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Tayyare ve pilotluk 
Yanndan itibaren: Tayyareciliğin 
son terakkileri,emniyeti, tehlike

lel'İ, harp aleti olması 

* Sayı: 5350 Tahrir Telefonu: 24379 Çarpmba, 30 - Teşrinisani (11 inci ay) 1932 idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Fiyatlann ucuzlatıhnası için genç nışanlısını oldu~du 
kitapçılardan birer nümune 

istendi, tetkik olunacak Kız 17 yaşındadır. Başkasına neden 
nişanlandı. Selanikli olduğu için mi ? , 

T\Jrkçe ezan öiretlllrken •• 
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llçlar ile cezalar He 
arasında nisbet 

...................... 
•• u • 

zzın 

lazım 
flı·· lttikap ve irtişa ve suiistimal 

11 
llcadelesine girişirken ceza ka· 
Ununda bu gibi suçlar hakkında 

~evcut olan ceza nispetlerini de 

Türkçe 
•• y • 

og enmış 
Ezanı 
olacak 

Türkçe ezanı bestesine tatbik 
eden Tan burl DGrri 

,Jfektep kitapları fiatlarının paha
lıl ığı üzerinde yaptığımız neşriyat a
Uikadar kitapçılarla halk arasında 
fevkalade alaka ile karıılanmış ve 
"VAKiT,, ın, muhtelif kitapç;.lann 
bizzat itiraf ettikleri gibi: bu neşri
yatında haklı bulunduğu daha ilk 
hamlede tezahür etmişti. 

Maarif vekilimiz Reşit Galip Bey 
efendi de daha ilk günden itibaren 
bu neşriyatla alakadar olarak der
hal bir komiayon kurulmuş, mesele
nin tetkik edilmesine karar vermiş
lerdi. Dün haber aldığımıza göre bu 
tetkikat baslamak üzeredir. 

Tetkike esas olmak üzere maarif veklleti 
tarafından bütün kitapçılardan çıkardıkları 

mektep kitaplarına nlt birer nUmune isten
miş ve bu numuneler dUnkU posta ile vekA.· 
Jete göndcrilml§tir . 

DUn, kitapçı ve tabilerin bir er numune 
de Devlet mııtb:ıa.sma göndermeleri bildirll· 
mlş ve bu numuneler de matbaaya gönde
rilmiyc başlanmıştır. Esaslı tetkikatın Dev
let mnt ba.o.smda yapılacağı söylenmektedir. 
tstencn numuneler arasında ikinci ve üçUn· 
c il defa bnsılan k itaplar da vardır. Bu BU• 

retle her mektep kitabının Uç sene zarfında 
ge~lrdiğl safhalar lfıyıkı veçhile tetkik ve 
tesbit edllmi§ olacak ve fiaUarı bu deği§· 
melere göre mütalea edilecek tir. 

DUn, ayni zamanda Halkcvinde ve maarif 
mUtettişlcrinln rlyascU altında bir toplan· 
ma yapılarak §lrkete dahl1 ve dahil olmıyan 
tabilerin dinlenecekleri ve kendilerine ser • 
bcstçe ve yUz yüze mUnak8§t!. etmelerine 
imkM verileceği hakkında bir tasavvurdan 
habcrd!lr olduk. 

il ıııınunın nu mmınmıııınıın ınnııı ıımıımıuıın 

Recep Bey Ankarada 

!>UnkO vak'anın geçtlll ae,ıktaştaki evin önUnde hAlk .. 
Dün öğleye doğru Beşiktaşta 

çok acıklı bir vak'a olmuf, bir 
genç kız öldürülmüştür. 

Cinayeti yapan mühendis Zeki 
Bey isminde bir gençtir. Öldürü· 
len kız 17 ya§ındadır. Vak'a Be· 
tiktaşta Dere içinde Hattat Tah· 

.•r kere daha dikkatle gözden ge· 
Sırlllek lazımdır. Bunun sebebi 
l ~ l ve · - ' • 

Beyin izahatı r.zr~nri2''1iiiiiiiiiiiw 
(d n aıaz runileri iz, .... ....., ... ,.,,.,.1'-,lp 

sin sokağında 25 numaralı evde
cereyan et.mittir. 

