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VAKn 

Bayram geliyor 

Çocuklarınıza bir • • 
ıyı 

istikbal ypamak • • 
ıçın 

güzel bir vesile ••• 
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844. Numarall kanunla müteşekkil 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Liralık 

110,000 adet 
"B" tertibi hisse sened i ihraç ediyo r 

KaVcfın başladığı tarih 1. ŞUBAT 1933 
Kaydın kapanacağı tari h · 28 . ŞUBAT 1933 

Ris~e senetlerinin ödeme şekilleri : 
DEFATEN : Kayıt esasında % 100 

ve ya TAKSİTLE : Kayıt esnasında % ı0 - 1/ 5 / 1933 t arihinde . % 3C 
1/ 7 /1933 tarihinde . % 30 - 1/ 9 / 1933 tairhinde. % 30 --

Tevzi edilecek temettü hisseleri : 
% 100 • ödenecek hisse senetlerine sermayenin tamamı üzerinden 

0/o 6. (yüzde altı) 
Mukassatan ödenecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

0/o 6. (yüzde altı) 
Her hisse senedine senevi % 6 hissei temettü t evz i ed i ldikten sonra 

temettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan 

ikinci hissei temettü olarak yine hissedarana veril i r . 
Nezdinde kayıt muamelesi yapılacak müesses at : 

İ. C. Merkez Bankası 
Türkiye Ziraat Bankası 
Türkiye İş Bankası 
Emniyet Sandı~ı 

Emlak ve 

Osmanlı Bankası 

Banka Comerciale ltaliyana 
Doyce Orient Bank 

Felemenk Bahrisefit Bankası 

Eytam Bankası 
Yerli ve Avrupa kumaşlarmdan kusursuz 

J 1 Askeri Febrlkeler illnlerı 
400 Ton Lavemarin kömürü 

Ismarlama elbiseler 20 ~;~t:r~ 
Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 

•••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesab ••••ıl 
187 ,, gaz koku 

•=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::••OOo••oooo•H••HH•••too•oO•ooooooooooo_O_H_ .... triU ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::mmmmmmmmmmmmm::::::ı 

==== cuz Güze :::: ~ 
:::: 
iiii .... 
iii5 .... :::: 
iiii . ... .... .... .... .... 
:::: 
ı•n 

:!!! .... .... uz• 
'ıi: : r· 

"
:: .. .. 

Bayramlıklarınızı 
Bayram Hediyelerinizi 

Ü
fü ij , __ _ Pazarından ahnız 
:: 

mı- Kravat, gömlek, mendil, cüzdan, hazır e lbise, 
='" :fü kadın ç:ıotası , 
1::: • 

kadın ve erkek çorapları , ............. 
kundura, ıtrıyat ili . .. ili . ....... imi eldıven, şapka, 

m. :u: 
UH Her ne isterseniz bulursunuz 
•n• 
lı·= z . i!H arı lstanbul : Babçekapı Sa 1 a rrı 

Beyoğlu : lstikıa\ caddesı 
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Mağazalan 

Mevsim Sonu 
SATIŞI 

O/o 10 
oıo ~O 
O/o 30 

En hoşa gidece 
' 

Bayram hediye" 

B slet 
Fabrı kası optan fiatını 

sattığı çi~ o\ata •B 
bisküitıerıdi r 

Fabrikası: Bahçekapı'd' 
'fopkapı tra n1 vaytar• 

durak yerinde ............... --~- · ı ~~ ıtanbuı A!ill~e mahkemtWI ~ 
kule dalrcıılnden: eBIJld' " 
• Tophanede Buğıızke.sen cadd eıetil'4" 
No.ıu hanede mukim denl.Z sııı ~~ 
Mehmet Efendi oğlu Abdullah ,1.l~ 
Şehremininde Mecidiye karakolu ~· )1: 

btanbul ikinci icra memurluğundan: btanbul Altm<'ı tt'ra memurluğundan: 

)ı{ahCUZ ve paraya çevrimesl mukarrer Bir deylnden dolayı Galatada Voyvoda 

bir adet bute 31/1/933 tarlh!ne mUsadlf Sa- caddesinde S No.ıu mağazada erkek ve ka

lı gtınU saat 12 den !Ubarcn birinci açık art- dm ayakkabılan tathtı hacza almmııı ve fU
tırma sureUle Beyoğlu Tarlnbqı Sakız ağa- ruhtu takarrUr eden 21 KAnunusanl 933 ta· 

cı caddc5ltıde 09 No.iu SıımlpnJll apartmıanı rihlne muaadi! Salı günU saat llS ten 16 ya 
önQnde blrlncl acık arttırma sureUle saU • kadar mahallinde it.inci arttırma ırurcUle 
!acağmdan taliplerin aynl glln ve ayni saat- fUruht edileceğinden talip olanalrm mahalli 

to ınahalllnde hazır bulunacak memura mU· mezkQrda memuruna mUraco.at eylemeal 

Yukardaki malzemenin aleni 

münakasa suretile 13·2·933 ta

rıhinde saat on dörtt e iha lesi 

ya pı'acaktır. Taliplerin şartname 

için her gün öğleden sonra; 

münakasayn gırmek için de o 

gün teminat ile müracaatları. 

Çe§mesi sırasnıda 20 No.lu hanede •1~-" rısı Hanııyet H. aleyhlne lk&J1le e) ,ure~ 
tin tescuı davasına alt arzuhal ~ 
lkametgruıı meçhul olan nıezbure>'° 'olil9t;,fl 
tebliğine karar verllmiıı ve uııneıı. t~ 

htanbul ita edildiği görUidu~n"den bU kere ..ıınO ' 
UçUncll icra ınenıurıuıı... ol k 6.... -•ı 5~ .... ır. undan• ara tayin olunan 28/ 2/ 933 Si>' rııı f..-

Blr borcun temini istifası lçln • ıo da tahkikat Mldml nezdinde el>~a~ 
paraya çevrilmem mukar tno.hcuz ve re ,.. ır 

rcr beş YUz 11 mctgıutı meçhul bulunan JJlezbU 

ga~ mübadil bonosu 31/ 1/ 933 tarihin ralık Hanımın ha.zır bulunıruı.sı ıuzutııU l)tıl 
sa ı Salı günU saat 11 d e mu. lig olunur (63~ı3). 

<!n sonra. ı tan 
Borsasında açık arttmna 8 bul ~==~~===~ 

~n~ s~ ~ 
ğmdan taliplerin mahallinde Batılaca- SAHlBl: MEHMET ,. .,....r j.11"' 

buluııacak U ıı<,.,.ı:.ı • 
muruna mllracaaUan 11Aıı me- mum1 Neşriyat MU nr0: F . ..rs"1' 

olunur (63G2). VA.KIT MATBAASI - ıs'fıv• 
( 247) racaaUan na.n olunur (6363) . na.n olunur (6361). 



lkbaat vekilinin nutku 
C.W Bey Bur .. cla ikea ticari ve 
•at meseleler hakkında mlhlm 

bir nutuk •lyledi 

arınki ••) ımız 

birlikte 

Onaltı sayıla 
=z 
., l6 ncı Yıl • Sayı: 5404 

idare Telefonu: 21371J Sayıaı S Kuruı Tahrir Telefonu: 21319 Pazs rleai, 23 - Kinunu•ani cı lnct •Y> - 1933 

Ahlaki hastalık
lann kontrolü 

Devlet hizmetlerinde çalıf&D • 
lar İçin bir tercümei hal ve sicil 
ıaauı·· b B' u ulunduğu malUındur. ır 
~- herhangi bir hükiimet da· 
1reıine intisap ederıe derhal onun 
h.nıi mektepten çıktığı ve daha 
eyyel ne itler yaptıiı kaydedilir· 
\'aıifeıi dolayısile mükafat gö • 
rea, Yahut meı'ul edilen memurun 
terciinıei haline kayıt dütülür. Bir 
lllenıur bir yerden diğer bir yere 
~lini, yahut terfiini ve taltifini 
llterıe gene tcrcümei haline bakı· 
~· Herhangi bir suretle açığa çı· 
'4lll bir memur icin son hizmet 
ettiji yerden ili~iği olmadığına 
... İr resmi bir vesika almadıkça 
-.ı. it verilmez. 

Bu itibarla herhangi bir me • 'n tercümei hal varakası ele 
~sa onun ahlaki hüviyeti hak· 
::da bir dereceye kadar bir fi • 

aJ..ınak mümkündür. 
Acaba memurlar için bir nevi 

lialikf kontrol vasıtası olmak ü • 
&ere ihdas edilmit olan bu usulü 
111 Ye7a bu ,ekilde olsun hususi 
llliieaaeselerde çalıf&D vatandat • 
lar arasında dahi tatbik etmek 
llaibnkün delil midir? 

ÇiinJdi umumiyetle herhangi 
•Jri re9111I bir müeaaeaenin ba • 
tında 'bulunanlar hemen her sün 
laôyle bir ihtiyacı hiuetmektec:lir 
~. bu ihtiyacı tatmin edecek ıu • ; 
tette memlekette bir usul, bir tet· 
Jıtitt olmama....-.. dola)'I .. ,.. 
sorı~ ,.._&ııQU-'-•iidnoohılir.. 

Vakıa buauai müesseselerde 
Sallf&D kimıeler İ!lerinclen ay • 
7'lclı1dan yakİt hazan bir tasdik • 
aı-.e alırlar. Bunu icap eden yer
lere ıöıterirler. Fakat bu usul 
teamı olarak kabul edilmit bir 
lllecburiyet deiildir. Onun ıçın 
hu.uat hizmetlerde çalııanlan:lua 
hiç birinin elinde memurlar gibi 
'bir dereceye kadar tam bir hüküm 
•ermefe müıait bir vesika bulmak 
İılıklnaızdır. Bundan dolayı ret • 
llal bir mahkemeden ahlaki bir 
111çla mabldbn edilmit olan bir a· 
d._ aünün birinde büyük bir ıe
bire en mühim bir ticaret veya 
'&ıı'at müeueaesine mülıasip ola· 
\,ijir. Çünkü o müeaaeselerin hat
ların·~ olanlar icin anlıyabilmek 
"-ıakaten mütkUldür. 

Gazi Reisimiz 
Dün Balıkesirde bazı mektepleri 

ziyaret ettiler 
BALIKESiR, 22 (A.A.) - Re

isicümhur Hz., bugün öğleden 
sonra dairelerinden çıkarak kız ve 
erkek orta mekteplerini ziyaret 
ettiler. Şehrin etrafında bir oto • 
mobil gezintisi yaptıktan sonra 
misafir kaldıkları eve döndüler. 

Gazi Hz. mektepte sınıflara 
girerek dersleri dinlediler, tale • 
beye ders sordular. Erkek orta 
mektebinde müdürlük odasında 
muallimleri kabul buyurdular. 
Bilha11a tarih, yurt bilgisi tedri • 
satı ve müfredat programları üze
rinde bir müddet ko•ıttular. 

iktısat vekilinin tetkikleri 

BALIKESIR, 22 (A.A.) - lk • 
tısat vekili Mahmut Celal Bey Ed
remit ve Ayvalıktan gelen heyet· 
)eri bugün tekrar kabul ederek ken 

dilerile zeytinlerimiz hakkında ko 
nuıtular; yapılan fikir müdavele • 
sinde bir zeytin yaiı tasfiye fab • 
rikasının yapılmasında menfaat o
lacağı mütaleaıına Yanlmıfbr. 

Marmara mıntakası zeytincileri ıi 
bi Akdeniz mıntakası zeytin müa· 
tahsilleri de iktisat vekili vasıtui· 
le hükumetten bir zeytin enıtitüıü 
vücude getirilmeıini rica etmiıler
dir. Böyle bir müeueaenin kurul • 
ma11 zeytin istihaalatmın artma • 

sına mahsulün nefaset ve ıüzelli • 
ğine, dolayısile bu mühim ihracat 

maddemizin sürümüne çok faydalı 
olacaktır. Memnuniyetle bu temen 
ni yerinde görülmüttür. Zeytinyağ 
larımızı iıtadardize etmek için 

bundan baıka çare görülmemek· 
tedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gayri mübadiller 
Hükumetten neler istiyorlar ? 

kongre pek hararetli oldu, GayrlmUbadlller 
ikiye ayrıldı, zabıta mOdahale etU 

DUn Hartrewlnde toplanan O.yrl111Dblıdlll• 

Gayri mübadillerin koqreai 
dün saat ikide halkevinde yapıldı. 
Koqre riyasetine Kavalalı Hüıe
yin Bey seçildi, idare heyetinin al· 
b aylık faaliyet raporu okundu. 
Rapordan sonra bir kaç aza söz al 
dılar, ıunları teklif ettiler: 

"Gayri mübadil istihkaklarının 
tamamen verilmesi, bonolann faiz 
li olarak çıkardmazı, bonoların bü
tün müzayedelere kabulü vergile
re mahsup edilmesi,, 

içtima gittikçe hararetleniyor • 
du. Gene bir ıaJl'İ mübadil kürıü· 
ye çıktı: 

- Hanıinis latanbul emlikin -
den iıtifade ettiniz? Yahudi aarraf 
lara hizmet edildi. dedi. 

Jki grup• ayrılmıt olan ıayri mü 
badillerden bir loımı yeniden bo
no tevziini, dijer bir kııım da el • 
deki bonolar bitinciye kadar bo • 
no çıkarılmarnasını iıtediler. içti • 

(Alt tarafı 5 inci aagıfamızda) 

Cibaıi Fabrikasında .......................................................... ·-······· 
Ehemmiyetli bir kaza 

Bir alev alma neticesinde iki kişi yaralandı, 
itfaiye ile kapıcı arasında da bir hadise çıktı 

DUnkU k•za ve h•dlsere .. hne ol•n Clball tatan 
f•brlk••• ve ,.rah Mehmet efendi 

DllD Cibali toton fabrikaaında bir kaza olmuı, bir alev alma 
neticesinde iki kiti yaralaDIDlf, haatahaneye nakledilmiflerdlr. 
Hadi•e hakkındaki tafıillt DçllDcO ıayıfamızdadır. 

........................................................................................... 

Japonya Akvam cemi
yetinden çekilecek mi? 

in· Japon ihtilafı. Akvam cemiye
tinde mühim bir safhaya girdi 

Ceneneden dün ıelen haber· 
ı... Akvam Cemiyeti heyeti umu • 
miyesi tarafından Çin • Japon 
meselesinin tetkikine memur ola· 
rak tefkil edilmiı, olan "On do • 
kuzlar komiteıi,, nin meıaiıi tam 
bir akamete uğramııtır. On do • 
kuzlar komiteıi evvelki ıün top • 
lanmıt ve Çinle Japon mürahhu
lannı davet ederek 15 Kanunu • 
evvelde takarrür eden e11alar da• 
iresinde bu memleketler arasında 
bir itilaf teminine çalıtDUfbr~ Fa· 
kat Japon mürahhaslan yapılan 
teklifleri kat'iyyen kabul etme • 
mittir. Neticede on dokuzlar ko
mitesi Çin ve Japon mürahhaa • 
)arının dahil olacaiı bir mecliste 
me•cut ihtilifın muslihane bir 
surette halledilmesine imkin bu· 
lunmadıiım teabit etmittir. 

Binaenaleyh, on dokuzlar ko • 
miteai yarın toplanarak buna ıö· 

re raporunu hazırlamaia karar 
vermittir. Bu kararın neticeıi Çin· 
Japon ihtilafının • alakadarların 
rızasına bakılmaksızın • Abam 
cemiyeti miıakımn (15) inci 
maddeıine tevfikan tetkik edil -
mesi olacaktır. Bu iıe Japonya• 
nın Akvam cemiyetinden çekil • 
mesini intaç edebilir. 

Onun için Cenevrede Çin • Ja• 
pon meselesinin fevkalade tehli· 
keli bir safhaya girdili kaıiaati 
umumidir. Gene bunun içindit iri 
Akvam cemiyetinin Pazartesi -YU• 

ku bulacak içtimaı sair rününe 
tehir edilmittir. 

Sonra berberler gibi bazı es • 
llaf, kanun ve nizamlar mucibin· 
Ce ııhbı muayeneye tibi tutulu • 
tor.. Vatandatların sihhatini ko· 
'1uaak için hastalıklı olanlann 
'-beıtçe aan'at yapmalanna mü· 
laade edilmiyor Halbuki büyük 

Bu sırada avukat Kadri Bey söz 
aldı, yana yakıla ıunları anlattı: 

......................................................... -·----······-·--·. 

Bazı A Yrupa gazetelerinin net
riyatına ıöre Cenene müzakera• 
tının bu suretle Japonya aleyhi • 
ne dönmüt olmasında lnsiliz ıi • 
yasetinin mühim bir rol oynadıiı 
anlqılıyor. Çünkü timdiye kadar 
Çin • Japon ihtilafında Japonya· 
yı danltımamak politikasını takip 
eden lngilterenin yeni ve ciddi 
bir vaziyet aldıiı ıörülüyor. Bu 
tahavvülde Amerikanın teıir ve 
müdahalesi olduğuna dair bir ta • 
kım iddialar vardır. Herhalde va• 
kayiin cereyanı yakında bu •azİ• 
yeti tenvir edecektir. 

Mehmet A••• 
<Alt taralı Z inci ıagılamutla) 

a\JGON 2 inci eayıtada: 
Uç perdelik siyasi Enne-
ni faciası. 
4 üncü sayıfada: 
Osmanlı devleti ölürken 
6 1ncı aayıfada: 
Eğlenceli yazılar. 
7 inci aayıfada: 

~ 
9 uncu eayıfada: 
Isa tarihi bir şahsiyettir 

(Omer Rıza) 

10 uncu sayıfada: 
Hikiye. 

Bize hakkımızın yüzde yirmisi • 
nin verildiğini aöylüyorla~ halbu
ki bize ancak % 2 nispetinde tev· 
ziat yapıldı. Müzayedeye çıkan • 
lan bir mala hakiki kıymetinden 
bet misli fazla fiat konuldu. Müza
yede yaklatınca fiatlar daha çok 
yükseldi. Kimse de bu yüzden mü· 
zayedeye giremedi. Bonoların kıy· 
meti 100 kurutluk bono 7-8·9 ku· 
ruf& düttü. Bonoları bir çok yahu· 
diler, sarraflar topladı. Bono 
buıün idi bir k&iıttan ibaret 
kaldı. Artık yağımız kalmadı, eri· 
dik, bittik ! 

Bu arada bir çok sesler yüksel • 

di: 
- Kanımız bile kalmadı, artık 

aç kaldJk 1 diye bajırıııldı. 
- .,,, 9ecelerl11I -w•r•lsln ? 
- H•r•r• bizim katlıaıa dUI ti• o al•lt•tlu uauror ı 

Maarifte ıslAhat 
ANKARA, 22 (Huıuıl) -

Maarif Vekaleti, vekalette yapıla· 
cak ıslahat hakkında baıladıiı tet• 
kiklerine devam etmektedir. 

Bono talimatnamesi 
A N K AR A, 22 (Husual) -

Maliye Vekaletince hazırlanan 

bono talimatnameıi yakında neıre 
dilecektir. 
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Sayıfa 2 

Üç Perdelik 

SiyaS • 
enı Faciası 

1913 senesinde toplanan bllyllk ermeni kongresinin 
müzake rek r .ni ne,redlyoruz 

-S-
Şimdi cereyan eden m~kaleme· ı ettikten sonra ikinci maddede Se· 

ye dikkat ediniz: nekerimyan Efendinin dediii gibi 
Cevahirciyan efendi - Arzru- kendiliğ;nden kabul edilmiı de -

mi efendi, dünkü zabıt hulaıaıını mektir. Reye konulsun .. Bu mese· 
okuyunu~. le bitıin •. 

Okunur ve ufak bazı tadilatla Hraç ıöz iıter ve verilir .• 
kabul edilir.) Hraç - Beni tahkir etmeğe ne 

Cevahirciyan efendi _ Kon • hakları vardır .. Aklı batında olmı
•reyi resmen açmadan evvel (Za- yan deli kendisidir. 
varyan) efendi, ıali.hiyet enakını· Arzruni büyük bir hiddetle a • 
zı verir misiniz? Bu mühimdir. yaia kalkar .• 

Zavaryan - Buyurunuz, Arti· Arzruni - Biz gidelim. Burada 
bot efendi. alçaklarla beraber oturamayız. 

· (Zavaryan efendi reımt kliı • Artibot - Siz ne diyorıunuz 
dını verir. Artibot tetkik eder ve Samuel Efondi? .. 
doğru olduiunu anladıktan ıon .. Samu.el - Arzruni'nin yerinde 
ra dosyaaına koyar). oturmaıını istiyorum .• Gitmek ael-

Artibot - Tamamdır. Şimdi mek bana ait bir vazifedir •. Ken -
konıre resmen açılmııtır. Ruzna· diıine diyorum ki ıidecekler var • 
mede iki teklif vardır. Sırayla aa herhalde biz dejiliz. Zavaryan 
tetkikinize arzedeceiim. Birincisi Efendi arkadaıının tözünü ıeri al· 
Ermeniıtana hususi bir idare te • d 1 ıraın ar ..• 
min etmek meselesidir. lkinciıi Os Arıibot - Zavaryan Efendice· 
maıılı İmparatorluiundan aıla ay- vap veriniz .. 
rılmayıp hükuınetle jsti~C\re ederek Zavarran __ Ben fırkam namı. 
umum vilayetlerin ademi merkezi- na ıöylenen IÖzü geri alıyorum .. 
yeti usulünü temin etmektir. 

Bir milletin !anlı bir edibi deli o • 
Şimdi birinci ıekil üzerine lamaz .• Ve söyliyenin kendisi deli· 

söz istiyenler ellerini kaldırsın. 

Zavaryan, Tum~an, Seneker,. 
miyan ve Diran beyler söz isterler 
ve kaydedilirler.) 

Artibot - Buyurunuz Diran 
bey. 

Diran bey - Bu huıuıa dair 
aöyliyecek bir fikrim yok. Burada 
butiinanların hepıi hususi bir ida
reye muhaliftir. Reye koyunuz i· 
kinci maddeye ge~elim. 

Artibot - Söz alanlar ve diğer 
murahhaslar müstenkif midirler. 
Eler J>iran bey ile bir fikirde ise· 
niz hep ellerinizi kaldırınız. 

Hraç ve Kelekyandan maad:i 
olan murahhaslar ellerini kaldı -
rırlar ve tu ibarenin altına gidip 
imzalarını korlar: 

"Ermeni milleti bilakaydü ıarl 
Osmanlı İmparatorluğun• qdık 
kalacajını, resmi ınurahhaşları im 
2-larile millet namına imıa eder· 
ler.,, 

Sonra yerlerine otururlar. 

Artibot - lkinçi maddeye g~ 
çiyqr'1m. Söz iatiyenler ellerini kal 
dır1mlar. 

(Kitip Arzruni, Hraç, Seneke-
rimyan ilk defa olarak aöz alırlar 
ve kaydedilirler.) 

Artibot - Senekerimyan efen· 
di, ayaia kalkınız. 

dH-. Geri almadığı takdirde yarın 
yerine ba§kası gelecektir. 

Arşibot - Hraç Efendi IÖzünü· 
zü geri alıyor muaunuz?. 

Hraç-Evet .•• 

Arıibot- Şimdi Senekerimyan 
Efendinin teklifini reye koyuyo • 
rum .. ikinci maddeyi olduğu ~ibi 
kabul edelim mi? Ellerinizi kaldı-
rınız ... 

