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Gümrük 
işlerinde 

Bir Tetkik 

1
• Son zamanlarda Ankara ma- • • 1 e 

hre t~~sil şubel~rin~en birinde s o z e rı 
D r ruşvet hadısesı olmuştur. 

trhal takibine başlanan bu 
~Uçun pek açık deliller ile ya· 
b~l~nmış olması tabii olara_k 
ukumet merkezinde büyük bır 

asabiyet uyandırmıştı:-. Gerek 
bu hadise, gerek diğer bazı 
deliller irtikap ve irtişa hakkın· 
daki kanunun tatbikatından arzu 
edilen neticenin alınamadığı ka
~aatini vermiştir. Onun için 
ıttikap ve irtişa suçlarım daima 
hususi bir dikkat ve alaka ile 
telakki eden Büyük Millet Meclisi 

\tası arasında yeni bir fikir 
~tyanı başlamıştır. Bu yeni 
~tyanm hedefi ise irtikap ve 
~a suçlar1m da memlekette 
"-~akçıhğın önüne geçilmek Ü· 

tere geçen sene ihdas edilmiş 
olan ihtisas mahkemelerine ver
'1ekur. Çünkü geçen sene hu
~ıi bir kanun Ue teşkil edilen 

mahkemeler az zama içinde 
lc~çakçıhk suçlarının geniş bir 
lliabttte ortadan kalkmasına hiz
lbet etmiftir. 

Kaçakçılık nasıl memleketin 
tnali bünyesini kemiren bir ma
nz. olmak itibarile tP~2vio~ ztl-
~l bir afet ise irüki:i ve irti
~buı &aran on<lan aıağı değılair. 
Bınaenaleyh kaçakçı!ık hakkında 
tllnarak iyi neticeler vermiş 
olan takibat usullerinin irtikap 

=~ İrtişa vak'alarına da tatbiki 
~emdir. 

Ka~ para eder ? 

Troçki 

Kopenhag 27 (A.A) - Politi· 
ken gazetesi ve Amerikalı iki 
sözln filim müessesesi hükuınetin 

M. Troıtky'nin bu gece vereceii 
konferansın Danimarka telsizi 

ile neşredilmesine mani olmaıı 
yüzünden hasıl olan mqkilin 
çareııini bulmutlardır. 

Bwa!ardaa biriai iL T,ros•lcıd 
saat 18,~0 dan on alb dakikalık 
logilizce, bir mükaleme istemiı-

tir. Diğeri de dan M. Troztky'ye 
mülakatlara cevap vermiıtir. Bu 

mülikabn 3 nusbası tescil edil· 
ı k mittir. Almanca, Fransızca, ln-

.a! rti ip ve irtiıa suçlarının şim- ·ı· 
"'Y k d gı ızce •• 
~ e a ar çok defa cezasız 

Amerikalı miltehassıs 

Ankara, 27 (Hususi) - Güm
rük idaresini ıslahı için celbe· 

dilen Ameritab mütehassıs Mis· 
ter Vorfild mrük vekileti mü· 

şavirliğine tavin edilmiştir. Mü· , 
tebassıs g rük işleri etrafında· 
ki tetkika devam etmekte· 
dir. 

Recep Bey 
C. H. Fırkası umumi kitibi 

Recep Bf. dün akşamki trenle 

Ankara ya gitmiştir. Recep Bf. 

Haydarpaşa istasyonunda fırka ar· 

kadaşlarından birçok Zffat tara· 

fından tetyi edilmiıtir. 

............... -..................... . 
Otomobil karşısında 
yaya kalan arabacılık 

3500 azası. olan arabacılar cemiyetinin 
en büvük derdi kacak arabalardır 

Rer cemiyetin bir der.di var. , çok arabacılar, bilhaaıa -daha ço'K 
A~abacılar cemiyetinin de en bat· inıaat itlerinde, mahalle arala • 
lıca derdi kaçak arabalardır. Bir ( LUtfen -yıferı çeviriniz) 

---·ıı·----llllllllllllllllmılOlllllillllnHlllll" --·-ıııııııııumm•--11•1 ,. ,. = 
Cemal Bey dün gömüldü M. ·Marks 

Raporunu verdi , 
Konse:vatuvar müetbassısı M. 

1 

Markı tetkikatını bitirmiş ve ra-

•lnıaıına sebep olan mühim bir M. Troztky, bu iki beyanat 
~0kta vardır. Bu nokta mevzuu için altışar bin dolar alacakbr. ' 
• •~is suçun iki taraflı olması, Bu beyanatın ikincisi, bu bafta-

porunu yazarak belediye riyase
tine vermiştir. Rapor hakkında 
alchğımız malümala göre, M. 
Marks konservatuvar binasının 
süratle yapılmasını, tedrisat prog
ramranlarımn gösterdiği şekilde 

yeniden tanzimi yapılacak ilkiş 
olarak göstermektedir. Mütehas· 
sıs çarşamba günü saat 16 da 
balk evinde milli musikimiz hak
kında bir konferans verecektir. 
Konferans Hüseyin Sadettin bey 
tarafından Türkçeye ·tercüme 
edilecektir. ~kap ve irtiş suçundan dolayı nın filimlerinde dinlenecektir. 

'-er iki taraf hakkında kanunen Kopenhag, 27 (A. A.) - Da-
b Uayyen cezalar tayin edilmiş mmarka sosyalist mabafili, M. 
~~Unması, bu cihetle irtikap ve T roçki'nin bu akşam vereceği 
~§~ • suçunun kanuni delillerle Almanca konferansın 45 dakika 
~•bnde pek çok zorluk gö· devam edeceğini zaanetmekte-

esidir. dirler. 

-, \zan otuz, kırk lira maaşlı Danımarka meb'uslarıadan M. 
~ ,\1:-lara tesadüf edilir ki bu Fricsb, bu konferansm Danımar-
~iq~urlar ayni zamanda aile sahi- ka Hsanile bir huli1&sını yapa-
ltt.1tler. Bununla beraber aile- cak ve bu da 20 dakika devam 
h, 'tıi nıaafça kendilerinden da- edecektir. 

Cemal lleylw cenaze meraalmlnden bir ı~tlba 
Evvelki sabah ini bir kalp götürillmüıtür. 

sektesiJe · vefat ettiğini yazdığı· Merhuma son hürmet Tazifesi-
mız belediye hesap itleri m6dü- ni yapanlar araaıncla bafta Vali 
rli Ye muharrirlerimizden Haluk Muhittin Bey olmak üzere bele· 
Beyin babası Cemal Beyia ee- diye rei• mua.inleri Hamit ve 
nazeü, d&n d..tlanam Ye mes- Nuri, yan itleri müdOrü Haluk 
lek arkadaılarınm teeuUr Ye Nihat, ·lkbsat miidürü Asım Sü-
ızbrapları arasında ebedi med· reyya, hukuk itleri müdürü Muh-
fenine tevdi edilmiştir. liı, Beıiktaş kaymakamı Şevket 

Bankalar kanunu 
layıhası hazırlandı 

~ Yüksek olan memurlar kadar, 
att 

te .• daha fazla refah içinde 

Cemal beyin cenazesi, saat Beyoğlu kaymakamı Sedat, Ma· 
on birde beıiktaştaki evinden arif müdürü Haydar Beylerle 
kaldmlmıı. namazı Sinan paıa bütün belediye erkinı ve memur
camiinde kılındıktan sonra eller ları, Maarif müfettiıleri, muallim 

M. Troçki'nin kendisine soru· k d ı "lk' lA h üstünde, Ortaköyde Yahya Ef. ar a 8f ar1, mu ıye, ame ı a· 

Ankara, 27 (Hususi) - Maliye 
vekaleti hazırlamakta olduğu 
bankalar kanunu projesini bitir
mit Ye bu proje mütebhassıs bir 
komisyon tarafından da tetkik 
edilerek muvafık bulunmuştur. 

Liyıha yakında vekiller heyetine 
verilecektir. Bununla maliye ve
kaleti umumi mevduatı daha iyi 
kontrol edebilecektir. Liyıha 

asıl tasarruf mevduatını kontrol 
adebilmek için hazırlanmııbr. 

k,:111dirirler, bundan başka bir 
btalı~,n~ içinde onbeş yirmi bin 
tıtla bır apartıman bile yaph
ı, .. 1ht. Bugünkü hayat pahalılık-

~a .. 
ttçj &ort! bukadar bir maaşla 
k,11 

11:ek bir mesele teşkil eder
Olatak u ~bi memurların fazla 
Olabil bırer apartıman sahibi 

rtıel~ri başlı başına tabki!ci 

Mehmet Asım 
< A.lt tarafı 2 nci sayı/ada) 

'1ektep kitapları 
llıesetesi nasıl 

'- halJedi lir ? 
eıttep k• 

titl •tabı yazan muhar
er ile diyorlar ? 

9 uncu sayıfamızda 
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- Beyim paran yoksa yar1n verirsin _ 
- Ya ölUrsem 

- - Ehemmireti rok -

komşu1ar1 ve tanıdıkları, polis ve 
seyrisefer memurları bulunuyordu 
cenaze kabre indirildikten sonra 
milteaddit çelenkler hürmetle 
toprağıolD üıtnne bırakılmıı ve 
otuz seneden beri temiz bir feraiat 
ciddi bir merbutiyetle hayatını 
•azifeıine vakfeden merhumun 
mezayaıına dair sözler söylen
miıtir. 

Eski bir maliyeci olan ve şim· 
diye kadar bulunduğu işlerdeki 
muyaff akıyetinden dolayı dahiJi
vekileti tarafından takdirname 
ile taltif edilen Cemal Beyin bu 
şaıırtıcı ölümü meslek arkadaş· 
ları arasında olduğu gibi maliye 
ve maarif mubitinde de ciddi 
bir teessür tevlit etmiştir. 

Arkada üç çocuk bırakan ve 
kalabalık bir ailenin yegane 
istinatgihı olan merhumun aile
sine yardım için belediyec icap 
eden bazırlıja bqlanmııtar. _ 

,.-....................................... ·-·--, 
Soruyoruz: 

Bu Hakim del imi, 
akıllı mı? 

Yakında başlayacak olan tef
rikamızda bir me:ktepli kı7.la 
maceralarını yazacağımız ha
kimin deli mi akıllı mı ol· 
duğunu bilen 50 kişiye he· 
diyeler vereceğiz. Doğru · 
bulanlarm bepsinin isimleri-

ni dercedeceğiz. 

AŞK ARAYAN ADAM 
T efrıkamızı takip ediniz ! 

{Buna ait tafsilat 9uncu 
sayıfamızdadır ] 

~ .... ..,... -~ 



Sayıfa 2 

Bir tetkik 
rmda çalı§an arabalar kaçak ola
rak iı görmektedirler ve bundan 
aidat kaybettiklerinden yalnız A
rabacılar Cemiyeti değil vergi 
vermemeleri dolayıaile hazine de 
zarar görmektedir. Kendiıile gö -
rüttüğümüz Arabacılar Cemiyeti 
reisi Kamil Bey diyor ki: 

- Hemen hemen hiçbir ıeyden 
şikayetimiz yok. Cemiyetimize 
dahil olan (Binek, yük) üç bin 
beş yüze yakın arabacı var. Fa
kat bunlardan kazanç vergisi ver· 
memek için kaçak çalıtanlar ha • 
riçtir. Hemen hemen yegane der· 
dimiz de bu kaçak arabalar me • 
selesidir. Bu yüzden hükUmet ve 
hazine de çok zarar ediyor. Çün
kü kendilerinden vergi alamıyor. 
Bu itin sebebi evvela bazı araba
cıların bu suretle fazla kazan
mak istemeleridir. Diğer bir se • 

b.~P de cemiyete yazılarak, ıey -
r~ıef er merkezine de yazılmıya 
gıden arabacılardan belediye re -
ıimlerile kazanç vergisinin der -
hal ahnmaııdll'. Bunlar, henüz a· 
rabacılığa hatladığmıız zamanda 
bizden belediye reaimlerile laa • 
kal altı aylık kazanç vergisinin a· 
Iırunaaı bize çok müfkül geliyor, 
'diyorlar. 

Böyle kaçak arabaların taki· 
bi ve teabiti de çok güç oluyor. 
Çünkü derhal mahalle deği~tiri • 
Yorlar, yahut arabalarını başka -
larına devretmit bulunuyorlar. 

- Cemiyet azalarına ne suret -
le müfit oluyor? 

VAKll i ................................................................................................................................................................. -............ 1 

i o SON BABEBLEB o i . . : . ..........................................•....................•.................. _. ............................................................................................ : 

Almanyada bir buhran nezareti 
teşkili düşünülüyor 

Bu suretle bir ikt)sadi diktatörlük ilan edilecek ! 
BerJin, 27 (AA.) - Havaa 

ajansı muhabirinden : Rei.sicüm
hur Hiodenburg'un sah veya 
çarşamba günü kabine teşkili 
vazifesini tevdi edeceği zatın 
şahsiyeti ne o1ursa olsun, bu 
zat, kabinede mühim tadilat ya
pacaktır. 

Bu mesele hakkında bazı si-
yasi fırkal2r, bilhassa merkez 
fırkasıi ile nasyooal aJmanlar 
fırkstsı nezdinde gizli Ye nim 
resmi görlişmeler yapılmıf oldu
iu zannedilmektedir. 

Koelnische Zeitung'a göre 
Hugenberg, gayet sarih bir ta
kım arıular izhar etmiştir. 

Fılvaki mumaileyhin şahsen 

yeni kabineye iştirak talebinde 
bulunmuş ve bizzat kendisinin 
4 iktindi nezareti nefsinde ce
metmek istemiş olduğu söylen
mektedir ki, şunlardır : 

iktisat, ır.esai, iaşe, Maliye. 
Bu nezaret, .. Buhran nezareti,, 

Yerli malı tasar
ruf haftası 

namım alacaktır. Mumaileybin 
arzusu tahakkuk ettiği takdirde 
kendisi Almanya'nın hakiki bir 
"iktısat diktatörü,, olacaktır. 

Başvekilliğe gelince, Hioden
bourg'uo intibal>mı iki zata has· 
retmekte olduğu söylenmektedir. 
Von Papen Von Schleicher .. 

Matbuahn bir kısmı, Von Pa
pen'in tayininin efkarı umumiye 
ne fırkalar üzerinde husule ge· 
tireceği aksülameller dolayısile 
von Schleicher'in intihap edil
mesi hususunda israr etmekte· 
dirler. 

Fakat M. von Scleicber'in hali 
hazırda bültumet reisi olmak is· 
temediği umumiyetle malumdur. 
Mumaileyh, ihtimal bu vaıifeyi 
Hindenbourg' dan kat'i bir emir 
te'ikki edince kabul edecektir. 

Binaenaleyh, siyasi mahafil, 
vaziyette mümkün ve fakat pek 
az muhtemel olan bir tahavvül 
hasıl olmadı~ça. M. von Pape-

nin iktidar mevkiine tekrar ge
leceğine inanmakta berdevam· 
dır. 

Berlin, 27 ( A. A. ) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Dün toplanmış olan impara
torluk meclisinin Voo Papen'i 
iktidar mevkiinde tutmak ve 
Rayih,tag'm içtimaıoı tehir et
mek fıkrine meyletmiş olduğu 

söylenmektedir. 
Weimaf, 27 (A.A) - Umumi 

b~ içtimada Hıtler, demiştir ki: 
Birkaç ay sonra Nazı'ler: tek· 

rar çağıracaklardır. Fakat beni 
davet edecek olurlarsa, bu da· 
veti halisane yapmaları icap 
eder. Yeniden von Papeo kabi
nesinin usullerine rucu etmek im· 
kanı yo!<tur. 

Hitler, biıbassa ayna harici si
yaaete devam edildiği takdirde 
Almanya'nın inziva ve infiradımn 
birkaç ay ıonra daha ziyade ve· 
hamet kesbedeceğioi söylemiştir. 

Yeni kontenjan 
listesi 

- En çok iskelelerde nöbet u· 
ıulüne riayet ettirmek ıuretile .• 
Şimdi teıkili.tla meıgulüz. Bunu 
bitirince azaya daha çok müfit 
ohnak, doktor, eczacı temin et· 
mek, tasarruf sandığı kurmak, u· 

cuza mal etmek için arpa, ıaman 
depoları vücuda getirmek gibi ta· 
savvurlarımız var. Vilayetten, be· 
lediyeden, polisten mürakabe he· 
yetinden birçok teıhilat ve yar -
dım görüyoruz. 

fzmi1' büyük bir ehemmiyetle 
hazır lanı yor 

üç aylık 
maaşlar Pamuklu ve yünkü mensu

catın arltırı ma .. i.tenecek 

- Otomobil rekabeti karıısın • 
da binek arabalarının f ev kala de 
azaldığı söyleniyor? 

- Evet, bilhassa fayton azal
mıttır. Fakat iki üç senedenberi 
bu azalı, hemen hemen durmu~ 
sayılabilir. Bu itibarla bu kabil 
arabaların büabütün ortadan kalk 
malarına ihtimal olmadığı anlatı· 
lıyor. Bütün tehirde (150) kada.r 
fayton vardır. Briçkalarla bera
ber hu sayı üç yüzü buluyor. Fay
tonların azalmaamın bir hadde 
'durmuı bulunması mevcutların 
geçinecek derecede i~ buldukları
na da deli.let eder. Faytonlar en 
çok yükle seyahat eden yolcular 
tarafından aranmakta ve otomo· 
hile tercih edilmektedir. 

- Yük arabalarının kamyon 
kartısmda vaziyetleri nedir? 

- Bunlar da öyle .. Bir kısım 
yük arabacıları arabalarını sata • 
rak nakliye otohüıleri ve kamyon
ları almıılardı. Maabaza kamyon 
kullananlar da, araba ile çalııma· 
yı bırakmıyanlar da ayni nispet
te yük ta!ımaktadırlar. Her iske • 
lede kamyon da, araba da bulun
duruyoruz. Tüccar banıiıini iı -
terıe onu ıönderiyoruz. Maahaza 
birçok dütünceler dolayııile atlı 
arabalan makineli arabalara mü • 
reccah ıöriiyoruz. Çünkü kamyon 
ların itlemeıini temin eden ben • 
zin ve makine hariçten ıelmekte
dir. Bunların iılemeıi de benzinin 
mevcut olmuına, makinenin bo • 
zulmamuına tabidir. Halbuki 
yerli arabalarda arpa, ıaman, ka· 
yq ve hayvan yerlidir ve bunların 
itlemeıi de anzaaızdır. Kendile -

.zinden her..... Yakit ve her lerde 

bmir, 27 ( Hususi ) - Yerli 
malı tasarruf haftası hazırlıkları· 
na ehemmiyetle devam edilmek· 
tedir. Kahvelerde lokantaJaraa 
Ozüm, incir, fındık, portakal, 
tatlıları yapılması ve gıbi yerli 
mahsullerimizin mümkün olduğu 
kadar fazla aarfedilebilmenin 
teminine çalışılması karariaşb· 
nim ıştır. 

Tahslsatsız borçlarla 
mlllt hükt\met 

borcları 

Bonolar tabediliyor 
Ankara, 27 (Hususi) - Tah

sisataız borçlarla 9ı7 sen~sine 
kadar o!an nailli hükumet borç
laraoa karşı veri'ecek yüzde beş 
faiıli ve yedi senede itfa kılına
cak hazine bonoları talimatna
mesi ikmal edilmiştir. 

Yüz liradan aş:ığı o1an kesir
ler naklen verilecek mütebakisi 
bonoya raptedilecektir. Bonolar 
tabedilmektedır. 

1::1::11::11:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
kamyondan çok istifade edilir. 

- Arabacılar ne kadar kaza _ 
na biliyorlar? 

- Eski itler yok. On on bet 
sene evvel günde 10 • 15 lira ka
zanan arabacılar vardı. Fakat 
timdi arabacıların kazancı 150 • 
200 kurut arasındadır. Fakat bun
dan sürücü para11, hayvan ve a· 
hır masrafını çıkarmak lazımdır. 

_ Bazı arabacılann haddin
den fazla yüklediği ve hayvanla
rını dütünmediği iddiaları var? 

- Böyle iddialar pek yerinde 
değildir. Çünkü evvela bu, eına • 
f ın itine gelmez. Bir arabacı faz· 
l• yüklerse diğer arabacının hak· 
kını almıt olur ki esnaf kıyamet 
kopanr, buna razı olmaz. 

Bu gibi itler belki iskele usulü 
olmıyan yerlerde, bilhassa kaçak 
itliyen arabalarda olabilir. Fakat 
bunlar da belediye memurları ta· 
rafından yakalanmakta ve ceza 
ıörmekteclirler. 

