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Klot Farer 
lfe Vaktin 
Neşriyatı 

8ir Cenç, Klot Farerin 
~inde Y azılclıfı için 
~Müdürü Mes'ulüne 
tattı.. T afsilit Aşafıda 

Franaız edibi "Klot Farer,. 

~ ründenberl pbrimizde-
• Beyoğlunda, Framaz tiyat-

"-nda ( edebiyat ) bakkmda 
~ ( Piyer Loti } ye dair kon

~ar veriyor. Bu konferans-
Gc:retlidir. 
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Vakit " gazeteli. iki gtin 
~el bir yazı yazdı. Bu yazı-
~ ( Klot Farer) i tıcretli 
ı. llferanslar verdiğinden do-

YI tenkit etti. Bilhusa Da-

.Re/ile Alunet a.g 
rtllftuaun ta) L--!-..1_~ • • 
"-. e~ yetmıı 
, .. Is uru, duhuliye alınmasam 
llr bulduğunu .CSyledi. Bu 

-·da d .ti, a ( Klot F arer ) e he-
~ olarak verilmiş oly bir 

111 halı hiklyeleri nakletti. 

Hadisenin Başı 
B.. neşriyat, dün, bir badi

lere sebebiyet vermiş, (Vakit) 
hıeteıinin şehir meclisinde 

:- bulunan tahrir ifleri mü-
"rt Refik Ahmet B. bir gen

tlll lau.umetine maruz kalmışbr. 
let b.a. ~enç, esbak Şurayı dev• 
e&L l'eiai lbrahitn Etem Beyin 
~ Jİnni bet yqlarında 

Beydir. 
( Mabit ) bey airhb bir 

~dur. Galatuaray kulll-
Gıa deniz ıube9İllde uadır. 

( V Btı Yaza milnasebetile dnn 
il ~ıt ) gazetesine uğramlf, 
1. eld Ahmet beyi aramış, 
.e enıiş, sonra ıebir mecli-
:ıde olduğunu 6ğrenince doğ

beıediye daireaine gitmiftir. 
ı o..... ,... ..,,.... ı 

Hayret Edilen Bir Hadise 

Boğulanlann Hüviyeti 
·Hili Anlaşılmadı 

.. ,....... lçlncl pal Be- l 
•1dat · açıklannda de'frilea 1 
undal yolculanndan llotuJup 
giden llç kadının hllYİyeti hlll 
anlqılamacb. Onların hnviyeti 
anlqılmak pyle dursun içle
rinden cesedi bulunan k:ıdın j 
bile teşhis edilemedi. Bunlar J 
kimlerdir, nereden gelip nere-

1 
ye giderler? Evleri yurtlan 
neresidir? Akrabalan, bildik· 

leri, bir meıkenlari yok mu
dur? Meçhul. 

Fakat muhakkak olan şey, 
denizde Gç kadın bojıılmut ve 
bunlan anyan çıkmamııtır. 

Hayret edilecek bir hadise 
deiil JDidir 1 BulıınGll lıaılın ....ıı • 

En Heyecanlı Ameliyat Vak'alaı:ı 

Kesilen Damar, Çıka 
nlan Boynuz Hikayesi 
Operatör Sgurdeos Bey Anlabyor 

Maruf doktorlar aruuıda he
yecanlı ve mllhim ame iyat ve 
bp vak'aları hakkındaki anketi
mize devam ederek opsat6r 
(Sgurdeoı) B. ile ~ 
Bize en heyecanh ameliyaini 
anla;...uım rica ettik. Doktor 
biraz düşllndll. Sonra glllerek 

dedi ki: 
_ Aklıma, nadir g&rnlebi· 

len bir vak'a geldi. Zannede
rim karilerinizin de hoıuna 
gider. 

Bundan takriben (22) ene 
eveldi. Bir giln hastaneye (45) 
yaşlannda fakir bir Rum erke
ği geldi. Hastahğanı sordum. 
Söylemedi. Bütün hastaların 
muayene edilip bitmesini bek· 
ledi. Sıra ona gelince sor-
dum: 

- Derdin nedir? 
Cevap yerine fe1ini çıkardı. 

Bir de ne gireyim: Bqmda 
(18-20) santim uzunluğoada 
bir boynuz. Boynuz, b8f1nın 
sat tarafında idi. Ahnmasuu 
rica etti. 

Bukadar gayri tabii bir 
boynuza, bp ileminde heniiz 
teaadlif edilmemişti. Şimdiye 
kadar mçın aldırmadığını 
sordum. Dedi ki: 

( Devamı 4 Gncfl •aJfada J 

Sgurdeos B. w refiluuı .. 
Muhtelit Mahke11eıer· 

ilamları 
Muhtelit hakem mahkeme

lerinden ilim alan yerli ve 
ecnebiler, bu ilimları nasıl 
icra ettirebileceklerdir? Muh
telit mahkemeler nezdinde 
Tür umumi ajanlığının buna ı 
dair olan tebliğini aekizinci 
sayfamızda okuyunuz. 

Behzat 
Ari/ 
Beg 

---
yeni Asır Başmuharriri 

Nerededir? 

Hektmetin mane•I 9ahsiye
tlai tahkir ettiii iddiuile 
mahkemeye aevkedilerek Uç 
ıene bapH mabküm edilen 
lımirde mllnte,ir Yeni . Asar 

1azeteıi bafmuharrirlerinden 
(Behzat Arif) beyin lzmirden 
uzak)qıp ~ıtanbula, buradan 
ela- Avnıpaya gittiği haberi 
ti~ buldu. 

Henüz temyiz mahkemesince 
tasdik edilmiyen bu karar, mez· 
k6r mahkemede ayın yirmi 
altsında tetkik ediler.ektir. 

.DOn tehrimizde Behzat Arif 
Beyi tanıyanlar nezdinde tab-
kik"t yaptık. Mumsileybin Is-

Bel.zat Arif Beg 

canbula geldiğinden haberdar 
olmadıkları cevabım aldık. 

Mart Maaşı 
Mart umumi maaşı cumar

tesiye verilecektir. 

Müdafaamızdan 
Parçalar 
Matbuattakl hatalardan tlkl

yet edf'nler, onu kifl derecede 
mGterakkl rörmiyenler bir teJ 

unutuyorlar : Matbuabq ne aa· 
mandanberi htir oldutun• aaaa
ra almıyorlar? 

YGluek hikimlerl Matbuat ta 
uzviyet gib dir. Tekimül edebil
mek için uzun zamandanberi 
serbeaçe inkiıaf etmit bulunma· 
hdır. 

Matbuat ta milletler gibidir. 
iatenildij'l kadar faziletkir ola· 
bilmek için uzun zaman hür 
bulunmuf olmalıdar. Biz.de mat
buat ne gündenberl hürdür? 

Büyük Tombala Müsabakamız 
• 

Bir iki Göne 
Kadar Başlıyor 

Biraz Daha Sabrediniz I 
Mü1&bakalı tombala oyunumuzun başlamasına bir iki ıGn 

kaldı. Taliinizi bileyiniz ve hazırlanınız. Oturduğunuz yer
de hem eğlenecak, hem de ikramiyeler ve hediyeler ka
zanacakaımz. Bu sefer isabet ihtimali daha çoktur. Sukuta 
hayalden korkmayınız ve oyunumuza mutlaka iştirak cc:liııiz. 

Tombala Müsabakamız Nedir? 
1 - Pek yakın bir zamanda gazete-

mizde lıergün ikişer tombala lavhası derce
<.f/lcetiz. Bu ::lılwhalann neşri bet gOn .orecek. yani oa tue 
~· Oatıerinde birden ona kadar sıra num:ıruı olan it• 
li9)alan karileriıbiz kesip saltbyacaklard1r. 

[ Devamı 7 inci sayfada 1 

Şehir Meclisinin Rakipleri 

Kolera mikrobu - t.tendiler 1 Şehir meclisi likırdıle vakit 
ıeçirirken bizim mecliaimiz derhal faaliyete geçmelidir ! 

r 



[ Halkın Sesi ) DABILI BABIBLIB 
:Muhtelit Tetrisat ... _______________________ _ 

Karşısında Halk 
Memlekette. muhtelit ted· 
rlaat m ... ıe.ı. ehemmiyetle 
dütDnülen bir ittir. Bunun 
leh •e aleyhinde bulunanlar 
da yok detildir. Son u• 
manda ciddi bir bahia me.
suu tetkll eden bu ta.anar 
etrafında ~~rGfUltGmllz 
kimseler, bize .. aj'ıdaki 
fikirleri aöyledilerı 

Avukat Mustafa Kemal B. 
(Nuruomıaniyel caddesi 104)1 

- Ben orta mekteplerde 
muhtelit tedrisata taraftarım. 
Sebebini de al>yliyeyim, yazı-

nız : Muhtelit tedrisatta kız ve 
erkek talebe içtimai terbiyeyi 
ıarp kızlan ve erkek tale
beleri hissiyatını massedecek 
ıekilde alırlar. Şunu da ilave 
edeyim ki Avrupaya seyahat-
lerimde liselerde de muhtelit 
tedrisin terbiye ve insaniyet, 
hissiyatta incelik ve nezaket 
tevlit ettiğini gördilm. Netice: 
İlk tahsilden başlıyarak Darül
fünunu takip edenler de muh
teliten okuyabilmelidirler. 

* Fehmi B. (Koskada, Kitip-
ıinan mahallesinde 10)] 

- Beiı taraftar değilim, 
çUnkn bizim benllz içtimai 
terbiyemiz noksandır. 

* Hasan Niyazi B. (Cihangir, 
Uzunyol, 1. iki çocuğu da Ti
caret mektebi orta kısmında ) 

- A ~a ve baba terbiyesini 
liyıkile alan ve ilk tedrisatta 
ıeviyei irfanı tasfiye edilen 
bir kız veya oğlanın orta 
mektepte birlikte okumaların
da mahzur yoktur ve i 1:1 a1'ai 
halde, her ikisi için de ahlaki, 
~ayatl ve irfani noktalardan 
bunda mahzur vardır. Çünkfi 
okumaz, vakit ve hayatını 
havai işlerle geçirir, sevdalı ve 
hayalperest olur. Gençliğine de 
yazık olur, memlekete de. 

* Necip B. (Beyazıt, Yeni Safa 
pansiyonu sahibi, çocuğu Hay
riye lisesinde ) 

- Orta mekteplerde ve 
liselerde kızlarla erkek ço
cu.dann bir arada okumasını 
ben mahzurlu görmem. Daha 
tiç çocuğum var, bunları da 
muhtelit mekteplerde okutaca-
iım, işte bu. ----

HaCI Adil Bey 
Şehir meclisi azasından Hacı 

Adil Bey bütçe encümeninden 
istifa etmiş, yerine Mehmet 
Ati Bey ( Beyoğlu ) intihap 
edilmiştir. Hacı Adil Bey 
latifasına sebep olarak ııhhi 
ahvalini göstermiştir. 

Sahte 
Polis 
Komiseri 

P~rasızAlııveriş Yapmak 
isterken Hakiki Polisler 
Tarafından Yakalandı 

Kendisine Polia komiseri 1 
aGaO vererek bir t0ttnc6den 
parauz alış veriş yapmıya 
kalkıfan bir sahtekar tutulmUf
tur. 

Vak'a fÖyle olmuştur: 
Dün gece saat on bire doğ-

ru Şişhane yokuşunun başın
daki tütüncü Ali Efendinin 
dükkanına, üstü başı temiz bir 
efendi gelmiş, bir paket sigara 
ve çukulata almış. Fakat para
yı vermeden gitmiye kalkl§mca 
çırak seslenmiş: 

- Parayı vermediniz? 
Hafif surette keyifli glhil· 

nen bu zat hiddetlenmiye baş-
lamış. Gürültüyü işite:ı ve bir 
komşu ile konuşmakta olan 
dükkin sahibi koşup gelmiş. 
Kavga büsbütün büyümllş. Po-
lise haber salınmış. Banka mev· 
kii memurlanndan polis Ali 
Efendi çıkagelmiş. Parayı 
niçin vermediğini bu zata sor
muş: 

Meçhul m(itteri daha fazla 
kızmıJ. 

