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Amerika dikensiz 
gül arıyor 

Tiirkçenıizde dikensiz gül ol • 
lllaz diye bir darbı mesel var. Bu 
darbı llleıel ile hayatta sevilen bir 
Ço,k §eylerin sevilmiyen cihetleri • 
ile de tahammül edilmesi lazım 
ıeleceğj ifade edilir. Anlatılan 
Aaıerikalıların lisanmda böyle 
~~r darbı mesel yoktur. Onlar gü
lu ıeviyorlar fakat dikenine ta • 
h~ül ede.:ıiyorlar. Bunun için 
olnıaJı ki, Amerika meclisi meb'u 
latıından ıonra ayan meclisi son 
hafta içinde beynelmilel ehemmi 
Yeti haiz bir kanun kabul etti. 
J.fenı de Reiıicümhur Hover tara· 
fından kullanılan Veto hakkma 
?ainıen üçte iki ekseriyet ile Fi • 
lipin adalarına on ıene zarfmda 
İalikiaı vermek esasını kabul etti. 

Fakat bu iıtiklal herkesin bil· 
diği tekilde mutlak bir istiklal de 
iildir. Amerikalılar bunun için 
Lir takım ıartlar koyuyorlar. Bu 
krtlara göre filipinliler iki sene • 
den evvel bir kanunu esasi yapa • 
taktır. Bu kanunu esasi mucibin· 
te Amerika meclisi iyammn ve 
bir bat komiıerinin kontrolunu 
it.bu) edecektir. Diğer taraftan 
ebedi surette Filipin adalan üze • 
rilıde Amerikanın üuü hareke 
leaiı etmek hakkı bulunacaktır. 
.\1ııi zamanda adalar beynelmi • 
leJ bitaraf bir hale konacaktır. 
Sonra hali hazırda Amerikaya 
terbeşçe ticaret e,yaıı sevkeden 
F'ilf.Dinliler lnı.nd ~a_bir. co 
ınracatlarınıtaıı'Sif etmese mec -
bur olacaklardır. Bu cümleden o • 
larak Amerikaya (800,000) ton • 
dan fazla ıeker gönderemiyecek 
lerdir. Nihayet timdi Amerikaya 
•erhesçe mühaceret eden Filipinli 
ler bundan sonra muhacir olarak 
eidemiyeceklerdir. 

Görülüyor ki, Amerikanın ka • 
buı ettiği kanun haddi zatında 
filipinlilere iıtiklil vermiyor. Sa
dece mahdut bir istiklal vermeği 
~•dediyor. Buna mukabil Filipin· 
•lerj bir cok fedakarlıkları daha 
~~diden kabule icl:ar eyliyor. 

•r haldeki vaziyeti dikensiz gül 
;rallıaktan ba~ka bir tabir ile ifa 
e etınek mümkün olmıyor. 

Bunun icin Filipinliler Amerika 
llın .. • w • • 'kJAI k d ... ere ıJI tSl ' a ar§ISID a 

~~:'11lun olmak laz:rm gelirken bi · 
ı:\!'. derhal muhalefet etmiştir. 

1 1
1>111 hakkındaki istiklal kararı 

"'- itib 'J A 'k • · Ilı arı e merı a ıçın ta • 
Ilı 'nıen ikt sadi bir meseledir. A
•ilerilcada iktısadi buhran dolayı • 
~ larbi Amerika çifçileri bü -
bllıl1 11kıntı içindedir. Filipinliler 
ted' 'ta tiddetle rekabet etmek • 

ır. 8-. rekabetin önüne geç • 

Mehmet Anm 
( ı4lt tarafı 2 int'i ttayıfamızdadır) 

bugünkü sayımız 

Yarın Bayram 
Eski ve yeni Bayram alış verişleri 

Eğer Bayram ay sonuna 
rastlamasaydı •.• 

Berrem ah• verı,ıne 
çıkanlar dan bazılar1 

Y arm Şeker Bayramı .. Ayın da 
ıonu •• Hava müthit eoğuk.. Buna 
rağmen lstanbul, Mahmutpata, 
çarfı içinde ve Beyoğlunun büyük 
dükanlarında dün hararetli abı ve 
rit olmuıtur. 

Müıterilerin ekserisini kadın 

ve çocuklar teıkil etmekte olduğu 
için bilhaua mendil, çor ·· 
~ t'~ -Udl 

tılmııtır. 

Dün bir muharririmiz çar11 içi • 
ni ve Mahmutpatayı dola!ıUllf es· 
ki günlerle dünkü alıı verit hak • 
kmda esnafın fikirlerini sormuı • 
tur. 

Raflardan deste deıte çorap ku 
tulanm indirmekle meıgul olan 
ve bir taraftan da müıterilerine 
mallanm metheden çarıı eanafm 

dan manifaturacı lsmall Ef. fikir 
lerini §Öylece anlatınrflır: 

• - Geçen lellelerdekı nslfetlerle bo ~ 
nekl vaziyetler aruuac1a fark 1111" Dallar 
kadar dostum dallar kadar. 

Evvel& geçen lellfılenle ~ aylar ıfrince 
bayram bazırbğl lıatlaidı. ......ganm on 
beftl geçtikten sonra da aabalı:tan alqama 
kadar durmadan ufralmlık. Ba ııene JM'1ı: öy 
le olmadı. t)ç aylar geçti, Ramazanın on~ 
ıl geçU. AJellde alq verl,L~ Ne ise 

lsm•il Ef. bunları anlatırken 
müıterilerden bir hanım da kulak 
misafiri oluyordu. lamail Ef. aöz· 
lerini bitirince bu hanım batladı: 

- Evl!dım, ne yapalmL Çoluk çocuk 
lıayraıiıda yeni styillmek ister. Yeni elbise 
yaptıramadık amma-. mo olmazsa birer ço
rap, birer menclD de mi almıyalmı. Eh.. Ana 
baba olDIUllRID" J>ltblden tmıafmdan art • 
tınıp aJacakPD Fakat bayramm böyle ay 
90nmıa p1me91 fena.. Ay batı olsa idi da • 
ba fasla murat ederdik ya... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ......... e·;y;;;· .. ···iÇin fakir 

çocuklara yardımımız! 

tb• daiablablldlkten :aonra .. 
~ün ancak elli çocuğa e 1•• -kı--. elblle ............ _ 

Fakir çocuklara•• midir· 

18 sayıla 1 

........... f8ldr wu--- -·-

Blmayeı Ettaı ~50 == &!•Jmcak karulmıyacak d8n Dk mekteplerden ~ .. en ~ 

32 ••ylf abk ffa,ıra ar ve 
Veı ' alar iJAvemlzde Ce
llıal Pafaya kralhk tekli· 
fbae ve onunla milzakere-

I••• ait çok mllfımi 
ve•Jrala 

ta elbl8e daiJtdmıltlr. Bundan bafka ee • 
mlyetln tubesl olan ııM dNn'umda da p • 
ne 50 oocıuta ellıUe, entari, ayakkabı veril· 
mittir. Bazı fakir kadmlaN parave eeJter de 
dafıtıbmPır, 

lb•lmla• lılrlltt ba 11&7n111 aDCÜ bet OD 
oocata elN9ellk kamat ftl'fJlıl)eOek ........ 

1 Şekel' ~ ftlllle9De, avaka& Ali 0.
Bp Beyla rel9I hlmadula "faldr ~ 
lllmaye eemlyeU,, ......,.... bostm _.. ti 

İiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı batıakta Vemecıllerdeld altmel ilk meldeP 

Gazi Hz. 
halkın 

Tren etrafında 
bekliyen ahali

nin iştiyakı 
Afyon, 24 (A.A.) - Reisi

cümhur Hz. istasyonu do!du
ran halkın alkışları arasında 
salondan çıktılar. Halkın ara· 
sana girdiler ve görüştüler. 

" Merhaba, nası l sımz,, diye 
sordular. 

0 Çok iyiyiz Paşam, başı
mızdan eksık olmayın" sesle
ri yükst:ldi, bir çokları ellerini 
öptüler. Halkevi re:s i Galip 
Beye evin nasel çahştığmı sor· 
dular ve izahat aldılar. Trenin 
baaamağmda halka karşı "çok 
memnun oldum, fakat gece 
geç vakit çok zahmet etmiş
siniz, soğukta üşüyeceksiniz, 

rahatsız olmayınız, allaha ıs
marladık. ,, diyerek daireleri· 
ne çekildiler. 

Tren etrafından ayrılmıyan 
halka bekliyerek rahatsız ol-

Afyonda, 
arasında 

mamalannı mliteaddit defalar 
tebtiğ ettirdiler. 

Tren bir saat tevakkuftan 
sonra hareket etti. 

Gazlantebe dogra .. 
Konya, 25 (A.A.) - Reiıi· 

c\lmbur Hz. nin trenleri, bu 
sabah saat 6, 5' ta Konya'dan 
geçmiştir. 

Gazi Hz., Gazianteb'i tepif 
edeceklerdir. 
Reisicümhur Hz.nin seyahatlerine dair 
diğer haberler 2 inci Sl},fam1zClad1r. 

20 kişi ile bir otobüs 
köprüden tekerlendi 
Bir k!şi öldü, bir çok yarah var 

Bandırma- Balıke-
sir yo unda bir ki
şinin a:ümü ve bir 
çok kişinin de ya
ralaamasile neticelenen 
bir otomobil kazası ol
muştur. Bandırma şo

förlerinden Zeki Efen· 
dinin idares nde bulu
nan kamyon, Bandırmadan 20 ka 
dar mütteri ve hayli qya aldık • 
tan sonra Balıkeıire hareket et -
mit, Balıkeıire bir buçuk ıaat me 
aafede Değirmen boğazı mevkii • 
ne geldiği vakit otomobile son sü 
ratini vermit ve oradaki köprüye 
doiru ilerlemeğe batlamııtır. Şo
för, bu sırada fren yapmak iste • 
miı, fakat frenler tutmadığı için 
otomobil köprüye çarpmıt ve köp 
rünün parmaklıklarını kırarak 

het altı metre afağıya yuvarlan • 

mııtır. Köprilnün bulunduğu yer
de su az olduğu için otomobilde
kiler boğulmaktan kurtulmutlar • 
d~r. 
Şoför Zeki Efendi batından ve 

muhtelif yerlerinden ağır surette 

<Alt tarafı 2 inci aagıfamızda) 

3 perdelik siya•• 
Ermeni faciaaı 

Bugon 5 inci sayıfamızda 
rlPv;un edivor . 

Devlet da·relerinde kll'tasiyec.liie mani olmak içİD 
kurulan komi•yon çalıpyor L. 

... 



Sayıfa 2 

A meril<a dilcensiz 
gül arıyor 

(Baş makalemiz den <leı·am ) 

mek için garbi Amerikadaki cüm· 
huriyetçi ve demokrat fırkaları 
birleşmi, reisicümhur Hovcr' in mu 
halefetine rağmen kongrede bü • 
yük ekseriyet kazanr..ıışlardır. 

Bununla beraber bu itin bir de 
h11Ynelmi]el safhası vardır. Ame . 
rika f ilipin adalarına istiklal ve
recek. Fakat beynelmilel bir bita· 
raflık vaziyetine koymak ~artile. 
Bu it tabii olarak Avrupa devlet -
leri ile beraber Japonya ve Ame. 
rika arasında bir çok münakaşa 
mevzuu olacaktır. 

Nihayet bu mesele ile Çin - Ja · 
pon meselesi arasında bir alaka 
bulunduğu hissediliyor. Son gün • 
lerde lngilterenin Japonyaya kar · 
§1 aldığı vaziyet bu devletin Ak • 
vam Cemiyetinden çekilmesini mu 
cip olabilecek bir safhaya gir -
diği malumdur. Cenevrede işlerin 
böyle bir ıafhaya girmesinde in · 
giltere ile Amerika aratında vuku 
bulan bazı anlaşmaların hususi bir 
teıiri olduğu iddiaları da vardır . 
Çünkü Japonyanın Akvam Cemi· 
yetinden çekilmesi Karolin ve 
Maryan adaları gibi Harbi umu . 
miden evvel Alman müstemleke· 
si olan ve umumi sulhtan sonra 
Japonya mandası altına verilen a· 
dalar üzerindeki hukuki vaziyeti 
de değiştirecektir. 

Yani Akvam Cemiyetinin Ja • 
ponyadan bu mandaları geri al . 
ması icabedecektir. Aksi takdirde 
Filipin adasına istiklal verilmesi 
beriki adaların coğrafi vaziyetine 
ve bu adalar üzerinde Japon man· 
da:n bulunmasına göre Amerika 
menafiini tehlikeye düşürecektir. 

Me hmet Asım 

1 otobüs devrildi 
<Baş tarafı I inci sayıfanuzda) 

yaralanmıf, kolu kırılmıştır. Yol -
cuların hemen hepsi yaralan.mı! • 
lardır. Dereye yuvarlanan kam • 
yon çıkarılmıı ve Konyanın Ha • 
dım kazasından Mehmet Rasih 
Ef. isminde birinin enkaz altında 
kalarak öldüğü görülmüştür. Bu 
zavallının üzerinde 150 lira ka • 
dar para bulunmuştur. Yaralanan 
lar Balyalı Nazmiye Hanım, Mus 
tafa oilu Ali, Ahmet oğlu lbra -
him, lsmail oğlu Ahmet, Ali kızı 
Fatma, Mehmet oğlu Davut, A • 
li Osman oğlu Ahmet ve Mehmet 
oğlu Ömer H nrum ve Efendilerdir 

Aralarında bir kaymali:am ve 
bir çocuk bulunan d' ğer kazaze • 
delerin yaralar! lı~fiftir. 

Belediye 933 bü,t ~esi 
Daimi encümen geceli gündüz . 

lü çalı§makta ve belediyenin 933 
bütçesini ıelıir meclisinin içtima · 
ında yetiştirmeğe gayret etmekte 
dir. Dün geceki içtimaa vali ve be
lediye reisi Muhiddin Bey de işti· 
rak etmiştir. Encümen bugün ve 
bu gece de ce l ..... _,.. '·tır. 

Tail mübadele kom·s
yonu kaldırılaca k 
Şehrimizdeki Muhtelit Tali mü· 

badele komisyonu yakında 15.ğvc -
dilecekti:r. Komisyonun elinde he· 
nüz alakadarlara verilmemiş 1700 
etabli vesikası kalmı~tır. 

Yapılan bir çok ilanlara rağmen 

henüz müracaa t etmiyenlere ait o
lan bu vesikalar için her gün bir 
iki kiti komisyona müracaat et • 
mektedir. Komisyon işi hemen 
kalmamı! gibi olduğunundan ya· 
kında kapatılacaktır. 

VAKiT 

- - -Tütün ziraati 
Tütün ekilecek m1ntakalar 

tesbit ediliyor 
A N K A R A , 25 (Hususi) - ler yaparak bunların memleketin 

Ziraat vekaleti, memleketin tütün hangi mıntakalarında yetiştirilme· 
yetişen muhtelif mıntakalarında sinin daha muvafık olacağmı arat 
tetkikler yaptırmıştır. Tütünleri .. tırmaktadır. 
miz c ins ve nefaset itibarile tetkik 
edilmektedir. inhisarlar vekiletil~ 
Ziraat vekaletinin tütün mütehaı
sıslarından mütetekkil komisyon 
nümune tütünleri üzerinde tetkik· 

Komiıyon bugün de toplanmıt • • tır. Hazırlıyacağı raporu Ziraat 
vekaletine verecek, vekilet bu ra· 
pora göre tütün iıtihıal mıntaka • 
larını tesbit edecektir. 

• • 
ızmır ı Sc oğlu Şükrü Bey vapuru 

F1rtına yüzünden geç iki giln sonra Parlse 
kaldı gidiyor 

t Z M 1 R, 25 (Hususi) 
Seyrisefainin İzmir vapuru yolda 
şiddetli bir kar fırtınasiyle ICarıı -
laştığı için geçikmiş ve limana iki 
saat teahhürle saat 20 de gelebil -
miştir. 

Ege güzeli 

A N K AR A , 25 (Hususi) -
Bir prenıip itilafiyle neticelenen 
kuponlar müzakereleri hakkında 

hükumete izahat vermek üzere bu· 
raya gelen Saracoğlu Şükrü Bey 

hamillerle kat'i itilafı imzalamak 
üzere cumarteıi günü Ankaradan 
Parise hareket edecek, imza itinı 

l z M l R, 25 (Hususi) müteakip on gün kadar sonra dö · 
Eğe güzeli Neriman Hanım ylfrm necektir. 

lstanbula hareket edecektir. --------~--
Tren tarifeleri Esrar kaça kcıları 

l Z M l R, 25 (Huıuıf) 

lzmir hapishanesinde esrar kaçak· 
çıhğı yapan ve mevkuflara gizlice 
esrar getiren üç kiti yakalanarak 
haklarında tahkikata b~l,!naı. 

fzmlrln imarı 
l Z M 1 R, 25 (HuıusO 

İzmir şehir meclisi Şubatın betin· 
de toplanarak imar projesini tet· 
kike başlıyacaktır. 

Yol kesen çobanlar 
l Z M l R, 25 (Hususi) -

Ödemit yolunda bir yolcu yarala· 
yan ve parasını alan iki çoban jan· 
darmalar tarafından yakalandı. 

Bayram mtlnasebetlle 
ucuzlaştırıldı 

A N ~ , 25 (Hınust) -
Bayram me,ıı~hetile tren ta,ri ele .. 
rinde yaprlan tenzilat bugün bat -
lamıştır. Bu tarifeler Şubatın beşi
ne kadar tatbilC olunacaktır. Bu 

tenzilat sür'at katarlarmda yüzde 
30, muhtelit katarlarda yüzde 40 

nispetindedir. Tarif el erdeki tenzi · 
lit ve bayram dolayısile bu akşam 

hareket eden tren fevkalade ka
labalık olmuttur. Trenin yarın lı· 

tanbula biraz teahhürle varması 

muhtemeldir. 

-
!Başvekilimiz 
Bugün Ant~lyaya 

hareket ediyor 
ANKARA, 25 (Hususi) -

Başvekil ismet Paşa Hazretleri 
yarın (bugün) 12,25 trenile An -
talyaya hareket edeceklerdir. Baş· 
vekilimize bu seyahatlerinde, An· 
talya meb'uslarr da refakat ede · 
ceklerdir. 

Recep Bey bugün 
Istanbulda 

AN KARA, 25 (Huıuıi) -
Cümhuriyet Halk Fırkası umumi 
katibi Recep Bey bu aktamki tren 
le lıtanbula hareket etti. İstasyon· 
da vekiller, meb'uılar ve diğer bir 
çok zatlar tarafından tetyİ edildi. 

Gümrükler Vekili 
ANKARA, 25 (Huıusi) -

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 
Rana Bey bayramı geçirmek üzere 
bu akşamki trenle lstanbula hare
ket etti. 

Hariciye vekili 
AN KARA , 25 (Hususi) -

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
yarın lstanbula hareket edecektir. 

imar kongresi 
Bütün mimar ve mühendia

ler imizin iştirakile .• 
lZMlR, 25 (Huıusi) - lzmir 

mühendis mimarları birliği bütün 
mühendis ve mimarların iıtirakile 
biv 0

ınıı> .. leon,JJi""•• 2 liihn• t .. ~ahJ..;;,. 

etmıştir. 

Hariciye tayhllerl 
A N K A R A , 25 (Huıuıi) -

Hariciye vekaleti tayinleri karar · 
namesi yüksek tasdike arzedil · 
miştir. 

300 köy mektebi 
lzmir, 25 (Husuıi) - Bu sene 

vilayet dahilinde 300 köy mekte • 
binin inşaatı bitirilecektir. 

Mesaisi ve Bfiyilk Rt 18 
simizi o takdlrJerl re 

ta 
ANKARA, 25 (A.A.) - ll'd 

cümhur Hz. Eskişehirde tet!'3' h 
ta bulunurlarken liseyi de zı~k· 
etmişler ve burada muall h 
le tarih ve dil meselesi üzer~ ; 1 
görütmüşlerdir. Gazi Hz. bu a 
rütme esnasında Türk tarihi ~ d 

kik cemiyeti tarafından yaP nı 

neıriyat ve toplanmıt olan b~fJf 
k · · · Ik " ongre mesaıaının mem e rn 
müspet neticelerini görmekteJI s 
ri gelen takdirlerini izhar eyJJI k 
lerdir. Bu münasebetle reiıic~ n 
hur Hazretleı·ile T. T . T .. ceınıi1' t 

ti reisi Yusuf Akçora Bey ar.I • 
da şu telgraflar teati edilmitt~ , 

"Eski,ehir mekteplerini yü:u\. 
teftişleri münasebetile cemiyel1 
miz mesaisi hakkında azamı:ıdtl 
Afet Hf. vaııtasile muttali old11 

ğumuz hayat değer takdir ve il 
tifatlarmızdan dolayı T. T. T. et d 
miyeti azaları bu mazhariyeti dt1 ti 
mi himaye ve irşatlarına bor~l~ \ 
dukları büyük hami reisler• t 

candan gelen derin tükranları' ll 

arz ve ellerinden öperler. d 
T. T. T. Cemiyeti re'i 

Al•çora Yusuf 

"Yalnız Eıkişehirde değil gef b 
diğim diğer yerlerde de feyizli ti
ıainizin parlak semerelerini ,e 
vinçle görmekteyim. Cemiyetini 
zin bu yolda millete ifa etmek\' 
olduğu ve edeceği hizmet ölçül~' 
miyecek kadar büyüktür. Azafll9 
gözlerinden öperim. 

Gazi Jlustafa Kerrt' 

ı."4 .... o• • : ---- ·r---•- ~--J,: ..... ~ 

tirak edebilmiı olmayı hayatları' 
nın en mesut mazhariyeti sayına~ 
ta olan T. T. T. Cemiyeti azaaı ~ 
yük hami reislerine ebedi sihbsl 

vesaadet dileyerek ellerinizden O-
per. 

T. T. T. Cemiyeti reul 
Akçora Yusuf 

Gazi Hz. ve Maarif 
vekilimiz arasında 

telgraflar 

Gazi Hazretleri Antep yolunda ANKARA, 25 (A.A.) - Reiti' 
cümhur Hz.le Maarif Vekili Re • 
ıit Galip Bey arasında ıu telgraf· 
lar teati edilmiıtir: Hz. dün Aaanadan geçtiler Büyük Reisicilmlıur Gazi JUustofd 

EOZANTl, 25 (A.A.) - Reiai 

cümhur Hz. saat 15 te Ulu kıtl • 

dan ve 16 da Bozantıdan geçti • 

ler her iki istasyonda halk, izci • 

ler ve hükumet memurları büyük 
misafiri selamlamak için bekliyor 

lardı. İstasyon binaları ve kasa • 

balar bayraklarla süslenmiıti. 

