
Yeni Kontenjan liste
sinin neşrine bugün 
9 uncu aayıfada devam ediyoruz 

.. 
Alman buhranının 

devamı 
Bitler kendisine kabine teljkili 

teklifile oyun edildiği iddiasında 
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Mektep kitaplarının bu 
günkü kadar temiz ve 

daha ucuza maledilmesi 
Mektep kitapla· 

tının · basılması ve 
fiatlarının pahalılığı 
hususunda yapbğı
lbızneşriyat çok dik
kat ve alakayı celbe-

• decek bir saf baya 
• girmektedir. " Ya

kıt ,, bütün mem
leketi ala ka dar 

· eden, ve burada 
binlerce ailenin 
da va sı olan b u 
IDlibim me se le nin 
d•ba ilk safhasın
da . kazanmış s~yı
labilir . . Çünkü mek

Kitaplarının on para blle olsa ucuz olma• 
sını dUşUnmeye mecbur oldutumuz yUz 

binterce talebeden UçU •• 

tep kitaplarının pahalı olduğu mlştir. Hem kitapların bugünkü 
,Pah~lı olmasa bile bugünkü fi- şekillerinı ve nefis baskılarını 
atların indirilmesi mümkün .bu- muhafaza etmek şartile. . 
ltı ·"' u:Yu ta marr.ile taha' ·~· uk et- · (Alt tarafı · 2 nci sayıfada) 
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Ter osun Belediyeye· 
. _g · _.çmesi yakınlaş·iyor-! 
"i:erkoa ·nı,;.vı.:-- açııan bir dava neticesına:e~.:u .. 

n yüzde 120 fazla para istediği anlflpldı • . 
Herkes hakkını aramasını bilmelidir. . 

r erkos şirketile lstanbtrl b-e-
"te.esl araSJnda tesisatın aatln 
· alınmasına ait müzakere dunden 
itib~ren faal bir sahaya girmiştir . 

~.erkos müdürü M. Kastelno 
dfüı vilayete gelerek vali ve be· 
le,diye reisi Mulıittin Beyi ziyare.t 
etmiŞ satış ve devr) teslim işleri 
üzerinde 1 konuşulmuştur. Şirket 

. müdürüne, şirketin Avrupadan 
getirttiği hukuk müş~viri refa· 
kai: etmiş ve müzakerede bele-

tl'cr" o:ı miıt.lüru .\1 d" f h . 
l\u~tclno 

ıye en eyetı müdürü Ziya Belediye muavinlerin
den 1 !Amit Bey Bey de hazır bulunmuştur. 

Haber aldığımıza göre şirket hazırladığı bir 
•e bazı teklifleri ileriye sürmüştür. 

projeyi vermiş 

._, o\vuıcat Münim Mustafa ve Ali beyler ta· 
IJıı 1tıdan Terkos su §lrketl aleyhine açılan 

davadan biri dUn ncUcelenmi§tir. 
~ ~eUcelenen davanın mevzuu §U idi: Avu
' Ali bey evtne Teı·kos suyu getirtmek 
S.tnış, şirkete mUro.caat ederek tesisat 
~ınası talebinde bulunmuştur. Şirketin 
)~rları AU beyin evlınc gelerek tetkikat 
~llt §lar ve eve su verilebilmesi için 41 U
lt~Qt rnasrafa ihtiyaç oldu~nu söylemi§ • 
~· Ali bey bu miktardaki tesisat mas • 
' tazıa bulmuş. şirkete bu l§i daha u
~ l'apınasmı söyleınıp. şirket de •ı Hra
<lıtı <laba ucu?.a yapılmasının kabil olma -
\tt, i"abını vermiş ve teııisatı yapmamış -
' bu. vaziyet üzerine Ali bey Beyoğlu 

Ukuk mahkemesinde dava açml§tu". 

:Mahkemece tayin edilen ehlivukuf Ali beyin 
evinde tetkikat yapmıı ve tesisatın 17 lira
ya yıı.pılabllcceğtnl tcsblt etmiştir. DUnkU 
celsede tarafeyn mtidafaalarını yapmış, bir 
az sonra da karar te!hlm edilmiştir. Bu ka· 

rara göre Terkos şirketi Ali beyin evine 17 
liraya tesisat yapma ve su vermiye mah -
kum edilmiştir. Mahkeme masrafı da Ter-

kos şirketinden alınacaktır. Bu dava ile 
Tcrkos şirketinin halktan yüzde 120 nispe· 

tinde !azla para istediği ve aldığı tezahür 

etmiştir. Halbuki geçenlerde belediye mua
vini böyle bir şey oımı'ldığını söylemişti. 
Münim Mustafa bey tarafından suların ' ke· 
silmen dolayıııile açılan dava henüz netice· 
lerunemiştlr. 

Soruyoruz : Bu Hakim 
deli midir, akıllı ·mıdır? 

-- , ' 
Yakında "8thyacak olan tef
rikamızda bir mi:ktepli kızla 
m•cer41la.,uı yazacaj11111z ha· 
kimin deli mi aluUı ilM ol
duğunu ,bilen SO kiıiye he· 
diyeler ~1eceiiz. Doğru 
bulanların hepsinin Wmleri-

ni dercedeceğiz. 

AŞK ARA YAN ADAM 
T efrıkamızı takip ediniz ! 

1 Bana ait tafailit 1 O uncu .. yıfamızdadır ] 

inhisarlar D •• 
umum müdürü un 

Hüsnü Bey Kızıl aşışı . is.tas yon-. . . . . .. 
Bir tetkik se· 

yahatinden son· 
ra şehrimize gel
miştir. Tevhit,tuz 
fiatları, yeni ci
garalar ve mü· 
tehassıslar hak
kındaki beyanatı 
üçüncü sayıta
mızdadır. 
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Bu sene seyahatlerimden iki e
saslı intiba ile döndüm: Biri va
tandaşların Türk devletinde kcn· 
disini alakadar görmek hissi çok 
terakki etmiş ı·e çok kaynamış bir 
haldedir. Diğeri bizim milli mef
kurede ve daimi siyasette icap e
den tedbirleri hem vakit geçir
meden, hem doğru olarak bul
makta isabet ettiğimizin seneler
le teeyyüt etmesidir. Yakın bir 
zamanda memleketin her tara
fında milli işlerin ayn; suretle 
görülmesi Ankarada olduğu ka
dar tabii bir hal olacaktır. 

iSMET PAŞA 

Belediye hesap iş
leri müdürünün 

vefab 
lstanbul be

lediyesi hesap 
işleri müdürü 
ve gazetemiz 
tahrir heyetin· 
den Haluk Be
Y'- pederi Ce
mal Bey dün 
sabaha ka'fl 

Bey, 
Mülkiye mek
tebinden ikin
cilikle çıkmış, ..___----'--_,---~.__.,_.., ..... 
lstanbul def-

eemal •Bey : 
ter<lar mua· , 
vinliğinde bulunmuş, sonra mu· 
hasebei hususiye müdürü olmuş
tu. Bu müdüriyetin Jiğvı üzerine · 
belediye muhasebeciliğine geç· 
mişti. Pek güzide bir idareci 
olan Cemal Beyin v~fatı zayi~t
tandır. Ailesinin ve oğlu arka· 
daşımız Halukun kederlerine iş
tirak e~eriz. 

1 Vefat eden Belediye Hesap 1. M:UdU.rU 
Cemal Beyin cenazesi bugün "Pazar,. Be· 
§iktq Valde çqmetıınde 38 numaralı hane
sinden saat 11 de kaldırılacak ve cenaze na
mazı Sinanpaşa camiinde kılınarak yahka 
efendi dcrga.bmda dcfnedilecektlr. Belediye
ye mensup zevatın cenazede bulunmıı.lnrı ri· 
ca olunur. 

11111ımı•mıııııu1111111ınnı11111a•111111111111mı1B1111111H11Hınıuınıııının 

istiklil mücadele-
miz hak
kında bir 

filim 
Yapbrmak ü
zere hükilmet 

~ bir Rus artisti 
çağırdı.Bu ar· 
tist dün . §eh
rimize gelmiı-
tir. Yazı•ı iç l)u··n 1 n . ge en "us san· 
sayıfamızda • atkı\rı M Zarhi 

iz.mit valisi. 
Umumi uıntettlş 

mi oluyor? 
lzmir 26 (Hu.Mu.) - Vali Ka

zam paşa· salı günü Ankaraya 
gidiyor. Umumi mllfettiıliie ta• 
yio edileceği söyleniyor. 

ları açıldı. 
Bedava aşı yapılıyor. 

Beraati n•hlre mUdUrll'tUnde dUn bir çocuk .,11anırken •• 
Kızıl aşısı yapdmak üzere te- makamlığı, Kasımpaşa belediye 

sisine karar verilen istasyonlar dispanseri, Beşiktaş süt çocuk
dün açılmış Ye müracaat eden lan dispanseri, Kadıköy belediye 
çocuklara aşı yapılmaya başlan- clispanıeri, Üsküdar dispanseri, 

mışKbr.l . t nl Bakırköy belediye başhekimliği, 
121 aşısı ıs asyo arı şura· B k b b k' 1. v • 

J d d 
ey oz aş e ım ıgı. 

ar a ır: 

Beyazıt nahiye müdürlOğü, E- Aıı parasız yapılmaktadır. 
dirnekapıda bakım evi, Eyüp be· Müracaat zamanı hergün 14 ten 
ledive dispanseri, Beyoğlü kay- 19 ya kadardır. 
.. 1111111111ııı•mı ssıaıwı .... 11111t11111111--•-ı•••=11111H1111111111ınnııuıııımıuıııınuııımıı111un111111ıu 11111 

Futbol 
muhım 

l ~ ... ., 

Beyke~ birinci kümede kalıyor 
' ' Maçlar cuma gllntt ·başlıyacak, hem . 

Taksimde hem Kadık~yUnde y;apılacak 

Dün, bu ıeneki lik maçlarına Memnuniyetle öğrendiğimize 
ait yeni tasavvurlardan bahıeder- göre dün alqam toplanan futbol 
ken, birinci küme takı'mlarmın al- heyeti bu tasavvurdan vazgeçe -
tıya ircaı dütünüldüğünü yazmıf rek birinci kümenin bu ıene-:de 
tık. Bu tasavvura göre Beykozla yedi takımdan terekküp.etmesini 
Anadolu takımları birinci küme ve Beykoz klübünün de birinci 
haricinde kalıyorlardı. Beykoz kümede kalmasına: karar vermiş • 
gibi devamlı surette çalıtan muh- tir. lÇtima' çok münakajalı oıröu,, 
telif ıpor tub\elerinde muvaffak heyet azasından bir kismı:ve 'bil· 
olan emektar bir .klübün , birinci · haiaa, lıtan~lıpor murahhası E· 
kümeden ikinçiye indirilmesi için 'min bey geÇen ıeiı'eki lik maçları· 
nasıl bir esas ve nasıl bir nispet · run. gayri> tal>ii vaziyette olduğu
düşünüldüğünü anlıyamadiğımızı . nu•ve bu'gayri·tabii vaiiyete'ğö· 
İşaret etmiştik. (Devamı onuncu sayifdda) 

1 1 
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; Muhabbeti. 
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Zevce - Herif bir kelime daha sBrlersen vallahi bllllht 
d~I. killmıra raz~ olacaıım • 

' 
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Şevksizliğe IU\ç 
nedir? 

. Son günlerde hemen mubar
rtr1 ler 11ra ile şu mevzuu yazdı
ır: 

lt - Fikirlerimiz neden bir nok· 
da toplanmıyor ? 
Etatiıt bir fırkanın etatist 

... b' ' e uılarının gazetelerinde libe-
rıı· ızın namına mücadeleler ya-
PıJıyor. Fırka programı bakımın• 
~ gazetelerden hangisinin hü
d ~etçi, hangisinin muhalif ol-

111Unu tanımak mümkün değil! 
1' G~zeteleri bir kalem geçiniz. 
d er~ıye iılerimiz aynı tezat için
edar. Bir taraftan kooperatif 
~biyeıi Yerelim diyoruz, öbür 

taftan gençler çahşsın tüccar 
0laun., Bu misaller çoğalhlabilir. 

.'- tezatlar içinde bir netice 
~ize bir demir küskü gibi 
llli1or: Şevksizlik, itleri sade dı
~ın kavramış gibi görünmek. 
11•tta bu tezatlar bizi o kadar 
"1.yor ki, Cilmhuriyetin hayra
~~ bir imparatorun metbiyesile 
~ ıt edenlere rast geliyoruz. 
~kılıp fikrinin bayrağı olacağı
lla •adeden mecmualar görüyo
~ ki, inkalibı iki Fransız mü
tllifinin adını Türklere tanıtmak 
"'1.yor. 

• • • 
Programlara, nizamlara, lca-

'1ara rağmen niçin yapılan 
"erlerin farkında değil gibi du
~Yoruz. Neden şevksiz, neden 
GyGk itler Y•P.lll ~:- _ ... ,, m· 

.. nları ı..,-.rttan bezgindir. 

Bu bezginliği beylik buhran 
•&zile hulisa etme zekimlZln 
~ibwe lnr"ll"Caip ... wat wy

~urmaaıdır. ( Bubı an ) sefalet ve
~: Fakat fevksizlik vermez, ta
~ hiç bir devrinde şevksiıliği 
tiaıdi buhranlar izah etmemiş· 
~ !'f em efendim ıevkıizler kim
() dır. Hiç dikkat ettiniz mi? 
~dukça kazanan, ve kazanma· 

01•1~~ bugünkü ideallere borçlu 
l4lllJard1r. 

~aldr kitlelerin şevksiz oldu-
1.i, ~ .iddia etmek epi müfkül 

•tbr. 

!tj~Grıevverlerin ve kazançlannı 
~~ • borçlu . ola.nJarın ıevksiz

' rını kendılerınden dinlemek 
\.:", bldı IAf cambazhğma hazırlan· 
~ demektir. 

~Orkiyede isteoildiii kadar İ· S gDrbDzlDğü görülemiyorsa 
~~ teıbiı için devrin kendisi 
~Dda dOşllndDklerini değil, 
Q1..... .... haricinde kalın maddenin 
~. bakmak lAzımdır. 
J.t. • • • 
~ laa, Hnseyini, HUseyin Ah
" ~ lcabahatlı bulmuı bundan 
~ •r? 

ldijta e: ideali canlandıracak teı· 
'ı_'orula11, yahut yorgunluğa 
~ Dan ruhlann etrafına bir 
'tt.111: nCSbetçisi gibi dikmek 

't ır. 

~ ~le baıına yaııyan ve toplu
"-a)1:Y•bndan uzak yaşayan in
'-tt_ le l•yet tabiidir ki ilk far
~~ .. e:~iıini idealden de uzak
-~ ... d 11•edecektirler. Bizim 
.. _ .. erd' • 
,,.lllatd •nıız çok ferdi yaıa-
tttltlldlıler. Bu ferdi yaıayıı kuv· 
MI . ı Çe c • 
~"'· Ve . enııyet hayatı za-

elllilik ~ıbayet ideal gülünç 
~I arzolunur. 

L.:""I •rın d' . l' . 
~Jden ısıp anıni kurmak 
lllta.. · evvel tetkilit ve teş-
~·- 111lanl1 1 ~ 11ı--ı . ~nsur ara dayan-

-~ esıdır. 

Sadri Etem 

VAKiT 
i_ .......... _ .......... -............................................................... - ............................................................................. . 
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Tütün, tuz ve müskirat inhisarları 
Tevhit işi, mütehassıs celbi, tuz satışı ve fiyatları, lüks 
yeni cıgaralar hakkında dün gelen müdürün beyanatı 
Tütün, tuz ve müskirat inhi

sarlarının Anadolu viliyetlerin
deki teıkilihnın tevhidi faaliye
tine nezaret etmek üzere bir 
müddet evvel seyahate çıkmış 
ve Ankaraya da jlitmiş olan in
bi1arlar umum müdOrü HOsnü 
Bey şehrimize dönmüştür. 

Hüsnü Bey dün kendisite gö
rüşen bir mubarririmize seyahatı 
hakkında şu izahatı vermiıtir: 

- Seyahatimde Trabzon, Er
zincan, Erzurum, Kars, Artvin 
vilayetleri inbi1ar teş!d!itının 
tevhidi muamelesini Trabzonda 
yaptım. Sonra Samsunda da Gi
reson ve s;nop teşkilitını tanziru 
ettim. Tokat teıkilitını Berende 
ve Sivas teıkilitını da Sivasta 
yaptıktan sonra vekaletle temas 
etmek üzere Ankaraya gittim. 

Tevhit İflerinin mOhim kısmı 

bitmiıtir. Yalnız Konya, Adana, 
Gaziayıntap ve Diyarıbekir teş· 
kilih birleıtirilmiştir. Bunlar da 

kanunu evvel zarfmda bitırile
cektir. 

Vekalet merkezi dairelerin 
bir Haziranda Ankaraya nakli 
için emir vermiştir. Burada ka
lacak daireler henüz malum de
ğildir.'' 

Tuz fiatları 

Hüsnü Bey tuz fiatlarmın faz
la pahalı olduğu şikayetleri hak
kında da şunları söylemiştir : 

- Hudut mıntakalarında, bil
hassa hayvanatı çok olan Kars 
havalisinde altı aydan beri tu
zun fiatı yarı yarıya indirilmiştir. 
Kagızman ve Ku:p memlibala
rında tuz, 1932 Haziranından 
beri üç kuruşa satılmaktadır. Bu 
yıl, geçen yılın ayna aylarma 
nazaran 700 bin kilo kadar faz
la tuz satışı yapılmıştır. Bu 
ucuzluğun diğer mmtakalara 
teşmil edilip edilmemesi hak
kında henüz bir karar verilme· 
miştir. Istanbulda tuz satışında 

ihtikar yapıldığı iddialarına ge
lince : Dahilde tuz satışı inhisar 
altında değildir. Herkes memla
halardan ve ambarlardan resmi 
satış fiah üzerinden tuz alabilir. 
Bu itibarla tuz sahşı diğer inhi· 
sara tabi olmıyan emtia satışı 

gibi serbest rekabet şeraiti da
hilinde cereyan etmektedir. 

- Piyasaya yeni nevi cıgara 
çıkarılacak mıdır ? 

- Evet, lüks çeşit olarak, 
hediyelik diye satılmak üzere 
bir nevi cıgara çıkarmak istiyo
ruz. Fakat kaça satılacağı henüz 
belli değildir. 

- Inhisar idaresi i~in bir 
mütehassıs gelecek midir? 

- Bütçemizde, inhisarların 
heyeti umumiyesine şamil bir 
mütahassıs celbi için tahsisat 
yoktur. idaremizde esasen bazı 
mütehassıslar vardır ; şarap, 
kimya ve likör mütehassısları 
gibi.. Bunlardan başka yeniden 
mütehassıs getirileceğinden ha
berim yoktur. 
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Suriye 
tütün 

ve 
• • 
ışı 

Dünkü akıam gazetelerinden 
btri, tütün inhisar idaresinin 
Suriyede tütün satışı inhisar1nı 
üzerine almak üzere bazı teşeb
bO•!erde bahmdatuaa J•myordu. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
Suriye hükumeti, ıon zamanlar
da Suriyede tütün satışını üze
rine almıı olan ıirketin imtiya· 
zını fesbetmiı ve tütnn satışını 
hOldimet inhisarı allana almıya 
karar vermittir. 

Tnrkiye tlltUn inbi11rının Be
rut müteahhidi Şamda bulundu
ğu sırada bunu haber almış ve 
milli fabrikalarımız namına Suri· 
ye b0k6meti nezdinde teıebbüs· 
lerde bulunmuıtur. Hu hususta 
henilz mDsbet bir vaziyet olma• 
dağı gibi inbiıar idaresi tarafın
dan da Suriye hlik6meti nezdin
de resmi hiçbir teıebbüs yapıl-
mamıştir. 

Genç bir ressamın 
eseri eri 

Genç ressam Mehmet Saip 
Beyin eserlerinden "Futbol,, ve 
"Peçe alhnda,. adlı iki tablo 
Los Anjeloı beynelmilel sergi
sine kabul edilmittir. 

Gene kadın Y oyo yüzünden ilk 
_ _ kavga koptu ! 

yuzunden •• Kalyoncuda birfırında çalışan 

Bir manav genç bir 
arabacıyı vurdu 

Ziya ile eczacı çnağı Niko, yoyo 
oynarken u Sen iyi yapamiyor
sun ! ,, diye karşıhkb münakaşaya 
~riımifler, biribirlerini döimüı
lerdir. Bu sırada ellerinden yere 

Köprlinün Kadıköy iskelesi düşen yoyolar, sır olmuıtur f 

civarında seyyar manavlık eden 

uzun Mehmet Unkapanında Acem 

Alinin" arabacısı on dokuz yaş
larında Hamdiyi evvelki gece 

Kantarcılarda ağır surette yara

lamışhr. Hamdi hastaneye kaldı

rılmıı, kaçan Mehmet bir az 

sonra yakalanmıştır. 

Söylendiğine göre vak'a bir 

kadın meselesinden olmuştur. 
Mehmet bir kadınla bir müddet
ten beri tanıııyormuı, geçen de 
Hamdide bu kadmla görüşmeye 
başlamıf, bunun üzerine, Meh

met Hamdiyi çağırarak bu ka

dınla sen bir daha konuşmıyacak

sm diye ihtarda bulunmuş, Ham· 

di, bu ihtara aldmş etmemişti. 

Mehmet, daha bir kaç dafa Ham· 

diye ihtarda bulunduktan sonra 

evvelki akşam üzeri Küçükpazar-

Tahtakalede yangın 
Evvelki gece saat yirmi üçte 

Tahtakalede Kadıoğlu sokağında 
sandıkçı Osmamn dükkanından 
yangın çıkmış, biraz talaş yana
rak, bastırılmıştır. 

