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Çürüyen hazineler! 
Kazanç vergisi meselesi hararetle 

münakaşa edildi 

ımı ................................. . 
Satılan evrakı 

çahşmakla 
geri almıya 
beraber 

Bilhassa elde kalanları mahvolmak
tan kurtarmamız lazımdır. 

Kimyevi bir rangın ayda bir kaç bin vesikamızı rakıror 

Çok kıymetll tarihi veslkalara metfen vazifesini g&en 
Ayasofyadakl imaret 

Tarihi vesikalan paçavra fiyatına ve belki daha fazla ehemmiyeti haiz 
satılıta çıkarılmut hadisesi gazete diğer bir safhasını aıudecellz. 
sütunlarını uzun uzadıya iKal ettik- Sultanahmettekj maliye mahzenin. 
ten sonra büyük millet meclisinde de de mahfuz (Şıkkı evvel) ve (Şdda 1&• 

bu hususta müzakereler cereyan etme- ni) defterdarlıklanna alt hazinei ev
sine sebep oldu. Maliye vekili, mecliste rakın Bulgarlara satlmaslle başlıyan 
bu vesikaların geri alınmasının müm· şayanı hayret facia, meclisteki mfizae. 
kün olduğunu söyledi, bu imklnın ta- re ile ve lzmirde pazara dökülüp ae
hakukona intizar ediyoruz. Fakat dl- kiz yüz kağıt liraya satılacağı sırada 
ğer taraftan bugün karilerimize ve a- maliye vekaletinin emrilı Jhal•i ... 
llka 1ulara mes'elenin ayni derecede (LUtlen •111111111 pl'irintı). 

Darülbedayi müdürlüğüne 
Memduh B. tayin edildi 

San'atkArlar dOn yaptıkları turneden 
şehrlınlze dUndlller 

eseese halinden çıkarak muhakkak btlt 
çe ile belediyeye merbut bir müessese 

, haline gelince vaziyette sarahat göril· 
1 
mU§ ve Suphi Beyin belediyenin emri 
altındaki bir müessesenin müdürü ol
ması bu müesseseyi kontrol vaziyetin
de olan fthlr meclisi azalığı sıf atile 
kabili telif görülemediğinden Saphl 
Bey dariilbedayi müdfirlüibden 5e
ldlmlştir. 

1 Yeni müdür Memduh Bey uzun za.. 
man meclisi emanet başkitlpliğinde, 
Cemla Paşanın tehremlnliği zamanın
da cemiyeti umumiyei belediye umumi 
katipliğinde ve Bakırköy, Aadlar, Fa
tih belediye müdilrlilklerinde bulaa
muş ve eski belediye müdürlüklerinin 
ilgası üzerine açıkta kalmıştı. 

Anadoluda tumeye çıkan darfUbe
dayi san'atkArlan dUn .sabah Bahdır
ma yolu ile şehrimize dönmüşlerdir. 

Yeni DarUlbedayl mlPdUrU San'atklrlar iki buçuk ay stlren 
Memduh B. tdrnelerine Ankarada birkaç teıftsil 

Darülbedayi müdürlüğüne belediye- vermekle başlamışlar, Ankaradan 
nin eski memurlarından Memduh Bey sonra Eskişehir, Adana, Kıbns, Mer-

,"iırasile: Fatma hanım, oğlu Fuat vt: M. Meclisinde tayin olunmuştur. sin, Antalya, t~ir, Nazilli, Ay~m, Ak-
cırih Hayri usta A 

13 
AA . Maldm olduğu üzere sabık darülbe- hisar ve Bahkesırde rağbet gosterea 

Dlln Şehremininde zabıta va- b naura, . ( ·k.
1
>. -R B. Mı ilet Mecll dayi müdürü Suphl Bey şehir meclisin· muvaffakıyetli temsiller vermişlerdir. 

d d t d f sf ug n reıs ve ı ı efet Beyin riya· d . • .. B T d k ·bet ö kayii arasın a en er esa ü . de ve aımı encumende azadır. u urne e en ço rag g ren ve ha. 
dil bir cerh vak' ası olmuf, Hayri setınde ~oplanmı,tır. Yeni meb'us1ar- itibarla kendisinin belediyenin mura- S1lat temin eden eserler "Maskaralar,, 

e en, d bir adam kansı dan Halıt (Burdur) ve Ziyaettin (ls- kabesi altındaki bir daireye müdür ol- ve ( Bir kavuk devrildi) piyesleri ol. 
usta namın a I d İ F tanbul) Beylerin tahlifleri yapılmış- masının şehir meclisindeki azalığile ka- muştur. 
Fatma H •• ın az ev a ili o anb u- tır. bili telif olmadığı fikri ileri yürülmüş Heyet Kıbrısta on gUn kalmış, ':'~ 
atla gayn me,ru m nase ette Büyük Millet meclisi 1930 senesi idi. temsiller Kıbnsın bilhassa türk ahali
bulunduğunu tevehhllm ederek teşrinisani, kınunuevel aylan hesaba- Mesele 0 zaman tetkik edilmiş fakat si tarafından büyük bir rağbet ile kar. 
her ikisini ağır surette yarala- tı hakkında Meclis hesaplar tetkik en- bir karar verilmemiştL şılanmıştır. 
mııhr. Bu hususa ait tafsilat cümeni mazbatası okunarak kabul e- Lakin darülbetlayi ha seneden itiba- Heryet gittikleri Şehtrde ahalWen 
( 5 ) inci sayıfamıztadır. dilmiştir. ren belediyeden yardım gören bir mü- (Alt taralı 4 üncl aqctada 

"Kızılcık dalları,, romanımızı takip ediniz. Çalı 
'tı eserini harikulade nefis bulacaksınız. 

kuşu 
(ikinci 

müellifinin bu yeni 
sayıt amızda) 



~ 2 -VAKiT 14 Haziran 19:.il !'!!!!. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!'!!!~~~~~~=~~~~~~~·~~~~~~~~~ 
n.olnan elli bin cilde yakın yazma kitap dolayı evrak hazinelerinin çürüme fa
larm satışta krutulmasile nihayet ciası hakkında efkarı umumiyemlzi ta. 
bulmuş değildir! Çünkü satış faciası mamile tenvir edebilecek bir nziyette 
yanında, ondan daha müthiş bir facia dir; hayatnı ilme hasretmiş olan bu 
vardır ki daimidir. mUdekklk Türk alimi, kendisile göril· 

__________ T_e_Igr __ a_f __ H __ a_b_e_r_ıe_r_ı _________ J 

Birinci facia matbuata aksettiği za şen muharririmizin sualine şu ce·rnbı 
man, alakadar ve mes'ul memurlar, ef. vermiştir: 

Devlet şurasının 
bir kararı 

Bnkara, 13 (Telefon) - Devlet 
şurası, yol mükellefiyetinden mü
tevellit çalışma müddeti hakkına, 
karar ittihaz etmiştir. Buna göre 
villyet umun.i mesliılerince tak
yit edilen mesai zamanlarının 

bitmesine kadar ceza alınmıya
cak, bunu verenlerden yol mü· 
keJlefiyeti, sabıkı veçhile o/o 5 
fazlasile nakte tahvili suretile 
istifa edilecektir. 

kArı umuıniyeyi teskin ve tesliye için - Eski Türklerin bütün dünyayı 
tekmil evrakın satılmış olmadığını, ma sarsan şe\'ket ve kudretlerinin en mü 
Jiye hazinesinden başka diğer bir ta- him sebeplerinden biri, onların her tür 
kmt evrak hazinelerimiz vardır ve bun lü kuyudu resmiyeye verdikleri fevka
lann en mühimleri de (Babıali), (Ta· iade ehemmiyetti; askerliğe, nüfusa, 
pu), (Evkaf) ve (Ayasofya) hazinei kadastroya, siyast ,.e idari muhaberata 
evraklandır. Fakat bizim günlerden Ye bilhassa devlet hesabatına eski 
beri yaptığnnız tahkikata nazaran, Türklerin verdikleri ehemmiyeti göster 
banlann paçavra fiyatına satılmaktan dikleri itinayı hiçbir Avrupa devleti 
kurtulması demek, mahvolmaktan l\ur gösterememiştir: Milliyetimize büyük 
tulması demek değildir: Çünkü maliye bir şeref ,·eren bu hakikati Avrupa mü 
hazlnel evrakının okka ile satılarak e· ,-errihleri de tesUm etmişlerdir; mese 
limizden çıkmasına mukabil, müteba1:i 1 la (Osmanh imparatorluğunun a~keri Meclls reisimizin reflkeler1 
evrak hazinelerimizde b<ı.;,C\ka bir şekil- vaziyeti - Etat militaire de l'Empire Hanımefendi 
de ve durdukları yerde elimizden çık· Ottoman) ismindeki eserini, senelerce Bursa, 13 ( Vakıt) - Meclis 
makta ve günden güne, hatta saatten Türkiyeyi tetkik ettikten sonra yazmış re:~imiz Kaıım Pş. om refika-
~ate mahvolup. gitmektedir! ikinci fa. ve miladın 1732 tarihinde neşretmiş o· ları Hammefendi burada beklen-

cıa, işte bu facıadır. lan (Comte de Marsigli) bu kitabın mektedirler. Paşa Hz. nin teşrif 
Bu halin birkaç sebebi vardır: kırkıncı sahifesinin birinci sütununda edip etmiyecekleri henüz bilin-
1 - Eldei evrak hazineleri lstan- Osmanlı şevket ve azametinin en mü-' memektedır. 

bulun muhtelif bf nal arının en eski ve him sebebini, eski Türklerin siyasi, i- ................................................. --. 
riltubetli mahzenlerindedir; dart, askeri, maU, iktısadl ve içtimai çıkta kalmış bir iki evkaf memuru on 

2 - Bu muhtelif mahzenlerdeki kuyudu .resmiyelerile d~f!erl~rini~. mü beş yirnıi kuruş yevmiye ile bu evrakın 
eTJ'Sk yıfmlanrun hiçbiri tasnif ve tan kemm.~lıyet ve intiz~mı ıtı~arıle dun~a tasnifine memur edildi; bunlar aylar-
shn edllmemicıtlr· nm butün devletlerıne faile olmasile k 1. tal t h 1 ti =- ' h • · d · lil d ca ve ema ı a e ve ce a e e ça-3 - Bunlar, kısmen çuvallar içinde iza etmıştır. Her hal e Çın er en . . . 
, __ ,_ . . . . . • 1 bacıka bu hususta Türklerle rekabet e lıştılar: Fakat bu ışin ehlı olmadıklı \a 
OıA~-. silprüntü gıbi Ust üste yıgı · Y. • • 
mI§tır• debılecek hiçbir devlet mevcut olmadı nndan ılmi bir tasnıf yapamadılar. Bu 

' 

' E 1A rUt bet' • ğına emin olabilirsiniz. Fakat bu mese memurlar, kendi takdirlerine göre bir 
- vve " u ın ve sanıyen 1 d . . . lakl ğ i ı· d 

blriblrl ÜStu ğ 1 1 1 d e e mazımızın par ı ı n spe ın e takım evrakı lüzumsuz diye bir tarafa ne yı ı mış o ma arın an h l' . f id. 
mUtevelUt tazyik ve sıkletin tesirile bu a ımız ec ır" . ayınyrlardı; fakat (lüzumsuz) diye 
8TI'&k üzerinde bir fili kimyevi bacıla· - Elde kalan vesıkalann nehalde 1 b ak . . d • . "ht". 

~ b 1 d ğ l.lt.tf . h ed 1 . . ? ayn an u evr ıçın e yenıçerı ı ı 
kı ilrü •· b' ki u un u unu u en ıza er m sınız 

mış, smı azamı ç muş, ırço an . Jallerine ait vesikalarla (Beyazıt) ca-
mlirekkebin tesirile yanıp kül haline - Mesela, Ayasofya camıfndeki .. . . . . 

· ·· ·· · (papas odalan) denilen hücrelerde vak mıının planı, (SUleymanıye) camıinln 
gelmış ve buyuk bır kısmı da asırlar- . . . . 
d b • d d b. ki t t tile evkafın gayet dağınık ve karışık bir mımar Sınan tarafından bızzat ımza ve an en evam e en ır sı e ve az- . 
yfk altında biribirine yapışıp yekdiğe- hazinei evrakı vardL tas~ik edilmi~ ınşaat ve masraf defter 
-ı-.a ı k tt ğ k""t Sultan Hamit zamanında Almanya lerı, bazı padışahların el yazıları, (Mu .unuen ayrı amıyaca sure e a ır u -
leler haline gelip tahaccür etmiştir ,.e imp~~~toru ikinci . Vilhelm lstan~u~a radı rabi) le veziri izam (Hafız paşa) 
bu hal günden ttüne mütezayit bir şe- geldıgı vakit, belkı AyaS(•fya camımın nın Bağdat seferine müteallik mUşae. 
kilde devam etmektedir. tabakalarını gezip papas odalarındaki re ve muhabereleri, o zaman darülfü· 

işte bu sebeplerden dolayı, elimiz. evrakı ~örür diye bu giranbaha nsika nun mahiyetinde bulunan Fatih med· 
de kaldıklanndan bahsedilen evrak la~ alelacele çuval~ara doldurul.du; ca re.selerinin imtihan cetvelleri ve hatta 
hazineleri durduktan yerde elimizden mıe muttasıl. olan ımaerthane bınasına imtihan sualleri vardı I Tasnif memurla 
rıkmaktadır eğer bu hal devam ede- kaldırıldı; bır kısmı çu,·allarda bıra- b" .. . 
.a • • •• • • rı nazarında utun bunlar (kıymetsız) 

Mektep pansiyonları 

Pansiyon masraflara maarif 
bUtçesfnden tesviye olunacak 

Ankara, 13 (Telefon) - Ma
arif vekaletince hazırlanan mek
tep pansiyonları layihası Meclise 
geldi. 

LAyihaya nazaran talebe leyli 
mektep ücretlerinin aynini vere
cek ve taksjtler sene başında, 

Martta ve Haziran iptidasında 
olmak üzere üç taksitte verile
cektir. 

Pansiyonlara % 10 hesabından 
talebe alınacak, pansiyon mas
rafları maarif bütçesinden tesvi
ye edilecektir. 

Niharilerden pansiyonda ye
mek yiyenlerden adam başına 
muayyen ücret alınacaktır. 
Tarla fareleri ve domuzlarla 

mUcadele 
Ankara, 13 (Telefon) - iktı

sat veklletinin etlik laburatuvarı 
tarla fareleri için bir ilaç istihsal 
etmekte ve villyetlere gönder
mektedir. 

Lauratuvar, yakında mcıruata 
zarar veren yaban domuz!arı 
için de bir mikrop istihsal ede
cektir. 

Celil ve Kılınç All Beyler 
Ankara 13 {telefon)- iş Ban

kası umumi müdürü Celil Bey
le Meclisi idare azasından Kılıç 

Ali Bey Bankanın cenup ıube
lerini teftiş etmek üzere Ada
naya hareket etmişlerdir. 

Devlet bankası idare heyeti 
Ankara, 12 (Telefon)- Dev

let bankası idare heyeti topla

narak dahili nizamname ve talı-cek olursa, müstakbel nesiller bunlar kıldı L4'e de mühım hır kısmı yerlere sil- (' , a az) kA ~ ti d ., 
·ıd·' ~ih . t •tt"kte ve ışe )&r m ngı ar ı. t 1 • ta . ·1 .. ı aan istifade edemfye<:eklerdi. Bu vazi k.l ı. ,., ayet ımpara or gı ı n son 

1 
. ma name erın nzımı e mesg1.1,1 

· · h · ra bir kısım çuvallar yine (papar oda- - Bu kiğıt ar şımdt ne olmu5tur? of k• .. ..ı. 
yet karşısında neslımız, em mazıye, (P il l ma "t:"W!'• "' "' .. 
h ..... · k b- ··ı b. • ı· . t lan) na nakledildi· bunlar işte o va- apas odaları) e ( marethane) .... em ötıye arşı uyu c ır mes u ı) e ' . 1 1 k Tuz lnhlsere Trabzon mUdUr· 
alt d d kitten beri o rütubetli hücrelerde küf bınasında mahvo muştur ve o ma ta· 

m a ır. . . . ' . dırı ıuıunu IAQvettı 
Bu acıklı mes'ele etrafında tetkikat ter ıçınde durmakta ve kımye\i tesı • . . T 
t k k • ·r 1 . k rat ile yazılar çakı ile oyulmuş ~ibi - Bunlann ıçinde henüz tamamile Ankara, 12 (Telefon} - uz 

yap ı , gere resmı yazı e en, gere . " · d k" f 
ilmi me~uliyetleri itibarile evrak ha- kağıtlardan ayrlmaktadır; bugün bu bozulmamış ve nispeten kabili istifade inhıaan. butçesın e ı tasarru 
zhtelerimJ.zin bu atlanacak haline ya. kağıtların birçokları (Ajur) lu bir ha bir halde kalmış olanları yok mudur? maksadıle Trabzon baş mUdür-
kından vakıf olan bazı zevat vardır, le gelmiş, adeta dantele dönmüştür: - Yok değil, çoktur; fakat kuru- lüğünil lağvetmiştir. 
onlarla görüştük. Tetkikabmmn ilk Bu dantellerin amilleri meyanında, mü nun yanında yaş da yanmaktadır ve ya Ankarada Yalmurlzr 
1... b ·· d" G .. ·· ~ ı·· rekkebin kimyevi tesiratı kadar kağıt . . " k 
ıuemını ugun neşre ıyoruz. oru:.ı U· • • • • • nacaktırl Bu gıdışle çok geçmeden hep Gelen haberlere gore An a-
ğümüz zenttan biri evkaf komisyonu kurtlarıle evkaf ıdaresının cehaletı de . Sl . . • _ _ . 

Şuk .. B d" zikredilebilir! sı mahvolacaktır: ze bu facıanın rada şıddeUı yagmurlar yagmış 
azasından Vamık ru ey ır. . k" .. hakk d b" · · · fi d 1 

f ·a · d · ı - Evkaf idaresi şimdiye kadar bu seyrmde 1 surat ın a ır fıkır ve Dıkmen tara arın an ge en su-
Vamık Bey evka ı aresın e ışga . . . .. . . . • . k 

tmta ld g·u mevkiler kadar yedi bü kuyudu kadime ile hiç alii.kadar olma rebılmek ıçın yalnız şunu soyhyebıtı- lar, yenı ıehırde sokaklan ap-
e "j' o u , d "d" ı· yt1k cllae baliğ oll\n bir (E\•kaf tarihi mış mıdır? rim ki, bu kimyevi yangın, ayda birkaç lamış, bu yüz en gı ış ge ış 

Fransa 
ve eski 
müttefikleri 

[ Başmakalemizden ınabaıt J Jt 
edecek değildir. Çünkll Affl ~ 

· de l~' 
kanın yeni sene bütçesın rd'' 
milyar franklık bir açık '~ rt 
Önümüzdeki ıene içinde bır iD' 
isicUmhur intihabı mücadel~yel 
hazırlanan Amerika cn~bu~~ 
fırkası ise ortada böyle bır b def' 
bUtçe açığt var iken Avrupa ~ 
Jetlerinden harp gfacağı .. ol•~ 
her sene almakta olduğU k~ 
milyar (250) milyon ha11 rP' 
vaz geçecek olursa intihabı ,; 
hakkak surette kaybetmek tor 
likesine maruz kalacağını d°!,r 
mekte, bundan dolayı bu Ol oJ 
lenin görütülmesine bile Ol 
görünmemektedir. ~ 
Şu halde Almanyanın ~ i1' 

sadece Fransanın fedakarlıl' bl 
mümkün olabilecektir. A" 'I 
Fransa bu fedakarlığa raıJ ~V 
cak mıdır? Fransa bu fed• 1 
lığa razı olmazsa ne yapılaca~ 

Habrlar da olduğu nıere~ 
müddet evel İngiltere hllkil i' 
Fransaya müracaat edere~ 
giliz maliyesine Change işle ı,t. 
muavenet tstemi~ti. F rans• t' 
kfımeti bu müracaatı tatnı~ 
medi. F ransanın umumi b ,1 
muvacehesinde en az mlll b' 
olan bir memleket olduğu "~ 
vaziyetin de sırf umum1 - .fi 
neticesinde elde ettiği nı~ 
den mütevellit bulunduğu 
liimdur. Bu ciheti nazarı di~ 
te alan eski müttefikleri bu 1. 
içinde tedbir aranırken Fr~ I 
nın aldığı vaziyeti hodbıO f 
telikki ediyorlar. Onun icin.~ 
va~ yavaş Versay siyasetJP" 
F ransaya yaptıkları e.ski f'l!°l-
h •. •. .. . ' . !l"\I ,..... • a-- --....... ···-- -- --e ,,,. 

hilkümetinin Şeker• mülik•:, 
Fransaya karşı aldığı son t( 

yeti tetkik ederken bu tarıl.,; 
Jakkının izlerini çok açık r" 
yoruz. 

