eO' 
b" · 11 beDı d ra verdim ,, ' ırı d" e keO 

net olarak aldım " ıy 

1 • • ··dafaa ediyorlar. ıoı'' er . nı mu . ıtırı 
1 M hkerne şahitlerın ç ~-

a ' i batk• r sı için, mubakemey 

bırakmıştır. ~ 

.ıııJIJ 
Sakızda konso o• v . '' 

b Jerıo' ~ lzm r c:varı hara e ecO' 
Çeşme ıiıcalarına gelen v ,ıtdl~ 
seyyabların miktarını ç~gS 1ııY 

h · · ekalet• • ·· ,.., gayes le c:::ctye v. ·-· ibd' 
bir k onso os vekıllıgı 
tasavvur etmektedir. 
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Müstakbel harpl~r nasil olacak?. Fransadaki suikast 
Ordulara lüzum kalıyor mu ? 

~iithiş tayyare hücumları -Gazlı maddeler - Arazi işgali 
için hava kuvvetind~n istifade olunabilir mi? 

M. Heriyonun şahsına ait değil miydi? 
-~~~~~-·~~~~~--

Maksat bir suikast yapmak değilde, 
velveleli bir nümayiş yapmak mış! ' 

PARlS, 21 (A. A.) - Dahili- mal bir surette suikast mahallin·". 
ye nezaretinin vermiş olduğu ma- den geçecekti. 
l&nata göre lngrands yakının°da Şu halde maksat, M. Heriot • 
demiryolunu tahrip edenleı· oto - nun treni Nantes'a varmadan dur 

~---mobille gelmişler ve gene otomo- durmak idi. 
bille dönmüşlerdir. 1 

Su;kastin icra edilmesine te -
şebbüs edilmiş olan mahallin ile
r~~inde ve gersinde birer kırmızı 
lamba bulunmuştur. 

NANTES, 21 (A. A.) - Bri
tanya dükalığmın Fransa ile bir -
!eşmesine müteallik olan firma • 
nm Nantes' da imazsının 400 ün -
cü yıldönümü merasimi mukarrer 
olduğu veçhile icra edilmi§tİr. 
Yalnız, İngrandes hadisesi dola -
yısile M. Heriot'nun muvasalatx 
biraz teahhur etmiştir. 

PAR1S, 21 (A. A.) - Akşam 
gazeteleri, M. Heriot'nun beyana
tını ne§retmektedirler. Buna na -

zaran, lngrandeı hadisesi, efradı 
miktarının azlığını, gürültülii tah
rikat, icabında bazı göze çaı pa -

cak hadiselerle telafi etmek is~i -
yen Britanya muhtariyetine taraf
tar ufak bir hizbin yeni bir nü -

Amerikada son defa yapılan nulnevrel~r de topçu talimleri mayişinden ba§ka bir şey dei?il -

,._. ~Gt~n milletler harbin kalkma ı nevralarda mihaniki ve motör ron'un kanaatine göre bir merkez dir. 
-.ıc •atıyorlar. Bununla beraber kuvveti diğer kuvvetlere galebe şehri ve muhitini imha et.mek i- Mumaileyh, 7 ağustosta Rc.n -
C\b.tri fen adamları vazifeleri i-1 çalmıttır. çin her biri iki bin kilo taşıyan ne~' de. vukua gelen suikast ~ol~ -
~k lıolarak a~id~ zuhur edebile - . Fransa günden güne ordusunu iki bin tayyareli bir hava ordusu- yısıle ıtha~ ~lunanl~rın. Hıtlenn 
~ er hangı hır harp karşısın · · kuvvetlere istinat ettirmekte • , na lüzum vardır. . Fransadakı ajanı telakkı olunan 
~ lnern!e~eti n.asıl müdafaa e . ·. Arazi İfgal etmek noktasın • Tayyare inşaatı hususunda Alman nasyonaliıtlerinden Ko -
\~71erını tetkık etmekten hali -~n daha epey bir zaman için ka· muntazam vesait ve teçhizata ina- erberden nakti muavenet gö~me~ 

Q· Yorlar. ra ordularının ,,~ bunların iatil - lik Almanya ve Fransayı söz ö- le olduklarını beyan eyledıklerı 
~lliı ır _ltalyan gazetesinin 15 teş- zam ettiği teçhizata ihtiyaç görül nünde tutarak bu iki bin tayyare: Ye fakat deliil frkdanı dolayrai -
~·· anı 932 tarihli nüshasında mektedir. Bilhassa piyade kitaatı- yi dört ayda inşa ettiklerini far- le mu.maileyhi hud~t haricine çı
'tt~:kbel ~arp ve silahların nevi mn gördüğü hizmeti görecek he- zetsek bu tayyarelerin hali isti- karmaktan ~aşka. ~ır şey ya~ıl. -· 
\ . halı .hır makalede bu husu- nüz mihaniki bir kuvvet mevcut maide kaldıkları müddetce yüzde mamış oldugunu ılave eylemıştır. 
ll-:,'•t verılen t f ·ı·t t b" d Y"ld' ç·· k .. t 1 · - · 
:'4tc b· a 51 a ga~e u - egı ır. un u op a mermı yag- elli nisbetinde bir masraf yapmak Suikastın sebebi 
~·ı •r kıymet ve ehemmıyeti ha- dırmakla çelik ve demir vasıtala-
L · r. Öyle .. .. .. k' 1 lazım gelir. Binaenaleyh tayyare· PARIS, 21 (A. A.) _ İngran-
~i gorunuyor ı, ma.{a - rın biribirlerile çarpı~masından 
~ )azan aıhıs yüksek derecede mihaniki ve motör kuvvetlerinin lerin inşası ve bunların istimalle· deı suikastinin başvekilin şahsını 
~iti '•kerdir. Sulh za.manında ha- işlemesinden toprak kazanılmaz. ri için deruhte edilen bilfet ta- İstihdaf etmemiş olduğu zanne -
l''llan hu son sistem harp ter - Herhalde ilerliyecek, hareket e- hammül edilir bir şey değildir. dilmektedir. Zira, mumaileyhin 
ı .... ktı her halde naazrı dı'kkat"ı d l Almanlar 1918 senesinde kuvvet- . d l d 
•y ecek bir kitle lazımdır. talyan trenın en evve iğer trenelr nor-

Bomba! 

PARIS, 21 (A. A.) - Alitam 
gazetelerine nazaran M. Herriot, 
beyanatını lngrandes meselesinin 
Rennes meselesi gibi beynelmilel 
sahada hadis olmuş telakki edile· 
bileceğini söylemek suretile bi • 
tirmiştir. 

Esasen, başlıca müttehemler • 
den birinin evrakı arasında Al • 
manya için alınmış bir pasaport 
bulunmuştur. 

Mumaileyh, demiştir ki: Diğer' 
taraftan Vannes' da benim iştirak 
edeceğim bir alayın üzerine bir 
otelin balkonundan bombalar 
atılacaktı. 

' Filhakika, Morbihan mutasar ,,; 
rıfı, isimleri suikastin amili ol .. ~ 
dukları haber verilen eşhasın i ,,, 
simlerine tetabuk eden kimseleri 
otelde tutmuş oldukları odalar • 
dan çıkartarak tevkif ettirmekle 
ihtimal hayatımı kurtarmıtbr. 

Yapılan tahkikat, bombaların 
bir eczacı tarafından imal edil • 
miş olduğunu meydana çıkarmıı· 
tır. 

Suikast hakkında reımi 
malumat 

PARlS, 21 (A. A.) - Şimdi· 
ye kadar alınan resr.ni malumat, 
demiryoJunu tahribe kıyam etmiş 
olanların M. Heriot'ya kar§ı bir su 
ikast yapmaktan ziyade velveleli 
bir nümayiş yapmak istemi~ ol • 
duklarını göstermektedir. 

Filvaki1 bunlar bir felaket vu
kuuna meydan vermek istememis· 
lerdir. Çünkü her halde makinis• 
tin nazarı dikkatini celbetmek i · 
çin yol üzerine iki kırmızı fener 
koymuşlardır. 