Yangının, dikkatsizlikle ahlan 
bir cigaradan çıkhğı zannedil
mektedir. 

Otomobille tramvay 
Kuzguncukta oturan Nesimin 

idaresindeki 1824 numaralı oto
mobil , Bağlarbaıında vatman 
Osmanın idaresindeki 124 nu
maralı tramvay arabasile çarpış
mı,tır. Tramvaym ön basamağı 
ve otomobilin ön kısmı, parça
lanmıştır. 

Dokuz ve on bir yaş
larında çakı ile kavga 

da Kantarcılar caddesinde Ar
Kaldı rıma çıkan atlar navut Halil İbrahimin kahvesi 

Arslan İsminde dokuz yaşında 
bir çocukla Jak isminde on bir 
yaşmdn bir çocuk, Fenerde kav
ga etmişler, Arslan, çakı ile Jakı 
başından yaralamıştır. 

Piriıtineli Nazifin çift atlı ara
bası, zerzevat yllklO olduğu hal
de Karak~yden &eçerken, atlar 
tramvaydan Orkm6f, yaya kal
dırımma çıkmıılardır. 

O sırada kaldırımda bulunan 
Ismail Hakkı ve Abdullah Ef.ler 
muhtelif yerlerinden hafifçe ya
ralanmıılardır. 

Heronlnln üstllnde 
heroln çıktı! 

Y eniıehirde Kavun sokağında 
oturan Heroni, dün gece bayram 
sokağı civarında dolaıırken, ha· 
Jinden şüphe edilmiş, üzeri aran
mıı, 24 paket beroin ele geç
miıtir. 

önünden geçerken rast geldiği 

Hamdiyi yakalamış "Onda11 ay

rılacaksın,, Diye bağırmaya baş

lamış, kavğa kızışmış, yumruk 

yumruğa gelmişlerdir. Bir arahk 

Mehmet belinden tabancasmı 

çıkarmış, Hamdi bu vaziyet kıı.r· 
şısında kaçmak istemiş, vakıt 

bulamamıf, tabancadan çıkan 
beş kurşundan dördünün vucu· 

dünün muhtelif yerlerine isabetle 

kanlar içinde yere serilmişti&. 
9eşinci kurıuo, oradan geçen 
Aptullah isminde birisinin koluna 

saplanmıı, oda hafifce yaralan
mııhr. Hamdi ile birlikte Aptul· 

lahta baataneye kaldmlmışhr. 

Mübadele baş mu
rahhası 

Muhtelit mübadele komisyona 
Türk baş murahhası Şevki Bey 
dün akşamki trenle Ankaraya 
gitmiştir. 

Şevki bey, bükiimetimizçe ko
misyona verilen tahsisat bu ay 
sonunda biteceği için yeniden 
altı ayhk tahsisat verilmesi için 
teşebbüslerde bulunacak ve ala
kadar makamlara komisyonun 
faaliyeti hakkında izahat vere
cektir. 

Savıfa 3 

Bir Rus 
san'atkirı 

istiklal mücadelemize dair 
Türk ve Rus artistlerile 

filim çevirecek 

istiklal mücadelemiz hakkında 
Sovyet sinema filmi müesseseleri

nin de yardımile büyük bir film 
yapılmasma karar verilmiş vebu 

filme ait ilk hazırlıklara başla
nılması için Sovyet film müesse-

seleri namma bir zat hükumet 
tarafından davel ·olunmuştur. Bu 
zat dün Sovyet bandıralı liliç 
vapurile şehrimize gelmiştir. 

Mümessil Zarhi Yoldaş atlı 

genç ve tanınmış bir Rus tiyat

ro ve sinema müellifidir. Birçok 
tiyatro piyesleri olduğu gibi mü· 
teaddit Rus filmlerinin senaryo-

l arını, bu arada "Ana,, ve "Sen 
Petresburgun sonu,, filmlerinin ' 
senaryolarına yazmıştır. 

Zarhi Yoldaş dün akşam Sov .. 
yet konsolosluğun:ı giderek! 
Sovyet elçisi Suriç Yoldaşla 1 

yapılacak film hakkında görüş

müştür. 

Zarhi Yoldaş dün kendisile 
görüşen bir muharririmize şu 
izahati vermiştir : 

- Türkiye hükumetinin da· 
veli üzerine geliyorum. Davet• 
ten maksat Türk ve Sovyet si• 

nemacı, aktör ve mubarrirleri
nin müşterek mesaisile Türkiye 
hakkında bir film yapmaktır. 

Filmin mevzuu Türkiyenin istik
lal mücadelesi olacaktır. 

Filmin mevzuu istiklal müca· 
c!clesi teşkil edecektir, fatr:.t 
mevzu teferruat itibarile henüz 
tesbit edilmemiştir. 

Yarın Ankara ya giderek bu 
iş etrafında alakadarJarla temas 
edgceğim.Filmin senaryosu Türk 
muharrirlerine yazdmlacağı için 
Türk muharrirlerile de görüşe
ceğim. 

Film için tetkiklerde bulunmak 
üzere Anado!uda bir seyahat 
yapmayı_ da düşünüyorum. 

Film sesli olacak ve kısmen. 
Türkiyede kısmen de Rusyada 
çevrilecektir. 

Mevzuunu, Türkiyenin istiklal 
mücadelesi teşkil edecek olan 

bir filmi Türk muharrir ve san'
atkirlarmın yardımı olmadan 
yapmamıza tabiatile imkan yok-

tur. Bunun için yapılacak filrn 
tam manasile "Turco - Russe,. 

bir film olacak ve kanaehmca I 
Tiirkiye ile Rusya arasındaki 

harsi münasebetlerin inkişafmda 
bir merhale teşkil edecektir. 

Memleketimiz sinemacılıkta tec .. 
rübeli olduğu için yapılacak fil-
min Türkiye istiklal mücadele
sinin azametini gösterebilecek 
kudrette olacağını ümit ediyo· 
rum. 

Heroln kaçakçıları 
Heroin kaçakçıhğı yapmakla 

maznun olarak, zabıtaca Araklı 

ve Levi isimlerinde iki kişi ya
kalanmıştır. Bunlardan başka 
arkadaşları da olup olmadığı 
araştırılmaktadır. 

Sovyet elçisi 
Sovyet elçisi Soriç yoldaş dün 

sabah Ankaradan şehrimize gel
miştir. Bu akıamki trenle tekraı 
Ankaraya gidecektir. 



Sayıfa 4 VAKiT 

tep kitapları r a Dl 

yarı 

ıbrısta 
Rumlal9Ja lngilizler 

geçinemiyorlar! 

Rençber Mehmet hakkın 
daki iddianın aslı yok! 

" anı v 
Bir spor mü•abakası yü
zünden çıkan hadise ! .. Satılmıyan kitabı kitapçı basmaz, 

harf inkılabındaki ziyanları, karları 
yanında hiçtir. Servet sahibi oldular 

Mektep kitaplarının basılması temiz kitap çıkması için gene ki
ve fiatlandmlması hususunda aç- tabı devletin yapmasından başka 
tığımız ankete devam ediyoruz. çare yoktur. Devlet yapacağı ve 
Dün de Millet kütüphanesi sahibi ya yaphraca~ı iş için şartlar ko -
Cemal Azmi beyle konu~tuk ve ı yar. Bu işi yapanlara da bu ~rt
kendisinden, şimdiye kadar dinle- lan yerine getirmiye mecbur tu -
diğimiz kanaat ve hükümlerden tulur. İşte bu suretle iş temiz çı
çok başkalarını dinledik. Cemnl kar. Kitapçı da temizlik kadar u
beyin, ayni zamanda dünkü sa - cuzluğa da bakar. 

Atinada çıkan Yunan gazete -
lerinden "Proiya,, Ktbrısta İngi • 
lizlerin rumlara karşı çok şiddet· 
li hareket ettiklerinden, bir taz • 
yik siyaseti takip ettiklerinden 
bahsederek, buna delil yollu bir 
kaç hadiseden bahsediyor. 

Y1mızda neşrettiğimiz Ahmet Devlet matbaasının son yaptı
Halit beyin fikirlerine de kıunen ğı tarih ve yurt bilgisi ve diğer c
cevap t~kil eden sözleri şunlar - serler cidden takdire değer işler
dır: 

- Bir hükme göre mektep ki -
taplannın satıla~ kısmına, satıl -
mıyan kitapların ziyanı yükletili
Yormus .. Bu meselede kitap ala -
cak talebenin ne taksiratı var, 
her hangi bir kitap satılmıyacak
sa kitapçı o kitabı neden bası -
Yor? 

Sonra bir kitapçının elinde ay 

ni cins kitaptan birkaç tan'! oldu
ğu için bunların bir kısmı satıh • 
Yor, diğerleri satılmıyormuş da 
hunun için satılanın kanndan sa
tılmıyanın ziyanına eklemek mec 

buriycti hasıl oluyormuş. Bunun 
hiç de böyle olmaması lazımdır. 
Yapılan iskonto biribirinin ayni 
kitaplar için müsavi surette yapı· 
f.fsa bribirinin ayni kitapları sa· 
tan ayni kitapçı olduktan sonra 
ayni cins kitaplardan müsavi mik 
tarda satınak daima bu kitapçı -

nın elindedir. Bu her zaman is • 
Pat edilebilir. Sonra satılacak ki
tap miktarı aşağı yukarı malum
dur. Bu bilgi basılacak kitabın a
dedinin malum olması demektir. 
Bu takdirde bu rakam elde mev • 
cut ayni kitaplara taksim edilir 
ve baskı işleri bu suretle yapılır-
sa "ekle kalacak kitap,, meselesi 
kökünden halledilmiş olmaz mı?. 
Esasen bugün mektep kitaplan • 
nın en çoğu kitapçılık ~irketinin 
elindedir ki, istenirse bu §ekli 
derhal tatbik edebilirler. 

Daha sonra kitapçıların karı 
ve zararı malum değil, deniyor. 
Bu da Yanlış olsa gerektir. Büyük 
sermayeli kitapçıların munta • 
zam muhasebeleri vardır. Diğer· 
lerine gelince bunların esasen 
bastıkları kitaplar mahduttur ve 
b ... u kitapların sermayeleri de ma· 
lumdur. Daha doğrusu bu kısım 
kitapçılar kazanacaklarını um -
madıklan kitapları basmazlar. 
Bundan maada stoktan da bahse 
diliyor. Esasen her kitap basılır
ken bu şekilde hesap edilir. yedi 
yüz satılacak kitap bin tane bası
lır ve evvelden bilinir ki, bunun 
üç yüzü elde kalacaktır. Bu elde 
kalacağı bilinen kitaplar satılır • 
sa ne ala .. Satılmazsa okkaya ve
rilir. Evet; ilk harf inkılabında 
bazı değişiklikler olmuş, bazı ki
taplarda tadilat yapılmış .. Fakat 
o zaman da satılan kitaplar ka • 
zanılan paralar yanında bir deve 
ile karınca nispetindedir. Kitap 
fiatımn ucuzlaması için bütün 
mektep kitaplarını devletin yap
masından başka çare yoktur. Ve 
Lu Lir hakikattir ki bunu her za
man ispat etmiye hazırım. 

Bundan maada gene güzel ve 

dir .. 
Sonra eserin ilmi kıymeti tak

dir edilmiyor da iskonto takdir 
ediliyor, deniyor. Bu da yanlış ol
sa gerektir. Maarifin beğendiği 

her kitap bir ilim heyetinin ciddi 
tetkikinden geçiyor. Bu halde 
her lıabul edilen kitabın iyi olma
aı lazımgelir. 

En sonra memlekette bir çok 
eserlerin basılması mektep kitap· 
larından kazanılan paraya atf e -
diliyor. Bu iddiaya da ;öyle de -
rim: Memlekette mektep kitabı 
basan dört ve nihayet beş kitap· 
çı var. Halbuki baıka eserler ba
san birçok kitapçı var. Acaba bu 
kitapçılar da mektep kitapların • 
dan kazandıldarı para ile mi di-

ğer kitapları basıyorlar? Hayır 
çünkü diğer kitapçılar mektep ki
tabı satmıyorlar, satamıyorlar. 

Mektep kitabı tabileri mekteplere 
doğrudan doğruya kitap veriyor
lar ve mekteplere yüzde 40 iskon
to yaparlana diğer kitapçılara 

yüzde 30 iskonto yapıyorlar. Bu 
halde bu kitapçılar bu işten isti -
fade etmiyorlar demektir. 

- Mektep kitaplarını bugün· 
künden ucuza mal etmiye imkan 
yok mudur? 

- Olmaz mı .. Bu fiatlaı· yarı 

yarıya indirilebilir. Çünkü hu iş
le uğraşanlar bu kitapların her 
formasını 6 kuruştan hesap edi • 
Yorlar. Halbuki bu hesap ancak 
bin tane basılan kitaplar için 
makbul olabilir. Baskı on bin o • 
lur ve on bini geçerse beher for
ması altı kuruşa değil üç kuruşa 
mal edilir. Hiçbir mektep kitabı 
da yoktur ki on binden az satıl • 
sın! 

Mektep kitapları yapanlar ser
vet sahibidirler ve bu servetlerini 
bu işten kazanmışlardır. 

- Kitaplar Devlet matbaası ta
rafından baaılır veya basbrılırsa 
ne kazanılır? 

_ Kendi basarsa maktu bir is
konto veriyor. Fiatlar da esaslı 
bir heıaba, insaflı bir kara istinat 
ederek kitapçılara dağıtılır. Bu 
suretle istifade umumileşir. Emin 
olunuz M bazı kitapçıların ölme • 
sine ebep de mektep kitapları 
basma işinin mahdct ellerde kal
masıdır. 

Devlet matbaası bizzat bastıra
masa bile bu işi muntazam bir 
münakasa açarak hariçteki mat
baalara yaptırabilir ki, bu vazi • 
yet mahdut kitapçıların elinde ka 
lan matbaacıları da memnun e • 
der. Çünkü bu kitapçılar matbaa
cıları da kazandırmamaktadırlar. 
Bu usulün diğer bir faydası da, 

Bu arada şunları yazıyor: 

"Gençlerde Kıbrısın Yunanis
tana terki temayülünün uyanma -
ması maksadile, mekteplerde ta -
rih programından Yunan tarihi • 
ne ait kısım çıkarılmıştır. 

24 teşrinievelde, rumlara ait 
spor sahalarına ayak baamak İm· 
kansız bir hale getirilmiştir. Bu • 
nun sebebi, bir spor müsabaka • 

sında, rakibi lngilizi mağlup ede 
rek Yunanlıyı sekiz bin rumun 
şiddetle alkışlamak suretile, hara

retli tezahüratta bulunmaları • 
dır. 

1931 teşrinievelinde Kıbrıs is
yanında ölenlerin ruhları için a -
yin yapılması, suç sayılmıştır. 

Geçen senenin teşrinievel ayın 
da kardeşi vurulan on dört ya • 

sında bir rum genci, 24 saat ka· 
;akolda alıkonulmuş, anası, baba· 

sı da polis nezareti altında tutul
muştur. 

Geçen teşrinieveldeki isyanda 
ölenlerin ruhlarına dua edilmesi, 
yüz lira para cezası yahut altı ay 
~apia cc.:Q.Sı elct.irll~ w i tehdidi 

ile, yasak edilmİ§tİr. 

Mukaddes Dimitriyos günün • 
de kiliseler, taharri memurları ile 
dolmuştu. Bu tedbir, papasların 

bir sene evvelki isyan hareketine 
dair ima mahiyetinde bir Jey söy 

!edikleri takdirde, derhal tevkif 
edilmelerini temin içindi.,, 

Ynnanistan ve 
Kontenjan 

Yunanistan hükumeti 15 teş
rinisanide müddeti biten konten
jan listesindeki bazı eşya:arın 15 
mayıs 933 tarihine kadar Yunan 
gümrüklerinden içeri girmesine 
müsaade etmiye karar vermiştir. 
Yalnız müsaade ile girecek olan 
bu maddeler arasıoda yumurta, 
fasulya ve sair hububat vardır. 

Samsun ve civarında 
ihracat 

• 
Son haf ta zarf ıoda Samsun 

mmtakasından 8910 kilo tütün, 
1300 sandık yumurta çıkarılmış
tır. Yumurtaların 1061 sandığı 
ispanyaya, 55 sandığı ltalyaya, 
154 sandığı Marsilyaya gönde
rilmiştir. 

Rize dansı 
Dans muallimi Bahri Bey, Ri· 

ze raksını bir salon dansı haline 
getirmek üzere, çalışmaktadır. 
Henüz provalara yapılan bu dans, 
sekiz figürden ibarettir. 

Bahri Bey, bunun, birçok Av
rupa dansları gibi hoşa ıidecek 
ve benimsenecek asri bir dans 
olacağı kanaatindedir. 

büyük sermayeli kitapçıları mek· 
tep kitapları kadar ilmi eserlere 
de kıymet vermiye sevketmiş ola 
caktır. 

müsellalı adamların yolunu kesti!İ 
yalanını uydurduğundan maznun •• 

Istanbul ikinci ceıa mabke· 
mcsi salonuna ayak basan Meh· 
met, ne iş yaptığı soruluoca, 
şöyle cevap verdi : 

- Rençberlik 1 Ne İf yapaca
ğım bqka? 

Zabıt .k!tibi dava dosyasır.ı 
araştırarak, davanın esasına da· 
ir yazılanları, yfiksek sesle oku
du: 

- As'ı o!madığı halde Ça
ta!ca yo~unda müsellih eşhas 

çıkarak kendisini soydukların· 
dao babiıle resmi memurlara 
iğfale tasaddi .... 

Suç, Cf'Za kanununun 283üncü 
maddesine uygundu. Reis, renç
ber Mebmedi sorguya çekti: 

- Mehmet, sen önüne silahla 
adamlar çıkarak •••• 

Rençber Mehmet, sorgu tek· 
miıleomeden cevap vermeye dav
randı: 

- Yok, beyim, yok, öyle ıi

libla filan kimse çıkmadı önüme. 
- ~ilahsız mı idiler? 
- Ne silahlı, ne silahsız hiç 

kimse çıkmadı önüme ... 
- Şimdi öyle di,orıun ama 

jandarmaya böyle dememiısin. 
Ônüoe çıkan aitibh adamların 
seni soyduklarından bahsetmişsin 
halbuki sonradan tahkikat neti
ceıinde, bunun asa, ~sı olma
dığı anlatılmış? 

- Demedim öyle şey, Beyim, 
demedim. Ne kirım olacak be
nim böyle şey uyc.urmaktan? 
beni ıoyan olmayınca "soydular,, 
deyipte kimden şikayetçi olaca
ğım? •• Birıeyim abnmadan, kim
den ne istiycceğim? Hiç ben 
boşu boşuna başıma iş çıkanr
mıyım? Bu kadar akılsız değiiim 
ben l 

- Demek ıen '·paramı aldı
lar .. filin.. 
Uınn boylu bir genç olan 
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l. · koluO 
rençher Mehmet, e ını, k -
kımıldatarak, çabuk çaba . 
söyliyordu. Gene sorgu tekıol 
Jenmeden atıldı: . 

- Hayır, katiyyeo, beyı~ 
Bende çalınacak para nerede 

. 1 -ç bt çalsınlar? işle, emeğım e u dO 
kuruş kazanıyorum, karnımı b'b' 
yuruyorum. Çift, çu~uk s.a 1 

1 
zengin bir adam değilim kı 6Y 
silahlı haydut falan yanuııd: 
geçse, başını çevirip bak!ll 
bana! 

- Peki, niçin sen böyle d 
şikayette bulunmadığın bal 
"bulundu,, diye yazsınlar ? 

- Ne bileyim ben? Akb 
ermedi doğrusu orasma. OoiiO' 

• ·saf silahlı adamlar çıkmış, oeoı ~' 
muşlar, fitao.... Ruyamda b 
böyle .şey olmadı l f 

Müddeiumuminin mütaleası ,, 

lındı. Rençper Mebmedin, "'"· 
uydurarak, resmi memurları 1 

•y. d . ort' fale teşebbüs ettıgı~e .aır. ~ 
da delil bulunmadıgım alerı 
ren müddı?iumumilik. beraet ~, 
ran istedi. et 

Hay, Allab uzun ömürl 
versin ! 

Rençper Mehmet, selim f 

rip, salondan çıkmak üzere, 
dım altı. 

- Dur, Mebmet t Daha k•" 
verilmedi! 

Mehmet, bunun üzerine, I 
döndü. Mahkeme hey.ti. Jı\$ı 
bir müzake ed n onra, müd~ 
umumiliğin isteğine uygun 

0 rak, ren~per. y ~ebm.edın bol 
bir suç ışledıgı sa~ıt olma ti' 
itin, ittifakla beraetı kararlaf 
raldığını bildirdi. '"' 

- Allah hepinize uzun a,... · .. ar 
versin .••• Uzun, çok uzun oınd• 

Rençper Mehmet, arkasın ( 
iskemleyi kenara çekip, mab~f 
me salonundan çıkarken, bak';. 
lere dönerek, bu sözleri bit~ 
defa tekrarladı. 

Istanbul Belediyesi' 
DarUlbedayi Şehir Tiyatro-' 
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Maurice de Cobra'nın Son Romanı : 35 
Türkçeye çeviren: Fehamettin Arvay 

B· 
d 

ır çeyrek ıonra Şark tarzın· 
a d" · 

1 
oşenmış salonda buzlu içki-

er ikram ediliyordu. Prenses 
Ye~e karmakarışık bir şekilde 
~~g~lmış yastıkların üstüne tek· 
sızce uzanmış küçük seyahat 

f(rdanıofonunu kuruyor, Nikolson 
a b' A ır plAk aramakla meşgul... 

b enktar bir tangonun naga
llla1 tı, gecenin slikiitu içinde yük· 
ıe d' ı. 

