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Şehrin sefU manzaralı pazarlarından. 

Dahlllye vekAlctlndcn pazarlar hakkm -
da. belediyeye yeni blr emir gelmiş, balkın 
ucuz gıda temlnlııo vasıta olan pazarla.rm, 

§eh.rln pazar olmıyan semUcrinde bir an ev
vel açılması, havalar yağışlı gitnıiye başla-

dığı iÇin yiyeccklerln ıslanmaması için icap 
eden tedbirlerin alınması bildirilmiştir. 

Geçen hafta ııehrlmize gelen Dahiliye ve
kili ŞUkrU Kaya bey pazarlar hakkmda il· 
!alil bazı emirler de vermiştir. Belediye lk· 

tısat mlldilrlUğU bu emirler il.zerine faaliye
tln1 arttırmış, pazarlar hakkında hazırla • 

nan raporun bir an evvel oehlr mecllııindc 
mUzakeresini belediye riyaaetinc bildirmi§ -

Ur. 
Yeniden Erenköy, Üsküdar, Buğaziçl gi

bi yerlerden semtlerinde pazar açılması için 

mUracaatiar yapılmıştır. Bu hususta pazar 
açılması için şehir meclisinden m!lsaade is

tenecektir. Anadoluhisarmda pazar açılması 
müsaadesi meclisten çıktığı için önümüzde-

ki haftadan itibaren pazarların kurulması· 

y k K dri na başlanacaktır. 
( <"ll• a up a Elyevm İstanbulda 41) kadar pazar kU· 

~ taralı 2 nci sayıfada) uı kt dır ' r: a_. -
Soruy~ruz: Bu ikim 
deli midir, akıl ı mıdır? 

Yakında baılıyacak olan tef
rikamızda bir mektepli kızla 
maceralarını yazacağımız hi· 
kimin deli mi akıllı mı ol
duğunu bilen 50 kişiye he· 
diyeler verecegız. Doğru 
bulanların hepsinin isimleri

ni dercedeceğiz . 

AŞK ARAYAN ADAM 
Tefrikamızı takip ediniz ! 

l Buna ait tafmilit 8 inci sayıfamızdadır ] 

i~lektep Kitapları ...................................... 

Ucuz mu, 
pal•altmi-~ 

Mektep kitaplarının hüku
J!letçe baıılma~ı · 1:11uvafık 

mıdır, değil midir ? 

Mektep kitaplarının b~aılma • 
ıı ve fiatlandırılması meselesi ço
cuk velileri kadar alakadar daire 
leri ve tabileri de hararetle met -
gul etmekte berdevamdır. Dün bu 
itlerle metgul olan kitapçıların 
iki zümreye ayrılmıt bulunduğun· 
dan ve bu iki zümrenin de biribir
lerine zıt fikirler ve kanaatler ta· 
tıdığmdan bahıetmi,tik. iki ta • 
raf da biribirlerinin bastıkları ki· 
taplarda fiatları azaltılması la • 
zımgelenler bulunduğu iddiasın

da ısrar etmektedirler. Mukabil 
tarafın iddiasını tebessümle kar • 
şılıyan kitapçılık tirketi rükünle
rinden birisi diyor ki: 

- Bu iddialar gülünçtür. E -
ğer böyle kitabımız olsaydı, şİm· 
diye kadar çoktan ihbar ederler -
di. Eğer varsa niçin haber vermi· 
yorlar? !. 

Dün Sühulet kütüphanesi sa • 
bibi Semih LUtfi bey matbaamı -
za geldi. Ve kendisine ait çıkan 
sözlerde "binlerce kitap,, diye 
kaydedilen kelimelerin yüz bin· 
lerce nüsha olması lazımgeldiğini 
söyledikten sonra tunları da ilave 
etti: 

- Piyasada fiatları indirilme· 
si laznngelen kitaplar olduğunda 
ısrar ediyorum. Bundan bir müd
det evvel de ayni mevzu üzerin -
de Devlet matbaasına müracaat 
etmittim. Bundan da bir netice 
çıkmadı. Hatta fU kadar söyliye· 
yim ki benim çıkardığım kitapla
rın bir ikisinin de fiatları indiri· 
lebilir ! Devlet matbaası hana iki 
yardımcı versin, bir hafta içinde 

üzerinde, dörtyüz kilometre de• 
vam eden hat Türkiye arazisin
dedir. Öyle anlaşılıyor ki Türki-
ye bizim için biç istifadesi ol
m ıyan muvakkat servisin değiı· 
mesini arzu etmiştir. Bize men
faat temin edecek ve iş görecek 
kısım Mersin· Adana arası idi ki 
ba parça Türkiye tarafından 
alınmıtbr. Bunun için bu mese• 
lelerin dostane bir şekilde halli 
lizımdı • 

.,. TUrklye • Suriye hududundaki 
a;;;;.;;ı.._;;;:;.....;J=~;.:.iiiiiiiiiiiiiiı-..., ,ı mendlfer hattı . 

alakadar eder. Diğeri mevcut 
bazı müşkülita rağmen Bağdat 
hattının itletilmesi ve iyi bir is· 
tikbal hazırlanmasıd1r. ŞOpbesiz 

-. .... ,, • .,;...,._ Tlirk •• 
Suriyeliler mOstefit olacaklardır. 

921 sene sinden beri devam eden mu-
vak kat servis bir anlaşmadan son· 
ra sermayesi biss~ ve tahvilat se
nedatına istinat ve teşekkül ede
cçk bir Bağdat şimendüfer şir· 

ketine kalbedilecektir. Bu husu
sa ait teşebbüsün menşaini bul
mak için 921 senesinden M. 
Franklen Buyon tarafından ak· 
tedilen mukavelenin onuncu rnad
desioi elde tutmak iktiza eder. 
Bu maddede Bağdat hattının 
Pozantada Tarsus geçidi ile Nü
aeybinin şimdiki son noktası 

Döchmbrön ihzar etmiştir. Buna 
nazaran hattın Suriye arazisinden 
geçen kısmı sırf bir Fransız şir
keti tarafından iıletilecektir. 
Tiirkiye arazisinden geçen kısuD 
da aermayeai Franıız olmak ~ 
zere bir 1 ürk şirketi tarafından 
idare edilecektir. Altı ay zarfın
da yalnız Adana - F evzipaşa 
araaını kateden parçayı Türkler 
deruhte edeceklerdir' Çünkü 
Türkiye Fevzi paşa • Oiyarıbekir 
hattını inşa etmekte olduğundan 
bu kısmın kendisinde kalması 
için ısrar etmiştir. 

Meyzuubabs teşkilat bir sene 
zarfında ikmal edilerek yeni şir
ketler teessüs edecektir. 

Dünya güzeli 
yarın geliyor 

ara11ndaki kısmının bir Fransız İzmir 23 (Hu. Mu.) - Dünya 
şirketine verilmesini Türkiye ka- güzellik kraliçesi Keriman Halis 
bul etmişti. Fakat Pozanti ile Hanını yarın (bugün) lzmir va· 
Adana arasındaki kısım buna puru ile lıtanbula hareket ede· 
ithal edilmemişti. cektir. 

Fransız şirketi Türk toprağın· Kendisi gazetecilere "lzmiri 
daki hattın tamamile Suriye ara· çok beğendim. Kabil olsa hiç ay
zisinde Alekstandri, Toprakkale rrlmıyacağım. İzmir kızları ara· 
ve bir de Halebe vasıl olan ve aında Belçikada dünya müsaha· 
ancak ondört kilometre imtidat sına giren güzellerden daha gii
eden mesafeyi idare etmektedir. zellerini gördüm,, demiştir. 

Nusaybin ile Çobanbey ara- Güzelimiz bugün lnhisarm tü• 
sında ve Türkiye-Suriye hududu tün fabrikasını gezmittir. 
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Bican Efendinin bir gUn daireye Bican Efendinin blrgUn daireden 
be' dakika evvel gelmealnln 

(Alt taraf& 2 nci sa11ıfada). aebebı 
bir çeyrek geç çıkmasını• 

sebebi 



Sayıfa 2 

Mektep kitapları 
ucuzmu, pahalı mı? 

(Baş tarafı 1 inci sayıfamııda) 

bütün kitapları ve fiatlanm tes • 
bit edebilirim, Hakikat de mayda 
na çıkar. Kanaatimce bütün ki -
tapların yeniden tetkiki ve yapıl
mamıt tediyatın da bundan sonra 
yapılması icap eder. 

Ahmet Halit Bey tarafından, 
benim hesabıma mukabil yapılan 
hesap da yanlı§tır. Fiat fazlalığı
nın çocuk velilerine ancak bin li
ra zarar verdiği söyleniyor. Hal
buki elli altmıt bin satılan bir ki
tabın fiat fazlası beş altı bin lira
yı g~çer. Kaldı ki böyle biı:çok 
kit.a~ların fi~t fazlası da hesap 
edıhrse yekUn o tabiin kücülttü
gü mıktardan sekıen kat f azlasi
le kabanr. 

Bir iddia daha 
. . Gene dün duyauğumuz bir id
C:lıaya göre piyasada bu sene tadi
len tab'olunduğu söylenen bazı 
kitapların 932 senesine ait tarihi 
tqımaaı ikbza aderken bunların 
~~ında 931 tarihini taşıyanlar 
C:Ja varını~. Bundan maksat da ta
'dil edilmedikleri zannıru vermek 
ve nazarı dikkati celbetmekmi§ ..• 

Bir anket açıyoruz 

VAI<n 24 Teırinisanl 19~ 

1 ekaüt kanununun 53 üncü maddesinin ı inci 11kras1nzn tadili 

Kendini severlik 
Kendini beğenirb 

( ea,makalemlzden devalll> . . ..... -··-.. ···-... ····-·-· .. ···-··· .. ················· .. ···········•········ .. ·····•··•··················· 
Bütçe encümeni tadil 

tadilatla kabul 
teklifini 
etti 

Zira, inkılapçılığm birinci 
tı, daima uyanık ve kulağı ki · 
durmaktır. Her §eyİn olup bitti 

bazı ne inanıp kendi kabuğu içine 
kilen inkılapçı, artık, bu adı 
mak liyakatini kaybetmiı aayJld 

Tekaüt hak ve maaşından kimler mahrvm kalacak ·ı · Gazi Mustafa Kemal, ta ist' 
0

harbinin batında~ bugüne kad~ 

Ankara, 23 (Hu Mu.) - Büt
çe encümeni 1683 numaralı teka· 
üt kanununun 53 üncü maddesi· 
nin birinci fıkraıımn tadili tekli-

fini mü~akere etmit ve bazı tadi
latla kabul etmiıtir. Encümen 

fevkalade mahkemeler tarafın· 
dan şimdiye kadar mahkUm edil-

miş bulunan zevatı tekaüt hak ve 

maaılarından mahrum bırakmağı 

muvafık bulmamı§ ve bu maktatla 

tekaüt kanununa 8 inci madde ol
mak üzere 2 inci maddeyi hazırla· 
mıttır. Zeylen ilavesi bütçe encü
menince kabul edilen maddeler 
ıunlardır: 

1-3 Ho.ziran 1930 tarih ve 

1683 numaralı askeri ve 'mülki 
tekaüt kanununun birinci fıkrası 
a§ağıdaki ıekilde tadil edilmiştir. 
Alelıtlak ağır hapis cezasile ve· 
yahut hırsızlık, emniyeti suiisti· 
mal, sahtekarlık, dolandırıcılık , 

yalan yere şahadet, yalan yere ye· 
min, cürmü tasnii, iftira, irtikap, 

irtifa ve ihtilas suçlarından birin· 

den dolayı 6 ay ve yahut alelıtlak 

beş ıeneclen ziyade hapis cezasile 

veya asgari haddi bir seneden a· 
şağı olmamak üzere mükerrer ha

pis cezalarını müstelzim suçlarla 

mahkUm olan memur veya müte· 
kaitlerin tekaüt hak ve maaıları 
sakit olur. 

· bize halis bir inkılapçının ne 
2-3 Haziran 1930 tarih ve mek olduguğnu bütün harek 

1683 numaralı askeri ve mülki rile gösterip durmaktadır. 

tekaüt kanununun aşağıdaki 8 in· gafiller, onu, Dumlupınar zaf 
ci muvakkat madde zeylen ilave ni kazandıktan ıonra ıiyasi 
edilmittir: · k 1 k · · G yattan çe i ece zannetmııtı. 

Divanı ali veya istiklal mahke· çi, rahatına ve nefsine dütküll 
meleri tarafından bu kanunun g~ilt bir adam için tutulacak 1 
mer'iyeti tarihine kadar vicahen 

gane yol böyle bir büyük it veya gıyaben her . htLngi bir suç-
tan dolayı mahkUm olanların sonra emsalsiz fan ve ıeref S 
mahkUmiyet hadlerine bakılmak· metlerile yaldızlanmıı bir r 
sızın tekaüt hakları bu maddenin ve sükUn köıesine çekilip hiç Jôlll

1
'. 

. 1 ~ b" -il 1 mer'iyeti tarihinden itibaren iade senın e uzatamıyacagı ır ı•• 
edilmiftİr. sembol haline girmekti. 

iİ' Ancak 16 Nisan 1930 tarih ve Fakat, Gazi, Dumlupınarı tO 
487 numaralı kanunun 3 üncü k · h d b' 'b'__:fl' tea ıp sıyaset sa asın a ırı ır" 
maddesinde işaret edilen bu hü- d "' den zor, biririnden tehlikeli _., 
kümden istifade edemezler. i• 

nice meydan muharebelerine I 

Yeni Kontenjan kararnamesinin 
riıti. Bir dakika durmadı. Bir d•' 
kika, kazandığı çelenklerin t~' 
liğini muhafaza kaygısına düt~ 
di. Hila, bir yüksek kulede ihtiva ettiği esaslar 

Dün bütün Öu dedikodulardan 
!bahsederken bu kantık i~lerin 
kestirme olarak halledilmesi ça -
resini mektep kitaplanrun tama -
mile devlet matbaası tarafından 
hasılınaıında bulanlardan da 
bahsetmiştik. Bu suretle hareket 
etmenin her şeyden evvel kitap • 
1arı daha ucuza maletmek netice
sini vereceği kuvvetle söyleniyor. 
du. Hatta Devlet matbaası müdü
rü Haın_di Emin beyin de bu fi • 
kirde olduğunu söylemittik. Gün 
geçtikçe çok mühim bir mesele 
halini alan bu mühim mevzu üze
rinde bir anket açarak tabilerin 
ve müelliflerin fikirlerini tesbit 
etmiye karar verdik ve sormıya 
baıladık: 

Kömürden gayri madenler takas eşyası meyanına dahildir 

nöbetçi nefer gibi silahı omzuııd" 
kulağı tetikte ve ayakta diıJJdl 
duruyor. 

Lakin, bu büyük inkılap til!I~ 
linin bize verdiği inkılapçılık ~r 
sallerinden örnek alanlarımız P,r • 
makla sayılacak kadar asds'' ~ 
D n , · 1 pçıl~r, m 1~ 
artılC, kendi evlerinin veya keP", ~ 

. Kitap_ların bir heyet tarafın -
<lan tetkıki ve icabı mukabilinde 
mükaf atlandınlarak hükUmet ta 
rafından satın al"'- D 1 t .. uua.ıı ve ev e 
matbab.aınca bastırılması daha 
muvafık mıdır, değil mid' 1 . ır 

Buna aıt cevaplan sıra ile der· 
ce baılıyacağız. 

ismet Pş. nın nutku 
Ve Yunan gazeteleri 

Atina, 23 (Hususi) - Yunan 
gazeteleri, Türkiye başvekili is
met Pş. mn Ankara Hukuk fa. 
kültesinde irat ettiği mühim nut
ku uzun uzadıya iktibas eyle
mekte ve hararetle tefsir eyle
m ektedir. Atina gazetelerinin en 
ziyade ehemmiyetle tevakkuf et· 
tikleri nokta, ismet Pş. nıo nut
liunda Türkiyenin harici siyase
tine ait fıl<ralardır. 

Yeni intihabat yapıhraa 

Atina, 23 (Hususi) - Yunan 
çiftçi ve amele fırkası reisi M. 
Papa Aanastasyu, dahiliye nazırı 
ceneral Metaksası ziy~ret ederek 
yeni intihabat yapıldığı takdirde 
kabinenin temsili nisbi usulünü 
kabul eylemesini talep eylemiştir. 

Dahiliye Nazırı bu talebi, ka· 
bin~nin ilk içtimaında mevzuu 
habıs ebeceğioi ve verilecek 
k~r.arı kendisine tebliğ edece
ğı~u. ~· Papa Anastasiyoya söy
]emııtır. 

Baş•ekil M. Çaldaris ile bazı 
nazırlar arasında idari meseleler 
Jfiziioden ihtilaflar mevcut olduğu 
flJJılan denan ediyor. Muhalif
ler kabine izası arasında çıkan 
bu ihtilAfları, hüküm etin ömril 

· f · a addetmi orlar. 

Ankara, 23 (Hu. Mu.) - Yeni 
kontenjan kararnamesinin ihtiva 
ettiği mevadın esasları ıunlardır: 

Gümrük tarife kanununun 377 
inci maddesinin B. C. bentlerile 
381 inci maddesinin B. C. D. bent
lerinde yazılı e§ya memleketler 
hesabile taksim edilmiştir. Güm· 
rük tarif esinin 7 muhtelif faslında 

yazılı bazı eıyanm de bu suretle 
memleketler heıabile gelecek 

kontenjan listelerine taksimi için 

lktısat vekaletine seli.hiyet veril
mektedir. 2 inci kanun, Şubat ve 
Mart aylarına ait ~r neıredil· 

mİ§tir. Bu k1P:arııameaei\. D. lis· 
teleri tevıian tadil edilerek liste· 
ye 60-70 kalem efya raptedil
mittir. F. listesindeki efya Sıhhi

ye vekaletinin müsaadesile gire· 
cektir. Maarif, Ziraat ve lktısat 
vekaletinin müsaadelerile girecek 

eı ya V. listesinde göaterilmiıtir • 
Madenler ihtiyacı için gelecek eı-

ya lktııat Vekaletinin müsaade· 
sile girecektir. Eski kararnamede:. 
ki t&Mm.·1"§yan~"'ftlftit>kamür
den maad dfıicr maJeııler. itFa.ı e 

dilmiıtir. 

Gümrük antrepolarından fev· 
kalade sebeplerle hasara uğrıyan 
eıyanın ve gümrüklerce müsadere 
edilmiş veya sahipleri tarafından 

gümrüklerde terkedilmit eıyamn 
ithali lktısat Vekaletinin müsaa· 
desine bırakılmııtır. 

Avrupadaki tarih talebesine C. H. F. grupunda 

Ma8lif'"Vekiii"Re·ş·-Iı--Galip GUmrUk ve inhisar- 1 

lar veklll izahat verdi 

B.in mühim bir tamimi 
ANKARA, 23 (Hu. Mu) -

Maarif Vekili Reıit Galip Bey 
Avrupada tahsilde bulunan tarih 
talebesine mühim bir tamim yap· 
lllıttır. Bu tamioı böyle ba,lıyor: 

''Değerli genç arkada§ım, tah
sil hayatınızın yeni bir yola gön· 
derdiği bir aırada sizi kartılıyan 
mühinı nıilli vazifeler hakkında 
sizinle konut-ak . t" 

ıl. &&& ıs ıyorum. 

ım "l · .. a emınde yetifmek ve 
yukselmek içı'n · . b" . sıze genı, ır ım· 
k.an veriliyor. Devlet ve millet 
sıze yalnız bir tarih nı 11• . ua ımı o • 
larak değil ilmi tetkı'kl . 

erın en 
yüksek mert~besine çıkacak ilmi 
metotlara mılli bir tuurla hakim 
olacak bir tarih mütehaaaıaı ola • 
rak yetişmek emrini veriyor. 
Memleketimizin her sahada ol
duğu gibi tarih sahasında da mü
tehassıslara ve alimlere ne bü • 
yük ihtiyacı olduğunu biliyor • 
sunuz. Yüksek ilim müeaaesele • 
rinde değerli alimler yanında ça· 
lışarak tarihi tetkiklerinizi iler • 
letmek, tarihi bilgilere yeni ufuk· 
lar açmak bilhassa tarih araştır • 
ma metotlarını elde ederek mem· 
leketin en mühim ihtiyaçlarından 
birini kartılanıak vazifesi azmi • 
nize imammza ve ıayenize ema-

net edilmittir. Çalışmaları11IZda 

yolunuzu aydınlatacak Jfığı Bü • 
yük Gazi reisimizin, Türk tarihi
nin ıerefli kıdemini medeniyet ta 
rihinde Türkün insanlığını doğu· 
f U ile yafıt büyük payını gösteren 
milli tarih tezinde bulacaksınız • 

Diyen maarif vekilimiz ken • 
dilerine dört ciltlik tarihten birer 
takım gönderdiğini ilave etmek· 
te ve bunlrada milli tezimizin e• 
ıaalarını, istikametlerini bula • 
caklarını işaretle ıunları ilave 
etmektedir. 

