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Dün Geceki Facia 

Memleketi i~ar edecek sermaye 
Türk milletinin istikbali bin menfi şartın tesirinden 
kurtulmuş, yalnız mali kudret şartına bağlı kalmıştır 

1 Beyoğlunda koca bir ey 
ı fırtına dan çöktü ! 

'' Ulkü,, mecmuasının son sa
yısında, başvekil tsmet Paşa 
Hazretlerinin "Memleketi imar 
edecek sermaye,, başlıklı bir 
başyazısı çıkmışt1r. Bu mühim 
yazıyı aynen neşrediyoruz: 

"Memleketin imarı ve kuv -

Yazan: Başvekil ismet Paşa 
neye koydurmak için çahııyo • 
ruz. Her nevi huıusi ve umumi 
müesseselerin, ıade vatandatla· 
rın hayat ve maiıetlerine aynı 

.zihniyetin hakim olmasına bir 
milli gaye gibi takip ediporuz .• 

Şimdi meae1enin diğer yüzü· 
Yetlendirilmesi hareketine ara nü göstereceğim. . 
vermeden devam etmeğe mec - Bütçe muvazenesi demek, 
buruz. Cihanın vaziyetine ve gi- bütçenin ihtiyaca ve maksada 
dit ine göre, Türkiyenin refahı, kifayeti demek değildir. Mek • 
emniyeti ve itibarı bu faaliyete tebine, ziraatine ve sanayiine 
baibdır. Milletler arasında iş ve memleket müdafaasına ka • 
ve sağlam vaziyet, en nihayet fi gelmiyen bir bütçede de mu· 
\llllran ve medeniyet vasıtaları vazene ve intizam bulunabilir . 
ile ve her ıahada varlıkların Fakat bu muvazene mektep aç· 
ıniktarı ile ölçülür. · ı ( iamet Pa,a Hz. ı ı mamaklığın, tar lalan sulama • 

Modern bir devletin idaresin· barık olsa, gene idarede emni • manın, yolları, fabrikaları İD.§a 
de intizam, ilk tarttır. Devlet yet ve intizam yoktur. etmemenin, huliaa, hastalan te
idaresinde intizamın temeli iıe, Biz ıenelerdenberi çok çetin daviıiz bırakmanın ve memle
ınall intizamdır. Mali intizam, mücadeleler ile devlet bütçeein· ketin silahlarını kifi bulundur· 
ıerek tek vatandaşın, gerek bü- de muvazeneyi temin ettik manın zararlarını ve tehlikeleri 
tün devletin bayatı için bütçe ve bunu fırkamızın sarsılmaz ni izah edemez. 
müvazenesi ıeklinde ifade olu- siyaseti olarak tesbit eyledik • Memleketin ihtiyaçlarını dur 
nur.. Bütçe müvazeneıi olma - ldarei huıuıiyeye ve belediyeler madan giderebilmek laznndrr • 
dan, bütçe yekunu ne kadar ka· bütçelerini intizam ve muvaze- CDeftau' 1aeD 9Qlfada> 
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Tiearet t1e Hukuk hakimleri bugün toplanıyorlar \(ıııııuıııM1111111t111tı.-111ı..--Hıııtt""'\ 

rJ s.,, .... ........... ' 
altşma tarzı etrafında ~ - ı 

! 1161 i Hakimlerle avukatların düşünceleri 
arasında bariz farklar mı var ? 

= -= 5 ~ 
'§ 1 5 

I ... SAY/FADIR ... \ = = 
Yanan adliye sarayının sakat· 

1-ııan duvarlarının yıktırılarak, 
labada esaslı surette hafriyat ve 
~brma yapılabilmesi için on 
Lio; lira ıarfına ihtiyaç görüldüğü 

yette kalmııtır. 

vazıyettedir. 

1 ~ ıı1um111ııııu1nıııııı1111111ııııııu11ııııııı111111ıııııı11111ııııı ~ 
Bacalar da bu •=ç k •ı· h ~ a ocu - ır.ı ıza E 

~ GüzelSanatlarl 

IÖylenilmektedir. Söyliyenlere 
16re, sahada yapılan tetkikatla, 
b11 it için bu kadar paraya ihtiyaç 
haad olduğu neticesine varılmış, 
tetkikat neticesi alakadar yüksek 
llıakama bildirilmiştir. 

Yangın sahası etrafında polis 
memurlarının nöbet beklemesi, 
sahaya kimsenin ıokulmaması, 

yıktırma ve hafriyat iti bitinciye 
kadar sürecektir. 

Avans meselesi 
Yangın dolayısiyle hakimlere 

ve mübaıirlere, bir senede takıit 
le ödenmek üzere avamı verilece
ği, bundan batka münferit ha -
kimlik teıkilatmın lsatnbulda tet
mil edileceği yolunda kaydedilen· 
ler, aadece tahmin mahiyetinde -
dir. Buradaki alakadar makam .. 
da bu hususta malumat yoktur. 

j 8 iı ıci. 9 uncu \ 'C 10 uncu sayıfohırda ~ 

=-=_-_==~Hikaye - Dedikodu~--_==~=--
12 inci ve l 3 üncü Sayıfalarda 

~ Ankara Mektubu ~ 
= 7 inci sayıfada = = = 

ı~;~r;;~;I 
§ Gazetemizin başlı~nın ·att tarafın- ~ 
§ da herglin neşredilen kuponları ~ 
~ toplayınız. Bunlar size baHamda ~ 
(.::::::;•• hatıra getlrecek.j 

Beş altı kişi ağır surette yaralandı 
bir kişi enkaz altında kayboldu · 

J 

Yıkllan- ev, kazadan sonra 

Yaıablardan &~il ı Madam Arak•I, tıfadam Kordelya •• Llgor Efeatll 
(Sedyede yat_, &ç baçak •-t enkaz altuada kalan lıladam Arakal.U.J 

Devamlı yağmurların ve fırtı· 
nanın neticesi olarak dün aktam 
Beyoğlunda koca bir ev yıkılmıt, 
bet kiti ağır, üç kişi hafif yaralan 
mıf, bir kişi de enkaz altında kay 
bolmuştur ki kendisinin öldüğü· 
ne muhakkak göziyle bakılmakta 
dır. 

Yıkılan ev Büyük Ziyba soka· 
ğında on numaralı, üç katlı ah· 
ıap evdir. •Bu ev pek sağlam bir 
ev değildir. Söylendiğine göre 
altı ay evel bedeliye tarafından 

muayene edilmiı, bir müddet da 
ha dayanabileceği teshil edilmit, 
ve yeni bir tehlike emaresi görü • 
lürse belediyenin haberdar edil .. 
mesi tebliğ olunmuıtur. Bunun 
üzerine ev sahibi evin bazı yerleri 
ni tamir ettinniıtir. 

Facia nasll oldu ? 

Dün akşam faciayı öğrenir Bl
renmez derhal bir arkadapmızla 
fotoğrafçımızı hadise yerine gö11ıt 

(Deftmı' llncD ~ 

Bu itibarla, duvarların yıktı· 
rıhnaaına ve hafriyata tahsisat ve 
tildikten sonra batlanabilecektir. 
l etkikatla, bir kısım duvarlar 
1ıktırılmadan hafriyata ba~lanıl -
llıaaı, ihtiyatlıca hareket 9lmıya· 
C&ğı da tesbit edilmiştir. Bir kı· 
11Qı duvarların sakatlanmış olma
IUıdan baıka, Üzerlerinde kalöri 
fer teıiıatına ait borular ve diğer 
denıir parçaları muallak bir vazı• 

Müddeiumumi muavinlerin· 
den bir kısmının merkezlerdeki 
kayıtları tetkik ederek, yanan 
dosyaları eski hale getirmek için 

---

<Devamı 11 lnı-1 "8~,fada) 

- l!Tend1m. Y"eni bir veznedar 
.,•Jormu,sunuz ? 

- Yalnız yeniaini deAll, eaklalnl de 
•r~orum 1 

Vekiller 
Heyeti 

ANKARA, 20 
(Hususi) - Ve
killer heyeti bu • 
gün saat onda 
toplanmııtır . Bü· 

yük erkanı har • 

biye reisi müıir 

Fevzi Patanın da 

ittirak ettikleri 

bu toplantı saat 

on üçe kadar ıür· 

müıtür. 

Kar bugün de 
devam edecek 
Birkaç gündür devam eden lo· 

dos dün sabah karla dönmüt, kar 
yağ.mağa başlamıtlır. Kar öğle
den sonra daha çoğalmıf, akta • 
ma doğru yükıekçe yerler karla 
örtülmüttür. 

Yetil köy askeri raıat merkezi 
karın bugün de devam edeceğini 
bildinniktedir. Aynı raıat mer • 
kezinin verdiği malumata göre 
rüzgar dün karayelden ve saatte 
25 kilometre hızla esmittir. Sıcak 
lık dereceıi bir santigrattı. 

Diğer taraftan ~enizde de kar 
tipisiyle kar191k fırtına batlamıt
br. Bilhassa Karadenizde olduk 

c,Devamı l1 inci •Jlfada) 

Balkan güreşleri bu akşam başlıyor 

Balkan güreşleri bu akşamdan 
itibaren baıhyor. Bunan ait yazı· 
mızı yedinci say1f ada hulacaksı • 
ruz. Relimlerimiz biaim alır ıik • 

let Çoban Mehmetle, karşılqacair 
ağır ıikletlerden Bulgar pehliva • . 
mnı göıte~yor. 1 
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Nüfus artmalı mı, 
artmamalı mı? yerli ve ecnebi malları 
lnıilterede ülema nüfus art· meselesi 

~ı 1111? artmamalı mı? diye kar- Yerli mallarına ecnebi malı 
~ lclr cenkle!meye başlamı§lar. damgası vurarak ıatanlar hakkın· 
d ille.ele Havva anamızdan, A· daki tahkikat ilerlemektedir. Ko
iif!frtla babamızdan daha ihtiyar de miıyonun tetkikat yapmak üzere 

e bile hemen, hemen yaşıttır. 
seçtiği heyet faaliyetini bitirmiş· 

flıL... ' alabildiğine çoğalına ne 
""'111', ~ialmazsa ne olur?. tir. 

y 1__ Şimdiye kadar öğrenildiğine 
•ııuz ba,ına nüfusun artma • 

il~ göre lstanbulda bet tekilde yerli 
~ • inana ifade ebnez. Zaten ta· ve ecnebi mah satılmaktadır. Bi· 
,.~~ddma böyle bir hadise de rinci tekildeki mallar doğrudan 

N doğruya hariçten gelmektedir. 1 • 
üfuıun çokluğunu bir telılike k' . k.ld k'l . .d ,. dd 1 ")•-I h d' l ç ·· k'' ıncı ıe ı e ı er ıplı aı ma e e -. ar ata e ıyor ar. un u . l 

~le -- I k tl d k' k'l ri harıçten geler. ve stanbulda 
~m e e er var ır ı, ı o • . . 1 d'I 1 d' Ü .. .. ek.ld 

~tre b 250 · f h f ıma e ı en er ır. çuncu t ı e 
.L ~ına ınsan era , e- f .. 1 d'' d'. .. lrild d 

t"llll l'&§ıyor, kazanıvor. Ve ı·ahat ormu ~e or uncu ~ e. ~ 
l'that.. · ambalaıı dıtarıdan gehr. Beşmcı 

ureyor. kil · k" ·ı 1' 1 k 
ı. Oç asırda Avru"a nüfusu §e ıae amı en yer 1 0 ara ya· 
rılr•k ti · d 1 t" 1 pılan ve bu suretle ı&hfa çıkarı • "' e erın en a ınan ne ıce er l 

1 
d 

t\lıılardn·: an ar ır. 
1 ı Bu şekillere göre malların he • 
f c nüfus arasında bir müna-&tbe men hepıi tacirin keyfine göre 
t varsa, yani çalışanla -

l'~ yerli veya ecnebi malı damgaaı 
•ırtında ne kadar az tufeyli 

ltr vurularak aatılır. Heyet raporu· 
'- refah derecesi o kadar yük· •tlct· nu hazırlayarak komisyona ver • 
ır, orada içtimai nizamlar 

~lllıı · mittir. Komisyon, cumartesi 
ıyettedir. Nerede nüfusla it 

lr-. d günü toplanacakttr. 
ın a rabıta bozulmuşsa ora • 

~1 Yeni hareketlere mesela ihtilal· 
tte, nıuhaceretlere, harplere sah• 

l'le olacaktır. · 

Belçika, Çarlık Rusyasına na· 
~ta~ el ayası kadar bir yerdir. 
b lçıkada kilometre murabbaı 
d '11~ 250 insan düterdi. Rusya• 
~ kılonıetre batına (8) adam isa 
h ederdi. Belçika dı!ardan ya • 
d lncı İ§Çi alırdı. Rusya bütün on 

0kuzuncu ve yirminci asırda dün 
)lnın dört bucağına muhacir 
•~ndermiıtir. 
ij ~'ed n; çünkü us yada köyde-
~ Galııanların sırtındaki 

lufeylfleri geç.indirecek kadar 
)iiksek değHdi. ı,ıe nüfus arasın • 
~ n,İıpet yoktu. Birçok insanlar 
"-i&di. 

4aırlardır Rus köylüsünün ni• 
~'ltt dütmam olmasının yegane 

l>eplerinden biri buydu. 

Umumi meydanlarda 
s tad yapılamaz 

Belediye müfettiıleri tarafın -
dan yapılan teftiılerde bazı ~por 
klüplerinin umumi meydanları ve 
bazı sahaları, etraflarını çevire
rek birer atadyum haline getirdik 
leri, bazılarında da tahta tribün-
ler bile yaptırıldığı görülmüttür. 

Belediye, bu ıibi aahalarda 
yapılan tribünlerin derhal kaldı· 
rılmasına karar vermittir. Klüp-

lerin halka açık bulunması lazım 
selen sahalara teaahüp etmeleri, 
bu yüzden menfaat temin etmele
ri doğru görülmemittir. Bu gibi 

sahaların batında Üsküdarda 
Şemsipaıada yapılan stadyum ile 
Be,iktaf klübü taraf mdan muhte· 
rik Çırağan ıarayında yapılan sa• 
ha gelmekte olduğu aöyleniyor. . ilk zaman tarihinde de nüfusla 

1!hltaaındaki nispetsizlikleri ta • 
:• ta.yet güzel bir şekilde anla.. Haydarpaşadaki Tıp 
ı.-. İsken derin istila ordularını Fakültesi binası 
~~kadan iten nüfusla iş arasında· Haydarpaıadaki eıki tıp fakül 

1 
l\İıpetsizlikti. tesi binası kati ıurette Kadıköy li-

~ Roma imparatorluğunda fütu• ses:ne verilmittir. 
k~t devrinde işle nüfus arasında· Vekalet Kadıköy liıesi müdür 

1 llİapels~zliklerin ke~kin bir de- lüğüne gönderdiği emirde tıp fa. 
~~Ceaine ge!mişti. Sezar l 50 hin kültesi binuına bir idare müdürü 
~d&.r is_si::e iş bulmu-=tu. 

- s ile dört hademe verilmeıini ve ilk 
lıpartada vücutları sağlam ol- baharda mektebin fakülte binası· 

~1Y•n cocuklnrm öldürülmesi n t b'Jd" · t' 'llk.k · a atmmasını ı ırmıı ır. 
r: ındaki felsefi kanaatler, kız I 
~ldarın Arabistanda toprağa 
toıunı . ..,. f 1 1 ~ 1ft Rusya kuru incir ahyo r 

.. hlcs r t1.s az a ıgının a a, .. 

ll:ıe'leriydi. 
B\'gÜn ni.if·ıs fazlalığı Avrupa· 

Sadri Etem 
ıne,amı :ı ınrl •a~ıroda) 

Ruıya Yunanislandan kuru İn· 
cir satın almağa baılamıthr. llk 
parti olaı·ak iyi maldan 2000 ton 
salın ahnmıftır .. 

Genebirrüş
vet hadisesi 

Bundan bir ay evel Beyoğlun
da me§hut bir cürüm yapılmıt 
bir randevucudan rüşvet aldığı id 
diaıiyle Beyoğlu merkez memuru 
ile ser komiser Mücip ve polis 
Sabri ef eneliler hakkında tahki -
kata başlanmıştı. 

Aldığımız malumata göre, bir 
kaç. gün eve} Beyoğlunda gene 
methut cürüm yapılmış, Kalyoncu 
mevkiinde bir komisere işten el 
çektirilmiştir. Rüşveti veren ile 
alan hakkında tahkikat devam et· 
mektedir. 

Çocuk bakım yurtları 
kurulacak 

Belediye şehrin muhtelif yerle
rindeki medreseleri tamir ettir
mektedir. Tarihi kıymeti bulu -
nan medreselerde oturanlar çıkar
tılmııtrr. 

Üıküdarda ve Topkapıdaki iki 
medrese de Edirnekapıda olduğu 
gibi, birer çocuk bakım yurdu 
kurulacaktır. 

Edimekapıdaki yurdun pek bü 
yük fayda lan görülmüş, beledi • 
yeyi bilhassa fakir semtlerde yurt 
açmıya ıevketmektedir. 

Bir yangın tehlikesi 
Tarih muallimlerinden Cevdet 

Bey maarif vekaletine bir mektup 
göndermiş, T opkapı müzeıinde 

tarihi eserlerin bulunduğu yerin 
civardaki marangozhane yüzün
den yangın tehlikesine maruz bu
lunduğunu, bu eserlerin veya ma 
ransozllanenin haıka l>ir yere ta• 
tınmaarnm çok doğru olacağmı 

bildirmiştir. 

Şehir tiyatro temsilleri 
ve radyo 

Radyo şirketi belediyeye mü• 
racaat ederek tehir tiyatrosu tem· 
sillerinin radyo ile neırine müsa
ade edilmesini istemiştir. Bu mü• 
saade verilirse şehir tiyatroıunda 
sahneye radyo ahizesi konacak -
trr. Bu müracaat tetkik edilmek
tedir. 

Yunanlılar lngilizlere 
tütün satamadılar 

Yunanistan hükameli lngilte
reye tütün satmak için M. Grikor 
yosun reisliği altında bir heyet 
göndermişti. Heyet Londraya git 
mit fakat müsbet bir iş yapama • 
dan Atinaya dönmüttür. 

İngiltere şimdiye kadar mühim 
miktarda Türk tütünü satın aldı· 
ğı için Yunanlıların bu hareketi 
memleketimizi çok alakadar et
mektedir. 

Benzin fiyatları nıçın 
yükselir ?l 

Benzin fiatlarmda mütemadi • 
yen değişiklik vardır. Öğrendi • 
ğ°kllize göre bunun ıebebi evelce 
benzin satan §irketler arasındaki 
rekabettir. Fakat ıon hafta için
de benzin tacirleri bunun doğru 
olmadığını görerek birleşmeğe ka 
rar vermi,ler ve derhal anlaşmış • 
!ardır. 

Bu anlaşma üzerine benzin vt!! 
mazot fiatları birdenbire yüz pa

ra yükselmiştir. 
Ticaret müdürlüğü de bu vazi 

yet üzerine benzin tacirleri hak
kında tahkik~ta baslamıştır. 

Zeynep Kamil hastane
sinin damı akıyor 

Belediye Üsküdar tarafında bir 
çok himmet sarfederek, para har· 
cayarak güzel bir hastahane yap -
tırdı: Zeynep Kamil hastahanesi, 
hele tıp fakültesi lstanbula nakle
dildikten ıonra, Üsküdar, Hay • 
darpaşa ve Kadıköy cihetlerinin 
bütün hastalıklarına ve hastaları· 
na pek faydalı bir melce ve deva 
oldu. 

Bu itibarla belediyenin bu gü• 
zel hastahaneyi vücuda getirmek 
ıuretiyle o civar halkına yaptığı 

hizmet pek büyük oluyor. 
Ancak: Zeynep Kimil·hastaha· 

neıinin pek te pahalr olmıyacak 

yeni bir himmete daha muhtaç ol· 
duğunu son günlerde hastahaneyi 
ziyaret edenlerin ifadelerinden an 
lıyoruz: Hastahanenin damı akı • 
yor .. 

Pek yakın bir zamanda yeni 
baştan esaslı bir tamir gördüğü 
atiylenilen ve belediyeye bir hayli 
masrafa malolan binanın üç bu -
çuk ay içinde damının akması hiç 
te me~nun olunacak bir şey değil 
dir; hu halde binanın tesellüm 
edilirken İyi bir kontroladn geç • 
mediği zannı uyandırıyor. 

Maamafih ne olsa. bugün ortada 
bir vakıa vardır ki o da üst kat • 
taki hasta odalarının baıtan başa 
sırsıklam olduğu, hastahanenin 
dikkatli ve kıymetli bqhekim ve 
hekimlerinin hastaları dö,ekle • 
rinde ıslanmaktan kurtarmak iç.in 
pek fazla sıkıntı çektikleridir . 

Belediyenin bu vaziyete bir an 
evvel çare bulmasını dileriz . . 

Yumurta tlyatl arı ti•kıyor 

Yumurta fiatlan son hafta 
içinde düşmeğe başlamıt ve 2 li-
ra inmiştir. Bu hafta batında 

muhtelif iskelelerden yumurta 
ge'mediği için fiatlar tekrar yük• 
sclmit ve 27 liraya çıkmııtır. 

Bu haf ta içinde en çok yum ur· 
la ihraç ettiğimiz memleket Fran
sadır. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

r 

d~ ~Dehri Efendi, Bulgaristan · 
llalteler loplnmyorlar .•• 

1 

•••• Bir taraf tan Trakyayı , di
ğer taraftan Makedonyayı isteriz 
diye bağırıyorlar •••• 

•• , Sobranyada Bulgar meb'u<ılan kür • 

ılyc tıkryorlar, komiklerin bağırdrkları li<'Y· 

lrrln tekror ettll•ten ııonra biitUn fırkabr 

bu dlleklerlmlzde birliktir dl) orlar • , • 

7 
~ 

••• Gariptir ki buulan Türk l"e Yunan 

gıızrtı·~rt yazınca Bulgarlıtana kartı hak • 

ıııı ye11• hllcum ediliyor di,)·e flkA)'M f'dJy~ • 

l&r. Ne dı·n!lo T. • , 

.... __. ....................... ..-
Acı şeyler, 

fakat gerçek! 
Pazartesi günü cümhuriyet 

Halk Fırkası Eminönü nahiyesin
de se.mt ocağımızın senelik kon • 
gresi vardı. Yüzlerce fırkacı ar
kada~m, bir araya toplandığı bu 
güzel gün, kalbim sızlıyarak ve 
gözledm yaıh, içtima salonuna 
girdik. 

içtimadan e .. •el ocağın, zanne 
derim yegane kadın azası, 48 inci 
ilk mektep muallimi, dudakları 
titriyerek, ağlıyarak, bize mekte 
binin acıklı halini ve gönül sızla· 
tan bir manzarayı anlattı: 

- Geçen gün mektepte talebe 
ye aşı yapılıyordu. Çocuklardan 
biri odaya girdi ve üzerine fena· 
lık geldi, düşüp bayıldı. Bay
gmlığının sebebini c.nladık: Bu 
yavrucak 24 saattir ağzına bir lok 
ma yiyecek koyamamıfb. Açtı ..• 
Mektepte ~00 talebe var. Bin::ımn, 
bu talebeleri istiaba kafi geJımedi· 
ği, sınıfları ısıtmamız, o perişan 

hal de ayrı bir meıele. 60 talebe
miz var, ki evlerinde katre yiye
cek bulamıyorlar. Haftada iki 
gün Himayei Etfal 13 kişilik sı-

cak yemek dağıtıyor, haftada 
dört gün de Hilaliahmer peynir 
ekmek veriyor. Yemek dağıldığı 
günlerin açıklı manzarasına da• 
yanacak bir insan kalbi tasavvur 
edemiyorum. Lokantadan gelen 
13 kişilik yemeği, açların için
den en aç 20 ki~i ayırıyor ve tak· 
sim ediyoruz ... 

"' "' :(. 

Muallim hanım, yaşlı gözlerle, 
titriye titriye bunları anlatırken, 

beyinlerimizin uğuldadığını duy 
dum ve gözlerimin karardığını 

farkettim. Tutulan nefesler, bir 
an, derin bir "Ah!,, halinde çık
tı. 

Fakat bizim "Ah!,, etmemiz • 
elen ne netice elde edilir? Hiç. 

Bizce, 48 inci ilk mektepteki 
aç çocukların açıklı halinden Hi
li.liahmer mesuldür. Bu yüksek 
hayır müessesemizin, peynir ek· 
mek yardımı kafi değildir ve Hi
laliahmer, bir mektebin 60 aç 
yavrusunu pek ala her gün doyu
rabilir. 

Eminönü nahiyesi, Hilaliahme 
re 12.000 lira varidat temin et
mektedir. Bir hayır müessesesi, 
kendini, 12.000 lira topladığı bir 
mıntakanm tek mektebindeki 89" 

ları tamamiyle doyurmak vazife
siyle mükellef addetmelidir. Pey 
nir ekmek, çalışan dımağlar, kör
pe vücutlar için gıda sayılmaz. 

Peynir ekmek yemekten sonra çe
rez nevn.den yenir. Bu itibarla 
Hilaliahmer, 48 inci mektep tale 
belerine yardım ediyor sayama • 

Selami ızzeı 

(LftUen .. yıfayı cevlrlnlz) 

Dehri l!:fendl - O!lfı ·dlr: ı·a,ıu luJ'la ... 

ima ev 5:1hlblnl batıtınr .. 



Beyoğlunda koca bir ev 
fırtınadan çöktü! 

Beş alh kişi ağır surette yaralandı 
bir kişi enkaz altında kayboldu 

(JSao tarafı 1 lncl eayıfa4a) 

derdik. T ahkikatımızm neticeıi 

fU oldu: 

Evde oturanlar 
Yıkılan evde muhtelif aileler 

oturmaktadır. Üst katta madam 
Karnelya ile kocası Profili, ç.o -
cukları Manoli, Marika ve T e
mistokli, orta katta Haçık ile kı· 
zı Melina, alt katta da kasap Li
gor, dansöz Virjini ile anaıı A· 
rakıi oturmaktadırlar. Hadiıe 
cınuında Virjiniden batkaaı hep
si evde bulunuyorlardı. 