• - Binbaşı Roberts; bana u 
1'2'aralarınızdan bir tane verir
lbiainiz.. içimi çok iyi geldi.. 

- Yanımdaki bütün sigara 
lata fabametpenabilerinindir ... 

Gazel Hintli kadıom yüzii ya:•n çakmağm Jşığile aydınlandı 
GıbütUn güzellendi. 

d ~igaranın dumanını yıldızlara 
~ Ogru Ufliyerek birdeobire ba-
2&rdı: 

- Stev •• Akluna birşey geldi!. 
- Hayreti .. 
- Terbiyes:zt.. 

, Bir yastığı kap1nca ona doğru 
qrlatb .. 

k - Siz demek bizim gibi Hint 
~ 11 dınlarını, barem bahçelerindeki 
•zlar zannedıyorsunuzl •• 

. - Haydi ( Anjali ): Eğer bü
lGn kız kardeşlerin senin gibi 
tek· ı ( ı o salardı evvela çoktan o 
d Zenana ) dediğin haremi kal-
ltırlardı.. Her ne ise aklına ne 

ieldi bakalım?: .. 
b· - Evet efendim.. Mükeoım~l 
ır fikir.. Bilis·-·--"'o kı ayın o· 

lluncılca Kayin biraderim ( Banga· 
lber ) mabracesiue, ava davet 
~di di .. Eh., Şayet bu iki arka-
aşınız da 6izimle betalier gel· 

ınek arzu ederlerse, onları da 
dd~vet ediyorum ne dersiniz efen· 
ıler ?. 

b· Roberts ve Nikolson hayretle 
ltbirilerine bakıştılar .. 

l~ - Zah febametpenahileri çok 
lufkar davranıvorsunuz. Fakat .. 
- Fakat ne? .. 

t - ( Bangamer ) mabracesini 
llt:ıırnıyoruz ki!. 

fi .._ Heni tanıyorsunuz ya.. Ki
t" Zaten ben kendisine yaza· 
ırn, Sizi resmen davet eder .• 

'İ .._ Sonra gelecek ayın on iki
ilde hareket etmek istiyorduk!. 

.,;- Eh.. Ne olur, ondan son-
1 vapura binersiniz. 

Bukadar mükemmel bir av 
partısmı kaçırmak doğrusu akıl
lılık değildir. Bilhassa birçok 
Avrupalılar da davetliler meya· 
nındadır. Lord Hurling ve karısı 
Marki ve Markiz Pazanne) , Mı· 
sırlı bir prensi, daha on kadar 
mühim ecnebi zevat.. Çok eğ· 
lenceli olacak.. Çünkü şunu ila
ve etmeliyim ki, benim asıl ka
yinbiraderim , birkaç kusuruna 
rağmen gayet misafirperverdir. 
Size hazırladığı sürprizleri say
makla bitiremem.. Memnun de
ğil misiniz? 

Nıko'sun cevap verdi: 
- Efendim.. Zati fehametpe· 

nahilerinin bir tek tebessümü 
bizi memnun etmiye kafidir! dedi. 

- Oyle ise.. Demek geliyor· 
sunuz?. 

iki arkadaş birbirine bakışla
rile tanıştılar. 

- Peki. (Bangamer) mahra· 
cesinin misafirleri olmakla şeref· 
yab olacağız .• 

Nikolsun ile Roberts sabaha 
karşı saat ikide, mahraceden 
müsaade alarak yaya olarak 
döndüler.. Hafif meltem, çayır 
ve çimenleri örpertiyordu. 

Robots, purosunu yaktı: 

- Eb.. F redi!.. Planlarımız 
altüst oldu. 

Bu nv partisine ne dersin? •• 
- Mükemmel... deri'll 
- Naaıı.. M .. 1..; .. ,..n JfG U ul· 

dun mu? .. 
- Oh!. Ehemmiyetsiz bir flo

retten ibaret.. Fakat şunu itiraf 
etmeliyim ki ben bu sribi aşkları 
sevmem .. Kadın yüz çevirdi mi 

hemen kirişi kırmak mecburiye
t inde olmak hiç işime gelınez •• 

- Ah.. gene o eski Ingiliz 
kibir ve azametı!.. Fakat şunu 
da bil ki erkeklerin izıett nefsi 
aşk i lahının toz bezidir. 

- Benim için merak etme 
( Edi ) ... Şimdi adamakıllı gö· 
züm açıldı.. Sanki sen de öyle 
değil misin? Emin ol ki bizi 
batırmıya çalışacak gemi ister 
esmerlerin kara bayrağını, i!ter 
sarış~nlar altın renkli bayrağını 
çeksın, gene evvela kendisi ba
tacaktır. 

( Deı:amt var) 

~ ·=:::::::·························· ... ·•·· .......................................................... . .... . ......................................................................................... ::::::::-:::-::: 
~ ~sta paketlerinden imtiyazlı şirketler 
~nşeşebadetoamesi müdürü 

~ ~0trıanya hükumeti Macaristan Nafia vekaleti imtiyazlı şirke~-
b~ Çekoslovakya hariç dig- er ler müdürü Zıya Bey dün Anka
Ut·· ~o lln memleketlerden gelecek radan şehrimize gelmiştir. 

h,~ta paketlerinden menşe şe· Ziya Bey burada terkos şirketi 
~'ldetnamasi istemek usulünü tarafından Kağıthane cİYarmda 

1trnıştır. yapılan yeni tesisatı tetkik ede

l<ızıt hastahğı 
~ekt deıtı· eplerde ve bazı müstah-

ı c k l'apıı 0 yerlerde kızıl aşısı 
heıed~aktadır bu işlerle oğraşan 
heıed·ıye sıhhat müfettişi dün 
le 'Ye reis muavini Hamit Bey· 
k Rörij .. 
'tlda . ~nıuş aşı faaliyeti bak-
i< ızahat vermiştir. 

ızıJa 
~tçe Yal<alanıpta hastalığı 
t il taleb 1 iltaf e er mektep idareleri 
l •tıdnn . 'bi t sıkı bır konturola 
L utulmakt 
'll laleb a ve bu gibi has· 
!°D. • eler kızı l · "&ı ol m sırayet dev· 
- an 40 U " tktepl g nu bitirmeden 

ere alınmamaktadır. 

cek ve şirket tesisatının muba
yaası işite meşgul olan komisyo· 
nun müzakerelerine iştirak ettik
ten sonra önümüzdeki hafta 
içinde Ankaraya dönecektir. 

Liman işlerinin bir 
eldan ldresl 

Liman şirketi müdürü Hamdi 
Bey bu hafta zarfmda gene An
~araya. gidecektir. Hamdi Beyin, 
lıman ışlerinin bir elden idaresi 
nıeselesi etrafında bir rapor ha· 
zırladığı söylenmektedir. 

Liman işlerinin bir elden ida
resi hakkında bu sene meclisten 
bir kanun çıkacağına kuvvetle 
ihtimal verilmektedir. 

VAKiT 

• e ı 

bina ar 
Şehirlerin plan ve 
haritalarının şekli 

Belediyeye gelen malumata 
göre, yeni ebniye kanunu pro· 
je~i Millet Meclisi dahiliye en
cümeninin ayırdığı bir lrnmisyon 
tarafından tetkik edilmektedir. 

Projede şehirlerin plan ve 
haritalarının nasıl yapılabileceği, 
imar projeleri ve projelerin ilam, 
proje yapacak mütehassıs!ara 
mahalli ihtiyaçlara göre verile· 
cek direktmer yazılı bulunmak· 
tadır. 

Ev, bahçe, sokak ve meydan· 
lar için nüfusunun elli misli ile 
zarbındnn ortaya çıkacak raka
oıa göre buralara yer ayrıla
caktır. 

Projeye imar planı haricinde 
yapılacak inşaat hakkında ne gi
bi muamele tatbik olunacağı, 

cadde ve meydanlar üzerine ku
rulacak binaların evsafı in9aat 
için yapılacak müracaat şekille· 
ri, inşaat rubaatnamelerinden 
ıonra binada yapılacak değişik
liklerin bağlı olacağı şartlar, 
çok soğuk ve çok sıcak zaman
larda inşaat üzerinde tatbik edi
lecek hükümler, binalar arasm
daki uzakhk ve yakmlıklar ve 
altlarmdaki dükkanlar, binaların 

rengi, bahçe duvarlarının vaziye
ti, bina çıkmtaları, yanfl!n duvar· 

ları, ışık ve hava l<uyuları, so· 
ba borularının vaziyeti, bacala-

rın genişlik ve yüsektikleri, oda
larm biçimi, ya v mur borulan, 
merdivenler, oda pençerelerinin 
nisbeti, yıldırım siperleri, şehir 

içindeki ağaçlar, sokak numara 
ve levhaları hakkında bir çok 

hükümler konmuştur. Ebniye 
kanunu meclisin bu devresinde 
kat'i surette çılrncaktır. 

Bursa Osmanlı ban
kasını dolandıran

lardan biri 

izmirde yakalandı, gönderildi 

Geçenlerde sabtc vesaikle Os· 
manlı bankasından (10,000) kü
sur lira dolandıran beynelmilel 
meşhur dolandmcı Yunan teba-

sından Aleksandra Çovazın cü
rüm arkadaşı olmakla maznunen 
İzmir müddeiumumiliğince tevkif 

olunan İzmir tüccarlarından ve 
Yunan tebaamdan istifan T eodo-

ra nammda bir şahıs Borsaya 

gönderilmiş ve tevkifhaneye alı

narak mevkufen tahkikatına baş
lanmıştır. 

Beyoğlundan lstan
bula tramvaylar •• 

Geceleri sinemalardan çıkan 
balkın Beyoğlundan Istanbula 
geçmek için tramvay bulama· 
dıklan belediyece yapılan kon
trollardan anlaşılmış ve bu vazi
yet ıirkete bildirilmiştir. 

Birkaç gündenberi tramvay 
tirketinin müfettişleri ieceleri 
sinema ve tiyatroları ayn ayn 
dolaşarak oyunların bitme saat
lerini tesbit etmekte ve tam bu 
saatlere uygun olarak depolar
dan tramvay kaldırmaktadırlar. 
Bu usulün bir haylı faidesi gö· 
rülmüştür. 

Savıla S 

1 lşliyen Yara j 

Milli Roman -21- Yazan: Necmettin Halil 

rından korkarım. Onun için •• Bu günkü Avrupa medeniyetinin ( 
temeli bu harekettir, buda d ini 
bir teceddütle başladığı ıçın 
medeniyet doğrudan doğruya 
biri ;tiyanlığın mabsuliidür. 

- Hayır, bayır Mister Ailen, 
bana itimat edebilirsiniz. 

- Peki, pertembe akşamı çı• 
karken beni görünüz. O kitabı 
evde okursunuz, daha iyi olur. 
Kütüpaneoize koyun ve mektebe 
beraber getirmeyin. 

Doktor Vud bunun ilmi bir 
bedahet olduğunu meydana koy· 
mak için ber gün sınıfa yıgtn 
yıgm kitap getiriyordu. 

Mister Ailenin içtimaiyat sınıfı 
İse bundan daha az ehemmiyetli 
olmıyan bir münakaşa ile meş· 
guldü. Muallim daha derslerin 
başlangıcında, talebeyi ciddi su· 
rette alakadar edeceğini tahmin 
ederek, Türk cemiyetinin son 
sıradaki inkişafını mevzu almıştı 
Türkçe yazılmış olan eserlerden 
talebeye İngilizce hulasalar yap
tırarak Türklerin şark zihniyetin· 
den garp zihniyetine nasıl geç
tiklerini mutalia ediyordu. Ço· 
cuklar ilk defa olarak kendi 
memleketlerinin hayatına taalluk 
eden bir mevzu ile meşgul ol
dukları için fevkalade menınun
durlar. 

Mister Ailen sinsi ve oıahir bir 
tabiyeci gibi mütemadiyen he· 
define doğru ilerliyordu. Hedef, 
Türkler için garp zihniyetini 
kayitsız ve şartsız kabul etme
nin bir zaruret olduğunu ispat 
etmekti. 

Bir gün talededen biri, Millet 
Meclisinde bir hatibin softalara 
karşı teceddüdü oıüdafaa ve 
izah etmek için irat etmiş oldu~ 
ğu bir nutkun metnini getirince 
Mister Ailen sevincinden kabına 
sığmadı. Hatip o nutkun bir 
yerinde medeniyetin bir memle· 
k ete girerken gümrüklere tabi 
olmıyacağım; şunun, bunun mü
talaa&mı almıyacnğını zikrediyor
du. Bunu esasen Mister Ailen de 
bütün bu derslerin tezi olarak 
almıştı. Binaenaleyh, nutukta bu 
cümlenin üstündeki ve altındaki 
mütalaaları atarak, bir burgu gi
bi günlerce talebenin dimağında 
yalnız bu fikirle işledi, durdu. 

Mister Ailen derslerinde garp 
medeniyetinin bilakaydü şart a
lınması .zaruretini ortaya koyuyor, 
Doktor Vud garp medeniyetinde 
esas unsurun hiristiyanhk oldu· 
ğunu söylüyordu. 

Bu iki dersin müıterek planı-
nı talebe arasında da keşfeden
ler bulundu ve bu, onlar için, 
günlerce münakaşa ve dedikodu 
mevzuu oldu. 

Bu münakaşalardan Turanın 
içinde de bir tereddüt tortusu 
lrnlmıştı. Bir akşam Misster Ai
leni evinde ziyaret etti ve tered· 
dütlerini ona açtı. Mister Ailen 
samimi bir dostluk göstererek 
Turanla münakaşayı kabul etti: 

- Turan, siz açık fikirli bir 
çocuksunuz; ilimde hatır ve ta
rafgirlik olmıyacağmı da bilini· 
niz. Ben açıkça Türkler hiristi
yan olmalıdılar demedim. Fakat 
tarihinizde şu son senelerin vu· 
kuatını göz önüne alınız; lider
leriniz daima müslümanlık fik
rinden kaçıyorlar. Medreseleri 
kaldırdılar, hatta mektepler
den dini tedrisatı kaldırdılar. 
Fakat şüphesiz hiç bir cemi
yet dinsiz yaşıyamaz. Sizin 
tereddütleriniıi haklı bulurum , 
çünkü henüz bu meseleleri kav
rıyacak kadar malumat sahibi 
değilsiniz. isterseniz size bir ki
tap vereyim, sırf tetkik etmiş 
olmak için okuyunuz. Fakat bazı 
dar kafalı arkadaşlarınız var, 
hakkınızda dedikodu yapmala· 

J 

* Turan iki gUn "acaba bana 
p:otestanlık propagandası mı ya
pılıyor?,, diye düşündü, durdu • 
Nihayet: 

- Adam sen de, hemen pro· 
testan oluverecek kadar kafasız 
değilim ya! Adamları kuşkulan
dırmakta da mana yok; köprüyü 
geçinceye kadar onlara da dayı 
deyiveririm. 

Mütaleasmda karar kıldı ve 
perşembe glinü eve çıkarken 
Mister Ailene uğrayıp vadettiği 

kitabı aldı. Bu doğrudan doğru• 
ya hiristiyanhk fikrinin izahı içia 
yazılmış bir propaganda eseriydi, 
içinde incilin metni uzun uzadı. 
ya izah ediliyordu. Turan evde 
bunu okurken bazı yerlerinde 
güldü, fakat bazı yerlerinde de 
az veya çok düşündü ve en 
yakm arkadaşlarına biJe bundan 
bahsetmedi. 

Halbuki, zavallı Turan bilmi
yordu ki kaç arkadaşı daha ayni 
cinsten bir sır sahibidir. 

v 
Kolecde talebe arasındaki ge· 

çimsizlikleri, anlaşamamazlıkları, 
muvakkaten olsun, ortadan kal
d1ran sihirli bir vaııta vardı: 
Oyun ve spor. 

Koleci idare edenler, bu aaır 
ıençlerinin spora karşı olan ve· 
citli temayllllerinden pek güzel 
istifade etmek kabil olduğunu 

layıkıyle takdir ediyorlardı. On
ların oyun ve spor nizamlarında 
bile incilden çıkarılnıış hükilmler 
vardı. 

Jimnastik muallimi Mister Vels 
( Y. M. C. A. ) teşkilatında ae
nelerce çahşarak yetişmiı bir 
gençti ve, spor yapsın yapmasın, 
diğer muallimler de spor faali
yetlerile alakadar olurlardı. 

Her senenin baharında mek· 
tebin geniş avlusunda uoıumi bir 
idman bayramı yapılmak adetti. 
Talebe gruplura ayrdarak aylar
ca, muallimlerin nezareti altında 
çahşır, o gün müsabakalara 
hazırlanırdı. Dişardan bir çok 
davetlinin, çocuk velilerinin de 
seyre geldiği bu müsabakalar 
Kolec· için ivi bir propaganda 
vasıtası olurdu. 

Bu senenin müsabakaları da 
Turan için parlak muvaffakiyet
ler kazanmağa vesile oldu. Fa
k at kendisini kolecde bir spor 
yıldızı halinde asıl parlatan ha· 
dise bayramda Istanbuldan gel
miş olan bir takımla yapılan 
futbol maçıydı. 

Turan bu senebaşıodanberi bi
rinci futbol takımıoa sol iç mu .. 
hacim olarak ahnmışb. Bayram 
günü şehrin spor meydanında 
yapılan o maç son dakikalara 
kadar sayısız bir beraberlikle 
geçmişti. BütUn sinirler heyecan• 
dan harap olmuş, sesler bağır· 
maktan kısılmıştı. Sahanın bir 
kenarında birikmiş olan kolec 
talebesi: 

- Halo Turan ... Halo Rafael. 
Diye takımlarının yan yana 

oynıyan iki oyuncusundan medet 
umuyor, mütemadiyen onları tef• 
vik ediyor, kendilerinden bir 
galibiyet sayısı istiyordu. 

.(Devamı var J ... 
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Edebi kontenjan is~eriz 
Reşit Galip Beye .................................... 

Lozan konferansında edebi 1 Bu sayıları mahdut muharrirle-
ınilkiyet hakkını tanımadık. rin ekserisi de, kendisine tercüme 

Bir horoza 
eziyett~n .. 

'Dolandırıcılar !1eşhur 
............................. ·-······················-··----· ............. . 

Mahir Baba ismindeki 
• 

Bir genç çocuk lranlı Peygamber! - Biz, diye düşünüyorduk, için verilen eseri bir veya bir kaç 
zengin bir millet degiliz. Bundan tamdık arkadaşa götürür, aldığı 
sonra kültürümüzü garptan al- mühim paranın onda biri ile, bu 
mak istiyoruz, garbın büyük mü- tercümeyi yaptırır, sonra kendisi 
tefekkirlerinin, alimlerinin yük- yapmış gibi götürür verir. 

hk d .. t .. , 
ma emeye uş u. L d d .. .. 1 . b d 111 Hüsnü isminde 13 yaşında OD 13 a SOZ SOY emıyen U a 3 

ıek eserlerini tercüme edip genç- Hoş, böyle olmasa bile yapılan 
!erimizi okutmak, onlara irfan terümeler doğru da değildir, ba
vermek mecburiyetindeyiz. Eğer zan .. Mesela, bir zamanlar Maarif 
milkiyet hakkını tanırsak, bunla- Vekaletinde kitap tercüme işleri· 
rı tercüme etmk için müelliflerine nin başında bulunan ve son gün
milkiyet hakkı vermeğe paramız lerde de "Bergson,, un bir eseri
yetişmez, garp ilim ve irfanından nin tercümesini yapan felsefe pro
istifade edemeyiz. fesörü Mehmet Emin Beyin yap· 
, Muarızlarımız, yani Avrupa tığı tercüme meydandadır. Bir 
(Jevletleri, noktai nazarımızı doğ- felsefe profesörü felsefi bir eser 
~u bu)d~Jar ve Türkiye, bütün tercümesinde bu kadar gaf ya -
dünya alim ve fadıllarının eserle- parsa, "var kıyas et,, derler ada
rini. kendi malı imiş gibi kullan- ma ... 
mağa selahiyet kazandı. Hem sonra eğer bugün yaşıyan 

Bu se)ahiyetin bize verdiği bir müellifin eserini tercüme et
haktan şimdiye kadar nasıl, ne mek istiyorsak, nasıl te;cümesine 
kadar istifade ettik ve negibi isti- para veriyorsak, müellifine de ve
fade ettik?. Bana kalırsa İstifade rırız. 
şöyle dursun iki büyük ve ayn Hulasa ve netice: Fikir ve 
cepheden tasavvurumuzun daha san'at eserlerinden istifade ede
üstünde zararlar gördük, bunu kı- lim diye milkiyet hakkını tanıma· 
ıaca anlatayım. dık. Buna mukabil Nat Pinker· 

tonlar tercüme edip kafaları bes
iJi m ve irfan hazine- liyecek yerde zehirledik. Tercü· 

miz kazanmadı 
Milkiyet hakkı, Avrupada mü

elJif öldükten muayyen bir müd
det sonra biter, onun eserleri u
mumun ve beşeriyetin malı olur. 
Bu itibarla bu gibi eserlerin ter· 
cünıesi için hiç bir kimseye telif 
hakkı vermek icabetmez. Mesela 
bugün ben kalkıp Valtaire, Rous· 
seau,, Edgar Pol, T olstoi, Dante, 
Oacar Wilde, Göthe, Cari Marx 
gibi müelliflerin eserlerini tercü
meye kalkı!&am ve Türkiyede 
ınilkiyet liakkı tanınmış bile olsa, 
hiç bir kimse henden bir hak id
dia edemez. Çünkü bu büyük a
daınlarm eserleri milkiyet hakkı 
hudutlarının ötesine aşmışlardır • 
Halbuki, bir ''Arsime Lupin,, bir 
"Sf enka Konuştu,, tercüıneaine 
başlasam, bütün dünyada şubele
ri olan milkiyet hakkı bürosu ge
lip benim yakama yapışır, bu e· 
serlerin sahipleri "Maurice Leb
lanc,, ile "Maurice Dekobra,, aağ 
olduklan için tercüme hakkı is
:terler ve alırlar. 

me ettirilen fikir adamlarının e
serleri de mahdut zevat arasında 
spekülasyonlara sebep oldu ve 
yanlış tercüme edildiler. 