(Eller kalkar ve tekrar Hraç ile 
Kelekyan' dan maadası hep birlik-

te maddeyi imza ederler.. Batka 
bir §ey kalmadığı için kongre da
lıhr.) 

• 
Dııarıya çık•ıktan 1<>nra Zavar

yan bin dereden lif getirerek ar
kadaşını savdı .. Ben de A.rzruniyi 
Murat' a gönderdim .. ikimiz yalnız 
kaldık •.. Tekrar yürüyerek ve ko .. 
nuıarak wlata•araym.a beraber 
ıittik .. 

Zavaryana dedim ki: 
- Zavaryan, een git gide deli 

oluyorsun .. Bizim arkamızda hafi· 
yeler bulunduğunu unutuyoraun .. 
Buna ne mina verirsin. Hem !İm. 
di onlar beni bekliyorlar .. Şüphe 
vermemek için aen git .. Yarın aa· 
hah bana gel.. 

Bu sözler üzerine arkadaşımdan 
ayrıldım, eve döndüm .. Bir parça 
yemek yedim .. Ve husust yatak o • 

Senekerimyan - Bu mc.dde 
hakkında benim teklifim §udur: 
Ademi merkeziyet üzerine nızna- dama çekildim. Ve derin bir uyku· 
medeki kaydi olduğu gibi tasdik 1 ya daldım .. 
edip imza etmek. S. Tumacan 

Artibot - Bu fikre muhalif o- (Devamı var) 
lan var nıı?.,, E i 

rmen ce gazeteler Hraç muhalif olduğunu ~öyler 
ve ayağa kalkar. 

Hraç - Mesele hiç de öyle de
ğildir. Ermeniatana ait düveli mu· 
azzama taraflarından mühim ted -
birler ve tetebüsler v~rdır. Böyle 
bir karar verirsek biz onları gü . 
cendimıiJ olmaz mıyız?. Bu naşıl 
bir mantıktır, anlamıyorum .. 

Ar§ibot - Buyurun Arzruni E· 
fendi ... 

Arzruni - Sözlerime gücenme· 
yiniz amma, arkada§ımm aklı ha· 
tmdan ıitmit gibi görünil,yor .. Bi
rinci maddeyi kabul edip imza et· 
tiğini unutuyor .. Halbuki onu imza 

Şehrimizde intİ§ar eden Erme· 
nice akşam gazeteleri, "Üç per • 
delik siyasi Ermeni faci1111,, isirn-

li yazımızı gazetemizde intİ§an • 
nı takip eden ıcıatlerde tercüme, 
iktibas ve negrediyorlar. Matbunt 
kanununda bir gazetede çıka~ 
yazının aradan yirmi dört saat 
geçmedikç.e, mehaz gösterilse bi· 
le gene iktibas edilemiyeceğine 
dair hüküm vardır. Arkada9ları • 
mızin kanuna riayet ederek ya • 
zımızı gazetemizde inti9arı günü 
almayıp hiç olmazsa ertesi günü 
almalarını rica ederiz. 

VAKiT 

V A K 1 T' ın Hususi 

Ah aki hasta'ık' 
ların kontrolü 

--------------------- swwwı ,_,,2-_:WWWS,_ - ,,_,SWWW:,_."'-2 - - ... 
( Baı makalemizden devanı~ , 

ve küçük san' at ve ticaret ınilel r 

seaelerinde çalıtan diier nevi.·~~ 
lıklı veya ücretli iıçiler üzerın 

Zıraat enstitüsü 
Alman rektörle mukavele 

imzalancı 

AN KARA, 22 (Hususi) 
Yüksek ziraat mektebi enstitüleri 
ve teşkilatına rektör tayin edilen 
Alman profesörü M. F alke ile zi· 
raat vekaleti arasında kat'i muka· 
vele imza edilmi§tir. Profesör Fal
ke yakında Almanyaya aiderek 
ailesini alacak ve tehrar buraya 
aelecek ve vazifesine başlıyacak • 
tır. 

S. Şükrü B~y 
B:rkaç güne kadar Parise 

gidiyor 

AN KARA, 22 (Huıuıt) 
Başvekil İsmet Pata Hz. bugün baş 

vekalet dairesinde Maliye vekili 
M:.ıstafa Apdülhalik Beyle Saraç 

oğlu Şükrü Beyi kabul ederek ken 

dilerile görüştü. Bu mülakatta 
borçlar meselesinin görütülmüş ol

ması muhtemeldir. Saraç oğlu 

Şükrü Bey bir kaç güne kadar 

hiç bir alika gösterilmiyor. . ~il 
Acaba ahlaki hastalıkl-1'"tır, 

malul olan veznedarların, miıh• · 
ıiplerin, idare memurlarının 1''-il 
sairenin hizmet ettikleri müe..e 'lız 
selere ve dolayısile memlekeifttd 
verecekleri zarar hasta bir berb' 
rin serbestçe san' at yap:masında'kr 
dolayı bir tehir halkının görec~n 
zarardan pek çok mudur? ' 

Pariıe giderek borçlar itilifınm 

Takas surelile lthaUlt son ~eklile me,sul olr-<-.aktır. 

Hakikat halae hiç te böyle de·~, 
ğildir. Bir memlekette iktıs•'~•l 
emniyet olmadıkça aala iktııJ 

1 Z M R , 22 ( Hususi ) -
Vaktile ihracatı tespit komisyon • 
larmın verdikleri beyannamelerde 
&öaterilen mallardan yüzde ellisi • 
nin takas suretile ithal edilecek e~
yaya karıılık olarak kabulü hak • 
kında bugün iktısat vekaletinden 
alakadar dairelere emir geldi. 

Temsil llkademlst 
ANKARA, 22 (Hususi) 

Maarif Vekaleti Ankarada tiyatro 
operet ve opera ıubelerini ihtiva 
edecek bir temsil akademisi kurul 
ması mevzuu etrafmda tetkikler 
yapmaktadır. 

e 
inkitaf olamaz. lktııadi e.."llniye 

tin en esaslı bir şartı ise it il• 
minde çalıtan insanlar aruın~ 
ki emniyetten ibarettir. Binaen• .. 
leyh, bu emniyeti arttırabilmek 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

çin memlekette vatanda9lar ara 
11ndaki yalnız maddt ve uzvi ha• · ' 
talıkları değil, ayni zamanda ah ' 
liki hastalıkları da mümkün o 
duğu kadar kontrol altında bıa ' ~ Kazım Paşa Hz . 

Bugün A t. anac.an Mers:ne 
gidiyorlar 

ADANA, 22 (A.A.) - Meclis 
Reisimiz Kazım Paıa Hz., bugün 
vali beyle birlikte Ziraat mektebi-
ni te§rifle mektebi gezmi§lerdir. 

Öğleden aonra Gaxi Pa~a ilkmek· 

tebini kız ve erkek liselerile kız 

muallim mekteplerini gezmi§ler, 

ve ıaat 17 de Halk fırkası tarafın· 
dan ıerefle.-;ip~ ~jlen çay ziya • 

fetıni teırif edeı·~k davetlilerJe 

ıamimt hubuhallerde bulunnıuı • 
lardır. 

Paıa Hz., yarın öğleden evvel 

Mersine ıideceklerdir • ..ıalı aünü 

tekrar Adanaya avdet buyurma • 

ları muhtemeldir. 

Fransız ıarın 
gemisi 

yeni 

Çin -Japon meselesi 

lundurmak, hunun için de ıadee:' 
devlet devairinde değil, umumi ' 
yetle hususi mlieueselerde çalı • 

şan kimseler 2.raaında iyi hizmet 
edenlerle et,:niyenlcri icabındl 

kolayca tefrika yar;1yacak, bu ıll' 

retle o müeaaeselerde hi~met e • 

denlerde dikkat, sadakat hi•leri " 

CENEVRE, 22 (A.A.) - On 
dokuzlar komitesi Japonyanın 

mukabil tekliflerile Çinlilerin ye· 
ni metalibatının kcr:nite tarafın • 
dan Kanunuevvelde kabul edilmiş 
olan karar suretile telif edilmiye· 
ceği neticesine varmıştır. Telifi 
beyin usulünün akamete ufram19 
olduğunu bildirmeğe milletler ce· 
miyeti fevkalade meclisi salahi • 
yettardır. Komite, milletler cemi· ni kuv.etlendirecek bir uıul ara . 
yeti fevkalade meclisine verilmek mak Te bulmak lazımdır. 
üzere ihzari bir rapor tanzim e • j Mehmet Asım ~ 
decekttr. j:::s•==;~~~==~-==~=J~ 

Mı~r borcunu na~I 
verecek ·ı 

KAHiRE, 22 (A.A.) - Muh • 
telit mahkeme, lnıilterenin altın 
mikyuını terketmit olmaıına ral• 
rnen Mıaır hUk4metinin Mııır dü· 
yunu umumiye kuponlarını altın 
eıaaı üzerinden tediye etmeıi il · 
zım geldiiine karar ırermiıtir. 

Ka~akçıhk azah31or e 

:::CÜllU'ük mu haf aza bat müdüri " 

yetinin k~akçılıkla yaptığı sıli*~er 
ve sü~e~li mücadele iyi neticelet ~ 
vermı9tır. en 

Bir ~k azılı P.Pt<~ılar ~kçs· 
laktan vaz geçerek ekmeklerini 'tle 

batka wretle kazanmağa hatla' ~h· 
mıJlardır. t\ 

1 

LA CIOTAT, 22 <A.A.) - KomUnlst fırkasıodan Bir şene zarfında yüze yakın k' t\ın 
~akçılık vak' ası meydana çıkarıl· 1-rı 
mıt vo ihtisaı mahkemeaipe yeri " ili lJ 
len kaçakçılardan birçoğu mab • 

k6m olmutlur. ~ 
Ölrendijimize jöre latanbul li • li t 

Saat 10,55 te "Paul Doumer,, ge· koğulıınl11r 
misi denize indirilmİ§tİr. Uzunlu- MOSKOVA, zz (A.A.) - R. 
ğu 150 metre olup 895 yolcu ta - S. F. S. R . .-erkez icra komitesi 
ııyacaktır. Mürettebatı 313 kiti • So•:retler aleyhindeki faaliyetin • 
dir. Bu vapur, uzak §ark seferle· den dolayı azadan Einnont ile 
rine tahsiıs edilecektir. Tob!açefi atrdetmi9tir. Eismont manındaki kaçakçılık yüıde ıek " 

r. 

150 bin litre suyu muhtevi it • 

faiye tulumbaları vardır. Kaptan 

R. S. F. S. R. ia9e koınlıerliğinden 
de azlolunmuıtur. ten azalnuıtır, 'ta. 

• 
köprüsü ve akıamı tamamen ma· Bir Alimi tebcil 
dentdir. Telsiz telı;raf kabinesi, a· - MOSKOV A, 22 (A.A.) - Met• 

Sovlyet konsolos
luğunda 

aansörler tamamile tecrit edilmi§ -

tir. 

l~tial edebilecek maddelerin 
kısmı aza.mı kaldırılmıştır. 

Cezairde fena havalar 
BON, 22 (A.A.) - Mütema • 

diyen yağan yağmurlar dolayısile 

hasıl olan feyezanlar~ Cezayirde 
Bon havalisinde mühim hasarlara 

sebebiyet vermiştir. Leybuz neh • 

ri taşmıJ ve suları bir çok ekilmiş 
araziyi kaplamıtlır. Civardaki 

yüksek yerlere mebzul surette kar 

yaimıt olduğu haber verlliyor. 

Dün ıaat 20 de çıkan bir dolu fır· 
tınası ıehirde münakalatı mü§kül

leştinnit şehrin varoılannı su isti· 

la etmiş ve bir çok yerlerde sula
rın yükseldiği bir metreden fazla

ya çıkmııtır. 
Nüfusça telefat yoktur. 

hur hikmet~inas Kvolfıonun 80 ci Dün Leninin ölümünün aenei 
yıldönümü münaıebetile büyük devriye.ine tnadüf ettiii içiıı it· 
merasim yapı!mıt ve ilme yaptı • · tanbuldaki Ruı jeneral konsolos • 
ğı fevkalade hi~metlerden dola • 1 ğ d ı k b' a im •apıl . u un a par a ır mer ı J 

yı maarif komııerleri kendisine . 
10 b. bl ··k~f t · 1. mı,tır. Meraaıme latanbulda bulu• 

ın ru e mu 11 a vermıt ır. 

· nan Ru•lar ve bir çok davetliler 

Veni bir ihtira ittirak etmittir. 

LONDRA, 22 (A.A.) _Sun· ı Merasimde jeneral ko1110losu ta 
day Eksprese göre genç bir lnıiliz rafından Leninin hayatına ve yap
ilimi fitilsiz bir unpql ihtira et • tığı itlere ait bir konferans veril • 
mittir. Fitilli lambaya nazaran bu mittir. 
ampulun ıarfiyatı onda dört nia· 

betinde olacakbr~ Rus sefiri geldi 

f n ~ı~emlilerı 
ller mesleğin en kıdemlisi kimlerdir 

re meşleklerj üzerinde neler 
düşünü\'orlar "/ 

Bir keç l!un• keder 
okuy"C""•llHZ 

Toplıyan. A. Sırn 

izinli olarak memleketinde bu • 

lunan Ruı Sovyet aefiri Süriç yol• 

dat dün 9ehrimize avdet etmittir, 

Japon sefiri 
Japon c.afiri M. lıaburo Y oıhi• 

da, dün ıehrimize gelmiı ve ak • 
fam trenile Ankaraya hareket et• 
mi9tir. 

h. 
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Kaç türlü yaşasın •• 
takas Var ? J 'C b 'k d. Gün geçmez, gazetelerde okuı uz : 

1luıt, ld k k Cibali ı•a ll asın a. Evkaf Belediyeden daracı: Folan 
.. cat ofisi hükumetin takas T \j ne e i aza 1 

......................................................... rergi Evkafa ait olduğu lıalde, Bele • 

•• i&~tnelesi için vermiş olduğu ka- Ehem ....... m.... ı·yetıı· bı·r kaza diye topluyormuş ..•. 
Y' r. arı gösteren ihsai malumat lis- On beş gün sonra yeni bir haber: 

,~•tni haı;ırlanuştu·. Tahkikat ne - ------- Defterdarlık, Belediyeyi dava et -

• ~na göre tatbik edilmekte o- safhada? Bir alev alma neticesinde iki kişi yaralandı, miş. Bilmem lıangi plajın güzcrgwtı 
l•lı:. ~ tnuhtelif takas karan var· Tüneldeki kaza tahkikatın~ vSakba itfaiye ile kapıcı arasında da bir hadise çıktı kendisine ait olduğu lıalde, Belediy" 
• l> ··ddeı"umumı a - tasarruf ediyormus ••... ı>' · yerinde yapan mu 

. ırınci takas idari takas na - l k 'l tamam D:•n Cı'balı'de tu""tu··n inhisar ne mani olmak istemişlerse de ne- Resmi. daireler arasındaki dava • bde ta 1 d Bey, hazırlık ta ı ı catını - .. k 
'lı nınınıştır. Bu takastan ya • fabrikasından yangın çıkmış ve bu ferler kendilerine yol açara yan- lar, aylarca mahkemeleri meşgul eder. 

it ı tnüteahhitler istifade etmek · !a~::~~~at, bir şefle iki memur yüzden itfaiye ile fabrika amelesi gınm çıktığı daireye gitmişlerdir. Dosyalar dağlar gibi yığılır ve bir 

d~. hakkında dikkatsizlik ve tedbir - arasında bir hadise olmuştur. Va - Bu arada amel~lerden -~ir -~açı ile 1 dava bitmeden, der/tal ikinci bir dava 
L • ilkUmetin alacag~ 1 malzemeyi l k dd hk' itfaiye neferlerınden dordu başla- ı'kame edilir. •a.t sizlikle ölüme sebep oma ma e ka mahallinde yaptığımız ta ı -ıı· ıçten temin etmek mecburiye - h d' rından yaralanmışlardır. İtfaiye - Defterdarlık ağır mı baatı? ... Da-
llld sı'nden yapılmaktadır. . kata nazaran bu yangın ve a ıse . 

L e olan müteahhitler bu ta - nin gayretile yangın etrafa sırayet ve ... Belediye yan mı baktı? ... MaJıke-,.llt · Tahkikat dosyası, keşif raporı - şöyle geçmiştir: l l 

t an istifade ederek her ncvı d 1 etmeden söndürülmüş, yara ı ar me .. . . Eııkaf hızlı mı öksiirdü? Ad-
, al ,.... k l · 't le ve maznunlarla birlikte, ün .a • Saat on iki olmuş, fabrikanın l b' b'll C h 
• •••U abilinde malzeme erı ı • c! l derha ır otomo ı e erra paşa liye . ... 1 •I tıncı 'ıstı'ntak daı'•·esine gön erı • b" ··k ·ı· l l 1 aydo& ı 
, " etmektedirler. • uyu zı 1 ça mış, ame e er P hastahanesine kaldırılmışlardır. Ş Belediye: Sağ taraf benim, der, 
ı İkinci takas 18 5/ 1932 tarihli miştir. Müstantik Süreyya Bey, ederek sokağa çık;nışlar, bir kıs • tial esnasında yaralanan Mehmet Evkaf: Hayır sol taraf sc11in deye 
/~~ 1228 I ·ı t"'l)l.i'f;t'kata devam edecek, neticede ffil da fabrikanın bahçesine çıka• ~ d v·· d" 1 numarah kararname ı e ~ Efendin in yarası agır ır. ucu u- itiraz eder. 
'lh'k 'tcap eden kararı verecektir. k kl . . . k yulmu"- h f t 1 

edilmektedir. ra yeme erını yemıye 0 • nün hemen er tara ı yanmış ır. Gelsin müddei.umumi. 
• . l'liyaıada halı, tiftik takası na· lardır. Hayri Beyle Mehmet Efen· Hayri Beyin yarası ise hafiftir. Ha lstidalar yazılır, pullar yapıftırılır, 

.~~ tneıhur olan bu takas yüzde R d oda diyeni bir enfiye tecrübesile meş- dise maahlline hemen zabıta me· layihalar hazırlanır. Ve sıra strtı a-
liit olarak tesbit edilmiştir. a y gul olduklarından paydos zilinin murları yetişmişler ve derhal tah· vukatlar ltcikinı huzuruna dizilirler. 

~/7/1932 tarihli 13213 nu.ma- çalmış bulunmasına rağmen işleri- kikata başlamışlardır. Keyfiyetten Şu resmi daireler, aralanndaki 

~lı klrarname ile de 1 Eyliilden MtUı im bir konferans nin başından ayrılmamışlardır. tütün inhisarı müdürlüğü de ve a· ilıtilafları, gene aralarında, hakem u .. 
t\~en. lağvedilmiştir. Fakat saat tam yarıma doğru ka - lakadar şefler de haberdar edilmiı sulü ile ltalletseler, lıem zamandan, 
t tlçüncü taku (2) numaralı lstanbul radyosu programında zanların ilerisinde bulunan eter fı- tahkikata ehemmiyet verilmiştir. lıem de avukat parasından tasarrnf. 
~rn ilgaıım gösteren lc;ararna- son zamanlarda bazı ıslahat ya - çısı birdenbire iştial etmiş alevler itfaiye kumandanının §ikayeti üze etseler dalıa iyi olma: mı? 
~~.ile konmuıtur. Yüzde elli nis· lılmı~ıtr. Bu cüm· dıvarları yalamış, kimyağer Hay· rine kapı açtırmıyan amele başı Brl suali duyan bir arkadaş: 
~l\de tesbit edilen bu takasta leden olarak hal· ri Beyle Mehmet Efendi alevler a- Hasan ile itfaiye neferlerini taşlı- - Peki anıma, avukatlar 1011ra n~ 
'llt 1 kı alakadar eden 'dd t 

lç maddeleri coğa mış~ır. rasında kalmışlardır. lştial şı ~ • yan bir kaç amele tevkif edilmiş• yaparlar? dedi. 
. Onlar da hal; ,tiftik, ü:züı:::ı, muhtelif mev • li bir taraka ile vuku bulduğundan tir. Tahkikatın ilk safhasına göret Doğru. Hani nıe~lıur fıkradır: 1~,..: • v •• ı zular hakkında 

'"•r, fındık, yün, =cy~ınyc.gx, gu bütün amele içeri koşmuş, pen=e· usta ba•ı Hasanın ve amelelerin ömründe ilaç alnııyan bir zat, doktor 
t" h 1 d mütehassıs zevat "$ tlı ve kasaplık .ayvan ar ır. relerin tutuştuğunu ve iki kişinin yangını kendileri söndürmek ve çağırtmış ve teçeteyi gönderip yap· 

h · 21 9 1932 tarafından kon -
uördüncü takas ıse yerde baygın yattıgv ını görmüşler- bu suretle idareden ikramiye al .. tırmış. 1

• ·1ı l k f eranslar veril • 
"t't inde 13341 numara 

1 
arar • dir. Yemek paydosu olduğu için mak arzusile hareket ettikleri an- Sormuşlar: 

k t mesi temin olun • 
lkıe ile tatbika onmu~ ur. fabrikanın memurları yemektedir· lacılmaktadır. Bunlar isticvapların - Yahu, sen ilaç almazsın, ne deye nu takasa göre yüzde elli niıı- muştur. :r 

l 
0 

d ler. Bir yandan itfaiyeye haber ve· da şunları söylemi,lerdir: doktor çağırtıp ilaç yaptırdın? ~inde mal ithaline müsaade ve- Geçenler e , 
1 

d . 
C ·ı rilirken diğer yandan da fabrika - _ Yangın itfaiye geldiği zaman - Onlar da yaşasın. emış. · ektedir. Fakat 3 numaralı ta- ·· operatör emı k ı~ . I t 

l · f d nm büyük kapısı kapanmış, bir ço sönmüştü. Herhangi bir kimsenin Se .mı zze lan faı·kı bir çok nıadde erın Ali Şükrü B. Paşa tara ın an ................................................. -. ..... - ... • 
.ı. B k .. l 1 d ... ameleler de fab;.·ikada mevcut ma- tatil zamanında ireri girmesi ya • k 1 f ~ii!lbmi• olmasıdır. uta asta u- kanserin sari o up oma ıgı mev • ':r F d~ ketene m 

:r :r kine ve hortumlarla yangını sön - saktır. Biz de yangın sönmüt ol - rense uı ~~, incir, fındık, yün, zeytinyağı zuu hakkında bir konferans ve -
~ liasaplt~yvanlardan başka rilmişti. Dün gece de kı).metli he- dürmeğe başlamışlardır. Fakat bir duğu için herkes gibi itfaiyeyi de Fransız hükumeti ıon seneler• 
llamut, palamut hülasası, tra • kimlerimiz den çocuk hastalıkları kaç dakika sonra Fatih itfaiye gru içeri bırakmadık.,, deketen ziraatine fazla ehem -
~ralik kereste, 930 ve daha ev· mütehassısı Doktor Ali Şükrü Bey pu süratle fabrikaya gelmi!, fakat Polisle : miyet vermektedir. Bunun için 

· I d n f d ki d süt mese - itfaiye neferleri içeriye girmek is - ................ Fransa, müstemlekelerde bilhas ~ elki ıenelere ait tütiın e ma e ta:ra ın an çocu ar a 
örnüründen maada bütün ma - lesi mevzuuna dair bir konferans tedikleri zaman büyük kapının ar- Bir haftadır e\~ioe sa Suriyede keten zeriyatına baş· 

denler ilave edilmi~tir. veril~ir.tir. Ali Şükrü Beyin kon- kasından sürmelendiğini görmii!· uğramayınca •• lattırmıştır. Suriyede bu maksatla 
Bu takas şekli el'an devam et- feran:;ı-saat yirmi bir buçukta lerdir. itfaiye kumandam hemen geçen sene ekilen ketenler hava~ 

~ektedir. başlamış, yirmi ikiye kadar sür - kapının açılmasını emretmiş, bu - Beyoğlunda Sepetçi elli yaşın .. lar kurak gittiğinden iyi mahsul 
Beıinci takas 12 '12 1932 ta : müştür. na: da lstepan oğlu Haçik, ortadan vermemiştir. 