EmU\k bankası yok-
ı e oen 
Iskonto yapacak 

ANKARA, 27 (Husuıi) - Em
lak Bankası mütekait, eytam ve 
eramilin üç aylık maaılarını is
konto ediyordu. Bazı gazeteler 
yoklama mua.melesinin ikmalin
den evvel iskonto edilemiyeceği
ni yazmı§lardı. Haber aldığımıza 
göre yoklama muamelesine inti
zar etmeden bu maaşların iskonto 
edilmesi Maliye Vekaleti ile Em· 
lak Bankası arasında yapılan te· 
mas müspet netice venmiş ve bu 
gibi cüzdanların iskonto edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Temsil al<ademisi 
Maarif veldileti tetkikat 

yapıyor 

ANKARA, 27 (Hususi) - Ma
arif Vekaleti tiyatro, opera, ope· 
ret şubelerini birleştirmek sureti· 
le Ankarada biı· temsil akademisi 
kurulmak için tetkikatta bulun
maktadır. 

Zirai sigorta 
Mütehas•ı• tetkikabna 

devam ediyor • 
lzmir, 27 (Husu'3İ - Memle-

ketimh de zirai sigorta teşkilatı 
yapılması için getirilen mütehas· 
sıs M. Arman Aydın havalisiode 
tetkikat yapma1<tadır 

Krom cevheri arnıyor 
ISTANBUL, 27 (A.A.) - ih

racat ofisinden tebliğ edilmiıtir: 

"Krom cevheri hakkında hariç
ten Ofise pek çok talepler geliyor. 

Alakadarların bu fıra attan istifa· 

de et.melerini ve krom iıtiyen mü· 

esaeaat hakkında Ofiıten malu· 

mat olmalannı tavıiye ederiz.,, 

izmir, °J.7 (Hususi) - Yeni 
konteni•"" ı:-.. ~oıuuıı:::: i"uu•uhıu 

ve yünlü mensucat çok azdır. 
Tüccarlar ihtiyaca l<lfi gelmiye
cek olan bu miktarın arttırılma· 
sı için vekilet neıdınde teşeb· 
büsste bu'unacıtkl~rdır. 

Yerinde bir karar 
I:rm:rde buğ'"'aylar analize 

edilecek 
lzmir, 27 (Huşusi) - Piyasa· 

mızda satılacak buğdayların 2oa· 
1 ze edilmeden satılmaması lrn
rarlaştmldı. Eu karar lktısa t 'e 
kaletince tasdik edildıkten son
ra derhal tatbi!( ,-dilt"cektir. 

Münhal lzmir meb
usluğu intihabı 

lzmir 27 (Hususi) - Münhal 
bulunan lımir meb'us:uğu için 
intihap hazırlıklarına başlandı. 
intihap cuma günü Halkevin de 
yapıla<:aktır. 

Faydalı bir teşek kili 
izmir, 27 (Hususi) - Burada 

bir sebze ve roeyYe satış koo· 
peratıfı teşkil o:unmutlur. 

Kooperatif yakında işe başla
mak üzeredir. 

Akvam cemiyetine 
muzaheret CP,mf yeti 

ANKARA, 27 (Hususi) - 921 
ıeneainde lstanbulda teıekkül e
den Cemiyeti akvam müzaharet 
cemiyeti burada yeniden ihya e
dilmiştir. 

Ege mıntakasında 
bakla 

lzmir, 27 (Huıua1) - Bu aene 
Ege mıntakaaında 21,360,000 
kilo bakla iıtıb1al edilnıiıtır. 

Fakirlere kUmUr 
lzmir, 'J.1 ( Husuıst ) - Ha va

ların soğumıya baııamesı üzeri
ne be.edive fakirlere parasız 

k6m0r daiıtmıya bqlamııbr. 

28 Teşrini!uın1 ~ 
' 

Fazilet MücadeleSl . . ·-) ( Başmakaıemızaen deV ? 
d ,,.1 ıPidir mucip bir hadise egı. ol•• 

Bu suretle vOcuda gelmıf ~ 
servetlerin mahiyeti ve ıPe~~~ 
makul şekilde ispat edileıııe .1ı .. ·ı ıı" takdirde - muvazaa sur~tı e ıt 
lerine maledilmiş olse bıle • _8 'r 

). tı ' kadar memurların mesu ıye . 
betine gidilmesi makul değil~ 
dir? 

Nihayet son ıamanlarda lst~ 
bul iskAn daıresinde vuku bu 
rak bir iki müstesnadan bat 
bütün memurlar aleyhinde ta 
bata intac eden suiistimal rrıe~ 
lesı meydandadır. Bu gibi bA .. 
seter irtikap ve irtişa ve ~u~~ 
timal işlerı üzerinde hususı 

1
, 

dikkat ve alaka ile ınücad~ 
açmağı icap etmektedir. Bu ·~ 
xiyette kaçakçılık vak'aları ~b' 
irtikap ve irtişa işlerinin de •, 
tis:ıs mahkemelerine verilılled' 
batıra gelen en ınüessir bir te 
bir olacaıdır. 

Mehmet A•..-

' 
Troçkinin sözle~ 

( /Jaş tarafı l inci sayıtaddl 
lacak tahriri suallere cevap ı1I 
mesi muhtemeldir. 

1 

Tr oçki'nin lsveç'e de 
gideceği söyleniyor 

Londra, 27 (A.A.) - Eve{ 
Standard'ın Kopenbag mub• 
rine nazaran M. Troçki, is\'~ 
ziyaret etmek ve Lund JarO 
nununda birkaç konferans ~ 
mek müsaadesini a.mıştır. t 

Bu karar, bazı mehafilde b 
vük bir memnuuiyetsizlik u~yl 
\Jıı w19ı.1•. . • •-· • • __ , •• ,J 
mumataeyhin Isveçe sıelme 
sebebiyet vereceği şiddetli ... ~ 
mayişlerde tehlikeye maruz tf 
maması için tedbirler atma~ 
dır. y • 1' 

Malum oldugu vcçbıle . I 
Troçki, pek yakında 3 k!~ 
neşredecek tir. Eun)ar~an bı I 
cisi, Leninin hayatını hıkaye e I 
cektir. lkıncisi, Kmlordunuo t~ 
kilitından bahsedecek, üçüıı~ / 
ise umumiyetle Rus ihlilalio;; 
bu ihtila in neticelerini rne 
bahsevliv ect>ktir. 

Hatuklık yerindi 
yeni bir şehir f 

Roma, 27 (A. A.) - M. İl'. 
solini, dün Pontins batakla~ ıl. 
nan kurutulması ile elde e 

1
/ 

arazide inşa edılmiş olao 1 ~i 
Littoriya ıehrinio küşat re; 
icra elmiştir. 0ıı' 

250 kişiden mürekkep ·~d' 
Trevıse'li 50 aile beraberle'~e~ 
z.raat aletleri olduğu hald~1 •el• 
şehre gelmişlerdir. Bu •: ~-~ 
orada çıftçilikle meşgul 0 ' 

· lardır. t 
Fransa ve So\11e 

Rusya ~ 
Pariı, 27 ( A. A.) - S~,t 

terle atktolunan ve dilnkD_ 
tar meclisi tarafından ta~'ıtı , 
len ademi tecavüz 1111•1~0 -1._ 
uzlaşma mukavelenarrıes1? b 
tekabilen im1ası meraıiııll 
ıcra edilecek tir. ·ot 

. M Herrı 
Bu vesıkaları . . . fA. 

Sovyetlcrin Paris sefırı 
galefski imzalyacaklardır· 1,bl 

. . t• 
Fransa hilk umebDID fi 

b' be, zerine Sovyetlerin ır pt 
mesi, bu misaklara r• 
cektir. ot• 

Bu beyanname, Rolll~ • 
kümelinin Rusya ile kbı:eı 
tecavüz miıakı mU:ıa e t 

bulnmaktan ferağat o:~ 
karşı bir taviz olınak t 
men menafiini hesaba k• 



Günün Haberleri e 
8 

~ı~ ~ ı~ıııı~ım ~ııı ııııı~~nıJmnı~~~ımill~mmımıtmıııımıııııı ııım~~~~ıııııı~ıımııımııııı~ııı~ıııı~ 
eled· d Rus sefiri ve rejisörü! iye e Ankaraya gittiler 

ıı~ıııııııııııı ıııııı~ıııı , , ııımımııııirıııı~~ııı ıııııııı ıııııııııııı ıl ~ııı~ıımııımıııooııııııııı ıııııııııı~ııı~ııııı~ııı ı~ıtt ııım . ~mı::m~ıııı~ııııııııııı~ı~~ım.ıııı~iım ~ıı~ııı~ıı.ııııı ~ıı~ııımııır . 
Diş tabab~ti talebe Beş nufus 

1931 hesaplarının 
tetkiki bitlrlldt 

lstanbul ş h. ı· . b .. "at e ır mec ısı ugun 
~ecı· .0n dörtte toplanacaktır. 

ısın b u d . d .. d başk . evresın e bugun en 
J,111lı 1\ bır de çarşamba günü top· 
ç ası kararlaştırılmıştır. 

delr ar!anıba günü akşamı içtima 
ak, esı bitmektedir. Meclis o 

•ın şub t b' · · .. ·· t k tar t a ın ırmcı gunu e -
bib 0Planmak üzere içtimalarına 

il Yet . G Verecektır. 
~ı.. eçeı:ı seneye ait hesap tet-
"' r dai ~ 8Porunun varidat kısmı 
· mı en ·· d b. ı· ~, cume!l en şe ır mec ı-
~~ tevdi edilmiş ve oradan da 
tdil P. tetkiki encümenine havale 

Glışti, 

' ~bir l. · b ·· kü -, mec ısı ugun ve çar-
~~ günkü içtimalarında 1931 
·~~ .. tetkikinin varidat kısmma 
h,,a liıakereyi bitirecektir. 1931 
llii~ ~ l.ttkikinin masraf kısmı he
tııco aırni encümendedir. Daimi 
~dır itlen bununla meşgul olmak
~itıd fakat bu kısmın şehir mec
~'~r e. tııüzakeresi ancak şubat 

1) e~ınde mümkün olacaktır. 
~kkınıi encümenin faaliyeti 
~I Jnda azadan Avni B. dün 
,,•rı söylemiştir: 

~h:-- ~asraf t~~~ik. hesabı çok 
. trndır. Geçtıgımız senelerin 

, ıdat noktasından ta kata ve 
~h•tr ftıbarıle şiddetini gelecek 
"e'er tl ı . • zer · e crbtyetkAr bir 
-ıtılde • 
'c" mt ı etmek daimi 
• Uınenin "Y .... { şehir meclisinin 
'tQ ~azifelerinden biridir. 931 
,., varidatımızda kanunun ve 

~~~~ hadiselerin dogurduğu 
~İl u~ıe.rle doludur. Var!dat 
\tı aı~ıının şehir ihtiyaç ve hiz
\tı tttındcn hiçbirini durdurma
~ el"f' :"llU a ı etmek çarelerini dü-
"t .. Vo.ruı:. 932 senesi varidat 
Nıt-es·n· -~td · 1• tanzim ederken geçmiş 
~ \ld~kı hadiseleri nazarı itiba
~ .. t~iııı~•mız için korkulacak va
~ •z yoktur. Fazla olarak 
~ ~ i.ayesine kadar vaziyeti· 
ı lbıd' . . k b. h h ~ . ırnızı artıraca ır c· 

~~~~~:cesi gösteriyor.,, 

o~ar tramvayları 
ka •ıca ~.YGtıe dar tramvaylarının Kadı-
d ~ et \lzatılması meselesini tet
~: heı:e.kte olan komisyon dün 