~. alad l" · ş· d' k lerinden bir ku.mım tayyarelerin "'tr e ca ıptır. ım ıye a - ceneralı Duche gibi ileri gitmiş 
~t .. )kapılan derin tetebbüat ve .nazariyecilerden biriı diyor ki: teksifine vermişlerdi. Fakat arzu 
~ ~0 na · l d h ettikleri hedefe vasıl olamadılar. 

:: ::: : :::::: :: :::: :::::::: ::: : ::: : : : :: : : : : : :: : : ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::::::::: : :: ::: : :: ::ı:: :;:::: mi 

' k zarıye er neticesin e a Hava kuvvetlerinin tahribatı gaz-
~ ll\'\fetl · · h l Parise yermi sekiz cepheden 485 ~ erınm er tür ü kuv - h mevat istimal etmek şartile mat-
l faik k h' tayyare ile hücum etmişlerdi. La-r t h , a ır ve korkunç oldu- lup neticeyi kat'i bir surette ça-
~h akkuk etmiştir. lngilterede buk verir. Fakat buna cemiyeti 
'' erede b"' ·· k" • 1 d B r ııı·· utun ma ıne ve mo- akvam gayete muarız ır. unun-
,, Utehassıaları her ne kadar la beraber bir harp halinde buna 
~l- Ordularının büsbütün kaldı- filen mümaneat etmek kabil de-
ı,,ı fik .. b . 
~~'ıll rını eslemıyorlarsa da ğildir. Belçikanm bitaraf kaLma-
l ~e bu orduların sırf mihani - sına rağmen tecavüz edilmesi, Lo
"t hlot·· ' 
'h\lind or kuvvetlerine inkıla - zitanya yolcu vapurunun torpil-
~· ' h ~ olacak muharebenin lenmesi buna misal olarak g~ste
~~ h:rb.ınden z~yade deniz har rilebilir. 
l ft.ler, z:•Yeceğini söylemekte - Şu halde İtalyan cenarali Duhe 
~"-lı~P ca~ §u farkla toprağı nin nazariyesini kabul etmek la-
~ek 1 .. etrnı§ bir deniz telakki zım mıdır? 

l•-ı aııındır. 
~~l\ '4' ~arı • Bu nazariye ceneralin düşün-
~it· ha\'a k Jenerali Duhe ise ahi- düğü §ekilde kabul edilemez. 
~iı)eti PekU\'vetlerinin yüksek ka Çünkü muaazzam bir hava ordu
~·ll. edeb·ı· az zamanda zafer te- sunun masrafına en zengin bir 
'raı ı ır d . . F d ~ ay t . emı§tır. aransa a hükumet bile tahammül edemez. 

t-ı 'l>leti tr\ıl Mayer atide olacak 
il. n sek'll . q1 ~ aıa1t 1 1 • 1 erıne ve silahla -
tt 1. tna81 rn 1 • • 

~, Qır ın k ese e~ıne aıt yaz· 
4İt~lekete

1

\~lede karn orduları 
d~, .. }tdah . ır Yüktür, bunlar hiç 

··•1ıt· 1!te · t• · l' ır. ıs ırnal edılemez,, 

Ancak dört yilz tayyareleri 
olabilecek 1 

Elyevm eemiyeti akvamda tan
zim edilen istatistiklere göre 
Fransa, İngiltere ve İtalya hüku
metleri her biri altı yüz kilo me· 

kin bunlardan ancak utoz yedi 
tanesi Paris üzerinde uçabilmiş

lerse de, on üçü derhal iskat et

tirilmiştir. lngilterede Londra av
cı müfrezesi bir kaç hafta zarfın-

da hiç telefat vermeden yirmi altı 
gotay tayyaresi düşürmüştür. 

Sonra tayyareler tabiat kuvvetle
rine de layikile mukavemet ede· 

memektedirler Sis, yağmur, fena 
hava, alçak buliıtlar ve buna mü
masil hadiseler onlardan beklenen 
hizmetin ifasına mani teşkil et

mektedir. Bu gibi hadiseler onla
rın harap olmasını veya büsbütün 
mahvolmasını neticelendiriyor. 
Bundan maada tayyare bir kara 

ordusu gibi bir mahalli işgal edip 
orada duramaz. Dai.ma tepdili 
mevki etmek mecburiyetindedir. 
Hava tazyikine göre hazan yükse
lir, hazan alçalır, hazan ilerler, 
hazan geriler, hülasa sabit kala-l'a,t a)hre t 

d111 ' İleri .~tkilatının vasi mik· 
't-ı &otü "I 

vaddı infilakiye ve muhribe taşı- maz. 
mak üzere ancak dört yüz tayya- Netice hava kuvvetleri fev}<ala
reye malik olabileceklerdir. Al- de müfit olabilir. Fakat hiç bir 
manya Do - x namında 7.500 za.man kara ordularının yerini tu
beygir kuvvetinde motörle mü- tamaz. Gördüğü işi göremez. Mi
cehhez bir tayyare icat etmiştir. haniki ve motör kuvvetleri de her 
Fakat bundan ancak bir tane var· J zaman toprak üzerinde neferin 
dır. Bahriye batmühendiıi Ruje- j yardımını bekler. 

''ııı . llı11 b· ru erek kara or -
~'t ıran l 
F l et~iıl.ektedirev;.elhkka~kdırıhlma-
e e erı11 • • ı a ı a ava 

'h .- a" ın ha 
qı. ... ~are1>·1 rpte rnühim vazi-t ~~l\) 1 ece .. · 

.. ,1'ı a beta]) Rı muhakkaktır. 
~, i~.. er •on zamanda 

il ed'I 1 en askeri ma -

Tayyareler kalkacak mı 
Avam kamara - sında bu yoldaki 

müzakereler 
Hava kuvvetlerinin kaldnıl _: ı 1- Mevcut hava kuvvet!~rinin 

ması hakkında Sir Con Simon ta- azaltılması. 
rafından kabineye teklif edilerek 

hususi bir komisyon tarafmdan 

ihzar edilen projenin ehemmiye· 
ti günden güne azalmaktadır. 

Evvelce bu proje hava kuvv~tle -

rinin tamamile ve def'aten ilga -
sına ait maddeleri ihtiva etmek -

te idi. Bu kuvvetlerin birde:lhire 
kaldırılması bir çok müşkülatı 

bais olduğu gibi beynelmilel sivil 
tayyare nakliyatının l<ontrolu da 

halli güç meseleler arzetmektc -
dir. Bunun hakkında ahiren a • 

va.m kamarasında M. Baldviıı ga 
yet muvazzah bir nutuk aöylemiş 
ve bu silahların ancak zamanla 
tedricen kaldırılabileceğini be -

yan etmittir. Bu nutuk parlamen
to mahafilinde derin bir tesir u -
yandırmıthr. Binaenaleyh lr.r,ilte 
re hükumetinin Cönev de hava 

kuvvetlerinin kaldırılması hak -
kında vaki olacak teklifleri anc:!lk 
tunlar olabilir: 

2- Almanyanm hava kU\vet· 

lerine tekrar ilavede bulunm;: 

maıı. 

3- Memleketler arasında naK• 

liyat yapan sivil ve ticari tayya • 

relerin en emin bir şekilde ko~ 
trol edilebilmesi vasıtalarının ta • 

harri ve tetkiki. 

Bu üçüncü nokta hakkında 

İngiltere hükumeti bu ne'\·i tay· 

yarelerin adetlerini tahdit edil • 

memek ve bunların derhal bir 

harp tayyaresine inkılap edilmek 

imkanı olmamak şartile her dev -

letle görüşmeyi arzu eder. Bu • 

nunla beraber kabinenin her ne 

kadar bu şekildeki siyasetini a • 

vam kamarasında terviç eden 

meb'usların adedi fazla ise de bu 

teklifin tamamile aleyhinde bu • 
lunan meb'uılar da hiç az decil· 
dir. 



Savıfa 10 

Hikaye GERDANLIK Çeviren 
fa. 

Cezmi, gazetesinden 
indirerek, aalona giren 
dedi ki: 

gözlerini 
karısına 

- Gerdanlığını takmıyacak 

mısın?. 
Yaz tatilinden döndükleri gün· 

denbe:-i Hk defa olarak baloy .ı gi· 
diyorlardı. Olga -Cezmitıfo ka· 
rısı Rustu- güneşten yanmış de
risile tezat yapan beyaz bir tuale4 
giyinmişti. 