%inde ve 2250 numaralı resmı Ali Şükrü Bey, çocukların ana _Biz yangını söndürüyoruz. kaybolmuştur. Maamafih, bu sene gene genif 
tlıeı:e ile ilan edilen Türkiyeden ve inek sütlerile beslenmesi mese· Size kapıyı açamayız, bize açın Bir haftadanberi evine uğrama· mikyasta zeriyat yapılacaktır. 
'İmdiye kadar mal almamakta o· ]esini süt verilme satlerini, ço - emri verilmedi! dığı polise haber veı·ilmiş, aranma 
lltı memleketlere yapılacak ye • cukla~ın ne zamana kadar süt al- Cevabı verilmiştir. itfaiye her şe· sına başlanmıştır. 
~i hir takas ,eklidir. malan lazım geldiğini anlatmış, ye rağmen içeri gireceğini ve ak-

Yunanlılarla Yugos
JavJar arasında 
Gelen malumata göre Y uaa • , 

Iılarla Yugoslavyalılar arumda 
gümrük ittihadı için müzakere 
yapılmak üzeredir. İttihadın ana: 
hatları ve müzakere edilecek di~ 
ğer esaslar tesbit edilmittir. 

ı k 'h annelere faydalı tavsiyelerde bu • si takdirde bütün mesuliyetin ken· Yeni pazarlara yapı aca 1 -

l'lca.t mukabilinde yüzde yüz nis- luninuştur. dilerine raci olacağını söylemiştir 
~tinde mal i hal edilebilinecek- .............................................. Bu kat'i sözler üzerine kapı ge-
tir. ·~;~i~~~;a, Arpa Belçikaya, tütün ne açılmayınca itfaiye kumanda -

Bu takası yapabilmek için en Belcika ve Hollandaya, üzüm, in- nmm emri ile neferler baltalarla 
\t'ğı yüz bin liralık muamele cir - Macaristan ve Hollandaya kapıyı parçahyarak içeriye dcl • 
~Pmak lazım gelmektedir. zeytinyağı Romanyaya gönderi • mışlardır. Bu sırada bazı kimseler 

Bu nevi takas için kabul olu- lecektir. k l itfaiye neferlerinin içeri girmeleri-
Rus şekerleri eski mu ave e • 

tl1tl) maddeler halı, tiftik, incir, 
f l ler şeklinde girecektir. 
trıdrk, zeytinyağı, gülyağı, casap· A 

ilk hayvan, palamut ve hülasası, ihracat ve ithalat 
'k~reste, travers, 1930 ve daha e'V· mukayesesi 
\'elki ıene mahsullerinden tütün, 
llladen kömürü hariç olarak bü • 
liiıı madenler, afyon, zeytin, kuş 
}eıuj, Ayintap fıstığıdır· . . 

Son dört nevi takaslar ıçın ve· 
tilırıit olan vesikaların hepsi 15 

tuhata kadar muteberdir. 
'h ve 18 Kanunuevvel 932 tarı . 

lhracat ofisi 1932 senesi zarfın
da ithal ve ihraç edilen e!yanm 
kıymeti ile 1931 ve 1930 seneleri 
arasındaki mukayeselerini göste
ran bir istatistik hazırlamıştır. 
Buna göre, 1930 senesindeki itha
latın yekunu 147.553.703 Türk li
rasıdır. 1931 senesindeki ithalat 
l26.659.893 lira ve 1932 senesin
deki miktar ise 85.983.723 lira -

~O numaralı resmi gazetede ı • 
li.n edildiği üzere Türkiye güm -
lilklerine gelmiş veya l5/ l / 1932 

tllrihinde yolda bulunmuş o~an dır.İhracat ise 1930 senesinde 
fekerlerin muamelelerini tas.fıye lSl.454.371 lira, 1931 senesinde 
rtıakaadile yapılan takas şekh -~e 127.274.807 lira ve 1932 senesin· 
hunlara dahildir. Bu takasta yuz- de ise 101.305.650 liradır. 
d .. yu··z esasına iıtinat etmekte ve .. 1930 .... Bu rakamlara gore sene-
llluayyen bazı memleketlere mu- sindeki ihracatımız 4 milyon lira 
'"1Yen maddeler ihracı kabul o- fazla 1931 senesindeki ihracatı -

lanınaktadır. mız 1 milyon kadar fazla idi. 1932 
ı'--a ... ed'ılecek maddeler ve . 15 
nr 7 senesindeki ihracatımız ıse 

,. 
VAK 1 T 

GUadelll<. Siyasi Gazete 
lstaabul Ankara Caddesi, YAKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 2437~ 
tdare telefonu : 24370 

Telgraf adrcsı:-ıstanbul - YAKIT 
Posta kutusu No. f6 

Abone bedelleri = 

Senelik 
6 aylı\< 

3 aylık 
ı aylık 

Tilrkl~ 

]400 Kr. 

750 " 
400 

H:iO " 

ilin Ucretleri : 
Reııml ilA.ııtarın bir sa.tırı 

Ticari il!nlarm bir aatırı 
Ticari illnların bir santimi 

-

KUçUk UAnlar : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
H50 ,, 
800 
300 ~ 

ıo Kuruş 

1:1,5 Kuruş 
25 Kuruş 

Bir defası 30 iki defası 50 Uç detası ti5 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık ua.n verenlerin bir defaaı mecca
nendir. Dört satırı geçen llblarm fazla 
satll'ları beş kuru~tan besap edtıtr. 

Bir açık göz 
Dün kapalı çarşıda Rahmiye İs· 

minde bir hanım, dükkancılara 
satmak üzere bir pardesü göste • 
rirken, seyyar şişeci Cahit, parde
süyü elinden kapmış, kaçmış, çok 
geçmeden yakalanmıştır. 

Kocasından şlkAyetçi 
Feriköyünde oturan Şehnaz H .. 

polise müracaatla kocasını~ ke? • 
disini dövdüğünü, yaraladıgmı ıd-

dia etmiştir. 
Bunun üzerine kocası Veli Efen· 

di hakkında tahkikat yapılmakta · 

dır. 

Yangın 

Erenköyünde Etem Efendi cad • 
desinde Haydar Beyin köşkünden 
dün yangın çıkmış, köşkün bir kıs· 
mı yandığı halde söndürülmüştür. 

Tahkikat neticesinde, köşkün u· 
şak odalarından birinde duran pa
muklara mangaldan sıçrıyan kı -
vılcımm yangına sebep olduğu an· 

ı laşılmıştır. 

! Cevdet Kerim Bey 

Mısır konsolosha
nesinde 

Şehrimizdeki Mısır konsoloılia· 
nesinin 27-28-29 Kanunusani 193S 
günlerinde Bayram münasebetile 
tatil edileceği bildiriliyor. 

r··nıı··1"5····y;·ı···:;;·~i''"'vAii!f-"w··~I 
:1nı11uı111111m111l ınt mıııwı•nııın nUM1111uıını.m11t1.P111ıı ııııı••rutıttnır111nm•• 

23Kinanuaani1917 
- Kosti Orle namında l:urnaz bit 

berber Kordon boyundaki dükkanın· 

da müşterilc1·inden birini traş eder • ' 
ken başını sabunladığı esnada gözle

rine de sabun köpüğü sürerek asılı 

cakcti cebinde11 seksen iki lir~yı çal· 
mıştır. 

- Ticaret mektebi tifüi müdür 
muavinliğine Fatih nümune mektebi 

müdürü Gürdoslu Hilsnü Bey tayin 

olunmu~tur. 

- Karargwlı umumiden tebliğ tt

C. H. Fırkası vilayet idare be - dildiğine göre Çanakkaledeki ke• -
yeti reisi Cevdet Kerim Bey dün retli tayyare faaliyetinden başka 

akşamki trenle Ankaraya gitmiş - ı cephelerde lriç bir hadise olmamıı • 

tir• tır. -·mleketler •unlardır: f 1 d •• ,... :r mily_on lira az a ır. 
Fmdık,ÇekoJovakyaveMa·~~~~~~~~~~~.!..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



O.IMAMLI DIEVLll 
il.ÜRKEN ••• 

Kaçakçılık Davaları 
-· _ ... - .... ---·· DarUlbedarl ••1'1r 

b. H d·~ y_.. ........ 

Yaşlı ır anım, un .:.~ :.:.-:. ıu• 

Çok alaturka bir sefir 
mahkemede tevkif edildi ~ınleWi flff 
Tıbbı adli raporu,dımağt rabatsızhğını teyit . ı 

Ma11aniri: Celil Nuri 
• ltılbas. nakil. tercüme bati an mıhfuziur. 

Fazla alafranga bir evkaf nazırı 
ettiğinden, mütekait Osman Nuri Bey ggaretı 1 

serbest bırakıldı fi 
Bir insan asla tababet, eczacı • maruf Bourbon - Parme baaecla· Adliyedeki ihtısas mahkemesin· halleden altbiı ilmühaberi Terdi. 

lık. kimyaıerlik, çarkçdık okmna· nmdaachr. Ba iki aile hemea bü - de dün alqam üzeri yqlı bir 'hanım Bunda kendisinin btiile itlerle uğ· 
aa •e: tiİll Awapa kral'"' imparator ai· cigara kiitdı lraçakçdıit iddiuile raıacak bir kadın olmadrlt, hali, 

- G• .. ren olmut bir laacai• lelerile ababadD'. Kan, koca alaf· muhabme olunJJNftm'. vakti yerinde, kendi halinde, afife 
Ura hart keameje bq)•u; ruıp 1ıetrifetm bittabi ustandır • y afi aJtmıttaa fazla olaa Ser • bir hanım olduğu yazılmqtı. 

- Bir eczahane açarak ekin» iv. Fu:la olarak prens ga7et atik, yet Hanıma evi aren•nf, bir oda· Müddeiumumi muavini Reşit 
a*n iiiçlan karqtırıp butalara keekin, keDdiaiıri palsalıya atma· da bir mikdar cig&ra kiiıdı bu - Beyden mütalean soruldu, "hanı 
aata; lllU ra-,.et güzel bilir ve ce~kten lunmuf. Tutulan zapta göre, "ne mm tevkifini isterim,, dedi. Ha · 

- Bir liboratavar ihdas edip akıllı, ifratla diplomat biridir. yapayım? Alchjım maaı yetitmi. kim Refik Bey, te-ririf karan •er .. 
madenleri, mayileri biri birine Vezir pataya tabii biyük n ~ ,_., pçinemi,.orum. Bunları ta • di ve evdeki kiracı hanımla ara • 
halletse,; mi bir ziyafet "Nlirler. nnnadıiım birisi cetiriyor, ben de ma yapan memurlar dintenHmek 

- V-.punlll makineaini taellüm Geae tabil,bıı ziyafette ımtuklar satıyorum,, demif. Ü2ere muhakeme, ayın yirmi betin 
edip kendi keyfince itletae.. liyleamek mecburidir. Servet Hanım, temiz, aiyah bir ci gününe bırakıldı. 

Buna, Avnıpa _..-ifinin J.ize Prem Osmaalı miifürii üaifor· çutafa bürünmiif, kaim peçeli bir Senet Hanıma hakkında tevkif 

Umuma uu 

Kadı 6y Hale sia ... .-. 
24 .Kl. SAni ~. akşame 
Türk • \' unan artistleri 
nln ilk müşteı·ck Kala 

temsili: 

OThELLO 
Ganilidis : Olhello 

Ertu:trul Sadccrin : Yago Ote 
o~unda ve lstanbulda teknrb 

Pazartesi 
23 K. sanı 

jetilrel ~ii •ündenbui hülmmet masau atJ81'- Y-tia 90mlllda a· haaımdır. Kobuıda atkıaı, mahke- kararı verildiji bildirilince, "siz 
müdahale eder. Böyle bir iti sör- ,ata kalkar •• Matbaa olan Oıman- me karıuında dunıyordu. biliraiaUI, efendim. Bqüstüne !., 
l9ek içia lbım aelea diplomayj lı paclitahmı 11zua boylu 1ena e• Sorıuya çekildi, zabıtta yazılaıa dedi, jandarma refakatinde mah· 
aiefıerai.Jea eaıı'at ic:rasmdan der. Ona b.rp doinı ,..ıı, duy· lan inkir etti: keme aloaundan çıktı. Gun do~u~u 7,19 

mM1Dudur. ... büyük tabiiyet bialerini rea• - Bea, böyle ,eyler aöyleme.. Osman Beyin Gun atışı 17,15 

26 Ramazan 27 Ra 

Fabl dikkat ediyor m111U11a ?. mf dille anlatD', n: diın. Memurlal' eve selince, aldım ta h llyesl ~~-=1ııı~u· .~,.! 
E"-•-! ..ı--:r.:ı- .:ı--let 

0111-!-·110··--1- - P'-....l!tahnnran ublıatine bar- ba md · · H 1 · ı,~x. • ~ 
..-. ~ı uc -.. ICl"lll rmcı& uıı -- fi an &itti. e e caıara ..,..ıt· Adliyedeki ibtiaaı mahkemesin· ı~ındı namazı ıs.oo 
için bir taJuil, bir f"badetaeme,, c1a1- kalclD"ıJWam; der- luı meydana çıkınca, bü.bütiiD de, B-iktattaki evinde bir kaç bin Akş .m nnmızı ',:·.'~ 

zd """T Yı ıı nam111 ... ~ 
bir staj .,.nma a.. Hel'ka ıampanyayı içer. Likin ıa1.udım. Bende bö7le ,eyler ~k- tane çakmak taıı ele ıeçen milte • ımsak us 

Meeeli bzalarcla, eberiya as· miiralahaa p&f& fampan,.a içmek tu ki ... Onları baıkaaı koymUf, kait Osman Nuri Beyle bu çakmak Yılın geçen ı:Unlerı 23 

la okuması yazması olauyaa zaptİ· sibi lmceman bir sünah irtikap e- ben, evimin bir kısmını kiraya Ter tatlarını aatmaia derece derece •-" -"a.ıa•"--·34S-----. 
~ miiliziaai müddeimnumilik iti· demiyeceiiDden kadehi•e, daha diın, bir katında oturuyorum. Kim delalet etmekten maznun bulunan 
ai söriirdü. Kaymekamlama çoiu en-el41-, ıhlamar doltmtur. Biri kaym111? Bilmem ki .• Cisara ki · ların muhakemesine devam olun· 
mektepten çıkımı değildi. Muta • pmpeaya bdehiai, öteki ıhlamur ğıtlarmı görünce, bayıınlıklar ge· muıtur. 
sarrıflar, valiler arasında mektep- kadehini lcaldınJorlar.. Pqadan çirdim. Bu davada, Osman Beyin Yeki· 
iller kaymakamlardan daha az • IMlluk beldemeyiaiz. Prense. de Senet Hanım, mahkemeye ma· li, müekkilinin nabl zaafından, 
dı. laulehiai kaldırır, .,...aJla tokuttu· --·------------: muhakeme noksanlıimdan bahaet Bundan 1.. ... 1,. bir : .... --LL, rur .• Za•alb _....__LL __ b" :!L.! .__ • 

_,.... .,... lllUID" " lllUl'alllJa9 .. uu 1US cenazesinde bulunduk. Paıayı Sul· mit, bu buausta mahkemeye rapor 
yahut tecrübeli olanlar artık her lime eöylemek, hiç olmaua pren - tan Mahmut türbesine ıötürclük, göatererek, kendisine cezai meau • 
itte muktedir addedilirlerdi. _..bir teıakkiir etmek, cman a&ı- 'ömdük; ailadık.. Gece 7aruı, li1et s.elemi1ece~ini ileri sürmüt· 
Kıwa hir hti,e nMdede)imı liimi "-•ı.lban aeWiiiei dlfll .. aealer keMlclikten .onra, iki melek ttl. Ma~emede, Oi1i 11 lfeyı tı1,'1ı 
.Bulia muahedesine a&-e Bulıa· nür .• Evet, bir iki kelime söyleme- patanın karıııına geçtiler .. Bildi • adliye 'l'Öftdermifti. ... 

ristan Osmanlı devletinin mümtaz li •• Aynen fu aözleri sarfederz iiniz aualleri sordular.. Paıa. Dün tıb'bıadliden gelen rapor o· 

HAVA - Yeıllköy Aaker1 ruat 
kezinden verilen maldmata ~re 
kapalı otaca.k'"' Karayelden ~ 
Ur. aKr yalmUI da mah&ıemeldlr. 

Dün en fazla acakllk •. en u 1 
ce hava tazylkl da 760 mlllmetre 1dL 

Radyoda 
tSTANBUL - 18 den 18,415 • 

Vedia lbza Hanml, 18,46 ten 19w3Q a 
Orkeatra, 19,35 ten 20 e JtMU ... ~~--->·•• 
kadar Yesari Aımn Bey, 20,30 dala 
kadar &aa,y. Hamm va ~an, 
dan 22,3u a. kadar Orıceatn, A"91 .,. 
.. llabeıt, Mat .,an, ll,IO dan .... 
dar Dlll'ilttallm. bir eyaleti idi. Oraya prens unva· - Toka, kokoaa!... Fransızca olarak: lnmdu. Raporda, Oaman Beyde 

Dile bir berin taJini paditahm hu· • • • - Je ne aais pas!. Htaaallübü ,ereyin,, hutalıiı bu • ------------ı 
lmlamdandL Şarki Rumeli lae Halbuki, 0 devirde,, Sofyada ''Bilmiyorum!,, diyordu •• Melek lunduiu, utedaii efkirı müıevveı,, 
muhtar bir •İliyeUi. Oranın nli • delil, Anupanm en büyük sara . ler hiddete, ıuaba ıeldiler. Mila· olduiu yazılıyor, hafıza ••muba· 
ıİDi, hıriıtiyandaıa olmak üzen, ymda, aa'aneleri ea eski tarihi ai· lüman halifesinin e•kaf nazın ••• kemesi bir görüıte salim intibaım 
padip.h nup edecekti. leler nezdinde devleti hakkiyle Nasıl olur da müalümanca bilml • Yermekle beraber, esaslı tetkikte 

Bir Al111&11 prenaini B.lsariıtaa temsil edecek adamlar yok delil • yonun?. Bize klflr ltlptinde ce • bariz tagayyürlere uğradıiı neti • 
tahbna oturttular. Sonra Blllau • d" B l rd il T h vap veriyorıun?. Diye paf&yı faz. cesine vanldıiı bildirili7or ve va· ı.. an a an, mese , ur an 
lar bir kücük viiriiviia vapıp C:.arld laca ııL-brmıtlar. Bütün camile • zivetin ceza kanununun 46 ancı ~ "' -.- -.1 -s "' v Pata o zamanlar evkaf nazırıydı • ·~ .1 

Rumeliyi :ıapettiler. Paditab eea EYkaf nerede, Tarhan Pqa nere. rin, medreselerin, tekkelerin, i· maddesindeki ahvale uypn oldu· 
çıkarmadı.iki eyalet birletti.Babı· de?. Bu Rtm IU katılmamıt bir mam ve müezzinlerin, hacıların n tuna ipret ediliyordu. 
~ biç'bir •akit, bu derece miekin· freakten farkı yokta.. it hutuıu hocaların itine bakan sat kabirde Gülhane but.hanesinden ıelen 
lik J&tennemi,ti. Uzun müddet bertaraf .. Likin aiJafet, balo ver· cnap nremiyor.. cevapta da, Oeman Beyin evvelce 
Balnlli prens Ferdinand'm 11fatı· mek, ecnebileri oyalamak husu • Münkir Ye Nelrir nam melekler "tuallübO ,ereyanı dimajı,, ·den 
m tudik ebuelniftj. Sonunda bir nanda me} areti fulaydı. ıibi bimt Cenabı hakka tiJdyet rabataız olarak hastahanede yatb 
telrm ~oldu.. Abdül· Bir gün lazlaratamıa ıitmittim. ederler .. O ela Turhan Pata11 •u lı •• tedavi olunarak çıkbiı kay • 
h•il preD9e •ütirlik riitbe.ini, llzun boylu •la efendi bitkin bir zunma celbeder. Pqadall eorar • dediliyordu. 
.......... prıemljpai " Şarki halde. Hasta .• Hep akaariıyor, hep lar, müalümanlann ftkfmm hela~ Osman Beyin Vekili Ethem Ru· 
•· ıhill nliliiiai •enli. dinliyor; ara nra kendi lehçesiyle bmı isterler .. Ukin paf&, Fransız- hi Bey, tasallüp dimaia teair edin-

Ba teftillatr bir fermana rapt· hastalıklardan bahsediyor.. ca olarak, mütemadiyen ben bil - ce, muhakemede selamet b1mı • 
etmeli.. Fermanı da büyük rütbeli içerip Turhaa Pata, onclaa bi· mem, ben Türkçe anlamam, ben yacajmı izah ve rapora istinat e • 
Liri SoftaJ& tltilrmeli. SelMıLini raz sonra cemiyeti rüsumiye aza· lllÜelümaaca kcız11....-m I d91ip derek, müekkilinin serbest bll'akı-
bilmiyorum.. Pre. Ferdinand bu nndAn Yusuf Ali Bey ıirdi. duruyor.. larak muhakemesini iatedi. 
ittea pek memnwn olmuı.. Gele· öflen 01ma9b1.. Utaklar içeriy~ Bütün ahret halkı laayr.tte. • • • Hlkim Refik Bey, müddeiumu• 
cek 0.,,nla memmana biiJtik me- sofrayı getirdiler .. Ala efendi ıof- Derken huzura bir frenk melek mi muavininin de iftirak ettiii bu 
naüa Japllacek. raya oturuyor, ~~ma yemek yemi- celbederler .. Kanatb, koca fapka· iatei• ıöre, karar vereli, 01111&11 B. 

Fer111U1 pek halllr, PJet na • yor •• Bize yemek nriyor, yemeii· lı, koneli bir melek.~ awbeat bD"a)alcb. 
mwklr, m,&desile tecrübeli, !lirin mm limon sdayor.. Soran eoruyor: Mubalnm-. lr'IÇllkçwia dair ih· 
L--• :La:-_ barda LaJ ...... _ ff:'--vi- Efenclmm· · •11&1& ...... ,,. .... , '1'6rkçeden batka bir Meıhur Te yavan f&krabanlar • -Tercüman melek! Şu pqaya - -.1·• 

!lil ......... .Wrup tetrifatın dan olan Y11111f Ali dedi ki: meram anlaL. Kendiaini yer yüzl- mununlardan kunduracı Tevfik 
MiMitia ,. .. ..._, "•ataldcb, ak· - Ağa efendimiz! Evkaf nazırı nün halifesi, AUahm sölıesi ev • Efendi ile karfl)qtuılmaaı için f&· 

Matbaam12a se'•• ••• 
Matbaada akşa 

11 AD 
Osmanlı Bank.unm Galata, 

ni Cami ve Beyoilu devairi 
bayramı münuebetile ki.nun 
Dinin 28 ci cumartesi •e 29 
~ay.r pııleri kapalı hul,111111~ 
tır. 

