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DOn milli tasarruf ceoıfyetlnin 
şehrimizdeki şubeşl kuruldu. 

DfJnktf içtimadan bir intiba 
Her vatanıüıı, bu cemiyete girmeli ve 

420 
"""' 

ta$ar1'ufa and etmelidir. 
Ankarada Gazi Hauetlerinin içtimada, şehrimizdeki mulı-

hiınayeJeri aJhnda teıekkül eden telif içtimai ve ikhıadi teşek
~~li İkbaat ve Tasarruf cemi ye- küllerle matbuat temsil edilmiş, 
~?ın latanbul şubesinin teşkilt bu meyanda Haık fırkası müfet
d~le uğra~~ak üzere dün Bele- tişi Hakkı Şinasi Paşa, meb'us-
ıye meclısı salonunda bir içti· larımızdan Reıit Saffet, Hakkı 

illa yapılmışbr. 
A.ıı ıaratı l ınd aayılamıadadır 

T enzilf ·:-, -fı-rs ....... a,.....t-, --k-elePir ! 
böyle yaygaralarla halkı alda-

tan mağazalar var 1 
Davii mağauısı haıkı ıtıldauığı için mahkemeye verildi 

Senebaşı mfhıaaebetile bazı den mağazaJann ekseriyeti halla 
lbağazaJar, camekinJanna hapıf· aldatmaktadır. 
brdıkJan renkli ve nazan dik· Netekim «yüzde elli tenzilatla 
kati calip Jevhalarla yfizde 30-50 mal satan mağaza» dan alınan 
t maUan bqka yerde daha ucuza 
enzilatJa mal sattıklarım ilin tedarik etmek kabiJ olmaktadır. 

tbnektedirler. Bu ve muhayyel tamye ba-
Bu meseJe hakkınna yapbğı- hane.sile fiatlarda tenzilit yab· 

4lız tahkikata nazaran, birkaç ğını ilin eden mağazalar kak
LOyük müessese müstesna olmak kında Ticaret mildürlüğil sıkı 
Gıere, aruıra tenzilittan bahse· bir takibe bqlamlfbr. ... ··--~--····-·-~-···· •• •• • • • • • • : iç ıayıfafanmızd~ : 

: şehir ft memleket haberleri · : 
• İ ~J v~ 6 ıocıda : 

: Makaleler ; 
: Sütunlarda ıeyahat : Tuarıuhm • : ııuınau Gi;nün ıiyasetı SıdkıtD 
: · itt fak ,. Geliı · güzel. ~ 
: 4üncüde ! 
• l 

: Harici haber Jer : 
: 4ü~e : 
• Çocuk ıütunu. • .. . 

5incide • • • - . • • Kad'.n ea ı ıfaeı i .1incldde : Bunlardan İıtikliJ caddesinde 
İ 1 etrikalm , : ( Davit ) mağazaamm vaziyeti 
! Zampara kıral : şiipheli görülmüş ve muamelib 
: · 5 ıncide • tetkik edilerek halkı aldatbğı 
• Mdyarder er ıabit olmuştur. i IJuncudıı DiiD bu mağazada şirketler 
: Meçhul aıker komiseri Ali Rıza, Remzi Saka ' 
: 10 un,.ud" : ve Taip Beyler bir zabıt vara-
: • kası tanzim etmişler ve bu zabıt 

Mezbahada 
Hayvanlar hususi tabanca 

ile öldüriilecek 

Mevsuk bir habere g6re Ema
net mezbahada haranlann bı
çakla kesilmeınesine, hususi 
tabancalar -ve elektrik tertibatile 
61dOrfilmesine karar vermiı ve 
bu karara taalluk eden tetkikat 
çok ilerlemiştir. Bu suretle akan 
az kanın bir mecrada toplanma-
11, mezbehanm temiz bir hale 
getirilmesi mOmknn olacak Ye 
mezbaha birçok ınedeni memle
ketlerde tatbik edilen usul ve 
makinelerle teçhiı edilmiş bulu
nacaktır. Uljul'lf veçhile gelen ve umls'/lı: gidenler -· 

Bu usul için Emanete teklif 
edilt:n bir elektrik makinesi ıeh
rimize getirtilmiştir. Elyevm güm
rftkte bulunan bu makine Ema
netçe tecrilbe edilecektir. 

Almanva ile ticaret 
mV.zakered 

Ankara, 23 (ValCıt) - Alman
ya ile ticaret muabedcmizin müd
deti 3 ıubatta bitııaektedir. 4 
ikinci kanunda ye.;, muahedenin 
aktl mOzakerabna 'Mftd. ~ 
lanacaktır. 

-~-----~--~---:::: ) 

Mühım bir tebliğ 
Ankara, 25 (A.A) - Beıveki

let mliat:eşarlığından: 
" 1919 senesi haziranın birin

den itı baren eski Arap harflerile 
müracaat kabul edilmiyeceği 
1353 numaralı kanun ahkAmm
dan olduğu halde elin merkez
den ve vilayetlerden bazı hususi 
hatta resmi milracaatlann Arap 
harflerile yapılmakta olduğu 
görülmektedir. Eski yazı ile vaki 
olacak mllnaeaatJarül olftmmadan 

hıfız ve iptal edileceği ilin olunur. 
: : 

Güzel gözler •. 
Cazip Ibakıı _ laır ? •• 

- Mil.saba/uının birinci devresi -

Sizi sine
malara bağ
hyu o ılık 
bakiflardır. 

Bunu dil -

Bu güzel resimleri saklayınız 1 

Paramız 
Harice akmaz 

EAer Doktorlarımız 
eczacılara biraz da
ha jlayret telkin 

ederlerse .. 
Doktorlarn eczacılar~ 
dan mütekabil ricaJan 

şünerek ga - Dr. Melımet KtJmd B. 
zetemiz yeni Bir kaç glhı ewel, eczacalarm 
bir mOsaba .. doktorlardan ricalarda buhınduk-
ka açıyor. larma )'UllUftık. Ba rica doktor-

Bu mfisa. lanmızm A't1'11pa mllstahzarab ' 
baka iki kı .. yerine yerli ma.tahzarat kallan-
ıımdır. Bir malan hakkında idi. Eczacalar 
müddet bu cemiyeti bu auretle mllhJm bir 
siltunda g6 • menua gİnDİf bulunuyordu. 
zel gözlii ar- 8a menu aJlkadarlar arumda 
tistlerin tam ku't'Vetli bir allka uyandınmfbr. 
reıi m le r i D i Bir çok doktorlanmız ba mena' 
glSreceksiniz • etrafmda mlitalealar yapmakta 

Bu sayıla- ve lfaret olunan nokta11 eua 
n saklarsa - itibarile çok muaip glrmekte-
mz hem gD - dirler. 
zel bir kol - Maruf dahiliye doktorfanmız-
leksiyon ka • dan Mehmet Klmil Bey bu mey. 
zanmıf, hem zu etrafında fll ceYabı g6ndu-
de miisaba - miftir : 
kama ikinci 19 klnune't'Vel 929 tarihli mab-
devresi için terem a11~etenizde « Hekimler-
bazır lan mı ı ....... ~ ::...ı.......,= ·~_,_, __ -ıidliıil.iil---; e-

den ricalar » tlnvanh yazıyı dik-
olursunuz. Marva .Korda katle okudum ve Nizamettin be-

ikinci devrede burada bu dilberlerin yalnız g6zlerini g8recek- yin ilAç ihtiyacına ait mOtaleuı-
siııiz. O zaman •iıe soracağız : m gayet muaip buldum. FUhaldb 

- Bu bakıfları tanıyabilir misiniz? Amıpa ve bahU111S Almanyad. 

~Son haberlerimiz i derhal mahkemeye verilmiıtir. 
: Kanun mucibince mahkeme bu 
: kabil mağaza sahiplerini 100 

·Siz, o gözleri tanıya bilmek izin bu sütunda çıkan dilber buı fabrikalar yhlerce ve bfr.. 
resimlerini aaklaınağa başlamalııınız r biri ardmca muhtelif ve garip 

Ancak bu HYededir ki mOsabakanm ikinci devreainde mu- namlarla birçok mo.tahzerler ÇI• • • • 
' • • 

Rl. ıncı ~avıf amız;da 

• • •• •• •••••••••••••••••• 

: liraya kadar nakdi ceza ile iki 
.: ay hapse mahküın etmektedir. 

vaffak olabilirsiniz. Kur'aya dahil olup mükafat kazaaabilmek kanyorlar. Şark memleketlerinde 
için bütün o güzel gözleri tanımak lizım olacakhr... bulunan ajanlan Yautasile, mem-

Wı!!!!!~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!~!!!!!ii~!!!!!!!!!~~!!!ii!!i!ii!!!i!!!!!!!!!!!!!iiiiiiiiiiii.ll !eketiD telekldyatuu nazan dJk .. 
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kate aıarnk., muatelif şekil veı 
surette, mubalağalı iUinlarla sis
tematikman, bu ilAdan medh
ediyrrlar. Hiç bir kayde t~bi 
olmuyar k doğru, yanlış " Lite
rattlr ,, namı t htında neşriyah 
her hekime, hey ec:r:ahaneye 
tevzi ed yorl r. Her mecmua, ile 
her gazete ile masr fJar ederek 
bmıbrıyorlar. 

Bu ıuretle hekimler tarafından 
yazılmağa başlanınca tabii ecza 
depo!am, eez haneler bu il çtan 
tedarik etmek mecburiyetinde 
kalıyorl r • .Fakat fabrik nın mü
messili bu il cı borca vermiyor. 
Peşin veya poliçe mukabı i ve· 
riyor. Mustahzer snblmaı.sa ge
riyede iade edilemiyor. 

İşte terkibi itib rile pek be.
ait olan böyJe yüzlerce il ç, 
yiizl rce .. talı.zer ecz dol p
lannda çürUyüp ıyor. 1 a n 
bun mu b 1 memleket ıı altııı
lan Awupay akıyor. 

Acab bu müstahzerler mem
leketim zde y pılnmaz mı ? 

Eczacı Niznmeddin Bey huır 
lliçlard n « ith li bir emri zaruri 
olanlar yflzde onu geçmez» di
yorl r. Ben bu yQzde onu pe 
ço~ g8rilyorum. Avnıpadnn 
oıemleketimıze gir rek s nede 
bir milyon liramızı çeken müs
tahzerlerin memleketimizde he
nft.1 im 1 edilemiyeceklerin adedi 
yirmi, yirmi beş geçeme.z. A
plar, 'senıml r hı zıssıhha mü
essese "nde, bakteriyolojıhanede 
pek mü emmel olarak hazırl -
aıyor ve ban cihetlerce Avru
pantnldne bfle tercih ed liyor. 
Tablet, toz, mahlfıJ, granole h -
llnde her nevi mtiatııhı::eri yap -
csk eczacılarımız ar. deği dir. 
Ampullerin hemman hepsini 
hımrlaynca laboratuv rlanmız 
v rdır. Neus lvarsnn, adrentalin 

g;bl... on beşi, yirmi ilacı 
geçmlien mfüıtahzerleri eczacı
lanmız hentiz yapmadılar. yapa
madılar dem"yonım Ş yet bi:r: 
doktor! r eczacılar bir nz daha 
gayret telkin eder, onlarda müs
tahzerlerini etibbaya daha ya
kından tanıttırırlarsa her halde 
tıbbt ve yerli mO!tahzerlere da
ha ziyade rağbet gösterilir ve 
Avrupa faprikal nnın, evvelce 
mevcut müstnhıerlerinin terkip
lerini pek at tebdil etmek ve 
iaimlerinf değiştirmek suretile 
soktuktan ve paramızı çekmeği 

hedef ittihaz ettikleri bin bir ı· b l f · ] 
çeşit mnstahzerıerıne nihayet stan u tasarru ce- [ (V AKrDIN ŞEHİR HABERLERi 
verilir ve memleketin albnlan da miyeti açıldı - -
barice akmaz. lskAnda. Maarifte : 

[ Oıt tarafı 1 tnd ıayıfamızdlldır J • 
Eczacılar cemiyetinden, kon- Edı·rne maarı"f emint 

Tank, Şehremaneti muavinleri 5 t hl• v 
grede toplanacak eczacılardan, Şerif ve Hamit, lktııat mtidürli on e Jel 
tıbbi müstahzerler yapan labo- Kemal Ömer, Polis müdOrii Şe- 6 
ratvarlardan çok rica ederim ki rif, Evkaf müdürü Niyazi, Da
mfistah:r:erlerini, ilaçlannı her rillflinun emini Neşet Ömer 
doktora bildirsinler. Avrupa fab- Beyler, Hilali Ahmer reisi Ali 
rikalannın ajanlan vasıtaaile nefr- Paıa, Nakiye, Ebayiı Suat, 

Bes\m beye işten el çektirılroit 
Edime postaıı yazıyor : 

ettirdikleri pulsuz reklamların onda Limia Refik, Hamiyet Hulftsl 
birini nezih ve mütemadi bir ıu- Hanımlarla Tayyare cemiyeti 
rette yapsınlar; ilAçlannı tanıt- reisi Hasan Fehmi, iş bankası 
brsınlar, müstabzerlerin terkibi- mtidilril Muammer, Esnaf ban· 
ne ait bazı hususat hakkında kası miidürii Faik, Ziraat ban· 
doktorlann, mutahassıalann fi- kası müdllrü Cevdet, Ticaret 
kirlerini cl.smlar; ilAçlarm nefa- odasından Necipt Vehbi, Taip 
setine, mbalô.jlarının nefasetine Servet Beyler hazır bulunmuş
itina etsinler; imal ettikleri mils- lardır. 
tabzcrlere mümasil ilAç'ann Av- İçtimaın başlangıcında Saffet 
rupadnn ithal edilmemesini Sıh- Bey nizamnameyi okumuf, son
hiye veknletinden istirham etsin- ra Hakkı Şinasi Paşa içtima 
ler. Nef cede göreceklerdir ki riyasetine intihap olunmuştur. 
Türk doktorları zaten kıımı aza- Bunu müteakip yapılan idare 
mı isim değiştirmekten başka heyeti intihabında İstanbul ıu
bir şey olmıyan Avrupa müs- besi reisliğİPe Hakkı Şinasi 
tahzaratına rağbet ehniyecekler Paşa, umumi katipliğe Kemal 
ve yerli müstahzerleri seve Salih, veznedarlığa iş bankası 
eeve ve göğüsleri kabara kaba- müdiirö Muammer Beyler, aza· 
ra kullanacaklar ve bbbi mec- hklara da Nakiye ve Efzayiı 
mualnnna da Avrupa mOıtahzer- Suat Hanımlar aeçilmiılerdir. 
leri reklamlarını kabul eyliyemi- Bu intihap Ankaradaki umumi 
ceklerdir. merkezce tasdik olunduktan 

* sonra ce01İyet faaliyete başlı-
Haber aldığımı:r:a göre mnı- yacakbr. 

tahzarat amilleri yann cemiyet Nizamname mucibince eemi
merkezinde toplanarak bu bahis yet tasarrufu temin etmek ve 
etrafında konuıacaklardır. israfatın öoUne geçmek için aza 

Eczacıl rın umumi kongresi 20 kaydına, neşriyata, milli malla-
kanunsanidedir. nn istihsal ve istihlAkiae çok 

e al bey. 
l bl nka81 umum müdürü 

ştrhnm 1ıde 
iş b kası umun mlldfirO. Ce

Uil Bey dün Ankaradan şehri
mize gelmiş ve geç vakte kadar 
bankada meşgul olmnştur. Celil 
Bey kendisile görilşen muharri
rimizin suallerine şu cevaplan 
vermiştir: 

- 25 Kaaunnuevvelde yapıla
cak " Tasarruf _günü ,, içtimam
da bulunmak üzere geldim. Bu
na tekaddüm edecek günlerde 
bu işe ait faaliyetle me,gul 
olacağım. İçtimada bulunur ve 
faaliyet eaaslannı tetkik ederse
niz mntetUkkir kalırız.. Devlet 
bankası teşkilib ile hükiimet 
meşgul olmaktadır~ 

fula eheınmiyet verecek, her 
sene bir ikhaat haft8SI yapıla
cakbr. Bu haftan1n ilk gtinO. 
Başvekilinıfzin M. meclisinde ik
bsadi va:r:iyetimi:r:e dair irat 
ettikleri nutkun tarihi olan 12 
Kanunuevvel olacaktır. 

Nizamnamenin 4 üncU madde
ıinde cemiyetin gaye ve maksa
dı ıu suret le anlatılmaktadır : 

( A ) Halkı israfla mücadeleye, 
hesaplı ve tutumlu yaşamağa 

ve taaarnıfa alışbrmak ; 
( B) Yerli mallanmızı tamtmak, 

sevdirmek ve kullandırmak ; 
( C ) Yerli mallanmmn mik:tan

m çoğaltmağ a, cinslerini metanet, 
zarafet, nefaset ve aair evaah 
itibarile, yabancı mümaıil mallar 
derecesine getirmeğe, ve fiatla
nnı ucuzlatmağa çalışmak ; 

( D) - Yerli mallanmıun stl-

Jl~bamn ışığını suratına tiıtarak 
revolYeri gBsterip teılim ol de
meliclin •• 

Tasarruf evrakını getirmi
yenlere ve verilmiyecek 
Şehrimizde iıkAn ve temz 

muamelib hayli ilerlemittir. Es
kidenberi mevcut 3300 dosyadan 
henüz intaç edilmiyen 7, 8 yilı 
kadar dosya kalmışbr. Bunlann 
da hazirana kadar fntacına çalı
ıılmaktadır ve her gUn dört 
bet dosya çıkanlmaktadır. lakin 
idareıi son gönlerde mühim bir 
karar vermittir; 340 aeneıind en 
beri verilmif bazı iatidalar ve 
tasfiye talepnameleri vardır ki 
bunların sahipleri taleplerine dair 
tasarruf evraklarını mnkerrer 
tebliğlere rağmen senetlerini getir· 
memiılerdir. İılkAn mndnrltiğil 
beyhude yere doıye işgal e -
den bu istida ıahiplerinin ad
reslerine matbu tebliğler gön
derecek ve iıaret edilen mtld· 
det zarfında taaarnıf evraklannı 
getirmezlerse Veklletin emri 
mucibince adi iıkin hakkına 
tlbi olmıyacakianm bildirecektir. 
Bu ihbarnameler tabedilmiıtir. 

ıee 

Türk O .:a ğında konlerans 
Ki.nunevvelin yirmi albncı 

perşembe günü akşamı uat 

dokuzda Dr. F ahrettin Kerim 
Bey(Anormal ve Mücrim cocuk
lar) mevzulu bir konferans vere

cektir. Bu konferanıı mtiteakip 
Çaykovakinin ve Şubertin kıymetli 

eserleri çalmacakbr. Bu konfe
rans ve koserden herke1 istifade 
edebilir. 

Geçen perfembe gOnU gele11 
bir emirde Maarif emini Besi.111 

beye itten el çektirildifıi, yerin• 
YekAletten erkek lieesi mOdtırO 
Eaat Beyin tayin kılındığı bildi
rilmiştir. Besim Beyin iften el 
çektirilmesinin geçen hafa ıehri· 
mhden avdet eden müfettiti 
umumi Tevfik Beyin yapbğı tah· 
kikat neticeai olduğu anlapl" 
maktatadır. Besim B. emriD 

vtlnıdu gllnll Ankaraya hareket 
etmiftir. 

Çok uimklr ve milliyetperver 
bir genç olan Besim Beyin bu 

ıuretle itinden aynlmasma çok 
mfiteeuiriz, pek yakında hakku 
hakikat tecelli ederek maarifi" 
mizin çok kıymetli bjr rO.knll 

olan mumaileyh hakkındaki 
ıayiatın hakikattan uzak oldu· 

ğunu öğrenmekle mtiteaelli olmak 
arzumuzdur. 

Gene bu hafta içinde, Maarif 

umumi mtifettiflerinden Ekreuıı 
Ali Canip B. lerle bir Maarif 

sıhhiye mllfettiti şehirmiı:e gel' 
mitlerdir. 

Mübad11ler hakkında yeni 
bır tamim 

Geçenlerde viliyete geleD 
bir tamimde mübadillerin istih· 
kaklanndan fazla kalan cnznı~ 
rinin gayri ft varidat kıymet• 
leri esu tuhılarak borçlandınl· 
malan bildiri mişti. Dilıı Maliye 

~ümlinil artbrmak suretile mille- vekiletinden gelen diğer bir 
tin iyi yaıamaaını temin etmelctir. tamimde ise o tarihe kadar 

Dlinkü içtimam sonunda reis kıymet takdiri ıuretile yapılan 
Hakkı Şinaıi Paşa ıu ıözleri muamelelerin borçlandın!mada 
ıöylemiştir: esas tutulması tebliğ olunmuştur. 

" - Gayemizi temin etmek Hü vl yet varakaları 
ve israfabn ününe geçmek için Güzel san'atlar birliği Tiyatoro 
hammlanmızdan çok bilyilk tubesinden: Azanın ellerindeki 
fedakarlık ve mesai bekliyoruz. hüviyet varakalannın hükmU 
Azami taaarrut çare'erini bulmak kalmadığından yeniaini almak 
için çok çalıtmamız lAzımdır. " (bere birlige g8ndermeleri. 

