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Pey san 
Sayım 

1 n merasim e kaldırıldı Muhittin Beyin programı 

an aşılacaktır 
a atı b tti, yeni meb'uslarımız 
uyni günde seçilecekler 

Muntazam llste 8 zincl sayı• 
famı~dadır 

Tayyare piyan! osunun onuncu 
..,rtip ücunc1i ~ctide1ınc dün 

saat birde Darülfünun konferans 
salonunda başlanrnışlır. Bu keıi
denin ikramiye mükafatları zen
gin olduğu için salon tamamile 
dolmuştu. Dün sekiz yüz numara 
çekildi. Bu keşidenin en büyük 

ikramiyesi olan 100,000 lira çık
madı ve bugüne kaldı. 

40,000 lira 4016 numaraya 
çıkmıştır. 4016 dan 4116 ya ka
dar olan numaralar ile 3916 nu-

maradan 4016 ya kadar olan 
numaralar kırkar lira amorti 

"9e- ı d h ı lik ı d bi alacaklardır. Yani 4016 numara-• us m e azır bu anan Bir aza arm an r grup '= Taf ilılc 3 uncu s:ıyıfoınızda nın yüz numara yukarısı ve yüz 

n~mara aşağısı kırkar lira onda 
Çatalcada büyük bir yangın facıası bır hesabiJe dörder lira alacak-

lardır. Onbeş bin lira 22477 nu-23 d ••kk"' •ko •k• } d•..., maraya çıkmıştır. Bu numaramn u an, 1 1 ev ' 1 1 ote ve ıger da yüz yukarısı ve yüz aşağısı 
b b • J d dörder lira amortı alacaktır. .\ azı illa ar yan l Yani 22377 den 22477 ye ve 

""ıı.teş dikkatsizlik neticesi PJkmıştır. Zarar 22477 den 22577 ye kadar olan 
Y ~ ~l Y numaralar dörder lira amorti 
t Yan miktarı 50bin lira talımin ediliyor alacaktır. 

~ıı ~kiki akŞam Çatalcada bir yan-ı \·e şehrhtıiı · itfaiJ esine (şehrimizde On bin lira 30400 numaraya 
~~t~ış \'e mühim ziyanlaı-a sebep yangın ynı· \eşait ı;önderiniz) mee- · (Alt tarafı 2 inci sauıfada) 

lııı;.:11 ltt:. . lincte bir telgraf çekerek yardıma gel- . . . . 
~Ve .,~e .~f ):angın dört saat. sür-ım_elerini bildirmiştir. 'Ifa.ymakamhk 1.az son~a yangının şıddetı ke~.ılm.i.ş 
tı lıiJ.r dukkan, 1 ev, 2 otel, hır fı. dığer taraftan ,·ıl:\yet \'e Jandarmayı '~ sa~t ~ç buç~kta d~.~amamen onduıııu'tttıa lıahmer ve müftülük dairele- da hadiseden haberdar etmf~tir. rulmııştur .. l\lufreze ogleye kadar yau
~1Şt6r.l'tten Yandıktan onra öndüriil Bu telgraftan ynagmm ,·ijş'ati an. gı~ m~~all.'.nd.~ kal~ıktan. ~on!~ şel~r~-

trı kiiı Car~ının hemen iiçte biri ka- Iaşrlmamı.,sa da büyük mik)a ta oldu. mızc donmuştur •. '1 ~lnız ı~ı'! ıçın hala 01mu:ı tur. ğu tahmin edilmiş ve itfaiye kun etleri devam eden atcşın ıtfası ıçın bazı ef. 
91 \'arı "teş nasll çıkt. derhal harekete _germi<otir. ıat Çatalcada 1 almıştır. 

M. tetkik encümeninde 
kararlaştırılan esaslar 
Şehrin planı ~asıl yapılacak ? 

[ __ H_a_r_d_i n .... g __ -n_ca_S.-=ıııı::=-lö_fd_u_· ·_?_'-"Wf_.-] 
-2-

Hardingi adım· adım iler-
leten, yükselten k 0 mdi? 
Hardlng gece yarısından sonra sefahet 
yapıyor, karısının haberi olmıyordu ! 

ilk tefrikamızın hUIAsası: 
l\ladam l lardiı g. \mcrikn adli}e <fa 

irc~ı tııharı i n cmudaıınd:ın ( C.a~toıı 
!\1in ) i d:ı\ et cJcı ek c,ıııı lııı-tıı:i bi~ 

takım i, lcr , • prır:11:a,,1'11 •u) lu ror w 
bunların mcktum kalma~ı iı;ın amirlerin · 
den mi.ısıuıdc :ılm:ı-ını ı'tiı or. ;\ lad:ını 

1 larding, koc ı'ı 1 lnrdıngı"l çok ımihiııı 
tehlikeler gcçirdip;iı e \ r bir çoı.. ŞC) l.ır.i 

kU\ \ederin ceo:iri alıınd:ı kaldı~ına kanidır. 
Onu sıyanet etmek için f:ılcı bir kadınl.ı 
istişare edh·or. a\'111 zamandı koca .. ını 

l'f~ baf~n saat yirmi üç buçukta çar· Gece yarısından sonra Jstanbul ve Vali muavini Çatalcada 
~'ti diik a! O man Efendi isminde hi· DeJoğlu itfaiyelerinclen ayrılan bir Vali mua,·ini Fazh Beyle sehir mecı--------..--..-----~ıı' ile bkanındaki benzinlerirtnteş al· müfreze hu ust bir trE'nle Çntalca:n lisindcld Çatalca azası Mustafa Bey. 
. ~erek a larnış, az zaman içinde ge. ı gönclcrilmiştir. 1 ~.e.r dün ı;;nhah Çat.~Jca~·a gitmişler \'E' 

\e koca ının butun doctlarını ıara.;;,uı 

altında bulundurmağa karıır 'eri) or. !\ lm 

flarding, taharri memuruna \'a1,i~ eti İ\ İl'c 

lı~ik lilckanrtrafı sarmıştır. Postane yanıyor jogleden sonra donmuşlerdir. Fazlı 
lııas btılurı arın ahşap \'e birbirine bi· nu miiddet zarfında polis ve jan. IlC'y oradald tahkikatı hakkında dün 
~İltt

1 

doıa:,~~f1 "~.havanı~ ı:~izg:u·h ol· dnrma <1mirleri istanb~l telgrafancsi·ını:şa~ "~!i .. .Muhit~~n Deye i~ha.t H!r· 
fi b~k~ıa a:rrıf suratı.e. buyuye.!1 nte.c;; ne giderek Çatalcadaki ''aziyeti öğren- mış le g.~ruşe~ ~ıı muhnrnrımıze de 

tUrı hıziıe ntış ve ı~ıne aldıgı yerle mi<;ler<lir. Fnl\at gece yarısını iki sa şun lan' rnyle~~~tır: .. . p. • • 
lı lst · Yakmagn haşlnmrştır. nt geçe Çatalca tcl~rnfanesi Jstanbula 1

1 
.. :-;:- . ) nnfın. ogle soyJendıgı gıbı çok 

'ıak 11 "a'-İ ~nbuldan imdat ynng-rnın } aldastrğını, nerede i~c tel- ~~ı) uk_ degıldır. .Ça.rşrnın tamamen 

'
~ltılığı l r kar ı ında Çatalca ka~. grafanenin tahliyesi mecburiyeti çıka-ı} .ındıg-ıhakkındakı rn·ayetler de yan-

stanbuldan imdat istem is caf,ım ha her \Crmi~ biraz sonra ela Jıştı~. .. .. • . . . . 
'111111-·••••mm~~!!ilı Çatalcayı htnnbula rapteden hat islf'· . \ nnlız 23 duukan, ıkı ev ıkı otel, 

mez' olmustu;, :. bır fırınla !lilfılinhmer, müftülük v_e 
l\~ E B . . telgrnfane bınalarr yanmıştır. Tekmıl 
.&.fl 'USLUK Bundan ateşın tel~rafane) 1 de ar. zarar ve zi.) an 50 bin lira tahmin edil· 

)..._I il ISTJYENLER dığ~ anlac:ıJ.dı ındnn ıst::ıs}on telgra~~ mcktedir. Yanan dükkanların hepsi 
,... .. ne,.ıne v~ Ja~clarma teJefonuı~a mt!· sigortasızdır. 

•te~ı beş· ıri sayıfamı2da r:acan~ ~clılmış.. bun~a~ son rakı ,·az,. Ate., dikkat izlikle, benzin iştialin· 
.. acaksınız y dü uıu " • ~ " 

Bu Sayımızda : 

Şehrimize kuvvetJi 
bir Yunan muhteliti 

geliyor 
5 inci sayıfamızda 

Hatıralar arasında 
4 Uncu seyıfamızda 

b .. 1 ;} et oıaonn takıp •. edıln.11ş.ti_r. den rıkmıstır. Nüfu ı·a hir bir za. yi-ı 
................ ;;~lliliiliililii angın son r yor ıat yoktur. Adliye tahl.ikata \'azıyet 

j itfaiye Çatalcaya vasıl oldı.ıkta11 bi· etmiştir." ., __ ""'"!'I_...__.....,_...__...__..._.,.. 

Gençlik - Çocuk 
Gelişigüzel 

J J:ırdiıı~ :ı.~ 'aşında ayan aza~ı 

an'atmak için ona c\ !ilik h:ı~ fttından 
bahsdırnr \c koc:ısının hilha ':ı Dogecri· 
namında lıir .. İ\ a nin te~ iri :ılunda kal
dığını 'O~]u\Or 1 lardıngi İ\a .. ı h:l\'ala 
g rn rıte. n ha\cC onu cumhur reisı. ol
maga te,' ik eden odur BunLn sebeple· 
rindcn biı i 1 l:ırdin ı.r•n ~·nı, \ akı;ıklı bir 
ad:ıın olma 'ı\lı r :\ 1.ıdam da koca,ının 
s ın deı ece '.ıkı~ıklı olduğ.ınJ k.ınidır: 
1\Iadnmın bu özlerini ben de ta dik 

ettim. Harding, son derece} akısıklı bir 
erkekti. Mndam dernm etti: · 

- Ifarcling bu urctle ) m, elmckte 
[Lılclcn Sa) ıfaı ı çe\ lriniz J 
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~:':.ı~~\!~~'ji.,t;:ı:,:f~ hl~df.•ü~~kmı::ı~~";,~.~t.~~~· ~:~~~·~ı~~:~·: ~iı~:t;"r!~-!~!~: I ı IJa~n· B J [ 
fek ışlerde ayrllmal.la. heraber aile ha ten ına,un .kalmahdır. Bu e,-, her o;ü1,.I --. .., , 3 • 
Y~ttı'!11~ ço~ ahenkli idi. Çünkü hen nef- ı henin feykinde hurunmalrdır. Bir h\iku [ ~ • - -
~ım ı.~ı~ hır :-şey istemiym·dum. Rütiin metin temeli, ailedir. Ye aile temi.ı:liji- ... ~ 

leriıtt, -hütüıt hırsım onu ileri ,.e dai- dikknt t-ttigim nokta hudur. Be\•ıt.ı: ·~a.- Bf t bJiğ 
ı:-tcÇhgı.m koc.:.ıma aitti. Bütün dü~ünce:ı ni muhafaıa ~decektir. Benim en rtık 

~la ile~i gö~ürmeh.ti. nen onu y:H'a ttı- ra~·. ~illetin e,·i olmak hasebile "mukad r C 
grmı hı~edıyordu~. - . --. . . dt>,;; hır }·erdir. So h d t h di 1 fi 

Madanıın _bu . sozlen inam harı~te ı Fal.at mevzu an~ımı tekrar deği ... ti n u u a seleri do ayıs e 
duyduklarımızı te~·it ediyordu. Tlt'1·ke- \"c mad a m bana :sordu: · · • lran bUyUk elç.lllği bir 
4n ~il~iği hi~ ~e}, ma(ltı m Jlardinıri_n . :--- Siz Hardingiıı t:'Ümhuı· rei~liğine tebll§ neşretti 
k~ndını, ze,·cını n mukad,Jeratrn:ı ha· ıntıhaf) olunduktan '.'Olll'il bana ,-erdiği Ankara, 11 (A.A) - İran Bü-
kım sayması idi. Madam hoeaı-.ım, ~\- 1 hediyeyi ~ürdiiniiz mü'~ Ben onunla if '"k 1 · ı•w 'd y d k ' bl' w • 

dım a~ım· y.eti~tirmi~ \e onu dünyanın, tihar ediyol'um. Bakmız ! yu e çı ıgı en ataırı a ı te ıgı 
en büyük me\·kiin~ ~ef~~i§t_~· . i\Jadam Harding 1\afaıo;rııı 1,afdırnuljl afdık: 

lladam. ~Oll sozlerıııı ~o) ledıl-ten ,.e boynuııu çerc:cveliycıı -;iyah lrndife "lstanbulda intifar eden ~aze-
~onra .hana 'ordu: ~eridin ucunda bir elma:-. pan:a~ı gös-

- Hardin.ırin br.raz -ıaraya girdiği termisti. ' tclerin baıı ! arında İran Azarbay· 
~iiı\~ btitada mıydınız:' , - ' Giizel değil illi'! dün)ada hichir canında asi Kürtler ve ermcni-

B 
1\'~evzu birdenbire tekrar dei!'i:;mişti.ı k~dın benim l.;adaı:. mes'ut olamaz: He )erin Ti.irk iye devleti aleyhine 

en. n ı bu kadar g·enc gosteren h t'J> bu mı:' S.- • • 
- llal rr, nıal~sef ! detlinı. udiveUir. · bırbkte çahıhkJarı ve İran me· 
Madam anla_ttı: . · . .. .. İ\fadam birdenbire sıçrart1ı'5 \ 'C cJe. murlannm bunları teşvik ile fa-
- O- ne lıarıkulade bır g-uııılu. Ben i mm etmisti: · · ·· .. · · 

başımda. ma\ i bir ~u11l\a. ~ırtmıda hiil'k _ rndbirimizi anladrk değiJ mi'' . i- alıyetJerıne muaaade gosterdıkJerr 
ler ve eli~d~ _en ~üztl _t;İet'~l~rdeı~ birJ zin ilk işiniz. Jtmiriniz. Burnsa mü;a~a kemali teessüfle görü.lmektedir. 
demetle yuru} ordum. Keıırfınıı .!!'<'lın ol- al edere!\ benım hususı bazı i~lerimi ta i 1 T" k" h kk d · t 
".lU;i zanndiy~r, hcrk_~s te ba na hir ~C· kip için müsaade almak ve derhal b·t· ı ram ı ur ıyc a in a sıyase 
imde. n farksız oldu51;umu "örlü:roıdu. na haber vermektir. Anlatabildim mi? ve komşuluk noktaı nazarandan 
!lar~i'!g .d~, ~.t~;. ~~~e _e\'\ el. beni aldı· Ben de ayağa kalkmıştım: hüsnü niyeti ve her türlü müsa-
gı gun gıhı gulum~uyord u. - Anladım efendim. d t - I' - . Aw 

Ben g'ÖZ!crinıi Madamın üıeı·inde11 - Sonra madam (Vitıey) i tarassut a ~ ve ye_gane ıgı. geçen gra· 
kaydırarah pnçereden dı~arıya hak· altında huJundurmakta devam ede('eksi dagı harekatında falen ve kavlen 
trm. Madam, devam etti: niz? Tü k. · ı· d f t• b" 

O. g·· · 1 · · ı ·ıı.·kt 1, k' r ıye nca ı eve mce sa ıt - un ış enmız u ı · en ~onra - e · ı. • • • 
geeeleyin odamıza. çekildik. llarding. Ben · sözün bittiğini zannederken olmuş bır keyfiyettir. 
b~~ı<t ~arıJmış ve göıl~ri Yfı:Şaı:arnk.: 1 mevzu ansmn bir kere daha deği~nıiş Ezham tefvişi mucip ve iki 
~.uşes. bunlar hep senm eser~n~ır. Bu l ve madam devam etmişti: k d ·ıı d 
tun bunları o,;en ~·aptm r demı"'tı Har Re's· .. h ,. .. l d .. t o:ıışu ve ost mı et arasın a 

" • ">' • • - ı~ ıcum urun coı\ guze u~ ur • . . 
ding, beni seviyordu. 'Zaten Harding ları Yardır. Onlardan · siz de i~tif-t~e bılhassa Türkıye milletıne karşı 
öm_~ün~e bir dostunu aldatnw; kimse edehilir!'\iniz. Reisicümlıur. g41zete~iı~i samimi dostluk ve muhabbet 
~egı~~ır. I-Jele kansının ond:ı-n kor_l~«Ca çıkardrğr milddet~e hep onlara göre ha 
.ı;:r hıçbir şey yoktur. lfardmg. muces- .reket cderd.i. Siz de övlece hareket ede beıJiyen iran efkarı umumiyesi 
sem namustur. Ilenim ona itimadım, bilirsiJliz.. · muvacehesinde her .iki tarafı 
tamdır. - Bunlar nedir'! efendim. 

Ben yine madamın yliıüne bakanıa- - Size bunlarr ~on derece muhta-
dım. ,On~ acr}ol; g-ibiydim. 1-'akat ma- ~ar olarak a11latacağ·rm: Biı·: her mes-
dam dHam etti; . . . . l elenin hi~ olmazsa iki yüzü vardrr. Siz 

rencide edecek, aslı ve esası 
olmıyan bu gibi haberlerin inti· 
ıarmı İran Büyük Elçiliği tees• 
sür ve h:esüfle karşılıyarak tek
zip lüzumunu temenni eyler. 

- · Hen kocama hala malıkını. Genç- de her mes'elevi ona ~öre tetkik ediniz. 
liğimin bütün ~mel~eri tahakkuk ct111iş l İki. Dıtima clii.rüst ol~nuz ve \~ak'aftırı 
tir. Qtuz seneh~ . ~.ır h.a:rat geçirdim. l olduğu gibi toplayınız. üç. bir mes'ele 
Bundan daha buyuk bır mU\'affakıyct yi doğru anlamak, bin mes'elevi yımhş 
oıur nni? l •rntamaktan hayırJıdu-. . Yunan ba::;vekiJ inin ogrlu 

l\ladauı. parmuklarmı mütemadiy~n l - Mükemmel! 
açtp .kapamağa ba~_la~~tı. Onun s~ın- - Ilunlarr daima hatnhyabilect'k ı H nisanda gelecek 
de dınç ve k1,1n:etlı im· eda vardı. Ben misiniz? lster:seniz t-ıize bunlarr yaza· 
onu fasdik ettim: - · yrm. Atina. 11 ( Apo ) - Ailesile 

- 'Çok doğri.ı söyHi~·orsunuz! - unutmam. Efendim. beraber IstanbuJa gidecek olan 
O da mes'udiyetini tekit etti: Madam elini uzatmıs, ben de onun y k 
- J<;vet "on derece mes'udum. eli üzerine iğrtmiş, onun soruk olduğu- unan başve iJinin oğlu M Kir-

. ~aka_t onun bL~. rsrarı be~_i süphelen- na, ince ma\'İ damarlanmn göründüğü yakos ve Venizelos, lstanbula 
clmyor ve. son g-~nlt•rd~ agızlarda ,ıo- 1 11e ,.c yanı;;ça titrediğine dikkat etmiş- hareketini ]8 nisana tal'k ı _ 
la~n şayıalan hır<'r bırer hatırlamak , tim. Bütün hunlar ihtivarhğın alamet . f 1 eye 
lıifım<ı s,a.ik oJuyordu. l\hulama daha lcl'i · idi., ı.. ' : "'·• , mı~ _ır. 

4 
• 

f.ızla <lL~kal et~im. . <;ıkıp gidi.vorhen dü~ünüyorduın. ······•··········· · ······---~··-·····---···-···-····• 
- lla.ı~dirıg_. c~mhur ~·ei:,,liğine hiç tefl\~adan:ı Ha_rc~ing, }Jütün ıı~. ~~ü1a_~atta Beıç:kafr m~~ usun k~."~~ransı 

g~lmek ıs~emıJ:~ııdu. 1!ll i\t!.d~nse bu mü- , soyledıldennı pc~mcfen duşu.nmuş ve Aym 12 ncı Pazar gunu, saal 
lum me"'kıden uı-lrnıektı:; ıdı. Bunun toıe· !-öylemi!'iti. Çok g~cmeden omm bütün 18 d u" · F n· ı · d 
bebl.nı· ·<ı .. d ··-. · d'rn J> 1. ı ·· 1 d"kJ · · k' .. 1 . rd ~ c nıon ra sez sa onun a s nı.t an o~ıeJı ı . a"a f':yve 'sure ı · ermın co · mu umu ugunu • ın 

bilmiyordum. · ı ıa;,,ıı;;tım. · Belçika Medisi meb'usamnda 
J\Iadam bir lfthze te·nıhkuf etti. ~on· • f /UfmC'diJ Mons meb'usu M. Louis Pierad 

ra birden bire başladı 1 e gürül g-iirül , . 
söyledi. Sanki ağzından l~at·a11 bir ~ôzli Tasfiye kanunu talimatnamesi tarafmdan san atklrlarla sanayı 
ıınutfürmak i ~t~or~u. . . . Ankara, 11 JVakıt) - Tasfıye erbabmın müıterek mesaisi mcv-

- Fakat Dogertı ıı;;rar ettı. Hardın- k · h d b. t ı· t ·· · · dar · k · -
gi her yerde; dairesinde e\·inde Ye her anununu ıza e er ır a ıma • zuu uzerlne zıya proje ınyon 
yerde. takip etti, I~ardingin . cü!f!h:ur re- name hazırlanmaktadı. Maliye Ju bir konferans verilecektir. 
isliğine herliesten layık olduğunu ı;;Öy- vekaleti, milli em1ak bedelleri· Duhul serbestir. 

Yeni bir hıtabet mektebi 
açacak 

· Ankara, 11 (Vakıt) - Fırkanın 
yeni gençlik teşkilatı dahilinde 
bir hıtabct mektebinin tesisi 
düşünülmektedir. Nutuk ~e kon-
ferans vermek hususunda istida
dı görülen gençler burada çalış-
hrılacal<lar, memleketin muhtelif 
mahallerinde fırka merkezlerin
de konferans vermeğe memur 
edilic~kJerdir. 

Bulgar muallimleri 
Edirneden lstanbula geliyorlar! 

Edirne, 10 (A.A.) - Üç pro
feıör, ve 24 ü jimnaz muallimi 
olmak üzere dün akşam şehri
mize gelmi~ olan Bulgar mual
Hmleri heyeti bugün teh_.i, ve 
mektepleri dolaşmış1ar gece, kız 
muallim mektebinde verilen ak
şam" ziyafelindep sonra mektebin 
konferans salonunda Türk nıes
leklaşlarile samimi müsahabe
Jerde bulunmuşlar bu akşam 
istanhula hareket f'tmişlerdir. 

Yeni 
Belediyeye ait iskelelere ya• 

naşacak gemilerden 
resim ahnacak 

Ankara, 11 ( Vakıt ) - Bele
diyelerce tesis edilen iskelelere 
yanaşan mavna ye sair merakibi 
bahriyeden beltdiye vergi .. ve 
resimleri kanunun 24 üncü mad
desine tevfikan ahnan resmin 
vapurlara da temsil olunup oluna"' 
mıyacağ-ı hakkında fiİrayı devlete 

vaki müracaat üzerine belediyeİer
ce vapurların yana,masma mü-· 
sait iskeJeler tesisi belediyelerce 
ifa olunması lazım gelen bir 
hizmet mahiyetinde kabili telak
ki g8rüldüğünden ve fakat" 70 
inci maddenin 8 inci fıkrasına 
tevfikan belediye vergi ve resim" 
lerinin tealliik ettigi .hususat ha"' 
ricinde ifa edecekleri hizmetlere 
mukabil ücret tarifeleri tertip 
edebiJecekleri zikr,.dilmiş olriıa· 

sına göre vapurlardan beleôiye 
resmi alınması kararlaştırılmııtır. 

