
Nüfusumuz gittikçe arbyor 
Ba sene tahrir yapılacağı şüpheli. 
Nüfusun 17 milyon 300bine çıktığı 

kuvvetle tahmin ediliyor 

kurtuluşu 

Adananın kurtuluş günüdür: 

~dana on sene evelki kurtuluşunu 

bugün büyük merasimle tes,it edecek 
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Cümhuriyet 
Dahili istikrazı 

Başvekilimiz lstanbulda Galatasarav Klübünden ihraç L. 
• . ...... ,, ....................... 11••································· ........................................................................................ 

ismet Paşa geldi, gitti Sporcu ar arasında Ankara, 4 (Başmuharririmiz • 
den telefonla) - Ergani şimendi
feri için yüzde beş faizli ve ikra• 
miyeli dahili istikraz akti fikri 
her tarafta alaka uyandırdı. Bu 
istikraz kayt hususunda hiç bir 
mecburiyet olmaması muamele • 
nin en mühim farikasıdır. Bütün 
bankaların tevdiat faizlerini mü • 
temadiyen indirmekte olmasına 
göre, hükumetin bu teşebbüsü 
tam zamanındadır. Bir tecrübe 
mahiyetinde olarak tatbik edile • 
cek on iki milyonluk muamele 
beklenilen iyi neticeyi verirse bu 
usulden tabii vasi mikyasta isti • 
fade edilecektir. Bununla bera • 
~er bu tecrübenin muvaffakıye • 
tınden asla şüphe yoktur. Müta· 
ı·eke senelerinde sıfıra düşen Os
manlı dahili istikrazlarına milli 
hükumetçe verilen kıymet nazarı 
dikkate alınırsa sırf milli tasar • 
rufları teşvik için çıkarılacak o· 
lan Cümhuriyet istikraz tahville • 
rinin piyasada mazhar olacağı iti· 
barın dereceni derhal takdir edi • 
lebilir. 

Başvekil dün Saracoğlu Şükrü Beyte borçlar Eşref Şefık Bey Galatasaray takımı hakkın 
·tilafını görüştü, şehirde kısa bir gezinti yaptı kepalelik demiş; Klüp de 

Batvek~l dün Haydarpaşa 
istasyonunda 

Başvekil ismet Paşa Hz. dün sa· 
bahki trenle Ankaradan şehrimi -

son~~ .~ek~~r Saraç oğlu .Şükrüw B. ondan bahsederken müstekreh diyor · • 
1e goruşmuş, saat on yedıye dogru 
otelden ayrılarak Seyrisefain rıh • 
tımından bindiği bir motörle Hay
darpaşaya geçmiş, Ankara trenile 
hareket etmittir. 

Başvekil Paşa Hz. nin şehrimize 
gelişi yukarıda da işaret ettiğimiz 

gibi borçlar ineselesile alakadar • 
dır. Malum olduğu üzere, Pariste 

murahhasımız Saraç oğlu Şükrü 
Beyle Osmanlı borçları hamilleri 

arasında imzalanan ve borçlarım' 
zın umumi yekUnunu 107 milyon 

altın liradan 8 milyon altın liraya 
indiren mukavelenamenin kat'iyet 

kesbetmesi için B. M. Meclisince 
kabul ve tasdiki lazım gelmekte • 

dir. Bu İ§ olduktan sonra Saraç oğ 
lu Şükrü Bey tekrar Parise giderek Eşref Şefik ve ismail Müştak Beyler 

l't"ehme Anm 
=='================ ze gelmiş, akşamki trenle dönmüş 

Kat•ı 1 A tür. 

bu meseleye ait son teferrüatı bal· 

ledecektir. Taksitlerin verilmesine 
933 mali yılı haziranında başlanıl 

Galatasaray klübü azasından ve 
spor muharrirlerinden Eşref Şe • 
fik Bey hakkında, Galatasaray 
klübü idare heyetinin ldüpten ih -

yor. Bir fırka böyle bir harek 
tecviz edebilir mi? Kendisin 
aynen böyle bir hassa olan kl · 
mensubunun da bütün bildikle · 
ni klüpte söylemesi ve iş başmd 
kileri beğenmiyorsa onları devir 
rek kendisi iş başına geçmesi mü 
kün iken böyle yapmıyarak kl" 
bün en acı bir rakibi gibi harek 
etmesi kabul edilebilirmidi 7 B 
he,r şeyden evvel bir anarşiye se 
b~biyet verecekti. Bun.lan dikka 

ey a Ba~vekil Paşa istasyonda 
bir çok zatlar tarafından karşı .. 

Bir adamı boğmuş- lanmış, Haydarpaşadan bin • 

lar, cesedini sandık- diği bir motörle lstanbul tarafına 

1 geçmiştir. ismet Paşa Hz., motör· 
B lrma 8 atmışlar! den çıktıktan sonra doğruc~ Pera· 

palas otelino:ı gitmiş ve rahatsı7. bu 
Şimdi mahpusta on bef Junan Saraç oflu Şükrü Beyi otel-

8ene yatacaklar 1 deki dairesinde ziyaret ebniştir. 
Başvekilimiz, odasından çıkını • 

yan Saraç oğlu Şükrü Beyle uzun 
müddet görüşmüş, Osmanlı borç • 
ları müzakerelerinin son safhaları 
hakkında izahat almışhr. 

ismet Paşa Hz. öğle yemeğini 
de otelde yemiş ve yemekten son • 
ra da Şükrü Beyle görüşmelerine 
devam ettikten sonra saat on beş· 
te otelden çıkarak otomobille şe • 
hir içinde bir gezinti yapmış, bu 
gezintide kendisine, Salı günü An 
karadan şehrimize gelen, Gazi An 
tep meb'usu Kılınç Ali Bey re
fakat etmiştir. 

Başvekilin dönüşü 

Başvekil Paşa otele döndükten 

ması takarrür ettirilmiş bulunduğu 
takdirde de bu iş için lüzumu olan 

tahsisat yeni bütçeye konula • 
caktır. 

Meclia·n kış tatili 

Diğer taraftan B. M. Meclisi, 
Şubat nihayetine kadar devam et
mek üzere, yakında kış tatiJi yapa 
caktır. · 

Bunun için bu hafta içinde 
borçlar meselesinin müzakere edil 

mesi lazım gelmektedir. Halbuki 

Saraç oğlu Şükrü Bey geçen cuma 
günü şehrimize geldiği halde bir · 

denbire rahatsızlandığı için Anka· 
raya giderek müzakereler hakkın-

da hükumete !ifahi ve mufassal 
izahat verememiştir. Başvekilimi· 

zin bunun için lstanbula geldiği ve 

izahat aldıktan sonra döndüğü an 
laşılmaktadır. 

Borçlar meselesinin cumartesi 
günü fırka grupunda ve daha son 

ra B. Millet Meclisinde görüşülme
si muhtemeldir. 

ltaın LeylA kadin ve Kuddusi 

A Adana, 3 (Hususi) - Salcı 
h hnıetçik isminde bir adam bir 
f a.yfi zaman evvel öldürülmüf, 
aka.t cesedi bir sandık içinde ve 

1
l'lna.kta bulunmuştu. Artık kok· 

?11Ya h«l§lıyan bu cesedin kime a· 
~ old1.1ğuna dair yapılan tahki • 

..................................................... , .......................•............. 

at IXliispet netice vermiş, kısa bir 
tetkik katilleri de ortaya çıkar • 
tıuıtır. Bunlar Leyla isminde elli 
Yaşında bir kadınla ko.mşusu kü
çüğün oğlu Kuddusidir, bir de 
Leylanın oğlu Sabri .. 

Anadoluda eski Hitit 
dilini konuşanlar 

Macar alimi bu keşfinden Kö~ rüiüzadeye 
vaktile bahsetmişti 

raç kararı verdiği malfun. 
Birçok mahfellerde ve bizzat Ga 

latasaraylılar arasında şiddetli tef 
sirlere ve tenkitlere yol açan bu ka 
rar üzerinde, dün Galatasaray klü 
bü idare heyetinin ne düşündüğü • 
nU öğrenmek istedik ve klübün 
ikinci reiai bmail Mü§tak Beyle 
konuştuk. Müştak Bey idare heye· (Alt tarafı 9 uncu sagıfamızdadır) 

tinin noktai nazarını ve tenkitler ============~ 
karşısında düşündüklerini hülasa
ten şöyle anlattı: 

- Eşref Şefik Bey bir müddet
tir spor muharrirliği yapıyor ve 
mensup olduğu klübü tenkit etli -
yordu. Bir klübün moraline tesir 
edecek ve oyuncuların şahıslarını 
bile istihdaf edecek yazılar yaz -
ınak ne dereceye kadar doğru ola 
bilir? Bu nokta bile, üzerinde mü
naka~a kabul edecek bir şeydir. 
Fakat bu yazıların, Bulgar maçla
rında olduğu gibi, bir aralık müte 
caviz bir şekil alması, bir hısım ar
kadaşları fevkalade rencide etme 
si dikkati celbetti ve bu hareket 
klüp disiplinine uygun görülmedi. 
Bir frrka mensubu düşününüz ki, 
fırkasını fırka toplanmalarında ve 
fırkada değil de hariçte tenkit edi-

Yarın VAKiT 

Hatıralar ve vesikalar 
ilavesile 

16 SA YIFA 

Fethi B. Vaşingto 
büyük elçisi 

ANKARA, 4 (Hususi) -Sabık 
Paris sefiri Fethi Bey iki günden 
beri burada bulunmaktadır. Fethi 
Beyin Vaşington büyük elçiliğine 
tayini artık tahakkuk etmiş gibi • Üçu de tevkif olunmuş, bunla • 

rın Ahmetçiği boğarak öldürdük
lerine ve bu cinayeti gizli tutmak 
Ve ortadan kaldırmak için cesedi 
bir sandık içinde ırmağa atmak 
yolunu tuttukları sabit olmuştur A 

Akıllarınca ceset bu sandıkla be· 
raber nehrin suları iç.inde kaybo -
lup gidecek, cinayet ortaya çık -
nuyacaktı. Fakat bir gün sandık 
kendini göstermi§tir. 

Dün Anadolu Ajansının Buda- rüşen muharririmize, Mehmet F u· 
at Bey ~u izahatı vermiştir: ------.:ıı--------ı dir. 

Adana ağırcezaaı bunlann 
muhakemesini yapmış ve Leyla 
ile Kuddusiyi on beşer sene hap· 
ıe mahkUm etmiştir. Leylanın 0ğ. 
lu Sabri aleyhindeki deliller kafi 
görülmediğinden beraetine karar 
~errnitir. 

peşteten aldığı bir 
telgraf haberinde, 
Macar etnoğraf • 
ya alimlerinden 

M. Mesaroşun A • 
nadoluda inkıraz 

bulmak üzere o - r· 
lan bir kabile keş· · 
f ettiğinden bah- , . 
solunuyor ve ila • 

....._ - #--.. 

ve ediliyordu : .Köprülüzade Fuat B. 
"Bu kabilenin li · 
sanı, Hitit kitabelerindeki lisanla 
bazı benzeyişler göstermektedir.,, 

Bu haber üzerine, müderris Köp 
rülü zade Mehmet Fuat Beyle gÖ• 

- M. Mcsaroş, büyük harp es -
nasında !-=:tanbul Darülfünununda 
etnoğrafya müderrisi olarak bu -
lnnmuştur. Bir kaç sene evvel de 
Ankarada etnoğrafya müzesinde 
mütehassıs srfatile çalışıyordu. !ki 
sene kadar evYcl memleketine dön 
müştür. 

Bu alim, meşhur l\L Vambcrin 
talebesidir. Bilhassa. Türk lisanı, 
Türk etnoğraf yasr hakkında tet -
kikleri vardır. Burada iken, iki e
ser hazrrladrğnu biliyoııını. Bun -
lardan biri "Akvam muhacereti ve 

(Alt tarafı 9 uncu sayıfamızdadır) 
Ahmet Bef, bu akşam ı -Aman ne iri tesadUf •• Bla 

&ftara size geliyoruz. rf"l cıfze geliyoruz. 



V A K 1 T' ın Hususi Telgrafları -
Yüksek lktısat meclisi 
Bugiin lktısat veklllnin bir nutku ile 
açılıyor, milhlm mevzular g6rüşUlecek 

Ankara, 4 (Hususi) - Yüksek lktısat meclisi yarın (bugün) 
toplanacaktır. lktısat Vekli Celal Bey meclise riyaset edecek ve 
bir nutuk ıöyliyecektir. lktısat meclisinin bu içtimaı on bet gün 
sürecektir. 

Görüşülecek olan mevzular şunlardır: 
931 tediye muvazenesi, Türkiyede sanayi nasıl teessüs ve 

inkişaf edebilir, madenlerimizden en iyi tekilde istifade şekli 
nedir?. 

Türk -
Q 

Italyan 
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Himayeietf al cemiyetinin "Ana 
Kucağı,, mektebindeki • 

merasım 

Mektebin 
verildi, 

ilk mezunu Hanımlara diplomafarı 
Cemiyetin Reisi b;r nutuk söyledi 

ANKARA, 4 (A.A.) - Bugfüı ı ne kıymetli yardım ve tetviklerini 
Himayei Etfal cemiyeti umum mer esirgemiyen hükumetimize ve baş 
kezinde cemiyetin çacuk bakıcı - 1 vekil lımet Pata Hazretlerine ce
lık mektebinin ilk mezunlarına miyetin minnet ve ıükranlarını ifa 
diplomaları verilmittir. de etmiştir. 

Merasimde B. M. Mecliıi Reisi Fuat Bey mezunlara muvaffa -

makla büyük bir iftihar duya!> 
ceklerini ilave etmi,tir. 

Müteakiben kürıiye gelen 8. 
Meclisi Reisi Kazım Paıa Hz., 
cuk bakıcılık mektebinin ilk m 
zunların diplomalarını dağıtm 

la büyük bir iftihar duydui 
ıöyliyerek nüfusun milletlerin h 
yatındaki ehemmiyetinden b 

Kazım Paşa Hz., C. H. Fırkası ka- kiyel dileyerek ve cemiyete yardı· 
tibi Umumiıi Recep, Riyaseti cüm mını esirgemiyen tefkatlı balkımr 
bur katibi umumisi Hikmet, Güm- za ve matbuatımıza arzı tükra~ e

rlik ve lnhiıatlar vekili Ali Rana derek nutkunu bitimıittir. 
. b ) Fırka meclis grupu Reis vekilleri Mektepten çıkanlar namına Adalar ıtilAfı Jbeclls encllmenlerlnde ka u Ali ve Cemil Bevler, ~eb'uslar ha· b l 

aetmit ve demiştir ki: 
"Çocuklarımızın sihhat ve' 

vetlerine ehemmiyet vermek 
zımdrr. Çocuğu yetiştirmeğe o 
ana ve babasından daha 11hhat 
daha kuvvetli olarak yetittirme 
göz önünde tutmalıyız. Be,eriye 
tin tekimülü bu tabii kaidenin t 
siri altında cereyan eder. Himayt 
Etfal cemiyeti ve değerli reııı 
açtıkları bu yeni çığırdan dola 
takdir ve tebrik ederim.,, 

J cevap veren ir hanım vazife erini 
edildt. Kabul edilen diğer U\ylhalar zır bulunmutlardır. yaparken kendilerinden beklenen 
Aııkara, 4 (Hu•uai} - Meis adası civ~rındaki ada ve ada· Merasime ba,lanırken Himayei dikkat ve ihtimamı daima ıöz ö -

cıklarla Bodrum körfezi kar,ısındaki Kar& adanın ciheti aidi • Etfal cemiyeti reisi Dr. Fuat Bey nünde bulunduracaklarını ıöyle • 
wetı· hakkında lt•lya ile akdedilmı' • olan itilifnameyi Hariciye bir nutuk irat ederek merasimde · k 
J a :ı- mıı ve bütün büyüklerimize arşı 
Ye Milli Müdafaa encümenleri kabul ettiler. ha:&ır bulunanlara tefekkür etmiş, 

en derin ~ülcran ve minnet hisleri Ankara, 4 (Hususi) - Sovyet Rusyada bulunan Hariciye çocuk bakıcılık mektebi hakkında 
l h ı h kkmd k . ni ifade etmiştir. memur arımızın temsil ta ıisatma zam yapı m&sı a a ı malô.mat vererek demittir ki: 

kanun layihası bütçe encümeni tarafından müzakere ve kabul Maarif vekaleti talim ve terbi-
edildi. 928 de ana kucağı müessesemiz ye dairesi reisi Ihsan 8., Maarif 

Bundan ba§ka, Pariste imzalanan otomobil eeyrüıeferine mü- de kurulan mektebe ilk dört sene vekilinin tehirine imkin bula • 
taallik beynelmilel mukavelenin tasdiki layihaaiyle, 930 sene - de 31 talebe yazılmıştı. Bu sene bi madığı mühim bir vazife dolayısi 
sinde tasdik edilen beynelmilel yardım birliği mukavelsine yapı rinci sınıfta 22 talebemiz vardır. 

B 1 kd 1 k k ı · · le gelemediği ve vekaletin te§ek lan bazı ilB.veler, elçika i e a edi en i amet mu ave esını Diploma almaya ve staj yapmağa 
hariciye encümeni kabul etti. muvaffak olan hanımlar 11 dir. kür ve takdirlerile mezunlara mu 

vaffakiyet dileklerinin iblağına • • 
lpekiş'in lzmir şubesi 
OUn rfierastmıe açıldı, Vali KAzım Paşa 

merasime riyaset etti ve bir nutuk s6yledi 

Bunlar müessesemizde vazif elen
dirilmitlerdir. kendisini memur ettiğini söyliye . 

rek çocuk bakımının yüksek mu• 
habbet, kıymet ve ehemmiyetin· 
den l>ahaebiiit va ~ m~un 
ları hanımların memleketimizde 
ilk defa olarak bu kadar mühim 

Kazım Paşa Hz., sözlerine ni 
hayet verirken yeni vazife alan h 
nımlara muvaff akiyet temenni • 
derek hayatta müşkülatla mücad 
lelerinde vazife vicdan hislerin 
ve mektepteki müktesibatların 

kendilerine yardım edeceiinde 
emin bulunduğunu söylemiı ve • 
lo:r.ua.la.ı ını vermt~ttt. 

Merasimde davetlilere. yerli ma· 
lı badem ezmeıi ve acı badem ku-

İzmir, 4 (Hususi) - lpekit ıa· 
bt maiazaaı bugün saat on dörtte 
merasimle açıldı. Resmi kütattan 
gazeteler va11taıile haberdar olan 
ahali daha erkenden yolları dol· 
durmağa batlamıt ve mağazanın 
bulunduğu caddede geliı, geçit po 
liıler vuıt•ıile t~min edilebilmiş· 
tir. 

mut olduğunu, lzmirin büyük bir 
ihtiyacının bu suretle temin edil· 
mi§ bulunduğunu söylemittir. Bu 
açılma merasimi tehrimizde bir 
hadise tetkil etmİ§ ve lzmirin 
Türk ve ecnebi bütün yüksek ai• 
leleri hazır bulunmuşlardır. 

Fuat Bey büyük hamisi Gazi 
Hazretlerinden feyiz alan cemiye
tin vatanm .ıl80 79rinde çalııtıiım 
ve on sene içinde 111,803 çocuğu 

himayesine almış 72,475 çocuğa 
süt, 174,149 çocuğa gıda, 41,857 
çocuğa elbise, 14,640 çocuğa ayak 
kabı, 7385 çocuğa kasket, 15,674 
çocuğA çorap, 14,303 çocuğa mek
tep levazımı vermit 149, 137 çocu 
ğu muayene ve tedavi ettirmiş, 

5071 çocuia. nakden yardım yap -
mıt, 263 çocuğu sünnet ettirmit 
oldujunu, 34,503 çocuğun banyo -
lardan iıtifade ettiği cemiyet ebe-

bir vazifeyi omuzlarına almı' ol .. rabiyesi ikram edilmi§tİr. 

Saat tam on dörtte vali Kazım 
Paıa relmiı, lı Bnkaıınm ve f. 
pekitin milli ikbsadiyabmızda 
yapbiı hayırlı itleTden bahisle 
muvaff aktyetler temenni ederek 

bizzat kordeleyi kesmiıtir. 
Bundan sonra davetliler mağa

zayı gezmiıler ve hazırlanan bü
fede izaz edilmiılerdir. Mağaza -
nın dahilinde vali pqa tekrar söz 
alarak milli ikt11adiyatımızda na
zım ve rehber vazifeıini gören ve 
daima görecek olan it Bankası -
nm hayırlı mesaisini yad ve teb • 
rik eylemit ve bu arada meımleke· 
timiz İpek aanayiini de yükselt -
mek gayesile meydana getirmi§ 
olduğu ipek it f abrikaaınm fev -
kalide eserlerini görerek haz duy 

tran mtlce\'berlerlnl 
satmıyacak 

Ankara, 4 (Husuıt) - lran el
çiliii, lran maliyesinin mütkül va
ziyete düttüiü için tarihi bazı 
mücevherleri ıatmağa karar ver -
diği yolunda İngiliz gazetelerinde 
çıkan haberi tekzip etmekte ve 

Mağaza aktaına kadar davet• 
liler ve ziyaretçilerle dolup bo • 
fannıı~tır. Ele güzellik kraliçesi 
Neriman Hanım da bu merasimde 
hazır bulunmuf ve mağazada u • 
zun müddet kalarak İpekitin çok 
zarif ve nefis kumaşlarını tetkik 
ve takdir etmiştir. 

Neriman Hanım lpekiş tara • 
fından mevut elbiselik kumq 
kendisine fzmir lpekiş müdürü 
Ahmet Remzi Bey tarafından ve
rilmiştir.. 

Kraliçe.• . lstanbuldaki müıa • 
bakaya bu tualetiyle ittirak ede • 
cektir. Mağazanın çok zarif bir 
surette ve hüsnü tabiatla tanzim 
ve tefrit edilmit olması ve kumaı 
ların fevkalade nefaseti bütün da· 
vetliler ve halk üzerinde çok de
rin bir intiba bırakmı,tır. 

Ank&ra beledlyeslnlo 
gllzel bir kararı 

Ankara, 4 (Husuıi) - Ankara 
belediyesi, kahvelerde oyun esna· 
11nda veTilen çikolata yerine yer· 
li malı incir verilmesi mecburiye.o 
tini koymuftur. Milli mahıulleri • 
mizin memleket dahilinde istih • 

doiru olmadıiını bildirmektedir. lakini arttınnaia yarayacak olan 

Hariciye veklllntn bu karar memnuniyetle karıdan -
ziyafeti mıftır. 

Ankara, 4 (Husuıi) - Hari • 
.a19 Vekili Tevfik Rü,tü Bey ya. • Yılbaşı tebrlklerl 
nn (bugün) Ankarada bulunan 
ecnebi elçiler terefine bir ziyafet 
Yeree«:ktir, 

Ankara, 4 (Huıust) - Mosko
vada bulunan Sovyet elçiıi M. Su
riç ve Berlinde bulunan Alman-

Gazimiz 
Don T.D;r. cemiyeti 
toplantısına riyaset 

et ti 

Fırkagrupu 
DUn de toplanarak 
mesaisine devam 

etti 
ANKARA, 4 (A.A.) - C. H. F. 