Milli tarih hakikatimizi, bü -
tün dünyaya tanıtmak herkesten 
evvel Türk tarihçilerinin uyanık, 
milli fUurla çalışacak Türk alim
lerinin işidir. Siz bu maksatla ye· 
ti,tirilmekte olduğunuzu hatırı • 
nızda tutunuz. Bu maksadın ara
dığı kudretle yetişmeyi emel edi • 
ninii. 

lzmir Musevi~eri 
ve Türkçe 

İzmir, 23 (Hu. Mu.) - Şeh
rimiz musevileri bir cemiyet teı· 
kil etmiılerdir. Cemiyet azaları 
muıevilerin Türkçe konuşmaları 
için çalıf&C&ktır. 

Ankara, 25 (A.A.) - C. H. fır
kasfı grupu bugün dahi öğleden 

sonra Afyon meb'usu Ali Beyin 

riyasetinde toplanarak maliye ve 
müteakiben Gümrük ve inhisarlar 

vekaletine ait işlerin müzakeresi· 

ne devam etmittir. 

Gümrük ve inhisarlar vekilinin 
verdiği izahata göre bu bapta a-

lınını§ olan tedbrilerin isabetle 
devam etmekte olduğu görülmiit· 
tür. Umumiyetle verilen ve veri· 
lecek olan takrirler devam eden 
fırka müzakeresinin nihayetinde 
tasnif edilerek intaç olunacaktır. 

Müzakereye yarın dahi devam 
edilecektir. 

10 bin altınhk 
define 

İzmir, 23 (H. Mu.) - Karııya
da "Turan,, da bir evde 10 bin 
altınlık bir define mevcudiyeti 

ihbaredilmiştir. Definenin aran
masına baılamnıştır. 

ıı:::::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::an:=:= 

Son haberlerin devamı onuncu 
saytamızdad1r. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a:ıa::ıuıuııuıı 

iş bürolarının penceresinden b'J 1 

kar oldular. Bunlar kendi iti 

l d . •w• •• dd t eısı1' yo un a gıttıgı mu e çe m , 

ket ve inkılap işlerinin de yol°" 
d • •w• • d 1 V b,9' a gıttıgını zanne er er. e , l 
uzaktan yzağa kulaklarına ~; l 
den uğultuları duymamak 1 

kulaklarını tıkarlar. 
'I Hayatta her şey bir hız ve 

itiyat meselesidir. ·; 

inkılap hızını kaybetmit ~~ / 
kılapçılar statik bir YAJAYif ıt•1.; 
ları içinde donup kalmıttır. ~j 
lara göre, artık, inkılap .-1~ 
kapanmıştır. Memleket, no # 
• yani sabit - bir hale gi~~ 
Bunu, bu sükUnu bozmak ı•t• " 
ler bir takım agitatorlardır. b"' 
noktada, dünkü inkılapçıları# 
günkü mürteci ve muhaf ~s..,,,. 
larla birlefiyorlar. Ne hazıll 

zara! • ,;, 

Küçük ve dar egoisma'n•~.,,t" 
celeri ve arızaları bunda.il 1 

/ 

'baret ıJ olıa iyi. Fakat, bundan ı iP" 
ğildir. Küçük egoistler, ınelll~ 
tin bu yenibaıtan ve toptaJl ~ 
luşu esnasında mütemadiyell f I 
ve zümrevi menfaatleri uıııoıs' j 
milli gayelere karı9tırtll~~~ 
lar. Bu yüzden memleketıl1 J'(JI 
sadi muhitinde en geri, eıı a'./. 
kantil nazariyeler hüküın ~--~ 
ğe baılamıttır. Umumi ıneıı ~I 
hususi menfaatlerin bir 1:;.,ı 

1 

olduğu vahimesi aitti~ 
maktadır. 

"' Yakup 1'• ;I_ 

Not: Bundan bir evvelki ıtl~ ~ 
rlne bazı ka.rllerimden ya meıctı;rı> ~ 
le oekllnde bahsetUğimlz dertle~ ~·; 
de göstermem tekliflerini aııyo ~ 
mUhtaç derUerimiZ daha o udat ~ /ı 
makalelerimln alntetlk kısnıına ~ 
belki daha çok gecikeblliriaı ve 
layı aflarını rica ederim. Y. JC. 

lı 
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Haberleri 
ı ıırıııımıııı~ ımıııımııi ıııııı~ııı'~ıı~ıı~ııııı 

J\..ad111lar Birli~i 

Liıan dersleri; fakir kadın
Jara avukat ; talebeye 

bedava kitap 

Kadınlar birliği k ill
tilrsllz bir yer midir? 

ııımııımıııımıııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııı~ııı,ı mııı~ıııı 1111~1111 ıııı~ınım 

Istanbul spor mıntakası 
yeni heyetleri 

Kadınlar birliği idare heyeti 
dün toplanmış, kış devresi için 
bir faaliyet proğramı hnzırhmıya 

! başlamıştır. 

{ Birlikte yakında her ay kon -
1 feranslar verilecek, İngilizce, al-

Diinkil tôplant~da bulunanlar 
lı PtliUi tasarruf ve iktisat hafta- mümessilleri huır bulunmuılar-

.. , ~llın proğramını hazırlamak U- dır. 
I te dün Halk fırkası merkezin- içtima iki buçuk saat kadar 

1 ı,,e bir içtima yapılmıştır. Hafta sUrmüı ve tasarruf haftası prog-
1\l ramı tamamen haz1rlaomıştır. 

İ' ~ 0
unuevvelin on ikisinde baş- Programa göre tasarruf baftasın-

Yacaktır. Bugünün intihabı 924 da sinemalarda tasarrufa 'ait ya-

:1'tsin de ismet Pş. Hz.lerinin zılar gösterilecek gazinolarda 
~~~liste milli iktısat ve tasarruf milli tHarruf plakları çalınacak, 
~ ~kındaki nutuklarının 0 gün mekteplerde piyesler temsil edi-
ıl t ed lruit olmasınden dolayı Jecek, konferanslar verilecek, ta-
"' 1 lebe arasında yazı müsabakaları 
t~;:. çtimada vali ve belediye yapllacak, radyoda bir hafta 

111 
1
• merkez kumandanı, vali mfiddetle konferanslar Yerilecek, 

~ lıa•ini, belediye muavini, polis tayyarelerle paraıütlü hediyeler 
~~~~O, _fı_rka reisi, kadınlar atılacekbr. Şekerciler ve pasla-
r lıgı reısı, halk evinden ve cdar arasında tath ve pasta mü-
~d k sabakaları yapılacak, Halkevinde 
~ 1 

öy Fıkaraperver cemiye- bir konferans verilecektir. 
' -G~en ik.işer iza, milli bankalar Proğramın muhtelif kısımları-

Grlerı, ticaret odası reisleri, 
IJ\ ...... ........ oııın 1 &:<Yl\"&'İ wVUato, -· •4-~:. a.--L '-!.- ~·-f 
41 f ıeçdmııbr. Eu seneki tasarru 
1 ~arı mumessili, Sanayi birliği haftasının fevkalade olmasına 
tı•i ve umumi katibi, 'Datbuat çahşılecakhr. 

· Üçte iki 
t~kmillemiş 

cezalarını 
mahkômlar 

~nıe hi-. z- m--e-ti-. n_d_e_k_u_l-la_n_ılacaklar , 

bunlann neler olduğu müddei 
umumilikten bildirildi 

~.~ilddet evvel, ceza müd
~ •nın üçte ikisini tekmille
~ flla 
4
,,,_'1 il ve arhk us!aomıt ol-
~~ na kanaat gelen mabkiim
ııı-~ •tnme işlerinde çahştarıl
~~~tı_ k•rarJattmlmıth. lstanbul 
ııı,~~tl ilesinde bulunan bu gibi 
'dıi~tdllllarm ayrılması işite, 
fl~)f>td' bir komisyon metgul 

't u. 
~ ttki1t 
t ~İ•b neticesinde, lstaobul 
~l'bi~lltainde bu tekilde çaht· 
k. "dui tcek yetmiş mahkum bu
~lltı: neticesine varılmıştır. 
iaı. .\etli ltrine, MOddeiumumilik
.&":"i Ye Vekaletinden ''Amme 
"C\L· '' tab · . ' 

itil bnı •rıne ne gibi it'erin 
'· •Urad -•ı vtkil ugu sorulmuştur. 

.\1'1 ttten 
-ıt itle i 1 • gelen cevapta , 
aı.., tiın,n~i~rı,, tabirine devlete 
hı .. ' b,ı,d. er Yolları yı pılması-
~ı-. 'I 'Ye tn.. 1 . . b._ '' erin ueasese erıne aıt 
~~l btnı Ve Yol inşaatının ve 
~~duğu '~ resmi işlerin dahil 

i.ı .liddeiu •ıab edilmiştir. 
-Y ttı d rnu111·ı·k l•tı il e Çal 1 1 , dün amme 
.... il liat . ııtırılacak m··bku" m-
~••t· tsın· .. 

Y 1t 1 \>İll t .. il · ye e gonder-

l~t ~ lbabkGrntar 
IGre, Polis , çalıştıkları yer

Y•hut jandarma 

nezareti altında buluodurulacak
lardır. Kendilerine yaptıkları iş
ten dolayı, bqkalanoa verilen 
paranın üçte bir nisbetinden az 
olmamak üzere, para verilecek
tir. 

Recep Bf. 
Cümburiyet Halk Fırkası umu· 

mi 1 Atibi Recep Bf. yarın An. 
karaya gidecektir. Recep Bf. sa· 
at üçte Üsklidarda Şemsipaşada 
açılma merasimi yapılacak olan 
spor kulübünün merasiminde bu· 
lunacak ve oradan Haydarpaşa
ya geçerek akşam trenine bi
necektir. 

ŞUpbeJI iki kişi! 
Dan Taksimde şüphe üzerine 

iki kiti çevrilmit ve üstlerinde 
"yangına kartı tedbir eYİ,, firma
sın& taııyan makbuzlar ile firma
nın mlibUrile tasdik edilmiş birer 
hüviyet varakası bulunmuştur. 
Ali oğlu Mehmet ve Ali isimle
rindeki bu adamların şimdiye 
kadar bu makbuzlarla bir çok 
kimseleri dolandırdıklar1 anlaşıl
mıştır. Mehmet ve Ali yakalan
mışlardır. 

manca, franaızca, türkçe dersle • 
rinde de yeni şubeler açılacaktır. 
Kuralar için yeniden kayıt mua -
meles ine başlanacaktır. 

Kadınlar birliği avukat bir h'.1-
nımla görüşerek haf tada bir gün 
birliğe gelmesini ve fakir kadın -
ların davalarına ait soracakları 

meseleler hakkında kendilerini 
tenvir etmesini rica etmiş ve bu 
avukat hanım da birliğin bu rica
sını kabul etmiştir. Gelecek haf • 
tadan itibaren birlik müracaat 
gününü ilan edecektir. Bir çok 
kadınların işleri hakkında malu -
mat almak için bu fırsattan isti -
f ade edecekleri tahmin edilmek -
tedir. Birlik mekteplerdeki fakir 
kız talebeye kitap dağıtmıya baş
lamıştır. İstanbul kız lisesinde 

Kadınlar Blrllll reisi 
Lltife Bekjr H. 

bazı talebelere kitapları veril -
mİ§tir. Bu yardım devam edecek· 
tir. 

Peyami Safa Bey, halkevinde 
kadınlık hakkında konferans ve -
ren Mis Riderden bahsederken 
kadınlar birliğinin kapısından i
çeriye şimdiye kadar hars sahibi 
bir kadının ayak baamadığını ve 
birlikte kültürden eser olmadığı
m yazmıştı. Bu yazı hakkında 

kadınlar birliği reisi Latife Bekir 
hanım şunları söylemiştir: 

"- iftiharla söyliyebiliriz ki, 
kadınlar birliği kültürsüz bir yer 
değildir. Birliğin idare heyetinde 
avukat, muharrir, muallim, dok -
torlar vardır. Bunlardan başka 
birliğimize kayıtlı bir çok münev
ver hammlar da mevcuttur. 

Bunlar varken Peyami Safa 
beyin iddiasının ne dereceye ka -
dar doğru olduğunu bilemiyo • 
ruz.,, 

iskan işleri 
iskln işleri dola yısile vilayet 

idare heyetince suçlu görülen 
memurlara ait evrak, noksanları 
bitirilerek devlet şurasına gön
derilecektir. 

lstanbul spor mıntakasının yeni seçilen heyetleri dOn 
ak,am mıntakada ilk defa toplanmışlar, taru,mıtlar ve 
çali•ma tarzlaranı, toplanma gUnlerlni tesbit etmişlerdir • 

Resmimiz bu toplanmayı gasteriyor. 
nnııııuıııınıııınıınuııııuııımıımıııuıııuıııııuıımıııııııııınıııımıııııııınnıııuıııınııımnıuuJHDnııımıııımııınııııuııırııııııııııı ınııııunıııııı nnHJnnııuınıuuımnlllllllllllllllllJIRI 

Istanbul ve Ordu Ticaret 
Odaları arasında 

Bir fındık menşe şehadetnamesinin 
hatalı olması yüzünden dava açılıyor! 

Dün İstanbul ticaret ve zahire 1 ihraç olunacak fındıkların muh
horsasında, Ordu ticaret odası • telif nevilerinin karıtık olmaması 
nm verdiği bir fındık şehadetna· yazılıyor. Karışık fındıkların ih -
mesi yüzünden hiç ümit edilmi - racı kat'i surette yasaktır. 
yen bir hadise olmuştur. Bu kanun hilafına hareket e • 

Bütün memleketi bilhassa ih - denlere ceza verilmesi lazımdır. 
raç mallarımızı alakadar eden bu Ordu ticaret odası tarafından 
hadise üzerine İstanbul ticaret ve karışık olmadığı beyanile verilen 
sanayi odası derhal meseleye fındık şehadetnamesi üzerine ls· 
müdahale etmiş ve Ordu ticaret tanbul borsasında bir ihtilaf ta • 
odası hakkında kanuni takibat haddüs etmiştir. Bu ihtilafta bor .. 
yapılması için müddeiumumiliğe saca yapılan muayenede bahsedi· 
müracaat etmiştir. Mesele şu - len fındıkların yüzde 18 nispe • 

dur: tinde karışık olduğu teabit edil • 
Birkaç hafta evvel bir tacir 

Ordudan fındık almıştır. 100 çu • 
va] olan bu fındıklar İstanbula 
gelince borsada derhal ikinci bir 
tacire devredilmi§tİr. Bu tacir de 
menşe şehadetna.mesine göre bu 
malları üçüncü bir tacire satmış
tır. Fakat bu tacir fındıkları alır
ken muayene etmiş bunun şeha -
detnamede yazılı olduğu gibi yüz 
de iki nispetinde karışık olmadı -
ğmı görmüştür. Bunun üzerine i
ki tacir arasında ihtilaf çıkmış ve 
bu ihtilaf borsa idaresine akset
miştir. 

Borsa idaresi resmen yaptırdı
ğı muayenede fındıkların yüzde 
18 nispetinde olduğunu anlamış 
ve keyfiyeti de İstanbul ticaret o
dasına bildirmiştir. 

Ticaret odası idare heyeti der
hal içtima ederek bu vaziyeti tet
kik etmiş yapılan işin fındık ni -
za.mnamesi ile tağşiş kanununa 
muhalif olduğundan Ordu tica • 
ret odası aleyhine müddeiumumi
liğe ihbarda bulunmıya karar ver 
miştir. 

Bu karar üzerine ticaret odası 
dün müddeiumumiliğe müraca· 
at etmiştir. Oda, ayni zamanda 
ihracat ofisine keyfiyeti bildirmiş 
ve iktısat vekaletne de malumat 
vermiştir. Dün bu mesele hakkın
da temas ettiğimiz salahiyet sa -
hibi bir zat demiştir ki: 

- Memleketimizde bir fındık 
nizamnamesi vardır. Türkiyeden 

miştir. 

100 çuvaldan ibaret olan bu 
fındıklar hakkındaki vaziyet bu 
şekilde tesbit edilince keyfiyet 
ticaret odasına bildirilmiştir. 

Ticaret odası tağşiş kanunu ve 

fındık nizamnamesine istinat ede 
rek müddeiumumiliğe keyfiyeti 
ihbar etmiştir.,, 1 

Öğrendiğimize göre ıon aylar
da Türk fındıkları Avrupa piya • 
sasında çok rağbet görmiye bat -
lamıştr. Bunun da sebebi verilen 
menşe şehadetnamelerinin doğ .. 
ru olması ve Avrupa tacirlerinin 
Türk fındıklarını emin olarak al• 
maları idi. Fakat bu kabil yanlış 
şehadetname verilince Avrupada 
Türk fındıklarının fiatına az çoK 
tesir edeceğinden korkulduğu için 
ticaret odasının hareketi tacirler 
arasında çok iyi tesir yapmıştır. 

i··15···;~·i··;;;;1ki ... v .. A .. K:.i·:r··ı 
.......................................................... 

- 24 Tetriniaani 1917 -

- .llisafiretcn şehrimizde bulunan 
bulunan llul(laristan şehremini .U. 
Radefin şerefine dün gecE· Serkldor
ya11da Şehremini Vekili Sezai Bey ta
rafından bir ziyafrt ı·erilmiştir. 

- Figaro gazetesi Danonçiyonun. 
dokuz nünde11beri ortada11 kayboldu· 
ğunu bildiriyor. Da11onçi11onu11 lıa • 
pis z·eya esir olması muhtemeldir. 

- /Jütü11 memurların kumar oyna
maları menedilmiştir. f}mre riayet et
migenlerin birinci dcfasınd• tevbih. 
ikinci defasında tam maaşlcrrı kesi • 
lecek üçüncü dda.ıunda azledilecek • 
/erdir. 
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Veda Pus esi 
MUmessili ı 

'1392 24 T eşrinisanı 

filminde: Richard Bartbelmess (ŞAFAK ilaveten : R. K. O. 
KEŞiF KOLU) ndan daha yüksek bir halihazır dünya ha-

zafer kazanmıştır. lıpanyol güzellerinin vadisi eri. Yarın saat 

şuh, şen, ahenktar rakısları görenlere 11 de tenzilatlı fiat· Malik'te 
Richard Barthel:ı:n:e=S:S~--e-msa_ls_iz=ze=v::k-;-s-:::a=a=tle=r=i =y=aş=a=h=yo=r=. ========la=rl=a=m=a=tin=e::;;;;;;.;;;;; 
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lzmir Ticaret ve Sanayi 
odasının bir raporu 

izmr, 25 (A.A.) - Şehrimiz 
ticaret ve sanayi odasının, pa
lamutların ticari vaziyeti ve 
jbracatma dair tanzim eylediği 
bir rapora nazaran Ege mınta
kasmı bu seneki palamut rekol
tesi 38 - 39.000.000 kilo tahmin 
edilmektedir. 

Mıntakanın geçen sene rekol
tesi ise 42.000.000 kilo idi. 

Evvelki sene rekoltesi ise 
31.000.000 kilo idi. 1932 senesi 
mahsul iptidasında rnıntakada 
mevcut istok miktara takriben 
~0.000.000 kilo idi. Geçen sene 
ıse aynı tarihlerde 5.0C0.000 
kilo ve evvelki sene de keza 
ayni tarihlerde 5.000.000 kilo 
idi. Bu sene mevsim iptidası 
olan Eylül İptidasından Teşrini
evvel nihayetine kadar izmir 
borsasında 2.000.000 kilo pala
mut satılmıştır. Geçen sene ay
m tarihte borsada 2.214.000 
kilo ve evvelki sene 2.327.000 
kilo satılmıştır. Aynı rapora 
göre vaki ihracat haziran ipti· 

' dasmdan teşrinievvel nihayetine 
kadar İzmir limanından dışarı 
memleketlere sevko!unan pala
mut ve palamut hülasası şu su
retle tesbit edilmiştir: 8.229.238 
kilo palamut ve 1.719.966 kilo 
palamut bülasasıdı . 

932 senesi ilk on ayı zar
fında memleketimizin 

ihracatı 

1932 senesi ilk on ayı zarfın -
daki ihracatımızın miktar ve kıy
meti hakkında bir istatistik yapıl
mışhr. 

Buna göre 1932 senesi ilk on 
ayında 16,819,000 liralık tütün, 
4691225 liralık pamuk 2 640 579 
liralık ham pamuk, ı:oı2,92G li-
ralık tiftik, 3 261 797 766 • , arpa, , 
466 yün, 1,404,526 af yon 9 mil -
yon 19,649 liralık üzünı ı' 633 493 
liralık incir, 3, 146,398 lir~lık 'fın
dık, 2,682,168 liralık ha ..... ı_.. •• .... ·Komur, 
7, 72~,57~ liralık yumurta 625,600 
zeytınyagı, 1,027,152 liralık halı -
dır. 

Memleketler: 
ispanya 
Macaristan 
Yugoslavya 
Amerika 
Çekoslovakya 
Polonya 
Avusturya 
Japonya 
Fransa 
Yeni Zeland 
lsviçre 
Almanya 
Kanada 
Cenubi-Afrika 

ithalat, ihracat 
62 71 
59 70 
59 65 
58 64 
48 61 
63 57 
36 54 
37 53 
51 51 
49 50 
2i 50 
66 49 
60 48 

hükümetJeri 48 
İngiltere 39 

ketlerin 1931 senesi zeytinyağı is 
tihsal vaziyeti hakkında malumat 
toplamıştır. 

Buna göre İspanyada bu sene 
de zeytinyağı mahsulü fena ve 
geçen seneden çok atağıdır. 

ltalyadaki mahsul iyi vaziyet
tedir. 

Simali Amerikada istihsal ge
çen -seneye nazaran yüzde 70 
nispetinde azdır. 

Cezairde kuvvetli fırtınalar ol 
rluğundan mahsul zarara uğra -
mıştır. Tunus mahsulü de geçen 
seneye nispetle yüzde yirmi az -
dır. 

Memleketimize gelince, geçen 
sene zeytinyağımız ( 11 ,500) ton 
idi. Bu sene havalar her ne kadar 
kurak gitmişse de mahsul sağ -
lamdır. Yeni mahsulün ihracına 
önümüzdeki aylar içinde başlana 
caktır. 

932 senesi ilk dokuz ayı zar -
fmdaki zeytinyağı ihracatımızın 
yekunu 652,317 lira kıymetindt
(1,978,951) liradır. En fazla zey
tinyağı ihracatı İtaJyaya olmu~ -
tur. 

Ceviz kUtUkleri · 
Avrupanm muhtelif piyasala -

rından bilhassa Hamburgdan ge· 

len malumata göre ceviz kütükle
ri üzerine son günlerde fazla mu
amele olmaktadır. Bilhassa özlü 
kütüklerin pek çok kıymeti var -
dır. 

Muhtelif memleket
Ierdelthalat ve ihra

cat vaziyeti 
Cemiyeti akvam 1931 • 1932 

dünya iktısadi vaziyeti hakkında 
bir istatistik neşretmi~tir. Bu is -
tatistiğe nazaran 1930 kanunusa
nisinden 1932 kanunusanisine ka 
dar başlıca memleketlerin ithalat 
ve ihracat kıymetlerinden yüzde 
itibarile vukubulan tenakus ati -
deki şekilde tecelli etmektedir. 

Boğazlar komisyo
n unda 

Boğazlar komisyonu dün Ami
ral Vasıf paşanın reisliği altında 
toplanarak komisyonun senelik 
raporunu hazırlamağa devam 
etmiştir, 

Raporun tanzimi yakında bi
tirilecek ve bastmlarak milletler 
cemiyetine ve Boğazlar komis
yonunda aza olan hükümetlere 
gönderilecel<t r. 

Tıp talebe cemiyeti 
Tıp ta.lebe cemiyetinin senelik 

kongresı önümüzdeki Salı günü 
saat 15,S da Halk evinde yapı
lacaktır. 

................................................. -...... 
Yarınki maçlar 
T eşkilita da bil bulunmıyan 

ku.üpler arasında yapılan turno· 
vanın en mühim safbasma girdi
gini yazmıştık. Geçen cuma gü· 
nü hava dolayisile tehir edilen 
maçlar bu hafta yapılacak ve 
yarm Necmi istiklal gençlerile 
ltalyanlar, Kurtuluş takımıyle de 
Pera takımı karşılaşacaktır. Kur
tu1uş • Pera maçı günün ve batta 
Turnovanm en sayıh maçlarından 
birisi olduğu için Karagümrük 
sahasının yarın binlerce seyırcı 

tarafından doldurulacığt tahmin 
ediliyor. 

Deniz sporu kulübü 

Memleketimizde su sporlarının 
amatörler arasında neşir ve la· 
mimi maksadile tesis edilen ku
lüp nizamnamesini tetkik ve ka
bul eylemek ve idare heyetini 
seçınek üzere 28 teşrin;sani 932 
pazartesi günü saat 17,30 da 
lstanbulda Cağaloğlunda Halkevi 
salonunu ''eski Türkocağı,, nda 
içtima o'un.: caktır. 

Muhtelit Mübadele 
Mnrabbas heyetlerinin dün· 
kü içtimaında halledilemi

yen işler 

Muhtelit mübadele komisyo
nunda murahhas heyetlerin reis· 
!erinden teşekkül eden komite 
dün toplanmıştır. 

içt imada, Türk ve Yunan mu· 
rahhas heyetleri arasında halle
dilemiyen bazı meseleler görü
şülmüş, Garbi Trakyada Müslü
man etablilere yapılan tazminat 
tevziatına müteallik cetveller lastik 
edilmiştir. 

Komite bugün gene toplana
caktır. 

Gayri mübadiller 
cemiyeti 

Gayri mübadiller cemiyeti ida· 
re heyeti bugün toplanarak iz· 
mirde gayri mübadillere tahsis 
edilen em!akin meydana çıkarıl
ması için lstanbulda olduğu gibi 
orada da bir komisyon teşkil 
edilmesi mesel,..sini görüşecektir. 

Bizanstan kalma 
Bir mezarda bulunan 

insan kemikleri 

Birkaç gün evvel , F atibte 
meydana çıkarılan lahidin baş 
tarafında altın bir yUıükle bir 
zübürcet taşı ve kiilçe haline 
gelmiş gerdanlık parçarlan bu
lunmuşhsr. Bizans devrine ait 
olduğu anlaşılan lahidin iç~n~e 
insan kemikleri de ele geçmıştır. 
Cesedin baş kısmımn bulunma
ması, bu Jabidin başı kesilmiş 
bir adama ait olduğu zannmı 
uyandırmıştır. 

İtalya 51 
Romanya 61 

47 
47 
46 
43 
40 
31 
33 
21 

B·r koyun otlatmak yüzünden Labidin bulunduğu yer etra· 
f ında da müze idaresince hafri
yat yaptmlmai- t a dır. Belçika 50 

Arjantin 53 
İsveç 26 
Bresilya 45 

Zeytinyağı 

ihracat ofisi muhtelif memle· 

Baknköyde büyük bağlarda 
Ahmet efendinin bahçesine ko-
yun otlatmak üzere Hıristo is
minde birisi girmiş, Ahmet efen-
di buna msni olmak isteyince 
aralarında kavga çıkmış, Hıristo 
taşla bahçe sahibini başmdan 
yaralamıştır, 

Esrar buıundu 1 

Galatada Kara oğlan soka
ğında 28 numaralı tütüncü Hü
seyinin dükkanmda dün araştır· 
ma yapılmış 165 dirhem esrar 
bulunmuştur. 

TAKViM 
, 

Perfembe Cuma 
24 T.Mnl 25 T.aanı 
24 Recep 25 Recep 

GUD doğ\IŞ"J 6,56 6,S7 

GUD batıfl 16,46 16,45 
Sabah namazı 6. 16 6,18 
ôğle namazı l :.',00 12,00 
tklndi namazı 14,31 14,31 
Akf&m namazı 16.46 16,4S 

Yatlı ııamazı 18,22 18,1!2 
lnaak S,12 s. 13 
Yılm geçeo } 311 313 

güıılert 

Yılm kalaıı \ 
St gtlnlert J 52 

HA VA - Dün sıcaklık azaml 9, asgarl 5 
derece idi. Bugün hava hafit bulutlu ota -
cak ve rUzgAr poyrazdan esecektir. 

Radyoda: 
__. ................ . 
lSTANBUL - 18 den 18,45 c kadar saz 

(Nebil oğlu lsmall Hakkı B.) 18,45 ten 
19,20 ye kadar orkestra, 19,20 den 19,45 e 
kadar franaızca ders (Uerlemi§ olanlar:ı 

mahsus) 19,45 ten 20 ye kadar orkestra, 20 
den 20,30 a kadar aaz (Seniye hanım), 20,30 
dan 21 e kadar Dartllbeday.l artı.Ueri taıa
fmdan t t>msil, 21 den 22 ve '<11.dar TıuıtNrt 
Refik bey ve arkadıi§tilrı, 22 den 22,30 a 
kadar gramofon, aJana ve bo1"88. haberleri 
saat ayan. 

BORSA 
23 T. sanı 1932 

Nukut (Satsş) 
~~~~~- ~~~-