- Gerdanlığrmı mı? Diye sor· 
du, hayır, böyle sade olarak kal
mağı tercih ediyorum. 

- Balo pek kalabalık olacak.. 
Herkes .• 

- Olsun .. Hiç bu tualet ile ger· 
danlık gitmez .• 

- Nasıl gitmez?. Hem gerdan
lığııu ilk defa koyduğun zaman 
herkesin nazarı dikkatini ce~bet
mişti. Eğer bu ak!e.m takmazsan 
insanlar tuhaftır, kimbilir, içle
rinden "belki satmı§tır,, •• Yahut 
"kaybetmiştir,, derler. 

- Tuhafsın Cezmi!.. 
Olga endam aynasının karşı· 

sında, ötesini berisini düzelttik
ten sonra 18.kayıt görünmeğe ça
lı§an bir sesle: 

- Gidiyor muyuz, diye 50rdu, 
ben hazırım. 

- Rica ederim, gerdanlığı tak. 
- Ne diye bu kadar ısrar edi· 

yorsun, Cezmi?. 
- Asıl ben inadını anlamıyo· 

rum. Eskiden onu takmadan bi1• 

yere çıkmazdın .. Yoksa .. 
- Yoksa ne?. 
- Sakın kaybetmiı olmıyasın? 
Olga birdenbire koltuklardan 

birisine çöktü. 
- Evet, diye inledi, evet .. 

Kaybcttir.ı .• 
Cezıni ona, dargın bir sesle sor· 

du: 

- Ne zaman, nerede ve niçin 
benden sakladın?. 

- Evveli. ıunu aöyliyeyim ki 
k~~betmedim, çaldırdım. Adada, 
bılıyorsun.. Klüpte maskeli bir 
balo olmuıtu. Sen Ankaraya git
miıtin °' aralık, canım da aıkıh· 
Yordu. Arkadaılarm ısrarı ile ben 
de baloya gittir.1• Tam kapıdan 
girip te biraz ilerleyince, birisi 
~~ynumdaki gerdanlığı çektiği gi· 

1 kaç.nııya baıladı. Bir feryat ko· 
pardım. Hemen etrafımı sardılar. 
Derdimi anlatana kadar da adam 
kaçtı ... 

teklif etmişti. Olga reddedeme· 
mi§ti. Ne güzel tango oyruyordu • 
Bunun için kendisinin balkona 
doğru ıürüklendiğini farkedeme· 
mitti ve kendini balkonda, bir 
denbire onun kolları arasında bu· 
lunca da mukavemet edememişti. 
Sonra bahçeye çıkmışlardı. Ve 
daha sonra da, beraberce klüpten 
çıkmışlardı. 

Genç adam yalvarmı§h: 
- Sakın lambayı yakmayınız. 

Teıadüfümüz bu esrarengizliğini 
kaybetmesin. 

Ve bir kaç aaat sonra ayrıldığı 
zaman, daha doğrusu ayrıldık

tan sonra Olga, gerdanlığının 

kaybolduğunu görmüştü. 

Olga, utancından, kadın izzeti 
nefsinin kırılmasından müteessir 
olarak hemen Şiıliye dönmüş, er
tesi gün de koce.sı Ankarade.n gel
mişti. Pek tabii, gerdanlığı çalan 
bu tesadüfi a§k hakkında bir ti· 
ki.yette bulunmak iımkanı da kal
maımftı. O gündenheri, Cezminin 
gerdanlığın kaybolduğunun far
kına varacağı zamanı korku için· 
de bekliyordu. Aradan dört gün 
geçmeden, itte mesele meydana 
çılmıı~tı. Şimdi ne yapacaktı?. 

- Geldik, haydi inelim .. 
Otomobil, Pera Palas'ın önün· 

de durdu. Olga ile Cezmi içeri 
girdiler. Bet on dakika sonra, 
Cezmi: 

- Ben, dedi, klübe kadar bir 
gideyim, bakalım Lutfi orada 
ımı? Bir itim var. Be§ on dakika 
ya kadar gelirim. 

• 
Aradan iki saat geçtiği h.alde 

Cezmi gelmemi~tİ. Olga, dışan 
çıktı, baktı. Otomobilleri orada 
duruyordu. Zaten vakit de geçmiş 
idi. Dönmek laznndı. 

Şoför, otomobilin kapısını a
çarken: 

- Hanımefendi, dedi, bey ken
disini beklememenizi ıöyledi ve 
size fu kağıdı bıraktı. 

Olga, titriyen ellerle zarfı yırt· 
tı, içinde sadece ~u satırlar var
dı: 

"Gidiyorum. Zira lıayatımzın "mas
ke,, sini kaldırmış bulunuyorum,., • 

VAKiT 

Bir harp daha 
vuku bulursa •.• 

Londra ortadan 
kalkacak! •• 

İngiltere Lordlar kamarasında 
bir kaç gün evvel dikkate de· 

ğer bir milzakere vukubulmuş· 

tur. 
Lord Halıburg yeni bir harp 

vukubulduğu takdirde düşman 

tayyareleri tarafından atılacak 
zehirli ııazların Londrayı mah· 
vedip yer yüzünden kaldıracağı· 
m söy emiş, Misler Baldvinin 

tayyare taarruzlarına karşı he· 
nüz müessir bir s• atı bulunma• 

dığını, onun için Londranm ta

mamıle müdafaasız bir halde 
o~duğunu, fakat Brükselin de 
Berlinın de bütün sanayi mer
kezlerinin de aynı vaziyette bu· 

Iunduğunu !Öylemekte çok hakli 
olduğunu anlattıktan sonra fUD· 

lan ılave elm:ştir : 
Hava tes'ihahm terk etmek 

imkansızdır. Onun için bütün 
milletlere gelecek harplerin ne 

kadar müthiş olacağını göster
meliyiz. Halkın muharebeden 
sakınmalarını temin içın her in
sana uçmayı öğretmek icabeder 

uçmayı öğrenen her ins:m tay
yareciliğin neler yapmak iktida· 
rında o '.duğnnu anlar. 

Lort Valsbury beynelmilel si
vil tayyareciliği kontrol etmenin 
ı: :ç bir ameıi kıymeti olmadığını 

onun için hiH fımetin hususi tay· 
yarecı liği tahdıt etmeden parle· 
menlova malumat vermesıni is· 
teyerek ıözlerioi bitirmiştir. 

Muhalefet Jideri olan amele 
orc'.u DonsonJy tayyareciliğin 
beyne milel bir hale getirilmesi· 

ni istemiş, ve bunun belki fay
dalı olacağını söylemiştir. 

Harbiye nazıri lord Mailcbam 
irat ettiği nutukta mevzu bah
so an korkunç hallere mani ol· 

makiçin amele çareler bulma

nm belki de iml ansız olduğunu, 
takar bunları küçültmek ıç ı n 

her şeyi yapmak elinden geldi· 

ğini anlatmıştır. 

Yunan hatıraları 

Cezmi susarak dinliyordu. 
- Peki, dedi, polise haber ver• 

mediniz rni?. 

Otomobil içinde, Olganı
0

n kay· 
bolan gerdanlığı bir paket içinde 
sarılı duruyordu. E!eı inden c.ola)ı bir fngiliz 

muharr r i a !eyhinde takibat 
ıııımııııımııııııı~m •nmııı ıınııllilllnırmnıınnınııIIJonnmınnn 

r·-: H~yır, ortalığı velveleye ve· ~ 
. ıp ıs~ımin gazetelere geçmesini B 
ıstemıyordurn. 

6iLMECE: 7 1 ... 
7 Numaralı Bilmece 

.. : _, .. : .. ~ ... _ ., . . ~ . 

- F_akat gerdanlığın fiatı e
peyce ıdi, biliyorsun O b' 1· . 'k · ç ın ıra 
vermıştı . Hem merkez memuru· 
nu tanırım da .. Arkadaşımdır. Bu 
akşam kendisine bir rnekt up ya-
zarım. Tahkikata baılasın .. Ne İ• 
se, şimdi gidelim de, geç kaldık .• 

~ :(. 1(. 

