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Hisseler ne olacak? ........................................................................ T .!S..<!..~~'!:. .... 1-.i!..?.!.'!:.~~ .... ~~~!.~!. .. ! F rugi han H z. 
ayyarenin istikbalinden Iran nazırının şeh- Memurların devlet b~n
korkan koca lngiltere.. rimizde ziyaretleri kası hisse senetleri 

ı\rtı ve bombardıman tayyarelerinin 
a dırılmasını istemeye karar veriyor 

4, 

teçeıılerde Berlinde yapılan bir manevrada 90 tayya
teniıı bir kaç dakik ada bütün alman can damarlarını 

mahvedeceği anlaşıldı ! 
~ llava filolarının ne müthiş bir kur·- tayyarelerinin tamamile imhası. 
~ olduğu geçenlerde ''Berlin ,, de 2 - Bütün hava nakliyat tay· 
~lan bi r nümayi te 90 tayyare hü-
6'it ·· talimleri yapmışlar ve bunlar yarelerinin beynelmilel bir teşki -
e10::n Almanganın lıagat damarları latrn kontroluna havalesi. 
~ fabrikaların bir kac dakikada 
fldt~l tuzla ı1uz edileceğ-ini göster • 3 - Şahsa ait tayyare adetle-

erdir. rinin her memleketçe tahdidi. 
tcı1111toiliz, Fransız, ltalyan, Amerika Deyli Meyi gazetesi bu mUtaıebatın Sir 
lQI' ll<ıteciliği 0 hal e gclnıi§tir ki bun- Con Simon tarafından dermeyan edildiğini 
bit1t~~fmanlarmın can damarlarım ve bunun kabineye merbut hususi bir ko -
l .~ misyon tarafından tetkik ve mUtalea saf· 
erdi saat içinde inılıa edebilecek • hasında olduğunu fakat bu siyasetin kabl-
tı: bi'"· Buna karşı alınan muhafaza ı.ede r..anlı munakagalar çıkaracağını bu -
IQ, "lr:ri noksandır. Bundan do-
fit.,, <lı,. ki tcslüıatın tahdidin • nunla beraber Sir Con Simon tarı>.ftaralrmın 
•ttl"b"!ıJı$edilirken bu büyük filoların galip gelerek kabinenin tasvibini alacakla • 
'· ı ı olan devletler de bir gün baş- rmı iltıve etmektedir. 
~Uar,, .. 4lcı:o"_ka_ l'OZİyettcn korkarak Deyll Kronik! gazelcsl bu tekliflerin giz--.e l " 1ıt0li. nnırı ntt.-. .... __ li tutuldutunu yazmaktadır. 

il ediyorlar. Avam kamarasında bu hususa dair baş-
l) vekilden her ne kadar izahat istenmişse de 

6e,. eyli Meyi gazetesinin verdiği ha- muma ileyh hava flto9Unun imhası vo bey
tiJ,,,~ f/Öre /ngiltcre /ıükümcti Jönev neımııeı a1v11 tayyanııertn kontroıu hakkm
~ları azaltma koni cransına mü . da serbestçe hareket edece)tlnl ve kabinede 
~k t<:klif l crdc bulunmayı tasarla • verilecek kararın bilAhnre icap ederse mec
~"l tadır. T ekliflerin başlıca nokta _ listen g~lrileceğinl söylemlşUr. Bu gazete 

~llrılardır: hUkümet mahafllinde silrthlarm azaltılma -
l sının tahakkuk edeceğine dair btiyUk bir 

-......... - Avcı ve bombardıman nikbinlik göri.lldi.lğflnU beyıı.n etmektedir. 
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Üsküdar Tramvayı 
Kadıköyüne de geçirilmelidir 

~ ~1rı buçuk kilometroya göre dört buçuk 
lonıetrosu boş araziden geçen tramvay 

elbette kazanamaz! 

' -. ... "kU hat nerelerden 
lat, aeçiyor ? 

)'~ "buı 
~-'1 6t ve Boğazm Rumeli 
i '~ttıe;~e:ıberi birçok umran 
i~ A. •ne sahne olurken Bo
J "'-a oa tıadolu yakası daima 
'"d "'l'tnü o• .. il 1t . §tiir. Halbuki ora-
~ ~ıf b• 

il) or ır vatandaş kitlesi 
ve oralau da Istanbulun 
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Yapılacak hat nerelerden 
geçecek? 

en güzel yerlerinden, cennet kö
şeler indendir. 

Boğazın Anadolu yakasında 
bir tramvay yapmak, oralarda 
hem münakaleyi kolaylaşlırmak, 
hem de umrana hizmet etmek 
yolunda fevizli bir hare'•€'ttir. 

(Devamı 9 uncu ıayıfada) 

Evvelki gün Ankaradan şeh
rimize gelen Iran hariciye nazırı 
F rugi han Hz. dün sabah refa· 
katinde Iran elçisi Sadık han 
ve hariciye vekaletinden Refik 
Amir Bey olduiu halde iş ban
kasının lstanbuı şubesini ziyaret. 
etmiştir. 

Misafirimiz burada müdür Yu
suf Ziya Bey tarafından karşılan
mış ve bankayı gezmiştir. 

Frugi han bu ziyaretinden çok 
memnun kaldığını söylemiştir. 

Iran hariciye nazırı iş bankasın
dan sonra Kapalı çarşıyı ve mü
teakiben Dolmabahça sarayını 
gezmiş ağleye doğru Perapalas 
oteline gitmiştir. 

Amerika büylik elçisi Mr. 
Sberril dün F rugi han şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziya
fette Iran elçisi Sadık han da 
bulunmuştur. 

Frugi han bu sabah Fasbne 
kumaş fabrikasına ve Mezbebayı 
gezecek, öğleden sonra Beykoz 
deri ve ltundura fabrikasile 
Beylerbeyi sarayım ziyaret ede
cektir. • Misafirimiz yarın sabah da 
Gölciğe giderek orada bulunan 
donanmamızı ziyaret edecek ve 
akşama dogra şehrimize d6nerek 
lstanbuldaki Iraohlar tarafmdan 
Perapalas oteliude ıerefine ve
rilecek çay ziyafetinde hazır 

bulunacakhr. 

Bugün Amerikada 
Reisicümhur intihabı 

New York, 7 (A.A) - Ne11 

York - Times 
gazetesine gö· 
re b i r b i ri n i 
karşılamakta 

olan iki siyasi 
fırkanın ekse
riya doj'ru 
malumat alan 
müşahitlerin 
kanaatince 

Müttehidei A· 
merika man· M. Rozvelt 

zumesine dahil 48 hükumetten 
en az 39 zu Roosevelt' e :ey ve· 
receklerdir. Gazetelerin ekseri
since Hoover ancak bir mucize 
ile tekrar iktidar mevkiine ge
~ebilecektir. 

H"l" ? a a mı ..• 
lzmir 7 (Hususi) - Şehrimiz

de şapka kanununa muhalif ha
reket ettikleri gürülen sekiz kişi 
yakalanarak adliyeye verildiler. 
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DOGRUSU BUl 
································ 
Tahliye için gösterilen 

kanuni b ir sebep ! 
lstnnbul lskAn dairesinde gimilen sulistl· 

mallcrden dolayı :Millldyc müfettişi kararile 
tevkif edilenlerden bapları tahliyelerini Is· 
temlşler, sebep olıırak ta " bizim suçumuz 
sahtckArlık değil, rüşvettir. Onun için tabkl· 
kat ve tevkil saltıhlyctl adliyeye aittir,. de
mişler. Açık bir müctimiyetln böyle masu
miyet şeklinde gösterilmesi asırlarda bir de
fa emsaline tesadüf edllemiyecek bir hadise
dir. 

Tefecilerin ucuz ucuz aldıkları sabittir, banka açıktaki 
memurların hi~esini &atın almaktadır · 

latanbulda Devlet Bankas1nın ıçersi 

Bundan bir ay kadar evvel 
gazetemizde bir haber intişar 
etmişti. 

Bu haberde Devlet bankasınm 
hisse senetlerine sahip olan 
memurların istedikleri şekilde 

ve istedikleri eşhasa bu hisse 

senetlerini sata bileceğini ancak 
bu muameleyi tamamlamak için 
bankada ferağ muamelesi yap· 
mak lazım geldiği bildiriliyordu, 

Bu haber üzerine bir çok 
memurlar Devlet bankasına mü· 

( Deı•aım 9 uncu sayıfada) 
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Alman intihabı neticesi : 
Hitler gelemiyor 

Bitler kızarak zorbalığa mı kalkb ? 
Berlio, 7 ( A. A. ) - Alman 

intihabatının nihai neticeai. ev· 
velce yap.m.. olan tahminlerin 
doğru olduğunu göstermektedir. 

ilk defa olarak nasyonal- sos
yalist hareketinde bir rical mü
şahede edilmektedir. Bu intiha
batın bu suretle nihayet bulma
sının en esaslı neticesi, nasyona· 
list - sosyalistlerle merkez fırka
sının bir araya gelerek mutlak 
bir ekseriyet teşkil etmelerinin 
bundan sonra artık mümkün ola
mıyacağıdır. 

Şimdiki halde parlamento ek
seriyetinin ne suretle teşekkül 
edeceği açıkça belli değildir. 

Von Papen hükumetinin vazi
yeti, intihabat dolayısile değiş
miş değildir. imar ve islab pla
nını tatbike kat'i surette azmet
miş olan hükumet yeni meclisin 
huzuruna eski Reictsagın karşı· 
sına çıkmış olduğu aynı progrmla 
çıkacaktır. 

Hltler rnUrltlerlle ba, ba.-.. 

riükümet muhtelif fırkalann 
ve bilhassa Nasyonel-sosyalistle· 
rin hattı hareketlerinde vuku 
bulacak inkişaf ve tahavvülleri 
bekleyecektir. 

(Deı:amı 9 uncu sayı/ada) 
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Ev •ahibi - Konturatınız bitti on gün sonra evden 
k ' ' çıkaca sınız ••• 

Kiracı - Ka bH değil, c ünk ü bu ay ay lığı verebılmek 
için elbiaeleri satmıştım ı .. 



Sayıfa 2 

• 
Izmirde 

Ticaret 
bir 

odasının 
raporu 

Imıir, 7 ( A. A. ) - Şehri· 
miz ticaret ve sanayi oda sının 
üzüm ve incirlerimiz hakkında 

tanzim eylediği bir rapora naza· 
ran, mevsim ipti d a sından 5-11-32 
tarihine kadar lzmir borsasında 
40 milyon 733 bin 472 kilo iizüm 
sablmıştır. 

Geçen sene 2-11-931 tarihine 
kadar 3 milyon 966 bin 623 ki
lo üzüm satılmıştı. 

Mevsim iptidasından 2- 11-932 
tarihine kadar lzmir limanından 
ecnebi memleketlere vaki ihracat 
33 milyon 947 bin 347 kilodur. 

Geçen sene ise, aynı tarihe 
kadar IS milyon 387 bin 359 
kilo idi. 

incirlere gelioce; mevsim ipti· 
dasından 5-11-932 tarihine ka· 
dar lzmir borsasında l 2 milyon 
512 bin 8 kilo incir satılmıştır. 

Geçen sene 2-11· 931 tarihine 
kadar 13 milyon 211 bin 345 
kilo satılmış idi. 

Mevsim iptidasından 2-11·932 
tarihine kadar lzmir limanmdan 
ecnebi memleketlere vaki ihra· 
cat 13 milyon 758 bin 66 kilo · 
dur. 

Geçen sene ise, aynı tarihe 
kadar 17 milyon 534 bin 838 
kilo idi. 

, ................................................................................................ _ .. ______ .......... ·--·-·-·-···-· .. ·-···-·· ..... _ .. i 

ı o Telgral Haberleri o ı 
: ................................................................................................................................................................................. . 
Tückiyenin milletler cemiyetine kabulü münasebefile ............................ -.... ·····-··-----· ........ -.. .. --....................................................................... . 

Fransız meb'usan meclisinin samimi 
ve hararetli tebrikleri ve mukabele 
Bu keyfiyet su)hün atisi iç•n mesut bir hadise olarak se
lamlanıyor, karar dostluğu takviyeye yardım etmiştir 

ANKARA, 7 (Telefonla) -
Büyük Millet Meclisi bu gün sa· 
at 14 te Kazım pafa hazretleri • 
nin riyasetinde toplandı. 

Geçen içtimaa ait zabıt hula· 
sası okunarak kabul edildikten 
sonra meclis encümenlerinin se • 
çilmesine başlandı. 

Reyler toplanıp netice alındık· 
tan sonra içtimaa bir çeyrek f a11-
la verildi. 

ikinci celsede hükumetimizin 
Milletler cemiyetine girmesi mü • 
nasebetile Fransa mebuslar mec -
Jisi tarafından millet meclisimize 
gönderilen şu tebrik telgrafı o • 
kundu: 

"Franıız meb'usan meclisi ta· 
rafından memleketimizin millet -
ler cemiyetine girmesi münaıebe· 
tile ittihaz edilen ve F ranaız mil
letinin dostluk an'anesini ifade e
den kıymetli ve o nispette kara -
rını B. M. Meclisi en sıcak ve en 
derin tahassüs ve teşekkürle kar
ıılar, Türk milletine tercüman o
larak sulh yolunda hep beraber 
ve bütün milletlerle birlikte ola -
rak çalıımakta devam etmek e -
melini izhar ederiz.,, 

Takrir okunduktan sonra baı· 
vekil İsmet Pata Hazretleri kür· 
süye gelerek şu beyanatta bulun • 
dular: 

"Fransa tarafından memleke· 
timiz için gösterilen bu dostluk 
tezahüratına kaı:fı B. M. Meclisi· 
nin memnuniyet ve tahassüsünü 
ifade eden mukabil tezahürat ha· 
kikaten yerindedir. Hükumet tak· 
rire memnuniyetle ittirak eder.,, 

dettin Rıza (lstanbul), Müker • 
rem Isparta), Ahmet Hilmi (Kay· 
seri), Mehmet Nahit (Kırklareli ) 
Şevket (Kırklareli), Turgut (Ma· 
niıa), Faik (Niğde) , Recep Züh· 
tü (Sinop) Rasim (Sıvas), Sü -
leyman Sırrı (Yozgat), Beyler. 

Teşkilatı esasiye encümeni 
Reis Yunus Nadi (Muğla), 

Mazbata muharri Hakkı Tarık 
(Giresun), katip Celal Sahir 
(Zonguldak), M. As1.m (Artvin), 
Dr. Mazhar (Aydın), Tahsin (Ay 
dm), Ali Şuuri (Balıkesir), A -
saf (Buna), Necip Ali (Denizli) , 
Memduh Şevket (Elaziz) , Mah -
mut Esat (İzmir), Dr. Fuat (Kırk 
fareli), Celal Nuri (Tekirdağ) , 
Mehmet Emin (Urfa). 

Maarif encümeni: Reis Nafi 
Atuf (Erzurum), Mazbata muhar 
riri İbrahim Alaettin (Sinop) , ka 
tip izzet Ulvi (Afyon), beyler. 

Rusya-JaponY8 

Mtlmessllleri arası~e 
konuşulan mesele 

J 
ŞANGHAY, 7 (A. ~.) :-:~ 

ponyanın milletler cemıyetı 
lindeki murE"ıhhası olur , Ceoe~ 

ye gitmekte bulunan M. Mat• , 
ka ile Sovyetler birliği harici 
komiser muavini M. KarahaII 
smda elyevm Rusyada MaoÇ . 
hakkında yapılan mükalenıele 

· ·ıe muvakkat bir tesviye suretı 1 

ticelenmesi muhtemel olduğu 
nedilmektedir. 

Rusyamn Mançuride ınahP 
bulunan tebaasının bırakılırı3• 
temine cahştığı , huna ınuk3 

Mançuride mevkuf tutulan Ja 
tebaasının salıverilmesi için t3~ 
sutta bulunmayı teklif ettiği tO 

lenmektedir. 

Çin gazeteleri, bu mükale~' 
lerden maksadın ecnebileri Ç~ 
den uzaklaştırmaktan ibaret 0 

duğunu iddia etmektedir. G , 
bu gazeteler, Mancurinin , :.'!'il 
de olan ve cok vahim bir "azi 
içinde bulu~an mıntaka hakl<ıtl 
da JaPQnyamn Sovyetlerle bir 
latma elde etmeyi pek ziyade 
zu eylediği zannındadır. 

Yılan bu lığı oraoıf 
ISTANBUL, 7 (A. A.) -

racat ofisinden tebliğ edilıni 

Ankara Rus aefarethanesiade 
çay ziyafeti 

"Fransız millclinin anancd dost
luğuna tercüman olan Fransız meb'u 
san meclisi Türkiyenin milletler mcc· 
/isine kabulü miinasc•betilc Türk par
lamentosuna en samimi ı:e en lıara • 
retli tebriklerini iblağ eder re bu 

keyfiyeti sullıün atisi için mes'ut bir 
lıadise olarak sclcinılar . ., 

Reis 
Başvekil paşanın izahatını 

müteakıp meclise teklif olunan ka 
rar suretini alkı,larla ve ittif•k • 
la kabul etti. 

Sıhhiye encümeni: Reis Ah -
met Fikri (Erzurum), mazbata 
muharriri Refik (Bursa), katip 
Nazif Şerif (Antalya) beyler. 

"Yılan balığı için ofise hl 
ten pek çok talepler geliyor. 

kadarların ve teşebbüs erba 
nazarı dikkatini celbederiz.,, 

ANKARA, 7 (V AKIT) - Sov 
yet ihtilalinin 15 inci yıl dönümü 
ve beş senelik ikhsat planmm 
ıon günü münasebetile bu ak am 
Rua sefarethanesinde bir çay zi· 
yafeti verilmiştir. 

lzınir Sovyet konsolsha
nesinde merasim 

lZMIR, 7 (A. A.) - Sovyet 
ihtilalinin 15 inci yıl dönümü mü· 
nasebetile bu gün saat 11 de şeh
rimiz Sovyet konsoloshnesinde 
bir re&mi kabul icra edilmittir. 
Bu resmi kabulde vali Kazım 
Paşa ile belediye reisi Dr. Beh • 
çet Salih, C. H. F. vilayet idare 
heyeti reisi Hacim Muhittin ve po 
lis müdürü Feyzi Beyler bilumum 
konsoloslar, banka müdür ve di
rektörlerile matbuat mümessilleri 
ve ticaret odası erkanile maruf 
tüccarlar hazır bulunmuşlardır. 

ınııııııııııııımnınııımımnııın o il 

Doktor Beylere 
Doktor Beyefendiler, . 
H~kkında, ilim ve fennın he

nüz son sözünü söylemediği bir 
mes'~le vardır. Hali hazırda ilim 
ye fen dünyasını ehemmiyetle 
işgal eden bu mes'ele, cansız 
bir vücuda hayat vermektir. 

Doktor Henry Frankestein, 
bizzat icat ve imal ettiği bir cift 
haz marifetile havadaki Electro· 
biologiqu e kuvvetleri toplayarak 
Violet ve Ultra - violet şuaların
dan pek çok kuvvetli ve hayat 
verici bir şua keşfettiğini ve bu 
şuaı, muhtelif cesetlerden topla
dığı parçalardan kendi elile yap-
tığı cansız bir vücutten geçirmek 
suretile ona hayat verdiğini, ya
ni inmın halkettiğini iddia et
mektedir. 

Bütün nazariyeleri geride bı
rakan genç doktor, bu mühim 
lr.eşfine ait tecrübelerini herkesin 
hı:ızurunda pek yakında Opera 
r,İnemasında yapacaktır. 

Doktor Beyefendilerin bu mü
tlİ• mea'ele hakkında efkarı 
,..Umiyeyl tenvir etmek üzere 
noktai nazarlarını bildirmelerini 
-rica edebilir miyiz ? 

Fcrnand Bouisson 

Bütün meclisin şiddetli ve sü· 
rekli alkıtlarile karşılanan telgra 
fm okunması bitince hariciye en 
cümeni azasından Zeki Mes'ut 
bey (Diyarbekir) söz aldı ve 
Fransız meclisinin gösterdiği bu 
dostluk ve nezaket eserinin kıy • 
metini ve memleketimizde uyan • 
dırdığı memnuniyeti anlatarak 
dedi ki: 

- Bu tebrik kararı Fransız 

milletinin dostluğuna olduğu ka
dar Türkiye cümhuriyetinin sulh 
ve müsalemet siyasetindeki mu • 
vaff akıyetlerine de en güzel bir 
eser teşkil eder. 

Beynelmilel hayata yeni bir 
nizam aranılmakta olduğu §U buh 
ranlı devirde Gazi Türkiyesi di -
ğer milletlerin dikkat ve takdiri· 
ni celbeden bir azim ve yüksek 
bir mefkure ile sulh için çalıımak 

n tadır. Bu mesainin elbet bütün ci· 
han tarafından layık olduğu e • 
hemmiyetle kar§ılanacağı §Üphe -
si:ıdir. Cenevrede milletler mec • 
!isinin içtimalarında memleketi -
mize kartı gösterilen takdir umu· 
mi olmuştur. Orada fransız dele • 
gesinin söylediği cemilekar sözle
ri teyitleyen Ye timdi okunan ka· 
rar hiç JÜphesiz iki millet arasın· 
daki dostluk hislerini daha ziya -
de kuvvetlendirmiye yardım et • 
miştir. Fransızlarla Türkler ara • 
smda.ki an'anevi dostluğun bu 
suretle tekrar yadedilmesi bizi 
çok mütehaııısiı ~tmi§tir. Kartıhk· 
lı takdir ve muhabbet duyguları. 
na dayanan '.;. · dostluğun beynel
milel hayatta müspet ve hayırlı ne 
ticeler vereceğine şüphe edile • 
mez. Son günlerde iki millet a • 
rasındaki pürüzlü meselelerin sa· 
mimi bir uzlatma ile neticelen -
mesi bunun güzel bir alametidir.,, 

Zeki Mes'ut bey bundan son· 
ra; F ranuz meclisinin bu kıy • 
metli tezahürüne karşı bir çok 
meb'us arkadatlarile hazırlayıp 

teklif ettiği aşağıki karar sureli • 
nin kabulü ricasında bulundu. 

Yeni encilmenler 
.,. ANKARA, (Telefonla) - Bi-
rinci celsede encümenlere seçilen 
meb'uslar, meclis ictimaından son 
ra toplanarak reis. ımaz.'bala mu -

harriri ve katiplerini intihap et -

mişlerdir. 

Haric:ye encümeni 

Mahmut Bey (Siirt), Necmed· 
din Sadık bey (Sıvas), Zeki Mes· 
ut bey (Diyarbekir), Cevat Ah • 
bas bey (Bolu), Falih Rıfkı Bey 
(Bolu), Hasan Cemal bey (Bolu) 
Fazıl Ahmet bey (Elaz~:ı), Saf • . 
fet bey (Erzincan), Salah Cim • 
coz bey (İstanbul), Halil (İzmir) 
Saraçoğlu Şükrü (Manisa), Nebi· 
zade Hamdi (Trabzon). 

Bütçe Encümeni 

Maliye encümeni: Reis Mus -
lafa Şeref (Burdur), Mazbata mu 
harriri ihsan (B~ya~ıt), K:atip 
Kemal <lsRartf), .heJl~r. 0 , .. 

Adliye encümeni: Reis Musla· 
fa Fevzi, mazbata muharriri Sa
lahatlin (Kocaeli), katip Hamdi. 
(Yozgat) beyler. 

İktısat encümeni: Reis Şakir 
(Edirne), Mazbata muharriri iz
zet (Afyon), katip İsmail (Af -
yon) beyler. 