- Sen kim oluyorsun? ile 
kanşık bir hayli tekdirde bu
lunmuş, kih komiser olduğunu, 
kih çok nüfuzlu mühim bir zat 
olduğunu s6ylemif. Fakat kara-
kola gittikleri zaman komis
yoncu Yusuf Hamdi Efendi 
isminde biri olduğu anlaşıl
mıştır. 

Keyfi işler Serisinden 
Seyrisefainin Bandırma se

ferini yapan Marmara vapuru 
her zaman muayyen saatte 
hareket ederken evvelki gün 
bir saat gecikmiş, (10,30) da 
kalkmıştır. 

Tahkik ettik. Sebebi ıu 
işim: Gümrük muayene me
murlannın imzasını havi vesika 
olmadan hiçbir vapur hareket 
edemezmiş. Buna diyecek yok. 
Fakat Seyrisefain idaresi, va· 
purlann hareketinden bir gün 
evvel gümrüğü haberdar et
mektedir. Bu sefer böyle ol
muş, hatta son dakikalarda 
birkaç defa gümrüğe te
lefon da edilmiştir. 

Bu ihtar ve ikazlara rağ· 
men gümrük memurları bu 
vazifelerini bir saat sonra 
yapm:şlar ve vapur da bu 
yüzden bir saat geç hareket 
etmiştir. 

Esnaf Cemiyetlerinin Son Şekli I 
Cemiyetlerin Sandık

Erken 
Bunama 
Meselesi 

lanndan Bir De Banka Tıbbı Adli _r1e ~~ha~ 
, Osman Beyın F ıkırlerı 

yapılacaktır• BirleşemezseNeOlacak? 
Geçenlerde Adliye emanet 

Emaf cemiyetlerine verilecek yeni ıekil Ye bunlarm 
nizamnamelerinde yapılacak tadilat projesi balen Ankarada 
tetkik edilme~tedir. Cemiyetler hakkında bundan evvel ver
diiimiz malümata ıunlan ilave etmek IAzımdır: 

Esnaf cemiyetleri nizamnamesi cemiyet katibi umumilerinin 
vazifelerini tadat ve tasrih etmemiş, bunların hühumetle 
cemiyet arasında bir irtibat uzvu olduğunu kaydetmiştir, 

1 - Halen esnaf cemiyetlerinin ticaret kanununun acari 
tarifine göre vaziyetini tayin ve bunlara birçok yeni haklar 
ve salahiyetler vermek mevzubahis olunca katibi umumilerin de 
vazifelerini ve salahiyetlerini artbrmak mevzubahiı olmuştur. 
Kitibi umumiler yeni nizamname projesine göre bundan sonra 
cemiyetlerin birer murakibi vaziyetini kazanacaklar ve maaşlan 
milmkün olursa cemiyetler bütçelerinden değil lktısat vekaleti 
veya diğer bir mUessese tarafından verilecektir. 

2 - Her cemiyette bir taavün sandığı teşkil edilecek 
vebu sandıklar cemiyet azalarının düşkünlerine yardımlarda 
bulunacakbr. Bu yardım sandıklan temerküz ettirilecek ve 
tamamile esnafa ait bir banka vikude getirilecektir. Şimdiki 
esnaf bankası sermayesi belediyenin olduğu için esnafın malı 
ve bukası değildir. 

Yoğurt Mevsimi 
Gebze, Silivriye Reka

bete Başladı. 
Şehrimizde yoğurt bolluğu 

başladı. Sahlan yoğurtların 

içinde, en iyisi Silivriden ge
lenlerdir. Bunun sebebi, yapıl-
ma tarzındaki hususiyettir. Bu 
sene Gebzeden de mühim 
miktarda yoğurt gelmekte ve 
beyenilmektedir. Aynca KAh-
tane köyilnde de bir yoğurtane 
tesis edilmiştir. Silivri yoğur
duna müşabih yoğurt yaılpmak· 
tadır. Bundan başka Bandırma 
ve lzmirden .de yoğurt gel
mektedir. Fakat mesafe uzak 
olduğu için hazan bu yoğurtlar 
ekşim ektedir. 

Et Resmi 
Hayvan Başına Değil, 
Kilo Başına Ah nacak 

lstanbul Ticaret ve aanayi 
odAJiı, mezbaha resminin hay
vaıtt başına değil, hayvanın 
kilosu üzerinden alınması ve 
etten .alınan diğer resimlerin 
de indirilmesi baklanda tetki
katta bulunmaktadır. 

Mezbaha idaresi hayvanın 
kilosu üzerinden rüsum alın
ması talebini muvafık bulmak-
tadır. Bu iş için mezbahada 
bü:f.hk bir salon yaptırılacak, 
yeni bazı tesisat ilave edile· 
cektir. Etin, rüsumun biraz 
indirilmesi takdirinde 5 - 10 
kuruş ucuzhyacağı söylen
mektedir. 

Postadaki Sui istimal 
Meselesi 

dairesini Liğor adlı bir hırsız 
ıoydu. Bu hırsızlığı yapmadan 
evvel de gene bir hırsızlık 
meselesinden dolayı hemen 
serbes bırakılmıştı. Bu arada 
Sultanabmet sulh hakimi Sait 
Beye hakaret etti. Gene ya-
kalandı. Bu herifin cür' eti 
okadar büyüktü ki aklından 
zoru olduğuna hükmedildi. 

( Erken bunama ) denilen 
, hastalığa uğramıı olmuı dü

şiiunldii. Tıbbı adliye glSnde
rildi. Bir değil, Hatta birkaç 
defa. Tıbbı adli bu adamın 
erken bunadığını kabul etti. 
Bu arada, muhafaza edilmek 
üzere Ligor emrazı akliye has
tanesine gönderilmişti. Mazhar 
Osman B. aksi kanaati izhar 
etti. Bu mllnasebetle ortada 
bir fen taaruzu mevzubahis 
oldu. 

Fakat hakikatte böyle bir 
tearuz yoktur. Çünkü emrazı 
akliyenin raporu, bu meselede 
mllessir değildir. Çünkü Ligor, 
hastaneye tedavi için değil, 
muhafaza edilmek için gönde
rilmiştir. Bu itibar ile Ligor 
hakkında Tıbbıadlinin raporu 
muteber olacaktır. 

Mamaafih emrazı akbye mü
esse3esinin noktai nazan da 
yabana ablamıyacağıua göre, 
ortada resmi tekilde olma
makla beraber hakiki bir fen 
tearuzu vardır, deyebilirz. 

Şunu da ilave etmek lizım
dır ki kanun, Tıbbı adli mec
lisinin noktai nazarını nihai 
ve temyizi mahiyette telikki 
etmektedir. 

Muallimlerin Ortakhk 
Kooperatifi 

Kaplar, temizlenmeden iade 
edildikleri için bunlar ekseriya 
paslanmakta ve yoğurtların 
bozulmasına sebep olmaktadır. 
Acaba belediye bu işle meş
gul oluyor mu? 

Beyoğlu Postane.sinde uzunl 
müddettenberi müntaz.am bir sul 
istimal yapıldıtı mevzubahiıtir. 

lstanbul muallimleri "' Muallim
ler ortaklıA-ı ,, ilimJf bir istihlak 
kooperatifi teşkil etmitlerdir. 
Kooperatif idare heyetine ticaret 
mektebi müdürtr Hüsnü, içtima
iyat muallimlerin den Servet, ls
tanbul liaeıi muallimlerinden Fa-

Gazozların Tetkiki 
Bazı gazozlarda ainek bulun

duğu için lıtanbul belediyeai gazoz 
yapılan bazı fabrikalarm ıu de
polannı tetkik etmiye batlamışbr. 

Posta bafmüdürü bu müna
sebetıe bize ıu izahatı verdi: 

" - Birkaç memurumuza üç 
ay evve işten el çektirdik. Lakin 
bu, ıui iatimalle alikadar değil
dir. Sırf vazifeyi ifadaki ihmalle
rinden ileri gelmiştir. Yokaa Be
yoğlu Poaianeainde hiçbir aui ia
timal vaki de~ldir.,. 

zıl ve Arif Şükrü Beyler, müfet
tişliklerine de lstanbul liseai 
mOdürü Celal Ferdi Beyler ae
çilmiılerdir. 

Yeni Delhiye sarfiyat 
Hindistanın yeni merkezi olan 

Yeni Delhi ıehri için 10 milyon 
875 bin fngiliz liraaı sarfedilmittir. 

Günün Tarilıt 

Rüstemiye Gel 
Vapurdaki Z ehirleıı 

1 Hadisesi Nasıl Oloı 
- it 

Huı ttilseyin ve ofullaf'l 
tem ve Ali beylere ait Rüııte!O 
vapurunda bir zebirlenıac 

ıeai oldu. Geminin kaptaalt 
da çukçıaı, arka, arkaya 
ettiler. Gemi. dlln l:ımirdeD 
rimi:ıe a-elıni4tlr. Bu ı:nünaıe 
şu malümat alınmıştır 

Ra.temiye ••paru 13 
Mereiaden hareket etm"9 
sf1a •onra vapur sah:bi Allı 
Remzı ve ikinci kaptan Silr 
beylerin ateşi birdenbire 39 
ceye çıkmış, yüzleri gözleri 
mif. Gaayan etmiye baç}oıt:; 

Biraz ıonra sGvari 1 
kaptan, müteakiben bütün 
zehirlenme alameti gösterdi 
Antalyaya gelindiği 

bir askeri doktora muayene 
mişler, ilaç almışlar; 

Antalyadan hareketten 
kaptanın Taziyeti fon11I• 
~eçen cuma lzmire gt:l 
Birkaç Hat 90nra kaptan 
etmİf. lımir adliyeıi işe " 
etmiş, yemek kapları alık 
muştur. Gemiyi ikinci k• 
Süreyya B. idare etmi,tir. 
harareti de 39 dereceden 
düşmemiştir. Çarkçı başı Hi 
makine kamarotu Ali Efe• 
fenalaştıkları için fzmirde 
kılmışlardır. Memleket ba• 
aine yatırıJmışlarJır. 

Şayanı dikkattir ki yol 
da z.ehirlenme alimeti baf 
termemiştir. 

Siyasi Bir Hadise 
Amerikan Müddeiumunıitl 

O. Brayn, ftalyada ·ücretJerifl 
emirle indirilebilecetini ıöy 

Amerikada ltalyaadaki gibi bit 
kilmet mevcut olmadığin• 

nutkunda kaydetmittir. H 
siyasi bir teşebbüaü davet 
cek mahiyette görülmektedir• 

ispanya cumhuriyetçi! 
Hapiıanede bulunan Is 

cümhuriyetçileri, tqrii intiba 
ittirak teklifini reddetmi9ler 

Amerikada içki Kurb 
1930 de Nevyorkta ( l 

kiti içki memnuiyetine 
~tmitir. 

Araplar Ve Yahudilet 
Feleatin Arap icra ko 

reiai mahalli h6k6mete bir 
tup g6ndererek iuetl neffl 
bibi biç bir Araban Yabo 
memleket itlerine karıımal., 
mGaaade eclemlyeeejini 
miştir. 

