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Renkli resim, c 9 lencell yazdar 

ve gUzel E;ı::'rikatürler 
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1-Ierşey a ~ 1 Ba.y1am ı ngilterenin 
Vazyıetine 
Bağlıdır. 

La~~ak ~arkta bir Çin . Japon 
t 1 çıktı, bunun sebebi lngil-
''enin l: ·· .. . . tu ugunku v zıyetıdır. Av-
Pada F 1 aırı, ransay a Almznya ara· 

~u·Ca tamirat mes'dcsl çıklı, buJ sebebi cle ötel<inin aynıdır. 
b apony;ı 2ördü li i büyük ci-

Bombardumandan 
istihkam~arı 

deUk deşik olan 
ha a mukavemet 

Voo - Soong 
ed~ yor 

Jaııooya harbe devam etmek niyetindedir, miitemadiyen 
Çine asker göndermektedir 

Şang-hny, 7 (A.A) - Jaı:on lar konsoloslar komisyonunun rapo· 
T chapei'i t<!l<rar bombardımana ru halen Cemiyeti akvam katibi 
ve taarruza baş :::ımışlardır. umumisinin eline vasıl olmuştur. 

Ç'nlıle:, Şanglıeydan geçen Katibi umumi, bu raporu ~en· 
nehir mc.thaline l u'•im l:u unan disi için malumat makamında 

6ugUn Şeker bayramıd1r; 

VAKiT, karllerlni tebrik eder 
ve bayramı a§ız tadiyle ge· 

1 çlrmelerinl diler. 
Gazetemiz, öteld arkadaş· 

lar1 gibi yar1n ve öbür gUn 
çıkmıyacak, bayram ertesin 1 

den itibaren karilerlne hız· 
mete devam edecektir. in· 

1 
tlşar etmiyeceAimiz gUnler· ı 1 

ı 

1 

de HIUU!ahmer gazetesi 

b~n devleti o 'an lnt'liitere büyi.ik \\' oo · Soung istı lıkam 'armm Ja-
ır ına)i v ·ı t' d: b ponlar tarafından ınptedilmiş 

Çİtj 
0 

c ı t ı ~.:ı ı u ran ge· 

bir vesika olarak hıfzetmek su· 
retile Cemiyeti akvam mukave· 
lenamesinin 15 inci maddesine 
sadakatle tercüman olmakta ol
duğu mütaleasındandır. 

okuyuculartmızı gUnUn ha· l 
, diselerinden haberdar ede· 

1 l cektir. , 
ı~~~~~~~~==-

Pıl Y ~· Bu mem'ekette yeni ya· old ui u haberini tekzip ctmek-
td an ıntihabat ve yeni teşekkül tedirlcr. 
ili eıı bül,ümct sadece fngiıter- Şanghay, 7 (AA) - Reuter 
et' ker:di dahıli işlerini ıslalı mu !ıabir i bildiriyor: 
ai llıtk için çalışmayı milli bir Voo · S oung istiı l.a ımıın baş· 
s!ahs~.t ... o!arak tesbit etmiştir. Iıca tec'ı zatı har;p o:muş veya 
k.. ~kumetin doğrudan coğıuya l ullanı .maz hale gelm:ştir. Meş-

- O kadar çok baft1rma , 
sesini Ccnevreden işltlyorlar t 

"rıdı f hur 19 uncu ko'orduya mensup 
t?t d nıena iiae taarruz vaki ol- Nankinde bir Japon hUcumu 
b·ıar ıkça u1al< şarkta her haııgi 1000 Çinli c' en mürchkE>p olan beklen~yor 

nı n:üdafı ler buna rağmen Japon-
l?tel a~~ra!a karı~ması mubte- ların yeni bir ihraç teş~bbüsün(ı Nc:ınkin, 7 (A.A.)- Japon kuv· 
ln .1 dcgıldır. Onun iç'.n Japonya tardetmiye muvnffak olmu~lar· vetlerinin bugün Nankine taaruz 
iat~: tcren;n Lu meşguliyetinden edecekleri umumiyetle tahmin e-
t?t 

1 ~de ederek ve Rusya ile A- dırŞanghay. 7 {A.A.) - Reuter dilmektedir. Burada mevcut 180 
it er.ıl'ıanın k,ndi aleyhinde birle- muhabiri bugün öğleden sonra Amerikalı aıleden 100 ü bütün 
t?t rn~ccek'erini düşi!nerelc Çin Voo Soung istihl<a ularmı ziyaret çocuklarını ve kadmların ekse-
llı;s .elesini lıalletmiye karar ver· etmiştir. fV:umaileyh, üç günden- risini alarak şehri tabliye etmit· 

fhr P l ·· · · t'd d P.t • U farar uzerıne ıp 1 a beri Japon tayyareleri ve top· ler İr. 
6ı:~~Uriyi işgale, sonra <la Çin çusu tarafından yap•lmakta o!an Japonya mütemadiyen asker 

ş·Jnc tanı ruza başlamıştır. r.ıülhiş bombardımana rağmen getiriyor 
Ponll!ıdi Ameri'•a hiikümeli Ja- istibkamdoki Çin kuvvetlerinin Vaşington 5 (A.AJ - Cema 
•J Yaya karşı mü~ttrek ceplıe m<Jneviyatım fevkalade bulmuş- biri mütteh'dienin Asya filosu 
t,~ak İ~in lngilttreyi kendi ta- tur. lslihkamat harap olmuştur. başkumandanı bahriye nezaretini 
ıc.t'~a ~'lbetm ye çalışıyor. Fa- BüHin etrafında gayet büyük bugün beynelmilel imtiyazlı mm· 
·ı ngıltere mütereddittir, Ame- obüs delıkleri ..J!Ör.ülmP-Jdedir. takaya bir Japon piyade livasmı 
tlt·d~ .. L--"--- T.-.t·r- ı.ut.auıccı Pahıtt'-Ç n ı er en on hadde ka- ihraç edileceğinden haberdar et-
Yı l •tıde miişterck protestolar dar mukavemet edeceklerini be- miştir. 
t, Pınakla beraber şu veya bu yan etmişlerdir. Şimdiye kadar Şanghay'dekl konsoloslar ko· 
t~Zda kan bir hattı hareket Çin zayiatı 30 telef ve 50 mec- misyonunun raporu 
~or~1Yl _bir türlü karar veremi- ruhtur. Cenevre, 7 (A.A - Şan~hay 
t,ı1 Bınccnaley~ı Jc:ponyanın --- j) \..:. d F k y l 
h.t:ı~ride ve Çinde başla dığ ı ün ~evin irilen a ir avı u ar 
kitııf atın ~u veya bu tarzda m· 
ii b ctrn,si lngilterc:nin verece 

A. u hırera bağlıdır. 
,,ru..... l · .. Al "-•ıty r.. sa mesıne ge. ınce, -

t111 • ~ ~sascn büyük bir bulı
İçin lçındedir. Hakikaten bugün 

taın· 
)ece"· . ırat borçlarını veremi-
'lıeı111;1nı Bale'de toplanan bey
trar . el bankacılar aralarında 
b. sız nı ı· "t h M "3t d il.ıye mu e assısı . 
~0 .. , e bulundugw u halde bir ra-·•a d tıurı •. cvletlere bildirdiler. Bu· 
Gç. tııerıne Fransa hükumeti de 
b Yahut b . . . 
Otç' eş sene ıçın tamırat 

Al11ı~atın1n T cc' linc ı ,arar verdi. 

--. ~ 

Ect td:b~. b~ tecille şimdilik ikti-

~'Çaj ılırdı. Hele üç, beş sene Bay;am münasebetile dün Top· anneler birliği şubesi tarafından 
di~eb~İ· sonrası için Allahkerim l.apı Fukaraperver cemiyeti ta- da dün süt damlasında ] 50 
!tıRilt~::di.. Almanya gördü ki rafından roühtacı muavenet 250 fakir çocuğa elbise ve çamaşır 
~de k $ıyascten Fransadaa zi- çocui a bayramhk elbiseler tevzi dağıtılmıştır. Anneler birliğine 
lıhkkendisinc daha yakındır. d 1 u mensup Refı''." a HuluAsı' Behçet, 

~ .. at k e i miş. · ou suretle şehrimizin " 
• •bi!iYet·ı a},•d 'y!e _mali tediye Lamia Refika, Fatma Fehim, 
•• d - d B l bir köşes;nde mütevnziane, fakat 
" l>e>tu •• o.ma ıgmı a a P. Safiye Em:n Hanımlarla Madam 

A oost · · O · · necip ve as•l hislerle hareket 
"ttılt t ermı~tır. run ıçın Go!denberg ve Madam Kaste{-

"1~... amirc:t botcucu vere· eden bu cemiyet, 250 zavallı ço-
..... ,, no hamiyetli tüccarlara dolaşa-
t>,Qı 'k cuğun yüzünü güldürmek sure- raf\ elbise ve kumaş toplamış-

"}'~ ke ' daha doğrusu Fran- tile inrnn 'yelin kalbi hürmet ve Jar ve bunları bizzat dikmişler· 
ttldj~· arşı isyan etmek zamanı minnetini kazanmışt r. Yu'<arıki dir. Dün elbise alan çocuklarla k , gıne h"k 
'l i b· u melli. Bu yo'da resmim;z, bu hadiseyi tes 1~it et· anneleri Anne!er birliğinin gös-

~ıtıa11y1r hc:rckct al~ak üzere mebtedir. terdiği bu ülüvvücenaptan çok 
tınaayanın bu vnzıyeti tabii Avna suretle h'mayei etfa!in memnun olmuş: ardır. 
~~u~ 1 çıldırttı. Fracsa bugfin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 
~~ rctnın nı ı· . r B 12 s ~ "iu le a ı nolttaı naıardan ~1! tr§-l~n ayıea 
~td,11 d adar askeri noktai na- ~6 ~ 1 
~· haha en büyük bir kuvveti-
k. hııı d uaus A!manyaya lrnrşı lllf izah ve Çocuk Sayzlalarz 
"'il a dcw'ld' ettaf gı ır. Eu memleke-

l 4J •na kUçük itilaf ve Le
t tllrafı ., • 

" ıncl ~ayfada 1 

Mehmet Asım 

l{alpte iğne : Yeni Romanınıızı 5 inci 
Sayıfamızda 1'akdim Ediyoruz 

'---~~---~---~----~------~--------------------" 

Rapor, ne meclise ve ne de 
matbuata tevdi edilmiyecektir. 
Bu rapor katibi umumilik tara
fınden mesele hakkında Cemiye· 
ti akvam meclisine verilmesi icap 
eden malümatın bir mütemmimi 
olarak telakki edilmektedir. 

Bu rapor, her iki tarafa da 
gönderilmiş olduğundan gerek 
Çin ve gerek Japonya yakında 
15 inci maddenin derpiş etmek
te olduğu usulün istimalinl icap 
ettirmiş olan hadisat hakkında 
mütemmim izahat itasına meclis 
tarafından davet edilecektir. 

Ceuevre, 7 (AA.) -Cemiyeti 
f Alt tarafı 2 inci sayfada ] .............................................................. 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün sarayda istira

hat buyurmuşlar, bir yeri teşrif 
etmemiflerdir. 

Adana da iki ecnebi 
tayyaresi 

Adana, 6 (A.A.)- Biri Cuma 
günü ve biri de dün olmak üze
re Halepten gelen iki tayyare 
Toroslarda havanın muhalefetin
den dolayı şehrimize inmr ;.e 
mecbur ka}m,şlardır. Tayyare
lerden biri iki kişilik bir Alman 
seyyah tayyaresidir. D:ğcri F o· 
ker sisteminde üç motorlu 720 
beygir knvvetinde olup Çekos· 
lovakyeli fabrikarör ve milyoner 
Beta ile hususi katibini ve pilot 
makinistlerle altı kişiyi hamil hu
susi bir tayyaredir. Tayyare Hin
distandan gelmektedir. Boradan ı 
70 teneke benzin almıştır. Hava 
müsait olduğu takdirde her iki 
tayyare de bugün Konyaya, ora
dan da Istanbula hareket ede
cektir. 

Izmlrde Türkçe 
Kur'an ve ezan 

lzmir, 7 {A.A.) - Şehrimizde 
ve? kazalarda camilerde Türkçe 
ezan ve Kur'anıkerim okunması 
taammüm ediyor. Çeşmede bü
yük camide hafız Rasim bey ta
rafından okunan Türkçe e1an 
ve hutpc ve Kur'anı kerim 
camiyi dolduran kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından de
rin bir vect ile dinlenmiştir. 

lzmirde de Hisar cam:siyle Kar· 
şıyaka camilerinde Hafız Ömer 
Bey tarafından Türkçe ezan 
okunmuş ve Türkçe tekbirler 
getirilmiştir. Haile kendi diliyle 
Allahma ta:ıbbüt etmel<ten bü
yük bir zevk duymaktadır . 

Akisfer: 

Şıklık masrafı 
Züğürtlük galiba al;lınuza cu. du: 

Gazetelerde bir fıklıl: münak~asıdır 
gidiyor! 

lktısadi bu/ıranın, azgın b!r kar .. 
manyolacı gibi dünyayı tepeden tır .. 

nağa soyduğu bu parası:::lıl,; devrin -
de, aencde elli şapl~adan, yüz iskar .. 

pinden balısetmenin bafka ne manası 

olur? 

DeliliJ-, zengin Beyoğlundan fakir 

lstanbula savrulan bu terbicesiz kalı
kahalara verilecek en hafif isimdir! 

Şık bir kadına acnede kaç lira le: .. 

zım? 

1 ki bin liradan baş!ıyan liste, ka .. 

bara kabara son günlerde yirmi iki 

bin liraya kadar yü~eldi. 

Bunu söyliyenler, ya lira nedir 
bilmiyorlar, ya sayı nedir bilmiyor
lar diyecektim; vaz geçtim .. Zira, asıl 

bu adamlar, bütçesi 180 milyon lira 
olan Türkiycnin tebamn oldukla:-rnı 

bilmiyorlar! 

Yusuf Ziya 
================================================-=-

Kış bayramının en güzel hediyesi ~ 

.. 

1/ll. 
·-· 

- Bak sevgilim, sana bayram şekeri getirdim ı .. 
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Her şey 
lngiltere in 
Vazıye ine 
Baahdır 

l Üst t:ıraf1 birinci s:ıyf:ıd:ı 

hist~n çenbcr:yle çev·rm·~t:r.fu
nun'a b raber Frans:ı da Alm~n
yav frnrşı kendi brışma ~arel:et 
edemiyor. lngiltereyi hendi a:-afı 

na almak istiyor. Çün~<Ü rr.ese1e 
yalnız Fransız - Aman rrese'esi 
değildir. Amerika c!a Fransac'an 
harp bo .. çJarı isti} or. Fransa In
g:ltereyle birle.şere!< Amc-ril:nya 
karşı müşterek cep!ıe alırlarsa 
Almanynnın tnm'ral borcun:ı rnu-
J·obil harp l:orç'arından kmtu'a· 
biJcceğinı ümit etme' tedir. 

Garip o'an taraf ~ucur ld 
FranRJ gerek tam·rat, gere, hnrp 
borç'arı için lngiltereye te;:r'H 
mesai teklifi y; par' en A Ter·ka 
da ln~i'tereyi Frnsad~n u1nlc
laş' ınp kendı tarafına ce!bclmi
ye ça'ışıyor. Punun iç:n c!e Frnn
s:ıva kar~ı: "r."ut'aka son santi
mine kadar harp borçlarını ve
receksin. A!:nanya tamirat l:or
cunu vermese de gene vcr\!ce'.<
dn. Ciinkü sen l:orcunu verm'ye 
rr.u •. ted ıisin!,. ced ğı halde l:ıgıl-
lere kar{ı: ••Evet, sı>nin mali 
JDl~~~ c;lt İçince O!CUkU U bi'i 'O-

rum. Sana Fransayla müsavi mu· 
amele etmek istem.m. Mai ık
tidı:nna ba'cara ·.senin harp bo~ç-
ların için tes:.i at gC:slereceğ:ml,. 
diyor. 