Ulu kıılada A!ldürrahman Na~ 

fiz Pata ile valinin riyaset ettiği 

Niğde heyeti Gazi Hz. ni karşıla· 

dı ve heyet Adana hududuna ka· 

dar refakat ettiler. 

Konya Ereğlisiode 

KONYA ERE•~LlSl, 25 (A.A.) 

- Reisicümhur Hz. nin trenleri aa 

at 11 buçukta Ereğli istasyonun -

· da kısa bir tavakkuftan ıonra yo· 

ken halk ve memurlar büyük mi • 
ıafiri alkıtlarla uiurlamıtlardır. 

Ada nada 
ADANA, 25 (Huıuıl) - Reisi· 

cümhur Hazretleri Yenice istaıyo· 
nunda vali Mümtaz beyle Kera • 
mettin Pata, Adana ve Merıin 

meb'uılan ve Halk Fırkaıı reisi 
ve azaları, Ticaret oda11 ve diğer 
teıtekküller mümeaailleri ve mat • 
buat erkanı tarafından karıılan • 
mıılardır. 

Gazi Hazretleri 18,45 te Adana 
iıtaıyonuna varmıtlar, ıoğuk ve 
karanlığa raimen iıtaıyonda ka • 
dm ve erkek, genç ve ihtiyar büyük 

bir halk kütleıi kurtarıcı reiıi sev· 
gi ve heyecanla kartılamıılardır. 
Meninde bulunan B. Millet Mecli· 

5i reiıi Kazım Paşa Hazretleri bu • 
gün Gazi Hazretlerine mülaki ol· 
mak üzere Adanaya daha evvel luna devam etmittir. Konya vali • 

si ile Cemil Cahit Pata viliyet hu· gelmit ve Adana iıtaıyonunda Re
iıicümhur Hazretlerini kartılamış · 

dudu bitinciye kadar trende kal· lardır. 
mıılardır. Vali Bey Konyanın ik • 

tısacli vaziyetine dair hazırlanan 

raporu lktııat vekili Celal Beye 

takdim etmiştir. lıtaıyonda biri • 

Reiıicümhur Hazretleri iıtaı • 
yonda trenden inerek, "nasılsınız 

arkadaşlar, iyi miıiniz7,, diye hal· 
kın hatırını aormutlar ve Kazım 

1 
Pata Hazretleriyle konufmutlar · 
dır. Gazi Hz. kendiıini tiddetle al· 
kışhyan halka iltifatta bulunarak 
tekrar vagonlarına avdet etmitler· 
dir. 

Tren yarım ıaat ıonra yoluna 
devam etmittir. Trenin durduğu 

müddetçe Gazi Hz. vagonda Reiı 
pata ve Adana valiıi ve belediye 
reıiyle görüımütlerdir. 

lktıaat Vekaletinden Avni Bey, 
burada kalacak ve Gazi Hz. nin 
Antepten avdetlerine kadar Ada · 
na ve Mersinde tetkikatta bulu · 

K emal Hazretlerine: 

"Öz Gazi nesillerinin yetiştiri • 
ciıi mekteplere her zaman olduğ1' 
gibi bu ıef erki seyahatlerinde 
de ayrılan derin alaka payındsJ' 
dolayı müftehir ve minnettar bü • 
tün muallim ve talebe evlatları • 
nız namına aonsuz şükranlar ıu • 

narken it'arı daima iıabet olan n' 
zarlarınıza iliı~cek hatalarını•
ve eksiklerimiz için ihtar ve ir~' 
larınızı istirham eder, en derill 
saygılarla ellerinizden öperim. 

!'tl aarif Vekili 
Reşit GaliP nacaktır. Gazi Hazretlerinin cu • 

martesi günü ıehrimizi tereflen
dirmeleri muhtemeldir. 

"Ziyaret ettiğim mekteplerd~ 
ı muallimlerin, talebelerin feyi:ıb 
! meaai ve yüksek heyecanını gör • 

Yunan 'meclisi t mekteyim. Gözlerinizden öperiııt· 
i Reisicümhur 

feshedildi 1 Gazi blustafa KenıaJ 
ATlNA, 25 (A .. A.) - Ayan j 

' meclisi dün gece M. Venizeloıun 
uzun izahatını dinledikten M>nra 
meb'uaan mecliıinin feıhine 20 

muhalife kar§ı 79 reyle karar ver
miştir. Yeni intihabat 5 martta 

yapılacak ve yeni meb'uaan mec • 
lisi 27 martta toplanacaktır. 

lzmirde Fırka 
kongreleri 

IZMIR, 24 (A.A.) - lzmir ~ı
layetine ba~h kazalarda Cümhuri• 
yet Halk fırkası kongreleri bit111it• 

tir. Vilayet kongreıi, Şubatın dtl' 
kuzunda toplanacaktır. 
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dil Ye ve~·;~~;;·~;~".;) 

8 !!lr sual: i 
(Sellnik~ ç i 

8 nuınar marda, trimonosta ! 
resne Ve~ Yorgi Şekeroğlu) ad- i 
tap eden . sek bir makama hi • 
de gelen ;.ır ~ç7l\ mektup suretin· 

VAKiT 

Fırtınanın Yapııklaıı 

Sıııvıfa 3 

SUHHEl'L~H 

Kim kimi 
irşat etsin ? .• 

Mevzu. ~~ şıkayet kağıdı ald ~ •. 
ha 1 d • • .932 tarihinde bir nüs
kaJet ! ~cesi Sofya imzasile ve-

ır haı B a anıma verilen bir arzu - y k 1 b it 
e 12.ii,927'.>~ğ!u. lkin.ci Noterl.i~nde 1 İ an ve oşa İ• 

J>ılnu . rıhınde ımza tastıkı ya· 
u alaka~ hır taahhüt Ye ibra senedi, • ı evler var rad 
j de ıtıah3k°~:;ca sahte sayılmış bir an ' -

.ıl Yor . e karan alınmıştır. • 

1 
d• 

~nıı tat.Efendiyi. bu mahkeme ila· yo ış eme 1 
Stil ol mın etmernışse bundan me · 
Yahır a~ ne ilftmdır, ne mahkeme! 
ıtıekt ~ orgi Efendinin bu açı!< 

Limanda bazı va
purlar kazaya 
uğramıştır 

Zaman :zaman, lstanbulda irşat he
yetleri toplanır. /Jıı heyetler, köyle • 
re giderler. Gittikleri köylerin yer • 
lilcri ile göriişürler, onların ihtiyaç -
larım sorarlar ııe kendUerinc hasta • 
lıktan korunmanın çarelerini anla • 
tırlar, onlan her hususta irşat erlcr

lcr; buna çalışırlar .... 

Dünyanın her yerinde bu biiylrc'ir. 

ller memleketin münevver şelıirlerin 
de böyle irşat heyetleri toplanır ı·e 

köL·liilerle, kasabalılarla konuşurlar, 
onlara nasilıat ederler. medeni insan 
olmanın yollarını gösterirler. 

.O suaı ~bunda fikrimizce haklı bir 
İki gün evvel baılıyan karayel 1 kılmı!, diğeri yıkılacak bir hale 1 Limanda bazı sandallar batmış, 

fırtınası evvelki gece bütün §idde - geldiği için içinde oturanlar çıka- iskeleler bozulmuştur. 
tile devam etmiş dün nbpeten ha- rılmıttır. Y edikule ve Samatya ci- Karadenize çıkacak vapurlar 
fiflemi§tir. varında da b:r kaç duvar yıkılmış· Kavaklarda beklemektedirler. Fır-

knk ;a~: Senedin sahteliği tahnk· 
lif' tasn·t~kten sonra, noterin im1.a 
• nun~ ını temin edenlerin cez:ı ka -
i1' tur'> !ary sonda vaziyeti ne ol muş-

tincİ dhyenin bununln kendili • ı 
• , ... 

1
., en alakalanmnsı icap etmez ! 

il• •ll • : 

Fırtına şehirde bir çok ziyanlar tır. Nüfusça zayiat yoktur. tına Marmarada da tesrini göster-
yapmış, bazı yerlerde telefon ve Kazaların önüne geçmek için mittir . 
telgraf hatları bozulumuşlur. Ev· poli~ mahallelerde yıkılraak tehli- Mudanya postasını yapan va -
velki gece Büyükdere ile telefon · kesi gösteren evleri boşaltmakta • pur lstanbuldan hareket ettikteıa 
la konu~mak kabil olamamıf, rad- dır. Dün ve evvelki gün bu suretle sonra saatlerce denizde çalkan • 
yo merkezi ile Osmaniye telsizini yedi ev botaltılmııtır. mı§, nihayet geri dönmeğe mecbur 

y V~ıetiıı buna ,·ereceği ce,·ap i 
orgı Efendi) ı tenvir edecektir. i 
············ .J 

