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Bu yeni ambalaj, tabletlerin ha~ 
kikiliği hakkında teminat teşkil 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
başka mamulat almaktan korur. 

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Asoırin 

paketlerini tercih ediniz. 

ASP 'A İN 20 ve 2 tabıetıık amoaıajlar •cinde 
tıer yerde ouıunur 

vAKll 

Istanbul Üçüncii icra l\lemurluğun· / 
dan: G:ıl:ıtada Sigorta hanında mukim ( 
AbhaıJ efendi \ e .Nişantaşınd.:ı Maçka 

' garajında Tollcr Rf cndilcr: Tüı kiye iş 
Bankasının 1.mınbul Birinci Tican·t l\ lah
kemesinin 19·12-931 tarih ''e 931-512 
numaralı bir ];ıfo ilAmt mucibince zim· 
metinizdc 1475 T. liras ı a 'acağı olup 
takip talebinde yazilı şekil daire~inde 
tahsili zımnında Dairemize 932-2539 
numara ile re ilamların icrası yolile 
t:ıkibedilmek üzere tarafınıza ıı;önderilcn 
icra emrine müba~irinin yerdiği meşru

hata nazaran ikametgilhınızın meçhul 
kaldı~ı anlaşılmıştır. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay zarfın
da borcu masraflarilc hirlikte ödemeniz 
Ye hu müddet iç nde te:ikik merciinden 
veya temyiz Yey:ı iııdei muhaı. eme yolile 
icranın ~eri hırakılması hakkında. hir 
karar getirilmı·dikce cebri icraya dev:ım 
olunacağı iştıu müddet içinde icra ve 
ifl<ls Kanununun 74 düncü maddesi mu-
cibince mal beyanında bulunmanız bu· 
lunmazsanız hapis ile tazyık edileceğiniz 

\'e hakikate muhalir beyanda bulunur~a

nız hapis ile cezalandınlacağtnız icra 
emri ma camına ı.aim olmak üzere ilan 
olunur (6~ 3) 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursu; •••••• 

Istanbul 6 ıncı icı n dairesinden: Bir 
borcun temini zımnında mahcuz ve pa
raya çevrilmesine karar ver ilen Kasa \'e 
yazıhane eşyasının 17-1 -933 Salı günü 
saat 9 ila 1 1 de Jstannulda tütün gümrü· 

günde Tuzçulaıda 3-5 numaralı Karaca· 
bey şirketi mağazasının önünde açık art· 

fsmarlama elbiseler 20 ırada o 
başlar 

-rfazır pardesü ve elbiseler fevkala::le ucuzdur 

•••••• ETinönü, Kazmirci Ali Ri:ıa müessesatı ••••mi 
Hasan zeytinyağil~, Hasan ko.onyasi'~ 

ve Hasan kremile yapılmış 

birer şaheserdir. HaJis limon çiçekleri· 
nin ve hakiki, tabii yaseminin ve Is· 
parla güllerinin ınsana hayat ve ruh 
veren kokularını cami o:up cildi yumu· 
,atır. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
kııdınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanın terkibi meçhul yağlarındau 
npılmış sabunlardan tevekki ediniz. 

v ecbe ve cilde taravet ve letafet bah· 
şeden zeytin yağh ve Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 
' 

tırma ile satılacağından talip olanlann 
mezkür gün \'e snatta mahallinde hazır 

bulunacak memuruna müracaatl:ın il<ln 
olunur. 

. ' -
iktisat Vekaletinden : 
Türk mahsulat ve mamulatından 

Hükumetçe takas eşyası meyanına ithal edilen "halı, tiftik, 
gülyağı, palamut ve hülasası kereste ve travers 1930 senesi ve 
ya ondan evvelki seneler mahsulatından tütün, kömür müstesna 
olmak üzere madenler, ile incir, fındı'<, canlı hayvanlar, Afyo 1 

zeytin, zeytin yağı ve kuş yemile Antep fıstığını Türkiye eşya 
sına henüz pazar olmıyan memleketlere ıhraç ve sahrak muka 
bilinde mezkur memleketlerden muadil kıymette ecnebi eşyası· 
nın takas larikile ithaline iktisat vekaletince müsaade edileceğ 
ve talep olunacak ihracat miktarının iki yüz bin liradan az ol· 
maması lazımgeleceği evvelce ilan edilmişti. Bu pazarlar için 
tesbit edilen işbu ' 100.000 11 liranın yalnız " 100,000 ,, liraya 
tenzil edilmiş olduğu ilan olunur. "7020,. 

lstanbul Asliye mahkemesi üçüncü 

hukuk dairesinden; Hüseyin Nazif efen

di tarafından Kasımpaşad:ı Zincirli kuyu 

Pişmaniye sokak 55 NO. lu hanede 

mukim knrrsı Hüsniye hanım aleyhine 

932-1830 N. lu dosyada açılan ~iddetli 

geçimsizlik sebebilc boşanma davasına 

ait arzuhal sureti mumaileyha Hüsniye 

hanımın ikametgAhının meçhul bulundu

ğu şerhilc iade edilmiş \'e keyliyetin 

ilAnen tebliğine karar verilmiş olduğun· 

dan işbu dava arzuhaline ıar~ı t:ııihi 

il!ndan itibaren IO gün z:ırfında cevap 

vermesi ,.e ye\'mÜ tahkikat olıın 2-2-933 

tarihine müsadif "er~embe günü saat 

14 de tahkikat hakimi huzuruna gelmesi 

ilAnen rebli~ olunur. (6226) 

AH!AMA (ABUK!; ltJ:C313EiJ 
•.• DİZİM! BİR ALKOK YAKISI OH, HE RAHATLIK 

. 
• .uıo 1 ne s.aoo.- n(. lztinr.- Adeta bıçak darbelcn .. 
Kızarmı1 bir demir- Çok JökOr kı mesamstı çok aU 
Alkole yakısı bu agnyı' izale edcccktır. Sıcaklıgı doı:nı 
•tnDıD merkezine pder ve atrıyı t;ıbfif te3kın ve tedavi 
eder. Bıı tcsır muvakkat deı•t. buton ııın. bulun 
ıece devam eder, ve o tesirini u:n ettıti uman siz de 

TOrkiye Umumi Acentalarl ı 
G. & f'. BAKER Ltd 

.STAMIUL 
, .. ,. •ııtuııı .... '"•""•' 

•$~izle meJıul olursunuz. Goı:n•. arka, omurlar, 
dızlcr.. clh.asıl •Ucudıınuzun her hanı:i bir ycrındc 
tıddcılı bır aı:rı hi6'cttigıniıclc henı:ın mcsamatı çok 
.Alkok yalm.ılc izale edıoız. . Fakat Alkok umini ıyicc 
hatırıoız.da tııtuuuı ~·c takliıtcrd'en s~kın ınız. Her 
eczanede bulunur 

11 Kanunusani J 933 

K A R T A L, kuşl~rın kralı 

630 
RADYOLARIN KRALIDıR. 

Çünkü : SUPERINDUK TANS - MiKROMETRiKLE 

her istasyon saat gibi ayar edilır. 

ı~a•nbııl beşinci icra memurluğundaan: 
N- 928-29l1Q Noter. 

Luiz Hanımın i\l:ıdam Angclikiden 
Alacağı olan (ÜÇ HİN) liranın temini 
için haciz edilen Büyük-Adada {eni 
Bağçc sokağında eski (4 ve yeni l2) 
numerolu b:ığçe ve h:ınenin yarısı açıl, 

arttırmaya konulmuş ve birinci arrnr
ması 29· ( -9:33 tarihinde ,.e arttırma tıc

dcli taktir olunan kıymetini bulmadı~ 

taktirde ikinci arttırmanında J 3-2-93.'3 
tarihinde icra edileceği \'e en ço~; :ırt
tıranın üzerinde Dırakılar ak ihale edile· 
ce~i nkıt gazetesinin 21-12-932 tarih 
\'e 53:" l numerolıı nusha11iyle ilfın edil 
ııiş isede 29-1 ·9.33 tarihine tatil günü 
tesadüf ettiği anla~ıldığmdan gerek hirin
:i arttırma Ye gerekse ikinci arttr mala
·ın ilin edilen tarihlerde yapılamıyacağı 
•e mezkur Yakıt gazetesiyle yapılan 

ilı\ndaki şer:ıit \'cçhilc mezkur gayrimen-
ulün birinci arttırmasının 2-2-933 t:ıri

hinc müsadir pe~emne günü saat 14ten 
16 kadar yapılacağı ve gayri menkulle 
taktir edilmiş bulunan ıymetin °/0 75 
ırttırma hedeli ıutınadıjtı taktirde ikinci 
ı ttırm:ı 18-2-933 tarihine mü!'adif Cu
nıırtcsi gün Ü sa:ıt 14 ten 16 ye kadar 
yapılacağı ve en çok \·erenin üzerinde 
ihalesi icra. edileceği ilan olunur. ((j;?J.!) 

1
3UncU Kolordu Sabnalmel 

Komisyonu llAnbr1 

Yerli fabrikalar 
dan 55,000 metre 

mamu atın
boz renkte 

kaputluı< kumaş kapaı ı zarfla 
münakasaya konulmuştur. ıha

lesi 14 · 1 · 933 Cumartesı günü 
saat 14 dedır. Taliplerin şart

oames.ni görmek üzere hergtln 
ve münakasaya iştirak için ıha
le günü vaktinden evvel Anka
ra'da M. M. V Sa. Al. Kom. 
Riyasetine müracaatları. (1061) 

(67 ll) 

Diş tabiplerine 
Dh·anyolu Biçt,i Yurdu itıisalindeki 

di ~ muayenehanesi de\Ten satılıhır. Diş 
ta hibi l\ lccit ile ye mtır:ıcaat cdi! mesi. 161ı3 ) 

HAHtBI MEHME1 Al:)UJ 

Umumi Neşrlynı Mlldllrll F1KRE1 ADIL 

VAKIT MATUAASJ ISTANBUL 

Stil 
Veren 

Annelere Fosfatlı ark alt Hu s 
uııanın11 \ÜlunJıu artırır 

ocukıarı emı' erını 

kuvvetıen .. irn 
1 
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BugUnkU 
VA KIT 

.92 savı/alık " Halı· 
ra ·ar ve Vesikalar,, 

ilives'le 

16 
Sayıfadır. 

Şen yazılar, 
ÇOCUK ve 

s:nema sayıfaları 
vardır 

Harbi umumiye .nasal sürüklendiğimizi o zamanın 
Bahri) e nazırı Cemal Paşa ağ:ııodan " Hatıra ar 

ve Ve• kalar ,, da okuyacaksınız •• 

Son muvaffakıvet nasıl oldu ? .................................................................................. 

Borç anınızı 107 m·lyon
dan 8 milyona ind · rmiye 

asıl razı oldular ? 
Dilnkw yazımızrn sonlarında 

188 milyon liralık borcun 35 mil -
Yon liraya indiğini kaydettikten 
ıonra bu mali muvaffakiyete ina
namıyan bazı kimseler bulundu • 
funu da ilfı ve etmiçtik. Bugün 
bu muvaff akiyetin nasıl elde e • 
dildiğini izaha çalışacağız. Fa • 
kat da!1a evvel yukarıdaki rak • 
lı:amlar ile Saraçoğlu Şükrü Be • 
Yin beyanatındaki rakkamlar 
a.rns1nda göze çarpan far -
kıre m:ıhiyctine işaret edece • 
ğiz. Snracoğlu Şükrü Bey beya .· 
natmda Ösmanlı borçlarının yüz 
yedi milyondan sekiz milyona in· 
dirilmi§ olduğunu söylerken yal· 
nız bu bor:un anasını göstermiş
t~. 62 tı~nede ödenmesi mukavele 
~artlarınclnn olnn bu paranın o 
l: dar mlic1det zarfında üzerine 
binecek faizlerini ve diğer maa· 
rafh.rını, hülıiııa düyunu umumi • 
yenin itfası nihayet buluncıya ka· 
dar Cümhuriyet idaresinin hazi -
nesinden çıkacak paraların yekU· 
nunu nazarı dikkate almamıştır. 
Onun içir. haddi zat•nda iki ifade 
arasında fark zahirtdir ve 188 
milyon liralık borç otuz be, mil· 
Ye..,"\ ~ndi demekle 107 milyon li· 
te1,k borc sekiz milyona indi de
hle]c arns.mda ht'k;l:atte hiç bir 
far· mevcut def't"ldir. 

. Şimdi burrıda asıl tetkik etmek 
laled"v• 1 1· t 11i:tmiz meseleye ge e ım: 
d~ela, bazı kimselere tesadüf e· 

1

110ru~ lci, düyunu umumiye me· •e ea· · d"kl · · . •nın mahiyetini bilme ı erı 
ıc;ııı .. . 

' 0 Ylenilen sözlere pek ınana· 
mıyorlat. "Nasıl olur da düyunu 
umur.niye meclisi idaresi 107 mil
Yon liralık borcu kendi arzusu ile 
Yedi, ıekiz milyona indirmeğe ra· 
21 olabilir?,, demek istiyorlar. 

Şüphesiz lımet Pa§a. hükume· 
ti İmparatorluk zamanındaki dev· 
let adamlarının zihniyetile hare· 
ket etmit olsaydı düyunu umumi· 
yenin bugün bir tek lirasını bile 
tenzile imkan olanı d N 1 az ı. ası 

ki Berlin muahedesi ile Osmanlı 
imparatorluğuna ait borçlardan 
bir kıarnı Yunanistan, Bulgaris • 
tan, Sırbistan, Romanya, Avus • 
turya, Macaristan, Mıaır gibi dev
letler üzerine taksim ve tevzi e • 
dildiği halde bu memleketler hiı· 
ıelerjni vermemitler, bunun üze • 
rine düyunu umumiye idaresi ta 
harbi umumfye kadar o memle 
ketlerden abnamıyan paraları 
Osmanlı devleti hazinesinden al· 
makta devaın etmi§li. Sonra har· 
hi umumt içinde itilaf devletleri 
tebeumdan kupon hamillerine 

tevzi olunamıyarak düyunu umu· 
miye kasalarında toplanan on beş, 
on altı milyon altın lira gene bu 
meclisi idarenin kararı ile Alman 
markına tepdil edilmiş, mütareke
den ve sulhten sonra bu markla
rın kıymeti sıfıra düştüğü için bü
tün o milyonlar yok olmuştu. Dü
yunu umumiye idaresi büti!ıı bu 
zararları Türkiye devleti hazine-

Sararnğlu Şiikrü Rey Avrupa seyalıatindı 
:l.\'det ederken 

sine yüklemek istemi§tİ. Bu defa 
lsmet Paşa hükUmetile düyunu 
umumiye hamilleri arasında zü • 
hur eden ihtilafın manzarası 'u 
idi: Hamillerin elinde 107 milyon 
altın lira kıymetinde düyunu u • 
mumiye tahvilatı vardı. Fakat bu 
kıymet hakiki değil, itibari idi. 
107 milyon liralık tahvilatın pi· 
yasadaki hakiki alım satım kıy • 
meti nihayet 13, 14 milyon lira· 

dan ibaretti. 
Binaenaleyh, hükumet piyasa

da ancak on ü~, on dört milyon li
ralık bir kıymeti temsil eden bu 
tahvilatm hamillerine 107 milyon 
liralık bir istikraz faizi ödemek 

Mehmet Asım 

Alt tnralı 2 inri <Jaıııfamızdadrr) 

Tayyare p .yaogosu 
- Dünkü keşide -

Tayyare piyankosunun altıncı 
ke§idesine dün öğleden sonra da· 

rülfünün konferans salonunda baş 
lanmı,tır. 

50,000 lira 39393 numaraya, 

30,000 lira 631 t numaraya, 20,000 
lira 38543 numaraya çıkmıştır. 

Bu keşidenin en büyük ikrami· 
yesi olan 200,000 lira bugüne kal· 
mıttır. Dün çekilen 1000 numara 
iç aayfalarımızdadır. 

Rumeli hanı cinayeti ............................................ 

1 
Katil Yani 

Pirede Yunanlılar tarafından 

alandı! ya 
ATI:SA, 8 (Busu t) - lstanbulda, Ru· 

mell Hanında oturan l\fadıım Antuvnııetl 
p:ını.Iannı tnlmnk l~ln kard~ Sokrat l 'O 

berber çırn rı Todorl Ue boğduktan aonra 
burny11o Jmı;-mnğa mu,-nffnlt olıın Yani Sto-

lstanbulda tevkif edilen 
Todorl Sokrat 

nıntell:ıkl, nihayet Plnınln t.cnba bir ınatıal· 
k lnd ısaklruıdı rı y·crdc ynltalıınını' ,.e ad
Uyeyo vcrllml,tı. lintll lfııdesinl ,·ermek için 
ınil&tnntlktcn 48 saatlik bir mühlet alını' ve 
dlln bu mliddotl bitmiştir. Mıuımnflh katli, 
mlistnntlltten sorguya ç~ltllmck l~ln yeniden 
:ı,ı 1natllk on bir mlllılet dalıA aJnıı~tır. nu 
mühlet y·arm bltceek , .e ktndl l adlJyoc~ 
aorguya ı:eklloocktlr. 

Katli tevkifi akabinde 7,abrtaca lstlcvnp 
cdlldlğl :r..am:uı l\lııcl:ım Antuvanctln berber 
çırağı Todorl lle kardcııl Sokrat tarnfından 
UldilrilldilğUnU ,.e kendisinin do cinayete 
fS!'lılt olduğğunu ltlrnf ettiği halde rıtmdl ifa· 
de lnl dcğl tlnnclcte , c cinayetin Jmrdr~l 
,oıı:rnt hm.urunda berber ı:ırnğı Todorl tara
nd:ın frtlktıp cdlldiğlnl &ÖJlenıeltlo beraber 
ı11ayct ınabıılllnde kendisinin bulunmadığını 

• ·e l'ılndnm Antu\"'nnetln 1mtıınl ,.e pnralnrlle 
mllcm•ber:ıtınm tııimdığmı clnayetten blrknı;ı 
&nat sonrıt. lmrd lnd öğrendlğtııl iddia 

e,>lem idedir. 
KaW bil nılltcnlLkra lfa.doleri te'l.11 et • 

ml'lı: ıcın ı·unan ııolls ıcıare11lnde ısuc,·op o
dlldlğl 4'ftllnda dayak .)·emekten korktuğu. 
clhetlt', cinayetin ynpılc1ığı :ıamıı.ıı or da lm
:ıır bulunduğunu lllmf etml.'k mccburl)Ctln· 
de kaldığını, tı:ılbUld rıtmdl adlJyede d:ıyak 
yemek korkusu bulunmııdığı için hakikati 

ti.} lcdlğl.nl ııcrl sürl'll('ktcdir. Katil ı·anı, 
ı•unruı ~· olduğu dhctlr, Türkiye ad • 
tıyeslne teslim cdilJlÜ3 ecek muhakemcst bu • 
rada cereyan edet'dttlr. Katil mllstantlk hu
r;umnd:ın rıkarlu~n mnktuıenln oAlu Ue kar· 
rııl1ı5mı \"'O onun teal\"Uz\ine uğrarw rtr. 
Fakat Jnndnmtnlar araya girerek katli Ue 
m:ıldıılcnln oğlunu nyırm15lardrr. O 2.8DUUl 

malctulenln oğlu katilin yllzUne tUkUrmü:ı· 

tUr. 

Sulhun 
olduğu 

tehlikeli 
mıntaka 

Yugoslavya-Arna,·utluk hudu. Arnavut 
dunu gfütcrir haritıı Kralı Zogo 

HF.1.0U:\T, 10 (Ilusu i) - Yugo'llav· 
yanın Londrn sefiri, ayın ikisinde lngllto
rc hnrlCi)a nııı.ırını :ır.lynrct ctml ti. nu ır.ı
ynrctln Arnn\lıtluk m clclcrlne mUtenlllk 
olduğu rlm~etl \llrdır. Sö3 leııdlğln göre 
Ama\'utluk bUkümctl l9U tıencslnd aktet~ 
tıJ;'i mukowll.'JO 1 tlnnden, hudutıan dnhl • 
llndo as:ı~I 1 temin için İtalya hUküınetlnln 
ıı..11krrlcrlel kcndlslııe mu:ı,enet etm ini Is • 
tJyoocktlr. Hu rlv:ıyet, Yugoslavya llo ttat
yı:ınrn nnı ının Trııu"d:ıkl kınlan nıJanlıır 
mesclcsl dol:ıJ ısllo açıl< balundnğu bir ını
d:ı, blil ük bir ehemmiyet l<rsbetnıl'ktcdlr. 