Ye ne yazık ki, bize verilen 
muafiyet müsaadesinden biz an
cak bu sonuncu müelliflerin eser
lerini tercüme etmek suretile isti
fade ediyoruz. Kütüphanelere 
uğrayınız, tercüme ve adapte e· 
dilmiş eserlerin hemen hepsi ni· 
hayet gidip "uçkur,, havasına da· 
yanan eserlerdir. Gazete tefrika· 
1arımız da öyle ... 

.Beynelmilel fikir, san'at ale
mınde mühim mevkileri olan yük
sek adamların eserlerinden ter· 
c~m~ler~ ~~lince, bunlara yok gi
bı dıyebılırız. Çünkü evv 1• b . , e a, en 
Ankara caddesindeki "k··t·· h . . u up a-
necı,, lerden hır tanesini tanımı· 
yorum ve bilmiyorum ki kalkı 
"kendi hesabına,, büyük bir m:. 
tef ekkirin eserini bassın. Bunu 
ancak Maarif Vekaleti "•enden 
şu kadar yüz kitap alırım,, derse 
yapar· (1) Ve böyle eser
ler pek nadir. Bu pek na
<lir eserlerin bazılarını da biz _ 
zat Maarif Vekaleti tanıdığı ve 
sayıları mahdut muharrirlere ve
rir, onlar vasrtaaile tercüme etti
rir. (2) itiraf edelim ki, bu sayı
lan mahdut muharrirlere tercü
m Ucreti olarak verilen meblağı, 
belki bizzat müellifi bile kazana· 
mamıştır .. 

Türkiyede muharrir 
yetişemiyor 

Mütemadiyen haykırır 

ruz: "Türkiyede edebiyat 
Muharrir yok! Eaer yok!,, 
olur?. Nasıl olsun ve nasıl 
sın?. 

duru· 
yok! 
Nasıl 

yaşa-

Bugün, tanınmıt muharrirlerin 
bile içinde, sadece eserleri ile ge· 
çinen yok gibidir. Bir muharrir, 
sadece kendi hususiyeti olan şu
bede Çalıştığı takdirde aç kalır. 
Muhakkak, gene, tahrir mesleği 

içinde ols~n veya hariçte olsun, 
başka bir iş de yapmak vaziyetin
dedir. 

Muharrirlerimizin en büyük 
rakipleri, Avrupa muharrirleri ile 
mütercimleridir. Anlatalım: 

Evvela şunu itiraf etmek lazım· 
dır ki, Türk muharrirleri, Avrupa 
muharrirleri ile rekabet edemez· 
ler. Zira, bizim sahip olmağa ça
httığımız kültüre ve vesaite onlar 
asırlardır sahiptirler, elbet onlar
la bu vadide döğüşemeyiz. Bunu 
bir defa kafamıza koyduktan son
ra yapacağmıız şey, onlara yetiş
mek üzere çalıtmağa başlamak
tır. 

Oturuyor, çalışmağa başlıyo· 
ruz. Günlerle, aylarla uğraştıktan 
sonra ortaya bir eıer çıkarıyor 

1 ... l " , ko tugumuza a ıp piyasa,, ya ge-
tiriyoruz. Fakat orada bu esere 
verilen fiat ekseriyetle o kadar 
düşüktür ki, insanın ağlıyacağı 

gelir. Zira karşımızda milkiyet 
hakkı olmadığı için önüne gelen 
tarafından bedavadan urup e~i
ğine bir fiatla tercüme edilmiş e
serler vardır, ve yukarıda da söy
lediğim gibi, zavallı bir Türk mu
harririne rakip olarak, bütün me
deni dünya muharrirleri ortaya 
çıkmıştır. 

Yerli mallara rekabet et.mesin 
diye kontenjan listeleri, milli sa
nayi muafiyetleri yapılıyor. Nasıl 
oluyor da yerli fikirlerimizin bu 
kadar müthiş ve devasa bir kuv
vet kartısında ezilmesine müsaa
de ediliyor. 
Şuna emin olmalıyız ki, İngiliz 

kumqına göre yerli kumaıımız, 

bir genç sokakta .yakala~·~· bir gördüg~ ü iş ve Almanyada bir fal bakı 
Hint horozuna ezıyet ettığı kay-
diie, adliyeye verilmiştir. Dava 
hayvanlara eziyet edenler hak
kında ceza kanununa konulmuş 
olan maddeye göredir Yakında 
muhakemeye ba~lanacaktır. 

Balık ihracatı 
Memleketimizden harice çıka

rılan balıkların koktuğu ve bu
nun önüne geçmek lazım geldiği 
ileri sürülmüştü. Balıkçılık mü
fettişli~i tarafından hazırlanan 
bir raporda, balıkların iyi şekil
de tuzlanmadığı ve tuzlama 
işinde iyi tuz kullanmamasının 

bahklarm kukmasına sebep ol· 
duğu yazılmıştır. Rapor ticaret 
odasınca tetkik edilmiştir. 

Sarıkamış peyniri 
Sarıkamış peynircileri lstanbul 

ticaret odasına müracaat ederek 
Istanbula gönderdikleri peynir
lerden zarar ettiklerini biç ol
mazsa okka başına alınan 2 ku
ruş okturuvadan Sarıkamış pey
nirlerinin istisna edilmesini iste
mişlerdir. Ticaret odası belediye 
ile görüşerek bu müracaat et
rafında bir cevap verecektir. 

Bir camiin tahta 
perdeleri 

A1ikalıp a iinin a ta per· 
delerini sol<me e maznun kah
veci Halitle V ehpi isminde biri
sinin dün lstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde mubakemelerjne 
başlanmıştır. 

Kahveci Halit, kendisinin tah· 
taperdelere el sürmediğini, bun
ları Vehpinin sökmiye kalkıştı
ğım sooradao işittiğini söylemiş. 
"bu geoci yaloız kahveden ta-
nırım. Sazan gelir, otururdu. Be
nim çırağım falan değildir,, de
miştir. 

Mahkeme, V ehpinin bulunarak 
mahkemeye getirtilmesi ıçın , 
muhakemeyi yedi kanunusaniye 
bırakmııtır. 

Emet göklerinde ! 
Emet, 26 (Huıusi) - Emet 

afakında dün akşamdan ıonra 
havada projektöre benziyen ba
zı garip alametler görünmüştür. 
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Avrupa yo -yo'suna karşı Uzun· 
çarşı yo-yo'larımız ne ise, dünya 
muharrirlerine karşı Türk muhar
rirleri de odur. 

Sanayiden eairgenmiyen kon· 
tenjan, fikir aleminden de esir
genmemelidir. Yani, Türkiye bü
tün dünya devletleri gibi milki
yet hakkını tanımalıdır. Hem ni
hayet, şunu da kabul edelim ki, 
bir adamın bankadaki parası ile 
kafasındaki fikir arasında hiç bir 
fark yoktur. Her ikisine ayni de
recede hürmet lazımdır. 

Fikret Adil 
(1) Bunda "kütüplıaneci,, iş noktai 

nazarından haklıdır belki. Fakat be
nim maksadım kitap ticaetinden de

ğil, fikir ticaretinden bahsetmek ol

duğu irin fazla izahata lüzum görmi
yorum. 

(2) Şimdi böyle yapılmıyor artık 
zannediyorum. 

Yirminci asırda yaşıyoruz, fen 
harikalar yaratıyor \'e berşeyin 
yaloız maddeye istinat edebile
ceğini gösteriyor. Ama bili yüz 
binlerce kişi büyüye, sihire ve 
fala itikat etmektedir. Bu yüz· 
den milyarlarca para sarfolunu· 
yor. Öyle büyücüler var ki yal
oız sihirli veya uğurlu bir k~çük 
alet satarak yüz binlerce lira 
kazaoıyorlar. Mesela siyah taş
tan küçük bir fil, bir yılan gibi .. 

Birçok kadınlar bunları bir 
süs gibi boyunlarına takıyor , 
yanlarından ayırmıyorıar. 

* * ~ 
Londrada hali hazırda Baba 

Mahir isminde bir Iranla vardır. 
Londra civarında bir sayfiyede 
oturur. Kendisi yedi sene söz 
söylememiyP. ahdettiğinden ken
disi ile konuşmak kolay değildir. 

za uğram~ştır. Maamafi bu~ı: 
mahvetmemeli . fikir sayesı~ 
"dahili bir şe'niyet,, vücude .~ 
tirmelerine yardım etmehdif. 
Devlet, sanayi ve edebiyat rfil' 
d · · · 'd d Mel' emyehoı ı are e emez. tlİ 

e :zleştirici bir kuvv~i fikri1 

Bir gazete muharriri kendisini Bir kadının ulur getlrec ... 
zamane peygamberi olarak tak- diye taşıdılı oyuncak ı ... 
dim eden bu adamı ziyaret ede· b ~ olan adamlar yeni bir •eç e _. 
rek g~rüşmüttür. " Baba ,. so· yeni bir medeniyet halk edect'! 
rulan suallere önündeki bir elif-

lerdir. 
bada harfleri bir değnekle ve Fal bakıcı Müke Berli ... 
son derece süatle göstererek b ._ muazzam ir apartımanın 
cevap veriyormuş. Babanın uzun d • · d k h ~ aıresın e oturur. Mü e ers-:-
ıyı 13 ı, omuzlarına dü9en saç.- muhtelif memleketlerden bioJ 

ları vardır. ce mektup alır. Kcntliain'e s 
ltanlı Mesihih anlattığına gö- ler sorarlar, naailiatini ister 

re peygamberlik mesleğine 17 Bankerlere borsa spelCüla;:,y 
yaşında baılamıştır . .. Evvell da ları için,f sanayicilere işleri i 
Seheri isminde bir sihirbaz ka- eczacılara yeni ilaçlarının 
dınla karşılaımıf o kadınla her meti hakkında, tiyatro direkti' 
buluştukça vecde gelmi9, yedi terine oynıyacakları yeni piy1 
sene böyle yaşadıktan sonra muvaffak olup olmıyacağı b 
tekrar dünyalık olmuş, fakat hiç kında maluoiat verir. Kayb 
bir mesleğe girmemiş, evlenme- şeylerin yerini söyler, Montek 
miştir. Maddi bayatta da yaloız loya gitmiş ve bir gecede 
günde bir zeytin tanesi yiyerek milyon frank kazanmıştır. ~ 
alakası vardır. Müke bunun için hususi al,. 

"Baba" "Krişnamorti" gibi metot kullanmadığını, Y .":"J 
ferdin tekamülile meşgul olmıyor. kendi kanaatine güvendıY. 
O içtimai ve siyaıi teşkilatta ıs- söylemiştir. ~ 
lahat yapmak iddiasındadir. Ka- Mükenin Hanüsen isminde 
naatince bir münevver devrenin rakibi vardır. Bunlar birb' 
başında yaşıyoruz. Bu yeni dev- gene şarlatanlıkla ittiham e 
renin en mühim ıabsiyetlerinden ler. Birbirleri aleyhine bir 
biri kendisidir. Fakat siyasi ve dava ikame etmişlerdir. Ma ~ 
içtimai yeni usulleri iSğretmek ni· fih her birinin ayda yüz JI 
yetinde değildir. Onca zamanı- franga yakın para kazaJJ 
mızda materyalist usuller inkira- tahmin olunuyor. ı.-1 
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Bir rom aleyhine Memlekete benıl 
bazı iddialar sokmamak için:;,. 

Geçe-nde Cümburiyet ilanının Benzine ispirto karıştırıl~ 
yıl dönümü gecesi, bir gazinoda ve bu suretle memlekete b.., 
Reisicümhur Hazretleri ve kanun- ten benzin ithalatını azalt t/: 

meselesi Ziraat vekaletince " lar hakkında yakışık almayacak ı r 
kik edilmektedir. Bulgar 8 tı' 

sözler söylemekten maznun Pet- ı e 
Yunanlılar da bu mese e .Jıt• 

ro isminde birisinin dün lstanbul b ı taru fında tetkikata aş amış. t 
ikinci ceza mahkemesinde muha
kemesine başlanmıştır. 

Petro kendisinin· böyle şeyler 
söylediği katiyen doğru olmadı
ğını bildirmiş, şahitler dinlenil
mi,tir. 

Sandıkcı Ali, Celal, Mustafa 
Cemil, Muhlis, Agup Efendiler 
maznunun Reisicümbur hakkında 
bir şey söylediği işitmediklerini 
anlatmışlar, bu şahitlerden bazı
ları yanhz kanunlar aleyhinde 
bulunduğundan bahsetmişlerdir. 

Muhakeme gelmeyen şahit 
Cafer Efendinin çağırılması için, 
24 kinunevvele bırakılmıştır. 

Yunanistanda şöyle bır 
ilerı sürüldil: b.,,J 

Haftaoın dört ~üu~n.de al~ 
ve taksı otomobıllerını ç ~ 
mamak. Otobüs ve kaıO~it• 
buodan istisna edilecekler t~ 

Bu teklif etrafında te 
yapılmaktadır. 

italy_a___...v_.e-Y8ğl• 
tohumı~r t~ 

italya hükumeti yagh ~ 
lardan aldıiJ ithalat re•t: ,1/ 

· be 1 ~ 
arttırmıştır. Arttırma nıs bil"' 
teren liste ihracat ofisine 
rilmiştir. 
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.AnıatUr san'atkAr Muhiddin B. diyor ki: 

Türk fllimleri muvaffak eserlerdir 

Muhrddln B~ 

~ Sultanhamammdaki muvakkit· 
~henin önündeyiz; iş bankasın
~· görülecek bir işimiz var, Ja-
ııı gişelerin açılmasına da bir 
~ate yakın vakıt var... Biz de 
-:ı~anbamamındaki muvakkitba

llın önünde gelen geçeni sey· 
•ediyoruz. Bir saat da ayak üı· 
~de durulmazya. Haydi biryol 
tııicamie sapalım. Oradaki 
ıızaraları seyrederiz. Arkada

lllbla beraber köşeyi kıvrıldık 
• 1~ enicamiin meşhur sıra dükkan
~l önüne doğru gidiyoruz. Sağ 
t.ıafta sıra ile fotoğrafçılar, kun· 
dura boyacıları; sol tarafta ar· 
tubalcılar, hazır mektupçular, 
tıOhGrc:üler. Biraz daha ilerledik. 
Şerbetçiler, kundura tamircileri. 

l - Benim iş bankasında bir 
ışım var. Fakat şimdi banka 
kapalı bir saat beklemek icabe
diyor. O zamana kadar fırsattan 
istifade edip sizinle mülakat 
yapsam. 

- Canım bırak allah aşkına 
bize sıra gelinceye kadar daha 
neler var. Mamafi hatırınızı kır
mak istemem. 

- Sahneye ilk çıkışım ta ib
tidai mektebinden başlar (Kanu· 
ni sultan Süleyman nümune) 
mektebinde okurken velilerimize 
arasıra temsiller verirdik o zaman 
bocalarım bana oldukca mühim 
ro1ler verirlerdi bende büyük bir 
hevesle oynardım. Mektebi bitir· 
dim. Kum kapı Fransız mektebi
ne girdim. Orada üç sene kadar 
okudum bu esnada arbk sahneyi 
onutmuştum mektebin büyük sı· 
nıfmm lağvolması üzerine Iıtan· 
bul lisesine girdim orada gene 
sahne hayatı başladı arkadaşla· 

rım sahne hayatlarında muvaffak 
olmuş kimselerdi başda Cemil 
Cahit, Muammer vardı. Bu esna· 
da gençler mahfeli namın da 
Fatihte bir ma!ıfel açılmıştı. Bir 
gün amuca zadem Şadan Bedii 
ile oraya temsil seyretmeye git· 
miştik bilmem nasıl oldu oraya 
bizde girdik bir kaç temsilde rol 
aldık şurada bir şey söylemeden 
geçemeyeceğim mahfelde bulun· 
duğum esnaoa müctebaSalahattio 
tseyin çok himmetini gördüm 

Ankara .Halkevi san
atkarlarından Meh
met Alt Beydiyor ki ı 
Eserde tez ve fikir 

lazımdır 
Ankara Halk evi sahnesinde 

rejisörlük yapmaklaberaber milli 
bir operet olan " Sel ,, piyesinde 
en güç bir rolü muvaffakıyetle 

başarmış ve bu suretle Ankara 
tiyatro sahasında kuvYetli bir 
elamanı olarak tanınmış olan 
Mehmet Ali Bey ile iÖrüştük 
genç san'atkar bize şunları söy· 
ledi: 

" - ilk defa 1925 senesi Ka
dıköy orta. mektebi son smıf 
veda müsameresinde büyük bir 
istekJe sahneye çıktım. Mektebi 
bitirdikten sonra Yüksek ticaret 
mektebine devam etmeğ'e baş
ladım. 

Tiyatro hevesi bende gittikçe 
artıyordu. Benimle beraber bu 
iıte beveskar birkaç arkadaşlar 
birlikte Üsküdar Halk fırkası 
temsil şubesi diye amatö bir te
şekkül yaptık ve birkaç muvaf
fakıyetli temsil verdikten sonra 
meslek kaygusile hepimiz bir 
tarafa dağıldık. 

-Amatör mü? .Profesyonel mi 
olmak istersini ? 

- Tiyatroculuğu ve sinemacı· 
lığı çok severim şimdiki halde 

Sayıfa 7 

Talebe gecesi 
istiklal lisesi talebesi bu hafta çok 
eğlenceli ve istifadeli bir gece geçirdi 

istiklll Lisesi talebeslnde• bir grup 
Çarşanba akşamı istiklal lise- şiirler, monoloğlar söylenmiştir. 

sinde yeni senenin talebe gece· Sonra akademi temsil gurupu 
lerine başlanmıştır. Bu senei tarafından ( Üsküdarın kanbur 
dersiyenin ilk gecesini teşkil kadısı) isimli vodvil temsil edil-
eden çarıamba akşamı oldukça miştir. Birinci perdede rollerini 
muvaffakiyetli geçmiş, talebe eğ- yadırgayan gençler ikinci perde-
leoceli ve istifadeli bir gece ge· de cidden ıüzel bir oyun oyna• 
çirmiştir. dılar, umumiyetle makyajlar gü-

Evvela profesör M. Samuel zeldi. Sahne tertibatı, iyi idi. 
Abravanel tarafından tecrübeli Kadı rolünü yapan geıı_ç mu· 
bir konferans verilmiştir. Profe- vaffak olmasına rağmen müto• 
sör konferansında muhtelif di- reddit oynıyordu. Murteza rolün-
mağ hareketlerinden zeki ve de lsmail Hakkı. diğer rollerde 
manyatizmeden bahsetmiş, kur- Zeki, ve Karabetyan rolünde 
bağa, güvercin, horoz, yaban Ulvi alkışlandılar, ilk gece ol-
domuzu üzerinde hayretbahş tec· mak münasebetile bukadar mu-
rübeler yapmıştır. vaffak olunabilirdi. Gençlerden 

Konferansı takiben istiklal or· mütebaki temsiller için daha mu-
kestrası güzel parçalar çalmış, , vaffakiyetli oyunlar bekliyoruz. 

=--=::---:-.::::=:.-:::::::::::::.:::=:::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::: 

istiklal lisesinde 
veda çayı 

Uzun senelerdenberi istiklal 

Cümhuriyet gençler 
mahfelinde muvaffa
kiyetli bir müsamere 

ve lstanbul liseleri fizik mual- Geçen cuma günü Cümhuri-
limliğini yapmakta olan kıymetli 
muallim Arif Şükrü Bey Erzu-
rum lisesi muallimliğine tayin 

yet gençler mahfeli 1932 • 1933 
senesinin dördüncü temsilini oy
namıştır. 

Nihayet elbiıe satan dükkanların 
inüne geldik. Aman ne çeşit 
b~bisele~ var ne çeşit. insanın 
lnoyle bar saatlik yerine bir gün
bl k zayi edecek vakti olmah da 

tam bir rejisör gibi beni yetiş · 

tirdi bu gün belki kazandığım 
muvaffakıyeti ona borçluyum. 
Arbk sahneye çıkmıyorum ve 
çıkmayacağım. Bu gün tamamen 
bir hayat adamı olarak çahşıyo· 
rum beyhude geçirecek zamanım 
kalmamıştır. 

ı edilmiştir. Gençler eski hocaları Temsilde Mücteba Salahattin 
ve Baha Hulusi beylerin yazmış 
oldukları " Bir yara deştim ,, 
namındaki 3 perde ( sekiz tab· 
lo , luk eserleri temsil edilmiştir. Uradaki muhavereleri dinlemeli: 

1> - Efendi ağabey gel yarım 
~~takoza fotinlerini parlatayım. 
tt. 'l.er suratını içinde görmezıen 

llllgiz istemem •• 

llt' On liraya bırakırsa o şu 
ay, alırım .• 

~k Canım bir kere poturu bir 
'1 aı:ıa giy. Beğenmezıen gene 
~a ..• 

, .... Baksana hazret şureye 
talona ne Yerelim ••• 

' Efendim .•. 
Şu reye pantalon kaça? 