Teıekklr 
latanbulspor hirinci 

eeulı uzuvlarından Hasan 
Cerrabpqa butalıaneainde 
vaff akiyetli bir f atık ameliyati 
pılmltbr· Hasan Be:r bir kaç 
bdar hutahaaeden çı.ııuuı;;a11.-ı 

Kendisi, ımdüiü kolaylak " 
katıea dolayı haatahw opera 
lerbwlea Avni, muamalsi M 

..W., ~ima inde mem • Turban Pqa !Jeudeniz sizlere ö· kafına nazır tayin etmif .. He.ahı· nn saat on dinle bırakddı. lehli•• lriç ~ ç·"-mıt mür.. nı ieteriz .. Bunca yıldır müslümaa- ____________ _..:_ ___________ ..., 

Wr ald 'taire 'Nlider. Vesir pqa Afi!! ıülmekten katıldı: larm parasını ne Japtı?. Şaka ecli- vı•nç ı•ıa• nı 

fa ve Galip S.7lerle teıtabip 1 
liı .. ,. hararetle tetekkür edi 

'°'4 çıku, erteai siB, mai)'9tile - lıte ııaıt. ! PA.t& nud ölür?.. lecek zaman delildir .. Ya hetaln 
Wrlikte Salya,. ftnr. Turhan Pa9a: verir, yahut et/eli safiline iner. K M d 

Büyük merasim olur .. Bu ciheti - iftira etme, Yusuf Ali Bey, Turhan Pap: biraz kırmr. A. araağaç Üessesatın 8D : 
ta..,.,ai• hiç IGsaa ....... i9te bea buradayım, safım... lafranıa terbiyeye teriikan liilM Mezbeha ve P•1 mahalli i•keletf llıerine yaptınteeal& .ı. 

Balıar heyi huretleri ldmdi? Yusuf Ali: ve pürüzsüz bir Franaızca ile der· " kqif bedelleri cem'•a 900 lira bu'ann iki adet et ile .._. 
8a cilleti Wra2 hatnlatal1111: - yalan bupruyoraun, pqam. ler ki: nııır Yi. nnl " ferine vaı'iyle if1et bir .urette ,__. ki,. 

F erdinand baba taraflllllae Wr Sen vefat ettin.. - Benim Tirkçe bilmediii • znfla •e yirmi th mldcletle mlnakauya koeelantfhlr. tha~ f 
:Almall pnmidir. Aaa cihetinden Ala aülüyor- - Nasıl oldu; mi, ite kal'f!madıtnm, bostan kar- Ş.bat 93! Pet'felllbe ılhll ıaat 14 de Mlf'~de ,.,._.., 
i• methw FramlZ krah Loah - 81Jle Yuaf Ali Bey. lmluiu oldujuimu bilmiyor....... Mhakaaıya petekler telrlif edecekleri fiaho yOıde y~ 
Pltllippe'lll tuumudur. Hem Al .. Y.J Ali a.,.. &imu açtı: ••? Evlcafna ......... ._ •• de· tu lli9betiade temn..t ılrcnltll makbn ftY• •~t., tUMti .. 
--. llem F'l'UIDdır. O ..,...... - Ala ef •mıia. T_._ Pa • iil, mahueheci beyden lateyinis.. telrlif melrtaplllha• lef ecteee•ıerdir. ~etfiıri " 
kum (timdiki çarın anuı) pek ta ıeçen ıece •efat etti. Hepilllb ~ılll __ alrmek içia MIAıiJete .._.. eclileceldit'. 
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- Şöyle bir dikkatli bakayım. - Elbette geleceksiniz Mat • 
U Kemal dikkatle Belmaya baktı. mazel Daragon şarkılar söyHye • 
,_!ak tefek, esmer, bebek yüzlü bir cek .... 

111 

ili 

qdındr U kt ı b - Senı· çapkın seni!.. • za an gören er on eş 
Y~şında zannedebiHrlerdi. Tam Bu esnada Şefik Nuri beyle Ke· 
bır küçük hanımefendi. mal geldiler .. 

~ 
Etrafım be~ altı ki§i sarmıştı. Hep birlikte müsamereye gitti · 

Kemal gülümsedi: ler •.. 
- Ökse g"b" b" k d Kemalle Ahmet Baruni beyin or ı ı ır a ın ... 

B · k ı k d d" tasıııda oturan Ay"e, 1&bır11zhkla - enı ÇO a a a ar e lyOr • • • T 

Bu kadın her zaman mes'ut olma - Katerin Dragonun oynıyauğı ope 
l?ııf.. Genç kızken, servetine rağ- reti bekliyordu .. 
tııen hiç gülmemi. Evlen .. Anenin uıl sörmek istediği 
dikten ıonra bal ayına çık. şey, Fransız aktrisinin tuvaletleri 

l?ııtlar •• Fakat koca11 ile araların· idi. .. 
nuılar. Fakat kocası ile araları Nihayet perde açıldı. 
öyle açılmıt ki, ayrılmak raddesine Kateı-in Daragon göründü .. 
telrnişler.. Makiyajı sayesinde, anuk yir· 

- AtAba kül kediaiyle ko. mi beş yatında bir genç kız zan -
taıı arasında neler geçmiş? nedilirdi. Kınnızı boya, ağzını kü

- Bunu bilen yok .. Neden ayrı• 
1-caldal".mı§, neden tekrar barıf -
?nıtlar?. Meçhul, galiba kocasının 
bir esrarı ıvarınıı.. Bu bana bizi 
dü§ündürüyor .• 

Uzun uzun, derin derin bakı§
tdar .. 

Ayte, Kemali ayrı bir tarafa 
çekti .. Yavaşça dedi ki: 

- Dayın o aktrisi alırsa canın 
çok mu sıkılır?. 

- Çok sıkılır .. Belki beni evlat 
etmekten bile cayar.. Malum ya, 
ıniras meselesi.. Her neyse, daha 
§İmdiden bunu düşünmiyelim .. 

Ayte içini çekti ve düıündü: 
''Ahmet bey bana aldırış bile et

miyor .• Halbuki ben onu bir baba 
gibi sevmeğe hazırdım .• Ne yap • 
ıam da onu kendime ali.kadar et· 
sem?,, 

Pazar al<-şam1, "'hlriira menfaati· 

' ne bir müsamere vardı.. Katerin 
Daragon öperetten bir kaç parça 
aöyliyecekti. 

Ayte, Ahmet Baruni beyin gö • 
züne girmek için itina ile süslen • 
di ... 

Hangi elbisesini giyecekti? .. 
Leylinın nikahında giydiği ma

vili tuvaletini giydi .• O günü onu 
çok beğenmitler, mavi bir bulut a· 
rasında, altın bir yıldıza benzet • 
mi~lcrdi .. 

Merdivenleri ikiter iki!er atlı • 
)'arak aıağıya indi.. 

Fakat merdivenlerden öyle ııç
rıyordu ki .... 

Küt! .... 

O ıırada merdiven ba~mdan 
geçmekte olan Ahmet Baruni be
yin üzerine düttü .. 
Ahınet Baruni bey kollarım aça

rak renç kızı yakaladı .. 
Ay§e, yarı korkudan, yarı mah

eubiyetten kıp kırmızı oldu. 

- AHcderainiz, sizi görmedim. 
Ahmet Baruni bey Ayşeyi h!la 

kollarının arasında tutuyordu ...... 
Hem beğenerek, gözleri kamaşa • 
rak, hem de hayret ederek bakı • 
yordu: 

- Sen miıin küçük yaramaz ! ... 
Eğer tesadüfen buradan g~me -
aeydim dütecektin .• Bu güzel yü
t:ünü yere çarpacaktm ! .. 

Parmağiyle Ay§enin aJnını ok • 
§adı. Sonra bir iki adım geri çekil
di.. Uzaktan Ay§eyi süzdü: 

- Her zaman maviler giy .. 
limdi •Öyle, ıeni nereye götüre -
Jim?. 

· ·-Hiç bir yere efendim.. Ba
hamla Kemal beyi bekliyorum ..•. 
MOaamereye gideceğiz .. 

-- Kafi değil .. Bu güzelli~i iki 
kiti muhaEaza edemez.. Ben de 
Mraber ıeliyorum .• 

çültmüf, kara kalem gözlerini bü
yültmü§; rime1 kirpiklerini uzat · 

mı,tı .... 
Ayfe, bütun bu makiyajın far -

kında olmakla beraber, gene be
ğeniyordu. Hayran oldu: 

- Ben de onun kadar ıüzel ol• 
sam!.. Diye düJündü •. 

Sonra, Ahmet Baruni beye dön· 
dü: 

- Onun ıüzelliğiyle iftihar e • 
diyonunuz değil mi?. Ne kadar 
iftihar etseniz yeridir •• 

Fakat Ahmet Baruni beyin ce • 
vahı onu hayrette bırı.ktr .. 

- Sen ondan bin kat güzellisin 
yavrum .• Onun kaybettiği §ey sen• 
de mevcut: Gençlik! .. 

Ayte ıımardı: 
- Amma benim ağzım onun 

ağıı kadar kü~ük dejil, gözlerim 
de onun ı:özler.i bd&T .Oü,,ük de .. 
iildir .. 

- Bütün bunlar boy.a yavnıın !. 
Onun koca iÖzleri senin bir Jcir • 
piğin etmez: .. 

Ayşe ıülümsiyor, ne cevap vere 
ceğini bilmiyor, Ahmet bey müba· 
lağa ediyor sanıyordu ..• 

Ahmet Baruni bey gayet samimt 
"d' ı ı ... 

Bu genç kız bir çiçek demeti gi· 
bi kollarının arasına düştüğü ela· 
kikadan itibaren, ihtiyarın gön -
lünde bir aksülamel hasıl olmu§ • 
tu ... 
Ayşen in çizgisiz, boyasız yüzü· 

ne baktıkça, Katerin Daragonu 
nasıl beğendiğine hayret ediyor -
du. 

Maazallah eğer Ay§enin ye -
rine Katerin dütmüt olsaydı, mu· 
hakhak ki, Ahmet Beyi ezerdi. 

Kendini bir :rüyada zannederek, 
biraz dahn. Ayşeye sokuldu, biraz 
daha dikkatle yüzüne bakmıya 
başladı ... 

Gen' kızın, saçlarından yükse
len rayiha, ihtiyarı mestediyordu. 
Kendinden geçiriyordu .• 

Nihayet öyle coştU ki: 
- Saçlarının kokusu beni sar· 

bot etti •. Kendimi ilkbahar bahçe· 
sinde zannediyorum .. Güzel bebek, 
hayatımı rayihalandırıyorsun ! .. 

Ane güldü ve Kemale iğilerek 
f11ıldadı: 

- Kemal, nihayet dayının gö
züne girdim. Korkma, davayı ka • 
zandık! 

Zavallı Ayıe !. Canım Ane ! .... 
Sen ne masum kızsın! .. 

Filvaki davayı kazandın .• Hatti 
hududu aştın .. Sen kumruya aıık· 
tın .• Bundan böyle çaylağın hücu· 
mundan kendini korumak mecbu
riyetinde kalacaksın.. Kaç yav -
rum .. Pe,ini bırakmıyacak olan • 
dan kaç! .. 

(Devamı var) 

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

Lüzumlu ve fay dalı 
şeyler 

Bir çok zamanlar ellerinizi ve· 
ya bir kap yıkarken aabunu neı·e· 
ye koyacağınızı §agırınınız. Va • 
kıa sabun koyacak bir çok aletler 

.. r ' 

Sayıta 5 

Balkanlarda karışıklık 
~=-----__,......_. ______________ ~ 

Romanva ve Yunanistandaki 
kabine buhranlarının sebep .. 

leri ve neticesi 
Son ıünlerdo iki memlekette 1 Romanya intihabatı henüı; altl 

kabine buhranı oldu. Romanya ye ny evvel yapıldığı için bu eıash 
Yunanistan kabineleri istifa etti • mesele üzeı inde intihabatı yenile • 
)er. Şarki Avrupada vaziyet §a - mek istenince kral Karni dokto,· 
yanı dikkat dereçedo mütevve!tİr, Vaidayı yeni kabineyi teş • 
Onun için bu buhranlar ciddi ma· kile memur etmiştir. 
hiyeti haizdirler. Roml\nya hijku - Yeni kabinenin miJiiyeteprver 
metinin istifa etmeşine sebep, kral çiftçi fırkasına istinat etmesi bek
i le hükumet ar~sında çıkan ihti - !eniyor, 
laftır. Yunan kabinesinin ıukutu pek 

1 
Kral Karo), Romanya tahtına aarihtir. 

kavuıtuktan sonra, k-endisine bil • Kraliyetsiler lideri mösyö Çal • 
vardır amma, ya tabakların altı· hassa ordu ve zabitlerinin müza • daris, cürrıhuriyeti tanımak esası 
na sık11mııtır. yahut uzanamıya - heret ettiklerini görmüş, ve bun • üzerine iş başına· gelmi! ve geçen 
cağınız bir yerdedir. Bunun için ları taltif etmek istemiş ve bunun ~etriniıaninin dördijnı:Je başvekil 
çok pratik bir şey icat edilmiş - için zabitlerin rütbeJerini yükselt- olmuıtu. 
tir. Yukariya koyduğumuz resim- mek, onlara devlet dairelerinin ÇAldarisin m~clis~ ekseriyeti 
lerden birisi bu aleti gösteriyor. her birinde memuriyetler vermek yoktu. Onun için meclisteki en bü
Bu, lastik bir sabunluktur ki, her 

1 
istemİ§ti. Halbuki sabık Romen yük fırka olan V enizelos taraftar· 

düz bir satha intıbak eder ve çi· hükumetinin ıiyaıeti, kral Karol larınm müıamahaşı yijıijnden iQ 
vili imiş gibi durur. tarafından sivil memuriyetlere ta- batında kalmı§tı. 

yin olunan askerleri memuriyetle- Mösyö Çaldaris geçen ay, ordu 
rinden çıkararak onların yerine ve donanma tahsisatını ehemmiyet 
siviller koymaktı. Geçen senenin H bir ıurette kıımıf, bu yüzden 
sonlarına doğru posta telgraf dai- hunların birçok menıupları açıkta 
resine, demiryolu idaresine tayin kalmıftı. Cümhuriyetçi askerin 
olunan jeneraller istifa ederek çe- teıiri altında bulunan mösyö Ve • 
kilmişler, bu sırada Bükret valisi nizelos, bilfiil vazife hlllinde olan 
miralay Marinescu gelmi~ti. büyük zabitlerin harbiye ve bahri· 
kral tafarından tayin olun - ye nezaretlerine tayin olunmaları· 
duiuna göre ancak kral tara - nı istedi. Çünkü kabinedeki bu 
fından az\olunabileceğini söyle - nazırlar sivildiler. Venizelos, bun 
miş, bunun üzerine dahiliye nazı- dan başka hükumetin harici 
rı mösyö Michilache de kral haz· borçlar meselesinde takip ettiği 
retlerinin onu memuriyetinden af. hattı hareketi tenkit etmit, bu yüz· 
fetmesini dilemişti. den Çaldariı mecliste mağlup ve 

İkinci reaimde iıe Ekonomokı 
iıimli aleti görüyorsunuz. Bu, İs· 
minden de anlqılacaiı veçhile 
pek ikhsadt bir alettir. Hep bili· 
riz ki sabunlar, sabunluğa kon • 
duğu zaman, biriken veya ken • 
dinden süzülen sularla, lüzumsuz 
,.e.re ve boıuna erir, çabuk biter. 
Bu alette ise, sabun laıtikten ya· 
pılmış diken gibi şeyler üzerine 
konulur. Bu aletin kaidesinde bir 
takım delikler olduğu için, sa • 
bundan süzülen sular buradan a• 
kar ~ider, bu suretle sabun yüz • 
de elli nisbetinde daha az erir, 
o nisbette fazla dayanır. 

İran da 
Mebuslar meclJsi 

tatil olundu 
lranda 1908 senesinde ilin 0 • 

lunan meşrutiyettenberi intihap 
olunan sekizinci meclisin ınüdde· 
ti de hitanı bulduğu için meclis 
meaaisini tatil etmittir. Meclis re
isi Mirza Hüseyin Han bu müna
sebetle bir nutuk iı-at ederek mec
lisin mesaisini hülaaa etmiı, baş -
vekil Hacı Mehdi Pulu Han Hi • 
dayet te bir nutuk irat ederek, 
sabık meclis tarafından verilen 
isabetli kararlrı şah hazretleri -
nin vatanperverliğine ve kiyase • 
tine medyun ol&uklarını söyle • 

miştir. 
yeni meclis gelecek Martın 15 

inde !ah hazretleri tarafından 
kütat olunacaktır. İki aydanberi 
lranda urnumf intihabat yapılı -
yor .. Eski meclisin bir ço!c azası, 
yeni mecliee de intihap olunmut· 
)ardır. 

lranda fırka ıiıte:mi yoktur. 

Halkevlnd~kl 
dersler 

tstanbul Halkevi reisliğinden: 
Lisan kurslarımıza yazılanlardan 
bir kısmının devam etmedikleri 
tetkikat neticesinde anlaşıldığın -
dan 1 Şubat 933 tarihinden itiba
ren bu suretle, gelmiyenlerin ka • 
yıtları ıHinecek ve yerlerine yeni • 
den müracaat edenler alınacaktır. 

Kral Karol bu arzqyu iı'af et • 
medi. Bu yüzden çıkan ihtilafı 

bertaraf etmek için sahtan mösyö 
Tituleıcunun mesaiıi boşuna git· 

mit, ve nihayet ihtilaf kabine buh· 
ranma sebebiyet vennittir. 

istif aya mecbur olmuttu. Fak at 
Romanyada intiha'batrn yenilen • 
meıi iıtenilmediği halde Yunanis• 
tanda vaziyet böyle değildir. Yu • 
nan efkarı ammesinin fikrini da· 
ha iyi anlamak icin Yunaniatan
da intihap tecdit edilecektir. 

Gayri mübadiller 
Hükumetten neler istiyorlar ? 

<Haf tarafı 1 incl ıagıfamıtda) ı ve maliye vekaletine telgraflar 
ma azalann bu ıuretle ikiye ayrıl - çekilmesi kabul edildikten sonra 
maaile büsbütün hararetlendi. Gü- reisin teklifi üzerine bonolar çıka· 
ı ültü ıittikçe artıyor, gruplar ara • rılmasını istiyenlerle istemiyen1er 
sında şiddetli münakatalar olu • iki tarafa ayrıldılar. Fakat reyler 
yordu. Gayri mübadiller iki grupa sayılamadı. Bu sırada üç takrir ve .. 
§U tesirler altında ayrılıyorlardı: rildi. Bunların okunmasına bat1an 

Birinci grup - Bunları fakir dı İt gene münakaşaya döküldü. 
gayri mübadiller teşkil etmekte - Bir aralık işe zabıta müdahale et .. 
dir. Maliye vekaletinin ilk çıkarttı ti, gürültü yapanlar yerlerine otur 
ğı bonoları alan bu kmm gayri mü luldular. Verilen tnkrirlerden bi • 
badiller bonoları çok düşük kıy • ri reye kondu. Bu takririn bir mad 
metlerle .atmışlar, ve buiÜn elle - desi bir hayli gürültülerden sonra 
rinde hiç bir bono kalmamıştır. kabul edildi. 
Bunlar Maliye Vekiletinin yeni - Bu takririn esas maddeleri §un .. 
den bono çıkartmasını, bono çıka- lardır: 

rılıncıya kadar memleketin her ta 1 - Gayri mübadillere bono 
rafında müzayedelerin durdurul - tevziatı yapılmalıdır. 
masını istemektedirler. ·e. 2 - Anadoluda emlak sahtı de-

ikinci grup - Bunlar ise bono• vam etmeli, fakat lstanbulda sa • 
!arını ellerinden çıkarmıyanlardır bf durdurulmalıdır. 
Bu kmm gayri mübadiller yeni ~ 3 B 1 k b"l k - ono arın mu a ı iymet 
den bono çıkarılmamasını ve müza le emlak bulunaralı: kıymeti yük • 
yedelerin durdurulmasını İste - seltilmclidiı-. 

mektedirler. 4 M h l' - u te ıt mübadele komis -
iki grupun fikirleri bu suretle yonunda bulunan 62 bin İngiliz li-

hüllsa edilebilir. Dünkü kongre· rası derhal gayrimübadillere da • 
de bu fikirleri güdenler saatlerce ğıtılmalıdır. 
münakaşa ettiler, Sandalyeler üze 5 - Müterakim emlaki metruke 
rine çıkarak hiribirlerine hayli hü· icaratı gayri mübadillere verilme· 
cumlarda bulundular. Her iki ta • lidir. 
raf bazı tekliflerde bulundular. ve Bu talepleri Ankarada takip et· 
saat dört buçukta celse beş daki - mek üzere !!; ki§ilik bir komisyo· 
ka tatil edildi. ikinci celıe açıldı - nun seçilmesi idare heyetine bıra
ğı zaman Reisicümhur Hazretleri- kıldı ve bu suretle de dört ıaat ıü· 
le ba§vekalet ve meclis riyasetine ren içtima bitti. 



K•dın - Neden bllmern, •u adam hiç ho,uma gltmlıor. Hanım - ı,te. Hizmetçiyi eıkardık, madem ki ew l•l•rlnl 
yar1 yar1ya yapacaıız, •imdi sen ortahtı siler, sOpOrDr. b•I .. 
,ıklar1 yıkarsın, yemeıı hazarlarsın, ben de gelince ku,un 
yemini verir, odaları havaland1rır1m. 

Halbukl bana acı, tatlı bir tek llk1rdı blle sBılemedl. 
Erkek - Sebebi bu olacak ... 

Şoförün başına gelen •• 
Şoför Salih Efendi o gün gene 

az it yapmıı olmaktan mütee11ir 
ve mahzun, direksiyonun batında 
ve karanlıkta düıünüp dururken 
bir kadın eli camı vurdu .. Hemen 
kapıyı açtı, yüzünü görmediği ka · 
dm içeriye girdi. 

Salih Efendi makineyi iti et ince 
~ordu: 

- Ne tarafa efendim?. 
Bu ıuale bir müddet cevap ala· 

madı, genç kadın hıçkırıyordu .... 
r aksime doğru yürümiye mecbur 
oldu .. Ve biraz sonra sualini tek -
rar etti: 

- Ne tarafa efendim?. 

kollarımı, bacaklarımı yaralamıya 
baıladı .. Bağırmak istedikçe ağzı
ma mendili tıkıyordu .. Her ıeyimı 
aldı, her ıeyimi .. Az daha canımı 
alacaktı haydut .. 

Hıçkırarak, ağlıyarak, ıızlıya · 
rak anlatıyordu .. Salih Efendi bir· 
denbire o derece müteeııir olmuı· 
tu ki direksiyonu güç idare ediyor 
hiddetten köpürüyordu .. 

- Bu haydudun yerini biliyor 
musunuz?. 

- Gözümün önünde o sokağın 
batındaki meyhaneye girdi. Peıin~ 

den aittim, yalvardım, bir kurutu· 
nu bile iade etmedi .. Fazla da ba • 

O zaman titrek bir ses cevap ğırmıya korktum, polis gelir diye .. 
verdi: Salih Efendi hemen otomobili 

..... AMft IN•t"' •felldlCI"" 
§im, bu sizin bahçedeki kö· 
pek mUthı, .. 