. Anloşıh)Or ı.t, l'ugo fav~n ltalynnın 
,\mnvutlııktıı lğll~ş olduj;"IJ behnnrslle Ar
nır~utlıığn ııskl'r ~ılmrm:ısındnn korku,·or 
,.

6 
l>Ö) ıo bir ııarcketln Arn:nııtıuğu lılı~yc· 

den ı.lyııdt3 ı·ugo ııı,-y:ı topr:ığın:ı tıınrruı. 
ınaJ,5;ıdını l<Jtihdaf r.ttlğ ini ileri ııUrO,·nr 
nu 1ı:ıı orta A vruıı:uln 'c ll:ıllmnl:ırdn hlU~ 
ı;ulhUn ne kııdnr tchlll~rJI hlr 'ıızlJ ı•ttc bu
ıunı'luğunu ı;östt'rınektcdlr. 

Macaristana silih! 
\11•,\NA, 11 (A.,\.) - Arbclt<-r Z<>l:ung 

ga:r:etcsl, JtAlyı:ıd:ın l\1nr:ırls1ı:ına bir f()k sl
IMı ıondcrlldlğlno dıılr lılr haber ııeııretmit-

Ur. 

Çin askerleri Japonlarla harp için bir nehirden gbçerken .. 

Japonlar Çin set e · 
dayandılar •. •• onune •• 

Bu hareketlere sebep Çinlilerin asker 
toplaması ve Japon menafii ·miş! •• 
Londra,10 (Hususi) -1933 

senesi iptidasından bir kaç 
gün ~onra Japonlar meı
hur Çın setleri önünde Çin
lilerle harbe baglamışlardır. 

Şimdiye kadar doğrudan doğ -
ruya Çin idaresinde olmıyan Çin 
topraklarına el uzatmı§ olan Ja
ponya bu sefer doğrudan doğru
ya Çine ait topraklara ginni§tir. 
Bütün bu hareketlerin sebebi ola· 
rak Japonya Çinlilerin asker tah· 
şit ettiklerini· ve Japon menafiinin 
muhaafzasına lüzum görüldüğü -
nü ileri sürmektedir. 

. ... 

Çfn setlerini ve Çin astcrlcrlnln taha~şüt 
ettiği mıntata)'ı göstcrır harita 

(Çin - Japon ilıtilfılının esaslan 
lıakkındaki talsiltit iç sayıl amız • 
dadır.) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir inşaat şirketinin teşebbü Ü münasebetile •............................................................................................... 

Borçla yapılan bina 
sonu hayırlı o 

Yeni apartmanlardan bazllarf 

Büyük sermayeli bir a-rupun 
ıehrimizde kredi ile in§aat yap • 
tırmak için teşebbüslerde bulun • 
duğunu i§itiyoruz. Bu nevi te -
şekküller ve gruplar her memle • 
kette vardır; hatta yanı ba§ımız· 
daki Bulgaristanda da.... Parası 

az olanlar araa alarak üzerine bu 
grupların sermayesile bina çıkı -
yor ve o zamana kadar verdikleri 
kira bedeline muadil bir taksit ö
diyerek grupun borcunu on, on 

Yeni apartmanlardan birinin içi 

be§ ıenede kapatıyorlar. Bu iyi .•• 
Ancak son zamanlarda İstanbul· 
daki inşaatın böyle borç pnra ile 
yapılmış olan bir çoğu sahipleri • 
ni mahvetmi lerdir. Filhakika İs· 
tanbuldn bir takım kalfalar türe· 
miştir ki bunlar parası olanları 

aldatmışlar, istedikleri binanın el· 
}erindeki parn ile çıkacağım, ya • 
hut biraz istikrazln tamamlana • 
cağını söyliyerek inşaata başlat • 
( Alt tarafı 2 inci sayılamızdadır) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 

o 
Cumartesi 

günkü 
Sayımızda: 

"Polis . 
Köp~ğl,, 

Fikret Adil'ln 
çok gUzol 

b•r hlkAycsl 

Bu hikayeyi 
dikkalle 

oku)"• nuz • 

iş istiyen gencin imtihanı 

- Peki ofilum, dUnyenın döndU"L' ne ile 
sabittir ? zıı 

- Elll dlrhom rakı ilo .. 

• 



~avıfa 2 

Son muvaffakiyet 
nasıl oldu? 

( Başmakalenıizden devanı) 

mecburiyetint:le kalıyordu. Vakıa 
bir def aya mahsus olarak hariç -
ten on üç, on dört milyon liralık 
bir istikraz yapmak ve bu istik -
razın hasılatı ile eski borçları ıil
mek, piyasadaki bütün tahvilleri 
toplamak tedbiri hatıra gelebilir
di. Fakat bu takdirde tahvilat ıa· 
hiplerinin derhal piyasa kıymeti
ni yükseltecek1eri pek tabii icli. 
Fazla olarak böyle bir harici is -
tikraz yapmanın mü~külatı da 
gizli bir §ey değildi. 

İtte böyle bir vaziyette cihan 
iktısadi buhranının dalgaları 

memleketimizi sarsmağa, 1928 
Paris itilafnamesinin tatbiki ne • 
ticesi olarak her ıene bir kaç mil
yon ecnebi dövizinin sırf düyunu 
umumiye hesabına tediyesine 
mecburiyet hasıl olması yüzünden 
milli paramızın kıymetini tiddet
le tehdit etmeğe başladı. O vakit 
bu itilafname ahkamının ne bugün 
için, ne de yarın için tatbik edi -
lemiyeceği anlaşıldı. Bundan son· 
radır ki İsmet Paşa hükUmeti ha
milleri yeniden vaziyetin tetkiki -
ne davet etti. Üç ıene devam eden 
çok çetin müzakereler netice in
de düyunu umumiye idaresi de 
Türkiye ile bugün imza edilmit o
lan itilafname haricinde hiç bir 
anlatma çaresi bulunamıyacağı • 
na kanaat getirdi. 

Bütün bu izahata göre son iti· 
lafnamenin Türkiye hesabına bü
yük bir muvaff akiyet olduğu §Üp
hesiz olmakla beraber düyunu u
mumiye kupon hamilleri ve mec
lisi idaresi hesabme da yegnne 
mümkün v~ makul olan hal çare i 
bulunduğunu tasdik etmek lazım
dır. Çünkii dü~nu umumıye 

meclisi idaresi bu itilafnameyi 
kabul etımekle hamillerin ellerin • 
deki tahvillerin piyasa kıymeti Ü· 

zerinden büyük bir fedakarlık 
yapmış değildir. 

Mehmet A ım 

Çelik miğfer'iler 
ESSl!.N, 1 (A. A.) - Wolf a -

jansı bildiriyor: 

Çelik miğferliler teşkilatı Esset! 
~ehrinin ve Rhur havzasının bun
dan 10 sene evvel Fransa işgali al· 
bna geçtiği tarihe tesadüf eden 

günün arefesinde Eesen' de büyük 
bir milli nümayiş yapmıthr. Bu 
nümayife binlerce kimac iştirak et 
miştir. 

Hatiplerden biri Ruhr havzasın· 
daki ahali tarafından gösterilen 
ve Rhin eyaletlerinin kurtuluşu 

hedefine varan yolları açan muka· 
vemeti, ilerisi için daha başka kur· 

tıuıf!an istihdaf eden Alman ha -
rici siyasetin iehemmiye!.e kaydet
mi§tir. 

M. Şeron'un mali 
projeleri 

PARIS, 11 (A.A.) - Nazır • 
)ar m lisi, M. Cheron'un mali 
projelerini ittifakla kabul etmiş -
tir. HükUmet muvakkat bütçe la· 
yihasına ithal edilecek teklif Jerin 
heyeti umurniyesini salı günü 
meb'usnn meclisine tevdi edecek 
ve bunların müstaceliyet kararile 
müzakeresini istiyecektir. 

PAR15. ı1 JA.A.) - · N-.zırlar 
meclisi mali projelerin kat't tek
lini Pazartesi sabahı yapacağı iç· 
timamda kararlaıtıracaktır. 

L 
V A K 1 T' ın Hususi Telgrafları 

-- -
Gazi Hazretlerinin evveli Bursayı 

teşrifleri bekleniyor 
Ankara, ıt [Hususi] - Relsfcümhur Hz.nin, R. M. Meclisinin 

tatilinden sonra, memleket dabillnde yapacakları seyahalta 
evvela Huı·sayı şereflen lreceklerl teeyyüt ediyor.Gazi Reisimiz 
Borsadan sonra başka şehirlere dP f!'İdPceh lerdir. 

iarının ab'ı Me epki • 
ansı ron 

Hu iş Devlet matbaasında yapılacak ve Uç veotelıeı·de oturanlar 
sene için ders kitapları seçllecek polisçe mailim olacak 

ANKARA, 11 ( Hususi ) -
Mnarif Vekaleti mektep kitapları· 
nın basılması hakkında tetkikler 
yapmaktadır. Vekaletin mektep 
kitaphırının Devlet matbaasında 

bastırılmasını bir prensip olarak 
tercih etmekte olduğu tahmin edi
liyor. Ancak Devlet matbaası 

mevcut teşkilatile bu işi yalnız ba
§mn baı:..L:·amıyncağmdan, bu mak 

satla vücut bulmuş hususi müesse
selerden bazı kayıt ve ~artlarln 

lzm r ihracat 
t · ccerları 

1 Z M İ R , 11 (Hususi) 
İhracat tüccarları bugün Ticaret 
odasında toplanarak ihtiyçlarını 

tesbit ettiler. İçlerinden bazıları 
kontenjan ve takas uıullerinin 

kaldırılması mütaleasında bulun
dular. Sanayiciler de yarın topla· 
nacaklardır. 

Mahsullerimize güzel 
bir propagtında 

1 Z M 1 R, 11 (Hususi) -
Berlin Türk klübü yakında vere· 
ceği bir baloda davetlilerine Türk 
üzüm ve incirleri dnğıtmağa ka • 
rar vermiştir. İzmir Ticaret odaıı 
bu iş için lazım olnn üzüm ve İn· 
ciri buradan gönderecel-tir4 

istifade edilecektir. Söylenildiği

ne göre, lstanbulda bazı kitapçı· 
ların tabilik üzerine yaptıkları 

!İrketten arzu edenleri alarak bu 
şirketi kuvvetlendirip genişlete • 
cektir. 

Vekalet, ilk ve orta mektepler· 
le liselerde her ders için bir kita· 
bı vekaletin ders kito.bı olarak 
seçmesine, bundan başkasının ih
tiyari olmasına karar vermittir. 
Bu kitap üç seneden evvel Jeği~ti
rilmi11e~ektir. 

Jzmlf·de Haşvekili
mlzln he~1 kell 

İ Z M İ R , 11 (Hususi) 

İzmir belediyesi, burada Mezarlık 
başı namı verilen yerde bir park 

ve meydan vücuda getirmeğe ka· 
rar vermi tir. Burny ba!!vekil is

met Pa§a...Hz.nin bir heykeli diki
lecek, İsmet Pa§n meydanı namı 

verilecektir. 

1'uz ucuzhyacak 
ANKARA, 11 (Hususi) 

Tuz fiatlarının · ucuzlattırılmaaı 
hnkkmda bir müddettenberi ya -

pılan tetkikler ikmal edilmiıtir. 

Bu husustaki kanun layihasının 

hazırlanmasına başlanılmıştır. 

• 
esı 

Bu yı içinde inşa edilecek. Fırka idare 
heyeti dün bu~ıu da görüşlü 

ANKARA, 11 (A.A.) - C. H. 
F. U. idare heyeti bueünkli 
toplantısında Samsun ve Bnlıke -

sir fırka vaziyetlerile meşgul ol -
muş ve irti~m Menemende şehit 
ettiği Kubila)ın adına orada ya· 
pılacak abidenin inşasını gelecek 
yıldönümünc yetiştirmeğe ehem • 
miyet vermi~tir. Ahide için şim • 
diye kadar komisyonca toplanıp 
bankalara yatırılmıt olan para 20 
bin liraya yakın bir miktara var
mıştı. Abideyi yaptırmak üzere 

komisyon bu parayı fırkanın em
rine vermiştir. Bundan sonra ko
misyon emrine gelecek yardımlar 

da bu yekuna katılacaktır. Umu. 
mi idare heyeti bu abidenin mil
li snn'ntkarlnrımızın eseri olma -
sını iltizam etmektedir. 

Fırka abidenin esası hakkında 
kısa bir zam n içinde yapılacak 

ne~riynt yahut u.'!lluıni katipliğe 

yazılacak mektuplarla bildirile • 
cek fikirlerden projeyi hazırla • 
mal: yolunda istifade arzusunda
dır. Abidenin Menemenin hangi 
noktasında yapılması münasip 

olacağı hakkında vak'amn heye· 
canını ruhunda duy:mu§ ve icabın
da yerine gidip gelecek san'at • 
kA rlardan aJma~ak noktai nazar
ların hemen bildirilmesi lzmirdcn 
iııtenilmi tir. 

Bundan sonra mütaleaların -
dan istifade edilmek üzere çağı • 
rılan arlmdafların huzuru ile halk 
hatipleri merkez te~kilabnın vü • 
cutlanması mevzuu üzerinde mü -
zakereler yapılmıttır. Merkez he
yetinin terkibi ve ite batlama" 
tarzı teshil olunmuı;tur. 

Çekostovakyaya 
üzüm lhr11catımız 
ANKARA, 11 ( A.A.) --- Kuru 

incir ve fındıklarrmız gibi kuru 
üzümlerimizin de Çekoslavakya 
hükumetince ithaline müsaade e· 
dilmiştir. 

Bir tayya~e kazası 
TUNUS, 11 (A.A.) - Karou· 

ba tayyare limanına mensup bir 
tayyare F erryville gölüne düımüt· 
tür. 4 kiti ölmüştür. 

ANKARA, 11 ( Husuai ) -

1704 numaralı knnunun bazı mad 
delerinin tadili teklifini bütçe en· 

cü.':!leni kabul etti. 

Knnunun aldığı yeni şekle gö

re, han, pansiyon, otel, bekar o • 

daları iıletcnlerle, mali müessese
ler, ticaret şirketleri, ticarethane
ler dükkanlar, ticaret, aan'at it -, 
terinde snlışanlar, haatahaneler, 
dini müesse'"•' ri, mi~esseııelerin

de oturan veya çalışanları 24 saat 

zarfında zabıtaya haber vermeğe, 

buralardan ayrılanları da keza 

bildirmeğe mecbur tutulmakta · 
dır, Bunlan yapmıyanlar ceza ka
nununun 543 üncü maddesi mu -

cibince ceza göreceklerdir. 

Bütçe encÜımeni verilecek be-
• 

yannamelerle hüviyet varakaları -

nın damga pdhthdan moaf tutul· 

maaını kabul etmiştir. Yalnız han 
ve pans:'"on İ§letenlerin beyanna· 

meleri damga puluna taht olacak· 

tır. 

Meclisin tatili 
ANKARA, 11 ( Hususi ) 

B .M. M. kıt tatilinin Cumartesi 

gününe kalması muhtemeldir. 

Jdman cemiyetleri 
itt fakı merKe:u l ugün 
Ankarada toplanıyor 

ANKARA, 11 (A.A.) - Tür
kiye ldmnn cemiyetleri ittifakı u· 
mu.mi merkezi yarın toplanacak· 
tır. 

Umumi merkez reisi, Erzurum 
meb'usu Aziz Beyin şimdiye ka
dar yapılan itler hakkındaki iza· 
hatı dinlenaikten sonra, Atletizm 

federasyonunun, te~kilatile ala -
kası kesilen bazı mensuplar ve 
harici temaslarda mezuniyet ve 
pasaport alınması, lstanbulda bir 
pist yapılması, orta mekteplerin 
jimnastik programlarına atletik 
ic!.manların da ilavesi hakkındaki 
teklifi erile güreş federasyonunun 
Avrupa güreş tampiyonluğuna it· 
tirak edilmeaine dair teklifleriyle 
müzakere edilecek ve ayni za • 
manda memleketimizde binicilik, 
atçılık, dağcılık, kızakçılık spor
larını tanzim ve tamim edecek bir 
heyetin vücuda getirilmesi ve Ça
nakkale ve Aydın vilAyet merkez
lerinde birer ıpor mmtakaaı te idi 
edilmesi meseleleri görtitülecek -
tir. 

Güref, futbol, eıkrim f ederaı -
yonları reisleri içtimada bulun • 
mak üzere ıehrimi2e ıelmiıler • 
dir. 

Borçla yapılan 
binalar 

w 

< Ba~ tarafı 1 inci sayıfamı:da) 

0

mışlar, inşaat başlayınca mal sa• 
hiplerinin elindeki avucundaki 
tükenınİ§, yüksek faizlerle ve bu 

binayi ipotek ettirerek para alın
mıf, sonra binalann kir aı bu 
borçları ödiyemediği için koca 

binalar, apartımanlar ha kaları • 
a ıatılmı~tır. Bu suretle lste.nbu· 

lun, hele Beyoğlu, Firuz ağa, Ci· 
hangir nemtlerinde be,, on katlı 

mükellef apartımnnlar var iti, 
bunları ba~latanle.r başka, ikmal 
edenler ba~ka ve bugünkü sahip· 

leri batkadır. Çünkü dediğimiz 
gibi, ya knlfaların sözüne kapıl • 
mı,lar, paral rı yetişmemiş, yük -
sek fni~lerle para almıı;lar, yahut 
Kendi hesapfarınrla aldanmışlar· 
dır. Hiil~!Sa buvi•rk·i fnizlerle ve 
bugünkü kira bedellerile borç.. a
larak inşaata başlamanın çok teh· 
likeli olduğunu kayda lüzum gö• 

rüyoruz. 

T.D.T.Cemiyeti 

Merkez heyet aün Re it Galip 
Beyin riya etinde topfandı 

ANKARA, 11 (A.A.) - T. D. 
T. Cemiyeti u.:numi katiplieinden: 

T.D.T.C.umumimmkezh~ 
yeti bugün Maarif vekili Dr. Retit 
Galip Beyin riyasetinde toplandı. 

Vilayetlerden derleme tali • 

matnamesi üzerine sorulan nokta· 

lara verilecek cevaplar teshil o • 
lundu. 

Gemiyetin ileri işlerine ait b:r 
çek meseleler müzakere olunarak 
karara bağlandı. 

Lengüstik ve Filoloji kolunun 
çalıtma pro 'rramı okunarak çok 
geni~ olan programın gelecek ku· 
rultnya kadar tahakkuk ettirile • 

bilecek kı:ımma da hnzırlanıp 

il'" resi mün~sip görüldü. 

Cemiyet nizeımnamesi)e lucc.t 
ve rntılah ko u talimatnamesinin 
bast rılması da takarrür etti. 

Umumi merkez heyeti ÖI\Ü • 

müzdeki pazar günü 15 te tekrar 
top' n"ft 1tt,r. 

Mahsu.ümüzü 
himaye 

l~ln benzine is irto 
liatılacol1: 

ANKARA, 11 (A.A.) - Bir 
nisbet dahilinde ispirto karıştm • 
larnk yakılan benzinin iyi netice

ler verdiği tecrübe ile sabit oldu

ğundan memleketimizde de ben • 
zinin ispirto karıştınlarak aarf ı 

takarrür etmi§ ve bunun için zi
raat vekaleti bir kanun layiha11 

hazırlamıştır. Benzine katılacak 
ispirtonun miktan, yüzde 40 a ka
dar arltırılabilirae de ınemleketi· 
mizde henüz buna teltabül ede • 

cek miktard ispirto olmadığın • 
dan §İımdilik bunun yüzde ona 
tahdidi düşünülmektedir. Bu ka. 
nunun gayelerinden biri memle • 

ltetimizde patates, mısır ve emsali 
toprak mahsullerinin kabil oldu • 

ğu kadar sürümünü arttırmaktır. 