Otomobilde Olga, harap olmuş 
bir vaziyette oturuyor, susuyor· 
du, Cezmi-

- Sıkılma canım, dedi, elbet 
bulunur •. 

Fakat Olga bu sözleri duynu· 
yor gibi idi. Bir an, her ıeyi itiraf 
etmek istedi, fakat korku . ve u
tanç ona mani oldu. 

Hatırlıyordu. O akşamı bütün 
teferrüatile hatırlıyordu. Klübün 
geniş salonunda kendisine dik
katle bakan maskeli genci de ha· 
tırlıyordu. Siyah bir domino giy· 
miş olan maskeli bu genç, ona so· 
kulmuş, ecnebi şivesile bir dans 

Bugünkü bilmecemiz de hece· 
ferden cümle ttşkil etmektir: 
Aşağıdaki btceleri bir araya 
getirerek bir cümle yapınız. 

ye - di • şim - dar • ka - kan • 
çı - di • ye - nin • ce - me • bi -
hal - nı - la . ka • ra · va - ıı • sak
mı • dı ~ nız 1 

Bu bilmeceyi hallettikten son· 
ra bal varakasını 1, 2, 3, 4, 5. 6 
nuınaralı bilmecelerin hal vara
kaları ile birlikte saklavmız. 

10 adetten ibaret o!acak bu 
bilmecelerin bal varakalarını son· 
ra bize göndereceksiniı. Doğru 
halledenlerden {150) kariim ıe 
muhtelıf hediyeler vereceğiı. 

Dikkat 
Bundan evvelki 10 numa· 

raden ibaret bllmecenln hal 
varakalar.nı bir zarfa koyup 
adresinizi gUzelce yazarak 
(Bilmece memurluQuna) gön· 
deriniz. 

lngilterenin tanınmış muharrir· 

terinden mister Compton Ma
kenzienin "Yunanistan hatırala· 

rı,, unvanile yazdığı hikayenin, 
aleyhinde takibat yapılmasına ve 

eserin piyasadan çekilmesine saik 
olduğu evvelce yazılmııtı. 

Son posta ile gelen Londra ga
zeteleri, eserin piyasadan kimi· 
len toplattırılmış olduğunu kay· 
dettikten sonra muharririn, esrarı 
f aşetmek töhmet ile muhakeme 
altına alındığım yazmaktadır. 

Dava, aleni bir surette rüyet o· 
lunacaktır. Herkesin bu davayı 
merak edeceği anlaşıldığından da 
vanın rüyeti için en geniş mahke· 
me intihap olunmu,tur. 

Muharrir, Londranın en ileri 
gelen avukatlarından birini 
tevkil etmiştir. 

Muharririn mahkUıniyeti tak • 
dirinde onun ya elli iaterlin nakti 
cezaya, yahut üç ayı gcçmiyecek 
hapse mahkum olması muhtemel
dir. Aza~i mahkumiyet iki ıene 

1 ağır hapiıtir. 
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Fransada alkolsüz 
• • içki!er ıçın takrir 

Gemicileri bu türlü meyhanelere ce 
için yapılan bir tedbir ve üzüm sula 

Bu sene iptidasında F ranıız 
tıp akademisi alkolsüz içkiler sa· 

tan dükkanların F ranıanın bü· 
tün mmtakalarında teıisi için hü· 
kfunee bir takrir vermitti. 

Bunun üzerine aıhht içkiler sa· 
tan ve aırf gemicilere mahsuı o • 
lan bir takım müeaaeseler vücu· 
de getirildi. Bunlar otuz seneden• 
beri Britanya sahillerinde teıis e· 
dilmiş bir takmı sahil içki depola· 
nnın ueulü üzerine tanzim olu· 
nuyor. 

Sahil 'içki depolan meyhanele· 
re ve koltuklara müracaat eden 
gemicileri oralardan uzakla§tıra· 
rak celbetmek için açılmıtlardır • 
Bunlara müracaat edenler gittik
çe çoğalıyor. 
·-· Senevi müracaat miktarı ya· 
mn milyon gemiciyi atıyor. içki· 
ye ve aarhoıluğun mucip olduğu 
sıhhi ve içtimai mazarratlara kar· 
şı bu gibi müeaaeıelerin ne kadar 
faydalı olduğu muhakkaktır. Bu 
müesseselerde muntazam bir u· 
aul tatbik edilerek içki yavaı ya
Va§ ref' edilir .• 

Müracaat edenler müe11esc 
disiplinine kolayca alıtıyor ve ze-

hirli içkilerden vez geç.miye mu· 
vaffak oluyor. Bu uıul yalnız 

Franıa.da değil diğer bir çok mem 
leketlerde de tatbik edilmektedir. 

Usulün tatbikinde hem ispirto· 
lu maddelerden hallan kurtarıl· 

ması hem de ispirto istihsal edi
len üzum gibi mahsulatın sürü· 
müne ziyan gelmemesi esas tutu· 
lur. 

Mesela: Fransada üzüm sarfi· 
yatı senede adam başına iki kilo· 

yu tecavüz etmiyor. Eğer üzüm 
mahsulü sırf meyva halinde ye· 

yenlere tahsis edilse memleketin 
iktısadi hayatına büyük bir darbe 
indirilmiş olur. 

Gıda kıymeti fevkalade olan 
taze ve tahammür etmemiı üzüm 
sularına rağbet edilmiyor. lt yal· 

ruz üzümle kalmaz. Elmadan da 
tahammür edilmemit ve gıdai bir 

usare elde ediliyor. Elmanın VÜ· 

cuda ne kadar nafi olduğu dütü· 
nülürse ıuyundan istifa.de edilme• 

mesi ve ancak şarap haline gel
dikten sonra kullanılmasının ne 
büyük hata olduğu anlatılır. 

Amerikada harp esnasında ü
züm ve elma sularını karıttırarak 
ferahlık ve gıda verici bir madde 
vücuda getirilmişti. Amerikalılar 
bu maddeyi muharip devletlere 
bol bol satmağa muvaffak oldu
lar .. 

Bu, Avrupamn iıtifade edebi· 
leceği iktısadi güzel bir dersti •• 

Amerikalıların tuttuğğu uıul hıf· 
zızıssıhhayı sanayileştirmek usulü 
demek doğru olur. 

Bu usulde umumi sıhhat muha· 
faza edildiği gibi ıanayiin terak· 
kisine ve fazla fazla kazanmuı
mna da çığır açılmıt oluyor. 

İsviçrede "Zürih Kadınlar Mü· 
essesesi,, isminde bir müessese 
aıhhi ve ispistosuz içkiler dağıtan 
on sekiz müessese vücuda getir· 
mi!lerdir. Bunların ikisi aynı za· 
manda oteldir. Bu müesseseler o• 
t&a ıenedenberi faaliyettedir. Her 

• b' ·· teckil ıene yenı ır mueaaeıe 'll 

liyor. Her sınıfta müıteriler 
müeısaeselere devam ediyor. 

Bu müeaseıelerin son bl"' 
beı milyon hasılat ile ka 
tır. Buralarda verilen içkiler 
ve meyva usareleridir. 

Sarfiyat ıenede altmıf bi• 
reyi buluyor. İsviçre müeı• 
rinin muadillerine Almanya, 

merikada ve İskandinavya 
leketlerinde tesadüf edilınekt 
dir. 

Muıtahsılların asıl nazarı 

katini celbeden cihet, ıade • 
fondanse usare halinde hazırl 
mıt yemit usarelerinin 
membalarım ne ıuretle 
decekleri keyfiyetidir. 

iıt" 

Franıada ıimdiye kadar bll 
Fransaad timdiye kadar b~ 

vi müesseselerin 
mesine taraf tar olunmazkeO 
senelerde ıarapların ıatıbn 
aı üzümcülerin mallarını 

bir ıurette piyasada ıürmiye 

ret etmelerini mucip oldu. f t 
sanın cenup eyaletlerinde ve JJ 
za.ata olsun, İtalya, İsviçre, 
manya ve Amerikada olsun İf 
linde üzümü istihli.ke dair bii 
bir cereyanın meydan a 
asıl buna hamletmek icap J 
Y almz halkın hataya saptı1' 
ğı ve naaihata muhtaç olaO 

nokta vardır. Üzüm, elma ve 
meyvalar ilaç değildirler. B 
yenildiği vakitte vücuda gıd• 
ren mahsullerdir. Binaeıı•l. 
bol üzüm ve elma yemek içi11• i 
sanın bir sanatoryuma gitme'' 
cap etmez. Nerede bol üzülll 
sa oradan mümkün olduğu lı' 
Y9.J ve kuru üzümle üzÜdJı 1 f 
usaresi iıtihli.k edilmelidir. ~o 
lece sıhhat muhafaza edilın•~ 
lur. Ve memleketimizin en . • 
yük servet manbalarından biri 

tihlak sahası bulur. 