Bundan ıonra aza kaydine l~~~=~~~=======:ı' 
başlanılmış ve Hk olarak Nakiye için banka milme1&illerf nakdt 
Hanım aza yuılmışbr. muavenet yapacaklarlDI aöyle-

Cemiyetin meaaiıine yardım mişlerdir. al 

keıı kanepe, kübik koltuklar.. tile meşgul değiliz. Gömrükte 
Huılı odada çok kimaeleri al- 6yle bir muamelemiz yoktur. 
datacak birçok düzen var... Bey• - Nami Alinizle mlitevafık 
fendi de tavur ağır, ciddi, ha- diğer bir zat tanıyor musunuı; 
k Jar .x... Efendim? 14 magaur •• 

VAK T ın tefrika ı 40 

Bu kadarını işite bildim. Ora
da böyle kapı dinliyen hafiye 
vaziyetinde yakalanmak iyi bir 
ıey değildi. Kapıyı nar.iklne 
fiskeledim.. İlk fiskelerim galiba 
duyulmadı. 

Metresi Şevkiye Hamma kaıa - Hırıatakl hanında bir 
soymak teklifine kalkan Nedim adaıım Tar oraya mUracaat 
Bey bu deji.lmi acaba ? Kendi ediniz ... azan: Hüseyin Rahmi 

- Brr ufak koridor.. Tamam 
kapıya karşı ınce pirinç çubuk
la vezne... İçeriye adım tar at
maz göze görtlnUr bir köşede 
kocaman bir kasa.. g5z do)'l.lr
mak, adam aldatmak için bu 
hot kasalar çığırtgmılık işini 
IJ<Srürler ..• Pilaklar.. idare odası •. 
ıef odası.. tütiln dumanın bo
ğulmuş idare odasında birkaç 
hq görerek sordum: 

- Nedim Beyefendi .•• 
"!"""' Şef odasına gidiniz .•• 
$ef odasının önüne gittim. 

lçem!e epcyı kabarık bir konuşmn 
var. Şaban efendinin sesini der
hal tanıdım. işimize y rıyacak 
hir kaç sır k pabilınek ümidile 
kapı nzerinden içeriye kulak 
ve.dim. 

Şamanın kurum tutmuş kalın, 
pürliılü sesi : 

- Efendim emrettiğinlZ gibi 
yapbm. 

- Ben sana b6yle mi emret 
mi~tim? 

- Aklımda 8yle kalmlf. 
- MaıaUah izbandut gibisin. 

Taşı aıksan ıuyunu çıkannm •• 
- E•el Allah ..• 
- Bir tek adamla bqa çıka-

maz mıydın? 

- Ne demek efendim anaamı 
bellerdim ... 

- Ben ana elektrik llmba~ 
ınm verdim •. 

- Lambanın eczası tfikenmlı-
ti .. 

- Bir de revolver vermlttim •• 
- Aksi buya o gU.nn re .. olverf 

yanıma almamıştım. 

- iyi halt etmişsin... Herifin 
mahzene indiğini görilnce hemen 
ııen de arkasından koşmalı •• 

Hızlıca tıktıkladım. Tokca bir 
ses: 

- Giriniz. 
Dedi girdim •• 
ilk adımda Şaban Efendile 

göz g6:ıe g«!ldim. Tanınmak 
tehlikesile titredim. Fakat herif 
Beyfendiden yedigi zılğıt tesl
ı ile öyle şaşalamış ki dalğm 
bir bakııla beni ıUzdO. Amma 
bir ıey sezmedi. 

Nedim Beyfendi alettabmin 
otuz sekizlik kırklık, çalık be
nizlı asabi bir ıima, lakin çirkin 
değil .• gözlerinde arada bir 
ıeh14lqan bir çaylAk bakışı var. 
Nadir gümOş · teller kanımıt 
saçları muntazam taralı.. Som 
ipek boyun bağı iyi makastan 
çıkmış kostilmle ahenktar .. 

Geniş. ceviz yazıhane, maro-

menfeab icabı kolay itleri zor- - Af buyurunuz rahatsız · et-
latbran bu teshilltçı iatıflıamkAr 
bir baklfla bana : 

- Ne istiyonunm? 
Şimdi tereciye tere satmak 

llzım geliyordu. ltfalkAr bir 
tebessOmle dedimld: 

-Bendeniz pamuk tnccan Ma
nokyanm adamıyım. •• 

- Evet. .. 
Ondan evet cevabını alınca 

Beyf endiye birinci zokayı yut
turmuı olduğumu anlıyarak 
devam ettim: 

- Bu hafta Mısırdan, Adana
dan klllliyetli mallanmız geldi. 

Gtimriikte bir koniımento 
kUlfıklığı olarak balyalanmızdan 
bir kaçı tliccardan Nedim Bey 
namına kaldırdmıf.. Bu zat siz 
misiniz Bcyf endi? 

Nedim Bey küçilk bir tebes-
sümle benim ıaffetime gülerek: 

- Hayır.. Biz pamuk ticare-

tim ..• 
- Eatafurullah ••• 
Selamladım. Çıkbm •• 
ikisi bir müddet biri birine 

muvaffakiyetkArane b akışta D 

sonra Ali Safder ıevinçle göı 

kırparak: 
- Tabkikim nasıl? 
- Üç yıldız birçok aferin .. 
Fakat beni telqa düşürdiln .• 
- Niçin? 
- Çırak üç günde ustasıoı 

geçerse .. 
- F ePa ını olur? 
- Çok ..•• 

- Anlıyamadım .. 
- Kendimden üstiln akıl ile 

çalışmasım istemem de ... 
- Bir ahmakla mı arkadaş 

olmak istersin.? 
<Bitmedi) . 
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Bu nasıl iş? 
Zab ta ye silah çeken Azılı br hır sız karakolda 

kalabahğ'a karışarak ka .... abilir mi? 
Bundan bir - Dalgınlığa 

k:ıç giln evv ,J geldi, kalabalığa 
İstanbul lisesin - karıştı, kaçtı c~ 

bir karanfil 3 5, bir demet menekşe 
7 5 kuruşa satılıyor 

~ransadan, balyadan şehrimLe tayyare ıle getirilen çiçekler düğünlere ve cenaze 
alaylarına harcanmakta, hır gece içinde s?larak sokağa atılmaktadır 

de Semih Refik vahi verilmiıtir. 
isminde bir hır - BöyJe zabıta• 
sız yakalanmıı ya si ah çekecek 
ye polise tea - kadar ileri giden 
lim ediJmiıtir. cür'etkir ve •-

Semih Refik 
zabıta tarafın -
dan karakola 

Bu delice israf bir an evvel nıhayet bulmalıdır 

meın}ekete 

dönmek mecburiyetinin tahmil 
olunduğunu bildirmektedir. fstan
buldaki İranhlar da bu meyana 
dahildirl~r ve onlar da kısa bir 
miiddet için memleketlerine gi· 
decekler, dönerken de kefalet 
akçesi vereceklerdir. 

Tekrar edelim; haberimiz 
doğrudur ve bunu okuyup anla
madan yapılan tekzipleri hayretle 
karıılamak lazımdır. 

sev kedilr ken 
polislere silah 
çekerek firara ' 
teıebbüı etmiş, 

bin müşklllltla 
karakola götü -
rlllmüştil. 

Şimdi öğreniyoruz: Karakolda 

nasıl olmuş iae olmuf, Semih 

Refik 1'a!aba1ığa karıııp kaçmıı, 

muvacehe için ceJbedilenlere de 

zıh bir mamunun 
karakol dahilinde 
kalabalığa kan
ıarak kaçabile· 
cek bir halde 
ıerbeıt bırakıl
ması çok şayam 
dikkattir. Yoksa 
hırsız efendiler 

karakollarda esbabı milracatmc 
bile mazhar olmadıkları hU.nü 

muameleye Ye ıerbestii harekatam 

tabi tutuluyor. Bu bir inzıbat· 

ııılık eseri değil midir? 

5ui istimal mi ? 
Yapılan tekziplere rağmen gümrüklerdeki 

rüvelver meselesi Maliye vekaletince 
tahkik ettirilmektedir 

Ht1dise vakidir ı fakat bir sol lstimt1lden fada bir 
usulsuılilkttfr deniyor 

Gazeteler bundan birkaç gOn kik için emir ieldikten sonra 
evvel Galata gümrüğünde bir duymuştur. 
rüvelver sui istimali olduğunu S6ylenidiğine göre bu mua
yazmıılar, bu haber rilvelver in- melenin tekemmfllOııe intizar 
hisarı tarafından tekzip edilmittL edilmemcıindeki ıebep ithal edi-

Bizim yapbğımız tahkikata na- len r0Yelverlerın azami mıktar 
zaran hadise vakidir ve Maliye 
vekaleti tarafından tahkiki için olan 3,750 adedinden fula ol-
emir verilmiştir. muıdır. Mesele Galata gDmrllgüıı• 

Fakat mesele bir ıui istimal- de tahkik edilmektedir. Eğer rftyeJ.. 
den xiyade usulsüz bir iş man- Terlerin denildiği gibi Ye imalab 
zarasım arzetmektedir. harbiyede muameleleri ikmal edil· 

Rilvelver inhisarı hükumetle meden ithaline mil.laade verildiği 
yapbğı mukaveleye nazaran Tür- . anlatılırıa mesulleri hakkıııda ta• 
klyeye senede en fazla 3000 kibab kanuniye yapılacaktır. 
rllvelver ithal edilecektir. Gene 

mukaveleye göre bu üç bin rti

velver gümrüğe gelir ge!mez def

terdarlığa haber verilecek, def
terdarlık memurları rüvelverlerin 

numaralannı kaydettikten sonra 
imalatı harbiye fen şubesine ma
lumat gönderilecektir.. İmaJitı 
harbiye fen şubesine ithal olu-

nacak rüvelverleri tetkik edecek, 
her birinin 300 fişek atmıya 

mütehammil olduğu anlaşılırsa 
ithaline müsaade verecektir. 

Ancak bu müsaadeden sonra 
rllvelver ]erin muamelei rüsumi
yesi yapılacak ve şehre girmesi 

serbest bırakılacaktır. Halbuki 
alman malumata göre rüvelver 
inhisarının bu sefer celbettiği 

riivelver ler için bu muamelelerin 
tekemmülü bek1eni1memiş, hatta 
defterdarlıkça da numaraları 
kaydedilmeden ithaline müsaade 
edılmiştir. Defterdarhk meseleyi 
ancak Maliye vekaletinden tah-

Emanette: 

Müşkülat gösteriJtyor mu? 
Üsküdar tramvaylannda ma· 

lül gazilere müşkülat çıkarıldığı 

yazılmaktadır Alikadarlar kim· 
seye müfküJat gösterilmediğini 
bildirmektedirler. -·-Ihlamur zıyafeti 

Halk fırkası Ihlamur TUrkaU 
nah 'ye ocağı milli tasarruf cere• 

yanı münasebetile evvelki gün 
bir ıhlamur ziyafeti tertip et-

miştir. 

Bir nıuihat 

Bedelini 12 AYDA ödemek 

ıartile bir elektrik:i banyo aleti 
almak fırsatım kaçırmayınıı.. 

SATİE 

METRO HAN BEYOÔLU 
ELEKTRİK EVİ, ISTANBUL 



Hırvatlar gene ayaklandı! 
llM.~.

I Jar, hep birden millet emrile z k• f 
~ "'_~ ?a'."m sayılmalıdıt. Hem bir tek agrepte tev J at 

~ _ ~ _ ~ ıstıınasız olmak fartile. 

Tasarrufun manası! Bu gibi. mukaddes bayraklar Bir su1kast silsilesi hazırlatl1Yfndti 
Milletçe yeni bir mefkfıre 

yoluna çıktık. Yerli malı 
Ye tasarruf bu yeni mefkurenin 
iki büyük umdesidir. Bu uğurda 
kabaran hey"canın dalgalan, 
genişleyip büyüdükçe İçimizdeki 
gurur ve iman da bilyüyüp yiik·· 
seliyor. 

Yalnız haşlarken, gene heye
ean eseri o1arak bütün etrafı 
~evrilm=, bir program yapılmak 
lüzumu dvşünUJemedi. Tasarruf 
iyi bir neticeye dayanmıı bir 
merd1vendir. Onun ayaklan, ne 
derece sağlam femelleı'e konur
sa gaye o kadar köklb oJtir 
Bfr kere tastttrufta.ft kait etti~ 
jimiz manamd ne olduğunda 
anlaşmalıyız. Bizce bu harek t' 
lki hedefi vardır: e ın 

1 - Ferdin tasarrufu. 

2 - Cemiyetin tasatrufu. 
Tasarrufta fetdin hissesine hia 

diifetı vatife basit ve ko .. 
taydır. Zaten bir çok •iJ• .. 
ler, zoraki bu tu··rl" k u yaşama -
tadırlar. Ferdi tasai'rul, :ınc~k 
g~dtf botçeli insaHlat iç'• fe ıa .. 
karlık şeklinde görünebiUt. 

Bu fedkarlığa kendiliğinden 
razı olacak iradeli ve şuurlu
~ar bulunduğu g bi, sebat için, 
ank yat İçin kendi benliğinden 
başka müessirlere muhta~ olan~ 
Jar da vardır. Ferdi tasarrufutt 
muv~f~ak bir ham e haline gel• 
mesı ıçln, kanuni olmasa bUe 
içtima mUeyyede er bulmak mut
laka ı azımdır. 

LUks, bu yeni mücadele me• 
cellesınde bir mefkure hırsızlığı 
k~dar çirkin bir cürüm gibi g6· 
~~Urse, kendi kendine söner. 
Lukslbı iatediği fedakarlıklara 
anc~k, görenek, gösteriş denilen 
~~çük ve gülünç hisJeri okşamak 
ıçın katlanmaktadırlar. 

Cemiyetin tasanufunda hem 
hudut geniş, hem fayda büyük
tbr. Bu tasarrufun ç~vresl kusa· 
tılıtkeaı itt tern~linden baflt• 
:.~1~11' M~seli diy~llrn kiı biı 
uş ~ ,araatnı ,ukı1eltmiy• ça• 
~. ıkbaadi bozuklukllln t.. . 

w b' .mıra 
ugraşan ır milıetiz.. İated'w. . . ıgımız 
11eticelere varmak içı· h 

t n ayab-
mızaa bayati bir liizuma . 

hl b' ermı-
yen ç ır fey kullantnıyac ğı 

Madem ki ç:ıy ve k lıa ~· 
b·ı . f a veyı 

ı e ııra telakki ediyoruz h l 
d 

, o a-
e şampanya ' bütün lilr6rter 

plabalı lçkllet, tlnıas, inci. gibİ 
kıymetJi tatlar, lüks olıun olma
sın otomobiller m"'tres' d" ' ... ı unya 
kadar para tutan danteli t 

1 I ku 
er, u 

va et er, ko !ar, kremler boya. 

T 11rı nı 1~11 rvvellc: 

VAKiT 
23 l\Anuoevve 78Jli 

Çatal< tı ıstıh!i amatınd• 
bulüttan lop'ar n ddhkiJ 
gün berren Tov aneve 
na1t ledildığı me!mudur. 

" Ingiltere s&fareti fina
fın .. n nazil< bfr m11dde
J"' dair b1tu te'1'1gatı 
m-/Iessire vukuhulduğıı
nu Monit6r dil lfommers 

altında hır tek milstesna heye.. Zagrep, 23 (A.A)- Polis Zagrep şehri Hırvat cemiyeti murah-
canın asil Vuruşlarını bozar. Da- haslarmın Belgrata azımeti münasebetile Mr tethit hatek~ti yapmak 
vayı mukaddesıiğine bozgun ilzere icra edilmekte olan tstihzatatı meydana Çıkatıiu,hr. Polit 
vermeden bfittin vatandaşla" başlıca mücrimleri tevkif etmiştir. Tevkif edilen • şhasın itiraflanna 
el üsto.nde taıımalıd•r. Birliğin nazaran birçok bombalar vasıtasiie bit sut kaıt silaeleti lıliirlali" 
ku~e.tli hava~ile dolan göğils- makta idi. Bombalar, ikisi müstesna olmak tizere ı;olisin eline 
ler m ıman zırbırn hiç bir kılıç geçmişHr . 
kesemez. Bunu tüıutmıyahm. .......---•1 • 1•11 •••11•....,, ...... ,....,.,. ..... ,~--11ı,----

S yyah Mısırda milliyetçiler kazandı 
Günün sıva~eit 

Baıkan itilafı 
Bundan birkaç g&n mukaddem 

Belgratta münteşir Yugoslavi 
gueteai bir Balkan Lokamosu 
akti hakkında F'ransa Hariciye 
r\aıırı M6tıy6 Briyltııll bt!yaıUltı• 

nı neıretmiıtir. 

Garp Lokarnosunu vücuda ge
tirenler ataıtıttda en mtihim bir 
mevki İşgal eden Fransız siya
set ttctilU, Balkan milletlerinin 
diğer AYl'bpa tnlHetlerinden faz
la sülhn itikfin ve mütekabil bir 
emniyetle tıiile&s~ teşrlkt ınesa
iyt ıtıuhta~ olduldaft kanaatin
dedir. 

Möıyö Briyanca, Balkanlar 
içtimat •~ lkt sadi bbktal ııaıar
dan bir vahdet teşkil etmekte
dir. Eğer Balkan milletleri ara· 
ltında vasi bir teşriki mesai 
siyaseti tatbik olunsa Balkan 
memleketleri u bir zaman zar
fında bUyUk bir ıirat inkişafa 
mazhar olacaktır. Bunun için 
bfttön ihtillfatı hemen hallede
cek olan iktisadi mukaveleler, 
mubadenit miaaklan ve temin 
edilmit arbitraj muahedeleri 
ıktedilmesi kafidir. 

MlSıyo Briyanm ilk bakıfta 
pek cazip g6rllnen bu teklifleri, 
vaziyet yakından tetkik edilecek 
olursa o kadar kolayhkla tatbik 
edilecek te)'ler değildir. Balkan 
milletleri araıında birçok ihtilaf 
mevzulan var, Buftların teıviyea; 
h~r bir miUetin diğerine karıı 
azami nıliaaade göatermeıine 

bağlıdır. Halbuki muhtelif BaJ .. 
kan hllkOctıetleriııin biç biri ken
di isteklerinden fedakarlık yap
mağa hazır gözOkmüyor. 

Balkanlarda daimi bir endite 
havasının esmesine sebep olan 
bu halin en ıöae Çarpan alamet
leritil SU'biatanla komfulan ara
sında görmekteyiz. Ballian har
binin ftrdaaından beri Make .. 
donyaya y~rleımek için· gayret 
sarfeden Sırplar işgal ettikleri 
mıntakalardaki Bulgar akaJii
yeti hakkıbda gayet insafsız dav
ranrttakta ve bu akalllyetl Sırp
lafbtmak için ne ttıümkiinse 
yapmaktadırlar. Belgrat hUkume
tlnin bu ıiyaseti Sofyayı haklı 
olarak asabileştlrdlti gibi sık 
sık •ukua gelen hudut hadiıeleri 
de iki devlet ara1ındaki gerginliği 
durmadan f aalalaıbrıyor. 

Sabık Sırp • Hırvat • Sloven 
saltanabnıh garp komııusu ile 
olan. •.lyasetinde de ayni usulün 
t1atbı~ıne ••hit oluyoruz. ltalya 
barbı umumiden aonra b . r bal
kan devleti halini almıştır. Kü
ç~~ ~navutluk kırallığınan ha
rıcı ııyaaetı, kar•• kom .. . .... __,.usunun 
elıne terkedilmiı bulunuyor. Di-
ğer cihetten Dalmaçyada Bel· 
grat ve Roma hükumetJeri hem
hudutturlar. Sırplar İtalyanın 

Nahas Paşanın başvekilliği bekleniyor 
Kahire, 23 ( A. A.) - İntihabat yapılmıf, milliyetçi fırkalara 

bUyilk bir ufer temin etmiıtir. Nahas Paşanın bq•ekilete geleceği 
tahmin olunuyor. 

Kahire, 23 ( A. A.) - Umumi intihababn son neticelerine gBre 
milliyetçi fırkalarm gösterdiği namzetlerd~n 131 i intihap edilbıiıtir. 
Diğer fırkalara menıup namzetlerden ancak 13 n kaıanmışbr. 

~ . 
iki taraf askerferin1 geri çaR•rıvor 

Mosk?va, 22 ( A. A.) Tas ajansı bildiriyor: Çin demiryolJa .. 
nnın eskı vaziyetinin iadesine mütea' lik protokol Harbinde M. Simo
novski ile Tsai arasında imza ~ilmiştir. Bu protokol mucibince 
iki taraf askerler•ni geri çekecek, esirleri serbest bırakacak ve 
konsolosluk münasebatını iade edeceklerdir. Çin lıültftnıeti tntıhafrı 
beyaz R~sların silahlarmı toplayacakbr. lhtilafa sebep olan diğer 
meselelerın hepsi ikinci Kanun 25 te Moskovida toj)lafıatak kotı
~eransta hallolunacakhr. $ \yasi mUnasebatın temamlle illdeil A}'iıİ 
tarihe talik olunmuştur. 