' O nasıl şey? 
~ .Şu çizgili pantalon canım. 

di. aır' bana pek yabancı gelme
t6t llfuıu çevirdim. Bir de kimi 
~.,'eaıı beğenirsiniz. Muhittin 
"'-k· lllJıatör artist Muhittin Bey. 
~lb·at bu zat burada ne arıyor? ••e. ı.ıi 1 

11 kalmadı da eski elbise 
~i a 'Yor? Hayır; eski elbiseleri
baıd •atmyor ını? Gene hayır. O 
~YJ:lı~b~ • zat çizıili pantalonu 

....._ M lÇın mi alıyor ..• 
~tt b Ubittin Bey pa~talonu pe

......_ ~e mi alıyorsunuz? 

...... c·j·~ kendime alayorum. 
, l' ~b~~ nıi ılSylüyorsunuz? 

~t bit .h ~ı, gelecek oyunda ge· 
~llı. ~ lıy.ar rolü •ar; pantalon 
~ııt,ı onıurun altına giydiğim 
"'"''- on ea'-ı· . b" . . . l "'~ i ıs: nuş ır yenısını a • 
tıi-ı· tabetti ş·· l k l -., ' b· · oy e eseye e ve-

' ~~I Pa~talon arıyorum. 
......_ Ak=·baldiniz mi ? 

'-tlG ' herif söyl d"w · · bı"r ._18 e ıgımı 

...... 8 llllyor .•• 
'-lll tn •izd b. . 

tv•el e . en ırşey rıca et-
' 8-JIQ llıırde yaparmısınız? 

- Profesyonel artistler den 
kimleri beğenirsiniz? 

- Profesyonel artistlerden bil
haısa Hazım, Vasfı Rıza Behzat 
Galibi, Halide Hanımı beğenirim 
içtimai nziyetleri, temiz nökte
leri her zaman kendileri için bir 
mevkii mahsusa aymr. Sınıf iti· 
barilede yerlerini dolduracak 
kimse yoktur zannediyorum. 

- Amatörlerden kimleri be
ğenirsiniz? 

- Amatörlerden eski arka· 
daşlarım C. Cahit, Muammer. 
A. Tarık, Nurullah şimdi Anka· 
rada ziraat bankasın<la bulunan 
Nüzheti beğenir ve takdir ede
rım. 

- Son zamanlarda memleke· 
timizdeki filim sanayii hakkında 
fikirleriniz? 

- Memleketimizde henuz pek 
yeni olan filim sanayii hakkında
ki fikirlerim Yallah ben bu hu· 
susta bir mütalaada bulunmak 
iıtemem filim bizde henuz pek 
yeni bir maz,ye sahiptir Ertug
rul Muhıinin himmeti ile bir 
eksiklik ikmal edilmiştir. Mem
leketimiz sinamacıhğa pek elve· 
rişlidir tabii manazm itibarilede 
mükemmeldir. Bittabi yavaş yaw 
vaş her şey gibi terakki 
edecektir mesela geçen sene 
çevrilen (lstanbul sokakları) fili
mi gerek melodi gerekse suje 
itibarile hiçde fena değildi. Bu 
filimi Avrupa filimleri ile muka
yeae etmek de doğru değildir. 

Melih Nazmi 

Mehmet Ali e. 

amatör bir vaziyette çahşmağı 

tercih ederim ... Esasen gençliğin 
enerji kaynağı olan Ankara Ha!k 
evi temsil şubesi beni bu husus
ta kafi derecede tatmin etmek
tedir. 

Güzel bir sahne, müstait be
veskirlar, büyük himaye... böyle 
bir sabada çalışmak benimle be
raber her Türk genci için bir 
şeref sayılır ... 

- Artistlerden kimleri taktir 
edersiniz? 

- Darülbedayi san'atkarları 
benim hocam sayılır. Çünkü 
mektepte okudum. Sahnesinde 
staj gördüm. Her zaman için 
kendilerini taktirle anarım. Bir 
çok müşkülattan sonra bedii 
zevkini temin edebilecek bir şe· 
hir tiyatrosu kurmağa muvaffak 
olduklarından dolayı büyük bir 
varlık göstermiılerdir. 

- Arkadaşlar arasında kim· 
leri tektir edersiniz ? 

- Ankaradan Hilmi, Sadi, 
Salih, Haydar, Nüzhet Beylerle 
Sabiha ve Türkan Hanımlar. 
lstanbuldan Cahit, Muvaffak, 
Reşit, Ali Zühtü Beylerle Trab
zonda Mehmet Bey ve Samsunda 

şerefine Üsküdar lisesi konfe· 
rans salonunda bir veda çayı 
tertip edeceklerdir. 

Arif Şükrü Bey kendisini, ta· 
lebeye çok sevdirmiştir. Kıy-

metli bir muallimdir. Onun ay
rılışı geeçleri hakikaten müte· 
essir etmiştir. Arif Şükrü Beye 
hayırlı yolculuklar temenni ede-
riz. 

Gençlerin balosu 

Yılbaşı akşamı Cümhuriyet 
gençler mahfeli mahfel aza ve 
davetlilerine bir balo tertip . et
miştir. Balo esnasında birde ko
medi oynanacaktır. 

ıııııııımıımıııwıı1D11ııınıımıımmnıııını:mıuıı:nııııınnıımıııııııııırııııııımıınınımııım 

Vedia Hanımlar çok ümit verici 
amatörlerdendir. 

Gençlik arasmda tiyatro faa
liyeti olan memleketin muhtelif 
yerlerinde yapmış olduğum se· 
yahatlerde zev~imin en fazlası 
üstatları tammak olmuştur. 

Bu sebepler dolayısiledirki ti· 
yatroda oynamaktan zivade re
jisörlük yapmak daha çok hoşu
ma gider. Her zaman da arka
daşlara hocam Ertuğrul Muhsin 
Beyin direktifi tarzında çalışma· 
tarını tavsiye ederim. 

- Sporla meşgul olurmusu-
nuz ? .. 

- Sporu çok seYerim ve İm· 
kan derecesinde de meşgul olu
rum. 

- Eserleriniz var mıdır ? •• 
- Yalnız bir vodvil yazdım. 

ihtimal amatör arkadaşların bu 
eseri bilirler... " insan sarrafı ,. 
birçok mekteplerde oyııanmiştır. 

- Hangi piyesleri daha ziya· 
de seversiniz ? 

- Daha ziyade fikirli ve tezli 
piyesleri severim. Tiyatro bir 
eğlence değil bir ibret olmalıdır. 
Arkadaşlara da bu tarz piyesleri 
intihap etmelerini tavsiye ederim. 

Necmettin Sabri 

Eserin mezvuu çok bem de pek 
çok güzel intihap edilmiştir. Di
yebilirim ki amatör hatta daha 
ileriye gidiyor. Profesyonel sah
nelerde bile muvaffakiyetle ba-
şarılacağını pek zannetmediğim 
bu eseri böyle senelerdenberi 
çalışan bir amatör grupunun 
ümidin fevkinde pek muvaffaki
yetle başarması şayanı takdirdir. 
Rol sahiplerinin hemen hepsi 
çok güzel oynamışlar.Makiyajlar, 
kostümler, elektrik ve sahne 
tertibatı, dekorlar, mizansenler 
nihayet rejisörün muvaffakiyeti 
pek bariz surette gözüküyor do
layısile güıel oynanan bu ese .. 
de bir kat daha güzellik veri
yordu. 

Bu müsamerede vazife alan 
mahfelin bütün azalarını candan 
tebrik eder ve rejisör Mücteba 
Salabattin beyin bize böyle yeni 
stil eserler çıkarmasını iimit 
ederim. Melih Nazmi 

Yeni piyesler 

Cümhuriyet gençler mahfeli 
temsil şubesi gelecek temsilde 
Baba Hulusi beyin "ölmüş ruh
lar ,, namındaki musikili facia
sile Ali Zühtü beyin " Deliler 
doktoru ., namındaki komedisi 
oynıyacaklardır. Gençlere muvaf
fakiyetler dileriz 

Sarıyer kazası 
Gençler mahfeli 

24 Teşrinisani Perşembe günü 
akşamı Sarıyer kazası Gençler 
mahteli birçok misafirler buzu· 
runda, güzel ve muvaffak bir 
müsamere ile açılmıştır. Boğa· 
ziçinin bu güzel ve şirin semti
nin gençlerinin teşkil ettikleri 
mahfele muvaff akiyet dileriz. 
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Savıfa 8 VAKIT 

Satılan tarihi evrak meselesi .................................................................................................... 

aarif Vekili Reşit Galip B. dün 
mecliste izahat verdi 

T. D. T. Cemiyeti
nin faaliyeti Borçl1ı'arına karŞl 

sızlanıyor ! 
Ankara. 26 (A A) - T. D. 

T. C. Umurai Katıpliğindeo: 
Merkez heyeti naklettiği yeni 

binada esasla çalışmalarına baş· 
lamıştır. 

PARlS, 26 (A. A.) - frabnt:ı 
·ı b n eı a notaıına yerı en ceva 1 • İf 

mucihesi İngiliz notasına ~e~ııı;.. 
olan cevaptakilerin aynıdır ... 

11 
Tekaüt kanununun 53 Üncü maddesi de tadil edildi 

ve bu münasebetle münakaşalar oldu 

Lengülıtik ve filoloji, derleme, 
gramer ve sentaks kollarınm 
azası bu hafta içinde loplanmıya 
çağırılmıştır. 

.k h''k.t. .... etını Stimıon, Amerı a u ..,.... 
11 

borçlar meseleıini daima ha~~e, 
mütevellit tamirat mes4'1eıuı e 
farklı tutan bir siyaıet takip et' 
miı olduiunu hatırlamaktadır·ol'· 

ANKARA. 26 (A. A.) - B. 
M. Meclisi bu gün reis Kazım pa· 
ıa hazretlerinin riyasetinde top • 
Ianmıftır. 

tiğim mahzenlerde bulunan ev• 
raktır. 

bunları tatbik etmek için h.ızırla· 
nacak layihalar muhterem heyeti· 
nize getirilecektir. 

Kollar çalışmaları için lazım 
olan proğramı hazırlamakta ve 

Beıinciıi mülga Metihat evrak 
mahzenidir. lıtanbul müftülüğü· 
nün nezareti altında bulunuyor. 

Retit Galip Bey takrir sahibi· 
nin vaki beyanatına cevaben de 
demittir ki: 

aza arasında iş bölümü yapmak 
için ilk toplanmayı beklemekte· 
diri er. Am~rika hüktimet~ni~ bu .11 ~ 

tadaki ıararı pek tahıldır. Çil tJ' 
harpten sonra kendi heıabın• •bİ 
mirat kabul etmemit olduiu ~'er 
alacaklı sıfat ile vaziyeti dı~. 
devletlerden büıbütün batka•bf' 

Celsenin açılmasını müteakip 
satılan ve bilahare istirdat edilen 
tarihi evraka ait ıifahi ıual takri· 
rine Maarif vekili Retit Galip 
Bey ıu cevabı vermiıtir: 

"Mı:hterem arknda~larım, sor
gunun cevabına geçmeden evvel 
umumiyetle evrak mahzenleri ü • 
czrinde kısa malQmat arzedece -

Altınc111 Evkaf evrak mahze
nidir. Ayuofya camiinde evkafça 
toplanmıı olarak bir çok vesika· 
ları ihtivva ediyor. 

Maarif Vekaleti, Evkaf U. mü· 
dürlüğüntin yardimiyle bu vesi· 
kaları 350 ıandık içine yerleşti· 
rerek İstanbul müzeleri idaresi • 

Heyeti Vekile kararı arzetti· 
ğim gibi ayın sekizindenberi ge • 
çen zaman Refik Şevket Bey e· 
fendinin buldukları kadar fazla 
değildir. Karar müteha1111 bir ko· 
misyon teşkili hakkındadır. Vesi· 
kal ardan istifade tasniflerin ga • 
yet ciddi. dikkatli ve ameli uıul· 
ler altında yapılmaıile kabildir. 
Bu da tetkil edilecek komisyon 
hakikaten müteha11ıs, bu İ§e ehil 
adamar tarafından teşkil edilmit 
olması ve o şekilde terekkü:> et
mesi ile tartlıdır. Bu itibarla ge
çen on sekiz günlük zamanı fazla 
bulmıyacağınızı tahmin ederim. 

Her kol kendi çevresindeki 
dil işlerinde eHılı tetkiklere baş
lamıştır. Bu cllmleden olarak 
gramer kolu. türkçenin terkip ve 
ittirak yollarile köktüretme işinde 
kuvvetlerini tetkik etmektedir. 

Bu kuvvetleri Fransızca lngi
lizce Almanca gibı büyük mede· 
ni dillerin terkip ve ittirak ka· 
biliyet ve yollarile ö.çmekte ve 

Amerika hü~Clmeti har~ nı ~I 
yetinde ne arazı, ne de ıktı .. , 
imtiyarzalr ve ne tazminat ol• 
rak hiçbir taviz almamıtlır· 

Amerikanın matlubatınd~ 
ğim. nin nezareti altına koynıuftur. A· 

Bunlardan birinciıi, Babıali ha yaıofyada baıka vesikalar da var
zinei evrakıdır. Babıali hazinei ev dır. Bunlardan baıka lıtanbulda 
rakı 1262 tarihinde inta edilen eski idarenin muhtelif dairelerine 
hazinci evrak dairesiyle Cevat ait huıuai evrak mahzenleri de 
paşa lriitüphanesi \"e Ebussuut c· vardır. Vilayetlerde mülsıa ıer'i· 
fendi derıancıi içindedir. Bun - ye mahkemelerine ait tarihi ıicil
dan bnıka bu günkü lıtanbul vi • ler, Cümnuriyet müddeiumumile· 
liyeti bina11 altında mülga sada· ri emri altındadır. Bunların tari· 
ret evrak mahzeniyle dahiliye ve hi kıymetleri itibariyle büyük e· 
§Urayı devlet evrak mahzenleri hemmiyetleri vardır. Maarif ve· 
vardır. Bunların hepsi birden Ba· kileti. Sultanahmet evrak mah· 
bınli hazinei evrakı denilen mec· zeninden satılan evrak ışı 
muayı teıkil ediyor. Bunlardan ile ilk andan itibaren alakadar 
aul hazinei evrak binaımda baş- olmuş ve bu meseleye dair yapı
lıca eski muahedeler ve mukave• lan bütün neıriyatı da ehemmi
leler, fermanlar, iradeler, hüküm yetle takip etmiştir. 
defterleri, mevacip defterleri. or· Satıtrn durdurulması ve aahf 
du ve donanma kumandanlariyle meı'ullerinin aranması için Mali
ve vilayetlerle olan muharebeye ye Vekili ile ve kaçırılan evrakın 
ait evrak durmaktadır. sıeri alınması için Hariciye Veki-

Bunlarm heyeti mecmuaıı iyi li ile çabtma birliği yapılmıştır. 
muhafaza altındadır. Ve latanbul Vilayetlerde bulunan muamele
vilayeti binasının altında muhafa ıi bitmit eski ve yeni evrakın hiç 
za edilen kısım tasnif edilmit bir bir bahane ile hiç bir zaman zi -
haldedir. Cevat pafa kütüphanesi yaa uğramasına meydan verilme
eskiden Topkapı ıaraymda iken mesi ve bilikiı itinalarına ehem
meşrutiyetin ilanından sonra ora· miyet verilmesi Baıvekalet emri
dan kaldrrılmıt olan vesikaları le bütün alakadarlara tamim o
ihtiva eden mahzendir. lunmuıtur. Arzettiğim cümle ta-

T &§ınırken 600 araba yükü tut· mim içerisinden aynen çıkarıl-
tuğu hesap edilmiıtir. O zaman mııtır .. 
hunların 46 bini tasnif edilmiş, Bulsaristandan geri alman ev
biraz sonra merhum Ali Emiri rak 53 çuval tutmakatadır ve Sul
Efendi de 100 bin kadar veıikayı tanahmet medresesinde· muhafa· 
padiıah devirleri itibarile tasnif za altına alınmııtır. Bu yıl ha
eylemitti. Tasnif edilen veıika- zinei evrakın taınif işleri iç.in büt· 
lann hacme göre takrbl hesap yü çeye 10 bin lira tahsiıat konmuı
rütülürse Cevat Paıa kütüphane- tur. 

nesinde bir buçuk milyon parça Bu evrakın tasnifi için bir ko
kadar vesika bulunduğu tahmin O· misyon teıekkülü icra vekilleri 
lunabilir. heyetince 8-11-932 tarihinde 

Ebu11uut Efendi mahzenine ge- karar altına alınmııtır. Bu komiı· 
lince; Babıali arkasında bulunıın yon. i4inc Ayaeofyadnn. Sultan • 
bu binada 1120 ili 1138 seneleri ahmet camiine devrolunan ve 
arasındaki 108 yıllık devre ait ve· Bulgaristandan geri alman vesi-
aikalar bulunmaktadır. kaların tasnifiyle başlıyacaktır , 

ikincisi Defterhane evrak malı- Devlet evrak hazinesi itleri için 
z~nidir. Mülaıa Defterihal:nniye dütündü~lerimiz ;unir.r2ır : 
aıt tapu evrak ve defterleri ihtiva 1 - Muhtelif dairelere hafı;lı 
ediyor. Sultanahenıette defterha- hütiin devlet evrak hazineleri bir 
ne binasında. bulunmakadır. makamın emı·i a1tmc!a b kn::!;;.-. 

Üçüncüsü maliye nezareti ev- ma1< koru'lla tedbiri.erini artır • 
rak mt.hzenidir. Beyazrttu mülga md: ve aıkb~brmak, 
maliye nezareti evrak mahzeni 2 _ Tarihi vesikaları yangına 
binasındadır. Mnliyenin nezaret kaı·§ı emin bulundu.-uıak için fen
halinde teşekkiilündenberi top _ nin bütün icaplarına göre tcrti • 
lannııt maliye evrakını ihtiva c· batı haiz binalarda toplamak. 
diyor. Bundan batka maliye neza- 3 _ Tarihi vesikaları ilmi e
retinin teşekkülünden evvelki saslar altında tasnif ettirebilmek 
devre ait maliye evrakına mah- için tertibat almak, 
sus mahzen vardır lti, bu da Sul- ı 4 _Tasnif işlerine eıki yazı· 
tanahmette maliye evrak binası lara vakıf ve bilhassa ıiyaket ve 
teşekkülün~en evvelki evrak bu 1 divani yazılan 1 O ila 15 ıene son
mahzendedır. Topkapmrn iki ta· ra okuyabilecek kimse Türkiyede 
rafındaki ta§ odalannda bulunan pek mü1külatla bulun&.bileceğin· 
evrak ile Helvane camiindeki ev- den lüzumu kado.r yeni mütehaa· 
rak da 1920 yılında buraya taım· sıalar yeti;tirmek, 
mııtır. 5 - Kıymetli tarihi vesikalar 

intihapta ne kadar titiz ve iti· 
nalı davranırsak oraya bu kadar 
aıkı mali vaziyet içinde ayırıp tah
sis ettiğimiz para faydalı ve aynı 
netice veıemere verecek şekilde 
sarfedilmesini temin etmek nok
tai nazarında olduğumuz ıçın 

bizce fazla görülmemektedir. 
Gümrüğe gelen çuvalların Mü· 

zeler idaresinin nezareti altına ve
rilmiş olduğunu arzederim. Ümit 
ederim ki bu mar\lZabm bunların 

en iyi ve emın 'bir ele tam ve ae· 
lihiyettar bir mercie teslim edil
mt olduğu hakkında ıize kanaat 
verir. Bulıariıtandaki evrakın o
rada tasnif edilmit ve bir kısmı· 
run Papalık kütüphanesine veril
mit olduğu hakkında vekilette 
reımi bir maHimat yoktur. Ben
deniz burada ancak remıi olarak 
malumat verdim. Ayni mesele 
etrafında Refik Şevket Beyin Ma· 
liye vekaletinden vaki sualine de 
Maliye vekili Abdülhalik Bey fU 
cevabı vermitlerdir: 
G~en sefer de ıual üzerine ar

zettmiş olduğum veçhile müf et -
tişler tahkikatlarını ikmal etmiş· 
ler ve yapılan fezleke üzerine tah· 
kikat evrakı Şurayı Devlete tak-

dim edilmi,tir. ŞOrayı Devlet 
mülkiye dairesi esasa girmeden 
evel evrakı tetkik ettikten sonra 
beş kişinden mürekkep olarak hu 

evrakı tasnif için teşkil edilmesi 
teklif edilen komisyonda bu evra· 
kın satılması hakkındaki kağıdın 
altına muvaffıktır diye mucip ve
ren müsteşarlığa da teşmilir.i i::;

tedim. 

karşılaştırmaktadır. Bu tetkikler 
neticesinde ıstılahları yaratmak 
iş:erinin ana yollarını göstermek 
mUmktın olacaktır. 

Merkez heyeti bundan sonra 
herglln toplanacaktır. 

mmm:::u::::mm::n::m:::mmmm mmm::ı 
dim edilmek lazımdı.,, 

Tekaüt kanununun tadili 

Bu izahatı müteakip ru e-
ye geçilerek 3 Haziran 1930 ta
rih ve 1683 numaralı askeri ve 
mülki tekaüt kanununun 53 üncü 
maddesinin tadiline ve 8 inci mu
vakkat madde olarak bir madde 
ilavesine dair kanun müzakere ve 
kabul edilmiştir. Buna göre ka
nunun 53 üncü maddesi fU tekil
de tadil edilmektedir: 

Alelıtlak aiır hapis cezaaına 
ve yahut. hırsızlık, emniyeti sui-
istimal, sahte arlık, dolandırıcı • 
lık. yalan yere tahadet. yalan ye· 
re yemin, cürüm taınii, iftira, ir
tikap, irtiıa ve ihtilas ıuçlarından 
birinden dolayı altı ay veya daha 
ziyade hapis cezasile ve yahut a· 
lelıtlak 5 seneden ziyade hapis 
cezasile veya aıgari haddi bir ıe
neden aşaf!ı olmamak üzere mü
kerrer hapis cezalarını müstelzim 
suçlarla mahkum olan memur ve
ya mütekaitlerin tekaüt hak ve 
maa§lan ıakıt olur. Bunlardan on 
seneden fazla hizmeti olan memu· 
run bu kanun mucibince iıabet 
maaşına ve mütekaitlerin muhaı· 
sas .maaşlarma nazaran yetimle· 
rine cezalrmın icrası müddetince 
maat verilir. Cez:ılarınm hitamın· 
da bu maaşlar kesilip, vefatların
da gene yetimlerine tahsis olu · 
nur. 