Belediyenin Muvakkat B 
Belediye n idarel huausi 

bet aylık munkkat bütçe.l 
yeti vekileden geçmit. tasdik 
Cümhur riyasetine arıedillll 
Gazi Hazretlerinin Ko•1 
avdetlerinden sonra tasdik 
rek lstanbula r8nderilecektit• 

·viyana Konsoloslugll 
Ankara, 24 (H. M.) - Vi 

konaolosluğuna acf aret batlıi 
Tahain bey tayin edilmiştir· 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Matbua( Cemiyeti 

ı ı Hasan B. - Puarola kitapçı başı 1..1 2 : "Kitapçı -
Bizim bir Matbuat cemiyeti YU'IDJI, bizi lieD- içeri ~ karanhk 
JnliDe pjum&flar, aerede bu 1 çak ••• 

Şu eski han kapıaından 1 3 : Hasan B. - Aman... bu ne karanlık 1 4 : Hasan 8. - Matbuat cemiyeti, ke 
merdivenler nrdar, onlara yerL. Molozlann aruana dllftllm. •• Can kurta- içindeki feryatları duymuyor, nerede kaJcb 

ran yok mu 1 can kurtaran JOk mu 1 clıfardakilere prclım edecek. Y apldar 



Hergün 
Bu Gidifle 
iptidai 
Kaimıga Mah/dJ.rnus 
ı.; M. ZEKERIVA 

he • . ~ulda verem hutahit 
t.: .. ~lllili endifeye dlifare.lc 
~ çoktur. 
~n bir sene za1111ı• 
L::! dispanserine ıa bio 
~ ~~~caat etmif, bma1ardan 
~~ldşinm verem olduğu _. 
~. Ginde latanbulcla 
'-nıden &lenlerin yektnu 
._ huluyormaı. 

rtt-.na..-... mukabil kaç verem 
J.ı:_.emiı var? 
:~?. 
Niçn.? 
~~ belediyenin parua 

t - Birçok kimseler evlerinde k3pek, 
kecU, kut sfbl haynnlar beslerler. Buna 
içia ayda JaayH maırafı ti• alaa mlpte
Jllar varda-. 

3 - lnıanın ~3.:etl bayvanm kıymetin• 
den faıladır. Sa ve bGyGtillea bir to
e11lc, yana memleketin, bel" ele dün7amn 
• bttrük adanu olabiHr. Fada paranız 
YUN, byYU deiU, pcak bakana. 

•• •• • 
BUGUNlJN TELGRAF HABERLERi ..-~alda tirçok memba 

~vardır. Fakat &eledi)'e ........................................ 1111111! .................................. lllİI ... 

tS;:? ~-= Foça Kaymakamının, Vatandaşlanna iftira 
i~Z& Ettiği Anlaşıldı, Bir Sene Hapse MahkUm Oldu 
,~ balanayor. 
lit ~ laalde şehir hıllnna temiz 

Rf:Lek içia ne yapıyoruz? 

~? 
~ belediyenin parass 

lzmir, 23 ( H.M. ) - F• 1 Beyin de illi kutçi diye yab-1,..pılclıtı ft da,.U sora De bft.; 1 mamen bymabmm aleylahade 
hadisesi muhakemeaine .. laualann ifadelerini mtıeyyit dilermden ~lllh uldkat lfaclelel' ) tezahGr etmiıtlr. 

b 
..ı__ aJuaclıtı anı .. ıldL Fazla olarak• ı MGtftld ee1.e~ 

sabah Divanı ba.rpte bqlancla. beyanatta alunmuauır. Kay- Kaymakam Ultfll Beyin tutu- P u• maznunlana 
Sui kaste maruz kalc:biım i~ makam ile. halktan mamun lan ldlifı hakikat bir r.abtt Yan- =~ ~a edilaaiftlr. 
dia eden kaymakam Ltitftl B. olup ta serbea bıralnlanlann ~ ınaa e4ilmlaneclitl n'--'• ubkıİ mü~ınr., ~ı~': ;:ıc1e&l1!8! 

-1-!!-d idi. L~ • d •--dam T bir .-- namusu o • aaını e ~ 
maznun meTIUU1 e ,uuu ve JBD arma llWllHlll a • elinden almak cllr'etini 1aaterclitl rataıen lfkeaoe ve dayak lclclia-
beyin yamada Jandmna im- Beyin ifadelerine mü eliyor. _.it oldu.. laruu bakAr etmlttir. 

mandam da maznun sandal~e- Bunan. &zeriae. ~ harp lzmirden hhit Geliyor Karar 
sinde yer almifb. Nuan elik· Miiddenuaaml maa'lllll Fuat B. Y-
kati celbeden nokta fU idi : hadisenin akabinde l1likaat KaJmakaa Lltfl BeJla, ba 

laadlMrl laklr etmell Gzerlne 
m&ddelamaml •uavlnl Fuat B. Lltfil B. Foçaya kaymakam taldbabu ...,et eden Vd 

oluyor. (25} ı&a geçmeden maaYİDI Saip n jandarma 
bir gece taarruza ID8l1d kalo- kamaadam lbriabfra beylerfu 
chğım slylftyor. Birçok ntan- ifadol«iae mlracUt edilmeii
claflar suik~ oJaNk ,ab.i. ai tal•p etti. H~ lıiMlllP 
l&mYOI', budan cla,.tc b11• talebi kabal etti. ôtleclen adb1L' 
,eclildeıiDI ~· DlftDi dfd celle•i• heyecanlı olaeaii 
harp istintak hlldinllii hadi· anlaphyor. r-
senin ehemmiyetini nazan dik· A411ap~ ,.., 
kate alarak tamik ediyor. lzmlr, 25 (fi. &) - ~ 6iıiP 

lşia ..... de pntaj O:c:taia divanı m6tealdp celıeıiacle F.-

tebeyyln •1•· HailiMm r.'..:.t• ..w.H• lfadeü • 

meıPfa .............. ~~ 
j...,_ ~ T~ ...-- _., .,tıiltlrilill 

Gazi Hazretleri 
Martın ilk Gihılerinde 
Anbraya Döneı:ekler --

&fer inan, 

::. laılbralr, .. ,...._ tv-ettli! muhanel ...ı kut h .. 
1 Fotada tabldk etmft olU 

J.alı Jandarma lmmancltı• fb, 
nhlm ft V&ll muavini Salf Be,.. 
WIJa phtt oluak Divanı harbe 
celplerini talep ebnlttlr. 

aeten Şahitler Ne Diyorlar? 

Ankara, 24 ( HU8Ull /.;;. ı.
Mia defterdarlığına bul 
eıallkl milliye mllcllrl AB 
Riza, Bayendir Malm&dllljiae 
DiYam muhuebat. murakıba 
Sait beyler tayin ediladttir. 

Borçlar Mesaini 

Avrupa Postası Geldi 
Edlniedeld .,........ yödln

- kapaHn demlryola açılmlft 
bu 111retle Awupa pcNltau bir 
baftalllr .......... dla ........ 
m ze gelm!ftlr. 

• 
lnannıal 

l 

ltldafaa11 mltealdp • .,.ti 
lalkiıae miukerere çekia.it .. 
ltir aat devam e4- bir ailuke
redea IODl'a karar teblit ol•
mtqtu. 

•Bqblarma Mr ibreti mles• 
.... oı..k fbere., ıc:ll19 haflıyma ........... _._, ......... 
Lltffl Bey, eeu bauaunJID 
343 llncl maclcleıine tevfikaa 
bir ••• .... hapae •dkbl 
eclilmiftlr. 

Foça janclarma kumanda.na 
laalCkında be klfi d,IAll ıörtile
IİİtfClliladea lterMt karan ~ 

Emirilem istasyon me
muru Yine isticvap Edildi 

lzmir, 23 (H. M.) - EmirA· 
lem istasyoaa memura irfan Ef. 



-4 Sayfa 

1 Kanun Tadilleri... jl 

KAZANÇ VERGİ 
KANUNU ... 

·ıON 

HANIM TEYZE 
~Üzelliğin Enf ~~~~l-~_ha_h_w~~-e~~-~~M~od_e_~_r_i·~~~ 
Büyük Düşmanı 

Aşk 
Mektupları 

Lüzumsuz Kıllardan 
Kurtulmak İçin En İyi 

ÇIKARILAN 
NUZ HiKA 
Operatör 
deos Bey 

Tadilat Proje
sindeki Mütale
aları Okuyunuz. 

Muht;lif vergi kanunları üze
rinde tetkikat yapıldı, birçok 
değişikliklere lüzum gösterildi. 
Ve neticede her vergi hak
kında yeni tadil projeleri tan-

Usul Nedir? · 

KILLARIN BÜYÜMESiNE 
MANi OLUNUZ 

Karilerimizin Bize 
Gönderdikleri 
Mektuplar 

Cicim; 
:1 Anlatıg 

zim olundu. Biz dünkü nüsha
mızda kazanç vergisi hakkın
daki tadil projesinin mühim 
bir kısmını dercetmittik. 

Dlin yazdığımız kıs~m v~r~ 
nisbetlerinin derecelerıne aıtti. 
Ankara muhabirimiz bu sabah 
bize telefonla yine kazanç ver
gisi hakkında bazı malfunat 
verdi. Bunu da yazıyoruz: 

Ankara, 24 ( H. M. ) -
Kazanç yergisi hakkında ha
zırlanan ve yakında Millet 
meclisinde müzakere edilecek 
olan tadilat projesi eski kanu
nun bazı maddeleri hakkında 
milbim mütaleaları ihtiva et
mektedir. Ezcümle fÖyle de
nilmektedir: 

Madde 2 nin 15 inci fıkra
ıına her nevi cemiyetler ve 
ticaret ve sanayi odaları, tica
ret, sanayi ve zahire bor
aalan ve ticaret ve senayi 
odaları tarafından tesis olu-
nan bilcümle müesseseler, be
yannameye tAbi olan mükelle-
finin tahkikatı muamelesinde, 
madde 13 ky ve zarar hesa-
bının müfredatlı cetvellerinde 
zarar sütununda tadat olunan 
mevat meyanında milessese-
nin ılipheli matlubatı kar sü
tununa aynen " şüpheli matlü-_ 
bat" namile ve zarar sütununa 
da bu kabil matlubab ihtiyati 
veya bir kayıt ilivesi lazımdır. 
Zira fÜpheli matlubatın kir 
hanesinde münferiden ipkası 
mezkiir matlubabn, ekseri' ah
yalde meşhut olduğu gibi ade-
mi tahsili şıkkında müessese
nin zarannı mucip olur ki bu 
zarann ispatını t«:s~il ed~.n 
mebaliğin zarar hanesınde go· 
zükmemesi milkellefin aley
hindedir. Ayni zamanda müeı
seıab ticariyede taamülen 
tAli ihtiyati mevcuttur ki gerek 
modası geçmiş, gerek esbabı 
saire dolayısile kıymetine halel 
ş:elen emvale ait asgari yüzde 
(5) ihtiyat akçesi namile zarar· 
hanesine ilivesi zaruridir. 

Kazanç vergilerile birçok 
vergi tarbedilmekte olduğun· 
dan bilha.sa memurin ve müs
tahdemin kısmına haddi asgari 
olarak tarh ve tevzii münasip 
görülmüştür. 

lcrai ticaret için behemehal 
hükumetten ruhsat talep olun
ması mecburiyetini tazammun 
eden kazanç kanununun 
36 ncı maddesi kavanini mev
cude tasrihile tearuz etmekte
dir. Filhakika kavanini mede
niye mucibince herkes icrai 
ticarette serbes olup bunun 
için ayrıca müsaade ve ruhsat 
iatihsaline mecburiyet yoktur. 

Ticaret kanunu 16 yaşını 

Kadınların en ziyade kork
tukları şey, yüzde ve vücudun 
bazı yerlerinde yaşla beraber 
kendisini göstermiye başlı}'an 
lüzumsuz kıllardır. 

Şimdiye kadar bu kılların 
bUyllmesine, hatta çıkmasına 
mani olacak kuvvetli bir çare 
bilinmiyordu. Kol altlarındaki 
kıllan çıkarmak için kullanı
lan usulleri yüze tatbik müm
kün değildi. 

Şimdi bulunan usullere göre 
kıllann hem büyümesine, hem 
çıkmasına mani olmak müm
kündür. 

Kılların büyümesine mani 
olmak için kılı bir tuval~t 
cımbızı ile çıkarınız. Müvelli
dülma ile amonyağın 'L birleş
mesinden husule gelen bir 
mayi ile kılın kökünü yıkayi
nız. 

Fakat bu usul kılın bUytl
mesine mani olur, tekrar çık· 
masına mani olamaz. Kılı çı
karırken kökünü de çıkarabi
lirseniz bir müddet kılın bü
yümesine mani olunabilir. 

Fakat çıkan kılın yerine 
yenisinin türemiyeceğine emin 
olamazsınız. 

KIL NASIL ÇIKARILIR? 