.Alelı1Het .A~ 
At111ar •• • tVır 

Edirne, 13 - l\luhaf ız GucU ş f 
rı bu akşam saat yedide şehriıniıe 
diler. 

umumisi) yazmakta meşgul olmasından - Dundan yirmi iki sene evvel, a- bin vesikamızı yakmaktadır. müşkülat kespetmiştir • . ~~~~~~===~~~~~~~~~~~~====~~~~~~~~~~~~~~~ 
Makasçı alaya batladı: ııibi yaparım, diyordu. Nadide Hanım ailesi çoktan Nadide Hanım ycmekteıı ~ VAKiT ın Tefrikası : 1 
- Vay hemıerim ıiz Göztepe· Köylü çocuğa: köşkün yolunu tutmuıtu. Fakat !a- ra torunlarını bahçeye ıaı~e~ 

V'ızılcık ye mi gideceksiniz? - Sen hele bir burnunu temiz· la Tahir ağa bir türlü çocukları kendisi büyüklerle beraber ~ 
D O saMetle: le de öyle gel, dedi. köylülerin etrafından ayıramıyor: batında kalmıştı. Oturdu~u ~sa' 

- Ha! Göztepeye gideceğiz... Onlar orta oyunu aktörleri - Meretler... Siz biç adam gözlerini çocuklarının birınddıll 

Dalları Bizim hemteri var da... gibi etraflarını saran, aınta ıırıta gör,mediniz mi? Onlar da sizin be· kine götürüyor, onlar~n .lakı~ lif 
Makasçı artık kahkahalarla gü- kendilerini ıeyreden insanlara hiç nim gibi insan İ§te, diye bağırıyor· nı değil yalnız ıeslerını dıtı : 

lüyordu. aldırıt etmeden yavaı yavaı yol du. ikide birde lüzumlu lüzunı•~,ıı 
YAZAN Köylü ıaffetle: hazırlıklarını yaptılar. Köylü kü- - Il - - lki günlük Cimrü~üz. ~ 

., E Q A T N U ~ 1 - Ne gülerıin efendi bana? Di· çük yetil çekmeceyi iki kulpuna Köylü ile Gülsüm çocukları o Ne olurdu ıu d~nya~8: ~ıçbıt)ıif 
~ 'T' 2 _ ye ıoruyor, fakat bunu söylerken bağladığı bir iple cüz keıeıi gibi kadar eğlendirmiıti ki aofrada hep lık olmasaydı dıye ıçmı çe O' 

• . - . kendi de ~ayri ihtiyari ııntı~or~u. b:oynun~ astı, pembe ~organı bir iki onların l~~rdıaını ediyorlar, dur- du. .. y •• • ti· 
Rept .Narı Beyın bu çok nefis ro· - Agam ıen yanlıt ındın ... sılkeledıkten ıonra yıne omuzları· madan guluyorlardı. Durdane dogru soylenııt ~ 

manı dünden itibaren sütunlarımızda Haydarpafaya gidecektin.. Bura· na atarak: Pelerin gibi omuzlarına attığı züntü onun için adeta haf., 
b8§lamıştı.r. Dün neşredilen bl~inci dan Göztepeye yarın sabaha kadar - Gülsüm hazır ol bakalım, yorgan için köylünün adını (Yor· nev'inden Abir ihtiyaçtı. tJ 'r'. 
k1811lt okuyamamış bulunnn karıleri- varamazsınız... dedi. ganlı) koymuılardı. Mesela çocuklarından •1 ~ 
miz için hul!saten tekrar ediyoruz: Köylünün gözlerinde birden bi- Küçük kız ne sırtındaki yük- Bütün ıevdiklerini nihayet et· lunduğu vakit hasret atetile 1" ~ 

Dünkü kısmın hulasası: re umulmaz bir zeki ve istihza ı§ı· ten, ne de sabaha kadar süreceği- rafına topladığı için bir kat daha fakat onlara kavuştuğu zalflrst1-'' 
Merhum bir paşa haremi olan ve ğı parladı; çocukları göstererek: ni tahmin ettikleri yoldan hiç ürk· iyileten güzel kalpli Nadide H"· yine tamamile memnun ° .J 

kocan ölmeden evvel tam yedi sene - Efendi buncağızlann ayakla müyor gibiydi. Yalnız ayaklarında mm: muvakkat gelmitlerse: . ,Ş,. 
aıabı bir hastalıktan muztarip olarak geldikleri yolu uc uca eklesen kaç istasyonun taılarma değdikçe bir - Gece karanlığında o yolla· - Ben size §İmdi gitnııt 
yatan Nadide Hanımefendi Pendik is Göztepe tutar bilir misin sen? de· at nalı takırtısı çıkaran büyük ve rı nasıl yürüyecekler? .. Hele o yav· ile bakıyorum... • 
~aayonunda iki buçuk ıaat rötar yapan d!·: ~en Haydarpaşayı senden iyi ~~ır ik! asker ~un~uraaı vardı ki rucuğa yüreğim p.arçalandı ... Fazla Bütün .~~tü~ ~elm!şlerıei·li" ' 
'Adapazan treninden çıkacak orta kı· bılırım ... ille paramız buraya ka· ıkıde hır de endı§e ıle onlara bakı· olarak sırtında bır de çocuk var... - Gorursunuz hır ak• ,ı°dİ' 
mu bekliyor, telciş ı·e merak ediyor. dar yetti .. Tren adamı Haydarpa· yordu. Nihayet: Keıki bu biçarelere bir tren paraaı kar, evlatlarımdan biri yine 

Nihayet geciken tren geldiği zaman ~ayacak babasının hayrına götür· - Amca ... acap bunları elime vereydik, diye üzülüyordu; diye kendini üzerdi. ,.:.!.J 
hanım gamndakilerc "Aman çocuklar mez. alıp yalınayak gitsem mi ki.. çok O, çocuk gözleri gibi taze ma· Kardeıi Vaısfi Bey ara ~_ıt ~:ı 
size ıöylemedim; amma bittim. Şeytan İstasyondaki i~sizlere güzel acıtıyor, dedi. sum yeıil gözlerini pencerenin dı· - Keıki hepimize ölnıUf ;, 
Mler aklıma getirdi,. diyor. bir eğlence çıkmıştı. Sakallı etrafındakilere bakıp ıındaki karanlığa dikerek üzülür· ile baksan da sen de kurtul.-ı' I 

Tren tenhadır ı:e istasyona Nadide Ahali köylülerin etrafında bir gülümsiyerek: ken büyük kızı Dürdane: de, diye takılırdı. . bıl 
Banunın kızı ile bitlikte bir orta yaş- daire çevirmif, gülüyordu. - Öyle et Gülsüm, dedi, atlas - Sen böylesin anne .. en gü· Dürdanenin sözü gibı .J 
lı k6yla Ue iki ~ocuk iniyor. Külhanbeyi bir hamal: pabuçların eskimesin... zel zamanında hiç olmıyacak bir doğruydu. ~~ 

Vagonda kalan bardağını ııe te,,ti- - Ağam yükünü Göztep~y~ Etrafındakilerde bir kahkaha ıey çıkarır, dünyayı kendine zehir Nadide Hanımın ölenlett~ 
abd almak için cıyak cıyak bağıran ço· kadar ben taşıyayım kaç kuruş ve· daha... edenin, diye darılıyordu. garip bir vefasızlığı vardı. . ;,ıf". 
cu'ğuna ~ıkııan köylü, nihayet bunları rirsin? Diye alay ediyor, bir boya· Gülsüm bunu hakikaten iyi a· Kötk Pendik evlerinin bittiği ken en üzerine titrediği bıt 1,~ bulu'llOr ve makasçılardan biriıine so- cı çocuk onun iple çıplak ayağı· lal etmişti. Çünkü kunduraları çı· yerde, deniz kenarında idi. Seniye· ezkaza ölecek oldu mu töyle rş ~ 
ruyor: na s.arılmıt yırtık çapalalarına fır· karıp eline alınca yara bere içinde· nin uzun bir haıtalığı sebebile iki yamalak bir ağlar, ondan •0"tıı' 

- Elendi, Göztepeye hangi yoldan çaaı ile dokunarak: ki ayakları birdenbire iki kut ka· senedenberi yaz aylarını burada ge· daha adını ağzına almazdı· 
.,,_ Jdl.. - Boyıyalım mı ala?... Ayna nadı gibi hafifledi. çirİJ.orlardı. kalbi kaidesiz bir §eydir., •. 

1 
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konsol ıhaneıinde çay ziyafeti 
olunıuzu gezen Hodorelsld yoldaf mtı

Yüzme 
müsabakaları 

1 ffallnn Ewl 1 Günün 
Muhtırası 

edelerlnl anlatıyor ve gUrdllğtt samimi Şirketi Hayriye Bfl· 
llılsartrperverllğe teşekkOr ediyor yllkderede havuz 

~ ~t hariciye ticaret he- mal eden köylüleri ıık 11k ziyaret ede- yaptırıyor 

lnegftlde gtlzel bir 
kfty mektebi 

1 Takvim- l'azar 14 Haziran t> ıncı 

1 
ay 1931, senenin gurıleri: ~eçen 165 kalan 
günler: 200. 27 ~1uharrem 1350 

GUne!-DoA"u:u. 4.28: Batışı. 19.4~ llodrofıld yoldaş tarafın- rek zuhur eden noksanı ve. bozukluk· Belediyenin Büyükderede bir 
t •li1H91illerine Sovyet ları izale ve tamir etmektedırler. Her 

ilinde bir çay ziyafeti ver il yerde ahalinin bizim mo~r, deiirmen yüzme havuzu yapacağı yazıl· 
ıJnr et pek samimi bir suret- banko ve tqları, elektrık .ma!.zeme- mııtı. Dün aldığımız yeni haber

etait. ve Hodrofski yoldaş si ve keza radyo tesisatı, oparlor, de· de bu haY\lzun Şirketi Hayriye 
hptJtı tetkik seyahati mir ve llstik mamulitımız ve manifa- tarafından yapluılacağı aolqıl• 

tlt8m1e ıu mtitalealan ser- turamıza kal'fl derin allkuile kartılaş maktadır. 

ı tım. idman c~miyetleri ittifakının 
tetkikatımı, lzmlr, Pamuk mahıultinü ehemmiyetle tet 

lt '4ana, Menin, Konya, Ak· kik etmek niyetinde idim. Fakat bo· denizcilik şubesi Şirketi Hayriye-
~ir mmtakalannda yap- zuk havalar ytizünden zeriyatın geç ye mDracaat ederek Boğaziçinde 

llQ lllerkezlerden memleketin icra edilmesi dolayısile ben orada iken bir yüzme havuzu yapılmaıamn 
klteıerine en içerlek köy n mahsulün derecesi henüz belli değildi. tirkete varidat temin edeceğini 

kadar uzandım. Seyahatim Türk pamuklarına olan alakamız asıl- bildirmiıtir. 
terek maha111 hükftmetler sız deiildir. Türkiyeden ihraç olunan Bu husustaki temaslar milsait 

~fl-..ıı içtimai.ye re. isle.ri, pamuklarm mühim kumının tarafımız d 
·• L-- ıı ı bir safhaya girmiı. nihayet dDn e -.uvperatif mümessı erı e dan mübayaa edildiii herkesçe malum· 

ela bulundum. dur. Türk yapafılanna kartı olan a- yazdığımız gibi belediye reis 
~ laububat, pamuk, portaal, Jikamız da ayni merkezdedir. Nitekim muavini Hamit fen cemiyeti mü-
~' •uaam ve yapağı ;etişti- bu sene mühim miktarda ya patı mü· dürü Ziya B. lerle Ticaretibabriye 
~r beni çok fazla alakada~ bayaa etmiş bulunuyoruz. müdiriyetioden iki zat, Şirketi 

.._ • eeyahatim esna.~ı~d~~· Seyahatim esnll8lnda her yerde ha- Hayriye ve denizcilik şubesi men-ltrd.; b' ancak pek cuz ı ır na karşı gösterilen misafirperverlik suplan Boğaziçinde dolqarak 
"ıı e ılecejim. hUHlsu kalp samimiyet ve teklifsizlik . b la 

a nazarı dikkatimi celbeden 1 • d ' f k ilde mütehassis münasıp ir yer aramış r, 
• Biri k. h b b t eser erın en ev a . . 1 k B Ukd ~ Dciai bu. sen~ ı . . u u ~ kaldım. Türk mi11etfni tem•il eden ve en ıya yer o ara üy e-

~ttla ber.eketı. ikıncısı ahalı- muhataplanmla eski tanıdıklar gibi reyi bulmuılardır. 
-~tı~dıyadtikın1a ~e bSüov!.ket m1~1 

tehalükle karşrlapyôr ve eski dostlar Şirketi Hayriye BOyUkderede 
·ıro ıoster erı yu a a· d k B ·· 

'rtrk çiftçisinin mucibi hayret gibi hicranla a~rılry1°11r tul 
1
'
1 

Su mu~ hükumet binası yanındaki Mus· 
ı&... lakatlarımız Tür m e e ovye f A 'f b · 

-.._~·&1lUn semelererini görmekle . "h d .11 ti ri araMnda cari ~ami- ta a 11 eyın arsasını beş sene 
~ı ld ıttı a ı mı e e . dd 1 k' 1 B d 
,;'Jtt f 

0 0
•· • mf ve halis dostlutun timsali idi. mil ete ır~ amııtır. ura a 

...:'"'t &brikalan mamulatından o- . da Tiirkiyenin U- 15 metre genıtliğinde 50 metre 
;""'lll •kJ 1 i . ( ak biçer Seyahatım esnasın • • 

t illaki 1"e.er nı~ .. 
0
kr b" ve -:1..-t ıu reisf Gazi Mustafa Kemal Pap Haz uzunluğunda derin bir havuz 

ne erı ) bu' u · ır ragı.rc h B' k 
oldn& · · ti ·· retlerinin irşadatı altında maz ar yapılacaktır. ır kenan topra .,..unu memnunıye e mu- k 

tlti111; ,.e bunlar bakkmda olduğu büyük muv~ffakıyetlere ana· sahuı olacak havuzun deniz 
le konu, tum. ati kamile ha~ıl ettım. .. k b.. kıımı seksen santim irtifaında 

.~•da tarlalarda işledikleri Bu vesile ıle v.~dsod n. soz bolara ~- tahta perde ile çevrilecektir. 
~ q hazır b 1 d Ve netice· tün seyahatim mu etınce ana vazı· . ka 
~ ~'-.ı.....ı da un umd. "m f•min ı·fasından te&hilit gösteren gerek Denızde pası olmayacak, kara-.... ..ı., .. z en son erece m"' • " . d · · · · k l .._,.'il.__ ti d' resmi e"'"asa gerekse içtimai mehafıl a ıeyırcıler ıçın oturaca yer er :... ·•ınna kaaaat re r ım. S""' •• •• •• k " 

"-e tamı ·e montaj a tel- mümessillerile tuccar ve koylulere yapılaca tır. Havuzun butiln 
.....__ rane ' k b t ·ı ·1 f Ş' k H ~kesini de vücuda getird ik.ı muhterem t~r '?a~ ua 1 vası a~ı e sa- masra ını ır eti ayriye vere-

trf11tfz makinelerimizisi i"ti· mimi teşekkurlerımı beyan eylerım.,, ceği gibi burada yapılacak yarıf 
.-:"" ..... -----~--···--........ - ....................................... - birincilerine de ..,2CDe ıirket ma· 

•1:nrt~R1!1111t--t•llflf5'a:"ii0lilfllfıar Yerecelatir. 

llltaristanda bir talebe hocasile 
•tkadaılarından birisini öldürdü 

Sebebi sınıfta ipka kalmasıdır 

Burada kOrek ve fıte yarıılann· 
dan baıka su fotboln, atlama, 
yOzme mlls.balcaları yapılacaktır. 
inıaata başlanmıştır. Bir ay ol· 
bayetinde bitirilecek ve bu seneki 
yüzme müsabakaları burada ya
pılacaktır. 

Şakllerle lranlılar 
arasında mllsademe 

Mektebin a~alma gUnU 
Huıust inegöl muhabirimiz yazıyor: 

Kazamızın Çawı köyünde ahali 
tarafından birçok fedakirbklarla 
vücuda getirilen mektebin açıl
ma resmi geçen Pazartesi giinli 
parlak bir surette yapalmıtbr. 
Köylünün daveti üzerine kay
makam, belediye ve H. fırkası 
reiıleri, memur büyllkleri, ilk 
tedrisat mlifettiıi, maarif, me· 
muru, muallimlerden mürekkep 
birçok zevat o gün otomobiller· 
le köye gittiler. 

Köylünün bizz.at meydana ge-
tirdiğinden, daima güzel bir his 

duyacağı mektep yeşil yaprak
larla süslenmişti. Saat onda 
muzika takımı güzel havalar çal· 
maya başlayınca köylin büyük 
küçük biltOn halkı mektep önfine 
toplandılar. 

Saat on buçukta Baımuallim 
Ali Rıza B. mektebin balkonun· 
da göründll. Kısa fakat güzel bir 
nutuk ' ıöyledi iki yavru manzu· 

meler o'udu ve çp~ allutlandı· 
Jar. Mllteakiben kaymakam Rafit 
B. kurdeleyi keıerek misafirler 
ve ldSylDler mektebe girdiler, 

halkın bu milıteıoa gayret ve 
hamiyetlerini takdirie gördiiler. 

Merasimin sonunda balkı teı· 
vik ve tergip suretile bu zarif 
binanın meydana getirilmesinde 

imil olan Maarif müfettişi Celil 
Bey tebrik ve böyle cOmburiyet 

~'riatanda Ruıcuk fehri 
e lll6thit bir cinayet vuku 

• Talebeden Kalanayof 
on dolcuz yaşında bir 

1Mtttff111Ulıı.tl ....... MMIH11J 

• t)'el Etf al ceml
ettnde içtima 

genç, fraoıızca mualemeai mat· 
mazel Dilonovanan kendisini sı
nıfında ibka etmesinden muğber 
olarak ders esnasında mulimeye 

E d kan V l k eserlerinin rog"' alması candan te-bıçak ile b&cum etmiş \'e llç ye- rzurum a çı ar ı ga- .,. 