KUl"Uf Kuru, 

20 r. Fransa l 11 ' ŞlllD AY. 
ı Pczeta 

ı SterllD 

ı Dolar 

20 L.lret 

20 t. Beh;lka 

20 Drahmi 
20 lsvtçre 

700-

21 3, 
1 Mark 

21~- ı Zolots 
ı Ponga 

117- 20 Ley 
27·- 20 Dinar 
823- ı Çervooeç 

!8-
17-
50-

!4-
32-
25-

6:"-

20 Leva 21t- ı Altm 9!2,-
1 Florin 85- ı Mecidiye 37 ,50 

20 Kuron Çek ı2•- ı Banknot 23Q-
-------_.,..------ -

Çek flatlar1 (kap. ••· 16) 
Parla i!.04 J 

LOndra 695. - Vlyua 
·e· Yorlr 0.-4722 ıdrtt 

Mllloo 9.2250 Berlln 
Br .. ' ısel 3.40341 v • .., ... 
Atlnıı 83 24- · - wt< 
Cenevre 2.45 l 9 '3Ukreş 

S?f> 66.73- Belgrat 
·terdam l . 1750 ·.roakovr 

Esham 
• "":aokaaı ıo,ıo 1 ı' :koa 
Anc · . 24,:JO Çimento Ar 
Reji -4,85 ı Onyoo Dey. 
oı •• Reyı1ye 1450 Şru 'c Dey. 
l'ramvay 810 ltaıya 

U. Sigorta 12.2 i Şark m. ceza 
montl 2340 Telefon 

:s. 9 
4,01116 
5 770( 

t.98~1 

4.2152 
3.fS'.?I 
80.-

34.!;4-
1086. 

28-
7,95 
21~ 

250 
2-
235 

--------
tatlkrezlar Tahviller 

Iı.ı.. dahili 95,50 Elektrik 
Şark O.yollan :'i, 

').Muvahhid• 57,50 
GUmrUkler 5,60 

Saydi mahl 
Bağdat 

Askeriye 

uo 
4,50 

,•ramvay 
Tünel 
Rıhtım 

..nadolu ı 
Anadolu 11 

A. MOmentll 

4 9 
il! so 
19,St) 

37.30 
37 35 
30, 8 

Bu akşam 

Artlstlll 
Sinemasında 

Georges 
Bizet'in 

Meşhur opereti 

KARMEN 
~I 

opera filminin ilk iraesi Ol 
nasebetile müstesna bir ııı 

sam ere. 

ilaveten : "KANT ARLAı' 
fenni filmi ile en son fOX 

halihazır dünya 

~ 
=ı~st-=a~n~b-=u=ı~B~e-le-d~ly--e~ 

DarUlbedayl Şehir Tiyatro 

(üç saat) 
Opereti 

3perde27tablo 

Yazan: 1111 
Ekrem Refit B. ,,,\,\il 

Beatellyen : 
Cemal Reşit B. / ________ __../' 

Amasya' da ~\ 
Amasya eczaııe 

Sahibi &' 
Ekrem Tevfl ~· 

·• (' t G""l .. k_5.lı ılaç - trıya - oz u . 
yağı - Hassas teras•· I 

~----~.,ıı 
Sıhhi imdat otoııı0 13e: 

Belediye birkaç ay e\1'1~1 
51bb1 

yoğlu semti için bir irnd~.,ıeıJ' 
otomobili almışh. Son g eııide' 
Istanbul semti için de y 
bir otomobil ahnmıştır. d e ; 

Bu otomodiJde iki se : ;JJ( 
aC'il tedabirde kullanılacaber "' 

b"l ha 1 tar vardır. Otomo 1 kat8 1 
rildiği taktirde derhal 
)erine yetişecektir. 

rdcı 
Klmseslzler Y11 iııeı 

Doktor Sait Beye ait bir rica 

kiOJSe5 Iİ 
Galat ada açılacak fta bet 

yurdu için gelecek ha apıl•''io 
diyede bir toplanma ıilllselt'r iki sene evvel lzmirde Borno· 

vada mukim iken elyevm adresi 
meçhul Atiye hammm oğlu as
keri doktorlarından Sait Beyin 
buiunduğu yeri Kumkapı Havuz
lu Milbre sokağı 5 numarada 
Hasan Tahsın efendiye bildirmesi 
rica olunmaktadır. 

"t b s baıı · b' tır. mu a assı . etı Jf 
· kb l vaı•Y 0ı Yurdun müsta e 18p O' 

kında hazırladıkları ıaıı "'Jı 
toplanmaya gelecek 

0ıçtidl~( 
dürlere da~ıtılmıştır. arOf 
bu raporlar · etrafında g 
cektir. 



~ 24 Tetrfnisanf 1932 

Bebek cinayeti 
Yedi yerinden yaralı 

olan Zekiye Hanım 

Evvelki akşam geç vakıt Be· 
bekte yapılan cinayet hakkındaki 
Polis tahkikatı devam etmekte
d~. Dün cinayet mahallinde tah· 
lrıkat yapılmıştır. Katil Galibin 
Ceaedi morga kaldırılmıştır. 
baı Galip tarafından yaralanan 

dızı Zekiye H. Beyoğlu bele
di1e baıtahaneainde tedavi edil
lllektedir. Zekiye H. yedi yerin
~- yaralıdır. Kurıunlardan biri 
Clfında kalmıştır. Kurıunlar
~ biri sağ memesi üzerinden 
literek ciğerlerini delmit ve çık
lllıftır. Bunun için bir nezif ihti· 
laa'1inden korkulmaktadır. Maa
lllafi doktorlar hayatından ümit 
~eta.emiılerdir. Yarala ile kim· 
._in ıarüımeaine müsaade edil. 
1-etnektedir. 

8an'at Aleminde 

Yarınki konser 
latanbul musiki 1an'atkarları 

te11ıiyetinin her on bet günde 
~r cuma gilnleri vereceği kon· 
'erlerden bir tanesi 6oümiiıdeki 
:-11ıa günü cemiyetin Beyoğlu 
~taa sokağı 40 numaradaki 
"ttkezinde atideki proğramla 
terilecektir: 

Saat 1 S te alafranga kısmı: 
1 - Ouverture: Ruslande Rud

""1a 
2- Valı: Kayzer ( Strau11e) 
3 - Fantezi: Mudame But

tttfly 

4 - Slavische Rapsodie 

8ır nıecmua aleyhine 

'Mektepli,, gazetesinde "ku 
cı., .a karşı bir iliç,, serlevhası 
''"'nt'.ca çıkan bir yazıdan dolayı, 
tttıba odaamca sıhhat işleri mü. 
dGrtüğü ile müddeiumumiliğe mü· 
~cıat edilmesi kararlaıtmlmışhr. 
~yazıda, mayıı böceği ile bal 
~ lfbrdarak yapılacak bir Haçtan 
._•h.edilmektedir. Bunu okuyan• 

rııı inanarak, bir hayvan tara
~dın ısırılınca, derhal kuduz 
) lieaaeıesine mUracaat edecek 
~de, mayıs böcekli bal yiyerek 
~leilct tedavi usulünü ihmal ede
' tekleri, bu suretle tedavi za
~ını geçirebilecekleri düşünül
,. alakadar makamlara müra-

t kararı verilmiştir. 

\tıJdız gazinosu 
~tldız gazinosu üzerinde be
-....)~ ile defterdarlık arasında 
~~ere devam etmektedir. 
~afıb umuru hukukiyeleri 
~ ,~~ca mukavele derhal tan-

'llltcekti r. 

il,)( 
lt-kUyUne giden 

~ otobüsler 
'-ddeı~Cide Mimar Kemalettin 
~to11ı0~~de Bakırköyllne ıiden 
'-dded •Uer durmaktadır. Bu 
titter ~ dlUcAnları bulunan ta
~llrac. •taııb111 ticaret odasma 
.~ Cad~ dederek otomobillerin 
;ttbbo, ~ en kaldırılması için 
~itler .... ~ ta bulunulmasını rica 
1 · 

0ır. 
~ 'C.ret d 

Catt et ~ ~ıı belediyeye mü-
1tıııtır. 

it. lta2-aç ver • i 
~le linç •e . . . gıa 
t. lcıs rgısının son altı ay-
oır lbının -1 \' lıaft Verı nıe müddeti 
lla erli ayaya kadar bitecektir. 
,.,, __ 11ııu,:u:fi0• kadar veril· 
~ labei erden yllzde on 

1 edilecektir. 

VAKiT 

Bir katil hamal Su yerine petrol 
Diğer hamalı katletmesinde Bartındaki hayırlı ku

kadm parmağı 
yunun vaziyeti 

Ağustosun sonuncu günü, Ga
latada hamal Bekirt öldürmekten 
maznun hamal Yakubun muha· 
kemesine, dlln Istanhul Ağırceza 
mahkemesinde baılanmışbr. 

Davaya göre, Yakubun karııı, 
Bekirin evine gitmiş. Bundan do· 
layı ikisinin araları açıkmıı. 

Bir gün, Bekir Y akuba ağır 
bazı sözler ıöylemiı, küfretmiş. 
Bunun üzerine Y akup, Bekiri 
öldUrmOı. 

Dllnkn mubake!Dede, bir çok 
humal ıahit olarak dinlenilmiş, 
çoğu, vak'ayı yukarıdaki şekilde 
teyit etmitlerdir. 

Muhakeme, bazı şahitlerin da
ha çağrılması için başka giine 
bırakılmıştır . 

Filyos - Ankara 
demiryolu 

Zon~ldak, 23 (Hususi) - Fil
yos - Ankara demiryolunun inşa
ah geçen hafta içinde 86 inci 
kilometreyi bulmuştur. Safranbo
luya bir saat arası olan Karabilk 
durağına kadar ray döşenmiştir. 
Demiryolunun 29 llkteşrin Cum
huriyet bayramı gilnü Safranbo· 
luya varmış olması, Safranbolu
ları sonsuz ıevinçler içinde bı

rakmıştır. 

Sinemalarda sıkı 
teftiş 

Belediye milfettişleri iki ak
şamdan beri sinemaları gayet 
sıkı bir ıurette teftişe başlamış
Jardar. M&fettiıler sinema ve 

.. ,,_..., ... _ .. ~~~·- ...... ,,. 
terileri saymakta ve kesilen bi-
Jetlerle karşılaştırarak içeriye 
biletsiz kimse girip girmediğini 
kontrol etmektedirler. Bu teft!ş
ler neticesinde iki memura işten 
el çektirilmiştir. 

Zonguldakta tavuk 
kolerası 

Zonguldak, 23 ( Hususi ) -
Birkaç haftadan beri Zonguldak 
merkeziyle Devrek ha•alisinde 
tavuk kolerası zuhur etmiştir. 
Kazammn bazı köy ve mahal
lelerindeki tavuklarda da hasta-
lık görülmektedir. Vilayetçe has
talık geçinceye kadar tavuk ih
racı menedilmiştir. Hastalığın 
söndürülmesin için çalışılmak-

tadır. 

Gizil emlakin ihbarı 
Gizli emlaki ihbar edenlere 

ikramiye verilmesi usulünün ka
bulünden beri bu şekilde ihbar· 
lar dikkat ve alakayı celbede
cek derecede fazlalaşmıştır. Bir 
ay içinde ıekseoe yakın ihbar 
yapılmaktadır. Maahaza yapılan 
tahkikat bu ihbarlardan mühim 
bir kısmının asılsııhğını ve yan
lışhjını meydana çıkarmaktadır. 