Ev Cjabrdamıya ba9hyorl 
s~at on sekize doğru ev, çatır

damıya ve şurasından burasından 
bazı parçalar sokağa düfllleğe 
ba~lamıt ve bu vazı~et evin karıı
sındaki kahvede oturanlarm dik
katini çektiği için kahvedekiler 
Ligora vazıyeti haber vermiıler -
Clir. Bunun üzerine Ligor yukan 
~ata çıkarak: 

üzerine çökmüf Ye üzerine düttü· 
ğü evin de birçok taraflannı çö
kertmittir. 

Facia haber almır alınmaz der 
hal itfaiye ile ııhhiye imdat oto • 
mobili hadise yerine ıelmitler ve 
enkaz altında kalan ev halkınm 
kurtanlmaıı itine batlanmıttrr. 

Çocuklar hafif yaralarla kurtul • 
mu9lardır. Fakat diierleri muh • 
telif yerlerinden aiır ıurette yara 
lı Ye bayım bir halde çıkarılarak 

hutaneye ıönderilmiılerdir. Ha
çik ile madam Arakıiye gelince 
kendilerini uzun müddet bulmak 
hir türlü kabil olamamıttır. Niba· 
yet üç aaat ıüren çok zahmetli bir 

araıtrrmadan ıonra Arakai de bu
lunmutlur. Garip bir teH.düf eH 
ri olarak enkazın en altmda kal

muma raimen Aralui çok ha • 
fif yaralıdır. Gözünü açar açmaz 
yapılan arqtırmaluı duyduiunu 
ve üç ıaat '1mdat,, diye bağırdı• 
imı Fakat sesini itittiremediiini, 
i:rilqince kiliaeye ıidip dua ede • 
ceğini ıöylemittir. 

Polis haberleri 

Bir sandal devrildi 
İnebolulu Azizin kayığı paçav 

ra yüklü olarak dün Eyüpten köp 
rüye celirken Cibali açıklarında 
devrilmittir. O sırada köprüden 
ıeİen Haliç tirketinin 16 numara· 
lı vapuru tarafından Aziz kurta -
rrlm19br. Sandal batmııtır. 

Bir elektrik faciası 
Kaıımpatada bir kahvede ÇE.• 

lrtan Rizeli Ali kahvenin elektrik· 
Ierini yakarken cereyana kapıl
mrf, yanıp ö)müttür. 

SöndUrUlen yangın 
Beyoilunda arabacı aolcaiında 

M&kosyan efendinin dört katlı 
kirgir evinden yangın çılmııt, ıi
rayet etmeden aöndürülmütlür. 
Kalp durmasından ölUm 

Kumkapıda oturan 60 yatında 
Yordan dün Tahtakaleden ıeçer· 
ken birdenbire yere dütmü9, kalp 
durmuından ölmüıtür. 

Blrblrlerlni d8vdUler 

Y emitt.e ıebze iakeleıinde teb· 
ı:eci Şevki ile Naki kavıa ebnit • 
ler, ve biribirlerini dövmütlerdir. 

Çuval Hemi, çuvalaız mı? 
Unlarm çuval ile mi ve yahut 

çuvalaız olarak mı atıldıiı hak • 
kmda Maliye vekiletinden 801'U • 

lı.n bir sual üzerine lıtantMıl Ti· 
caret oauı bu huauıta tetkikat 
yapmağa Kara Osman zade Sa • 
at Beyi memur etmiıtir. 

Memleketi 
edecek sermaye 

• 
ımar 

(Bııt tarab ı inci •l,fada) Ergani bakır hattı gibi 
Şunun içindir ki, devlet bütçe · milyon ıarfolunan bir büyük · 

ıini intizamı temin uğrunda ye - on milyonunu tedarik etmek ' 
ldmu küçültmek usulünü nihayet dahili istikrazdan batka çareler 
bir hadde kadar tatbik edebilir • lunabilirdi. Dahili istikraz 
Bir acı hakikati açıkça aöyliye • l tutuldu. Bir yeni anlayıfın, 
yim: Bütçemiz, caiz olan had · · yeni ıiıtemin batlangıcı o 
den daha azma kadar indirilmit • için kimıe zorlanmıyor. Su 

tir. ve ıiyasetin muvaff&K sayilnı 
Büyük ve pek mühim olan dev· vatandaıın anlıyarak ve iıti 

letimizin Taziyetine 't'e ihtiyaçları- dahili istikraza iftirak etmeıi 
na kifa-t etmemektedir. Bütçeyi d. ,_ ır. 

artırmak için tedbir bulmalıyız • 
Yeni Türk deYletinin en muğlak 
meselesi budur. Türk milletinin 
iıtikbali bin menfi prbn te6irin • 
den kurtulmuf, yalnrz mali kudret 
farbna baih kalmıttır. 

De•letin mali kudreti için, yani 
bütçenin düzgün ve denk olarak 
yükıek ve yetişir olması için mem 
leketin yeni 't'erıi menulanna 
fazla güvenilmez. Aırl çare mem
leketin f ula kazanmuı ve bunun 
için de kendiıine daha evve1 faz· 
la sarf edihnesidir. 

Bu buit daireyi, dojru döner 
bir daire haline ıetirmek> Türk 
milletinin en mühim vazifeıidir • 
Memleketi imar edelim ve iktııa· 
dt vaziyetimizi Jilkıeltelim de 
daha rahat •e bahuıua daha kuv -
Tetli olalım diye hariçten bize bol 
para yermeyi kimse dütünmiye .. 

Meselenin düğüm nokta~ı b 
dadır. Vatandatlarımıza bu1111 
latmağa borçluyur. Bunun içiD 
temadi konf er anı vermeliyiz. t/ı 
tandatların her muhitine bu i 
yacı izah etmeJiyiz. 

Yeni vatanı dahili iıtikrazlat 
pabilir. Vatandaşlarm anlaflf' 
na, gönül rızasına istinat ed 
dahili istikraz siyaseti scno' 
noktai nazarından içinde bulo11 
duğumuz dar ve saka! daireyi 

nİ§, doğru ve müabet itler bir 
zen haline getirecek tek vuıta 
çaredir.,, 

Istanbul planı müsa" 
bakasına girenler 

- Madamlar ... Ev yıkılıyor, 
canınızı kurtarmak iıterseniz çı· 
lunız ! diye haber vermek iıtemit
tir. Bu esnada madam Komelya 
ela itin farkına vardığı için eıya
Iannr kurtarmak çarelerini arat· 
tırmakla meıgul bulunmaktadır. 
Fakat tam bu sırada koca ev için
<lekilerle bütün mahalleyi yerin -
den oynatan bir gürültü yan 

tarafındaki a"aya ve bo§ bir e'f'in 

Zabıta ve itfaiye dün rece ıeç 
vakte kaCtar Haçifi de aramakla 
meıgul olmuftur. Kendisinin 
öldüğüne muhakkak l'Öziyle bakı
lıyordu. Bundan ha.tka birden o-
larak yıkılan evin öbür yanmda 
bal011an 14 numaralı eT de &otal
tılmıfhr. 

Yeni Belediye zabıtaaı cektir. Vatandqlanma bu eöz· 

lstanbulun müstakbel proi . 
ni hazırlamak üzere belediy 
açtığı müsabakaya dahil olaJI .. 
hir mütehaasıslarından Her , 
tanzim ettiği iptidai projeyi bi" 
ay evvel bir raporla beraber 
dermit ti. 

tallmatn am•i leri cesaretle söylüyorum • Büyük 
- ' meseleleri halletmek için yarabl· Yeni belediye talimatnamesi 

ant olan Türk milleti hakikatleri 
tehir mediıince ıeçilen bir encü • oldaiu ıibi bilmelidir. Milll mü
men tarafından tetkik edilmekte • 

ca.deleyi Türk milleti kendi para· dir. Dtier taraftan alakadar ve- h 
ıiyle kazandı. On senedir cüm u· Weüerin de mütaleuı M>rulduiu 

Almanyada evlenen 
evlenene! 

Amerikada bir kararname 
VAŞiNGTON, 20 (A. A.) -

riyetin kurulmuını, memleket 
fibi talimatnameden 100 taneei imarını, tecbizini ve müdafaasını 
de muhtelif müesaaelere aönde • 

Bedin, 20 (Volf ajanıı) - A • Reiıicümhur M. Runelt, milll it 
~stoı ve eylulde çokluju bildiri - kon1eyine~ memlekette ıanayi ıul 
len evlenmelerin miktarı tetriniev- hünü tehdit eden heT türlü ibtillf• 
~elde de devam etmiıtir. lan halle mezuniyet Teren Ye bu 

Kanunlann evlenmeleri kolay • kontey tarafından ıimdiye kadar 
lqbrdığı ağustoı baılangıcından yapılan faaliyeti taıvip eden bir 

rilmittir. Tetkik bir ay zarfında 
bitirilecektir. 

Yahya Kemal Bey 
U%Un müddettenberi Pariıte 

ı 

teırinievvel tonuna kadar 51 Al • ; kararname Mtretmittir. 
ınan ıehrinde 806.000 evlenme ol Bu kararname ile konaey, pat• 

bulunan eski Madrit elçimiz Y ah· 
ya Kemal Bey Romanya yoliyJe 
,ehrimize ıelmit ve dün akpın 
Ankaraya ritmittir. muıtur. ron ve İKİ aruındaki mtilaflan 

Geçen sene aynı şehirlerde bu uzlatma, hakem Te ara bulma yol 
a1üddet eınaımda 6.800 izdivaç larile halle salihiyettardrr. 
ulmoftur ki bu hemen hemen yüz· 
<le 30 nisbetinde bir artmadır. 

İzmirde garaj ve hal 
İzmir, 20 (A.A.) - Şehrimiz· 

<Ie Ernlak ve Eytam bankası tara
fındaıı yaptırılması takarrür eden. 
bir umumi garaj ile balık hali 
için belediye ve banka fen heyet• 
leri tarafından muhtelif plinlar 
hazırlanmıştır. Bunlar üzerinde 
yapılmalda olan ıon tetkikler bi
ter bitmez intaata ba!lanacaktır. 

Bir deniz tayyar esi 
!stres, 20 (A.A.) - Schnei -

der kupası için geçen sene Aaao
lanhn sürat tecrübeleri yapmıt ol 
duğu Bernard deniz tayyaresi, ka 
ra tayyaresi haline ifrağ edilmit• 
t ir. 

Diyanet jıJeri reisi 
Rıfat Bey 

Diyanet itleri reiıi Rifat Bey 
gözlerinden rel.atsız olduiu için 
tedavi edilmek üzere tehrimize 
gelmit ve Cerrahpqa hastahane • 
sinde tedaviıine 'batlanmııtır. 

Yeni ölçüler 
1934 yıl batından itibaren ye

ni ölçülerin tatbikina bqlanacak· 
tır. 

Ölçülerini timdjye kadar dam 
platmıyan tacirlere ticaret ode.
ıı son bir defa daha tamim ıön • 
dererek ölçülerini dungalatmafa· 
rmı bildinni9tir. 

Ö)Çüler ve ayarlar bat müfet -
titliii de tacirlerin nazarı dikkati· 

Aiti çocuklu ailelere ni celp için allkadarlara maltima.t 
verilecek mUklfat vermittir. 

6 çocuklu ailelen ııbhiye Ye • c---·-.~-5 ..... ~-y-~IKll·:-E·:=.-~-!__-k ... 1 _!_""~-~-!-~J-. 
kiletinin tayin cttığı miktar tbe • 21 klnun evvel 1918 
rinden mükafat verilmektedir. _ Lon4radan ~ hbe~ na•nı•, 
Yalnız bazt mal müdürlerinin bu JM4Jar 1wnansmı1a Lonl Robert leeD be· 

emri yanbt anladıktan ve mi.in. • Y.natta llalaMrak tst.n1ııald•11 't'lrklıirlıl 

caatçılara mütkülit çıkardıkları ı.reı ti.krhU mllc1atu ctınıetır • Lord ~ 
blJJaMıiıı& Çanak~ '\'fl KaradHlı boJaaian .. 

anlatılmaktadır. Altı çocuklu ai • nm açr1c bulaıtm&P1a atı. tkmall~t e~le. 
leler uıulen viliyete Terdikleri i.. dl~n MDra ıleall,ttr Jd: 

tida üzerine nüfus kiğıdr, ilmü • "Bir k•nı lıa et11111 f<-mla edWrse tm11 • 
haber gibi enaJda vuiyetlerini bala hangt <lıtvletta bWm olması m~eemt. 

cMmnılyett lklncı dP.ntıf'de kalır.,. 
teabit ettirdikten ıonra paranın _ Gt'ç<'nlente l"anan kralı Alf'k ... ., rıe 
lediyeıi için ait olduldan malmü- ıara~'l kralı crklom4aa dört bfıt ~ı,-ı kQ • 

diirlüklerine ,ön.clerilmektedi~ ~Uk bir ltDo köPE'fi 1rumıttır. 
ler · Fakat malmüdürleri ite yeni- - Şelırhrılıc bir çok Fraaım nltlltl pl· 

den baılıyarak böyle kimseler • ml9fü. Burtlar mukadMma lıUkCUltet ta -

den altı çocuklu olduklanna da .. r&fmdMl uptMflmJı olan muht4'lıt IDf'ktt'p • 

· •tmüh ,_ _ lert tekrar ı,,aıa baı,lamışlardır. ır 1 aoar ve aaire iıtemekte • 
- KümUr buhranı ~ OO\.ıuu ediyor. dirier. Viliyet malmüdürlükleri .. 

Anadölu ıt~dlftt ltatttnda lıömtlr 'bahrallı 

kendi paruiyle kazandı. 

Hariçte Türkiyenin umranı ve 
saadeti için bir takım insanların 
para hiriktirdiiini aöyliyenler 
Türk milletinin aldablahileceğini 
zannedenlerdir Türkiyede para it· 
letmeıinden hakiki ve maddi men 
faatler temini beveıi mütetebbis -
ler için kunetli bir saiktir. 

Buna Jilphe yoktur. Fakat dün· 
ya p.rtlan ıittikçe karar11z ve ka· 
rıtık olmakta, hele bu senelerde 
tartlar daha ağırla.tmaktadır. Bi • 
zim kabul edebileceğimiz ıartlar
la mütetebbislerin menfaatlerini 
ye beynelınilel iktıaadt fartların 
kuarıqfıiı icaplannı bir araya 
ıetirehilmek epeyce güç ve çol< 
tesadüfidir. 

Memleketimizin iatikbalini le • 
aadüft şartların tahakkuk etmeıi· 
ne brrakamayız, bırakmamalıyız. 

Memleketin atiıi bizim himme • 
timize. 'bizim paramıza bailıdır • 
Biz eTVeli bu hakikatı bileceğiz • 
Bu hakikati anlıyacaiız, kabul e· 
deceiiz ve kendimize maledece • 
fiz. Bu mesele ancak, bir milli ül .. 
Jeti ıibi bütün V1Ltandatlann kafa
larıncla olgun hale geldikten son· 
ra halledilebilir. Onun için mese -
leyi evell milletçe anlaınağa çah9 
malıyız. 

yız. Bu yükaek ve hayırlı nıüea .. 
sesemizden, aç çocukları doyur. 
Mak husnunda esaslı yardımlar 
bekleriz. Hilaliahmer, aç çocuk. 
}arımızı doy\lracak va7ıyettedir. 
A'lcnk yardım tekilleri nizamna .. 
mesine uymamaktadır, ki bu mad 
delerin de kongrede tadil edil • 
. nesini memleket çocukları ve yav 
rucuk1arın yoksul ebeveyni namı
na temenni ederiz. 

Selimi :zzet 

Memleketin iman ve ikhıadi 
inkitafı ic;in dahilf iıtikruların 
mahiyetiıti aöıtermiı oluyorum . 
Dahilt iıtikraz ıiıtemi milli kal • 
krnmamn en emin vasıtuıdır. Bu 
ıiyuet, vatanda.tın devletine iti • 
madrna, millt paranın kıymetine 
fÜYenmeaine, memleket imarını 

ve inkitafmı bir borç bilmeıine 
ve bütün bu yollarda kendi şah · nin va:if elerini yalnız para7ı tedi dolayaılyte lla.yd.arpaf&dan hattket ec1e11 

yeden ibaret olduiunu alakadar .. tn-nlf!'r ancak ıı z-llnde Kon,.ar• ~a,-a .. ı.t ımın ve aileıinin menfaatini em-
lara bildirmi!lİr. . ,.tm<-kt'f'~rter. niyette bilmeıine bağ!ıdır. 

Fransız §ehir mütehassııl~ 
dan M. Agaş ile M. Lamber , 
projelerini hazırlıyarak · ört4t, 
diklerini l>elediyoye bildirmii' 

d~ ~ 
Diğer Franıız müteha11al~ İ 

Pruıt lstanbula gelmeğe vak_"~"' 
madığını bildirmiştir. Bu iti.,,-·, 
müıabaka bu üç mütehuııı ,.r' 
11nda yapılacaktır. 

Be!ediyeye gelen proje ~. 
porları, §ehrin bedii, iktııadl 
yaçJarına ait bir raporla 
bir heyete tevdi edecektir. 

Heyet mesaisini üç ay 
ikmal edecek ve raporunu h• 
yacaktır. Bu ro.por ve proje C 
meclisinin tetkikinden geçti 
sonra hükumetin tasdikına 
f'ilecektir. 

Hük:Umetin tasdikinden 
bu üç mütehassısın biri şehri" 
111 imar planmı hazırlıyaca 

Elektr.k 
lıtanbul Elektrik şirketi • 

daki malumatı veriyor: A 
Elektrik tarif esine dair g :ı 

lerde intişar eden bazı müte2, 
havadisler üzerine şu ciheti . ~·· 
eylemeği münas!p görüyonı~· '' 
f ıa Vekaleti celile:inin kara.~.,• 
cibince elektriğin fiatı 31 ~10' 
nuevvel 1933 tarihine kad•r 1 ' 

vat ıaati 17 kurut olarak ip1'~ 
lunmuştur. Bu fi al 1 kanıı~ ~ 
1934 ten itibaren 16 kurut 
raya indirilmittfr. #" 
~ .......................... -
Kin g -K o ıı~ 

b ı fe tU 
l\1uhalcfetı han ınüııa~e et rt'ii· 

k:ılAde filmi ;!Ör<'nıi~tnlerin 
rııcaa tı üzt•riııe 'dB 

ELHA~R.~ ,.ç ~" 
l'ürkçe ko;.~ ~sin ın ırat'H. 

tcmdıt cdılm ~t r 
... _ .. 23<' 
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Prüdans dedi ki: etmediğimi hatırladıkça, erkek ar VAKIT'ın yeni Tefrikası : 4~ Yazan: A. MiL 
- Evinizde bir kadın bulunabi· zusuna bir had var mıdır, diyor -

lirdi; herhalde buraya daha iki ka dumA Yoksa, benim arzum gibi, ar 'V"aylım ateş bı·r saatten /;azla 
dının geldiğini görmesi pek hoş ol zusu derhal is'af edildikten sonra .L 4 f t 

:ı:~~~.~~nl;::~:~ı~::.~::;:: ~~~:~:tt:~habaşka şeylerde sürdüğü halde .. 
- Azizim Prüdans dedim, siz - Biz tesadüfün yarattığı mah· 

ne aöylediğinizi bilmiyorsunuz. luklarız. Arzularımız acayiptir, aş 
-Apartımanınız çok güzel. Ya kımızı havsala almaz. Ba,ka baJ -

tak odanızı görebilir miyim? ka şeyler için kendimizi satarız. 
-Tabii. Fakat öyle kimseler vardır, ki bi -
Prüdans, görmekten ziyade, kır zim için iflas ederler de, emelleri • 

c1ığı potu tamir ve bizi yalnız bı · ne nail olmazlar. Bazıları da bir 
takmak için odama girdi. demet çiçekle bizi ele geçirirler. 

Sordum: ~ alhin:i:ı:.in uçarı hevesleri yardır; 
- Neden Prüdamı getirdin? bu hevesler yegane mazeret ve ye 
- Tiyatroda beraberdik, bura· gane hoş geçirtecek şeylerdir. Ye-

Ya kadar da yalmz gelemezdim. min ederim, sana teslim olduğum 
- Ben burada değil miydim? lrndar çabuk hiç bir erkeğe teslim 
- Buradaydın, fakat beni eve olmadım. Sebebi? Çünkü kan tü • 

götürmeğe lcalkacak, ondan sonra kürdüğümü görünce elimi tuttun. 
da içerj girmek İstiyecektin, hen Çünkü ağladın. Çünkü sen bana a 
de razı olmıyacaktım. Seni tekrar cıyan yegfıne insandın. Sana bir 
darıltmak istemedim. şey söyliyeceğim ama delilik et -

- Neden eve girmeme razı ol • me. Benim bir köpeğim vardı. Ök 
ınıyacaktın? siirdüğüm zaman hazin hazin yü· 

-Çünkü tara:sut ediliyorum, u züme bakardı. Sevdiğim yegane 
fak bir şüphenin bana büyük zara mahluk o idi. 

rı dokunabilir. O öldüğü zaman, anamın ölümü 
- Sebebi yalnız bu mu? ne ağladığımdan fazla ağladım. 
- Eğer başka sebebi olsaydı Filvaki annem de beni yaşadığı on 

söylerdim. Artık birbirimizden iki rnne müddetçe hep dövdü. 

aaklıyacak bir şeyimiz yok. Seni derhal, köpeğimi sevdiğim 
- Sana maksadımı anlatmak i- kadar sevdim. Erkekler, bir göz 

çin dokıan dereden su getirecek yaşının kıymetini takdir edebilse· 
değilim. Açık söyle heni biraz se· ler, daha sok sevilirler, biz de iflas 
viyor musun? derecesinde para aarfettirmeyiz. 

- Çok seviyorum. Mektubun seni yalancı çıkardı. 
-Öyle seneden beni altlattm? .~iilben hiç ıeki olmadığını ı mey -· 
- Eğer falan veya ilan d~ .cJ.imA 1imf.h.ri~\va\(jJı*flnçlrlC • · 

olaaydnn, eğer yüz bin lira varida tı, doğru, fakat müstehzi ve küs • 
lım olaydı ve başka birine metres tah bir kıskançlıktı. Mektubu al -
lik edeydim, seni neden aldattığı: dığım zaman esasen meyustum, 
mı ıormağa h;-.lı:kın olurdu. Ama öğleye seni göreceğimi ümit edi -
ben matmazel Margörit Gotyeyim yordum, 5eninle yemek yiyecek • 
Kırk bin frank borcum var; tek tim. Senden evvel kabul ettiğim 
meteliğim yek, senede de yüz bin bir takım dü~ünceleri, aklımdan 
frank sarfediyorum. Sualin mana- silmek için seni bekliyordum. 
sız , cevabım lüzumsuz olur. 

Hem sandım, lci yanında istedi
S.:ışımı dizlerine dayadım: ğim ~ibi diı~iinüp istediğim gibi 
- Doğru, dedim, faknt ben se- konuşabileceğim ~ir sen varsın. 

ni deli gibi seviyorum. Benim gibi kadınların etrafını a · 
- Şu halde ya sözlerimi iyi din !anlar her sözden bir mana çıkar • 

le • h t t b' d h k mağa ug-raşırım. Tabii dostlarımız , ,Ja u a ıraz a a az sev.Me -
tubun beni çok üzdü. Eğer serbest yoktur. Egoist aşıklarımız vardır. 
olsaydım, geçen gün kontu kah I Servetlerin, dedikleri gibi, bizim 
e!mezdim; veyahut ta, kabul e;· için değil, kendi gururları uğruna 
tikte.:ı sonra, gelir senden af talep 1 sarfederler. 
ederdim ve bundan böyle de kim- Onlar keyifli oldukları zaman 

neşeli olmalıyız, yemek yemek is -
tedikleri zaman sıhhatte bulunma 
lıyız. Yuhaya çekilmemek, kredi • 
m!zi bozmamak için merhametsiz 
görünmeliyiz. 

Biz artık ken.dimize sahip de 
ğiliz. insan değiliz, eşyayı harise -
den maduduz. İzzeti nefislerinin 
ön safında, tebcil ve takdir hialf"ri 
nin en gerisinde geliriz. Arkadaş· 
lanmız vardır; hepsi de Prüdan• 

gibidirler. Onlar da bir zamanlar 
fahişelik etmiştir, hala para sarfet 
mek isterler fakat yaşları müsait 
değildir. Bunun üzerine arkadaşı· 
mız olurlar. Dostlukları hizmetçi-

lik derecesine iner, fakat menfaat 
gözlememezlik edemezler. Dost 
nasihati vermezler. Daha on erke-

Şimdi herkesin ağzından baş
ka bir ses çıkıyor, kimisi: 

- Dört gemi birden geliyor, 
karaya asker çıkaracaklar!,, diye 
bağırıyor, kimi huna inanmıyarak 
geminin birden (Hopa) yı topla • 
yıkacağını zannediyor ve evinin, 
barkının, çoluğunun, çocuğunun 

derdiyle meşgul olmak üzere öte
ye beriye okşuyordu. 

Bu vaziyet karşm.nda Rıza bey 
ile arkadaşları ve Hopada bulu .. 
nan asker ve çete derhal kabil o
lan tedbirlere müracaatla Hopa • 
nın araksındaki tepelerin muhte -
lif noktalarını tutmuşlar, mevcut 
eılihayı her ihtimale kartı ahali .. 
ye tevzi etmiş ve kadınlarla ço
cukları kasaba haricine çıkart .. 
mışlardı. Bu tedbirler alınırken 
Rus gemileri de gelip (Hopa) ö
nünde durmuşlardı. 

Fakat Ruslar kasabayı topa 
tutacakları yerde dört gemi bir • 
den denize bir yaylım ateşi aç -

mışlardı. Bundan maksatları da, 
h:lli haI"pte olduğumuzu bilmedik 
terinden dolayı mıdır, nedir, baş .. 

le.rını denizden dışarı çıkarmak 
ihtiyatsızlığmda bulunan torpil
leri uzaktan berhava etmekti .. 