'-rını ' il . · ı , ~ n mes u erıne vera eı. - eza· 
~~~ emsaline ibret teşkil edecek 

kdr'anın Türkçe olarak okunması 

ti ve mahiyette olmamasıdır. 1 

L· ~aksadımızı izah etmek icin ı 1~~71!~1!i!:·~~ 
lr misal z ikredelim: ~ 

büyük bir sevinç 
ve a laka ile kar· 
şılanmıştı. Bu ra
mazan kurandan 
başka ezan da 
tamamen Türkçe 
okunacaktır. Hu 
husustaki hazır

lıklar ilerlemek
tedir. Diyanet İş · 
feri reisliğinden 

ka, Bundan bir müddet evvel An- 1 
ltkt' defterdarlığında veznedar -
lir e.den bir memurun yirmi bin 
)e e. ıhtilaa ettiği anlaşıl.mı,, adli-

te \' · ı · h k · 'iıı~ erı mıf, mu a eme netıce • 
\i rnes'uliyeti tahakkuk ettiği 

~~ <>~ sene hapis cezası tayin 
lttlt§tir. 

lil'e,'{)e\'let hazinesinden yirmi bin 
' ~lnuş olan bir memur için 
~ •ene hapis cezası az mıdır? 

tt ~e istikametin manasını bi • 
' haysiyet mefhumunu anlıyan 
"' ~tılar · · b··t ·· b. d .. "tli ıçın u un ır unya ser· 
dÖtt tnukabilinde olsa bile yirmi 
di~ ~atlik hapis cezası kabul e· 
'Eh e:ı. Fakat namus ve haysiyet 
l'()l', ;;nıarı harkes için bir olmu· 
'tı...ı nun için ceza kanununda 
~~ trl 1ltı I a cezalar arasında müm • 
li "' <> duğu nispet aramak zarure

tdrr. 

Mehmet Asım 
(Alt taralı 2 nci sayı/ada) 

--....-iiiiiiiiiii.a lstanbuldaki mü-
T anburı Darrı s~11 ezzin efendilere 

öğretilmek üzere gönderilmiı 

olan Türkçe ezan ve kamet 
ezan bestesine maruf ve kırmetli 
san'atkir tanburi Dürri Bey ta
rafından tatbik edilmiştir. Dün 
bir muharririmiz tanburi Dürri 

Beyi ziyaret ederek bu hususta 
malumat rica etmiştir. Dürri B. 
tunları söylemiştir : 

- Bu husus ile meşgul komis· 
yon esasen Evkafta memur ol
duğum jçin beni de davet etmişti. 
Orada yeniden bestelenmiş ezan 
ve kametten bahsolundu, bunun 

(Alt tarafı 2 nci sayıfada) 
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Yarınki Nüshamızda 
································································-·· 
Ar A a 

50 kişinin mükafat 
kazanabileceği 

tefrikamız başlıyor 

Bu bakım deli midir ? Sualine 
20 inci tefrikamıza kadar 

cevap veriniz •• 

Zeki y ismindeki bu genç 
mühendis bundan iki sene evvel 
Beşiktaıta Ihlamurda arkadaıla 

' rile gezerken iki kızla karıılaş • 
mış ve bunlardan birisile tanış • 
mak üzere teşebbüste bulunmuş • 
tur. Genç kızlardan Cahide ismin 
de olanı Zeki beyin bilhassa na· 
zarı dikkatini celbetmiş ve yan • 
Jarına yaklaıarak Cahide hanım• 

Evvelki gün Ankaraya varan Halk 
Fırka&ı Umumi Katibi Recep Beye. 

fendinin Ankara iata.syonunda 
istikbali • 
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Elim bir ziya 
Abdullah Cev tB. 

la tanışmıştır. Bu tanıtma netice• 
sinde iki genç biribirlerile seviş • öldUrUlen genç ktz 
mitler ve sık sık Ihlamurda gez· ı Cahide H. , 
miye başlamışlardır. Cahide ha • bası haberdar olmuş, kızını bir 
nım Hattat Tahsin mahallesinde müddet sokağa çıkmaktan ve Ze• 
oturan tramvay ,irketi kontrolla- ki beyle görüşmekten menetmek 
rmdan Selanikli İsmail efendinin istemişse de muvaffak olamam;, , 
kızıdır. Sarıım, ufak tefek, ve gü nihayet bir gün Zeki beyle görü• 
%el bir kızdır. Nigar isminde bir şerek kızını kendisine nişa,nlıya· 
validesi, Cahit İsminde bir erkek cağını söylemiştir. 
kardeşi ile Canan isminde küçük Nişanlandılar .. 
bir kız kardeşi vardır. İki gencin Zeki bey bundan çok memnun 

dün ak am füc'efen sevişmesinden €ahide hanımın ba (Deı·amı 8 inci sayıfada) 
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vefat etti 

Bugün karilerimize acı bir 
haber daha Yermekle müteessi· 
riz. Abdullah Cevdet Bey dün 
akşam saat altı buçulitafüc'eten 
vefat etmiştir. 

Bir müddettenberi kalbinden 
mustarip olan hakim, şair, edip 

(Alt ta.rafı Z nci tafllf ada) 

- Ben kızıl hastalığına tutuldum, on . beş gün 
mektebe gelmiyeceğim ••• 

- Ya •• Ne iyi •. Ben de tutuldumdu ama mektep • 
zaman zaten tat.ildi • 



20günde her mü. 
ezzin Türl<çeezanı 
öğre:nmiş olacak 

(Baş tarafı 1 inci sagıfada) 

muv3fık olmiyacağı söylenildi. 
Acizlerinin mutalaasına müra

caat edildi. Bendeniz de ezan 
ve kametin asırlardanberi o
lcuoan ve kulağnnıza boş 
gelen ve ezan hissini veren 
sistemin bozulmıyarak Türkçeye 
çevrilmiş olan ezan ve kametin 
o çerçeve içinde tatbik edil
mesinin gerek öğretmek, gerek
se öğrenmek hususlarında ko
laylığı mucip olacağını söyledim 
~ynı zamanda kulağımızda sene
lerden beri yer etmiş olan ezan 
hisside bozulmamış olacaktı. 
Heyet, mütalaamı muvafık bul· 
dular. Bazı müezzin efendilerlede 
görü~tiik, onların reyleride inzi
mam etti. 

Fırka grupu içtimaında 
İl<tısat vekili Ce'al Bey iktısadi vaziyet 

hakkında mühim izahat verdi 

Yaman bir 
hilekar 

Sabık Kayserin çocuğu 
olduğunu iddia e:!erek 

para i•tiyor 

Yanlız sabah, öğle, ikindi, ak
şam ezanları Diigahi, yatsı ezan· 
1arının Hicaz ve Beyati makam. 
larından olmak üzere beş, Hicaz 
ve Hüseyni makamlarından iki 
kam~t nümunesinin notalarını 
alarak takdim ettim. Nadiren 
cuma namazı iç ezanı Rast ve 
sabah ezanıda Dilkeşhavcran 
makamlarında okunur. Mamafi 
bunları notaya karıştırmadık ve 
yanlız arzettiğim şekiller komis
yonca tensip edildi. Zevkıselim 
sahibi müezzin efendilerin bu 
makamlarlada okuya bilecekleri 
tabiidir. Ka mele gelince: Yan!ız 
bend~nizin şimdilik muvafık bul
duğum Hicaz ve Hüseyni makam
larından değil, bir çok makam· 
hırdan okunabilir. Bunlarıda 
evkiselime ve hüsnüsedaya bı

rnktık Evkaf umum müdUt lüğün
den gelen cevaptada naçizane 
vucnde getirdiğim ve komisyon
ca tensip edilen şekiller muvafık 
görülmüştür. Bunun üzerine Is· 
tanbulun tanınmış hafız Efendi
lerine meşk edilerek muhtelif 
camilerde alakadarlara öğrctil· 
mes~ lüzumu teblig edildi, geçen 
hafta bu zevat Evkaf idaresine 
geldiler, Türkçe ezan ve kamet
ler okundu, onlarda muvafık bul
dular, sekiz camide haftada iki
şer gün alakadarlara talim etme
ye başladılar, bendeniıide Eyüp 
camiine tayin ettiler. Müracaat 
eden müezzin Efendiler l<olayhk
la öğreniyorlar ve katiyen Türkçe 
ezanı yadırğamıyorlar. Her halde 
en çok on beş yirmi gUn sonra 
hu__ e~anı öğrenmemiş biç bir 
muezzın kalmıyacaktır. 

Elim bir • 
zıya 

... "ll_aJ•&• 

(Baş tarafı l inci aayıfada) 

v: hekim Ab~ullah Cevdet Bey 
dun akşam bırdenbire fenalaş
mıı ve hayata veda etmiştir. 

Abdullah Cevdet Bey doktor 
çıktıktan sonra çok genç yaşın
da Abdulhamide karşı genç 
Türklerle beraber harbetmiş, 
uzun seneler hürriyet mücadele
ıin4 iştirak etmiş, Viyanada, 
Mısırda, bilhassa lsviçrede bir 
taraftan mücahedeleri ile hürri
yete, bir taraftan da içtihat is
mindeki mecmuası ve terceme
leri ile irfanımıza hizmet etmiş
tir. 

Cevdet Bey yarım asra yakın 
bu irfaa ve hars hizmetinde 
Şekspir, Bayron, Alfiyeri, Şiller 
gibi garbın bUyUk dahilerinden 
birçok eserler ve doktor Küstav 

Bulunan altın ve petrol madenlerinin 
lşletllmesl Jçfn tahsisat alınacak Berlin, 29 ( A. A. ) - Sabık 

kayser, Felemenkle kain Doorn 
da Brandebourg dahilinde bulu· 
nan Kyrittz.'ti bir marangozdan 
garip bir mektup almıştır. 

Ankara, 29 (Telefonla) C. H. 
fırka gurupu bugün saat on 
dörtte top.anmıştır. 

içtimada iktisat vekili Celal 
Bey iktisadi vaziyet hakkında 
mühim izahat vermiştir. 

Celal Bey bu izahatında : 
Hayvan fiatlarının geçen seneye 
nisbetle dütük olduğunu, Yuna

nistanla hususi müzakereye gi
rişmek üzere bu'unduğumuıu, 

memlekette yetişen iptidai me
vaddı kullanan fabrikaları bima

ye etmek; esas siyaset olmakla 
beraber bu maddeleri yUkselt

mek keyfiyetinin de iktısadi bir 
zarnret bulunduğuna ve sunt ipek 
He ipek rekabetinin bu esaslar 
dairesinde halline çalışacağına 

işaret etmiş ve bir müddet 
evvd memleketimizde çıkan 
yumurta buhranının ispanya 
ile aktedilen mukavele neticesi 

bertaraf edildiğinden bahset· 
mittir. lktısat vekili bundan son
ra bizden mal alan memleketle-

rin malını almak ve kontenjan 
cedvelini tesbit ederken bu esasa 

dikkat etmek birinci vazife oldu

ğunu ifade ile döviz vaziyetimizi 
tehlikeye düşlirmemek şartıle kon
tenjan usulünün tatbikında azami 

genişlik gösterileceğinden Avus

turyaMacaristan,Çekos'ovakye ile 
mal muahedesi esasına müstenit 

müzakereler cereyan etmekte ol
duğunu ve her devletle mütekabi
liyet şartile anlaştıktan sonta ti· 

cari hayatta istikrar husul bula
cağını fakat ticari bayatta istik

ra; temini için çalışırken para

mııın istikrarı her şeyden Ustün 
telakki olunacağını söylemiş ve 
sanayiimizin bugünkü halini yeni 
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Lüben'den bir haylı ilmi, felsefi 

kitaplar tercüme etmiştir. 

Abdullah Cevdet Bey meşru
tiyetin ilanı üzerine lstanbula 

gelmiş burada senelerce yalnız 

edebiyata, ilme, ve içtimai mü
cadeleye hayatını vakfetmiıtir. 

Bu içtimai mücadelede Cevdet 
bey softalarla taassupla amansız 
bir harbe girmiıtir. 

O kadınların tesettürü aley· 
hinde ilk yazıyı yazan bu uğur
da birçok tehlikelere göğüs ge· 
ren bir muharrirdi. Latin harfle
rine taraf tar olduğunu daha yirmi 
sene evvel yazan o idi. 

Bunlara açtığı mücabede yo
lundaki gayret ve himmetin en 
büyük şahidi son günlerine ka
dar neşrinden çekinmediği içtihat 
mecmuasıdır. 

Hu!asa Abdullah Cevdet be
yin ölUmü ile Türk milleti büyük 
bir ilim ve irfan badimini kay
betmiştir. 

Allahtan rahmet ve ailuine 
teselliyet dileriz. 

Merhumun cenazesi varmki 
perşembe gUnü Babıalide. içtihat 
evinden kaldırılarak ebedi met
fenine tevdi edilecektir. 

doğan bir çocuğun haline teşbih 
ederek bir çocuğun ateşe düşme
mesi nasıl ki ebeveynin himayesi· . 
ne muhtaçıa bugünkü sanayimizin 
de o şekilde bir dil<kate ihtiyaç 
göstermekte olduğundan bahset
mit ve sanayii himaye etme için 
bir krediye rayhtaç bulunduğ:.1nu, 
bunu temioen hükumetin pek 
yakında sanayi bankasını bir mil
yon lira kredi ile teçhiz edece
ğini bildirmiştir. 

Celal· B. bundan sonra; bir 
iki senede birkaç tane de şeker 
fabrikası vücude getirmek için 
teşebbüsler olduğunu bu sayede 
bir kaç sene sonra hariçten şe
ker getirmemek imkinın temin 
edileceğini müjdelemiıtir. 

lktısat Vekili bunu mütea kıp 
Ruslar tarafından verilen sekiz 
milyon dolarlık kredi ile açılacak 

-ı 

1 

iktisat vekili Celll Bey 

mensucat fabrikaları sayesinde 
Azami üç senede pamuklu men· 
sucat meselesinin halledileceği, 
bunun halli demek, hariçten sene
de girmekte o1an 35 milyon lira 
kıymetinde 18 milyon kilo~uk 

pamuklunun memlekette yapılma
sı demek olduğunu söylemiş ve 
şu bayırlı tebşirlerde bulunmuş· 
tur: 
Yakında Kağızman ve Aras 

vadisinde altın madeni bu un-
muıtur. Madene 75 milyon altın 
lira kıymet tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan Anadoluda pet· 
ro 1 madenleri de bulunmuştur. 

Gerek altın ve gerek petrol ma· 
denlerini tecrübe suretile işlet

mek için yakında hükumet mec· 
listen tahsisat isteyecektir. 

Grup Celal l:)eyin bu izahatını 
memnuniyetle dinlemiş, geç vak
te kadar münakaşa ve miizake· 
reye devam edılmiştir. 

Grup, perşembe günil meclis 
heyeti umumiyesinin içtimamdan 
sonra müzakereye devam ede· 
cektir. 

Marangoz, bu mektubunda, 
kendisinin sabık kayserin veledi 
tabi ıi o:duğunu ve .. AıJeleri 
tarafından tardedilmiş asil ço· 
cuklar,, ismindeki gizli cemiyete 
mensup bulunduğunu iddia et
mektedir. 

Eu şahıs, sabık karser Guil· 
Jaume'den kendisine hemen 95 
ila 30,000 mark göndermesini 
istemekte, göndermediği taktırde 
mezkur gizli cemiyet adamları
nın Doorn'a giderek kendisini 
öldüreceklerini bildirmektedır. 

Sabık kayser, mahkemeye mU· 
racaat ederek meldup sahibi 
aleyhinde "Şantaj ve para ko· 
parmak teşebbüsü ,, itti hamile 
takibat yapılmasını talep etmiştir. 

Neuruppin mahkemesi, maran
goz hakkında dün tecile tabi 
olmak üzere 4 ay hapis cezası 
verm"ştir. 

\tek iller heyeti 
Ankara, 29 (Telefonla) - He

yeti vekile yarın mutat içtimaını 
yapacaktır. __ .,.. __ 

Ankara, { Telefonla ) 
Amesterdam konıolosumuz M. 
Max Holanda Bahrisefıt bankası 
mecl'si idare 
edilmiştir. 

azalığına . tayin 

Izmir valisi 
lzmir, 19 ( Hu. m ) - Valimiz 

Kazım paşa y<?nında ticaret mü
dürü ~affet B. bulundu~u halde 
bu akşam Ankaraya haraket 
etmiştir. 

Türk - Aman 
dost uğu 

Berlin, 29 ( A A. ) - Havas 
Ajaı sı bild.riyor : 

Şark cephesi eski muharipler 
birlığ"nde dün bir ~onferans ve· 
rilmiştir. Konferarsta Von Pa
pen ile Türkiye büyük elçiliği 

müsteşarı Kemal Az z Bey de 
1 u unmuşlardır. Bu birliğin mak
sadı eski Alman ve Türk as 
kerleri arasındaki arkadaşlık 
bar1larını sıkılaşhrmak ve l iir
ldye ile Almanya arasındaki 
harsi ve iktisadi münasebetleri 
idame etmektir. 

M. Gifre kaçtı mı? 
İzmir Rıhtım şirketi suiistiınalı 

maznunu meydanda yok .• 
lzmir, 29 (Hu. Mu.) - Rıhtım şirketi sui"stimali davasında, üç 

sene altı aya mabkôm edilen M. Gifre meydanda yoktur. Yapılan 
tabarriyatta lstanbu1a gittiği anlaşılmıştır. 

Mumaileyhin oradan pasaport alarak Avrupaya gittiği tah· 
min edilmektedir. 

Şahap 

30 Te$r;n;san~ 

Suçlar ile cezalar 
arasında nisbet 

A 

azım 

d ., .... > 
( Bat;makalemlzden e ... . 

,. · etı .. 
Bilfarz burada mahkUıntY ferı• 

den bahsettiğimiz veznedar e bit 
di ayda azami yüz lira alan de 

k k. b' ıene 
memurdu. Deme ı ı~ ,.,-
hazineden bin iki yüz hra P \<U' 
alıyordu. Bunun on senede Y~~ 
nu on iki bin lira tutar. Ah ıı 
enditelerle hiç alakadar olııı~şte 
böyle bir adam on sene . ha~~iıt 
yatmak mukabilindee . yırıııı ııi 
lira eline geçirebileceğine Jel. e' 

olursa elbette pek kolay ınu"sı 
nesini kaybedebilir. 

Vakıa bizim ceza kanunutıı112~ 
da münferit hapis usulü kabu .. r~ 
dilmiştir. Bu şekilde on se11"'1',t 
hapis çok ağır bir şeydir. ~~ bıl 
ceza kanununun kabul ettıgı , 
esas dairesinde umumi hapish• ~ 
neler henüz vücuda getirileıre1" 
olduğu için münferit hapis .ce~
ı:ı da tatbik edilememektedır· dı 
itibarla on senelik hapiı cezaıı b'P 
kanunun istihdaf ettiği ter

0
;,. 

maksadım temin edememel•te ,f-
Dah;ı sonra hu bahiste na't ,r 

dikkate aiınacak bir mesele f f 
dır ki bu da ceza kanununda ~ , 
ni cins nucfor bakında biribirİJI 1 - Oı 
den farklı bazı cezalar konıt' 
olması, bunun neticesi olarak ~ 
ne terhip maksadmın teroİJ'.I 
imkan bulunmamasıdır. Jl 

Buna misal olmak üzere ~· 
ceza kanununun ( 492) inci. rl1~ 
desi ile (202) inci maddesi ~ i 
terilebilir. Filhakika (492) ı01\ 
madde §Öyledir: "Sirkat hiı~e. 
neticesi olarak hırsızın sıyanetf 
ne t rk ve tevdi olul)D1,uf ıtt~ 

fla da ~Jlenirae ceza ü; seı>eı\ 
F l d .... h . ••t·•• altı seneye ta ar agır a.pıs ... .J' 

Bir müddet evvel GıresıJ ti• 
Osmanlı banltasından beş biıl1"1 
ra çalmı' olan veznedar Fuat~ 
mahalli mahkemesi tarafın~~· 
bu maddeye tevfikan üç _sen~ 

·1 hk" d"l . tıt· pis cezası e ma um e ı mış cJİ': 
(202) inci madde de şöyle 1' 
"Kendisine tevdi olunan ~~ ı 

vazife dolayısile muhafazası ~· 
tında bulunan para veya P ti 
hiHu::ündcki evrak ve senetlet ~ 

• • eti sair malları zimmchne geçır 0,9 
ya mal edinen memur üç a1 
üç seneye 1.--adar hapsolun~r·1/ 

Gene Giresunda 3000 hra ~\) 
ğı çıkan icra memuru Rif at ~ ,f 
fıkra mucibince yalnız üç 
mahkUm edilmiştir. ..0,' 

Şimdi biraz insaf i~e diitiJP"' 
lim. Bir banka vezneaındeıı e ı• 

r1 çalını§ olan veznedarla aha ~.~re 
it olup mu haf aza editııne1' ~ıı'" 
kendisine tevdi edilmiş bıJ ııt"' 
paraları çalan bir icra rnetıl }ıi ' 

nuİı hareketleri arasında ~~ıJıi' 
yetçe ne fark vard;r? Aynı ·J bi' 
yette olan bir suçtan dolll~ e c~ 

hd . ·· se1' • ı banka müsta emıne uç \f,_sı 
·ı· k ,. eJ11Uf ... ı• za verı ır en reımı m ııııJr .. 

b. . me d'l• yetinde bulunan ır ıcra . e ı 
· tayııt t na üç ay hapıs cezası ·ı·ııe g 

' l kA •e adı ş mesı nası m.ıntı ı ~ 

rülebilir? J\~~ 
Mehmetıııııııııuıwıııır-

ııııııııruıııınııımımııaıııınmmııııııı11ıııuııımıııı:ııının:umn"1 • 
resı 

Tıp talebe kong eıi 
. . koıll~r t-

Tıp talebe cemıyetı . de ,1' 
dün saat 16 da Halkevın 
edilecekti.. . .. ıede~ 

Fakültede sah günler•d8! b•~ 
ld g- un "' . .,, 

so"ra da ders o u ıerı 
der• ~ 

çok talebe bilmecbure ırıif'e 
1 e 111 e ,.,r 

bırakıp kongreye ge f t11r. 
• k ba t8 I 

dir. Kongre geıece 
lacaktır. 



Gayrimübadiller işi 

F ································································ 
irarilere ait emlikin 

tesbiti • 
ıçın ... • 

~~ fa~Hy~t ~ittik_ten sonra Gayrimüba-
ıllerın 2ıncı terhp bonoları dağıhlacak 

i,1 G~1Yrımübadillere ait emlak 1 
~ erı c 
dtft rneşgul olmak üzere 
-ıtı ~dar Mustafa Beyin reisliği 
S•lıtı a teşekkül ~den komisyon 

e'rtlasına devam etmektedir. 
dıU U işler hakkında gaynmüba
t,k cB Cemiyeti reisi lsmail Muf· 
•unı ey dün bir muharririmize 
:rt söylemiştir : 

değildir. Maliye vekaletinin bu 
komisyonu leşkildeki isabeti bu 
heyetin İcraatile teeyyüt etmit 
bulunmaktadır. 

Firari em!aki tamamile tesbit 
edildikten sonra gayrımUbadille
rin ellerinde bulunan birinci 
tertip bono\ar tasfiye edilecek 
ve ikinci tertip bonolar dağıtı

lacaktır. 
llıu Defterdarhktaki komisyon 
tlktıtaıam bir şekilde toplana-
% fırari em·a~doin tesbiti için izmirdeki firari emlaki için de 
~ ltnrıktadır. Komisyonun pro- istanbulda o'duğu gibi bir ko-
ı.~:ı tamamen tatbik edildiği misyon teşkili bakkmda Maliye 
rı. 1rde firari emlakinin eskisi- vekaleti nezdinde yaphğımız 
"~· bl 1abelle daba çabuk meyda- teşebbi:se henüz cevap gelme-

8111111ÇıkarıJacağı muhakkaktır. miştir. Eu müracaatim:zin Maliye 
İ•in· illa beraber komisyonun veklletince hüsnü tetikki edile-

1 ne zaman bitiı tceği beJ.i ceğini zanned•yoruz. 

l arihi eserler ve evrak 
Şu meşh\ır tarihi evrak ile henüz 

hir komisyon meşgul değildir 
'

f:aki ' l .--.--. _d ___ I __ _ 
~ Hrac eser crı müzesın o ça ı~ma programından da bah5-

'ı icaıc ii(i sa!onun hazır anM&- eoiyor u. .... 

'~ tıaı itibariyle bitmiştir. Bu Eu haber üzerine, vaziyet et-
tı,:~arda Mısra ait kıymetli rafında tahkikat yaptık ve bu-
~i~ r bulunuyor. Eserlerin tet- rada henüz tasnif itile meşgul 
f~1~ •c tasnifıle mutahassıs pro- oJm<ık üzer~ 1eşekkül etmiş bir 

ik~ Uogar, meşgul o:muştur. komisyon bulunmadığı öğrendik. 
d,~ 1 •alonun, birl<aç güne ka- Müze müdürlüğüne de dün ak-
i~i •çı:rnası muhtemeldir. Bu fama kadar bu ~ususta telgraf 
tıtt~a;~nun ilavesil~, eski şark gelmiş değildi. 
bıt kttı müzesinin ehemmiyeti Bu itibarla tasnif işine daha 
\.'t 't daha artmıştır. başlanmamıştır. Vekalet reis ve 

,,~ komı·syon var, azaJarını seçtikten sonra, ko-
misyon teşckküJ etmiş olacak, 

"tle de tasnif! toplanacak, yapılacak tasnif 
uu programına göre çalışacaktır. 

ı;~i 11 
bir akşam refikimiz, ta- Şimdiki halde, tarihi evrak, 

,.t"ralcı tasnife memur olan Sultanahmet medresesinde ve 
:t\~~?nun evvelki gün Maarif Ayatofya camiinin bir kısmında 
10ı ındcn derhal ite başlama- sandıklar içerisinde n:uhafaza 

~t t ~tn.rcden bir telgraf aldığını edilmektedir. Verilen ma :ümata 
~·~ı-~ın hemen icrMsı için ha- göre, bunların biç b'risi çalın-
dG" ıya başladığını yazıyor, mak, çürümek tehlikesine uğra-

~•lı._ cltlir ge!di, komisyon b'ugün yamaı. Çünkü, böy:e şeyler ol-
d, ~~\r,, diyorc!u. Aynı zaman- maması için bütün tedbirler 
~S} o:rnn tesbit ett'ği a!ınm1ştır. ,, ... 

~ erlkadan bir sual imtiyazlı şirketler 
' 

ttı, 'k ''i 1 11 
ada bir kimya mücs· 

~, stanb 1 . c,,l u tıc<:ret odasına mü-
~ııaı, td,erek, dünyanın en la
Sq "~iYtdtCtün memleketi olan 
ib lfik N~ s~nede kaç bin kilo 
t'~ d' ıkotın istihs2l edilerek "t C 1ld"v• 