~ 80 b i~··iı;;i~·k···d;·~·; 
~~~\'~fla belediye arnsmdn, Ev -

• ~ 11 ıcare ve mukataa para.sın • 
'n 80 000 ı· . . .. ti , ıra ıstememesı uze -

•~ile çıkan ihtilaftan, bundan do· . ..,. 
t' eykafın mezbaha resmine ha· 

11~"- lcoydurdueundan ve belediye -
d;~. bu haczin kaldırılmasını iıte
ı1ııden bahset:mİ§lik. 

1ıl •~anbul beşinci hukuk mahke • 
ı L·;·~· dün bu husustaki kararını 
"" ~ dırecekti. Fakat, müzakere bit-

""'ed· ... • ıgınden, lcarar bu güne kıı.l -
llıı!hr. 

&luhadeııel gazetesi 
)(ahirede çıkan Türkçe ve 

.\ral>ç:ı "Muhadenet,, arkada~ı · 
lılrı yedi ya~ına girmiştir. Tebrik 

' •t nıuvaffakıyctli neşriyatta de · 
)a..._ • ' • 
~ını tcm,.nnı c .. erız. 

'1~ uu•~~ l'-!J-.--..1. &-• 
Köy mu- ilimleri üç ay 
bura ... a bulu r aca:') lar 

S··lıtanbul belediyesi tarafından 
11Yiikderede tesis edilmi• olan 

ıı·· :ı-
"nıune fidanlığı bütün hazırlıkla

tıllı ., __ 
l'1 1~al ederek faaliyete batla · 

1~hr, 

Öfirc d""" . • b 1 liai n ıgımıze [. ·· :! utan u va · 

~ \re belediye reisi Muhittin B. 
•arif kA • 

rek Ye aletıne müracaat ede • 

Ji .... 1 b~ fidanlıkta bütün köy mual· 
.. ı erı . 

CÖr· hın mektep tatilinde staj 
... "leleri · 

tine nı ve bu esnada kenc!ile-
llle:yva f'd 

luınat 1 anları bakında ma· 
'l •eriJnı ... 

·rı llleıiııi . eııı ıçın müsaade ve · 
tıca et . . \liI A ınıttır. 

ayet hu h 
!!ıatnaın h ~••usta bir de tali. 
)' e a21rl 
•nıatııaın aınaktadır. Bu ta· 

eye n 
Dıualliınl . •zaran bütün köy 
1 erı Bu .. kd 
ıkta Ü Yu eredeki fidan-

d"I ç ay bulu 1 erinin büt.. ııacaJcJardır. Ken· 
lacaklar1 Yerun !

1
?ecekleri ve ya· 

teınin d" Yı ayet ta 
e ılecekt• rafından kö ır. 

b Y ınualJiınleri . 
aıaa lstanbuJ " . fıdanlıkta bil . 

ne .. e cı"arın 
iore Yetiıtirileb"I ın ıldiıni-

Jne,_ f"d ı ecek 1 
Hll ı anları hakk o an 

ınat •a.h 'b· 1 ında ınalu • 
ı ı o acakJ d 

aonra. k"" 1 ar ır. Bundan 
J oy ere da.. 1 • 
erini k .. 1·· gı ınca öğrendik· 
d. oy ulere d ..... 
ır. e ogretecekler -

l'alinı t • . 
~·· a namenın hır nıadd . .ore ) eıane 
lıı h ge ecck seneki tatilde de kö 

u tarı . ·ı Y '° arı ı e köy mekteplerinin 

bağlıyan tellerde bozukluk olduğu Bozulan telgraf hatları dün ta- olmuştur. 
için dün ahşnm radyo neşriyatı ya· mir edildiği için muhabere temin 30 tonluk Dervit yelkenlisi de 
pılamamıştır. olunmuıtur. Fırtınanın tiddetin - evvelki gün limanımızdan Tekir • 

Bir kaç gündenberi devam eden den, köprünün açılan kısımları dağına hareket etmİf, fakat fırtı
yağmurlnr ve ıiddetli rüzgar yü • bozulducu için dün köprü açıla· nadan yolunu şatırmıf ve Bandır
zünden bazı yerlerde harap evler mamış, gemiler Halice girip çıka· ma civarına gitmiştir. Burada dü • 
yı!:tılmak tehlikesine maruz kal · mamışlardır. meni kırılmıı, içinde bulunan 6 
mış, fırtına esnasında bazı semt Seyrisefainin Yal ova postasını tayfası Bandırmadan limanımıza 
lerde yıkılan evler olmuşhtr. yapan Maltepe vapuru da fırtına· gelen İtalyan bandıralı Sançiçi va· 

B:.ı arada Balatta Süreyyapaşa dan ancak Büyükadaya kadar gi· puru tarafından kurtarılmıştır. 
fabrik:ı:ı civarında Ramazan E · debilmif, orada fırtınanın dinme· Yelkenli, dümeni kırıldığı için 
fendiye ait evin bir duvarı çök - sini beklemiş, fırtına kesilmeyince denizde terkedilmiıtir. 
müştür. yolcuları Kartala çıkarmııtır. Marmarada yolunu taşıran ve 

Ev ahınp olduğu için derhal yı· Y a!ovaya gidecek yolcular Kar· imdat istiyen Kebek Siti adlı lngi-
kılma:nıf, bu fırsattan istifade e - taldan Haydarpafa yoluyla tekrar liz şilebi de limanımıza gelmiıtir · 
derek, evde bulunan sekiz kişi dı· lstanbula dönmüşlerdir. fırtına - Yeşilköy askeri rasat merkezin • 
~arı fırlamışlar ve canlarını kur · nın şiddetinden Seyrisefain vapur- den verilen malumata göre, bu • 
!armışlardır. ları Büyükada iskelesine yanaş. gün hava bulutlu olacaktır. Yağ • 

Eyüp civarında da iki harap ku· makta büyük müıkülat görmekte· mur ihtimali azdır. Dünkü sıcaklık 
liib:! yıkılmıştır. Karagümrükte dirler. Bir vapurun yanatması ba· en fazla l, en az sıfırdan aşağı 
biribirine bitişik iki evden biri yı- zan yarım saati geçmektedir. 3 tü. 
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200den fazla palto 
çalan bir hırsız 

B r fabrikanın müdürünü ziyarete 
giyip savuşmuş .• g:tmiş, paltosunu 

Zabıta İstıınbulun en meıhur 1 Müdür, Salahattinin İstiklal ma
palto hırsızı Selahattin dün ya - dalyasını da görünce itimadı art· 
kal:ımıf, adliyeye vermiştir. mış, ne istediğini sormuıtur. Sala

Şimdiye kadar 200 zü müteca - battin fazla beklemeden fU teklifi 
viz pıılto çolan bu mahir hırsız yapmıf hr: 

son hırw:lığını pek garip bir şekil· - Halamın kızlarından birini 
de y~pmıştır. 

Bundan iki gün evvel Ortaköy· 
de bir fabrikanın kapı:;ı önünde 
bir otomobil durmuf, iç;nden u • 
zunca boylu, sarışın, gen:, alınlı 
bir zat inmiştir. Fabrikanın kapıcı
sı derhal yerinden kalkmı~, gelen 

zatı karşı lamı§: 
- Kimi istiyorsunuz efendim ? · 
Diye sormuştur. Otomobilden 

inen zatın göğsünün sol tnrafında 
bir istiklal madalyası nazara çarp
maktadır. Kapıcıya sert bir nazar· 
la bakan madalyalı zat: 

- Ben polis müdüriyeti komi · 
serlerindenim .. Müdürü mühim 
bir mesele için göreceğim! demiş, 
kapıcının hürmetkarane bir surette 
iğildiği bir sırada hemen içeri d.ıl· 
mıştır. Otomobilden inen bu mi>.· 
dalayalı adam, methur palto hırsı· 
zı Salahattindir. 

depoda çalıştırmak istiyorum. Ka
bilse himayenizi ve bu suretle bir 
kaç kuruş almasını ricaya geldim. 
Her halde bendenizi kırmazsınız 
zannederim •• 

Müdür, fabrikada İf olmadığını 
ve hatta bir çok itçilere yol veril • 
diğini söylemif, bunun üzerine de 
Salahattin fazla hiç bir Jey söyle
meden odadan çıkmıştır. 

Salaha.ttin odadan çıkınca ha • 
demenin buluıunamaaından istifa. 
de ederek müdürün dııarıda aıılı 
bulunan paltosunu hemen sırtına 
geçirmiş, merdivenleri hızlı hızlı 
inerek kendisini ıokak kapısından 
dışarı atmıştır. 

"Bakaya 
Vergilerin tahsili 

için yeni şekil 
Bakaya vergilerin tahsili tekli 

için Maliye vekaleti tarafından bir 
layiha hazırlandığı yazılmıth. 
Dün şehrimizde yaptığımız tahki
kata göre bu vergiler bütün mem· 
Jekette mühim bir yekun tutmak· 
ta ve milyonlara baliğ olmaktadır. 

T ahsi lolunamadan kalmıt vergi • 
ler, en çok arazi, arsa, emlak, te -
mettü, mükeJlefiyeti nakliye ve 

harp kazançları kısmındadır. Bun

ların bir kısmında da müruru za • 
man kabul edilmediği cihetle tah• 
sil edilemeden kalmıt kıaımlar i· 
çinde kırk - elli senelik olanlar da 
vardır. 

Bunların uzun zaman tahsil e · 
dilmemelerine muhtelif sebepler 
vardır. Bir çoğu mükelleflerin yer· 
lerini sık sık değİ!tirmeden ileri 
gelmi~tir. 

Bu bakaya vergilerin tahsili için 

layihada bazı kolaylıklar gösteri· 
leceği tahmin edilmektedir. Bir 

kı:ımının taksite bağlanması bi, 

kısmı için bono kabul olunması 

ve kısa bir zamanda tedyie edile • 

cek vergiler için de muayyen ten • 
zilat kabulü bu kolaylıklar için 
müsait formüller teklinde telakki 
olunma'ctadır. 

Ankara. lzmir, /Jursa, lsianbul ı:e 

bunlar gibi daha bazı büyiik şehirleri
miz de, köyliJ.yü, kasabalıyı irşat va

zif esilc mükelleftirler. 

Fakat, dünkü gazetelerde okuduğu
muz bir haber, bizi hayrete düşürdü: 
Kızıl aşısını ilk mektep talebelerin
den pek çoğunun yaptırmadlkları, a

şıdan kaçtıkları anlaşılmıı. 

Bu haber bizi elli sene eı•ı•ele irca 
etti... Bir zamanlar, çiçek aşuıından ka 
çarlarmış. Bu musibetin önüne, ge • 
çitmek için, senelerce mücadele edil • 
miı .• 

Haydi eski devirlerde cahil halkın 
aşıdan ürkmesini mazur göreli~ fa -
kat münerver ı•e medeni bir muhitte 
yetişen bu günün çocuklarının aıı • 
dan kaçmasına ne diyelim? .• 

Biz, lıaatalıktan korunma çarE'lerf • 
ni anlatmak, yol göıtermek, irşat et
mek için köylere gidiyoruz. 1' a bizi 
kim irıat etsin? •• 

Bu asırda, bizi ölümden koruyaC"ak 
çarelerden ürkmek, kaçmak ayıptır. 

Hele bi:c çok ayıptır. 

Selimi izzet 

Kahve ani aş· 
masında 

Yanht tercüme edilmiı 
•alahiyetname me•ee•i 

Ankaradan gelen bir telgrafta 
lktısat Vekaletinin Berezilya ile 
yaptığı kahve anlaımasında latan· 
buldaki Oto Anderyadi Efendinin 

yanlış tercüme edilmit bir selahi • 

yetname ile vekalete müracaat et· 

tiği ve anlaımaya fesat karıttırdı
ğı iddia ediliyordu . 

Dün yaptığımız tahkikata göre 
Oto Anderyadi Efendi böyle bir 
tercüme ynnlııı varsa bunun noter 
tarafından yapıldığı bilidrilmiıtir. 

Oto Efendi de hiç bir makama 
mensup olduğu tirketin selibiyet· 
namesini notere vermif, tercüme 
etirmif, Ticaret odası tercüme 
heyeti tasdik etmittir. 

Oto Efendi de hiç bir mukama 
müracaat etmemittir. Bu itle ali • 
kadar olan bir zat da Oto Efendi· 
nir. hiç bir makama müracaat et • 
mediğini aöylemiıtir. 

İsminden bu meselede ıık ıık 
bahsolunan noter iki gündenberi 
hasta olduğu için evinden işi ha • 
§ına gelmemi!tir. 
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darülfünun felsefe müderrisliğine 

feylesof Rıza Teı·fik Beyin tayin edU 
diğini yazmaktadır. 

~en •ınıflarındaki talebelerden bi
.,_;d irup fidanlıkta staj yapaqk • 

ır. 

~~arif Vekaleti vilayetin müra
~i~i kabul ettiği takdirde köy 
•• lııııleri 932 senesi Mayıs, Ha-

Salahattin, büyük ltapıdan bu 
suretle içeri girdikten sonra doa
nı üst kata çıkmıf, müdüre h3ber 
göndermif, ve bir kaç dakika son
ra da müdür tarafından kabul e -
dilmittir . Salihattin gayet ciddi 
bir tavırla müdürün masaıma ka
dar gitmit ve kendisini ıöyle tak -
dim etmittir. 

Akıam olmuf, müdür evine gi· 
deceği zaman paltosunun çalındı· 
"ını anlamıf, tüphder Sdahattinin 
~zerinde toplan;ınıf ve Salahattin 
dün ıabah yakalanmı§hr. Salahat

tin cürmünü inkar etmemi§, palto

yu çaldığını ve on bet liraya sattı
ğını, parasını bile çoktan yediğini 
söylemittir. Müdür bu hırsızlık 
hakkında demittir ki: 

"- Benden akrabasından bir 
kıza it istedi. İt olmadığını söyle • 
yince hiç kızmadı. Hatta ben kız
mayıfına f&fhm bile •• Meier mak· 
.aadı baıkayınıf .,, 

Et kaçağı 
Edimekapıda Neslişah Sultan 

mahallesi sakinlerinden Ali oğlu 
Hasan Karagümrükte sırtında bir 
çuvalla gezerken çevrilmiı, içinde 
20 okko et bulunmuş tur. Hasan et· 
lerin kaçakçı Nuriye ait olduğunu 
iddia etmittir • 

- Kastamonide "Gömleksiz,, de • 
nen bir dilenci kadın ölmüş, metelik. 
kuruş re lira ile dolu 8 yoğurt tor • 
bası çıkmıştır. 

~ "• Temmuz aylarını fidan • 
leçireceklerdir. 

- Bendeniz poliı ikinci tube 
cinayet mataıı ter komiseri lhta • 
nım .• 

- Aıırupa ;.:ker ve ,ekerlemelerl • 
nin perakende suretUe ikiyüz altmıı 
l;uruşa •atılmasına müaaade olun • 
muıtur. 



Savıfa 4 VAKiT 

Or# Parmakl1klar 
••• isanın suçu ve 6 

Bu 
J E 

akşam ARTiSTiK' te 
A N M U H A T' nın 

tem&ili muhteşemi 
Muharr"ri = Celal Nuri ay hapis 77 NUMEROLU EV • lktlbas. na~ll. ıercüme hakları mahfuzdur. 

Yavuz veyahut Kanuni devrin
de yaşıyan bir Türk (Ashabı kehf) 
gibi uykuya dalsa dn şu bulundu· 
ğu.muz 1933 senesinde uyansa, ve, 
Bcyoğlunda Tnksim bahçesine git
se to.-unzadelerinin orada konu§ 
tuğu dili anlar mı? 

- Hayrc l:ı, Giiltekin? 

- Klüpten geliyorum. Bulga-
ristandan bir ekip gelmiş. Kendi
lerine bir kokteyl içirdik. Futbol · 
den biraz bahis açıldı. Bunlar kri· 
kette de usta. Dünkü e.:spres tre· 
nile gelmişler. Antrenman yapı 
yorlar. Maça hazırla.myorlar. 

- Kendilerinden hiç politika 
havadisi alclınn: mı? 

- Hay hj\y ... Komünist partisi 
kuv:vetleniyormuş. Radikaller çok 
geride. Bulgaristan moratoryom is 
tiyor .. 

Uyanan dedemiz oradan la · 
tanb~lda 4 üncü Vakıf hanına gi
dii'Or. Üzerindeki (Esham ve ta.h· 
vilC:.t" ve nukut ve kambiyo borsa
sı) levhasını bet altı defa okumak 
istiyorsa da anlıyamıyor. Kapıdan 
içeri giriyor. Bu dil türkçe mi, 
deifl mi? Çok tereddütte .. 

Hasılı, haydi beş asırlık dede • 
mize Kanuni efendi diyelim, bu 
efendi Galatasaray mektebine, 
mahkemelere, bir asri beyle bir as
riye hanımın verdikleri baloya, da
ha birçok yerlere gidiyor. Dilimizi 
pek anhyamıyarak bu alemde ya
bancı ~ldığını hissediyor ve gene 
topraktan sıcak yatağına girip bu 
sefer ebedi uykuya dalıyor. 

.... Kanuni efendi değil, Namık 
Kemal, Abdülhamit, Ziya paıa. 

hatta Herseldi Arif Hikmet bile 
mezarlarından kalksalar ~u oto -
mobil, telsiz ve telli telefon, tay • 
yare, spor, iktısadi buhran, Sov • 
yeti r, kağıt para, danı ve viski 
aleminde bir hayli ecnebi kala • 
caklar, dünya onlara azıcık tatsız 
gelecektir. 

Hele bu Kanuni efendi ve ya· 
hut oğlu, torunu, Beyoğluna, yük· 
sek tabaka ermeni ve bilhassa er
meni katolikler arasına karıısa .. 

Evet, bu toprakdaılar türkçe 
konuşuyorlar. iyi dikkat ediniz. 
Meseli. sözlerinde rakamlar, bazı 
edatlar ve kelimecikler (dir, ile, 
ve, için, bu, ~u, üzere,.. den, ge • 
lince, gidince, var, yok, evet, ha· 
yır ... ) türkçedir; lakin manaya de
lalet eden lafızlar hep franıızca. 

Kültürü frenkçe olmıyan bir 
Kastamonulu ve yahut Erzincanlı, 
bilhassa bir Kırşehirli, yahut Bay· 

burtlu bu dili dilmaçsız ( tercü · 
man) anlıyamaz. Halbuki muma· 
ileyh ermeni katoliği onun ıözle • 
rini pek ali. anlar. 

Acaba başka alemlerde de bu 
hadise oluyor mu? Yani franıız • 
caıına yarı yarıya almanca, ingi 
lizceıine yüzde yetmiı beı İtalyan· 
ca katan insanlar var mıdır? Zan
netmem. 

O halde neden konu11mamız1 
böyle kepaze ediyoruz? Bunun se
bebini arzedeyim. Bir takımımızın 
kültürü frenkçe oluyor. Netekim 
ermenilerin de kültürü umumiyet
le fransızcadır. Birçok modern ve 
teknik kelimelerin ya mukabili 
yok, yahut takarrür etmemif. O • 
nun için türkçe konuturken bun· 
ları fransızca olarak kullanıyoruz. 

Sonra itiyat hasıl oluyor. Geveze 
ler ifrat~ gidiyorlar. 

Ben bu ifratçıları (T atlısu Tür
kü) diye vaftiz etmi§tİm. Belki 
hakkım yok değil. 

... Malta hapishanesinde çile çe 
kiyoru::. Kulakları çmluın felaket 
arkada~larından bir büyük zat 
vardı. Mevkice de büyüle, vücutça 
da. Bir gün halka oldu!i. Bu zat 
bir şey anlatmak istedi. O esnada 
pek a~iz dostumuz hamal Ferit 
beyefendi, telaşla ayağa kalktı: 

- Aman beyefendi, dedi, ya 
rım dnkilca müsaade buyur, başla· 
ma, şimdi geliyorum; dedi ve ıe· 
ğirtip gitti. Dediği gibi yarım da· 
kika geçmeden koltueunda Şem · 
sellin Sami B.n franaızce.dan türk 
çeye kamusu olduğu halde geldi, 
ve: 

- Buyurunuz, söze batlayınız; 
dedi. Gerçek! o büyük zat sözle
rine yüzde altını§ fransızca karıf· 
tırıyordu ve hamal Ferit beyefen · 
di dostumuz bu dilin yüzde yüz 
yabancısı idi.. 

:f. ~ ~ 

Bilmem ba~ka defa naklettim 
mi? Ettim affediniz ve ıöyliyece · 
ğimi dinlemeyiniz. Meşrutiyetin 

ilanından biraz sonra idi. Vükela· 
dan bir zatın imzasile temyiz mah· 
kemesi azasından ve ermeni cema
atinden bir zatın ve zevcesinin 
evindeki bir siyaııi toplantıya da-

lııtanbul ikinci ceza mahkemesin
de, dün Çirağan aarayınm demir 
parmaklıklarını çalmakla maz • 
nun bir adam muhakeme edilmi9 -
tir. 

Adı lsa olan bu adam, demir 
parmaklıklardan bir kısmını sök -
müı, çuvala k:>ymuş, sırtına yük -
lenmnş, götürürken, karşısına bi
ri çıkmış. "Bunları sana kim ver • 
di? Nereye götürüyorsun?,, de • 
miş. fsa, şaşırmıı, e)e geçirdiği 
parmaklıkları satamadan elden 
kaçınnış! 

Bu iddia ile mahkemeye veri • 
len İsanın muhakemesinde, §ahit • 
ler dinlenilmiş, müddeiumumi ce· 
za iste.miş ve mahkeme kararını 
bildirmiştir. 

lsanın ıuçu aabit görülmü§, al
tı ay hapsine karar verilmif, an • 
cak çaldığı parmaklıkların fazla 
para edecek şeyler olmadığı nok • 
tasından, cezası iki aya indiril • 
mi~tir. 

Kaçak tütün 
Ahmet Efendi ile Huriye Ha • 

nım, Geyvede trenden inerlerken 
şüphe üzerine ellerindeki bavul • 
lar muayene edilmi§, içlerinde ka 
çak tütün bulunmuf. Bu iddiala, 
dün Adliyedeki ihtisu mahkeme 
sinde muhakemeleri görüldü. 

Geyveden bazı cihetlerin sorul
ması için, muhakeme ba9ka güne 
bırakıldı. 

vet edildim. Bir d. kkftnı soyanlar 
Tanı saatinde Pangaltıda güzel Pangalbda Niıan Efendinin 

bir apartımana gittim. Odalar, dükkanı bir hafta evvel geceleyin 
salonlar açılmıf. Hatırımda kaldı- soyulmuş, tütün ve cıgara ve bir 
ğma göre elli kadar Türk ve erme· miktar para çalınmıştı. Dükkanda 
ni hazır. Hakim beyin haremi ga· 

yalnız bir çuval bulunma§ ve bu· 
yet malumatlı, tahsili yüksek bir 

nunla hıraızlar meydana çıkarıl · 
hanımmıf. Kendi de gerek yerli, 

mıştır. Hırsızlar sabıkalı Piç Ah -
gerek yabancı hukukta çok ilim. 
Bunlar, vükeladan olan zatın yar. met, Hamdi, Receptir. Hırsızlar 

_ GUzel Frensızça •özlU filminin tik fraeel , 
Il~vetcn: FOX. JUR~AL: Atlantik vapurunun yanması ve tefcrrüatı ile G~ 

ZIA DEL RlO tarafından temsil edilmiş ı FANTAISIE DE BEHE 1 

Matb .ıat Erkin ve Münteaibin·ni davet: 
Reji&Ör King V dorun en mııaz.zam eseri 

Cennet Perisi filmimizi bugün saat l ı de !\luhtercm Matbuat erk!ntle ~ 
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Ferdinand 1 
lstanbul Beledıye8' 
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Tem•illerl : 

Sabık Bulgar Kralı Bu ak,am ISTAHBUL ıd 
şehrimizden geçe-;a• 

1

l
2103

~d~ ~ij~ ~ ~ 
rek nereye gidecek uHrı UYuUR 1111 

Eski Bulgar kralı F erdinand'ın 
yakında şehrimize geleceği haber 
verilmektedir. F erdinand bir müd

det evvel hava değiştirmek mak· 

sadile Mısıra gitmiıtir. Bir müd • 

dettenberi orada bulunmaktadır. 

Umumi harbin son zamanların· 

