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Soy 
Büyük di' anketi 
Artık milletçe dilimizin iıtikJi.I 

'-"•tı içine girmit bulunuyoruz. 
Bu aavaıın maksadı Türk dilinin 
Yaradılıt düzenine uymıyan Oı -
lnanlıca sözleri atarak öz Türk 
kökünden almmıt kelimeler koy -
lna.ktır. T. D. T. C. nin açtığı dil 
tnketi bu yeni milli mücadt'lemi • 1 

ıin ilk büyük meydan kavgaıı · 
dır. 

Bu sözlerin 
Tür~çeleri ne? 

Bize bildiriniz ! 
ANKARA, 12 (A.A.) - T. 

D. T. Cemiyetinden: 
Kartılıkiarı aranacak Arap· 

ça ve 1- arsça kelimelerin 2 nu 
maralı listesi tudur: 

Bahil - Bahis - Bahs - Ba· 
huıus - Baht - Bais - Baki· 
Ba•ka' dan - Bakire - Balig -
Batıl - Becayiı - Bedbin -
Bedel - Beden - Bedevi -
Bedi - Bedaatten - Bedihi -
Beis. 

Listelerde çıkan kelimeler· 
den manaları birden fazla o· 
lanların her manası için ayrı ay
rı kartılıkları ileri sürülebilir. 

Hlr dil yarışı 

u~ıyoruz 

Fakat böyle büyük bir iıe girer· 
lcen ve yeni bir inkılip dağının te 
Pesine çıkmak için ileriye doğru 

ilk adımları atarken vaktile Arap 
Ça ve Acemceden alınarak dilimi
ıe karıımıı olan kelimeleri niçin 
çdcarmak istediğimizi iyice kav • 
"'1nalıdır. Şüphe yok ki, maksat 
liirk miUetinin dilini baıtan ba • 
~ değiştirerek bütün yurttaıları 
~iribirlerini anlamaz hale getir • 
lbek, Türldyeyi bir difoizler memle 1t . Gazetemiz her gün T. D. T . 
etı yapmak değildir. Dilakis bu h C. ta.rafından ilin edilen Arap ( 
are!a:et en ~~urlu ve hayırlı bir in ça ve Farisi kelimelerin Türk· 

lcıtap hamlesidir. çe karıılıklarını beıinci ıayıfa-

u 
Sov adı 

Kanunu meclise 
verildi 

A N K A R A, 12 (Hususi) -
Soy adı kanunu meclise verildi. 
Kanun 1 ikinci kanun 934 senesin 
de meriyete girecektir. Kanuna gö 
re her vatanda§ kendisine soy adı 
takmıya ve bunu nüfus kağıdına 
da yaz:Iırmıya mecburdur. Soy a
dı Türk dilinden olaca.k ve öz adm 
sonuna konacaktır. Soy adı kullan 
mıyan vatandattan para cezası 
alınacaktır. Muhtarlar mıntakala· 
rındaki aileleri birer beyanname 
ile soy adını bildirmeğe mecbur 
tutacaklardır. Bu itte bir sene zar
fında mmtakaaı dahilinde yaııyan 
ları soy adsız bırakan muhtarlar
dan para ceznıı alınacaktır. Ka
nunun tatbik yollarını gösterir ta 
limatname ayrıca dahHiye veka • 
letince hazırlana .. aktrr. 

• 

Amerikadaki f elik etin 
büyüklüğü 

100 şehir, 
91_enler, 

kasaba, köy yıkılmıştır, 
yaralananlar çoktur 

Bundan evel yaşadığımız harf mızda bulup koymaktadır. Bun- M • • 
İılkılabilc türk çocukları tahsil ha- dan sonra da böyle olacaktır. u va zene 

Fakat gazetemiz bu suretle bu· 
)atlarında en aşe~ı iki ıene botu lup koyt1 : u karıılıkların hep . • • 
Ôotuna uğratmahtan kurtuldular. 