Maamafili~Iiu '"yaylım ateşi bir sa 
atten Jazla aUrClüf\i halde, torpil" 
lerin, bir tanesi hile yerinden kı -
mıldamamıştı. 

Rusların nişancıhğı •• 

Rusların nişancılıktaki meha • 
retlerine ( !) delalet eden bu cep
hane israfından bir netice çıkını· 
yacağı bir saat sonra anlaşılınca 

gemilerden filikalar indirilmıştı. 
Bu filikalar şimdi çala kürek tor -
pillere yanaşıyorlardı. (Hopa) 
nın &çık bir kasaba olduğunu ve 
topla müdafaa edilmediğini daha 
evvel vukubulan mükerrer zİyl\ • 

Uilııdellk, Şıyaaı Gazete 
!!tanbul Anl<ara Caddl's1. VAKIT yurdu 

Telefon Numaraları: 
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1·ır.arl Ullnlano UAo ııahJfelerwde a'-lıtı-

mJ so kuıutı.au battar, ıııı Mhlft>de ı:ıo 

kurut• kadar çlk:ır, 

Büyük, faı.la, llt'\/Bflllı U&o vert'nlere &Jt 

ayrı 1.t•ndllU Vlrdır. 

Kc'amf Ulnla.nn bir •tın 10 lrurwJtor 

KUi!Jk lllnlar: 
61rdetuı 30 LIU <leraaı ~ U~ Oetuı h~ 

dort <oefuı 75 ve oo detaaı 100 kuru~t•Jr. 
Uc; aylık Uatı verenıertn hlı detuı meee&· 
nendir. Oört 1111un ,ı:eceo 11:1.nlıı.rm fazla 

satırlan be~ kunı~tan huap edilir. 

&e:.:ı nmetresi olmazdım. Bir an, al
lı ay lcadilr olsun, böyle bir saade· 
tı> 1·avuçabileceğimi sandım. iste. 
m .. <l.n. Bunu nasıl yapacağımı bil 
·-·~k istiyordun. Bunu tahmin et • 
ın.:.k ıüç bir §ey değildi: Büyük bir 
hdakirlığa katlanacaktım. Sana: 
l'irmi bin frank istiyorum, diyehi· 
li:·dim. Sen bana aşıksın, hu para. 
Yı bulup getirecek, fakat sonra la
net edecektin. Sana borclanmama 
:n tercih ettim. Bu inceliği idrak 

etmedin, halbuki hu incelikti. Mar 
gö:-it Gotyenin, senden para isteme 
den borçlarını ödemek arzusu in . 
celikti. Sen bunu, hiç bir şey sor • 
nıadan kal:ul edecektin, Eğer beni 
burün tammış olsaydın, bu tekli • 
fiıni minnetle kabul edecek ve 
dün neler yaptığımı sormıyacak . 
lın. 

Hayran hayran Margörite bakı
Yordum. Bir zaman ayaklarını öp-
81ek için yandığım bu harikulade 
ntaMukun, beni düşündüğünü, his 
ıiyatında bana bir rol vermek is~e
cl:ğini, benim de bu kadada iktifa 

ğin metresi olalım, umurlarında yince hiç bir işimizi görmezler. 
bile değildi, elverir ki elbisf'ler ve Dükten altı bin frank getirdiği ge· 
bir bilezik kazansınlar; arada sı • ce gördün, henden beş yüz frank 
rada arabamıza binip gezsinler, ti istedi. Bunu hiç bir zaman iade et 
yatroda. locamızda otursunlar. Bi • miyecek veya bir kere bile kutu -
ze gelen çiçekleri ertesi gün onlar sundan çıkarıp giymiyeceğim şap
alırlar, şallarımıza bürünüp gezer ı kalarla iade etmiş olacak. 
ler. Değerinin iki mislini ödetme - (Vc\'llQll ı·ur) 

retlerin de ( ! ) anlamış oldukla -
rından, hiç korkmadan torpilleri 
birer birer toplamıya başlamışlar 
dı. Tabii Hopa tepelerinde pusu 
kuran kuvvetler hiç muakbele et
memiılerd i. Dört rus gemisine u
zaktan bir kaç el silah atmnk ma• 
nasızdı. Esasen torpilJer çok açı -
ğa dökülmüş olduğundan kurşun

ların torpil toplamakta olan fili -
kalara yetişmiyeceğine şüphe yok 
tu. 

Nihayet, Ruslar işlenm bitir • 
elikten ve kendileri tarafından 

Trabzona dökülen torpilleri (Ho
pa) açıklarında gene kendileri 
topladıktan sonra, bu sefer kasa-

bayı topa tut.mıya lüzum görme -
den çekilip gitmişlerdi. Herkes 
kurulan tuzağa rus gambotunun 
düşmemesinden dolayı müteessir 
olmuştur. 

Yerine gelen yemin 
Rıza beyle arkada~ları da, bir 

kaç gün Hopada kalclı'ktan sonra, 
bu umumi teessür içinde gene ka
tırlarına binerek kasabadan ay • 

rılmışlardı. Şimdi artık eski hu -
dudumuza yaklaşıyorlardı. Hu • 
duttan sonra evvela Sultan Selim 
dağı a~ılacak, ondan sonra (Ko -
ra) y:ı vasıl olunacak ve oradan 
(Murgul) a inilecqkti. Hududa 
gelindiği zaman R:ıza bey ~trafı
na bakmmıya başlamıştı. Böyle -
ce aranırken Türk .. Rus hududu -
nun ayrıldığına işaret eden bir sü 
tunu uzaldan görmüştü. Bunun Ü· 

znine arkadaşlarına: 
"- Burada inelim de biraz İ!• 

tirahat edelim!., demişti. Katır -
!ardan inilerek hayvanlar bir a • 
ğaca bağ!andıktan sonra Rıza 

bey hudut taşının bulunduğu nok· 
taya doğru yürümüştü. Onun ni
çin oraya gittiğini bilemiyen ar -
kadaşları arka.dan kendisini ta .. 
kip ediyorlardı. Rıza bey taşın ö
nüne geldığı zaman maiyetine 
doğru dönerek demişti ki: 

"- Arkadaşlar, şu anda haı·hi 
ye mektebinde genç bir talebey
ken geçirdığ1m günleri hatırla -
dırn. Hocamı~ sınıfta bize son 
Türk ~ Rus rn~hn.rebclerini ar'a -

lıyordu, Bunları dinlerken cenabı 
hakka karşı yemin etmiıtim ve 
demiş hm ki: "Allahım, bir gün 

gelir de Rusları ister bizzat ben 
olayım, ister başka bir kumanda· 
nımız olsun, mağlup ettiğimizi 

görecek olursam, hududumuz ü • 

zerinde tesadüf edeceğim ilk lat 
önünde secdeye kapanacağım. 

işte gençliğimden beri tahayyül 
ettiğim en büyük arzumun bugün 
yerine geldiğini görüyorum. O • 
nun için müsaade ediniz de bu ye 
minimi yerine getireyim.,, 

Rıza bey bunları söyliyerek 
hudut taşının yanında ellerini ka-
vuşturup namaza durmuştu. Bir -
kaç rekattan ibaret olan bu na • 
maz bitip de Rızıı bey pek müte -
heyyiç bir halde ayağa kalktığı 
zaman, yeminini yerine getirmiş 

olmaktan mütevellit bir sevinçle 
gözlerinden yaşlar akmakta oldu· 
ğu görülüyordu. Şüphesiz, çok 
mütedeyyin, çok mutekit diye ta· 
nılmış olan Rıza beyin nazarında 
o gün kıldığı namazın pek büyük 
bir kıymeti vardı. Şahısların iti • 
katlarına hürmet etmek, yükıek 
bildikleri duygularını manasız 

hulmıya kalkı~mamak bir vecibe 
olduğundan, Rıza bey o andaki 
hissiyatının ulviyeti karıısında, 
umumi harbin "memleketimiz için 
bilahare ne vahim neticeler tevlit 
ettiğini bugün bildığımız bir za • 
manda, o günkü namazına verdi· 
ği kıymetin derecesini indirebile • 
cek tenkitlerden burada sarfma • 
zar etmeyi buvaf ık buluyoruz. 

Bu namazdan sonra Rıza bey 
le arkadaşları karanlık basmadan 
evvel (Murgul) a vasıl olabilmek 
için hemen katırlarına binerek 
yollarına devam ehni§lerdi. Şimdi 
Sultan Selim dağının zirvesine 
doğru çıkıyorlardı. Tepeler çıp -
laklı, tek bir ağaca hile tesadüf 
edilmiyordu. Yol da rasgeldikJeri 
köylü kadınları, karargahtan cep. 
heye cephane ve erzak naklettfic .. 
ten sonra, ertesi günü yeniden 
sevkiyata başlamak üzere artık 
köylerine avdet ediyorlardı. 

( l>evıınıı \ ıır) 

Nüfus artmalı mı, 

artmamalı mı? 
(llıış tıırarı 8 llncıı o;:ıyıtnda) Hesapsız bir hırsla milyonları 

mn sınai muhitlerinde kendini 
açlığa mahkum edenler hiç kaba· 

hissettiriyor. Bunun sebebi nüfu-
hati olmıyanların nesillerini ku -

ıun artma nispeti değildir. Çün -
kü sınai Avrupada son senelerde rutmak suretiyle hatalarını silmek 

nüfus artma nispeti vasati olarak 
binde yirmi be§e düşmüştür. Hal-

buki hundan kırk sene evvel bu 

istiyorlar dersiniz? 

Sadri Etem 

memleketlerde nüfus artımı sene· Kız mu<Ulim mektebinden 
de binde (45) e kadar çıkıyordu. çıkanlar 
Bugün nüfusu arlan yer Avrupa

run lslav sahalarıdır. Art.ma hin-

de kırka kadar varmaktadır. 

Nüfustan !ikayet edenler hiç 
kabahati olmıyan bu mevzua hü

cum diyorlar. 

Kız muallim mektebinden me-

zun olan talebe hanımlar araların 

da bir cemiyet kurmağa karar ver 

mişlerdir. Yakında bütün mezun

lar bir toplantı ~apacaklardır. 
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B. . . 
ırıncı sınıf dalgıç 

olduğunu isbat etti 

[ MEMLEKET Haberleri 

lzmitte 

Vuruşma 
Bir jandarma ile bir 

Amasyada dört kişi 
idama mahkllm oldu 

Bütün mürettebat büyük merakla bizi haydut öldü 
. •• k •• • l d • d ı İzmitte Aziz ismimle bir jan· 

On yedi yaşındaki Akifi, boynuna ip 
takarak, süriikliyerek boğmuşlardı! beklıyordU,ÇUil U iŞ er yolun a gı erse darmamız vazife başında Laz Mt:- : 

bittin namında şerirliğiyle lam - ı 
-12- ı Birinci kasayı açmamıza takad-

Nihayet üç dalgıcın birden deni düm eden on yedi gün zarfında o 
sin dibine inecekleri gün geldi. kadar yorulmu9tuk ki kaptandan 
Bir Curıla günü it.H. Ben hurafole • hir miiddet istirahat talep ettik. 
re ln.::nınam a:na Cumayr. kendim Kaptan buna maalmemnuniye mu 
için da.tına hayırlı bir gün ac!dede ı vaiakat elti. Çünkü bu sefer için 
f'İm. Üç arkadaş çalışarak artıl~ ko 

1 
yapılan masraf bol bol kapatılmış 

}aylıkla kaplan kamaras;n"' kadar oluyordu. Hatta biraz da kar te · 
nüfuz ettik. Kamaranın dıvarında min edilmişti. 
on bir kasa duruyordu. Bunların Onun için demirleri alarak gi -
on tanesi büyük ve ağır idi. Büyük dip (Stromneas) limanına iltica et 

kasalar altın nakli için sureti hu - tik. Vapurun birinci zabiti bütün 
ıusiyede izhar edilecek ka - mürettebatı bir araya toplıyarak 
maranın duvarına yerleşti - gördükleri şeyler hakkında kimse 
rilmiıti. On birinci kasa ı ye bir fey söylememelerini, yoksa 
iıe diğerlerinden daha küçük yapılan l unca zahmetlerin boşa 

tü ve ihtimal ki daha evel kamara- 1 gitmiş olacağını şiddetle tenbih et 
nm içinde bulunuyordu. llk hücu - ti. 
mumuzu bu küçük kasaya yapma
ğa karar vermiştik. 

(Courtney) sahip olduğu ihti · 
sasında birinci sınıf bir dalgıç ol · 
duğunu ispat etti . Sol eliyle küçük 
kasayı tutarak sağ elini yukarıya 

kaldırdı. Ondan sonra kilidin üze· 
rine çullandı. O çalışırken biz de 
yanında bekliyorduk. 

Üç gün o limanda kaldık.Gerek 
ben, gerekse diğer iki arkadaşım 

bu 3 gün zarfında çok iyi vakit ge 
ı çirdik ve iıtirahat ettik. Eıasen 3 

gün mütemadiyen deniz çalkanı -
yor, müthif bir fırtına hüküm sürü 
yordu. Dördüncü günü denize açıl 
dığımız zaman deniz gene süku -
net bulmuştu. Şimdi büyük bir isti 

Aradan yarım saat geçti. ( Court rahati kalple kaza mahalline gel • 
ney) geri çekildi. Demir ellerinde miştik. Hepimiz biliyorduk ki bir 
kasanın kilidini tutuyordu. Kasa - kaç gün zarfında bütün altınları 
nın lc:apağı açılmıştı. Ondan sonra çıkarmış olacaktık. 

(ColV'tney) tekrar kasaya yaklaş- Üç arkadat birlikte tekrar deni· 
tı ve içindeki küçük kapakları aç - zin dibine indik. Fakat batan aefi
mağa başladı. Ben elimdeki pro · nenin gövdesine yaklaflığımız za· 
jektörü İyice açık kasaya yaklaş · man büyük bir inkisarı hayale uğ 
tırınca (Hampshire) ile batan de· radık. Aradan geçen fırhna kesti· 
finenin küçük bir kısmım ilk defa ğimiz deliği gene tamamile dol -
görmeğe muvaffak oldum. durmuttu. Şimdi, kaptan kamara· 

Artık altınlar gözümüzün önün- sına gidebilmek için gene günler· 
de duruyordu. Onları çıkardık. He ce çalı,mamız lazım geliyordu. 
yecandan kalbim çarpıyordu. Al - Bundan maada altın kasalarının 
lınları sureti mahsusada beraberi- nüfuzu kabil olamayacak bir ça · 
mizd.e getirdiğimiz kancalara tak· mur tabakaıile örtülü olduğunu 
tık. da anlamıştık. Bu vaziyet karşısın 

(Costello) kasanın içindeki ka - da yapılacak yegane it, gene taz -
ğrtları yakaladı. Velhasıl kasayı yiki hava ile hortumlar vasıtasile 
iyice boşalttık, hiç bir şey bırakma çamurlar üzerine su ııkarak onla· 
dık. Sefinenin gövdesine çıktıktan rı uzaklattırmaktan ba!ka bir şey 
sonra kendimizi yukarıya çektir · olamazdı. 
dik. Bu aefer mesai tarzını değiştir -

Bütün müretebat büyük merak- dik. Daima üçer kiti değil, ikiter 
la bizi be1diyordu. Çünkü işler yo· kiti inmeğe batladık. Fakat kap. 
lunda gi,!erse, o gün mutlaka altın tan fena halde ainirlenmeee baş -
la~ lıulmuş olacnğımızı, herkes b: Iadı. Bu asabiyet,.bütün gemi efra 
liyordu. Başım:zdan· başlıklar çıka dma siraye~ etti. Herkes uzun za -
rı!dık:an somn hen ahın kutusunu nıandanberi batlanılan bu çok yo~ 
açtım. Hcr~c~ büyiih salcrı<la top· i ru~u işin arlık bitiril~esini iatedi. 
lanım~tı. Butun nnzaılar yerde du Murettebatın da aaabıleımeue hak 
r.ın kt•ht::ya ıniileveccih idi. Kutu - kı vaı ..ıı. Dünyanın en fırhnalı bir 
nun l<apağmı aç~nc"' altınlar yüı;ii· noHna:nda küçük bir vapurda böy 
müze gülrneğe b;,şiu .:!ı. Hemen 0 - le ha.ftalarcl\ çalkanmak kolay bir 
rada ne kadar ~ ltm çıkarab:tdiği • şey değildi. 
mizi l.esap.cttik. Neticede takri - (D('vamı \ar) 

bE>n on biıt 1 ngiliz lirası ~-urtarmıs 
o;thP,uc.wz u anlaeıı~. - Top ve kat usulü yok .. 

(r...o ::. leı!o) nun herab~::-indc ge- Oda umumi meclisi 1929 ve 
lircii(ii ;c~~·tkr~\ bakmak ~ncak u- ! 930 sene iri içtimalarında manifa 
zun ~ir ı.~u:a~ sonra hatır.:mıza tura tacirlerinin top ve kat olarak 
g~1ldı, :\"Yf"~ı.ı. ı şaret. d~fterlerı~i t.et sattıkları malların hiç bir ölçüye 
kıı< ettık. Kasanın ıcme sv gtrdı · 1 istinat etm d•w• · ·ı · ·· ·· - e ırını ı erıye surmut 
ğ indcn oeftcrlt>rlıı janra!d~rı bir - 1 Vt- lop, kat usulünü kati surette 
birine yapı şmıştı. Bu ,ı~tterlerle 1 yasak etmitti. 
berehcr dl\hn bir çok vesıkalar da ' Fakat tacirler bu kararı dinle
vardı, faka t bunhu ok~mamıyacak 1 miyerek hili lop ve kat usulü sa· 
bır hale gelmişt L Yalnız hazana· tı~ yapmaktadırlar. 
raya sıkışmış olan kiı.G-ılbr bir de· 1934 yıl batından itibaren tat
rcccye lc1'dP.r bozulmnmıştr. Bun • hik edilecek olan ölçüler kanunun 
lartn hepsi lorcl ( Kitchncr) in Rus da bunun da ehemmiyet~ nazarı 
yaya yaptığı tarıhi seyahat ile afü dikk3.te alınmuı için ticaret odaıı 
bulardı, 1 

vekalete müracaat etmi!tir. 

nan bir adam tarafından şehit c... AMASYA, (Hususi) - Amas caniler hu talebi kabul elmiyerek 
dilmi~tir. Yaka şöyle olmuş- yanın Derebaş alan köyünden Hü tekrar siirümeye başlamıflar, su • 
tur: 

Bundan bir ay eve) buraya bağ 
lı Döngel köyünde marangoz Şa

ban ağanın 16 yaşlarında Hasibe 
isimli güzel kızı evli bir adam o· 

lan Muhittin tarafından cebren 
kaçırılıyor. Zavallı kızcağız bir 

müddet Muhittinle beraber dağ -
da, derede, yamaçta geziyor. Ba-

bnsmm şikayeti üzerine hükumet 
tarafından şiddetle aranan Muhit 

tinin izi keşfediliyor. Muhittin, 
Döngel köyü muhtarına ait olan 

değirmene giriyor. Köy bekçisi 
ve Aziz İsmail isimlerindeki jan • 

darmalarımız değirmenin etrafı • 
nı çevreliyorlar. 

Aziz içeri girerek Muhittine 
teslim olmasını söylüyor. Cani 

derhal dolu tabancasını Aziz efen 
dinin üzerine boşaltıyor. Çıkan 

kurşunlar Azizin sol yanağından 
girip beyninden çıkıyor ve hemen 

ölümünü intaç ediyor. Silah ses
leri üzerine değirmene koşan b. 
mail, Muhittinin duvarlardan 
kaçtığını görüyor. Muhittin bü

yük bir soğuk kanlılıkla silahını 

jandarma lamailin üzerine de bo· 

şaltıyor, atılan üç kurşun İsmail 
efendiye isabet etmiyor. İsmail 

efendi değirmenin arkına yatıp 

pusu kuran katil Muhittinin arka
şından silahını atıyor ve çıkan 

kurşun bu azılı haydudun ağzın· 

dan girerek sol kulağı altından 

çıkıyor ve öldürüyor. 

Şehit edilen jandarma Aziz e
fendi Hendeklidir. Yeni evlidir. 

Cesareti ve namusiyle 
bir askerimizdi. 

tanınmış 

Arnavudu domuz sanarak 

öldürdüler 

seyin oğlu 332 doğumlu henüz on sm: çalı denilen ormanlığın için • 
yedi yaşında bulunan Akifi boğa- de bir ağ?.ç dibinde Akifin ~alva• 
zma ip takarak boğmak suretile rmdan çıkardıkları uçkuru ilmik 
öldürmekten suçlu ayni l{öyden yaparak boğazına geçirip Süley • 
köylü oğullarından Ali Osman oğ man ipin bir ucunu, Mehmet oğlu· : 

lu 319 doğumlu Süleyman, San o 1 Nuri de diğer ucunu tutarak çek• 
ğullarrndan 321 doğumlu Meh - mek ve Mehmet oğlu Süleymanla 
met oğlu Nuri, Çorukçu oğulla - Halil İbrahim de Akifin kol ve 
rından Mehmet oğlu 309 doğumlu bacaklarını tutmak suretiyle biça· 
Süleyman ve Sarı oğullarından reyi vahşiyane bir surette boğ • 
318 doğumlu Ahmet oğlu Halil 1 muşlardır. 
İbrahim, Amasya ağırceza mahke Ekrem Tevfik 

mesinde idama mahkum olmuşlar I 
dır. Vak'a şu suretle olmuştur: 

Suçlulardan Osman oğlou Sü • 
leyman vak'adan bir sene evvel 
boğulan Akifin kız kardeşi Ay .. 
şeyi babasından istemiş ve fakat 
babası Hasan ağa ile biraderi A
kif bu talebi reddetmişlerdır. Sü· 
leyman bunun üzerine Ayşeyi ka
çırmıya teşbhüs etmiş, Akif si -
lahla mukabele ve müdafaa ede -

rek kız kardeşinin kaçırılmasına 
mani olmuştur. Süleyman, bu 
yüzden Akife karşı şiddetli bir 
intikam beslemeye başlamıştır. A

kif aynı zamanda gene kendi köy 
lülerinden Zahideye nişanlıdır. 

Suçlulardan Mehmet oğlu Nuri 
de Zahideye göz dikmıştır. Bunun 
için Zahideyi iğfal e çalışmış ve 

Akifi d e müteaddit defalar tehdit 
ederek nişanın bozulmasına pek 
çok çalı~.mışsa da ne Akif ve ne 
de Zahide kat'iyyen yekdiğerin -

den vazgeçmemiştir. Emeline mu 
vaffak olamıyan Nuri de Akifin 
başlıca düşmanı kesilen Süley -

mania birleşerek her ikisinin ar • 
zularına mürr.anaat ve muhale .. 
fet eden Akifin ortadan kaldırıl· 

masını görüşmüşler ve bu suretle 
gizi i bir ittifak yapılmıştır. Fakat 
bu işi yalnız yapamıyacaklarını 

düşünerek kendilerine yardLmcı a 

ramıflar, 1932 senesi teşrinieveli
nin dördüncü salı günü akşamı 

Bodrumda 
Y o), zeytin,tütün, sünger 

mandalina 
Bodrum, 19 (A.A.) - Geçen 

seneden beri Bodrumda 111 kilo· 
metre köy yolu yapılmı,hr. Bi~ 

çok köylerde otomobil işlemekte· 
dir. 

Kaza dahilinde bu sene ilk de
fa olarak köy bütçesi tatbik edil • 
miştir. 27 köyün bu seneki büt • 
çesi 11 bin 12 liradır. Masraf k11· 
mm da hep köylünün menfaatine 
konan madd .... ler vardır. 

Zeytinler kemale gelerek 11kıl• 
mıştır. 100 bin okka ze~in yatı 
istihsal edilmiştir. Bu yağ 500 
bin okka zeytinden çıkarılmıttır. 

Yağın 30 bin okkası Adalara ıer 
kedilmiş mütebakisi dahilde iıtih 
lak olunmuştur. 

Bu sene 150 bin okka tütün iı· 
tihsal edilmiş, bu miktardan 80 
bin okkası satılmıştır. Fiatlar 
50 den 70 e kadardır. 

Bu sene bir milyon kilo incir 
istihsal edilmiştir. Bunun 500 billl 
okkası alkola elverişli hurda, ınii
tebakisi natureldir. İncirler ki • 
milen satıldı. Fiatlar hurdanıo 

Urlada Kalabak denilen yerde 

3-4 kuruş arasında, natureller 
5-6 arasındadır. 120 bin okk• 
da palamut istihsal edilmit ve ki
milen satılmıştır. 

Mestan is.minde bil· arnavudu do- Nuri ile Süleyman Mehmet oğlu 
Süleyman, Halil lbrahimi birer su Bu seneki ıünger istihıalitt 

muz sanarak öldüren sabık mual- 3-4 bin okka arasındadır. 80 retle iğfal ile evlerinden çıkarmış 
limlerclen Alacalı zade Mehmet süngerler vasati olarak ıekizer lr 

lar, köyün harman yerinde içtima 
efendi kefaletle tahliye edilmiştir. d k .. k t" k 1 t 1 radan kamilen satılmıştır. Sün 1 

e ere suı ·as ı arar a<> ırmıs ar - .... 
Mumaileyhin yeniden tevkifine h l · ·. . gercilik günden güne inkitaf e•· 

Al 1 d 
dır. Ilu suretle usu e gelen ıtlı • k d" B b" b k il 1.. ·· ··ı ·· t" " me te ır. u sene ır uçu nı uzum goru muş ur. aca ı za e 1 f k O ~l S "' l 

h k . a lan sonra sman og u u ey - d ı· · "h J d"I • t"t• Mehmet efendinin mu a emesı . yon man a m talı sa e ı mıf ı 
man harman yerınden ayrılarak l 1 · l b idi 

İzmir ağır ceza 
yapılacaktır. 

mahkemesinde Manda in erin tanesı ıtan u 
Akifi evine giderken bulmu~ ve 2 buçuk kuruştan 8 kuruşa kad•' 
vaktin erkenliğinden bahsede " satılacaktır. 