H ndistan valisine suikast 
Yeni DeJhi, 23 ( A.A)- Hindistaıı valii uoıumiıi Lord lrwin in 

treni saatte 50 mil sür'atle gitmekte iken bir botnba infilAkı vukua 
gelmic;tit. Suikast amilleri bombayı takriben 2,5 mil tulünde bir 
elektirik ttline raptetmitl;rdi Ye uzaktan tarss\lt ediyorlardı. Loko
motif, hiç bir ıey olmadan bombanın üstündeb geçiHİf \fe bon:ıba 
valii urnuminin hususi vagonunu takip eden vagon reitoraıı geçet• 
ken lnfilak etıni,Ur. Suikast ıisli hır h•vacia Vtıkubulmttttur. Ve 
ihtimal velii umumi hayatını buna medyuttdtır. Vagob ~Atoran 

fevkalade hasara uğramışt r. Maamatih, valii umuminin uetti tevalt• 
kuf etmemİf ve tam zamanında Delhiye vasıl olmuştur. 

Es u F 1 ansız re1stcümhuru • • r-a· -
0 

= • ·=· 
Paris, 22 <A A)-Geçen gün lskenderunda 

vefat eden eıbak reisicümhur 
M. Lubenin ailesi milli cenaze 
alayı yapılması hakkındaki tek
lifi kabul etmemiştir. Birçok ta
ziyet mektupları gelmektedir. 
Bunların arasında İspanya Ye 

İtalya kıralhğı tarafından gönde
rilenler de vardır. 

Valıyetı kurta mak için 
Londra, 22 (A.A.)- Kabine, 

kömür ocakları hakkındaki ka
nunu Avam kamarasında bu la
yiha hakkında serdedilen tenkit• 
leri bertaraf etmek ve kendisine 
ekseriyet temin eyl~mek için 
tadil t>tmeyi düşünmektedir. 

K:.ı sırga ne1Jces nde . 
Bziye, 23 ( A.A) - Kasırga 

neticest olarak yıkılan birkaç bi
nanın enkazı a'tından şımdiye 
kadar. 7 kişi ölü ve 11 kişi yaralı 
olarak çıkarılmıştır. Henilz en
kaz altında bulunan dığer birkaç 
kişinin kurtarilma!tından ümit 
keıilmiŞtir . 

-·- ·-
çekemeınekte ve şarkta Bulga
ristana karşı olduğu veçhi e 
garp a da İtalyaya karşı hası-
mane bir va:ıiyet takınmakta
dırlar. 

Balkatı ittihadınm şartlarından 
birincısi Sırbıslanın siyaset 
usulünü değiştirmesidir. Halbuki 
Belgr t hükumeti Fransadan 
gördüğü himaveye güvendıkçe 
siyaseti hazırasım değiştirmf ye• 
cektir. Şu hale Balkan Lokar
nosunun vücuda gelmesine mani 
o an anasır arasında Garp Lo
karnosunun temelini atan Briyan 
siyasetini görecek olursak hata 
etmemiş oluruz. 

Irkdaş larımıza 
mezalim yapı•ıyor 

iskenderunlu okuyucularımızın 
birınden acıklı bir mektup aldık. 

Bu mektupta iskenderwi TürkJe

rinin pek ılyade taıyika manıı 

bulunduruldukları misalltt zikri

le anlablıyor. Karliınfıe göre, 
yerli kükiimetin polis ve jandar

ma namı altıl'lda teıkll ı' tiği 

çete Türk köylüsiine her türlü 

mezalimi reva görmektedir. Bu 

serseri alayı ile Fransız müıte

şan aliklldardır. Bunlardan ba· 

ztlan sokak ortasında adam 

vurmakta, fakat mllsteptın bi

mayesile katil ıerbest bırakıl

maktadır. 

Bu çeteler bir a levl mahvet .. 
mek istedıkleti zaman, o ailenin 

evine vaya çiftliğıne blr mavzer 

bırakırlar ve ıoilfl, lalın yetdt 
bir maner vardır, o ailenin et

keği asidir, dly~ bOk~metı ihbar 
ederler. 

._ ____ ....... _ ..... _ ....... , • .: Balkanlar aruma kal'lfmuuu kl. Gayu1· 

Bu kadan bir ai!eyi ortadan 

kaldırmak için kafidir. BuDd111 
yirmi gtin ev\Jel Tark tebaasın

dan birine ait C>lln ~·ftltk bıııl• 

ıtııf, htyv11nat ve tohumluklar 
z11ptedilmi1, bu kadarı da y~t· 
miy<>rmuı gibl çlftUk salıibtnln 

ktıçtik kardeıl de atırca yara
lanınışb. Bu kablı baskını yapan

lar belli oldoğu halde ltükiimet 

hiç bir takibat icruına lüzum 

görme111i1t4' 

İki pıyes 
Tiyatroya okaaar sık gi~ 

miyorum. E•elki gece 
uğrayı vermittim. 

Vedat Nedimin, birisi • 
biriıi hafif iki piyesini seyretti 

HayYana, sanki bir lıib 
imiş gibi, fikri yediren pi)' 
tenkidi bize düşmez. Onun 
lub.da ethabi yazıp çizdiler. fı 
kat Vedadın oyundaki kabl 
manlardan biri ağzından •• ~ 
olduktan sonra bir gazeteye 
ıey yazdınlabiJir " demesi 
bay-yatı tarafından bile ye 
yutulur bir fikir değildi. 

..Kadın poliı" piyesine geliıı' 
Nezihe Muhıttin Hanım abla 
pek memnun edecek olan 
oyunda kadınların yufka yili' .l 

korkak, sinirli olduklan gaıteıı 

liyordu. 

Ben kadın olsaydım bu filJll 
tol alan kadın ıian'atkatl-" 
garez bağlardım. 

Çünkn korkak ık, tellş, evh,
rollerinde fa .. ' aca muvaffak oll' 
rak kadınlan herkese gühinçed 

onlardı. 
~ 

Bir haıiyenin sebebİ 
Edebiyat tıtuillimlerindeo J 

riıinltt her ıebe tab'ı Y"":. 
leaeb kıraat kitapları y;,.,J/' 

Buttun bir cildinde Tevfik ~ 
· retiaı ,. Balıkçılar ., nıanzu' 

var. Eski tabı arda butı" 
albnda haşiye filan yoktu. So' 
tabıda bu manzumenin: 

" Deniz kadın gibidir blÇ 
inanmaz olma:& b•' 

Mıaraının sonunda bir .yıldı$ 
Ye albnda ıu hqiye buhınuyof. 
<eBu yanht fikir tairin de~ 
balıkçınındır.» 

Bu kaydın neden ilave edild' 
ğini birisinden sorduk. 9;,t 
ıu ctwabı verdi: 

- Üıtat son senelerde ef 
lenmiıtir. 

7 oplu 11 ne 

Yem bır ~ eşıt 
Şikağo, 22 ( A. A.)- Cerr•~ 

müstehzerat amili M. Cemers~ 
yeni bir lamba icat etmiştir. 8t' 
lamba radyografinin vermekt' 

olduğu neticelere faik neticel,t 
tt•lit etmektedir. Zannedildiği" 
gör~ bu IAmba kısa bir 'l.a'(fJ-' 
zarfında yumuşak nesiçlerdt~ 
ihlikan izlerini ve keza şuaatıııl 
meydana çıkarmadığı eşyJ 
meydana çıkarmaktadır. 

•ı ................... ..., 
"V AKIT,, iN TAK Vll'A 
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1 S?oCuk sotuntar• 1 

Zaılıpara Kırat 
(~iiiiii~~~ ördek hanımın yumur-

talarını çalan kim? 
Küçü polis 

s=====================ıı ..... ~ 
ususi dairede olup bitenler 

' ~ıral huıusl daireı nden Madam Mayyinin 
llpartmanına geçer ve kimse farkına var

madan onunla hembezmolurdu 

8- taYır kırah blltoD blltODe 
Uf « a .. alye • etejin al-
16zllk.en l&tif ıeyleri lorala 

t etmif. Fakat kara! hica-
an, yahut ta d~l;ııobjuıdan 
rcsıterilen yerlere dıkkat et-
. • Mad.tm dl « Mayyi » 

illa canını sıkmıı, o da barit 
ı.ı; Yranmıı. O vakit « Bqölye » 
~~r kat'i bir del&Jet olmaıaa 

t kaimıyacağıoı anlıyarak. Kı-
koltuklan albndan tutup 

. tam muanaka vaziyetine 
rmif. 

IC.raı "Başlyle,. ve •Ubel,, 
~ •e bazen de lUşölyö ile, cla
._•htde "Uzun eıek" aynadı
~an, 111ağının kucapıda Ma
L ~. da "Mayyi.. ye doğru iter
~.,. 

t.... '8U muaşaka bir mnddet pli 
~ du; blltün bOtODe pli kal
~ bile alenen MSylenmecll. 
.._ ayet 1737 de "Barbiye.. ha
~t defterinde 111 abrlan ya-

"'"r: 
•kontea da Mayyiniu kırala 

~ealik ettiği uxun müddetıen 
• riYayet ediliyordu. Şimdı 
~ le ambakkak aarii Uyor. 