~'Yt dıyede toplanarak müza-

~~~am etm'şt r. 

I'~ 
ı~llı.~Ya s!nemasında 

d~. ltde 
d lııı \t n dönen Ertuğrul Sa-
}:tı İlib e arkadaşları çarşamba
b }'}'~ ,~ten Kadıköyünde Sü
lıı~lıy"c nkenıasında temsillerine 

llt.J il lard . ~il· 'lil bi ır. ılk oyun 11Ça-
ı \ıcdv~ı zanbak,, isimli musı-
~ir. 

~ltllt_e...,re __ v_e_s_e_h_lt 
~etı ~ 

~itli .. llılerine 
'ti lilld tıoı:ıu Ası J'k 
k.,~ .'n: (g· Ker ı Şube Riya· 
~tıdltlıye de~!). senesi için tütün 
~ttı· 'tı Suıt rı tanzim edilece
de111tıönu k anahmet, Merkez ve 
~!ı Ilı"' aıası Mal .. d .. ı·· -.. "!ti :•aş al mu ur ugun-
t ttı . an m 1 .. r . 
~·~i" lllıı:ı Yetle . adu ık~ ve şe?ı~ 
~ib·"' erle 1 rın e ı vesaıkı 
1~ 'ilde" it'b Kanunuevvel 932 

~tl•rı. 1 
aren subeye mü-

Şehrimizde bulunan Rus sefiri 

Suriç yoldaş refakatinde Türk 

ve Rus ihtilallerini gösterecek 

müşterek bir film çevirmek üzre 
şehrimize gelen Sovyet rejisör-

lerinden Zabari yoldaşla dün ak

şam Ankaraya gitmişlerdir. 

Hukuk ıstılahlarının 
Türk~elerl aranıyor 

Hukuk fakültesi müderrisler 

meclisi toplanmış, bazı müderris 

ve muallimlerden mürekkep iki 

komisyon seçmiştir. Bu komis· 

yonlar hulrnki ıstılahların Türkçe 

mukabillerini tespit edeceklerdir. 

Edebiyat fakültesi müderrisler 

meclisi de bu işle ugratmıya 

başlamıştır. 

cemiyeti kongresi 
Diş tababeti mektebinin se· 

nelik kongresi dün saat 16 da 
Halkevinde yapılmıştır. Celseyi, 

cemiyetin hami 
reisi muallim Zi
ya Cemal Bey 
açmış ve mü· 
zakerah sonuna 
kadar idare et· 
miştir. Evveli 

idare heyeti ra
poru okunmuş, 

bazı münakaşa

lardan soora ka
;;;;;o;;;:;;;;.;...-;;.:- bul edilerek ni-

Ziya Cemal zamnamenin de· 
Bey ğiştirilmesine ge· 

de, Ferdane, Necmiye Hanım
lar, Hariciye grupuna ikbal 
Hanım, Kemal, Nusret Beyler, 

içtimai grupa Münevver Hanım 
ve Beşir, Hulusi Beyler, Matbaa 
grupuna F eth!ye Hanım, ve 

Vedat, Nurettin Beyler, spor 
grupuna Hadi, Muzaffer, Haluk 
Beyler, Dahiliye grupuna Mu-

ammer, Celal, Nuri Beyler se
çilmişlerdir. 

iı:tihaplardan sonra diş taba
beti mektebini kuran merhum 
Halit Şazi Beyle vefat eden bir 

talebenin hahralarına hürmeten 
bir dakika ayağa kalkılarak, 
süküt edilmiş, müteakiben Halit 

Şazi Beyin oğlu Nurettin Bey
den pederine ait eserleri mek

tebin kütüphanesine hediye et
mesinin ricasına karar verilmiş 
ve kongre dağı!mışhr. 

1914 de 426 kuruşla 
geçine bilirken 

bugün •.• 
Istanbul ticaret odasının haZlr• 

ladığı geçinme indeksine nazaren 
beş nufuslu bir aile ekmek, su 
et, balık, taze sebze, patates. 
fasulya, nuhut, soğan, sadeya§'1 

zeytinyağ, şeker, pirinç, makama 
peynir, zeylin, yumurta. süt, yu
ğurt, kahve, meyva, muhtelif 
zaruri ihtiyaçlarını 1914 senesin• 
de 426 kuruşa tedarik edebili
yordu. 1932 senesi teşrinenel 
ayında bu ihtiyaçlarını 4166,85 
kuruşa tedarik ede bilmiştir bu• 
na nazaren 1914 senesine [naza,. 
ren ihtiyaçları tatmin nisbetl 
% 978 fazladır. 

Darphanedeki altın 
tozları 

çilmiştir. Bir çok azalar azadan 
alınan 100 kuruş senelik aidatı 
fazla bulduklarını söylemişlerdir. 
Neticede aidat 25 lmruşa indi
rilmiştir. Mektepte okuyan Bul· 
garistanh talebeden üç kişilik 

bir heyetin seçilerek idare he
yetine muzahir olmaları kabul 

Darphanede külçe altınların olunmuştur. Nizamnamenin diğer 
eritilmesi ve törpülenmesi sıra

sında biriken bir mıktar altın 

bazı maddeleri de değiştirildik-

Erenköy lisesi 
edebiyat muallimliği 

Yakma, aydınlatma ve ıııtm~ 
maddelerinden petrol, kömür, 
odun, su, sabun ise 1914 sen 
sinde 104 kuruşa temin ed~lirke~~ 
1932 teşrinevvel ayında 1173,50. 
kuruşa yükselmiştir. 

Eşya ve giyecek e~yadaıı 
ayakkabı, ev eşyası ile çamaşm 
ve sairede 1914 te 252 kuruşa 
temin edilen ihtiyaçlar bu senol 
ancak 3382 kuraşa yükselmiştir.1 tozu, müıayede ile satılacaktır. 

Darphane, !cül ve kurum yı
ğınları arasında zerre halinde 
kalan bu altın tozlarına anbarJa

rında muhafaza etmektedir. 

ten sonra altı guruptan mürek- Darülfünun edebiyat fakültesi 
kep olan idare heyeti intihabına edebiyat şubesi mezunlarından 
geçilmiştir. Melahat Şefik Hanım Erenköy 

Her grupta üçer aza bulun- lisesi edebiyat muallimliliğine 
ması lazım geldiğinden namzet- tayin edilmiştir. Mütetebbi bir 
ler gösterilmiş, işari reyle ter- genç olan Melahat Şefik Hanı-
biye ve tesanüt grupuna Müfi- ma muvaffakiyet dileriz. 

.... ..........••••••• , .........•••.....•.••.•••.......... 

aşka memıei;tı~·;a; .... · .. ;; ...... bi~.d~·· 
hayat paha ılığı ı nisbeti nedir? 

Yukarıda gördüğünüz tem
s\li resim meml~ketimizle Fran-

sa, ispanya, Italya, Almanya 

ve lngilterede havayici zaru
riyenin fiatlarıoı göstermekte

dir. Cetvelin tetkikinden an
laşılıyor ki gıda maddelerinin 

çoğunda Türkiyede diğer mem
leketlere nisbetle mühim bir 
ucuzluk vardır. Yalnız mamul elbise 
tenezzül görülüyor. 

ve ayakkabıda Ingiltere, Almanya ve ltalyada bize nazaran bir 

Ev kirası ise 1914 senesinde~ 
150 kuruş iken bu sene 2500 
kuruş olmuştur . 

Muhtelif işlerden ise cıgara, 
tütün, vesaiti nakliye, sihh~t 
masrafları 140 kuruştan 1375 
kuruşa yükselmistir. 
· Tasarruf yeya sigorta işleri 

de 89 kuruştan 765 kuruşa yük• 
selmiştir. 

ihracat mallarının nakliyat 
fiatları 

Istanbul ticaret odası, ihracat 
emtiasının nakliyat fiatları hak· 
kında çok mühim tetkikat yap• 
mışhr. 

Bilhassa ihracatçılar ile vapur 
kumpanyaları ve alakadarlar ta
rafından alınan malumata gör~ 
ihracat emliamızm nakliyat fi~t~l 
lan çok muhteliftir. Muayyeı:a1 
bir tasarruf olmadığı için vapuri 
acenteleri tacirlerin vaziyetinei 
göre muhtelif şekilde fiat iste..' 
mektedirler. 

Ticaret odası tetkikat rapo
runda bu şekli tesbit etmiştir. 

Bundan sonra bütun dünyada 
nakliyat fiatlarınm dü,tüğü hal· 
de memleketimizde düşmeme-
sinin sebebini de araştırmış ve 
vapur kumpanyalarının nakliyat 
fiatlarında ingiliz lirasını esas 
tuttuklarinı ve bu İngiliz lirasını 
da 1030 kuruştan hesap ettik
lerini öğrenmiştir. 

'l icaret odası bu tetkik esna
sında fiatlarm bazen düştüğünü 
fakat çok kere de yükseldiğini 
görmüş ve sebeplerini de araş
tırmıştır. 

Buna göre limana fazla vapur 
geldiği günlerde fiatfar düşmek
te ve tüccarın sıkışık vaziyetle
rinden istifade için fiatlar yüksel
mektedir. 

f Ticaret odası bu raporu iktı
f sac vekaletine giivenerek ihracat 
1 emtiası için bir nakliyat tarifesi 
I t b't· · · 
1 es : ını rıca etmiştir. 

Kömürlerimizi Yünanistanda 
sattırabilmek için 

lstanbul ticaret oc:!ası Yuna
( LUtfen sayıfayı çevirini~ ) 
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Aşçz dükkanındaki esrar davası ................................................................................................................ 
·················································· . . 
: Polis haberleri : . . . . , ................................................ ~ ,.- Buakşam: EL HAMRA Sinenıası-"" 

srarın onun esrarı 
Otomobil kazası 
Şoför Mehmedin otomobili dün 

akşam Karaköyde hamal Cemale 
ERNSTmn eLüBiTscff 

olduğuna del ·ı ok! çarparak hafif surette yarala
mıştır. 

in en güzel filmi olan 

öldürdüğüm adanı 
6
' Bu dükkanda esrar çekilird·. Ama 

evelce ... " diyen Nazmi, beraet etti 

Biletçiy~ kızınca 

Üsküdarda Ayazmada oturan 
Faruk Efendi Pangaltıda tram-

k tl. .. · b' ı·k ·· t f'lm'ıni takdilll uvve ı ve muessır ır mevzua ma ı mus esna ı 
1 0 

bO 
ediyor. Maurice Rostand'ın meşhur romanından muktebes 0 3 

film, her yerde emsalsiz muvaffakiyetler kazanmıştır.. 14 
IJiveten: Paramount Jurnal, Paris ve Londra'da mütarekenııır 

üncfi senesi intib.:atını musavver hususi kopyesile berabe · 
~---• Yerlerin evciden temin edilmesi rica clunur ~ 

lstanbul Ağır ceza mahkeme- risi, o arnlık "üzerimde bulurı-
sinde, dün bir esrar davası ne- masın 1,, diye esrarı yere atmış 
ticelendiriJmiştir. I ola~?z mı? Aksi nasıl iddia olu-

Davada maznun, Nazmi is- ( nabılır? Bu iki! 
minde birisidir. Evvelce esrar Şimdi, artık işin hallini size 
kaçırmaktan bir sene, dört ay bırakıyorum, Hakca ne yapmak 
hapse mahkum olmuş. Şimdi Jazımsa, yapm ! Benim dedikle
görülen davamn esası, şu: Naz· rimi kabul etmeseniz, ne yapa
mi Usküdarda aşçıhk ediyormuş. yım? cezama razıyım! 
Karısı Vicdan Hanım, "dükanın- - Kabak için bir şey demi· 
da esrar var. Şuna, buna çek- yor musun? esrar kabağı da bu
tiriyor ! ,, diye polise haber ver- !unmuş! 
miş. Dükkan birdenbire aranmış. - Ha, onun için de bir çift 
Arka tarafta bir dolapta esrar sözüm var, beyim! Eu kabağın 
kabağı, dükkanın müşterilerin bulunduğu yer, dükkanın bana 
oturduğu kısmında, yerde de ait olan kısmının hududu ha-
dört dirhem esrar bulunmuş. ricindedir. Hududum haricin-

Nazmi, kendisini ~öyle müda- de o!an birşeyden mes'uliyet 
faa ediyor: kabul etmem. Sonra birşey da-

- Efendim, bu dükkanda es· ha var. Bu kabak, ben karakola 
sar çekildiği doğrudur f götürüldükten sonra oraya geti-

Ve hemen, illve ediyor: rildi. Bulunduğu yere sonradan 
- Fakat, evvelce... Çünkü, konulmadığını kim söyliyebilir? 

bu dükkanın b~lunduğu yerde Baoa karez: olanlar vardır, Reis 
evvelce bir esrar kahvesi vardı. Bey. O sırada onlardan birisi 
işte o zaman... usulcacık oraya bırakıvermiş 

- Sen, geçmiş zamandan olamaz mı ? 
bahsediyorsun... Şahit polis Salih Zeki Efendi, 

- Evet, efendim, geçmiş araşhrmanın nasıl yapıldığını 
%aman... anlattı. Milddeiumumi Ahmet 

- O zamandan bahsa lüzum Muhlis Bey, Nazmi'nin dükka-
yok. Ben dükkanın sahibi bu· n1nda esrar çekildiğini polise 
lunduğun zamandan bahset. Su· haber verenin karısı olduğuna 
ale göre cevap v~rl işaret ederek, bunun mahkeme-

- Banim dükkanın sahibi bu- ye çağırılmasını istedi. Mabke· 

vay içinde biletçi Hüseyin Avni 
Efendiye kızmı.ı güzelce döğdü
ğü gibi başındanda yaralamıştır. 

Trende öldü 

Dün Haydarpaşaya gelen An
kara treni yolcularından Rıza 

Efondi trende olduğu yerde 
ölmüştür. Rıza Efendinin kalp 
sektesinden öldüğü anlaşılmıştır. 

Odunların altında 

Fındıklıda Yaninin odun de
posunda amele irfan dün ansı
zın yıkılan odunların altında 
kalmış, muhtelif yerlerinden ya· 
raf anmıştır. 

Kamyon çarpmış 

Üsküdar belediyesine ait kam
yon dün iskele caddesinde 60 
yaşında Yusuf ağaya çarparak 
ağır surette yaralamıştır. 

Para meselesi 

Galatada Şeftali sokağında o
turan Zeynep ile sabıkalı arap 
Muhittin para meselesinden kav
ga etmişler ve kendilerini ayır
mıya gefen polis lbsan ve Mus· 
tafa efendilere hakarette bulun
muşlardır. Kavgacılar yakalan-
mıştır. 

Bir baca tutuştu 

Sirkecide Hüdavendigar cad
desinde Adviye hanımın evinin 
bacası tutuşmuş, söndürülmüsHir 

Gföı~ellik kavgası 
Junduğum zamanda? •.• Katiyen. me, lüzum görmedi. 

d-kk~ Beyoğlunda Derviş sokağında 
Ben, u ctna ayak basan müş- Bunun üzerine, müddeiumumi 

1 oturan Zebrayla Mari güzellik 
terilere ya nız yemek verirdim. mütalaesını bildirdi. Esrarın ye· 

d f b·1 meselesinden kavga etmişler. 
Bir e a ı e esrar ikram et- re maznun tarafından atıldıgıv m 

k Sokak ortasında birbirlerini 
mişliğim yo tur! gören olmqmasma, kabağın dük-

• J d" güzelce döğmüşlerdir. Polisler 
- by e ıyorsun, ama yerde kanın iç kısmında bulunmaması-

d 1 t k b k yetişerek kavgacıları ayırmışlar· 
esrar, o ap 8 8 a bulunmuş. na, esasen kollanılmış olmadığı 
Bunlara ne diyeceksin? anlaşılmasına göre, bfirmün usulü dır. 

- Milsaade edin de söyliye- dairesinde sabit olmadığı kay· Eski metresini sokakta 

şılaşmış ve : 
- O adamdan ayrıl, yoksa 

seni fena yaparım demiştir. Vas
fiye dostundan ayrılmıyacağını 

söyleyince Haydar fena halde 
kızmış, keskin demirle Vasfiye· 
nin yüzünü bir kaç yerinden 
yaralamıştır. 

Vasfiyenin feryadma etraftan 
yetişilmiş, carih yakalanmış, 

Vasfiye cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Alacak yüzünden 

Üsküdarda şoför Recep bir 
alacak yüzünden araba sürücüsü 
Ali, Riza. Mehmet Ali ile kavga 
etmiş, üç kişiyi de döğmüşse 

de bunların arkadaşlarından Et· 
hem kahya Recebi elinden hı· 
çakla yaralamıştır. 

Alacak yüzünden 
Tavukpazarında oturan Ka

zımla Mdam Atina alacak yüzün· 
den kaYğa etmişler, Kazım Ma
damı merdivenden iterek başın
dan yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. 

Ne yapacak mış? 

Sabıkalı Mutafa Galata Mus
ıuh. ;,uKagında Y ervantın mağa-
ıa11ndan bir deste elektrik teli 
çalmış, kaçarken yakanmıştır. 

Esrarkeşler 
Karagümrükte Çiniene kah

velerinde teftişler yapılmış ve 
Osmanın kahvesinde esrarkeş· 
lerin toplandıkları ve esrar çek
tikleri görülmüştür. Esrar çeken
ler rakalanmıştır. Bunlardan Os
man ve Mebmedin üzerinde bi-yim. Yerde e~rar bulunmuş, dile Nnzminia beratını istedi. görünce 

değil mi? Dört dırhemcik esrar... Reis Aziz, iza Tahir ve Mu- Valide hanında ağızlıkçı Hay- rer dirhem esrar bulunmuştur. 
Peki, bu esrarın benim esrarım rat beyler, kısa bir müzakereden dar iki sene evvel Vasfiye is-
olduğuna delil var mı ortada?... sonra, delillerin yokluğundan minde bir kadınla tanışmış ve 
Dükkiin arandığı zaman, orada dolayı Nazmin D beraetine söz- üç ay kadar beraber yaşamıştır. Ga latada Şeftali sokağında 
tam on kişi vardı. Benim lerin birliğile karar verdiler. Sonra Vasfiye i:e aralarında kunduracı Arap Ahmet sarhoş 
cebimden esrar çıkarıp ta Nazmi, " Allah ömürler ver- kavga çıkmış ayrılmışlardır. Vas- olarak lbrahimin kahvesine git-
yere attığımı kim görmüş? Bu, sin ,, dedi " ben, işin doğrusu· fiye Haydardan ayrıldıktan sonra miş, camları kırmıştır. lbrahim 
bir! sonra, dahası var. Acaba nu söyledim. işte, hak ta yerini başka birisine metres olmuştuz. buna çok kızmış. Arap Ahmedi 
orada bulunan müşterilerden bi· buldu! ,. Haydar dün Vasfiye ile kar· bileğinden yaralamıştır. 
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nista 1 ürtt kömürlerinin fazla kında 
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\i"ii~·t;;;;~·~t·~·· .. ··;;;i·~io ne surette alınacağı anla- göre ihtisap resminin de kilo 
sah~ması için tetkikat yapmak- bulunma_k üzere Ankaraya giden şılacaktır. başına alınması için çahş'ılmak-
tadır. heyet donnıüştür. Mamafih lstanbul ticaret mü- tadır. 

Mamafih Almanlar ile Polon· Fakat bu heyet Ankarada biç düriveti de hayvan borsasındaki T k t li tn . d k" 
yahl d k ı y b' . . M • d 1 a a• a ma amesın e ı 

. ar a aynı ma sat a una· ır .şer yapmamıştır. Bunun se· res~ın kılo uze~ın en a ınmaaını de .... iklik 
nıstanda çalışmaktadırlar. bebı ıktısat vekaleti noktai na- tervıç etmektedır. gış 
öğrendiğimize göre Polonya zarının burada ticaret müdüriyeti Dün bu hususta alakadar bir Takas talimatnamesinde iki 

ile Almanyanın y · t ka· vasıtasile bu tac·ırl b zatle görüştük. Eu zat bu kara- maddenin degw i~tigw i ve Kfü'Junu-
unanıs ana . ere vazı an . . "td•w · · M l T 

dar sevked '-1 · .. ..k tebliğ edılmesidir. rın ne ıçın verı ıgını şoy ece evvelin birinci gür"ünden itiba-
. . eceH erı gumru ma- ,. · · · • 
lıyet fıati yüksek l k B Vekalette de bu heyete Islan- ızah etmıştır. . . ren tatbik edileceği dün istan· 
mukabil o. a~a hr. una bulda bildirdiği şekilde bi . - Hayvan borsasında şımdıye • 

d"I k memleketımızden sevk ket yaptıkları takdirde en ~n ş~k kadar kıymet üzerinden resim bul ticaret müdüriyehne tebliğ 
e ı ece mi adı en kömürleri daha k 1 1 gv ın gösterilecegw i vadd Yd"l alınmakta idi. Hu şeklin fena edilmiştir. 
ucu~a ma 0 maktadır. ~ ~Y 1 e 1 

• olduğu birkaç senelik tecrübe Takas talimatnamesinde deii· 
Tıcaret odası bu vaziyetleri mış ır. . . . içinde anlaşılmıştır. Bazı tacirler şen maddeler şunlardır: 

tetkik ve tesbit etmektedir s Şeke.r, kahve, çay t~cırlerının bernedense fazla resim ödeme• 
gelen haberlerde ise Yuna~ist:~ bu vazıyet ~arşısındka şkırkdedt te.ş mck için mallarının kıymetlerini Şimdiye kadar tüccarlar ihraç 
nın Sovyet Rusyadanda kö .. kil edeceklerı muhak a a edıt. az göstermektedirler. ettikleri malın satıldığını isbat 
celbine başladığı anlaşılmıştı~ur mektedir. Bundan başka son günlerde etmiyorlardı. Değişen maddeye 

Sovyc.t Ruslar fiatı ucuzlat- Hayvan borsasında ücret k?me~ler de düşünce esasen az göre her tacir ilk vereceği be-
tı.~ları için Yunan Çiment f b- nasıl alınacak? gosterılen fiatlar birdenbire biç yannanıede ihraç edeceği malın 
mrnlarının bir senelik kö a.. mesabesine indi. Tabii borsanın satıldıgv ını isbat edecektir. 
ihtiyacı olan 7500 ton k"" m~r Hayvan borsası idare heyeti da varidatı azaldı. Resim kıy-

omur b .. · h kk d · b" t ·· · d ı Bundan sonra ancak ticaret için bir de muk 1 orsa ucretı a ın a yem ır me uzerın en a ınmazsa tabii 

1 d ave e yapmış· karar vermiştir. Bu karara göre tacirl r için artık kıymeti fula odasından şahadetname alabile-
ar ır. k 'k .. t k k 

B k şimdi"e kadar kıymet üzerinden veya e sı gos erme mevzuu ce tir. 
umu aveleden ~onra Yunan .1 b h ) k 

ahnan borsa resmi bundan sonra a so mıyaca tır. Değişen ikinci madde ithali· 
piyasasında bilhassa Türk ve k'I Her tacir kantar başında ma-
Rus !<ömürleri rekabet etmek- ı o üzerinden alınacaktır. Jının kilosuna göre resmi öde- tın ne suretle olacağına dairdir. 
tedir. Bu karar lstanbul ticaret mü· yeceklerdir. Bu yeni şekilde ta- Buna nazaran her tacir takas 
Çay, kahve, eker heyeti 1 dü~iyeti .. vasıt~sil~ iktısat ve h?.· cirlerin ve borsanın da çok suretile ithal edeceği malın ken-

letıne gonderılmıştir. Vekaletten istifade edPceği rr.uhakkakbr." disi veya başkası namma ithal 
Çay, kahve, şeker işleri hak- gelecek cevaba g~re borsa rcs· Bundan başka öğrendiğimize edeceğini va21han bildirecektir. 

Fazla kaçırmış! •• 

, v· ana'd Paris'te Berlin de, ıy •& 
Nevyork'ta, Pekin'de,Tok)';t~ 
Atina' da genç - ihtiyar b 

dünyada halk sinemalar• 

koşuyor. '1 
NiÇiN•. 

rııııı 
Genç Kızların yaptığı 1 

görmek için: 

Mektepli 
kızlar 

Perşembe Akşsff1' 

MAJIK'f' 
BAŞLIYOR 

biletlerinizi şimdiden ahı?' 

lstanbul Beledi)'~ 
DarUlbedayi Şehir Tlyett" 

Temsilleri : 

Yarın akşam ISTAHBUL sELG 'ııı 
saat 21, 30 da UlU~t~ ~~V 

' P,; ._ __ .. > lf HIT ~\~ 
Opereti I 

3perde27tablo ı 
Yazan: 1111 

EkremRe.it B. 

Besteliyen : 
Cemal Reşit B • .1il11 ııı 1 

TAKVI~ 
Pazartesi sı1'ı 

~ 
28 T.sanl 29 T·'',P 
28 Recep 29 Re' 

GUıı doğuıu 7,02 7,a' 
16.'9 

Gün batı§I 16,43 
ıı.~' Sabab namazı 6,20 

ı2.oJ 
Oğle namuı llt,02 

ı.t.~ 
lkiııdl namazı 14,29 

16·'' Akşaın namazı 16.43 
ıs.19 

Yatsı namazı 18,20 s, ı9 
lmsak 5,18 

Yılm geçen 

~ 316 
:ıı1 
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Yılm kalıı.ıı ' 48 
gUnterl I 

'-----------"':"ıı· p HAVA - DUn sıcaklık ~ııtııı.111 

8 derece idi. Bugün hava hafit~· 
cak ve rUzgtir Poyrazdan eseee 

Radyoda : 
.................... tJ,6" 

e 1' ı: 
lSTANBUL - 18 den ıs .• us "il Ol' 

1"·'~ 
(Vedia Riza aHnım), 18,45 tell ~ J.'~r ı 
Orkestra, 19,20 den 19,45 e ıtıı 

9 4
o tııl' 

ders (MUptcdllere mahsus), 1 ':,ıl e 
1.n kadar Orkestra, 20,30 dııll 1'1ldııl,s 
Yesari Asını Bey, 21 den 22 ;~ıııt)•tL 
(Aleko Efendi, Hikmet Rız!l J:lfltıerıe 
22,30 a kadar Orkestra, ajans 
sa haberleri, snnt ayan. •l 

··sbıı cıı• ~ 
Tashih - Dünkil nuıuod:ı 

· · h'( · · ·ık "tunu 11 cl~1 ş ıncı sn ı esının ı · su \u · 
ınerO ır 

teşir 9:l 1- 143 d~sy~ nu ı;erle\·h' ıl1 
4 üncO icra O:ıırcsıııden) f 6 ıııl 

'il ~ nın altıncı satırı (ve 4 1 "Jıııcıı · 
ld ıı-u "''' c" larl:ı mürakkam) o u,.. · 17) ~ 

. l k (4 ilA ııt· sehvi tertıp o ara 0ııın 

dizllml~tlr. Tnshihi keyfiyet 
' 

Buğday fiatl•':,e el 

Son gelen haberlere g fi'! 
b ~daY ... ,. 

ya piyasasında u.!' moştl1 cliİl 
mühim derecede d~! bı.I • 1 

Bilhnssa frnnsa . tıfl1ş 
sır e 

ekmek fietlarına te frs"" & 
Geçen hafta 1,8~ fre."gıı 

ekmek bu hafta 1,8 
müştür. 
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[Sfenks konuştu! 
Maurice de Cobra'nın Son Romanı : 36 

Türkçeye çeviren: Fehamettin Arvay 

xv 
k Peınbe granit ta§ından yapılı 

os koca saray, ti, Mongollar za
~anındanberi azamet ve ihti§am 
uslubunu kaybetmiyen (Raçputa
na.) ıan'atkarları tarafından tez
Yin edilmi~ ve insana dehıet ve
recek bir güzellik ve ihtitamla 
Yükseliyordu ... 

Bu ıan'atkarların makası al· 
tında tatlar, mermerler dantela 
haline geliyor ve akıllara hayret 
ler~ek §ekiller alıyor .. 

Binbir gece masallarını hatır
~a.tacak olan bu saray tehirden 
ıki kilo metre meıafede ve çölün 
0ttaaında kain bulunmakta ve et· 
tafı bahçeler ve havuzlarla mu
hattır .... 
Burasaı Bangamer mahraca

•ının sarayıdır .• 
(Dranagor) mnhranasının met

hettiği kndar varmış, hunun ka
dar tniaafirperverliği bilen pek az 
Jiint prensi mevcuttur. Davetlile· 
~in her arzusu tatmin edilmek icin 
~~la hayale gelmiyen tertibat~ el· 
1lltnı§tır. Aşçısının pitirdiği ye
flıeklerin e§İ bulunmaz ... 
it M:ahracamn, yaveri, kayma· 
aın (Ramda Singh} istasyona 