Türk vatandathğını terkeden 
veya vatandaşlıktan ıskat olunan
brm kezalik tekaütlük hakları 
sakıt olur ve bunlar mütekait iıe· 
ler maaşları kesilir. 

Ancak bunların Türkiyede ka· 
lan Türk vatandaşhğını muhafa· 
za eden maat müstahak yetimler· 
elen nafakaya muhtaç oldukları 
sabit bulunanlar hakkında yuka· 
rıdaki hükümler tatbik olunur. ,, 

Kanuna ilave edilen ıekizinci 
muvakkat madde fudur: 

"Divani ili veya lıtiklal mah· 
kemeleri tarafından hu kanunun 
mer'iyeti tarihine kadar vic:ıhen 
veya gıyaben her hangi bir süçtan 
dolayi mahkum olanların mahkG· 
miyet hadlerine bakılmakaızm te• 
kaüt hnkları bu maddenin mer'i• 
yeti tarihinden itibaren iade edil
rnittir. Ancak 16 Nisan 1340 tarih 
ve 487 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesinde iıaret edilenler bu 
hükümden istifade edemezler .,. 

Satılan evrak işte bu ton arzet- tasnif edildikçe ne§re başlamak 

1\1:.il:qar onun üzerine müda· 
fr.ı.nJ.ı.1~sini gönderdi. Şurayı 
Devlet tekrar tahkikata müıteni· 
den müdafaanamesinin gönderil
ıneıini iıtedi. Vekalet de me:nu· 
r:n muhakematı mucibince müı· 
teşarlık hakkında tahkikat yapa· 
cak müsavi dereced veya ondan 
büyük memur olmadıjından ve .. 
kilin bizzat fezlekesini yapması 
lazım geliyor. O auretle fezlelce 
yapılıp tekrar Şurayı Devlete ev· 
rak havale edilmittir. Esas hak· 
kında teıınili tahkikata karar ve
rildiği için diğer memurlar hak· 
kında töyle veya böyle denme· 
mittir. Orada ekseriyetle teımill 
tahkikata karar verlidiği için bu 
suretle fezleke tanzın edilip tak • 

Mecliı perıembe günü toplana· 
caktır. 

d h• .. br yapılacak fedakarlıklar an •~ 
rinin Amerikaya medyun ol,ı. 
devletlerin metalihatında nıulcf 
bili yoktur. Bilakis böyle bir fe' 
dakirhk, hiçbir taviz olmakaı_ıı#r 
diğer devletler mükelleflerı~ 
yükünü Amerika mükellefleı1of 
nakil ve tahmil etmek olur. 

Amerikan borçları bu suret1• 
alelade borçlar aınıfına dahil o', 
lur ve öylece muamele gö~ 
lazımgelir. 

Amerika kongreıi, horçlulal'f 
nrn her biri ile itilafnameler ~ 
tetmiıtir. Bu itilafların liberal~ 
maaı ve borçlunun tediye kabi . 
yetini nazarı itibara alması mu1' 
tazi idi. Bunun da sebebi borÇlıt 
nun ahvali maliyesinin haleldr 
olmasına ve bankanın itibard-' 
düşmesine mani olmak ve im~ 
dahilinde vatandaılarınm h~. 
şartlarını ıslah etmesini temiJI 
mekti. , 

Raporun nihai mütaleaıı, t• iJ' 
mamen lnsiliz notasınınkine dl 
ıabihtir. 

Fransa ve Sovyetıe' 
arasında yeni 

anlaşma ·t/l 
Paris. (A.A) - M. Herr! il 

Fransız ve Rus hOkfımetlerıflt
hakkında bir anlaşma hasıl 11~ 
tikleri ademi tecavüz miaakı~,i 
metnini ve uzlaıma mul.cavele•1

1 im sabah nazırlar meclisine te 
di etmiştir. t' 

Meclis bu metinleri tasvip e 
miştir. b' 

Fransız · Rus muahedesi, d• ( 
evvelce Lehistan ile Rusya •~e
sında imzalanan muahedeye 
vafuk etmektedir. ,ı, 

Bütçe nazırı M. Palm•de, ~ ,C 
332 blltçe senesine ait va•~~ 
hakkında. n~ıırlar m~~lisine 1b,f 
hat vermıştır. Bu butçede bil 
ınılyar 600 milyon franklık 
açık var r1 ır. 

De i imişler! 0~ 
Geçende Prağda, bir kaz• ı•' 

ticesınde malül bir halde !'~ ı( 
yeğeni Peter Eohobradık•Y1 ı'I' 
tırap çekmekten kurtarmak :a~•" 
sadıle tabanca ile öldüren b-
doktor Pavla Klası erle oP&J: tı,. 
tasavvurunu muvafık görere e' 
reketine iştirnk eden, has~~ ~e( 
cin anası ida Eohobrads 1 df' aa 
kifbaneden tımarhaneye g 
rilmitlerdir. . ll'Of'' 

Tıbbı adl1 m0e~s~•~1.1 ' de ~I' 
hede neticninde, ıkııının 1 r•'' mağ ve ruh haatası olduk ;,,o• 
bu cınayeti bu tesırle f~ dl 
işlPdiklerine rapor vermitllr·~&Jr 
vaziyete göre. adli takib•t 
muştur. i 'I 

Tahkikat ve tetkikat yell ıd" 
saf ha ortaya koyarsa, yen 
takibat başlıyabilecektir. 

, , 
l , 
? , 
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Yeni Kontenjan Listesi 
Dünkü nüshamızda üst kısmını neşrettiğimiz yeni Kontenjan listesini devamını dercediyoruz 

" 
'l'artfe No· asa. . 
"c. 

1 .. 

ıeo a. b. 
lTo b 

208 ıı: 

228 
-. b. d. 

aa. 241 .. b. 

trı 
27? a. h.v. z. 

, 

~23 b. ı. 

a1a a. b 
.,, a. b 

..,. .. b. 

•tı 
tı., 

._ 
.:ı 
ta., 

~ 

.. .. .. ,.., 

F" Listesi 
Cinsi 

Balıkyağı. 

Edviye vaz'ına mahaua olup jelA
tinde.n mamül kapsüller "yalnız 

bunlar dahildir., 
Vari.s çorapları ve sıhht korseler 
Glüten unu ve mAmulll.tı. 
Eczacı güllacı • 
Kafeini alınmı§ kahve "yalnız bu da 
hildir,. 
Hlntyağı. 

Tababette müatamel ve kodekse 
uygun tıbbi toz sabun ile tıbbi sa
bunlar "yalnız bunlar dahildir.,. 

Tarçın, karaıı!il. 

Safran. 
Tıbbl nebatat. 
Reçineler \'e zamklar "yalnız bun
lar dahildir . ., 
Pelesepkler. 

Pomat vazolann kapaklan "yalnız 
bu dahildir,. 

Ağaçtan aun't aza. 
Cankurtaranlar ''yalnız bunlar da
hilcllr,. 

Sıhhi baldırlık "yalnız bu dahlldir,. 

DIJçl kauçuğu. 

Eldiven, kaaık bağı, idrar torba
ları, buz keseleri, her nevi prezer
vatif, emzik, pülverizatör lAatikleri, 
oırınga, puarlar, sünger, yastılt, ya
tak ~·e tababette müstamel allt, 
müvcllldUlhumuza şişelerinin ağız

larına konacak IAatikler ve hıut.ıı 

altına konacak IAatlkler "yalnız 
bunlar dahildir.,, 

Talk "her nevi,. 
Sun'l cUıler. 

:Merhem vazolan ve küvetler "yal
nız bunlar dahildir., 

Rontken ampulleri. 
Gözlük cam'an. 

Sunı göz "yalnız bu dahilcllr.,. 
I.Aboratuvar malzemeai . 
Boı mu.tahzarat ampulleri. 

Ucu lbtik ve IAaUksiz damlalıklar 
ile vantuslar, §lringa, cam küvet, 

lrigatör \'e kanülleri, krl.§Uar ve 
ilrinuar "yalnız bunlar drutlldlr., 

Tıbbı mUstahzarata alt yazılı yazı
ma. boyalı boyum k&P9Wler ".Y&l· 
nız bunlar dahildir,. 

Tıbbi müstahzarata ait boyalı bo
yasız, teneke \'e alümlnyom kutu ..-e 
kaplar ve alelumum kapaklar ve 
§İ§e kapsilllerl, §Ofvantr, irigatör, 
küvet, krquar ve Urinuar "yalnız 
bunlar dahildir,, 

Pasta ve krem tüpleri ve tıbbi 

mllstahzarlara alt yazılı, yazısı ve 
boyalı, boyasız kapsllller. "yalnız 

bunlar dahildir., 

Mlkroakop "yalnız bu dahildir,. 
Gözlük, pertavsız ve iatereskop 
"yalnız bunlar dahildir,. 
Ront ken cihazı . 
Otoklavlar ve etUvler. 
Dezenfekaiyon ve U.kim aletleri. 

Hararet, keaafet, rutubet ve bplr
to derecelerini tesblt eden aleUer. 
Başka yerde zlkredilmlyen atetıer. 
Tertibatı mahsuaa ile mllcehhez a
meliyat levazımı. 

Çıkıkçılık cihazları. 

Ağaçtan gayri mevattan aun'l aza 
Ye akaaını. 

Tarife No: 
632 a. 
679 

ilO a. b.c. d. h. 
711 a. c. d . v. 
712 a. b. c. d. 
713 b. c. 
71( b. c. ti. 

715 b . c. d. 
716 b. c. d. h. 
717 b. c. d. h. 
718 a. b. c. d. 

Clnıl 

Haaııaa teraziler. 
Hasta nakline mahsus sedye 
dalye ve saire. 
Potuyom ve emlAhı. 
Sodyom ve emllhı. 
Amonyak ve emlG.hı. 

Lltyom emlAhı. 
Stronayom emlAhx. 
Baryom emlAhı. 
Mağnezyom emlA.hı. 

Manganez emlAlıı. 
Kalaiyom ve emllhı. 

719 a. b. c. d. Hadlt ve emlAhı. 
720 a. b. c. d. Tutya.ve emllhı. 
721 Nikel emlAhı. 
722 b. c. Kobalt emlAht. 
723 a. b. c. d. h. Krom emlAhı. 
724 a. b. Alemlnyom emllhı. 
725 a. b. c. d. h. Bakır Emlahı • 
726 L b. c. KUl'f\ID emlAhı. 
727 K&lay emlAhı • 
728 b. c. Bizmut emlAhx. 
729 a. b. c. d. 
730 
731 b. 
732 b. 
733 
73( b. c. 
735 b. 
736 b. 
737 c. d. 
738 a. b. 
739 b. c. d. 
740 b. 
7•1 a. b. c. 
742 a. b. c. 
7t3 

Cıva ve emlAhı. 
GUmllf emlAhı. 
Altın emlAhı. 

l'lAtin emlA.hı. 
Pal&dyom emllhı. 
Kadmlyom emlA.hı. 
lıılollpton emlt.hı. 

Omntyom emlAhı. 
Arsenik emlAhı. 
Antlmuva emllhı. 
Seryom emllhı. 

Toryom emil.hı. 

Orantn ve Oranyom ve emllhı. 
Vanadyom ve mUrekkebatı. 
Plperazin. 

,san-

7U Foator her nevi ve ıekilde ve mü-

745 a. b. 
7'6 a. b. 
7H a. b. 
748 a. b. c. 

rekkebatı. 

Kükürt ve mürekkebatı • 
Krom ve mUrekkebatı. 

Jyot ve mUrekkebatı. 
Gayakol ve mUrekkebatı ve em-
llhı. 

7(9 a. b. c. Kreozot ve emllhı. 

7M b. RUbldyom emllhı. 
751 b. Selenyom eml&hr. 
7U Enc:Uyom eml&hr. 
753 lric:Uyom emlAlu. 

7M a. c. d. h. v. UZ\1 ve ga,>Tl uzvt hamız • 
z. h. t. v. k. ı. m. lar. 

7!55 
756 b. ,. . ., .. -. .. 
7158 a. b. 
759 
760 

j62 

763 
765 
766 
767 
768 
769 
7i0 
771 
712 
773 
71' 
771 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
78( a. b. 

Ayarlı mahlülAt. 
Yalnız oksijen. ........ 
Adrenalln. 
Dltçl alçısı ve çimentosu. 
Fare ve ha§eratiUltma mahsus 
müatahzarat. 
Yohembln • 

Salvanan. 
ldrokinon. 
Salol. 
AııUplrin. 

Aseton. 
IJzol. 
Pankrea tin. 
ll'Urfürol. 
Terpin. 
Krezllol 
SwtothUyollt damonyom. 
Kloroform. 
Trinitriq. 
BUmkimya Af rlüko>.. 
Okallptoı. 

Aldehit formik. 
TrlyonaJ. 
Va.selin. 
Llnolln. 
Sakarin. 
Karmen. 

Tarife No: 
737 
788 
i89 
790 
791 
192 
793 
794 
796 
798 a. b. 
799 a. b. 
800 
801 a. b. 
802 a. b. 
803 

Cinıl 

Fitin. 
'Orotropin. 
Hcksametllcn tetramin. 
Laktofenin. 
Anestezln. 
Aspirin. 
Validol. 
Lesi tin. 
Kastoreon. 
Kantarid. 
H:arlisbat tuzu. 
Vi§I tuzu. 

Turnesol. 
Tabii usareler. 
Tababette mUstamel nebaU yağ-

ıar. 

80!5 a. b. c. d. h. Tıbbi eterler, 
806 a . b. c. d. h. Yabls ve yumuıak hUlAaalar. 
807 a. b. c. Seyyal hülbalar. 
810 a. b. Kimyevt cisimlerden çıkanlan 

812 b. c. d. b. 
8H a. b. 
815 a. b. 
816 a. b. c. 

817 a. b . c. 

818 
819 
820 
821 
322 a. b. 
823 
82• 
8~:> 

826 
827 
828 
829 a. b. 
830 
831 a. b. 
832 

833 
83( a . b. 
835 
836 
837 a. b. c. 
838 a.b. 
839 
8(0 
841 
8t2 a. b. ... 
844 
84!5 
8•6 
8•7 
848 
849 
850 
851 
8:12 
852 
8!53 a. b. 

sular. 
Uçan yağlar. 
Tıbbi pamuklar. 
Tıbbi gazlar. 
Cerrahlıkta kullanılan dokuma sar
gılar ve muşambalar. 
Cerrahlıkta kullanılan ipekten ve 
bağırsaktan iplik, diren, kauçuk. 
IAminarya. 
Tıbbi yağlar. 

Tıbbt aıgaralar. 

Kinin. 
Afyon mil§tekkatı. 
Kokain ve emllhı • 
Spartcln ve emlAhı. 
Atropin ve emlAhı. 

Hamatropln ve emlAhx. 
PllokarpiD ve emllhı. 
Ezcrin ve emlAhı. 
Pcllctlyerln ve cmllhı. 
Emetın ve emllhı. 
ErgoUn ve emlAhı. 
Hidrastlnln ve hidraslin ve bun-
ların emlAhı. 

Akonitin ve emlA.hx. 
lstlrilmin ve emlAhı. 

Slg1ltln ve emlAhı. 
Kafein \'e cmlAhı. 
Dijitalin. 

Kuvaaln. 
lstrofantln. 
Hiyosin. 
Teobromtn. 
Berberin ve cmllhı. 
V-trln ve emlA.lu. 
.Ap!ol "" aploUD. 
Skopolln. 
Nikotin. 
Sa badin. 
Santonin. 
Sanginarin. 
Saponln. 
Plperln, plperidin. 
Helenin. 
.Maddenin ikinci lhtan • 
Tarifede gayri mezkür scrom, a§ı 

ve saire • 
Maden suları. 

yarahlann ilk tedavisine mahsus 
olan harp paketi namı altındaki 

eargılar. 

Denikotlnlzan aletleri ve mayllert. 
lhtar: 1 - Hizalarında "yalnız bu dahildir.. denil

mlyenlerde tarife numaralarmm umum pozisyonu 
dahil demektir. 

2 - Llatede mevcut olan mevat için Sıhhat ve lç
Umal Muavenet VekAletince verilen miktarlardan 
fazla itha!At yapmak latiyenler VekAletl mUprünl
leyhaca verilecek mUaaadel mhausa ile ve 133H nu
maralı kararname mucibince, yapılacak ihracat mu
kabllinde ithal edileblllrler. 

Tarife N o: Cinai 
3 - F. listesinde yazılı eşya 2 inci KArıun, Şubat, 

Mart aylarındaki ilhalM kıymetleri mecmuu 600.000 
lirayı geçmemek şartile Sıhhat ve lçtlmat lrlWlven"' 
VckAleUnln müsaadesile Kontenjan harici memlekete 
ithal olunur. Şu kadar ki Sıhhat ve lçUmat Muavenet 
\·eklleU sıhht zaruret gördüğü ilAçlar için bu mlkta .. 
rm haricinde B)Tica ithal müsaadesi verebilir. 

" V ,, Listesi 
Siparişten cv\'el \'ek:iletlcrden ılınacıık müsaade 
üzerine kontenjan harici ithal olunacakc şya listesi 

Siparişten evvel 
71 c. Ziraat VekAletinln müsaadesini al· 

151 
152 
153 
155 
203 a. h c. 
20( 
208 a. 
213 a. b. 
2H a. b. c. 
215 a. b. 
216 
217 
218 a. b. 
219 

> 
> 
> 
> 

Iktısat 

> 
> 
> 

G. \'Cİ. 

> 
> 
> 

220 a. b. > 
221 a. b. > 
222 > 
223 a. b .c. d.h. Ziraat 
253 a. b. c. G. ve 1. 
254 
255 
256 
257 
:?58 
259 
303 
339 

.. 
Ziraat 

G.vel. 
Ziraat 

.. 
G.veI 

340 a. b. c. 
352 
(76 c. 

:Maliye 
G.\'Cİ. 

622 
538 d. Ziraat 

630 a. l, 2, 3 G. \'c 1. 
630 b. ,, 
631 
632 c. 
634 

Ziraat 
G. \'C 1. 
lktısat 

635 a. b. c. G. ve l. 
637 a. b. c. d. .. 
638 a. b. c. 
639 a. b. c . 
640 
641 
642 a. b. c. 
643 n.b. c. 
644 
645 a. b. 
646 
6•7 a. b. 
648 a. b. 

649 a.l, 2, 3 
649 c. 2 
6(9 d. 
650 

.. 

.. 
.. 

" 

.. 
lktısnt 

.. 
" 

651 a. b. c. ç. d. e. ., 
652 
653 
6M 
666 
678 
681 
691 
69• c. 2 

Ziraat 
lktısat 

G. ve l. 
Iktısat 

.. 
" 695 a. ,. 

896 Ziraat 

.. 

.. .. 

,, 
,, 
.. 

" 

.. .. 
" .. 
.. .. 

.. .. 
.. 
" 
.. 
.. .. 
" .. .. 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

mak §arUle 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
>l 

> 
> 
~ 

J 

" 
" .. 
" 
" .. 
" 
" 
" .. .. 

" 

" 

.. 
.. 
.. 
" 

" .. .. 
,. 

.. .. .. 
" .. .. .. .. 
.. 

U m u m t K o n t e nj a n L 1 s t es ı 
[ •j yalnız zlrnattc müstamel olanlar. 

t Kinunuaani 1933 tarihinden 31 Mart 1933 tarihine kadar üç aylık Kontenjan liıteıidir 
Tarife 
Şubat 

numareler1 
M art Tarife No: 

99 

hlaalanndakl rakamlar GDmrUk Tarife Kanu .. undakl mikyaslar Uzerlnden hesap edllmlftlr 

.. 

.. 

100 
102 
103 
1015 a. 
1015 b. 

.. .. .. 
•30 

230 
230 

ikinci k&nan Şubat Mart Ta rife No: lklncl kAnun 
152 • 

Şubat Mart Tarife No: İkinci ldLnun Şubat Mart 
217 .. 153 218 

153 219 

o 57.6M 53.710 50.080 
"A,. llsteırindedir. 

Tarife No: lklncl k&non Şubat 

262 
263 a. 2 
264 
266 a. 
268 
269 

.. 
"A,, listesindedir. 

• • .. .. .. .. 
o 330 980 

Mart 

"-4., Lf11tesl~dedir. 
1'06 L 2.6tl() 
106b. 115.610 

.230 
eo 

280 
2.010 
12.630 

4 

•30 
2.780 

640 
(,M() 

22.2M 
1.050 

710 
U90 

155 
157b. 
159d. 
162 
163 1.580 2.360 1.030 

220 
221 
222 
223 
227 13.110 7090 16.!570 

271 "F,, listesindedir. 
272 a. 10.670 2.720 7.620 
272 b. c. "A,, listesindedir. 

.. .. .. .. .. .. .. 
" 

.. 

" 
" .. .. 
.. 