Kılı çıkarmadan evvel kılın 
bulunduğu yeri süngerle ve 
sıcak su ile iyice ıılabp kuru-
tunuz. Bu, cildinizi yumuşabr, 
mesamatı açar ve kılın çıka-

nlmasını kolaylaştırır. Cımbızı 
cilde dokundurmayınız. Kılı 

ucundan yakaleyınız ve bir
denbire çekiniz. Sonra kılın 
çıktığı yere biraz kolonya aü
riinüz. 

Yüzünden kıl çıkarmak 
mecburiyetinde bulunan ka
dınlar sabun, krem, kolonya 
gibi tuvalet levazımını daima 
hazır bulundurmalıdır. Yatma-

dan evvel yüzlerindeki kremi 
tamamen çıkarmalıdırlar. Yağlı 
yemekler yemekten çekinme
lidirler. 

İlk Mektepler 
( 22 )den ( 13 )ü ikmal 

Edilmek Üzeredir 
Geçen sene İstanbulda in

şasına karar verilen (22) mek
tepten ( 13 ) tanesinin inşaatı 
bitmek üzeredir. Diğer ( 9) 
tanesinin inşaatına ilkbaharda 
başlanacaktır. 

Ayrıca önümüzdeki ders 
senesinde de (20) den fazla 
mektep Y.aptırılacaktır. Bu 
mektepler f stanbulun ilk tahsil 
çağındaki çocuklarına kafi 
gelebilecektir. ikmal eden her ferdin icrai 

ticaret edebileceğini tasrih 
etmektedir. Diğer taraftan 
ticaret odalan hukuk ve ve
zaifine mQtedair bulunan ka
nunda da tesçil mecburiyeti 
konmuştur 36 ncı madde bir 
kere ahkamı umumiye ile, sa
niyen ticaret odaları kanunile 
tearuz etmektedir. Halbuki 
bu madde erbabı ticaretin 
av.r•ra bir vergiye tabaiyetini 

-...-:s-::'!1!:11 •:::a. 1. . .......... -~....... ~ .. 
mutazammın olup bu surette 
hem ticaret ve hem sanayi er
babının bir ıicili tutulmuş olur. 
Bundan maada bu faslın 37 ncl 

maddesine göre tarhı IAzımgelen 
vergi tamamile sermaye üzerine 
mevzu bir vergi olduğundan 
hariçten sermaye gelmesine 
mani olacağı cihetle bu mad
denin tamamilo kaldırılmaıı 
icap eder. 

Bu senenin ilkbahar ve yaı· modellerinden dört nllmune .. 

/ 

·c.. 

Yukardaki beı şapka, bu 
sene Pariste ilkbahar için ha
zırlanan modellerden seçilmiş
tir. Yukardan soldaki koyu, 
kalın siyah satenden yapılmış
tır. Beyaz incili yolları vardır. 
Onun ıağındaki ıapka ince 
hasırdan tapılmıştır. Etrafına sarık gibi devekuşu tUyilnden bir 
kenar sarılmıştır. Onun altındaki at kılından yapılmıı hafif 
bir ıapkadır: 

Onun sağmdaki Milano hasırından yapılmış çok nefis bir 
ıapkadır. En alttaki şapka, başın tepesine düz tekil verecek 
tarzda biçilmiştir. Bu son iki şapka, yeni modeller içinde en 
güzellerinden addedamektedir. 

Sonbahar fapkaları hafif ve gölkeliksiz olacaktır. 

Bulaşık Hastalıklar 

Yeni Talimatname Sıkı Esaslan ihtiva Ediyor 

Umumi hıfzıssıhha kanunu 
bulaşıcı hastalıklar ve bil· 
hassa firengili hastalar hakkın-
da bazı hüküm ve takyitleri 
havidir. Haber aldığımıza gö
re Sıhhat vekaleti son günler
de bir talimatname hazırlamıt 
ve viliyetlere göndermiştir. 

Bu yeni talimatnameye gö
re kanunun gösterdiği müd
detler içinde çiçek aıısı yap-

tırmıyanlar gerek devlet ve 
belediye işlerinde, gerekse hu
susi müessese veya ticareta
nelerde, büyük çiftliklerde 
çalışamıyacaklardır. 

Bundan başka sıhhat kanu
nunun (104) üncü maddesi 
mucibince her doktor kendi
ıine bir ay içinde müracaat 
eden firengili hastaların isim
lerini ay sonunda ııhhat 
müdürlüklerine bildirecektir. 

Edremit Civarmda Feyezan Adana Hapisanesinin Teftişi 
Edremit, ( Hususi ) - Son 

günlerde yağan yağmurlar 
Edremit, Burhaniye ve Havran 
havalisinde mühim zararlara 
ıebep olmuttur. Bir kısım 
arazi ıular altında kalmıtbr. 

Adana, 23 (Hususi) - Gazi 
Hazretlerile birlikte bulunan 
Adliye müfettişi Ferit Bey 
bura hapisanesini tetkik etti, 
neticeden memnun kaldığını 
.ayledi. 

Gene kaç gecedır, ruhumu 
buhranlara verdin; üç günlük 
ayrılığa hazırlanan zavallı kal
bim, on ikiyi bulan acı ayrı

lık günlerinin tevalisine artık 
katlanamıyacak .. 

Ne başımda huzur kaldı, ne 
kalbimde sükun!. Aklım, haya
lim, hep seninle meşgul.. 

istasyon binası bana kıble
gaL oldu! Tren düdükleri bil· 
.. "l, bu hicran aleminde bana 
n-.: tatlı heyecanlar, ne ıstı• 

raplı kabuslar veriyor ..• 
Yeter cicim, yeter; beni 

daha ziyade üzme, kalbim, di· 
mağım ve bütün benliğim seni 
dört 6Özle bekler. 

* Kadından Erkeğe; 

Niyazi 

Kar:ınlık bir gece... Hcrşey 
susuyor; yalnız yapraklar, rüz
garla sallanıyor ve hışıldıyorlar. 

Gece, yaprak ve rüzgar ... 
Herşeyi siyah mantosile ör-

, ten gece, rüzgar ve yaprakla
rın da sevişmesını gizliyor; 
onlar zulmet yatağının içine 
gömülüyor; konuşuyor ve sevi
fİyor, ve öpüşüyorlar. Biz de 
onları dinliyor ve onların ya
rattığı bir ihtiras havası içinde 
bitap oturuyoruz. 

Gece yavaş yavaş gitmiye 
hazırlanıyor ve sen susuyorsun. 
O vakit biz birbirimizin göz
lerinin içine bakıyor; gözle
rimizle konuşuyor; ve ben, göz
Jerinin bu tatla bakışlanndan 
büsbütün bitap, sana sokulu
yor, sokuluyorum. 

Gece bizi memnun ve mü
kedder eden o siyah mantosunu 
tamamen topluyor ve süratle 
uzaklaşıyor. 

Artık kainat uyanmıştır, ve 
biz, buselerin şiddetinden kav
rulan dudaklarımızla bihuş 
aynlıyoruz ... 

Çabuk gel ruhum, çabuk 
gel ; gece, yapraklar ve rüz .. 
gArla bq başa kalalım, çabuk 
gel. 

Halis 

Ölüler İçin 
Tıbbı Adli Bir Soğuk 
Hava Deposu Yapacak 

Tıbbı adli çok mükemmel 
bir laboratuvar yaptırdı. En 
mükemmel Tıbbı adli müessese
sine malik olan Bükreşte bile 
bukadar güzel bir labo
ratuvar bulunmadığı iddia edi
liyor. Maamafih ayni müesse
ıenin, sahipleri çıkıncıya kadar 
ölüleri muhafaza etmek için 
kullanabileceği bir soğuk bava 
mahzeni yoktur. Bu yüzden 
de yaz gününde, hüviyeti meç-
hul cesetler, iki günde tefessüh 
etmektedir. Şimdi böyle bir 
depo yapılmak için para iste
niyor. 

Afyon - Şuhut Yolu Kapah 
. Afyon-Şuhut - Afyon yo

lunda, çamurların bataklık 
halini alması yüzünden bir 
haftadır otomobil işliyememek
tedir. 

(Baş tarafı birinci 

.. _ Korkuyordum, 
bir zararı yoktu. 
simin içinde kaldıği 
aede göremiyordu. ~ 

zamanlarda mahaball• 
ları haber almışlar. 

Beni taşa tutuyoı 
kapmıya çalışıyorlar • ., 
zu muayene ettim. 
kesilmiş olduğunu 
öğrendim ki bu edam, 
ustura ile bunun u 
parça kesiyormuş. Bil 
boynuzun daha ziya 
mesine mani olmuş. 

Ertesi gün ameliyat 
üzere bu adamı odaya 
Fakat ertesi gün yeri 
madım. Gece kork 
tanenin duvanndan a 
kaçmıf. Üç ay soata 
geldi. 

- Beni bundan 
diye yalvardı. 

Hemen yabrdım, 
aldım. Şimdi bu1 ~ 
müzesinde bulunmak 

Bu ameliyat çok 
makia beraber dokto 
canını ifade etmiyor 
sini en fazla heyec 
vak'ayı öğrenmek i 
cevabı verdi: 

- Bir operatör 
heyecansız ameliyat 
Şukadar var ki bun 
rür ede ede artık 

tini kaybeder. 
gibi heyecanların 
üzerindeki mubarrip 
hakkaktır. Eğer onl 
tını tetkik ederseniz 
kısa bulursunuz. 
ameliye heyecanlannJJI 
hayatiyet üzerindeki 
dir. Maamafih ıize h 
çık mı yan bir vak' ayı 
yım: 

Bir gUn 66 yaşında 
dm geldi. Kara ciğ • 
safra kesesinden ıs · 
yordu. 

3 defa ameliyat ya 
haıtaJığı geçmemişti. 
keıesi yapışık bir 
olduğu için ucu bulun 

Ameliyata baıladıın. 
bir damar kesildi. 

Kan, oluktan fış 
dışarıya fırlamıya ba 
damarın kesildiğini z 
Heyecandan kendimi 
dım. Birdenbire :aş 
hayatımda, biç böyle 
yet karşısında kal 
Asistanım derhal P 
kesilen damarı sıktı, 
durdu, düşündüm: B!.I 
ana damar olamazdı. 
tim ki bu, gayri tabii 
sağa çok kaçmış bir 
Kesilen damar derhal 
safra kesesi alındı, 
kurtuldu, fakat ne 
ben bilirim. 

Böyle gayri tabii 
insanı birdenbire şa 
Ana damarı kesilse ı 

muhakkaktı. 
Şu düşünce ve vak' 

sarsmak için kafi bir 
sebebi değil midir? 



DariJ/iceze miidiiril C.mil B. 
d Geçen glln Şehir mecliain
b e Darüliceze müdürn Cemil 
uey : ( lstanbulda dilenciliğin 
~nUnc geçilemez, çnnkn lstan-
ul bunların transit merkezi-

dir ) dedi. Her sene lstanbula 
d~rt beş yüz dilenci uğruyor, 
rileııiyor ve gidiyorlar. Ley-
eklerin ve iyi pn doıtu kır
~gıçlann gelip gitmesi gibi 
lrfey .• 

b· Dilencilik lstanbulun ezeU 
il' derdidir. Her devrin bele

diyeai bunlara kartı ( kat'ı d
dlı1 ) açb, fakat daima mağlftp 
0 du. Yarı çıplak kar tıatnnde 
~anlar, bir bacaklarını, bir 
011annı plvarlan Ye ceket-

leri içine aaklayıp koltuk dey
ll~ ..;~· alanlar, dilsiz, ıaul\z ga-
• ""1eııler, iğrenç yaralannı , 
~larmı teşhir edenler, 
Lf'llrın t:sttıne uzamp yatan
...-, kucaklarına bir nevzat 
~p oturanlar hnllaa akıl ve 
edYale gelmiy

1

en usuller ihtira 
.a_ eııler var. Bunlann izacın
._.. korunmak imklmm bula
-.Yoruz. 