Kaçakçılar 
ı ek harman yerine kadar gezme- Mandalinacılık günden güıı' 
yi teklif etmişler, Akif bu teklifi inkisaf etmektedir. Yeniden y•• 

Biri Gaziantebin Çiftik değir- kabul elmiş, harman yerine gidil- pıl~akta olan mandalin bahçelr 
meni civarında. diğeri ise gene miştir · rinde 5 sene zarfında 15 milyod 

h b 1 t.b .. şe re on eş saat mesafede iki ka.. Harman yerine gelir gelmez, ı mandalin istihsal edi eceği 
çakçı grupu yakalanmıştır. Yuka· ,· orada saklanmış olan diğer iiç 1 min ediliyor. 

rıdakiler sebze ve meyvaların altı- ı cani, Akifin üzerine derhal çöküp N 'Jl"d k · f syoıııl 
k·1 d f ld h 1 d kl .. b w azı ı e pamu JS a na 140 ı o an azla ipekli yerleş 

1 
cvve en azır a ı arı ıpı oga - b .. 

tirmiş ve öylece huduttan içeri ğına taktıktan ve ağzını mendille Nazill. 20 (A.A.) - Ka .. ;
1
,. 

sokmağa muvaffak olmuşlardır. k:. pattıktan sonra sürüye sürüye ı mızda yapılacak pamuk toh. .,t1 

Üç kilosu ipekli ( 4990) kutu3u köy haricine çıkarmı şlardır. Köy rım ıslah istasyonunun proJe • .
kibrit olmak üzere birçok eşyayı ha ricinde Akifi biraz serbest b1· planlarının noksan olan kııııı• ··re 
hayvanlara yüklemiş, süratle rakip mevcut olan husumetlerin _ kaletçc arazinin icaplarına ~:, .. 
memleket dahilinde ilerlerken de~ dolayı kendisini öldürecekle- tadil edilmek suretiyle taın•01 ._, .. 

gümrük birinci tabur efradı olo .. 
mobille arkalarından yetişmiş 
müsademe neticesi yirmi de°ıık eş
ya ele geçirmiştir. 

·ırde ~-rini ve İ>f:yhude yere müdafaada mışlır. ~-i istasyon Nazı 1 

1 
.... 

"k ıı• iJ bulunmamasını ösylemişlerdir. A- rulacak mensucat fabrı ası yetit• 
kif gençlığine acıyarak kıymama- zumu olan cins pamukların 
!arını söyleyip yalvarmışsa da, tirilmcıini temin edecektir. 
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ii Bunları Biliyor musunuz? i! 
Ramazan qeldi 

.. .. •• __ !! 
::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::-.:.. 

lıoşgeldi ! .. 1~34.., 134~.., 1351 Nedir Z 
Baklavatepsisi 

boş geldi! •. 

Ramazan •• Eski ramazanlarda 
rırmazan diyince aklımıza ne 
güzel tatlılar, ne litif yemekler, 
ne boş eğlenceler gelirdi. 
Akşam o~unca sofranın orta

sına on beş yirmi cinsten reçel 
konur, onun yanında pastlrma, 
sucu'<, peynir, zeytin.. Arkasın. 
dan en nefis yemeklerin biri 
iner, biri kalkar.. O kadar çok 
yemek yenir ki.. Nihayet yemek· 
lerin savısı unutu'unca en ~üzel 
tatlılar başlar. Evvela baklava 
efendi, arkasından daha güzeli .. 
Arkasından daha güzeli.. Bun· 
larm da arkasından güllaçlar .• 

Es!.ci zamanın ramazanlarına 
dair çok güzel hikayeler anla-
tırlar. Çür.ki eskiden bu yemek
leri m deye iyiden iyiye indir· 
dıkten sonra üstelik te misatir 
o'duğuouz ev sahibi size (diş 
kirası olarak kese ıçinde mecidiye 
altın para hedive ederlermiş. 

Biz o günleri ~örmedik amma .. 
böy e ım:ş .. 

Ona yer bulunur .. 
Ramazana dair bir hikaye 

vardır. 

Artık.. demiş.. Yer kal· 
madı .. 

Bu esnada ortaya baklaya 
gelmiş.. Tıka basa doyduğunu, 
tepesine kadar yemekle doldu
ğunu işaret eden adamın yüzü 
gülmüı.. Hemen ko.Jarını sıva· 
mış. 

Bu hali de ev sahibi Paşa 
yakından tetkik edermiş. 
Paşa: 
- Aman efendim.. demiş .. 

Tepen ize kadar doymuştunuz.. 
Sunu nerenize yiyeceksiniz? 

Bu sual karşısmda obur adam: 
- Aman Paşam .. demiş .• Ca· 

mi ağız ağıza dolu olsa.. Hatta 
kımıldanacak yer bulunmasa .. 
Bu esnada birdenbire: 

- Hükümdar ieliyor.. Hü· 
kümdar geJivor.. dive bir ses 
olsa. Hakikaten hükümdar gelse. 
itişe kakışa hükümdara, hatta 
yanındaki adamlara yer bulur. 
Onun da en önde rahat rahat 
oturmasını temin eder. 

işte yemeklerin hükümdarı da 
baklavadır. Baidava gelince içe· 
rideki }'e ıneklerio hapsi birer 
birer itişe kakışa yer bulur .. 
deyince. Paşa da o adam bir 
yerine iki torba hediye verir. 

1933 s~nesinin bitmesine bir· 
şey kalmadı. 10 gün sonra 1~34 
olacak .. 

Acaba bu tarih nedir ? 
Dünyadaki en büyük, en unu

tulmaz hadiseler daima tarih 
başlangıcı olmuştur 

ihtiyarlar, cahil olanlar bile 
aralarında bir mesele hakkında 
konu,urken : 

- Yangından sonra idi.. diye 
aöze başlarlar. 

işte bütün insanlann alakadar 
olduğu tarih ise lsanın doğduğu 
günden başlar. 

Onun için bu tarihin adı 
(l\rı iladı Isa) dır. Tarih kitapla
rında baıka kitaplarda (M. E) 
veyahut (M. S.) yazıldığmı gör· 
müşsünüzdür. 

Bu (Mılattan evvel) veyahut 
(Milattan ıoııra) demektir. Bu 
tarihin başı da Kinunusanidir. 

Fakat dünyada daha başka 
tarihler de vardır. O da Müs
lümanların tarihidir. 

Müslümanların Peyğamberi 

hazreti Muhammedin Mekkeden 
Medineye hicret etmesi Müs\ü. 
manlarca bir tarih başı olmuştur. 
Şimdi bu tarih de 1351 dir. 
Bu tarihin başlangıç ayı da 

Muharremdir. 
Ancak bu sene ayın doğuşuna 

batışına göre hesap edıldiği için 
bir adı da ( Ay senesi) dir. 

Ay senesi Mıladi seneden 10 
gün azdır. Onun için ber sene 

ramazanın 19 zu idi. Gelecek 
sene ise 9 zundadır. 

Bir de uydurma Rumi ıene 
vardır. 

Osmanlı imparatorluğu zama· 
moda hükumet me·ilurlara maaş 
verememiş, açıkgöz bir maliye 
nazm Padişahı kandırmı, demiş 
ki: 

- Avı artık rumi aya göre 
hesap edelim. O zaman senede 
10 gün, 36 senede bir sene yani işte yukarda sayıp bulunmaz 

glizel yemeklerin bulunduğu bir ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

;:t·~i,:~~ d~t.:.~ .~;i:.•ş• bir ,~fH "nıl~'m 11~ IBI~ ~) 19 3 4 
Misafirler ( BismiJlah ) ile işe ~ 

baı amak için kolları sıvamışlar .. 

c@ıınw@ı~ıınıııııı ııı ııınnı~nım~m~ra1m ·~ 

1 
1 O reçelleri bırer birer mideye 

§1 

12 av fazla maaş vermekten 
kur luluruz. 

Bunu derhal kabul etmiş ler 
ve Müslüman taı ihinin o yılını 
esas olarak kabul etm işler. 

Fakat o da öyle kurnazlıkla 
yapı lmış ki her ayın miladi yıl 
ile arasmda tam 13 gün fark 
vardır. 

Babamzm, anneninizin nüfus 

tez1cereler:nde \ 310 · 1315 diy• 
göcıterılen tarı h er bun ' ardır. 

Evve:ce 10 Temmuz o lan baf" 
ram da şimdi 13 gün sonr• 
o ~arak 23 de ve 5 M;ırt Çanak" 
kale zaferi de D gün sonra t8 
Martta kutlulanır. 
Şimdi Rumi, Miladi MüılU

manların ayı o an hicri aylarıO 
esasını anladınız mı? 

________ A __ L_A __ v ________ ı , _____ e __ i __ L._M ___ E_c __ e ____ _ 

Mektepte 
Muallim - Hasan efendi oğ· 

lum.. G~l buraya.. bakalım .. 
Oıada ne yapıyordun ? 

Talebe - Hiç .. 

Muallim - Hiç olur mu? Yap· 
tığın yarama'thğı yanmdaki ar 
kadaşm da gördih. 

Talebe - iyi amma muallim 
Bey.. Sınıftaki 29 çocuk gör· 
medi ya .. 

Kedi sıçrar .• 
Hasan - Hava fırtınalı o!du 

ğu zaman bir kedinin sırtını · 

tersine olarak şiddetle uğuştur .. 

Elektriğin mevcudiyetini derhal 
göreceksiniz. Çünkı sıçrıyacakhr. 

Hüseyin - Bu kadar uğuştu· 
rurken kedi sıçrayacaktır değil 
mi? 

Bir lokantada 

150 okuyucumµz 
hediye veriy<?r·u~ 

Bu haftaki bilmeceıniz hece" 
lerden cümle teşkilidir : 

Uz - vor - ri - gi - de -dar.~ 
u~- ot -üz -y -..,_ -ku-'l~i" 
bin-ten-üç -tuz-o -yttij, 

kuz-do -bin 

Doğru halledenlerden. 150 6' 

kuvucumuza muhtelif hediyeld 
vereceğiz. Hediyelerimizin içjncl• 
pisküvi, kitap, kart vardır. 

isimlerinizi ve adre;lerinisl 
okunaklı yazımı. 

Hal varakalarını (Yakıt çocok 
sayıfası muharririne) adresio• 
gönderiniz. 
===-=~=-===-==~~~==_.JI 
garson~ dönerek dedi ki : 

- Oğ um bana ne tavsi1' 
edersin .. 
Garsoıı müşter inin kulağıdl 

eğildi: 
- Vitfen başka 1okanta11 indirmiş lerdir. Arkasından çorba, 

kıymah yumurtadan sonra ve· ı... 
mcklere,. böreklere girmicıler .. 
Gelen gıtlen ·yemeklerin miktarı 

Gürbüz Çocuk 
müsabakası 

Lokantaya g ren bir efendi 
masadakı yemek listesine baktı. 
Hiç birşey beğenemedi. Sonra 

i~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~::::.--~-" 
R'idiniz.. 

on beşi bu'muş 
Herkes doymuş .. Fakat arka· 

da daha yemek va~ 
llter istemez bu vem' ler de 

yenecek. Yenmezse olmaz .. 
Sonr.a onlar bizi nıçio ye 

mec..111 z dıye ağ'arlar. 
- H;lydi beyım .. 

- Haydi efendim .. 
Bir adam artık iyice doymuş 

or:aıa güzel ncfıs bir pilav 
gelmiş: 

- Aman efendim buraya ka
dar doydum .. diye elini göğsiine 
getirmış. Onu yemiş. Arkasın
dan bir yemek daha get:rmişler. 
Aman efendim buraya kadar 
dovdıım .. dıye boğazını göster. 
mis. Onu da yemiş. Sonra bir 
yemek daba gelmış .. 

- Aman efendim buraya ka 
dar doydum.. diye ağzmı gös-
termiş. Bu da yrnmiş. Arka· 
sından bir yemek daha gelmiş: 

- Aman efendim buraya ka· 
dar dovdurn.. diye başınıa üı 
tüati göstermiş. 

El 
1933 senesi başında (güzel e:: 

Ye güzoüz çocuk müsabakası g§ 
açmış, birçok güzel yavrular ij 
tanımıştık. s 

Eundan başka güzel ve gürbfölS 
yavıubra hediyeler de vermiştik.~ 

--= 
" 19 ~4 !;"!nesi güzel ve gür- 1 

büz çocuk müsabakası., na da 5 
~elecek haftadan itibaren baş ~ 
lıyacağız. -= . 

O 'uyucularımızın buna şim ~ 
diden hazırlanmaları için şu ~ 
şartlarımıza dikkat etmelerini ~ 
rica ederiz : il 

1 - Yavrularınızın aon re- -=:: 
sim:erıni çıkarınız. 

2 - Bu resimler kartpostal büyüklüğünde olacaktır. _ 
e::; 3 - Resimlerin arkasına kimin yavrusu olduğunu oku· ~ 
s nakJı yaz<!caksmız. . _ 
- 4 - Bu resimleri (VAKiT çocuk sayıfası muharrirliğine) ;; 

göndereceksiniz. l1 
§!§ 

Memleketin her tafrndan bütün müsabakaya gönderilecek ~ 
resimler gazetemizde basılacaktır. 1 

'= · Bu~dan sonra yapllacak seçme şeklini gelecek perşembe ı-_ 
j_ gUnn. ılA~ edeceğiz. = 

== $ mdıden çocu\<larımzın foto~rafını hazırlayınız. ~ 
Jtııılllmmıııııııımı1111mmm11111ııııııı ıııı~ıımaımııı .. wııııMııooıııı~"11111mı~~ıill 

o o 

o o ____ _ 
Cabl efendinin başından getjenler 



Met ve zem! 
Bir mecliste herkesin aley- ~ 

t.inde bulunduğu bir kadın ~ 
lla.ıdsa bu dedikoduları du - ~ 

· Junca dütmüt, fenalaşmış, ba ~ 

Yılmıf, koşufmuşlar. Kadın - ~ 
cağızı ayıltmaya uğr&§ırlar • ~ 
ken herkeı: ~ 

- Zavallı kadın, vah vah.. ~ 
Güzel kadın imiş .. . Acaba ne· ~ 
den bayıldı biçare? \ 

Gibi sözler söylemeğe baş- ~ 

( 

laınış. Kadım ayıltmaya çalı· ~ 
..tan birisi başı~ı kaldırarak: j ı 

- Ya, demış .. Kadmc:ağı · g 
ıın gözunüze ilişır.esi için f e- ~ 
llalaşması icap ediyordu ·de - ~ 

k ' ~ ıne •.. ~ 

mıııuıııı111ııııı111ııııııııı1uıııu ıııı ııııu 111ııı ıııııııııııı111ı, 
.Meşhedinin 
B(lg~'amları 
Meşhedi Cümhuriyetin onuncu 

'1lclönümü mür.asebetile yapılan 
knliklerde lıtanbulda idi. Ona 
7rakaimde raslıyan bir ahpabı ıo...,. 
du: 

- Meıhedi, nasıl. .. Bu bayramı 
beiendin mi? · 

- Çoh güzeldi. imdi Eyranda· 
ki radar değildi. 

- lranda böyi"! bayramlar var 
mı? 

- Beli ... Her yıl beyle bir bay• 
ram vardı. Yalnız özüm min içi 
)'\ir toksan aeçiz çere görmiıem ... 

ziyane tebessüm etti: 
- Ben öyle köşeler hilmiyo • 

ru.m amma evlenmeden evvel hun 
ları size göstermeme iff etim ma -

• 1 • 
? ' .. ır. 

ihanet ve mazeret 
Sinemada yanyana otururlar • 

ken tanışmışlardı. Üçüncü kısım -
da gayet çirkin ve gayet ihtiyar 
olan Naim Bey kadına sordu: 

- Evli misinjz? 
- Evet .. 
- Kocanız şimdi sizi görse kim 

bilir ne kadar kızar .. 
- Hayır, sizi gördükten sonra 

gençliğinize . a-üzelliğinize baka· 
rak bu ihanetimi mazur görür. 

Boilrumdlikf 

Merdiven 
Pakize Hanımefendi, yeni Avru 

padan gelmiş yeğenini öptü. Kar -
şısına oturttu. Avrupadaki tahıil 

..: ~ d ıA hakkında on an uzun uzun ma u -
mat aldı. Yemeğe alakoydu, hatta 
gece de göndermiyeceğini söyle -
di. Yeğeni Şadi, çarnaçar kabul et 
ti. Salonun bir köşesine çekilip u -

zanacak iken Pakize Hanım: 

- Aman Şadiciğim, oturmadan 
sana bir iş havale edeceğim. Şunu 
yap, sonra rahat rahat oturursun. 

-Nedir? 
- Aşağıda bodrumda bir mer-

diven var. Bizim hizmetci kız yal· 
nız çıkaramıyor. Onunla bP.raber 
bodruma kadar git le yardım edi
ver. 

- Peki ama bir kere göreyim. 
- Neyi, merdiveni mi?. 
- Hayır, hizmetçi kızı .. 

Hizmetçinin lafı 
Şükrü Bey, yeni gelen, kırmızı 

yanaklı, tombul, güler yüzlü, ma • 
indar ve davetkar bakışlı hizmet -
çi kızı bir köşeye çekerek yavaş • 
ça: 

- Söyle bakayım, dedi. Bun -
dan evvelki evden niçin çıktın? 

- Beyefendi beni öpmeğe kalk 
tı da ondan ... 

Şükrü Bey yılıştı: 
- Öyleyse biz dikkat ederiz .. 

- Gidiyorsun ha Seniye? 
Peki ama hangi esbaptan 
dolayı a yavrum? 

Hanımefendi görmez, bir mesele 
1 de çıkmaz. 
1 

- Bu sefer ne esbaptan, 
ne şapkadan dolaya! Açık· 
cası başkasını seviyorum. 

ı - Gene çıkar, çünkü öbür ıe· 
fer de hanı.mefendi evde yoktu, 
amma ben beye bir tokat attım, 

1 
bey yerinde bir döndü, aynanın 

üstüne düştü, aynayı kırdı. 

Kuyumcu Şevki iki senedir bir 

pansiyonda oturuyordu. En sonun 

da kendisinden başka kiracı kal

madı. Herkes evlenmiş, yahut 

memlekete gitmitti. 

Pansiyon sahibi bir kadın, bir 

de kızı vardı. Kız, Şevki pansiyo• 

na taşındığı zaman on sekiz yaşın 

daydı. Güzelce, fakat çok ciddi 

idi. Anası onu herkese metheder, 

fakat kimsenin yanma çıkarmaz

dı. 

- Ah bilseniz, benim kızım 

bir pırlantadır. Bulunmaz bir kız· 

dır! 

Derken bir gün kızını kuyumcu 

Şevkinin odasında, Şevki ile baş 

başa yakaladı, kadın hiddetinden 

köpürürken Şevki: 

- Kızma madam ! Dedi. Kaba

hat sende, kızım o kadar methet• 

tin ki hakiki bir pırlanta mı, ya -

lancı mı diye meraka düştüm. Ma• 

lôm ya, meslek icabı ... 

- Söyle bakayım Suna .. 

Sınlfında kaçıncı geldin ? 

- Koşmacada ben hep 
birinciyim anne .. 

çüğüne sıra gelir. 

Bir doktor 
İki arkadaş hanım haşhaşa ver

mişler konuşuyorlardı: 

- Senihe; kendini başka bir 
doktora göster. Bizim doktor ka· 
rıaını sahiden seviyor. Üstelik bir 
de para vermeğe mecbur olur111n, 
(""'ı111111ııııı~ı ıııı1111 1ıııııııııııı1111:1ıııııııı ıı111ıııı ı ıı ı nı ' 

~ Yerınde bır sual ğ 
I Beyoğlundaki barlardan bi- ~ 
~ risinde İstanbula yeni gel - ~ 
j miş bir karı koca bira içiyor· 

1

l_s 
~ lardı. Bey bu yerlerin aşinası 3 

~ olmamakla beraber sinema • 
~ larda filan gördükleri ıçın \ = = § şaşkın §aşkın oturmuyorlar· E 
~ dı. Yalnız sahneye genç bir İ 
~ kadın çıktı. Başında bir ta - ~ 
~ kım tüller, ta beline kadar u- ~ 
~ zanan kumaşlar, belinde de } 
~ güzel bir kürk vardı. işte o ~ 
g kadar.... ~ 
= = 
~ Kocası eğildi: ~ 
j - Allah için güzel kadın! \ 
~ dedi. § 
= = J - Güzel ama anlıyama • ~ 
- d = § ım, neden elbiselerini başı • § 
~ na toplamış ta şapkasını beli- ~ 
~ ne takmış acaba.... ~ 

- urııtllllllllııtuııJllllllJlıı~ı, 
Müessir bir kitap 
Meşhur ilim Abdülhak Hikmet 

Beyin yeni bir eserinden bahsedi -
liyordu. Bu tıp üstadı yüzlerce ese .. 
rinden sonra bir de uykusuzluğun 
tedavisi,, ünvanlı yeni bir kitap çı 
karmıştı. Bunu konuşanlardan bi· 
ri: 

- Okudunuz mu? Dedi. Naaıl 

bu da mükemmel bir etüt olacak. 
- Etüt mükemel mi değil mi? 

Bilmem ama, herhalde çok müeı • 
sir bir kitap. . . ,.. 

- Neden? - · , __ ... .., 

- Yataktan kalkınc~ elime al • 
mıştım, okumaya başlar başlamaz 
gene uyumutum. 
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Yeni ca·nıi nasıl 
yapılmıştı ? 

1 Mub.rdant;eri lı•anbulu ziya • 
ret ede.ı a>il:ün acyynhlar, muhte 
lii vui:el-.rJ~ memleketimi:.ı-:e ge -
ı~ ~ebi ı.ef irja?i yazdrHarı ıe • 
yaiıatna.mc v~ hn~ırnl...rında ~eni· 
f"..amiden l:i•v~~k bir hayranlıkla 
bPhaederler. Sütün bu ziyaretçile -
Yeıı · :amiin harici l~naaülıii ile, da 
t.m b. zyina~nuıı lama..-:ıil<" hem a
henl. o!<lı· Ztın1J ve bu abidenin 
T~r~. san'at tarıhinın haki4i ~4he
ısecl~rinden bir tı..nec;i olduğı.'n7.a id 
dieda ıttifak etinişl~rdir. 

v..ır.iin dıvarlarmr örlen yeşil, 
?na\ i ve ~e.rx renkli Çinilerdeki a -
1,~11k, kapılan süsliyen ince hende 
oi tezyinat, yaldızlı ıtalaktıtlerle 

müzeyyen mihrap, girift oymalar
la süslü minber ince bir zeka ve 
harikulade bir san'atm mahsulü • 
dür. Hünkar mahfili İ!e pencerele 
ri, kapıları, ocaklnrile ve ihtiva P.t 
tiği çini tezyicınah ile Türk aan'a -
tınm bütün hün~rni gösteren kıy • 
mettar bir müzedir. 

Türk manbaları Yenicami ahk 
. kında pek az tafsilat vermi~lerdir. 
Bu hususa en çok dikkat eden ve 
Y enic:amie eserinde oldukça ehem 
miyetli bir yer ayıran yegane mü
ellif Evliya Çelebidir. 

lstunbulun bu hepimizin tanıd• 
ğı şerin ve kıymetl i abidesinin ol• 
dukça meraklı bir tarihi vardır. 

Biz Yeni camiin iıımine ilk defa 
Selanikii Mustafa efendi tarihinin 
henüı; tabedilmemiş cildinde tesa· 
düf ederiz. Burada Mustnfa Efen
di cami a"Ja11nın üz~rinde bulu -
nan Yahud~ evlerinir. yıktırılmağa 
ve inşaat ıç'n icap eden hazırlık -
lann Jtı.pılmasma ba.,iancl ığından 
bahseder. 
Eğri Fatihi üçüncü Mehmedin 

annesi Safiye ıultan oğlunun cülu 
sundan üç sene sonra hayrat ve 
hasenat ile nnmını itaya heves et· 
ın i . ti ve camiin planları miınarba
şı Davut Ağaya ısmarlanmı§tr. Bi· 
na eminli ğine Da& i.ıG,aaJe Ağası 
Osm.nn Ağı-.nın kethüdası Kara 
Mehmet Ağ<A tayin edilmişti. Ca • 
mHn ir:ası İr in ~cç!Je:ı arsa iızerin 
d-e bir ço~ Yaht.di evleri, bir kili • 
se ve hir einavo vardı. 

Evlerin iki misli kıymetleri ve -
rilerek satın alınmasına ve l::tan • 
bul..ın ba~kn bir yerinde bir kilise 
v& bir sinngo inşa ettirilerek cami 
arsas: üzer:nde'iti bütün binelann 
yıktmlmau&la dair "hükmü şerif 
verildi. " 

Eu hazırlıklara başlandıktan ye 
di ay sonra (1007 - 1598) Mu -
harreminin on birinci <..umat tesi 
gün:.; bütün devlet erkanı vezirler 
v~ ule:.aa huzurunda Y enicaıniin 
ter • .,;ıH atıldı. 

T eml"'l atma merasiminde bulu· 
n:ı:n Sclaniği c!eniz kenarı olması 
scbebile temelerden tulumbalarla 
dcğirl'l1enlcr döndürecek kadaı 

çol: su ç1karıldığmı ve binanın in· 
~n!:rıda fcvkda cle zahmete düçar 
o' ~~nı11lğunu yazı:c,r. Ve bütün bu 
2' rhk.4nn m\mf\r Davut Ağa ta · 
r .. f rndarı ı.-:J\ğlup edildiğini de ila-
ve. eJiyor. 

Fakat r."imar Davut Ağaya baş· 
latlı~. !&.k."lcr; tamamirunak nasip 

olmamııtır. Çünkü mima~batı te • 
mel atma merasiminden bir ay ka 
dar sonra (1007 - 1598) Saferi -
nin baslangıcında büyük veba ıal· 
gmına.kurban olup gitmiştir. Da· 
vut Ağanın ölümüııden aonra Mi -
marbaşılığa Dalgıç Ahmet Çavu§ 
ıetirildi ve inşaalh devam edildi. 
(1008 - 15D~) ra:mazaut b~?al'ın 
da lstnnbul kad:sı Esat Efe!ıdiyt 

bina emh1i i: ;:.ı·a Mehmet Ağadan 
tikayet edildi kara Mehmet Ağa 

yıktırılan evlerin ekserislı-ıin para-
11nı vermemi§ ve Yahudilerin aina 
ıoıu yerine bir ıinago inıa ettir • 
memişti. Kadı Ef E-ndi bum• tahkik 
edip Şehiılam Sul'ullah Efendiye 
bildidi: Şehislim da bunu Valide 
Sultana haber verdi. 