106c. 1520 
107a. 960 
107b. 4.760 
107c. 30 o 40 
108a. 
108a. 
l98b. 
111 
112 
115b. 
115.c 
llM. 
1215&. <! 
1215&. 2 
126 
129b. 
130 
131 
132 
133a. 
l33c. 
139a. 
139b. 
1u 
lU 
106 L 
1152 

420 o o 
"D,. Lilt.ubıdedir. 

o 620 200 
100 10 70 

"A,. ı.ı.teaindedir. 
20 ti() 

100 120 
150 60 

10 
20 
o 

10 o o 
8M 1.360 750 
"A,, Llateaindedlr. 

"A,. Lilteaindıedlr. 
"D., Llateıılndedir. 

"A., Lilteııbıdec:Ur. .. .. 
10 

"A,. llateandedir. 
o 10 (0 

•o 40 110 
20 a 20 

"F,, liat.ubıdedir. 
230 to • 

16(a. "A,, listesindedir. 
164b. 1.390 160 o 
165 "A,. liatealndedir. 
166 4:0 80 70 
167 "A., liateaindedir. 
169 "F., 11.•tesindedir. 
170b. .. .. 
173 "A,. listesindedir. 
177 9.800 2.260 o 
178 388.980 2!53.060 172.880 
180 2.640 1.220 3.850 
188 2M.710 193.820 150.000 
19'1c. "A,, 11.•tesindedir. 
203 
204 
2015 
208 a. 
208 b. 
209 
210 
211a. 
211b. 
212 
213 
21' 
219 
216 

28.HO 22.890 64.810 

"F,. llatealndedlr . 
100 100 100 

"A,. llsteaindedir. 
"A,, llsteaindedir. 

790 390 260 
420 100 680 

228 2.350 U30 4.SM 
228 "1'' .. llsteııindedlr. 
230 •.250 7 .560 8.260 
231 1.330 750 790 
233 b. o o 990 
234 b. "F,. listesindedir. 
23• c. 10 220 10 
23• d. "F,. listesindedir. 
236 n. 20.890 5.150 15.250 
238 a. 
239 
2•0 a. 
241 
2•2 
24' 
248 
249 
250 
251 
253 
254: 
255 
256 
257 
258 
251 
261 

"A,. listesindedir. 
"F,, listesindedir. 
"A,. listesindecllr. 

.. 
7 

30 
10 
o 

"F,. listesindedir. 
"A., Listesindedir. 

.. .. .. 

A,. 1btellDdedlr. 

o 
o 

273 
274 
275 

.. .. .. 
.. .. 
" 276 c. lOU8o 76.680 128.490 

276 d. h. "A., listesindedir. 
277 a. 
277 b. 

"A,F,. listesindedir. 
660 2.!l90 3.320 

277 h. "A, F,. listesindedir. 
277 v. z. "F., listesindedir. 
277 h. t. "A,. listesindedir. 
278 G.100 420 1.820 
279 "F,. listesindedir. 
280 410 H .250 360 
281 a. "A., listesindedir. 
281 c. "F,, 
281 c. 240 180 220 
283 43.760 38.000 92.050 
284 c. "A., listesindedir. 
285 a. 8.000 960 1.6•0 
286 b. 4.670 H.170 1540 
288 a. 
289 
290 
294: a. 
29( b. 

"D,. listesindedir. 
o 80 • 

"D., llstealndedir. 
280 2.320 • 



Savıfa 10 

• 
zmirde karaya oturan 
ve kurtarılan bir vapur 

Bu Rus vapuru Rusyada tamir edilmiş, 
ilk seferini yaparak gelmiştir 

Geçen kış izmir körfezi met- yolda~ da kaza olduğu sıralarda 
halinde karaya oturan ve kur· lzmir .k?nso!osu bulunduğunu, 
tar.ıldıktan sonra Rosyada tamir bunun ıçın Türk tahlisiyecilerinin 
edılen Sovyet bandıralı lliç va- fedakarlığını yakından gördüğü-
pu:u tekrar işlemiye başlamış nü swöylem!ş, vapurun kazaya uğ
ve ilk seferini lstanbula yaparak radıgı 1abılde bulunan ahalinin 
dün limanımıza gelmiş, geceyle- vofcu ve efyanın kurtarılması 
yin lskenderiyeye doğru yoluna için nasıl çalıştıklarını takdirle 
devam etmiştir. anlatmıştır. 

lliç vapurunun kaptanı Yefi- Vapur kurtarıldıktan sonra 
moviç yoldaş vapurun tekrar se· Rusyaya götürülmliş, Sivastapol 
fere haşlaması ve tamirden son- tezgahlarında esaslı bir şekilde 
ra ilk defa olarak limammıza tamir edilerek teknenin alt kısmı 
gel"şi münasebeti!e clün Istan- tamamile değiştirilmiş, lngiltere-
buld .. çıkan Türkçe g&zetelerin den yeni makineler getirilerek 
ın: ı:ıessillerini vapura davet et- eskilerinin yerine konulmuştur. 
m·~ ir. Attı ay süren bu tamir için 

Gazetec"lcr saat on dört bu-
90 bin Türk lirası sarfedilmiştir. 

Kaza esnasinda gemiye lrn-
çu' t:ı vapurda toplanmışlar ve manda eden birinci kaptan Bay-
Tas , j c:nsınm :s tanbul muhabiri layn yoldaş şimdi Rusyada Ar
y rıblonski yolda~ tarafından, kancelsk limanı kumandani bu
l<en dı lerini karşılıyan vı:ıpurun lunmaktadır. Geminin şimdiki 
ikinci kaptam Kaminski yoldaş· birinci kaptanı Yefimoviç yoldaş 
la tanıştırılmışlardır. dır, ll'ç bundan sonra Odesa 

Gazeteciler ve Yablonsl<i yol- ile lstanbul ve Iskenderiye liman-
d~şb ikinci kaptan Kaminski Jarı arasında muntazam seferler 
yol daş vapurun salonunda hc;s- yapacaktır. 
buhalde bu!unmuş!rır. kaptan Gazeteciler gemiden ayrılırken 
illiç'ın kurtarılmasında bliyük Sovyet elç:si Suriç yoldaş da 
hizmeti görülen Türk tahlisiye 
teşkilatından takdir ve sitayişle vapura gelmiş, birlikte fotoğraf-
bahsetmiştir. Jar çıkarılmıştır. 

Istanbul Sovyet konsolosu 
Kaptanın anlattığına göre, Çvilina- ve lliç•in birinci kaptanı 

lliç geçen luş bir fırtına esna· yoldaşlar vapuru kurtaran Alem-
sında Izrnir l{ örf ezi m etbalind'! dar t~hlisiye vapurunun mensup 
bir lrnyalık üzerine oturmuş, bulunduğu seyrisefain idaresine 
Alemdar tahlisiye gemisi tara- giderek umumi müdür Sadullah 
fından üç hafta geceli gündüzlü Heyi ziyaret ve teşekkür etmiı-

• sarfedilen gayret sayesinde yüz- terdir. 
dürülebilmiştir. Sac!ullalı Bey de vapura gida-
Görüşme esnasında gelen Is- 1 rck kaptana ziyaretini iade et· 

tanbul Sovyet kon!olosu Çviling miş ve gemiyi gezmiştir. 
:::::::: ::: ::: ::: : :::: :: ::::: ::::::::::::: ::::::::: :: ::: :::::::::: :::: :: ::: :: : : : : : : : : : : : : : :: : :: ::: : : :::::::: ::: ::::::::: 

Futbol heyetinin mühim kararı 
(Baş taralı I inci Bayıfada) 

re hükmedilerek Beykoz gibi 
rnazisi kuvvetli bir takınıın ikin • 
ci kümeye indirilmesinin haksız 
<>lacafiını leriye sürmüşlerdir. Ne
ticede Beykozun birinci kümede 
kalmasına karar verilmiştir. Yal -
nız nıubtelif ve kısmen haklı nok
tai nazarlardan dolayı birinci kü
ınenin altı takımdan terekküp et
mesi fay dalı olacağından bu ka • 
rar bu seneye mahsus istisnai bir 
karar olarak kabul edilmiş ve ge· 
lecek ıene iş başına geçecek he • 
yete vaziyetin anlatılması karar • 
Iaştırılnııştır. Bu kararla Beykoz 
ld"'b•• .. u unun rnaziıi nazarı dikkate 
alınarak bir hak l w w . sız ıga ugramama 
81 temın edilmekte ve bu takıma 
taliini tekrar t .. b . 
• A ecru e etmeııne 
ımkan verilnıekted· H . . ır. eyetın ye· 
rınde olan dig~ er b·ır k .. 

ararına go· 
re bu seneki maclarda Y d" • k • e ıncı a· 
lacak takım tabii bilaka d.. t 
"k" . k.. y u şar 
ı ıncı umeye indirilecek it 

k 
. . , a ıncı 

ta ım ıse ıkinci künıe b" · .. 1 ırıncıaı e 
karşılaşmıya mecbur tutulacaktır. 
Bu maçın vereceği neticeye göre 
Y.a birinci kümenin sonuncusu ye
rınde kalacak yahut ikinci k .. b. . . . . ume 
ırıncısı bırinci kümeye terfi ede-

cektir. 

Dünkü. toplanmada lik maçla
nrun şeklı ve yeri de tesbit edil • 
miştir. Her hafta iki birinci kü • 
ıne iki de ikinci küme maçı ya _ 
pılacaktır. Br birinci küme maçı 
Ue bir ikinci küme maçı Taksim
Cle, bir birinci küme maçı ile bir 
ikinci kilme maçı da Kadıköyün
d e yapılacaktır. Bunlardan baş • 
b da hirind lrilme klüp)erjnin 

B takımları da birinci takımları· 
nın maç yapacağı günde ve ayni 
sahada karşılaşacaklardır. 

Diğer taraf tan küçükler ara· 
sında da Kadıköyünde yapılmak 
üzere bir turnuva maçı tertip edil 
mittir. Bu turnuva için bir de ku· 
Pa konmuştur. Bu suretle hem 
genç takımlar hem de birinci ta • 
kımlara menba olan B takımları 
teıvik edilmit olmakta ve hemen 
henıen klüplerin bütün azaları fa 
al bir hale getirilmit bulunmak -
tadırlar. 

Dünkü toplanmada fikstür de 
tanzim olunınu ·f k · · §, vazı e ta sımı 
yapılmıı ve maç hakemleri de 
tesbit olurimuıtur Bu s · ene genç 
hakemlere de yer verilnıektcdir. 

Yarın aktam klüp ınurahhasla· 
rı mıntakada ~oplanarak kur• a çe· 
kecekler ve f ıkstürün tanzinıi de 
bitirilmiş olacaktır. Maçlara önü • 
müzdeki cuma gününden itibaren 
başlanacaktır. 

İkinci küme de birinci küme 
gibi 7 klüpten terekküp etmek -
tedir. Bu takımlar Altınordu, Hi • 
lal, Anadolu, Kasrmpaşa, Eyüp. 
Boğaziçi gençler birliği, Topkapı 
takımlarıdır. 

DAVET 
İstanbul Futbol heyetinden: 
Lik maçlarına ait fikstürün 

tanzimi ve kur•a kesidesi için 28 
teırinisani 932 pazartes günü sa· 
at 17,30 da klüplerin salahiy.ati 
haiz birer murahhaslarının mın • 
takaya göndenneleri ve murah -
has göndermiyen klüplerin maçla 
ra ithal edilmiyeceği ehemmiyet

'" tebliğ o1umıP. 

VAKiT 

İstanbul dördüncü icra Memur• 
luğundan: Tamamına (4026 -
dört bin yirmi alb) lira kıymet 
takdir edilen Beşiktqta Şenlik

dede maahllesinin Mısırlıbahçe 

sokağında eski 34 yeni 2, 60 nu· 
maralı Davutağa çıkmazına ceb
heleri bulunan maa bahçe hane· 
nin tamamı açık arttırmağa vaze· 
dilip 15 - 12 - 932 tarihinde ıart
namesi divanhaneye talik edile· 
rek 5 - 1 · 933 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar açık arttırma suretiyle İs
tanbul Dördüncü icra Dairesin
den satılacaktır. Arttırmağa iş· 

tirak için yüzde yedi buçuk temi
nat akçası alınır. Müterakim ver· 
gi, Belediye, Vakıf icaresi müş

teriye aittir. 929 tarihli icra ka
nununun 119 uncu maddesine tev· 
fikan hakları Tapuya sicilleri ile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklı 
ile diğer alakadarlarının ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu hakları· 
nı ve hususiyle faiz ve mnsarife 
dahil olan iddialarının ilam tari
hinden itibaren (20) gün içinde 
evrakı müsbiteleriyle bildirmeelri 
lazımdır. Aksi halde haklını ta
pu sicilleriyle sabit olmıyanlar sa· 
tış bedelinin payla;masından ha
riç kalırlar. Alakadarların işbu 

maddd kanuniyeye tevfikan ha· 
rekct etmeleri ve daha fazla ma· 
liimat alm .... k isteyenlerin 9:;2 -
1077 dosya numarası ile memuri
yetimize müracaatları ilan olu· 
nur. (5607) 

Beşiktaş icra dairesinden : Be
şiktaş Ortabahçede 57 No. da 
mukim vekil Şakir beye bedeli 
icardan 296 liranın tediyesi 
hakkında Beşiktaş Bayat paza
rında 64 N. da kadayıfçı l-lasan 
Çavuş namına çıkarılan ödeme 
emrinin arkasına verilen meşru-

batta mumsileyh mezkur dük-
1, andan çıkıp ikametgahının 
meçhu: olduğu yazılı idüğünden 

bermucibi talep ilanen tebligat 
icrasına karar verildiğinden işbu 
tarihten itibaren borcun masraf 
ve saire ile beraber yirmi gün 
içinde verilmesi ve bir itiraz 
var ise 10 gün zarfında ıifaben 
veya tahriren veyahut kanuni 
bir vekil ile beyan olunması 
aksi takdirde kanuni yo!lara gi-
rişileceği ilan olunur. (5611) 

Is. Asliye mahkemesi dördüncü hu· 
J.. uk dairesinden : 

Süılicedc l\ar:ı ağaç caddesinde J 03 
No. lu hanede sakinler Mahmut ve 

Salih Beylere : 
Melek hanım lehine ve sizin aleyhi

nize m:ıhkemcmizce verilen 28·9 932 ta· 
rih \"C 28 1374 No lu tashihi kayıt ilı\mı 

aleyhine Fatma hanım tarafından temyizi 
da\'a edılmiş \e ik:ımetgAhınızın meçhu
liyctine binaen il~nen tebliğe karı:ır veril
miş olmakla tarihi ilAnd:ın icibarcn J 5 gün 
zarfında temyize cevap vermeniz !Azım· 
dır. Temyiz l ~y ıhası mahkeme di\'anbı -
nesine tulilı.: cdı lmiştir. Tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilıln olunur. 

Atika~~ ~riın- en büyuk 
~ .J ..... ,. , · ...... ' ... ..,,\. • " . (_., 

·~;~·.·~~~ ga~ete ve ,.· 

~-.~-f~e $~·ğ~zası · 
.: A:' :·K B ·.A ·. 

, ·.} kitap_ evi ·ve kırtasiyecilik . 
·' .. Arııı.r.,.rtalar cadd;ıi , . 

. : Tcl,'., ı on• : J377 '" 
•• • •• ""-< •, 

.·' .. ·Her İisancla gazete 
· · · mecmua .. re kitap 

· ~- H~r n~vi kırtasiye e~yası 
~· . ve;~ektep levazımı 
~ ~ . l .f, : . 

·:,., '.1 ~Her türlü . Fotoğraf 
~·- .... klevazunı ·makineler 
~- · · Ye amatör i~leri 
"ı· . . . • . 

r.~: . Etem:Pertev ıtriyatı 

. ' '· ~ : ~:· Kütahya çinileri 
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Korkunç bir cinayet 
Bir herif kayın pederini öldürdüğü. 
gören kızının boynuna bir ip geçirını 

Karısı da bu ipin diğer ucundan çekerek beş buçuk 
yaşındaki çocukalarını öldürmüşler ve ormana 

gömmüşler ama ••• 
Bu müthit hadise geçen hafta rek bir ucunu kocası diğer u 

Fransa.da olmuıtur. nu da kendisi tutmuş ve za" 
Fransanın Loye kasabasında kızcağızı boğmuşlar, cesedini 

ziraatle meşgul Dölauıe ailesi ya· rak yığınları altına bırakınıtl 
ta.maktadır. Madam Dölausenin ,. 
pederi 65 yatında idi. Madamın I 
bet yaıında bir de küçük kızı 
vardı. Kadınla kocası arasında İ 
kadının babası ve küçük kızı yü
zünden mütemadiyen şiddetli mü 
nakaıalar cereyan ediyordu. Zevç 
bunların aileye ağır bir yük teş • , 
kil ettiğini daima ileri sürerek 1 

karısına !iki.yetlerde bulunuyor
du. 

Bir gün karı koca arasında 

böyle bir kavga kopmuş bu 
sırada ihtiyar adam ateşin yanın· 
da oturmakta imif. Kadının ko • 
cası fevkalade hiddetlenerek ih • 
tiyarı sürüklemiye başlamıt ve e
linde bulunan sopa ile ihtiyarın 
kaf asma vurmuıtur. ihtiyar al • 
dığı darbelerin tesirile hemen ve· 
fat etmittir. Karısı hadisenin önü 
nü almak istemiıse de muvaffak 
olamamıf .. Cinayetin irtikap edil· 
diği odada bet buçuk yatındaki 
kızları uyumakta idi. Patırtı es • 
nasında uykudan uyanarak ihti -
yar büyük babasının nasıl öldü -
rüldüğünü görmüş. Herif küçük 
kızın bunu başkalanna ifta ede
ceğinden korkarak onu da öldür
meyi tasarlamış ve karısını tehdit 
ederek erteai günü karısı ile bera-
ber küçük kızı civardaki ormana 
götürmütler. Kocası hazırladığı 
sicimi karısına vermif. Kansı si· 
cimi yavrusunun boynuna geçire· 

Kar1,koca evllt katmeri el 
zincirli olarak hapse 

götUrUIUrken ... 

Hadiseden birkaç gün sonra o 
dan geçmekte olan jandarJJ1:ı 

çocuğun cesedini bulmu~lar 

yapılan tahkikat neticesinde 
müthiş cinayetin failleri meyd 
na çıkarılmıştır. 

Tanınmış bir Macs 
karikatüristi 

Tanınmış Macar 
ressamı Kondor şehrimize g 
mışlir. 

iki yıl içinde 32 memle 
gezerek uğradığı yerlerde eser 
rinden mürekkep bir sergi 

cuda getiren Macar karika 
cüsü Beyoğ!unda da bir ,,r 
açacak ve sergiyi ziyaret ede 
lerin karikı:ıtürlerini yapacak\' 

,_.llillllll_!lll_l_rı_ 

ril Aşk Arayan Adam 

Bu hakim deli mi, 
yoksa akıllı mı ? 

"Valiıt,, .ın mUsabakalı tefrikası. BileJJ" 
terden 50 kişiye muhtelif hediyeler 

(Vakıt) gelecek hafta (Aşk Arayan Adam) is"Tıindekİ 
eseri tefrikaya başlıyacaktır. Bu eserde bir (hakim) vardır· 
Bu bakim bir davada verilecek karar üzerine iki arkada: 
tından aynhyor. Maznunun beraeti taraftarıdır. Yanında i~1 

mahkeme azası ise bu maznunun mahkumiyetini iltizam ed•" 
yorlar. Reis akalliyette kalıyor. Fakat ekseriyetle verilell 
mahkümiyet kararını tefhim ederken arkadaşlarına mahke" 
me n!onunda şiddetle hakaret ediyor, sonra istifasını .,e .. 

- rerek hakimliği terkediyor ve bir sergüşet hayatına giriyor• 
Bir taraftan da arkadaşları ile alttan alta mücadeleye de" 
vam ediyor. 

Bu baldm tipi büyük bir maharetle tasvir edil" 
mitl"r. Fakat eseri okurken bilhassa ilk safhalat• 
da birçok kimseler bu adamın bir dahi mi, yok,ıt 
b 0 r deli mi olduğunda zaman zaman mütebayY1' 

kalır.Eser fevkalade eğlenceli, fevklade istifadelidit• 
!:Siz eseri tefrikaya başladığımız zaman (Vakıt) karHe" 

rine şu suali soracağız : 
" - Bu romanın kahramanı olan hakim de" 

li midir, yoksa akıUı mı? 
Karilerimizin yirminci tef;ika çıktıktan sonra o gooe 

kadar elimize gelmiı o~an cevapları içinde tetkikat yapacsğıı-

TaSVİ r edilen hakim hakkıno8 
verilecek ''akıllı,, yahut ''dell,ı 

1 hukmune gore doğru cevBP 
vermiş olanların isimleri i/!Jf1 
edilecek ve içlerinden elli kişiye 
muhteltf muktıf af/{j( tevzi olıJI 
nacaktır. 
ın1 -ıııııooıımııııımw~ınmmm1111 
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Norveçyanın Halis Morina Balık Yağının Baş Mahsulü 
---------- ~--~~~--~~~---:-~~~~~~~~~~--~~~~~----~~~~~~--

HRSR!v 
ECZA DEPOSU 

~hh at ve içtimai . Doktorlar 
1"1uavenet Vek8letınden D.;-k•o· 

lstanbu!da son birinci teşrin aynıda çoğalmıya başhyan Kızıl Ara Nişanyan 
\'akalarımn devam ederek muhtelif semtlerde hastalar zuhuruna 
sebep olmaktadır, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti bu vazi
Yeti nazarı dikkate alarak hastalığın önilne geçilmek için, alınan 
lltnumi tedbirlerden başka, son zamanlarda Avrupa ve Amerika
nın bazı mahrıllerinde tatbik edilmiş olen ve bizde de bir kısım 
\'ilayetlerimizde yopılarak iyi neticeler göstermiş bulunan kızıl 
aşısının lstanbulda da tatbikine karar vermiv ve bunun için icap 
tden tertibatı aldırmıştır. Bu aıı 1-12 yaş arasındaki çocuklara 
tatbik o!unur. 