Piyango <;eki!di 
Tevfik KAmil ve Şevki- rust tarafı ı inci sa11ııada) 

Beyler çık~ıth.r. 30300 den 30400 ze 
Ankara, 11 (Vakıt) - 'l'e,·fik Kamil kadar ve 30400 clen 30500 ıe 

Beyin Sofya sefirliğine Sevki Beyin 
muhterit mübadele komisyonu reisliği- kadar olau numaralu dördet 
ne tayinleri tasdiki aliye <'l.rzedilmi;;- lira amorti alacak1ard1r. 
tir. - Sekiz bin lira 11852 num~ra.' 
Yeni Ka;lıire ve Prag ya çıkmıştır. 111s2denı1ss2ye 

} fi 1 • ve .11852 den 11952 ye kadaf 
e ç . er mız olan numaralar dörder lira amot' 

Ankara. 11 (\"akıt) - lstanbnl mch ti alacaklardır. 
usu Hamdullah Suphi Beyin Kahire 
sefirliğine Antalya meb'usu Sülev"man Kırk bin lira kazanan biletifl 
Şevket Deyin Prag sefirliğine taj·fn1e- bir parçası gümrük kimyahane51 

ri tak~nüv etmiştir. odacısı Esat ağadadır. Biletiiıİ 
·uç tefti' grupu teşkil edlldi Eminönünde Gazi Cemal giş,e' 

Ankara, 11 - Dahiliye Ve- sinden almıştır. Esat ağa dttı1 
kAletintc teftiş j•Jerine son gün- hissesine dfiun 4000 liravl bıı~ 
Jerde fazlaca f!hemmtyet veril• yiinden almıştır; On bin Jirah" 
mektedir. Biga, Balıkesir ve biletin bir parçası Edirnekapıd• 
Bursada teftişat yapan birinci Atika1ipaşa mahaJJesinde Hayri'. 
gruptan ıonra İzmir ve mülha- ye Talip hanımdadır. Bileti~' 
katındaki müfetti,ler de müfet- , 
tiı Tevfik Talat Beyin riyasetin- Fatihte bayi Burh11nettin beyde., 
de umumi t~ftişata ba,1amıflar- almıştır. Bu biletin diğer bJ• 
d Parçası da Beyog~ lunda Yemeni~ 

ır. ılı 
Vekalet ahiren üçüncü bir tef- sokakta kahveci Koçodadır. v 

ledi. Hardiıtg ona ehemmiyet vermiyol' nin teclli hakkında her hangi 
du. Faka.t Donerti beni iknaa • çalıştı. bir ihtilafın hallini muş'rr bir 
Ben de Haydingi ikna ettim. Bu mm·ar talimatname hazırhı arak altlka-

tiı grupu daha teşkil etmiftir. · Jetini Eminönilnde Kader gişe' 
Yakında 'Vazifesine başlıyacak sinden almıştır. . 
olan bu grup azası ihzar edilmi~- On bet bin lirahk biletin b1 

Belçika Ticaret odası tarafın.. tir. Tcftit sahalarının Karadeniz parçası Kadıköyünde tütiiıı6 
dan tertip . edilen bu konferan- sevahili oldui'Y sövleniyor. Ef d d B 1 . G ~ fakiyet te bu suretle kazamltlı. 1 -

Madam gülüyordu parmaklarını a · 1 darlara telgrafta bildirilmiştir. 
t-ıp kıvrnyor, ellerini .;u·pıyordu. Ço'k l Yahya Kemal B. namzet 
geçmeden('madam si.lkfınet bulma~ Ye Ankara, 11 (Vakıt} - Madrit 
cicld_iretfe söz. .. öylemeğe haşlnmr*tr: 

1 

sefirimiz Yahya Kemal beyinde 
- Bütün bunları sana anlatmaktan 

maJtsa.dıın, benim e\'ime ııe kadar h iiı·- fırkaca namzet gasterileceği ve 
met ~ttiğimi ,.e,onun kutsiyetini muha intihaptan evel Ankaraya ge1e

sın pek ,ayanı dikkat olacağı Artin . e ir. i etini azi . 
B t · ti bl şe.sinden almıştır . . Ke~ideye ~ söylenilmektedir. Zira M. Pierad ursa ayyare cemıye nası 'S' ~ 

Bursa, 11 (Vakıt) - Tayyare gün öğleden sonra devam e 
yalnız nüfuzlu bir siyasi f&bsiyet · · . 350 b" ı· · lecektı"r. cemıyetınm ın ıraya mşa-
deyit ayni umanda mühim bir sına başladığı cemiyet binasının ikramiye kazanan num&:al•' 
san'at sahibi bir muharrir ve temel atma merasimi bugün icra muntazam listesi 8 zinci s~ 

fazaya: ~ kadar dil\kat ettiğimi g!;8 ._I ceği söylenmektedir. bir konferansçıdJr. edildL famızdadır. 

--- - bu fenalığa karı; düş~~ülebilecek zi..m rızamız hilafına ev1endiler... danında, dolabında paı-a ~e;~1 
iiiiii!~;;;;;;;;;;;;;;~~===;ı en ehven çare ne olabilir? Oğlanı - Öteki beriki damadın ne iş- ıe bir lüzum göstererek alıyor·ı~ 

karısından, kızı kocasından ayır- te olduğunu soruyorlar. Ne iş yaptı calık şerefini böyle adi menfa' 
mak. Fakat bu mümkün mü? Böyle ğmı biliyor muyuz ki cevap vere· le değişiyor.. ıı 
bir teklife kalkışınca aile içinde kı- yim... - Kendisinde öyle bir şere 
zılca bir kıyamet kopacağı şüpne- - Guya birkaç kişi bir iclareha~ zerre var mı ki değişsin .. 
sizdi. ne açarak bazı tacirlerin sürülemi· - · Ah efendi gelin hanı~' 

Filesof bu kötü vaziyetin fikri· yen mallarına komisyonculuk ya- ]ince o da bu damadın di~i•1j1 
ne müsait değİ§iklikleı- olacağı es- pıyorlamuş.. ' mamile bir eşi.. Ben bu le~ 

, · - . - na~a hemen isti.fadey~ atı~mak ka- - Uycforma. ~ir iş ... hastalığına inanmıyorum. ~e:ıı 
dola:yi adeta istiğfar etmeli ver~ce-1 Caize sustu Fakat bakalım Um ranle beklemeyı munastp buldu. - Ben de bıhyol"Um... lanma, hep yapma hep d.u~ e 
ğin tarziye mukabilinde benden raninin kendi hakkındaki müdafa .. B.ir ~n 2:evce~i Fehime hanım ~Ü- - Ne kazanıyor? lık ... Şimdi bakıyorsunuz ~yı'el 
af dilemeli v-e lctal~ karşı olan mu. ası doğru bir vicdanın irşadı bir ylik bır meyuııyet . çatkmlı~ı ı Je - Hava... .. . ~. fakat kocası soka~t.a? gehr ·~Je 
ameleni deği§tİrmeliıin .. Her harP" hakikat midi? Yoksa cani bir kafa karşısına çıkınca F_~ı~.•o.~ sordu: - Karısına on para gosterdıgı hanımın suratı deg~§ıyor. ~Jet 
k timd b. ' mana çıka..I da kayn f t ] b. . • ~ f 1 - Hanım ne cluşunuyorıun? yok .. Ev masrafına karışmaz .. Bo- ler, puflamalar ... Oglanın .g ..ı 

e en ır meş um ıyan sa sa a ı 1r ıg a. Ah E d' d" .. d'"kl . . k d' . b" b ] t " kıl k · ·· ·· ·· d"., ·· k kı l,l 
rı:rsan bu evde dirlik düzenlik müm mi? .. - . fen ı Ufun u er1m1 yuna ~n ını .. ıze. ese. mege.sı· ~ aı-~ yuzu go~ ugu yo "_>.tı 
k.. ı ? B b bana E - 'k' . 'h . 

1 
. ık soylemıye . maz .. Bır de ustelık çekılmez ıstlR- sevıyor? Nesıne bayılıyor· 

un~ u~ ~u. a ana h a~ı, k dı- C . ger 1 n~_ch~ tb~ah varıl çh arsa Korkuyorum .. Fakat sabrü taham- naları, nazarları, fodullukları var ... mıyorum. ıı 
acı, ar h ~ın; a~ı, ve ~ki as ab ana ~ı~e ne iliu~- 1~ ıbr 

1
ayat ced enne mülün de sonuna geldim. Bir iyi ge Ne çare evlat hatırı için her şıma- - işte böyle kocalar•~ı)' 

t
na 

1
m:f .a.~eA e

1
·· f l mı b' aşkı j mının me a ın e u onuyor u. Jinle damada düımedik.. nklrğını çekiyoruz.. vermiyen kadınlar dairna 

op a \..aıze. sı sız, ası sız ır ıs· _ 46 M b . . B ·· d d b' h l ı ' 
w • . : · .. • • • d 1 - - Malum.. aceranm u bıh· - u zuppe en, sonun a ır a o ur ar.. rv1,.ı 

~aı:ıçl~khyuzu~~~.n hır: aılenhın saa. ~ Fileaof vaziyeti açıktan açığa nen kısımlarını geç. Evin içinde ~iz yır memul olmadığmı bildiğimiz - Burnu kaf dağında·: ,.ı 
tını ma va yurumenm ve ametım görüyordu Og~lu Celebi karısını da ı· I d"" ·· ? b"td·~· k halde düşünüp biraz utansa bır ·· :. · ·· · F'l f b b · - 1 ne er onuyor. seze ı ıgın a· ... , . 
goz C?~une ~etır.. ı eso a anın mattan sakınıyor kızı Caize kocası d ı t - Kızı çok üzüyor ... Bizden l'!Ör cup olsa ya. b d frd. ~ . d . ? 8. ~ , annı an a ... ~ . ,.,ıı 
.u ~r uny~ a ~e~ı va~· ır og· n~ l~I~lden ~ı~kan.~yord.u .. Artık e· _ Çelebi zayıfladı, inceldi up düğü lütuflara ımuka~ele.si de hu... - ~için utansın bı~ riğe 1' 
hl~ b'~ ~J~ı bu gehnıle hır damad.ı. vm ıçınde dırhk duzenlık, rahat hu uzun bir boy kaldı. Caizenin yüzü - Kızın ahmaklıgı... ayı.p]arı]e ber~ber gehk· 8'' d 
Agabeymm,.~~a,~·ısmı .~e coıkun bı~ zuru hak getire.. soldu ıarardı bir verem rengi bağ- . - Daha doğrusu kocasına düş- ettık .. Tepemıze çık_ard1.k;.tııı1. 
ate9le .s~vd!g•m. bılıyorsun. Onu Hayatın heı· gün bir türlü cilve- ladı. Ne olduğunu ben de tamamı künlüğü... yaptık. Ali Senaverm nı r~1161 
zevceımu:ı ıVetı hakkında şüpheye sine uğramak insanlar icin mukad- tamamına bilmiyorum. Bizim o<Yla.n - Bu düşkünlüğü o zibidinin ken bizim oğlanla k~.çlf· le ıı'e 
d .. ·· ek b" k ı ··ıd· k - "" · ? B h b ] ·b· b 1 d · ı· 1 d urtere "" uşunn ır urşun.a o uı-me • derdir. Haydi buna da dervişane la kız kanlarını içlerine akıtıyorlar. nesıne · en ayvan es er gı ı u- ar a, gız ı ev er e 5 d~g · 
ten daha pı~thi~tir •. İclali kocası- bir eyvallah diyip geçilsin .. Fakat Harice bir şey uzdn·mamaya, ,ez· ğazına, çuluna, bmarma baktıktan lik hayatı yaşadı. Sonr~111cl,..1'' 
mn enqteıile fttiha.m ediyorsun. Ne zavallı baba ev içindeki bu felaket dirtnemeye uğraşıyorlar.. sonra bu eve damat mı yok?. d1nldı. Viranel~r .. orta.rteCe~f 
yapıyorıun Caize:'~' lşte bir daha başlangıcının neticesini iyi görmi· - Ne söylemeye yüzleri var. Bi - Karısına nakti hiçbir yardım· takanede t~yl~rı ~~nd• ıfJi) 
söylüyorum. Aklını ba~rna· al.. . yordu.. Kendiıine doğru gidile~ ribirlorini kendileri beğendiler. Bi- da bulunmadıktan başka onun cüz· ceralar geçırdı. Bu a (O;tııı< ' 
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Kadınlar Birliğinde Dün Hararetli Nutuklar Söylendi 
--------

Kadınlar birJ;jinde • r A D L i y E o E 1 1 ~ava haberleri 1 
Dünkü merasım .. (:algıda bir haviı Bu işe siz de şaşın ! 
Kadınlığa ait mevzu- Çaldırmak meseıestnden çıkan 
]ar llzerlnde basbil· clnAyetin muhakemesine 

dUn başlandı 
haller Istaobml ağır ceza mahkeme-

Türk kadınlığına belediye İn· sinde dün yeni bir ciniyet dava-
tihabıstına iştirak hakkı verilme· llnın rü'yetine ba1lanm1tlır. 
!İnin senei devriyesi olması mü- Maznun, Çingene Mustafadır. 
nasebetile dün birlik merkezinde Balatta Lonca kahYecisi Meh-
bir merasim yapılm1~ ve bir çıy medr, çalgıda bir hava çaldır-
ziyafeti verilnıittir. Merasimde ~ak meselesinden çıkan kavga 
birçok hanımlar haıtr bulunmuş, neticeıinde öldürmekle maınun 
kadmhğa ait mevıular üıerlnde bulunmaktadır. Mehmet, kama 
ha1büballer yapılmıştır. Saat S te ile öldürülmüttür. Dünkü celsede 
birlik idare heyeti azasından dinlenilen ıahitler, vak'ayı teyit 
Saime Faik H. haıırlanan kür· etmişlerdir. Mubakeme, bazı şahit· 
süye çıkarak şu nutku söylemit· Jerin daha celbi için kalmııtrr. 
tir: Kara Ali çete•i 

Saime hanımın nutku Gebze ve civarmda ıekaYet 
Aıiz hemtireler : icrasmdan maznun Kara Ali ile 
Bugün Türk kadınlığına veri· arkadaşlarıaan muhakemesine dün 

len belediye azahğl hakkının yd Istınbul ağır ceza mahkemesinde 
dönümünü tes'it için buraya top· ı devam edilmiş, bazı şahitler din
landık. Türk kadınının senelerdeu j lenilmittir. Muhakeme, ıahit celbi 
beri beklediği bu hakka nailiyeti için kalmıthr. 
her •ene ayni günde tes'it ve bu Gebzeden bir çete daha 
hakkı bizlere verenleri hürmetle getlrlldl 
yadetmeyi Kadın Birliği bir ve- Gebıe, Daraca Ye cİ'~arında 
cibe bilir. Bugün bemfirelerimi· şekavet icraaile maznun Hafız 
ıin villyet meclisinde erkeklerle Ahmet, Hüseyin. Mehmet Etem 
beraber mevki •imaları hepimiz Y ıhya, Mehmet, 1ızet ve Recep 
iÇin büyük bir tereftir. Bu ıere· bir müddet evel istanbula gett· 

Mahalle bekçi te,ki· 
IAtlar1 ne zaman 
isllh edilecek? 

Beyleı-he) inde oturan hir 
okuyucumuz yazıyor: 

"Gecen gün bekci geldi, ar 
lık dedi. ı>arasını ,:erdik. iki 
J!Ün sonra bir haşkas1 ~eldi. 
Aylık dedi, ona da benim re
fika vermis, 

EYelki gün yine hir hek<;i 
kapıyı caldı, dedi ki: 

·•- Üç aydır bekçi ayhğ;ınr 
almıyorum!. ... 

Bu defa da parayı hen ver
dim ... 

Bereket versin bizim kayin 
\•alide muhavereye ı;;aiht ıoldu 
da işi düzelttik. Su bekcilere 
bir makbuz veril~e aldıkJan
nı \"erdiklerini bir usule raı>
tetscler daha iyi olmaz mr?,. 

Okuyucumuz hakhdır. iane 
bile makhuz mukabilinde ve
rilir. Sonra böyle biribirin
den haberi olmıyan, birinin 
aldığrndan, verdiğinden malU 
matr olmryan kurunu vustat 
bekçi teşkil:ttlariJe evler 11e 
kadar muhafaza edilebilir? 

Şehirde inZJbatın asrile~
tirilmesi, ve hlrsızlara kar
şı ciddi tedbirler alınması dil 
şünüldüğü bir zamanda henüz 
bekçi teşkilatımızı eseslı suıet 
te halledemiyenJedn zekasruıt 
siz de :;;aşın ... 

Biz de ıaıalım ! 

Ticaret aleminde: fe 'lncak Gazi Hz. nin sayesinde rilmişler, tevkifaneye gönderil· 
nail olduğumuzu biran bile akh· mitlerdi. Bunların muhakemesine Piyasamızda Rus 
ınızdan çıkarmayıp her zaman yalunda istanbul ağırceıa mıh· rekabeti ehem• 
olduğu ıibi bugünde de o bü· kemesinde ba,lanacaktır. miyetsizdir 
yijk bıliskirı bürmetl~ selimla· Budepe,te beynelmilel ser• • Ista~bul ticaret müdürlüğü ik· 

~iıfos:;o; tarurelerındcn bfrı hir ~t"ce 
11çıı~t1 eısna~ıml.1 

Istanbuldan Parise 
bir günde gidilecek 

C. 1. O. N. A. Tayyare kum· 
panyası yaz tarifesini 20 nisan
dan itibaren tatbika başlayacak
tır. Eski tarifede istanbuldan 
Parise tayyare ile iki gün de 
gidilebilirken yeni tarifede bu 
müddet bir güne indirilmiştir. 

Pariae gidecek tayyare Yeşil 
köyden sabah saat 4,5 da kalka
cak ve ayni ~ünün akşamı saat 
22,15 de Parisde Bourget tay
yare meydanına inecektir. 

iatanbuldan Paris posta!ı için 
kalkan tayyare Sofya, Belgrat, 
Budapefte, Prağ, Nüremberg, 
"Strazburi,, a d~ uğrıyacak ve 
onar dakika tevakkuf edecektir. 

İçki düşmanı makla beraber millet batından 

1 

gisine hazırhk tisadi ııler ve bilhassa Rusların 
biran bile ayrılmamasını kalben Budapeşte beynelmilel sergisine İs· piyasamızda damping yapıp yap· 

~ d ki b' Bir Alman profesörU dUn tC!menni eyleriz. tirak i'=in hazırhklar devam etmekte- ma ı an meselesi etrafında ır 
C b k h d. r:ap')r bazırlamı•tır. şehrimize geldi ümhuriyetin en üyü a ı· dir. T 

iktisat vekaletine gönderilecek Bertin akademisi basından n mi Tnrk kadınıdır. Şimdiye Ticaret odası seyyar sergi için hil· 
kadar sıelip geçen deYJrlerde zırlanmış ve odadn mevcut bazt koJlek olan bu raporda piyasamızda Berlin darülfünunu felsefe pro-
kadınlık bir hiç mesabesinde siyonları sergide teşhir edilmek üze- Rus rekabetinin iddia edildiği fes6rlerinclen Her Peinbart Ştra· 
k 1 k d re iMlli lktrsat ve Tasarruf cemiyeti- gibi ehemmiyetli olmadığı zik- ger dünkü konvansiyonelle Sof· a mıı. en ·sine ı> 'lem mi yet ve- d J k d' 

ne vermiştir. Bu kolleksiyonlar ara· re İme te ır. yadan •ebrimiıe gelmiçtir. tilmemittir. Sayeı cumhuriyette d R ·· · d R T 
sın a memleketimiz madenlerinden bi· apora gore pıyasamız a us Ayni zamanda Almanya içki 

bizim de hakkımız meydana çık· 
1
. rer nümune bulunan kıymetli bir ma· çimentosu pek azdır. Esaaen 

h biz de vatandat sırasına girdik den kolleksiyonu da vardır. Rus çimentoları cvsafınca Türk dütmanları cemiyeti reislerinden 
Türk kadım bunlan hiç bir za · .. - .............. -....................................... çimentolarından pek atağı ol· bulunan Her Ştrogeri Sirkeci 
man unutmayacak cümhuriyetin nevver ricali elbette bizim de duklarından büyük inşaata elve· · iıta•yonunda Yeıil Hilal cemiyeti 
bekası için biç bir fedakarlık· bakkımııı verecek ve bizleri ha· riıli değildir. ikinci reisi doktor ibrabim Zati, 
tan çekinmiyecektir. Öyle ümit kiki vatandat arasına dahil ede· Mamfatura mallarında da dam· lzadan Ferit Ye Ahmet Beyler 
ediyoruz ki gelecek devrei inti· cektir. ping mevzuu bahıolamaz. Çün- karşılamıılardır. 

Hanım efendiler iıte. dunun kil Rusların manifatura istihıalleri Bulgaristan hükumeti tarafın· tibapta bizlere meb'us intihap 
etmek Ye edilmek hakkı da ve· için koıacığımır çalı,acağımız btı· kendi ihtiyaçlarını bile tatmin dan yapılan davet üzerine Sofya, 
riJecektir. yük dahinin itaret buyurduğu edememektedir. Filibe ve Tornovada içtimai ve 

Bu hakka layık olmak için yollar üzerinde yorulmak11zm Şekere gelince; filhakika piya- felsefi konferanslar vermit olan 
hepimiz üzerimize terettüp eden ytirüyOp Tnrk kacl1nı Dl büyük aamıza Rus tekeri gelmekte ve profesör Ştrager tehrimizde bir 
yaıifeleri yapmak ve kad1nhk meclisimizin ili kürıüıUnde gör- Holanda veya Çekoslavak Koz kaç konferans verecektir. 
Aleminde meYcudiyet göstermek mek şerefine de nail olacağız. ve Kıristal şekerlerinden daha f 'rofesörün ilk konferansı bu 
1 d Ç k Bundan sonra Ruhsar Nazmi H. ucuza satdmaktadır. . . akşam saat 21 de Galatasaray lzım 11. ün ü hak verilmez F k t R k 1 J 

da kürsüye gelerek ayrıca bir a .8 
• us. ıe er erı. YC:r.ı ı~- lisesinde "Alkolün sıhhi ve içti-ahn1r kadın birligi bu haklar için . . kerlerımıze nısbetle cıns ıtıbarı-

çok çalıtmıt ve el'anda çahş· nutuk ıöylemıthr. . le •fağı ye reknçe esmerdir.Bu- mai tahribatı,, mevzuu etrafında 
maktadır. Nutuklardan sonra Gaı1 Hz. nun için ucu:ı olmaaına rağmen olacaktır. 
Kadın birliği yalmı memleket ne, Batvekile, .Meclis reisine top- piyasada güç tutunmaktadır. Bu· Yeşil HilAI cemiyeti profeıör 

dahilinde delil Memaliki ecne· laııma ınünasebetile telgraflar nun için bu vaziyete damping ve zevcesi ıereftne bir çay ziya· 
biyede de Türk kadınının ilmü çekilmesine karar Yerilmiştir. denmesi doğau olamaz. :eti verecektir. 

::~~~·t~r~tt~;;a~ei!!ne;~::~~!ı;ı ( ............ ç .... i.;g""ji·;;İ·~"f ik'i·;·İ;·;·;·c;~~~/~;·::·::·~ .. ;:~;::;·~"j"""'""" gıiindermelrtedir. geçen sene Ber- 1 , • Y l 
linde toplanan Beynelmilel kadm· 
lar kongresine gönderdiğimiz 
aıamızdan Efıayiş Suat hanımın 
161terdiği munffakıyet Alman 
kadmları arasında o derece hüs· . 
nü tesir hasıl etmi,ti ki ( keıke 
bizim de bir gazimiz olsaydı) diye 
TOrkiüğe ve Türk kadınh&"ına 
iJpte uyandırmıştır. 