ti .•kat b 1i•ni sormuştur. 
~~tdt t u nıaddeyi memleke· 
~~· İ~iıı ;nıyan ve bilen olma
~"~dt1ı· ıcaret odası evveli bu 
d.."'~~lltdın neden ibaret · olduğu 
~ •oıı~ tahkikat yapacak on-

ttc ı~ a bu .. t11;tir. muesscseye cevap 
l(& --. __ ,., __ 

l'taı hUkômet 
~ l\,tt ı baytarı 
.~11, ' hükü . ı~ b,11 ınet baytarı Nazmı 

11 tl ,. k~~selclerden dolayı 
•' tırıtd · v • • • ıgı ışıtilmiştir. 

Müdür Ziya Beyin terkos 
havuzlarında tetkikleri 

B:rkaç gün evvel Ankaradan 
şehrimize gelen imtiyazlı tirket
ler umum müdürü Ziya Bey bu
radaki ecnebi tirketler hakkın
daki tetkiklerine devam etmek
tedir. 

Ziya Bey bu günlerde bir fen 
heyetile birlikte Kiğıthaneye 
giderek terkos tirketi tarafından 
orada son zamanlarda terıih ha
vuzlarında ve sifonlarda yapılan 
yeni tesisata kontrol edecektir. 

Ziya Bey elektirik, Üsküdar 
tıramvayları ve rıhtım şirketleri
nin muamelelerini tetkik ettik
ten sonra bir haftaya kadar 
Ankaraya dönecektir. 

Italya ile 
aramızda 

Müzakerelerin ke
sildiği haberi 
doğru mıı? 

İtalyanın bize verecegı 
avanıa ait müzalc:ereler 

ne halde ? 

Bu akşam Romaya gidecek 
olan Roma sefiri Vasıf B. 

Ak9am refiklerimizden biri iki 
güadür, ltalya ile hükumetimiz 
arasında yapılmakta olan mali 
müzakerelere devamdan sarfı na-
zar edildiğini yazmaktadır. Ga
zetenin verdiği habere göre, Ro
ma büyük elçimiz Vasıf Bey de 
bunun için diğer murahbaslan
mızla birlikte memleketimize gel
mişHr. Şimdi Romaya giderek 
hükumetimizin müzakereye de
v mdan sa:fı nazar ettiği hak· 
kındaki kararım italya hü~~ume
tine bildirecektir. 

Yaptığımız tahkikata ve mev
suk bir yerden aldığımız malu
mata göre, bu haber doiru de
ğildir. italya He hükumetimiz 
arasındaki mali müzakere inkitaa 
uğramamıştır. Müzakere bilakis 
dostane bir hava içinde devam 
etmektedir. 

Mevzuu babsolan mali müza· 
kere, malum olduğu üzere, Baş
vet<il ismet Pş. Hz. nin Roma zi
yareti esnasmda takarrur eden 
300 milyon liretlik avanstır. İtal
ya hfü, um eti bize 300 milyon 
liretlik bir avar.s açacak, bunun 
yüz milyon lireti naklen alınacak, 
geri kaJan kısmın yarısı italya
dan yaptığımız s :parişlerin bede
line mahsup edilecek, dığer ya-
rısı da italya ile yapacağımız 

müşterek iktısadi işlerde kulla
nılacaktır. 

Avansın esası bu olmakla be· 
raber teferruatını tayin için iki 
hükfımct arasında bazı rniizake
reler yapılmakta, bu müzakere
lerde hükumetimizi Roma büyük 
elçimiz Vasıf B. temsil etmekte
dir. Maliye vekaleti müsteşarı 
Ali Rıza ve para işleri müdürü 
Sırrı Beyler müzakerelerin teknik 
kısımlarına iştirak için Romaya 
gitmişler ve geçenlerde memle
ketinıize dönmüşlerdir. işleri bit
tiği için tekrar Romaya gitme
leri de mevzuubahis değildir. 
Müzakerelere bundan sonra Ro
ma büyük elçimiz tarafından de
vam edilecektir. Vasıf Beyin 
memleketimize gelişi bu müza-
kerelerle alakadar değildir. Va
sıf Bey akrabalarından bir lıanı· 
mm evlenme merasiminde hazır 
bulunmak üzere şehrimize gel
miştir. 

Müzakerelerin ne kadar de
vam edeceği belli değildir. 

§ Roma büyük elçimiz dün 
sabahki trenle Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. Vastf Bey bu 
akşam semp!on ekspresile Ro
mava doğru yola çıkacaktır. 

Baroda Avukatlar 
································································ 

Dahili nizamnamede 
bazı tadilit istiyorlar 

Baro nizamnamesinin bugünkü ihtiya
ca kafi gelmediği ileri sürülmektedir 

Istanbul baro;ımda, avukatlar 
önümüzdeki salı günü toplana
rak Baro i~lerini görüşeceklerdir. 

Haber etldığımıza göre, bazı 

avukatlar bir takrir hazırlamak
tadırlar. Bu takrirde, dahili ni· 
zamnamediki bazı maddelerin 
bugünün ihtiyaçlarına kafi dere
cede uygun olmadı~ı ileri sürü
lerek, bunların daha uygun şekil
lerde değiştirilmesi istenilmekte
dir. Bu arada şikayete esas olan 
hadiseler tetkik ve tahkik neti
cesinde doğru çıkarsa, inzibat 
meelisince şikayet edilen avu· 
katlar hakkında tatbik olunan 
bazı maddelerde vardır. Takriri 
hazırlayan avukatlar, muhtelif 
zamanlarda yapılan ufak, tefek 

bazı değişiklikler istİs!la edilirse 
hemen hemen ilk yapıldığı ~ekli 
muhafot:a eden baronun dahili 
nizamnamesinin Avrupa memle
ketlerindeki baro nizamnamele
ri esastı surette gözden geçiri
lerek tadil edilmesi lazım geldi
ği kanaatındadırlar. Buna naıa• 
ren nizamname, değişiklikler 
yapılınca umumiyet itibarile es .. 
Jdsinden haylı farklı, yep yeni 
bir şekil alacaktır. 

Bu tekiifin yapılacak toplantı
da teşkil edilecek bir komisyona 
havale olunması, komisyonun 
hazırlayacağı proje üzerin de 
başlrn bir toplantıda uzun uza
dıya müzakere yapılması muh· 
temeldir. 

• 
iz mir borçluları 

8 taksitte ödenecek borçlar : lzmir 
heyeti Ankarada ne istemiye gitti? 
Devletten 8 taksitle alınan malların verilemiyen pnralerı 

İzmir mmtakası borçulları na
mına M. Mitat ve Cevdet Fuat 
Beylerden mürekkep bir heyet 
Ankaraya gitmiştir. Bu heyet An
karada alakadar makamlara mil
li emlak idaresinden sekiz sene -
de ve sekiz taksitte ödenmek şar
tile tarla, bağ, bahçe, ev, mağaza 
ve fabrika gibi mal alanların İz
mir ve mmtakasmda ödeme işic
de uğradıkları güçlükleri arzede -
cektir. Bu heyet diyor ki: 

- Bu sıkıntı, yalnız lz;:nir mm 
takasında değil, memleketin sair 
bucal:larmda da kendini gösteri
yor. Fakat sıkıntının en fazla 
sarstığı kısım İse istihı;al mmta -
kalarımızm başında bulunan gar
bi Anadolu ve İzmirdir. 

Biz İzmir mıntakasında met -
ruk mallar idaresine borçlu olan
lar, borçlarımızı ne azaltıp indir
mek, ne de vermemek dileğinde
yiz. Borçlarımızı, ellerimizdeki 
gayrimenkulleri, vaktile, hele 930 
dan evvelki müzayedelerde bu 
günkü değerlerinden iki, üç misli 
ve hatta daha ziyade fiatla alma
mızdan doğmuştur. Emin olalım 
ki, taksitlerini bu gün yarı yarıya 
vermiş olanlar ellerindeki malın 
değerini hatta ziyadesile hükii -
mete ödemişlerdir. Fakat buna 
rağmen bundan sonrası için de, 
seve seve ödiyeceğimiz taksitler 
sevgili devletimize, feda olsun. 
İsteğimiz ve yalvarışımız, baki
ye kalan borçlarımızı mahcup ol· 
madan ve muntazaman ödiyebil -
memiz için u.tunca bir vadeye hk 
simdir; faizd <?n kurtulmamızdır. 

Üç senedir işlemekte olan bu fa
izler de fiatların yüksekliğini art
tırmakta ve yüklerim\zi ağırlaş -
tırmaktadır. O zamanhi müzayc
deJerden beşer, onc;.r, yirmİfer, o
tuzar, kırkar bin lira değerle alı
nan gayri menkuller, taksitle de 

olsa, almış fiatlarmm yarısına, 

hatta iiçtc birine bile bt:gün satn
lamaz. Bu sebeple milli emlak İ• 
ıl2resinin taksitleri yan yarıya , 
ödenmiş mallar tekrar müzayede .. 

1 

ye çıkarması asla cbğru değildir. 
Verilmiyen tak5itleri, faizsiz, 

bu yıldan itibaren on iki seneye 
taks:m edip esk~ sahiplerine öde
m e imkanı vermek. çok adilane-' 
ve çok musiptir. Buhran karşısın
da müstahsili koruyacak biricik: 
tt:.Jbiı dir. Devl'!t hazinesi de 011 

iki yıl için mu~yyen bir vari-!<.ta 
malik olur (ki bu güne kadar ve- f 
.. . k . 1 d J '.ımeınış ta sıt.e"' cf'aten isten .. 
diği ıçin bu varidat daima gayri 
ınu.:ıyyen ve cü7.'i 1<alıyor) Elleri· 
mızdeki mallan tekrar müzaye .. 
deye koymak, faaliyet ufukJarını 
onlara kapamak, biraz da mem • ı 
leketin iktısadmı ve istihsalini 
dudurmak değil midir? Devleti
mizin, Meclsimizin, Fırkamızın 

ve hlikumctimizin bu zi.ımre üze· 
rine dikkatlerini hürmetle celbe • 
der ve bu gün İzmirde başlıyan 
ve acı şekilleri görülen hacizlerin 
derha! durdurulmasın!. borcların 
faizsiz 12 senelik bir v.adey~ bağ
lanmasını tekrar yaivarn.ıak rlile· 
rız. 

····················-: .................................... , 
~ 15 yıl evvelki VAK 1 T i ......................................................... : 

- 30 Teirinisani 1917 -

!\adın/arı çalr§rılma cemiyeti islfi-
11uy<'Si idan i umumiycsinclen: Ame
le fabm·una kaydedilmiş olan lwmm
larrn mahalli müretteplerinc: set'lm • 
lunmak iizere ccmi[lctimi;in Çar11ıka
prdaki idarci umumiyesirıc nıİiracaat
ları. 

- Düllden itibaren tramı·aylarda 
ııatmanın bulunduğu yer lıanımlara 
iahsiıı edilmiştir. /Ju tedbirlerin re 
bir de ön taraftaki mdlıalirı kadınla
,.?. lıasrımn pek musip olduğunda 
§rtpltc yoldu:-. 

- Rugün öğleden sonra ikide 
Tiirl;. ocağında Alımcl l!tsan !ley ta
rafmdan Tirol ceplıesi lıatıralanmı 
dair bfr kunfrrmı~ ccrilecektir. 
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~iKTiSADI HABERLER~ 
:: 

-::nlC1CIMDmmnmm.mmmnmn n:mamrımmnU1111111Jmunmn~ıt111DU111111nıuımnııtıtmn11U111UrmammtfMlllllllrmtnmuo: 

Geçen iki sene zarfındaki 
pamuk ihracatı nisbetleri 

ihracat ofisi 193 1 ve 1932 se- 1 ainde ise 75 milyon ı 06 bin 
nelerinde Mersin liır.anır.:!an drahmi kıymetinde 669 tcndur. 
muhtelif memleketlere yapılan Yunanistanın memleketimize 
~am~k. ihracatım tesbit eden bir ihraç ettiği mallar gübre, cam, te-
ıstatıstık hazırlamıştır. razi ve sairedir. 

Bu sene yeni mahsulün ihracı- istatistikten anlaşıldığına göre 
na eylul ayında başlanmı~tır. Teş İtalyanın Yunanistandan ithala
riniıaniye kadar iki aydan beri h son günlerde azalmaktadır. 927 
Mersin limanından hariç ve dahi- de 832 milyon drahmi olan ltal
le yapılan pamuk sevkiyatımız yaya Yunan malı ihracatı 1931 
198,910 lira kıymetinde 2886 bal- de 533 milyon drahmiye düşmüş-
yachr. tür. 

Geçen sene ayni aylar .o:arf.mda Türk tütünü için 
dahil ve harice yapılan pamuk ih
racatımız ise 1,138,830 liralık 17 
bin 481 balya idi. Eyluldeki ihra
catımız 82 ve teşrinieveldeki ih -
racatnnız 2,804 balya olduğuna 

göre, eylul ayına na=&ran teşrini· 
evel ayı ihracatımız yüzde 97,90 

Türk tütünleri hakkında bey • 
nelmilel tütün piyasasında son 
günlerde mühim gazeteler tara -
f ından makaleler yazılmaktadır. 

Beynelmilel tütün i~lcri hak -
kında malumat veren tütün rnec-

muası Türk tütünlerinin güzelliği, 
artmıştır. 

vaziye~eri, hususiyetleri hakkın-
1932 senesi eylul ve teşrinievel da yeni bir makale seritıi ne~re 

aylarında muhtelif memleketlere başlanu~tır. Bu makale serisinde 
yapılan pa.muk ihr<'.lcatmuzla 931 Türk tütünleri pek çok methcdil
se~e~i ihracatımız şöyle 3österil • mektedir. Buna mukabil Ameri -
mıştır. kada Nevyorktn neşredilmekte o-

1931 senesinde 547,213 lira, lan Ta:bako mecmuası son nü!:iha· 
1932 senesinde ise 134,520 lira - d ""T'' ki d ·· l t l' 
d 

sın a ur ere e toy e e ım,, 
~ d namın a bir mak:ıle serisi neşri • 

Bu istatistikten anlaşıldığı veç- ne ha,lamıştır. Bu makale serisi
hile 1932 senesi ihrac mevsimi nin birincisi r.eşredi!ı:ıiştir. B'.l 
ba~!tı.ngıcından teşrini~aniye ka - makale multaddemc olduğu için 
dar muhtelif mmleketlere yapı • mecmuanın ımaksadı henüz anla
lan pamuk ihracatımız geçen sene şılamamıştır. 
Ye nispetle azdır. Bilhassa Yuna· Alakadarlar bu makale serisi
nistana ihracat 180,721 liradan ni ehemmiyetle takip etmektedir-
3550 liraya, İtalya ihracatımız ler. lstanbul ticaret odası ve tütün 
130, 780 liradan 45,290 liraya ve komisyonu bu mecmuaya icap e
İngiltereye ihracatımız ine 67,991 derşe cevap verecektir. 
liradan 7040 lirnva düsmii:ltür. . . . 
Buna mukabil .Bu!garistana ihra
catımız 6,110 liradan 24,310 lira
ya yükselmiştir. 

1930 senesi mevsim ba,Iangı
cı evvela, eylulden te.:nmuz sonu
na kadar 11 ny zarfında Mersin 
limanından muhtelif memleketle
re ve clehilde yapılan pamuk ih
racatımız İse 5,372,862 lira kıy -
metinde 89.945 balyadır. 

Bu senenin pamuk r::'!koltesi ge 
çen senenin istihsaline nispetle 
Yüzde 29 noksandır. Geçen sene
den müdevver Blok miktarı iıe 8 
lO bin balya tahmin edilmekte • 
~ir. Bu seneki pamuklarımızm 
ıhracatı İyi ola.cağı tn.hmin edil -
~ektedir. Maamafih 1932 senesi 
ılk lO ayı zarfındaki ihracatımız 
lS,SSG,l38 kilo miktarında ve 
2•608,648 lira kıymetindedir. 

Y~nanistanın bizimle 
ıktısedi mfioase-

bet le rl 
. ~u~an hükUmeti 10 aylık bir 
ıstat stık neşretmiştir R A I 
b . . . · e$m1 o an 

u ıstatıstıltte 931 _ 932 1 
. 

d 
:;ene en 

arasın a mukayeseler d I 
maktadır. e yapı -

Madenler balikında 
tetkikat 

İstanbul ticaret odası Anado
lunun muhtelif taraflarında bu -
lunan 140 ticaret odasına birer 
mektup yazarak mıntaknları da -
bilinde mevcut madenler ve krom 
madenleri hakl:ında - ma 'funat 
istemiştir. Ticaret odası bilhassa 
kroın madcnir..e fazla ehemmiyet 
vermektedir. 

Mın~akalar c:khilindeki kro • 
mun miktarı, ne suretle istihsal 
edildiği, bir mÜ!teri çıktığı tak • 
dirde en fazla ne kadar krom is
tihsal edilebileceğini, lstanbula 
ton başına ne kadar masraf gide
ceği hakkında fazla maliimat is
mektedir. 

Hamalların tarifesi 
ithalat ve ihracat tııcirleri ti

caret odasına müracaat ederek 
hamalların tarifesi hakkında ba· 
zı temennide bulunmuştur. 

Tacirlerin istedikleri, evve!ce 
kıymeti fazla o!an malların son 
günde kıymetlerinin a-zaldığı bi
naenaleye evvelce verilen hamal 
ücretler:nin de şimdi ucuılatıl-

Bu İstatistiğe nazaran m 1 masıdır. 
k . . ern e· 
ctımızden Yunanistana •hr Ticaret odası bu mesele hak-. · ac e -

dılen mallar geçen seneye n;za _ kında tetkikata başlamıştır. Dün 
ran pek az farkla aynıdır. de Gemlik ticaret odasından 

fMı:;a. mal kıymetleri dü t .. -·· Istanbul ticaret odasına bu me-
... ·, ' ugu s l h kk d · k l ıçln getırdiği para azdır. lO ay e. e. a ın a bır tez ere ge • 
zarfındaki ihracatım1z 1931 sene- mıştır. 
sinde 391 milyon drahmi kıyme- Eu tezkerede Gemlik ticaret 
tinde iken 1932 senesi 214 mil ·• <' 'ldas.~ _ ~a ıeylin yağı fi atlarının 
yon drahmi olmu,tur. ~tugunü, hamalların eskiden 

Buna mukabil 10 ay zarf nd old_uğu gibi şimdi de ayni üc-
ı a retı aldı- b.ld' 

:Vunanistanm memleketimize ih • t b gını 1 ırmekte ve Is· 
nç ettiği mal 1217 ton ve 31 mil tan .u\ hamallarının tarifesinde 
yon (580) bin ve 1932 ıene : tend~ılat yapılmasını rica etmek-

e ır. 

lngi terede buhran , rlu akşamdan itibaren
Tam bir hafta ilci emsalsiz komik 

Amele fırkasının bir takrirj Dllztaban ve 
redded:Idi Bastıbacak 

Londra, 29 (A.A) - "Kahir 
bir ekseriyetle iktidRra getirilen 
hükumetin, işsizlikten mütevellit 1 

vaziyeti iyifeştirmeğe muvaffak 
olamamış olması, pek ziyade te
essüfe şayandır. ,, Maelindeki 
amele takriri, 29 reye karşı 42 l 
rey ile reddedilmiştir. 

Ingiliz kabinesi 
Londra, 29 ( A.A ) - Yarın 

kabine heyeti umumiyesinin içti
maa davetinden evvel nazırlar 

arasındaki müşaverelerin devam 
etmesine muhtemel nazarile ba
kılmal<tadır. 

HaJiçteki kazaya dair 
yerinde tahkikat 

sizi her seansta bilafasıla 

OPERA 
sinemasında 

mevsimin en parlak komedisi 
Düztaban ve Basttbacak 

MU C i T 
filminde kahkahalarla 

Matbaamıza gelen •• 
., .. , 

Mülkiye mecnıd881 
ıııeeı:1 

Her ay lntl~ar ednc MUlkiY8 ~ 1 

smm 19 ve 20 inci sayılnrı bir e 
rak mütenevvi mUndericntlıı ıntl§&f DC 

tir. lçtlmıı.iynt kısmında Hllı:ni zı~ 
"Tclifçiliğln tenakuzları,. ısını.nde ı 
etOdtl vardır. Bundan baalca bUgtınıt11., .. da' JJ> 

maiyatm mcn:ıclcrt, hukuk kısının ;,f 
Um 'Menemenli zade Ethem t>eY111

1 
ııe. 

muhtariyeti., Muallim Sıddık saın ll.lJll }. 
"adliyemizde yeni temayüller,, )ılua ~ ı~ 
dülbak Kemal beyin "Ferdi hukU'L< cıa ~il' 
mat hukuk" ynzıları iktısndi kıst~ıel 1 
lis Ethem beyin "Ttlrklye beyne t 
sarruf gUnU,. Rıza Halis beyin ••sov: 4 
yarun harict tıcarett" polltlk kıstntn a 
sollninln on senelik ldaresf,, ;\Jın!Ul ;vıı ır 
sız mUnasebntı, Roosevclt, Emll LU iti t 
rafından yazılan (Slo.Jin) IDakalesiJl ~ 
cümcsl vardır. Karilerimfze tavsiye 

Bir hanım kız 
aranıyor 

1tf 
bir magaıa ~~ Kadıköyünde 

nedarhğı için bir hanını 

Haziranda haliçte u Yılınu,, güldüreceklerdir. aranıyor. ıır 
ve " Mücahide,, motor!arı ara- ~, _____ , ________ ,,/ Fransızca bilenler tercih 

0
.o' 

sında bir çarpışma olmuş, bu r~--Asri Sinenuırta--..... nur. Taijp olanlar büviyet.~~~1r 
arada lbrabim isminde birisi öt- Y arm akşamdan itibaren ve ait evrak ile gazetemiz mı.ı r 

- t•· B k b k Beyog-lu'nda son da',a olarak yetine ög-leden evvel mür3
'' 

muş u. u azaya ait mu a e-
me, lstanbul ağır ceza mahke- Demir kapu etsinler. 

mesinde görülmektedir. Cbarles Boyer _ Andre Berley-
Mubakcmenin geçen celses'n· Mona Goya - Andre Burger ta· 

de, kaza yerinde keşif yapılarak, rafından temsil edilmiş Fran· 
hadisen:n m sıl olduğunun anla- sızca sözlü muazzam film. Bı 
şılmtsına karar verilmişti. fılme 5000 den fazla figüran 

Hadisenin olduğu Halicin Un- iştirak etmektedir. 
\--Metro - Goldwyn - Mayer_./ 

kapanı köprüsü yakınındaki kıs· 
mında dün keşif yapılmıştır. Ke
şifle ağır ceza mahkemesi reisi 
Az:z, azadan Nusret, müddei 
umumi muavini Kaşif, Seyrisafain 
ve Uman idaresinden mütebas· 
ııslar hazır bulunmutlardır. 

Muhakemenin gelecek celse· 
sinde, bu hususta verilecek ra
por olrnnacak, ona göre muha
kemeye devam o'unacaktır. 

Eskişehirde şeker 
fabrikası 

Sak:ırya gazetesi yazıyor. 

lstanbul Belediyesi: 
Darülbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri : 

Bu akşam ISTAHBUL BELEDiYESl 
saat 21, 30 da 

(üç saat) 
Opereti 

3perde27tablo 

Yazan: 
EkremReşlt B. 

Destelly n: 

Cemal Reşit B. 

Bu gece: Kaaıı<öy Süreyya 
tiyatrosunda 

il 

Vefat 
ııt 

Merhum Enver Paşanın arı ( 
si ve Hacı Ahmet Paşanın ıe( 
cesi sevgili annemiz Ayşe ~ .. 
nım bizi kederler iç'nde bırlı' 
karak dün sabah rahmeti r~ 
mane kavuşmuştur. Allah r 
met eylesin. 

Kızları: Hasene ve Medilı" 
Oğulları : Nuri ve Kaı:l1iL 

Hiç bllmiyeoıere 
Türkçe ders , 

lstanbul Halkevı Reisliğiııde:; 
Hiç bilmiyenlcre mahsus Tii'~ ~ 
kufsu ~ }{ti ~:>2 ~UlUcHlt:SI ":[,$"~ 

tt! D "ı saac 18 de açılacaktır. e 1 ıe 
etmek istiyenlerin mezkur sıt• ( 
Halkevi merkezindeki dersb1111ı"t 
sinde 'bazı bulunmaları ve "' t' 
olmak için her gün idare ~e' 

Eskişehirde bir şeker fabrikası 
kurulmasının bir gün meselesi 
haline geldiğini yaımışhk. Eu 
gün meselesi bu bı:\fta nihayete 
ermiş ve fabrikanın Eskişebirde 
l<urulması ta?tarrür etmiştir. ik· 
tısat vekili Ce:al Bey efendinin 
Belediye, Ticaret ve Ziraat oda· 
ları reis!crine çel<tiği telgrafında 
iş bankasının ön ayak olarak 
milli bankalarımızın tesisine te
şebbüs ettikleri şeker fabrika
sının Eskişehirde kurulmasının 
terv!ç ettiğini tebşir etmiştir. 

Celal bey efendinin bu telgrafı 
muhitiınizde çok büyük sevinç 
ve şükranla karşılanmış ve Eski
şehir namına müşarülybe teşek· 

kür telgrafları çekilm'ştir. 

l v •• t d·tebı 
Ertuğrul Sadettin ve operet mur uguna muracaa e ı 

artistleri ceği ilan olunur 

T. A. T. 

Çamurda Zanbok . kltil 
ilk musikili vodvil 3 perde beste 10 yaşında hır O' 

Matbuat Almanağı 
Istanbul Matbuat cemi)1eti 

1933 senesi için çok güzel ve 
çok istifadeli bir almanak vücu
de getirmektedir. Matbuat al· 
manağının içinde herkesi alaka
dar edecek faydalı malumat ta
rihçeler, ilmi, fenni, siyasi, tari
hi, edebi makaleler memleket 
matbuahna ait hatıra ve izahat· 
lar, Türkiyede münteşir gazete 
ve mecmuaların isimleri, edebi 
yazıları ihtiva etmekle beraber 
cemiyetimiz müntesibininin fo. 
toğraflarmı ve son senelerin , 
vukuatım da ihtiva edecektir. 
Almanak güzide bir heyet tara· 
fından yazılmakta olup nefis bir 
surette tabı ve yakın bir za· 
manda mevkii furuhta vaıedile

ekctir. 

' 

ve orkestra : Muhıttin. Her Tarsus, 28 (Hususi) - ~f 
tarafa otobüs vardır. b d k f · b" cuk '1 

BORSA 
29 T. sani 1932 ----Nukut (Sahş) ----

Kuruş 

'.!O t. Fransız 171 

1 Sterlin 

1 Dolar 

20 Liret 

rı:-s-

210,75 

21~-

• Şllln Av. 
ı Pezeta 