Umumi idare heyeti buıtın mütat 

toplanı§ını ya:ımııtır: 

lerinin 15012 doğumda bulunduk· 
larını, 54!56 çocuğun müeasesat ve 
mekteplere yerleştirilmit olduğu .. 

nu ve muhtelif tekillerde yardım 
gören 52,622 çocukla beraber ce• 

man 600 bin 850 çocuia cemiye • 
tin faydalı olduğunu ıöyliyerek 

Manisa, Tokat, Samsun vilayet· 
sonra refakatlerinde Maarif vekili leri teşkilatının vaziyetlerine ait 
Reşit Galip Bey ve cemiyetin umu• müzakerelerden sonra Aksaray vi· 
mi merkez heyeti azaları olduğu 

layeti idare heyeti ile viliyet fe 

ANKARA, 4 (A.A.) -T. D. T. 
cemiyeti merkez heyetinin bu gilıt 
kü topİanmasına riyaset buyuran 
Reisicümhur Hz. içtima bittikten 

bu rakamın ihtiyaca niıbetle bü -
yük bir fey ifade etmemekle bera · 
ber daha on yatında bulunan Hi -
mayei Etf al cemiyeti için mucibi 
memnuniyet sayılabileceğini be • 
yan etmittir. 

halde musiki muallim mektebinde 

verilmekte olan fevkalade müsa • 
mereyi fereflendirmiılerdir. 

ANKARA, 4 (A.A.) - T. D. T. 
cemiyeti umumi katipliğinden: 

T. D. T. cemiyeti bugün saat 15 
te cemiyet merkezini lutf en teref• 
lendiren hami reis Gazi Mustafa 
Kemal Hz. nin yüksek reisliği al • 

merkez kaza reislerinin yenl ibtl • 
babını tutik etmiıtll'. 

Umumi idare heyeti hu toplamı 
ta halk hatipleri tetkilatmm lıazll'

lıklarına dair vilayetlerden timdi -

ye kadar ıelip toplanan malOmata 

muttali olmuf, vilayet •• kua mer 

kezlerinde 1300 den fazla h.lk ha 

Fuat Bey nutkuna devam ederek 
bütün milletlerin çocuk bakımı 
için ve çocukların aağlam ve mü -
kemmel ve yarının ihtiyaçlarına 
göre yetittirilmeai için ıarf ettikle· 

tında toplanmıştır. tibi adı kaydedildiiini, tetkilltm 
Bu toplanmada Luğat ve ıstılah yakında faaliyete ıeçecek aurette 

ri emeklerden bu mevzua günün proğramı müzakere edilerek der· ilerlediğini förmüttür. Umumt ida 
en ehemmiyetli meseleleri gibi bak leme yolları eahaları tespit olun • re heyeti halle hatiplerinin merkez 
tıklarından ve çocuk meseleıinin muş, on altı bölüğe ayrılan ıstılah 

deki teıkilitı hazırlıklarında çatı• 
bilhassa memleketimiz için haiz heyetlerinin ve ayrıca luğat mer .. 
ld h T f&cak arkadaşlarla gelecek Çar • o uğu e emmiyetten ürk kadını kezinin çalıtma usulleri ve müra .. 

ıamba yeniden toplanacaktır. . nm, dünya kadınları arasında ve· caat edecekleri kaynaklar da ka • 
ludiyet itibarile en ön safta oldu · rarlattırılmıtbr. 

Cemiyetin timdiye kadarki ça .. 
memleket nüfusunu · iki misli art· 

htmaları hakkında hami reis haz· 

ğundan ve 35 ila 40 sene zarfında 

brmak kudretinde bulunduğundan 
bahsetmiş Himayei Etfal cemiyeti 

ya elçisi M. Nadolni ile Hariciye 

VekiJimiz Tevfik Rüttü Bey ara -

retlerine izahat verilmittir. 

Cemiyet reisliğinin gelecek ku • 
rultaya kadar cemiyetin fahri reisi 
bulunan Maarif vekili Dr. Re,it 

aında yılbatı münasebetile sami • Galip beyefendi tarafından doğ • 

mi tebrik telgrafları teati edil • ı rudan doğruya if aıı kararlatmıt • 
mittir. tır. 

Edirne Halkevlnde 
EDiRNE, 4 (A.A.) - Sene ba· 

tı tatili münasebetile HalkeYincle 

ucuz sinema ıösteriliyor. Yetim ço 
cuklar menfaatine yapılan 'bu el .. 
lenceli kazanç ,ehrin ücra bir k8 .. 
teıinde bereket dafıtryor. Fırb 

reiıi çocuklara f a~dah eerltled te-
• L--1-...J• 

mm •lılllWaWGlr· 



5 KAnunusani 1933 

SOHBETLER 

Elifi öldürün ! 
Ehtbba, ~ivei vağmada meb

hut evlrc 8.d8.vı, 
Hada gösterme5in et.sarı iz

mthı~ı bir verde ! 
Galatasaray izmihlal asarı gös· 

terir göstermez, en yakın dostu 
Etref Şefiğin klüpteki kaydinı sil· 
di. Etref Şefik -idare heyetine 
göre- artık Galatasaraylı değil • 
dir. 

Oh! .. Artık mesele kalmadı de· 
mektir. Klüpteki bozgunlara, ida
reıizliklere, hoşnutauzluklara se -
bebiyet veren, meğerse, Eşref Şe
fikıniş. Mağlubiyetlerin en büyük 
arnili bu arkadaşmış .. 

Eğer Eşref Şefik Galataıarayın 
nıağlU:p olacağını evvelden yaz • 
masaymış, galibiyet rnuhakkak • 
D:IJ§ ••• 

idare mekanizması bozuktur, 
futbol ekipi çalıştırılmıyor, bu şe
kilde galibiyet temin edilmesi im
kansızdır, demek müstekreh neş • 
riyat yapmakmış .. 

Meğer mensup olduğu klübün 
düzeltilmesini istemek "mensup 
olduğu klübün ıahsiyeti manevi • 
yeaini tahkir,, imiş ... 

Osmanlı Bankası ....................... ·-·········· 

3 milyon 
Döviz kredisi 
açılacak mı ? 

Saracoğlu Şükrü Beyin Pariıte 
bulunduğu sıralarda, imtiyazı 
1935 yılına kadar olan Osmanlı 
Bankasının imtiyaz müddetinin u· 
zatılması işiyle de mefgul olduğu 
ve bu hususta orada bulunan Ban· 
ka erkanile temaslarda bulundu· 
ğu şeklindeki şayialardan bahis, 
ve Şükrü Beyin bu mesele etrafın· 
da malumatı olmadığı yolundaki 
sözlerini de kaydetıniştik.. / 

Ankaradan gelen bir habere 
göre, Osmanlı Bankası imtiyaz 
müddetinin 1946 senesine kadar 
11 sene müddetle uzatılması muh
temeldir. Ayni habere göre, imti
yazın uzatılmasına dair yeni mu
kavelenameyle banka hükfunete 

Seyrisefain kılavuzları 
işlerine başladılar 

Fakat maaşlarını az bularak yaptıklarJ 
bi_r: _grev idise takibat yapılj\cak ,. 

t •111111!11,;ıs:a;=-.ıı'~~~------.-... -=;~--------wo~:m:-.,.._~ ::ı.:-:11 - - 1· 

üç miJyon İngiliz liralık bir döviz l > 

~avıta 3 

Nüfusumuz 
Gün geçtikçe 
çoğalmakta dır 

Umumi tahcir bir 
para meselesi 
olduğundan"' 

Nüfus umum müdürü Ali GaliP. 
Bey dün de vilayete gelerek bir 
müddet meşgul olmuş ve iskan iş
leri hakkında malumat almıştır.• 
Haber aldığımıza göre bir kaç 
güne kadar Edirneye gidecek, 
sonra oradan tekrar şehrimize ge· 
)erek iskan ve nüfus işleriyle bir 
müddet meşgul olacaktır. 

İskan işlerinde bugünkü hedef, 
bazı vilayetlerde henüz intaç e • 
dilmemiş bulunan adi iskan mu "' 
amelelerinin tamamlandırılara.IO 
bu kmm .muameleye artık niha "' 
yet vermektir. l 

Duyduğumuza göre, nüfuıu • 
muz her gün mahsus bir derecd 
de artmaktadır. Umumi yekUnun 
17 milyon üç yüz bine baliğ oldu· 

' 

Bir kağıt, bir kalem, gazetele
re bir tebliğ: Eşref Şefik beyin 
kaydını terkin ettik ... 

kredisi açacaktır. Bu kredi mik - ., Seyrisefainfn kılavuz vapur1arından b"r kaçı 
tarının artınlması ihtimali de var· Seyrisefain kılavuzları toplu olmadığı cevabı verilince de bir-
dır. bir halde idareye müracaat ede- likte istifa etmişlerdir. 

ğu kuvvetle tahmin edilmektedir .. 
Bu sene umumi bir nüfus tahriri 
yapılıp yapılmaması üzerinde he
nüz kat'i bir karar verilmemit -' 
tir. 

Bundan böyle, idare heyetini 
herkes sevecek, idare mekaniz • 
ması kronometre gibi işliyecek, 
futbol takımı artık g:ılip gelecek .. 

Dün bu hususta Osmanlı Ban • rek maaslarının arttırılmasını iste· ı Deniz Ticareti müdürü Zeki 
kasının Türkiye direktörü M. Rid mişler, kendilerine şimdiki halde 1 Bey dün bu hususta ~ir.muharri • 
bir muharririmize, bu haber etra- buna imkan olmadığı cevabı ve - rimize şunları söylemıştır. 

Doğrusu, idare heyetinin klüp 
itlerini tanzim için bir çırpıda bul
duğu çareye deyecek yok~·· 

Vakti evailde, mahalle mekteple • 
rüul~kı 90cuklar, elifbeyi bir türlü 
öğrenemiyorlanmş. Dersi zilıinlerine 
verlcştlremegince aralarında karar 
vermişler: 

- Hocayı öldürelim!. 

Karar mı karar. Ellerine birer so

pa alıp, köşebaşında hocayı bekleme· 

ğe başlamışlar. 

Oradan geçen bir zat, çocuklara 
tHJrmuş: 

- Ne yapıyorsunuz burada? • 
- Hocamızı bekliyoruz. 
- Neden?. 

- Onu öldüreceğiz •• 
-Sebep? 

- Elif beyi öğrenemiyoruz 

- Ayol, lıocayı öldürürseniz yeri-
ile başka8ı gelir, elinizde ise elifbeyi 
öldürün! 

E!ref Şefiği -hem de salahi -
Yetleri yokken- klüpten addet .. 
ltıemekle işler düzelecek ıni? •• 
Etref artık tenkit etmiyecek mi?. 
Doğru yolu göstenniyecek mi?. • 
O olmazsa, başkası yazamaz mı? 

Bu netretttikleri tebliğden son
ra -bize kalırsa- idare heyeti, 
kendi kayıtlarını silmelidirler .. 

Selimi izzet 

Gelenbevideki fakir çocuklar 

Gelenbevt orta mektebi lstan • 
bulun en kalabalık bir mektebi -
dir. Senıt itibarile de bu mektebe 
b~r çok fakir Çocuklar gelmekte • 
dır: ~ektep idaresi öğle yemek· 
lermı mektebe getirmekten aciz o 
lan bu .zavallı çocuklar için mek· 
tepte bır yardmn te§kilatı yap _ 
Dllf ve bu fakir Çocuklara timdi 
her gün mektepte öğle yemeği 
vermeğe batlamııtır. Bu Yardım 
heyeti gene mektebin talim hey • 
eti ile vakit ve halleri yerinde o
lan talebelerden mürekkeptir. 

fında resmi veya huşusi hiç bir rilince de hep birden istifa etmiş- "- İşlerini terketmiş olan kı-
malurnatı olmadığını , imtiya:ı )erdi. . lavuzlarm hepsi vazifelerine dön-
müddetinin uzatılması ve kredi Limanda kılavuzluk, dolaymle müs]erdir. tktısat Vekaletinin ver
haber1eri hakkında bir şey bilme- umumun menf aatiyl: alaka~ar diği mühlete ait emri dün saat 14. 
diğini söylemiştir. bir iş olduğu için hadıseye ?1ud· te almıştım. Bu mühlet perşembe 

Bir habere göre de, Saracoğlu deiumumilik vaz'ı yet. ~tmış ve günü ayni saatte bitecekti. Fakat 
Şükrü Bey Parise gittikten ve tahkikata başlamıştı. Dıge~ t~ - kendileriyle görüştükten sonra ilk 
borçlar işi bitirildikten sonra ora- raftan hadise lktısat Ve~ale~ıne kararlarından vaz geçerek işleri -
da bu işle me§gul olacak ve Ôs- de aksetmİ§, vekalet Demz Tıca- d ·ı 

ne dön ü ar.,, ınanlı Bankaıınm Pariı ve Lond- reti müdürlüğüne telgrafla. ver -
ra merkezleri erkiniyJe görüşe - diği bir emirde kılavuzların 48 
cektir. Henüz bu hususta resmi bir saat zarfında vazifeleri başına 
müzakere yapılmamıştır ve me - dönmedikleri takdirde azlediJ • 
sele bankanın Paris ve Londra - melcrini bildirmiştir. Bu emir kı· 
daki merkezleri tarafından takar- lavuzlara anlatılmıştır. 
rür ettirilmiıtir. Bunun üzerine istifa ede.n yir -

Oruç ve soğuk 
Bir sandalcıyı b:tkin bir 
halde akınbya sürükledi 1 

Dün akşam köprüden altıyı çey
rek geçe kalkan Maltepe vapurnn 
da adalara giderken Fener açık
larında alaca karanlıkta acı bir 
feryat duyulmuştur. 

Denizden gelen bu f eryadm 
istikametine yürüyen vapurdaki • 
ler bitkin bir halde bir sandalcı
nın akıntıya kapılarak sürüklen -
diğini görmüşlerdir. 

Bu Şevket isminde yirmi beş 

ya§larında bir sandalcıdır ki dün 
öğleden sonra saat üçte Babkpa· 
zarı önünden kayığı ile hareket 
etmiş, Kadıköyüne gidecek iken 
oruç haliyle açlıktan ve soğuktan 
bitkin bir hale gelmiş, akıntıya 

kapılarak Fenere kadar sürüklen
mİftİr. 

Maltepe vapuru bu zavallıyı 

kurtarmıf, kayığını da yedeğe a• 

larak adaya götümıü§tür. 

Taşdelen suyu 

mi he§ kılavuzdan bir kıs~ı tek -
rar islerine ba,lamış, yalnız seki • 
zi ilk kararlarında ısrar etmiştir .. 
Maaınafih bugün bitecek olan 48 
saatlik mühlet geçmeden hu kıla
vuzlar da işlerine başlamıştrr. Bu 
suretle Seyrisef ain de bütün kıla· 
vuzlaı· işleri başına dönmüş bu • 
lunmaktadırlar. 

Seyrisef ain idaresinde yaptığı· 
mız tahkikata göre lnlavuzlara ve 
rilen asgari maaş 100, azami 150 
liradır. Kılavuzlar bunu az bul -
dukları için Sadullah Beye müra· 
caat etmi!ler,, idarenin · şimdiki 
halde maaşları arttırmasına imkan 

VAK 1 T 
Gündelik, Slyast Gazete 

tstan bul Ankara Caddesi, V AKIT yurcJu 

Telefon Numaralar• 
Yazı !§teri telefonu: 24379 
tdare telefonu : 24370 

Telgraf adresi: lstanbuı - VA.KIT 
Poısta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
---- TUrklye 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 
1 aylık 

1400 Kr. 
750 H 

400 .. 
150 .. 

ilAn Ucretlerl : 
Resmi i!Anlarm bir satırı 
Ticıırl nAnie.nn bir satırı 
Ticari ilAnlarrn bir santimi 

Ecnebi 

2700 Kr. 
1450 .. 

800 .. 
300 .. 

10 Kuruş 

12,5 Kuruş 
25 Kunış 

Diğer taraftan müddeiumumi 
lik bu hadise etrafında, grev ma
hiyetinde olup olm;ıdığı nokt:ı • 
sından tahkikat yaptırmaktadır. 
Bu tahkikatı müddeiumumiliğin 

iş' arı üzerine polis beşinci şube 
müdürlüğü yapmaktadır. Hadise--

nin bir grev mahiyetinde oldu • 
ğu anlaşılırsa kılavuzlar hakkındcı 
tatili eşgal kanunu ahkamı tat -
bik edilecektir. 

Tartı makJneJeri 
Himayei Etfal menfaatine u

mumi yerlere konan tartı makine· 
lerinin hepsi dün umumi bir mua· 

yeneden geçirilmiştir. Bu makine
lerin içinden paralardan ziyade 

tahta, mukav;e... teneke parçaları, 

kuruş eb'ndmda kesilmiş camlar 

ezilmiş onluk ve yirmilikler velha
sr! makineyi işletebilmek için rast 
gele atılmış bir çok şeyler çıkmış· 
tır. Cemiyet tekrar zabıtaya müra· 

caat ederek, polislerin bu makine
lerin hüsnü muhafazasına ve kon
troluna biraz daha dikkatlice bak-
malarını rica etmiştir. 

Benzin dükkanları 
linilndeki arabalar 

Umumi tahrir bir bütçe meıele• 
si olduğundan tasarruf neticetı 

imkan bulunursa yapılacak, im "' 
kan bulunmazsa umumi tahrir 

935 senesine bırakılacaktır. E .. 
sasen umumi tahrirlerin beş sen&ı 
de bir yapılması ve bunun sıfır ve 
beş rakam1ariyle biten senelere 
l'ast getirilmesi evvelce karaTla.ş -
tırrlmişh. 

Nüfusa muhtelif sebeplerden 
yazıl.mamış bulunan çocuklar hak· 
kında meclise teklif edilen layiha 
kanuniyet kesbedeue, bu sene 

yalnız bu kısım çocuklar için u • 
mumi bir tahrir yapılacaktır. Nü.,. 
fusa bu suretle kaydedilmemif 

çocukların yekunu iki, iki buçuk 
milyon olarak tahmin edilmekte .. 
dir. 

i'''''' ''''i's''"v~'l''''';':·;;'J;'i''''v'A'K'iT''~"'I 
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_Almanya imparatoru Hazret• 
lerinin dat'cti üzerine garp cephd 
harbini ziyaret etmek üzere Alman• 

yaya azimet buyurmuş olan veliaht 
refakatinde ser karin esbak Liı.tfi Si
maı~i Bey, ,Uustafa Kemal Paşa ile 

maiyetleri erkanı bulunduğu ltalde 

dün şehrimize avdet etmişlerdir • 

- Diindenberi şehrimize ikinci kar 
yağmaktadır. Akşam üzeri lstanbu • 
lun iter tarafı beyaz bir örtüyle kap
lanmıştır. Hararet -2 dir. 

- Şehrimizde muallimleri biribi· 
rine tanıtmak, ilmi, içtimai, iktısadt 

ihtiyaçlarını teminle teavün ve ta • 

sarruf sandıklan açmak, tenezzüh ı•e 

segalıatlar tertip etmek makAadile 
(/fluallimler Cemiyeti) unvanile bir 

cemiyet teşkiline teşebbüs edilmiıtir. 

- Etin okkası 15 kuruş gibi paha

li bir liatla satılırken kağıt kullan "' 
mak memnu olduğu lıalde, 'bazı ka • 
saplar dört, beş kliğıt kullanmağa ı·e 

bu suretle yeni bir hile bulmağa te • 
şebbüs f.'fmi§lcrdir. t 

Yeni yapılara dikkat ! 
Pangaltıda Bilezikçi sokağında 

oturan mütekait Tevfik Bey Şişli
den geçerken yani yapılmakta o -
lan bir apartımandan ba§rna bir 
tat dütmüt, yaralamııtır. 

y alova kaplıcalarında tetkikat 
yapmış olan darülfünun fen fakül 
tesi müderrislerinden üçü T aşde • 
len suyunun membaında ve bu 
membaa civar yerlerde tetkikata 
başlamıtlardır. Müderrisler Tq 
delen membaınm civarındaki di
ğer memba sularının evsafı, bunlar 
dan istifade edilip edilmiyeceği • 
ni tetkik edecekler ve bir rapor 
hazırlayarak belediyeye verecek -
Ierdir. 

KUçUk IUlnlar : 
Bir defası 30 ~ı 50 Uç defU'I 1>5 

dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
üç aylık nan verenlerin bir defası mecca· 
nendir. Dört satın geçen llA.nlarm tuıa 

satrrları beş kuru~tan hesap edlTlr. 

Benzin dükkanlarının çoğunda 

arabalar üzerinde bulunan tulum
balarla mesaha aletlerinin dükkan 
)arın önündeki yaya kaldırımları -
na çıkarılarak gelüp geçen otobüs 
ve otomobillere, kamyonlara ben· 
zin verdikleri ve bu yüzden yaya 
kaldırımların işgal olunduğu gö • 
rülmüttür. Bu dükkanlara böyle 
müsaade verilmediğinden beledi -
ye reisliği dün şubelere bir emir 
göndermiş, bu gibi tulumbalı ara • 
baların sokaklara çıkarılmasının 
derhal menedilmeıini bildinnittir. 

- Barıkı Osmani önündeki yol ~ 
zukluğundan dolayı bir kaç aydan -
beri inkıtaa uğrayan Harbiye - Fa
tih dofjru tra11wayının: tamir ikmal 
l?dilir edilmez tekrar tesis <-dileceği 

mwtahbcrdfr. 
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Sayıfa 4 

O.IMAllLI DEVLll 
Ö ÜRKE ••• 

Muharriri : Celal Nuri 
• lktıbas, natr.. tercüme haklan mahtıızdur. 

Osmanlılar sakallı, palabıyık bir 
milletti : " Oğlum! Sakal salıvermeden 

mahalli memuriyetine gitme ! ,, 
L;~!~e~e Baş, avret mahalli gibi Örtülmeli 

Öteki devirle bu devri biribi • 
rin3'en ayıran birçok hususiyetler 
vardır. Maddi farklar manevi fark 
lar kadar barizdir. Yirmi, otuz 
sene arayla lstanbula gelen bir ya· 
bancı bunları görür de biz belki 
görmeyiz. 

Oımanlı milleti sakallı, palabı
yık bir milletti. 
Şimdi ise, ıakaldan soma, bıyık 

da gidiyor. Sakal, istihalesiz, ted
riçsiz ortadan kalktı. Bıyığa ge -
lince, palabıyık, bir aralık Vil
helm kan bir §ekil aldı; sonra 
kırpıldı, uçlan düştü; bir müd -
det geçince burun deliklerinin al
tında siyah sümük gibi iki nokta
ya münhasır kaldı; akibet, yok ol-
du, gitti... ' 

Hukuk mektebinden. diploma 
alan genç efendiler, vaktile, taş -
ralarda müddeiumumilik, müstan
tiklik gibi memuriyetlere tayin o
lunduklarında adliye nazm Ah -
dürrahman paşa merhumu etekle
miye giderlerdi. Pa,ıa kendilerine 
babaca iltifat ederdi. Giderler· 
ken: 

- Oğlum, mahalli memuriyeti· 
ne vardığmda halk seni sakalh 
görsün! naıihatini muntazaman, 
muttariden verirdi. 

Bu sabah işim yoktu. Elime bir 
kağıt, bir de kurıun kalem aldım. 
Acaba bildiklerimden bıyığı traş· 
lı yüz kişi sayabilir miyim? de -
dim. Ne kolay İf •• Yirmi dakikada 
180 zatın iımini kaydettim. Hem 
bunların içinde kimler yok! Emin 
olunuz. sabık müftüler, sabık ka • 
cWar bile mevcut. 

itin tuhafı, bıyıklarmı kazıtan
Jar nazarı dikkati celbetmiyor. 
Abdülaziz devrinde methur Şina
ıinin bıyığına, dudağına bir has -
talık gel mit; mecburen kıllarını 
kazrtmr§. Netice! Memuriyetinden 
def'ine, rütbesinin ref'ine, maası· 
nm kat'ma karar verilmiş. ~ 

Yarabbi ! insanlarla keçilere 
has olan ıu ıakalm, inaanlarla ke
dilere hu olan fu bıyığın acaba 
kerruneti nedir? Bir inıan, ı 900 
ae~e~inde, sakalını, bıyığını braş 
ettırıp memur bulunduğu daireye 
gelse.. ne olurdu, bilir misiniz?. 
Derhal bir tıbbı adli raporu ile şİ· 
fahaneye gönderilirdi. Damat pa
§alardan başka sakalsız vezir ola· 
mazdr. 