Bu yoll.. kullanılacak iıpir ~ 
toları temin etmek üzere hükQ • 
met tarafından muhtelif yerlerde 
ispirto fabrikalan açılacakt11'. 



llm•t Haberleri 

Gene tepeliyorlar 
Japonlar, ıeçen sene Mançuriyi 

itıal edince, ıehrimizdeki eefaret 1 ı • ı H ı 
•t-.emiliteri, ıazetecilere bir öğle sveç 1 er ava ar 
2i7afeti çekti. Hasbühalde bulun· 

Karagöz 
ipeklilerimizi ecne
bi memleketlerde 
çok beğeniyorlar 

cıu. Japonyamn, harpeevmez, tam .. • • Dün hararet sıfır· M b. k 
mec1en1 bir devlet, kuzu sibi aea ·Gemi suvansı tara· ezarı ır avu a-

Amerikada mühim bir müeaae
ae Ticaret odaama müracaat ede
rek Türkiyede ipek kumat yapu 
müe11eselerin adreslerini iatemİ.f • 
tir. 

•iz, kannca ıibi çahtkan bir mil • f d b·deye dan aşağı üçe düştü 
let olduiunu anlattı. 1 n an a 1 

· 1 • d lstanbulda hakiki kıt mevsimi 
tımız tarafından 

tamir ettirilecektir Bu aene, Uzak Şarkın c,~ce e~ı, 1 k kon U 
Yılbqmı pne barutla tea it ettı· çe en artık tam mlnuile bqladı .• Enel· 

Öğrendiğimize göre seyyar ter
ıi Avrupa limanlarmda dolatır • 

'-~. Gene, çm· topraklarına, ailih· 1 ki ıün ille defa yalan Ye biraz ""' Evvelki ıün limanımıza ıe en k 
lı, toplu tüfeklı" Lır" -•- L.-·ladı. d sonra kesilen kar, dün a tama 

Bir müddet evvel, Karqözün ken ipekli kumqlarımız çok be • 
mezan olduiu töylenilen Buna • ğenilmittir. Bunun üzerine Avnı • 
daki mezarm tamiri fikri ortay:ı panın bir çok taraflarından ipekli 
ablmıt, bundan münakatalar çık· kuma! ıiparit edilmiıtir. 

u a&111 .,_,. !sveç mektep ıemisi namma ün kad b" 
AJ·analar·, ı"linı harpsiz; Çin • Ja. • 1 at ıünetli ıeçen ır 

b Cümhuriyet ibidetine meruım e günden sonra tekrar yajmaia bat· 
PGn harbi bavadiıleri vermeğe af b' ı nk k Jmu•tur laddar. ır çe e onu ~ · ladı .. Havalar da aofumut bulun • 

h!!_ Japonlarm ScL--'-ai·Kuan Gemide bulunan hveç bahriye duiu İçin kar devam ettili takdir· 
mı!tı. Evveli. buraıının Karcgö • -Bir kaç ay evvel Amerikada bir 
zün mezarı olduğunda tereddüt e· müessese Türk ipekliıi.iıtemit •• 
dilmiı, aonra esaeen Karaıözün nümune gönderilmifti. 

.,un DaJJA zabit namzetleri ve bir müfreze u· d b ba bembe 
-L-!_ı• ald-'-ları havadı' ıile bera • • • ku e, u sa h ortalığı yaz -unu m ker batlarmda ıemi liivarııı • .. . ld' 
ber, gazetelere, Japon atetemilite ik !d gormemız muhteme ır. 

d T 
mandan Burman ve muz a 0 u• Dün bu mevıimin timdiye ka • 

hayali bir tahsiyet olduiu kanaati --'L 
'l · ·· ··1 .. .. Bu nümu11eler Amerikada !iVA 

rinden bir de davetiye gel i. ıp • g"'u halde dun" tabah Taksim.mey· 5 h dar en ıoiuk ıünüydü. ü unet 
Jcı ıeçen sene olduiu ıibi, gazete· damna ıelmif, burada muzika lı· dereceıi bir aralık ııfırdan af&iı 

ı erı suru muıtu. b i "ld""'" d -~~-e ena ıgın en ton ay ZUTID~ 

Buna kartı, Karagözün hakiki üç müessese lstanbul Ticaret oda 
eiler, ögwle yemeiine davet edili. v-, lstı"klaAl m•-larım ça.ldıktan. y 

-T -s 3 dereceye kadar dütmüıtür. e • 
Yordu. aonra ıemi ıüvarİIİ çeleqı lbıde • tilköy askeri ruat merkezinin ver· 

bir ıahıiyet olduiunda ve mezarı· ı d . k d ku ·· l . sın an ıpe o yan mueteeae e r 

nm da Bursadakı mezar olduiun· . d 1 • • • t · .. · 

. Bir arnavut çocuğu, Galata rıh· 
hnıında boza satarken, nhtımda 
bekıiyen bir vapur kaptanı, kız • 
IAlf, çocuğu vapura aokmut ve bir 
taraftan vapurun düdüiünü öttü • 
riip, diğer taraftan çocuğu tepe • 
lemi,. 

Arnavut, dayafı yedikte~ son~a 
npurdan çıkmıf, memleketıne ııt· 
aıiı. 

Ertesi sene, bir bayram günü h· 
tanbula gelmif. Vapurlar düdük 
çalıyor. Arnavut koıarak kaçmıyn 
'-!lamıf. 

Hemterilerinden biri yolda çe • 
'9İrınif: 

_ y abu nereye gidiyorsun? 
_ Rıhbmdan kaçıyorum, demiı, 

rene arnavut tepeliyorlar! .. 

Japon atatemiliterinin ziyafeti· 
ili de anlarıınız ya ... 

Gene Çinli tepeliyorlar. 
s.ıuarı... 

MOlklya mOfetttılerl 
ve fsk4n Jşlerl 

Mülkiye müf ettitleri iıkin ı;ae
aelelerindeki pürüzlü itler üzerm • 
de faaliyetle mefgul olmaktadır : 
lar.Devlet türaıından geri gönderı 
leıı evrakın muamelesi bitirilmek 
ti&eredir. iki ıuçlunun daha ifadeıi 
~ıktan aonra evrak tekrar ŞG· 
"-)a ıönderile:ektir. 

• 
l&ftlirin bir mevsim· 
lı1c incir, üzüm satqı 
. ız.tıa, 10 (A.A.) - Şehrimiz 

t1earet .. ~~- ve · . '9e 1&nayi odasmm uz-, 
IQcırleriaıizin ticari vaziyeti ye ıh· 
l'&catın- dair tanziın eylediii bir 
~ra Daaaran mevsim iptidaam •• 

• 1-933 tarihine kadar lmnır 
bor•• b" -sından 14 milyon 827 an 
~kilo incir ve 44 ıniiyon 841 
uı 968 kilo üzüm sablmqtır. 

AYni rapora ıöre mevıim ipti • 
daanıdan 3 - ı - 933 tarihine 
kadar lzmir lim•nmdan yabancı 
llıemleketlere 23,...ıailyon 645 bin 
bin kilo bacir, ve 46 milyon 88 bin 
883 ldlO GzGm ankolunnıuttur. 

Şehninlz Ticaret ve Sanayi o • 
duınm muhtiellf mahlUllerimizin 
ihracatına dair tamim ettili bir 
rapora ıöre ilmaeat mevaimi bat • 
lanpcı olan 1 T emmus tarihinden 
7-t-933 tarihine kadar Jzmir 
limanmdan yabancı memleketlere 
nki ibrac&t tudur: 

12 mifoyn588 bin 830 kilo ~ 
83 bin S7Z kilo afyon, 14 ~yon 

428 h. ıse kilo palamut, 2 mılyon 

384 b: 315 kilo palamut ~üllauı 
3 

•1 D 682 bin 921 kılo sey· 
ve mı yo .en 1... llNI kilo 
il.yatı, 4 mlİIJOll VPV ulll vv• 

h ..... 

nin önüne yerlettirmit ve ıeriye diii maliimata aöre karın bu.sün 
çekilerek eellm vasiyeti al~ıtb~ • de fasılalı olarak devam etmesi 

d . . . rın a res erını ıa emı,..ır. 
a ısrar edenler, tamır ıçın teıeb ~ 

büslerine devam etmiılerdi. Esnaf komisyonu 
Bu meruimden aonra laveçliler a· muhtemeldir. Haber aldıiımıza göre, bu bu· içtimaı 

bidenin etrafmda bir ıeçit resmi ----------
yaparak ıemilerine dönmütler • 

ıusta tetebbüste bulunanların ba • Esnaf komiıyonu dün ölleclea 
tında ıelen lstanbul belediyeıi a• aonra aon içtimaım yaparak lldı. 
vukatlanndan Rami 8., tamir iti· sat Vekiletinin kimlere emaf d• 
nin ıecikeceii, belki de büsbütün neceii hakkındaki IUaline verile
kalacaiı dütüncesile Karaıözün cek cevabı teabit etmittir. 
mezarını kendi paraıile bir an ev• 

dir. 
Ticaret odası 

yeni idaresi lıveç tef arethaneainde dün ıe • 
mi zabitleri terefine bir öile ziya• 
feti verilmittir. Ziyafette vali Mu· 
biddin, muavini Ali Rıza Beyler, 
Jıveç ıemiıi ıüvariıinin mihman• 
darbima memur edilen bahriy~ 
binbaıııı Nihat Bey de bulunmut • 

Ticaret Oduı umumi heyeti 
dün fevkalade bir içtima yaparak 
yeni sene idare heyeti ile riayeet 
divanı izalarım seçmiftir. 

Cevap bir rapor halinde Tıcaret 
vel tamir ettirmeie karar vermit- odası riyaaetine verilmittir• Oda 
tir. Hatti, bunun için lıtanbulda idare heyeti bu raP,Oru olnıdukta 
tat ta ıiparit etmiıtir. fik" 1 • • d u· ec1-~-l:t 

lardır. 

Yapılan ıizli intihap neticesin • 
de birinci reisliie mitbat, ikinci re
isliie Habip zade Ziya, birinci re
iı vekilliiine Ahmet, ikinci reiı ve· 
killiğine Sanayi Banb11 müdürü 

aonra ır ermı e ave WWK 

Kendiıi, tamir itile yalandan vekilete gönderecektir. 
uir&fmak üzere, bir kaç süne ka· 
dar Sunaya gidecektir. Ticaret odası umumi Akıam üstü de ıene sefaretha • 

nede bir çay ziyafeti •erilmittir. 
Bu ıece de ıefarethanede bir 

balo verilecektir. 
lıveç ıemiıinde bulunan bahri· 

ye zabit namzetleri ~r ıünü 
Heybeli deniz liıeaini ziyaret ede • 
ceklerdir. 

Sadettin ve muamellt müfettitli. Bir floş fabrikası 
ğine Hasan Vafi, heaabat müfet • açmak tekllfl 
titliğine de Hüseyin Sabri Beyler Bir F ranıız ırupu lktısat Veki • 
büyüle bir ek1eriyetle teçilmitler • Jetine müracaat ederek lstanbulda 
dir. bir flot fabrikaıı açacaklarını bil· 

idare heyetinw 'de elki idare dirmiılerdir. 
hıllJIJi ~ -• -....... .r.-~ haca. ....... ild miıııileuili ~ID OD 

tM dd ...... wıı• ' a.... Slat " Hemdi Beyler .,.. t.etinde Jatanbula plecek •• An • 
Oazller nen ipka edilmittfr. braya ıiderek lkbtat Vekl.letile 

Haber aidılmma pn Oaldlclar Müzakere eclUeeek meualar 0 1· temas edecektir. 
cihetinde oturan Malelpsiler ora• madıjmdan içtima& aibayet veril· ___ .....,_ 

da bir cemiyet kurmaya karar ve· miftir. C. H. F. VllAyel 
rerek tetebbüaata ıiritmitlerdir. Haber refikimiz kongresi 
Bu tetebbüı lttanbul Mal6lı~iler Cümhuriyet Halk F ırkaıı Vili. .. 
cemiyetinin dikkatini celbetmıt ~ HABER arkadatımız dün bir yet kongreıi yarın yapılacaktır. 
villyete müracaat edilerek ayrı bı~ Y•tmı bitirmiftir· Tebrik eder, DO! Kongrede yeni idare heyeti seçile· 
tefelddile müsaade 0~::.uı n r:yatmda muvaffakiyetle devamı· cektir. Konırenin müstakbel faa • 
ca edilmittir• Fakat s ayn nı dileriz. , Jiyeti teapit etmek üzere üç celee 
b" kaza oldupndan Mal41ıazi • yapacaiı anlatılmaktadır. 
1 

ır. L_ _ _ ..ıa avn bir cemiyet kar- Bir •ıçıma flklyetl 
enn uurau J·· b"ld" ·ı 

maya baklan ba)anduiu ı ın • 

mittir. 
Taksimde &Ki Kadri, dün poli· lhtlsa mahkeme 1 

ae ım.iracaatla dükkinını temizle· bAklml 
mek üzere çaiırdıiı Recebin, bir Sekizinci ibtiau mahkemeai bi· 
aralık bavulunu açarak etYUIDI kimi Hiileyin Fevsi Bey, temiy7. ıstanbul - Ankara 
çaldıjuu iddia etmit, Recep yaka· mahkemeai bahima tayin olun • 

d . •---·t, tahldbta batl&nnufbr. y · _,_ .. l b" · · lttanbul _ Ankar~ arum a ı~ • ._...... muttur. erıne vcıaa eten ınnc· 

seferleri 

letilmek üzere Amerikadan pli • .... -••••••••••lllııır.~ · ceza mahkemeıi reiıi Huan Vaııf 
rilen tayyarelerin her türlü hasır • V A K 1 T Bey tayin edilmittir. 
biı bitirilmiftir. Tayyareler bu sa• 
bah tehir üzerinde tecrübe UÇUt • 

lan yapacaklarda. .. .. 
eumarteıi veya pazar sunun • 

den itibaren dtr latanbulla Ankara 
d .nindelik muntazam 19 • 

arasın a •- --•-- Fabt tim· 
ferlere bafJam)açaa..u • 
d"lik yalım .,.ta nakliyatı yapı • 
I~ bir müddet için yolcu nak • 

Jedilmiyecektir · -----
Bot sahaların 
ağaçlanması 

Qladellk, Blyul Gar.et. 
ı.tanbUI .uıw. C&ddeml, V AKIT yurdu 

Tetefoa Num•raa.rı 
Yası ı,ı.rt telefonu · 2'3711 
idare telefODU : 24370 

Telçal ..ır-f: ı.tazlbul - V AKIT 
J>o9ta Jcutuau No. '8 

Abone bedelleri : 
1Urld1• 

sen.W< 
Saylık 

3 •:P'Jk 
1 &Jbk 

ı• Kr. 
118 .. 
40I • 
ıııo .. 

11111 acretterı ' 
Relllll plnW'IB bir atm 

Ticaıl UADl&t8 '* •tm 
Tlcarl tJAalarlll lıU uaUmı 

Ecnebi 

2TOG Kr. 
uao .. 
IOO .. 
l80 .. 

10 Kurut 
1.1.& Kurut 
23 Kuruı 

l•lreledea dil ıen amele 
Halıcı oilunda Artin Efendinin 

yapbrdıiı binada çabtan amele • 
den Serkiı, dün kurulan iskeleden 
dütmüt, batından ve ajzmdan ya· 
ralanmıtbr• Balat hutahaneıine 
kaldırdmıtbr. 

Liman tarife 
komisyonu 

Limanda iıliyen vapur kumpan· 
yalanma tarifelerini tetkik eden 
tD.rife komiıyonu dünden itibaren 
lekrar toplanmaia bqlamııtır. Villyet siraat müdürlüiü. bot 

sabalan ğaçlamak için faabyetl• 

çalqmaktacbr. JC&iıthanedeümlbiriik~i Kafi* ~:_ 
18 

Teftiş heyeti reisi 
d--•-L teeİli ... elli dön.. Sır ,.,.. • Clc; detUI fll 

111o1111A bk f dOrt dltUI Tİ " • dlfaa ıoo kuruftur. Bir müddettenberi Ankarada 
araai satnı aJauaıtbr• Bu AY a· Uc •Jbk PAD ..-ıerta bir eter .. meeca· 
aliyet proir&IDllP Moda civarmd.. ....-. 1'lrt •tm r..- lllnlarm ,..., / bulunan latanbul mülkiye tefti, 

ki IO
L....L ve _,.ı.nlarm aiasl_. .-.tırla" • ._..... ltelap edlUr heyeti reiai Hacı Hüsnil Bey tehri· 
,_ ~---_.,. ____ .,. .... , .. deuaüttilr. 

tlu• ................. .. 

kongresi 
Ticaret Odaları kanununa sön 

her eenenin ille aymda Tıcaret o • 
duı umumi konıreyi toplamak 1 • 
çin hazırlık yapmaja baflamqbr 
Kongre bu ay nihayetinde topla 
nacaktır. 

Koap-ecle eeneain mühiıa tica • 
ret hldi .. leri alriitllecek lN ..... 
da Türkiye ticareti Ye Türk eana,ıll 
hakkında hazırlanmıı olan rapor
lar okunacaktır. 

Tiftik ve yOn panayın 
Her eene Martta Lonclrada Mi• 

tün dünyanın tiftik ve yün tacirl.t 
arumda fevkalade bir panaJll' Jna. 
rulmaktadır. 

lttanbul Ticaret odaama ıel• 
bir mal6mata ı6re Londraclül 
bu panayıra Türk tacirlerİDİll tle 
iıtirak etmeıi rica edilmektedir. 

Ticaret Oduı bu malGmatı 1'll • 
tün yün ve tiftik tacirlerine bildi.-. 
mittir. 

,-ıs· v-;a;;;d~~y ~KIT 1 
12 Klaaauaanl 1917 

- Bir rnliddettewri W,,.,. I• 
role veren gtuıeı ~k ~ d__. d 

migerek ıaat ilçe dolru Uk kar 11111. • 
mağa baflamııtır. Bu 111tırlan ,,,,. • 
malt.la oldu"°'"'z .ıama bf hfl kdr. 
gağ111or, her tara/ iwllfUlara 6lrl • 
nü110rdu. 4 

- DarlJlfüalJn lıabk loldilW 
hukuku Ulare müderrlellii maarif• 
zareti tedrlllatı taliye miJdiri ....,.... 
ıi lluslihiddin Atili Be,,U. ılladMllll 

tefviz edUmiftl r. 

- (Fırat) ve (Dide) neldrltri • 
raeı daki lıaoolide lif rnllafokl#l ,.. 
taıarrıflık teıt. ve ( HeJ,ep) '1l""1dl 
hudut teıkUdtuun tatlUI laaklcuuldl 
ldglhalar bu11Dn meelill 11teb',,.... 
müzakere edUeeektlr. 

- Memle1tdllnlztk ~ ı.aıcwr. 
edUen bir aaaafor,._ .,,,.,.,,,, - • 
lıallerde 1""'1MI knı eflıwt ,_,. 
Aımıpadan ttlWflen dolrlor ca. • 
boN) ı...ıre ..,,,.,,,,,. 



.rMAllLI DBVLE 
Öl.ÜllKEN ••• 

Muharr·ri: Celil Nuri 
• lttJbıs. ıııt11. rerctıme haklın mahfuzdur. 

Sayei şahanede lakırdı mevzuları 
Kalıp, kıyafet; duruf, bakıt; 1 - Serhafiye Kadri beyefendi-

ses, dil itibarile, her millette, bir nin odalan neresi? Hademe asla 
asırdan diğer asra, ahtta bir ba - hayret etmeden, size: 
tından öteki batna intikalde elbet - Şu oda, beyefendi cevabını 
te bir takım farklar kaydedilir. verir. Kezalik sorunuz: 
Mesela 1900 frnnsızı ile 1918 mu- - Ahmet Celalettin paşa haz-
harebe ertesi fransızları arasında retlerinin memuriyetleri nedir ? 
az çok bir farka tesadüf edersi - - Serhafiyei hazreti şehriyari-
niz. Lakin bizdeki fark pek bü - dir, beyefendimiz. 
yüktür. Altı asırda hadis olmı - ~ ~ 1ı1o 

yan takallüpler 1908 den 1925 Lakırdı zeminleri de ona göre 
arasında daha ziyadesi le hadis idi. Yemek, hava, su .•. Bu zemin-
oldu. ler tükenmek ıanından değildi. 

