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Gazi Reisimizin dünkü muazzam tezahürat hakkındaki kıymetli sözleri (_:_= 

DUn gece Halkevinde yapllan merasim esnasında Ankara vallsl tamamen hatırladım. Zaten bu asil hareketi biç bir vakit unutmadım ve uout-
Nevzat bey hazır bulunanlara Gazi Hazretlerlnln şu beyanatını mıyacağım. Ankaraya geJdiğimden sonra mücadele hayabmızda hürriyet ve 
okumu,, RelslcUmhuru,..uzun bu sözleri şiddetle alkışlanmu;t1r : istiklal aşıkı kahraman Ankaralıların • başta sizin gibi daima benimle beraber 

., Muhterem arkadaşlarım : kalmış olan değerli arkadaşlarım olduğu halde - gösterdikleri vefa ve yardım· 
" Bugünkü teuhüratı yakıodan ıeyrettim. Çok mütehassis oldum. Bu lan her vakit minnetle yadederim. Benim Ankarava geldiğim günü yaşatmak 

canlı tezahürat bende on üç yıl evvel Ankaraya ilk geldiğim gün duyduğum tqebbüsünü alan yüksek heyetinize çok teşekkür ederim. Bugünü yaşatmakta 
heyecanı yeniden yaşattı. Bugülikü manzara karşısında muhterem Ankaralı hem· derin sevgi heyecanını ve duygularını minnetle bir datıa gördüğüm Ankaralı ~ 
tehrilerimin o gün bana gösterdikleri hüsnü kabulü ve yüksek misafirperverliği hemşehrilerime sonsuz saygılarımı ve sönmez sev2ilerimi bildirmenizi rica ederim.,, ~ 
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Ölüleri diriltmek • • . Ankarada 
Duran kalbin hareketi 
Bir çürük kalple 
sağlam kalp değiş
tirild ı kten sonra . 

Duran kah. leri bir 
iğne ile harr-kete 
getirıvorlar mı ? 

Dr. Karol Senelerdenberl kalple avcunun içinde oynamaktad1r 
Geçenlerde Amerikada çalışan 

büyük Fransız doktoru Karol'tm 
senelerdeR beri 
kalp üzerinde 
devam eden 
tetkikleri neti
cesinde bir 
mahlukun kal -
bini alıp diğer 
mahliika bağ -
lamıya muvaf
fak olduğu bil-

AKıc. MUHIAR BEY dirilmişti . 

Kalbi avucunun içinde bir hayli 
zaman tetkik ettiği için bu ada -
mm muvaffakıyeti pek muhtemel 
iken bizim bazr doktoriarımız bu
nu hemen imkansız görmüşlerdir. 

Dün gelen bir haber de Ameri
kan doktorlarından birisinin bir 
kaza veya ağn- bir hastalık netice
sinde zaafa uğrayan veya duran 
kalbe yeniden kuvvet ve hayat ve
rebilecek surette vücuda getirdiği 
cihazın noksanlaıım tamamladı -
ğmdan bahsediyordu. 

Bir iğneden ibaret bulunan hu 
cihaz duran bir kalbi elektrikle 
yeniden harekete getiriyor. Olmüş 
hayvanlar üzerinde, ölümlerin -
den bir kaç saat sonra bu cihaz 
tecrübe edilmiş ve ikin bin tecıü
den ancak bir tanesi menfi netice 
vermiştir. 

Büyük merasim 
Gazi Hz.nin Ankaraya geliı
lerinin on üçüncü yıl döniimü 

münasebetile muazzam 
tezahürat yapıldı 

Ankara, 27 (Huıuıi) - Bugün 
Gazi Hazretlerinin Ankaraya ilk 
geliılerinin yıl dönümüne tesadüf 
ediyordu. Bu yıl dönümü münaıe· 
betile Ankara bugün tarihi bir gün 
Yatadı, Ankaralılar bugünü büyük 
bayram tezahürlerile kutluladılar. 

iki gündenberi vilayetin bütüa 
kaT•, nahiye ve köylerinden 
2,500 atlı ve 4 bin yaya milli kıya
fetlerile gelmişler, bugünkü teza
hürata ittirak etmitlerdir. Gelen • 
ler Ankara tehrinin misafiri ola -
rak belediye ~ f..uldan ağırlan • 
mtılardır. Buıün Ankaranm reı • 
mi, huıuıi müeı~eleri, çarşıları, 
dükkanları kapalıydı. 

.Ankara battan başa bayraklar. 
la ıüılenmitti. Meraıim~en evvel 
mülhakattan gelen atlı ve yayalar 
ıaat 12 de Büyük Millet Meclisi 
meydanında toplandı. 

Vali ve belediye reiıile fırka 
heyeti misafirleri kartıladılar. Va
li Nevzat Bey, "hoş gelidiniz,, di
yerek büyük bayrama gönüllü ko
şan kardeşleri selamladı. 

Naııit Hakkı Beyin nutku 
Burada Ankaralılar namı -

na belediye azasından Naşit 
Hakkı Bey bir nutuk söyledi. An
karanın bugünkü sevincinin çok 
büyük olduğunu, Rumeli ve Ana• 
dolu Müdafaai hukuk cemiyetini 
kuran, Erzurum ve Sıvas kongre
lerini yapan Büyük reisin Ankra -
ya gelişini halkın anlayacağı bir 
dille izah ettikten sonra dedi ki: 

Bu suretle 
kalbi sakat olan bir hayvanın kal
bini alıp atmış, sağlam bir kalbi bu 
çüıük kalpli muhalüka bağlıyarak 
onun hayatını idame etmişti. Bu 
doktor Karol yirmi seneden fazla 
bir zamandanberi kalple meşgul -
dür. Kalp üzerinde ameliyat yap
nıak ötedenberi son derece müşkül 
ve değme doktorun el süremediği 
bir iş iken bu zat bir çok ameli . 
Yata muvaffak olmuştur. 

Dün değerli doktorlarımızdan 
Akil Muhtar Bey bize bu haber ' 
hakkında noktai nazarını söyledi, 
ki iç sayfamızda okunacaktır . 

( Devamı 9 uncu sayıfada ) 

Kızıl 
Kartal 

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

- Bakaana arkadaş , sana zahmet .tma ıu lambayı 
alndUrüver. Ab9madımda aydınlıkta uyuyamıyorum. 

Büyük harpte 81 tayyare 
düşürmüş olan Alman 

tayyarecisi yüzbaşı 
• 

RIHTHOFEN 
in harp hatıratı 

Varın başlıyoruz! 
':ıkleden . fa 

'" • r. • .. ·, ~ • • ~. ' • 

CANIMAvşE 
• 

SELAMİ iZZET 
Tarafından VAKiT için yazılan büyük ROMAN 

1 Kinunuaanide BAŞ L 1 YOR 

<. 
;-- \ 

l, ... 
• _;> 

Bozüyüktek:i Yangın ....................... -... ..-. ....................... . 
Kereste - f~brikasında 

· ·3oo~in liralık ziyan 

BozUyUk k.ereste fabrikasında yanan kısım 
Bozüyük kereste fabrikasın • zerine fabrikanın sahibi İbrahim 

da evvelki gün çıkan bir yangın Bey ve müesseseyi sigorta etmiş 

neticesinde fab - olan kumpanyaların mümessille. 
rikanın maki - ri evvelki akşam Bozüyüğe gitmiı 
ne dairesi kami • Ierdir. 
len yanmıştır. 
Yangın evvel -

ki sabah başla -
mı§ ve öğleye 

doğru fabrika -
nın lıtanbul mü
messilliğine yan -
gın haberi gel -
miştir. Bunun ü-

Fabrika sahibi 
İbrahim B. 

Yanan kısım 300 bin lira kıy • 
metinde idi. 240 ili 260 bin lira • 
ya sigortalı idi. Üç ayda tamir o· 
lunabilecektir. Bu suretle fabrika 

sahibinin zararı 400 bin liraya 
yakındır. . 

Yangın haklCmdaki tafsil at iç 
sayfamızdadır. 

_________ , _________ ~ 
Beyazıt camii avlusunda sergi haz1rl!kları 

( Y••ı•ı 2 inci sayıfanu•d• ) 



Sayda 2 

Akil Muhtar Be} e göre .............. -·-·-.. -·-·------
Duran kalpleri yeniden 

harekete getirmek .. 
ölenleri dirilten bit hekimin hikayesi 

ve doktorun bazı tecrübeleri 
Duru kalplmn JeDiden hare- - ilk defa kimi dirilte,im?. 

kete ıetirilmeai meseleai hakkın- Fakat hayret .. Kimse cevap ver· 
da Akli Muhtar Bey bize dedi ki: mez. Bir hayli müddet bekliyen 
"- Klorform narkozu ıibi bazı doktor: 

teaemmflmlerl müteakip veya en- - Mademki kimse iatemiyor, 
tanl hutalddarda, ani zuhur eden bari dirilteceiim adamı ben aeçe
hir bip durmuma kartı hiçbir za yim •. lıte ıeçen IÜD ölen bir ih
man bybetmekalzin kalbin içine tiyarm mezan, ite kendisini dirilt
bilhuaa Adrenalin tirfnıa etmek mekle bqlıyorum, razı mısınız ?. 
a191lnde kalbi harekete getirmek Gene aradan bir müddet ıeçer, 
mlmkUn olm111tm. Bu yolda lra(.. kimse de aea Ye aeda yoktur. L&
bln atmap batl•maılle hutalann kin bu etD&da hekim arlrumclan 
Mr inamı yqayabildi. L&kin çofu bir adamm kendiıinl cltlrttGlflnü 
muvakkat bir zaman berhayat kal· ve kulağına töyle fısıldadıim• iti· 
dıktaa aonra kalplerinin tekrar tir: 
durmuı IW'etile lldüler. - Rica eclerlm, tWdor t..y. O • 

OIGmden iki ~ 1aat geçtikten na diriltme. Ben miruım yedim .• 
IODl'a (hakiki hareket.iz kalan) Ejer diriliree kıyamet kopartır ! . 
kalbi, insanlarda, köpeklerde, Doktor ihtiyarı bırakır ve bu ıefer 
,.alaek lllllflara ait hayvanlarda bqka bir mezara gözünü dikerek 
tekrar harekete ıetirmiye femıt der ki: 
imkin yoktur. Bu tibi y..ml ıa· - Ya öyle mi?. O halde ıeçen
Mtelerde iatitar eden haberlerin lerde ölen ıu ıenci dirilteyim. 
ub ••m•mU. hqb Wr 191 olabi- Genç nitanl .. mm ıas yqlarm1 
Ur. Eler hayle olmayıp da bir he- hali unutamadım. 
kim bahaettiğiniz tekilde gazete • F &kat halk arasmdan bir genç 
lere bir ilin vermit ise onun bu kadm derhal doktorun yanma ko
da..tini •• hareketini diler bir tar: 
doktorun hllrl,...lne benzetirim • - Aman doktor bu itten vaz 
Lkınn bu hikiye ıudur: seç.. Günler ftl' ki ben bir bqka-

Maktedir ft daima ıuetelerde aile seYifiyorum. Sonra itim bozu· 
fennin tarakkiaini takip eden bir lacak ! 
hekim bir kö7e siderek kabine a• Doktor bu defa küçük bir çocuğun 
.SU• Fakat ka,. ballo kendiainin maan bqmcla durur: 
~ ı..,.ken bile gazete o • - Bari bunu dirilteyim, der. Bu 
laadaiama clribıc:e kendiainden aefer brtıımda çocaiun anumı 
flphe etmiJ'e batlarlar ve kendi bulur: 
lrmdlleriae deri• ki: - Aman doktor, alan ha.. Ben 

VAKiT 

V A K 1 T' m Hususi Telgraflan --- --
Halk Fırkası Grupu 
Uyuşturucu maddelerin takibi 

hakkındaki hükumet 
programını ittifakla kabul etti 

.......__,,_._ 

Borçlar 
• meselesi 

Fırka pupuada milzak.,. 
edilecek, murabha•ımı• 

geliyor 

ANKARA, 27 (Hususi) - P• 
riıten hareket eden Saraç olhl 
Şükrü Beyin buıünlerde bura1• 

Ankara, 27 (Huıusi) - Fırka ı lerde netredilmit olan, proğram gelmesi b~kleniyor. _Şükrü 8e1 
IJ'UPU baıtin toplanarak uyuıtu- ve kanun mevzuu maddelerininka doğruca Ankaraya ııderek 'bor9" 
rucu maddelerin takibi meteleai- bul ve tasvibini teklif eden takri- lar müzakeresi hakkında fırka " 
ni müzakereye devam etti. Mü - ri reye konularak müttefikan kıı- ı ya izahat verecektir. Bu itibari• 
zakere eanuında lnet (Afyon) bul edildi. Ve müzakereye niha· B. M. Meclisinin kıt tatiline pa -
Tahıin (A1dm), Hasan Fehmi yet verildi. zarteaiden evvel baılamıyacait 
(Kutamonu) ve Mazhar Müfit Takrir ıudur. tahmin -ediliyor. 
&qı. IÖ& aöylediler. Neticede "Yüksek reiıliğe, 
pap•eldller heyetinin ittihaz et- "U)'Ufturucu maddelerin taki· Mısıra cevab6mız 
tili karan ittifakla kabul etti. bi ve afyon istihsal ve ticareti 

Pırlra ırapua- teblitl hakkında hükUmetin 25-12-932 
ANKARA, 27 (A.A.) _ c. H. tarihinde arzettili proframın 

Fırkaaı ırupu buıün öileden kabulünü teklif ederiz. Büyük, 
enel Afyon meb'uıu Ali Beyin imanı ve hi11t meıelenin hallin
ri,...ıinde içtima ederek dün de Reiıicumhur ve umumi reisi · 
batlalDlf oldula mbakereye de- miz Gazi Muıt4lfa Kemal Hz. nin 
vam etti. Kırklareli meb'uau Na· bizzat büyük ehemmiyet vererek 
hit Bey ve birçok arkadqlannıa yükaek alaka ıöıtermiı olmaları· 
imzuile verilen ve dünkü ıa• · " nı tükranla kaydederiz.,, 

• 
lzmir güzellerini seçti 

Dürr- -yapJ~n müsabakada 
kimler kazandı r 

1ZM1R, 27 (Huauai) - Buıüu 
burada 1933 TQılciya ıüeli için 
bir müaabaka 1apddı ve tamir 
ıfiaeli ıeçildi. 

Y etmiı ldtiden terekldip eden 
hakem heyeti uzun münakeıalar
dan aoma Numan Beyin kızı Ne-

riman H&n11111 lzmir ~zellik kra 
liçeıi il&n etti • 

M'nld kumn~alu 'lii&nÖ -Pa-
f&IU1l km Yıldız H. ikinci, Kay• 

makam Saphi Beyin km Fikret 
H. da üçüncü geldiler. 

Hakikat nihayet 
anlaşılıyor 

ANKARA, 27 (Husuıt) - Mı 
sıra cevabi notamızın Mııır baka 
metince iyi karırlandığını giSıte -
recek bazı haberlerin buraya ıcl 
diği söyleniyor. 

Gazi Hz. teşekkOr 
ediyorlar 

ANKARA, rt (A.A.) - Rei
ıicumbur Hz., Menemende Kuhi
llym ıehit edilditi sünün 11lclB· 
Aiiıııünde inkılapçı, ,.enilik te•er 
halkın n.-... .__ -!:·•·•dilcleri 
temiz duypları bildiren tel yazı· 
lanndan dolayı teıekkürlerini ib
llp Anadolu ajaDamı taıwsit bu
yurmuılardır. 

Adliye vekili 
Eski,ehirde - Et- .. adam h.Hmlili bil- bir dul kadınım. Çocuium lltince 

alt ola1dı JeDlden ba kadar o- yalmz kaldım. NipnlandıJD. Beni 
lmmıJ& ~ olmastlıl. iateyen adam, çocuksu olmamı k b d 

Neticedecloldoran .... ,....... f&rlkofayor,abihaldeitimboza- Ameri a orcunu ö emi-
wine kinıı1eı. ı.ım. olm. Bir lacak ... 

Temyiz Ankaraya 
taııoacak mı? 

-8clclet 10Dra ka,.IGnGn ba dGtBn- . Hül&aa cloktorcala diriltecek i- 1 k . k ? 
wbai W doktor, yeniden dok· Jü bulamaz Ye niqe diner.. . yen ere arşı ne yapaca e 
tmlulanu kalnal ettirmek içbl tlJ'· - Mühim bir hiklye •• Fakat bu 
le bir Ç&nJe bat vunar: Gazetenin hikiye ile ilülerin yalnız diriltile- A J . 1 • d• k • R • • •• h 
biriaine bir ilin vererek kendiai- mi1eceiini deiil, ayni zamanda n aşı an şım 1 1 eısıcum ur 
nba ,..lmz ~ iJi etmekle diriltilmelerine lüaum olmadıiam b • • M R it b k 1 
lralmadıtı, aynı zamanda ölüleri da itaret etmiı oluyonunuz?. u ışı • ozve e ıra ıyor. 
inle diriltmek kunetinl. haiz ol • Akil Mahtar Bey plerek: 
dalana bildirir n bu kudretini ia- - EYet.. Evet, öyle delil mi? •• 
pat ~ kay halkını bir pazar ili· Di,.. cwap Yeriyor •• 
d klrtln meaarlıtmda balmum • Mulat.em doktorun anlatblma 
:ra claftt eder. lcldiasma ıöre bu- ıöre hlrle t.cıübeler her yerde 
rda ...._in ıöaii' önünde öltile- hattl kendi ninde tavpnlar ü • 
rl laaıata iacle edecektir. Tabii o Hrincle hile Japıhmt ve öldükleri 
aibl8 maarbk ı.m•men dolar ••• anda taytanlarm kalplerini tek. 
Doktor da ıelir, iddiasını bu sefer rar harekete ıetirmek mGmldin o
kendi aizile tekrar ederek 101ar: la gelmittir. Fakat itte o kadar ... 

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

Y ann. Ramazan. 
Tek tik hazırlıklar, ··----···· -
Beyazıba me,har sergisi 

1111 =· w .......... .. 

W ASHINGTON, 27 . (A.A.) -
M. HOOYer'in borçlar meaeleai • 
Din halli ba1111UDa M. Rootnelte 
bıralanala sit side temayül etmek 
te olduiu s&illmektedir. 

Yeni reiıicumhurun hali hazır • 
da aralarında M. Younı bulunan 
Mr takım mUtaYirlerle mlizake • 
ratta bulunmakta olduiu ıö1leni· 
Jiior. 

Bu müzakereler hakkında bU
Jik bir lditumiyet mabafaza edil 
mektetlir. 

Hlıbalıarda M. Roosevelt ikti • 
dar mnkiine ıelir ıelmn yal • 
mz horçhı devletlerin Haziranda 

borçlarını teıviye etmelerine ma• 
ni olmak çarelerini aramak delil, 
ayni zamanda bira imali ve fu • 
ruhtu, çiftçilere yardım edilmeai 
ve bütçe muvazenMinin temin o
lunması ıibi acil meaeleleri · tet • 
kik etmek üzere kongrenin feYka 
iade olarak içtimaa daYet edile • 
celi ıl1lenmektedir. 

M. HooYer'in kongreden htlkG· 
met muraflannm ve bilhusa 
harp malGllerine tahaia edilmiı 
olan 400 mil1on doların tenkisi 
için konırede aerbeatü hareket 
talebinde bulanacalı aö1lenmek • 
tedir. 

Esldtehir, 27 (Huaual) - Adli· 
ye Vekili Yuıuf Kemal 8eJ enel • 
ki ıece buraya geldi; dün ıündiiS 
temyiz mahkemesi daireaine pde
rek bütün giin orada megul oldu. 
Tem1iz reieleri ve &zalarile i&'tif• 
tü. Yusuf Kemal Beyin ıeyahatiniD, 
teıkili mahakim kanunu ile ve 
temyiz mahkemesinin Ankaraya 
nakli meeeleaile allkadar oldafu 
aöyleniliyor. 

Bulgar kabinesi 
istifa ediyor 

SOFY A, 27 (A.A.) - Bulpr 
Ajamı bildiriyor: 

Çiftçi fırkuına memup iç na· 
zır kabineden istifa ettiler. 

Bqvekil M. MUf&DOf matbaa .. 
ta viki beyanabnda, J&rlD kabi· 
nenin iıtifumı krala anedeceii 
ni bildirmiıtir. 

Bir ltaı1an eaaaaa 
ZaJl'ep, rt (A..A.) - ltalyao 

tebaumdan F erclinanad Rink le· 
minde biri casualuk tlhmetile z.a .. 
repte tevkif edilmiıtir. Rine (0-
let müdafaası ve hima,...i) mab
kemeaine sevkedilecektir. 
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İfaretler 

kokain, morfin 
ve emsali 

Vekiller heyeti çok mühim bir 
hraya dokundu: Uyuıturucu 
lbaddelerle dövütmek ! 
l ~ıbhat ve hayat için dövüt -
'itin ıeferberlik kadrosunda ölü 
~~ kartı, uyutukluğa kartı da 
.:.._ . . örpleri, bombaları, hatta 
i:_u:1 kuyuları yaralı yuvaları 
-..uunacaktır. 

. Hayat ve ııhbati hiç bir hür
l'l_J~t hava gibi, su gibi, duman 
tıbı harcamaya izin veremez. 

Her devir, kadrosu içinde za
~ına göre tiryaka, ıaraba, ra

Ja, tütüne, afyona, kokaine, 
~orfine kartı tıpkı düımana 
a?fı ıilihlanır ııibi silahlan • 

ı.tıtbr. 

• • • 
Sıhhat ve hayat için döğüf • 

ı.telc! .. Hiç edebiyat yapmadan 
~ıaların en güzeli, kahraman

arın en yükseğidir. 

Bazı insanlar niçin rakıya ko
llrlar, alkolü su gibi içerler, 
flraba su katmayı bile fazla 
~?türler. Kokain neden nadide 
ır nıata gibi aranır, afyon ne

den bir kısım imanları han ha
ı.taın sahibi eder? 
. Bunlara cevap vermek için sa
dece: 

'' - Bu ıey fenadır,, diyip 
leçınek kafi değildir. 

lııaanları zehire doğru, ahı ha
)ata. kotar gibi kamçılıyan sebep 
leri de hatırlamak lazımdır. 

Bir lıpanyol darbı meseli vah· 
tiri f(>yle tarif eder: 

Bir meyva koparmak için a • 
lacı kökünden kesen adam! Ha
lcikaten bir meyva koparmak için• 
bir ağacı kökile birlikte feda e -
decek kadar bolluk içinde bu 
huıan insanlar belki terakki et
a._ezler fakat hallerinden meım
ll1lJı ve rahattırlar .. Onun için ve 
b-ıta iptidai ve tarihıiz cemiyet· 
lerde alkol kokain, morfin f alin 
filin malum değildir. 

Biraz daha ilcrlemit cemiyet • 
lerde kendilerine göre UJUtturu -
cu ınaddeleri vardır. 
Meıeli bir zamanlar tiryak 

İııaanlan ıarhot etmeğe kafi ge~ 
lirınif. O zaman talihsizler ken
dilerini aTUtmak için tasavvufls 
l,irlikte tiryakın, haıaıın dostlu· 
iuna, yardımına ihtiyaç hisset • 
a._itlerdir. 