'ei Etfal cemiyetinin kon
~ hafta yapJlmaş ıs 
~erkez heyeti izalarıoa 

Saim, Behçet, Tevfik, 
e111 Nail, Ali Şükrü, Riza 

~~~et, Tevfik Amir Bey• 
~ Fevzi, M8f11ka Fa· 
~ Refik, Sadiye Halil, 

ltıaı Hanımlar intihap 
Don merkez heyeti ilk 

n:r•pmıı, riyaaete Şem· 
n;aci reisliğe Saim, kl
• • Hikmet, mubuebe· 

ı_.~et Beylerle veznedarh· 
~ Refik hamım ıeç-

ti e Bakırköy ıubesi, 
Etfaı cemiyeti ıubele-!"il• mllumerelerde ka· 

e Darilllceze vergilerinin 
ı--:- için umumi merkezce 
.-.ebboaat yapdmaımı ia-

811 hu1Uı diio umumi 
bltdirilmi,tir. -l'oınen torpltosu 

geçti 
ili-_ ~De Romanya liman· 
.._,-ret eden ingiliz filosuna 
-·•--& için Maltaya giden 

• •e ''Maraseski,, isimli 

· Tü k·ı d b menni edildi. rinden yaralayarak aıdnrmOıtilr. zeteıı yazıyor: r ye e arı-
k · k k Hamdi Talebe, bu cinayeti irtiklp et- namıyara ırana açan fa iler 

tikten soma mektep mndür mu- orada da rahat durmamaktadır- Uk ve orta tedrisat 
avinine de bıçakla hücum ederek )ar. iran hükumeti bunlan tid· 
araluında mntbit bir bojuıma detle takip ediyor. iranlılar şaki· mlldllrlerl şehrlmlzd_! 
baılam11, •e birkaç yerinden ya- lere karşı top ve makineli til- Maarif vekileti orta tedri1fl 
ladıj1 mOdtlr muavinini ald&rmek fekle alet açmııtardır. müdürü Fuat ve ilk tedrisat 
için tabancasını çekerek Ozerine irandan gelen bir yolcudan mildliril Ragıp Nurettin beyler 
ateı ederken ku11ualarclan biri aldıiam malumata nazaran İran· don Ankaradan ıebrimize gel· 
talebeden birinin kalbine iıabet lalar qkiyayı imha ettiklerini mitlerdir. 
ederek aldDrmllttOr. Badehu Hon· ı6vl0yorlar. Fuat 8. lise ve orta mektep· 
bar, kadın, mlldOriin odasına da irandaki şakiler, İran arazisi lerin imtibanlannda bulunacak 
girerek ona hiicum ederken, elin· dahilinde Akgöyle kaçmıılar ve ve yarından itibaren Darillfü-
den tabancası ve bıçajı abnmıı orada tahassun etmişlerdir. Bu nuoda bafbyacak olan orta 
Ye silih ıeılerine k0tan zabıta eıkiya evvelce de Akgölde bu- mektep muallimlıği imtihanlarına 
memurlanoa tealim edilmittir. lunuyordu. nezaret edecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bican El. ve rüfekası: Yeni ·telrikqlar, eski harg_ 
\ 

Q,- C>'· 
~ I 

Namaz vakitleri- Sabah: 2.25. ........, _____ _ 
Ôtle: 12.14: ıkındı 16.1.5. t\k~am. 1 9,4~. 
Yatsı. 21.44 imsak 2,07 

* Hava- Dünku hararet ıazami) 24 

ıasgarf) 16 derece. Buı:;un ruzgılr poyru 
hl\• açık. 

• 
Bugün 

Gelenler • gidenler - Birind 

ordu mufettışl Ali Sait \'e Hüseyin Hiısnu 
paşalar Halıkesirden şehrimize gelmiş· 

!erdir. 
§ l\laırif \'ckAlrti orta tedrisat müdürü 

Fuat 'c ilk tedrısat müdürü Ragıp :\u· 
rettin Beyler Ankaradan gelmişlerdir. 

§ Tayyare cemiyeti reisi Fuat Bey 
Bursıya gi tmiştir. Birkaç gün sonra dö
necektir. 

§ Oarülbedayi san'atkArları tumedan 
dönmüşlerdir. 

MllessH bir ftlOm 
Teemirle aldığımız 

rüşşafaka mcktcbinir 
Ö mer Bey vefat et· 
miştir. Talebesinin 
göz yaşları arasında 

defnedilen merhum 
uzun zamandanberl 

hayannı bu mues· 
seseye vakf etmiştl 
Merhumun dostları 
ve talebesi meur 
başında bu derin ve 
samiml teessür için· 
de bir müddet ka
Jaralc merhumun ha· 

1 
bralırını yadetmişler 

habere göre Da
tarih hocuı Faik 

ve kendisinin küçlik· Merhum Faik 
tenberi arkadaşı bu- Ô mer Bey 
lunan edebivat tarihi 
muallimi T;htr Bey hıçkınklar arasında 
bir hitabe sö~ lemiştir. 

Faik Ömer Bey 1870 de lstanbulda 
dopruştur. Mülkiyeden mezundur. 'En 

büyük z~ ki çok okumak 'e öğrctmrkti. 
Ailesine "iC Dartişşıfaka hocalarile yıv· 

ru1anna teessür lerimizi beyan ederiz. 
§ Mütekait Miralay Hacı Hasın T ahsin 

Be~ in kerimesi ve Bürhaniye ağır ceza 
sabık reisi Şül.-rü Beyin refikası Safiye 
l I. milptelA olduğu hastalıktan rehayıp 

olamayarak Kıdıköyünde Bahariyedeki hı· 
ne !erinde irtihal etmiş ve Eyüpsultanda 
aile kabristanına defnedilmiştir. 

Radyo 
lstanbul - Saat 18 den 19 a ı.adar 

gramofon pi Aklan neşriyatı J 9,30 dan 
20,30 a kadar alaturka saz, 1\Jakbule 
ve ~uhandan l lanımlann i~tiraklerile 

20,30 dan 21,30 a kadar Ajans hıberlc"9 
cızband 21,.'30 dıı 22,30 a kadar l\lıhfeli 
musiki 

,.. Yakıt:Abone '8rtlanı 
ı 3 o 12 Ayhk 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Haricte - 800 ı 450 2700 

llın sartlanmızı --------Rt>smr H ususi 
Satın 10 l\ş. 12,50 l\ ş. 
Santimi 20 ,. 2S ., 

KUçUk Hin .-rt1an111ız: 

1 2 3 4 
so 50 65 75 

1-10 Defalıı. 
100 Kı.nış 

A - Abonelerimızin her üç aylı · 
gı içın bir defa meccanendir 

H - 4 satırı geı;en ilAnların fazlıı 
satırı için 5 kuruş ıammolunur ~ 

Evkafta 
TUrbelerden çahnan hah yok 

lstanbuldaki türbelerden birin
de çalınan kıymetli bir balının 

Y• torpitoıu don ak· 
lbızdan geçerek Ro

. ... ~d&nm&flcrdir. Torpito· 

Maruf Bey - Ne o öyle mirim, bu - Bunların f otoğrafilerini 
asırda eski harflerle ne yazıyonıun? iım. 

alaca· Bican Ef. - Gaz~telere satacağım. j 

çünkü bugünlerde yeni tefrikaları s ür
mek için eski harflerd istifade eden 
edene... 

Pariste satıldığı Figaro gaze
tesinden naklen yazalmışta. Dün 
Evkaf miidüriyetinden bu iti 
sorduk. Yapılan tahkikatta biyle 
bir halının türbelerden çalınma
dığı, kapalı tilrbelerdeki kıymetli 
eşyanın tanzim edilmiı bir def· 
teri ve ayrıca mubafızlan bulun
duğu için halıların kolayca çalı· 
nıp aablamıvacaiı bildirilmiltir. 

en toplar atarak teh· 
lllarcbr. 

Bican Ef. - Bir takım vuikalar Maruf Bey - Peki ! Daha sonra? 
tertip edi.ronua. 
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Memleket Haberler 

izmlr sanal 
mekteplerinde 

Maar1f idaresi tarafından g6n· 
dertlen rapor hakkında dedi 

kodular devam ediyor 
izınirde çıkan Hizmet i?Bze 

lesi, geçenlerde Aydın san•atlar 
mektebinde çıkan bir komünist 
Hk hadisesi hakkında izmir ma· 
arifinden vekalete şayanı dikkat 
bir rapor gönderildiğinden bah
setmekte raporun bir kısmını 
aynen neşrettiğini yazmaktadır. 

Bu habere göre raporda şu sa
hrlar vardır: 

"Maalesef San'at mektepleri· 
mısde komünistlik ruhu mevcut
tur. Bunu inkar etmek ve tevile 
çah~mak ilerisi için faydadan z:
yade zarar tevlit edeceğinden 
buna mani olmanın çarelerini 
ara§hrmalıyız. 

San'at mekteplerimizde ilmi 
yüksek bocalar pek azdır. 
Talebelerin tahsıllerine kuvv,etli 
muallimlerin yardımda bulunma· 
yışı bu ır.ubu taşımalarını muc·p 
olmatadır. Bu mekteplerı ıslah 

etmek abıl olursa böyle cere
yanlann me1<t~pJerden uzak bu

lunacaf.ına kani~m. Ve ve'kateti 
celilenin bilhassa mua11im mese
lesine itina edeceğine eminim. • 

IBu haberin gazetede intişar 

ett:ğini gfüen iznür San'atlar 
mektebi muallimleri grup halin· 
de maarif eminliğine giderek 
Mitat beyi z.iyaret ıetmi§..ler ve 
maarif vekl'etine veriien rapor 
muht~veyabndan çok müteessir 
olduklarını bildirmişlerdir. 

Mitat B. , böy1e bir rapor 
vermediğini sadece Aydındaki 

tetkikatını 'lekalete bild.irdiiiui 
ve haberi tekzip edec.eiini söy
lemİf filhakika ertesi günkü 
gazetelerde emi.oio tekzibi inti
şar etmi hr. 

Diğer taraftan ''Yeni Asır,, 
gazetesi de izm r na 'at:ar mek
tebinden bazı talebenin bayram
da Aydın san•atLv mektebini 
ziyaretleri esoasında bir talebe· 
nin masasına ( K:ızıl ldanbul ) 
unvanlı komünist gaıetesi t>rak~ 
hk!arım yazmışhr. 

Anadolu refikimiu3e okudu· 
ğumuta göre maarif em ninin 
tekzibi san'at!ar mektebi mual· 
!imlerini tatmin etmemiştir. Çün· 
k6 tekzipnamede m•arif Yekl· 
!etine gönderildiği iddia edilen 
rapor muhtcveyatının doğru ol
madığı hakkında bir kayıt bulun
mamaktadır. 

Konyada bir oturak Alemll 
Kony.ada evvelki gece gizli 

bir oturak alemi meydana çıka
rdmı_ş .• 

Ölü bekledi mahallesinde o· 
turan Hakkı, ibrahim ve Mehmet 
efendilerle karamanda oturan 
Rutneli muhac!rlerinden alüfte 
Hatice ve diğer iki kadının itti
rakile Mehmedin evinde bir 
alem tertip ediJmiı kalaların du· 
manlandığı bir sırnda sokaktan 
geçen diğer iki kişi içeri gire
rek zorla meclise dahil olmak 
istemişlerdir. 

Bu davetsiz misafirlere kızan 
Mehmet ve Arkadaşları derhal 
gelenlerle kavgaya tutuş-

muşlar, iş büyümüş neticede 
kadınlar miikemmel bir dayak 
yedikten sonra mesele polise 
aksederek oturakçılar yakalan
mıttır. 

it görmek için zl1atet ve 
ru,vet istemi, 

İzmir iskan müdürlüğünde bir 
memur Fatma hamın isminde 
genç bir muhacirin işini görmek 
üzere ondan hususi bir ziyafet 
istemiş, ziyafet verildikten sonra 
on lira da rüşvet alırken yaka· 
lanmııtır. 

Şefik efendi ismindeki bir 
memufa itten el çektirilmiıtir. 

= 
Bazan zarafet adalete takaddüm 

Nemt~e - " Bir muhllranın son yeorak'lart ,. le " t;ir izdi· 
:vacın tarihi muar.akesı ,, - Menfaya sUrUkliyecck bir 

gaflet - Bir intihal ı nadı - !fkl tlynel: AptUfhalim 
Memduh "e All t(emal. 

s~o R 

-~7-

brilatas:ıray ma~maan 'l!\·el "' nn· 
ra . aı.dlibmTZ •e hile ~yntraht takımı 
•a'!'111t kr.ymeti haiz für takrmdrr. 1 . 
tantml şnmpiyonu hu takıma knr~ı 7.3.· 

V.a~~n : l lr:. /İt ~i ya yrf lıir müanfaa "' OOıuk bir oyunla 

ltT .b. h d d h' h ı ı ı d . . ~ .. 2 - 1 galip ı:eJoi. ner enç gı ı en e e rr a)a ,•o an lU l'Sl'r en "SOnra ıkı ku~uk ro· •. 'lT:\_ ...:ı. h 1 , . • 

ıl . . h } d 1 f · · U~un •re-n~r11R ~e ~l\I ~nrpt)'O!tU· 
eme enmın, e' ecan anmın ara m a man daha te rıka ettın1: · d.k. ·k· · · 1 b' t" . . · h . . • . mu7. ,.e sım ı ı ı ınC'ımı7. na"ı ır nr ı-
trtı. ama hulıJarak a sası) etrmın d:ı- (:Hır muhtıranın n . · apr.akları) 1 li·"ı k" 
• • :ı. · • • ı h" k h ı· . . . ce ;a a r e.cc . tmt ·uır zaırı o an ır genç ız aya ı l 'e (Bir ızdıvacın tanhi muasakası) 1 . • . . . h ft ti t• . . • . . . - e uunwn en 1) ı ucum a .• ına nıa-
,·ardt ı okunan hıka:ıelerden, tekrar ı l•i J1er ıkı ı de lıir uzun zaman EôOnrn J"k 1..J • tt. "l . • 
d ·ı ·ı ı d d" 1 ·ı · b t 1 .. . 1 . .. .. . ı o ııugunu. a ıgı oı erın umumı e ı en ı r er en. ın enı mrı:ı e- e e.r- musnade ı a ınahılerek (kucul\ kıtap- :..ı..· •1 d . . t d ,~ . 

a t Ü t · Ü ht ı·f • n • d . . ' 3 • ,YCAUnU le lltma 1 pa e en ;ı-.eMl'tn en eres~ p e mı , z rınc mu c ı la r) ıl~ı e ın c hıtnp şcklıncıe tab o- h ki 1 _ k .. . ı . er a.amnn · 1n1:ra O\".:llnnna, ıı;urat ~ 
zemınlerde t adlı! olunan 'e.)a tema. , ıuntfu. ta 1 h ,_ d. ·ı- :;ı;; ~-
d ·ı · ı d kl · ··k · 1 . . . . . kü -•. me ne n&saktr.tnı a ı ın-e tt.,..i a" e ı en sıma~ar an ren er ın ı ·a e.} e· Bunlnrın ıkı ının de bırPr ~u"' d' d ... _,._·ht t k f ~' -b · 
· ·ı·k d k ·· h · t ·· . nı e .n):ıuıı :n. ıı ;::nnmı ar1\ ır 

mı1- ı ı , onu·. rnup emıye ve mn- . ergüze tı ~aı-: ,,.. 1.L! • - t ok h _, 
· · · d d h ·ı d 1 · . h ı.ı mi\,., Uru.) me ~ra ması, ' mu tem~ 

şe,·,·eşıyeti ıçın e a a ca7.ı )e ar ur "Bır Jnu tıı·anın ~on vap.ra" arı., d. 
şekli ,-ardı.() le hiGbtr ·uıman arih bitmek üz.ere iken hir gün f<ı.tanbuldan ır.A k h }(a d rik 
\'azılı hatlar \'er.memiştim, ve .hayali· Abrlülh:lliıu 'Mrmduhtan hemen ı:cele ff nk a.ıl ayn, ıra t h~~n 1

1 
çd .•. m_u 

. . . va a o aca ar.mı ta mın eJ e ı~ımız 

KazanaDiar.1 k~ 
Ooktor.laiJa avukatlar, ;,/, 

lerinden kesilecek 
11 

Jeri~ itiraı. etmek · çiD to 
caklardı, her halde ap 

öır. ~ı 
iki tarafın çenesi de ~ 

olduğuna göre her halde b 

fanmalarda epice çeııe " 
tır. 

Bu meseleye •ir MJIİ' 
man B. , lisanı balıle Dilet' 
yanatta bulunmuştur; 

- '.Biz bir türlü aloll 

bilnıiyeo halka akıl ..llıal 
aur.efüe ha~ bamaaı, 

aparbman aabibi olduk· . 
Di2den iaila kazanç ~erJ~ 
mek suretile ıak'.lımı!ı b91 tf 
almakta ne mana var sa'dfci 

mın ınen uru ar.asından onu, yarı ika· ıle karalanmış hır mek'tcrp aldım. Tak· z-ı..· ıF''·· t bilh l"' · n-

11 h. 1 t .•. k. t . .., .a· d ~"'""'" ttu·e le a a dettın .D"r\~ ... "' • t ran ı ( ıı· aynaya uza' an mı ·as r • rıben 'bana: (çıldırdın mı. tıJ:r·or u, •c- 1 . J. 1 . k • d • -~ 

miş bir ima gihi seyyal ,.e mütehav- ;.!'er ı.,tihnr etmek iSti!~" he nın de~ı~. ~ı en1ın ç~ ~~~g~. R mnmsuz Edebiyata hl~ 
Til görürdüm. Onunla bir alakai cin- bir kur un ıkmak daha ..kolaydır .. Men 

1
1"1P ın bere 

1 
en 1

1crını,_ '!~rma~· Lif 
· . . d .. .. . . . arı Ye u un~he mt" \a!"ettt:r.ını \'e ur Haydar Rifat B. , ., 
ıy.e hı sı ıtaşrmazdım. o sa ece mute- falarda mı ıırklenmek .ıstıyor~un.? ?\P· tl .. L. "'- 1 . 1• d ,. k daha aa-'HOh. ka1'1 

b m . 1 b' k kl' 1 a ennı .. u ue.lmtme erı aıım rr. •.l o • I""'-'" 
e ır ır uya, ır genç ız e ın1 R • dir 0 yazdıkların'! Memleketi batır· · - k .1 . AJ fransız e.:ıe"-ı·ya..,,nda Ta . • . . • • .. sa sem oy;nıyau l'e ·uı mıy.e.a man- o ~o " 

mı bir mef.kur.e ıdı; cerenın ena- mı,,.sın, hükumeti 1latırmı:.' ın, dunyayı !arın ·on dakik 1 da b'I t l lik 1 ll"evrilmemtş tek bir satır 
rında bir f'i e kinde !inkişafına in ti- lıatırm~ın ... ,, d _ ~ b"l -•·ı •.ar-'- : •. ~,. e 

1 
cer ~ 

1 · .. b'"I ·w .. t ı- \fıUra ı etc:A uı '1h.ı..u.aJUUU.tır. yacakmıc 
zar o .u~lan· :lr ~ubm lu ge.kı - rdu.rka an- Ilir defada tef.r1ka e~ilen. ıı,par91- Bir nc>ktada düğümltnmeden yçı- Gazet;ter1e mecmualar, 
mın zı).ı a.ıı ı e ener • o unu- Jaı:ı te.knır kuaum ye tıtredıın. Ah- .. 
tursa • olacak. yakından bir nefes do- dülhalim l\t<!ınduhun tamamen hakkı lacak dıııplınkle,l'le. . ,pa~lula yırta- ileybın buram buram ter'C 
lrnnunra ölüverecek klldar rnkikti. ·d .,,., ı b' h . ·· :· rıetı cakJarı JlaSJm hatlau a.rasından. tepn ırjni dtrcedip duruyorlar. 

\"al ı. ,ı,ası a ır te e.})-ucan ga e aflar.a takahilec.ek 1'udı·eti a -:-akJ.arm· 
şte { Temlde) ibu hayalaen doğ- ıine kapılmış \'e Ö) le şe:ı•Icr yazmı~tım d r l ·ı t . .fı b hJ r . Acaba eli kalem ıt 

du; karanlıkta çekilmi bir kli e gölge· ki eğer nazarı dikkate çarpsaydı mu- a az ası e ~ı:ıan e.nu a ~ ı ~)un uada .Oir kodesi boylamafl 
. . culara muvaffakıyetler ... 
ıle... hah1iak 'l'rnıblu ga1rhe kadar gider- lbiyatımııa bır mzmet tel9İll 

(Hizmet) te I<'ransızlaruı (zemin elim. iBir müstesna taliin liıtfü ile bu Galatasaray atletleri Buraaya m1? 
katı) dediklui tefrika mahalli bana satırlar bir dost gözünden baı.ka gözle G ı t gldlt'WlOtrlla~ k' ·ı·k b" ,iP_......_ 4~ .. . • . ' .. . . . . . a a asaray a e. erı on ışı ı ır J.u.ı- J. 
Dlunha ırdı. (Sefılc) nlll ~on parçasını re tesaduf etmemıştı. Bıttabi kıtap ha· ka:.I h ı· a .. - . d k" b ...- /. • .. N ·a ) · ·ıı· uro a ın e onumuz e ı pe.rşem e · -
takip caen stn~s.hada ( em1 e mn 1 

1\ linde inti~ar etmek için o parçalar Si· günü Bur aya gideceklerdir. Galata· Darlllbedayt mtl ' 
parçası haıo a ı. . . - kı bir ta hntten geçti. Abdülhalim Mem sayhlaT cuma ı-ünü Bargada ıııan"at- IUğU Memdub r 

Artik da a cesur ı4ım. illk tecru- duh hakkında bende hasıl olan yükselt kıı tl tl ·ı :a.- I -L.t .....:J De 
ıd ,.,. b""cıirtıl 1 a aran a e ene l\aTŞl aşac-ıuu&ruır. t l edildi 

bede marıız Jı:.,na u . =tr a a .a fikir ihtarı dostanesile teeyyüt et- Programda 100, 200, 400, soo. 3.000 'ko ay D 
H'ltımda darhelere alışkın hır ı:muku:c mi oldu ı :ı t ti ı d .'•••••••-'b' d" fak t . :o • şu ar.ıa -a ma ve a ama ar var ır. ( u· . . ~. l 
meJ Pfrda olmu gı W ı, a ganp· "Hir izdh·aCJn tarihi mu.a§akası,,, da B t b" B t1 t1 . st tarafı 1 ıncı sapfaua 
tir artık herke in hana d.ı. alıfmış. ·enelerden .sonra .Ali Kemalin bir tari· d k" uk !matsd ıu .u~~rnt a e~~rın- \'e bilha.&63 miiJae,"\·.cr gençler~ 

f 
"k . d 1 . 1 . t' d e ı uure ereee!ını g~ ereceıutr. 11. 1 d b"" .. k d 

te rı ·a ycrın e ,mım .c ın ışar e en ı.ine uğradı \e bu vc~ilc ile onun bak- a ım er en lffU ~-:ar ım n -; 
hir Re ... in mevcut olabilmesine katlan· k d ı hr 1 ı r·k· ı daha k,..n.. latenbul 9Ure9 blrlncllflderl Jar oar111ii lerdir: Su'atUrJ.al . ,, ın a. < a ası o an ı ır ere ... • t nlıul t k •. h t' e~ • 
NIS bir hali \'ardı: bntta bu taha\\ül· ._~tle.sa..ı.. .. mrı;; OJdıa.m. SA • ıa Sl • l ~ıra& . ~(' .1 mala .,~1 -::•-,,-1.ı..:- •-•.a.ı.ı-~·"" 
d d ı a zh'ade lt'hime. mtife,·eccih hir · · ,.;..... ~ . 1 d hl matbaamıza bır teblığ gondereı ek 1 • mekle beraber lzmır "\'l! Afi 

e a 1 
• Hıçbır v.aman temas arım a r tanlıul üre hirinciHği müeabakfthırı- · · · · - ·· · 

mana bile hi tunuyor; şuradan bura· küsük haHsh·etine tesadüf etll'lek milnı -~ § . • . . ıstıhlak \'ergısı yuzunden keıt ...41 

dan tefriL-ıya takan ür edildi· k" lmp:a; bu adam bir aralık <lk· nın eylul ~.yınd~ ~a.pılacagrn~.n ~tırak karşı gösterilen müşkülata ı.a•f' 
. . . .1 .. . un ° _,, . . ... edecek kluplerınuzıa OD& gore hazır· tt d :ı. d·ı • · ıa allt 

gme daır takdır kclımelen e ınuteı.a· dam) ınzete ine Paris muhabırlıgını • . a· ye en e J\en l erını B m 
dif. haberler geliyordu. ifa eder~en i~tihalin en mükemmel nü lanmalarını bıldırmekte ır. lar. 

O zaman için pel~ yeniliklerle dolu m\ınelerini ,·ermiş ,.e Hüseyin Cahidin Söyletlikleriae göre heyet Telgraf haberleri · · e 
olan üslup bile bende taze bir şe,·k, pençe i yü~ünde bir hncatet lekesi bı· Antalyada istihlak \'ergısı . ~· • 
i ti!.bal :için daha ka1 i bir ünıit u- rakını ta. Mvhafız GOcU blslkletçllerl temsil '\leremiyecekleli hOdırtlrı' 
randıracak tabirlerle kabul .olunuyor. Bunun intikamını benden almak is- Erzurum. 12 ( ~- \) - Çarşamba rülbedayiin istihtakten maaf t 
kaide ~erectıiktc, an·nne perl'erlikte tiverck 0 kiidik rocıanın eir intihal e· günü burada istirahat eden Muhafız ğu sö~lendiği halde alikad• 
mütea ıp olanlnrda bile bir boyan em s~ri olduğun;. \C J,udo,·ic Halhy'nin Gücü hi i4<letçileri d\in ~ahah Heııısa- kam ikna eôilememiş ~ihaye~ 
mar~I ~örlilmüyordu. Bir lzdi\'acı a ıkanc hikayesinden a- na gitm" ter bugün de oradan 8anka· karlar Maliye '"' Maarıf vekil 

Gariptir ki lzmir muhiti ihu il.ind "ırıldığım iddi; etti. mışa hanket etml Jerdir. telgrafla müracaat etmek m~ 
«$ere pek mu,·afJk görünürken l tarı· ı. Bu e eri zaten bilirdim, ihtiyaten Sarıkamı 12 - Dün ıeceyi He.ra- tinde kalmı lar. Bu ukilet~ 
buJdan bir tuhaf tari7. geldi: u;nıılnıı- hir daha okudum, gördüm ki mevzu anda geçinm 'Muhafız Gücü bisiklet- len ce\·ap üıerine \'aZ.İJel dil,tı 
yan, beklenmiyen bir ~·erden.. itihadle hir tevarüt var; fakat tahrir· çileri bugün saat 16 da Sarıkamışa gel ~an'atkarlnr turneleri es~ 

O zaman daha ziyade ~ocuklara de, tas,·irde kat'in en bir müşabehet mişlcrdir. oldukça garip n şaynnr dik\\
9 

mahsus neşrol~nan (Mektep) ı+•~le~in ynk. l'ck mi.itekariı> hir esa!'lı iki mu· TUrklye ile Ruaya araauıda stle..rle ~e 'karşı~aşmı J~rdır. ~1~ 
de başmuharrır Reşat Bey - kı cı~- harrir ha:.ka haşka suretlerle ,., ,·ası- Erzurum, 12 _ Çarşamba gÜ· Halıkesıre t~ms~I nrmıye g , 

diyetile mUmtaı_ erbabı kalemc~~n .. b~: talarla yazm slar. Bir eseri doğrudan nü burada iı\tirahat eden MnhaflZ zaman kendılerın~en '"'' ora~1 
riydi, sonra galıh~ ~;~tbuat .~uduru doğruya a ırmak de.mek olan intihal Ankara. 14 {Telefott) - Türkiye hlr gnıpun mU ?h~p ıa~e _cel ( 
oldut- nasıl a bır vılayet ~oşc inde ile tel'ariit hile denilemiyecek olan bir ile Ru ya nruında Karadtniz -re mlica (bir ka,·uk devrıldt) pı~es.ıle ı 
zuhur eden bu :ıenili~e karşı _bır 'hld~et müşabeheti H~ilei tari7. e.~inmek için ''İr denizlerde hahri tahdidi teslihat piyemni o):~ı)~caklarını il~n ;,. 
galeyanını uptedemıyerek üç satıı l~k pek geniş bir yicdan musamahasına muaherleı.i mecli~c g~lmiştir. ha:) retle sı;ormu ler. mer~ edt 
bir fıkradf. (serlevha ı uydurma hır malik olmalıvdı. Mezarhklar nlzam"ames• sillere gittikleri zaman ı e o> 
kelime ile garabeti mündericah~ı il{ııı Hayatı tahrirl)emde daima iıdih · nkara. 13 (A.A) - MuarlıkJar piyeslerle asılları ara~ıuda 4 
eden bir eser) ibare ini andırır ozlerle laf ile telakki ettiğim gayri muhik\'(')'& nizamoamr. i bugün de' let türa.,ınıl' isjm Te me,·zu mü abeheti ol 
tarlı ediyordu. Gariptir ki Heşat Hey mahsulü ha et tarizlere ·es ~ıknrma· heyeti umumiyf'sinqen çıkmıştır. Bu anlaml tardır. ı 
bunu yaımadnn e\'\·eJ hlr IUgat kitabı- mak ,.e gülerel• erbabı gar<'zden ah· nizamname hütün ml'T.:ulıklan beledi· Tiuna bcnıeı- bir hadise de tt 
na bakmak zahmetini ihtiyar etmemi • nacak intiknnll işimde de,·am etmrJ.te :nlcrin idaresine ,·ermekte "" ,\Hupa· olmu~tur. ~an'atkarl:ırın anlll ~ 
ti . .'ıbhatinden pek emin olmn!~ıa bera- aramak daima riayetk!'trı olduğum dakiler gihi intilam Ye inı:ihat r~a~la- ıtöre lzmirde hir grup tarafındll 
ber. kendi ktndim.~ : .. "Aca ha? .. ~. ~orkc· bir u ul iken H Kemal.in bu t~ri1.i.ne rını ~a,•i nulunn1aktadır. De,·let Ş~- Yuk devril.~i) i.ı;imli bir. piye!'f~ fı1 
. u ıle fırladım. kutupanede (Feı henk) (Sahah) gnzetes.inin hır sahıfes.ıni ra~ı ınhisarlar kanunu tatbikatına aıt yasının Mus.ıhıp zade < elal B 