Arzuhal, dahiliye, kütüphane, 
meclis hesapları, 'müdaf aai milli
ye encümenleri reis ve mazbata 
muharrirlerile katiplerini yarın 

seçeceklerdir . 

lktısat encümeni muvakkattir. 
Dahili nizamnamenin tadili ka . • 
bul edildikten sonra bu encümen 
için yeniden intihabat yapılacak· 

Izmir iskanında dl 
suiistimal mi 'l 

lzmir, ·;(Hu. Mu.) - lskaoJ 
dürlüğünde mühim bazı deft 
kaybo'mu .. 1r. f 

Defterlerin esrarenjZ'İZ bir " 
kilde ortadan yok olması 
hangi bir suiistimal ihtinı~ 
verdiğinden ehemmiyetle t• 
kat yapılmaktadır. 

ltalyodo af karat' 
ROMA, 7 (A. A.) - 8 

neşredilen af kararnamesi üı 
ne siyasi mahpusların yarısı~ 
fazlası ve hukuku umumiye 
kumlarından 15 binden 
kimse affedilmiştir. 

hr. -" Reis Hasan Fehmi (Gümüıane) Fransada bir bok8" 
mazbata muharriri, Kazım Hüs • Tadil teklifi kabul edildi 
nü (Konya) katip, Kemal Zaim, ANKARA, 7 (VAKiT) _ öldürdüler 6f":. 
(Konya), Süreyya Tevfik (To • Teıkilatı esasiye encümeni bu Lyoo, 7 (A.A) - Diln k 
kat), Ali (Afyon), Ahmet Sürey - gün ilk defa toplanarak Cemil den sonra 6 kişi, ltalyan bO 
ya (Aksaray), Yahya Galip (An· Bey (Tekirdağı) ve arkadaş -. rü Mauroyu revolverle öldil':o 
kara), Dr. Galip (Buna), Dr. )arının dahili nizamnamenin 22 Jer ve kaçmışlardır. Ital~af ;
Mustafa (Edirne), Hasan Tahsin inci maddesinin tadili hakkında - sörü di Mauro sabahleyın ~ 
(Elaziz), Asım (Erzurum), Aziz ki teklifini müzakere ve aynen 

1 
lerin bir konferansında 

(Erzurum), Kazım (Giresun), Sa kabul etti. bulunmuştu. •' 
•••• 

··················································~··~········································································ 

Hitlercilerin Berlin Üzerine •• •• 
yurtı"' 

dükleri haberi ve aslü esası! 
•• 

İntihaptan sonra Almanyada tam bir sükiin hükünı s~r~ 
yor, kimse kanuni ·yoldan ayrılmaya teşebbüs etm•Y0 

Berlin, 7 (A.A) - Kaydi ihtiyatla telakkisi 
İc9p eden malumata göre Hitler'ci hücum kıt'a
lan gece, Berlin civarında tecemmü etmiştir. 

Berlin, 7 (AA) - Nasyonal - sosyalist hü
cum kıtaahnın Bertin civarında toplanmış olduk· 
Jarına dair olan haberler, asıl ve esastan iridir. 

Wolff Ajanıı, bunu en kat'i şekilde tekzibe 
mezundur. 

anı bir ıO ~ 
lntihabattan sonra Almanyada t rıt flrk•.,-: 

hüküm sürmektedir. Nasyonal • tıosya 1 
1 . . . fbabattan ..,.ıdıiıa 

gelince, bu fırka reislerınıo, m 1 
1 • ıo•1~ yapmış oldukları beyanat, naıyona e~kiİl"Z 

v b lefel nı 
fırkasınıo, açıktan açıga mu 8 r,Iaı• 

v k ~ yoldan •Y bulunmasına ragmen, anunı k dec 
k t . i ter e 

tan ibaret olan battı hare e ın 
farzettirecek mahiyette değildir. 
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racat farkı bu sene ge- Sovyet inkilibının 

Sırasındaki katil-
Çen senekinden fazla. o den beraat 15 inci yıldönümü 
tçhn bir ay zarfında ihracatımız, it-

°' alattan 5,323,540 lira fazla 
ı~' 11ı,•c.t . . 
bıl fttrj .. · ofııı memleketimizin 

~ıe.-. 1 
oP '-t •a .. · e ayı ithalat ve ihra

t t " 1Ytti · ·a' "oit et • hı muvakkat olarak 
··r lıt llııştir. 

'Ota •Srıbur, Iınıir, Mersin, T rab-
' ll!J 

e' .te ~dir s~n, Zongu!dak, Kars 
ıı' ~'ti ~e ıle Gaziantep gümrük 
I' ıare :'tıncien gelen malümata 

rl T,tti . 
fİI ~~t S ~tYvel ayı zarfındaki it
f lb, ' 23,540 liradır. 
. ' •tat . 'Clt f ıse 10,948,079 liradır. 

,- "· G •zlalığı ise 5,624,539 Ji
,t ~ . tçeıı senenin aynı ayın-

' ~b•l&tınuı 10,364,000 lira 
s•catunız 14,050,659 lira 

of ~~ 0 halde ihracat fazlalığı 
l'tt~ senekinden daha azdır. 

~Oı~rıi~nel ayı zarfında ihraç 
:'uız baıhca maddeler ve 
•to tri fUnlardır : 
~?OQ liralık yumurta, l 04,948 
~ ~' 207,624 liralık tiftik, 
1~591 liralık kuru üzüm, 
113,88~? liralık kuru incir, 

ithal ettiğimiz başlıca eşya kıy
metleri iıe şunlardır: 

159. 746 Jiralık yün iplikleri, 
252,739 • liralık yün mensucat, 
172, 170 pamuk iplikleri, 88,567 
liralık kaaarsız pamuk mensucat, 

49,368 liralık kasarh pamuk 
mensucat, 67,519 liralık çuval, 
84,287 liralık h~r nevi demir, 

248,293 liralık makine, 93,569 
liralık demir ve çelik borudur. 

932 senesi teşrinievvel ayı zar
fında muvakkat olarak teabit 
edilen ihracahmıım kıymeti 

10,948,079 lira olmasına nazaran 
bu seneki on aylık ihracatımızın 
kıymeti 74,514,572 liraya baliğ 
olmaktadır. On aylık ithalitımı

zın kıymeti ise 70,170,218 lira 
olduğuna göre on aylık ticari 
müvazenemiz 4,344,354 Jira fazla 
ile kapanmış o!uyor. Halbuki ge

çen seneki ithalihmızl 11,599,248 
lira ve ihracatımız 96,680,775 
lira olduğuna nazaran ticari mü

vaıenemiz 14,918,473 lira nok
sanla kapanmıştı. Yukardaki va· 
ziyete ve gelecek ayların ihracat 

1 lt,la~ liralık iç fındık, 2,871, 722 
tt lı( fy)•Prık tUtün, 301,383 li
~t • oo. 133,150 liralık pa· 
, !e 520,114 liralık maden meniminin faal olduğu zamana 

!o ' ••tfQr. tesadüf etmesine nazaran 932 
~eı'- JJıulCabıl narıçt\.n~~y·:-: 11enui ihracahmızın 100 milyon 

tarfında m~mleketimize lirayı bulunacağı ümit olunabilir. 

('--"-----------------------~-k tıs at vekaleti kontenjan usulü 
hakkındaki fikirleri soruyor 
~ Veki.leti kontenjanda. tinin bu suallerini iyiden ıyıye 
~ ~ k Yeni deği§iklikler lıak- tetkik etmiş ve seçmiş olduğu bir 
~~Çok müeaseıelerle Tica- komisyonla bu suaHerin cevapla
: tından ıu malumatı ist.... rını tesbit etmi!tir. Komisyon, bil
" hassa müesseselerden, bankalar· ~ {'t1ıı 

' \.,ı11 lt edilmekte olan kontenjan re- dan ve bütün tacirlerden bu hu· 
l\.Urt tatbikatı hakkında mut.nıea- sustaki fikirlerini toplıyarak bir 

? h 0ııtcnJan ne şekilde tatbik edil-
.it.. cevap raporu hazırlamıttır. 
:'ili! ı. 

' \ it U!ıaaı kabmyetı göz önünde lktısat vekaleti sorulan bu sual-
~~ t~rıtenjan rejiminin tatbikatında lere çok çabuk cevap verilmesini 

ta •. :-~ bı eşyaların ithalinden sarfına- -
~ tııı.,t' istediğinden Oda idare heyeti ya-

e' '~~ilde tahdide t~bl tutıması l"ap rın fevkalade bir içtima aktede· 
t 1t ltrdır ve tahdit nlııbctl ne ol -
" 1>1 •• ı. cektir. Bu içt imada idare heyeti 
a~ı\' tt ~~ , ~ bı eşyanın lthnll serbest bıra- yalnız kontenjan hakkında soru-
~ 'ıllııtı~It lan suallere hazırlanmı' olan ce>'\t lq,.ııı.:.'4l ı.. ctıcr itibarile kontenjan tat-
lıı~_ıı.,ı;: tt~kkındakl mUtalcanız ner.tır? vapları ve raporu tetkik edecek 
\:~bt l'ı 11 lıikı ithaJU eşyuının :nUba- ve eksik kalan noktaları da tatt.t tlu ~eı- ~~mevcut ve müesses tıcıııl mamlıyacaktır. 
i 'il., 'UCrlndc ne gibi tesirler icra 
t~' 2 llıt1t ~ 

4 tat blki halinde takip oluna
c, '>tt 'toı hangisidir? 
~~ l:l:ıUte ltnızm her men\Ieket için 
ıı..;ı:.~ ~I ltabıı vaziyetleri nedir? 1lıra
'l'l'!llcJt:aııreçlcrde terakki, hangi
lıı;~ · llu ve hangilerinde tedenni 
hı.ı.,..~, ltıu°'h lıaı bilhassa h:ıngi malların 
tıı~' "bt111 Ccte Cdilmektcdlr? Bunların 
tı~, ııı-ı.~bıt~ nelerdir! "İhracat vazl
~eıı~ ~~ llıe de ihracat lstatlstlklcrl-

3 r.., lıt ltllılekeUcnn lthalAtı lstaUs-
~c, -.... l oııtroı ve mukayese cdll· 
ı..,,~tt 
oıa.;"l ı~e 1t., mızın maruz kaldığl baş
~ ı:ı:ı lect~cı ıtıUgkUIAt nelerdir? Bun-
'~Jı~Clıt rıırler ile derhal lznlesl kabil 
ııı,~ ltt.ıı lı ~ Udur? 

11 lecıtt? ile tııi1 bir zaman bağlı olan ls-
... bft' tııt'\ tedbirlere lUzum hisscdil-
~tı,llıldtr,Ct.tı' 
"' rıı, ~· llllııı Ycnı mahrcçlcr açmak 

e ı.. - ar ne 
7 -~CI ırurcuc hangi mcm-

~;::~' maddelerimiz için kabil• 

~~l~'lAt 
.... 1' tlGfı ~ b ve rnasnuatını hariçte 
• ı~ llıetıdtr lr Propaganda siyase· 

od._ 
1
' lktııat Vekale-

Bundan sonra Oda umumi 
m eclisinde de görü,ülecek olan 
cevaplar İstanbul tacirlerinin fik
ri olarak lktısat vekaletine gon
derilecektir. 

Şehrimizde ltalyan· 
ların merasimi 

Faşistlerin Roma üzerine yü
rüyüşünün onuncu yıldönümünü 
tes'it münasebetile evvelki gün 
Tepe başında Car ad' ltalia klü-
bünde bir merasim yapılmııtır. 

Italyan elçisi M. Lojacononun 
da h87.ar bulunduiu merasimde, 
Italyndan bilha11a bu meraaim 
için gelen meb 'us M. Zeno Ver· 
ga uzun bir nutuk söylemif, nut
kun sonunda reiıicümhur Hz. in
den takdir ve ıitayiıle bahsedil
miştir. 

Iıtanbul Ağırceza mahkeme
sinde, dün bir öldürmek davası
na ait muhakeme neticelenmiştir. 

Vak'a kurban bayramının ü
çüncü günü olmuştur. Bahkpaıa

rında, bir tente germek meıele

ıinden balıkçı F arukla Salih re-

is arasında kavga çıkmış, kavga 
boğuşma şeldine girmiş ve Fa
ruk, Salih reisi öldürmüştür. 

Mahkeme, balıkçı F arukun Sa
lih reisi kendisini müdafaa ha· 

}inde öldürdüğü neticesine var· 
mış ve hakkında · beraat kararı 
vermittir. Maznun, hemen serbes 
bırakılmıştır. 

Belediye haberle
rini radyodan 
Öğreneceğiz ! 

Belediye hal !<• '-- 0 lediyenin fa
aliyet ve mes: en haberdar 
etmek için rad) e,, un istifade et-
miye karar vermiştir. Bu hul'us
ta tetkik yapılmaya başlanacak-
hr. 

Düşünüldüğüne; göre yiyecek 
ve içeceklerin haftada bir fiat
ları, narh değişmesi, belediyece 
konan yeni memnuiyetlerin, hal
kı alakadar ı:: d cn bazı kararla-

rın muhtelif zamanlarda radyo 
He i l anı çok f aydah görülmekte
dir'. Bu suretle halk yiyecek ve 

içece'-' fiatlarındaa haberdar ola
rak aldanmıyacaktır. Kahve ve 
bazı umumi mahallerde radyo!ar 

bulunduğu için bir çok kimsenin 
radyo neşriyatından istifade ede
cekleri muhakkak görülüyor. Bu 

hususta radyo ile de görüşüle-

cektir. 

Belediye memurları 
ve kooperatif 

Belediye kooperatif nizamna
mesi birkaç gün evvel Heyeti 
Vekilece tasdik edilmişti. N i· 

zamname dün ticaret müdüriye
tine gelmiştir. Oradan belediye
ye gönderilecektir. Bugünlerde 
belediyenin eline gelecek olan 

nizamname ile derhal fnliyete 
geçilecek, kooperatif teşkili me· 
selesi ile belediye memurları lo
kantası işi halledilecektir. Kanu-

nuevvelin iptidasından itibaren 
belediye memurları öğleyin ucuz 
yemek yemiye başlıyacaklardır. 

Tramvayda bir ölüm 

ltalyan tabasından ve Faşist 
cemiyetine mensup M. Bakard 

Tepebaşından Karaköye tram
vayla gelirken üzerine ansızın 
fenalık gelmiş, dcşüp ö!müştür. 

M. Bakardın kalp sektesinden 
öldüğü anlaşılmıştır. 

Tramvayın altında 

Meşrutiyet mahallesinde ikinci 
Ayazma sokağında oturan Bilal 
Ef. Şişlide tramvaydan atlamış, 
2423 numaralı otomobilin altında 
kalarak yaralanmıştır. Bilal Ef. 
çocuk hastanesine yatırılmııtır. 

15 yıl içinde Sovyetlerin yaptıklarına, 
terekkilerine bir nazar 

Dün 1917 Sovyet inkılibınıo 
on beşinci yıl dönümüne tesadüf 
ediyordu. Bu münasebetle dün 
aktam Sovyet konsolosluğunda 

bir çay ziyafeti Vt'rilmiş ve kabul 
resmi tertip edilmiştir. 

Merasimde Vali Muhittin, mu· 
avını Ali Rıza, Liman şirketi 
müdürü Hamdi, Darülfünun mü
derrislerinden Köprülüıade Fuat, 
Ağaoilu Ahmet Beyler, ecnebi 
sefaretleri erkanı, şehrimizdeki 
Sovyet kolonisi ve Istanbul ga· 
zeteleri mümessilleri bulunmuş-
lar, saat yirmi bire kadar dans 
edilmif, eğlenilmiştir. 

.. . "'" 

Sovyet hükumetinin on be
şinci yıl dönümü münaaebetile 
Sovyet hü~ümeti hakkında bazı 
malumat vermeği faydalı bu
luyoruz: 

Çarlık Rusyası elektrik aana-
yiine hiç ehemmiyet vermediği 
halde Sovyet hükümeti teşek

külünden itibaren bu işi ehem
miyetle takip etrn iş ve bu saye-

de Çarlık Rusyası zamanında 
2 milyar kilovat elektrik istihsal 
edilirken 1932 de bu mikdar 15 
milyar kilovatı bulmuttr. 

Sovyet hükümetinin teşekkü
lündenberi Rusyada yeniden te
sis edilen i şçi şehirlerinin adedi 
yuzu geçmiştir. Bu şehirlerin 
bir çoğu genişlik ve müekmme
liyet itibarile Çarlık Rusyasının 
vilayet merkezlerini geride bıra
kacak derecede ve kalabalık iti
barile bir kaç misli fazladır. 

Sovyet hükumeti maarif si· 
yasetine de büyük bir ehemmi· 
yet vermiştir. 1914 senesinde bil· 
tün Rusyada ilk mekteplerde 
okuyan tal~benin yekunu beş 
milyon iken bu miktar 1928 
de 10 milyonu, 1930 da 11 
milyonu, 1931 de 15 milyonu ve 
1932 de 17 miJyoou bulmuştur. 
Vıelerde okuyan talebtnin 

miktarı da 1914 te 5 milyon iken 
1928 ee 10 milyon, 1930 da 11 
milyon, 1931 de 15 milyon ve 
1932 d e 17 milyon olmuştur. 

Bugün Zonguldağın bayramı 
............................ ·-·································································· 

Kömürü ilk bulan Uzun 
Mehmet kimdir? 

Bu köylünün kömür madenini bulur
ken . . . gözüne ilişen siyah taş! 

Evvelce de yazdığımız gibi Zon
guldak Havzasında ilk kömür 
madenini bulan (Uzun Mehmet) 
isimnde bir köylüdür. Daha evvel 
Uzun Mehmet, ikinci Mahmut 
devrinde İstanbul tersanesinde 
asker bulunuyordu. Bu devirde 

Osmanlı donanması, Tophane 
Darphane ihtiyacı için hariçten 
kömür alınıyordu. Bu yüzden dev
letin bütçesinde kö.mür faslı kaba
rık bir yekun teşkil ediyordu. Bu 
masraftan kurtulmak için maden 
kömürün memleket dahilinde 

aranılması dü,ünülüyordu. Bunun 
için bahriye zabitleri terhis edi
len efrada İngiliz kömürlerini nü
müne olarak gösteriyorlar ve bu
nun benzerini bulana mükafat 

verileceğini vadediyorlardı. Bu 
esnada Uzun Mehmet te terhis o
lunarak köyüne dönmÜ§tÜ. Gözü 

açık zeki olan Uzun Mehmet tar
lasında çalışırken maden kömürü
nü de aramaktan geri kalmıyor
du. Bu arayış aylarca devam et-
ti. 

Hasat sonu idi, tarla işleri bit
mi§ti. Bir gün Uzun Mehmet, za
hiresini götürmek için Ereylinin 
(Köse ağzı) mevkiindeki değir
menlerden birine gitti, değirmen
deki sırasını beklemek için çuval
larını hayvanından indirdi ve 

kendisi de dere kenarına gezmiye 
indi. O sıralarda yagan şiddetli 
yağmurlardan husule gelen seller 
dere kenarlarını moloz ve taı yı-

gınlarile doldurmuştu. Bu esnada 
Uzun Mehmcdin gözüne moloz 
yığınları arasında siyah taşlar İ• 
lişti, muayene etti, bu siyah taş-

lar terhis olunurken kendisine 
gösterilen maden kömüründen 
f ' . arksızdı. U zun Mehmet kımseye 
haber vermed en bu taşlardan bir 
çuvala doldurdu ve bir ilkbahar 
günü karadan lstanbula gitti, bul
duğu taşları alakadarlara göster• 
di. Filhakika bunlar hakiki ma· 
den kömürü idi. 

Hükumet Uzun Mehmed e elli 
altın mükafat ve kaydı hayat şar
tile altı yüz kuruş maaş verdi. 

Ereylinin zalim b ir d erebeyi bir 
köylünün bu muvaffakiyetini çe• 
kemedi ve onu adamları vasıtasi-

(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 
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- b'vvclki !ıürı :j<'llrimizc gelen 

Sofya sefiri Petlt i /ley diin /JabıaUdc 
1lar ici11e rwzırı Altnıet Ncsimi Beyle 
gÖrÜljlllÜ§tiir. 

- fJ'vvell.:i ak;:am Scrkl d'Orynndan 
çıkan adliye nazırı llalil /Jcyin oto

mobili bir irnrm.:aya çarpmıştır. Oto

mobilin ön tarafı ımrçalanmış, Halil 
/leye bir şey olmamıştır. 

- Sultani r.::•ktc-plcrinclc ley li t•e 

m eccani ipkaya kalan talcbt'/crin Al· 
manyaya ziraat tahsiline gönderilme-
lcr ine karar ı•ailnıi§tir. 
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Amerika işsizleri de Şehir Heclisinde 
__. .................................................. __ 

Unkapanı köprüsü tamir edilebilir mi? 
Mecliste yeni bir aza - İkramiye meselesi - Gazi 

köprüsünün inşası ne safhada ? 
İstanbul umumi meclisi dün bi

rinci reis vekili Sadettin Ferit Be
yin reisliği albnda toplanmıftır. 

Geçen celsenin zaptı okunup ka
bul edildikten sonra meclisin ü
çüncü senesi faaliyetine b§lama
sr münasebetile Reisicümhur Hz. 
ne, B. M. M. Reisi Kazım Pataya 
ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Beye çekilen tazimat telgraflarına 
gelen cevaplar okundu. Azadan 
avukat Esat Beyin Cu.martesiye 
kadar mezun sayılması kabul e
dildi. 

Mecliste yeni az:ı 

Fatih azası Hakim zade Meh
met Beyin ölümile açılan ualrğa. 
srradaki ihtiyatlardan fırıncı Şa
kir Bey çağınlmı§, Şakir Bey bu 
vazifeyi kabul etmemi!, bunun J"' 
zerine Nurettin Münşi Bey davet 
edilmi,ti. Şu ölüleri fırına atıp ça
tll' çatır yakmağa taraftar olan 
me9hur Nurettin Münıi Bey .•• 
Yeni aza dün ilk defa olarak mec· 
liıe gelip mecliste evvelce cemi .. 
yeti umu.miyei belediyede azalık 
ettiği zamanlardan arkadaıı Am· 
ca Tevfik beyin yanına oturmuıtu. 

Nurettin Münıi Beyin vazifeye 
davet edildiğine dair olan riyuet 
tezkeresi okundu. Reis vekili Sa· 
dettin Ferit Bey yeni azayı takdim 
etti, kendisinin bu meclise yaban· 
cı olmadığını, evvelce de mesai
sinden iatifad edilcliiini söyledi. 
Nurettin Münıi Bey yerinde aya· 
ia kalkarak yeni arkada,larmı 

selamladı. Kendisine muvaffaki· 
Yet temenni edildi. 

Bundan sonra encümenlerden 
gelen mazbataların okunmasına 
baılaıuldı. Bunlann bir çoğu hak· 
kındaki ihtisas encümenleri ka
rarları taıYip edildi. Çoğu tahsili 
imkansız hale giren vergilerden 
vazgeçilmesine dairdi. 

Mezarlık bulaalara ikrami-
ye vermek •••elesi 

Evkaftan Belediyeye devredil· 
mesi lazım geldiği halde bilinmi .. 
yerek Evkafça satılığa çıkanlan 
eski mezar yerlerini bulup haber 
verenlere ikramiye verilip veril
memesi hakkındaki Daimt Encü .. 
men mazbatası geçen celsede büt .. 
çe encümenine havale edilmi§ti. 

cm::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-J111: 
~ zehir1etereke öldürttü. işte Zon
guldak havzasındaki ilk maden 
damanna ilk kazmayı vuran bu 
iıçi bu büyük keıfini bu suretle 
h~atile öftdi. 

Zonguldak Halkevi kömürün 
lietfi hakkmda uzun tetkikat yap
mıı ve maden kömürünün Uzun 
Mehmet tarafından ilk defa keı· 
fedildiği tarihi teıbit etmittir. Bu 
tarih 8 Tetriniaani 1829 dur. Bu 

milli ka§.ifimize kadirtinaslık bor
cunu ödemek istiyen Zonıulda.k 
:ff alkevi, 8 T eırinisani gününü bir 
.(Uzun Mehmet) bayramı olarak 
tes'it edecektir. 