Yarın büyük bir 
talebe mitingi var 

Birçok nutuklar venümayitler 
yapilacak, tayyareler 

iıtirak edecek 

Milli Türk Talebe birliği tara -
fından hazırlanan milli tasarruf 
ve iktisat mitingi yarın yapıla -
caktır. Bütün Darülfünun bocala 
rı ve talebesi ile yükıek mektep· 
ler, liseler muallim ve talebeleri 

saat ikide darülfünun konferans 
salonunda toplanacaklardır. 

Evveli !ehir bandosu istiklal 
mar!ı çalacak, müteakiben talebe 
birliği reiıi Muzaffer Canbuht 
Bey bir hitabe aöyliyecek ve son
ra bazı müderrisler ve talebeler 
de milli iktısat ve tasarruf ve yer 
li mallar mevzuları etrafında söz 
söyliyeceklerdir. Hitabelerden 
ıonra muallim hoca ve talebeler 
yürüyüıe batlıyacaklar. önde te· 

hir bandosu olduğu halde Taksi
me kadar gideceklerdir. Yolda 

meydanlarda nutuklar ıöylene • 
cektir. Ayni ıaatte tayyareler u -

çarak talebe birliğince hazırlan
mıt olan milli iktıaat ve tasarruf 
yerli mallar rozetleri ve beyanna 

meleri atacaklardır. Gece radyo
da Muzaffer Canbulat Bey tara
fından bir konferans verilecektir 

Bu seneki mitinge binlerce talebe 
ittirak edecektir. 

Milli Ttlrk TalelMI Blrtltllldf'.n: 

ı - Milli tuarruf n lktıaat mltln&imlz 
yarmkl Perıembe g11DU aaat U te DarUlfU
nun konferana u.lonunda baflryacak Taksi
me kadar çıkılacaktır. 

II - Birlik bulumu DarUltunun ve ytlk· 
ııek mektepler ve liseler heyeti tedriıılyesi

nln ve talebelerini ve arzu edenleri mitinge 
davet eder. 

m - O gUn DarUltunun Talim Taburun 
dan "muunlar kunu mUatema .. diğer efen
dilere mUaaade edllmifUr. 

inhisar mamulib 
için film 

, lnhiıarlar umum müdürlüğü 
inhisar mamulitının reklimı içjn 
bir film yaptırmaja karar vermit 
tir. Film "ipek Film,, ıtüdyoların 
da ıeali olarak yapılacak ve iki 
kııım olacaktır. 

Filmin bir kıımında tütünleri
mizin tarlalardan bqlıyarak na -
ııl itlendiii ve nuıl ciıara hali -
ne getirildiği, diier kıımında ta· 
rap ve likörlerin imali göıterile -
cektir. Bunun için de Cibali tü -

it keıafet peyda ettikçe, ha • tün, Mecidiye köy likör "Ye Tekir 
)at darlattıkça, talihsizlik genit • dağı tarap fabrikaları faaliyet 
!~dikçe inıanların ıztırapları halinde iken filme alınacaktır. 
0Yle baıit zehirlerle dinecek hal Dünya güzeli Keriman Halis 
den çıkıyor. Hanımın bu filmde bir rol alma-

T ıı da mevzuu bahaolmaktadır. 
alibıizler kendilerine daha 

te Bu ihtimal tahakkuk .ettiii tak -
1 rt, daha keskin zehirler arıyor· dirde Keriman H. filmde, zaten 

"· 1( k d · · dünyaca meıhur ohın tütünleri • 
1 ° ain, morfin yel eğırmenı· mizin nefasetinden bahsedecek-
e defil, trüstle, kartelle, aparlı • 
"'-ııla, birlikte meydana çıktı. tir. 
b Beteri keıifler beterin refa - Bu film memleketimizde gös-

l 
•lldan ziyade, bir kısım iman- terildikten aonra Avrupa ve Ame 
~ bedb h k · f rikaya da ıönderilecektir. 
I a t edince, ayni et• - ı===-==-=-====---===== 
'le.er bedbahtlara yeni zehirler de alqamlan öldürecek ve hafızası . 
etfetmekte gecikmedi. nı kaybedecek kadar aarhoı eden 

d Bütün bu ketifler insanları fakat ertesi ıünü ıapa sağlam 
-ıı.. kuvvetli budala, daha kuv ve canlı olarak it batına göndere 

~etli aerseri, daha kuv"Yetli zır cek bir teY icat ebeydi.. Fakat 
eli obnağa mecbur ediyor. hakikat ıu: 

tat l>iinyanın yqadığı günleri ha- ölüyoruz, ölüyorlar .. Ve fÜp • 
ladıkça diyorum ki; hesiz ki, uyuıturucu madde ile 
.. - Ne olurdu tu Edison am- ııhhat ye bayat için ıonuna ka. 

~U, tunu, bunu, hülisa 700 ica- dar döYüteceiiz. 
.~ orta7a atacajına inaanlan Sadri Etem 

1 Uyuşturucu maddeler 
hakkındaki karar 

Artık açılamıyacak olan lstanbuldaki 
üç fabrika hangileridir ? 

fi/yonun bir elden satışı başlayınca 
işin artacağı da ümit ediliyor 

Gazi Hazretlerinin riyaseti al· 
tında toplanmıt olan heyeti veki
lede uyuşturucu maddeler hak • 
kında verilen kararlar bu itle uğ
raıan tacirleri çok alakadar etmit 
tir. Bilhassa memleketimizin belli' 
batlı ihraç maddelerinden biri o
lan afyon hakkında verilen ka· 
rardan sonra beynelmilel afyon 
muahedelerine iştirakimiz mesele
ıi de halledilmiı olacaktır. 

Gene bu kaı-ardan sonra 
gizli afyon imalathaneleri ka· 
patılacakı ve tıbbi ihtiyaç• 
lar için de devlet inhiıa· 

rı altında bir fabrika kurulacak -
tır. Esasen afyonun bir elden sa
lıtı için evvelce bir karar verildi -
ğinden 1 Mayıs 1933 tarihinden i
tibaren bu karar da tatbik edile
cek velhasıl af yon 'İ!İ çok ıiddetle 
takip edilecektir. 

Memleketimizdeki afyon iıtih
aal ve ihracı tacir ve zürra bir çok 
kimıeleri alakadar etmektedir. 

Şimdiye kadar ihracatın çok 
mühim bir kısmını letkil eden bu 
madde geçen aene on bir ayda 
2,620,818 liralık ihraç edilmiş i
ken bu aene fiatlarm dütmni yü· 
zünden on bir ay zarfında ancak 
1,529,055 liralık ihraç edilebilmit· 
tir. 

Maamafih afyonun bir elden aa
lıtı bqlayınca bu rakamın çok 
yükseleceği ve afyonlarımızın Av 

Yunanistan TUrkleri 
arasında 

Gümülcine merkez mektebinde 
yüzü mütecaviz e:raf ve münev -

veran toplanarak memleketin iç
timai dertlerini tetkik ve müna • 
kata etmitler, (Gümülcine Türk 
yoksul mektep çocukları bakım 

birliği) namında bir hayır cemi • 
yeti tetkil ederek yirmi dört mad 
delik bir nizamnameyi, taıdiki 

için, mahkemeye tevdi etmişler

dir. 

VAK 1 T 
GUndelik, Siyast Gazete 

İstanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı loleri telefonu: 24379 
ldare telefonu : 24370 

Telgraf adresi: İstanbul - VAKIT 
Posta kutuau No. 48 

~bone bedelleri : 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 

7ll0 " 
400 " 
150 " 

ilin Ucretlerl : -- --

Ecnebi 

2700 Kr. 
1450 •• 

800 .. 
300 •• 

Reamt llA.n1ann bir satın 10 Kuru§ 
Ticari ilA.nlann bir aatın 12,5 Kunı., 
Ticari i1A.n1arm bir BILlltiml 25 Kunıo 

KOçUk llAnlar : 
Blr defası 30 lki defası 50 tıç detaaı 05 

dört defası 76 ve on defası ıoo kuruştur. 

Uç aylık illn verenlerin blr defuı mecca
nendlr. Dört satın geçen llAnlarm fazla 
ısatırlan beş kuruştan hesap edilir. 

rupa piyaaasında çok kıymetlene .. 
ceği muhakkaktır. 

Heyeti Vekilenin içtimaında gö
rütülen meseleler içinde uyuftu ·· 
rucu maddeleri temin eden üç 
fabrikanın tatilinden de bahsedil
mektedir. 

lıtanbulda bir kaç ay evvel ka
panmıt olan üç fabrika vardır. Bi
risi Eyipte Bahariyede T aranto, 
Patabahçede Japon ve Kuzgun -
cukta Fransız fabrikalarıdır • 

Kapanmıt olan fabrikaların bu 
karara göre tekrar açılmasına im
kan yoktur. 

Yeni kararlar hakkında temas 
ettiğimiz afyon tacirleri ise fU ma• 
lumatı vermektedirler: 

"- Hükumetin isabetli kararı -
nı alkıtlamak lazımdır. Çok mal 

yetittirip az fiatla satmaktansa az 
ve temiz i, • yapmak daha iyidir • 
Satışın bir elden idaresini evvel • 
den biliyorduk. Hepimiz buna şid 
detle taraf tarız. 

İmalatın devlet inhiaarına alın· 
dığı takdirde daha iyi idare edile• 
ceği muhakkaktır. Esasen kaba ve 
ince mal olarak ayrılan afyonları· 
mızın morfinleri bazı memleket 

mallarında azdır. Bu sebepten 
af yon zeri yatını tahdit etmek de 
çok iyi bir it olur. 

Piyasada timdiki halde 3 bin 
santlık kadar mal vardır. 

100 fakir talebeye 
öğle yemeği 

Halkevi lçtimi muavenet ıubesi, 
fakir talebelere verilecek öğle ye
mekleri itini kat'i surette hallet -
mit, evin umumi bütçesinden bu i
te ayrılan tahsiıat tube emrine ve· 
rilmiıtir. Lokanta, muhtelit ha
kem mahkemelerinin altında açı -
lacaktır. Lokantaya lüzumlu olan 
masa, örtü, tabak ve saire tama· 
men satın alınmıştır. 

Şimdilik 100 talebeye öğleyin 
sıcak yemek verilecektir. lstanbul· 
da yüksek tahsillerini yapmakta o
lan fakir talebelerde istifade de
ceklerdir. Fakir talebenin adedi 
100 kitiden fazla olursa bunlara • 
da yemek verilecektir. 

G6ztepe ve :Erenköyüne 
elektrik 

Göztepe ve Erenköye bir hafta
ya kadar elektrik cereyanı veril -
miye batlanacaktır. Belediyenin 
tavasutu ile devlet demiryolları ve 
tirket arasındaki ihtilaf halledil -
mittir. Göztepeliler aylardanberi 
süren bu ihtilafın halline çalııan ve 
muvaffak olan belediye reisi mua 
vini Hamit B. e bir tefekkür mek
tubu göndermitlerdir. 

Fırbyan bir tekerlek 
Fahrinin ıürdüğü araba Topha· 

ne arkasındaki yoldan geçerken 
arabanın tekerleği yerinden çık -
mıt, yoldan geçen Ayte Hanımın 
kamına ~aabet etmiıtir. Ane H. 
hamile olduğunu ve aancılandığmı 
iddia ettiğinden arabacı yakalan
m1fbr. 

,Sohbet 
-··--······· 

Sinek küçüktür 
amma •• 

Fi zamanina, yer yüzünde bi• 
feminizm, bir de antifeminizm ce• 
reyanı vardı. On dokuzuncu asır • 
da, feministler, hemen hemen bU. 
tün alemin eğlencesi olmutlardı • 
Garbın eli kalem tutan tanınmış • 
ları, f emnizm cereyanları ile al: y 

etmitlerdir. Avrupada, feminizm 
aleyhtarı olmıyan muharrirler 
bile, femnizmi mizah taraf md ıJ 

müdafaa etmitlerdir. Hatta bizde 
bile, antifeminiıt sayılmıyan Ce • 
nap Şahabeddin bey, kadınlığın 
ileri cereyanlannı tefe koyu~ ça• 
htmıttır. 

Fakat, bütün bu alaylara, aleyh• 
tarlara rağmen, feminizm gayesi-

1 
ne iritmittir. Kadın erkek müaa• 
vatı temin edilmiş, kadınların İ• 
deali tahakkuk. etmittir. Bugün, 
feminizm aleyhtarlığına kalkan •

1 

lar, hiç şüphe yok ki, gülünç ol~ 
lar. >,. 1\ 

ihtiyar bir hanımninenin: · 
- A evladım, kadından hi~ 

doktor olur mu? .. 
Deye taf ması. Yatlı bir ef endiJ 

nin: 
- Kadından avukat mı? .• Diti 

mahluk hiç bir ite yaramaz! .. 
Hükmünü vermesi, Komik Naşit 

beyin tekerlemeleri nevinden söz• 
ler olmuıtur; bizi aadece güldü • 
rür. 

Ancak, mekteplerimizde, kadın 
erkek ayrı gayrılığına meydan ve
recek en ufak ıeyleri ıiddetle 

mennetmeliyiz. 
Dün tramvayda kulak misafiri 

olduk. iki bey konufuyorlar . Bi .. 
rinin küçücük kızı mektebe gi • 
diyormuş .. 

Bir gün çocuk, oyuncakların a• 
rasında bir tayyare görmüt, alm ':e 
istemiş. Muallimi tayyareyi verm 
miş: 

- Bu, erkek çocuklara mahsliJ 
oyuncaktır! demiş. 

Hayır: "Bundan ne çıkar?,, de
meyin. Kadın erkek müsavabızlr· 
ğı çıkar. Eski bir zihniyetin küçülC 
bir tezahürü çıkar. Maliimya, si• 
nek küçüktür amma mide bulandı· 
rır .. 

Maarif umumi müf ettitleri, yal• 
nız mekteplerin hesabatını, ye ~ 
mekanelerin, yatakanelerin temiz• 
liğini değil, asıl muallimlerle tale
belerin zihniyetlerini teftit etm~ 
lidirler. 

Selami izzet 

Pazar günü 
Terkos Belediyede 

Muhiddin Bey geliyor, 
haurbklar tamam gibidir 

T erkosun belediyeye devri iti
lafnameıini imza etmk üzere AD· 
karaya giden Muhiddin Bey ya• 
rın veya öbür gün tehrimize ge~ 
cektir. 

Muhiddin Bey ıelince cumartesi 
gunu ve gecesi tirketin hesapla
rının devri meselesile uiratılacalC 
ve pazar gününden itibaren T e ... 
kos belediye tarafından itletile • 
cektir. 

Evvelce yazdığımız gibi hiç bir 
memur vazifesinden çıkarılmıya• 

caktır. 

Yen; komüniat maznunları 

htanbul ağır ceza mahkemesi, 
dün Emin, Muhsin, Mehmet Lut• 
fü, Nevzat, Süreyya Efendilerle 
Sıdıka Hanımın komüniıtlik tah • 
rikitı yapmaktan muhakemelerine 
kapalı celsede devam etmittir. 
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O.IMAllLI DEVLE 
6 .. R KIE • • • ~~·-_-r-~~, 

Milletlerin selim~
tini kim temin 

edecek? 

Bu akşam MELEK Sinemasında 

Şen, ne,ell · zevkli bir gece geçireceksiniz . !! 
Nefis bir musıki dinliyeceksiniz· ~:ğlenceli bir ınevzuıı malik şaha:ıc l.ir film göreccksııı 

Muharriri : Celal Nuri KADIN asker OLUNCft • İktibas, nakil, tercüme haklan mahfuzdur,. 

Bizde insan isimleri modası kadın 
modaları gibi degişiyor 

Hiçbir zaman teminat mev
cut olmıyacak, deniyor 1 

Büyük operet: l\lümessilleri : 

Gustav Frohlich • DoUy Haas 
Fılme ilAve DUnya havadisleri gazetesi _,, 

·······································-···-·······-······························· .. ··-······· .. ••••••• 1 
Üç meselede aramızda hiç ka • 

rar yoktur: Altı yüz senelik Os • 
manlı devrinde, binlerce senelik 
Türk tarihinde intan isimleri, un -
vanlar, selam formülleri hakkın -
da ittirada tesadüf edilmez. 

isimlerin kullanıldıkları yoktur, 
yahut nadirdir. Bir insana aile is
mi ile hitap olmaz. 

- Buyurunuz, kase.:.> oğlu! di
ye hitap yavan düşer. 

Medeni kanun herkes aile ismi· 
le anılır dediği halde bu cihet örf 
ve adete girmemiştir. Gene herkes 
Mehmet Bey, Ahmet Beydir. 

Nevyork - 27 (A.A.)- M. Ro· 
osvelt ile M. Davis arasındaki mü· 
lakatta teslihatm tahdidi, cihan 
iktısat konferansı, gümrük tarife • 
lerinin tadili, dövizin istikrarı ve 
gümüş paraya yeniden kıymet tak· 
dir edilmesi meseleleri mevzuu 
bahsolmuştur. 

M. Davis, demittir ki: ltimadı 
ve dolayısile ticaretin dinar.ıosu o· 
lan krediyi yeniden tesis etmek 
için teslihatm tahdit edilmesine 
muhtacız. 

Bugün matinelerde son dafa olarak : M A T A H A R 

isimlerden başlıyorum: T ari • 
hin derinliklerine . gitmiyeceğim. 
Şu bulunduğumuz devirde bile 
Türk isimleri şekilden tekile gir • 
di. Mühim bir zatın, aziz bir dos· 
tun otuz, kırk &ene evvel bir oğlu 
olmuştu. Zamanuı modasına uya • 
rak kendisine (Hatif) ısmini ver • 
diler. Araplık kendini hissettiri • 
yor. Sonra, eski Osmanlılık, Arap, 
Acem usluplarını karııtıran Os • 
manlılık galebe etti. Ayni zat. 
dünyaya gelen kızına (Hüsnü a•k) 
dedi. Fakat Türklüğün galebesi 
hengamında doğan oğluna da 
:(Oktay) ismini hemen verdi. 

İsim hususunda serbestiz. Ebüz
ziya Tevfik merhum Arap tarihine 
hayrandı. Bunun için oğullan: 
Talha, Velit; torunu Ziyat. 

Benim yaşadığım şu yarım asıc 
içinde isimlerimiz Arap kelimele • 
rinden Acem kelimelerine, ondan 
da Türk l<elimelerine doğru kayı· 
yor. Nerede karar kılacak? Bile • 
mem. Başka memleketlerde isim· 
ler müatakardır. iki üç takvim var. 
Her t~imde, günlere isabet eden 

~ Azizlerin (evliya) isimlerinden bi· 
ri tercih olunur. Son zamanlarda 

' F ransada, büyük inkılabın meıhur 
kimselerinin isimleri de küçük i • 
sim olarak verilmeğe başlandı. 

(Küçük isim), (vaftiz ismi), 
(hıriatiyan isim) denilen bu isim· 
den sonra baba ve aile ismi gelir. 
Oldu, bitti. Birine hitap edildiği 
vakit, aile ismi ile hitap edilmek 
tabiidir. Küçük isim hususiyette 
kullanılır. 

Miıale hacet var mı? Sabık 
cümhur reisi Küçük · . R . . · ısmı ay • 
mond, aıle ısnıi Poincare. Oldu: 
M. Raymond Poincare. 

Bıı usul Avrupanın, Amerika • 
nın her tarafında caridı'r y l 
ı · anız 
spanyol aleminde herkes 'ık' ·ı . il ı aı e 
ısın e (hem baba .... ,,_ he 

~, mana-
sının) yadolunur. İspanya cuın" h 

Başka yerlerde bir kız evlenin
ce ailesinin ismini kaybeder. Ko • 
casınm isimni olduğu gibi alır. 

Mösyö Jean Duruy'un karısı Ma • 
dam Jean Duruy'dır. 

Bizde nasıl oluyordu? Eski de· 
virde kadın, asla, kocasının ismi
le anılmazdı. Filanın kızı Fatma 
evlenince, çocuk doğuruncıya de
ğin gene filanın kızıdır. Çocuğu 
olunca onun anası diye yadolu . 
nur: Ahmet Beyin validesi gibi. 

Pek az evvele gelinciye değin 
bir kimse {karım) diyemezdi. Ço
cuğu varsa (bizim Ahmedin vali· 
desi) derdi. Y okıa (evdeki), (İ· 
çerdeki) gibi bir tabir kullanırdı. 
Arnavutlukta, nufus yazılırken, 
kadın ismi vermemek için silaha 
bile müracaat olunurdu. 

:(. "' :,. 

Fantezi isime çok meyyaliz. 

M. Davjs demiştir ki: M. Ro
osvelt, milletler arasındaki emnü· 
selamet hissinin harp aletlerinin 
tenkisi ile esnasında söylediği fu 
sözleri hatırlatmıştır: 

"Hiç bir zaman teminat mevcut 
olmıyacaktır. Almanya ile harp , 
Fransa için bir emnüselimet me • 
selesi olarak kalacaktır.,, 

M. Davis cevap olarak F ranaa· 
nm Almanyaya karJı ittihaz et · 
miş olduğu hattı harekette hasıl o· 
lan müsait tahavvülü takip etmek
te olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, tahdidi teslihat ga· 
yesi için çalışanların Japonya ve 
F ransanın itirazlarına rağmen 
tahtelbahirleri ilga edebileceğini 

söylemiş ve Londra konfera.nsma 

Bir maymun insan gıbi bir kadma ktırşı aşk fe 
muhabbet besliyebiJir mi ? Bir maymun, kadıO 

için bir erkeği kıskanabilir mi ? 
lfütün bunlar · Bu akşamdan itibaren 

OPERA' da 
Görülecc•ı ve scvircileri ürpertecek olan 

Morg Sokağı Cinayeti 
filminde gözlerinizin iinünde hallolunacıktır. 

Yarın akwn: G LOR YA' da 

TARZA 
ı lk dafa olarak 

N 
Güzel atlet ile emsalsiz bir güzellij.te malik bir film 

Mümessili: J O H N N Y W E 1 S S M U E L L E R 
Fransızca sözlü filın . Hamış : Bu s:ıbah saat I l de matbuat mi.ımcssillerile ıineıtıS 

mlldirlerine mahsus hususl bir seanstı ıı;österilect"ktir 

Günahkar 
Kii 

TRiSTAN BERNARD'ın 

TAKViM 
Çarşamba 

28 K. evel 
~9 Şaban 

müşabih bir F ranıız -İtalyan iti- L•ıııı.-- Şaheseri 
Güo dOJ!uşu 7,25 
Giıo ı .auşı 16,47 

Perşembe 

29 K. eveı 
30 Şaban 

7,25 
16.48 
6,SO 
12,ltı 

lafı bahris\ udod•l-.i. hava 1---------------
bombardmıanlannın, zehirli gaz • ISt"nnbul Reledlyesl: 
ların, seyyar ağır toplann ve bom· DarUlbedayl Şehir Ttratrosu 
bardıman tayyarelerinin kanun Temalllerl : 
harici addedilmesini iltizam etmit· Bu 

ak,am ISTAHBUL BELEDIYES tir. 
M. Roosevelt ve M. Beneı, borç 

lar meselesini de görü§mütlerse de 
M. Rosseveltin bu husustaki nok · 
tai nazarım değiştirmiş olduğunu 
gösterecek hiç bir alamet mevcut 
değildir. 