Onun içindir ki, eskiler bizden 
daha yaılı görünürlerdi. 

Demek ki, vaktile, yüzdeki kıl· 
ların muhafaza ve ademi mubafa
zaaında Osmanlı milletinin hürri
yeti yoktu. 

Bir bıyıksız olsa olsa bir tiyat
rocu, yahut bir muhannes addolu· 
nurdu. Eıki devirde kar§ımıza, 
yahut o devrin klasik insanlarmm 
kar§ısma bıyıksız bir ecnebi ge -
]ince mensup bulunduğu bütün 
millet hakkında çirkin bir fikir 
verirdi. Bütün frenkleri mukallit 
bozuntu.su, yahut muhannes, ya • 
hut züppe addederdik. Saka) cid
diyet alameti. Neden? •• Bunun eı· 
babı mucibesini aramayınız, çiin -
kü bulamazsınız. 

Hele Avustu?Y.a imparatoru • 

nun sakah gibi, yani yalnız yanak
lardaki sakal, tıraşlı çene ! Bu ar· 
tık palyaço kıyafetiydi. 

Sakal ıtlak olunan nesne bir in
sanı §ekilden şekle sokabilir. Sah· 
te sakal, sahte bıyık aktörlere ve 
haydutlara roller oynatıyor. Muk
tedir bir berber bir tutam sakala 
tasarruf etmekle onun sahibini 
bir efendi, müdebbir bir adam, 
bir zevzek, bir cesur, bir dandy 
yanişıklakta ifrata gitmiş biri ola
rak gösterebilir. 

Eski devirde saçla da çok oy· 
nanamazdı. lstanbulda neyse, la
kin taşralarda taranmış, yahut iki· 
ye bölünmüş, bir taraf tan ayrıl -
mış, biraz uzatılmış, en brosse ke· 
silmiş bir saç hiçbir vakit rabıtalı 
admlara yakışan saç değildi. 

Amcazadem anlatıyor. Galata
ıaraya müdavim talebeymiş. Tatil 
zamanında sahil vilayetlerden bi
rinde vali olan babasına gitmiş. 

Babası çocuğu hü.kUmet konağına 
götürüp vilayet erkanına tanıttır

mıı. 

Baıka bir gün hakim, valiye: 
- Mahtum bey pek terbiyeli, 

pek dirayetli. Tebrik ederim. Yal
mz kendisinde tashihe §ayan bir 
kusur gördüm. 

- Lôtfen ihtar buyurunuz da 
icabına bakalım. T e§ekkür ede • 
rim. 

- Paşa hazretleri. Mahtum 
bey bir aralık terlemişti. F esiui 
çıkardı. Alnını sildi. Dikkat et· 
tim. Saçlarını tualet yapmış; hem 
de ortadan ikiye ayırmış ... 

Yarabbi! Ne cinayet... Vakti le 
günahların da, yasakların da mik 
tarı şimdikine nispetle pek fazla 
idi. 

Buna mukabil kafayı kabak 
gibi cascavlak bir hale getirmek 
hoş görünür bir şekildi. Hele o 
fes! Kelleye merbut o fes .. Sanki 
başla fes hıristiyan nikahı aktet
mişlerdi. 

Meşrutiyet devrinde bile fes, 
çıkarılmaması hususunda fazla i · 
tina edilen bir alametti. Sadra· 
zam Sait Hallın paşa merhum, 
Serkldoryanda bile, erkandan bi
rinin batı açık bulunmasına daya· 
namamı,, ona ihtarda bulunmuş • 
tu. Baş bu kadar ayıp bir şey mi 
ki daima örtülü bulunsun? Ba,, e· 
vet ! Eski telakkiye göre avret ye
ri gibi bir fey sanılıyordu. Gerçek 
şapka inkılabından sonra meyda • 
na acip ve garip hatlar çıktı. Öy
le başlar ki iri bir şalgamdan, ya
hut tohuma kaçmış kavundan far· 
kı yok. 

Koca bir sakal, hürriyeti haiz 
bir bıyık, dokunulmamıt bir ıaçt 
onun da üstünde klasik bir fes ... 
Bu dört amil, insana, tabir caizse 
bir "Babayani,, Iik veriyordu. E· 
vet, eski moda sakal ve onun te
timmeleri inıanı vaktinden evvel 
ihtiyarlatıyor, yani ihtiyar göste • 
riyor, ve belki de, zihnine tesir e
diyordu. 

Bir insan, suratındaki kılları 

ida.rede kamilen serbest olmalıdır. 
Bazılarma ıakal yara§ıyor. Mese
la Abdülhak Hamit beyefendi ile 

VAKiT 

Bir ortakhk 
kavgası 

öldürmeğe teşebbüs maznunu 
mahkeme huzurunda 

Pendikte bahçivan Feyziyi öl -
dürmeğe tam te~bbüsten maznun 
olarak, Mustafa Bey isminde bir 
bostan sahibinin muhakemesin~ 

dün İstanbul ağır ceza mahkeme· 
sinde başlanmıştır. 

Hadise, bir ortaklığa ait otuz 
beş l iranın hesabı meselesinden 
çıkmış, kavga yaralamakla netice
lenmiş. Mustafa Bey, bahçivan 
Feyzinin kendisine sövdüğünü, yü 
züne tükürdüğünü, hunun üzerine 
hiddete kapılarak yanındaki pa • 

rabellom tabancasile bir el ateş et• 
tiğini söylüyor ve şöyle devam edi
yor : 

- Ben, ateş ettim, geriye çekil 
dim. Feyzi, üzerime atıldı, boğa • 
zımdan yakaladı. Beni altına al • 
dı. Etraftan yetişenler, güçle kur· 
tardılar. Maksadım öldürmek ol • 
ıaydı, tabancayı göğsüne dayar, 
öyle ateş ederdim. Mani yoktu. 

Bazı tahitler dinlenilmiş, muha 
keme şahit çağrılmasına kalını§ 
tır. Maznunun serbest bırakma is
teği reddolunrnu~tur. 

Bostan ku,Y usuna düşenler 
Karagümrükte Derviş Ali ma • 

hallesinde Drağman sokağında o· 
turan Fethiye Hanım dün evinde· 
ki bostan kuyusuna dü~mÜ!, etraf 
tan yetişenler tarafından kurtarıl 
mıştır. 
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ANNY ONDRA-.-.ı 
ve JEAN DAX (Mister Braun) 

Fransızca Sözlü ve Şarkılı 

• 
ı K K • 

ı 
filmindeki fevkalide muvaffakiyetJerini nazarı itibara alao 

ARTiSTiK SiNEMASI 
müdüriyeti; bu muhteşem filmi bir kaç güa daha göstermek mecburiyetinde ka 

ıruştır. Henüz görmiyenlerle tekrar görmek istiyenlere fırsat ! 

ELHA &.ıRA Sinemasının misilsiz programı 
AY1 misilsiz bir muvaffa kiyet kazandı 

1 • DENiZLER DEVi 
( E R K E K E V L A T ) Mümessili : 

GEORGES BANK~OFT 
Fransızca sözlü büyük film. 

2 - 25 Sene evel bir Karagöz Geces 
1000 metroluk ve yarıın saat süren bu film 

i PEK FiLM STUDYOSUNDA ÇE V Ri L Mi Ş Ti 

İngiliz sefiri 
D6a geldi, değişmiyecek 

Bir müddet evvel mezuniyetle 
Londraya gittni9 olan İngiltere 
büyük elçisi Sir Corç Klerk dünkü 
semplon ekapreeile ıehrimize gel
miştir. 

Önümüzdeki hafta içinde An· 
karaya gidecektir. Son günlerde, 
Sir Corç. Klerk'in Sir Rombeold • 
un yerine lngilterenin Berfin se· 
firliğine tayin edileceği söylenil
mektedir. 

Dün bu rivayetler hakkında 
fngiltere sefaretinde tahkikat 
yaptık. Verilen malumata göre , 

I Istanbul Beledlyes 
DarUlbedayi Şehir Tiyatro 

Temsilleri: 

Bu akşam ISTAHBUl BflEDI 
saa~ 2~,:; da ~Ü~~t~ jj~ 

Söndü plHflT '" n 
Yazan: 

Musahip zade 
CelAI Bey 

Tarihi komedi 
r tablo 

Umuma 

111 f 

11 11 1111 

--------------•' böyle bir fey doğru değ:ildir. S~ Ertuğrul Sadettin 

T. A. 'l'. y fir Londrada iken kendisine böy-
le bir karardan bahsedilmemiş • 
tir. Bu gece Kıdı\iöyünde ! 

Kuşdili tiyatrosunda ~ 

Yeni Yunan elçi i Rakib• 
Piyes 3 perde. Nakleden; Tahsin r;ab 

Yunanistan hükUmetinin yeni Ayrıca VodvU 

Ankara elçisi M. Sakelaropulos ı._.am-~--~~~~1111!'-"1 
pazartesi günü ıehrimize gelecek B O R S A 
ve Ankaraya giderek itimatna .. 
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mesini Reisicümhur Hazretlerine ı1---------~----
takdim edecektir. Nu .. ut {Satış) 

Yunanista.nın Moskova elçiliği

ne tayin edilen e~ki Ankara elçisi 
M. Polihronyadis Ankarada bu -
lunmnktadır. Cumartesi günü bu
raya gelecek ve Yunanistana ha· 
reket edecektir. 

Yeni Yunan elçisi M. Sakelaro
pulos evvelce §ehrimizde Yunan 
baı konsolosu ola.rak bulunmuş, 

ur ş - -20 !. Fransız 169,50 
l Sterlln 715.-
t Dolar 213,50 

20 Liret 219.-
20 ı. Belçika 118.-

20 Drahmi 23, -
20 Isviçre 1120-
20 Leva 27. -

ı lorln 85,-
20 Kuron Çtk 123,-

21"" 1 Silin Av 
ı Peıea 11."' 

ı Mark 50 ..... 
ı 7.olııtı 24"' 

ı Pcng~ 31 .... 
20 Ley 2:ı. "' 
20 l>lnaı sa .... 

ı çervonc~· 
.; . .... 

ı Altın ... 23 ' 
1 Mccedlye :JJ."' 
ı Bınknot '244·, 

sa . 16> 
geçen sene de muhtelit mübadele ı •--~-----~--

Çek fiatları (kap . 
"_../ 

Parls 120.1 rr~~a 15 B v 
komisyonuna Yunan fevkalade 
ınürahhası olarak gelmitti. Son 
vazifesi Atina hariciye nezaret i 
siyasi itler umum müdürlüğüdür . 

TA K v 1 M 
Perşembe Cuma 
5 K. sani 6 K. ıani 

8 Ramazan 9 Ramaıan 
GUo do~uşn 't,'1Ji ~.26 

Güo ltatışı 1M4 16,54 
Sabah namazı 6,cO 6,SO 
Ô~le ııamııtı 1~.19 12, [9 
ikindi namaZ1 14,41 14,4 ( 

Aişım namaı.ı 16.54 1 6.5~ 

Yası namazı 18,30 18,30 
imsak 5,40 5.40 
Yılın geçen günleri s 6 

kalao 361 360 

ISTANBUL - 18 den 18,45 e ka
dar N'ebil oğlu Jsmail Hakkı Bey, 18,45 
ten 19,20 ye k:ıdar orkestra, 19,20 den 
19,45 e lcad&r Fransızca ders 1 ilcrilemiş 
olanlara), 19,45 ten 20 ye kadar orkes· 
tra, 20 den 20,30 a kadar Seniye H:ı-

nım, 20,30 dan 21 e kadar D:ırülbedayi 
artistleri tarafındın temsil, 21 den 22 ye 
kadar TanbLJrl Refik Bey ve arkadaştan, 
22 den 22,30 a kadar gramofon, Ajans, 
borsa ve saat ayan, 22,30 dan 23,30 a 
kadar saz (Darüttalim heyeti). 

1 ondta 70f. 50 VtvanJ 4,0 ıı' 
Nev-York 0.4:'0i Madrlr !ı 7 ~~ 

Mllruto 9.1675 Bcrlln 1.9 ~3 

Brüksel 8.3f\96 v .. r~ova 4.1 ~76 
Ati na 8:'97- Peşte 8.5 I~ 

-·l 
Cenevre 2.4390 Pıükreş 798 •' 
Sofya 64.7450 Bel~raı 34,55" 

Amıterdaıtı l. ltı83 M• skovs 1()96 

Es bam 
./ 

lş Rankası 10 Terkos 3V 

Anadolu 2S 6!5 Çimento Ar. s.s5 
RcJI 8, lO Onyon Dey. !4."' 

Slr. Hayriye 15, Şark Dev. 1.gO 

Tramvay 4,30 Italyıı 
2 .... 

U. Sigorta !4,- Sark m. cer..a ıı.:P 

'omontl 23,6:> Tekfon 
,, 

__....., 
istikrazlar Tahvili~ 

l~t. dahili 04,75 l Elektrik 
ıo.~ 

~ark n.yolları 5,4f> Tram\·ay 4,<!J 
0.Muı•ahhlde '>9.- Tilnel 

ıs.90 Clim rilkler 555 Kıhtırn 42,45 
Saydl mahl 4.15 Anadolu 1 

.4Z.45 
Ba~d:\t 4 50 Anadolu il 

45,r/J 
A şkeriye - A. l\1ilmessll 

Yeni ekmek ııarhı 
4 ' 

Istanbul Belediyesinden : Kinunılİıi· 
ninln dördüncü çarşamba gününden 1e 
baren ekmek sekiz kuruş on pıır4 

francala on üç buçuk kuruştur. 
ıııııırıflll 

ı::ı11111111ıınu111ııumıırn1111mınıu11111mnı11111nııı11m11nırnrı11nn111unflP J t ! Matbaamıza gelen eser e 
~ımmıımmıımıaııııımnıınnıııııııııııııııııııa1111mıınııımınt1• 

Hollvut 
flolhrutun üçüncü sene biri~ ~·~= 

zengin münderccat ve stüdyo resı~ e . ur. 
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V AKI f'ın edebi ... tefrikası 

CA iM. .AYŞE 

Ramazanın katli .............. ·-··-···· .. ·········· 
13maznun l 

"' 

işi iyen Yara] 
Millt Roman -58- YoT.nn . Necmettin Hali ================:;::=== Selami izzet 

Fakat ıevmek bahsine gelin • 
ce, filvaki Senih, daha çocuklu .. 
ğundan beri Ayşeye i.şıkh amma 

Bilakis neşeli, sokulgan, tak.acıy
dı. Bu haline bir türlü mana vere• 

Cinayet yerinde 
dinlenilmeleri 

Yirmi gün yatakta yattım. Bu 
kazanın verdiği ıstıraplardan bin 
kere milthi~ olan as1l ıstırabım 
bir saniye aman vermeden kal· 
bimi ve beynimi kemirdi, durdu. 

ra istey işine menfı cevap v 
miştim. Şimtli şahsma ait şu k 
dar paran var. Faka~ düşün 

bundan sonraki hayatın tamam 
kazanmana bağJı olacaktır.,, 

. 
mı yorum. 

Kemalin · · · d b sevgısının yanm a u 
muhabbet hiç kalırdı. ' 

- Suıun. Kendiıinden bahset
tiğimizi anladı galiba. itte bize 

latanbul ağır ceza mahkemesin
de, dün on üç maznunlu bir muha
kemeye batlanmıttır. 

Hu gün hastaneden çıktım. 
Hastahğım da Helen beni sık 

sık :ıiyaret etti. Fakat arhk onun 
tamamen dos~ça olan tesellileri 
bile bana bir katrecik olsun şifa 
vermedi. 

• KencJi ıstırabım o kadar b 
yük ki bunun ysnıoda büy(jkb 
liamın ölümü biJe tesirsiz kal 
Başka hiçbir şeyi dUşünecek ha 
ae değilım. 

.... Senih o zaman on altı ya " 
tı_ndaydı. Hep beraber tiyatroya 
ııtıni .. l d' 

doğru geliyor. 
Kemal geldi. 
Senih derhal: 'l' er ı. Çıktıkları zaman 

Yai.ınur Yağıyordu. Senihin an • 
neaı 0 ı k 

- Azizim, dedi, ıizden bahıe· 

Hepsi Arnavut olan maznunlar• 
dan Hüdai, Davutpatada bir dü • 
ğünde kavga neticesinde tabanca 

' n arı upa arabasına aldı . diyorduk. 
.. - Sizi bırakalım, biz sonra 

doneriz, dedi. 
Kemalin hafifçe katları çatıldı 

ile Ramazanı öldürmekten suçlu 
bulunuyor, Karanfil, ölümle neti· 
celenen kavgaya karıımaktan ....... 

Kul6pte biç bir mektup bula
madnn. Zaten bana sade annem 
yazıyor. Oda ancak ayda bir 
benim yudıklarıma cevap veri· 
yor. Ba,kn ne arayan var ne 

Bugün cebimde olan bUt 
para ile anneme bir telgraf çe 
tım; hayalım mevzuu bahis o 
duiu için en çabuk vaslla i 
bana iki bin beş ylli lira yoll 
masım bildirdim. 

s .h 
8

. enı , kartıda oturuyordu. 

ve lakayt bir sesle: 
- Ya, dedi. 
Senih devam etti: ırdenbire Ayşe gözüne öyle gü 

zel ·· ·· d 
1 • gorun ü ki, aklından geçir • 
.11: 

- Parit sizi vahtileftirmiı. 
Kemal, daima likayt görünmi· 

Diğer maznunların ıuçları da, o 
sırada düğünün yapıldığı bahçede 
hazır bulundukları halde, gördük .. 
lerini, bildiklerini saklamak .... ıoran ..• Bakalım, ailemizin bu felike 

bana saadet getirecek mi ? ye çalışarak gülümser gibi oldu. 
-· Öyle mi? 

.. - Bu çocuk büyüyün.ce çok 
~~z~~ olacak... inşallah, onun gi· 

guzel bir kızla evleneyim .. - Herhalde İstanbula geldiği· 

Hüdai, ıuçunu inkar ediyor. Ka
ranfÜ de öyle .... Diğer maznunlara 
gelince, onlar muhtelif şekilde ifa
deler veriyorlar ve hepıi bir nok .. 

1.2 R.ıziran 
Bu gün annemden bekledığim 

cevabı aldım ve son Umidim de 
kmlmı~ <?ldu Annem diyor ki: 

29 haziran 

O günden sonra hep Aneyle 
lhe§gul oldu .• 

nize pişman oldunuz. 
- Kat'iyyen. 

S 
Ayıe büyüdü, genç kız oldu. 

en'h 
- Öyleyse neden böyle nete .. 

tada birleşiyorlar: Ramazanı öl .. 
düren Hüdai değildir, Ramazanın 
kardeşi Rifattrr. Fakat, bu ifade .. 

" BUyUk babanın kalp hastalığı 
ilerledi. Arhk kurtulması ümidi 
olmadığını doktorJar söylüyorlar. 
Bu haldeyken ondan uas'l para 
iıtiye bilirim? Hem de istediğin 
ehemmiyetsiz bir şeyde değil. iyi 
dUıUn Turan, bütün mubalefetle
rimiıe rağmen kendi başına kalk
hn, gittin. Artık olan oldu. Bina
enaleyh diıini 11k ve tahsilıni 
tamamlada öyle dön.,, 

Bugün bankadan, namıma ge 
len parayı aldım. Hemen Miste 
Tomasa koştum. O beoi gör· 

K 1 Peıinden ayrılmıyordu. 
endini sevdireceğine emindi. 

Fakat Kemalin avdetinden 
~onra ·· 'd' unu ı kırıldı. 

Kerqa} güzel bir erkekti. 
- Meğer, ki diyordu, o, Ay· 

§eye aldırıt etmesin. 
Anuna bunun da ihtimali yok 

tu. Ayte gibi bir genç kıza, Ke • 
Dıal gibi bir gencin ehemmiyet 
•erıneınesi kahil miydi? 
• Senih bunları düşünürken içe· 

rı annesi girdi: 

- Ne o Senih, ıen bir yere 
't . 11 anıyor ınuaun? 

y ~anı hicbir yere gitmek istemi· 
ordu. Dünyadan iğrenmitti. Her 

t~Y en kesel gelmi9ti. Fakat anne· 
~ıne, haleti ruhiyeaini belli etmek 
ıstenıed' 1 . d' B ~ I ı, pa tosunu gıy ı, eyog· 
uııa, klübe geldi. 

Herkeı, dörder, beıer, altıtar 
olınu,lar, Poker, briç, bezig oynu • 
Yorlardı. Bir grup da laf atıyor • 
du. 

sizsiniz 1 Yoksa hayatınızdan mı 
memnun değilsiniz? 

Kenan bey co,tu = 

- Hayattan daha zevkli ne o-
labilir? 

Kemal, hiç beldenmiyen bir 
heyecanla: 

- Bazı kimseler için öyledir, 
dedi, fakat bazı kimseler için de, 
daha başka zevkler vardır. 

Hep birden sordular: 
- Aşk mı? 
Kemal soğuk kanlılıkla cevap 

verdi: 

ler son safhada ortaya çıkıyor. Za 
bıtada ve müstantiklikte ifade ve
rirken, bu hususta hiç bir şey aöy· 

lememişler, Rifatın ismi hiç geç • 
memiş. Rifa.t, şinıdi şahit vaziye • 
lindedir. 

Reis Nusret Bey, maznunları et• 
raflı surette sorguya çektikten ıon 

ra, maznun vekillerinden biri, ta· 
bitlerin vak'a yerinde dinlenilme• 

sini, bu suretle bir ketif yapılma • 
aını iıtedi. Mahkeme, ııahitlerin ev-

- Hayır, ölüm 1 veli. mahkemede dinlenilmesine, 
Bunu, öyle hazin bir ıeıle ıöyle- aonra icap ederse ketif yapılabile

di, ki hepsini bir ürperme aldı. ceğine karar verdi, muhakemeyi 
Fakat kendilerini çabuk topar • baıka güne bıraktı. 
ladılar. 

Senih güldü: 

- Bu ne bedbinlik? Siz haya· 
tm imtiyazlı bir inıanıınız .. Genç· 
ıiniz, $Jhhatiniz yerinde, en güzel 
gözler üstünüzden ayrılmıyor ... 
Bulup da bunuyor musunuz? 

Kemal omı•z silkti, paketinden 

Dinlenilecek on bet ıahit var· 
dır. Dün, bu muhakeme suaımda 
mahkeme ıalonu tamamile dol • 
mu~tu. Vak'aya iıimleri karı~an • 

ları yakından, uzaktan tanıyan bir 
çok Amavut, muh~kcmeyi merak 
la takip ecliyordu. 

Ah, o kolumu kıran ve başı

mı delen otomobil niçin beni öl
dürmemiş ? Bu yeis içinde yavaş 
yavaf, lnvrana kıvrana kahrol· 
mak için mi? 

Fakat 6ldürseydi de yanar· 
dım, memleketimi bir daha gör
meden öldüğüme yanardım. 