RadyOda konferau 
Bu aktam Zonguldeğın kömür 

bayramına dair Sanayi müdürü 
müderris Refik Bey tarafından 
radyoda bir konferans verilecek· , 
mekteplerde muallimler talebeye 
bu mevzu etrafında izahatta iN
lunacaklardD'. 

Bütçe Encümeni bu meseleyi tet
kik etmİf, kararını vermiş, maz
batasını yazıp, bastırıp getirmişti. 
Okundu. Bütçe encümeni böyle 
muhbirlere umumiyet itibarile ik
ramiye verilmesini muvafık gör· 
müyor, maamfib ikramiye veril
mesi fikri ekseriyet kazanacak o
luna o zaman da kıymeti ve Be
lediyeye kazandırdığı miktar on 
bin lirayı geçmiyen ihbarlar için 
yüzde on, daha fazlası için yüzde 
bet nisbetinin gözetilmesini teklif 
ediyordu. 

Bu bahis üzerinde Nazmi Nu
ri, A,·ni, Sadettin Ferit, Hamdi ve 
Galip Bahtiyar Beyler söz söyle
diler. 

Nazmi Nuri Bey, mazbatamn 
evvela birinci kısmının reye ko
nulmasını istedi. Daimi encümen 
azasından Avni Bey bu kabil 
muhbirlere ikramiye verilmesinin 
faydalı olacağını ve esasen elde 
takibine başlanılmıı bir kaç ihbar 
bulunduğunu, takibat bir fayda 
vermezse tabiatile muhbirlerin de 
bir ıey alamıyacaklarını söyledi. 
Reis Vekili Sadettin Ferit Bey 
böyle bir meselenin mecliste mü· 
zakereye mevzu olup olamıyaca· 
ğının <lütünülmeıi lizmı geldiği· 

ne İ!aret etti. Bütçe encümeni re· 
isi Hamdi Bey Sadettin Ferit Be· 
ye hitap etti: 

Faydaıız İf 

- Bütçe encümeni zatı Alii ri
yuetpenahllerinin -vardddan· nok
taya kadar gitmedi; ancak bu ka· 
bil ihbarların Belediyeyi içinden 
çıkılmaz itlere düşürecek bisut 
ıeyler olabileceklerini düıündü. 
Belediyece gayri aalUm, Evkafça 
meçhul, tapuda kaydı olmıyan 

mezarlıkları haber verecekler! ... 
Bunun böyle olduğunu kim bilir? 
Mücerret bir ihbar üzerine dava 
açacağız. Şimdi böyle ihbarlara 
ikramiye vermeği kabul edersek 
bütün ihbarları takip taahhüdüne 
ıirmit olacağız. Bir netice çıkar .. 
sa ben de müstefit olurum müli· 
bazaıile, tam kanaatla veya ya· 
rım kaııaatla ihbarlar çoğalacak 

hem böyle reami surette teabiti 
ıayri mümkün yerlere ait ihbar· 
ludaıı bir fayda hasıl olmıyacak, 
hem de bir çok kimseler iz'aç e· 
dilmiı olacak ! 

Galip Bahtiyar Bey - Efen· 
dim, bunlar kadit usullerdir, mo· 
dern idarenin içine girmemesi i· 
cap eder. Bizde evkafı ihbar edip 
ikramiye almak eakidenberi bi.t· 
an'ane olmuıtur. Bunu Evkaf me
murları bile yapulardı ! Bir ta
kım adamlar ellerinde temessük
Ierle bir vakit Evkafı, bir vakit 
mahkemeleri i!gal ettiler. Şimdi 
de Belediyeye gelmişlerdir. Vaz· 
geçelim bu i!ten .....• 

Avni Bey - Daimi Encümen 
musir değildir, bu mülahazalar da 
varittir. 

Bütçe Encümeni mazbatasının 
birinci kısmı reye 'konularak kA
bul edildi. Bu suretle hu kabit 
senetsiz, sepetsiz yerleri "eskiden 
mezarlıktı!,, diye ihbar edecekle
re ikramiye filan verilmesi tek
lifi reddetlilmi! ofoyordu. 

Uaka,paaı köprüsü ne 
olacak? 

Diakıii ruznemenin aon maclde-

si: Unkapanı köprüsünün tı-.miri 

lazımdır! Belediye U nkapanı köp
rüsünü pek harap diye sökmüş 

Beyoğlu ile İstanbul arasındaki 
bütün gidiş geliş yalnız Karaköy 
köprüsüne münhasır kalmıştı . Kı

sa bir tecrübe Karaköy köprüsü~ 
nün bu işi tek başına başaramı

yacağmı göstermiş, şimdi Beledi
ye, Gazi köprüsü yapılmcıya ka
dar Unkapanı köprüsünden tek
rar istifade etmek istiyor. Bunun 
için de bu köprünün tamiri lazım, 
bunun için de para lazım! 

Hesap edilmiş: Unkapanı köp
rüsünün tamiri yüz elli bin liraya 
çıkacakmış. Bu senelik altmış bin 
lira sarf edilmesi- lazım geliyor
mu~. Belediye hu paramn Gazi 
köprüsü için toplanıp bankaya 

yatırılan paranın biriken faizin
den sarfedilmesin.i düşünmüş, da
imi encümen Gazi köprüsü parası 

hakkında hususi kanun olduğu i

çin bu paranın ne kendisine, ne 
faizine dokunulamıyacağı fikrin
de. • . . • Ancak daimi encümen 
de Unkapanı kö;>rüsünün mutla
ka tamir edilmesi lazım olduğunu 
söylüyor ve para iç.in de başka 

bir yol gösteriyor: Bu köprünün 
tamiri için sarfedilecek para, se

nesi içinde ödenmek şartile Be

lediyenin kanunen ayrılmakta o

lan ihtiyat akçesinden borç alın
sın! 

Daimi Encüınenin bu teklifi 
Bütçe Encümenine havale edi\di. 

Gazi k&pril.U ne oldu? 

Unkapam köprüsünün tamiri 

bahsi konuşulurken Beyoğlu aza
sı Mehmet Ali Bey söz aldı: 

- Münasebet gelmişken so
ralım, Gazi köprüsünün inşası ne 
safhadadır? Gc.zetelerde bu köp

rünün inşasının, hatta yerinin ta

yininin şehrin plan işlerinin hi
tamına tehiri muvafık olacağı yo
lunda neşriyat görülüyor. Bu hu -
susta makam bize izahat versin. 

Makam namına hazır bulunan 
belediye reisi muavini Nuri bey 
- Muhtasaran arzu buyrulursa 
şimdi söyliyeyim; Mufassal iza • 
hat isteniliyorsa gelecek celseye 
bırakalım, yahut bir ikinci celse 

yapılacaksa celse arasında alaka
dar daire ile temas edeyim, gelip 
izahat vereyim. 

Makamın bu hususta gel~cek 

celsede izahat vermesi kabul edil 
d;. 

Hamdi bey - Geçen devre· 
den kalmış bir çok temennilc•ri -
miz vardır. Makam bunların ya -
pılıp yapılmadığı hakkında cet -
vel hazırladık, muavin bey iza • 
hat verecek,, demişti. Bu izehab 
bekliyoruz. 

Bu izahatın da gelecek celoe • 
de verilmesi kararlaştırıldı. Per -
tembe günü saat on dörtte topla
nılmak üzere içtimaa nihayet ve
rildi. 

Bir araba kazası 

Cabi caddesinden geçen Meh· 
met ağaya Mehmet Hamdiain 
arabası çarparak muhtelif yerle
rinden yaralamııttr. Arab~cı ya
kalaomııur. 

Vaşingtona yürüyor 
' 

Orada bir kongre toplanacak, lıı'1 
işsizlerinin umumi katibi de buluna 

Vaşington, 7 (A.A) - Polis grupa dahil olanlar, 
müdürü umumis:, i~szlerden mil- resmi murabhaslardır. 
rekkep birkaç grupun kış bida- Bundan başka i~s·z ~ 1 b 
yetind .: Vaşington iizerine bir de çektikleri yoksullugu 

k birteY 
yürüyüş yapmak tasavvurunda tecek v~ya giderece . 

1
,; 

olduklarını 3 muhtelif taraftan pılmadığı takdirde \l•t'~1t'' 
haber aldığından bu grup'arın c!ojru bir yürüyüş yapaca ,kır 
haleti fikr iyesi ve ehemmiyeti söyliyerek tehditte buh• 0111 

hakkında alınması mümkün her dırlar. J 
türlü ma lümatı Vaşington bükü· Nevyork, 7 ( A.A) - ~ 
metine bildirmelerini bütün polis işs;zleri milli komitesi :,ı;ı' 
müdürlerinden talep etmiştir. hatibi lngiliz aç!ık yürDY ~';J. 

Amerikan kongreisn·n· içtima re.si bu ayın 19 unda ya~ 
tarihi o'.an 5 ~ anunuevvelde bir olan içtimada hazır bol t I 
komünist a-rtpunun Vaşingtona bir nutuk söylemiye da•' 
gelmesi beklenmektedir. miştir. ~ 
Diğer taraftan çiftçilerden Ma'um olduğu veçbile 

mürekkep bir grup da 7 kinu- rikan işsizlerinin Vashiı>S'~°/ 
nuevvelc!e Vaşingtonda ı. onfe- zerine yürüyüşü bu ayın 2 
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Adanada yağmur 

fazla geldi 
Adana, 7 ( A. A.) - Evvelci 

gün akşam ve sabah şehrimize ' 
hol yağmurlar yc:ğmış ve kurak-

lık tehlikesi temamen ortadan 

kalkmı~tır. Yağmur vHayetimizin 

ber tarafına aynı derecede yağ

mı~tır. Yağmurlardan Seyhan 
nehri yükselmiştir. 

Başdevld ormanlarından nehir 
vasıltsile şehre getiri:mekte o'an 
35,000 parça kereste · cereyana 
kapılarak etrafa dağılmıştır. 

Kerestelerin top!attırılmasaoa ça · 
htılı)'Or. 

2,& milyon ~a9ist 

Roma, 7 (A.A) - Büyük fa. 
şist meclisi, ilk içtimaını, Vene
dik sarayında, M. Mus;o' ini'nin 
riyasetinde yapmıştır. 

Faşist fırkası ~atibi umumisi, 

büyük faşist mec'isinio 3 martta 

yaptığı müzakerelere temas ettigi 

sırada biriuci teşrinin son gün· 

lerine kadar yarım milyon kiti· · 
nin fırkaya kaydedilmek için 
müracaatta bulundoldarmı, bu 

tarihten sonra bilhassa işçiler 

ve çiftçiler tarafından vukubulan 

müracaatların miktarını tayine 
henüz imka:ı bulunımadığmı bil
dirmi4tir. 

F.aşizm idaresinin ikinci l O 
aeueı·nin ilk yılın<b fırka aıaaı· 
nm 2,411,133 kifi olarak tesbil 
edildiği aöyleomiştir. 

Müessif bir irtibat 
Kuzguncukta Nakka}la 56 nu· 

maralı sabık ,avukatlardan Halil 
H2şim beyin kerimesi ve tüccar
dan Hamza Ali Beyin zevcesi 
saliha Hantm pek genç yqında 
ani .olarak vefat etmiştir. Bugün 
ikindi namazını müteakip Nak
kat mezaThğma defni mukarrer
dir. Allah rahmet eyl~sin .. 

ETEM iZZET 
Beyin son edebi 
romanı çıktı ••• 
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Sfenks - konuştu! 
Mau • rıce de Cobra'nın 

- Evet efe d" T l • . RÖz" k n ım.. e mamaları 
u apaJı b"l" ıifiri k geçe ı ır. Kaç kere 

aranlıktn dön ·· t ·· - B MU§ u .• 
tih ed e~ ntehtapsız geceyi ter -

erdlKrı Ge "b ·1 . lıtdt f · . ce no etçı erı a-
dip 0•forla nııangi.h tanzim e

llleht t dtf . ap n 400 metreden he -
. ' l•tbet . . 1 . til.ı... - ettırır er. Mardan u · 
-..ıtı . 
~ \· cıvarında devriyeye çı -
~'- ır trkadaıım ... Müli.zim Ni· 
ıl.-.oll .. l . 
'"q• cuın esıni tamamlama -

• 

"'" l' ızzz. Bum ! 
llıtt' thıildarın batından yirmi 
Peri~ltıetre &§ırı geçen kurf un si • 
ıtltttrı ke?arında çeliğe çarptı. U-

0 hır ıili.h sesi aksetti. 
tl} ~Ü ~~ bakııtılar. Pathan maz

b elıgıne yaklaıtı. 
"-Obertı: 

~ ._ Tarassut kulelerimizle böy· 
)ar~tlttınaları botuma gitmi • 

·Dedi. 

ta.7 Gördünüz mü, tahsildar? 
di . orlu nitangahlardan bahse • 

~!?ı hoıuna değilmif. 
erli başını salladı: 

~i ....... Aııl canımı aıkan Bata Ali
~ av~etinden malumatları oldu· 

U hıze bu tarzda bildirmeleri. 
h.t....._ Açıkta yürüse sağlam vu • 
~r. 

l' thıildar dedi ki: 
'-h ....... Öyle ise, yüzbaıım, garp 
ita f'aında kırmızı feneri yaktır· 
~ Önceden onunla mutabık 
'!tık. Bu itareti alınca istib • 
"' fevkalade ihtiyatla sokul-
'-ı lazım geldiğini anlar. 

":;:_Ala ••.. Nikolson, gidin Su
~ ıöyleyin, feneri yakam. 
'Ş' ~·· l!tıdi, yüzbqım •• . • 

~, \lfi.zım mazgallar boyunca yü 
tı.;J> avluya indi. Roberts: 

ııı~· l\.ııuu- : .... ,.ti.ıı vegi.ne 
ledi~"ru, dağdakilere birisini beli 
l' ~ırtıizi anlatmasıdır. 
~hıildar itiraz etti: 

'"~ ~üpheıiz. • • • Lakin on:ın 
,~ltıi §İmdiden bildiklerine 
,.11ın. . • • Binaenaleyh, civarın 
'~ olınadığını ona haber ver
\' d~ha iyi. • • • Bundan böyle 
d, ,

1 
Yı beklemediğimiz zaman· 

"°' ~' ara ııra feneri yaktırıraı· 
U onları ıaıırtır. 

~ t\'et, bu iyi bir fikir. 
. ltdenbire nöbetçi fıaıldadı: 
'' "iüzbaşım .•.• Üç yüz metre 
~e bakın .••• Ta§ kümelerinin 
l\ ~dil ••.• Yavaı yavaı ilerliyen 
~Yı gördünüz mü? 

~ld rtıle tahsildar mazgallara 
~ lllar. Pathan nefer iyi gör· 
'~j Bir kaya parçası yerde 
~~. ~lliyordu. Bir dakika duru· 
1 et~.,.~a yava! yavaf, ihtiyatla 

'l',~ .. du. 
~.' t'ldllr haykırdı: 
t~İıilkin bu Başa AH.. Ta 
' ' '· · . Deve derisinden ör

~l>t, ~ılınıı, ıürüne ıürüne yc;l 

~tı~,~·. Geceleyin görülmeden 
~ ~tı'1 ıçin iyi bir usul! Bu ge· 

'" 'ld ~lbik etmeıi tehlike ko· 
)i.._ 1~t.t..1i•na delalettir. Zırhlı 
~q "'!\ )l "'b · o etçilere haber vere· 

• ~I)' 
:rıd· · 'l 
s~ 11er, ı ~ tahsildar da aşağıya 
~e)t~~ ,~ıar çok sürmedi. Bir 
~ tt.~ bu a, sai sağ ve salim Ro
~ lı ~~toıunda idi. Roberts o· 
:ı,r~t'til.u tlıirnı tebrik etti. Da-

ı: ile •arılı duran deveci 

hft h_ 'tu~ 
l'i)i hlal:t•ın, bu örtü - sadık 
~ lrı~ll)a~ •ıttını okıar gibi de
), \~dı, ~ • kaç kere hayatı· 

~""İta .ilahın inayetile, ka
e l•rd' 1nı. Berikil~r ta' 
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parçalarına kurt un atacak kadar 
müsrif değildirler! 

- Maamafih, saat bire doğru 
Tudi Kana tarafından silah atıl
dı. Bu sana hoı geldin demek mi 
idi? 

- Ha, ha, ha! Evet. • • • iki el 
attılar ...• O vakit yolun yüz met· 
re açığından kıyafet değittirme· 
den yürüyordum. Bileğimden ha
fifçe yaralandım. Bu ihtardan 
dolayı Allaha tük.rettim ve he· 
men taı oldum. 

-Sende ihtiyar bir kartal tec· 
rübeıi var. Lakin bileğinden daha 
kan akıyor. Yarayı yıkamalı. 

Deveci aldırı§ etmedi. Böyle 
hafif bir sıyrıntı ona vız geliyor
du. Derhal raporunu verdi: 

- Yüzba,ım Abra Kehl'lerin 
yanında sekiz gün kaldım. Hatta
rogha'nın ihtiyar mollası kendi 
kabilesi eşrafına vaız verdi. On· 
ların yanında çok nüfuzludur. Ak
ıam namazından sonra konuıma· 
larına kulak verdim. Abra Kehl
ler hoşnutsuzluk gösteriyorlar. 
Onlar AmanulJaha pek sadıktır· 
lar. Hamdi Han senin kıralının 
gizli himayesile Kabil tahtına ha· 
kikaten göz koyana Abra Kehl
ler hep birden ayaklanacaklar ..... 
Akrebin kuyruğu zehirli olduğu 

nasıl malum ise bu da öyle şüphe· 
sizdir. 

- Lakin Pekala bilirsin ki haş· 
metlu kıral, impartor ne Kabil 
emirine, ne de Hamdi Hana ta· 
rafgirlik etmek fikrindedir. Biz 
tamamile bitarafız. 

Bata Ali dilini hafifçe üst üste 
taklattı. Bu İngilizlerin bitaraf· 
lığına pek inanmadığına işaretti: 

- Senin 'memleketin kendi 
menfaati mevzuu bahsolunca hiç 
laliayrt kalmaz .••. l,ime yarıyan 

bir dostum bir rakip tarafından 
tebdit edilirae ne niçin bitaraf ka· 
layım? 

- Aslanı korkutmak istiyen 
çakalın başka bir aslanın müttefi
kiyim diye övüneceğini unutuyor· 
sun. Kabildekilerin daha kolay 
maneviyatını bozmak için Hamdi 
Hanın gizlice bizden yardım gör· 
mekle övür..mediğine emin misin? 

Başa Alinin bu itiraza aklı yat
tı: 

- Belki hakikati söylüyorsun. 
Maalesef Hamdi Hanın çıkardığı 
şayianın tesiri gecikmiyecek ve 
sanırsam iki aya kadar hudutta 
harp bathyacaktır. 

Başa Alinin getirdiği -haberleri 
teferrüatile kaydetmek vazifesini 
tahsildarına tevdi eden Roberts 
emirberine gece dürbününü getir
mesini söyledi. İstihkamın damın
dan etrafı iyice görmek istiyordu. 
Emirber döndü: 

- Yüzbaıım dürbünü bulama· 
dım. 

Roberts kalkıp odasını nafile 
araştırdı. Bir gece evvel devriye· 
ye çıkan Nikolsonun ondan dür
bününü aldığını birdenbire hatır
ladı. Nikolson dürbünü odasında 
unutmuf olmalıydı. 

( DevlmU var) 

.-. .. ---·······-· .......... -·---············ ·······-··············· ........... -.--... .............. . 
Sabıkalıların itleri 

Tarabyede Dere içinde Koço· 
nun evine sabıkalılardan Laz 
Hasan girerek eşya çalmış, ka· 
çarken yakalanmı~hr. 

§ Sabıkalılardan Salih Paogal· 
tıda Ergenekon caddesinde Meh· 
met Beyin kapısına anahtar 
uydurmak suretile girmeye te· 
tşebbüsetmiş isede yakalailmıştır. 

VAKlT 

Konışulan 1111::, a ıafN nda 
······················································ 
F ransanın Suriye

den çekilmesi 
Türkiye ile Fran•a arasında
ki itilaf da Fransanın Suri· 
yeden mandayı geri alma

sını tacil edecek 

930 senes"nde lngiitere bükfı
metile Irak kralı arasında imza
lanan ittihat muahedesi netice· 
sinde Iraktan lngiliz mandas\ 
kaldırılmıştı. Fransa hükumeti de 
buna imtisa!en mandayı Suriye· 
den kaldıracağını bildirmişti. 

Ahiren Cemiyeti al<yama Ira· 
km aza olarak kabulü esnasında 
Fransız ayan azasından M. Be· 
ranje tarafından buna dair be· 
yanalla bulunulmuştur. Bu be-

yanata göre Suriye şekli idare· 
sinin tebdıli hakkında yapılan 

tetkikat yeni birşey değildir. 

Yalnız bu değişikliğin yarın ola· 
cağına kail olmak doğrıı değil· 
dir. Çünkü Suriye meselesi Irak 

oeselesine benzemez. Fevkalade 
karışıktır. JngiJizler Irakta her 
türlü istirahat ve asayişi temin 

edebilecek bir krallık tesis et
mek meharet veya saadetine 
nail oldular. Halbuki Suriyede 
kral F eysahn nüfuzuna benzer 
birşey yapılamaz. 

Suriye Lübnan, Cebeli Diruz 
vesair müçtemi hükumetlerden 
müteşekkildir. Bunlar başlı ba· 
şma ayn ayrı idare sistemi ka
bul edecek memleketlerdir. Harp
lanberi idare tarzları hususunda 
birçok tecrüb~ler yapılmıştır. 

M. Ponsot zeka ve büyük sab
rı neticesinde Şamda meşruti bir 
hükumet teş !<il etti. Fak at inti

ha batta ifratperverler mandanın 
imbasil~ tamamile müstakil ve 
milli bir hükümetin tesisini ileri
ye s!.irdüler. 

Binaenaleyh Suriyenln mDs· 
tak bel şekli idare tarzı için da· 
ha sağlam esaslar ve matlup 
teşk i latı deruhte edecek ehliyet 
ve kabiHyetli bir hükumet bul
mak lazımdır. Bununla beraber 

mandanın kaldırılmasından evel 
bazı devletlerle ihtilaf halinde 
kalan meselelerin de tasfiye e
dilmesi iktiza eder. Netekim 
son zamanda Türkiye ile Suriye 
arasında şimendifer hatları gü-

zergahının tesbiti Türkiye ve 
!:uriyelilerin emvali hakkında 
Türkiye ile Fransa arasında 
itilafnameler imza edilmiıtir. 

Bu hadisr: mandanın bir an 
evvel kalkmssırı intaç edecektir. 

Ruslar Yunanlılar
dan tütün alıyorlar 

Atina gazetelerinin verdikleri 
malümata göre. 29 teşrinievvel 
günü, bir Sovye~ komisyonu, zi
raat bankası umum müdürünü 
ziyaret ederek, kendilerinin Yu
nan tütünlerinden 2 milyon ok
ka kadar mal almak salabiyetile 
geldiklerini söylemişlerdır. 

Komisyon tütün bu:unan yer
leri gPzmek arzusunu göstermiş
tir. 

Sovyet heyeti, alacakları tü
tünlerin derhal bedelini ödeye
miyeceklerinden, bir lsısım pa· 
ranın, yükletmek işi bitinceye 
kadar kısa vadeli bonolar la öden· 
mesini teklif etmektedir. Bu tek
lif. banka tarafından kabul edi
lecektir. Z!ra, Ruslar, evvelcede 
bu şerait ile mal almışlar ve bo
nolarını ödemişlerdir. 