d:ı Bulgariıtanı terketmeğe mec · 
bur kalan sabık kral o zamandan 

beri Almanyada ve Viyanada o 
turmakta.dır. Bulgaristana dön 
:rr.esine de müsaade edilmemiştir. 

Mamafih verilen bir habere gö • 
re, sabık kralın Bulgaristana dön· 

mesine son zamanlarda müsaade 
edilmittir. Bunun için Mısırdan dö 

nerken şehrimize uğrıyarak bir 

kaç gün kalacak, sonra Bulgariı· 
l:lna gidecektir. 

Dün l>u liaberler hakknada ,eh· 

rimizdeki Bulgar konsolosluğun 

dan bize verilen malumata göre. 
sabık kral Mısırda iki ay kadu 

k"lacaktır. Türkiyeye geleceği 

malum Jeğildir. Buradan geçse bi· 

le Bulguiıtana değil, Romanyaya 
gidecektir ............................................................ 

~ıereti il il 

Umuma 11111111 
Altı yaşında.n aşağı olan çocuıc1' 
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Namık Kemalin, Abdülhak Hami- bir rumca var. Kepaze bir rumca. ikramların 
din isimlerini bile bilmiyor. Buna Mevludu rumca okurlar. Fakat ke· 
kar§ı, bir oturuşta, Fransada tair· limelerin yarısı müslümancadır. 

likle geçinen 999 kiıinin ismini ıa· İ§te tatlııu türkleri de aziz ve za· 
yabiliyor. rif, ince ve latif, ahenkli ve yumu· 

Yıhn ı:cçc ı ııiınlcr 

kalan 
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340 ş1' 

Tuttuğum notların neticesi: Ha- şak dilimizi böyle karmakarışık 

nımın sözlerinin tam tamamına bir hale getiriyorlar. 
yüzde elliıi fransızca, ötekiler Tatlısu Türkünün cürmü yalnız 
türkçe. dili turfa etmesinde değildir. Tat-

Sonra madamın yeğeni, yirmi lısu Türkünün bir de kendine 
yaımda, ince ve münevver bir mat mahsus kafası olduğunu unutmı· 
mazel söz aldı. Bu kızcağız ilerli· yalım. O kafa pek kozmopolittir. 
yecek. Gene not tuttum. Gençlerin O, alelade Türklerden yüzde yet
sözlerinde tamamı tamamına yüz- mit beş ba~ka türlü dü~ünür, baş 
de yetmiıt bqi fransızca... ka türlü anlar. 

Muhterem kocakarılarla görüı- Celal Nuri 

yerli Mahsullerimizden llA\'A - Yeşilköy askcı1 ra.sat ınerıc'~ 
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O 1 ! _ zinden verilen mallımata göre, bugiln ~ 

SU 0 • • bulutlu olacak, rüzgAr Şimal letıkaDlet ;J 
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Tediye muvaı.enemiz 
TalM Gevecl Dcy bu mcvzudıuı bahse 

Yeni Çıktı ----

Musolinİ 
' 

Meşhur müve tr ıb Erni Ludfll 
den (Para dll,mcsi tcrllyc muvnzcneal bo - 111 EOn e eri 
zukluğunun ııobebi midir, neticesi midir·~ 8 it' 
GUmrUk ve kontenjan para kıymetini dU • Tert:Üme Haydar RUat • 
§UrUr mU, yUkscltır mi) hakkında çıkan bu ller kitapçıda 100 hUlU~I 

kıymctıl eseri karilcrlmizc ta\·slye cdcr1z. 1--------------
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VAKiT 5avıfa 5 

Sahi )erde Üç Perdelik 

Siyasi Ermeni Faciası 
----------------------------------Selioıilzzet 

Gemi kurtarma şir
keti neden kaldı? 

1915 seoeıinde toplanan büyük ermeni kongresini• 
müzakcreler.ni neııeniyoruz Ayıe meıguldü. Hem fincan • 

lara çay koyuyor, hem de herke
se ıoruyordu: 

- Açık mı, koyu mu?.. Kaç 
teker? Süt ister misiniz?A. Li · 
ınon! 

Senihin bir huyu vardı. Bi • 
rini ıneıgul gördüğü zaman mu • 
hakkak konuşmak ister, sözlerile 
can tıkardı. Kimseye rahat it gör· 
diirınezdi. 

Aytenin meşgul olduğunu gö· 
tünce, yardım ebnek behanesile 
Yanına sokuldu ve usulca fısıl • 
dadı: 

Senih - Kemal bey Tunusa 
ıitmiı öyle mi 1 
Ayıe - Evet, evet .• 
Senih - Göreceğiniz gelmedi ., 

ını ..• 

Ayıe - Bilmem.. Üç §eker 
koyayıın mı? 

Senih - Nereye! .. Ha, Kenan 
beyin fincanına... Size sık sık 
mektup yazıyor mu? 

Ayşe - Uç kişiye birden ce -
Van vererek Kenan bey mi bana 
mektup yazıyor? Açık mı, koyu 
aıu? .. Siz limonlu içer misiniz .. 

Kemal - Size Kemal beyin 
ark ark mektup yr p yazmadığı • 
nı soruyorum. Her halde o aizi 
çok özlemiştir. 

Ane - Orada çok meşı;ul ... 
Tenbih ettim: 

Seniha hanımın fincanına süt 
koyunuz .. 

Kemal - Süt ibriğinin elinde 
oldu~'1lnu unutarak - Ya! .. Bu • 
nu mu tenhih ettiniz? .. Ha ... ben 
koya .. "::rm! ... 

Senili ltolunu uzattı, bır finca-
na süt boialtmıya başladı. O anda 
bir itiraz sesi yükseldi: 

- Beyefendi, viskime süt ko
YUyorsunuz ! 

Herkes kahkahayla gülmiye 
başladı. El çırpanlar bile olc!u. 

Bu küçük hadise:Ien sonra Ay· 
fe işini bitirdi. Salona geçti. 

Senih arkasından yürüdü. 
Ay~e. bir kanapeye oturdu. 

Senih yanına geçti. Genç kızın 
kulağına doğru iğildi: 

- Size bir haber venniye gel· 
dim, dedi. 

- Ne haberi? 
- Size veda ediyorum. 

- Neden? .. 
- Gidiyorum da .• 
Ay~e giildü: 

- Tunusa mı? 
-P Ann , 1•ayır, Anudoluya .. 

.. uyu ~ez cc w im .. 
"'tün 

-Ann n· b . ·· 1 _ 
0 

ız u ışe ne • ' or. 
lst nb n n ha. ri } ok.. B ... n artık 

yordum. Siz ne istiyorsunuz? 
- Sizinle konufmak. 
- Gelin dıfarı çıkalım. Be§ 

dakika zarfında ne söyliyecckse • 
niz söyleyiniz, bir dakika fazla 
dinlememe imkan yoktur. 

Dışarı çıktılar. 

Ayşe sordu: 
- Kıskanıyor musunuz? 
- Hayır, kıskanmıyorum. 

- Şu halde? 
- Meyusum, betbahtım .. Ma-

ahaza Kemal beyi takdir ediyo • 
rum. Kibar ve nsil adam. Size 
layık. 

Ay§enin gözlerinin içi güldü: 
- Siz de kibar ve nsil bir a· 

damsımz Senih bey. Kalbinizin 
nc:abetini her zaman, her fırsatta 
ispat ediyorsunuz. 

Senih içini çekti: 
- Yer yüzünde yalnız Kemal 

ile evlendiğiniz için biraz saki -
nim. Meyuı::um, fakat hiddet et • 
miyorum. Ama, ondan başka bi • 
rine varacak olsaydınız çıldırır • 

dmı. 

- Ama yaptınız!. 
- Muhakkak. Başka birile 

evlenmiye kalksaydınız, katil o • 
lurdum .. 

- Susunuz, böyle ıeyler söy· 
Jemeyiniz. Esasen bet dakika geç 
ti •. s:ze seyahatinizde aelamet 
dileı im. 

Senih, Ayşeyle Kemalin izdi • 
vacına engel olanı bilmiyordu ... 
Çevrilmekle olan dolabın farkm • 
da değildi. Bunun için, Ayşenin 
elini sıkarken: 

~ Avdet etti.ilim z__aman. sizi 
saa8ffien mestolm\ıt bir kadın 
bulacağım, dedi. 

Ayşe, tatlı tallı gülümsedi .. Hiç 
biri, na:;ıl feci bir surette, tekrar 
buluşacaklarını tahmin edemiyor· 
lardı. 

Genç kız salona girdiği vakit 
kahkahalar çınlıyordu. Seniha ha 
nım, eski bir resim albümünü al • 
mıf, hem çeviriyor, hem de eski 
kıyafetlerle alay ediyorc!u. 

Birden Ay§enin aklına geldi .. 
Albümde, Kemalin yedi ya§ında 
bir resmi vardı. Seniha Hanım bu 
resmi görünce. Kemalin resmi ol · 
duğunu anlamıyncak mıydı?. 
Tanımnına"ma iml·an yoktu ... 

Bu kadının bir kere bu sır ağzına 

düstü mü lstanbulun dört köşe • .. . 
sinde çalkanacaktı. Kemal ile izdi-
vacı bir kat daha güçleşecekti. 

Ayşe, bu albümü, Seniha ham· 
rnın elinden almalıydı. Bu elzem 

Türkiye sahillerindeki bütün 
gemi kurtarma işleriyle uğraşmak 
üzere yüzde yetmit hissesi hüku
metten ve mütebakiıi Gemi kurtar· 
ma limitet ıirketiyle Kalkavan za· 
deler tarafından ödenmek üzere 
büyük bir anonim §irket kurula · 
cağı malumdur. 

Yılbaşındıın itibaren faaliyete 
hılşlaması lazım gelen bu şirket 
şimdiye kadar faaliyete geçme • 
miştir. 

Dün bu hususta alakadar bir za· 
ta müracaat ettik. Bu zat tunları 
anlatı: 

" G 'kti' - eıni Kurtarma şır e , 
Kalkavan zadeler ile hükfmıet ta
rafından kurulması kararlaştmlan 
anonim şirketin nizamnamesi ha
zn·lanmış ve Vekiller heyetine \'C· 

rilmişti. 

Vekiller heyeti nizamnameyi 
tetkik etti. Fakat bu nizamname · 
deki şirketin faaliyete başlaması 

olan tarihini yılbaşından Hazira
nın ilk gününe kadar tehire karar 
verdi. Bu tehir kararı üzerine ga
yet tabii olarak şirket faaliyete ge
çememiştir. 

Bu müddet zarfında Gemi Kur
tarma şirketi ve Kalkavan zadeler 
gene eskisi gibi gemi kurtarma iş
leriyle mec:oı.ıJ olacak ]ardır.,, 

Dok lorıurıo içtimaı 
lstanbulun böbrek, mesane, id • 

rar yolları hastalıkları müteha1111-
fo.rı Beyoğlund• Saka çıkmazında 
T ..... o.ı:.nııJ71ııCl"lrl ı 6a-indc:: bfr fçti • 

ma yapmı§lardır. Bu içtimada 
"Türkyie Üroloji Cemiyeti,, te§ki
line karar verilmit ve cemiyetin 
nizamnamesi müzakere ve tanzim 
edilmiştir. 

Oroloğlar, cemiyetin mesaisini 
gösterir bir mecmua neıredecekler 
ve zaman zaman halkı bu gibi 
hastalıklardan korumak için kon· 
f eranslar verecekel rd ir. 
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Biraz evvel baygın bir halde 

hasta olarak yattığtmı anlatmış 
tım .. Doktor Hmtıryan aittikten 
sonra Murat ile Arzruni ikisi bir · 
likte a9ağıya inerler .. Madam gö
zünde mendil olduğu halde Mura· 
ta sorar: 

- Galiba öldü .. Benden haki 
kah niçin ıakhyoraunuz?. ikiniz· 
de halimi biliyorsunuz? Dört tane 
çocuğumu bıraktı da gitti .. Eyvah .. 

Şimdi ben ne yaparım?. 
Diyerek Arzruni'nin kucağına 

r.tıhr .. Arzrunl granit tabiatlı mis· 
li bulunmaz bir adamdı. Kadının 
aklını batına getirmek için bir iki 
tokat atar. Sonra tekrar eder: 

- Sana söyledim .. Ölmedi. Sağ
dır .. Yalnız bir kaç gün rahat et : 
meğe muhtaçtır .. Eğer ıen böyle 
§-&§kınlık gösterirsen itimizi bo · 
zarsın .. iyi bilmit ol ki çocukları 
da, kendini de başka bir eve götü
rürüm .. Anladın mı?. Sen protes 
tansın .. harfi harfine benim sözle
rime itaat edeceğine dair İncil ü
zerine yemin eder misin?. 

- Arzruni, ya ölüne?. 

- Benim canımı sıkma diyo -
rum, o ölürse ben varım .. Çocuklar 
sefil kahr diye mi korkuyorsun?. 
Ölmiyecek diyorum.. Sen ıimdi 
yemin et ... 

- f ekala ediyorum.. Bundan 
ı;onra Murat madamın elini tuta -
rak Arzruni'nin dediklerini tekraı· 

ettikten snnra der ki: 

- Madam, babalık vazifesini 
yapacak adamlar çoktur. Hatta Sa 
m· pf ölse bile çocukların ve senin 
istiJ..hlllinızi fırka namına resmen 
ben •~min ediyorum .. Vazifen hiç 
bi1 ~ey olmamı! gibi çocukları ka
yırıp ev itlerine bakmaktır. 

Der, cesaret verir ve aktama ge· 
ne geleceğini söyliyerek ayrılır. O 
vakit Arzruni ile madam yalnı~ 
kalırlar ve §U suretle konuıurlar: 

Arzruni - Evde yoğurt varını? 
Madam - Var bira~ .• 

- Git, getir bana .. Ve sen biz · 
zat mandıraya giderek gö~ünün ö
nünde iki okka halis süt sağdır, ge· 
lir, ben yoğurt yaparım .. 

tekrar eder. Eczahaneye koıar. i
lacı y&ptırır .. Eve döner. Bir kaşık 
vcrn·. Gene dı§arıya çıkar .. Yakı· 
nunı7..!a oturan bir arkadaı vardır. 
Ouu Ja bulur .. Baıımın ucuna ge
tirir .. !lacı yarım saatte bir naaıl 

veriıe~eğini öğretir. Sonra apfı· 
ye iner, madama der ki: 

- :ıien yazıhanesine gideceğim •• 
işlerini yolı.ına koyup geleceğim .. 

Ve hemen atlar, o zaman Sebuh 
yan hanında olan yazıhaneme ri· 
der, biricin katibim Agop Kapucı· 
vana meseleyi anlatır, meı·ak ede· 
cek bir §ey olmadığına kapıcı • 
nın ıi'ylediklerine kanaat getire • 
.,.ek eve döner .. 

Üç g~n bu suretle geçer .. Bir sa· 
hnh erken bir silkinme ile uyku ~ 
dan uyanır gibi gözlerimi açtım , 
yatakta oturdum. Doktor Hıntır -
yan yanılıyordu. Benim kalbim 
grar.ıt gibiydi. Arzruni sayesinde 
sağ kaldım. Uyandıktan ıonra Uç 
giln içinde olup bitenler hakkında 
mnHımat istedim .. Anladım ki kon· 
gre benim Zavaryanın vefatı ve ge 
rek benim hastalı~ım münasebe • 
tıle tatil edilmif. Ertesi giinü kon· 
grenin toplanması için Diran beye 
haber gönderdim. 

Bu sırada madam yukarıya çık
tı •• Meğer Arzrun · ıöndermi§ • • • 
Bana yaklaıarak aklımın başım • 
da oldugunu ve o halde oturduğu· 
mu g~rünce: 

- Ben gece gündüz dua ettim 
Allal- niyazımı kabul etti. Gördün 
mu, ıcn bö7le şeylere hiç ehemmi· 
yet v•rmezııin .. Şimdi sen de Haz· 
reti Jı1ayıa inanıyor musun?. 

Diyordu .. Cevap verdim: 

- Karıcıiım, elbette ~nıın ••• 
Hiç ıen yanlıt hareket eder mitin? 

DeClim .• Zavallı kadın, nereden 
nereye?. Viizlerin aözlerine ko -
yun gibi tabiydi. Şahsi muhakeme· 
"" ., r.,. .- basit bir aletten batka hir 
§ey delildi. 

(Devamı \iV) 

S. Tumacan 
içtimada ilk idare heyeti intiha

batı yapılmıf, birinci reisliğe Tıp 
Fakültesi üroloji kliniki muallimi 
doktor Behçet Sabit, ikinci reisli • 
ğe Gül hane muallimlerinden Fuat 
Kamil, umumi katipliğe dok • 
tor E~ref, veznedarlığa Baha Lut· 
fi beyler ıeçilmitlerdir. 

intihaptan sonra Behçet Sabit 
Bey söz almıf • cemiyetin müıtak 
bel faaliyetinden hahaetmiı, mes· 
!ekta§ları arasındaki tesanüdü 
§Ü!cranla yadetmistir. 

Yoğurt gelir. Arzruni yukarıya 
cıkar. Zorla bana iki üç katık yut
turduktan sonra üzerimi örter ve 
hemt>n aşa~ıya iner .. Tenbihlerini 

Bir izah - Saınuel Tumacan 
Efendi aldığımız bir mektubunda 
yazdarının yalnız Ermenice ak .. 
şanı gazeteleri tarafından almma• 
sına r:azı olduğunu, Ermenice sa
bah gazeteleri tarafından alınma· 
sına müsaade etmediğini bildir -
mektedir. 

di. 
ı erledi. Kar tenı zliyecek 

Mahkemede tevkif edilen 
altmışlık H.ın kabahati Evvel"' karısına K nan bey, makine ? k4cnıak istiyorum. 

rn • f ' ı 
l 1 1" ~r ~·c n' ti. A -.:""e on} b • ~ ~ 

r.on :-a Cem 1 bey, dnha ıon a Ah· Belediye üç sene evvel Avrupa· 
met Baruni bey çı' tı. dan bir kar makinesi getirmişti . 

Adliyedeki ihtisas mahkemesin 
de, Usküdardaki evinde kaçak ci· 
gara kağıdı bulunıan Servet Ha -
nımın muhakemesine devam olun 
muştur. 

Dünkü muhakemede, poliı Ze • 
ki Efendi ile Servet Hanımın evin 
deki Mracı Sabahat Hanım ıahit 
olarak dinlenilmiştir. 

d S 
r~ l ar ı la. l·en, bir 

a en h' d l .. 1 inliyor .,.u. 
sordu: 

en?. 

d 
- Siı;in ına l d"..... .. .. e bul e ugununuz • 

unınaınak .. A ıçın .. 

d Y§e, Senihin yüz.. b k • nn: une a ma 

- Siz, soğ k 
nı:ıa r d d' u ıuyla dut yapsa-

••· e ı. 
Senih bu sö .. . 

ıe nıuteesaır oldu: 
- Beni deli Yerine mi ko • 

Yorsunuz? yu 

h Bu eanada Yanlarına Macide 
anını 1 . . V · . ge mıttı. Ücudunuo alet 

~bı yandığından bahsediyordu. 
Yte aog"uk su tav · . . 

hprnııtı. 
aıyesını ona 

be - Size ıöylemedim Senih 
1 .•. Macide hanımla konutu .. 

Lfıf tutuyorlar ı. Fakat bu makine ancak büyük kar 
Ayre: yığınlarını açmalrta kullanılabi -
Ayşe: Jeceğinden timdiye kadar fazla 
_Müsaade edin, dedi, geçeyim , kar yağmaması yüzünden kulla -
Öyle siniliydi ki, derhal sustu · nılama~ıfh· ~akine, kar yağdığı 

)ar ve yol verdiler. için teınızlenmış ve hazır bir hale 
A şe Seniha hanımın yanm.s getirilrni~tir. Fazla kar yağarıa 

ıd~ w.' albümde gözür.e ilk defa olarak ku !anılacaktır. ge ıgı zaman, · 
Kemalin küçüklük resmi ilişti. 

Derhal albümü kaptı: 
- Size güzel bir ıey göstere • 

yim! dedi .. 
Bir resim arıyormu§ gibi yaplt 

ve bulamamı§ gibi: 
- Durun, dedi, odamda olacak. 
Ve derhal albümü alıp çıktı .. 

Odasına gitti, Kemalin küçüklük 
reamini çıkanp dolabına koydu. 

(Devamı var) 

Radyo tşliyt> medi 
lstanbul Radyosunun Kemerbur 

gaz civarındakiirsal istasyonunun 
büyük antenleri tiddetli kar fırtı· 
nasının tesirile koptuğundan rad · 
yo sah ve Ç&r§amba akıamları it • 
Jeyememittir. Havanın tiddetine 
rağınen tamirle uğratılmaktadır . 
Tamir bitince radyo faaliyete ge . 
çecektir. 

Yaşı altmı§tan fazla olan Ser • 
vet Hanım, ilk celsede sorguya çe 
kildikten ıonra tevkif edilmişti. 
Kendisi, kaçakçılıkla hiç bir ala • 
kası olmadığını söylemiş, evinin 
bir kısmının kirada olduğunu, 
kapısının ipini çeken konu kom • 
tunun aerbe.çe içeriye girebildi • 
ğini, bu tekilde içeriye giren biri
sinin cigara kağıtlarını bırakmıt 
olabileceğini anlatmıştı. Mahke • 
meye bir de mahalle ilmühaberi 
göstermiıti. Bunda kendisinin ha . ' 
li vakti yerinde, namuelu, kendi 
halinde bir kadın olduğu bildiri -
Jiyordu. 

Zeki Efendi hidiıeye dair ifa • 
de vcrmiı, Sabahat H., eve hariç

tan Servet Hanımın haberi olma • 
dan girilebileceğini teyit etmit • 
tir. 

Müddei umumi muavini Reıit 
Bey, Servet Hanımın cezalandınl 
masını, inhisar vekili Eıat Bey, 

12, 106 kurut para cezaımın da 
tnl··iline karar verilmesini iste • 
mişler, bundan sonra Servet H., 

"efendim, görüyorsunuz ki, ben 
kendimi miir dr.ad n icizim. Ve
kil tu yım bzı.ri' , dem;ş r ,ha • 

keme bunun için bayram ertesiye 
b1Takı lmıttrr .. 



Sayıfa 6 

Fikret Adll'ln 
Hastane intıbaları • 
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CUmfe:~akcılcır 
Ziyaret gUnU 

O gün, o ıüzel aün, ziyaret aü· 
nü idi. 

Hastanenin kapılan ziyaret 
günleri, saat birden sonra açılır. 
Ziyaretçiler bunu bilirler. Fakat 
buna rağmen saat on birden iti -
haren kapıda toplanırlar ve bek
lerler. 

Hemen her ziyaretçinin koltu· 
iunda birer paket vardır. Bu pa· 
ketlerin acaba içlerinde neler 
var? Şimdi öğreneceğiz. Çünkü, 
saat bir ulup ta kapı açıldı mı, 
kapıcı ve arkadaıları herkesi a • 
ramıya bqlarlar. 

- Nasıl olur? Burası hapisha
ne mi yoksa hastane mi? 

Diyeceksiniz. Hakkınız var. 
Burası hapiıhane değil, hastane
dir, içerde yatan hastalar ise, o • 
raya zorla ıetirilmemiıtir, kendi 
arzulan ile tedaviye gelmitler
dir, istedikleri dakikada çıkmak 
hakkını haizdirler, ve kendileri • 
ni ziyarete gelenleri kabul edebi
lirler. Fakat ... 

Fakat ziyaretçtiler, sanki hu -
talan, tedavi edildikleri bu mü -
eaıeaede birer pranıabent halin
de aç, sefil ve bakımsız imiıler 
aibi, haftada iki ıün onlara dı
prdan yiyecek öteberi ıetirirler 
ve en garibi bu getirdikleri ıey • 
ler, deiil hasta.nelik bir hutayı. 
büıbütün f enalattınp hayatını 
tehlikeye koymak, ıağlam bir a • 
damı bile hasta edecek mahiyet· 
le teylerdir. Meseli turıu, pas
'ırma, sucuk, veya örek. . . 

Daha fenaaı, hastalar bunları 
iaterler, kapıcı veya baatabalacı • 
Jann gözlerinden kaçırılıp ken -
clilerine verildiği zamanlar ye • 
mekten de çekinmezler. lıte bu • 
nun için, her ziyaret aünü, haata
neye ziyarete ıelenleri, kapıcı a· 