me eleyi halled~cekti .. he~~~~ .<lnha C\"· ha tan ba a dolduran 2dit bir malt~le ~ıizamnameyi de çıkarmıştır: Tütün altında a):n~nıldı.Jiını görmii~Jf'~ 
Hl davrannn hır refık kuçuk cep lCı- ile ınukahele ettim. Bunun acısını hıç· ınlıisarı kaııunu a l'e fındık ıhraccıtına daha garıbı bmır gazetelerı 
gatini mütel:l iyaae karı<rtırdı. 'e der 1'iı' uman un.ut:madığını bana kar ı d11ir nizAmnamefer t~hit Milm~ktetlir. ıade Celal Beyin zannettikler~' 
hal buldu. sa rih değil. fakat gizliden sol\uJan iğ- Morfin kaçakçaları yas hakkında tenkit makalelel' 

C:Nümtde) ü ile na • iirnit ,.e 1\e · nl'tcrle daima te~kini ga~z etme•inden .!nkara. 13 (A.A) -- Mayısın 26 ~n mı lardır. 1 
mtde e ile nev. ümit demekti. Şu h:ıl- anlardım. da Sirkeci i tasyonıına gelen ek~presın , an'atkirlant\ )eni bir tur~'' 
de "emide küçUk cep lıigatinin ehade· B"t'"n hikfı) e yazanlar hilirler ki kalto araba rnın hala ta,anı arasında maları hakkında ,·erilmiş tt.ır 
tile hile muharriri tarafından tam me,'Zu\~ımak kadar k"Jay hir şty yok hariçten memlekttimile ithal edilm_ek yoktur. 
manası ile kullanılmıştı.. . .. tur: Bütijn okaklar, bUtUn el·ler. hü üıere getirilen ~ kilo. morfin klo~ı.d· -:_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.jjii!,,. 

Ben s~sar.akhm. refıklerlmın h~- tün inr.anlar birer hikAyc me,·zuudut: rat~n .''' ke~a h~r hıızıranda yint S~r
cumuna ugradınt. Buna susmak hır .. lerinlıi Yunutrak intibal:ırınız.a. her kecı şımendıfer ı~tas~·onunda kaçak ... u 

g ünah olurdu, haıan dişleri gö termek goüı Ü ize · h ... d'ıve"i olan tee::-iirl~rini retile ihrac; edilm~k iAtenilen iki ha· 
· d' k · d' g 11 n "' • "' il f" ı: • .ı li\7.rmdı, ~örülmelıy ı i ıcap e ıncc üracnat edin kiitilpaneler doldu· vul derununda 6ll k o mor ın mu!~hı& 
d 7.1! m ·· t · 1 • hk ~~n·lete kudret var ır. rac·ık mevzulann ir.inde huııalın;ınız. re ohınmuş ,.e mu erasır en ma ·eme 

o zaman şimdi beni ne.clamete se•· 'Hüner he~· hanıfi bir me,·zuun ida· ye tf\·di edilmiı;tir. 
keden pek ağır, pek ncı bır multahele resinde, tas,·irinde, tehyiç edebile· nir. 
yazdım. Umarım ki o muka~ele~I~ m.u cek bir ekle ifrağmdndır. İntihale mü B ... ~ hö, le ne kada · intihal rnk'a
hatabı (el - badi azla~) k.~'d.~sım eu. racaat etmek için hunlardan mahru• ı Jarına §ahit olclum. he.le hi~de edebiyat 
şünerek beni mazur gormuştur. olmak, ,.c sade mcYzuu <!eğil mevzuun aJenlinin pek me~hur bir esırini bili-

• • • levha ını da hcrabeı· aşırıp altından rim ki ... 
Bence munffakıyet addedilen \'e a~ıl ahibinin iı:;mini silecek kadar cÜ· Fakat eğer ceza tertip etmek bir 
Nok anı zaafı bu tarzın o zaman ilk rette ilerlemek demektir. Hele bunu adalet 'ııızlfesi dtjilse, sükOt etme:,, 

tecrübesi dernek olmasına bağışlancaakJtanılmı~ muharrirlerin maruf ec;crle insanın kendi ine karşı hlıe zarafet \'lt· 

r.inden yapmağa sadece hamakat de- zif esidir. Halit Ziya: Unakizade 

Kuponsuz 
Piyankomuı 

Tertip tttitimiz bu ço1' ~ 
Ja)' piyangomuz:ı ait nuJIJ~•'' 
lann ne.şri hitam buJnıut 

önümüzdeki hafta isi~~ 
kur'a çekilecek ve ı.a~ 
talihli kariJerimi~ ilan ed'(.. 
C'ektir. Topladığınız null18 

luı saklıtyınıı. 



5 - VAKIT 14 Haziran 1931 -

Polis Haberleri Mahrem sözler Memlekette VAKiT 

Korkunç bir şüphe altinda Kafandaris karardan 
memnun olmadı Meş'um bir oda 

htr baba karıslle ii.vey oğlunu yaraladı Atina, 13 (Apo)- Meb•usan 

Du11 c:ıeh d k k d - meclisi matbuat kanunu müza-~ ~ renıininde bir aile faciası çok sevdiği için oğlun an ıs an ıgı 

Uzun Hasanlar köyünde yapılan müthiş 
bir cinayetin taf silAtı \ij: bir baba karısile münasebette m ve tehevvürle karısım ve Uvey oğ- kere edilirken, tarakkiperver 

'fit duhnu zannettiği üvey oğlunu lunu yaraladığına ihtimal vermektedir. ahrar fırkası reisi Kafandarlı ta- Menemen civarında Uzun Hasaular Davetliler biber birer gelerek dil· 
~ltt ~ette Yaralamış, kadını da muh Carlh ne diyor? rafından Yunan başvekili M. Ve- köyünde tüyler örpertici bir cinayet ğün eglencelerine iştirak ediyor. Po-

t! trlerinden vurmuştur: Hayri ustanın ifadesi birinci şekil- nızelos aleyhine vuku bulan ha· yapıldığı telgraf haberi olarak ya. sacı Mehmet oğlunun nikahını rama-
~hıayet hakkında mahallinde de düşünenlerin haklı olduğunu gös- karet münasebetile ılyasi fırka- zılmıştr. Menemen muhabirimiz bu zandan bir gün enel bitirmek isti
il l\lt' t Yapan bir muharririmize gö- termektedir. lar rüesasından mürekkep ola• cidden korkunç cinayetin tafsilatını yor. Ayın üçüncü günü çarşamba ak 

SeJı a şöyle olmuştur: Çok perişan ve müteessir bir vazi- rak tqekknl edecek divanı hay- gazetemize şu şekilde bildirmekte- şamı ihtiyar heyeti odasında kız 'e 
4t ~ l'ell\ininde, Köprübaşı caddesin yette bulunan cari~, .d~n ken~isile ~ö: ıiyet, başvekilin talebi üzerine dir: ..... oğlan tarafı nikahın akti merasiminde 
~ lle~Uk ahşap bir evde tesbihçi Hay- rUşen bir muharrı~ımtze ~tney~~ını ikinci defa olarak toplanmışbr. Uzun Hsanlar köyünde hazır bulunmak üzere toplanıyorlar. 
~hile kansı Fatma hanmı ve dört tamamen itiraf etmış ve vak ayı şoyle Yunan başvekili M. Venizelos bir çok defa hapse girmiş çıkmış Bu nikah için ihtiyar heyeti azala 

oturmaktadırlar. anlatmıştır: d Ib t H.. · ·ı f b ·· ı · 1 d" ,.., 
b_ lıııltklı _ Fatma benim ikinci karımdır. meb'usan meclisi reisine gön er· na an useym namı e marn ve u· rı da toplantıya ge mış er ı. J.,;aıbar.t 
~'h: ve namuslu bir adam olan . .. - ld B' d d' - · kt t d' h · tin tün köylüleri korkutmuş olan Şaban fıu·· "e'-· ı·n bu"'tu"n bu olan biten şeyleı·ı· .ı~H' Usta b d d k 

1 
b. Kendisınden uç çocugum o u. ır e ıgı me up a ıvanı aysıye o ,, 

~~et kansın:' .~~ ~ ~.z s~ne e;e t ı· onun oğlu Fuat vardır. Hepimiz bir hadiseyi bütün vüsat ve şümuli oğlu Şerif ve Çanak köyü bekçisi gözden kaçırmadığı için mehlııane pla 
~•ıtııa evlen ~umu ~zer ?.e a ~a arada beraber ne güzel yaşıyorduk. ile tetkik ederek bir karar ver- Mürsel, ayni köyün en zengin ağası nının kabili tatbik olduğu zamanın 
di'~tur. B mış ve on an uç ç~c~ w ~ Fuat eskiden çok sakin ve kendi ha- mesini temenni ediyor ve bun- olan Posacı Mehmet ağayı ve Uzun geldiğiue hükmediyor. Oğlu ve kır bek 
l't" u çocukların en kuçugil 1. d b' kt Ben de kendisine d . k K f d . Hasanlar heyet;_ idare azasından lsma risilc '>irlikte heyeti ihtiyariye odas. t •e en b" .. w.. k. d d ın e ır çocu u. an bır aç sene evel a an arıs 'f ·f k , ,. 
lde buıu uy~~ .~e ~~ yaşın a ır. öz 

0
g-lum gibi bakıyor öbürlerinden d •.·ı ağayı kurdukları posuda çı te. tiı e nm sokağa nazır penceresi altında pu 

llıt b nan dorduncu rocuk da Fat- 1 ile kendi arasında cereyan e en i k ı ı kurşunıle be 
'b a11.,_ . 3 _ ayırmıyordum. Fakat son zaman ar- h k'k' ük4' b h ıç. ne . 0 .nu ~uş yo ma . "ld'" .. s· su kuruyorlar. Bunlardan Şerifin elin 
{f"•tt .. uın eskı kocasından olan oglu d d k . haller farkettı·m a ı ı m aıemeyl mevzuu a • ı d - t k etıle 0 urmu ,.. ır a ,.0 garıp • yın e.rını agı ma sur " de ince volma kurşunlar doldurul· 

· a on 3 sedi'p etmiyecegı-'ni divandan so· " tuat Mesela annesile konuşurken yüzüne ba lerdır. muş çifte vardır. 
b~ kU h~nüı on dört yaşlarındadır. kanuyor. lkisi de lüzumsuz heyecan ruyordu. Haysiyet divanı, iki Nalba~t Hüseyin .. ile Posacı ihtiyar heyeti tam nikahı akde. 
ft lçfıı çUk .Yaşta baba~mda~ ayrıldı- gösteriyorlardı. Sonra çocuğun ev- saat süren bir müzakereden son- Mehmet aganın arası uç sene evvel deı·ken Şerif ateş ederek posacı Meh· 
~k talfaYrı ustayı hakıki hır baba ~- den ayrılmaması, sık sık Fatma ile bir ra fU kararı vermiştir: geçen bir meselede~. ~olayı açıl- met ağa ile azadan lsmail ağayı );~ 
>tt ~ı:ı~~~;. ve ona karşı merbutı· odaya kapannıaları da ıözümden "M. Venizelosun bakikatper· mıştır. Nalbant Huseyın Posacı yinlerini dağıtmak suretile derhal :.;ı 
l li'akat ır. . kaçmadr. Evvela bu halleri tabii bir a- verliği şekkü şüpheden azadedir. Mehmede karş~. müth!ş.. bir .. kin -~~ dürüyorlar. Gecenin karanlığından 
''tty Oilulld her nhe~en~e l Hayrı ı::: na oğul muhabbetine atfettim. Yine Diğer taraftan M. Kafandarisin lemektedir. Koyde bütun guzeUıgıle istifade ederek pek uzak olmıyan ev• 
_, "'ıı . an ıç oş anmama ' aldırmıvacaktım. Fakat bir tesadüf de bu"'snü nı'yetı' ı"nka'"r edı'Jemez. d l'k l l ld t H 'ye ı"s ı·nde ı.,, " nes d d " e ı an ı arı çı ır an urı m terine giderek saklanıyorlar. Odanın 

qııe kı•kaın en yani kendi zevcesin en bana yanıldığımı anlattı. Z M K f b ~ nrnakt d ira • a andaria, Yunan aş· bir krz vardır. Nalbant Hüseyin köy- iri birden karışarak vaveylalar baş. 
l{elldı· . ~ ~r.. . Evelki gece eve geç gelmiştim. k'l • . b fi "k.. k b k -1 :ı-~lte si bu hıssını evdekilere bırkaç K o kadar çaldığım halde bir tiir- ve ı lnm ıma ettiği a mu a- deki nüfusuna güvenere u ızı og u lıyor. Bu bağırmaları işiten düğün 
...... 8açmış ve evelki gece kadına: 

1 
.. a:~ılmadı. Ayri yatan Fuadın oda- lemeyi aradan dört sene geç· Şerife istiyor. Böyle adamın oğluna davetlileri de koşarak geliyorlar. Ve 

~>'otu en Fuadı seviyorsun .. Şüphele- u d lamba yanıyordu. Neden sonra miş olması hasebile onutmuş ol- kim kız verir. Tabii ret cevabı veriyor kanlı bir ölüm ile karşılaşıyorlar. Ge 
>oııatı tn... Sonra ikinizi de mezara ~n ~a Fatma geldi. Saçları dağınık, ması kuvvetle muhtemeldir. Diğer lar. Bu ret cevabından nalbant Ilü- lin derhal bayılıyor. Vaziyet çok fe-

l<adltt demiştir. h:r;:~perişandı. Aklıma menhus şüphe taraftan M. Venizelosun o hafi seyin ve oğlu şerif fena halde kızı- na bir hal alıyor. Muhtar derhal Ali 
~e ha 11' kocasının bu gülünç şüphesi- hemen giriverdi. Fuadl sordum mllkalemede teati edilen sözleri yorlar. Bütün köyii kendisine ra~ .e- nahiyesine telefonla vak'ayı haber ve 
~ll -~rette mukabele etmiş ve çocuğu- _ Uyuyor dedi. ifşa etmesi mahremiyete ve em- den bu adamı bu muvaffakıyetsızhk riyor. Müdür de Menemen müddei 
~itti ~~ ~r ana şefkati ile sevdiğini Fakat kadın yalan söylemişti. yün niyete karşı bir tecavüz addedi· çileden çıkarmağa kafi geliyor. Tam umumiliğini vak'adan haberdar edi-
lt~ duşunmenin korkunç bir şey o- kü odasına girince onun uyumadıgını, lemez. Zira o miikilemede söy- bu sırada posacı Mehmet ağa oğlu yor. Müddeiumumi ve jandarma ku-

liu ~t söylemiştir. beni aldatmak is!ediği~i an~adım •. Zih lenen sözler mahrem addedile- Hüseyine bu kızı i~tiyor. Kız ta~afı mandam gelerek tahkikata başlryor-
~ !it' uretıe kan koca arasında açı- nim, aklım hulusa her şeyım perışan- mez. Bu mükalemenin ifşası an- bu teklifi memnunıyetle kabul edıyor lar. 
~hııişU;akaşayavaş yavaşk~vgay.a5ev d~. Fakat_ bir türlü dok~z sene beraber cak bir şeref ve namus meselesi lar. . Bu gibi çapraşık cinayetlerin mey· 
~lle ç bakat komşuların yetışınesı uze- hır yastrga baş koydu~umuz kadının, teşkil eder.,, Nişan merasimi yapılıyor. Bır ,·a- dana çıkanlmasında müstesna muvaf 

~tık yatıştırılmıştlr. kendi sütünden, ~~n<iı kanınd~n ver- M. Kafandarist divanı haysiyet kit nişanlı durduktan sonra her iki Cakıyetıeri bulunan kazamız müstan~ 
ır l'anbkta gelen sesler diği çocuğu ile boyle iğrenç bır şeye tarafından verilen bu karardan taraf düğün hazırlığına başbyor. t•W• B k' B k · t hkik ~ 

~t ~ll\'gan .. . d . i d'" t t bb.. d g·· e inanamıyor inan- ıgı e ır ey sı ı ve ınce a a"' 
"~(."•ilet ın uzerınd~n yıkrm kor sa- eş!_ . ~s e. ecedı:, ., flnun i ·n' bekle- memnun olmadığını, zira divanı Diğer taraftan nalbant Hüseyin köy- la sabaha kadar meşgul oluyor. Ve 
~~ '"" ı:ıonra un a sam omşu. ma. .. u: •mıyor l1 ~ lıa · ......... ıu L k d ~ k'b" h olan posacı 

lı.ta11 enbire Hayri ustanın aeu ne mlye karaY veratm v.-.a&tawu. • yaa,_, ~ muma emcye e.. yegane ra 1 1 ve asmı . neticede bütün delaili ile birlikte 
~ ı:'Şlar, bir gün evelki münakaşa- Dün gece ikinci bir tesadüf artık rıaret et~e dıkt~!'. ~aşka şahit· Me~~et tarafından oflona almak ıs· canileri meydana çıkarıy""or. 
~.. krar tazelendiğine hükmederek her şeyi meydana koydu. yatakta u- lerı de dınlemedıgını beyan eyle tedıgı kızın onun tarafından alınma T 1 .. f d'l k M h . 

lı'lltUddet beklemişlerdir yandığım ,·akit Fatma yanımda yok· miştir. sından büsbütün çılgınlığa düşiiyor . ev ~1 ;.1
1 

ere .• 1eneme~ d~pı:a~e; 
~ .. llkat biraz sonra evd~n gelen acı tu. Oda kapısı açıktı. Kendimi zor tu- Şimendifer biletle 

1 
? tam mes'ut bir zamanda bu işi kanla ~ıne na de ~en şeıır er ki şı;i 1 

a Ua e 
llta~th){ \'e feryatlar bütün mahalleyi tuyordum. Yavaş yavaş merdivenler- Haber almdığma' "ga !8d':vİe~ temizlemeğe karar vererek mehlnane Huzuru~ .. a .. ~ap v~rece k"er h\kı :.~n 
)lt a toplamış eve girenler Fuat ve den indim. Biraz sonra Fuadın oda- d · Jl 'd • l r bir plan tertip ediyor. Menemenden asan oyu · ı e c Yar ·oy a oy-

ltıa h • . . ~mıryo ar ı aresı temnı zdan . ı .. k . ı · ı ı h d t ~~ anımı bir yatakta kanlar sının önünde idım. Buradaher şeyı ken "tib I t b l A k u mavzer ve çifte buluyor. Ye cınayet erını asıp 1:a' uran >U azı 1 ay u 
1- Otı~ llani ustayı da elinde bir bıçak di kulağımla, kendi ~özümle ~gördüm. ~ul :r~en~c:n :a;lar~ ara, lstan· arkadaşı olarak oğlu Şerif ile Ça- la ?ğlu Şeriften k~r~_tuklarndan ç?~ 

'-arın bas ucunda bunmuslardır. Sönük lambanın titrek ışıgı altında M . k. le Adana • ak k be~ "İs· Milrseli yanına alıyor. sevınmekte fakat koyun fıkara hamısi 
ı. "•es ı ı. :. w b' · tt 'd ·ı ersın hattında ı yol vul n ır 1 ı · · · · ·· k qly . e e derhal polise haber verilmiş, ana ogul, çirkin ır vaZ1ye e ı ı er. t .f , , . d ~u na Kır bekçisi Mürsele bu is için otuz olan ve hayırperıer ıgı ıle koye en-
>aJ1ı~ Usta karakola götürülmüş, ya- Artık deli gibi olmuşt~m. Koşa koşa ar~ esını ~;:~t ~ ecektır. . . lira veriyor. Hazırlıkların.r bitirerek disini bir baba gibi tanıttıran Meh-

r hastaneye kaldırılmışlardır. mutfaktan ekmek bıç~~mr kaptım oda. k t''aama
1 

1 u u1su.sta şc:_~rı~ıze iisait zaman gözetmeg· e bashyorlar. met ağanın ölümünden ziyadesile mü 
Cin g·rerek rasgele vucutlarına sapla- 8 1 ma ümat ge mıt degıldır m ~ · h ı kt d ·l c ·1 b l!u . ayetin sebebi ne? ya ı . . . • ........... _. ........................................ : ....... Beri taraftan posacı Mehmet kö) Ü· teessır u unma a ıı ar. anı er u 

lt)t aııe faciası Şehremininde sür· drm. Soura kendımden geçmışım.,, ması içın yalvarmış.sa da para etme· .. . k .. 1 . zengini ol- fecaati irtikap ettikten sonra hiç bir 
k ta 

1 
H lf d 1 d.ğ. . .. .. k nun ve cıvar oy erın en 

-..ııo1 Yı mıs hadisenin mahiyeti hak Fatma • ın a es ı ını gorunce ar asından koşmuş, . . . . . 1 ~ d ... seyden haberleri yokmuc. gihi düğün 
ı. "il ... :ıı-• b··t·· h·ı 1 tt - Id - 1 . mak dolayısıle bırıcık ev a mm muı " "t -..uhtelif dedikodular yapılmış- Kocasının u un vuzu ı e an a ıgı o ugunu ~'Uru maması ıçin yatakta üze . . . • . .. - .. . yerine gel misler. 

' Ba 1 h t · · k t F k vetı ıçın fevkalade hır dugun J ap- :. 
lllatı zı an Fatma hanımın öz oğlu bu vak'ayı Fatma anım amamen ın· rıne apanmış ır. a at Hayri usta . . h. ı · _ Fakat adaletin aozu kendilerini 

li'u ·· ·· dü - ·· ü k d ld k · · mak ıstıyor Ve masraftan ıç çe un ... · llı~l' atta. iki senedenberi gayri kar etmekte, onun ruya gor gun a ına a ırmıyara ıkısini de bıçak· • .. • .. gördü. Bundan iki sene evvel avnj o-
llıtıi:. \l bir !Urette seviştiklerini söyle- söylemektedir. Fatma hanıma ve Fua- lamıştır. miyor. 50 tane koyu~, bu d~guııde . · 
'~"~ llaYri ustanın bunları gece bir da göre Hayri usta bu işi sarhoşluk- isticvap davetliler için kesilıyor. Manısadan dad·a· buna benzer bir cınayet olmuş ve 
~da ~akalryarak tehevvürle vurdu· la yapmıştır. Kendisi zaten bir gün e- Carih dün usulen Fatih sulh mah- pehlivanlar, çalgıcılar Menemenden k~tıh mechul ka~mıştı ... n~. odad~. 

: lil'ayet etmektedirler. velki mün~k.aşadan kızgtn~ır. Oğlunu kem_e~inde ~sticvap edil~iş ,.e yukarı- keza çalgıcılar, dav~l. zur~~ .. geliyor. ugu_ı-su~l.uk oldugunu koyluler soyle-
.. el'ttı•r kısmı böyle bir şeye ihtimal öldürmek ıçın gece yatagından kalk- dakı ıfadeyı tekrar etnuştir. Neticede Ve bütün köyler ahalısı dugune davet mekte~uler. -.;; e:::!:.:_ Hayri ustanı~nsını mış, Fatma hanım kocasına sakin ol- hakkında tevkif kararı verilmiştir. ediliyor. N. Cemal 

'mekteyim. Almanların lsviçrede fev· 0 kadar cazip değil.. Amerikanın, Al- Onunla kesbi münasebet etmek arzum 
kalade teşkilatı vardır .... Burada Al- manyanrn kazanmasını temenni ettiği- beni oraya kadar se\ kcdemezdi. .Ma 
manyada olduğumuz kadar tehlikede ni bilmiyor musunuz? amafih onu kırmamak için beyanı ma-c. z. .. 211 o yiz" _ Sizin benim. yanımda bulunmuş Zabitlerden biri bana tebessüm etti. zeret ettim: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ oldugunuzfarkedılmeden Almanyaya Bendekaqtl~~arakonatebessümd ~Bu benim i~n pek güç ~ur aziz 
Harp senelerinde Istanbulda çalışmış olan geçmiş bulunmalısınız. Yoksa işe tlın. Yelpaze şeklindeki sakalını eli mÖı.}Ö ... Fakat yemekten sonra ~izinle 

bir fnglllz casuı:unun hatıratı b I · - • _ 
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_ aş ama.~an foyanız meydana çıkar. ile okşadı. ~laşıla~ tebessümüm o bir kade~ ı~m~k do~rusu f e\·kalade 
1(: • Üç gun sonra her şey hazırdı. Eve] kadar tesir gôstermış ki pasaportumu memnunıyetımı mucıp olur.". 

'~•ttt:ba o.lduğu kadar vicdanlı biri leketimizin fevka18.~e. s.evdıği cesur al- ki kararımızın hilafına olarak yalnız aldı ve muhteşem bir tavırla mühürle- Sevin~le homurdandı: 
1• Elıni bana uzattı: man efradını tedavı ıçın Manhaym A- başıma hareket ettim. Alzaslı dostum dl. - Hoh !. II0!1 ! ... 

1>1 ~Veriniz ~linizi ve beni affediniz. merikan hastanesine gidiyorum. Sırıt- tarassut edilmekte olduğunu ve onun· Sonra kırıtarak bana kağıdı uzattı Kendimden memnundum, 1\luı;:ı."iri 
'otacOst olacağız .. Fakat .. size bir şey tr. Bu gülmesinde o kadar dehşet var· la buluşmamamm daha iyi olacağını ve ayni zamanda bir kart dö vizit hassın davetini bu suretle kabul ede-

,atını. Koşmasını bilir misiniz:' dı ki gayri ihtiyari ürperdim.. bildirmişti. Evvela sabahleyin erken· verdi. üzerinde şu kelimeler yazılı rek meharet ve kı} aset göstermiıt-
'}{?.§mak mı? .. Tabii fakat neye? _ AhI Azkalsm unutuyordum ... den Alman pasaport dairesine git- idi: tim. Her şey yolunda idi. Otelimin ye-

'"' Çunkü eğer bir kurşun yemek Birkaç saat evel sizin için bir şey geldi. tim. Altın gözlüklü memurlar beni Ooktor 1 lerman ŞHcnştayn mel.. odasında münasiı> hir masara o-
\,~nlz hudutta uzun müddet Bana gizli bir surette ke.ndisine gön kabul e~t!ler. K~ndilerine kaymakam Mü$•viri ha~ ~-urd~m ve. avlumu a~tım. Masamın 
l ...., anmamah. derilen bir mektubu verdı. Bu mek Pondennın sayesınde elde etmiş oldu· zati imperatori ıiyasl şubesi uzerınde bır akşam gazetesi vardı. Son 
ı\., Pakat ben gizlice girecek deği- tup ben yolda iken gönderilmişti. Al· ğum pasaportu tevdi ettim. Pasapor· Bu zat müteliflerin casuslannı ta- havadislere şöyle bir göz attım . 

...., :N . • • manyada kalmaklığım ve oradan ~ü- tu yarım saat . ~virdiler, ı;evirdiler. rassuda memur olan .ki~se idi. ~u :\h ! Ne kadar endişeye uğradığımı 
~lıı· e dedınız? O halde nasıl gıre· teliflere yardımda bulunmalıgım Azkalsın hakıkı olup olmadığını an· köhne kadide karşı gıttıkçe fazla ıl- tanf edemem. 
~I' ıtı/~? Yok~a resmi kabul yapac=ık- emrediliyordu. Espabı nrnc~be o~~ lamak içi~ ısırıp tadına bakacaklardı.! tifat gösteriyo.rdum. Almanya.d~ ne . A.lzaslı re~~erim ıs?kakta katledil-

annedıyorsunuz? madıkca kalacak ve yalnız tehlıkeye du Bana garıp ve adeta taarruzkar birçok kadar çok nafız dostum olursa ışım o mıştı.Hem de ogle vaktı ... Gazete hava-
~ Alınız ... okuyunuz da anlayınız. şerse~ kacmanın çaresini arryacak- suall('r .;;ordular: kadar kolaylaşacaktı. Konuşurken ken disi şöyle veriyordu: 

~, dlt~aaportunıu uzattım. Aldı okudu tım. Rehberime sordum: . - lngilizce k~nuşuy?rsunuz öyle disinden, .sonralar ban~.5ok f~ydasr o .. "~?k~ğın ortasında yatıyordu, iki 
~~l kl·i Şaplatarak takdir etti. Sonra _Ne vakit gidiyoru.z? mı? .... Şu haldı! nıye dUşmanJarımız lan bir takım şe~~er ~-~renmıy.e ~u- kureg~nın arasına hir bıçak ~aplanmış-

' · _Ne kadar çabuk gıdersek o kadar hesabına ~alışmryorsunuz? vaffak oldum. Gosterdıgım samımı~·et tı. Cınayet keşfoluncluğu zaman fiili 
~~~ 