:~~~:::~~: ~ij~Wt~ ~~~ 
Yazan: 

Hüseyin Rah· 
mi Bey 

Sabah namazı 6, O 
o~ıc namıızı 11',15 
lldudı namazı 14,86 
AJ..cam_ na mazı 
Yası namazı 

imsak 
Yılın geçen ı:ünlerı 

kalan 

iM:' 
10,%.o 

5.37 
:152 

4 

(.f,37 
16,45 

18,27 
S,37 
363 

!I 

HA VA - Yeşllkl:iy e.skerl rasat mcr1<8 

zinden verilen mnldmata göre bugün bll(f 

hafi! bulutlu olacak ve sakin geçccckttr. 

Dün sı:caklık en çok Sı en az 2 derece (f 

hava tazyiki do 77{ milimetredir. 

Meseli cariye isimleri hep uydur· 
madır: Mürgi • İrem, Gonce • fem, 
Bezmi-alem, Tiri-müjgan, Nazi
mestan, Dilşat, vesaire. Kanarya 
gibi tuhaf adlara da tesadüf edi
lirdi. Bu isimlerin en tuhafı Peru· 
dur. Peru cenubi Amerika cümhu· 
riyetlerinden birinin ismidir. Bu i
simde saraylı pek çoktur. Neden? 
Çünkü o memlekette bir nevi ar · ,!=====:======================= 
mudi pırlanta çıkardı. Pek mak • ğını kendisinden sorabilirsiniz. Pires 

ıııı I 
Hllllll ıı Radyoda: 

buldü. işte bu sebebe mebnidir ki Türk ise hemen hemen bir istisna· 3 
3 perde 
tablo 

ortalık Peru hanımlarla doldu. dır. 
Garabetin bu derecesine az tesa • Efendim, bizim isimlerimiz bu 

nesilde kadın modasına benzedi. 
Günden güne değişiyor. Adlar 
deryasında henüz demir atmadık. 

düf olunur. Eğer ayni kapris daha 
devam etseydi elmaslarile ıöhret 
bulan bir diğer memleketin ismine 
izafetle Tranvaal hanımlar çoğa • 
lacaktı! 

Fantezi isim hususunda külli -
yen galebe etti. Mütemadiyen isim 
uyduruldu. Pek garip isimlerden 
mürekkep bir kolleksiyon yaptım. 
Fakat bunları sayıp dökmeyi zait 

Babanın ismi oğlununkine, o • 
nunki de torunununkine benze • 
miyor. Hafız Vahdeti Efendi mer
humun oğlu Mustafa Şekip Bey, 
onun da oğlu Arman Alp. Kim bi
lir Arman Alpin oğluna ne dene • 
cek? 

Zabitan gecesi 

Ertuğrul Sadettin 

T. A. 'l\ 
34 Kişilik yeni kadro· 
suyla Rımızındı Kadı
köy l Kuşdili ) ti yatı o• 
sunda l Her gece l temsil verecektir. llk 
teınsil Perşembe akşamı: Ka,nanam 

Yakında: N ER ON 

..... ·-·-·---------... ------··· ............. : 

..................... 
lSTANBUL - 18 den 18,(5 kadar tjı;tOd' 

yo saz heyeti, ıs,us ten 20 kıı.dnr Orkestt" 

20 den 20,~ kadar Safiye H., 20,(5 ten ıı.sl' 
kadar Hafız Sadettin Bey, 21,30 dan ~ ~ 
kadar Orltestra, Ajans ve Borsa. h&bcl'ıe~ 
saat ayarL 

BO~SA 
27 Kanunuevvel 1932 

Nukut (Satış) 

urııs -- -~ f. Fransız 170, - · .. Al ur 
reısı cala Zamora hazretleri. addediyorum. Bundan beı yüz sene sonra bir 

müverrih muhtelif devirlere ait 
isimleri görünce bize kah Arap 
diyecek, kah Acem diyecek, kah 
Türk diyecek .••.. 

i .. ~~~~~-~~~~~·~!~.~~~-~.~:~ .. i 1 Sterile 710.-
1 Dolar !!13,-

1 Slllo AJ
t Pezeta 
1 Mart so .... 

2<J:"' 
31 .... 
23. .... 
Sö."" 

~ ~ ~ 

. ~akat dikkat ediyor musunuz? 
Bızım Türklerin ıon d d erece e • 
mokrat oldukları aile . . l . . . ısım erme 
ıtıbar etmemelerinden de ani 1 
F t ·· k'Il 141 ır. er ' musta ı en, kendi batına. b. 
ferttir, bir §ahıstır Evet ı b. ·ı 1~ . · · ır aı eıı 
vardır. Lakin onun içinde boğul _ 
muı değildir. Ailesi yüksekse 

0 
_ 

nunla her dakikada iftihar etmek 
aklına gelmez. Kendisi alçak biri 
ise ailesinin pak namını kullan • 
makla akrabalarını her daim kır
maz. Türk, tabir caizse, bu hususta 
(ferdiyetçi) dir. 

En büyük vezirin oğlu ehem • 
miyetsiz bir adam olabilir; buna 
mukabil, pek fakir ve ehemmiyet· 
siz birinin oğlu en yüksek mevki
lere çıkar. 

Halbuki sabık Almanyada, sa· 
bık Rusyada, sabık Avuıturyada 
esaslı makamları ihraz etmek i · 
çin babasının oğlu olmak §arttı. 
Türkler asalet denilen bu itibari 
rütbeyi tanımazlar. 

Türklerin çoğu bir aile ismine 
ıahiptirler. Fakat bu devirde bu 

Recai zade Erkem Beyin oğlu 
(Ercement); onun oğlu (Müvak· 
kar); onun da oğlu (Erdem). 

Yen iden yeniye icat olunan i· 
simlerin ekseriya manalrmı bile 
anlamıyorum. Herhalde bizim kla
sik isimler Ahmetler, Mustafalar, 
Mahmutlar, Celaller, Cemaller, 
Kemaller, Eminler Tahıinler A
rifler gelecek asırda kullanıl:nı -
yacağa benziyor. 

yeni ArapÇa ve Farisi isimler 
uyduruluyor: Sadülrauf Eb·· · , UZZl • 

ya, Ruıeni, Raufi, Hüdada, Düri • 
şehvar, Haluk vesaire gibi. 

.. Eddin ile biten isimler can çe • 
kıııyorlar: Celalettin, Cemalettin, 
Kemalettin ,Muhittin, izzettin .... 

Şu gibi isimler azaldıkça aza· 
lıyor: Gafur, Sahur, Fettah, Mür. 
laza, Hamza, Vehhap, vesaire. 

Peygamber isimlerinin piyasası 
dütüktür: Adem, idris, Nuh, Yu. 
nus, Y akup gibi peygamber isimli 
ve Muharrem, Şaban, Ramazan 
gibi Arabi aylar isimli birine tesa· 
düf ederseniz tereddütsüz Ama -
vut ve yalaut Çerkea olup olmadı· 

Abdüssettar, Abdülcebbar, E· 
bubekir, Zeynelabidin, Abdülva -
hap, Ümmügülsüm, Zübeyde, Fit· 
nat, F abmatüzzehra isimlerini gö· 
renler bunların evladı Araptan ol
duklarına hülanetmezler mi? 

Kezalik Şahin, Hüsrev, Pertev, 
Asaf, Rüstem, Pervin, Nesrin, Ner· 
min, Perran, Nilüfer isimlerinin 
yardımı ile bizim Acemliğimize 
kanaat getirmez mi? 

Kaya Alp, Gök Alp, Tekin 
Alp ... Bunlar bize bir şehamet ve· 
riyor. Aslan, Kaplan, Demir, Cen
giz, Oktay r Bunlar da altın orduyu 
hatırlatıyor. Fakat, acaba bu alem 
aleminde nerede duracağız? u -
fukta henüz bir aydınlık göremi • 
yorum. 

insan ismileri bu derece moda· 
ya tabi bir yer yoktur. 

Selçukluda da böyle idi. Key 
Kubatlarr, Key Hüırevleri unuttu· 
nuz mu?. 

Celil Nuri 

öz dilimize doğru mecmuası 
Bu öz dilci edebiyat mecmuasmm seklzl.n· 

el sa.yısı dUn c;ıkmı~tır. Bu sayxsmda Aksa
ray meb'usu Besim Atalay, mflderrls Ywıuf 
Şerif, Doktor Suphl Nuri, muallim HUSoytn 
KAzmı, Leblp Muammer Beylerin yazıları 

vardrr. KonSCl'Vatuvar mlldtirU Ymnı! Ziya 
Beyin "Yılan .Wayan kıs,. ndlı güzel hlk!
yesinl Te Bartın manilerini okumalannı kn· 
rllerimlze tavsiye ederiz. 

Davet 
Beyoğlu Askerlik Şubfflnden: 325 dofum 

Ju ve l§bU doğumlarla muamc.lel askeriyeye 
U.bl bulun.an, orta ehllyetnlmeyl haiz bllll
mum kl88. hlzmetlller sevkedileceklerinden 
31 K. evvel 032 alt§amma kadar tekmil ve· 
llkalarile fllbeye m11n:ı.caaUarı i!Aıı olunur. 

Şark Demlryolları mUdO· 
rfyetlnden: 

R&maz:an mUnaaebetile 42 ve t3 numa
ralı katarlar 30 - 31 birinci kAnun 19:.12 
geccslndcn bayramm üçüncü gününe kadar 
(dahil) her gUn Y8§llköy - İatanbtil ara
amda ve mUlekabUen aeyrll eefeT' edecek· 
lerdir. 

ka :ru1::a~rlar Yentmaballe~ blrer dald· ı 

TUrklye I• Bankasından: 

Y ılbqı münuebetile 1 Kinuİıu· 
ıani 933 pazar günü lıtanbul ve 
Beyoflu fubemiz kapalı buluna 
caktır. 

20 Liret 219,-
20 f. Relçlkıı ı 18,-
20 Orahnıl 2.1,-
2() lsvıçrc e20.-
20 Leva 27.-
1 ı lorln 85,-

20 Karon Çek 123,-

Çek fiatlan 
Parls 11.03 
l.ondra :-os 50 
Nc\·-York 0.4i02 
MllAno 9.18-
Brüksel 3.3450 
Ati na 89 5450 
Cene\'re 2.44-

Sofya 65.5725 
AmaterJıım 1.1600 

1 Zolotı 
l Pengll 

20 Ley 
211 Uioar 

1 çervoneç 
I .Altıo 

l McceJiye 
ı Banknot 

(kap. sa. 

t'r:ı~a 
\Tlvan3 
Madrlt 
Berlln 
VerŞO\'J 
P~ce 

Bükreş 

Belgrat 
l\lnsio\'a 

.... . 
<ı23, .... 
34. .... 

24! ..... 

16) _...-
:s 86!0 

4.0SSO 
5164D 
1.961, 

4,16 .... 

S..44"" 
79.67:.P 

34.55"" 
10')0 s5 

Esham 
lş Rankası 10 Terkos Si"' 
Anadolu 25 :l5 Çimento .ı\ı. s.:rs 
Reji 8,10 Onyon Dcy. 24."' 

Şir. llııyrlye l!I. Sark Oey. ı.çO 
'!'ram\' ıy 4.30 ltalya !. ..... 

U. Sigorta !4,- Şark m. ceza ,,ss 
ronıontl 23,65 Telefon .... 

istikrnlar Tahviller 
lst. dahlll 95. Elektrik ..... 
Şark T\yollan 5,4~ Tramvay ıo.~5 
D.l\lu\•ahhlde '\850 Tünel 1t,f0 
Gümrükler 5 )15 Rıhtım ıs.60 
Saydl mahl 4.15 Anadnlıı 1 40,15 

Ra~d~t 450 Anadolu il .40.fJ 

.Aştc rlye .A. l\llimessll 
..,.,~ 



-. 28 Klnunuenrel 1932 

Bozöyük yangını 
Makine ve kuvvei muharrike dairesi 
1500 metre mikabı kereste kül oldu 

Fabrika için bic ecnebi sermayedar 
gelmişti, fakat Bozüyuk'e 

gitmeden yangın haberi geldi 
Bozüyük kereste fabrikalarının 

tehrimizdeki mümessilliğinden 
~ın hakkında aldığımız mallı· 
tudur: 

"Fabrikada her gün saat altıda 
Çalınan bir düdükle İ§e ba§lanı -
lır. Pazartesi günü de böyle olmuf, 
la&t altında çalınan düdük üzeri
ne amele ite batlamıttır. Bir saat 
IOnra yani sabah saat tam yedide 
fabrikanın çatısının tutuftuğu gö • 
liilmüttür. Bir taraftan amele alev
leri aöndürmeğe çalıtırken diğe!' 
taraftan civardan imdat iatenil -
lllit, fakat sarfedilen gayretlere 
rağmen yangın ancak ate§İn çıktı
iı bina tamamile yandıktan sonra 
•ündürülmü§tÜı-. Bu suretle fahri· 
kanın en mühim krnmı bulunan ve 
zaten ahfap olan makine ve kuv· 
:.ei muharrike dairesi kül olmuş
tur. 
Yangın makine ve kuvvei mu • 

harrike daireıini yaktığı gibi bu 
binanın yakınında bulunan 1000 
lbetre mik'abından fazla ve fab • 
rika dahilinde bulunan 200 metre 
ınik'abı keresteyi de yakmıştır •• 
Bu ıuretle yanan keresteler ~500 
11letre D1ik,_J... J.oA,,hu"1Ir. i'abrıka • 
nın diğer müt temiliitı, kereıte de· 
poları ve ikinci bir kuvvei muhar
l'ıke dairesi fı:urtarılmıt bulunmak· 
tadır. Fakat asıl kerestelerin İ§len
diği bina ve makineler mahvol
llluttur. 
. Fabrika lstanbul mümessilliğin· 
deki alakadar zatlar, yangının na· 
•ıl hatladığı hakkında §U ihtimali 
ileriye sürüyorlar: 

"Fabrika çahtırken İ§lenilen , 
kesilen kerestelerden çıkan ince 
talatlarm bir kısmı havalanır ve 
Çatıda girinti ve çıkıntılara takıla· 
rak orada birikir. Bunlar arada 
•ırada temizlenirler. Kaza günü 
fabrika İ§leıneğe başladıktan son
ra bacadan çıkan bir kıvılcımın u
Çarak alev almağa gayet müsait 
olan bu ince talatlar üzerine kon
lbuf olmaıı veyangının bu suretle 
batlaması akla celen bir ihtimal • 
'dir. Maamafih bu bir tahminden 
ibarettir. Yangının elektrik konta· 
iından ileri gelmesi veya başka bir 
aebepten batlaması da mümkün· 
dür. 

Yanan kereste fabrikası Bilecik 
lneb'usu lbrahim Beye aittir. Mem 
leketimizde mevcut en büyük ve 
lbükemmel iki kere"te fabrikasın· 
dan biridir. 1927 senesinden beri 
fa.liyet halinde bulunuyordu .•. 
Ormandan kesilen ağaçları fab • 
tika mahalline kadar getiren 20 
lc:ilometreHk havai, on kilometrelik 
dekovil hatları ve diğer mükem • 
ine} tesisalile en asri bir kereste 
f abrika11ydı. Fabrikanın yalnız 
)anan kısmının kıymeti 300 bin 
liradır. 

Yanan kısım 240 ile 260 bin li· 
ta arasında bir bedelle sigorta et· 
t' . 
•rılmit bulunmaktadır. 

F abrikanm tekrar faaliyete geç· 
~eıi için asgari üç ay zamana ih· 
~Jaç vardır. Üç ay zarfında fab

tika itliyemediği için hasıl olacak 
~ili' da 100 bin lira kadar tahmin 
~ilınektedir. Bu hesaba göre fab 

~~binin zaran 400 bin lira 

Fabrika sahibi tarafından it 
Bankasına İpotek edilmitti. Bu İ· 
tibarla ıigorta bedelini h Banka
sı alacaktır. 

Fabrika sahibi lbrahim Bey mü
esaeseye iştirak edecek bir ecnebi 

sermayedar bulmak makaadile bir 
kaç aydanberi Avrupada seyahat 

ediyordu. lbrahim Bey bir müddet 
evvel Pariste bir Fransız sermaye· 
dar bulmuf ve üç gün evvel onun· 

la beraber §ehrimize gelmiıti. iki
si birlikte Bozüyük' e gidecekler 
ve sermayedar fabrikayı gördük· 

ten sonra kat'i kararını verecek • 
ti. Fakat hareketlerine vakit kal -

madan fabrikanın yandığı haberi 
gelmi!tir. Bunun üzerine lbrahim 

Bey sermayedarla birlikte evvelki 
gün Bozüyük'e gitmittir. Fakat 
fabrikanın en mühim kısmı yan ~ 
mıf bulunduğu için sermaye aahi

binin ilk kararında durup durma· 
yacağı da şüpheli bir hal almıttır. 

Bu noldadan da fabrika sahibi za· 
rara uğramaktadır. 

Bir ay kad:ır --~rvol Ro~Uytik f ab 
• :h.d&ında bir yangın daha olmuf, 

hatta fabrikanın tamam ile yandı· 
ğı şayiaları çıkmıf, fakat bunun 

büyümesine meydan verilmiyen 

bir yangın batlangıcı olduğu an • 
laşılmı§tı. 

Bir hırsızlık iddiası 
ve bir taarruz 

Kaaımpafada Bahriy~ cadde· 
sinde a§çı Rizeli Davut Efendi 

polise müracaat etmİ§, karde§İ • 
nin oğlu Hüaeyinin nİ§anhaı El
mas Hanımın evde iki beti birli

ği ile 30 lirasını çalarak kaçtığı· 
m iddia etmİ§tir. Elmaa H. yaka~ 
lanmı§, merkeze götürülürken 

Raşit Efendi önüne çıkmış, kadı
na silah çekmiştir. Raşit Efendi 
de yakalanmı§hr. 

Defterdar Ankaraya 
gitti 

İstanbul defterdarı Mustafa 
Beyle şube müdürü Amir Bey 

dün ak§amki tirenle Ankaraya 
hareket etmişlerdir. Orada mali 
bazı işler üzerinde vekaletle te -

mas edeceklerdir. Dört beş gün 
kalmaları muhtemeldir. Mustafa 
Beye Beyoğlu mal müdürü veka-

let edecektir. 

Fransada dehşetli 
bir sis 

Le Bourget, 27 (A.A.) - Parisi 
ve bir takım varo~laı-ını ve F ran
sanın bazı aksamını kaplamakta 
olan sis, dün Le Bourget'ten tay • 
yarelerin hareket etmesine mini 
olmuştur. 

Kahlrede yeni bir 
bomba 

Kahire, 27 ( A.A.) - Yeni bir 
bomba keşfedilmittir. Bu bomba, 
kral F uatın öğleden sonra ziyaret 
edeceği mühendisler mektebi bah-

eainde bulunmu tur 

VAKiT 

/tal ya - Yugo!\I av ya 

• 
ihtilafın 
sebepleri 

Kırılan heykel İtalyanın 
Dalmaçyada hakkını tem•il 
ediyormuş da ondan kırmı1lar 

Da!maçyada "Trogir,, de Sırp· 
)ar tarafından kırılan aslan hey p 

keli meselesinin iç yüzü ve kimler 
tarafından kırıldığı anlaşılmıttır. 

Trogir Belediye reisi muavini, 
o şehirde bulunan bir ltalyan mek· 
lehine ltalyan bayrağının çekil • 
mesine mani olmuftU. Halbuki bu 
hareket iki hükumet arasındaki 
mukavelelere muhalif olduğu için 
bu emir, sonradan geri alınmış ve 
kanunu evvelin birinci günü, şehi-: 
halkı kalkınca, ltalyan mektebi • 
nin üzerinde ltalyan bayrağını gö· 
rünce bunu bir hücum olarak te • 
lakki etmif, ve o gece tarihi ·aslan· 
lar parçalanmıttır. 

Bugün, artık aslanları parçalı· 
yanlar da belli olmuttur. Bunlar. 
on iki kişi kadardır ve bizzat gele
rek kendilerini fail olarak bildir· 
mi~ler ve bu işi niçin yaptıklarım 
da şu suretle izah etmişlerdir: 

- Bu iti yapan biziz. Çünkü u· 
zun senelerdenberi ltalyada, bura· 
daki Venedik aslanları, ltalyanm 
Dalmaçya üzerindeki hakkını gös
terir gibi telakki edilmektedir. A
limler ve ıiyui şahsiyetler bir çok 
nutuklarla bunn söyled.ler. Halbu
ki, bu sözlere bizden cevap vere· 
cek olan en küçük bir memur §İd
detle cezalandırılıyordu. Bize mü· 
temadiyen harpten bahsediyorlar. 
Ve hu ıözler de, kaleler yapmak 
suretile teyit ediliyor. Biz aesimi· 
zi çıkarmıyoruz. Aslan Yugoslav 
olan ltalyan tebealarma fena mu· 
amele ediliyor ve üstelik şikayet 

etmekliğimize de müsaade edilmi· 
yor. Nihayet, Yugoslavyanın kendi 
arazisinde bulunan bir kaç mek • 
tepte açıktan açığa aleyhimize 
propaganda yapılmaktadır. Mek ~ 
tep kitaplarında, Sırplara, Sırp or· 
dusunun korkakça hareket ettiği 
ve ltalyan orduıu tarafından kur· 
tarıldığı li~e yazılı. , 

Biz kendimizi tanıtmak iıte • 
mezdik. Bu suretle de hareketimi· 
zin meçhul kalarak umum tarafın· 
dan yapılmış olduğunu göstermek 
isterdik. 

Fakat, bu işin, hariçten gelmi,, 
Dalmaçyaya yabancı Sırplar tara· 
fından yapıldığı söylendi. lıte bu 
yanlışlığa mini olmak için kendi· 
mizi tanıtıyoruz. 

Bu beyannameyi neşredenler 

yirmi, yirmi dört yaş arasında Dal
maçyalı gençlerdir. Kendileri 
muhtelif içtimai sınıflara mensup 
oldukları için bir grupa mensup 
olmadıkları meydandadır. 

Bn~kaiarının parası ile 
kendi parasını da çalm::ş! 

Beylerbeyinde Abdullah aoka • 
ğında oturan aşçı Raşit Efendi po· 
lise müracaat etmiş, evine hırsız 
girdiğini kendisine ait 978 lirayla 
bir altın saat ve köstek, 11 altın, 
7 betibirlik, bir çift elmas küpe, 
yeğeni Şahabettin Efendinin 41 
Türk altını, 48 zinet altınının sak
lı bulundukları çekmeceye anahtar 
uydurularak çalındığını şikayet 
etmittir. 

Bu tikayet üzerine zabıta tah • 
kikat yapını§, altın ve mücevher· 
leri çalanın bizzat Şahabettin Ef. 
oldu~una kanaat getirmi§lir. Şa
habettin Efendi Raşit Efendi hır· 
ıızlrim farkına varmasın diye Da• 
larım 

1 

• • 
lşlıyen 

Milli Roman -50-

Onun bu sevincini bozmak 
istemedim ve: 

- Evet timdi buldunuz. 
Dedim. O benim miJliyetimle 

bir hu.ine keıfetmiş gibi mem· 
nundu. Kuş gibi cıvıldıyarak: 

- Memnunum, bir Türlde gö· 
rüıtUğüme çok memnunum. 