rar. Maksat sadece, bu zavallı in· 
anlara, haıtalarına ıetirdikleri 
,eylerin onlara tehlikeli olabile • 
ceiini hemen hemen zorla anlat
maktan ibarettir. 

• • • 
ihtiyar bir kadındı. Üstünden 

batından fakir olduğu en sözü 
kapalılara, en hodbinlere bile 
aözüküyordu. 
Yamalı çartaf ının çenesini a • 

naıra dudaklarına kadar yüksel
te kapata, küçük adımlarla yürü-
7C1"ek koridoru geçti. Haataaınm 
hulunduiu kovuta girdi, altı ay • 
dır her hafta geldiği yatağa doi· 
ra ilerledi. Fakat o yatakta tim· 
di hqka bir haata yatıyordu. ih
tiyar kadm, makinesi bopnıp 

hareketten birdenbire ıakit olan 
bir oyuncak gibi durdu. Müthif, 
korkunç bir fikir aklına geldi. A
caba? .• 

- Kızım, benim hasta ne ol • 
du? 

Haıtabalucı lakayt bir sesle 
cevap verdi: 

- Hangiıi idi o? 
- Sülüman Efendi, 9u yatak • 

ta yatıyordu? 
Hutabakıcı derhal anladı, 

tefkatli bir sesle: 
- Ha .• Dedi, anladım hanım 

teyze •• Şey .. Onu "hariciye,, ye 
kaldırdılar. 

lacak,, dememit miydi? Evet .. 
Muhakkak öyle olmuttur. Ne de 
aptal tey ayol ! Zaten hep böyle
dir, her ıeyi fenaya yorar! Oh .. 
yüreiine biraz su serpildi: 

- Hanım kızım "hariciye,, de
diiin yere nereden gidilir. 

- Kapıdan çık hanım teyzeci· 
ğim, kartıki daireye git .• 

ihtiyar kadın tintintin kar91ki 
daireye yollanıyor. Araaıra elini 
koynuna sokup bir tefe baatırı
yor. Bu, bir paket "yenice,, dir. 
Onu bin bir ihtimamla kapıcının 
yoklamasından kaçırmıt ve bir 
aün evvel kuru ekmek ile iktifa e· 
derek yemeğinden kestiği para ile 
almıttı. Aman yarabbi! Bu 
tütünler de ne paha:lı? Yirmi ku
rut bir paket... Ne ise, adamcağız 
için feda olsun. Zavallı: 

-Hanım, demitti, geçen hafta, 
doktor içme diyordu amma.. Ca
nım pek de çekti. Bir Yenice alı
ver de, artık sen bilirsin, ne yap 
yap, ıetiriver .. 

Sonra tatlı tatlı gülerek ili.ve 
etmitti: 

- Ölmeden evvel bir vükela ıi
garaaı içeyim .• 

Ölüm mü? Allah göıtermesin ! 
Hiç böyle pka yapılır mı?. "Lati
fe latif olsa gerek,, demitler •. 

Tin tin tin ..•. 
- "Hariciye,, burası mı oğlum? 
- Buraaı valde. Kimi arıyor· 

sun? 
- Sülüman Efendiyi ... 
- Hangi Sülüman Efendiyi? 
- Mide~inden rahabrzdr da ... 

Buraya ameliyata göndermiıter. 
- Nereden ıöndermitler ha-

nım? 

- Karıiki koiuıtan • 
- Dahiliyeden mi? 
- Evet. 
Hademeler, hasta bakıcılar ara

dılar, taradılar. Sülüman Efendi 
isminde bir hasta yoktu. Nihayet 
meseleyi onlar da naladılar. 

- Hanım, bu koiutt& yok .. Her 
halde gene o eıki yerindedir, aen 
rene oraya ıit • 

ihtiyar kadm, ziyaretçilerin 
karıatahiı araımda dahiliye ko
iutunun hasta balncılarmı anyor · 
du • Hepsi ortadan sır olmuılar· 
dı. Nihayet bir hademe buldu, ya
kasma yapıttı: 

- Oğlum, Allah nzası için .. 
Bak ihtiyarım, yoruldum.. Söyle· 
yin bana Sülüman Efendi nere
de? •• 

Hademe, koridorun dibinde, 
haıtane bahçesinin arka taraf ma 
açılan bir kapıdan ıüzülen imamı 
göstererek: 

- Kot, dedi, ona sor . .. . . 
Şimdi kadm, lculakların ima· 

mm: ''Emri h&k ! Hanım,, ıözü, e· 
linde bir "Yenice,, duruyor. Du
daklarında bir nakarat: 

_ Bu paketi ben timdi kimlere 
vereyim.. Kimlere .... 

(Devamı var) 

Muhittin Bey 
Vali ve belediye reiıi Muhiddin 

Bey bu akpm Yalovaya gidecek· 
tir. Muhiddin Bey Yalovada iki 
sün kadar kalacaktır. 

- Neden yaYrum? 
- Bir ameliyat yaptılar da 'l'elefoo tleretlerl 

teyzeciğim .... Onun için. • • Telefon itlerini indirecek ko • 
hatiyar bdm müsterih oldu. miıyon itini dün de bitirmemit • 

Geçen hafta ıeldiii zaman, ada· ı· tir. Buıün tekrar içtima edecek • 
_., ona '~l!:i ameliyat lizım o • tir •• 

VAKiT 

Meclis Rel•lmizin beya11ab 

Münevverlerimiz 
ve dahili politika 

Halkın ıiklyeti kurakbkhr. 
illihaal noksanı var 

ADANA, 25 (A.A.) - Adana
dan Mersine giden B. M. M. reisi 
Kazım Paşa Hz., "Türk Sözü,, ga 
zetesine şu beyanatta bulunmuş -
lardır. 
"Adanayı gördüğümden dolayı 

çok memnunum. Onu tasavvur ve 
tahminim fevkinde her cihetten 
İyi buldum. Çok mükemmel bir ha 
vuı vardır. Bu mevsimde bu de
rece güzel bir yer ender bulunur. 

Kasabada bazı tesisat vücude 
getirilir ve tedbirler alınırsa daha 
mükemmel olur. Ben arkadatla • 
nma kıt tatillerini Adana.da geçir 
melerini tavsiye edeceğim. Adana 
da bir çok ze.;atla görüttü.":D. Mem 
lekette kıymeti haiz münevver e
hemmiyetli bir tabaka mevcutturA 
Bu münevver tabaka milli ve va • 
tani itlerle bütün mevcudiyetleri· 
le alakadardır. Bundan dolayı A· 
dana çok bahtiyardır. Memleke • 
timizde yerli münevver sınıfı bu 
kadar çok olan kasabalar yoktur. 
Bu sınıf, dahili politikada çok 
müspet bir faaliyet gösteriyorlar 
burada halk umumiyetle ahval • 
den görütü10rlar, yegane tikiyet 
leri bir kaç seneden beri devam 
eden kurakbim sebebiyet verdiği 
yoksulluktur. Çok çalıtan ve çok 
istihsal etmeie alıınuı olan bu 
ahali kendi ellerinde olmıyan ta· 
it esbap dolayrsile noksan istihsa· 
litta bulunuyorlar bunun için sı· 
lanbdadırlar. Maamafih, bu ku • 
raldıfm bertaraf olmasile bu müıı 

küllerin de ziiil olacağın in • n 
Ye kanaatları vardır. 

Hüli.ıa, meyus ve neTIDit bir 
manzara yoktur. lıtikbalden e • 
min bulunuyorlar. 

Mersinde bir iki gün kaldıktan 
sonra Adanaya döneceiim. On • 
dan sonra Adanada cok kalmam 
mümkün olamıyacaktır. 

Ankaraya a-vdet etmeden enel 
Konya, Kütahya ve Balıkesirde 
de kısa müddetler kalmak tuav • 
vurundaymı. Mecliı, Martın birin 
ci günü açılacaktır. Ben bu tarih
ten 10, 15 gün enel Ankaraya 
varmıı bulunacağım.. Meclisin 
açdmaaile beraber hükümetten ve· 
rilecek 1933 senesi bütçesi encü • 
mende tetkike bqlanacak ve Ha
zirandan evvel Mecliı heyeti u • 
mumiyesinden çıkacaktır. Bütçe 
kanunundan bqka kazanç vergi
si kanunu, huıuıt hastahaneler ve 
villyetler kanunluının da yaz ta· 
tilinden evvel intaç olunacakları 
nı ümit ederim. 

TDtftn işçileri 
cemlyetlnd~ 

lstanbul Tütün ltçileri Teavün 
cemiyetinde görülen suiıtimal ü • 
zerinde vilayet tarafından tahki • 
kata baılanmıftı. Bu cemiyet esnaf 
cemiyeti olduğu için vilayet bu hu
ıuıtaki evrakı Ticaret müdürlüğü -
ne göndermiıtir. 

Esnaf milrakabe heyeti esasen 
bu suiiatimalle mefgul olduğu için 
iki evrak birle9tirilerek tahkikata 
devam edilecektir. Bu suiietimalin 
tahakkuk etmit bir vaziyette bu • 
lunduğu söylenilmektedir. 

Şifll Gençler birliii 

Şitli Gençler Birliği tarafından 
28 Kinunuaani cumarteıi günü 
T akıim de Park oteli aalonlarmda 
bir çaylı dana tetrtip edilmiıtir. 

26 KAnunuıini 1933 

Fransızlar Macarların boyuna 
silahlandıkları kanaatinde? 

( Kandit ) de çıkan bir fıkra Fransız 
parasile yapılmış silib kaçakcı!ığını 

f asvir ediyor 
halyadan Macaristana silah ka· ı Halbuki, muahedeler, Macariı

çırıldığına dair geçenlerde çıka11 tanın her ne suretle olursa olsun si
yeni bir rivayetin resmen tekzip o· , lahlanmasını menneder. Bunun i· 
lunduğu malumdur. çin Akvam Cemiyetinin oynıya • 

Buna rağmen, Fransız gazetesi cak bir rolü vardı. Fakat tetkik va· 
(Kandit) de çıkan bir fıkra, Fran- zifeıini ihmal etti. Kanunusani, 
sızlann Macarlara verdikleri Şubat, Mart ayları, Konıiyon itti • 
paraların silahlanmaya verildiğin· fakla karar alamaması yüzünden 
den rahatsız görünür bir mahiyett~ geçti. 
dir. Nihayet bir teknik komisyon ya· 

Kandit, Macaristana, Avustur • 
yaya kartı mübalağalı surette göz 
yummalarda bulunulduğunun dik
kati celbetmesi lazım geldiğini 
söyledikten sonra Macarların ev • 
velce 354 milyon , ıeçen ay da A
vuıturyahlarm 350 milyon aldıiı -
nı noktasından batlıyarak diyor 
ki: . 

"Bu memleketlerin maliye itleri· 
ni mucizelik bir şekilde düzeltece· 
ğini safça zannettiğimiz bu para· 
lar, hakikatte, büsbütün batka it • 
!ere kullanılıyor. 

1928 de, Sen Gotar adlı A vus · 
turya ve Macaristan istasyonunda, 
tesadüf olarak, Verone ltalyan 
terahanesinden Macaristana sevk
edilmit mitralyöz dolu vagonlar 
ketfedildi. Bu §üpheli eıya, tehli · 
kesiz bir etiket altında aevkedil -
mitti. 

pıldı, mahallinde tetkikata gönde· 
rildi; fakat vagonlar mühür altına 
alınmamıftı. Komisyon gelince, bir 
ıey teıbit etmek kabil olmadı, ve 
mesele, dosyasına havale edildi. 

Son 1, 2, 3, Kanunusanide Ma· 
cariıtanın teslim aldığı elli vagon 
tüfek ve mitralyöz ki bununla bir 
kolordu teılih edilebilir. Gene Ve
rone ltalya tershanesi tarafından 
sevkedilmittir. 

Bu ıilahlarm gönderildiği yer 
hakkında bir boıboğazlıia mani 
olmak için, f U senaryo uydurul • 
muştu: 

Sevkiyat, §imendiferle Hirten· 
berg (Avusturya) fabrikasına ka· 
dar yapılacaktı; halbuki Hirten • 
berg Macaristana mükemmel bit' 
otomobil yoluyla bağlıdır. Mesele, 
bundan sonra silahları, kamyon• 
lara yüklenmekten ibaret kalıyor
du ve böyle yapıldı.,, 

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

Alm D!a mühim bav.a 
seferleri hazırladı 

Okyanusun ortasında sabit bir vapur 
tayyarelere benzin verecek 

BERLIN, 25 (A. A.) - Luft 1 yapmaia batlanacaktır. 
-Hansa kumpanyası idare mecli· Atlas Okyanusunun ortasmda 
si azasından biri 1933 senesinin sabit bir hale getirilecek West -
Alman ticaret tayyareciliii için bir Fal en vapuru deniz tayyareleri İ• 
inkitaf senesi olacaimı söylemit çin bir istinat noktası hizmetini 
ve fU izahatı vermittir: görecektir. Deniz tayyareleri ben· 

"Heinkler _ y unkera fabrika • zin ihtiyaçlarını bu vapurdan le • 
hu:nda intaatı biten ve aaatte 250 min edeceklerdir. 
kilometre ıür'atle yol alabilecek o- Almanyayı hava yoluyla uzak 
lan yeni tayyareler, hava nakliya· Şarka bağlamak hususundaki pro· 
tında çok büyük bir sür' at elde e - je de 1933 yılında hakiki teklini 
dilmesini mümkün kılacaktır. alacaktır. 

"1933 senesi yazmda Berlin - Bu hat üzerinde 10.000 kilomet• 
Buenos Aires yolunda ilk defa o • relik bir mesafenin 5 günde kat' e
larnk muntazam tayy~re seferleri dileceği umulmaktadır. 

Şilt maçları geri 
bırakıldı 

IST ANBUL, 25 (A.A.) - lı • 

Konyada kimsesiz- 1 

lere yardım 
KONYA, 24 (A.A.) - Halkevi 

içtimai yardım ıubeıi, 150 fakir 
tanbul mıntakası futbol heyetin • 

çocuğa elbise ve ayakkabı yaptn;· den: 
maktadır. 

C. H. Fırkası Hanımları çalıtbr· 
ma hayır evi, muhtaç kadınlara 

bayram münaaebetile para yardı· 
mmda bulunmaktadır. 

27·1·933 Cuma günü Kadıköy 

Fener bahçe stadında oynanacaiı 

ilin edilen tilt maçları, iki gün • 
denberi devam eden kar baaebile 
ıahanın gayri nizami bir hal al -

yeni elçilerimiz masından dolayı tehir edildiii 

ANKARA, 24 (A.A.) - Kabil teblii olunur. 

büyük elçiliğine sabık Tahran el • 
çisi El'i.ziz meb'usu Şevket, Ka
hire elçiliğine de maslahagüzarb • 
ğında bulunan Mehmet Ali Şevki 
Beylerin tayinleri icra vekilleri 
heyetince kararlqbnlmıt ve Reiıi· 

cümhur Hazretlerinin tuclikine ar· 
zedilmittir. 

Otomobil ~arpması 
Galatada Mumhane caddesin • 

de ahçı Sultananın oilu 5 yqın• 

da Dimitriye 2780 numaralı oto • 

mobil çarpauf, yaral•mıfbr. Şo • 
lir Ali y•kalanmqbr. 
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Sayıla 8 

Ramazanın bir akşamı gazete 
idarelerinden birisinden Darül • 
bedayie telefon etmişler. 

- Kuzum, bize bir koltuk bi· 
leti göndermişsiniz, halbuki bir 
koltuk yetmiyor. Bir loca ayırır 
mısınız? 

Darülbedayide kim olduğu 
anlaşılmıyan bir zat şu cevabı 
vermiş: 

- Locayı ne yapacaksınız? 

Bütün karilerinizi mi davet etti • 
. ? 

nız .. 

Karakolda bir 
namuslu 

Komiser maznuna çıkıştı: 
- işittin ya şahitleri .. Sen a • 

partımanm beşinci katından aşır· 
dığın saatle merdivenleri inerken 
yakalanmışsın •• 

Mazun namuskar bir adam 
kızgınlığı ile: 

VA'<IT 

Hir ihtiyatkar li 
Pek acıklı bir film ıeyrediyol""' 

lardı. Greta c~rb" .......... C\J-.•1r Mata 
Hari rof•:- ·10 l..,u!'nna dizilirken 
görülüyordu. Har•rle Şükran fil· 
rn;n sonunda ayağa k-.. 11 tıklan 
zaman HarPr l...--·~etle arkadaşı • 
nın yii'7i1ne baktı: l 

- Sen hiç aiY' .. -.arfm mı? 
- Ağlıyac<" 1<hm ama, timdi 

bir yere davetliyim de tuvaletim 
bozulma"'" tli .. ·• - ~' .. l"?adll!ll. 

Bir diş çekmek •• 
lsak efendinin oğlu yüzü gözü 

fena halde şişmiş bir halde diıçi· 
ye rr;tti ve sordu: 

- Efendim. bir dişimi kaç ku· 
ruşa ÇPkersiniz? 

- iki lirava .• 
- Oy le isem ha "-ıııT'ft dedi ki 

bir lira verirsin .. Dişçi paşafendi 
senin dişini kökünden kurtarır, 

sonra yelinin, ben burada çeke • 

Hayvanların hakkı - Vallahi, billahi beyefendi, 
namusuma yemin ederim ki saa
ti ı:ene geri götürecektim. - Terzlnfe bu kadar pazarlık etmeni anhyamadım, nasıl olsa metelik verecek de§;lstn .. Himayeihayvanat :emiyetin • 

de reis beyle uşağı arasında: 
Ohenim kızımı 

döverse •• 

- Evet ya, kad1nca§ızı fazla ziyana sokmak istemem. 

Yeni evlenen bir hanım aile sa
adetini tattıktan sonra babasına 
koşa k(>!a gelmiş, iki gözü iki çeş-

Bu balık başka balık •• 
- Yahu Ahmet, şu zavallı kö· 

peği görmüyor muımn, ıineklet 
nasıl rahatsız .. diyorlar! Koğsana 
sineklerL .. 

me: 
- Baba, kocam bana bir tokat 

attı •• 

Demiş .. T ecrübedide ihtiyar kı
zmm bu acıklı şikayetinden fev -
kalade müteessir olarak ayağa 

kalkmıı, kızına bir tokat savura 
rak: 

- Git, o kocan olacak adama 
söyle .. Eğer o benim kızıma tokat 
atarsa ben de onun karısına ata -
rım. 

ispirtizme 
Bu kış gecelerinden birinde 

bet arkadaş toplanmışlar, geveze 
lik ediyorlardı. İçlerinden birisi 
kendisinin medyom olduğunu, is
pirtiz.me ile masayı dile getirdiği· 
ni söyledi. inanmadılar. Tecrübe· 
sine kalktılar. Masanın başına ge· 
çildi. Eller masanın üstüne konul· 
du ve lambalar söndürüldü. Med· 
yomun: 

- Ey ruh geldiniz mi?. 

Sualine hemen masa cevap 
verdi ve kımıldayıverince içlerin 
den birisi haykırdı: 

- Aman medyum ruhlara söy· 
le, masaya dikkat etsinler, aya • 
ğımda nasır vardır. 

Abraham Levi Meydancıkta 

ipekli satıyordu. Fakat yalnız bu
nunla kalmaz, arasıra yünlü, pa • 
muklu, hatta parça da satar, ge • 
çinirdi. 

Bir gün dükkanını kapayıp yo
la çıkacağı sırada komşusu kun • 
duracı Onnik ustaya raıgeldi. O 
da evine dönüyordu, beraber yola 
çıktılar. 

iki esnafın başlıca mevzuu or· 
talığın kesadı, buhrandı. Onnik 
usta dükkan kirasını bile vere • 
miyecek bir hale gelmişti. Maa -
mafih Abraham o kadar şikayet· 
çi değildi. Onnik usta onun bu 
hali nazarı dikkatini celbederek 
dedi ki: 

- Doğrusu Abrabam efendi 
ben şaşarım siz yahudilere... Or· 
talık kıvrım kıvrım kıvranırken 

siz gene ekmek parasını çıkardık 
tan başka, kenara, köşeye beş on 
kağıt da koyarsınız. Allah versin 
ya, galiba siz bütün milletlerin 
en akılhsmnız, acap bu cinsten • 
dir, yoksa yediğiniz yemeklerin 
cinsindendir? Anlıyamamışım 

vesselam .•• 
Yediğimiz yemeklerdendir On

nik usta, bunu böyle bil.. Mesela 
ben bu akfam yidüp bezin halası 
Rebekanm evinde yiyeceğim ki ya 
rm işler iyi yitsin . 

- Sakın aevglllm, ni•anlandıGımızı daha kimseye söyleme. 
- Har1r •• yalnız şu Selma hırızmna söytiyece§im, cUnkU 

her zaman bana " seninle nitanlanacak hiç ber enal yoktur ,, 
der, dururdu • 

- O ne demek öyle Levi efen
di? .• 

- Eksik olma, allah razı ol -
sun Levi efendi .• 

- Anlatavım W17.11nı .. Bezin - Sadem b!J balık için hen 

- Sineklere yazık deıit mi be 

yim, onlar ne yesin.. 

- Sineklere şeker verirsin .• ---------------

1

2,5 lira veriyorum. Senden fazla 
alacak değilim. 

- Bir balık için iki buçuk li -
ra mı?. Çok değil mi? 

- Şeker karıncaların hakkı • 
dır. 

- Affedersiniz hanımefendi 
bu nezle bana bir aptalhk 
verdi. 

- Be., sizde hiç bir deGi· 
'ikllk görmUyorut11. 

ı-~ 
- --------

1 
Hizmetçı Am1:1n $U hanun 

efendi ne mütecessis t;ey •• 
Ş :mdl kocasının ceplerlnl 
ka,.shr1vor .. 

aıata ne. e ... en ouıur, nerec.en alır ı• 
anlamadım, her yün istersem yi· 
der, bir türlü balık alır, ala pişi
rir, bu balıktan yediğin yibi iş • 
ler aladan yidiyor .. Anladın mı? 

- Ka ... Böyle iş olur! .• 
- Olur dedim ya .. Ama ister-

sen bir tecrübe et.. Komşuyuz, 

sana bir hayrım dokunsun. Bir ta· 
bak yetireyim yarın da ertesi yün 
i~lerin açılsın •• 

- Bu balık başka balık ... Yer 
aen yörüraün.. 

OnnilC cıta ilC:ı ouçuk 1ırayı 

verdi. Ertesi sabah acaip bir ba
lık yeıırneği geldi. O gün öğleyin 

k~-:nali itina ile Onnik usta bu ha 
lıktan yedi, ak~~mı bekledi. Erte· 
si güne b? '-tı. akşam üstü Leviye 
raslayınca balığı yediği halde iş
lerin hic acılw- -1 -~•m anlattı. 

Levi biraz kızar gibi oldu: 

- Dur baka lum kuzum .. Ace· 
le etme... Bir lokma bahk1n olur 
mu? Hele yöreyim, bir iki defa 
daha ye de ondan sonra yörüşü· 
rüz. 

- iyi ama "ki buçuk lira da 
bir balığa verilir mi? Yıkım o· 
loor. 

- Söyleyim bezin halaya da 
sana biraz ikram yapsın .•. 

- Hiç olmazsa bir buçuk lira 
vereyim .. 

- Pek ala ... B;r buruk olsun .. 
Ama yördün mü Onnik usta, da 
ha bir lokma yedin, bir lira ka · 

Bir sual 
Yarı belinden aıaiıamı hir 1ca

-zada kayoetmıt ve ırnçük bır ra 

bada sürüklenerek yürüyebilen bir 

bedbaht fotograf çektirmek heve • 
sile bir ayak fotograçısına haf vur-
muş •• 

Herif makinesinde camı hazll'· 

larken dalgınlıkla soruyor: 
- Resmi yarı belinize kadar mi 

istiyorsunuz?. Yoksa bor mu?. 

Sakallı kadın 
Barlardan birinde iri ıal<allt. 

göbekli bir kadın teşhir ediyorlar· 

dı.. Elleri, ayakları, vücudu tam 

bir erkek vücudunda olan bu mah 
lfıkun kadınlığı yalnız göğsüyle 

saçlarından belliydi. 
Yanında daima küçük bir çocuk 

gezdiren bu mahluk sahnede iken 

seyircilerden biri çocuğu görerek 