Görülüyoı ki Uzak Şarkta o!
cuğu kcıdar Avrnrnda da büyük 
dünya mese!e'el'inin ah:carı ce
reyan lı:g.lterenın bugün eı ce 
vereceği. karan bekli} or. lrıg ite
re Avrupa işlerinde Fransarla 
bir:eşecek m? Yo' sa gerek Av
rupa, gerek Asva işlerınde Ame· 
rika yla b:r.Ht mi hareket ede
cek? Yahut Avrupa işlerile f sya 
iş'.erini birbııindcn ayırarak baş. 

ka başka ~ekiJ!etde idarei mr:s
lahat çarele:ri mi arıFcak. N ha
yet Almanyaya karşı himaye! fır 
vazıycti ne derecelere kadar i'e· 
riye gicece' ? Japonya ile dost
luğu Uzak Şark işlerinde ne de
recelerde mnsamaı.ak3dığa kader 
varacal.? "Kendi iş m b.ı.şımaan 
aşmış. ben hudutlarım bari n· 
de l:ir şeve bal:~mam " mı 
ciyecck? Yoksa "lngiltere vakıa 
buhran içincedir. Ma.i ve iktıs:ı
di müşkülat. büyüktür. Fakat ~u 
veya bu işte imparator1u,:un is-
ti' bali mevzu bahistir. Einaen· 
aleyh falan ve fi an C.:ev!et erle 
b ·rlcşerek ~u şeki' ele hare::et ede
ce~iın,. mi dh ece' ? 

lngi!tere bu su., ·•ere pe~ ya· 
bn gt:nlerc!e b':cr cev~p ver· 
mec mecbur.)etindedır. Ve bu 
c!evJet n a!acağı hatlı hareket. 
dcC:iğirr. z gıbi, şarkta ve garp
t.ıkı büyük dUnyn ış'er:nin isti· 
J :-mctı ('Z ri.ıe mi. ess r o'acak
lır. 

f _a. '"Iİil az 
• 7 ~rıkı .:zam bnlorn ~S ~u

.. ı e günü akşamı Mnk-

• 4: VA l '-'• .... rn fj,t ıç.n 

L • r:ı, 7 (A.A.) - Sund::ıy Chrc
nicle :;azefosi eliyor I.i: rı - :: tn.!ı•cı
b::ıitrirı~n ş:md'lci \'nzıycti itlı:ı.ryle 

kablolarla çıkarıhnnsı müm!din de-·:!
d!r. Dün M - 2 i ile hava vcri?ınc iı.r 
karar verilrn:O~tir. 

Gn'atasar:ıy Spor kulul u rf\·:ısctirden· 
l\ulübümü!6n 8 Şub:ıt paz:ır.ec;i ok· 

e:ımı Tok:ıtliynndı \ l!Tf'C('jti seneli. mu 
tat aile ziyafcclnı mü~tcvli ol n hac;ıa'ıl: 

do1:ıvısllc 3 Mnrc 9J2 Pcı~cmb... ıl,,:\ 

mı s:ı:ıt ona tehir cım 'ş olduğunu (1a 
''c:tlilcrimi n .. aza•ı dık ::t ne s.rn~lcr ı~ 
f)ünkü n r da..I ılin ia !C n C'l J 1 

M:ırt g •• rn c r 3 ~1ım o!du.-u L:ıs' h 
n ta zih L.cylıj et o.;wıur. 

Dahili 
Ve 

Harici 

flı. Li v·noft' a 
ui ~ast 

l\fos' ova, (A.A) - Sovyet 
Rusyanın terki tes!ibat kon
fernr:sır.o memur heyeti rnu
rahhasasının Cenevreye hare
ketini rr.ttcal<ip Sovyet hü:•u· 
meti beyaz Rusların M. L=tvi
nofc'a karşı ~u:kast hazır!adık
hırına ve müşarünileyhi bu
günler de ö!dürmiye teşebbüs 
cdecel.letine dair müsbet ma
lumat a mıştır. Bunun üzerine 
h:ır·c;ye kom:ser munvini M. 
Krest naki iki şubatto Cemi· 
yeti akv. m l<atibi umumisi M. 
Drummonda ~u telr-rdı gön
dum:ştir: Hükumet, Cemiyeti 
a'.vamın dnvctı üzerine bir 
heyetı murahhasa gönc?ermiş

t r. Hül.umetçe gelen bu ma
Jüwatı z3tialiinine bildirmeyi 
zaruri gördüm. Sovyet har:ci
ye l om setliği mez .. iır telgra
fın l.iitibi cmumisı tarafından 
lsv:çre hüLumctıne bildirildi
~ine ve znruri o:an tahaffuz 
lcdbfr:erinin atınm<ısın, istedi
ğine dair bugün Cenevrcden 

Sovyet hükumetine malumat 
gelm"ştir. 

"'ran~J7 Tekliti 
Almanyayı ~ .... '- • "''' Amerika 

<la aleyhtar 
Cenevre, 7 (A.A) - Tahdidi 

teslıhat ~ onf erarsmın dünkü cel
ses;, ço'< merakh ve hatta bazı 
no1dnlardan heye.canlı o 1n:uştur. 

Fal\at bu celsenin, konferan me
sa sini bir adım bile i!eri götür· 
mıyecek bir ce'.seden ıbaret 
bu uuduğu söy!enebiJir. 

Herha!C:e bu c;:-Jse, konferan
sın bundan scnra h.tabet kfasü
sünü bül.ümetleri tarafından ve
kaleti haız olmıyan zevata teh
! kes;zc~ teı kcdemiyeceğini gÖG
ter mı~tır. 

M. Vendervalde'm riyaset di· 
va:n tarafından hakkında bir 
taktın ıl.t yat tedbirlea i ittihaz. 
edilmiş olan müdahalesi az kal
sın honferans ıçtımaını hakiki 
bir metinge çev:re:ckti. 

Eerlin, 7 (A.A.)- M Brüning 
Ccnevre'ye hareketinden evvel, 
bilhssa tahdidi les:ihat ı~onfcransı 
hak' ında reisicümbur mareşal 
bicder.turg ile görilşmüştür. 

t.:&şvckil, sah s:.bahı Cenevre 
de irat edeceği nullmn metnini 
henüz kat'i surette tcsbit etme· 
miştir. Eu nutuk, Alman heyet.erıJe 

ve baş11c:ıd evlctler murahhas an ile 
temas cdildil<ten sonra kat'i o!a
rak tcsbit o!un<ıcaktır. 

G~zeteler, Fransız tel:lifinin 
Lor fe:-ansı şiddetle müteessir 
etmiş o cuju ve A:man başve
kiıinin Aman tezini açıkça ve 
aziml arane izah etme! tc istical 
etmcs·ni ic.:p ctt:ğini yazmak
tacır. 

M: Erüning dün akşam pavi
tahttan n:üiarakat elmiştir. l\r.u
ı ~."leyhin refoltati.1de har :ciyc 
n:f steşarı Von Bü!ov vardır. 

V .. ş:n;!ton, 7 (A.A) - Çemi
l e!i nkv~ma bir :ıabıta kuvveti 
ve. i mcsine ma:uf olan Fransız 
te!d.fı hakkında Cemiyeti akva
rr.m bu c'efnld içtima de ·resin· 
den evvel her türlü teklıfıeri tet
kik etmiye amade olduğunu be
} an etmiş o!an hariciye neuıre
t nde h çlir müta!ea dermeyan 
edi meme' tedir. 

Fakat d ğer mahafil, taba\,. 
lrnku pek S?i:Ç o'acağı zanno u
naıı bu projeyi pek o kadar mü-

ahremanca 
B·r 

Yeni Kontenjan listes·ne 
rnüzeyyel karar ame 

M .. afaa: 
Usttarafı l inci :o;a) f:ıd'l l 

akvam mecl'si, M. Boncour
9

U~ 
riyastinde içtima ederek nıeS811 

cariyeyi tetkik etmiştir. 
Dün Resmi Ce ··dede l An ve İıeşredH • 

Ankara, 7 tVa1ut) - Konten
jc:n listes·ne müzeyyel kararna
me bugün Resmi Gazetede 
çıkh. Müzeyycl kcırarnameye 
merbut (D) , ı EJ listelerinin ser· 
levhalanna atideki cümleler ıla
ve o'.ur.muştur: 

(D) listesi serlevh;;sına "ihra
catımızı ,, kelımesinden sonra 
ve memleketimiz mamu'iit ve 
mahsu'atının c!ahilce si:rümünü,. 
kaydı, (E) lfslesi (O) seılev'-ıa
sına sıhhi ve sınai ve tıbbi 
kelimesinden sonra "sınai,, ke· 
lime!eri giimrük tarifesinin mü
teferrik madc!eleri dahilinde 
diğer eşya ile karışık zik-
rolunan elektrik, su, }·ava 
gazı gibi sınai veya be edi iHi
yaçlara had'm tesisatın daimi 
suretle tebdili icap ecen akgj· 
mile mamu'ah dahiliyeye terl'p 
suretile dahile olan muhtelıf 

c ns madceler lktısat Vekfi!efn· 
ce gjmrüklere verilecek nlımu· 
ne erine n.uvafık o!mak şartile 
tahdidat harici ithal o.unur. Bu 
macdeoin tatbıkini teshil zım
nında nümuncsi evvelce ıhznr 
edilmiş olan a!<sam için güm
rüklere ge!en sandıldardan sa
hip!erinin nzasile gümrük idare
lerince nümune a:ınabi.ir. Güm
rük tar;feleri kanununun (5) inci 
maddesinin (6, 9, 13) üucü f ık
ralarına dahil bulunan t>Şya 
kontenjan listesi haricinde ithal 
olunur. 

(A) Jistealne ye i en şu m d· 
de'.er ilave olunmuştur: 

231 - Trebantin yağı tarife 
har:ci ithal olunan sanayide kul
lanılan Asetonda eritilmiş Selo
loit, (A' listesindeki 102 (A), 
(B , C) tarife numarasına sair 
lifi maddelerle mahlut o'anJarda 
dahilse ibaresi i.avc olunmuştur. 

2,32 hamıuh şehmiye, 132 A 
buret ve sap iplikleri. Yalnız 

bunlar dahildir. 
188 l:opra 370 (B), (C) Mcr

serive iplikleri ( 8) listes"ndeki 
(702) (C) tarife numarasına (A, 
B, D. C) poz'syonlan ilave olun
muştur. 

ı C) listesine yeniden şu mad
deler ilave o'unmuştur. 

389 - Pamuktan hortum ve 
makine ko'anları. Yalmz bunlar 
dahildir. 

545 - ( A ) makine iğneleri. 
Ya'nız Lunlar dahildir. 

525 - Ray, 631 {A, B, C, D) 
derniryo!u vagonları (531) ma
denlerde ku!lanı'an hava boru
ları yalnız ~u dahi:dir. 

665 - Tulumbalar. tC) ı:ste· 
sindeki €49 O tarifes'nc (A, e, 
D) roz'.syonları da iıave o:un
muşlur. 

D listesine yeniden şu ruad
de!er ilfıve o'unmuştur. ................................................ .,. ......... . 
sait t>.r surette k~r{ı amamakta ır. 

Bi.hassa ko.,gren!n bu mesele 
hnkkında vaziyeti knlidir. Har:ci 
ye encümeni de bu projeye mu
arız o'.makta hemen, hemen 
mültefıkt:r, Kongre hiçbir zaman 
Amerika kuvvllerinin vr cuda ge- f 
tirilecek beyne:milcl zabıtaya işti-, 
rak etmesine mTJvafakat etmiye· 
cektir,zira Amarıkan efkarı umu- ! 
miycsi her türlü müdahaleye mu
arızdır, bir de J..ongre, meşruii 
kuvvetinin ufak bir zerrrsınin 

bile nezcdılmesine rıza güster
miyccektil' 

327 - (P) kesilmiş Se!afon 
kağıdı. Yalnız bu madde dabıl
dir, 

361 - (B) E~ynyl ticariyeyi 
markalamak iı;in çıkartma usu
liyle imal o'unmuş fabrika ala
meti farikaiarı .. Yalnız bun'.ar da. 
bildir. 

(D) listesinde 334 parafinli 
lıağıt ye sair t~rife numarasına 
matbu o'.anlar da dahildir iba
resi (E) listes'ndeki 814 (AB) 
tıbbi pamuklar tarife numnrası 
bu listeden alınarak (F) listesine 
ilave o'.unmuştur. 

447 numarrsına yalmz kışm 

erkek, kadın ve çocukların is· 
karpin ve polin!eri üzerine giy
dıldcri lastikli şoşonlarla maden
lerde ve şeker fabrikalarında 
kuUamkn lastikli çizme!er ıbare
si ilave o'unmuştur. 
Yağ pres!erinde 1rnllan.1ıp ta

rife h:ır ci ithal o'unan yünlü ve 
pamuklu .kumaşlar için şubat 

kontenjanına bin kilo ilave edil
miştir. 

;2m·r be .. ediysin n 
ali acıl~Jıdır! 
lzm·r, 6 (Husasi muhrbirimiz 

yazıyor) - lzmir belediyes·nin 
varidatı yüzde yetmış nispetinde 
eksik diyecek oJursam buna nıa-
mr mısınıı? Çünkü bu bir haki
kattir. Var;datı üç sene evvel 
iki buçuk milyon Jira iken bu 
sene clo'rnz. yüz bin liraya in
miştir. aka se i muhtelif 
olan bu acı hakikat karşısmda 
şimdi ağlayıp sızlamak zamanı 
da değildır. Bir gün bile vakit 
geçirmeden be!ediyenin rniişkül 

nziyetine bir çare bulmak lazım
dır. 

Çünkü aglayıp sızlamakla va-
kit geç"rmek Izmir gibi memle
timiz'n en büyük bir ticaret mer· 
kezi olan limanında belediyenin 
tantana ile iflas etmesi demektir. 
Eger mes' ele sadece lzmir bele
diyesi varidatının iki buçuk mil
yon liradan dokuz yüz b n liraya 
inmiş olmasmdan ibaret olsaydı 
belki )İne mevcut müşküla.a ça 
re bulmak kolay o!urdu. Beledi· 
yenin ba~mda fazla olarak diğer 
bır gaile daha var. Eu da bolluk 
seneler:nde gafletle aktedilmiş 
ve gafletle sarfedilmiş iki milyon 
liralık bir istihrazın şimdi faizi 
ve &slmı ödemek için her sene 
alacakhlara üç yüz bin lira ver
mek mecburiyetindedir. 

Onun için üç sene evvel mil
yonlar sarfma. alışmış olnn bir 
belediyenin şimdi sadece yımm 
mi.yon lirayla yaşaması, Avru
payla doğrudan co:ruya temas 
halinde olan bu büyük f caret 
şehr:nin hem bayc:tını, hem de 
itibarım mu'rnfaza etraesi lt.zım 
geliyor. Euna ise bug:n için 
mcıddelen iml<iin görünmüyor. Jş
te lzmir için bugün balledi ecek 
en bflviıl< m"'ıı:;e•f' l:-urıur. 

Meclis azası' devletler tar&" 
fından yapılmakta olan t~şebb~ 
sat henüz neticelenmemiş o:dugd 
cihetle Çin Japon ihtilafı ba~ ... 
kmda aleni celsede bir müzake
re açmanın faidesizliğini tesliOJ 
etmişlerdir. 

lngiltereyl meraka dUşUrefl 
nokta . 

Londra, 7 (A.A) - lngilit '/J" 
mamdarları mahafilinde Jap0~ 
yaya karşı izhar olunan hissi)'8 

yekdiğerine muhaliftir. . 
Bazı ze\•at, To~>io hükôıPetı 

kendis·ne yapılan tekliflere ıııil" 
sait bir surette cevap verıPİfe 
azmeylediği takdirde "notnlar "e 
dip omasi tarikile protestolar,. 
siy;=setinin yerine daha azırnk4' 
rane icraatın kaim o~ması ıaıı~ 
geldığini EöyJemekte tereddll 
etmemektedirler. 

Mamafi bu suretle şiddet pcr 
litilrnsına müracaat lüzuoıuıı• 
knil o'.anlar bi:- akalliyetten ibll' 
rettir. 

Umumiyetle diplomasi tarikil: 
müı ıi'emelcre devam edılrı:ie 
ve Cemivcti akvamın icrna!ıO~ 
müzahcre.t olunmak sure tile 01' 

hayet alc..,ayı ş<ırkta sükuou0 

iadesi mümkün olacağı mütııle' 
ası serdedilme ltedır. 

Bir de Loııdra•da lı:giltre İÇ~ 
hnyati olan yegône mesefeııi' 
beynelmilel imtiyazlı mıntJka!; 
ile Changhayi lugiliz mcna, 
olduğu ifham edilmektedir. Io_f .ıl#'•"':-o~ .. 
li'z:-Japon dosllugunun ih1Ali ı;1 
susunun kat'ıyyen mevzuu ba . 
lunmayacağı ilave edilmekte~ 
Esesen bunun böyle olacai.

ümit etmek icap eder. ~ 
Maamafih arada bilhassa b 

çok gayrimuhariplerin telef 01111~ 
sına sebebiyet veren Changb et 
bombardımanını protesto edeol 
eks·k değildi. 