tea gtızel değıldir, ve yirmi 
~ yirmi aekaz ya w.dar• 

~~~ lı09 ye ıekiclir. Bu entrika 
~ gizli tutuluyor; çtmk.ll Kar

b6yle istiyor. Fakat uray 
•• larabn nedimleri badi

~. '•luftırlar. Söyfenildiğine 
Mr lural haaull daire eriacle 
ha.ek yedikten 90nra istirahat 
Oclıama çeki erek bir iki ... t 
~lıuz kalmaktadır. Madam 

11Mayyi .. nin baf oda UfAP 
L .. Bata'ye" de & eti iJe tarak 
~s oduma takıp ettiti hak· 
:-Sa tam bir kanaat nrdır. 
._~ ont:enblo " da knlm apar· 
..._am a tında, )dmaemin ikamet 
'bbecliği mobileli bir apart&Dan 
~L JCu.al o apart&manm 

~htanm nezdinde Aklar. 
~diii ıaman pli Mr merdi-
::aıe oraya indıği muhakkakbr. 
.._dam da • Mayyi " ye tah
lla edılea apart3manda ona 
~ndır. 

t.fadamuı, yanma bafka bclm 
'adan aedimlerle " Mlet ,, ta 
~len husul taa.,ıara ptiti de 
ll1lemyor.. Bund~ bafka alb 
>ecti aıdaa beri lr"1 ~e 
>-tınamışt1r. Bani ı hepsi, ıfİD 
'-arma Yakıl olm yanlanll bile 
~il açta. Kıral koıdeH ayda 
f11'. ~ia lira harçlık yeriyonPUf. 
'""'-Uli za...-cl.: zevcini de dik :-.team• ~ıtıartabiHrmıı. Zaten 

111•JYi • ismi memleketinıİI de 
'-' IDaruf ilimlerden biridir.• 
~Fakat çok .nrmeden imal mah
-.ı 1>1Jet1 bir tarafa bırakti ve 
L~t.'eai oldujunu saklamamap 
...,.adı. Nedimler bundan ba• 
~İJor ardı. Kıraliçe de hfber
~ oldu. Ze•ciai keadiae celp 
ı.._ -.lzım ıelma tepbbllsatta ba
~ğma, odamda yapbrdıjı 
~ antmde ahtlfira• etmek
~ •akit geçirdi. Mukaddema 

"ceaile pek te allkadar ohm
)._ lroat dl «MaJfi« ba 1ada· 

kataizliji aed.-e nahOf bulcla 
Cevap olarak zevc.Ue biç 

bir mllııuebctte b~unmama11 
emri verildi.. Gkdenin pederi 
Marki da 0 Net,, Franaanın en 
yOksek lldedamndan birinin 
reisi di. Ô da kızınm tanı ha 
reketini teak t etmek ••tedt Bu 
suretle &atekt tinin hDtçe bozuk· 
lupndan ileri gelditi kauaat 
bud old~ndan kenclialne bolca 
para verildi ve ağza kapablch. 

Kıralla muapkallDID meba 
dilinde rolOali oynamakta en 
btly&k zahmet çeken kimse kar 
dinal da " Fl6ri " olmuştur. 
Kendi b~ttüjil çocuiun 1ev
yia1anda11 do'ayıaile mea'uldü; 
ayle o mak a beraber ha k na
zarmda kendini tebrie için kıralı 
te•bıbe kadar varmak iki ylzlO-
o~u g6ıt rdi. Kırat hatin bir 
taYırla fU cevabı verdi: 

"Memleketia idares'ni tama-
mile tize terkettim. Hayatı hu
ausiyemde bakimi mutlak olma· 
ma mGsaade edenıaiz sanam
dayam.,, Bu ı&z er aertliğ ne 
rağmen kardinalı son derece mem· 
nun etf. Kardina 'm adamları bu 
s&zleri muhtelif meclis erde tek-
rar ederek onu lultikalden Jm,..; 
tardılar. Alelumum mılletleri Ye 
babutuı Franıazlar daha iyiıine 

llaaidil. eti 

ıar. 

Bir po119in pek lctlçllk 
Elmde var bır dlldlk 
Korkutmaz beni tela• 
Hanıdar bllnk b6llk? 

* 
Tabancam yar el'ID8' 
Kauturam belimde 
Bir balatta ......... 
Ça••• para ki•de? 

• 
Çocuklann bir çata 
Daha uyarken uyku 
Ben sokakta ı•• 
..--.,ı•r=::ıt--~korlm 

Ördek llammm yummtalanm 
çata kim? O bunu ulamayı 
bllaeail ne kadar istiyordu. Hır-
111 kimcll acaba ? 

Fakat ydu JUl8Grtalan DUll 
çalabildi. Eli, kola yoktu ki 
..,., ....... Ordek ba· 
.... ",....; klpek brd• 
açta. 

Bala komfUlannclan tlphelea
mlyor değildi. Bwılaım içinde 
bir ydan nrdı ki onu bilbı .. 
dlfbdlrtlyorda. 

K&pek kardet • Bir feYI gl
dale paaedea hllldlna yerme in 
declL Uma uma koDQfbalar n 
aeticecle ,.ı.m ,azetiemeJ• ka• ... ~. 

Kıral bir metres tutaalk olur
.. btlyllk bir ınkıllp husule 1._e-leceii ı.-ıı bealeai)'orda Bu Dlklllia.tl plu1ıa Oi.ı.k ........ lıllpe1r ...... v-. ,.... ...... sfrcll. 
metre8in .ım- ile b8fyekilin ffallllara ......... ....... .,.._ pıwııı.r. Dıpn ÇJldıiı •- artık ber 
mevldinia daha ııiyaıle lmnet u,...,....... ecleal Bir iıılık ... lılr """" lfltllcli. .., .......-.ıı. v.ı- .ıı; kola ...,.ı. ettiil ~ ı...ım Kaçırmam. J8luılarım. v.ı.. ..,._ ._ _..... ~ roldıı fakat ymaarta1an apma-
ı.ıaır-- 8Uat .,..ıarm Jtiıılerl. ......... ... çu...uıı pek pel ......... 
elqidi. Hic:v yeler yualmap bat- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~.!· .... ~=------~..:.::....:---=---=:,__--.:..--
landı. Hem 8fik hem mafllDJI 
terzil eden rezi ine prlalar ter- 11!11---------~ı 
tip olunda. 

Madam dl • Mani " keacli 
istidadma manfak ohmyaa bir 
roll ilk defa olarak oymyordu. 
Fakat pou ikrar etmelidir ki,. 
bu oyunu kalbi bir allka De 
oyau~a Ye • Lal " ile olu 
mnnaaebatta 8flkmm laralhPa
claa a,.d ......... MYIJmda. 
.. Lui • ye liaqa ba,tlk ltir irti· 
bab yarda. Hiç bir nldtte laral
dan ne keac:lili ne de akribua 
için bir Jtıtuf fltemedi. Hak6-
met hamisine biç bh' yOktl 
olmadL 
Sara~ "rditf si1H orada 

~·· ildi. O t Madam dl .. I..•al· 
yer , in y~ oldutu YeClaile 
a11kınc'a ı ayrıldıktan 10ma lıea-
clbai DZ va kOfeii• pktL Y u
mıt o ela tt1 ıkanüb habtlaclıkça 
aibJ ak t6be etti. &ı.ı~ ..., 
tekit oWI bu kadm zevc nden 
batka bir .-bide ~ak gtlna
hHUD affedilmiJeceii bn.._tmc1. 
iclL 

I<.afes 

Silik 
Ce~relı 

arkasında.ıaı1111111r 1nılllllll 
5 Perde """""" 1'--,,.. lldlllllll ..,,,,,,...,. 
CelM bq 

Y••ald Ç rpmba pi a.uaeler • 
........ ,.... J0 IUIU ........ le 

Mlek Sinemasında 
Neeell .,. ...... hafta ~ .,. 

Harold Loyd in 

'4-· .!p!!~ _GJ!.!_ 
111 ... 11111llar tomflla bll .... ~ 

llJll& ,.,aıı. a1mc11ı 

lllYeten: BOBl VERNON m temsili ODUNDAN HINnJ 
Od louabk kahkahalı komedi. Bu,.. ...ı 16.S -tiaıllih 
b• ak ... 1QTUede: 

ROStrA BARRIOS 

•••• 
ATES EVLATLARI 

ra .. men renkli ... filim 
M&me111H 

RIŞAR DIKS 

O.hakir il 
TAÇLI CANAVAR 

Filmtade garda~ eilUllWı muzafferiyeti•• w b~ok ldlıl· 
aeleria mubilefetl havadan dola11 ba 6blli ..,..ecl•emit ol
malarma W..ea: 
ELH MRA s· E 

Ba p•ıı.ı ana .. _.... ....ı ........ birimi p claba 
ptermlJe karar ... ~. 

Rl
Carlamba ••mmm ilhana 1Mr ı'Jl\# ROSITA BAR· 
0S -.,. KAS1ROLAR ,_ı re,.....,..... !LHAllRA ela 

........ eMeklerdir. 
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~orsada: (V AKIT) ~ ŞEHİR HABERLERi ) s p o r ' ı_....·s_o_n_h_. a_ b_e _ ... ,_e_,~: 
spekülasyon? Belediye azalan ceza • 

Sel&nik banka!Jı hakkıJ?dakt 
t1Jhkikat 

Selinik bankaamm bonada 
sipeklllisyon yapbğı için 15 gOn 
müddetle kambiyo muamelesin
den menedileceği hakkında ya
pılan neıriyat lizerine dGn biz 
de tahkikatta bulunduk. 

Filvaki Selanik banka11 hak
kında böyle bir tahkikat mev
cuttur ve evrakı da Maliye ve
kaletine gitmiştir. Ancak bizim 
aldığımız malumata göre Maliye 
vekiletinin bu evrakı celbetme
sinin sebebi sipeklilisyondan zi
yade bankaya İngiliz lirası borç
lu olan bir adamın bu borcuna 
kaı şı Türk liraıı verdiği zaman 
onu kabule, ve yerine beheme
hal İngiliz lirası tedarikine mec
bur ~lup olmadığı yolunda ileri
ye •.ürülen bir noktai na.ıann 
sevkıle oldu~ tahmm' ed'l' B d B:ı- ı tyor. 

un an bır müddet evvel 
borsa komiserliği, Selanik' ban-
kasınm kambiyo ıat 1 l 

d 
.. m ama a-

rın an fuphelene ek . . t b k 'k' . b , ışın a -
~ 17.1 orsa meclisine vermiştir. 
d. ef 1~.k bankanın mtidafaasım 

m e 1 ten sonra bankanın mu-
amelesinin dlirüst oldu w k -
nnl · .... : gu ara 

vermı9ur. 

.. B~ mesai! hakkında borA 
komhııer vekili Hasan Bey de bir 
mu ani· · . . rımııe şu izahatı ver-
mıştir: 

- Bundan yirmi gün evel 
komse l'w · S 1 f zI r ıgm e inik banka ~ •m 
a a mıktarde kambiyo alması 

nazan dikkatini celbetti. Bunu 
~arn tabii bulduk. Sona mec
lısı derhal toplanarak bir kaç 
celse aktetettik. Hukuki bir 
nokk!~nı~ halli için evrakı Maliye 
ve wetine g6nderdik. 

Dün kendiıile gö..r.•en bir muhaniri · • ....,. . mıze Maliye mOstqan 
Ali Rıza Bey de d · ti ki _ Sal . emIJ r : 
leriııtn ~ l b~~kası direktör

I . a e ennı aldığım me-: C:. Y~nl11tır. Ben kendilerine 
~ .enın vekiletçe balledile

cegım söyledim! 

me~rr:t:~:Wir~nkaradan gel-

Başka bir banka da 

h kkıDliııddiğer bir ecnebi banka 
a n a da faY d'kk 

ler aöylenilmekte aı;~ : ı at ıey-
Bu fayialara nazaran 

babs banka ' mevzuu 
• senelerden beri 

isterim Te dolar llzerind b 
sada yilbek miktarda ah or-
bm Y~P~br. Bankanın ik; .:: 
dtirlınun ımzuile yapılan b 
muamele hususi bir deft d u 
kaydedildiği için komiserli'- er e 
el · fa .: me-

s enın ıkına. varamamııtır. 
Borsa komıserliğine verilen 

b~~rolarla "Şanj Kontable,, ia
mını taşıyan hususi defter kar-
ıılaştınldığı taktirde, mftbi 
mıktarda İngiliz ve dolann açı: 
ta kalacağı meydana çıkacaktır 
~eh!~ ispekiiliayon yapılan 

Bütün bunlardan maada, mez
kiir bankamn kazanç vergisi de 
vermediği söylenmektedir. 

lngiliz lirası 
lngiliz liraaı dün Bonada 

l027,75 kuruşta açılmıt ve bir 
aralık 1030,5 kuruta kadar çı-
karak 1028,5 ta kapanmışbr. 
Dünkü vaziyet hakkında Maliye 
mOsteıan Ali Riza Bey bir mu
harirrimize fUDlan ıöylemiıtir. 

- Vaziyet normaldır ve lngi
lizin bugünkü muamelesi ıimdi
ye kadar geçen safhaların en 

_sakin safhası olmUfhır. 

hükmedemez!,, 
Şehremini B. böyıe söylüyor 
Kokmuş sucuk, pa;hrma. boyalı biber ve 
domates ezmesi satanlarla eksik dirhem ve 

terazi kullanan muhtekirlere gelince ... 
Dün sabahki refiklerimizin 

birinde belediye cezaları hak
kında bir makale çıkmııbr. 
Bunda İstanbulda belediye ceza
larının çoktan bir facia halini 
aldığı yazılmaktadır. 

Şehremini Muhittin Bey, bu 
makale mtınasebetile bir mu
barririmize fU beyanatta bulun 
muştur: 

"Cumhuriyet,, Gazetesindeki 
makale vikıfane yazılmamııtır. Ha
kıkati ifham için kaç defa tek
rar etmek lazım olduğunu tayin 
mümknn olmuyor. Miltaaddit 
defalar söyledim ki Zabıtai Be
lediye memurlan ceza ya:ramaz, 
ceza hükmedemez. Yalnız gör
dükleri cürmü beledıyi bir zabıt 
ftl'akasile teabit ederler ve bu 
varakayı münferiden bir memur 
yapmaz, birkaç memur beraber 
tanzim ederler. MekUIAt ve 
metrubata ait zabıtlarda ve nll
mune ahzında bir tabibin dahi 
imzası bulunur. Maznuna haber 
vermeden zabıt tanzimi vaki 
değildir. 

Maznunlar zabıtlan bazen im
za etmeler. Bu da zabıt imza 
etmek münderecabnı kabul de
mek zanm batılmdan neşet et
mektedir. Bu surette de imza
dan istinkaf olunduğu hakkında 
zabıta terh verilerek liakal iki 
memur ta· acından imza olunur. 
Bu zabıtlar, Zabıtai belediye bat 
memurlan ve ıuabab idariye mft
dtirleri tarafından tetkik ve im· 
zalarile tasdik olunur. Sonra 
içlerinde mftteaddit hukuk m~ 
mnu da bulunan yedi memur
dan müteşekkil olan · Emanet 
encümenince tetkik Ye hllkmo
lunur. 

Bu hükOm gene maznuna teb
liğ edilir. İtirazı vana eder. Ba 
defa da kezalik mütaaddit zevab 
muktedireden mürekkep olan 
vilayet idare heyetince tetkik 

Adlly:ede: 

olunur. Bukarara da kanaat et
meyen Devlet Şuruma kadar 
mllracaat eder. Binaenaleyh bu 
cezayı nakti kararlanmn - ma
kale sahibinin tabirince - iati
nah ve teınyizi olmadığı hak
kındaki IÖzler vikıtane değildir. 
Dünyanın biç bir tarafında da 
bundan fazla derecata tabi be
lediye ceza kararlan yoktur. 
Şehremininin aynı zamanda valt 
vekili olmasımn bu ifte biç te
siri olamaz. 

Ve gerek Emanette ve gerek 
Viliyette bu iıle iftigal eden 
ve karar veren heyetlerle asla 
meşgul değildir. Ancak bir 
ıikiyet vaki oluna belki onu 
tetkik eder. Zira vazifer ayn 
ayn heyetlere mevdudur. Ve bu 
heyetlerin azası tamamile bita-

raftır. Yilksek derecede bulunan 
15 meoıurun bakkal Mehmet 
ağaya, yahut kasap Dimitriye 
karıı garazkar olmaımı biç bir 
aklı selim kabul edemez. 

ŞelıriD sıhhatini muhafaza ve 
halkın ihtiklra maruz kalmama
sını mllrakabe vazifesini amille
rine kartı mes'uliyet deruhte 
ederek ytiklenmit olan ve mer
cilerine kartı her zamu cevap 
vermeğe hazır bulunan memur
lar kim ne dene desin, kim 
ne yazana yazam Tazifelerine 
devam edeceklerdir. 

Sahibi makale zabıtal belediye 
memurlannm iatinafsız, temyizsiz, 
ceza htikmettiğini yazacak yerde 
kokmut sucuk, pasbrma, balık, 
v. s. llfl boyasile boyaDIDlf bi
ber, domatea pestili Y. L mah
ltit yağ, kahve, un Y. L satan
lara ve ayarı bozuk kantar, 
basktıl, terazi, eaki dirhem 6lçft 
v.a. ıeyleri kullananlara cezaya 
uğruyorsunuz, geliniz inaaf edi
niz bu hareketinizi · bırakmız, 
diye ibtaratbı buluma daha isa
bet etmit olur fikrindeyim. 

Abdürrahman Münip ~· 
Baro inıibat mecıisinin mu.., mele tayinine mahal 

olmad>ğına dair ve1 dıti karar, ağır ceza tarahndan 
kaldırıldı. Mese e, yeniden tetkik oluna ak. 

Bir mftddet evvel avukat ve 
mftderria Abdürahman Mtınip 
B. in Defteedarhkça iatenilen 
mtihim miktarda kazan~ yergisini 
ıaklaladığı için mesleki noktai 
nazardan vuiyeti tetkik olunmak 
ve hakkmda icap eden muamele 
yapılmak lizere, keyfiyet, mtiddei 
umumilikçe Baronnn nazan dik
katine vazohmmn• B . "b t 

l. . -· aro ınzı a 
mec ısı, bunu tetkik ederek 
muamele tayinine mahal olma
dığını ekseriyetle karal•n. b. 
M dd 

. "'"T .. ırımış 

ü eı umumılik karar 't' 
•w• d ' a ı ıraz 

ettigın en, ağır ceza, mesel • 
·...:- t tkik di eyı ıuıazen e e yordu. 

Bu husustaki tetkıkat bitmiş. 
Abdnrrahman Mftnip B. hakkın
da Baro mecliaİDİD muamele ta-

~e mahal olmadığına dair 
verdiği karar, ağır cezaca refo
lunmuştur. Bu vaziyet ftzerine, 
keyfiyet, Baro inzibat meclisince 
tekrar tetkik edilecek ve karar 
verilecektir. 

M. Karahan 
Bazı tacirlerimizi memnun 

eden bir vaitte bulundu 
Ankara, 23 ( V akıt ) -

Karahan cenaplan ıebrimizde 
misafirimiz olarak bulundukları 
esnada Ruya ile yaptıktan mu
amele neticeainde TOık tacirle
rinin Ruayada kalan paralanmn 
kendilerine Ruayadan çıkarmak 
mtlsaadeainin verilmesini yadet
tiii mevıuken öğrenilmiıtir. 

Beşiktaş - Vefa 
Siyah - Beyaz bu hafla 

en mühim maçını yapıyor 
Bu hafta likmaçlannda F e

nerbağçe ile Beykoz, Vefa ile 
de Beşiktq karşılaşıyor. 

Beykozun şimdiye kadar oy
nadığı iki oyun Fener maçında 
takıma knçük bir muvaffakiyet 
ihtimali bile vermiyecek mahi
yettedir. Beykoz bundan evvel 
Galatasaraya ve Vefaya mağlüp 
olmuıtur. 

Cumaya Fenerin öbOnde aynı 
akibete uğramaması için pek 
yOkaek bir f&lls& veya s( rpriz 
mahiyetinde bir oyuna malik 
olması icap ediyor ki durup du
rurken böyle bir fevkaladeliği 
hesaba katmıya da biç lüzum 
g6rmiyoruz. 

Gilnftn asıl mfthim ve akibeti 
meçhul maçı Vefa ile Beşiktaş 
araamda geçecektir. Beykozu 
İstanbul sporu kolaylıkla yenen 
Bqiktq Fenerden ve Galata
saraydan evvel ilk olarak bir 
ıeyler yapmak iktidarını haiz 
Vefa ile karşılaşıyor. 

Bu takımın Fener ve geçen 
hafta Beıiktatla oynadığı oyun 
ıampiyonluk namzetleri arasında 
iami zikredilen Beşiktaıı cumaya 
sıkı bir imtihan karşısına çıka
racak mahiyettedir. Beşiktaf, 
Vefayı muvaffakiyet yolunda 
bertarat edebilirse istikbale 
Omitle bakabilir. 

Futbol Heyetinden: 
27 - 12 - 929 Cuma gOnO yapı

lacak ilk maçlan aıa~ yazı
lıdır. 

Kadıkay sahasında 
ikinci takımlar 

K.E - Beylerbeyi saat 10,50 
Hakem Selihattin Behçet B. 
A.H- Üıklidar saat 11,45 Ha
kem Kemal Halim B. 

Birinci takımlar 
K.E - Beylerbeyi saat 13,15 

Hakem Selihattin Behçet B. 
A.H - Üsktidar saat 15 Hakem 
Kemal Halim B. 

Taksim Stadyumunda. 
ikinci takımlar 

Beykoz-Fener saat 10,30 ha
kem Refik Osman B. Vefa·B~ 
tiktat aaat 11,45 Hakem Nec
mi B. 

Birinci takımlar 

Beykoz-Fenerbabçe saat 13,15 
hakem Refik Osman B. Vefa
Beşiktoş saat 15 hakem Hamdi 
Emin B. 

Hava ne alemde ? 
Karadenizde fırtına 

biraz yatıştı ? 
Glinlerden beri devan eden 

hrbna dlin biraz dinmiştir. Ra
sataneden söylendiğine g6re 
dtın hararet 1 dereceye kadar 
dlifmlittür. Balkanlarda kano 
tiddetinden Rumeli katarlan dün 
S saat gecikmitlerdir. 
Şark viliyetlerimizde kar ya

nm metroyu bulmuştur. 
Havanın açılmasını bekliyen 

ve Karahan yoldqı hamil olan 
11 Cercinaki ,, torpidosu da dün 
6ğleye dağru boğazdan çıkmıı
mıştır. 

Boğaz haricinde karaya otu
ran 11 Tif is ,, vapuru da dlin 
kurtanlmışbr. 

lzmirde 
Tayyare cemiyetind' 

sui istimal hakkınd• 
Cemlvet merkezi bir be11 

name neşretti 
Ankara, 23 (Yakıt) - Bugl' 

kil Hakimiyeti Milliye gazeteı 
tayyare cemiyeti İzmir şubesiod 
piyanko beyiyesinin tak.imi dJI 
nasebetile yapılan neıriyata ·ki' 
tı mezkflr cemiyetin merke~ 
bir beyannamesini neşretmit'İ'' 
Bu beyannamede keyfi eti ::ı b~ 
•ui i~ tl !lal olmadığır , izami old 
ğunu ve bir gayret mukabiliod' 
kazanılmış bir hak oldu~ 
bild rerek bu neşriyatta önay.ı 
olmasından, tahkik ve teikil 
etmemesinden dolayı ( İzmir ) d 
çıkan ( Anadolu ) gazetesini teıı 
kit etmektedir. 

Mezkür gazetenin sahibi D' 
nizli meb'usu Haydar Rtiıtü 8'1 
gazetesine kartı ağır itba111•" 
havi bu beyavata karşı (Hiki' 
miyet) e bir cevap yazmışbr. B' 
cevapta (Anadolu) nun nqriY" 
bnda cemiyet şubesinde sui İl' 
timal yapılmıştır tarzında bit 
yazı olmadığım zikrederek «~ 
tayyare piyankoıu beyiyesi dl1' 
İzmir heyeti merkeziyesinin rfJ,I' 
liimab olmaksızın o heyete dl' 
bil üç dört zat arasında 28 ~ 
lira taksim edilmiş hatta bu tafr 
simden umumi merkezin de '(lJt 
lümab olmamıştır, dedik baJ' 
bu tenkidabmızda ıarar ediyo,,,-. 
demektedir. 

Haydar Rüştü Bey müteakibi' 
şu cnmleleri kaydetmektedir: 

"İzmirde piyanko için çaiı,.o: 
lar ilç dört değil, İzmir ıubesiJ'l 
idare eden birçok zevattır. Eğe' 
komisyon tevzii doğru ise nede' 
diğer zevata da verilmedi ve oe" 

den bu para ikraz, maaş, moki
fat namlan albnda mahdut bit 
kaç zatın elinde kaldı?" 

Haydar Rtittü Bey ithamatl 
reddederek gazetesinin vatall" 
perverane hareketini kayt il• 
sözlerini bitirmektedir. 

Fikri beyin mektubu 
Tayyare piyanko müdnrd 

Fikri bey lzmir Tayyare ced 
yetinde vUku bulan hadise halr' 
kında ıu mektubu göndermif' 
tir: 

" Bu para bilet bedeli değil-
dir. İzmir ıubesi bilet bedelitıJJI 

muntazaman göndermiştir: Komif" 
yon farkından huıl olan bu par' 
ise şubeye aittir. Bu hususu tet' 
kik ve tahkik etmiş olan umu" 
mi merkez bir beyanname i1• 
tavzih edecektir. 

M. Meclfsl -
Dün neleri müza-

kere etb 
Ankara, 25 (A.A.) - Bn~ 

Millet Meclisi bugün Reis vekili 
Refet Beyin ri vasetinde toplaO" 
mıştır. Kırklareli meb'usu dolı" 
tor Fuat Beyin ainamalar halı"' 
kındaki kanuni teklifinin ihtiff 
ettiği esasabn, heyeti umumiyef1 

aevkedilmek üzere bulunan uoııf' , 
mi hıfzıssıhha kanununda mef"' 
cut bulunmasına binaen mtıza" 
keresine lüzum olmadığına karat 
vermiı ve gümrük kanununuO 
bir maddeıinin tadili hak ... ındalıi 
teklif iktısat encümenine veril-' 
miştir. Meclis perşembe gnod 
toplanacaktır. 
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Tarihte ........ 
Büyük kadın · s .. r r. " 

' 
-

Yazan : Emil Luçi.vig 

Katrin ve Jandark 

MODA 
1 

Alman muharrirlerinden Mm. Toruna, 
... ----.__ __ _.,_ Sofokıisin sözünden bahsederek, " Bu 
l(ısa eteklere i!Anı harp eski süs, bize şimdi de yaraşır ? ,, diyor 

[* 1 - 2 -
Aspazya ile beraber şöhret 

lafaklarile yıkanmış bir çok 
kadınlarla karş• laşıyoruz. Bunlar
dan her birinin haiz olduğu 
tt:dret, çok iğfal edicidir. Fakat 

u vaziyette büyüklük ile şöh· 
tcti biribirine karışbrmamalıyız. 
:iı büyilk1Uğü arıyoruz. Şöhreti 
eğil.. Mesela Kleopatra da 

f tüyU.k1ükten ne vardır ? Onun 
tı epsıne varis o:duğu satvet, 
, S servet ve asalet mi?.. Yoksa 

ezarm hır zaman için ondan zevk 
alması mı? Acaba Kleopatra, 
kendi isteğile ölmeden başka 
I> I' harekette biz"m takdirimizi 
kazanmıyan, 'mütereddi bir ka-

, dından başka bir şey midi ? .. 
8u grupa mensup öteki k ~c' D cı r 
da öyle f. 'Dante, Beatrisi bir 
kqprü üzerinde gördüğü ve de
hasının azametini ona bahşettiği 
i~in bu kadm büyük mü.. Beat
r•s, Rambranbn layemut modeli 
S~k~iyadan daha fazla bir şey 
n:udır ? Yahut Lükresya, mavi 
&açJarile ve biraderine ilham 
ettiği deliJilderle tarihi bir tab
iiyet olan bu Borciyanın kızı 
Ve hemşiresi nedir ? Yahut Jo
zefin, kaderin genı; Bonaparta 

lerdi. Bu kadın hiç bir hırsa 
kapılmadan erkekler arasında 
yaşamayı bilmiş ve btitün kud
retini mukaddes tanıdığı mefku
relere vakfedebiJmiştir. 

-3-
Katrin ile Jan Darkı yanyana 

getirmek bir diplomatla bir as
keri karşılaştırmak gibidir. Janın 
hayab, kısa haile engiz, ani za
ferli ve seri ölümlü bir askerin 
hayatı idi. Onun hayatında her 
fey tekasüf eder. Onun ilk ha
reketleri ile ölümü arasında an
cak yedi senelik bir müddet 
ttar. Jan Darka görünen hayal 
Mesihin hayali değil, bir asker 
oJan San Mikeldi. Onun her 
hali beşeri ve makuldu. Janın 
müttaki annesi ona, Katrin de 
dahil olduğu halde azizlerin ha
yatını anlatmıştır. 

Jan, hummasını teskin edecek 
en yakın işe .sarılmış olsaydı 
hasta bakıcısı olurdu. Fakat 
Jan, kadın işlerinden birinide 
bilmiyordu. 

Nedense o kendini silaha da
vet olunmuş hisetti. Onun sar
sılmaz metaneti, erkekçe muha
kemesi, sevki tabiisine tam inki