sordu: 

- Bu kadın senin annen midir 
yavrum?. 

Havır bahııım .. 

--------------------------------..... ----------------------

- Benim ennom yUz be,, babam yUz on ya•unde 81mU•. 
- Bu bir şer mi? 8izım hanımın anası da, babası da hlll 

ıaşıror ıa ... 
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... 
a 
il ipek film faaliyette /"Marsel Şantal,,) 

ile beş dakika 
J(aplan kadın 

• 
• 

ilk acı, Mineli kuş ve bir rumca film 
J:'rtugv rul '.K.Iuhsı• n ' '.K.Iu•• nı• r Paris, K!nunusani • Hususl muharimlzden -
~ .lY1 .tY1 Sesli filmin memleketimize ilk 

girdiği ıene Opera sinemasında 

Nurettin ile bir filmde "Kraliçenin Gerdanlığı,, ondan 
sonra Paramuntun bir çok filmle • 

Yulcarda: -Kanlı Nig~r.. oyununda Zenne Saft bey, kavuktu AU beyt 

"'kabaramazsın kel Fatma!,, diye kabartıyor. Altta : Düğün evinde çengiler. 

rinde "Para ve A§k,, , "Doktorun 
Sırrı,,, "Kanun namına!,, gördü .. 
ğümüz Marsel Şan tal iki haf tadan 
beri Parisin en yeni ve en güzel 
muzik hollerinden biri olan (El • 
hamra) da oynamaktadır. 

Fırsatı kaçırmıyarak "VAKiT,, ı 
namına onunla bir mülakat yap · 
mak iıtedim .. Hatırımda iyi kal • . 
dıyaa, "fa.,, nın Param un tun ıtüd
yolarmı gezdiği zaman güzel ayni 
zamanda Fransızların en iyi sin .. 
ma artiıtlerinden biri olan bu ka· 
dmm filmi çevriliyordu. Her ne 
iıe bu hatıra "fa.,, ya ait .• Biz ge· 
lelim mevzuumuza.. Artisti loca • 
smda ziyaret ettik. Küçük beyaz 
masanın önünde makiyajına son 
fırçayı vuruyordu.. Çıplak, beyaz, 
damarlarınm rengini gösterecek 
kadar beyaz omuzlarını kırmızı 
ipek bir ~alla örten giydirici kadı· 
na tefekkür ettikten ıonra h,.-.. 
döndü: 

- Türkiyeden mi geliyo •. 
nuz?. 

- Evet matmazel.. Evveldr 
beri ıizin takdirkarmız c.-. •. -:-

binden faıla kaom ıııo119ftl'. 

Dün, İpek film ıtudyolarında, "Mineli kuı,. ta, Ertugrul Muh-

(V AKIT) gazetesi namına •• 
- Görüyorsunuz artık 

Amerlkada, "Kaybolmnt Rnhlar Adası,. 

fi ... lsml Ue bllyük bir film çevrilmek üzeredir. Kadınlann mUsnbaknsı ~ aydan fada 

Bu filmde .,ehevf, yırtıcı, kalpler paralayıcı sUrmllş, nl~yet, yukarda re mini gördilğU • yapmıyoru-.. Şimdilik atüdyoda 
kapanıp çalıtmak için hiç bir he • 
ves duymıyorum .. "Elhamra,, da 
bu akıam son defa oynuyorum .•• 
Sonra Pariste muvaffakıyet ka • 
zanmı! iki piyesi temsil etmek ü
zere turneye çıkacağım. 

mevzuu orta oyunundan alınmış sin Bey binat tol alacağı gibi, Mü 
.._,, filmin yapılmakta olduğunu nir Nurettin ile Ferdi Tayfur da 
haber vermiştik. oyniyac:lklardır. 

Bu filmin mevzuunun cereyan 
ettiği yer bir ıünnet düğünü evidir. 
Sünnet olan bir çocuğu eğlendir
mek içfo, bir eve orta oyunu, çen
gi ve saire getirilmiştir. Bu e:ma -
d" oynaLıan orta oyunu da kanlı 
N:uardır. 

Eski zamanlara ait bir cok ha· 
t ~ 
1ta!nrı :-anlandıracak ve yaşata • 
~ak olan bu filmin artistleri karni· 
erı tamnm·~ kimselerdir. 

Bu filmin ismi "ilk acı,, olacak· 
lır. 

Erkek rolleri çok kuvvetli olan 
bu filmin kadın yıldızı kim olaca· 
ğı henüz takarrür etmi§ değildir. 

lf. "' "' 

lstt..nbulda bulunan rum artist • 
leri trupundan ve Yunanistanın en 
meşhur sanatkarlarm:lan Madam 
Kotupuli ile Madam Kivelli, ipek 
film studyolarm 1a b ıgünden iti· 
baran rumca sesli bir film çevirmi· 
ye başlıyorlar. 

Rumca sesli ve sözlü film, tanın 
• • • mış bir rum muharririnin bir hi • 

.. lpek film, "Hlc acı,, yı bitirmek kaye:;intlen alınmıştır. Bu rum fil· 
\iıeredir. Bir iki güne kadar bu min:n rejis5rü ErtuErul Muhsin B. 
lttüessese "Mineli ku§,, isimli bü • olacaktır. Mevzuunun senaryosu 
>"Uk bir filmin ilk resimlerini çek- da Osman Mümtaz Bey tarafından 
il-eğe başlıyace'·tır. yapılmrcıtır. ....., __ ....., ________________ ......, ______ ....... , 

o " waa------.-...... ....,._ ....... .-.. ,..._ 
ı ··kıs A HA o E1R11L f.wo-Rııum:=J l~el<ler l'•lm sanayilnl 
~ A 111111 U l lllllll 1 k 1 ? 

,,, Portekizler ilk sözlü Portekiz nası oruyor ar• 
fiJınini yapmı§lardır. Çekoslovakyada, hükumet mil • 

,,. Jeanne Helbing bo~anmağa ka 
rar \> • • 

ermı§hr. 

~ Jean ~oulot'ye Fransız hükU-
ltıeti LeJ.YO d .. .. . • . n onor nt§anı vermıt • 
tır. . 

4' Leon Frappie'nin "L M a ater • 
!telle" isimli eseri filme alınacak 
baı rolü Madlen Reno oyniyacak. 

4 Natali Lissenko, tekrar sinema 

l'a. haılıyor. 

"' Olga Çekova Almanyada bir 

turneye çıkacak. 

"1932 senesinde 127 Alman fil-
!tti .... 1 ·1 . . .rapı mıf ve gösterı mıştır. 

" Asta Nilsen Danimarkada bir 

li film ş:ınayiini korumak için kon 
tenjan usulünü tatbik etmektedir. 

Bu kontenjana nazaran, bet ecne· 

bi film gösteren bir sinema, mu • 

hakkak bir de yerli film göstermek 
tedir. Bu sebepten milli Çek ıine -

ma sanayii çabucak yükselecek • 
tir. Bu sene 30 film yapmıt olan 
Çekler, gelecek sene 45 film yapa 
caklar. 

türne yapıyor. 

~Klodet Kolber, Paramunt ile 
olan mukavelesini temdit etti. Se· 
nede dört milyon fra:-L: alıyor. 

• Greta Ga.rbo Hoföwoo'da dö-
nüyor. 

- Sinema taktirkarlarmız bun· 
an hiçte memnun olmıyacaklar .• 
- Tehlike vok. Zira bu ayrılık 

Mar.-eı ~11nT111 

,,k uzun sürmiyecek. Önümüzde-
ki sene içinde tekrar film çevirme
ğe bathyacağım. 

- Şimdiye kadar sinemada ya· 
rattığmız rollerden memnun musu 
nuz? 

- Önceleri için evet, Fakat 
sonra "tehlikeli kadın,, rollerini 
yapmaktan bıkmıttım. 
Kapının üstündeki küçük kır

mızı lamba yanıyor, ince bir zil ça· 

bir kadm roltl vardır. aüz Kallhlecn Burke lslmll bir artlıit, bu 

Bu rolU oynamak Uzcro film ı:tlrkctl bU • role BCÇllmlşttr. Bu tarz rolleri yapan ka • 
ytlk bir mllaabaka a~ınış. bu mllaabnlmya dmlara kapla.n kadın d~r. 
........................................................................................... 

Karım B'eni Aldatırsa 
ipek fllm atlidyo unun, lstanbulda yapd • 

DllJ ttlrkçe ııöz.lil bUyUk filmlerinden lkincl

el otan "Karım beni nldatırsa,, dün matbu • 

ata rösterlldl. 

nrı filmde, Darillbedaylln tanınnu, aanat

~ .. ··~· ile Ercüment Bı>hzat, Muammer, Re-

hyor. Marsel şantal yerinden kıpır 
dıyor. Tatlı kestane rengindeki u. 
zun saçlarını düzeltiyor: 

- Şimdi şarkı söylüyorum. Ev
velden bir kaç konser vermiştim. 
Onun için bu mesleğin pek yaban· 
cısı değilim. 

Şeytan gözü gibi küçük kırmızı 
lamba tekrar parlıyor; artist elini 
uzatıyor: 

- Sahneye çağırıyorlar sıra 

benim! Beni birazda salonda din
leyin. Eğer vaktim olsaydı. Türne· 
yi lstanbula kadar uzatırdım. Zi • 
ra biliyorum ki orada beni anhyan 
ve seven bir seyirci kitlesi bulaca· 
ğım. Gazetenize ve karilerine bol 
ıeli.m ve muhabbet! 

Beraber kolise çıkıyoruz. Re • 
jisör aramıza giriyor: 

- Matmazel Şantal salon dolu. 
- Fakat ben iki şarkıdan fazla 

"iylemiyeceğim. 

Orkestranın ahengi geliyor. Mar 
el Şantal sahneye çıkarken ben 

de kolisin daracık merdivenlerini 
iniyor, Yangın kapısından salona 
giriyorum. 

fik Kemal Beyler bir balet heyeU oynamq • 
larcltr. 

Darülbcda~1dcn filme l~tlrak edenler, Be • 

d.ia, Hailde, Feriha Tevfik Daıumlar, BUyUk 

~h7.at, Vasfi Rım, 1. Galip ve lla%.mı Bey • 

lcrdlr. 

"Knrnn beni aidatına., bir operettir. BU • 

tUn vnk'ıı, l\lodnda, bir deniz 11por klUbUnde, 

nı pl!jlıırda geçiyor. 

Opt'retln, Muhlis Sabahattin Bey taratm• 

elan bc3tclcnml, earkıları 'ıırdn-. Bir kısmı 

llh; h · lle fili) lcnen bu earkılar ~ldlr • 

Ileyctl umumi;> esi ltfbıırlle "Kamn bent al • 

dntının,, filmi, ipek filmin yaptıtı bUyUk 

tılmlcrdC'n en iyisidir denlleblllr. Bu, her 

3enl ilimin bir ternkklJe dclAlet etme.ı m
b:ırllo memnuniyet \•c.rccck bir neticedir. 

E!!Crln mnn:ıamlıırr, bllh:ıssa açık hava 

mnn:ı:nralannın çoğu bir iyi reslmlerden mtl 

rckkt'ptlr. l"alnı7., çok gU:ı:el oldufuno ta • 

snnıır cttl~lml:ı me\'ZU, tdcrrUatm arka • 

sında hırnkılmış gibi müphem görUnUyor. 

,.\rtJ Ucr, en ba.5ta Bedia il. olmak U:ı:cre 

l{cndllcrlnden beklenilen nımııtfnkl3 ctJ l'ÖS

tcrml~lercllr. 

ErçUmcnt Rch:ı:nt, ntlctlk \ UcudU ile, bir 

rok ecnebi Jün pröm13 c·lerl aynrmda oldu • 
llunu gı; terdi. Ses te I;> ı. 

t. Galip B., hll5USt polis hılllyesl rolUncle 

tam bir o~rct tipi yarattı. 

Halldo ll., Habibe mollııyı dnktllo olarak 
rok güzel gö terdi. 

Feriha Tevfik Jlnnımm söylecllft prla 
1:>1 idi. ırııkat a.k sahneleri irin henil% ol • 

gun bir artist ol::un:ımı~tır. 

Bü3 Uk Il<'h7.at hı-r zamanki karakterini 

mubafnza ediyordu. \'asn Rna ille Blnlnla 

ct'ntllm n olarak mUkcmmeldl. Baz:ımm 

1 :ı: knptıınlığı güzel, 8C5l biraz bofuk. Mu

arnmrr Bey l!IC, ilk filminde, JDU'\ııffak ol· 
mu;,tnr. 

Film b:ı31nrlmı, taktim llllhneııl, bu fllmla 

rek!Amı olıırnk, pek mlln:tsfp bir y~r bu • 

lurdu. 

O §İmdi sahnede iri ve baygın 
gözleri kısık, ağzında daimi o hile 
li tebessümü ile şarkı söyliyor. Sa
londa çıt çıkmıyor. Herkes dinli 
yor. Sükfıtu bozmıyalım. Biz de on 
lar gibi yapalım. 

A. Fuat 

Ertuğ'nıl luh~ln, ellndt'kl unsurlara ya

vnş ~ıı'~ hllklm olmağa ba§lnc%ıtmı bu m
mı ile gö terlyor. Fakat kcndJslndeıı daıı. 

~ok 1e31cr beklemek hakkrmıuta. 
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Hikiye Yanlış hesap Nakleden 
fa. o 

Şevkiyeciğim, sana yeğenim 

Cemili takdim edeyim. t,leri için 
Avrupada dolatır durur. Fakat 
ben bu seyahatlerin bir iş ile ala
kadar olduğunu hiç zannetmiyo
rum. 

Cemil, halasının kendisini tak
dim ettiği Şevkiye Hanımı görün
ce içinden: "Ne güzel kadın!,, de· 
mi~ti. Sonra, yemek odasına ge
çince, halasının onun yanında yer 
gösterdiğini görünce büsbütün ıe
•ıindi. 

Şevkiye Hanım, önceleri, Ce
mile kar§ı soğuk davranıyordu. 
Lakin Cemil otuz iki ya!mda, ya. 
kışıklı ve çok ateşli bir zekaya sa
hip, neş'eli bir çocuktu, yava§ ya
vaş ona ısındı, ve, yemekten kal. 
karken artık, iki eski ahbap gibi 
idiler. 

O akşam, Şevkiye gidip de, Ce 
mil halası ile yalnız l<alınca ıor· 
du: 

- ~imin nesi bu Şevkiye? 
- Uç senedir duldur. Kocası 

kendisinden çok ihtiyard?. Ölün
ce de büyük bir servet bıraktı. O 
zamandanberi kimse ile evlenmi
yor. 

- Ebedi yas mı tutuyor? 
- Sen de hep eğlenirsin Cemil? 

Hakkın yok! O~ yaşında bir oğlu 
var, onun tahsili ve terbiyesi ile 
me§gul oluyor. Kendisini tama
men ona hasretmek niyetinde! 

Üç gün sonra, Cemil, Şevkiye
yi, bir aktam batka bir dost evinde 
gördü. Gene konu§tula.r, ve en 
son olarak, evden onlar çıktılar. 
Cemil otomobili ile Şevkiyeyi evi
ne götüı-üp bıraktı • 

lki gün sonra, Cemil, halasına 
rica ederek Şevkiyeyi davet ettir· 
di. Gene görüştüler, bu sefer, Ce
mil, Şevkiyeden, gelip kendisini zi
yar~~ etmek müsaadesini almıştı . 

Cemil, Şevkiyenin apartıma
nının kapısını çalınca, kapıyı ken· 
disine küçük Adnan açmıştı . 

Cemil, bunun, Şevldyenin oğlu 
olduğunu derhal anlamıştı . Küçü· 
ğün başında Galatasaray lisesi 
kasketini görünce de: · 

- Vay, dcqıişti, sen de Galata
saraylı mısın? 

Adnan, ona bir müddet b~kmış, 
sonra, gayet vakur bir sesle cevap 
vermişti: 

- Tabii, sen Fenerli misin? 
- Nasıl oluı·? Ben Galatasaray· 

da okudum. 

O zaman, Adnan Cemile elim 
uuıttı ve alıp, içeriye, ann'!sinin 
yanma götüı-dü. 

- Arkndaş olduk! 

Cemil ile Adnan, arkadaş ol
muştular. Birbirlerine mektept •1,, en, 
pı avından, mü§terek hocaların-
dan bahsettiler, bu arkadaşlık a
radaki y<:.ş farkına rağmen git~ik
çe samimilesti . 

... 

~ ıoıııııııııırDBIDDlllllllllllliınınıııınımııuııııınııııııınrnmfilllffii!J~ 

- Sizi sevmediğimi söyleme
dim, dedi, yalnız aramızda Ad
nan var. Sizin, evlenir evlenmez 
böyle büyük bir çocuğa baba 
olacağınızı, bunun sizi sıkabilece
ğini düf ünüyorum da ... 

- Sade bu mu? Tereddüdünü
zün sebebi bu mu? 

-Evet! 
Cemil, çılgıncasına bir sevinç· 

le, timdi komik arap dansları ya· 
pıyor, genç kadını belinden yaka· 
lıyarak, sa vuruyordu. Sonra, bir
denbire durdu, kollarına diiten 
Şevkiyeye: 

- Artık seni bırakmam, dedi, 
Adnan, benim arkadatım... Ara
mızda bir mani değil, bilakis daha 
sıkl bir bağ olacaktır. 

,. il- 11-

Isparta da 
Fırka kongresinde 
neler konuşuldu? 
ISPARTA (Hususi) - C. H. 

F. lıparta vili.ye- ~=~~~~ 
ti 933 kongresi 
H. F. binasında 
mükellef bir zi -

yaf etten sonra bü 
yük bir samimi -
yet havaıı içinde 
yapıldı. 

Fırka.mızın kıy 

metli reiıi Rem -
zi B. in riyaseti Remzi B. 

altında toplanan kongrede meb -

Eve gelince, Cemil; yaptığı uılarımız Hüsnü ve Kemal Tu • 
hafifce harekete müteessif olmu§. ran, valimiz Fevzi Bey de bulun • 
tu: dular. 

- Kimbilir? Diyordu, Şevkiye Kongre merkezden ve mülha • 
benim için ne dütünür. Zıpırın bi- kattan gelen firka te§kilit murah 
ri, demez mi? Hiç böyle danıa haslarmın ve fırka teıkilit men • 
kalkışılır mı? Evlendikten sonra ıuplarından bir çok zevatın buzu• 
her halde ciddi olmam lazım. Öy· rile mesaisine ba§ladı. 
le ya! On yatında bir çocuk ba· • Remzi Bey, kısa bir nutukla 
basına böyle hareketler yakıtır celseyi açtı. Azanın mü§terek ar • 
mı? zuları üzerine Büyük Ga2i Haz • 

* .,, * 
Cemil, evlendikten ıonra ciddi 

ve ağır hatlı olmuıtu. Bu haline, 
hem Adnan, he mde Şevkiye sıkı· 
lıyordu amma, belli etmiyorlatdı. 

Bir aktam, Şevkiye: 
- Haydi, demitti, ıinemaya gi~ 

delim. Brigitte Helen'nin yeni bir 
filmi varmıt . 

- Yok canım, Adnanın dersle· 
rine yardım edeceğim. Yarın im
tihan olacak.. Öyle değil mi Ad-
nan? 

Adnan somurtarak cevap ver· 
di: 

-Evet .. 
Yemek yediler. Sofradan kal· 

karken, Cemil, telefona çağrıldı, 
içeriki odaya girdi . Dönerken, 
karısının odasının önünden geçi
yordu. Kapı aralıktı, içerden ses
ler geliyordu. Cemil iıtemiyerek 
dinledi. Küçük Adnan: 

- Anne, diyordu, öyle sıkıcı ol· 
Ju, öyle sıkıcı oldu ki, dayanamı-
ym·um. 

Şevkiyenin teselli eden sesi ce· 
vap veriyordu: 

- Hayır oğlum .. Sen yanlıt an
lıyorsun! Eskiden neyse, o! ... 

- Hiç te değil anne, evlenme
den evvel neş' eli, güler yüzlü idi. 
ŞimJi mütemadiyen ciddi, ıomurt· 
gan oldu. 

Cemil, biran içinde meseleyi 
kavramıştı. Sıçrıyarak, hoplıya
rak odadan içeri girerlı:en: 

- Haydi çocuklar, dedi, sine· 
maya gidelim, dersleri falan yarı· 
na yaparız Adnan! 

Ve Adnanı tutunca top gibi hava 
ya attı, sonra kucakladı, öptü, ya
ta~m üsti:ne fırlattı . 

Şim<lı üçü birden kahkahalarla 

retlerine; bat vekil lamel, Kazım 
Patalara, umumi ki.tip Recep Be· 
yefendiye kongrenin tazimatını 
bildiren telgraflar yazıldı. 

Meb'uıumuz Kemal Turan Bey 
selis ve açık bir ifade ve talakat· 
la fırkamızın tarihçesini, f aaliye • 
tinin ana hatlarını ve müspet ne • 
ticeleriııi anlattı. Dinliyenler ü • 
zerinde kıymetli intibalar hıra • 

kım bu nutuktan sonra idare he • 
yetinin iki senelik özlü faaliyeti • 
ni gösteren mühim raporu okun • 
du. 

Dikkati çeken bir ehemiyetle 
ve muvaffak bir isabetel yapılan 
itleri mütevazı bir lisanla 
anlatan rapor çok iyi bir tesir 
yarattı, idare heyetinin mesaısı 

takdir olundu, alkışlarla kabul e -
dildi. 

931 - 932 senelerinin hesap -
larının tetkiki, merkez ve mülha • 
kattan gelen ocak ve Nahiye di • 
teklerinin ta.anif ve tevhidi için 
iki encümen ayrılması muvafık 
görülerek birinci celıe kapandı. 

ikinci celse gene kongre ve 
fırka reisimiz Remzi Beyin riya -
setile açıldı. Rahatsız bulunan 

meb'usumuz lbrahim Beyin kon -
greye iftİrak edememekten do • 
ğan teeaaürünü bildiren tezkeresi 

okundu~ Kendisine kongrenin te
fekkür ve hürmetlerinin iblağı te
menniıinde bulunuldu. 

Bundan ıonra hesap encümeni
nin mazbatası okunarak varidat 

ve maaarifat kabul edildi, muva • 
fık görüldü. 

Kaza ve nahiye dilekleri tetkik 
encümeninin mazbatası okundu. 

isteyince c• 

Ayşe Hanımın komşosu, yerinden 
fırlamış Ahmedi öldürmüştü 

Buraada Muradiyede bir facia 1 testereci Ahmedi evden defetmeğe 
olmustur. Carklı değirmen civa - çalıtmı§tır. Bu sırada testereci e· 
rmda. bir e-vin bir odasında icarla lindeki sustalı bıçağı çıkararak 
oturan Ayşe hanımı sabıkalılardan Veyselin üzerine saldırmış, her i· 
testereci Ahmet isminde biri alıp kisi altüst olmuşlardır. 
götürmek iıtemittir. Kadın gitme- Bu boğu§mada testereci Ahmet 
miş, ak~am üzeri testereci Ahmet V eyseli boynundan ve sırtının muh 
tekrar bu eve gelerek Ay§e hanı- telif yerlerinden yaralamı§tır. 

Veysel de can acısiyle bıçağın• ma tecavüz etmeğe batlamıf, bu 

sırada kadının feryadı üzerine ay

nı evin ba§ka bir odasında kirayla 

oturan 20 yatlarında Veysel iamin· 

de bir delikanlı dı§arı fırlıyarak 

Trakya şehirlerinin ı 
imarı 

çekerek testereci Ahmedi bir kaÇ 
yerinden yaralıyarak öldürmüt • 
tür. Vak'aya müddeiumumilik el 
koymuıtur. Katil tedavi edilmek 
üzere hastahaneye kaldırılmı§tlf• 

Eskişe bir şeker 
fabrikası 

Trakya ıehirlerinin imarı itleri- Eski§ehirde §eker fabrikası içi~ 
ni görütmek üzere Tekirdağ ve arazi alınmasına devam edilmek· 
Kırklareli belediye reisleriyle E · tedir. Şimdiye kadar beş yüz dö • 
dirne belediye reisi Ekrem bey E· nümden fazla tapu ve ferağ mua

dirnede toplanmıtlar ve bazı ka • melesi bitirilmİ§tİr. 
rarlar almıılardır. Fabrika binasının Mart ayı için· 

Şehirlerin imarı i§leri kaza mer· 
kezlerine ve kasabalara kadar tef· 
mil edilecektir,. Böylelikle bütün 
kaza belediyeleri dahil olmak üze· 
re belediyelerimizin mı:ttarit bir 
proğramla hareket etmeleri ka • 
rarlaştırılmıttır. 

Edirne Şafkat yurdu 
Edirne Halkevi içtimai yardım 

şubesi fakir ve kimsesiz Türk ICız · 
lariyle dul kadınları çalıştırmak 

üzere Şefkat yurdu namile bir fa