-· Korkmayınız, o yalnız eli 
bo• gelenlere abhr ••• 

- Fatihe .. geriye çevirdi.. Olanca sür'atini ============== 
Araba geriye döndü .. 
Yolda Salih Efendi kadının bay

gınlık geçirdiğini, dütündüğünü, 

çırpındığını itiliyor, arasıra batı • 
nı çevirerek göz ucuyla onun dü· 
ğündüğünü görüyordü. 

Bir ara ıeıin kesilmesinden te • 
lita düterek geriye döndü. Kadın 
bembeyazdı, batını arkaya daya -
mıt ve bayılmıttı .. Salih Efendi bir 
eczahanenin önünde durmak ka • 
rariyle hızlandı.. Fakat kadın ge· 
ne hıçkırmıya batla~ııtı.. O za • 
man sormağa lüzum gördü: 

- Hanımefendi, eczahanenin 
önüde durayım mı?. 

- Lüzumu yok .. Sonra it polise 
akaeder .• 

Salih Efendi İ§in o zaman ehem· 
miyetini idrak ederek bir belaya 
çattılmı düıündü .. 

- Yaralı mısınız? Diye ıordu .. 
- Bütün vücudum yara, bere 

içinde •.. 
- Bir taarruza mı uğradınız?. 
- Evet. .• Çantamdan ıekiz lira 

paramı, küpemi, yüzüklerimi al • 
dılar •• 

-Hırıızlar mı?. 

- Tabii hırsızlar ... Bunu baıka 
kim yapar?. Hem hırsız, hem hay· 
dut ••. 

- Bir kiti mi?. 
- Evet! Bir kiti ... Arif isminde 

bir ıerseri ... 
- Demek ki tanıyorsunuz?. 

- Mahalleden tanıyorum .. Ser· 

verdi .• Gene Taksime gidiyorlar -
dı .. Kadın hayretle: 

- Nereye gidiyoruz?. Dedi .. 
- Arifi bulmıya.. Mallarınızi 

geri almak iıtemez misiniz?. 
- isterim .. 
Salih ditlerini gıcırdatıyor, ıu 

haydudu tepelemek için can atı • 
yordu .. 

Kilise sokağına girince meyha • 
nenin önünde yavaıladı .. isli, bu
ğulu camların arkasından dört be§ 
kitinin hayali görünüyordu. 

- Hangisi? •• 
Diye sordu .. Kadın itaret etti: 
- lıte tu mavi gömlekli, kas . 

ketli, sarııın adam ... 
- Şu toy uğlan mı?. 
- Evet .. 

Salih arabayı sokağın içine 

Yanlışlık 

Doktor ba· 
şını iğmiı, bir 
hastanm g6i· 
ıünü dinliyor· 

du: 

-Kalbiniı· 

de biraz fısılb 

var .. 

Deyince bas· 
ta doktorun 
başmdaki si· 

neği kovar•k: 

çekerek indi ve meyhaneye girdi. 
Mavi gömlekli genç kafayı iyice 
dumanlatmıf, yeni bir tiıeye baş· 
lamııtı .. Salih Efendi, onun omu· 
zundan : 

- Biraz gelir miıin?. Seni bir 
hanım otomobilde bekliyor .. 

- Nasıl hanım?. 
- Pek farkında değilim .. Şura· 

da, köıede .. 
Sarıtın külhanbeyi sallanarak 

kalktı, Salibin arkasından yürüdü. 
Sokağın içinde, arabanın önüne 
geldikleri zaman Salih birdenbire 
yakasına yapııtı: 

- Bu kadının paralarını, elmaı· 
)arını alan sen misin ? • 

Delikanlı birdenbire durdu .. 
- Benim, amma sen kimıin?. 
- O sana lazım değil.. Şimdi 

Küçük bir hata 
Meıhur zenginlerden Nadir Bey 

hem beygir meraklısı, hem otomo
bil sahibiydi. Mükemmel bir fay· 
tonu, güzel bir de Büik'i vardı .... 

hemen aldıklarını geriye ver, yok· 
sa ıurada buğazlıyacağım seni .. 

Sarıf ın delikanlı boğazına sarı

lan ellerden kurtulmak istedi .. Fa· 
kat iki demir gibi boğazını ııkan 
bu çemberden kurtulmıya imkan 
yoktu .. Çırpındı, savuımıya çalıı -
tı .• Bir iki saniyelik mücadeleden 
kurtulamarınca Salibe bir yumruk 
ıavurdu .. Fakat f e bu kadar .... 
Bir anda kendirii to}iriditaYfiı ~acı 
murları içinde buldu .. Salibin dizi 
göğsüne bir kaya gibi yerleımitti: 

- Çıkar çarptıklarını.. Y okaa 
. a.nını çıkaracağım!.. 

Mavi gömlekli serserinin boğuk 
sesi anlaşılmaz bir kaç kelime te
laf füz ederken arkadan acı bir 
feryat duyuldu: 

- imdat, imdat .. Adam öldürü· 
yorlar .. Yetitiniz ! .. 

~alih batını çevirdi, bu ıea ot~ 
mobilde baygın bir halde bulunan 
müıteriıinin sesiydi .. Yere fırla • 
mıf, köıeye çıkmıı, caddeye koıa· 
rak halkı toplamıya başlamııtı .... 

Bir anda ne olduğunu ıaııran 
Salih yerinden fırladı, arabasına 
atladı ve derhal yürümiye baıla -
dı, o sokağı saparken kadın yerde· 
ki delikanlının kolundan tutarak 

Yalnız ikisini de kendisi 
mak merakında olduğu için tutt11• 
ğu ıeyiıi hem otomobile bakıyor, 
hem de hayvanına ... 

Bir gün faytonuna binmek iıı.
di .. Hayvan gayet garip huylar göı 
teriyor, bir türlü kotulmak iıtemi• 
yor, iki tarafa yalpa vuruyordu • • 
Kendiıi de ıeyise yardım etti. Zor· 
la hayvanı koıtular. Fakat yürüt· 
menin imki.nı yoktu.. Hayvan ' 
sanki yere yuvarlanacaktı.. Sajı• 
ıa, soluna, nallarına baktılar .• 

Hiç bir teY yoktu.. Nadir Bet 
hayvanın hastalığına hükmede · 
rek arab C!ali lncıt.. Olomo&iline 
bindi .• Fakat bu ıefer de otomobil 
yürümiyordu.. Seyiıi arkadan ite
rek, ma'"!mı çevirerek yardım etti, 
fakat motör bir türlü itlemiyor, bir 
iki devirden sonra iıtop yapıp du· 
ruyordu .. 

Nadir Bey ha,petle otomobilden 
indi. Her ta.rafını tetkik etti. Seyi· 
ıi de bir taraf tan kusuru arqtı • 
rırken buldu .. Yıhtarak: 

- Bir yanlıılık olmut efen • 
dim ... 

- Ne gibi?. 
- Benzini beygire vermitim •• 

arpayı da motöre dökmütüm efen· 
dim .... 

Uzak kardeş 
Bir katili komiser ııkıttırıyor, 

bağrıyordu: çamurlarını siliyor: 
- Ben ettim, sen 

yalvarıyordu 

etme! Diye - Be haydut herif, nuıl kıy • 
dın, bu zavallı senin kardetin de• 
ğilmiydi?. 

1 
- Kardetim amma, çok uzak 

l.;ennette efendim .. Ben babamın ilk çocu • 

Cennette Hı. 

A:lemle Hav 

va müthit bir 

kavgaya tu· 

tuşmutlar. Hı. 

Adem can ci· 

ğer refikasınm 

yerinde olmı· 

yan ve o gli 

ne kadar ııi· 

dilmiven bir 
nevi feryadma 

dikkat edere le: 

Ne? .. 
"A .•. 

nnecıgım . ., 

ğuyum, o ıekizinciıidir. 

Yaş, baş .. 
Oğlu evlenmek istiyordu. Baba· 

il çıkııtı: 

- · Yahu, dur bakalım! Y qm 
ne, batın ne?. 

- Daha iyi söylüyonun ya ba • 
ba ... Aklım bqıma ıeldiii zaman 
kafamı döverken, "gençlikte bir 
ahmaklıktır ettim,, derim .• 

Kırmızı burun •• 
Bir hanım doktora müracaat et-

ti: serinin biridir .. Sinemadan çıkbm, 
eve gidecektim .. Taksimden geçer 
ken kartıma çıktı.. Beni Kilise so· 
kajma çekti •. Oradan yanındaki 
30kaia saptık.. Birdenbire köıeye 
adottırarak paramı, elmaılanmı 
istedi. Vermeyince ıustalı çakıyla 

Yanlıı, 

dedi, bir sivri 
sinek vardı da 
onun f111lbaını 

iıittin doktor· 
cuğum., 

- •• istiyorsunuz öyle mi? Peki •.• Fakat ne blllr, 11~tlAtt 
•nl•ısınız bakarım .•. 

mi diyorsun? 

Sana bu lifı 

kim 6ğrelti? 

- Doktor bey, kıt gelince dal • 
ma burnum kızarıyor, itte Kin• 
nusani olda, bili geçmedi.. Bana 
bir ilaç verir misiniz?. 

- Şimdilik ilica falan lümm 
yoktur, hele bir kaç •J ıeçain ~ - Zevcenizin geldlllnl arak -•lerlntl•• ••l•r11n efenclım. 



lkbsat Vekilimizin tetkikleri 
Celi_J Bey diyor ki : "Kredi ihtikirına karşı mücadeleyi 

hır mesele halinde eJe alarak tetkik ediyoruz. ,, 
8AlIKEsı etfeınbe .. R, 22 (A.A.) - 191 Meseli yakmdan tanıdığım bazı 

&J Be B runü ikt11at vekili Ce • mıntakalarda 20 bin liralık bir bi· 
et ett~er:Uaa tica~e.t odasını ziya- ~aya 10 bin lira kıymet t.~dir e~i

l&di Oda reısı ve azalarile lıyor. Bunun da ancak yuzde ellı • 
iiJd .. O nıeaeleler hakkmda görü· si ikraz olunuyor. 
~ ~a reisi Osman Nuri Bey İkrazın ıekline gelince; yapı • 
•. dıleklerini fu suretle telhis lan muamele ipotek değildir. Kat'i 
• ferağdır. Bu gibi istikraz muame· 

et'?.IU&nıele vergisi buıünkü ciba· lelerin deki faiz de yüzde altmıı 
et Ye tahakkuk tarzlarile memle- ve belki yüzde yüzü bulmaktadır. 

lO h~Yİinin inkiffına manidir. Borç ödenince ferağ kaldırılarak 
Da"'-- ıraya kadar muamele ya. ·bina medyuna iade olunmakta -
~-;:-mı muafiyeti tabii rekabeti dır. Fakat bu kadar ağır ıerait 
~ıız bir hale sokmaktadır. Fa- altında borç ödiyen ve binaaını 

11etlerin · h istirdat edenlerin adedi rok de -
et..::_ ın acmı bu miktarı te· ~ 

·oq; ede ı g"'ildir. Bu elim vaziyetin maddi d n er ayrı ayrı mahaller -
~ leaiaatlarını taksimle muvazaa ifadesi ıudur: 
Je.~lrlaktaB dırl~r: Sun'i ipek mese • Kredi ıekline bürünerek yapı· 
~· UJ'aamız ıçın büyük bir endi • lan itlerden kıymetli binalar, var· 
..._ ır. Bunun tamamen ithalini lıklar bir muhtekirin elinde top -
-.çqe'-- k ·· k lanıyor demektir. lstanluda Ana • .___. oı.&11e mum ün olmasa bile 
~ek_e"4: ipekçiliği öldürmiye • doluya nazaran kredi daha ucuz-

•e ınkıtafma mini olamıya • dur dem ittim. Fakat f ur asım te • 
~ ~ir tekle sokulması zaruridir. barüz ettirmek isterim ki, mem -
':"'ed0 ı leketin umumi kredi vaziyeti kom· ,,_ ~- meae eıi, kredi hususunda 

tir. HükUmetimizin tebellür et -
mit kat'i kanaatleri vardır. Mese· 
leyi milli bir tez olarak ili iktı • 
sat meclisinin tetkikine arzettik. 

Sanayi ve ticaret odalarını ik • 
tısadi bir varlık ifade eden bü • 
tün milli teıekküller mütaleası • 
na müracaat ettik. Y aptığmıız an· 
ket neticelerini son bir tahlile ti • 
bi tuttuktan sonra afyonda oldu • 
ğu gibi artık değiıemez milli ve 
umumi bir karar vereceğiz. Sana· 
yi hayatımıza kat'i ve heıaplı bir 
istikamet vermiı bulunacağız. Ka· 
rar teehhür ettikçe istikraraızlı· 
ğın devamından ıanayi erbabının 
endite ettiklerine ıahit oluyoruz. 
Kararların alınması zamanı yak • 
laımıttır · Bazı esaslı noktalan 
§İmdiden tasrih edebilirim • 

Söll dakika 
--111 •••ases 6 Ol .... _ 

Gazi Hz, c/fin gece Batıkesirden 
Kutahyaya hareket etliler 

BALIKESiR, 22 (A.A.) - Re- ı me yiğitler idi. 12 zeybek bir teli 
isicümhur Hz. bu akıam ıaat 20 de adam gibi fevkalade bir ahenk ve 
C. H. Fırkası salonunda ıerefleri· beraberlikle kuvvet ve gurur ifa. 
ne verilen müsamerede hazır bu • de eden canlı hareketlerle oynadı· 
lundular. Büyük reisin locaların- lar. Çok heyecanlı bir hava içinde 
da g~rün~tü salonu dolduran hal· alkıtlandılar. Sonra bir operet par 
km sureklı alkıtları ve sevgi teza • çası seyredildi. 
h?rle~le karıılandı. Üç perdelik Gazi Hz. buradan doğruca tren 
bır pıyesten sonra Balıkesirin pa· lerine gittiler ve gece yansında Kü 
mukçu köyünden gelen zeybekler tahyaya hareket ettiler. Kalabalık 
ta~af ~~d~n milli. oyunlar oynandı. bir halk kütleıi aziz misafiri can • 
Koylulerın hepsı gürbüz ve seç • dan eglen alkıılarla uğurladı 
•••••••••••••••••••••• • 

.. ····················••il&'•••········································· 
sun dun kurulmuı olsun her sanai 1 tevzii itini layik olduğu ehemmi • 
~üe~ses~ ~~r. fabri~a milli ıerve • yetle ele alacaktır. Haksızlık var. 
tın b~~ c~z .•dır .. Mılli servetlerin sa kökünden izale edilecektir. Fa. 
yekdıgerını tahrıp etmesine yiyip kat efend'I b 't d" .. . . . . _ ı er ası uıunceye sa • 
bıtırmesıne bıgane kalamayız Gö- hı'p olm l b'l" ı k. w h-'.: .. · ıyan ar ı ır er ı eger aK 

rup anlatılmıt hakikattir ki, bir İf ıızlık varsa bir taraflı değildir. 

"' ılıutkülita düçar oluyoruz. Bu- fU bazı memleketlerinkinden da· 
11;..ı_ •• ikt• di ha fazla değildir. Esas itibarile ,-:;....q ısa feraite nazaran yüz 
"' J-> ~ • bizce malumdur. Ve üzerinde • 

Mevaddı İptidaiye muafiyetle
rinden ve mevaddı iptidaiyeye 
müteallik sair hususatta istikrar 
olunacaktır. Her nevi sanayiin ne 
tekilde himaye edileceği berkeace 
malum olacaktır. Bu eaaalar ka • 
nun halinde değiımez prensiplere 
bağlanacaktır. Ancak mevaddı İp· 
tidaiyesi memleketimizden yeti • 
fen sanayi kuvvetile himaye ede
ceğiz. Kontenjan ıistemini ve ka· 
rarlarını halin, zaruretlerin icap 
ettirdiği muvakkat müdafaa ted· 
birleri olarak telakki emıeliyiz. 
Sanayiimizin kontenjan uıulile 
himayeıi bizim için esaslı bir ted· 
bir olamaz. 

muvaffak olursa herkes ayni ıeyi "'r alnız memurlara müteveccih de· 
yapmağa çalıııyor. Milli faali • ğildir. Hiç fÜphesiz mütterektir. 
yetimize istikamet verirken Sn-f bu noktadan sanayi erbabı ile 
memleketin ihtiyaçlarını tat • tefriki mesaide mütekabil bir em • 
min edebilen müe11eseler var • niy~t ricasında bulunuyorum. Me
ken yenisinin yapılmasına müaa • murlarım dikkatli bulunacaklar • 
ade etmemeği dütünüyoruz. Biz dır. Ben bunu temin e.tmeğe mak'· 
müsaadei milli ihtiyaçlar nispetin tedirim. Muhterem sanayi erbabı • 
de vermeği muvafık buluyoruz. nın da hana yardıma ıeçe bilmele 
Görülüyor ki, bu tarzı hareketimiz ri lazımdır. Sanayi hayatımızda 
memleketimizde iktıaadi yeni bir gerek hükumetimizin gerekse aa
zihniyeti ifade etmektedir. itiraf nayi erhabmm yekdiğerini ikaz ve 
etmek lazımdır ki, bu fikrin tatbi· irıat edeceği bir tefriki mesai yo
katmd~ münhasıran yüksek ada • lunda yürümeleri memleketin yük 
Jet, rehber olmalıdır. Bizde icra. sek menfaati iktizasındandır. Şim 
atımızda adaleti temin edebil • diye kadar bir çok itler ve iktıaa
mek kudretini kendimizde bulu • di mevzuatımızın liberal usul ve 

"' ı-aız nispetini iılerimize uy • 

d~ olarak telakki ediyoruz. Kre. yiz. 
ı 111·· t. ueueaeleri nezdinde tava11ut· 
buiunulmaıını rica ederiz.,, 

Je.. Celil Bey mevzuubahis meıele-
hakkmdaki noktai nazarını ıu 

"ıtetle anlatb: 

Sanayie gelince 

• ••Ben de bugünkü iktııadl va
~1et Ye terait içinde yüzde 12 fa· 
:_ai IDutedil bulurum. Bu hadden 
cıer iki tarafın da memnun olma
aı İcap eder. Şurası muhakak ki 

"Biz ıanayi hakkında umumi ve 
eaaah bir karar ittihz etmek mec· 
buriyetindeyiz. Sanayi hareketi 
hakkındaki milli prenaiplerimizi 
kat'i, vazıh ve radikal bir tekilde 
ifade deceğiz. Size canlı bir mi -
salle fikirlerimi tebarüz ettirmek 
isterim.. Afyon hakkında C. H. F. 
mn tasvibine iktiran eden hükU • 
metin prensip ve kararı ilin edil • 
mittir. Bu karardan anıt•-- °" 
lan fertler bulunabilir. Fakat bü • 

yoruz. zıhniyete göre yapılmııbr. Biz ite 

B d.... b" 1 d h 'h timdi taazzuv esnasında müıtenit 
Biz tabii ve devamlı yollardan 

yürümek istiyoruz. Bu itibarla 
gümrük tarifeleri ile ~ynelmilel 
tiCIÖ'et _ .. ,.._ "' aal•11111•lan 
ile Te tqviki MD&yi •Hlal'ile 

ana ıger ır ıua a a tevcı 
bir tisteme müteveccih bulunuyoetmittiniz; 

Bunun in'ikislan hakkında he· ruz. Şu tekilde iktısadi bünyemize 
uygun ve mutedil bulunmuma dili ~~adaJQ faiz niıbetl4'1'' lıtan: 

u'"-'~ ve lıtanbulclaki faia 
h.dleri Anadolu içindeki piyasa· 
1-ra kıyasen daha ucuzdur. Kredi 
llleaeleaine yalnız mahalli bir nok
t&j nazardag dejif, umumi kredi 
Politikan cepheainden temas et -
llaek iıterim. Normal krediyi kor· 
~amak ıartile kredi ibtikirile 
a.ıiic:adele etmek zamamnm gel -
elitini 1örü7orum. Bu mücadele 
tok naziktir. Münhasiran cebri 
h.reketlerle maksadı temin ede· 
LiLnek güçtür. Maksadı temin e· 
debilmek için ayni zamanda kre· 
eli hacmini yükseltmek, krediyi 
a.ıemleketin tabii ihtiyaçlarını tat· 
illin edecek mikyasta bollandır • 
..._ lizımdır.. Esasen bu imkan 
tahakkuk edince ortada esaslı me· 
lele kalmaz. Meseleyi bir taraftan 
tetkik etmek te hatalı olabilir. 

yük Türk milletinin umumi men· 
faati namına baıka türlü hareket 
olunamazdı. 

sanayiimizin devamı ve miittakar 
bir tekilde inkitafma çalıtacaiız. 
Sun'i İpek meselesini memleketi -
mize hatti cihana pmil bir mese· 
le telakki ederim. ipek mensuca· 

nüz tebellür etmit kat'i bir kana • 
ate aahip delilim. Menau tamik 
eclecefim. Ve muhterem arkada. 
ıım Maliye Vekili Beyefendi ile 
gör\ifeceiim. Ancak ondan ıonra 
ıizlere cevap verebilirim. Yalnız 

kat ediyoruz. Bizde henüz tee11üı 
deTreaindedir. Hiç tiİPfıe yoktur 
ki, kendiaini iptidailikten kurtar • 
mıttır. Fakat ben daha ziyade ea. 
kı bankacılık görgüsü kullanarak 
diyeceğim ki, aanayiimiz sonıu 

Kredi Yeren müesseselerin ma· 
l'1lz bldrklan mütkülitı da göz 
CSıl(inde tutmalıdır. Tüccar ve it a· 
d111ı1an isterler ki kendilerine bol 
1&cuz ve vadesi uzun kredi veril • 
~in. Bugünkü terait içinde buna 
llllkan yoktur. lmkin olsa bile bu 
ttrz kredi tevzii memleket için 
!!-a ve verenler için fay • 
"tl)ı olmaz. Müeueaelerimizi 
~ tekniiinden uzaklaftmr. 
itredi iptizali müe11eseleri felce 
~abr. Böyle bir hal herhangi 

Amerika iyanmdan Türki • 
yenin beynelmilel afyon konvan -
ıiyonuna girmemit olmasından 
bahisle Türkiyeye kartı ilemıü • 
mül bir tedbir alınması her mem· 
leket gümrüğün de Türk mallan
mn birer birer açılıp kontrol e -
dilmesi teklif edilmiıtir. Bu tek• 
lifin fili yat ıahasına ·intikal etti· 
ğini bir an için f arzederaek mem
leketimizin hariçle olan bütün ti· 
cari münasebetlerinin kesileceği • 
ni anlamıı oluruz. Afyon için is • 
tihaal ıahasında dahili paraları • 
mızda kaçakçılık mevzuu bahso • 
lamaz. 