1 Mark 
ı ZoloU 
ı Pengö 

20 t. Belçika 117- 20 Ley 

20 Dralıın1 27,- 20 lJinar 
20 lsvlçre 823-

20 Leva 

l Florin 

2!l.-

8S-
20 Kuron Çek 12~-

1 Çervonec; 
ı Altın 

ı MecldJye 
ı Banknot 

Kuruş 

28-
Jj'-

50-

24-
32-
25-

6'7-

921,-
36,50 

239-

Çek fiatlars (kap. sa. 16) 
Parla 
Londra 
·e· York 

MIUtno 
Br' ··sel 
Atına 

Cenevre 
S'>t, 

·terdam 

1206 
663, • Vlynr.a 
0.4720 .drit 
9.2550 Berlln 
3.40. s Var;o"'..'8 

83,24- -. tı 

2,4S19 ~ükreş 

!;6.73- Belgrat 
ı.t7SOI .Ioskovr 

Esham 

:5 9 
4,0186 
5 7:"0tı 
l.9817 
4.21 52 
3.!'iS:?I 
80.-

341;4-
1086 . 

------• -ankası 10,65 .: :kos 28-
An: 2.3,85 Çimento Ar. 7,95 
ReJI 4,30 Unyon Dey. 2190 
.:-:- . Heyrtye 1450 Şn: Dey. 250 
Tramvay 8 10 ltalya 2-
U. Sigorta ı ı 1ı Şark m. ceza 2.35 

rnontf 2340 Telefon 

tstıkrazlar - Tahviller-
·ı~ııı 95,SO 1 Elclttrik 
Şark O.yollan S,20 ramvay 4 9 
).Muvahhlde Si 2!'i ı TUnel ıs SO 

GümrUkler 5,60 Rıhtım 19,50 
Saydl """hl 4,20 :ıadolu ı 3:',50 
Bağdat 4,50 Anadolu 11 3:- 50 

Askeriye A.. MUm8"tlı 3Q, 35 

ura a ço ecı ır ço ır 

yeti oldu. Şehit Kerim ınab' ,( 
sinde berber Necip oğlu oP :; 

larında Ramazan ve ince /. 
maballes nden on iki yaşlar~\• 
Tevfik isminde iki çocuk sok' rf 
birbirile oynayıp dururken 'O),. 
larmda kavga çıkmış ve F' ,,~ 
zan cebinden çakısını çıkar't.,t' 
T evfiği kalbinden vuraı&Jt J' 
Tevfik aldığı yaradan ıniitee 
ren derhal vefat etmiştir. 

Çarşamba 
30 T.sanl 
1 Şaban 

UUn doğUŞ'.ı 

Gün tıatışı 

SD.bab nama2:1 
Oğle namazı 

lk!ndl orunnzı 

Akşam namazı 

Yatsı namaZJ 
lmsak 
Yılm geçen 

günlen 

7,04 
16,42 
6,23 

h',03 

14,2:3 
16,42 
18,19 
5,20 

) 318 
J 

Yılm kalruı 

gUnlerl ' 46 I 

Radyoda: ~ 
•••••••••••••••••••• ı<•dılt ot' 
İST AN BUL - 18 den ıs.•5 e J<ll~oıc' 

t 19 a ,.,..- ,., 
(Muzaffer ıuınım), 18,45 en ~efil' ..O ) 
kcstra, 19 dan 19,25 o kadar 25 dCl1 "' ~ 
Bey tarafından mUsahabC, l!l, J<lldııf ~ 
kadar orkestra, 20 den 20,30 

6 
2o,s0 ~ 

hanIIJlıar. ,o ..ıı1 
tncl hanım ve Nuran tl 21• ~ 
21,30 a kadar stüdyo saz beye~ rıotl' 
22,30 a kadar orkestra, ajans 
borleri, saat ayarı. 



~ 30 T etriniaani 1932 VAKiT 

[Sfenks konuştu! 1 Hayatı 
uzatmak! Maurice de Kobra'nın Son Romanı : 38 

Türkçeye çeviren: Fehamettin Arvay 

Burges devam etti: 
- Ya düello tabancaımt tercih 

ederse .. Çünkü kadınlar biraz da 
ac:aiptirler ! 

Binbatı Stead: 
- Peki, Roberts; ıen kadın ar· 

~u ettiğini intihap eder diyorsun .. 
akat çılgınca ıevdiğiniz bir ka

dının batka bir erkeği ıamı tercih 
e~iiini görürsen gözünü kan bü
l'\irnez mi? 

Robertı; Stead'ın bilmiyerek u 
Yandırdığı daha pek yakın bir 
~aziye ait acı bir hatırayı bey -
nınden çıkarmıya çalıftı; gülmiye 
iayret etti: 

- Doğru belki eskiden her ta
rafı kan kırmızı görürdüm. Fakat 
ı~ınanla o kırmızılığın da solup 
Pembe olduğuna şahit oldum. 

Bu aralık yanlarına gelen kay· 
llıaknnı (Ramdasing) münakaia· 
!arının :sebebini sordu, söz yarıda 
kaldı ... Yaver: 

- Ne o, futbol münakaşası 
lrıı? Yoksa polo oyunu mu? .• 

Burgess cevap verdi: 
- Hayır .. Biraz da hayret edc

~iiniz bir münakaşa.. Aşktan 
ahaediyorduh ! Tabil bu bahsin 

'sdrnasma sebep olanın da güzel 
~e.tkiz de Pazanne olduğunu an • 
'lnı§sınızdır. 

- Efendiler .. Çok ~üzel bir 
~evzu üzcı·indc imişsiniz .. lngi -
I l1:lerin çok defa bu kahil bahis· 
eri ıohbetleri arasına aokmar.ıa-
1arı hiç doğru değildir. 

- Yaver bey, doğrusunu ister· 
aeniz, İngilizler bu gibi bahisleri 
~l'~ k,,.dar acmazlarca o -.nispette 

e o bahisler üzeriôae i.1şir'nme -
ten geri kalmaz!nr ! 

. Biz herlıesi hayrette bırakmak 
~Çin kendimizi böyle göstermek 
ıateriz. 

el Bu aralık genç bir yaver elin· 
e bir telgrafla geldi: 

l\ - Prens hazretleri için dedi: 
f aYtnakam telgrafı açtı ve etra • 
•rıdaki zabitlere: 

h - Galiba efendimiz, av ıç.m 
' ilteketlerini bir gün geciktire -
~k; beklediği misafirlerden iki • 
~ı ancak yarın ak,am gelebiliyor
~tnıı! ! 

(Burgess) in cam sıkılır gibi 
l>ld, .. : 

- Bu mühim misafirlerin kim 
tı}d,, w •• w k ı b'l . "4gunu ogre:ıme • ı:a ı mı a • 
~ha? dedi. 

l' - Tabii. .. Prens (Zarreıı) haz
~tlerile madam (De Nogales) ! 

xvı 

1 l!ombayda (Yat klüp) ün, yüz 
trce arnpulluk avizelerinin ı§ık • 
"'•d d .. l ı. 1 Urgun enızın su arma a • 
l{ıaJ 
)o er yapP.rak parıl parıl parlı • 
~·dardı. Klübün şark cihetinde • 

ı, de . 1 h 1· . .. ~·· nıze açı an met a ınm o ·· 
h~nde, sandallar, maı tı ku,ları gi 
tiİ,~eyaz yelkenleri sarılı, betik 

k•llanıp duruyorlardı. 
ll-. l ~r~ezin en güzel manznrası
.--..::k:,:n olan klübün büyük ta· 
~Od nda prens (de Zorren) ko· 
•ıı kor (Stevenson, Kalküta Fran 
~ 0nıolosu, yirmi birinci •·ac • 
h._lllcaa.la:rından yüzbatı (Fair· 
~ It·) tan mürekkep simsiyah 
le .. 

0 ~nli bir grup, eflatun ipekli • • tı . 
le,) . Yınr;ıi§ madam (de Noga -
Lir -..:n etrafında toplanmışlar, 

St~a. teıkil etmitlerdi. 
)\fet e"etıaon ahbaplarına bir zi· 

\' Çe~iyordu. 
~ a:ılrı~k !Öyle böyle idi, ta:-ap 

e ıd'i; fakat neteli yemek 

yenmişti. Zaten bu gece, deniz o 
kadar tatlı, manzara o derece ne· 
fisti ki kimse yemekle meşgul ol-
muyordu. 

Madam dö Nogalea, Mısırda, 
Luksurda, Ahvanda gördüklerini 
hararetli hararetli anlatıyordu! ... 
Ağızlığının ucundaki sigara sö • 
ner sönmez yüzba§ı (Ferbanks) 
derhal bir (Aptullah) sigarası ik
ram ediyordu. Komodor (Ste • 
venson) göze çarpan bir tehalük· 
le ıigara tablasını veriyor; kon • 
aolos, güzel kadının her sÖ7.Üne 
tebessüm ediyor. 

(Stevenson) prense hitap ede· 
rek: 

Hindistanda ne yapmak tasav
vurunda olduğunu ıordu. 

- Evveli, (Delhi) ye valiiu
mumiyi ziyarete gideceğim. Son
ra (Agra) ve (Benares) i ziyaret 
edeceğiz. Bilhassa eski el yazıst 
kitaplara meraklıyım. Oralarda 
her halde beni alakadar edecek 
bu kabil eserler bulacağımı ümit 
ediyorum. Ondan sonra da (Jai • 
pur) ve (Udaipur) a gideceğiz 

(Radjpourtavn) nın pek garip 
bir rengi olduğunu söylüyorlar!.. 

- B;lhassa, çölün ortasında 

(Beng".mer) i sakın ziyaret etme· 
yi unutmayınız .. Şehrin her yerin 
de, her duvarında çilek tarlaları 
var zannedeceksiniz, çünkü hepsi 
çilek rengindedir. 

Bir Rus bunun çare
sini bul muş ama •• 
Fransız gazetelerinin yazdakla

rma göre Pariste Avrukof ismin
de bir Rus, dip.oması olmadığı 
halde hekimlik yapmağa kalk
mış ve ilk zamanlarda haylı 
şöhret ve para kazanmıştır. Bu 
diploması-ı hekimin iştibarına 

ıebep hayatı uzatmak çarelerini 
bulduğunu ilan etmesidir. M. 
Avrukof yetmiş dört yaşmda, 
fakat dinç bir adamdır. M. Av
ıu\rnf, hususi surette muhtelif 
otlardan ihzar ettiği bir iksiri 
kullanmakta ve bu yüzden genç
liğini daima muhafaza ettiğini 
söylemektedir. Mutatabbip bu 
ilacın küçük bir şişesini yüz 
franga satmaktadır. 

Dıplomasız hekim mahkeme
ye verilmiş ve cezalandmlmıştır. 
Lakin M. Avrokofun on iki müş
terisi mabhemeye gelerek bu 
ilacı kultandıklarmı ve fevkalade 
istifade ettiklerini söylemişlerdir. 
Bunlardan birisi ltanserden, biri-
si romatizmadan mustaripmiş, 
birisinin de saçları dökülmekte 
imiş 1 Altmış beşle doksan beş 
yaşları arasında olan bu zat Av-
rokofun ilacı sayesinde bütün 
hastalıklarının geçtiğini ve yeni
den gençliğe kavuştuklarını söy
lemişlerse de mahkeme fenne 
uymıyan bu sözleri dinlememiş 
ve şehadetnamesiz hekimlik yap· 
mak kanunen cürüm olduğu için 

(Devamı var) M. Avrokofu mahkum etmistir. 
ın. ınmnı ınn ııım:ıll!lıı ıımıınmıımıııınnmınmıonıttuıııı ııımıınnuımııunmn ııınınnnmıııunıınumıınnnınrnnı m ıı llft11Ilıımııımıımııınnıınnıııııııınnınınımıon 

Yunanistan da işler fena: 
Vesiia le el<mek 

Tütünlerin ve ispirtolu 
inhisarına mvkabil uzun 

mevadın 

vadeli 
istikraz bekliyorlar 

Atina ve Selanik gazetelerin· 
de memleketin geçirmekte oldu
ğu iktısadi ve mali müzayıka 

hakkında şayanı endişe yazılar 
çıkmakta devam ediyor. Mali 
muhafıle mem:up salahiyettar ze· 
vatın beyanatma göre Yunan 
bankacı tüccarın ecnebi parasına 
olan ihtiyacım oncak kanunuev
vel nihayetine kadar temin ede· 
bilecektir. 

Binaenaleyh önümüzdeki bir 
buçuk ay zarfında harici bir is
tikraz aktedilemez veya bir kre· 
di temin oluoam~zsa yılbaşından 
itibaren Yunanistan, muhtaç ol
duğu ve hariçten ithaline mr.c
bur bu unduğu mevadı gıdaiye 

ile liömür ve petrol gibi mah
rukat maddelerini satın almak 
için para bufomıyacak ve bu 
suretle tasavvuru bile tüyleri 
örpertecek bir vaziyet tahaddüs 
edecektir. Memleket dahilindeki 
stokların, bilhassa buğday ve un 
stotdarınro iki aylıktan fazla ol
madığı tahakkuk etmiştir. Hii
kuınet pek ehemmiyetli olan bu 
noktayı göz önüne getirmekte 
olduğu içindir ki ekmek mese
lesi balckmda ortaya müleaddıt 
şayıalar çıkarılmaktadır. Ezcüm· 
le musırren iddia olunduğuna 
göre bütün Yunanishnda ekme
ğin vesika usuli ile satılması 
kararlaştırılmak üzeredir. 

Mamafih M. Çaldaris ve rüfe
kaaJ, faydası pek cüzi olan bu 

gibi tedbirlerden ziyade tütünleri 
ve ispirtolu mevadı bir ecneb' mo
nopoline vererek uzun vadeli mü· 
him bir istikraz akdıni ehemmi
yetle derpiş etmektedirler. 

Bundan mada altın meskukat 
ile kıymetli ecnebi paralarının 

son günlerdeki tercffü de yeni 
hük iımeti ehemmiyetle meşgul 

etmektedir. Kabineye dahil ol· 

mı yan fakat Çaldaris fırL asının 
hakiki maliye nazırı addedilen 
M. Maksimosun fıkrine göre hali 
hazırdaki döviz fiatları, sabık 
hükiimetiıı aldığı tedbirlerin ve 
dola

0

yısile halkta ve tüccarda 
milli paraya karşı c'oğan emni
yetsizlik tevlit etliği sun1i ve 
mübalagali fiatlardır. 

Eğer altın paralarla sağlam 
dövizler hakkında ittihaz olunan 
mukarrerat ilga edilir ve kam
biyo muamelatı gerek dahilde 
gerek hariçle olan her nevi mü· 
nasebatta tamamile serbest bıra· 
kılırsa bugünkü fiatlar mutlaka 
düşecek ve drahmi mühim n's· 
bette iadei kıymet edecektir. 

(Yeni Adım) 

Radyoda konferans 
Bu akşam saat on dokuzda 

lstanbul radyosunda Refik Ah
met Bey tarafından bir konfe
rans verilecektir. Mevzuu: ,. Yer 
yüzündeki Türkler ,. • 

1 işliye 
Milli Roman -24-

VIII 
Yeni ders yılı Turanın Kolec· 

de geçireceği son seneydi. Gü· 
nün bütün saatlerinin dolu ol
ması, derslerini hazırlıyabilmek 
için, bütün boş zamanlarında da 
çalışmasını icap ettiriyordu. eu 
sebepten spor faaliyetlerinde de 
zaruri bir feragat gösterdi. Ar
tık Turana hareketten ziyade 
düşünce hakimdi. Esasen kafası 
da adamakıllı ışlemiye başla· 
mıştı. istikbalini uzun uzun dü
şünüyo:-, sonu gelmez hayaller 
kuruyordu. 

Şimdi çok açık olarak anlı-
yordu ki Amerikada tahsile de· 
vam etmediği takdirde bu Kolec 
tahsili kendisini istikbalde ta
hayyül etti&'i hayata atamıyacak
tı. Gerek Doktor V ud, gerek 
Mister Ailenle tesis ettiği dost· 
luk sayesinde Amerikaya gitmek 
hülyasın da hakikat olacağına 
artık şüphesi kalmamıştı. Nite
kim eski arkadaşı Hüseyin, ge
çen sene mezun olunca, esrarını 
Turandan bile gizlediği şeraitle 
o hasretler ve hulyalar diyarının 
yolcusu olmuştu. 

Yarmki meslekinin ne olaca
ğı hakkında henüz çok vazıh 
bir fikri yoktu; gönlünü daldan 
dala gezdiriyordu. Esasen bu 
hususta kat'i bir karar vermek 
kendisinin elinde de değildi; 
hangi Darülfünunun hangi şube· 
sinde okuyabilmek imkanı te· 
min edildiği şimdiden malum 
olamazdı. 

Turanın muhayyel müstakbel 
hayatının sahnesi ve muhiti de 
muhayyeldi. Bu müstakbel ha
yatı ve muhiti hazan yalnız aşk 
ve mefkure, hazan da servet 
ve ihtişam ile dolu görüyordu. 

Muhakkak olan birşey varsa 
o da ruhunun daimi bir özlenti 
içinde olmasıydı. 

~ 

Bu yeni sene başlarken -bil· 
hassa büyük talebe için- kolec 
bayatına yeni bir cazibe katıl
mıştı. Mister Ailen, başından 
aşan iş:erini başarabilmek için, 
dairesine bir daktilo almıştı. 
Mis Rozolind isn:-~ni taşıyan bu 
daktilo henüz yirmi iki, yirmi 
üç yaşlarında kıvrak bir kı'Zdı. 
~okulgan ve konuşkandı. 

Bu kız hakkında talebenin 
öğrenebildiği, yalnız bir Ameri
kalı ve Avrupalı olmayışıydı. 
Esasen bütün hali de onun şark 
seması altında yetişmiş olmasın
da şüphe bırakmazdı. Hakiki 
hüviyeti hiçbir münasebetle lrn
Jec muhitinde ifş~ edilıniyen bu 
kızı Mister Alleuin lstanbuldao 
ne gibi bir münasebet ve vası· 

tayla getirdiği de mdfım değil
di. Asıl isminin Roza ve kendi· 
sinin rie halis muhlis misyöner 
yetiştirmezi bir Ermeni olduğu 

- dedikoduya meydan verme
mek için- etraftan gizlenirdi. 

Mıs Rozalindin resmi vazifesi 
Ko~ec mubaberalmın dakti'o~uğu 

idi; türkçe bildiği için bazı ev
rakın tercümesi bususunda da 
kendisinden istifade ede bilırier
di. fakat, her bar.gi bir eri e.: 
ve Türk katıp rt:rine, şimdiye 
lrndr I~ol(C:e hiç uir aliıksı ma
lum o:mıyan bu kızm vazifeye 
alınmasının sıı rı hendisinin Ko· 
lecle ikinci mübürü Mister A l
lenden ziyade, Kudüs misyoner 
kongresi reısı Mister All~nin 
hususi katıbesi oluşunda ıdi. 

Mis Rozalind, Mister Ailenin 
kilitlendıği takdirde dışarıdan 
açılmayan od=ı sında gizli mı.:ha
beratı kopya etcr.c!d.;-: n:eşgul 

Sayıfa 5 

ra 1 
Yazan: Necmettin Halil 

olurdu. Ko!ecin ikinci müdürlü
ğü böyle mühim bir işinde mer· 
keziydi. 

* Mis Rozalind, mektebe geldi-
ği günden itibaren büyük tale
be arasında tabii bir uyamldık 
baş göstermişti. Bazı çaplnnlar 
zorla ofiste kendilerine iş icat 
ederlerdi, bilhassa Mister Aile
nin dairesin de bulunmadığım 
bildilderi zamanlar dauışılacak 
pek çok şeyler bulurlar, kendisi
nin nerede oldu~unu Mis Roza
lindden uzun uzadıya sorarlardı 
Hele ders esnasında Meistr Ai
lenin yazıhanesinde unuttuğu bir 
kitabı; bir defteri aldırmak için 
içlerinden birini göndermesi mUs• 
tesna bir tali eseri olurdu. Ye-
mekhanede onun masasında 
oturmak ayni cinsten bir 
bahtiyarlıktı. Sabahleyin Mis Ro
zalindi selamlamak , gündüzün 
her hangi bir sebep ve tesadüf
le bir sualine muhatap olmak, 
en sebepsiz bir tebessümünü 
görmek, hele bir Jatifesioe ma• 
ruz kalmak birçok talebeyi he
saplı hareiıetlere mecbur ederdi. 

O geldiği gündenberi birçok· 
larıoın uykuları, başlarken zevkli 
hulyalarla ve ortasmda karma• 
karışık ruyalarla delik deşik o
Juyorcfu. 

Turan da fırsat düştükçe ofise 
gitmiye ve çağırılmağa can alan
lardan biriydi; Mister Allenle 
dostluğu sebebiyle bu fırsallar 
da sık sık çıkıyordu. On yedi 
yaşındaki bir genç için pek çir· 
kin veya sakat olmamak şartıyle 
hangi genç kızın varhğı veya 
konuşması zevk vermez? 

Sofraların ikinci değişmesinde 
Turan Mis Rozalindin karşısına 
düştü ve bir ay geceli gündüzlü 
onunla karşı karşıya yemek yedi. 
Bu güzel taliin ilaveli bir cilvesi 
olmak üzere sofrada kendisinden 
başka büyük talebe de yoktu. 
Maamnfi bu, hakikatte tesadüf
ten ziyade dahiliye müdürünün 
ve Mister Ailenin tertibi eseriy· 
di; onlar itimat etmedikleri ço
cukları bu genç kızla teruasa 
getirmemeyi baştan düşünüp ka· 
rarJaşhrmışlardı. Tınan ise kolec 
idaresi indinde birinci sınıf kre
dililerdendi. 

Turan o bir ayda Kolecin yağ• 
lıboyalı yemek masalarına ve 
haşlanmış lahanalarma ve Jspa .. 
naklarına bir ziyafete koşar gibi 
gitti ve genç kızla tatlı tath 
konutlu. 

Ayın sonunda Turanın genç 
luza çevrilen gözleri eski hırsh, 
sade hırslı balı:ışlarla bakmıyor

du. Mis Rozalind şuhluklarını ve 
1 oppalıkiarını bile bir saffet ve 
masumiyet edasıyle ifade etme
sini bilirdi. Turanın ona h:arşı 
bakışları gibi his!eri de günden 
güne dc~ışiyor, 'çinde sevgiye 
benzer duygu!ar uyan:yordu. 
Ders'erine çalışırken, yatağına 
girince Mis Rozalind taravetli 
çehresi, gülümsiyen gözleriyle. 
genç ve masum bir Meryem tas
v:r i gibi lrnrşısında şekil alıyor, 
başının ucuna dikiliyordu. 

Bir akşam yemekten sonra 
M ster Ailenin dairf!sinde ışık 

gördü, bir vesile icat ederek 
gitti. K::ıpı k!lpnlıydı ve içeride 
y nzı ma•cinesinin tıkırtıları vardı. 
Kalbi çarpa çarpa kapıya vurun
ca ma'dnenin sesi durdu ve Mis 
R ozalindio ince, ahenkdar ıeli 
geldi: 

(Devamı var) 



VAKiT ~O Teşrinisani_~ 
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1 Me~~.~~~"·-~·~-~~.~~-~.~~J Halk evi Filimi er 

San' at memleketi: Isparta Fakir halka yardım 

H 1 1 k G .. 1 ğ I k Af kararlarının tatbiki 

Yeni 
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l(adın asker olursa lkbriacli buhran, Isparta halıcılığının 
'-~ 1tAtuoül ve inkişafı ayardım etmiştir· 

lspartadaft bir 11tanzara : Belediye parkı 

lBf1tlrla h.ususi muhabirimizden: lar yapılarak gül dikilmesine ve 
Memleketimizin hayati san'at· yağ çıkarılmasına büyük hizmet
.rndan biri de halcılıktır. tapar- ler ifa edilmektedir. 

ta halıcıları; evlerimizi, duvarla- Gülyağının mıskalı -bir mıs
rmıızı süslemekle kalmıyor, mem- kal bir buçuk dirhemdir- bu se
~et-e refah, servet; fakir ailelere ne yüz kuruştur. Bir mıskal yağ 
raşama'k kudreti, yoksullara ek- on okka gül çiçeğinden husule 
nıek ı>a.rası da getiriyor. gelmektedir. Çiçeğin okkası beş 

lapaıta. halıcıları lngilterede, kuru, tan satılmıttır. 
hnanyada, bilhassa Amerikada lktısadi buhran tesirini burada 

pek tutulmuştur. lktısadi buhra - da gösterdi. Üç sene evvel üç yüz 
hTn bütün dönyayı sarması, Ame- kuruşa satılan gülyağları bu sene 
f.ı. &ümröklerinde himaye usu- ancak yüz kuruşa satılabildi. Bu
İ 'nün tatbiki, halı ihracatımız nunla beraber Cümhuriyet hüku
hliktarını dörtte bir derecesine in- metinin çok kuvvetli yardımı bu 

· di. Fakat bu ihracat noksanı ha milli san'atimizin de günden güne 
ı1ığunızı g.ene yıldırmadı. F ev- inkişafa doğru yürüyeceğine ve 

kali.de 'iwaGat zamanlarında faz- ihracat işinin açılması ile memle
itina edihiıiyen halılarımız; kete büyük f ydalar getireceğine 
d~ "1 d«'in ve hurdebini na- kanaat vermektedir. 

2at'larla ve en cazip, ve göz ka- Afyon 
nıaşarlGI nefasette yapılmakta- Afyon lspartanın mühim ihra· 
~ r,. cat maddelerinden biridir. Her 

Flalı se.n'atı mütemadiyen teki.- sene lzmire, lstanbula gönderilen 
müt ediyor •• Hahcılarımı-z mem- afyonlarımız memlekete iyi para 
leke! dahilin~ ve haricindeki sa· getirmekte idi. Dör, beş sene ev-

larınde. her şe~den evvel temiz vel okkası kırk liraya satılan af
ıve er· i~ bir san'at kudreti yonlarnnız bu sene sekiz - on 
8.Östererek bu milli hüneri yaşat- iki lira arasında satılmıştır. 
anıya çalışıyorlar. Bu milli mahsul fiatının düsme 

İspart da Sana-yi ve Maadin si üzerine hükumetimiz gelecek 
Ba i "r-akile kurulan ip- sene bir birlik teşkili ile zürraa 

fabt-· hahcı·lıitn anasıdır, yardım ve muaveneti düşünmüş -
lma.J. ettiği boyalı, boyasız ilme- tür. 
ler, hahctlanmı.za gösterdiği çok lspartanın lslam köy ve hava
lkıymetli allhulet ve a~a.ka şayanı lisi afyonları kuvvetli morfini sa· 

kdird . yesinde daima hararetle aran-
Haooılarımız ('Halıcılar Birli· maktadır. 

g~ )n ı altında toplanmı!lardır. Afyon ziraati köylülerimizin 
Bu birlik amele iiGretlerinde, ima- en sevdikleri bir iştir. Köylü ya
lat işlerinde d; "plinle çah'1Dak· ğı haşhaşından çıkartır, afyonunu 
tadıt>. satar, sapları da en güzel bir güb-

Son günelrde Atnel'ika ciimhur re, en iyi mahrukattır .• 
r.eiainin değ\§meai, Amerika güm· Hakkı Hlmit 
rüklerinde himaye ulü yerine Amasyada 
serbest mübadele U$\1lünün kona
oağı hakkındaki r:ivayetler halıcı• 
larımızm yüzünü güldürmekte ve 
atiden ümitler vemıektedir. 

G. yağ ıbk 
Gü.fya.ğ.cılık İçana.ya maha"s 

bir san'attır. Senede bir ay de
vam eden, fakat bir senelik yaıa
ma iht~yacını veren tath ve karlı 
ın aJe&udendir. 

a·· a.icılık \liNn bir uyku dev
ı:esinden sonra ancak üç senedir 