nila ve dokuma evi kurmuştur. 

Yurdun açılma mer11s;mi hayra· 
mın ikinci günü yapılacaktır. lma
lathane:ıin üst katı yatakhane ha
line getirilmek suretile hayırlı bh· 

adım daha atılmıştır. Burada kim
sesiz kızlarla çocuklar barmdırı · 
lacaktır. 

Deli imiş 
Karacasu kazasında deli Musta~ 

fa isminde biri hem~iresi Haticeyi 
kesmişti. 

lzmir memleket hastahanesinde 
müşahede altına alınan maznunun 
deli olduğu anla§ılmıt ve lstanbula 
sevkine karar verilmiştir. 

rinde tetkikat ve tahkikatta bu • 
lundı:ğunu, hongrelerin nizamna -
meye muvafık olduğunu ve ~ah -

si emeller yüzünden ~ikayetin ya· 
pılclığı anlaşıldığını söyledi. Eğri· 

dir mümessili Yaşar Bey bu şika
yetin safahatını kor.greye arzetti. 

Şikayetin reddine ve kendilerine 
tebliğine karar verildi. 

de intasına ba§lanacağı için şimdi· 

den kum ve çakıl tedarikine de 

batlanmı§tır. Fabrika ustaları, mü· 

dürler ve memurlar için bir kaç 

bina kiralanmı§hr. Fabrika ma· 

kinelerinin yakın bir zaman içinde 

Eskitehre geleceği tahmin edil • 

mektedir. 

• 
ır 

~erki Karaağaçta hüktlmet 
konağı, 24 dükkan yandı 1 

KONYA, 25 (A. A.) - Şarki 

Karağaçta büyük bir yangın ol -

muf tur. tık mektep binasile hüku • 

met konağı, telgrafhane ve 25 
dükkan yanmıştır. 

Yangın ilk mektep binasından 

çıkmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

Hükumet dairesinde bulunan ka • 

salardaki paralar kurtulmutsa da 
evrakın çoğu yanmıştır. 

lV1üzayedeye çıkarı
lan enılAk 

Geçenlerde yapılan gayri mü -

badiller kongresinde müzayedeye 

çıkarılan emlake beş misli fazla 

kıymet takdir edildicrini söyliyen· 

ler olmu~tu. Dün Defterdarlıktan 

sorduk ve böyle bir vaziyetin varit 

olmadığını öğrendik. Verilen ma

lumata göre bu emlake bir heyet 

tarafından kıymet takdir edildiği 

için bu kıymetin fazla olmasına 

imkan yoktur. 
glil\ıyorJardı . 

A Şimdi artıl:, Cemil, Şevkiycye 
aşıktı. O =amana kc.dnr a.~lma gel
mediği bir fikir, evlenmek fikri ı================ 
zihnini kurcalamağa başladı. Ni: 
hayet, kararını verdi, ve Adnanın 
mektebinde olduğu bir saatte gi
dip Şevkiyeyi gördü, meramını 

Vilayet idare heyeti intihabına 
Dileklerin birle§tirilmeıi, mühim geçilerek 7 aza seçilmesi kabul e· 
olanlarının icap eden yerlere ve · dildi. Pualalar dağıtılarak yapı • 
rilmeıi için yeni idare heyetine lan tasnif neticesinde; Remzi, Taksimde bir yangın 

anlattı; Şevkiye: 

- Azizim, dedi, şimdiye kadar 
beni çok kimse istedi. Fakat ken· 
dilerile alakadar olmadığım, on
ları sevmed;ğim için reddettim. 
Hem evlenmek niyetinde de deği
lim. 

Cemil yerinden fırladı: 
- Demek heni de sevmiyorsu

nuz, onun iç·n reddediyorsunuz? 
Şevkiye~ uzun uzun Cemile baktı: 

Adliyede yeni 
değişi I< 11 k ler 

İzmir ceza mahkemesi reisi Ra 
ımazan Beyin İstanbul mahkemesi 
azalığına, Antalya ihtisas hakimi 
Atıf Beyin İstanbul gümrüğünde· 
ki ihtisas mahkemesi hakimliği • 
ne tayin olundukları haber alın • 
mıştır. 

Maafafih, adliyeye henü2 ta -
yinlere ait tebliğat yapılmamıt • 
tır. Tayinler listesinin bayram er· 
lesi bildirilmesi mühtemeldir. Ya 
zılanlardan başka tayin ve nakil
ler de yapıldığı söylenilmektedir. 

, tevdii kararlattırıldı. Hilmi, Süleyman, Hasan Hüse _ 
Kongre reiıi Remzi Bey; Hal - yin, Ki.mil, Hüsnü, Fehmi Beyler 

kevinin ihtiyaçları ve fırkanın ittifakla seçildiler. 
varidat ve masarifatı hakkında y d k 1 kı d d e e aza! ıar a a; Mehmet 
madde madde izahat verdi. Her Ali, Emin, Re::cp, Hacı Rüştü, ec
madde müzakere ve münakaşa zacı Emin, H:\lckı Hamit, Süley -
edilerek fırka bütçesi varidat ve man Beyler kazandılar. 

masarif at 7500 zer lira olarak it - Yeni idare heyetine muvaff aki 
tifakla kabul edildi. yeller temenni olundu, Ankarada 

Eğridir kongrelerinin nizamna- yapılacak büyük kongreye gide -
meye muvafık olarak yapılmadı • cek iki mümessil tespit ve intiha
ğı yolundaki şikayet üzerine fır - bı yeni idare heyetine bırakıldı. 
ka umumi katipliğinden gelen j Celseye nihayet verildi. 
tahrirat üzerine Remzi Bey; ye • H. Hl mit 

T aksimdc P~rmakl~aı:;ıda Rus 

Fıkara perver cemiyetinin bir oda

sından pangın çıkmış, ynyılmadan 

ıöndürülmÜ!lÜr. 

tı.tanbul Sultımıılunet Uçlincü Sulh Hu • 

kule llfahlccm"' lnclcn: tstruıbul lUtlln inhiııa 

rı baş muctur·usıı ue anııı.tncın KBprU ba§m· 

<!& Si :N. d Viner Bank arıısınd& mUtckcv· 

,·ın alncak dnvnsın•n cari muhakcmeşinde 

lknmct{;'Q.hınmn meçhul olJuğund:uı tebll • 

ı;at yap:lnmndığı cl?ıctıo cnhkcmcmizce bir 

a:ı.· mUdC:ctle ilıln~n tcbll!&t lcraııma karar 

verildiğinden muhakeme günU olan 20-2-93S 

Pazıı.rte.si günU an.at U tc mahl•emede ha • 

zır bulunmanız l!A;1cn tebliğ olunur. 
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(tlihadı ls'am hakkınadki bir mübahasa kesbi 
9'is'at etmekte olduğu esoada (Mevlayı Hafız) 
aoğuk bir tavurla: 

" Bunlar hep hayal J • • Fılhakika Arap 
icilletleri aynı din ve .lisana maliktır. Fakat 
yekvücut bir miı let teşkil edemezler, zira men
aup oldu . ları ırk, üzer nde yaşadıkları toprak 
bir değildir. Çıçek ler, dağlar, alimler, menafii 
iktisad iye ve sa ire gıbi ryıer beşer kitlelerini 
yehdığer nden ayıran en müess·r sebeplt-rdır. ı u 
eıJbap önünde avniyet ı diniye ve lisan ıyenin bır 
hükmü o amaz. Sonra, küçük ve 2aif mıııetler 

keodı kend ı ı erıni idare edemezler. Yaşayabiımck 

içın bir büyük dev ete int •s-.p etmcğe mecour• 
durlar. Bır Arap darbı mc selinin dedığı gibi: 

( büyiik bal ık küçüğU yutar J] Fransa büvük ve 
küçük bütün milletler tarafmdan itikadat ve 
ana ·~ ata hürmetkar o arak tanınmıştır. lngili:z.le.re 
teveccühlim o.makta beraber, ben mu•ı abbetimi 
Fransa ve Fransızl a ra verm . şımdir 1,, demiştir. 

Ko so os Mevlay.ı Hafizin seyahati ha'kkıoda 
ikincı bir mektup daha göndermiştir. 

dı-ı an lıyoruz ki ittihad ve teraakki kabine• 
srnin Arap kavmini Türk ı eştireceği hakkındaki 
idd ıalann ve propagandaların menbaı da Fran
sıılard1r. 

Fransa sefareti umumi seferberlik saralarında 
propagandasını daha esasla yapmak için bir a-a· 
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JlOpUG'ljU~ 

·~pmrqnm 'fad 11~.<'J'~,. ~aas 
-aw~~ .ıepe'I woı~eııı>t u! (jliW3:)) a.A ı&vwa"'l 

ise Ermeniler müzakerahn baş'an~cını Orerlerine 
a ımağa ve Cemaı ııe · zaten mevcut o an ırıı uatı· 
tesıs ıç ın (Mısır) a derhal iki şayana itmat adanı 
göndermeğe ha21rdırlar. Hu memurların gerek 
yo da ve gerekse ( Mısır ) da c.uçar o lacak an 
müşkü ah nazarı dikkate a larak 1 z, Vı ıycf· ) OU 

her ıki şahsın dahi Rus har ,ciye oezaretınce 
1 ı Mürur evrakı ve kefaletle tec iz edil· 

mesini 
2 ) ( Ongen ) de \'e \ l~veç ) hududuoc'a'ki 

memurlara ıkisıoio dahi mümaneatsız m i~ rur 

edebılmesi için tebligat ifasını 

3 ) tlu iki şahsın Fransa ve logııteret.e &er• 
bestçe seyahat edebilmeleri ve (Mıaır) a gıtmek 
üıere süratle denizden geçebilmelerini temio 
için lazım gelen muaveneti ıfa eylemeleri zım

nında Fransa ve lngilteredeki diplomatik mü• 
meuillerimize tet>lığat ifasını 

4 ) işbu eşhasın nerede lüzum görülürse o 
isti ıc amette çalışmalarına m\ımanaat etmemek 
üzere (Mısır ı daki mahalli memur ini haberdar 
etmek. 

5 Bu ikı fahıa ıium gelen himaye ve mü
data .. yı ve iktidara da:ıilindeki yardımı ıfa için 
Mmrdaki dip omatik mümesselimize teb ıiğat 
yapılması 

6 ' ti;zim Mısırda ve diğer mahallerde bulu• 

nan dıplomalik memurlarımır. veaatetile bu ıa· 
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_.JOClUJ D!.lôal'l!J3Unm U!Z!S gl! a&.IJ apD!l3.lnll UJIJ 

·t'tP !PDa'I IZIDUfJtJôa U!Z!S aA non"npıo "amıa 

mrıım2.8 !' (a.<pt.ını) zaoıp••,,•m aA ppiq oaıo 
w.<n.1~op oepnıŞop ( UOJOU818S !G•&) D!Z!• 8QO oag 

'"!PJaA ıoıqeAa:> !~a:>ipa 11fA3l lll!l'liı.!m m!q9m 
'l~d !Hf•q•pgm uıı.ı•t•dn.uv aAaıanm nq a& 

non~npıo aıar.ım ı!q 1!• aa!maty a•mDısow .p•• 
Qf3S~W nq O>J0!.1,,!J D!U!13W~'{Uq Q.13lf!.8Ut !)>\U!!~ 

OA '~!pamıa de:>! 'famıa aıe11epnm ga!~ıasim 

:ı;.ıJ! t ·H aa!.1azn mııemr m!aag ·.ııpmızvı ,,ewwıaı 

-de.< A3i l!q 5!q D!z ıs71am1a f~qep ueıde.ıv aıg.8 
eu'"''J onuo aA ".l!PtaJapa mezmsı OA .ıezq! 

ıp~SdJ 3.A ~ı.ıni !J!qep m.(e !IJ1!p \8.ı;nteznw ng 
•!H3 3A!I! ep ıu~ıpcmıo zıeJ eıse ınmf!p!t! ıape:Jf 
I! ( •ı ıes) uıoı.1~qeq n~npıo 3JJt3Wf!p3 e.ı;,! arı 

-eı3>ıeznw nq 'f3.ıapa 3AYf! •p non.JJnpıo •lJt•W 
-on•nq eneJ3>J1?Z{!W 3J!IZ!.8 l!pOUf>tUq (o8JS!Q8J 

·'V) aH ueıızeq oölpD!.löll31!qe)f de.ıv uıuqawu't 

-nq 3JOJ1f!.8uı >f8.l8 o waıqam ıa.<e.8 (aosıo>1!N) 

•!par.<"' oe.<aq non~npon·nq ıııeqnw aoqeue
1
ue 

OP.wn•snw a~oq3.<q.<a>f H•Jtfluı epvın uepeoeq 
aııawlJ 1uq Höl&eHA ıu!uqdg~ pıepuııp6eq ~3;> 
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• Paris'telzi Rus büyük eu; sı ( A. P. bvo''ski )den 

barıcıye nazın ( S. D. Sazanof > a 

T dgral 

Numarıı 854 29 kanunu e\"Vel 1915 

~ r ru11 ... ası Londraya. 

851 numaraıı te.grafnameme zeyildir. Kabi· 
nenıo inikadından sonre kendis le göriiştüğüm 

( öırıyan ) s zin ( Cem ıl ) ile görüşmek hususun
da ci pıaoıoııın b ulün ehem ın .yetini tamamile 
taktir etıne"te oldu~u,u bana sövıedı. Fakat 
sııin tarafınızdan tasavvur ve tertip edılen şe

kılde bu plan Fransa hükümeti tarafından ciddi 
bır muhalefete maruz ka ı 'Tlakıadır. Zıra s ı zin 

tarafınızdan tertip ve tasavvur edilen şartlar 

Rusvava lstanbul ve boğazlara vermeğe miisaade 
elt · ;,i halde Fransanın kendisine vadedılc:n ~ra
zı d eo, yani ( Suriye ) ıle ( Filistin ) in bır kıs

mından ve ( Kılikya) dan sarfınazar eylemesi 
m nasma gelmekte o doğunu tasavvur etmekte
dır . Nasıl k i Rus efkirı u numiyesi (Rusya ) nıo 

( lstaobul ) •e ( bo~azlar ) dan sarfı nazar ey• 
lemesine raıı olmusa Fraoeız efkira umumivcsi 
d"hı bu feraq-ata rıza gösterm" yeceiı.tir. Bundan 
mada unutmamalıdır ki (lngılh:re) dahi muatakil 
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ıp.ımqapa •'it! a~'l!f'lôal !D!R.<d OA!WJ,•! '11'1 
-aı•q !P!qAat zım~qttan au!a!maı 'lnı•ıhq •ars 
-eıJ! a.<!unae'I qeq!,,•l d•'l•ıap aaıqAaı• ıaıo!eq 
nq ıe'leA ·np.10.<!pa t•dsı oızıs'l•m'leııq ı•qem 
gpgppaıaı aA aqdgt ı!q ~!q nun.Şnpıo •l1t1tm 
-tııe~ af!l8'f!Atô»J aA teqHJölJ D!D!lôaWIJJtOq 1!1U8.l_i 
eıcıpy aA epaqıe !Sa.<em!q 21sueı,:1 U!D!J<lIPl!I 

-nqı deıv •ulJ'lz.ım Pl!esa A '!P3f .A2s !u!~•na ıez 
-na! emqerusunw mıuaq uı~! lf3W.lölA ıeıe't aA 
nunŞnpro tım3waıq&3'f ıoı~aJa..<ıwıa.8 dııa.8 wıZlf 

ıse.ıJ! l1!<p>f•l a3wölq ao!ıazn ıeıunq oepun~npıo 
01>taw1cı meqım ıupıqtı'f3 wıı ısı oııapıqat ııes 

1!qep ClA un1nı.ıg 3A UIW&~ !S!fm'1 IWSl'f 03\'f! 

-1!S~A n6 ·ma !PAaJ eaeq, ı.<a.<ımsaı pnesaA m!q 
-nm "~ avıo t!ml!p3 a.ıapesnw · uapo!na 
.-11qıo :ono't · zıstie.1,:1 "'f!lhpıq '1H3WIJ'fnq !asıep 

r;ı:>a! o oamaH ·nt .maı.<2s !D!~!PöllS! 'fewan•nq VJ 

-ıen.,.eigm aa!Ja~g ıı~ö>m mıqnm ıa..<e.8 aımııı.> 
·a !~,nH !•rıu· a.<uns •pmııeıeseAnw erue~ 

!llJI! &'{! de.ıy 

:um tarafından nezfHni-ır\e vu1<u hu'nn te,ebbü· 

sat ve tebıığatın -'•ymeu ba .. ı .. ~s •• l .ı • • .ıır et· 
mek için 1918 senes.ndenberı sü üta ma ~lk\ırn 
o an iş u Arap mütehayy.ızamnın eiyevm ou· 
lundukıarı vaz.vetı de naz.an dikkate a ı maı< .i-
2im gelir. Fılhaklka elyevm menfalarıoc.ao av· 
det et mit veya ev ve ce oüçar o.cuk ıarı ıhtı)ab 

mec~uriden çakmış o an bu Arap nıütehayyiza

nrnınson aylar esnasınaa ıttihat ve terakki ko
mitesi aleyhine bır a"süı'amel basıl e aecek bir 
sıyaset e fea ine bir surelte meş~ul oldu larım 
nazarı dıklrnte almak ıaum gelır. Emir Ömer 
vasıtasiJe sıze müracaat e cı en insan ar ıı er ıey

den ziyade kendı şa s emniye tler ini d iişünen 

insanlar oldu cıarını zannetmek ıslıyorum. Maha· 
za ounlan muhabbetle d inlemelısıniz . işbu Su· 
riyelı iislüman ve Hirııtıyanlarm bizım bayar· 
haohğımıza ıtimat edebılecek lerini bilme eri ba· 
izı ehemmıyettir. Fakat fevkalide itına etmeliıi· 
n ·z kı kendilerine İ\arşı gösterdıRiniz a a <adar. 

lak oo:ara bir ihtiyatsızlıkla bu lunmıya te~vık 

etmesin. Düveli muazzamanm Ayrupay.i lürhiye 
müteallik menılin tesviyesi ıçin bu derece bü
yük müşküllt içiode bulu ıduklara ıuada Asyayi 

Türki me.eleainin dahi mev.zu babsolması a'ıu· 
vafık değıldir. Binaenateyh size müracaat eden 

MGs16man ve Arap millebayyiz.anı ile fevkallde 
aamimi bir temH muhafaza etmekle beraber 
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kl...,ta ta..n.r eclemlıeftll· bir tanU 11 

ke11m etmİfdr • 
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( ·~-lk~t-ıs_a~d-i_H~a-h_e_r_ı_e_r~~]l~~o~torlar· ,.. Bayramlık .Hed~ye 2 liraya ipek!i saloa yastıkları. 1 lıraya kuş tuyil yastıkları. 

lstanbulda Çakmakçılar sandalyecilerde Bali zade kuş tüyü 

fabrikasında yorgan, şilte, baş yastıkları ve Amerikadan gelecek bazı eşyanın kon
tenjan harici memlekete sokulması 

Yerilen malumata göre Amerika
dan ıelecek bazı eıyanın konten· 
jan hancı olarak memlekete itha· 
line vekiller heyetince karar ve -
rilmiıtir. 

Bu karar henüz İstanbul güm • 
rükler bat müdürlüğüne tebliğ e • 
dilmediği için hangi maddeler ol· 
duğu anlaııla.mamıtbr. 

Yunanistan ve tiltUn 
Y unaniıtanda eski kabine za • 

manında tütün inhisarı yapılmak 
için bir kanun layihası hazırlana 
rak Millet meclisine verilmiıti. 
Yunaniıtanın muhtelif tarafla • 

rmdaki ticaret odaları ise tütün 
inhiıarmın yapılmasını tütün zür • 
ra.ının menafiine uygun bulmuyor 
lardı. 

Buna rağmen eski kabine layi· 
hayı hazırlamıştL 

M. Venizeloı baıvekil olunca, 
ticaret odaları kendisine müraca· 
at ederek kanun layihasının mec· 
liıte müzakere edilmesini rica et· 
mitlerdir. 

M. Veni2:elos bu ricaları kabul 
ettiğinden tütün zürraı ve ticaret o 
daları çok memnun olmuşlardır. 

Fransa - Yunan 
ticareti 

!Fransa hükumeti ile Yunan hü · 
kUmeti arasında bir ticaret muka· 
veleıi yapılmrştır. 

Bu mukavele:}c nazaran Fran • 
ıa Yunaniıtandan bilhassa mah -
sulitı ziraiye alacak buna muka· 
bil Yunanistana işlenmiş madde • 
ler ıevk edecektir. 

~ersinden çıkan 
pamuk 

Merain Ticaret Odası Kanunu
sanayi ayı içinde Mersinden ihraç 

edilen pamuk mikdarı hakkında 
bir istatistik ne§retmİ§tİl". 

Buna göre bir ay içinde 102 
972 lira kıymetinde 105,990 bal -
ye pamuk ihraç edilmiftir. 

Geçen sene ayni ay içindeki 
ihracat 788, 721 lira kıy.metinde 
13876 balye idi. 

iyi yumurta tetiştl
renlere mük!fııt 

verilecek 
1ktısat vekaleti yumurtaların 

memleketimizde mühim bir ihraç 
maddesi haline getirilmesi için 
bazı hazırlıklar yapmıya baılamış 
tır. 

Bu hazırlıklara nazaran bilhas· 
sa kümes hayvanatı için memle -
ketin bir çok mıntakalarında ta • 
vuk istasyonları yapılacak ve iyi 
yumurta yeti§tiren tavuk sahipleri 
ne mükafatlar verilecektir. 

Ayni zamanda ihraç edilecek 
yu.murtalar için de bir talimatna • 
me yapılacaktır. 

Bu talimatnameye göre kontrol 
edilmiyen yumurtalar ihraç edil • 
miyecektir. 

Talimatn'!-menin pek yakında 
hazırlanacağı haber almmı§hr. 

Beynelmllel ta\1 uk
çuluk ~ergisi açıhyor 

Romada 933 senesi eylülünde 
beynelmilel tavukçuluh scrg1s1 a
çılac.aktu·. 

Öğrendiğimize göre İstanbul 
ve Ankarada tavukçulukla uğra -
şan bir çok miiesseseler bu sergi • 
ye iıtirak İçin hazırlanmaktadır 
lar. 

Kümes hayvanatı cemiyeti de 
bu işle nlfıl:adar olarak sergide 
Türkiyenin çok iyi temsil edi'.me· 
si idn c:ıh~r.caktır. 

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

ı ühim bir sntış 
B:ı Pazartesi günU Sruıdal- Bcdcstanında 

l'&~t kıyµıeUl bir Şehname müzayede Ce 
satılacaktır. S2D hJcrl senesinde Henıt eml
ri Timurlengtıı torunu Bn.ymıngcre hediye 
edilmek üzere yazılmış ve 34 bUyUk nefis 
mlnyatUrU hııvl olan Flrdcvsinln bu Şehn:ı. -
mesi TUrkltlk ve asan aUka noktayı naza -
rmdan yUksck bir mnhiyeU haizdir. 

Binaenaleyh yab:ıncı ellere geçmemesi lçln 
alAkıı.darların dikkat nazarını cclbed~r.lz. 

ÜakUd&r Hukuk Mahkcmcıılnilen: Teke 
Bekir oğullarından Bayram oğlu Mustafa 

Efendi aleyhine karısı ÜskU:!ıı.rda lnkıltıp 

mahallemde Bulgurlu Mescit caddesinde 29 

N. lu hanede ııaktn Fatma H. tarntından 

açılan bo~anı:na davaaınm :mubakemeıılne 

mumaileyh MUMtfa E!endinfn lkametgdhı -

nm meçhul olduğundan lltuıen tebliğine rağ· 

men gelmediğinden gıyabında mUddelycnln 
bo§amna sebepleri hakkındaki §Ahitleri f!ıtl· 

ma ed11ml~ ve mUcldciycnln iddin.ııı sabit ol • 

duğundan bo~anma tnlep ctml~ olduğundan 

hukult usuıu muhakemeleri kn.nununun 4015 

ve 408 lncl maddeleri mucibince müddeiye -

nJn f§bu iddiasına k&J"§ı tarihi illuıdan ftf • 

baren ~ gUn zarfında itiraz etmediği ve 

mııhlcemeyc ı;elmcdiğt Uıkdlrdc bir daha 

ma.ttke'lleye kabul edilmlyeceği iltın olunur. 

İ•&aıtbul üsıUncU lera Memnr!oğwıd3Iı: 
J.I&hcuz ve ntııması mukarrer camck!n ve 

ayna ve atr dUltk!n e~yaamm birinci açık 

arttırmaaı 31·1-93S &alı günU saat 9·10 da 

Bel!lktaıta Akaretler tramvay tevakkuf 

maba1Jıiilde trnncaıa \•e pastacı dUkktınmda 
icra edileceğinden tallp olanlann mahal ve 

yevmi mezlcrda memuruna rnllracaauarı ll!n 

olunur. 

lstanbul !kinci Jcra Memurluğundan: Bir 

borçtan dolayı mahcuz 'e paraya ~vnı • 

me,,ı mukarrer muhtelit nevi §ekerler 30-1-

933 tarihine mllalldi! Paznrtcsl günU ıant 

13 te latanbul .Aaına altı JAz han 55·1 N. lu 

b!uı>T.ıl n, .lr.cl !cra lI ı:;.urlu7•;ın~nn: 

Gnrlf:ılyn l\Jenegato!I Il:ınmun S:ıfiy:ı ll 
blntl 6inıon'dnn alr.c:ığı olan (SCO) llm ile 