Ne söylüyorsunuz, efendim? Bir gün Çubukluya gidiyordum. 
. Şu mukayeseme dikkat buyuru • Şirketin yruı kamarasına iltica 

nuz: ettim. Oradakiler biraz maliyenin 
lkinci Abdülhamit ahdında müzayekasmdnn bahseder g ibi 

Türkler bilhassa bir kalem efen. olmak istediler. Derken içeriye 

dileri milleti idi. Babıali bir ku • 
tup noktası değil miydi? (Ba • 
bülmendep) boğazından Baara 
Bosna • Herseğe, büyük sahranın 
ortalarındaki Fezzan (Yahut Fi • 
zan) dan Batu.ma, Akdenizin o ı
lık adalarından (Şattularab) ın 

Acem körfezin de denize havuı • 
tuğu yere kadar, her köşe bucağa 
Babıali memurlar gönderirdi. Ba· 
bıa1ide terbiye görmü! efendiler 
bütün diyarlara o köhne binanın 
ahlakını, Adetlerini götürürlerdi. 

O zaman hemen hemen hatırı 
$ayılan insan redingotlu idi. Yu • 
muşak yaka henüz icat olunma • 
mıftı. Kolalı gömlek, siyah krra -
vat revaçta idi. Fesler kırmızıya 

mail ve kalıplı. Kunduralar fotin 
ıeklinde. Temennalar rütbeye gö
re. Mesela büyüklerden biri geçi
yor~ Edep ve terbiye ile durulur. 
ilkin o büyük adam küçüğe ilti • 
fat eder. Sonra ona temenna edi
lir. Muhatabın rütbe ve mevkiine 
göre temennalar. Sadrazama ye -
re kadar iğilmek suretile, bir na
zıra, bir vezire yerden bir karıı 
yukardan, akrana çeneden itiba-
ren ... 

Büyüklerin huzurunda herkes 
ürkek! Büyük sanki mutlaka ce -
babireden biridir. Her neredeyse 
ya bizim idamımıza hükmede • 

· cek, yahut bizzat vuracak. Anla • 
ıılan bu ürkeklik Osmanlı tarihi· 

• niır bıraktığı, cibillete dahil ol • 
muı bir huydur. Çünkü Osmanlı -
ların padiıahları, büyükleri, hiç 
bir sebep olmadan da, mahza a
zamet gö,termek için birinin boy
nunu vurdururlarmıf. En meşhur 
paditah, Yavuz sultan Selim in • 
saf, itidal, merhamet, hatta ıiya • 
aet bilmez, mütemadiyen kardeş· 
lerini, yeğenlerini, vezirlerini, ö • 
tekini berikini cellatlara boğdu -
rur, asbrırmıf. Bunların hayaleti 
Osmanlı devrinin sonuna değin 
her efendinin huzurunda idi. 

Yıldız sarayına gidiniz.. Hiçbir 
kimse büyüklerden birinin doğ -
rudan doğruya yüzüne bakamı· 
yor. Mutlaka öne bakmalı, eğil -
meli ... Haşyet! .. 

Abdülhamit günlerinde artık 
ırk sık in.sanları sallandınnazlar • 
dı. Lakin hayalet gene ve daima 
kartıda .•• Bu, artık cellat, ke -
mentli cellat hayaleti değil, hafi -
ye, curnalcı hayaleti idi. Duvarla 
rın aanki kulağı vardı. Birile ko
nuıuyoruz. Acaba bu biri bende -
gindan mıdır? (Bendegan saray 
b~fiyeai manasına gelir.) bende • 
ginlık, hafiyelik her Taklt ayıp 
ve aizli değil. Sarayda ~orunuz: . 

mizancı Murat bey girdi. Bunu 
takiben hafiye olması lnzımgelen 

bir beyefendi de aramıza sokul -
du. Mübahaseler der.hal deği~ti 
Ama nasıl? Hani nasıl gazetede 
roman tefrikası sonuna gelmez; 
mesela "olduğundan,, diye biter •. 
Tıpkı onun gibi.. Hemen bir i· 
marn bayıldı, yalancı dolma, hün
kar beğendi, keıkülü fıltara bah
si açıldı, Anadoluhisnrına kadar 
sürdü. 

Eazım ziyaretleri ... hem en her 
büyük adama cuma günleri gidi· 
lirdi. Davetsiz yemeğe kalmak a · 
detti. Çok defa kaydettim: İki , üç. 
saat kadar uzıyan bu bnhisler;n 
zemini: Mevsim yemekleri, Ça -
nakkale boğazında tutulan lev
rclt balıkları, Gelibolunun isti • 
ridyesi, peynir helvası, Bozcaada
mn nefis şarabı, Marmara ada -
sının suyu, Sakızın maıtikası, Se
rezin h~ani helvası, Üsküdarın 
ve Bileciğin çatmaları, Hacı Bek
ta, ta,ları, Erzurumun kehlibn • 
rı, Erzincanın bakır takımları, 

Rotlos adasında 1 O kuruça sah -
lan cüce merkepler, Kıbr sın bey
gir az:ımctindeki e§ekleri, ~ki;e

hirin lüle lafı, Pirzrenin al • 
tın kakma kalemtraş ve makasla· 
rı, Ohri gölilnün berraklığı ve i
çinde yüzen o lezzetli alabalıkla· 
rın görünmesi, Şamdan getirtilen 
hırkalar, Baıradan gelen bur -
maların nev'i, Edirnenin sabunu 
ve (Devayimisk) helvası, Ene -
zin küpleri, Yemenin kahvesi ve 
ahalinin müptela olduğu gat de • 
nilen müskir ot .•. Ve daha bw1lar 
gibi birçok mevzular ve gene on· 
lar ve gene onlar. 

Bunlara suya sabuna dokun • 
mıyan) zeminler derlerdi. 

O devirde lakırdı t eraziyle 
söylenirdi. Mesela, birinden bah
sederken "necip adam,, d •rseniz, 
belki batınıza bir beli: gelebilir. 
Çünkü ıehzadelere necabetlii 
derlerdi. Bir sual karşısında ka • 
labilirdiniz: Neden necip dedin; 
o adam tehzade mi? 

Bir insan kendi kendinin sa !t
sörü olmak iktıza eder,Hani, nasıl 
matbuat müdürlüğü, nokta, harf, 
kelime yanlışını bile curnal eder, 
tevil eder ... Onun gibi bir t~bm 

bendegan da ötede beride her 
bahse kulak misafiri olurlar ''e 
sözlerden cımbız ahkfum çıknrır· 
lardı. 

Bunun içindir ki o nesil kor • 
kak ve ürkek insanların nümune
lerine çok tesadüf etmittir. 

_,,Bir de ondan sonraki devri 
diifününüz: Redi~ot Ye fotin he· 
men hemen unutuldu. Şapka ka-
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Asyalılar arasında 
Sinemasında 

Hindistan - Japonya 
tel iz telgrafı 

BOMBAY, 11 (A. A.) -Valii 
umumilik icra meclisi i.zasmdan 
M. Frank Noyce, Japonya ile Hin· 
distan arasında vücude getirilen 
telsiz telgraf servisinin küıat res • 
mini yapmıştır. 

Zengin ve esrarlı Hindistan'da gizli ve memnu bir aşk vak'asım 
bütan heyecan ve güzelliği ile gösteren 

KfftiM ... RH~H'nın OülU 
BOyDk sUper tllml kemali muveffeklyetle devem ediyor. 

Mümessili: 

RAMON OVARRO Mumaileyh, Japon münakalat 
nazırı M. Minani'ye bir tebrik tel· 
grafı göndermiıtir. Filme ilive o1arak : Paramount dünya haberleri 

Bundan sonra bir ziyafet veril • 
miştir. 

Mumaileyh, bu yeni muhabere 
vasıtasile beynelmilel müveddette 
bir amil olması temenni ve ümi -
d ini izhar etmiştir. 

Tramvaya.an diişeıelr •• 
Dün öğle vakti, vatman 253 nu

maralı Feyzi Efendinin idaresin· 
deki 124 numaralı tramvay araba· 
sı, Türbeden Sultanahemete gelir· 
ken, tramvaydan atlıyan Cevde~ 
Efendi yere düşmü,, batından ya· 
ralanmııtır. Cerrahpafa hastaha -
nesine kaldırıJm .. ·tır. 

üsküdarda yangın 
Evvelki gece Üsküdarda Ahmet 

Çelebi mahallesinde Açıktürbe 

caddesinde Ahmet Efendinin e • 

Tehlikeli bir serguze~te J~tlrı\k etmek 
derin bir teessıir ve heyecan 

duymak ister miıoiniz ? 
Bu ak~amdan itibaren 

ASRi sinemaya 
gidiniz ve gösterılecek olan 

Zeplinin ölümü 
mu:ız:r:am tema~3Tı filmi g rünüz 

f ~ rollerde : 

RICARDO CORTEZ 
ve VIRGINIA. VALLI 

il&\ eten Be) oğlunda ilk defa olarak ıı:ah· 
nede: tek hacaklı LEFT' eRICHT can· 

hazlann1n hlot numerolan 

lstanbul Heledlyesl: 
OerOlbedayl 'ehlr Tiyatrosu 

Temalllerl 
vinden ya.ngm çıkmış, ev tamami • 
le yandıktan sonra, söndürülmüt - Bu ak,am ISTAHIUL BREDI E 
.. mt 21,30 da fiijll 1 ~ ~~M 

;~;~!~ı.b~:ı~::a~0 b;::~~ ~Brıley~el 11 ili 1
JI 

~elediyeye a~~ ahırların amele k~- n p er et,. 1111 
gufundan dun sabah Mat eekız U 
buçukta yangın c;ıkmıf, hemen ye· ıı tişi'crek söndürülmültür. 

nunen Türklerin mutat aerpufu • 
dur. Bu münasebetle temennalar, 
bilhaHa kandilli soyundan tc -
mennalar Oamanlı tarihinin ka -
ranlıklannn karıştı. Artık iğilen 

yok eibi. Konuştuğumuz da biri
birimizin yüzüne bakıyoruz. Son 
Osmanlı paditahı altıncı Mehmet 
Vahdettin konuşurken mutlaka 

Umuma lllllltl 
Altı yaşından ışı~ olan çocuklnr 

th"lltr0ya ~ abal edllme7.1er. 

SDreyya Sineması 
ı 1 • 1 • 933 Çarşamba zün "ndcn itibaren 

K K l 
Anny Ondre - Jean Dax 

il~veten : 

Parla apeslart Hayati 

yerde, duvarda sabit bir noktaya B O R S A 1 
gözlerini dikerdi. 11 KAr unuevvet 1933 

Laf zeminleriımizin içinde yu· ım-------------- ' 
karda yirmiden fazlasını saydık -
larım unutuldu gibidir. Mübaha -
se mevzuları bambaıka: Tayya -
re, sinema, parasızlık, dans, rad· 
yo, gramafon, futbol, kontenjan, 
otomobil, kadro hariçleri, Ameri
kanın alacakları, Almanya buh -
ranı, Fransanm inadı, kuponlar 
meselesi ve saire ... Eski kafa az 
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yordu; yeni kafa çok düıünüyor, 
oyalanamıyor. Belki memlekette 
sigara istihlaki f azladrr; her hal
de rakı çok ilerliyor. 

Eskiden, o~manlıların olan bi· 
tenden haberleri yôktu. Dertler 
gizleniyordu. Her nahiye müdürü, 
kaymakama; her kaymakam, 
mutasarrıfa; her mutaaarrıf va • 
liyc:; her vali, mutlaka, dahiliye 
nazırına (Sayei ıahanedc emnü 
asayif berkemaldir) diye bir tel -
graf çekmek farzdı. Lakin nahi • 
yenin ormanları yanmı,, kazada 
haydutlar hüküm sürüyorlar, li -
vad kolera hükümferma, villyet 
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ır t Beyin 

i cnı Rus\a hakkında en 
mel c erdır. 

tkllmler 
mı e k 
Duman 

Kuru a 
100 
200 

mukem· 

150 
100 
75 

enenin en mu\affak olınu ro-
manlandır. 

Lenlnin hayata 100 
Miras mes'elelerl 100 
Aynl haklar 200 

Kanunu m denin n şe hl ndır 

Temmuz 1914 150 
Bü~ uk mu\ emh Emıl Lud' g'ın 

Tarah feı•efesı 125 
Gü tav Lobon'un 

Tahviller, kuponler 25 
erhll borcl ar kanunu 100 

Şafak kitaplıanPsinde 

tarafından 

edılen 

1933 

""' anagı 
ÇIK~I 

Bir ço't tanınmış muharrirlerin 

edebi s iyasi ile ti ndi, tarihi 

rzı'armı h~vi d i r. Her kitap-

çıda bu'.unur. 

Fiah 1 liradır 
~!:!:iID'.illll~!'.!l ııı:u::ıııııımıı::ı::::::~DEJ!· 

ölüm 
Çanakkale ho nzı t pçu 1 umandanı 

merhum t\ur tttn p nın har mi. ru u
m:ıt hukuk musamliği erk nından Ek
rem be in \ ald i Hü nl}c Ha ım dun 
~ece rahmeti rahm1n:ı ınu al etrni tir. 
1erhumc tiç 'uz "cnel k b"r 1 tanbul 

aile lnın on rukunh.:rindcn h:ı ırpervcr 
'e :ıl h:ı bir h3nımdı. Allaht n gufran 
dileriz, 

hep gitti. Sayei tahanede bütün 
mülkü düımana ferağ eden Sev -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

res muahedesi imzalandı. 
.... F nkat neticede padifa)ı da 

kaçtı; bizim menfamm olan Mal· 
ta adasında bir sl'\ve radı. . 

Ceti1 Nurl 

YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının huhlsası 

Tarlla imtitMlal.aı YH•M iateyenlere lüzumlu bir rebbudir. 
100 kuru~ fiatla Iatanbulda ~anaat KOtüphane,slnde satılır. 



12 Kanunusani 1933 
ı:::: 

V AKI f'ın edebi te~i~•~ 
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:=:=:=:=::=::=:=:=:=:=:==:=::==:=::=:SelaDJilzzet 
nıe benzerim. Bab'ama, hiç bir su
rette benzememek için sarf etti • 
ğim gayret, beni bütün bütün an
neme benzetti. 

Her şeye rağmen, Ayşe ~ara • 
f ında gene sevildiğini anlamak, 
Kemalin heyecanını öyle artır • 
dı, ki az kalsın o da atkmı iti • 

raf edecekti. 
Kendini güç zaptetti ve gene 

Aneden uzaklaftı. ona gene la • 
kayıt davranmıya batlııdı • 

Fakat kudreti kalmıyordu. Es· 
kiden kendi kendine diyordu ki: 

- Eğer benim kim olduğumu 
bilirse bir daha yüzüme bile bak-, 
maz. 

Bu düşünce ile, Ayşeden uzak • 
)aşacak kuvveti kendinde bulu • 

yordu. 
Fakat timdi bu kuvveti de ke-

ailmişti. Ane onun kim olduğu • 
nu biliyor ve gene onu seviyor -

du. 
Ayteyi kar.tısında gördüğü ~a-

man ellerinden tutup kendıne 
çek~emek, bağrına basmamak, 

sevinçten ağlıyarak: 
- Seni seviyorum! 
Diye haykırmamak için kendi • 

ni güç zaptediyordu. 
Zaptetm~eydi ne olacaktı ? · 
Bir gün de bunu düşündü. San: 

ki Ayteye aşkını itiraf etseydı 
ne olurdu?. 

H . 1 
ıç.. .• . .• 

Hayır, hiç değil .. Böyle hır ıtı-
raftan sonra, Şefik beye, Ayşeyle 
evlenmek istediğini söylemesi la· 

zmıdı. . . . . ., 
B nu nasıl söylıyebılırdı .. • .• 
A~acağı cevabı evvelden bili • 

yordu. . . .. kl' b' 
Şefik Nuri bey ıyı yure ı ır 

ac1 '\mdı .. 
Ayte ile Kemali karde§ gibi bü

yürütmüttü. Biribirine itık ola • 
cakları aklından bile geçmezdi .. 
Böyle bir şey düıünemezdi. 

Hele Kemalin Ayşeye karşı ta· 
kındığı tavır, lakaydi, onu tama· 

mile müsterih etmişti • . 

Ş f 'k bey Kemalin başka hır 
e ı , ed" 

kadına i.şık olduğunu zann ıyor 
du. Kemalin aşık olduğu bu ka· 
dm, genci hayli üzüyordu. • · .. : • 
Kemalin siniri bu sevdadan dogu· 

Yordu.. h 
Şefik bey de Salihadan fÜP e-

leniyordu. . 
Ayıeye atık olduğunu bileuıez • 

di. 
J(emalin Şefik beye bunu ıöy • 

leın . 
eıı: k . t' 

- Ben Ayşe ile evlenın~ ıı ... 
Yonun, demesi, Şefik Nurı beyın 
llh·ı .. .. .. zehirlemek demek • r aınırunu 
ti. 

Hayır, Şefik Nuri bey, Ayşeyi 
) mıya • Kemale vermeğe razı 0 a 

caktı. Razı olamazdı. 
Şefik bey, her ıeyden evvel ~ı

zını zenıtin bir adama vennek ıs· 
terdi. Kemal zengin değildi. Henı 
de üstelik katil bir babanın oğ • 
luydu. 

lıte Kemal, bunları bildiği için, 
hatırılfa Ahmet Baruni bey gel • 
di ve ona mektup yazmıya haf • 
}adı. 

''Dayı, birden, derin bir yeise 
kapıldıın ve bu yeisle sizden bu 
mektupla, belki ki~stahlık adde
deceğiniz bir ıey iatemeğe karar 

verdiın. 
''Eier istediğim şeyi yap~ı~a-

k nı.. sizce bu arzumu ıs af ca sa ,.., 
k irnkilnsızsa, mektubumu 

etme · ff d' ku 
t n ve benı a e ın su-

yırtıp a ı 

ruına bakmayın. 

"D yı aizin bilmeniz llzım • 
a , . d 

d k' ben babamdan zıya e an-
ır, . ı "'lu'"non.. Hilkaten anne 

nemın og .1 --·· 

"Şimdi gelelim ricama .. 
"Siz bekarsınız, Eğer evlen • 

meyecekseniz, beni evladetlin .... 
Ay§e ile evleneyim .. Sizin evladı
nız ve minnettarınız olayım. 

"İstemez misiniz? 
"Biliyorum; bu ricamı küstah -

lık telakki edecek ve cesaretime 

§aşacaksınız. 
"Ben Parise gitmeden evvel, 

beni yanınza çağırmı§tınız. "Gel, 
yanımda çalış, benim evladım 
sayılırsın,, demiştiniz. 

"İşte bu teklifinizi hatırlıyarak 
size bu mektubu yazıyorum. 

"Maziyi unutturabilmem kabil 
olursa, önüme parlak, pürüzsüz 
bir istikbal açılacaktır. Bir gen • 
cin, kızkardeşinizin oğlu olan bir 
gencin istikbalini kurtarmak is • 

tem ez misiniz? 
"Bu ricamın altında gizli hiç bir 

fikir aramayın .. Servetinizde gö
züm var sanmayın. Hayır, para • 
nızı aklıma bile getirmedim · · • -
Varisiniz olamıyacağımı kanuni 
her hangi bir şekilde teahhüde 

hazırım •. 
"Siz bana paradan bin kat da· 

ha kıymetli bir ıey vereceksiniz .• 
Benim şeref ve haysiyetimi iad" 

edeceksiniz.,, 
Kemal, bir kere daha ürperdi. 

Bu teklifi cidden küstahlıktı ..•• 
Fakat, bunu istememesi de im • 
kansızdı. Hayatta yegane ümidi 

buydu. 
Mektubu tamamfodı .. 
" Bu çılgınca-ricamı affedin . •· 

Eğer, yazdıklarımı tekrar okur • 
sam, belki postaya atmak cesare
tini bulamam ve yırtıp atarım. 