~dar gelmiş ve iki zabiti kar~ı-
1Yarak sarayda kendilerine tah

•ia edilen daireye kadar refakat 
etmişti. Roberts bir çok yarı§lar
da. bilhassa (Terai) orman]annda 
kaptan avında beraber bulunduğu 
kaymakamı tanımıştı. Onun için 
dir ki bu iki zabit di.2el' miu.fir
z1ere nispeten daha samimi kar,ı· 
andılar, 

Odalarına yerle§tikten biraz 
tonra, (Ramda Singh) vi5ki tep
~· :;ini getiren bir garsonla bera· 

b
her göründü, ve proğramı izaha 
aşladı: 

- F ehametpenah efendimiz, 
haldızları hanımın her .. atı 
ililerine izah ettiği ve!: zle· 
re \te diğer Avrupalı zerv _ -"" bir 
:'9 Partisi hazırlamı§]ardır. Son 

ef a huzurlarile şeref bahteden 
~İııdistan valii umumisinin iştira-
1.1Ie yapılan avda on bir bin kek
~~ \rurulınuıtu •• Zannedersem siz 
e avdetinizde elinizi; kolunuzu 
~lıyarak dönemzsiniz.. Zaten 
'ı/d (Herling) lıkoçyanın en 
, 

1 ni§ancısı olarak meşhur bir 
~ ~ttdır .• Efendimiz de bu avda 
~etldini göstermek hevesindedir. 
t 'hit siz de parlak bir varlık gös· 
et.. k .. ı "ce sınız. 

q h Acaba davetliler arasında 
t\' ' kimlerin bulunduğu· 

q •ora bilir miyiz?. 

~i ._ 1-iay, hay •.• Marki ve Mar· 
bık l>azan; Mıa~r. hükumetinin aa
~e ~ondra ıefırı Sarraf Pata; 
S

0 
! Ur İngiliz avukatı Mösyö 

~ bıerıet, Kazano Dü§esi ve kı
cı~b\ Ne\ryorktan Mösyö ve ma· 
cı,11 .Stok.. işte ecnebiler bunlar• 
tan l~aret ... (Dranagore) mah
~'deııni tabii tanıyorsunuz. Ar· 
cı, ;§hınız (Stev) •• Bundan maa
h,b\' ti kaYmakamı bulunan fe
"'rı ~t~enah efendimiz, kendi sü
"et a Urundan dört de zabit da· 
ı etıni•ti· B' b S d .. Q'tı -y :r • m a§ı tea , yuz· 

._ ~ung, Miller, Freeman ... 
ı-lltt. 19 "· Stead'ı gayet iyi taru
t'tıeb\lE"~ 9 da Filistindeki zabitleri 
da he betlerine götüren vapur· 
....,. ra e 
-..ııttrlt r Uzun bir seyahat yap· ... 
4 "b Ben d F b Urda e veeman'ı tanmm .. 

, Crtbcr t ~Ymkana kulübünde 
enıa oynardık. Onun.a 

tekrar buluşmaktan zevk duya
cağım .. 

Yaver gülümsedi: 
- ÔyJe ise, madem ki siz 

kendinizi yabancı bir muhitte 
bulmıyaca~srnıı ?. Ben de sevi· 
neceğim. Ha unutuyordum. Ce· 
oeral Armistrong'un da davet
liler arasında bulundu~unu söy· 
lemeyi unuttum. Davetliluin 
hepsi geldikten sonra, zah feba· 
metpenahilerinin avlanmak için 
tercih buyurdukları öteki köşke 
hareket edeceğiz. Orası av ye
rine o kadar yakındır ki pençe· 
relerinizin altından ceylanların 

koıtuğunu bile görebilirsiniz .. 
Şi mdi, arzu ederseniz akşam 

y~meği için giyinmeniz Jiıımdır. 
Saat yediden itibaren prens Hz. 
sizi sigara salonunda bekliye· 
ceklerdir. Saat yediye beş kala 
sizi gelir buradan ahrım. 

Yaver çıkar çıkmaz, Roberts 
ile, N:colson akşam elbiselerini 
giymeden evvel biraz daha isti· 
rahat etmek niyetile koltuk1a
ra gömüldüler. 

- Ah, Fredi .. Bu Radjpou· 
tana çölündeki sayfiye hayatı iyi 
geçeceğe benziyor !. 

- öyle .. Mabranaya tesadüf 
ettiğimizden dolayı hiç le tees· 
süf etmiyorum . 

- Yirmi dört saat trenle 
çölleri aşhktaosoora bu kadar, 
her türlü istirahat \'asıtalarmı 

toplamış bir köşke geleceğimizi 
tahmin edebiliyor muydun?. 

Banyo odalarım12:1 gördiin mü 
Harika aıizim ! 

- Hayret! Edi 1 bayatın tatlı 
tarafı başladı, bana öyle geliyor 
ki bara91p ayrılmaz iki arkadaı 
olduğumuzdan beri tali bize dost 
gitmeye başladı .. Belki biraz 
aptalca düşünüyorum ama .• Evet 
öyle zannediyorum ki, iyi bir 
arkadaşlık adeta talsıma benzi· 
vor.. Bizden bütün felaketleri 
uzaklaştırıyor. 

- Sus Fredi ! Tahtaya vur, 
nazar deymesin ! 

- Sen böyle şeylere inanar 
mısın? 

- Hem evet, hem hayır! • 
Ne bileyim insan bilhassa bu 
memlekette toz serpenleri, üç 
kandil yakanları gördükçe her 
şeye inanacağı geliyor... Bu ka
dar mes'ut olduğumuzu böyle 
sevine sevine anlattığına iyi et· 
medin. Muhaklrnk aksi birşey 
olacak! 

- Haydi canım •• Alay etme .. 
Böyle şaka yapılmaz! Saat altı 
buçuğa geldi.. G ;yinelim !... 

ılı' •• 

Muhteşem, geniş bilardo sa· 
lonunun duvarlarmda kırk beş 

tane kaplan postu gerilmiş, atlİ· 
mıftı. Yüksek pencerelerin arası 
ev sahibinin müthiş aylarına ait 
tablolarla süslü idi : Gergedan 
avi, timsah avı, yaban domuzu 
aval 

Attın işlemeli kaftanlar giyen 
hizmetkarlar, gumuş tepsiler, 
billfir kadehlerle (kokteyl) ikram 
ediyorlardı. 

Yaver Ramdasing tarafından 
takdim edilen yeni gelen misa
firleri, Mahrace bllyük bir ilti
fatla kabul ediyordu. Esmer tenli 
kır ıaçlnrı, kısa bıyıklı ve sim 
siyah gözlü prens, garp elbisesi
ni gayet alışkın bir tavırla gi-
yinmiş bulunuyordu. Mükemmel 
bir lngilizce koouıuyordu. Zaten 

VAKiT 

:··················································-·: 
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Federe olmıyan 
iki kulüp birleşti 
Kasımpaşa Gayret spor ile 

Gürbüzler yurdu kulüpleri birleş
meye karar vermişler ve iki gün 
evvel her iki kulüp birden umu
mi kongrelerini aktederek tam 
bir samimiyet ve itilaf içinde 
Kasımpafa gürbüzler birliği na· 
mı altında birleşerek heyeti ida
re ve divan heyet azalarını inti· 
hap etmişlerdir. Kulübün umumi 
kapla?lağma Seyrisefain kulübü
nün teşekkülünde ve futbol takı· 
manm muvaffakıyetlerin de amil 
olan futbol kaptaoı ilhamı Bey 
miittefikan intihap edilmiştir. 

Seyrlsefaio sporcuları 
Seyrisefain Spor birliğinden : 
Ekseriyet olmaması dolayisile 

aktedilemiyen umumi kongremiz 
4· 12-32 Pazar günü saat 10 da 
birlik merkezi olan Seyrisef ain 
iı'aresinde mahalli mahsusunda 
aktedileceğinden bilumum •izanm 
teşrifleri rica olunur. 

Ollreşçller 
Güreş federasyonundan : 1933 

senesinin ilk gününden itibaren 
federasyonun güreş lisanslarını 

hamil olmayan kimselerin gerek 
resmi ve hususi hiçbir müsaba
lf aya kabul edilmemeleri, kabul 
edilenlerin mukarrerat ve tali
mata riayet etmemiş gözile ba
kılarak cezalandmlacaklan ve 
böyle bir kusurda bulunanların 
hemen federasyonumuza bildiril
mesi lizım geldiği ehemmiyetle 
tebliğ olunur. 

Futbol mu, muha
rebe mi ? 

Paris 27 (A.A) - Buenos 
Aireste~ Paristen yevmi olarak 
çıkmakta olan Auto ismindeki 
spor gazetesine bildirili yor: 

Arjantin futbol mUsabakaları 
finalinde birçok vahim hadiseler 
olmuştur. Seyirciler arasındaki 

bir arbede, umumi bir muharebe 
şeklini almıştır. Ruvelver ateşi 
teati edilmiştir. 

100 kadar yaralı vardır. Bun· 
lardari 3 ü ümitsiz bir haldedir. 

Edirne kurtuluş bay
ramında bulunanlar 

Edirocnin kurtuluş merasimin
de bulunan kolordu kumandam 
Şükrü Naili Pş. ile Edirne ve 
Kırldareli meb'usları dün sabah 
Edirneden şehrimize dönmüşler· 
dir. 

Askeri müzenin kütüphanesi 

Askeri müzeuin kütüpanesin
deki kitaplar, e!aslı surette tas-
nif edilmiş, tarihi eserler bulu
nan kısmı, dün açılmışlar. 

!fonları okumak istiyenler, her 
gün öğieden sonra istifade ede
bileceklerdir. 

ıııınımıı•1lllil!Illlll!lllllillllllil!IIaıııı1ı:nıınıınınıııııımıııııı11uımımıııııı:ıı 

bu dile o l<adar iyi aşina oiuşu 
Delhideki prensler meclisi meb-
usanında kendisine mükemmel 
bir mevki temin etmişti. Nikol
son ve Robertse hitaben: 

- Efendiler, baldızım , sizi 
Ganj nehrinin deltasından kapıp 
biraz da bizim çölümüzün kurak
lığından tathrmıya mecbur etti· 
ğioe çok iyi etmiş... Ağaçların 

burada ne kadar mühim bir süs 
teşkil ettiğini gözünüzle görmüş 
oıdunuz. Mamafih bu kuraklık 
mükemmel bir av partisi yapma
mıza manı olmıyacal· br. 

\_ ~Dc_vamı ~arJ 

1 

• 
iş ye 

Milli Roman - 22 -
Nihayet oyunun bitmesine üç 

dakika kala karşı tarafa kale
sine bir akın yapıldı. ilUtün Ko
lec talebesinin göğüsleri kendi 
muhacimlerile beraber ileriye 
uzanmıştı. Tam kalenin önünde 
sağ açığın yüksek bir havaleyle 
ortaladığı topu Turan bir ok gibi 
yükseldi ve bir an içinde, onun 
başiyle dokunduğu top hasım 

kalesinin ağları içine girdi. Saba
dan göklere doğru, yüzlerce 
talebenin içinden kopan: 

- Bravo Turaaan! 

Sesleri yükseldi. Bu bağıran· 

Jar arasında kısılmıt sesile Rıza 
bile vardı Ye oyun bittiği zaman 
Turam havaya kaldıran etler 
arasına Rızanmkilerde karış· 

mışb. 

VI 
Güzel bir mayıs akşamı; ko· 

lec talebes:oden on beş kişilik 
bir kafile, körfezin küçük vapu

rile, ogün yapılan bir gezintiden 
dönüyordu. Bu gençlerin hepsi 
on yedi' on sekiz yaşın kayıtsız 
ve laubali neşesini taşıyordu. 

Vapurun güvertesinde başka yol
culann da bulunmasına ehemmi
yet vermiyerek şakalaşıyorlar, 
yüksek sesle logilizce şarkılar 

söylüyorlardı. Turan ortalarında 
bir orkestra şefi gibi, gür sesle 
onları idare ediyordu. 

Bir kaç yolcu bu yabancı gü· 
rültüye tahammül edemiyerek 
kamaraya indi. Bir kenarda, 
kendi aralarmda konuşan iki zat, 

ara sıra başlarını çevirerek, ta
rizli bakışlarla bu çılgın çocuk· 
lara bakıyordu. Fakat onlar ha· 

riçle alakası olmayan başka ve 
yalnız kendilerine mahsus bir 
alemde yaşıyor gibiydiler. 

Bir arahk yaşlı bir hanım on· 
lara dönerek: 

- A evladım, kendi dilimizce 
bir marş söyleseniz de biz de 
anlayıp dinlesek olmaz mı? de· 
diyse de bu temenni: 

- lnterneşinal, interneşina1... 
Nakaratının gürültüsü arasma 

~ömüldü, gitti. Bunun üzerine 
o kenarda konuşan iki zattan 
biri ötekine: 

- Görüyor musun azizim, de~ 

di; bu avare çocuklar sevinçle-

rini, coşkunluklarını bile İngilizce 
şarkılarla ifade etmiye nasıl ahş
mıılar ve bunu en tabii bir şey
miş gibi yapıyorlar. Onlann he

yecanlarında bu teneffüs ettik
leri havanın, bu içinde dolaştık
ları halkan hiç dahli yok. 

ilhamları başka bir alemden 
geliyor. Her biri yabancı bir di
yarın limonlukta yetiştirilmiş ne· 

batalı gibi anormal bir şey .. 
Bak bu başkalık konuşmalarında, 
hareketlerinde, hatta giyinişle

rinde o kadar belli ki! Sanki 
bunlar bizim çocuklarımız değil. 
Uç beş sene içinde bu ne şaya· 
m hayret istihale 1 Bu limonlu!{ 

nebatları yarın bu muhitin tabii 
havası, tabii şeraiti içir.de yaş~
mıya başladıktan zaman labia· 
tiyle solmıya, kurumıya mabkfım 

oluyorlar. Her birinin kafalarını 
açıp içini görmek kabil olsa 
zengin bir Amerikan hulyası gö
rünür. Zavallı çocuklar! Bunlara 
her rastgelişimde içimin eıef ve 

merhamet bis'eriyle altüst oldu
ğunu duvarım Bak meseli, orta· 
farına, şu limon kabuğu şeklin· 

Savıfa 5 

ara 1 
Yazan: Necmettin Halil 

deki beresıni yana yıkmış olan 
çocuğu görüyor musun? 

- Evet. 

- Bu haşarı kovboyun mer• · 
bum Cevadm çocuğu olduğuna: 

bin şahit ister. 

- Hangi Cevadıa? 

- Canım eskiden burada lise 
1 

müdürlüğü yapmış olan meb'us 
Cevat beyin. 

- Allah aşkına ! Fakat bu 
çocukların ne kabahati var? 
Kabahat bizde, çocuk velilerinde. 
Mesela Cevat Bey bile .. 

- Yok azizim, bu kabahati 
zavallı Cevada atmaya imkan 

yok. ölüm ona suikast yapb; 
o öldükten sonra karısı bu ço
cuğu kolece verdi. Zavallı Ce· 

vadm ruhu kim bilir ne kadar 
muztariplir 1 Biliyor musun, ka· 
rısı da kız koleci mezunlarından 

dır. O temiz CeYadın yegane 
hatası bu kadınla evlenmek oldu. 
Cevat hayatta bulundukçe kuY• 

vetli şahsiyeti karısı Uıtünde 
tabii bir baskı gil:>iydi. Fakat o 
kadının bir de şimdiki halini 

görseniz • • Bırak allah aşkına. 
zavallı Cevadı hatırladıkça içim 
bir tuhaf oluyor. 

- Fakat halledemediğim bir 
muamma var : bu koleclerio 
tahsil ve terbiye kıymeti itiba
riyle boşluklarına nazaran hala 
dopdolu oluşu. 

- Ev;t, bu cidden garip ve 
hazin bir şey. Kolece çocuğunu 
veren babaların ekserisi hali, 
vakti yerinde, fakat dütüncesi 
mahdut insanlardır. Bu koleclere 

paranın temin ettiği zahiri par· 
laklık onları aldatıyor. Hakiki 

terbiyenin ne demek olduğunu 

ebeveynin yüzde kaçı anlar? 
Bir çoklarınm kanaatine göre 

frenk muhakkak bizden 
üstün bir mahluktur ; değil böy
le boşluklarını ve hakiki büvi· 
yellerini her kese benzer giyi· 

nişleriyle saklayan misyonerler, 
hatta siyah cübbeli Fransız ve 

Italyan papazları, sörleri bite 
bizden üstündür. Çünkü medeni 

alemin dilleri ile konuşuyorlar. 
Halbuki en mükemmel surette 

öğrenilmiş bir Avrupa lisanının 
bile yalnız başma kıymeti nedir? 

Çocuğun seciyesinin teşekkülün· 
de ifa ettiği roJUn ehemmiyeti 
nedir ? Bir taraftan milli terbiye 
ile hiç alakası olmıyan müessc• 
selere .•. 

- Evet ama Lozan muahe· 
desi .• 

- Yok, yok kardeşim. Bak 
mesela şu lcarşıki tepede haki-

miyet tesis etmiş olan kız kole
ci yeni, mükemmel, gözleri daha 
fazla aldatacak bir bina yapmak 

müsaadesini koparmıştır. Sözde 
Lozan muabedesi ahkamına göre 
bu'undukları hali muhafaza ede· 
ceklerdi. Bu müesseseler acayip 

ve korkurıç birer makine, bani 
diri öküzii öbür tarafından sucuk 
halinde çıkardığı rivayet edilen 

makineler gibi bir şey •• Bu sene 
körpe bir Türk çocuğunu alıyor
lar, bir kaç sene sonra, hazan 

bir portestan yavrusu ve ekse• 
r iya böyle ne idüği belirsiz aca
yip, berbat, kozmopolit bir tip 

halinde çıkarıyorlar. 

.<Devamı var! 
l 



Sayıfa 6 VAKiT 

Sahnede soyun~ukça . 
memnun eden artist 

kocasını 
k . .. 9 
ım .• 

- lem arasında, masanın üstünde 
danseden kadını düşünün! •• 

Figaro tiyatrosunda kendisini 
ııörüp konuştuğum zaman: "Al· 
lahm sevdiği güzelliklerden isti

fade etmek ve bu güzelliklerden 
başkalarını da istifade ettirmek 
ayıp bir şey mi? Fakat inat olsun 

diye bu seferki revü de burnunun 
ucunu bile göstermiyeceğini an· 
lasa ! .. ,, Dedi .• 

Ayni tiyatroda şarkı söyliyen 
zeki bir Fransız seyircilere şu su
alleri soruyor: 

"- Bilin bakayım, sahnede so
yundukça kocasını memnun eden 
arHst kim?.,, 

• - Güzel bacaklarım var diye 
mütemadiyen merdiven inen, fa
kat çıkmasına yaşı müsaade et
miyen rtist kim?.,, 

" içinde yüzüp, Fran-
saya ancak yazları gelen artist 
k. ? 

1111 • • ,, ,,, 

"- Yirmi senedir sesi ile ti· 
yatroların duvarlarını, seyircilerin 

kulaklarını tahrip eden tangola~ 
memleketi artist kim?.,, 

Bu suallerin cevaplarını siz de 
bir Parisli kadar çabuk bulmuş

sunuzdur; maamafih ben gene 
yazıyorum: 

28 Teşrin~a~19~ 
...... , 

!'"' ... M;~·i;;·k;t-.. H~-b-~·;:.1-;-;1 
:....... -···································································· ............ . 

Elmalı'da 
elektrik, 

Elmalı lıllsusi muhabirimizden: 

Nafia vekiletimizin karar ver· 

diği su seferberliği yurdumuzun 
ana dertlerinden birini kökünden 
yok edecektir. 

Bu seferber fen heyetinin bir 
grupu da tehrimize gelerek yirmi 

gün kadar faaliyette bulunmuş
tur. iki mühim bataklığın esiri o

lan muhitimiz bu mesainin netice

sini sabırsızlıkla bekliyor. 

Heyeti fenniye Karagöl batak

lığının istiktafını bitirmiş, Avlan 
gölüne baılamıştır. 

Geçen kıt ciddi bir amelei mü· 
kellef e gayretile otuz, kırk bin 

dönüme yakın bataklık kurutul
muttu; bugünlerde bu bataklığa 

ait bendin takviye ve ikmalile uğ· 
raşılmaktadır. 

Sıtma mücadele heyetinin üç 
dört köyü kurtaran çalışması bu 

köylüleri çok sevindirmiştir. Yir· 
mi yedi senedir bu bataklıklar 

yokluk ve yoksulluk çeken bu kö
ylerin haklı devrin manasını daha 

iyi anlamaktayız demektedirler. 

Şehrimizi elektrikle aydınlat

mıya çalışan ortaklar bu işi bir 

yapıcıya vermek üzeredirler; şeh
rimiz pek yakında elektriğe ka-

vuşacaktır. 

bataklık, 
su ve yol 

lunan Sahip Behçet Beyin bu "a• 
zifeye esaleten tayin edildiği ha" 
beri buraya gelince Emetliler pek 
memnun oldular. Yeni valiye teb-

rik telgrafları çektiler. 

Bu memnuniyetin sebebi şu" 
dur: 

Sahip Behçet Beyin vekalete~ 
Kütahya valisi olmasındanberı 

çok zaman geçmemiş olmasın• 
rağmen Emet ve Emirler istasYO" 

nu ve Emet - Kütahya şosalarl 
inşaatı yeni vali vekili tarafın• 
dan müteaddit defalar teftiş e
dilmiş, sahip Behçet Beyin gere~ 
bu alakası, gerekse başka vilayet 

işlerindeki çalışkanlığı kendisini 
halka pek sevdirmiştir. 

1,ütün satışı 
lzmir hususi muhabirimizden: 

Muhtelif yerlerden gelen h•" 
berlere göre tütün müstahsılları• 
nın vaziyeti ehemmiyetle dütii• 

nülmeğe değer haldedir. 

Bir çok yerlerde tütüncüler, tii• 

tünlerini satamamışlardır. Kufll' 
panyaların az para vermeleri yii• 

zünden birleşmek mecburiyetiıt' 
de kalan mustahsıl, akibetlerinİJS 

Bayat nahiye merkezinde iki 
.~~~~~Jl!Mliw.~.,..iııt-.ı~..::-~~~:;;iı~e-ı ~.. ~pılatı güzeli.m~tep->. , • 

Musya, Mistenget, Moris 

ne olacağını kestirememektedir• 

inhisar idaresi Ödemişten seki$ 

mustahsılın en nefis tütünlerirtİ 
....... _ ----- _ı,;1...,istir. Başk' 

mübayaat yapmamaktadır. Akni· 

'"lfel Slmon 

çok üstün ••• 

Mişel Simon şimdi sahnede 
lngilizçeden, her ikisi meşhuru 
alem olan Mösyö ve Madam Kü
rinin kızı tarafından tercüme e
dilen, mevzuu Amerikan Gangs
terlerini anlatan (Val Striyt No. 
145) de oynıyor. 

- Kendi hesabına son çevirdiği 

filmde (Boğulmaktan Kurtulan 
Adam) dır. Yakında gösterilmeğe 
başlanacak.. Ağzı ve konuşması 
sakat olmasa bu artist Emil Ya
nings'le boy ölçüşebilecek kabi
liyette ..• 

Artistler Resmi Geçidinden 
1 bahsederken Musya'yı saymamak 

hatalı olur. 

törleri pekaz tanırlar. Onun için Kendisini hatırladığımız 
onu rahat bırakıyorum. ı '~Ne Se_vimli !.. de hokka ile 

şu 

ka· 
Madleine Reuau' dan bahsedin- • 

ce aklıma mutlaka (Alt K l ) ~ • 'f _, 

filmi gelir Hala bu fı·ı ı? b al P - , 
· mı u var 

ıaınemaları gösteriyorlar. Halbuki . • 
stonbulda bu film b. h f 

ır a ta an-
cak tutunnbilmiıti. 

Madleine Reuaud · 
ak 

ınanmıya . 
c sınız amma sahned . . , e aınema-
dakınden çok çirkindir s·ı-k· 

Marie Bell 

bazı filmlerde yapıldığı gibi sö

zümü burada sanıörün makasına 
bırakıyorum •• 

Mühim bir şeyi unutmuşum: 

Son sahneyi bir öpücükle bitir-

mek.. Büyük plan .• Moriı Şöval· 

ye ve Jeannete Mac Donald 

Kucak kucağa, dudak dudağa ..•• 

Şu "Seninle bir saat,, te olduğu 
gibi ..• 

te bu sene 20 yataklı yatı pansi-

1ronu yapılıyor. 

Yatı pansiyonu nahiye ve civa
rı çocukları için pek büyük ko
laylıklar verecektir. 

Vilayetin sonbahar yol faali
yetlerini teftiş etmek için seyaha· 

te çıkan vali Zeynel Abidin Bey 
beraberlerinde vilayet ser mühen-

disi vekili bey olduğu halde şeh· 
1 rimize gelmişler, Finike, Elmalı, 

Korkudeli yol faaliyetlerini teftiş 
ederek vilayete avdet etmişler-

dir. 

Kiltahyanın 
yeni vulisl 

Emet hususi muhabirimizden : 

KütahY.a vali vekilliğinde bu-

* 

sarda da İnhisar mübayaata blA' 

lamıştır, en iyi cins tütünleri 

maktadır. 

,ı-

inhisar Akhisarda (125) kır' 
ruştan piyasayı açmış, bunu gÔ' 

ren diğer kumpanyaların mübl' 

yaa memurları da /zmirdeki mer

kezlerinden telgrafla emir aldılr 
tan sonra hararetli surette müb'' 

yaata başlamışlardır. 

Fakat bazı mübayaa memurl1' 

rı, fiatı düşürmek için veıilelel 
ihdasına ç~lışmaktadırlar. 

Akhisardan ve diğer tütün J 
takalarmdan gelen haberlere / 
re mustahsıllar inhisarın her 1et' 
den mübayaat yapmasını beıJ" 
mektedir. " ---

* 
Kargıda maarif hayatı 

........................... • 
1 a ıs Sövalyo ve Janet A. Fuat u s f ü ........ K ... ~~ ................. k .............. i:::::~:ii~~::~ii~~i~ı · 

o p e =.-............. . ·························•··············. 
Moris Şövalye'nin k .. ··k b. 1 · ~ H · B köpeği rd Fak uçu .. ır Ş~alye köpeği aldı, kendı lo- ~ arrı aur (Bir adamın ba· 

adeta. b~; in ır. "b~tlA fbu }kopeği casına götürdü ve bir sandalyeye şı) isimli bir filmde oynıyacak -
san gı ı a an ar ve koy k " k k d 1 d tır. 

insanların ak · 1 k k ara sa ın ıpır ama.,, e-
. .. ~ıne o ara , endi- di.. § Aleksandr Korda (Pe,in pa-

sme soylenenı dinler. S ra) isimli bir film kt 
Son filmini çevirirken, Şöval e onra rolünü yaptı, bitirdi.. O- . yapaca ır. 

köpeğini de stüdyuya getirm~k tomobiline binerek evine gitti ve § (Madam Bovari) eseri filme 

d b 
k .. v• alınıyor. 

gafletin e ulunmuıtu. Gafletin- opegı o zaman aklına geldi. Şö- l . 
d 

· valye t .
1 

§ Flore, Suzı Vernonla bera • 
de iyoruz, zıra filmler sesli ol· onu Mnamı e unutmuştu.. b M k · · k f. . 

b 
1 d " ·· d D .. ·· d.. er . a sımm apıcısı) ılmmde 

mağa ~ a ıgı gun enberi, film uıun u, t~§ındı. Stüdyuda loca- oynıyacaklardır. 
alınırken her tarafta derir. bir sü- sına bıraktıgını hatırladı, ve stüd- 1 . • A • • • • • 

kunet olmak lazım gelir. Onun yuya dönü l . . § Üç sılahşorlar fılmı bıtmııtır. 
için köpeği bir tarafta saklamak K.. .. ~ ocaaına gıttı. § Moris Şövalye ile Topaz mü • 
müsküldiir. ::k~opek orada, bırakıldığı ellifi Marsel Panyol birleşip bir 

;s y_er iJ.ordu.. film tirketi yapacaklardır. 

. Kargı, Kastamonuda Toıya kazasmda pek feyıı.1i ve ~aı:k:; 
bır nabiyedir. Kargıya Kastamonunm Msırı derler, topragı e~I~ 
dar bereketlidir. Ahalisi gayretlidir, Kargı kasabasında 700 rt" 
2274 nüfus vardır. Kargıda maarif sevgisi de günden gü.~~0;0,. 
maktad1r. Muhtelit ilk mektep beş smıfh ve tam teşekkul ·ıı 
Resmimizde bu mektebia muallimi Türkoğlu Rıza B. talebe•• 
birlikte ıörUnüyor. 





Savıfa 8 VAKiT 

tayyare Cemi · e • Dl n resi 
~~~~~~~~~~-·--------·~~~~~~~~~~~ 