Uç aylıklar ve banka 
Emlak ve Eytam bankasına 

kırdırılan üç aylık maaşlar ve 
bu maaşlara dair yoklama mu
amelesi dolayisile hadis olan 
vaziyet dün defterdarlık tarafın
dan Maliye vekiletine bildirif
miıtir. Cevabın bir iki gOne ka
dar geleceği tahmin olunmak
tadır. 

itizar 
Yazımızın çokluğundan dolayı 

( Sfenks konuştu ) isimli tefrika
mızı koyamadık. o znr dileriz. 

Bartın, 23 (Hususi) - Yukarı 
çarşıda Muratbey oğullarınm su 
kuyusundan akmıya başhyan 
petrol için Iktısat vekileti henüz 
mütehassıs göndermemiştir, bu-
günlerde göndereceği ümit edi
liyor. 

Geçenki yağmurlarda, kuyu
nun duvarlarından fazla su aktı· 
ğı ve kuyudaki su çoğaldığı için 
gazın aktığı bir müddet belli 
olmamış, adeta kesirli gibi ol
muştur. Fakat son bir iki gün 
içinde gene eskisi gibi akmıya 
başlamıştır. 

Ta~irler birliği 

ithalat ve ihracatçıları 
toplıyacak f 

Istanbul tacirlerinin kendi ara
larında Tacir 'er birliği yapacağını 
dünkü nüshamızda yazmıştık. 

Dün öğrendiğimize göre Ta
cirler birJiğini ithalat ve ihracat 
tacirleri teıkil edeceklerdir. 

Birliğin nizamnamesi kısmen 
hazırlanmıştır. Nizamname biter 
bitmez hükumete müracaat edi
lecektir. 

''Tacirler birliği., teşkiJ edilir
ken lstanbul ticaret odası umu· 
mi katibinin bu hususta ne dü-
şündüğünü öğrenmek istedik. 

Vehbi bey bir muharririmize 
bu mesele hakkında şu malO.ma
tı verdı: 

-
11Tacirler birliği, namile bir 

cemiyet yapıldığı hakkında res-
men malümatım yok. Hatta hu
susi şekilde de.. Yalnız gazete
lerde okudum öğrendim. 

K'2nuna •• ., b- v•bac\aa ce
miyet yapmakta serbesttir. Bahu-

sus bu tacirler birliği olursa bizi 
de memnun eder. Esasen sanayi 
birliği, vapurcular birliği, mani· 
faturacılar birliği ve saire bir 
çok mesleki birlikler vardır. B u 
arada ithalat ve ihracatçılarda 
bir birlik yaparlarsa iyi olur. 
Bize de yardım ederler. 

Bir semaver çalmak 
cUrmil 

3 •ene alb ay hapla 

Bir semaver çalmak davası. 
Maznun, sarı sakallı bir adam. 
Adı : Ziya.... Mevkuf olarak Is
tanbul ikinci ceza mahkemesine 
getirildi. 

Muhakemenin son celsesi... 
Reiı, maznuna kararın okunaca· 
ğını söyledi. Karar okundu. 

Bundan anlaşıldığına göre, se
maver, koskada bir dükkandan 
çalınmış. Gece, dükkanın "muh
kem olmiyan ,, kapısı 11 alelade,, 
açılmak suretile .•.. 

Ziyayı, polisler Laleli yangın 
yerinde semaveri götürürken ya
kalamışlar. Fakat, kendisi çal
dığını inkAr etmiş. " Çalmadım, 
buldum,, demiş. Halbuki, polis· 
terin şehadetile aksi sabit ... 

Hu itibarla Ziyanin üç sene 
ağır hapse konulmasına karar 
verilmiştir. Ancak, sabıkası da 
olduğundan, bu müddet altı ay 
arttırılmış, üç sene altı ay hapse 
mahkum edilmiştir. . 
Otomobille Parlsten 

şehrimize •• 
Suriye reisinin oğlu Nasuhi 

Bey Elhabip kendi idare ettiği 
hususi otomobille Paristen şeh
rimize gelmiştir. 

Nasuhi Bey birkaç gün şehri
rimizde kaldıktan sonra gene 
otomobille Adana yolile :;uriye
ye gidecektir. 

Sayıfa S 

1 L-_İ~ş_l i~y_e_n_Y_a_ ra---=I 
Yazan: Necmettin Halil Milli Roman -18-

O sene mektepte bundan baş
ka ehemmiyetli hldise olmadı. 
Fakat bu vak'a Turanı da daha 
fazla doktor Vuda yaklaıtırmıya 
sebep oldu. 

O yılın tatilinde Turan iki 
ders fazla alarak cllnyor smıfına 
geçti. Biraz sıkıştığı takdirde 
iki sene zarfında diploma alabil
mesi mümknndil. 

• ID 
yeni ders yılı gürültlllü bir 

hidiseyle açıldı. 
Büyllk talebeden bir grup bir 

öğle teneffüıü esnasında müta
liabanede toplandı. Bu içtimaın 
mevzuu mektepte bir " Tayya
re ianesi kolu " teşkiliydi. 

Kolecde henilz milli mahiyeti 
haiz bir teşekkül yoktu. Talebe 
teıekküllerini sıkı bir kontrol 
altında bulunduran idare çocuk· 
ların heyecanlarını ve faaliyetle
rini daima zararsız, daha doğru
su kendilerince faydalı sahalara 
sevketmeyi meslek tutmuştu. 

MildOr doktor Vud bu yeni 
teıekktılden haberdar olunca 
asabileıti. Ertesi gOn Dç talebe 
kendisine mOracaatla teşebbns
lerini bildirdiler ve bir umumi 
içtimada biltün talebeyi bundan 
haberdar etmek için mllsaade 
istediler. Doktor Vud mllıbet 
veya menfi biç bir cevap ver
meksizin: 

- Diitlinelim de sizinle tek· 
rar görUşOrliz. 

Diye çocukları savdı ve o ge
ce beşler meclisini içtimaa da
vet etti. 

Beıler, uzun mtlzakereye ihti-
yaç hissetmeksizin ittifak ettiler 
ki böyle bir teşekküle imkin 
vermek gayelerine hiyanet etmek 
demektir. 

Günler geçiyor ve 41 Tayyare 
ianesi kolu,, mllteıebbisleri mü
racaatlerine dair müdürden bir 
cevap alamıyorlardı ; haftanın 
sonunda tekrar kendisini göre
rek içtima gOnOnlln tayinini is
tediler. MOdOrün yanında mua
vini Mister Allen de vardı. 

Doktor Vud sesine mtımklln 
olduğu kadar hayırhah bir eda 
vermiye çalııarak: 

- Çocuklar, dedi. Ben şahsan 
böyle bir teıekkülü mekb~p için
de faydah bulmuyorum. Bakınız 
Profesör Ailen de benim fikrim
dcdir. Tayyare cemiyetiniz mem· 
leketin her tarafından kifi mik
darda yardım görilyor, sizin top
lıyacağmız beş on liraya muhtaç 
değildir. Halbuki siz bu yardımı 
daha faydalı sabalara basrede· 
bilirsiniz. Meseli fakir çocuklara 
yardım ediniz. Bir insan için 
hemcinsine yardım etmekten 
büyük zevk olur mu? 

Çocuklar heyecanla giriştikleri 
bu teıebbüslerinde önlerine böyle 
lüzumsuz engeller çıkarılmasın
dan müteessir olmuşlardı. içle
rinden biri müdilre itiraz etti: 

- Biz bu işte toplanacak pa
ra miktarını nazarı itibara almı· 
yoruz. Maksadımız biltün Türk 
talebenin memleketin bir müda
faa vasatasına yardım etmek 
zevkini duymalarıdır. 

- Fakat çocuğum bu biraz 
siyasi bir meseledir ve sizin ka
rışmamz doğru değildir. 

- Bunun siyasetle ne alakası 
var Doktor Vud? Bu mesele 
bizim için tamamiyle millidir Ye 
b. 

- Oo ... Siz mektep idaresine 
karşı karar • vermek hakkına 
malik değilsiniz. Biz sizin iyili· 
ğiniz için çalışıyoruz. Menfaati• 
nizin nerelerde olduğunu sizden 
iyi takdir ederiz. Binaenaleyh 
şimdilik bu bahsi burada hıra· 
kınız, lazım olursa tekrar iÖrll• 
şürüz. 

- Buna mini olmıya hakkı· 
nız yok Doktor Vud. __ _ 

- Yeter; çıkınız diyorum. 

* O gece cemiyetin müteıet,.; 
bisleri gizli ve heyecanlı bir 
toplanma yaptılar. Hepsinin g&z• 
lerinde kinli bir panltı vardı. 
içlerinde en ateşlisi Riza ismin• 
deki gençti ; yumruklannı salhya 
salhya: 

- Ah çocuklar, diyordu; gB· 
rüyorsunuz ya, teıebblıOmOz 
bu adamların maskelerini bir 
kere daha dilşllrmiye sebep ol· 
du. Onlarca, bizim içimizde 
herhangi bir milli duygunun 
uyanması tehlikedir. Çnnktı bu 
suretle yetiştirmek istedikleri 
tip olmaktan çıkıyor. Maale
sef biz de bu hususta llzım 
olduğu kadar toplu değiliz ı 
içimizde kaymlf, bomlmuı 
olanlar var. Meaell Oıman, 
"labir, Turan, Hatim, Hnıeyin .. 
Daha sayayım mı? Bunların hep
sini Amerikaya yollamak vadiyle 
avutuyorlar; o budalalar da böy• 
bir nimete kavuımak için milli· 
yetlerioi, dinlerioi fedaya çoktan 
razı. Biz başımızdakilerle mfica• 
dele edeceğimize Hıl bu içimiz• 
deki mikroplarla uğraımahyız. 

- Yahu, ben Turanı bu sınıf· 
tan sanmıyorum. 

- Nasıl değil? Ben ona ne 
kadar tesir yapmıya çalııhm.. 
Fakat o Mister Peri denen yılan 
yok mu? Koçnkler için zebirin 
koyuau ondan geliyor. Turan da 
buraya geldiği gtlndenberi onun 
peşindenayrılmıyor • Neyse bu 
sene cehennem olup gidiyormUf. 

- Oo.. Merak etme, yeniıl 
Yar. Şimdi Turanın ıeyhi Mister 
Allendir. 

- Neyse çocuklar, menuu 
dallandırıp budaklandırmıyalım. 
içinde bulunduğumuz muhitin ne 
batak olduğu malOm. Biz aııl 
cemiyet işine gelelim. Bize bllı· 
bütün mani olmıya kalkarlarsa 
ne yapacağız? 

- Yapılacak şey bence basit. 
Yarın milracaatimizi tahriri ola· 
rak tekrarlarız ve daha ziyade 
mümanaat etmiye kalkarlarsa 
Maarife müracaat edeceğimizi de 
bildiririz, ister istemez yelkenleri 
suya indirirler. Kabul mil? 

- Kabul, kabul •. 

(Devamı var) 

llillllilllllllnıtıııl 

Damgasız kaçak etler 
Şehrin baıı semtlerinde ka

saplarda kaçak ve damgasız et 
satıldığı görülmüştür. Buna mani 
olmak için belediye, şubelere 
yeniden emir verilmiştir. Dün 

Sultan ah metteki kaaaplara böyle 
kaçak et getiren bir kaçakçı ya
kalanmıştır. Dün sabah yedide 
sırtında bir çuval olduğu halde 
bir adamın Sultanahmetten geç
tiği görülmüş, çevrilerek çuval· 
daki 43 kilo kaçak et müsadere 
edilmiştir. Kaçakçı Ali poliae 
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Afrikadan Holivuda - Yıldız olupta 

boşanmamak 

• 

Geçenlird& g8sterllen TUccar Horn fllmlnde bUyDk blır 
llluvaffakiyet kazanmı, olan Edvlna Bot bu filmi çevirirken 
Afrika ormanlarında sivri slnekler tarafından ısırllmı, ve 
Tropika cin• inden bir ısıtmaya yakalanmı,tı. Uzun bir teda· 
Ylden sonra lylle,mi' olan bu artist, artık Afrlkada çektlGi 
ahmetlere mukabil ylldız mertebesine yUkseımı,, ıstedili 
gibi eııenm~ıe ba,ıamı,tır. Edvlna •imdi, Holivudun en 
!lk artlstlerındendlr. 

olamaz 
"Bir gönülde iki sevda ola • 

maz,, şarkısı vardır, bilirsiniz. 
işte buna "Yıldız olup boşanma· 
mak olamaz,, mısramı da ilave e· 
derseniz yeni bir şarkı gibi oku· 
ya bilirsiniz. 

Dünya yüzme şampiyonu Joni 
V eismullerin şimdi Amerikanın 

en meşhur sinema artistl~::!nden 
olduğunu biliyorı»=muz. 

Joni 1931 senesinde, yani ge· 
çen sene Bobe Arnst isimli bir 
Holivut artisti ile evlenmişti. işte, 
şimdi boşanıyorlar. Sebebi de 
şu: 

Jon.i Nevyorka giderek bir ti • 
yatroda oyunlar oynamıştı. Bu 
güzel ve yakışıklı çocuğun etrafı· 
nı hemencecik yüzlerce kadın 
sarmış ve nihayet onu baştan çı· 
karmışlardır. 

Joni de Holivutta olan karısı • 
na bir mektup yazarak "Dostça 
ayrılmayı,, teklif etmiştir. 

Bakalım ne olacak? 

Buna mukabil Holivutta pek 
ala geçinen çiftler de vardır. Me· 
sela İren Dun ile Dr. Grifit ve 
Joan Kravfort ile Duglas gibi. 
Hele bunlar üç senedir hala bal 

Roman Novarro saçlarını kesti aylarını bitirememişlerdir ve her· 
Bu haber, şüphesiz Ramon mamen temsil edebilmek için ba· kesin kıskançlığını celbetmekte • 

Novaronun aşıklarını müteeuir e· tım ustura ile tıraı ettirmiı ve dirler. 
decek. Filhakika gu''zel Ramon, bı'r bı'laArdo bı.les' g'b' lak 1 1 1 par • yu· Fakat iıin komik tarafı sudur. 
hafif kıvırcık olan ve gözleri ka· varlak bir kelle ile ortaya çıkını§· 
dar siyah güzelim saçlarını di • tır. Harold Loyf:'in bab{\ ı Dar; yt 
binden kestirmiştir. Sebebi de 62 yaşındadır ve 40 yaşında bir 

Şimdi Ram.on Novaro, takke artistle evlenmittir. Bal ayı seya· 
!U. ile dolaşıp duruyor. Bu saçlara ne 

R Ç
. d hati olarak da bir devrialem yap· 

amon ın e cereyan eden ve yazık! 
lanı· G kı l b. mıya karar vermişlerdir. 

ı üneı zı o an ır film çe· Diyeceksiniz, değil mi küçük 
"İrecek ve orada bir Çinli rolü hanım. Fakat merak etmeyiniz Bakalım bu çift ayrılmıya va • 
0Yll1Yacaktır. Ramon bu rolü ta· yakında gene çıkarlar. kit bulabilecekler mi? 
--- ı ••••n ____ _ 

K 1 
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utup arda · yapılan bir filim 
Bundan birkaç gün evvel, ge

ne bu sütunlarda Paris hususi mu 
habirimizin gö~derdiği bir mek
!,ubu ?etretmittik. Bu mektupta 
,_ Mavı ıtık,, isimli bir filmden ve 
D f'I . u 1 mın kahramanı Lena Rief· 
fenathal'den b-L d'l' d B .. l cuııe ı ıyor u. u 
guze ve sporcu sinema yıldızı • 
nın he ·· 1 . . nuz stanbulda hiçbir fil • 
mını görmedik. 

Lhena Rieffensthal bu ıefer 
meş ur tayyar . V , 
f eaör F nk ecı edet ve pro • 

ra la berab k 1 
}'apılan bı'r f er, utup ara 

se er · · ak ve orada b .. e •ıtır etmit 
b d 

w u munasehetle "lmd t 
uz agları el' . . a 

film çevirmitt~r. ıyor,, ııımli bir 

.. B~z. dağlarının ne oldukl 
bılırsınız. Bunlar k arını 
d w 1 d . OC&J:nan... buz ag arı ır ışte t y 1 b 
·..ı - ... a nız u buz 
uagları kutup denizlerind 

ı e cere. 
yan ara kapılarak yüzerler. B 
zan biri birlerine çarparlar k" aük: 

l 
, uç 

o anı parçalanır. 

Bu buz dağlarından birisi de 
hatırlanınız, meşhur Titanik g : . . e 
mıııne çarpıp batırmıttı. işte Le • 
n~ ~ieff e~thal buralara gitmit, 
buyuk tehlıkeler geçirdikten ıon .. 
ra, filmi çevirip Frank heyeti se· 
feriyesile beraber dönmüttür. 

Lena Rieff enathal kutuplarda 
oranın yerlileri olan Eskimolarla' 
da tanıtmıt ve ıevmittir. Bu in· 
sanlar dünyanın en mes'ut adam· 
ları imif. Güzel artiıt onlar için 
diyor kir 

Kutupta Eskimolar balık avında . 
- Kutpa giderken bana eski • söylüyorlar. Hangisi daha iyi söy 

molardan bahsetmiıler ve kulü • lerse meseleyi o kazanmış oluyor 
belerine, kokudan giremiyeceği • ve mağlup olan omuzuna eşyasını 
mi söylemişlerdi. Halbuki böyle vurduğu gibi o köyden kalkıp 
değil. Hatta diyebilirim ki eski • başka bir köye hicret ediyor. 
molar Avrupaya gelseler bir çok Lena Rieffensthal'in nakletti· 
evle~imize onlar kokud~n gire • ği bu adetlerin, akvam cemiyeti 
ml kez er. Sonra bu insanlar hırsız· tarafından nümune olarak alın-
ı ned' b'l l b. ır 1 mez er. Hoı nereden ması ne kadar doğru olurdu. 

. ıl~cekler? Deniz, onların bütün :f. :t- :t-

ıhtıyaçlarını tatmin edı'yor. Vakıa ı Kutupta alınan bu filmde ha • 
ara arında kavga etmiyorlar de· rikulade güzel manzaralar vardır. 
ğil. yalnız kavgaları bıçak veya O kadar ki, insan adeta, orada 
yumrukla halletmiyorlar. Büt" k" h un yaşamadığına teessüf ediyor. İ· 

oyün alkı toplanıyor, iki rakip nanmazsanız yukarıya koyduğu· 
ortaya çıkıp iddialarını ıarkılarla muz resme bakınız. 

Yeni Filimi er 
Maiik Sinemasında .......... -............................. -........ . 
. 65 

Veda Busesi 
Bu hafta Majik Sinemasının göstereceği güzel bir film 

Bu akşamdan itibaren Majik Sinemasmda göııtcrilmlye başlanacak olan 

Vcdıı Busesi filminden 

Genç don Fransisko Delfino, aadüf eder. Onunla içer. .fa1'tt 
Meksikada tahsilini ikmal ettik • Herkensle adamları or.u ele ı'' 
ten sonra iki sene cemahiri müt· çirirler ve tam ipi boğazına gı' 
tehide hükumetlerine ilhak edile- çirdikleri esnada Rangers (Ret.' 
cek ve dünyanın her tarafımian mi kıtaat) amir: yüzbatı oafil 
gelen bir takım haydutlara mel· Hovard yetiş·~1 ek onu kurtarı1'•d 
ce teşkil edecek olan ve babast Az bir zan1an sonra Da\f\ ' 
Moryano, kız kardeşi Dolores ve Delfino'nun çift.Hğini ziyaret etti' 
ni!anlısı Ro:zitanın dehşet içinde ği esnada Fransisko'nun kız ki' 
yaşamakta oldc!{ları ana vatanı deş!ni görerek a.,rk olur. 
Kaliforniyaya avJet eder. Don Fransiako bazı vatand-' 

o havali Şerifi (İnzıbat ami • larile beraber bir çete teşkil ede'' 
!"İ) Harkense hayvanlarını teslim Nişanlısı Rozita, kendisile birJ1iı
ctmekte olan vatandaşlarına o te gelmesini ondan rica ede!" 
es,ıadcı yapılan zulmün !ahidi o· de Franaisko kabul etmez. 
Jan Don Fransi•!·o aon \Jcl"oco :;ı.. Atına bınıp Los Ancelo•• I" 
sabileıtir ve ' l;;yv';nİarı kaçım., der. Orada Harkense tesadüf '• 
C bren parasını aldıktan sonra der. Hasmından evvel davr•pı9 
Harkensiıı hayvanlarını da salı· tıJP tüfeğini omuzlıyarak, baba•• 
vererek kendine (El Puma) ismi· katilini öldürür, ve dağa kaç.r• 
ni verir. . ,. 