Yakında Balkan kongresine 
göndereceğimiz azamızdan Se· 
nfba Rauf hanımla da ayni . neti· 
ceyi elde edeceğimize ka viyyen 
iimitvarıı. Kadın birliii bundan 
bCSyle köy kadınlarını irşat sa
hasında da çahfarak Türk kadı· 
nının her hakka llyık olduğunu 
iıpat edecektir. En adr bir fer· 
din bile en ufık bir hakkını 
•rıyan batında Büyük Gazimiz 
bulunan devri Cümhuriyetin mü· 

Himatayanrn ~ahikalan. dün:ramn Şimdiye 1-adar dokuz heyet hu da·' Buna rağmen. beş gen~ten müteşe_~· 
eıı aı tanılan '°ahalarından hiıidir. ğın tepesine çıkmağa te:;ehbüs ctmi'. fa kil hir he.re_t b~ ışe .}1·enıden teşebbus · · ,_ t · ,.e Hındıstan YO unu tutmuşlar-
Bunların biri 2~.000 kadem ırtıfarnda o ı\at dokuzu da muvaffaJ.. olamamıştı.le ~ışB b ene G~nJ- nehrinin mem-. .. . • drı. u eş g . . 
lan J\amet ~ahiJ.ia5rdır. GanJ nehrinin ~~~t~ıı:- ~ogu~.lar, ı ı.ı~u ııt: ka-.ırg_alar: baını l\eşfetmek ,.e Kamet dağının bü-
membar bu şahikanın ezeli buzlarrdır. ) 11 ':'11 ~ın . k~dem yuk .... el~u k:ısıfh•n tiin sırlarını ifşa etmek icin cahşacaK-

;·erı çenımıştı. d B'"t" d'' b • • 1 · ı far ır. u un unya u genç erı me. 

j 
rakla \'e heyecanla takip ediyor. Bu 
gcn~ler, gen<_;Jiğe lftyik harekette bu
lunmuşlardu. 

Memleketinüzcleki ec.nebilal' -
Fransız 

profesörleri 
Dün memleketimiz· 
den hareket ettiler 

Bir müddettenberi ıehrimiıde 
bulunan Pariı Tıp fakülteai cil_· 
diye profesörü M. Ganreret 
enclki gün, ayni fakültenin c:e•· 
rahiye profeı!Srü M. Kuneo da 
Fransaya hareket etmiılerdir. 

Her iki profesör .le memleke
timiıde doktorlarımız tarafından 
kendilerine gösterilen hliınü k•

bulden çok mütebıHiı kaldtklanm 
ıöylemi,lerdir. Profeıör Gouge
rot beraberinde memleketimizde 
tesadüf ettiği bazı şayan1 dikkat 
frengi vak'alarmın fotoğraflarını 
götürmüftür. Profesör Kuneo bir 
muharririınize demiştir ki: 

- Türkiyeden, memleketinize 
gelen her ecnebi ribi 1 ç~k 
aüzel intibalarla ayrılıyorum . 

Ziyaretimden maksadım ıırf 

ıeyahat ve tatil müddetini · ge· 
çirmekti. Bu noktadan, Türkiye 
ziyaretim fevkallde -olmuıtur. 
Türkiyede gördüiüm bir çok 
güzellikleri asla unutamıyacajım. 

Bursanın kaplıcalarınm, tarihi 
Abidelerini a-ördüm: Bunada H· 

keri ve ıivil hastahaneleri rer:· 
dim Ye çok mükemmel buldum. 

Bir doktor ııfatile de intiba
lanm çok güıeldir. Gerek lıtan-
bulda, gerek Buruda mulekdat 
larımla temaslarımda bir çok 
birinci smıf ve muktedir Turk 
doktorları mevcut olduiunu bü· 
yük bir memnuniyetle öirendim. 

lıtanbulda iki ameliyatta ha· 
zır bulunarak Türk lSperatör· 
lerinio iktidar ve meharetlerini 
yakından tanıdım. 

eelecek sene tekrar memle
ketinize releceğin.,, 

profesör Gongerot da demit
tirki: 

- Türk doktorlırı tarafındarı 
hakkımda gösterilen aımunı 
hüsnükabule çok mütqekkirim. 

Seyahctten bir maksadım . da 
içtimai noktainazardan baıı ıılıbi 
kanunların tatbikım tetkik idi 
Bu noktadan tctkikabm çok 
ıayanı memnuniyet neticeler ver
miıtir. 

Frenginin ihbar Te tedaYiıinin 
n izdivaçtan enel muayene 
mecburiyetlerinin çok e9ki bir 
taraftarıyım Franıada uıun u.
man bu noktai oazuı mftdafu 
ettim. Türkiyeye reldiğiın zaman 
bu tedbirlerin uzun zamandaa- · 
beri memleketinizde tatbik edil
diğini btiyük bir memnuniyetle 
ağrendim. Henüı bir çok memle
ketlerde menut olmtyan bu ka~ 
nunların Türkiyede tatbik edil· 
meıi frenıi afeti ile . mücadele 
nokta.andan çok mfihımdir. · 

Frenıi tedavisinde timdiye ka· 
dar keşfediJtn uıuller araeında 
en iflzel neticeler vereni Arse-
nik n Bizmot U1ulUdUr. Bunlar
dan b.aıka birçok "Specialite,,
ler varsa dı en güzel usul · budv 
Fransız edlplerinde P•ul Mau· 

rand şehrimizde 
Meşhur Franıır. edip Te mu· 

barrirlerinden M. Paul· Maurana 
evvelki gün T oros ·ekspreıile 
Haleten fehrimize ıclmiıtir. M. 
Manrond fehrinıiıde bir kaç ıia . 
kaldıktdn sonra Franaaya fide·· 
cektir. 

Fransıı muharriri dün Evkaf 
müzesini, Topkapı Hrayını , •• 
çar,ıyı 1rezmiştir. 

BugUnkU konferan• 
Belçika muharrir ve meb'uı· 

farından M. Lonis Pi~eraro bu
sıün Hat 18 de Ünyon KraaıeE· 
de san'at ve 11nayi mevzulu bir 
konferanı verecektir. 



- 4 - V AKIT 12 NiSAN 

Cemiyeti akvam 
Nisanda nelerle meşgu' olacak? 

Cemiyeti Ak\'am komisyon ve komi· 
Avrupa itti telerinin nisan R} ında vuku bulacak 

mühim içtimalnrı unhırdır: 

Türk ocağı kurulta}• türkocağınrn meselesi Ka'"" kahal arla d f d· ı b. k 1 - 13 ni nnda mütehassıslar ikin 
halk fırkasına iltihak karnnnı ta~dik ı:... .. e ne ' en ır aş . el komitesi içtima ederek markaların 
etti. Hamdullah f'uphi Bey sefir olu· A VHUPA _iTTİHADI l\lESELE~J 8" h l ' menşei mesele ini \e Cemiyeti Akva· 
rnr. Ocnldarın Itwh:\lan tarihin tarih hnclı mesele 1• orta) n çıkar çıkmaz "i·ı ır aya · Bir şiir hevesinin sekri-Nedimle beraber mın maıi ı~oınitesile birlikte A\'rupa il· 
'1 ıtımlnrı araı.ına kar~ıyor. hndı "!ese)~~· orta,>a çıka rkıçmaz si- Hiimitle beraber - Tapınacak bir mabut bulmuı tihRdı komitesine takdim edilmek üze. 

Türl. ı0cnğının halk fırkasına deni yase! alemınd~ öyle bir güriiltü kop·ı bir meczup _ Bir delilik re zirai kredinin mali ,.e hukuki cihet-
'ıkh,nda verilen ilk haberlerden sonra t~. kı Avrupa ıttihııdı meselesi :ıdetn )erini tetkik ve bir rapor tanzim edc-
iru 1, sin i bazı dü ·üncelerin orta.)n a- golgclcrde kaldı: AHupa ittihadile - 30 - Yazan • Hn/it Zi·va cektir. 
ıldığını gördük. ~esgu.ı. ~~an .sıyasiler memleketle- , . . . . _ . . . .. ." . . ~ 2 - ı:~ nisanda 9 uncu içtimaını akte 

Bu dü~üncelel'in lıa? .. an hir fikir, bir ~ıne donduklerı 1 . .amnn onlara ne ) ap· Be) ~ız ırı. hıı n~erkep .. C'zerın~e mı rııı, muşnhedelerın, mısallerın, hulya. decek olan merkezi ve daimt Afyon 
Jim ml' 'ele i gihi konu ulduJ1'una a- tıl,lnrı or?lmıy~rnk ).eni hndi e hak- 1~1 •• mim ıarıf .ve ınce çocuk hnlı!e o .. lamı b!!" an i~inde öy~e me\·rucliyetime komitesi. mukaddema içtima eden is

nit olduk. Bir fikir ve ilim çeşni"i !unda malumat ı tendı. ~UÇllk a? aklnı mcla ~iyah parlak ı kur ~ahakkum edt\'eren bır feveranına tu- tişari afyon komitesinin raporu üze
ta~ıynn hu sin i telfıkkiler şu şekilae lla~~katte \~·ru~a ittih~d~ i~i. azim pınle~·· d.ız ~np:ı.kları.na kadar görünen t~ldum ki hir dakik~. beni a k dedi!il.c· rine Tlirkiycde imal edilen morfin 'e 
formüle edili:) ordu: ıın ha~'ullC'ı ... ı:ırmış \C' muhım ta<lila- haca~laıın_d.'ı )ınc .. sı?_ah çorn~lar, hl!· r~ heyC'can.ın ku.n·~tıne ramolmak ıçın ,eroyin me elesini de tetkik edecektir. 

_ Tiırl~ oca<rı bir hars miie e esi· ta ugramı~ bulunuyor. ~l. Briandııı ) az kı •1 bıı et':.k u tun de al bır ceket, 'kıfa) et t•dı\'ermı tı. lstisari afyon komitesi tanzim ettiği ra 
lir. Onu i) asi"' tdfıkl.ilerin ü tünde a ıl fikri bir AHupa müttehit hiikü· "unrn, daha dognısu her .şe) elen eH rl, Ren de bir çocuktum: ,.c çocuk ruhu- ııo~nda 1'ürkiyede morfin ve eroyinin 
utmak hlzımclır. metleri ,·ücuda getirmekti. Onun bu ~arnlııııdıkç:ı a.ı:k•!;-; 1~~ bıraz daha kn- mun bu garip hadisesini tahlil kudreti fazla miktarda imalinden müte\•ellit 

Bu öz göriiniic;te hir hakiknt tesiri teldifi \e b uteklifi izah eden rnuhlı· lan be):az hır t~ıl or.~u .. nltında gür .~o • ne m~lik olamırarak der%aha. atıldım, tehlike üzerine Cemiyeti AkYnm rnecli· 
pnr. 'ünkii denh·ordu ki: ra ı, kafa allamnkla lrnı·şlannw-tı. k~ın ~aı 1• !oı.tçlnı .... B~tun hu tcfernıatı 1 tam ıç kapıdan geçecektım. hır korku sinin nazarını dikkatini celhetmiştir • 
.. _ 'l ürkçiilük ~İJ a i bir gaye de- De\'ll'tler e:'.'>a itibarll<• hu fikri k:ıhııl 1>11' .nızg-ar .ha~lcsı~ ın .~çind~~ hirden lıe ile durdum. Ya onu görürsem... 3 - 29 ni anda hu usi bir komite iç· 

ılrlir. e!.m~.kl_e, beraber hemen ~ep ~de türlii .>c!ı umun!ı.>e_sıle_ gordum. ~ın~ao.;r nas ıl ! Aı~cak onu görmek fçi~ oraya kadarıtima ederek harbe mani olmak itin is-
Filhakika hu sözler enelerdir 

0 
ı,a t_urlu .•tırn1.lar .. srrdetmışlrclı. .B~ iti· el~· Onu. bılm~~ 0•1 ~~1 • o~u h~.<:l~tJ· zaman gelm.ı~kcn hence ı~e~ mel uf olan bu ye· tiınal edilecek çarelerin takvi):esi ha~ 

ı tr çok tekrnr edilmiştir ki tekrm·la- ınzlaı en nazık \C en meharetlı Jısan- hıle~edını, lııcbıı znm,~n ).\~.'!'dan \l' re gıımek kunetını bulamadım. kapı· kındaki muk~n·elcname metnim suretı 
ın yaııtığı telkin ile insan hiı· haki- la ~azılmı;; ~lmakla hernher onların C,<'sn.ıetle l~akn.mndım kı onu ogreıımck rlan hal<tım. onu uzaktan şeyhin aı·ka· ıkatiyNle teo::hit edecektir. 

ı.atle J\aı·sıla mı gibi olur. Halbuki i- delalet ettlğı ncık mana clc\'letlerin l '·~ lıılmek .'.m.~w~ını bulr:'uş.olayım. Bel sındn husu i bir me\'kidc oturnıu gör 
leri. iirülen bu mantık kökiinden }~n An~ıp,ı. ittihadı fikrini ı:!'ayri ameli \e "k! blrnz sohu hır_sene~ı. hll'~Z ge~i~ç~ diim. <~ördiim mü'! .. nuna görmek de- İktisatcllar bugU toplanıyor 
Jı tır. 'için di) e orarsanız io::te re\'a! tC'hlıkel.ı .telı'ikki ettikleri ve bundan hır alnı .'·ur~ı. gozlerı bclkı m.av!ydi, nebi lir miydi? gözlerimin öniindl' hir .. . . • .• . .. 
hı: Hiçbir frtJmai hedef. içtimai hnre- dolayı ıttı~nt proje inden memnun ol- h~l!d yeşıl .. 'ı alnı~ fazla sarı k!rpıklc· ~is vurdr, o da hir ince bulut altında 1• Turk ıktısatcılar bırlıgı bugun 
ket }oktur ld sonunda politikaya inti mndıkları ~~i. rının aı:a ından hınız Y~~m~~k:. bı.raz ka\;ılclıyan bir arı yıldız gibiydi. ikinci içtimaını yapacaktır. 
l -ıl etmesin, hangi içtimai gaye rnrdır B~nun u~eri!1c proje mühim bir ta- panık. hır _bakısı ,·;ıı·.dı; orh~lu ~ır pe.n-1 <>.radan kaçtım, tekrar evin önüne . ti d H 't S d' B "Tü k 
h.i, tahakkuk irin kendi ini sivasct 'saJhawul geçırmış. n bu tahavvül de c~r~nın aı a ın~an kayan hır 7.ıya cız- l geldım. fakat buradan ayrılamıyaral\ ıç ma ~ . am~ a 

1
• • • r 

h ına atmı olma ın ! · ı de' letl~r !arafından ileri siiriilen :ti-1 gı ın~ benzer bı;r ~~ak~~.. . saatlerle, fıyinin hitamına kadar, dola- tıcaret tarıhı,, Nıı.amettm Alı B. 
Tiirl ocağı, tiıkçülük cerernnı ela razlnr .ımıl olmu tu. Ym·a ynm., Av - nıı· cuma gün uydu: Dcde"!ııı kon~ı-1 ş:ımk onu bekledim. Nihayet o tekrar de "beyoelmifel iktisadi buhra· 

b ınlardan ayrı değildir. · lrup.a İttihadı me ele i milletler cemi- g!nın ka!·~ı~ında mıs!·ı deı·gahının :t· göründü. beyaz mcrkebine bindi, yine . • 
Türkcülük cere}nnı ev\elft hir fikir'Yehne verilmiş. milletler remi)etinin )'~~ aatı~dı, Ben evın kapısndaı_ı he-jgiilerek Inla ma bir eyler ~öyledi, tel\ nm scbeplerı,. hakkında bırer 

v ·ın'at hareketi olarak me}dana bu i le me ~ul olan komic;yonuna ( v. nuz çıkmı hm, 0 da.yanında lala~ıle h.~ 1 rnr öniimdcn geçti .. Biitün lıu ahne konferans vereceklerdir. 
·t H · h rup::ı J1irlig"'ını' tahl·ı'k k · · ) . Yaz mcrkebıle gcçtı hemen atladı. 0 u kalhimdC' hı'r p ·ı ·· ı · d h . ç: ı. nngı memlekette os) al are- '" ' '\ oıms') onu n,ıntr ı ·· . ' .. .. .. t-. ençe ı c, goz crın1 e eı ............................................................ . 

kt•tler bir fikir ve san•nt cere~:ını oln- ,·eril.mişti. A\'nı~a ittihadına ait lıii· 1 umsıy~~·l'~ lal~!'lına: - (~ordun mu ln,~e?'i hul.an~ıı·~p hiçbir seye_ vüzuh yer elimi tuttu: - Ne oluyor un? dtdi, ha 
rul. me)dnna çıkmnmıştır?. tün ışler hı.ı komı ):ona ha,·ale .eclil.nı_iş a. ~~d~ .. ?~<: ~,ıldı~...... . .. . . . mıyen hı.r sıs ıle cereyan ettı. . . yılaraksın. ellerin buz gibi; hasta mı· 

'J'ürk ocağı bir fikir ,.e an'at cere-ı"~ bu konu yon mılletfer cemıyetının \ ~ sıçıl)nrak, b!ı clcıkık,t c\\el ıceı ~ 1\a)lıo!duktan onnı kalhımın ı>eıı sın? .. 

h r sh·ısi fırkadan f·ırklı detrildi J>r:w misyonun t:ili biı· komitesi gelecek ma.I nı orada lamdı hallerınc hırakarnk, uı; sevine. cılgm bir mesti ile kosmak acık . lln ım.!a.: e\~t. deddımd: -,1Haydfıkse; 
) anı idn lrnnnl olduğu zamanda hile hır parçası olarak çalışmı~tı. Bu ko·. de bulunmak ~eYesıle: merkeple lalıt~ı· ı ~e ı gHşeclı. urılclı. ona bccl<'l azim bir _ . , , . . 

·' • • • e- • ·,., 
1 
• · d k • tu h 1 't k 'h ~ 'h " : nı eve gotureyım.. e ı. "' uva a ·:ı· 

ı mı. hedefi oları bir fırkn idi. lmııa· ) ı ın ,, ın e raporunu verece tır. Fa· · , ,. .. . ~a ra ara gı nıe . ı auet ı tıyacıle ,.a . F ·d • 1 . . . ·d D 
rntorluk ((;inde 1'ürk ocağı siva i prog kakt bu komite bir Avrupa federa. ):~lnı.ı 0 .kndar .. hımdı? Hu~u ılc 11 '.~· mp tutu urken hirdenbiı·e taımrnc~ıl, ettını. ,\ e )apı acak bır ~ş mı 1

• ~r 
ramını ıamnn. zaman tebdil· ederek )'onu icin yahut bu federa yonun l,a. "~! el.~· ~ılnııyoı·ull!. ):aınız l.m .şım~ek g'O· me,·l:"t mı hu lan bir sermediyct meftı•. 1 

hal. odan~a kapandım. e\'-.elii. ona. hır 
tam bir fırka eklinde \ aı;adı. Gerçi bu nunu e asi ini hazırlamak için çalısnıa nış.u. kıfayet cf~ıştı, k_alhımın bil' peıı- nu aadetile ciğerlerimi saadetin bol r.ıektup.l az~ım, 1s~nra 1~~b.ası!1~ ~~~ u: 
fırka i) asi bir tesekkiil olarak i im al maktadır. Onun mesai inin hedefi biı· çe ıç!nde ~kıldıgına vakıf oldum... 1ıarnsile doldurmak istedim. z~n. Ş~l er an! a 

1
.m. ırıncı} 1 1 ıncı 

man11 tır. Pnknt 'l'lirk camiası hakkın· Avnıpa müttehit devletleri \·iicuda ge- . Bır d.alnkn nıehhut dur~um: Gozle- Ruhumun kendi ine bir tcvecciih ih- ı nın ıcıne leffettım .• ' ~.. . 
da kılh (Turnncılık) kah (memleketçi- tfrmek değildir. Artık hedef Avrupa rım~e '!'r buJanıkl!.k. d~rgahın ~apısı- resi bulamamıs ne kadar ihtiyaclan Ne za'!'an bu hıkaye), ~a~att~r et· 
Jik) hede(lerini i~aret ederek s'Hset de\'letleri arasında tesanüdü ilerletmek nı hır ~ı~ nltıoda go terı~·ordu. l'\e yap \'ar a imdi bir kıble bulmuş gibiydi, j "em kendımde muh.akk~k bır .. cınnet 
ynpnustır. 1• ' ve bu tesanüdii müe si'Q ve faal ha- mnk l.lzımdı? hmıkıp gıtmek.. Bunu mesnevi sahibi gibi ben de bir secde. 0 • t?humunun mevc~dıyetine ~ukm~dc· 

lmparntorluk içinde siYa ·i hedef- le getirecek çareleri nramaktır. Bu Y~.p~rndım .. bırden. okuduklarımdaıı. lunacnk. boynuma hakimiyetinin zindi- nm. lla3·atınıı~. bırço~-· hadısel~rındc 
]er takip eden yalnız İttihat ve ternkl<' tesanüde iktısadi müı.küllerin hallini clu unceJcnmden. hu c:ocukluk çağıııın rini dolıyacak bfr mnhut lnılmu olu· lnı tohumun fılızlendıgıne şahıt ol· 
hiirri}cl -.e itilaf fırkaları değil dl. s:: temin eaecek bir i tikamet ,·eril ecel hn_rnl r~)nlarında.~ ruhumda nek~d:ıE ~ordum. " dum .. ~le iki. l aln_ı.z .. bcn değil, herkes az 
yasi damga tasımı} an mı.at biribirile ~·e bu iktı acli te nniit yanında siya i mutcrakım taha. su~ler .vaı:sa hepsı, !u Oyle mecnunane hir !'ermestinin çok boyledır; butun faı·k toh~mun ~ı 
mütemadiyen cidal yapan iiç fırka , ·an ışler \'C meseleler tali bir mahiyette z~ımu~dan fazla zaptedılmı hir hulınr d:ılgsı ına nef fıni te Jim efmi:...tim ld n~yn çok kunetfe olmasından ıbuett~r 
yana }mııyordu: • · kala.caktkır. şıcldet~I<'. ~~tla~lı.. . • ahrnlnrcla dolaşarak. göğsümii erin Çare buldum. i\tekt~~lar, ~~h~ do~· 
1- ı Jiımcılaı·· Sebiliirre~:;at t .. f Komisyona lıu , adide bircok tckJifJ Sesını ısıtmıştım: lala ına sıtcmkar riizg:'ırlara ararak. Juwlura havkıra. l'Ut;ıt. mektuplardan hırı ~ahıbının elı· 

da iirden sivas~t~ kaclnr hir ~iıR~c~ lcr 'ulrn bulmuş \C bunlnrm hep i ma.1tehes ümünü görmii,tüm, hir güvercin /Jlen b<'nde şiidcm, hrmdr ttüdem b~tı ne \{ısıl oldu: fakat on bcs yaşında 
icinde memlek~te i<;tika~et \'Cr~ek i • hiy<-t itibnrilc iktısadi olmaktan <;ık- '~'.~z!~(' .. ıçrayı~ın~ .diJtka~. 4.:~mı,u'!'-.. uc do ~iirl;nı llir l'rl ın c;o~u,ir ı!' on iki ya ında bir' 

t
.. 