ıınmıılBllllllftıumıııımımınmıııınıılllll1ınınımınıınınıınıımıımı 

Amerika ve borç•',. 
r.f. il Ne•york, 31 (A.A) - .

0
JI 

oaeve.t, borçlar mes:ı~s~,tl' 
Amerikanm ittihaz edecegı r il' 
hareket hakkmda M. Hoof~p 
görütmek üzere Vaşirıgtf"O' 
kalacağını bildirmiştir .. MD ,,O' 
niley, demokrat Jiderlerıle g ,oı' 
şecektir. lngiltere ve fr•"' 0~ 
müracaatlanna cevaben ~;ııf' 
toryomun temdidine veya 

1 ,ııı• 
taran yeniden tetkikine ınOt~ 
olao bütün kararların k idi~ 
tarafından tasliki liıun ge 
tedir. 

J LyttoO aponya - fdill'l' 
Cenevre, 21 (A.A 1 

-: J•P~ 
Jer Cemiyeti nezdindekı .tiOi' 

h .. küı1J"' .. 
heyeti , Japonya 0 ırk fP 
Lytton raporuna rnütea 

1
biJl,,t 

• • 'f/e 
libnalarıoın metoını 

sını neşaetmiştir. . t,il' 
'pırt . ..ıt 

l'u vesikada Mançurı ıtJP" 
hassa Jepoora için pek it'*" 
olan anarti hali ehem'° 
kaydo!unmaktadır. 

1 
:jl 

Mançuri meselesi~ J•P011~..,~ 
hayati bir raeseledır. Bu 

0 
r 

kadaki vaziyet' n dü0 Y8111 

bir tarafında miı!i 1oktur• 
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Dünya güzeli İzmirde 
Bir maçta topa i k darbeyi vurdu ve 
ahalinin arasından bir türlü çıkamadı 

kerimen Hal'• Hanım lzmirdekl maçı ••vrederken 

lrrnir, 20 (Huıusi) - Türkiye içersin n fev~alade kalAbahk ol 
~~ d.. ·· ll'k k ,. . K d b . • unya guze ı ra ıı çesı e- ması yüzün en sa aya gırememi~-
~'llıan Halis bammm lzmirde• tu- Jerdir. 

Utıınaıını fırsat ittıhez eden lz· Keriman Hanım, dışarıda bek-
l!ıir h. · f 1 . t' T" ~· ımayeıet a cemıye ı; ur- liyen bu kadar seyirciyi yarıp ge-
t ıy, ikincisi lzmir - Altınordu çemiyeceği anlaşılmış ve bindiği 
~kuna ile lzmirin kuvvelli •akım- otomobil geri dönerek ço'< uzak 
tından lzmirspor takımı ara- mesaf~lerden do!aşmış sabanın 

''tıda bir müsabaka yapılmasım ar:<a tarafmdaki kapıdan kimse 
~ll9afık bulmuş ve bir l<upa 
ı ye hissettirmeden a-irmiştir. Keri-
0Ytnu~tur. Mllsabaka; çok he-

~ man Halis Hanım ço~ alkış:an· 
~canlı ve hararetli olmuş, lzmir mışhr. Maç baş amadan evvel 

~::;.;~kımı t-3 golle galip gel- Keriman Haliı Hanım gene al-

lt ~üıabaka tertip edilirken gü- kış ar arasında sabaya çıkmış ve 
b Uık kraliçeıi Keriman Halis topa ilk ayak darbesini vurmuş 
t •ııımıo topa ilk defa vurması ondan sonra oyun baılamışhr. 
e oyunun ondan sonra baş'.ama· Müsabaka bittikten ıonra ku· 

11 da kararlaştırılmıştı. payı lzmspor'u ara verm ; şlir. 
l<arimao Halis hanımın spor Keriman Ha ıs Hanımsn sabadan 

'abasına gelmesi mühim bir badi- çı 1·ma 11 da bir mesele idi. Halk 
•e olmuştur. Himayei Etfal Ce· top'anmJş, bekliyordu. Buna da 
lb' . 

'Yeb menfaatine yapılan bu çare bu;.onmut ve 8porculardan 
llıtıbim mUsabaka, ço'c bDyOJc bir on genç •• l>ir. daire :reamedere&C 
~~ğbet kazanmıştır. Sabada 8 'J ~irleşm o ve ortaya DJnya gDzeli t• kadar ıeyuci vardı. Dışarı- g rm ş, bu şekılde sahadan oto· 
•da buna yakın müşteri kalmış mobıle kadar gö'ürülmüttür. 

~ ımıııııımnmıımnımı mı ıımmnıııımıınııı 1 • nnıı ıınıuın 

llfkusyada manevra Yeni Seyrisefer 
h· Maten ıazctes'ne Istınbu~dan Ta İmatnamesi 
•ldirildiğine göre ~ ovyet kuv· 

"et' . . K fk d erınuı hal hazırda a asya· 
'il• Yapmakta oldukları g zli ma
~ C\>ra ar iki as~<eri heyet tara
h tıdarı ta'<ip edilmektedır. Bu 
~ 'Yetlercen biri Alman diğeri 
,,ustur. A lman heyeti sefeıiye
~tıe Kızı'o du nezdinde Alman 
~~Uıunun resmi mOmessili olan 
lb ıralay Köstering de iltihak et· 
ltı~Ştir. l:u heyet üçU erkAnıharp 
tt:'talayı olmak ilzre dokuz zabit

~rekkeptir 

..\nkara'hın .. ·erl: ·,hiitiii -. 
;.;. 

· l<ıtap, gaze~\l~i~ 
l<ırtasiy· ~ · rrıimzast~~ 

' ··~~;?.-.- .•.. ,:,,:r.,. 
•·, \ 'l·~.y\7 ·· .. 

·A;.'t':::K· · ~ · ':"B: ·-~),~·r · :~~J 
' ' ~- '.· ',, . ... ~. ·'.'1'' • • 4.1 ~.· " {" • • 

' . .. • .\t .•• ,,,.... ';4.· ' 

kit~p i!vi. MU kırtasiyecıllk 
An"r'~rtalar ~aJdcıi . · (:,::..~ 

Tdrton·! 3377,." ~' · ': · . 
{1. . , ,. . • .._:,. "'f•T': 

lier lisanda gjl~e .. ~~~:;~ 
tnecmua ve kitap : :~·, ~. 

lier nevi kırtasiye .cş·y~:ı ~ 
ve rnektep levazım.- ~ .. 

• -~.. i· 

Haber aldı~ımıza göre, Dahi· 
liye Veki etinin hazırladığı yeni 
seyrisefer talimatnamesi pek ya
kında Ve l< iller heyetinden çı ca 
cak ve tatbik mevkiine konula
caldır. Nizamname, Avrupa 
mem!eket'eri mümasH nİza .!.na· 
melerine göre tanzim edi:miştir. 

Dahiliye vekA etı pasport iş
leri bakkında yeni bazı kararlar 
almıştır. Bu kararlar yakında vi
layetlere bi ld rilece'·tir. 

B.r kat 1 ma2nunun 
muhakemesi 

Kantarcılarda 11 Scyrııef ain., 
idaresi taife!erinden Lutfıyi ta 
banca ile ö dürmekten maznun 
garson Bedri ile onu bu cUrme 
teşvık ettiği iddia o:unan çiftlik 
sahibi Mehmet Ali beyin muha-
1'eme'eri yedi klnunu evvelde, 
lstanbul ağır ceıa roahkemesinde 
görülecektir. 

Mehmet Ali beyin avu1<ah 

sıfatıle, mahkemede sabık müs· 
tantik Hikmet B. hazır buluna
caktır. 