Ve bina emini azledilerek yeri· 
ne kapıcılar kethüdası Nasuh Ağa 
tayin edildi. 

Arızasız devam eden inşaata 

(l 012 - 1603) ıeneıinde üçüncü 
Mehmedin ölmesi ve Safiye Sulta· 
nmu eıki saraya çıkarılmuı yü • 
zünden nihayet verildi ve Yenica
mi tam elli yedi sene (1071 -
1660) a kadar bu halde kaldı. 

(1071 - 1660) ta Sadrazam 
Köprülü Zade Fazıl Ahmet Pata 
Valide Turhan Sultanı büyük yan· 
gmdan harap olan Avretpazarın • 
daki cerrah Mehmet paıa camiini 
tamire teşvik ediyordu. Hatta Va
lide Sultanın emrile cami'n keşfi 

bile yapılmıştı. Fakat mimarı has• 
sa Mustafa Efendi sadrazam va11· 
tasile Valide Sultana Bahçekapı • 
&ındaki Valide Sultan camiinin ta 
mamlanmasınm daha münasip ola 
cağını bildirdi. Makul görülen bu 
teklif kabul edildi. Camiin keşfi 

yapıldı. 

Ve intaata eski binamn üzerin • 
den bir ııra tat ıökülerek (1071-
1660) senesi Zilkadesinin 25 inci 
günü tekrar ba,Iandı. 

O zaman Tahtaicaledeil Hocapa 
~aya kadar olan yerler h~p Yahu
dilerle mcskUn idi. Tur:1lln Sultlln 
hayratının etrllfmı Yahudi evle
rinden kurtarmak istiyo:-du. Za • 
teı büyük yaı.sıın bu evlerden bü· 
yük bir kllmmı yakmı§tı. Bu se -
beple yanan evlerin yerine yenile
ri"lin inta edilmeıine ve arsaların 
müslümanlara s: tıl .asına dair 
ferman çıl:arııdr. Bunu duyan Ya
hudiler telata düttüler. Ve yerleri 
nin deği§tirilmemesine ve hattı hü 
mayunun geri almmaıına tavassut 
etmesi için kaza bela sandıkların· 
dan bin kese akçe çıkarıp sadra .. 
zam Köprülü Zade Fazıl Ahmet 
Paşaya götürdüler. Köprülü Zade 
bu parayı kabul etmedi ve Yahudi 
ler arasında her kim yerini füruht 
etmezler ise katlolunur.,, diye tel -
lal bağırtb. Bunun üzerine yahudi 
!er yerlerini satmağa mecbur ol • 
dular. Bu arsaların bir kısmı ca -
ınie ilhak edilecek binaların yapıl 
ınası içiıı V~lide Sultan, bir kısmı 
da tehrin lalam ahalisi tarafından 
satın alındı. Bina eminliğine El -
haç lbrahim ağa tayin edildi ve "i
carile mm-akk fat olmak üzere et· 
rafında çifte ç~.r~ r ve bir türbe ve 
bir dariilkuı·a ve bir mektep vP. iki 
kapıl~t"tnda birer sebilhane ve der 

l Caıe4i Esedui .,,.,,_......, ,_ ,_., ,_ _....__... 

L. C. 2 ve 
Viktorya nazırları 

Loyit Corc, yazmakta olduğu 
"Harp hatıraları,, nın ikinci cildi· 
ni de son günlerde yazı dünyası • 
na ıundu. Bu eıerinde ancak altı 
ay içine sığı§an hadiseleri anlatan 
e&ki harbiye nazırı, __.bu sütun • 
da evvelce tahmin ederek işaret 
ettiğimız gibi- muarızlnrına da • 
ha alçak gönüllü ve insaflı davra• 
nıyor, onlarla tatlı tatlı konuıuyor 
ve hatiplik hevesinden uzaklat • 
mıt bulunuyor. Öyle ki vakur bir 
diplomat ile kariı karşıya bulun • 
duğumuzu anlıyoruz.. 

Bütün meziyetlerine raimen 
itimada 9ayan bir tarihçi diye ta • 
nılamayacak olan Loyit Corc, bu 
kitabında Lord Balforu tarif eder 
ken üalCip ve ifadede harikulide 
muvaffak oluyor. 

ikinci cildiyle 1916 kinunuev • 
veli ortalarına kadar gelebilen ea .. 
ki baıvikilin kaç ciltte "temmet,, 
diyeceğini timdiden keıtiremiyo-
ruz. 

,,. "'. 
lngiJterenin tanınmıt simala • 

rından Sir Marriott memleketinin 
geçen aıırdaki siyasi tarihini iki 
yüz sayıf a içinde toplıyan bir otüt 
çıkardı. 

"Kraliçe Viktorya ve nazırları,, 
ismini tatıyan bu kitap gayet sade 
bir dil ve açık bir üsl\ipla yazdmıt· 
tir. 

Mevzuun ciddiyet ve ehemmiye
ti bakımından bu kü ük kita~ ilk 
önce sathi ve pek kııa gibi gelir • 
se de, Viktorya devrinin karııık 
ve gizli politikasını inceden ince
ye tahlil eden, ve yeri geldikçe , 
sırası dü§tükçe asrın daima deği • 
şen vecheleri içinde (lac ve taht) 
ın vaziyetini de billurlandıran 

sayıfaları büyük bir zevkle oku
yunca canlı, her noktayı ihmal et
miyen, kavrıyan özlü ve çok emek 
verilmit olgun bir eser kartısın • 
da olduğumuzu anlıyoruz. 

ibrahlm Hoyi 
ıınıııınııııımuum111111ıır.mınnıımmnııımıımıııuıııııınıımıou:mmmıııııı-

yaya nazır bir ali kasır dahi yapıl 
mak,, emrolundu. 

Cami (1074- 1663) ıenesinde 
hitame erdi buna: 
Cami valde sultan bulttp itmamt 
Ol<b her köşesi b;r şeyhi güzine 

meva 
Sali i tmamma tarihi m:irat et -

miştim 
Biri kalkıp dedi ki kahei ehlitekva 

ı o 7 4 
Kıt'ası tarih düşürüldü. 
Cami ancak iki sene sonra yani 

(1076 - 1665) rebiyülevvelinin 
(10) yirminci cuma günü açıla -
bildi. 
Açılma merasimine başta padi • 

şah olduğu halde bütün erkanı 
devlet, vezirler, ülema ve kibar 
halk davet olunmuştu ve camide 
ilk namaz o gün krlınmıfh. Nama
zın hitamından sonra Valide ıul
tan tarafından paditaha bir züm· 
rüt kabzeli hançer bir milra11a el • 
mas kutak, bir elmaı sorguç, on 
luymetli at hediye olundu. Padi • 
ıah buna "vifir altın,, ile muka -
bele etti ve Sadrazama, Şeyhisli. • 
ma, ricali devlete ve camie imam 
ve hatip tayin edilen zevata samur 
kürkler ihsan etti. 

Padi§ah alay ile saraya dön -
dü. Arkasrndan bir alay da Yal· 

1.lı,fatto. 
'-"*'~ ..... "-... 

Lüküs ha gaf 
-Operet, 3 perde -

___ .,_ 1 zanılmıyor ! latan bul §ehir tiya 

lıtanbul tehir tiyatrosu, sade su senede altr.nıt bin lira kaz 
lstanbulun değil, Türkiyenin de mak mecburiyetinde olduğu 
hemen hemen tek tiyatroaudur. ciddi eserler varidat getirmedi 
Tek tiyatro, bin bir zevk ve aevi.. için operette oynuyor. 
yede fertlerden müte9ekkil bir Uzun zamandanberi ilan ed 
kütlenin isteklerine cevap ver- len Lüküs hayat isimli operet, rı 
mek vazıyetindedir. 1 hayet evelki akıam Tepebaşı t 

2 yatrosunda sahneye konuldu; i 
lıtanbul ıehir tiyatrosu, men• geçedir oynanıyor, tabii daha i 

suplarına refah değilse bile hiç ol ay kadar da oynanacak. Bund 
mazıa 11kıntı çekmeden geçim te· §Üphe etmiyorum. Bu yeni o 
min etmelidir. İstanbul şehir ti- ret te geçen sene yaptıkları " 
yatroıunun, ıanatin teknik teka- saat,. isimli operet ile latanbul 
müllerini tatbik edebilmesi, yeni· bir tiyatrosuna yirmi iki bin li. 
tikler göstermesi lazımdır. Tiyat varidat getiren ve iki bin lira telı 
ro meniuplarının pek tabii bir hakkı alan Ekrem Reşit - Ceoı 
hakları olan sıkıntısız geçimleri • Reıit kardeşlerin eseridir. Bu 
nin temini, tiyatroda teknik teki tırların içindeki rakamlar, kiın• 
müllerin tatbiki masrafa bağlı İş• nin kazancında gözüm olduğu «ti 
tir. Demek ki İstanbul şehir ti- nasını ifade etmiyor. 
yatrosuna para lazımdır. Hele zeka ve dımağ mahsııl 

3 olan telif hakkı gibi en mübar 
İstanbul tehir tiyatrosu lstan• layik ve yerinde bir kazanca he 

bul belediyesinin resmi tiyatrosu- kesten fazla hürmetim vardır. S• 
dur. dece operetlerin tiyatroya ne S 

Tiyatronun, belediye mecli- tirdiğini kaydetmiş olmak iıtif 
sinden geçen senelik büt • rum. 

çesi yüz iki bin liradır. Fa- Lüküs hayat operetini yaı-" 
kat bu yüz iki bin liranın yal- Ekrem Reşit Bey, bu eıerinde J.
nız kırk iki bin liraıınr belediye 1 · d k. oıı tanbulun bazı semt erın e ı 111 •• ı, 
verir, üstünü - ALTMIŞ BiN den hayat iptilasının gülünçlaı~ 
LiRA YI - tiyatronun kendi ka· 1 dl" lerini, kepazelik erini tasvir e 
zanciyle doldurması icap eder. yor. Eaer, aaaletin ve serveti" 

4 aleyhinde değildir. Aail ve zeJJ# 
Senede 60 bin lira naaıl kaza.. h l 1 _J,. gin olmadıkları a de öy e }'AS"" 

nıhr? Bunun hic; t~ kolay bir it mak istiyenlerle alay ediyor. 
olmadığını herkes bilir. Şehir ti- Yakası güzel, tertibi yolund" 
yatrosu altmrt bin lirayı kazan• tekniği ustalıklıdır. 
mak için ne yapıyor? .,tJ 

Esere Cemal Reşit Beyin ysr 
Repertuvarını en yüksek dı- ._. 

ğı musiki canlı, hareketli, seV'1 L 

mağdan en aşağılık dalağa kadar li, hele şarkılar bilhassa muti'" 
hitap eden türlü türlü eserlerden 

fakıyetlidir. 
tetkil ediyor. ~e 

Bu eserleri oynamak için reji.. Celal Beyin hazırladığı 
sör de, artistleı· de bin bir emek heyetinin dansları ve ressam v~ 

d dat Ömer Beyin çizdiği kustiiJIS veriyor, canları çıkıncıya ka ar b" 
çalışıyor, didiniyor, yoruluyor- ler ayrı birer muvaffakıyet ıe 

bi teşkil ediyor. , 
lar. ,J• 

Hepisinden acısı: Türk tiyatro Eğlenceli bir eser... Eğlene~ 
ıunun yürekleri aanat aşkiyle do- hoı, .ala; fakat eğlenceli olJll ~ 
lu, temiz heyecanlı, değerli ço- için mutlaka bayağı olmağa Jil' 
cukları, vaktiyl~ tiyatro süpürün• zum var mıydı? 
tülüğü ıaydıkları ve mücadele et- Uata bir tiyatro adamı oldıırt 
tikleri Kel Hasan Efendi sahnesi- görüş ve gösteritinin kuvvetiY1' 
nin türlü rezaletlerine ba4vurımak tasvirlerindeki canlılıkla göze .. ~ 
ve - heyhat, ne acı t - hatta pan Ekrem Reşit Beyden gtı.,e' 
sanat haysiyetlerinden fedakarlık söz, olgun ve manalı nükte, • , 
etmek mecburiyetinde kalıyorlar. mizah heklemeğe hakkımız vıl 

Molyer'in dehasını Türk tiyat- dır. -
ro seyirciıine tattırınak için sanat Lüküs hayat operetinin değdt 
kudretinin aihirli cotkunluğuyla muharririni kalemini alça~t.~._. 
harikalar yaratmıt ve sahnemize için hiç te takdir edecek degı J 
en güzel tipleri vermiş olan bü - Bir tuluat tiyatrosu karşıaında p 

yük Behzadı a§ÇI batı Tosun a• madığımız için sahnede söyl.e~ 
ğa rolünde göbek atarken gör· ı:özlerin hepisini muharrire aı~. ıe 
mek, Türk tiyatrosunun iki ze- yarak bu cümleyi yazdım. B~i ,.. 
ki, sevimli ve kibar neşe alemi değilse ve Ekrem Reşit Bey .. ;:ıı-
olan Vasfi Rıza ve Hazımın, bu hat vermek isterse VAKiT sı..t 
iki değerli arkadatın sahnede o.. ları kendisine elbette açıktır· ı-iJI .. 
yun diye söğüp saydıklarını dinle Operette Bedia, Halide, Seye"' 
mek bana elem veriyor. ha, Feriha, Şaziye, Zehra, Şt rıfl• 

5 tc. Şevkiye, Emire Han•~;yiıt 
Senede altmış bin lira kolay ka Hazım, Vasfi Rıza. 1-1~ se· 

Kemnl, Refik Kemal, f,rııı;.~.,c, 
de Sultanı saray getiriyordu. 

Ve bu alaym önünde hususi 
memurlar etrafa "çil akçe neıriy
le zümrei fıkarayı hissedarı me · 
fanim pertüval,, eyliyorlardı . 

Camiin ve ona mülhak binaların 
hitamına kadar tam üç. bin seksen 
kese akçe aarfolunmuıtu. 

Bahadır 

liğ, Scıit, Muammer, Ma ıeriıt 
Necdet, Ferih ve Zihni SeY 
rolleri var. 

1 5eı11 
.. e 

Semiha Hanımın guz ı11ı1lef 
ıvtu& 

Şevkiye Hanımın ve . hass"' f10" 
Beyin uiizel dansları bıl 
şa gicl iyor. rrt•* 

Refik Ati 



işte bir mesele daha 

l<aıdınla erkek arasında.! 
ar ougun e 

devam edecek 
( &, tarafı ı im~I :.u~ ıfal.l:ı) 

Var mı 
yarışa 

e 
çıkacak? 

Kadının beyni daha hafif olduğu için 
daha az kabiliyetli imiş .• 

~ londrada çıkan Deyli Ekspres 

0~leteıinde bir fen münakaşa5ı 
ö<ltd''k 

erkekten 

ça şiddetli bir karayel fırtınası 
hüküm sür.mektedir. Dün limam
mızdan Karadinize hareketi mu· 
karrer vapurlar, bu yüzden, ha -
reketlerini geri bırakmışlardır. 

Ben kaloriyi vaktile aldım ve onun için 
işte hala saatlerce yürür ve koşarım 

U , nıevzuu §U: 

Bu gemiler Büyükdcre önünde 
beklemektedirler. Üzümle, incire, fındığa, cevize dair .. 

kab~ildınlar erkeklerden daha a z 
1Yetli ve daha az zekidirler. 

1y Bu iddiayı ortaya atan Bent\ 
d:~d akliye hastanesi başheki:-:ni 
11 

tor Thor.ıaahr. Ve bu iddiası 
1 d, h .k. . . b . ı . . il" er ı ı cınsın eym ermın 

1 gdı~lığı noktasından ileri sürmel . 
e ır, 

t Ooktor Thomasa göre kadınln 
hın hbe~inleri, erkeklerinkinden da 
k~d' 8.fıftir. Bu itibarla daha az ze .. 

ı ttler, 

!} kDolctor Thomas; kadınların l: tabii surette aleyhine çıkmak 
olan bu müsahedesini · 
" • 1 

ı; 
1 

- F:ızl::ı ileri~ e gitmeye şö -
b a Yeliğim manidir ... kaydiyle 
~tilda kesmektedir. 

}e nu fenni ith<:.':ll bir ay iç.inde 
\> 5000 akdını bir nrnyn toplamı§, 
~bir teşekkül reisi olan Mrs. 
I thette bir hitabesinde bu "yar.• 
ıs f l 
t. en te akl:!dn.i,. şiddetle hü· 
~rı1 e1rn· t' • ış ır. 

Mrs Corbctt'in Dcyli Ekspres 
llluhabirine söyledikleri şudur: 

,, 
l~ - Elbette yanlış diişünüyor • 

1 t: Fen adamları, k:ıdın ve erkek 
erın b · 1 · · · <l 0 kl · k d t eyın erım ıste ı en a ar 
~tlıınlar, ve kadm'armkini acına 
it k derecede hafif bulmuş olsun
~' Fakat kadınlar içtimai ser
~ •tliği kazandıktan sonra, mey -

'tt alan §U terbiye, !U fen, şu san 
' 1 .. _ 1.. f ı· . . . ı 
• 

1 
N mzmet a ıyebnın netıce e· 

tırı .... '-- oaktnrz! 

Bunları başaran kadın değil 
midir?. Kadın zekası değil midir? 
Bu hüküm yanlı§ esaslar üzerine 
verilmıştır .,, 

Bellibaslı biı· doktor riyasetin· 
de diğer bir tıp mektebi, kadının 
beyin tartısıyle zekasını ölçme te• 
lakkisinin budalalık olduğunu ile 
ı-i sürmektedir ... 

Ayni meseleyi kurcalıyarak, 
doktorun biri, zeki cephesinden 
pek o kadar yüksek olmıyan Es· 
k imolar ve diğer ırkların beyin 
sıkletleri, Avrupalılarınkiyle bir 
ayarda bulunduğunu söylüyor 

Kendilerini az zeki olmakla 
itham eden doktorlara karşı hita• 
bını Mra Corbette 9öyle bitirmiş-
tir: 

"- Me!hur Fransız n:uharriri, 
filozofu Anatol Fransm öldükten 
sonra beynini tarttıkları zaman a· 
lelade bir dülgerinkinden daha 
hafif bulmu,lardı. Ve hatta vasc.• 

ti bir kadın beyninden daha ha • 
ff... BunP ne derler?. 

~icare ve Hukuk hakim
leri bugün toplanıyorlar 

l ıısa, tı.rnıı ' ''"' · ' 11
• " ' "' ' " • ı karıırını geriye alm~~. nlaznunu 

~·1!:tnası dcv4!nn ediyor. Muavin mevcut olarak gönderm·ştir. Hak 
l ~den bazıları da, yangından kur kında yeniden hazırlık tahkikatı 
'~tlan ve hapisanede muhafaza yapılacaktır. 
:~~len dosyaları tetkik \'e tasnif Cerrahpaşadaki bir otcmobil 

1>'orlar. 1 kazası davasında, mi.idcleiunıumi, 
istintak hakimlerinin işleri Hüseyin ve Hamdi Ef. lerin ceza-

(\Oğald ı la11drrılmalarını istemiş, muhake-

Dün saat 10,20 geçe gele• 
cek olan Sernplon ekspresi yol .. 
ları su kaplam:ısından ötürü 2 sa· 
at rötarla saat 12ı20 de gelmiş .. 

tir. 
F ransnda üç günden beri kar 

fırtınaları ve soğuk dalgaları de -
vax etmektedir. Aşağı yukarı bü 
tün nehirler buz parçalarıyle do • 
ludur. 

Memlekette hava vaziyeti 

Ankara, 20 (A.A.) - Son yir 
mi dört saat zarfında Ege mınta
kasında Çanakkale, Balıkesir, ha· 
valisi, orta Anadoluda Çorum, 
Merzifon hariç kalmak üzere bü .. 
tün Türkiye gene yağışlı geçmiş -
tir. Çanakkalede bu sabah §İmali 
şarki istikametinde kuvvetli bir 
fırtına kaydedilmiştir. Fırtınada 
bizde de devam etmekte yağı§, E· 
dirne ve bütün şarki Anadoluda 
kar teklindedir. Sarıknmııta ka· 
rın irtifaı 38 santimetreyi bulmuş
tur. 

Sühunet derecesi Trakya mınta 
kasm<la Edirne ve Lüleburgaza 
ve şarki Anadoluda kamilen na· 
kıstadır. Türkiyenin diğer yede· 
rinde sıfo:ın üstündedir. 

Dün sabahtan heri Ankarada 
hava tazyiki 8 milimetredir. Bu sa 
hah sühunet derecesi üç idi. An
karad;ı havanın yarın için kapalı 
yağı~h, şiddetli ve rüzgarlı olaca· 
ğı tahmin edilmektedir. 

MUih!Ş bir tayfun 
Bombay, 20 (A.A.) - Mad • 

rasta Şidambaram mmtakaıında 

pazar günü olan tayfunda 300 ki
~i ölmüş, yüzlerce halk yersiz, 
yurtsuz kalmı§hr. 

Lastik sanayii 
VAŞiNGTON, 20 (A. A.) 

Re:s!cümhur 8 i~ kanunu daha 
imzalamış, bu suretle bunların sa 
yısı 168 olmuttur. 

Otomobil lastikleri tıanayii hak 
kında lam bir anlaJma olmuştur. 

yakında reisicümhurun tasvibine 
O me, davacı tarafın vekil lutması 

b·ı o~yalnnn yanması üzerine, arzedileccktir. 

1 
1 hassu istintak hakimlerinin iş- na kalmıştır· 
e · Fransız hava nazırı 

/ 1 Çoğalmıştır. istintak hakimle Polist! rü~vet vermek teşebhü· 
ı, bütün gün gerek dairelerir..de sünden muhakeme edilen Hakkı BARSÖLON, 20 (A. A.) 

rana11 dosyaları, gerek mahkeme Ef. n!n muhakemesinde de, evel- Tayyaresi buraya inerken zedele
'~de Yamın dosyaları , eski hale ce mahkum olup olmadığının so- nen hava nazırı M. Piyer Kot, şi· 

Ben, bugün tam kırk iki bu • 
çuk ya§ındayım. Son zamanlarda, 
nedense, oldukça da göbek salver 
mişimdir. Vücutça ve kafaca yor• 
gunluklarımın ise bugünlrede bi -
ni bir parayadır. 

Üzücü düşüncelerimin bollu .. 
ğundan cigaramn birini söndür • 
meden birini yakıyorum desem ya 
lan değil! 

Fakat, hani var mı yaşıtları • 
mın ve meslekta~larımın arasın -
da benimle yürüme, koşma, kü .. 
rek çekme, atlama, zıplama, hop
fo,ma yarışma çıkacak kimse?. 
Şimdi bu vıcık vıcık ~amurlu ha .. 
vada buradan kalksam, Rumelika 
vağına kadar yürüsem bana vız 
gelir; ne dizlerimde bir yorgun • 
luk, ne ayaklarımda bir sızı, ne 
de belimde bir ağrı duyarım! Ge
çen yaz gazetelerden birisinin Sir 
keciden Taksime kadar tertip et· 
tiği bir koıuya beni de hakem 
yapmışlar ve bana ıomıutlardı: 

- Sen şimdi bu yaşında, bu 
halinle bu mesafeyi hiç durmadan 
ko!abilir misin?. 

Ben de şu cevabı vermittim: 
Birkaç gün idman etmek ıarti• 

le bu mesafe bana pek az gelir. 
Eğer bir hafta cigaraya filan bir 
az pehriz eder ve biraz da koıu 

talimi yapanam bir hafta sonra 
İstanbul belediye dairesinin önün 
den Bakırköyüne elli be! dakika· 
da koıarım! 

O zaman bana inanmıyanlara 
~u vak' ayı anlatmıştı.m: 

"Bundan üç dört sene önce 
Orhan Seyfi Büyükadaya hava 
tebdiline gitmiş ve bir gün bizi e
vine davet etmişti. Uzatmıyahm, 
o gün Orhan Seyfinin evinde ye • 
yip içtikten sonra aktama doğru 
çamlığa çıkmış ve orada açılan 

bir bahis üzerine ben Ayanikola • 
dan Ayayorgiye otuz yedi dakika 
da koşarak gidip gelmiştim ki bu· 
ranm yokutları gözönüne getiri • 
lirse itin ehemmiyeti anlaıılır. 