Esas itibarile, hali hazırda ~ 
giltere'yi meraka düşüren • 

'ıJI" meşgul eden cihet, Japonya dd' 
eskeri teşebbüslerinin ne ol 
ğunu bilip öğrenmekte~lr. . tİ 

Japonların arazide gözler• ( 
madıklarma dair olan resnıi b.,. 
yanatlarından şüphe edilmek 

1 

tenilmekte ise de Japonlar alt~ 
bindeki boykot<ıjı tevkif etoı~ 
iç"n uzun müddet oralarda ~( 
türlü iştıra kudre~ini imha e t . t 
cek şekilde Çın maha!clerin• tP' 
mamen imha eden şiddetli bO JO 
bardımanlar yapı'masi bir tOr 
ız h olunmaktadır. 

r 
Japonya Mançuriden sofl1 

Çini yakıp yıkarken bir tıııll 
fan da Cemiyeti Akvam lll~~ 
}isini tehdit ediyormuş. ••f.geı 
Çinde benim işime karışırsa~~' 
cemiyeUen istıfa eder. çe~ı ~ 
g.derim.,. d yormuş. T eve~~e 
vaktıle cair cöyle demcr111Ş• 

~ ~ ~ 

Dem y:ık:ırsın t ği serıiıı:i sirernle 
11;..,ı 

Hem gene dersin seri gOyumdıı fe 
Bır mo~en occğında Crn:za 0ı 01aS1 11 

Charleroi, 7 (A.A.) - Bu s~büh sa~ \. ~ 

at dörtte Monce:ıu, Fontaino kömür d•'' 
madenlerinde 19 numaralı Hois - Verem tlŞrsından çııuı11 ~ 
Longfre kuyusundan grizo iştiali h-:.:· Berlin, 7 (A.A.) - Lü~~k ~cııl ~ 
sule gelmiştir. mcsi, profesör Deyekc'i iht1~" 0ı~' 

A .. :ın 11 de bulunmakta olan ye•li la kntli nefce sebebiyet verıı:~~ ~·''" 
:ı.mele nz çolt <ığrr surette yaralnr.rnı;;- töhmetiyle iki sene le pro!cc-ur ,, 
tır. Bunlardan ikisi ümitsiz lıir hal - edt'i on be~ ny hapse mahkt1Jll --J 

dedir. tir. il' ,., 
Hnli hazırda iki çöl üntü arasındn M'3hl .. eme, profesör Ktot~ 

kalmış o1nn dl-er 18 amelenin tal.r İ· ta b<:.1acrc1 S::ltaltz hakkntda 
yesine '31ı~ma:tta'1rr :ran Yel".1:\1~. 



Glala Ballerlerl 
inhisarlar vekili 

DUn An karadan geldi 
2000 memurun açıl• çıkarı• 

leceıı dotru de&lldir. 
Gümrbk ve inhisarlar vekili 

Ali Rana bey dün sabah Anka
radan şehrimize gelmiı, istasyon· 
da vekAlet mlist~ıar1 Adil beyle 
inhisar idare?eri müdürleri tara
fından karıılanmıı~ır. 

Rana bey Haydarpaıadan Bey· 
lerbeyine giderek evinde bir 
müddet istirahat ettikten sonra 
lstanhula geçmiı Ye tütün inbi-

10ldan top sar idaresine gitmiıtir. Vekil bey 
bnrada müıteıar Adil ve tütün 
inhisarı mücür vekili H11snü bey
lerle b:rlikte akşama kadar meş
gul olmuıtur. 

Rana bey dibi bir mubarriri
mize demiıtir ki : 

- inhisar idareleri merkez· 
!erinin Ankaraya nakilleri ve 
bunlann içinde birleştirilmesi 
m6mkiin o!an ıervislerİD tevhidi 
1932 blltçesile BUyük Millet Mec
iiıine teklıf edilecektir. 

932 bütçesi kabul edilm~den 
evvel kati ıekil bakkında,malft· 
mat vermeğe imkin yoktur.,, 

Rana bey dünkli gazetelerden 
bir;ade çıkan inb'ur idarelerin
den ~000 memurun açsp çıka 
ralacatı haberi hakkmc:!a da şan· 
lan a6y1emiftir : 

•BuDdaa ma:tmabm olmadığı 
~ ıibi böyle birşey için sebepte 

.... ~ ·::: .!~~~ .. ~~!!!!!.!!'!!!:: .......... w 

'Jll .._rat hponys ~ktı. 
~· emia bir mevki. Is • 
.._ Mr mah~ arıyor ve 
'fnn..•m Alma.uya\"& bt ... 

betti Biiyik harbin sonuna kadar 
150 mflyonlü RU18 
450 mflyonluk Çin 
320 milyonluk Blndfatan ~m'an 

yekta 
_.,. wrdJCI ~bl, bir 920 mll)'Ollluk bir 1111&11 kitlesi em • 
..,,.... Jı?~ deYl~ eer1*t tteare.tlne 

a e . 

Polls•e: 

Bir blrah&ne sahibi 
Galatada bir nıt.damı vurdu 

Galatada Necati bey cadde
s"nde 111 numaralı ' 1lstanbul bi7 
rahanesi,, sahibi lranh Ali efen· 
di, birahanenin üıtünde oturan 
madam Vartabıyle ebemm·yetsiz 
bir meseleden kavı:ra etmiş, ve 
kendisine hakaret eden madamı 
wrmuıtar. Polis tahkikat yap
maktadır. 

Gareta pngını tahklkeU 
devam ediyor. 

Galata yangını tahkikatı de
vam etmektedir. Yangının Emel 
matbaasından çıktığı lesbit edil
miştir. Bu itibarla matbaa zan 
altında balunmaktadır. Hastaneye 
kaldırılan üç kadınla bil' erkeğın 
sibbi vaziyetleri iyid"r. 

Tabanca ile tehdit 
Dün Galatada Yüksek kaldı· 

rımda Tekirdağ oteli sahibi Ab· 
rabam Ef. po.ise mfiracaat ede
rek, otelinde oturan Leyman 
adh bir Alman larafgdan ta
bancayla tehdit edildiğini s6yle
mif, zabıta tahkikata başlamıştır. 

lstanbul liatk evi 
19 (lubat cuma aunu eçllecak 

19 ~ubat ttima g6n6 latanbul 
Halk evinin açılma meras"mi ya
pılacaktır. Cağaloğlundaki eski 
Türkocağl binailnda ı'mdiden 
hazırlık yapılmakta ve doku ça• 
hıma şubesi için kayıt defterleri 
açılmaktadır. 

Bu çalııma tube!eri ıunlardır: 
Edebiyat, dil, tarih, güzel san

atlar, temı'J, ıpor, içt mat yar• 
dım halk denhaneleri ve kur&lar 
ktUliphane ve neşriyat, k&ycOler 

fGDdan Piak istıy 
varmak ldeHtl aetfee, a§llir 
eski vaziyeti iade etmektir. 

'91llı::ant giinden iUbaren m6racaat ede

(Çin) e karp alınan vaziyet bu• 
110 makaddimesfdir. 

llbullstaa meeelelini lagiltıere ken 
dl bapla llalteblek iniyor. 

(Ru) puanın açmak -1nf Çia 
pazan:yla adadan mıa,a alAkadar bir 
i§tlr. Bata denflebllir ld, lnaıtlnldl ha 
reketler bmnm bir hq1aqıadır. V 
Jaa (150) mJbıonlek Ru pazan, ild 
m6hhn pu&aT ~ biraz ~ 
lkflkeMllr. Fakat RIJ81IUIDl .Ur'atl 
eanayflşmem n ltuyalllll. .A V!Q& 
tqkilltı hariclade kendi kendine ki· 
fayet etmesi Çin ft Rbullstaa meae 
sinden daha zlyüe empe17&lfst diln-

mut Nedim Bey 
( Son Ye ...... nll•I ) 

enelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

C!lllltl!ll••--------T•frlkaı28ı-llllJ' 
,..,.~ ,,. lktilHu haklı llfllhlıadur. 

tada bir ibtiW aebebi de kalma• 
mıı demektir.... Ve aiz ki maz
lftm milletlerin Ye primi kurta· 
rıcm olan beytık Maatafa Kemal 
Pt- Hz.nm burada nkfti uyt!ar
•nuz ••• · Emrilliz bar.mm Gatlne
dir, auıl istiJ.-.ı.ız &yle ppa
cağım... irade bUJUl'IDm..) di
yordu. 

rek isim' erini kayıt defterlerine 
bizzat yazabileceklerdir. Bayram 
günlerinde bile Halk evinde ka
yıt defterleri açık bulundarula
cakbr. 

A11karadan gele-. hazı zevat 
lstanbu!da fırka merkezinde bu 
itlerle airaıan komisyonla me
sailerini birleştirmiı'crd r. . ·-idi··---·-·· 3 .... • www---
yayı alAbdar eder. 

Bu tıeme alre, Sark muharebesi • 
nfıı alaeatı istil:ametlerl ıa71a etmek 
lmklnı mevcattur, saamm. 

SADRI BTEJI 

klrane çabşmıf, ce1ar ve kıy
met& bir arkadaştı, karpma ge
lir plmez: 

- Binba11m, dedim, ıeni Si
vasa rBnderiyorum, hatır mısın? 

HA!I glSzlerimfa Bniindedir, 
birdenbire heyecan ye sevinçle 
1i%erime ablacalcmıı gibi, ayle bir, 

- Maıtafa Kemal paıaya mı ••• 
Hazmm, ha11:"1m, hemen fimdi.

Diyiıi vardı ki... 
Sıwas rolu ... 

Karp k81"fıya oturduk • Nasıl 
gfdec:ekh? Banu g6rtıımeğe bq
ladık: Y oU. hep dntman elin
deydi. Dn·z yo'u Jnrilızkrde, 
Frnmlarda, ç6•,. Mekke yolu 
ıeıü HtlaeJDİn hBkmO altmdaa ••• 

Bir hayH dllftlndlkten ıonra 
teltdili ktyafet'e, bir tacir 11fab 
takınarak Ac!eadm gitmeaioe 
karar verdik. 

Binbap Ahıen Cendari bey('l) 
clerbal bamlıfa bat'acb. Ben de 
Mustafa Kemal Pata hazret erine 
yazalacak arizalan, takdnn edale
cek pciata71 ihzara koyuldum. 

Sıvaı yo emumm hazırlığı de
na edetken bazıemfn arkıchfl..,. 

••=·· 

Dikkat ediniz! Oıümlerin 
En zoru Kardan nem kapan açıkglSz 

'°f6rler veri 
1 

Hayatta o'an her inun matJa. 
Bazı fOförlerin kar dolayısile ka bir glin 61ecektir. Oyle ol

müşterilerden 25 kurut fazla duğu halde "&lümlerde11 lltl• 
para aldıklan, hatta uzak yer- beğeni,, dedikleri zaman &i~ bir 
tere gitmek i~in müşterilerle tlirlüsilnil g6zll tatmaL Fakat 
pazarlığa girithkleri belediyeye galiba tahtelbahir içinde bojal
ş kiyet edi miştir. mak 6ltımlerin ea mrlularmdaa 

Belediye reis muavini Himit biri o)a ... ak. E.t.er tabtelbalsir bir 
B. dfio bir mubarririmize de- torpile Çarpar~a bina ~ade 
miştir ki: 

.,_ Soförleria taksi açmadan parçalanır, içeriliae nlar lıBcam 
ederse 61Dm ani olar. ffİll zor

pazarlıkla miişteri tq1ması mem· lağu burada delil fakat IOD 

nudur. Bundan baıka kar yağ- haftalar i~nde tf mal deaizinde 
dığı için fazla o arak 25 kuruş· batan M. 2 lnpiz tahtelbalüri 
a malan hakkında da belediye· gibi makinesine anz olan her
nın hiç bir karan yoktur. hangi bir aakathk aetieesinde 
Vaki olan şikl~tler iizertne denizin dibinde kahna .,.. hl~ 
derhal alikadarlar emirler ver· 

bir taraftan imdat plmeue ~ 
dik. 8u gibi ıofarler tiddetle fena. CünkG tabtelbalıir içinde 
cezalandmlacaklardır. Bundan mürettebatını bir ild IÜD , .... 
başka halk ta kendisinden fazla tacak kadar hava ftrdar. Ba 
para istendiği tal,dirde keyma· hava miktarınca mtlrettebat ,... 
kam'ara, seyrüsefer merkezine, fıyacak, ondan sonra tedrlc:ea 
ğC>rdükleri bOtün memurlara ha· hava11zbktan zehirlenerek hojgla 
ber vermelidirler... . caktır. Tabtt!lbabir içindeki 111-
Maarifte : mlln zollup itte bayle r&nlerce 

M. Ma1t ıiiren hayat bulıranmdan plir. 
DarUlfununda tetklklerlne vaktiyle batan F·4 ltalyan Tallı-

devam edl~or telbabir mllrettehabnm caa ~ .. 
DarDlfOnuo mOtebusı.. M. kipıesi 15 ıaat, Farfadet İllDİD

Malı DarlHfiinunda tetkiklerine deki Fransız tahtelbahirl m&et
devam etmektedir. Evver.ai ,On tebaha can ~ekifmeaiyA 36 Mat 
Hukuk fakültesine aiderek bli- a&rmGftUrl Bathtından 39 uat 
t6n mlideniılerle g&rOşmO., prot- IODra denizin dibine ..... 
ram ve tedrisata dair izahet al- kulak .uen dal11clu taJatelba.. 
m11hr. M. Malı faktilledeki bti- bir içeriliDcleki mlrettebatm 
tOn lim.eaterleri ve mmflan do- çarpanp "'pmclaldmm, taldela.. 
laımış ılmffterlerdeld faaliyet lairin keaarlarma pddetft -... 
hakkında mal6mat istemiıtir. belerle wrdaklanm lfitmifl•dirl 
Mütabassısa fakOlte re:ıi Tahir Fakat zavalhlan kurtarmak im
bey coktora mnfnnn tecirisab 1 B d-L 
etrafında lizım gelen izabab kinı btılanamamlfbr U Cl1l 

vermiı ve M Mılfta tepkkilr batan M. 2 lnfiliı tahtelbabi
ederek aynlllllfbr. rinde de altmıı kadn mlrelte-

·--~-M-'f[ t.at nidt. O- lPI ,.. • ı.. 
e.-W • ..a1:.1- .1-sn llltllll medeel .ı-

alraJr.,.t ~ .-..- :..-;.;w;.. ....,._ .... 
maarif mltd dewedilece- olarak 
ğini yamnfbk. akat &a .. her mlltlüt fellketle ••imi 
tekzibe uğnclı 'ftJ ban refikler alllrad• olda. Fakat ne fayd'? 
muvakkaten devredildiğini bazı· müfettifler bundu IOlll'a ftkllet 
lan da büyle hir ıey olmadığım emrinde teftitlen deftlB ..._ 
yazdılar. eeklerdir." 

Halbuki yirmi gtmdnberi ec· Maarif 111D&tawn 
nebi ve akalliyet mektepleri Şehrimizde balUDaD maarif 
idaresiae de 1'akq maarif mil- mtısteşan Salih Zeki iter dlla 
dthO Haydar bey bedillile P- maarif c1a--.. pler.k bir mlld
rDpa ltfr maltat1 ilimin fUlllan tlet •enal ol8Rllt mlfett1flerle 
ılSylemiıtir: -AtG•..a.tlr. SalDa Zeki ber bar· 

Ecubl ve ablliyet mektepte- 5v ~-
rinia iclare9i mOcl8rlDtGm6ze da- ramı feluimisde pçlrec:elr. _.. 
imt olarak devredil•it buluna• marteai pi Aald.,.,. ... 
yor. Bu itle meqal bala11an eektir. 

chıfmtidık. Bu suretle meseleye - Dar •• Dar, aew .._, .,... 
Yilnf elaalar Cendm lteye l'P- ıideJim diye ltatn ,...,_ seldL 

'- 1 lii ltahtma YalcuU. ....._ pld.. leyle ba •• 7or ar, ta nae, Haftalar, ., ...... -. -~ 
kıymet ~miyerlanh, 0. 1'ir aa- L -.J• .L.. 
ela bir ehemmiyet kespetlllift artık am aadar ama .-IJoruu. 
bam ha-1.a bir adam INıliıli al· Ya,eaclaa heli haber Jok 1 ftlf:ai. 