Aşı şimdilik lshınbu:un, talebesi arasında kızıl vakaları çoğa
lan ilkmektep talebesine umumi bir surette tatbik edilecektir. 
Bununla beraber arzu eden ailelerin 1-12 yaş arasındaki çocuk
l~rı111 nşılatabilmeleri için de aşağıda isimleri yaulı mahallerde 
bırer nşı istasyonları tes's edilmiştir. Bu jstasyonlara müra· 
~1at edecek çocuklara Parasız aşı tatbik edilecektir. Geti· 
tılecek çocukların evvela kızıla tutulmaya istidadı o'up ol
ltıadığı, yani aşılanmıya ihtiyacı bu'unup bulunmadığı cilt
leri üzerine yapılacak ufak bir nşı ile anlaşıldıktan s.onra 
asıl aşı tatbik olunur. Asıl aşı birer hafta fasıla ıle 4 
defa yapılır. Birinci aşıdan sonra hafif kırıklık ve hafif ateş 
i'İbi haller görülebilirse de çocuk için z:arcırsız olan bu haller 
lllUteakip ikinci, üçüncü ve dördüncü aşılarda görülmez. Kızıl 
'tııının hiçbir tehlikesi olmadığmdan arzu eden aileltr timdiye 
~•dar kızıla tututmıımış olan 1- 12 yaş anısındaki çocuklarını 
a~toeıtçe aşılatabilirler. Bu suretle hem kendi çocuklarım basta
ııktan korumuş ve hem de hastalığın ortadan kalkmasına yardım 
tlnıiş olacaklardır. Aşı tatbikatına ~6 Teşrinisani cumartesi gtl· 
lliinden itibaren başlsnacağmdan alakadarların her gün saat 2-4 
arasında semtlerine göre aşağıda isimleri yazılı istasyonlara mü
tacaatları rica olunur. 
.. lıtanbulda Beyazıt Mevki Tababeti. Beyazıt Nahiye Merkezi 
1~•ndedir. 

Iıtanbulda Edirnelcapı SUt ve Mektep çocukları Bakım Evinde. 
lstanbulda Eyip Belediye Dispanserinde ,, 
RcyoiJu Be!ediye başhekirnliği "Kaymakamlık binası dahilin· 

dedir. 
Beyoğlu 1': mpaşa Belediye Dispanserinde. 
Beıiktaı Akaretlerde Süt ve Meldep 'ÇoçukJarı aiıpanserinde. 
Kadıköy Mühürdar caddesinde Belediye dispanserinde. 
Usküdar Açık Türbede Süt ve Mektep çocukları dispanserinde. 
Bakırköy Belediye Başhekimliğinde. 
Sarıyer Belediye Başhekirnliğinde. 

......___ Bev' oz Belediye Baş h ekimlıR'inde. f6198) 
~5•1 • DördUncJ ıcrn d:ılrcsındı:n Çor.u icra memur.uğundan: 

•dıf cınıırrıınıı 37000 lira ı..ıymet takdir Beher dönümüne ikışer lira kıy· 
~ en Gılıııada l\cmankes k:ırn :\1u•tafı met takdir cdıfen Çor:uncn 
E:~• tnııh:ı1lesinde 1 ulumba ve GUmriık Aşa~ısırt çiftliği eraıisi dahilın-
rııu •klnrında kAin c"' 35 ve uç dofn 35 de Ceviz aı palığı mc.vkiinde ka-
\·e cr~er 2 ıl:l 12 )Cni !'.\ 3 35, 37, J() in 60 dönüm tar:a ile heyeti 
tın11'1 ılA 17 numar11larl:ı mUr:ıkl:nm al· umumiyeıine 2500 fira kıymet 
~e • dUkkAnlnrı ve derununda \'e iistiın· takdir edilen 14000 dönUm me· 
-~ Odaları ve ıir milştcmildıı bulunan ranın tamamı açık arttırmıya 
1 a. h n nımile maruf hanın tamamının konulmuş ve şertnamcni 26· l 1-

ı Sıf h S•e:ıi açık amırmaya 'azedılm;ş 93 l tnribinde divanhaneye asıl· 
:ıp ı . d 
rt O- l\ı\nunuevvt'l - QJ2 tarihin e mışbr. 15· 12·932 Perşembe gü· 
~ rıınesi dlvıınhn11e)e taliK edılcrck nü ~ant 14 ten 16 ya kadar 

'l\Anunnewcl - 93~ tarih ne mllc:!ldıf Çorlu icra dairesinde açık art-
,errıbe gllnU sant 14 den ı 7 )C kn· tırma suretile sahlocaktır. Art-
~ dıfremizdc ııçık ı:rttırma ile satıla· B 

tırma ikincidir. u defa en son 
t Anırmaya iştirıık için satılan his· n · d 

~~ llıusip kı) meli ın•ıhnmm.nen ıı )Ü7.· ve en çol< artıranın stiın e 
~d bırakılır. Arttırmaya iştirak ıçın 4'ı~1 i buçuk nlsbetlnde pev a'.çesl 

rıı: MUtcrnkim vergiler belcdı~·e rü yüzde 7 buçuk teminat alınır. 
li~'l ve \•akı f lcare t müşteriye amir Müterakim vergiler ile belediye 
1 ıu 11Uınnralı icra ve ır üs kanununun resimleri, vakıf icaresi müşteri-
~u s·lıtıcu m:ıddesine tc\ rı un h:ıkl:m ıa- ye aittir. Maki arı tapu s:cilli ile 
~(lııcıııcrıte sabit olmı;:ın ipotekli ııla- sabit olmıyan alakadarların icl-
ba( •r ile dığer altıkndaranın \'c irtrfa dialarmın iliin tarihinden itiba-
~~ ~csahrpterinln bu hn lnrını ,.e lıususılc ren 20 gün içinde ves:kaları ile 
~~ı:ı ta:\. m:ı5.ırıre dair olan ıddialarını birlikte memurıyetimize bildir· 
,ıııda 1 ındcn fııbnren yirmi gUn zar • mesi aksi takdirde satış bedeli· 
'~~IQıd evrakı mil biıelcri c bildırmckrl nin paylaşmasından hariç kahr-
tııe 3~r. Aksi halde hnklnn tapu s·c l!e· lar. Alakadarların mülga icra 
:tş~ıs t olm:ıy.ınlar sntış bedelinin p:ıy ve ifıas kanununun 119 uncu 

hu ~dan harıç kalırlar AıAkndarların maddesine tevfikan hareket et· 
lc\'hk h~ddeı liıınunh c ahkdmınn gôrc mcle;i ve daba faz in ınaliimat 
~:Orıı 1 t rckct etmeleri ve daha fazla alına le istiyen!erin 932 ·5. H. dos-
t~% n nl'TJ:ık lı;Llyenler!n ?J! · 14.3 ya numarası ile memuriyetimize 
~••ti urnaraslle memurı}·cıımıze mil· 

-~~! tiAn olunur müracaatları ilan olunur. 
:-··ı··: .. 
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1 A YY ARE YILBAŞI P1Y ANGOSU ii!I 
:~Yiik mükıifat 1.000.000 Liradır !!fi 

· llYiik ikramiye 500.000 Liradır ~~I~ 
···ı 

. ~eıtic!e Y ılbıa 1 e«:e6n l'&Jlllnllav.c ktır. !il! 
.:.!~:,:,~,~=·-~~~~~:~~ .. ~ ..... ~.~~~~ .... ~~~~~.~ .. J 
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Atuıı.yenehııncalnl Bcyoğlunda Tokntııyan 

oteli yanında Mektep solmğuıda 3ll nu· 

marada yenJden kllşat etml§tlr. 

Haatalannı her gUn sabahtan 
kadar kabul eder. 

Toloton: f0848 

Doktor 

Aris ti dl 
Muayenehanesi: EmlntsnUnde 

Han UçUncU kat numara 8 

Doktor 

Cavat N. Zekai 
sınır mUtehn.sınaı 

cuma ve pazardan mud:ı gtlnlorde saat 

3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 
Muayenehanesini BabılUI ltar§ısında An· 

. mıra caddesi No. 47 ye tevslan naklet -
mııtır. Telefon muayene: 23t69, 

lkametgAh: 60740 

Doktor 

Emin Şükrü 
Do.hlll hn.ıtalıltlar mUtehassıaı 

Ist.azıbul Sultanmabmut tUrbcst, Babı· 

lll caddul, No. ıo. 'l'elefon muayenchn· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 

"Her gtın öğleden sonra saat H-ıs .. 

Uroıoa • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
BObrck, mesane \'C idrar yolu 

haııtnlıltl:ı.n mUtehassısı 

Muayenehnne: Türbe, Mahmudiye cad· 

desi. No. ıo. Telefon 22622 

Operatör • Urolog dol;tor 

Mehmet Ali 
Jıtrnr yoUarı hn tıı.lıltbrı 

Em!nönU (Sabılc munt:aın 

naklctm!gtlr. Cumndnn manda her gUn 

baatalarını kabul ve tcdnvl eı!er . 

••• MliiiMJ r;ıı 

lstanbul ıkincı ıcra !Vıemurlu 
ğundan : Bir borçhın dolayı 
mahcuz ve puaya çevrilmesi 
mukarrer büfe 29-11·932 tarihi
ne mUsndif salı gilnU saat 9, 1 O 
arasında Beyoğlundn Tarle.ba
şmdn sakız ağacı caddesinde 99 
nu-lu Sami Peşa apartımnnı Ö· 
nUnde bilmlizayide sahlacağın· 
dan talip olanların muayyen gjn 
ve saatle mahallinde hazır bulu
nacak memuruna mUracaatları 
ilin olunur. (5612) 

Rı\KTERIYOLOC 

• 
Dr. Ihsan Sami 
BAKTl:ıtlYOLOJI LABORATUVAR! 

Cmurnl kan tahliltıtı. Frengi noı.. tol 
nıı.znrından {Wasserm:ın ve ({an tcn
nıülleri) Kan küreyv:ıtı Sn) ılrnası, u-
f o ve ısıtın:ı hnsc:ılıkları teşhisi idrar 
balgam, cerahat, knzurnt ve su tııhtilatı 
Ultra miliroskopi, hususr aşılar istihzaı ı 
Kandn üre. şckc.:r l\lorur kolle~tcrin mik 
tarlarının tayini. Dh·anyolun'da Sultan 
.\ Jahmuc tlirbc.si No. 18~Tclcfon.20931 

İstanbul asliye Mahkemesi İ
kinci Hukuk Dairesinden: İbra
him Fevzi beyin Beşiktaşda Se· 
rence bey yokuşunda Ebülhildn 
tekkesi nkaretlerinde mukiman 
Behaittin bey ile Refikası Bedin 
hanım aleyhlerine ikame eyhdi· 
ği alacak davaıının muhakemesi 
21 / Kanunuevvel / 932 taı·ihine 
müsadif çarşamba günü taaı: 13 
buçukda talik edilmiş olduğun· 
dan vakti mezkürde Müddei a· 
leyhle1in ikinci Hukuk Mnhke· 
mesinde hazır bulunmaları lüzu
mu aksi takdirde haldarmda gı· 
yaben muamele ifa edileceği, 
ikametkahların n nıeçhuliyeti ha· 
ıebile ili.nen tebliğ olunuı·. 

(5609) 

Türk 

Zerinin en 

biiyiik ı•azifesi 

Olııalde derhal 

nedir 

Tutumlu VE 

Muktesit 

Y etiştirm el{. 

Ziraat 
Bankasından 

Bir Alınız 

Sihhat ve içtimai muavenet vekaleti 
Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünden: 
Çanakkale ,;:,ehil sıhhiye merkezi binasına yaptırılacak kalorife

rin aleni münakasaıı Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında is· 
tanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil komisyonda 5 
Kanun~evvel 932 tarihine mtiıadif Pazartesi günü saat 14 te 
icra edilecektir. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere Ankara
da Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasip
liği ile Çanakkale sahil sıhhiye merkezine ve islanbulda mezkür 
merkez levazım memurlu~una mUracantları. (5977) 

Ist. Mr. Kumandanlığı Sabnalma kom. ilanları 

Hava kıtaatı ihtıyacı için beş yüz ton benzin kapalı zarfla 
münakasası Anlrnrada Hava satınalma komisyonunda 18· 12·932 
tarihinde ve saati muayyeninde icra edilecektir. Taliplerin evsaf 
ve şeraiti anlamak Uzere AnkArndaki me:r.kfır komisyona mUra• 
caatları. (305) (6269) 

Kiralık Kagir hane ve dükkan 
Beşiktaş Akaralı Vakfiye idaresinden: Beşiktaştn Akaretlerde 

30 ve mükerrer 30 numaralı haneler birer sene 11-1,25 numaralı 
dükkanlar üçer sene 35, 34 numaralı dükkanlar birer sene mild· 
detle kiraya verileceğinden Teşrinlsaninin yirmi yedinci pazar 
gününden itibaren yirm' gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. 
Talip olanların ve malumat almak istiyenlerin Kanunuevvelin on 
sekizinci pazartesi günü saat on ilçe kadar mahalli mezkfırda 54 
uumarada Mütevelli dairesine ve yevmi mezkiirun saat on üçlln· 
den on beşine kadar lstanbul Evkaf mUdiriyetinde idare encll• 
menine müracaat etmeleri. (6246) 



Sayda 12 

2 

Yeni 

AsriRİN Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte taftmak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir. 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol

mayan bafka mamulat almaktan 
korur. · 

20 ve 2 tabletlik ambalıiJ l ar içinde 
her yerde bulunur. 

, __ o __ e_v_ı_e_t ___ n_e_m __ i_r_y_o_ı_ı_a_r_• __ i ı_a_"_n_ı_a_r_•_I 
1-12-932 tarihinden itibaren Feneryolu istasyonunun seyriseri 

ve hafif tam hamuleli ve perakende eşya nakliyatma kapatılaca-
ğı ilin olunur. (6218) 

VAKiT 

l 
3UncUK olorduSabnalma 1 

Komisyonu i1Anl3r1 

y edi yi:z em bin kilo kuru ot 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 5 kanunu-
evvel 932 pazartesi günü saat 
15 tedir. Şartnamesini ğörmek 
üzere her gün Fındıklıda 111. K. 
O. satın alma komisyonuna ve 
ihale günü vakit ve saatinden 
evvel Ankarada merkez kuman· 
danhğı Sa. Al. Kom. na müra 
caatları. (1029) (6023 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(7,000) metre haki renkte elbi· 
selik kumaş kapalı zarfla müna· 
kasaya konulmuştur. ihalesi 29-
11-932 tarihine müsadif sah 
günü saat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümune
sini görmek üzere her gün An
karada M. M. V. satmalma ko
misyonuna ve münakasaya işti
rak edeceklerin o gün ve saa
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarmı makbuz mukabilin-
de mezkur komisyon riyasetine 
vermeleri. (1019) (5884) 

iş arırorum 

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

Samatya Hacı Hamza mahal· 
lesi Sarayönü sokağı No. 22 

Ahmet 

BiR 
HER 

BiRiNE 
IST1\SYONU 

KJ\RISMRDRrt 
' 

DiNLEYEBiLiRSiNiZ 
T E L E F U N K E N 3 4 3 biçimi Radyo 
altcısı bilhassa ay.rma kudretinin 
yükskliğile temayüz etmektedir. 

Parazite karşı ayarlıdır, kendiliğinden Fading'i dü
zeltir. Doğrudan doğruya okunabilen ışıklı istasyon 
göstericisi vardır. Bir tek Düğme ile k?ltanılı~, y~k· 
sek konuşanı (Oparlör) E 1 ek t r od ı namı k t ı r'-

TELEFUNKEN 
8 o u R L A B i R A D E R L E R v • • s •• ve s A T i E M A 4 Az ALA R r 

Hanai sağlci1n • 
lŞ ki var 

" 15 faiz ve komisyon 
temin etsin 1 iŞ YURDU Buna da çare buldu. Kıymetli emlak mukabili bunu 

temin ediyor. 
Bahçekapı Anadoluhan Nc:>.26-27 Tel. 2396~ 

:- . S HAY• M mmmm::mm' ............... . ı .................... '111 ---· 1 LiRAYA 
"iflas Tasfiye Satışı,, fii~ 

Birinci Hila Dairesinden: fm 
• Bey~ğlu Tepeba1.1'nda Pera Palas oteli kartısında vaki ve im 
müfhı ~abitay Hayim Efendiye ait Şark Müzesi namile ma· m~ 
ruf ınagazadaki halı ve antika eşya vesairenin satışına 30 ~m 
Teşrinisani 1932 Çarıamba gününden itibaren başlanılacaktır. iiii 1 
Satıf Cuma •e Pazar günleri dahil olduğu halde hergün sa· gg 
bab saat dokuz buçuktan on iki buçuğa kadardır. i!i~ 
Satış açık . ~rttırma ile olup taliplerin Takti muayyende mü- ma 
racaatları ılan olunur. · :m 

· iflls idare lzaaı lfll• idare azası ~m: 
Avukat lsmail Aglh Avukat M. Adato 

:::::::::::::::::::::::::::::::::!::::=ı==== e· · · ·f1 ~ ============ ................................................ ırıncı ı as memuru .......... .. .... . ............ .. 

latanbul Evkaf Mticliirliiiü ilanları 

Kıymeti muhammenesi 
Lira K. 
1260 00 

1771 60 

840 00 

315 metro terbiinde bulunan Aksaray'da 
Y akup ağa maballeıinde Valde camii kar-
şısında mubterik Y akup ağa camii arsa
sımn tamamı. 

177 arşın terbiinde bulunan Galata'da Be· 
reket zade mahallesinde cami sokağında 
7/9 No. lı Bereket zade camii imamına 
meşruta hane arsasının tamamı. 
Üsküdar'da Selami Ali efendi mahaUesin· 
de karakolbane sokağında atik • 64 • mü· 
kerrer • 64 - cedit - 82 • 84 - numaralarla 
murakkam bir çatı tahtında iki bap ha· 
nenin tamamı. 

. Ba_Ii~aki emlaki mablüle pazarlık suretile satılacağından 
~~ı~lerın ıbale günü olan Ki. eYvelin on dokuzuncu pazartesi 
ıunu aaat on beşe kadar Istanbul Evkaf Müdiriyeti binasında 
mablülit kalemine müracaatları. (6242) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

S O. O O O Liradır 
Piyanio timdiye kadar binlerce klfl. "yı· • • • zengın etmıştır. 

F.zrsatz Kaçırmayınız 

iştirak 

Yüzü ile kuş tüyü yasbk 
lstanbuld&f' <;akinakçılar, Sandalyacıiarda kurtfiytt abrikasın· 

da kuş tüyünün kilosu 100 kuruı yüzü ile yorgan 12, şilte 

ı 2 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

bulunur. Ankarada satış mağazası: Saltı Franko 

Telefon : 23027 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Eminönü kaymakamlığından: Beyazıtta tramvay tevakkuf mahal
linde belediye malı 22 numaralı dUkkio açık müzayede usulile 
kiraya vuileceğinden talip olanların birinci kinuoun dördüncü 
pazar günü saat on dörtte daire encümenine müracaat eyleme-
leri ilan olunur. (6255) 

BAK ER 
Mağazalarında nazarı itibara alınan şey• 

Evvela: 

CİNS 
dir. 

1'1için ? ? · 
•• •• ÇUNKU : Baker mağazaları; şöhretini, yalaız fi. 

atlarının itidali ile değil, B i L HASSA mallarıoan C i N Si 
gayet mükemmel olması itib'!rile tesis etmiştir. 

ÇüNKü : Satılan malın; CiN Si mükemmel ol

mazsa müşteriyi memnun etmek gayrı mümkündür. 

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

SEYRiSEF AIN 
l\lerkezl idaresi Galata köprülıqı B ~ 

Su! e A, Sirkeci Mühürdar ıade Haıı 22 

İzmir - p ;re - iskenderi1' 
postası . 

( iZMiR) 2(eşri!k~ 
11 de. 

Trabzon Poataaı . 

) 
30 ikio" (Ankara teırio 

çarşamba 18 de Galata rıll' 
tımından. 

İzmir - Mersin Posta•• 

( MERSiN ) ~?i~~ 
rin çarşamba 10 da id•r' 
rıhtımından kalkarlar. 

VAK 1 T 
Günedellk, Siyasi Gazete .,JJ 

Istanbul Ankara Caddesl, VAKI'f ffl'-

Telefon Numaralart 
Yazı işleri telefonu: 241171 

tdare telefonu : 24870 

Telgraf adresi: Istanbul - V~ 
Posta kutu.su No. 41 

Abone bedelleri : 
Türkiye ~cned 

Senelik 1400 -~· Kr. 2700 

6 aylık 750 14~ .. . 
8 aylık 400 800 • .. 
ı aylık 150 soo • 

" 

ilan Ucretlerl : 
. gut"' 

Resmi UAolarm bir satırı 10 

' Ticari ııa.nıarm bir satın :\Z,fi ı 
Tlcart uıı.nıarm bh: santt.mJ 2t5 

. 
KUç.Uk lllnlar: 1 
Bir deta.sı 30 Ud defam l50 Oç ~ 

dört detası 75 ve on defaaı ıOO ~ 
•ıç aylık Utliı verenleriD bir defaSS ti' 
nendir. Dört satırı geçen U~ 
satırıan beş kuruştan besaP 

"-----~~tJfl VAKiT MATBAASI - tST~ ,İ 
SAHtBt: MEHMET AS '$ JT 

Umuınl NC§riyat MUdilrU: F~ 