bir nutuk söyliyerek ismet Paşa Hz. kongrede mühim 
tayyarenin kıymet ve ehemmiyetinden bahsettiler 

1 . ,, h biriııt 
.a. MKARA 27 (AA ) T k ·ı·k ·· · d l kım tedbirler aranmaktadır. Bu Arkadaılar; halkımızın görü-,.~ , . . - ür tayyarecı ı uzerm e son sene er B ·ıı · 

1-Tayyare Cemiyetinin be§inci kon- zarfında vuku bulan büyük tarak· tedbirleri aramak ve bulmakta şünde isabet vardır. u mı etın 

dır. Asıl yapacagımız er 1Y' 
zin yapacağı beynelmilel ta ki 
recilik faaliyetini dikkatle ta ~ m"ılletler azami hüsnü niyet iddi· tarihinde büyük safhalar olmuı· 

1 d B ı h k alında gerl. kalmıyorlar. tur. Aklı baıında zanno unan tec· 
alkevi sa onun a aıvekil ımet vasi mikyasta yapacağı işler a • ~
esi bugün saat 14 te Ankara kileri ve gelecek muharebelerin l · kalıl18 

ederek bu faaliyette gerı 
mağı milli bir mesele, .endiıe bİ 
dilecek üzerinde titrenılecek f "·mma bu iddialara sözümün rübeli zannolunan, diplomat ve aşa Hz. tara ından açılmıştır. kında hasıl olan fikir cereyanla- n: 

k 1 ı ·1 ba"ındanberi söyledig"'im büyük devlet adamı zannolunan adam· , Baıve i &met Pata Hz. şu nut· rmı mütalea etmek için bir vesı e· :ı-
)ku irat buyurmuılardır: dir. Hatta bazı nazariyelere göre manevraları ve müthiş ihtimalle- lar milli büyük kararlar mevzuu 

d" e 
mesele gibi millete mütema ıY ~ 
anlatmayı vazife telakki etıneııı "M h k ·1 hl rı· ve dı"g" er neticeleri hesap ederek bahsolduğu zaman kafi derece-u terem ar ad atlar; gelecek muharebeler sı a arın 

B k · ı ona göre vesaiti artırmak ve ter· de isabet etmemişlerdi. , u ongrenın açı muı millt ha· çok terakkisi sebebile kara ve de· 
dir. 

b 11. b ı fh ketmekte kimseyi alıkoyamamak· Böyle günlerde bizim milleti • 

\
yatın e ı aı ı sa alarmdan bi· niz ordularının uzun müddet kar· 
·d· E 1 h tadırlar. Biz silahları bırakma miz milletimiz kendi hissi selimiy· rı ır. vve ce er sene ıon za· !• karııya müdafaa halinde kal· 

d 'k" d b. ku d k konferansının muvaffak olmasını le "Uur ı"le mevzuu bahıolan bü-

· • sırt' Bütün muvaff akıyetimızın f 
bura ela olacaktır. Bütün ınuvaf ~ 

. h b" . . . eseler 
man a ı ı sene e ır vu bulan malan suretinde cereyan e ece • :ı-
b t 1 b. h , candan özliyenledeniz. Hiç ol- yu"'k gu""nlerde bizim memleketi· 

kıyetimız er ırımızın m , 
takip etmemize ve anladığıınıı: gl' 

bi millete söylememize bağhd~ 
Halk;: mütemadiyen aydınlatıl . 

u op anma ıze ava müdafaa- tir. Bu nazariyeye vüs,at veren 
. . b" h f l . . rnazsa bir çok tahribattan insani- mı"z tedbı"rlerı"ni isabetle bulmu"· ıı ıçın ve ır ava i osu yaratmak taraftarları harbı umumının se- :ı-

'~ç·ın memleket; ..... · . f tt""'' 1 . 1 .. d k ı:. kar yeti korumak mümkündür. Bütün tur. (Alkı!llar) 
il' ı.uutzın sar e ıgı ne erce sıper er ıçın e ar 'l"ı • ,. 
1 ti . IA d . . bu intizarlardan müspet ve ameli Mı"lletı"mı"zı"n anlayı!lındakı' bu ~ayre erın p ançosunu gösterme· ya tevakkuf halin e geçır.esını ,. 
L~e bir firaat oluyor. Yalnız bu ka- örnek göstermektedirler. olarak ne kadar netice çıkabile- isabet tayyareye verdiğimiz e· 

·11 T·· k" . erııtıl' olursak mı et ur ıyenın .. llW 
yetle müdafaası ve hava mun 1'{! 
Iatı için vasıtalar tedarik etıne lr •dar deg"'ı"l ·11 ti · h l ll l k g"'ini tahmin etmek müşküldür. Bü· hemını"yet onun go'"zu""nde dig"'er me 

l . , mı e erın ava mese e- Bu sebeple mi et er ara ve 
lerınd h ·· lAk ·1 k' 1 b yük kongre bizim bütün anlayı~ı- selelerden daha mu""him bir mese· e er gun a a e. ı e ta ıp et- deniz ordularını karşı taı·~ıya ı-
tikler' f ı· t" '11 ti · h h ı h' mızda hakiki bir sulh siyaseti için le "eklı"nde canlandırmaktadır .• ı ı aa ıye ı mı e erın ava raktıktan sonra asım a ey ıne :ı-

müdafaasına verdikleri ehemmi· kat'i neticeyi alabilmek için bü- kat'i azim sahibi olduğumuzu bi· Bu anlayııtan ve bu histen gele· 
'yeti kendi milletimiz müvacehe- tün hnva ordulnrını toplayıp düt· lir. Amma daha bir çok zaman· cek 8enelred de istifade etmeğe 

daha gayretle daha kuvvetle çs f 
~nco.ktır. Büyük kongreye ınuf& 
fakıyetler dilerim. . 

C . . T"' k illetr 
ainde gözden geçirme!: için rr ~j- man memlekete saldıracaklardır. lal'dn haysiyetli ve haklı olarak mecburuz. Milletlerin tayyareci· 
him bir vesile oluyor. Eğer memleket iyi müdafaa edil· ynşnmak için elimizd kafi vasıta· lik faaliyetlerini ve bu meselede 

Tayyaren·n ehemmiyeti ' mezse gönderilen tr.yyareler en lar bulundurmak lazım geldiğini aldıkları tedbirleri her gün mille· 
Arkadaılar, biz ehemmiyet ve- müessir mul~abele olarak kartı ta- takdir buyuracaktır. te söylemeliyiz. 

Tayyare emıyetı ur m r 
ne tayyilre filosu teşkil edeıı b;ıt• 
lıca muvaff ahyet . menbaJ ~ 
Şüphemiz yoktur kı bu ıeı:J ,. 

yüksek toplanmamız gel€cek ~-· 
km senelerin ve büyük muva~ 
kıyetleri için canlı bir heye 
kaynağı olacaktır. (Alkışlar) , 

rerek takip ettiğimiz gibi her bi- rafın tayyare?eri cevap vermezse Vesait almak ve adam ı,te filan yerde büyle tayyare 

1
rimiz memleketin her kö~esinde tayyarenin tahribatına kartı yeli ~tirmek fabrikası yapılıyor, filan yerde 
ıtayyareciliğin daha çok ehemmi- memleketler <layanamıyacak de· Arkadaılar; milli kongreyi tay· böyle tayyare hücumu dütünülü -
.yet aldığını her gün tayyareler- nilmektcdir. yare kongresini ve tayyare cemi· yor. iFlan yerde böyle müdafaa-
'den daha çok endişe edildiğini Bu nazariyeye göre demek ki ge- yetini yani Türkiyenin başlıca ya kalkışılıyor ve saire ve saier .. 
ve onlardan daha genit ümitler lecek harplerin kat'i neticelerini milli müesseselerinden biri addet Vatanda§ın bunları sadece bilme
beklenildiğini söylemeğc mc:bu- milletler havada arıyacaklar ve meliyiz. Milli tayyarecilik bizde si bile tayyarecilikte nasıl çalış· 
ruz. Son iki senedenberi tayyare tayyareler vasıtasile alacaklardır. milli ordu gibi doğrudan doğruya ması lazım geldiğini anlatmak i-
filoları kurmaktaki esas fikirler Vakıa her yeni silah çıktığı za- milletin aliıkasile ve milletin doğ- çin kafi bir teşviktir. Her ~ -
çok dikkate tayan mahiyet alını§· man bazı nazariyecilerin nrtrk rudan doğruya kendisinin tedarik re kongresini açtığım zam .:-
tır. Harp olur da düşman üzerine her §eyin esaııından değiştiğini id· etmesiyle meydana gelmit§ir. seleye çok ehemmiyet verdıı;.aıiz 
sevketmek lazım gelirse dütma· dia etmeleri alıştığımız bir moda- Tayyare kon reai kendi r porun• zi ususi bir heyecanla ifade et· 
nın ne ıehrini ne incanını ne tar· dır. da yedinci seneye bastığını söylü· miye çalıştım. Kongrenin muhtc
Iıumı ne fabrikasını hiç birisini Bu mülahaza ne kadar mübalu· yor. Bu yedi sene zarfında mille- rem azası size açık olarak söyle
ayakıa tutmıyacak kadar büyük ğalı olursa olsun gene tayyarele- tin kendi ianeıinde tayyare için meliyim ki, bu kongreyi açtığım 
müsad!me kuvvetile tayyare ye- rin büyük ehemmiyetlerine delil verdiği para 4 Ornilyon liraya ya· zaman benim zihnimi işgal eden 
tittirmeğe ~alışıyoruz. Tayyare- olacak bir kıymeti haizdir. Son km gösteriliyor. asıl nokta, yegane nokta son se-
lerden büyük bombardıman kud- zamanların diğer büyük bir faali- Gerek vesait almakta ve gerek nelerin tayyareciliğe verdiği e-
reti, ~ehirleri zehirlemek ve gaz- yeti de tudur: ada.-:n yetiştirmekte- ve bilhassa hemmiyeti milletimize iyce anlat-
lamak kudreti ve eni boyu, yüz- Tayyarelerin tesiratına kar~ı tayyareciliği millete tanıtmakta mıya muvaffak olup olamıyacağı· 
lerce kilometre ile hesap edilen şehirlerin ve halkın müdafaası i· ve sevdir:nel:te bu cemiyetin yap- mız endişesidir. 
nıemleket parçalarının büyük fj. çin de peh ziyde çalışılmaktadır. tığı hizmdi bugünkü nesil ve ge· Anladıkl:ırımızı ve gördükleri· 
lolarla kamilen tahrip edileceği- Artık muharebe ihtimalatına kar· lecek nesiller daima hürmetle mizi memleketin her köşesinde 
ni hesap ediyorlar. Aksayı şarktn şı manevre ve talim yapmak silah yadede::eklerdir. bizim anladığımız gibi anlatırsak 
son iki !ene zarfında mühim tay· altında bulunan resmi orduların Arkada~larım; sözümün başın· Tayyare cemiyetine yardım et
yare kuvvetlerile büyük tahribita san'atları halinden çıkıyor. Mu· daberi arzettiğim misaller göz ö- r:1ek icin biiyük bir tayyare filo
teveuül edilmi§tir. Bazı mütalea- harebe htılinde tayyare hücumu- nüne nlımnca bir daha ank.şıla- su ya;mak için milletimizin e:;ir
lara göre arazisinin müsait olma- na karşı şehirler kendilerini nasıl caktır ki kongrenin ve cemiyetin gemediği yardımı bir kaç kat da· 
maundan dolayı gayri kafi seme- müdafaa edecekler. Yani mektep ehemmiyeti azalmamıştır ve azal· ha artırmak mümkün olacaktır . 
re alınmış olsa bile kullanılan yü.şında hulun:m !;OCuk, fabrikn- mıyacaktır ,artJmıRtır ve artma!ı h l d t 

:ı: Gelecek arp er e ayyare silahların tesiri ve uğranılan za- da çalı§an amele, tarlasını süren lazımdır. 
rarların büyüklüğü itibarile tay- rençper, memleketin muharebe Ta;·yare ayni zamanda büyük 
yarecilik aksayı şarktaki hadisata halinde iken tayyare hüc.wnuna medeniyet vasıtasıdır. Yalnız si
eheınmiyetle nazarı dikkati cel- uğrasa kendi hayatm1 koruynrak lah vasıtası olarak değil anın mü-
betmiı1tir. iı:.i..-e n!"•ı'ı devam rdece?k. Bu ta- k 1 d b" "l ,. ,. ... u"' '"' temadiycn te amü e en uyu t 

Son iki sene içinde muhtelif lim dcrn~ktir. Tryy~:e teşkilatı • münakala vasıtası olarak da Tür!: 
memleketlerde Y"-pılan hava ma- mızdan gelecek foaliyetierinde ruil:etini tayyare ile yakından a
nevraları bugünkü fihir cereyan- halkmıızı tayyare hücumların • lakadar etmek borcumuzô:ı·. 
larını ve insanların atide bekle- dan l::oruır.nk için lnzım gelen bil· Türk milleti beynelmilel tayyarc
'dikleri ihtimalatı göstermcd ili· gi ile te-:hiz etme~ini l-cl~le:liğimi- cilik fen ve san'<ıtinde tayya•·e 
barile ~ok dikkate şayandır. Bir zi burada tekrar etmekte fayda sporunda ve seferinde kendi iı!!l· 
kum:ı=.:la altında büyük tayyare mülahaza ederim. sesini ve rnevkiini gösterem~c 
kütlelerinin c t.rlcrce fabrikalar, Tayyare ltüct"ır.kr:oc'2a b::ırrln ! 1 •• 

§ehirler ve cr::nbr ~lcyhine tcr~i· Lc:-::nmn!: :·:.: :!:.:lar; m!lle~in Tayyare 
bat lalin1 eniklerini görr.ıekteyiz. B.ı s.Jncoı~aı içircle /.v. upa-..m Cemiy~~iae büyük alakasının en 

Biz hepimiz milletimize söyle
meğe mecburuz ki, tayyareciliğin 
gelecek harplerde ne suretle kul· 
lanılacağı ve milletlerin buna 
kargı nasıl müdafaa tertibatı ala· 
c~kbrı ile bi!tün zihinler meşcul
cür. Şunu da söyliyeyim ki bu 
mevzuda fenn~n biitün meseleleri 
de taı:n:.milc hallolunmu~ de!!il • 
dir. Aklı bnr.mda ob.n mil!etler 
Türk milleti de onların biridir ve 
onb:- için.de :;öz sahibi ok.rak bu
lunmaktadll'. 