.,. a yollud.., aamn clikk.ti cif. 
mışh. Semaverdeki post. betmeıin lçia Wrpy ,_. .. ,. 
Hamlıkla' tamam oldu. Gide- nı kararlafbiWSfbk. 

cek posta11 bir py semaftriaiıa Falmt •• Wlaılm heit, ~--
dibine lehemlettirdijimiz kr.k, kea~k ~ ,.ı-. • .,. 
gizli bir bo'meye yerleftir · ılSyleniyor, tlkeam uw,.. t:a-

Yakm ırkadafbarla .,.da etti, bammilthnl canlndu11• •• 
sıra bana pllnce, 11.,auma ıa· Biray, Od, ~ Mir *'b .,_ 
rıldı, 10nra heyeeaadaa titTeyen G" I" trt- . ''a.tı. 
dudaklamn ell.n.e stHJrdti ve: yeleu~'"... '%. ..... \,, lci&D-

- Allah 11 .. rhMhlr, diyebildi. ıeaia flplaailli ._. " edea. 
- ....... Ormlri •wıi6 kar- •apara -~ ._ ... aktar-

cleı'erimiıe.".. ma ederek lstaalnila hareket 
Fazla IGyliyemetlim, hofazam etti~-: &neımi~ fakat _. 

bkandı, ve ıazlerimi bu mesut .. - V1J 

ve bahtiyar yo'cudaa plemek dan tOBrMI -~ ... 
iltiyerek blfnm arka,a çevirdim. lstn~ ela 0 vakit ....._ 

O, Mllİzce ttq. pti. ~e • ..s:.. .n h ı adiler • 
Arkumdaa baka balra clalllllf • • .. us ,..p e e 

k • !!..ld b ,.nıaclilaru.. . y • .... ,. • almııım, aıan hır miia et b seçti İle... 
ıeyabati h•yalimcle yapttlm, •• 
son merhalede blylk batükana 
karp~ ............... 
... ~"8· .... 





Taı ihten hikaye 
• • e rı 

T ahl/9anda nasıl 
Rlb!ki Yüz sene c .. ·vel, simdi ol:!uğu~ - Dürri efendi böyle söylemclde de 
te ' lstanbuldan Tnhrnna en kestir-! hırsını alamıyor, o, Iran veziri:lza -

ve rahat yol Ba"dattan geçerdi. 'ı rniyle ilk görüşüşü başka t.."lSavvur et· 
!l' Sultan Ahmcdin yeni ta) in ettiğı mis ve ona göre ha:ıırlanmıştı. Şiır.
] alıran elçisi Dürri cf ndi c.ie lıu yr.- di \'czirHizamın böyle damdan düşer 
: tercih ctmış ı;e bir sabah ı\alabalıkı gibi hare!i~ti fena halde canını .V: -
~ aiY'YetiyJe (Mütcı-t'kkilen Aliyyulla- mıştı, o l ıddetle: 

1 
Güniln Muhtırası J 
Takvim - Pa:r.srtesl 8 Şubat 2 inci 

ay 193~. 1 Raunm 1351 Senenin 
ızeçeıı ı:ilnlcı i 39 kalan tünler- 323 

GUnet1 - Dol';u~u 7,~0 l'ancı 17.5 
Namaz vakitleri - !:>aba~ 7 20 

Oğle 12.24. ikindi 14 52 Ak$ıım 17,~1 

Yatsı 1841 ımsnk 5 .. '10 
Hsvo - 1 iin SJcaklık ızami nıı

kıs 4, ugeri nakıs 6 derece kaydcdıl 

miştir. Uu~un r ür.~Ar muteı:lil ve şimııl

den esecek \ e hııv:ı hulutlu olacaktır. 

Ku ynğma ı ihtim:ılı r,örülmektedir. 

Ra yo 1 ----tt.' 1'aaıa nıahrusei Csküdnrdnn) hare- - Ev.,.eta, diyor, mesafei bnicledeıı 
etıe .. Yoln revan olmuştu. hcnü:r gelmişiz, elyevm misafiriz ve gramofon. 19,30 dan 20.,.10 a kadar 

tnnllu~ri efendi haylı me~\katlı, u-ı siz bu dev.~etin .. \·~zi~i~l~amı bulundu • Artal..i cıendinırı ışt raki e ııl ttırka saz. 
ılı hır Yolculuktan sonra nihnyet. nuz, hl'nuz goruşiildu hal YC hatır ~030 d·n 21e kııd:ır D:ırülbed~)i artist· 
(Sllharrenıin onuncu c;ır :ırr:b:ı sr.iinti\ ~oruJurı bir mi:ı;tar nfal;i miisaha~t ol Jeri tarafından t<'mril 21 den 22 y~ ıca-

lstanbul - 18 den 19 a kııdar 

1 ıınuru Accme) dahil o!clu, anlnşı -1 mal,sızın muahazc yolunda hu müna- dar Zeki lx\'in ı,tırakılc ı;:ı, 22 den 
fan Muharrem f'\yini ye mcr:ısimiyle: kaş::ı mt'clicıi evvelin sözü müdür? E- 22,30 • k·"~r cr,..d,·' o.kc~t ıt•ı 
~.ııa ıneşgul bulunduğu fr:nd:r kil" ter b.md n bir gur:ıı ,·c muındınız 
b~a.t:":ı~ (Han) ı Osmanlı tl~i .. ini ,-~~sa ad~·~'.11 münızar~ kai~esi üzere A kara a 
lt t ı tıkbale gelememiş, bi: al:ly1 Fmnle muımlcme cdelım, clıyor . h 
e} ~"Yla knrdeşini gönde,.m"sti fı'""',ntl ötelıi, veziri:ham, o da hiddetli "Ankara aftıısı" refikimizin 

çı efend' b'" 1 1 · ff d b' 1 ' verdiği m3liimata göre, Gaıi haz i ı oJ e Ş") er a e eı r - Den adabı münazara ne dtmek· 
1lsan d Jildi, kızmış ve derhal: tir b:Irnem, diye cc\'ap veriyor. retlerinin Anknradaki çiflıklerin-
tt - _Bu n-yarda bir han ~ni istıl·bal ı Dürri efendi cülıb~sinl topluyor, de ve Marmara havuzunun altta
i?ll~~sınh Ynllahi!azim ta bur-' a rrl'l lmll.ıyor: rafında büvlik bir yüzme havu
bu ikçe bir kadem ilcrı varmam ve _ Ş'mdcn onra ben de sizinle mü·' zu yapılmıya başlanmıştır. Ha
lllb~'l.ln ü ta.hli-inı Ş hı CemC"ah c~-, kfılemr ctr.·cr.1. ıı"clisine gelmem, va- vuz suni bn p!aj vaziyetindedir. :t .nrzeder·m ... Dıye 1 ağırmi~tı. ı rıp b'.,zat ş~hı Ccmcah h:ızretlcrilc Uk bahardan sonra, Ankara hal-
~--çınln hu ant fevernn1 lrnmlorı 8 ö, le-ş.r:m, atımı hazır et~inler.. . 1,.1 

bu kuLük sun"ı p'.ı:.ı'da &uya 
L •• Ltı, atlıbr Kirman şaha ı.rı<ttu-1 A . . 

1 
~ T ca 

~l' h' • ı r:ı) n gırıyor ar girmek imkanını bulacaktır. An· 
t~ • .' tr müddet sonra (Han) pür!·w L•tf d" 1. d' ura.tl:ı-
-~ gel•ı' .... 1 a·ı .:ı· 1 h 1 - u e ın, .erem c ın, m l•aralılar bu teş bb- Ü b"' _,_ bı"r lo] ", ozur er ı euı, me"e c a d ·ııd· h 1 d' zur hu"-'U ' e us uyu!' 

llndu ,, . rı o c ~ ı r, sc vey c ı, ma " - · ti k 1 d 
b" d · e ondan sonra merasımc d' , 0 .. . f d'y:ı' a'al·oyu memnunıye e arşılamış ar ır. .. er . . 1 run, ıyerc c urrı e en ı ' • -l . ece ehemmı) et veren elçı lıazrct . . k · · ........................................................... . 
;tı ta Tahrana kndar Iayik olduğuj yorlar, ve ışı tat~ıya ~.ağlam?1 . ~çın alemdcdirler, dimağlnn çağ m1dır? 

ilde nı .. ff h 'k ·ıı (hanende ve zasen e ge ıp musı a ns-- '~anı· rniznrlnn ı·,.; mı'dı'r, har. ı~ Jstan -td· urc e en, ı ·rnm ve ;, zaz d f k" .. J. 11 ., • H 

ıJcıl'l'h r.ötürüldü. lına b:ısl~)',P nrnyn a a n 1 ·t ~nr bul sarayında mı otururlar, dcdılde-
ı::;ırr:..1· rınhbetlerı) kanştmyorlar. rin de ben dahi: 

l)·· ~· l'I (Tehran) dc~i n erıısımı 
U~ri ~ ı:t;den dinleyiniz: ("") 

la - 1 İrnadüddeYle ki ,ez:ri azam-' 
~dır: Diz; !rendi sarny:na da\·et edip,J 
"e _dı?ınıızda b:zi gör üğü gibi kıyam 
te~tıl:b:ıl ile odanın nısfınn dc•k gelip j 
Jıp ar Yerine oturdu. Bizi yanına n• 
bib·hoş celdin, be:. gittinden S<Jnra saJ 
taı 1 

devlet hazretlerinin me'ttubunj 
~11 eyledi. 

* * * 
Nihayet Taha.rana mu,·a.salabnın 

on altına pazar günü namei hümayu
nu takdim etmek üzere Dürri efendi 
resmen şahın huzuruna kabul edili -
yor. Şimdi bu merasimi de Dürri e· 
fendiden dinleyiniz: 

" ...... ·:unei hümayunu götürmek ü
zere . alı bizi meclisine da' et edip biz 

ıt'1 u · ı l>aruya götijrlip na• 
musu cvletı Jfyeye 1Ayjk tazim ve ik
ram ,.c 'c~hi müst.ahzen olmak üzere 
tahtı revanı ~z);n ve n:\mei hür.:ayu· 
nu derununa vn7.edip etrafını d:ıiren 

madar ihatn ve önünce yedek:er ve 
akcbindc biz ve etmaımız tertipl? yü· 
rü) <'rek tn şahın oturduğu bahçe sa· 
rayın ha.nesine dek Yanp ve narnci 

- Beli şahım, elhamdülüfüthi ta
ala vücudu §eriflerı sıhhat \'C afiyet 
üzeredir. l\fizaçları gnyet aHi, \'e ma. 
lmrri saltnnatlannda. istirahat ti~rc
dirler, deyu cevap verdim. Ye7.iri .. 
azama fari!ice benim i8mİmi ~ual eyle 

di, ben dahi: 
- isim mera esmem pers, yani i&

nim :>.na ..zor, (Di.irri) yem, el~i ~h
rumem, herçe fermı.:nı but mumeı•, 
dediğim gibi: 

- Hay el~i efendi, 8en ~ ı::e1din, 
sefa getirdin, yolbrda cok Mhmet 
çektin miı deyu fariske sual c_l·ledi. 

Cevaplarmı verdim, sonra: 

- Götürün yerinde otur5un, diye 
ferman ey:cdikte kapıcılar kethüda -

rtıa ....... ~u,ım c ~Jlikle or tararn \ar-, 
le d~.1z.~a11 bunlar azim ha\'fÜ haşi.) c-. 
"ıı uş~p çünkü memleketlerinin niza
tıı l>~rışan ve bir kaç taraftan hücu-

1 t(ı~ ad~ ile ahvalleri zaman olmakln 
lia, a hız bur.lardan ınıra karip bir 
\ -<an~ak talebine gelmiş olacağız. 
tjl\ b! ~Uzden muknddem müşawrcle
~e<J ır kal bn ifrağ edemeyip 1:iraz 
~J'le:ı.y~ ile bir elçi göndermek ·~smim 
~Yle:·o:ıler, b:zim geleceJirnizi :stima 

sı: hümnyunu ha-:ıımı:ı beraberi elimiıo:de 

klerinde tehir edip: 
tutup kapıdım girdij"imizde meğer kar 
~xla otururmuş! 

ltıiş-;- Bakalım ne için gelmiştir? de- Sağ ve solunda üç bin kadıtr ~ür
lceı e~ ve maddeye vakıf olmak için hüscran mükemmel sil~hlıula kıvam 
eoh~ le veziri bizi davet ve hoş bir üzere ve on k:ıdar vüzern. ve beyltr· 
lep te Şuru olunmaksızrn mektup fa beyilcri ve otuz k&dar ricali dt\"'ltti 

eyledi.,, ve erbabı mcnl\sıbı knut üzere olup 
ttı~~~at Dürrj efendi padişahın na" biz bunların ortasında ve arkftmıtda 
~itti 1 İtan ,·eziri~zamına ,·ermek is- samur kürk ve elimde namei hiima • 

l'"or: yun nhoste aheste yürüyere~t ahın rı. 
~ iptida varup şahı cemcaha bu. turduğu sofanın ti} önüne vanp sağ 
buıtıa "e enıaneti kübra olan nnnıci elimle n mei hüm~yunu bnli tutup 
~ d~nu şevketmakrunu tC5ihn ed~ sol elimle temenna ederek: i lYor. - E~el~rnr nlcyküm, Etiribillafıi 
~ UnıadUddevle hemen iki eli~: di- mineşşt'!ytanirracim, bismilH\hirrnh· 

"'1tup: ınnniı rahim, haza kitabi na yan tu• 
'tıı~ liaş imdi rıza hakkındır. Biz ku aleyl üm elhak! 
~li~ sığınırız. Sizin evvel de bu ni- Halfı ferman fcrmayı memcıliki Os 
tl deYi 'Vardr, şimdi geldi, zuhur et- mant Sultannülberreyn Hakan;il b:ıh·· 

...... nee: reyn E.ıni İ8kenderi Zülk:ır.ıeyn 
uurr· 
, 1 efendi şaı;ınyor, soruyor: lfadimül hnremeynü e~erifeyn üssül-

'1? lö;y lian, bizim niyetim :z r.edir tan lbnissultnn şevkctlO, azametlO, 
mcha.betJQ, kudretlO eseultan Ahmet 

4.Jı~~~ka~.dema \'eziriazamınır. olan G:ızi Anzrollahü ensariihn huretleri
%ı-iit'""?4 hunkltr hazretlerini zorla nin namei hiimayunu meymen~t ma.k" 
~lin/e (Varadin) den sonra hizim 
~li~~; gelecek oldulnr. Ama Al -
"ıaı-tkes~nın nzası > oı~muş (Vara din) 

..... cnndc şehit oldu kaldı. 
di? an) ırn hunu size kim .:öyk .. 

"oı 2'ltştr, lantan b'zim Revan hnnı yaz-

ıt llürr· 
~ hiddet~i ~fendi dny:ı11an11) or \'<' birı 
'S . 

~ enin d" 
; .ta ltıiitc • . ıyor, 8ah ile 1enJıada e.,.. 
r ~uHe: t'~~lı!t umumu mcml~!•ftc da
Qıll? 1 ını Rt'\nn Hanı bili)or 

'll:t)' b -.... v • ilrnez 
teıı . a biz· : . . .. • ~ erıyıe t ıın 'ezırımız hun1' ar hnz-
a./ata .... enhnda mük1: leme eyledi 'H 
~l A•ıce kı lttı ~llıi~ va r oldu, siz,. yazc\ı, 
~~ ha1~b~.n~ öy1crniş, bu ma· 

dııhı hta •tlnıat edıp vücut ve • 
a ln&ktır! 

nınu şevketi me~hunl:tndır. 
Şshı Cemcah hazretlerinin hu:ımru 

saadetlerine çok çol< elam ilıda ve hn 
tırı şeriflerini sual tdcrlcr ! 

Deyu ezan perdesinde bülent avaz
ile söyledim ve nnrr.ei hUmnyunu sun
dum. 

Şahm itimatnanteyi alrnıya mey -
bindr nıımei hümayunu iki defa tak· 
bil ve başım üzerir.e koyup şahu sun· 
du\t:ı dizi üzere kalkıp namei hümn• 
ynnu alıp öpüp başı üzerine koyup e
linde tuttu. Şah bana: 

- Oturun, deyu emreyledi. 

Bense tet-ddüp edip oturmı.dım. 
Tekrar emreyledi, ... ene oturmnyınca 
lu pıc,lar kethüdn.sı l olumdan tutup 
7.or ile lmut ettirdi. 

İptida sualleri: 

- Şevketli hünl.:\r hazretleri n~ 

- Bururun, deyu beni kaldınit 
§8.hın mukabelesinde oturan vüzera -
nın yanına getirip ikinci nzirin alt 
yanında yer gösterip önüme hiı kaç 
tabak ~ekerler koyup bit dahi ~ker 

yemiyc ba~Jayıp §llhın daima teveccüh 
n nazan benden ynnn olup ve nzi -
riyle biru.: beni söyleştiler. ama ne 
dediklerini işitmedim. Anc~k vıızı ~ 

larmd~n: 

- Ne makul Ye ne güzel, edepli 
marifetli clç.idir, dcyn gÖyl~Ukleri
ni his ettim. 

Tekrar gene beni ka~1sınıt talep 
eyledi. K!.pıcılar kcthildası koltuğu
ma girip kaldırrp huzuruna götürdii. 