Gene bundan iki sene evvel, 
bir temmuz akşamı bir muharrir 
arkadaşla Yenikapı açıklarında 
sandalla gezerken müthiş bir ba
tı borasına tutulup da küreğin bi· 
rini de dalgalara kaptırdıktan 
sonra tek kürekle o müthiş bora • 

~'lh·- k . . ~ l B"lh rolması kararla!hrılmı~hr. mendiferle Marsilyaya dönecek, 

'
.. •ue ıçın ugr:l~ıyor ar. ı ns yı, o korkunç dalgaları ve o ge • 
"' 5 ı h b' · lh oradan başka biı· tayyare ile Pa• nıevkuflu davahra nit dosyda- u tana met ırınci ıu ceza çilm~z akıntıyı nasıl atlatarak koı 

tr ,_ hk · d k · 'l'k rise gidecektir. 
0 

n °iran evci h~zırl3nması, ·göz ma ·emesın e, yan ·esıcı ? yap kı>.~a lenduha sandalı sabaha kar 
llü11tfe tutuluyor. tığı kaydiyle muhakeme edilen SansÖr kalktı! ~ı Kına!mın kayalıklarına rampa 

isıc~ Mi§on Ef., altı ay hapse mahkum RANGKOK, 20 (A. A.) _ ! ettirdig~ imi o zaman gazeteler ya-
cı 1 suiistimali davası 

t l -- b l ... ' . . edilerek, tevkif olur.mu§tur. Hıı... İki aydan beri Siyamda tatbik za yaza bitirememişler ve o sabah d ~ .. ~ u agır ceza ma,1kemesın 
e ,1.. • k sızhktan muhakeme edilen Hüı - edilen sansür kaldırılmıctır. bizi adanın ilk vapurunda sag"', ' ~.:n ıs ·ô.n sui istimali davası- ~ 

l'lıt b k nü efen.di de, üç ay, on beş gün ·-·""""'"""'"'"w••nn•""ımı"ımı"'"''•••rmınınnımnıınr .. n-11•""'""" salim gören bahriye zabitleri bay• 
ttı a .ıla.cıt! ... tı. Bu kalabalık hapse mahklım olmuştur. lecektir. retlerinden parmaklarını ısırmış • 
• a~llun]u davanın dosyası, kur • 
~tıfa Ticaret,hukuk davaları Yanan dosyaları yeniden hazır ]ardı. y l .n dosyalar arasındadır. l , k G kf 1 y 
~l~ .nı.ı bir zab:tname eksiktir. Bu Ticaret ve hukuk hakimlerinin amak için maıl emelerde tesisi ene va ıy e enikapıdan, 

" >:.1 1 
umumi toplantısında te,kil edı'len dü§ünülen büroların şekli ve ça - hatla Haliç defterdarından Çam 

ı. sn tamam anması irin muha f d 1. t k b ıtetn ~ ' lışma tarzı etra ın a, avukat • ı.manına e aşıına ne kadar kü 
e ha§ka güne bırakılmııır.tır. komisyon, İ§ini bitirmi~tir. Ha· 

:ı l d" t . k'l larla hakimlerin düşünüşleri ara• rck sallamı§, ve Çam limanından aun ö uı d zır anan esas, un emyıze çe ı .. 
Üç" ~ r en ~valar. mittir. sında bariz farklar ortaya çıktı~ın 1 dönü!lerde ne sıkı yaz poyrazla. 

du uncl. "eza m~!.'lkemesmde Ticaret ve hukuk haJ<im]eri, 1 kdan
1
, bu. f~rkkı~ hüktrolara d avu- rıyle çkuarpışm.ış, belimin, omuzla· 

11 21 dava görül~iıştür. b .. d.. d" d" .. at arın ıştıra ı no asına a tc • rımın vvetı sayesinde Cadde • ugun saat on ortte or uncu va . _. 
ı.01 litı-sızlıg"' a teıı:ebı.. ::.ı· •ten mevkuf mas cttıgınden bahsolunmakta • bostanı, Fener, Selimi ye açık]a • 
1( :ı ı; "' kıf hanında ticaret odası salonun- b k tı.ık dır. Bununla eraber, bu şimdi i rında ne vartalar atlatmıştım. Ya• 
•.ı. Çu Mihran Ef. muhake~e da t 1 k komı's o h"'" :ı 

- Osman, derler, senin ne sağ 
lam bir vücudun, ne kolay kolay 
çökmez bir bünyen, ne güçlü ke • 
resten varmı§ ! derler. 

Kendi kendime nazarım değ • 
mesin ama, bugünlerde nedense, 
biraz Y edikulenin marullarına 

dönmeye başlıyan bu göbeğimle 

ben gene biraz egzersizden sonra 
birinci kümelerde değilse bile i • 
kincilerde oldukça hatırı sayılır 

bir santrhaf durabilirim. Halbuki 
bu dar dünyada benim ba şıam 
gelen acılar, kederler, hastalıklar, 
üzüntüler, vallahi pişmiş tavuğun 
ba§ın3. gelmemiştir. Peki, böyle 
olduğu halde ... 

Evet, böyle olduğu halde ben 
gene şimdi bahse girerim: Bura • 
dan bu havada Kilyosa kadar tr• 
pış tıpı~ yürür ve orada bir kahve 
içtikten sonra gene tıpış tıpış ge -
riye döner, gene buraya gelirim. 

Şaşmayınız, çünkü bizim ke • 
restemiz, bizim yapımız vaktiyle 
sağlam kurulmuştur. 

Beni vaktiyle rahmetli annem, 
babam sütle, kaymakla, yumurta 
ile, fındıkla, bademle, cevizle, ü
zümle, incirle beslemi§, iliklerimi 
kemiklerimi onlarla kuvvetlendir
mişlerdir. Dünkü gibi hatırımda • 
'dır, rahmetli anneciğim fın.dığı, 
bademi, cevizi havanda ezer, 
sonra onları balla karıştırır, bana 
ka,ık ka§ık yedirirdi. Sade bu ka .. 
dar mı ya?. Bazan bunların ha. 

vanda döğülmütlerini sütle yoğu 
rur, öyle ağzıma tıkıştırır, hazan 
fıı:dığı cevizi ayıklayıp incirin 
içine doldurur, öyle yutturur, ha· 
zan kavrulmuş fındıkları kuru ü • 
zümlerle harman edip tabakla ö
nüme dayar ve hazan bütün bu 

kuru yemişlerin hepsinjn dökül -
müt halitasından gene bir çeşit 
sütlü pelte yapar mektebe gider • 
ken sefer tasımın tatlı gözüne ko
yardı. Hele çocukken içtiğim renk 
renk şıralar ise haddi, heaahr ol • 
mazdı. O zaman zaten babam 
bakkal olduğu için bunlar evde 
bol bol gelir ve ben de bunlarla 

bol bol ense yapardım. Hele daha 
ana kucağında pek mini mini iken 
gene fındığı, yahut bademi, cevi· 
zi ezip toz şekerile kanıtırırlar, 
sonra onu temiz bir tülbendin u • 
cuna sarıp tülbendi düğümledik • 
ten sonra onu kaynamış süte batı• 
rıp ağzıma tutuştururlar ve tıpkı 

ana memesi gibi bunu bana daki
kalarca emdirirlerdi. İ~te bu gün 
kırk üçüne bastığı ve nedense Y c
dikule marulu gibi biraz da göbek 
salverdiği halde hala buradan 
dan Kilyosa kadar karadan gidip 
geleceğini iddia eden bu vücu • 
dun ilik ve kemikleri vaktiyle 
böyle besler.mi§, böyle çelikleşti • 
rilmişti. 

Yoksa, sonradan bin türlü ezi • 
yet ve mihnet ve bin türlü kafa 
yorgunluğu içinde senelerce boca 
lamış olan ahdi acizleri de şimdi 
çoktan hapı yutmuş, Ankara cad• "'4ıl . op anara ' Y nca ...... ır halde katiyet ifade etmemekte, kırk üçü buldug"u ve feleg-in bin 

llı1 1 . J d . . d 1 d ~1\- ' nıur. eıumumı, osyası anan esası, göz en geçirecekler tahmin ve tayia mahiyetin de bu- türlü germü serdi hic durma• desini, birt~kları gibi ohlayıp puf 
~ .. d~ nı~znunun mevkuf olarak dir. Müzakere neticesinde, bu e- lunmaktadır. Kati ve hakiki vazı dan boyuna varlığımı ol~sıya kam lıyarak bastonla çıkmıya haşla• 
· "' deiun ·1 ~ ·· d 'l · • f k 1 h ı 1 
~~ ·1tımı ı~e gon erı mesını sas muva ı görü ürae, li.yi a, ye!, bugünkü umumi toplantıdan çıladığı halele hala birçok arka • j mı~lım • 

.!tıi~. fakat ma!ıkeme, tevkif henıen adliye vekaletine gönderi• 
1 

sonra anlaşılacaktır. daşlanm: Osman Cemal 

1 
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1111 <~be ı •115• t lı,<44 ıo •' 

P d·~· •i.kte:n acn,.. Belkis j le:-i bu ses "Ni.hedit,. in şu şarkıaı• ~abı~ a•mıı~ bı'lo t', iu 

en .ıı ·~~· ' .. . o:ıe oan:ııı ı4 . ı~ ıı.1.1 ıımmtılllllll!!llfflD!!lllll!lll!mB:ıınııl!Ilfllll'.1:P.l!lllll:l~llBııtlli.ıınıtllll!lı~lllllfillll!illlll1Jll 1rrrıııınınııını ll!l.llllllUi!lllD" -GW;. ,. ya.maçlara, to-eri göl nı ı..>yluyordu: ttındı umıL• ı -4 .:ı~ ıu... •j 
r m. .aı· , ataçluına ht\kb; Fecrin yüzü canlandı dudaklaşlı ;"\k fını nımaı 16..H 16.4• Bı·çare hayvanlara yem vermek bı t 

ce ıyen y . ' d" seninle, '~uı nam111.ı 1 ·.ı!! 1 !, ~3 
_ No güzel yeTler. De ı. kl t im~•~ ::.34 :ı.J\ k b• ı } kt 
Arif Volanda oluruyo:-du. Aya. Gülleı· kokular saldı yana _aş I Yılın ıeçeo tUnlerı s~; ,l!ıf] a 1 o amı yaca ı .. 

k senınle. rılıo Lıılao .. ı ı ıu pı uJn,e]örat6re b:utr, ıazı es - L 
• M~htap yere diz çöktü kucaklaştı 

tiı . ı l __......,.- f 81i - verdiği emirde Ruilara l:art• 
- Evimize de yıaklaştdc, ıu tol· senın e... ' R A O Y O 

Claki köıeden taphkt:ın biraz sonA Belkis Güzin birden bire heye • ı ~-=;;;;;.;;;; _ __, ........ ____ .....,.. ___ ı 
Likin, ne olurta olıun, o ııra· çok nazikane haı·ekel edilrov 

da Ru orduıunun yürüyüıü bir bildirmi§ti. Yolda bn ilt:fatf<lr1 
aferden ziyade ileriye doiru fi · rakmadan ilerliyorduk. I 
rara benziyordu. Neteki~ Ruı za Giderken çektiğ:m ukıntı 
bitlerine (une deroute en avant) 1 dönüşte tesadüf etmedim. Çiill 
dediiim :ıaman hepıi hu ıözleri • buzlar erimiJ, hava müliyir7'1 

me hak verdiler. m;t ve Edirneyi Jiıif bir ha"' 

1 d asugun . 
ra kapl_ı••.yız. can an ı. • 

'"' l K l ' A S 8 U L -; 
Bi~az sonra kap:da durdular. - Dinle, dedi. n,so - ıs,13 ..-r•moton. 18,15 - 11.4& 

Be'!kiı Güzin indi. Arif otomobili 0u1'dular. Sesi, kom9uların Hacı SeHm ~rrı Bey ıarafmda• konferan .. ıa,u 
kilitledi, atladı. Beyin radyoeunclan ıeliyordu. Ha _ ıe,so orıuı.tra. 'Itlrkçe tancotar. Emtne 

-Anahtarı Tt"r. cı Bey, bahçesinde otunnuf, iki kı Hanrm tarafmdan ııöztü. 19,SO - K.,maı Nl· 

ZJDI y•ınna almıf, meıtolmuf din• yaıl Bry ,.f! arkad~lan. ZJ - %1,IO «r•mo

liyor'1u ... Genç kan kocanm, rad· fon.11,n - n ~ytı nm•llll llf'Yetı 
Kapı anahtara. ihtiyaç kalımı. • 

w a~ıldt. Tombul, al yanaklı bir 
kadın açb: 

- Safa geldi~. 
Arif, heru evi kiralamq, hem de 

bu kadını tutmu;tu. 
Belkiı Güzin, bir solukta, evin 

üç odasını gezdi. lzmit körfezin • 
den, Gölcüğe doğru uzanan aüzel 
manzarayı ıeyreti: 

- Oh, dedi, burada ne rahat e· 
deceiiz. 

- Ber~ket Tenin pek harap ol -
nuyan bir ev buldum. Demek mem 
nunsun? 

Üç aydır beraber yqıyorlardı. 
Belkis Güzin, Arifle, batbaıa, yap 
yalnız, lstanbuldan, o her zaman· 
ki dekordan uzak bir ömür ıür • 
mek hevesine kapılmııtı. Bu ten • 
ha köyde, sacayak olacaklardı: A· 
rif, Belkiı Güzin ve aık. .. 

Arif, m~hur, tanmmıı, aeıi bü· 
yük aiikae yapmrı olan Belkıia Gü -
zini bir düğünde tanmnftı. Aık, i· 
~.min de beynine yddmm. sil>i 
~ÜflÜ· Arif çok zeqindi.. Yir -
mi sekiz yaımdaydı. Kadınlan, pa 
raya ihtiyaç göatermeden, kendi • 
ne cezbedecek kadar alımlıydı. 
Belkfa Güzinin, aeai kadar, İri ye • 
~ ıözleri, kumral taçlan da IÜ • 
seldi. Her gazetenin, her mecmua• 
nm resmini butrtı, okuduiu plik· 
lum kapıf kapıf l&bldığı bu ka • 
dun görüp te beğemnemek lcahil 
t!eğı1di. 

Arif, Belkiı Güzini çok bejen .. 
di; fakat Belkiı Güzin Arifi çok 
aovdi. Ona bağlandı. Yum, Arif 
eordu: 

-Nereye gidelim? Adalara nu? 
Boğaza mı? Suad iyeye mi 7 .• later 
ten Avrupaya gidelim?. 

Belkiı Güzin, batmdan bin bir 
macera ıeçmit olmaıına rajmen, 
~k haaaa, romantik bir kadmdr: 

- Bir !<:öye gidelim, dedi, 111ız 
\ir köyde, bahçe içinde küçük bir 
kuli\bede, bat bata yqıyalrm... 

Arif ta!ı.ladt, fakat hoıuna da 
gitti. Şimdi, Be!!<i., Cüzinin sevin· 
c:-ıi gördükçe nıe11 ut oluyordu. 

ilk günler sahiden sevinçli ıeç • 
ti. Kırlarda, bayrrınrda ıeziyor, a• 
ğaçlardan elma koparıp, armut ko 
par1pJ coymadftn, yıkamadan yi • 
yordu. Ömrü:ıde, huTada yedili 
kadar lezzetli yum•ırta yeuıemitti. 
Komtufarı 1-tacı Beyin cins tavuk. 
la'"ı, ne nefis yumurtalıır yumurtlu 
yordu. 

Penbe organdiden bir elbise, yü 

7iİ Rl!ıksı !, <it:dakları boyaarz, ke • 
l~!Jek :ioi, oradıu-, oraya uçup ko-

ld A N K A R A: -•u dmlediklerini ıörünce ıü ü, 
" lJ,IO - ıa,.ao ıranıofou.. ıs..,...ıı,fll &la • 
çubuğunu ağnridan çekti: turka •ı. ııı,&J - 19,%0 Edip Bey tarafrn • 

- Hot dejil mi 1 dedi. Bundan c1an l-iJ'ofen8et. ıtt.ıo -:o alaturka •z. zo 
aonTa: 
Gönlüm gibisin, ağlama, hicranı • 
na kan sen ... 

Şaric11mı iöyliyecek. Çoktandır 
lıtanbula uzanamadım. Şu hanı • 
mm nerede aöylediiini hilaem ıe • 
ne l(iderdim. Onun bir eti daha 
yok .... Belkii Güzin Hanım töylü • 
yor •• 

•Jam. 
vt1'AHAc lla.t ın.. -
HM ~ 11t1191khı1. 17 ,H DaJo9 8@1J& 

ortcHtruı. t0,6$ kon1tt. "·'° kontıer, ecınra 
babnılr. 

BUDAPSŞTS: eao.& m. -
18,IO orke.tra kon~rt. nkonııer. 

plAk. u,ıo çtpn. u casbant • 

lltntaq. '"-' ._ -

21,10 

· Şu donmu9, her tarafı arızalı lamışh. 
yol üzerinde Rusların piyadesi, Rus zabitleri de bi:-e kart' 
ıüvariıi, topçusu, hep donmuş yet nezaketle hareket ediyor~' 
bir gölün ıat1unda kızakıı:r; kayan ,. Bize karşı muvaff akıyetlerııı 
insanlann düte kalka giditi gibi dolayı göğüslerini kabartma~ I 
yol alıyorlardı. . . . j ı~vi~~ek hakları . ol1duğ~ hll 

Süvari ve topçu beygırlerının hıçbırısmın çehresm .ı\? buyle 
yu .. zde otuzu buz çengelli nalları• met yoktu. 

··~ nrn çarpmuından yaralanmıtlar • Onlar bizi sıkme.mak, m"'., 
eh. O biçare hayvanlara yem ver • der e~meme ·\ iç' n ha htiya.riıl'·ı1 
mek bile kabil olamryacaktı. nı saklıyorlardr. Kızanlı~a gı. 

Bellriı Güzin 90l'du: 

H,11 plakla ttant maıtkl. 1"J,l3 ~ 
...ti. 11 multellf laNtder. ıt,tş koullerla 

Bilhaua topçular ilerliyemi • ken yolda rMgeldiğim Gran°. 
yorlar ,mütemadiyen molalar ve- Staniınaka zafer"nin müjdcsiJ11 

riyorlardı. Süvari, ve topçu hay- türmekte olan b ir zabit bile gel 
•vum. ıo,to pllkla oJera.. vanlarının daha ileriye gidecek • ı liğin in hafifliğe ve gnlc~·r.na 0 

- Onu tanl1' m11mız? f b b k •• ~ VA&fOVA• ttıı m. - lerine inanamıyordum. fte u pe meyline rağmen nna ar.,. • 
- Onu kim tanmıu hanım kr • 17,co kadıD taati. Solo konMr. ıı eenfo. ritan halde bulunan Ruılar Bal • güzel bir uiüvvücenup göı;te~, 

zım. Re.imleri bile nr bencle. Re· nlk kcm~r. n.ıs kon.mn dc<nmr. 13 Prkr. kanlardan ıeçerek 300 kilometre ti. Edirnede Grandiik hiikiı~~' 
ıimlere bakıp onu ıönnüt kadu ıar Mm- 8 · r.me taratmc1aa. 1 F"l'b · k k · d" s· S rı f ~ bir cephede yayı ıp ı ı e cıvarın es i onc..~ına ın . ıze . e ... 
1 .,._ •--'-- L._ • ı 1 812A11Atı: uı .. - fl'' 

O uyonnn. swZı.nm ucftlm e a ay da Su··ıeyman pafayla harbe tutu•.. namında bir zntm büu-ük t n_ı d d 20,10 plyuıo. il Rumen lıualan. tl,lt Y -T 

ediyorlar: aaba tisin · ıöz esi i • n,ıo koıuıer· Jı,•o teman. mutlardı. tahsis ettller.. ef 

1or)ar •.• J~ iN,uraanıza. &OMAı •u.1 m. - Her ne tarafa baksam tunu O gün haber tılchm ki, Rı1• ,t 
Arifle BeHriı Güzin tirdiler .. Ha 18 ...,.1a. ıo.so ptlk. ıı pltk. tı,ce Operet. ıörüyordum. RuılaJ'ın bu rabıta • kinıhZtrbiycsi lst.,,nbula ô.d[tf'I O 

cı Beyonlan içeri aldr. Bellriı Gü. Sonra ltNf:rlflr. sız yürüyü9ü ... Fakat bunun ne e.. detime muh .. le' ct ediycır?ard'·,,. 
zin, radyonun arkuma, d"ara a • ISTA"BUL BELEDiYESi hemmiyeti var. Kart11ındaki düt zamana kaclar Rusların mih~~'. 
almı9, :~muhtelif pozda reamini g b' y · T lJI · .. h ı ·1 k' ] · · · 

rördü. zimen kaçıyor.. olan Osmanlı elçi eri artık t \ 1 
~ saae~ aır~~1:ıyeatro~11 11

•

11
m

111
.~

111
•

11
,

1
, maıı aebataız, metanetaız, mun e- nüvaz ıaı ı e ve ·t erını ge ~~e 

Hacı Bey birini İfaret etti: Süleyman pafa çoktan kaçmıt de yerlcştil,.ten sonra Ruslar~a' 
- Şuna l.ak hanım kızun •. I O Lu•• ks 11111 ıitmit··· Balkanlardan meyuıen aaf:rpervcrl;k yaprcaklardı. ;; 

rüzel aetini ha duyurdu, ha duyu• dinen ukerl kıt'alarımı:z Meri • kUmeti Osmaniye bunu çok . 
1 

racak aibi .. Ne de süzel ditleri, ne Hayat 111 çin ıarbına yerle~.miıti. Bunları den temin etmişti. Yiyecek. ~ 
de ıüzel ıözleri 'Yar... Teyekkeli lllllJJI bir araya getirerek kuvvetli bir cekle dolu bir tren celmiıti . .-' 
dejil latanbul üzerine tiriyor. BlyDk opereti ordu tetkil etmek imkanı vardı. , ,...,,.,."" j 

Bellria Güzinitı ıö0ıü kabardı. Yazan ·. Ekrem 'fe C•mal Re· _______,,, • ~ Fakat bunu dütünen hiçbir ku • r' 
Bu köylünün ha)'l'anhiı 1anmda, fit Beyler. mandan yoktu. B Q R S Ati: 
lstanbulda topladıiı alkıtlar hiç '--====U=M==U=M=A====ı::~= 
•--' ı= Halbuki Ruılar daima ilerliyor aaurdı ... Duyduiu ayni iftihan du muyordu: l lfııa larında ,·,tdı7. ı~ım:u olanıaı 
,... ... or mu dnr• An'fe L.-1..tr. 1 1 lar. Böylelikle lıtanbula bile gi • lf'dndt- 2rı 1 ci kanım mu:ımelt' p'•fl 
,,_,, .,,.... uaa - Hanım kızım, benime a ay recek)er. Bunlara kar!ı nereye 

- İfte, "Gönlüm aibiıin .... ,, t•r· ! 
kısma 1..-A)nror. etme h l . h' . ıitmeli?. Hangi noktalarda tahat rt k t 

v-, ·J Arif, garip bir a etı nı ıyenın tüt etmeli?. Tahauütten aonı-a ne , u u 
Şanu bitince BeHriı tordu: •-.!-.:. k ı -~ ba ı •· lht' :s,-

teainQQe a m-ea f amrt~· ı• vapmah?. Dütııı•n ne •aziyette 1' ı • .'"") ııu 
- Belkiı Güzini ıöraeniz mem• d d l i · i " • 'iev\·rır < 

yamı vur um uymamaz 
1 1 ım • bulunuyor. Cephe harekatı nedir? • l'ıırt• •t>~ o' • l\rrlı ' 

nun olur mmunuz? rine dokunuyordu. Belkiı Güzinin Ne 1ribi teJebbüslerde bulunabi .. • 'ı iinıı ~' - • , .• ,~()'"" 
- Elbette! töhreti ıözlerinde küçüldü. Halbu • Arti~·t ıı~. - • Hufat'e)·t. 

- Örieyse t,ana bakm ve dinle ki MYlilİıinde bu töhretin çok bü· lir. • Atına 'H ~o • Hü~rc~ 
Yİn Pi d ld 'b' t.. • k • < cncı ı r •74 - • Uelı:r.11 " • yük dahli vardı. Hacı Bey, tanıma eYne e o uğu ıı ı 01ze ar I ' 1 (""" 11 ~,, • • y ,, •>.!ıa Tı• 

Şapka11111 çıkarci; ve batını ar • mazbğı ile, Belkiıin muvaffaluye• fı irtibat11z bulunan düşmanı bir 1 • ı\nı~ ı crd. .. g'· • .'\1t1n a; 
kaya atıp f& rkıya befladr.. tinde.. -haivetinden bir feyler ek çok muharebelere ıokacak bir 1 • l'rııı: 1~ ı. • ~te h.llve ~" 

• .., ~ J • ~ıo'>!ıo 'il ~ı - • R n~nnı ~ 
Ona &akılına, hiç bu kadu ıö· ıiltmiıti. Bu töhret lıtanbul gazi • meTkie yerletmeliyiz. Bunları dü.. ___ ___ - ~ J 

zel aöylediiini bibniyorciu. Hacı nola~ının Jekoruna, plakların rek· tünen hala yoktu. , Çekler (kap. sa. 16 1, 
Bey kendinden ıeçecelc, ellerine limlanno. mı bağlıydı. Taı yerin· Seyahatımın dördüncü günü ı.;;.. .=-ı..;.nn;;;;ıı;;.;rıı=-......:..,...;;,,ll....::. :'i-,=-=--==N:...:o;;..tt_1 '\-ın-• ~ ~ 1 

aarılacak diye bekledi. Fabt ene de •irdır., derler ... Belkis Güzi • idi. Öile Takti Krzanlıia dahil • 1\c\ \ nı \ h ~n ~ 

h • rıe .ı• •!Oh • \'ııdrl• li tatalıyaıı İ tiyar, artik bıyık al· nin Beyoilunun dekoru içinde mi oldum. Fakat bütün çahtmama • ~ 1 11411., E ııo ıı,,,1111 , • 

bndan ıülüyordu. meıhurdu ! rafmen daha evvel yelitemedi • • ı r ıl ·~ .ı :ı ~• 'ar•111 •• Jı.'~ 
1 1 k ki b h \ ton· i,. C) n flllllııııc•ır 

1
c. 6(' -Seım· ı"z pek few• dec;.i ,· •olua Bı.rden bire, buraya 0 e me iıte iiım i.-in bütün eme erim er a - · • 

- • " • •-y • ı . cıırırr •.4• (l ı [ılıc• q4: 
ıiz de mi hanende olmak istiyor • diii için Bolkiae krzdr. Bu dal ba 'fa olmuflu. Çünkü mütarekena • • :-nf\ ıı h .' .ı ı ı • r_eıı:rıı• · ,O~ 
IUDUZ? ftnda yapmak ne manasız feydi, meyi Edimede imzalamak arzU ~m•T rdll tl I l(l!' ~'ııl.:Oh,l~ ~ ~· 

ı uı: f\.rııı. 
- Beni hail tanımadmrz mı? - Gidelim mi? Dedi. ıunda olan Grandük Nikola, Niko , ------.,.-
Bu ıefer ihtiyar kahkaha ile ıül Evlerine ıirince, Belkis Güzin layeviç, elçf pafaınızla konuımak ı E ~ 

dü: homurdandı: iatememİf, •elir gelmez bunu duy fıO • le Ra"I;''' •1_113 1 tr~tı· ı 1 
11 -Tanımaz olur mUJU111? Sizi - Bunak herif!.. dum. Hemen onların petinden E- .~n ııdnıı ~· '><' • ı ım(r•~,;: ~··~ 

her alin ıörüyorum. Yeni komıum Artık bu ev, ıözlerine aojuk gö dimeye yollandım. Galip ve • Hcıı ~ q 1 "'
00 '·fıı 

d ~h Ho\I•~· ı • ar~ ııe• !. ~ 
•amız, Arif Beyin kanııımız. riinüyor u. Ne diye dekorunu, töh mailtlplar, Ruılar, Oıımanlt elçi • rıa'"'" ...... ~. ••11 1 ,·~ " f·=~ 
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Belkis Güzin inandırrnAk için 
el\1c ·ınr,.•tt. f,.1.-l't ihtiva1 ()Talı ol, 

tahlıAmda ~ulunacak hiç ldr:ıte ı van teakil ediyordu. 
1
L . .-... ...... _--..-----

kar9rlarına çıkamaıdı.. Paditah, murahhaslarımıza 



Vedilwda 

Kimseye 
yazmayınız 

mektup 
çünkü .. ! 