nıübim inkişaflar gö.teriyor. 

Memleket İba!tan bqa gül bah
çeler-ile donanım ır. Yer yer tak-

Amasya husu,;i mulıabirimizden: 

Amasyada epey zamandanbe • 
ri kızaınık hastalığı salgın halini 
almıştı. Bu vaziyeti nazarı dikka
te alan sıhhiye vekaleti bu af etin 
önüne geçmek üzere vekalet sari 
hastalıklar mütehassısı kıymetli 
doktorlarımızdan Bilal Karni be 
yi memleketimize göndermiştir. 
Bilal Ki.mi bey hastalık hakkın • 
da lazım gelen tetkikatına başla
mıttır. Hastalığa tutulan çocuklar 
pek çoksa da elhamdülillah vefi
yat olmamaktadır. 

Halkevi ictimai muavenet şu
besince fakir halka yardım için 
alınan kararların tatbiki faaliye
tine geçilmiştir. 

Bu cümleden olarak yakında 
Eyüpsultan taraflarında çok ucuz 
fiyatla yemek verecek olan bir 
aşhane açılacaktır. Ayrıca yük
sek tahsillerini yapan fakir tale
be için Sultan Ahmet veya Be
yazıt taraflarında bir talebe aş
banesi açılacaktır. Bu aıhanenin 
Sultan Ahmette muallimler bir
liği binasında açılması düşünül
mektedir. Halkevi ictimai mua
venet şubesi bu meselelerin 
görüşülmesi için yarın toplana· 
caktır. 

Matbuat balosu 
Matbuat cemiyeti her sene 

vermekte olduğu mutat muaz
zam balosunu bu sene Kanunu
saninin 28 inci Cumartesi gecesi 
verecektir. Bu gece aynı zaman
da bayramın ikisine tesadüf et
mektedir. Balo için bugünün 
intihabında, bayram tatili dola
yısile gerek Ankara ve gerekse 
lstanbuldan Matbuat balosunda 
bulunmak arzusunu izhar eden· 
leri tatmin maksadı nazarı dik
kate alınmıştır. Bu fırsattan is
tifade edilerek aradaki müddet 
zarhnda balonun her veçbile 
mükemmeliyetini temin edecek 
çarelere başvurulmuş ve balo
nun mevsimin en mutantan ba
losu olmak hususundaki faiki

Meşhur Ska 
nagati ailesinin 
iki rüknü Giu
sepo ve bemşi· 
resi Antonina 
temam en zıt 

tabiatta idiler. 
Giusepo halük, 
artist rul:ilu hül 
ya peşinde bir 
delikanlı, musi
ki ve konser-
vatuarı düşünen 

bir gençti. 
Hemşiresi 

Antonia bercius 
sporda mahir, 

Bu ahamdan llibaren Meıel( ılnona.<ında g6sluilmele bdılanocak ,,[lltf 

KADIN ASKER OLURSA tılmınden bir ıahne 

erkek olupta asker olmadı-
ğına müteeasir bir kızdı. 

Aile ananesi erkek evlat kü
çük zabit mektebinde staj ya
pacak.Giuseı;o bunu yapmaktan 
istinkaf ediyor ve musil<i tahsi
lini ikmal için koriservatuara 
gidiyor. Antonia da aile şerefi
ni muhafaza etmek için karde
şinin enakiyle ve erkek elbise~ 
ıile kardeşinin yerine askeri 
mektebe gidiyor. 

Neş'esile sevimliliğile mektep 
ve kışlanın gözbebeii olan An· 
tonianın kız olduğundan şüphe 

eden yok. 

Kışlaya yeni tayin edilen ya
kışıklı mülazım Lorenz gençle 
alakadar oluyor ve bir iki dafa 

f k b. aile 
olduğunu anlıyor a at ır "b 
sırrı düşüncesile sükutu tercı 
ediyor. 

Genç kız sırrını yalnız mekteP 
• k .. le' amiri General ın ızma soY 

miştir ve her gece iki kız bU" 
luşup konnşmaktadırlar. 

Bir gece ceneral Zabit kıyafe' 
tinde A.ntonianın kızının odasıo• 
girmesinden fena halde kuşkll: 
tanıyor ve bir skandala 01aıı1 

olmak için genci uzaklaştıroıa~ 
düşünürken gazeteler GiuseP0 

nun konservatuar birinci mükl' 
fatını aldığını yazıyorlar. Hayret .. 
mektepte kayıtlı ıenç GiuseP0 

kimdir .• ? 
11 Milazım Lorenz işe karışmarıı. 

vakti geldiği anlıyor ve her ı~Y1 

düzelterek ııüzel Antonina ıle 
yeti muhafaza ve belki de her görüştükten sonra gencin kadın evleniyor. 

zam_ankin_de~ ~aha ~ruzeı oıl!!!!L ~M . _k ~·· emasznr18--T~---.: temın edrlmıştır. .. aıı ı..J]ll u 
' .................................... -......... -... 

Pendlkte tttvuk 
kolerası 

Pendikte sari fekılde tavuk 
kolerası görülmüş ve derhal bu 
civar tavukları kordon altına 
alınmıştır. 
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yormuş. Hayriye Osmanda para
ların azaldığını hissedince eski 
muhabbetini yavaş yavaş hafif • 
Jetmiş ve nihayet ayın on dördün
cü pazartesi akşamı odasına ge • 
len dostuna yüz vermemiş, Toka
da gideceğini aöyliyerek Oama· 
na odasından çıkmasını bildirmiş 
tir. Son derece sarhoş olan Os -
man bu vaziyetten hırslanarak Ü 

zerinde taşımakta olduğu laz bı
çağım genç kadının arka küreği
ne saplamıştır. Kadın derhal ye • 
re düşmüş, Osman ikinci darbeyi 
de yerde vurarak bıçağın kabza· 
sıİu da kadının vücuduna geçir • 
miştir. Zabıta vak'adan haberdar 
olur olmaz vak'a yerine yetişerek 
mecruhu hastaneye kaldırmışlar
sa da yolda ölmüştür. Katil cü -
rüm aleti olan bıçakla beraber za 
bıta tarafından derdest edilerek 
müddeiumumiliğe tevdi edilmiş • 
tir. 

Bu emıa isiz. 
filmin mevzuu 
nu ve hulasa 
sına 22 ve 23 
Eylül tarihli 
nüshalarımız da 

etrafile yazmış
hk. O zaman 
da bahsettiği· 

miz üzere bu 
filim hiç bir si
nema yıldızının 
ismi karıştırıl-

69 

Mektepli kızlar 

maksızın A \- ~ 

a4 lı• PtttorıT>e a~•omındım llt&aren Maji/c rlnonasında gdılullmtyt: baılanacot manyanın .• r 

k kt l · MEKJEPLI KIZLAR f;/millden bır ıahne 1, ız me ep en- ıce~ 

ne ve Darülfünununa mensup lunmaktar. Filmde hiç bir er bet 
yüzlerce genç kızlarla çevril- yoktur. Bu film dünyanı~ayUlı 
miş fevkalade terbiyevi noktala- tarafında bu sene en pı" 
rı haizdir. En küçüğü ] .l ve en muvaffakıyeti kazanmış ve 'f/O 

· t d A' l k Marı bü ü v ü 22 yaşında bulunan bu rıs e e .manca 0 ara ısıU· 
· y g ki sinemasında otuz beş hafta aı,1 
fılm kahramanlarınm yarattı arı . .. .

1 
k dir· v 

.k k temadıyen gosterı me te .. 
barikalara görmek bakı aten ço · . . . . ua~eoe 

ki b. t olacaktır fılm erkeklerm hıç bır ın d tat mera ı ır emaşa · k ıO 

Al d ti o!maksızın tamamen 8 l" 
Film senaryosu manya a t f d .. d get·ırilınİŞ o ara ın an vucu e , 

fevkalade rağbet kazanmış olan bir ldf 
. .. ması itibarile de ayrıca 

( Christa Vönslee ) nın ( Dun meti haizdir. . 
ve Bugün) namındaki fevkalade . "h' d h" bir fılO' 

. . . . . Sınema tarı m e ıç tıııe" 
eserinden ıkhbas edılmışbr. halkı bu derece alakadar e ., , 

Mektekli kızlar filmi büyük miş ve bu kadar büyük bir r'g 
bir sükunet ve sadegi ile baş· b t k t e azanma mış ır. . 

1 
rdeıs 

hyarak çok heyecanlı sahneleri Sir kız mektebinde ınuıt eıebe· 
tasvir etmektedir. Bütün maksat biri orada mevcut bütün _ta tesiri 
öksüz ve yetim genç kızların leri maddi ve manevi bır dit• 

ekte . 
leyli mekteplerde dürüşt ve res- hürmetkar ile idame etııı b•' 

• r. ancler yapılıyor. Gül çiçeği ve 
g .. i yağcılar için bir (Zirai Kredi 
~oopeNtifi) açılarak bu !an'ati
miırin atisi temin edildi. Gül bah-

n a !Nradan yardRD -

Amaayada bir umumi ev var· 
dır. Burada uygunsuz kadınlar • 
dan Hayriye bir müddettir kah • 
veci ve berber Ali Osman ismin· 
deki aençle münasebette bulunu-

Bir zamandır çok güzel giden 
Amasya havası geçenlerde bir • 
denbire değişmiş hararet derecesi 
sekize inmiştir. Ertesi gün derece 
nin sıfıra düştüğü görülmüştür. 
Ayni gün sabahı şiddetle kırağı ; 
yağmıştır. Hamdolun memleke
timizde odun kömür hem bol, 
hem de ucuz olduğu için soğuk 
Amasyayı fazla zarara sokmaz. 
Evlerin çoğunda sobalar tütmiye 
başladı. Amasya tamamen kış 
manzaraaı almıştır. 

• • 

ane 
mi muamelelerle değil, bilakis Kızlar buna karşı masum içle" 

. l Hatta onların kabiliyetleri tetkik eaile- surette merbultur ar. . l;ıı'" 
rek masumane şefakat ihtiyaç- rinden öksüz ve vrtim bırb·ıe ll" 

)arını sert muamelelerle incitme· ğız uğruna fedakfıı hğa 1 

den bunlara salim telkinatta bu- şebbüs ediyor • 



....., VAKiT Sayıfa 7 

A VUsturya milli takımının vaziyeti f ena!!At müsaba~al~rından çık~n ~ir müna~ 
kaşa: Ne soyluyoruz, ne soyluyorlar? 

Son tecrübe maçının neticesi futbol diktatörü 
Hügo Mayzeli' de fena halde müteessir etmiş .. 

Bütün ümitler kaleci ile müdafilerde •. 

Bu seneki Lik 
heyecanlı 

maçları 
olacak 

çok 

'\taftbul 932 - 933 şampiyona 
bi;:1•rı bir gün sonra iki statta 
b\ ~ başlamaktadır. Dün ha· 
,•erdiğimiz gibi yeni tanzim 
~ ... il program kulüplerin faal 
~ arını her gün çalışmaya sev· 
~~ek derecede şumullü ve 
~d· diir. Bu itibarla aksamadığı 
~ ~de çok faydalı olabileceği-

C.. Plie yoktur. >' lba günü bu seneki şampi
~ llııı ilk maçlarını yapacak 
~takımlar F enerbahçe ile 
~ , lstanbul~orla Süleymani· 
~ Birincisi 'Faksim stadmda 

~ enerbahçe stadında ya-

l.~ itt• • 
~ 1 IDaçı da dikkat ve ala-
~ deier bulmamanın imkanı 
~ • ÇGnkü bu sene hemen 

ıı- ~--laT aşağı yukarı ay· 
~e sayılırlar. 
~ Be,lcoz takımının F e· 
~ "-ttsmda alacağı ne· 

"-e fetea sene olduğu gibi 
de maçtan ev•el tab· 

min veya tayın etmenin imkanı beri görmediğimize göre, daha 
var mıdır? çok lstanbulspor lehine netice 

Geçen hafta içinde ikinci kü· vermesi beklenebilir. Hatta Is
meye indirilmek tehlikesi atlat· tanbulun ve Türkiyenin genç 
masana rağmen Beykoz takımı şampiyonu "lstaubulspor,, eğer 
çok dayanıklı ve antrenumanı formunu muhafaza ediyorsa bu 
yerinde bir takımdır. Fenerbabçe maçı mühim bir farkla da biti
ise Bulgarlara karsı yaptığı maç- rebilir. 
ta genç fakat henüz liyıkile ye· 

. tişmemiş bir takım çıkarabilmişti. Cuma günkü maçlar herşeyden 
Bu itibarla bu genç takımın ya· evvel birinci kllmenin yedi takı· 
rm Beykozla karşılaşması netice- mıodan dördünün son vaziyetleri 
sinde maçı muhakkak kazanaca· ve birbirine nisbetleri hakkında 
ğına hükmetmek pek garip olur. bize kafi" bir fikir vermiş ola-

Istanbulspor · Süleymaniye ma- caktır ki asıl ehemmiyeti de 
çının ise, Sülevmaniyeyi çoktan- bundan almaktadır. 
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Su Sporları 
Türkiye denizcilik federasyo · 

nu yüzme komıtesi reisliğinden 
tebliğ olunmuştur: 

Su sporları muallimi Herr T e
getthof kışın lstanbulda bulun
duğu müddetçe cuma günleri 
saat 10 dan 12 ye kadar Orta
köyde F enerbabçe kulübü deniz· 
cilik lokalinde, pazar günleri sa· 
at 17 den 19 a kadar Beyoğlun-

da Y. M. C. A. salanuuda su 
sporcularına kış idmanları ve 
jimnastik yaptıracaktır. 

Bu idmanlara her amatör id
mancı ıştirak edebilir. Y.M.C.A. 
salonlarında yapılacak idman ve
saitinden istifade ve sıcak duı 
ıçın her amatör 20 kuruı duhu
liye verecektir. 

Son Poıta, at sporu münteıiple
rin ve bitahıis bana hitap eden 
bir açık mektup getirdi. Mektu
bun imza yerinde, mütekait ııfa· 
tı ve kaymakam rütbeıile Hete 
haflerini tatıyan esrarlı bir ala 
meti farıka var_ Özü sözü pek 
yavan! Vakıt herkese lazım, kıy· 
metli bir ıeydir; anı harcamamak 
gerektir diye dütündüğü.m için 
yazacağım kartılığı yazmadan ev 
vel epey tereddüt ettim; bundan 
dolayı da biraz geçiktim. Af bu
yurulsun ! •• 

Son Postaya yetiıebilmek tela
tile olacak, Heıe Bey, hakikat na
mına öyle hakikat taslakları sa· 
vuruyorlar ki, kendilerini, had· 
dim olmıyarak, hakikat namına 

posta etmek mecburiyetinde ka • 
lıyorum. 

Bir kaç yaf daha ıonra öğrene
bileceğim bazı feyleri bana şimdi
den öğretmek lutfünde bulunan 
kaymakam be, değerli ıözler ara
ınıda, buyuruyorlar ki: "Bir de 
kilodan bahsediliyor. Bu atlı mü· 
sa bakalar at yarışı değildir. At 
yarıtlarında her hayvan kendi 
cinai ile koşar ve handikap yapı· 
hr. Lakin manialı müsabakalarda 
bu usul yoktur. Netekim Niste ya
pılan aon beynelmilel müsabaka
da bu, mevzubahs bile olmamış· 
tır. llerideki müsabakalar için 
handikap temenni etmek biraz 
gariptir.,, 

Ne ağrep bir iddia! .. İtle "mü· 
aabakalr hakkında yürütülen mü· 
talea hakikate uygun değildir.,, 

diyen bir hakikat meclubunun ko
caman bir hatası ! ispat edeyim: 

1 - Pay diye Türkçeye çevire· 
bileceğimiz (handikap) usulü bü
tün yarıılarda olduğu gibi at mü
sabakalarında da caridir. Yalnız 
payın nevi, yapılan kotunun nev· 
İne göre değitir. Meıela: Dört 
nal kotularında ağırlık, kotulu ve 
binili tırıı yarıtlarmda meıafe, at 
müsabakalarında ise yükıeklik 
pay olarak kullanılır. Netekim, 
Sipahi ocağı mükafatı müsabaka
aında, 1 ve 2 numaralı (handi
kap) ları vardı ve Daniella, Ba
hir, Duracinir, Akın, Kısmet de 
paya tabi tutulmuı hayvanlardı. 

2 - At yarıılarında her hay· 
van daima kendi cinsi ile koş
maz. Her cins hayvanın girebile· 
ceği bir çok kotular vardır. 

3 - Niste yapılan ve bizim za· 
bitlerimizin de girdikleri müsa· 
bakalarda (handicap) ın mevzuu 
bahıolmayıfı, at müsabakaların· 
da (handicap) yoktur iddiaıının 
doğruluğunu iıpat. etmez ki miıal 
olarak zikredilıin. O müsabaka 
paysız olarak tertip edilmiştir ... 
Bunu menneden hiç bir nizam 
yoktur. 

4 - llerideki müsabakalar i· 
çin (Handicap) temenni etme· 
dim. Farzı mahal olarak temen· 
ni etmit olıaydım bile bu (Han
dicap), yük yüklemek şeklinde 

olmaz ,ancak yukarıda anlattı· 

ğım tarzda muayyen bir kaç en· 
geli yükseltmek suretile yapılır

dı. Yalnız dedim ki: "Fazlı kupa· 
ıı müsabaaksmda yük nazarı iti
bara alınmadı.,, Filhakika, müsa· 
bakalarda, yetmiş ili. yetmiş beş 

kilo metre arasında tehalüf eden 
asgari bir ağırlık aranılrr; bunu 
da müsabakayı tetrtip eden heyet 
tayin eder. Gene tekrar edeyim 
ki, Sipahi ocağının asgari yük 
meselesine ehemmiyet vereceği 

zaman gelecektir. Bunun şimdi 
yapılmaması doğrudur. Zira, Av· 
rupadaki gibi, Yunior yani nam· 
zet, Veteran yani kıdemli sınıfla
rı teıkil edilebilecek miktarda 
binici, bizde henüz yoktur. Bu· 
nunla beraber, o za.man da, Fazlı 
kupası gibi bazı müsabakalar ol
mıyacak değildir .. 
Heşe Bey, atlar ve binciler 

hakkında yanlış görüşümü ve ken 
di zannınca "kazanan binicilerin 
muvaffakıyetlerini hiçe indirmek, 
kazanmıyanlarm kıymetlerini 

yükseltmek maksadile hayvanları 
miyar olarak,, kullandığımdan 

dolayı işlemiş olduğum "gayri ka
bili af suçu,, hakikat namına, teş
hir etmek isterken, gene kendi i
fadesi veçhile "henüz yaşı ufak, 
küçük bir mektep talebesi olan 
ve tatil günlerindeki kısa müddet· 
lerden istifade ederek yalnız bir 
buçuk senedenberi biniciliğe ça• 
lışan (Yunior) ları, on beş sene
lik binicilere,, nümune olacak de
recede kudret ve kabiliyetli gör
mek suretile, kendi takdir hassa
sının zaafını itiraf etmiş oluyor .. 

Ben kazanan Nedret Hanımı 

zemmetmedim .. Sipahi ocağının 
tertip ettiği müıabakaların mem· 
leket gençliğini biniciliğe teşvik 
için olduğunu bilmiyor değilm .. 
Hatta, bu müsabakaları ilk defa 
kuranlar arasında bulunmuş ol
mak bahtiyarlığını da duymakta
yım. 

Yalnız benim bir iıteğim var 
ki, kendimce doğru bulduğum bir 
fikre müstenit olduğundan bil
haasa anın tahakuku için çalışı· 
yorum .. At müsabakaları ,beş, al· 
tı ıenedenberi, Sipahi ocağı ile 
binicilik mektebinin müıterek ve 
şuurlu çalışmaları sayesinde mun· 
ta zam yapılmaktadır. 

Bu suretle, at sporuna karşı, 
alakasını uyandırmıya mu -
vaffak olmuş gibidir .• 

Fakat atçılık yerinde sa • 
yıyor. Bu halin daha uzun müd· 
det devam etmemesine çalışmaz
sak bugün bulunduğumuz nokta
dan bir adım ilerisine gidememek 
ihtimali vardır. Binaenaleyh at
çılığı da teşvik etmek lazımdır. 

Böyle düşündüğüm içindir ki 
en fazla ehemmiyeti ata verir, bu 
suretle de gençlerde ata karş; da
ha büyük bir sevgi uyanmasına 
yardım ederim. Esasen başka tür
lü hareket etmeğe de imkan yok
tur. 

Mademki at müsabakaları, in 
sanın bizzat değil de, bilvasıta 

yaptığı sporlardan biridir, evvela 
vasıtanın iyi olması şart ve esas
tır. Bunun doğruluğunu göster • 
mek için, at sporlarında olduğu 

gibi, canlı ve cansız vasıtalarla 
yapılan diğer bütün sporlar üze· 
rinde, bilhassa, istatistik ve he • 
sap memlek~ti olan Amerika ve 
Avrupada yapılmış tetkiklerin 

( LUtfen aayıfayı çeviriniz) 



· usya - Lehistan ademi 
tecavüz misakı 

Sovyet matbuatı bu hususta neler yazıyor? 

MOSKOV A, 29 (A.A.) - ı si, Sovyet Rusyaya karşı yapıla-
Tasa ajnnsı bildiriyor: cak bir harbin büyük bir muhare-

Sovyet matbuatı Ru~ - Lehis- be olacağını ve bu muharebede 
tan ademi tecavüz misakının taı· dügmanın darbelerine müthit mu· 
dikinden büyük bir memnuniyet- kabele edeceğimizi göıtermittir. 
le bahsetmektedirler. Pravada di- Fransa ile yakında ademi teca-
yor iti: vüz misakının imzaıı da hadise-

Bu mi.akın bizce ehem,miyeti lerin büyük dostlar üzerinde na· 
sulh mücadeler:ıizde bize yardım sıI amil olduğunu ve Sovyet Ruıı
ve beynelmilel sahada bizim lehi- ya ile münaıebetlerini düzeltmiye 
mize bir değitiklik ifade etmesin- nasıl sevkettiğini ispat etmi,tir. 
dedir. Bittabi hu misak Sovyet Beynelmilel Burjuva gazeteleri
Rusyayı tehdit eden harbı orta- nin bir kır-:nı Sovyet Ruıyanın 
dan kaldırmıg almıyor. hatta ademi tecavüz miıaklarını 

Silahları bırakma konferanaı- bile ıuJhü baltnlıımnk için bir va
nın a.kametini l!nutmamak lazr.':tl- sıtn olarak kullanacağını iddia e
dıı-. Bu mi:m.k Sovyetlerin ııulh ıi- deccktir. 
yasetinin bir muvaffekiyeti ve ar- Sovyet Rusyanın harici ıiyase-
tan kuvvetimizin bir neticesidir. tinde deği~tireceği hiç bir fey 

f ::vcstya gazetesi de diycr ki: yoktur. Moskova hükumetinin. ıi-
Sovyet hükUmetinin dnha ilk yaoeti bizzat kendi kuvvetlerıne 

günlerdenberi giri,tigi ::clh mfü:::ı- ve halkının sulh emeline iıtinat 
deleai muvaffakiy'!t!c h:ı r:ıİJt.k::ı etmektedir. Biz bütün memleket
varmıştır. Dü§:nnnlnrır:..ız b:mu lede sulh içir.de yaşm::.~k ve re
znfrmızın bir delili olarak tdfıkki jimleri her ne olursa olsun bera· 
e.deceklerdir. Fakat yalpnda sulh ber çalışmak iotiyoruz. Biz ancak 
sıynsetinin bizim kuvvet unsurla- bize kar~ı mücadele edenlerle 
rınuzdan ancnk birisi olduğunu mücadele halinde bulunuyoruz. 
görecehlerdir. Bugün tasdik edil- Binaenaleyh Sovyet hükiimeti 
mİJo bulunan Lehistan misnkı bi- Lehictanla aktedilen ademi tecaw 
zim için çok mühim bir siyasi vüz misakının taıdikini ve Fran· 
muvnff akiyettir. sa ile de yakında imzalanacağı 

Çünkü Garp kom,ularımızın en haberlerini büyük bir ıevinçle 
kuvvetlisi olan Lchiııtana, Sovyet kartılıyacaktır. Fakat Sovyet 
devleti düşmanları planlarında Ruaya bütün dünyada bir takım 
ba!lrcn rolü vermek istiyorlardı. nüfuzlu kuvvetlerin çalııtığını ve 
Bir tarnftan dünya buhranı, diğel' hıırp hazırladığını pekala bilmek-

tedir. taraftan beş senelik planın bitiril· 
Romanya müzakerelerinin akirniş olmc.u bu mi~akın yapılması-

betir.i ve Japonya ile de ademi na ç.ok yardım ctmi§tir. 
d tecavüz misakı imzalandığını ha-Sovyet Rusyanm müdafaa ku • 

retini arttırmış olan sanayileşme· hrlatmak lazımdır. Çok kuvvetli 
mahnfilde de sergüze,t temayül
leri artmaktadır. Silahları bırak· 
ma konferansının akim · kalması 
bunun bir delilidir. Sovyet Ruıya 
seliimetlerini harp yangınında a• 

rıyan karanlık kuvvetlerin faali· 
yetini büyük bir dikkatle takip 
edecektir. 

verdi~i neticeleri zikredebilirim. 
Bu lefüikler göı;termiştir ki, mu· 
vaf faluyetin başlıca amili vaıata -
dır. Va::üar.m, muvaffakıyet üze-
1·indcl:1 tesirleri şu nispetlerle gös 
teri1·:yor: Otomobil yarıılarındn 
Yüzde 75, kotra yarışlarında yüz
de 60, tı.t yarıslarmda yüzde 90, .. 
at r:ıü:.abakalarında yüzde 80. Bu "'f asarruf haftası 

Ankarada bir kadın 
iktıset sergisi 

a-;ılacak 

VAKiT 

T. D. T. Cemiye
tinin faaliyeti 

Ankara, 29 (A.A) - T. D. 
T. Cemiyetinden: 

Cemiyet ko! lnrı çalışmasına 

ba,lamıştır. Bugün gramer kolu 
toplanmış ve kendi şubesindeki 
esaılı meselelerin bir çoğunda 
kal'i kararlar vermiştir. 

1 - Türk gramerinde Zen· 
gi:stikin en son taanifini lcabul 
etmiye. 

2 _ Gramer istiblahlarını di
ğer ilimlerin hususile telseti ve 
içtimai şu ~e!crin istihlablariıe 
beraber çalışıp vaıetmiye. 

3 - Klas k tasnif üzerine 
şimdicen Türkçenin bütün kaide
lerini icmal edecek bir gramer 
yazmıya, 