1 
· ı 

1
, 

1
. · · •ı h t A mnmı tır. Bu teklifler şarki Auup·ıl-Y uz.umı. ne goıle.rım duşunmemı tım. .Ucn b<'ndr brpÔJ'!i 'lii ılerefkendc ~ocugn taıebı ızdı,·acı ancalt mukad· 

ı,>or.ııcı. >Un.ırm şaırı HC me • - • ' J" ·· - 1.. h. • · · ı · ı t' · ,;.1 1 bT d. 
kif, miitrfekkirled Naim Bey. iya ... etl'i lda hılıgc~n) mesefe.;;i, daha zengin menıı <_.~~ un~egr uzum hl ıı::~tme'!'ıtş_tım. dd~~·ı şüdem c cın~'ı nıı nel ıce}.~ ', ~~k~ı oha ı ı~ .• ı.1 a 
]eri kfth ittihat \'C terakki. k~th hiirri- ~ket erın daha fnkh: memleketlere kre· ~nmege ~zum . sse me~ıs _ım, .. ~!· H••r bende ki azcid şeııcd, st'icl şel'etl . ı nıcm. mç ~un u ta ammu o un 
vet , e ı'tilifta \ "r tut· z"tl d "t ~ eh açma ı. beynclmılel "lektrik tesisa- unme~(' luzum hı setmemı tım goru- ~fC'n scid ber anem ki türti bende mıyacak hır intızardan onra dergahın 
• ' . " .ın " ar 1• •• e e 1 • lüp nnlas ı ı k.f · t t · t' • h' ı;:. k il h Ef d' r b i ıa !\bha~ Hnlim paşa ile. l\lustaf:ı Sahtı yapıma ı, l\lılletler cemiyeti tara- • . . "~ ~n ".>e): er. ~ a}e . e mış ı; fÜdem ~~ ı • .,.,~v u. a en ı, ge ıp en 
ri hoca hunlnrııı tipik politikacılal'l}· fından yazılan rnporrar dairec:inde biı zıh~ımın .'~ınde Ne~ımın .lıey!ı allı ye'- Diyecektim. gormek ıstedı. 
dı · tün dün) aya şnmil olan iktısndi huh- ,.ilh. mavılı anlı hır ~erıt gıhi i'lall!R· fi" .1 b' 1.1 k d ITğ. h 1 Bu nıülfıkatı tafsilatı ile anlatmak 

• . t ti ·1. .,_. ·l d' )anarak cözüJÜ\ ordu· O} e ır ÇOCU' U C l 1 ıne aş I• •• kti d ğ'l • f ·1· 
2 - O mnnlılar: bunlar tanzimatın r.ının e ' 1 1 gıuı. şe>. eı· 1·. . . . .. : . · . ·. . . yan hikiıye bittabi ancak lıiı· delilikle mum n e ı: zır~ o tı_l sı ~ta cere)a 

jJ,tJ "t \'C fikn· ıoıi)n etine taraftnr olan Bu esa. !ar .~aıı:~sı~~e hır takım ıs· /111 su/.kerfn gırışmesı, tır ta.llılöitehilirdi. Bakınız nasıl'.'.. nı esna ınd:ı lııle rnzuh ıle nıkıf olama 
lardı. Hunların miitefekkiri z·~ a f!ök ler )~pmak mumkundur. J/ir na-rni t ,,.. ll'imü birı~ndesı • , Ot:renmekte hiç gecikmedim ki o dım. 
Alpin tabirile - Rıza 1'eYfik, sairlt'ri ~1ılletler <"Cmiyctinin )eni te,,ldlıltı • " t c 1 

• tos edtt·ıı tanbulclnn yC'ni gelmi erkdnı ''ilfnet llulfısa l'deyim: 
Te\fil Fikret. ı;İ)0 asetçileri ele \li Ke· l'~ e.n lı f~1ali.}etini iktısadi sah:ı-Jr, ır. . , .. 1 .- · ·u d 

81 ı·ar 'ten hirinin kızıdır \'e her cuma mer-kr· Mektuhun sahihi gelip dedemi zira· 
mal, ('a, it Be\. (Dımlar, hiribirini:1 a· go terece!, ı e de onu nsiya i islere hir I 11 an.'~; dı:oz. C'ıtılnıı l km um. onu hile dergfıha gelir. Dergaha gelmrk ret et mis ,.e pek tuhaf olan hu mek· 
ı ı · d ı 1 • ,

1 
h 

1 
. te t<'mas et · . -· · .. ·l k d ,, • ,apının eşıgm en a ınıra · , :--an sa<;· . 1 . • •• . ., • ey un c ıu unmam·ı,. a era ler sıya- mı} ecgını O) me o~ru u· '!arı a' rul t V .1 sank' . k r,ın ta ''I> olunarak yC'gane yol 1 ılkı· tupları ona okumuş. Onlar hakikaten 

si hC'defleı i a) ni eydi. Osmanlı kafnsı lanıaz. Znten bu znmanJnrda il~tı.a- 1• : h• . nıkmı e .ıs 1 ~ l"n _ı 1ucıd1181 'lik enci de. inden ~onra tam benim aru!';ı kimbilir ne k'ıdar tuhaftı () ... ~le ki tn 
t ·ı · b t) cli~·ntın nrrcd ı ·ı1··· · · 1. c eıJ!:ı ın ıc npısmıı gıc" .} o a a ,. , 1. • 1• · • • ,, nı a ı)an ı ı aşı . " e H ıgını ve sı.} :ıı.r 111 r:•· ... 1.. ra I',\' ıyazadc zzet Beyle buluştuğu- llidayetindcn itiharen kahkahalarla 
:ı _ Türhrüler: Bunlar un za. nerede baslaclığ1111 tayin etmek imk:'rn l.} IJı;_oı~ttlım.ı 1 .. muz onun evinin altındaki. ı,;i,.cdPhi hnslı\'an bu miWlk:ıt kahkahalarla dl ... 

" . ' sııdır Onun ıc· h • . t kk'T' .ınıı e ıcra ıeı. h 11 h' . ."!. • • ' , m, nlnrında lttihnl ''t> terakki\·e tanın- .
1 

t 'r t .. r! " 11 ~ enı e_şe u un llıibıip f'd<'r gibi rdtcirlT,,.. ne halel- nrn a e ıcıclcn sapan . ol.aktı. (_,un. s:ı vanı etmiş H knhl ahalarla bitmiş. 
mil<' hakim olmu..,Jnrdı. Ziva .Gök Alı, ı • ı. acı e an.ucu. kuv~·etlendırmck na· .. t'. at ve yol tayin ettikten onra onuıı Niha" et 
lttlh t t . 11 · ·1 d .. k mı altında Sl\'a<;ı faalıvetlerde hulıına . " "Cçme i e t ı k · t ı -.. , " ... ~ R v . eı~ • ı na~ı .atın a l'iır c:ıgı muhakkaktır. • .1cr11 ncsimi srlıerdeıı mı tifcridl'si-le- • ~ " !".u~ azı.r_ 0 ~a 1 :ı: en < egı Şeyh Şc\'kullah Efendi de nihayet 
ocagının I} a 1 gnyelerını tahakl.uk et G . . . • . . . ı niz dl. Hır sanı) ehk bıı mu<;ahcde .. Hatta ...... b. k 1 ı . h .1 b't' d' . b da tiı mek . t' d .ercı yenı te kılat A'·rupa ıcın hır mü ahede bile deo"I 1 . ozunu ır aha a ı e ı ır ı. \C u .. 

T 
.. ·ıı .!)1 .?ğr .. u. . . kanunu' e ·asi hnzırlamı\'acak · f-ıl,at clecti111. nı d 1 1 1 ,.,ı .: o~un sha.rı snç ~ıı- kiknda anladım ki ben sndece bir mec· 
uı cu u un memlekctçı ccphesın- d h ·

1 
•. 

1 1 
·.' •. •. . J\imhilir ne J ·ıctar hidkmis tee" iirle n ga anl ıran ruzgarı ır anıye ... 

de, fnnl siyaset adamı olarak 'l'aU.t enı te .ec ec~~· meı.c ~ er~. tetkık ı_c;ın '' ' _ = sersemlik içinde tencffü etmek. Mes'ut nun ımışım. 
pa .ı,>ı. Doktor rahnettin Şakiri giirii- he_ynt>lmılel bır.teş~kl,ul v~cud:ı ~etır~.lr,ayr.i. mantıki olduj?u ıı:~ı~.e tn?ii hir olmak irin bu kafiydi. Me.c;'ot ,.(' me· lla)alimde hu kahkaha büyüdü, e\'• 
yoruı. ceb.. bu~un !l<'tıce. ı olarak urta)a ~ıı· neı.rnncmının m:th!'ıulı"lıır) dıyHçl, yu-.. tik evinç gününden onrn artık ,·el:i aile e\'İni. sonra hükumet konağı· 

Tüıl, oca~ı Htıhat \'e terakki dev- t~ıl ım "'.)H"' mesrl.eler çık~cak .. n ~·u hunun hi · ideal olnrak iı::tihdaf olıın· mahi,>di meçhul bir fiiturun hir .Hisin m. daha onra btitün lzmiri doldurdu. 
rinde iya j hedeflerini gizl<'miş değil- sıy:ı i ."':->eleler :51} ~st ,·azıyet uzenıı- ına mı tav _i.~ e etmi .. tir. .. . ı"kahn içincl~ kıHnnıyordum. :'\e hekli· ı O giinden sonra uzun bir müddet 
di. Ji'akat. ittihat ve terakki yanndnn ele te:.ır ıcr~ eclccektı~· • . . . M. Mnrınko\'irin hu ... ozlen ~nd- yordum. ne hekli) ebilirdim? ne 1.aman hükümet konağının önünden 
fazla i lamcı, \C Osmanlıcı un~urlnr· Bu, lwnıısyonun ıı:l~unusanı ıc;tıma- ra mntlmntı tarafından ehemmn·etl<' Bir giin. hilmem kaçıncı defa, yim• geçsem hütün pencerelere bütün ,.il~· 
dan terckkiip ettiği icin Türkcii ittihat ı~da '_ugosla,~·a ~arıcıy~ nazırı ~t. Ma k:ı) clolıınmıış ve kürük de\ lt>rlcr tanı· l orad:ı muntazırdını. bzet Bey hana hir yl't memurlarının iL,üştüklerini ve he· 
cılar '1 ıirk ot•agını sipsi olmı)an te· r!nko~ıç hugünk!-1 ~~saı veJaalı~etl~- fındıın ıra ohınnn miihim. ~lz~ıetler 1 · eyler öyliiyordu, kulaklarımcfa lir ni ta uzaklara ı,acbr kahkahalarla teş 
. ekJ,üJ şeklinde i ı:ımcılıkhı, o~muıılıcı ~'.". lıı~·. \, ı .uııa bırJıo-ıne dogru gıdı·c~· bu miinasC'bet_lı•. tezl•f1r <'rl!l~ı ·tı . m-1 tıltanıklıkla dinliyor gibiydim. gii7:leri· ) i ettiklerini görür gibi olurdum. 
tıkla karşı rnııhafazn edi~orlardı. ~ını soyJed.ı~\.ten .. o~ra on~n tasmn~r ha ıl .. An:~ıım .•t.tı~H\clı proJc~ı ~r.tık u min _te\'ecciih ~oktası hep sokaktı. lla)atta hl'ni en ziyade korkutan, 

Nete! im. imparatol'lııgun mağliıbi- \C arzıı_ eth~ı. ~n 11ftl~ lngılt_ere 1!11p·ı· ~·a dııı:;.muş gı~ıdır. Onun. )Crını alan Bır aralı!. hır beyaz merkep muhal \'l' C>n zi ·ade hende elem hisleri hıra· 
yetini müteakip <'n c;:ok tahribata uğn. rat~ı:h gu gıbı hır. h• J•l olclugunu ıl:~\'(' ıl.~ı~nd.! fl' nn.iıt l'eJ:<'yanı ıse daha lll'· lt'hicinin öniinde durdu. durur gihı ol- kan gillünç olmak acısı beni bu cin· 
)an ne i,..Jfımcı te ekküller, ne el<' 0 • etmı" sonrn Cln~ılte1 : l!"'ı!aratorlu~ıı-ınıız mu pet hır sel.ıl almamı tır. du. gözlerimi kapadım: başka bir !:'ey net buhranından kurtarmış oldu. 
manlıcr tc ekküller oldu. Hilat.i Tfük mm ec7 n 1 arnc;rn<t.ıkı bırlık tamnınılc Ô. U. tahattur etmiyorum. lzzct Deyin eli llalit Zi11a: lff;şaklzadc 
cü te ckküller emper)afistlcr tnrafın "'" ""'""'"'""""''"'"""'""' ---- ---- • 

da~('~;Ciib~.~~c:~:radı. Çünkü onun si~a- ( ve rüfekası . Kalem . k ? 
Türl,i)e hakkında dii ... ünrl'leri \al'• L • mı , yum., u mu . 

dı. -------------------------------------------------------------------------------'----- ----------
Yani İ)asi bir fukn idi. 

Bugün J'ürl,i}ede )erli kültiire \<' 
)erli coğraf}n}n mnlik hir hiif,(ıml't 
\'ardır. Bu hü, umetin programını ) a
ııan halk fırka ıdır. nu fırka 'J'ii kora 

1 

ğ-ının ic;;l.imrılıt• t H Osmaıılılı•'fa kurı-;ı 
a ldı~ı 'azıyeti, hnkiJ.aten ha.} ata tat biJ, 
('tmi tir. Tiiık oca~·ının O manlı imı,aı·a 
toı hı• unıı g(iı t' C'inliği -.iyr. i progı a· 
mcl.m daha geni , daha 'azılı. cl:ılm ol 
bir progıam s:ıhibidir. Hedefe ,>al.la
san hali, fırk, ıdır. ~u huld(• a' rı hir 
tesel kiıHın mt\ ııcli)cti icin iki rırl,n-
nın h cleflcı de. ı \ ı ılmı olnıa ı 
J.izım'!elır. '.ıhut 1n daha 
ol, d ha ileıi ıde'lle dnh.ı }akın olan· 

la el ele H•rm i ic:qı ed('r, lleckfleriıı 

-

Jı'r oldu ı nu ini "ır edl'n kım .e )ok- Bfrnn ı-;r. - Bunlar neıc dö;,.ii-.iı· Maruf B. - Hayır dünkü do tlar ... 
tur.Olt de · "l, •aıı·~a)ct tn- d'. Muhalif gazeteler! ·1\alemle ''aııa· 
hii görmek l.tı:ımc ıı. yorlar. c kiden bir bitlerine u;.;man· ., 

maclıldarını l umnıkla yapmıya kalktı-
1 lnr .. S.1DU1 b'TJ:Jı lıl ları mı \ar? 

Bican Ef. - Hu adam kimdir? Maruf - Bu cihan boks şampiyond 
dur ki şimdi Roman yazıyor, yumrul\' 

tan kaleme ;;c~ti. Yar kıyas et rnirlıo1 
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· Meb'usluk için Fırkaya kimler müracaat etti? 
An:.nra. 11 (\Tah:ıt) - :\lh·u .. Juğa he inden llamdi. Ankam toalanc <·ud· vut. Cem gazete i sahihi Cemil, An- reğli k~n-nrnkamı ~iikrii. •;sıı:ık t .. tan· 

namzet g(h-terilmeleri icin fırk'.iya mü· de inde mukinı il. Hamdi. Beşil•ta~ta lmkrn Merkez Palas otelinde Jbı·ahinı, bul nwb\ı~u Num~n u ta. J\1arn"' Em· 
tacaat edenlerin on li. te i -;ııdur: Xc,·~ehirli minı:ır JI. Xuınaıı. Çorum h:ll'klareli gaz<•te i miırettibi Jhrnhinı. nbet ecırınesi ,..ahihi Uıtfi. :\1iil~a :"ı· 

Sa\urda zürradan ziraat müheııdi· sulh hakimi flü. eyin ı-\Htı. Ankaratla Tmhıond.ı J\ulnk,.,ız 7.CH.k "''ukal lbıa yan mcc:li"i rei-.i Menemenli zade fü. 
i Kamil \"ehbi, Zonguldak mahkeme in aat mütenhhidi .\. Remzi. .\nkarn him. Zonguldak gazete i ~ahihi Kaıa fol. retııi~ ede doktoı ('izko zade Ali. 

l'eisi Liitfü, Dolu maarif miidürii i\1. hcJecli~«· :ı1a:-ındıt11 fi ... eJ, fahriJ..a .. ı j..,. Oğuı .. \m:ı ... ~a lwledi)<' rci"'i .. ahıl,ı .\. C:i\'l'ild" (oı'km ıach• O nıan. \d:ıııa 
»ilmi, Tütiin inhLnn ne .. riyat miidii· lctme nıiidiiıü fla ... an ~tü~l:ilıattin. 1'1.n· l\":ıfiz. ı~tanlıul Pendikt<' mukim mii· rla clnklnl' lbrahiın ll:ılil \li, 'I'icard 
ı·ü l\lııhmut Jtagıp, ~ilifke orta m<'k· raeli tiitiin inhi arı muameliıt miichi· teknit binlıa ı Halim. Kay~cride tiic· 'e lktı nt mektepleri cemf.H•ti ıei. i Ra 
tep rntih \'e coğrafya muallimi Mu .. ı:ı· rü anıkat Haydar 1\IPlih. Mt•hın f ... l·ıu-dan o ... nıaıı Zı•ld, c;arlıi Anadolu ~im. c.ıılntn ithnl.it µ-ıınırüğ'ü ha._. mıı· 
fa Fe\Zİ, TircJi !\uman zade <"iftı i lıanka-.ı miidiil'ii llnmz.ı o ... m:ııı. !'o· ,..,Jahı h:ı~,·annt nıiifetti~i H. J'ehmi, ayl•ne memuru il. l:lii ... nii, Edn•nıit 
Mu lafa llırahim. i\onyada a' uknt mada miitekait 'iizha;;;ı Halil. Burd11I' Sabık I\:t tamonu ml'h'usu \'C afr'ır C<'· C. il. Fırknc:ı rei;;i --nhıkı clol.tor :\n
İ\lümtaz, Ifonyada ziraat banka. r nıii· lıı J\az:ııH·ı o:'.:u

0

llarıııclan H' tiie<·arduıı za ıııahkt>me,.,i reisi llul(ısi. i\laıa ... (el mık •. \k ... anı~·da :--ultaniye lrnymakn•ıı · 
dürü Muhtar Dnhri, Bah<·c kaza ı Ziyaettin. ~ftoı·,.in ... ıhh:ıt H' i<;timni tik fabrilrn ı miidiirii 1\1. !\'ihat. An· lığındnn miitekait ıl\ ukat Bekir Sıtkı, 
('ümhuriyet Halk l"ırka~ı aza ... ındrın nrnannet miidiirii lhrnhim Sırrı, Bn· hara orta mektl'p Fıan ... ızra mıı:ıllinıi '.\t. l\lcdi:--i clnire miidtirif Cemil. lznıir 
Pettnh zade Ha. an lliisnü, Trahzon Jıkesir i. l\:in tPfifz. nıt>muru 1'iı- müteknit nıirnlay M. ~ern•t Pa •ı, tkan·t H' ... ana.' i orl;ı ... ı lın.., katibi l\hıı-· 
M. l\L matbaası bas müsahhihi Muhli:3. 1mil, nirinl'İ --ulh mahkeme$ i ı.ı- E ki ... ehir Şimendifer fabrikasmdn 1\1. tafa Turgut. llal'gnni nnhi)csi hele-
Eski-.ehirde Ya in zade Mehmet \li. bıt kiıtibi "luh .. in. Emnİ\'t'fİ U· .\dil: E ... J.;i ... C'hir ~imendifer ateh·e,.,İn· etin r~i-.i sahı1': Ya ... in. \an lıeledi' r 
Elbi.tanda )lanııstnlı ~nlih Paşa zade mumiye nıiifetti~i :\liihi,>. · Tiirh- dl• u~la lı:ı ... ı t m:1n. r\ay.eridc. miite t>ı;s ı..:Hilıi f.,mail. \k .. ara.r ,iJiıycti 
a~uknt l\lelek. J{,ııııağac mezbaha~ı ocakları mm kezi idare azrı;;;ındıın :\hız J,ait el·ıacı hin ha "' ~uh :N:u·i. :3ar· Halk c.:c1.ane i ahibi Haif, Hr. iktnşta 
heyeti ba)tnriye inden mlitekait kar· hnl' ,\kif, Adap:ı1.arr a\'ukat ~e,ki. J.ı:la l>aymakamı nenni • .::;nbık Ank:ı· hinha-.ı mUtekaicli l\öpriiliilü Şe,ki.Si 
hıakam l\tu tafa Ih~an, ı~tanbul IH·le· lim;ehir natia h:ı-. miihendi i ~·ekili ra nıeıı·usu ~em .. ettin, htnnlıul Eren nop mahkeme rei ... i Fikri. \'iranşehh· 
d_iye i fen heyeti mütercimi:-'. J\1. Te\'·ıO~man Şlikrü. Zile cna hiikimi öıner kii)~C l\l?.raı~. :zade l\lıı?t:tfa H.c:--it.:}~ı- haki.mi ~ı.met. Halgati tıl~ hitkimf 
fık, 1 tanlıul Saracancba.ında nefer Lütfii. 1-\ır:-.elıirde .\hmet ui:lu çifll:i zıldıze gumruk muhaısıhı Mes ull u~un Aynı, l\(ınya ıııskcıi !ı,ıst:ıne~ın.cle do~ 
"Olmğında mukim 1\Iu tafa, f:l:hizde Serdar. '"angölü i.;;letme nıfülürii m:ı. de ;\Juşlıı Hal'i \li wde ll):ı:-- :o;a111i, tor binha:;;ı Kemal. l nye heledıye rcı
ffacı Baluz oğlu Mehmet • 'uri, Bey. tekait deni:z kaymakamı Rıza. Atinııa 'l'a köpriitie Tosyalı hukul\ azası l\Ju- 'İ Halit, A ı,el'i f:ıhrikal:ıı· i:-letmc nıii 
<ıfJu Tak im Osediyan apartımanında da del>ait zariıı Rngıp, htanbul emnı hanem :\ecmettin, Erımum tütiin in diirü nıühendi Macit Burhan. ~\d: 
ntukim tüct·ardan l\litnt ümer. Orclıı- zı ~ühre\'iye müteha :sM Jnet Kanı:J, hisarı murakıbı miitelmit ürnri kn.r- J{. 1\1. ıniidiirii hukuk doktoru inn:sı 
da Hatip zade ~urettin, Muhtelit ha· l\Ö\'Ceğ'izli dffri Y. Cemil Alman'a· makaırıı A. Ziya, Tiitiin inhisarı menıu Zihni, Har Ciimhurh·et Halk Pırırn- 1 kem ı;nahkeme i Türkiye ajanı anıkat da ·ure:-denJhalk dıirülfiin~nu külÜir ı in miidiirii 1';nıin Biiltt>n, Al\dağ .!'! aza-.rnclan a\'Ul,at Oiner l\:iıım. I\ı.y 
~az!m· Antalyacla adliye !11ii_l'eW~i tarihi nıüderl'i,,i M. l'\ermi, l\ozan nıad~ni Tı~tlı o•;l~ı llahri. !)inar~n nni