Afyon kaçakçılığı, afyonun ha· 
rici ticaretinde ve memleket dı • 
tında kendini göstermektedir. 
Türk hükUmetinin insaniyete kar· 
fi olan tavrı hareketi bu makule 
kaçakçılıklara müsamaha etmeğe 
kat'iyen müsait değildir. Sırf in· 
saniyet fikrinden mülhem olarak 
cezri tedbirlerle bunun önüne mu· 
hakkak geçilecektir. itte bu ıuret· 
le afyon ziraatının tathdidi afyon 
ihracat ticaretinin müstakbel tek
li hakkında hükUmet aldığı ted • 
birlerin kat'iyeti karıııında her -
kes, hatta bu meyanda mütazar-

vergilerimizin in'ikialarmm tet • 
kik edildiğini memlekette hayırlı 
olacağına kanaat getirilen tadila
tın yapılacağmı ifade edebilirim. 
Meseli kazanç vergisi kanunu üze .. 
rinde ve B. M. Meclisi bütçe encü· 
meninde çalıtdmaktadır. Daha sa· 
lim bir tekle bağlanacağı anlatıl· 
maktadır. Sanayiimizi himaye için 
hüktimetimizin aldığı tedbirlere 
yardımlara mukabil sanayicileri • 
mizden de istediklerimiz vardır • 
O da milli sanayii mamulibn ne • 
fasetine aağlamlıima töhretine ha 
Jel getirmiyecek dürüst bir battı ha 
reket takip etmektir. Milli iktısat 
hayatımızda rekabet sahasmda te· 
miz ve ahlaklı hareketin devamı • 
nı istiyoruz. Meseli bize akseden 

tmm zirai se"et membalanmızı 
arttıracak mahsullere dayanması 
bizim için milli bir karardır. Yal. 
nız turasını da arzedeyim ki, güm 
rük dIYarlarmı ne kadar yükseltir· 
ıek yükseltelim sun'i ipek tehlike· 
si vardır ve artacaktır. Çünkü sun'i 
ipek mamul mensucata ihtiyacı o
lan zümreler mevcuttur. Ucuzlu • 
ğuna, muvakkat letafetine bağla • 
nanlar vardır. Tabii ihtiyaçları 
körlete bilmek elimizde değildir. 
Sun'i İpeği her hangi bir tekilde 
himaye etmek fikrinde değiliz. Bu 
nun tamamen aksine olarak me • 
vadi iptidaiyesi memlekette yeti· 
fen sanayii himaye edeceğimizi 
tekrar ederim. Büyük bir ekseriye
ti teıkil eden zürraın menfaati bu· 
nu amirdir. Fakat aanayiimizi gü· 
nün ince zevklerine göre muvaf • 

f&yialar hakikat iıe ipek kumaıla
nmızda teamül haricinde sun'i i
pek kanıtırılarak safi ipekten ma· 
mul damgası veya ifadesi albnda 
sürülmektedir. Kumaıların enlerin 
den çalınarak rakiplerine kartı 
gayri mefru karlar aranmaktadır. 
Bunlar hakikat ise çok çirkindir. 
Bu kabil itlerde kanundan evvel 
sanayicilerimizin sözüne bel bağ • 
lıyacaiız. 

yürümeğe bqlıyan bir çocuk va • 
ziyetindedir. Nasıl ki bir ana ço
cuğunu yürütmek için elinden tu • 
tarsa ve yürümeğe batlıyan çocu • 
ğunda içindeki mangala veya aaç 
soba üstüne dütmemesi için tef • 
katle dolu endite gösterine biz de 
aanayiimizi ayni dikatle kollıya • 
cağız. Çünkü sanayiimizin mühim 
bir kısmı henüz tesiı sermayeıin • 
den dolayı borçludur • .Aiır faizler 
altmdadır. 

Sanayi ve maadin bankasını ha 
reketli bir ıermaye ile techiz et .. 
mek hüktimetimizin proframma 
dahildir. 

Muhterem arkadqlarım kat • • 1 , 
ıyyet e tekrar ederim. Biz mevad• 
dı iptidaiyesi memlekette yetiten 
ve milli ihtiyaçlarımızın zaruri 
kıldığı ıaanyi fubelerini proı • 

.ır tüccann piyasadan çekilme • 
•ıne benzemez. Jnikialan memle -
lcet için vahim olur. içinde bulun· 
:ııfuınuz ıerait kredi veren v-; a· 
• azı. çok dikkatli bulundurmağa 
•cLar etmektedir. Tekrar ederim, 
)\izde 12 faiz niabeti dahili mem· 
leJcetlerimiz için normal addolu • 
ııa1nı· ır .. 

kredi ihtikirma karıı mücadele 
1t bir metele halinde ele alarak 
11tkilc ediyoruz. Kredi ihtikirm • 
41an bl!' kısım vatandaşlanmızm 
llatıtaaanır olcluklarmı biliyoı .ız. 

nr olan fertler dahi memnun ol -
mutlardır. Çünkü herkes itine ıağ 
lim istikamet verebilmek imkanı 
bulmulfur. Sanayide umumi pren· 
siplerin hakkma memleketimizde 
muhtelif fikirler cereyan etmittir. 
Sanayiin teıisi ve idare hakkında 
muhtelif kanaatler sanayi kanunu 
tadil edilmittir .. Sana) icilere ev -
velce verilmiı olan muafiyetler 
kıımen kaldırılmıtıb· .. Mevzu bu· 
gün artık olgun bir hale ıelmiı· 

fak etmeği mevadı iptidaiye ile 
mümkündür. Eğer mevadı iptidai· 
yemiz ıılah edilmez ve milli hi • 
maye de müıtefa olmaıma rağmen 
tekamül etmezse aanayiimiz mu • 
vaff akiyetaizlik töhmeti altmda 
kalacaktır. Bu dütünce iledir ki, 
zamanla arzu ettiğimiz neticeye 
visıl oluncıya kadar mevadı 
iptidaiyemizin tamamen dahil· 
den tedariki meıeleainde müf • 
rit değilim. Her halde 
gayemize doğru Yürürken ıa • 
nayiimizin de, ziraatimizin de ha 
yati menfaatlerini temin etmek 
lazım ve mümkün olduğuna kani
im. Milli hayatm bütün faaliyet 
ıubelerinde olduğu ıibi sanayii, 
disiplinli ahenkli çalııma tarzma 
taraftarız. Buaün kurulmakta ol • 

Mesleki haysiyetlerine itimat e
deceğiz. Mesleki tqriki mesai ve 
mevadı İptidaiyenin tevzii hakkm 
da da aöyliyeceklerim vardır. me
vadı iptidaiyenin tevziinde hak • 
1Dlık olduğuna dair bana gelen a· 
kisler vardır. 1ıtihkakı olmıyan • 
Jar kanunun derecelerinden f azl 

d • "d a 

ram dahilinde muhakak vücuda 
getireceğiz. Şu sıra hükUmetimi • 
zin sanayi üzerinde tevakkufun • 
dan ziraati ihmal edeceğini hab• 
ra getirmek büyük haksızlık olur 
Gayemiz aziz vatanımızı iktısa ~ 
den müvazeneli bir kül haline 
koymaktır. Geçirdiğimiz mihnetli 
tecrübelerden ıonra iman ettik ki 
ıulh ve harp zamanında milli ih• 
tiyaçlarımızı koruyabilmek için 
ıanayide olduğu kadar da ziraat• 
te olduğu kadar saanyide teki • 
mül devresine vannak tarttır. 

Bazı memleketler vardır ki, 
bizim düıündüğü.müz gibi hem 
ziraatini hem sanayiini kül halin• 
de milli ihtiyaçlarına uygun bir 
tekilde inkiıat ettinnefe muvaf. 
fak olmuttur. Biz de aynini yapa• 
cafız.,, 

meva ı ıptı aiye aldıkları ıöylen-
mektedir. 

iktisat vekaletinin bu itle alika 
dar olan ıubeıi mevadı iptidaiye 
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Doktorun hastalığı başka çaresi yok.. Fakat, dünyada 
haıtalık mı yok? Söylüyor: 

Hakikaten içeriye birisini getir
mitlerdir ve ben deli değilim .. 

Dört yataklı odamıza yeni ge • 
len bu arkadaş genç bir doktordur. 
Mektepten bu sene çıkmı!tır. Da· 
ha doğrusu çıkacak, son senesini, 
hastahanelerde staj ile geçiriyor .. 
Kendisini ara sıra viziteye gelen 
doktorlarla beraber görüyordum .. 

Doktor, seyyar karyoladan kal · 
dırdarak bot yataklardan birisine 
yatırılıyor .• Hasta bakıcılar soyu · 
yorlar .. Kendisi bitap, hareket • 
~iz .. Öylece duruyor •• 

Şimdi, artık soyunmuı yatağa 

yatırılml§br. Arkada.ıları stajiyer 
-:loktorlarla aaiıtanlar onu temin 

- "Grip,, de değil mi?. 
- Hayır .... 
- Sakın "Anjin skarlatinöz,, 

olmasın!.. 

-Yok, dedik be çocuğum .. Ne 
miinasebet?. 

hrar ediyor: 
"K . . 11 • h' - onıestıyon ı·a erı,, ısse • 

diyorum .. Muhakkak pnömoni ol
dum ... 

Asistan baş mı sallıyor~ 

- Allah, allah •. Beni çıldırta • 
cak mısın yavrum?. Sen yat ... Biz 
buradayız .. Bak hep arkadaşların 

da burada .. Sana bir ıeyin yok di-

yoruz .. Ne inanmıyonun?. 
ediyorlar: 

Hasta doktor, asistanın biraz da 
- Bir teJin yok canım, yarın 

abaha bir feyciğin kalmaz.. amirane söylediği bu sözler kartı· 
Hasta doktor inanmıyan gözler- sında susuyor. Fakat: 

ie bakıyor. Ve kor.utmak istemi • - Anladım, diyor, söylemek İs· 
yor: konup&, söz söylemek için temiyorsunuz .. Fakat ben biliyo -
bir cehit sarfedecektir. Bu cehit o- mm.. "Orijin T. B. bir kortiko 
ııu yorabilir; yorgunluk hastalığı
m artırabilir ve yahut çabuk iyi • 
lqmesine mini olabilir •. 

Bunları biliyor •• Zira yeni oku
muttur .• HOCAıınm takrirleri daha 
kulaklarında... Fakat ,ne de olsa, 
kendisini müdafaa edebilmek için 

plörit,, var .. 

Artık ben de dayanamıyorum: 

- Affellerain, birader, diyo· 

rum, müsaade ederseniz size ben 

teıhis koyayım .. 

Doktorlar gülerek bana döner • 

hutalığmm iamini öğrenmek la . terken, biraz da asabi, genç hasta 
zım; soruyor: 

- Hastalığıma teşhis koydu . 
nuz mu?. Nem var?. 

Hep birden, arkadqları, cevap 
veriyorlar: 

- Gene mi batladm?. Bir 'eyin 
yok •• Aıağıda muayene etmedik 
mi?. Kanma, idrarına baktık, tah· 
lil ettik •. Hiç bir fey yok... Biraz 
hararetin var o kadar .. 

Haata doktor dinlemiyor, dinle· 
mek iıtemiyor.. Biliyor ki ağır 
hastalara da böyle ıöylenir .• Aca· 
ba kendisinden saklıyorlar mı? •. 
O da ağır hasta mı?. Şüphe .. Me • 
rak .... Yeni öğrenilen dersler ..•. 
Ve itiraz: 

- Hayır, diyor, ben biliyorum .. 
Saklıyorsunuz! .. 

- Söyle bakalım öylesyıe nen 
var?. 

- Aayağımda bir yara oldu ge
çenlerde .• Daha geçmedi .. Yuka -
nya doğru vuruyor. Sor kasığım -
daki uketatın intif aı ve veciğnak o
lu~u, hastalığımın fasılalı titreme " 
lerle ba,Iayı§ı bende bir septisemi 
olduğuna delalet eder. 

Asistan gülüyor: 

- Çocuk mu oluyorsun yavrum, 
ayağında yara dediğin şey, küçü · 
cük bir ııyrık ... Bundan ne çıkabi · 
lir ... Hayır ... Hayır ... Böyle bir §ey 
yok.. . 

- O halde Pnömoni. .. Hem mu· 
hakkak. .. 

Etraftakilerin gülümscdiklerini 
görünce devam ediyor: 

- Belki de malarya dır. 
- Evvelce hiç yak:ılandın mıy· 

dı?. 
-Hayır .. 
- Malarya mıntakaıına da git· 

medin ... Bet ıenedir mektepte ve 
lıtanbuldasın ... 

- Evet amma, ben küçükken. 
bundan on be§ ıene evvel, bizim 
evde sıtmalı bir hasta vardı. 

- Yahu, Çıldırıyor musun? .... 
Demin kanını muayene ettik bir 
şey yok.. 

Hastanın bu kadar kat'i cevap 
lar karşısında boynunu iğmekten 

soruyor: 
- Siz doktor musunuz?. 

- Hayır .• 
- O halde?! .. 
- Sizde azizim, öyle bir hasta • 

lık var ki bun~n tethisini koymak 

için insanın doktor olmasına ihti
yaı_. yok ..• 

Milstehzi soruyor: 
- Neymif bakalım beyefendi! .. 
- Daülmalumat ile müterafik 

had evhamı mürtait ! 
Kitapta yeri olmıyan bu hastalı· 

ğı uydurup söyleyince hep birden 

gülmeğe başlıyoruz .. Naçar, has • 

ta doktor da gülüyor .. Ve arkada§· 

ları onu, bize ve koğuşa bırakarak 
çıkıp gidiyorlar .. 

Biraz sonra, "hemşire,, elinde 

vantuz fıncanları ile geliyor, çe • 

kiyor. Hasta doktorun sırtına ten· 

türdiyotla bir kafes resmediyor ... 
!JI. ,,. ,,. 

Ertesi sabah uyandığım zaman, 

hasta doktor çoktan kalkmıt ve 
gitmişti. 

Hemşireye :'lo:rdum: 

- Doktorun nesi varmış?. 

- Hiç efendim, dün akşam bi • 

raz hava serindi .. Şapkasız gezi • 

yor, soğuk almış ... 

Bir bükülü!, bir tebessüm, hem

şire çıkıp gidiyor. 
(Devamı var) 

iranda şeker 
mnselesi 

Bir sene evvel Rusya, lranda 
istihlak olunacak bütün şekeri te
min edecek bir inhisar vücude ge· 
tirmi~ti. Fakat lrana kafi mikdar
da şeker ithal olunmadığı için son 
za~anlarda şeker fiyatları çok 
yükselmiş, bunun üzerine lran hü
kumeti Bağdattan ve Muhammere 
elen !eker ithaline müsaade etmiş· 
tir. 

Hadise Bağc1 atta şeker piyasMı 
m unlandınr.r! ve Londraya ıe 
ker ıiparİ! olunmuştur. 

ll3SJ ) me a JilJr • Nakleden: fa. Tefrika Nymarası: ~~ Jel 
Sinemalarda gördüğünüz u • En önde giden iki arkadaıını bir anglikan papaıı - obı l 

fak ve haşarı fareyi tanıyorsunuz yanına alarak, Rihthof en en başa mezhebindendi - bizi bekli1' ~CIS 
Maki Mavs ! Bu şüphesiz ki bir geçmek istemişti. K11a kanatlı, fü,: du. ~ .. e 
farenin, objektife karşı rol ya • satıhlı, tıknaz, kızıl fok er tayyare· Cenazenin arkaaından aı:~ 
pıp da çekilmit ve muhtelif poz • si birdenbire ortaya çıkmıf, dön ze, ıilahları yere doğru, ,ovı~· aa 
larda ahnmıı bir resmi değildir. miye batlamıı, dalmı§, ve bir kır .inlerinde takip ediyorlardı. 

1
'U 

Bir sinema münekkidinden bu · mızı arı gibi hücum etmiıti. Riht ~er dörder olmuş, elli zabit t~~b'V 
nun aslını soran 876 okuyucuya hofen, iki İngiliz tayyaresile uğra ·eci cenaze alayını teşkil edı d 
verilen tek cevabı neşrediyoruz: şıyordu. Kurtulmak isteyince, mit lu. Dört Fransız zabiti de, c e 

Miki Mavs; nasıl filme alınır? ralyözlerin ateşine maruz kaldı. ve namuslu bir düımana Fr im 
Bir Miki Mavı filmi üzerinde Birdenbire yüzbaşının, tayyaresi tayyarecileri namına hürmet ıu 

6000 ile 7000 arasında muhtelif içinde yıkıldığı göründü, ve tayya· cunu tediye için cenubp ta bu 
resimler vardır. Ve bir Miki Mavs resile "feuille morte,, halinde düş- karargahından gelmitlerdi. 1• 
filmi en aşağı 300 metre uzunlu· 
ğundadır. Bundan başka 4000 
metre kadar sellüloyt ayrı ayrı 

yardımcı resimlerin temini için 
sarfolunur. 

Bu küçük farenin filmlerde 
harekete geçirilmesini icat eden 
Amerikalı Valt Dinsey bizim pa· 
ramızla aşağı yukan 1,000,000 li
rayı mütecaviz kıymette bir stüd
yoda çahtır. Ve 200 ayrı adam 
kullanıyor. 

Bu zengin aana'tkarın 1933 
ıeneai için bütçesi gene bizim pa· 
ramızla 1 ,000,000 türk lirasına 
vanyor. 

Filmi meydana getirmek için 
önce birçok diğer ressamlar ve 
mizah muharrirleri Valt Dineyin 

Kiiçiik fare ve mucidi 

riyaseti altında toplanır ve mu· 
ayyen bir mevzuu konu,ur dalla· 
nıp budaklandırmaya çalışırlar. 
Sonra senaryo muharrileri gelir 

ve mevzuu bir sinema eseri hali • 
ne geçirirler. Nihayet bunu per • 
deye nakledecek memurun eline 

gelen eser, sinema fennine göre 
lazımgelen kısımlara ayrılmak, 

taksim edilmek üzere ıon tekline 
varmış olur. 

Bu vaziyette eser bütün etra
file tesbit edildikten sonra sıra 
ressamlara gelir. Bir Miki Mavs 
filmi için üç ayrı ressam 11nıfı 

kullanılır. 

llk sınıfta çalışan ressamlar, 
küç:jk farenin 6000 kadar muh • 
telif pozlarda ve mevzua uyacak 
tekHde taslaklarını çizerler. Ve 

sahnelerin tertibine göre onları 
ayırırlar. Bu ressamların vazifeli 
mühimdir. Çünkü şahsın hayati • 
yetini verecek olan onlardır. 

Sonra ikinci ıınıf ressamlar 
r,eli:r ki, bunların da vazifesi, bir 
fasıl önce cizilmis taslakları tan -

~ ~ 

:!İm etmek ve onu asıl üstadın ya-
rattığı fare tipine benzetmek~ir. 

Birinci sınıf ressamların adı, 
"Hareketçiler,, dir. İkincilere, 
"ara ress~.mları,, denir. "Miirek -
kepçiler,, denen üçüncü çeşit res· 
sa.111ların vazifeleri ise, bu yapı · 
lan resimlerin üzerine sellüloyt 
levhayı tatbik edip mürekkeple 
kopyasını çıkarmaktır. 

Bunlar dört köşe levhaları her 
ayrı resmin üzerine koyarak kro· 
kilerin 6000 ni de birer birer ya -
parlar. Sonra bunların fotoerafı 

çekilir. Sesi verilir. Ve icap ec!en 
dekorlarının renkleri de temin e-

miye başladı. Düşmanları bunu butun üzerinde, alman renkl 
"gene bir nJman dalavereai,, zan· süslenmiş beş büyük çelenk v 
nedivorlardı. Fakat yerde de, ha~- Birisi İngiliz tayyare karargahı 
ka mitralyözler vardı. mumisinden, ötekiler başka ta ıı· .. 

Bu mitralyözler, ellerine düşe- re karargahlarından gönderil ' d, 
cek olan adın kıymetini bilmedik- ti. Hepsinin üzerinde ıu yazı 
leri için, aıağxdan müthit bir ateş dı: 
açtılar. Kızıl tayyare bir daha te- "Cesur ve değerli dütman, 
petaklak attı, ve dütüp ezildi, in- batı Rihthofene.,, 
gilizler koşuştular, parçal&nmıt Dua edildikten ıonra ölüyü 
tayyarenin içinde sağ kolu aarkık, liyen müfreze havaya üç el ıil 
yerine yığılmış vücudu ılık fakat attı. Siyah tabutun üzerine ali P 
ölü Rihthofeni buldular. Birisi minyom bir plaka çivilendi. 811 
kalbe ıaplanmıt olan altı kurıun nun üzerine İngilizce ve alma 
yarası vardı, bir başka kurşun çe· olarak tunlar yazılıydı: 
nesinden girip, ba,ının üstündeu "Burada, 21 nisan 1918 de, 
çıkmıştı. Tayyarede, yedi mitral • vai bir muharebede ve mey4 
yöz şarjörü, dolu bir ıüvari mav· tehamette ölerı, 25 yaşında, ıüv 
zeri vardı. Süvari uhlan yüzbatııı yüzbqısı baron von Rihthof 
Rihthofen düello ve ölümü, aaat metfundur. 

on ikide olmuttu. Üzerimizde iiç renkli (Fran 
Cenaze merasimi saat bette idi. renkleri) tayyareler uçufuyorl 

Pek tabii askeri meraıim yapıla • ıonra, yeni muharebelere tutut 
caktı. F ırıalı kaçırmadan biz de mak üzere uzaklaııyorlar. G 
gittik. On iki kitilik bir müfreze kumandan çukura indiriliyor. T 
resmi selamı ifa ediyordu. Altı rak ..atılıyor. Burası, Amienad 
ingiliz zabiti, altııı da methur tay pek uzak olmıyan bir mesaf 
yareoi, tabute ıoa.m.id-.ma aklılar i·üzgirlarm üzerinden estiii küç' 
ve askerlerin tetkil ettikleri iki hir mezardır. Hava krallarmd 
saf arasından bir otomobile koy· birinin olan bu tepeciiin üzerin 
dular. Otomobil gayet yavaı bir daha timdiden, bir. yabant gül f1 
yürüyütle, mezara kadar ilerledi. danı gölgesini koyuvermektedir. 

Hidematı mümtaze nitam (Diı· 
tir..,.-:.ı:shed Service Or:le!'; taııyan --- ~-·- - - - -- ... 

r============ F ı t r a =-.a:=ı::" 

SON 

Ttıtllo lşçllerl eeml11 

yetinde yolsuzluk 
iddiası :. il i~ lıtanbu\ müftülüğünden: ı 

!j Ala Orta At•i• lıtanbul ve mülhakatı tütün it ' 
~~ Buğdaydan 13 10 9 il çileri cemiyetinde ıui iıtimal ya• 
!i Arpadan 16 14 13 pıldığı ve vekaleten idare heyetiır 
!s Üzümden 130 92 65 =ı de bulunan azanın bazı yanlı§ ha· 
H 23 Kanunusani Pazartesi gll · reketlerde bulunduğu İstanbul er 
ii nü akşamı (Salı) gecesi Ra· naf cemiyetleri mürakabe heyetini 
ii mazanJ Şerifin 27 inci gecesi 1 

haber verilmi§tir. g olmakla 11Leylei Kadir,, v~ 
!! 27 Kanunusani 933 Cuma gll- ! Bu ihbar üzerine derhal faali)'f 
i~ nü de Bayram o!duğu ilin i te geçen mürakabe heyeti tütün it• 
:: o'unur i riler cemiyeti namına hareket e .• 
!:!: . H ~ 
B il den bazı ıahısların hariçten ame-

:.=.. ayram namazı • le namına muşamba aldıklarını v• 
n Sa. D. 1 yolsuz para topladıklarını öğren • 
~~ Ezani sa«!tle 2 34 1 mittir. 1 

~:: Vasati " 7 52 1 Bunun üzerine alakadar olanlar 
............... 1111·············:···,.·····ı············· .... =·= .. =··= .. =··=···=··=""="'=""==""=···=·=·=··=··=··=···=·= .. =··= .. =··=···=·=! isticvap edilmit ve derhal polid 

dildikten sonra bildiğiniz 
Mavs filmi meydana gelir. 

Miki haber verilmittir. 