Ben bot zamanlarımda eks~.ri:a ı bep olanıdır. T elefo~.d~ ~~n~şur • 
bir ~k mektuplar yazmayı duşiı - ken muhatabınızın yuzun~ g~r~e
nürüm. Fakat bu mektuplar yalnız seniz bile hiç olmazsa sesıni ışıtır
aklımdan gelip geçer, onları otu • siniz, karşılıklı konuşursunuz, su • 
rup yazdığnn hiç vaki değildir. al sorar, cevap alırsınız. Mektup -

lnaan böyle yazılmıyan mektup lar ise, havaya uçan monologlara~ 
larla ne dertler döke bili:-! Sevdi - yanlış tefsirlere yol açan kendı 
iiniz birisine münderecatı tatlı kendine konuşmalara benzer. Mek 
bir mektup yazabkldiciniz gibi, tubun sesi, sadası yoktur, nefesi bi 
nefret ettiğiniz bir adamı da yer - le çıkma'l. Yazarken ağzınızda fı
lere vurabairainiz, birisine kızar - srıdadığınız kelimeler, bir başkası 
sanız oturup ona istediğiniz küfür tarafından müthış bir feryat gibi 
leri ıavurabilirsiniz. Yalnız bu gi- telakki edil;r, Mektubu kime hitap 
bi mektupları postaya vermemek ettinizse o kimse satırlarınızın a • 
§arttır. Onları 3adece düiiinmek rasından sizin anlatmak istediği -
veyahut oturup yazmak kafidir. ln niz manayı kime hitap ettinizse o 
san dertlerini bir dostuna açabil · kimse satırlarınızın arasında sizin 
ceği gibi bir ~ağıt üzerine de dö · anlatmak istediğiniz manayı de
kebilir. Ondan sonra, mektubu hi- ğil, kendisinin anlamak istediği 
lap ettiği. kimseye göndermese bi- manayı çıkarır. 
le, gene büyük bir inşirah duyabi· Onun için şayet bir mektup yaz· 

lir. mak isterseniz ve onu yazmadan 
Bana kalırsa insan hiç bir za - rahat edemiyecekseniz, rica ede -

man mektup yazmamalıdır. Çün • rim yazınız. Fakat o mektubu, ken 
kü vaziyetimiz fena ise ve bunu bi dilerine hiddet ettiğiniz için yere 
risine bildirmek ihtiyacında isek, 
mektup istenilen yere gidinciye 
kadar vaziyet değişir ve fenalık 

vurduğunuz adamlara hitap ettiği 
niz mektuplar gibi bir muameleye 

iyiliğe inkılap eder. Me'dubu gön tabi tutunuz: Derdinizi döktükten 
derdiğimiz kimseyi rahatsız etmiş sonra yazdıklarınızı yırtınız ve bir 
olmaktan başka h:r şey ) apma - 1 tarafa atınız! 

Dedikoducu yiz. 

~ 0 f?~~y A HABERLERi--'--_ 
450 sene evel öldürülen iki prens 

lngilterede çok eskiden yapılan bir saray cinayetinin 
bütün esrarı meydana çıkarıldı 

öldürülen iki prens-Facianın cereyan ettiği odalar - Kral üçüncü Richard 
Geçenlerde Londrada (Wesbmi edilmişlerdi. rette gayrı muntazam olmasından 

nister) kilisesinde bundan 450 se- On altıncı asrın kronikörlerin- dolayı çocukların iki kardeş olduk 
ne evel katledilen 2 İngiliz prenis den birisi bu vak'aya dair yazdı - ları anlaşılmıştır. Bir de katledi • 
için krallara mahsus olan ruhani ğı eserinde katlin üç~ncü . (~!~ : I len çocukların a:~ı yaşta olmaları 
ayin için yazılmıştı. Bu prens - hard) tarafından tertıp edıldıcmı onların maktul ıkı prens olduk -
!erin iki kardeş olduğu ve 12 ya - anlattıktan sonra prenslerin o mer larında şüphe bırakmamıştır. 

şından olan büyüğünün 1483 se - diven altına gömülmüş oldukları • Bu suretle çocukların amcaları 
sinde beşinci Edvart olarak kısa nı yazmıştı. üçncü (Richard) tarafından kat· 
bir müddet İngilterede krallık Son zamanlarda tarihi mesele - }ettirildikleri ve dört buçuk asır • 
yaptığı, ikisinin de kral üçüncü leri karıştırmak bir itiyat haline dan beri söylenilen şayiaların ha -
(Richard) tarafından katlettiril - gel<liğinden bundan iki yüz elli kikate müstenit olduğu meydana 
diği ve 450 sene sonra yapılan sene evvel bulunarak bir kabın çıkmış oluyor. 
tahkikat neticesinde maktul prens içinde muhafaza edilen iskelet • 
lerin teşhis edildiği ve katlin sabit ler çıkarılmış ve fenni terakkilerin 
olduğu da hildirilmiıti. en son aletleri ve vasıtnlnrı ile 

Bu 450 senelik muamma Lon • 

Amcaları o tarihte on iki yaşın • 

Va:ziyetimiz iyi ise ve bunu sev
diğimiz bir kimseye bildirmek ar
zusunu duyuyornak, yazacağımız 

mektup gidinciye kadar belki va -
ziyetimiz fenalnşır, mektubu ala • 

nı beyhude sevindirmiş oluruz. 

2500 derece hararete drada şayanı hayret bir surette 
halİedilmiştir. Prensler l~S3 se -

dayanan kağıt! nesinde katledildikten sonra mah· 

tetkik ve muayene edilmiştir. Bu 
maksatla lngilterenin en meşhur 

tabiplerinden, asarıatika mütc • 
hassıslarından ve kriminalogla -
rından mürekkep bir tahkik ko • 

daki kralı guya letvic mcraoiır.ine 
hazırlamak maksadiyle (T ower) 
kalesine göndermiş, bir müddet 
sonra da küçük biraderini, kar • 
de~inin (Tower) de yalnız kalma• 

O halde ne yapa}ım d}ye so}lı ·' 
cilkıınız. En mühim olan ~eyleri 

yazmakla mı iktifa edelim? Fakat 
en mühim olan !ey nedir? Her mü 
him ıey arasından muayyen bir 
zaman geçti mi, en mühim hadi -
aenin bile ehemmiyeti sıfıra iner. 

Bilmem gençiliğinizde hatırat 

Üef teri tuttunuz mu? Bazı kimse -
)erin böyle bir adeti vardır. Fakat 
tünün vukuatını o deftere kayde -
~erlerken en mühim oln.nım yaz -
ınağı hatırlarına bile getirmezler. 

Mesela defterin bir sayfasında 

f u satırları okursunuz: 

"Bu sabah saat sekizde kalk -
tım. Kahvaltımı yaptım. .F'ilfmca 
bey ve filanca hanımla Florya pla
jında eğlendik. Dönüşte Taksim 
bahçesinde de oturduk boğazı sey 
rettik, güzel muzika dinledik.,, 

Pek ala, bunu yazdınız da ne 
:.~~andınız? O gün sizinle bera -
.>c, olan filance hanımın tatlı te -
.>esııümleri ne 1cadar h~şunuza gi

diyordu! O hanımı plajda mayo 
ile kumların üzerinde güneşlenir -
ken gördüğünüz zar=an ne tallı 

hulyalara kapılmıştınız! Bu ihti -
s~larma dair olan satırlar nere -

Berlin, 20 (A.A.) - \Viesba - pus bulundukları (Tower) kalesi 
ı denden "Berliner Tegablatt,, a bil nin zındanlarından birisinin mer
dirildiğine göre yapılan tecrübe - divenleri altına gömülmüşlerdi. 
ıl ( lff(l )"f ,t:ttJ .... !it" ., "[_n Af''• t :;Al ..J.L'c;~•ıott j, 'k er netıces nae uz~rıne l)U\USı oır tt.rauuu ıKı asır eçtı ten sonl'a 
mayi aürülenv ~6~t~Tc!Hn 2.900 bitl!•gUtt o merdivenin altında inşa-

santigrad hararet derecesine mu - at yapılırken amele iki çocuğa ait 
kavemet ettiğini göstermiştir. iskeletleri bulmuştu. O zaman bu 

iskeletlerin maktul prenslere ait 2,500 santigrad hararet derecesi 
olduğu tahmin edilerek iskeletler veren yangın çıkarıcı bombalar bu 
bir kabın içine konup muhafaza mayj ile muameleye tabi tutlmuş, 

misyonu kurulmuştr. 

450 sene soma teşekkül eden 
bu "Cinayet komisyo!lu,, la'rnfın
dan yapıl~n Jel~ikat neticesinde 
iskeletlerin, birisi on iki ve diğeri 
de on yaşında jki çocuğa ait oldu· 
ğu rr.eydann çıkarılmıştır. ikisinin 
de irsi bir hastalık eserleri göster· 
mesinden ve dişlerinin de aynı su-

ta11talardan yapılmış bir evi yak
mağa muvaffak olamamıştrr. Bir tarafta ölü , a afta kurtuluş 

Askeri Fabrikalar ilanları 

1108 Ton La ve 
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Rayiştag yangını dolayis·ıe tevkif edilen üç Bulgar 
komünistinin vaz·yetleri meraklı bir safhada 

l.ngiliz.ce (Deyl~ ~kspres) gaze· ı garistanda vatana ~~ı~net ile ~l~am 1 Komüni~tler:.n tahliyelerinden 
tesı Berlın muhahırı gayet meraka olunmakta ve komunıst tahrıkatın sonra yegane kurtuluş,, çareleri· 
değer bir havadis veriyor: ı dan suçlu bulunma~adırlar. 1 nin Sovyet Rusyaya gönderilme • 

marin kömürü . 
Alınacaktır: 

Münakasasının kapalı zarf sureti 
le 30/ 12/ 933 tarihinde yapılaca
gı ilan edilen 1068 ton lavemarin 
kömürü şartnamesinde tadilat ya
pıldığı cihetle yeniden münakasa· 
ya konulmuştur. Münakasa ka -
p;\lı zarf suretiyle 6/ 1/ 934 tari • 
hinde saat 14 le yapılacaktır. Ta 
!iplerin şartname için her gün öğ
leden sonra, münakasaya girmek 
için de o gün '·akti muayyeninde 
teminat ve teklifat ile müracaat • 
ları. (6910) 

Rayiştağ yangını üzerine tevkif Bilhassa kendine Bulgariıtanın 1 Ieri olacağı kaydediliyor. 
olunan üç Bulgar komünistinin, Lenini adı verilen Dimitrof, mem· 1 
son günlerde müddeiumumilik ta- leketindcn gaybubeti anında tam Esasen Bulgarlar, Ruıyadan Al 
rafından tahliyeleri istenmişti. Fa- yedi defa idama mahkum edilmİf· 
kat bu tahliye kararı tatbik edilir- tir • 
se komünist Bulgarlann idamı de- Berlindeki muhakemesi esnasın
mek olan başka bir netice b:ış gös da bu katmerli mahkumiyete da
terecektir. ir hakim kendisinden hesnp sor -

Çünkü tahliyeleri istenen Bul - duğu zaman: 
garlar, bu karar tatbik edilir edil - "- Bilmiyorum ammn hakim 
mez Derhal hudut harici çıkarıla- efendi, belki doğrudur. Çünkü 
caklardır. ben sayısını kaybettim.,, Demiş-

Halbuki bunların Bulgaristana ti. 

manyaya gelmeden az müddet ön 

ce Sovyet tabiiyetine girmiılerdi. 
Moskova bunu iddia etmekte ve 

mevkufların tahliyesi akabinde 

Bulgaristana değil, Sovyet toprak 
!arma bırakılmaları için Sovyet 

hükumetinin teşebbüste bulunaca 
ğı Moskova radyosiyle ilan edil -
mektedir. 

de? HatıraL defterinin o günkü I•-- Dr. ihsan Sami hudut harici edilmeleri idam- Komünist Dimitrofun iki defa Mevkuf Bulgarların Sovyet 
__ , 

lannı mucip olacaktır. hnpistcn kaçtıfiı da söylenmekte · ı tabiiyetinde oluşları tetkik ve mü• nyfaunda bunlara dair bir keli - BAKTERİYOLOJİ 
nıeyP bile tesadüf edilmiyor. 

Tesadüf edilmiyor, çünkü siz
de bir şalrin malik olduğu kabili -
Yet mevcut de&il ! Çünkü içinizi ya 
kan hisleri kalemle ve mürekkeple 
ka~ıt üzerine dökmek için istidat 
yok! 

LABORATUVARI 
Cmumf k:ın tahlil~tr. Frengi no~taı 
nıı?.arından ( Fasserman ve l\ahn tea· 
mülleri) !\an kiireyvatı Sa\ılması, ti· 
fo ve ısıtma hast:ılıklan ıe~hlsi . idrar, 
b:ıl~am. cerahat, kazurat \'e ~u tahlili\tı 
ültra mil{roskopi, hususi aşılar i"tihzaıı 
Kanda üre ~eker. l\loriır. kollesterin. 
miktıırlnnnın tıl\ ini. Dı\•anYolu l\o. 

189. Tel. : 20981 . 
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Ana vatanları olan Bul - dir. nakaşa edilecektir. 

Gece yarısı an çıkan tren 
Harbin, (V AKIT) - İsitsisar ı lar ve mühim bir yekuna varını • / mevki yolcu~armı kamilen soy • 

yakininden gece yarısı bir tren yol yan Japon askerlerinin mukabele muşlaı·dır. Bır çoklarını da dağa 

dan çıkmış, devrilmiş ve on kişi ! sini tesirsiz bırakmışlardır. kaldırmışlardır. 
Haydi bunları o zaman yapa · 

nuyordunuz, bugün yapabilir misi 
niz? Kaç kişi vardır k: düşündüğü 
ve hissettiği gibi konuşabilsin ve 
'-nu!uyormu~ gibi yazabilsin! 

ölmüıtür Bir çok yaralı vardır T k h d t . t"k t' d Hadise yeı-ine askerle dolu bir · · ren şar u u ıs ı ame ın e 
1 

•• d .
1 

. •••••••••••••••! . . .. tren gon erı mış ve haydutlar 
Hadise, 300 hayduttan müte - gıtmekteydı. Hnyautlar onceden k b I b'" d'I . l Göz Hekimi 

Türlü türlii ya~ılar içinde mek -
luf> enziyadc anlaşılmamaz!ığa se- 1 

Dr. Süleyman Şükrü 
B:ıbdli ı .\nkara cadde:;i ;\o. 60 

Telefon : 2251Vi 

şekkil bir suikastçi şebekesinin işi- rayları bozmuşlar ve binneticc ka 

dir. Trenin devrilmesinden sonra 

haydutlar, gerek tren memurlan 
1 gerek yolcular üzerine ateş açmıı-

tarın yoldan çıkmasına sebebiyet 

vermişlerdir. 

Haydutlar birinci ve ikinci 

anca u suret e te ıt e ı mış er -
dir. 

Ölenler arasındrı. Ruslar, Man • 
çular ve Japonlar vardı. Dövüıte 
üç Japon askeri de yaralanmıştır. 



RSEN LOP EN !I'' Gazete=Matbaa=Kütüpane 
~ 
1 
1 
fi 
~ 
~ 

-. ..-....:w ._, ...... ..._. ...... ..... ---- ......, ..... .--.~ ~ 

GAZETE - ~foml"ketin iç ve dı:,?ından eden ilavesi vardır . l\Iemleketin iç ve I 

Antuva.."'lct belki bir saat heye - ' hınzır!. Fakat o gece bu parmak -
can ;çir..dr., hareketsiz, çok defa ları nasıl yakaladım. Nasıl kala -
nei~ini ~iie za::>ta çalışarak bekle balıkta ve dansederken gerdanlı -
di. Sokaktı-. bir koşuşma işitir gibi ğıma uzandığını hissederek he -

~ele~ büktün h.al:cr.le~:i. ınun~az.~m s,;ll'ette ve. ga .- dı~ındaki muhabirlerinin gönderdikleri ınek . ~J= 
~et çabu olaıak 'cııı. Hcı gun! ı_ - 16 sayıfa tupları muntazaman ncsredcı·. l\-Hihiın vakavi Ve'? 
olarak çıkar, haftada hır <icfa ayı·ıca A • .. • 

16 sayıfalık muhtelif bahislere taalluk eden hadısatı en çahuk vasıtalarla okuyucularına ye - -
yazıları ve bazan biitiin bir hikftyeyi ihtiva 1 tiştirir. . 

oldu aralttm beş on dakika geçin· men tuttum .. 
ce yanda'i..:i odanın kapısı açıldı ve - Başka hiç bir kadın ve hiç 
iki oda c.ra~ındFıki kapının deliğin bir erkek benim o hareketime 
den uzan bc.y!ıı, siyah elbiseli ada mani olamazdı. Hayatımda ilk 

- - ------- -I MATBAA - Temiz, ucuz ve seri iş yap - nizi "VAK 1 T YURDU" her yerden çok u
tırmak için matbaamıza müracaat ediniz. Basıla- cuz yapm~tktadır. Sipari~lel'Cle bulunmazdan 
cak kitaplarınızı. yapılacak cet\'cl işleı'inizi, ınak- evvel matbaamızdan işlerimiz hakkında fiat al -
huzlannızı, faturalarınızı \'e baskıya ait her i~i - mak alakadarların menfaatleri icahrdır. 

\""'In gene a::;ni ma$a başına geçli - defa elimin uzandığı yerden mu • .... - --- ----
!ini !:ördü. Hmltlar, boğuk, vaffakıyetsizlikle geri ç~vrildiğini K ÜT Ü p A N E - Maarif Vekaletinin; lerimize hildiriyornz. Vilayet mel'kezlerinden 

son h k bi.itiin ilmi \'e edebi ne.şl'iyatJ, Lise, Orta mektep aı·7.u edenler maclaki bayilerimiz, \'asıtasiyle ka-
c.le .. ecc dı:rin iniltiler halinde bir gördüm ve emen senin ze ·ana kitaı)larile ilk mekteplerin tarihleri \'e dig· er ıni..l -

dak k d d 1. ı 'd B · zalar \'e nahi.velerclc bulunanlar da clog~rudan :t-\ i a sür ü, sonra kesildi. ve iti a mc 1ayran c.ı um. enı ,- ellifleıin eserleri kütUpanemizde satılmaktadır. 
Sabaha kada1· Antuvanet uyuya neden hemen polise haber verme - =- Mektep kitaplarına ait listeyi evvelce fiat- doğruya mi.iracaatla bu kitapları tedarik edebi · 

~tıa:~: ~=~:~!;:~ s::ı~:ına gelen ~:~:.Hemen ~evm~~ olamazsın c• lrıriylc ne_:rct_:işt~. B~~~:=~~~ari . lirle~=--- =: - ==-- ---
-Yandaki odada kim yalıyor? - Ne bileyim .. Garip bir şey.. h.ltııbuı :ıclı l\lılt'llif Fictı fütııhın udı i\lliı•llif l i.ıtı l\.itubın aılJ :\liJt-lliC 

- Doktor Noyman... Hoşuma gitti.. Galiba bende de lı A Hamnwr tıırlhi 'ııı At.ı :;o ş 
- Ba!ka kimse yok mu orada? çalmak ve sürpriz hazırlamak ar- = Adem Oğlu ••u~ı-n °K!)rd 120 lliirrlyet lliis{'~ hı l'ıılılt ıoo !';':ırkın ~lasnl ,\nalan Samih Rifat 

-Hayır ... Muavin üst katta, ben zusu, sendeki gibi frtri... ~ Aklı Selim Abdıılluh Cı·vıll'l ısı, l T 
karşıki odada yatarım.. _. Hula•a en çok açıldığım, em ~ .\rrnoni Cı•\:ıl Mt'mılulı !Hl ll<i Can yolclası Mt•lharet :-.;.n:nıi u;; Terbi~·e,·ı o~·unlıır 

d 
. - A)ık Garip ::111. Vl'l<iılt'll 12,;, ilmin kı~·nırli ~alih ZeJ.;i 30 

KlbımNaml %3 

- Gece bir takım ayak sesleri niyet ettiğim, kendimi ver iğım ~ TP,rih w rı.ıı~·oJojı Harun n,,ıt ıoo 
A:ıık Kerem Mf. \'l'lralı·li 12,r; ilim \ '<' furrı:ıiyc 8.-ıJih 'Lckl r..; 

• 'tt' d kadın sensin .. Öyle olmasa lstan · ~ lfl lM e.... AHupa Ooğrııfyno;ı \incit 17u tmlü Lfıguti 

Haıtabakıcı güldü: bulu tercih ederek seni bulmaya ~ \.Hup:ı coğrn!,\a!n ::\lac:it rn; llinı '\'\' usul 

111) 

Salih 'l.l'kl o;; 
- Onu geçen gün bir başka has gelir miydim? ~ A\'nıpa Edf'biyatı ·ıarltıi 1'11\ııt ı;>r.rır ı.; ilim H' ilin 

ta daha söyledi. Hatta bir takım - Fakat bilir miıin .. Daha ev - ~=-==_=-=-~~-~-== __ ~ .\hlAk Terblye:ııi Uiısr.ylıı C:ıhıt :>o K 

Htise~ in C':ıhit 12.; 

hırıltılar işittiğini ilave etti. Bütün velki gün babam gene soruyordu: B Kıırıtnn l'ılngo .\ıu .. Uıfa ııo 
bunlar hastalık arazmdandır. Ha- Bu kadar sevi,tiğimizi biliyor, gö Belfl.a~i ~airlt'ri Sııdtlt:ttlu :'\iJLlıet ı:;~ l\n~ eri Şı·hri Halil F.tenı r.11 

yaldir. l'Üyor, neden evlenmedİğİmİze bir Beyu znmbnldnr liitabdrr t .. mnll Hııl,kı 330 

Atuvanet bir lahza düşündü. türlü akıl erdiremiyor. . tt1 uıemleketındu Ali lfo~·dıır r.:; Kitabı Dede rcorkut Jıınllinı rnrnt ıo 
- • Bisnı:ırk Ali Hı.-şnt 2:; h.ıımlıırda ocuı.. opınlun Hilmi 30 

Hayal mi? Hayır, imkanr yoktu. - Ah, zavallı adamcağız .. Bere a 
Antuvanet ayag~ a kalktıg~ ını lam • ket ki Arsen Lüpen oldugw umu bil· ~===· flugunkü :\lnıaıı~1l Sdlm Sırrı 40 Uüı;rıl< F.rlu:lder l\lt'!harct Sıumi ı ı.; 

flulgurbtanda ;\JaarU Ali Ha~·cJ:ır JOO 1 liillh:ıııl F..dlpler rnıh Ncdp .ıı;; 
bayı r.öndürdüğünü, kapının deli - mıyor. ==-===-==-= ffü)ilk Tiirk Lfıgntı ı·lltll ı Hlise- Kütnhyn Şehri t .. mait ıtnl>kı ı:;o 
ğinden gözetledıiiini, hırıltıyı, bir - Evet, Bereket ki Holmes bu- yiıı K zım 100 L 
uzun hoylu ad-.rr.ın gölgesin:, kor· nu haber venneğe kalkmadı. 80~ ılk Tı.irk ı.ogatı c•nuı ı llusc - Ll\mnrtın \lımct nr~rııı ı;o 

M kularını lıeps!ni hatır! ıyJrdu. - Hayır, Holmes kendisine fay -=--_-_-_=,....== ylıı Kbıııı ;;;;o 
O 

Bı.i~Ulc Türk LQ~:ıtl Ciltli!? Ilüse-
gün F ernan, yani Arsen Lü · dası olmıyacak hareketlere giriş - ;\Mre mmlii 

;\in Kdnnı ':00 
Dr. P.elı•t 

pen dostunu zivarete geldi. Dok - mekten rekinir. Babana bunu ha -
J "' iE Hıl.) dk Türk J.<ıgutı 2 11ust'.)lıı Hı\. 

tor lüzümuna göre bir veya iki ge- ber vermekle eline hiç bir §eY geç· {_ 
ce daha hastanın yatması icap et· miyeceğini o pek i)i bilirdi. 

~ 
tiğini söyledi. Lüpen sevgilisinin Lu"pen bı'r kenarda duran cı'gara -

~=-====,Cihan Tariht ""'" odasına giı·diği zaman onu yata • iskemlesini yanına çekti ve bir ci- cıııan tarihi (bezJ ı \'rl" 

ğında, fakat oturmuş olarak kitap gara yaktı. Cihan tarihi (nıl'ıılnJ ı \'l'ls 

okurken buldu. Öpüştüler: Antuvanet onu daha ziyade so - ~ Cihan tarihi 2 

- Ne okuyorsun azizem?. kulmaya davet ederek alçak bir Cihan tıırl!li <bcr 22 

Diye ıordu. Antuvanet gülerek sesle: Cihan tarihi <meşin) 2 
ı__ Clhnn tıırlhl 8 \'ı'lıı 
~ou ciltli kitabı uzattı: "Arsen Lü - - Sana garip bir ı..ey habeı· ve· 

'S' <'lhnn tcırihi (bez) 3 

pen: 813.. receğim. dedi. Dün gece bu evde <'ihaıı tarihi (mcı:lıı 3 

zmı ;;30 

c 
1;0 

20.) 

\ 'els ı;o 

\ 'cl!I 22J 

ıs;; 

\ 'cls 22.) 