1 

sinin mutl 1.:a doğru olduğu da- ve 1 ~mer1kaınn ıebe!eden yık lan garp şeb"r~erinden biri 

Cünkü evelce yanl:~sız okuyup yaz vasındıı ,:_::ildir. Onun için ga· rgıs 
lllayı ancak iki, üç senede öğrene· xelemiz bu karııhkların daha 

LOS ANGELES, 12 (A.A.) - neticesinden yıkılmIJ ve biribiri 
Amerikanın garp sahillerini tah • üzerine yığılmıı olan enkaz, zel -
rip etmiş olan zelzelenin halk a · zelenin tesirlerini olduğundan da
rasında çıkarmıt olduğu panik ve ha ziyade tahmin etmeğe sevkct
kargaıalık, gazete muhabirlerinin miştir. 

bilen küçükler ıimdi bu bilgiyi n: doğrusun· 1 ~ulmak için okurları \ N K A R A, 12 (Husuıt) -
hayet bir, iki ayda kazanabiliyor arcısında b:.· yarı§ nçmağa kr~;;.. (.::: ·'"\Zene Vergisinin 31 mayta 934 
lar. Bugün ba§lanan dil inkılabı ise ' vermİ§tir. Okurlarımızdan ~ • , t ; 1_ ... ~ne kadar daha bir sene tem· 

karşılıkların daha iyisini bil... ı t1i ;Ji hakkında hılzırlanan kanun 
Jalnız Türk çoc~ değil, orta ler bl\l luhbn oö:zleri bildirsin· Jiyihası mecli~e ... elmi9tlr. •e yliksek mel<teplerde okuyan ler. Onları ela gazetemize ko 
tençlere sarf inkılabmdan fazla yacağız. Dil anketi bittikten 
~laylık gösterecektir. Bu suretle sonra da gerek gazetemiz tara· 
't k fmdan bulunan ve gerek okur· 

ilk anda aelzelenin yapmrı oldu· Evvelce tamamen harap oldu· 
iu huarları doğru bir ıurette tah- ğu bildirilmit olan 62 000 evden 
min etmelerine engel olmuttur. büyük bir kısmının mühim bir su-

ür çocuklan ve gençleri lüzum · lcutmız tar:ıfından bildirilen 
'UZ bir çok Arapça ve Acemce ke· kusılıkları e'i·;p ek ve süzerek 
limeler öğrenip kullanmak için saı I en doğmların." Osmanlıcalaril; 
fedeı ekleri tahsil saatlerinde mem \ birl1kte bir kjtap halinde bas:ı 
1~11.IQ.ti ve milleti yükseltecek ve ken 1 ı cağız ve Türk clili tetk:k cemi
dtlerine lfa~..ıt. kıymetli yardımı •1ctine gön:lere:::eğiz.. Bu sure' le ( 
olacak bilgileri kazanmağa çalışa bııs~b<:ak v~ dil cemiyetine gön· 
bilec ki d" 1 derılecek 5Öz k;tabının sonuna 

u U§ arın an :ıy a go~·u en o-
E:vet hali ıurada, burada bazı kurlarnnrzm fo!m!erini ve ad -

e er ır. b 1 1 d f d ·· ~ı j 
f:ı 1 • • 11:ö:İr a .:amlarına rastlıyoruz. Bu rcs erını yazacağız. 

~tlar (Ahenk, i\sa;r:, asude, adap, ,~------------
~ti} gibi kelimeler dilimizden çı- Şurayı askeri 
•rılır da yerleı·· ne yalnız (Düzen. 

~Ür~, ileri, yarın, kayg11ız) gibi 
elııneler kullanılırsa dilimizin 

~llginliğini kaybedeceğini ıöylü
r0rlar. Bu gibi kelimeler ile yazı . 
'cak yazılarda güzellik bulunamı 
~f!ını ileriye sürüyorlar. Bize 
~6r.e bu dütünüt yanlıttır. Çünkü 

ANKARA, 12 (Hususi) - Mil-

it müdafaa encümeni ıurayı aske· 

rtnin her sene şubat ayı batında 

toplanmasını kabul etmittir. 

elııncforde, sözlerde bulduğumuz 
~~ilik ve zevk değiımez feyler 
..:iıldir. Nasıl ki, bundan yirmi, -

tti. on sene evel yazılmıt en JÜ• 

~l edebi eserlerin dili bugün he • 
k~tlıize çok ağır gelmektedir. Es-

Yugoslavya kralı 
neler söylüyor ? 

' divan edebiyatınm dili ise bu 
~ artık müzeliktir. 