Bunlar hakikaten içtimai 
'j!,aletin birer mevludu mudur
~ Yoksa dilencilik en ka 
b çil bir it olduğu için m-

11 Yolu tutmutlardır? 
Bu hususu, (31) senedenberi 

Da..n.IA :.ı • • •d d ı - 'l&UlCeft 119&ermı ı are e en-
er araauıda bulunan bugflnl.di 
lll6d6!' Cemil Beyden &ğren
~k. istedik. Bir mubarririmiz 
it lbıl Beyi glSrerek bu teşki· 
h .~ıı tarihini ve ıckillerini tescll !hnittir · Cemil Bey dilen-

en alb kuma ayınyor: 

Yerli Dilenciler 
~d- latanbulun kadim aha· 
~n doğan dilencilerdir ki 
~pek azdır ve dilenme 
~ldir ~ izaç edici 
18fta .;.al61unlar araaanda . her 
~l ve gayri malül 
kız ve ~r ve ender olarak ta 
Bu k

11 
kek çocukları vardır. 

•akkuf un, .üzerinde fazla te-
etmıye değmez. 

Çingeneler 
te 

2 b Z.manile anadoludan c· qka yerlerden ıelmİf 
(~eııel~r. Bu ımıf gayet 
le . r, ailece çalıtırlar ve eli
._ llirler. Kan, koca, otuı. kı• 
-~~ torunlarile beraber 
.a.ı--~ eyın erkenden sokaklara 
;;"""Grler. Bunlann erkekleri 
•d:1da kundura boyacı1!tı 
...__e.r, hayvan alım aabmlfe 
~ cambazlar, k6yler ve 
~ . alar arasında dolaf&l'ak 

rfılik yapanlar vardır. 
bt 6tün depolarında ve buna 
b llıer yerler de çalışanları da 
ı.~11~°!· Fakat dilencilik bun
~- •çın Blıldır. Hemen hepsi -n . . 
lt':f.ndırler. Fakir tabakasının 
~ e dokaanı bile hiç değilae 

......, rnetglblannın sahibidirler. 

~ika No. 68 

Darülaceze Müdürü ile Dilencilik Hakkında Bir Hasbuhal 

lstanbulun Maruf Dilenci Tipleri - Zengin Ve 
Tefeciler - Hileleri - Bugiinkü T eşkilit Esaslı 

Bir Mücadeleye Müsait Değildir .•• 
hileye teveaaül ettijinl anlattı. 
Arıaya l'linderiJdL Parumı zabı· 
ta huzurunda çıkardı, alıp mem
leketine döndG. 

ikinci Tip 
(10) ıene evvel lstaubulda ıık 

aık ,.arüJen muclz bir musevi 
vardı. Bir akıam geç vakit yaka
lanarak Darülicezeye l'etirildi. 
Soyunmamak ve hamama l'itme
mekte i1rar ediyordu. 

Yoklama yapılınca bir kaza 
neticesinde kaybettiti aol kolu-
nun altında ( 208 ) lngiJiz altını· 
nan ıakh oldutu görüldü. Ecnebi 
tabiiyeti iddia ettiği için paraaiJe 
beraber polise teslim edilmittir. 

Avukath Bir Dilenci 
Alta ay evvel dilenirken ya· 

kalanarak Darülacezeye l'etirilen 
Sivub (Dikran) iıminde yqlı bir 
Ermeninin üzerinde 64 altan lira 
çıktı. Bir mOddet ıonra vekili 
aıfatile bir adam müracaat etti. 
Fakat çahtmak iktidan olmadıtı 
için aerbe. b1rakmadık. Bir mGd
det aonra orta yaıta bir kadın 

S&yfa S 

Vücudüne nisbetle başı bir 
Hindistan ttt1izi kadar kalan 
lr.em laırnaz lr.em abdal bu 

dilenci: Süleyman 
yukarda yazdıJımız fekillerde 
bili mevcuttur. 

lstanbuldaki Dilenci Menbalan 
Kaıımpqada Piyale ve dva

r1ndaki mahalleler, Fatih yangın 
yerlerincleki eski au depolan, 
mahzenler, mutfaklar, Yemi,le 

l'elerek kardeti olduğunu aOyledL 
Ben, mahkemeye mOracaat et dedim. 
Ölünclye kadar Dikrana bakacaj'I 
lıakkında bir ilim aldıktan aonra 
Diluanı da, paraamı da bu kadına 
te•lim ettik . 

Unkapanı arasında baır:ı mahalle
ler yaz mevaiminde Yemitle 0-
dunkapıaı aruıodaki bo4, küçilk 
büyilk merakibi bahriye, Ec!.rne
kapı civannda NeaH,ah ve Sultan 
mahallelerinin bazı •okaklar1. 

SoluJdardan toplanan eoealcl•r e11 91 fİ6imlllerl Darilleez•.. il• lı•ltle ıelirler 

Y . D"I ·ı buat mevaiminin haricinde beraber koyun koyuna yatarak 
Çekirdekten etı,me 1 encı er dilencilik için l.taaltula gelir- f.tanbula ıellrler, dilenirler. 

a - Siirt ve Bayburttan ler Ye dileairler. Bunlar Un- Tazyike maruz kalınca lzmir 
birer ıuretle ıelmif, latanbula kapanı ile Yemif arasındaki bavaliline l[iderler. Bunlann, 
yerleşmif, evlAt ve torun sa- mahallelerde otururlar. hem çalıtmak ve hem dilenmek 
bibi olmuş Ye bunlan dilenci- 6 - Kurak vesileıile Orta auretile Adana ve lzmire kadar 
liğe çekirdekten ahıtırmış çok Anadoludan senelerce evvel uzanıp d6ndllkleri çok defa 
velüt kimselerdir. Bunlar, aza- aile halinde ıelmiı kimseler- yakidlr. 
ları tam tqekküllli, çalıtm•k dir. Bunlar b~ .. tan Ayasofya Enteresan Dilenci Tipleri 
kuvvet ve kabiliyetini haiz karşııında SoıuklU ve Sulta-
olmasına ragmen bazı uzuv· nahmet medreselerinde ve 
Janm alil gibi göstererek hal- lara benzer yerlerde oturu 
kın merhametini celbetmek Bunların ekseriyetini SunıUH 
ıuretile cami avlulannda, köşe · ve lnegazi balkı tetkil eder. 
bqlannda oturup dilenirler. Bunların erkekleri küfecilik, 
Takibe maruz kalınca hemen arabacılık, orta yaştaki ka
vaziyetlcrini düzeltir, ve derhal dmlan evlerdel güadUzleri 'hiz-
meşru bir iş yapıyormllf ·ı·k t bt ·r ·r- · 
gibi ıörllnürler. Koltuk der metçı ı ve a a ıı ıcı ıgı ve 
negı-'le gördüğünllz bir dile~: bekir çamqırcılığı yaparlar. 

· ö ü d ,;,; ihtiyar kadın ve erkekleri de 
ci poli81 g r nce eyne •• nı beraberlerindeki çoculdar • 
omzuna vurarak dart nala 

k b 1 lencilik ederler. sokaklar arasında ay o u-
yorlar. Transitçi Dilenciler 

Tuccar Dilenciler Bunlar Rize, Slrmene, Fat• 
aa, Cide, lenbolu ahalisi ara-

4 - Bazı Anadolu aahil- aın-la çok f!rtılilr. Bunlar va-
. den ıelen yatlı kadın ve b nda bavvanlarla 

lennk ki dir Bunlar motörlerle pur am ar " 
er ekOe~k • kayıklarla ıelirler. 
ve ç ·ı ar 
Dilendikleri para ı e ıeyy 
sabcılak ve koltukçuluk tar-
zında ticaret Y~l?arlar' • d~ 
d ~u dilencilikle ticareti 
b ~·lefliriı:ler. Bunlardan yaka
.:.. ta baklannda malGI ol
du.San için .dilencilik kanuna 
tatbik edilemıyenler ~emlek~t: 
l . aönderilmek ıstenllcliji 
erıne • anı hayret aervet

zaman PY d...ı: dilmektedir. 
lerine te.. w e 
Gö derilmeden evvel ıuraya, 
b~ya koydukları,ak çuva}l~ 
doluau efYalanm alm ıçm 
de mllaade isterler • 

Trakya Kıptileri 
5 _ iptidai, terbiyeleri bo

zuk, dilenciliği babal~dan 
mevrus ve tahtettuur bır bale 
elmiş, hem çalışır ve hem de 

~ilenir bir kısım vardır. Bun-

Enteresan dllenci tipleri ara-
11nda DarOliceıede bulunan Er
ır:incanh (Taha) kayde değer bir 
tiptir. Bu adam Darüliceıenin 
(28) aene evvelki emektarlarm• 
dand1r. Memleketine gönderilmit· 
ti. l.tanbula dönmek için tuhaf 
bir hileye bat vurmuftur. 

Mahallt hükümete müracaat 
ederek demit ki: "Ben DarOlice
aede iken memurlar (100) altla 
liramı ••apettiler, •idip onu ar1-
yacatım.,. Bu tlkAyet Is.erine (Ta
ha) latanbula •etirtildl, icap eden 
memurlarla 1Ualettirildl. Darül
ioe•de iken bir paraaı alınmadı· 
tını ve fakat latanbulda bir arH• 
ya yOa altan lira 2'6md0tOnil ve 
yerini ubıta memurları huzurun· 
tla ıaaterip çıkarmak için bu 

... 
Bundan on bir •ene evvel 

dilenci oldutu için darülacezeye 
rden (70) yaşında Sivaılı Ermeni 
Hacı Gül hamm timdi hayabnın 
aon demlerini yatamaktadır. Haa
tanemizdedir. Şayanı hayrettir ld 
bu kadın timdiye kadar 14 altın 
liraaını Hklamıya muvaffak ol
muıtur. 

* Zengin Dilenciler 
Dilenciler ara•ında müteaddit 

evleri olan ve hariçte tefecilik 
eden kimıeler pek çoktur. Fakat 
bu sene ele ıeçen dilenciler ara• 
ıında (30) liradan fazla paraaı 
çıkanlar azalmı~tır. 

Dilenciliğin Tarihçesi Ve 
Dilencilerin KethUdahğı 
Dilencllerln bllbaaaa yanm 

uırdanberl tetkllAtJa idare ediJ
dlklerl inkir edilemez bir haki· 
kattfr. Şehzade civanndaki eıkl 
( Tavuk hanı ) ve Avratpaza11 
bunlann merkeıleri idi. Daha 
kadim zamanda bir dilenciler 
kethüdahtı da vardı. (25) ıenden
beri yapılan takibatla bu menba
Jar1n bir kıamı boaulmuf iae de 

' 

lar Makedonyadan muhaceret 
auretile gelip halk arasına ka
nımıf ve bittabi Türkiyede 
kalmış olan kıptilerdir. Bunlar 
Edirne ve miilhakatına iakin 
ediJ111eJrir.e rrğD'en ziraat ve . .Sonra onlara il• plcil w lcıga/.t verilir, lllMUllılclarını anlarlar 

SERVER BEDi bize geleli. de mahirdi. 
Mllbeccel sıitmifti. 

Dilenciler Hakkmdaki Ka· 
nunlarımız Çok Hafiftir 

Cemil Bey, dilenciler hakkın
daki kanunumuzu çok hafif buJ. 
maktad1r. Ceza kan unun uzun 
( 542 ) inci maddeıinde, çalışmak 
kudretini haiz oldutu halde dile
nenler hakkınd•ki tehdit, müker• 
rer olduj'u kaydile nihayet ~lr 
ay botaaı toklutuna beledıye 
hizmetinde çallfbrmaktan ibaret
tir. Eter dilenciler kadın ise 
mahkeme bize ıönderiyor. Biz 
burada bir ay ıan'athanelerimizde 
çahtbnyor ve keodiıini besliyoruz 
erkekleri de guya belediye, tanzi
fat itlerinde kullanıyor. Buraya 
l'elenler memnuniyetle müddet• 
lerini bitirip çıkıyorlar ve me.· 
leklerine devam ediyorlar. 