.İşi iyen 
Milli Roman -2-

Fakat Nibalin ocak azalığı he
men yalnız müsamere günlerin
de meydana çıktığı için. mektep 
idaresi genç kızın bu hevesinden 
doğan ibti!afı anlayışlı bir sükut 
ile örtüvermişti. 

Nihalle Cevadm çabuk bir iz
divaçla neticelenen tanışmaları 
işte bu ves'lelerle başlamış ve 
sevişmeleri de muhtelif aşk mer
halelerini pek çabuk atlamıştı. 

Cevat her şerden evvel mem
leketinin yarınını düşünen bir 
gençti. Onun kafasının içinde 
yarınki yeni ve bambaşka Türk 
vatanı ve Türk cemiyeti bütün 
cazibeleri ve zenginlikleriy:e ya· 
şıyordu. Bu ilemin içinde Türk 
kızlarının çok büyük ve ebem· 
miyetli bir yeri vardı.Genç adam 
bu senelerde. Ocağın kendi kal
bine yakıcı bir haz ve heyecan 
veren faaliyetleri arasında. ge.nç 
bir kadın veya kızla başka türlü 
meşgul olmıya fırsat bulamıyordu. 
Bu yüzdendir ki onun istikbale 
bakan gözleri evvela, Nihalin 
zengin yüzünde durmak lüzumu
nu duymadan ruhuna ve seciye
sine çevrilmişti. Niballe daha 
fazla meşgul olması, bulu11duğu 
muhitte ruhunun yaptığını farz 
ve kabul ettiği dönemeçleri, iğ
rilikleri düzeltmek ve onun, ya
rınki Türk aleminde alması lazım 
gelen yeri bakkile doldurabilme· 
sine çalışmak içindi. 

Genç muallimim, genç erkek
lerle olduğu gibi, genç kızlarla 
da fazla meşgul oluşu muhitte 
hiç bir şüphe uyandırmamıştı. 

Seciyesinin sağlamlığı böyle bir 
şüphenin uyanmasına en tabii 
ve kuvvetli engeldi. Çok tatlı 
bir konuşması vardı. Gerek O
cakta. gerek muhtelif aile top
Jaamalarmda herkes sözü ona 
bırakmak için samimi bir tema· 
yül gösterirdi. 

O söze başlayınca heyecanla
nır, biraz çukur ve s:yab göz'e· 
rinde cazip ve sihirli parıltılar 

uçuşmağa başlar. dolgun ve es
merce yüzüne hafif bir lmmm!ık 
yayıhrdı. O en afaki mevzuları 
bile istec.liği şekle sokmak ve 
bilhassa söylerken karşısındaki

leri sıkmamak, bilakis onları da 
kendisiyle beraber heyecanlan
dırmak sırrına vakıftı. 

Genç kızlar bilhassa onun 
edebiyat musahabelerinin tirya· 
kisi olmuşlardı. O hazan salo
nun her köşesinde akis~er bıra· 
kan, biraz mübalağalı, fakat 
suniliğe kaçmıyan bir ahenkle 
şiirler okurken genç göğüsleri 

zevkli bir ürperme dolaşırdı. 
Hulyalı ve batta marazi ruhlu 
genç kızlar onun ağzından, has· 
sasiyetlerine biraz vabşi gelen, 
Namık Kemalin ve Fıkretin şiir
lerini dinlerken bile hep aym 
zevki duyarlardı. Cevat. bu zaıf
larından istifade edip, o henüz 
yumuşak ve şekilsiz ruhları. bi· 
rer pervane gibi. kendi içinde 
duyduğu ateşin etrafında uçuş
turmayı yanlış bulmazdı. O ka· 
nidi ki tecrübeı 'z ve kararsız 
gözlerin önüne her hangi bir 
mevzuu olanca ciddiyetiyle he
men koyuvermek maksadı elde 
etmek için çok d~fa doğru ve 
çabuk geçilir bir yol değildir. 

Nihalde Cevat için beliren 
aşkın lohumları bu musahabe· 
lerde genç adamın sözlerinden 
onun kalbine serpilmişti. Fakat 
bu sevginin Cevatta başlaması 
baıka türlü olmuştu: genç kızla 

SaVJfa S 

Yara 
Yazan: Necmettin Halil 

daha sonraki tesadüflerinde onun 
daima içe bakmıya alışmış olan 
göz:eri bu taze ve zengin yüzde 
bir iki takıntıya uğramıştı. 

Eaşka bir tesadüfte bu du
rakların kendince de hissedile• 
cek kadar devamlı olduğunu 
genç adam da farketmiş ve bun• 
dan tuhaf bir sıkıntıyla beraber 
bir utanma da duymuştu. 

Fakat neye yarar? Gözü baglı 
ve patavatsız çocuğun atıığı ok
lardan biri ona da d'!ğmişti. 
Hassasiyetini başka bir sabada 
iş!eten genç adam, faaliyetini 
heyecanı içinde bu değişi duy
mamıştı bile! 

Ea41ka bir gün um•ımi ve he
yecanlı bir içtimaın sonunda, sa
atlerce uğratan, çırpınan. söz 
söyliyen ve yorulan Cevat, göz• 
lerinin Nibalin yüzünde dinlen• 
mesinden giz:i ve kuvveUi bir 
haı duydu. Artık ok değdiği 
yerde tesirini iyiden iyiye gös .. 
termiye başlamıştı. Bir kece Ni
hali kendisine bir hayat ve ga• 
ye arkadaşı olarak düşündü; bu 
tahayyül sonraki gecelerde ve 
günlerde de devam etti ve dai
ma güzelliğe meftun bir aan'at
kar ruhu taşıyan genç muallim 
açıkça anladı ki kalbinin bakım· 
sız kalan bir köşesinde. okun 
değip çizdiği yerde yeni bir ta
hassüs filizi çiçek açmak üzere
dir. 

Bir kaç ay sonra. Nihal kolej
den mezon olunca anlaşıp evlen
meleri ani ve sessiz olmuştu. 
Cevat bir idealist imanile Niha
lin rubunda sezdiği boşlukJarı 
dolduracağına ve pürüzleri dü
zelteceğine inanmıştı. 

Nıhalin babası olan eski sefa
ret müsteşarı, Cevadın muhitin
de uyandırdığı alaka ve muhab
beti görerek, bu izdivaca hemen 
razı olmuş, damadının ve dola· 
yısile kızının istikbalini parlak 
görmüştü. 

Sonraki senelerin vak'alan, 
mütareke ve istiklal harbi çalış
maları Ihsan Beyin bu tahminin· 
de haklı olduğunu ispat etmiş, 
Cevadı mektep ve ocak kilrsn
sünden Millet Meclisi kilrsüsüne 
çıkarmıştı. 

Turan, Cevatla Nihalin evle· 
nişlerinin ilk yılında doğan biri
cik çocuklarıydı. Babasının bün
yesindeki kuvvetle annesinin yü
zündeki bazı güzellikleri almış 
ve buoları kendinde ahenkdar 
bir tarzda birleştirmişti. 

Turan'n coğduğu gece kliçük 
aile için yeni ve emsalsiz bir 
saadetin başlangıcı olmuştu. 

Nihal bu hararetli iıdivacın 
mahsulünü, dokuz ay en tabii 
şerait içinde, karnında taşımıştı. 
Bu dokuz ayın her anı, bilhassa 
genç baba namzedi için, bir 
tahayyül vesilesi olmuştu. Gece· 
leri en şefkatli bir erkek duy
gularile karısını okşarken bu 
tahayyüllerini samimi ve biraz 
da çocukça bir heyecanla ona 
da anlatırdı. Nibalin. doğacak 
yavruyu resim gibi güzel bir kız 
olarak beklemesine mukabil o 
içinden hep bir erkek çocuk 
babası olmayı temenni etmiıti. 
Çünkü yetiştirmeyi tahayyül et· 
tiği güzel eser için bir erkek 
çocuğu daha müsait buluyordu. 
Fakat karısını kırmamak için, 
tasavvurlarını. bazı ufak deği· 
şikliklerle. bir kız çocuğa da 
tatbik ederek söylerdi. 

(Devamı var). 



Sayıfa 6 

Bugün AmerikadaReisi 
cümhur int.habatı 

VAKiT 

HayVan 
Hırsızlığı 

Başlıca namzetler Mister Hover ile Rozvelttir. Sosyalist
lerin de namzedi var. Çetin bir mücadeleden sonra 

bugün efkarı umum· ve reyini verecek 

Samsun valisinin 
muhtarlara tamimi 

iki tarafın şiddetli hücumları .• 

M. Hover istirahat ediyor 
Nev· York, 7 ( A. A. ) - M. Hoover, Kaiiforniyada kain Pa

Joaltoya gitmek üzere yola çıkmıştır. Müşarünileyh. orada ken
di reyini verecek ve intihabat esnasında orada kalarak intihabat · 
neticesini bekliyecektir. Kendisini istikbale koşan halk kitleleri, 
intihabatta muvaffak olacağına dair olan ümidini artırmıştır. 

Bugün Amerikada riyaseti çünkü memleketin çok fena bir 
cümhur intihabatı yapılacak, A- vaziyette olduğunu, memlekette 
merika efkarı umumiyesi en mü- milyonlarca i!siz bulunduğunu, 
him namzetlerinden Mister Hoo- milyonlarca çifçinin iflas ile kar
ver ile Mister Rozvelte reylerini şılaştığını, her şehirde binlerce ev
verecek, sonra bunlardan hangi· siz, yurtsuz adam toplandığını ve 
sinin kazandığı anlaşılacaktır. bunların hep sadaka istediklerini 

İki namzet ay)ardanberi müca· ve sadaka ile geçindiklerini, bun· 
dele etmekte idiler. Mücadele mü- larla meşgul olmak ve bunların 
him, sert ve çetindi. , ziraati, ticareti ve istihlakini can· 

Bunun başlıca sebebi efkarı u· 
mumiyenin kime rey vermesi icap 
ettiği üzerinde mütereddit bulun
ması idi. 

Amerikada 12 milyon itsiz var. 
Acaba hangi fırkanın namzedi iş 
başına gelirse bu muazzam mese· 
leyi halledebilir? 

Amerikada bir içki yasağı me
selesi var. İçki yasağı yüzünden 
kaçakçılığın her türlüsü, suiisti
malin her çeşidi revaç buldu. Bu 
uğurda milyonlar, milyarlar har· 
cedildi. Gene bu uğurda bir çok 
kanlar döküldü. Acaba hangi fır

k anın namzedine rey verilirse :.. ..ı 
dikenli meseleyi halleder? 

'Amerikada mu1ı ! '\.u ·l•.. . 
buhran var. Bu buhran AmerıKa 
y1 altüst ediyor. Acaba hangi 
namzet bu buhrana çare bulabi· 
lir? 

Buna benzer bir çok mesele kar
şısında bulunan Amerika efkarı 
umumiyesi riyaseti cümhur müca· 
delesini derin bir dikkatle takip 
etti. · 

Bir aralık Mister Hoover ile 
rakibi Mister Rozvelt biribirinin 
şahıslarına hücum etttiler. Roz
velt taarruz etmiş ve Hoover mü
dafaa vaziyetini almıştı. Hooverin 
bir çok noktaalarda kendini mü
kemmel bir surette müdafaa etti
ği görüldü. 

Mücadelenin bu safhası geçtik
ten sonra umumi meseleler orta
ya atılmış, efkarı umumiye daha 
fazla ticareti ihya edecek, mem· 
leketi yeniden refaha erdirecek 
çareleri tetkike başlamıştı. İki ta
raf bu meseleler üzerinde müca· 
dele ediyorlardı. 

Amerikanın muhafazakar, yani, 
bankacı, maliyeci, sanayici un
surları Mister Hooverin yeniden 
intihap olunmasına taraftardır. 
Bunlara göre Mister Hoover ile 
fırkası, milli krediyi kuvvetlendi· 
recek, iş hayatını harekete getire· 
cek tedbirleri almıt bulunuyor. 
Bu fırkanın, tedbirlerini tatbik 
etmesine imkan verilmelidir. Çün· 
kü Mister Rozvelt'in müdafaa et
tiği tedbirler de, alınan tedbirler· 
den farksızdır. Amerikanın uğra
dığı buhran, bir şahsın tedbirsiz· 
liği yüzünden ileri gelmemiştir. 

Buna karşı demokratlarla onla
rın namzedi olan Rozvelt cevap 
veriyor ve memlekette bir tathir 
ameliyesine ihtiyaç bulunduğunu, 
memleket mukadderatının yeni 
ellere verilmesi lazım geldiğini, 

landınnalarını temin etmek icap 
ettiğini söylüyorlar. 

Harici siyaset noktai nazarın· 

dan demokratlarla cümhuriyetçi-

intihabı kaybed ecetU ani•••· 
lan bugUnkU Reisi cUmhur 

M. Hover 

ler arasında fark yoktur. Onun i
çin iki taraf arasında bu cihet 
mevzuu bahsolmamıştır. 

İki taraf ta borçların ilgasına 
aleyhtar, iki taraf ta bunların ten· 
ziline taraftardırlar. 

Mister Hoover, teslihatı azalt
mak şartile borçları bertaraf et· 
meğe razıdır. Mister Rozvelt, kar· 
şılıklı imtiyazlar mukabilinde ti· 
cari istifadeler teminine taraftar· 
dır. 

Fakat intihabat mücadelesi, bu 
iki taraf arasında münhasır kal· 
madı. Sosyalistlrele komünistler 
de mühim faaliyetlerde bulundu· 
lar, 

Sosyalistlerin reisicümhur nam
zedi Mister Norman Tomas mil· 
yonlarca rey bekliyor. Programı, 
servetin daha munsıfane bir su
rette tevziidir. Çünkü "Amerika 
servetinin yüzde seksen nüfustan 
yüzde iki buçuğun elindedir. Bu 
vaziyet devam ederse Amerika
nın hakiki bir refaha er.mesıne 
imkan yoktur.,, 

Komünistlerin faaliyeti de son 
zamanlarda artmıştır. 

Amerikanın en mühim meselesi 
mali istikrarı temin edecek vası 
mikyasta tasarruftur. Federal 
hükumetin açığı (500) milyon do· 
lardı. Gecen Hazirannın sonunda 
umumi a~ık ( 1000) milyon dola

ra var.mıştı. 
Yeni intihap olunacak cümhur 

reisi kim olursa olsun, onun kar· 
tılaşacağı en mühim mesele mü~e
madiyen eksilmi~ varidata muka· 
bil mütemadiyen artan masraflar· 
la meşgul olmaktar ! 

Ö. R. 

Samsnu, 7 ( Hususi ) - Vi
layetimiz dabilind~ki hayvan hır
sızlığının önüne geçilmesi için 
vilayet makamı tarafından çok 
şiddetli tedbirler alınmıştır. Vi
layet makamı dün de bütün köy 
muhtarlarına ditaben şu tamimi 
göndermiştir: 

1 - Sığır, manda, at, kısrak, 
Merkep ve bu cins hayvan sa· 
hiplert hayvanlarını gündüz ve 
gece başı boş olarak köy mera· 
sında ve hatta köy kenarında 
bile gezdirmiyeceklerdir. Bu hu
sus hükumetçe yasak edilmiştir. 

2 - Mal sahipleri hayvanını 
otlatmak için mutlaka çoban tu· 
tacakhr. Köylüden bir kaç mal 
sahibinin müştereken çoban tut
maları da maksadı temin eder. 

3- Geceleri hayvanatın mer'· 
ada ve bahçelerde bırakılmıya· 
rak damlara konmaları ve gün
düzleri çobanlara teslimen otlağa 
gönderilmeleri bundan sonra her 
kesce usul bilinmelidir. 

4- Her ne suretle olursa ol
sun hayvan zayiinde mal sahibi, 
çoban ve köy bekçisi vakıt ge· 
çirmeksizin köy civarında ve köy 
mer'asmda ve civar köyler mın· 
takasında bilhassa izlerini taki· 
ben derhal aramıya çıkmaları 

lazım ve kat'i bir netice alınan· 
cıya kadar aramada devam et
meleri ve bir taraftan dahi en 
yakın jandarma karakolunu der
hal haberdar eylemeleri iktiza 
eder. 

5 Köy bekçileri kendi köyü 
hududu dahilinde tesadüf ede
cekleri yabancı köylerin veyahut 

yabancı adamlardan başı boş 

hayvanlarını tutup doğruca kara· 
kola ve oradanda Bi?lediyeye 
tes l'm edilmek üzere jandarma 
bö.ük komandanlığına getirmele
ri lazımdır. 

6 - Eu emrin alındığına ve 
halka iıan edileceğine dair köy 
muhtariarının üç gün zarfında 
ilmühaberlerioi jandarma kara
kolu marifetıle makama gönde
rilmesi talep o'uııur. 

Istanbuıun ilan işleri 
Anadolu Ajansı umumi mü

dürü Muvdffak Bey dün beledi
yeye gelerek bir müddettenberi 
daimi encümence hazırlanmakta 
olan yeni i'an mukavelenamesi 
etrafında görüşmüştür. 21 mad
deden ibaret olan yE-r.İ ilan mu· 
kavelesi bugünlerde Belediye ve 
Ajans ·mümess. leri tarafından 
imza edi lecektir. Bundan sonra 
şehirdeki bütün ilan ve af iş iş· 

teri ile tamamen Ajansın ilail 
şubesi meşgul olacaktır. Ajans 
yeni mukaveleye göre afiş ve 
reklam işlerini intizama sokacak, 
şehrin muayyen yerlerınde rek
lam klübeleri yapacak, etektrık
le rek ·im usulünü tatbik ede
cektir. 

San _ al kazası 
Beykozda o uran Eııverle kar

deii Harun dün sabah saadalia 
Kadıköyüne giderlerken sandal 
Haydarpaşa açıklarında devril
miş iki kardeş denize düşmüş
lerdir. Bu sırada oradan geçen 
rüsumatın 10 No. h motoru bo· 
ğulmak üzere olan bu iki kar· 
deşi kurtarmıştır. 

• e l 
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Evliler ve Sevdaları 

10 Teşrinisani Perşembe akpmından itibaren Majik sinemasında gösterıııneV 
başlanacak olan (Evliler ve sevdaları) filminden bir sahne 

Doktor (Löjonkua) şık ve zarif bir kadın vin de: "Dostunuz doktor Ll.ijonıcua>1 

doktorudur. Filmin bidayetinde kendisini tık,, diyor. HakiknU doktor Löjon1<1:&-
lkaıuetgAhında zevcesi (Jermin) asistanı ye kendi yatak pijamasını giymiş bit~ 
doktor (Kormenvil) ve madam "Kormenvil,, girdiğini görünce pşırıyor. Serpoıe 
ile birlikte sohbet etmekte iken görüyoruz. tun bütün kendini kaybediyor ve hll5~, 

Birdenbire bir şoför gelip hanımının pek vermeli diye sorulunca düşünmeden 
ziyade ağrıları tuttuı"tUndan bahisle doktorla- nın: diyor. 
rı alıp ~ötUrUyot; ve iki kadın yalnız kalı- Mumaileyh, bir taraftan da balod11 

yorlar. sini beklediklerini dilşlinerek oradan -
L 'j t<ıl (Jermin) zevclne pek düşkün olduğundan .ııı;Tılmak istiyorsa da doktor o on 

kendisini böyle ansızın alıp göturmelerinc dislni yanındaki odaya çekerek: ~ıı.d~ 
cam sıkılıyor; ekseriya (Mamat) diye hitap 

1 

jonkuanın yatağında ne aradığını 
edilmekte olan madam "kormenvll,. iı::e fır- ve: Size D(''! Cevabını \'erdlğinde: J.I~ 
sattan istifade tl§ıkınm ne2:dlne ko;,abllece· rif! diyerek gırtlağına sarılıyor \'C ~ 
ğlnden hadiseden pek memnun oluyor: zaten bayılıyor. O esnada Kormcnvıl imdll~ ..J 
madam bu çağırışların sahte olduğundan \'C tı~erek ayJltıyor ve: Siz madam I.;öjo11;/ 
her iki doktorun bu yalan sayesinde mclrcs- nezdinde iken arkadaşı :vramct orad• .,, . ~.,,. 

l!!rinln yanma C'ltmclrtl! ve l<cnd1lorliil orada diye soruyor. Scrpole de: Hayır b' ~ 

(gazeteci Döpovt biraderler) diye kabul edil· mı§ ve aşıkının evine gitmişti dlytnct 
mekte olduklarından haberdardır. "Jermln,. fa Kormcnvil yakasına yapışarak ıy\ 
ise safiyeti hfl8ebile kocasının bu dolaplann· t.aklıyor 'ile bu ~ruıtuı r 11 ....... - tıl' 

dan haberi yoktur. Fakat° piamat) bu defa ycti;ilY.orJar "' ne oluyor i:lıyc 50 
1 

bUtUn hakikııtı kendlsıne anlabnıyıo. kıtrnr sc• polc de vuku hali onlara anlatn:ılll ıl 
,.,. -·:ı•uıyor. uu ıural'lu· !ayınca yalancı Dbpoviler kaÇıyorlat· 

rın aksillAmeli pek şedit görilnUyor: Jermin kua yapılan hallerden hesap sorma!> 

d<'rhal intikam almağa karar vererek önüne karısının m•zdine koşuyor ve sadık "' 
gelen adamı tc' e!onla davete ltalkışıyor. Ma- nı da beraber ı;Urllklüyor. I•'akat JcrtJl 
dam Löjonkuanın telefon defterinde bu hu- disine mUkeı'ıunel ııurettc çıkışııraı;: 

susta gözüne ilişen iki isim sanayi nefise ve- metre.sinin yanına dön' diye hitap .c~ 
kAletl memurlarından mösyö (Serpole) dir. kere sôyletırscm adam değıllm! dı) . ...r.' 
Ve bu adama hemen o gece kendısinl teslim vtnln apartımanma ko~yor. KcndlSV. 
edecektir. Derhal mumaileyhc telefon ede· yabında Elvln Döpovi biraderlerin il~ 
rck: '"l'\t'zdimde ak§am yemeğinde bulunan kimler oldul{!arıııı ösrcnmltı olduğtı!l 
vekll bey sızı görmek istiyorlar hemen geli· tlkam almak ıçln Serpoleyl yatağı~ 
ni7.,, diyor. ediyor! Bu z:ıva1lı da: Bu ak.Şam 

Maskeli baloya gitmek ll7.cre giyinmiş o- kadınlara ne olmuş: 1lye lr.hnn il 

lan (Serpolc) ilk cmir<le itizar ediyorsa. da sonra: a!!eıllnlz madam! şimdi pelc t 

son emir vekllln bu ı:-arıp daYetlne gitmeğe igını \'ar inşallah başlca bir defa , 
ın('cbur oluyor. Aııılüle bulıı~ınağıı koşan yerine gcUririın diyerek elbisesini ~ 
Mametin hareketini nıUtcaklp Mlgnon ro!U çln El\'lnln. yatak o!lasına giriyor ,-e, 
elbl.sesini ı:;iymiş bulunan Serpole Jerminln sırad:.ı doktor Lôjonlma çılcagcllyot ~ 

apnrtımanmıı geliyor ve mumaileyha kendi· polcyi o halde görünce: Vay kar1ıı1• 
sine: Orada ''ekil !alan olmayıp ancal< koca· ra ınctreslmo de mi musal\nt oldtın·ır 
s1 tarafından alılatılmış bir kadın mevcut ol· zerin" hücum edip pijamasını ıuıPt1;# 
duğunu ve bu kadınm hain kocasından inti· intikam almak için doğruca SerP~oJI 
kam almak üzere kendisini intihap etmiş ol· ganlanma mcraslmı yapılacak otan d' 
duğunu bildiriyor~ ıugu alarak dans salonunun orta~ 

Serpole cevaben bu şercrtr.n (]olayı teşt'k· ıne.yı göstererek: Bu edepsizin ıtıı.l,ııl' 
ktlr ettiğini fakat maalesef ltendiıiinin bu sa- olacak adanı nerede·~ diye hıktı.ycY1 )!e 

adetten istiiatlcyc hiç vakti olmadığını zira biltabi nişan merasimi bozuluyor· }( S4 
o gece müstakbel kalın pederi :'>iösyö Molton ve mUsterlh olan Löjonkııa kogerıı 6111' I' 

tarafından verllmekte olan maskeli baloya lenin nC'zdine geliyor ve kcyfiy~~ 
gitlerek orad:ı nlk;\h vesikasını ıın:r..a.lıyaca· fakat verdiği ısimden nişan mc dt' 
ğını hatta bu sebepten maskeli bir kostüm durmak için gittiği balonun acıre':r ı.ı" 
giyinmiş olduğunu bildiriyor. !arak başka bir baloya gitmiş \'C >111 'ş 

Beri tarafta doktor beyler l'run!er mağa· sının nişanını bozmuş olduğu ve ıı. ~oıl 
zıuıına uğrıyarak şampanya, havyar ve ba· de bir başka apartımanda bu\unıı.Dri ol 
!ık mezeleri almış oldukları halde (Löjonku· !arın bu vıı.lcayiden tamamen hB;tıı. ol 
anın metresi Ehinin e\'lne gelmiş ışret vo ğını ve kendisini bekleyip durm ~,;(> 

1 c1ndetl er>", 
muhabbet zevkine dalmışlarl<en bir aralık lan anlaşılınca Serpola fll'V 

11 ıııştil 'İ 
Löj•Jnkuanın boğazına büyükçe bir kılçık ka· rak ne karısına ne de metrcsıne 0rıııl' 

1 t,ıyor ve 
çıyor ve doktor boğulacak gibi oluyor. Bit- Löjonkııaya d!!llllerlle ana ,J 
tabi meclis altüst oluyor, herltesi bUyUk bir rışıp blribirlcriıie sarılıyorııır. • •• ::::?' 