Diyordu. 
Sonra kısaca bana kendisini 

anlath: Ailesi yakın steytlerden 
birinde bulunuyormuş, lu~ndisi 
tahsil için burada yalnızmış. 

Eu neıe\i ve zarif kızcağız 
benim de hoşuma gitti, teklif 
ettiği dostluğu memnuniyetle 
kabul ettim ve darülfünundan 
kuJnbe beraber döndük; yemekte 
aynı masaya oturduk. 

Mis Huvaytm çok açık sarı 

saçları ve içinde ıeki ve sevinçli 
ışıklar yanan mavi gözleri var. 
Kırmızı küçllk dudakları tebes· 
sümle sık sık açıldıkça bembe
yaz dişleri görllnüyor. Konuş· 
ması, saatJerce dinlense, insana 
daima aynı zevki verecek kadar 
tatlı. 

Sofrada birçok şeyler lconuş· 
tuk. O da diğer hemşerileri gibi 
bana bermutat Tllrkiyeye dair 
birçok sualler sordu ve yemek
ten iki ahbap gibi kalktık. Sa
londa beni gururla kız ve erkek 
bir iki arkada ına takdim etti. 

Ru bana zev1' i bir arkadaşlık 
başlangıcı gibi görünüyor. Ba
kalım. hemen allah ileriletsio. 

işin aııl güzel tarafı şu: Sof
rada kendisine paıar gllnü Vil · 
yams Tavoa gidip konferans ve· 
receğimi sByleyince bnna refa· 
kat etmek istedi; tabii memnu
niyetle kabul ettim. 

Ayrıldıktan sonra o pısırık 

Ayteyle Miı Huvayt arasında 
bir mukayeıe yaphm; nerde o, 
nerde bu ! O sanki bir malmış 
gibi beni günlerce petinden koı· 
turdu; halbuki bu sevimli Ame· 
rikah luz daha ilk t•motığımız 

akıam benimle beraber seyahat 
etmeyi kendi teklif etti. 

25 k&nunusani 
Bugün Mis Huvaytla ve ( Y. 

M. C. A.) nın bir rehberiyle 
Vilyams Tavna gittik. Bu seya· 
bat benim için her cihetten is· 
tifadeli o1du. Bizim hesabımızla 
elli lira kadar bir para kazan· 
dım, gGzel Amerikalı kızla dost· 
Iuğu ilerilettim ve Nüyorktan 
başka yerleri de görmiye muvaf
fak oldum. 

Nazarı dikkatimi celbeden bir 
şev var; Amerikanın her yeri 
Nüyork gibi değil. Nüyork Ame· 
rikaoın önünde sanki bir perde; 
onun arkasında görebildiğim ka· 
dar intiıamsızlık da var, fakir· 
lik de, hatta şarka benzer pis· 
lik de var. 

Benim gibi birisi Nüyorktan 
pek çıkmamalı; çünkü; ne kadar 
o:masa, biraz sukutu hayale uğ
rıyor. 

Vilyams Tavnın (Genç hıris· 
tiyanlar cemiyeti ) nde üç beş 
yü~ kişilik bir kalabalığın lrnr· 
şısına çıkınca ilk önce biraz şa· 
şırdım. Kulüp rtisi beni bir Türk 
diye, hazır bulunanlara takdim 
edince hepsinin gözleri dört 
açıldı, kadınlar sap!a göılüklerini 
burunlarma yerJeştirdirler. En 
ön sırada oturan Mis Huvayhn 
üıtilmden biç ayrılmayan gözleri 
de beni ayraca şafırtlı; aklıma 

ne geldiyse söyledim. . . 

Savıfa S 

Yara 1 
Yazan: Necmettin Halil 

suoda Amerikalalaran yaptıkları 
hizmetlerden muba!Ağalı surette 
bahsettim ve epeyce alkıı1andım. 
Al<şam üstü trenle dönerken. bir 
aralık Mis Huvayt bana: 

- Mister Turan! dedi. Siz 
memleketiniz hakkında pek mu
habbetli görUnmiyorsunur. 

- Evet Mis Huvayt, diye ce
vap verdim. Orada neler çek
tiğimi, ne kadar sıkıldığımı bir 
de siz bana !!orun. 

Genç kız benim sesimdeki 
acılığı bir tUrlU anlamadı, başını, 
etrnfımJzdsn dl5ne döne geçen 
tarlalara çevirerek: 

- Evet ama nihayet vatanı

nızdır ve ergeç oraya dönecek· 
sınız. 

Dedi. 
Kendi memleketinde mes'ut 

yaşıyan bu Amerikalı kıza der
dimi anlatmak imklnı yoktu. O 
tekrar bana sordu: 

- Burada tabsiliniıi bitirdik
ten sonra memleketinizde hangi 
~ahada çalışacaksımz? 

Cevap verdim: 
- Tahsilimi bitirdikten ıonra 

Türkiyeye dönmek buıuıunda 
henüz bir karar vermedim Mis 
Huvayt. 

Amerikals kız gözlerini tarla· 
lardan bana çevirdi ve glllererc 

- Affedersiniz ama Miıter 
Turan, sizin biraz maceraperest 
ve sersen bir ruhunuz var ıa

mrım. 

Dedi. 
Karıımdaki bir kadın, bil~iı· 

sa böyle hoşuma giden bir sarı
şın kız olmasaydı muhakkak 
ters bir şey söylerdim. 

Benim hürriyet, nur ve irfan 
iştiyalumı bir serserilik, bir ma
ceraperestlik addetmek bana çok 
dokundu. 

(Devamı var) 

Cüz'ü fertlerin 
inhilili tecrübesi 

Berlinden bildirildiiine ıöre 
iki Alman i.limi, cüzü fertlerin in· 
hilaline muvaffak olmuılardır. 

Brasch ve Lange isminde olan 
bu ilimler, yükıek kudretli bir e· 
lektrik aleti ile 2.400.000 voltlulC 
cereyan elde etmitler ve tecrübe
lerine bu suretle muvaffak olmuı· 
lardır. 1 

Alman ilimleri kurfun da 'da • 
bil olmak üzere alb madende bu 
tecrübeleri ·latbika muvaffak ol • 
muılardır. Bu aletin nüfuz kudre
ti radyümden daha kuvvetli imif. 

Mösyö Brasch ile Möıyö Lanıe 
bu aletleri ile kanser ve bakteriler 
üzerinde tecrübeler yapmıtlar Ye 

bir aaniyenin binde biri kadar bir 
zaman içinde bakterilerin faaliyet• 
lerini kurdurmağa, hatti zecri 
bir surette imhaya muvaffak ol • 
muşlardır. Bundan batka hayvan· 
lar iizerine yaptıkları tecrübeler • 
de derin iltihapları ve kanserleri 
tedavi edebilmitlerdir. 

Hediyelik IOks 
cıgaralar 

İnhisar idaresi hediyelik lükı 
cigara paketleri çıkarmııtır. Bun 
lar güzel ve zarif kutular 
içine Gazi, Sipahi ocağı, Anka
ra, ismet, Boğaziçi, Yenice ıibi 
cigarnlardan onar tane konulmali 
auretile ha~:rlanmıtbr. Bu ciıa • 
ralardan yüz t:ınesinin bulundu • 
ğu kutular 200 kuru,a satılmak • . 



Sayıfa 6 VAKiT 

Gayri mübadillerin 
elinde bono kalmamıştır Canlı fasulya 

T evziatta ellerine yüksek bir 
müzayedeye iştirak edebilecek kadar 

bono geçenler on kişiden ibarettir 
Gayri mübadiller cemiyeti rei· 

si lımail Müştak beyin, ıon An
kara ıeyahatinden sonra gazete • 
lerde ikinci bir tevziat olmadan 
İstanbul emlakinin müzayedeye 
çıkarılacağını söylemesi, zavallı 
gayri mübadiller arasında, derin 
bir teessür uyandırmış ve ıene· 
1erdenberi, ekseriyeti perifan bir 
halde, haklarını alacaklarına za
man zaman inanarak, sürüklenip 
gidenlerin, son ümitlerini de kn-· 
mııtır. 

Gayri mübadiller cemiyetinin 
bonoları kıymetlendirmek için e· 
linden geleni yapmakta bulunma· 
sı, inkar kabul etmez bir haki
kattir. Cemiyetin yeni idare he· 
yeti, bu hususta durup dinlenme- ~ Gayri ntUbedlller cimlyeti 
den uğraşmaktadır. Fakat bun • idare heyetinin koltuklar1 
d b·· 1 Ik ' bu binadadır an oy e, i verilmiş olan ao· 
noları kıymetlendirmek için uğ _ On bin liralık bir takdiri kıymet 
raşmak, gayrimübadillerin huku· mazbatasına sahip olan bir gayri 
kunu değil, beş on sarrafın, beş mübadil eline 2000 liralık bono 
on aracının hukukunu muhafaza 1 almıştır. Bunlar ekseriyettedir. 
etmek gibi bir ıey oldu. Bir an, bu miktar veya bundan 

Vaziyeti kısaca hülasa ede- biraz fazla, biraz daha az bono 
lim: alanların, bonolarını satma.mış 

İlk tevziatta verilmiş olan bo- olduklarını tasavvur edelim. Is • 
nolardan, gayri mübadillerin el· tanbulda müzayedeye çıkaTılan 
lerinde bir liralık bono bile kal- emlakten hangisi istifade e-

mamı§hr. istihkakları elli bin li- de bilir?. • Esasen lstanbulda 
rayı tecavüz edenler, aldıklarını 
yüzde yirmi ile emlak aatıtlarına 
ittirak edip emlak almıılar, bü • 
yük bir ekseriyet de; on beş ıe· 
nelik sefaeltlerine on be§ gün ol
sun nihayet vermek icin · esasen - , 
hiçbir müzayedeye iıtirak ede· 
miyecek kadar az olan bonoları
nı, yok pahasına satmıtlardır. 
Bugün, tevzi edilen 6 ilyon lira· 
lık bonodan, elde mevcut bono 
miktarı bir buçuk milyondan iba· 
rettir ve bu bonolar da, söyledi
ğimiz gibi, gayri mübadillerin de 
ğil, sarrafların elindedir. Vazi· 
yet bu merkezdeyken, gayri mü
badiller cemiyeti idare heyetinin, 
azami bir gayret göstererek, bo
noları kıymetlendirmek için, lı
tanbuldaki emlakin müzayedeye 
çıkarılmasına tiddetle taraftar 
olması ve bu emlaki müzayede • 
ye çıkarması §ayanı hayrettir. 

Bugünkü hale bakıp, eski he· 
yeti idareden şikayetçi olanların 
inkiıarı hayale uğramamaları 
imkansızdır. Eıasen, ·yoksuzluğun 
ve yoksulluğun uyandırdığı a· 
sabiyetle, eski idare heyetinin a· 
leyhine yürüyen gayri mübadil· 
ler, candan aradıkları bir idare 
heyeti seçememiılerdir. Cemiyetin 
akalliyetine istinat eden yeni i
dare heyetinin aon zamanlarda • 
ki icraatı da gayri mübadillerin 
elaeriyetini yeis ve ümitsizliğe 
dütürmektedir. 

Mevkii iktidara geldiği gün • 
Clenberi, gayri mübadillerin hak
larını temine çalı,an maliye veki· 
1i beyefendiden, bazı noktalara 
nazarı insafını celbetmemize mü· 
saade buyurmalarını rica ederiz: 

Yüzde yirmi tevziatta elleri· 
ne, herhangi bir müzayedeye i§ • 
tirak edebilecek kadar fazla 
miktar bono alan gayri mübadil
ler on kitiden ibarettir. Hissesi
ne on bin lira isabet edenler el
liyi tecavüz etmez. Geri kalaıı 
binlerce gayri mübadil, hiçbir 
müzayedeye ittirak ed~memittir. 

mevcut emlakin kıymeti 2 milyon 
lira tahmin ediliyor. Bu emlake 
de pey. sürenler olmama11 gayri 
mübadillerin ellerinde bono kal· 1 

madığına delildir. 

Bu emlak de, nihayet yüzde 12 
ili 30 liradan bono toplıyan sarraf 
lar arasında payl~ılıraa ondan 

sonra istihkaklarının yüzde sek • 
senini almamış olan birçok gay · 
ri mübadillere ne kalacaktır?. 

. Gayri mübadiller idare lıeye
tinin mesaisi yanlıttır. Hiç değil-

se daha yüzde otuz bono tevzi 
etmeden, veya yüzde otuz nispe· 

tinde; mazbatalar la, gayri müba

dillere müzayedeye iıtirak hak -
kı verilmeden, İstanbul emlaki 

değil, artık hiçbir emlak müza -
yedeye çıkarılmamalıdır. HükU
metten ve maliye vekaletinden 

bu en büyük temennidir. 

GayrlmUbadlllerln 
mUraeaatı 

Gayri mübadillerden bir kısmı 
defterdarlığa müracaat ederek 

emlak ıatıfrnda. emlakin birer bi
rer satılığa. çıkarılmasının birçok 

gayri mübadillerin aleyhine ne
tice verdiğini, bu müzayedelere 
yalnız ellerinde yülaek kıymette 

bono bulunanların iştirak edebil
diklerini, halbuki bir kaç parça 
emlakin birden satılığa çıkarılma 

sının müzayedeye bütün gayri 
mübadillerin iştirakini temin ede 

ceğini söylemişlerdir. 

Konservatuvarın 
konserh~ri 

Konservatuvar talebe ve mual
limleri her on bet günde bir kon
ser vereceklerdir. ilk konseri 4 
Kanunusani perşembe günü ak -
şamı konservatuvar binasında ta
lebeler vereceklerdir. Şimdiden 
bir çok davetiyeler ıönderilmekte
dir. 

Meğer içinde 
kurt ·varmış! 

Dün İstanbul Ticaret Odasına 
ltalyadan çok garip bir fasulye 
nümunesi gelmiştir. 

Bu fasulyeler uf ak bir teneke 
kutu içinde olup mütemadiyen 
oynamaktadırlar. Yani canlıdır • 
lar. 

ltalyadan bu fasulyeyi gönde • 
ren zatın Ticaret odasına yazdı • 
ğı mektupta deniliyor ki: 

"Fasulyeler bilhassa bakkali • 
ye mağazalarının vitrinlerinde 

nazari dikkati celbetmek için 

kullanılırlarsa çok iyi reklam ye

rine geçer. Esasen mütemadiyen 

oyniyan bu fasulyeler yalnız ltal 
yada yetişir.,, 

Ticaret Odası gelen ve müte • 

madiyen oyniyan bu garip fasul • 

yeler üzerinde tetkikat yaptırmış 

ve fasulyelerin içinde kurtlar ol- ı 
duğunu öğrenmittir. Kurtlar mü· 

temadiyen hareket ettikleri ıçın 

fasulyelerde oynamaktadırlar. 

Oda bu fasulyeleri alakadarla

ra göndermiştir. 

Macaristaola ara
mızda mllsavl 

alış veriş 
Macar gazeteıerının ·--..ı:~: 

malumata göre memleketimiz ile 
Macaristan arasında klering mu· 

kavelesi akdedilmiştir. 

Buna mfzarin tler iki memleke 
tİlı merkez ıbankası her ay mal 

mübadelesinden mütevellit he -
sap bakiyelerini biribirlerine bil-

direceklerdir. 

Tarafeyinden biri fazla müha· 

yatta bulunduğu takdirde diğer 

taraf ithalata devam etmeden ev 

vel müsavatın olmasını bekliye -

cektir. Bu suretle hesap müva

zenesi temin edilmiş olacaktır. 

Gerek Türk lirasının ve gerek 
Macar parasının kıymeti resmi pi 

yasaya göre tayin edilecektir. 

Klering mukavelesi aktinden ev 
vel yapılan ticaret işleri bu muka 

velenin şartlarından istisna tutu
lacaktır. 

Mısırın gUmrük resmi 
Ticaret odasının aldığı malu · 

mata göre Mısır hükumeti son ay 

lar zarfında gümrük resimleriı .. :n 
azaldığını nazari itibare alarak 
muhtelif ithal eşyalarının gümrük 

resmini çoğaltmıştır. 

Bu suretle gümrük resmi ço • 
ğaltılan maddeler içinde kağıt, 

mensucat eşyaları ve memleketi
mizden Mısıra ihraç edilen neba-

ti yağlar ve sade yağlar vardır. 

Ticaret odası Mısır hükUmeti • 
nin bu kararını bütün tacirlere 
bildirmiştir. 

Bir nevi Çin fasulyası 
Çinde bilhassa Mançuri eyale • 

tinde Soya namını taşıyan bir ne 
vi fasulye yetiştirilmektedir. 

Bu fasulyenin gidai kıymeti 

çok olmasına mukabil kolaylıkla 

istihsal edildiği için fiatı çok u -

cuzdur. Ancak lezzeti Avrupalıla 

rın ve diğer memleketlerin hoşu 

na gitmiyecek derecede acıdır. 

Maamafih Almanyada ziraat 

Yeni Fil imler 
Artistik Sinemasında ... _. .................................................. . 
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Ki Ki 
Anny ONORA 

29· 12-932 den itibaren Artistik Sinemasında gösterilecek oTan Kiki filmin den bir 11bn• 

Sesli sinemada, sessiz slnemanrn yara- mck istememektedir. Kiki lçerde ceryaJI 
maz, çapkm kıZ' Koline Moordan daha çok eden şeyleri anlamak arzusuna mağlup "" 
şöhret kazanan ve geçen sene iki güzel !arak kapıyı aralık eder. O esnada Jervt· 
filmlnl seyretmiş olduğumuz açık göz ve netin hiddetle arkasından çıkartıp fırlattı· 

gayri kabili taklit bir hususiyet ve zara!e- ğı hermin kürk başına düşer. KUrk manto
te malik olan güzel, şeytan Anny Ondra, bu ya hayran olur. Fakirane elbisesini çıkıl• 

sene de eski eserlerinden daha. cazip daha rarak onu arkasına giyer ve evine gitmelt 
mltkemmel iki yeni filmile ortaya çıkıyor. Uzere tiyatrodan çıkarken direktörle kili'' 
Kiki daha bitmeden evvel (Ondranm yaptı· şılnşır. Onu gören Lörua çok eğlenir ve 
ğı filmlere kimse !Akayt kalamaz..) diye bila tekellüf yemeğe davet eder. Kikin!Jl 
kehanet gösteren gazeteler, filmin temsi- saadetine nihayet yoktur. Lokantaya gi· 
llnden sonra filmi ümitlerinin çok fevkin- derler .. Jervinet. baron Peronun refakaUn· 
... ~ ..,.,,~l\Hlar ve bu yaramaz kıza !Ayık ol- de orada bulunmaktadır. Lörua resmi tal<• 
duğu a şıı•u --.. ·-•h~~. Kiki, bU- dimi ifa eder. Jervinet Kikiye mtatehziya· 
tun görenleri zevk ve neşe iç ae "•·- .. _. __ .,."feıı.... Kiki de mukabeleci• 
cak ııarkı, dekor, tuvalet itibarile de gayet kusur etmez. "HTillu::........ ... . ••hı,. Jnl 
zengin ııı.tif bir komedidir. tiyatroda çıkardığını ve arkasmda bir tBrn· 

Parisli bir kız olan Kiki, bUtUn genç tekten başka bir şey bulunmadığını unut:ı.· 

kızlar glbl tiyatroya intisap edip bUyilk' rak kürkü çıkarıp Jarvhıete fırlatır. Uiru/\ 
bir yıldız olmak, zengin elbiseler giymek, rezale1in bllytimemesl için Kikl.Yi alıp e~· 
zarif otomobillerdC ' .. d~laşmak içlıi yanıp ne getirir. Kiki evde her gcytr altüst eder. 
kavrolmaktadır. Bir gün, bir gazetede, mil· emirler verir, kendini dlrektörUn karısı ye· 
dür Lörua'nın yeni revüsü için kız istedi~- rine koyar. Fakat bu debdebe ancak Jervl• 
nı okur. Hemen tiyatroya koşar. Ondan e,· net gelinceye kadar devam eder. Kiki onu 
vel gelen kızlar arka arlmya bir zincir içeri bırakmak istemez. Aralarında hızlıca 

teşkll etmiş, beklemektedirler. Kiki sabre· bir kıyamet kopar. Nihayet Lörua Jervl• 
demez, aralarına sokularak ön safa geçer. neti teskin ve Kildyi ... • kapı dışarı eder. 
ve kendini direktörün önilnde bulur. Kiki Jcrvinetten bunun acısını çıkarmı· 

Direktör gözlerinin içine lstirhamka.rane ya ahteder. Yeni revünün ilk temsili gece
bakan bu kızdan 0 kadar hoşlanır ki, nnu si gizlice tiyatroya girer, gardroba soku• 
tiyatro gardrobıına memur eder. Kikinin ıur, arkasına bir elbise giyerek kızlar ara· 
sevincine nihayet yoktur. O bir kere tl· sına karıışıp sahneye çıkar. Son kısımdA 
yatroya adımını sokmrya mu,·affak oldu Jervinet en ehemmiyetli şarkısını aöyl~r

ya.. alt tarafını mutlalca. getirecektir. tık ken ilerler, evvel!\. baletin intizamını bozar. 
temsil akşamı can ve yürelclc çalışır. Her aonrn da Jervinetin şarkısını karıştırır. Se.· 
kesi, gilzel sözleri, hüsnü muameleslle mcm ylrcller sahnede cereyan eden faciayı e.n1c9· 
nun eder. Temsil bittikten sonra tccessU- mayıp bunu oyunun teferrUatrndan addet· 
sünU tatmin için tiyatronun her tarafını tiklerinden gUlmekten katılırlar. Bu, revU• 
dolaşır ve birdenbire kendini en mukaddr:ı nün muvaffakıyetinl temin eder. 
yerin, direktörün kapısmrn önUnde bulur.. Löruvn, temsilden sonra bUtUn artist· 
tçerden yüksek sesle konuşulmakta ve mü· lcrle dostlarını evlnt> davet eder. Kiki hlr
nakap edilmektedir. RevünUn yıldızı Jer· denblre içeri girer ve bayılır. Löruva her• 
vinet, direktörün dostu olmakla beraber (J· kesi dısarı rıkarınca şeytan kız ayılmış ve 
na ihanet etmekte ve bunu hisseden dl- bir dahn e.yntmrunak üzere direktörün boy· 
rektör de Jervlnetle beraber yemeğe git- nuna san.(mı,ş. ve istediğine nail olmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
işlerile uğraşan bir cok müessese Yumurta ihracatımız 
kolaylıkla yetiştirilebilen bu fa- lhracat ofisi 1932 senesi 10 ayı 
sulyenin acılığını gi~erecek · bil' zarfında yumurta ihracatımızı 
çok usuUer bulmuşlar ve yaptık- gösteren bir istatistik hazırlamış
ları tecrübelerde de muvaffak ol j tır. Bu istatistik 1932 senesi 10 o.y 
muşlardır. lık yumurta ihracatımız ile 1931 

İstanbul Ticaret Odası da Çi - senesi 1 O aylık yumurta ihracatı• 
· b f 1 · ·1 k dan ala- mız arasında bir de mükayese 

nın u asu yesı ı e ya ın 2 
1 k f . d yapmaktadır. Buna nazaran, 193 

kadar olmuş ve meme e~ ımız e senesi ilk 10 ayı zarfında yumur 
zer'i imkanı olup olmadıgını tet- ta ihracatımız 7,324,578 lira kıy• 
kike karar vermiştir. metinde (23,098,585 kilodur. 