Bununla beraber ailesine bun· Fransiskonun kız kardetint 
dan hiç bahsetmez. lacak olan Davit Hovard, o.,,-

Harkens fena bir i\dam olan a· memleketi terk için on da1'i1" 
vukat Traversi de yauma a!arak, mühlet verir: Fransisko buna,~ 
adamlarile birlikte D,.Jfiııo'nun cak Rozita'mn David tarafırıcl ~ 
vasi çiftliğine tesahüp etmek is· Mekaikaya gönderileceği v•d 

aldıktan sonra muvafakat ede; ter. 
ihtiyar Marino her ikisinin. de 

arazisinin senetlerini çalarken 
bastırdığından, onu öldürürler. 

Fransisko sadık uşağı Jua:lla 
bir bara girer ve orada Lüpe te· 

Don F ransisko atma bine ıf 
gider ve ancak yükseklere çıl'I 
ğı zaman doğduğunu gören ıoe r 
leketi son bir defa selam lanı•) 
zere tevakkuf eder! 

Veda Busesi filmini çeviren artist Ri;ıar Bartelmcs (Richard Barthelmcss) 

hakkmdıı elde ettiğimiz hususi malumatı da aşağıya yazıyoruz: 

Richard Barthelmeııs'in film hayatına atıl • 
maaı ta uzaklarda bir köyde çalışırken vu
kubulmuştur. o civarda çalışan bir film 
kumpanyası onu bir mıknatıs gibi çekmlı 

ve işlni gUcUnU terketmiştir. Fakat ken • 
dine san'at intihabmdaki bu isabeti mesle· 
ğlndeki bUyUk muvaffakıyctıerile sabit ol • 
muştur. BugUn genç yaşma rağmen First 
NaUonal'm en bUyük yıldızlarından biridir 
ve bu hafta ?ıılajik Sinemaamda gösterile • 
cek olan "Veda Busesi., filminde temsil et
tiği rolde bUtUn cihana yUksek kudretin! 
bir daha ispat etmiştir. Barthelmesa Nev • 
yorkta doğmuştur. iki yaşında iken babası
nı kaybetmiş, annc&i kendi hayatını ve oğ
lunun hayatını kazanmak için tiyatro ha • 
yatına avdete mecbur kalmış ve oldukça 
büyük bir aktris olmuştur. Kendisi turneye 
çıktığı zaman Barthelmess'i bir askcrl mek· 
tebe kaydettirmiş ve onu bitirdikten sonra 1 
Tirlnitl - Collcje vermiştir, ondan sonra Bar
thelmess annesile beraber ufak rollere çık-

ı 
mıya başlamıştır. Mektepte bilhassa tiyafro T 

ve edebiyatla meşgul olmuştur. Kendisinin ı Riıtar BarteıoıH 
yüksek san' at kabiliyeti En BUyUk Zafcı i. , re ~· ; 
Mahpusun Şarkısı, Şafak Keşif kolu, 611>1 Busesi filminde kendisini bir J<e 
büyük filmlerde görUlmUşttir. Bu defa Veda kışlamak fırsatını bu.ll!a:ca:ğ~ız;·~~~,.:f' 
OJlllll~~~~~~~~~~~l~~~~l~~~~~l~~~~~~~~~~J~~~~~,!!!!'!!'~!~~~~~~!'~l!I~ ......................... , 

~ Kısa Sinema Haberleri ................ il· 
:................................................................................................ Ju1' f 

Birkaç sene evvel Darülbeda - § Brigit Helnı bir caıu• 
yide oynamıt olan ve Halit Fah· minde rol alacaktır. 111e1'l~ 
ri beyin tercüme ettiği (R. U. R. § Portekizde bir sineııı• 
Robut) isimli eser Amerikada fil· bi açılmıttır. . ouıs it'° 
me alınacaktır. Rejisörü Ruhen § Riıar Dika ile lreo ı.t• 
Mamulyandır. isimli bir filmde oynuyor 
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~ NlELİ YAZILAR . 
1 
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- DUn şurada bir dUkkinda yeni boyan• 
"'ı' bir iskemleye oturmu,tum, elbisem 
boyandı. Kocam yenisini yapllracak. 

~Aman, ben de gldeyim,hangl dUkkin bu? 

- Eler böyle vahşlllkte devam edersen hAberln olsun 
bir yumrukta ben vuracaıım ha ••• 

Nikbin bir zat 

- Havalar gene gUzelleşmlye ba,ladı 1 

istirahat 
8ir doktora kaynanaaı müra • 

~t etmİ§, vücudunda bir kırık· 
olduğunu, midesinin bozuldu· 

~llu, ba§ının ağırdığını söyle • 
1!, doktor ~öyle bir baktıktan 

'<ıttra: 
......._ Uzun bir müddet istirahat 

ttı.;. ı· . ' 
"

1e ısın. 
l>emi§. ihtiyar kadın: 
'-Peki ama dilime bakmadın? 

,... beyince doktor şu cevabı ver· 
"lll§: 

. - Lüzumu yok ki.. Dilinin de 
'&tirahate ihtiyacı var. 

Uzak bir kardeşlik 
Kızıl Hasan yirmi beşinci de· 

fa yakalanınıf, karakola gönde • 
rilmiş, iki gün iki gece orada mi
safir edildikten sonra adliyeye 
davet edilmişti. Bu davete de çok· 
tan hazırmış gibi derhal icabet 
ettikten sonra müstantiğin huzu· 
runa çıkarıldı. Yaptığı cinayetin 
sebepleri soruldu. O her şeyi ça· 
lışkan bir talebe gibi derhal an· 
lattı, anlattı. Sonra müstantiğin 
şu sualine: 

- Sende hiç vicdan yok mu? 

Bir sua 
Öldürdüğün adam kardeşin değil 
mi? 

Ve cevabı Derhal ve kemali masumiyetle 
Cij Şükrü' sınıfta yo-yo oynuyor • cevap 'ver<li: ~ • 

• oca. lier şeyden ır pa=r::-:::çc::-a=1·~=:.::_~Kardeşım ama ço'f( uzak e -
he.hsettikten sonra sıra ile tale • fendim. Ben anamın ilkiyim, o 
:;Ye .~n~~ttıklarını sormıya başla- sekizinci çocuğudur .. 

· Şukru ancak o zaman kenaine L k k d• 
~tlebildi ve sıra kendine gelince o antanın e ısi 
)().,,0 b. l . d. 
~-.. ~ YU ce ıne yer eştır ı ve a • 

h kalktı: 
Hakkı bey her vakit devam et· 

tiğ i lokantada garsona sordu: 

l .. - Söyle bakalım Şükrü efendi 
~r· 

Un nereden çıkar? .. 
- Sizin kediyi göremiyorum, 

yok mu? 
- Tabakadan efendim .. - Kalmadı efendim .• 

lllRllllll!lfllllHııımııııımın11U11Hmmm1R111111 .. 1111~ 

Bir zanaat 
Mahpuslara hayli zamandır bir 

çok hüner öğretiliyor .. Kundura· 
cılık, marangozluk, terzilik.. 

Dört mahpusun müddeti bir· 
.den bitmiş, dördü birden tahliye 
edilmişler. Müdürün odasında çı· 
kacakları sırada hapishane mü • 
dürü birine sormuş: 

- Sen burada ne öğrendin ba· 
kalım?. 

- Kunduracılık efendim. 
-Ya sen?. 
- Ben mürettiplik öğrendim • 
Üçüncüsü de demircilik san'a· 

tini öğrendiğini söyleyince sıra 

dördüncüye gelmiş. O biraz tered 
dütten sonra: ' ........ 

- Do~rueu mudür boy, lien 

bu dört buçuk sene içinde bir da
ha polise yakayı kaptırmamak za
naatını öğrendim. 

Şoförlük 
Arabalarına dayanmışlar ko

nuşuyorlardı •. ikisinin arabaları 
da gün görmüş, yaşını b_aşını al
mıı idi. Biri dedi ki: 

- Evli misin, Ahmet Bey?. 
.- Elbet.. Ya sen?. 
- Ben de evliyim. Hem Cle ga

rip bir surette evlendim. Bir gün 
Bayazıttan &§ağıya inerken bir 
hanım kıza çarptım, hafifçe ya· 
ralandL Hemen arabaya atıp has .. 
tahaneye götürdüm. Polise haber 
vermemesi için yalvardım, yakar· 
dıın, yakardım, sonunda "beni a .. 
lıraan söylemem.,, dedi. Ben de 
aldım. 

Şoför Ahmet Bey güldü: 
- Eğer; dedi. Her ıoför çarp

tığı kadını almıya mecbur edilse 
alimallah kazalar yarı yarıya i-
ner .. 

Bir muayene 
lnegölden lstanbula yüzü gözü 

sarılı gelen bir yaşlı köylü doğru 
Sirkeci dişçilerinden birine baş 
vurmuş. Ağzını açmış. Berbat 
bir hale gelen dişlerini göstermiş. 

DitÇi uzun bir muayeneden son 
ra pazarlığı yapmış ve: 

- Bu biraz güç bir ameliyattır, 
seni uyutmak lazım ! 
Demiş köylü razı olmuı, fakat 

uyutulmadan evvel elini cebine 
atarak keıesini çıkarmış. Dişçi: 

- Canım ehemmiyeti yok, he .. 
r le bir ameliyatı yapalım da sonra 

verirain! 

....... .. 
'-•~o •kı ""'• 

..... ~"n"~ da ıeden benim gibi piyano çalan bir kızı iste• "'•n Pen eınan çalanı tercih ediyorsunuz ? 
Çareden kolay atılar da ondan ••• 

Köylü kesesindeki paraları sa .. 
yarak: 

- Onun için değül, uyumadan 
hele bir gaç paramız olduğunu 
bileyüm deye bahıyorum •• 

Bir hiddet 
Geçende idarehanemize üstü 

hafı düzgün, sözü 50hbeti yerin • 
de bir zat gelerek bir izdivaç ila
nı vermek istemİ§ti. Ulvi Bey: 

- Beı lira efendim! .. 

Deyince bu zat birden hiddet
lendiı 

- Vay evlendiğimi gazeteye 
yazmak için bir de p~a mı isti • 
yorsunuz? Siz ıu basmasından, 

:zelzeleden, tramvay ve ya oto • 
mobil kazalarından para alır mı· 
smız? 

Açlık ve buğday 
Hakim, üetü batı periıan, fa

kat çok cevval ve zeki olan ma~: 
nuna sordu: 

- Bakkal Tursun ağanın dük
kanından beş okka buğday aşır • 
mışsın .• 

- Gözüm kararmıştı, bir haf • 
tadır açtım efe~dim. 
mııı 1 l!llllilllllillll)lll 
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Vapur 
Nimet Hanım yola !ıkan koca• 

sına sordu: 
- Bey, bineceğin vapur nan-

. '? 
gıaı .• 

- iyi bir vapur .. Beş bin ton· 
luk imiş .• 

- Beı bin tonluk mu?. Neyse 
gideceğin yer uzak olmadığı iÇin 
zararı yok. 

Sıhhat ve ala
caklılar . 

Uzun zamandan beri biribirini 
görmiyen iki arkadaş tipili bir 
havada tramvay yolunda karşı 
karşıya geldiler. 

- Vay Necmiciğim, sen mi • 
sin? Ne yapıyorsun, ııe alemde • 
sin; seni çok iyi buldum. F evka • 
iade sıhhatte .• Galiba bu yaz bir 
sayfiyeye gidip yan geldin. 

- Hayır, ben lstanbuldan ay • 
rılmadım ama bütün alacaklıla -
rım sayfiyelere çekilip yan geldi· 
ler de ondan kendime gelebildim. 
m ıınııııınıııııınıııııııııııııınnıımnıınıuıımıııımııuıııımııımıııınuıııı 

- Hanımefendi, size bir şarkı söylerdim ama yukar1ki 
komşular1nız rahatsız olur diye korkuyorum •. 

- Zarar yok Efendim, onlar1n hergUn havhyan bir köpek• 
leri v•r ... 
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'Dil liöşesi ..................... -............... . 
Dilimizin büyüyüp 
güzelleşmesi • • 

ıçın •• 
Dil lnkıU\bının manası - Dlllmlzln geçtiği 

tekamül yolu - Acıklı manzaralar 
Geçen k~ İstanbul radyosunda bir aıra 

konferans veren Retli< Ahmet Beyin bu 
acno do ~ambalan radyoda muntazam 
konferanslıı.r vereceğini yazmıştık. 

Rclik Ahmet :Soy, Dk konferansını dlln 
ak,am -rerını,ur, Konferanıım mevzuu "Dl· 
llıDlzin bUyUyOp Cllzelleemcsl,. idi. GUnUn 
meliC!esl olan dll btıJısı hakkında etraflı bir 
hıılba nıahıyetlnde olan bu konferanııı a -
"~ıya dercedlyoruz: 

Hanımefendiler, beyefendiler, 
Son zamanlarda ortalıkta bir 

dil lafıdır gidiyor; dilimizi sade
leştirelim, dilimizi yabancı keli • 
melerden temizliyelim, dilimiz 
§öyle olacak, dilimiz böyle o
lacak, :kitaplarımız. deği§ecek .. 
filan filan ve filan!,, diyor • 
Iar. Gazeteler, geçenlerde bu İf i 
alaya alan kimseler bile olduğunu 
yazdılar, böylelerinden acı acı şi
kayet ettiler. Gazeteler bu şika -
Yetlerde şüphe~;:z haklıdırlar. 
Etrafında münakafalar, müzake 
reler yapılan dil bizim kendi dili
mizdir, türkçedir. İstenilen §ey de 
bu dilin büyüyüp güzelle,mesidir. 
~klı batında bir insan hiç ken • 
Cfiai1e, kendi dilile, hele böyle 
Yüksek ve temiz bir maksat karıı
sında alay etmiye kalkar mı? Bu 
ne ayıp şeydir, değil mi? 

Dil meselesini günün belliba§· 
lı mevzuları arasına sokan hadise, 
ıanırmı ki bu sonbahar batında 
lıtanbulda Birinci Büyük Dil Ku
rultayının toplanmuıdır. Pek 
Yiiksek bil' -duygunun, yerinde bir 
diifüncen~. doğurduğu o büyük 
toplantıda dil iıinden anlıyan en 
Yiikaek adamlarımız tetkiklerini 
söylediler, herkesin maksatta bir 
olduğu görüldü, bu makaada eri
§ebilmek· için hazırlanılmıya ka • 
rar Verildi Türk dili tetkik cemi -

' Yeti yapıldı. Bu cemiyetin eıaılı 
ıurette çalıımıya başladığını da 
•on günlerde gazetelerde okuyor
ıunuz. Dilek bu kadar temiz ve 
yükıek, dileğe ermek için verilen 
karar bu kadar kuvvetli olduktan 
sonra hu cemiyetin muvaffak o • 
.ı~cağı tabiidir. Bundan şüphe e -
dılmemelidir. Ancak düzeltilmesi 
istenilen dil bizim dilmiz olduk • 
tan ıonra pek güzel an -
laıılır ki bu it de ıade 
birkar ı_ • • • b" k ~ ıKifıyı, ır cemiyeti ala • 

adar eden bir i• de"' 'ld" Be . CIT :r ıı ır. nım 
, ı UJl için çalıııldığou görürüm 
tle ben durur mu~·-? s· k d' CIT • . ,, -.&&& ız en ı 

ı ınız ıçin çalıııldığını görür de 
nasıl dururıun b . uz, u ııe naaıl li . 
kayt kalırsnuz? Türk d'l' t tk'k . . . ı ı e ı 

fcemıyetının makaadında muvaf· 
ak olmama.sına ııaaıl im1-~ k 

b . b' . aan yo -sa u ışte ızım lakayt kal • 
d ·· J • k maını za a oy ece ım in yoktur B • 

h ... h . uıı 
epımızın, em de pek Yakmd 

alakadar olmamız lazım ıelen ~ . . ır 
ı§tır. 

Türk dili tetkik cemiyeti, hat
ladığı İ§i elbette baıaracaktır ve 
onun maksadına eriıebilmeai için 
hepimizin bu İfe canla bqla sa
rılmamız ve çalrı~amız lazım • 
dır. 

Efendim, yapılmak istenilen 
d. 'N'. şey ne ır. ıçın yapılmak iıteni-

Jiyor? Bu sualin cevabını verebil
mek için arkaya bakmak, geçmiı 
zamanlara dönmek ve uzaklara, 
ta uzakalra kadar gitmek lazım
dır. Bu ıon sözümle sizi günlerce 
sllecek hir,ıet.}ikin ağırlığı altı • 
na ıUrüklemek istediğimi aan • 
mayınız. Hayır, efendim, arkası 

önü, geçmiti, gelmiıi, hepaini ya· 
rım saatin, İşte birkaç dakikası 
da hu sözleri söyleyinceye kadar 
geçip gitmiş olan yarım ıaatçiğin 
içinde söyleyip bitireeeğim. Y o • 
rulmıyacağınızı ummak istiyo • 
rum; bu benim için bir teselli o • 
Iacak. 

Efendim, artık bilmiyenler bil
di, uyuyanlar uyandı, yerli yaban
cı herkes öğrendi ki Türk milleti, 
Yer yüzünün en eski, bir milleti -
dir. Öyle bir millet ki, dünyanın 
medeniyet ve kültür kaynağı olan 
Orta Aıyadan çıkarak her tarafa 
yayılmııtır. Bir millet ki dimağı 

büyük vapurların önlerindeki 
kuvvetli projektörlere benziyor, 
dolaştığı yerlere taıkın, coıkun 

ııık çağlıyanları boşaltıyor; dün
yanın ilk devirlerindeki haşyet 
verici karanlığı insanlığın alnın -
daki bilgisizlik ve iptidailik le -
kesini siler gibi silip temizliyen 
bir millet ... 

Böyle yüksek medeniyetler sa
hibi olan bir milletin yüksek bir 
edebiyata da ıahip olacağı tabii
dir. Zaman, Türk edebiyatının en 
eski devirlerine ait eserlerden bi -
ze pek az ıey bırakmıt olmakla 
beraber Türklerin en eski zaman 
Iarda en ince ve yüksek hisleri 
en kuvvetli tekilde söylemiı ol • 
duklarını görüyoruz. Gerek hı • 
raktıkları edebiyat eserleri, ge -
rek büyük dil bilgiçlerinin esaslı 
tetkikleri gösteriyor ki yer yüzün
de pek eski zamanlardan beri ya 
§ayıp sürüp gelen, başka bqka 
yerlere dağılan Türk kollarında 
esasta bir olan büyük bir Türk 
dili vardır. Bu dil, sağlam, hem 
kelime, hem kaide yüzünden zen· 
gin, her ihtiyacı söyliyebilen, baı
ka dillere kelimeler veren büyük 
bir dildir. 

yer yüzünde alimlerin okuya -
bildikleri yazıların en eıkiıi Su -
merlerin milatt~n 4000 yıİ evvel 
yazmıt oldukları kitabelerdeki çi 
vi yazısıdır. 

Mezopotamyaya Orta Asya -
dan gelmit olan Sumerlerin diline 
ait gramer, lugat ve yapılan lisan 
mukayeseleri gösteriyor ki Su -
mer dili - türkçenin en eıki ıe -
killerindendir. 

Garpli alimlerden muhtelif 
kimselerin ve bu arada bilhaaaa 
Stephan Langdon'un ve bizim 
memleketimizde de kıymetli üs -
tat Ahmet Cevat beyin çalııma • 
lan bu hakikati kuvvetlendirmit
tir. 

Bunlardan haıka Türk dilinin 
en eaki yadigarları hakkında Tok 
Yo Darülfünunu profesörlerinden 
Shiratoni ve Macar alimlerindrn 
Nenıet tetkiklerde bulunmu~lar, 
~ eıki 6in tarihlerinde ÇinliJe -
rın komtuları Türklere ait bazı 
kelimeler bulmutlar. 

istikbalin kendisinden pek ü· 
mitli olduğu kıymetli tarihçimiz 
Ga_zi terbiye enstitüsü tarih mu -
allımi Hüseyin Namık bey bu 
husust~ birinci dil kurultayında e
hemmıyetli bir tebliğde bulun • 
muıtu. Milattan evvel Anadolu
da büyük bir medeniyet kuran 
Hititlerin konuıtukları türkçeyi 
de hahrlıyarak daha yakın de • 
virlere geçelim. Daha yakın de • 

VAKiT 

M. Troçki 
Kopenhag yolunda 

Kopeobag, 23 (.'X.A) - Troç· 
kinin saat 14 te Esbjerg'ye gel· 
mesi bekJenmektedir. Troçki , 
Eksprese binecek olursa, saat 
22 10 da Kopenhag'da buluna
caktır. Nerede oturacaiı henüz 
malum değildir. 