Ayale üzerinde: 
- lstanbuldan çıkalı ne katlar nrlid 

dettir. Rağdada kaç nyda geldin, 
ne miktar kaldın, Bağdattan çıknlı 

çok zaman oldu mu, "evketıa hünk!r 
hazretleri senlnle Bağdat valiıtne nlt· 
,·azişnamclt.r ıönderdi mi, Hn1an 

pa~ hup adamdır, ben onun hem ci
varlığandan razı ve ho~nudum. meş'hr.
de nran bizim züvvarlnrımıza c;ok ria 
yet eder, her veçhile yah~i ndamdır, 
deyu nfir 21cnasm eyledi . 

Den dahi bilcümle münasebetiyle 
nçhi mnkul üzere cevaplar verdim. 
'fekrıı.r beni kar§ıda yerime götUrdÜ· 
ier. Şah kendi önündeki mahsus şe· 

kerden ikramen biraz ~eker dahi gön-
derdi. lki defa altın ibrikle tllY n 
l<ah\'c getirdiler içtim, zonrn r.ade 
nakkıı.rc faslına başlayıp taam sofra. 
sı dö•cndi. 

1'a. mdan 60nra tekrar bize mahsus 
kah'c gelip ~ilip ondan sonra kalk1• 
lrp oturduğum )erden veda eyleclim.,,• 

1. te il.i ytiz sene evvel Osmanh el
~si Dürri efendi Tahrana lliiyle git
miş, şahı Ccmc:thrn huzuruna böylcl 
girip böyle çtkmıftı. ı 

Kan D~ntir 

5- VAKIT 8 ~UBA! 1932~ 

Tefrika 

1 

'JYakle_den: (a. 

Gcc Z"ya etçisl 
( Birinci 

Kör sordu: 1 

- Hnva nasıl? Yırlız \':tr mı, Pat-! 
ris? 

- Hayır l\1argi hazrotleri, bu ak
,nm muhakkak fırt.'Tla olacak. 

- Evet ... Hava nğır •. Hem de ru -
tubetli .. Sol bacağımdıı "d?.makıllı his1 

"~diyorum. ı 
lhtiyar mar i. ~liylc d" ay • ıru işa 

ret ediyoı du. Hemen hemen efendi i 
kadar yaşlı olan vekilharç hemen iti •

1 raz etti: 
- Hiç Mar i hazr tler.n.i.n bö; le 

dört etrafı nehirle çevrilmi!l ••e dn"ma 
el~ler arasında bulunan bu tcnbn şa -
toda oturması doğru rnu? Bir deliknn 
1ı bile burAdn romntizma olabilir.! 
Hem Marıri hezretlcrinl:ı Sa-..ıı~da biri 
maUkJinesi de olduğunu düşünüyo ·ı 
rum da •••• 

- Bir de Niite k~küm var am 'I 
hayır ... lnsan altmıf ya§ında olursa, 
çekilip bir kenarda ölmek için bir ycı·ı 
arar. Ben de, ecdadımın yaşayıp öld~· 
ğü bu şatoda ölmek iatiyorum. Vakıa 1 
b!r şey ııördUıı-tlm yok ama, bura.da 
hiç bir §CY b:ına yabancı değil. Elimle'ı 
dokundu~um duvarın üç metre ka .. 
lınlıt'tnda oldutunu biliyorum. Avlu• 
da yUrilrken, ayaklarımm :ıltmdn, din 
harplerinde kullanılmış olan bir ta -
kım makineler bulundufunu biliyo .. 
nım. Bu şatonun içindeki hahlnr ve 
mobilyelerin hepıi hiç olmaz.sn uirer :ıı 
sırhktır. Onları iki defa tnnıyorum, 
zira evvelce ı:özl rlmle 2ördüm n ha· 
bam, bana onların hikayelerlni anlat-ı 
tı. Şatonun ~zli odalaıını biliyorum, 
kapıların çok alçak olduklarını, penc.: 
relere yaklaşmak için iki basamak 
çıkmak lazım e-eldi~ini tıiliyorum. Bu-

1 
ranm havıu;ını l!etirlyor, l avak or
manları hanımı i'Ctirfyor, kavak or-

1 
manının Mıllnnıtını hissediyorum. 

- Şüphesiz Marıi hazretlerinin 
hakkı nr. 

- Hem de ycjenim burada bana 
kontJudur. 

- Evet, eJJi kilometrelik bir kom •

1 ,u. 
- Aynı umanda o. ailemdoo bana 

lt11.lırn on kimsedir. iki çocu umun! 
harpte öldüklerini pek a\U bilbonun. 
Han ı>tl. aiır hakikaten .. Patri oda
mın pencel'e ini nçık birak. 

İhtiyar vekilharç i<me itiraı tti: 
- l\fargi hazretlerinin müta dele· 

riyle ltendllerine itaat etmlyecezlm. 
Duvarların dibinden yükselen a aglat ı 
pencereye kadar ~eliyor, içeri re ko .. 
layca ıirilebilir. Dlşarda da duvar fa· 
lan yok. Bir sandalla kolayca yanaşı
labilir. 

- Akıı.ntı 'ddetli :r ama. 
- Ol&un, geçmek ayrı knbil değil 

dir. 
- Köpekler Tar. 
- Onhı.n ıuıturmnk için bir çok 

~nreler var. Kolculnnmıza sorunuz, 
size aöylesinler . 1 

- Ne oluna ol un, •iz. pencereyi 
a~rnız. Artık çeldicblllrGiniz. 

Vekilharç ciıti, ihtiyar yalnız kal
dL El yordamıyla, faknt hiç uıeddüt 
etmeden ıoyundu, yııta~ımı ırircli. 

Patris çıkarken ışıkları ~öndiirmüş 
tii. Bunun ihtiyar Mnrı:iyc lözumu 1 
yoldu. lki aenedenberi, gözlerine p~r ~ 
de inmişti. ".~sı:ı.bı basar,, a Arız olan 
bir zafiyet Purls, lA>ndrn \'e Bcrlin'n 
en mlihim röı doktorlarını ac:z lıira1 • 
mııtı. O zarnandanbcri Patr'" 1"m H• 

ltilharç, hem de r, .. arzinin m :' bi o) 
muştu. Mnl'&'i d' o .. inyak ynlnı knldı
fı zamanlar da hatırnl.ır:yle mc{" ,ul u 

1 
luyordu. 

.Mara-i bir haylı uyudu. Birdenbi ~ 
re uyandı. Hayır. rfiyl'l görmt>mişti. 
Bununla bernber Jrnrl<ulu bir rüyadan 
uyanmış iİbi bir his duyuyordu. Bunn 
hayret eden Mara-i kıpırdanmadı ve 
röılerı Itör olduğu ıamnndanb~ri. ku· 
lakJarı f C\·kalfüle hnua.c; clr.ıuştu. iki 
dakika kP.dnr düşündii, böyle :.ni ol:ı 
rak uy:ını,ınclat i mannyı nrarnıya çn -
Iı~tı. 

Birdenbire ) atnğ'ında d. ğruldt1 , 

kal tı, elini yastığın altına c::oknr:ık 

bir küçük ta.hanen çrkaıdı \C hu' et
li bir sesle: 

- IHm var oradn? 
Dlye haykırdı. M:ırı;i, hayatında 

korku Jtedfr bilmemişti. Şu dakikada, 

Kı ım) 
hayat·nın en de1i ine har<'kctint 
ynptıtınn hiç şüphe ) oktu. Senegal 
harbine iştirak etmiş, Habeşistanda 

aslan m la.mı olan bu adam, kör ol .. 
dufu halde meçhul bir düşmanın üs
tüne atılı) ordu. 'l'ekrnr sordu: 

- J{im \'ıtr orada? 
Ce\'ap yok. Çıt yok. Herhalde kendi· 

sinin kör olda!unu bilC'Iller onu ta • 
ra ut ediyor '\'C kıpırdanmıyordu. 

Ya bir hanç rli el kalktıyıa?. Bunu 
na.ıl bllec dL 

Margi do!ruca, tereddüt etmeden, 
otcki odnyn açılan kapıya yürüdü, 
1 pı r. çıktı. Otc?ti kapı da açıktı. Mar
ffi onu knpadı, nnahtarını cebine koy• 
du, tekrar oda ma döndü. Odanın kıı
p~ını da ı.mtıcdi. Anahtan cebine 
J;oydu, ve odaıun ort sına dofru dö • 
nerck bir daha l90rdu: 

- Kim Ynr orada? izin nefes aldı 
E;;rınızı duymuyor mayam z11nnediyor
sunn2? Bir haykırnm bUtün adaml:ı. 
nm buraya gelir ve b~ni de sesimi çı
karmadan öldüremezsiniz! Kim&iniz? 
Cevap veriniz. 

Margı uzaklaşan bir ayak esi işit• 
ti. Hafifçe tebessüm etti. Bu, lhti .. 
yar avcanun eski nt~i uyandırmı· 
ya k~fi gelmişti. Şimdi, avı 8rkış
tınıbilcc kti. Ditl~ik odada br l...pı 

açık kalmıttı. Margi buna malısus a.· 
çık bJl'akmıştı ve ayak s•leri o tara· 
fa do nı gidiyordu. 

l\fnrgi d' Ovfnyak ayak seslerini 
takiben yürüdü, bir odaya girdi, hu 
odnnın öte tarafında da bir kapı var
dı, onu da ı:-eçti, bir ikinci ve üçüncü 
od <1 n da il<'rlerkcn mütemadiyen 
tebc fün edi} ordu. 

- Durunuz, dedi, cevap vennız. 
Fakat ayak s sleri ilerlemekte ele.o 

vam ediyordu. Bu suretle birbirini 
takiben beş odn ıreçtiler. Ve altıncı 
bir odnya girdiler. Bul'Ml küçük bir 
adaydı. :Oç tane penceresi vardı, zcld 
bir mimar, bu odayı bir kulenin üs -
tündeki rasat mevkiini defl§tirmek 
;ı:;uretfyle yapnuıtı. 

İhtiyar Maıı:i lnt oda a gfrinee ka
pı mı J,apattı, \e bu anahtan da co
bine koydu. 

- Sizin, dedi, Mf aldığınızı du .. 
y uyonım. G~ rken zile bastım, ha• 
ber Hrdim. Henüz ıelmedller, fakat 
kapının arkasında iki adam bekliyor. 
Cevap 'er, art:k elimden kaçamaz -
S'n ! 

lhtiyar, bir pone<ırenin açıldığmı 
d11ydu, ciild'l: 

- Oh, dedi, bura çok yilkscktir 
Ye inmeniz kabil d "ildir. Sen, al -
ç:ık herif, acemi bir hınmum ve kur
duğum tuzat?n dti tiin. 

l\largi )av~ ya.,·aı ilerliyordu. Fa 
gat, kör hissiyle etrafı tctkil. ediyor 
du ve lk taarnızda haykıracaktı. Bir
denbire eli bir kuma tesadüf etti. 
Hayretle } oklıynrnk haykırdı: 

- A, bir kadın! 
1''ilha'.ikn, el y ordamiyle, dokun• 

du.ğu viicudun, dal1a doğrusu yaka -
lad r kolun sahibinin bir kadrn ol -
du{;unu nnlnmıştL HOf, kadın ken• 
dini mü:Iaf.ıa etmiyordu. Ahe.nkli 
bir c::e·: 

- Yemin derim, dcei, tizerlmde 
siluh yok! 

Margi d •• ha zb nde hayret et misti: 
- Bir Rus. .. Diye mınldnndı, her 

h ıld l.ı"r lstav l.ndını. 
Mnrm, ı.a ıı ,ı 1 11<' ~rinden y:ı'mln. 

mıştı. lhlh. rlı "':ma r, ğmcn cJ'.ın 
kuv\etini muh"fc.z ed'yorclu . ..,~rt bir 
... esle: 

- Burad.1 ı~e anyoreunuv.1 de<li, 
r rtık "al.lan :) a lüzum yok. Sizi jan• 
darmalnrn { rm edece:im fakat da
ha evvel Ö) Jeyini 7 ba!rnhm 1 urada 
ne arı}OI ur.uz? 

Meçhul J ... dm cevap verdi: 
- Do nı hnı ket etmi)orsunuz? 
- Ya! ... : ir. b. halım? 

- I~ er bt• • cta r·çill lmlur.d •umun 
E"e b'ni s:, le e ıı, hu sizin için müt
hiş b~r \ !u 'e bu mül.fılemeden, 
b.r 1<.ıt C: •• t. tlıt"~ rırlamıc; olarak ~ .. 
h ıc::ır.ız 

- I ıınl:-r hep t adın özlerinden 
irnr ttir.. rm i J..urra1Iıi!ı yapmayı. 
n ·z .. Hiç bir ey 1.: "'nİ m~itecs.:;fr ede• 
rnez. 
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Hint milliyetperverleri 
zindanlarda sürünüvor 
Bunun sebebi, Hlndlstandakl altınların 

lnglltereye sevkine mümanaat etmelerldlT' 
D~n Hlndlstanden lnglltereye sevkedllen altın 18 buçuk 

mllyon Rubu mlktar1nded1r 

Tewklt edllen Hlntlller hepse ve zindana gBtDrDIDrken •• 

lncilterede altm buhranı başladık· işten vaz geçirmiye çahşmışlanlırr. 
lan llOD.I'& İngilizlerin buhrana karşı Hindistan hükumet;, bu gayretli 
gelmek için akıllarma gelen tedbirle· milliyetperverleri her tarafta yaka• 
rln ba§lıcalanndan biri Hindistanda- Januya başlamış ve bunlan !evç 
ld altmlan yavq yavq Londraya ge- fevç mahkemelere ve zi11danlara sev
çlrmek ve bu suretle Hindistanın altın ketmiştir. 
lu,)'ia buhranı haflfletmektL ln&'i· Resimde görülen milliyetperverler 
IJzler bu itte bilabfitibı muvaffa1'. ol· hapisaneye götürülüyorlar. Bunla • 
mamıt sayılmazlar. Çünkü bu saye- nn ekserisine verilen ceza altı aylık 
de WntUlerin mll)'Oftlarea altınları hapistir. 

J Bayremıa,meler 
lıtanbul Muallimler bfrllğlınden: 
Bayramlaşmak için salı günü öğle

den sonra birlik merkezimizde topla
nılacağı ilin olunur. 

Toroa gençler birliğinden: 
Birlik azalan ile bilQmum Maraş

lılann Saraçhane başında Hayriye li~ 
selesindeki birliğin hususi dairesinde 
Maraşın kurtuluş gününe tesadüf e
den 11 şubat 932 pef§embe günü saat 
14,30 da bayramlaşmak ve kurtulu~ 

bayramına iştirak etmek üzere ~oplırn 
maları rica olunur. 

Tayyare ceml•etine teberru 
Zmdankapısında tüccardan sabun

cu zade Mehmet Şakir bey ve mahdu
mu tarafından tayyare cemiyetine 
yüz lira teberru edilmiştir. Tayyare 
cemiyeti teşekkür etmektedir. 

Arap it~ flerlnln ,ıddetle men'i 
B~·· 1~letin bir tezkeresi üzerine 

Dahiıı, t: vekaleti umum hükQmd da· 
irelerine bir tam:rn göndererek me .. 
murların arap harflerini kat•iyen kul
lanmamalannı, hatta müsvedde dahi 
yapmamalnnı bildirmiştir. 

Vezlfelerlne nihayet verilen 
bekçiler 

Mahalle bekçileriınin geceleri vazi· 
felerinde ihmalleri görüldüğü yapı • 
lan teftişlerden anlaŞJlmıf, Eminönü 
ve Beyoğlu mıntakasında ~ bakçinin 
darhal vazifelerine nihayet verilmiş
tir. 

Polis devriyelerine yeniden sıkı 
teftişler yapılması için emir veıilmi~ 
tr. 

KUçUk esnafın tesclll 

Lcmclraya hicret etmit buhmuyor. 
Bindiatanm lncütere tarafından 

pyri metru bir teşekk111 oldutu UA.n 
olanan n p&l'MI müudere olunan, 
teakflltı dafıtıhm milll konSTmin ba· 
byur, bu .. nyanla ıntkadeleyt 

llaflamıılar. Ve halkı.,. .itten .as ıeo 
ıprmek ~· ellwiıulen &•leni YQDW-
18 ba§lam11Iardır. 

Ticaret ve sanayi od881 eenaf mU. 
rakiplifinde esnaf cemiyetlerinin re
isleriyle, umumi katiplerinin ı,ura . 
kiyle bir toplantı yapılmııtır. Bu 
toplanWa küçük emıafm teeem mf!I 
lesi görti§iilmil§ttir. 