81 
Dotrusu mükemmel bir iş" de- iyi olur.. Almanlar gittikçe ~s~bil~i- - Bana ne .. Ben casus ~eğilim has ten cesa~.et alarak dedi ki: . katilden beri tam bir saat 

, ı.. §ey .. Ameri1<alsınız değil mi? yorJar... Diğer cihetten kendımın qe ta bakıcıyım. Herkes kendı san'atını - Froylayn ! Bu akşam benımle )e· olmu 'hı. Cinayetin esbabı keşfolun. 
'tea .• Ve gerek benim gerek mem tarasBut edilmekte olduğum11 hisset. icra eder. Zaten onlara hizmet etme meğe gelir misiniz? muyor.,, 

fBitnıedi) 



r 100 de 100 Aşk 
Yazan: 

:Jean, fa.s.secu -17-
Nakleden: 

la. 
Erkekleri kendilerine bağlıyabil- Bu bütün bir içtimaiyat farkını 

mek için, Amerika kadınları daima hü gösterir. Birinci usul sözlerin tutula
cum mevkiindedirler. cağına itimat edildiğine delalet eder. 

Dans salonlarında, barlarda, ti- Amerikilı kadınlar, hakikaten ka-
yatrolarda çıplak kızların yardımı ile dınlardır. Yüzde yüz Havvadırlar. 
ve evlerinde işlerinin başlarında bile İkinci ise, verilen çeklere biJe itimat
daima zevke, neşeye hazır bir vaziyet sr~lık gösterir. Çünkü verilen çekle
te, daima hoşa gitmeğe amadedir1er. rin üçte ikisinin bankada mukabili yok 
Bilirler ki yegane kuvvetleri budur. tur. 
Tahakkümlerinin iyi koktey yapan bar Amerika usulünün kabalrkları da 
man veya tütünlerine afyon karıştı- şudur. 

ran tütüncünün tahakkümü vaziyetin- Kadın mütemadiyen dostunun ha· 
de olduğunu anlamışlardır. rekatını tarassut \'aziyetindedir. Çün 

Bu suretle meşhur "Cinsi cazibe,, kü, erkek kadına malik olmadığı için 
düsturu keşfedilmiştir. başka birisine bağlanmakta daha 

Bu, güzellik kremleri, çıplak ka- serbesttir. "Gözden irak, gönülden de 
dın gösteren tiyatro müdürünün bulu- irak,, derler. Bilhassa platonik aşk· 
şu, sadece bir sinema yıldızının keşif Iarda. 
teri gibi bir keşü değildir. Burada kim zararh çıkar? Kadın. 

Bu, bütün cemiyetin keşfettiği bir * * * 
düsturdur. Ye "Cinsi cazibe,, politi- Amerikalı kadınlar, demek, dünya 
ka veya radyo gibi umumi bir şeydir. nın en pahalı kadınlarıdır. Bir cok 
' Lili Damitanın harikulade manalı Ruslar da var amma! .. Kendilerini ~ bu 
ağzı, Jon Kravfortun gözleri, Noel suretle g~steren Amerikalı kadmlar. 
Franeisin kalçaları, elbette "Cinsi ca- erkekleri daha çok ve uzun müd
:zibe,, nümuneleridir. det kendilerine bağlıyabiliyorlar. Ken 

Fakat ayni zamanda, bir cemiyeti dilerini fazla eskitmiyorlar ve daha 
hayriye reisi madam Smit ile bir papa- uzun müddet güzel kalabiliyorlar. 
zın karısı madam Jones de otururken KAZANAN KAYBEDER 
ayak ayak üstüne atışları, veya ban- . . . 

k f t" d ·· ·· .. 1 . d "C' 4 Buçok truplar kullanan hır tıyat-
yo 'bıya d~ ın e gorunuş erı e ınsı roda, Amerikalı dansözlerin bulundu-
cazı e,, ır. v 1 1 .. l k k h tt . . . . 

1 1 
b' gu oca ar guze o ar, a a ınsanı 

"Cınsi cazıbe ye malik o an ara ız . " . . . grcıklayrcı bir koku ile. Fakat mesela al 
yakıcc kadı~ ~:y~bı!ırız.. . man, veya rus artistlerinin locaları 

M_~a~afı~ . Cınsı cazıbe,, ınsanın b.a tıpkı gece saat ikiden sonra kan ter i
zan uı.~utler.ını~ boş~ ç~karır. l\~e~ela, çinde kışlaya dönmiiş asker koğuşu gı
fevkalade cınsı ~azıbesı olan f ıla~ı..~ bidir. Amerikalı kadın temiz, çok tc
kadın, erkeklen sevmez, veya tabıatı mizdir. 
sakindir, Mar1en Diyetrih gibi dört Avrupaya gelen bir Amerikalc ka-
çocuk annesidir. dmın en ziyade garibine giden şey, 

Bunula beraber cinsi cazibe aşka !uz tualet odalarında bulunan armut ~eh· 
veren bir şeydir. Saatte 100 kilometre. linde lastikten bir alettir. 

Amerikalılar ise, saatte 100 kilo- Ne kadar tuhaf görünürse görün-
metre ile hareketi severler. sün, fevkalade güzel, rahat ve büyük 

Yardıkları zaman pek de sağlamı:~· banyo salonlan olan Amerikalılar, 
halele olmamalarına rağmen. böyle bir aleti kullanmazlar. Hatta, bu 

Çok zamanlar, Amerikanlı kadın- aleti Amerikaya ithale hiçbir tüccar 
larla evlenm1rfl' yalrancıların bunların teşebbüs bile etmemiştir. Çünkü Kimse 

• •11-1
"' .k. t tt"kl . masra arın an şı ·aye e ı · erme şa- kuJlanmaz. 

hit oluyoruz. Yalnız bu hadiseyi iki- Amerikada, Fransızların, aşk hu
ye ayırmak lazımdır. Birincisi besle- sosunda dünyanın en meharetli adam
nilen kadın, ikincisi besleniJmekten ]arı olduğu malUmdur. Bu sebepten, 
başka üstelik hediyeler ''eı·ilen ·ka- bir Fransız hissi hayatta büyük bir yer 
dın. tutan bu aletin eksikliğine hayret e-

Birinci halde, insan masrafa daya- der. 
namaz. ikinci halde ise enayi olmuş Amerikalılar, aşklarını, ancak sar
olur. hoş oldukları zaman teceJli ettirirler. 

Filhakika, Amerikalı kadınlara çok Bunun için pek acemidirler. Ve pek ta. 
hediye vermemelidir. Onlar, tıpkı ka· bii olarak arasıra küçük (kaza) bra 
şifin tüfeğini çok hoş bulan kabile maruz kalırlar. O zaman kazazede 
reisine benzer, ktlşif, reise tüfeği he- eğer zengin ise tanıdığı bir doktora gi
öiye eder etmez, reis tarafından öldü- der, doktor onu iyi ederken, servıe.:in
rülür. · den biraz azaltır. Zengin o1mryan~ar 

Tatmin edilen Amerikalı kadınlar hastanelere giderler, orada tedavi o-
pek nankördürler. lunurlar, iyi olurlar ve çıkarken isimle 

Bir dansözü teshir etmek istiyen ri, adresleri hastanenin en görünür 
bir erkek vardı. Kız pek hoşuna gidi· yerine asılır, t~şhir edilir. . . 
yordu. Beraber gezerler, otomobil önce buna manmam~k .•stedım. Fa 
sefaları yaparlardı. Her şey yolunda kat bir gün hastaneye gıttım ve or~
gidiyordu. Çocuk, meseleyi bir an ev- da, listede birçok genç kız ve erkek ı· 
vel bitirmek ümidile bir gün: simleri gördüm. 

- Sana bir kürk manto alacağım, . :t- ,~ :t- • 
dedi, belki de meşhur Zigfiltin ba (Chıcago - Şıkago) da b~r çocuk 
Jetlerinde bir de iş bulurum. Onun tanımıştım. Pek o kadar saf bır çocuk 

· t yorum değildi. Kacakçılar, eğlence kadınları, 
masaJcısını anı . ~ ~ . 

Kız memnun oldu. Fakat dostunu dansözlerin bol bol.. bu_ıundug.u \~~·: 
hemen ticari bir şahsiyet olarak telak Y~.rde saf kalmak g~; bır şeydır. Dıı 
ki b lad Simdi o mahvolmuş gun, koşa koşa geldı · 

_Yb~d' aş ç··
1
'k .. •.-k kendı'sı" ni bir bor- - Fevkalflde bir kadın tanıdım, 

gı ı ır. un u, ız . 
t h ·1·t .,,. '"k lt egve ralısa onu sevıyorum, sa a vı a ı gıuı yu se m :ı ~ • d d' 

e ı. 

- Ya o seni se\•iyor mu? 
caktır. 

Tam kendisine malik olacağını zan - Bilmiyorum. 
nettiği dakikada - Belki de yukarı· Ertesi gi.in, daha memnun bir rıal-
daki vaJtlerini yapmasa idı olurdu - de geldi, 
Kız birdenbire çekilecek ve: - Elini elime aldım, çekmedi. 

- Bugün olmaz, Daha ertesi gün: 
Diyecek. - Öptüm, beni tokatlamadı. 
- Peki niçin, beni sevmiyorsun? Günler geçti, çocuk kederli görüııü-

Belediyede : 

Şoförler 
Taksi iicretlerlnln 

çoğaltılmasını 
istiyecekler 

Şoförlerden alınan kazanç ver
gisi nispeti bu sene geçen sene
kine nispetle artb:-ılmıştır. Ge
çen sene ufak takside işliyen 
otomobillerden senede 34 lira 
alınırken bu miktar bu sene 51 
liraya çıkarılmıştır. Şoförler bu
nu pek fazla bulduklara ıçın 

cemiyetlerine müracaat etmişler, 
cemiyet de teşebbüsatta bulun
mağa karar vermiştir. Diğer 
taraftan şoförler cemiyeti yeni
den belediyeye müracaat ederek 
taksi antre ücretlerinin çoğaltıl· 
masını istemeğe karar vermiştir. 

* * * 
Otobüslar 

Taksimle BUyUkdere arasında 
lşUyenler çok rağbet görUyor 

Taksim ile Büyük dere arasın
da otobüs işletmek işi son gün
lerde hayh rağbet görmüştür. 

Evelki gün Kadıköyde, Yemişte 
çalışan bir hayli otobüs de Tak
sime gelerek sabahtan akşama 
kadar 30 kuruşa müşteri taşı

mışlardır. Yalnız Büyükdereye 
giden yol dar ve asfalt olduğu 
halde otobüslar biribirlerine re

kabet için pek fazla sür2tle git
mektedirler. Bu bal otobüslere 

binen bazı kimseleri koı kutmuş 
ve bunlar dün belediyeye gele
rek Maslak yolunun sık sık fa. 
cialara sebep olduğunu, otobs·ü 
ferin raptüzapt altıoa alınmasını 
söylemişlerdi. Bu şikayetler üze
rine belediye elyevm daimi en
cümende bulunan otobüslar ta
limatnamesinin biran evel çık· 
maama çalışmaktadır. Talimat
namede otobüslar için bir hayli 
kayıtlar vardır. Kadıköyünde 
bulunan bir otobüs istediği za· 
rnan istanbula geçemiyccektir. 

Her mmtakada muayyen bir 
miktar otobüs bulunacaktır. Bun
lann alacakları müşteri adedi, 
nakliye ücreti daimi encümen 
tarafından tesbit olunacaktır. 
Şehrin Uç yerinde hayvan 

mezarhfjı yapllacak 
Belediye ölen hayvanların gö

mülmesi için şehrin üç yerinde 
hayvan mezarlığı yapacaktır. 

Şimdi ölü hayvanlar şehr. n ci
varındaki boş çukurlara atılmak
tadır. Belediye baytar müdür
lüğü bu mezarlıkların yerleri 
hakkında tetkikata başlamıştır. 

Mezarlıklar etrafı çevrilmiş dört 
dıvardan ibaret olacak, bir bek
çısı bulunacak, gömülen hay
vanların sahiplerinden para alı
nacaktır. Pu mezarlıklar yapıl

dıktan sonra rasgele boş arsa· 

lara ö'ü hayvan gömülmesi me· 

nedilecektir. 
Hususi muhasebenin fen 

heyeti 
Hususi rruhasebenin belediye 

ile birleştirilmesi üzerine bu 
daireye merbut fen heyeti de 

belediye fe~ heyeti ile birleşti· 
rilmişti. Dün bu heyet belediye
ye taşınmış, daimi enct meoin 
toplandığı odanın yanındaki 
odaya vnlf'şmist i r. 

- Tabii seviyorum ve bunun için yordu nihayet bir ~ahah çıka geldi ve: 
olmaz diyorum. . _ Her şey oldu bitti, On üçt.incu Loıpsın çocukluğu· 

- Ne zaman olacak? dedi. Onu tebrik ettim. Birkaç giin nu gösteren bir tablo bulundu 
- Belki yann. cok bahtiyardı. Fakat bir akşam müt- Paris, 12 (A.A) - Le Journal 
Ve. (~u~ün ~eşin. yarın veresiye) hiş bir hidde~le: v . gazetesi, On üçüncü Louisin ço· 

der gıbı hır vaıt. Işı ne? çocuk bek- _ l\fetresım olmaga razı olan bu cukluğunu gösteren bir tablonun 
lesin, ve pek tabii kürk manto ile iş kadın, dedi, bjliror musunuz bana ne V ·u d l 
b 1 1 l · · b' 1 h 1 ? ersaı es sarayın an ça ınması u ma mese e ennı ır an evve a · yaptı . . . . 
Jetsin. _Seni başkasiyle aldatt mı? hadısesı hakkında t!lhkıkat ya· 

Avrupa usulU: Kadın arzularını ya _ Ah, keşki böyle olsaydı. Dana, p~l~akta ve bu tahkık.atın gayet 
takta sUyler. hiç de tabii olmıyan tekliflerde bulun- gızlı tutulr..ıakta oldugunu yaz-

Amerfka usuliinün f t'nalıkları ra du, öyle teklifler ki.. maktadır. Hırsız, tablonu'l yalnız 
;r.atınıada.n &ayler. (Bitmedi) tuvalini kesip çıkarmış, çerçeve-

Hikaye 

h •· ı · · bekJiyeıt b enuz açı mış, cenazesını Ol 
mezar hüznü ile bekliyorlardı. kİ 
duk, birer rakı ısmarladık. On .dııdt 
sonra, içeriye, iri yarr, levent ~·~ .. 
kanlı girdi. Bu bir balıkçı idi. us 
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şı temiz, belinde bir Trablus .ktl f8 
ayağında ökçeleri basık yeme.nile;eııı 
dı. Delikanll kucağmda bır kol 
leylak tutuyordu .. Gayet güzel .k~·ııı 
leylaklar .. Durdu. Bize baktı. ö~.11 G' 
deki mezesiz, tek kadehleri gördll· ~ 
lerinden bir tereddüt bulutu gy~ 
Söyliyeceğini yutkundu, sonra Jile 

. . . . . neciye doğru yürüdü ve: ııl• 
Musıkı, seslerın ahengınden zıyade, _ Şuradan dedi biraz çiçek 

seslerin arasındaki sükunlarm ahen- Bu seste he~ ric; hem isyaıt• be 
. d d v N l k" l 1 ' . · ' 'ft. g~. en ogar. ası -ı a:.1. 0 an z~) a de bir emir manaları toplanmıştr. • 1 

d_~gıl, z_?Imet, hareket. ~e~ıl atalet m~. haneci, deJikanlıya on kuruş uıat\ 
sukut sozden daha belıgdır. bir iki dal leylak aldı. Ben de. ~ ç 

Allah dünyayı raratrrken (Aydın almak arzusundan ziyade ona 1'~ç 
Iık olsun) dedi ve aydınlık oldu. De- b' h" t d b'l k .. "d"le eliıtl1 

ır ızme e e ı me umı ı 

mek daha evvel zulmet vardı. bime athm, 7,:l kuruş kadar ufak 
S.. d b" 1 d" d d· Gel oz e oy e ır, sonra an mey •• ı- buldum, ve delikanlıyı çağırdıın• .. ~ 

na çıktı. En·el olmak asıl olmak c!e- teşekkür ederek iki dal da biziıtt od-' 
mektir. müze bıraktı, gitti. Pakat tam ı.aP' ~ 

* * * çıkarken, durdu, geri döndü, meflt' 
Arkadaşım Agah, susan bir adam- nin ortasında duran yuvarlak Jllll·v~ 

dır. Onu ilk defa görenler, mevcudi)·e- kucağındaki leylakları atarak şuıı 
tinden bile haberdar olamazlar. Agfth, söyledi: 1ıt-' 
yüksek sesle konuşmaz, söylediği nadir - Balık yok, şu çiçekleri saba ~ 
sözleri el veya kol hareketlerile te'. ' t beri satmağa uğraşıyorum, kiıttstrııl 
edip nazan dikkati celbetmez. temedi. Sizden 7,.) kuruş aldım. ~ pt 

Agah susar, susmasını bilir. bunların bana lüzumu yok .. Ekıtte1' 
Fakat onun bu sükütu arkasında rası çıktı demektir. 1 

gizli çok derin bir hassasiyeti vardır. Sonra, çktı, gitti. Ömer ile beti·~ 
Bir akşam, beraber oturuyorduk. duğumuz yerde bu canlı - aınıı4 Her zamankinden daha süküti idi. canlı - sefaletin karşısında tdt' 

Gözlüklerinin arkasında müphem ı~öz. kalmıştık. Bir tek kelime söyleJ11 
leri, yaşlarla dolu, perdeli görünüyor- duruyorduk. 
du. - Sonra ne yaptınız? 

- Agah, dedim, ne var, durgur,- Agah gözlerini sildi: ~~ 

sun? - Ben mi, dedi, ağladım ,·ıl~,..il' 
Bir müddet daha sustu. Sonra bo- Hem de utanmadan, doya doya, şı 

ğuk bir sesle: ki gibi ağladım. dıl 
- ~inle, dedi, dün akşam be~i 5ok Göğsü kalkıp iniyor, yana~!a.~1;,.; 

müteessn eden ve hatta el'an tesırı al· teker teker yaş damlaları suzul 
tında kaldığım bir hadiseye şahit ol- çenesine gelmeden eriyordu. 
dum. Kadıköyünde idi. Saat 10,1:5 Ya Eğer Agfth, bunu anlatırken 11 ~ 
puru ile, Ömer ile beraber gitmiş ve mamış olsaycll, ne yalan söylire> 
eve dönmeden (biraz içeJim) diye bir ben ağlıyacaktım. 
meyhaneye girmiştik. Dar, uzun bir * * * . ,,.,; 
tıtt:J'MilCo.. 'r 5alatin nıeyt\ane., nı:;an1 Ut:UlJ.ll J a, ;:)Ul:llllUbUll 

Bizden başk·a kimse yoktu. neyaz. bir arkadaştır . 
Fikret Adi/../ 

Vilayette: 

mermer masalar bomboş, müşterisiz, 

Adliyede 
Dö Laranın hahları 

Vaktile muhtelit mübadele 
komisyonunda bitarafları temsil 
eden ve bir müddet evvel vefat 

eden lspanyol jeneralı Dö Lara
nın evinden bazı kıymetli halılar 
çahnmış, faili mahkemeye veril
miş. Uçüncü cezada mahkum ol
muştu. Bu eski davanın bir saf
hası da, dün Istanbul ağırceza 

mahkemesinde görülmüştür. Ti
caretle meşgul Aptülaziz ve Mi

tat B. ler, bu kıymetli halıları, 
çalınmış mal olduklarım bildik
leri halde salın aldıkları iddia
sile mahkemeye verilmişlerdir. 
iddia, sabit olmamış, maznunlar 
beraet etmişlerdir. 

Agopyan hanındaki yangan 
lstanbul ağır ceza mahkeme

sinde, dün sabah Agopyan ha

nındaki yangın davasının rüye
tine devam olunmuştur. Dünkü 
çelsede, vak'aya dair esaslı ma
lumatı olmıyan bir kaç şahit 
dinlenilmiş, muhakeme, diğer 
şahitlerin celbine kalmıştır. 

20000 llrahk bir senet 
M. B:umental isminde bir gra

mofon fabrikası mümessih tara· 
fından Osman B. ve Memduh bey 
isminde iki zat aleyhine yirmi 
bin liralık sahte senet tanzimj 

iddiası ıle dava açılmıştır. 
Davacı, Osman ve Memduh 

beylerin kendi imzasını taklit et· 
tikleri iddiasındadır. Adliyece 

tahkikat yapılıyor. 
ıı u ıırrrrı 111111nı11111ı1111 iTii ıu:ı ı u ıı:n rıı ı ı 111ııı11 ı 11 

sini bırakmıştır. Le Journal, bir 
ecnebiden şüphe ediJmekte ve 
bu şahsın hüviyet ve mevkiinin 
buyük bir velveleye bais olaca

ğanı ilave etmektedir. 

Dördüncü ve beşiııcl 
şubeler lôğv ını 

edilecek? 
S 1 d. ~. .. l's d6( öy en ıgıne gore po ı 

düncü ve beşinci şubelerinin 19( 
vı mevzuu bahsolmaktadır. 1~ 

. bv 
savvur edılen şek!e nazaran . 

1 b . . b 'ıt ı( 
lağvedilece c eşmcı şu enı l' 

6 4 .. .. b 'n te 
lerı ıncı, uncu şu enı .; ·.,v 
kiki hüviyet muamelatı da 2 1 

d 

f d .. "l k b şube tara ın an goru ece 

d s"" suretle 50 memurdan a ta 

ruf imkanı hasll olacakhr. 

- - - --- ~ 
Prenses Helenin s0 

vaziyeti , 
Bükreş, 12 (A.A) - Pr.ell~1 

Helenenin nasıl olan bir uzıat 
1
e 

neticesinde memaliki ecnebİ~e "~ 
gideceği hakkındaki haberler. 1eıı 
bu uzlaşma etrafında verd,ıı 
tafsilat Rador ajansı tarafıı:J eJ 
tekzip olunmaktadır. p,eıı• 

11
, 

Helene bugün Bükreşte bu~ıJ ( 
maktadır. Ve bu haber mab1~ ( 
tinde hiçbir karar ittihaz olıJ 
mamıştır. 

Fransa umumi baJ 
0 tutuşmağı menedlf t 
' Paris, 12 (A.A) - Epsof1l bit 

yarışları neticesi arasında 1ı 
müsabaka açarak bu netİ'.e g 
tayin edeceklere 7500 ister~~ 
mükafat vadeden 3 gazete 4 0~ 
frank nakti cezaya mahki'ılll ~ 
muşlardır. Bu gazeteler, uıı>~,, 
bahs tutuşmasını menedeP 

1 
( 

nuna tevfikan cezalandırılın•Ş 1 

dır. 