1 

... cl'İ ticaret. o.da:-ı rei~i o~ın:ın •. ~\a."ta.I 
?\afız, Trabzon dcfter~an ~:ı.bı, ~\n kn) nınkamı h.liım reı it. Hur:-.a Koza telm!t eı:~ıtı~ı haı p .kay:"!akamlaı mel~~ monu nı~clı~ı um.umı 'e beleclı) c .ızn· 
karada Ankara eczane ı "ahıhı A. "u h·ınında tiicc:udan 11 Tnh,..in ı\nnrc;;Jfahnkator ~emsettın. h.nr~ orta mck· şından çıft~ı Reşıt. f]annkkale orta 
rettin, Sabık Snm un nıli:si O-.mıın. t;. Mu:-<lu Ha~ri Sab;k Gü~lii~ane meh tep nıuallimi !)eref, Mihi ta or~a .mc~ ~cl,~p muallimferinden Fm·zi. Jfony.ı 
Gönen Cümhur!yet I~a}k Fll'k~ .. ı _idnı·e u~u Ru:en, ·ıst~nhul l\linerva"'hanıncla tep ~uallimi Şenı;;.~ttin •. llakınuye~ı z!raa( (~dnı::ı reisi 11.üseyin Yehlıi. l\~er
~:reti ve bel~dı~·e .~~ısı O. ~un. ~~- • Nuh zade \"a,..fi, 1-.;tanbul l'uzguncuk ~hllıye gazetesı h·rtıp ~efı Ahmet. ~ .... !--mele ('ıft.~ı ve ~aklıyatc;ı ~reyse!, .l\:ı · 
t~n?ul snnayı bırlıgı aza ın~rın KuşjPa~a liman caddesinde mukim :-:ıit. tanbul Ahmet l.h-;an matbaa ı 'e ~T;>cl· ta~1?nu_c~ımhtm~·e.t Halk Fır~a ı ıdaıe 
tuni fabrikatörü ömeı· Haıf, Çorlu Bitlis memleket ha .. tane~i ha~ dokto· nrş gazctes bnhıhı Ahmet Ihsan. Zon- reı::sı Jfakı. Hancı) c 'ekıiletı memur· 
as.kertik d~!ir~ i rci liğinden m~iteka_i,tıru ~Ureyya Salim: Iiıu·;cah~yde Ha· g.uldak !'':ıc~e~cilet·~ıt<len .Mabut: .. ~~:~ !arın.dan ~;t~m Nazif. .. Es.~i~e.hiı· tica
tıtıralny lhı:.:tu •• \nkarada mukım mu- lıklı çiftliği müsteciri l\fn tafa 7.aıif, lı.>:~ ~:elmletı .~:ı.~entı mahsu. ~ud~u~! rl't \e ana:ı-ı o~a.sı .re~sı _h:ım.!l, Ank:ı· 
lekait binbaSJ Rızn I\ırklarcli n keri ... . . . . . , . . . •. . Mu nur. Uozo.> uk ormnn ;;-ırketı mud~ı ra ulh cez:ı. h.ıkımı f.mın BuJcnt, l.. 
fabrikalar doktoru' Behçet Tah in. Mn ~E11'.e~ek J\1 ?1:·1~ .. z,ıd~ MF.~ .!~f1 :1 ('" :.;,lıın~: rii 'J'. Xihııt. Tekirdağ inşaat ve tamı· tnnbul knm.lnyo bor ası abık acente,i 
ı . . azız \':l ısı nızamı. ,ı"""' ı um ıuı 1 t "teahhı'dı' i\I" ı·t ı>c,·lnı· C'el:tı llur-.ıt Aı·t\" hh t "d·· " atya orta mektep riyaziye muallınıı . 1 . F ·k .. _. A;. , d C ·ı rn ~u '. .1 ımaı· ~.ız!m .> ... ' · :. , • • • • • •.n sı a mu uru 
lRırat 1 tanlıul tüccardan Resai :\- ~et ı alk n ası ıcı 1 g.a za e cmı • J\nnıhı:sar !'>ıs orta nahıyesı mııdu- I• uat. .\dana bırıncı noteri Rahmi Xi· 
'h:ıdoİn cteminolıı irketi idare ~ccll;;l Dar.tın kaymakan;,ı. 1~~·~kİl h\fy~~ka· rü Mehml!t Canip, lstanhul ~ultan ha hat. E'knf arnkatlnnııclnn Rifat Altı· 
tei i Seyfi Denizlide a,·~kat ~abri,ımı~:r cp·a~ tn • .'1~ . >. ~ı at' f .. 1 ~~0~ mnnı Emin B_er hun numara 4 Bulgur· ml't. Trabzoı! ~ıhhnt !"üdürii Saraço~
iursa oıi~ meJ·tep muallimlerinden n~a emesı a~.ı ~~-azımı.· ug a_ a. ec hı zade Tc' fık. l\:ıstamonu Ballık zapu fel·det, J\ırklarelınde avul,at Al:'ı-
'adulJah :'.\.fo,;ko,·a kon olosu ~ami zı, J tun bul ~~·1}1 maad~n bankf~1• m: de l\lulhin. <~azi Terhin! enstitii ii ic· ettin. Bol uda Gamlı gazete. i sahibi im 

de Sü;eri·a, ~ Ada nada mülkiy~ ~U-ı murarn~.d~!') lı uat, . rmnn ~~~~~~~ timaiy~~ nıua~limi Meh~ıet • affet. (o· , ti~ azı fü~f:ik .~!rnki._ ~-ülelmrgaz 'l'ur
tti ı Snhe ... ·ip ı tanı,uı Eminönü Hıh· :-~nı1f ~-~-d~ıku ~l1ehn111et 1<'~mall.~ 1 ·t nını Cumhuııyet llnlk Fnka-.ı he\Clİ'gut Bey cıftlıgı sahıhı Ahmet. Polat-

.; • "'ırc~ ıoru· og u ıraıım. n:ı-cce •• • .. · • n ... 1 • · · · · ~ ı ', ı ·rtJ"1'·· h"I' ~ ff ıını han tiiccudan Salim se,·ket, :':ı- ·. }.; \l t H· .· K ·- .· b ledh'e ıdaıe ıeı:sı . ~)ıı. zmıı· Dıkılı hanrnııhcla. a nıan ı cı ıgı :--n ı ı_ı •• a et 
lııkk Rize meb'u u :;udi .\hmet, Yoz-ı' u. ~t '. 1 ~1 e ,ı:;ıp, ıı):s~ıı e • (_.'ifçlitli . ·a~ıbı .A. Va fi. llolu , il:\yeti Kalecikte Çorun~ ~nar t.al!ı~ı Ahm~t. 
ı.:at ._ . ...... . . . reı. ı ?\akıp zade il. lla"!'dı. 1 .~anhu~ idare heyetı reı..;i Tahir. Ge,·\'e beledi Koına i tiklıll çıftlııg :-;ahıhı :-.adreltııı, 
~uı!a dı~f~?ğik~oı~.b~~-~fJ~, Çoı:.uı:~ :t~raat oda-:r az~::.ında~.zıraat ml\~h~~clı ye reisi sabıkı Rasim. Kuİelihursnız OskÜdar 23 iiııcii mektep haş mıı:ıllinıi 
ke • an ~~ . 1 s:ı 1 1 •• u eJnıan. ..n_, sı Tatar oğlu Şevket J urgut, 3 ~ t· Hüse,·in ney mahalle inde ciftci 1"ik· Yılmaz Sabık Mu' mcb'm,u \hml't 
~afrw \'ahsı ~. _Oz~em~r. lst~nbuk (~- mei t~nıriz ikinci hukuk aza~ından :-5~- ret, 

0

1\iitahya Ciirnhu;·het h'atk. fırka· llıııncli.' Sahık Siir't meb'u..,u Necmel· 
tııekf1unda ~k!~;t k~:'J;~t~~~~ müaı'~~ liıh C'ı~coz •. :ı,t!sı:,t \e ~;1 1~~ ı~mt~ f: sı knza rcU .Nuıi, :'nlııİ.: ~iirt melJ'u:-ııltin. Ticaret mektebi nıüderrblcrinclen 
~ait dupk~ut su '>'~ı~la,: Tc~·fik l\1Utekuit r?nt n~ufefht~şk~n_nTenh . aK~ ... aı.-1 -..;11~.1

1 
Kadri, ~ürrnene meclisi umumi aza· Sadık, :5iiı1 mecli"i umumi aza~ından 

k o OT mı .. " ' hnraaı:?aç n ımı a sın amı ' 1l ll • . d· • d tt' . . . 1 1• b. ·ı ·d ~ n B . . 
'l~)·mnkam tarih muallimi Man~stıll'lı l kive müfcttblerinden ~enet. Samsun- sı~ .ın ... ,~ c '<~· honya_ n~cc!•J~ t~m'.•·ıv~ .~a ;ı.'. ~~ u~ aı a~ -~~ •. ! t, ej~t" 
~\fik, ('irrilde maarif M. Tahı_r. z. da tiiccarclan 1\lir zade Şevki. Boğaz· nd11 nhza~•~. an de,·det, ~rı··ehcı 1\"111 _ı~ı· z:ııtı. k~claıt~ '·~c· ut·!--'. rcı ı \a~~d~: .·· Al': 

"''tdc ıhhh·c müfetfi. .. j doktor \ unııs . . • . .. el k' ll' , • a an tuccar nn c. ;->a ı • el"im .ı \C et c ı u,ı) .ıı umum mu uıu ı 
llıı .,,. !' .<nıt'~r\'"~ :ıanu~ırr .. n ~·:--:"':'~ .. :.. ~ı~ ~h~ı~ka~m~a·,~r.,~ua ~'Pi lt;~~~,lf. Jlalh R ~c i el ibi Mehmet . Hıı im,IR_Tt.a. ~a~~ un.fa B!liıl •• \rtYiıtde Ui
~ Zıhnı, hlazızde da\'R \'Ckılı Zt)a, l"onrn Fre.Yli ind ciftç' 1\1 ktr ~"k Ankara R\Ukatlnnndnn Avnı, u~<ık!hı ıadc Hu e)ın. hmkkaledc hat bo· 
r,0caeli Cümhuriy~t Halk F.'~ka~ı i~a- r~. • Aadap';ız;rı :a~o r~isi ~~i;," 'j\~. lıoy~ f~bril_•~tö.·ü lktı:"ıt .'e 1'a.;;:ırrui Yl!~da _G::.m.an ~·ami. l\.ta~ri~ Ye~:ıleli 
1, aza ından \'C tuccardan Zıhnı, Zi· karada mütekait kaymakam Hü ııii. ~emıye_h l'~!"'' J\hmet ~amı. ?Tnh~t'me· nıufettıi'lennd~n Alı (anıp.: ~ornr;~ 
ı~at ~ıınkusından ziraat miihcndi ... i Na. Edirne belediye rei i Ekrem. Arap. un ı temyız muddeıu'!'umı ,!'1U:,1''ınlerı_ndcn mektupç~.su .. i\~ıtat. A~karn ~ıtma ~u 
11 lll. Zı)a. i\f:ınisa emrazı akliye haı::l~ı- ka?~ısında Wfat, Kay eri sıhhat mii· Ahmet Burhant!ttııı, . Uskuclnr hcpı.c cade}e nıuduru ... ~J~dl'ı • Dumdar, ~u
C~ı lıa~. hekimi Ali l\fuhJi~. Dalıke ıı: dürii .Mazhar, Aadapa· an noteri .Ali ~~de nz:ı_ı::ı.nd:ın l~m~~I Hnkkı._ .\rnp şehr! :t\aı~.:-; ~ıuc~~nı hte~.'. Par_ı~te 
a llttıhurıyct Halk Fırka ı ıdarc hcych Galip, İstanbul Türk ;aklhatı umu· },ır nte<:_h~ı_uı:t'umı~a1 ... ı~ın~lan t~caret O· Semıh, Hu-:.tü• Jorlıalı Cumhu~ı)~t 
J ~· ından Ahmet Mi tat, inihi ... ar be nıive ~irkcti Cemal Nusret • Çamlıca· d~ ı reısı .~n_ım. ~nr~ı. l\araaga<: helcl Hak F ıı·ka ı azasından a\·ukat F,mın 
e 1Ye reU Hilmi, Jstanbul umumi da· mu.kim :ıhık Londra ko' lo F~- dıye \'e hukumd talııhı Esat Cemil, A~lan, 1\falatyada a~keri he ap lll<'· 

i &el! ~zasından A\'Ukat Aıi.ı, Deniz· rit Halit, Samsun mücaclc~::.o ~~rkez Adana hclediyt> reiı; 1!',~tıwini_ Ş:ıkir, ~uru ~c' ke~,. ı:~th~yed~ I tikliıl im.?· 
\b~ll!ntı encümeni azasından A. Hamdi tabihi Mf'hmet Adi. Ay,·acık Cümhtı· Bozdoğan:. ~.::.t.~n?ul < uı,nh.urıyl'~ orfn latane:-ı sahıhı f\a~uı. _ hrzu~·umda t_uc 

11 1dı11, Konya mülkiye mlifettiı;i. (o· rivet Halk Fırkası idare henti reisi ml'ktep mud~ru .Kemal En~ın. K<~n<:el' card~n .(l!'H~r ~\~·nı, J\ocaelı Ali ha· 
a 1tt orta m~ktep mualJlmlcrinden Heh ~İ Halit nursa ağır (eza r ·. · s· ·n \'atu\11r ,.e tıyntro mektelıı mualhmle· ya cıfUıgı ~ahıbı Rauf, 1no · l-.ayma· 

t, ':11· Milas Cümhuriyet Halk }<'ırka· ı 'tan,bul,Be,·az~t Azmı' ~ .. hateıt:-..ı ." ~~t·': rinden Musa Siirerya, Polatlı Alagoııkaınlığından miitekait Ahmet Hilmi, 
ı~ "' ~ :; • • · '"'~ ıc.ııc '' L" d h ~ ti )lı l'k"' ·rıı· •r ı 1 d' ·· ı· d • • t!d' a.re reisi Cemil ~nlih, .:::ıam:-un he- ne ,.e imaJatanesi sahibi Mehmet İh· !'.a~ a o~ ~a~ıur u l'e .. .ı.• a ı ·ot ~ı ~·ı o"'Y<~ ıe e ıye encumec_ ı aı'!''. aza::n· 

Urıt)e • rei i nkili doktkor f'aik, 'l'ü· san, tı::tanbn1 umum sucular n• saka- g!nm ~nhıplennde~ Turk o.ı:lu Alı, d_an !:-'~tkı, U~a~ he;ledıye ~·eN J~l~ct· 
llhısarı umum müdürlüğü fen ~u- lar cemiyeti rei:-i Ata, Esbak Gazi ,\ ha~ıkoy Kalamı., ~ e~er cadde~ı _numa- tın, '\ ozgat \"ılayeh umu"!ı mechsı ~

yıntap nıch'usu Jlagıp. Erzurum nıaa- ra 7 t ~fu; ta_fa, !,rk.ım ha_rp b!nt>;ı;-!· znsından Ahmet CeYdet. '\ .ozgat!a.1'~ 
rif emini Mu ·tafa Re._.it, E hak l'Jrgn- ~ı .i\~!ııl ~akır, .. li. fl .a kerı adlı ~a~ı· vns oğlu Salih, Ada!'a~a dı., tahıbı .!(• 

~ E H 11 R ni rnli i Hifat. Ankara hukuk fakül- mı l\:~z~m, . M~gla ısk~n u.murı_t ~u.dur fa1. Knstnmoı~u~a :;alı~ Ef. 7.ade tuc_-
~ .il tesi yardımcı .Müderrisi .Ali Jhıat. Er- muannı N<'~ıp, E ·kıı:;ehır ~ı~Tıh_ı ar c•_ır~aı~ .Mu1.aff,erıttın, Ç~rke., ceza ı!_ı 

zincan a keri mektebi muallimlerinden kaz.ı~ında Cafer P~şa zad_e ~ı!tçı İs· ~.ımı \aı-ar, Çorum meh_u~u sabıı,ı 
mütekait Ahmet Hilmi, Ankara Baş. met, Ak~~rap lıeledıye su ışl~n fen!} okat orta mektep muallın11 Dursu~ı. 
kfıtip zade a,·ukat Sait, Haymana Cüm memuru ht>mal. _I. ta~hu_lda ~arıca 'l.!tl Zı!!'guld_n~ ~ş lıanka. ı Derebac<~ o~agı F· IŞIKLARI 

•lnıini vücuda getirmek için 

3 
S~nc lizım gelmiıtir 

Pek yakında 
.6tRTiSTiK ve OPERA 

huriyet müddeiumumi.si Ali Ragıp. de Ragıp J>aşa og1u ~akır, hon)a f.. nıulıendısı Cemalcttın E at He)Jcı. 
Karsta mukim Aliyar. Gümü~anecle 20 inci asrın DON JUAN'ı kimdir? 1 
d~va vekil_i_ C~lftl _Ra~i.z •• A!'knra Y~· Perdede göründüğü :zaman binlerce kalbi titreten ' 
nı halde sut şırketı reı ı Nurı. Çarsam J 
ha Cümh~r~yet }inik Frrkasr reis!. tiic- ıu·u~ _ '7fA!1truU!rJJ.'d1r 

,cardan ~alım ~ırrı, Jstanbul :"ışan- .,.....v- .r~-4' ... ...,. ..... ~_.,.,.. .. .c,. .. "' .. .rı 
ta.,,ında doktor il. Rıza, ~am. un - ~i Kendisini son eseri olan 
\'a~ hattr 2.1 üncü kıl'!ım müteahhidi 
l'\J. Hilmi, Colemerikte Harı Mehmet AŞ K ve Ş A M P AN YA 

Sinemalarmda zade Ali. ll~ın CümhuriYCt Halk Fır-
_____________ .. ka~ı idare rebi Ali, Hakimiyeti Milli· •••••••••••••• 
~ )e gazetesi haş müsahhihi Celal _D~ 

Filminde göreceksiniz 

VAKiT 12 NiSAN 1931 -
t SPOR ' -------Yunan futbolcuları 
Mayıs ve Tem muz içinde Yu

nanlılarla şehrimizde mühim fut
bol temasları yapılacaktır. B·ı 

esası görüşmek üzere Atinaya 
giden Şcrefettin Beyin müsbet 
bir netice ile avdet ettiğini 
evvelki giin yazmıştık. Oğrendi
gimize göre, Şeref ettin B. Atina
da temasları neticesinde Olem-
piyalcos, Pahatinaukus ve Enosis 
takımlarıudan mürekkep Yunan 
muhtelitinin schrimize gelmesini 
temin etmiştir. Galatasaray -
Fener - Beşiktaş muhtelitile oy-
nayacak olan Yunan muhteliti 
T emmnzuo son haftalarında bu-
rada bulunacak ve iki cuma 
günü iki maç yapacaktır. Müsa
bakalara ecnebi bir hakem idare 
edecektir. 

Bundan evvel mayısın 22, 24 
cuma ve pazar günleri de Yu
nanistan şampiyonu Olempiya-
kos takımı Istanbulda Galatasa
ray ve Fenerbahçe ile iki defa 
oynayacaktır. Yunan mubtelitine 
iadeiziyaret etmek üzere bizim 
muhtelit kinunevvel ayı içinde 
Atinaya gidecek ve iki maç ya
pacaktır. Bizim orada yapacağı
mız maçlar da bitaraf federasi
yona mensup ecnebi bir hakem 
tarafından idare edilecektir. 
BugUn Leviski Fenerbahçe 

ile karşılaşıyor 
Şehrimizden bulunan 1:e~sk! 

takımı bugün saat 16 da ıkınca 
maçını Fenerbahçc ile oynıyacak
tır. Bulgar takımının Galata· 
saray karşısında kazandığı gali
biyetten sonra bu müsabaka 
bilhassa haiz ehemmiyet oluyor. 
Cuma günü Galatasaray yene
bileceği bu takım karşısında 
oyunun birinci devresinde sekiz 
ve sol iç muhacimlerinin becerik
sizl:ği yüzünden birçok fırsatları 
kaçırdktan sonra 2-1 yenilmişti. 
Bugiin Fenerbahçenin oyun sis
temine nazaran ayni tekilde 
oynıyacak olan Levski karşısın
da bu fırsatları neticelendirece· 
ğini ümitle bekleyebiliriz. Fener
bahçe bugün son Galatasaraya 
çıkan kadrosile oynıyacak yalnız 
Fikret hücum hattında çalışacak
tır. Maçı Antrenor Her Zingcr 
idare edecektir. 

O ERA 
Si NEMASINDA 

Görülecek iki film birden 

Alit~ 
Amerikada çevrilmiş % 100 rum· 

ca sözlü ve şarkılı film ile 

Csikos Baroness 
Çcett 1.lıcimec- ve 1.ald ViluWUi 
tarafından Almanca sözlü ve 
şarkılı film. Bu, çar4ambaya 
kadar görebileceğiniz mevsi-

mın en şen operetidir 
2 film birden 

i Tefrika numarası: 106 
't t "Garp ccphcaındc .. " mücllfii 

Ek Haria Rem11rgue 

raplarına doğru <'ilerini uzattr. Gölge yorlardr. Gölgeler duı'arın fü;tiindc tek sonra yatağın yanındaki andalyc ii· ten ba ının döndüğünii lıissediyor. l\a
ce im Ye garip bir :.ekilcle onunla bera- rar harekete gelince "e mum ~önmek zerine koydu... nsı durmadan çalış:ı.>or mutfağı temiz 
her elini uzattı. Sanki zulmetten kur-:\ arı gö. terince .A.dolf ze,·cesini yan1"'· ]ki giin sonra ,\dolf <·\'İ , .e atelye ... ı· li)' or . .Adolf: •·Gel canım l\lari!,, dedi
tulnrak içeri giren bir gul nıU~tehzi ~a yatağın icine çekti. Bu: ~ ni . attı. Az sonra !iehirde bir me ken ği zaman eJindeki e.,yayı bırakarak ko-
bir tnırla kadının bütün hareketler!ııi - Beraber kalalım .. Bir <inha tec· buldu. Eşyaları :;ehre getirdiler fakat c:ısınıı Jllkla.~ı)Or 'e koca ı onu kendı-
tekrlll' ediyordu. riibe edelim!. köpeği bırakmağa mecbur oldulnr. A· ne doğru ~ı·kerek: "Elbet günün birin-

Aclolf ~ntaktan fıl'lıynrak pencerdC' Demekti. Sonra ilaYe etti: dolfu asıl meyu eden bahçe inden ay- de diizelecek! .. de)·ince baJle ta_dik 
rin önündeki muslin perdeleri Ç«'k1i. - Buradan gideriz 1\lari. nlmak oldu. ı\ğaçlar çiçeklenmiş1ercli. ediyor fakat usuyor ... Kadın Ltediği 
Sanki bu suretle küçiik odayı gece~ e Jlu hir hal çaresi idi. Bumrlafı ayrılmak kola\' ~r.y değildi, gihi şen olamıyor. Adolf bu durgunlu-
kar':tı müdafaa etmek i tiyordu. I\ac!ın - E,·et Adolf gidelim! Adolf bunların ne olacağı~ı tahmin e- ğun ~ebebini nn1ıynrnıyor. l\endini taz 
hu ~ırada ~oraplarını giymiş \'e gömle- Jfadın Adolfun üzerine yaslandı. demiyordu. Maamafih kan. 1 ~akin ve yik eden hissin kadını da taz)';k etme-
ğini eline almı:-tı. Adolf rnnrna geleli: tik defa olarak hızlı esle ağlıyordu. hii ·nü niyet snhibi gÖt.üküyordu. s~ni ihata eyliyemi)or. E\·et ... döl't ene 

- Yanıma Mari... Adolf onu göğsline ba~tırarak tekrnr hır ayrılık e nasında hayatları biribi-
Kadın giizlerini ka1chrdı. Elleri iJ..i etti: Sehirde tuttukları dail'c riitulıetli rinden uzaklaşmış ı-;imdi aralarınd!"lki 

yanına diistii elhi r yere kaydı. ;\dolf - Yarın hurara IJiı· mü:-.tcri bulu· \'C ~rnzlimdir. Pis 'ırnbzanlı bir mer- b:ığ iki.ine de ıığır 'geliyoı-.. " 
kadının bakışında yese dii en \'e ken~i- ı uz .. E\'et yarın.. • dh en bul asık kokulıu ı. kom~ularn~ ele- .. Adolf kadını hırpalıyor: ''Bir ev 
ni müdafaa edem iyen bet baht mahliık Ye projeler, iimitlcr, hiddet. hazan dikoduları :.ile doludur. Odalardakı im· soyle ene be! .. ,, Kadın korkuyor itaa't 

. lar!n. halini gifrdü. Elini uzata~·ak zı•'' :ıra -mda onu ı,ucak}adı. Yeis <'meline va cll'ği~mediğinden gönül bul~~dırı~ı ede~ek konuşmağa çalışıyor. Fnkat ne 
cesının omuzuna ko) du. Bu \'Ürut 11e ba im bir . iddet ,·erı) ordu. Nihayet ka bir hal alıyor. l nzdır bunun ı~ın du- desın? Burada e\·de şu kutu gibi mut
k:ıdar nal'İn ,.e ılıktı. Buna na-ıl ta:ır- dının hınc;kırıklım yorgunluk YC bitap· şünmeğe fazla \akit kalıyor. Onl_nrın fakta geçen ömrün nakledilebilecel· ııe 
r~z. rdil!hili!'di •. JkU ~1.e .hii nü niyet ~a lı~ı \'e tatlı hir teııeffiis ara ında kay. şehre gel~~l~ri ~-.u~:aıarına sa~det!. ç,c- gibi hadiseleri olur ki ... Hem konu,.~ak 

~llsı' Adolf b . . . . hıbı değıl rnıydıler? Nı ın hu kndına ın boldu. tirmedi hılakıs lıutun ele!!'lel'l. butun ten gelmeli. betbaht olunduğu n her 
~ ll ar. ll'ak gıde)ım ... O rnkıt ı.<1f,..12ca hücum ediliyordu?. Onu kendi 1 :\lum ~önmü tii. Gölgeler knJ hnl· ı tırapl:ırı hat~ıerleşere~. ustlenne ~ul hoştur fakat .. sözler canlı canlı kaJp. 