M. Troçki çekiniyor! 
Napoliden geçerken Praga va· 

purunda M. Troçkiyi :ziyarete 
gelen ltalya .. ~a~etecilerine ?1~
maileyhin katıb , M. Troçkınıo 
hiç kimseyi kabul edemiyeceğini 
ve hiçbir beyanatta bulunamı· 
yacağını beyan etmiştir. Bütün 
seyahat esnasında M. Troçki ve 
karısı vapurun kamarasından bir 
yere çıkmamıtlardır. Yemekleri· 
ni bile kamarada yemişlerdir. 
Etrafında bulunan adamları dai
ma kamaranın kapısı önünde 
nöbet bekliyerek kimseyi içeri 
sokmamışlardır. 

virlerde Orta Asyada türkçenin 
§İmal lehçeıi, cenup lehçesi, fark 
ve garp lehçelerinden mürekkep 
karıtık lehçe olarak üç kıE~a ay -
rıldığını, milattan sonra doku -
zuncu, onuncu ve daha sonraki a
sırlarda Türkler islim dinine gir
dikten sonra timal türkçesinin 
Hakaniye lehçesi, cenup türkçesi:. 
nin de Oğuz lehçesi ismini aldı • 
ğını biliyoruz. Şimal lehçesi, yani 
Hakaniye türkçeıi daha sonraları 
on dördüncü asırda Cengizin oğ
lu Çagataya nispet edilerek Ça -
gatayca ismini aldı. Asyadaki bir 
çok Türk kollarının dillerini bu 
umumi isim altında toplamak 
mümkün oluyor. 

Oğuz Türklerinin garba doğru 
yürüyerek Anadoluya yayılmala
rı üzerine eski cenup lehçesi, ya 

ni Oğuz lellçesi bir taraftan Kaf
kaslarda, lranın bir kısmında, J • 
rakta ve Elceziredeki Türklerin 
konuştukları Azeri lehçesi, öte 
taraftan da Anadolu ve Rume • 
tindeki Türklerin konuıtukları 
garp lehçeıi, yani Anadolu lehçe
ıi olmak üzere iki kısma ayrılı -
yor. 

Grameri esaslı, kelimeleri çok, 
kelime yapmak kabiliyeti zengin 
olan türkçe' böyle kollara ayrılıp 
hazinesini dağıtırken zaman za -
man acıklı manzaralar kartııında 
kalıyoruz. 

Zaman oluyor ki bu güzel, 
canlı, kuvvetli dil ihmal ediliyor, 
lranı itıal eden Selçukiler, yeni 
tebaalarını hoınut etmek için bir 
taraftan onların kendi dillerinde 
konuşmalarını serbest bırakıyor

lar, bir taraftan da lran ıairleri • 
ni himaye ediyorlar, lran lisanı 
Türk devlet adamları tarafından 
korununca alıp yürüyor, bir ara
lık resmi dil haline bile geliyor, 
Türk oğlu Türk şairler eıerlerini 
acem dilinde yazmıya kalkıyor

lar. Türk dilinin Türk elinde uğ
radığı bu ihmalin azabı asırlara 
kadar ıürmüttür ve hala onun fe
nalığını çekiyoruz. 

Anadoluda Selçuk hükümda -
rmı mağlup eden Karaman oğlu 
Mehmet Beyin yükıek atılıtı ol - . 
masa idi kimbilir bu hal nerelere 
kadar varacak! 

Karaman oğlunun işe karıt -
ması Türk dilini tekrar devlet ve 
ordu lisanı haline getirdi. Esasen 
halk, öz dilini konuşuyor, onu 
söylüyor, çalıyor, onunla gülü • 
yor, onunla ağlıyordu. Konutma 
dili olan türkçe bu müdahaleden 
ıonra yazı dili olarak da kullanıl· 
mıya bqlanıldı. Fakat it itten 
ıeçınif, acem aıısı bir kere kana 
karıımııtı !. 

.(Sonu yann) 
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___ Aşk Arayan Adam ---• Bu hakim deli mı, 
yoksa akıllı mı ? 

"V akıt,, ın mllsabakalı tefrikası. Bilen
lerden 50 kişiye muhtellf hediyeler. 

(Vakıt) gelecek hafta (Aşk Arayan Adam) isıniodeki 
eseri tefrikaya ba~lıyacaktır. Bu eserde bir (hakim) vardır. 
Bu hakim bir davada verilecek karar Üsi!rİne iki arkada· 
şından ayrılıyor. Maznunun beraeti taraftarıdır. Yaoıoda i~İ 
mahkeme azası ise bu maznunun mahkfimiyetini iltizam edı• 
yorlar. Reis akalliyette kalıyor. Fakat ekseriyetle verilen 
mabkümiyet kararını tefhim ederken · arkadaşlarına mahke
me salonunda şiddetle hakaret ediyor, sonra istifasını ye• 

rerek hakimligi terkediyor ve bir sergüşet hayatma giriyor. 
Bir taraftan da arkadaşları ile alttan alta mücadeleye de• 
vam ediyor. 

Bu hakim tipi büyük bir maharetle tasvir edil• 
mişt'r. Fakat eseri okurken bilhassa ilk safhalar• 
da birçok kimseler bu adamın bir dibi mi, yoks• 
bir deli mi olduğunda zaman zaman mütehayyd' 
kalır.Eser fevkalide eğlenceli,fevkalide iatifadelid;r 

füz eseri tefrikaya başladığımız zaman (Vakıt) karile-
rine şu suali soracağız: 

" · - Bu romanın kahramanı olan bakim clr 
li midir, yokaa akıllı mı?,, 

Karilerimizin yirminci tefrika çıktıktan sonra o gtlllf 
1 kadar elimize gelmiş olan cevapları içinde tetkikat yapacaiıJ. 

Tasvir edilen hakim hakkında 

hükmüne göre doğru cevap 
ı vermiş olanların isimleri ilan 
- edilecek ve içlerinden elli kişiye 

muhtelif .mükafatlar tevzi olu11 

~ ntJr: alrtrc, ... " 8 
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Hitler ihtiyar ~areşala 
kafa tutuyor ! 

İstediği zaman meclisi dağıtabifece~ 
bir kabine teşkilini istiyor 

Bertin, 23 (A A - Hitlcrin 
bu gün ö2'1e vakti reis"cümhur 
Hiodenburga tevdi edilecek o:an 
cevabı, parlamenter bir kabine· 
nin teşkili için müşarünileyhin 

ileri Rürdüğü şartların tamamen 
reddini natık olacaktır. 

Oldukça uzun o'an bu cevapla 
ileri sürül?Cüş olan şartlardan bi
rer birer bahsedilecek ve Hitle· 
rio bunları ne gibi esbaba mebni 
reddetmekte olduğu sarih bir 
tarzda izah o\ınacaktır. 

Hitler, bilmukabele Hinden
burgun uktile M. Fon Papenio 
yaptığı gibi icabmda Rayiştağı 

feshedebilecek bir riyaseticüm· 
hur kabinesi,, teşkili tavsiyesinde 
bu'unacaktır. 

Reiaicilmhurun cevabı 

Berlin, 23 (A.A) - Riyaseti 
cümhur müsteşarı M. Meiısner'in 

Hitler'in dün akşam sormuş ol· 
duğu suallere cevap teşkil eden 
mektubu münasebetıle Reisicü:n
hurun Hitler tarafından l::ir "Ri
yaseticümhur kabioes:,, teşki ini 
derpiş etmemiş belki parlamen
to esasına mi'stenit bir kabine 
teşkilini istemiş olduğu beyan 
olunmaktadır. 

Hitler, nasyonal sosyalistler 
komisyonunu, fırkanın Reiıicüm
hur tarafından ileri ı6rillen S 
ıartı muvaceheıindeki vaziyetini 

tesbit eden ve müteakibeo 
şartların parlimenter bir b 
met teşkilini imkansız bir 
getirmekte olduğunu beyan IJ 
bir muhtıra tanıimine 111e 
etmiştir. _fil 

Bu muhtıra, yarın ReiıicO.....
ra takdim edilecektir. 

Hltlere itimat etmiyor-..-. 

Bertin, 23 ( A. A. ) - ,4l;lı' 
halkçıları fırkasının fikir~ 
neşreden Correspondance ~ 
lesi bu fırkanın Hitlerin. rlı~ 
tinde teşekkül edecek ~ır ~ 
neyi biç bir veçbile tasvıp • ,,.. 
yeceğini beyan ettiğine d~ 
ğer gazetelerde çıkan bab~ 
tamamile asılsız olduğuoll 

maktadır. 

Halkçılar fırkası, milli k • 
küz esasına mDıtenit bir 
ye müzaheret bususundak} 
yetini as'a değiştirmemiş~ 

HUsnU Hey bugfld 
geliyor del. 

Bir müddet evvel Karı 
1 

viliyetlerinde bir teftif se'/ 
tine çıkmış olan inhisarlar:~ 
müdürü Hüsnü Beyin .bugkt;IJ 
rimize gelmesi heklenılıne 

içki düşmaoıatl 
cemiyeti 

içki düımanları ce111f 
ıenelik kongresi bugOn 
ıonra Halk evinde yap 
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Ben erkek olmak isterim,, 
.. Evvel. ~aman içinde, kalbur Nihayet sın~fı.n en yaramazı 

iBunları Biliyorm':-lsunu.z~ ...................................................•............................ ································· 
""(iü;;i .. ·;;···gii;b"ü; .. ·~;:-ı 

cuk mü•abakası 

Avrupa memleketlerinin kulJandkıları Mll~·;b;k·;~·;··;i·;·~·;.ı~ .. 
Nı 'lan ıçın, deve delili iken, Mehmet, F erdının yanana sokul-
~ haı:nrnal iken ben de anne- du: 

paraların İsimleri nelerdir ( Güzel ve gür· 
büz çocuk müsa· 
bakası bitmişt i r. 

Gelen fot oğraf

ları sırasile neş
rediyoruz. eu fo . 
toğrafların neşri 
bitince iştirak 
edenler arasında 
bir müsabaka 

ı.., 'kbeşiğini tangır mangır sal- Allabat!<ma sen kızmısın 
~1 _en "Fadime,, isminde bir 
,•gız.. vardı . Ona göre F aditne 
~ l bır isim değildi. Ama ne 
~ .n adma bir kere böyle 

Avrupada bu:unan memleket
lerin paraları ve bizim paramıza 
göre kaç kuruş ettiklerini öğ

renmek istiyorsanız dikkatle o· 
koyunuz! 

~llıuılar .. 
'-i . en güzel, en şık bir isim 

i ıatiyorc!u da Fadimeyi be
tıı111· o• 1Yordu ! Hayır, o erkek 
~ıtlak istiyordu. Bunun için her 
lılan annesine yalvarıyordu : 

..ı'. l<uzum anneciğim.. ben 
.. "tk 1 o ayım .. 
'Olamaz .. 
~' Olurum.. Benim saçlarımı .. 
~tınesi günlerce, haftalarca, 
S~k Fadimeoin yalvanşana 
\'bamadı. Onun saç!armı er· 
~2İbi kestirdi. Bir de erkek 
·~ si giydirdi. Mektebe de 
'td;,, diye kaydettirdi. 

t'ıı~ı~ küçük Fatmamn, pardon 
._.,~ söyledim. Küçük Ferdinin 
~tıcıne ö!çü yo'ı lu. Hophyor, 
~ YorC:u. K::hk<&ha .:tıyor, hep 
~erle oynamak isti) ordu. 
}'ııı için de erkek çocukJarm 
~· 111dan ayrı lmıyordu. Fakat 
'-~~or musunuz? Bu erkek ÇO· 

\ •r da ne hoyrattır. Hep fe
~ ftyler yaparlar. Kavga eder-
p~ hıütemadiyen koşarlar, boks 
~arlar. Daha olmaa1 ağaçlara 

•r!ar. Zavallı Ferdi bun'ara 
aıtyu~v.. <>'""\Oyıc=yaTir~ 

~ s~ss:zce, kibarca olacak 
nlar istiyordu. 

L-k. 
' a ın erkek çocuklar rahat 
ıta~ırlar mı? 
' Ferdi .• diye biri gelir en· 

( 

°i"' 

fa 

,,, . -
"'-c:ın dibinde Yo • Yo 

~!at ornerken .•• 

t Olıaıa, tolcata atar .. Bir başkası 
~'t ''P Çeker, biç olmazsa gll· 
t~ı. lllak için ellerini tutar-

t~ ti, -d·9'rae 1_ Uallim bey gezıniye gö· 
ı), "•rl d ta~ )aplll ar a, bayırlarda Fer· 

>•blbıyor a:.1klara kalmazdı. "Ses 
ıı, lll bi;dirı~e yumruk atarlar, 
'a Çefıııe bır oynarken ayağı· 
~ 1 ''el U takarlar, daha olmaz· 
,._, ' atUnde ıc· . l" llatı tc,11 ımın e ı var, . 
~ daier1'"d•. niyetine mükcm· 
'rd· er ı. 

)'~ ı .. On1 
i~ •"'•ıd ~ra karıı biç birşey 
~ ~htır~· ~ı_ kibarca halletmek 
a~•tretı~ri gra,.,, fakat bütiln 
~ •r ilin boıuna giderdi. 

• " •ınıfile • ,ı.__1~oCU\clar _ gezmıye gitti· 
"'-d •r topta k•gaçların 6ıtünde 

tlq Yo· r .en o bir köıede 
Yo ıle oynıyord .. 

Bulgaristan - Leva. Bir leva 
100 Stotinki 'dir. Yüz leva (150) 
kuruştur. ............................................................ ···························································· 

Bir keril.nlz diyor ki: 

)'o-Yo 
Oynamıya tövbeliyim 

Aldığımız mektuptur. 
Evde Yo-Yo, so1<akta Yo·Yo 

mektepte Yo· Yo, srnıfta Y o· Y o 
arlık bu ne kardeşler .. 

Bunun da bir faydasını göre· 
medim ki .. Bilakis zararlarını 
gördüm. işte sırasile söliyorum: 
Mektepten eve geldim. Kitabım 
defterlerim, masa üstünde idi. 
Vazifelerimi yapmak için ite 
başlamadan evvel biraz Y o· Y o 
çevireyim dedim. Tam birinci 
figürü yaptım. ikinci figürde ba
bam kapıdan içeri girmez mi? 
Babam böyle şeylere çok kızar. 

- Vay.. Sen dersleri bırak .. 
Deli oyunu oyna.. Ha.. Ceza 
olarak yarın harçhk yok .. 

Deyince ben de evde Y o - Y o 
oynamıya tövbe ettim. 

Sokakta oynamıya baıladım. 
Bir kere çevirdim. ikinciyi çevi· 
rirken yanımda bir sert ses: 

- .R..aat liL..- 14.!.tep :.tale
besin~ Yo· Yo oyoamak ayıp de-
ğil mi.. Dedi. Bir de dönüp ba
kayım ne göreyim. Yerlere ge· 
çiyordum. Mektep müdürü değil 
mi?. Hemen tövbe ettim. 

Mektebe geldik .. Bahçede oy
Erkek çocuklar •l•ç UstUnde nıyalım dedim.. Bir figür yap-
en çetin ı,ıer repırerlard:... mak için sallarken ( Yo· Yo) m 

nesin. Bizim gibi arslanca oyna- bizim Alinin kafasına yarmaz mı? 
d d . Haydi bir ceza .. Buna da tövbe sana... e ı. 

Ferdi buna cevap veremedi. ettim. 
Yalnız akıam eve gelince hün· Sınıf tarih dersi malum.. Ma-
gür bUngUr ağhyarak ve utana· sal.. Diye dinlerken.. Aklıma 

, . geldi. Y o· Y o' yu alayım da hiç ra < annesıne: 
- E!en kızım .. Kız olarak ka- olmazsa ipini sarayım dedim .. 

Elime aldım. Tam sararken mu· 
lacağım .. diyebildi. Annesi onun allim bey görmeı mi? 
bu vaziyetini anladığı için: B - Reşat Ef.. Yo.. en buna 

- Yavrum .. dedi. Tabiat her- gelemem dedi. Cezayı yazınca 
şeyi bilerek yarahr.. Herkesin aklım başıma geldi. Nerede Yo· 
burada vazifesi başkadır. Erkek- Yo görsem .. Hemen Yo .. Diyo-
lerin itini kadınlar, kadınların rum ama .. Ne yapayımki iş işten 
işini de erkekler yapamaz.. coktan geçli .. Artık tövbeliyim. 

Masalcı Kedıkö,, - Re,et Cevat 

-.-.ı1111ı11n~nı"ıııınııın111111ııııııı"111ııı11Mlllll11111111111ıııııııııı1111111ııııııııııı11111111rıııııııı1111ıınııı111 
Okuyuculanmız arasında: 

Güzel yazı müsabakası 
Genç okuyucular arasında 11 Gözel yazı • Kalgrafi ,, müsabakası 

açıyoruz. Bu mUıabakanın en büyük gayesi mektepli okuyucuları· 
mız arasında güzel yazıya fazla ehemmiyet verilmesini t~mindir. 

MOaabakeya İftİaak etmek için şu şartları dikkatle okuyunuz. 

1 - Temiz bir kllıde çini vere slreh mUrekkep ile şu iba· 
re ~••ll•cakbr. · 

2 - 11 Yakıt gazetesinin çocuk ••rfeaınde tertip edilen gU
zel r•zı mUHbekesına ı,tırek ediyorum • ., 

3 - lmz• ••ret okunekh olmeh ecJrea te açık yezılmahdır. 

MOsabakaya iştirak edenlerin her hafta yazılarını gazetemizde 
neıredeceğiz. Bu neıredilen yazılan da karilerimiz:n reyine bıraka
cağız. En çok rey alan en güzel yazı addedilecek ve sahıbine bir 
mliklfat verilecektir. 

Aynca m&aabakaya ittirak eden 100 kariimiz~ de bir çok hedi
yeler Yereceğiz. 

MUHbaka mUddetl 24 Te,rlnl saniden ikinci kinunun ilk 
gUnUne kadar. 

ı .....,111Wlllllar1 Flll'bı ırıı•ı L_..'1111111J111ı -...,wu1111ıwuı1ıııııtıııcu.w"'111111111111111111ııuıııaıımıuıım 

Danimarka - Kron. Bir kron 
100 Öre'dir. Yüz kron 60 !irad:r. 

Estonya - Fin markı. Bir fin 
markı 100 Penni'dir. 100 Fin 
markı da 5 lıradır. 

Fransa - Frank. Bir frank 
100 santimdir. 100 frank 8 
liradır. 

Yunanistan - Drahmi. Bir 
drahmi 100 L~pta'dır. 100 drah· 
mi 250 kuruştur. 

lngiltere - Sterling. bir ster
lin 20 şilindir. Her ş ı lin de 12 
penstir. Bir Sterlin 7 liradır: 

ltalya - Lire. Bir lire 1 OG Sent 
tir. 100 Lire de 10 Türk l i rasıdır. 

Yugoslavya - Dinar. Bir di
nar 100 paradır. 100 dinar 350 
kuruştur. 

açacağız . Andellp izzet 
Bu müsabakayı Hanım 

ne suretle ve ne zaman yapaca• 
ğım111 ayrıca ilin ıedeceğiz. Mü
sabakada kazanan Türkiyenin 
en güzel çocuğu olacağı için 
aabırsızlık la müsabaka gilnün6 
bekleyiniz. 

Sizin yavrunuıun Türkiyenin 
en gürbüz ve güzel çocuğu ol· 
miyacağı ne malum? .• Litvanya - Lat. Bir Lat 100 

santimi'dir. 100 Lat 40 liradır; 

Litonya - Litas. Bir Litas r··~;·;;İ·;;~·;;;;;·c;;~·;i;;-·i 
100 Sentodur. 100 Litas 20 liradır. : ............................................. _. 