...a ····-·::::::=··· 
:~~~ıı n~~:: ::b~~:d:o~~:~n·~:~~:a :;;~: ::::::::F:::.r·:::::n:::S:::,::d:::~""j 8Ş1 S l 
de bir kart vizit bulunca hemen bu doktorun &.ı •• u 
çıı.ğnlmasına karar veriliyor ve hazırundan 

biri karttaki adrese koşuyor. Bu a<lamın Jer· 
, nıinln apartımanına vusı;JU esnasında Ser· 

aleyhtarları .. i't 
l(ocOul1 'I 

Lvon, 7 (A.A) - LYo" 
polc mayosunun kazaen yırtılması ilzerlne ht ıarı ı/ 

ter e faşist aley ar ' . o 
• · roış I' Jermlnin yatak odasına ı;lrmlş, adam kendi· 

sini doktor Löjonlma zannile kazazedenin 

!miladına yellşnıeslni rica ve israr ediyor. 
Jerminir. de istirhamı üzerine adam lle bir
likte gttmeğe mecbur oluyor. Bunlar ElYi· 

nln apartımanıı.a vasıl oluncıya kadar dok· 
tor Kormenvil bir şekerlik nıa~ıuıı ile ııahte 
biraderinin boğazım.lan kılçığı çılmrmıştır. 

Du nralık doktor geldi diye haber ,-erillnce: 
Hansı doktor? diye Konnemil soruyor; El· 

gelmiş ve bir o~ele n~n karşı .ıf 
bir lta ıyan meb usu . y•Pıv· 

· üroayış tas} onda bır P 

tardır. . dağıt, 
Po~i s, r.:ımayişç~le~akahY''' 

ve iki nümayişçıyı 

hapse atmıştır. 
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B E R E '·-M-eşh.ur·K·a-dın.lar_,,., 
Bu bere, Pariste yüzlerce mo

del arasıoda en beyenilen ve 
birinciliği kazanan heredir. 

Koyu lacivert kadifeden ya-
~ pılmış ve etrafı nef-

ti ipekten 
işle· meler
le süslen -

miştir. 
Orta

•ıından İD· 

Ce 
bu te uzunca nefti tüyler, yükselmektedir. 
'kadbetenin derhal muhtelif örnekleri yapılmış 

1 

Birinciliği kazanan 
ve hemen Parisli 

:::::: •• •tılarıo saçları üzerinde, yer tutmuştu.ı. 
··::··~ ••••'••ını••-- ••••••• .. ••••••• x::.-=.-•••nı ...... w .. ..._ '••••••••• •••••••••••••••• ....... ..., ..... auww•wa.::::=::::::--===.-:=:::=.::=:::=-.: 

~a~ 
················································-·-
Önce kürk, sonra .. 

hl eşr· . . . b. . . .. ,., . ın ısanının ırıncı günu 
tııt bu e moda meraklıları ıçın, 

ku ~~o, mühim bir gündür. Çün
'ta 

1
't çok büyük moda mües

b e er· 
il~ıtj ı, uzun zamandan beri 

';ıJ0 ildıkları kışlık modellerini 
laııı: la_rın da 
~~ hır hal-

btt .. gun 
ı. defa .. 
'ttltı. gos 
~•ıı~'Şlerdir • 
\ı1~ ' Şanel 
bıı 0ne . b! 
"~ilk gı l 

lıltt inada 
' •se '\~~ Seteri, 
ltt1l\. lllodel-

:~t~tı b~österilmesine başlarken 
~~l\\it\e •t açılma merasımi tertip 

'.tıııeı ı-, bir çok kibar ve zengin 
~1flet :.te, davetiyeler gönder-
"1k Clır· B 1 h illta • ununa beraber, ha-
o~"eket· ltloda müesseselerinin bu 
h -~~ı 1' bu senenin modası ne 
~:~e~e:ı tayine yarayacak ilk 
bit e.,.,,1~ayılmaz. Bu, esasen 
itib Olun •nden sezilmiş ve tes
\\11 aıı ~11flur. Mesela, kürkün 
ll:ıod~iltekevkalade artacağı gibi! 
oy~' ~a tt, sadece eskiden beri 

llıUııl"ll ;ek~tıerinde başhca rol 
dil 'dit, Q~tıste bir teamül bük
>'e;.etıijet ~t formalitedir ve daima 
illa~ llıevai~~ır olarak, b!r nevi 
~ ktıııe . ın açılma merasimile ra. tın . 

ilin btısteki geçıt resmi başlar! 
tııa il se

11 
ıtıoda müesseseleri

katı tller118i e .tertip ettikleri açal
tııall~ g<>ı:ınde, bilhassa dik
lltad,0 ttıad:~ı ~eçirilen kürklü 

tk•eriye~~ı olmuştur. Bu 
ın zevki, yakaları 

fazlaca kabarık kürklü mantolar 

etrafıcda toplanmıştır. Resimde 
bunlardan biri görülüyor. 

Tokalı kemerler 
Madeni tokalı kemerler, bu 

sene muhtelif elbiseler de beğe· 
niliyor. Ancak, son temayüller, 
bunlarm üzerinde taş bulunma
ması şeklindedir. 

Yeni elbiselerde, az çok sade
liğe doğru bir gidiş var. Gerçi 
kürke rağbet, bir dereceye ka
dar ihtişamlı giyiniş arzusunu 
ifşa ediyor, ama moda hareket· 
leri dikkatle takip edilince, bel
ki yanlız bu mevsim için hiç 
değilse cicili, bicili giyinişten 

oldukça uzaklaşı'dı~ı görülüyor. 

Sofi Şliman 
Tarihi eserler meydana çıkar

mak üzere yaptığı hafriyat ve 

tetkikatla tanınmış Alman alim
lerinden Şlimanın dul karısı 
Sofi Şliman, Teşrinievvelin yirmi 

sekizinde, Atinada ölmüştür. 

Yetmiş altı yaşında ölen Sofi 
Şilman Atinada doğmuştur. Ken-

disi, yaptığı hafriyat ve tetkikat
ta kocasına yardım etmiş, bil
hassa T roya ve Miken barabe
ierinde ikisi birlikte çalışmışlar· 
dır. Kocası gibi tarih bilğisi 

derin ve eski eserlere dair ma· 
!Cımah etraflı olan Sofi · Şliman, 

kocası öldükten sonrada, bu 

sahada çalışmış, bir çok broşüt 
vücude getirmiştir. 

lda Lavra 
Yalnız seyahate 
çıkan ilk kadln 

Geçen hafta bu sayıfada, şimdi ol

duğu gibi eski tarihlerde de muhtelif 
sahalarda muı:affakiyetler elde ede11 
kadınlar bulunduğunu yazmış ve 
bunlardan hey'et§inas Karoline Luk. 
reçya Herşelin hayatından bahset
miştik. Bu hafta da gene eski zaman
da yaşıyan ba§ka bir meşhur kadının 
hayatını anlatıyoruz: 

lda Lavra Pfayfer - Reyer. bir 
Viyanalıdır. O, küçüktenberi er
kekçe hareketlere karşı kuvvetli 
bir temayül beslerdi. Hatta, epey 
büyüdüğü halde, erkek çocuk el
bisesile dolaşmaktan hazeden bu 
kız, daima seyahat maceralarım 
okurdu. Babası, onun bu temayü
lünü ho§ görürdü. 

Kız, biraz büyüyünce Dr. Pfay
f er isimnde bir hukukçu ile evlen· 
di. 

1835 senesinde otuz sekiz ya • 
tına gelen kadın, Triyesteye ka -
dar küçük bir seyahat yaptı. Za· 

lda Lavra 

man, bir kadının yalnız başına 
uzun bir seyahate çıkmasına mü -
sait olmadığı halde, se)'ahate çık· 
mak kararını ver~ i. 

iki oğlunu büyütünciye kadar 
sabretti. Kırk bet yaşında iken 
biriktirdiği parayı yol masrafı ya
parak, lstanbula doğru yola çıktı. 
lstanbulu gezdi. Berut, Lübnan, 
Kahireyi dolaştı, Şap denizini 
gördü ve tekrar Viyanaya döndü. 

Bir seyahatname yazdı. Y almz 
seyahate çıkan ilk kadının kitabı, 
her tarafta ala.ka uyandırdı. Bu 
kitabı yazmağı bitirince, 1845 se
nesinde yeni bir seyahat progra
mı çizdi. lskandinavyaya, Izlan· 
daya gitti. Daha sonra Brezilya
ya, Hindistana, Rusyaya, Kafkas· 
yaya, Elcezireye yollandı. Altmış 
yaşına varmıştı, ki Cava ve Su
matraya ayak bastı. En son se
yahati, Madagaskaradır. Orada 
Lamber isminde bir F ransızla bir· 
likte kıraliça Ravanolayı tahtın
dan düşürmek istedi. Yakalandı, 
hudut haricine çıkarıldı. Yaşı 
haylı ilerlemişti. Seyahat esnasın· 
da sıtmaya tutulmuştu, öldü. 

Yaşadığı devre göre, yalnız ba
şına uzun seyahatlere çıkmak hu
susunda gösterdiği cesaret, haki· 
katen kayde değer. lda Lavra, 
meşhur kaqın seyyahların birinci· 
ıi sayılmaktadır. 

N o 
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• 
İNCİ ve SADELiK 
Son moda gidişine göre, b;ri 

birlerHe an taşa biJiyor; ar ! . ~ 

Elmas, ıon senelerde aşağı 
yukarı moda olmaktan çıktı, de· 
nilebiJir. Hiç değilse şık giyinen 
bir kadının bol bol elmas takıp 
takıştırması, hoş görülmiyor ve 
elmas küpe, yüzük, bilezik gibi 
şeyler, muhakkak takıJması la
zım gelen şeyler mahiyetinde 
görülmiyor. 

Bunda,dünyadaki büyük harp 
sonu vaziyetinin, her taraftaki 
iktısadi güçlüklerin de tabii 
tesiri var ancak çok para muka
bilinde elde edile bilecek şey· 
lerden, mümkün olduğu kadar 
kaçınılıyor. istisnai haller görül
mekle beraber! 

Bundan başka, son moda ce
reyaolarındaki sadeliğe doğru 
gidişinde bu da az, çok rol oy
nıyor. Öyle göz kamaşdırıcı süs-

!ere, daha müphem ve seyyal 
ifadeli süsler, tercih ediliyor. 
Parlaklıktan ziyade donukluğa 
dönen bir temayül.. 

Bu parlaklıktan ziyade donuk
luğa dönüş neticesi olarak tefsir 
edile bilecek bir cihette şimdi 
inciye karşı olan alakanın art
masıdır. incinin çok sade ve ki
bar gürünüşü, ona şık ve zenğin 
kadınların göğüsl erinde kulakla
rında gene yer temin etmiştir. 

Bilhassa lngiliz kadınlannın r,ö
ğüslerinde, kulaklarında. ine n.n 
sahicisini elde etmeye mali va
ziyetleri müsait olmayan kadın· 
larda, taklitleri ile kendiler ini 
avutuyorlar. 

HüJasa, sadelik ve inci... Son 
moda gidişine göre, bunlar biri 
birlerile anlaşabiliyorlar. 

::::::::::::::::::::.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1lloda acaiplildui ............................................................. 

1830 daki şapkalar! .. 

Geçen hafta bu sayıfada on se· ı olmağa başJamışlar, bu vazıyet, 
kiz sene evveli moda olan geniş itiraz ve istihzalar uyandırmıştır. 
kenarlı kadın şapkalarile bu sene 
moda olan kenarsız şapkalar ara
sındaki farkı gösterir bir resim 
neşretmi§ ve bir moda müteha~
smının pek yakın bir zamanda 
gene geniş kenarlı şapkaların mo· 
da olacağına dair mütaleasını 

yazmıştık. 
Bugiin burada gördüğünüz ka· 

rikatür, bundan yüz iki sene ev
velki şapka modasına aittir. 1830 
tarihinde şapkaların kenarı n. ka· 
dar genişlemiş ki başlarında böy
le şapkalar olduğu halde sokaklar 
da dolaşan kadınların yanı sıra 
yürüyenler, adam akıllı rahatsı2 

Bu karikatürde, bu moda acaipli· 
ğine karşı itiraz ve istihzaların 
bir ifadesidir. 

Genit kenarlı şapkaların, o za
manlar bile kalabahk yerlerde 
herkesi rahatsız ettiğine göre, bil
hassa muhtelif nakil vasıtalarının 
çoğaldığı şu zamanda, kalabalık 
yerlerde böyle şapkalarla dolaş
mağa kalkışacak kadınların hayli 
güçlük çekecekleri muhakkaktır. 
Nakil vasıtalarına girip çıkmak ta 
düşünülecek olursa, bu zamanda 
böyle bir modanın kolay kolay yer 
tutamı,,acağma ~imdiden hükme
dilebilir. 
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Şarkta kadının yalnız aile arasında 
mı bir kıyıneti vardır? 

Maamafih, zahiri bir gayeye 
kapılarak ve her şeyi ince eleyip 
sık dokuyarak artık bütün bütün 
mahvolmuf bir usulün noksanla
rını görmemek ve bizim ( 1) aile • 
vi adetlerimizin tefevvukunu U· 

nutup ta hayale dabıak doğru de
ğildir. Müfrit akraba telakkisin
de iki büyük mahzur vardır: t _ 
Aile istipdat ve tahakkümleri , 
2 - Aile husumetleri... Hindis· 
tanda bir kadının ölen kocasile 
eski Cennenlerde hizmetçilerin e· 
fendilerile birlikte yakılmaları a· 
ile telakkisine inceden inceye ka
pılmaktan ve mutaassıbane bir 
sadakatle uymaktan net'et ettiği 
meydandadır. Eg-er bu "delilik ,, 
yüksek bir duygunun ifratkar te· 
zahürabndan ibarettir, denilerek 
müdafaa edilirse ayni sebeplere 
istinat edilerek insanların kurban 
edilmesi adetinin de tasvip edil· 
mesi lazım gelir. Peder~ahi aileye 
taraftar görünen Alman muharri· 
rinin ortaya attığı bazı misaller 
hile, bu usulün barbarlığını ve 
hakiki aile fikrini tatmin etmek· 
ten uzak olduğunu ispat eder. 
Muharrir diyor ki: 

"Eski Cermenlerde, şimali A· 
meriha yerlilerinde ve Ispartalı -
larda dermansız ve ya biçimsiz 
çocuklar, aile üzerinde beyhude 
yük teşkil etmesinler diye ya öl
dürülür ve yahut sokağa atılır · 
lardı; (Kabili) lerde, aile için an 
cak ar ve hicap mevzuu tetkil e • 
den tahii çocuklar boğulup atılmı 
ya mahkiımdular. Şarkta zevce 
- bir cariye gibi değil - fakat 
kadiri mutlak olan aile telakki • 

na kapılıyor ve diyor ki: "Bu gö
çebe insanlar, karılarına karşı, 
nazikane muamelede bulunurlar. 
Fakat kadın, evde bir hata irti • 
kap ederse, nezakete nihayet ve· 
rilir ve öldüresiye döğülür. Çün -
kü evin perisi, kadının şeref ve 
haysiyetinden yüksek t.-ıtulur. 

Her evde bu ite mahsus kırbaç, 
kılıç ve asa vardır ki bunlar, mu· 
kaddes yadigarlar gibi neıilden 

nesle miraı kalırlar.,, Biz, bu 
yadigarları Kalmuklara bıraka • 
hm ve ailevi nüfuza hürmet ett•ı· 
mek için daha hatka vasıtalar bu 
lunacağını itiraf edelim. ( 4) Evin 
şeref ve haysiyeti, ancak kadının 
şeref ve hayıiyetile kaimdir. 

( Deııamı uar) 

( ı) Fransızlann. MUtcrı:lm 

(2) Bizdeki ağırlığın hikmetini alman 
muhnnirl nnlıyamadığ'ı gibi onun muarızı 

olan fransız filozofu da takdir edememiştir. 
Eğer evlenme sırasında iki taraftan birlnln 
az çok bir para Yermesi, dlğer tarafın aatın 
alınması manasını ifade ediyorııa hırlıtıyc.rı 

ccmaatıcrlndc cari olan drahoma uıulilnütL 

de erkeğin, !tadın tarafından Batın ııtınd:ı~ı 

nı ifade etmesi icap etmez mi? Halbuki ııc 

birincisinde, ne de lklncl.ııinde a.lışvcrl• me> 
hlyeti yoktur. Mesele haddi zatında gayl"t 
basittir. Yeni bir aile ocağı kuruluyor. r.ıı 

ocağın temelleri ha.va üzerine kurulama.z. 
Bi:"çok hazırlıklnrıı.. ihtiyaç vardır Bu ha· 
zıı·lıklarsa nz çok !cdakllrlığa teval.l.uf c· 
der. HırlsUyıınlar, bu tedak4rhğı kadına 

yüklemlıler, mill!Umanlar nkslnl 11Uzam 
etmlştlcr. Fikrimizce bizimki daha nıalml· 

dUr. ÇUnkU allenın mukadderatını tda.re e • 
clecek olan tarafın ufak tetek kaprUıl.?re 

kapılarak aileyi yıkmasına mAni olacak -
ve mAnl olmnsn bllc bir nevi ceza mabl · 
yetinde ka.laca.k maddt külfetlere mer.IJur 
edllm"st hak ve adalete muvafıktır. NikAh 
dcdlğimla mlhrl muahharp. gellnc,e, }nı da 
()lUm veya noıanma vulcuunda pek zav.ııı 

bir halde lmlacağı tabit olan kadmı - hiç 
olmazsa vaziyetini dilze!Unceye kadar -
himaye cdeeck bir nevi (Sigorta) tedbirin
den başka bir mahiyeti haiz değildir. 

sine esir olmak için satın alınır. Mtitrrcım 
(2) Kadının ergenliği şarkta 

0 
(3) Halbuki muhterem tııozof, onuncu 

k 
!asılda - görüleceği '\·eçhllc - aynen: 

adar ayıp sayılır ki hu derece • "Ailenin dışında kalan bir kadın. hele ken· 
sine dünyanın hiçbir yerinde te _ dini feda etmıı bulunursa, bir llct \·eya 
sadüf edilemez.. bir oyuncaktan başka bir şc}' dcğildlr.,, de· 

mektedlr. Şu halde ı:nrktan balu!edlllrken, 
Şarkta kadının, ancak aile sine garbın tuozo!lart bile 1kl ölçü kullanmak-

sinde bir kıymeti vardır. Aile ha- tan sakınamıyorltır demektir. 
Mllterclm 

ricinde ve bir şahıs 01.mak ııf ati- (4) Evet. ailevi nüfuza hürmet ettirmek 
le kadın, ancak bir hiçtir.,, Fakat için daha baı;ılta vasıtalar bulunabilir. Fa • 

eğer kadın, bir tahıa olmak itiba- kat bu vasıtaları göçebe lnsanlardan evvel, 
medeniyet davasında bulunanlara ötretmc

rile hiçten ibaretse, aile içinde bir ıı .. Avnıpada, el:mekten ziyade da.yak yl . 
aletten veya bir esirden haıka yen betbaht kadınların sayısı milyonlara 

baliğ olur. "Üç ıey vardır ki dayak yedikçe 
ne olabilir? (3) Aile fikrinin ııh- yola. gelir~ Ceviz ağacı, köpek ve kadm.,,. 
hati, azasından her birinin kendi mealinc:bld safsata, bir tngillz darbımeseli · 
ı:ahıiyetine sahip olmasile kaim • dlr. Kalmuklarm, bu kada.r kaba bir ata 
:r ıöztlndcn lğreneccklerlnden eminiz. Aile hu· 
dir. Muharrir, (Yani alman mu • kukuna ve kadının ıere! ve haysiyetine ria· 
harriri) Volka Kalmuklarından yot edip etmemek, nihayet, duygularda ua-

ıet meaelealdlr. 
bahsederken safiyane hi" heyeca Mll~rcım 
nım ı mı DHuıtn111ımııııın111ııllllllln1R111nııınınmmnı nınmnııuım uuınııımnıw.._ uı ınıımıııımıııııııınnıuıııınııımııınıııınııııHııııuııııuma 

Kadınlar bfrllğlnln Karışık yiyecek ve 
çayı lçec~kler 

TUrk kadlnlar birliri tarafın· 
dan dlln akıam TokatJıyan ote· 
linde ıebrimizde bulunan muh
telif ecnebi kadın teşekküllerinin 
mUmeısHleri şerefine b!r çay zi· 
yafeti verilmiıtir. 

Ziyafette ıehrimize gelmiş olan 
Alman gazetE'ci M. Lubinski ve 
zevcesi de hazır bu'unmuştur. 

Belediye talimatnamesi 
Belediye talimatnamesinin mad

delerinin değiıtiğine ~e~a yeni-
den madde ilavesine dair daimi 
enclmence verilen kararların 
aulb hakimlerine gönderılmediği 
ve bu yüzden birçok zabıt nra· 
kalarının mahkemelerce iptal 
edildiği anlaşılmıştır. 

Belediye varidatının kaybol· 
maması için bundan sonra tali
matJJameye zeyledilen ve yeni 
b'aıtan illve edilen maddelerden 
ıulh hakimleri haberdar edile· 
cektir. 

Yiyecek ve içeceklerden ıık, 
sık nümuneler alınarak tahlil 

ettirmek için Fatihteki kimyaha· 
neye gönderılmui belediye ri· 
yasetince şube!ere tamim edi!-

miştir. Ayraca nümuneler alındı· 
ğı zaman bir zabıt varake11 tu· 

tulması da bildirilmi9tir. Son 
günlerde şubelerden kimyabane

ye gönderilen numunelerden 

% 25 inin bozuk olduğu anla
şılmıştır. Halkan yiyecek ve içe
ceğini karıştıranlardan para ce

zası alınmıştır. 