Ta,ınen eltaeler Möraldplik esnafın tescili için ha-

Millf kon&'renin vatanperver genç
lerden mtitefelı:kll ordu ordu gönü!lii 
ukerlerl vardır. Bunlann vazifeleri 
mllll koncrenln mukarnratım icra 
etmek, lııa mukarrerat! halka anlaı. 
mak, bu mukarrerat& muhalefet • • 
clenlerle atrqmaktlr. 

İngilizler Blndlatandaki attuılan 
oradaki banblan ıırurtui7le lngilte
re19 ~- iflne başladıktan sonra 
hali faaliyete geçınif ler ve halkı bu 

Bombay, 7 (A.A.) - Kaiserihinf zırhklannı bitfrmiftir. Tescil mua • 
vapuru, Londraya gidecek 18 mHyon melesne yakında bqlanılacaktır. 
468 bin rubu kıymetinde altınla Nev - -----·= -• -
)'Orka 1 milyon 518 bin rubu kıymetin- çoğunu yaralamlfÜI'. 
de altım hamilen Bombaydan hareket Polis nömayiKilere ate, a~ınıya 
etmlttlr. mecbur olna~r. lki telef ve allı 

yaralı vardrr TalıTfp •onııltJnt i• 
kenh mUsedemeler 

Jamum, - Kişmir, 7 (A.A.) -
Sinagarda yeni kargaplıklar zu· 

hur etml~tir. Muharriklerin akraba
ları tarafından pleyana getirilmiş 

olan dört bin ktfi polin ft hazine me
nnırlarma hftcum etmiftir. Bir polis 
Amiri alır surette yaralan~ 72 ldfi 
tevkif olunmuftur. 

Urlde ahali çarşryr 1fttma etmiş • 
tir. Balk tqlarla htiktmet memurla 
rına hücum etmiş ve bunlardan bir 

ten ilmiştir. 
Füf ekler ve baltalarla mücehhez 

bir halk kitlesi Handwara kasabası· 
nı sarmış ve mahalli pazan yağma et
miştir. Bir polis memuru ölmüıtUr. 
Asker kargaplııklar yapanlara ate§ 
açmak mecburiyetinde kalmııtır. Te
lef at miktan hentlz maltm delildir. 

istikşaf tayyareleri Kipürin di • 
ğer manatıkı üzerinden uç.muftur. 
Fakat diğer kargaplıklar vakuuna 
dair malQmat yoktur. 

Siz ·De Yavrunuza Bir 
Kumbara Alınız! · 

1 
Türkiye iş Bankası 

l~ -""~-Sllt8 it 
Maç tehir edildi ! 
Vehap Pariste Raking 

kulüpte oynıyacak 
Vehabı Londraya 

tavsiye 
Galatasaray • Fener bahçe ta

kımlarının karıılacağı heyecanile 
bugünü sabırsızhkla bekliyen
ler ne yazık ki heyecanlarını 

bugün de gideremiyecekler 
ve hatta bu maçı görmek için 
bir ay daha bekliyeceklerdir. 

Diln geç vakit öğrendiğimize 

görı, Taksim sabası futbol oy
nanamayacak bir hale geldiğin

den maç 13 Mart pazar gününe 
tehir edilmiştir. Bu suretle gün
lerdenberi devam eden sabır· 

ıızliklar, heyecanlar, dedi ko
dular havanın azizliğine kurban 
gitmİf oluyor. 

Bir noktai nazardan biz bu 
tehiri memnuniyetle karıaladık. 

Çünkn kısmen çamurlu, kısmen 
buzlu bir' saha üzerinde yapıla-

cak maçın çok az bir kıymeti 

olacak, iki taraf da kabiliyet ve 
meharetlerinden çoğunu göste
remiyecekler ve belki de maçın 
akibetini değersiz ve tesadüfi 
bir gol tayin edecekti. Helbuki 
herkesin beklediği bu değildi. 
Bunun ıçindir ki oyuncuları mDı· 
kW vaziyetlere düıOrecek, seyir· 
cileri de donduracak bir bale 
setireceji muhakkak olan bu
gijnkü maçıQ.. tehir eailmesini 
memnuniyetle karşıladık. 

Paristen bildiriliyor. 

TOrkiye milli takım merkez 
muhacimi Vahap Paristedir. Türk 
millt takım antreniSrü M. Peng
ham tarafından lngilterenin Ar-

bizim antrenör 
etmiş ! 

Mllll takım enteren&tl 
Mlst1r PenJem 

senal klnbo idare reisi mistd 
Chapman, o tavsiye edilmit o ... 
Vahap, maalesef, lngiltereye ~ 
memiştir. Zira, buna, lngiltere,. 
muhaceret kanunlan mini olmak" 
tadır. Bu sebepten Vahap Pa
rise dönmüıtür. 

Söylend;ğine nazaran bu o 
cu Fransanın Racing klllbllae 
rer.ektir. Esas~ bu klOp futb 
cularile şimdiden idmanlara b8f' 
lamıt olan Vababıa birinci ıı8' 
bir oyuncu olduaunu ı6yleme 
her kes mtıttcflf<th·. 

lllhıyet fakUlteslnde 

llibiyat faknlteıinde l&metlt 
tatili dolayısile muvakkaten tr 
bir edilen aetbee derilere r#. 
marlesinden iti6aren r blf' 
lanacaktır. 

Kadın arın bilardo şampiyonu 
bu hanımdır! 

Kadınlar içinde dOnyanın bilArdo ıampiyoua miı foyı Glıd" 
nerdir. Mis Foyınin en bilyOk emellerinden biri bu tene de ~ 
piyonlniU kazanmaktır. Onun için gece gilndOz çal11makta ye 
tün vaktini buila hasretmektedir. Mis Foyı bilirdo oynarkeD lad 
hareketini zarafet dairesinde yapmak için daima ayna 1ı1a.M 
çabııyor. Ve bu suretle blitün hareketlerini kontrola imkb bd' 
layor. 

Dah!llye vekili bugtln lstanbulda 
Ankara, 7 (Vakıt) - Dahiliye vekili Şükrll Kaya beJ 

ket etti Bayram erle1i avdet edecektir. 
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Meziyet ~ 
Bolnıeze mey- J 

hanesi sa b i b i ~ 
Çakar Ahmet ~ 
Beye bir garson ~ 
il ~ ıanıdı. Gazete- ~ 
Ye ilin verdi. Ş 

;;~•i :::c~!: j_:= 

- Garson isti-

Yorınuşsunuz.. ~==--~_=_=-
- Evet .• Daha 

'\'Tel garsonluk 

ettiniz mi? __ s_=_-_: 

- Hayır, etme-
d' .. uıı.. Ama, uzun · ~ 
.. aınaıı mevba- g 

llelerde mü;teri ===-=_-_==-

olarak bulun-

~~111... Ht iç ~~- ~---~: 
e meyını7., 

~u~:~:.~çı"em l 

._ Birader se-n. , 
1 cıgaradan vaz· 

itçirıniye karar 
•erdim .. 

- Nasıl? 
- Cıgarayı bı-

ralctıın ! 
mıı ~ 

lııııınııııuıııuıııınııı 111ıııııııııı-' 

Eski Bulgurpa.la.slar Gibi 

- Nasıl Salamon efendi .. Benim yeni apartıman? ... 
- Çok yuzel Mişonaçi •. Adini ne koydun? 
- Huhranpalis!.. 
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~ Hediye g 
E ~ 
~ Mediha Hanım, ~ 

~ hemşiresinin kü- ~ 
\ çük kızına iki { 
= paket çokolata = l getir~~ş~~kayım 1 
= Gnnaycığım, de- =· 
~ f g di.. Bir tanesi :~ 
~ senin için.. Bir E l tanesi de bebe- i 
~ ğin için... ~ 

~ Gfinay. te)'%e- ~ 
~ sine aürtünerek ~ 
~ mırıldandı : ~ = : 
~ - Şey •• teyze.. s 
F benim bir bebe- i : = 
~ ğim daha var !.. ~ 
= = = = 
~ . ~ 

ı Ipizl i 
= k :::ı E işsiz ta ımın- ~ 
= = = dan birine so- 2 

l •:·~. zaman- 1 
~ danberi işsizsin? ~ 
~ - Anacığım ~ 
~ ~ 
~ öldüğü günden- ~ 

\ beri.. l 
= - Vah, vah.. : 
~ Annen ne zaman g 
E ~ 

O"ldu"? ~ ~ 

J - Beni doğu- ' ' :r,~en Yefat et- f 
\.11ııııııı111111ıııııı111u1ıııııııı111ıııııı1111J 

~ --- - - - - - - -
,_, ,_, ~-----------------------------------------
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I . aşı aca ~ Dikenler, Çlçekler ~ 
l'ıı. ll&an zekası, kuşlar gibi bulutla. süpürttü mü, görenler şaşkınlık için. ~ın111ııııııııııı111111ııııııııııııı11111ıııııııııııı11111ııııııııııı111111uıj 

Meşhedi Balıkçı 

le/ :~•ktolar gibi dalgaların, köstebek- de! Tebessüm, bazan mahçupların lisa 
llıı. ı prakların altında dolaşma· Futbokülerimiz bir ecnebi takımıy. nıdır. 1 
ile Çar~ini buldu. Fakat, ne tayyare. la berabere kaldılar mı, işitenlerin * * * 1 
~6ş~t~lbahir, ne tünel bizi hayrete ağzı bir karış açık! Bir kadın otuzunageldi mi bir şey 

S·lllıuyor ! Şehir meclisinde biraz canlı konu• unutur: Yaşını! 
~tkı~ll~ına perdesinde, kadınların, er- şuldu mu, duyanlar hayretlere müs- * * * 
leli fiil, kurtların. kuşların kendi dil tağrak ı Vicdan konuşur, menlaat haykt -
Ilı İ§;; kendi sesleriyle konuştuklan. Hasılı, sesli sinemaya, telsiz tele • rır ! 

• * * t-~ t" Yoruz. Amma, bize şayanı hay• fona şaşmıyan zekalarımız, etin ucuz-
1\~~nıiiyor ! ladığmı duyunca şaşıyor, hali..cı süt hu Hesapla hareket etmek iyidir. Fa-

~lıct l Parçaaiyle. Beyazıttak.i evi- kat, her iyi hareket mutlaka hesapla 
~~il, Boğaziçindeki yalımızdan. lunca şaşıyor, temiz sokak görünre olmaz! 
)f iıte ?'adakj odamızdan, ca.nmuz nere şaşıyor, boş tramvaya rasgelince şa· 
~. \r~' Londrayı, Moskovayı, Bük- şryor, vezinli, kafiye ·ve manalı şiir 
C.: bi 'YanaYt dinliyoruz. Fakat, bu okuyunca şaşıyor, bir meyhane kapan 

l.&~. §atılacak bir şey gelmiyor! dığını ve bir kütüpane açıldığını işi• 

- - - - -
"-ttr---- Bir ~ir kitabı üç yüz tane tince şaşıyor-
~==; hanetten herkeein parmağı İ§te, bu harikalar asrında şa~tığr-

~lecİ· mız ve şaşmadığımız şeyler! 
~1Ye, bir caddenin karlarını Yusuf Ziya 

- - ~ ,_"'-" ~ 1-2 uı:ws ,_.., 

Ekseriyet 

* * * 
Yarın, tembellerin çalışma günü ... 

dür! 
• • * 

Yalan söylemek için, elde güvene
cek bir şey lazımdır: llafıza! 

* * • 
Sevildiğinden bahseden ihtiyar, 

gözlük takan körden farksızdır! 

* * * "- Cezri çare 
...., 

11 koca arasmda: 
...., leaııcığım ... 

- Yahu, dikkat ediyor musun, h· inat, iradenin yontulmamış lıali -

• l(ocacıgı~ m ..... .. 
diL.. Ceketimin düğmesi "tirt _ • ., 

ı. 

tanbulda otomobiller ne kadar çoğal- dir! 
dr .. * * * 

kopmuştu, 
- Farkındayım.. Hem çirkin, hem magrur kadın. 
- Sokaklardaki nakil vasıtaları a- lar: (Efendi bir sadaka ver!) Diye 

1•~ lfaYJr kocacığım .. 
•1ta. iliği diktim! 

rasmda ekseriyeti otomobiller teşkil cml'edcn dilencilel'e benzerler! 
Düğmeyi bu- ediyor.. ıc: * * 

- Evet, ekseriyeti kahireyi ! Kapalı ağıza sinek girmez! 

Meşhedi Cafer ağa, o gün dükkanı 
erken kapamıştı. Tabiatin, güneş isim 
li altın tastan kana kana ziya ve ha· 
yat içtiği bu güzel bahar mevsimindt 
biraz gezmek, hava almak istiyordu. 
Kendi kendine düşündü: 

- Nereye gideyim? .. 
Sonra, karar verdi: Aziz ve eski 

dostu Torik Necmiyi alacak, Çekk.irge 
efendiyi ziyarete gidecekti .. 

Torik Necmiyi bulmak gü~ olmadı. 
Mahalle kahvesinde Altı parmak Ah· 
met, Iskete Hakkı, Çurçur Rızayla 

papas kaçtr oynuyorlardı. 
Meşhedi, kahvenin camını vurnp 

seslendi: 
- Torih efendi daddaşım .. tııe bn 

saniye özüme bahasan .... 
- Ulan m.,ruk, özünden başlatma.. 

Görüyorsun, kağıt oynuyorum ... 
- Gardaşım, mesele mühimdi ... 
Zatını görmek dilerim! ... , 
Hay sakalının bam teline kına koy• 

duğumon herifi hay .. Dur, geliyorum .. 
Ve kağ:tları yüzü koyun masanın 

üstüne koyup, arkadaşlarına: 
- Uulan hanım evlatları, bakm'\. 

yın ha! .. 
Diye emrettikten sonra 

nin yanma geldi. 
- Ne var moruk? •• 

Meşhedi-

----------------------------------------------------------~--..--------------------------------------------------------'1 Bilinmez 
, ;"Pap arasında: 

~lıdtr ahu, sizin hanımefendi siyah 
, ~ değil mi? .. 

'tİd•llahi bilmem .. Bu sabah her 
erken san saçhydr ama ... 

~ 

~ taı Zamane 1 
..... I> ~ arasında: 

Uiii11u ·· ''Oç nuı ne zaman oldu? .. 
' l' a~ t\'l'eJ ... 
'- 'llı'4rik. ederim .. 

eral " "1 ... "ocu.;..·n w • . '!I kaç yaşında?. 

- Yeni eserimi gördün mü?. 
- Hayır, görmedim .• ismi ne? 

- Para ve işi 

lktı•adi buhran cilvelerinden: 

- Para ve iş mi?.. Bununla 
ne kastediyorsun? .. 

- Efendim, mesela bana elli lira 
borç vu4yorswı.. l1te bu paradır ... 

Peki, iş? .. 
Bu elli lirayı geriye ala bil· 

mek le iştir! •• 

- Torih efendi, özüm Çekkirge e
fendi daddaşımızı ziyarete gidirem .. 
Arzu etmişem ki, bugün özün de ö -
ı.ümle gelesen .... 

- Çekirge efendi nerede oturuyor 
ki? •• 

- llle Urumeli Hisarında bir sahil 
hanesi vardı-

- Ya herifçi oğlunu evde bulamaz 
sak? ... 

- Y oh.. Mene söz vermişti, her 
gün evdedi ! .• 

Torik Necmi camı vurdu ve kendi· 
sini bekliyen arkadaşlarına, kanşınr 
burnuna koyup bir nanik işareti yap. 
tıktan sonra Mcşhediyle beraber yo
la revan oldular .. 

* * * 
Uzun ve eğlenceli bir tramvay yol 

culuğundan sonra Bebeğe vermışlar • 
dı. Indiler ,.e Hisara gitmek için, ca 
minin önünden bir sandala bindiler .. 

Sandal. mavi bir çarşaf gibi yayı
lan denizin üstünde kayarak kö,ed~ 
ki kırmızı boyalı ynlıyı geçm~, Hisa
ra y:ıklaşmı~. 

Bir:ız !onra, misafir olacakları yer 
göründü. Meşhedi sevinçle Toriği 

dürttü: 
- file Çekkirge efendinin sahilha· 

nesi budu ... 
Ye üç dört dakika sonra da nıhtr

ma çıktılar. 
Çekirge efendi, aziz dostlarını gö

rünce, tel~la aşaiı koşmuş, her iki· 
~inin de ayrıayrı hatırlarım sor 
muştu. 

Bu esnada, hizmetçinin getirdiği 

ha...c;ır koltuklara oturup konuşmıya 

başladılar •. 
Bir müddet sohbet edildikten, si

garal:ır, kahveler içildikten sonra Çe 
kirge efendi ayağa kalktı: 

- Şimdi, dedi, üç ta.ne olta getire 
yim .. Kendi ellerimizle balık tutup 
tare taze yiyelim ... 