4 - Tedrise rehberlik etmek 
iizere evve'ce bir cildi telif edil· 
rr.iş ve bnsılmış o1an gramer la· 
yihasının ikinci cildıni de hazır
lamıya 1 rırar vermiştır 

Mukayese i ve tarihli gramer
lerin hazırlanması bu eıerlerin 

bit rilmesincen sonraya bırakıl· 

mışhr. Yaıtlacak olan gramerde 
en 2iyade Türkçenin iştikak ve 
terkip usullerile işlenmek ciheti 
düşünülecek ve şimdiden mek· 
te-plerde Türkçe tedrisin bu 
yolda yapılması için cemiyet ta
rafından çıkarılacak bültende 
maka1eler, ders nümuneleri ve 
temrinler derco'.unacaktu·. 

Gramer kolunun yapmaya ka 
rar verdiği etüdler arasın da 
arapça iştiral{ini yenmek için 
lürkçe iştikakin bütün tatbikle· 
ıinden istifade yo'u aramak me· 
deni ihtiyaçlara cevap verecek 
söıl~r türetmek uabvimizin 
her tUrlü düşünüş ve duyuş ın
celıklerini ifade eüen terkipleri· 
araştırmak itleri baıta gelmek
tedir. 

Ko'.un toplantılarında müzake
re edilecek işler evvelden kol 
başı tarafından hazırlanacaktır 
gramer ko:u ondan sonra haftada 
iki defa çarşamba ve pazar 
günleri toplanacaktır. 

Önümüzdeki dört gün zarfında 
diğer lrnlhırda ilk toplantılarını 
yapacaklnrcır. 

Başvekil:mizin 
nutukrarı ve 

,, unan matbuatı 
ATINA, 29 (A.A.) - Atina 

ajansı bildiriyor: 
Türkiye Başvekili İsmet Paşa

nm Ankara hukl!k mektebinde 
söylediği ve bütün Vur.an gnzete
lerinin çok geniş olarak ne,reUik
leri nutuk hakkında Politeia diyor 

hakihatlerc itibar etmeksizin ha -
reket etmiş obam kaymakam be
yin "mü~abakadan maksat yalnız 
ve yalnız biniciliği teşviktir.,, di
Yen zihniyetine dü~müş olurum 
lti hu tahdirde c.tm iyisini aramı
ya ha<:ct kalmazdı elimizde bu • 
lunan gi!z~li::ı Uzunyrıylfı, Çukur 
ova hnyvanlcriic il:tifa cderdH~. 
Hem bu a:ıycde hayvan satın al • 
mak için dıge.r! memleketlere dök 
~üğümfü: binl~rce lirnmız elimiz • 
de kalırdı. F nknt at müsabakala
rının idaresi böyle bir zihr.i~·ctle 
dönmüyor· ·ram nıananile ehil ve 
ne yaptığını bilir kimseler elind:? 
bulunuyo:. g .. ., deh te:;is olunan 
zati atln~·.:ı r:ı~:~ ı:.:t nü--b .. ı-a l:·· 

ANKARA, 29 (A.A.) -Tasar
ruf haftasında Ankarr.da milli ik
tisat ve tasaı-ruf cemiyetile lsmet 
Pa~a I~ız e:ui:itüsi.i biiyük bir ka
dın il:tıııat ecrgi:;i hnzırle.rnt'\l:ta· ki: 

na bir <.lclildir. . w.. .. . .... 
Macar hnyvanlarını, İngiliz • 

Arnp brmcık.rilc k:a:·ışhrmm cl::-
v • ı· ... 1 • • . 
gı •m. l\ •. nrı:ı c:n~: pr~grarr.a n~-

sıl ynzılmıtsa ben de öyle ynzdım. 
Progr:ımla ya:zım karşı!n~tırdnbi -
lir. Yalnız, programda, hnyvı:.n • 
ların cihsiyetlei yazılı olmadığı 
ve müsabaka esnasında koşup 
atlnrken cinsiyetini iyice farke • 
demediğim için Kısmeti yanlıslık
Ia kısral:: olarak tanıttığımı lt~bul 
etmekle beraber bunun ne dere -
ceye kadar ehemmiyetli bir hata. 
elduğuny takdirinize arzederim. 

Galatal!arayb 

d S 'd b l b f .......... et Pa~anın gerek memleke· ır. ergı e a~ ıca ür. kısım u· ".u -

ı kt B. · · k - d tı'nı'n dahı.li vaziyeti, "erekae Tür· unaca ır · ırıncı ısım da ka ın 1.1 

ve ev efyasına ait yerli malları· kiyenin komtularile olan itimatlı 
mız te§:ıi: edileccl· ve b·:ı:a bu ve dostça münaıebetleri hakkır.· 
itleri yapmakta olan milli firma- daki nikbinliği Yunani~tan~a. 
lnrımız ittirak edeceklerdir. Türkiyenin harpten sonrakı teku-

lkinci kıttm: ev :k~-s'lt';:h ,.0 c-: müli\nü takip eden herker.i nevin
id:-.re!i r-:::::: :!~~~,.ine hr:~·e~H!c'.:c:.!.· I rlh e::-k mahiyettedir:_Sulhün mu
Ur. hafaz:nsı cs:::ıasında muşterek men· 

Ücüncü kıııım, üzüm, incir ve fa::.tic:·i ve görütleri ole.h Türkiye 
diğer ~kuru yemi~lerimi~le bunlar- ile Yunanistan uzun zamandanbe
dcın neler yapıb.bileceği hakkın- ri ;-c!;d:ğerine sıkı dostluk bağla
da genit bir sergi olacaktır. Ye- rile merbut bulunuyorlar. 
rn•~Ierin'!izden neler yapılabilcce- RiHün dünyada her ~ekilce 
ğine dair resimli broşürler ha::::r- buhranların hüküm sürdüğü bir 
lnnme.ktadır. clevircle ismet Paşanın bu m:tku 

lzmir ve 1stanbulun muhtelif büyük bir ce~nret vermektedir. 
müesseseleri bu sergile alakadar I Biz ~u nut~u bütün kalbimizle 
olmakta ve tethir edilmek üzere tasvıp c::lerız. 

bir çok nümuneler göndermekte- -----------
dirler. lVıısır elçisi 

Sergi tasarruf haf tasının ilk 
günlerinde devlet erkanı huzurun
da mera~imle açılacaktır. 

Mısır elç.si Abdülmelik Hamza 
Bey dün akşam"i trenle Anka· 
raya hareket etmi4tir. 

30 Teşrin;sani~ 

11111/umrlıs Z<>ki 11. f.ı;,,11nde lnr /.(enç 
················································································ 

Kendisinden ayrılao .. 
genç nişan nsını öldürdll 

( /Ja11 tarafı ı inci Hayı/ada) mutfakta düşüp ölmü§tür. ere 
olmu~ ve hemen nişan hazırlıkla- Sevgilisinin gözü önünd~ ~ef 
rma başlamı9 ve bir pertembe ge dü,üp öldüğünü uören Zekı ftl\' 

cesi iki genç İsmail efendinin e- birdenbire şaşırmış, arka tar~firı· 
vinde nişanlanmışlardır. Aradan ki bahçeye doğru atılmıştır. 
birkaç ay geçince Zeki bey Zon- den yaralı bulunan Nikar hattı~~ 

ı 
guldakta bir vazife almıf, nişan- sokak kapısını e.çcrnk ferya 

11 
lısını burada bırakarak gitmiştir. başlayınca Zeki bey de şuururı 
Zonguldaktan sık sık nişanlısına kaybetmiştir. . . de 
mektup yazan genç mühendis her Cinayet Be!iktaş rı1uhı~~a , 
ay başı bir hayli para gönderme- hem~n duyulmuf, herkeı ya 

yi de ihmal etmemi~, yazdığı nın olduğu yere gelmiştir. 'ıl' 
mektuplarda, biraz para birikti- Vak'adan zabıta ve müdd~~i· 

J reyim ,gelir or:ıda düğünümüzü mumilik haberdar edilmi,, ta d• 
yaparız,, demiştir. Zeki Bey ge - , kata başlanr.ı:ş, diğer tar~ftarha, 
çen ıene lstanbuJa gelmi2 ve ni- ı kızın babaı;ı İsmail efendıye 
şanlısı ile sinemalara gitmit gez- ber yetiştirilmiştir. 

mi!, fakat nitanlısının babası ve Zek~ Bey evli ! 
annesile araları açılmıştır. Hatta dı~ 
Zeki beye ayrılmak teklifinde hu· 
lunulmu~, Cahide hanım Zeki be
yi sevdiği için babaııının teklifini 

kabul etmemi~tir. Zeki bey birkaç 
ay evvel Zonguldaktan gelerek 
lzmire geçmif ve orada da bir 
müteahhidin yanında. fazla maaı· 
la çalışmıya başlamı§tır. Zongul -
dnktan lzmire geçit esnasında 
Zeki bey gene htanbula uğramıf, 
kendisine gene ayrılmak te}slifi 
yapılmı!, gün geçtikçe Cahide 
hanımı daha fazla sevmiye baq
lıyan gene_: rniihendis bu :;efer de 
ret cevabı vermiştir. 

Yüzüğün iadesi 

Zeki bey lzmirden niıanlısı,ra 
be,, altı mektup yazmıJ, günler -
ce beklediği halde cevap alama -
mı,, ve nihayet bir haf ta evvel 

gelen bir mektubu açtığı zaman 
yüzüğünün inde edildiğini gör
müştür. Zeki bey bundan çok mü 
tcessir olmuf, işini bırakarak ge
çen cuma günü Seyriııefain vapu
ru ile lstanbula gelmiştir. Zeki 
Bey o gündenberi evin etrafında 
dola~mı§, etraf ta tahkikat yap -
rms nişanlısının zengin bir ada-·' 
m;:ı nişanlanmak üzere olduğunu, 
hatta hazırhl:lai·a ba~!::dıf!mı öğ-
renmiştir. 

Cahide hanımın akrabaıun 
birisi diyor ki: . ·~İ 

"- Cahidc ile mühendıs 1 

l . · ı . nlall' 
ıene evve sevıttı er ve nı!a_ J3İf 

dılar. Aradan bir sene geçtı. d f 
gün evin kapısını genç bir ka 1 

çaldı. İçeri girince: 
- Ben Zeki beyin karıı•Y1~ 

Ondan da bir çocuğum var, nll• 
. " , olur da ıiz onu kızınızla nı§a 

ladmız! ti 
Dedi. Biz tabii Zeki beyin ef 

olduğunu bilmiyorduk. Üç kere•; 
yırmak istedik. Zeki bey kadı~, 
akrabasından olduğunu ve ken 
· · l b'I"h''' sıle evvelce nt§an anıp ı a , 

bıraktığını söyledi. Bundan bll~' 
ka hariçte ba,ka kadınlarla ., 
gezdiğini igitiyorduk. O bize dl~ 
ma hakkmda söylenenlerin yıı~~ 
olduğunu söylüyordu. - Buıı ., 
bir a~ evvel Cahideyi kafi s\ltc'\ 
te ayırdık. Bugün de bu cinllf' 
ba~muza geldi.,, ? 

Selanikli olduklarından st'1 

di' 
Diğer taraftan kom§ular dll 

yor ki: df' 
"- İsmail efendi tramvaY Iİ' 

ki İ§inden tekaüt edilince 1300 ,.ti 
ra ikramiye aldı ve cturdukl J1 
kargir evi yaptı. Geçen sene, 

1 
tayyare piyangosundan 2000 ~ı'r 
almı!h. Kızı ile genç mühend15,~i 

Ç .. 11"F 
Dün l!ab::ıh ki sene evvel ni~nnlandr. ıı jf 

. buna mecburdu. iki gencin se°' 
Dün sabah Zeki bey nışanhu· ı 'ki .. b"l' 

d 1 .. ~ı tı erını ı ıyor: 
mn evi civarında o a~mı§, og e- B l . d. . 1 yahıl" .. ı d' · · · ı ri - un arı şım ı :ıı:-:.n ı , ye dogru ten ısını nışan ısın .. an . • 1 •• b·rte 

. . Aradan zaman cre-:.ın:e nrı 1 .1 
ayıran kayın pcaerının evden çık- . d .. 

1 
- __ ,,,n a)'JI' 

rı~ en sogur ar V::! o _a...... 1.,, 
tıi'hnı gö:-müş, biraz ~cnra lmpıyı d" d.. .. .. d "•frıan ol" 
r.:lmı~hr. Bu esnada nişanlısı Cz.- rHız ıyc .kuş•m~yorZuk.: b~ nit"fl" 
~ • ayatını azanan e ı ey ,, 
hide ha:um mutfakta çamaşır yı- 1 ·ı . b kt F. kat ftdl 

ısının aı esıne a ı. a .J? 
kamakta, annesi ta,hğı süpür • il efendi ve ailesi Selanikli oltJ o' 

mektedir. Genç kız kapının çalın- larmdan kızlarının aslen Xürl< t, 
d!ğmı duyunca: lan Zeki beyle evlenmesini ~ tr 

- Anr:.~ k:ı?ı c;alınıyor, bakı • iyyen istemiyorlar, mühedi• "'~~ 
v~i· ! elemiştir. Nigaı· hanım kapı- kında bakamaz, paraıı yoktılr, d•· 
yı açmcn Zeki beyle kartıla,mış, lidir §nyinlı:ırmı çıkarıyorlı!~ ,,. 
ne cldt•ğur.u sornuya mahal kal- Bundan bir müddet evvel kı~ g.tl' 

a.::ad:ın Zeki hey k:ıp:yı hı:::Io. ite- yıı·dılar ve bir Selanikli ile nıdt .,ı 
N .. ı ... re:: içeri crirı:ıi~, l:o.pnmı!, igar lamıya knlktılar. işte bu yıı 

h:ı:uma: de cinayet çıktı.,, .. 51ı' 
_ Beni kızınızdan ayırdınız Genç kızın cenazesi. don hl" • 

ha! .ıl öyleyse diyerek bir el ateş dört buçukta bütün Beııkta:dırıl• 
etmişHr. Çı t:ın kı!l·şun Nicaı- ha· r.ı:n göz yaşları arasında kl:lb•fııı' 
mmm s::>l eline isabet ederek ya - mıstn·. A nesi pcn:e!·eden 
rnlamış, sabıl: nişnnhsm.ı elinde uz~tr:ıış, hayh·rryor, h._~::sı~e b'' 
tabanca ile zörcn Cahide hanım - A. 1 keşki ,·c:-:;oydııtı t e 
da çama~ır yıkamaaını bll'l\karak cimıyd c'-:=.:::ı.yclı diye fer)'~ıt"' 

d . ' .. • l·şOl'.\ bahçeye clofiru kaçmıya teşebbüs ıy~r, t:. Ju:un uzerınc • • 
ctmi:tir. Niu1r hanım Jı:ızım kur- ô.ı.. ~ 

tarmak icin Zeki beyin elinden ---------- aılf 
· f P!>rlhıde bir teV l.

1 
.. ·ıt tabnn:~sını a 1.ın:ık i11~em1ş, muva - - ., 

fok olnmamı~, ve Zeki bey mutfo- P.er!in, 29 (A.A) - ((otı'~ıetilll 
ğa atılarak ü~ el ate~ etmİ§, çıkan muharrir:erden Renn. de~,.,,. 
kur~unlnrclan biri Ctı.hicle hanımın emniyetine !.aışı ~ omp:o dil,.ıif 
ı:ıknğmd~n '"'"İl'erck beynindtm amak ittibamile tevkif e 
çıkmış ve gen~ kız hemen orada tır. 



Waani 1932 

Yeni Alman kabinesi ... 
Gaıib·;····h;;ı;iy;·-·;;~ırı 

başvekil oluyor 
O~un mevkii Fo~ Papen'in mevki-
ınden sağlam olacak ise de ... 

v!trlin, 29 ( A. A. ) - M. 
ka Schleicher ile M. Yon Pa
~ta' dün bütün gün görüşmüş· 
'tu e de belli başlı siyasi bir 
ye~ elde edilememiştir. 

)tr l nıl merkez fırkası ile Bav
~,~~ halkçıları M. Schleicher'e 

Pt1 •rdırlar. 
'-• · Yon P.ıpen'e sadık olan 
~,1 Y0na\ Almanlar, muhtelif fır-
~t~~a hasıl edeceğ i ak!üia · 
'1ııı trı katiyen nazarı itlbare 
~~.•kıaın bir enerJı siyaseti 
~p tdilmcsini istemektedirler. 

~ıı •.t'ılcr, teşkil edilecek her 
~'C.'lı ''Riyascticümhur,, kabine· 
'5 1 karfı mücadele edeceklerini 
~ 'll>cktedirler. 

" · Yon Schleicher, Naz"ı'luin 
~k~cretini elde ettiği takdirde 
\-ı'l . M. Yon Papen'inkinden 
~ 1 •nı,, olacaktır. Mumaileyh, 
~- l•Yeye ancak Hitle'cilerden 
~ '•ce· · , b' !lif f ın yardımıle vasıl o.a ı· 
'~kat bunun için de Hitlerin 
ok' •~ati şarttır. Eu ise pek 
•tt •d•r rnuhtemei değildir. Bu 
Q~P' 
~ . •trden dolayı M. Yon 
de.ı t'.ch7r'in beş vekaleti kabul
li·~lına etmesi şüphesizdir. 

'-~ ''dtnburg, kararını bu ak
Hııu •er,cek ve ancak çarşamba 

llctrolunacaktır. 
Q ~'!ni ~üzakereler 

~dtr;ın, r~') ( A. A. ) - Milli 
~ ' i;ı, ll <: :! :rı, Vo:l Scbleicher 
~ 71Yal ;st miliiyetçi hareketi

~t~erl~ri arasında yapılacağı 
'-b•h e bıldirilen müzakere, bu 
~tlbt Vukubu!mamıthr. Bunuola 
~ttiti r, Von Scbleic~1erin idare 

~~ ?1ükilemeler, henüz bit
bi.. k \ır. O surette ki, bugün 
~~.•tar verilmesi beklenmeme· 

b 
\i, ;hekalete Vou Scbleicheı in 

~ a 0~.'' yeniden Von Pakenin 
~~-'tirilecehine intizar et111ek 
"it t ltldiğini gösterecek hiç 

ibare henüz mevcut değildir. 

~Gizli bir el! 
~d 11 29 (A.A) - Bir kaç 
.:tii, an beri, gizli bir istasyon 
~ tadyoıunun programını 
d ıtıtt tt111ekte, hükumete ve 
l ~~ kattı şiddetli taarruzlar· 
. &11 .'1nı.ıaktadır. 
'ti~ı~:•taayonun neşriyatı, dünde 
~t'ttır 1 fakat yapılan bunca 
'-ı,,,0lllaJara rağmen polis, bu 

tı "ıey:u idare eden cüretkarla
o}~•t •na çıkarmaya muvaffak 

b. '1r. 
l~t~ 
·~,latD, 29 ( A. A. ) - Siyasi 

~nttGk~e •endikalist gruplarla 
~~ticb en sonra ceneral von 
C\t~ ~r, dün akşam iki saat 
-.._~Ilı ırkası reisi M. Kaas ile 
l'tı.a "•tur. Fak at şurasını 
~ı) ·-•lıd l ~ ... ~ dG ır ld von Schleic-
~~İlle llindüğü tarzda bir 

~ti, "~~un ınuvaff:kıyet Ü· 
":~İlle b ıt .. ercilerin tavır ve va-
~\rle ~ıladır. Filha\[ika Hit
lt.:1't~1 b01büniıtler, yeni Rei-

di" trhangi bir hükumete 

l,~~Y~ller}!1i akamete 

.' "•lik 'ti11 lilfi bir ekse
'r · bulunuyorlar 

ıae V . 
on Papen kabine-

sine karşı gösterdiği şiddetli mu
kavemet ve muhalefetin aynını 
bir von Scbleicher hükumetine 
karşı gösterm~kten geri durmi
yacağmı söylcmittir. Bu karar, 
bu sabah Reichstag' da ki Hitlerci 
grupu reisi Frick ile Strasser 
vasıtas ile reis Maretal Hinden
burga bildirilmiştir. 

Bu şartlar dahilinde Scbleiche
rin yeni kabineyi teşkil hususun
daki gayretlerinden vaz geçeceği 
umumiyetle tahm:n o!unmaktadır. 
Siyasi mahafillerin zannına göre 
Yon Papen, yeni kabineyi teş
k ile, bugün veya yarın memur 
edilecektir. Çünkü, reisi cümkur, 
Yon Papene kar§ı beslediği iti
madi tamamile muhafaza etmek
tedir. 

Hitlerciler f aa
. liyette 

Berlin, 29 ( A. A. ) - Siyasi 
vaziyeti tavzih için görüşmelere 

devam edilmektedir. M. Yon 
Schleicher, bilhassa sosyalist 
sendil<aları reisleri ile müteaddit 
mülakatlarda bulunmuştur. Sen
di~ a!ar rüesası, müstakbel hükü
metin iktısadt ve içtimai siyase· 
tinin ne olması Jizım geldiği 

hakkındaki mütalealarmı söyle
mişlerdir. 

Mumaileyh, s osyal den:okrat· 
lar liderleri ile de görümüştür. 

Ennların kendisine fırkalarının 

müzaheretine değil hatta müsa· 
mabasına biJe gövenmeıi lazım 
geldiğini söylemiş oldukları rivcı· 
yet edilmektedir 

Nazilerin M. Yon Schle:cher 
iktidar mevkiinc geldiği zaman 
kendisile teşriki mesaide bu!un
mak iıtemiyecekleri anlaşılmak
tadır. 

Nazilerin bu hath hareketleri 
dolayısile M. Yon .Schleicbcr, 
başvckileti kabulden imtinada 
devam edecektir. Bu takdirde 
keisicümhur mareşal Hindenburg, 
M. Yon Papen'in böyle bir va
ziyet muvacehesinde İJin başına 

geçmek istememekte olmasına 
rağmen yine mumaileyhe müra
caat edecektir. 

Ame r ikadakl açlar 
Vashington 29 ı A.A) - Borç

larının t~cilini istiyen binlerce 
çiftçi ile sabık muhariplerden 
ve işsizlerin ve komünistlerin 
piştarları o'an 800 açlık yürüyü
cüsü Amerikanın muhtelif nok-
talarıodan Vasbingtona mütevec· 
cih en yola çıkmışlardır. Bunlar. 
dan her biri ır.utalebatını kon· 
greye arıcdeceklerdir. 

Mangalın başında 
Şehremininde Seyit Ômer ma

hallesincle Kireçhane sokağında 

20 numaralı evde oturan koltuk· 
çu Hasan efendinin .kızı beş ya
şında Nebahat dün mangalın 
kenarında otururken sıçrayan 
kıvılcımlardan üstü tutuşmuş, 

mutbakta bulunan annesi yeti
şinceye kadar vücudünün muh· 
telif yerleri tehlikeli surette 
yanmıştır. Nebahat Etfal hata
nesine yatırılmıştır. 

VAKiT 

Borçlar 
hakkında 

Fırı11sı::. nzel/usan nı ecli
sinde u::.un bir nuizakere 

Paris 29 (A.A ı - Meb'usan 
meclisinde 1931-1932 senesi büt
çesine ait tahsisatın itası ve ipta
Ji projesi hakkın da sabahleyin 
cereyan eden müzakerenin baş
langıcında M. Marin bir meselci 
mütekaddime ileri sürmüştür. 
M. Marin hükumetin bu meselei 
mütekaddimenin reye !rnnması 
aleyhinde itimat meselesinin ileri 
süreceği bütçe nazırı tarafından 

beyan edilmiş olmasına rağmen 
borçlar meselesi h:ıkkında bir 
mi.izakere açılmasmı söylemiş ve 
demiştir ki: 

Hükumetin bu mesele karşısın· 
da bir vaziyet alması ve 15 ka· 
nunuevvel taksitin in tediyesi me
selesinde meb'usan mec lisini 
bir ~mri vaki karşısında bulun
durması icabeder. 

Filhakika 1931-1932 malisene 
bütçesine ait varidatta görülen 
2938 milyon franklık tenakusun 
1200 milyonluk bir mıktan Hover 
morator:umunun ilanı neticesin
de Almnnyanın yapmaya mecbur 
olduğu tediyatı, muvakkaten dur-
clurmasındi!n i leri gelmiştir. 

M.Marin bu borçların bir çok 
ihtirazi kayitler ileri sürülmek 
ıuretile ve ancak 8 reylik bir ek
seriyetle tasdik edildiğini hatırJa-

mış ve sözüne şu suretle devam 
etmiştir: 

Halbuki , bu hususta ittifak 
ile kabul edilen tadil takririnde 
F ransanın Amerika dan alacağı 
borç tediyatı nisbetinde para 
vereceği tasrih edilmiştir. 

M. Hcover, moratorium tekli
fini ortaya attığı zaman, meb 'u
san meclisi M. lierriot da dahil 
olduğü halde bu teklifin harp 
borçlarile tamirat tcdiyatı ar2.
sıoda bir alaka ve irtibat hasıl 
E.tmişti, ve bütün aza, umumi
yetle bu fikirde bulunmuştu. iş te 
bundan dolayıdır ki. Fransanın 
alacağından fazla tediyatta bu-
lunmaması lazım gelmiştir. 

Meb'usan maliye encümeni re
isi M. Malvy, Almanya mukabil 
tediyatta bulunmadıkça Fransa
mn Amerikaya tediyatta bulun-
masının kendi fikrince pek bü
yük bir haksızlık olacağını, çün
kü Fransanın Almanyadan ala
cağından sırf M. Hoover'in te
şebbüsü üzerine vaz geçtiğini 

söylemiştir. Bn11unl11 beraber M. 
Malvy, ileri sürdüğü meselci mü
tekaddimeyi geri almasını M. 
Marin'den rica etmiştir. 

Hariciye müsteşarı M. Paga

non, borçlar meselesi hakkındaki 
müzakerenin birinci l<inunda va· 
desi gele cek tal<sitten evvel ya
pılacağını bildirmiştir. 

M. Franklin Eouillon, M. Ma
rinin fikrini tamamile tasvip et· 
miştir. M. F ranklin Bouil!on bu 
münasebetle hükii:netin meclise 
tevdi edilmeden evvel imzalana
cak olan Fransız · Rus muahe
desi hakkında takip ettiği siya
sete dair şirtdetli tenkitlerde bu
lunmuştur. 

M. Marinin harp borçları me-
ıelesi hakkmda teklif ettiği ka
rar suretini maliye encümeninin 
iki güne kadar meclise tevdi 
edeceğini ve M. Herriotnun ha
riciye encümeninde ve mecliste 
bu hususta izahat vereceğini bil
d iren M. Malvinin israrı üzerine 
M. Marin dermeyan ettiği me· 
selei mütekaddimeyi geri almıya 
razı olmu~tur. · 

Meclisin içtimaı, 12,25 de tatil 
edilmiştir. 

Saat 16 da işsizlik meselesi 

Sayıfa 9 

~·ııınnııooıııını~ttllll~mmınmıııı~~!~l~l•~~ıınıııı•ııhl!Jıllmlılını~nıı~ 1 n~ı~ııınııooıınw]~ 

- Aşk Arayan Adam 

Bu hakim deli mi, 

"Va~ı~~S!sa~~!1!e~ri=s~. ?ııen- ~ı 
lerden 50 kişiye muhtelif hediyeler i 

{Yakıt) gelecek hafta (Aşk Arayan Adam) ismindeki 
eseri tefrikaya başlıyacaktır. Bu eserde bir (hakim) vardır. 
Bu hakim bir davada verilecek karar üzerine iki arkada .. 
şandan ayrılıyor. Maznunun beraeli taraftarıdır. Yanıoda iki 
mahkeme azası ise bu maznunun mahkumiyetini iltizam edi
yorlar. Reis akalliyette kalıyor. Fakat ekseriyetle verilen 
mahkumiyet kararını tefhim ederken arkadaşlarına mahke-
me s:ılonunda şiddetle hakaret ediyor, sonra i stifasını ve
rerek hakimligi terkediyor ve bir sergüşet hayatına giriyor. 
Bir taraftan d a arkadaşları ile alttan alta mücadeleye de· 
vam ediyor. 

Bu lıakiı,n tipi büyük bir maharetle tasvir edil
miştir. Fakat eseri okurken bilhassa ilk safhalar· 
da birçok kimseler bu adamın bir dahi mi, yoksa 
bir deli mi olduğunda zaman zaman mütehayyır 