Hem ••.• Hem de fodul 
Ortaköyde oturan Sabatay be· 

dava tramvay seyahati etmek 

iıtemiı. bu yüzden kontrol me• 
muru Mahmut Ef. ile kavga et-

mif, memuru baıından yarala
mıstır. 

VAKiT 

Hindi standa 
Geçende bir ma .. 

betten çalınan 
ilahlar! 

Hindistandan gelen son gaze· 
teler Poooa ıehrinde vuku bulan 
ıu garip hadiseyi haber vermek
tedir: 

Poona ıebrinin en meıbur ma-
betlerinden biri Pravati mabe
didir. Hindular her sabah oraya 
devam eder ve sabah ayinini 
yaparlar. 

Günün birinde, gene sabahle
yin prestişkarlar mabede git· 
mişler, altından yapılma iki ilA· 
hın, yani iki putun çalındığını 
görerek hayret içinde kalmıtlar. 
Çalınan ita:ılar .?8,000 Ru?le 
kıymetinde idi. Mesele derhal 
zabıtaya haber verilmiş ve he· 
men tabarriyat başlamış l 

lllblnra· taarruz ederek onu 
atıran hır111.lar her yerde ve ıon 
derece tiddetle takip edılmek· 
tedır. 

Hadise Hindular arasında de
rin bir heyecan uvaııdrrmışhr f 

Çatalcadtt köy muh
tarı yetiştirecek 

bir yurt 
Cumhuriyet Halk fırkası tara• 

fından Çatalcada teı!s edilen 
20 yataklı yurcun bugün küşat 
resmi yapılacaktır. Küşat res· 
minde bu!unmak Uzere lstanbul· 
dan Cumhuriyet H .. tk fırkası 
vilayet id11re heyeti izalarınd.m 
bazıları ile be~ediye erkloa ve 
gazeteciler Çatalcaya gidecek· 
lertllr. • · ' 

Yurda Çatalca kCSylerindeki 
beı ıınıflı Hk mektepleri bitiren 
fakir çocuklar alınacak ve bu 
çocuklar bu aene Çatalcada açı
Jan orta mekt,pte okulturulacak

lardır. Yurda alınacak çocuklar· 
dan teahhOtname ehnacak ve 
bunların orla tabıillerin; bitir· 
dikten ıonra daha yUkaek mek
teplere devam etmelerine müs1· 
ade edilmiyecektir. 

Orta mektebi bitiren gençler 
köylerine dönerek köylerinin ye· 
gine orta t:lbsilli genci olacak
lar ve k8yUn muhtarlığını Uzer· 
!erine alacaklardır. 

Fırka yurdu açmakla köylere 
münevver genç yetiştirmek ga· 
yeıini glitmektedir. Yurt gelecek 
sene ıenitlelilecektir. 

GUztepe elektrik 
bekliyor! 

Göztepe elektriği yılan bikl
yesine döndü. Aylarca evvel te· 
1i11tını yapan ev aabipleri hali 
elektrik beklemektedirler. Bir 
müddet hıı!k elektrik tirketioin 
Avruapadan ielecek makineleri
ni, soara şirketin muhavvile 
merkezleri yüzenden bazı kimse· 
!erle çıkan ihtilafın hallini niha
yet tesisatın yapılmasını bekledi. 
Bundan birkaç gün evvel G6z· 
tepede bUtOn tesisat hitmi,, ar· 
tık elektriğ'in geleceğine kanaat 
edilmitti.Fakat bu ıefer de dev-
let demir yolları idareıi ile şirket 
araaında yeni bir ibtitlf çıkmıı· 
tar. Bu ihtilafın ıebebi de, Bağ· 
dat caddesinden G6ıtepeye gi· 
den kablonun bir ucunun eski 
F enerbabçe demir yolunun altın· 
dan geçmesidir. Dev;et demir 
yollan kablonun raylar altından 
geçmesine müaade etmemiılir. 

Bu hususta şirketle demiryollar 
idareıi arasında müzakere ceryaa 
etmektedir. Bu böyle... Fakat 
hllk hali ceryan beklemektedir. 

ltlll AFIR2ITKADA 11U 
Canavarlar Peşinde 

- S - Yazan : S. C. 

Tam otlardan dışarı çıkarken kar'1 
mızda yaralı manda görünmez 1111 

halde) - Nerede? .. Ha.. t: Keçiyi aılanın araklamaıı, fil· 
lerin gözümüzün önünde batkası 
tarafından öldürülmesi artık av· 
cılık hevesimi kırmı9tı. Ma.amaf ih 
kendimi bir defa daha kandır· 
maktan kurtaramadım. 

Tamamen gözüküyor. 
Mak Dugal - Suıahnı .. 

Ben - ..... . 

ikinci ıahne J 
Bir dört nal gürültüıü. lki , . 

Yabanı manda avına büyük e- d D 1 · 1 . . . . man a, uga mıan ıyor. 
hemmıyet verılıyordu. Bır de "ld'" .. Ot k" t f . . . ı o uruyor. e ıne a ete 
bundan zevkımı alayım dedım.. k l d i t d nı a ma ı a aca ınnan ı • 

1 Şuraıını da ıöyliyeyim ki man- bir daha atet ediyor. Haf"~ 
da avı ötekilere benzemez. Hay· muzundan yaralanıyor ve irı1İ1' 
vanların kralı aılen kaçar, fakat rek uzaklaııyor. 
manda korku nedir bilmez. Mak Dugal _ Aiaçta ıı• 

Aslanı ürkütüraen ıalar. Man· 
daya gelince taarruz edilmeıe de 
hücum eder. Aılan gazali öldürür. 
Manda aılan öldürmekten zevk 
alır. 

Bu memlekette mandalar öy -
le pek mülhit değildir. Fakat en 
kuvvetli adam bunlardan birinin 
küçük gözü ile hain hain bakıtını 
görüne bu bakıt uzun müddet 
rüyaıına ıirer. 

Eğer §ayet tam aaldığı 11rada 
manda gözünüze gözlerini diker· 
se .. Belki de o göz mezarınızda 

da ıizi seyredecektir .. 

Birçok tavıiyeler dinledikten 
sonra kendimi kaderime terkede'"' 
rek Mak Dugal isminde bir lrlan· 
dalı ile ava çıktım; ağaçlık bir 

mıntakada idi. Otomobili beş 

yüz metre mesafede bırakmıttık. 
Hidiae o kadar çabuk ıeçti ki bu· 
nu tasvir için ıu ~kilı tesbite . 
mecbur kalıyorum. 

Birinci sahne 
Mak Duıal - Şu izleri görü • 

yor musunuz? 

Ben (Bir şey göremediğim 

pıyonunuz? 

Ben - Hiç ..• 
Mak Dugal - Haydi 

çay içelim. 
Boyları ıeıliyoruz. Onlar 

danın derisini yüzerken bil 
mobilin bulunduğu yola d 
yürüyoruz. Tam otlardan 
çıktığımız ıırada yaralı maod• 
ııümüze çıkmaz mı? 

Bu ıef er tereddüt etmedifSI 
atet ederek mandayı yere ,A 
dim. Fakat ani ve müthit 
korku geçirmedim dea<"m yal 
Mak Dugal anlatıyordu: 

- Bu hayvanlar yaman 
Vurulduğu zaman ölmezıe bit 
ire çix~rek avcının döneceği ~ 
İu bekler. Hem bunlar gene b 
inıaflıdır. Daha küçük kızıl 1' 
dalar varaır. Ölmesini bilme• 

J(. J(. .. 

Artık avcılık hevesimi v~~\( 
etmittim. Bir iki gün ıonra ~ 
hazaya döndüm. lıtanbula Y •--' 
bir manda deriıi getiriyor' 
Fakat onu da ölümle kar§ılat 
elde etmittim ... 

SON 
:ııııııı:::ın:ı:::ı:ı::ı::::::::::ıı::ı::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::ı:::::ı:ı::::ı:::ı:::::::::ı: 

Fra11sanın silih depos 
Fransa - ispanya münasebeti kuvv 

lendi ama ltalya - ispanya gevşed 
Londra, 6 (Hususi) - Fransa 

Baıvekili M. Heriyot'nun ge
çenlerde ispanyaya vuku bulan 
ıeyabati Avrupada derin akisler 
yapmııtır. Taymis gazetesi, bu 
meaeleye baıfrettiği bir bat ma 
kalede Pire dağlarının timalin
deki cüm~. uriyet Başvekilinin, Pi
rene dağlarının ceoubundalci 
Cümhur reisini ziyaret etmesini 
gayet tabii gördükten ıonra şu 

mühim mütaleaları ilave etmek· 
tedir: 

''Fransa hlikumeti, ıillhlarını 

azaltmak için yeni bir p~An ha· 
zırlamış bulunuyor. Fransanın bu 
plıtn mOnasebctile en mühim 

tekliflerinden biri, beynelmi:el 
ağır ıilAblar için, bir dedo bul· 
maktı. Ona g8re lıpanyı, bu 
beynelmilel depo için en mükem· 
mel yerdir. Bundan ba9lca Fran· 
aa, Milletler Cemiyeti azasından 
her hangisini alikadar eden bir 
muharebe vukuunda bir kimse· 
nin bitaraf kalmamasını istiyor. 
ispanya, Fransa ile müstemlike· 
Ieri arasında vaki bir yerde bu· 
lunduğundan, Milletler Cemiyeti 
tarafından bir harp illo olundu· 
ğu takdirde pek büyük bir ebem· 
miyel kazanabilir. 

FranH ile ispanya ar•~ 
Şimali garbi Afrikada bi f 
mUşterek menfaatler ve hafif 
tenen ihtillf lar vardır. t#_ 

BiltUn bu meıele!er g3t.11~ 
yor. Ve M. Heriyot nun ıı~ 
Fransa ile ispanya arall~ 
bağların kuvvetlenmesi ıır1 , 
tuadüf ettiği gibi ltalya i '" 
panya münasebetlerinin ~ 
diği sıraya tesadüf etme~ 

Kuraktan po~ 
kallar küçük~·!,, 

ihracat ofisinin verdıfl -RJ'(/ 

mata göre yağmurauıluk 'k'ol 
den Dört yol portakalları ~ 
kalmııtır. Ağaçlarında kur~i,, 
meyvalar vardır. Rize bav•~ 
de mıntıkanın ihtiyacın• ,ti 
yağmur düımediğiode~ . p~ 
kallar iyice bUyOnı~nıı~t~~lı~ 
Portakallarımızın vaııyetı ı. 

I'" aı•t .. 
da mahallerinden 111a u d ~ 
miştir. Ofiı aynı. za111•;. ~er 
takallarımıu yenı 111abl ç lıİ 
da riki için tedbirler a acı 

Ekmek ve francala 
Belediye ekmek fiaunı 8 1 

francala fiatını 13 1·2 kUI 
ipka etmittir. 
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(Baş tar f . olacak9 

8 
a ı 1 ınci sayı! adcı) biri şudur: On buçuk kilometre- • 

a:!"ne gelinciye kadar tik hclthn dört buçuk kilometresi 
b· gazın An d , boş araziden veya mezarlıklar 

11' tra. a o.u yakasında arasından geçiyor. 
• nıvay yap k . . . 
ıra ma ışının yarım 

b varan b' t 'h· Ne yapmalı? ' eke . . ır arı ı vardır. Şe-
'le i~~~il cıd~i ~i~ surette tesis Buna ~ukabil Üsküdarla Ka· 
ltıttrur rnesı ıçın teşebbüsler dıköy arasında ve bilbaua Ka· 
filen . '1Yetten sonra başlamış dıköyüoün fakir veya ot ta halli 

ıı et · ' halk ile meskun kısımlarında ke· 
tt da bü rn.~Ye matuf hazırlıkla· s if bir gidip gelme hareketi ol-
•elliil .Y:.ık harpten evvel te· duğu halde nakil vasıtası yok· 
t'hı edılrniştir. Bütün bun'ara tur. Esasen traravay hattının 

tıı b w b J •ıııııı b· ogazın Anaco'u yaka- ura. ara uzatılması esas projenin 
•ııcak 1~ tramvay kazanabilmesi ve ılk kararın iktizasındandır. 
lİ Cumhuriyet idaresinin fey- Tramvay şebekesi buralara uza· 
llıGl!!k~Yesinde ve beş yı ' evvel tıldığı halde arabalar mütema· 

S, Ub olabilmişt ir. diyen co 'u gidip gelecek, hem 

b 'llıay . . o havalinin münakale ihtiyacı 
'led esının mühim kısmı 

b· 1Ve k . t~min ve bu suretle belediye 
1 

1

1
.' kısırnve h~v afa aıt olan kve hızmeti ifa edilmiş olacak, hem 

~ ''ilde b ss~.er i de hal ın de tramvayın zarar etrcesinin 
koy Ulunan Üs'<üdar • Kadı- önüne geçilecektir. 
1 \'e h 1 • • 
•ıı l " k av.ı 151 halk tramvay- Yeni hat nerelerden geçecek? 
lıtanbur anon:m şirketi, ancak 
ı' t.ılda ·11· 'd · . Projesi, keşifleri ve sairesi ta-
~lld mı ı ı arenın teessiı· 

tak :n .•onta bir Türk eseri o'a- mam<.n hazır ve Nafia Vekile-
lb '•ıs d'l b"I . T tince ce tasdik edilmiş olan ye· 
t •Yesjt e ı e ı . mış, ür < str- ni tramvay şebekesi, planlarına 
ll•tıd ' ve tamamen Türk mü-s gere şuralardan geçecektir: 
ftc,kA ve i~cilerile müessese ve Haydarpaşa hastahanesi· Jbra-

l' ~ ıreydana getirilmıştir. him ağa mahallesi - Mısırlı oğlu 
~ t•ınvayın faydaları - Süğütlü çeşme· Altı yol· Ka· 

\ •küda K d k dı !<öyü. 
'ıtı r a ı öy lıavalisinde Attı >ol. Kalamış. 

l}lb \tay. Yapı l ması, belediye için Altı yol . Moda. 
' ' hızrneti noktc;sınc!an hem Kalamış- Fenerbahçe. 
i \'azife 'd' B l lhl F ' ''ıı · t ı. e eciiye bu vazi- amur · eneryo.u. 
~~Ilı' Ycpmış o!mak için Üsküdar Eu yeni .şebeke sekiz kilomet-
~ıı \'ayını iş ' etmeye başladı. reliktir. Eu sekiz kilometrenin 
} Un n t. . üç ki.omelre iki yüz kırk beş 
tıı e ıcesı trnr.vayın grçtiği metres 'nin iki tarafı da meskun-

d ~at''de caddeler yapılması, ta· dur; bir kilometre dört yüz met-
~ ın teh d ' • · h · · k f k d r t•tılik re ver ıgı em zen- resının tc tara ı mes i'ın ur; 

'" ~ııı i ferden biri olan ÇJrnJıca- iki kilometre iört yüz elJi met· 
it' ~ııı •k,leye bağlanması, tramva- resi az mukiindur, bir kilomet· 
ı kıyltı R'çtıği yerlerde !firazinin resi c!e l:oştur. 
ıer ''feı't~enmesi halkın uıun me· M .. e•tle ,ehir meclisınde 

.. ,_ ttı k l 
lf/e . vasıtasız geçme güç· Usküdar tramvaylarının zarar· 

,\: t. ~'ilden l urtu' masıdır. dan kuı tarılması, ayni zamanda 
1 \Js'"d ~ l.ı ar - Kadıköy ve havali- imar faaliyetine \re halkın ibti-

lt.•~ .. Y•.pı.lması karar:aştıı ılan yaçlarına cevap veriJmit olması 
~ •ay h 1 l için yeni tramvay şetekesinin 
'' il ıçın azır anı an proje- .. 
~'"'le rnerbalede ancak birinci yaptırılması isteniliyor. Usküdar 

"'' t Kadıköy ve havalisi halk tram· 
tJ , atbik edilebildi: va yl arı şirk eti bu yeni inıaat 

~-~~ 'Üdarliı Kısıklı, Üsküdarla için lazım oJan parayı borç ola· 
~ d arpaşa birbirine bağl andı. rak t~acaktır. Ancak l:u istikra· 
\d ~ bu iki kolun Bağlarba- za şirkefn hem sermayedarı olan 
\'tı Karacaahmede inen hatla Ist ;ı nl:ul beledi) es:nin kefıl o!ma-
"- •~esi temin edilebildi. Bu- sı icap ediyor. Eu itibarla ha2ır-
>•t. llralarda seyrisefer yapılı· !anılan rapor ve teklif lstanbul 

Şehir meclisine verilecek ve ora· ''l' da müzakere edilecektir. 
l l •enenin plinçosu Tramvay idaresi, dünkü, bu· 

~llıtıy 1928 senesinde iş- günkü ve yarmki vaziyeti gös· 
•' ~ bıtlamııtı. 1928 de yapı terir bir risale tertip eım·ş, re· 
" "lt d simleri, grafikleri, istatistikleri 

.~ ört kilometre ve al- ve izahatı muhtevi olan bu risa· 
~~ metre idi. 1931 de bu leyi bastırarak tehir meclisi aza-
~lttt on kilometre yedi yüz sına dağıtmıştır. 
~ )b· . çıktı. 1928 de on altı 
l~ •tıoci mevki, sekiz tane 
, ld~ıne.v~i . araba işliyordu. 
;~~ bırır.c ı mevki ~tabalar 
~·~ tak on taneye indirilmiş, 
t 1~•tıı 'ıevki arabalar on dörde 
q~ ,,, b 
td· -t • u suretle halkın da-

ıl llt 'd" 1 . . 
't ."-itti gı ıp ge mesL temın 
k· ~·~ )~· l 928 de taşınan yolcu 
tıı~ı1 'di, 

1 
on dokuz bin altı yüzl 

•I~ )"- d931 de taşınan yo!cu iki 
~ .. b Ört yüz kırk yedi bin 

af l' ~ tttir. 

i* h '" -"'\o•y zarar ediyor 
,,,, ·~ t•k . 'f '"t t~t\j •rnlar hattın üstündeki 
1~ ttıjltı~~t: gündcr. gene nasıl 
,t( tjll )ot, CJ°lduğunu açıkaca gös
ofl ~t ~lı Öt sk~dar tramvayı, şeb
"' lc 1~'"-di lurk halkla meskun 
. ,ti hit 1t k:~ kadar maalesef ha
~ ~tQı~t aa ın., köşesinde mühim 

1 

ti hitlt tdi riiyor. Fakat her sene 

~ ltlı~tti._i:or: ... bu zarar imme 
lı~0t oı,t ~orulmüş olm3sı kar· o· ' belediyece kapatı· 

t •kıı.J 
1•' laatti .11"''" tr 

~ ,
11 

ırn~ayının zarar et· 
llllibım ıebeplerinden 

Halkevi spor şube
sinin bir daveti 

1STANBUL, 7 (A. A.) - Hal
kevi spor şubesi riyasetinden: 

1 - Türkiye İdman Cemiyet -
leri ittifakına girmemi! gayri 
müttefik klüplerin salahiyetna
melerini haiz birer mümessilleri 
25 - 1 O - 932 pazartesi günü 
saat 17 de Halkevine davet edil
mİ!tİ. 

Ayni günü ve ayni aaatte evi· 
mizin misafiri bulunan Rus fut -
bolcuları ve Türkiye şampiyonu 

lstanbulspor klübü şerefine ter • 
tip edilen toplantı sebebiyle akti 
mutasavver içtima yapılamadığın 
dan gayri federe kulüplerin mu -
rahhaslrının resmi ruhaatnamele -
ri ile 14 - 11 - 932 pazartesi 
günü saat 17 de Halkevini te,rif
etmeleri rica olunur. 

2 - Evvelce bildirildiği veç • 
hile bu davete icabet etmiyen ku 
lüplerin bilahare vaki olacak mü
racaatları hicbir ıuretle kabul e
dilmiyecektir. 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

racaat ederek ferağ muamelesi 
yapmak istediklerini bildirmiştir. 

Bu fırsattan istifade için bek
leyen bir tefeci de derhal ucuz 
ucuz memurların elinden hisse 
senetlerini toplamaya başlamıştır. 

Bu suretle çalışmaya başlayan 
tefeci eline bir kaç yüz tane 
hisse senedi de ge\:İrmiştir. 

Bu tefeci satın aldığı hisse 
senetlerinin arkasına kendi na· 
mma ciro muamelesi yaptırmak· 
la iktifa ediyormuş. 

Yaptığımız tahkikata göre his
se senetlerinin arkasında (ciro 
edilemez) kaydı vardır, ve ciro 
muame!es! de ancak bankanın 
muvafakatile yapılabilmektedir. 

Mamafih maliye veka!eti uzun 
:ıamandanberi birçok memurların 
müracaatı üzerine hisse senetle· 
rinin satılabilme si için bir karar 
vermiştir. Ancak bu karardan 
yalnız açıkta kalan memurlarla 
mütekaitler istifad~ edebilecek
tir. 

Vekalet bu emri Devlet ban
kasına bildirdiğinden bankanın 
muhtelif şubeleri bu kabil me· 
murlarla ve mütekaitlerin hisse 
senetleri üzerinde ferağ muame
lesi yapmıya başlamışlardır. 

Banka müdürü n~ diyor? 

Devlet bankası lstanbul şube
si müdürü Sait bey bu hususta 
diyor ki: 
"- Senetlerini ciro etmek is

tiyenler bankamızdan ferağ be
yannamelerini almak ve bunları 
doldurmak mecburiyetindedirler . 

Senetler nama muharrer oldu~ 

ğu için ferağ muamelesinin ban· 
kamızca tescili lazım gelmekte
dir. Bazı memurların sahip olduk 
ları hi!se senetlerini ucuz olarak 
satmakta olduklarını biz de İfit
tik. Fakat bankada bu kabil 
ferağ muamelesi pek azdır. 

Maamafih Maliye vekaleti his
se senetlerini satmak istiyen me
murlara kolaylık olmak üzere 
açıkta kalan memuılarla müte
kaitlerin hisse senetlerini satın 
almıya karar vermiştir. Bu karar 
bankamıza da tebliğ edildiğin
den bu kabil müracaatlar üzeri
ne muamele yapılmıya başlan• 
mıştır. Bankanın hisse senetleı i· 
nin mühim bir kısmı vekalette, 
muhtelif bankalarda ve müesse
satta o'duğu için memurların el
lerindeki hisse senetleri pek az

dır. 
Memurların bu vaziyetinden do· 

layı baukanın vaziyetinde hiçbir 
tebeddül yoktur. 
Bankamiz üç sene müddetle hisse 

senetlerine yüzde altı faiz vere
cektir . ., 

Kaçakçı köylüler 
lzmir, 7 (Hu. Mu.} - Berga

manm Göcebeyli köyünde ka· 
çakçılık yapıldığı haber veril

mitlir . 
Bunun üzerine l<öy ehalisinden 

12 kişioin evi aranmış ve ] 7 
çuval kaçak sigara kigıdı, 2 çu
val tütün bulunmuştur. Kaçakçı
lar adliyeye teslim edilmişlerdir . 

Afyoncuların dileği 

lzmir, 7 (Hususi) - lımir af
yon tüccarlarından müre~kep bir 
heyet yakında Ankaraya gide
rek afyoncular birliğine i~tirak 
ettirilmelerini temenni edecek
lerdir. 

Sayıfa .9 

Alman intihabı neticesi 
Hitler gelemiyor 

(Baş tarafı 1 inci sayıfamızda) 

Berlin münakalat grevinin in
tihabatın normal bir tarzda ce
reyan etmesine mani olmaması 
veya sekteye uğratmamsı efkarı 
umumiye üzerinde metanet ve
rici bir intiba hasıl etmiştir. 

intihap neticeleri 

Ber:in, 7 (A.A) - Alman ın· 

tihabalı neticesinde ~ büyük 
partinin çıkarttıkları meb'us ade
di şunlardu : 

Nasyonal sosyalist!er 195, Sos
yal demokratlar 121, Merkez 
katolik fırkası 60. 