J,, • 

19 hıuiran 
BOyOkbabamın ölOmU haberi 

bana mDjde gibi geldi. Annem 
mektubunda bu feJaket haberini 
verdikten sonra diyor ki : 

"Zavallı babam vasiyetname· 
sinde senin için de iiç bin lira 
nvıt mış, G"cen m~ı. tubumda p;t· 

görmez: 
- Doktor Vuddan sizin hak 

kınızda bir mektup aldım. Me 
nunane talebinize onun da ca 
sıkılmış, binaenaleyh biz.den bi 
11ey ümit etmeyin ve althmzı ba 
1ınız:a alarak tabsHinize deva 
edın. 

dedi. 
Ben hiçbir şey söylemiyere 

cebimden bin dolan çıkardı 
ve: 

- Nihayet benden bunu · 
lemiye baklunız vardır. · itte alı 
ve konturatımı geri nrin. dedim 

Mister T omas bu sefer bi 
dereden su getirerek beni fik 
rimden ceydumağa çalıştı. Fa 
kat hiçbir şey dnılemiyen dUrilft 
ısrarım karşısında söylene söy· 
Jeııe istediğimi yapmağa mecbur 
oldu. 

Şimdi hürüm. Vaktiy1e onlar 
beni salln almıtlardı; şimdi ben 
oniardan kenaimi satın aldım. 
Ne sefil alış verış ! 

(Devamı var) 
Senih onlara y&klaştı: 
- Poker yok mu? 
- Cemali bekliyoruz. 
Biri atıldı: 
- Gelmiyecek, bu aktam Ka· 

inile hanıma davetli. 

bir sigara alıp yaktı. 
Artık herkes meraka dütmlittü. 

Bu güzel genci bu derece bedbin 
eden ıebep neydi? 

Liman tarife 
komisyonu 

Deıtiz Ticareti müdürlüğünde 

toplanmakta olan liman tarife ko
misyonu bir haftaya kadar tek -
rar faaliyete geçerek limanda iş -
leyen nakil vasıtalarının Mart -
Eylul tarifelerini hazırlamağa 
başlıyacaktır. 

·ı ıcaret odasiJe müdüriyeti arasında 
çıkan hadisenin tahkikatı 

- Vay, o Kamileyi tanıyor 

hlu? 
-Bu kıt tanıştılar. Küçük Leyla 

Pek botuna gidiyor. 
- Ne mutlu Leylaya ... Cemal 

hayli zengindir. 
Biri dedi ki: 
- Leyli evlenecek yaşa geldi 

ini? .. 
Kenan bey cevap verdi: 
- Seneler çabuk geçer .. Ley

li bizim Şefik beyin kızı Ayteyle 
l'atrttır. 

- Ayşe hanım kaç yaşında? 
- Bunu Kemale sorun. 
Kemal kapıdan girmitti. Kim· 

•enin yanma yaklaşmadı. Herke
ıi u2aktan selamladı, sonra eline 
bir gazete alıp, koltuklardan biri
ne oturdu ve emretti: 

- Bir kahve! .. 
- Vay efendim vay!.. Bu ak· 

fam ona hiçbir fey sormasak da • 
lıa iyi etmit oluruz. Baksanıza 
ateı püskürüyor. 

- Ne zaman püskürmez ki •. 
Çok vahti adam, kimseye sokul • 
ınuyor. 

- Pariı onu değiştirdi. Soğuk, 
manasız oldu. Belki de kadınların 
bunun için hoıuna gidiyor. 

Kenan bey, iki katının arasm· 
da bir istifham çizdi: 

- Belki. Fakat Paristen gel -
Jiii ilk gece hiç de börle değildi. 

Senih adeta haykırdı: 
- Siz gönül çekiyorsunuz f 
Kemal bira:& ıert, biraz da tu• 

haf mukabele etti: 
- Yok canım! •. Sahi mi? 
- Muhakkak. Kalbinizi Paris· 

te bırakıp gelmişsiniz. 
K~mal alay ederek dinliyordu. 

Senihin saçmaladığı muhakkaktı. 
Fakat Kemal şafırtmaea yaptı, o
nu biraz daha fatırtmak istedi: 

- Nasıl da bildinir1;r 
- Ben insanın içini gözlerin .. 

den anlarım. 
den okurum, eski huyumdur. Size 
Pariste nasıl ve kime i~!k olduğu· 
nuzu söyliyeyim mi? 

- Bunu da bilirseniz aşkolsun. 

- Zengin ve asil bir ailenin 
kızma aşık oldunuz. Sarıtm bir 
Fransız kızı. Ona at yarıtlarında 

rasgeldiniz. Yazın Nice'de tesadüf 
ettiniz. Pariıte birlettiniz. Be .. 
raber teniı oynadınız. Mükem .. 
mel teni• oynadığınızı eöylediler .. 
Y anndan tezi yok, trene atlayıp 

Parisi boylayın. 
Kemal bir kahkaha attı: 

- Siz böyle bot oturup miras· 
yedilik edeceğinize falcılık etseni-

ze. 
- Benimle alay mı ediyorsu • 

nuz? 
- Bunu timdi mi anladın? 

(Devamı var) 

Mübadele ba, murahhası 
Bir ay kadar evvel, komisyo • 

na ait İ!ler hakkında hükumeti

mize izahat vermek ve yeni tah -
siaat itleriyle meıgul oJmak üze -

re Ankaraya gitmi~ olan muhtelit 
mübadele komisyonu Türk baş -
mürahhası Şevki Bey dün fehri· 
mize gelmiştiı·. 

Bir İngiliz lordu ve mebuau 
İngiliz Lordlar kamarası 8.za -

11ndan lord Maişet dün Sofyadan 

ıehrimize gelmit, ak,ama Toros 
ekspresile Filistine hareket et .. 
miştir. Dün İngiliz meb'usların • 

dan M. Hombri de Mısırdan şeh· 
rimize gelmiştir. lngiltere elçisi 

her iki zat şerefine dün sefaret -
hande hususi bir öğle ziyafeti ver-
miştir. 

Mısır kabinesi 
Kahire, 4 (A.A.) - Sıtkı Pata, 

yeni kabineyi teıkile memur edil
miştir. Eski adliye, münakalat ve 
hariciye nazırları bu kabineye da
hil obwyacaktır. 

lktısat vekaletinin iki gün zar · 
f ında takas muamelelerinin ikmali 

suretle anladrk. Ve maksattan na 
rice çıkmadık. 

için vermiş olduğu emrin tatbiki 
esnasında paydos meselesinden do 
layı bir hadise çıktığını yazmıılık. 
Dün Ticaret odasından bu mesele 
hakkında tahkikat yaptik. 

Esasen Ticaret Odasının vazife .. 
si vekaletin emirleri dairesinde 
tüccarın muamelelerini ifadan iba
rettir. 

Ticaret Odasının bu noktai nasa 
rmı lstanhul Ticaret müdilriyeti 
doğru hulmamııtır. Maamafih ıeç 
vakite kadar çalı§mak ıuretile ya" 
pılan işlerin ticaret odası tarafın • 
dan ertesi günü gönderilmesi mec'" 
buriye!i olduğuna göre Ticaret O· 
dasmın o gece i~in yapacak iti ol .. 
madığını söylemi~tir. 

Ticaret müdüriyetinde takas mu 
ameleleri ile meıgul olan bir heye~ 
vardır. Bu heyete kağıtlar gümrük 
ten ge1ince muamele yapılır. Ve 
Ticaret Odası tarafından tasdik 
edilerek muamelesinin ikmali için 
gümrük idaresine gönderilir. 

Cumartesi günü saat beşe kadar 
gümrükten gelen muameleli ev • 
rak takas heyeti tarafından geç 
vakite kadar muameleleri ilçmal 
edildikten sonra Ticaret odasına 

gönderilmiştir. 

Fakat Ticaret Odası muamele 
yapmaktan istinkaf etmi~tir. 

Dünkü tahkikatımız~a Ticare! 
Odası eı·kanr bunun sebebi hakkın 
da diyor ki: 

- Vekfüetin müddetle tahdit 
etmesini oda mesai şeklinde anla. 
mrştrr. Yani vckUlet iki gün müsa
ade vererek bu iki gün zarfmd·· 
takas muamelesi yapılmasını em
retmiştir. Yoksa iki gün zarfın . 
da takas muamelelerinin hepsinin 
birden ikmalini emretmemiştir. Bi 
naenaleyh biz vekiiletin emrini bu 

Fakat o gece tacirler ertesi gü • 
nü mcamelelerinin yapılıp yapıl • 
mryacağı hakkında tereddüde düt 
tükleri i~in telaş etmişler ve Tica· 
ret Odası reisliğine müracaat et -
mişlerdir. 

Te.hkikattan sonra görüttüğti • 
müz Ti~aret Odam umumi katip ve 
kai Hakkı Nezil.i Bey bu husuata 
L-ynen §U üÖzleri söy!emittir: 

- O ak§:tm takas için beşten 
sonra munmcle yapılmadı. Fakat 
ticaret ınüdUriyeti bütün muamele 
lerin yapıldığını söylüyor. Şu hal
de, esasen bizim muamele yapına
nnza lüzum yokmuş. :Maamafih 
işin merkez sikleti Ticaret müdü
riyetinde idi. Orası muameleleri 
yaptıktan -~onra biı .de muameleyi 
ikm~l ederek cıicsi giinü gönder • 
elik • 



Ustaca bir takip 
Akif Bey o gün daireden er -

ken çıkmıştı. 
1 Bir türlü tramvay gelmiyor -
du. Yürümeğe karar verdi. Yolda 
rast gelince athyacaktı. 

T aın Galatasaraya yaklaşacağı 
sırada karşıki kaldırımda giden 
uzun boylu, cok zarif bir kadın 
ve bir erkek nazarı dikkatini 
celbetti. . . Kadının konuştuğu 
erkek tanıdığı b:r simaya benze • 
miyordu. Fakat kadını gayet iyi 
tanıyordu. Biraz yaklaştı .. Belli 
etmiyerek onu karşıdan süzdü . • 

Ta kendisi: · Zehra idi. Zehra. .. 
Can ciğer arkadaşı F ehminin ka
rısı Zehra .... 

Fehmi son derece krskanç bir a· 

Tavsiye 
ihtiyar kadın 

koşa koşa dok
torun evine 
gelmişti. 

Doktoru bu
lur bulmaz sor
c!u: 

Doktor 
bey , bizimki 
için yalnız kı
zartma et ye
sin demiştiniz. 
Halbuki tavaiye 
ettiğiniz sülük
Jerin kızartma· 
sını yiyemedi. 
Aceba tava 
vapayım mı? 

Karakolda 

Şüpheli 
Yaşını başını, 

almış. yüzü 
dertten kırış-

mış bir adam· 
cağız mahalle-
sindeki karako· 
ta baş vurarak 
merkez memu· 
runa: , 

- Bizim ka-
ym valde tam 
on beş günden 
beri ortada 
yok. 

Dedi. Merkez 
memuru hay
retle onun yü
züne baktı ve: 

Birisi müddei - Peki ama 
diğeri maznun on beş günden 

dam olduğu için karısını ancak ik isi de ho· beri neden mü-
günde bir iki saat, ma!urn ve mu- miserin karşı- racaat etme-
ayyen zamanlarda, malU.m ve mu- sında beklıyor- diniz? 
ayyen yerler için serbest bırakır· lardı. Komiser Diye sorunca 
'dı .. Zehra bu muayyen ve mah • müddeiyi u:ıun - Doğrusu, 

U•un dinledi'K- dedı' ilk gün-.dut zamanlarda nerelere gittiği - '" • 
ten sonra maz- l d k · nin hesaplarım vermeye. kimler· er e pe ınan· 

, nuna sordu: r-- madık, ma .fım 
le tanıştığını söylemeğe mecbur .. - Bak ne ya, insan ha-
'du. Yabancı erkek olarak da yal- diyor ? Mey ha· yırh bir şey 
nız Akifi tanımıştı. Başkasını ne nede rakı şişe- duyunca çabu· 
tanıyabilir, ne de tesadüfen tanı- sini beyin ka. cak inanam1yor 
mış kimseye selam verebilirdi. fasına çarpmış Kd k 

Ak'f sın... ÇI 
ı ta ilk mektepten, mülki- Maınun he- Bir barda bir 

yenin son sınıfına kadar ayrılma- men itiraz etti: adam kılıç yu-
dığı Fehminin karısına bir kardeş - Evet ama tuyordu. Bir 
gözüyle baktığ1, onun namusunu rakı şişesi on· gece bu meş-
kendi namusu telakki ettiği için dan evvel be· bur hokkabazı 
baş ağrısını filan unuttu. Zehra - nim kafama seyre gelenler 
nm bu şüpheli vaziyetini takibe çarpmıştı · · beyhude bek· 

karar verdi._ Son arzu Jediler Sahne· 
Bı'r ı'dam mah· ye barın müdü-Zebra genç adamla ayak üstün- .. ı. k · · kümuna hükmü ru çıısara ıh· 

'de iki dakikadan fazla konuıııma• za tt· :ı- icra etmek için r e ı : 
dı, ayrıldı, Tünele doğru yürüme- gelenler son bir - Atfeaer· 
ğe başladı. Fakat Akif dikkat et- arıusu o!up o!- smız efendım, 
ti, ayrıldığı genç de aksi istikame- madığrnı sor· bu adşam kılıç 
t 'k' d k · d · yutan hoı<kabaz e ı ı a ım atmış en gerıye on- dular; mahkum 
dü .. Akifin bu hal büsbütün şüp- şu cevabı ver- gelemiyecek, bu 
besini tahrik etti ve gene karşı di: Hanım - Demek ki yanımızdan çıkmak istiyorsun ha •• giln öğleyin ba-
kaldırımdan her ikisinin birden - Evet ce- Peki ama hangi esbaptan dolayı ? lık yerken bo-
h k ı · k k d k 1 zamın tecilini Hizmeti!• - Esbap meselesi deAil Efendim, çok •UkUr ğazma kılçık are et erıni tet i e ere , on.arı ,. u "'t' 

istiyorum. esbabım var ama bizimki ile arhk nış!tnlandık da... kaçmış ta .. 
gözden kaybetmiyerek yürüdü. uııımınımmııııı111111m1111mmmuın11m•ııunımuıu11 1111uuuu.1111111mt1111111111ıta11100uımııunuıı11111 ı 1111 11u1111111111mımı1111111111111111mıuı1111111111muı11111 111ıı11111uıı11111ıı111111 111nı 11111111uı ııı111111ıuııu11111111111111111rıı111111111nı111nı11u tıııııııunııııuııurn11u11111111111uıınn 

Tünele yaklaştıkları zaman yük bir apartımandan içeriye gi- Zehra ile karşı karşıya geldiler.. geldim de beraber geldik .• O da 
Zehra sağdaki kapılardan birisine rince bir lahza durdu. Sonra o Aralarında on beş adım vardı. • • beni iknaa çalıştı. 
saptı, biraz sonra uzun boylu genç da girdi. Aşağıdan dinledi. Bir Zehra hafif bir tereddüt eeçirdi • Sonra Madam EJeniye dönerek: 
de ayni sokağa sapınca Akifin kapının açılıp kapandığını duy • Fakat Akif Beyin tereddüdü daha - Sizin mösyö nerede?. Gelsin 
rengi attı.. du. Yukarıya fırladı. Kapıyı tesbit büyük oldu. Bir an ona görünme- de beyefendiyle konuşsun .. Onu 

Demek zavallı Fehmiyi karısı etmek istedi. Fakat muvaffak o· mek istediği için şaşalamıştı . • • kandırabilir mi bakalım?. 
aldatıyordu. Evet, muhakkak . . . lamadı .. Koca apartımanın hangi Fakat çaresizlik karşısında yürü- Akif o sırada Zebranın Madam 

Onların arkasından ve duvar katma çıkmışlar, hangi daireye dü.. Eleniye yan gözle yaptığı işareti 

Zekai bey yazıhanesinden çı 
mış, evine dönüyordu. Tam ka 
dan içeriye girerken arkasınd 
bir yabancı geldi. 

- Ah Zekaiciğim !.. 
Diye boynuna sarıldı. Üstü b 

şı perişan, saçı sakalına karışın 

ı 
olan bu adamın hararetli hara 

retli sarılmasından eski bir tanı 
dı'k olduğunu tahmin ediyor, fak 
kim olduğunu asla hatırhyamıyo 
du. Nihayet o tanı~tı: 

- Yahu, ben ... hani Memb 
tef eyyüzdeki arkadaşın Kanı 

değil miyim? 325 Kamil.. 
O zaman, gözünün önüne yu 

varlak kırmızı yüzlü, tombul 
mektep arkadaşı geldi. 

Kamil derhal: 
Şimdi hatırladın, değil mi· 

Hey gidi günlel' hey! .. Aman ak 
lıma gelmişken söyliyeyim: Han 
mektepten çıkarken sana bir meci 
diye borç vermiştim. 

Zekai hayretle bu eski arkada 
şının yüzüne baktı. Sonra heme 
yeleğinin cebinden bir yirmi ku • 
ruş ve cüzdanından da bir lira çı
kararak arkadaşına uzattı. 

- Peki amma hen sana 20 ku • 
ruş vermiştim, bu lira nedir? 

- Belki aradan günler geçtik· 
çe yeni borçlarım hatırına gelir. 
Toptan ödüyorum. 

Bir mukayese ... -Ahsenin mektepte aldığı not -
lar içinde en f enaaı ahlak ve ter
biye notları idi. Gelen cetvelde 
babası onun yaramazlık yüzünden 
oııfar olc:lai;uu ~uruyordu. 

O akşam sofrada hep birlikte 
yemek yerlerken küçük fino kö -
pekleri de boş bir iskemleye çık .. 
mış, ağzından sular akarak bakı " 
yor, fakat hiçbir harekette bulun· 
mu yordu. 

Ahsenin babası onu göstererek: 
- Gördün mü Ahsen, dedi. 

Eğer mektebe gitse şu köpek ah -
laktan on numara alır. 

- Ahsen kaşlarım çattı: 
- Belki, dedi. Ama bir de onu 

coğrafyadan imtihan edin baka .. 
hm .. 

Borç verince •• 
kenarlarından sokağa saptı. Fa - girmişlerdi!. Selamlaştılar. Zehra hemen gü· görmediği gibi onun ne unutarak - Eğer bir adama bir lira ve· 
kat Zehra ortada yoktu. Amma Karşıki kaldırımda daha lerek: buraya tekrar geldiğini de anlaya recek olursan ne olursun? 
genç yürüyordu, hem de hızlı hız- ileride belki bir saat dolaş • - Ne tuhaf tesadüf, dedi, sizin madı ... Fakat dışarı çıktıkları za- - Alacaklı ... 
lı .. ·Akif onun izini kaybetmemek tı .. Nihayet apartımanm onu ne burada işiniz ne?. man artık Zehra hakkında hiç bir - Bin lira verecek olursan? •• 
için adımlarını sıklaştırdı ve bü- doğru bir kere daha dönerken - Şey ... Şöyle geçiyordum da .• ŞilP.hesi kalmcı"D.ıştı~ - Ya aptal, yahut düşman .• 

•••••••n••n••n•••••••91••nu•••••••u•••••••11•n1111•••11•••111111••u•••••••••••••••• Tramvay bulamadım .. Başım da n••••••••••••••n•••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- 'a geçen kızı g8rdUn ya.. Benim o zenaln dilberle ev· 
lenmeme bir kelime mani oldu. 

- Nasıl bir kelime? 
-Bana var1rmısın?dlye sordum,"varmam,,dlye cevap verdi. 

ağrıyordu. Eve gidecektim .• 
- Öyleyse beraber gidelim •• 

Ben de terziden geliyorum .. 
Akif hiç sesini çıkarmadı. Bu 

masala kim inanır?. Maamafi.h 
Zehra birden bire durdu .. 

- A... Dedi.. Terzide bir şey 
unuttum. Beraber gelir misiniz ? . 

Akif şaşırdı, geriye döndüler .. 
Zehra koşarak ayni apartımana 
girdi ve Akifi de davet etti .. İki 
kat çıktılar. Bir kapının önünde 
clurdular ... 

Zehra kapıyı açan hizmetçiye 
Madam Eleniyi sordu ve yandaki 
bir odaya girer girmez Akifi de 
çağırdı .. Onları biribirine prezan
te etti; Akife: 

- Madam, çok iyi bir terziy • 
miş, bizir.:ı Leyla tavsiye etti. Da
ha tecrübe etmedim, yarın F eh· 
miyi kandırabilirsem bir manto -
luk alacağım ve madama getire • 
ceğim .• Amma Akif &y bir manto 
için 25 lira istiyor .. Çok değil mi? 
Demin kocasına da cadde de rast 

- Cicim sana hediye ettitjim bu elnıasrar için annene 
ne yalan uyduracaksın .. 

- Yalancıdır derim .. 
- Doöru ... 
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5 Kanunusani 1933 VAKlT 

Hikayesi 
l ................................ ço·c;ü·k·······g3·ii·a·ia·rı···· ...................... -···1 
...................................................................... ·-·-··························· .. --.. 

Si:! Yılbssı gecesi ealertfr, gUzeı gUzel hedtyefer ahrken 
hıç fukeralarr dUşUndrJnUz mU ? 

Siz yı!başı gecesi eğlenir, güzel kek olmayınca kadınlar ne yap
güzel hediyeler alırken hiç f ıkara- sın?-
hırı düşündünü:: mü; işte size yıl- Küçük Ahmet, henüz bütün iş
h<l§ı geceoi olmu, bir hikaye .. Ah- leri yapncnk kadar kuvvetli olma 
nıedin hikayesi. dığı için annesi dağa gidince ku-

Köyfü1 en ne~eli çocuğu küçük lübede oturur, çorba karıştırır. 
Ahmettir. Ahmet babasının öldü- Annesi dağdan gelince sıcak sı • 
ğünü bilmediği için bütün sevgisi· cak önüne koyardı. 
ni annesine vermişti. Bir gün kadıncağız dağda çok 

Annesinin güldüğü günler 0 • terlemiş ve yolda gelirken de üşü· 
nun için en büyük bayramdı. Sa- müştü. Kulübesine gelince sıcak 
bahleyin n:ektebe gider. Öğleden çorbayı içmek istedi. Fakat göz
sonra mektepten gelince tarlaya leri karardı, başı döndü, mide"i 

Kapuyu vurdu vurdu ••• 

koşar, annesine yardım eder. Ak
tam iki koyun ve dört keçisile 
yavrularını önüne katarak köye 
beraberce dönerlerdi. 

bulandı, nihayet Ahmede seslen
di: 

- Oğulcuğum, hen hastayım. 
Şu yatağı ser de yatayım. 

O dakikaya kadar anasının et
rafında cıvılda~an civcivler gibi 
~en ve şatır olan Ahmedin birden 
bire rengi sg!du. Z9rJa yatağı ser· 
di. Gözleri yaşardı. Annesi yatağa 
yatar yatm::ız inlemiye başladı. 

Gözleri garip §e!{ilde tavana di
kildi. 

Ahmet korkudan ı-.~·~ı çıktığı 
?md:ıı· b::ığırmnk istedi. Fakat ee
ce bu dağ başında bağırmtktan 

ne çd·ar. ··:::men nklına bir fikir 
.,.eldi. Ko~a koşa köye gidip haber 
vermek 

Annesini o feci vaziyette ya
takta bıraktı. Ağhya ağlıya köye 
::::tti. Mnhtar evde yoktu. imam da 
namaz krldmyoı·du. 

Namazı !onuna kad::ır bekledi. 
İmam efendiyi gördü. imam efen· 
di böyle ~eylere alı~ık olduğu .. 
rçın: 

- Sen git hen gelirim .. dedi. 
Ahmet yıldırım gibi kulübeye 

döndü. Kapıyı çaldı. !çerden inil
tili bir ~c:ı: 

- Ahmet .. Ahmet.. dedi ve 
sustu. 

Soruyorum 

1 - Kafasına mütemadiyen 
balyözler, yumruklar, tekmeler vu 
rulduğu halde ağlamıyan, ses çıkar 
mıyan nedir? 