Bu karar üzerine 

mektup yazılmış ve 

verilen fasulyelerden 

istenmiştir. 

Almanya ya 

Soya namı 

nümuneJ;k 

Lehistan ve yün 
Lehistanda son senelerde yün 

istihsalatı günden güne azalmak 
tadır. 

Lehistan hükumeti bu vaziyet 
karşısında koyun mikdarını art -

tırmağa ve orduda, mekteplerde 
fazla et sarfedilmesine karar ver 

miştir. Bu karara göre haftanın 
birçok günlerinde mekteplerde 

ve orduda yalnız et yenilecektiı·. 

1931 senesi ayni müddeti zar
fında yumurta ihracatımız ise 
8 ,979,934 lira kıymette 

(21 ,952,476) k= 1odur. 
Bu vaziyete nazaran 1932 SPTH~sin 
deki yumurta ihracatımız mikdar 
itibarile fazla ve fiat dütkünlüğü 
olduiYu icin kıymeti azdır. 

Yunan ve kontenjan 

Yunan hükumeti 15 mayısbll 
15 teşrin; ..... .,: l o.~~ tarihine kadar 
tespit edilen kontenjan listesini 
15 sub"'t 1 ".33 kadar uzatmıştı. 

Yeni gelen bir hal--ere göre 
Yunan hükumeti bu müddeti ıs 
mayısa kadar temdit etmi9tir. 
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Binicilik Bahisleri: 3 ........................................................................... 

Yarış biniciliği tama
mile ayrı bir san' attır! 

1 Mersinliler l Davamızı kazanıyoruz! 

Yarıt biniciliği diğer binicilik 
lerden tamam ile ayrı bir san' at· 
br. Yarıt biniciliği, düz yarış, 
Dlanialı yarıt ve tırısçı yarış bini
ciliği namile üç kısımdır. Bu kı· 
•nnlardan herhangi birinde olur
'- olaun, heveskar olarak çalışıp 
İyj yarıt binicisi olmak imkinaız 
değilse de pek güçtür. Yarış bini
cisi olmak için biniciliği meslek 
edinmek ıarttır. Tanınmış binici
lerin hemen hepsi meslekten ye· 
titınişlerdir. Yarış biniciliği, salik 
lerine müreffeh bir hayat temin 
edecek derecede para kazandı
ran zengin bir meslektir. Koşu
larda kazandıkları hariç olmak 
fartile senede on binlerce sterlin 
iradı olan biniciler vardır. Bun
lar, çok çetin ve sabır tüketici 
hir çahıma sayesinde böyle bir 
ıervete sahip olabilmitlerdir. Fil
hakika yarıf binicisinin, yetiıme· 
den evvelki hayatı ağır tartlara 
l>afilıdır. Y arıt biniciliği ahır u • 

taklığmdan bqlar. Henüz küçük 
Jattayken yarıt ahırına airen ço

c:.ıklar, orada, kendilerinden ev • 
'tel gelmit olan akranlarına ve 
'büyüklerine yardımcı hizmeti gö
rilrler. Bu v~jf~_senelerce sürer. 
Y V1f ahırları:_..: .ı sıkı bir inzıbat 
n ~k gözelben 'silıilei meratip 
•ardır. Binici olmak emelile a · 
hıra intisap eden çocuklarm, u· 
taklık ettikleri ilk devrede, ders 
ilamına gördükleri ıey, bu inzı· 
ltat ve ıilsilei meratibin haklı, 
hakaız hükümlerine katlanarak 
çalıımaktan ibarettir. Bir an ev -
vel ata bindirilmek fırsatına ka • 
'9U§1Dak için ufaklara sessizce, 
doğru dürüst çalı tıp maf evkleri • 
nin nazarı dikkatini celbetmek
ten başka yol yoktur.. llkönce, 
atları Wman yerine götürüp ge • 
tirmek için bindirilen çocuklar, 
Yavat yavaf, atta oturmasını ve 
atı idare etmesini öğrenirler. Bir 
müddet sonra, kendilerine yakın
daa alakadar olan idmancı ki, 
hem hoca, hem de ahırın ve bü
tün memurlarının yegane amiri· 
dir, binici olabilecekleri seçer ve 
yıllık tayların idmanlarında bin· 
dirmiye başlar. Birkaç sene de • 
\'am eden bu devre zarfında, ço· 
cuklar, on beter, on yediter ya -
tına girımitlerdir. Bu çağdaki 
ıençlerin ne kadar boylanacağı -
nı, vücutlarının ne kadar ağırla
tac~ıru tahmin etmek mümkün 
olur. Boysuz ve hafif olanlar, düz 
Yarıtlara, nispeten uzun boylu 
Ve ağır olanlar manialı yarı§lara 
Ve daha uzun, daha ağır olanlar· 
ıa tırısçı yarıtlarına ayrılırlar 
(1) ve bu kısımlarda idman bi· 
nicisi olarak çalııırlar. idman bi· 
lliciliği devresi, talebenin istidat 
\'e kabiliyetlerine göre, üç, be~ 
•ene sürer. Bundan sonra, halk 
huzurunda ata binebilecek bir ha 
le gelen gençler, çırak binicilere 
Dlahsus resmi koıularda binere~ 
tecrübe görmiye batlarlar. 

Çırak biniciliğinde, on het 
kırbaçsız kotu, yirmi, yimri beş 
lclllbacı. kotu (2) kazandıktan 

sonra üçüncü sınıf biniciliğe, da· 
ha sonra, derece, derece ikinci 
ve birinci sınıflara kadar yüksf"
lirler. 

Bu seneki " BUrUk ç1raklar 
mUklfatı,.nda muvaffak ol•• 

genç binici E. Mantelet 

Y arıt biniciliği, zeka, iz' an ve 
ıürati intikale, uzun ve çok tec· 
rübeye iftikar eder bir san'attrr • 
Sınıf binicilerinde bu hasletler 
mevcuttur. ESasen idmancılar, 
hemen hemen bütün binici çırak
larmı, bu hasletleri az çok haiz 
olanlar meyanından seçmekt.! Jir· 
ler. 

Y arıt binicisine lizım olan 
tecrübeyi ise biniciler, yetitme
den evvel ve hatta yetittikten 
sonra da her gün gördükleri 
ders ve geçirdikleri imtihan 
sayesinde . iktisap ederler. Ye
tişkin bir binicinin va -
sati olarak senede muhtelif huy· 
lu, muhtelif kudret ve kabiliyet
te yirmi beş ata bindiği f arzolun · 
sa, on senede iki yüz elli hayvan 
eder. Bu keyfiyet binicide atla· 
rın ahvali ruhiyeleri ve kabili
yetleri hakkında öyle bir anla
yış husule gelmesine yardım e· 
der ki, binici bineceği hayvanı 
en muvafık tarzda idare etmek 
İçin ne yapmak lazımgeldiğini 
fevkalade kolaylıkla tayin eder. 
Binicilik için yarış, en zengin bir 
tecrübe sahasıdır. 

Galata saraylı -----
(1) ;\fanlalı yanş iki tUrlüdUr. Biri yal-

nız çit m:ınlah, ö~kl dl', d!'rf', :1·amaç, 
tUmsek, duvar VI' ıı:ılnı gibi muhtt'llf ruıı

nlah ko~udur. 'Bunlar at mfuı.abakalarUe 
kan brılmamalıdır. 

(2) Aremi blnlrller, kırbaç kullanması

nı yarışlarda öğrenM't'ğl için, ilk ko~ular
dn, blnlcll<'rln kırbaç kullanmalıırına mli
s.-ıaııe f'dllmr.ı:. }<"('na kullanılan kırbaç ka
?anıtnbllecck bir ko,u~·u ka;1·1>ettırcbUJr. 

Bu h:ılı!IC' ll!'rde gelrceğlı. 

lıtanbul idman Birliği Riyase • 
tinden: 

Birliğin 933 senesi lik maçları -

Adana futbolcularını 
yendiler 

Yazın şehrimizin en kuvvetli 
takımlarından biri olan T oros 

Spor Çukurova şampiyonu olan 
Mersin idman yurdunu kendi sa· 

hasında büyük bir farkla yenmiş· 
ti. Günlerdenberi iki takımın re· 
vanş maçı yapacağı kulaktan 
kulağa işitiliyor, ekzersizler inti-

zam dahilinde yapılıyordu. Niha 
yet bu cuma şehrimiz stadyo· 
munda yapılan intikam maçı di· 
mağlarda yer bulan "Acaba Mer 
sin mi, Adana mı kazanacak,, 
düsturunu halletti. Bu oyunla 
Mersin ve Adananın çok ali.kadar 
olduğuna en güzel delil, sahada 
görülen kalabalık halktı. 

Mersin idman yurdu oyuncu· 
larını takviye etmiı, bir zaman-

lar F enerbahçenin ve Muhafız 

gücünün saflarında mevki alan 
Sedadı ve o ayarda birkaç oyun· 

cuyu temin eyliyerek en kuvvet· 
li şekliyle sahaya çıkmıştı. 

T oros Spor, geçen hafta Kubi
lay Sporu büyük bir farkla yene• 
rek nefsine kartı şolan itimadını 
arttırmıştı. 

Fener bahçenin eski muavinle· 
rinden doktor Yavuz lamet Be
yjn hakemliğile oyuna batlandı. 
ilk haftaymın- ehlz. sekizinci .da
kikaaında ilk sayılarını yaptılar. 

Devrenin hitamından ibir daki· 

ka evvel de ikinci sayılarm~ 
kayda muvaffak oldular. 

ikinci devrede birçokları T o· 
rosun bu sayılara mukabele ede· 
ceğini zannediyorlardı. Fakat b11 
dütüncelerin beyhude olduğunu 

oyunun cereyanı gösterdi. Bu 
devrede Mersinliler güzel oym
yarak iki gol daha attılar. Sıfıra 
kartı dört sayı ile kazandıkları 

zaferi tes'it ederek sahadan u· 
zaklaştılar .• 

Tem iz bir oyunla, atletik bir 
azimle başarılan bu muvaff akı
yet Mersin için iftiharı davet e
decek bir hadisedir. 

Güzel bir maç seyretmek için 
Adanaya gelen Mersinliler neıe 
içinde döndüler. 

Halep takımı yakında gele· 
rek T orosla ve Mersin idman 
yurdu ile birer maç yapacak. 
Şimdiden bu iki takımın hangi· 
sinin galip geleceği zihinleri iş
gal ediyor. 

Şüphesiz, sahad!l en güzel oy
nıyan ve şansı yaver olan takım 
kazanacak. 

Eslcl oyuncu 

Futbolda bu hafta 
karşılacak takımlar 

Taksim stadında: Beykoz -
Süleymaniye B. ve birinci takım· 
ları, Kasımpafa - Eyüp takımla-mn fikstürünü tanzim için birliğe 

mensup bilumum klüplerin sala hi· rı. 
yetnayi haiz birer murahhasları • F enerbahçe stadında : lıtanbul
nın 31/ 12/ 932 Cumartesi günü ak· spor - Galatasaray B. ve birinci 
ıamı saat 17 de Halkevine gelme· takımları, Topkapı - Hilal ta • 
leri ve murahhas göndermiyen kımları. 

klüplerin bilahare vaki olacak me- V. K. K. - Süleymaniye ve Is· 
talebatının nazan itibare almamı - tanbulspor - Beıiktat gençler ta· 
yacağı tebliğ olunur. kunlan •• 

Yağ güreşi aleyhinde 
mühim bir adınl 

"V AKIT,, Himayeietfalin ter • 
tip ettiği alaturka güreşleri müte
akip ve Balkan güreş şampiyona
sından sonra mühim bir meseleyi 

GUre, Federasronu reisi 
Ahmet Fetgerl B. 

ileriye abnıf, en çok memleketi • 
mizde yerleşmiş olan yağ güreşi " 
nin mahzurlarından bahsederek 

bu gür et in bırakılarak yerine bü· 
tün dünyanın kabul ettiği fenni 
ve sıhhi güret usullerinin kabul e· 
diJ,ınesi lazım geldiğini, bu takdir· 
de bugün yalnız kendi kötelerin· 
de kalan Türk çocuklarının o va· 
kit aadece Balkanları değil, bütün 
dünya güreşçilerine de kolaylıkla 

meydan okuyabilecek bir bale ge· 
leceklerini izah etmişti. Bu arada 
güreş federasyonu reisile azasının 
bu iddiamızı tamamen taavip eden 
sözlerini de neşretmiş ve federas • 
yonun da bu hususta bir rapor ha· 
zrrlamağa baıladığını haber ver-

miştik. Bu raporun hazırlanması 
bir kaç gün evvel bitmiş ve idman 
cemiyetleri umumi merkezine gön· 

derilmittir. Umumi merkezin bunu 
derhal tasvip ve kabul ederek tat
bikatı için teşebbüslere giriıece • 
ğini ümit ediyoruz. 

Aylarca evvel verdiğimiz bu 

haber dolayııile evvelce de izah 

etmiştik; yağ güreşinin menşei 
Anadolu değildir. Bu itibarla yağ 
güreşile alaturka güreşin biribirine 
nisbet edilmesi doğru olamaz. Yağ 
güretinin sıhhi ve fenni bir çok 
mahzurları vardır. Nizamı yoktur. 
Siklet farkları, hakemlerin kat'i 
salahiyetleri, fazla bir sportif kıy· 
meti olmadığı gibi zevki de yok· 
tur. Nihayet beynelmilel değildir. 
Bu itibarla yağ güreşi yapanlarm 

ecnebilerle temas etmeleri hemen 
hemen çok güçtür. 

yetiştirmiye en muhtaç ~ldugu • 
muz bir devirde bulunuyoruz. 
Kaybedecek zamanımız yoktur. 

Haber aldığımıza göre federas· 
yon da şehrimizde yeniden bey • 
nelmilel müsabakalar tertibi için 

1 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
Bunlardan birisi Balkan şampi • 
yonluğunda bir talisizlik yüzün • 
den kaybettiğimiz ağır siklete ta-

alluk etmektedir. Çoban Mehme • 
din Avrupa ağır sikletlerile karşı· 
laştırılması düşünülmektedir. 

Şampiyonluğa iştirak etmiyen Bul· 
garlar ayrıca Macar güretçilerile 
de müsabakalar tertibi bu teşeb · 

büsler arasındadır. Güreş federas• 
yonunu bu iki cepheli çalışmasın· 
dan dolayı tebrik ederiz. 

Boks 
Canlandırılacak 
Güreş ve Boka heyetinden : 

Ferdi sporlar meyanında mü • 
him bir mevki işgal eden (Boks) 
bir çok heveskarlarının mevcudi -
yetine rağmen muntazam bir pro· 
gram takip edilmemesinden müh
mel bir halde kalmış ve tetkilatı -
mızla hiç bir alakaar bulunmıyan 
bazı kimselerin amatörlükle kabi
telif olmıyan bir tarzda tertip olu· 
nan ve halk üzerinde ekseriya f e· 
na tesirler bırakan müsabakala -
rın önüne geçmek maksad ile 933 

senesi için bir müsabaka progra
mı tanzim kılınarak teşkilatımı -
za dahil kulüplere gönderilmiştir. 

Bu müsabakalar iştirak edecek 
boksörlerin teşkilatça müseccel ol 
maları elzem bulunduğundan her 

kulüp şimdiden müseccel boksör
lerinin isim ve babalarının isimle-
rile nııntaka sicili numaralarını 

havi birer listesini heyetimize 
göndermelidir. 

Mıntakada tescil edilmiyen bok 
sörlerin müsabakaya girmeleri 
memnudur. tik müsabaka 13--1 
1933 te yapılacaktır. 

Kürek şampiyonası 
hakkında karar 

latanbul mıntakası denizçilik 
heyetinden: 

1932 senesi İstanbul mıntakası 

kürek şampiyonası hakkında tan· 

zim edilen program karanlık ha -
sebiyle ikmal edilememiş ve talik , 
edilen günde yarışa iştirak eden 
kulüpler nizamnamenin tay~n et
tiği miktarda bulunmaaı ha • 

sebiyle 1932 kürek şampiyonası • 
nm icra edilmemiş ad ve telakki 

Diğer taraftan alakadarların da 
işaret ettikleri gibi, Balkan şampi~ 
yonaaını kazanmıt olmamız he . 
men hemen ecnebi güref aleminin 
dikkatini Türk güretçileri arasına olunmasına karar verildiği alaka· 
çevirmiştir. Balkanlılar, kaybet - ı dar kulüplere tebliğ olunur. 

t~klerini kazanmak için var kuvve-, Amerika ve Yunan 
tı bazuya verdikleri gibi diğer mil- b I 
Jetler de bizimle boy ölcüşmek için or~ arı 
heves duymıya başlamışlardır. ATlNA, 27 (A.A.) - Ameri • 

Bu itibarla Balkan şampiyon· ka hükUmeti, Yunan borçlarına 
luğu batla olmak üzere şöhretimi- ait moratoryomu 1934 senesi ni • 
zi kaybetmemek için iki misli ça- h;y;tine kadar temdit etmeğe mu 
hşmıya, çok ve aletli güreıçiler vaf akat etmiştir. 
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- Cocukl ~bir defa, aeaia- bçmca lteld kanlar. Ve .. Jet lar u:rancLrmaldacbr. ai'bl belim MlldllUJOI'. GIDlerce rakbktan, Jaimur meYIUlll-

le ~ber mezarlıkta ıörcliiiümü bcaa d..,... -....,.. .. clarur •lkaa•anla •lhun tanini 'bü • Jatalaaa 1atarak hUnatlr hlqür Hllerclen elem nrclulD, bir 
Ye bar claha ıirmecliiimi eöyl• • " .. •• 0 lmpr. lb A...,...ta aulh davumm tak .. ..,__. Ba•n pencer.,. b • •uıepnlyorclaı 
leıD bilmem pne inanır mum? Pol, J-em a..ı.t ....- ltia ftrell lmemanun en bU)ilk •• e • dar .W- eokalm boflalam l»a• - Adam aen ele. •• Bea 
Sana bir tele fe1 aB:rli:receiim. Bir .. ,. ... ,.,._., " IWd • wb tartıdır. Bitmek Gzere olan karım. JCanabktan korkaıorum. temlib ba,at ,. .. m. .. 
.._ Wı! Kile sakalımı, J,ir bat- m ela, lmacllalal ..... HM zarfında ıerek blkret, Ati• Elektrik llalaalarmt •bahlara cak memleketleri bilirim. lla8• 
~elene alt elbiseleriml, hazır u IPa .......... l"8 timdi. Jut• • Belıratta ft pnk SofJada kadar 1.ıa,oram. nn bepelae miikemm-1 
... ftbmr, inoe bileklerimi llrmU· tama, luadw.I lllr u. alclatmedı· hiç olmaua iktiaadl abada mut- Betbaht lradm manen aefll ol· nm. 
,.. .... 1 Kirlere mahna ld • .... ...,_.. ............ ld' terek menfaatleri l»ulunan deTlet dalta piti ... deten .. mu kal· H .. aiylU1or, .... de lllt 
taplarm kallank harflerine temaı " 1

' ler arumda mukarenet ricucla mııtı. Herif ılclerken n..ı yar, ne• te kad.ehl.n JU•arhforclu. N 
elllitılıtım Mfb bir 181 bu..aı,.. .......... ICapsclaa ılrerbn, Jatta ptlrUmek Bun metbe taJUl bir ıl 1ok almqtı. Kamm u kadar Jet keacllaini atlatarak m•klaj 
........... bir bclm ...._ ..., dedi klı talam m...r aarfeclllmlt oldalu mataaam ola kaYI bir bip tak· bm. 
mu edeltlllp ......... olaMle • - O,. ,.mı•k OW. clı,. iri• lak&r edil-.... .mumm 10lm balar. Vaktile 
celiai Dalll taavvw •elriliyor • lıtlan . ~- ılr lltı•lltlm- dullar, Jetimler mltlalaa edilir• 

• • • 
TMND bir ldiçU klnignli im 
damlar arumda lllalmMla. llm'I,. 

mavi alslerial ,usu.. clu..k 
aan? Bea keaclime o kadar vui o Fakat ıundı açıkça .CSylüyorum, Balkanda deb.,etll .... llmcll it ......ı .............. 
bdar alda l»ir dGnya yarattım ki, .._ batlaıalllD. ı~a k kalmıfbr. ll111-l91h "8&1afaa '* W. kalbine pklapnak, be- Pol "eeftP 'M'tll1 "9 edemezdim. 
ilim isia mülhit bir uçurama düt- - Seni artık •YIDI,.._. ~ a*1 (A.4.) - Beltratta Zaftllı bdm belki bu muhit• 

70Nukh 
-Bent ............ 

aelikl• uaaaMla doictu..·aYilll ....... ,.......,......,. -'de miilaYidir. Kadm, macera.. Pol bu llsleri; .ı.ata,. Jdl&Uk ticlcletli bir eotuk bükUm aUrmek• tea ualdatına, brtulabileceiinJ 
ft atk cl.u. bu küsük kim:ra clüttlrmek araulU ile .a,lu,ardu. tHlr. ' feri ümit ederek benim illmma ce•ap 

tUn kıt k--,. ~ ... 
MMIRJ'. Jiikteklerde ....... 

tecr&beai \eni al&kadar etm. Omm bncliaial aldatmıdalmı ld· aüçl91tirmektedlr. .,.,._.._. lltl7ordu. 
b-bq aflmma kaplar. Bundan on li7orda. Fakat fam mullal, aldat· Dün Split'te ufırdan qaiı 25 
Mt eene enel, henüz ldSr olma • (Dtftml ftl') derece aoğuk kardedilmittir. 
da,~ .. seki bir kaclm, 

a'ili liJle tartı ettl: .. Ati 
ltllilMlim' ;.Ye ldrlenmektlr,,. Ve 
taJet ....,.. tamamen bJhol· 
•-. ••Jdı .. lrarmı ana et • 
..,.., .............. s..; 
._ • haW.ıttm olda • ,....._ "-· 
...... ... .... khi ... i
,..... .. upı• ıa lllla tlM llafif 
... iAlan ı1MU1111W ltlliıonam. 

........ ...... ait bir ka· 
...... 0 ............ ,. 

....... DiaıUa ........ .... 
feci Mi .., tuanv edebilir mi • 
ala? lir ...... lb koUanaclua ... 
lap benim ko....._ aelecellaa 
........ * .... I• ....... 
t1rwı..1 Hem_.1-Warl. 
..... iJi. Gelcliii ..... 
.-cı11a11arm.wtplano .. . 
--- "beal IWCllll ....... , 
..... ......... laif ..... .., • ::;!::::· .,.., ... lbal ....... . 