yadı, onu dünyaya sevketti. 

.. Bilhas!a evlilOc hayatında kadınlara susma 
tay$ı)'e edl)'or 

Alman muharrirlerinden Ma
dam Tonina, bir kadın mecmu
asında neşretUği yazıda Sofok
lisin " Sükut, kadının süsüdilr ,, 
ıiSıihıe istinat ederek kadınlara, 
bilhassa evlilik hayatında koca
Jannın feveranlarına karşı sus
mağı tavsıye ediyor. 

" Öfkelenen, bir feye kızarak 
ateı pllskUren erkekleri huysuz, 
fena telakki etmeyiniz. Bunlar 
pek o kadar fena adamlar değil
dirler. ÖfkeJendıler mi, bırakın 
tepinsinler, bağırıp çağının1ar. 
Siz, ayni şekilde mukabele 
ettikçe, hatta bir söz: söyledikçe, 
kocalarınızın hiddeti artar, evde 
bir curcunadır kopar. Halbuki 
kadının itidal ve hazimle muka
belesi, erkeği ıaşırtır, teskin 
eder, kocalanmızın hiddeti bu 
suretle zahmetsizçe, kendiliğin-
den zail oluverir. ,, diyor. 

Bu Alman kudını, daha ileri 
giderek mesela hizmetçinin den
sizliklerine, homurdanmasına cia 
aynJ tarzda mukabeleyi muvahk 
görüyor ve nihayet şu ve bu 
hakkında söyleI!en ded•kodu 
mahiyetinde lakırdılarla da a·a-

kadar olmamak, kim kimin hak
.kında ne söylerse söylesin aldı
nş etmemek, lakırdıya kaf1'ma· 
mak lüzumuna iıaretten sonra, 
yazısını ıöyle bitiriyor : 

" Mfttekimil bir kadımn mezi
yeti, dudaklan arasından hf ç 
bir vakit bayağı bir lif kaçır• 
mamaktır. Her hareketiniz vaku· 
rane olmalıdır. Benim tavsiyem, 
iyi bir şey söyliyemiyeceğiniz 

zaman, susmağı tercih etmeniz· 
dir. 

Siikiit, ne kadar kibarca bir 
huekettir.,, 41 Sükut, kadımn stı

ıü iür.,, Sofokliı beyle slSyliyor. 
ı..u eski siislenmeği tecrübe 
edelim. Bu, şimdi de, bize yara
şacakbr. Çok söyliyen bir kadın 
için Çaçaron, çalçene dedikleri~i 
başkasına karşı ve başkası hak
kında sarf olunacak bir sözün, 
kendi karakterimizi ifade ede
ceğini unutmıyalım. 

Ve sevdiğimiz :r:aman da, sus· 
mak daha vecizdir. Sofoklisin 
sözünden başka, halk arasında 
daha çok tanınmış bir mesele
yi de hatırlayınız: "Söz gümüş, 
sükut albndır ! ,, 

ile sakladığını bilmeden ona ates 
Veren bu kadın eski bir aşk 
•ibirbazından başka bir şey 
lllidi? 

Büyük bir kadından ilham ve 
hU&usiyet beklenir. Onun faali
lhiy~ti ne kadar nesevi. mahiyeti 

Jan,ilk komandayı,bir yaz günü 
babasının Donrernideki bahçe
sinde duydu. Ondan sonra şu 

mus·· - e emri dinledi :,,Fransa-

ftalya kadınları klBa eteklere 
'iddetli bir harp ilAn etmişlerdir. 
ltalyamn her kısmına mensup 

[._ ... _.~.(_d_d_~_n._J_~_h._.a~!!!!r_j _____ ] 
Parıste neJer görülüyor·? 
Saçlar bir miktar uzamıştır. Şap

kanın kenarından bir kahgül 
bırakılmaktadır, kahgüJ ahndan 

yanak üzerine sarkıyor. 

Fı·mısız e<lelı , yaıı ıııuk.af. ,
tıın bir ka<l1n ~ldı 

aız olursa onun tasvin o kadar 
Cazip olur. Kadın bilyiiklüğilnün 
~n nezih tekli analık ve azize
Üktir. Azizliğe yükselen bir er-

yı kurtarmak iç!n kendini hazır· 
50,000 kadın terbiye ve ahlaka 
münafi modalarla mücadele ede
ceklerini teahhüteden bir be· 
yannameyi imza etmişler ve 
bunu bir albom şeklinde İtalya 

~~kte hile kadınlığa beD%iyen 
Q.IJ' hal vardır. 

b~ rJ Geçenlerde şehrimize gelip giden 
:'YUk Alman edibi Emil LOdvig in hu 

~ll2el ve cazip makalelerinin birincili 4 
lnuııevveJ 1929 tarıhli sayımızdadır. 

Azizeler içinde ameli bir 
kudreti haiz olan Sienli Katrin 
1347 senesinde doğmuştu. Alb 
Yaş .ndan beri sükun ve düşünce 
içinde yaşıyan bu kız daha 
•onra sarı saçlarını kesmiş, nef
•iııi zfihtü takvay ,j vermiş, genç· 
liğin hırsiJe, iğfali1e mücadele 
etmit, nihayet bu kadın doğdu
iu ıehir ile diğer her tehirde 
~ku bulan mücadeleleri hallü
faala muktedir en kuvvetli ha· 
kiın olmuştu. Yalnız dua ve 
niyaz ile ruhunu tatmin edemiyen 
bu azize erkekler arasında vuku 

~ulan b~diselerle alakadardı. İtalya 
Prenslerile komandanlanna, hatta 
};'tansa kıralına mektuplar yaz
dırarak bunlan hunları fesattan 
kavgadan, kan dökmekten vaz 
geçmeğe çağırmıştı. Bu ümmi 
icadının yazdırdığı mektuplar 
be kadar muht~mdir !. Papalar 
bu azizenin yardımına güveni
Yorlardı. Bir kerre müsellah as· 
kerler onu öldürmek istemişler, 
l<atrin bunlan yalnız başına 
karşılamıf, onu öldürmek isti
>'enler kılıçlarını yere indirmiş---

la ... » Daha sonra Jan, Fransa 
kıra1ının tehlikede olduğunu 

haber aldı, hemen bayrağı kal
dırdı, aiJahmı aldı, ve yalnız 
başına onun karargahına koştu. 
Onda ölümü göze alan değil, 

fakat zaferi münkat eden bir 
irade vardı. Onu muzaffer eden, 
zafere imanı idi. 

Jan on yedi yaşında iken İn
giliz muhasarasını dağıtb, sekiz 
günde harbi zafere erdirdi, ve, 
beı orduya kumandan ederek 
ceneraHara ve prenslere emirler 
verdi. 

Fransanın yüz sene harbi 
içinde en şanlı günleri bunlardı. 
Jan bununla, yahut Remste ve
liahtın tetevvücile vazif esıni bi 
tirmişti .. 

Fakat alem sahnesinin aktör
leri ancak hayatın türlü türlü 
vak'aları içinde yoğrula yoğrula 
şahsiyetlerini tebarüz ettirirler. 
Netekim bu azizlere benziyen 
kız da, bundan sonra delice ha
reketlere başladı, ve kıralın mü
saadesini almadan Parise akın 
etti. Bu hareket, bir tekerleğin 
durmadan dönmesidi. Bu hare· 
ket, yüreği katılaşan macerape· 

tin kanuna yabancı kalması, 
res ~· 
kudretini faideli oır surette 

kıraliçesine takdim etmişlerdir. 

içindeki ses, her yüksek insanın 
bu gizli kanunu, artık fena bir 
akibeti haber veriyordu. J:-
son bir fırsatı yakalıyarak atıld ı 
ve kaybetti. Çünkil düşmanla
rının eline düşmüştü. 

Jan kendini kuleden atarak 
firara teşebbüs etti, fakat mu-

vaffak olamadı ve hepse atıldı. 
Daha sonra Jan muhakeme olundu. 

Onun, bu muhakeme esnasında 
kendini kurtarması mümkündü, 

fakat gerek hilekar siyasiler, 
gerek dost papaslara vuku bu
lan muhaverelerinden. Janın ruhu 

serbest ise de diınağmm malı~ 
kfım olduğunu gösteriyordu. 
HaJkm temiz ve namuslu kızı 

Jan, kendisini muhakeme eden
lere mülhem olduğunu söylemiş 
ve bu suretle mantıkı sustur
muştu. Jan diyordu ki :»Siıe bu 

gün cevap vermiyeceğim, şuna 
dair söz söylemiyeceö-im kıraJ o 1 

hakkmda malumatım vardır, 

fakat bunları size ifıa edemem, 
içimdeki ses bir şeyi menettik
ten sonra siz ne yapabilirsiniz .• 

Ben Allahın emrini duymadan, 
vücudumu atlara bağ1ıyarak 

§ Akşamları giyilen iskarpin

ler libasın kumaşından mamul

dür. İskarpinin ayak ortasına 
isabet eden yerinde inci veya 

ştraustan bir bukle vardır. 

§ BertaJar, atkılar ve şarpalar 

yakaya veya de:rnltenin kenarına 

raptediJmektedir. 

§ Mantoların ve ı ibas arın üze

rine üç ila altı santim geniş: iğin· 

de meşin kemerler takılmaktadır. 

§ Gündüz ve akşam manto

lan üzerine kısa kaplar veya 

arkay konmuş kap tarzı parça

Jar ilave olunuyor. 

§ Büyük ziyafetlerde uzun rü

isekla libaslar gjyiliyor. Rüisekla 

hafif, parlak ve şefaf baskılı 

kadifedir. 
§ Prenses robların bedenleri 

hazan kopça ile hazan ufki kır

malarla bazan da bir kemerle 
sıkıştırılmaktadır. 

§ Altın ve gümUş motiflerle 
ışlenmiş tafta e lbiselere büyük 
rağbet gösterilmektedır. 

tarmak için hareket etmezdim.,, 

kullanmaması ve onu bir an 
evvel istihlak etmesidi. Janın 
kendisi de bunu hissediyordu. 
Çünkü oua yolunu gösteren parçalatsa}ar da, Fransayı kur-

Erkekler böyle bir kadından 
korkarlar ·.. onun için onu evvela 
yakmışlar sonra onu mukaddes 
anımışlardır ! ... 

Ahiren Fransız senayii nefise 
müsteşarı M. « Ponse » riyase
tindeki bir jiiri heyeti 10000 

franklık Fransız edebiyat müka
fatını tevcih etmiştir. Mükafatı 

tevcih edecek adal, 1928 Femi
na mükafatını alan Madam 
D ominik Dünus, 1928 Gonkur 
mükafatını alan M. Komtanten 

Vey e, 1929 Encümeni danif 
mükafatını alan " Andre Döme· 

zon,, 1929 Rönesans mükifabnı 

alan " Jozef YoJmon ,, 1928 
" Teofran Rönodo ,, mükafatını 

alan " Andre Obe ,, ve 1929 

mükafatını alan " Andre Lafon ,, 

dan teşekkül ediyordu. Mükafat 

« Lokoma » isimli bir romanın 

el ile ya.zılmıı müsveddesi için 

Madam « Giymet Marye » ye 

verilmiştir. 

Kad1n liman reisi 
Tarihi medeniyette ilk defa 

olarak 21 yaşında bir genç kız 
liman reisliğine tayin edilmiştir. 

Mis Stella G ale tesmiye olunan 
bu matmazel İngıJterede Devon-

şayir ayaleti dahilinde Paignton 
limanının reisi oldu. 

Mis Gale yat ile seferlerinden 
dolayı zaten mühim bir ıöhret 
sahibidir. Şimdiye kadar birçok 
beynelmilel yarışlarda mükafat ... 

lar kazanmıştır. 
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V aktın bul- ,.2-3K_•_nu-ne-vv-eı-1e-2e...... Jlbonelere ilan 
macası Borsalar ..._..Sa .ın.ıı. .. Adlerlala (tüf, -- ....... -

( K ÜCÔK 

al am otomo erı 
Otomobiller hakkında bilft

mum devaire bfr t m m ge mit· 
tir. Bu tamimde makam ve 
h,iı:met otomobillerinin yanız ic"l 
itlerde kullanılmam tavsiye ed 1-
mektedir. 

Bu ıur e benzinden m h m 
mlkt rd tasarruf te · n edile
cektir. ÇOnkn memlekefm"zin 
benzin sarfiyatı gittikç.e artmak- 1 
tadır. 929 aenesinde elli b"n 2 
ton bcnzın sarf ı rken g çen , 
•ene bu m "ktann 62 tona çıkhtı 4 
anlaş Imı tır. 5 

* Poliı mftdftrtl Şerif bey: 6 
polis er'n hakiki ateş talimleri 7 
yapmal n ıçin emir verm'ffr. 

Bu mlbıaaebetle Top a ıtJ 
mşanglldar terfp edilcr k po s 
tabancalan e mermiler atı mak
tadır. 

Topkapa sulan içindeki bu 
talhnler t imdilik merkez memu· 1 

ru Saffet bey nezaret tıaektc- 1 
clir. Hed flerc müt madi is t 2 
ettire~ po iıler yen criy c tebdıl 3 
eeliJmektcdır. 4 

* Takı"mde bir konserva- 5 
tuvar binası ile asri bir t yatro 6 
yapmak İfİıı ıehremane ne mil- 7 
raca.at eden AJman gnıpu bu 8 
ltaptaki projeleri bu gunlerde 9 
Emanete vermek Ozere r. Ema- 10 
net pro;eierl tetkik edecek ve 11 Lö...o~.,~~;;;;ı;;;;fl!;;;;;;;;;;;;;;:.ii0iiiiiiiii;a;;;;;1;;;;;;;;:,ıı 
muyafık rarürse in at için 
grupla müzakereye giişılecc tir. 
Şayet proje muvafık g.. lmeye
eek oluMa bundan do ayı grupa 
p ara Terilm yecekt'r. 

--------
sto u him 6/d r ? 

~ enlerde Ed"rnekapıdaki 
boata da me bul adam ar tara-

uıl!nY ltulm-moıa• 
laalledUecek ye ı tekit 

Soldan sa~a ve yukardan lfall: 
I Çok aorıgiıı dam (5), tatla defi(~) 
2 Ba ıtl ınıa ( , hayvan krııvatı (5) 
3 - Mu tktde bir uıul ( 4) 
4 - Bir çalgı 2 , Erztncan 'ffllyettn

de bir kaza (6) 
5 - Hayw, yok ( 2) , ev&enmemtş 

.... (S), tem 4) 
6 - B ., tan geçen (9) 
7 - anne 2 muit faıın aİ:ll (4) 
8 - Eski uıuller (S ), lir yemt, ( 4) 
9 - GenitHk i , ıbliı (6) 

10 - B tluk (3 , yem (2), btr aktJm 
g zetesf muharrıri ( 4) 

11 - Ön değil (3), nizam (5) 

fından A o o un katli tahk ka
baa devam olunm ktadır. Katil
ler heon meydana çı arılama 
1111ş r. Apo tolun es 1 yanqma
lana an 7 ki i din Yillyele ge
f ril re j ndarma ku an nlı-
~- "st cvap olunmu ardır. 1 Memlek et haberıerl 1 

idanbul 4 Oncl icra dairesin- '---

1
.-z-m-,· r-d-

8
--.... 

elen : Ömer Cemal Beyin Ali 
Rıza Beytlea bo ... aldım P 

• -y ~o araya 
muı.bal Yefaen hrat eyle iti 
Ka ık6y Huaapaıa m ha lesi 
{C1tiar •i'a elyeTJD edrettia B. 
sokajlnda yeni 10 num••ab • - arsa 
ile yem 1, 3 numaralı diier 
laDID blrind ihalesi yapılmak~
sere e:tuz g6n mllddetle mtba -
yed~e konularak ltirlai Jtlz 1 
diğeri yftz elli lira bedeD ta ~ 
a ht • de olap kat'I iha ea icra 
k ı ak Ozere Ye ytbde bq 
ıamla on bq gtln mOddetle lllll
sayedeye YUOhnmn.ttar. .. 
yls altllllf Miz lira kıymeti 
mabemmme& 10 __.rah ana
... lmdaclu· Ziyaetba FJ. tarl .. 
kOpt edilea yol Ye Rukiye Ha
DlllUD ahere •tbp hne Ye bab
cesi Ye ıek"z DU11l8J"ab ana iJe 
môtut 5'8 l'flll terbi111de ana 
De, ef i b n yftz yetm'f bet lcu
raı laymeti muhammenelı 1, ! 
numualı dıger arsanın hudud• : 
liyaettıa Ef. tar ası ve kısmen 
kayıkfl Hli ntl ağa v r seı bah
çe ve baaeleri Ye t•t edilen 
yel ile mahdut '69 ar n erbi
iade wıunca bir ana olup her 
iki .... r yri metıul ve tcbidir. 

Almak •• daha ziyade &f'ren • 
mek iatiye'aler kıymeti mubam -
mene erınin yüzcie onu niabotinde 
p ey a ç lerini ve 9 9 591 dosya 
B U ara l İ e btanbu .f cQ 
icra memrluiuna m&raeaat et -
melen Te 9-1-30 tariWıule ıaat 
en bete katlar kat't laalelelİ ya 
pılacajl illa . ....... 

Feci bir cinayet 
lzmirde feci bir cinayet olmut 

Hımıet gazetesi mOrettiplerln-
den Ymuf Ef. arkadqa Arifi 
bıçakhyarak öldllrmOftür. 

Hadiaenia aebebi bir kadm 
meaeleaidir. 06ıt arqdq kafa
.lan tntaillemifler, birer 1ade 
kahYe içmek iltemifler, Arif 
Yumfun HYdij'i kım atzma alınca 
gtlrljta pk'*"lbr. Hadise 
Havra sokağında bir biralwaede 
aeçmfttir. 

Halkın dile.ti 

Maaı idareıinden 
bir rica 

Matbaamıza gelen Om .. Mah
mat t.lade malll bir çaTaf, 

b
maq , iclareabal al•kııdar eclen 

an nc:alarda bUlanda. Anlatb
ğma g6re kenclWne tahlis edi
len ma~ 7 ._. enel kMihnft, 
Muhtelif ıamnlarcta aaDracaat 
ederek •uar•• oı... ve lçlaa
c6 derecede mal6l acldeclilm1,. 

Bunun herine •••PND Yeril
mesi için iatlda ~ E 
Aııkaraya ıanderOmlf. ~ 
dan tahsis evralmun istida,_ 
rapb bildirilllÜf. Evrak iade ecll
lince aılıltiye idareli lcldlı-. 
tetkik ederek karar Yerecek. 
Şimdi Ömer Ç&Wf haradaki 
mes'ul •uhuiplite mGracaat 
ettikçe Aııkaradu gel• eYra• 

,.,....._,_..__~ ____ ,., tulle ) 10fuktn emri mahafaalarmm bepyet ikna olclujana malr 
tenm altonelerlllla uzan dOrbtlerlai celbeylemelde k•bl ıerel 
., ..... Kat .... em.da .. itapta ......... ihmal mtleıia ~ 
•• ..,.. 1eltehlyet ftnCetbıd• hem gali maaarifl tamiriyedd 
maacla ..,_ Wilalalr miMarm taantmlnde mlhim mfttldllb iDta9 
eylemektedir. Geçm lat urfmda ba yhden pek çok uat kınlmlf 
oldajmaclaa ft ba ._ de ı. ....._ ademi tek&ı iri için abo-

Kambiyo 

llnllbs llruKr. 
" T .L matablll Dol 
· • Frank 
" • Liret 
" • Belp 

neleria kmdi meafaatleri ~- olan lfba taka1Jlklab helıem
• • Drallınl 

• • Frak 
bal icra eylemeleri 111Nti lratiyecle taniye olmmr. .. • LCY8 

• • Plortıı 

• • 
• • .. . 
• • 

ı:aroa 

$11111 
Paeu 
Mart 

" • Zlod 
" • Pea,0 

lo Ley ı:a,.ş 
ı tart Uıut Dfılar 
- Çerna~ ı:aıaş ' 

Nukut !\talak.-T~ ...,. ' ,......., Rallk B. tn 
ı fsterlfı (faıdl•) 
1 Dolar (Anıertta) 

Fraat [Fraım& 
eni icra ve iflas kanunu şerhi 

!() Liret [ftaıya 
o Frent Belçika] 
ın l>rabd [Yaua] 

Frw [JmpeJ 
20 1.eva 18.ıprl 

2nci cilt 
ı Florin [1"elemeü] 

20 Iaroa [Çet~ 11 

~...,. ............ ~ .. ha.~ .... 
._. nmrl .. aaaell hlka.len te llmamlu DOanlaelert hm olm b. ..m b. 
cM lltabalcl. Vab Oha w ikbal katopbwlerlade (150) bnqa ..,.._, ....... 

ı Şllbıı AvutafYI] 
ı Peuta flapuıya] 
ı RayşınarlrlAJm911 
ı Zlod LeblltO 

3ilncil cilt neırolundu 
Hadz ve •Ut hakkında en lüzumlu mal6man ve numuneleri baridir 

ı Peq6 M&.. -art1ta11] 
~ Lev fRomanyaJ 
O Olur Y•pk>YJaJ 
ı Çnoaeç Seyyat 

Altın / 
Mecldl- Bana ,. brlc:I 
Bantaoı 

Tahvlll•r 

ı ı ırru dalım -ndeb. · • o 
Uymnı mnahad• ıs• 5 
ramlyell d...,,.,.,• J 
tan bal tramyay flrt 
ıhtun Dot Ye M 
ruı-ı uoabD A Şr. 

11-• _n .. tlrl 
t-.. ta .. 

' •il 

latawbal 4 lbacll icra dairesia
den : Y orp eenbirci ottmıua 
Bekir JCjmi B. kefilal mtltnef. 
fa Fatma H•mmm dahi alaca • 
tmcla doJa11 baciz ohmU Erea
k6y1Dde Kamp. Sabra11 cedit 
mahallelİDde KaJlfdaja cadde· 
ainde kAia eski 64--65 yeai126-1 
ve 125 -1 Dumarah maa bahçe 
bir bap ka.k ile zM1inl •• bah
çe bedeli yefua olan 2400 lira11 
tecaYla .,ı..- Kapta• ..,la 
Mehmet pyllDI mahalle.lala hah· 

ı~----------ı çekapu ilkeleli caddaiDde eaki 
Tıcaret ve zahire ve yeni 26 D1llDUah bir itap 

.,...._ ne... .__ •0

•• •ı' fmma iki ylla lark Mkiz tehi• 
........_ , • ........, itibarile dobaa alb aehmlle 

zahrmda Taki Wll kedik Kale 
mahallinin itiban mukGrdu otm 

BaAd., altı hl11'18i tekrar d&der biae 
~:ı:U 11 

• itibarile hirer laiueleri biriad 
Sert ihal..t yapılmak kere otm gla 
Doamı mtlddetle mGzayecleye koaabamt-
- Zabtrea.- !500 

çaTCtar 11 a ıı ıı tur. Kltk mllftemlJltı lirada 
Arpa ı tS o to fırm hllleli 500 lirada talibi 
M111r ' 15 uhtelinde olup lrat'I ihaleleri lc-

ıt ., 
---··------•ıra lnbnmak bereykde hefzam· 

• DIAı! 
IOllEIYALARIDIR 

la on bet ıta aalddetle mevkii 
mllzayede1e 'ftlObmmuftar. llez· 
kar klfldla amam m•ıhı• 7 
d&alm İki eYlek 175 U'flll ter-
ltiınde olup haaclm ... ı. kah 
kap Oat katlan abpp uıl klfk 
talmaiaen 185 Ye kap tat ahar 
umaahk Ye hiıımı• Ye arabahk 

•• bir oda ve umı•ı.k -tba
iı 24S •• ltlr bt .., laarem 
matpallle art bpuua &ılacleld 
nmial malta dapll allfap ukaf 
hıhm'w ola bet U'flil t.wı.
deall' ldstJdba bodrum ..... , 

--------- toprak olap yabm bir flm81tl 
klptl ha'Yidir umia bb cllmle ........... 

DOKTOR 

Ahmet Himit 
Galata. v otnda cacldesL 

Atma .,. ..... JPiDcla laer p 
6çteD ...... 

kap11111daa ıemiDI mermer came
klala mutar uhahk zemmi 
tahta be,ek antre Ye bir kori -
dor berinde Cl&t oda bir 1an
chk odam bir laalA Ye binada 
bari~ ıemlaal Pn1 dipli maltız 
oca•b mezktr mutpak blrlDcl 
katta bir ulon dlrt oda bir ..... 
chk oclaaJ bir hail lldaei katta 

·=-------llİllll-1 bir uloa oda11 muhteYI olup ba 
km numaruau İltiyonDUf. Ba Irat çatı kabc:hr la tarafta bl -
adamın ba numarayı ne bllme- rlnd katta bir çıkma pb b -
aiae ae de ptlrtmeline lnıklD tmcla pkmanm lltlnde balkon 
yoktur. Çok HfU Ye muhtaç Ya· Yardll' pb kabaclaa mada aba-
dyetbt bul'llDAD ft · mperammı 111111 kapı taTaa •• peac:erelerl 
~e alatahll• ba P\'Ufll dealr panaakbala •e 1mnu dz· 
tahlllt f&termala mirim 1ok ili paacor .ta Irat ta•am• 
ma? Biz de rica edi1orm. pucortlar büçetle ltilcllmle ec-

DUtan yemif apa .. çam .. 
çam f..tıiı ft meyq aibl bir 
çok apç •e lrapmm &dinde 
baYU Ye bir demir kameriye 
Yardır. AJurm llatll ahfap 'll""Ul
hk ye Mllmbk matpajuma ıe • 
milli malta ve yemek •bum 
baridir hamamın ıemial •• etraf 
yerleri mermer Ye mermer lmr
..ı. •• 80bahchr. Bahçem. etrafı 
duvardır ahar kısmındaki bir o
dada Ahmet Efendi J4raa .. 
klfkte •• aaldndir derCiilllit" 
da kuyu •• au n1cLr imdada 
iç tarafı aahibi aenet ga,..t mea· 
lmllb bir tarafı KaJlfdaiı cad
de Ue mahduttur. F ...... gelince 
albmt Od buçuk Uf111 terbilade 
ana tlleriDde zemini ile beraber 
dlrt kat beton armec:Ur zemini 
larmm çini clınr korblalda 
tansı da Yardır zemhai blriaci, 
UdDd, llçllndl katları a1111cbr 
yekpare semiwlsi çipldl çini 
dlfe1icllr zemin bb yemek ma
haDI •• ima biriDd kat yemek 
mua)H ft fum blriacl kat ,. • 
mek m•halli lldıaei lçtlncl kat
lar imalitbanesidir. lmclucla Ha
m Mutafa Efendi pkercl dik· 
kim •• Ertufral mafuuı ft 
Bahçebpı caddesi De muhat 
olup denmunda Nlkola Marko 
Efendi aldncllr " terke. elek
trik tertibab •e fum teçhbab 
kiracıya aittir. Ka,ldba kıJ1Detl 
mahamnlnell 9740 lira fmma 
tamam kıymeti 58700 Ura kıy • 
metBdir. MukGr pJrİ menlmllta 
taUp olaalana kıJllletia ~ 
oma m.bethade pey ak"91ai •• 
m -ıoıs .. •wak ........... 
alarak daireye gelmeleri •• 13-
1-30 taribinde uat 15 t• ,. 
kadar ihalel lratiyelİ JDGuyede
... yapıJacaiı illa ..... 

FERAH SiNEMADA 
8a alqam 

c..det Bey tem.ılleri Hafıl 
Ahmet au laey'etl. IİDemada: 
gella chnaiı ydanh Yaryete. 

BEŞiKTAŞ PARK SİNEMA 
TiYATROSUNDA 

24 blriMI ~ .... glllll 
akta• (INKIUP TIY A TROSV) 
mm 1aeJet1 tımlillylll birmd 
defa olarak ( KA YSERJ As
RILERI ) voclYil s perde. ;j0 
kftilik hir heyeti m1llildye tarr 
fuaclaa kOllMI'. 
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il yarde rler 
- Hayvan meraklısı tipler : 4 

Nasıl zensıln oldular? 

••••• o 

Kedi, bekçiliği insandan ala yapar ! 
~:;;;:;;;-:; Con Piyerpon Morgan: 12 

Morg an kendini müdafaa ediyor 

Bakkal Hacı Şakir f. , kedtsı Tek rk~;ı~;. işte bu ehi yeti için seviyor. O, sa· 
hrbınm mahna z1yan ge necek fareleri~ başka kedıJere acuan vermez, 

sırasına göre insanJarı b le yıldır IJ mış r 

)Jll. yetmi~ hı ş yaşında~i adaffnn mahkemf huzıt
'"nda 1tidat 1le ceçop cıerme\·i görütec~k bir şey,_di 
.\ııı •••• -

erika ticaret alemi bunun 1 Morgan - Hayır. Fakat o~-
deınek olduğunu biliyordu. lan bana sattı. 
tedir banker tekrar kredi S. - Bu e1hamı sabo almak 
afa hazırlanmış demekti ; arzusunda o duğunuzu kendisine 

,, 1 geçmişti. söylediğiniz nldt size ne cevap 
Con Piyerjon Morgan,, her vermitti ? 
l~an takdir edildi ve kendi- Morgan - İptidasında tered-
~· '' MiIJet müncisi,, aıfatını diit etti. Fakat sonunda satma-
ı!er. Halbuki o bilakis milleti ğa muvafakat gösterdi. 
k?duruk altına almışb. Yalnız Eğer "Morgan,, ın yfiksek ser-
~~se "Morgan,, ın bu ga- mayelı tröstlere karşı bile arzu-

. ~ını affedemedi. O adam da sunu izharla emeline nail olacak 

Hem cesur, hem itaatli.. 
- Tabii geceleri de dGkklDa 

kapatırsınız ? 
- Şüphe mi var ? l)Okkinm 

gece bekçisi de odur. Ezkaza 
buraya uğnyan bütiln ziyankar 