Hollanda _ flurin. 100 Florin § lstanbu\ lisesinde Muhsin 
80 liradır. Beye : 

- Ecnebi liseleri ile resmi 
Norveç - Kron. 1 Norveç f k d E-Jiseler arasında ar var ır. c• 

kronu 100 Oredir. lOO kron 60 nebi liselerden çıkanlar Darülfii· 
liradır. nuna girebilmek için aynca ba

Avusturya - Şiling. Bir şiling kalorya imtihanı vermek mecbu· 
100 kuruştur. 100 şiling İse 100 riyetindedirler. 
Türk lirasıdır. § lzmirde Ali Kamil Bey ya• 

Lehistan - Zolti. Bir Zolti nmda Muhlis Beye : 
100 kuruş. 100 zolti ise 24 liradır. - Avrupaya her sene Maarif 

Romanya - Ley. Bir Ley 100 Vekileti tarafından talebe gön-
Banı'dir. 100 Ley 100 Türk ku· derilmektedir. Bu sene de 55 
ruşudur. talebe gitti. Aynca 10 tant de 

Rusya - Çervonz'dur. Bir Çe· kız gönderildi. Kız talebeler da· 
rvonalO Rubledir. Bu da 10liradır. ha fazla kadın ve moda işleri 

lsviçre - Frank. Bir Frank üzerinde uğraşacaklardır. Bu ta-
100 santimdir. 100 Frank 40 Jebeler Türkiyeye dönünce mu

allim olacaklardır. 
liradır. § Adanada M. C. Beye: 

ispanya - Peseta. 100 peseta - Istanbulda bir iki tane ço-
40 liradır. cuk gazetesi çıkıyor. Onlara Ada-

Çekoslovakya - Çek kronu. nada da bulabilirsiniz. Küçük 
Bir Kron 100 Hellerdir. 100 çocuklarm l: oşlarına iidecek ki· 
Çek kronu 6 liradır. taplar Almancada pek çoktur. 

Macaristan - Penfo. Bir pen- Bu kitaplar rcnklr ve resimlidir. 
fo 100 garashr. 100 penfo 35 Yazıları azdır. Çocuklar okurken 
liradır. çok zevk alırlar. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ıı:::a:ı:mın::-.::ı::::: .. ••:tm 

Küçük yaramazın ne yaptığını görebilir mi•iniz? 
Bu haftaki bilmecemiz ço!< kolaydır. Resimde görmüş olduğunuz 

numaraları birer çiz~i ile birbirine bağlarsanız ortaya çok gi1zel 
bir oyuncak çıkar. Esasen küçük yaramaz da orada bu oyuncakla 
oynı yo:-. Siz de eğlence ile bu oyuncağı bulursanız belki bir de 
hediye almış olursunuz. Bilmeceyi gazet"' üstünde hallettikten son
ra ~azetenin bu parçasını kes:p bize gönderiniz. 

§ Şeidini isterseniz mürekkeple isterseniz kurşun kalem ile bal· 
lediniz. Yalnız temiz olması şarttır. 

~ 
Doj ru halledenler araımda birinciye bir kol saati, 3 kişiye birer 

mürekkepli kalem, 15 kişiye birer kitap, 15 kişiye birer paket çi-
kolata, 15 kişiye birer paket bisküvi ve 15 kişiye de birer yo - ye 
hediye edeceğiz. 86 kişiye de birer kartpostal hediye edeceğiz. 

1 Bilmecede kazaoadlarıo isimlerini her pazartesi güall okuyunuz. 
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1 Hikllye Tesadüf Çeviren 
fa. 

Doktor sordu: 
- Ellerimi nerede yıkıyaca· 

ğım? 

- A~ağı buyurunuz efendim. 
Mutfağa .•.. 

Otelci merdivenlerden inerek 
doktora yol gösterdi, bir kapı aç· 
tı. Burası mutfaktı. Doktor tiksi
nerek içeri girdi. Başörtülü, şiş
man ve elleri çatlak bir kadının 
döktüğü su ile ellerini yıkadı. 
Hancının: 

- Temizdir beyim! 
Diy.e uzattığı, kırmızı çizgili 

sert bır havlu ile kurularken: 
- Bilhassa, dt:di, dikkat ediniz 

Ü!Ümesin. 

- Hiç merak etmeyiniz beyim 
yalnız, tehlikeli mi? ' 

- Niçin ı:ıordun? 
- ~eni bir kaç güne kadar 

kalkabılir mi diye ... 
Doktor otelcinin gözlerinin içi

ne bakarak: 

- Zatürree, dedi, anladın mı? 
Ve sonra ilave etti: 

- Bilhaıea dikkat ediniz, oda 
~~yraza nazır, pencereleri filan 
ıyı kapatınız .... Soğuk almasın .. 
Yoksa hemen gidiverir ha ..• 

- Yarın gelecek misiniz dok
tor bey? 

- Elbet geleceğim. Siz dedik
lerime dikkat ediniz. Sobayı da 
Yaktınız değil mi? 

- Yaktık efendim, merak et
meyiniz. . ~ . 

Hasta mü,teri gece yarısı ote· 
lin kapısını çalmı! içeri girer gir
mez: 

- Bir doktor, demi§ti, bir de 
oda .•• 

Otelci önce onu kabul etmek 
istememi,, fakat, o gece otele hiç 
rnü~teri gelmediği için beş on ku
ruş kazanmnk ümidi ile kabul et
ıniati. 

Müşteriyi yukarı çrkarıp yatır
dıktan ıonra, giyinmiş, bu kötü 
oteli eıaıen karııile yalnız batı· 
na idare ettiği ve binnetice de 
garson filan olmadığı için doktor 
getinnek üzere kendisi çıkmıttı. 
Müıterinin kılık kıyafetinden de 
Paralı olduğunu anlamı§h. 

Otelci, doktorun üzerine kapı
yı kapadıktan sonra yukarıya çık· 
h, müşterin' d d ... ·ı . . ın c asına ogru ı er· 
ledı. Önce k l ~ k d u agını apıya ayı-

yara~ dinledi. İçerden hastanın 
gayrı muntazam nefes aldığı du· 
yuluyordu ya k . . 
1 . . . vaşça "·PIYI ıttı. 
Çerı gırdi. 

'd Oda karanlıktı. Sade, bir köıe
e Yanan h 

ma · ava gazı ıobaıının 
vı alevleri etrafa mübhem bir 

•tık yayıyordu. 
Otelci ya . 

takt vaı yavaş ılerledi. Ya-

Tam bu esnada hasta kımılda
narak sordu: 

-Kim o? 
- Benim beyim, bir şey istiyor 

musunuz? 

- Yanıyorum ... Biraz ıu ! 
Otelci, cüzdanı müşterinin cebi

ne yerleştirmeğe vakit bulamamıt 
kendi cebine sokmuştu. Gitti, ma· 
aadaki sürahiden bir bardak su a· 
lıp getirdi, verdi. 

Hasta bardağı bir yudumda i
çip duvar tarafına döndü, uyudu. 

Şimdi otelci ayakta duruyordu. 
Ne yapacak? Cüzdanın şişkinliği· 
ni koynunda hissediyor, bir türlü 
ondan ayrılmak istemiyor .•. Bir· 
denbire gözleri pencereye ilişiyor 
ve agrip tesadüf o aralık rüzgar 
da inlemeğe başlamıştı. 

Otelci, gözlerini pencereden a

yıramıyordu. Kulaklarında dokto
run "soğuk almasın. Yoksa gidi
verir ha ..• . ,, sesi uğulduyordu. 

Birdenbire, kat'i kararını verdi, 
yürüdü. Pencereyi açtı, dışarıdan 
tiddetli bir rüzgar yüzünü kamçı
ladı. 

Sabah olmuf, otelci kapıları aç
mı§tı. Biraz sonra, doktor geldi 
ve: 

- Ha~tamız naııl? 
Diye sordu. Otelci li.kayıt bir 

sesle cevap verdi: 
- Vallahi bilmem pafam, daha 

-'imdi kalktım, kapıları açıyorum. 
- Gel bakalım. 

- Doktor önde, otelci, rengi 
biraz uçuk arkada merdivenleri 
çıktılar. Doktor, hastanın kapısını 
açar aç.maz haykırdı, geri çekildi: 

- Bu ne? ..•. Pencere! ..• 
Pencere ardına kadar açık -du

ruyordu. Otelci: 
- A. . . . . İyi kapanmamı~, 

rüzgar açmıı galiba .... 

Diye kekeliyerek doktorun yü
züne bakıyordu. Fakat doktor, i· 
çeri girmit, hastanın nabzını sayı· 
yordu. 

- Neyse, dedi, pek fena değil. 
Sonra, burnu ile odayı kokla· 

mağa başladı ve gözleri hava ga· 
zı •~basına iliıti. 

Hava gazı ıobaaınm lastiği ye· 
rinden çıkmıt, musluktan, odaya 
mütemadiyen gaz doluyordu. 
Doktor ilerledi, musluğu kapattı 
ve: 

- Ne tesadüf, dedi, ne tesadüf. 
Pencere iyi açılmış, yoksa, sabaha 
kadar haatanıız gazla boğulup gi
decekti. 

Otelci, doktor hava gnzı muı· 
luğunu kaparken, mütterinin cüz
danını ceketinin cebine, eski yeri
ne koymu~tu. 

a yatan mü•t . . .. .., . Id· B .. :I' erının uzerine e· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
gı 1

' u nıuıteri sol b • . 
bir gençti. S k k gun enızlı 

• 
1 81 nefes 1 tıtremelerle dol b' a ıyor, 

b u ır uykuya dal-

Arnavutlukta ltalyan 
amelesi 

mı§ ulunuyordu. Ot l . 
k e cı, onun u· T' 23 ( A A ) A yuma ta olduğuna em . ıran, . • - rna-

bettikten sonra karyol=yet b keı· vutluk matbuat hür osu, bir çok 
cundaki sandalyada a 

1
1
n 

1 
•tu- ltalynn amelesinin Arnavutluğun 

k . . . ıı ı o an ce- ı. d l t'kl . etının cebıne elini sokt b" .. cenup ıosmın a yer eş ı erme 
d u, ır cuz- d . B • 1 . d b" an çıkardı, açtı, baktı. .aı.r eıgrat gazete erın en ı-
Cüzdanın içi para d I 'd· rının verdiği müteaddit haber· 

,iifü51F=:::::::::=:::·~~ 1 ı. leri, &cat'i surette tekzip etmiştir. 
·••·••·••• ••••••••••.••.•••. ::---:::~··::e:nn, ••••• •••• •••••• ••••• ::::.::::••••••••i=·· •!r.•nS: :::;:••••••::•••••• ••••••••••• ......... .... 

ıll! 1 AYYARE y~~~·~;;~=;;•~c;;~·~;; 1 
mı B~y~ ~ükifat 1.000.000 Liradır 1111 

1 Buyuk ıkramiye SOO 000 L. d im • ıra ır m: 

I~ Keşide Yılbaşı gecesi yapıl kt liil 
T 1•• • . aca ır. u·· 

a ıınızı deneyiniz • Acele ediniz • Ull 
..._ _ ·--···•-•HOOH•HHHOHOHHO-H 
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VAKiT 24 Teşrinisani t93Z 

irtikap ve irtişa Amerika eski 
mah- Reisicümhurları 

kanunu 
Tatbiki ihtisas 

kemelerine mi 
rllecek? 

, 
ve yenı 
aras2nds 

ve-

Ankara, 23 (Hu. Mu. ) - Ge
çene sene kabul edilen irtikap ve 

irtiıa kanununun tatbikatta mat
lup semereyi vermediği cihetle 
kaçakçılık hakkındaki tetik edi

len ihtisas mahkemelerine tevdii 
hakkında bir fikir cereyanı var· 
dır. 

Maliye vekAletine 
mütehassıs 

Ankara, 23 (Hususi) - Güm
rük ve lktuıat Vekaletlerine ol· 

duğu gibi Maliye Vekaletine de 
bir mütehassıs celbi mutasavver
dır. 

Kahve, şeker ve çny 
tüccarlarının iste

dik lerl 
Ankara, 23 (Mu. Hu.) - Kah

ve, çay ve teker tüccarlarının 

gümrüklerde bulunan malları 

hakkkındaki arzuları lktııat Ve

kaletince tetkik edilmektedir. Tet 
kikatın müsait safhada olduğu 
söyleniyor. 

iki vapur çarpıştı 
İzmir, 23 (Hu. Mu.) - Bir A· 

merikan vapuru limana girerken 
Rınar vapuruna çarpmıt ve bor· 
dasında huar yapmıtbr. 

TedahUle uğrıyan 
muallim maaşları 
Ankara, 23 (A.A.) - Maarif 

VekiJi Retit Galip Bey vekalete 
geldiği zaman hususi idarelere 

bağlı muallimlerin bir kısmının 

maatları tedahülde kaldığını gör· 

müt ve bu meseleyi ehemmiyetle 
takibe batlamı§tı. Haber aldığı· 

ğımıza nazaran bu mesele halle· 
dilmit ve tedahüle uğrğıyan mua· 
allim maaıları bütün veliayetler· 

de kamilen tediye ve tesviye o

lunmuştur. 

IDRlllllllHnımnlllllDlllUmı111nı1DınNWWWWllbillllllll•ı 

Rus yada 
Memurlar, daireler 

indiriliyor 
Halk şurasımn ahiren neşret· 

tiği bir beyannameye göre dev· 
Jet teşkilatında istihdam edilen 
memurların miktarı yüzde on 
nisbetinden başlayarak yüzde 
elliye kadar indirilecektir. Diğer 
taraftan fazla görülen, bilhassa 
Moskovada bir çok dev~et idare 
müesseseleri kapanacaktır. 

Amele teftiş kom!serliği bu 
işin tasfiyes!ne memur edilmiş 
olup mesele azami üç hafta zar· 
fında intaç edilecektir. Atide 
memur miktara ancak Halk şu· 
rasımn kararile tezyit edilebile
cektir. 

Yeni bir ica ret hatb 
Moskova, 25 (A.A) - Sabalin 

adasında yapılan demiryo~unun 
ilk kısım açılış resmi yapılmııtar. 
Bu ha, Okba'daki petrol kuyu· 
ları sahasını Mosko!evo limanına 
ulaştırmaktadır. 