Memleketlerin tayyare hücu-
muna karşı nasıl müdafaa edece· 
ğini dü!Ümnek ve gözle:·ini aça· 
rak mütemadiyen kendilerini tec
hiz etmekle me~guldürler. Türk 
milleti bu cihanşümul me~aiye la
kayıt kalmo.mı~tır. 

· l'Y. B M Meclil Kongre reıs ıgıne . · . 
1
,. 

Reisi Kazım Pa~a Hz. katiplı1' ~ 
re Haydar Rüştü ve Neı'et ı-l:r. 
Beyler seçilmiştir. Bundan so ' 
cemiyetin reisi Rize meb'usu fı.1 

k h 
. . ,,. 

Bey, umumi mer ez eyetınıo 

porunu okumu§l_u_r_. ~ ~"~~ 

Raporda cemiyetin iki ~ 
zarfındaki faaliyeti etrafile şfı e' 

d N
. .. e ~ 

tılıyor u. ızamna~eye gor tİ'f 

saplan gözden geçırmek ve·~, 
zamnamede yapılacak değİ~1 

_. 

liklerle verilecek takrir ve te 
lifleri tetkik etmek üzere iki ef 

1 
• . 11" 

cümen ayrı mıı ve cemıyetın il 
sap işlerinde ikinci kanun yer I 
Haziran yılbaşı olarak kabul e '/ 
mi~tir. Kcngre yarın 14 buçll 'I 
B. M. Meclisi snlonunda mü:ı~ 
ratına devam edecektir. ~ 

nınıımııımı:ııınıınıııımnnnııımınmııııııııımıımııınmınıııııınnı mm' 

M. Forda ameliy8' 
yapldı 

( 
Detroit, 27 (A.A) - Oto:,_ 

bil krah M. Henry Forda ~e 
kendi ismini taşıyan hastaf1~ ,ı 
fıtıktan ve apandisitten amel•Y 

yapılmışhr. • ı(I' 
Operatör, haslar.ın sıbbı d•' 

ziyetinin mümkün olduğu k~ be' 

şayanı memnun:yet o duğur.0 eSİt 
yan etmi ştir. Hararet dere' 
tekrar normal olmuştur. 

!ş tarihi 
r ter' 

Par's, 27 <A.A) - ~il 1 
rJilli 

biye nazırı M. <le Monııe, "-· 
ı. nser 

hırfetlu ve san'atlar l\o 1e5' 
tuarında iş tarihi kurlarıoı 
men açmıştır. . ge, ~IJ 

Yeni prof tsör M. SpırısS ·stı"' 
y oan• b se.n~ mazide rv:ısır, u . iı• 

. h· rı• 
Fılistin ve Çin' de ış tarı .. Je01if' 

· ' • Dl f.O'j , e teşrıhe ça ı ışacagı 

tır. 

Üç yü:: tayyarenin hücumunu büyük şehirlerinin tayyare hü- \ iume.at verici delili her müessese· 
tonlarca bombo to;ıyan büyük cumlaı·ına kar§ı talim cttikleri:ıe nin resmi ve hususi her teşehkü
makinelerle sevk ve idare edile- ~ah;t olduk. De:nel< ki biz de hal· lEn varidatı bu son buhran sene· 
rek §ehirlere ve ordular;ı musallat kımızı bu taHıınlere alıştırmalıyız. leı-inde azaldığı halde Tayyare 
olduğunu tasav~-ur etr:.ıeh ici;ı a· He:- vatandaş ansızın rastb .. r.a- Cemiyetinin vnridatı binnisbe en 
tiyen meselenin bu tıırzda cc;eyan cak bir tayyare hücamuna l~- rşı az .ızalm·~ olme.sıclır. Devlet büt
edecefiini kabul etmek lazımdır. alınacak tedbirleri bilecektir. ç:::sinde varidatın azaltığı nispet 
Fen, sevk ve idare bu ihtimalleri Yangına karşı, eaza karşı ve ted- Tayy:ıre Cemiyeti varidatının 
kabul etmiıtir. Kumanda altında bire karşı... buhrandan müteessir olduğu nis
sevkolunan tayyare kütlelerinin Arkadaşlarım; silahları azalt· pctcn fazladır. Demek ki halkı
büyüklüğü eözümüzü dört açacak mak veyn bırakmak için yapılan mız her eün Tnyyare Cemiyetinin 
kadar ehemmiyetlidir. beynelmilel konferan:.ta insaniye- ehemm~yetini anlama ;ta ne kc-

Ve lakayt kalmamak onun ya
şamak vazifesidir. Bütün bu mü-

itizar cıo· 

400-500 tayye.relik kütlelerin te endişe veren bütün ihtimalat dar müşkülat içinde oluna olsun 
manevrasına heves edilmektedir. konuşulmaktadır ve bütün ihti - \ bu c_emiy~tin varidatının. c-ksilme
Büyük milli koncrenin açılması malat göz önüne alınarak bir ta- mcsmc dıkkat etmektedır. 

lahazalar, kong:.-enin doğrudan ı----
, 1 - ndıın dozruya ruzm:ı.mcde derpi;? edilen 

meseleleri çıkardıktan sonra. mem 
lekette tayyareciliği daima ilerlet· 
mek ve kuvvetlendirmek i~in alı· 
nazak tedbirleri su:.-c~i mahsusa· 
da düşüneceğini ümit ettirmekte-

Yazımııın çoı< 1Jgu dece· 
layı l:ugün sonunu reşre, "'\J' 

. . . o!ollg 
ğim·zı habn ver rnış . . der 

• ·· t sın• muz b ooteıııan ııs e . 
ccdcmcdik. özür dıler•Z· 
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~.ışriniaani 1932 

'Mektep kitapları işi 
nasıl hallolunur ? 

Mektep -kitabı yazan muharrirler 
ne diyorlar ? 

t,~irkaç gündenberi mektep ki
llıeı~rının daha ucuza mal edil· 
Ilı Ve ucuz satılması mevzuu 
b,:inde açtığımız ankete kitap 
bt u ve satan muhtelif kütüp-

lle S•h" 1 . . f k. 1 . . etQJ· r ... ıp erının 1 ır erım neşr-
lab 

1
f ık. Bu günde mektep ki-

tet:· Yazan muharrirlerden Sad-
d .. 

111 
Celal beyin verdiği izahatı 

.. rced· 
Sa ıyo~uz. . . 

drettın Celal bey dıyor kı: 
8111; 1' edrisa t materyelleri ara-
llıek~ en ınühimmini teşkil eden 
ta ep kitapları ( ders ve mü-
le~a~t kitapları ) maarif vekfi
Ola 111~ Ciddi bir surette meşgul 
L! .cagı en mühim mesele lerden 
"itidir, 

~Çok mütenevvi cepheleri olan 
)\ f's:ıe üzerinde uzun· uzadı· 
>aı.. -llfunmeden, esaslı tetkikat 
)~adan acele ve indi hüküm

aQ •erınek çok tehlikeli olur. 
~ Q~ içindir ki, bu hususa da
~Q~lediklerimin, yat'i bir hü
}•d ~ahiyetinde olmaktan zi
le,. '

1 
ıleri sürülmesini bazı fikir· 

n o ~rak kabulünü rica ederim. 
b.,.~ı ve terbiyevi kıymeti iti
i'ıa ~ Yüksek ve mümkün oldu· 
' dar ucuz satılan mektep 
ı-.7,lanna şiddetle ihtiyacımız 
~ır. Şüphesiz son senelerde, 
~:~ep kitaplarında, gerek muh· 
,.l_•t ve gerek tabı itibarile 
b~ derecede iyiliğe doğru 

t •u.k görünmektedir. Hatta 
ı; ~ ~taplar (mesela Faik Sah· 
p ~ orta mektepler için ter

ıt ,ettiği coğrafya kitapJarı ) 
t{tıpl Ve tab'ı itibarile Avrupa 
~ ap arına yaklaşmıştır. Maale· 
'hl'blltbGn mektep kitapları için 
,~ . Gkmü veremiyecek vazi· 
'')iz. 
~ ~tep kitapları kadar ehem· 
~ haiz olan diğer neşriyat 
~da da oldukça mühim 
~~ r atılmııtır. Bu sahada 
~ın tabıların hakikaten büyük 
~ ttleri olduğunu da inkar 
~ek insafsızlık olur. Ancak bu 
~:l•rın neıri daha esaslı bir 
'-\a dairesinde yapılsaydı bu 
\;ddaki faaliyet daha müsmir 
~il. 
~harririn mektep kitaplarmın 
~ diğer kitapların fiatları 
& ' da şahsen isabetli bir hü-

~' ~recek vaziyette değilim. 
'~ılı ~ahassısların yapacakları 
)'ti 11 b~r tetkik ve hesap faali· 
iQt-· etıcesi ile tesbit edilebilir. 
ltı~b-" kitapların bu günkünden 

1~ t:tuza satılabileceğini tah
~tk 1Yorum. 

;~fı lld tep kitaplarının ki~ıler ta· 
tt~ik an ve ne şerait altında 
~ditllle !e intihap, tabı ve tevzi 
~'i IJ '1 ~ ınuvafık olacağı mese
~t· eiC ırı 

'Qıi Ce, bu husustaki kana-
~ııı (Ma "f • • ) Ilı ) irı • arı vekalctı mecmuası 
)i~tif t·1 s~yısında intişar eden 
111. ' is '.şkılatı hakkında bir Ja-
1~illl. tnındeki raporda bildir-

~~~i:esele hakkındaki düşün-
"lı• Şudur· 

~ "'at"f • 
~iı>l~tın~ Vekaleti, mektep ki-
~:e~ı h \ı8radığı milli ve ter· 
~.ek ba~n arı tesbit ve ilan e
lit '~et 8 h ~ . alakadarları ve sa
~~~ etra •bı olanları bu işe iş-

'll ırınel' 
-~ ~e ı ve meydana ge· 
'-IG a,, oleserJeri, bu kitaplarla 
tt\k~kkepın~an nıütehassıslardan 
~t •k etr ır heyet tarafından 
-;nıcu,;f :.rekk bunların en mü
ııı•h' 'it u 1 abul etmeli mu-
~eU·f cret nı k ' 
~·' lerind u abilinde bunları 
\~ ıl' ._esait~~I satan almalı ve 

t ıdir. 1 1 e lab ve tevzi et-

Şunu da i!ave etmek islerim 
ki, her derse ait mutlaka bir 
müellifin kitabının kabulü icap 
etmez. iyi tertip ve tanzim edil
miş aynı bir derese ait birkaç 
kitabın alınıp tab ettirilmesi mu
vafık ve hatta lazımdır. 

Sınıflarda tek ders kitabı ye
rine müteaddit müracaat kitap· 
larının kullanılması terbiyeciler 
tarafından tavsiye edildiği bir 
devirde en doğru hareket tarzı
dır. 

D:ğer c!helten,vkalet tarafından 
bir kt:rre satın alınmış ve tab· 
ettirilm iş bir kitabın ita nihaye 
kull anılması icap etmez. Hersene 
yeni hazırlanan eserlerin tetkiki 
ve bunların arasında mükemmel 
olduğu tahakkuk edenlerin de 
vekaletçe satın alınarak tabedil 
mesi ve yenilere nazaran ilmi 
ve terbiyevi kıymetini kaybetmiş 
olanların ortadan kaldırılması 
da doğrudur. 

Her hangi bir müellif tesbit 
edilen şeraite uygun bir eser 
telif edip bunu kendi hesabına 
veya bir tabi vasıtasile tabı ve 
neşrettirmek istediği takdirde 
buna mani olmamalıdır. Nazarı 
dikkate alınacak en mühim nok
ta, eserlerin matlup şeraiti haiz 
olması keyfiytidir. 

Ancak burada unutulması li
:u- ••lmea bir nol&ta "'9rdarki, 
tatbikat sahasına ait olmakla 
beraber hayatı ehemmiyeti ha· 
izdir. Mektep kıtaplarının dedi
ğımiz tarzda Maarif vekaleti 
tarafından tabı ve tevziinin fay
dalı ofa bilmesi, ancak esaslı bir 
plin dairesinde haraket ede bil
mek, kitapların zamanında tabı 
ve tevziini mümkün kılacak teş
kilat yapmakla miimküdür. Ye
kfınn milyonlara baliğ olacak 
olan kitapları vaktmda yetiştir
menin ve onların tam zamanında 
en küçük kasabalara ve köylere 
kadar gide bilmesini temin et
menin bu günkn mevcut teşki
latla mümkün olamıyacağında 
söylemek bir hakikat borcudur. 

Bu şekilde esaslı ve . hususi 
bir teşekilat vucuda getırmeyen 
bu işe başlamanm çok tehlikeli 
olacağı, faydadan ziyade zarar 
tevlit edeceği de muhakkak 
gibidir. 

Maarif vekaletinin, henüz sağ· 
lam esaslara raptedilmediğine 

kani bulunduğum bu meselenin 
esaslı bir suretle tetkik ve halli 
i~in, mütebassıslardan merekkep 
fevkalade bir ilmi heyet ve ko· 
misyon teşkili çok faideli ola
caktır. Bu heyet tarafından mem
leketimizin vaziyet ve imkanla
rını tetkik ederken diğer cihet· 
ten içtimai ve iktısadi vaziyet 
ve şeraiti itibarile bize az çok 
benziyen diğer memleketlerde 
bu meselenin ne suretle halle· 
dildiği ve bu sahada ne gibi 
faydalı teşkilatlar yapıldığım öğ
renecek ve en makul ve kabili 
tatbik esasları tesbit edecektir. 

Bu yapılıncıya kadar vaziyetin 
değiştirilmemesi , meseleyi kö
künden halletmiyecek ve belki 
vaziyeti karıştıracak bir takım 

kısmi tedbirlerden içtinap edil
mesi noktasında bilhassa ısrar 
etmek isterim. 

' 
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Bir ihtira r 

~ÇOCUK 
t........ ..... ı:wwwa - ~ - - ıawwws .._.-1-' ... 

Kırda askerleri gö
rünmez bir hale 

getirmek! Bilmecede Kazanan Talililer ı 
Madrit, 27 ( A. A. ) - Ge

neral El Heraldo, lspanyol mü
hendislerinden M. Hilario Pme· 
des'in ihtiralannın resmi lecrü· 
beterinin yapılacağını bildirmiş
tir. Bu ihtiralardadan maksat, 
kırda askerleri görünmez bir 
hale getirecek olan zırhlardır. 

Bu, gizlenecek · şahsın veya 
şeyin önüne konulacak bir nevi 
ayna olup toprak i le muaeyen 
bir zaviye teşkil edecek surette 
vazo '.unur. 

Ayna, örıündeki tobrağin bir 
kısmını aksctf rerck toprağın 
devam etme!~te olduğu hissini 

verir ve bu suretle arkasındaki 
insan ve eşya g izli kalır, görün· 
mez. 

Muhteri , bu neticeyi elde et
.mek için 4 sene çalışmıştır. Mu
maileyhin bukalemun gibi bazı 

hayvanların s ah ip oldukları renk 
değiştirme has'Jasından mülhem 

olmuş olduğu söylenmektedir. 

Yunanis t anda hava 
nezaret S kaldırıhyor 

Atina, 27 (A.A) - Hükümet, 

hava işleri nezaretini ilga ede
rek bu daireye a it s ervisleri mu· 

tahassıs nezaretlere raptetmiye 
esas itibarile karar vermiştir. 

Muhalifler, buna karşı bir ta· 
kım itirazlarda bu!unmuşlardır. 
M. Venizelos, bu mesele hak-
lunda M. Çaldarise bir mektup 

8 numaralı bilmecemizi doğru 
halleden karilerimiz pek çoktur. 
Bunlardan ancak 150 karimize 
hediye vereceğiz. 

Birincilik hediyesi olan kol sa
atini kazanan kariimiz Şişli Bo
montide Neriman Hulusi Hanım
dır. 

Neriman Hanımın Perşembe 
günü öğleden sonra idarehanemi· 
ze gelerek hediyesini almasını ri· 
ca ederiz. 

Bu kariimizden gelirken bir de 
fotograf mı getirmesini rica ede-
rız. 

Birer kitap kazanan 
10 talili kariimi z 

ı - Bcyazıttn cami imamı hafız Seyit 
oğlu Ahmet, 2 - Ko.racabeydc dolttor tı:ı
mnil Hakkı Bey oğlu Mustafa Ayhan, 3 -
Ankara Keçiören Aydın meb'usu Doktor 
P..cşit Galip Bey kerimesi İsmet Reşit, 4 -
Sivas lisesi 5 inci sınıf talebesinden 349 nu· 
maralı Nafiz, 5 - Gemlik Demir Suba§ı ma
hallesi 35 nunıaracJa HUrmilz, 6 - tzmirdc 
Değirmen dağı ca ddesinde 61 numarada 
Orhan, 7 - Adnnada Bahir mahallesinde 
91 numarada Halit Bey mahdumu Ferit, 
s - Balıkesir llkmektep "Mithat paşa,. 4 
üncü sınıftan 2:? Melih Seyfettin , il - İstan

bul Fatih Mustafa Reşit, 10 - Ankarada 
Rasim Bey ve Hanımlnr. 

Çikolata kazanan 10 k ariimiz 
ı - Hırka! şerif o numnrnda Güzin Tcv

Clk, 2 - Eyip Knsım çnvuş mahallesi 1 nı.:

m::ırnda Cemal, 3 - Fatihte Manisalı fırın 

sokağında ÜmmilgtllsUm, 4 - Fatih Çar
şambada Aliye Muhlis, rı - Aksaray Cerrah
paşada Ridvan Ramiz, 6 - Aksarıı.yda Ha
seld cadde>lnde Mehmet Ali Bey kerimesi 
Ferhunde, 7 - l\'.asımp:l§aua Cemal A vnl , 
8 - 1zmirde M. N., 9 - Bcyazıtta Cilmhıı

huriyct cadd•'Sinde iO numarlı fırında Mus
tafa, ı O Feyzlye lisesi 7 inci sınıfta :?53 
numaralı Hnsan Şevki Bey ve Hanımlar. 

göndermiştir. Bisküvi kazanan 10 kariimiz 

\ 
tayan, 4 - Kadıköy lisesi l inci smıt E p · 
besinde 674 Mehmet Feruh, 5 - Beyoğlll 1 
38 inci mektep 5 inci sınıftan 46 N imet ?.. 
mali, 6 - lstnnbul Juz Usesl 892 Sadiye. 
i - Askert snn'atlcr mektebinde 3 ncll m
nıftrı 119 Mustafa, S - E~1p orta m eklel.4 
2-'.! de Sabahattin, 9 - Koca :MustapaŞada 
Metin Naci, 10 - Sıı.rnsunde. Sporcu Mehmet 
Bey \•e Hanımlar. 

Yo· Y o kazanan 10 karlimlz 
ı - Eyip orta mektebinden Ali Ruhi, 

2 - E rcnk5y kız lisesi 135 MUzeyyl'.n İsma
il, 3 - Knsımpa§ada Nisa mek tebi caddesi 
9 numarada Hessam Sadettin Ziya, 4 -
Eyip 36 ncı i lkmcktı-p lhsnn, 5 - tstaıı.~ 

bul 37 inci ilkmcktep 193 Nuret tin, 6 -
Ziraat mektebi son smıf'tan H idayet, '1 -

Kabataş lisesi 628 Ahmet Gtiltekin, 8 -
Kasımpa§ada Hulki Bey kerimesi Şadan 

9 - Beyoğlu Aynalı çeıımede R. S., 10 -
mırngtlmrUktc eski Ali paşa sokak 100 nu· 
marnd:ı İhsan Tahsin Bey \ 'C Hanımlar. 

Kartpostal kazananlar 

150 inciye kadar kart postal 
kazanan karilerimizin kart pos· 
talları bugünkü posta ile adresle .. 
rı· ne gönderilmiştir. , 

; " • J 

Dikkflt 

Bilmeceler her perşembe günü 
çocuk sayıfamızda neşrolunmak• 

1 
tadır. Kazanalarm isimleri de het. 
Pazartesi günü bu sütünlarda ya .. 
zılyor. 

1 
§ Üç hafta hediyesini almıyanJ 

kariimizin hakkı kaybolur. 