"!A!j - I 
2 - Biliniz bakayım .. 2 başı, 2 

eli ve altı ayağı olan nedir? 
"JJlM~1S - Z 

3 - Korkmadan ~erede geze -
• ? riz? Korkarak nerede gezerız . 

l?>f JO>f '<>pı!qas uupewlpO)J - f; 
·zuaza.3 upŞep 'fl?J 

- Dünyanın °hangi şehirlerin-
1 e öiYlen tam 12 de olur? u 

"apıap!qas umng - il' 

Zavallı fakirclk ? .. 

Annesi küçük Hnsana sordu: 
- Oğlum biraz evvel aldığım 

pastayı masanın üstüne koymuş -
tum. Ne yaptın?. 

- Anneciğim ben onu bir f ı -
kara çocuğa verdim. Pastaları gö
rünce çok imrenmişti de ... 

- İyi yapmışsın oğlum .. Afe
rin ... F ıkaralara yardım etmeli .. 
Ama .. O fıkara kimdi? 

Hasan yavaş sesle cevap verdi: 
- Bendim anneciğim ... 

Kahraman ! .. 
Bir gün Ali ile Veli münakaşa 

ediyorlardı. 

Ali atıp tutuyordu: 
- Ben hiç kimseden kork· 

marn .. 
- Sıç.andan? .. Köpekten? .. Ba

'!Saww~>f "SlfUl? A. - s handan, annenden hiç kimseden 

5 - Hangi kelimeyi okuduğu
muz ve yahut yazdığımız zaman 
onun yanlış olduğunu anlıyabili • 

. ? 
rız .. 

Kaplumb3§anın yaşı korkmaz mısın? 
Kaplumbağanın kaç sene ya • - Veli, sen aptal mısın .. Ne bi-

ö 1 • çim arkada<'.sın ... Sana hiçbir şey -şadığını biliyor musunuz. Y e ıse ı-
den korkmam diyorum. Sen hala ben size söyliyeyim. 

_ Kaplumbağa dünyadaki sıçandan, köpekten bahtediyor -
hayvanların içinde en uzun hayat sun. Ben onlardan değil aslandan 

bile korkmam .. lısıdır. 300 sene ya~ar. 
- O kadar atma .. 

Bir saatin parçalau - istersen bir §eysine tutufa • 
Üç hafta evvel okuyucularımı- lım.. Eğer ben aslanların arasın -

za, bir saatte en mühim olan 9 e- dan geçersem bana ne verirsin? 
sası sormuştuk. Şimdi ben size da- - Geçen gün niyetten çıkan ye 
ha mühimmini söliyeyim. ni çakıyı veririm. 

Büyük bir taatin içinde yarım - Peki beni yarın Gülhane 
milimetrenin yarısı kalınlığında parkında bekle .. 
olmak üzere 900 bin parça vardır. Ertesi gün Ali le Veli Gülhane 
Bu parçaların hepsi birden bir parkında buluştular. Ali koşa ko • 
kilogram gelir. şa parkın içindeki aslanların ö • 
Köpek ne zaman hestafanb ? nünden geçti ve Velinin yanına 

Köpekler ne zaman hastalanır g~ldi. 
biliyor musunuz?.. -'Ver bakalım çakıyı .. 

_ Kuş eti yediği ve yahut kuş Veli mırın kırın etti ama Ali 
kemikleri yaladığı zacan bunun bahsi kazandı ve güze! çakıyı aldı. 
için sakın köpeklerinize kuş eti ve Sudan korkar •• 
yahut kemiği vermeyiniz. Kendi Muallim hey o ders darbıme -
elinizle güzel köpeğinizi ha:ıta e • sellerden bahsediyordu. 
dersiniz. Nihayet talebenin anlayıp anla-
==============I madığını öğrenmek için şöyle biı· 

Gô.zıl rr:, ~ô"ı r'll boı 11c11 

başı !it: ) apaı r 
sual sordu: 

- Sütten ağzı yanan yoğurdu 
üfliyerek yer .. ne demek? .. 

Birdenbire bütün gözler sını • 
fın en yaramazı Cingöz Hasana 
döndü. Hasan da arkada~larının 
hu hareketine karşı koltuklarını 
kabartarak elini kaldırdı. 

Muallim Hasanın gene bir mu
ziplik yapacağını anladı. Fakat 
gayet ciddi: 

- Söyleyiniz bakalım Hasan 
efendi .. dedi. 

Cingöz Hasan: 
- Yani.. Şey .. Muallim Bey .. 

- O .• yeni seneye glr111r,ız· 
de haberimiz yok •• 

rın çoğaldığını görünce birdenbire 
ciddileşti: 

- Çocuklar susunuz .• 
Fakat dinliyen kim .. 
Nihayet muallim beyin ıeıi tek· 

rar yükseldi: 
- Çocuklar bir iğnenin yere 

düştüğünü duyabilecek kadar ıu• 
sabilecek misiniz bakalım .• 

Yaramazlar birdenbire ıuıtu • 
lar. Sınıfta çıt bile yoktu. Bir da· 
kika kadar sükut devam etti. Mu • 
aJli mbey de talebelerin bu hare • 
ketinden memnun etrafa bakar
ken sınıfın Cingözü Hasan ayaia 
kalktı: 

- Muallim bey iğneyi ne za • 
man yere atacaksınız .. 

Davuldan kir •• 
Amcası yılbaşı hediyesi olarali 

Cingöz Hasana bir davul almıttı. 
Davulu gören Hasan çok sevindi. 
Amcasını kucaklıyarak •. 

- Ah benim güzel amcacığım. 
Ne iyi ettin de davul aldın. Ben 
artık her gün davul çalarım olmaz 
mı? •. 

- Oğlum her gün çalarsan an• 
nenin babanın başı tutar ... 

Cingöz Hasan gülerek cevap 
verdi: 

- İyi ya amcacığım .• Ben da· 
vul çalmıya başlayınce annemden 
beş kuru~, babamdan bet kurut 
alınca susarım .. 

....... ·-··········-···· ... ·· .. ····-·-·-·---] ~ Gü7el ve gür büz çocuk 
=••••••••••••uı•••••J1•••1••J••••••••.&u•••...-...-e 

Köylerde kıt çok felaketli o -
lur. Hele erkeksiz kadınlar için 
köyde oturmnk çok zordur. Odun 
dağdan kesip getirmek, yarmak, 
kar içinde dağlarda dola~arak lı:ıy 
vanlara meşe yaprağı toplamak.. 
Hepsi erkeklerin işidir. Fakat er-

Ahmet kapıyı t.ekmeledi. Fakat 
hala ses yoktu. Nihayet pencere
den içeriye girdi. Annesini ölmüf 
buldu .. 

ııııııınıınıııııııııımıııııııııııııımıııııtmllllBllDllllıııııımıııuımıııı '' llll1JU111H1111 

Glizel yo::,ı ınusabakosı 

Güzel yazı - kaligrafi müsaba
kası müddeti gelecek perşembe 

Dedi .. Yıkanmış çocuk sudnn kor
kar .. demek değil mi? 

iönenln sesi 
MuaJlim bey sınıfta yaramazla-

Taksim - Cemll Orhan be~ 

Müsabakamız bitti. Gelen re
simleri sırasile neşrediyoruz. 

, ................................................................................................................ J 

f Oyuncaklarınızı kencHniz yapımz i 
................................................................................................................ ! 

KUcl>k Han1mfaar : 

Markalar 
Mendilinizin, göğüslüklerin ke· 

narına kendi İsminizin ilk harfle

rini gösteren marka işlerken nasıl 
olsun diye düşünürsünüz. 

İşte size ondan fazla marka nü 

ınunesi. Bu tekilde veyahut sizin 

kendi zevkinize göre bunlar gibi 

ıiz de birer marka uydurabilirıi • 

niz. Markada en büyük esas harf
lerin iyice okunmasıdır. 

Bu markaları istediğiniz renk
erde İpekle mendilinizin bir ke • 

narına itlerseniz zarif bir süs olur. 

günü bitiyor. 

Gele<'ek perşembeden itibaren 
gelen yazıların neşrine başlıyaca
ğız. Siz de şimdiye kadar yazını
zı göndermedinizse hemen: 

Beyaz kağıda siyah mürekkep· 
le: 

"Yakıt gazetesinin açtığı gü· 
zel yazı müsabakasına ben de iş -
tirak ediyorum.,, 

Diye yazıp hemen (Çocuk sa · 
yıfası muharririne) gönderiniz. 

isminizi, adresinizi okunaklı 

yazınız. 

Müıabakaya iştirak edenlerin 
hepsine hediye vereceğiz. 

ldDlidlihliiMBuW•ımımıııııımııınmımnuıınlllllJunınınınınnım 

~ ............................. j·93·3····=····si;i;~1·····ai·i;;;~;··· .. ·············-.. ··"I 
iıe·r··iiai'i°a··i·5·o··ii·a-rı·ı·nııze···ileti°i°ye ... :ve·r·ii.örüz 

f§ncnizln ipliğlni hangi makaradan alıyorsunuz ? 

Elimdeki iğnenin ucuna geçir - Doğru haJledenlerden 150 kari• 
diğim iplik kayboldu. Arıyorum. 
Bir türlü bulamıyorum. Belki ben 
ihtiyarladığım için gözüm görmü
yor. Siz her halde daha akıllı ol
duğunuz için iğnemin ipliğini al
dığım makarayı bulacaksınız. 
Haydi bulunuz. Ve (bilmece me • 
murluğuna) da gönderiniz. 

imize saat, çikolata, bisküvi, kitap, 

oyuncak, kartpostal ve başka be • 

diyeler vereceğiz. 

§ Bilmecede kazananlann İIİ.m

ı~ri her pazartesi ıünü netreclilir. 

§ Hediyeler de her per,embe 

günü idarehanemizde verilir. 



Savıfa 8 

Kızıl Kartal 
Harbi umumide meşhur Alman tayyarecfsl 

Rlhthofen'in Hatıraları 
Nakleden : fa. Tefrika NMmarası : 3 

İngiliz filosu, bombardımanını tık. Fakat gene bir netice alama
limanla istasyonda teksif etmişti. dık. Fena halde canım sıkılıyor -
Bombardımanın yaptığı yegane du. Hem bir tayyarenin birçok ya 
hasar, plajda bulunan güzel bir o· 

1 
ralar alabileceğini, buna rağmen 

telin yıkılması oldu. Tesadüf, bu uçabileceğini tasavvur edemiyor • 
oteli işletenler de İngilizlerdi. dum, ateş eder etmez hasmımın 

Vatan içi 0 bir düşmesi lazımgeleceğini zanne • 

d 1 k 
eliyordum. Halbuki it böyle değil~ 

am a an di. 

Hayatımda hiç yaralanmadım. 
Her halde tam zamanında baJı ~ 
ıııı çcvirmi~, veya karnımı içeri 
çekmiş olacağım. Bir giln, bir kur~ 
şun çizmelerimi delip geçti. Bir 
le-fa boyun atkım yaralandı. Bir 
defa da meşin ceketimin kolu ile 
yakası delindi. 

Büyük harp tayyaı·emizle İngi
lizleri bombardımana gitmiştik. 

Uk bombamı attım. Pek tabii, 
bombanın düştüğü yeri görmek 
pek şayanı dikkat biı· meseledir. 
Büyük harp tayyarcmiz bcmba 
nakline Çok salihti aoa, bc::nbayı 
atar atmaz, düşeceği yeri, kanat
ları ile kapatarak, görmeme mani 
oluyordu. Bu halden pek sinirleni
yordum. Bombanın düştüğü yeri 
görüp kurşuni renkteki dumanın 
çıktığını seyretmek insanın mane
viyatını arttırıyor. 

Pilotum Zeumer' e işaretle, bu
nu anlatmıya çalışıyordum. Elimi 
uzatmış bombanın düttüğü yeri 
gösterirken, parmağımda küçük 
bir darbe hissettim. Önce şaşala· 
dım, sonra, parmağmıın yaralan· 
dığını gördüm. Zeumer farkına 
varmamı'lJ( 

Bombe..nhmandan bıkmıştım. 
Son bombamı da atarak döndüm. 
Sekiz gün hiç uçmadım. Cismen 
biraz ıstırap çektim ama, şimdi 
artık bir harp yarası almıt bulu • 
nuyorum, bunu iftiharla söyliye · 
bilirim. 

ilk hava muhart .. bem 
( 1 Eylül 1915 ) 

Zeumer ile beraber bir muha· 
rebe etmek için fırsat arıyorduk. 
Büyük harp tayyaremizle her uçu· 
ta çıkışımızda, bir düşman arı • 
yorduk. Fakat her gün beş saat 
mütemadiyen uçtuğumuz halde 
hiçbir şeye raıgelmemiştik. 

Bizde eksik olan cesaret değil~ 
di. Zeumer emsalsiz bir surette 
uçuyordu. Ben de, oldukça iyi a -
tardım. Bir muamma karşısında 

idile. Bugün dahi hu mesele halle· 
dilmiş değildir. Birçok tayyareci -
ler tıpkı bizim gibi, ayni hali duy· 
maktadırlar. 

Ostand1da eğlenceli hayabmı'Z 
kısa ıiirdü. Şampanya harbi başla 
mışh. Bizi, tayyaremizle beraber 
o cepheye tayin ettiler. Tayyare -
miz ne kadar büyük oluraa olsun, 
onun iyi bir harp tayyaresi olamı
yacağmı anlamıştık. 

Bir gün Octerot ile, daha kü
çük bir tayyareyle uçuyorduk. 
Cepheden be~ kilometre ilerde, 
bir F arman tayyaresi gördük. Bi· 
zim yaklaşmamıza mibaade etti 
ve hayatımda ilk defa olarak, 
haıınnm yakından görebildim. Os 
terot, uıtalıkla hareket ederek, 
Farman'm yanından geçti, ateı et 
mek için fevkalade müıait bir va
ziyet aldı. F arman bizi görmemi! 
gibi har~ket ediyordu. Yüzlük 
§arjörümü boşalttım ve mitralyö -
züm tıkandı. Fakat hasmım ga • 
rip bir tekilde daireler çizerek ye
re inmiye başlamıştı. Gözlerime 
inanamıyordum, Öylece pe~inden 
baktım ve Osterot'un omuzuna 
vurarak: 

- Dütüyor, dütüyor! 
Diye seslendim. Filhakika tay

yare, baş &§ağı yere dütmüıtü. 
Harita üzerinde düıtiiiü yeri ta· 
yin ettim. Cepheden bet kilomet • 
re mesafede bir noktaya düşmüı -
tü. Fakat ne yazık ki, kendi cep· 
hesinin geriaine dütmü§tü. O za • 
manlar, düşman cephesinin gerisi· 
ne dilşürülen tayyareler, dütüren
ler hesabına zafer olarak kaydo -
lunmuyordu. Akıi takdirde, dü .. 
şürdüğüm resmen sabit olanların 
listesine bir tane daha ilave ede -
bilecektim. Fakat muvaffakıye • 
timden memnundl!m. Benim için 
mesele, bir düşman tayyaresinin 
yere düşmü~ olmasıydı. 

(Devamı var) 

Bir sabah, artık ümitsiz bir hal
de dönerken birdenbire bir Far .. 
man tayyaresi gördük. Zeumer o· 
nc.ın istikametine doğru uçuncıl 

kalbim çarpmıya baıladı. Ne ola· 
cak diye meraktan çatlıyordum. 
Hayatımdn havo. muharebesi ne - _________ ._ ____ _... 

dh·? Nasıl olur? Hiç bilmiyordum Gaz ve benzin 
ve görmemiştim. Vilayette müte~ekkil, ihtikarı 

Farkına hile varmadan, lngili• tetkik komisyonu bir müddetten 
zin yanına yakla~mıştık Dört de· beri caz ve benz:n meselesi üzerin 
fa ateş ettim. Halbuki İngiliz, ar- de meşgul oluyordu. Son top)antı
kamdan mütemadiyen ateş edi • smda komisyon, gaz ve benzin ü -
yordu. Bu muharebenin neticesi zeı·inde ihtikar olm::uhğ::ıcı. kı:=.~ 
hakkında hiçbir fikrim olmatlığı vermiş ve bu kararını müddei umu 
için tehlike diye bir §eyin mevcu • mHiğc bildirmiştir. 
diyetini hiasetmiyorclum. Biribiri· Bu kararın iki sebebi vardır; 
mizin etrafında dcnmiyc ba;le.- b~rfoi gaz ve benzinin kontenjan• 
dık, niha~et lngiliz, geri döndü ve dahil olmamasıdır. KomİGyon an
gitti. Hem ben, hetn de pilotum su cak kontenjana dahil mevat üze -
kutu hayale uğramıştık. Yere inin rinde letkikala memur bulunmak
ce ikimizin de cam ukılıyordu. tadır. ikinci aebep te ga.z şirketle -
Zeumer iyi ate'.i edemedim diye rinin komisyona tevdi ettikleri ve· 
bana kabahat buluyordu. Ben de saikle, Ticaret Odasının noktai na
tayyareyi ateş için münasip bit· zarının bu ticaret şubesinde esasen 
vaziyete sokmadı diye ona kusur ihtikar olmadığım tebarüz ettir -
buluyordum. Velhasıl, o güne ka· mit bulunmalarıdır. Gaz ve ben • 
dar gayet iyi olan arkadaşlığımız zin fiatlarmda görülen cüz'i yük · 
ilk geçimsizliğini gösterdi. Tay - sel menin yeni muamele vergisi ile 
yareyi muayene ettiğimiz zaman. cihan piyasasındaki hafif yüksel • 
birçok yara aldıiımızı da gördük. menin bir neticesi olduğu da tes • 

Ayni gün tekrar bir uçuş yap- pit edilmiştir. 

VAKl'T 

Geçen Yılbaşı 
···································· 

Bir katil 
(o Evenmek 

- 5 - Yazan: Matmazel Kler klavnat 

Ş_ahi_tl~~an ifadesi Papagan suratlı bir İtalyanı atö yesind 
bırbırını tutmıyor ziyarete gittim .. 
İstanbul ağır ceza mahkemesi, 

1932 yılbaşı gecesinde Divanyoluu 
da "Diyarıbekir,, kraathanesi ö -
nünde boyacı Salihi hiçakla öldür
mekten maznun kunduracı Sait E· 
fendinin muhakemesine dün de -

Meşhur İtalyan ressamı Gui ı bütün saadetimizi defnedeceği 
Zeppe ltalyano İmzaaile ıu satırla· ve huradn. yaşıyacağız. 
rı almışutti. Anlaşılan bir çoban naııl ko 

"Madam! Gazetedeki ilanınız yunlarının bulunduğu ağılda bi 
beni çok alakadar etti. Geliniz fi- sahanlıkta yatarsa, üstat da tab 
lan adresteki atöiyenıde beni gö· )olarının üzerinden gözlerini ayır 

vam etmiştir. 
Sait Efendi, Şeyhülislam Hilmi E rünüz, şupllesız uzlaşabileceğız. mamak için bu sahanlığı hazırla 

fendinin torunudur. Bir seneden • lhtiramallmın kabulü.,, mış. Mutfağa. gelince merdivenin 

d h Mektuba üstat bir cie resmt altında perde ile bölünmüt küçü beri devam e en mu akemesi, son 
d d M dd l·le bir gazeteden kesilmi" bir paı - cük bir dolap kadar bir şeydi. Ye• 

safhasın a ır. ü ei umumi. ~ 
kendisinin kavga neticesinde hid- ça ilave etmişti. Resimde başında mek odası iizeri kırmızı murabbah 
detle boyacıyı öldürdüğünü sabit külah papağan suratlı bir adam beyaz bir mu§amba ile örtülmüş 
görmüş, bu noktadan ceza istemiş- gözüküyordu. Gazete keısiğinde de j bir geridondan ibaretti. Üstat 

~u satırların altı çizilmişt;ı: bunları bana birer birer gösterdik· 

tirDün, müdafaa yapılacaktı. Maz· "Yirminci asrın Rübeus vasfı· ten sonra kayıtsız bir tavırla kah-
nun vekili Ethem Ruhi Bey, mü . m bihakkın taşıyan üstat Guizep· kaha savurdu ve dedi ki: 
dafaaya girişmeden, tahkikatın pe ltalyano ile sarhoşluk ve Jtın • - Bu türlü yaşayı~ birçok me
genişletilnıesini istiyeceğini kay • Jarmalara hakaret töhmeti iie tev· ~eleleri halleder. Böylece hizmet· 
dederek, bazı isteklerde bulundu: kif olunan ltalyan arasında isim · çi kullanmak. güçlüğünden kurtul• 

- Bu davayı, son safha~mda Ü· den ba~ka bir ralııta yokt!lr. iki- muş oluruz. Bundan başka reımi 
zerime aldım. Bütün evrakı göz . sinin de ismi ayni ise de t:si:at o kabul yaparak misafirlerin kafa • 
den geçirdim. Şahitlerden Arap ada.mm akrabası bile değiıdir.,, mızı ağrıtmasına yol açmayız. Ye
Pakize Hanımla gazeteci Kenan Ertesi günü akşamın altısında meği bizzat pişiririm. Ayda dört 
Beyin ifadeleri, biribirine uymı - ltal:·anonun atölyesinin kapxaını yemek list.em vardır. Bu listeleri 
yor. Kenan Bey, Sait Efendinin vurdum. Papağan ıurath ltalyan her ay muntazaman takip ederim. 
şahsını tayin etmiyor. Pakize Ha - ı kapıyı açtt ve beni içeri alırken Bu haftaki listede tirit, ltalyan u· 
rum da, vak'anm olduğu yeri, da- dedi ki: sulü spaketti, jambon ve meyve 
ha beride gösteriyor. Sonra, mak- - Gir güzel mahluk .. içine kor· var. içki olarak kiyanti ıar&b1 
tul ölmeden polis Hamdi Efendi ~ ku gelmeclen gir eıı cazip şey.. kullanırım. Hele biı: defa benim 

·· h b" ·r d 1tiyanti "arabımı tat da bak naııl ye mup em ır ı a e vermiştir. Benden asla korkma.. ilalyano :r 

K B "t k ı d hütün dertlerini unutacak, keyif enan ey, o ata vur u,, di · nazarında kadın mukaddestir. 
Ki l · ? B ıı· d ~ · edecekıin. Otur bakayım da sana. yor. m nme . e ı egıl ! Mak- Hele sen betbaht olduğundan do-

t l Ed. 1' Ah d' k' yemek yedireyim. u, ırne ı me ın va· ayı gör- layı mukaddeslik hudutsu2.dur. 
düğünü polise söylemiştir. Polis Bu teminatı verdikten sonra kaı 
Hamdi Efendi ile Edirneli Ahıne- pıyı k3.padı. Yüzünde bir ne-vi 
din mahkemede dinlenilmesini is- doğruluk hali görülüyordu . .Başı • 
tiyorum. Ayrıca, cinayetin sebebi- ma geten a,Şıkane vak'a ile elim 
nin de anlş.şrlması lazımdır. Bu, neticesini tafsilatile öğrennıek iı
öğrenilemeıniştir. tıyordu. J:duliş.yyel öir, aijamı e e 

Muıamba örtülü geridon üzeri· 
ne tabakları yerle§tirdi. Tabakla• 
rı el çabukluğu yapan bir adam 
mehareti ile koyup kald.ırıyordu. 
içinde koyu bir renk ıulu hamut 

• h 
bulunan küçük bir tencereyı ·· 

Neticede bu şahitlerin çağrılma- aldım. O adamın bana yaptığı he
larma karar verildi. Muhakeme, sapsız hakaretleri, işkenceleri u -
bir şubat sabahına bırakıldı. zun uzun sayıp döktüm. Üstat bir 

çük bir dolaptan çıkardı. · KüçüJr 

bir havagazi ocaiı yaktı. Be, da· 
kika ıonra bir cı:ı:ırtı duyuldu. Üs
tadın tiridi az kalsın yanıyordu. 
Hemen koşarak sahanı aldı için -Tı·abıus garptan 

bir rica 
Trablus garpta oturan bir zat• 

tan İstanbul valisi Muhittin Beye 
bir mektup gelmiştir. Mektup yeni 
harflerimizle yazılmıştır. Maahaza 
ufak tefek yanlısları vardır. Mek
tubu gönderen Viya Garibaldide 
56 numarada oturan Mustafa Ap -
tülvahit bin Ali Kurban Efendi • 
dir. Babası Dağıstanlı Ali bin Kur 
bani ve kardeşi acem Hacı Hüse . 
yini aradığını bildiren Mustafa E
fendi bunların buldurularak ken -
disine malumat verilmes:ni acıkh 
bir lisanla rica etmektedir. 