~ kahr.Eser fevkalade eğlenceli, fevklade istifade~idir~ 
~ ~iz eseri tefrikaya başladığımız zaman (Yakıt) kari!e
~ rine şu suali soracağız : 
f§' " - Bu romanın kahramanı olan hakim de-
l§ ~ li midir, yoksa akıllı mı ·ı,, 
~ Karileıimizin yirminci tefrika çıktıktan sonra o güne 
(il kadar elimiıc gelmiş olan cevapları içinde tetkikat yapacağız. 

ti Tasvir edilen hakim hakkında 
; verilecek ''akıllı}} ya}l.ut ''deli,, 
1fı hükm.fine . göre d<:~ru ~e~ap 
1 veımış olanların ısımlerı ılan -
gt edilecek ve içlerinden elli kişiye 1 
; muhteL(f müktıf aflar tevzi olu- ~ 
~ nacaktır, 
~mıınımrnıııııı ıımrımmrımıı m~nıımıım~nı~nımılını ııırnııın ~ıııın~~~ı ~liımnııı ~ınıııiooııı m~ınıı mı ı;~ ıııı i!l ı~ ıı~mı ~ı ~ ın~~~ı n 

Gizli cemiyet değil Amerikada 
ev içtimaı içki yasağı 

Viyana, 29 (A.Aı - !.:abah
leyin intişar eden bir Viyana 
gazetesi, dün lsteryada kain Ma
riaıo~da saltanat taraftarlarının 
bir içtima aktemiş olduklara ve 
buna aralarında Av'!lsturya Heim
webrenierinin reisi prens Stahi
remberg ile Macaristan ziraat 
M. Kallay bulunan birçok devlet 
adamlarının iştirak etmiş olduk
ları iddiasını ileri sürmÜf idi. 

Milli müdafaa matbuat idaresi, 
prensin böyle bir içtimaa iştirak 
etmiş olduğu haberini kat'i su
rette tekzip etmektedir. 

Diğer taraftan salahiy~ttar 
Macar mahafili, böfe bir içtima 
yapılmış yalnız Baron Vander 
E!st tarafından bir av partisi tertip 
ve buııa M. Kallayın d avet edil· 
miş olduğunu haber vermektedir. 
Aynı mahafil, bu münasebetle 

Vatington, 29 (A.A) - Mc· 
busan meclisi reisi · Garner içki 
yasağının kaldırılmasını tavsiye 
eden bir kanun suretini meb'u .. 
san meclisine vermiştir. Kanun 
tek lifin metni şöyledir: Içki ka
nunundaki 18 inci tadil işbu ka
rar ile fesholunmuşlur. Karar, 
kongrece muhtelif müttehidei 
Amerika hükumetlerine tebliğ 
o:unacağı tarihten itibaren 7 s~: 
ne zarfında mezk fır hükumetle
rin üçte ikisinin tasdikine iktiran 
ettiği takdirde muteber olacaktir. 

Karar :sureli hakkındaki j za .. 
hah sırasında Garner karar su-

"' retinin alelade bir teklif mabi .. 
yetinde bulunduğunu tebarüz et .. ~ 
tirmiştir. 

Mariazolda hiçbir s iyasi müka- Mııııbııl dürdum·ü icra rnemurluğ'Undan: 

J 
Tamamına iki bi:ı "2.000., lira kıymet 

eme cereyan etmemiş olduğunu takdir edilen Beşiktaş Tcşvıklycde mukad-

beyan etmekte ve ne prens Sta- llem kO.ğtthnnc clyC\'ffi bostan sokağında._ 
hambergin ne de her hangi bir iki h:ı.rit.n vo cskt 2!1 ınUkcrrer numaralı 

!)64 arşın 35 ıınnUm miktarlı bir kıt'a nr
A vust u ryalı devlet adamının bu 

s:ı.nm tamamı açık nrttırmnya \'azedllml:J 
av partisine iştirak etmemiş ol- olup 4 _ 12 - 1on2 tarihinde !lllrtnnmcsl 

duklarını ilave eylemektedir. divanhaneye talik edilerek 20 - 12 - 19~2 
M. Kallay, prensi tanımamış tarihine musadlt salı günli saat 14 den 1 7 

ve hiçbir zaman onunla görüşüp yo kadar İstanbul dördlincu icra dairesin· 
de açık arttırma He satılaetıktır. Arttırma 

konuşmamıştır. ikincidir, blıinci nrttırmasında dokuz )1lz 
1.uttt1UtttWUn11 ıııanauttıutufflıdıuıııu1t1111uwımuıuoıwuııwınwuımıımwunırtm 

hakkındaki istihzah takrirlerinin 
müzakeresine ba,Janacaktır. 

Borçlar ıneselesi ve 
iogiltere 

Londra, 29 (A.A.) - Hükü
met 15 kinunuevvelde vadesi 

1 

gelen borçlara ait tediyatın te-
hiri lehindeki delillerinin gayet 
kuvvetli oldğu mütaleasındadır. 
Hükumet, bu delilleri Amerikayı 
davasının doğruluğuna ikna e
decek ve yahut mevzuu bahis 
meselelerin makul bir surette 
yeniden tetkikini intaç eyleyecek 
şekilde göstermek istemektedir. 

"000,, liraya talip çıkmış olup bu lrnrrc c;ı 
çok arttıranın Ustlindc bırakılacaktır. Art• 

tırmaya iştirak için yüzde yedi (% 'i) te· 
mlnat alınır, mUtcrnldm vergiler ile belediye 
reslmler.i vakıf icnrcsl mU~tcrlyc nftur. 

1424 ımmnrulı icra "ie ffltls kanununun 119 
uncu maddc31na tcvfıknn h:ıltları tapu sicil-. ~ !eriyle sabit <>lınıyan ıpotcltll alacaklılar ile 
diğer al{lltndnranm ve !rUCnlc hakkı sahiplc-

rlnln bu lınklnrını ve hususiycUe faiz ve 
masarifc dnlr olan iddialarını ilim tarihin
den itibaren 20 yirmi gUn fçlnde evrakı 
müsbitclcrlyle bildirmeleri 111.zımdır. Aksi 

halde hnklnrı tapu sicillerlle sabit olmıyan

lnr satış bedelinin paylaşmasından hariç kn· 

Jırlar. AlA.kadarlnrm işbu maddel kanuniye 

ahkAmma göre te•·!ıki hareket etmeleri ve 

daha fazla maınmat nlmak istiycnlerin 93% 

- 68 dosya numnrasile meınuriyctlmlzc mu 
r acaatlan UAn olunur. 
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1 HlkAr• I Takkeci fa. 1 
Esrar kaçakcılığı ve esrarkeşler 
-------------·---·-·--·-------····-········--·-·-·········-

Deniz aşırı yolb .. rdan dünyanın 
1 Camii 

Kartımdaki zat dedi ki: zere •. Dönmeğe de korkuyorum. 
- Sia bir ıürü hikiyeler ya • Takkecinin ıözlerini hafif bir 

zıp duruyorıunuz, bakalım ben tebessümle dinliyen adam cevap 
size bir hiki.ye anlatayım, ne di- verir: bir ucundan gelen esrarlı maUar 
yeceksiniz? • 

- Hay, hay efendim, buyuru· 
nuz. 

- Amma biliyorsanız söyleyi
niz anlatmıyaymı. Oldukça meı· 
hur bir hikayedir .. 

Ne anlatacağını bilmediğim 
için pek tabii "bilmiyorum,, diye 
cevap verdim ve dinledim: 

- Vaktile, dedi, latanbulda bir 
takkeci vannıf. Kendi halinde 
bir adam. iti gücü, ailesi ile meı· 
ııul olan müslüman bir adamca· 
iız. 

Bu takkeci bir ıece rüyuında 
bir ses ititir. Bu ses kendisine: 

- Kalk, lzmire git .• Bir aallam .. .. ' uzum ye .•• 

der .. Adamcağız uyanır, aldır· 
maz .• 

- Yahu, sen de ne evhamlı a· 
admmıpın, hiç insan bir rüya i· 
çin bu kadar zahmete katlanır 
mı? Bak, ben de her akşam rü· 

Çinden, Suriyeden Avrupaya .. Elli iki senedir esrar 
kullanan on beş çocuklu ihtiyar Çinli .. 

yamda bir derviı 1ıörürüm ve der• Marsilya, Tetrinisani 1932 ğı bekliyerek öte beri konutmağa 
vit "kaJk, lıtanbuJa ıit, filan (Hususi muhabirimizden) - batladık. Doıtum elindeki bir dür 
mahallede, f a)an evin bahçesinde- Marsilyaya gelen her vapur poliı binle denizi sık sık tarassut ediyor 
ki çardağın dibinde bir küp altın ve gümrük müfettitleri tarafın • du. Birdenbire tayfaya : 
vardır, al,, der amma, yerimden dan şiddetli bir muayeneye tabi - Biraz yol al!.. 
bile kıpırdanmam .. Böyle ,eylere tutuluyor .. Bunlardan birinde ben Dedi ve bet dakika sonra: 
aldırma sen .. Haydi, hoşça kal •• de bulundum. Vapur rıhbma ya· "Stop!,, emrini verdi .. Deniz yü· 
Eyvallah.... naıır yanaımaz polis ve ıümrük zünde küçük bir ıamandırayı an· 

. .. . 'n ..,alr 
- Haha Buares reıısını trt• 

dır .. Allah inandırsın bir te1 11' 
zanmıyorum. Başkasından ° 
sekiz frank isterim. 

ilk söz söyliyen adam: 
1
,_ 

- Haydi canım. Burada fal' 
tanlığa lüzum yok. . 

Dedi ve sendeliyerek durd~ 
Bir çek yazarak imzaladı. ·~ 
tumla tekrar sandala avdet ettı 

Zavallı takkeci, giden adamın memurları yolcuları birer birer dıran bir şey yüzüyordu. Dostum 
arkuında baka kalır. Selamını bi- aramağa başladılar.. Sonra polis hemen bir kanca ile o şeyi çekti .. 
le iade edemez. Çünkü öu adamın müfetti§i anbarlara indi. Adam· Yelken bezine sarılmış bir pa· 
tarif ettiği mahalle ve ev kendi ları ile beraber kömürü karıştır· ketti.. - Böyle on kadar müttedr~ 
evidir, ve hakikaten bahçesinde dı. iki ıaat sonra Marsilyaya dö· vardır. Nezaret fazlalaştığın; 
bir çardak vardır. Kamaraları, telsizi, bava mani· nüyorduk. Bu sırada iki balık av· karada afyon çekeımiyor~ar. ~ _..1ı 

Dedi ki : 

Zavallı takkeci Allahın büyük· kalarını gezip muayene etti. Hiç cıaı paketi yüksek bir küfennin mafih bu usulün de tehlıkeıı r:-
lüjüne dua ederek kalkar tekrar bir şey bulunmıyordu. Birdenbire dibine koydular ve geminin kü· değil, ihbarlar yapılıyor .. On-: 

Ertesi gece, ayni &es, gene rüya· latanbula, evine döner ve ilk işi bir demir merdivene tırmanmq o· çük dolabından on on bet iri ba· evvel gümrükçüler yatlardan 
ıında ,ayni şeyi tekrar eder: hemen kazmayı alıp bz.hçeye İn· lan bir polis kazanlardan birinin lık çıkararak üzerine doldurdu· rinin sandalı içinde afyon var 

- Kalk lzmire git .. Bir salkım mek olur. arka tarafına gi2lenmi§ bir küme lar. Dostum dedi ki: yakaladılar .. 
üzüm ye! Likin, bahçede düıüniir. Ya o- gördü. Bu küme on kadar çanta - Siz bir dostsunuz .. Bizi ele • • • 

Takkeci gene aldırmaz. Fakat radaki hazineyi karısı kalkıp gö· ve bavuldan müteı;ekkildi. Mü· verımiyeceğinizi bilirim, meseleyi Afyon kaçakçılığı Çinde 
üçüncü gece, ııene ayni ıeyi tek- rür "°mahalleliye yayarıa.. Pa· feıtit bun!an gözden geçirerek: ıize anlatayım •• Busün ııeher vak- Tonkinde de yapılmaktadrr. ~ 
rar eder ve bu sefer seı: raları hemencecik hükumet elin· - Hesap tam değil! ti Hindi Çini postası geldi. Va· larda ya§ıyanlar fU vak'ayı bı 

- Yoksa aeni boğarım. den alır .. Ne yapmalı?. Karısının 1 purdaki bir dostumuz kazara i· ler: D. d kk • Dedi taharriye devam edi di ••• ~~ ıye de ilave e er, ve ta ecı k'ımseye bı'r -.ey so''ylemı'yecegv'ıne mit ıibi denize bir paket dütür· "Tonkin dahilinde vasi b~ir..,.. bo h kır k T Az sonra bir yığırı afyon, makine ğulur gibi olarak ay ara u• nasıl ı'nanmalı? .. Bunun ı'çı'n en ı'yı' dü. Bu paketi ben de tesadüfi i· likinesi olan ve afyon kaç 1' yağı tenekeleri altında bulundu •• Jaıur. Karısı: usul onu bir tecrübe etmek. Hem O vakit müfetti! dedi ki: mit gibi ıidip aradım •• içinde af. ğı ile geçinen biri bir sabah ıo•_.., 
- Ne oluyorsun efendi?.. de olmıyacak bir mesele ile.. yon var .• Hemen balıkların altı· bir tavırla ıehre arkadqlafP"' D. d - Çok ali dört yüz elli kilo -- •-ı d k 1 ld b' . 

Takkeci o am, yamna ı ı k 'b ·· ·· ıı· b'n T T 
ıye sorarsa a: alq 'k. na 11a& a ı meıe e o u ıttı.. yanına gelmi•, demi• ki: .. ali' 

- Hiç, der. üzerime ağırlık gram, ta rı en uç yuz e 1 1 Az sonra rıhtıma vannıttık ••• K ld ıo 
yumurta alır ve yatar. Sabahleyin frank eder. Geçen ay yakalanan - arım ö ü, yarın go dıl 

ç&ktü de... Sahile atladım, sahilde dolatan cek.. Artık benim burada ır kansını çağrır: yedi yüz kilo ile oldukç!l bir ye· f d --İ 
Bununla beraber, erteıi ıünü h d b bir ıümrükçü yaklqtı ve kü e e• kalmadı. Mahvolmuı bir adaJP"'" 

olunca, takkeci kalkar, hazırla· - Aman anım, er, aşıma kUn tutar .. Bunlar halis ham Su· ki balıkları gözden geçirerek: __ ... •' 
bl'r ı'• .. eldi lakin ıakın kimae•e r' malı Herkes adamcağıza ac~ 

4 nır, kanuna bir miktar para bı· S' • " ıye ··• - E, ıüzel balıklar tutmupu· . · r. 
açayım deme?. • • • O gün tabut aelmıı, meruidl V 

rakarak: nuz !. Dedi.. l .-, t b t 1 v ı'6tP 
_ Hanım, der, ben lmnire gidi· Kadıncaiız merakla sorar: Marailyaya yeni vararak bir Dostum mahviyetkar bir ta· pı m., ve a u mezar ıga , 

yorum. Şöhretimi oradan haber - Aman efendi ne oldu?. Söy· kahveye oturdunuz mu eğer §ark· vırla: müı. Halbuki adam gece ısı 1"' 
almqlar, çağır.tıyorlar. Yakında le.... tan geldiğinizi anlarlarsa sizinle _ Fena değil .• Müaaade eder· lığa giderek tabutu açmıf,;.., 
döner gelirim. Takkeci yorgan altından yu· hemen dost olmak isterler. Böyle· seniz ıize ıu lüferi hediye ede- tun içinde cenaze falan yo ,1 

Karısı efendisini gemiye kadar murtaları çıkararak: leri ile olan mükaleme ekseriyet· yim.. içinde ıehre kaçak getirileıı 
selametler ve evine döner. Takke· - Bak, der, yumurtlamııım a• le fu tekli alır: _ Doğruıu reddetmem.. him miktarda afyon vardı .• 
ci de yelken gemisine biner ve bir yol •• Daha ne olıun .. Fakat dedim - Nereden geliyorsunuz?.. Bundan aonra iki balık avc111 • • • t 
müddet sonra lzmire vaııl olur. ya .. Aizından kaçırayım deme... - Şarktan... küfenin birer kulpuna yapıfblar.. Hindi Çinide uzun müdd~ 

Zavallı takkeci lzmire çıkar, - Hiç söyler miyim ayol.. - Hey .. Hey .. Nasıl çok getir- Dostum bağırdı: turmuı olan bir muharrirdeO ı 
hiç tanıdığı ve bildiği olmadığı . Bununla . beraber, takkeci ak· diniz mi?· Haydi gidip bir balık çorba • dum... '/ 
bu memlekette ne yapacağını şa· tam üstü eve gelirken kahvenin - Ne?. ıı yapalım!.. Muharrir Hang isminde ~ 
tırarak dolaımağa başlar. Fakat önünden geçerken: - Canım anlamamazlık etme· tr. • • (mandarin) ile dost olmuf·. fi 1 
derhal, rü-daki ses aklına gele· yin itte ondan .. ilaçtan.. Bir defa da Sen.t Makıim'de ihtiyar bir Çin ilimi idi. Çiıl'/ ,,_ - Geçmif olsun, birader, yu· 
rek, gider, biraz üzüm alarak yer, l Bunu yavatça kulağıma fıııl· yemeg" e beraber gittik. Akşam o• eski efsaneler, tarihi vak'alar ;J murta yumurt amıpın... a1'. 
ıonra da kendisine yatacak bir dayan biriıine hayretle ıordum ı luyordu. Deniz sakindi. Bir mo- latmakta büyük meharti ., w ,1 

Diye mahallelinin kendisine Af · · b k d ıA k ti'... 
yer arar. - yon ıızı u a ar a a a· törlü sandala atladık. Biz Sen Tro Ayni zamanda durmadan . v Ak takıldıklarmı g8rünce kadına i· d ., s·- " 

tama kadar ıehirde dolaıtık· dar mı e iyor · • pez limanına gidinciye kadar or• çubuğunu çekittiriyordu. .. ttl t b nan olmıyacağmı anlar ve ertesi f "' 
an sonra ir kahveye girer, kah· _ Sormuı fazla, dedi •. Bura· talık karardı. Önde duran tayfa tam Hang otuz beşinci de• .M 

v • ·ı 1 k d günü doöruca ,vaktin paditahına d. d ld ..... il' ecı ı e pazarı eder, peyke e • da, Liyonda, Pariıte bir çok müı· dikkatle ufku tarassut e ıyor u.. rak çubuiunu do urmut ..... • 
"'atm-'- ·· 1 1 müracaat eder, meseleyi nlatll'.... b d k "Y ' d 
" lllK uzere uz &!il' ar. terim var .. Onlara mal tedarik et· Birden ire önere : aYaf .,, harrir sor u: . _,J 

O k akk Padiph da hazineyi kendisine d b · •-ıllV" 
a fam, t eci, yatsı nama· meliyim .. Bir düıününüz, Fransa· Dedi ve ellerini aizın a oru gı· - Kaç senedir esrar •"" zmı d lald kt baiıtlar ve filhakika, takkeci, k d 
a ı an ıonra : daki afyon çekenleri tatmin için bi tutarak bir ıalık sesi çı ar ı yonunuz?. . _.ti y bahçeainde bir küp altın bulur. r4 

- arabbı, diye dua eder, günde iki yüz elli kilo ıram af· sonra dinledi... Mandarin çubuğunu bır '_.-:j ı..... ı Bu paranın bir knbı ile de bugün • ,-
"""!11D& ıe enleri ıen biliyorsun. yon lazım .. Bu hep kaçak olarak Tayf anın ikinci ıslığı üzerıne bırakarak biraz dütündü 9fl 1 t 1 · 1 kü Takkeci camiini yaptırır .• 
1 e zmıre ıe dim, bir ıalkım de- • • • geliyor •• Tam kilosu, bin, bin bet ıuyun üzerinde bir küçük ııık aö- ki: 1'f1' 

iil, dahada fasla üzüm yedim. yüz franga maloluyor ,ne ya parsı· züldü .• Hemen o tarafa ilerliya• _ Elli iki, elli üç ıene oltJ , ArtıL .... b't· · B Bu hikayeyi biliyordum. Fakat d ki rd• • 
• ... n ı ının. uralarda beni nız. Şimdiki :ıamancla ekmek pa· rek az sonra önümüz e ışı arı Muharrir hayretle bal• 

0

tof 
süründürme de, bu ıece, rüyamda kartımdakini anlatmak zevkin· rası kazanmak kolay değil.. Bi- söndilrülmüt bir yat belirdi.. Bir ilO a.ı 
ne yapacağımı bana ilham et. den mahrum etmemek için dinle- raz da cür'et lazıcı.. adam seılendi: - Elli iki sene her g ıf' 

Takkeci kahvede el ayak .. -Ln. diım .. Siz de ey meçhul okuyucu- .y. :y. • - Siz misini Pukal?. kırk çubuk içerdiniz, w~yle:;. 
dikt ~ lanm, bu hikayeyi biliyor idhe· halde afyon zehir degıl 111 • en sonra yatar ve 11111r. Fa· .. Onlardan,, birisi ile dost ol· - Benim... rd•= 
kat ne 0 gece, ne de mUteakip ıe- niz ,kendinizi okumamıt farze· muıtum .. Bana: "ayrın sabah ıi· _ Yanatmız.. Mandarin ıu cevabı ~e ~ 
celer rüyasında hiç bir feyler ıö· deıiniz... dip sizinle balık tutalım!,, dedi... Küçük yata yanaıtık. Hemen ı - Şimdi yetmiı yatın d" 
remez •e ıünden aüne de P&raaı fa. Erteai aabah tayin ettiiimiz dostumla atlıyarak kamaraıına Küçüklükten beri çalıtıriJO 
bittiii İçin, ne yapacaiını tatmr. •-••••••111!1---•••-•••l yerde dostum ve bir tayfa bekli· indik .. Kamara duman içinde idi. On beı çocuium cldu •• 

Bir ıabab, gene rüyuıa bir UJ• iki mUtecavlz yorLırdı. Balıkçı ıandalma atlı- Yerde iki erkek, üç kadın otur- " " " ~ 
kudan sonra, kalkıp kahveaini İ• Sultanabmette oturan Şükriye yarak aandalın motörü iıledi.. mut afyon çekiyorlardı. Cemiyeti Akvam olı&Jll er•°' 
çer ve dütünürken, içeri bir müt· Hanım dila kocası Salih Efendi sür'atle yol alıyorduk. Sordum: Adamlardan biri seslendi : nan iki beyneLmilel koof 11,d~ teri ıirer, adamcağızın dütündü· ile Beyazıttan geçerken terlikci - Neye bu kadar çabuk ıidi· - Haydi çabuk •. Ne getirdiniz· ıun bu noktayı henüz. b• ~' .. ~ 
iünü ve kederli olduğunu törün· Muıtafa ile Abdullah öo!erine yoruz?. ıe veriniz .. Nevalemiz bitti, ıu içi· diler .. Afyon zehir ırıı1• ~ ce: 

- Merhaba birader, der, böyle 
ne dütünüyonun. 

Zavallı takkeci nihayet içini a· 
çabilecek bir adam bulduğuna ıe
vinerek batına ıelenleri birer bi· 
rer anlatır, ve: 

- Artık, der, ne yapacaiımı 
.bilmiyorum. Param da bitmek Ü• 

çıkmıılar ve Şilkriye Hanımın Esrarengiz bir tavırla: yoruz... ı olduğuna göre yaptıi1 
kolunu aakmıılardır. Salih Efen- - E •. Sazan aceleye lüzum gö Dostum cebinden on kadar kü· ı ne derecededir?. S. ~ 
di bu vaziyet karıııında der b a 1 rülür... çük madeni kutu çıkardı. Üç ıenç /111 
iki mütecavizin üzerine ahlmıf, Dedi. •'Jolyet,, nhtmıı boyunca kadın kutuların üzerine adeta a· F d b bl ,. .. , .~ 
fakat miltecavizlerin şiddetli bir müddet gittikten ıonra ıahil· tıldılar. Or OD Si ~-.;, 
bOcumuna uğr.mııtır. Etraftan den açıldık. ve sandal birdenbire - Bu gayet iyi cinsten, fiatı Detro:t, 29 (A.A) - f,,, 
yetifenler Salih Efendiyi kurtar· durdu. Deniz yüzünde bizden kaça?. tor raporuna nazar•0.1,ıı IDlflarcbr. Miltecayizler yakalan· baıka kimse yoktu. Doatum ve ı - Gramı altı frank.. •ıhbi vaıiyeli meoıO_. 
mııtır. ' tayfası aiları denize attılar. Balı- - Çok pahalı değil mi?. yandır. 
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Kansızhk. Romatizma, Sıraca Kemik. Sinir n Kı t s b 
Damar, Verem hastalıklarına,yürümiyendiş asan uvve uru U 
çıkarmıyan çocuklar, g-enç ve ihtiyarlara -----
31ncUKolonlu&ldln•lm• 

Komlafonu lllnlan 

kapata zarf usulü ile mUnaka· 
111• konulan yerli fabrikalar 
~ulibadan 30.000 ad~t yDn 
~•alaya talibi tuafandan verilen 
Llc~ pahalı gGrtlldDjilnden pazar• 
6-ı2 

9 
ııbn almacaktar. ihalesi 

cliı 32 aala fllnll aaat 14 te
\' • Taliplerin Ankarada M. M. 

• SA. AL KOM. nana milra• 
ClaUarL (1035) (6173) 

• • • 
il.va ihtiyacı için 100 ton ağır 

llenzin kapalı 2arfla mtlaakalB· 
1• konulmuttur. Şartnamesini 
llr1nek Gıere her gUn komisyo
~~IDuıa ve mOnakaıaya iıtirak 
lçın ihale tarihi olan 24-12-932 
Qı"'1teai gilntı ö;leden evvel 
A11karada Hava ubn alma ko· 
•iaroauaa mDracaatlan. 

(1042) (6312) 
• • • 

S.kaen bq bin kilo kuru fa· :'1'' kapab zarf unlile mDna· '4''1• konulmuı~ur. ihalesi 17 
nunuevvel 932 cumartesi ınno 

l.ıat oa beıtedir. Şartnamesini f G~aaek O zere Fındıklıda DçOncll 
o.ordu HtaD alma komiıyonu 

"1•1etine ve ihale ,OnD vaktin· 
"- teklif ve teminat mektupJar1nı 
'-kbuz mukabilinde Ankara 
~r~ez kum~ndanhiı aabnalma 
...._,JODU rayaaetine vermeleri. 

.......___ (1044) (6326) 

~ tuccard&n oKpelos nde Kehmet 

.......... IOlacıl __..., 
..... ~ etendlnbı dört kıt'a aenet mu
_:-oe slmmetbd8de matlubu ol4utU iddia 
~ ili Uıum mum11rat " ücreti "" 
~ •• protuto muratı ve OcnU vekllet 
~u Ue vaki taklp talebi Uzertne ta· 
~ ~ ödeme emri sön~ 1aeı de 
~ nıahalde lıulWIJD&dılmız ve elyevm 
~tı&bm111111 meohuf bulad'alU aaıa,ıı. 
---- blııaeıı ut.ııeıı tebUpt ltuma karar ;:::u;. 'l'ar1hl Ulııdan itibaren bir ay 
lh.~-· borcu muraftarlyle ödemenla 11 • 
~ Borcun tamamına veya bir kmnma 
eııe. t alacaklmm takibat icram halt1cına 