Meşhedi itiraz efti: 
- Vazgeç gardaşım- İlle Boğa.zl 

(&utfen-~ ~). 



Pot 
Tebrik ederim yahu .• 

Komşunuz Cafer Beyin kızile 
nışanla n ınışc;ımz. 

- Öyle.. Fakat, artık nı· 
şan:ı C!e1iliz .. 

- Oh, oh.. memnun ol
dum.. Ben o kızı tanırım, 

fın~ıhçının biridir ••• 

~ 

Tal{sim 

Ahır 
Kiracı, evi gezdikten sonra 

mal sahibine sordu: 
- Ne kira istiyorsunuz? 
- Ayda yüz lira ..• 
- Yüz lir:! ...• Fena değil... 

Ahır nerede? .• 
- Ne nbm efendim? 
- Bu eve ayda yüz lira 

vercc~k c~ck için bir ahır 
lazım değil mi? .• 

Cifle cinnet 
iki ahbap arasında: Genç, sevgıl'sine itiraf etti: 
- Alacağım kızın, on bir - s· .. karşı olan aşkım 

hemşiresi daha var.. beni çıl rtıyor .. 

•' . ~ • . .J . 

L;:;ili'l!Z~:3lıi-11C115'!3~::s!::l~if$E::'~V. ~~~!P:Rlıeoıe!ill - Peki, bu kadar kala b n- Güze ız cevap verd ı : 
Kadm - dün, so'.cakta bir genç bana: güzelim, lık ai!eyi niç:n seçtin? - Ne garip.. Aşltınız, ba· Ha1dm - Yedi yaşında hırsızlık ediyorsuoba?, 

ıe!cer im canım diye sC:z ath... - Kaynanamın şerri on iki bamın ii?erinde de aynı tesiri ayıp değilmi? 
Erkek - muhakkak, lcışı bap!sanede geçirmek damada taksim olsun diye!.. yapı}Or 1 Çocuk - kabahat bende değil efendim .• Br 

isteyen bir fo!drdir!.. >======== == ==== .. -::::=-==== = c-:::!/ bam; insan san'ata çekirdelden alışmalı de~ ........................................................................................................................................................................ . ................................................................. '" .. ····························---·--········-
Hatır için 
Birkac lolcma! 

Küçük Hanım 'l"'alirrı Yapıyor lişan 
).'üzüğü 

.o 
Arşak lştahynn efendi bir akşam 

iistü, ya!an dostlarJndan H~mparso .1 

ef endi·i t y .. •cte gitmişti. Hnmpar ~ 
ı;omun e\'J d yemek yeniyordu. 1\1 • 
8a, cıd en mü:ielleftf. S:ılatalar, h -
şul ... r, zeytinler_. Ortada da nar Ji 
kızarmış bir hindi dolm~ı ! 

Hamparsom efendi arkadaşını gö. 
rünei? derhal i!trama lmlı.tı: 

- Buyur ol ahb:ır... Bizim karı 
hindi dolmasını çok kıyak yapar ••• 
Tam kertesincle geJm!şs!ndir ! 

Arşak Iştahyan efendi nazlandı: 
- Teş~!t!~Ur ederim ciğerim .. Nah, 

gırtlağıma kadar tol:umclur .. l{usura 
bakmayasın .. Gelir iken Cimriyyan e· 
fen diye uğramış id~m, onda taam et -
mişimdir! 

Harnparsom efendi zorladı: 
- Zo, b!r iki ıo:.ma alır isen vefat 

~Jursun sanki? .. Zehir değildir bu nh
bar .. 

Arkadnşmrn rsrnn knr~1srnda, Aı
§:l!t Iştnhyan efendi fazla dayan ama • 
dı ve: 

- Öyle olsun, dedi, güccnnıccsin .. 
Senin güzel hatmn için bir lı:aç lo!imn 
alayımM 

Diyerek hindi dolmasının başına 
çi:" ü. 

F. r.~t, hindinfn ateş gibi lnz::ırmış 
manzarl:sından mı, yo:iE:ı nefis lto'.u
sundan mı, her nedense, Iş1ahyan e -
fendinin iştiha"ı adnma!nllı a~ıJm'ş. 

tı. Sofra halkının, hayret Te en-\işe
dolu nazarlan önünde l;os!wca len . 
g:ır dolusu hindinin iki budunu beş 

da?ciJ,a i~inde midesine indirmişti. Uir 
yandan da snlata!~rı, turşuları çatal
Jıynrak gayretine clhl vcr;yordu. 

Herifi, ıorla ycrne•'}e davet ettiği. 
rıe bi.n pişman olan lfampnsom ercı.• 
dl, arasrra ters ters lı:ı!ap homurda• 

Kız., nişan yüzüğünü, 

inde eder: 
- Ben, senden aynlacağım.. fi 
- Anladım .• Mutlaka başkasııı4 

viyorsun •• 
-Evet, başkasını seviyoruın.. ; 
- O halde bana bu adamın JdJtl 

duğunu söyle.. 1' 
- Deli... Zor söylerimM .Zn~f 

gence bir f ennhk edeceksin, de~. I' 
- Ne münasebet- Bilakis, g!dı.9 

şekkilr edeceğim! 

~ 

Felaket\ 
Ahmet bey, Mehmet beyı ınnlt~ 

görUnce sordu: ., ~ 
- Ne o, ynhu? .. Hasta mısın ... 

durgunluğun ''ar. . 1, 
- Sorma başmn gelen f etaketi 

zizim .. Sevgilimi k:ıybcttim.. l' 
- Vnh. vah, \'ah .. Başın s:ıi: 0 

sun birader-. d~ 
- Bayır canım, ölmedi- Erleıt 
- Yaa., Kiminle? .. 

- Benimle! 

Cinnet ;' 
- Baba- Delilik nikfıhm boıtı1 

sı için sebep teşkil eder mi? ·~ 
- Bilükis.. Nikahın kıy1'Iması 1 

sebep teşkil eder! 

~ 

Sakin kız 
Jki kadın :ı.rasrnda.: ıt 

Y 'l.' • • k ,.;" tı - eni uızmetçmız pe s~ " 
kıza benziyor- 11' 

- Evet. o lmdar sakin ki, ms.~ / 
rın ü .. titn'.lcki tozlan bile rahatsıı 
rncktcn çekiniyor! 

ıuyordu. I<"akat Işt. ı · "'n efendi h:ç ,, 
oralı değ-ildi.. - K1pamasın... Kapama:r:sm !.. Erbabı kalemden 1 

Nihnyet, kaymaklı l.c:::nposto1nr da ---- --- - - - - -------- - ----- ---- - - -- Genç kız. delikanlıya sordu: 
yenip sofradnn kal:cıldıktan sonra, Zatınıza bir·şey sormak isterim?- riyan efendilerde taam ettim demi~ kadar.. - Neyle geçiniyorsunuz? 
ev sahibi misafirin yanına· yaklr~tı: - Buyur_ idin, değil mi? Hamparsom efendi, Filosofane bir - Kalemimle._ 

1 
- lştahya.n efendi, cigerim, dedi.. - Burna teşrif etrr."clen evvel, Cim - Evet.. Hem de nah, gırtl:ığrnta ta.vurJa başım sallıynr:ık yalvardı: - Yaa..M. Nereye yazıyorsunll1 

• - - - --- -- - - --- - --- - - - -- - - - -- - Senden bir ricada bulunacağım - Para gönder diye babama!/ 
çinde b:ılıh galmamıştı.. - Boğnziçinde balık l<almamış mı? - BeliN. Boğaziçinde halılı galma lştahyan .. Eğer bundan sonra bu sa· -- - -- ----- ıot 

Torik Necmi ka,ıarrnı kaldırdı, Bu da ne clemc!t? N• mıştı .. Geççen scr.e, özüm bir gün Beb aıte sokağa çdmr isen, e\•vela b!zim e· git, onun güzel hatırı için bir ka.Ç 
Çekirge efendi ağzıru açtı \'e i!dsi bir Mcşltcdi gayet ciddi ve azametli bekte balıhların hcmmiısini tutup bi· \'e teşrif et, mıh, gırtlağına kadar kar ma da orada ye. •• .Ağnadm?.. a.• 
den hayretle sordular: bir eda ile ctvap verdi: tirmişem!.. nını doyur, ondan sonra Cimriyann KAil --·--·· ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... / 

N1rc1, ubik s~atimiz giizel mi! 
- Çot< güzel.. } alnız kaç oldu"u u anlamak 

güç .•• 
Oaua ehemmiyeti yok... Bn~ka snate ba

kanı) 

,:;···················· ........................................................................................ ~ rr ............ ···~~·;·~~·~······ .. ····-··· .. ······~~;;·;·~~··~·i·~~·~~~·n 
İ Bir :ziyafette, davetlilerden iki dertli arasında: 
=, biri ev sahibine, şarkı söyli· Bir kitapta okudum: Es· 
• yen bir kadını gösteıerek mer kadınlarla sarışın kadınla-
' ' • sorcu: 11 • "b'h 1 d b ! - Bu hayvan gibi bağıran rm rerı ; erı gı ı uy arı a aş-
1 ' ~ d k" ? ka o'urrr.u~l 
' KO-ID a ım 1 b" d • c _ Karım... - n2nma ıra er, manma ... 
~ - Yzaa.... ~ey.. Hayvan ~e.n karımı~ esrr.eıliğini debi-

demekten maksadım.. Hani, hrım, sarılıgını da .. Hep aym 
ma .fım ya, bülbül c:!e hayvan. huydadır!.. 
dır da! .•• 
~ 

Hafif Kabahat 
iki kacm arasında: ilci ~oför arasında: 
-Canım,niçin bu kadar açık -Neden hapisaneye düştün? 

s:ıçık giy.niyonun? Herkes de- -Otomobili yavaş türdüğüm 
dikoc!u yapıyor. için .• 

-Aldırma .•. Benim Esıl elbi- Canım, şuna: H.zlı sür· 
1 sem iffctimdir.. ~üj;i:m iç o ocscne.. ıı · 
1 - iyi ama bu kadar hafif - Yok be .. Hızlı siireme-
: giy:nmck fena! dim ı:o'i arkcmdan yetiştı! 1 i 
\ \ c••••••••••••••••••H•••H•oo••••oo•• .................. •••••H•••H•••••••oo• .. •••••M•••••H ................ .JJ ~ ..... __... ·-· ............. _ .•. .,..... ................ -····•••4' .... ••• ................. ._ •..• ~ 

- Boyun bağın çok güıe1.. kaça aldın 1 f' 
- Karımın bayram ediyesi .•• dört yüz !it' 

mal o!du! 



o OCUK SAYIFASI o 
Eğlenceli Bllgller Yılmaz beyle mülakat ( Uzak MemlekeUer .. ) 

Göz yaşlarının 
Mfthlm bir hizmeti Yağ yerine su 

naz. Amerikayı ketf eden Kristof Ko
lomb kendine itiraz edenlere bir yu .. 
martayı diklemesine durdarmalarmt 
s8yleadft kimse yapamayınca, önünde
ki )'Ulllartanm afni tarafmı masaya 
nrup ezdikten ll01lra dardurabRmiş. 

Daha dofnısu o da bir ,ey yapa .. 
mamıt demektir. Biz ondan daha ma 
bir olabiliriz. Bir yumurtayı herhan 
l'i bir satıh Gzerlnde ve herhangi bir 
§elu1de durdurabiliriz. Yumurtanın bi 

ze itaat etmemesi imkhı yoktur. 
Bakınız nasıl l Bir yumurta ahm7., 

bir ucundan pyet ince bir delik açı. 
nız; Bu deliği dudaklarınıza götüre .. 
rek biltfin kunetlnizle eminiz. Yumur 
tanm f~ tamamile bopımnf olsun. 
Emdiğiniz ~ylerı yutmakta hiç tereci 
dfit etmeyin; yumurta vüeuda pek 
faydalı bir ırdadll'. 

Bu suretle bopnmıı olan yumurta 
11 pek hafif ate§te biraz ısıtmalı kt 
içi tamam~yle kunım111 olsan. Bun • 
dan sonra pek lnee kum bulmalı ve 
bunu o kuçiik delikten )'&Uf 1'llft§ 

dö1tmell, yumartaam dlrtt.e birf dol • 
da mu, kA.fL Dellil Mta. J;almumuy 
la tıkamalı; fsbt dikkatle yapılmau 
ki ıuc farktHlllmeshl. 

Simdi J"Ulllurtayı nereye koysanız 
,a !il durabilir. Mesela bir ~Urahi • 
nla ağa kenarma mail olarak koya -
nar., kumlar o llfff7eyf alaeak ve yu.. 

murta mali olarak kalacaktır. 'Bir bf. 
p.k aeunda, blr masa kenannda, hu
IAla her nerede fstenenfz, yumurta si 
ze itaat etml19 mecburdur. 

Bunu ltqka tlrlid 4e ftnlır. 

yerine pyet lllee demir 1dat bl'fllll 
ekintisi ve gene i~lae halmnmu par .. 

p.Ian atmalı; eonra bir mü • hafif 
bir at• doğru tutmalL Balmumu e • 
rlyerek demir veya k111'§111l parçala· 
l'l)'la kal'lfll'. Sivri tarafı qafı gel • 
mek suretiyle bir yere koyunuz. İyice 
aojuduldan sonra herhangi istikamet 
te 19re yatmanız, ıene sivri ucu ize.. 
rine kalkar. 

Tabii o uman ttaatll olmaktan çı. 
karak ltaatalz JUIUrla halini alır. 
Bunu arbdqlarmız arasında yap. 
cak olursanız biriaıct halde hayret ve
rici, ikinci halde eilendirict br oyun 
olar. 

Çocuk sayfası karilerini memnun (Radi YılmM kot bakalım) dedi& 
etmek 19n an.sıra mühim şahsiyetler- 'baealdanma 801l lmneti •el'dlm; fa• 
le miil!nt yapıyordz. Geçende Gem kat mttıakh m87 Gene mern hayvan 
be71D Uçm&kdenst memleketi haklan- arkama tuıldL 811 4efa herimdeld 
4a sl:rlecllklerlnl yazmı§tık. Bugiln de •11 ,_.daa ~ pkar11t attım. 
SJblryadaJd ae7ahatinden avdet etmiş Mfithft ha7'U ... a airhoe d11r
olan Yılmaz beyle görtlştilk. Dalma du. Enel& kokladı. 41Jlyle ,alacl 
prip hadiselere maru olan bu zat aonra arka Q'Ulan ludae kalkarak 
bize dedi ki: paltoyu ka~laclı ft - RaJntll 

- Size çok prip ve inanılmaz bir htlqllr hbsilr &ilamın baflt_dı. Nl • 
maceradan bahsedeyinı: BJı giin Sl. laqet, paltoyu alarak inha• ptinltL 
biryada gezerken arkamda aohıma fflt Ben aym r;aman4a zeki btr adamım 
tim. Başımı ~rhace mtlth ' bir 8)'1 • m. Bu itfa ll1"l'1DI laemea aaladt& 
nm beni takip ettiğini sirdBm. Vazl.. Zaftllı .,., healm palto111•• J& Mha· 
yet pek nar.ikti; yanımda lillh değil ... , Ja m..tnia, yahut ak:l'&bUll~ 
Wr ~ bile yoktu. Her zamanki ıibl dan blrlnJa pasta a.nederek o kadar 
aofak kaalılığam muhafaza ederek mliteeuir olmqtw ld artık !>eni d~fi.. 
pipomuıt alıza kon n tarafım llillh neeek hail kalmaımt\t. Neya 'btn bu 
slhl. haJY&Da dofru Hattım; fakat ayede kurtuldum 1L 

Gaz ,..ıa. ..,. ,....u kit. B• 
le l'Uife&bıl J'&Plll1'Dt 41mdae p.bf• 
mıyan tembel taleht maaWmie mer • 
ltametiıri eelbetmek ~ ı.a ~ u 
- •firaeui ed•? 

Bel• btlJftl«'de, ~ beledi ra • 
manlanla, süs Jqlan as tok bir teeel 
U Ula tlemetttr. 

Fakat burada 1ııa .... ,,, Ml4tiii 
19Ylerdelt hahtıedeeet •eilllz. 