Halk Fırkası kongresi 
Halk Fırkasının vilayet kongre· 

si bu ayın onbeşinde y<ıpdacrık~ır. 
Vilayet idare heyeti, lcazalardan 
gelen raporların tetkikini bitirmiş 
umumi faaliyet raporunu hazırla· 
mışhr. Kongrede lstanbulun ihti • 
yaçlarına ve müstakbel çalı~mayf'. 
ait ehe:nmiyetli meseleler görü~ü
lec-ehtir. 

Müretlipl .. r cem"yeU 
senelik kongresi 

İstanbul Türk mürettipler cemi
yetinden: 

1933 senelik kongresi akle
dilerek icra kılınan intihabatta bi
rinci reisliğe Cemal ve ikinci reia· 
liğe Hamit ve katipliğine Faik ve 
kasadarlığına Mustafa Beyleri 
nasp ve intihap eyledikleri ve he · 
yeti umumiyece (Türk mürettipler 
cemiyeti) ünvanının değiştirilerek 
bidema (Türk mürettipler ve mat
baa İşçiler birliği) İsmile ç:ığrılma 
sına ve nizamnamenin tashihine 
karar verilmiştir. 

sıra fazla heyecana gelerek bağn·
dı: 

- tlahi, dedi. Senin gibi bi,. 
mele1!1 Meryem ana tavırlı lat;ı: 

bir mr'hlfaku i~kenceye sokacak d1.. 
reced\;: ahlaksız ve sefiller de t>ı. 

dünyaJa bulunuyor ha!. .. Fakat 
güzel mahluk.. Artık üzülme .. Gö? 
yaşların kurusun.. Ben seni her 
tüı·lü saadete nail edeceğim .. Ma -
7.iyi tamamen unutturacağım. Mes 

dekini iki müsavi kısma ayırdı. 

Biz bunu yavnş yavat yerken bir 
konıerve kutusu içindeki ltalyan 
siyakettisini ocakta ısıtıyordu. 

ltalyaı.n hem yemek yiyor hem de 
durmadan çene çalıyordu. Haya -
tında geçen büyük hadiseleri sa -
yıp döküyordu .. 

(Devamı var) 

ut yaşıyacağız mes'ut... Seninle --======:s::c:ı:::c::m::::;::::ııı::m:::ıııt:=== 

ŞU sırada evlenemem çünkü İ\al- \'una nista odan kadın 
yada karım va~. ltalya kanun~ ta- telk llicilre geliyor 
15.kı kabul etnııyor. Fakat evlı ol· K d B' li ~ · ·d h t' d" 

v a ın ır gı ı are eye ı un 
makhgımızdan çok fazla sana ken f k IA d b' · t' b . . ., . . ev a a e ır ıç una yapmıf, ay-
dımı vakfedecegım ve sem ıaade· r -d f k' ki b' l'k 1 • aua a a ır çoc\l ata ır ı çe e .. 
tın en yüksek mertebelerine kadar b' d .. t 1 k .. .. ... . ıse ve çamaşır agı ı.masma & • 
goturecegım. L T·· k k d ı .. h kk d 

Sonra gayet tabii bir şev söy · 
lei·miş aihi eli ile vesi bir i~arı:ıt 
yaptı. Afolyeyi ta:;vir ederek dedi 
l-.i : 

- lşte şı.ıracla, benim ilham • 
laı·rmın doğduttu tU bediiyat yu · 
va~ında ba~ başa mes'ut bir ha -
yat geçireceğiz. 

Şüphe3İZ hu sırada ötede beri· 
ele duran tabloları hakkında bir 
~ey söylememi bekliyordu. Ben i~i 
idare eb:niye bakarak: 

raK ve ur a ın ıgı a ın cı 

zı hanımlar bu itle me~gul olacak
lardır. 

Yunanistan Kadınlar birliği re
isi Madam Teodorp.:llos, kadınlar 
birliğine bir m~ktup göndermit, 

22 şubatta lstanbula geleceğini bi1 
clirmittir. Madam Teodoropuloı 

lstanhulda on iki gün kadar kala -
aak ve Türk kadmlığı hakkında 

tetkikatta bulunacaktır. Mayıaa 

doğru Yunaniııtnndnn 50 kadar ka 
dın geleceği de haber verilmekte .. 
dir. - Oh! dedim. Ne güzel eser

leriniz vat .. içlerinde ruhunuzun 
bütün ulviyatı hakkolmuş gibi.İ3öy 
le eserler nadir gördüm. ({ereslecl ler 

Sözler~r:ıi se\finçlc clinliyordu. f sebze halİ 
Guı:ur damarlan okşanmaclı o va· [ B~le:liy~ iktısat müdürü Sürey· 
kit odanın dibinde tahta merdi - ! ya Bey dün Ankaradan gelmittir. 
venle çıkılan küçük bir sahanlık 1 Süreyya B:!y kerestedleı-de yapıla 
gö:;te~di ve bir şato sahibinin mü- ı cak olan sebze halinin müsaadesi 
ke~mel lüks odasını gösterdiği bir ni ıptirıniglir. Halin ke9if ve pro • 
tavırla dedi ki: jesi hazırlanmııı olduiundaıı inta· 

- işte yatak odamız orası o • ata bir an evvel ba9lanmaıına sa • 
lacak ey güzel melek .. Bu odaya lışılacaktır. 
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Ticaret ve Sanayi 

Koca bir Fransız yo cu 
yandı vapuru 

alkanlar 1G. S. kulübünden ihraç! 

B h · d d. odasının işi 

<Ba: tarafı 1 in~i sayılamızdadır) 1 _ Kararda bir "müıt~, ke 
a.~an ıdarc heye~ı, Eşr.ef Beyin bü - limeai var ki, bunu haylı yenia 
tun yazılarını bırer bırer okuduk - ıayanlar çoktur? 
tan sonra kanaatini tespit etti ve - Bu kelime hemen bütün Ga • u vapur 42511 ton acının ey ı . _ . __ 

ıcraı komıte faaliyete geçmek 

Etrafını saran gemiler ve bir Alman 
vapuru içindeki tayfayı kurtardılar. 

kendisinin artık klüpte kalamıya- J at:ısaraylıJarm fatihamı hülAa 
cağına karar verdi . eder. Yahut biz böyle telikld et. 

üz:2re bulunuyor 

T P~ri.ı, 4 (A.A.) _ 1~31 .s~ne~i ı ~ı.nd~n alınmıf olduğu malum dc-
C§tınıevvelinde denize ındırılmı§ gıldır. 

Geçenlerde toplanan Balkan 
Ticaret ve Sanayi odası meclisi ta
raf mdan teıkil edilen odanın ic
rai komitesi faaliyte geçmek ü • 
zeredir. Komite şimdi bina ara· 
makla m e,guldür. Münasip bir 
bina bulunduktan sonra faaliyete 
başlıyacak ve umumi katiplik bü • 
rosu teşkil edilecektir. 

olan Atlantique vapurunda, Manş Pollo isminde 2,000 tonluk tor
d~nizinde Guernesy yakınında pil gemisiyle Berfleur ve Ramere 
bır yangın çıkın t ismindeki Cherbourg limanına 

ış ır. , 
42 sıı t h . d 1 b menıup iki romorkör vak a ma -

1 on acının e o an u . . . 
gemi Fr .

1 
• . .. halline gıtmıtlerdır. Gayet kuv • 

1 ansız gemı erının en gu • .. · · f · · 
zellerinde b' . . I f 1 vetli ve muesaır ıt a vesaıtıne ma-

n ırıydı. Ka a at o • M' t k" ·· inak İri B d H , . lik olan ıon eur romor oru 
~ n or eau'dan aver e gı· . . 

diyord y G Breıtten hareket etmıftır. 
u. angın saat 8 de uer- A ) Ah · 

neay'ye 20 .1 km HA VR, 4 (A. · - eılle 22 
mı meıaf ede çı Jf • . 4 ·· k" ı · ·· d br. Tayf f lAk . . . • ve Abeılle 2 romor or erı gon e· 

a e a etın sırayetıne ma· . . . · · k d 
ni olaın d kJ . . k rilmı§tır. Bır ıçtıma a te en tah • 

a ı arından gemıyı ter e . ·ı · · 
mecbur kal I R h . . lis ıirketı, gemı erının yollarını 

mıt ar ve u r ısının· : . f 1 · k h · · deki bi Al . . f d değııtırerek e a et ma allıne gıt 
r man gemısı tara ın an . . . . . 

alının I d melerı emrını vermıştır. 
1§ ar ır. 

Havanın güzelliği, tayfanın 
nakli huıuıunu teshil etmiftir. · 
Cherbourg liman reisi, vak'a ma· 
halline bir çok romorkörler ve u
fak harp gemileri göndermiştir • 
Halihazırda Cherbourg'tan alın • 
mı, olan istimdat itaretlerinin 
Ruhr gemiıi tarafından verilip ve
l'ilmediği malum değildir. 

Yangının Atlantiğin telsiz tel • 
naf odasından çıkmış olmaaı 
farzedilmektedir. 

Cherbourg, 4 (A.A.) - Atlan
tique'in etrafında bulunan gemi -
lerden telıizler alınmaktadır. Bü
tün tayfanın kurtulup kurtulma
dığı r.ıalum değildir. Bunlardan 
bir kumını Ruhr gem:si almı§tır .. 
Diğerlerinin hangi gemiler tara -

Bir deniz tayyaresi geminin üze 
rinden uçmuftur. Rotterdamdan 
kuvvetli romörkörler iıtenilmiş ol
duğu zannolunuyor. 

Atlantique ilk seyahatini 29-12-
931 de cenubi Amerikaya yapmı§ 
tır. Mazot yakan Atlantique Bor -
deuax ile Boenos Aires arasında -
ki mesafeyi 13 günde katediyor • 
du. Tesisatının mükemmeliyeti, 
ıef erlerinin intizamı ve denize 
dayanıklılığı ile maruftu. 

3 Kanunusani ıabahı .Bordeuax 
dan hareket etmitti. Bugün saat 
12 de Havr'c gelecek ve kuru hav
za girecekti. 

Bu ıebebe mebni gemide yolcu 
yoktu. Yalnız mürettebatın bir kis 
mı yani l 70 kadar adam bulunu -
yordu. 

Japonya Çine karşı 
alabildiğine yürüyor 

Bu hareket İngilizleri hayrete düşürdü! 
Peping, 4 (A.A.) - Japon itga ı hattı hareketini tiddetle tenkit et· 

li~den be~~ Shanha~kuan~a .sük?n ~ekt~irl~r .. Mançes.ter ~~rdien 
huküm ıurmektedır. Hadııenın şıddctlı hır lısanla dıyor kı. 

Balkan Ticaret ve Sanayi oda • 
ıında heı· Balkan memleketi na -
mına birer komiser de bulunacak
tır. Türk ve Yunan komiserleri se-

çilmi~tir. Yunan komiserliğine se· 
çilen M. Smiriyotis dün bir mu • 
harririmize §u izahati vemıiıtir: 

"- .Mevcut nizamname muci -
hince Balkan Ticaret ve Sanayi 
odası Balkanlar arasında ticari ve 
sınai münasebatın inkişaf ın:ı, 
mahsullerin satılmasını temine ça
lışacak, lazım gelen malumat ve 
vesikalaı1 toplıyacak, Balkan 
memleketleri mahsullerinin satıl
ması için tedbirler bulacaktır . ... 
Seyyar sergi ler tertip edecektir .. 
Bu sergiler denizde veya karada 
olacaktır. Balkanlı tüccarlar ve 
sanayi erbabı a.rasmda crkacak 
ihtilaflan ara bulma surctile ha l, 

ledecek, ticari ve smai ınahafilin 
biribirlerile temasını kolaylaştıra
caktır. 

Balkan Ticaret odasr Balkan 
konferanslarının ameli bir saha -
da vücuda getirdiği te_şkilatm bi
rindsidir. Oda Balkan Milli gnıp
Jarmm verdikleri tahsisatla yaşa -
maktadrı'. 

Fakat ciaha ziyade altı nıem -
leketin tiiccarlanna istinat etmek
tedir. Bu itibarla Balkanlr tüc -
carların ve sanayicilerin odaya 
yazılmaları menfaatleri iktızasın-

dandır. Aza adedi ne kadar fazla 
olursa odanın o kadar fazla iş 
göreceği muhakkaktır. Aza için 
senevi aidat bir lngiliz lirasıdır. 

Almanyada iflAslar 

.E§ref Bey b~ suretle ş~ın?i tama tik: Yazrl:u1nda ''kepaze ve kepa· 
mıle serbest bır muharrırdır. lste- zelık,, kelimelerini kullanmak de
diğini yazar ve söyliyebilir. Biz recesinc gelen bir azaınız için böy: 
"tenkit,,ten müteessir olarak bu le bir intihar çok tabii görenler efe 
karan vermiş değiliz. Tenkit hak- vardır.. f 
trr. Ya doğru olur, yahut olmaz. İnsan, sevdiğin i daha çok hırpa· 
Doğru olursa tenkit edilen bundan lar, diyorsunuz, iyi amma bunun 
istifade eder. Doğnı olmazsa ya yeri gazete siitunları olamaz ve o1-
na7:a:i itibare a lmaz, yahut cevap mamalıdır. Eşref Beyi biz~ 
verı lır. Galatasaray çok tenkit edil cilikten ınenedemezdik. Şimdi b6a 
miştir fakat ınünakkitlere kar~ı bütiin serbesttir istediği gibi yaz
~al~tasar~ym hiç bir zaman men- ınak hakkına maliktir ve belki yı
f ı hır vazıyet a ldığr göriilmeıni~ - zıl:urndaıı, bazr vazrlarmdan ol ,, 
tir. duğu gibi gene i~tifade edece • 

Bilfıkis bazı tenkitlerden çok is - İdare heyetinin bir ha 
tifade edilmiştir. Sonra ya kongre klüpten çıkarmaya s:ılihi:yeti ftl' 
ler ... Kongrelerde çok ac~tenkit - mıdır? 
ler yapılım~, giirültüler olmuş fa - - Evet vardır. .Nizamnamede 
kat hiç kimsenin klüpten çıka11l - bu hususta kayıt mevcuttur. Yal • 
~ı~ası cihetine gidilınemiştfr. Bu nız bu karar kongrede ileıi ~ 
ıtıbarla Eşı:ef .Şefik Be_Y lıak - bilir. Eğer Eşref Bey bu kongre*9 
kınc~a tenkıtlerı dolayısıle böy- hak kazanırsa kliibe dönebilir. Bjı 
le bır karar alınmış değil - takdirde idare heyeti çekilir. 
dil'. Dir klüp clisi plini vardır. Bu karardan sonraki tellkkile • 
Bunun haricine çrkılrrsa nizamna- re gelincl\ kararın istinat ettifi 
me harekete gelir. Hele Eşref Bey noktalar bilinmeden karara bücUll 
gibi idare heyetinde evvelce mü - edilmesinden müteessir olduğuma 
hinı mevkiler almı~ ve klüpte mü- zu işaret c<ld>ilirinı . 

him ro1leı· oyııannş hiı· aı·kadaşın lsmail Mü~tak Beye koqreaiD 
''gazeteci oldum,, diye arkadaşla- ne vakit toplonacağını da eorclak. 
rmr rencide etmeye kadar \'arması Tarihi kat'i olarak bilmediiiai, fa· 
ve kendisile ancak bir Galatısa - kat kongrenin nizamnamede tu • 
rayh diye konuşulan şeylerden son rih edilen ayda toplanmıt olacaiı• 
ra biı' gazeteci diye istifade etme- nı söyledi. 
si disipline taınamile muhalif sa- Dün bu mesele etrafında dUJ' • 
yılmL~ ,.e maalesef l1öyle biı· karar duğumuz r ivayetlere göre, idare 
verilmesine zaruret hfısıl olmuş - heyetinin böyle bir karar vermeaiD 
tur. de, Eşref Şefik Bey aleyhinde mU. 

Bir memur gazetecilik edebilir himce bir imza yekunu tatlJUI Wr 
mi?. Şüphesiz eder, fakat artık takrir sebep olmu§tur. Etref BeJıt 
memur vaz iyetini bırakır. Aksi bir kmm Galatasaraylılar, ona Ga 
takdirde memurluğu dolayısile el latasarayı arkadan vururcuma ha 
de ettiği malumatı ve esrarı bir ga reket etmekle ittiham ediyorlar • 
zeteci olarak kullanabilir. mıf .. 

Bugün Adana da 
On yıl evel 

Kurtuluş 
Tes'it olunacak! 

Anadolvda eski 
l-litit dilirıi I<<>· 

nuşanlar 

lllahalli kalacağı zannolunmakta -
drr. 

Çin kıtaatının Chil mıntakasın· 
da vasi mikyasta yapmakta olduk
ları harekata rağmen Japon aske
ri erkanı Changh Such Liang'ın 
muharebe etmek niyetinde olma -
dığına kani görünmektedirler. 

Chanhaikouan hadisesi, Japon
ların tahriki eseridir ve bunu Y o -
hol eyaletinin istilası için bir ba-

hane yapacaklardır. Çinlilerin bu 
noktadaki vaziyeti zaiftir. Zira 
dü,manlarının Pekin demiryolu Ü· 

zerinde ilerleyerek Jiendilerini çe
virmeleri pek kolaydır. 

BERLIN, 4 (A.A.) - 1932 se -
nesinde Alman mahl•emeleri 13 

bin 966 iflas ve 6185 konkordato 
talebi kaydetmiştir. 1931 senesin· 
dekilere nazaran yüzde 3 noksan -
dır. 

ADANA, •.l i kinci Kanun (Hu
susi) - Yarın 5 K. sani. Cenup 
vilayetlerinin incisi güzel Adana • 
nm Fransız it galinden kurtulufu • 
nun onuncu yıl dönümüdür. 

<Baş taralı 1 inci sayılamııdtlllır) 

Maca rlaırn aslı,, , diğeri "Orhan 
yazılarının menşei,, isimli iki _,. 
dir. Heniiz neşrolunmamıştır. 

1~ıret ettiğiniz bahse gelince, ıt 
.Mesaroş burada iken bana bö7le 
bir keşifte bulunduğunu söylemif· 
ti. Fakat, söylediği bu kadardır. 
Hafü1, lisanı Hitit kitahelerindekl 
lisanla henzeyiş gösteren ve inla. 
raz bulmak üzere olan kabileye J;,. 
naclolunun neresinde rast geldifl
ni de anlatmamıştı!'. Ben de sor • 
nıac~mı. I\ 1k .t:~hii olarak, bir Alhh, 
tetkıkatmı bıtırerek hunu neşret • 
meden, ıncvzuunun mahi~ 

Peiping' deki Japon heyetinin 
nakili kelamı, Japonların Çinli • 
Ier mu'9af akat ettikleri takdirde 
bir uzla§ma zemini ara§tırmağa a
rnade olcJuklarını bildirmiştir. 

Diğer taraftan Harbin' den bil· 
dirildiğine o.. J , eOre apon kıtaatı şar· 
kf Çın dem· 1 l ıryo unun son istasyo-
nu 0 an .ve hudutta kain bulunan 
Progranıtchnaye'y· . l . 
ı d

. ı ışga etmış -
er ır. 

Londra, 4 (A.A) J 1 · - apon a • 
rın Chanhaikauan mınt k d . . a asın a 
aırmıt oldukları hareket b d 
h . • ura a 

eyecan tevlıt etmittir. Japonya· 
.nın son teşebbüsü hayret uyan _ 
dırmı§tır. 

Resmi mahafil, vekayii teyit e· 
den haberler almıt olduklarını 
beyan ve fakat mea'uliy~tleri tes
bit edecek olan rapora intizaren 
fada beyanatta bulunmaktan im
tina etmektedir. 

Bilmukabele liberallerle amele 
fırkaaı mensuP.ları, Japon~anın 

Cinin şimalinde yeni bir devlet 
teşkili , her türlü adalet prensip · 
)erine bir tecavüzdür. 

Mançester Gardien devamla , 
Milletler Cemiyeti, Çin - Japon 
ihtilafındaki hattı hareketi yü -
zünden nüfuzunu pek çok kay -
betmittir. Japonyaya yeni yeni 
mühletler vermemesi lazımdır. 

Milletler cemiyeti hala 
dütünüyor! 

C re 4 (AA.) - Milletler en ev , · 
Cemiyetindeki Japon bürosu mü-
dürü M. Sawada'nın 29 Kanun~ev 
vel tarihli bir mektubu, cemıyet 
katibi umumiliğine bir takım ma -

lumat vermektedir. 
Bu maliıınata göre, ceneral 

Chang Su Liang'ın Yehol eyale· 
. d .., tevcih edilen kıtaatın 
tıne ogru 
seferberlik faaliyeti bilhassa bu 

.. I de artmıc olup ceneral, son gun er s 

Yehol'un ,arkında ve büyük ı;ed 
mıntakası dahilinde kain mahal • 

lere doğru ilerlemekte olan eski 
Chaincheou kıtaatının yerine i • 

kame etmek üzere Pekinde top -
lanmış olan kuvvetleri seferber 
etmektıed i r. 

Pekin §ehri, bundan sonra vak
tile Pekin - Suiyan v e Pekin -
Hangkeou boyunda toplanmış o
lan Japon kuvvetleri tarafından 
himaye edilecektir. 

20 Teşrinisanidenberi Şangsuli
ang'ın kuvvetleri Y ehol'un far • 

kından Changhaikouang'a doğ • 
ru bir çok siperler inşa etmitler • 
dir. 

Bir çok mühimmata ve bilhas • 
sa tayyarelere malik olan bu kuv· 
vetler, gerek Yohol mıntakasın • 
da ve gerek Tientsın ve Pekin 

mıntakalnrmda J apon kıtaatına 
karşı münferit taarruzlarda bu
lunmak suretile vakit vakit iskan· 
dil yapmaktadırlar. 

Bu mektubun bir sureti Millet • 
let Cemiyetile konseyi azasına 
tevdi edilmittir. 

Milli ihtilal tarihinde bunun yük 
sek mana ve ehemmiyeti vardır. 

Anadolunun bağrına saplanan Yu 
nan hançerinin zehir li acıları bü • 
tün t iddetile işlerken f ransızlarm 
cenuptan çekilıneğe mecbur olu~
larmın elbette b ir sebebi vardır: 
Mcraşta, Aymtapta, T oros etek 

!erinde indirilen knhhar darbele -
rin , milli heyecanın her gün biraz 
daha artan, kuvvetlenen yaratıcı -
lığının neticesi Ankara itilafname 
sinin acele vücut bulmasına yar
dım etmiştir. 

1922-1337 senesinin ikinci kinu 
nunda zulüm altından kurtulan 
ç.ektiği mihnetlerin, tahammülü 
güç ıztırapların yakıcı ve öldürü • 
cü kanlı felaketlerin ıona erdiği . 
ni gören ve onu daima hatırlıyan 
ve hatırlıyacak olan Adana yarın 
kurtuluşunun onuncu yıldönümü • 
nü kutluluyor. 