~lnbul erkek lisesindeki müsamere ıı-:;-=::-:::~-:::-~~:-------ı.ı...buı Erk AmatCS,- Sahneleri arasında 1 
ek llseslnln veda mUsameresJ bu senenin ---jAi:dd;;::::i:~i:::"::'.:'"".~=~=~~~;.~;:;:.:~~'.::~_I 

i' en gUzel mUsameresl olmu,tur . ~e~leket içinde Türk Maarif Ce- ananda tlya~o hayabnın ilk inkişaf temslll 
il... ~tl)e b mıyetı a talebe yurdu acmıı1. Bu yurt- ogan Şeref 
~·· aı •akşamı İstanbul erkek Numaraların içinde en fazla alluş- lar: Ankara, İstanbul, Ada~a. Bursa 
"~a ':_On sınıf talebesi tarafından lanan kısım bu olmuştur. ve Çorum talebe yurtlarıdır. 3 

Perde 1 tablo müellifi: A. Riza 

ı.. 80 ~~!:•ce~i t~rl!p edilmiştir. On dakika istirahatten sonra birkaç _lsbıınbul 1:!'1eb'! Yuntu Bey. . ~ıı... ceye ıstıklal marsı ile parra dans ha\'aları ralınmıstır. Kadırgada muteaddıt pa\'ıyonlar- Sahne.)e koyan: 1. Ayhan Be.>· 
"!( ... ıştır B :; :. :. :; d .. kk l\I k" · • 
L "dan • • undan sonra talebe ta- Bundan sonra Jskender Bey tara- an mure ~P olan bu yurt bilhassa a ıyaJ: Muiz Bey. 
~~i ta teşkıl edilen senfonik konser tından Keman ile bir konser verilmiş- lstanbula yuksek tahsillerini yapmak Dekor: Neyzat İsmail ve 1\1. ilik 
~ ra~ından (Kara ormanda hir tir. için gelmiş gençlere mahsustur. Ancak met Beyler. 
~le aı:) ısirnli parça çalınmış ve şid lskender Bey diyebiliriz ki eğeri 80.~ zamanlarda lise talebesinden de Suflör: Recep Turan Bey. 

'l'aıe~Şlanrnıştır. çalışırsa istikbalin büyük bir san•atka muracaat edenler bulunduğu için lise Perşembe gecesi Adana Türk oca-
'1ııta den Ziya Bey Kazaska numa rı olur. 1 talebesnden olan gençleri de kabul et- ğı sinemasında Hilaliahmer menfaati-
ı._ \>ineÇok rnuvaffak olmuştur. Son numarayı Cahit Beyin telif mektedir. ne olmak üzere {Bizim grup) arkadaş
~ taı talebe tarafından teşkil edi- ettiği Çapanoğlu atlı komedi teşkil e- • ~00 mevcutlu olan bu yurdumuzun ları tarafından bir müsamere nri!di .. 
·~ nuıhtelif parçalar çalmştır. diyordu. Bu piyeste en çok muvaffak ellısı meccanidir. Diğer 50 sinden de, Gençler tiyatro hayatına yeni atılmak 
ı. Cah?["•• çok güzel olmuştur. olanlar Rakım, Muammer, ve Cahit ayda 6 .lira gibi az bir para alınmak·'!~ beraber büyük muvaffakıyet göster ' 
"'I( lrıta~ Bey {şan) numaralarında Beylerdir. tadır. l ıne ufak bir ücret mukabilinde dıler. Eserin kahramanı Doğan Seref 
'it "1ı lffak olmuştur ve tekrar tek· Cahil Bey başlı başına bir tip ya· talebenin iaşesi de temin edilmekte· rolünde Y. Ayhan Bey rolüne in~ibak 
~:t~e çağrılmıştır. rattı. Jestleri: mimikleri çok güzeldi. dir. Kütüpanesi, mütalea salonu, gazi- etmişti. Konuşması, hareketleri bize ha 

"taıe~ı~ en muvaffak numarası ·.ü l\~uammer Bey tuh1atç_ı rolünü bihak- nosu mevcut bul~nan bu yurt. w !stan- kiki bi.r ~a~it k_arşısında. bulunduğu
~fte arafından yapılan muhte!ıf kın kanamış ,.e çok güzel oynamıştır. b?lda. b~lu~an bır kısım gençhgın ha- muz hıssını verıyordu. Bılhassa cephe 
~t ,1:urnaraları olmuştur. Ve ·•· Rakım Bey ise, facia aktörü rolü· kıki hır ıhtıyacıne cevap vermektedir. zamanında lzmiri almağa azmeden Do 

~'l'ııe~!lanrnıştır. nü tam manasile yaşatmıştır. Bursa Talebe Yurdu ğanın hakiki tipini heyecanını hakkile 
ucde N' Bursa mekteple · t h ·ı · · ·· tt ~•ı-ı ,. n urı Bey tarafından Gençleri tebrik ederiz. nne a sı ıçın mu yara ı. Alay kuma•danı Orhan Bey 
~e bir kon er verilmi~tir. Necmettin Sabri ~a~~at elden ktalebenin çokluğunu göz rolünde Enver Vehbi B, rolün kusur· l)oğan Şeref ve" Sıncaıı-ın •er H -.;:;~ - ~--= onune a ara orada d·ı lise ve . orta suz yapa kt 1 . " 6' ., e .,. r.. J mektep talebesine h ' ı k ·· d ca 1

' ya nız hır alay kuman piyc~inde Türk aıkeri rollerini mu· 
ueDÇ er bir yurt açılmıştı ma sus oma uzere -~nı.na yakışacak ağır ve temkinli söz vaffıkiyctle yapan: 1. Ayhan B. 

d
• J Şimdilik 70 k:drolu olan bu yurt- ::~•Y:i:~n~erde a~eta ezber ?k~.yor- şattı. Sö~ söyleyişlerini beğendik. Bil 
ıyor ar ki: ta talebenin yatıp kalkması yemesi meseydi. 1 verece kadar serı soyle- hassa esır olduktan sonra gösterdlfl 

çalışması, tam bir intizamla' temin ~ 'l'ab k teJaş vaziyetleri mükemmeldi. Yalnız 
Pratik iş adamı ol- dilmiş bulunmaktadır Bu yurtta Bur lünde N::za~mlsanda~lnıb Turgl~~ ~ey ro ağzında taşıdığı piposunu dUşilrmesinl • m ı ey ro unu yara- unuttu 

mak en mfibfm sanınd her kısmından bir talebe mecca tamadı, yalnız emir verirken daha ha Y~nan erkinıharbi V IJis 1" 

dl 
nen evam etmektedir kim daha kunetli ve ate 1' .. .. as ro un 

~1'11{ gaye r Müsabaka ile seçil~n bu gençlerin meli idi. Emirber Şahin!.' :;:.:-r~: ::e~kz:er Ze~i ~"..Türkleri müdafaa 
BiR ADAM OLMAK nim kazandığım paradan n mu,·affa. memleketlerine hayırlı bir unsur ola- lünde Talat Bey her 'k" 1 .... d çt n ateşlı soyluyordu. Q 1STERl.M ' k f 1 · 1 1 ro unu e am Yaver .Niko rolünü N • K yih 

'lld k•yetten elbette milletim de istifade ra ye ışme erıne bilhassa dikkat olun bir uygunlukla yapb y . J' B • . ecm• a an ı. ıı..;k&rdan Nedim Bey diyor ki: eder. Yoksa aç açma vatana millete maktadır. Trikopis r 1 .... M . ' Buna: Je~er~ 1 

•Y ıyı ".aptı. Yal~ız kapıdan girerken 
"-.• •len en müşkül hendese dava yard•m etmek pek de imkansızdır zan· Ankerde Talebe Yurdu 

0 

unu uız ' ço can' >"· (Lutfen •agifegl çeviriniz) 
~~ k daha kan•k hlr sureth zi~ nediyorum. Benim karnım tok~urda Tedrken hlr irfan merkerl haline r~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ot~>vei dimağiyemi işgal edip benim kazand•klarımdan efradı mille- gelmekte olan Ankarada Yenişehirde , H 1 kAye MÜ saba kam ı.z \ 
lııL dibi hatta bugün bunları yazar- timden birkaç kişi de doyarsa o zaman bu senenin teşrinisani ayında bir tale Go·· nül" o·· ksu·· zu·· 
\l.~ı-~u hususu henüz takarrür et- ben rahatım. Yoksa kendini zor doyu- be yurdu açılmıştır. Ankaranın muh-
4ıı~orum. Benim bu mesele ran bir adam milleti i in bir rnenfa:ıt telif irfan müesseselerinden istifade 
~-e tereilil&aUmtl kendi IAk•T· detfl hatta bar olur. Benim içtihadım etm~)at1ren •~lıtellt vjllyel ve kaza 
1.,.''•renler bulunabilir; llalbu· evvela kendim muvaffak olmak ve son gençlerinin sıcak bir evi olmak üzere HlkAye mu .. ı..kemızde Belkls Mahmut H. birinci gelml.Ur 
ı;:_~lde t hiç de böyle değildir. Ben hazırlanan bu yurtta bu sene hilhas- . . .. . .. .. . l"e ,~•rkesten çok kendi istikba· sa Ankara viliiyetinin kazalarından Ona.nıç~~ g~~.~l oksuzD ~ıyorlardı? için ıstırap çekmeği dünyada en ağır 
~lıı. 

1 

dar olmasam büyüklerimin G ilk A k ti gelmiş gensler vardır. B_?nu. bır t~rlu. ogrenememıştim. Ç~n: bir izzeti nefis meselesi biliyor ve böy 
ı,,'.l :-• düşündükleri atiden ne çı· eDÇ D e . Yenişehrin en güzel binalarından ~u kımse bılm?'ordu yal~ı~ , Şe~mını lelerine acıyordum. Halbuki ne boş bir 
~' :!ara ancak benim düşündük· bırinde bulunan bu yurtta talebenin }akı:da: t.anı?anlar, hakiki ısmınden düşünü müş. Öyle bir gün geld' ki 0 

1.. -.ı,lııenkidile girdiğim yolun mani Gençler size soruyoruz her türlü çalışma •·e islirahaİ vas<ta· ;a~. ~ hu •:m'. kul~anıyorlardı .. Gönül inanınad•ğ•m kuvvet çok acı b:r ;,k'İ 
"! leıı .rlarıa dolu karanhklarında !arı temin olunmuştur • 0 

:••• er esı se~ıyordu. O, çok şen, de beni de pençesine aldı. 
1 

l ~vır ve irşat •-azifesi düşer.. Adana Teleb• Yurdu şu • hoş sohbet hır kızdı., Arkadaşla· Mektebi bilirdik! n 1.ıı..ı.. •riıadaşlar görüyorum, ken· Çocuk doldulu zaman Adanada lise, orta mektep ve tica- rı; on~n~a .~onuşma.k'. bil ha~ a kalbi devama ha lam• bm e son~ bankaya "".,.·~sual sorulsa içinden mu hak eıer konu,.ablleydi , in· ret mekteplerinin en muhta ve alı . d~.rtl.'r~~· l!<JY.lemek ıçın can atarlardı. erkek bir şo ş " .Daırede kadın 'lıı 
1 

•la vatana müfit olmak mesele senlere ilk bııvslyesl kan talebesinden 12 genci si . ç ~ Gonul oksuzunde büyük bir ketumiyet ç k gençler lardı. BazıJa. lı;ı! ı...rı~orlar; Ha 1 bu ki ben bunu ne oleblllr ? mış bir yurt vardır. Yal nı:~~~~e~i: 01 m~kfa. b.~raber öyle bir düşünüş öy nn~ ,arka dnş. 
01 
m.~ştu m.. iyi bir vakit 

'ite., dt;şun miyorum ; meşhur bir söz ni mekteplerinde takip ede b tal le hır goruş va rd• ki kimse on dan bir geç•> or~ "'. Ilı~ gun bunlann arasııı-
ltt.... <Evvela can sonra canan) der- benin her türlü ihtiyaç . n 1 u. e- şey saklamak lüzumunu hissetmezdi. da Nahıt ısmınde yeni bir sima tanı. 
"'- -..11,ıt • \e e\azımı Esase f' dım "Ç k .. J d b'l ~ t<bi eiier kendi kendimi ller ra da bu muvaffakıyetimden vatanı- cemiyetçe temin olunuyor, • • 

0 
na '.~ nazarlarile herkesin kal ".. ~ guzc ? ene ı ecek derece-""~ .~ düQünmezsem ntan ben- mı, milletimi istifade ettirmektir. Çorum Talebe Yu d bıne kadar nufuz ederdı .. Fakat Şer- de guzeldı. Az hır zaman sonra bu 

,.
11

t' ~ .. ru · ·be" l.""'t 
1 

•fade edebilir; ben kendime Bunun için de pratik bir tarzda ye- Çorumdaki gündüzlük orta mekte mın herke~ için bir muammaydı .. Onu, ge~cın ~·~le pek fazla alakadar ol· 
~ •'rak hasta olursam vatan bir tişmek emelindeyim. Bu suretle her bine devam etmek isliyen ve fakat ha· onun kalbıni kimse anlıyamamıştı.. dugunu gordum. Ve ben de gözlerimle 
~ ı..'1lt daha kazanmış olur, hal· şeyde muvaffak olacağımı zannediyo- rınacak s.hhl ve emin bir yer bulamı· Ben her şeyden evvel bu ismin se- onu takibe başladım. Böylece uzun 
~ ~d~ endime bakar s.hhatli, ilimli rom. y~n Çorum muhiti çocuklanna mahsus bebi tesmiyesini öğrenmek istiyordum .. günler geçti. Ben yine eğlencelerlm-
~-..... "'••faatinl düşünür bir adam Bütün bunlar için en makul sebep ?ır yurdumuz orada faideli bir vazife Bir gün yalvararak bunu kendisinden de devam ediyor etrafı kahkahalara 
lı. ~4. Vatan benden hayır görür zi- olarak yukark• söylediklerimi göstere ıfa etmektedir. sordum. Durdu •• düşündü. Beni çok boğuyordum. Aradan çok geçmedi bir 
~i 1 nefsine yard•mı oim•yan bir bilirim. ilk fikirlerimle ikincileri belki lsbıınbul Teme'• Gurubunun severdi. Hatırımı kırmak istemedi. tesadüf bizi tanıştırdı. Ve konuıımata 
'1.. fllaQın başkalarına kat'iyyen yardı- tezat teşkil ediyor fakat her ne de ol· T mUsameres~ - Pedi, dedi. Koluma girdi bahçe başladık.. Gitgide onda öyle güzellik-
~ ille az; nasıl olsun efendim?. Be- sa bu mütaleatım herhalde düşünül- b kemaşa grubu ~7 hazıran çarşam- nin evden uzak bir tarafına gittik ... ler bulmağa övle meziyetler görme· 
.,. ~ llfaat· d .. t k't d'l · .. a a şamı yazlık musamerel · . .k. . .. .. • J ge ., 11eı.a k ım emek vatanın menfa muş, en ı e ı mış ve ona gore tan- . . . erının ı ın < · cnlerın ustune oturduk •. Anlataca- baslad k" k 
'I r e tir . . . . . d'l . t' B' 1 cısını verecektir. . . '.> l ım 1 ona ısınmama ' onu sev-'-~ ~a vatan benım ıçın kendı- zım e ı mış ır. ınaena eyh asla de- B .. ğı şeyı heyecanla beklıyordum ... Gözle mem k k b"I d ··ldi A t k b"'t·• h .-..ı1w ederse k . -· t" k f'k · d d ğ"l' u musamerede şeytanın w • e a ı egı .• T ı u un a-ftı.~~- ne çı ar hıç zanne- gış ırme ı rın e e ı ım. B' . 1' . . parmagı, rı uzaklara dalmış.. Yüzü sapsarı ke- . t b · · . b' ld "b ,~,j k lf ~lbuki ben da ha ziyade N elice: Her zaman tekrar edece- t. ır azız ık pıyeslerı temsil edilecek· silmişti. Bir müddet öyle kaldı.. A nJı. 'a enı m ıçın • ır eme en 

1 

a ret ~1-
la; 

1 
gostermeksizin kendime pa ğim gibi evveli kendime sonra dn rn- ır. yordum ki şu dakikada ıshrabı · çok muştu. Bu d.~· .. Her zaman ?"" gor. 

~cak bir işi bulursam be- tanıma müfit olabilmek gayesidir. Haber ald•ğ~~ göre Ce fazla idi. Nihayet eline geçen papatya mek, on~ dcşunmek. K~lbıme dol-
da {Tiyatro birlig-i) na d rrah~a~ ları yolarak anlatmağa ba~ladı: (Lutfen sayıfayı çevıriniz) 

'·· Oa 
men Pf. orta mektebinde son sınlf talebesi ders 

.. nesinin son gUnUnde mualllmlerlle blrllkte 

.. mın a yem bır . . :; !••••••••••••••••• klup açılmıştır Klübün b·u·t·· - Ben bu ısmı kendim ko ... ·dum. • un azası . J Geçen haftaki bllmecemlzl 
halledip mUklfat kazananla· 
r1n llsteslle yeni bllmecemlz 

genç amatörlerden mürekkeptir. l\lu- Dedı-
vaffakıyet dileriz. Anlattı: 

- Yeni yetişen kızlar bilirsin ::i arka saylfamızdad1r. 

VAKiT 
Gençlik sayıf ası 

l
çok hayalperest olurlar .. Onların bü
tün düşündükleri bütün zevkleri biı ..,.,••••••••••••r--

Müsabaka kuponu 

14 Haziran 1931 

iıim: 

Adres: 

Bilmece halli: ------

kalp a~ıkı bulmak ve sevgi diyarların 

da ideal saadetlerle yaşamak ilah .. Bu 
çağlar o kadar tehlikelidir ki ... Birden 
bire bir saf kalbi, acı bir iğne hiç şifa 
bulmaz bir tarzda zehirliyebilir .. Fa
kat ben: Bambaşka bir kıı.Jım. Etra
fımda dolaşan erkeklere o kadar Ja. 
kayittim ki .. çokları adeta benim kalp 
siz olduğuma hükmediyordu- Ben !:ıe\' 

gi denilen şeye inanmıyordum .• 
lnsan, yaşamak, gülmek, eğlenme!. 

için doğmuştu .. Aşk ise: Bir kuruntu 

ı dan .i~aret~ir diyordu.m .. Hele bir er·ı 
••••••••••••••• kek ıçın a&lamak. •• Bır erkek sevgisi 
1 uskUdar orta mektebi son sı. 

nıf talebesı mualllmlerlle bir· 
likte ders senesinin •on auau 



~s -VAKIT14 Haziran 1931 ~V~ 
ayağı takıldı ki bu da elinde olmıyan. 1 G cı:c:::H ft k" G l"k e·ı . l 1 H . A H a b e r 1 e ;: 
bir hatadır. Gardiyan Ahmet ata ro- eçen a a ı enç ı ı mecemız a r 1 C 1 
JUnil Recep Turan Bey hakkile yaşattı. l i l h il d ftkAf t k 1 d3 
Zindanda vatandaşlarını zulüm içinde Bl mecem z a e en, m ll a azanan ar Beynelmilel mesaikonferansın 
gördükçe feryat ve niyazları samiinin • . • 
gözlerini yaşarttı. Yunan nöbetçisini Geçen haftakı bilmecemizin sure- mektebinden l\luzaffer H, 8 - 14 üncü ------·--------
dişlerile parçalayışı tiyatro salonunu ti halli. şudur: ilk mektepten Nuri B, 9 - Kız ameli T .. k" . b konferansta rcsınell 
alkışlara boğdu. V ıdos. hayattan Nüzhet H, 10 - 43 üncü ilk Ur tyeDID U . 

.ı:•öbetçi rolUnde HU.c;e:>;n, Yunan A dana mektepten İbrahim B:.11 - Unkapa~ı temsil 0lUDffi8SJ temeDDı edildt 
zabiti rolünde Hikmet Beyler iyi idi- K oyun Sabahat H, 12 - Üskudar Ayazma No • 

11 
ler. 1 lgın 2:; Nezihe Hanım. MUşahlt murahhasımız hUkOmetimlzin Cenevre mUe99•~9 

Piyesten sonra Y. Orhan Bey ta T osya BiRER PUDRA KAZANANLAR ile teşriki mesaiyi inkişaf ettirmek için elinden gele" 
rafından bir monoloğ söylendi. Mono- Halledebileoler arasında çekilen 1 - Aksaray Yedia H. 2 - K. ç. yapacaaını söylemfştlr 
Jof 1'Öylenirken hareketlerinde bir te· kur'a neticesi ı;;udur: Y. Hayriye H, 3 - Aksaray 14 Seniha 
zat görünüyordu. Cesur bir asker 0 1. BİRER ABONf; KA~ANA~LAR f-!ı 4 - 15 ~nci mekte~ten Enise H, 5. -
doğunu anlatırken öksürükten korkma 1 - Yüksek mühendis me~tebi Hal Kız mualhm mekte,bınden 325 Halı.de 
aı çok kahkaha topladı. Monolok çok İ· dun Bey, 2 - Aksaray Erdo~an Bey, H, 6 - Selçuk ~an att~n ı.ıs ?enm 
Yi idi. Ve haklı olarak da alkış ka- 3 - Galatasaray lisesi 913 Necdet B, H, 7 - K. Orta mektebınden Enıse 11. 
zandı 4 - Erkek ameli hayat 929 ı~mail B, Anadolu Orta Mektebi 118 Hayri Bey 

·o ili r hekimi 5 - Şişli Turan apartımanı Ezhar B, BİRER ÇAY KAZANANLAR 
e e BlRER KiTAP KAZANANLAR rt inci ilk mektepten 

Komedi 1 perde: müellifi Mahmut 1 _ Cihangirde Hayrettin Faik B, Selami Bey, 2 - Yeni köyde 
;yesari Bey. 2 _ Çamlıca Bulgurlu kariyesi 10 nu- Dürriye H, 3 - Galatasaray lisesi 1076 

Sahneye koyan: Y. Orhan B. mara 1\1. Hikmet B, 3 _Vefa orta mek Nejat B, 4 - 3 üncü mektepten Mu-
Maklyaj: Mu_ız Bey. tebinden 107 Galip B, 4 _ t. E. M. M. harrem B, 5 - Galata.saraydan Fik-
Dek~.r: M. Hıkmet ve E. Vehbi B. 113 Şevki Bey, 5 _ ç. o. M. A. Nejat ret Bey, 6 - 4 üncü mektepten Necati 
Suflor: Recep Turan Bey. B, 6 _ Amerikan mütalea salonunda B, 7 - Devlet :\fatbaası Necip B, 8 -
Gazeteci Ekrem rolünde Nevzat Ha.~an Fehmi n 7 _ Göztepede Enise Küçük Ayasofya numara 5 Necip Şi-

lsmail Bey bir muhabire yakışacak Ferit Zühtü H, 's _ Tevekkül ~o. 5 nasi B, 9 - Davut paşa orta mekte
tarzda fazla söz söyliyemedi. Adeta ro Orhan Salim B, 9 _ tstanbul kız Ji ·esi binden 174 Liitfi B, 10 - İstanbul kız 
Jilnü bilmiyormuş gibi sustu, arada sı Nimet H 10 _ Pertevneyal lisesinden lisesinden Mellhat Hanım. 
rada iki ilç kelimelik cümlelerle kon· Naci Saf~ bey. BiRER KART POSTAL 
muştu. Maamafih rolünü benimsemiş- BiRER KOLONYA KAZANANLAR KAZANANLAR 
ti .. Diğer gazeteci rolünde Ezber Zeki 1 _ Çarşamba Mehmet ağa çıkmaz ı _ Beyoğlu Sakızağacı 93 l\füm
Bey mu~affaktı: . .. .. soak Şeküre H, 2 - Göztepe Halil taz, 2 - Gazi Osman paşa 659 Ziver B, 

. Cenevre, 12 (A.A) - Beynel
milel mesai konferansında, reisi
cürnbur M. Sokal Türkiye ve 
Meksika müşahitlerine boş gel· 
diniz demiş ve btrgün kendilerini 

teşkilat azası olarak görmek 
temennisinde bulunmuşlur. Diğer 
taraftan Fransız ve İngiliz hü
kürnet mümessilleri ile Fransız 

amele mümessili de Türkiyenin 
yakında resmen temsil olunmasını 
temenni etmişlerdir. Türkiye mii
rabhası gerek reis gerek diğer 
mürahhaslara temennilerinden 
dolayı teşkkür etmiş ve Ankara 
hükumetinin Cenevre müessesatı 
ile teşriki mesaiyi inkişaf ettir
mek için elinden !leleni vapa-