fareleri helik eder. Sabahleyia 
dükkanımı açhm mı, d6femede 
ekseriya bir, bazen iki fareyi, 
kan, revan içinde bulurum. 

- Fareleri yemez demek. On
laı ı da sizin b61menid mi bek
ler? 

Hacı Şakir Ef., bu mali pek 
beğenmedi: 

- Ne ben fare lqine el ıl
rerim, ne kedim yer. Onlan 
mqayla Yiranedeld c6o.llfe ab
veririml 

ıciinıhur "Rozvelt,, idi. "Mor- derecede kudreti olduğu dütü 
11 1904 İntihabatında "Teodor nillecek olursa, artık kilçfik aer

~~elt,, e 150,000 dolar ver· mayedarlann bu bankerlik devi 
·/" ~una rağmen reisicümhur kar,ısmda nasıl bi .. vaziyete düş-
ey, hemen kaç.ırmıyarak tüklerini anlamak kadar basit 

Tahtadan kepenkleri yan kal
dınlmış, ufacık, buık ta vanh bir 
dükkan. Camekimnda içindeki 
tuz dibine inmif bir kavanoz. Bır 
dizi sabun. Birkaç tane öküz 
kafası resimli çivit paketi. Kib
ritler. Tavanda içi beş on yu
murta dolu telden bir s~pet. Bi
ra.z daha ?tede . bi~ ba,ka sepet. 
İçmde yedı, sekız lımon. Terazili 
tezgah fistn~de yarını okka ek
mek, yiiz dırem kadar kaşar, bir 
o kadar beyaz peynir, Bir parça 

soyulup 
gündü! 

Ben aldırmadan, n.ttlate ...
yor, ihtiyar bakkalm ve yamaa 
kediıiniD lnınslyetleriai atr-t-

soğana çevrildiğim yordum: 

· ~t ~er reisine karşı mücadeleye bir ıey yoktur. Daha Almanya-
ftı ve o muazzam ve muh- da « Ştins » gibi bir adam pey-

ern "Morgan,, ı tahkik komis- da o!arak «toptan mubayaa» 
't~ll k~r~ısına çıkarmağa it.adar tarzına « Ştineringe » ismi veril
l · FıJhakıka "l\forgan.. bey- meden çok evvel Amerikada 

.titııi~el para tröstü meselesinde "Morganizeyşin,, tabiri yer tut
il~ı a!akndar olmaJda itham muıtu. Bu tabir bir iki para ha
. dı : Komisyon bu bapta bir 1 iminin bütün cihan ticaret ve 
t edinmek ızbrannda idi. sanayHne istediği gibi söz ge-

() * çirmesini ifade ederdi. 
b~,r~da .Morgan yetmiş beş- Şurasım da ayr1c3 iıaret et-

ç _ır ihtiyardı. Bu yetmişini mek lazım gelir ki Morgan 
• .~1~ olan adam tahkik ko- "Ştines" gibi küçük mikyasta 
ı i~nu huzuruna bUyfik bir iti- işlerle as]a alakadar olmazdı. 
f ~ çıktı ve sorulan •uallerin Onun ... ı kuvvet menbaı, yahuz 

C esıne cevap buldu.. pek mflhim iktisadi muamelat 
~ P. Morgan ve kumpanyası ile iştiğal etmesinde idi. Bu 

k ~sını>ı doğrudan doğruya 39 muamelab dahiyane bir meha· 
etı lrnntrol ettiğini tasdik ey- ret ve tabiye ile idare eder ve 

· ktdu. Bu otuz dokuz şirketin eğer Utzumunu görecek olursa 
tin sermayesi on milyar dola- insafsız bir azmile başarmaktan 
bu'uyordu. Morgan tröstil çekinmezdi. 

tıdan başka yekun sermayesi "Morgan" sanayiin hemen 
llli~yar dolan bulan diğer bütfin şubeleri ile alakadar ol
~:rlceti de mürakabesi altına muştur. Bu alakası menafiini 

'hıştı. muhtelif teşebbllsler uğruna 
13u harikulade erkamdan an- dağıttiğmdan değildi. 

1dı2'ı verhile "Morgan her- O ticareti bankadaki daire-
rı~i bir suretle Amerik~ ser- sinden mütalAa ederdi. Onun 
İ Urnumiyesinin kısmı milhim- nazannda fabrika bacalan, ma-
11~ \"az'rvet etmi t' Maamafih denler, şömend8ferler, gemiler 
!'tısı te7.~hur ediv~;du ki «Mor- erazi ve hatta insanlar bir he
tı))ı nır-li muamdAbnda hiç bir hesabın batanlması için sıralanmlf 
~an vicdansJzca bir harekette rakamlardı. Onlar borsad~ es-

. ll:!!!nıam h E t h'r bir va- ham gibi, mübadele tahvilAh gi-
!:Ş •• ve lr alın bil 

e.. z~ten hele hayatının şu bı dolarlarla s~bn a en şey-
tı seneierinde bl>yle bir hare- lerdi. Filhakıka ~u karma 

e huJunmasmdan ne istifade kan şık hesabata yerın~ göre 
~liYebilirdi ? Con Piyerpon istihsali, istihlaki, mesaı~, fen~i 
0t-ı?anın k" "k b' t zy:k; ra- usulleri velhasıl hayatı ıktısadi-
ti uçu ır a - ·• i di" • b- n-

paadırma. ~ç, b~ş kangal sucuk 
badanası kirlenmış dıvann süsü. 
Etrafta beş, altı çuval, içerlerinde 
patates, pirinç, fasulya teker. 
Bir teneke içinde sade ;ağ. 

Raftaki ş!şelerde zeytin yağı, 
sirke, nane suyu. Katede mua
luklu gaz tenekesi. Dükkinın 
tavana en yakın tarafında « El
kasibü ..... » Javhası. 

Bu küçük bakkal dükkinında 
bulunan ıeylerin hepsi bu kadar. 
Ne fazla, ne eksik, denilebilir. 
Gerçi orada bulunan butGn bu 
şeylerin anlatacağım feyle pek 
o kadar münasebeti yok ama 
dükkan sahibini yapayalnız bek~ 
led ğim on dakika zarfında ba
kacak başka bir ıey bulamadı
ğımdan bunlara o kadar çok 
bakmııım ki, yazıya başlarken 
evveli bunlar gözümün önfine 
ıeldl. Gelişi güzel sırala11 ıer· dım. Sıraladıktan sonra da göz 
6n~nden kaldırmak katlanılmıya 
degmez bir külfet gibi göründO. 

Hem bütün bunlann sayılıp 
dökfilmesi, belki pek de liizum· 
suz değil. Bunlar, bekçilerin 
neyi beklediklerini glSaterecek 
Demek istiyorum ki ..... 

Doğrusu bu bekçilik teycf. 
hinden alındım . Ylizüme bile 
bakmadan tezgahı başına geçen 
titrek sakallı ihtiyara 10rdum : 

- Hangi bekçi 1 Ben mlt
teriyim f 

Burnunun ucundaki g6zllifl 
Ozerinden ilk defa yllzOme ba
kan ihtiyar, gene akalını oyna
tarak cevap verdi : 

B - Ben sana « Bekçiıin ,. 
dedim mi. EfendJ ? Ne acayip 
lif söyliyor, yok yere bana 

- Gece, gthıd&s bu daklrb
da adeta malıbu, kedinin ca1 

aıkılmaz mı? 

- Perfembedea pel'femb.e,. 
onu aabveririm. latediği yerde, 
iatediji gibi gezip tosu. 

- Niçin Pe11embeleri tatH 
gflııll intihap ettiniz? 

- Çnnko erteıi ,On cama. 
DokkAnım kapalı. Hem rece, 
hem gDndllz kepenkler inik, içe
ride yapayalmı kalacak. çıkıtıyorsun J 

Etrafım bir kerre daha 
gezdirerek dedim ki: 

ıaz Q ,on ben de yoğum. Bir 
gthı enel ıerbeat bırakınm ki 

- Dükkanda yalnız ben cumalan vuife1inl iyi yapabile
vardı mi 

Hacı Şakir Ef. lrahkabuuu 
içine pllskDrerek, hayAZ tim 
adamlara hu bir ytlz elqitifle, 
benimle alay etti: 

- Ha, ha. Mqallah, pek 
dikkatıisiniz doğrusul 

- Demek benim yalnız ol
duğuma inanmıyorsunuz? 

- Elbette! Benim açık ,az 
bekcim burada idi. Eğer bir 
ıey aşıracak bynette adam 
olsaydınız, mar, mar, diye kal
kınır sizi tlrkOttırdil. GlSrGnme
den gözler benim kurnaz tekirimi 

İt anlaşıldı. işte ihtiar bakkal, 
teıgih altına el abp enıesinden 
yakaladığ'ı gfirbtız, iriyari bir 
kediyi yukarıya doğru kaldır
mıf, bacaklan ve kuyruğu upu
zun sallanarak, elinde tutuyordu. 
GDldüm: 

- Hayreti Ben nasıl oldu da 
farketmediml 

Bu taaccOp, ihtiyann hofUDa 
gitti: 

- Tekir, kimseye gözledijini 
sezdirmez. Onun mahareti, tekir
i ği de bundadır. Ben ona bu
nun için T ekirkaplan derim! 

- Siz kedileri çok aeviyor
sunuz galiba? 

cek kanet topıa.., cam 81kd· 
madan, uykuya dalmadan bek-
cillk edebiJain 1 

Haca Şakir Ef. , bir tutam 
enfiye çekerek genit mendilini 
burnuna g6tllrlrken, mınldanch: 

- Pel"fembeleri biraz gtlçlOk 
çekiyorum , itiyadım bozuluyor. 
Hınız kedilerle zor bap çıla
yorum ama ne yapayım? Bek· 
çinin de bir ,na latirahat hakla. 
TeklrkapJan bana bakediyor 
doğrum! 

- Bir kedi, ae kadar ı,ı 
bekçilik edene, alzce okadar 
makbul fU halde? 

- Elbette. Mal canm yonp· 
sıdır. Bahusm ·bir emaf içia. 
cim bir kedi de bekplik nll
feıini elhak inundan llA yaparl 

HuU menfaati lçia kec1iJ1 
seven ve be.liyea ba aclaaaa 
kızdım, biraz kızdırmak istedim: 

- DükkAnum tamtakır değilae 
bile hklım tıklım da defil. Ga
lı ba ça.ldırmadıjmız bu kıymetli 
kedinize yediriyorsunuz! declhp. IJ tıin b ğ . · · k ~ f yenin icap ett r gı utuu tera-

~! ovun e mesı ıçın a 1 k · ı· d 
illi., • 'd'? M I" bil "k iti idhal etme ıcap ey ıyor u. • ,,.or mı ı ese a yu . 

l'arı H · d Fakat bunlann hepsi bırer gaye 
~ · - arnman sermaye ar 
o Ptına ait olan "Ekitabıf,, ıf- dejildi, b~la~ «Morgan»m na-

Fakat, bunu bu tekilde an
latacağıma, bir .kedi nıeraklısı 
diye methini ititip konuşmağa 
gittiğim bakkal Hacı Ahınet Şa
kir Ef. ile nasıJ konuştuğumu 
benim ne sorduğumu onun ne~ 
ler söylediğini, beni nasıl karşı· 
layıp nasıl teıyi ettiğini olduğu 
gibi anlatıvereyim, her halde 
daha eğlenceli olur. 

- ~ekçilik edenlerini ıeve
rim. Hırsızlık edenlerinden haz
zetmem. 

Hacı Şakir Ef. ylzilme f6dll
glbı0n 8atilnden dlkdik baktı. 
Fakat kııım!ığım s6zle Hlll 
etmedi. Belki bir mDfteri 11fa• 
tile orada bulunduğunu dflfG
nerek, öfkesini lıazmetmifti. 
Çllnldl hemen sordu: 

lLt1~ • k t' · . d · zarında Adı bır vasıtadan fazla 
'G l şır e ının ışt rasın a ıs 1 dı 

}' e olmuştu birşe v olmaz ar • 
L. l\anı · b. • ti Bu mücerret bakıı Con Piyer-
1t' ısyon u sıgortanın sure 1 • ı t• • 

lt-as1 h kk d M d t f pon Morganın meıe eı ç ımaıye 
aıı.. a m a organ an a · al""'- d ı 
~t ist dOw. 1 b' • ile katiyen &K& ar o mamasını 
'l~ap e bıgıl zaman ~ay e ır ıs- mucip ohyordu. Amele sımfının 

t> za ıt ara geçti: . • · · 
'llJal M" .. R' b aayeleri düşüncelen onun ıçm 

~ . - osyo ıyan es amı- a ' 1 d' k kü 
lhte teklif etti mi? pek yaba?cı ıe! er ı; ez.• • 
~ iik burJuvalıgın da bıaman '-t gan - Hayir. Onlan bana ç . .d. O mahvetmek 
t-llıasını teklif eden ben im. düımenı ıkuı.d Dti~ • f ttı' 
'l B k . . blitiln re m sar e . 

~l~ ....._ u eshamı ne ma satla ıçın d b' · bir ,.elbfse 
~'•el etınek istediğinizi kendisine Kızlannd an h ırı. tarzda bir 

,, edin' '? f bn'kasın a ususı 
~ ız mı a . .1 · ti 

~L Organ - Hayır. yalnız bu Ocret şekli tat~ikı . ı .e, cemıyedn 
Q<ıtrı b h · · · tadiJ ıçm uğrqır ı. 

it)~ en de bulunacak olursa avayıcmı b t bbü•le-
iL llınu k ki "M kızının u eıe ~ ~q n ·alacağımı söyleme e organ,, d b 1 d Sa ettim. rini iyi bir telakki e u un armı-

di~ .. :- .Bu eshamı satmak iste- yordu. di ) Q~ (Bitme . 

Hacı Şakir Ef., sipsivri saka
lını titreterek sinirli bir tavula 
.öylene söylene dükkana girdi: 

- Ya sa bur, ya sa bur. Tabe 
estağfiruHab.Müslilmanı hile zor
la gOnaha. sokarlar. Bu ne ittir, 
camm? Bır külah toz şekeri için 

beni ayakJanna çağirıyorlar, işim
den, gücümden ohyorum. Hani 
"Kalktı bir külih için I<onyaya 
gitti!» derler. Bu da aynı hesap. 
Bir külah toz tekeri iç•n ben de 
ta Tulumbaya gittim. TuJumba 
meydanında oyalı yemenili Huri· 
ye H.ın kapısında çan Çan din
ledim. Hem de bari peşin para 
ile olsa. Veresiye, vermeınesiye •. 
Eskid,n adet böyle ahş verifler 

için dükkana takunyesi bktık eden 
küçük çocuklan koşturuiardı. 
Bu adet kalktı. Bereket vers·n, 
dükkinda bekçi var. Yoksa 

- Yani dükkAnımzdan aizden 
iz nsiz bir şey alan kedileri mu
rat ediyorsunuz, değil mi ? 

- işte onları! 
- E ... Tekirkaplan, yahut Kap-

lan Tekir, .• ne ise işte, insanlan 
yıldırdığını ima ettiğinize göre, 
bu kedilere aman verir mi ? 

- Vermez. Kaplan gibi lizer
Jerioe atılır, tüylerini didik didik 
eder, kulaklarını ısınr, ne yapar 
yapar, lokmayı ağızlanndan alır! 

Aldığı lokmayı da tabii aslan 
yahut ismine göre Kaplan p yı 
olarak kendisine ayırır! 

- Hayır. Mal sahibi olan ba
na getirir. Ben parça kocamansa 
böler, birazını ona veririm. Ufak
sa, hepisıni ona bırakırım. 

- Demek kedinizin huyu. 
- Ne diyorsun? O, pek bq-

ka bir ıeydir • Cins mi , cim • 

- Siz ne alacakbnız? 
Duruksadım • 8afb bırte1 

aklıma ge'medi. Oyalı yemenili 
Huriye H. gibi bir kOJlh toz 
şekeri istedim. Gene gazlOjihıOn 
fislünden dik dik bakb. Fakat 
bi11ey ı6ylemedi, defter kiğıdım 
klllah ıeldine soktu, içine yirmi 
beş direm toz tekerini doldurdu, 
tarttı içinden birazmı ebilti, 
verdi. 

Yalnız dişanya çıkarken flyle 
mınldandığmı iıittim. 

- UhaYle veJl. ••••• I 
H. s. 
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tefr11ta 

tJJ 

Meçh 1 
asker 

Hiç beklenilmıyen hadise 
KYHü f"V111r ile at ~ıınde yapılmış kavurbı t mıdelPrimlzl 
a tfJ!rt eder~k b ~~8?~!a,~,~~zı övle bır hırpalıyordu kl •.. 

Bu ltflt ı at*cllılefl, bl• de 
tath tMlf ti n edik.. te Mte iyi 
blf ark •ffı etmesi ~uhtemel 
olan bu emiz a pll ve çok •a· 
tan erver Sabr beydetl pek 
memnun olduk. 2ger, u~alJii 
kilt;ük lt.adiae ele olmaaaycla, eplee 
memnun bir giln geÇİnnif ola
callholta. 

laa.alıki hatliie., itte daı.. 
lı8'a laidtall lzemtde nnaforum 
ve yazıp yazmamakta te....Wit 
e•reru• Wi fi• •ki tairlijin 
h•k can çsifeb bayat lurınb
lan • Halbalu ben şiirden kıı~· -
yorum. Hatta fU def rim it e 

~...,- • urt, en hapa ke· 
Iİ•••er llnfortm. Hiıetmek de
ğil, hiseden damarlanma Wle 
kopanp atmak istiyorum ••• 

~elelim ltilühuıum bUytllttnjilm 
hadıseye.. ıiperlerden çdup ta 
k•argiha ıeldıiimb zamllllt kaç 
gOndür kuru eltmek, peynir r•· 
diiimiz için tek ukmn midesi
ne ııcak bir feJ ıirıin cU1e. 
peyn·r ıuyile kavurma pifİrmİl
ler. Daha, kaftl'lllamn buraqa 
bu ... m taten dumanlarını pılr 
girmez aq'emizden aarhot ol
m111tuk. Ve o ~alda da 
karavananın botna mu1iteYiyabm, 
kap11a kalıta midemize cİoldv
•uttuk. Fakat iki ual ıeçer 
reçmez, hepimiacle da1•nılrnaz 

b:-,;:r.k b-.Jada. Ede Ye 
k ı m.ıu, dtlıtm•n 
~tlncleo dalı. ac;a aelmeie 
b ...... ıa•alla.efrat ça ...... 
b..-...... h• biıi, Mt ....... 
b.ıa. •• IWe&a, koler.W., k.rar
gtja .._ ........ .. ltbea»t 
~ tedekelenl. lalq llİ9 ,__ 
nır IUJU ile at etinden ,. ...... 
" f~t kQf~.. ka ....... 
& iW- _... a imtiu4*1daa 11..a 
olan o nefia ta•bN, •filim mGfi. 
le •Mlemi'9 eol411rd ...... IOllra 
bu Lale _.,memiı çtk taWI ldi.i. 
Arlrasla.._, ı.arfillll ....,._ 
bla arnltlak. Enel& Wre ..... Ya:,_... da 11if .._,.,... 
ı..w. •••• ._..e, ..... 
clık, •• 

- a_,. matma..ı Belll ., 
- O ltttnjtar efendim L.-cat •• 

... -a-a..ı -.... 
il .-.... -~ .......... .. 

.... lfl"-a mıfmü61 •• 
fakat kit dtit ~il iilz 
mUMftbdf.. lteJ 1 lflttfllu., hıt 
vakit but&M el il 111,., fl•di .,. 
den tiG .. ., nı. ı,ı. tabalt ~ 
raa (• t lalırllk ) ~ •• 

- Ne ... Dem.aı hlata--
Ab b• -- "' araz yi~ .. dlkktt et-. 
s n·z .. 

- Tavlitenlke tıı ..... •ttlfz 
m .. tmHel. F aktıt Dtl•kla detll 
olmtyot .. l.ta6t.alahi Taka...,_ 
telli• t ...... .ı.,arif ...._. et-ı 
•d ' t••ıiy..U. ............... 

BeUi• bir taraftan ilMı ...... 
lark•n bir taraftan da konp 
mıya devam •~onlu. 

--Biru ........_, .-... 
doktorlardan biri gelir.. .._ 
daha iyi bir 9ey ahrdık. •• 

- Alı matmuel.. lü daWka 
bile vaktimiz yok .• la-1a baz ba 
il1ca abfıiız.. IUtfea acele et-

•eniz.. çllnki bruglhmm orta 
tulumbaya btkledWyc»r. arka• 
datıara yetif-*et• metltuiUl .. 4 

- Ne kadar iyi.. ltise dUa 
yakma gellyoilunuz.. .. llalde 
Iİzf ne zamü flreltlllil•?. 

- Bizi •it.. ftkıt ta,ta et
miyelftn.. t.er laaıde, talna bir 
zaınaada •• 

Hellj ili• Yerrltltta, yadWa 
10kuldt1. Muhterı-. bir tamla, 
...... laitu daM ... ...... 

-Lull diyctt ki., ... .. 
Birdenbire llzftntı kestim . 

Çok ciddi.. Ye ıllphe•iz ODU İR· 
citecek kadar bqin bir ....n. ı 

Matmael 1 • Mıe 1'611 ~ok 
riU etrnlftlm ki büa ... 

- Pelli •• peki•• atum'"' Am•• ,....bld.. .ız. ae Hıt 
kalpliainiz •• Tıpla bir lti,a 
ıiW ... 

Cfllcllm Yti lçımi 9ektim ı 
- Ah matm•lel.. yaJd&le be

nim .. 111 kallnm Yarcla.. faldt 
o kllp ... 

1C:aPargi~a li:ad•r, Nbımla 
kaYp etle ede pldik. La ,.le 
kaba İIDİfİm u ... .a.m,an 
awllı llllll laer he,le 
çatiyormUfUm. doatluktan bafb 
hiç i;lr Mili mlltebaw ehmyaa 
bu Mlli.U i1nnlana .efUlrblP 

lanm glrmiyecelt bdlll' hillltfla 
b-.."f.. ... Fwt, Nklm 
dGtDa•ironlu ld ı arbk benim 
kell>im, ,.. ..acanlanlaa ,.ıs 

ulllk 14••- .... ~. 
* Allaıt mı .ı.-.. lelıadaa Ye 

,.._ Mil Wdlkte& Delil biae. 

btltda """ liadrw• ti& fildi. 
Athlt tlbltltfbk.. latillllh, ~e 
efl Mr ayh O ı.. lılt ~Hı.
hal ederiz. •• 

itte, '* hllt ile ,. • .e fW 
haldlra ........... ..,....... .. 
u,lmma aramda fiddetfı lat
mldım. Birdenbire aklerlml .,. 
tam.Naz., ....._..daatat-
• ... hem beni 1ar117or, hem d~ 
'*tmJordut 

- ~I Kalls.. enia aeJi. 
yor ... 

Mukaddema Aksarayda Kmlmi
llaHcft Halil Ef. sokağında 89 
No. hanede mukime iken elyevm 
mahalli ikamtti meçhul F' atAa 

MuWne Hailıma 
)ıtanhul !Mrtlondı iaa mem rfulunt/an: 
M•hmet Niyazi Bıydea 7 Wt

rinisani 336 tarihinde 8931 mu· 
amele numaraaile on bet bin 
Kunıp mukabil bir mene Yade 
ile istikraz ettiğiniz mebaliğa 

karp dayin ulıt~ne ipotek irae 
~ttitiniz Koekada ÇobançaYUf 
mahallesinde Alçıbane aokağm
da 9 numaıU muhtenk hane 
anamın ıeklz hlue itibarile 

Jt!di b · ssesi l>•rcunuzu yermediti· 
Dizden .. tı1ıaıL. talep edilmit Ye 
ifbu illll talihinden ltlbuea Uç 
ılhl zarfuıda de1Dhüal tuftJ• 
•• ititamwr oldufu takdirci• 
929-5076 doaye numanalle dai-
nye 111tracutla .ı ..... ,_. etme
bk 'ft alcaı takcllrcle mezlduo 
UUibb ftatalat ol..aatı mal6• 
munus o'naak Ye lkiaci ihbarna• 
me makaaama kaim .ımak 8zete 
ilin oluaUr. 

ZA '\'t - Adapaw -*etlik 
p'9mbıden aldıjım Yetikaw 
zayettl-. Y eni8ini pbntaiım· 
do eakWain bİllMll yoldur. 

Adreta : 1'..a11ı~•t flrketl Şlfll 
dep61A1Dcla t68Yi1ed lamail 
lellerin• 318. 

't.A YI - Vela idadiaiı.cltm 
1J:l7 •eD8i11•• aldıp tlı•tik
nam~,ı kiybeyttl... Y ul.W alt
catımdaa '8ltml yoktur. 

515 N. Ali Kıta 
•"i.!•t••••t•• ~··••M•••••••••• ; rt! entt!nk BWiaefit i 
1 8ank ı ı • • i Merkezi Amıterdam i 
, Meall .. ....,.. t1. uoo 000 1 • : Tediye edı mtı ........,_ IS,000,000 1 
: llltlfll ·"~ : a.ooo.ooD : 
! lstenbul şubesi 1 
İ GAiata Kltôly ftaı.. • 
: Tel. 8e1ötlü 5nt/15 1 l 1stanbul tali şubesi 1 
1 lıtanl>al Alal~•ci Han 1 

ı 
Teı, ı.tuhut 569no 1 

Het ... .ı Baaka Dlue=ellta 1 
Ye kiralık ke•ı.r 1 

••••••••••••••••••••••••••••• 
B. 0. T.,.. id.....md• a Ta-

ndlpla Tarllbya c:add..DHle ._ 
lllUrill ~ .. ._ uhdeabtd• balnu 
35 Anaatalı uaat1ila ah4ealae 
intikall madam Harildiya tarafm
da Mlep ecli1a.ade ._ -' mllk 
olu majıa&li mesk6nul tuarraf 
kaydı •~t olmdtfmdo lbla· 
halleii tahkikıt icrası aureHle 
wammm taplti içia tarihi ilb-
dı&I& bir laafta 10nra maballiae 
Tllpb •e11ıur. laM ~dllec~ 
de6 maballl mezkare lddia,. ta· 
ıatruf edenler •ana Y..aild ü• 
sarrufiyelerile birlikte Beyofla 
Tıpu ıdaf'dlıtt mlnltaatlaw il· 
zttmU ilin olamır. 

tıt h ..ıb s tbad bulhtk hl
ldıwallibldeıa: Müte~ffa deblt.f 
ulüö Halil f:f~nd nln vatilltuibe 
alt ve Nifdeli Osman Efencfinm 
uhtel tuarruflarmcla buluaaa 
Y edikulecle l(azh~~tmecle f'•t~ 
SdlWl Meluaet M. Haeah-.ua 
.okatuıu No. dtbbatbueıaıa 
mldd~ iareli birlnd klaaa 
nihayetinde 1ıltam bulacapdan 
ikinci 1'bun 930 tarihhaden İti· 
bar olamak n.... icara •w 
leeektir. Talip olanlama Slrked
•• Kıtiade b8uada 14 No. ava .. 
kat Stll~an Beye ırı&racaattlatı 
illia olwaur. 

Kdnrınıı~ooel 
'T arru fbıildiir 

Ogün 
Hepimiz berşeyimizde 

Ta arru/a 
Başlamalıyız 

Tarkiye if hanka•ı 

Karton, kaıt ve bez mübayaa 
Tütün inhisarı umum müdürlü 

ğünden· 
ldtie lem dOO tap t.irinel haaar 1ııtıt 750 top lldac:l 

kAi\t Ye ,50 tot; lift IDabtft ile 100 top li1Ô lngillz Hzi 
1 Oö t6p -l;ttill kattt pülrldda mtl1>a1aa ecllleteldlt. Tallplerin 
nt!lerl flHl•lt Dı6f6 her azla llltacütlara f6 !0-12'929 p 
gM .at to,'° ela Calata.ia 11iba,..t ~ balam 

t 
MA 

Sermaye!i: ıo,<XXJ,<XXJ Jngiliz lirası 
1 Uthbul ac~ut~l A -:- Tel f()h . r~tthbUI 194~ 

1ero11u d.n11 - t ... tM ~· ıam 
Senedat ye poliça tnüklbllthde muaneıt .-e •adth veya he-

181 cart suietlle ivanllar, fJöltça ve tskonrosıı. 
TCitklve dlmbarlyt ttıUn bitlıcıa gebtrlertn~ •• memalik! ecn~ 

blyeyc senedıc. çekJUbbar tbtktuplan ve telgraf emimamelerl 
tttllatı. 

emi\nakas 
YoW '-"' ... ~, ,..,. ~ Mettebımtz n ihaled~n ba 

kalan ırhk Ve! saJresl bpah ad üsUlll~ dlÜ1ıabsaya konulmuştur· 
Taliplerin tartnamılcrınl ı'Jma~k öaere her gün, tnünakauya iştlrJk 1 
yevmi ihale olan 1 • 1 - 930 prşamba &ifnQ saat 15 te d ftard 
bina:;,naa mü111eat1Zlralye mubayut komisyonuna plmeleıL 



; 

ti 

.. 
Uç masl<f B 

l'I Ortaköyde Alman teba1ından 
c1:01tinesin 1 a nür deposuna 
hb gece kayıkta üç maskeli 
L. 11 gelmiı, Bekçi Hızır Rece-1 Q l!l Lulübesine girip tabanca 
L' tehdit etmiıler ve bir kayığa 
tGh- buçuk ton kadar tq kömil
>'l ~kletip kaçmışlardır. Zabıta 
1 • Pbgı tahkikatta bunlardan 
Qır· • 

Neler çalınmış? 
Sirkecide Ttırkiye otelinde 

misafir Mazlum elendinin 50 
li ası ile ceketi ve yeleği, Tah
takaJede helYaCJ Hllseyin Ef~n
dinin bir tepsi helvası, Arnavut 

ının Ortaköylü sabıkalı Yer-

kayOnde Celalpaşa yokuşunda 
oturan Hami beyin paltosu ve 
Rlhn saati, Aksarayda kasap 
Mustafa efendinin dirhemleri 
çalınmış ve topkapıJa aktar 
Dimih'inin dükkanı soyulmuıtur. 
Bu hırsızlık vakalanndan yalnız 

~t olduğunu teşhiı etmif, kö
~flr yiiklü kayığı da Ortaköy 
t Yıkbanesinde bulrnuıtur . Y cr-
ıtııt ile arkadaşları aranmaktadır. 

helvacı Hüseyin ağanın helvasını 
çalan Salih yakalanmıştır. 

il paJ•la~ırken Kıı şun çalnrk n 
Slileymaniyde sabık evkaf mOtta· . 

1 
ının hurşunlarını ıökme.kte 

~~n .ı~asan ve Mutıtafa isminde 
1 kışı cürmü meşhut halinde 

'akalanmışlardır. 
lfarısını d ğen turşucu 
Gatatada yazıcı sokağında 