Anadolu karilerimize ... 
' Akan ve kokan eşyayı posta ....._ 

idaresi almadığı için taşra karile· 
rimizden hediye kazananlara o 
kıymette bir kitap gönderiyoruz. 

Umumi mütalca, ihtilafın ho- l - A merikan kız k olleJJ or ta kısım Nn- ruz. 
slp Şe"·kl, 2 - Galntasnrny lisesinden 1156 

laylıkla hallediler.eği merkezin· Aydın P..nmlz, 3 - tstanbul Katırcı oğlu ha-

Esasen bir hatıradan ibaret o• 
lan bu kitapların karilerimizin 
çok hoşuna gideceğini zannedil:o-

• 1 

dedir. nında 34 numarada Matmazel Varluhi Bal- b 
Geçen Perşembeden iti aren 

.€11 lt~ll'~~ım11ıı1, lıı~ı il! ~ıı ll!il~ :" JICı:· .ı~ ım u!lı!llli:l1l mmttıllilllli ı1ll1aıı~ iıl 1 1 1ıl' l'.rnnlill' lil1 :lll!~tt\ıfü 1mı.m111~1m'=' çocuk sayıfasmda güzel yazı mu .. 
~ ::;a sabakası başladı. Eğer kaligrafi· i Aşk Arayan Adam 5 niz güzelse siz de müsabakaya gi .. 

Yeni mUsabakamız 

s El riniz. 

~ Bu hakı·m deli mi, il Perşembegünündenbugüneka-ı 
E = dar tamam 750 talebe bu müsa• 

==-~ k k il ? lfl bakaya dahil oldu. / 1 yo sa a 1 1 mı . lı ; .. ~::.:::.ü~.:::;adahilolmaR! 
1 "V akıt,, ın müsabakalı tefrikası. Bilen- 1 ı - Bir yazı kağıdına çini mü .. 1 

i )erden 50 kişiye m oh telif hediyeler ~ rekkebi veya siyah mürekkep ile 
~ (Vakıt) gelecek hafta (Aşk Arayan _Adam)_ isııindeki ~ "Vakıt'ın açmış olduğu güzel ya .. 
~ eseri tefrikaya başhyacakhr. Bu eserde bır (bakım) vardır. ~= zı müsabakasına ben de iştirak e
~ Bu hakim bir davada verilecek karar üzerine iki arkada- ;__~ diyorum,, cümlesini yazıp (müsa• 1 şından ayrılıyor. Maznunun beraeti taraftandır. Yanında iki ~ baka memurluğuna) gönderiniz. t 
~ mahkeme azası ise bu maznunun mahkumiyetini iltizam edi- f3 2 _ Adresinizi yaznıağı unut· 
- yorlar. Reis akalliyette kalıyor. Fakat ekseriyetle verilen = t !i'i mahkumiyet k ararını tefhim ederken arlrndaşlarına mabke- ~-: mayınız. l 
~ me salonunda şiddetle hakaret ediyor, sonra istifasını ve· §'; • 

~ rerek hakimligi terkediyor ve bir sergüşet hayatına giriyor. IJ BJr piyango doJan-J 
~ Bir taraftan da arkadaşları ile alttan alta mücadeleye de- ~ dırıcılığı iddiası \ 
5: vam ediyor. ~ Istanbul ikinci ceza mahke-
:; Bu hakim tipi büyük bir maharetle tasvir edil- ~ mesinde, dün Kemal efendi is
~ miştir. Fal<at eseri o k urken bilhassa ilk safhalar· ~~ minde biri, tayyare piyankoıu 
~ ela birçok kimseler bu adamın bir dahi mi, yoksa bayilerinden Hüdai, Hamdi ve 
~- bir deli mi olduğunda zaman zaman mütehayyır ~-"' Salih efendileri dolandırmakla 
:::.=: kalır.Eser fevk alade eğlenceli, fevklade istifadelidir; fii maznun olarak muhakeme edil· 
~ Biz eseri tefrikaya baş ladığımız zaman (Yakıt) karile- ~ miştir. 
Pfi rine şu suali soracağız : . ~ iddiaya göre, Kemal efendi, para ki " - Bu romanın kahramanı olan hakim de- I! isabet ctmiyen biletler üzerindeki 
it li midir, yo~~a ~kıllı mı ?f,, . !! numaralarda değişiklikler yapa
~ Karilerinıızın yırminci le rika çıktıktan sonra o güne ~ rak, bu bayileri, kırk sekizer = kadar elimize gelmiş olan cevapları içinde tetkikat yapacağız. i; lira almak suretiJe dolandırmış ... 
~ Ta ... SVİf edilen hakim hakkında ~ Fakat, kendisi böyle bir şey 

.l C = yaplığını kabul etmiyor. Mahke-

Veri/ ece k ''akı/lı,, yahuf "deli,, ffii me, biletler üzerindeki numara-
~ Jarın ehli vukufça tetkikine karar 

hükmüne göre dog"' TU cevap ~ vererek, muhakemeyi başka gü-
- ne bırakmıştır. 

1 vermiş olanların isimleri ilan ~--~- - ......... - ı 
~ KonıünJstlik davası :! edilecek ve içlerinden elli ~işiye ~ 
~ muhf el(f mükafatlar f evzı olu- ~ 
§ --
~ nacaktır, ; 

ııııım~rnıııııwııııumııiillllmıııııımı ıınııııımm1111~1ınıımııııw~~ıııınıııı•1111mııııwıııwıı~Mli'llll~ııııııııııııınnı~il 

lstanbui Ağırceza mahkemesi, 
Ramazan, Şeri f, Hasan isimle-
rinde üç kişinin Komünistlik 
tahrikatından maznun olarak 
muhakemeJerine dün kapalı cel
sede devam etmiştir. 
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HikAye İTİRAF Çeviren 
fa. 

· . ·. ·-.. . . ·_,.-..._,, .. , ·~·~·'·· 

Kadri Bey hapıyı çaldı, din· 
Jedi: 

Kadri Bey büyük bir heyecan 
hissediyordu. Bu heyecan teıeb· 
büsünün ehemmiyetine de deli· 
Jetti. Kadri Bey: 

- Mektep çocuğu gibi titri
yorum, acaba neden? 

Diye düşünüyordu. Filvalci 
Kadri Bey o gün, Leyla Hanım 
efendinin desti izdivacını talep 
etmiye geliyordu. 

Kadri Bey, Ley!:\ Hanımı on 
sene evvel tanımıştı. Leyla Ha· 
mm o Hmaclar henüz genç kız
dı. Kadri Bey onu seviyordu. 
Fak at . b~r türlü, çekingenliğin· 
den mıdır, nedir, bir tilrln açı· 
)a~ı~ordu. Ve bu sebepten, 
Lütfı, arkadaşı Lütfi ondan da
ha evvel davranmış ve Leyli 
Hanımla evlenmişti. 
. ilk. zamanlar Kadri Bey, bu 

aılcyı sık sık ıiyaret ediyordu. 
Fakat sonraları, Leyla Hanıma 
carşı muhabbetinin arttığını görün· 
ce beyhude bir aşka kapılmamak 
İçin ziraretlerini seyrekleştirdi. 
Bir taraftan da, Lütfinin, karısı
na karşı pek haşin muamelesine 
tahammül edemiyordu. Aynı za
L1anda da, gayri meşru bir su· 
rette aşkının tatmin edilemiyece· 
ğini biliyordu. 

Lütfi birden bire ölmüş, 
Leyla Hanım dul kalmıştı. 
Ksdri Beyin ümitleri tekrar 
baş göstermişti. Yalnız, 
daha pek acele değilmiydi ? Bir 
az beklemek lazımdı. Ve Kadri 
Bey iki sene, Leyli Hanımın yaı 
devresine hOrmet etti. Sonra ... 
Sonra da pek cesaret edemeden 
bir sene geçti. Lakin o gün bir· 
denbire karar vermiş ve işte 
gelmiş, Leyla Hanımın kapısını 
çalmıştı. 

••• 
Kadri Bey salonda bekliyor. 

Kuk beş yaşlarında bir adım. 
Fakat vücudu dinç ve genç. Saç
ları, şakaklarında biraz beyazlık 
o~~~sına rağmen gür ve kıvırcık, 
yuzu taze. Elbisel~ri temiz ve 
şı~. Serveti ve itibarı yerinde. 
Şoyle bir aynaya göz abyor. 
Tuvaletinde bir eksiklik yok. 
Leyli Hanını da otuzunu geçeli 
ancak birk I . . . • aç sene oluyor. şte 
ıçerı gırıyor : 

- Ne iyi ettin de geldin 
Kadri.. Çoktandır b · 'b "ı . enı ı ma 
etmııtin.. Fakat ne de l k" d o sa es ı 

.os~un. Fakat neden böyle 
cıddı duruyorsun ? 

Siyah saçlarını kulaklarının 
ardınd~~ ieri atmış, Leyla Ha
nım elını uzatarak ı"l ·ı· 

erı ıyor. 

- Leyla, bugün sana söyli
yecekleri m ciddi şeyle d 
· · r e onun 
ıçın. Saadetim mevzuu b h t' 
B .. 1 a sır. u soz er pek 
b 

... şey.... Leyla .. 
en ... 

Kadri Bey kekeliyordu. Dur
du. Ha!lrladı~ı cümleleri hep 
unutmuştu. Bırden bire maksa
da geldi: 

- Leyla benimle evlenir mi
sin? Seni seviyorum. Seni dai
~a sevdim. F alcat hiç söyleme
dım._ . Evlendin. senden kaçtım. 

Bılıyordum ki ümit etmiye hak
kım ve salahiyetim yoktu. Son· 
ra bekledim .. Daha so:ıra ... Ne
o, talebim hoşuna gitmedi mi? 
Darıldın mı? 

Leyli Hanım da ciddileşmişti. 
- Hayır, dedi, darılmadım. 

Fakat evet diyemiyeceğim ce .. 
- Yoksa başka birisi ... 

Leyla lıanım hafifçe güldü: 

Hayır, dedi, başka kim~e 
ile de evlenecek değilim. 

- O halde muhakkak Lüfi· 
nin hatırasına hürmeten ... 

- Hayır.. Yok. evet. Belki 
de onun hatırası .. 

- Fakat ben Lütfi gibi ha
şin bir adam değilim .. 

- Biliyorum dostum.. Biliyo· 
rum. Sizin ne kadar meziyet sa· 
bibi olduğunuzu dn biliyorum .. 
Hem ne diye böyle ilmitsiz ta· 
vırlar takınıvorsunuz, sizi bir 
başka kadm da mes'ut edeb:tir. 

- Leyla, ne diyorsun ? Be
nim için başka kadın mevzuu 
bahsolamaz .. 

Kadri Bey birdenbire kapıdan 
çıkarak gitti. Bu ani gidiş, Ley· 
la Hanımı düşünceli bırakmıştı. 

Demek hakikaten kendini sevt· 
yordu? 

Fakat Leyla Hanımın da kalbi 
bo~ değildi. Oda seviyordu. Hern 
nasıl? 

Cemil yirmi yedi yaşlarında, 
bir atlet vücuduna sahip ateşli 
bir gençti. Bundan bir sene ev
vel kendisine rast geldiği zaman 
ona mukavemet edememişti. Bu 
gencin, insana kızıl gibi sirayet 
eden bir neşesi vardı, ve Leyla 
Hanım .••• 

~ ,,. ,,. 
Cemil, o gün : 
- Beni affet, ailem evlendi

riyor, ne yapayım. Genç ve zen· 
gin bir kız da bulmuşlar. Maa· 
mafih gene ara sıra buluşuruz. 

Dediği zamau, Kadri Beyin 
talebinden dört ay geçmi, ve 
Leyll hanım da, bu delice sev-
danın asıl mahiyetini anlamıştı. 

- Arada sırada gene mi bu
luşuruz ? Katiyyen olamaz .• Sen 
beni anlamamı~sın yavrum ve 
senden nefret ediyorum •• 

Demiı, buluştuklatı apartı· 
mandan çıkmış idi. Bu hadise 
üzerine iki ay daha geçmiş ve 
her geçen gün Leyla hanıma 

Cemile karşı olan aşkının ne 
muvazenesiz ve ne çılgınca ol-
duğunu anlatmışh. 

Halbuki Kadri Bey diğer ta
raftan, ümidini kaybetmeden 
onu muntazaman ziyaret etmişti 
Bir dafa olsun, aralarındaki acı 
mUkllemeden bahs bile etme· 
mişti. Y alnıı, ara sıra, onu elin 
sevdiğine dair teminatta bulunan 
çekingen sözler söylilyordu. 

.il> •• 

Bir gün Leyla hanım Kadri 
beye dedi ki : 

- Kadri, ümitlerin arhk ta
hakkuk edebilecek bir vaziyete 
geldi, yalnız sana .. 

Kadri yerinden sıçrayarak bir 
çocuk gibi sevinmeye başladı : 

- Ne diyorsun Leyla ? Ne 
diyorsun ? deli olacağım. 

- Hayır, deli olmana lüzum 
yok. Yalnız sana bir itirafta bu· 
lunmam ... 

- Rica ederim Leyla, şimdi 
sus, saadetimi bozma ! .. 

- Fakat .. 
- Fakat falan dinlemem rica 

ederim. Hiç bir şey söyleme l 
müsaade et. • On senedir bek-
lediğim ıüniin lezzetini tadayım. 

Leyla hanım ısrar etmedi. 
Acaba Kadri Bey b:r şey bili 
yor muydu ? bimiyor muydu ? 
Yoksa kendisini müşlcül vaziyete 
sokacak bir itiraftan kurtarmak 
için mi "sus" diyordu ? Kim 
bilir, belki de hakkı var. Bu 
hatıra, mUstakbel saadetle:-ine 
bir gö:ge yapabilir. Hem, sus· 
mak, itiraftan daha kuvvetli de
ğil mi 1 
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Merkezi idaresi Galata lı:öprlih3$ı B 2623 

Sul e .A, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

İzmir - P~re - iskenderiye 
postası 

( ·zM·R) 29 • ikinci 
l 1 teşrin salı 

11 de. 

Trabzon Postası 

( Aıi kara ) 30 tei;ii~ci 
çarşamba 18 de Galata rıh· 
tımından. 

bmir • Mersi Pnostası 

( MERSiN) 3~ikin-
Cl teş-

rin çarşamba 10 da idare 
rıhtımından kalkarlar. 

- +y, 
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3UncUKolorduSattnalma 1 

Komisyonu iUinl3r1 

1 - 60,000 ili 100,000 adet 
gıbfı ile beraber Alominyum mat
ra kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 12 kanunusani 
933 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 te yapılacaktır. Ta· 
!iplerin şarlnamt:Sini görmek Ü· 

zere hergün komisyona müra
caatları ve münakasaya iştirak 

edeceklerin o gün ve saatinden 
evvel teklif ve teminat mektup· 
larını makbuı mukabilinde An· 
karada M. M. V. satın alma ko
misyonu riyasetine vermeleri. 

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

3 - Bu şartı haiz olmıyanla· 
rın teklifleri nazarı itibare alın-
mıyacaktır. (1028) (6022J . ~ ~ 

Yerli Fabrikalar mamulatından 
(100,000) metre astarlık bez ka· 
palı zarfta münakasaya konul-
muştur. ihalesi 5-12 • 932 pazar· 
tesi günli saat 15 tedir. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
her giln M. M. V. Satınalma 
Kom. na müracaatları ve müna· 
kasaya iştirak edeceklerin o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te
minat melıtuplarını mezbfır Kom. 
Riyasetine vermeleri. (1026)(5961 ı 

lstıınbul dördüncü icra memurluğun
dan : T emamına üç bin beş yüz lira 
kıymet taktir edilen Katta! kazasının 

Maltepe kariyesinde Tahta köprü namı 
diğer eski (\Jaltepe deresi mevkiinde 
110.3·2, 13·24 rakaamı ebvaplı t:ırla el
ycvm tasarruf kanununun neşrinden son
ra muhaddes maa kuyu dolabı havi 
bostıın yeriyle mülkü tahminen 20 dö
nüm terbilnde etrafı çit ile mahtut do
lnph iki bostan kuyusunu ve bir kaç C'Ş
cnrı müsmireyi havi gayri menkulün te
mamı açık artırmaya vaz edilmiş olup 
I 5 kAnunucvvel 932 tarihinde şartnamesi 
dh•nnh:ıneye talik edilerek 3 l kanunue\'
vel 932 ıaıihine mü.;:ıdif cumartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar lsınnbul dör
düncü icra dair esinde açık artırma sure 
tiyle sııtılııc:ıktır Artırmaya iştirak için 
yüzde ~ edi 'cminar akçesi alınır, müte
r.ıkim \'Crj!;i , belediye vak ıf icaresi müş · 
ıeriyc aittir. 929 t:ırihli icra kanununun 
I 19 uncu maddesine tcdikan hakları 

tapu sici !eriyle sabit olmıyan ipotekli 
nlacııklılar ile dij!;er nlakadaranın ve irti· 
f:ık h:ıkkı sahiplerinin bu hakl:ırını ve 
hususiyle faiz ve mas:ırife dair olan id· 
di:ılannı ilan tor.hinden itibaren 20 gün 
iç'nde cvr:ıL., müshiteleriyle bildirmeleri 
lı1ıımdır Aksi halde hakl:rı tapu sicille· 
rıylc sabit olmıynnlar satış bedelinin 
payl::şmasındıın hariç kalırlar. Al~kadar
l:ı.~ın işbu maddeyi kan un iye ahkdmına 
~orc te\ [iki hıı.r eket etmeleri ve daha 
fazla m:ılOmat nlmnk isteyenlerin 931 -
1077 dos,·:ı numnrash·le memuriyetimize 
müra~aatları fllln olunur. 

28 

Fatih Malmüdllrlüğiinden: . " 
Uskübı 

Uokapamnda Haraççı Kara Mehmet mahallesinde . d'"kkil.llo 
desinde yeni 27 ve 29 No. Ju fevki odaları müşte~ıl ~ ş bı 
kapalı zarf usulile icra kılınan müzayedesi net ıcesınde l Ae 

9 
j 

beş yüz lira kıymeti mubamminesine göre mahalli 01eı ,~r s• 
bin sekiz yüz liraya talip zuhur etmiş ise de işbu bede ek 
komisyonunca dun görülerek müzayedei vakıa kee~l~CfJJ il 
addedilmiştir. Mahalli meıkur 21 ikinci teşrin 932 tarıhın \ 
birinci kanun 932 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkla 1 ~ 
edileceğinden iştirasına talip olanlann sah günleri s~at : 
malmüdürlükte müteşekkil müzayedat ve iha!at kornıs,~;~ 
müracaatları ' 

Ticaret işleri Umum Mildür
lüğünden: 

Sigorta Şirketlerinin teltiş ve müra
kabcsi bakkındnkl 25 Haziran 927 tarihli 
kanun hükümlerine göre yangın ve nak
liyat i~lerile meşgul olmak: üzre tescil 
edilmiş olan ecnebi sigorta şirketlerinden 
"L:ı l\onkord - La Concorc!e,, sip;orta 
şirketi bu kert müracaatla •irketin Tür· 
kiye umuml vekilliğine şirket namına 

yapacağı işlerden doğacak davalarda bü· 
tün mahkemelerde dava eden, edilen ve , 
üçüncü şahıs sıfAtlarlle ha2ır bulunmak 
üzro sigorta Kontuarı Nahucn ve Şilton'u 

tayin eylediğini bildirmiş ve IAzım ge· 
len vesikayı vermiştir. Keyfiyet kanuni 
hükümlere muvafık görülmüş olmakla 
llAn olunur 

Sultan Ahmet Sulh ikinci Hukuk 
mahkemesioden: Şerefeddin ve 
Muhittin Beyler ile Palmir ve 
Sara ve Marko Maycr ve Perla 
ve Polio ve Hermao ve Haori 
efendiler şayian ve müıterekeo 
mütasarrıf oldukları Mahmut pa· 
şada Hacı köcek mahallesin de 
cami sokağında 9 atik 44 cedit 
numrulu ve üzerinde iki odayı 

havi büyük bir bap mağazanın 
iıalei şuyuu hakkında furubt 
takarrur edilerek mUıayedeye 
vazedilmiı ve birinci açık artır

manın icrası 10-K.Sani-933 tari· 
binde milıadif Hh gUnü saat 
15 te mukarrer bulunmuş oldu
ğundan talip olanların kıymeti 

mubammenesi olan 27000 liranın 
% 7 nispetinde pey akçesi hami
len yevmi ve saat mezldkrde 
Sultan Ahmet Sulh ikinci Hukuk 
mabkmesinde 9.Jt-54 numaresi!e , 
müracaatlara ilin olunur. (5619) 

Fatıh sulh 2 inci hukuk hakim· 
liğinden: lstanbul Belediyesi ta
rafından Kemal ve Bakırköy köy 
belediyesi tahsildarlarından Os
man Remzi efendiler aleyhine 
ikame olunan muhakemede Os
man Remzi efendiye yapılan 

tebligatta ikametgahının meçhul 
olduğundan 20 gün müddetle 
ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş ve mahkemede 17-12-
932 saat 14 de talik edilmiş 

olduğundan ycvmü mezk6r da 
mahkemede haıır bulunmaaı bu
lunmadığı takdird: muhakemenin 
i•yabında cereyan edeceği ila
nen tebliğ olunur. (5626) 

Ankarada satılık h•"' 

Ankarada Yeniıehirde p 
ur• tepesinde 150 metre ııı. 

arsa üzerinde 8 oda bıt 
bir banyo ve çamaşırlık .,e ~ 
bağı ile müştemilatı saire 
bilcümle konforu ve ye, 
ağaçları havi bir hane satı 
Talibinin Ankarada SeY 
Necip beyler ticaretb•0 

müracaatı. 