~i lktı. l\t .. ne cekti kadın muvafakat etti. ,\dolf muştu. l\ndın uy ııyorclu. },akat .Adolf landı .. Adolf bır tahan·ul \'Ukua gele- kelimeye ters mana \ermek hi i ii~le-
ll~d()dııda ~um dah~ l'·nıyoıdu. Gol- kolunu ho)·ııunn doladı \C ha;:ını ~ii~- uzun müddet uyanık kalarak düşüııdii. mediğıııe ş.-ışıyor. zamanını mutfakta ri kapladığı zaman artık vazivet d"~İ· 
~~· liadı~' arlaı:_ •u~~_ı~de ~ npıla~tı· siine .. dayadı. .. Gece .geç ~~ı.kit kadın .ur~n.dı Ye giyin· geçiriyor. Akşamları yemekten son~a şir. llu takdirde konu mamak dahı~ İ· 
lttıtı 1tlda hl; ~u ~~lg~ ~P~.de yatagın .lloylece arkalarında yalnız gonıleh- m_e~ ıstedıgı ~ırada gıydığı çorapları!' karı,;alıklı oturduk.ları zaman etrafı bır yidir. Adolf kansının hareketlerini . Ü· 

~t!tıaı ~ 1 mını gozukuyordu. ) n· len olduğu halde yatağın kenannda hala ayaklarında olduğunu farkettı. tenhalık, gamlı bır U•ızlık . kaplıyor. züyor ... E ki şen uh iller üzlü ka· 
ına oturdu \c clhi!oic ile ~o· 1.nldıhır, ara sıra l.ıir iki söz teati celi· Onlau ~ıkatdı ihtimamla diizelttil\tf'n Adolf düşünmek ve likutu dinlemck-

1 
'(uu;n~cli) Y 
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1 

- l(arınla ar .. n nasal ? 

- ikimizde f...ıkırdı etmez· 
sek birbirimizi gayet iyi 
dinliyoruz • 

·r ahbaplık 
•stanbula dört, beş Yunan 

t iyatro kumpanyası geldi. 
iki millet arasındaki dostluğu 

körükliyecek olan bu heyetlere 
I anbul şehri göslerdif.ri rağbet 
le iftihar etse yeridir. Fakat bir 

tiyatro müdiirii bu rağbeti telviç 
etti. istanbulda l.alan son Yunan 
trupunun elbiselerini kapatmış. 

Eh, doı:;t memlclı ettir, ceketsiz. 
de geısder ayıp olmaz. 

Çocuklara müracaat 
Bir .gazet.e « Ey mektc p.iler, 

sız gıızel yazı yazı) or 
musunuz?» Diye bir sual soru} or 
ve onlardan yazı istiyerek bir 
müsabalta açıyor. 

Böy!e bir müracaata c;dden 
lüzu ıı var. Mademki edip ve 
şairleri ıizdcn güzel yazı çıka

mıyor, bari çocuklara baş vura· 
hm. 

']opt.u. j.q,.e 
• 

1.,ımarhanenin maıı-

zarası 
lJl,al:i gl'ncin lıiri trende ınütcnıa

d İ.) en 1,onuşu) or, ac:ma "'apan. lıel'z~· 

n• hulur~a Orll) ordu. Etrarı rena hal 
de bizar olmu~tu. Bir anılık ı.aı Nil· 

da ki b~nalardan biri ini gö,...terl'rek: ı 
- ~urn.:ı tımnram<lir. dedi. tımara 

nenin trenden göriilen man1.anı ıııa 
doyum olm·ız! 

Bu sij •ii i:--it n H lıiti il\ kompartı- ı 
manda o ·,ııı "' lı bi1· adanı. kendini 
tu t ım~d ı: • 

- <rlum, t ıcl'<ll t ıınaraneden rena 
ı::oı ünm ' ı.ımh ~o ur,., ün! 

Bes 1 ayvan 
Muallim (küçük t .ıl c•IJc ... ine) - ~im 

<li ' avı t m, hann kutupta yaşıyan beş 
lı t)\anrn ·mini ii)le! 

('ocuk (lı ı ı ha) li dii iindükten on
:ra) - l l · r l'n ge) iği 'c il,i beyaz aJ ı 
efendim 

isim değ·işmesi 
- isminiz Hüsnü olduğu hal

de neden Necdet yapmak isti
yorsunuz? 

- Efendim doğrusunu ister· 
seniz, bu benim değil, karınım 
arzusudur. 

Elden düşürme bir takırıı ka
şık çatal aldık, üzerinde ( N ) 
markası var. Bu kaşıkların bizim ' 
için yapılmış olduğu hissini ver· 
mek istiyor. 

Piyesin provası 
Tiyatro ~ıuharriri (Komşusu· 

na ) - Daınrn kavga eden bir 
karı, kocay::ı dair bir piyes yaz
dım, geçen akşam tiyatroda oy- ' 
nandı, gördüniiz mii? 
Komşu - Hayır, görmedim, 

f ~kat, bir hafta evel evde piye
sı prova. ediyordunuz, duydum. 

iki namzet 
Kız (Babasına) - Babacığım 

demek Nihattan hoşlanmıyorsu
nuz? 

Baba - Evet kızım çünkü bu-
gencin hiç bir şeye kabiliyeti 
olmadıgı görülüyor. 

Kız - Ya Nejada ne diyor· 
sun uz? 

Baba - O daha beter kızım. 
Çünkü onun dünyada herşeye 
kabiliyetı olduV,u belli. 

Yankesicinin ikramı 
Avukatıu biri yakalanmış olan 

bir yankesiciyi muvaffakiyetle 
müdafaa etmiş ve hapisten kur-
t.nmıştı. 

ahkeme salonundan çıktık· 
lan sonra yankesici:ccBuradan bir 
araba tula<'ağım, sizi yazıhane
nize I< adar götüreyim!,, teklifin
de bulundu Avukat yankesici ıJe 
bir arabada gitmek istemiyordu. 

- Hayır müsaade edin, dedi, 
benim •..ıktını yok! diye itizar 
etti. 

Listeyi beklerken 
Çıkmadı ltl·niiz lhi<•: 
Namzrller kaldı sisi<.', 
Cmidimiz olscıydt, 
Jleklup yazardık biz dl' .•.• .. ,. ,. 
.';iairler lwdte11 aşkın 
Tckaüllc,. bir yır/111 . 

/\ cmsolitci Asaf Bey 
Elirule lm=ır ~·ıkırı ! 

" " .. 
'1 eclis isti11or asır, 
Orda serilmez /ıasrr; 
/lu de ı·re meb"uswıım 
Olmalı eli nası.·. .. ,, ,, 
."ı'<·çifrrd.· /.:nk ldt:i, 
011/Ctr yapacak i~i: 

Mali ınüşkülat 
- Apt.i Beyin fena halde cam 

ınkılıyor galiba, acaba sebebi ı 

nedir? 
Efendim, yeni doğan yav

rusu mali müşkülat içinde imiş de 
ondan ... 

- Haydi sen de git işine, 
hiç bebek mali müşkülat içinde 
olur mu? 

- Efendim, yavrucağız dün 
bir yirmilik yutmuş ta .. 

Ne olur, ne olmaz 
~ - Ne~ e ot omouıliniz hasta nenin (i. 

nünde hir :ısağı, bir ) ukan s ür üp du
ruyoı~unıız? Geriye• kalanların 

/Ju işi kesme:: dişi ...• 
" ,, ,, 

Çut"aldı:: der ki yine 
ılleb'usluh istiycne. 

~ - Ne olur. ne· olmaz birader. ara
~ harı hugün jllı: defa olarak kullan ıro· 

• rum. 

K <'Hnl<!/JİP iimidirıi 
/Jcldcsi11 lıir difrt ce11e. 

iş 

Çıwaldı'L 

saati 
S "zin yazıhanede işler saat 

kaç~a başlar? 

- Saat 9 da. 
- Ben saill 8 de başlar zan-

nediyorum. 
- Yanlışınız var, yazıhane 

8 de açılır, fakat iş 9 dan evvel 
başlıyamaz. 

Korkulu rüya 
Erkek, eve mutadı veçhile 

çolc geç kalmıştı. Eve geldiği 
zaman horozlar ötüyordu. Ne-
redeyse , , 111 • 11 §ı 

sabah 
olacaktı. 

~ 
~~ ... ~ 

~ ı~~~!:l~iz~!.t~~~ et~~zım. 
11 haber alıyorum ki sen. hen e\ de yok

ken yeşil elbis~mlc kahve reng-i şapka
mı giyip sokağa ~ıkı) or muşsun! 

Hizmetçi - _. ' e yapayını hanımcığım 
pembe renkli elbi eniz bana pek o ka
dar gitmiyor. 

Ayna karşısında 
Ya~lı aktris (aynaya bakarak) A· 

man yarabbi ., u ayna yapmak an
atı da mahvoldu. Eskiden ne güzel a~ .. 
nalar yaparlardı, onlar da cehreler ne 
güzel "'Örüniirdü. • 

Devri daim 
- Devri <laim hakkında bir makale 

yazacaktını7., yazdınız mı? Ne oldu. 
- Yazdım do tum, büyük bir nrnvaf· 

yazacaktınız, yazdınız mı? ne oldu? 
min mcH·udi.)etinc bir delil te~kil 
etti. • 

- Nasıl? 

- .Nereye gönderdim~e diindü, bana 
geri geldi ... 

işler nasıl ? 
- Bugunlcrdc nasıl gec;mıyorsun: 
- Mefruşat satarak ... 
- Bari ahsvcri-:> fazla oluyor mu? 
- Pek o kadar değil, çiinkü evde 

satılacak pek az eşya kaldı. 

Aksi tesadüf 

Yağmurlu bir günde tam 
otobüs kalkacağı sırada kon
düktör başını içeriye uzatb ve: 

( 

- Bir madam geliyor, diye 
seslendi, lütfen efendilerden 
birisi dişarıya çıkıp yerini ona t 

versin! 
Yolculardan şakacı ve çap

kın bir adam kondüktöre ce
vap verdi: 

- Biz: di,arıya çıkacağımıza 

o içeriye girsin. Daha olmaısa 
dizimize oturur. 

Bu cevap üzerine kapı açıldı 
ve m yarı, ş:şko bir kadın 
içeriye girdi ve kondüktöre 
cevap verip dizlerine oturmayı 
teklif eden adamın davetini 
kabul etti. 

Olan olmuş 
dilinin belasını 

lenmişti. 

ve adamcağız 

dizlerine yük-

Çar naçar adamcağız diz.-
lerincteki yükle konuşmağa 

başlamıştı. 

- Madam nereye gidecek- ~ 
siniz? ~~· 

Ne tuhaf şişko kadının 
verdiği adres adamın kendi 
eTinin adresi idi. '-ı Beriki israr ediyordu: 

- Sizi çabucak götürürüm, 
kaç dakika sonra orada bulun
mak istiyorsunuz. ve şimdi saat 
kaç? 

--~. :;;; 

i
l Karısı her halde bu saatte 

uyanık olamazdı. Yavaş yavaş 
kapıyı açtı. Ayaklarının ucuna 

Pa'1alı palto 
- Uu paltoya ka~ para \'ereyim'! 
- Yirmi beş lira .. 
- Yok, hen daha pahalı bir şey j~. 

tiyordum. 
- Peki efendim öyle be kırk lira 

\'erin! •. 

- Fakat madam, dedi, bıı 

söylediğiniz yer, benim evim- ~ 
dir. 

Ve bu cevabı aldı: 

Avukat: 
- Saatim yok! diye cevap 

verdi. 
Yankesici: 
- Ya öyle mi, dedi, öyleyse 

ş~racı~ta bir parça bekleyin ben 
sıze bır saat bulup geleyim. 

Doktorun ressamlığı 
Doktorun elinde boya ve fırça 

gören bir tanıdığı sordu: 
- O maşallah Doktor, sen 

resim de yapar mısm? 
- Eh arada bir vakit öldür- ' 

mek için ... 
- Hastan yok mu senin? 

basarak yukarıya çıktı. 
Odaya girdi. Tam soyunup 

yatacağı sırada karısı uyandı. 
Adamcağız, ne yapabilirdi, 

heme!l karyolanın altına girdi. 
Fakat, kadın seslendi: 

- Remzi, Remzi! 
Herif sesini çıkarmıyordu. 

Kadın ısrarla tekrar seslendi: 
- Remzi çıksana, gördüm 

seni ses ver, çık meydana! 
Nihayet koca, meydana çıktı 

ve: 
- Aman karıcığım, dedi, 

hayırdır inşallah, korkulu bir 
rüya görliyordum, iistüme bir 
otomobil geliyordu, kaçayım 
derken buraya düşmüşüm. Se
sini duyduğum zaman korku
dan sesimi çıkarmadım. 

Merdi \ren değil orak! 
Adamın biri bahçesinde çahşır

ken komşu bahçenin sahibi geldi: 
- Dostum, dedi, öğleden 

sonra sana merdivenin lüzumu 
var mı? 

Çalışan adamın canı sıkılmışh. 

Merdiveni vermemek için: 
- Evet diye cevap verdi, lazım 

hem de çok lazım! 
Öteki adam giilumsedı: 
- Ala, dcd ı , ben orağını is· 

temeğe gelmiştim, mademki sen 
ağaçları budayacaksın, orağı 
bana ver de otları biçeyim. 

Keserle oynamak 
- Fena mı işte, ben de 

sizin eve gelen yeni ahçı de
ğil miyim? 

Anne (oğluna) - Yanum, sana kaç 
defa tenbih ettim, ~u ke:-;eık ovnama ----·----------,... 
ellerini incitcceksiı{ diye"! • ' Evde hAklm 

Halbuki gene oynuyorsun. Elini in D t t f b k • citeceksin! - os um e ra ıma a ı)oruın 

Çocuk ı · "t •• • •• hemen herkesin iradesi gevşek Ye 
- ncı mem annecıgım, cun- .. .. • 

kü keseri ben vuracağım. civivi arka- bık olduğunu goruyorum; halbukı 
daşım tutacak. · di evimde, yalnız ben hakimim. tQ 

Mahpus haklı - ~.arın s~yahate çıktı galiba, n ~ 
il 

. ~d·· .. ( h v · man donecek. 
apı ane mu uru ma pusa) - .ı ı· 

ne mi geldin'! Şeftali ~ 
- EYet efendim! ~ • • ı ~arı. 
- Aşağı yukarı buradan çıkmıyor- - :a~~· t.uttugun bu yenı hızıf" Ilı 

::.un demektir, sıkıl mı) or mu un herif'.' scftah gıbı hır şeyl I ~~ 
- Hayır efendim, sizin sıkılmadığı! - Ifarım e\·de bulunmadığı za ~t.) 

n11. ) erde hen neden sıkrlayım? lar evet! _/ı 

...... 

' ...... 
...... 
...... 

Büyük resimler 
\' ' ' - Küçlik tahlnlardan hit: hoşlan- 1 Postııneler~c:; ..,ui yapıştarmak için böyle bir cihaz iccdı marn, büyük resimlere ilse bayılırım. 1 Sinema kızı, oyun esnasında gelen sevgUislne na

5
• 

muhtemeldir - Uesim miinal,kidi mi"jiniz.? ,ı.--------------~~~~:.:.::;;.:_ __________ _J - lla)iı" çerçe\eci)im.. 11-----·-------y_o_ı_g_ö_s_ıe_r_i.:.r-----------



GENÇLER ARASINDA 

·zcilerimizin Ankara seyahat· 
,~ teşrinicvel Cümhu 
rİ) et bayramına git
•nek icin İstanbul Ji. 
es inde bir haftadan 
\'Yel hazırlıklar lıij, 

ti. 
ıcilcr mütemadi) en 
alışıyorlar. 

Yazan : Necmettin Sabr 

J Gençlerin tercemeleri 1 1 
Bir ananın fedakArlığıl 

Yazan : Alfred tomos 

Tercüme eden: Alaettin 

Gençlik 

Ticaret ınektebi 
. sınıf maçları 

• 

-

Haberleri 

Erzincanda spor 
hareketleri 

Erıincandan ) azılı) or : 
Erzincancla gc<,>en a) clanlıeı i fut hol 

maclarma baslandı. ldman • licii ile Za 
bitle r arasın da m:ıc net ice inde id ma n 
giicli :; - O gr.Jip geleli. ---

Şişli terakki lisesindeki 
mUsamere 

Gençler 
diyorlar ki: 

Her derse çahiıyoruz, çünl,ü 
bu dersler bizi kültüre 

Gençler, sıze soruyoru:l + 
Tatil yaklaşıyor. Yazın tatil programı

nızışimdideıı hazırlamalısınız. Bu 
programınız nedir ? 

, 
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Dünkii Ke~idede Kazanan Numaıralaır 
Fatih ltim<ıdı J\1i1Ii bayii Burhanettiı1 B. listemizin gösterdiği ikramiyeleri 

biletleriı1 ibrazındd derhal tediye edecektir. 
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247 - Menfaatlarınıza biraz 1 
faılaca düşkün olmtnız ıizi yal· i 
nıs mubitinize değf I kendinize 
de emniyetsiz yapmıştır. Çalış· 

ınak arbk sevki taliiniz haline 
geJmit olmasına rağmen çıfıt· 
mamağı veya çok aı çalııarak ka
zanmajl yani biıaz tenbel iıi 

ıeYersiniz. Darılmayınız sakın. 
Bunlar zaif tarafımı olduğu için 
kendinizi biraz tashih etmeniz 
ma~adı ile söylüyorum. Bıttabi 
lıuç,1 ve. it hayatınızda da asa
biıiniz .• 

Hıyab bugün aiıe ııöründüğü 
gibi zannederek · çok nikbin ve 
biraz istikbale bazırlıkeızsınız. 
Teuübelcriniz az . olduğu gibi 

bir ıeye olurundan fazla veya 
noksan mahiyet vermeniz ancak 
fazla okuyarak ve kuıurlu ta
raflarmızı islih ederek muvaffak 
olacaksınız. 

248 - Çılıtkanlı&ınızdan ıi
kiyet edemem. Ancak biraı dedi· 
kodulara giriımek tarafınız sizi 
muhitinize tam bir huzur ve 
emniyet ile intibaktan menediyor. 

Kendinizi pek az dü9ündüğü
nüz ve 9ahsiyetinizle bo9 boı 
kalmanız pek nadir olduğu 

cihetle nikbin mi yoksa bcdbi!t· 

mi olmak icabcttiiine karar vcr
mit değil•iniz. Bu da fena bir 
huy değil. Ekseriya kendisi ile 
çok mqgul adam en bol ümit· 

lerle meJbu olduğu zaman bile 
kendini bedbin görebilir. Ener
jinizi ameli taraflumızı istismar
da kullaolt)anız aynı isabettir. 
Ha11assınız fakat bunun öyle 
ikide birde kendinize hakim ta
raf gibi dizginlerini bırakn.izsı

mz. 
240 - Siz aculıünüı. Bir ıeyi 

ne olursa olsun hemen yapmak 
veya hemen yapılmıı görmek en 
f ula iıtekleriniıdendir. ÇaJ.9mak 
sizi erken bıktırır. Maahaza haya· 
tın ipiz haldeki vahametini 
görebildiğiniz için çahtan ve 
çahıkan görünmeğe ıayret eden, 
nikbin hidiselcri olduğu gibi 
değil kendi kanaat ve fikirl~ri
niıe göre muhakeme ve müna
kaf8 edersiniz. Umumiyetle iyi-
siniz. Kendinize emniyetiniz var. 
Emelleriniz çok. Muhitinize inh
bak edehilmekte ekseriya müf
killAt çektiğinizi iddia ederim. 

256 - Aaabi karakteriniz var. 
Kararlarınızda mukdim ve mu
akkip olmanız hemen en ku•· 
vetli tarc.fınızdır. Siz ne nikbin 
ne bedbinıiniı. Hadiseleri anaiı 
yukarı doğruya yakın görebili
yorsunuz. Ancak tecrübeniz ve 
bilgileriniz az. 

Unutmamanız lazımdır ki, ha· 1 
yatta mutaffak olabilmek için 
bir takım ıyı karakter sahibi 

duğunuzu iddia edemem. 
reddit, müvesvis, her ıe 
alıngan, görütlerine fazla 
met veren, çalışkan, kendi 
emın, hususi hayatında h 
mütevazi fakat emellerinde 

olmanın ve hatta okumuı biri 
bulunmanın kiymeti azdır. Siz 
de mevcut 9eyleri. Kiymete, pa· 
raya tahvil etmek lazımdır. Ze-
kiainiı fakat ıermayesiz zckinın 
kiymeti sıfırdır. 

15 t - Mütereddit olmak da
ima kaybettirir. Her şeyde en 
kestirme hal · ve fiil yolunu tut
mak ve ancak faydK ve zararmı 
hesaplamak lazımdır. Hassassı-

nız ancan bu size kafi değil 

çoktur. Fazla h~uasiyet hadiıe
lerin tabii. mahiyette telekkisine 
ve bayalperver olmağa, lf haya· 
tında asabiyet karıştırmağa se
bep olur. Nikbinsini1. Etrafınıza 

emniyetiniz az, kendinizedc öyle. 
Halbuki kendine az itimadı olan 
muhitine de öyle az itimada la-
yık ıörünür. 

Okumanııı ve kusurlu taraf
larınm tashih için muvaffak in· 
sanları nümune edinmenizi tani· 
ye ederim. Çaı.,kan olmamı: ve 
umumiyetle ıyı karakter sahibi 
olmanızla refah elde edileme1. 
Tali, tesadüf ve saadet denilen 
şeyleri ayaklannız allına getir
meniz daima mümkündür. 

252 - Ha11aunuı. Nikbin m-

balagalı birisiniz. 
253 - Dikkatlisiniz. int' , 

dan hoşlanırsınız. Çalııkan, 
j siz, müıfik, en mütevazi 
olsa bile çalışan ve bağlanan, 

' tarafları kuvvetli, hassasiye~ 
nikbin, biraz çile çekmit ' 
Jarın tevekküJ ve taham&SI 
sahip, etrafına emin, baık, 
iradesini kabul edebilen, 
edilebilen birisiniz. 

254 - Hassas. intiuındall 
)anan, mahcup, miltereddit, 
vesvis, hususi vaziyetlerindC ' 
çın, kendine az emin, l1l 

1 itimadı olmıyan, her f' 
alınğan, çalıımaktan bot 
yan, süse meraklı, hayal 
emelleri çok ve mUbalııiab 
siniz. 

255 - Çalııkan, 
emin muhitine az itimadı,: 

1 "kk•tpr 
az hassas, az asabi, di . 