"Son bir "Ümitle cevabınızı bek
ler ve muhterem ellerinizden ö • 

peri.m. 
Kemal 

imzasını kalın attı. Zarfa koy· 

du. Pulladı, odadan çıktı .. 
Postanın kapısındaki kutuya 

1. gene teredüt etti. ge ınce k 
Acaba mektubu iyi ve açı yaz· 

mış mıydı?. 
Muvaffak olamadığını, olamı· 

- d .. ·· k mektubu bir yacagını uşunere , 
türlü atamıyordu ... 

Beklesin miydi?. 
Neyi bekliyecekti? Ne bekliye -

cekti?. 
Dünyada başka bir ümidi var 

mıydı?. 

-4-
Ayşeyi bana ve.rln 
- Anne bu smokin benı cen -

dere gibi sıkıyor.. . . 
- Her gün biraz şışıyorsun 

.. 1 Sen gene rejime ba!la .... 
og um.. ı w• • 

S 
'h kan ter içinde ye egını 

enıı , . .. 
iliklemeğe çalışırken, annesı soy· 

leniyordu: b" le 
Y .... ve az yemek ye; oy _ uru .. 

devanı edersen kapılardan 51ga -

mıyacakaın .. 
- Ben de bundar. korkuyo • 

rum.. d 
Semih giyindi, hazırlan ı, an-
. . elı'n'ı öptü ve kapıdan çı· 

nesının 

karken dönüp sordu: 
- Şiıman erkeği kadınlar be-. ., 

ğenmez mı anne. 
Annesi - Kuzguna yavr.usu 
1 •• "nürmü• Tamamıyle an.<a goru :ı-· • 

kani olarak cevap verdı: 
- Sen nur tupu gibi bir genç • 

ıin ıeni herkes beienir. 
~ (Devamı var) 

VAKiT Sayıfa S 

Japon ., Çin ihtilaf!n n 
esasları ve Mançuko 
~evleti nasıl kuruldu ? 

Alman yada 
Hükumet ekalli

yette kalırsa mecli 
gene dağıJacak 

Nüfusu 90 milyona çıkan Japonya 
için yeni pazarlar lazım ! .. 

BERLIN, 10 (Hususi) - Reiı 
tag meclisi ayın 17 sinde toplana 
rak, Ba§vekil von Schleicher'ın be 
yanalım dinliyecektir. Meclis, be 
yanab dinleyip münakaıayı yap 
tıklan sonra, sosyalist ve komünis 
!erin il.t\razlarını reye koyacaktır 
Bu meselede, her şey nasyonal ıoı 
yalistlcrin vaziyetine bağlıdır. E 
ğer hükumet aleyhine rey verirle 
se, hükumet nkalliyette knlacak v 
meclis bir daha dağılacaktır. Fa 
lmt böyle olacağı pek ihtimal da 
hilinde değildir. Zira, yeniden bi 
intihap yapılması Hitler partis 
için sonuncu muvaff akiyetsizlik 
ten daha büyük bir muvaff akiyet 
sizlik olacaktır. Hükumet itima 
reyi ald;ğı takdirde, imparatorlu 
meclisi yeniden tehir edilecektir. 

Dün, Türkiyedeki Japon askeri 
ata~esi kaymakam M. Matsatane 
Kanda İstanbul gazeteleri mümea· 
sillerine Tokatliyanda bir öğle ye
meği verdi. 

Bu münasebetle yüzba~ı 
olduğu zamanlar Mançukuo' da u
zun müddet kalmış olan Mösyö 
Kanda, Japon - Çin silahlı ihtila
fına sebep olan meseleler ve son 
Çankaykuan hadisesi hakkındn 

malumat da verdi. 
Mösyö Kandanın söylediğine na 

zaran, Çinliler, Japonlar aleyhi • 
ne bütün dünyada ve Akvam Ce • 
miyetinde esasen mevcut olan 
gayri müsait havayı daha fazla • 
la§tırmak için hadiseler çıkarmak· 
tadırlar. 

Bunun için 1 Kanunusani gecesi 
Çankaykuan'da, Japon mahallesi
ne, Çin askerleri taraflarından 
bombalar atılmıf, Japonlar, Bok
ser mukavelesi mucibince Çinlile· 
rin çekilmesini istemişler, Çinliler 
razı olmuş fakat tam Japonlar ge
lip mevzileri işgal edecekleri za • 
man Üzerlerine ateş edince, Ja • 
ponlar harbe mecbur olmuşlar ve 

şehri i§gnl etmiıler. 
Japon askeri ata§esi, bu hadise· 

den bahsederken: 
- Pek tabii, dedi, Japonlar ar.i 

hücum karşısında kaldıkları için 
dövüştüler, ve pek tabii, Çinli kuv
vetlere karşı .açılan ateş Çankay"" 
kuan'da bir çok sivil ahalinin de 
ölmesine sebep oldu. Bundan biz 
de çok müteessiriz .. Alelekser, Ja" 
ponlar bir şehri işgal edecekleri 
veya o şehir civarında bir harp o -
lacağı zaman şehir halkına, tahli
ye için yinni dört saat mühlet ve -
rirlerdi. Bu sefer, maalesef bu ka
bil olmadı .. 

Mösyö Kanda, bu sözlerden 
sonra izahatine devam etti ve, dün 
telgraf haberlerinin Japonlar ta • 
rafından i~gal edildiğini bildirdi • 
ği Şiumenkov'un ancak askeri sev· 
külceyiş noktasından işgal edildi
ini söyledi. 
Şiumenkov küçük bir ~ehirdir ve 

Çankaykuan' dan yirmi kilometre 
ilerdedir. Burası, o havalinin ade
ta anahtarı vaziyetindedir. . ~ ~ 

Okuyuculanmrza daha açık bir 
fikir verebilmek için Çin - Japon 
ihtilafının ve Mançukuo devletinin 
nasıl ve niçin kurulduğunun üs -
tün körü bir hikayesini anlatalım: 

Umumi harpten sonra, zaten da 
ha evvellerden büyümeğe ba~lamış 
olan Japonya sanayii gittikçe art· 
mı§ ve kendisine mahreç aramıf • 
tır. Bu mahreci, Çin temin ediyor· 
du. Çin, sadece Japonyanın değil, 
Amerika, lngiltere, F ransanın da 
piyasası idi. Lakin milli his Çinde 
de uyanmağa haıladı. Çinliler de 
milll :ıanayi kurmak istediler. 

Bu uyanıt Avrupa ve Japonya· 
nın işine gelmedi. Ellerinden dört 
yüz milyonluk bir piyasa kaybola
caktır. Büyük devletler Çini boğ • 
mak için birleşmit olmalarına rağ· 
men kendi mallarını ötekilerden 
daha ziyade piyasaya sürebilmek 
için rakabete de başladılar. 
Japonyanın nüfusu gittikçe ar • 

tıyor ve kraa. bir zamanda 70 mil • 
yondan 90 milyona kadar yükseli 

yordu. Bu kadar nü! usu beslemek 
için çalıştmnak lazımdı. 

Tam bu arada Çinde milli his 
doğupta ecnebi mallarmn boyko • 
taj yapılınca, Japon malları, Avru 
panınkiler gibi satılmaz oldu, mal 
!ar satılmayınca fabrikalar durdu. 

Fabrikalar durunca adamlar i • 
siz kaldı, açlık, karıııkhk baş gös • 
terdi. Japonya, hem gittikçe fazla· 
)aşan nüfusuna hem de büyük sa
nayiine mahreç bulmak ve Çindc 
öteki devletlerden fazla bir nüfuz 
kurmak üezre Şanghay meselesini 
ortaya çıkararnk askeri harekata 
ba9ladı. Avrupanm büyük devlet· 
leri ve Amerika, Jnponyanm bu bü 
yük piyasaya yalnız baıına hakim 
olmasını istemedikleri için ayak 
dirediler. 

Dünya efkarı umumiyesini Ja • 
ponya aleyhine çevirdiler. O za • 
man, Japonlar, Mançuride oturan 
halkın Çinli olmadıklarını, kendi
lerine istiklal istediklerini ileri sü
rerek, orada guya müstakil bir hü-

iizUmciilUk mllte
bassısı Uldü 

IZMIR, 11 (A.A.) -
vekaletinin lzmirde üzümcülük 
mütehassısı olarak çalıttırm 
olduğu Amerikalı mütchasaıı M. 
Nogaret, kalp durgunluğunda 
ölmüştür. 

kumet ilan ettirdiler. Mançurya ============-==mıf 
denilen eski Çin vilayeti Fransa, üzerine yüklendiler. Bu ceneral 
Almanya ve Belçika da bir araya tazyik karşısında Sovyet hudutla 
getirildiği zaman ne kadar yer tu· rım geçti ve Ruslara tcalim oldu. 

Bu esnada ceneral Çan Su Li 
tuyorsa o kadar büyüktur ve otu7. 

yan fırsattan istifade ederek kır 
milyon nüfusu vardır. Yani, Man· 

bin kişilik bir ordu toplamıı bu or 
çurya otuz milyon adnmhk bir n • du ile Y ehol vilayetini İfgal etmiı 
lıcı piyasadır. Her §eyini dışarıdan ti. Japonlar bu manavreyi aeç an 
almak mecburiyetindedir. Bu dışa· ladılar. 
rıaı da Japonyadır. • 

• işte Çankaykuan hidiıesi çıktı 
Japonya, Mançurinin batına 

ğı gün, yani bundan on iki aü 
hükumdar olara!c ceneral Çan Su 
Liang isimli birisini getirdi. Bu evvel vaziyet bu merkezdeydi. 
ceneral, Japonların elinde bir 0 • Hülasa: Çinliler, Cemiyeti Ak 
yuncaktr. Ne derlerse onu yapıyor· vama müracaat ettiler. Bir ço 
du. Fakat hakikatte vatanperver müzakereler oldu. Haklarını din 
bir adam olan ceneral, Japonlar • letemiyorlar .. Daha doğrusu büyü 
dan, onların ellerindeki vasıtalar· devletler ona hak veriyor gibi g8 

dan istifade ederek eksiklerini ta· züküyorlnr.. Amma Japonya b 
mamladı ve bir ordu te§kil etmek hakkı tanımak istemiyor ve ısra 
üzere Mançuryadan kaçtı, Pekine edilirse Akvam Cemiyetinden çı 
geldi. kacağını tehdit makamında aöylü 

Pek tabii bütün bu arada gayri yor. Bunun için Akvam Cemiyet 
resmi de olsa iki taraf harp edi • dağılmak korkusundan daha faz 
yordu. Harp olunca silah ve cep • la ileri gidemiyor .. 
hane sarfedilir. Bunları Avrupa ve Japonların bu tehdidi karı111n 
Amerikanın büyük sanayici dev • da Çinliler, müdafaaya hazırla 
Jetleri imal eder. nıyorlar, bunun için de tetrtiba 

Onlnr da mnllarına bir mahr~ 
bulduklarına memnundurlar. Fa • 
kat adam ölüyormuş, bunlar Çinli 
veya Japon, ve yahut başka bir 
milletmiş bunun, silah fabrikaları 
için hiç bir ehemmiyeti yoktur .... 
Maksat satıı temin etmektir. 

Japonlar, ceneral Çan Su Li • 
yan'ın kaçıp ordu teşkil ettiğini 

haber alınca, icap ettiği zaman 
Pekini de işgal edebilmek için, 
Seddi Çinin çevirdiği Y ehol deni
len vilayeti iıgal etmek İstediler .. 
Y ehol vilayetinde Mongollar var· 
dır, diğer Çin ve Mançuri vilayet
lerine nazarc:.n bu sebepten bir hu
susiyet arzeder. 

Fakat Çan Su Lian bu mannvre
yi anladı. Yehol'ün işgal edilmeme 
si için, Mançuryanm Sovyet hu • 
dutları taraflarında ceneral Su 
Pinıı Ven'i harekete getirdi. 

Jnponların Mançuryadaki kuv
vetleri -ki resmen bunun kırk bin 
olduğunu söylüyorlar amma, her 
halde daha çok fazladır - ile 

Mançuryadan topladıkları asker 
ler, derhal ceneral Su Ping Ven'in 

nlmakla mefguldürler. Ayni za 
manda, Japonlarla sahile yakı 
yerlerde dövü§mek istemiyorlar 

Zira hem Japonların donanma• 
kuvvetlidir, hem de tren hatla 
onların elindedir. 

İstedikleri gibi ıevkülceyif ha • 
rekatı yapabilirler. Halbuki Çin· 
liler onları içerlere çekerler ve 
kendi hazırladıkları yerlerde harp 
ederlerse, muvaffakıyet nispeti 
lehlerine o derece artar. 

Bir kelime ile Japonlar, Çini bir 
ynn müatemlelce haline koymak 
ittiyorlar. Çinliler ise istiklal harbi 
yapıyorlar. 

Japonlar, Çinliler bir yan müı· 
lemleke haline ginneğe razı olma• 
clıkları takdirde bütün Çini, aıkerf 
bir surette İf gal edeceklerini de 
gi7' .. -,ivorlar. 

• Bu vaziyet, eğer pek yakın bir 
7.:u ••• ı "' Avrupa ve Amerika bü· 
yük devletlerinin müdahalesi ile 

5ulhan halledilemezıe Şanıaha • 
ym, bir Saray Bosna olmuı çok 
muhtemeldir. - -

fa. 



Tabiat Hikayesi : 
-····························-·-·-
Yaban domuza ı .. 

Bir cıgara içerken korkunç 
honıurtularla domuz peyda 

olmaz mı? 

Domuzun ne kad:ır pis bir 
hayvan clduğunu bilirsiniz. Ehli· 
ıi bile pislik yer, homurdamr .. 
İnsan görünce tüyleri ürperir. 

Ehlisi bu kadar fena oluna, 
artık yabandomuzunu siz dü§Ü -
nün üz. 

Uzun dişleri, korkunç homur
tusu ve pis tüyleri vardır. Anado
lunun ormanlık yerlerinde çok o
lan yabandomuzunu vurmak köy 
lüler için bir zevktir. Anadolu -
nu:ı dağlık ! ımlarından bir ka -
:za::ında bulunuyordum. 

Bir gün, kahvede otururken 
avcı arkada§Jar yaban domuzu -

nun avından bahsettiler. Ben git
mek isteyince mavzer sağlam ol
malı .. Y okşa hayat tehlikeye gi -
rer .• 

Dağd:ı bir nişan ...ıoesi yap-
tık. Muvaffak oluncc (Hnydi ba
kalım) dediler. Mavzerlerimizi 
yağladık. Fişekleri duldurduk. 

Köpekleri önümüze katarak çam
lıkların arasında kaybolduk. 

"Hu ... Huuu.11 diye dağdan 
dağa sesleniyor, biribirimizden 
haber alıyorduk. Epeyce gezmiş
tik. Ben dağın ortcsında ufak bi: 
çayıra gelince hayretler içinde 
kaldım. Çayırın yarısı altüst ol -
muş, büyük bir de çukur kazıl • 
mı§tı. Bunun ne olduğunu anla -
makta gecikmedim. Burada ara • 
dığtmız vardı. Yani yabandomu -
zu ile karşı karşıya idim. Fakat 
nerede? 

. Biraz oturdum. Bir cigara i -
çerken .. birdenbire önümde kor • 
kunç homurtularla domuz peyda 
olmaz mı? Hemen tüfeğimi doğ
rultup ateş etmek istedim. Lakin 
köpeğim benden daha açık göz 
çıktı. Üzerine atladı. 

Fakat yabandomuzu köpeğimi 
görünce müthiş bir şekilde üstü ,. 
ne atılmak istedi. Ağzı açıldı .. 
Kuyruğu havalandı .• Zavallı kö -
peğİrn bu feci manzara karşısın • 
da kaçmaktan başka çare bula -
madı.. Y abandomuzu köpeğin bu 
kaçııından istifade etmek için pe· 
tine düştü. Dört beş sıçrayııta 
köpeğin arkasından çarptı. Yere 
yuvarladı. Köpeğimin üzerine 
çıktı. T epinmiye ve kafası ile 
vurmaya başlayınca dayanama
dım. Ateı etmiye başladım. Dört 
kurtun hınzırı devirmiye kafi 
geldi. Fakat kota kota köpeğimin 
yanına gidince onu ölmüş bul -
dum .. O günden sonra domuzla -

• ra daha dü;man oldum .. 

Masalc• 

Yab6n domuzu mUthlş bir 'ekllde k6peQln peşine dUştU 
........................................................................................... 

Bu da ne? ............. ._ ......... . 

~~-!~.~ ......... . 
~ .. ,,,,,,,,_, -~~ ........... -.. ......... _ .. 

--~,~-~ .... ......................... . 
:ıoo.ooo km 

Silr'at rekoru kimde? 
Rekor, rekor .. Fakat ıürat re

koru kimde? lıte size bir resim. 
Bu resimden ne anlıyorsunuz. 

Bir insan bir saatte 5 kilomet
re gider. Bir tramvay ise 14 kilo
metre gider. Otomobil 60, §i • 
mendifer 80, balon ise 120 kilo -
metre gider. Tayyare ise en az 
200 kilometre uçar. Ku§lar ise 
330 kilometre kadar uç:ırak reko
ru kırarlar. · 

Halbuki dünyada en hızlı gi • 
den bunların hiçbiri5i değildir. 

- Nedir diyeceksiniz? 
Yava~ça söyliyeyim. 
- lıık •.. 

Işık bir saniyede taıc:un 300 
bin kilometre kat'ederek sürat 
rekorunu kırmı§tır. 

Çocuk şakaları: 
•••••••••••n••••••••••••••••••• 

Asrt imiş! •. 
Cingöz Hasanmektepten eve 

soluk soluğa gelince annesi sor • 
du: 

- Oğlum ... Bugün mektepte 
yaramazlık yaptın mı? .. 

Cingöz Hasan bu suale şöyle 
cevap verdi. 

- Tabii anneciğim .. Uslu dur
mak artık asri değil ki ... 

soruyorum 1 
S - Benim yatağım vardır a -

ma uyumadan memleket memle -
ket gezerim .. Bilin ben neyim? 

·.ı!l{QN - :> 
S - Doğru yapılmayınca bizi 

güldüren nedir? 
•'IC)WA!! QU!ll31 ıqv.ıo:) - J 

S - Sınıfta uslu duran kim -
dir? 

j uaA!J>(aq l?pl?ZQ:) - J 
S - Hangi zam~n konuşmalı -
:? 

"UC:'f.tnAO - :> 
S - Muallimi ne zaman sever

siniz? 
••tmW\?Z l~llll!(UU resuw - J 
S - Çocllklar etekleri neden 

ıeYerler? 

·u!5? nlnpıo unzn ı.ıvp:r1ın:x - :> 

Yazısız hikaye: 

Cabi efendbi "Piçiko,, nun resmioi çekecekti amma .. 

Bunları Biliyor musunuz •t ........................................................................................ 

Yazıda 

Belki işitmitiniz dir? Bazı a -
kıllı adamlar insanın elinden ve 

~·············ç~·b~k .... ç;b~k·············i 1 
~ Söyliy~bilir mis

0

niz ? i 
=························································= 

Bir berber bir berbere bire 
berber beri gel dedi. 

Keşkekçinin keşkeklenmemi! 

ketkek kepçesi. 

Şu kapıyı mu~ambnl.:.malımı 

m:.ışz,mbalamamah mı? 

Bunu çabuk çabuk birkaç de -
fa söyleyiniz: 

Şu köşe yaz köşesi, bu köşe 

kış köşesi ortada kırık su şişesi. 