1nlz ve mnsnrlfln tcm!nl tı:ln mııhruz \"e tn· 
m:ımın:ı ( 4!00) llrıı kıymet takdir edilen 
Bııyoğlunıfa Hacı Mimi nınluılle lnlıı J(umb:ı 

rncı :,cltu undn cııkl (5:i) )eni (77) 'N. lu 
Uı: l<ııt \'e bir tarnsn(l:ııı \'tı her lmtında lkl
ı,;cr oda \'C bir lırl!\ \'O r.Pmlıı lmhndn mut -
lı:ıl<tan ibaret \'C terkos ımyu il ,.e elektrll• 

teııis:ıh mc\cut hanenin nltıda iki hissesi a
rık arttırm:ı.)ll konulınu olup t;:ırtnamcsl 

S-2-033 tarihinde herkr in görebllecekf ma • 

lı:ı!Jc truıUQI;: rdUecrlctir. Birinci nrttınn:ı ı 

26-2-933 t:ırlrJnc te :ıdüf eden Pıızar günü 
snnt 14 kn JG yn knd:ır tst:ınbul IlPşln<'I 

Jcrn ıblrt".ainde nçık arttırma suretile sa -
tıla.c:ılctır. 

Arttınna;>a glrmt>l• lı;ln ;)Üzd 7,5 temi -
nat psra."ı nlıııır. nlrll.ml!'I 'ergi \'O bt'.'ledil c 
\'O \11lnf l<'aresl ,.e diğer resimler ınezkfır 

ı;n;) rl ruenlnıl alıcıya s:ıtıldığa tarihe kadar 

borçluya ''" gayri menkul nlıeıJa satıldığı 
tıırlhtcn itibaren tıllyecck bUtün resl:nler 
nlıcıla nlttlr. 

02!> t:ırlbll lrra \'C ln!\<ı lmnununun 1 l9un 
ru madde ine te\'flkıın haldan tapu lellle -
rllc aablt olmıJ ruı ipotekli nlııc:ıkl.I:ırla dl· 
ğrr nJAkad:ımnın irtlftıh hnkkı ımlılpl<'rlıılrı 

bu hnkl:ırını hususlle faiz \ ~ m:ııınrlfe d:ılr 
olan lddlalnnnı llAn tarihinden itllr.ıren 20 
glln içinde C\·rııkı ınUsbıtelez!!c bildirilme -

lcrl lıb.ımdır. Aksi halde lınkla.rı tapu ıılrll

lerllc ıı."lblt olmıJ ı:ınlar ııtış panısııım p:ıJ -
lıııınuı ında hariç knlırbr. 

AlAkad:ırların l11bu madd~I kanuniye ah • 
klimma ı;ore hııttlcet ctmrJnrl \e daha faz
la m:ılOm:ı.t nlmnk 1 tlyeıılerln OS2-Sl12 dos 
ya num."lm&lle memuriyetıml:ı:e mUrncaatla
rı llAn olunur. (6-l 17) 

İstanbul lera llll.kİmllğlndcn: Pangaltıda 
HallUlkAr Gazi caddesinde 18 N.lu dilltö.nd:ı 

eczayı tıbbiye Ucarcuıc müetegll Kirlrnr 
Hacıyanl~endlnln konkordato için mUhlet 

verilmesi tnlebllc vuku bulan müracaatı tızc 
rine icra lulmnn tetkikat neticeslndc kon

korda.to talebinin nazari ftlbare alınmasına 
\'O icnı lnAs kanununun 2SG \e 287inci mnd 

deleri mucibince borçluya iki ay mUhlct ve -
rt•memne vo 1stıınbuldn birinci \ nkıt ha.nd:ı. 

Doktor ·- Opera.ör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın haata.lıklan birinci sınıf 
mUtehaamsı Muayene: 10 - l:? Ortaköy, 
Şl!a yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, lıtlkllil 

caddesi No. 193 (Opera stnemaaı kar§ıSJ) 
Teleton: 41060 - 4,2221 

Doktor 

Bahkfıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

Rokak No. 17 
Telefon: 8626 Beyoğlu 

Doktor 

Cevat N. Zekai 
Slnlr mUtebas!llSI 

Cuma ve pazardan manda gtınlerdc ııaat 
3 ten 6 ya kadıır hasta kabul olunur. 

Muayenehanesini BabılUl karşısında An· 
kara cadıtcsı No. 47. ye tevslan nnltlct· 

mlştlr. Telefon muayene: 23469 

lkametgtlh: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

• Mehmet Ali 
idrar yolları h:ı!lt.ılıltlıırı mlltcha!l!llli• 
EmlnlSnU (Sabık Karakll§) banına 

ncıklctmlştlr. Cumadan maada ber gtln 
hıı.stalannı lmbul \'e redavf eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahill hastalıklar mUtehaıısıııı 

Olvanyolu No. UR Telefon: 22239!\ - Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mUtebnssıs 

BabıAll (Ankarn Caddesi Numara 60) 
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-----------------------------· Di, doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UskUdar Atlamata§ı No. 53 

Diş tabıbl 

Zeki Nuri 
Her ~n basta kabul edilir. Her ncvt <1Iş 
rnbattıızlığı teıtn,·ı olunur. Muayenehane: 
UııkUdıır Alıcıba.ıı Mektep sokak No. tlO 

1stıı.nbul Dördüncü tern lUcmorluğundnn: 
Kasımp:ı.şndn c:ı.mıı ltebir mnhnlleslnln çlvl· 
eller ve sel kapısı solmltlarının nolttal llU· 
sakında ntllt 7, 3, 18, 20, o, 3, 17, ıs. 20, 3, 
17 cedit 22. 24, 2G. l, 28, 9, 26, l, 9·1 numa • 
ralarla mürakkam halen tahtında iki dUk -
kAn bir bodnım ve simitçi ''e ekmekçi fı -
rmlan Ue tc\•klndo dört daireyi m~tcmil 
kdglr apartmanın mebni bulunduğu atik 3 
ve 18 ve 20 numaralı harcmeynJ tıerlleyn 
ve l{nsımp11Jill \ 'C DarU: şnfaka vakıflarmdan 
olnn bakkn.l S'cdiğindcn mUnkallp mahallin 
{lıOJ -hisse iUtınrllc 715 hissesi \e atik 17 
numııralı ııımall Ef. ve h:ıremeynl rnuhtc • 
remeyn ,·akıflarmd3D ola."'.I kömUrcU gedlCfn 
d~ mUnkallp mahallinin (1600) hlsso IU -
barllc (80) htıı.scsl taktiri kıymetten hariç 
bırakılarak borçlunun uhteslndc bulunan 
atik 7 N.lu DarUş~ıı.faka valtfmd:ı.n olan ma 
hnllilc atık !l N. ltı hnremeynl muhteremeyn 
ve harcme)lnden mnzbut Kl\Slm Paşa velt· 
fmd:ın berber gediğinden mUnknllp mahal • 

linin ve aUk 3, 18 ve 20 numaralı haremeynl 
ııerifeyn ve l\:nsımpaşa ve DarUşş:ı!alta va -
kıtınrmdan oltın b:ıkkal gedlğtnden :mUnka· 

ı·ııp (120) hisse ltlbarile (45) hissesine ıa -
yian mUtaaa.mf bulunduğıı :mahallinin ve 
atik 17 N. lu lam:ıll Et. ve l•aremeynl muh 
tercmc)'ll \•akıtıarından olan kömUrcU gedi • 

ğlndcn munkalip 1600 hisse itibarile 1520 hla 
sesine §aylan mutasamr bulunduğu mahal • 
linin tamamına (81070) otuz bir bfn yctml§ 
Ura kıymet takdir edllınl§ olup atık 3 \'e 18 
ve 20 numaralı bakkal gediğinden mUnlta • 
lip mahallin (120) hiıısc itibarile (7G) hisse 

sl ve atik 17 N. lu kllmUrcU gediğinden m,Un 
kallp mahallin (1600) hl.ssc ltlbartle (80) 
hlsse:ıl nntıı,;tan hnrır; bırnkı~arak borçluya 
nıt mczltQr S'nyrl menkulden bodrum hak • 
kında dn bu Jterre mahkemece davanın ne 

Uccstne kadar ıcranın tehirine karar verllml§ 
olmali dolayısile !§bu nuı.hnllln dahi satış -
tan hariç bırıılnlnrak mUteb:ı.klal açık arttır 
ınaya vazcdilml§ olup ll Şubnt 933 tarlh.l:ı· 
de şartnamesi divanhaneye talik edil :~k 
27 Şubat 933 tarihine mUsadlt pazartesi gU 
nU saat H ten 16 ya kadar açık arttrrm:ı 

surcWe aa.tıtncsktır. Arttırmnya. l§Urak için 
yllzde yedi teminat nkçcsl alınır. Müterakim 
vergi, belediye ve vakı! lcares1 mUşterlye 
aittir. 920 tarihli icra kanununun 119 uncu 
maddesine tc\'fll~an hakları tapu siclllerlle 
sabit olmıyan lpotelül c.lncnklılnr llc diğer 

alı\knde.ranın ve irtl!ak hakkı sahiplerinin 
bu hnldnrmı ve hususile faiz ve mas:ırlfc 

dalr olan iddlnlarım il!n tarihinden itlba -
ren 20 gUn içinde C\Takı ınllsbltelcrile bil -
dirmclcri ıwmdır. Aksi halde hakları tapu 
slc:!Uerilc :ıablt olmıyanlar satııı bedelinin 
pnyla~masındnn hariç kalırlar. Al!kadar -
ı:mn işbu madd 1 kanuntye ahkAmma g!S • 
re hıı.rcket etmeleri ve daha fazla malQmat 1 
nlmnk lsUycnlerln 031-34 dosya numnrasl -
le mernurıyeUmlzcı mUrnc:ıatıarı llM olunur. 

Fatih lcra Daire lndrn: Bir borcun öden· tekerleme :tabdkası önUnde satılacağından 

talip olap1arm yevmi mezkOrda 032-937 dos nvul.at Fahri Deyin komlacr taylnl:ıe ,.e I§· mcmc3fnd•n do!nyı ev ~yasından oda takı· 
bu milhletln ll!lr.ilc beraber icra ve ifllıı da· nu, halı, \'C bir bUfc 1-2·93:l çarşamba gUnU 

ya numarumı hamilen rnahalllndc ha.zır bu· !releri ve tapu sicll wcmurluklann& blldirll· saat H te Sand:ıl BcdC!!Uı.nında ııatılacağ'm· 
lunacak memuruna mUrıu: .. '\t\tları !Uzumu , mesin~ karar veril~ Qldut'u U.\D olunur. 

1 
den taliplerin m:Uııılllndc memuruna mUra • 

11An olunur. (6427) c:ı.atlnn. 

çocuk yataklarında bayrama kadar 

yüzde yirmi tenzilat vardır. Kuş tüyüne 

mahsus kumaşlar da vardır. Tel: 23027 

-L,-_ _:D:_:e:....;v_ı_e_t __ o __ e_m_"':"ı_r-:'y_o_ll-:a;-;:-r:;-ı~-:i-:1 a:-"'""'.n~l:-:a;:-r~ı~':'' 
) 50 adet vagon örtüsü münakasası 13 3.933 tarihinde Anka

rada Devlet Demiryolları işletme umum müdürlüğünde yapılacak· 
tır. Fazla tafsilit Ankara ve Haydarpaşa veznelerind;6;eşer li-raya satılmakta olan şartnameler:lc vaıılıdır. ( ) 

Lokomotif, al~v. duman ve regü.atör borularının kapah zarfla 
münakasası 13 Mart 933 Pazartesi günü saat 1 S de idare mer-

kezinde yapalacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 

talan şartnamelerde yazılıdır. 

veznelerinde beşer liraya sa• 
(365) -----

. d k kt t \ebesine daimi olarak Şebekemızde seyahat e ece me ep a . 
0o 50 (Yüzde elli ) tenzilatlı hususi bir tarife tatbik olunacaktır. 
Bu tarife Türkiye'de umumi .tedrisat derecelni dahilinde olan 

• ' f dd k h • kt fer ve Türkiye ve Ec· resmı Maarı çe musa a ususı me ep . 
nebi memleketlerdeki mektep ve üniversiteler talebcsıne munba· 
sır o!up alakadarların, her dafasmda, mektep idarelerind~n al~· 
caklara fotoğrafları resmi mühür ve imza ile musaddak bır vesı., 
kayı istasyonlara getirmeleri ve Yüksek Mekteplere giden ~alc· 
benin yo!da ayrıca fotoğraflı hüviyet varakasını beraberlerınde 
bulundurmaları lazımdır. 

Bu vesikalar talebenin : 1 ) Yirmi beş yaımı geçm~diğini, 
2 ) T absilden başka bir işte çalışmadığını, 
3) Yüksek Mekteplerin leyli talebesi ise 33 yaşını geçmedi· 

ğini ve kız talebe ise evli olmadığını gösterecektir. (374) 

]da remizde istimal edil mi yen lüzumsuz ve ( 151 ) kaleme bağlı 
olan otomobil parçaları, boş çimento çuvalları, hurda bez ve 
çuvallar, kopye presleri, küçük kıt'ada oksijen tüpleri, muhtelif 
mutfak ve ev eşyası ve saire bilmüzayede satılacaktır. 

Müzayede 9-2-~33 tarihine mUsadif perşembe günü saat 9 da 
başhyacaktır. Talip olanların, satılık eşya hakkındaki müfredat 
Jistelerinden tedarik etmek üzere her gün Haydarpaşa mağarn
Eına müracaat edebilecekleri ve muayyen günde müzayf'dt?'e 
iştirakleri ,ilin olunur. (332} 

Şirketi Hayriye en: 
Bayramın birinci Cuma günü 

edileceği Hin olunur. 

eyyamı adiye tarifesi tatbik 

Galatasaray Balo Komitesinden: 
Bayramın Birir.ci günü a~;şamı Tokatliyan salonlarında veril

mesi mukarrer olan Galatasaray balosunun Martın 2 inci günü 

a\<şamına tehir o!unduğu ilan olunur. 

Cst11nbul icra•• birinci iftls memurıuıundan: 
l\lünis l\lehmı,t Ruhi efendi ma asınn ait al:ıcnk ma defteridir 

J\a) ıt \lncaklının i im Talep J\abul S. Ret Esbabı ret 

1 
2 

3 

4 

5 

() 

1 

8 
C) 

10 

1 1 

12 

13 

,.e hü\iycti olunan olunan olunan 
J,. K. L. K l.. K. 

Tpt:ıl 

1 lermnn Golişta· 
)en \ekili Hik-

met Ziya B. 
Kodak .., irk eti ,.c 
ı.m Elmas J3cy 

862, 

372,95 

C. Firuhlih 'ekili 174,37 
J(maıl Hakkı B. 
A. 1andel vekıli 907,50 
!~krem ]lhami n. 
, osycte ,·ckilı o· 2202.SO 
mcr Faruki l'r\' 
l lermon 1 föl, \ c· 
lcıli Vitali Oj:ıl-

\ U Ef, 
Mali~ e 

Ogo t l\lai;> \·eki 
1i CelAl Sofu B. 
jol \'Cklli !\Jck-
kı Hikmet He) 
Klgork 1\:1\ iser· 
Jh·an ı:r. Küçük 

millet hanında 
!\ ladam Ekni \ e

kili ., rfik Be~· 

l\13kıs \ekili re 

ıit Dıh"Ut H. 

668.63 

617,62 
181.99 

352,63 

507,76 

567,63 

253.35 

7o69,'34 

-
844 6 ısoo 

372,95 6 

174,37 6 

Ç07,50 6 

1036,78 6 1139,2 

66fl,(l3 6 

617,62 5 
181,99 6 

352,63 6 

507,76 6 

567,63 6 

6258,97 253,'35 

1410,37 

para farkı 

evr:ıkı subutl 
) cıi olmadığından 

l\iulli~rn cld· 

ı•·ı ındc bulunma· 
ınıs ye esasen 
ınunazaah olup 
ınah cmcye fo· 
tiı.:ıl ettiğinden 

J~tanhulda :ı~m:ı al unda ~ aldı7. Tııırıınd:ı fotognıf le\ nzım:ıu mağ:ızncı sahibi 
l\lchınet Ruhi ef cndinin e\ \eke jt!ft,ı ıl:ln l h•nmuştu l\hıddcıi lınnuniyesi z:ırfın· 
d:ı miırncn.nt eden on üç alncuklı :-669 1 ra .34 ı uı u~ ı .. \it 'c 1 bul talebinde 
bulunmuşlar \"e kdcuctı.ik nundnn biı ı..ı ın'n tcmanıcn \C ikı kışinin kısmen 
olmak iızere 1410 liıa 37 ı..uru~ c babı ~anunhcJ n do'a\ı rrt \C hiri beşinci 
olmak 'Üzere dığerlerı altıncı $ıra üzlr ne cem"nn 6_58 Hr:i <J- 1.unı~ kayic \'e ka-
bul edılmış \ e işbu sııa defteri tanzim , c a.:Jı nH murİ\ etimize te\ di olunmuşt\L 

Müflis tar:ıfınd.ıın al:ıc:ı.klılanna, karşı kongurd:ıto rel.lıf edilmiştir. Alacnklan kıs
men 'C) a tamamen kabul olun:ınlann ikinci toplanmanın mukarrer olduğu ŞuQ&
tın 16 ıncı günü f:\at 15 tc d:ılıcdc hazır bulunın:ıları ilı\n olunur. 
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Sayıfa 12 

Hatan zeytin yağile, Hasan ko'onyasile 
ve Hasan kremile yapılmış 

B 
SABUNLARI 

birer şaheserdir. Halis !imon çiçekleri· 
nin ve hakiki, tabii yaseminin ve Is· 
parta güllerinin insana hayat ve ruh 
veren kokularını cami o'up cildi yumu· 
şatır. Bilhassa nermin ve nazik cifti 
kadınlar ile çocuklara şayanı tavsı yedir. 
Avrupanın terkibi meçhul yağlarından 
yapılmış sabunlardan tevekki ediniz. 
Veche ve cilde taravet ve letafet bah 
şeden zeytin yağlı ve Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

Bayramlıklarınızın T edarakini 
çok dilşllnmeylolz ••• 

Sultanhamamında 

(Q) 

VAKiT 

rağazası 
en ucuz 

bu~ran ve bayramı f ş~nerek sizP. 
mal veı acek yega 1e licaretha e 1i 

_ _._ Balcılar mafazas1, yakında tamamile terkı ticaret edeceğinden kar düşünmüyo 

zararına mal satıyor •• 

8 1 J En hoşa gidecek 
ilk seçme Kanunusaninin 28 ine müsadif 
Gaz il ba 

Bayramın ikinci gUoll saat 4,30 dan 
7~30 a kadar 

Maksimde verilecek dansh 
çayda yapılacaktır. 

Komple çay : 150 kuruştur. 

Yerli Mamulatı 

Listik ve Potinleriniz 
ile Habig, Boraalino ve Yerli Fötr Şapkalarınızı 

Yeni Postahane karşısında Hamidiye So <a~ında No. 1 

LAstlkçl Hüseyin Hüsnü ve Şeriki 
Tıcarethanesinden her yerden ucuz alırsınız 

Ziraat Vekaletinden : 
Bu sene mühim istihsal merkezlerinde muhtelif büyüklükte 

hububat siloları yaptırılacaktır. A ikadar fabrika vekıllerınin ip 
tidai projelerini Vekalete verebilmek için hazırlanan esasları ö !· 
renmck üzere Zıraat Vekaletıne müracaatları. (369) 

Türk Baytarları Cemiyetinden : 
Cemiyetimiıin senelik kongresi 30· 1· 933 paıartesı günü saat 

14,30 da lstanbul Halkevinde aktolunacağından muhterem asli 
azioın teşrifleri rica olunur. (364) 

Bayram hediyesi 

B 
fa:mkası 

sattırr o 

optaıı 

çi~ oıata 

L isk ~ıtıerıdir 

ı atma 
ve 

Fabrikası 13ahçekapı'd: 

Top Hlp• tran1vaylar 1 

durak \erinde 

\..ı----~~" ..................... 
SEYRISEFAIN 

Mcrlc:ı:I ıdarcsl c:alııta \:oprü ası R2623 
; u c A, .;ırtccı MUhurdar ud .. ifan 22640 

26 1 933 perşembe ~andır 
ma postası yapılrnıyacakhr. 

~s9 

RASPACILIK 
idare havuzlarına girecek 

tüccar vapurlarının raspacılığı 

3 l - 5 933 tarıhine kadar mü· 
nakasaya çıkarılmıştır. ihale 
2-2·933 saat 15 te, depozito 

300 lıra . 198 

?6 Kanunus<ını 193~ 

Bayram ıklarınızı 
Bayram Hediyelerinizi 

e 
Pazarından 

kadm çısotası , 

eldiven, şapka, 

lstanbul : Bahçekapı 

Beyoğlu'nda 

ahnız 

MAGAZALARINDA 

15 Kanunusani ila 15 Şubat 938 

MEVSiM SONU 
münasebeti le 

Bü ·ak SATI 
Bütün ~airelerde Fev~aUi.de Tenzilit 

Emsalsiz Flatlar 

istifade ediniz 

inh·sarlar idaresinden: 
Satılan eşyanın Miktarı mu-

cınsı ham meni 

1 - Defter kapları hariç 1 
o' mak üzere eski bari lO ili IS 
lerle yazılı defter ve 
evrakı matbua. 

Mahalli 

bin kilo Kabataş inhisar Baı 
M. depo ' arındad1r. 

Kabataş nh sarlar 
2 - is ' ımale gayr• salih 

h ö me çuval. 
15800 adet Müs'< rat kısaıı 

3 - Köhne ip parçaları 750 kilo 

ambarında. 

Az11pkapı tütün 
depomnda. 

Balada nevi ve miktarları yazılı eşyanın pazarlı< suretıte 
müzayecıes ı4 2-9j3 tarihine müsadıf salı günü saat 14 te icra 
kılınacaktır. Tal ıp erin °o 15 teminat akçe.erile birlikte Cıbalıde 
levaıtm ambarlarındakı satış ~om syonuna müracaatları ilin olu· 
nur. t306 

Posta T. T. Levazım 
Müdür.üğ · nden : 

1 - Posta sev!oyal ında ullanılmaK üzere mu.lh.lif eb'atta 

"9575,, adet bez posta çantası kapa ı zarf usulıle münal ~ saya 
vazedilm şt r. 

2 - Mezh fır çantaların '15 Şubat 933,, 1aribinde iha lesi 
cra edi eceğmden taJip o! an 1arın ş . rtnamedekı tarifat dahiJinde 

ıhzar edece leri le 1 fname ve temınat a rını ı h l iva edecek zarfla· 
rı tevdi için mez < fır tarıbe m s ıdıf çarşam J a g l. nü saat 14 te 
Yeni postanede mübavaat om.s o nuna m iracaat arı. 1341) 

lstanbulZicaat Bankasından: 1 tanbul ı\ sliye J\tnhkemesl 6 mcı 
llukuk na·rd nden : ansı :ıbriyc l Ja. 
nım tarafından alc) hine boşanma davası 
ikame olunan Veznecilerde Camcı Ali 

Tapu No. Semti Mahallesi So ağı Cinsi Emlak No. Hissesi 
121 Kadıköy Cafer ağa Bahçe Karg r dükl an 8 Tamamı 
122 " Rasimpaşa Tepe Hane ve diik .ao 44/44 

" 123 " Caferağa Gül 1- ane ~9 
" 124 " " Hacı Şülaü Kar 1ı r nane 23 
" 125 ,. 

" Peştemn lcı Hane 24 " 126 Beyoilu Kurtuluş Kuyu 'ar " 7.5 112 
127 " Kamerbatun Fıçıcı " 27 Tamamı 
128 Çengelk~y Çengelköv Aşağı Hagan paşa sedd •• 3l 

" 129 Salat HamamMuhiddin Tam l-ı uracı ,, 16 
" Pey akçesi ve bedeli ihale nakden veya gayri mübadil bonosu ıle ödenm"k 11,.~,..~ yulcarı ·1a evsafı yaulı gayri 

124 sıra numaralıları şartnamesine tevfıkan kapalı zarfla diğer ' eri açık artırma i e s at şa çıkarılmıştır. Şartname 
asılmıştır. lbale 26 • 1 • 933 perşembe günü saat on beştedır. Talip o anların bankamıza müracaatları. 

Mu ammen kıymetı 
3500 Türk lirası 

6000 it 

3500 " ·,coo ,, 
2000 " 
15 o ti 

: o o 
" b o 
" 2l0) 
" 

menkullerden 122-
bankamı? kapısına 

(137) 

m:ıh:ıllcsindc 61 No. lı hanede mu im 
Ihsan l~f. ye beı B\'I trhliğ gönder ilen bu 
hı ı ptnki ıl nva arzuhali mumaile\hin mcz
kOr adre-re bulunmaması hasehilc tebliğ 

edilemediği mübaşiri taratından verilen 
me~ruh:ıttan anlaşılmı ına binaen keyfiye-
tin il:lm:n tebliğhıe karar verilmiştir. Bi· 
nac:naleyh mumallcrhin tarihi ili\nın fer-
da ın -inn itibaren on beş ~n zarfında 
932-8477 dosya No. sile cevap IAyihası 

\'e mesi ilAnen teblijt olunur. (356• 

SAHlBI · MEHME'J ASIM 

Umumi Neşriyat MUıtOrU: FIKRE'l ADU. 
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