~ hlr ltlrumm 'fUWt sene bu mtıddet ı
.._ ~ fltahe:ı veya tahrir-. blldlrinis '" 
~ bir kzeınm• IUru ettflbds halde o 
"- Cihet ve miktarını nçıkça glSııterme· 
"~dır. Ak:l takdirde lUraz ctmemlı 
~ag, ve borcu tediye veya ttlru etme· 
'- ltJ4a takdirde ren• bu mUddet 1G1Dde icra 
~ kanununun 7' üncü maddul muct· 
~· llW l»ramnda bu:unmanuı ve maı 
~~ela bulunmazsanuı 1ıaplale tazyik o
~tuuz haldkato ınuhallt beyanda bu • 

~ 1aaplale eezalandJnlacatum ve 
' G:tenmes veya IUnuı olmazsa cebri le· -.a ._~ olwıac&#J mealc{lr lSdeme emri· 
~~ m&kamma kalın olmak o.zere llAD 

.... '8! Altmm len.lllUlanı 
tı,,.. ~ çevrllme:sino karar verilen mah· 

'~t ut rapta ve renkte erkek iak&r
'-o a Dlrtn::l kAnun cumartesi günü saat 

' da Sandal be:Wteıılnde Şehremaneti 't nıLıaliinde bl:incl açık arttırma su· 

' t&tııacatmdan taliplerin mahallinde 

ı._ ıc~ m~mur.ın:ı. m!!.-a.caaUarı llAıı o-

~ 
!ttıaaıhul -ı-1n-cı_ı_m_ı_m_ema __ rlatmı--c1an-:-

''.i..' cı <latrede Sofi &~da otur
~ tııt'l.."tbulda Türkiye banmda ko
lt. 8'al "ukla m..ıuı bulunmakta olan ı... 

,..
1 
'-1 El. ım. etml§ ve lllb 29 -. ıı 

~de açılıp tastt:renın ad1 tekilde S karar verUmlJ oldlJIUDdan ı -
S 'bol~ olanlarm ve s.tlbkak lddl
~ UDanJann alacaklarmı ve latlh • 
~ lllndaıı bir ay içinde ı lııcl ıııa. 
~ ( ıelerü kaydettirmeleri ve delll"" ...,._-.ı ve c:etter hulAlalan ve aalre) 
~ 

1 
lrlUaadd&k sureUerbıl tevdi eyle· 

~--~~ banket oezat mea'ull· 
~ Olmak Uaere mtlfllaiD borç· s;:.. &1ll1 mtıddet içinde kendllerlnl ve 
~ 1ıer 1ıl1dlrmeJert. a - KUflllln maııa

lltatıa olUN& ollwı ellerinde 
~ o mallar tızerindeld haklan 
4" ....._ ~ l&l"W• buDlan •JDI mGd· 
~ dair. emrtDe tevdi eım.lerl " 
1' ..... IDal&buı mwntıert bubmm•dık· 

~ ~~ JDürum~·= :o-
..; 982 tarDııne mu.adlf pe!'§eJD'be 

~~ it de aleoekbJarm Dk soumaa 
~ ,._ '- lbtıılla ile 1DQftenk borçlu o-

~ ~ ~ ve borcuDu tekettlll 
~ ....... '°Ph-mada bulumnala 
-..... ... olaar. (&eee) 

lıtanbul dardüncii icra me· 
murlutundan: Tamamı bq yüz 
kırk bir buçuk lira kıymeti mu· 
hammeneli Kadıriada Bostani 
Ali mahallesinde Kadırga limanı 
cadde1inde eıki 9 yeni 11 No.lu 
bir kıt'a arsanın tamamı şuyuunu 
izale1i zımnında açık artırmaya 
konmuı o!up ıartnamesinin 
12-12-932 tarihinden it haren da· 
lremizde herkes tarafından gö· 
rillebileceği gibi 4 kinunusani 
933 tarihine mliaadif çarıımba 
günll ıaat 14 ten 17 ye kadar 
dairr.mizde açık artırma ile sa· 
talacakhr. Artırma bedeli mubam• 
men kıymetinin yOzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en 
ıon artıranın teabhüdft baki kal· 
mak üzere 19 klnunusani 933 
t1ribine mDsadif perıembe gDnii 
gene saat 14 ten 17 ye kadar 
dairemizde yapılacak olan arhr· 
ma11nda gayrimenkul en çok ar
brana ibate edileceğinden talip· 
)erin muhammen kıymetin yOzde 
yedi buçuğu niabetinde pey ak· 
ç11ını veya milli bir bankanın 
temipat mektubunu himil bulun· 
maları Jlumdır. Müterakim ver• 
giler ile vakıf icar•i ve beledi· 
yeye ait tenvirat ve tanzifat rn-
1Umları müşteriye aittir. 2004 
numaralı icra ve iflis kanunu· 
aun 126 ıncı maddeıinin dördün· 
cll fıkraıına tevfikan bu gayri
menkul üzerinde ipotekli alacak
lılar ile diier alikadaranın ve 
hususile fai& ve ma1arife dair 
ilin iddialannı, ilin tarihinden 
itibaren yirmi giln içinde evrakı 
mUıbitelerile bildirmeleri, ak si 
halde baklan tapu sicillerile ıa
bit olmadıkça satıl bedelinin 
paylatmıaından hariç kalacakları 
cihetle alikadaranm iıbu mad· 
denin mezkür fıkrasına göre 
hareket etme!eri ve daha fasla 
mal6mat almak istiyenleria 932-
1949 doı,a numarasile müraca-
atları illa o~unur. (5644) 

1.tanl:ul Aıliye Mnhke~esi 
6 mcı Hukl1 k Dairesinden : 

Mehmet ef. tarafından karısı 
fenerde abdi su batı mahalle· 
sinde 56 No. 111 baııec!e sakin 
Sabiha H. aleyhine açtığı bo
ıanma davasma mOtedair verilen 
arzuhal bnayı teblii aaaderilmiı 
•e mumaileyhin mezkftr haneyi 
terk ile biı •emti meçhule ıit· 
mit olduiundan tebllj olunma· 
dığı mubatiri ve hey'eti ibti1a· 
riyeai taratından veri'en mqru• 
hattan anlatılmış ve illoen teb· 
ligat icrası karar allına abaarak 
18 12 932 Pazar saat 10 tahki· 
kat güuü tayin kılınmış bulun· 
duğınaan tarih i!ioın ferduından 
itibaren on giln zarfında cevap 
vermediği ve mezkür gftn ve 
vaktinde Istanbut Aıliye Mahke
mesi altıncı Hukuk dairesinde 
tahkıkat blkimi huzuruna gel· 
mediği takdirde hakkında gıya
ben tahkikat icra o~unacağı teb
liğ makamına kaim o'mak üzere 
ilin olunur. (5649) 

lstanbul ıkinci icra memurlu· 
ğundan: Bir borçtan do!ayı mah
cuz ve paraya çevrilmesi mukar• 
rer blife 5·12·932 tarihine mü
sadif pazarteıi gilnü aaat 9 • 1 O 
araıında Beyojlunda Tarlabaıın· 
da Saluzağcı caddeıinde 99 nu· 
maralı Sami paıa aparbmanı 
6n0nde bilmOzayede sablacağın· 
dan talip olanların muayyen ıün 
ve saatte hazır bulunacak memu· 
ruta mGrac:aatlara ilin olunur. 

(5652) 

r--Malti~k~km~;:.ı Sıhhat ve i timai 
1 

Sıafilokoklırdıın mütevellit ( Ergen· il ç • d 
tik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, :j A arpacık) \'C bütün cilt hastalıklanr.ı lı' Muavenet v ekalehn en 

kar ı ek tesirli bir a ıdır. • . . • ~ ı ! ... - .... .' 0~ 1 
N 189ş m-ımı: ... ı lstanbulda son bmncı teşrın aymda çogalmıya baş.ıyan Kızıl 

··-·-·-··· ıvıınyo u o. .. .... 

lıtanbul aıliye mahkemesi 3-
iincll hukuk dairesinden: F erikö· 
yiinde kartulut caddesinde 44 
numarada mukim Aram efendi· 
nin ayni hanede karası Dikranohi 
aleyhine açtığı boşanma davası· 
nın icra kıhnan tahkikat ve mu· 
kakemesi neticesinde mahkeme
den sadır olan ve tarafeynin 
boşanmalarına mütedair bulunan 
26· 11·932 tarih ve 1054 numa· 
rah ilamın mumaileyhanın ika· 
metglbı meçhul bulunmasına bi· • 
naen illnen teblij'i tensip edil· 
mit olduğundan tebliğ makamı· 
na kaim olmak üzere ilim sure
tinin mahkeme divanhanesine 
talik edildiği Dikkanohi hanıma 
ilinen tebliğ olunur. 

r=::::u:uımamıaaı111111 ..... ıamı:m:a. 

İ~ Y akup Kenan 
ı v· . e 

İ Ahmet Hamdi 
i Vapurları acentalığı 
1 Elektrikle mOcebhez lUks bi-
jl rinci ve ikinci kamaralı 

iİ Kemal Vapuru 
il• Her hafta Pazar ve Pcrfembc günleri • i 
1 Galatı nhamındın saat J 9 da hare-

l
:i ~etle T~kirdağ, Hora, Mürehe, 1'ara

blga iskelelerine uğrayarak aynı tarikle 5 
avdet eder. fazla mılOmat jçin Yemiş İj 
SoğJn iskc;lesi merkez acentalığma 

•• müracaat. Telefon : 22300 

\.;anıımm::n::anumaıaamım:::::::::: 
Şile a1liye mabk,me1inden: 

Şilenin ~zal~ kfr31,alnden Muı· 
tafa kııı Hanife hanımın zevci 
karyei meıkGrdan Ali efendi 
otlu Talat aleybiae Şile uliye 
hukuk mab,emeaine ikame ey· 
Jediği fishi niklh davas:nın yev· 
mü mubakemeainde müddeialeyh 
namına çıkarılan davetiye zab· 
rındaki k:ıryc heyeti ihtiyariye 
ve mübaıirin meşruhahua naza· 
ran mumaileyh bidayeti seferbe
ridc s:lah alhna ahnıp halen 
gelmediği ve ikametgahı da meç· 
bul bulanmasına binaen mabke· 
mece ilinen tebligat icra1ına 
karar veriJmekle yevmü muba· 
kemei muallaka otan 4 • 12 • 932 
pazar gann saat 10 da mbke
mede hazır bu!unma11 veya bir 
vekil 16nderme1i aksi taktirde 
ııyabeo muhakeme edileceği 
alAn olunur. (5653) 

SEYRISEFAIN 
Merkezi idaresi c;alata ki.iprülıaşı n 2623 

)ul e A, Sirkeci .Mühürdar zade Han ~~< ..:c 

Trabzon Poatası 

(Ankara) 30 iki~ci 
teırın 

çarşamba 18 de Galata rah-
hmından kalkar. (6271) 

[ ZAYILER 1 ------! Seyrilaefer merkezinden aldı
ğım 1170 sicil numaralı arabacı· 
lak ehliyetnamemi zayettim. Ye· 

nisini alacağımdan evvelkinin hOk
mU olmadığını illa ederim. (5651) 

Kereıtecilerde arabacı 
Muıtafa 

• Seyrilıefer daireıinden al· 
mıı olduğum 1777 sicil numaralı 
ehliyetaamemi zayi eyledim. Ye· 
niıini çıkartacağımdan eskisinin 
hllkmll olmadıtı ilin olunur. 
(5667) Beyazıtta istikamet 

fmmnda arabacı 
bmail Hakka 

valialarmm devam ederek muhtelif semtlerde hastalar zuhuruna 
ıebep olmaktadır. Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti bu vazi· 
yeti naıan dikkate alarak hastahğm önüne geçilmek için, alınaa 
umumi tedbirlerden başka, son zam:ınlarda Avrupa ve Amerika
nın ban mahallerinde tatbik edilmiş olan ve bizde de bir kısım 
vilayetlerimizde yapılarak iyi neticeler. gösterm:ş bulunan kızıl 
aıııının lstanbulda da tatbikine karar vermiş ve bunun için icap 
eden tertibatı aldarmıştır. Bu aşı 1-12 yaş arasındaki çocuklara 
tatbik o1unur. 

Aıı timdilik latanbulun, talebesi arasanda luzıl vakalan çoğa• 
Jan ilkmektep talebesine umumi bir surette tatbik edilecektir. 
Bununla beraber arzu eden ailelerin 1· 12 yaş arasındaki çocuk
larını aıılatabilmeleri için de aşağıda isimleri yazılı mahallerde 
birer aşı istasyonları tes:s edilmiştir. Bu istasyonlara mnra· 
caat edecek çocuklara Parasız aşı tatbik edilecektir. Geti• 
rilecek çocukların evveli kızıla tutulmaya istidadı o!up ol• 
madığı, yani aşılanmıya ihtiyacı bulunup bulunmadığı cilt• 
teri Uzerine yapılacak ufak bir aşı ile anlaşıldıktan sonra 
asıl aşı tatbik o!unur. Asıl atı birer hafta fasıla ile 4 
defa yapılır. Birinci aııdan sonra hafif kınkhk ve hafif ateı 
gibi haller göriilebilirıe de çocuk için zararsıx olan bu haller 
mllteakip ikinci, Oçüncü ve dördOncil aşılarda görülmez. Kızıl 
a9111nın hiçbir tehlikesi olmadığmdan arzu eden aileler şimdiye 
kadar k111la tatulmamıı olan 1-12 yaı ara11ndaki çocuklarını 

serbestçe aıılatabilirler. Bu suretle hem kendi çocuklarını haıta• 
!ıktan korumuı ve hem de bastahğın ortadan kalkma11na yardım 
etmiş olacaklardır. Atı tatbikatına 26 Teşrinisani cumarteıi gll· 
nOnden itibaren baıtanacağmdan allkadarlann her gün saat 2-4 
arasında 1emtlerine g&re apiJda ilimleri yazalı istasyonlara mil· 
racaatları rica olunur. 

Jıtanbulda Beyazıt Mevki Tababeti. Beyazıt Nabiye Merkezi 
içindedir. 

Iıtanbulda Edirnekapı Süt ve Mektep çocuklan Bakım Evinde. 
lstınbulda Eyip Belediye Dispanserinde ,, 
Beyoğlu Belediye baıbekimliği °Kaymakamhk binası dahilin-

dedir. 
Beyoğlu Kıı 11mpaıa Belediye Diıpan11rinde. 
Beıiktaı Akaretlerde Slit ve Mektep Çocukları diapanıeriade. 
Kadık&y MObOrdar cadde1iadeı Belediye dispanserinde. 
Uskndar Açık TUr1>ede Slt ve Mektep çocuklara diıpauerinde. 
Bakırkay Belediye Baıbeklmlitiacle. 
San1er Belediye Baıhekimlijinde. 
Beykoz Belediye Başhekimliğinde. (6198) 

Doktor beylerin naunı 
dikkatine 

Doktor Samoil Binbanast:ı Efcndinin 
vefatı haııcbile !\ac!ıköy Ycldeğirmcni ka-

rakol sokağında c::dde üstündekL 37 nu· 
maralı sekiz senelık ve her bir levazımı 

ikmal edilmiş biıi bekleme diğeri muıı· 

yene odası olmak üzere iki od:ıh muı• 
yenehanesi 1.ir:ıya verilecektir .\ı zu eden
lerin a::nı adrese müracaatları. (5645) 

Topçub•'• AH Al• Vakfındanı 
Galata'da Şahkulu mahallesin· 

de istiklal caddesinde 426/2 nu· 
maralı gramofoncu dükkanı üç 

sene müddetle kiraya verilmek 
üzere 25/T eşrinisani/932 tarihin· 
den itıbaren yirmi gün müddetie 
rr.Uzayedeye vazedilm"ştir. Talip 

o'anlcır yOrde yedi buçuk &curuş 
teminat akçelcrile birlikte her 
gün Evkaf Miidiriyetinde Mülhak 
Vakıf:ar idaresine ve yevmi iba· 
le olan 17/Klnunuevveı/932 cu· 

marles günü saat on beıe ka
dar Encümeni idareye müracaat· 
ları. ( 6201) 

\ 

lstanbul ikinci ticaret mahke
mesinden: isti mat Ef. nin Ahiren 
Vefat eden Mina Akkoyun oilu 
Ef. zimmetinde emre muharrer 
bir kıt'a ıenet mucibince ala• 
caklı olan (600) liranın terekei 
mllteveffaya izafeten lıtanbul 
Beyoğlunda Tat&vlada Sinem k&
yli caddesinde Kosti kalfa so
kağında 26 No. Ju Mi1ak Ade
relyan apartımanında mukim mtl
teveffanın varisi ve zevcesi ma• 
dam Olgadan 13 nisan 340 ta• 
rihioden itibaren ma faiz Ye 

yilzde beş nisbetinde Ucreti Ye• 

l< aletle maeo tahsilinde ve haciz 
mevzuun tasdikine dair sadır 
olan ilan sureti mumaileyh ma• 
dam Olganın ikametgahı meçhul 
l:u'undu;u cihetle tebliğ edil· 
mcdiği mubaşir ve mahallesi he
yeti ihtiyariyesi tarafından veri• 
len meşrubattan anlaşılmakla ili• 
nen tebligat icrasına karar ve
rilmiş ve ilinm bir ıureti malı• 
keme divaob3nesine talik eclil
me~le keyfiyet gazete ile ele 
i.an o:unur. (566!) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Hu keşidede üvük il<ra n1i v<:: 

5 O. O O O Liradır 
Piyango ıimdiye kadar bin!erce ki~iy zengin etmiıtir. 

F1rsalı Kaçzz nıayın1z 
iştirak 
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Par • 
1 z am 

Bir Teminatla y u işletmeyi temin eder. · zarar kat'iyyen varit değildir. Bu cihet sureti kat'iyede müemmendlr• 

Tereddüt etmeyiniz. Bahçekapu Anadolu Han No. 26-27 Tel. 23968 -----

Menkul mallarm açık arttırma il im l 
Çorlu icra memurluğundan : 

1 Kanunuevvelden itibaren bazı mallarımızı tamamile elden çıkarıyoruz: 

Cinsi, nev'i, kıymetleri aş~ğt
da yazılı mallar bir borçtan do· 
layı 2 inci açık artırma ile sa· 
tılacağından artırma Çorlu be
Jediye salonu önünde 3- 12 - 932 
günü saat 9, 10 da icra oluna· 
caktır. iştirak edeceklerin gös
terilen saatte mezkur mahalde 

Bu 1 enziliillı SatışSergimizi 
Ziyaretiniz Sizi Fevkalade Memnun Edecektir. 

Sultanhamamında Hali Tasfiyede Bulunan 

bulunmaları ilan olunur. 
Adet Cins Kıymet 

1 (dering) markalı 1000 lira 
traktör 

1 LiRAYA 
üzü ile kuş tüyü yastık 

lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın· 
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
ı 2 liradır. Kuş tüyiinden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

bPlunur. Anlfarada satış mağazası : Saltı Franko 

Telefon: 23027 

~. ~ rJ. ~ıl~ ~ 1 11111~ ı ıı~~ m~ımıımmıı~ ıı~~~ııııım~mıııı ııı 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Serma yesi : Tamamen tediye edilmiş 

30. 000. 000 Frank 
Türkiyedeki Şubeleri : 

'ialata • Istanbul • ı~mir • Samsun 
Mersin • Adana 

Yuoanistandaki Şubeleri : 
Selanik. Atina. Kav11la. Pire 

Bilumum Banka muamelitı. Kredi mektuplan. Her cins 
nakit üzerine hesap küşadı. Hususi kasalar icarı. 

~ı~rııı@ııı ııııı~ııııııııı~ııı~ııı~ ıılll~lllll~llll~lllllllll~llllll 

~stical ediniz. 

Mağazalarında nazarı itibara alınan şey; 

Evveli: 

CİNS 
dir. 

Niçin ? ? 
..... _,._ 

ÇUNKU : Baker mağazaları; şöhretini, yalnız fi-

atlarımn itidali ile değil, B i L HASSA mallarınm C i N Si 
gayet mükemmel olması itibarile tesis etmiştir. 

ÇüNKü : Sa talan malın; C i N Si mükemmel ol

mazsa .mii§leriyi memnun etmek gayn mümküpdür. 

ÇüNKü : Mah ucuı, fakat C i N Si 
olmazsa; pahalıya mal olan bir ucuzluktur. 

Cünbüş 
:------Karamürsel fabrikasz..__.......: 

• • Dünyanın en 
gUzel ve · e n 

FABRIKASB 

1

12rati k sazıdır. a n ye er 
lsranbuJ Bcyazıı Safi yündendir, ucuzdur, sağlam ve zariftir. 

-!!o. 39 - 41 Sabş deposu : Sultanhamam ikinci Vakıf Han albnda 

• • 1 ~ "'"'~' • .. , ~ , Mevsim münasebetlle 
Meşhur 

M CI QRKlR Z-ADE 
~ı; Mu ittin 

Ticarethaneıer1 
Kaymaklı , hindistan cevizli lokumlar, kestane şekeri, tahin 

helvası , fondan, ıneyva!ı çikolata, halep yağile saray 
baklavası, tulumba tatlısı imal ediyor. 

ı.\mas ya' da iş arıyorum 
Amasya eczanesi Usulü defteriye aşinaym. Ke-

Sahibi fatet gösteririm, az ücret mu-
kabilinde her nevi iş yapmağa 

Ekrem Tevfik 

ilaç -ltriyat-Göz~ük -Balık
yağı - Has,,as terazi. 

hazırım. (5527) 
Samatya Hacı Hamza mahal
lesi Sarayönü sokağı No. 22 

····=:: .. ········· .. ········-·-·····-- Ahmet s= •• :::·::::::::::::: ..... ··:=:::·····::::::::::::::·············••H••••H• •••••••••••••••••••• , .......................... ::= ....... :::::::···········-==:: :··················· •······•······•··•·· ................. ::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 

· 1 AYYARE YILBAŞI PlYANGOSU ~m 
Büyük mükafat 1.000.000 Liradır mi 
8,üyük ikramiye 500.000 Liradır ~~~~ 

r .. 

e · e Yılbaşı gecesi yapılacaktır. ~fü 
Taliinizi deneyiniz . Acele ediniz . fü~ 
·····-.. ······· ee·5··5···a···5··························· ~ -· ··::::···---·············==:::::························· .•.• .::::::::::::::::::::::::::::::::::::55::::::::::: 

• 

Ist. Mr. Kumandanhğı Sabnalma kom. ilanları 

Hava kuvvetleri ihtiyacı için 19 ,800 kilo Emayit pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 4-12-932 Pazar günü saati muayyenin
de Ankara Hava Satınalma komisyonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin evsaf ve şeraitini anlamak için Ankara Satmalma komis· 
yonuna müracaatları. (308) (6301) 

Hava Küvvetleri için 2300 adet battaniyenin kapalı zarfla 
münakasası IS - 12 - 632 perşembe günü saat 14 te Ankara'da 
Hava Müsteşarlığı sabnalma komisyonunda icra edilecektir. Ta· 
tiplerin evsaf ve şeraitini anlamak üzere Merkez Kumandanlığı 

satınalma komisyonuna ve münakasaya iştirak edenlerin de An
kara' da mezkur komisyona müracaatları. (299) (6215) 

,-s. HAYiM 
'' lftas Tasf~ve Satışı,, 

Birinci iflAs Dairesinden : 
Beyoğlu T epebaşı'nda Pera Palas oteli karşısında vaki ve 
müflis Sabitay ,Hayim Efendiye ait Şark Müzesi namile ma· 
ruf mağazadaki hah ve antika eşya ve sairenin satışına bu 
günkü Çarşamba gününden itibaren batlamlacakhr. Satış Cu
ma ve Pazar günleri dahil olduğu halde hergün sabah saat 
dokuz buçuktan on iki buçuğa kadardır. 
Sabş açık arttırma ile olup taliplerin vakti muayyende mü
racaatları iJan olunur. 

iflAs idare Azası lflAs idare azası 
Avukat ismail Aglh Avukat M. Adato 

Birinci iflas memuru 

Doktor 

Ara Nişanyao 
Muayenehanesini Beyoğlunda TokatliY_.ı 

5 oU· 
oteli yanında Mektep sokağında 3 

marada yeniden kUşat etmiştir· 
Hastılıarını her gUn sabahtan ak§8IX1

8 

kadar kabul eder. 

Telefon: 40843 

Doktor 

Aristldi 
Muayenehanesi: EminönUnde EıniJlöııU 

Han üçtincU kat numara 8 

Doktor 1 
Cavat N. ZekAI 

Sinir mUtehassmı 

Cuma ve pazardan maada gilnlerde .ııaat 
s ten 6 ya kadar hasta kabul olunur· 

Muayenehanesini Babıa.Jl kar§l8Dlda AS!" 

Kıı.ra caddesi No. 47 ye tevsian naklet • 

nuştır. Telefon. muayene: 23469, 

~ametglih: 60740 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dahili hastaııkla.r mUteha.ssUD 

Istanbul Sultanmahmut ttırbeal. satıı· 
(ili caddesi, No. ıo. Telefon muayeneııa· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.812& 
"Her gün öğleden sonra saat ıt--J&. 

Urolol • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkları mUtehasSIG 

Muayenehane: T Urbe, Mahmudiye ~ 
desi. No. 10. Telefon 22622 

Operatör • Urolog doktot 

Mehmet Ali 
idrar yollan hastıılıklan müte~ 
Eminönü (Sabık Karakaş) ~ 
nakletmiştir. Cumadan maada her gUS' 

hastaıarmı kabul ve tedavi eder· 

(Bekir Sıtkı 

Memleket --::::. , 
--Hikayeler• 

Y akznda pkıyor 

v· AK 1 T 
GUnedelik, Siyasi Gazete _ • ..tıı 

I.stanbul Ankara Cadde.s!, VAKI'l' yıp-

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu : 24879 

i dare telefonu : 24870 

l'elgrat adresi: I.stanbul - V~ 
Posta kutusu No. C8 

Abone bedelleri 
TUr'·· - "'cnebl 
~ --ıct· 

SenelU: 1400 ~r :!iUO 

6 aylık 750 • 1450 " 

3 aylık 400 .. 800 -
ı aylık 150 .. 300 ,. 

ilan ücretleri : 
Rcsmt U~nlarm blr satırı 10 ı.tutıJI 

' Ticar1 ua.nıarm bir satırı ı.2,1) , 

Ticari ua.nıarm bir santınıl 25 

Küçük ilAnlar : f6 - - , 
Bir defası 30 lld defası ôO 00 ~ 

dört defası 75 ve on defası ıOO ~-
'h; aylık ııan verenlerin bir de!:::ı, ~ 
nendir. Dört sııtın geçen ua.nı 
satırları beş kuruştan hesap ediW'· 

~ ..... mı:::::ı ...... ~~N~~tfll 
V AKl'I' MATBAASI - 151'.ı\.l 

ı 
SAHİBi: MEHMET ;\S:ı:Jı' ~ 

Umum1 Neşriyat MUdilrü: ~ 