Bir vakitler ayni acının muhte • 
lif şekillerini görmüı olan latan • 
bu), Adananın bugünkü sevincine 
ittirak eder. 

Yarın Adanada diier aenelere 

dair fazla izahat vermez. 
Söylediğim gibi, bu ke~fin ma. 

hiyetine dair esaslı bir :. bildiliht 
yok. l\J. Mesaroş, bunu neşre~ 
öğreneceğiz. Kendisi Anadolunun 
birçok yer1erini gezmiştir. Muay. 
yen. biı· .)'l'rde kalınadrğr için, W 
kabıleyc rast geld iği yeri taımdil' 
etmek te ıniimkiin değildir. 

.Netice itibarile, böyle hir ketif, 
f cvkaladc ehemmiyetlidir. tliin 
muhitinde cidden alaka uyandıia
cak mahiyettedir. 
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llikAJ• Yılbaşı Hediyesi Nakleden 
fa. 
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Babaaı, ona bir mektup gön -
dermit, yılbaıı için Samsuna ka
dar ielmesinin manasız olacağını, 
dört bet gün sonra kendisinin İs· 
tanbula geleceğini, o zaman görü 
ıebileceklerini yazmı§lı. Buna 
mukabil, mektupta verdiği adres· 
lere birer münasip hediye gön · 
dermeıini de tavaiye etmi!ti. Bil· 
hassa, Nazire hanım efendiye iti
na ile bir hediye seçmesini, sonra 
da gidip ziyaret etmesini yazmq· 
tr. 

Bu kadın, birçok mühim '!J!;AA'.J 

la tanıpyordu. Kendisini ~ 
ıeverdi, ona hürmet edilirdi. Na -
zire hanım ayni zamanda lstanbu 
lun zevki selim nazımı olarak da 
tanınmıftı. Bu da onun ev:nden çı
kar. Meıhur ıairler, son yazdıkla
rı eserlerini ilk defo or.ıda o'cur -
)ar, ressamlar me~hur moclellerini 
Nazire hallll!lın salonundan in~i • 
hap ederlerdi. 

Lutfi, babasmı.ı mektubunu bi
tirince, kalktı, Beycğluna geçti, 
ır.mhtelif hediyeler aldı. Nazire ha 
ıınmn ıırası gelince teredilüt et

ti. Bu kadar tanınmıf, bu kadar 
büyük zevk sahibi bir kadına ne 
sönderilebilirdi? Hiçbir hediyeyi 
ona ayık bulamıyordu. Kıymetli 
bir tey alsa? ... Fakat kıymet deni· 
len ıeyin hududu var mı? Hem 
Liitfi, henüz talebeydi, darülfünu
na gidiyor, babasının, az da olma 
mal<la beraber, gönderdiği para 
ile geçiniyordu. 

Çiçek gönderse?.. Kimbilir 
kaç kiıi çiçek göndermiıti? Çiko· 
lata, bonbon gibi §eyler? .. Bu da 
manasız! Ne yapım? .. 

Lutfi, gözleri dükkanlarm ca· 
mekinlarmda ilerlerken, küçük 
bir dükkimn önünde durdu. Bu • 
rau, antika eJyalar aatan bir dük
kandı. Camekanında, nefis bir ku 
tu duruyordu. Ü zerinde oymalar, 
çok san~atkirane işlenmİ§ süsler 
vardı. İçeri girdi. Bunun bizzst 
bir şah tarafından itlenmiJ ol • 
ma.k ihtimali bulunduğuna öğren
di, deierini sordu, nihayet, uzun 
pazarlıklardan sonra, on beı lira
ya aldı. 

Yalnız, l.utfi, bot bir kutuyu 
gönderemezdi. lç~ine bir şey 

koymak lazımdı. Düşündü. Tokat· 
liyandan tekerleme almayı müna· 
ıip buldu. Nihayet, bu kadar bü · 
yük bir zevk ıahibi olduğu söyle· 
nen Nazire hanım, hediyenin asıl 
kıymetini şekerlemelerde değil, 

kutuda olduğunu elbet anlardı. . ,,. . 
Lutfi, Nazire hanımın salonu • 

na girince, onu ıalona aldılar. Bu· 
raaı, yılbatı için gönderilen hedi
yelerle dolmut, adeta bir ze\'k ser 
aisi olmuftu. 

Lwfi, kendi gönderdiği kutu
mm bunlar arasında hiç de fena 
durmadıjını gördü, memnun ol • 
du. Hatta, kutu, hediyelerin belki, 
en güzeli değilse de, en "iyi seçil • 
miti,, idi. 

Birkaç dakika sonra kapı açıl· 
dı, içeriye yqlıca bir kadın girdi: 

- Bilseniz ıizi tanıdığıma ne 
kadar memnun oldum. Hamdi be
yin oğlusunuz değil mi? 

Kaç senedir gÖrÜfmedik ... Pek 
iyi ahpabmıdı. Rejide bafkitip • 
ken onu tanımqtım. Şimdi Sam • 
sunda zannediyorum, öyle değil 
mi?.. Yakında geleceğini yazmış
tı. Fakat ne diyorum? Biraz siz· 
den bahsedelim. Burada yalnızlık
tan sılalmıyorsunuz ya ... Ha.. Az 
kalım unutuyordum. Gönderdiği· 
niz kutuya çok teıekkür ederim •• 

Doğrusu benim gibi ihtiyar bir ka 
dmı bile sevindirdiniz, pek kıy

metli bir _şey olsa gerek .. Ne diyor 
dum? .. Burada :nkılmıyor&unuz 

ya?. Şemsi pa,a zade1eri tanıyor 
musunuz? Kadı;yc hamr.:ıefcndi -
yi? ... Bey babanızın çok iyi ah · 

b "d'' pa ı ı ı .. 

Lütfi, b~ zeki bakışlı kadının 
durmadan biri biri peşine sırala
dığı cümlelerin tesirilc şa~ırmış. 
kendisini çok iyi tamclığı hddc, 
son suale: 

- Hayır ... 
Diye cevap vermi:ti. Nazire ha 

nım~ 

- Ya, dedi, kcndieile bugün 
bulu~mak üzere !;Özlcşl:il~.. Saat 
dörtte onu göreceğim.. Sizden 
balısede:·ir.ı ve tanıştırırım. Oğlu 

Mükerrem ç.o!c iyi bi:- çocuktur. 
Ümit ederim ki, iyi ar!:::ıda? olur
sunuz. Saatiniz va:- mıyavrum? 

- Dörde on var efendim. 
- Ya vah vah, bugünlük sizin-

le dabn fazla me~gut olnmıyacağı· 
ma ne n1ütec:ısifim. Ha\buki pek 
de hoşuma gittinizdi. ilk tanışık
lığımızın bu kadoır kısa olu§tma 
pek mütee~sirim. Bana, gelecek 
pazara gelirseniz, sizi Kadriye ha
nımefendiyle Mükerreme takdim 
ederim. Vadediyoraunuz, gelecek
siniz değil mi? 

Lutfi, bu kadar tatlılık ve kur
nazlıkla ziyaretin bittiğini haber 
veren Nazire hanımın elini öperek 
çıktı. 

Yolda, kendi kendine: 
- Ne aptalım, diyordu, nıçın 

Kadriye hanımı tanıdığımı söyli • 
yemedim. Şimdi ne yapmalı? Da· 
ha ilk seferinden "gaf,, yaptık. 
Maamafih, yarın Kadriye hanıma 

gider, hadiseyi ona anlatırım. iyi 
kadındır, bir çaresini bulur. 

Jf. ~ • 

Ertesi gün, Lutfi, Kadriye ha -
nıma gitti. Daha meseleyi açmıya 
vakit bulmadan, içeriye Müker· 
rem girerek: 

- Anne, dedi, şu Nazire ha -
nım hakikaten zevk sahibi bir ka
dın, bıık, bize yılbaşı hediyesi o -
larak ne göndermi!? 

UJtfi, Mükerremin elinde, Na· 
zi:-e hanıma hediye ettiği antika 
kutuyu t<"Lmmıl'>tt. 

Ticaret odasında satı
lan tablolar 
ucuza gitti ? 

Tiearet odasında bir çok tablo
lar ve eski levhalar tasarruf 
maksadile satılmaktaydı. 

Dün bu ta.blo ve lehların ucuza 
satıldığt hakkında bazı ıayialar 
çıknu~tır. Ticaret odası umumi 
katip vekili Hakkı Nezihi Bey 
demittir ki: 
"- Tablolarrn ucuza satıldığı 

söyleniyor. Biz bu satılan tablola
rı sahiplerinden alarak yüzde 20 
noksanile alacak olanlara satma
ğa hazırız.. Esasen Karadeniz 
vapur seyyar sergisinde teşhir e
dilmiş olan, bismilüı.h, ına§allah 
gibi yazılarla, bozuk yırtık, çürük 
kıymetwn ari levhaların satılma
sını münasip gördük. 

Hariçten müte!ıassrslar getir -
tik. Bu levhalar ve tablolara kıy
met takdir ettik. Bu sın·etle sat -
iırdık. Yoksa ucuza satılmış hiç 
bir mal yoktur.,, 

Ereğlide telefon 
Konya Ereğlisiııe bağlı bütün 

köylerde telefon tertibatı yapıl • 
DU§tır. 

VAKiT 
•lllluttlıı ~ .. = ....... --........... . ••11ıtN11Am1P1A1f11QIAUlmaNffNn~~~-WiWWWltlMti1Wlllllnı:mnumt DOi;-

~ o Memleket Haber erı 
~. m::ı .~ıımmııım:ıııııı:ıınııınııııııı-ı roıırumrlffiilllllllllm•m•tt.ıırnıınımıınımııııııı!' , 1 ~ · ı 

a ta ile Para için Edremıt 
Karısının kafasını 

ikiye ayırdı 
T osyada Göbene köyünde vah

ti:rane bir cinayet olmuştur. 
Köyden Selim oğlu Ali; kanıt 

ayni köyden Etem kızı Nazmiyeyi 
yatağında yatarken balta ile öl -
dürmü.f, odun yarar gibi kafasını 
ikiye ayırm~tır. Anaaile yatmakta 
olan beı ya.~mdaki kız çocu~u Emi 
ne de kolundan ağır surette yara
lo.nmır.tır. Cinayetin sebebi kıs • 
kançlıkhr. 

Cani kcca, hareketinin fecaati 
karşrnmda titriyerek nedamet ge
tirmi!l ve doğruca kasabaya gele • 
rek Hakim Beyi bulmuı, teslim ol
mu~tur. Hakim bey de bu vah§et 
kahramanını derhal tevkif ederek 
zabrl:a muhafazasına teslim eyle · 
miştir. 

Zong1ıldakta 

Amele birli · i rı izamnameai 
ı.;. 

ae~iştiriliyor, fakaL. 
ZONGULDAK, ( Hususi) -

Zongudak ve Havza amele bir
liğinin bugünkü talimatnamesinin 
ihtiyaca uygun olmadığını yazmn· 
tım . Haber aldığıma göre, birlik 
talimatnamesinin tadil edilmesi 
kararlaıtınlmışhr . Ancak yeni 
talimatname projesinin eskisine 
rahmet okutacak mahiyette oldu
ğu anlaşılıyor . T ~limatnamenin 
ıslahı ve amelenin vaziyetinin ter· 
fihi umulurken, şimdiye lr..adar ba
zı felaketzedelere f evkalide hal
lerde yapılan muavenetler, tali· 
matnamenin yeni şeklinde kaldı· 
rılmakta veya yok denecek bir 
hadde indiri!mektedir. Talimat· 
namenin böyle bugünkünden da· 
ha fena bir hale getirilmesine ma
ni olmak lazımdır . 

ihes Retnl 

Zonguldak viUlyet 
kongresi 

ZONGULDAK, 4 (A.A.) - 3 
gündür çah~malarına devam eden 
Cürnhu:riyet Halk Fırkası vilıiye! 
kongr ... si, bugün mesaisini nihayet 
lendirmİ!tİr. Kongre, Gazi Hazret 
lerinin Zonguldak'ı teşrif buyur • 
malarım istirham etmeği kararla§· 
tırmıştır. 

Bir adamı nasıl 
boğaz'amış1ar ? 

Katiller, cinayetten 
sonra lıahveye de 

gltmtşler ! 
Aydının Çine kazasının karpuz 

lu nahiyesi merkezi olan Demirci 
Dere köyünde eski umumi meclis 
azasından Karaca sulu Bakkal 
Muıtaf a Efendinin bir gece yarısı 
parasına tamaan boğulduğunu yaz 
mıttık• ihtiyarın öldürülmesi hak· 
kında JU tafıilıit gelmiıtir: 

Ramazandan bir gece evvel, ge
ce yarısından sonra bu köy halkın 
dan Kır Ahmet, kardeıi Fahri ve 
arkada.§ı Osman Mustafa Efendi · 
nin dükkanına gelerek kapıyı ça • 
lıyorlcır. Mustafa Efendi ne istedik 
lerini soruyor, bet kurutluk leble • 
bi şekeri alacaklarını söylüyorlar. 

Mustafa Efendi kapıyı açınca 

üzerine hücum ediyorlar, para çı
karmasını ihtar ediyorlar. Gözleri 
kızaran bu canavarlardan Osman 
dükkanın dıımda gözcü kalıyor, 
Ahmetle Fahri Mustafa Efendiyi 
içeri sürüklüyorlar. Ahmet Musta
fa Efendinin kollarını tutuyor, Fah 
ri de tavanda asılı olan çakmak fi. 
tillerinden birisini çekerek boğazı 
na geçiriyor ve sıkmağa başlıyor 
Mustafa Efendi pare.sı olmadığını 
ne isterlerse almalarını, canına kıy 
mamalarını tekrar ediyor, yalva • 
rıyor, fakat bunların hiç birisine 
kulak asan olmuyor. Muatafa Efen 
di can acısıyla F alıiinin göbeğini 
y~kalıyor ve tırnak izi bırakıyor. 
Bu didişme esnasında Mu3tafa E • 
fendinin ayağına çivi batarak ka • 
natıyor ve kanlı ayağile de Ahme
din dizine bir tekme vuruyor. Ah· 
met ve Fahri cinayetle.rini bitirdik 
ıten M>nra dükkinm her tarafını ka 
rı~tırıyorlar ve buldukları parayı 

ıalarak savu~uyorlar. 

.Mustafa Efen dinin dükkinmın 
karşısındaki kahveci sabahleyin 
kibrit almak üzere dükkana gidi· 
yor. Kapıyı açık görerek içeriye gi 
riyor ve Mu&tC'.fa Efendiyi çekme· 
ceainin önüne uzanmıt buluyor, 
vak'ay: nahiye müdürüne haber ve 
.riyor, tahkikat başlıyor ve ka7.a • 
dan da müddei umumi ve jandar· 

l ma kumandanı Beyler geliyorlar. 
Yılbaşı ve İzmir mua - Tahkikat devam ederken katiller 

)İm lerl Oi 0 Seyahati .de kahTeye gelmİf bu vak' anın fa· 
AYDIN, 4 (A.A.) -Yılbafı ta- illeri kim olabileceği hakkında ko 

tili münt.sebetile lzmir muallimle- nufmalara iıtirak etmitler. Ahme
rinden 60 kitilik bir heyet bugün din dizindeki kan lekesi ve Fahri· 
Aydın'a gelmitlerdir. Muallimleri nin mintanındaki yırtık nahiye mü 
Aydın Halkevi davet etmiıtir. dürünün nazari dikkatini celbet -

Aydın Belediye reisi mit ve ifadeleri almmıı, kuvvetli 
Aydın, belediye reisimiz Raif delail karşısında inkar edemiye · 

Feyzi Bey ticari itlerinin, iki işi bir rek vak'ayı olduğu gibi anlatmıı • 
deu görmeğe müsaade etmediğin· lar ve cinayeti nasıl iılediklerini 
den belediye riyasetinden istifa et baıka bir şahı3 üzerinde tatbikat 
mi~tir. 

Simav lıöprilsil 

Balikesir - Biğadiç a•·asındaki 
Simav köprüsünün tamiri tekıı.rrür 
etmistir. Balıkesir vi!ayet encüme· 
nim:e bu hususta m::inakasa açıl -
mı!hr. 

izmlr liUycUl~rl 

İzmir Halkevi köycülük ıubeain 
den bir :heyetin yakında Tırazlı aft 
retinin bulunduğu mahalle gitme
si karal'laştırılmıştır. 

Heyet, aıiret halkının iskanı hak 
kında tetkikat icra edecektir. 

yaparnk gösterr.:ıişlerdir. 

Alaşelilrde hando 
muziku 

Alaşehirde, ilk mektep muallim 
!erinden Abdurrahman Beyindela· 
let ve nezo.retile 12 ~ilik bir bo.n· 
do muzika heyeti tetkil edilmiştir. 
Gerek bu on iki kiti ve gerek ıair 
hevesknr ı.ençlcr birlikte çalqmak 
tadırlo.r. Bando, pek yalan zaman
da tekemmül edecek tatil Yeya me 
rasim günlerinde bimayei etfal 
gazinosunda ve sair münasip iÖ • 
rülecek yerlerde çalacaktır. 

\'eni mezbaha 
ve plAo 

Edremit belediyesi hiim 
faaliyetle çalıtarak ıehri i 
tezyin etmektedir. 

Belediye, bütçesinin d 
rağmen yapacağı birçok iti 

ram halinde tespit etmiı v 
lardan bir kıamını icra e 

Yeni bir mezbaha in~ası, y 

cadde açılması ve bir ziraa 

ruma birliği teıkili belediye 
!ardığı güzel iılerdendir. 

Hayli para sarf edilerek fe 
sıhhi bir mezbaha kuru 
Mezbahanın havai hattı, zat· 
ke motörü, su tertibatı vard 

kı mahalleri betondur. 
Sıtkı Paıa caddesi ile 

sesi arasındaki kaya parçur 
dırılmış, yol geçilir bir hale 
rilmittir. 

Yeni hükumet binası ile 
rım caddesi arasında istim 

yapılarak burada yeni ve güz 
cadde a_Ç1lmıttır. 

iyi bir su olan "tbek,, suyu 

km bir zamanda ıehre getiril 
tir. Belediyeye ait zeytinli 

varidatı ile bu güzel it bap.nl 
tır. 

Şehir planının tanzimi de 
rür etmi§tir. Bu suretle ıebrin 

takbel vaziyeti teapit ec:lilmit 
caktır. 

Ziraat koruma birliği beledi 
nin müzaheretiyJe faaliyetine 
.un ebnei<M, muhite fa: 

maktadır. 

ah 

Fransa bil 
Memurları arası 
da tensikat yapıy 

P ARlS, 4 (A.A.) - Hükeal 
1933 senesi zarfında yeniden 
mur alınmaması hakkındaki d .. 
kükararını idarede yapılacak ta 
li.ttan gaye kat'i tensikat oldu" 
nu beyan etmek suretile muhik 
termektedir. 

M. Boncour, ayni zamanda b 
dan sonra krec:li açılmasına m ·· 

allik olan bütün projelerin parli 
mento nıznamesine ithal edilnıl 
den evvel maliye nezaretine ~ 
di edilmesini de iatiyccektir. 

Deniz kazası 
Bir Yunan vapura kaya• 

bklara oturdu 

ISTANBUL, 4 (A.A.) - Ne•' 

rosiskiden Pire lin1anına gitmek" 
olan Yunan bandıralı Alma vapd' 

ru Bozcaada da Gaydaro feneri ~ 
varındaki kayalıklara çarpmıfl'' 

2600 ton hububat yüklü olan kal' 
zede vapurun ambarları rahned-' 

olmuı ve kısmen su ile dolmUfll"' 
Vapurun imdadına Türk gemi ~ 
tarına .şirketinin Çanakkale ~ 
yonundan Lavalet tahlisiye vaıt'' 
ru yalnız !İtap eylemit ve yal, 
tahlis ameliyesine baılamıtbr. , 

Kazazede vapurun batmalDAI' , 
nı temin için Lavalet tahlisiye ., 

puru mötörlü pompalarım iti~ 
ğe başlamıttır. V apunm va.sif""' 
oldukça tehlikelidir. 
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htaııbul Dördüncü icra l\lemurlu
lttından : Tnmamın:ı 2568 (iki hin beş 
: üı altmı-. :;ekiz) lira kırmet takdir edi-

Müstahsil ve ithalatçı dev
letler ye tütün meselesi 

len Buyükadada ı\Je~ruliyet mahallc:;inin 
faki Foto yeni Setbaşı yeııi Dcıjtaıı l'ey 
sokağında 29 numaralı 6 odıılı maa 
mü~temi!At bahçeli kurulu ah~ap hane
nin tamamı açık artırmaya Yazedilmiş 
olup 14·1·9JJ tarihindı! :;:ıımamcsi di
nınhaneye talik edilerek 9-2-933 tarihine 
müsadif peı :;crnhe p;ünü s:ı:ıt 14 d<·n 1 fi 
ya kadar J~t:ınbul dördiincü icra 4lairc· 
sinde açık artırma suretile ~atılacaktır. 

Cenevrede Avrupa ittihadı tet· ,,. ....................................... - ........... , 

kik komiıyonu mü•tahııı devlet.; Yunanistanla ~ 
lerle ithalatçı devletler arasında • ! 
itilaf akdi için çalışmaktadır. Takas 1 

Gelen haberlere göre komiıyo· • 
nun ıon içtimıunda zirai memle· l\1üzakereleri 

Hüktimetimizle Yunan hü· 
ketlerdeki zirai mahsullerin üze· 
tindeki buhranın hafifle§tirilime • 

bfı:ııeti arasındaki ticaret muıi ınevzuu bahsolmuştur. Bu hu· 
• <: hedeai mü:rakereleri hakkın· 

•ıata daha fazla malUnıat topla ·ı' da Atinadan malumat gelmiş · 
nılmaaı için ikinci bir toplantı ya-

tir. 
J>dmıuına karar verilmi,tir. ı 

i Buna göre gerek Türk ve 
Bu karar üzerine CeneY - y h ! gerek unan mura b11 an 

ted~ tekrar içtima eden ko • 1 uzun müzakerelerden sonra 
tal<as esası dahilinde yapıla· 
cak o'an ticaret muahedesinin 

ıniıyonda eksperler heyeti de ha- 1 
zır bulunmu§tur. Komisyonun mü- ı 

zakerelerinde tütün, üzüm, incir, ı 
fındık gibi menıleketimiz mahsul· r 
lerini al:lk!ıdar eden maddeler de ! 
olduğundan lstanbul Ticaret o - j 
daıı bu müzakereler hakkında • 
koıniıyondan m:ı.lUnıat i&temiştir. 

esaslarını tesbit etmiştir. : 

Murahhaslar ikinci derecede : 
: 

ki itleri de hallettikten sonra i 

~ 

Dün komisyondan gelen mn • 

muakedea n sııretini iki taraf 
hük ôınetletine vereceklerdir. 

ıv.ualıedeler lıük urnet erklnı 
taraf111dan da tetkik edildikten 

lumatta Yunan heyeti miirahha - sonra müzakereler Atiaada 
tatıı tütün meselesi müzakere c • cereyan ettiği için imıa me
dilirken Bulgaristan ile Türkiye • ! rasimi de Ankarada yapıla· 
nin de mürahhaılarının hazır bu· İ caktır. 

e 
~ 

i 
1 
~ 

lur..m.aıını teklif etmi§lerdir. \. , ................................................... ./ 
Cemiyeti Akvara iktıaat bürosu 

ayni zamanda tütün işinin önü • 
mü2deki Nisan ayı içinde Lond -

rada toplanacak olan cihan iktı -
sat kongresinde konuşulmasını da 
faydalı addetmektedir. 

932 senesi dünya ticareti hakkın
da bir rapor neşretnıiştir. 