VAKiT 

Dahi çocuk 

Kemancı \'ahudl 
san'atkôrı 

Birkaç ıene evvel ortara dahi 
bir çocuk çıkmış, bütün dünyaya 
keman m dinletmit ve her yerde 
bir san'at di lisi olarak karşılan
mıfh. Bu çocuk Yahudi Mirıu
himdi. Henüz küçük bir çocuk 
iken dilnyanm en büyük san'at 
eserlerini kolaylıkla, başka sanat
karların ömür sarfederek kavra
yamadıkları en büyük eserleri 
hayret veren derin bir aşinalıkla 
çalan bu çocuk 16 yaşına girmiş 
bulunuyor ve bAIA, dOnyanın en 
büyük sen'at merkezlerini en de
rin hayretlere düşürüvor. Ve en 
bUyOlc aan'atkArJar ona preıteş 
ediyor. Minubim yaşlandıkça sa
n'ah olgunlaşıyor, ve yükseliyor. 

Çünkü Minuhim mütemadiyen 
çalışıyor ve her gün sın'atını 
iJeriletiyor. 

Daha şimdiden genç Minulıi· 
mio hayatını ve dehasını tet <ike 
başlıyan ve ooa dair escrJer ya
zan, 0'1Un nasıl yaşadı ?mı, nasıl 
çalıştığını, en büyük eserleri na
ııl kavradığını, naaıt çaldığını 
tetkik eden mubarrırler bile ol
muştur. 

tu muharrirlerden birinin ver
diği ma.nmata göre Minubim 
mektep yUzO g8rmemi~, ve an
cak evinde yetışm:ıtir. 

Birinci ilin 

Güneş Sigorta 
Türk Anonim Ş · rketinden : 

115 Te§rlnlaanJ 1932 tarfb1nde Şlrket mer

kezi ldareainde ln'tkat eden fevkall.de heye

ti umumiye tarafından ittihaz olunan kar&r 

neticesinde GUneı Sigorta Tllrk Anonim 

Şlrketl.nln tufiyeal takarrUl' ettftt cihetle 

ticaret kanununun 4415 ıncı maddem ahk& • 
mma tev!lkan §lrketto maUubatı olan zeva-

tm !§bu illnatm UçUncU <leta nttri t&rllıln
den itibaren bir ıone zartında lirketo mU
racaat ve lçab m'ilddea eylemeleri ııı.umu 
1lAn olunur. 

Jıleollal tclan 

TÜRKİYE i 

Kadıköy blrlncl ırulh lıukuk mnbkeme -
llnden: 

Galat&da Havyar h&nmda 12 No. mukfm 
1stitan ve Kozma ve Kost:&.ntin ve Andon 
etendllere: 

Nevber R&tlp H. tara.tından Kadıköylln
de Caferata mahallesinin atık GUl cedit 

Bahariye aokafıııda aUk • mükerrer cedit 
88 No. bir bap hanenln tu.tel §Uyuu bak -

kmda ikame eylediği davanın il!nen vuku· 

bulan tebtııatı: kanunlyeye rağmen gelme • 
ınıı olduğunuzdan hakkmızda gtyaben ce -
reyan eden muhakemUI netice.stnde tatml&· 

tI zabıtnameıtnde yazılı otdufu üzere ka -
nunu medeninin 628 ve H. U. M. K. 569 ve 
870 ve 1571 lncf maddeleri mucibince me;ıı _ 
kur gayri menkutQn uınumı ve alcnt müza

yede ile tünıhtuna ve umanı huılumm 

oUrekA arasında hisseleri nispetinde taks.ı • 

ınlne ve bin beş yüz ıekaen beş kuru, ma
earlfl muhakemenin kezallk hisseleri nispe

tinde ,Urekl uhtesine tahmiline ve takdir 

edilen ytrml Ur& UoreU vekOJ.eUn dahi atze 
&!diyetine kabllf temyts olmak Uzere H -

11 - 932 tarihinde f!Yllbmrzda karar wırfl
mif olduğundan tarı.hl lllnm terdamndan ı-

Ub&ren bfr ay zartmda tunıku kanuntyeye 

mUracaat etmediğiniz takdirde hUkmUn kes
bi kat'iyet edocett h\1.IUIU lllnen Shbar olu
nur. 

İstanbul lJdncJ tcra Menıurlufund4n: 

Mah~ vt paraya çevrilmem mukarrer 

ev tfYUl 27 - 11 - 932 pazar g11.nU aaat 
9 dan ltıbaren BeYoflu Kumbara.cı yokugu 
çıkmaz aok&ğı 3 numaralı Cezmi bey apartı 

manmda birinci açık arttırma suretlle satı

l&e&#mdan taliplerin &yn! gUn ve ayn! saat

te mahallinde memuriyetine müracaatıan 1· 
lln olunur. 

htanbul A.Uye mabkemeal Uçtınctı lıu -
kuk dalreılndcn: 

Ortaköyde dere boyu caddesinde ss No. 

tu arsanın rubu ııls!e aahtbl Petro etendi
nflı pf p ve metkut ve hayat ve mematı 

meçhul bulunmuma binaen vakfı canibine 

le&rUI verllmedljinden icarenln feahl ve a
hara teffizl salAhiyetinin verilmesi taelbUe 

tat&nbul Evkat mUdirtyetl tarafmdan mUd

deuJeyh Petro elendi aleyhine &çılan da -

vad& mUddeaaleyhe teblll için ıönderUen 

lpUdat llyiha hali ıaybubette bulunduğu 

ıerhflo blll teblif iade kllmmı§ olmakla ga

ibi mumaileyh hakkmda malumatı olanların 

mahk,meye haber verm~si için bir sene 
sartmda her S ayda blre1' defa ll4.m ta.kar
rUr otmtı oldutwıdan keyttyet UçtıncU defa 

olm&k Uzere 11.An olunur. 

.Büyük Tayyara Piyangosu 
Bu keşidede üvük il<ranıiye 

S O. O O O Lrradzr 
Piyango ş'mdiye kadar binlerce kişiy ı zengin etmiştir. 

Snvıfa 11 

l 
3üncUl\olorduSetanalma 1 

Komisyonu ilan brı 

1 - Askeri lise ve Orta mek· 
teblere birkaç muallim alınacak• 
tır. Münhaller ve ne kadar ücret 
verİitceği aşa01da hizalarında 
yazılmıştır. 

2 - Bu muallimli\cleri isteye· 
celder için aranılacak şartlar. 

A - 25: 55 yaşları arasında 
bulunacak. NualJin,liğe yeoa ın• 
tisap edeceklerin yaşı 45 den 
fazla olmayacaktır. 

B - Türk olacak ve umumi 
haklara malik bulunacak. 

C - Ucreti lrnrşı'ığı olarak 
yirmi saat kadar ders almak. 

D - Maarif V ckiıetioio mil• 
seccel rruallim olması ve yahut 
Lise ve Orta mekteplerde mual· 
Jımlik yapmak salahiyetini haiz 
olduğunun Maarif Vekaletinin 
lastik etmesi IAzımdır. 

3 - Bu şartlan haiz olupta 
muallimlik isteyenlerin azami oa 
gün içinde resmi lastikli ve fo· 
tografh fışleri ve pullu istidala• 
riJe beraber derhal Ankara'da 
M.M. V. Askeri Liseler Müfettiş• 
Jiğine müracaat etmeleri. (1034) 

(6091) 
Ku'eli Lisesi : 1 fizik muallim· 

liği Ücreti 98 lira. Bursa Lisesiz 
1 frıık muallımlıği ücreti 108 lir::t~ 
Bursa Lisesi : 1 Tabiiyat mual• 
Jimliği ücreti lC 8 Jira. Buraa Li• 
sesi : 1 Tarih muallimliği ücreU 
108 lira. Bursa Li sesi : 1 K imya 
muallimliği ücreti 108.126 lira. 