Dehler hekımı Ferhat ro~unu :· Beyin köşkünde M. Ali B, 3 - Beyler 3 - Doktor Haydar Bey oğlu Haluk 
Ayhan_ Bey yaptı. O s~~neye gırer .~ır beyi M. Hilmi H. 4 - Selçuk san•attan B, 4 - Fatih Saraçhane başı 158 Baha ingf}terede siyasi 
mez agızlar kahkaha ıçın açıldı. Soze, Azize H, 5 - Ya\'UZ zırhhsında gedıkli ettin B, 5 - Gelenbevi orta mektebi 
hareketlere başlayınca kahkahalar ek- Necdet B 6 - Pendik Refet pas.a cad 481 Cemal B 6 - Galatasaraydan 1348 vaziyet 
silmedi. O kadar ki sahnedekiler söz desi Şefika G. Hanım. ) Naci B, 7 ~ Kadıköyünde Suna Gül· Londra, 12 (A.A) Siyasi vazi· 
söylemek için sık sık kahkaha ve alkış. BiRER ESANS KAZANANLAR benkiyan H, 8 - Eyüp orta mektebin yetteki sükun kısa bir müddet 
ların kesilmesini beklediler. Uç deli ro 1 _ L:ileli tramvay caddesi Seniha den Ulvi B 9 - Vefa orta mektebin· devam etmiştir. H~kumeti ikti-
lünde Enver ':ehbi, ~fuiz, Necmi Kayi Hayrettin H, 2 - Sultanahmet Üçler den Necde~ B, 10 - Çarşambada Mü
han Bex)er bır delıye yakışacak ka- mahallesinde Fikret B, 3 - Onuncu fide H, 11 - Ortaköy Dere sokak Tev dar mevkiinde tutan işçi· Liberal 
dar .iyi idiler. Lokom?.ti':. k~~ga, horoz ilk mektepten Tevfik B, 4 _ Kandilli fik B, 12 _ tstanbul lisesi M. Tarık ittifakı filen bozulmuş bulun· 
taklıtıerl halkı çok guldurdu. Baş gar kız lisesinden Nüzhet il, 5 _ Şişli ar B, 13 _ Gazi Osman pasadan Rifat B, maktadır. Liberaller yeni emlak 
d~:an_.rol~nü TalU E.dip. mü~ür rolü- pa suyu sokağı Nebile A. H, 6 _ Çen· 14 _Beylerbeyinden N~ci B, 15 _ vergisi aleyhinde bulunarak ka
n~ Huseyın ~eyler ~yı be~zettıler. Gar gelköy Hilmi B. 7 - lstanbul kız orta Beylerbeyinden Naime H, 16 - Devlet nunun tadili hakkında bir takrir 
dıyanlar rolünde Zıya Bulent, Davut, ::;m:::::::::::::::::::_::::::::::::::::::::mı::::ı:::m matbaasında Zeki Tahsin B, 17 - Hay vermişlerdir. Liberaller, bazı cm-
Bekir Be'-'ler muvaffak oldular nım tanımadıgım zamanlardan daha · ı· · d D - B 18 S · k · 

.; • . . rıye ısesın en ogan , - eyrı· lak sahiplerinin emla vergisinı 
G 1 b evel sevıyormuş... Hatta o benım çok r . d S b h · B 19 H b l. 

enç er Tem••• guru unda .•. .. 1.. .. • b·ı be · t se aın en a a attın • - ey e 1 deyin senetlerini suretinde tediye e\·dıgım gon umun annesı ı e nı a l B 2 . ·· Fener bekçileri . . k d l.k t d ··ı. adada hsan , o - Beşıkta~ dorı t kt old ki b d 
• . _ . n~adan evel .o~a.~~ ~. a a~ eg~ yinlü çeşmede Ziver B, 21 _ Seyrise eme e u annı eyan e e-

:Nakleden: Ertugrul l\luhsın Bey. mış... Bunu ışıttıgım gun bılmezsın f . d N b·ı NA H 22 B lkt rek bir verginin iki defa tahsil 
S h . . . . . . aın e e ı e .ı. "zım , - eş aş 

a neye koyan: Celfıl Tahsın Bey. nasıl hıçkırdım.. Deh gıbıydım. Kı.r hl d R'f t B 23 C" h . t edilmeıi için bu nevi tediyatta 
D k . • . _ . . . ı amur a ı a , - um urıye 

e ~~ · Necmettın Bey. kançlıgımı kımseye l>elh etm.ıyor:. ken orta mektebinden Celal B, 24 - Kum bulunanlarJn bu tedyaı:l.arını der-
Suflor: Musa Bey. • . dimi için için y~yordum.. Bır gun ar- kapıda Adnan B, 25 - Halük , 26 .._ piş oluo~.!!.._veraid~n t~ı,1zil ede-
Paiat akşamı temaşa grubu ılk yaz kadaşm bana agJıyarak, yalvardı.. Ü k .. d t kt bi d T ·r·k s ~ ~ -

hk müsameresini verdi gençler her j. -''Şermin onu bana bırak.. Çılgın b.sh uB a
21
r or aAmeb de nd en Ş e\. 1 Ha- bilmelerine müsaade olunmasını 

k ı t d ff k ıd l ı • - cı a em e azıye a. isı·emektedirler. Hükumet bu ta· i p ye e e muva a · o u ar. gibi sevi'-'orum. Beni betbaht etme! .. ,, 28 l\t 11. kt b' d .,... 
J • nım, - ua ım me e ın en ... ,az. Soyulan hırsız d~di, ~albim öyle sızlamı~. öyle acı mi B, 20 _ Beyazıtta Rukiye H, 30 _ dilin hazineyi varidatının büyük 

Eser: Mahmut Yesari Bey hır şekılde burkulmuştu kı.. Dayana- Rami talimhanede Süat H, 31 _ Ca- bir kısmından mahrum edeceğini 
Sahneye koyan: H. Avni Bey. madım .. Peki.. Ben zaten onu sevmi· ğaloğlunda Mehlika H, 32 _ Gazi Os- iddia eylemektedir. 
Dekor: Hayri Bey. yor:m dedim. .•. . . man paşadan Mehmet B, 33 - Beşiktaş Parlamento mahafilinin büyük 
Suflör: ~ecmettin Bey. Esasen bunu hfsse~tıgım ıçın sana Şenlik dede mer.arhk sokak Feriha il, bir kısmı parlamentonun feshini 
Bu eser faciaya nazaran daha gü- yah·arıyorum ya.." dedı. 34 - Senbenuadan Ferit Salih B, 35- memnuniyetle derpiş etmektedir. 

zel oynandı. Fakat tipler yanlış anla- . Zav~~h .. kız!.- Bu düşünmed~n ve~: Fatih Çar~amba Firuzan H, 36 - Ak- Fakat fesih ihtimali pek azdır. 
şılmıştı. dığim sozu o adar gUç yaptım kı.. Du saray karakol karşısında Necdet H, Pepehk ve katollk gençllCll 

Mesela: Kundurar.; rırağını Avni şün bir kere.. Bir başkası için kendi- 37 - DMlet matbaasında Mustafa B, cemlyetlerl 
Bey zeki yaramaz bir in;an şekline mi feda ediyordum.. Bunu Nahide aç 38 - Beşiktaş Muradiye Galip dede Vatikan, 12 (A.A) _ Vatika-
soktu. tığım zaman hUtün kuvvetimi topla- numara 6 Hakkı D, 39 - Beyazıtta 

Aslında çırak eh korkak bir çocuk mış.. Öyle lakayt bir tavır almıştım ki .. Handan Fevzi H, 40 - Gazi Osman pa nın daima mevcudiyetini tanımış 
olacaktı. Yine böyle olmakla beraber O bile şaştı.. şadan 49S Hakkı B, 41 - Devlet matba olduğu katolik gençliği cemiyet
Avni ),ley mu\·affak oldu. -"Bunu senin ağzından i~itmeme- asından Hasan Mlibeccel B, 42 - Us- terinin vaziyetlerinde hiç bir te-

Altın diş Mehmet rolünde Recai liydim Şermin .. ,, dedi. küdar yirminci mektepten Vamık Şi- beddül hasıl olmamış olduğu 
Bey çok mu,·affak oldu. Evet dedim. Ben seni mes'ut ede- nasi B, 43 - Galatasaraydan Hayret- ancak bundan sonra bu cemiyet-

Süreyya Nail 13ey rolünde muvaf- mem.. O kun·eti kendimde görmüyo- tin Faik B, 41 - Samatyada Uzman lerin doğrudan doğruya pisko-
!ak oldu. rum.. Halbuki sen mes•ut olmağa U.· B, 45 - Galatasaraydan 1156 Aydın 

Şl·ı·. bükfııtıe' cağını söylemiştir. ge' 
tinin mümessili M. Ronıer01 ııU' 

çenlerde konferansta ıneş~lide 
bobso.lan mesai ahkammıP 1

\fer 
tatbikine başlandığını haber lıJ' 
miş ve hükumetinin kabul t~ı 
nan mukavelesini tastik e ..ı,. 

ld w •• 1 • t' uPlailt1" 
o ugunu soy emış ır. m d•' 

Şililinin . konfe~anst ki t~~~h~jr' 
tim sadıkane ıfa edecegını 

eylemiştir. ~ 

Beynelmilel mesai konfer• lı' 
1932 senesinde toplanac.sk er 

16 ıncı içtima devresi içın ·b.P 
nevreden başka bir şehir intı . , 

rsıO• 
etmek hususunda idare mec 1 

seJahivet vermiştir. 

.t 'ransız bütçestıılıt 
. açığı . eh' 

Parıs, 12 (A.A.)- BUtç ·ııı 
ricindeki tahsisatların tanS!ııı· 
meselesinin müzakeresi es~ıS t' 
da maliye nazırı M. Flandırı fil' 
bütçe nazırı M. Pietrı, 1930 ~ ~ 
çesi açıkları ile 931 senesi ~~ 
derpiş edilmiş olan açığın ° f 
dar korkunç olmadığım, 11111~,ı 
fi, bir takım ıslahat ve tenk• lıl' 
yapılmasını icap ettirecek rıı•.r 
yette bulunduğunu beyan etııı 
erdir. 

Deniz albndakl facl• I 
Londra, 12 (A.A) - Çiı>·dc' 

larında batmış olan Pose• ~· 
t\lhtelbabrinin kurtarılması ~~~· 
kındaki bütün ümitle~ 

iLAN . ~ 
Hazineden Türkiye SanaY1.

1
'6 

Maadin bankasma devred• ( 

Unkapanında Yavuz Ersinarı.ıt!Jı 
halle.sinde Demiryolu caddes•de' 
34 No. lı iskele ve 5 No. lı ~ 

ponun kaydı bulunmaması ha:e 1 
senetsiz tasaı ruf muamelesı J.r 
pılmak üzere tahkikat için 2 ... ~O 
931 tarihine müsadif salı gD ( 
saat 10 raddelerinde tapu ıtl,ıli 
muru gönderileceğinden ına.~d~ 
mezkür hakkında bir güna 1 fili' 
ayı tasarruf edenlerin yeclle b:f' 
deki vesaiki tasarrufiyeleril~ 

9
v 

Turhan rolünde ~ecmettin Bey iyi yık bir varlıksın.. Seni senn.. Hem Ramiz B, 46 - Cemal B, 47 - Feyzi· poslara. tabi olacağı beyan edil-
idi. Yoğurtçu rolünde fü\zım Bey ge- çok se,·en birisi ,·arken niçin onunla atiden 2 2 Abdürrahman B, 48 - Ga- mektedır. . 
çen oyunlarına nazaran daha ziyade meşgul olmuyorsun? .. Buna benim nş.. latasaraydan lsmnil Adnan B, 49 - fransade komUnlst nUmaylşleri ~~p~~~~sun:~~~cinde Tel<~e:; 

tikte mahalli mezkurda 15f 68J 
vücut etmeleri ilan olunur. (l:,/ 
-~--~~~-~_... 

mu\•affak oldu. kım mı rıebep?. Ben nasıl olsa seninle Ltanbul kız ortadan Nermin Arif H, Rubeks, 13 1 A.A) - Ru· ğı1'" 
Kolacı çırağı Hayri Bey güzeldi 7e yaşıyamam.. Hiç olmazsa bir betbnhti 50 - Aksarayda Lutfiye H, 51 - na- beks bavalisinde komün stler mahallesinin Meydan soka oo'' 

iyi oynadı. kurtarmış olun;un .. dedim.. Ona öyle kırköyünde Necla Necmettin il, 5:! - tarafmdan büyük bir nilmayiş 23 No. lı arsanın berveçhi J1l ıcif 
Dekor güzeldi. Ve e5erin üzerinde sözler söylemiştim ki ikna etmeme im- Çr .. llıcada Cenap Şehap B, 53 - Vefa yapılmışbr. Bir suvari takımı safa sahipleri dülbentçi S~,r· 

çalışıldığı yek nazarda belli oluyordu. kfın yoktu.. Hatta kendim bile onu sev orta mektebinden Hamza B, 54 - Pch saat 21 ~e Ü • •1 h" ' ile zevcesi D~sika veresesi jll' 
Dekorcu mediğime inanır gibi oluyordum.. O livan köyünden Hacı Yusuf Mehmet b . . nd mkaylışçı ere Nucum tala, Sef on, An jel tarafındaJJ e"' 

.. • · ·· 1 k d 1 B ;5 ı K o den Nermin Arif Ha mec urıyetın e a mışlır. üma- ı 1 
......... ·--···-··········-~·········· ........ gun l ahıtten soı a ıncaya a ar ayrı • • - · · · · . .1 .1 . .• • tikal için müracaat ve ibra "'' .... _ ................ _.. ....................... :···:· .. ••• · yışçı er suvarı erın uıerıne şışe :P 
durduğu se\"gi ile ya~amak ıhtıyacı madım.. Artık aramızda hıç bir ey nım. • ' d·kı · 262 t ·hı· t ssUk 
l"dı·.. F'akat, b"'nı·m 0··~·le gizli ö'-·le de· kalmamıştı .. Son defa olarak eJlerimi- Y enf bf)mecemlz ve lugla atmışlardır. Bu çar. pı.ş· 1 erı arı .ı eme ~r 

"' .; .; d mişinin kaydı mevcut bulunın8 ,, 
rln lftr aşkım vardı ki ağırlığı altında zf birbirimize uzattığımız zaman her Yeni bilmecemiz şudur: ma saatlerce eva;n etmıştır. k•i 

k. N l l sından senetsiz tasarrufata 
1 

,., adeta eziliyor, bunalıyordum. Bu i ımizin de gözleri yaşardı .. Bu mec- Cebimdeki paranın yarısının üçte ümayişçi er e lerıne ne geçire- IJI' 
tatlı hislerimi de kimseye sezdirmeme· huri ayrılığa onun da çok güç katlan· birini bir kardeşime bu üçte birin dört bilmişlerse hepsini polis'erin üze- sen muamele ifası zaruri btJıl'O' 
ğe çalışıyor, onun aşkını her şeyden. dığını zan~ediyo.~dum .. Ondan ayrıldı- te birini diğer karde;;ime ,·erdim.' Kula- rine atmakta devam etmişlerdir. muş olduğundan mahalli rne f('Jf 
herkesten kıskanıyordum Hatta ken· ğım o meş um gunden sonra ne çılgın nın on dokuzda onunu harcettım. On s· k l' l 4 ü ra başkaca iddiayı tass ~1 
di.sinden bile!.. Sevglmd;n 0 da haber anlar yaşadım .. Bilmiyerek koştum .. beş kuruş ile de eve bir hediye aldım. _ırç.o pko'fıs Yd~lra .a~mışN·· n ~a- edenlerin 15 gün zarfında ves•~0 k d A ·ı d Ağ d c b. d 'lk . t d" tt b. yışçı tev ı e ı mıştır. umayış· 1•r dar değildi.. O, gösterdiği yüksek ala- Hu; · ır ım.. g a ım. la ım. e ım e. 1 me\ cu paranın or e 1 ., • .. tasarrufiyelerini lstanbul 1,~ 
k n b·ı J'"· t k ld ğ d. Artık kimsenin yUzünii e:örmek l . rj kaldı. Ac3ba cebimde kaç para var- çı er suvarı takımının hucumunu 8,. 

ay ı e CU\ay a ı ımı zannc ıyor · . idaresine ibraz eylemeleri .,e lıl' 
du .• Fakat kat'iyetle iman etmiştim ki: temiyor.. Bana eski mec;'udlyetimf ha· dı? . . . sekteye uğratmak maksadıle halde hükmü olmadıg~ t iliP o 
benlm hayatımda yegane se\'diğim er- fırlatan simalardan kac;ıyordum .. r.ön· Bılenler arasında ellı kişıye muh· kaldırım taşlarını sökmüşler ve 
kektlr. Ben ona "GönlümUn annesi .. lümde yasıyan bir ,·arhk ,.ardı. Onu telif hediyeler ,.e diğerlerine birer tak· sokak başlarında barikatlar yap- ı•n•u•r.-•(•12•6•1•)••••••....,.. 

k Jd \' ·· JU h d. l k dlr ,·arakac;ı n~rilecektir 1$mlnf vermiştim .. O, benim me\•cudiye ba ası :ı ı.. egon ~ e ~ 1 0 nr:- · mıtlardır. Zabıta, sokakların nü· DOK TtiffıalOR 
timde en kuvvetli bir varlıktı Ne ya öksiiz kaldı .. Artık ona hıç hır ahc ~a- Dikkat · ·ı d t hı· es 1·ş· · 3lal .. . . . . . mayışçı er en a •>' ı mı or-
Ed< ki bunu bilmeden gitti ve bllmlye· hıp olamaz.. Şimdi ısmımın mannsıle Hediyelerin pazartesi ı·e perşembe t 

1 
k d 1 k d · ı~ 51 

cek de!... her:lhcr. hugUn çehremin altnırf::ı na· günleri be~ten altıya kadar t'" kazan<m ba ı kay .ın <Aknmcıya ~ ~r gerı D h'l' h l ki t haP' 
1 1. '· . • b 1 d - :. ıra maga arar vermıştır. a ı ıye asta ı arı mu a de~ 

Neyse Hlfı uzatıp da ecnf yormıya- sı lır r~frtl\p .. a;ınagı u un u~nınu /ar tarafından alınması ehemmiyetlr ............................................................ Cumadan manda her gün oğ~C11c11r ınn- Konuşmamız hemen her gün ol · :tnladın mı"! .. nedi- riea olunur. /JaŞkn zamanda «e bilme. raf•ndan matbaadan alınmCl8ı ve nıüm- rnnra saat ( 2,30 dan 5 e ) 
1111

• 

mak Oze~ bir eneye yakın bir zaman fld Ur dl\mlıı göz yası yanaklı! rın- ce sahibinden başkasına hediye ı·erilc· kün olmnzsa gönderilen kimsenin nez- lstanhuldn Di\'nn yolunda ( ıt8 l tı•c· 
.erdtL Sorı r:amnn1~,,.ch~ Ö\'lt ıtt'ı bir ctnn c:ıii1ii 1 fi•·l:,.n ~·fnt koluma ırlrcfi E,·e mez. dinde lcizım vesaik bulunması ehemmi· maralı hususr ı. abinesfnde dahili 
~Y'St ~ff oldum lc1 tnı;ıvft

0 

edemc>1_c;in ıfo~nı yUrüdUk... * • * yetle rica olunu_r. Ak~i takdirde hedi· ıl talıkları mua\enc ve ccckvi ede
3
r qS 

~l'c l cfon: l~ıabnul 2 bir •Jd arkadaşım onu daha be- Bclku Malımut Bedi11elerin bizzat kazananlar fa. ye verilmi11eccktir, •••-• 
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1 Dfterdarhk lllnlar1 

Kö1ıceiiiz \lalmü<lılrJz'i,... 

As. Pb. U. "~1iirfürliigiinden: 

._f ... 

14-6-931 tarihiniie pazarl~ı yapılacağı ilin eililen Çıelikhme 
malı.emesinin 4 No. şartnamme muhaner 6 alem m&lnme e-

ğii11de11 : f.Rl\tnda ıartnamenin 6 ınca sabifeainin on .atamı& .f:iSE'N . s. 
Köyceğiz kazası ~1aM

te,•abi göl ile da 1 ·ankar
vesindeki balıkhane ~e 

dalyanın dört senelik 
rüsum ve icarı 2'7 mA)'ıs 
n3 l tarihinden itihnreıı 
rnuhıımmen senevi :±500 
' ira üzerinden ~·irn1i gün 
. nüödet le n1üzayedeye 
konmuştur. 

:: 1 Karadeni>. po. ıa" 

fı it nuı h:~~:~ 
hizasında yazılı 0o0.04 ebadı 0 

,, 0,08 '!Olarak tashih edılmit ve 
pazarlığı !] 7 .. 6-931 tarthitte talik luntiuğu •lılWalMNtM 'llJi:~ 
olmak üzere il.in olunur. 2668· 

l,==.:i Salı 
Tam saat li7 de Sirkeci 

n .. 

Eminönü belediye şubeei müdÜrlü_ğüıulen: Hata~ta1ada 
meyva hail ö~r1&mda 1,12,13,H;,li No. h -.efRi .... IM?i ~lı 
zarf usulile icara veri~cekttr. '!T-aljp Olmdarın ~itini namele 
üzere muhaaebeye müracaat Ilı'~ 'teıtiff ve tıwmU.h -t..i ·atll.11 
yevmi ihale olan 9-74 931 ~,.embe tıünü --*t ıı:oe kaüar llaift 
encümenine tevdi eylemeri i1'n o 1unur. (2l7) 

... ılı ıılı 
Fatihte Malta çaı:tıamöa }6 'DMUn itNmit '.'Ethil mlhe mea

reıesi bir seneden üç tftneye kadar kiraya v.erilare&c Win -.çik 

müzayedeye konm~tur. :Teltplerin tatt•~yi ;Prmek ~in twer 
gün levazım müdürlüğiine miizayedeye vJl'lllek için 1'9 lina l'8'mi· 
nat z:,çeıile ihale 'günü olırn ~ 7-931 :c:umaneaı :ghti ..-t lS"e 
kadar encUmeni daim;ye '11\lh-acaatiaıa. (218) 

Fatih yangm yttinde l 03 ündl .tlada +huca Hayrettin rma· 
halleıinde Büyllkbabçe .Ok•iıllila 3126,3037,'3079 barit. Na. la 
arsalar arasında iki '!DetTe ylblinde '87, 16 rmetre mımallt.ı 
sahasındaki arsanın metr:e muratibama iki liTa k•ymet takdir 

A rl her tuılıi techi?.•rı haiz birind \e olunarak açık müzayedeye ~~. ?f'aliplerin ']18rtname_yi 
ikinci kamaraları 'e guHrte yolculann:ı görm-ek için hergün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek 

1~~h~:s a~~~uzlu~a:a; B 41 ıtJ ~ ft için 1~ lira teminat akçesUe beraber ifıialeıırtmü lan 11 T-emmm 
maraları ha\i ltJ ··ft tJ 931 cumartesi günü saat 15 e kaClar encft~11i ilaimiye mOra-

,·apuru 17 ha· rarşamba caatları. (219) 
ziran 931 ~ 22 Kiloluk 30 top birinci hamur tek lıtanbul .-e 18 kiloluk 

gününden itibaren saat 1-8 de Sirkccı 25 top birinci hamur battal kiğıt ile 10 paket yirmili Mra mu· 
* * • rıhtımınd:ın hareketle Ereğli, Zonguldak, 93 

, ira 1ı k ot 1 iık ve ma n- Harun. Amasnı, Kurucaşile \"C Cide\ e kavva paıarhklll almacakhr. Taliplerin 15 Haıiran ' J>a'Zarteıi 

d k 
bir gecıde :azimet , e avdcttc ayna iske- günü saat on be§e kadar levazım mUHittliltUne mUracaat\ara. 