............... nefreti• 
lrlfl~mi7 

S... Pol cnap ftlllll,ordu. 
Kir ..... etti: 

-K.mia ••••• anmcla hit •ir fe1' olmadı. Ver eltal bana. la· 

Karı ının sıhhati için 40 bin lira 
sarfeden tüccar hakkında iddia 

....... lldacl ..... ......... 
•i.. bir talulrli lflla ....... tet • 

kike bat••••fbr· 
Daft eclU.., tUocarclaa liken 

Ar.,, .. lfaclidll' .... zatm bir 
mlclcle& enel lfl&IPI& karar Yeril 
mitt wa. itlerini ..... 'Mlro b .. 
Jeti, keıacliainba ifl&lı taJuirll ol· 
..... netic:etlne TUIDlft ft fÜll
.. rapor Yel'IDif. Banma bliiu, 
halrlrmda cezai takibat ,.,...,... 
Talııeire .., ela, Arap1u Efendi 
nba larafta bulunduiu kanaatidir • 

Arap,_ Efendi, mahkeme h• 
,_ .... rl1Nlt eclın Haydar Naki 

tudmdui ıorlUJa çekllmlf, 
11911111 

........... nn •ant simi· 'en •dw ltraf hantanda ne. 
.., ............ etmlttlr. 

Aran•• *-a1, ... kartı 
llJle aadltlr'f 

Dl kurtarmak i;ia, 1nı par&JI .. r• 
fa mec'burclum •• sarfettim. 

- Neticede karınız iyllettl 
mit 

- E•et, i:rlltt'I Te 6' aeae eT• 
••I letanhula dlndG. Şfmdt bura· 
dadır. Şunu ela ill•• e«le,im, ki 
Nil, o zaman daha acls halinde, 
iflia edecek vaziyette deiiJdim. 
la hal, lnı vui7et aonraclan ol• 
du. 

- lfıa. it*iniai liral• kim 
lerdir7 

- ATUka& lımail Aıü Ye Ha· 
lit Beyler. 

---· ..... ,..... edi. - Amıml --

Mahk ... he1ati, kıaa hlr mü· 
Akerede11 aoma, Aılh Ye Halit 
Beylerin tabi& olarak mahke11:07e 
c1 ..... eclilmel.inl, israf babam • 
ele -.m..iıulea iaabat abmaaaı 
nı kararlatbnlı. MuhabaeJI Şu 
bata bıraktı. Pli ... 

- S- aamuhı bir ad••RD 1 
-w •• Wr lririim. 
Lni Kolbıia JUlanarak 

mpar ..... attı. Pol, kartramcla 0t 

bumut IUIUyONU. Cebindeki aa• 
tin tik takı dtqul111ordu. 

J.nl YUlfettnl honıadan: 
- Ghl.tnl hana dlktlllni lala

.... ,..., dedi, .... ahlerlm· 
deıı ... heklbtl "1leJlp .a,ıe • 
medi;iml okumak UdJonaa... Za• 
ftlh doatam ! Ben halrilnıti gire • 
meclitim ft Jalaut halrilnıtle ıas 
,._ ...._ korktaiam için 
.......-ı ka,ı,.ttlm. Ba.., ala. 
ı..u.ı., hqlD ..... llahibti 
..Jdqacak llllJllD z_....~? 

• • • 
._..-. .. Jltir ---!il 

ikisin evel 
_. .............. ·-· 

rmamıyor. iMie -..1111111 
..m. u...ıtlu, timebcllfer f 
tcamoWl ılrm•itleql • .. .-... 

• • • • tome\tQ ....... iılenlir. .. 
Park MOlllO buui raiuleri Wa ,..e anelii s1W ,. .. ,._ 

........ llalatb çirkin Mr .. ,. tenlladar. Bur ...... ,. 
feY4i. Pek ·~ olmakla ......_rı riiclQibalis laaJM t»ir t&ftlaU 
hiçbir erketin ona lls atm17aca le tı_.lf .. .,.._ ....,_, et 
tnu tahmin ettim, meler yanıl· kana alıtmııım. Koca Pariaia-ıs. 
mlfllD. Yirmi Pfına ıelcllti a • labalıiı antmcla. .....,..awa .. 
man bir adam onu lifal etmlfti. inanlar cemiyet baJm içila Yal.._ 
Anlatb: cbldddanaı iddia ecterı.n. bala 

- Çok fakir bir ıeytll, doktor- mit olurlar Bir tenha adacla -~ 
lak talulllnl yapmak iati:rorclu. misi lüzum...s J•e ukan. laia tiri 
Paruı 1oktu onu ton den~ 1e• 191da lautulmue olunas. Ne ldlHr: 
ftl'cllm. Pek 'u kazancım •artlL De ihtira, ne ele lalkuslık kabr 
Maamaflla &tılamı :ramma aldım, iman müsterih bir bayat ıeçirif 
cllrt tene mlcldetle ona 1-ledlnı. KendiaiDe Sok plnpklı olclalP1 
len lmra elanek 1., Oll1lll ihtl • nu aö1lediiim uman 
~larmı temin ederdim. Alqam• •ilkti Ye docli ki: 
lan bir kah•ed• harclalr, tabak 11 - bici• dütüsıdiim. aisi w-....-
Jcı,.or, onun mektep takaltini ka· bumm. . 
DDJJOl'dam. Doktor olur olmaz $u 0 • ,.dı J&fllldaki pcuk ...,. 
beni alacaktı. Fakat iman bir h bir aclam ıibi aerin dütUn!ı;eli. 
diploma alır at"!llU mllt*I bala· dl ı .. 
mu.Atılanı imtihanı 'bitirir Wtlr 
mu milıtemlikelercle hismet al • 
dı. M ulriz adalanna ta:rin ••ll•i. 
Onden ılttl 1'en ona iltihak ede• 
c:ektbn Onu Tahiti limamna ıö· 
tiren •&purda ıe~, sGz•I, senıln 
bir Ameriblı kadıa •anmt· Atı· 
lamı kandırc:lı. lltnınm slrilr 
ıörmu, belki _,:aaiade onun 
bulanduta ......... sim •e O• 

rada J&fU'llD dl,e diltClndGm. 
• • • 

• • • 
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Ankara dla 
( Ba• tarafı 1 inci sayıfada ) 

şereDI bir yıl dialmlail 
"1 . 4 nıılyon onun ne kadar bü -

c:liiklerini gördük . Vatanı 
tardıktan sonra o, bir gün dur· 

rı::ıdı, Yorulma nedir bilmedi. Bi -
ııın .. 
f ıçın canını varını her ,eyini 
feda etti. Bütün bu varlık Musta· 
' keınal şanile ve şerefile kurul· 
~Uf \re kotarılmıştır. Biz bunları 
ll:Orunıak .. 
t ıçın canımızı, varımızı, 
rıer ~ey· . . - . B 1 . ~ ımızı verecegız. un ara ne 
ıçerden, ne dışardan bir tek elin 
uıanrna .. -

sına goz yummayacagız.,, 

Merasim ba11lıyor 

lar. '.Anliaralılar, başınızı yüksel
tin, arta dayansın. Çünkü bu kur 
tuluşun müjdecisi siz oldunuz. 
Gazinin namı mübarekini tebcil 
etmek benim gibi bir perestişka
rının haddi değildir. Gazi Hz. 
bundan 13 sene evvel Ankaraya 
ayak bastığı gün millet için zul -
metleri nura garkeden bir güneş 
oldu. 

Bundan 13 sene evvel Osmanlı 
oğullarının sonuncusu bedbaht 
sefil mahluk başına topladığı cel 
latları bu vatana saldırmıştı. Fa· 
kat vatanın en yüksek evladı o -
lan bu ali insanı vatan muhabbe-

E: Program mucibince saat 14 te 

0 tnniyet meydanına toplanıldı .. 
Qur d tile bunları temiz topraklarımız-

a a Ankaralılar namına Kü· 
t\ik dan kovdu. 
le 

~Ü.za_de Halim Bey, halka .söy. · 
d - Muhterem vatandaşlarım bü • 1Cı hır nutukta ezcümle dedı kı : 
"An l 1 1 yük liderimiz Gazinin Ankarayı 

a ar, mut u ana a:-, o zaman 1 • • • •• • • 
i'etiıtt' d' ~ · · l Ati .b. l At tesrıf ettıklerı bugun Ankara ıcın :: ır ıgınız ev a ar gı ı ev a - ~ ~ 

lar "et' t' · · B k G · b bir sevinç günüdür. O büyük mür 
.1 l!I ırınız. a ınız, azı a· . . .. 

ha . . . .. şidimizin saadetını dılıyorum. 
tnız hıze P-ene dıyor kı: (bugu- O d · ·ıı t" d t.d. n " . . nun saa etı mı e ın saa e ı ır. 

e \rarısımız yetmez. llerıye eıde· E l G · 1 D · k c ,.. . ' y u u azı, varo . aıma ço 
,:gız:. Medeniyetin en parlak ye- a a 
tıne l w S -1 1 v Y ~ • 
V a.rhu aşacagı~. a~. a.~ ~ acag.~z.. Yahya Galip Bey bundan sonra 

).. klı olacagız. Yuzu guler. gon- b cvekilimizden bahsederek onun 
ll "l a~ 
. gu er olacağız.) 13 yıl önce Ga- devamı saadetini diledi. Ve sözü-

~1Ye .. nasıl inanıp bugüne geldikse nü: 
Ugun de o inanışla. gösterdiği ye- -Yaşa Gazi, varol büyük liCle 

te ulaşacağız. Sana inananların rimiz. Yaşa ismet Paşa, Yaşa F ev 
•ana selamı var Gazi Paşa .. ,, zi Paşa, Yaşasın Türk ordusu. di
l Bu sırada Reisicümhur Hz. Kı· ye bitirdi. 
ıç Ali Beyin evine te~rif ederek <:azi Hz. ne orzı fa:timal 
~layı bur<'.dan seyrettiler. İsmet 
ra~a Hazrcllcrile Meclis reisimiz Alay burada dağıldı. Merasim 

k den sonra başta Vali ve belediye 
~~ ~i ıneclis binasının tarc:v:asından. reisi Nevzat Bey ve Diyanet işle
ılahare de Hakimiyet meydanın· d ri reisi ve Gazi Hazretlerinin An 
an seyrettiler. 11 karaya teşrifleri esnasında Anka 
llkimlyeti Mmeye meydanında ra müftüsü olan Rıfat Ef. ile eski 
Halim Beyin nutkundan sonra müdafaai hukuk azalarile Serak

alay Hakimiyeti Milliye meyda • 
lltnda Gazi Hazretlerinin heykeli 

~trafmdn toplanılmak üzere Em
t\İyet m~ydanmdan hareket etti. 

Ba~ta davul zurna ol -

tlıak üzere: sırns:y!e milli at -
ltlar, askeri muzika, yüksek 

"e o:rtn mcktPp talebeleri, müdı:ıf a 
~Yı hu!.uk he~ eti, C. H. F. vilayet 
heyeti, bdediye heyeti, vilayet u· 

llıunıi mccl'ci, muhtelif cemiyetle 
tin müme.,::'lleri, muhafız alayı 
llıuıikası, esnaf cemiyetleri, An -
kaı·a.lalılardan müte§eltkil alay, 

Caddenin iki tarafında yürüyen 

l>iyade ıeymenler arasında istas • 
Yona ge1mit ve orada bir jandar

l'na ve polis kıt'nsı tarafından se· 
1arnJandıktan sonra meclis cadde 

'İni takiben hakimiyeti milJiye 
llıeydanmda toplanmıştır. Alay 

l-'iirürken bir taraftan da milli o· 
}'unlar oynanıyordu. 

On beıte Emniyet meydan.m -
elan hareket eden alay 16,30 da 
liakimiyet meydanına vardı. 

Gezi heykeli önUnde 

Gazi lıeykelinin önünde B. M. 
~eclis reisi Kazım ve Başv~kil 
İan:et Paşalar Hazerah ile C. H. 

P. umumi k5.tibi Recep Bey ve 
~ch'usl.-ır hazır bulunuyorlardı. 
Iiey!·clin önünde o zamanlar Va 

li Vekili bulunan Şimdiki Ankara 
llı<!b'usu Yahya Galip Bey bir nu 
luk söyledi ve dedi ki: 

- Muhterem vatandqlarım, 
~Urdumuzun güneşi, halaskarı ca· 
tıınıız muhterem liderimiz büyük 
~il:ziyi pek büyük sevgi ve sevgi 

!eı·in fevkinde bir sevgi ile selam 
i\tırn. Dünyada en büyük, en yük 

~t:lt muhabbet aşk muhabbetidir. 
u aık muhabbeti vatan muhab

~elidir. 1ıte ulu Gazi vatan aşkı 
llıuhahbetinin bir timsali zi tere
fitt· l •r. Bundan 13 sene evvel Gazi 
iaırctleri •:Ankaraya ayak bastı· 

tar zade Rasim, Avukat Mümtaz, 
Ademzade Ahmet, Bulgurluzade 
Ahmet, eski Ankara Vali • vekili 
ve halen Ankara meb'usu Yahya 
Galip Beylerden mürekkep bir 
heyet Çankayadaki köşklerinde 

Reisicumhur Hz. tarafından ka -
bııl edilerek halkın tazimatını 

nr zetmişl erdir. 
Geceleyin de şehir baştan başa 

Elektriklerle donatıldı. Muhtelif 
yerlerde fener alayları tertip edil
di. 

Halkevlndeki mUsamere 

Saat 21 de Halkevinde bir mü· 
samerc verildi. Reisicumhur Hz. 
hu aralık Halkevine gelerek mü
samereye şeref verdiler. 

Müsamerede şair Behçet Ke -
mal Beyin Ergenekon isimli tem· 
sili bir şiiri kendisi bir arkada· 
şı tarafından çok güzel dekorlar 
icinde okunmus ve bunu takiben 
~ ~ 

milli danslar yapılmı!tır. 

AnkarAhlara mUjde 

Bundan sonra Ankara vali ve 
belediye reisi Nevzat B. kürsiye 
gelerek şu beyanatta bulunmuş· 

tur: 
Aziz Ankaralılar, 

Sizinle biraz konuşacağım. Ve 
büyük bir müjde vereceğim. Şim
di heyetimizle beraber en büyü -
ğümüz Gazi Hz. nin huzurların
dan geliyorum. Ankara şehrini 
bütün Ankara vilayetlerinin en 
büyüğümüz ıçın gösterdikleri 
sevgi,, saygı inanış ve bağlanışla 
rını kendilerine anlattık. Şu şe -
kilde anlattık hemşerilerim: 

"Türkiye ve Türklüğü esaret • 
ten kurtarmak savaşınızda Anka
rayı şereflendirdiğiniz günün yıl
dönümü olan bugün kendilerini 
yurdun en talihlisi hilen halkımız 
büyük kurtarıcısına minnet ve 
şükranlarını heyecanla andılar. 
Ve o günün tezahürünü tekrar et
tiler. Bu şerefli vesileden istifa -
de ederek sonsuz ıaygı ve ıevgile 

rinin de arzını lutfen huzuru dev 
!etinize kabul buyurduğunuz he
yetimize tevdi ettiler.,, 

Yüksek kurtarıcımız sizin na· 
mınıza söylediğimiz bu duygula
rı sevgi ile dinledi ve size yukarı 
da vereceğimi söylediğim şu müj 
deli sözleri söyledi. Büyük Gazi
nin size ve bütün Ankara vilaye· 
tine söylediklerini birer birer oku 
yorum: 

Nevzat Bey hundan sonra Gazi 
Hazretlerinin birinci sayfamızda 

bulunan beyanatlarını okumuştur. 

Maarif vekilimizin 
nutku 

Ankara, 27 (A.A.) - Gazi Hz.
nin Ankaraya gelişlerinin 10 un· 
cu yıl dönümü münasebetile bu 
akşam Ankara Halkevinde bir mü 
sam ere verilmiştir . 

Davetliler arasında 400 den faz. 
lası Ankara kaza ve köylerinden 
gelenlerdi. 

Bu toplantıda Maarif Vekili 
doktor Reşit Galip Bey şu nutku 
irat etmiştir: 

"Arkadaşlarım; 

Eğer bir vatandaş denizden, ka
radan, havalardan ve yer altından 
gelen ateş kasırgaları içinde dün· 
yanın en sert kuvvetlerine karşı 

dim dik durur, onları yere sererek 
ve denize sürerek milli tarihe Ça
nakkale zaferi gibi şanlı bir destan 
katarsa, milleti onun heykelini ya
parak ve mermer kadar dayanık · 
lı aşkla ona bağlanmakta haklı ve 
vazife bilir olur. 

Eğer bir vatandaş, şahsı için her 
yol apaçık dururken kendi yolunu 
kendine çevrilmiş süngüler ve 
namlularla kendisi kapayarak, fe· 
laket selleriyle oyulup uçurumlaş· 
mış, dikenleri ihanetler ve dala
letlerle beslenerek azgınlaşmış 
millet yoluna girerse, bu yolda ilk 
ayak bastığı Samsunda: Artık bir 
tek karar vardır, o da mil1i hakimi
yete müstenit, kayıtsız şartsız, 

müstakil yeni bir Türk devleti kur· 

maktır. Derse, bu uğurda hayatını, 
yüz kere hayatı pahasına kazan
dığı şereflerini tereddütsüz erlik 
meydanına atarsa ondan sonra hiç 
bir şey yapmamış ve muvaffak ol· 
mamış bulunsa dahi millet o feda· 
karlığı bu vatandaşın heykelini di
kerek anar ve kutlulardı. 

Eğer bir vatandaş; padişahın 

ve mensup olduğu nezaretin İs -
tanbul için ısrarlı davetlerine, rüt· 
be ve memuriyetlerini suratlarına 
atmakla mukabele ederek kendi 
tabirile: şefkat ve civanmertliği~ 

ne güvendiği, bitmez feyiz ve kud· 
ret menbaından ilham ve kuvvet 
aldığı millete dayanarak, milli is· 

tiklal için dün yaya meydan oku -
sa, bir haysiyet ve şeref mücade
lesi için milleti her ikisi birer mü
tevazı mektep çatısı altında topla-

Böyle bir zamanda bir vatan • 
daş, felaket, ölüm ve inkiraz ora· 
da, selamet, zafer ve istiklal bura· 
dadır.,, diyerek Ankaraya gelir 
milletin ve milletinin meb'uslarını 
Anadolu yalasının Ankara dediği
miz mukaddes kalesine, düşman 

gözü, eli ve ayağı için tekin olmı· 
yan bu milJi kabeye çağırır, milli 
idareyi milli devlet ve milli müda
faa kurmak imkanına erdirise, ar· 
kadaşlar, bu vatandaş ha • 
yatında yalnız bunu yapmış 

olsa gene milleti tarafından na· 
mına heykel dikilerek büyük a -
dam, büyük vatandaş diye anıl
mağa yerden göke kadar hakka· 
zanmış bulunurdu. 

Sakarya muharebesi devirleri
ni, düşman kralının bizzat ku
mandasına aldığı orduları A.nkara 
hedefine yürütüşü, en büyük, en 
debdebeli üniformasını Ankara 
zafer merasimi için ütületerek gi
meğe hazırlanışı zamanlarını ha
tırlayınız. 

Böyle bir zamanda, eğer bir va

tandaş merasim üniforması ye -
rine göğsünün kırık kemiklerini 
alçı sargıları ile kaplıyarak kemik· 
lerinin çıtırdısmı milli vazife ses-

leriyle susturarak ve daima mil
letin civanmertliğine ve tükenmez 
kudret kaynağına güvenerek 22 
gün 22 gece süren bir büyük ve 
kurtarıcı meydan muharebesi ka
zanırsa, yalnız Türk tarihini değil, 

bütün Asya, bütün cihan tarihi 
nin yürüyüşünü çelen bu vatan
daş hayatında başka hiç bir zafer 
kazanmamış olsa, yalnız bununla 
bütün dünya onu büyük asker, 
büyük kumandan olarak anar ve 
milleti bu büyük zaferin hatırası 
nı onun namına dikeceği heykel
lerle ebediyen yaşatırdı. 

Yıllarca sürmüş haı·plerden on 
larla beraber yürüyen ağır mil!i 
mihnetlerden sonra hiç beklenmi 
yen biı- anda bir vatandaş dünya 
kurulalıdan heri bn~ka milletlerin 

tarihinde değil, Türk tarihinde 
bile görülmemiş e~sız zaferle 
Dumlupınarın ebedi kurtuluş kay 
nağmı en coşkun feyizleriyle mil 
letine açarsa, asırlarca sürecek sa
nılan siyasi karanlığı, Sevr ahit -

na.mesi denilen demir kapıyı kı -
lıncının şimşeklerile paralar, Türk 
milletini yeni ve daha korkunç 
bir Ergenekondan çıkarırsa ciha
nın dahi kumandan diye anacağı 

·bu vatandaşı kendi milleti de el
bette en büyük milli kahraman ola 

rak başında tutar ve vatan onun 
heykelini bağrında bir şeref çe -
lengi gibi taşımakla edebi iftihar 
duyardı. 

Ruhları sırtlanlaşarak bütün 
memleketi eşilecek mezarlık ha -

line sokmak yolunu tutmuş bir 
hanedandan, akrep gibi asıl zehi· 

rini kuyruğuna, yani en son mil
letine vermiş bir saltanall~n, 

varlık hikmetini ~oktan kaybet -
miş ahmak bir müessese inadile 

nanErzurum ve Sıvas kongrelerile 
teş1<ilatlandırsa, sadece bu teşeh· 
büs ve himmet o vatandaşın milli 
rehber diye anılmasına ve mille-

asırlarca Türk dehasını yaratıcı 
tin şükran gözü önüne heykelinin 

kabiliyetlerini uyuşturmağa ve 
dikilmesine yeterdi. 

zencirlemeğe çabalamış bir hi • 
Bütün milli silahlar ve kuvvet - lA f tt h h . b' 

1 . . . a e en, er angı ır vatandaş 
er devlet merkezıyle bırlıkte düş· . . . 

man eline t"kt b · 1. mılletm·. kurtarsa ve hayatında geç ı e ya ancı ışga ı ı 

denilen ugvu h' ı· t milleti için yaptığı yalnız bun -. rsuz pençe ze ır ı ır-

naklariyle Türk vatanına ve Türk 
kalbine saplanarak tekallüs ettik
ten sonra ele geçmemiş tek kuvet 
ve büyük kuvvet olarak kalan mil
li idare sesinin, millet meb'usları 
meclislerinin de İstanbula çağrıla
rak süngü ucuna takılması teşeb· 

büsüne geçildiği zamanı tekrar ha· 
tırlayınız .. 

lardan ibaret kalsa o vatandaş 

kurtarıcı ihtilalin büyük şefi di -

ye anılır ve adı tunç ve merır.er 
heykeller dilile nesillere ulaştın· 
lırdı. 

Adli, hukuki islahat, tekkele· 
rin, medreselerin kapatılması, es
ki Anadolu devletlerinden Firik· 

yanın ancak esirlere giydirdiği 

- ----- --
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tes'it etti 
kırmızı serpuçun kalkması, zekl 
ve istidat örümceği eski harfler 
yerine, çocuk zihnine ışık gibi gi 
ren yeni Türk harflerinin geçme
si, bütün bunlar her hangi bir va ~ 
tandaşın, yalnız birini başarma• 
siyle milli tarihe millet hadımı 

şeref ve haysiyetiyle girmesine 
hak kazandıracak büyük ve köJC· 
lü inkılap safhalarıdır. : '\_ 11 

Arkadaşlarrm, ~ 
Size sözlerimin başından beri 

her hangi bir vatandaşın yalnız 

birini yapmakla ebedi milli şük • 
rana layik görüleceği, bir hayal 
halinde tunçlaşacak adını ebedi
yete kadar yaşatacağı milli hiz • 
metleri saydım. 