Miki Mavsın her memlekette 
ayrı ayrı isimleri vardır. Biz, Mi· 

ki l'l~vs deriz. İngiliz, Amerikalı· 
lar da öyle, Almanlar Michael 

Mavs, Fransızlar Michel Souris. 
ispanyalılar, Miguel Rotonocito. 

Ve Japonlar. Miki Kuchi diyor. 

Miki Mavaı yaratan adam, seı· 

li filmler çıkıncaya kadar hemen 

hemen meçhul bir adamdı. Fa • 

kat methur rejisör Ernest Lubi · 

tsch'in, bugün c • n için söyledi • 
ğine brıkm: 

"Valt Dinıey film sanayiinin 
yetiştirdiği yegane dahidir.,, 

HUKUKU iOHH 
Yazan 

Louis Rolland 
Par:s Hul•uk Fakillteıi 

Hukuku amme hocası 
Tercüme eden 

İbrahim Ali 
· Mülıdve mektebi ve Harp alca· 
demiıi Huku~u idare hocası, Da .. 
hi!iye ve kileli Vili} etler, idareti 
nbık umum müdürü 

Her kitapçıda bulunur, 
Fiatı "3,, liradır. 
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ı Inegölde Bir imam Salıhlıde 
leledi ve iktısadi 

bir teşebbüs 
lr.eraı hu . 
~ -.ıaı mubabırlmlzden: 

enıbaı kasabamızdan iki bu -
/. ıa~t f . nıesa ede olan Çith ma· 
ı ıuY\lnun . J t . . • • b' 
·ı . ış e me ışıne ıyı ır 

~ b\'erılnıittir. Vilayet tarafın • 
1 

u nıaden suyu yirmi sene 
. detJe Erzurumlu alim zade 

Dini siyasete alet et· 
tiğlnden yak_alandı 

ırn Beye verilmi,tir. Çitli ma • 
, bıu~ hususi muhasebeye ait ·; 

u ıtıbarladır ki Hilaliahme • ' 
erile ' . 1 . n nıaden sularının ış etme; 
Yazından hariç kalmıştır. 
aaı· •Yet ve eserlerile tanınmıf 

·ı· Ahnıet Vefik Paşanın Bursa 
l 1"'· 
d t.ı 2anıanmda bir ermeni bir 

li~~e .~il~yete müracaa~. eder$, , . _ _ ;_ .- _ . ---;--
Yu cıvarmda tesaduf ettıgı .Selmi Nalıi\·c müdürü Süfcymın Vehbı B. 

'llYu işletmek istediğini bildir- DERl,K (H A) M d" 
"te i . . . . B . , ususı - ar ın 

f nıtıyazını ıstemıştır. u gı • . 1 ~ . . D 'k k s J • ayd l . vı ayetının erı azasının e mı 
a t ışleri hiç kaçırmıyan h' . d b' k" d · ı k h na ıyesın e ır oy e ımam ı 

rı enıen arabasına binerek su- maskesi altında dini siyasete alet 
lr>t S•ktrğı yere gelmiş, tetkikat ederek çalışmak istiyen ve saf 

.. 'l'ıl:ıı~, faydalı bir memba ol - . . . ., l 
llrıa k hA l d k kalplı ahalıyı aldatmaga ye tenen 
1 anaat ası e ere o za- B' 1. 1. M il lb h' d 

il ar b t k ld ., Ah t ıt ıs ı o a ra ım namın a 
f
, ~ ap ırma ta o ugu me 
ık biri, bir takım muzir kitaplarile 
t 

Paşa hasta.han~i menfaati-
~ ·ı birlikte yakalanmış ve evrakı tan-
\>i~1 ettirmiş, bu suretle mem· zim olunarak vilayete gönderil • 

•Yetin mah olmustur. Fakat 
bıı ~ miştir. Nahiye müdürümüz Sü • 

e imtiyazı ta cihan harbine 
a h leyman Vehbi Bey, bu yobazın 
I' ep yabancılara verilmiş -

1 bu ınüddet zarfında membada 
ttlana göre bir takım fenni te· 
t l'iicude getirilmif, civarda 
lıtr dikilmiş, bir de otel yapıl · 

lc:i, burası dahili hastalıklar-
4deta bir sanatoryum yerine ge 
~du. 

fllttiyaz sahipleri o zamanlar 
n pek yüksek kimyevi evsafını 

lraa. tanıtmak için zamanın bü· 
\>eaa.itine müracaattan geri kal 
ttlıtlardı. Umumi harp esnasın 
hu su ıahipıiz kalmış, tesisat 
~lllınuş, bağlar, binalar hayvan 
Uletine ahır olmuştur. Kalan lu 
la.rının tahribini de Yunanlı -

r ikınal etmiştir. istiklal harbin
~!\ ~onra membaın yeniden ih -

81 düşünülerek vilayet tarafın -
11 büyük bir baraka icine alın -

l ~ 

~' kartşan sular ayrılarak az çok 
• 
1fadeye yarar bir hale getiı·il -
1tlir. 

Şintdi vilayetle Erzurumi zade 
l}' 1tn Bey arasında imzalanan 
~8.\'e)eye göre suyun işletme 
Qddeti yirmi senedir, beş seneni· 
~~tinde Halinı Bey mukaveleyi 

~edebilecektir. Buna muka~il 
)>ete her sene için beş yüz lıra 

recektir. tık beş sene bir tecriibe 
lı'ılacak fakat bu müddetin hita· 
1llda işletmiye devam edilirse 
tıiden mukavele yapılacak, esas· 
teaisat o zaman kararlaştırılacak 
altıncı seneden itibaren vilayet 

r •ene icin bin lira alacaktır. 
)>eni im~tiyaz sahihi Çitli suyuna 
ki töhret ve rağbetini tekrar ia
edebileceğini kuvvetle ümit et

ektedir. 
liilaliahmerin Karahisar maden 
Yunu tahlil ettiı·mek için Alman 
d._n davet ettiği mütehassısa mü 
«:aat edilerek Citli suyunun da 
talı bir surette~ evsafını tespit 
ltleıi rica edilmiştir, mütehassıs 
itli ıuyu,, nu itidince hayretten 
ndini alamamıt ve bu suyun ta· 
lllen kaybolduğunu bildiğini: 
ikateıı mevcutsa yer yüzündekı 
ıudan birisi olduğunu, bunu iş

leceklerin kendilerini bahtiyar 
)abileceklerini söylemiştir. Al -

yakalanmasında mühim bir f aa • 
liyet göstermiştir. Derik halkı 

Molla lbrahimin derdestinden 

dolayı duyduğu sevinci bir maz -
bata ile vilayete hildirmi,tir. 

E~remiite 
Zeytlnyağcıların 

derdi nedir ? 
EDREMiT, (Hususi) - Edre • 

mit, Bürhaniye ve Ayvalıktaki 
yağ müstah~ili olan fabrikacılarla 
tüccarlarla görüştüm. Hepsi me -
yus .. 

Zeytin yağlarımızın Avrupaya 
ihracında mütavassıtlık yapan ba
zı büyük ticaret evleri biribirlerile 
anlatıp uzlaşmışlar .. yağ alışların 
da rekabet yapmamak için ittifak 
etmişler diye bir rivayet var· 

Sonra en mühim mesele şudur: 
tik posta olarak gelen boş bomba· 
lar her üç iskelenin gümrüklerin -
dedir. Kontenjana tabi diye sahip 
)erine verilmiyor. Bir taraf tan bun 
lar yağ ile doldurulup sevk edil -
mezse mevcut kaplar az biı· zaman 
da dolacak ve yağ koymak için el
de boş kap kalmıyacaktır. Ayni 
zamanda meydana gelen zeylin 
mahsulünün kış basmadan topla • 
yıp yağ çıkarmak için zaruri olan 
masraflara müstahsillerin zaten 
cılız olan takati yetmiyecektir. 

Milli mahsulatımızın mühim bir 
kısmını teşkil eden zeytincilik ve 
zeytin yağcılığı piyasası bu boş 
bombaların gümrük muamelesin -
deki güçlük yüzünden pek fena 

haldedir. 

-;-an ~ütehassısı suya büyük bira
laka göstererek suyun muhtelif za· 
manlarda ve muhtelif tazyiki ne -
simi dereceleri altında alınmış nü
munelerinin ve membadaki arz ta
bakalarının fotoğrafilerinin Al -
manyaya gönderilmesini istemiş • 
tir. Kendisi ilkbaharda mahallin· 
de tetkikat yapmak üzere buraya 

gelecektir •. 
Hamdi 

Himayeietf al 
intihabatı 

Salihli hususi nıuhabh-imb;den: 

Himayei Etf al Cemiyeti Salihli 
şubesinin senelik kongresi Cemi -

yet azalan huzurunda yapılmış -
tır. 

Sabık reis kongreyi açtıktan 
sonra nizamname mucibince bir 

kongre reisi ve iki katip intihap 
etmek lazım geldiğinden, intihaba-

ta geçilmiş ve Dr. Ahmet Bey re· 
isliğe, muallim Hüsnü Altay ve 

Mehmet Nuri Beyler kitabete inti
hap edilmişlerdir. Sabık heyetin 

mesai raporu okunmuş, yeni sene
nin bütçesi arzedilnıi§tir., gerek 
rapor ve gerek bütçe kabul edile -
rek yeni idare heyeti intihabatına 
geçilmiştir. 

Esnaf ve ahali bankası salihli 
şubesi müdürü Turgut Bey söz ala 
rak sabık heyetin faa)iyetinden ha 

hisle Salihli gibi küçük bir kasa -
hada (1535) lira (95) kuruş vari
dat temin eden sabık idare heyeti
ne teşekkür etmiş ve hu heyetin 
aynen ipkasını teklif etmittir, Bu 
teklif ittifakla kabul edilmiş, eski 
idare heyetini teşkil eden C. H. F. 
kaza idare heyetinden Jbrahim 
Cehti, meclisi umumi azası Celal, 
Ortaköylü Mustafa, Simsar Halil 
lbrahim ve Ridvan Talat Beyler 
gene idare heyetine seçilmiş.tir. Ye 
ni idare heyetine muvaff akiyetler 
temenni ederiz. 

İstanbul dördüncü icra memurlatundan: 

Tamamına 2351 llra kıymet takdir edi· 
len Bofazlçlndo Kuru Çe§mcde Mezarlık 

Caddesi sokağında rakkaını ebvap eski 
10/12 yeni 10/12 numaralarla murakkam 
lcayden yalnız bir bap baııe halen maa bab· 
çe bir bap hanenin tamamı açık arttırmaya 
vazedilmiş olup 2'5/1/ 933 tarihinde 1'&rtna -
mesi divanhaneye talik edilerek 16/2/933 
tarihine rntisadif Per§embe gUnU saat 14 
ten 17 ye kadar Istanbul 4 Uncti icra dai -
resinde açık arttırma ile satılacaktır. 

Arttırma ikincidir. Birinci arttırmasın· 
da. 1000 liraya taUp çıirnllŞ olup bu kere en 
çok arttıranm UstUnde bırakılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yüzde yedi te • 
minat alınır. MUterakim vergilerle beledi -
ye resimleri \'akıf icaresi mil§teriye aittir. 
1424 numaralı icra ve lflı1s kanununun 119 
uncu maddeslne tevfikan hakları tapu sl 
clllerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla 
dJğer allikadaranm ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu h:ıklarmı ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını illn te.rihlnden fti. 
baren 20 gün içinde e\-Takı mUbitelerile bil
dirme!eri lAzımdır. 

Aksi halde hakları tapu slcillerile sabit 
olmıyanlar satı§ bedelinin payıa,,nıasından 

hariç kalırlar. 
AH!.kadarlarm işbu madde! kanuniye 

ahkAnuna göre tevfiki hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat almak istiyenterin 
932/ :i62 dosya numarasile meuriyetımize 
mUracaUa.rı illi.n olunur (6376). 

ne~·oğlu Birinci s. JI, Hakimliğinden: 

Ahmet Efendi ve Madam Ltlsinin şayian 
mutasarrıt oldultları Galatnda Kıhçali ma· 
hallesinde Medrese sol:ağındıı. eski 14 yeni 
20 No.lu bir bap bi\A bava pertikAr dü~.:ka
runm htiltmti izaleyi ııuyuu zımnında açılt 
arttırma suretile :?6/2/ 933 tarihine .ınüsadif 
Pazar gilnti saat 14 ten 16 ya kadar satılığa 

çıkarılmışlır. 

ı - I~ıymeti 567 liradır. 2 - Arttırm:ı 
bedeli muhnmmin ıuyıneii veya yüzde yetmi.~ 
beşi bulursa. 0 gtin ihJIC ve bulmadığı tFtk
dirde evvelld taahhüt balti kalmak ııurelite 
ikinci arttırma 12/ 3193'3 Pazar günii ıoaat 
14. ten ıG ya kadar icra olunacak ve en son 
arttıraıım fü:erinde bırah-ıl!ıcalttır. 3 -- fen. 
reyi vakfıye ve tcıııı.ııye mtiştcriyc aittir. 
~ - Arttırmaya iştirak edecekler muh•ım
miu luyrnetınln }'1.IZdc yedi buçukunu tcıni -
nat vermiye mecburdur. 5 - İhale becleli 
beş gün teslim edilme"i lazım gelir aksi lak· 
dlrde farkı fiat ye faiz ve masarif bil! hü . 
kUm tahsil olunur. 6 - Mezkur gayri men
kul Uzerinde herhangi bir hak iddia eden -
!er 20 gün içinde evrakı mUsbitelerile mü -
racaatları lAzrın olup aksi takdirde satrş 
bedelinin prıylaşınasından hariç kalaccıktrr. 
!<'azla malumat aımak iııtiyenlerin Beyoğlu 
Birinci s. H. HAkimliğ'i l<alcrnlne 931/ 1292 
numara ile mUracaAtla.rı ve herkese ac::ık 
bulunan şartnameyi tel.kik cdebilecck.lerin!n 
iltl.n olunur (63i4)· 

ısa taribl 
~-bir şahsiyettir 

isan'ın muhakemesine ait resmi evrak 
DarülfUnun din dersleri müderris 

muavini Hilmi ömer Beye 

-4-
Hazreti lsanın muhakemesine 

ait zabıtlar veya rapor, evrak ha -

zinesinde mevcut muydu, değil 
miydi?. 

Hilmi Ömer Bey evrak hazine· 
sinde böyle bir vesika bulunma · 

dığına kanidir .. Biz ise böyle bir 
vesikanın bulund1,1ğundan şüphe e

dilmemesi )azım geldiğini söylü -

yoruz .. Bu ciheti de izah etmek i
cap ediyor. 

Hazreti lsanın muhakemesine 

O halde bu eski büyük kiliseci 
ne diye vesikanın tahriften masun 

aslını bulup çıkarmadı?. Buna im
kan mı yoktu?. Hayır vardı.. Fa-

kat işine gelmez ve bu vesikanın 

aslını neşı·etmek, hıristiyanlığın İn· 

tişanna hizmet etmezdi. Onun 
ic;in bu eski kiliseci, lsanın muha· 

kemesine ait vesika yoktu, demez. 
Hatta böyle bir iddiayı ileri sür -
mekten çekinir .. 

Bunun neticesi olarak eski kili· 
ait resmi rapor veya zabıtlar hu - seciler ,İsamn muhakemesine ait 

lunduğunu söyliyen ve kaydeden ı·aporlar bulunduğunu inkar etmi· 
yalnız Eusebius değildir. Justinus yerek bu raporları muhaı-ref gös

ile T ertulleian da bu muhakemeye lermek için uğraşmışlar, bunun İ• 

ait evrakın devlet hazinesinde bu· çin bir takım teferrüatı münakaşa 
lunduğuna kanidirler. edip durmuşlar, her fırsattan is -

Bunun sebebi, Roma imparator- tifade ederek imparator Maximi· 
luğu dahilinde verilen her idam nus tarafından neşrolunan vesika· 
hükmüne ait resmi kayit]erin bu- yı imha için çalışmışlardır. Binaen

lunması ve hunların muhafaza e - aleyh muhakemeye dair bir vesi -
dilmesidir .. Onun için Pilate'de ka yoktu derneğe imkan kalmıyor. 

hür bir adam, ve mühim bir hare- Muhterem Hilmi Ömer Bey! Bi· 
ketin başına geçen büyük bir lider ze verdiğiniz cevapların sonunda 

olan İsayı muhakeme ettiği ve hü· bütün delillerimizi yere serdiğinizi 
küm verdiği zaman da ayni şekil· söylüyorsunuz.. Halbuki bunlar .. 

de harekete mecburdu. O halde dan birini bile zerre kadar sars -
lsadan be-hseden ve onun muhake- madınız .. DelilJerimizin hepsi sap· 
mesine ve akibetine dair malumat 
Vt'. en muharirler ne için Plate'nin 
rapMundan istifade etmediler? . 
Bunun sebebi, bu raporun veya 
zaptın hıristiyan hissiyatını derin
den yarahyacak bir çok beyanatı 
mukevi olmasıdır. Bu rapor, lsa · 
nrn idamını muhik gösteriyordu .. 
Onun için hu vesika hıristiyanlarm 
değil, fakat hıristiyan düşmanları
nın işine yarar ve onların lsayı 

sihirbaz, demagog, asi olarak tas · 
vir etmelerine yardım ederdi. 

Bundan dolayıdır ki Eusehius, 
imparator Maximinus'un 31'1 de 
neşrettiği ve mekteplere dağıttığı 
vesikayı çürütmek ister ve bunun 
ıçın uğaraşır.. Çünkü bu vesika 
Nasraniliğin müessisi hakkında 

bir çok ithamlarla doluydu. 

Fakat Eusebius hiç bir vaki~ 
vesikanın aslı astarı olmadığını 

söylemez. Bütün diyebildiği vesi· 
kanın muharref olduğudur. 

sağlam duruyor .. 

Netice şu oluyor: 

İsa, tarihi bir şahsiyetttir. Onun 
larihiyeti kendisini gören ve tanı-

yan telmizi Yakubun, müverrih 
Joszefun, Tiberius devrinde Pila • 

te tarafından idam olunan mesih
ten sarahaten bahseden müverrih 

Tacitus'un şehadetleri ile sabittir. 

Celus ile Hierocles'in lsa aleyhin
deki yazılarından Romalıların lsa-

yı nasıl telakki ve ne gibi suçlarla 
itham ettiklerini anlıyoruz .. Euse-

bius'un kayitlerinden lsanın mu • 

hakemesine ait evrakın 311 de 
neşrolunduğu ve bir çok insanlar 
tarafından okunduğu anlaşılıyor. 

Ve bu suretle !sanın tarihi bir 
şahsiyet olduğunda şüphe kalmı • 
yor .• 

Ömer Rıza 

SON 
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Devlet Demiryolla.rı ilanları 

Haydarpaşa gar büfesi ile büfeye ait gar dahilindeki simitçi 
ve gazeteci arabaları aleni müıayede ile ve bir sene müddetle 

kiraya verilecektir. 
Müzayede 3 l -1- 933 tarihine müsadif salı günü saat 1 S te 

Haydarpaşa iş~etme Müfettişliğinde yapılacaktır. . 
Bu buıusta fazla malumat almak istiyenler Haydarpaşa gar 

Müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere ] 5 kuruş
luk pul yapı~tırıp imza ederek almaları ve mak(uan (200) lira 
teminat akçesile m~zayede günü işletme Müfettişliğinde hazır 
bulunmaları lazımdır. (293) 

Haydarpaşada Rıhtım eraıisi dahilindeki ahçı barakası alenl 
müzc;yede ile ve bir sene müddetle kiraya veril~cektir. 

Müzayede 31-1-933 tarjhine müsadif salı günü saat 15 le 

Haydarpaşa işletme Müfettişliğinde yapılacaktır. 
eu hususta fazla malumat a[mak istiyenler Haydarpaşa gar 

Müdürlüğline müracaatla buna müteallik şartnamelere l S kuruş
luk pul yapıştırıp imza ederek almaları ve maktuan (150) lira 
teminat akçesi!e müzayede günü işletme Müfettişliğinde hazır 
bu'unma!arı lazımdır. (292) 

Kadıköy Mal MüdürlUğUnden: 
Mibail veledi Pas~al Mirgün oğ:undan metruk Osman ağa 

mahallesinin Hüdaverdi sokağında eski 15 ve yeni 46 No. h 
hanenin mülkiyeti biJmüzayede satılacaktır. Muhammin bedeli 
3500 liradır. Müzayedesi 7 ~ Şubat- 933 Salı günü saat 14 bu
çukta icra edilecektir. isleyenlerin pey akçelerile müracaatlar1. 

(183) 



Hikaye Zavallı Çocuk Nakleden~ 

fa. 

Tramvay Yedikuleden dolmuş- yüktü. Bazı kimseler ''Acaba Pa · 
tu •• Vakit akşamdı .• ikinci mevki zarola Hasan Bey gibi mi?.,, Ba
arabanın içinde bir tek boı yer zıları ".zavallı! Başında galiba bü
yoktu. yük bir ur var!,, diye düşünüyor -

Belediyenin, bir tramvay araba· lardı. Herkes, ona acıyordu. 
sına binecek insanların sayısını Kadın, tramvayda sıkışarak du

gösteren levhasına rağmen, içeride ruyor~ çocuğun elinden tutuyordu. 
elli kişi vardı, demekle hakikatten Demin, biribirlerile yer için 
çok uzakla}lllış olmayız.. kavga eden iki kişi, hemen fırladı-

Oturacak yerlerin hemen hepsi· lar, alil ve zavalı çocuğuyla anne
ni ameleler i.Jgal etmişlerdi.. Yal sine yer verdiler~. 

nız, iki kitilik bir sırada, gayet ir~ Bütün tramvay halkı, bu zavall1 
bir Ermeni madamı ile, cılız, ihti- çocuğa kartı derin bir merhamet 

yar kolunda yırtık bir şemsiye ası- duyuyorlardı.. Yalnız, iri enneni 
lı bir yahudi vardı. madaınaaı, alakadar olmıyordu .. 

&meni madam, sıranın dörtte Sebebi de arkasındaki sıraya o -
üç buçuğunu işgal ediyor, bot bir! turmuş olan çocuğa iri en.esini ç.e· 

kadayıf tepsisi gibi suratının du · virip bakama.ma~r.1dı. 
dakları hiza.sına gelen taraf mdan Fakat biraz sonra, çocukta top-

!~~ ...................... _~~ 

Doktorlar 
Ook1or -- Opera tir 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hasta1ıklan birlııcl smıf 
mütehassısı Muayene: 10 - ıı Ortaköy, 
Şita yurdu, ı~ - 18 Beyoğlu, tatikla.I 
caddesi No. 193 (Opera sineması karşısı) 

Telefon: 41950 - 4,2221 

Doktor 

ÇOCU~ 
. Bilmecede Kazanan Talilile 
j ~ 
1 Dört hafta evvelki bilmecemi- sinde cemaı, B - GalatuıaraY t' 
1 sun birinci sını! 179 Can, 9 - t.ıP 
: zi doğru olarak halledip gönde • bUylik yeni soka.k 9 No.da MU'~ 

ren karilerimizden Beyoğlunda 10 - Beyoğlu Timonu sokak 3
6 

·,, 

Bahk~ıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

Rokak No. 17 

riman, 11 - Pertevniya.1 useıd 4 fjt 
: Y eniçarşıda 29 numarada Sacit mft.a.n 476 Mehmet, 12 - lstanb~0 

' '. Beye bir kol saati hediye edece • askeri tıarut fabrikasında Da]{ -1' 
; ğiz.. Sacit Beyin Perıe.:nbe günü 13 - Kasmıpaşada Dut dibi srrsıı ~ 

da Hande Enver, 14 - .Beşiktaf ~ 
öğleden sonra ikide idarehanemi- caddeai ııo Numarada All ınvi. ~ 

Telefon: 3626 Beyoğlu ze gelerek hediyesini . almasını zadcbaşmde. Kalenderhane mahalı fJ 
Doktor 

Cevat N. ZekAf 

ce çetmed sok.ağı Z2 Ne.da ı:;e-yfj 
gelirken bir de fotograf getirme -

1 

Hanımlar. 