~~~ran turıucu Avram dnn Or
~öyde Mm. Liyamin evine mi-
~~.~~rliğe giden zevcesi Öjeniyi 
,. 
0&"ıniiş ve kamına tekme ile 
Utarak 4 ayhk cocuğunun dilt-

lbesine sebep olmu,tur. 
Rvnalı b1rah11ner e 

Evvelki gece Gc.latada Rıhbm 
htddesi Ozerindeki Aynalı bira· 
•nde bir vaka olmuş, lbyanoş

Can ve şoför Ekrem isminde Oç 
~Uş!eri yemek ve içki parsı olan 
h hrayı vermemek içın bira-
b ane sahibi Hasanla kavgaya 

Kasımpaşada Bahriye cadde
sinde Hasan efendinin kahve
sinde oturmakta olan Kavala 
mahacırJanndan Ali ve Emin 
isminde iki hemıehri İf paylaş
mak yOzilnden kavga etmiıler
dir. .Bu kavga neticesinde Ali 
ıopa ile Emini ehemmiyetli 
ıurette başından yaralamışbr. 
Emin Bahriye hastanesinde te
davi altma ahnmış, Ali yaka
lanmııtır. 

Maha ile dt>dilcodusıı 
vlfz6nden ..• 

Arnavutköyilnde oturan Ya~ar 
isminde bir adamla zevcesi Na
fia hamm bir mahalle dediko
dusu yüzOnden komşuları Zeynep 
hanımın evine taarruz ve mez~ 
bureyi ölümle tehdit etmişlerdir. 
Polis Y qarJa Naf!a hanım hak· 
kında kanuni takibat yapmakta
dır. 

• 11 . - V AKIT 24 Kanun evvel 1929 !!'"'!"'!!Iİ 

Emnıvet d "' .. d .. I ··"' ·· d san ıgı mu ur ugun en: .Apartman ısteniyor 
MOzayede İkraz No Merhunabn -z__ 'f Bo .. ı 1-mi 
Bedeli. L. · ,..,.... Ye nev r'"'unun 18 Beyoğlunda Mobilyalı Uç. 

ı 005 17059 G dört odah bir apartıman iste-
alatada Kemankq Karamustafa pap niyer. Banyolu olan tercih eds-

ca~deainde Ç6mlekçi •e Kılıç Alipqa so- lir. Gazetemizde Fikret Adil 
kagında eski 11,13,15 yeni 19,15,17 numa- Beye milracaat. 
rah Gç yiiz otuz alb hisse itibarile yüzde mr 
dok.an billeıi Hasan Mukbil B. Emine Nuriinniu H. Kartal Sulh mahkemesinden : 

1470 19213 Beyoğlu FerildSy ikinci kwm mahallesinde Nedime Hanımın Yegane H. ve 
Cabı sokağında eski 2 mllkerrer yeni 54 mahdumu Ali Fuat Efendilerle 
bir haneain tamamı . MOeddep H. şayian uhtei tasarruflarmda bu-

303 20406 Beıiktqta Şenlikdede mahalleİinde Me- lunan Ye evsafı hududu zirde 
zarlıkçıkmazı 10kağında eald 3 yeni 5 muharrer f'-.ıvali gayn menkulelerin 
DUlllvalı bir hanenin tamamı. Ahmet Kemaleddin fzalei fUyuu zımnında ayn ayn 

B. Fatma Simpener H. fflruhtlan mukarrer ve 25 kinun-
.SlO Erenkayihıde Sahrayicedit mahaUeainde aani 930 tarihine milsadif cumar-

KaYlfdajı caddeainde eski 98, 98 yeni teai gilDQ uat 16 da ihaleleri 
109, 109 numarah mu baf bir klStkftn icrası mukarrer olmakla talip 
tanıalllı Fatma Naciye H. olanlann kıymeti muhamminenin 

732 Üskndarda Selimfyede Tayakadın 10kağm- yüzde onu niabetinde pey akçe-
da eski 6,6 yeni 27,13 numaralı iki hane- aile Kartal mlh mahkemesine 

885 

1600 

nin tamamı. Emine Mtızeyyen Hanım. milracaatlan ilan olunur. 
898 Haydarpapda Osmanof lu mahalJeafnde 1 - Yakacıkta Minare aoka· 

Ali Rıza oğlu sokaAında eski 17 mllkener tında klin haneden arsaya mun-
yeni 39 numaralı bir hanenin tamamı. kaUp iki ytlz zıra mahallm yirmi 

Emine MOzeyyen, Neftae Hammlar. bq &l'flll mahalJI tlzerınde tq 
938 Fenerde Tahtaminarede ldllhan 10kafında cLvarla bir adet Nmanlık mevcut 

eaki 22,22 mOkerrer yeni 34,36 aumarah olup .. i tarafı HilrmOz H. Uldl 

iki hanentn tama.mı. IOI tarafı mukaddema Fatma 

!200 

1502 

HGseyln, Nesibe, Feruet, Zebra Hanımlar. Hanımın Ye elyevm Salih Bey 
1260 1100 KadıköyOnde Caferağa mahaıleainde Y o- Yereae.i hanesi ve arkuı HOae-

jıırtçu çeşme sokağında eald 40 mtıkerrer, yin çavut mahdumlannm hane 
yeni 104,106 numaralı iki hanenin ve bahçesi ~e cepheal yol ile 
tamaını • Hafize Behice, Dllrrllsaf, Tllrhan mahdut ve Y eglııe Hanımın tah· 
Fadıl, Samime Perihan, Re1miye Suzan Hanımlarla, b fıgalinde olup anının beher 

Mehmet Akif, Mehmet H~tif, Vasıf Vadat Beyler zıraı yllz yirmi bet kul'Uf ve 
500 1219 Eyip sultanda Sofular mahallesinde Sofular Ozerindeld aamanlığm yüz oa 

yokuıu sokağında eıki 9 yeni 9-1 numaralı lira kıymetinde bulunduğu. 
bir hanenin tamamı. Mehmet Emin Ef. 2 - Yakacıkta Nalbant oğlu 

350 1414 Hayd8l'pqada Osmanağa elyevm Rasim Pınan mevkiinde alb küsur dö-
pqa mahallesinde Söğülilçeşme ikinci IO- nllmden ibaret ve ıarkan Daah 
kakta eski 173173 mükerrer yeni 211,213,24 oğlu taılası ve garbı ile cenubu 
numaralı iki dUkkiD ve bir ananın Tahsin Pqa tarlası Ye timali ilflamışlardır. Kavgaya bıraha

lle garsonları da mfidahale edin
ce · k 11 btiyUmnı. ıofar Ekrem Yakılan kuru ot 

Dtln gece Fıatlkhda Ari kaya 
denilen yerde alev görOlerek 
etfaiyeye haber verilmiı, fakat 
itfaiye oraya gittiği zaman Ars-

tamaau Esma Semiha H. Tey:fk ağa tarlası ile mahdut 
1441 Kacbk&yüııde İbrahimağa mahalleıinde tarla hissedarandan Y egine Ha· 215 

açın ak için kendisini· 4 metre 
tukıeklikteki pencereden ~okağa 
~~ıniı, fakat yere düşünce hnr
.._ haş bır vaziyete gelmiştir. 