Bu intihabatta geçen defakine 
nazaran Nasyonal sosyalistler 
takriben 2 milyon rey kaybet
mişler ve buna mukabil Alman 
Nasyor.al partisi o~dukçr ilerle

miştir. 

Diğer partilerin vaziyeti ikinci 
telgrafta bildirilecektir. 

Berlin, 7 (A.A) - Reichstag 
meclisi için yapılan intihabatın 
muvakkat neticelerine göre muh
telif siyasi fırkalar 582 azalıktan 
kazanmış oJdukları meb'usluk
ların miktarı şunlardn: 

Nasyonal sosyalistler, 195; Ge
çen intihapta kazandıkları: 230 

Sosyal demokratlar, 121; Ge
çen intihapta kazandıkları: 133 

KomüniJtler, 100; Geçen inti
hapta kazandıkları: 89 

Merkez fırkası, 70; Geçen inti
hapta kazandıkları: 75 

Bavyera halkçıları, 18; Geçen 
intihapta kazandıkları: 22 

Nasyonal Almanlar, 52; Geçeu 
intihapta kazandıkları: 40 

Alman halkçıları, l 1; Geçen 
intihapta kazandıkları: 7 

Ru intihabatta rey verenlerin 
miktarı 35,4 milyondur. Geçen 
intibabatta 35,2 milyondu. 
Almanya intihabab fimdi 

ne olacak? 
Berlin, 7 ( A. A. ) - Havas 

ajansından: Dünkü intihabatta 
muhtelif fırkalar tarafından alı
nan reylerle bunların yüzde nis. 
beti ve elde edilen meb'usluklar 
aıağıda gösterildiği gibidir. 

H itlerciler 11, 713, 785; yüzde 
33, 1 195 195 sandalye. Sosyalist 
demokraılar 7,237,94 rey; yüzde 
20,4 121 sandalye. Komünistler 
5,974,2ü9 rey; yiizde 15,9 100 
sandlaye. Merkezciler 4'220 633 

' 
rey; yüzde 11,9, 69 sandalye. 
Alman milliyetperverler3,064,977 
rey; yüzde 8,7. 51 sandalye. 
Bavyera Halkçıları 1,081,932 
rey; yüzde 3,1, 19 sandalye. 
Halkçılar 660,09? rey; yüzde 1, 
9. 11 sandalye. Sosyalist Hıris
tiyanlar 412,685 rey; yüzde 1,2. 
5 sandalye. 

intihabın en mühim neticesi, 
Hitler'ci. Merkezci ekseriyetinin 
şimdilik ortadan kalkmasıdır. 
Bu koalisyon, şimdi ancak meb'
uslukların 47, 50 s;ne maliktir. 
Reih hükumeti bu vaziyeti, bir 
zafer gibi telakki etmektedir. 
-Böyle iken yeni Rayı~tağ mec. 
!isinde her halde· hükumet aley· 
hinde rey verecek 500 kişilık 
kahir bir ekseriyet mevcuttur. 
Bu sebeple Von Papen kabinesi 
Rayiştağ ile teşriki mesai müm
kün olacağı hakkındaki ümitler
den vaz geçmeğe mf'cburdur. 

Mamafih bu kabine eylülün 
9 unda Rayıştağ'm feshini ilan 
ettiği zaman bahusus Almanya
daki hali hazır vaziyetine binaen 
fırkacılık üzerine müesses her 

hangi bir hükumetin iktidarda 
tutulması kabil olmadığı niyetin· 
de bulunuyordu. 

Dünkü intihapların neticesi, 
hükumetin bu kanaatini teyit et• 
mektedir. Vaziyetteki müpbemi• 
yı..ti bahane ittihaz ederek Von 
Papen kabinesi, dünkü intihaplar 
neticesini yalnızca senet ittihaz 
etmekle iktifa ve şimdiye kadar 
yaptığı veçhilc dev:et umurunu 
tedvire devam cdebilect:ktir. Hü· 
tün bunlara rağmen hükumetin 
hiç olmazsa tabiyevi sebeplerden 
dolayı kabinede bazı degişiklik· 
ler yapmağa razi o l ması ihtimal 
haricinde değildir. Bilfarz kendi. 
si bazı mühim nezaretleri büyllk 
sağ cenah fırkalarına ve bilhassa 
Hıtlercilere teklif ve tevdi etme· 
si varittir. Şu kadar ki, kabine 
böyle bir tedbire müracaat ettiği 
takdirde Hitlercilerin muhalefe
tine uğraması, mümkündür. 

Yeni Reichstag 

Berlin, 7 ( A. A. ) - Yeni 
Reichstag meclisinin açılış celie-

• 
sine sosyalist milliyetçilerde.p 
Ceneral Lilzman riyaset edecek· 

~ r 

tir. Ceneral Litzmann, 82 yaıın-
da olup yaş itibarile azanın CD 

kıdemlisi bulunmaktadır. 

M. Çaldaris 
ve nutku hakkında 

bir mütalea 
ATlNA, 7 (A. A.) - Nimreı· 

mi Mesajeri Daten gazetesi Baı • 
vekil M. Çaldariı\. hükumeti tet· 
kil ettiği sırada harici siyaset hak' 
kında yaptığı kısa beyanatı nak • 

lederek M. Çaldarisin daha inti • 

habat mücadelesi esnasında söy • 

lediği nutuklarda bu hususta müp 

hem hiçbir nokta bırakmamıt ol· 

duğunu hatırlatıyor ve diyor ki: 

"Harici siyaset sahasında bir. 
kaç senedenberi fırkalar arasın • 
da tam bir ittihat vardır. Bu liu • 
susta arasıra tenkitler yapılmıf i• 
se de bunlar ancak teferrüata ait· 
ti. Zira harici siyasetin ana hatla• 

rı tekmil fırkalar tarafından müt 
tefikan tesbit edilmiştir. Harici 
işler hakkındaki hususi encüme • 

ne başvekil ile hariciye nazırının 
yanında bütün fırka reislerinin 
de iştirak etmesini temin eden 

yeni taamül sayesinde bilumum 

büyük meselelere lüzum göster • 

dikleri ehemmiyet derecesinde 

geniş bir sahada müzakere edile

bilmektedir. Bu suret le hükumet 

değişse bile ayni siyasetin deva • 

mı temin edilmiştir. Bundan do • 

layıdır ki gerek dünkü ve gerek • 

se bugünkü bütün hükumetler ön

lerinde ancak yarınki ittihadın 
mukaddimesi olan dostlukların in 
kişafı safhasını görmek isterler. 

Adliye da!relerinln 
teftişi 

Adliye müfettişliğince adliye 
dairelerinin teftişine başlanmır 
hr. 

Istanbul adliye baş müfettiıi 
Salih Hilmi Bey, teftiş için Ça· 
nakkaleye gitmiştir. Diğer mü
fettişler de muhtelif yerlerde 
teftiş yapmaktadırlar. 



Su.fa 10 

Hiklye Şiir Ve Sinema Anlatan 
fa. 

. ~ .· . -~ ... 
Selma, T okatlıyanın önünden 

g~erken durdu. Pastahanenin ön 
kısmında, camekanda, gozune 
"maron glase,, Ier ili~işti. Ken -
di kendine: 

- Yüz dirhem alayım bari, 
Diyerek içeri girdi, ve Latife 

ile karşılaştılar. 
- Ayol nerelerdesin, kayıpla

ra karı~tın? 
- Ya sen? 
- Biliyorsun ki ben çalı§ıyo -

rum. Artık bu sene imtihanları 
verebilirsem, diplomamı alıyo _ 
rum. 

- Gel §urada oturalım, biraz 
konU!Uruz. 

1ki arkadaı, darülfünun ede -
biyat §ubesine devam ederlerken 
l'anışmı~lardr. latife, devam et
memi§, ayrılmıştı. Selma da o se
ne mezun olacaktı. 

Öteden beriden konustuktan 
ıonra Latife sordu: ~ 

- Ey Kadri ile nrnnız nuıl? 
Selına oaaularını ıilkti, gül· -

dü: 
- Nasıl olacak,· zavallı çocuk 

da apklar terisine dahil oldu. 
Fakat ne yalan söyliyeyim, ne de 
olsa ötekilerine tercih ediyordum 
ama, doiruıunu istersen beni tat 
min etmiyor. 

- Ne gibi? 
- Dur bak sana anlatayım. 

Geç.nlerde tut.muş u~un uzwı ıi
irler yazmış. Bana Yerdi. Oku • 
dum. Bir teYlerden, bir takım 
h.iılerdea bahsediyor ama bir §ey 
anlıyamadım. Ne demek istiyor, 
ne diyor? ~nra. aeldi ıiir)er hak· 
kıne!a fikrimi sordu. Alelusul he -
iendiğimi •öyledim. Fakat hu 
sözleri "alelusul,, 9iylediiinü an
lamı§ olacak ki, somurttu. O gün· 
den.beri aranuz açık .. 

Latife, Selmaya garip garip 
bakıyordu. 

- Sakın, . dedi, bu !İİrler "E· 
del.iyat gaHtesinde,, çıkan fiİr -
ler olmaım? 

ÇaDluından, Latife, gazete .. 
den keailmif iki P!ll"Ç-a çıkardı. 
Bunlar, Kadrinin "Küllü man • 
gal,, ve "'Hırs,, isimli §iirleri idi. 
Selmiı §Öyle bir göz atınca: 

- Evet, dedi, bunlar .. 
Latife katlarını çatarak: 

- Selma1 dedi, asıl sen tuhaf • 
ım doğrusu. Kadrinin yazdığı bu 
fiirler, bir haftadır herkesin di • 
linde .. Ben daha bu kadar güzel 
yazıhnıı bir ıey görmedim. Birisi 
benim için böyle şeyler dütünae, 
daha doğrusu, birisinde bu kadar 
derin alaka uyandırabilsem, ken
dinıi mıes"ut telakki ederdinı. 

Amaa Litif e, bunlarda ne var 
ki ıanki .. Saçma sapan ıeyler .. 
Hem artık gidelim, sinemaya geç 
kalacağım. 

Selma, Ltif eden ayrıldı, bir 
sinemaya gitti. Seansın başlama· 
ıma daha on dakika kadar oldu
ğu için, oturdu, bekledi. iki da • 
llika ıonra, ressam ŞeTket: 

- Vay, diye karıısma dikildi, 
ne iyi tesadüf! Sinemaya mı ıi -
receluiniz? 

- Evet .• beraber seyrederiz. 
- Hay hay, yalnız bet dakika 

müsaade edin, turadan bir "Ede
biyat gazetesi,, alacağım. Bizim 
Kadrinin fevkalade güzel iki şiiri 
varmıf •• 

- Peki. 
Selma gittikçe &inirleniyordu. 

Şimdi de Şevket, ona, Kadriden 
ve tiirlerinden bahaediyo?du. Bu 
insanlarda zevk namına her hal • 
de bir ıey kalmamıttı ki bu kötü 

§eylere bu kadar ehemmiyet ve • 
riyorlardı. 

Üç dakika getmeden Şevket, 
kota kO§a geldi. Peıinden Kadri
yi sürüklüyordu: 

- Bak, Selma, yazılannı arar
ken kendisini buldum. Biu~t bi
ze okur. Haydi, sinemayı hıra • 
kalım da bize gidelim. Bir çay 
içeriz, Kadri de şiirlerini okur, 
sonra, öteki matineye yetişiriz. 

Şevket, bütün itirazlarına rağ· 
men Selmayı bir koluna, Kadriyi 
bir koluna takarak, hemen ora -
cıkta olan apartrmanına sürükle -
di. 

Kadri, Selmaya karşı gayet res 
mi bir vaziyet almıştı. Ona fev • 
kaladc nazik bir şekilde muame
le ediyor, alakasızhğım, fazla a
laka ile kapatmıya çalışıyordu. 

Çaylar geldi. Şevket: 
- Ey, haydi bakalım şairi mut 

lak, oku şu şiirlerini de dinliye -
lim. 

- Canım bırak şu kötü şiirle· 
ri .. Nereden yazdım bunları, bil
mem ki.. Kime rasgelsem "a§kol
sun,, diye bir kompliman,, bir 
kompliman .. Şöylece, alelacele ka 
ralanmış şiirler, öyle değil mi 
Selma hanım? 

Se1ma, bu suale muhatap ola
cagını hiç beklemiyordu. Şaşırdı, 
kızardı .. Nihayet: 

- Hiç de değil, dedi, bilakis 
çok güzel.. Bana ilk gösterdiğiniz 
zaman da söylemiıtim ya .. 

- Ya, siz de mi bunlan gü -
zel buluyorsunuz? Yoksa, yüzü -
me karşı ltakiki dütünceni:ai söy· 
lememek için ... 

- Hayır, hayır .. Cicldi söylü -
yorum. Yalnız itiraf edeyim ki, 
bunların içinde anlıyaınadıinn 
bir takım yerler var. 

Kadri, ba~nıı önüne iğdi. Bir 
müddet öylece ka.ldı. Yüzündl , 
içinden müthi§ bir mücadele ge -
çirdiği belli oluyoırdu. De.mek, bü
tün hisleri, bütün kalhi ile anlat
mak İ.$tediği §~yleri, Selma anla
mamııtı. Vakıa, Kadri, ona kartı 
olan hislerini apaçık söylememİ§· 
ti. Bu aibi feylerde biraz müphem 
biraz esrarengiz olmak lazım de
ğil miydi? Onun için, hislerini, §i· 
irin derinliklerine bırakmıt, flu 
bir tarzda ifade etmi!ti, bunları 

Selma anlıyacak zannetmişti. Ni
haye~ kat'i bir karar verdi ve 
Selmaya.: 

- Evet, dedi, bir çok yerleri, 
a~tlm.az gibidir. Yalnız Selma 
hanım1 bunlar anlamasını bilmi • 
yenler için anla!ılmaz şeylerdir. 

Ressam Şevke~ mükalemenin 
böyle ıarip bir şekil almasına 
hayretle bakıyordu. Müdahale 
etti: 

- Canım, timdi edebi müna • 
kaşalara gİrİ§ecek değiliz. Sen 
§U şiirini oku da dinliyelim. Öy • 
le değil mi Selma hanım? 

- Evet.. Evet.. Dinliyelim .. 
(Kadriye) Anlamasak bile Kad· 
ri bey, bu şiirler sizin olduğu için 
zevkle dinlemesini biliriz .. 

Fakat Kadri Selmaya azap 
şeklinde bir "Zevk,, vermek iste
medi, sadece saatini çıkararak: 

- Aman, dedi, sinema vakti 
gelmiş, haydi gidelim. Hem bu 
film Villi Friçin şaheseri imiş. 
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ltalyanın gümrük resmi 

ltalya bükümeti itha!aı emtiası 
üzerine yüıde on beşten fazla 
gümrük reami koymuştur. 

Bu emtia içinde bilim nıemle· 
ketimizi alakadar eden yallar 
ile ıusam yatı vardır. 

VAKiT 

6ILMECE 
- Numara: 7 -

Bugünkü bilmecemiz heceler
den cümle teşkilid i r. Bu iki cüm
ledir. 

dık • ha - Ja - va - an - lar • so· 
ni • ğu • gi - yun ~ di - ca - gel -
şın • kı. 

sın - ver • lık - lay • ko • ra • la
ra • ka • fr. 

DiKKAT 
Bu bilmeceyi hallettikten son

ra 1 - 2 · 3 - 4 - 5 - 6 numaralı 
bilmecelerin hal varakaları gibi 
bunu da saldayıoız. 1 O tane o· 
!unca bunların hepsini bize gön· 
dereceks.niz. 
Doğru haJleden karilerimize 

birçak hediyeler ve mükafatlar 
vereceğiz. i hmal etmeyiniz. Bil
meceleri hallediniz. 
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15 milyar mum uk 
bir ışık 

34 milyon mil mesafeyi se· 
yahat ederek Me:: ih yıldızı· 

na işaret verecek 

lngiltere alim!erinden mürek
kep bir hey'ct lsviçrenin Tung
zrau d.ığımn tepesinden Merih 
yıldızına işaret vermeye karar 
vermişlerdir. işaret morskudile 
verilecek ve orada akıl sahibi 
ıosao veya diğer bir mahluk 

Yarsa cevap verme.si beklenecek. 
l.şaret ışığa verilt: ceği iç'n mu

azz.ım bir cihaz hazırlannu.şhx-. 

Verilecek Işık işareti 34 milyon 

mil seyahat ederek Merih yıldı
zına varacaktır. lşak vetecek 

projektör 9500 lngiliz liııasına 

yapılmıştır. Verilecek ışık işare

tinin kuvveti 15 milyar mum 
kuvvetinde olacakhr. 

işaretler verildiği zaman bütün 
dünya rasathaneleri bu işle ala

kadar olarak rasatlar yapacak· 

Jardır. 

Irak Milletler cenıi
yetinde 

Bağdat, 7 (A.A) - Daha ge· 
çende hariciye ve milli müdafaa 

nazırlıldarma getirilen Cafer As· 
keri Pş. , bir hafta evvel. infis1l 

ettiği Londra sefaretine tekrar 
tayin edilmiştir. Kendisi lrakı 

Milletler cemiyetinde temsil ede
cektir. 

Memleketin havası 

ihracat ofisi meteo!oji enstitü. 
sünden aldığı malumata istina· 
den hava vaziyeti hakkındaki 

raporlarını tekrar neşre başla· 

mı ıtır. 

1 Teşrinisani tarihli hava vaıi· 
yeti §Odur: Yalovaya, Eornovaya' 
Kayseriye, Dörtyola, Erzuruma, 
Tarsus:ı, Kasabaya birer mili· 
metre, Lüleburgaza, Manisaaya, 
Giresuna, Samsuna, Hayrabo'u· 
ya, Sivribisara ikişer milimetN, 
Bo"uya, Es'<işehire üçer milimet
re, Kastamonuya, Kırşehire be· 
şer milimetre, Polatlı, Denizli, 
Uşaka sekizer milimetre, Isparta, 
Eurdur, Afroo, Adanaya 13 çer, 
Akuraya 17,, Konyaya 21, Ka
ramana 21, Ilgına ise 19 mili· 
metre yagmur yağmıştır. 

Fransa Bulgaristandan 
tütün alıyor 

F ransıı tiltün rej' si Bulgaris
taodao 6 milyon frank kıymetin· 
de tüttin mübayaası için mümes
sillerine emir vermiştir. 

ltalyada rejinı 

Faşistliğin ruhi ve milli işleri 
On sene içinde neler yapı ldı? 

Telgraflar, bir kaç gündenberi 
Faşistlerin on sene evvel Rcma
ya yürümelerinin yıl dönümü mü
nasebetile bu hadisenin gerek 1-
talya dahilinde, gerek İtalya hnri
cinde yaptığı akisleri anlatmakta
dır. 

İngiliz gazeteleri şunları yazı· 
yorlar: 

Bu on sene zarfında İtalyanın 
bir çok çorak arazisi, tnkip olu
nan ağaçlatma proğramı sayesin
de yeniden yem yeşil oldu. Ziraat 
usulü ıslah olunduğu için İtdyn, 
buğday mahsulü itibarile, harice 
muhtaç olmaktan kurtuldu. Ro
ma ile bir çok İtalya ~ehirleri fen
ni şehircilik usulü sayesinde in
kişaf etti. 

Bu ~hirlerdeki tarihi eserler, 
göze çarpacak ve seyyah celbe
decek bir surette gösterildi. 

Çırıl çıplak sahalar ağaçlarla 

doldu. Susuz yerlere sular getiril
di . Limanlar genişletildi. 

Bu Faşistlerin bütün bu muvaf
fakıyetleri hiç şüphesiz, değerli
dir. Kısa bir z<Unanda bu kadar 
büyük işler ba§armak imkanı, an
cak Sinyor Musoliniııin hiır..meti 

ile mümkün oldu. Onun memleke
tine yeni bir ruh nefhctmesi sa
yesinde bütün halya değişti. 

Fakat Faşistliğin daha büyük 
bir muvaffakıyeli onun b~ardığı 
ruhu ve ahlaki inkılaptır. 

1922 de İtalyanların mane•;ye
ti son derece sarsılmış bir halde 
idi._ Umumi haJ"p ve umumi har
bin neticeleri İtalyayı hoşnut et

memişti. l~sizlik alabildiğine ge
nişliyorclu. Maişet pahalılığı, ma

aş erbabını sıkıyordu. lktıaadi 
buhran, müthişti. Memleketin i

ç.inde siyasi bir anarşi hüküm 
sürmekte idi. Liberaller, kleri -
ka.ller, soysalistler, memlel(etin 
ihtiyaçlarını havramaktan acız· 

diler. 

1923 senc!iinde sinyor Musolini 
nin iktidar mevkiinc geçmesile 
her şey değişti. Kendisi o gün bu
gün iktidar mevkiindedir. Sinyor 
Musolini derhal işe haşladı. icra 
heyetini kuvvetlendirmek, devlet 
müesseselerini teskin etmek li
zımdı. 

Sinyor Musolini 18 ay bu işler
le me§gul oldu. Halkın ekseriyeti 
onun ortahğı huzura: sükuna ka
vuşturmak iç.in sarfettiği mesaiyi 
alkışladı. 
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TÜRKİYE 

Bu sırada Faşist ku"1 

muhasımları arasında bir 
pıtmalar esnasında bir siiriİ 
seler vuku bulmuştu. F akJl 
yor Musolini bunların o . 
geçmeğe muvaffak oldlu. 

1925 senesinde F ~istli1' 
ltalyaya taamüm ctmi§ti. 
azaları hep Faşistlerdend~eıı 
kat meclisin salahiyetleri 
mahduttu. Mahalli hük~ 
işi yapacak halden çıknı 
Çünkü belediyelerin salnbİ 
büyütülmüf1ü. Faşi~t di"_,ı 
fırka vaziyete hakimdi. 
Musolininin dediği gibi 
Faşist fırkası, bütün rej i111İll 
lıca temeli olmuş,, ve bu.,.,., 
rine yeni bir sistem kuru10J 

Yeni rejim, bilhassa buıı 
şında bulunan Sinyor Musol 
talyaya yaratıcı faaliyetler 
liyetini vermiştir. ltalyanıı> 
na en faal, en kudretli ve e# 
Faşist unsuru getirmİ§tir. 

ltalyaya eski Romanın 
sadakat, an' aneye hürmet. 
daya ve ferdanın icaplarınll 
hislerini vermiş, ltalyanlarıll 
dilerini küçültmelerine, 
görmelerine mani olmuş, 1e 

suretle bütün İtalyanın sc"i 
yükseltmiştir. 

Sinyor Musolini, her t'. 
fazla bütün milletine atef

1 

tnpervetliği vermiştir. 

D' Ateglio, 1861 de, h 
yarattık, artık İtalyanları ~ 
cağız, demİJti. Sinyor Mui"li 
bu yazifeyi deruhte etti ve 1t 
da milli bir şuur yaratuıağs 
valf ak oldu. 

Umumi harpten sonra 
ya sırf te§rİfat olarak "nıu 
bir devlet,, ünvanını verıne• 
selesi konu§ulmuştu. Bug'' 
bir kimse İtalyanın bu ün1 
yakatini inkar etmiyor. 