• • • 
Yerli mamülitınden 5,000 kilo 

sarı sabun'u sarıciye köselesi 
kapalı zarfla münakasaya konul• 
muştur. ihalesi 1-12-932 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 
14 te yapılacaktır. Taliplerin şart• 
name ve nümunesini öğrenmek 

üzere her gün Ankarada M. M. 
V. sat.nalına komisyonuna mü• 
raca atları ve münakasaya itlirak 
edecelderin o gün ve saatinden 
evvel teminat ve teklif mektup· 
!arını makbuz mukabilinde mez· 
kfir komi yon riyasetine verme-
leri. (10~3) (5923) 

Altı yUz bin kilo saman kapa• 
h zarf usulile mUnaaasaya ı-. O• 

nulmuştur. ihalesi 7 kinunucvvcl 
932 çarşamba günü saat l5tedir. 
Şartnamesini görmek için Fın• 
dıklıda üçüncü ko:ordu satınal• 
ma komis~onuna ve münakasaya 
iştirak için de vaktinde teminat 
ve teklif mektuplarını Ankara 
merkez kurr andan lığı satınalma 
komisyonu riyaıet ine makbuı 
mukabılinde vermeleri. 

(1030) (6055) . . "' 
Yerli Fabrikalar mamu'atından 

(JOO,OOO ı metre astarlık bez ka• 
pa l ı zarf.a mllnakasaya konul· 
muştur. !balesi 5-12 · 932 pazar
tesi günü saat 15 tedır. Taliple• 
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün M. M. V. Satınalma 
Kom. ııa müı acaatları ve müna· 
kasaya iştırak edeceklerin o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve t~ 
minat mektup'arını mezhür Kom. 
Rıyasetıne verme ' eri. (1026, 5961> 

• ır. .y. 

Kapa'ı zarf uc;u ü ile münaka
saya lrn ı u 'an yerli fabril<alar 
mamu 5.tından 30.000 adrt yün 
fanilaya talibi tarafından verilen 
fiat pahalı görüldüğünden pazar· 

Her türli:i F otôğr~.f:.; 
levazımı .•. mak.i!!!::lei -.: · : ~ 

ve arna.~ör iş~c.ri ..• '* · ~ 
FiatLr yüzl.e kırk dü!:ük F l K • .1csa l açzı mayznzz !ıkla s:ıtın a'ınaca\< lır. llıal r si 

indeks fiatlarına nazaran 930 
1 

6· 12 ~ 3l sa1 ı günü saat 14 te• 
~le~ Pertev ıtr"i;~t,İ{~~ 
l<.~tahya cinileri"..··~~ • 

senesindeki mu'-ıt Cıif fiatlara na- İş t! rak dır. 1 al ip erin Ankara da M. M. 
zaran 931 serıuir.c'eki fi at' ar V. SA AL. l<O \1. nuna müra· 

C\ yü7de kırk nisl:et nde d~şmi'ştür. caatlan. ( 1035) <6173) 
bC\ llsı~lık Ll • S -K--.1--S-.-.--------...,..-----------------------
~ lllnr · •~on1atıznıa, ın:ca, en11 \, :nır, R Kı . t 
'ttalll' VetP.m h~stalıldanna, yürünıiyen, dh ÇI· as~n uvve 1Yan çocuklara, genç ve ihtiyarlara &.-e r u 



Sayıfa 12 

Karı işe 

iZ 
Kirlı işi r mu 

Atll sermayelerinizi veya mukabilinde 
1 ila S faiz aldığınız paralarınızı· kuvvet
lı temi o atlar mukabili 9 ili 15 maako-

misyoo işletinlz. Bunu size 

YUR 
temin edecektir. 

Bahçekapı Anadolu han No. 26 • 27 Tel. 23968 

~======================~~~J~st~a~n~b~u~J~A~s~u~y~e'!M~a~b~k~e~m~e~~· 
tor ar ıocı Hukuk Dairesinden: Burba

nettin efendinin karısı Karagüm------------•11 rükte Mubtesep lskender mahal· 
lesinde Kabakulak caddesinde Doktor 

Ara Nişaoyao 
M\lai'enehanesini Beyoğlunda Tokatılyan 
oteli YlUmıda Mektep sokağında 3~ nu

marada yeniden lcllşat etmiştir. 
Hastalarını her g{ın sabahtan' ak§ama 

kado.r kabul eder. 
Telefon: 40843 

Diş doktoru 

Arşak Silrenyao 
Bcyogıu lstlkllU caddesi numara 303 
Mısır apartnnanı. Müracaat: Cuma pa. 
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - ı 7 

ye kadar. Telefon 40424 

VAKiT 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

5000 Kilo Beyaz üstübü: Açık münakasa: 14 • Birincikinun • 932 
çarıamba günü saat 11 de 

3000 ,, Zeytin yağı : Açık münakasa: 14 - Birincikanun - 932 

1890 ,, Reçel 

7000 ,, Makarna 

87~ ,, Şehriye 

günü saat 13,S ta 
: Açık münakasa: 14 - Birincikinun • 932 

günü saat 14,5 ta 
: Açık münakasa: 14 - Birincikanun - 932 

günü saat 15,5 ta 
: Açık münakasa: 14 · Birincikanun - ~32 

günü saat 15,5 ta 

Istanbul Deniz Levazım deposu ihtiyacı için yukarda cins ve 
miktarlan yazılı erzakın hizaJarındaki gün ve saatlerde münaka
saları yapılacağından şartnamelerini görmek istiyenler her güa 
ve vermeğe talip olanların da münakasa gün ve saatlerinde mu· 
vakkat teminat mektuplarile birlikte Kasımpaşada Deniz Leva· 
zım satınalma komisyonuna müracaatları. (6154) 

22 Teişrnis~ni 1~ 

SEVRISEFAIN 
l\lerl.:ezl idaresi C.alata k:öprühası B ~ 

$ ul e A, Sirkeci !\lilhürdar zade Han ~: 

İzmir - Mersin Po•taSI . 

(A f t ) 23-ikioCI na ar 8 teşrio 
çarşamba 10 da idare nhb· 
mından kalkar. ( 6160) 

İzmir - Pire - iskenderiYe 
Postası 

(EGE). 22 - ikinciteşriı> 
Sah 11 de. 

Trabzon Postaaı 

(c.. h . ) 23 um urıyet ikin· 
ci teşrin 18 de Galata rıhtı· 
mından kalkarlar. 

Dönüıte Tireboluya da ui· 
rar. (6143~ 

Doktor 

A. KutieJ 

31 No. Ju terlikci Cemil efendi
nin hanesinde sakin ve balen 
ikametgahı meçhul Zeynep ba
mm aleyhine ikame eylemiş ol· 
duğu boşanma davasının gıyaben 
cereyan eden mahkemesi netice
sinde mumaileyhanan boşanma

larına karar verilmiş ve bu bap· 
taki hükmü havi 25 Teşrinievvel 
932 tarih ve 931-2068 No. Ju 
ilamın bir nüshası mahkemesi 
divanhanesine talik edilmiş oldu. 
ğundan tarihi ilandan itibaren 
bir ay zarfında ilamı mezkure 
itira:ı: edilmediği takdirde tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
hakkınızda muamelei kanuniye 
ifa edileceği ilin olunur. (5545) 

,. ......................................................................................................•. , -·--··································································································· ........................................................................................................ ................................................................ ......................................... ı •-----------.....-

l<araköy, Börekçi fınnı sırasında No. 34 

Ooktor 

Cavat N. Zekai 
Sinir mütclın8sı111 

Cuma ve pazardan maada günlerde saat 
3 ta. S ya ka.dar hasta kabuı olunur. 

Muayenehanesini BabıAU kar§IBmda An· 
Kara caddesi No. 47 ye tevstan naklet • 

rnı,tır. Telefon muayene: 23469, 
:ııamretgı'.\h· 60740 

Doktor 

Emin Şilkril 
Dahlll hastallltlar mUtChaasun 

lstaııbul SultnıımahmUt türbesi, Babı· 
illi cacıdesı, No. 10. Telefon muayeneha· 

ne: 2262'l - Telefon ev: 4.312~ 
"'Eler gUn öğledeD sonra saat U-18,. 

Uroloj ·Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

baatnııkıarı mUtehnsSIBl 
Muayonchano: Türbe Mahmudiye cad· 

d • 
eat No. 10. Telefon 22622 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet AH 
idrar yol! rı h 
EınlııönU (S : tnlıkları miltctıassısı 

a k Karak~) banma 
nakletmiştir. Cumadan maada her gün 

hnataıarını kabul ve tedavi eder. 