Polisler Ekremi hastaneye 
"•k:etmiş!er, Gan ile garsonlan 
)akaJayarak adliyeye tevdi et· 
laıl 1lerdir. 

lan isminde bir çobanın kuru 
ot yakarak ısındığım görilp av
det etmiıtir. 

Bir ceset bulundu 

348 

Kafteclojlu hekim Lambo 10kafmda ~ mmm idar.U.de olup tamamı 
11 mllkerrer yeni 31 numaralı bir hanenin allmlf lira kıymetinde bulundu-

taınamı. Zeynel!beidin Bey, Fatma Hanm. fa. 
1783 Topanede SObeylbey mahalleıinde Tulum· ! - Yakacıkta Hamal Ah • 

baaralığ1 10kağmda etki 7 yeni 7,9 nu• met kuyusu mevkiinde yedi kU-
maraJı bir haneDID iki yllz ıeben MkD ıur d6n0mden ibaret ve ıarkan 
hiue itibarile yOI yirmi hisaeaf. Çubukçunun Kinm tarlası şi -

Yangın 
Don Orbaniyede Ertuğrul kıt-" 

J..ından yangın çıkmış fakat 
~erek söndürülmüştür. 

Hadım köyünde Akpınar çift
liği civarında 50 yaşında tahmin 
olunan bir arkek cesedi bulun
muştur. Cesedin hllviyetinin tes
biti için tahkikata başJanılmıştır. 

Rafettin, Fikrettin Beyler AdYiye Rabla Hanım. malen Bayram oğlu Emin ağa 
245 1818 Ktlçflk Mu.tafapap Cibali Karabq ma- vereaeaf ve garben San Hnseyin 

balleıinde Kavrıh 10kağmda eald Ye yeni oğlu lamaiJ tarlası Ye cenuben 

1, TAN'BLL ŞEHR&lJANETl JLANATI 
Şehremanetinden: Karaköy köpriisilniln Adalar iakeleainde 

4 oumaralı mahaJJe talibi tarafındn yapdacak baraka kiraya 
"eriJmek için kapalı zarfla müzayedeye konm~ştur. T~i~lerin 
fartnarne almak için her gün müzayedeye gırmek lçın ihale 
i"Ünfi oJan 14 Ka. S 930 sah gilnil saat on beşe kada levazım 
l'.lıfidürlüğüne gelmeleri .. • • . · 

A. H sar beJedıyesfoden: Anadolu Kavagında mihriıah ıslAm 
8okağında 6 numaralı iki katlı ahşap ebnfyenin ça~ aksamı 
Ç6kmüt cephesı de hali tehlikede. olup esbabını ıkame~gih 
ıtdres eri malüm olmadığından refimahzuru zımnmda tabllgab 
labririye icra edilememittir. Teblikei vakianm halile bakaaı fen
laen gayri caiz görüldilğOnden tarihi ilindan itibaren 15 g8n 
~arfında sahiole · tarafından def'i mahzur edilmediği takdirde 
tbiıiye kanu · n 48 nci maddesi ve fıkrai ahiresine tevfikan 
b nunun b'lh d' hl k ir kazaya m h l k Jmamak iizere dairece ı e ım te i e . a a a il J 
ltale edıleceği tebliğ makamına kaım olmak Ozere An o unur. 
. A. Hisar dairesinden: Bedeli keffİ 732 lira 36 kunıttan 
•baret olan A Hisannda vapur iskelesi karşısında yapılacak 

0 
hala kapalı zad usulile münakaıay~ ~azedilmit v~ ~Hpl~~ 

Yo 7,50 nisbetinde teminat akçeleriJe bırlıkte kinunsanınm 25ıncı 
Ctınıartesi günü saat 15 e kadar zarflann kabul edileceğinden 
\'t:\'tni mezkıira kadar daire encllmenine milracaat eylemeleri. • 

Bursa vilayeti Nafia baş mü
hendisliğinden: 
. 9466 Jira 20 kuruş keşif bedelli Bursa Gem'. ik yolunun 1+~9~ 
~10nıetrosundan 4 + 165 kilometrosuna kadar ofaıı kısım ta~ı, 
eş fnamesinde yanlı şerait dairesinde 16/1/930 perıembe günO 

'-at 16 ya kadar kapalı zarf usulile milnakuaya çıkanJm1?br. 

20 numaralı bir hanenin tamamı l.mall Ratip B. yol ile mahdut bir kıt'a tarla 
112 2141 KOçllknıustafapqada Mollahusrev mahalle- olup tamamı altmıı lira kıyme-

Iİnde Kapı ıokafında Mki " yeni 11 tinde olduğu. 
numaralı bir hanenin tamamı Mllzeyyen M. 

Yukarda ıkraz numaralan yazılı em'lk vadeal hitamında burcun 4 - Yakacıkta Hacı Hilleyin 
verilmemesi haaebile altmıı bir giln mflddetle müzayedeye çıka- kuyusu mevkiinde iki d6nllmden 
nldıfından talip olanJarm n fazla tafsillt almak isteyenıerin un- ibaret ıarkan imam SWeymaa 
dık aabf Amirliğine mllracaat eylemeJeri IOzuma Oh olunur. Efendi tarluı garben Akif oğla 

il] j]@J~(i(jlilil•~l@l@l®~tlilililtıfjlifil !ui~=.ı;: ti:al:~Y=v:!~ 

Kl•ralık daı•reler milliye Ye cenuben Hacı HUse • 
yln kuyusu yolu ile mahdut bir 

: BabıAI, Aııkar<t ccıddesind~ Orhau B. hanı ..• Ana- f) kıt'a tarlanın beher dönDmO kırk 
dolu ıijausınm terketti~ı daıreler kırahkıır. ' lira kıymetinde bulunduğu. 

• e 5 - Yakacıkta Hacı HOseyin 
Mükeıı .ıuel hır otel de olub.lir Ayn ayrı heps nam difer Karaağaç ku}'Ulll 

~ birden kır-alıktır. lstıyeulerın ( VAKiT yurdu ) meminde alb kftsuı dannmden 
! 111 üracaatları. ibaret ve ıarkan AJeko ve Vuil 
\Si tarluı fİmalen Berber oğJu 
~ @ ® ı:i * • <i f) 8> <il • • Y anko tarlası gar ben Şahin oğJu 

Ankara defterdaclıOı milli emlak müdürlü- tarıası cenuben yoı ue mahdut 
bir kıt'a tarlanın beher dönllmil 

(}ünden: kırk lira kıymetinde olduğu ilin 

Mevkii Cinai DlSnllınB Metro Muhammen Umum Rakam ebnp olunur • 

Akkaprtı Tarla 68 548 be~~~ra 1~iı , [fSELAN;Km8ANK
1Asi1 

Yukarda yazılı tarlanın tekanih' eden bedeli sekiz 1ene sekiz tak- l 88~ 4ft- lesıs edıhuıştır · 
ıitte istifa edilmek ve Slt/930 pazar glbıü uat on bette ihale 

1 
.. SERMA YESf 30 000,000 fRA~'K: 

olunmak Ozere mOlkiyetf 14112/929 tarihinden itibaren kapalı zarf Merkf'ZI umumı. lıtenbul ! 
usulile mDzayedeye vazedilmiftirr. Talip olanlann yevmi mezk4rdan TU rklye şubeleri! 

· evvel mektuplanJU ytlzde 7.5 pey akçelerile birlikte Ankara milli Galata, lstanbuJ, lzmlr, Samıun, 
emlik müdürlüğilnde mGteıekkil sabş komisyonuna ita etmeleri. Adana, mersin . 

Yunanistan ıubeleri: 

Ankara er.kek lisesi müdürlüğünden: SelAnlk. Adna. Kavala 
Ankara erkek liseainde bir İngilizce mualJimliji mOnhaJdir. Her türliJ banka muamelAtı 

maqı 37,S tutan 120 liradır. Yüksek tahsili olmak ft liaanı hak- itibar mekıupları. her nevı akçe ti r alipJerin, şartname ve keşifnamesini görmek üzere tatiJ. güale
•dttn mada her gün Nafia dairesine ve ihale iOnü de, münakaaa 

_,___,,_....._-..ıı....&......_--..:.ı. c..--_.w·~..ıı~ ümenine müracaatlarL 

kile bilmek ıarttır. Taliplerin on güne kadar bizzat veya mektupla (Jzerlnden hesabatı cariye çek 
müracaatlan. mmımerncı 1 

sm•n••ımwww 1 Ht•-:::::·: 



' "bune şartları 
fnrldyede ~ 

Kuruş Kuru~ 

Gazetemizde ç1kan yazı ve reaim· 
lerin bütün baklan mahfuzdw 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
Uin.lannda yilzde 20 tenzilat vardır 

i t&n şartıaı-1 

Satın Ku111~0 

ı AyhiJ 150 001 ı 
~ • 400 800 

" 750 145fl 

Gazeteye cıönderilecek nıektnplıırın üzerine 
idare içinse [ idare J yazıya aitse [ yuı ) 

işareti konulmalıdır 

Rasılmıyan mektupların iadesinden. ltıymett 
makaddereslz mektzplara lr:onulmuş paraların 

Bilyil.k "eya bir kaç dafa için verilen lltıılarla 
hususi mahiyetteki lllnlarıo ücred 

6-8 inci aayıfa ~ 
5 • • ' 
4 • • 40 
2 • • 100 
1 .. • 200 

( .. 1400 2700 ıcavN>lmasındao ve f!Anlann münderecatından ISfANBUL, Babı .. li, Anka.rıı __ .ıd••tnde .,. V AKIT YURDU > 
id"re mesul de~ildir ~ catJ ..., ·-----=----------------ret. 1970 iDARE fSLERt rwı YAZI !ŞLERI • telıtraf , VAKIT posta Ku: 45 

idare Ue kararla~tırıhr 

Gazetemize hususi llAo kabul eden ver 
H. S. H. UA.nat acentesi 

l-8inci sayıfada 10 
l"eami ilanlar 

-~n1niyet sandığı n1üdürlüğiinden · 
Müzayede ikraz Merbunatın cins ve neyi Borçlunun 

bedeli No 
ismi 

230 16179 Üsktidarda Tavaşi Hasanağa mahallesin
de abk Toptaşı cadddesi cedit Karaca-
ahmet caddesinde eski 126 mükerrer yeni 
332 numaralı bahçeli iki hanenin tamamı. 

Ayşe Münevver, Fatma Şerife H. larla Tahir B. 
6100 16746 Sultanahmette Fürüzağa mahallesinde 

Babıhümayun ve Kuyulu sokakta 136 ve 
on dört defa 136 mükerrer yeni 11, 13, 
l5-l 7, 158 numaralı iki dükkan 't'e bir 
garajı havi bir konağm tamamı. Cemile H. Mehmet 

Eminülzibdani Ef. 
4000 18896 Beyoğlunda Kamerhatun mahalleıinde 

Ermeni kiliıesi sokağında eski 3, 3, 3, 3, 3 
mükerrer yeni 7, 9, 11, 13, 15 numaralı 
dört dükkaru havi bir hanenin tamamı. 

Nazımkcir, Hatice, Hasibe Hanımlar 
1250 20398 KadıköyUnde Osmanağa mahallesinde Rıhbm 

iskelesi so'<ağmda eski 2 yeni 6 No. bir 
hanenin .tamamı. Şerlfe, Necibe, Fatma, Süreyya 

Emine Firdevs H. larJa mehmet Tarik Erendi. 
2900 20436 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Ara-

bacı sokağında eıki on beş ve yeni 21 

460 

180 

350 

230 

905 

1217 

3105 

5040 

186 

500 

375 

420 

numaralı bir hanenin tamamı. Mm. Katina 
366 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde 

Yenişehir caddesinde eski 112 yeni 92 
numaralı bir dükkanın tamamı Tevfik B. Nefise H. 

613 Üsküdarda İhsaniye mahallesinde atik orta 
cedit Paşakapısı sokağında eski ve yeni 2 
numaralı bir hanenin tamamı. Ahmet Ef. Şerife H. 

779 Üsküdarda T enbelhacımehmet mahalle-
ıinde Kassamçeşmesi sokağında eski S 
yeni 3 No. bahçeli bir hanenin tamamı Hacer H. 

841 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde karğa 
sokağında eski dört yeni 6 numarala bir 
hanenin tamamı Mehmt Liitfü Bey 

543 Beylerbeyind Bostancıbaşı Abdullah ma-
hallesinde Abdullah ağa sokağında eski43 
yeni39numaralı bir fırının tamamı Fatma Makbule H. 

858 Şehzadebaşında Fevziye mahallesinde ve 
caddesinde eski 10 mükerrer yeni 28 No. 
bir hanenin tamamı Ahmet Nahit Bey 

862 Çenelköyünde Havuzbaşı, Çakal dağı so
kağında eski 1,2 mükerrer, yeni 27,27 
1 numara'ı bahçeli köşkün taınamı He.bahçe 
mahallinin zemin ve e~carımn Uç his~e 
itibarile iki hissesi Fatma Şükriye, Zenciye mecbure, 

Emine Şevkiye Hanımlarla Nevser kalfa 
877 Sultanahmette Cezrikasımpaıa mahalle-

sinde Nuruosmanive caddesinde 5 numa-
ralı hanenin tamamı. ikbal H. 

1051 :~yoğlunda. Hüseyinağa mahallesinde eski 
ül~Ulderesı caddesi yeni vişne sokağında 

eskı 20, yeni 14 numaralı bir hanenin 
t.~mamı. Madam Katino 

1195 ~sküdar~a Cakırcı Hasanpaşa mahalle-
sınde atık saray cedit Y eniyol sokağında 
eski l 9 mükerrer yeni 15 numaralı bah-
çeli bir hanenin tamamı. Fatma Zehra H. 

1230 Üsküd8l'da arakiyeci Hacımehmet mahal-
lesinde S~lı sokağında eski 41 yeni 69 
numaralı bır hanenin tamamı. İamail Ef. 

1106 raydarpaşada Altunizade ikbaliye mabal-
es nde Kotra sokağında eski 18, yeni 34, 

34 numaralı bah~eli bir hanenin tamamı. 
. . Mınıre, Ayfe, Seher, Liitfiye Hanımlar. 

Yukarda cıns ve nevıle mevakii yazılı eml~k alt b' ·· 
·· · k l , . a mış ır gun muddetıe ıcra ı ınan aaenı müzayede net' · d h" aJ d 

ıcesın e ız ann a 
gösterilen bedelle talipleri uhtesinde takarru·· d k b. · · . . . . _ r e ece ırıncı 
ılıalesı ıcra kılınmış oıdugundan talip olanlann ilan tarhinden otuz 
hır gün zarfında sandık "abş amirliğine müracaat eylemeleri lllzu
mu ilin olunur. , 

~~~~zımı ~ırtasiye mübayaatı 
1 utun ııılıısarJ unıunı müdürlü

ğünden: 
idare için alınacak 60 kalem levazımı kırtasiye kapalı zarfla 

münakasaya konulmuştur. Taliplerin nümuneleri görmek üzere her 
giin müracaatları ve 30-12·929 pazartesi günü saat 11 re kadar 
zarflarmı Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

"'•a Kadıköp iSk~le UHZlnoso a•~ 
aı lo~anıo gazino ue aile Dans salonu • 1.-se-y-ris-efa_ın...., 
a IiiiJın---------~~~ 1M!11J Her gibı saat alhdan yirmi dörde ve Cuma 11111 Merkez ııcenteai: Galata KöprU bqıııda. 
/t;I) günleri de on dörtten yirmi dörde kadar Hey~lu 2362 Şube acentesi : Mahıı111 

kış ık 1 ~ diye Ham altında lıtanbul 2740 IE:ll mükemmel caz takımı : program arına ; 
bqlamışbr. 

l~l y 1 b • Salonumuzda fev- Pi 
rmı ı aşı geces_~ i'kalade bir milsa - ... 
~ mere verilecek her ıaman olduğu gibi salon (ı;;JJ a ziyadesile tezyin edilecektir. o gece tabesabah lliill 
1 1 devam etmek üzere muhtelif eğlenceler. 

IJ Sabaha kadar eğlence, fi 
&lJ dans, müzik, kahkaha ve & 
lGiJI neşe... al 
l!aJ Rağbeti fevkaladeye binaen muhterem müşte- mJ 
ll§CJ rilerimize şimdiden maaalarını angaje v.e yer- ., 
~ lerini tayin etmelerini tavsiye eder aksı tak- ı-·ı 
ıa tirde müdüriyet mes'ul olamaz. iM 
; a Jıması gecesini salonumuzda neseli geçirin a 

SatıJık kalörifer kazanı 
Emniyet Sandığı müdüriyetinden: 
Sandıkta ~evcut ve aksamı tamam bir adet kalörifer kazanı 

K. evvelin 30 uncu pazartesi günil bilmüzayede sablacağından isti
yenlerin Sandık idaresine ve görmek için her gün Levazım memur
luğuna gelmeleri. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

BCYÜK iKRAMİYE 200,000 LlRAOIR 
Ayrıca 50.QO, 40,001.1 30.UOO 20, O • 15,000 

10,000 lircıJ k ıkraı :ıı yeler· ve 100,000 
lıralık bı r !••iıknfat. 

Daima nıaklıul hediyeler takdim edini:!) 

Mes'ut ve memnun kalması için hır 1 

Fotoğraf ~ne~~i;! ~iniz ! 1 

Ayva !ık sürat postası 
( M ER Si N )vapuru 24 Ki· 

nunevvel Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre-

mit, Burhaniye, Ayva!ığa gide
cek ve dönüşte mezkur iskele· 
lerle birlikte Altunoluğa uğrı· 
yacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

i ıt:~1~1 ıKıncı nosta)ı 
(REŞİTP AŞA) vapuru 26 ka
nun evvel perşembe alqarnı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak , f ne bolu, Sinop• 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu• 
Gireson, Trabzon, Rizeye gide
cek ve Of, Trabzon, Polathaneı 
Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun. 
Sinop ve lneboluya uğ'rıyarak 
gelecektir. 

İatanbul 8 inci icra memurl11' 
ğundan : Bir mahkiimtlnbih def'" 
nin temini istifası zımmmda uıah
cuz ve füruhtuna karar verilJIJİf 
olan fabrika alat ve hurda de" 
mirleri Eyüpte Selehdarağa cad· 
desinde 1-1, 1·2, 1-3 nuuıarab 
Albn yıldız Osmanlı anonim şit' 
ketinin bulunduğu bina dahi).İJJ; 
de 30 kanunuevvel 929 tarihine 
müsadif Pazartesi günü satt ~1' 
da furuht edileceğinden tahP 
olanların yevm ve vakti mezkUr' 
de mahalli müayyende hazır bıJ; 
lundurulacak memurine müracıı.; 
atları ilin olunur. 
~~~~~--~~~--~-......,/ 

Satılık eşya 
Ern11iyet sandığl 

mii<liri 're tinden: . 
Sandıkta mevcut ikamete el• 

verişli bir adet kulübe ile de" 
mir ve saç ve doğrama bölıııe" 
ler ve camlar ve sair ufak tefe~ 
bazı eşya K.evvelin 30 uncu p•' 

İstanbul emvali eytam idare- zartesi günü bilmüzayede •atı· 
lacağından istiyenlerin SandJlı 

Sl. n den .· idaresi11e ve görmek için be' 
gün levazım memurluğuna gel' 

Hacı Ali Efendi ile Adviye Hanımın Emvali eytamdan meleri. 
~----~--------------_/ istikraz ettikleri nıebaliğ ınukabilinde idaremiz uhtesirıde 

vefaen mefruğ bulunan Erenköyünde Siiadiyede Tunuslu 
sokağında ı numaralı ve 1121 lira kıymeti muhamnıeneli 
5 oda. 2 sofa, 1 kuyu, 2 hala. ayrıca bir nıutpak ve etra
fı duvarla n1uhat ve cernmcibi tapu bir dönüm, b r evlek 
yüz otuz sek iz ziradan ibaret olan bir' köşk bin üç yüz 
kırk. bir lira bedelle talıbi uhtesirıe 14-1 ·-929 tarihinde 
kat'i ihalesi icra kılınn1ıştır. Bedeli nıüzayede, talibı ta -
rafından müddeti kanuniyesi zarfında tediye edilmediği 
cıhetle müzayede feshedilmiş ve n1ezkur köşk tekrar 
u~üzayedeye konuln1uştur. Talip oıanların her gün Eytam 
idaı esine müracaatları ilan olunur. 

İlan ·~ 
Bir mahkum b h deynin te11'1 

, 

istifası zımnında mahcuz ve rorıJ' 
tü mukarrer ecza cemakin ssl'; ., 
dalya soba yazıhane ve sıı.1 

eşyalar Üsküdar Kı.zıltoprakt• 
İhlamur eczanesinde 28-12 -?~ 
tarihine müsadif cumartesi giiJJ 
saat 1 O buçukta sablacağındal' 
talip olanların mahalli mezkQrd~ 
memuruna müracaat etnıelefl 
ilin olunur. 

-===================:::::::.::::~ Me.~ lu müdür : Refik .llhmet 