Şu karşıda kara kavak. Dibi 
kalın, kabuğu k:.ıru kara kavak. 
Gölgede mi kakırdadın kokorda
dına dibi kalın, kabuğu kuru kara 
l:avak. Yoksa gölgede mi takır -
dadın kokurdndın a dibi kalın, 

yazdığı yazıdan tabiatını anlıyor- kabuğu kuru kara ka.vnk. 
lar. l=b=======================b=============d===.=========.::::::ıı:===l==d=--

Buna imkan var mı? Bazı in- azı yerleri de karalama gi i o • yazan a am ar sert ınsan ar ır. 
sanlar buna inanmıyorlar. Ama lur. Harflerin yazılıtı kargacık bur.....-

Halbuki bazı adamlar inci gi- cık olanlar Korkan insan(ardır. ben bunu kabul ediyorum. 
C bi yazı yazarlar. llk satırdaki ya- Sokakta nasıl gı' derken kimıe ha· - Nasıl.. diyeceksiniz. evap 

zı neyse son satırdaki yazı da o • na çarpmasın diye büzüle büzüle vereyim. _ 
- Yazı nedir? Bir insanın yap dur. korka korka gidiyorsa yazıda da 

tığı bir iştir. Bir insanın yaptığı İşte elinize aldığınız beş altı öyle yapmıttır. 
işlerin hepsi birdir. Okumak.. satırlık bir yazıyı iyice kontrol Noktaları unutan, cümlelerin 
yazmak.. oynamak .• Yani bütün ediniz. Birinci satırı düzgün, i · yerini değisik yapanlar dalgın o • 

l d nl d kinci snlırı bozuk, üc;üncü satırı 
it er e insa arın üşünü~ü ay • lanlardır. Bir cümle içinde ~e • 

ı b k ba•ka biçimde yazılan bir yazı -
nidir.Yani okur ten ç&. u canı sı· 'S' çen ayni harfi birkaç tekilde ya• 

k nın sahibi ba~ladığı i!i sonuna 
kılanın, çalışırken de canı 11 ılır. zan adamsa ne yaptığ.İru bilmi • 
S. · d d kadar ayni ciddiyetle yapamıyan 
ınemaya gıtae ora a a canı sı· yen karaktersiz bir insandır. Ya-

kılır. bir insandır. Yani şıpsevdidir. , 

ı Muntaza.m yazanlar ı"se her i•i zıdn çok silik yapan düıündüiü • Yazı da bir insanın işi o duğu 'S' 

için başladığı bu yazının bazı doğru dürüst yapandır. nü söyliyemiyen, yahut 'bildiiini 

yerleri güzel, bazı yerleri fena, Harfleri sert sert ve dik dik tam bilmiyen kimselerdir . 

ıınıı~ınıı111111111ıını1t11M111ttıınııııııtth111lllllUHll!l1UllllllHlllll11111 \ 
Güzel Yazı 
müsabakası 

Güzel yazı • Kaligrafi mfü:a -

ha.kası bu ak!f&.m bitiycrdu. 

Birçok mektep idareleri tale -

helerinin yazı n i>:.;a.bakasına itti

rak etmek istediklerini bildirdi -

ler. Ve müsabakanın temdidini 

istediler. Bu müraca:ıtlar üzerine 

fÜzel yazı mÜS"' J.,., l.:\:;ını iki haf • 

ta daha temdit cttil:. 

Her muallim: 

Kendi sınıfında güzel yazı 

yazan talebelerin ynzısmı bize 

göndcr~in. Müsabakaya 

için hiçbir şart yoktur. 

Yalnız: 

iştiı·ak 

Beyaz bir kağıda siy~h mürek 

keple "V AKIT g;ızetesinin açtı -

ğı güzel yazı müsabakasına ben 
de ittirak ediyorum.,, diye yazıp 

bize gönderiniz. Adrednizi ,.c is· 

minizi okunaklı yazınız. 

nnı111111Hınıımınn11111ııınııııı1111u11ııııııı111ıııııııııııııııııı11111ıııııın 

.............................................................................................................. -1 
t .................... ~.?..~~ .... :: .... : .. ~.~~~ ..... ~~~~.~ .... ~~~.~~~~~~ ................... . 
Her hafta 150 karllmlze hediye v~rlyoruz 

Bu haftaki bilmecemiz çok ga· 
rip, garip olduğu kadar da eğ -
lencelidir. Bu dört resme bakar • 
sanız dördü de ayni gibi gözü • 
kür. Halbuki bu reaimlerden 2 in 
ci ile 3 üncü ve 4 üncü arasında 
çok büyük farklar vardır. 
Bunları liitf en kırmızı kalemle 

işaret edip bize gönderiniz .. 
Doğru halledenlerden beş ki -

~iye yeni sistem inşaat malzeme -
si hediye edeceğiz. 150 inciye ka
dar da ~ikolata, bisküi, kitap, 
kartpostal ve sair hediyeler ve • 
receğiz. 

§ Bilmeceyi gönderirken ismi -
nizi ve aclre5İnizi okunaklı yazı • 
nız. 

§ Bilmecede kazananların iıim-

leri her pazartesi günü netredi • ı 

lir. 1 
§ Bilmecede kazananların he • 

diyeleri her perşembe günü öğle
den soma idarehanemizde veril -
mektedir. ········································-····· ...... -·ı 
..... ~~~.~:.~~~.~ .. ~.~~-~~.~~.~~ .. -

Nimet ismall H. ncyoğlu ltalyaa 
mclacbtııdcn Rafi 9. 

Bilmecede birer kol saati ka • 
zanan talihlilerimizin resimleri • 
ni neırediyoruz. 1 

§ Bil.mecede kazananlar bedi • 
yelerini almak üzere matbaamı • 
za gelirken resimlerini de retiril"' 
leue onların re.imlerini buaea • 
irz. 
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Kızıl Kartal 
Harbi umum1de meşhur Alman tayyart?-clsl 

RJlıtbofen'Jn Hatıraları 
akıeden ~ fa. Tefrika N~marası : 10 . 

ı ·ı· ''th' bı'r adamdı Ar· oldug"'umu söylediğim zaman bır 
ngı ız, mu ıf · . .. .. . 

tık, mücadeleden vazgeçeceği yer hayli taşırdı. Bır t~rlu, ~enım ol ~ 
de, gene ate§ etmekte devam et- duğuma inan~ak ıstemıyordu. ~u 
t . y d k ·· y"z metre ( iotleri ancak hır genç kız yapabı • 
ı. er en anca uç u -ı: ' 

kadar yükseklikte · idik. İngiliz, lirmiş. 
nıütemadiyen ate§ ediyordu. Ni • İngilizler karargahı 
hayet durdu. Ben de, ölüp öl - bombardoıan edi-
nıediğini anlamak için on me~.'·e yorlar 
ka~ar üzer~~den ~çtu~~ .. N: go ~ Gece uçu~ları için mehtap çok 
reyım? lngıhz, mıtralyozunu ba 

. . .. h' b. t ac • faydalıdır. 
na,. dıkmış, mut ış ır a eş • S · ı· ı giliz dostlarımız, ni-
- b'lAh Voss'a evgı ı n 
auI§h • Bunu, ı a are I · · htaplılarını hiç 

l . . b' d f d san gece crının me 
an atınca, böylesının ır e a a . 1 d Arras harbi za • 
kendi baıma geldiğini söyledi, ve 1;:açırmdıyo.rd~kr ~;Douai civarında 
. . d' ~· h t manm a ı ı · ,, 

nıçın onu öldürme ıgıme ayre t .. 1 bir karargah yaptır • 
tt. . . buna gaye guze 

e ı. Doğrusunu ıstersenız, k 8. d çok müsait bir uçuş 
ben de hayret ediyordum. Zira, mıhştI . ır de s· ak•am zabi-

L A k. fia amız var ı. ır ::I' ' 

onu öldürmek hakkımdı. a ın . nd" otururken telefon 
ı T d.. .. lan gazın osu ... 

Yapmadım. Ve bu ngı ız, ~şur: ld inailiz tayyarelerinin 
d.... l k dır sag ca ı ve • 

ugüm hasım arın pe na ~eldiği haber verildi. Ortalık ka -
kalanl~mdan .ol~u. . rıştı. Bereket versin, hemen. yanı -

Bu ış de bıttıkten sonra, aynı b zda yapılmıt olan ııperler 
.. d l k ·1 . tayya a~ıımı 

ıun e ilk defa o ara ı ta : ~d G' dik Biraz sonra, dil§ -
.. t il t var ı. ır · 

r~ düşürmüş olmaktan ~u eve .. 
1 

man tayyarelerinin motörleri du .. 
hır llllemnuniyetle karargaha don· ld Etratf an tayyare topları, 
d·· yu u. l' 

um. projektörler yavaf yavaş faa ıy~~e 
En çok ta~ yar.~ geçiyorlardı. Fakat düşman ~en~z 
düş il rdüğiim gu n pek yüksekteydi. Vurulmak ahtı -

Çok güzel bir hava, tayyare mali pek yoktu. .. 
ille d d Bı'r ziyaretçiyi Tayyare meydanımızın, duş • 

y anın ayım. f d'I k 'ht' 
kab lI d' Bu adam öm • man tarafından ket c ı me ı ı • 
..:: du be. ıyorum. muharebesi gör- mal inden korkuyorduk. Fakat bu 
·"n ~ u tayyare . h ı 
llıeın· t' "mıek istiyordu. Onun pek güçtü. Zıra, ıa amız g~e e: 
b ' ı, go · etirmek için yin yer tayini için çok müsaıt hı· 

u ar.zuaunu yerıne g ) h' 
h · · eleı·ı"mize bindik. rer işaret noktası olan yo, ne ır, 
epımı% tayyar d d Y'ld' 

O · •·· b"' "n önünde hıra.. veya tren yolu kenarın a egı ı. 
nu hır uur unu · · d. k le,,. 'k h landık . Henüz iki lngiliz tayyaresı, §ım ı arar • 

.. ra ava d d" .. as 
bin metre yüksekliğe gelmiştik gahın etrafın a onuyor ve yav .. 
ki, kar°şrmrza beş tayyarelik bir yavaş iniyordu. Arkadaşlardan bı· 
lng~CfiJ&ilası çıktı.. Kısa bir risi: 
n:ı.ulfi.febeden sonra be§ İni de - Mesele ciddileıiyor ! 
dütUrirıtiftük. Bizden tek bir ya- Dedi. Gidip iki mitralyöz batı· 
ralı b'ile yoktu . Düşmanlarıımız- na geçiyor ve atef ediyoruz. Bu 

h 1 :ıteı:in bir tesiri olmıyaccğı mu • 
dan ikisi yanmış, üçü at arım~· 1 

• d" .. r · Yere ı· hakkak cibi ama, ir.sanm sinir e • 
~ın gerisıne uşmuş u · 

d d t z ap rini yatı§tırıyor. • 
rıince bizi seyre en °~ umu . • Bir aralık, projektörlerden bı-
talla~mıştı. Bununla berabe:, bır risi lngilizin tayyaresini aydmla-
hava muharebesinin aşagıdan ' d 1 b' t l tıyor. Gayet eski mo e ır ayya· 
•eyredilince, pek ehemmiyetli o • k .. h do~ru bin metr~ 
lnadıg"' ını söylüyordu • y a.lnız, re ararga a . . . . 

f k yükseklikten geliyor, ve ınıyor ını· 
tayYareler tutu§UP ta havai ışe • H t 1 Yüz metreye kadar 
ler gibi düşmeğe . başlayınca, yor. ayre . 

B iniyor. Arkadaşım: .. . 
lnaıızara müthi§ o1uyormu§. a- - Kurtulduk, sahayı gormedı, 

• lla gelince, bu gibi manzaral~~: Demiye kalmadan bir bomba 
Çoktan alıtmıştı.m • Yalnız, ~ patlıyor. Bir da.ha ve bir da~a. Bu 

VAKiT 

Yunanistan için 
diktatörlük lazım! 

Bu sözleri aö~liyen Yunan 
haraiye naznıdır 

ATlNA, 10 (Hususi) - M. 
Venizelos muhalefet fırkaların -
dan en büyüğünün reisi sıfatile, 

Terakkiperver fırkası reiıi M. 
Kafandarisle !ki saat süren uzun 
bir mülakatta bulunmuf bu mü -
la.kat esnasında, kabineye kartı 
mümaıatkar bir vaziyet takibine 
devam edilmesine ve dütümıe -
ğe teşebbüs etmemeğe karar ve • 
rilmi§tir. Halbuki M. Venizeloıun 
M. Kafandarisle vaki olan müli· 
katinin kabinenin iskatma matuf 
olduğu ıayi olması üzerine Bat· 
vekil M. Çaldariı1 meclisi meb'u
san tekrar toplanınca, itimat reyi 
istemeğe ve bu ıuretle kabinenin 
vaziyetini teıbit etmeğe karar 
vennittir. 

Selanikte bulunan Yunan har
biye na%ırı ceneral Kondilis, bu· 
gün Yunanistan icin en muvafık 
tarzı idarenin diktatörlükten iba
ret bulunduğunu ve ıimdiki par .. 

lamantarizm ve fırkacılık tekliy .. 
le Yunanistamn idaresi kabil ol • 
madıiını söylemittir .. 

Bu beyanat hakkında fikri so
rulan Batvekil M. Çaldariı, bu 
sözlerin harbiye nazırının ıahıf 

mütaleatrndan ibaret olduiu ve 
kabinenin fikrine uymadığı ce -
vahım vermi;tir . 

Yunanistan da 
Borçlarile meşgul, 

fakat henüz netice 
yok! .• 

ATINA, 11 (A.A.) - Baıvekil 
M. Çaldariı, matbuat mümeasille· 
rine beya~ bulunMak Yuna -
niıtamn medyun olduiu faizlerin 
yüzde otuzunu ödemek için sarfet
mekte olduğu gayretlerden bahset· 
mi! ve ezcümle ıöyle demittir : 

""Yunanbtanın ecnebi rnemle -
ketlerdeki kredisini sağlamlaştır-

mak için, imkan dairesinde çalış -
mamız icabeder. Bu sebepten do -
layı hlikumet, hamiller mümessil
lerini memleketin mali vaziyetini 
ve imkanlarım yakından tetkik et
meleri için davet etmiştir.,, 

Mumaileyh, istihaalatı inkiıafo 
mazhar etmek suretile döviz itha· 
Jô.bnı arttırmak, ihracatı takviye 

etmek çarelerine ve buna mütefer
ri diğer bir takım tedbirleri tetkik 

etmekte~ir. 

dii9ürd.üğüm Jngiliz tayyares~.. bombalar çok gürültü edıyorlar 
lıin alevler içinde !\ukutunu ır ama. tesirleri sadece mane~i ola· 
türlü hatırımdan çıkaramıyorum rak kalıyor. Bu itibarla, içımden, 
l'e ara sıra rüyama giriyor. korkularından titriyenlere acıyor 

Yemek yedikten sonra tayya - dum. . .. jktısat konferansı 
.. el . . • muayene ettik. Şar - k h muza gıttı J k • erımızı k k Bu ziyaret pe O§U • h J 
jörlere yeni fj~ekler oyara lngilizlerin bizi sık sık gelip yo~· azır ı arı 
tekrar havalandık· . hyacaklarını ümit ediyordum. Zı· CENEVRE, 11 (A.A.) - Müte-

0 akşam yere indiğimız z~. • İngiliz !OD bombalarını haımslardan M. Beneduce (Jtalya) 
. . on uç ra. cesur ' •w • 

lrıanıaltı alman tayyaresı~~ . .. h il rimize kaC:ar yükseklıge ıne • ile M. Poue ve M. Ferke (Alman· 
d . d" .. dugunu a e e b k' b b esa . (B 1 üıınan tayyaresı uşur rek atmı§tI· Hal u ı en u ~T • ya) ve M. Franquı e çika) ve 
her veriyorduk. . ere feden, gece, domuz bile vura 1 ır· Hint mürahhası, dün cih;;ın iktısat 

Bölkenin filosu ancak hır k. dim. Nicin bir tayyare vuramara· konferan~ı ihzari komitaıından hi· 
hizimki gibi bir zafer kazanabıl - Alelekser dü§man tayyare e • rer nutuk söylemi§lerdir • 

ll'lİ§tİ. Biz iıe, o güne gelene ka ~ ~=·havadayken atef açıby~l~dd':111· M. Beneduce, halyanın vaziye· 
d b• ünde se'iiz tayyarede A d ele atef ede ı ır ım. 'k d ar ır 1 · Pek ala yer e . . tini kavramı§ ve ı tısa i vaziyetin· 
fazla dü§ürememiı]tik. Bu sebepten ln!!iliz~er gıder gıt - de kalkınma husulü için diğer mil· 

O aktPı, kendimizden ıı:ıe~ • z gazinoda tekrer top~andkık 
d k ertesı gun rr:e , . .. eldiklerı ta • Jetlerle berııber çahtmağa azmet -

nun ol~r.k uyu u ve . . ertesı gun gene g . . f k l k . vıııide bir gün e"·elkı za· vt . 
1 

iyice karşılamak ıçın mis olduğunu ve a at a tın mi -
emrı ye ' • d"k clırde on arı k yas.ını muhafaza etmek arzusun • ferimiı:i okuyarak sevın ı , .uç · . ' ld k Bu meyr.nda, arar· 

t k 
.. •-iz düıman tayyarcsı da· lertıbat ıı 1 

• • l özleri hava· da bulunduğunu csöylemi~tir. 
u 'v' ,..,,,. Jd k "'ahın etrafına mıtra y . t ok -

h d .. 11ürmiye muvaffak o u . c d b'lecek vazıye e s 
a u.. .. . ·ı· t e ya ate§ e e ı d k J 

D .. ül'düğürnuz ıngı ız ayyar ~ k . . lrcı•ıklar çaktır ı ve n· 
uf k S" ma ıçın ...... . 1 .. l 

.1 "nden birisilc konuştu • oy • . . d Jdıi'1ımıı mıtra yoz er· 13·1-933 tarihine müsadif cuma 
cı erı · gılızler en a " k 
lediğine göre, kırmızı. ta{y~r~mı le atıf talimleri yaptı . . d k günü saat 14 te Sultanahmet mu -

uf Diitman ııpar erın e • • · ek merak edıyor u · •llı'mler birliAinde fevkalade kon· 
tanıyorm · "K l •e• Net1ceyı P . k' büt' "n ... 
k . k 1 tayYr.reme ızı :ı J - •• lı'yeyıın ı, u d 1 ... . d b' I A ı as er er .. Yal z •unu toJ are akte i eceuın en ı umum aza ve rivayete gorc nı :ı k . b e • 
lan,, diyorlarmış. • "nde "Jan - :zabitlerin hatta bir ç~ .. e~ır e~. nın teşrifleri ehemmiyetle rica o -
bu kızıl tayYarenı~ kıçı var~nıt· in· lerin bile birer 111itr(~!:~ :::) ı. tunur. 
d -'- 'b' enÇ hır ız ve.,.. ... 