'kb•ll tizamdan hotlanan, 111. ,_ 

likleri seven tecrübesı • 

llDIL 



~ 9 - VAKiT 12 NiSAN 1931 

No. 7 
(V AKIT)ın Çocuk Sayıfası,2N,8an~31 

köşesi D ü n y a Ç o c u k 1 a r ı A r a s ı n d a Uauzun defterinden 
-d- -1-

Deine~iae dayana da.)ana yürüyen, Dü~nüyorum ... 
klan her adımdH titri) en, durduiu içimde tatlı çok tatlı bir his var. 
an dizleri sual işareti gıôi büı.ülen nu hiMin ne oldui:unu h11na dııha kii~ü 
adamm ear ... ak yürürüşii içinizde cük iken annem öğretti. tıı. hilırimi 

ki bir gülmek hi i uyandırdı. Siz, babamın efkatli ok~yışJarı kunetlr•n 
dik merdivenleri dörder dörder inip dirdi. Ve o hi' gittik~e büyüdü .. büyii· 
rken eren direği 1tihi düz ve dik dü. Kalbimde kötü hielue yer bırakraı· 

çlara tırmanırken o. tavşanla yarı· yacak derecede dal budak aldı. Se'-
çıkmıt kaplumbağa gibi ayak sürü· mek. vücucJümün haritindf' oldniu hal· 
çe siz: "Ne de tuhaf!,. diye bir kah- de kendi~i ile Ün!'iyetim ıılan her ~}• 
a koparacak oluyor unuı: öyle mi?.. kar~ı muhabbet beıdemel\, henim itiıt 

Oh!. Bunu sakın yapmayınız. hatta çok · zevkli bir dun:o oldu. · 
ize böyle bir his bile relmeııJhı; .;on Gittikçe l:t'ni,liyen daireler i~lndt 
üyük ~ir (Lifontenin: ''Çocuk de- bildiğim her ~eye karşı hu "e\·giyi. b11 
n mahlCtk zalimdir!., sözlerini tH· /' gönül hafl&nlflnr du.)u~onım! .~cal•a 
ettirmiş olursunuz... ;r.:; hağlanı:;ıım hRtalı mı. deiil mi! aral'lı· 

Buaüa zahmetle adım attıjını 1tör· ra küçük be,ynimi tırmahyan bu 1UaHe 
ünüz 'o adam acaba sizin ribi iken riu cenbm llftna ,·erecek line kendi ak 
ldı? bir düşünüyor mu unuz? belki lımdır. Bu muhakemeyi yürütmek is. 
sizden çalAk. sizden mahir, sizden ti.)orum. Bence, böyle bir muhakemeye 
canlı idi ... Ejer ya mukadderi olan girişirken iJ~ yapacaiım şey başka b&J 
ha talık onu sarsmamı veya Mnele ka ngilerimi hiribirinden ayırmak .. 
yükü vücudünü yıpratmamı~ oluy böylece herbirinin "e~bini a,ırt et .... 

iki hail 11iıe ta ~kartacak halde ii kolayıa,trrmaktrr. 
nurdu. Şimdi içimdeki tte\ git eri. yukarda 

man onu •arsalıvarak bu hale aediğim &'ibi en dar dare&inden ~ 
uş; şimdi o sizin koştuiunuı:u ıör ıenişine doğru ttırnlamalıyım. Sonra &l 
e sizi kıskanmaz. Fakat kalbinde rer birer a.klımın mihtnkine vururum.. 

•m duyar. Eğer o ona rüldüiünU- Sevrilerim ~ırasilt şunlardır: 
değil. hatta güIUnç buldufunuu. ı ... 1 - Anamı ha.hamı ~ntrim. 

tse kalbine oklar .aplanır. Jçi \.J..n 2 - Hocamı anerim. 
r... 3 - Kard~lerimi snerilft, 

a arülmeyiniz: kendiAine karşı ı Kf.fa ıon bir bakı, ... Balıar ueldi dl· Bu /ıal memleketimin nıahıuı de· 'pek elemli, pek zalınıetlt bir mevıinı· 4 - Ders ve oyun ortaklanını '"''" 
ametJe karışık bir hürmet besleyi 11e /tep ıcvindik, kalın elbueluimizi (1- 'ğil. Aı·rupada da hcild ıoguklar hükmii dir zaı>allı yarıruların çektiklf'r·i gözij. rim. . 

O hürmeti ~~~.ün siz beslerseniz, tarak hafif yazlıklar giymeğe ~a!ırla•ı 'nü ıürmektedir. Bundan utifade eden- nüne getirilince inıan ~'lftn zevk ı:c :l -~Akrabamı tnrım.. . . . 
d ~· hayahn .. yuk~ ~ltınd_a om~zları· dık ... Fakat kıf baba bu ıene ~ız~ı ya_- 'l•r ur hali vakti verinde zengin t>vlal- f•ğlenclerimlcn adeta IOflUJIOr .. Bununla - Ko~~u •e hem~riltrımı Hffnftl, 

uşerek ,.u~udunöz tıtre~ b!! hal kamın .. kolf!ll ~ola'!. bır'!".~ ı.tt>m!· ları- Onlar karlı m.ıntakalarda kızak berabt>r fU küçüklerin ı·aziyeti ne ka- ~ - \ atllnımı ve ntand&§lannu .. 
tı zaman. cııze karşı da aynı hurmet gor. Guneıın bır gun goronup ortalıoı 'ka ak imkanını b l l d I d w•l . ., B l · l · d 6 .. verım. • 
nir. uıtma.ıı ltepimizin 11üzünü güldürünr.e, ym w u uuor ar. '!r ıoş egı mı. ~ e ıç erın. en !rı 8 - Bütün insanları aenrim. 
Uçük kalpleriniz gaynn elemine fş· peıinden dt>h~tli bir .oğuldur 11üz qö• : Kııın fU eglencelerini bir defa dnh<ı nın arkadaşının av.~uına. kızagı bagla 9 - Hayranları severim. 
etsin •. Hainlikten kendinizi koru- teriUor. Bemt>n paltolara bürünmeğc, ,•evre~er~en ha._tı.rırmzd'!n çıkarmıya. ma.ı öyle tabii ve uuzf'l bır manzaradır 10 - Güne. i. ayı. ~içtkleri, datlal'l, 
ı .. Cihanda en büyük afet, en fena bir kt'nartı attığımız 11ün atkılara ıannı .1~1 _kı, 1Ji!ule eulencdf'rı olan kıf meı·- ki in•anın ıeyrindm zevk dugmamn•ı bağları. "eJha~ıl tabiatte ne nraa h• 
h:ıinliktir. JI. Gavur mağa lüzum görüyonız. sımı aynı zamanda fakir çoeuklar irin inıkamuz... sini cınerim. (BitnıMi) 

···ç;;4·;;~--·············-··-···ça11şk-;n··- ,-- mcm .. ç:::;:~ .. ;~:~~;;;:~::-; .. ;·~· .. ··-···--i ......................... s:;-ı;·;;·--.. ·-·--·~ 
Ay dede yavrularımız Mart ·11etdi, balıar 11e1t1t. 

Belli Efendim Bin kuı iNii l/Ük•rldi. 
klerde ışıldıyan fenerabı 
1t11ayı ıarmıı olan 
ktzranlık zulmetleri ycnerıi11 

~ttiıı nurlu ziyandan 
Qd/ qibi güzünden 
'rkon bütün zulmetler uzaklfJflr 

gÖzÜnd~n.u 

* • 'İl 

~ dede aen hu gece 
.Qnm boıluğunda 11ezr.r~i11 

ftrİrip ile mepiki 
.,,. !JÜ:ü11le sü:ersin 
~rın da bir top gibi 
(J{Q~( 'h . ·• r~ın acmanm ru ayetsız uu· 

funda._ 

Pertevneyal li hindfn 

Naci Sala 

~nadoh~nun bazı yerlerinde (Evet) - Belli anladım demi~ 
yerıne bellı de_rlu. l~cili çavuş lsta~· - Anla. ılan sen evet kelimesini bilmi 
b~la daha yenı gelmış; o zamanın bu· yorsun otur bakalım benimle hMaber 
yük adamlarından birinin yanında ~a- ent de. Ve eline tesbihi alarak onunla 
hııyormuş daima (Ent) yerine belli beraber net net diyerek 1:10 defa net 
kelimesini kullanırmış. Bir gün evin a dedirmis ve ~onra (anladın mı'!) demi"'. 
l'ıibi inciliyi karşısına almış: - n;m anladım. • 

- Oğlum! demiş, 1. tanbulda (Belli) - Daha ı;;imdi öyltdim evet de de-
demek ayıptır. Belli yerine evet de ol· medim mi! 
maz mı oğlum? - Belli söylediniı f'fendim. 

- Belli olur' efendim. Adamın •abrı tükenerek: 
. - Ben a.na . imdi öyledim bel· _ Kalk şuradan defol en beni ~d-

h deme aı~lamadın mı'! . dırtmaya mr Kt>ldin? diyerek lncili ça· 
- Bellı ~nladım efendım. l'UŞU yakaladığı ı:ihi kapıdan dı"'arı l\t 
- Bak hala anlamamı~ın. mı.;; n inciliyi bir daha hıınesine alnıa 
- Belli anladım efendim. mı~. 
- Oğlum fİmdi anll ttÖ) !edim ent ' Hasan Bedrettin 

de •. .:_ lltlli evet efendim. (;F,f.,ECfJK HAFTA: 

- Söyle bakayım evet, e•et, e,·et rli· EN GC'ZEI~ TAAMOIR 

Yemve~il ağaçlarda11 
Kuzulu yanrartardan 

• • 
Rak ne hoı 
DilJOr kuf: 
RahaT rlhodTı. 
..if bagrrlan. 
Cici bahar. 
Gönlümü11 ıel'in.C bahar.,. 
Rahçl'frrdl! çü;dlt>r 
llliünd' kelt>bt>k/l!r ... 

' ıı: • • 
H uydi fi elin gidl'lim 
Çayırlarda flt'Ulim • 
Kuzular otla1alım. 
Pcrrfdı::ea atalım 
Cel'ik a11nkla 
Takla 
Kuzuların btrabl'r. 
St'timiulen çınln11n ht'r IJH. 

Ziua Ft>hbi 
yerek lnclliye üc;. defa söyletmi' ve an İncilinin en ı;üzel hikflyelerinden 

~".'.'.:.'.:'.'...~.:~.'.~ ................. _ ................ :'.:'.~:.~'.:~.::.'.~.'.~: ........................ -···· j!-=-K=u=p=o::;=n====.._---"-'---ı: 
1 Arayıp bulunuz 1 müsabakamız 

, 

. 
~tartın birinci atününden itihare1' 

pzetemizin hir köşe111inde neıredileİl 
martn ait (31) adedini toplıyan okuyu· 
marta ait (31) adedini toplıya nokura· 
cularımızın hu kuponlan idaremir:tlt 
mü abaka memurluğuna bilmüracaat 
f.eı:ılim etmel"i u mukabilindt hir il•· 
mara almaları rkıt olunur. Ayrıca ill1' 
edilecek bir günde bu numaralar ara
sında kur'a cekilecek ve kuanacak na 
ıtıarahtr ıt1ıipterine hediyeler f.evzi • 
lunacaktrr. Numara itası muamelfl'Iİ H 
nl~an perşemht gününden itibartn bat
Jıyacaktır. 

* * * 
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f sRa r i ci Haberleri J 
Seyrisefain Harding devri tasfiye olunuyor -Hardingin dahiliye nazırı rüşvettan 

Merkez ııcentuı C.a1a.t-ı ~öprü ha91 

I' ::l6') :'ııb~ :ıt·enta.;ı ~irkecidt· 

~lühi.ırdar ~.ade hanı 2 2(4() dolavı hapse mahkum oldu 
Va9ington, 8 mart Kolumbiya mahkemesi esbak reisicilrhur 

Harding devrinde dahiliye nazırı olan Mister °Fol Elbert,. j ri.iş
vet almak töhmetile yilz bin dolar nakti cezaya ve bir sene hapse 
mahkum etmittir. - ( Vakıt: Harding devrine ait rezaletlerin taf
srllhnı karilerimiz diindenberi neşrint> l-ı:1sfadıiımız yeni tefrika
mızda okuyacakla rdır. 

'ire -ısten~er1ye ooslnsı 
(llMlft) Va~~:un 14 S Bil İÔd~ 
Galata rıhtımından kalkarak 

çarfamba sabahı iımire 

Graf zeplin 
dolaşıyor 

Kahire, 11 (A.A) - Nisanın 
9 uncu gUoü sabahı saat 6 da 

Friedrichshafenden hareket 
eden Graf zeplin balonu 24 
saatlik bir uçuştan sonra dün 
Mısır toprağına gelmiştir. Balon, 
aabahleyi,n ıaat 7 ,5 ta Kahire 
afakında dola9hktan sonra As-
uan istikametinde yoluna de
.am etmiştir. 

Kahire, 11 ( A.A ) - Graf 
zeplin balonu bu sabah Alma
za tayyare karargibırıdaki bağ• 

lama direğine raptedilmiıtir. 
Vaktin çok erken olmasına 

rağm~n 2S,OOO kişi balonun yere 
iniş manevrasında hazır bulun
muştur. Balon, toprağa temas 
eder etmez seyre ~elen ahali 
balonun etrafında vücuda geti
rilmif olan poföı kordonunu ya
rarak ileriye doğru ahlmıt ve 
balonqa içindeki yoJculart hara
retli bir surette alkıılamışhr. 
Craf zeplini aevk ve idare 
eden Ekener, görünür görünmez 
tiddetli bir alkış tufanı kopmUf· 
tur. Bir çok kimseler balon mil

reltebahnın etrafını sarmıılar ve 
kendilerinden el yazılanoı havi 
kağJtlar almak istemiflerdir. Haı.. 
' • . bu arzusu bol bol is'af edit
m tir. 

rıgil iz askeri tayyare idaresine 
men!ı"bp 150 kiti ile 200 İngiliz 
askeri yere bağlanın zeplinin 
iplerini bir saat kadar tutmuı· 
lardır. 

Kalabalığm gıttikçe artması 
Ozerine ahaliyi bolonun yan~ndan 
uzaklaşhrmak için 720 itfaiye 
neferi çağınlmııhr. Bunlar, aha· 
linin üzerine ıu sıkmağa mecbur 
kalmıfludar. 

Nihayet, Graf zeplin Fitiltiae 
ait.pek llzere binlerce seyircinin 
alkıtİan arasında yeniden hava
Janmlfbr. 

Kudlia, (A.A) - Graf zeplin 
saat 11 de Kudüae gelmiı, kesif 
bir halk kitleai ta...fından COf• 
gun alk111arla kartılanmışbr. 
Balon, tehrin hmnde ve çok 
alçaktan bir mUddet dolatmıtbr. 
Balonun içindeki mllrettebat ile 
yolcular sokaklarda birikmif 
•laD halkı seJAmlamlf}archr4 

Gendi hllatal•"""1 ' 
Ahmetabat, 10 (A.A) - Gen-

di, 11hhatinin muhtel olmasına bi-
11aen, Broacb mıntakaaında yap
mak tasavvurunda bulunduğu 
aeyahatten Yaz reçmiştir. Muma. 

· ileyh, bu ay111 on betine kadar 
burada kalacak Ye sonra doğ
nca Bombay'a ridecektir. 

lavlçre'de arazi kayıyor 

İspanya gene 
karışıyor 

Madrit, 10 (A.A) - ı,sizlerle 
Amele, halk evtne giderek 

tatlamıılar, lejyonlara ait bina
nın camlarım kırmışlardır. Lej
yonler, aşağı ınerek sokağa 
çıkmıtlar, bunun üzerine iki ta· 
raf arasında şiddetli bir arbede 
batlamıştır. iki taraf da yekdi
ğerine alet etmittir. Polis, kav· 
gacıları dağıtmıt vP. Jejyonerlet 
den 4 kitiyi tevkif etmiştir 
Bunlar, kendilerinin meşru mil· 
dafafa halinde mukabeleleyc: 
mecbur kalmış olduklannı ı&y
lemi9lerdir. 

Mıtdrit, 10 (A.Aı - Kraliyet 
taraftarlarmın yapmıı oldukları 
propaganda mitingi nihayetinde 
nilmayiıcilere aleyhtar olanlar, 
kraliyet taraftarlarını taıa tut· 
mu1lard1r. Vak'a mahalline ko
ıan polis kunetleri, aivil muha· 
fazlaran muavenetini iıtemeğe 

ve atef açmata mecbur olmuş
tur. Nihayet nUmayişcilerin ve 
muarıılarının dağıtılmasına mu
vaffakiyet hasıl olmu,tur. Birçok 
kimselerin yaralanmış ve bir ta
kım eşhasın tevkif edilmiş oldu
ğu haber veriliyor. 

Madrit, 10 (A.A) - Dahiliye 
nezareti, rakipsiz olarak intihap 
edilmit olan belediye meclisleri 
azala11nı~ i_ntihtplanna mtıteallik 
~'tayi~ ~- bir te:blit bet
retmiştir, Bu neticeler henüz 
tam değildir. Şimdiye kadar 472 
kraHyet taraftan ile 391 kraliyet 
aleyhtannın azahklan ilin edil
mi9tir. 

Madrit, 10 (A.A) - Divanı 
harp Ctımburiyet taraftan ga-
zeteci Angel Galazayı 6 sene 
hapse mahkum etmiıtir. 

Portekiz de 
Lizbon, 11 (A.A) - Dahiliye 

nezareti tarafından neşredilen 
bir tebliğ de po.ta mevkimde 
bulnnan askeri kıtaatm hOkt\· 
mete sadtkat b-:yanını muta
zammın bir telgraf ıösıderdiği 
bildirilmektedir. Htıkiimel P or
tekiz de Ye cleaiz aflrı eyalet• . 
Jerde bulunan ida.,e reislerinin 
tasvibi ile, tahıi e~er peıinde 
koıan asilere kal'fl 11ddet göı
termeğe azmetmiş bulunmaktadır. 

Soğuk dalgası 

perfembe Pireye cumar-
te11 sa babı llkenderiye· 
ye varacakbr. iıkenderiye· 

den paıartesı lS te kalkacak 

çarfamba Pir.eye de uğrıyarak 
erşembe gel~cektir. 

n,uolı ~ ıur'ıt pstısı 
MERSiN ~ vaputu 14 Nisan 

ala 1 ?de Sirkeci nhhmından 
Gelibolu, Çanakkale, Kü
\; iikkuyu. Edremit, Bürhaniye, 

Ayvalı;. kalkacak dön09te 

Albnoluta da uğnyac:akbr. 
Gidit ve gelifte Gelibolu için 

{ilk alınmaz. 
.. 1 ........ 1 ................ 

~~ınniyet sandı-
ğı miidiirlüğiinclen 

Madam Marinkonun 9193 ik
raz numaralı deyn ıenedi muci
bince istikraz eylediği meblağ 
mukabilinde sandttımız namına 
merhun bulunan Huk6yde Ha· 
clf&ban mahallesinde atik Sulak
çeşme ve cedit Okmeydam soka
ğında ellci 2, 4 ve yeni 13 nu-
maralı maabahçe bir hanenin ta
mamı vadesi hitammda borcun 
adenmemeai haıebile miiayede· 
1• çıkanlarak ~ yit yetA!lit 
bet lira beelel mukabilinde mi.ii
terisi madam Aageliki namına 
kat'i kararı çekilmif iıe de mu
maileyha mezkur haneyi tefer
ruğdan imtina eylediiinden icra 
kanunu mucibince tekrar yirmi 
gün müddetle mlizayedeye çıka
nlmıı ve 6 mayıa 931 tarihine 
milsadif çarıamba g&nü saat on 
beş buçukta kat'i kararmm çe-
kilmesi mukarrer bulunmaı ol
dujıından talip olanların mezkdr 
ıOn ve saatte Sandık idareıioe 
mllracaat eylemeleri lüzumu itin 
olunur. 

DOktor•OperatAr 

nınr ~ezıi 
Cerrahi hastahklar ve 

hasur menıeleri 
(elektrıkle) 

Makedonya hawallslllde tufanı milteha1m1 • Divanyolu Dr E-
andıran Y•lmdrtM' Wllt"r min paıa tokalc No: 20 
Havalar birkaç günden ltnl yine Telefon la. 33 

kapah ve yağmurlu g~mekte ve bilhı.&1l•-----------•••.ııı 
d~.akşamları oldukça soğuk olmakta- # fi 1 • F«a2 41·--

Rasataneye göre soğuklar Yunanft. ı r• t • 
tan ve bilhaı;sa Trakya ve l\lakedonya JCare aneSJ 
havalisinde hüküm süren soğuk ~lga- • 
smdan ileri gelmektedir. Bu haYaliy" Her nevi kırfaaıye, mek· 
t•fanı andıran yağmurlar yağmakta tep levbalan, Tlirkçeden 

cü_yaiaıurdar.ı Meriç nehri tapa" , F~ansızcaya, Franaızcad
Y~n9:~ Trakyaaı su altında kalmı§l11·, Tvkçeye 16gatler ~Ul1111ur 
Köyluler evlerin damlarında imdat 1 ıtani>ul Ankara caddeaı No. 117 

beklemektedirler. Yunan hükumeti fe. ·-----------.. 
yezan saahıına asker ve sandallar gön •Dr. lbaaa Sam •ile•-• 
der;::~~ ve Makedonya ovalarında ISTAFILOKOK AŞJSI 1 
vaziyet tlmitaıt Muta Kara.su stafilokoklardan mGte,ellit ( er· 
~~hrindeki köp~üyü seller götürdii- genlik, kan çıbanı, koltuk a!b filı-
günden Se1ilnfk ıJe mUnakalat kesilmi~ ... 
tir. Memleketimizin de bkçok yerıt: 1 ba .. ı,arpacak) ve bütun cılt hasta· 
rinde yağmur yağmak tadır. Akhisar- bkla11oa kartı pek t esiı fi bir aşı 
da yağan yağmurlardan ekin tarlala· o· 1 N 1 sc 
rı kamilen su altında ka1mtfttr. Yağ·-• ır. ıyaoyo u o. • 
murun tütün fidanlarına da çok zara- - - -
rı dokunmuştur. GUlhane mUsamereleri 

Ankarada da dün sabah fındık bii- 12 Nisan pazar günü inikat 
yüklüi~ole )'ağan doludan sonı;a şid 'dece j. ilin edffen gnJhaae mil· 
detll -bır "tmau· başl•'-1'~~ :...:... .k • Dı.ıtw... 
K~dlRi rasataftftine göre lwavtt"'r S•ııRreıı ~•\ ... ,a doktorJah,_. 

f Mahkeme v• ı .. a ıltnları 1 
l'tanbıil dötdUneü icra dairesinden 

Dhuhi H.mın Arıak efend'1e İl-
tikrai eylediği mehalip moka· 
bil Beyoğlunda Kuloğlu maballe
ai.nde Aphaaıamı mevki ve ma· 
halluinde klin atik 78 cecHf18 
ve 18 • 1 numaralı murakkam 
ı. adi men tevsii intikal tahtında 

dükKinı mütlemil hanenin d6rt
te bir hissui otuz pn mOddetJe 
ihalei evveliyesi illna konmuıtur. 
Mezkur hane alet tahmin yilz 
otuz arıın murabbaında arsadan 
seksen yedi zerr &zere ahıap 
olarak bodrumda bir kufu bu
lunan btr mutfak ve arkaıında 
kırk Oç &rf'a- kadar bahçesi ve 
zemin katıtıda odaya tahvil olun
muı bir dllkkln ve hanede ze
min mermer antre ve bir tahta 
aralık Dıerinde bir oda bir he)i 
Ye bir dolap. 