Kadıköy icra dairesinde'' 
istanbulda Haliç f e { 

Abdi-Subaşı mahallesinde~ 
minare sokağında 15, ı7 /, 
binada mukim Dimitri et;~ 
Kadıköyünde Moda cad ,r11 
istavri efendiye olan oı• ti 
resmi tahsille beraber 3 
32 kuruş borcundan dol•~,. 
tasarrıf olduğu Haliç f eoe \ 
Abdi·Subaşı mahallesirıd;1 
dırım sokağında kain t5t!. 
ile murakkam 5 oda i ~ 
bir Taran ve 2 sofa ~ / 
ridor ve un harmanhfP . 
hamur atelyası ve ekmek~ 
nı ve kUçOk bir baM' 
elektrik ve terkos suyu~ 
üç buçuk kat üzerine i~ 1 
miş bir bap binanın talll (/. 
sehim itibarile borçJo ';"~-A 
efendinin 78 sehimine Y"5i .... e 
edilerek paraya çevrı~O' 
rargir olduğundan aıe ~ 

sehim bir ay müddetle ~; 
deye vaz edilmiştir. ~ 
gayri menkulün tamall"• 
ve 78 aebimi 2850 Jir• t'} 
mubammencsinde olup of J 
ve ihale pul resimleri Ol fj. 
ne ait olmak üzere "~1 
ilandan itibaren yirmi S! I' I 
detle da remizde açık ~..il .oJ 

rulan satış şartnamesill" "J 
harrer şerait daireıiııd: ~~ 
olanların 2850 liraoıO l.'9~ 
buçuk nisbetinde pey ~ . f 
beraber 31 Kanunue te~ 
tarihine müsadif Cunı•' ~ı ~ 
nü saat 14 den 16 1'9f 
Kadıköy icra dairesi11İO ,t ,~ 
No. lu dosyesına mürs;; J 
mel eri ve mezkur b". 
üzerinde haklarının "e 1,ıı 1 

faiz ve masrafa dai~ ~erile 
alarmı evrakı müsbıteıerİ 
gün içinde bildirıııe iCjll 

ti s J 
takdirde hakları Tap b'o 
sabit olmadıkça sat~Ş 1''1' 
paylaşmasından barı~) 
ları ilan olunur. 561 

/ 
bl<eısı' 

lstaubul Asliye ~8 
defi: 

çüncü hukuk dairesııı o t 
. B w dasarY' IB~ 

nı hanımın ag ·ıi tıt 
aleyhine •çtığı tescı bıııd' 
vasının tahkikatı gi~ıeıııı'e 
kılınarak şahitler 1 

k •" 
.k "b edılıne 

vesaı ı r az cJşf1 -
muamele cereya~ın oçte .. , 

t pı &JV 
evrakı da va heye 1 aıU ıt' 1 
tevdi edilmekle ye<I .,e~t' 
me olarak 10 l{aııu~ıtf'" ~, 
cumartesi saat 14 aıe:eY~~ 
miştir. Mezld'ır mu~tirBı. ~ 
beş gün zarfında • r/l· ı 

w • '- d. d H V. d ıe' gı tali ır e · d t 
405 ve 406 ıncı rna ... ilıı' 
kamı tatbik edilecegı 

Beşiktaş Sulh Birinci Huku· 
kundan: Selim bey tarafından 
Beşiktaşta Sioanpaşa caddesin
de 27 No. lu dükkanda lbrahim 
Ce!il efendi aleyhine açtığl ala
cak ve tastiki haciz davasının 

yevmi muhakemesinde müdda
aleyh gelmediğinde:ı gıyaben şu· 
ru ve tedbiri ihtiyati dosyasında 
mevcut ıenedat ve evrakı saire 
okunarak müddeinin medari tat
bik evrakı bulunmamasmdan 
dolayı mUddaaleyhe yemin tek· 
lifine karar verilerek emri mu· 
hakeme 21-12· 932 tarihine mü
aadif çarşamba günü saat 10,30 
talik kılındığından yevmi mez
kiirdc mahkemede bulunmaz ve 
beş gün zarfında itiraz edilmez
se müddeinin vakialarını ikrar 
ve kabul ve yeminden nükfil et
miş ad olunacağı ilan olunur. 

(5!>88) ı nur. (5622) 
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KiTABI 
Hayat - Kumbarası 

Devlet Den,iryolları ilanları 

lduemizde bir sene zarfında gerek kullanılmış telgraf bant

larından ve gerek eski evrak ve defterlerden basıl olacık hurda ' 

\"e kırpıntı kağıtların bir s~ne müddetle satışı müzayedeye ko· 

nulmuştur. Mllzayede 5· 12-932 tarihine müsadif pazart~si günü 

S:tat 14 te icra kılınacaktır. Talip olanların H. P. Mağaza mü-

dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 6196) 

Galat asar ay Lisesi 
MüdürlüRünden: 

l __ Mektebimiz levli talebesinin i!dnci taksit 
?cretferinin tahsili~e başlanmıştır. Bu muame
e 1932 senesi 1 jnci kanununun 10 uncu günü 
80tıuna kadar devam edecek tir. 

.Tayin olunan müddet içinde taksitini ver·· 
ltlıyen talebenın leyli olarak tahsile devam 
:tnıeferine kanunen imkan o!mad>ğından ka-
•tları nehariye tahvil olunacakbr. · 

ii a Devlet memuru çocuklarindan olup 
t\ cretleri tenzilata tabi olan talebe: babaları-
1 '~ lllemur olduklarını ve haremdeki derece· 
b~ 1?i gösterir resmi vesika ibraz etmek mec-

rıyetindedirler. 

l>o 
3 

- Taıradan gönderilecek ücretlere ait 
is~~a. ve banka ha valenamelerinde talebenin 
ta ~ın ve cıektcp numarasının behemehal 
-YeStıh edilmesi ve bu paralar kanunen muay-
tilll~~üddet içinde idaremize gelebiJmek için 

(\ •den gönderilmesi lazımdır. (6123) 
h. ansızı I· . 
ualll · 1 

'· Romatızma, Sıraca, Kenıik, Sinir, 
kara~·, Ver ~nı hasta lık1anna. yüriin1iyen, di~ çı

ıvan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

Jsıanbul l inci lflAs Memurluğ"undan: 
Kuledibi Yuvakil hanında oturmakta ve 
Sultanhamam Ifacoplu handı meşgul 

bulunmakta olan Jık Inzelberg iti:\~ et· 
miş ve iflAsı ~6· l 1·93~ t:ırihinde açılıp 

tasfiyenin adf ~el•ilde yapılmasına karar 
verilmiş olduğund:ın: 1 - 1\lüflisten 
nl:ıc:ıjtı olan !arın ve istihkak iddiasınd1 

bulunanlann alıcoklarırı ve istihkaklarını 
ilAndan bir ay içinde l ci ill!s dairesine 
gelerek kayJ ettirmeleri ve delillerini 
(senet ve defter hulAsaları ,.e saire) asıl 

,·eya musaddık suretlerini tevdi eyle
me:cri 2 - Hllifına hareket cezai me· 
suliyeti mil~tclzim olm~k ilzcre müflisin 
borçlularının aynı müddet içinde kendi· 
terini ve borçlarını bild rmeleri. 3 -
l\lüflisin mallıırını her ne ~ıfatla olursa 
olsun ellerinde bulundur:ınlann o mallar 
üurindeki hakları maht'uz lı almak şartile 

bunl:ırı aynı müddet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri \'e etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadıkça Ct:7.ai mesuli· 
yete uğrayacakları ve ruçhan haldarından 
mahrum kılaca .,ları. 4 - 5 12·932 ta 
rihine mil!adif P•zartesi günü saat 14 de 
alacaklıların ilk içtim~a gelmeleri ve 
müflis ile müşterek borçlu olanlar ve 
kefillerinin \'C borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada bulunmağıı haklan 
olduğu il~n olunur. 1562:') 

Bc,iktaş Sulh Birinci Huku· 
kundan: Selim Bey tarafından 
Beşiktaşta Sinanpaşa caddesinde 
27 No. lu dükkanda lbrabim 
Celil efendi aleyhine ikame ey
lediği iptal davasında gönderi· 
len davetiyeye ikametgahı meç
huliyetine dair mübaşiri ve ma-
halle muhtarı tarafından verilen 
metruhattan anlaşılmakla on be' 
gün müddetle ilanen tebıiğat 
icrası karargir olduğundan yevmi 
muhakeme olan 21-12-932 tari
hinde bfzzat veya rr.üsadda'c 
vekil göndermesi ilan olunur.(5589J 

lstanbul Belediyesi ilanlara ( 

Beyoğlu Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Ayazpaşada Gü· 
müşsuyu caddesinde Jandarma karakolu karşısında bedeli keşfi 
832 lira 37 kuruştan ibaret olan kara yaya kaldmmı kapalı 
zarf usulile münakasaya konmu~tur. Talip olanlar 30 Teşrinisani 
932 Ç:ıtşamba günü s:ıat on beşte daire encümenine mliracaat 
etmelidirler. Keşifname şartnamesini görmek üzere ihale gün ve 
s:ıatinden evvel daire encümenine müracaat edilerek yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminat akçesinin muhasebeden alınacak i11a .. 
Jiye ile bankaya teslim olunması veya banka teminat mektubu 
getirilmesi ilan o!unur. (6011) ----

Eminönü Belediye Şübesinden: Beyazıtta Koskada Cilmhuriyet 
c~dd~sind~ Belediy~ye a:t 28 No. lı dükkan açık müzayede 
suretıle kıraya \"erılece~inden talip o'anların B;rinci KAnunun 
dördüncü Pazar günü saat 14 te daire encümenine gelmeleri 
ilin olunu. (6282) 

181,ANBUL iNTiHABI 

Meb 'usan Hey' eti T eftişiyesinden: 
Ahmet Rasim Beyden inhilal eden lıtanbul Meb'uıliığu için 

K. evvelin il<inci cuma günü intihap icra edileceğinden münte
hibi sanilerin aşağıda gösterilrn sırayı takiben Beyazıtta Darül
fünun konferans salonunu teşrifleri rica olunur. 

Saat ili 
Fatih, Eminönü kazaları M.S. 9 10 
Kadıköy, Beşikt.ış •.. Boyo~fo ,, 1 O ı 2 
Sarıyer, Beykoz, Us1~üdar ,, 13,30 IS 
Adalar, Bakırköy kazaları ve mülhakat -
Sırasında Jimazereten geciken 10 16 
müntehibi saniler 

~nhisarlar idaresi Umum 
Müdürlüğünden: 

idarenin Divarıbekir fabrikası için dizel motöründc çalışmış 
tesviyecilik ve elektrikçilik bilir 100 lira maaşlı bir makiniste 
ihtiyaç olduiundan ta lip o' nnların 7-12-932 tarihine l(adar imalat 
şubesine "Müsi<irat kısmı,, müracaatları. ·6147) 

Hasan Kuvvet $ucubu 
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j Çamaşır dairesinde 

(endi arzusuna muvafık 

Her nevi 6 

ıç çamaşırı , pijama 
Mbahlık ve sairF 

1 LiRAYA nin en zarifini en 
ucuz bir fiyatla 
yaptırah=ı·. 

Dördüncü icra memurluğun
dan : Bir borcun temini istifası 
için mahcuz ve satılmasına karar 
verilen 54 adet gıcık koyun bir 
inek iki manda 29· 11-932 tari
hine mfisadif salı günü saat 8 de 
Sütlicede Pay yeri haricindeki 
kotrada açık artırma suretiyle 
satılacağmdan taliplerin mahal
linde bulunacak memuru mah
susuna 932-2109 dosya numara· 
ıiyle müracat etmeleri illn olu
nur. (5624) 

Yüzü ile kuş tüyü yasbk 
lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın· 
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
12 liradır. Kuş tüyünden sa!on yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

bulunur. Ankarada satış mağazası : Saltı Franko 

1,e lefon : 2302 7 

Sirkeci Ebüssuut caddesı Tel. 22652 

Ul.ke 
k:ıryola 

Çocuı.. Kesme. Kemerli, Amerikan sistemi Çl'lik raylı, beyaz lnke ve muhtelif renk~ 
lerde karyolalar hastane ameliyat odaları ınalzemelerı ucuz fiatl:ı satılır. Her ıürlu 
ölçüye &öre sipariş dahi kabul edilir. Fabrıkada ,.e Emin önü, Sellnik eon• 

' marşesl ve Yerli Mallar Pa.zar1nda da avn ı fiarl:ı satılır 

Ucuz em 
18 YURDU il 

• Iere: • 
1 

na apartıman ev ve dükkan satmak için müracaat edenler çoğalıyor. Kıymetli mahallerdeki bu u cuı 

satışlardan istifade ediniz. Bahçekapu Anadolu Han No. 26 • 27 Tel. 23958. ..../ 

Doktorlar 
Doktor 

Ara Nişanyan 
Muayeneıaoeshıi Beyoğlunda TokaWyan 

oteıı yanmda Mektep aokağmda SiS nu· 
mıırada yeDlden kü§at et.ml§Ur. 

Hastaıarmı her gUn sabahtan ak§ama 

kadar kabw eder. 
Telefon: 40843 

---·-----------------------Doktor 

Aristldi 
Muayenehanesi: EıninönUnde Eminönü 

Han UçUnctl kat numara ıı 

••••a:::•••::=r:71-aww•••-••w•••-•--••••-•••••••• .... •••••••••---•-- =••••-·---•••••-•••••-•••--•-•••----••••••••••••••' :::::mi!Sa:=•=== j :2ii!f:ii7iii5ii5:=:r::::::.:::::::=::::::::=::::::::::::::::::::=:::=::::::::::a:::r::::ın::::::=: -- ~ ..____ 

mı tfr RADiüM ~ıı M U H l f H ı M f:G HAKiKi ~' i!ıı 
mı ' 3 O O O ~J' ~ O ~ ô ,. E~ im 
.... CI) f ~ fl l K 1 M 1 l H ~~ i .... m~ \ HAUS iSVEÇÇELi~i f \\QAD.UM$ 1 mi 
··=· - - - -......:::: ~ ··=ı 
m~ Kendi kendin~ tıraş olmak adeti sıhhat noktai nazarından büyük fü~ 
m~ bir terakkidir. Her sabah yıkanmazdan evvel bir fırça ile yüzünüzü ~m 
lifi sabunlıyarak HAKiKİ RADIUMtıraş bı~ağın~ makinesine takarak ~m 
mi hem çabuk ve hem de temiz tıraş olacaksınız, ve bundan dolayı da mı 
mi ·perukar dükkanlarında sıra.qızı beklemek vel0-15 kuruı tıraı paraı: mı 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

l<ar~ı en müessir deva SERVOI N h•P' 
larıdtıı Deposu h tanbul'da Sirkecf'dt 
Ali Rı~a Merkez cczancsidlr. Taşttf' 

•JC 
J 50 kuruş posta ile gönderilir. lzmiı . 

lrgat pazarı ndaki, Trabzon'da Yeni f' 
rah eczanesinde bulunur. 
~~~~~~~--~~~~.,/ 

iş ar1yorum 

Usulü defteriye aşinaym. 1'e" 
fatet gösteririm, az ücret ııı~' 
kabilinde her nevi iş yapmağ' 
hazırım. (5527) 

Samatya Hacı Hamza nıah~ 
lesi Sarayönü sokağı No. 

Ahmet 

Doktor 

Cavat N. Zekai 

~ii~ vermekten kurtulac~ksınız. işbu HAKiKi RADIUM tıraş bıçakları- Hh 
ilH mızın hamuru halis Isveç çeliğinden olup yapilışı ise fenni terakki- i~~i 
h!E vatın tatbikile daimi bir kontrol altında olduğundan HAKiKİ RA- iiiE 
im DiUM tıraş bıçaklarımızın iyiliği temin edilmiştir. Bir şeyi tecrübe i~ii 1 m~ etmek ilerilemeğe doğru bir adımdır. im 
UU RADiUM Ticarethanesi: Telefon 42878 - Telgraf: m~ VAK 1 T 

Sinir mUtcııass:uu 

Cuma ve pazardan manda günlerde saat 

8 ten 6 ya kadar lınBta kabul olunur. 

Muayene.hanesini BabıfUi kar§Imlda An

Kara Uddesi No. 47 ye tcvsian naklet -

~tır. Telefon muayene: 23469, 

lkaınetgfıh: 60740 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dahlll hastalıklar mtıtehasSISl 

IataııbUl Sultanmahmut türbesi, Babı· 
&11 caddesi No 10 T • • • clefon m uayeneba· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 

"Hor gUn öğleden sonra saat 14-18 .. 

UroloA - Operatör doktor 

-... . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·....... RAD ·uM Istanb 1 ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, ~:::ı::=:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::. ...... 1 - u ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

=======-::======= ~stanbul ve 7rakya --.. ·····-······::::::::::: .ı. ' ' 
·n ş k b • :::: 
ııl! e e rı a ı ~ı 
1111 Türk Anonim ~irketinden : lıı:i 
!IH Alpullu şeker fabrl.kasının lstanbul depolarandan kristal toz, sandıkta ve çuvalda kUp 1 İ 

GUnedelik, Siyasi Gazete ~ 

IstanbuI Ankara Ce.ddesl, VA.KIT yır 

Telefon Numaralar1 
Yazı lşlerf telefonu: 24871 

tdare telefonu : 2-1870 

Telgraf adrcst: tstanbul - vAJifJ 
Posta kutusu No. 48 

Abone bedelleri : 

SeneJ.il; 

6 aylık 

3 aylık 

1 aylık 

Tilrkiye .Ecnebi 

1400- Kr. 2700 # • 
750 • 1450 • 

400 •• 800 • 

150 .. soo • 

ilin ücretleri : 
- -ur~ Fuat Hamit 

3=ı: ~ ı· 
ııı~ şekerlerl atidekı flatlarla her isteyene bin kilodan eksik olmamak Uzere satılar. HJ Resmi ua.nıarm bir satın ıo & 

' Ticarl UG.nların bir satırı ,2,5 ~":· :..::.:· Uı Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para mı 
-:M:-ua_y_::_:_n:_:_~ _~_. _:_~_cı'Mıı.hrn_on_2_2~-:_~Y-e -c-ad-· .I illi Çuvalda kü~aı!'l!k:: ::p,l~l~:r;ı 1-2 kuruş 1111 dö;.~~~;,~;7;~.:~.~~:;~ 

' Ticarl uıı.nıarm bir sant.iDrl 25 

Operatör - Urolog doktor .... k b l k . . l •••• iT def...... .ı'" 
Hi~ Taşradan vu u u aca sıparıı er yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde mi ı c: aylık uıuı verenlerin b arııı t 

Mehmet Ali ~jl~ ödenmek üzere derhal g~nder~lir. Depodan itibaren bilcümle masarif Ye mes'uliyet müt· ~m :~,:"0: ::=~~~a:1diur· 
ıcırar yolları hastulıkıarı mütchasaw hU terıye aıttir. Müşteri isterse sigorta ettirir. ~m '·----------= 
EmlnönU (Sabık Karakq) banma '- Ad I t b J B b k 4 .... "" res : s an u • a çe apı üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi : ,,.. • "-"1311" nnkletmi§Ur. Cumadan maada ber gUn VAKIT MATBAASI - tS1'.t..,. . 

bastaıarmı kabul ve tcdavı eder. =r= -··===:::iiili:55.!if.:= lstanbul Şeker - Telefon 24470 79 -:ın···-·············~······················· sW _.,,:f't 

Zafiyeti umumiye, iştiba-

8ııhk Ye kuvvetsizlik ha. 

lahnda büyük faide Ye 

tesiri 2örülen 

1 

™"™.. ... .. ___ - - :m:m:=a:m:i:m:::::m:mm:m:m: sAHlBt = MEHMET A ıı; ,,vv:-
umumı Neşrlynt MUdilrU: R~ 

Fosfat) as 
K uJlaııınıı-

ed' 
Her ecıaP 

satılır• 