~ra-Ayasağa a an- lclereu~ya~ ~~n~~~bıJgm· •ll~•••••~~--•••••••••••••••~ 
hkava'k ınevkiinöe 2303 bula ..gelecektir. l.a" n Galatada Men Hayim hanında 

") \apurda eh\en fiatla mükemmel büfe ı .ı 10 N-o. da .J. Hefter'Ef. tal'Jlfın-
ilönÜnl n1era l e 5 göz \'e ~emek ,ıırdır. fada tafsilAt için Ga- Bolu Vilayetinin llMuaumu 'dan: 

ZAYiLER 

mandıra 'ÜÇ sene müô- latada Kuçuk l~ıhtım hanında idareha- kauıında Yagcılar köyüne ci· 
d tl k. ·ı kt" neye muracaat :relefon Beyoğlu 913 var Haftancık namı devlet or· e e •ıra a ver .. e.ce • ı r.. •••ın•nzı•••H••••nı:neonı•rı•u••••••r••::::::::::u 

Senelik kirası 350 lira, u·~~;lt·k•H•HZ~d; ... bi;;·d;rler P. :~~:~daJS;~ti !~~~e ':~i:;~~: 
kir.alanıak a.çık ar.thr.ma Ilı v.apurl~u·ı H beş senede 7855 gayri mamul 
2 h · 9 3 b H metre mikap göknar eşcarı ka-

5 a:ııran ıı per~em e H K d • .: palı zarf usulile 21-6-931 tarihi-
gii 11 ü saat J 5 te Def ter- İi a ra en 1 Z ~ ne müsatıif pazar annü aaat on .. 

ı1yr 1 ta. ( t-~6) n Muntazam ve Liiks JIOSlitSJ lj beşe kaaar müzayedeye l<onul-
li ji muıtur. Tafııllt almak ve ıera .. 

Ua ı ll. ~a~ aka n1üllüria li SAKARYA il iti müzayedeyi anlamak istiyen· 
• • ' =i H lerin Ankarada Orman müdUri-

' .et ınceı:ı: i'i Vapuru p günü ak- li 
Mektebin J:iir aenelik et ve Jl4 Haz?ran azar ışamı 17de!E yeti umumiyeıi lstanbul ve 

k J ..:L . ı •· •• Bolu Orman Müdüriyetlerine e megi kapa a ':Zan uıuliıe~ o- 1

1

! Sirkeci rıhtımından hareket- !! 
..ı l k k • ı· ve taliplerin yevmi ihalede uun a o ve mangal kömilrü :i le Zongulaak, lnebo'u, A- ii 
münakasai aleniye suretile mü- iı k S O d G :: teklifname zarHarına müe-

·,i. yancı , amsun, r u, iresun i.i teshiben Bolu Orman müdOribayaa olunacaktır. 23 Haziran 
salı günü saat 16 da kararı kat• ıi l':rehr:on ve Rizeye azimet ve !i yetinde mUteıekkil ihale komi•· 

isi verileceğinden taliplerin 0 ~·I avöette ayni iskelelerle Gö· !,;.: yonuna müracaat --eytemele?"i Htn 
olunur. gün saat 1~ te Nuruosmaniyede releye uğrtyacaktır. ti -------------........... ...__-......... 

Cemiyeti 1edrisiyei islimiye Iİ TafsilAt için SirkecideİI 
merkezine ıelmeleri. Şartnameai fl Meymenet hanı altında acen· H 
ma~am mezkuraen dıer ,un alı- 11 telii-e müracaat. r~ıefon H ıstanbuı ithalat gumruğu mü-
nabılır. lf 22J34. fi dürüyetine ibraz ett~im r2862 

nı•:ı1•111mmıuna11111n::1111:m:ımmr.:m: __.us::::::ınu:::m::umı::msu:m:::mi: No. (8.) muhteviyatı qyaya 45 
muallim mektebi H. Necati , 53 - Ka 
dıköyünde 'Ahmet Ferit B, M _ Nuri l ıra 21 kuruş mukabilinde 2· 7-
ye Hanım :iii- Qalatasal'lty llHSi 'M'M.V . Satın alma ko· 930 tarihinde aldığım 1'3469 N. 

misyonu ilan1arı J d y Tevfik :R. 56 - Kartaltepe Hüseyin lB, h makbuzu zayi eye im. eni-
57 - Gelenbevi orta mektebi dan Ordu ihtiyacı icin :yeı·Ji fabrikalar sini alacağımdan hükmü yok-
Mu tafa 16, :- - Gahitasaray lisesfn· mamulfltından t1 :>,000 rttetre a ta rlık tur. (1266) 
den 11-'ikret IB, 59 - ııe,.aııt Soğan 'll· bez kapalı zarfla tt1Unaka aya kohnıu,,. D ,~omek 
ğa mahallesinde R~fika H. tur. lhalesi 16 ha1.irnn 931 salı giiııü 

§ Bogv aılıyan ,ubeainden al-
60 - Şişli lfurhan iha't &aat ı:; te Ankarada merkez ~atın nlmıı 

ıuınbul üçüncü itr~ me~ ıth.ıAülldan 
ÜÇ kıt"ıa Stlftt muceeince 

~ınavur ve mahtumlarınan 
zimmetinizde matlubu bulunan 
468 liranın 327 kurut çiriıto 
mHr•fı Ye % 5 faiz ve % 1 O 
ücreti vekAlet ve icra b1atrafı 
haciz yoluyla miti hakkmHa 
vaki taleıp talebi üzerine 
tarafınıza g&llleriten Meme 
emrinin ıızahrına mübatiri 
tarafınchm verilen meıruhatta 

elyevm meıkiir mahalde olmedı
jmız ve ikametgihınmn !Jne"Çhul 
bulunliuğu rg&ıterilmiş ol1tı111na 
bina~n illnen tetiligat ifasına 

kuar verilmiştir. Tarihi ifindan 
itibaren bir ay "tatfıntfa mUraca
atla bir itiraz dermeyan etmez 
•e ,.nı ~kip eden '8 gbn içinCle 
bbrcu 'eda veya borca yetecek 
mal ve saire g8'stermeö~iniz 
takdirde hıcze aal6:hiyet sıele
ceğ'i nıeıl<Or tsdeme emrinin 
htilif ~'aan'tfa ltaim bhtfn 
uıere ilh olunuı. (l'.270) 

-Be. oğlu inci kı'a nftmufiuğundıın: 

M.bcuı aatılmasana karar ve-
rilen ayna; lcOMol; m.U ve •in 
euıayi heytiye 16-6-93 l tlrihi• 
miifttlıf Sah gfinil Beyoğl• Tar
labaıtı Fiçici sokak 23 No. h 
hane &ıUmde .. at 11 elen itib'i· B, 61 - Ç. O. t. üelal m, 62 - Ç. O. komisyonunda yapılacakktır. Taliple- dığım askr.ri tezkeremi zayi et· 

· ı .ıc. d ı ren a·çık uttarma ile aa•trtacağı M. :i\. Te\'zat , 68 - Ha1ük IJJ, ıM - rin ı;ıutname almak ye tekliflerini H!•'· tim yenisinı a aragım an evve • 
"" ılin olunur. (1260) Eyüp Enise H, 65 - Devlet ınatbaa. mek üzere teminatlarile birlikte mrız. inin hükmü olmadıjmı ilin ~ w ... • = .. 

ınndan Mu. tara B, 66 - De,•let mat. kür komi yona miiracaatları. (371) ederrm. (1\263 ~ ı~tanhul 7 incı icr.a da re•in'Mn 

baaııırndan Hasan 1\tubeccel 'B, 67 - * * * :ı zJı\.an o men kadı 'n'lahalte~lntle Bir bor~an doJa.yı mahcuz 

halile 

r.t reı 
rlta 

l'lralım 

ı.. Fsalc 
J.e11a 
Flnrln 

oron 

- . ~t1tiır 
Pett11 
r. 1.ıırlr 
7.lntl 
J!e11tı'\ 

fıı 1 ev KGras 
ı I brk llr.oı Plou 

(; el'\'C711eç ..:11rn• 

"ukut 

ı l~ıerlln Cloıdllıı 
ı tıolAr ( mertta ) 

iO Fr11nt tF•aasıa 
20 Liret r hal •• 
o Frank Pelçllfl j 

l>r•11MI fYJClflan 1 
Frank ı ıs, içre. 

20 Lt\•a 8u1Jar 1 
ı fltıttn f Ptlement ı 

IO karon f(ftlcostouk J 
~tltnı A\.usturya) 

ı l>ereta llspıı:ıJ•] 
ı Rıy~arıtAl111aııyı J 
ı Zloti l.ehlstın 

bu_gunl<Ü IJUlnuJC~ 
Soldan sağa ''e yukardan '.I, 
1 - lfrm gaz hem -'k11J 1' 

}~il (7 ), kale (.1) 
2 - Bir ıızıw ( 2), ü (2) 
3 - {loruk ($) 
'4 - Rir >ttU~lt hrtyt'tın (f~ 
5 - Buh'fır (5), 861 panl111"' 
,_ ,., (2) 

7 .._ Çerden çöpten ( 10) 
8 - l\'umaranın kttcne.fl.8' ( 

tualttlnr. ait hir ıey (5) } 

9 - BontJ (5), Toprak/ar (S 

1fJ - Şeytan (fi) . 
11 

11 - Et11}e1' (3), 'lllr öl~ii ( e~ r afeaht baş acente inde .. ebile •a Ka tomnnudaki l..'1bt11tı11 ihtiJacı o· H:ımi3ı ojtlu Mehnm f.Şyayı beytife İfbu haz. ranN1 
zım IH, 6 - Galata Doğru ·ol Halit lan un kapalı zarfln münakn a~l\ kon· § lstanl:.ul ithalit gümrüğün· 2ı inci pazar .günü saat 9 dan Şeraite muvafık 
B, 69 - küdar 20 inci mektepten mu~ur. 1tıal~si 20 'ha~iran 9:n cumar. 2414 'itibaren Kadıkövilnde Mıs1rla 01· · ~ tlen aldığım numarala ve ~I ..,._.,. .... 1 Vamık Sina i .n, 70 - .Be§iktaş l\lura.. tesi günü saat l:i te Kastamonuda n Junaa Hayrullah tf. sokağm a •'•9\' na 0 n , 

"k 31 Mart 926 tarihli beyannameye z ~ı diye Galip Dede Hakkı B, 71 - Be;:a -- keri sa.tın alma kornh•yonunda 3 apıla· 6 numaralı hanede bılmUzayede Di$ t"bibi ~hmet ı 
taş Ihl R·ı t .. ,,,, B ait 48749 numarala makbuzu 

amur 1 a n, •1 -....... ursa pe· caktır. Taliplerin artname almak \e pnaya ç'-vr:teceii ilin olunur. hu l.err-e Kadtk-Gy,ünde 
rukar Mehmet .Fahri B, 73 - Katip tekHflerini •ermek ifıen tl!1tlinattari- .ıayi ettim. ~eni~ini alecağımdn ( l.262) tıtı 1Y4'Vtn. Türk sokd'~ ~ 
Sinan luzaffer Mahmılt H, 74 - Be· Je htrın.."'te m©!lfür kontl~ona tnlirncn· eskisinin lhtilunü yaklUl'. k b d d"•Ç' 

wl S l.h . Al B 7" B Di• tabibi açacağı a İnesin e 1" f: yog u • a a attın i , ·> - eynzıt atlan. (!! 6) o~man Xuri ll' oJıf 
6 ıncr ilk mektep Handan Fevzi H. 76 t::::::n::::::::::::::::::::::~::::ı:~:mn:r.mm:::: ::::m::::~::::ı::::ı:ıatmı:mm:tı:•:r.nt::~a Stıa t baı.tll ark~data ihtiy~ı ar~ 
- Ak aray karakol kar5iısında XeC'de( giinl&i be tr.n 'llltıya kadar ı crı(İr baş rafından mallwcrdan nltnntlVlı ı•e nımtt· A~u.ıpndan ...-ıştit. Yeni Mıta ı&~renmek ai1lu IJ. 
H, 77 - :Fatih Çar aıttba ,iruzan H, ka :aman hediye 'cilnıak için müraC'(((ll kün olmazsa nonrlt'rOen him8enin /1('Z 'tll ~ md "k. l k.... )f&zetemhde biraderi ~ I 
18 - Devlet matbaası Necip B, 79 - olunmaması 'f!lır11111ıi11Pile rica olu11ur. l dind(• ltizım ı l!saik bulunmaıu ehemmi· 0 ne_ c -:...~ 1

8 
9 ~ u tllllft ~ ~ya yukand• 

Seyrisefain ube acentesinde Sabahat- • ı yctlc 1"İcn olwıut. Akfli takdirtle ı•eri/., ~a~~ kMrşnH 0 tel on: 

1 
~ miiracaat ~bilırlelıı 

tin !J, O - Fatih ltay J\h~t Oenaal H~iligelPrin bi:zat kazananlaı· frr. miyecelilir. lst. !MıJU it. 
B, 81 - <Hayriye imi Ht8 Dttj'Rn 'll ~RMHM 111' "" 1 1utfakları hamam bÖcekıerıle istıli edi ~n M>kanta, otel pasta.,._ faran ll&h•pler .. 1aptrtlbfni lhilıtecır ı 
82 - Gazi o ma.n pa adan 43a Meh r•111• ferınin üm tsiz.lik nitlalarıdır. Bunun en m6eb·t ' ~at'i ve ellilh ~atei halli, '8hht klml•ı, pir.elera 
natt 1J, 83 - "Be ıktaş Senlik Cl!!ile naa il~ ve karıncaları da öl<?ürtn Ilırpon toıuntm istımalidır. / 

lllllleımntm Feriha thttım. IK•pı ve penoeıeleri a:çık veya lilUI tını kullanımı. isiitnal· ~olay ve riyıtı ucuzdur. Bütün ecza depolar le ~.'~ 
Dikkat lca:palı ,,Jarak uyumak ı terseniz erde Ye t>P,lıca b~kk.alıy,tllerle ~l ... .t>ltpe.. :)epen .-•i•- Eflliit'f' 

•Ntueln- pazartesi ı't yerıllm&e odaoııcia ıır.ekve ıivri &ınekler' öldürt:n Nakomura Paıcal Raimard. Beyoiuı iıtildiı caddcıi. No. 14U 



Stlt 11 - VAKiT 14 Haziran 1931 ~ 

\Teren IJ' ~ 1',4 z:r ,. Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Ço-
~e!~eC OS /a lll '1arkı ·.1.all ııulasası cuklarınkemiklerinikuvvetlendirir 

·-·----------------------------------------------------------------Edirne kız Muallinı ----
Mektebi Müdürlüğünden 

b 1 - Mektebimizde yaptırılacak (25875) lira (95) kuruş bedeli keşifli 
~nyo, su tesisatı. sahne ilavesi ve gecit mahalleri inşaatının 8-6-931 ta
~ıhin?e icra kılınan mün~~asasında blipler .t~rafın~a.n teklif edilen .fia~ 
~ddı layıkında görülmedığınden 9-6-931 tarıhınden ıtıbaren tekrar yırmı 

&un n1üddetle ve kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
S 2, - Pl:in ve şartnameleri ~örmek i~teyen .tal~pler~n ~stanbulda Gü7:el 
an atlar Akademisinde Maarıf veklı]etı re~mı mımarı burosuna ve Ed1r· 

llede mektep idaresine müracaatları. 
·. 3 - ~1ünakasaya iştir~ik edecek olanların münakasa komisyonunda bu 
ışJerde ınü~ehassıs olduklarını ve eyve)ce bu gibi tesh:atı n1uvaff akıyetle 
'aptı.klarını ve mali vaziyetlerin in derecesini resmi vesa;lde ispat etme-

rı lazınıdır. 
4 - ihale 29-6-931 pazartesi günü saat l f> te Edirne l\1aarif Eminliğin-

de _rnüteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
0 - Temin t makbuzu ve mektupları n1ünakas i ve ihalftt kanununun 

'l'laddei mahsusuna tr.vfikan ihzar ve zarf Ja ihaleden yarım saat evvel ko
misyon riy~setine tevdi edilmiş bulunacaktır. 
L"-Askerı moktepıer :::: ••m• kom·-,-.,-o_n_u_nı-n-·,-.-,.---~--. V--J\--K---,-T-t-n--·-1 

~ı=~-l-B-.--t--d-----TM-oap-ı:-eup-ea_t_i~~-;-si-ek-t-cb-i---ı u.~~! .~~~?}afl 
!_OOo j ır şar name e __ _ 
~ Ölçme taburu Satıhk ev apartıman,arsa,eşya 

~ } - Satılık ve kiralık -
l Tıbbiye mektebi Kuzöuncukta Münirpaşn mahalle· 

60o J Bir şartnamede Tatbikat hastanesi sinin Aziz bey sokağında Beşer oda· 
~ Baytar mektebi dan ilii bölüklü b·ka\Ade nezaretli 3400 eşcarı müsmireyi ha\'i vasi bahçeli 16 
2Soo numaralı doktor hakkı beyin hanesi 

Bir ta' tnamede Piyade mektebi ucuı fiyatla satılık ve kiralıkur, dcru-

4~ l Gülhane hastanesi nindekilerc müracaat. 

~OO J l:ir şartnamede Aakeri..Matbahau Sablık aparbman - MUceddet 
.. ~ Gedikli KuçDk Zabit mektebi kargir dört im hnv:ıgazı, elektrik tcrkos. 
1270 nezaret fc\·kalAde Şişli hastane iHasyon 

3So l Süvari mektebi ci\·anndadır. ıo,ooo liradır 
lOQo lstanbul dördüncü vakıfhan Asını 
~= ( Bir şartnamede Topçu Nakliye mektebi . kıt 29 Union \\ol 
~ Harlıiye mektebi 
33SQ 
~ BallJa isimleri hizasında yazılan mıktarlarda askeri mektep 
~k~rııtaneler için beş şartnamede olmak üzere ceman 15,120 
tal 1 odun kapalı zarf suretıle satın alınacaktır. ihaleleri 4 Tem· -:z 931 Cumartesi gUnü saat 14,30 da Harbiye mektebindeki 
t
6
rhaIU . mahsusunda icra edilecektir. !a~ipler~n. ş.ıtnamelerini 

"le lllek ıçin komisyona mUracaatları ve ıştırak ıçın de hazırlıya
~lrı teklif mektuplarını müselsel numaralı ilmühaber muka-

de komisyon riyasetine vermeleri ilan olunur. (1) 

• • • tlt Maltepede piyade atış mektebi ihtiyacı için 150,000 kilo 
93~ek kapalı zarf suretile satın alınacaktır. ihalesi 27 haziran· 
tal cumartesi gtinü saat 14,30 da Harbiye mektebinde mahalli 
~hıusunda icra edilecektir. Taliplerin prtnameıini görmek 
lı. komisyona müracaatları ve iştirak için de vakti muayyeninde 

, ) lıflıyacakları teklif mektuplaranı yevmi ihalede saati muay-
k:11'.8ine kadar mUaelsel numaralı ilmftha ber mukabilinde 
~n riyasetine teslim etmeleri ilin olunur. (227) t: Devlet De;.,ıryo~rı Hanl&rı 

Devlet Demiryollar1nda tarile emsali 
t.t ( 6) olacaktır. 

talı tvcut tarifelerdeki maktu ncrctler ve Haydarpaşa liman ve 
~~ınında tatbik edilen tarifeler değişmemek üzere, Anadolu
!) ldat ve Adana-Mersin hatlarında halen (5) ve diğer De.,let 
İti~llıiryollarında (8) olan tarife emsali 1 temmuz 931 tarihinden 
~ (6) olacaktır. 

Ankara valilU~inden: · 
Ja-. 1 - Ankarada Bankalar caddesinde yeni bahçede idarei 
98 ~siye için yapılacak dükkinların bedeli keıfi olan 51486 lira 

2 
uruı üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

~ -:- Talipler şartname ve plinları 15 lira mukabilinde mu-
3beı huıuıiye mildürlüğllnden alabilirler. 

tltad - Tevdi olunacak zarflara bedeli keıfin % 7,~ iu niıpe· 
; teminat mektublle ehliyeti fenniye vesikası konacak. 
S - Teklifnlllmelere hi\:bir kaydü şart konulmıyacaktır. 

~ilt - Zarflar 28-6-931 pazar gftnli saat 15 e kadar makamı 
'naf tle •erilecek ve teklifler haddi llyık ıörUldDill takdirde 

ilbıde ihale edilecektir. (108) 

19 anyenlar 

Daktilo - Gayet iyi İngilizce bl· 
len hır dalmlo hanım iş arama\tadır. 
lstiyenler. gazetemizde Fikret Adil beye 
her gün oıı;leden !ioııra mUracaaL edebi· 
bilirler. Telef: 2.4a:' 1 

Müteferrik kUçUk lllnlar 

Ankarada işi olanlara _ ıAnkara 
iş Bürosu), Ankarada mütahassıs teşkilAta 

malik yegı\ne \'ekAlet, temsil, takip mü· 
essescsidir 

Ankara - Bankalar caddesi - Anııdolu 
han • Posta kutusu: 166 

Budapeşte de - Yüksek Mühen· 

dis mektebinden mezun Macar mühendis 
ev, beton nrme ve diğer mühendis in~a· 
atına ait haritalan ,.e keşifleri, yapı yor. 
Adtesi; Beyoilu Sakız·ağaç cadde No. 
2 kat 2. 

Kira getiren emlak almz -
Tramvaya, iskeleye, şümendüfere yakın 

olanlar mUreccıhur. Terhin edılirııe bin 
liradan yukan PAnA iKRAZ edilir. 9-12 
arasında müracaat. 

lstanbul dördüncü Vakıfhan 
URIONl\01.. 

Memur istiyoruz - işiniz olma· 
dığı zamanlardı çalışarlll< ayda 90 liradan 
fazla kar.anabilirsiniz. lfüe mektupla so· 

runuz. mektup i~ln 6 klıruşluk pul ko· 

yun uz. ( 12481 lstanbııl Postanesinde 
~o. 400 

Bu akşam 
Be.lkta, BUyUk Parkta 

1 
Sahir Opereti ilk bUyük rövli 7 tablo 

lÜün) ımm Hali) Us.le· Mü1:ık. 

5İ"EKLERİN 
i~i 

S1NEKLERIN baıJ1ıca ışı, hastalıklann intişa-
rına vasıta olmaktır. Bunun delili, slnek

'ferln çok oldü"u yerde tlfo'nun fazlalaşması
dır. Nitekim havaların soğuması, yani sinek
.ferin ölmeslle tifo dahi zati olur. Sinekler, 
tifodan maada bir çok tehlikeli hastalıklar• 
dahi bulaştırırlar Sinekleri çabuk ve kolaycaı 
.öldürmenin çaresi, Flit pUskUrtünüz. 

Flit, sinek, sivrisinek, pire, karınca, güve, 
"tahtakurusu gibi haşaratı ve bunların tohum
farını imha eder. Ha~aratı öldürür fakat Jnsan
lara aah\ zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
Leke yapmaz. Flit'! diğer haşarat imha edici 
•czalarıa te9vı, etmeyiniz. Siyah ku9aklı sarı 
tenekeler üzerinde askeı;.markasını isteyiniz~ 

t='LIT PDSKCRTCNDZ 

Erenköy Kız Lisesi Mezunlarının 
J 6 Haziran 1931 Salı günü saat 14 de mektebe gelmeleri rica olunur. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlü~ünden: 

Yerli malı olarak (5500) kilo n:şasta kola pazarlıkla alınacak· 
br. (110) lira teminatı muvakkatelerile beraber 29-6-931 pazar-
tesi gilnü saat onda ve nümuneleri görmek üzere de hergün 
Galatada mlibayaat komisyonuna müracaat etmeleri. 8.P. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlü~ünden: 

Top halinde (20001 kilo beyaz ince parşömen 10,000 kilo 
ikinci hamur Hrma klğıdı ile 2000 kilo penbe Rozafiş kağıdı 
15 000 varak mor hareli kağıt ve bobin halinde 500 adet beyaz 
ince parş6men kAğıdı pazarlıkla alınacakbr. 350 lira teminatı 
muvakkatel-:rile beraber 4-7 931 cumartesi günü saat 10 da 
ve nUmune ve ıartnameyi görmek üzere de her gün Galatada 
mubayaat komisyonuna müracaat etmeleri. 

(Resmi Jlfrnlnr Tiirk Limited Şirketi) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6zncz Keşide 11 Temmuz 1931 dedir 

Büyük ikramiye200,000Iiradır 
AYRICA: 

50.000, 40.000, 25.000, 15.000 
10.000 . Liralık ikramiyeler 

Ve: 100.000 Liralık bir 
mükafat 

Mes'ul Müdür ltefik Abm~t. 



- ·Hayret ! bu adamın sırtındaki ne 1 
- Ne olacak! bir dai 1 
- - ?D 

- Fakat dlkkot eti nereye boııyor! 
- Eveti gördüm: 

ZIDAA T B~ı\NKASI 

- Öyle ise, daha bunun Qibi iki vük iatır ve 
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