Yeni bir kanun yapdmalı, 
bapia te dahil olduğu halde dile· 
aenler ve dilendirenler hakktnda 
tiddetll abkim konmahdır. Bu 
kanunda bir de ( ha:1r ) meselesi 
bulunmabd1r. Dilenciliti tekerrür 
edenler hakkında bir vasi tayi• 
edilmelidir. Bunlar Anadoluda ~ 
bulunan yerlere ıanderilmeli ve 
idarenin en büyilk memuru bun• 
ların velayetini haiz olmahd1r. 
Bunlan botu• tokluğuna iıtecliji 
yerde ve ı.teditl ribi çabtbra• 
bilmelidir. Ve illi bu itin önüne 
reçmek milmkln detildir. .. 

Cemil N,dea ba malGmab 
aJdıktaa aonra Belediyeye utra
cbk, ıalihlyettar bir zabn bu 
buaaatakl fikrini •orduk, ıunla11 
ac1yledi: 

" Dilenclllk tamamen menedile
bilir. Fakat bizde fikri ta~ip 
1oktur. Polis müdOriyeti müte· 
ferrikaıında bir muavinle dört 
poliı bunlan takibe memur edil
mlıtir. Emirleriae bir de otomo
bil verilmiftir. Fakat memurlar 
canları ı.terH takip ediyorlar. 
brarla ba iti taldp ebeler dllen
clBk ortadaa kalkar.,, 
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--.., - İKiMİZ - -
Hayri B. bllttln eYİ doldu

ran sevinç çıilıklarile Muhtar 
beyi misafir odaaına aldı, an-
nemle beni de çağırdL ikimi
zi de Muhtar beye takdim 
etti. 

Biraz aonra ela F azı1 geleli. 
Hayri B. tereddllt etmeclea 

blltibı bqmdan geçenleri an-
latmıya bqladı. Muhtar beye 
de "avanta" lannı itiraf et
mekten çekinmiyordu. Nqeai 
yerinde olduju için hepimizi 
gOldürdll. 

- Ben bunlan bilerek gel- ı ki öfkesi dağılmlfb. Bir kaclaa 
elim, dedi, benim hayatımı aezifile, bu Muhtar bey deni
kurtaran adama karp ftZİfemi len misafirden hayırh pyler 
yapmak isterim. çıkacağım anlıyordu. 

Sonra anneme d6ndll: Biraz aonra Hayri beyle 

'4tıbeccel hiklyeniıı sonunu 
'İreııince rahatladı. Gazleri 
~~lblfb. Hayretten parmak
-..... ••ınyordu. 

._ kim bu iyi kalpli adam, 

kim bu ilicenap adam? diye 

bajırclı. 

O iyi kalpli adam, o Alice

nap adam, iki üç saat sonra 

Ben mUkemmeldim. Muhtar 
beyi yeni tanıyormuş gibi ha
reket ederken en kilçük bir 
falso yapmaclam. Muhtar B. 

Hikiye bittikten ıonra, 
Muhtar Bey: 

- Hanımefeni, taaavvur bu- Muhtar beyi odada bq bqa 
bırakbk. 

yurunuz ki... diye bqladı ve Annem gllndilzkn mesele-
Hayri beyin kahramanlıj'lm lerin hepsini unutmuş gibi, 
ualatb. okadar ıevinç içinde idi ki 

Annem bu hikayeyi hayret ellerimi yakaladı : 
Ye ıevinçle dinliyordu. G&ndiz- Arkuı var 
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NAKŞILIK VE TABIKATLIB 
Öldükten Yezidi/erde Sonra Yapılan Garip 

Cenaze Merasiminde Eğlenirler, 
.A 

Ayinler. 
Ölüye Ağlamak Memnudur ... 

47 
Bu merasim esnasında halk ı ticaret ve san'attan müçte

evin avlusunda bekler. Birkaç niptirler. Bunun ıçın yalnız 
dakika sonra damat odanm tarla ekmek ve koyun güt
kapısını vurur. Bu, izdivaç mekten başka birşeyle iştigal 
merasiminin bittiğine alamet- etmezler. İslamlara karşı teset
tir. Bunun üzerine Şeyh, halkı tlire riayet eder görünürler. 
haberdar etmek için bir silah Fakat hakikatte aralarında 
atar ve bununla merasim hi- tesettür cari değildir. 
tam bulur. Gelin ve güvey bir Yeminlerini, Allah, Tavus 

Yazan: Zikri 

Melek, Şeyh namına yaparlar. 
Kadınların ırzma vuku bulan 
taarruz ölümle tecziye edilir. 
Şeyhlerine karşı pek mutidir
ler. Maamafih aralarında şid
detli bir haset mevcuttur. Ve 
aralarında intikam kaidesi 
caridir. 

[ Arkaaı var} 

hafta hiç d~an ~kınada~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=·~~~~ 
Y ezidilerde talak hemen 

';ıiç yok gibidir. 

Nasıl Gömerler? 
Telfin merasimi: Kendisine 

hürmet edilen biri vafat ettiği 
vv.ka, akrabası bir ağacı insan 
şekline koyarak ona ölünün 
elbisesini giydirirler. 

Çalgıcılar matem havası 
çalar. Gelenler müteveffanın 
etrafını ihata ederek ağlar 
ve feryat ederler, badehu 
ağaçtan heykel önünde diz üs
tn oturarak dua okumıya baş
ıarlar. Yeni gelenler, vefattan 
haberdar değillermiş gibi göril
oerek müteveffanın akrabasına: 

"- Ne oldunuz, neniz var?" 
Derler. 

Aile halkıı 
- Çocuğumuzu evlendiri

yoruz, şimdi düğün yapıyoruz, 
cevabını verirler. 

Bu merasim üç gün devam 
eder ve nihayetinde ölünün 
tenşidi nıhu için yemek ek
mek dağıbrlar. Badehu ceset 
yıkanır, kefene sanlar, tabuta 
konur, ve kaldırmazdan evvel 
ıeyh duasını okur. Dua bittik
ten sonra Şeyh, Hadinin me-
1anndan alınmış bir miktar 
toprağı suda çamur yaparak 
cesedin alnını, gözlerini ve 
göğsünil onunla siler, ba<fehu 
defnedilir. Esnayı defninde 
fCYh : " Ey beşer, topraktan 
halkedildin, işte aslına rücu 
ediyorsun" der. 

Bir ıcyhin vefabnda ağla
JDazlar, bilikis şenlik yapar
\ar, çnnkü onun ruhunun doğ
rudan doğruya cennete gitti
ğine zahiptirler. 

Ceset defnedildikten sonra 
kurbanlar kesilir ve eti fuka
raya tevzi edilir. En fakir aile 
bile bir ölüsü için liakal beı 
~oyun keser. Zenginlerin yüz 
koyuna kadar zephettikleri 
vakidir 

Resminizi Biz, Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 

~, ....... mzo:_......_..._ ______________________ --=.Ji 

Hem Nalın a Cuı huriyet refikimizde " Hem nalına 
hem mıhına n serlivhaaı albnda yaz.ı-

ff em Mıhına ıarmı okudutumuz arkada,ımız.ın, 
fotoğraf tahlillerimiz.e kartı gösterdiği 

Muharririne a1u a ve hayretten memnun olduk. 
Bu ııemnuniyetimiz; haıısatan, "mü-c e v a b l m mare Je kuvvetile fototrafiden tabiat 
kaşifliği elde etmek " hususundaki 

cehtü gayretinden dolayı hayli arttı. 
Evvela şunu haber verelim ki : Meselede zannedildiği kadar bir 

fevkaladelik yoktur; hatta bu arlrndaş11Lıza - merak ve hayretlerini 
büsbütün tatmin etmek istedikleri takdirde zönderecekJerl bir fotoğ
raf üzerinde - mufaBSal bir tahlil yapmayı da vadederiz. 

Ancak teşhis usullerimizi kendilerine öğretmiyeceğiz. Çünkü· tah
lillerimizde kusur udadında zihettfğimiz ( asabi, hırçın, la;kanç, 
harisi şöhret, aliyiş ve nümayişperver, inatçı, intizam kuyudatmda 
ihmalci, iğbirarı devamlı, müsrif, cesareti mcdeniycai zayıf, başkaları
nın iradelerine!': tabi olur, acul,.... gibi) zaafları ifade eden 
kelimeler, manalara anlaşılacak kadar sarih ve bu lisana aittirler, 
kanaatinedyim. 

Fotoğrahnw bb:e ıönderirae-1 
nlz miltchaaaısımız al:re tabJatını:ıu 
a6yllyebillr. Fakat mUtaleaaında ya
rulmamaın için glSndcrtlen fotolnfm ı 
tablt bir pozda çekilmiş olması 

lh.ımdır. .. 
Tabiııtlcrlnl anlama le lçlu bize 

resim g6 deren kari!er hakkında 

mütchanlsımınn mntaleası •tatıdadır. .. 
J smail H«kkı beg: Hassaa 

ve aculdör. 

sarfetmek ister. 

Kararlannı ça
buk verir ve 
çabuk söyler. 
lntizaın kuyu
datile hürriye
tinin ihlal edil
mesine ve işle
rine karışılma
sına ainirlenir, 
parayı bolca 

* Mehmet Zeki beg ı Ağır 
başlı, dikkatli 
ve düşünceli
dir. intizamı 
sever, işlerini 

Fotoğraf Mütehassısı 

Bursada Naci Bey: Zeki 
ve sevimlidir. 
Çocuklara has 
olaa yaramaz
lıklardan ziya
de makul şey
lerle iş t i g a 1 
eder. Söz anlar, 
nasihat kabul 
edc:r. Ve ken
dini sevdirir. 
Derslerini ve 

tevdi edilen vazifelerini ihmal 
etmez. Fikir ve hareketle
rinde zeki ve dikkat vardll'. 

* Realm ~5nderen buı karllerimlz, 
mDtehaHıaıauzın cevabi geciktiği için 

ubmnzlanıyor ve mektup glSndererek 

fotoirafilerlnla akJbeUDi ajTenmek f9-

tlyorlar. Bu fotoğrafllor bıtif&r cd~ek
tlr. Bu buauata aailaterUa olmalann1 rica 
oderlı. 

AKIT 

Adetleri ihmal etmez. 

Ankara Maarif müdiirii Rah
mi Beyf endi ile Ebuzziya mat
baası çingogırafı merhum 
Necmettin Beyin hemşireleri 
Yümine Hamm üe tüccardan 
Çorlulu Eyip zade Sabri Beyin 
17 şubat 931 salı günn Emin
önü belediyesinde akitleri icra 
kılınmıştır. Tarafeyne saadet 
temenni ederi'?. 

Adat ve seciyeleri: yezidi- Sözüne karşı 
ler nadiren yalan söylerler. likayt değildir. 
Taahhütlerini icrada pek vefa- rüfekasile ıyı 
lıdır. Yalan söylemekle Tavus geçinir. Haka-
Meleğin hiddetini celpten ihtiraz. . reti hazmede
~derler. Hatta Tavus Meleğinhid-( mer.. Küçük 
detini mucip olacak endişesile görülmek irtemez. 

Tarihi Tefrika No. 47 Yazan: A. 

OLUÇ ALİ EIS 
Kılıç Ali PaşC\ntn Hatıralan 

Ve sonra da çıkıp gitti. Ve bence en büyük dinsizler 
Hiç gurur duymadan söyliye- riyakarlar, hırsızlar ve dalkavuk· 

bilirim ki papasın bu tiddetli lardı. En büyük dindar adam da, 
•Özlerine rağmem bir kılım kardeşlerini korumak için canını 
bile titrememişti. Din namına veren meşhur korsan Baba Oruç 
oyaanan bu komedyalardan nef- idi. 
ret ediyordum. işte, papas dışarıya çıkınca bey-

ÇünkG ben, din denilen şeyi nimin içinden bu fikirler 
bGsbütilo batka tilrlG aohyordumı ıüratle geçmişti. O zaman kendi 
8atkaluıoı aldatmamak, zalimi ez- J kendimi sigaya çektim ve kanaat 
mek, urıflua 1udım etmek. _ ptirclim ki ben blr vicdaıaıız wı 

bir dinsiz gibi hareket etmemiş
tim. Tekrar Hristiyan olmıya, 

riyakarlar, yalancılar ve dalka
vuklar arasına girip bu sefer de 
Türkleri nJdatınıya lüzum yoktu. 