Hiram Bete t.mta•e Mr lllllt ili· 
mi mUhim bir kefifte 'baln•q. P* 
~ok tecrilbelenl• MU& a11laJM1 ki 
söı yaşlarında her .. ~ lh.ft 
reeek 1Hr madde ftt. B-. um1, bili· 
yer musailaz1 Bfr f1k ltM aJkref• 
!arla dolu hir kap ~· 1dr aa.ıa 
s6s J"&ll akıtılacak elana, alaeplv 
yıldmmla 'n11"11haq aftll. • ..U öl• 
yerlal'1Ufe • 

Eter nltda atftaltta ,.aa ..,. 
ndkt'oplana bqrul İlla.1llyet bu ... 
ze gllrltnmez, muzqe dftpna•JaMu 
hem ne kolaylıkla latfbmnı aln• e
Olk, •emek. Raldkatell inaalık ~ 

ayı oralı olmadı, a zını aÇJBWJ Herle• Yılmaz bey bu ltiktyNİJle pek de 
mesinde devam ediyordu. Yapaeak inanmadıtımı .ezmi§ olmalı ki: çok mühim" çok hayırlı bir kefif ele. 
bir §87 Y'Ok , hemea ........ :.~~....... .,..'{ok zjca tcler~ iti•t .Siniz, ğil mi? Biz bunun dotnı olmpsmı ı... 

.-ili ecli7onaa. 

Tabii ltidl 41arar sitil o u. 8-• 
b&Ddan istifade eclerk iıa'banı ldır• 
dım. Kaç babam,.ka~! (Jyle am hay· 
van " e hana yetıpai ti; ağzını aç • 
m ·me saldıracaktı. Bir an te • 
re etmeden, yeni aldıtım tavşan 
derislııden ppkam ağzına 4ofnı fıra 
Jattım. Ayı bJr dakika dQJdu ve şapka 
1111 bir lokmada yutıa-,.14 

Gene bu duruştan lst.ffade ederek 
kopıyordaD1. Az zaman sonra hay· 
vani arkamda rörm1Je11m ml'l DUşU • 
necek zaman iletildL Çizmelerimi ~·~ 
karıp fırlaıtm. Ona ••aranda bile 
olmadı; iki Jo' a"Cla, lk ~tzmeyl mi .. 
desine gW • Munfi Jkı dakllm 
tnakkaf etti. 

Boylan azaltma ve 
kısaltma hastanesi 

1 r :· "'9 ,
1P:...; : 

Aptaftddllr 
Muallim -.1f1a, laeals m.._. 

Bu oyun muvaffakıyetle yapılırsa mrş olan ayrıma derflbll ata ..._. 
seyredenler evveli az çok bir helecan dan babaedi70r n ha11a hlki)9llal 
verir, sonra hakikat anlaplmca pek antaııy.,rdu. ~ biri eledi ld • 
eilenceli olur. lptiia huırlanacak - A1f7f avlamaclu •millBi •t • 
pylert eöyliyellm: mak ne kadar attallddır. 

Oyunun esasını, elde ılttriilebile- Muallim cenp ftlıli: 
eek bir 11ed19 tetkfl eder. Bir metre 
yahut aeklea iantlmetre uranlutunda - Em öyle; fakat 8 4eri1i •• 
dört deinek almmız. Enet& Udai, ~~;w daha btl;vilk aptalhk delil 
sonra dfier fldsial bfrbirne Wlanr • 
nız. Bunlar ki bacak olacaktır. Uç.. Talebedea biri de 8ile kar~: 
larma da birer ayakkabı yerleştirdi • - BIJI• •••Hara iuMnk il• 
niz mi? Mesele kalmaz. ttine çene ~•ak ._.,...._ üb fn 

Yalnız ba bacaktan eedye üzerine la aptallıktır. 

1 Mekteplerlmlz 1 
güzelce tespit etıulidir. Bacaklann -=,e=-r•l 111:Bu==al~r~dtlih ...... tlz-..._.--.. ..,... ... _ 
yakan tarafına kabank bir yastık bağ huzuranuda kıal~ .... u. 

Ist~nbul Türk Koleji 

11 ve (alebmin uaml iatiladeyi temla 
etmesidir. • 

Mektebin lqU kısmı da vardır. 
Daha pdldea ıösterUea himmet, bu 
lıfaa kaainıın ecnebi keleJlerfne ih. 
~ IArabuJU&k bir telimiile ma• 
ilk olacajW te.ın e7Jemektedlr. So 
I* ti1r ıtlnde ~in ,.Undaki re• 
ıdm, •~esen timal rİzlinna nıj 
_.. ~rk peülarıam 1111 

lanaeaktır. ...... 0 Sedyenin baı tarafına elle tutula .. • •acı 1 "1>" .. p( .ıoıJtDP .ıı. ~ llS 
' dan an ıyacaksnuz.. 

cak yerine bir yaatık daha konur; f &• 
kat yastıkla sedyenin bezi arasmda Sonra Y&VBM& l&l"pfJa altma il • 
bir baş gl*ek mesafe birakmalıdır. rer birbirine bailanmıı Bdpr telael 

Bir balta, bir testere iki bllyiik m- ten ibaret olan baeaktum llallarqn 
kaç da h~r bulunmalıdır. Bu oyu· ~özer; aykkaabılanm ta.,.. ~ 
nu iç kiti yapacaktır. lkisı sedye- ta.. ler{ daha içeriye eakar, teknr ı.tfar. 
tacak; fQ&t bunlardan blri'in boyu Arada baltayla 1'111111', •t.nJte Dil 
daha 11Z11nc& olacaktır. 'Cçtindld dok yor gibi yaparak detaekfer ....... 
tonlar; bu da beyaz gömlek giymeli• testere sesi çıkartır. Ba aa'elf#t ~"
dir. isterseniz iki hasta bakıcı da bu vam ederken, bqıwaı 1Ullk Ilı•~ 
Jadurablllnlniz. . . yamıt olan baştaki oı-ea .... .... 

Bu tedarikler salonu lıaricınde ik- yen bafrnr inler• ....... ı.qnp 
mal edildikten IOllra Od ki i sedyeyi çekiyormq~ cibi &İr1111r, 
omuzl•nna alır; uoaca boylu otan Boyun lusaldtlnu ........ ifta 
bap ıeçer, bap• lled7e ile yastık a- daha aaJ gl rkea _,... pk 
rasrndan çıkararak yutlk üzerine ko.. tarafını :ı•ond:...... kNlr ~ 
yar. Ötekinin ltatl sedye altında kal• i d 
mal dır. B~na• için, isterse, elleriyle cap e er. 
sedyeyi bh'az bapndan yukarıya ta• Ameli)'at biti:llee ~' PJld ~· 
tabllir. Sonra sedye üzerine bir bii)'ik tmdaa cıkara plfd ..,.,.. 
çarşaf 6rtlilür. o suretle ki bir uea lmnaızıya - c8'a m1r -
ayakkahılanna kadar, diler acu haf• ellerfJle ._..... 18llUÜ lıiıa taıılatt 
takf yastıkta yatan bqpa ~ al 81yler: 
tına p melidir. B1I halde se4Jtde bir ,,.. ,rr M Is 6M ,,,,..., 
adamın :-atmakta o ~uta zum ftli • .,. "8" llltcı 1utlılatlıa; 
Ur. • .... ••ldadlr eatıı .. 

Dokter ellsde k ı.ıta, tM U..,,,,,.. luaUmnr. 
tere " 1p;wkaıJar oldwia llaNe ""*' Fabt lua oı.. efn', 
le ber&bef ialeu aliw..... D.lldıiww "8 61r ~ 
1"' - ld· .re1c ~ ... ... ,~--





'-
Şaşllacak 

şey mı? 

.,ASPiRiN., in soğuk algınlığını fi çar
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret 
edilecek bir şey değildir. Bilakis gayet 
tabiidir. "ASPiRiN., gibi~ sallbini 
taşıyan bir müstahzar mutlaka mues
sir olmalıdır. 
Siz de aynı fikirde deeif misiniz ? 

~Ga ono~arı 
ALINIR SATILlR AIAkadaranın doğrudan doğruya müracaat etmeleri men· 
fııatleri icabındandır. Yenipostnh:ıne knrşmrda bil\ uk l\ınncıyan Han No. 24 
Telefon: 22716 Telgraf edrcsh ZiYATOR • ISTANBUL 

• 
• 

1 
Dinar • Isparta yo!unun (5865) lira (87) kuruş bedleike şifli 

18+II5-120+0CO kilometreleri arası tamiratile 117+647 kilo
ınetredeld menfez inşaatı 17-2·93l tarihinde saat ] 5 de ihale 
edilmek üzere kap~lı zarf usulile münakasaya konuldu. 

l • Ehliyet vesikası • Jmak veya kayıt edilmek için r.ıUnakasa 
~etaiti umumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde y zıla vesaiki 
~üna~asa gününden la lrnl sekiz gün evvel vilayet Baş Mfihen-
dıst·~· · · . ıgıne ıraesı. 

. 2 • M~nakasa tafsilnh!e şortnameler sureti musaddakalarının 
\'ılayct Bnş Mübendıs!iğinden almabileceği. 
. 3 • Münakasaya iştirnk edeceklerin münakasa ve ihale kanu

:•le. şartnameler e teferrunb dairesinde hazırlayacakları teklif 
Eki'.~ mektuplannı 17-1.· 932 tarihinde sant 15 den evvel vilayet 

ncumcni Riyasetine verme'eri ve ihalenin vilayet Daimi encü
~nde icra kılınacağı. (466) 

U Eminönü Se'.anik Bonmarşesi köşesinde 

azi G~ es· t:k~~~iu Gazi Cemal 
~uhterem müşterilerinin şeker bayramla

rını kutlular ve saadetler temenni eder 
Bayram günleri gişemiz ve Beyoğlunda istiklal caddesi 

Artistik sineması yanında Pastacı köşesindelci 

şubemiz açıktır. 

'm VAK1Tıın5~] 

ıl Kü1~?.~öı ~~!~ıad 
Para - Senelik folz yüzde J 2. 
J - Emllk mtıknbı11 p~ra verilir. 
~ - Verslye her nevi eşya 
3 - Vcre!iyc d&valı içlorinl:r.c baktlır 
4 - Em!Akinizin imdiğiniz gibi 

idare edilmesinHyl kira almasını istermi· 
siniz? 

5 - EmlAk hl scnizi ayırmak. 
6 - Hisseli eml4kiniıl utmak. 
'! - Hıssedannızın hissesini almak 

fçin saat 9· 12 arasında lsranbul Bahçeka· 
p~ dördüncü vakıf han asmakat No. 29 
UNION KOL-T mfiracaıt 

Sabhk klrglr hane - 9 oda 
2 banyo 2 mutfak bir dükkAn 2 aOenln 
oturmaStnı elverişli mtıceddet yapılmı~

tır. Şişli Ettal istasiyonn yakınındadır 
Saat 9 • J2 arnsında miıraeaat. Bahçe
kapı dördüncü vakıf han ;ı9ma kat No 29 

Sabhk aportuman hisse· 
si - Beyoğlu Kulo~1t1 mabıl(csi ağı • 
hamam caddesi 71 nomarıılı irfan ııpııru· 
manının Yeleçyolnrıı ait nısıf his~esi bt· 
rlnd tic:ı.ret mabl..cmuince 18 Şubat 03! 
tarihinde mtir..ııyede ıoretlle satılacaktır. 

iS;lill . , ~re; .ı' ~]~ . 

1 ZA Y LER f 
Tatbik mübürümU kaybettin· 

yenisini yaptıracağımdan eskisi 
nin btlkmU )'oktur ve kimseye 
de borcum olmı:ıdığanı ilAn eyle· 
rim. (2448) 

Kartal kaıaaı: DeJay bağı kar· 
ycsinde lsmnit efendi oğ"tu Ahmet 

y:ığı 

içmeyenlere 
40 seneden 
beri muce· 

mi~ rep. 

SEYRi SEFA iN 
t.lcrkez acentas1. Galata töpriı b3$ı 8. 2362 
Sube A. Sirkeci MtlhDrdarıade Han 2.2:'.W 

lzmir • Pire • lmkenderiye 
POST AŞI 

(EGE) 9 Şubat Salı 11 de 

Galata rıhtımından kalkar. 

Şrabzon postası 
Bayram mlinasebetiylc tCUM

HURIYET) vapuru yalnız bu 

haftaya mahsuı olmak üzere 
11 şubat per§embe 18 de Ga
lata rıhtımından kalkacaktır. s .. Karaköyde M. GAZi gişesi-.. 

ahıbı mütekait malül zabitanından G A Z 1 ŞEVKET 1------------.ıı 
~Ubt~r.em müşterilerinin bayrami şeriflerini tebrik ve •ı·---,,., v A 1 m ' ~ i 

~~ışle~siın~ı~a~ç~~~l~b~u~lu~n~d~u~rn~c;a~i~ın~ı~~nr~z~il~e-~k~c;ç~i~ş~e~r~e~f~e~y~le~r~.. AdNa:l~w~IA~a~ ~~~ 
(' Vakıt yurdu. 

\.ı A t d • • d Telefon : Yaı:ı işleri 2.4379 ve • n ep e e yesın en: 2.3872 idare 2.4370. 
M Posta kutusu : 46. 

2l .. evcut şartnamesine göre yapılacak şehrin umumi haritası Telgraf: Istanbnl Vaktt 

gun mfiddetle kapalı zarf usulile münaksaya va:zolunmuştur. 
ihale günü 25 • 2 • 932 tarihine müsadif Perşembe günüdür. 

baı ~~!iplerin evrakı müsbiteleri ve teminat ekçelerile Gazi Antep 
e ıyesine muracaatları ilan olunur, (390) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlamıştır 

Altı keşidelik olan işbu tertipte 50,000 numara kamilen 
l ikramiye ve yahut amorti k&zanacaktır 

inci keşide : 11 Şubat 1932 

Büyü~ i~ronıiye J~,ooo liro~ır 
Biletler satılmaktadır 

Abone ~artlar1: 

1 3 6 12 Aylık 
Dııhilde 150 400 750 1400 Kuruş 

f Tnriçte - 800 1450 2700 

llAn sartl11ramız: ----------
Sanrı 
San ti mı 

Resmi 
10 f\ş 
20 .. 

Husust 
12.,50 Kş. 
25 

KUçUk llAn ,artlarımız: 

ı J 2 3 4 J-JO Defalı 
• 30 50 65 75 100 !\uru~ 

1 A - Abonclerimırin her üç aylı · 

1 

ğı için bir defa meccanendir 
B - 4 satırı geçen il4n l.ınn fazla 

l, ~~ 5._!ı;::ıs 7.a":~nur, 
VAKI1' Matbaam 

Sahibi: Mehmet Asım. umumf 
ne~i.} .. t müdürü: Refik Ahmet 

• 

Te e 

.. 

Kıymeti 
Lira 
7000 

506 

250 

250 

334 

ır 

Tamamı 74 melre 50 santim terbihıde bulunan 
Bahçekapısmda Hopyar mahallesinde Hamidi
yc caddesinde 18 atik 81-1 cedit numaralarla 
mnrakkam dükkiimn dört hisse itibarile bir 
hissesi • 

25 Tamamı 45 metro terbiinde bulunan Mahmut· 
paşa mahallesinde Şeref Ef. sokağında atik 9 
cedit 49, 49-1 numaralarla murakkem altında 
fırını bulunan kargir hanenin d5rt his~e ıtiba

rile bir hissesi. 

CO Tamamı 14 metro terbiinde bu:unan Mabmut
paşada mabmutpaşa mahallesinde çifte saray
lar caddesinde atik 34 cedit 26 numaralarla 
murakkam üstünde odalerı müştemil kagir dUk
kinm 720 hisse itibarile 360 hissesi. 

00 Tamamı 14 metro terbiinde buluna~ Mahmut· 
p.:şada Mahmutpaşa mahallesinde çifte saray· 
lar cadd~s!nde atik 32 cedit 24 numar::ılarla 
murakkam r stünde oda!arı müştemil kftgir 
dükkanın 720 hisse itibarile 360 hisseıi. 

00 Tamamı 24 arşın terbiinde bulunan ahi çelebi 
mahallesinde Limoncular caddesinde kain atik 
36 cedit 67 No. ile mı.:rakkam fevkinde iki 
odayı müştcmil lcagir dükkanın 120 hisse iti
barile 10 hissesi. 

Balida ıemt mahalle sokak ve numaraları muharrer emllki 
mahliıle satılmak üzere dört hafta müddetle ilan ve müzayede
ye vazedilmiştir. MUzayedesi Şubatın 13 üncli Cumartesi günil 
uat on beştedir. Talip olmak istiyenlcr bnlada muharrer kıyme· 
ti muhamminenin yü:zde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile 
birlikte lstanbul Evkaf Madüriycti binnsında Vnridat MUdüriyc-
ti mahUillt kalemine müraca ti arı ilnn olunur. (135) 

nler 
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..:... Hayret ! u a a n sıründaki ne ? 
Ne o lacak! <lae ! 

BANKASI 

asarral 
'("'' .·· • .... -r~· ·····r · 'l . • · · · ·t ·'"' 111< ,/ • ,_. ."! . • •.. l4 • .. ._ . • ' ... .• '· '140t • ., ... "" ... ,, 

bunun uibi iki yük tat.ır ve 

ırtı Tere 