Eğer bir vatandaş, bunların 
hepsini birden yapmışsa bu va -
tandaş, bu büyük, bu en büyük 
vatandaş Anafartalardan Sakar• 
yaya, Sakaryadan lzmire, Cum .. 
huriyetten Türk harfine kadar 
bütün bunları kendilerinin tabi· 
rile: "Yalnız milletin şefkat ve 
civanmertliğine güvenerek ve r.>· 

nun bitmez feyiz ve kudret kaY,
nağmdan ilham alarak,, yapmı~· 
sa milletçe ona milli şükran dere• 
cesini ifade iç.in hangi ölçüyü, 
hangi vasıtayı kullanmak lazım· 
dır. 

Bunun cev:;.bını hep birden ve· 
rebiliriz. Türk milleti bilir ki o, 
kendisine en büyük ve bütün hiz 
metlerini ödeyen mükafat olaraK 
ancak Tü:.·k milletinin gönlünü 
ve sevgisini almıştır. O, sevdiği ve 
gökler kadar engin varlığı uğrun 
da vakfettiği millet tarafından 
sevilmekle kendini hayatın en 
yüksek saadetine ermiş sayıyor, 

Dehasının sonsuz kudretiyle mil· 
li tarih, milli dil, milli kültür sa
halarında muazzam eserine de • 
vam ediyor. Ve yeni büyük hiz
metlere hazırlanıyor. 

Türk milletinin ona sunduğu 

sevgi, mukaddes bir aile mirası gi 
bi nesilden nesile kıymet ve kud 
siyeti artarak ebediyete kadar ya 
şıyacak ve Mustafa Kemal adı is
tikbale doğru en parlak ümit gü
neşleriyle aydınlanarak giden 
Türk milletinin bütün tarihinde 
kurtarıcı ve yaratıq büyük ata 
olarak daima artan bir coşkunlu 
ğa aydınlanacaktır. 

Aziz Ankaralılar bayramınız 

kutlu olsun ... 

Vekil Beyin nutku çok alkışlan 
mıştır .. 

Halkevi reisi Çanakkale meb· 
usu Ziya Bey bu toplanmada söy 

lediği nutukta büyük reisin 13 se 
ne evvel Ankaraya gel<liği ~ün 

memleketin hazin ve karanlık 

manzarasını ve havasını anlat • 
mıştır. 

fatanbul İkinri icra Memurluğundan: n ·r 
borçtan mahcuz ve paraya çevrilecek l.ıi r 

adet mengene 2-1-933 tarihinde saat H-16 
de Go.Iatada Yelkenciler caddeainde 123-l':?l 
N. lu dUkkfmın kapısı önilnde açık arttır • 
ma ile satılııcnğındnn tnllplcrin mahallinde 
931-4058 dosya numara.sile memuruna mUra 
cantlarr 110.n olunur. (604.:i) 

i<ıtanbnl Bı>~lnd Hu kul;; ~lnlıkenıe<1lııdeıı: 

Yervant Pekmezyan Efentlinln B!!yoğlundn 

F'!!riköyündc Tatavla caddesinde 13 N. hı 

hanede oturan Aram Karakaş Ef. aleyhin" 
ikame eylediği alacak davasından mı.nen 

tebliğat icrasına rağmen tahkikat hA.ldmliği 

huzurunda. ispati vilcut etmiycrek da\·a 
mahkemeye scvltedilmiş ve emri muha.ke -

menin 28-1-933 tarihine milsadif cumartesi 

glinU saat l4 te tayin kılmmı§ olduğundan 

yeYm ve vakti mezkürda mahkemede ha?.ır 

bulunması ve yahut tarafından musaddak 

senetle bir vekil göndermesi lUzumu be -

yan ve aksi hcl!le hakkında gıyaben mua
mele icra olunacağı tebliğ makamına kaim 

olmak Uzere davetiyenin bir nUshnsı mah

keme divanhanesine yapqıtırıldığı gibi ey • 
rak havadisle de Uıtn olunur. ' 
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~~.'.'e•--•G•o•· s•t•e•r•m-e.Ji•k--llillN•ak.ıe•d•enr: L. fa. 
Cilnbüş 
Dünyanın en 
güzel ve en 
pratik Türk Bir çok tesadüflerin birleşmesi, 

o akşam, Beyoğlunun küçük mey
hanelerinden birisinde bizi de bir
leştirmİ§ti. Dört arkadaştık. Dört 
mektep arkadaşı. Yani, içinizde 
kadın yoksa bunu açıkça söyliye
billrim. Yirmi senedir biribirimizi 
görmemiş dört arkadaı: Şevket, 

Hilmi, Adnan ve rakımülhuruf ! 
Adnan, mekteptenberi, içimiz· 

de "Don Juan,, rolünü oynardı. 
Vakıa, sanki bu rol için yaratılmış 
bir gençti. Gayet şık giyinirdi. 
Doğrusunu isterseniz güzel çocuk
tu da. Bunun için • hem de rakı 
masasında dört eski arkadaı ara -
sında "kadın,, dan başka ne konu
tulur? - hep birden sorduk: 

- Eh, Adnan, Anlat bakalım ... 
Biraz muvaffakiyetlerinden bah
set! 

Adnan yüzünü ekşitti: 
- Canım, dedi, konuşacak baı

ka şey mi yok? 

- Haydi anlat bir §eyler Ad • 
nan, üzme bizi ! 

- Çocuklar siz beni her gördü
iü kadını teshir eden bir adam mı 
2 annediyorsunuz? Bakınız size ıon 
günlerde başıma gelen bir hadise
yi anlatayım. 

Birer rakı daha ısmarlıyarak 
ainlemeğe hazırlandık: 

- Geçen yaz, Trabyaya gitmif· 
tim. Orada Ali Bey isminde bir 
tüccar ve ailesile tamşmııtım. AJi 
Beyin Saadet isminde güzel bir 
kızı vardı. Bilmem neden, onu gö
rünce derhal içimde bir evlenmek 
arzusu yükseldi. Bu genç kız, ha· 
na, temiz ve net'eli bir aile yuva
aı, pencerelerinden, üzerlerinde 
pembe çiçekler olan keten perdeli 
bir ev, bir sürü çocuk hayali uyan
dırdı. 

- Artık moruklaıtm demek .••. 
Haydi itiraf et Adnan! 

ederek, randevulannı gittikçe te
hir ediyordu. Nihayet, ı:ıüne.sebe .. 
timiz o kadar ilerlemişti ki, koca· 
aı bunun f arkma vardı ve artık ev· 
)erine gidemez oldum. Bununla 
beraber, Seniha ile, gene sinema· 

sazıdır. 

FABRiKASI 
lstc.nbul Beya 
zıt No. 39- 41 

da, Pastahanede buluşuyorduk. ---• Dr. Ihsan Sami •-•il 
Bir gün, Perapalastaki bir ba- öksürük şurubu 

loya gitmi§tİm. Senihanm oraya Oksürük ve nefes darlığı boğmaca 
geleceğini biliyordum. Yalnız her ve kızamık öksürükleri için pek te 
halde daha gelmemişti. Onu bek· sirli ilAçtır. Her eczanede \ 'C ecza 
)emek, biraz da dinlenmek üzere, depolannda bulunur. 

küçük salonlardan birisine çekil
dim, bir kenara büyükçe bir kış 
ağacının arkasma oturdum. Bet on 
dakika sonra yan taraftan bir fısıl
tı duydum. Bu, bir kadm, bir er
kek sesi idi. Kadın sesi bana hiç te 
yabancı değildi. Biraz dikkat et -
tim, hir kıskançlık sahnesi geçtiği
ni anladım. Fakat hayret, arada 
benim de ismim geçiyordu. Ka -
dın: 

- Ne kıskanıyorsun, diyordu, 
eğer onu münasebetimizi örtmek 
için göstermelik olarcık kullanma· 
sam, her ıey meydana çıkacak. 

Daha fazla dinliyemedim. De
mek Seniha bana karşı rol yapı
yordu. Hemen kalktım, ve görün
meden salona geçtim. Biraz sonra 
Seniha, içeriye girdi ve: 

- Bonjur Adnan Bey, dedi, na
sılsınız? 

Kendimi tutamadım: 
- T e§ekkür ederim hanımefen

di, dedim, göstermelik vazifemde 
devam etmekteyim. 

Seniha yüzündeki boyalara rağ· 
men sarardı. Bir dakika sustu, bir 
§eyler söyliyecek oldu. Fakat ben 
çoktan uzaklaşmışbm. 

Adnan, sustu. Meselenin sonunu 
merakla bekliyorduk: 

- Eh, sonra ne oldu? 
Adnan suratını ekıitti: 
- Ne olacak? Üstelik bu "gös 4 

termelik,, vaziyetimizi nişanlım 
ile babası da duymuş ... iş bozul· 
du. Dimyata prince giderken ev -
deki bulgurdan olduk, hem de 
kepaze olarak .•.. 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

kar(ı en müessir deva SERVOIN hap· • 
landır. Deposu. lstanbul'da Sirkeci'de 
Ali Rı2.a Merkez eczancsidir. Taşraya 

J 50 kuruş posta ile gönderilir. lzmir'de 
Frtgral p:ızanndaki, Trıbzon'da Yeni 

eczıhanesindee bulunur. 

lstnnbul Beşinci tera .l\lemurlofundan: 
Dairemizde mahçuz bir kıt'a semaver 3 -

ı - 933 T. salı günU saat {12) den iti· 
baren Babçekapıda Ta§ hanmda bllmUza-

yedc ııatılacağmdan talip olanların muay

yen glln ve saatte mUracaatlan !Uzumu 1· 
ldn olunur. (6043) 

tstruıbul Asliye ikinci hukuk dairesin· 

den: 
MUddel Fatma ve M.Unevver hanımlar· 

lıı Hayri ve Fethi efendiler vekilleri Sıd

dık Sa.mi ve Ali Galip beylerin mUckl:llleri
nin tıltmış hisse itibarile otuz lkl hissesi

nin mutasarrıf bulundukları Pangalbda, 
Şafak so:Y.ağmda klln atik 11 Haıııt ._, 

numaralı haneyi altmıota bet hlBseslne 
mutasunt bulunan Belkıs hannn tuzulen 
i§gal ettiğinden dolayı i§gal ettiği kıamm 
ecri ml.&11 olan mahiye 6 P liradan 7 aenellk 

tutan olan 2688 Uranın tahsili taleblle 

mumıılleyha aleyhine ikame eylodikleri 
d:ıvadn mUddeileri Fatma ve !4Unevver ha· 

nmılara usulen gönderilen davetiye muma!· 
leyhaların lkametgtıhlan meçhul bulundu· 

ğ'u ~rhlle iade edilmi§ olmakla mUddela
lcyh vekilinin sebkedcn talebi veçhile tBh-

ldkatm 24 - 1 - 933 salı gllnU aaat 13,30 
a talikine ve mUddel aleyhler Fatma ve 

MUnevvcr hanımlara bir ay mUddetle yev
mi mczkunın llAnen tebliğine tahkikat ha· 

klmllğlncc kıı.rar verilmiş olduğundan ıtln 

olunan günde mahkemede haZir bulunma • 
dıklan takdirde haklarında gıyaben icra 
yı muamele cdllecett malGmlan olmak U· 
zere keyfiyet ildn olunur.. (603P) 

- Belki de. • · . Fakat ne de ol
sa, bu arzu, hende tiddetli bir ihti
yaca tahavvül etmekte gecikmedi 
~e Saadete kur yapmağa bqla • 
dım. O de benim hiılerime muka
bele ediyordu. Öyle zannediyor • t============== 
'clum ki Saadetin ailesi de müaa.a
dekô.r davranıyordu, Filhakika 
bir gün, Ali Beye bu meselede~ 
bahsedince derhal evlenmemize 
razı oldu ve hususi surette nişan
landık. Y alnrz, nikah, altı ay son

İstanbul DördUncU tcra Memurluğundan: 
Tamamma (1500) lira kıymet mubammlne· 
ıı Firuz ağada. terlikçi ve çorapçı htlen 

ra olacaktı. 

Mevsim ıonu da yaklaşmı§h. 
tekrar şehre dönmüş ve Şiılideki 
eve yerleımiıtim. Bu aralık, çok -
tandır Avrupada bulunan bir tanı· 
'dık aile, lstanbula gelmiı, beni ev
lerine davete başlamışlardı. Ah • 
met ile Seniha, üç senedir evli i · 
'diler. Bunun için artık hiribirle
rile pek meıgul olmıyorlardı. Se
nihayı, belki tanırsınız, çok güzel 
bir kadındır. Fakat bunu söyle _ 
mekten maksadım, kendisinin sa
dece güzel olduğuna işaretten hat
ka bir §ey değildir. Zira, evlenece
ğim için, kadınlarm bende arbk 
hiç bir tesir yapmalarına imkan 
yoktu. Buna mukabil ben onlara 
karşı eski tesirimi muhafaza edi -
yordum. Nitekim, Seniha da bu te
sirden kurtulmadı, bana açılma -
ğa başladı. Bununla beraber, ben 
daima çekingen duruyordum. La -
kin bu uzun müddet böyle devam 
edemezdi. Senihayı reddetmek o -
nu tahkir etmek olurdu. itiraf e • 
derim ki yava~ yavaş Seniha ben
de tesir yapmağa başlamıftı. Hem 
Saadet ile evlenmemize daha dört 
ay vardı. Binaenaleyh .... 

Fakat hınzır kadın, bir türlü 
münasebetimizi kat'i bir şekle 
koymıyordu. Gayet ua!aa\ hareket 

Sirkecide kUçWc kmııcıyan bıınmda Udncl 
katta r5·7 N. ıu oda.da mukimikcn hıılen ika· 
metclht meçhul bulunan Rişar Tmnto 
Efendiye. 

htanbul tl'~Uncü tc.ro Merourlulundan: Ha
ct Ali zade lırusta!ıı. Efendinin bir kıta kira 

mulaıvelezıamesine müsteniden kira bedelin 
den ytız liranın bihasebilke!ale maamasarU 
haciz yoıno taıuıill talebilc ita ett.tgt 21-11-932 
tarihli takip talebi Uzerlno adrcs1nlzc gtın. 
derilen ödeme emrine mUbaşirt tarafından 
Verilen me§?Uhııtta me:z:kQr adreste olmadığı 
nız bildfrilmi;J olduğundan llAnen tcbliğnt le 

ramna karar verflmi§Ur. Tarihi ilAndan iU -
bnrcn blr ny UU'fmda mUracaıı.Ua borcu ka
bul ve borca ko.tt mal ve aalro lrae etmedi • 

ğin1z ve lgbu mllddct zartmda mal beyanın
da bulunmadığınız takdirde 74 Uncu mnd· 
deye tevfikan hapsen t.azyı.k olunacağınız 
ve borcu kabul etmediğlni:;o; takdirde, kabul 
etmediğiniz mikdarın cihet ve nılkdıı.nnı 

açıkça göstermeniz ve alacaklının takip le· 
rası hakkına bir 1Urazmız varsa yine bu 
mUddet Jçtnde bildirmeniz dermeyan etmedi 

tınız takdirde hakkınızda cebri icraya da -
vam olunacağı mezkur ödeme emrinin teb
llğ1 makamına kaim olmak Uzero lldn olu
nur. (60'2) 

Fatih l~rMmdan: 
Bir deytnden dolayı mabçuz 20 adet 

Uzertcrı mermer masa 60 hezaren sandal
ye r5 mUdovver duvar aynası blr adet 
dökme soba maaboru 18 elbise ve §apka ns 
kıaı blr adet duvar aaau 1' - 1 - 933 

saat 14 te ÇSr§ıda BD.ndıı.l bedesteninde 
bilmUzaycde ımtılacaktır. Tnllplerln mnhnl· 
11 meZkQrda memuruna. mUracnatlrı 11An 
olunur. 

Fatih sulh S Uncll hukuk ~k1mııı;ın. 
den: 

Şefika hanımla Hasruı efendi nraınnn
dakl sulh teşebbllsü davasının cart muha· 
kcme31.nde mUddelıı.leyh Hasan efendiye 
g6nderllen davcUyedcki mUb:ı~r mcııruha· 

tında lkametgtıhmm meçhul olduğu göste
rllml§ olmıuıma binaen muhakeme günü 
olan 23 - l - 932 aıı:ıt 10 da mahkeme
de hıu:tr bulunmadığı takdirde gıyabınd.'\ 
icrayı muamele olunacağı ntuı olunur. 
(IO-ll) 

Havyar sokağında kaydı 2~ mUkerrerl-3-20 
-22 yenl 2-i-1-3-20-22 numaralarla murak • 

kam bir kıta arsanın tamamı §Uyuun izale· 
61 zımnında açık arttırmaya konmuı olup 

o:ırtnameslnln 27-12-932 tarihinden itibaren 

dnlremlzde herkes tıı.ratından &'Örlllebilcccğt 

gibi 31·1·933 tarihine mUsadit salı gUnU sa
at 14 ten 17 ye kad:ır dnlremtzde açık art-

tırma ile satılacaktır. artırma bedeli muham 
men kıymetinin yilzde ycbnlş bc§1n1 bulma· 
dığı takdirde en son arttıranın taahhUdU 

baki kalmak Uzere 15 ııubat 933 tar1hlne 
milaadlf Ç&r§Mlba günU yine aaat U. ten 

17 ye kadn.r da.tremizde )•apılacak olan art· 

tmna.ıımda gayri menkul en çok arttırarıa 

ilınle edeceğinden taliplerin muh:ıınmen l<ıy 

metin yUzde yedi buçuğu nlsbetlnde pey 
akçesini veya mlllt bir bankanın teminat 

mektubunu hamil bulunmalan lAztmdrr. 

MUtcraldm vergilerle vakıf icaresl ve bel~
diycye alt tenvirat ve tanzifat rUsumlan 
mU3terlyc aittir. 2004 numaralı tcra ve tt
lb ltanununun 126 mcı maddeslnin dtirdUn
cU fıkrnsma tevfikan bu gayri menh-ul U7..o

rlnde ipotekll alacaklılar Ue diğer allkadara 
nm ve lrU!ak hakkı 18.hlplcrlnln bu haklan-

nı ve hll3Us1yle taiz ve masarife dair olan 
iddialarını llD.n tarihlnden itibaren 20 ylrmt 
gün içinde evrakı mUsbitelerile bildirmele· 
rl, nksl halde hakları tapu ıı!clllerile sabit 

olmadıkça. aatl§ bedelinin paylaşmuından 
hariç kalacakları cihetle al!kada.ranm tıbu 

mnddcnln mezkiir fıkrasına göre hareket 
etmeleri ve daha tazla malumat almak isti 

yenlerin 932-1743 dosya numarasile rnUrac& 
nUan ilAn olunur. 

htnnbnl Türk MUrettlplerl ~mlyf'tlndf'n: 
Sene ba§t intihabatı 30-12-932 tarihine mU· 

sacııt cuma gQnQ saat 14 te fcra kılmaca -
ğuıdan aH\kadaranın yevmi mezkurda hazır 
blftunma.ın.n mercucıur. 

btanbal Altmt'ı İ<'ra D:ılr'8iııdt'ft: Blr bor 

cun temini tctn tahtı hacze almıp paraya 
<;evrilmesine karar verilmiş olan ev C§Yast 
29-12-932 tarihinde saat 10 da Beyoğlunda 
Tozltoparan orta ııokak Çltura apartımanı
aın önUnde satılacağı tıAn olunur, '°'8) 
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maznunları 
Adanada muhakemelerine 

devam edildi 
Adana, 27 (Hususi) - Ağrıdağı isyana hareketlerine işti~ak 

etmekten suçlu Ye mev'.<uf otuz dört maznunun muhakemesınt 
Ağırceıa mahkemesinde devam edilmiştar. Geçen celsede ınaı• 

nuntardan bazıları hakkında muhtelif makamlara yazıln.ıı ol•0 

tezkerelere cevap gelmediği anlaşılmış, tezkelerin tekidine karat 
verilmiştir. Muhakemenin devamı 9 kinunusaniye bırakılmıştır. 

~ ~ * 
Zonguldakta 

meselesi 
su 

Zonguldak Hususi muhabirimizden: 

Zonguldağın en büyük dert· 
lerinden biri susuzluktur. Ereğli 

şirketinin kendi müessesatile me
mur ve i~ileri için §ehre isale e· 
mekte olduğu su tesisatı olmasa 
hemen bir damla su tedarik et
mek mümkün olmıyacak !. 

Hal ve vakti yerinde olanlar, 
içme sularını Zonguldağın meı • 
bur Bağlık suyundan tedarik e -
diyorlar. Orta sınıf ve fakirler su 
meselesinde müşkülat çekiyorlar. 
Mahallelerdeki halk da, ıirketin 

getirdiği sulardan imkan nispc • 
tinde istifade ediyorlar. 

Belediyenin ıebrimizde umu • 
mi su tesisatına başlıyacağıru ve 
bu tesisattan sonra ıirket evleri· 
ne de belediye tesisatından veri
leceğini epey zaman evvel bizzat 
belediye reisi Nihat beyin ağzın· 
dan dinlemiştim. Bu hususta he
nüz canlı bir faaliyetin şahidi o
lamıyoruz. Hem Zonguldaktaki 
gibi belediye varidatı çok olan 
bir şehrin su tesisatının bu kadar 
gecikmesine tatmamak da kabil 
değil. •Su gibi en İptidai ve mü • 
him ihtiyacat her an bütün çıp • 
laklığı ile kendini gösterirken ü
çüncü heıinci derecede itlere pa
ra verildiğini de görüyoruz. 

Halkevindeki faaliyet 
Halkevimizin çok muhterem 

reisi Mithat Akif beyin yorulmaz 
ve usanmaz mesaileri kar§ısında 
az zaman zarfında inanılmıyacak 
kadar baıarılan mühim itleri bu
rada teferrüatile anlatmak ıçın 

sütunumuz müsait değildir. Bu 
büyük eserin büyük faaliyetlerini 
batka bir yazımda ayrıca izah e
deceğim. Şimdilik ylnız fU kadar 
ifade edebilirim ki Zonguldak 
münevver gençliği ve halk, hal
kevi etrafında demirden bir kale 
gibi toplanmıttır. 

Az zaman zarfında yetiştirilen 
bando mızıka takımile alaturka 
ve alafranga ince saz takımları 

faaliyetin çok güzel ve canlı mi
sallerinden biridir. Zonguldıık 
halkına. her hafta verdikleri pek 
nezih konserler ve konferanslar 
da zikre §ayandır. Temsil şubesi 
de faydalı işler görüyor. Bütün 
suheler hümamlı bir faaliyet ve 
istekle memleket ve millete fay
dalı yollar üzerinde savaşıyorlar. 
Bu işlerin en önünde, münevver
leri ve bütün halkı etrafında top
lıyarak, candan ve yürekten ça -
lıtarak Zonguldak gençlik ve hal 
kını biribirine kaynaştıran Hal -
kevi reisimiz Mithat Akif Beyin 
unutulmaz ve yüksek hizmetlel"i
şükranla karşılanmaktadır. 

llyaa Rami 

Korucu k6y1Uyll 
öldUrdU 

Buraada Kazıklı köy ko • 
rucuıu, ismeti ye köyünden 
bir köylüyü ıilahile öl -
dürmüıtür. Korucu mahkemeye 
teydi edilmiıtir. 