Bu hat üzerinde her ıene 
600.000 ton miktarıoda ticaret 
etyası nakledilebileceği zanno· 
lunmaktadır. 

~~~--~----~----~~~-

Eski Reisicümhur Avrupa devletle 
rinin borçlarına dair hiç bir 

taahhüde girişmemiş 
Vaşington, 23 (A.A) - M. 

~oosveltin Hoover ile yapmış 
olduğu mlllikatlarda borçlar 
meselesinin vaziyeti hakkında 

hiçbir taabbllde giriımemiş ol· 
duğu beyan olunmaktadır. 

M. Roosveltin yakınında bu
lunanlar, müşarünileyhin asıl mü
zakerelere pek o kadar iştirak 
etmemiş olduğu, mülakatlar es· 
nuıoda en ziyade M. Hooverle 
M. Mitls'in söz söylemiş olduk
lara ihsas edilmektedir. 

Borçlaran duyunu daimiye tah
vili komisyonunun yeniden ibda· 
sı hususunun mevzuu bahsolduğu 
ve bu meselede M. Roosvelt'in 
hatta hareketinin M. Hoover'in 
tavsiyesi üzerine bu ciheti naza.· 
rı dıkkate almanın şimdiki kon· 
greye ait olduğunu beyan eyle
diği haber verilmektedir. 

Aynı zamanda M. Rooseveltin 
meıelenin tamamının ıimdiki 
kuvvei icraiye reisi tarafından 

halledilmesi mUtalaasmı ileri sür
mDş olduğu söylenmektetir. 

Amerika demokratlan 

Nevyork, 23 (A.A) - M. Ro· 
oseveltin demokrat liderleri ile 
görOşmOş olduğu esnada izah 
etmiş olduğu önümüzdeki dev
reye ait programı çiftçilere mua· 
veneti natak bir kanun vUcude 
getirilmesini, l:ın'komet mesarifi-

nin tenkisini, bira için bir kanun 
layihası tanzim edilmesini mllbey· 
yindir. 

Bazı liderler, Avrupanın mo
ratoriumun temdidi talebinin r(;d· 
di takdirinde vaziyetin çok daha 
vehamet keabedeceğini ıöylemiı
lerdir. 

Bazılara da Avrupanın talebi 
bakkıoda bir uılaşma zemini bu· 
lunacağını fakat bunun için kon· 

grenin muhalefetine karşı koy· 
mak icabedeceğini söylemişler· 

dir. 

Liderler, borçlar meselesinin 
yeniden tetkikıne intizareo mo· 
ratoriumun tecdidi mümkOn ola
mıyacağı mütaleaamda bulunmuı
lardır. 

MDIAkatın tebll#l 
Vaşington, 23 ( A. A. ) - Ho· 
ver - Roosevelt mü'akah bittik
ten sonra, şu teblii ne~redilmiş· 
tir: 

Reisicümhur M. Hoover ile 
Nevyork val1si M. Rooıevelt, te
eti ettik'.tri telgr:ıflarm mubte. 
viyata hakkında uz.un uzadıya 
müzakerede bulunmu,lardır. 

Vaziyet hakkmdaki müzakere
de bazı terakkiler elde 'dildiği 
zanno"unmaktadır. Re"s:ciimhur 
M. Hoover, yarın parJimento 
hası ile g6rütecek ve bugGnkü 
görüımelerinin mevzuu hakkın
daki tetkHcahna devam edecek
tir. 

Başbaşa gUrUşme 
V~ıington, 23 (A.A) - Şimdi 

alınan malumata g6re, M. Hoo
ver ile M Roosevelt g6rOıme· 
leri bittikten ıoora l O dakika 
kadar yalnız kalmıılardır • 
Bııabaı vu~u bulan bu mOIA· 

kat hakkında birçok faraziyeler 

ileri sürülmektedir. Fakat 
mülakat esnasında nelerden b• 
sedildiğini hiç kimse tama 
ve doğru olarak bilmemekte 

Eu görüşmenin müşterek 
harakette bulunmağa matuf 
anlaşma ile neticelenmediği , 
nedilmektedir. M. Roosefell

1 
bugün Reisicümhurluk \'aıife, 
rini filen ifa t!den M. Hoo'er 
mesu!iyetJerinden bir kısııı 
kendisine tahmil etmesini kab 1 
mütemayil olmadığı zannedili1j 
Bundan başka borçlara ait t~ ~ 
yatan tecili veya borçlar ınes~~ 
hakkında bir komisyonun 1 

( 

maa daveti, yahut borçlar 111~ 
selesine dair herhangi bir tel, 
rin alınması tavsiyesini mutaıd' 
mın olarak M. Hoover tarafırı f 
kongreye hitaben bir beyaorıt 
neşredilmesini M. Roosefell 
resmi surette terviç ve jltİ~1 
etmiyeceği tahmin edilmektrı

1

•1 ,ı 

Esasen kongre, borçlar•·{ 
tediyatın tecilini kabul etil'' 
cektir. 1 e( 
Şu halde M. Hoııer, kont, 

kendi fikirlerini kendi mes; 
yeti altında olarak bildir ~ 
mecburiyetinde kalacak '~ 
görünmektedir. Bu vaziyet'.·I 
Roosseveld'in i~ tidar me"k''·ı 
geçtiği vakıt kendi vaıiftf ( 
kolaylaştırabilecek bir hal •"' 
ti arayıp bulma'ı de 

derle beraber çahımıyacai' 
nasını tazammun etmez. 

M. Roosse veld, bu 
kongredeki demokrat asa 
İstişareye baş:ıyacak ve bll 
şarelere yarın da devam 
cektir. Ondan sonra M. R 
veld, yarın saat 14 de '/ 
pring'ye gidecektir. 

M. Hover, ayan maliye 
meni ve mebusan mecl 
müteşekkil yollar ve çarel 
m:svonu azasile mllt•ver• 
ce!<tir. 

Cilr~tkAr bayd 
Lens, 23 (A A.) - Bir 

yete teşebbüs etmiı oldu 
dolayı aranılmakta olan 
tanlı Cvodznıki, keadi•io' 
kını soran bir orman 
tepeledikten ve bir evdi 
ranları, evden çıkardıkt .. 
orada saklanmı' ve 
jandarmalarla tllfek at 
eylemiştir. Nihayet jaD 
merkumu ağır surette r
yakıtlamağa muvaffak 
lardır. 

ristanlı Mehmedia ıo• 
sık, ıık Kumkapıda • 
görülerek peıı takip ed 
dün Mehmedin Sırb ataola 
Alinin dükkanına bir bo 
bıraktığı görülmGttlr. e 
ren bir poı · s memuru lıl_. 
yanına giderek yakala....
m · ııe de Mehmet Is 
raageldiği bir eff P 
dekilerin feryach a.uıırlll'9'! 
içeri girmiş •~ sabtkahfl 
lamıfbr. Mehmetli• 
maymuncuk buluamDl!I~ 
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Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden 

lstanbulda ıon birinci tet rin ayıuda çoğalmıya başlayan Kızıl 
•akılarının devam ederek muhtelif semtlerde hastalar zuhuruna 
•ebep olmaktadır. Sıhhat ve içtimai Muavenet VekAleti bu vazi
Yeti nazarı dikkate alarak hastahğın önüne geçilmek için, alınan 
uınumi tedbirlerden başka, son zamanlarda Avrupa ve Amerika
nın bazı mahallerinde tatbik edilmiş olan ve bizde de bir kmm 
tiliyetlerimizde yapılarak iyi neticeler göstermiş bulunan kızd 
•ıııının lstanbulda da tatbikine karar vermiş ve bunun için icap 
tden tertibatı aldırmıştır. Bu aşı 1-12 yaş arasındaki çocuklara 
tatbik olunur. 

Atı şimdilik lstanbulun, talebesi arasında kızıl vakaları çoğa
lan Hkmektep talebesine umumi bir surette tatbik edilecektir. 
Bununla beraber arzu eden ailelerin 1·12 yaş arasındaki çocuk
larını aşılatabilmeleri için de aşağıda isimleri yazılı mahallerde 
birer aşı istasyonları tesis edilmişti r. Bu istasyonlara müra
Cltat edecek çocuklara Parasız aşı tatbik edilecektir. Geti
rilecek çocukların evvela kızıla tutulmaya istidadı olup ol
bıadığı, yani aşılanmıya ihtiyacı bulunup bulunmadığı cilt
leri üzerine yapılacak ufak bir aşı ile anlaşıldıktan sonra 
••ıl aşı tatbik olunur. Asıl aşı birer hafta fasıla ile 4 
defa yapılır. Birinci aşıdan sonra hafif kırıklık ve hafif ateş 
gibi haller görülebilirse de çocuk için zararsız olan bu haller 
bıüteakip ikinci, üçüncü ve dördüncü aşı larda görülmez. Kızıl 
•tısanın hiçbir tehlikesi olmadığından arzu eden ailef~r şimdiye 
kadar kızıla tutulmamış olan 1-12 yaş arasındaki çocuklarını 

•erbestçe aşılatabilirler. Bu suretle hem kendi çocuklarını hasta
hktan korumuş ve hem de hastahğın ortadan kalkmasma yardım 
etnıiş olacaklardır. Aşı tatbikatına :l6 Teşrinisani cumartesi gü
tıllnden itibaren başlanacağından alakadarların her gün saat 2-4 
•tasında semtlerine göre aşağıda isimleri yazılı istasyonlara mü
racaatı arı rica olunur. 
. lstanbulda Beyazıt Mevki Tababeti. Beyazıt Nabiye Merkezi 
1Çindedir. 

lstanbulda Ediroekapı Süt ve Mektep çocukları Bakım Evinde. 
Istanbulda Eyıp Belediye Dispanserinde ,, 

.1 Beyoğlu Belediye başhekimliği "Kaymakamlık binası dabilin
~tdir. 

Beyoğlu Kasımpaşa Belediye Dispanserinde. 
Beşiktaş Akaretlerde Süt ve Mektep Çocukları dispanserinde. 
Kadıköy Mühürdar caddesinde Belediye dispanserinde. 
Üsküdar Açık Türbede Süt ve Mektep çocukları dispanserinde. 
D.ı~ .. b.ö7 O ç laJI Da'i'hctnmttgı11dc. , •• 

Sarıyer Belediye Başhekimliğinde. 
Beykoz Belediye Başhekimliğinde. 

lst. Mr. Kumandanlığı Sabnalma kom. ilanları 

Hava Kuvvetleri için 2300 adet battaniyenin kapah zarfla 
l>lünakasası 15 - 12 - 632 peışembe günü saat 14 te Aokara'da 
~ava Müsteşarlığı satınalma komisyonunda icra edilecektir. Ta
lıplerin evsaf ve şera itini anlamak üzere Merkez Kumandanlığı 
~atınalma komisyonuna ve münakasaya iştirak edenlerin de An-
~ da mezlcür komisvona müracaatları. (299) (6215) · 

Fatih Mal Mildürlüğilodeo: 
3 Ay•ansaray'da atik Ali paşa mahallesinin bostan sokağında 
b 1.33 No. h mahalde eski sal::un fabrikasında mevcut bu'.unan 

Ulgur makineleri vergi borcundan dolayı bilmUzayede satılacaktır. 
Görmek için Ediıoekapı Maliye şubesine muracaat edilmesi 

~e Yevmi ihale olan 27-11·932 tarihinde panr günü saat 14den 
~6 kadar mahallinde bulunacak o!an satış heyetine muracaat-
~ ,,958 ı 

TURIİYE i 

VAKiT 

İstanbul dôrdllncn kra memurtutwıdan: 

Tamamına (3500) Uç bin bel yUz lir& 
kıymet takdir edilen Kartalda Maltepe k ar
yesinde Tahta köprü nnmı diğer eski Mal
t epe deresi mevkllnde 1103 - 2, 13 - 24' 
numanı.larla murakkam mukaddema tarla 
elyevm tasarruf kanununun neşrinden aon· 
ra muhaddcs tahminen 20 dönüm terbllnde 
etrafı çitle muhat dolaplı iki bostan kuyu -
sunun ve bir kaç eşçan mUsınlreyi havı 

gayri menkulün tamamı açık . arttırmaya 
vazedilmiş olup 10 - 12 - 932 tarihinde 
ıartnamesl divanhaneye talik edilerek 22-
12 - 932 tarihine mUsadlf perşembe gUnU 
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul dördüncU 
icra dalre8inde açık arttırma ırureWe satı
lacaktır. Arttırmaya iştirak için ytlzde ye
di teminat akçesi alınır, mUterakim vergi, 
belediye vakıf icaresi müşteriye alttlr. 929 
tarihli icra kanununun 119 uncu maddesine 
tevfikan haklan tapu sicilleriyle sabit ol -
mıyan ipotcltll alacaklılar ile diğer aIAka da· 
ranm ve irtifak hakkı sahlplerlnln bu bak
larmı ve hususile faiz \'e masarife dair olan 

iddialarını ilAn tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı mUsbltelerlyle bildirmeleri IA
zımdır. Aksi halde haklan tapu slcillerile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin payl8§ma -
smdan hariç kalırlar. Altıkadarlarm işbu 
maddel kanuniye ahkl'lmma göre tevtlki 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat al· 
mak Jstlyenlcrin 931 - 1077 dosya numa· 
ı:aalyle memuriyctlmize mllracaatlrı llAn o -
ıunur. 

t)sk ildar icra memurluğundan: 

Tamamına 1000 lira. kıymet takdir edi
len ÜskUdarda Tembel hacı Mehmet ma -
h:ı.llesinde sarmaşık sokağında atik 2 cedit 

2 No: lu maııbahçe bir bap hanenin 16 his
sesi itibarile 13 hissesi açık arttırmaya va· 
zedilml~tır. Satış ı>e§lndir. MUşterllerin kıy

meti muhammincden hl.sseye musip luyme -

tinde yüzde yedi buçuk nispetinde pey ak· 
çelert vermeleri icap eder. Vergi tanzifat 

tcnvirlye ve vakıf borçlan mllşteriye alt -
Ur. Arttırma şartnamesi 4 - 12 - 932 ta
rihine müsadif pazar gtinU divanbaneye ta · 

ilk edilecektir. 26 - 12 - 932 tarihine mU
sadif pazartesi günU saat l' ten 16 ya ka
dar ÜskUdarda icra dairesinde birinci art -

tmnası icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammlnenin yüzde yetmiş be§i· 

n1 bulduğu takdirde üstünde bırakılacaktır . 
Aksl halde en son arttımıanm taahhUdU 
baki kalmak Uzcrc arttırma 15 gün daha 

temdit edilerek 10 - 1 - 933 tarihine mil· 
sauit' sah gUnU ayni saııtte en çok arttıra-

nın UstUnde bırnkılacaktır. 2004 No: ıu icra 
ve t!lds kanununun 126 mcı maddesine t ev· 
fik~ ipotek aahlbl alacaklılarla diğer alA.
lw. <fı.ı.ranm ırutak. ı hakkı •abtplcrinJn dahi 

gayri menkul Uzcrlndeki haklan ve husu -
siyle ! alz ve masarifüıe dair olan iddiaları-

nı evrakı mUsbileleıile birlikte nihayet 20 
gün içinde icra dairesine bildirmeleri icap 
eder aksi halde bı:ıklım t&pu slcillile sabit 
olmıyanlar satı§ bedelinin paylaşmıısmdan 

hariç kalrrlar alAkadarnnm icra ve iflAs 

kanununun mevaddı mahsusa.sına tevfikan 
hareket etmeleri \'e daha fazla malümat al· 

mak istlyenlerin 932 - 1397 No: lu dosya
ya mUracaat eylemeleri iltın olunur. 
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iş arıyorum 

idareye muktedir, ço!< tecrü

bekar, yeni, eski Türkçe, Fran
sızca, Almanca, İngil izce, İtal-

yanca, beynelmilel ticaret, nak· 
liyat, komisyoncuıuk, sigarta, 
daktilo v. s. işler i bilen, ciddi 

ve faal bir ıat iş aramaktadır. 

Savıfa 11 

Galat asar ay Lisesi 
MüdürlüRünden: 

1- Mektebimiz leyli t ı!ebesi ..in ikinci taksit 
ücretlerinin tahsiline başlanmı ştır. Bu muame
le 1932 senesi 1 inci kanununun 10 uncu günü 
sonuna kadar devam edecektir. 

Tayin olunan müddet içinde taksitini ver· 
miyen talebenin leyli olarak tahsile devam 
etmelerine kanunen imkan oJmadığından ka
yıtları nehariye tahvil olunacaktır. 

2 - Devlet memuru çocuklarindan olup 
ücretleri tenzilata tabi olan talebe: babaları
nın memur olduklarını ve haremdeki derece
lerini gösterir resmi vesika ibraz etmek mec
buri yeti ndedirler. 

3 - Taıradan gönderilecek ücretlere ait 
posta ve banka havalenameleriııde talebenin 
isminin ve mektep numarasının behemehal 
tasrih edilmesi ve bu paralar kanunen muay
yen müddet içinde idaremize gelebiJmek için 
şimdiden gönderilmesi lazımdır. (6123) 

··-·····-·································--·· .. ·-····· ·:····· .. ·····································-··-······:: 
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~#lillil!l 
KARADENiZ POSTASI 

SAMSUN 
l 24 T~~;:ni Perşembe i==:i= .. · 

günü akşamı Sirkeci' den hare-
ketle ( Zonguldak, lnebolu, ii 
Ayancık, Samsun, Ünye, Or- !: •• !:·· 

du, Giresun, Trabzon, Sürmene 
ve Rize ) ye azimet ve av· ia 
det edecektir. ~i 

Fazla tafailAt için Sirkeci =·=.E.·.=·=:.i h Yelkenci Hanındaki acentalı-
g ğına müracaat. Tel: 21515 .. . . ............................................................ ............................................................ 

iş arıyorum 

Usulü defteriye aşinaym. Ke
falet gösteririm, az ücret mu-
kabilinde her nevi iş yapmağa 
hazırım. (5527) 

Sa:-.ıatya Hacı Hamza mahal
lesi Sarayönü sokağı No. 22 

Ahmet 

Fen erde F ethiyede Katip Mus
Jahattin mahallesinde Kör oğlu 
sokağında yeni 7 numaralı ha
nede mutasarrıfan mukim iken 
elyevm ikametgahları meçhul 
olan Mibal kızları Marta ve Eli
savet hanımlara: 

Istanbul dördüncü icra memur· 
luğundan: Hacı Yani oğlu Todo
ri efendiye borcunuz olan 300 
l irayı ilAn tarihinden itibaren fiç 
gün içinde ödemediğiniz taktirde 
mumaiJeyhe vefaen mefruğ olan 
gayri menkulünüzün satılacağına 
dair olan ihbarııame 932-863 
dosya numaraviyle tarafınıza ili· 
nen tebliğ olunur. (5579) 

btanbul t)çllncü lr ra mt'mUl'luğundan: 

Bir borcun temini için mahçuz \'c para

ya çevrilmesi m ukarrer oda takımı ve halı 

ve saire 28 Teşrinfsanl 932 tarihinde saat 9 

dan 10,30 a kadar Şişlide Kır sokağında 15 

No: da bh1nci arttırma ile satılacaktır. Ta

liplerin mahallinde memuruna m üracaatla -

n illi.o olunur. 

ZA1·t - Van nUtus mUdUrlUğünden al

dığım nllfus tezkeremi zayi eyll"diğlmden 

yenisini alacağım. Eskisinin hUkmU olmadı· 

ğı i!An olunur. 

3UncU Kolord uSabnalma 
Komisyonu lllnlara 

Yerli fabrikalar mumulitından 
100,000 metro boz kaputluk 
kumaş kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 10-12-932 
Cumartesi günü saat 14 te icra 
edilecektir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün Ankara M. M. V. 
satınalma kumisyonuna müracaat 
ve münakasaya iştirak edecekle
r in o gün ve saatten evvel te
minat ve teklif mektuplarını 

mnkbuz mukabilinde mezkur 
komisyona tevdi eylemeleri. 

(1032) (6089) 

Altı yüz ton kok kömürü ka
palı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 10 Kanu
nuevvel 932 Cumartesi ıünü 
saat on beştedir. Şartnamesini 
görmek üzere Fındıklıda Üçüncü 
Kolordu Satmalma komisyonuna 
ve vaktinde teminat ve teklif 
mektuplarını makbuz mukabilin· 
de Ankara Merkez Kumandan• 
Jığı Satınsılma komisyonu riya• 
setine vermeleri. (136) (6090) 

VAK 1 T 
Günedellk, Siya.si Gazete 

Istaıı bul Ankara Cadde.si. V AKIT yVdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu : 243'79 

t dare telefonu : 243'70 

Telgra.t adresi: tıtanbul - VAK.iT 

Posta kutuau No. '8 

Abone bedelleri : 
TUrklye E cnebi 

Senem: 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 U.50 • 
8 aylık 400 M 800 • 
ı aylık 150 300 • 

llAn Ucretleri : 
~-

!!rsmı llAnlarm bir satın ıo KW'Uf 

1'1cart llAnların bir satı rı :1.2,5 c 

Ticari 111\nlarm bi r santlml 25 c 

KUçUk ilanlar: 

Dlr cıerası 30 lkJ derıuıı 50 Uç deta.n 63 
dört defası 75 ve oo defası ıoo k uruotur 
'iç nylık 119.ıı verenlerin bir defaşı mecca
oendlr. Dc'lrt satın gecen UAnlarm tazıa 
sattrlan beş kunıoınn bcsnp e<llllr, 

~ ~ Adres: Binbanasto kabristan Yllkscli Ornı:ın )lektebl Aynlynt me-

~ah::-:--.=::: 12 Beyoğlu (5328) muru Masum Oğlu Abdülhakim 

VAKIT MATBAASI - lST.A..'lBUL 
SAHlBt: MEHMET ASIM 

lJ nsı~tık ----=.,,.~-.=-------------------------------------
~ arnar, V Ronıatizma, Sıraca~ .~c!1ıık, ~ i nir, H.asa n Kiuvvet '-talllıy erP.nı hastalıklarına, yurum1yen, dı~ çı-

an çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

Umumi Neşriyat MUdUı11: l"tKRET ADIL 

urubu 



BAKE 
Mağazalarında nazarı itibara alınan şey· 

Evvela: 

CİNS 
dir. 

Niçin ? ? 
ÇÜNKÜ : Baker mağaıaları; şöhretini, yalnız fi· 

atlarının itidali He değil, B i L HASSA maltarınm C i N Si 
gayet mükemmel olması itibarile tesis etmiştir. 

ÇüNKü : Satılan malın; CiN Si mükemmel ol

mazsa müşteriyi memnun etmek gayrı mümkündür. 

ÇüNKü : Malı ucuz, fakat C i N Si mükemmel 
olmazsa; pahalıya mal olan bir ucuzluktur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
u keşidede büyük ikramiye 

5 O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyj zengin etmiştir. 

Fırsatı Kaçzrmayznzz 
iştirak 

Bu 

Nedir? 

,~ı~ııı~nııı~mıı~ıı~ooııımıınııımnıınınııınıımnıııw111ıllillırnııımı ıı~ııı~ııruıım 

DOk orlar 
ı.--00-kto-r --. .. ıl~ ~ Para Sahiple ine: 

Ara Nişanyao il Bankalar ne veriyor ı - llA S faiz 
Muayenehaneslnl Beyoğlunda Tokatliyan ~-- ,,

1
. 

oteli yanında Mektep sokağında SiS nu· ec=:: 

marada yeniden küşat etmi§tlr. 

Hastalarını her gUn sabahtan alqama 
kadar kabul eder. 
Telefon: 4.084.3 

Doktor 

Aris tldi 
Muayenehanesi: Erninönünde Eminönü 

Han llçüneti kat numara 8 

il EmU\k mukabili kıymetli Han ve ma
;; ğazalar, apartımanlar mukabili verece"' 
; ğf niz para cebinizde demektir. Bahçe-

, ...... ___ o_ok-t-or----•ı 1 kapu Anadolu Han No. 26-27 Tel. 23968 
Cavat N. Zekai 1 

sinir mutehaasISI I IJJ!rn~llillilll!IJ!lllJlmlıilll00Jl001Jll!illlillill!~l!~00illlllllllllJm~llJlllWl!illllfilllillllJ 
cuma ve pazardan maada günlerde saat ı 

3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 
Devlet Demiryolları ilanları 

Muayenehaneslnl Babı~ karşısında An· Haydarpaşa vapur iskelesinde bnlunan satış köşkü bir sene nıüd" 
Kara. caddesi No. 4.1 ye tevsian naklet -

detle vee lenimüzayede ile kiralanacaktır. 
Dll§tır. Telefon muayene: 23469, 5 

1kametg~: souo Müzayede 30-11·932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 1 tı 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

lstanbul Sultanmahmut türbesi, Babı· 
a.ıı caddesi, No. 10. Telefon muayeneha· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4..3125 

"Her gün öğleden sonra saat l '-18,, 

Urolo{i • Operatör doktor 

Fuat Hamit 

yapılacaktır. 
Bu hususta fazla malumat almak istiyenler Haydarpaşa Gat 
müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruf' 
luk pul yapıştırıp imza etmeleri ve 400 lira teminat akçasil4 

müzayede gününde Heıydarpaşa işletme müfettişliğinde hazır bıl' 
lunmaları ilan olunur. (6161) 

Eskişehir istasyonuna bir sene zarfında gelecek maden I<~ 
mürlerinin tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası 7 B•' 
rinci kanun 932 çarşamba günü saat 15 te Ankarada idare 
merkezinde yapılacaktır. 

Böbrek. mesane ve idrar yolu • et 
hastaııkıan mtıtehassısı Tafsi lat Ankara, Eskişehir ve Haydarpaşa veznelerinde bır 

Muayenehane: Türbe, Mahmudiye cad- liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (6046) 

•---de_si_. -N-o._ı_o._T_e_let_o_n_2_26-22---•' KARYOLAvc madeni eşya 121/ ı· Lt ke 
Operatör • Urolog doktor fabrikası 2 ıra ya karyolı 

Mehmet Ali Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
idrar )'Ollan ba<ıtııııltları mUtchıı..<;sısı 

Eminönü (Sabık Karakaş) hanına 

nakletml§tlr. Cumadan maada ber gün 
bastalarmı kabul ve tedavi eder . 

111 

Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik y:ı) lı, beyaz. lake ve muhtelif reııl:· 
lerde karyolalar hastane ameliyat od:ılan malzemeleri ucuz fiatla sa alır . (!er türl~ 
ölçüye göre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, SelAnik aort 

marşesl ve Yerli Mallar Pa.zaranda da aynı fiatla satılır. 

•. •.· • .... -~4t ,. ' ; :-·. . •. ~ , , . • .• . 
·,Jılt' 1.:ı·::O ~. · . _ · .- .,,'tc•.t · ...... •·.t . ·'. • - ·. . . ... ·• .... ····. , ... 
. .. : . '! ... . - ~· .. . . . . .. • . .. . ,. . . ~ ; . .. ~~: ... :-~~~-r ·,·_·_,~;· ... :::.· .. "ı: .: : .. / : . ; • • ·. . -,: .. , . 

Nlr-1 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

Hayat - Kumbarası 