Birdenbire kapı açıldı. içeriye 
giren kimdi, biliyor rnusunu:r.? 
Handa karşılaştığım güzel kontes 
Civnnninin kocası!.. 

Bana doğru yürüdü. Kaşları 

h~fifçe çatılmıştı. 

Ben kontu görünce hiç hayret 
etmemiş ve hiç çekinmemiş gibi 
tamamile lakayt görünmiye çalı· 
tıyordum. Kont yatağımın bafu
cuna geldi ve tabii aesile : 

- Marki Oçyale, dedi, nasılsın? - ..... 
Hiç cevap vermedim. O, devam 

etti: 

Telefon 
Numaranız 
Kaçtır? 

"SON POSTA" telefon 
makinesi olan karileri 
arnsında eğlenceli bir 
kur'n tertip etmiştir. 

Kur'aya iştirak şekli şu

dur: Kur'a devam edinciye 
kadar bu sütunda bir veya 
birkaç numara göreceksi
niz. Bunlar telefon numa
ralarıdır. Eğer sizin nu
maranız gazetemizde çı

kan numaraya tevafuk 
ederse matbanya müracaat 
ederek hediyenizi alac:ak
ııanıı:. Basit, karlı ve eğ

lenceli bir kur'a. Bugünkü 
numaralar şunlardırı 

Is tan bul: 3967 
Beyoğlu: 1455 
Yeıilk8y 95 

Klot F nrer Ve 
Vaktın Neşriyatı 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

Asabi Mülakat 
Asabi ve heyecnlı bir halde 

bulunan bu genç takriben iki
ye beş kala şehir meclisi 
Jalonuna girmiş, Refik Ah
met beyi sormuştur. Yokmuş, 
beklemişı gelince göster-
mişler. Meclisin toplanma 
salonu ile bekleme salonu 
uasındaki dar koridorda b\J
lunan iskem1elcre ilişmişler, 
konuşmıya başlamışlar. Gencin 
ilk suali şu olmuştur: 

-"Vakit,, teki Klot Farere 
ait halı yaz.ısını siz mi yazdı
niz ? 

- Evet, ben yazdım. Mat-
f.aya, bazı Darülfünunlu 

gençler geldiier. Teessür be
yan "ttiler. Bu yazı da o 
teessüre iştirak etmek için 
ıJ:&zılmışhr. Hatta serlnvhayı 
da kendileri koydular. 

Genç sormuş: 
- Siz Türk değil misiniz ? 

'6u adam Ti.irk dostudur, Bu 
hareketiniz, Türklüğün meftur 
olduğu civanmertliğe yakışır 
~? Bu adaman ismine izafe
ten sokak isimleri bile kondu. 

Yumruk Safhası 
Bu sırada Refik Ahmet B. 

biraz sert hareket etmiş ol
malı ki genç cevap vermiş: 

- Ben senden daha çok 
Türküm. Ve müteakiben arka 
arl·aya iki yumruk vurmuştur' 

Bu darbelerin tesirile Refik 
Ahmet Beyin gözlüğü kırıl
mış, alnı ve gözü şişmiştir. 

Hadiseye biraz öteden şahit 
olan şehir meclisi azasından 
Methi Bey müdahale etmiş, 
genci tutmuş, o sırada vali 
Muhittin Bey ve belediyede 
bulunan bir polis memuru ge
lerek genci teftiş heyeti reisi 
Tevfik Beyin odasma götür
müşler, miiddeiumumiliği de 
haberdar etmişlerdir. 

ıfade Verilirken 
Az sonra gelen Müddeiumu

mi iki tarafın da ifadelerini 
zabtetmiştir. ( Mahit) Bey, ifa
desinde, hadiseyi aynen nak-
letmiş ve demistir ki: 

- Şahsen Klot Farere hür
metkirım. Aleyhinde yazılan 

- Sizi biraz iyice görüyorum. 
Başımı ağır ağır çevirdim, la-

kayt cevap verdim: 
- Bana mı söylüyorsunuz'! 
- Şüphesiz Marki. 
- iyi ama ben evvela Marki 

değil, bir korsan reisiyim. Sonra 
ismim de Oçyale değil, oluç Alidir. 

Kont omuzlarını silkti: 
- Dostum, dedi, bana kalmış 

olsaydı seni derhal boğdurup 

denize attıracaktım. Fakat haş
metli Papa Hazretleri, hakkınızda 
IOtüf buyurdular. Ölümünüzü arıııu 
etmiyorlar. 

Ben Kontun bu sözleri kartı· 
ıında hiç aldmt etmiyen bir tavır 
takınmıştım. Kont ise söylemek
ten vaz geçmiyordu : 

- Papa hazretlerinin mahı•s 

_t ____________________________ _ 

ı 'Sinemalar 

N O R M A S H E AR ER af 
Bu sene ilk defa olarak L E V 1 S T O N E ve R O B .E_ •• 
MONT G OM ER Y ile beraber önGmüzdeki Perşembe a1'P""" 

ASRI SiNEMADA 
KADIN ARZUSU 

filminde arzı endam edecektir. Bir sinema inkılAbı 

Metro Golwyn Mayer Filmidir 

Şehzade başı 

M İ L L I Sinemada 
Büyük fedakarlık. 

İstanbulda ilk defa olarak 
göreceğiniz sesli, sözlü ve 
şarkılı Amerikan kovboy filmi 

Kanlı Kervan 
Aynca: 

YIRTICI KUŞ 
hissi fevkalade acıklı acsli, sözlü 
ve şarkılı büyük harp filmi. 
Matineler ı 2,50, 4,30, aunrc ,,30 da 

Ônümllzdckf perşembeden Uibnrcn 

mt' lıur tezaor R 1 Ş A R TA U B E R 

Lambalar ve Avizeler 

6 ay vade ile 

SAT İ E 
de 

Beyoğlu: Metro han, Beyazıt: 
Elektrik Evi, Kadıköy: Mu
vakkıtane caddesi 83, Üskü
dar: Şirketihayriye iskelesi 1 O 

şeyler beni müteheyyiç etti. 
Teessüre kapıldım. Ne yaptı
ğımı bılmiyorum. 

Refik Ahmet Bey, dün sıh
hiye müdiirü tarafından mua
yere edilmiş, bereleri tehlikeli 
göı il memekle beraber bugiin 
bir defa daha muayene edil
mesine lüzum gösterilmiştir. 

( Mabit ) Beyda dün polisçe 
isticvak olunmuş, Kandillide, 
Kıbrıslıların yalisında oturduğu 
ıçın Beylerbeyine gönderil
miştir. Oraca ikametg2ha rap
tedilmiş, serbes bırakılmışbr. 
Hadise, adli safhaya girmiştir. 

Maamafih Refik Ahmet B. 
eğer Mahit B. yaptığından 
dolayı nedamet duymuşsa ken
kisini affedeceğim ve adliyeye 
şiktlyet etmiyeceğim demiştir. 
Bu husus Mahit Beye söylen
diği zaman kat'iyyen nadim 
değilim. Bilakis Klot F areri 
teşyie gid;yorum. Eğer Hay
darpaşada görmiye muvaffak 
olursam kendisini rencide 
eden adamı tokatladığımı bile 
... öyJiyeceğim. demiştir. 

Refik Ahmet B. Ne Söyliyor? 
Refik Ahmet B. arkadaşı· 

mız da hadiseyi bize şöyle 

ıelamları var. Eski ilnvanınıza, 

eski dininize dönmeniz şartile 
hayatınızı b:ığışlamaktadırlar. 

Kontun bu sözlerini fütursuz 
bir eda ile kar~ıladım ve: 

- Teşekkür ederim, dedim, 
Papa hazretleri çok liitüfkir 
imişler doğrusu! .• 

Kont alay ettiğimin farkına 

varmıştı. Fakat anlamamazlıktan 
gelerek devam etti: 

- Sizin hayatınızı bağışladık
ları gibi ayni zamanda donanma
larına başkumandan tayininizi de 
irade buyurdular. 

Kahkaha atar gibi bağırarak 
cevap verdim: · 

- Ne bilyük, ne milsteına 

ıatafkirlık. 
- Kabul ediyor nıuunuz? 

Önümüzdeki Perşembe •~ 

MAJIK SINEMASIN~ 
DOLORES KOSTEı.lo 
ANNA MAY VONG ... 

ve WARNER OLP" 

CEHENNEM HAKi-
mükemmel filminde 

ve kahkaha mütehnsııısları ": 

STAN LAUREL ve HARP J 
GECE KUŞLAll 

tamamen Franı:n:ca sözlü ~ 
rinde gürüncceklerd·r. 

riyatro Ve 

DARÜLBEDAYİ TEM 
BU 1 akşam saat STAHBUL 

21,30 da ~~ m yaln" muallim 
ve tıılcbeyc 

mahsua 

9 KiŞi 
Votvil 

3 perde 
Nakili ı 

Nabi Zeki Bey 
AI.KAZAR - Bağdat Hınuıı --~ 
ALEMDAR - Parls damlan aPP" 
A S R 1 - Gönüllü asksr 
ARTlSTJK - GnJa Çavuş 
ETUV AL - Beyaz Gölgeler 
ELHAMRA - Devlet K~u 
EKLER - Yunan tiyatro 
FRANSIZ - Yunan Operctlı 

ci Horhor Ata 
GLORYA - Levl ve tllrtkbl 
KEMAL B. -
M A J 1 K - Düztabanla 

Bnğdatta 
M E L E K - Devlet Kuta 
~.11LLET T. - Naşit B. 
MILl.t - Kanlı Kervan 
F E R AH - Varyete 
O P E R A - Tahtelbahir S. 15 
SÜREYYA -(Kadık3y) BeUre* 

anlattı: 
" - Bu genci tanıınaı-. 

da beni tanımaz. Dün 1/ 
gelmiş, gazetenin mes'ul 
dfuiinü aramış, şehir JD 
de bulunabileceğimi söf 
ler. Belediyeye gelmiş. 6 
Mnnyasi zade F eriduıı 
sormuş, yokmuş, EsaseO 
da tanımıyormuş. Sonra 
sormuş, ben daha gel 
tim. Az sonra geldim. ti 

gösterdi. O da yanıma y 
hususi surette görüşmek 
ğini söyledi. Hususi bir 
girmek istiyordu. Odalat 
guldü. Koridorda gö 
başladık. Bu sırada ce 
(Klot Frer) e ait yazıfl, 
nüshayı çıkardı ve sordll· 

Ben hüviyetini sordud!' 
Türk genciyim dedi. 
(Mahit Etem) dir. Ve 
yazıyı kimin yazdığını 
mek istedi. Bazı Da __ -..nr..-.-

lüların müracaatını 
Ve onların teessürüne 
edildiği için yazıldığını sÖ, 

- Ya, siz de mi 
ettiniz? Dedi ve bir 
vurdu. Mukabele için 
kalktım. Bir yumruk 
indirdi. Sonra koşuşup 
ler ve bu genci tuttulat'• 
dise bundan ibarettir.,, 

Hiç düşünnıiye 
den reddettim: 

- Maalesef! •. 
Kont hayret etmİftİ: 
- Nasıl? diyebildi. 
Ben ise ilk cevabun• 

ettim: 
- Maalesef, dedioı, 

edemiyorum. Emin oh•: 
papa H:ı:. gibi Hristiyanb d" 
yasının en aziz ve muka~ 
rüknüne hizmet edemecP 
dolayı da yüreğim sızlaOI 

Bu sözlerim kont Ci 
yıldmm gibi tesir etmitti• 
kıpkızıl kanlandı ve bit 
gibi hon:urdandı: _,_,.,, 

- Fakat bu hareketlJP".J. 

(Ark ... 
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BUGÜN, BU GECE Şehzadebaşı H i LAL SİNEMASINDA . 
K O R S A N L A R 1 VIL YAM MAKLOT'un romanından alınmışbr. Cihan kahramanı (BUF ALOBİL) tarafından temsıl 

. edilmiştir. i2 devre 24 kısım tamamı birden gösterilecektir. Muazzam avantür heyecanlı filim· 

VAPURLAR 1 Seyrisefain 
·m---------------------ııı Şark iatıhbııratı ticariye mlleueaeal 

ISTANBUL 
Sab 

Bugün Beklenilen 
Vapurlar 

NiJOfer-Türk Mudanya Gemlikten 

Merkez acentesi: Galata kclprü 
Baıı B. 2362 .Şube acentesi: Sir
keci Mühürdar zade hanı İ. 2740 

Trabzon ikinci 
postası . 