Onun için Sinyor MUJol 
sesi daha fazla kuvvetle 
yor ve İtalyanın maddi ku 
den fazla onun milli şuurıl 
hu mevkii temin ediyor. 
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Deri fa brik asında ko A 
Galatada oturan deniz lı ~ 

}arandan Rüştü ile Isrıı~ ff 
sandalla Karaağaçta der• 
kasına giderek hırıızlık Y 

istemişlerse de yakalant11•t 



ansızlık R . 
arnar V on1atızma, Sıraca, Kemik, Sinir, 
kara~ er~m hastahkJarına, yürümiyen, diş çı

ıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

ııı~uknk talebesi ce-
1 Yetinden· 

11111932 • 
14 te liaı .Cuma günü saat 

t •çalaca ~evınde senelik kon-
•YYtt i fından cemiyette mu· 

ltİfrflerj la .•rkadaıların kongreyi 
la rıca olunur. (5292) 

Lı._;~llbul Hake . R . ı·;· d ~llJZc • vı eıı ı ın en: 
lt.g3~ bıç bilmiyenler, kursu 

~\ır. B Çarıamba günil açıla· 
lfbı..._ u kursa devam etmek 
b -'"ellllda b ' • liiıı u .unanların Çarşarn-
C.i•loğ~ saat 17 de Halkevinin 
dt ba u ınerkeıindeki salonun
illa~ ~r. bulunmaJarı ve kaydol
t11ı11~1?enlerin her gün idare 
llııur uguna müracaatları ilin . 
Fatih 

· Ji-. sulh 3 üncü hukuk ha-
•t.~~den : Erenköyünde koz 

e 
12 

a kazasker camii ittisa-
b h numaralı ma bağçe bir 
•b •ne satılıktır. mezkur hane 
i:ap ve harapcadır. bir kat· 

b· •ret olup iki oda bir sofa 
b~ hala ile bağçesinde müf· 
ır ınutbahdan bir kuyu ile 
eU llllıb ağaçları camidir. 350 

lbG •a_ı~en ~ıymeti ilzerin
fter111 fiıerındedir. Miras-

a lebliğat yapılmadığından 
k !•rislere tebliğat maka· 
•un olmak üzere yeniden 

'llıiiddetle artırm•ya konul· 
,..,'" Rllsumu tellaliye ve iha

'1 ınUıteriye aittir. b~deli 
tıa teniye olunacakdır. üze

Ytt~Y?ı haklar ve sair mllkel
erı yoktur. Görmek ve 

t~ . . d 1" ıçın erununda kiracı 
tı ~bib efendiye müracaat· 
2 ı~dır. Şartnamesi 27-10-

. '•lainden mahkeme divan
Sıtıe tali~ !ilmittir. fazlasile 
''.İn yUıtlc 7,5 teminat ak
ıbale gun.i olan 8-12-932 

l be güı.u saat 11 de Fatih 
~S: Gncü hukuk mahkemesine 

,5;ttarı lilzumu ilin o'u-
t.'- &s) 
L~lu-· -------

icra memurluğundan: 

•na bin betyüz lira kıymet 
tdilen Saray caddesinde 
•tik mahallesine klin 22, 
talı yazıhaneyi havi iki 
•hıap bir bap dükkaoın 
•çık artırmaya konulmuş 

. •mesi 4 ikinci T eırin 
•lı. ınde divanhaneye Hıl-

~ Birincikinun 932 pazar 
ıı..., i at 14 ten 16 ya kadar 
~ er, dairesinde açık artır-

etile satılacaktır. Artırma 
~ "· Tahmin edilen kıymeti 
~' fartile en ıon ve en 
~·~,'nın üstünde bırakılır. 
ı...,_~ a iıtirik için yDde 7,5 
~~ ~ 'lınır. Müterakim verği
l~'-i ~diye resimleri, vakıf 
~ •. 'it~t~eriye aittir. Hakları 
~ •llıyle sabit olmayan 
~ i!~rı iddialarını ilin ta· 
'~tibaren yirmi glln içinde 
~ ~~ birlikte memuriyeti
~ ~ llleleri, alııi takdirde 
\ 111~atıt1tlinin payJaımasından 
s~ kr. Alikadarlarıo icra 
~·iıa •nununun 119 uncu 
-~ ~ ~ tevfikan hareket el
ife ~ daha fazla malumat 
)"'~,~)enlerin 932-33 No. 

ı. 01-._,:Yetimize müracaatları 
~": ı.._b'11. (5262) 
•,.._ D. )edı'n · · d · · ... "" 'Ult bQ cı ıcra aıresıo-

' ~ ... 'çtan dolayı mahcuz 
~~)"-'

11.to veaair 17 kalem 
~ o._ ~'h •tbu T eşrinisaninin 
.,~·~ beh llıbe günü saat 13 
~o. " &,, lcadar Beyoğlunda 
'' "•11ı ıokağmda 19 
Stfrt~ blhnoz:ıyede pa· 
~~ ll&ıı olunur. 5280 

F atib Sulh 3 ilncü Hukuk Ha
kimliğinden: Hacı kad1n mahal· 
lesinde Sabunhane caddesinde 
mukim iken vefat eden ve te
rekesine mahkemece vaziyet ve 
tasfiyesine alakadarların1n tale
bile karar verilen saka Hacı 
Durmuı ile kendisinden mukad
dem vefat eden zevcesi Sebile 
hanıma iddiayi veraset ile mah
kemeye mOracaat eden Sebile 
hammın oğlu Hüseyinin birinci 
ve Hacı Durmuş oğlu Oımanın 
son karısı ikametgahı meçhul 
Sabire hanımla diğer veraset 
müddelJerir.d?n Oıman oğlu Ha
san ve Hacı Durmuş kızı Fatma 
hanımın çocukları lsmail Hakkı 
ve saire ile diğer kızı mUtevef
fiye Gülsümün varislerinin ken
dilerine veraset senedi istihsal 
ederek mahkemeye müracaatları 
hak~ ında verilen avansı mütea
kip bir daha müracaat ile iddi
alarıoı tevsik etmediklerinden 
ve Erenköyünde harap bir bap 
hanenin icra kılınan müzayede
sinde kendilerine tebliğat ifa 
edilmediğinden keyfiyeti ihalesi 
tehir edilmit ve mezkur hanenin 
yeniden icra edilecek birinci ar
tırmasının 8-12-932 tarihine mü
sadif perşenbe günü saat 11 de 
ihalesi yapılmadığı takdirde ikin
ci artırmanın 25-12-932 tarihine 
müsadif perşenbe gilnU saat 11 
de ihalesi yapılacağından veresei 
merkum unun huıulU ıttılaları için 
illnen tebliiat ifasına karar ve
rilmiı olmakla keyfiyet alikada-
ranca malum olmak Uıre illn 
olunur. (5289) 

Istanbul dördllncU icra memur 
Juğundan : Tamamı beıbin altı
yüz yirmi lira kıymeti mubam
mineli Beyoğlunda kule dibinde 
Şahko!u mahallesinde Küçük 
hendek sokağında eski 8-1 O yeni 
12 numaralarla murakkam kirgir 
hanenin tamamı şuyuunun izalesi 
zımnında açık arttırmaya kon
muş olup şartnamesinin26-11-932 
tarihinden itibaren dairemizde 
herkes tarafından görülebileceği 
gibi 12-12· 932 tarihine müsadif 
pazartesi günil saat 14 ten 17 ye 
kadar dairemizde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttırma bedeli 
• muhammen kıyrr.etinin yüzde 

yetmit betini bulmadığı taktirde 
en son arttıranın taahhUdli baki 
kalmak Uzere 27-12· 93:l tarihi· 
ne müsadif Sah günü yine saat 
14 ten 17 ye kadar dairemizde 
yapılacak olan arttırmasında 

gaynmenkul en çok arttırana 
ihale ediltceğinden taliplerin 
muhammen kıymeHn yüzde yedi 
buçuğu niıbetinde pey alcçesini 
veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları 

Jlzımdır. MOterakim verıiler ile 
vakıf icaresi ve belediyeye ait 
tenvirat ve tanzifat rllıumları 
mUıteriye aittir. 2004 numaralı 
icra ve iflas kanununun 126 ıncı 
maddesinin 4 üncü fikrasına tev
fikan bu gavrımenkul üzerinde 
ipotekli alacakhlar ile diğer ali-
kadaranıo ve irtifak hakkı sa· 
biplerinin bu haklarını ve busu· 
sile faiz ve masarife dair olan 
iddial=1rını ilin tarihinden itiba
ren 20 yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri aksi 
halde hakları tapo sicillerile 
sabit olmadıkça satıı bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları 
cihetle alakadaranın işbu mad-
denin mezkur fıkraıına sıöre 
hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerio 932-
1790 doıya numaraıiJe mOıaca• 
atları ilin olaour. l5279) 

VAKiT Savıfa 11 

Hasan Kuvvet $urubu 
lstanbul Asliye Mahkemesi 4 

ncü hukuk dairesinden : Saime 
hanım tarafından mukaddema 
Şişlide Osmanbey arkasında ec
zahanenin üstündeki tüccardan 

lımail Hakkı beyin hanesinde 
mukime Behiye hanım aleyhine 
açtığı 932-289 numaralı haczin 
fekki davasıaın icra kılınan mu
hakemesinde: ikametgahının meç 

huliyeti huebiyle ilinen vaki 
tebliğata rağmen gelmeyen müd
dealeyha Behiye hanım gıyabın
da muhakemeye devam edilerek 
muhakemenin 28-11-932 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 
13-30 talik ve muhakemenin hi-

tam derecesine geldiğinden gı· 
yap kararının muameleli olarak 
ilinen tebliğine karar verilmit 
olduğundan mumaileyha Behiye 
hanımın beş gün zarfında itiraz 
etmediği ve yevmi ve vakti mu-

ayyende gelmediği veya bir ve· 
kili kanuni göndermediği takdir· 
de bütün hadisatı kabul etmiı 
addoluoarak muhakemeye kabul 
olunmıyacağı ve gıyabında mu
hakemenin icra ve ikmal edile· 

ceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere gazetelerle ilin olu-
nur. (5282) 

Çorlu icra memurluğundan: 
Tamamına bin üç yilz: lira kıy
met takdir olunan Çorlunun Mu· 
hiddin mahallesinde kant.ucı so
kağında kain 11 numaralı maa 

müştemilit bir ba11 hanenin ta
mamı açık artırmaya konulmuı 
ve şartnamesi 4- 2 inci teşrin 932 
tarihinde divanhaneye asılmıştır • 
24- 2 inci teşrin - 932 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü sa
at 14 ten 16 ya kadar Çorlu ic
ra dairesinde açık artırma sure
tile satılacaktır. Artırma ikincidir. 
Bu defa en çok ve !On artıranın 

üstünde bırakılır. 

Artırmaya iştirak için yüzde 
yedi buçuk teminat alınır. Mü
terakim vergilerle belediye resim
leri vakıf icareıi müşteriye ait
tir. Hakları tapo s:cilile sabit 
olmıyan alakadarların iddialarını 
ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde vesikalarile birlikte me
muriyetimize biJdircıeleri akıi 

takdirde satıı bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar alaka
darla:-ın mülga icra ve iflas ka
nununun 119 uncu maddesine 
te~fikan hareket etmeleri ve da-

ha fazla malümat almak istiyen
lerin 932· 35 numara ile memu

riyetimize mUracaat etmeleri ilan 
olunur. 5262) 

Ankara'nın en büyÜk 
Kıtap, gaze'te ve 

Kırtasiye mağazası 

A:KBA 
Kıtap evi ve kırtasiyecilfk 

Anaf artaİar ,~dd~ıi 
Td....ıon: 3377 

Her lisanda ,gazete · . 
mccnıua ve ki~p 

Her nevi kırtasiye eşyası 
ve mektep l!!vazımı · 

,/Her. türlü F otoğra.f 
. Jevazımr • makineler 

ve arrlatör. işleri . ' 

Etem Pertev ıtriyah · 

Kütahya.~cri 

ıt;,,s --f'ttUIT SA&.'J-jOO 
~~ Susama, yazın ~eriyete 
Y olan eezasıdır. Tabit havası 

\\ 'ııazmiyeye malik Eno's 
" Fruit Salt" gazOıl6 toza 
bir mıkdar limon sıkıldıkda 
ansamayı gideren latif.I 
sihhi ve mükemmel bir 
ınüstahzır teşkil eder. 

'Fratt Sal\• 
"' • ltao. 
ısımtı.rll• 
ıllkeUerl 
faltrikaeıa 

allmcU 
t&rilı...W. 

&bah 119 ak~am bir bar
dak şu derununda bir 
lcsh.,,, ka~ıqı 'mılcdsnntı. 
1<4fidir, 

Devlet Demiryolları ilanları 1 
70 adet amele vagoneti demir alcaamı ve yedeğinin kapalı 

zarfla münakasası 21 Birinci Kanun 932 çarşamba glinü saat lSte 
idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilit Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde beıer liraya 
satılan tartnamelerde yazıhdır. (5855} 

3200 çift cebire ve 414000 adet ergo'nun kapalı zarfla müna• 
kasası 21 Birınci Kanun 932 çarıamba günü saat 15,30 ua idare 
binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpafa vezneleıinde beşer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (5856) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Galata Maliye tahsil tubesine borçlu Bank Belej Burla Tran

jin mahcuz ve miktarı mecmuu 275,719 kilo 500 gram yaparak 
tütününün ekisbertizi yaptırılmış menşe, mahsulün ıenui tarzı 

imal ve derecatı gibi evsafı lazimesi m:ızbut olduğu halde Aksa· 
rayda Sinekli bakkalde Redif paşa konağında 12· 11·932 tarihin• 
den itibaren açık satışa başlanacaktır. Tütünlerin toptan veya 
müteferrik surette müzayede ve ibaltsi hakkında fazlaca malii· 
mat almak istiyenlerin şimdiden Galata maliye tahsil şubesi tah
sil memur:uğuna ve yevmi müzayede günlerinde de satıı mahal• 

Jinde maliye memuruna müracaatJarı. (5896) 

Çorlu icra memurluğundan: 

Temamına bin lira kıymet tak
dir olunan Çorlunun Muhittin 
mahallesinde kain mukaddema 

tabtani iki oda bir mutfak bir 
ahır bir miktar avlıyı havi ha
ne ve halt:n \:stil kiremitli biti
şiiinde bir odayı havi kırk dört 
metre murabbamda bir ahırla 

üstü çinko kaplanmış 60 metre 

murabbaında 12 bay\'an ahr di· 
ğer bir ahır ve üzeri kiremitli 
yüz dört metre murabbaında 

samanlık olmak üzere üç kısım
dan Mürekkep olup bu kısımlar 
arasında bilyUk porta yani araba 
kapısı Bu!unan avhyı havi gayri 
menkulllo temama açık artırmaya 

konulmuı ve şartnamesi 4-2. ci 
Teşrin· 932 tarihinde divanhane· 
ye talik edilmiştir. 24· 2. Teırin • 
932 tarihine tesedüf eden per· 
şembe günü saat on dörtten on 
altıya kadar Çorlu icra dairesin· 
de açık artırma suretile satıla· 
caktır. Artırma ikiDcidir. Eu ker
re en çok ve en son artıranın 

üstünde bnakıhr. Artırmaya it· 
tirak için yüzde yedi buçuk te· 
minat alınır müterakim vergilerle 

belediye resimleri vakıf icaresi 
müşteriye aittir. Hakları tapo 
aicilile sabit olmayan alikadar· 
tarın iddialarını illn tarihinden 
itibaren yirmi GDn içinde vesi
kalarile birlikte memuriyetimize 

bildirmeleri aksi takdirde satış 
bedelinin paylaşmaaında hariç 
kalırlar alakadarların mülga icra 
ve if As kanununu 1~9 cu mad
deıiae tevfikan hareket etm~
leri ve daha fazla malumat al
mak iıtiycnlerin 932-36 numara· 
ıile Memuri1etimize mUracaat• 
ları illaı olunur. {5262J 

1 ZAYiLER 1 
30-6-931 de Davutpaşa Orta 

mektebinden aldığım 132-32 nu• 
maralı şahadetnameyi zayi ettim 
yenisini çıkaracağımdan eıkisiain 
hükmU yoktur. (5290) 

Selibattin 
* Orman depozitosu olarak 

Gülnar Maliyesine yatırdığım 80 
lira 64 kuruşun 20 - 3 • 930 Ye 
551009 No. lu makbuzunu yitir
dim yenisini alacağımdan btıkmll 
olmadığı ilin olunur. Eski Ya
rük köyünden Abdurrahman ot· 
lu Siıleyman. 

VAK 1 T 
GUnedellk, Siyasi Gazete 

ı.tanbul Ankara Caddeal, V AKIT 1Urdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı l§lerl telefonu: 2'879 

tdare telefonu : 24370 

Telgraf adresi: utanbul - VAKiT 

Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
TUrkiye Ecnebi 

Senem: 1400 I<r. 2700 Kr: 
6 aylık 7:10 

" 
HOO .. 

3 aylık 400 800 • 
1 aylık 150 300 • 

ilin Ucretlerl : 
n esml ıırı.nlann bir satırı 10 KUI'UI 

Ticaı1 Ulnlann bir satın '-2,5 c 

Ticaı1 lllnlarm bir aanUmJ 2l5 c 

KUçUk lllnlar: 

Dlr defası 30 iki defası ~O nç detam N 
dört defası 7~ ve on delaaı 100 lcul'Ufblr 
1 ı c; ay!ık ııan verenlerin bir defam mecca
nendlr. Dört saun geçen uanıarm faala 
s:ıtırlan beş kuruştan hesap edilir. 

AKM alA'l'BAABl - IBTANBUL 
llAJllBl: llSIDIJC'I' A.11111 

Umumi NctflV&t JIQdtlrll: l'lKRICT ..\DiL 



Doktorlarımız 
Doktor 

Ara Nlşanyan 
M.uayenehanealnf Beyoğlunda TokaUlyan 
otell yanında Mektep sokağında 35 nu

marada yeniden kllp.t etml§tır. 
Hastalarını her gün sabahtan ak§&Dla 

kadar kabul eder. 
Telefon: 40843 

..:>ı, doktoru 

Arşak SOrenyao 
Beyoğlu lstlklAI caddesi numara soıs 

lılısır apartımanı. Müracaat: Cuma pa. 
zardan maada her gUn 9 - 13 ve 13 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Ooktor 

A. K utlel 
'8.rakoy, Börekçi fınnı karşısında No. 34 

Cilt ve zlllırevl butaııklar mlltebaelUJ 

Doktor 
Babaettin Şevki 
bıall caddeın Meserret oteli karşısında 
Avni Bey apart~manı 12:; sabahtan 

A lqama kadar 

ı.ıoktor 

Cevat N. ZekAI 
Sirur mütehassısı 

I .ayen hanesini BabıAli karşısında An· 
Kara caddesi No. fi ye tevslan naklet -

miııtır 

Urolol • Doktor 

F ey zl 
BObrek. aıeB&De. idrar yolu butaıık.lan 

mUteha.ssısı 

Beyo:ı-ıu. laUklAI caddesi Elbamra 
apartımao No. s Her gtln ogledeıı soıınL 

reı Beyoğlu 2833 

Ankara 

Kiralık 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, zUhrevt ve tenaatıı haatalıklan 

mUtehaaaım 

Babılll caddeai, köte bqı ıreyzt Bey 
han numara: 43. Sabahtan ak§&Dla ka· 

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 
Fuat Fehim 

Cumarteıri - Pazarteai - Çarfamba ve 
Perıembe günleri öğleden 80llra hıuıta· 
larını kabul eder. Çağaloğlu, Zeki Bey 

(Sıhhi apartıman) No 3. Tel. 20164 

Uroıoı • Operat8r doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

baatalıklan mtltebuınaı 

Muayenehane: Türbe, Mahmudiye cad 
deai. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 
Kapik yan 

Muayenehanesi: strkecı Muradiye 
caddeet N o. 26 

Telefon: 2 10i7 tstanbul 

Operat8r • Urofog doktor 
Mehmet Alt 

idrar yollan butalıklan mll~tıasııa .. 
Emlnönll (Sabık Karakal) hanına 

aakletmi(ltir. cumadan maada ber gUn 
haatalarmı kabul ve tedavi eder. 

Di• tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parla daruıtUnunundan mezun 

çagaloğlu Halk Fırkası karşısmda Sıhhi 
apartıman No. (7} 

lloktor - 0Derat8r 

Nuri Mahmut 
Doğum ve kadın bastahklan mütehaaıaı 
.M:ıçkada: SUAhane caddesi Berna a
('11.rtımaru, No. ı. Telefon 43562 (4934) 

....ı 

caddesinde 

Odalar 
Orbanbey hanında - G6rmek ve kiralamak için 

.._•••••• •-- yurduna m6racaat. 

r::::::::r.a ~!.~!.!' . 
Ziraat mektebinden mezun ve 

~
I tecrübe görmüş bir efendiye ihti~·aç 

vardır. Galatada Perşembe pazar Aslan f 
f: han altıncı kat No 5 müracaat edilsin I. 
•• (5242l •• 
.._ ""ll"ı·······:· .. r.············ı .. ·ı······--- ...... ~ •• •• eeaae ..... •H•••-••••• ••• •••••• ...... •=--' 

311ncUKolordu&abnelme 
Koml••onu lllnlar1 

Yerli mamuıihndan 60 : 80 
bin adet Alominyom matra ka· 
pah zarfta miinakasaya konul· 
muştur. ihalesi 26 · 11 • 932 tari· 
bine mllsadıf cumartesı günü 
saat 15 te yapılacaktır. Tali le· 
rin tartname •e nümuoesini g&r· 
mek üzere her gün •e mOnaka· 
saya iştirak edeceklerin o rtıo 
ve saatinden evvel teklif ve te· 
minat mektuplarını makbuz mu· 
kabilinde Aokara'da M. M. V. 
Sa. Al. Kom. na tevdi etmeleri. 

(1016) (5793) 

* * * 
Yerli mamülitınden 5,000 kilo 

sarı sabun'u saraciye köselesi 
kapah zarf aa münakasaya konul· 
muştur. ihalesi 1-12-932 tarilıine 

müsadif perşembe gllnü saat 
14 te yapılacakbr. Talıplerin şart
name ve nümuneıini öğrenmek 

üzere her gün Ankarada M. M. 
V. satanalma komisyonuna mll
racaatları ve münakasaya ittirak 
edeceklerin o gün ve saatinden 
evvel teminat ve teklif mektup· 
larmı makbuz mukabilinde mez
l<tir komisyon riyasetıne verme· 
leri. (10:l3) (~923) 

Dr. Ihsan Saai 

Gonokok aşısı 
Belso~uklugu ve ihtilıltlannı karşı 

pek tesirli ve tazıe aşıdır. Divınyolu 
Sultan l\lahmut türbesi No. 189-

BiR 
HER 

BiRiNE 
IST1\SVONU 

K1\RIŞM1\D1\rt 
DiNLEYEBiLiRSiNiZ 

T E L E F U N K E N 3 4 3 biçimi Radyo 
allcısı bilhassa ayuma kudretinin 
yükskliğile temayüz etmektedir. 
P•razite karşı ayarlıdır, kendiliOinden Fading'i dO• 
zeltir. Dotrudan doOruya okunabilen ••ıklı istasyon 
göstericisi vardır. Bir tek Düim• ile kollanıhr, yük· 
sek konu••nı ( Oparlör) E le k tr od i n • mi k t i r .-

TELEFUNKE 
eOUltLA BİRADERLaRve s .. veSATia MAGAZAl.Aet 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Hasanpafa mabaJJesiode Taşk6pr0 caddesinde Ali Şa• · 

konağı demekle maruf ve Jak baronaçiden metrtik 1 No. lı 
kOn bekçi Yaver efendinin oturdup ' kısım hariç olmak 
mlltebaki enkazı pqin para ile ve pazarlık suretile bir ay 
da sablacakhr. Muhammen kıymeti (1000) liradır. lstiy 
yUzde 7,5 teminat akçelerile sala gllnleri saat 14,5 buçukta 
miıyo!'la mllracaatları. (5826) 

ın.._""',_.,, 
il • 

.... ., ....... ,. ........ -ı. ,., ....... . ............... 

Bu 

Nedir? 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KiTABI 
Hayat -Kumbarası 