Baha ilerin 
muhakemesi 

Adana, 27 (Hususi) - Şe~.' 
mizde bazı kimselerin gizli Bahir 
lik tetkilab yapmak l'uçu ile rtJef' 

d·r kuf bulunduklarmı evvelce bil 1 

mistim. Gaziantepte de bazı kill" 
ıel~r bu suçla töhmet albna alJll' 
mı~lardrr. Oradaki Bahailerin d' 
buradakilerle birlikte mubakeJS'e 
edilmeleri kararlaıtırrlmııtır. s~ 
nun için Antepteki Bahailer de 1' 
kında şehrimize getirilecektir. 

Kırklar~lide 
Parke taşı 
Kırklareli de Eriklice nıa 

deninden parke taıı inıı.l 
mümkün olduğu bir Ma 
usta tarafından iddia edilmit f 

hunun üzerine belediye müraca• 
çılardan nümune yapmalarını iı 
miıtir. 

I 

Karaağaçta 
Elektrik 

Edirnede Karaağacın tell' 
viri için temdit edilmelcte 
olan hattın direkleri di 
kilmi§tir. Şu günlerde bat çekil 
meğe batlanacaktrr. 

Bir aydan evvel Karaağacın 
lektrikle tenviri mümkün olabil 
ceği anlaşılmıştır. 

Zorla güzellik 
Bunanın M. Kemalpafa kati 

basında bir kız kaçırma vak'ası ol 
muştur. l)avakçeşme köyünde 
Sabri, köy kızlarından birine tıS 
tulmuş, kız kendisine uygun ce 
vap vermeyince kızı kaçırmaS 
karar vermiştir. 

Sabri silahını omuzuna 
arkada~ı Hüseyin de eline 
bir sopa almış, kızın önüne çık• 
rak elinden tutup zorla sürükleıJl 
ğe başlamışlardır. Kız bağırıp çl 
ğırmış, feryadına yetişenler k 
kurtarmıtlardır. Sabri ile arkad• 
Hüseyin kaçmıılardır, aranmakt1 

dırlar. 

Gemlik kaymakamı a# 
takdirname verlldl 

. Derelerin temizlenmesi ve bl 

. 11 
taklıklarm kurutulması hususuno 
gösterdiği mesai ve gayretinde~ 
dolayı Gemlik kaymakamı Gaıı' 
bey vilılyetçe bir takdirname ;I~ 
taltif olunmuştur. Nüfus müdii~ 
bey de sabık müdür zamanında 1>1

1 riken işleri çıkardığından, ye"ll'~ 
iflerini de günü gününe çıkarııı•. 
suretile İntizama soktuğundan ~~ 
'iyetçe bir takdirname ile taltif o' 
lunmuştur. _,,; 

tst:ın?ıut Dördüncü İcra Dairesinden: Si~ 
keci Hoca Paşa Dervişler Nöbethane sol<•, 
eakl ı lıJ. yeni 9 15-22 N. lu 166-5 lkl ö~, 
kft.ni mll§tcmll bir bap apartımanda ınut',t! 
ııarrlten mukim iken elyevm lkamctg~'" 
meçhul olan Niyazi lılustata ve Yusuf P' 

dilerle Fevziye Hanıma. af 
Yukarıda yazılı gayri merıJcılİ ,ıı 

9 - 24 hineslne mUtaııarrıt osıJS,, 
li:fendJnin ahare borcundan dolayl talll ~ 
27n2 Ura kıymeti mühammlne nzcrfJı , 
mezkt\r 9 hisse dalremi.r.ce açık art~~ 
ya vazedilmiş olup 29 K. evvel 932 tarf11 Y' 
mUsadlt perşembe gUnU saat U ten ~
kadar dairemizde açık arttırma ile aa >'l 
ğına dair olan birinci arttırma l!Aııt 93.1? t1" 
,. •. • -··-,ı.rasile taraflarınıza ua.nen _..JI) 
··- ->• \Ur. (tJllF 
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lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlügünden : 

Üoktor .. la•r•"'l.:ı~Is~ta~n~bu~l=g~ü~m=r~ük~l~er=m=u:=ha~fa=z=a=====-~ 
başmüdürlüğünden: 

1 - Satın alınacak olan 2670 metre astarhk bez kapah 
ıarff a kardırmağa konulmuıtur. 

2 - Kardırma tartları lciğıdının tasdikli suretleri Iıtanbul 
Güınrük Muhafıza BaımOdiriyetindeki 11bnalma komisyonunda" 
alınacaktır. 

3 - Kardırma lıtanbul GUmrllk Mubaf11a Başmüdiriyetinde 
kurulacak alam satım komisyonu tarafından yapalacakhr. 

4 - Kardırma 10· 1-933 tarihine raıhyan aah günü saat 14 
tedir. 

S - Teklif mektupları kanundaki büi<ümlere göre gün Ye 
ıaatinden evvel mezkOr sahnalma komisyonuna verilecektir. 

6 - Kardırmaya ıirecekler yerli fabrika mlime11il veya vekili 
elduldan baklcında vesika ı&ıterecelclerdir. 

7 - Her iıtekli, biçilmit bedelin % 7,5 ju olan 67 lira 15 
lnaruılulc muvakkat gOvenmelerile 0 teminat,, belli ıaatten evvel 
lsomiıJona ıelmeleri. 

8 -:- Oıneti lıtanbul GUmrUk Muhafaza BaımOdiriyetindedir. 
iateldiler orada ı&rebilirler. 

9 - Belli olan 11atte tutulması adet olan zabıt kltıdı dol· 
darulduktan ıonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. (6644, 

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Aakert Liae ve Orta Mekteplerde aııtıda ı&ıterilen derılerin 
maaUlmUkJerl açıktır. Verilecek Ocretler blzalaranda yazalmıtbr. 
Tedriılçia Reami aatlbiyeti haiz olan ve baıka yerlerde allka· 
lan elmıyaa muallimlerden arıu edenlerin 10 ıOn zarfında istida 
Ye fototrafıaı mus!lddak fitlerile Ankara'da Askeri Llıeler Mü· 
fettitliiine mOracaaL (1059) (6706) . 

Mektebin iımi Muallimbtia neyi Ocreti: 
Kaleli liseai Fizik muallimliii Ücreti 98 
BarH ,, " " 108 
Bursa Kimya ,. " 108 
Buru Tabiat ,, ,, 108 
Konya Aı. O. Mp. İngilizce ,, " 108 
Erzincan ,, ,, Almanca " ., 108 
Etzincan ,, ,, Tilrkçe ,, ,. 108 

~ 

Istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Satın alınacak olan 8910 metre çımaıarhk bez kapah 
zaırfJa lurdırmaia konulmuttur. 

2 - Kard1rma şartları kltıdının tasdikli ıuretleri lıtanbal 
GilmrDk Muhafaza BıtmUdiriyetindeki ıatınalma komiıyoaundaa 
alaaiıcaktar. 

3 - Karchrma latanbul Gamrllk Muhafıza Bıtmlldiriyetinde 
kurulacak abm 11hm komiıyonu tarafından yapalacakhr. 

4 - Kudnma 10-1·933 tarihine r11'ıyan 1111 ıllnll 11at 
ıo dadır. 

S - Teklif mektuplan kanundaki hUktımlere göre gbn •• 
ıaatindea enel mezk6r satan alma komiıyonuna verilecektir. 

6 - Kırdırmaya ıircceklır yerli fabrika milınessil veya Ye· 
kili oldukluı hakkında nıika göstereceklerd1r. 

7 - Her istekli, bfçilmiş bedelin % 7,S tu olan 218 lira 
95 kurut!uk ~uHkkat güvenmelerile 0 teminat,, belli aaatten ey• 
•• ı komisyona r~lmeleri. 

8 - arn~ti lstınbul GUmrnk Muhafaza Batmüdiriyetindedir. 
lltcldiler orada ıBrebilirler. 

9 - Belli olan aaatte tutulma11 adet olan zabıt kAğıdı dol· 
duru!duktan ıoaro hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. (6645) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
' 

Doktor Oper•HSr 

Ahmet Asım 
e>ogum ve kadm hutalıklan mUteıuuıaısı 
.lııluayeae: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
lll-18 Beyo~ıu, bttklll eaddut No. 103 

(Opera sineması karşlll) 

Tel. 1960 - 4,2221 

Ooktor 
A. Horborunl 

Beyoğlu mektep eokağuıdald muayene
b&Deainl tamamen kapamftır. Emln!Snün· 
de Valde kıraathanesi yanmdald mu11-
yenehanealndo bastaıanm sabahtan ak
pma kadar bizzat tedavt eder. Telefon : 

2'111 

Doktor 
Cavat Ne ZekAI 

llnlr mUtebumın 
Cuma ve pazardan maada günlerde nat 
a ten & ya k&dar balta kabUl olunur. 

Kuayeneban..SDI Babı&ll karfmnd& An
kara eaddeal No. n. ye tevıdan naklet· 

mlfUr. Telefon m'11&19U: 234a, 
lk&metgAJı: 807.0 

Doktor 
Emin ŞllkrU 
Dablll tıuıaııkl&r mUteb&eam 

Jstanbul Sultaıımabmut tUrbe81." Baba· 
Ali caddeat, No. ıo. Telefon muayeneb•· 

ne : 2112:.ı - Telefon .. , uııa 
"Her (Un Olleda eonra saat 11-11 .. 

Uroıoı• Oper•t8r doktor 
Fuat Hamit 
BlJbrck, mea&11e n idrar ,olu 

butalıklan mUtebaaaıaı 

uua1eneb&Deı TUrbe, Kahmudly• ca<I· 
desi. No. ıo. Telefon 22e22 

• Doktor 
Kaplkyan 

Kua,eehaneat: !lrkect Muradiye cadde· 
al No. 26 Tel. • 21077 lstaııbul 

0P81'11tlr • Uroloı doktor 
Mehmet AH 

idrar yolları baıı\ollıltlan mOtetaumaa 
Jilmlııö'n il (Sabık Karakq) banma 
nakletml§Ur. Cumadan maada her s11D 

blatalannı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dahili hastalıklar· mUtebauw 
DlftQola Met. 111 TeletOD: natl 

Gısz hekimi doktor 
SOleyman ŞDkrO 

Blrtncl sınıf mUtebaaına 
....... (Alllrua Clddlll Jfalara 80) 

Dl• doktoru 
Zeki Hallt 

Kuayueb&nul : Kaddcay Altıyol atzı 

oı, tabtbı 

Zeki Nuri 
H. ıtın but& kabul edlllr. Her MYi di' 
rab&tmalltr tedavi olwıur. Mı.ıa,eneb&De : 
UıkUdar Alıcıbqı Mektep IOlc&k No. &> 

SEVRISEFAIN 
Merknl ldıraı <:atııtı köı>riUıası Bt6t3 

Şuhe A. Slrlsıcl Mllhlirdar iade Han 226'0 

Trabmn Poatası 

(Cumhuriyet) 
28 biriacilslaun çarıamba 18 
de Gılıta 11bt11nıadan kalkar. 

200 
1500 
5 

Adet Kontr pilAke tahta IUnca Kolordu .. bn•lm• 
Çaraı. tahta Komlaronu lllnl•ra 

Metre mik'abı Ihlamur tabt111: Birinci mal aeçme tomruk Yerli fabrikalu mamullhn• 
olacaktır. dan 55,000 metre boz renkte 
Metre mik'abı Karaataç - - - - kaputluk kumaı kapala ıarfla s 

1 - Satan abdacak olan 4452 çift çorap kapalı zarfla kır• 
darmıya lconulmuttur. 

2 - Kardırma şartlara - klğıdınıo tastikli suretleri btanbul 
rümrük muhafaza başmOdOrlOğü ıahnılma komiıyonundan alı· 
nacaktır. 

.3 - Kırdırma lstanbul rümrük muhafaza bıtmüdiiriyetinde 
kurulacak alim 11tım komiıyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kardırma 10· t·93::S tarihine rasthyan sah günü saat 
1S,30:1ur. · 

S - Tekhf mektupları kanundaki bllkUmlere göre gin ve 1&• 

atınden enel mezkur sahnalma komiıyouna verilecektir. 
6 - Kardarmıya girecekler yerli fabrika mOmessil veya Ye• 

kili baklıında veaika 161tereceklerdir. 
7 - Her istekli, biçilmit bedelin " 7,5ğu olan 106 lira 85 

lcuruıluk muvaklcat gOvenmelerile .. te!!!İnat ,, belH ıaatten enel 
lcomiıyona relmeleri. 

8 - &rnetı lıtanbul rDmrDk muhafaza bıtmidDr!yetindedir. 
iıtekliler orada görebilirler. 

9 - Belli olın ıaatte tutulm111 adet olan rabıt kAiJdı dol· 
durulduktan ıonra biç bir teklif kabul edilmiyecektir. (6646) 

---
1 lstanbul Evkaf Mtldtlrlflttl ilAnlan 1 
Kıymeti muhıaamenesi 

Lfra Kur11f 
ıso oo Ç1rııda lcabvebane sokağında 4 No. la dik· 

k&nıa tamamı. 

300 

4'20 

225 

345 

350 

369 

00 Çarşıda Uitfullab aja ıokağında 6 No. lı dik· 
kinıa tamamı. 

00 370 arıın terbiiade bu:unan Edirnekapısında 
Keçe~ipiri maballeainde Sofalı çeıme ve Zey· 
nel ata aokajıada Milyeaser çelebi camiialn 
taılarile beraber araasınan tamamı. 

00 150 arım terbiinde bu:unan Kocamuıtafapaıada 
Kirkor kalfa sokaiıada 20 No. h arsanın tamamı. 

00 6SS arşın 98 sanhm tcrbiinde buluaan Oskü
dırda kısıklıda Aleıodajı caddesinde k&in Ayşe 
hatun mektebinin tamamı. 

00 Hasköyde Abdüsselim mıhalleı :nde kumbara• 
hane caddesinde mektep tahtanda atik 140 142 
cedit 122 • 124 No. h mukaddema iki elyevm 
bir bap dilkkinın tamamı. 

80 Tamamı 11 arşın 31 sırntim terbiinde bu:unan 
Kahçacı Hasan mahallesinde Çarşıkat>ı cadde· 
ıinde 14 No. h dükkiom 7-20 hisstai. 

Bal4daki emlik yirmi gün müddetle illna konmuştur. ihalesi 
Kl. uainin ikiırci pazarleai gOnU saat on betledir. Taliplerin 
pey akçeltrUe beraber Çemberlitııta latanbut Evkaf Mlldiriyeti 
bina11nda mablu'it kalemine müracaatları. (6549) 

1 L __ o_e_v_ı_e_t __ o_e_m_ı_r_y_o_ı_ı_a_r_• _n_•_n_ı a_r_•_I 
idarede terakilm eden müstamel çem o ersiz saç variller bilmü• 

ıayede sahlacaktır. Talip olanların 29· 12· 932 tarihine mllsadif 
Perıembe gUnü saat 10 da teminat akçelerile Haydarpaşı ma• 
iazasında isbıh vücut etmel~ri İlirı o!unur. (6761) 

Haydatpı7a etya tahmil ve tabliyui itinin kapah zarfla mO
nakaa111 9· 1·933 Paı.arte.i lflnü aaıt 15 de Ankara'da idare 
Merkez'nde yapılacaktır. 

Tafıötit Haydarpaıa ve Ankara veznelerinde beşer liraya 
aahl•n ıartnamelerde yazıhdar. (6654) 

1 lstenbul Belediyesi llAnları 1 ı ______ _____ 

Keıif bedeli 3~S lira 67 kurut o!aa es!ci Zaptiyede verem 
dispanserinin arka taıafında yılulmış ıet duvarmm yeniden intasa 
açık mlnakuıya koaulmuıtur. Talip olanlar ketif evralnnı alr
mek Daere ber glln Leva11m m0d0rl6ğ0ne mOnakaaaya flrmek 
için de 27 Hrabk teminat makbuz veya mektubu ile 19· 1·93.i 
perıtmbe günü saat on beşe kadar Daimi encü!T'l en~ müracaat 
etmelidirler. 116852,, 

6 

2 

' IOO 

ol:ıcakhr. mlaakaııya koaulmUffur. lba· 

Metre mik'abı GOrgen - - - leli 14· 1·933 Cumarteai ıDnil Bı·r Moda Sı'ta1·yerı· aranıyor 
olacaktır. ıaat 14 dedir. Taliplerin ıart• 

Metre mlk'abı Çarah kalH: 400X28X8 nameıini ılrmek Dzere berpa Selıauk Kız Sao'at Mektebi MüdürlUğündenı 

1600 
500 
30 
800 
500 
600 
60 
1800 
8 

Paket Somunla demir vida: Muhtelif eb'atta •• mlnakaıaya ittirlk için iba· Y 
le ıllDD vaktinden evvel Anka· Ankara lımet paşa k11 Enstit0ı1 için 60 ıra ücretle bar 

Adet Somun " " ra'da M. M. V. Sı. Al. Kom. moda stajyeri istenilmektedir. Tıliplttrin fetı ta üj'renrr:ek ve ka• 
- Somunla civata " " Riyaaetlne müracaatları. ()061) yıt o'unmalc Daere Kinuquevve in 28 inci çııtambı ıüaü •kta• 
- Yuvarlak başlı ıomunlu clvata (6721) mına kadar Çapada Selçuk Kıı San'at mck:ebi miidürlDpae 

Kilo Demir kaynak teli • • • mOracıatlıra. ..6797,. 
Adet Demir pul Münakaıa ile aatm almacalı i· --------------------------

<;atal Pim lln edilen IOO ton hafif ve 100 a• 
Paket Aiaç vida: Muhtelif eb'atta ğır benzine talip zuhur etmeditin· 
- Yuvarlak bıth vida mubtehf eb'atta den puarldda aabn almacakbr. 

Pirinç sarı ağaç lhaleıi 7-1-933 cumart .. i sil • 
Saaclak Cam ,, ,, nü aaat 14 te J&pılacalctır. Talip-

......... lklbd Tlbaret MallkMM&lnderı: 1 t t.ınboJ lkltıl'I l"ra Tlfl!llUtlıa~: 8 lr 
Alacaklı Teotrutos Efendinin Ak&:ı.r:ı,y 1a t:or~ta.:ı mahc ""': Vf' p:ı:-e··a t:ıv;ilocek oto 
Ueııihpap mahallellllde Mu.tata Kem:ıl mobil m:uıyıtör:ı, Jıamyon ,.c l.amyaaet 
Pqa caddulnde ı M. ıu apartımanm 3 un- ı maltUı ve alnnin !:·1-Dal te a&t U.H te 

etl katında aaktn Bur.tı taet Beyden a la· G&lat.a Pır19mbe pııan Yem cami caddeG 
catı olan (''IM>O) llranm taıı.ı· ı hakkında. 03 N. ıu dUl:kA.-ı:n OnUnde lklnc:l açık art 

Cibali fabrikasının tamirine muklazi nevi ve miktarlan yukar· lerin f&rtnameıini görmek üsere ikame eylediği davıuım lcn71 muh&komea t11'muı ve l ıa el kat'lyy..ı lora kılmac&tm 
31-12·932 tarihine m llladif cumar tesi gUnll da"\ t:ı.Up"crin r.ıahallind" ha::ır bulunacak 

n a t H te tayin edl!mlt olduğundan mum.ı- r:ı muruna 931·:J41:J N.\u doa1ll ile mllraca
lleJ'b ı.et •1 ynm n l&&U mt&kGrda at.tarı llı\ll c.tuuur. (8044) 

da ıöslerilea levazım pazarhkla aabn alınacakbr. Taliplerin pa• her ıün ve mibıakaaaya ittirak İ· 
ıar!ığa iftirak etmek Gıere " 0/e 7,5,, temiaatlannı hamilen "2·1• çin o ab •• Y&ktinden evvel An· 
933,, paıarleıi gGnG ıaat "14,, te Galatada Mübayaa Komilyo- karadaki komiıyona müracaatları ........ ,.. . ..,,_ " ~· - . 

(lOll),.., 

mebkomecla baSu' llulUIUnW, akil takUrdo• 
b•!ck•4a IQ'&beıı muamele ı.ıa edihıcıı&i 

~ ~ lluelılle ll&ll olu
nar. (ICHıl) 

-- --
V .. KIT MATBAAll - lırl'AHWUL 

MH?Bl • IOllDIET ASDıl 
u...a 11 ,....o: l1KRn 
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•• •• 
I ,, 

1 
1 

istanbul·ve İzmir' de yeni 
satış mağazaları açıyor 

.7Rinci .K8nun. 

516 
1 

12 13 
~a 19 20 
25 26 27 

r.:~ I 

de iZMiR'de 

de SULT ANHAMAMI'ında 
açılıyor 

En mükemmel ve en müntahap ~eşitli 

AK.ER 
MAGAZALARI 

f.talihazız da her yerden ucuz ve yalnız 
eyi mal satan müessesedir. 

Beyoğ~ unun en muhteşem 

Oyuncak Sergisi 

Türkiye Ziraat Bankası 

' 

Taşınmak dolayısıyla 29 Kanunu e•vel Perşembe gUnü 
kapah bulunacağını ve 31 kAnunuevvel cumartesi gü
nünden itibaren yeni binasında faaliyete ba~hyacağını 
muhterem müşterilerine ilin eder. 

••••• Y erlı ve Avrupa kumaşlarından kuıurauz •••• 

Ismarlama elbiseler 20 
Hazır pardeıü ve elbiseler fevkalade ucuzdur 

liradan 
başlar. 

•••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza mUeııesah •••mll 
İstanbul Vilayetinden: 
Bu aene ilk bahar koşularında aafkan arap ah yarışlarına 

t•çil edilmit olan arap atları iıtirak edebileceğinden aureti te1-
çil hakkında alakadarların malOmab olmak &zere •• ana .are 
istanbul Baytar müdürlüğüne müracaatları için ilin olunur ... 6821,, 

VAKiT 

Hasan 1:eylin yağıle, h asan ı.. o onyasıle 

ve Hasan kremile yapılmış 

BASAR 
SABUNLARI 

birer şaheserdir. Halis limon çiçekleri· 
nin ve hakiki , tabii yaseminin ve Is
parta güllerinin insana bayat ve ruh 
veren kokularmı cami olup cildi 'yumu· 
şatar. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
kadınlar ile çocuklara şayanı tavsıyedir. 
Avrupamn terkibi meçhul yağlarından 
yapılmış sabunlardan tevek ki ediniz. 
Veche ve cilde taravet ve letafet bah· 
şeden zeytin yağh ve Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

28 Kanunuevvel 1932 
• 1 

•AMPULLERİ 

f • .. • ~ .... 

=:::====m=:::::::::::::::m Bı·r elektrı·k cıhazı ................................ ................................ 

Faydalı ve hoş bir hediyedir. 
• IE 

..)• 1 e ··········--·-··--·-·-~ .... ,. .... ·-·····-..... ·---.................................. ................................. ..... . 

Eğer vakti e iş Bankasından bir kumbara alarak para 
biriktirmiş olsaydı, şimdi bu fe'aket karşısında: 

Dimdik durabil cekti ! 