a.rx,, gı ı g d uçanın ben 
ailize, kızıl tayyare e 

Hukuk talebesi lıongreıi 

-12 - Yazan: Matma'l.el K.ler klavnat 

l\1uharrirden 
Fakat bu 

sonra bir fotoğrafcı ... 
mütl1iş bir adamdı 

- Pak adasındaki defineler u· ı kaldırımlar üzerinde yer yer gez• 
zun ve yorucu bir meseledir. Orn- diriyordu. Talip efendi gözlerini 
ya ıizin sermayenizi koyarak teh· süzerek ve başını arkaya doğru a· 
Hkcye sokmak intemem. Yoksa si· tarak cilve yapan bir kadın ta'° · 
zin yüz elli bin frangınız güneş!n rile konur.uyordu: 
karşısında kar nasıl erir:;e öylece - Doğrusu böyle bir mevsim 
erir gider. Ben $İzin trahomanız{ de Pariste bulunr~ak saç.."lla. .. Be. 
kullanmak için dahn emin ve mü- Parisi yalnız ilkbabarda severim 
tekaddim denilebilecek bir yer Kı§ı nerede gecirclinı bilir r.:isi 
buldum. Hiçbir tehlike atlatma· niz? Mısırda Nil nehri boyunda, 
dan sermayenizi fazlalaştırmıya - Mısırı çok sevmi§e benzi 
bakacağız. Bunun için de fikrim yoı·sunuz, omya gittiniz mi? 
§Öyledir. Ben komıularla alakada - - Nasıl gitmem .. Hem yalnı ... 
rrm. Öyle ötekinin berikinin sözü Mısıra mı? .. Ben Arjantirıi, Ka · 
ile bahse giriterek parasını kaybe· nadayı, Japonya, Meksikayı, vel· 
den .ıhmaklardan değilim. · Bc:ı hasıl gezilmiye layık neresi var • 
çok tecrübe görmüt bir adamım. sa hepsini gezip dolaştım. 
Uzun tecrübelerim neticesinde - Böyle uzun seyahatler yap· 
"bahsi müşterek,, le daima kazan· tığınıza göre ticaretle veya baıka 
niak u&ulünü ketfettim. Bu ilimle bir işle meşgul olduğunuza hük
olur. Yavaı yavaı :rıyazi birçok a - mediyorum. 
meliyat yürüttüm. Yürüttüm ve ni- Namzet bey bu sözlere adeta 
hayet istediğimi elde ettim. lin küstü. Yüzüme tuhaf tuhaf baktı • 
-dünyada her §ey muayyendir.Mnk EvvelA dudaklarını büktü, ıonra 
sat işlerin miftahını keşfetmektir. eyalet kızı olduğumu düşünmüf 
Yeni bir sistem, ihtilaflar sistemi- olacak ki, bir accmiye anlatır 
ni tesia ettim. Bunu size anlatmak tarzda: 
güç olur. Çünkü çok fenni bir iş - _Ne diyorsunuz, canım ... Ben 
tir. Bunu fen adamlarının çoğu bi- hiç ticarete tenezzül eder miyim? 
le anlıyamazlar. Yalnız tuna emin Galiba mektubumun altına koy· 
olunuz ki usulüm asla hataya düş· duğum imzaya dikkat etmemİf • 
mez. Size teklifim ıudur. Evvela siniz ... Ben "Jön pörmye,, yim ve 
küçük bir miktarı talie oynarız. Ta her ye:rde öyle tanımnıtım. Buse
lie dediğime btıkmaymız kazana - fer oynadığı rolleri anlat.mıya 
cağımız muhakkaktır. Evvela 5000 başladı. Sayıp döküyor. Her an
frank koyarak ondan kolaylıkla lattığı vak'anın üzeı·imde ne te • 
20000 ila 25000 frank alırız. Y 3· sir yaptığını anlamak için dik • 
vaf yavaş fazlalaştırırız ve böylece katle bakıyordu. O, Serano piye• 
ıize temin ederim ki... sinde Kristiyan rolünü oynamıf. 

f aJl-.ıını djnleaıiye l#~11m gÖf· "Eski Haydelberg,, deıprcm.g:..ro .ı 
medim. Uydurma bir vesile icat et- lünü almıf. "Taburda eğlenti,, pi· 
tim ve muhatabımı olduğu yerde yesinde de bilmem kimin rolünü 
bırakcrak gözden uzaklattım !.. temsil etmiş... Onun bu kadar 

"' .v. "' me!'lht r ve yiiksek ! bir aktör iddi-
"Bahsi nıüştcrek,, amatörüııü asına raijmen kendisini tanıma -

talcip edenler arasında oldukça dığımdan dolayı mazerel beyan 
garipleri vardı. Bunlardan bir mu ettim. Öyle ya! Ben dünyanın 
harrir ayrıca kaydedilecek bir h k bı'lmı"yen 

anyasıru, onyasını 

mahiyet gösterdi. Kendisi otuz bir eyalet kızıydım. Meşhur a -
beş yaıında idi. Adamceı.ğızın en damları bilmeklisime imkan var 
büyük kederi bu yafa geldiği hal-

mıydı? Züppe bey, benim bu bil· 
de hiçbir satır yazıamı tab'etti -

gisizliğimi lutfen mazur gördü. 
remenıiş olması idi. Zekasından, 

Şimdi mesele bu zatı muhtere • 
istidadından, bediiyata olan rabı-

min benim yüz elli bin frangımla 
tasından, ilhamlarının emsalsiz-

ne yapmak istediğini anlamakta 
liğinden uzunca bahsettikten son idi. Acaba otomatik skafandarı 
ra trahomamla ilk eserini tab' et-
tirmek teklifinde bulundu. Bu e -
serin ismi "T etrih edilmit bir ka· 
dın kalbi,, idi. Doğrusu eserin İs· 
mi bile bana bulantı verdi ve mu
harriri atlattım. 

Muharrirden ıonra bir fotoğ· 
rafçı ile karşılaıtım. Fotoğra.fçı 
yaman adamdı. Uk işi bal ayı 
seyahatinin progrnmını çizmek ol 
du. Bu seyahatin parası tabii ke -
sem den çıkacaktL Fotoğrafçı yol 
da çekeceğ" filmlerden bahse -
diyor. Avdetle bunları satınca 
dünya kadar zengin olacağımızı 

anlatıyordu. Onun ballandıra bal 
landıra güzel manzaralardan 
bnhsetmesi inıanın içine adeta 

ke,feden sabık Avusturyalı zabit 
gibi yarıtlarda mı bu parayı sar • 
fedecekti?. Yoksa ismi meçhul 

kalmıı muhterem muharrir gibi 
bir "T e§rıh edilen kadın kalbi,, 
mi bastırarak iıtiımara çalıta • 

caktı? Hayır, hayır .. Bu mutlaka 
paramla bir tiyatro açacak böy • 
lece şöhret de kaze.nmıya uğrafa• 

caktı. Doğrusu hunu kendi ağzın• 
clnn işilmek istiyordum. Sordum. 
Meğer züppf" bey nrtılc aktörlük • 

ten vazı;eçımişmi9. Şimdi tavuk 
ve tav§o.n beslemek merakına 

dü~mü~ .. Benim paramla hayvan 
yetiştirmek iı:;tiyomıuı. 

(Devamı nr) 
bir gülme hissi veriyordu. Seya • ı===:===========--
hat hevesim uyanınca kendini a - yeni bir kablll 
rıyacağrmı vadederek ondan da SC\"k balon 
sıyrıldım. 

Fotoğrafçıyı bir "züppe,, takip 
etti. Hem de tam manasilc züp -
pe ... Hani §U Amerikalıların ca -
zip dedikleri cinsten bir §ey. Ken· 
disi bana bulvar Sen Mi§eldeki 
büyük kahvelerden birinde ran -
devu vermitti. So~uk bir sonba -
har rüzıarı dökülmüş yaprakları 

P ARiS, 11 (A.A.) - Nim sulp 
olan 10,000 metre mik'abındaki 
(9) kabili sevk balonu Orly'de tec
rübelerini ikmal ctmi~tir. Balon 
bütün kuvvctile ve saati vaaati 112 
kilometre katetmek ıuretile 3 aa -
nt tecrübe yapmıttır. Bu balon d .. 
nh ltuvvctlerinc tahı;is edil«ek • 
tır 



Bir nezaket eseri 
Tren olanca hızıyla uçarken 

kartı kartıya oturan iki kit iden 
ihtiyarı gencine rica etti: 

- Affedersin evladım. Acaba 
yerimizi deiittirmemize müsaade 

eder miıin? Bu tarafta oturmak 
'bana pek dokunur da ... 

Genç adamın onun beyaz saç • 
larmdan ziyade mevkiinin ehem · 

miyetine bakarak hemen teklifi 
kabul etti: 

- Maalmemnuniye. • • Buyu 
run efendim. 

Maamafih yerlerini değittirdik· 

ten soma da genç muhavereyi kes· 
miyerek hayretle sordu: 

- Anlıyamadığım bir nokta 
Yar efendim, herkeı trenin gittiii 

iıtikamette değil, bu tarafta otur· 
mayr tercih eder, halbuki siz ... 

ihtiyar adam pek nazikine bir 
tebeuümle izah etti: 

- Doğru ama anlatılan onlar 
tren yolculuğunda bı:.:la.rmdan ka· 
za geçmemit olanlardır. Bir tren 
kazasmda en emin yer bu taraf • 
br. 

Hakiki teessür 

- Ah bir yaz gelse de 
mayolarımızı giyebilaek .. 

Yaza Hasret 

Hak ve para 
Japon ataıamiliteri, Tokatll • 

yanda ıazetecilere ziyafet Yeiİ • 
yordu .. Söz Çin-Japon ihtillfd' 
dan Cemiyeti Akvama, oradan ... 
milletlerin Cemiyeti Akvama tr 
diyesine mecbur olduklan tahlİ • 
sata döküldü .. Japonyanın Re..,a 
ajansı muhabiri derhal: 

- Çin, dedi, Cemiyeti AkvaJlll
borçlu olduğu tahsisattan bet pa• 
ra bile vermedi .. Halbuki biz, Ja
ponlar tamamen hi11emizi öde • 
dik. 

Bir gazeteci arkadq ceval 
verdi: 

- Onun için verdiğiniz part 
mukabilinde lehinize karar iıti • 
yoraunuz dei?i1 n-:?. 

Zaval ı imi 
iki gözü birden ıCSrmiyen bir 

fakir caddede dileniyordu .. Al• 
zmda kaval gibi garip bd- aletle 
eıki bir Anadolu havası çalıybr .. 
Kesince ha"w" ı.. •• '··nanlann ~er 
hametini diliyordu. 

Uzun bir havadan sonra peır 
cereden başını uzatarak onu diır 
liyen bir genr hanım: 

- lhtiyzır, samı babnm bir li• 
ra gönderdi, al.. 

Dedi ve b 0 r liralık kaihdı pen • 

cereden kıvırarak atb. Kağıt para. 

dilencinin iki adım ötesine düt • 
Şefik son derece ağır batlı bi.· tü. ihtiyar belki on dakika p~ra· 

adamdır. O gün biraz da derdi ol- •••••••••••••••••••••-••••••••ıiııil•liillll••••••I yr bulmak için eliyle yeri araftr 
dufu için baJın• bile kaldırmadan Bir koku Hafıza meselesi Kıymetli mektup rırken etrafındnki1er on.• mer • 

yürüyor, ne sağındaki, ne de so • Hüsnü Bey köpeğini methedi • Elli bet, altmıt yaılarmda bir lsmail Bey postahanede yıın · hametle bakıyorlardı.. Nihayet 
)undaki güzellere, çirkinlere, hat· yordu. F evkalide zeki, anlayııh, hanmefendi bir salonda kendisi • lıtlıkla "kıymetli mektup,, ıiıesi· bu uzun zahmete f.:,.;ıi acıdı. Pa• 
ti çapkın nazarlara bakıyordu. terbiyeli, ınlu, akıllı bir mabl6k... ne takdim ediJe.il ... ,,....dı: ne ~Melııtubwmu~. Mtl' • -..ım buluaduh ",.'"; ldl'at.· • 
Mütbit bir temıiye darbesile kar. - Dahası var; dedi. Onun beni - Aman, dedi, ıiz misiniz Ke· mur: t:"' dilenci bu büyük iİ<rimıye,. 
tılaıtı. Bir fırtına [.. ibi geçen bir kaybetmesine imkan ve ihtimal rim Bey?. Ne tesadüf ••• Senelerce - Kıymetli mektup öyle mi kavuıtu. Fakat bir saniy• siyali 
kadınm onu karakola kadar ıü • yok. • ıonra gene görüttük.. Bilseniz ne efendim? gözlüğüne doiru çekttif paraJI 

kJ-..1· - Neden? kadar memnun oldum. Diye sorunca, lımail Bey he • yere atarak·. 
rü wuıjini, mahkemeye sevket • 

- Çünkü bir saatlik yolda olsa Ve sonra Kerim Beyin yüzüne men atıldı· ~ ı d d. s h 
tiğini gördü. Sebebi: Sebebini Şe- - Vay in.aa .. sız ar. e ı.. a te 

f 
gene kokumu alır, ıelir beni bu· dikkatle bakarak: - Yok canım, kıymetli falan para için beni bu kadar yordular 

ik mahkemede hakimin kartısm· lur. - Sizi görünce eski zamanlar değil, karıma yazıyorum. 
d~ ~ 

a ugrendi: - Aman birader, kaç senedir hatırıma geldi. B Jı d•ll Dedi ve yürdü gitti .. 
-Hakim Bey, bu adam yanım· hamama ıitmedin? Kerim Bey, hanımefendinin ağ meD 1 er 

~an ıeçerken bana o derece baka- Temiz kadın bu sözü üzerine dayanamadı; de· Küçük Nihadın mektepte ar. Meşhedinin eYİ 
di ki: kadatı Ferit mendilinin bir ucun· 

ret etti, öyle fena bir nazarla bak- Annesi sokak kapısından dı•ar· Me,hedi lıtanbuldan beraber 
T - Ne kadar kuvvetli hafızanız daki düğümü görerek sordu: 

b ki kendimi kaybettim. daki merdivenleri temizlerken kü- çıktıklan bir "Türk tacirile Tebri• 
k var, hayret ettim. - Nihat, mendilin neden dü • ze vannca bu mu'·kellef memle • F çü Ata birdenbire kapının önün-

- akat Şefik Bey hatta ıize de göründü. Sokağa çıkmak iıti- Asfalt yol yapılıyor ğümlü • • • ketin etrafını, caddelerini, yai • 
yan gözle bile bakmadığını temin yordu. Titiz anne haykırdı: - Annem mektubunu postaya landıra, ballandıra Türk dosttina 
ed. F·ıh k'ka b bö 1 iki arkadat konuıuyorlar: atacağımı unutmıyayım diye dü • 

ıyor. 1 a 1 u zatm -ye - Giriçeri bakayım bacaksız' _Aman, birader, bizim kayın gösterdi. Nihayet tam bir kona • 
&d b. b k ğümlemitti. i ır are ette bulunamıyacak Görmüyor musun, kapının önünii valide pek ag .. ırl .. b, hani ak--m. im önüne geldikleri zaman M~. 

°"T ..- - Peki postaya atbn mı? 
bir mevkide olduğu da görünüyor. timdi temizledim. içerinin bütün lık, ıabahlık! bedi: - Hayır, mektubu bana ver· 
:Anlqılan ıiz o ıırada sinirli idi. tozunu toprajmı sokaia mı çıka· - Bu çamurda kimse onu E • - Menimdir! eledi. 

meği unuttu! 
niz, kendinize hikim olamadınız racakam? dimekapı dıtansma çıkarmaz, • • • Türk tacir pek likaydane 0111us 

Ye temsiyenizi Şefik Beyin bqın· Yerinde bir sual söyle ona da lstanbul. Edirne as- §Saniye ile Fikriye tam Mah. silktiği için Me,hedi azametine 
Cla kırdmız. Şimdi kendinize gel • falt fosesi yapılıncıya kadar diti· mutpataya geldikleri sırada Sani· dokun .. 1-'·,~ndan böbürlendi: 

Hüseyin Efendi hamamdan çık- ni sıksın! 
Clijiniz için tabii yapbjımzdan tı, giyinmeğe baıladı. fakat pan· ye ceplerini ve çantasını aramıya - Yoh, dedi. Dıtrıaa bahma, 
müteessir olacaksmız. talqnu ortada yoktu .• Hamamcı • Trende baıladı: emma içinden iki misli bliyiiçtür .. 

- Tabii müteeuirim, Çünkü ya seslendi: Tren yolcuları oldukları yerler· - Eyvah, mendilimi evde u • 
temaiyemi daha iki gün evvel on - Yahu benim pantalonum d~ tiddetle sarsan, müthit bir sür· nutmuıum. 

iki liraya almıttım. 

-All•h n•zard•n e•lrge•ln, 
bJzl111 H•n1111 çok dell•tl· Ge• 
çen •k .. 111kl eııencede •••1 
....... kıeılall •rtık rUzU111e 
•ıır1111ror. 

J 

nerede?. 
- Bilmem efendim .. 
Birlikte Hüıeyin Efendinin 

pantalonunu aramaia koyuldu • 
lar •. Bulamayınca hamamcı Hü • 
ıeyin Efendiye döndü: 

- Acaba ıeldiiiniz zaman 
pantalonunuz var mıydı?. 

Matem bu .. 
Ferit Beyin annesi ölmüttü •• 

Kansı siyah elbiseler riyiyordu •• 
O gün kocuına yalvardı : 

- Bana mutlaka bir de siyah 
jartiyer al!. 

- Canım, jartiyerin siyahına 

ne lüzum var?. 
- Arkadqların 

derler! .. 
görürse ne 

atle gidiyordu. - Zarar yok, bende iki tane 
Kompartimanda, yüzü trenin 

gittiii istikamete doğru çevrilmit 
bir vaziyette oturmuf olan bir ih • 
tiyar karıııında oturan gence dö • 
nerek: 

- Affedersiniz, efendim •• Yer· 
lerimizi deiittirmeğe müsaade e· 
der misiniz?. 

Dedi •• 
Genç, yerini ihtiyara verdi. Fa • 

kat pek merak etmiıti. 
Sordu: 
- Yeriniz rahattı .• Niçin deiit • 

tirdiğinizi sorabilir miyim?. 
ihtiyar gülümsedi: 
- Kaza olduğu zaman, böyle 

yerlerde oturanlarm kurtulduk • 
larmı ititmittiın de. .. 

var, birini vereyim. 
- Hayır, itime yaramaz. Men· 

dilimin üstünde dügüm vardı, 
Mahmutpaıadan alacağım teyle • 
ri hatırlamak için ... 

Hayret edilecek şey 
iki arkadq zamanın bazı ıa • 

yanı hayret intibalarından bahse· 
derlerken biri ötekine dedi ki: 

- Birader, beni en ziyade bay· 
rete düt üren nedir bilir misin?. 
Beyaz bir adamı çimdiklediğin 
zaman çimdik yeri karanyor •••• 
Halbuki bir habeti çimdikleraen 
çimdik yeri beyazlanmıyor .• 

Bu hakikate arkadqı da onun 
kadar hayret etti 1 

- , ......... k•••• .. hldetl 
en•Ji oluJor be .. 