Bu rapora nazaran 932 senesi 
zarfındaki ihracat 931 senesine 
nispetle yüzde yirnıi azalmıştır .. 
İhracat kıymeti 1931 senesinde 21 

lnclr thracatıınız iyi 
flyatlarla satılıyor 

küaür milyar dolarken 1932 sene· 
sinde 16 milyon küıur milyar do· 

r •_ı • 
lara aiişmüştür. 

Bu .. ııeki incit lhr•catmırtı 
hakkında muhtelif ihraç iskelele· 
rinden dman malumat çok ae· 
vinçlidir, 

1932 incir mahsulü diğe;· 
Jere nazaran cok iyi olduğu h .... 
de incirlerimi~ hariç piyasalarda 
çok iyi fiatlarla Batılmıştır. 

Elcle de nncak mahsulün yüzde 
•ekizi kalı:nıftır. Bu sevin~li ha
ber· tacirleri ve zürraı çok aevin • 
dlrmi~tir. 

Akhfsardo tUtlln 
Ttitün mahsulümüz ·hakkında 

gelen tnalfimata göre en mühim 
merkezlerden biri olan Akhitar • 
da bu ıeneki tiltün istihoalatı bir 
buçuk mllycn okkadır. 
C~en teneki mahsul 3 milyon 

okkaydı. Maamalih bu seneki tü· 
tünlerln milhirtı bir kısmı satıl -
mıttnı. Ayni zamanda tü~ün yetiş· 

tiren merkHlerden Mani:;a, Krk -
aiae, SaHhH de ki tiliünlerimizin 
mUhlm hir kısmı da satılmı,tır. 

Ottnya ticareti 
Amerika Harici Ticaret meclisi 

Raporda her memleketin ihra • 
catını artırilULk ve aabn aldıfın • 
dan ziyade ıatıt yapmak çareleri· 

ni arnc!ıkları tespit edilmekte ve 

~ufikir müdafaa edilmektedir: 

Ve ticaret yalnız ihracat olma

dığına aörc e,ya flatlarında dai -

mi i~tikı·ar olamamaktadır. 

Hlikllmetlerin dUnya ticaretini 

iyi bir yola &evk için. biraı da it· 

hıd&t lmyttlarını kaldrrınaları la-
zım gelmektedir.,, 

Meccanen g~z h<lavisi 
İstanbul Halk~vi reisliğinden: 

Göz haıtalıkları mütehaaıuı 

Dr. Süleyman Şükrü Bey -vesika· 

ırtızltı gidecek fakir hastaların, 

cumartesi, pa:ıartesi ve çartamba 
nühler1 saat J 6 dan 17 ye kadar 
"' 
Babıalide Ankua caddesinde 

Hilmi kütüphanesi yftnında 60 

nt1maralı muayene hanesinde, 

muayene ve tedaviyi kabul et • 

miştir. lstiyenler idare memurlu• 

ğuna müracaat edebilirler. 

~~! 

Artırmam i•tir:ık i"'in °'., ;-.50 temi· • > ~ 

nat akçesi alınır. i\ltitcrakim nrgi, Ue-
lediye, Vakıf icarcsi mü;teriye aittir. 
9:!9 tarihli icra l.anununun 119 uncu 
maddesine teYfikan hakl:ııı tapu sicille-
ri}e sabit olmayan ipotekli alacaklılar ile 
dığer altkadaranın ,.e irtifak hakkı l!a· 
hiplcrinin bu hak !arını \'e hususile faiz 
ve mas:ırifc dair olan iddialannı ilan ta· 

rihindcn itibaren 20 gün içinde cH:ıkı 
ınüspitelerile bildirmeleri lı\zımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicillerilc ~abit olma
yanlar satış bedelinin p:ıyla~masından 

hariç kalırlar. Alı\kadarlann işbu maddei 
kanuniye ahkı\mına göre hareket etmeleri 
ve daha fazla malOmat almak isteyenle
tln 93~·1127 dOS)a numarasUe memurl
yetimize müracaatları ilan olunur. ((j 186) 

Jsunbul ı\ltıncı icra i\lemurluğundan: 
htanbulda Galat.:ıda Gabay Ilımında 

mukim Faik Deye : . 
Türkiye iş Bankasının bir kıta kun-

turat mudbıncc zimmetinizde 310 lira 
matlubu olup °lo 9 faiz 0/0 1 O ücreti 
vek~letle birlikte haciz volile tahsili zım
nında Dairemize 932-9.620 numara ile 
müracaat edilmiş ye tara;ınıza gönderi
len ôdemc emrine verilen ıne~ruhattan 
ikametgı\hınııın meçhul bulunduğu anla
şılmıştır. 

Tarihi ilandan itibaren blr ay zarfın· 
da borcunuzu ödemeniz ve borcun te· 
mamına veya bir kısmına veya alacaklı
nın takip uıle0ine bir itirazınız varsa bu 
müddet z:ırlında ~i(ahen yey:ı tahriren o 
kısım veya miktarını açıkçıı göscemıeniz. 
aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılacağı 
gibi borcu tedıye ,·eya itiraz ermediğiniz 
takdirde mal be,·:ınınd:ı bulunmanız bu
lunm:ız~anız hap.is ile tazyik olunac:ığınız 
ve hakikate muhalif beyanda bulunursa
nız hapis ile ceza;:ındırılacagınıı ,.e bor
cu ödemez veya itiraz etmezseniz hak· 
J.;ınızdıı gıyaben cebri icraya devam olu

nacağı ödeme emri makamına kaim ol-
mak ıhcre il!n olunur. (6192) 

İstanbul Allıncı icra memurluğundan: 
Istanbulda G:ılat:ıda Gabay Hanında 

S numarada mukim Ali Rıza be,·e : 
Türhiye iş B•nkasının bir kı.t'a kun· 

turat mucibince zlinmetlnlzdc 3 lO llrtt 
matlubu olup <ı 0 9 faiz '''0 IO :ırnkaclık 
üerctilc birli ıte haciz yolile tahsili zırn· 

nındı Dairemize 93il-9619 num:ıta ile 
müracaat edilmiş ve tarafınıza gönderilen 
ödeme emrine 'cıılen mc~nıhattan ika· 
metg~lıını7.ıtı mrç'1ııl hulunduğu anlaşıl
mıştır. 

Tarihi ildndan itibaren bir ay ıarfın
<ls borcunuzu lidemcniz ve lıorcun te
mamın:ı veya bir k ı smına Yeya alacaklı
nın takip t:ılebine bir itirazınız y:ırsa bu 
müddet zaı fında şi fahoıı veya tahriren o 
lmırıı n_ya miktarını açıkca gostermcniz. 
al;si t:tkdirde itiraz edilmemiş s:ıyıl:ıcağı 
~lbi borcu telliye 'eya itiı az etmediğiniz 
takdirde mal be~ anında bulunmanız bu
Junmaz.llnız hapis ile tatyik olunacağl-
nız Ye liakikııte ıntıhıılir beyanda bulu
nur~ıınız hapis ile cczal:ındır~l:ıcağını7. 'e 
borcu ödemez 'cy:ı itirar. ctmeısenh:: 
h:ıld.ınızda ·!l~:ılıt·rı cı•hı·t icra'a dernm 
olun.u:al!'ı cidettıc t mı i mab~w;• kaim 
olm:ık ür,cıc ıllıı Olt!nt r. 16193) 

O/ONYASI 
Tıblf limon. portakal ve turunç çiçeklerinden musıahzer 90 derece bir lıl· 

rikaı san'atcır. lngilterenin Atkinsonu. Fran~anın hakiki Jnn Marina l"arlna'sı Al· 
maııya'nın 47 I l i ne ise Türkiyenin IJASAN KOLANY ASI da o dur. Hastaları 
hayat \'C fifa verir. Sinir, ne,·rasteni, çarrıntı, helecanı knlp, ba)ğtnlık ve büttin 
al~mı a~abiye zamanlarınd3 bir bayat orkndaşıdır .• l)erccesi ) ilk•ek olmast dola· 
) ısil~ masaj için yeganedir. ı\1emleketimizin bütün J,lbıır rical 'e nisvını, büyük 
hanım efendiler HASAN 1\0LONYASI istimal ederler 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz ••••il 
Ismarlama elbiseler 20 liradan 

bııfar. 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucu:ıdur. 

••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza mlicssesah ••••• 

Istanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Adana Erkek Muallim Mektebi Musiki muallimi Necmettin 

Beyin aceJe idaremize müracaatları ilin olunur. (72) 

, _________ ı_s_t_a_n __ b_u __ ı __ l3 __ e_ı_e_d __ ı_y_e_s __ ı __ ı_ıa. __ n_ı_a_r __ • _______ , 

Yenikapıdan Ahırkapı odun iskelesine kadar olan sahilden 
lrnm ve çakıl ihracı açık mü:ıayedeye konulmuşrur. Talip olanlır 
tafıilat almak için her gün Levazım Müdürlüğüne müzayedeye 
airmek için de 7 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 26 · 1 • 
933 perıembe gUnü saat on beşe kadar Daimi encümene mü· 
racast etmelidirler. (68 

lstanbul Altıncı icra :\ lemurluğundan: 
lstanbulda Gaba, 1 !anını.la mukiıı 

Çernııyef J:fcndi{e : 
Türkiye lş Lanl.a~ının zimmetinizde 

216 lira matlubu olup u 0 9 faiz 0/0 10 
a' ııkntlı'c Ocrctilc birlikte haciz rnlile 
tah<:ili zımnımh Dairemize 932 • "9;- _9 
numıır:ı ile müracaat edilmiş ve tarafını· 
za ~iıhdcrilcn ödeme cmr ine urllcn 
mrşnıh:ıttıın iknınetg:l.hınızın meçhul bıı
hındu~·ıı :ın !aşılmıştır, Toı ihi ilt\ndan iti· 
haren ııır ııy zaı fında borcunuzu tide
meni;ı; re borcun tcmaınına ,·eya bir 
kı,mına 'C) a alacaklının takip talebine 
lılr itirazınır. var-.:ı bıı müddet zarfında 
~Jf ııheiı 'C\ n uıhl'iteft o J.ısım veya milt
taı1111 açıkÇa gostcrıneııiı ak~i t:ıkdird" 
itiraz ı>dilmcmiş ı:ayılacağı gibi borcu 
tedirn , e\·:ı itiraz etmediğiniz takdirde 
mal· be,.ınındıı buluıım:ıııız bulunrndz$ıt• 
nı~ hııpıs ile taz~ ik olunacagınız 'e h:ı· 
kikate rııııhnlıf hcuındn huluıııırsanız ha
pis ile ce!J.:ılııntlırılacoğınız \'c bbrcu öde
rne!: ı e\ a ifır:lr. Nırtct.scnlı hakkınızda 
ıtn :ıbı..:n cc;hıi ırnı~ u dcqını olunacağı 
()cİrnır emri mal ::•nııı:ı k:ıiın olmnk üzı.:-
re ıl:tıı nluııtır. 1Cıl91) 

1
3UncU Kolordu Satlnalm•ı 

Komisyonu IUlnl3r1 

Ankara M. M. V. Sa. Al. Ko. 
dan: 

Mıll! Müdafaa Vekaleti Hukuk 
müşavırJiği kadrosunda (ı00) lira 
ücretli miişavir muav nliği mlln· 
hal olduğundan talip olanlarm 
aşağıda yazılı vesikafan iJe ve
kalet hukuk müşavirliğine 1· 1· 
933 tarihine lcadar tahriren mü· 
racaatları. (3000) (34) 

l - Hukuk fakültesi mezu· 
niyet dip!oması. 

2 - Muhtasar 
" Müesrieselerdcn 
kalar. " 

tercünıei hali 
aldığı vesi-

3 - f abip raporu. 
4 - Ecoel:ıi l<aclınla ol· 

lstilııbul ::ı ünl'Ü i rıı memur h.ı~un
dan : 1 ir borcun remini istifaQı içi:ı mah
cuz ve p:ıra\ ıı ı;enilmesi mukarrer n: 
biıinci :ırtorıııada kn rneci muhammene· 
sini öulatnll\'1111 gard ı rop J ar~ola oda ta
kımı halı Ye ::ıi.' eşya) ı be\li\e Kadıhö\· 
Jl:ıydaıpa;1 cadde:-! Rccııi ~okak ;ı :\o-lı 
h:ınede 8· I .n33 tarihine mii<:ıdif pazar 

~~ ................ ~-::-___,__~~~~~ 
.;:mnl)fet Sand•il• MUdthlU· 

nonden ! 

maınak. 

~ult:ıııh~ \tlZıt \ cznedlcr ) :ıklıpag:ı 
ınali:ılle. i ı 4 ıııımaraüo tnuldm iken 
ı (i.!l.03 ı tarihinde olen \limct Refi 1,: 

5 - Hüsnühal mazbatası 0 Ma· 
n:i istihdam bir ceza ile mah· 
1 ~ ' <um o.marnak . ., 

6 - Nüfus tezl<eresi. 

lllı~ll 

Selinik Bankası 
günü saat on ikidl!n o ı diirde kaı.lar 
ifrinci açık aı ttırma 111 etile .satılaca~ r:f. 
Talipkriıı mahallinde bııJuıır.ıca~ rncınıı· 

be,· , ere~e·irldcn Rıfre 1 f:ınım Ahıtıct 
({dik hev tarafımhıı l i?-8-!:IJO tarihinde 
Sandığ'iınıza Ilı rakı lan para için \er ilen 
<ı91 J5 numaralı cüzdanı g:ı\ip rniğini 
cü\ !cmi~!ir. Y cnlci 'crilcceğin<lcn t•,ki • İ 
nin hükınii cılınadığı ilı\n olunur. 

7 - Akalli iki sene müddetle 
hizmet edeceğine dair leahhüt 
sened•. •·Noterlikten tasdrkli.,. 

CUnbüş 
Tesis tarihi: 1888 

Serm'1ye~i : Tamamen tediye edllıtıiı 

30. 000. 000 Frank 
Şubeleri: Türkiyedekl 

Galata . lstanbul • Izmlr. Samsun 
Mersin • Adhna 

Vunanistandekl Şube)eri : 
SelAnlk. Allba. Kavula. Pire 

8iJ61DUm Banka muamelih. Kredi dl~kluplerı. Her tins 
nakit üıerine hesap kdşadı. Hususi kasalar icarı. 

runa mürncaucları ilAıı Olunur ((jf90) 

Büyiil< 
6. 

Tayyare Piyangosu 
ıncı keşide 

11 kanunu sani 1933 dedir. 
Büyük ikramiye; 200.000 lir<ldır 
Ayrıca : 50.000, 30.000, 20.000, 10.000 Jlralık 

bUyUk lkramlye!~r ve 100.000 ıtrah" 
htr mükllfat vardır. 

llZWJUW•• » 
Dıın} aıı11t t!ıı 
güzel ve l'n 

1• 'f'. 1 pra ı, ı:rt 

s~zır' ır. 

FABR!KA~J 
l ıtaı bu. ~e}' t 

zıt No 39 · 4 ı 

r ııh •ulh 1" ~· ~ n · :q. • llazaran 

1 , n efendi\ t: hor'lu Osman 

I' ılı.;nn ben eçhl 

~anı 03 i : ı ınrıı <ı uncn Paz:ırtc:si günü 

~:ınt (1 nı ılı , ':ın ı~ı ti ·dı'-.lcninde tıilmil-

za) edı; ~atılacağı iiı\ıı olunur. (6 ı 85) 
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Zafiyeti umumiye, iştiba

sızhk ve kuvvetsizlik ha· 

)atında büyük faide ve 

tesir i görülen 
Fosfatlı Şark Malt Hulisası 

satılır. 

tr,, .. ,,,, ......... ,, ..................... ,,.,, ... , Yerli Mallar Pazarı ,, ......................... ,, ................. .. 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Şubesinin 

Istiklil 
üstünde 

Caddesi 

Makas tarı Londra'da: 

Ministers Kotting Terzilik 
Akademisinden Mezundur. 

• 
1 

' 

Doktorlar 
Ooktor 

A. Horboroni 
Beyoğlu mektep sokağındaki muayeıır 

banesinl tamamen kapamştır. Emınön1111' 
de Valde kıraathanesi yanmdakl ı:ı:ıu•· 
ycnehanesindc hastalarını sabahtan ak• 
şama kadar bizzat tedavi eder. Teıetoıı 

24131 

Doktor 

Cavat N. ZekAI 
Sinir mütclıa.ssısı 

Cuma ve pazardan maada günlerde aaBl 

3 ten 6 ya kadar hasta kabuJ olunur. 

Muayenehanesini Bab:~ll karşısmda Atı· 

kara caddesi No. 47. ye tevsla.n naklet· 
mlştlr. Telefon muayene: 23•69. 

lkaınetgAh: 60740 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dahlll hastalıklar mUtehass13ı 

Istanbul 8ultanmahmut tUrbest, Babl· 

a.ıı caddesi, No. ıo. Telefon muayeneba 
ne: 22622 - Telefon ev: i.312~ 

" Her gUn öğleden sonra saat H-18 .. 

Bu lngiliz genci gibi şık giyinmek isterseniz 
makast.urı en büyük loglliz terzilik 

J' U,~o~·:r·H: :it°' 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

ba.stahklan mUteba.ssısı 

Muayenehane: TUrbe, Mahmudiye cad· 
dest. No. ıo. Teleton 22622 

Akademisinden mezun olan 

Yerli Mallar Paza 1 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
l<lrar yoUan 1uı. .. ı.wıt1an mlltehauı.lı 

EmlnönU (Sabık Karak&§) ba.nına 

nakletmiştir. Cumadan maada ber gU.D 
ba.staıarmı kabul ve tedavi eder . 

Doktor 

Hafız Cemal 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 222398 e Dahili hastalıklar mUtelıa.ssısı 

Bolu Vilayeti Orman 
Müdürlüğünden : 

Bolu vilayetinde Düzce kazasının Akça~ehir nahiyesi dahilin
deki Akkaya Aftun Devlet ormanından madan sütunu yapmak 
üzere her sene bin do~uz yUz otuz dört gayri mamul metre 
mik'ap kayın ve 153 metre mik'ap gürgen ve 546 metre mik'ap 
meşe olmak üıere cem'an 2633 gayri marn fıl metre mik'ap he· 
sabile beş senede 13165 gayri mamul metre mik'ap mubtclifül
cins eşcardan kayın ve gürgenin beher gayri mamul metre mik' 
abi 175 ve mfşenin l::eber gayri marr.iil metre mik'abı 500 ku· 
ruş muhammen bedeli üzerinden talibi:ıe ihale edilmek üzere 
müzayedeye kor.ulmuş ve Han müddeti bu defa l 0-1· 93j tarihi
ne !tadar temdit edilmiştir. Müzayede ve ihale kapalı zarf usulile 
ve 661 . 799 numaralı kanunların ahkamı umumiyesi veçbile 10· 
1.933 tarihine müsadif Sah günü saat on beşte Bolu Vilayetinde 
müteşekkil Orman Satış Komiıyonu huıurunda icra edileceğin
den taliplerin (15,000} lira sermaye vaı'ına mali iktidarla rını 
gösterir Ticaret Odası vesikasrnı ve muhammen bedelden aşağı 
olmamak şartile vereceai b ir senenin bedelin miktarının yüzde 
on beşi nisbetindeki teminatı muvakkatesini muhtevi teklifname 
lerini ihale kanununun onuncu maddesi sarabatı dairesinde mez
kur saate kadar kom:syona tevdi eylemeleri ve şartname ve 
mukavele sureti musaddakaJarını Ankarada Orman işleri Umum 
Müdürlüğü ile lstanbul Zoniuldak ve Eo'u Orman Müdüriyetle-
rinden alınacağı ilan olunur. (62) 

Deniz Levazım SatınaJma 
Komisyonundan : 

2250 metre (850 kilo) Salmastra : Açık münakasası : 28 Kanu· 
nusani-933 Cumartesi günü saat 14 de. 

Yukardaki miktara yazılı salmastranın açık münakasası hiza
sındaki gün ve saatte yapılacağından şartnamesini görmek isti
yenlerin her gün ve mezkur salmastralan vermeğe talip olacak· 
tarın da münakasa gün ve saatte muvakkat teminat makbuzla
rile birlikte Kasımpaşada Deniz Levaıım SabnaJma Komisyonu-
na mliracaatları. ( 53) 

Maliye Vekaletinden : 
Vekalet Hukuk müşavirliği kaleminde münhal bulunan (2500) 

kuruş mac: ş'ı kontrol memurluğuna Hukuk fakültesi mezunların· 
dan talip o 'anlarm " kanunu medeni, Borçlar ve icra kanunla
rından ve Ceza ve Hukuk usulü muhakemelerinden ,, kanunusa
ninin onuncu salı günü sa bah saat onda lstanbul Defterdarhğında 
teşkil olunacak hey'et tarafından imtihanları icra edilmek üzere 
dokuzuncu günü akşamına kadar evrakı müsbiteJerile birlikte 
mezkur Defterdarlığa müracaat eylemeleri ilan olunur. (19) 

jr KARYOLAvemadenfeşya 121/ ı• Uke ' 
fahrikası 2 ıra ya karyola ı 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
Çocuk, Kesme. Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelif renk 1 
!erde karyolalar hastane ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatla satılır. ffer türlü 
ölçüye ~öre sipariş dabi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, SelAnik Bon· 

marşesl ve Yerli Mallar Pazar1nda da ayn ı fi:ıtla s:ıu1ır 

lstanbul lnhısarlar 
başmüdürlüğünden: 

izınit ambarmda mevcut ••890., bin kilo tuzun ücreti devriyesi 
yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerın 9 Ka· 
nunusani 1933 pazartes i saat on beşe kadar İzmit ve lstanbul 
inhisarları Başmüdiriyetlerine müracaat eylemeleri. (6711) 

Devlet Demiryolları ilanları 

H. P. Mağazasında bulunan müstamel çembersiz saç varillerin 
yapılan müzayedesinde beheri 70 lrnruştan talibi uhtesinde kal
mıştır. 

% 25 zammile arltırmağa talip olanların ibalei kat'iye günü 
olan 8- 1 • 933 pazar günü saat 10 da H. P . mağazası Müdür-
Hlğüne müracaatları ilan olunur. (24) 

4000 adet meşe traversin kapalı zarfla münakasası 21 ikinci 
Kanun 933 Cumartesi günü saat 14.30 da Ankara'da idare Mer· 
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara Haydarpaşa ve Mudanya 
veznelerinde ikişer liraya sablan şartnamelerde yazılıdır. ("1016) 

Muayenehanesi: Kadıköy Albyol ağzı 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
Her gUn basta kabul edilir. Her nevt diş 
rabatsızltğt tedavi olunur. Muayenehane: 
ÜskUdar Ahçıbaşı Mektep sokak No. M 

Cildi 
bozrniyan 

yegAne 
Tualet 
podrası 

Jstanbul üçüncü icra memurlu~n· 

dan : Paraya çevrilmesine karar verilen 
on bin bt>ş yüz çuval 1 O· (-933 tarihine 
müsadif salı günü sa:ıt fO dan f I kadar 
Unkapanında rnki Unkapanı değirme
ninde ikinci açık arttırma ile satıl3ca
ğından talip olanların mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları ilcln 
olunur. (6195) 

btanbul üçüncü icra memurluğun
dan: Bir borcun temini için mahcuz ye 

paraya çenilmcsi mukarrer ev c~ya't 

14- t-93:1 tarihinde saat onda Kurtuluşda 
Kuyumcu sokak 4 .l\o : lu hanede bi
rinci açık arttırma ile satılacaıaır. Talip· 
!erin mahallinde memuruna müracaatları 

il:ln olunur. t6!8:"ı 

VA.KIT MATBAASI - ISTANBUL 

SAHİBi: MEHMET ASIM 

Umumi Ne;jrlyet MUdUrU; FlKRET AOlL 