Muhtelit Mahkemelerin İlamları 
Nasıl İnfaz Edilebilir? 

Muhtelit Hakem mahkemeleri ·nezdindeki Türkiye hükfımeti 
umumi ajanlığından tebliğ edilmiştir: 

Uğur " fzmitten 
Angkor - Fransız - Marailyadan 
Prioçpesa Marya - Romanya -

Köıtenccden 

(EGE) vapuru 26 ıu
bat perşembe akşamı Ga
latadan İnebolu, Sinop Sam
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gi
reson, Trabzon, Rize, Hopaya 
kalkac'k ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Sürmene, Trab
zon, Polathane, Görele, Gi
re.son, Ordu, Fatsa, Ünye, ,. 
Samsun, Sinop, lnebolu, Zon
guldağa uğnyacakbr. 

1) Lozan aulh muahedenamesine. tevfika,p teşekkül eden 
Muhtelit Hakem mahkemelerinden sadır olan ilimların(22-S.:.930) 
tarihli ve (1033) numaralı kanun ahkamına tevfikan Türkiye 

1 
milli hudutlan dahilinde tenfizi istenildiği takdirde qağıda ı 
yazıldığı veçbile, müracaat ve hareket olunacakbr. [*) 

2) Mahkiimünleh veya mahkumünaleyh bulunan hakiki 
şahısların Türk vatandaşlarından yahut tebeai ecnebiyed~n 

Kaldea - İtalyan • Batumdan 
Ko.stantinopoli -ftalyan -Var-

u - Burga% - Kö.stenceden 
Gurko - lngiliz - Kö•tcncedcn 
Mudinya ,, ,, 
HerakJea - Alman - Batumdan 

'dugun Gidecek Vapurlar 
Ankara - Türk - fzmir . Pire 

lakenderiyeyc 
Menin • AJT•hta 
Gülnihal " Bandırmaya 
Asya • Mudanya. Gemlit• 
Assirya - ltalyan Batuma 
liosnia - ln~liz - Kl>stenceyo 
Receıe Kar ol • Romanya - " 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt, Frengi, Bebofııklufa Te ademi 

lktidu m•ıaycnc ve elektrik tedawlhane•I. 
Karak6y Börekçi fınru aıruıanda No. 34 

Türkspor 
Tlırkspor 2 l inci sayısı 

mütenevvi yazı ve güzel resim
lerle çıkmıştır. 

Yazıları ~iıade bilhassa Mü
liyim pehlivanın Amerikadaki 
muvaffakiyetleri, kadın pehli
vanların şampiyonası, son Av
rupa haberleri, haftanın maç
ları, futbol dersleri, Anadolu
daki maçlar, seyahatnamei 
Muhsin Efendi, mektep şanı· 
piyonası, karikatür ve krokiler. 

ZA YI - Mahı carinin 20 inci 
günü cüzdanımı ve İstiklal 
madalyası ile vesikası ve tapu 
teskeresi ve bazı mühim evra
kımla beraber zayi ettim. 

Bulanlar T opanede tramvay 
caddesinde 83 numaralı hane
ye gctiı dikleri takdirde içinde
ki beş lirayı kendisine hediye 
edeceğ·m gibi ayrıca memnun 
edeceğimi vadederim. 

Batumlu Hüseyin 

yelkenci vapurlan 
KARADENiZ POST .ASI 

Erzurum va%:b.t
25 

ÇARŞAMBA 
glinn akşamı 18 de Sirkeci 
nbtammdan hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Samsun, 1 

Ordu, Gireson, Trabzon 
Sürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci Hanında kain 
acentesine müracaat. T eL ~ 

'' İstanbul 1515. 

L~~:.~:!~~!üı~.~~.J 
lsirkec!dc Beşir Kemal ee:ıane11i yanındııl --

lVıısır T ahvilatına 
Karşı Sigorta. 

Osmanlı bankasının Gala· 
ta merkezile Y enicami ve 
Beyoğlu şubelerinin 1886 ve 
1903 tarihli % 3 faizli "Ml
SIR TAHViLATI" nı, 1 mart 
1931 keşi desinde başa baş 
tediyesi tehlikesine karşı pek 
ehven şeraitle sigorta et
mekte oldukları mezkür tah
vilat hamillerine beyan olu
nur. 

Şimdiye kadar RAD Y Q almamışsanız: PHILİPS 
fabrikaları tarafından icat edilen ve büyiiltme emsali pek 

01i::v;:i "PENTHODE LAMBASI,, 
ile mücehhez bulunan bir 

R DYO PHİLİPS 
dinlemediğinizdendir. 

olmaları ve hllkml şahısların da milli veya ecnebi, resmi ve 
gayri resmi daire müesseselerden bulunmalan bu hususta 
hiçbir farkı müstelzim değildir. 

3) Mahkumünleh bizzat veya vekil veya kanuni mümessili 
vasıtasile Muhtelit hakem mahkemeleri nezdindeki Türkiye 
umumi njanlığma aşağıda muharrer nümune veçhile Türkçe 
yazıla ve pullu bir talepname verecektir. Bu talepnameye 
lıükmO baYi ilamın onu •eren mahkemece veya Türkiye umumi 
ajanlığınca yahut noterlikçe musaddak Fransızca ıuretile 
noterlikçe tasdik edilmiş tercemesi ve vekil veya kanuni 
mümessili sıfat ve aalihiyetini mübeyyin vesikanın aslı veya 
musaddak ıureti raptedilecektir. 

4) Mahkiimünleh ecnebi bir devlet olup ta bükmnn icra 
dairesi marifetile tenfizini Muhtelit hakem mahkemesi nezdin· 
deki kendi ajanı vasıtasile talep etmek istediği takdirde bu 
ajan Türkiye umumi ajanlığına bu husustaki salahiyetini 
tasrih ile tenfiz talebine dair göndereceği resmi mektup 
yukarda beyan olunan talepnamenin yerini tutacak ve bu 
takdirde vekaletname istenmiyecektir. · 

5) Türkiye Umumi ajanlığı talepname ve merbutabnı ta
mam gördüğü veya icabında noksanı ikmal edildiği halde 
lazımgelen kalem muamelatını süratle ifa ve kanunen salahi
yettar makama usulü dairesinde takdim ve isal edecektir. 

6) T enfiz edilecek ilamabn suret ve tercemesile vekil veya 
kanuni mümessilin sıfat ve salahiyetini mübeyyin vesikanın 
asıl ve:,ra sureti hükümetçe, alakadarların Türk mevzuatı dai
resinde müracaat ve takipleri vukuunda 1033 numaralı kanu
na tevfikan Türk mahkemelerinin iJ?.ükümleri gibi tenfiz olun· 
mak üzere lstanbul icra dairesfı~ gönderilecektir. 

7) Tenfiz edilecek ilamatın lstfınbul icra dairesine tevdi 
edildiği Türkiye Umumi ajanlığınca ledelmüracaa alakadarlara 
bildirilecektir. 

8) Mahkümünleh veya vekil vçya kanuni mümessilleri ken
dilerine ait ilamatın berveçhi muharrer lstanbul İcra dairesi
ne tevdiinden sonra Türk icra ve iflas kanununun tayin ettiği 
eşkal ve merasim dairesinde herhangi bir Türk iölahkemesi 
ilamını tenfiz ettirir gibi usuli v s~ki ihzar vo icra dairesine 
tevc'i ile şahsen takibi keyfiye ;edeceklerdir. 

9) işbu izahname tarifabna uygun olmıyarak şimdiye ka· 
dar vaki olan müracaat)ar keenlemyekündür. 

10) Türkiye umumi ajanlığı müracaat vukuunda yerli ve 
ecnebi e habı alakayı tenvire her türlü b:ahab mülcmmimeyi 
itaya amadedir. 

[•] Ajanhia, auretl qafıdald ltlr latlda ve Tealkalarla mDraeaat edilecektir. 

Muhte:it Hakem Mahkemelerj Nezdinde Türkiye 
Umumi Ajanlığına 

Terk • • • Muhtelit hakem mahkemesinden ıadır olan 
• • tarih ve • • • numaralı ilamın ( 1033) .numaralı kanuna 

tevfikan berayi tenfiz İstanbul icra dairesine usulen tevdii es
babının istikmalini talep ve istida ediyorum. İlamın sureti 
musaddakASile noterlikçe musaddak tercemesi ve diğer vesaiki 
mat:ube lef ve takdim edilmiştir. 

Denizli Vilayeti' 
Encümeni Daimisinden: 

1 - Bedeli keşfi 6150 - 60 kuruştan ibaret olan Saray
köy .. Buldan yolunun 25 130 ve 26 630 kilometreleri arasında 
ve - 1500 - metre tulündeki blokajlı şose inşası mukavelename 
tarihinden itibaren iki buçuk ay sonra ikmal edilmek üzere ve 
kar alı zarf usulile ve l 7- '.i-13 t tarihinden 10-3-931 tarihine 
kadar yirmi gün müddetle münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasaya dahil olanlardan bedeli ksşfin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde dipozito ve teminat mektubu alına
caktır. 

3 - Münakasaya ikbdan fenni ve itibari malisini ispat 
edenler kabul olunur. 

4 - Münakasa evrakı keşfiyo ve şeraiti mahsusasına tev
fikan icra edilecektir. 

5 - Talipler - 661 - numaralı münakasa ve ihale kanunu
nun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 
10-3-931 tarih ve Salı günü saat 15 şe kadar Vilayet encü
meni daimi riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

6 - Münakasa t0-3-931 tarih ve Sah günü Denizli vila
yet encümeni daimisinde yapılacaktır. 

7 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya ziyade malu
mat almak istiyenler Denizli Nafia başmühendisliğine müraca
atları ilan olunur. 

Ağız ve mşıerın 
Muh~ f azasını 

temin için 
Kullanılması lizımgelen 

Yegane Macun 
Radyolindir 

HER NEVİ OYU 
AGIDI BULUNU 

Taşra Siparişleri Kabul Edilir 
Toptan ve Perakende Satılıt• 
DEPOSU: Y enipostane karşı

sındaki caddede No. 20. T elgr.8' 
adresi depo İst. Telefon İst. 61 

• 
lstanbul gümrük) 

başmüdürlüğünden: 
Aleni münakasa suretile alınacağı evvelce ilin edilen 

matik terazilerin ayni şerait dahilinde olmak ve 2 - 3 • 
pazartesi günü saat 14 de münakasasına devam olunmak 
yevmil mezkiıre talik olunmuştur. 

Taliplerin malümu olmak için ilanı keyfiyet olunur. 

Rumeli Lokanta Ve Birahanes 
Yeni açtığım lokanta ve birahanede en leziz yeırıe. 

ve en mükemmel servis vardır. Her keseye elverişh 
Müşterilerim son derece memnun ol lcaklardır. 

Bir defateşrifleri ispata kafidir. 
BevoR"lıınd:ı P ume i h ~ı ;çinde 13 No. d Hascıı;ı Tah•111 

._tanbul 5inci icradaıresinden: 
Mahcuz ve füruhtü mukarrer 

kadife kanepe takımı ile mü
teaddit halı, keçe, saat, sigara 
iskemlesi, gramofon vesaire 
28 - 2 .. 931 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat ondan 
itibaren Beşiktaşta Türk Ali 
mahallesinde Aşıklar yokuşun
da 23 No. lı hane derununda 
satılacağından talip olanların 
mahallinde hazır bulunacak 
memuruna murncaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Horhoruni 
Beleoğukluğu • Frengi ademi lkUdu 

tedavlhıın si. Beyoğlu Tokatliyan ya• 
nanda Mektep sokak 35 B••- TQ. 3152 

Ycrn1l, Siyul, Havad!ıı ve Hal 1 
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TeJ,.'.,11: lstanbul - 23J 
Potl.ı kutusu: lstıaobııl - 711
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