- Neden 7 
- H•••111n •ol•k olap ol• 

111ellılını derecer• bak .... d•• 
••••r•111ırorl•r .. 
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Mezbaha paymahallinde yaptırıl acak olup keşif bede:ı 1303, 12 
füa olan beton su ku ts!nin inşası kapalı zarfla ve yirrnı gün 
müdt.!etle münakuava konu'muştur. ihale 4Şu~at 933 Cumartesi 

günü saat l 4 de Müessesede yapı:aca 1' tır. Müna' asaya girecek 
o anlar te1 1 f edeceklerı fıatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde le· 
minat akçes:ni makbuz veya mektup o larak teklif meklup'arrna 

lef edeceklerdir. Bu inşnala dip omnlı mühendisler girebilir.er. 
Keş f evrcıkmı ve fenni şartnamesini görrr.ek için Mudüriyete 
muracaat o 'unur. (116) 

Jsıanbul ikinci ticaıct mah'.emesin· 
den: l laı biye mektebi müdüriyeti ,·ekili 
:ıvuknt Silleyman Tevfik bey tarafından 

jstaııbııida 1esadct hanında 31-32 No.da 
muK:im iken mezkôr tirarcthanc)i ter
kcden mü•eıthhit ~Justafn Eşref heyin 
iknmetg~hının meçhulireti usulen tc\'sik 
edildıkten sonra il~ncn Ya~ i teliğat iı:ı.:e

rine gelmediğinden gıyabında icra edilen 
tahki:ıattan \C ibı:ız olunan ennttan 
hah~ile İttihaz edilen muameleli gıyap 

1.omında iliıhi keza ilanen tebli: edil
mesine rnğmen gelmemiş ,.e itiraz etme
miş olduğundan heyeti nıUctemiaya cev
di 1 ılınmışnr. L\lahkemeııin muallak ba-

Umumun yiyip içmesine yatıp kalkmasını, taranıp temizlenme
sine eğlenmesine nıahsu! lokanta, birahane, gazino, kahvehane, 
kıraethane, meynanE', ban, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dan· 
sing ve emsali Yerlerin açılıp işletilmesi için Belediye kanunu 
mucibince Belediyeden ruhsat almak mecburidir. 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz••••• 

lsmar!ama elbiseler 20 iradan 
baş lar 

lunduğ'u 13-3-933 ıarihlne müsndif pn· 
zartesi biinü saat ı 4 tc geue mahkeme
ye t?clmcı ve bir \'ekil göndeı mck sure
t İle endlsini temsil ett ı mezse m übı ez 
e\Tak münderecat nı ikrar ve kabul etmiş 

addolunacağı ve munmcldtı gıyabiycnin 
Hazır pardesü ve c biıelcr fevkalAJc ucuzdur muteber sayılacağı tebliğ makamına ka-

---- Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesab •••••r im olmak üı.crc il~n olunur. (6245) 

Rubsatnııme alrnak üzere Kaymakamlı!~ ve Belediye Şubeieri
nie müracaat İçin Fatih, Emiııönü kauları l ududu dahilindeki 
miilcelleflere Mart 933 nihayetine kadar, Beşiktaş, Sarıyer, Bey
koz, Üsküdar Ve Bakırköy lf aıalarındaki mül<elleflere de Şubat 
933 sonuna kadar mühlet verilmiştir. Bu müddet zarfında rnüra· 
caat etmiyenlerden cezalı olarak hıırç alınacağı tcl~rar ilin olu· 
nur. ( 160) 

Baknköyünde O!ma"iye mevkiine ahlan çöpltrin içinden çıka· 
cak kabili istifade k~rnik paçavra gibi {ey!er 15 kar.unusani 933 
iptid•sından 5 Şubet 933 tarlhiııe lr::d:ır rr.üznycc!eye vezedilmiı· 
tir. Tal ip olaft.!arttl 8-krT&.6' &Meeı~9İne mucacaatlan iliu olu
nur. (159) 
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l, Memleket Haberleri 1 
nııntttıuuuıır 111ımı11ın11ııımııııı tıııııtııııııııntıııııu ıı1111ıınır.1111ıımuıııı11unnnııı•nt1ııınııııı11111ıııuu111mm rnm111111mun11111 uuınuınumrn: 

Elmas Ağa Ev kiraları 
Adanada memurlar için 
dayandma:ı haldedir 

Hem köy sandığına borcunu 
vermedi, hem de •.• 

Doktorlar 
Doktor - Opera ör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kndm hııstnııı.ıan mUteba.ssısı 
MuııyenP: 10 - l2 Ortaltöy, !;ifa yurdu 
1IS-l8 Beyoğlu, lsUkla.I caddesi No. l{)J 

(Opera sineması karşısı) 

Malını hacze gelenleri tr----T~eıe_r0_n_: _1 rı_ı>o ___ 4_.22_2_ı ___ 11 

slUlhla karşıladı Doktor Adaoada Muharrem 
ayından ne anlaşılır? Cavat N. Zekl\i 

ADANA, (Hususi) - Adan;.lJa B;ıhkesirde Kepsüdün Saraç kö-
ev kiralamak meselesi hayli ga - yünde Köy ihtiyar heyeti ve jan • sınır mutebassısı 
rip safhalar arzeder. darına vazife görürken bir şahsın Cuma ve pazard&o maada günlerde saat 

Burada her h.ıt.ngi bir zamanda taarruzuna maruz kalmııtır. 8 
ten 

6 
ya kadar basta kabul olunur. b MuayenehaneslnJ Bıı.bıflll karşısında An· 

ev ulmak adeta imkansızdır. Zi - Hadisenin mahiyeti şudur: Sa - karıı cıı.ddesl No. 47. ye tevııian naklet-

ra yalnız Muharrem aymda ev!e. taç köyünden Elmas ağa isminde mlştır. Teteton muayene: 23169, 

k
. 'l' "" h d · tkametglh: 60740 ıraya verı ır. mu arrem eyınce biri köy sandığına borçludur ve 11--------------ııı 

Şu bildiğimiz arabi aylarındar h: • borcunu vermemekte olduğundan 
rini hatırlıyanlar bulunabilir. F et • hakkında usul ve kanununa tev • 
kat böyle bir kanaate sahip olacak fikan mallarının haczine karar ve· 

Operatör - Urolog doktor 

Mehmet Ali 

ların fikirlerini tashih eyle - rilmiştir. 
mek isterim. T e~l'İnisani ayına bu- Köy muhtarı, ihtiyar heyeti aza
rada Muharrem ayı da derler. Bü · ları ve jandarma haciz kararını İn· 

ldmr yollurı ha"ltulıklo.rı ıoUt~hasııııı. 

EminönU (Sabık Karak~} banma 
nakletmiştir. CumadBD maada ber gün 

tün evler bu ayda kiralanır. Hariç faz için Elmas ağanın evine git. ll••••••••••••••I K fst:ınbul dördüncü icra meınurluğun-

len gelecek bir memur oturabi!e • mi~lerdir. Bu esnada epıütte bak da~: Ta~m:ımın:ı (~251) lira kıymet taktir 
cek yer bulmakta müşkülata uğ - kıllık yapan Osman da hususi bir cdılen Şehremini ci\arında Yenibahçedc 
rar. Bo~ ev bulcak kolay değildir. otomobille babasının evine gelmiş I\eçeci!cı Karabaş mahallesi Köprüba~ı 

tıastalarmı kabul ve tedavi eder. 

Kiracı ev icarını peşin verm~k 
nıecburiyetindedir. Bir memuru1

1 

l!:J, 200, 250, 300, 400 lirayı bu 
zamanda bir defada vermesine !.."lt 
kan tasavvur etmek mümkün de -

ğildir. Bunu temin eyliyer~:::: ver .. 
ıniş olsa bjle başka bir yere nakli 
memuriyet eylemesi onun ver • 

di:H :Parabı-a vc:!a etmesini icJ.p 
ettirir. Şayet, mün:ısip bir kiracı 
hufabilirse çok ucuz bir fiyatla di-

ğerine verebilir. 
Bu fena usulün kaldırılmasına 

şiddetle ihtiyaç vardır. Memurları 
korumak, onların sıkıntılara uğra· 
ınalarına meydan vermemek la • 

zımdır. 
Bu peşin verme usulünü kaldır· 

nıak ancak devlet müdahalesile 

olabilecektir. 

Gemlikte fırka 
kongresi 

GEMLlK, (Hususi) - Bu se -
ne Gemlikte fırka kongreleri çok 
candan bir alalm ile takip edilmiş
tir. Kongreler, Cümhuriyet Hnlk 
Fırkası kaza reisi doktor Ziya Be
yin ı-eisliği nltmda aktedilroiş, na
h~yelerden, köylerden gelen mü -
nevver murahhasların dert!erini 
sayıp döbneleri ve münakaşaları 
ile faydalı bjr şekilde neticelen -

bulunuyordu. Osman Efendi sila • caddesındc eski 9 ) eni 30 :\o. lu içinde 
kayden üç kuyu derununa cari senevt 

hını çekmiş: ild sekiz yüz· seksen akçacık mecrayi 

- Sizin bize garaziniz var. Bi - marnmul miktar ayazma suru ile maa 
zim borcumuz yok! .. Demiş aka • ahır bostan kulübesi bostan kuyusu ve 

bı'nde endaht etmi•tir. Kur•unlar - mü~temilatı s::ı.ireyi havi bir bap bostan :r :r gedığinden münk:ılip bir bostanın tıma· 

dan biri jandarma ile ihtiyar heye- mının 480 his5e ititıariyle J 60 hisscı;i 
ti azasından birinin arasından ge - açık artırmaya ,·azedilmiş olup 14-1-933 

1 
ta~ihinde ~artnamesi divıınhanet·e talik 
e ı ere ~ubat 933 tarihine müıadU 

Ç
erek duvara sap anmış digv er bi - d ı k ı 3 J 

ri de boşa gitmiştil. Tabancada pazartesi günü saat 14 ten 17 ve h:ıdar 
bulunan diğer fişenkler patlama • d:ıiremizde açık artırma ile satılacaktır. 

~rtırmaya iştirak için satılan hisseye mn· 
sıp kıymeti muhamminenin yüzde. yedi 

mıştır. 

Bunun üzerine baba oğul: 

- Bizi yakan sensin! 

diye ihtiyar heyeti azasmdaıı 
Ramazan ağanın üzerine hücum 
ederek dövmek istemiılerse de jan 
darmanm ve diğer azaların müda
halesile bu arzularına muvaffak o

laınamışJardır. 

Velhasıl haciz kararı bir türlü 

infaz edilememİ!tir. 
Kepsüt karakol kumandanlığı 

bu hadise hakkında ilk tahkikatı 
yapmıştır. F akal Osmanm müra -
caatı üzerine ihzari tahkikata 
meı·kezde ikinci defa olarak baş -
lanmıştll'. 

Zonguldakta şeker 
buhranı 

ZONGULDAK, ( Hususi ) -
Schrimizde şeker buhranı vardır. 
Bilhassa kesme 1eker bulmak iın • 
kanı yoktur. Piyasadaki yerli şe • 
kerlerin tükenmesi ve Avrupa şe -
kerlerinin de kontenjan dolayısile 
gümrükten çıkarılamaması şeker 
buhranını tevlit etmiştir. 

b~çuğu nisbetinde pey akç:ıq veya milli 
bır bankanın teminat mektubu alınır mü-
terıl~im v.ergilcrle belediye rüsumlan va
kıf ıcarc~ı miişterive altıir, 1424 No. lu 
icra ve iflAs kanu.nunun yüz on doku· 
zuncu maddesine tevti kan haklan tapo 
sicilleriııe sanit olmıran ipotekll alacaklı· 
lar ile diğer aU.kadıı.r:ının ve irtifak hak
in sahiplerinin hu haklarını ve Iıususile 
faiz "' ~n~arifc dair olnn iddlalarını 
llı\n tarihı.nd~n i~ibar~n 20 gün içinde 
evrakı musbıtelerıle bıldirmeleri lazımdır 
aksi h:ılde bakim tnpo ı:icillerilc :,;ahit 
olmıyanlar ~atış bedelinin payl:ı,masınd:ın 
hariç kalırlar alakadarlnrın işhu maddei 
kanuni) e hükmüne p;dre te\ fiki hareket 
etmeleri n! daha fazla malumat almak 
isti}enlerin 931-38 dosya numara,ıle 
memuriyctimizc mür:ıcaatları ilAn olunur. 

(6249ı 

Jscanbul ikinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolıı)ı mahcur. olup par:ıya 
çe,·rilmesl tekarrur eden kırı, m~tre ter· 
biindc ~eş .. metre irtifo:ı malik ahşaptan 
mamul urnı al:ıfranp;a kiremitli ve ta-
rnnsıı Ye ç;ı ulı ıa)tdan I lüscyin efendi 
nin soldın kendi du.'·arile mahdut \ 'e Ca
fer ve l tasan dendı sıırp;ilerine mücaYir 
ve zemini tahta ile on bir göze taksim 
edilmiş Sirkecide Şark ~imendülerleri 
Jrnnıpanyasına ai~ 5alıildel,i ıırs:ı üzerin· 
de 5 .No-lu scrgı cnk:ızı 4-2-933 tari
hine mi.icadif ~um:ırtesi. giin ü s:ıat 12,.10 
il:\ J3.30 da kaımen h~lıh:ızırile bilmtiza. 
)ide sııtılııc;ıp;ındnn talıp ?!anların mııay
) en gün \'t: ~aatıe ımıhııllınrle h:ızır hu
lun;ıc:ık memuruna müracaatlııı ı ilan 
olun ur. 6w50i 

Türk 

lerinin en 

büyük ı'azilesi 

nedir 

Çocul{larını Tutuınlu 

Mul{tesit 
VE 

Y etiştirnıel{. 
Ohalde derhal 

Ziraat 
Bankasından 

~ c ~ 
A nız 

Birinci J rı.t::; memurluğundan ; 
K. ;\o. Alacaklının ·ı·~ı, ol . . . .. ~r u-

ı~mt 'c hü\'lvctl 

I - \!fert \C kumpan)aSt 
V. Ekrem Ilhami Il 

2 - G:ıb:w \'C'kili alv:ı-

tor B. 

ııan 11ara 
1.. K. 

1095; o.ı 

6:'5; 24 

J 770; _7 

Kabulolıı· 
ıı:ırı par.t 
J. K. 

1095; 0.1 

675; 24 

1770; 2;" 

J\abuloJıı. Hcddolu- E~babı 

naıı sır.ı nan P. Ret .. 
L. K. 

6 

G .. 
!\ lufli YC'n ant 1'.ı.mpa"usy:ın cfcndı ın:ı<:ısın~ .. 1 1 1 l d l .. mur:ıcaat 'c alacalh k ı ı n c "'1 c ulıııı:.ın iki alaca '.Jıııııı t leplcrl h'I k • o•nı ayıt \'C 

r3r1 ccrı ':ın l 1 :"70) liı:ı (n? kuruştan · ıı 'ıcç ı e :ıbul olunan ılacıık mık-
. . -· ı aret <ı ı a, ta kku . cet,·clı tanzım olnnnıo<tur ı\l•c:ıklılanı1 ı·ı . ı ' ' etmış 'c işbu sıra 

mittir. Nahiyelerde, köylerde ocak 
kongreleri bitmiş, bütün heyetler 
te~ekkül etmiştir. Köylerden gelen 
ihti3•aç ınazbatalannda en ınühir.ı 
ihtiyaç olarak mektep, yol mesele-

Ortalıkta deveran eden tayia)ar 
da tüccar ve esne.Em elinde ıeker 
bulunduğu halde piyasanın yük -
selmesi için yok dedikleri iddia e· 
diliyor. Ramazan münasebeti1e 
halk fazla şeker istihlak etmekte -
dir. Buhran az zam~nda zail ol • 
mazsa piyasanın fazla yükıelece • 
oi tahmin edilmektedir. Onun için 
;aktinden evvel alakadarların bu 

işle uğra~ması la:?ım gelir. 

J:;ranlıul lwşim;~ icra nıemuıluj\undaıı: 
Bir :ılnc:ığın ıemın! lstifıısı zımnıııda 
ınahcıı l! olup p3ra)•:1 ÇC\ rilıııesi mııkarrcr 
k:ıdın ~apkası ,·e levazımı [ 6· I-93.1 p:ı.-

h 1 ' . .. u1cı op nma ıın m :tın 31 ıııci ~alı giınU saat rn te d:ıırcd 1 l ı ı Jrl'cr olduğu şehri 
--::;::;-;;.:-:---......ı:.-~:--:-----~=-..:.ı:n ır ıu.unmaları ıl~n olunur. W~58) 

Birinci HIAs ıncııııırlıığundan: 
leri vardır. 

Gemlik kazaııında otuz üç ocak 
ve altı fırka nahiyesi vardır. Fır • 
ka intihapları her sene ~akik~ _ve 
kalbi duygularla cümhurıyetçılık, 
milliyetçilik gibi yüksek ve idea! 
esaslar dairesinde yapılmaktadır. 
Ocak ve nahiyelerden gelen mu · 
rahhasların bu hu·uetaki münaka· 
faları bunu ispnt etmektedir. 

Kaza idare heyeti Leşekkül et · 
mi,,. idare heyeti riynaetine. do~ · 
tor Ziya, azalıklara da Reşıt Su • 

Edirnede su işi 

leyman, Nurettin, Hayda.r, _Faik, 
Ozmc.n, Nuri Beyler soçıhnışler • 

Edirnede membaı Ortakçı ve 
Ta~h ınüsellimde olan suyun süz· 
nıe havuzlarından geçirilmek su -
retile şehre getirilmesi için Edir -

ne belediye sinin tesisata başlıya • 
dir. 1 t k ----·-------ı cağını evve ce yazmış ı . 

J b 1 
"edinri icra memurluğund:ın: Bu te~isat 200 bin liraya mal o • 

scan u ı bordu 

I
> ,. vrilmesinc karıır ,·er en • lac- ı·tır. 
arava .,e k ··~·~is ve ~ 

Evüp S:ıbri be\'e :ı't iş bıın t1 11:~ - • S:ılı Edime belediye reiıi Ekrem B. 
adi hi~se senetleri şehri ha ın ' ıncı ~ .. . bir lluçu ı 11 Jct~nbnl f,9- bu büyük itin batarılmaıı ve bir an 
gunu saat orı b ı · h .·ı ·•t bors:ısınd ı hazır u uns- evvel tesisata ba~lanmau içın a -
ham ve tah~ 1 " ·ı ı.arıı[ınd1·1 saul:tc:ı\l;ı 1 ftn r .. retle çal~rnaktadır. 
cak meınunl (6247) ... •:J 

olunlll'. 

7.:t~tesi gün ti :ıı~t 
0
13 ten itibaren Bc\'Oğlu 

JstıklAI caddeçı _8.3 nuıııaralı ma!!aza 
önünde s:ıtılac:ığından taliplerin lüz~mu 
müıacaatl:ırı il:ln olunur. (i2~9) 

J~t:ınhul yedinci icra mcmurlu~und;ın· 
Bir oorçtıın dola) ı m:ıhcuı g parçada~ 
ibaret müstamel kanepe takımı i:;hu K 
Saniı~i~ 16 ıncı. pazaıtcsi günli •n:ıt 011 • 

dan ıııbaren 01\aııyolundıı Biçki rnrdu 
cİ\ arın da J 60 ~o. lu diş talıibi ~ Tacit 
beyin atelyn(ında hilrnilzaycde paraYa 
çevrilccC'~I ildn olunur. (62441 

J,tıınbol il-ınci tlcan·r maMemccin
den: ~H -1 ~-9~2 \ıırşnmh:ı giınü Muza Her 
~ clkcnli orta lı:rn~lylc Kaplan rnotörünün 
mli~ademe~inden dob) ı mnhkcme\·e te\·
di rdilcn raporun :ılınma•ı mezkılr ka· 
~ık kaptanı car3fıııdnn talep edilmiş \'C 

mahkeme günü 25 l 9.1S tarihine mıi
sadlf çıırt1ınba giıniı saat 14 tayin edıl
mi~tir. Rapor alınırken gemi , eya vul.:· 
)erde aldkalı 'e kazad:ı zaraı lı herkesin 
,. e phut 'ekillerınin muayyen olan gün
de mahkem~de hazır bulunmalan !uzu· 
mu Deniz tıc.ırct l enununun 1Q5!) inci 
maddesine Lcdı kan ildn olunur. (6~48) 

K. Al:ıcaklının ismi \C Talep l\nbul s. ret es ha hı 
ik:ınıctg~ht olun:ııı 1>lıınan \, olunan ret 

V. Sahatfır ı :r. ~'J.ır,ıs 2931.15 6 
~ \1.S. \e M.,\dato Ef.lcr 9:!:", 927, () 

S f..Ami:ı Refik JT. oo 1 • IOO. (J 

:19.'58.15 3958.15 
Sırkecide 'fiirki) c hıınrnda 1 om • 1 l\ 1 fi' s 1 \ 1 ) o ıcu ukla mu terTil 'k rı 

• 11 ı~ u tanı efendi ınasasın:ı mur c t d ' b 
1 

en ı ~ ı ilı1n ofunan 
duğu \cçhlle tanzim olunmw; \e ınac aa .c .n .ıılacııJ,lılar ııa ddt rı \u anda ol· 
"k' . 1 ' mum etıınızc bır k 1 ı uıcı top anmasında muk:ıı rcr olduğu 3 n ı ı ıı~tır. l,bu alacaklıların 
haım bulunmaları il4n olunur JI ı 1. ı .933 ~.ılı gunil , at on duı tte dııirede 

• il op nnrn;ıdn . rı· 
dnto teklifi d:ıhi ıntı~akcrc cdtle 1 1 

nıt ıs taralından 'fri!cn kongur-
---. cc ıt r. (<ı2;:ı3 ) 

inhisarlar Umum müd .. 1 .. \J •• d 
Şartname \'C nümunesı \1 1 'I uf ugun en: 

a'ınacaklır, Bu Daıııacan 1 eç ııbe pa~arlıkln 56!) adet Damacana 

hı a arın edelı (J 3502) 1 
me n <a nına tevfıkıın Tü 1 ııumara ı lrnrarna-
Cumhurıyct Bnnk~sınıı tr '

1 
pnkrc151 olarak lstcınbulda Merkez 

' ya uı eca v ruüt bh't ı 
ve mımulilımııdın ihrıı t .... ea yer ı mabsu at 
bankaca ıstıhkakı tesviy::dil~ap~ı~ına d~ir :·esib:a gösterdıkçe 
muneyı 1'7ÖrdUkten ce tır. Tahpıeım şartname ve nü· 

• sonr paz .. r'ı".ı jc~ 1 t k 
te 1linat akçelcr·fli hami' 23 1 • ra c . me iç n ~ 7,S 
Galatada Alım satım k e ı . 933 pazarlesı günli saat {14) te 

omısyoouıın müracaulları. {81) 