, sini rica ederiz. , '8irer kulu blakUvi k&%,i 

ıKltap kazananlar 
1 

1 - Ana.dolu kavağ:ıxıda. r~ sınır mUteha.ssısı 

Cuma ve pazardan maada g1lnlerde saat 

S ten 6 ya kadar ihasta kabul olunur. 
1 

Muayenehanesini BabıAll karşısında An

kara caddesi No. 47. ye tevıı!an nalcJet

ıniştir Tele.fon muayene: 23469 

1 kamctg!Uı: 6074.0 

24 fincil ilk mekt~p 4 üncü IJf?Jlf _:, 
1 - EBkiiehir Aarifiye mektebi 2 Jncl be!en .305 Molmıet, 3 - lstokbOJI'" 

1 sm:ıftan S16 Handan Ziya, 2- Gemlik ınerkez g·df 
förs) otelinde Hayat İbrahim, l 1.il 

mektebi 2 inci sm.ıt talebeslaıclen 6 numa • fatmızı nasıl gönderelim lutfen 5'' 
re.lı Müşerref, 3 - Balıkesir Mitıı.tpe.şa mek- 4 _ Pertevn!yal lisesi. 4 UncU fD1'! 
tebinde ikinci ımufta 211 Nejat, 4 - Eren- ı ti 

şubeden 322 Cemal ..Avnl, 5 - s 

iki üç tel bıyık sarkıyordu .. Sıska lanmış olan alaka yavaş yavaı da· 11-------------~• 
OperaHir - Urolog doktor 

yahudi, sıradan artan kenara iliş • ğıldı ve "Aay !,, diye bir ses duyu· . 

köy Kız lisesinde 125 Müzeyyen lsmall, 5 - lisesi 892 Sadiye, 6 - Çorlu g~ 
Ankara lnönti ilk mektep 3 Uncil ıım.ıft.an Recep Ha)TI. Efendi nezdinde ı:ııu-- ı 
131 Ali şevkJ, 6 - Mapıı.ş orta mektep 7 _ İstanbul Nuriosme.nlyc sinJl.ll 
birinci sımf 2 inci §Ubeden 184' S. Rlfat, 11 Na.da Mehmet, 8 - Beyog-lu 

meğe çalışarak, haftada bir çıkan lunca herkes o tarafa baktı: Mehmet All 1 

S - üsktlp vll!yetilıe merbut Koma.nova · _ _... 
cadde.si 23 Ne.da Adnan, 9 - ~ 

kasabası iptidai mektebi 2 inci smıftan Mus- li.ores'l 9 uncu eınıf talebesinden BelJ11 
tafa Arif, g - tnegöl tnnetplUj& aıektebi 10 _ KasmıJ>a§a 21 inci Ilkmekte 
165 Hidayet, 10 - Merain liman şirketinde sınıftan 230 Ahmett BWenı1, ıı -
puvımtör Radoslu Şükrü Ef. kerimesi Ha- lisesi 2 incl. ,,,,,.,eden ll c.ımeyt, 1' 

yahudice bir gazetenin eski arap Palabıyık, iri yarı arnavut, bir 

haflerioe benzer yazr1arını sökme· eliyle baldırmı tutarak, etrafma 
ğe çah,ıyordu.. h~ımlı hışımlı bakıyor ve: 

lclraı yolları lıa.<;ta.hltlan mütt•hasııııh 

Emlnbnll (Sa.bık Karaka.~) banma 

oe.kletmt.,..ir Cumadan maada ııer gUn eli ıı Ko a --• t üd" ... "•'•n kıs :ı;o-.,, ye, - ny ,. ....... ye iln ..... _~ - kllde.r muhtelit ortıı. mektebi ~38 Jr. 
basta.ıa.rım kabul ve tedavi eder 

En önde kadınlara mahsus sıra· - Kim bu hain adam, batırmış •------------""!--~ 
Doktor 

mı idarl relsl Hurş!t Bey kerimesi Emizgfil, _ Şişli Mrko apartı:mant ıo num~ 
12 _ J{onya muhtelit orta mektep 3 tincU met, 1'. Vefa orta mektebi 2. B iŞ"' 
mm! B ,şube&inden 471 Omne.n Feıvzi., ıa - Necati, 15 _ Ba.bıAU Tahinci aoksf 
Ankara Ahl Ye.kup çaı;§t sokak 51 Noıda da M. Blllend Beyler ve HannnJar. 
Mehmet, 14 - Eyip ~arşı üç §ehiller mabe.l· 

larda, genç bir muallime Reşat bana bir kanca?. 
N·i:-inin "Çalı kuşu,, -romanının 

sa.:, :-:~!!!11 atlarken ,yanında otu-

ran sıyah önlüklü., kasketi çapkın
ca bir kız, bir gazetenin mizah 

say.f asındaki resimlerin altlarını 
yer gibi okuyordu. 

Ayakta duranlar arasında, her 
çeşiten adamlar vardı .. Aralarına 

iri yarı bir amavut ııkışmıı iki 
mektepli Ç<?Cuk, onun omuzlarının 

örttüğü mesafeyi bulabilmek için, 
oturanların Üzerlerine aban.arak 

yana sarkıyorlar, Lamia ile Sa • 
mi,.ec!eıa, Leyli ile Haticeden haa
secl~l&r .. 

Mezbahada celep olduğu :kolaı
smıdaıa aııla,ıduı pala.bıyık birisi, 
yanmdaki faorili, çaprut yelekli, 

Diye söyleniyordu .. Tam bu e&· ı 

nada, annesi zavallı malili çocu -
ğun yüzüne çat!. diye bir tokat İD- 1 

dirdi ve payladı: 1 

- Hmzır domuz, bıktım artıld 
Senden nedir bu çektiğim ! .. 

1 

Dikkat, tekrar o ta.rafa çev.ril 
eli. Cılız yahudi bile eliıuleu gaze-

lesini bırakmıt çocuğan olduğu ta· 
rafa ısyan eden gözlttle bakıyor-

1 

du.. Herkesin dudaklarında, bu 
hain, \f"&Vnumna ka.rF .merhamet 

duymıyan kadma 'karşı nefret 
söderi .ıbirıkm.iıti. Buna, bir 1i'Y 

ten:üman oldu: 

- Hanım, ayıp günah değil mi? 
Zavallı masumu ve malUI çocuğu 

ne dövüyorsun?. 

Kadın, döndü. Bir an muhatabı
na baktıktan sonra: 

Hafız Cemal 
Dahili haata1Ik1ar mtıteıuı.aeıaı , lesi Ahmet,15-Dadayda arzuhalci Sancaktar Sirer kart kezananı.,r 

' oğlu Tevfik Bey mahdumu Jıılehmct Beyler B' ka J 1___ :0 
Dlvanyolu No. 118 Telefon: 222sru. 1 ve Hantmle.r. ırer rtpoıta .ıuu;ana ~I 

!erimizin hediyeleri bugünkt 
ta ile gönderilmiştir. 

. 
Göz hekimi doktor 1 

Süleyman Şükrü , 
Birinci sınıf mutchassın 

Babıa.U (Ankara Caddesi Numara ılO) 

Dit; doktoru 

~irer paket çikulata 'kazananlar 
1 - Gelenbevi orta mektepten 252 Mu

zaffer, 2 - Fatihte Ma.ni.sa.lı Fırm ıokağm
da 23 No.da Gülsüm, 3 - Kasunpa.şa De • 
ğirmen sokak 81 Ne.da .A.li, 4 - Galata.sa
ray lisesi 8 incl smıf talebesinden 576 :N'e • 
zlb, 5 - Per t vnlye.l lfsesi 429 Abbas, 6 -
Gemlik DemirsUbaşı mahalleıil. 35 Ne.da 
Imrmttz, 7 - Eyip Kaaı.m çavll§ mııJıalle-

Dik ket I 
Bilmecede kazananların ', 

kafatları her Perşembe güııİİ' 
den sonra idarehanemizde 
mektedir. Mustafa Zeki 1 

!Huayencba.ııe: OskUClar Atıamataşı No. 53 1 --------------------------------, 

,
··········--················:···--·· ......... . b ı ~ .. __. . ._ ...... - ............. ~ :::.:::::::::::.::m:::::::::::.::r ....... :ısta n u -....... :::r.:::::::::::::::ın:::::sr.::: 

Diş ••b•b• C R l l ~n 
Hu gUn ~~!.}~!r!. _ "" illi ft M fl f " H rn 1 li n ( i i .1 
rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: füi • ~ Üdürlüg"' Ünden : . ... 
OskUaar Abc::ıbaşı Mektep sokak No. 50 füi Şubatm bidayetinde açılacak olan ikinci 

________ ..... ,,mi istenografi ·· Daktilo 
SEVRiSEFAfN 1 ·~·... kursları ~.rruma mahsus ve meccanidir. Arzt1 edenler*ın 

ır-------------~~~~~1 ::ın::mın: ......_ mektep idaresine müracaatler· ~ :..:::mmm:~ 
Lmtrin iskarpinli eencin ayakları· 
.aı sık ak yere vuru~dan isKa.r -

pinleriniD eu aldığını anlıyarak, o
mın müteazzim tavrına güliimsi · 
yor, koııtrol, av.ucunda bir sürü 11· 

fak para; biletleri bir vergı 

memuru dikkatle tetkik edi • 
yor, ve her istasyondan kal -
kışta sallanan bu asri muhacir a -
rabası, içeri yeni binenleri bu sar· 

l\1erkezl idaresi (~al ata köprü •aşı B26'Z3 : ........... ....- ..... --~-·••••• 
- Bana mı söylüyorsun efendi, .; 0 e A, Strkccı \llihürdar zad" Han 22640 l j 

sıntiyle istif ediyordu. 
Oturanları~ bir tek düşünceleri 

var: lnecelderi yere gelince, nasıl 

deai, ben mi masum çocuğuma a· 
cımıyormuşum ! .. 

- Öyle ya! .. Mehmet ağa değil 
ya!. 

-Ya! .. Masum çocuk öyle mi? 
Bakınız da görünüz öyleyse!.. 

Kadın, çocuğu dizlerine 11kı,tı
rarak, ba.şınm sa.rgılar.uu çözmeğ.e 

ha!ladı ... Herkes nefretle baıla.rmı 
çeviriyorlardı. Kimltilir şimdi kar-

inebilecekleri?. 
Ayaktakilerin bir tek düşüncele· plarma ne acı bir manzara çıka· 

ri var: Biriıi kalkarsa o yere her- caktı .. Ellerini yüzlerine kapayan· 
kestlm ~el na-sd ot:ura'bilecekle- lar bile vardı .. Fakat merak, gene 

. ., galip geliyor, herkes başını o tara-
rı ..•• 

Bu endite hazan iki kişinin ayni fa çeviriyordu. 
yere hücumu ile homurtular halin- Son sargılar da sökülüp çocu-
de izhar ediliyor, ve... ğun 'başı meydana çıkınca, bütün 

•....•. Ve sıskayahudi, bir dö- tramvayda bir kabkahaaır koptu: 
nemeçte, dördüncü defa şişman Zira çocuğun başında bir yara fa. 
ermeni madamın üzerine yaslanın lan yok, fakat alelekser başa kon
ca bir ses işidiliyor : mağa değil de büsbütün başka iş-

- Ka, ne terbiyesizsin!.. Bu lere yarar bir kap vardı. Kadın 
.._ ut ? f anlattı: ya şu,. anmuooorsun ..... 

Yahudi, mazlfım milletlere ya - - Çamaşıra gitmiştim .. Bu hm· 
kışır bir teslimiyetle bir ermeni zın da, 'B.leşi falan söndürdükten 
du-Jusunun yüzüne, bir de etrafın· sonra evde bırakbm.. Domuz ra
dakilere bakıyor, sonra, gayet cid· bat dmur mu hiç?. İtfaiyecilik oy
dl: nıyacağım diye başına bunu geçir-

- Pardon, diyor, bir daha yap· miş, sonra çıkaramamış .. Ben eve 
mam ... Korkulu rüya görmeden • gelince onu bu halde gördüm, zor
se .... Uyanık yatmak hayırlıdl1' ladıın, ben de çıkaramadım .• Şim· 
derlerdir ... Bir daha yapmam.... f dide aldım doktora ~ötörüyorum, 

izmir - Pire - İ•kenderiye 
Postası 

(]. zmı· r) 24 ir..iaci kanun 
salı 11 de 

Trabzon Postası 
25 ' (Cumhuriyet) ıkio 

ci kanun çarşamba 18 de Ga- : 
Jata rıhhmından. , 

izm;r - Mersin Postası ' 

(Konya) 25 ıkinci ka· 1 

nun çarşam 
ba 1 O da idare nbhmından 

kalkarlar. (302) 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ VAPURLARI 
• •• •• 
ı.n onu 

vapuru 
23 Ka.sani Pazartesi 
günü akşamı saat l 8 de Sirke· 
ci rıhtımından hareketle (Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, Sam· 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, Rıze ve Hope) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

J 
Yerli ve Avrupa kumaşlarından lkıısursuz •••f,,,, 

Ismarlama elbiseler 20 ırad~ 
bşala 

Hazır pardesü ve elb ·sel er fevkalade .ucuzdur J 
••••• E-rinöoü, Kazınirci Ali Riza miiessesab •••I 

ı ................................. ..,J 
KARYOLA ve ~~~~;~s~şya 12 1 I 2 lira ya k:::; 

Sirkeci 'Ebüssuut caddeıı f el. 22652 
Çocuıı:. Kesme. l\emerll. Amerikan sisrem ı çe-Hk yaylı. beyaz lake ve muhtelit re 
!erde knryolııl:ır hıı.stane ameliyat odaları ına!zemelerı ucuz tiatla satılır Her u> 
ölçüye 'öre sipariş dııhi kabul edtlir. Fabrıkada v~ l':minönü. Sellnik ad 

mar•esi ve Yerli Mallar PazArında da avnı tiatla satılır 1 

Su Kulesi inşası ilinı 
Karaağaç Müessesatından 

Mezbaha paymaballinde yaptmlaca~ olup keşif bedeh 1803,' 

lira olan beton su kulesinin inşası kapalı zarfla ve yirmi gl 
müddetle münakasaya konulmuştur. ihale 4 Şubat 933 Cumarteı 
günü 11at 14 de Müessesede yapalacakbr. Münakasaya gired 
o1anlar teklif edecekleri fia\m yüzde yedi buçuğy nisbetinde 
minat akçe~ini makbuz veya mektup olarak teklif mektuplarıı' 
lef cdecek~erdir. Bu inşaata diplomalı mühendisler girebilir11 
Keşif evrökıoı ve fenni şartnamesini göm•ek için Müdüriyeı. 

muracaat o!unur. (116) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

,; 
1 

Etraftan yükselen kahkahalar, 1 çıkarsın diye ... A dostlar... Ne · 

ermeni madamında hiç bir tesir U• f dir !başıma gelen bu hainin yüzün· ı•-------------

Fazla tafsilat ıçin Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen
talığına müracaat. Tel. 2ll34 Dum!upmar Vah melttebi için miibayaa edilecek 250 okV 

köse e, 50 okka taban astan, 30 ol<ka kapaklık kösele, ·15 
ayak vidala, 7 tura meşin, 22 ayak siyah g-Jese, 2 paket perç 
kösele ç;vjsi, 1 S ki1o baku çivi pazarhlda·almacaktır. Talip o'a 
ler tefsi at almak ;çin Levar:ım mödürlüğibe pazarlığa girmj 
için de 110,S liralık len ioat makboz veva mektubu i-te 26·1-9J1 

perşembe günü sıtat on beşe kadar Daimj Encümene müracai 

yandırmamıştrr .. Esasen, herkesin ı den! .. Doktor parası vereceğime 
11laka11, tramvay yeni binen bir b- mi yanayım, alemden lif işittiğı
dmla, elinden tuttuğu başı koca - memi yanayım .. l~e zavallı çocuk 
man sargılar içinde bir çocuğa çev- dediğiniz bu.- O mu zavallı ben 
rilmifti. mi?. içinizde müılüman varsa 

Bu çocuğun ba§ı, fevkalade bü- söylesin! .. 

Sipahi Ocağı 
Kiyasetinden : Geçen içtimada tehir 

edilen heyet[ idare intihabı sapılmak 

üzere .heyeti umumiye 3 Şubat 933 Ca
ma günü saat 1430 da tekrır IcvkalAdc 
jçcimaa davet olunur. etmelidirler. (319) . 



1:::::.~inunusani 
Süt 

Veren 
Annelere 

1933 

:-----__--~~~ 

Türk 

fatl 

/erinin en 

büyiik ı•azitesi 

nedir 

]Çocuklarım Tutumlu -
Muktesit 

halde deırhal 

VE 

Ziraat 
Bankasından 

Alınız 

BUYUK IAYYARE PlYA1VGOSU 
Bayramda verilecek en mOnaaip hediye bir 

TAYYARE PiYANGO B·LETiOiR. 

Doktor lbrahim ()sman 

TEŞVİKİYE SAGLIK EVİ 
. Ni•antaşı - Çınar :-.okak l\o. 38 (15 inci mckt~p yanında} 
KY.lın hast<ılıklaıı miJteha(st · Dr. M•hmut Ata Bey her gurı ııat 3 ten ô pı q-· kadar hastalarını hastahanemizde kabul 'e tcda\ i eder. Tel: 43~5~ -

Avrupada birinci!ıği ve en 
büyük mfıknf atı kazanan 

Hasan 
Sürmesile 

Süslenen gözlerin cazibesine 
dayamlmeı 

Dünyanın en sıhhi en mükemmel 
en latif sürmesidir. Nebatattan 
müstahzar bir barikai sanat olup 
gözlere sibrifüsun verir. Kırpikle
ri llzabr ve kuvvetlendirir. Çapak 
yapmasına mani olur. Her kadın 
için zaruri ve ebedi bir ihtiyaç• 
tır. Avrupanın terkibi meçhul ve 
madeni sürmelerinden sakınımı. 
Sürmedanlığı ile beraber (20) 
lüks ve büyük (30) kuruştur. 

Hasan ecza deposu. 

Beyoğlu'nda 

LiON 
Mağazaları 

Mevsim Sonu 
· SATIŞI 

O/o 10 
O/o '2,Q 
O/o 30 

Tenzllit 
'. . ., '.. . t .. ~ol. ' 1 ••• 

u~Uctn' ıcra dalr~lnden: 
:Borçtan donlyı mahcuz ve açık arttırma 

ııureU!e paraya çevrllm~slne karv verilen 
Gayret motcırUnUn nuıJf bi11 eal dellnllye reı· 
ml ve ihnlo pulu mUıtcrtsıne ait olmak u. 
zere 4/2/ {133 tarihine mUsadif Cumarteat 
günfl saat 13 ten 15 raddelerinde Galatadıı 
kala!nt m(l.bnlli önünde s:ı.tılacağından talip 
olıınlnrm hıızır bUlunncak memura mUracn• ı 
atlan nAn oıunur (6378). 

Savıfa 11 

kullanınız sürünüzü artım 

çocukların kemiklerini 
kuvvetlendirir 

Taşıması daha kolay 
ve temizdir. 

l htiyaç halinde yeni paketlerden 

ASPiRİN 
20 -.e 2 tab etlik ambal!Jıar içinde 

tıer yerde bulunur. 

Y edikule Gazhanesi 

Atideki maddeleri 
istihsal eder ve 
satar 

, . .,ti 

:;). 
.. . 

,.> - .,. , , . .... ~· 
r 

.,J 

Zift - 1 .. aktir edilmiş katran (yol için) - Asit 
fenik - Benzol (Ham ve musaffa) - Satgazel 
(Karbolineun1 evsafını haizdir.) 

TOPTAN VE PERAKENDE 
Siparişler için Y edikule gazhancıine Beyoğlu'nda 

Metro HanmdR Birinci katta dairesine miiracaat 

edilmelidir. 

_..Bayramlık Hediye -
2 liraya ipekli salon yastıkları. 1 liraya lrnş tüyü yastıkları. 

lstanbulda Çakmskçılar aandalyecilerde Bali zade kuş tüyD 
fabrikasında )'Organ, şilte, baş . yastıkları ve 

çocuk yataklarında 

yilr:de yirmi tenzilat 
mahsus kumavlar da 

bayrama kadar 
vardır. Kuş tilyüne 

vardır. Tel: 23027 

I 
• • 

Isıanbul Ziraa Bankasından: 
Hıs:seye göre Muhammen 

w:m::m iş arıyorum m:::::::ii 

H Sigorh ıirketlerindc çaltı· ~~ 
r f l ·· :: mı:, re erans ı mükemmel 1 Ork· :: 
H ç~ ve Fransızca daktilo bilen ~~ 
!! ~ır genç l<ız iş 11rıyor. Islan· g 
fi bul P. K. 46 E.. P adresine ~~ 
n yazıımas•. H 
::: : ::::: :: : : : ::: : ::: : : :: : : :: : : : ::: : ::: :: : : : : : : : : : : : :: : : ::ii 

Hisse No. Semti Mahallesi 

114 Beyoğlu Kamerhatun 

lıS " 
il 

116 il 
Kurtuluş 

117 " 
Huseyinajş 

118 " 
Sarı Lütfı 

~ ,_ ~ 

...ol\agı Cinsi Emlak No. 

Çakmak Kirgir hane 
,. it 

Kurlu1uş Arsa 
Çaylak Hane 
isveç ve Sof yalı Kargir hane ve 

iki dl\k~An 

26 
27 

205 
ıoı 
13, 9, 9/1 

Hissesi 

Tamamı 

it 

,, z:rra 213 
1/3 
9/96 

kıymeti 

7,500 
2,000 
1,075 

170 
1,880 

ı ı 9 " Kamerbatun lrma:, Aua l 03 zilrra 90 Tamam• 200 
120 ,, Sara Lütfi juroal Kargir hane 15 J /2 2,500 
Pey ak~esi ye bedeli ihale nakten veya gayri. ~üba~H bonosile ödenme~ üzere yukarıda evsafı. y~zılt gavri menl<ulltrden ı 14 sıra 

numero!u şartnamesine tevfikan kapalı zarfla dıgerlerı açık arttırma ıuretıle sahlacaktır. lbıtlelerı 23/JN33 Paı.utesi güna sut O"l 

beşte iera kılınacaktır. Talip olınlarm pey akçelerile Bankamıza mUraeaatları Şartname Bankamız kapısına asılmı,tır. (59) 

1 ZAVi~ER 1 __ _. 
; JJaynzıt pllınuncı mekwblııdcn 1021 

tnritılnde n'mı~ gl4u"um r; Jµı.dctrıanıcın 
U)'ol(lu~nrl:ın h JJcmll )Oktur. 

nr tine ŞcyJ-1 

~ JO!!O ı;eno .ndc Usl:UdfU' lisesinden 11.l
dıtım tnsdıknnmcml zayctUm. Vent.ıılnl nın

cattımdnıı C3kl&1nln hUkmU olmadığını flAn 
c~c.rım (0375). 

95 Esat 