\·eı 210 

Lüpen bir iki sayıfa cevirdi. bir takım şeyler gördüm ve itittim ç 
~ • Ur. lte3it Gulip I'!,/J Sonra üstüne: ki beni çok korkutmasına rag~ men ı,... ''o('Uk buı, 11111 

- Benim hayatımda senin bil - sırrına vakıf olmak için can atıyo- çocuk bakrnıı tbrıllıinı ,\111ctuıı 100 

mediğin daha ne çok safhalar rum. Çünkü gözümün önünde ce • ~·ocııklar haltkında 
vardır. Maamafih senden fazla rey an ettiği halde iç yüzünü hala ~ asri nıdrıcr llii~cyiıı Cuhıt o.; 
bana yaklaşan hiç. bir kadın olma· anlıyamadnn. ~-ı:_- Çocoğıın 1><-dcni tcrbl~csi Atı 11.:l_ywırsoo 
nııştır • Çocu~ın P ll<0lojisl lllıscJ in C'alılt 1.;5 

Arsen Lüpenin sualine Antuva· ~ oeut; ruhu t. Allicddin J 3;; 

Ç-Ot!ukJl\ra tt>ganni ıkr lı•ri Z('l<l ıo Antuvanet sevinçle: net hemen cevap~erdi. Ve gece ya x 
- Sahi mi?.. rıaı uyandıktan ıonra. cıördükl~r-ini i 
Diye sordu.. en küçük tafsilatını •tlamıyarak ~ 

T b .. , S · P · b' b' l z~ - a ıı ... enı arıste pek az ırer ırer an altt. Sonra 11s'>ahle· g 
gördüm. Ne garb bir surette tanıs yin hastab.ı~ıc·nın ken<laıi~1e bu 1 ~ 
tık değil mi? Se~1irı yerinde başk; hususta söyledi:dcrini d~ tek raı el il 
bir kadın olsaydı ~!.phesiz ki beni tiği zaman Lüpen hayretle: ~ 
ilOlise teslim eh~e~c tes.c~büs e . - Parlak! dedi. Tedaviye gel ~ 
decı:kti. Ben senir. o .. ;.da zeka - diğin şu evde bütün lıtanbulu ay- ~ 
mn hayranı oldum. Bir suvarede lardanberi meşıul eden hadisenin ~ 
idin, değil ~.; Seı~in yanında ya - iç yüzünü öğreniyorsun. @ 
ml\ıt lıir in:i d:.Zisı vardı. Benim - Naııl hadiıe?. i 
gBz:.IT' ı:e,ıb1 hcilerine, senin de - Bu mahalledeki cinayetle • ~ 

D 
Oıtn·iıı 

ne.nim ırı 

Dr. Galip .\ta 

nılil• nıtı.ı 

:? 1 

23'1 

Di\anı 1·ah~n 

Diı!l:rırııamci J<;ıın·ri 

l'al.Jn 20 

1 .\it·!, r\.rıln 

Hnlıl JOO 

J>iiwll f.<l;lmlye fıırilıi nıaııı Y.etl:enı 2rn 

E 
t:li,teri rı•h.,.•rl hıııail lfakl.ı 

Epope .\li C'nnip 

F.vllJo Çelebi sl'rahııtııamc~ı 

r.,·li)·a Ç-t>lebi Scynhntn:uuc 

nn l\lll!lll mrnt 

F 

80 

4()0 

440 

llllkı:lnnj !\'unııl• hmall 120 
ı\llnıar lıınn ,\hııwt ı:{'flk 7,.l 

.'\lıılassal nımıikl 

ııı:ır.nrl~ atı ,\hml't !Hıılıt:ır 200 

.'\ıııhumıııcılirı hu~ atı 

.Muharebe g:vları 

Hrı,ıat Nuri 1 SO 

Ur. Refet 10 

lencılubı lliincr\'!~ran lbıılilt>rnin :'.il. 

Keııuıı ;o 
.Ulnıarl t ırlhl 1 Cı•l!!I Y,~:ıt 100 

:\lt1fıı!isal Turk tarihi 1 Şf'ın~l'ltin 11 O 

i\Jufn S:ll TUrlı t:ırlhi \ :;'•'m!lcttlıı l.iO 

:Hu~lki tarihi V •' · Muhtar 18.i 

Mıısll•l tnı lhl ti 

?liunııl, J\ı•ıual 

1"'npol3on 

r•iPlıatlnr Alı:ml 

N 

,\, :\lııht:ır 200 

Ali ~ı,reın 30 

rtıı~l'll F.şrl'f 220 

lbralıinı Hakkı 116 

Xinııl l ' h i Cemal )'! 

l\'otlnr \C Kliltıphıını•ler ('ıi'l::ıl l~sat ı.; 

o 
Otı-llo 

Oımıanlı tarihi 1. \rif ve X. Aımn ıoo 

p 
r:ıstör ı>r. <11llip Ata :ıo 

::\ n fi ,\ tııl l'ı•d:ıgoji tarihi 

l'<'st:ıloz.zl 

l'Uerll<ültür 

Ur. Jlalll Fikret 20 

R 
J~esiıııH llnritıılılc 

ı:eslmli llnıit:ılı 

s 

Ur. llısan Hilmi 

. :ırııJ lard:l ııwt'ııuıılar 

:-;eı:nıc ynıılar 

Sıhhııt Tarihi 

Mt. \'t'ltfıll'tl 

\'ahit 

220 

00 

Sh·ııs ~ehri ı:. X:ıli.r \C 1. Hakkı 180 
~5ziın L~;ı,bı !(U ince uzun parmak rin, koyun boğazlar gibi boğazla· 1 
larmia takılmış. Bir kolayını bula~ nan insanların kimin tarafından } 
r--k eana prezante edildim. Beni öldürüldüğüne ait earar. fi 

Fran,ız l'd<'bi;\ ııtı .\ntolı.ıji i ı flc· 

-:at ~ıırl 
Fran~ı7. t'dt'bl~ntı ,\ntolojisi 2 ı:c . 

• ·ı :ı M. Kemal Beyin Eseri 
e: kadar hararetle kabul ettiğini Ve Lüpen Sıraserviler vuku • i 

hatn lıyorar musun?· Doğrusunu atı hakkında i,ittiklerini anlattığı ~ ~nt ~uri 

Frırn'!l.I' edebiyatı, ,\ ntolojl"i :ı He • 

at .!\uri 

7.j Tiyatı·o 
HO 

Tiınurun Tiiuükatı Mu,tafa Rahmi 10 

TulıM hııttntin lbnült'mln !\f , K emnJ 400 

Türk tarihi il .. 
Ti.Irk tarihi 1 l JUza Sur 

Ti.Irk "lirlı•rl <Jür: l .'\lahoıut Ktmali nO 

Tllrl; ~ilrlr.rl ('ü7: il :\lahmut 

K~mall 

Türk !;'iirlerl CuL: nı .'\t:ıhmut 

KenıaJI 

liirl, .'\lcdl'llİJel Tarihi ( <.:ill) 

Zi~·a Gol< .\ip l 70 

Tur!, F.df'biyntı tarihi Fuat 

Tiirk (illin) Mogol tıırlhl l ' fiJ 

!\la tara Rnhml 

Tlırl• Tub:ıb<'t t:\rihl Oıımaıı ŞC\kl 

Türl• ı .. rn,JM .'\likahitlni 

Cl•\d<'\ Kerim 4J J 
Tı•rhl~"' H~ 1·ı·drl1 t)lrlhl 1 Or. Halli ~l' 

Fikret l2Jl 

Tnbh e \'t' tcdri'I tarihi 2 Dr. Halli fi 
• Fikret 80 \ 

Tiirk t•dı>bl~ :ıtı ı\ntolojl!ll Ali Canip 200 J 
'I'hrl< o;ulrkrl <'ilı: 1 :\lahmot Kemali ızo f 
Türk :ıairlcrl cüı: !? Mahmut Keınall J20 'İ 
T\ırk >;nirlerl cüı: S )Jahmut Kemali IH 1 
'fürl\hc llctbat tnrlhl :\lı•bm't Zln ll5 I 
Tarih; Mam \'I HÜ'JC.'\ln Cabs"t 100 \ . ~ 

'fıırihl fsHl.m \ ' 11 

Tarihi t IA.m \'IIJ 

llü t) iıı Cahlt 100 

Uü e)·in Cahlt ıoo 

Tarihi t lılm I 

T:ırihi hl!'tm 

v 
\'it'lor lhigo lbmhlnı ı\JAettln 

y 
\'uıııııı edebi~ utı ta • 

rihl 

z 
~ll'I Cemal 

Haydar Rıfat Beyin 
eserleri 

,\ ~ ııi Hnı,ıar 

Minı, .'\leııclclcri 

~erhli btlrı;lıır l•anunu 

noı,e, il' tııcnıi 

So\·JctiLm 

noı,e, iklll<, do !\lonzl 

llUkümdar, !\lakyııwl 

\ '<'r a~-. ':\lr hur tnrlh~·i Lud\I: 

mı;mıırk :\a ıl dU'JtU ~ I' 

l'l'mmın 191• 

tll< .\şlı, Tıırı;cnlet 

llilimlt•r, ,\ , '.\Iorıını 

so,.~ a linıı 

Buddn 

Tarih fclııefc~I. Gn"tu'· m non 
llasubadt'lmt•\ t, Tol'!t(l) 

-'""' 

öylcyeyim: Senin o sırada duy - zaman Antuanet: ~ 
uğun meyli ben sana kar~ı ancak - Ah, dedi. Budur. O gözler \ 
ir kaç. hafta sonra duydc.m. Eğer :ıpkı •.e~in anlattığın. ve duydu • ' H lll'p \'utan ıı;ın: 
ana karıı:ı hr.fif hiı zaaf duysay- gun aıbı sanki 'k" t llf'p :mııet lçlnt 

~ e 1 1 & Cf parçası... II:ılk -:ıiirlrrlııin .,,.,,il '1~ 

1 d • ~ 1 v•1 k 1 F k b C V A K 11 YURDU <'İlll\)l't \(' ('t',(Jl 

Fı•nni Zirn:ıt \"uşıır :ıoo 
Oliılcr nlnln bıı.tırnJarı, Ua ta) e\·•kl 

Yeni çıkb. Fiata 25 kuru' 
toptan ve perakende 

satış merkezi 

mı o g~ze ger anııgı aegı, a - a at u nasıl !ey?. Bu adam e; ve nHi T.ıt.it 7 - 1! 
1 1 

. h t 1,. 

lk d d ~·1 d k E " 1 A"n ııın n~l\ ı 
ka ar ım, eg1 o torun kendisi olabilir mi?. l Hakikııt romanı Hl'5nt Nuri 200 •• - 1 Scrın:ı.n" h.. lıırk .. dnn Mhl11 • 1:3 

Daha uzun boylu görGnüyor, y5.. ~ı::ıınrıHı1ııı:ı:::1ıııııııı11ı11111111ıı:ı!l!llll11iıııııııını ııı11 1111uııııııııııu1111ıııııtıııııı1111ııııııııııııı1111ııııııııııııııııı11ıı ııııırııııııııııııımııırııııııııııııııııı:ıııııııııııı•ıııııı:ıııııııııııııııııtlllllllllllllllll llllillllllll 
Antuvanet güldü. Yatağının zü anlaşılır ıey deiil ki ... O iki kimse de yatmıyormuş. sakit kaldı. Antuvanet: - Bunu ben de düşündiil11· • 

enarma <ıturarak Lüp-enin çene- alev parçasından yüzünü görme • Lüpen düşünceye dalmıştı. Ci- - Ne düşünüyorsun F ernan?. Lüpen güldü. Antuvanetin y• 
iui ok,ad:: 1 ye imkan bulamadım. Fakat has • garasınm dumanı ile oynıyarak, - Senin bu keşfin işimize ya- na~ını okşadı: ... .,> 
- Ser. 1-cnim kalbimi de bu in· ı ta bakrcının anlattığına göre yan~ havada helezonlar yapan dumanı rM mı acuba? .. Onu <lüşünüyo. <l"":ııuı 

•·e zarif parmaklarınla. aşırdın daki bu odada doktordan başka gözleriyle takip ederek iki dakika rum. 



Deniz olları ... 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Kanköy - Köprübaşı 
1 eı. 4~q62 - ırkecı Mühürdar ıadC" 

Hao Telefon 22740 

l<aradeniz 
Sür'at yolu 

J< d · vapuru 21 ara enız Bırinci Kanun 

Perşembe 20 de Galata rıh · 
tınıından kalkacak gidişte 
loebolu, Samsun, Ordu, Gi· 
teıon, Trabıon, Rize, Hopa· 
'• Dönü,te bunlara iJayeten 
Pazar, Polatbaneye uğrıvacak· 
lır, (7001) 

Bartın yolu 
Seyyar vapuru 21 birinci 

k&nun 

Perşembe 19 da Sirkeci 
hbtınundan kalkacak. Gidişte 
A.kçaşehir, Ereğli, Zonguldak, 
Bartın, Amasra,Kurucaşi ' e, Ci· 
dc'ye. Dönüşte Amasra, Kuru· 
Caşile've uğramıyacal<tır.(70l2 ) -.... 

lmroz yolu 
Ug" r vapuru 22 birinci ka· 

U uun 

Cuma 15 de Galata rıhtı· 
ınıodan kalkacak. Gıdişte Ge· 
Hbo'u, Lapseki, Çana!d<ale, im· 
;ro'za. Dönüşte bunlara ilave· 
ten Şarköy'e uğrıyacaktır. 

(7021) 
\-----~------~-~-------------
Karadeniz yolu 
Ankara vapuru 23 birinci 

kanun 

Cumartesi 20 de Galata 
ıhhmından kalhacak. Gidişte 

11 ~olu, inop. Samı'iln, G ire· 
•on, Trabzon, Rıze, Hopa'ya. 
DönUşte bunlara ilaveten Pa· 
zar, Sürmene, Fatsa, Ünye'ye 
uğuyacaktar. (7018) 

1 ... ~atih sulh 3 üncü hukuk hakim
~~ınden: 

1\ İbrahim Efendinin karısı Fatih 
~\lınrulumescit Yeşiltulumba so -
f;'· k 1 numaralı h anede mukim 
ıtnat hanım aleyhine açtığı sulh 

ltşebbüaü davasın.da M. A. in ika 
~e~gahının meçhul olduğu mü -
ıf..14ır meşruhatiyle sabit olduğun • 
an 22 - 1 - 934 saat 1 O da 

JW. A. mahkemede hazır bulun -
'11.adığı takdirde gıyabında icrayı 
1tı nınelc olunacağı tebliğ maka· 
~lna imim olmak i.izere ilan olu· 
llur. (9775) 

Ankara caddesinde 

nıatbaamız ittisalinde 

(j)rhan Bey hanında 
kiralık oda ar 

,va r d ı r . T a l i p 
olanlar VA i T 
idaresine müra-
laat edebilir er. 

·~ . •r.,t• ·.:.~'- :.. . . . . .. "' .. . .. " .... , . ~·- ..... ....., . • • • : . . •• <'..c ' ' ... ;- ··:·· -,~'-""'" ' , \ ~ 

~skişehi 
Fabrikamızın şekerleri 1QOO kilodan az olmzmak şartlle her isteyene satalmaktad.r. 

iatlarımız : Fabrikada teslim şartile şan~ı.kta küp şekerin 
ki osu 40. Çuvalda Kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

Fabrika deposundan itibaren bütün masarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasıran müşteriye aittir. Nakliye fabrikamızca }'apılabilir. 
Gftnderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesııbana s igorta ettirilir. bedelin yüzde yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki 

yüzde yetmit bc-şi ile diğer masraflar hamule senedi mukabilinde ödenmek üıere ıiparişler derhal gönderilir. 

Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigoriq. ihtiyaridir. En az beş vagon 
veya daha fazla miktarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

Adres: Eskişehir Şeker Fabrikası - Telgraf adresi:. Eskişehir Şeker I' 
a ... . • • 1 •" ~ .., _, .. . .,. ~ . 

Deniz levazım satınalma 

Komisyonundan : 
410370 kilo Ekmek: Pazarlıkla münakasası: 23/Kiaunuevv ... ~/ 

1933 cumartesi günU saat 14 de. 

Deni~ Kuvvetleri ihtiyacı için 11 · Kanunuevvel· 1933 tari· 
hinde yapılan müaakasasında teklif edilen fiaUarı Veka'eli Celi · 

lece gali görülen yukarda mıktarı yazıh Ekmeğin pazarh~la mü· 

ırnkasası hizasındaki gün v~ saatte yapılacağından şartuanıeaini 

görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip o~acaklarm da mü· 
nakasa gün ve saatinde muvakkat temioat makbuılarile birlikte 
Kasımpaşada Deniz Levazım Sahnalma Komisyonuna miiıacaat-
ları. ~69b8) 

lstanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Cins ve meTkii Senevi muhammen 

kirası 

Tophanede Kılıç Ali Paşa caddesinde 109 numaralı 408 
mah:ye müdüriyeti ve maliye şubeleri binası altında 
107/1 numaralı mağaza. 
Aynı binanın Kaplan sokağı cephesinde 5 numaralı 120 
dükkan. 
Aym binanm yeni Şehirli sokağı cephesinde 30 nu- 30 

maralı düki.an. 
Yukarda gösterilen dOkklnlar bizalarmdaki kiralar üzerin 

den birer sene müddetle ve açık arttırma usulı le ld raya verile· 

cektir. isteklilerin 10/1/934 çarıamba günü saat 12,S da pey 
akçalarile müracaatları. R . (6987) 

Kiralık kagir 
Hane 

Bcşiktaı Akaratı vakfiye ida • 

resinden: Beıiktaşta Akaretlerde 

da mütevelli kaymakamlığına ve 

yevmi mezkfırun saat on üçten 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hnstahklar ı mütehassısı 

meccanen. 

Deniz levazım satınalma 
· · · Komisyonundan: 

10752 kilo Yaş Sebze: Açık münakasası: 6/Kanunusani/ 1934 
Cumartesi güaü saat 14 de. 

30 fon Benzin: Kapalı zarfla mü na kasası: 6/Kinunusani/ 1934 
Cemartesi günü saat 15 de. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan iki kalem eşya
nın müaakasaları ·biıalarınctaki gün ve saatlerde yapılacağmdan 
şartnamelerini görme'< iateyenleriG her gün ve mezkür malzeme· 
yi itava talip o laca'.<ların dA münakas ı gün ve saatlerinde Ka
sımpaşada D~niz Levazım satmalma kom:syonuna müracaat-
1.:trı . ( 68:>9) 

C 
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racaat etmeleri. (6806) :: 
!i !! Maarif ---------- - :: :: 

Adalar sulh mahkemesinden : :: !: .... 
ı: :: .. .. .. .. .... 

Vekaleti 
Beşinci 

Tarafından 
Sınıflarında 

l lkmekteplerin 
Okutturulmak 

Dördüncü ve 
Uzere 

... .... ...... 
:: :: 
:: :: 

~~ ~i .... ..... :: :: .. .. Büyükadada Nizam caddeıiııde 
Con Paşanın karşısındaki hanede 
sakin iken ikametgahı meçhul Fu
at Matar Bey : 

:: :: 
:: :: .... .... .. .. .... :: :: ..... .. .. .... .. .. .. .. .. ,,. .. .. 

Dimosten Efendinin aleyhine H :: .... .. .. 
açtığı 275 lira alacak da•ıaıımn :: :: 

T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
" Al{ ,, müessesesi tarafından deruhte edilen 

T A R I H kitapları satışa çıkarılmıştır. 

f ~ ~i .. ... :: :: 
ii ii ..... . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .... .. .. .. .. . .. . .. .. 

h 
•..• 

yevmü mu akeme::~nde isbatı vü· :: :: .. .. 
cut etmediğinizden hakkınızda gı· g ii .. .. .. .. 
yap karnrı verilmiş ve davacı da - g is 
vasım isbattan izharı acizle tali • g n 
b i tnhlif olmut ve muhakeme 23 H U 
- 1- 933 salı sa~t 11 e talikine g g 
karar verilmiş olduğundan vakti IH ~~ 
tebliğden itibaren beş gün içinde H ~~ 
itiraz ve mahkemeye gelmediği - ~~ i~ 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil lıerkesin istifade edeceği bir 
surette yazılmış bi;· çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir . 

Bir kartonla kapJanmış olan bu TAR 1 HL ERiN fiatları nefasetine 
ve sayıf al arının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. 

Satış Ve Tevzi Yeri: lstanbul Ankara Caddesi 

KIT YURDU 

. .. . .... .. .. .... . ... .... .. . .... .. .. . .. . . .. . .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. :: :: 
=~ :: .... 
:: :ı .. . .... 
: ... ... .. .. 
: ... ... .... 
:: :: .. .. .. .. 
it• •• 

: ... 
~
·::: .. .. .. 

f~ 

niz takdirde yeminden imtina ve H H 
borcu kabul etmit addolunacnğı • !i ij 
mz tebliğ makamına kaim olmak 

• üzere ilan olunur. (9;·74) 
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Onu senelerden beri tanır, a~rııa·rda ve sogulc' 
algınfığındak; çabuk tesirini bilirsiniz. 
ffi markasının tekeffül ettiği ASPİRİN, sizi bun• 

dan sonra dahi memnun edecektir. 

Ambalajlarda ve komprİ· 
melerin üzerinde $ 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat edinizJ 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman ban, f elefon: 22925 

Mersin - İzmir Sürat Yolu 

lnöoü vapuru 2:l birinci ka 
nun cuma günü saat 10 da 
Sirkeci rshtımıodao kalkarak 
doğru lzmir, Antalya, Mersin, 
Payasa ıidecek. Dönüşte bun· 
Jara i1aYeten Alanya, Küllük, 
Çanakkaleye uğrayacaktır. 

························································: 
3. K. O. ;=.~ 

:'.iatınalm:ı. Komisyonu ıl1nlan 

················--·······-····-·····••1111••············. 
1\.1. l\ıl. V. Satın alma komis

yon undan: 
Pazarlığa konulan 200 ta -

kım tayyare uçuş elbisesine 
talip çıkmadığından ihalesi 
28 - 12 - 933 perşembe gü -
nü saat 10,30 za talik edil -
miştir. Taliplerin pazarlı -
ğa iştirak için o gün ve vak -
tinde Ankarada M. M. V. Sa

.l 0653 tın alma komisyonuna müra
caatları. (3436), (7011) 

Gaziantep Viliyeti Def- ~Amasya eczahanesi -· 

Ekrem Tevfik · 

terdarlığından : 
Mahallesi Sokağı Cinsi No. Sahibi evveli Müştemelah Hududu 
Yahni Dem:rci Han 13 Kürkçiyan Han Tahtani 23 sa. ayyüf ba 

çarıı11 na oda 1 ahır cı vakıf D. ve 
fevkani 43 kısmen buğ· 
oda day arasası 

çıkmazı 23 ili 
11 No.lu buj'· 
day anbarla· 
n Ye buğday 

arasa11 cad· 
desi So. ay· 

yüş bacı ••· 
kıf dükkanı 
ve boyacı ca. 
mi sok ağı ar. 
Fethiye med
resesi Ye me· 
zarlık önü ta· 
rik ve 1 - 15 
No. lu dük· 
kini ar. 

ivYelce Mülkiyeti idarei hususiye namına ihale edilmiş iken 
taahhüdünü ifa etmedığıodeo kanuoun 8 inci maddesi mucibince 
ibatesi fesb edilmiş olan yukarda evsafı yazılı kürkçü hanının 
mülkiyeb yine eski şeraite göre bedeli 8 senede ve 8 taksitte 
ödenmek şartile 31/ll/933 tarihine müsadif pazar günü saat 14 
de ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf usulile müzayedeye 
çıkarı l mıştır. Talip olanların % 7,S pey akçalarını veya banka 
mektubile teklifnamelerini muhteYi kapalı zarfı hamil olarak Ga
ziantep Defterdarlığında müteşekkil sallı komisyonuna müracaat 
eylemeleri ılan olunur. (6938) 

-afıa V ekiletinden : 
ı 6, 18 · 12 · 933 tarihlerinde münakasası ıcra kıhoacak olan 

(150,000) kayın normal ve (1716} adet kayın makas traverslerin

d .~ i00,000) kayın normal ve (1J70} adet makas traversine ait 
rr. una kasa müddetleri göriileo lüzum üzerine 25 • 12 · 933 tarihine 
mi\.sadif paz t · Ü ~ 14 ar esı g nu saat ve (50,000) kayın normal ve 
(5ıf6 adet kayın makas traversine ait münakasa da 25 • 12 • 933 
tarih inde saat 15,30 a kadar uzatılmıştır. 

Şartnamenin teklife ait maddeleri tadil ve teklif mektubu 
şekli tertip edilmiş olduğundan bu husustaki nümunelerin alaka· 
daranca Ankara'da Nafıa V k· ı t ' L D · · d H , . . . e a e ı evazım aıresın e ve ay 
darpaşa da L1man ışlerı Müdürlüğünden almaları. (69ll) 

Deniz levazım 
.. 

satın alma 
Komisyonundan • 

' tSOO kilo yün: Pazarhkla mübayaaaı : 23 . Kanunuevvel • 933 cu-

martesi günü saat 15 de. 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda mıktara yazıh yünün 

pazarlıkla mübayaa edileceginden şartnamesıni görmek isteyen· 
Jerin her gDn ve itasına talip olacakların da hizasındakı gün ve 
11atte muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada De-
ail LeYazım Sabnılma Komisyonuna müracaattan. (6969) 

Amasya Ye hanlisi muhitinin 
hayati Ye asri ibtiyaçlarma ce· 
vap veren yegine müessesedir. ~ 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden : 
30 ikinci teırin 330 tarihli kanun bük ümlerıne '{öre tescil edil

miı olan ecnebi şirketlerinden lngiliı. tabi ı vetı • (iste rn Te Jgrıf 
Kompani Limitet • The Ea stero T elgrapb Co Ltd.) şirketi b o 
kere müracaatla Türldyedekı faaliyetine nihayet verildiğini bildir· 
miştir. Mezkur şirketle alakası bu'unanlar1n şirkete ve icabında 
lstanbul mıntakası Ticaret müdürlüğüne müracaatlar. lüzumu ilA• 
olunur. (11274 ı 
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