Birinci katta iki oda ve bir 
sofa ve iki dôfap. ikinci katta 
iki oda v~ bir sofa bir beli bir 
dolap Uçlncl icat yekpare tavan 
araıı mubte+i olup hududu bir 
tarafı Panayot efendinin hanesi, 
diğer tarafı ermeni papaz vere
ıesine ait, hane arkasmda Zam· 
bako paıaam hane ve bahçesi 
cebbesi tarikile mahdut olup 
hane derununda borçlu ve diter 
hiuedar oturmaktadır. Kıymf)lİ 
mubammneıi tamam aç bhı 
dokuz yOz otuz (3930) lirad1r. 
Talip olalanların kıymeti muham· 
menesinin dartte bir hitıe•ine 
iaabet eden yüzde on niabetinde 
pey akçesini 14-5-931 talibinde 
saat 14ten 16 ya kadar 927-3360 
numaralı mllzayedeye ittirakları u._ Jt•Mllmat üUk 
., ... Ullldl maelt illere 

~· ... ~. 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve

pareya çevrilmesi mukarrer 
4 X S eb' a~mda bir adet Ana
dolu ta.ban laabaı 1>4-93! teri· 
hine mftsadif Çarıı.mba gOntı 
saat 14 te Sandal bedesteninde 
açık arttırma suretile aatılaca
ğından taıip o!anlarm mahalti11d~ 
hazır bulunacak memuruna
milracaatları ilin olunur. 

iLAN 
Halide H. m Ltitfi Ef. aleyhi

ne açhiı boşanma davU1nın ic
ra kılınan tahkikatında müddei· 
yenin iddia eylediği husuaat 
hakkmda tabit dinle-nmek aure· 
,tiJe muamele cereyan etmif ol
dgundan rr.uarnelei meık6reye 
kartı tatıbi ilindan itibaren bet 
g6n zarfında iti•.aı edilmediii 
ıre bilıoüracaat tahi:ikat ghil 
alınmadığı takdirde .gıyabında 
,yapıtao .llif~u~•* ~
t~b•r 11dd~1Jikceji .ilİn ~~ 

Cenevre, 10 (A.A) - Linten
wirde Stockberg eteğinde bir 
••zi kayması m0141bede edilmit· 
tir. 800 metre uzunluğunda, 250 
metre enliliğinde ve takriben 
500,000 metre milcibı hacminde 
ltir toprak klltleai yolu üzerin· 
delti 'kljleri telıdit etmektedir. 
111 b;IN lleticealdde Montag• 
non•a,. ~ir ço~ evler yıkılnuı l~ °'•• bulu.... l a4 bibadaa aa
cak bqi ıı.-. .... ya*vıda ~fii&eleıcektir. JJugün havn veriluek ay .zi~~ ..,-ifil• 

kapil Jaeak rilzgb ~en esecek- 19 · ii ,,. 
tir Dünkü hararet deret"fsi a?.ami 6 nısan pazar g n su ......... ..._:ı 
aslid 4 Cffree ı 1. j &uçup- tetıir-edinniftır. 

Jr • .d;s;;;:: Dtin • e~ ~'1 
8 iı c lTI !Anında müzay• tHlhi 
~ ~.,_ .fMltih el•• .. ::'1 

1 

VAKiT' m taknmJ 
Pazar 

ıa Nıaan <JJt 

Zillfade 

1349 
Bu geceki Ay 

uan.,ın aetuıt.ı S.29 bati': ı s.B 
Namu vakitJen 

•aıtah 011• llrtD:t .a,am Y'•to• ı 

4.01 ıı.11 15.56 18 44 20.19 3,41 

~ BOR A 

......... • V f l 

1 lntıf llz lirası Kr. 
.. T.L. mulıahlll OolAr .. .. 

Fran~ 

l.lrtt .. • Relııa . • OraJım 
• • Is. Frank .... 

ı.eva .. Florin 
Kuron 
~illnı .. • PezelJI 

• • Mark .. • Zloti 
Penxö 

!o Lev Kuru, 
ı Tllrt lirası l)lnar 

rervoneç Kuru• 

Nukut 

ı lsıerll n (f ngltızı 
ı Dolar (Amerika ) 

lO Frank (1''rusıı 
:lO Liret [ltalya 
o ı.-·rank PelçlkaJ 

Drahmi [Yunan l 
Frank l lsvıçrc ı 

20 Leva Bulgar 1 
ı Florin [Felemenlı J 

ıo Kuron (Çelwılovu] 
Şıltaı Avusturrı) 
1 Pezeta llapanya) 
ı RanmarklAlmanyı) 
ı Zloti Lehistan 
ı PenrfS Macaristan 

Ley [ Roma)ıyaj 

Dinar YuR~lovyaf 
ı Çevoneç Se\·vct 

Altın 

Mecidiye 
Rankonot 

Boru 
harld 

ı . 

4 



Ay 

8.44 

maalı 

3,43 

M. M. V. ~atın alma illntuı 

' Adet ;\le ere Cııı ı 
2 \angın tulumbası 

150 :'i adet maa rakor tulumba hortumu 
~!'i r angm J ancası 
35 balta·ı 
';'5 ., hazma ı 

!'iO Kancalı halat 
90 ~u koğacı 

!\Jue•:.esau ıı•kcr 'c ı.;ın } ukırıda ) azılı 7 kalem yangın $ondurmc mılzcmc~i 
Pazarlığa konmuştur. lh:ıle~i rn-4·93t pa?'artc<ı unu ·aat 14 ele hndıkhcla 
heyetimizde ) apı13caktır. 'J aliplcrın ~ıınnnme,inı 'c nümunc~inl görmek uzcrc: 
hergün \C ıh3fc •aninden ev\ el ıemınatlarilc bır.ıktc he) etımlıde hazır buluomal:ııı. 

* ,.. • 
1\1. l\J. \·. "ıun alma he\ 'ctındcn: 

C'in;;ı lh:ılc tarıhi <';ünü ~aati 
:'ıde yağı ~0-4-9~ 1 Pazarrt•İ J 5 tc 
Kuru ot l.1.4 9.H Pcr~embc 15 te 
\Jc~c odpnu ~5·4·9.Jr Cumarre·l 15 ıc 
Diyarıbcl,irde i hııa:ıt 'c mucı.·C•atın ıhtiyıcı olın erzak, 'cm 'c mahrukat 

kapalı zarfı:ı 'e a' ıı a' n •nınamelcrlc ıni.ınakıı·a~ a konmu~ıur. ihaleleri > ukarıda 
ı.:ö:ııcrilen gun 'e •uıltrdc Di\anbckırde J\5kcrl fıtm alma J\omlsyonunda yapı
laca~tıt Tıılipleri 1 şartname alm.t 'e tcklillrrini 'ermek uıcrc teminaılnrilc mezkur 
komi~~ ona mıiraca:ıtlan 

ıı:: $ * 

Diş macunu 

Ruj 

Podra 

Briyantin 

FA 

PERTEV veŞeriki_ 
Memleketin en eski 
Müstahzaratı ıtriye 

ve namdar 
ve tıbbiyesi 

Kolonya 

Tırnak cilaları 

Losyon 

Diş tozu 

Esans 

Kozmatik 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri i 
Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzaraf=-

l~.:::L~ ~·~..............,•nı•=:..:Ju. rn -:ıe 1..._ıııııaıtınııtJff"l•:........,ııl!ımtıu-./,.J ~ ıu _ m "'""'" ~ ll!Wiıör#..,•n 111 »tıllfllmllllll =-"' 

( • ~~~ :ı::ıa;~ ~ı~~~ı~ı I,:~ ~~~~cİciis~}! ~at 
~ lstanhul lcrnzım ) oll:ıma rnüdürHi· günü saat 14 te mazizde a::;keri • atın • Her tlln ne,roluaur ~ JS mayı fl:ll tarihine mü ndif pazartc!;i günii saat ondn şirket merkezi 
gü tmrincleki 9, 42, numaralı hamule alma komisyonundn yapılacaktır. Ta Satılık hane - Şehzade ha;-ında ol.ın !'eker fubrikıı mda n ,ağıda )azılı alelftde içtimaa ait ruznamcdeki mnd-

. ntotöılcıin tarniıi ayrı aHr ~aı·tname· !iplerin ~arln~m.e "ek!. ifnam!sini F~~t Çukurçcşme }anında Tıışlwı aıkı·ındı dC'leri'müznkerc ederek karar ,·er!11ek ~ze.rc ı-;İrketi~1iz um.u~i 1te)eti topJ,
lerJe pazarlrğn konmuştur. 1halclc1 i clıklıda he~ c~ımızde gorme~rn n nıı!· :'ılarmara'a nrzarrıli 9 numaralı lır~ od:ı nacağmdan esıt" muka,·eJenarnenın 21 ıncı . madde ı .mucıbınce a. aleten '·.c· 
l!l ni ·an 931 car amha günü nat ı ı ,e naka ... a:rn ·~!ırak ed~ceklenn. de ten_tı· ~n ,·ek:ıleten nltı ) üz ,·eya daha ıi adc ht"_<:cyc sahıp olan ak ıyonerle~.ın 
l!'>.30 da Fın~dıklıda heyetimizde ynpr· nat \e !-_eklılnamele.rıle mezkm kontıs· 'e mLişteınilıltlı ınüccdd••t 1-M;,?ir h:ınc irtirnaclan on gün e\'Cl 1. :;;nkta ~irket m~rkezın~ •. l -~anbu1 'c Anka:,ı-a~a Tur· 
lacaktır. Taliplerin rnotörleri yollama )ona muracaatlarr. :.-atılıkıır. lçiııdckilcrc ınurucaat. kiye Sanayi \C Mmıdin bankasına. lzmırdc. Umn<·ı kor~<~nda • F.mın zad_c 
ll'ıüdürlüğündc , .e ~artnarne ini heyeti· Q ~· Neş'et neye mürnc:ıatla ~ahip oldtı1'lnrı .h! sc eııctlerını te\dl \C mukabı-
ntl1de görmeleri ,.e ihale :-aatinden c· 3. K. O. SA. AL. Komisyonundan: Satın alırız - l:\", apartıman, duk· linde duhuliye ,·nraka.:;ı nlmaları liizumu ılan olunur. 
\·eı teminntlnrile birlikte hazır bulun· Knpa 1ı 1.a rf u ulile l:l.26:) kilo pet- kıln jqfyllruz. Taksim. 1 l:ırbi' c, Maçk ı, Ruznnmc: 
ITralan. rol \'e 403,500 adet tuğla mübayaa edi· 1\urıuluş, ~ışh, Cığaloğlu, ~ulcannhmct. 1 - ldıue mecli i raporunun okunma~ı. 

• ıır • lecektir. ihale i 25'4 931 de saat 15 tJ Re\ azıt, !>thıııdcba~ı. f'aıih, • ut~yrnaniyc. 2 - Murakıplar raporlarınm okunması. 
. .. . . . . . icra kılınacağrndan taliplerin ;::artna· 3 - Hilfınço ,.e l.;;'\r 'e zarar he~ıı,pJarınm tetkil, ,.e (a diki ıle idare mcc· 

!eşı.lk~). ham gedıklı küç~k zabıt mesini görmek için her gün öğleden e' \'cl'a. Laleli .. cmtleeindc olanlar mürcc· Jisinin ibrası. 
~kteb_ı m? 130 adet nenesım ,.e 69 \'el ve münakasaya iştirak için ı:-;aati cahtır. 1-tanl>ul dorduncü Yııkıfhın 4 - Esa muknvelename mucihin~c !-il\odadun istirdat edilen (170. 12) 
~akım .1:-- ~l~ıse i ~azarlığa kon~u .. tur. mezkurun hulülünden enci teklif l,;~10:\'KOI. liralık imtiyuz.h hi:- elerin miizın ede ile ~ntıl ma. ı. 
halesı 16 nısan 9 .• ı per em~e gunu sa· mektuplarını komisyonumuza tevdi er· .i - E~n.s mukavelenamenin u.111ıncu madcle~i mucibince çıkacak iclarc n1ec 

at 14 te Fındıklıda hcyctmızde yapıla· ıemeleri ilim olunur. Para - ı:mlakinfai • \T,\RIZ H· li,...i aza:-.r yerine yeniden aza intihnlıı. 
Cllktır. Taliplerin şartname ini Ye nül * 'i' t.• R \\' \ · 6 - 9:11 ·ene i i~in iki murnkıı• intihabı ,·c iicrellcrinin tayini. hut "ı H:ıiriı. P \R \'.'\ ihtiuıcı· 
!"unelerini "'Örmek üzere her "'Ün 'e A.'"·. l·'B. U .• l!VDVRI.,OCV Sıt. Af.,. ı · · · ıh 0 

"' .~ nız \ar:.a ııssc ız he bir !enclik bedeli 
likale saatinden C\'c) terninatlarilc hlr· EOMISJ'ONUNDAN: karı kadar ipotek suretilc p \R ~ ll\R \Z 

le heyetimizde hazır buJunmal:ın. .\skeri fnbrikalaı· merkez kimyane:.i 
* * ., icin 109 kalem alat 18 nisan 9:ll tarihi· edılir. 

. Et aziz cİ\'anndn :rapılacak n. kert n.e mü. adif cumarte.1 günü. saa! ı;; ~e 1 tanbul dordıinciı \'akılhın içinde 
ırı~at kapalı zarfla münakasaya kon· pazarlıkla nlınacaktır Tahplerm mu· L" :\ l O ~ K O J,, 
l'lıuştur. lhale-i 29 ni an 931 çarşamhu racnatlan. 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

lstanbul 16rncı mektep tamiratından çıkıp ankaı halinde bu· 
Junan tuğla ile 25 inci mektepten çıkan hurda çinko aleni mü
:taycdc ile satılacaktır. Almak istiycnlerin 14·4-931 salı günü 
orada bulunacak memura müracaatları 

Belediye kanununun on beşinci maddesinin sekizinci fıkrası 
lnucibince arabacılarm her sene toförlerin iki senede bir sıhhi 
muayenelerini yaptırarak işleme ruhsatnamesi almaları ve gene 
•Yni maddenin dokuzuncu fıkrası mucibince bilumum otomobil 
otobüs, omnibüs, kamyon, kamyonet ve motosikletlerin fenni 
llluayeneJeri yaptırılarak ruhsata bağlanmaları muktezi bulundu· 
hndan gerek şoför ve arabacıların gerekse zikrolunan nakil 
V•sıtılarınm bu seneki muayenesine baılanılmıJ olduğüildan mu· 
ayencsini yaptırmıyan e~hasm çahşmaıma ve bu ,·esaitin çalışb· 
tılrnasına müsaade edilmiyeceğinden hemen Seyrisefcr mcrke· 
ıinc müracaat edilmesi liizumu ilan olunur. 

. Mukaddema ilan ediH.ip talibi zuhur etmiyen mevsim itibarile 
•tarı muvafık görülmiyerck müzayedesi tehir edilen Samatyada
~tııiz kenarında kahvehanelerle kantarıye kulubesi arasında bu-
9unan Belediye ait 75 - 93 metro murabbaı arsanın 13 Nisan 

31 Pazartesi günü saat 15 de pazarhkla kiraya verilmesi' mu
k~rrcr bulundnğundan taliplerin yevmi mezkürda daire encUme
!lınc müracaatlara ilin olunur. 

Müddeti icara hitam bulan küçük Mustafapaıa da Tekke 
'<>kağanda bili numaralı mutbak mahalli pazarlıkla icara verile
;'~indcn taliplerin 13 Nisan 1931 pazartesi iÜnü saat 15 de 
'•re encümenine müracaatları ilin olunur. 

Jlnkara: 
Cümrükler umum Mı~ırm~on~en: 
~-l - Gümrük Muhafaza memurlarına imal ettirilecek 900 adet 
~ut şartnamesi mucibince paıarhğa konulmuflur. . 

"'Uh- ~umaş nUmunesile itçilik ve !iz.ime ve şekli nümu~esi 
'-1-h~rlu bir halde lıtanbulda Levazım ambar memurluğunda 

3 Uzdur. 

~3 N-:- Puarhk, iıtanbul Gümrükleri Baş müdüriyet binuında 
ltt, k•ın 931 Pazartesi günü saat l 4 te Komisyonu mahsusla 

4 •hnacaktır. 
\ı~ .-.. Şartnamesi, Ankarada Gümrük Lcvaıım müdürlüğünden 

S '-tınbulda da Glimrük Le\•azım memurluğundan alınacaktır. 
't•a:' isteklilerin şartnamelsini alarak ve mahfuz kumıt şekil 
bt:ıj't .. tnUhUrlU numunelerini g6rerck ylizde 7,5 tcminatlaril~ 

run \•e saatte hazır bulunmaları. 

Jstanbulun tnerkezinde- ıkı o· 
da bir fof a 'c hir hcl:\d:ıd murckkcp 
gıı~er gunc,li \C hı,·:ı.dar bir daire kira 
lıktır. Odalardun biri gıı\ct hCivlikmr 
idarclınne \ c, a mua) cnchan~ ıttıhnzın:ı 
da cheıi~lidır ~crait mu aittir Gnlata 
po ta kuı U•t,ı 34 Bcnrubi ndrc ine mu 
racaH. 

Arayıp ta bulamadığımz -
' e\ n her hangi lıir kitap hııkkınd:ı mı· 
lunınt almak, riat ormak: m·uı bir fıntlıı 
tedarik t'tmck ı t r•cniı, Galata P. K. 
~H· \ ·. Oenrubi adrc 'ııe )atımı. • Jılu 
mat almak ı-tl)cnler \e~a füt .oran!Jr 
mc\auplarını l•tanbııl için 4 ınşra iı;ln 6 
kuru~luk pul lcff ecmclidırlcr. 

Mütercim ve muhabir - I~ ura· 
maktadır. Tlırkce. Almanca. Fran .. ızca. 
lngili1.ce>, ltılyan~• 'c muh:ıscbc bilir 
bı. 75 rıumaralı po ta kutu~unıı nıiıracuı. 
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HiU\liahmer mer
kezinden: 

licorernneıere 
Kurban bayramında çıkacak 

HiJaliahmcr gazetesine ilin ver• 
mck arzu eden tüccarın BabıAli, 
Ankara caddesinde, lstanbul ilA· 
nal odasına müracaatları. 

Santimi 7 inci, 8 inci sayıfada 
30, 5 inci, 6 ıncı say~fada 40 
kurutlur. 

l)ERI \'E. 13ARSAK 
~IÜZA Y El)ESf 

Ta~ yarı Cemi~ eti 1·tanbul ~ubesındcn 

Kurban bayrammda teşkilatı
mız tarafından toplanacak deri 
ve barsaklar pazarlık suretiJe 
ayrı ayrı müzayedeye konmuştur. 
Nisanın on dördüncü salı günü 
saat on altıda ihalesi icra edi· 
lecektir. Taliplerin şartnameyi 
g~rmek üzere Cağaloğlundaki 
tubemize müracaalları ilan olunur 

Uşşak Terakkii ziraat 
l·ürk anoninı şirketi idare n1eclisinden : 
ı nttffıs H31 tarihine müsndif p,\ztırtc"i giınii :-;aat on he tc ı-.irl.el mer· 

kezi olan· Şeker fabrika..:mdu aşağıcl.t yazılr fe\ kal:tde içtimaa ait ruzname 
deki rnaddeled miiznkerc ederek karunernıek üzeı·c ;:;irketimiz umumi he)eti 
toplanacağından hissedatlarm içtima dan on giiıf C\ eJ l sal ta sirkel merke 
zine. lstanbulda \C Ankaradn Tiirki.ye Snnuyi \e l\landin banka ına. Jzrnir 
de Birinci kordonda Emin "Zdne Ne"' et Ileye müracaatla snhip oldukları hi" 
c enetlerini teYcli \e mukabilinde clııhulbr \arakası alm,llnrı Hizumu il,ın 
olunur. 

Ruznnmc: 
1 - Serma) e rnziyeti hakkında l\nrar ittihazı. 
2 - Sirket ec:a muka,·elenarnru i 17inci maddenin kaldırılnın ... ı. 
:J - Şirket esn · mulrnn•lennmcsi 22 inci maddesinin tnclıli. 
J\uldmlma ı 1eklif olunan 17 incimnddenin metni udur: 
l\fnddc 17 - l\leclisi idare me\addı mah usa '<' bir mucldcti mua)yene 

kin huiz oldu~u iktkidnrı kismen ,.e,a tamamen nz:ı..,ından biı 'a).ı birkııç 
zata ba\'ckalcti mııh usa ihale edehilcrr~i gilıi mr!;alihi caı· i)eniıı rüyet n 
tesviyes.i için dahilden 'eya hariçt<'n <lahi bir H')a hirl,aç zatı te\kil edebi· 
lirse de me aili fenniye H fabrikanın muamelfltı dahiliye i balada meı 
l\ı"ır icra hc,·eti tarafından icra oluna c;ığındnn bu me\Zu dahilindeki al&hi· 
yetleri icrn ·heyetinden gayri bir şahsa ,·e) a he?·etc te\•di edemezler ve isbu 
icra heyetinin salfıhiyeti altr enede:ı e' el ncze~ılme:ı:. 

Tadili teklif olunan 22 inci maddenin rnetnı: 
Madde 22 - Dn,etnameler re' mı içtimadan ı:ıakal bir nmh e,eı l' mi 

\'C gayri re mi hazr gazeteler n 'cı.:aiti saire ·lan kılınncaktır. 
Tadili teklif olunan . ekil: 
Mnddc 22 - Umumi heyetin idimaı Pn nz on be "'ÜJ1 e\cl münasip g z.e

telerle ilan olunur. 
!\ut - Bu içtimada bir hi ~eye malik olanlar dahi l't!)c i-.lirak edcbnir

Jer. 

[ Devlet Deın 1 ryolları ilanları , 
(60) ton karpit bpah zarfla mUnakasaya konmu~tur. 
Münakasa 12·5-931 salı günü saat 15 le Ankarada Devlet 

Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ye mu· 

vakkat teminatlarını aynı günde ıaat 14,30 a kadar komisyon 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini ikişer Jira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpafada idare veznelerinden tedarik edebi

lirler. 

Zon rru ld n k vi hi v eti ... af ia lıa~nı ii
hen d ı. liğ11ıden: 
Bartın-Çaycuma yolunun o+ o 00 - 7 +ooo kilometreleri aras111dıı 

(11234) lira (59) kurut bedeli ketifli 15 adet 0.80 iki adet 1.00 ve 
(1) adet 4.00 metre açıklıklarında cem'an O~? adet betonarme men 
fcz ve köprü intası ] nisan 931 tarihinden ıtıbaren 22 nisan 931 
tarihine müsadif çarfamba günü saat 15 te ihale edilmek Ü%ere 21 
gün müddetle ve kapalı zarf usu Jile münakasaya konulmuştur. 

l§bu imalatır: bedeli 931 sen~i bütçesinin mevkii mer'iyete vaz· 
ından sonra tediyeye ba,lanacaktır. inşasına talip olanların şart
name ve proje hakkında tafsilat almak üzere Nafia başmühendisli
ğine müracaatları ve münak~a~y11 iş~irak_ için de mezkur günde vak
ti muayyeninde Zonguldak vılayeyctı daımi encümeninde ispatı vi.a· 

1 

cut etmeleri lüzumu ilin olunur. 

l\Ies'ul l\Jiidür Refik Ahmet 

sunoı Mide ağrııına. Y anm~s1n•, 
Gazini ve Kavnamaıını 

hemen keser 
PULMOL Öksürük, NeLle ve Gidir 

Ge..,iren kıvmetli 
bir şuruptur 



---· -:::::.-. 

- Hayret ! bu odamın ıırllndold Jle 'l 
- Ne olacakl~lr doil 

••• 

. . . ..... . : . nın kumbaralarına 

~ Tamam; .. Bu adamm 
ZiRAAT BANKASI oda bir 

Taıarral Baıallı varl 
:rıle lıe~ daho bunun Qibl iki Yik · taıır ve 

Sırtı Yara Gelmezi 