[ ZAYiLER 1 
s " f 

v evruse er merkezinden aldı-
gım san?alcıhk ebliyetnamemi 
ve a~ke.rl~k teskeremi ıayi ettim 
Yenılerını çıkaracaö- d • 
k'I · h"k 6ım an evvel-
ı erın u mü yoktur. (5540) 

Hasköyd~ sandalcı Mahmut 
oglu Güzel 

_. 161~ sicil numaralı araba· 
cılık eblıyetnamemi f . . ve nu us 
tezkeremı zayı ettim y .1 . . 

ı w d · enı erını 
a acagım an evvelkileriu bük .. 

1 d w •

1 
mu 

o ma ıgını ı an ederim. ,5547) 
Arabacı Onanes 

ı * 168? sic ıl numaralı araha
c1ı1k ebhyetnamemi zayi ett· 
Y ... 

1 
ım. 

enısını a acağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Arabacı Şabai' 

lstanbul ikinci icra memurlu
ğundan : Bir alacağın temini için 
ipotekli olup paraya çevrilmeai 
tekarrür eden ve temamına bin 
lira kıymet takdir olunan Kartal 
kazasının Pendik kar.vesinde kiin 
mukaddema 59. 70 balen 74 nu· 
mara ile murakkarn ma bahçe 
bir bap dükkanın birinci açık 

arttırması 26-12·932 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar dairede icra kılına
caktır. Arttırmaya iştirak etmek 
isteyenlerin mezkür gayri men· 
kulün !nymeti mukadderesi olan 
mebliğı mezbur bin liranın % 
yedi buçuğu nisbetinde teminat 
akçesi vermeleri lazımdır. Hak-
lara tapo siciJlerile sabit olmayan 
ipotekli alacaklarla diğer alaka· 
darların irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve huıusile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün 
zarfında evrakı müsbitelerile bir· 
Jikte daireye bildirmeleri Jizım· 
d1r. Aksi takdirde hakları tapo 
sicili erile sabit olmayanlar satış 
bedeHnin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergi ile be· 
lediye rüsumları ve vakıf icaresi 
müşteriye aittir. Daha fazla ma
lumat almak isteyenlerin 21-11·932 
tarihinden itibaren daire divan
hanesinde asılı ve açık bulundu· 
rulacak olan arttırma şartname
sile 932 1142 dosyasına müra· 
caatla meıkür mahallin evsaf ve 
mesabaıını havi vaziyet ve tak
diri kıymet raporunu anlayabile
cekleri ilin olunur. 15542) 

ım 1 AYY ARE YILBAŞI PlY ANGOSU m~ 

mı Büyük mükifat 1.000.000 Liradır 111! 

::n Büyük ikramiye 500.000 Liradır em 

1 Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. !!il 
Taliinizi deneyiniz • Acele ediniz •. m~ 

····················································-------···················· .. -·-·--··--·J ·····························································-··············· ··········-·····-······ ::::::::::::::::ı::::::::::::::::c:ı:a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

Devlet Demiryolları ilanları 

Sıhhi esbap dolayısiyle yalnız hayvanat resmi olarak sarf ve 
istihlak edilmek üzere Belediyece boyathrılmış olan "58150,, elli 
sekiz bin yüz elli kilogram buğday satılacaktır. 

lstiyenlerin 26-11-932 cumartesi günü saat 14 te Haydarpaşada 
liman ve rıhtım başmüfettişliğinde yapılacak açık arttırmada 
hazır bulunmaları ilan olunur. "610911 

Eskişehir istasyonuna bir sene zarfında gelecek maden kö· 
mürlerinin tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası 7 Bi· 
rinci kanun 932 çarşamba günü saat 15 te Ankarada idare 
merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara, Eskişehir ve Haydarpaşa veznelerinde birer 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6046) 

Haydarpaşa vapur iskelesinde bnlunan satış köşkü bir sene müd
detle ve aleni müzayede ile kiralanacaktır. 

Müzayede 30-11·932 tarihine müsadit çarşamba günü s'aat 15te 
yapılacaktır. 

Bu hususta fazla malumat almak istiyenler Haydarpaşa Gar 
müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruş· 
luk pul yapıştırıp imza etmeleri ve 400 lira teminat akçasile 
müzayede gününde Heıydarpaşa işletme müfettişlığinde hazır bu-
lunmaları ilin olunur. (6161) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Beykoz Belediye Şubesi Müdürlüğünden: O .nerlide Şileye gi
den yol üzerine vaki ahşap köprünün enkazı kaimen müzayede
ve konmuştur. Teklifler kapalı zarfladır. Şartlarını Encümende 
her zaman okuyabilirler. % 7,5 teminat makbuzlarını teklifterile 
zarf içindeibale giinü olan 15-12-932 saat 15 den evvel makamı 
kaymakamiye versinler. (6166) 

1~ areyorum h • • U 
Usulü defteriye aşinaym. Ke- ~n ISarlar idareSI mum 

lstanbul asiiye mahkemesi ,_ 

üncü hukuk dairesinden: Madad' 
Sofinin kocası Fenerde Taht' 
minare Çukur çeşme sokağıodl 
104 numaralı haneöe mulıi' 
lstavri efendi aleyhine açhğı bl' 
şanma davasmn icra kılınan tılr. 
kikat ve muhakemesi netice,;ır 
de : mahkemeden sadır olan " 
tarafeynin boşanmalarma ınUt" 
dair bulunan 20· 11·932 tarih " 
1032 numaralı ilin hilkmi1olll' 

mumaileyhin ikametgihınıu rJJet 
hul bulunmasına binaen iJaoe' 
tebliği tensip edilmiı oldui'J°' 

dan tebliğ makamına kairJJ 0~ 
mak üzere ilam suretinin rJJ11 

keme divanhanesin~ asıldığı il' 
t · f d' ·ı A tebl'ıll ol&r avrı e en ıye ı anen & 

nur. (5554) 

VAK 1 T 
Günedelik, Siyasi Gazete --"' 

Istanbul Ankara Caddeai. VA.KI'f ,.-

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 2'8'79 

tdare telefonu : 24S'70 

Telgraf adresi: ı.tanbul - yA)U1 

Posta kutusu No. '8 

Abone bedelleri : 

Senem: 

6 aylık 

S aylık 

l aylık 

Türkiye Ecnebi 

l'iOö-Kr. ~ IU· 

750 .. 1460 • 

{00 .. 800 .. 

150 .. sOO ,. 

llAn Ucretlerl : 
- u1'lf 

Hesmt UAnlann bir satırı 10 g 

l'icarl il&.nlarm bir satın 1 2,6 ' 

Ticar1 UA.nların bir sanUmJ ~ ' 

KUçUk ilAnlar : ~ 
def ... 

Bir derası 30 lkJ defası 60 Uç ııut"fpJf 
dört defası 75 ve on defası ıOO ıtJeeO'' 
)ç aylık ıırın verenlerin bir defa.IJ ~-
nendir. Dort satm geçen utuııarıll. 
satrrları tıeş kuruştan besaP edfÜ' * 1816 sicil numaralı araba

cılık ebliyetnamemı zayi ettim:
Yenisini alacağından eskis'nin 
hükmü yoktur. (5550) 

fatet gösteririm, az ücret mu- Mu·. d u·. rl 0 •. ğ u·. n den •• 
kabilinde her nevi iş yapmağa 
hazırım. (5527) idarenin Diyarıbekir fabrikası için dizel motöründe ·çalışmış ST~rıstJ" 

Sa···atya Hacı Ha b l k k b lOO VAKIT MATBAASI - ı ... mza ma a - tesviyecilik ve elektri çili ilir lira maaşla bir makiniste 

sut 
Veren 

Annelere 

Arabacı Rıza 
lesi Sarayönü sokağı No. 22 ihtiyaç olduğundan talip olanların 7-12-932 tarihine kadar imalat SAHtBI: MEHMET AS:,. !J'"' 

Ahmet şubesine "Müskirat kısmı,, müracaatları. 6147) Umumt Neşriyat MUdUrU: •'lK 

Fosfatlı Şark Malt Hulisa_s_ı_u~-::~~-,1~,:-,mü-:~~· 
kuvvetlenjirir 