'

. 'tiirk edebiyatında kelimelere 
•ta .. ll'k "'d el UZe ı a eta eıvap modaıı kft 

Kral Alek•andr 

~; çabuk değifiyor. Bu kararıız· 
~ ~ ıebebi dilimizin yaradılıt dü
~ıne uymıyan birçok kelimele • 
~Arapça ve Acemceden olduk • 
1\ gibi alınmıt olmumdandır. 
~eııdi dilimizde (Ay) sözü varken 
~~ınlerin (Mah) mı kullanmak· 
~ 1 ~a?tıksızlığı ve fazla olarak 
~ kıı~lıği bugün artık herkeı ka Alehandr Şomadyada bir ı esmi küşat 

edı;ror. Demek istiyoruz ki, münascbetile söylediği nutul\ ta Tıirl< mil
lcrininb;zcti nefsini kıracak çiı kin tel-

Mehmet sun mihlerde bulunmuştur. Nutı.un metni 
(Dnanu 1 Jad •Jd ... ) 9 uncu aayıf amızdadar. 

Taliıiler 
rayynre pıya ngosun· 
da kimler kazandı? 

14 üncü tertip tayyare piyan
gosunun ikinci ketidesi dün biti • 
rilmittir. 10,000 lira 41343 nu • 
maraya, 5,000 lira 34414, 19302 
numaralara çıkmıttır. Sonu 55, 58, 
GO, 68, 71, 99 ile nihayetlenen bi
letler ikişer lira amorti alacak -
tır. 

35,000 lira çıkan biletin üç par· 
çaaı şehrimizde, bir parçası Muğ
lada ıatılmıı, diğer parçaalrı aa -
tılma.ıı:xıışhr. 

15,000 lira kazanan 49223 nu
maralı biletin iki parçası latanbul 
da, birer parçası Kütahya ve Mer 
sinde, bir parçası Edirnede ıatıl
mıyarak geri gönderilmiş, diğer 
parçaları ıatılmamışbr • 

Dün çekilen numaralar aıraya 
konmuş bir liste haHnde on birin
ci sayıfamızdadır. 

Meseli. Longbeach' da zelzele (Devamı z inci •yıfada) 

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

KAN TAHLİLİ SOYU 
BELLİ EDER Mİ '? 

Huriye 
olduğu 

Hanımın kimin kızı 
nasıl anlaşılacak ? 

Profesör Dr. Besim Omer Pş.nın 
muharririmlze verdiği izahat .. 

Dr.fiesimÔmcr Paşa 

Mütareke esnasında Ermeni sa· müderris Besim Ömer Paıayı zi • 
yılarak ltalyaya götürülen ve ge• yaret etmiş, kendisinden §U izahah 
çende lstanbula dönen Huriye H. I almıştır: 
iç.in bir kaç kişi tar~fı~~an "Be · .- Bu ci~den mühim ve nazik 
nım kızımdır,, denıldıgı ve bun- hır meseledır. Nesep bahsinde kan 
lardan Ayşe Hanımın kan tahlili tahlilinin tam manasile bir kat'iy
yapılarak kızın kimin kızı olduğu yet ifade edeceği iddia ve kabul 
nun anla§ılmasını istediği yazılmış olunamaz. 
tı. Muhtelif kanlar arasmdaki mü• 

Bir muharririmiz, dün bu rnev • nasebetlerin tayini esasını, Landa
zu etrafında fikrini sormak üzere (Devnmı % inci 1aylfada) 

r················-················· .. ·-········································, 
BugUn 8 nc1 sayıfada 

okuyunuz 
DarUlbedayiden Selma 

Hcnım ne oldu ·ı 

Kaçırı·dı mı? ..>ir kazaya mı 
uğradı? Bu sıru, bar külade 

b r macera halinde l a 
size nakledecektir. 

Kad1nlara 
tefrikamız muhahka 'c o ''u unuz 

\. ....... ..._ ................... ..__ .. .._.. ____ .................... ,./ 

.( " • Ustam atecaıi·nı ıstiyor: 
" Parayı gelirtııen dUkklna sok-
m m . d di .. 

orçlu - oaıum, ustan seni kotmak içi• 
b ehano ararormut-



Sayıfa: 2 

Büyük dil anketi 

(Baamakaleden devam) 

Türk dili ile ölmez eserler yarat -
mak için de bugün başlanan inkı • 
lap hareketinde mutlaka muvaf • 
fak olmak lazımdır. 

Y almz Osmanlıcadan hangi ke· 
limeleri atacağız, hangilerini hıra· 
kacağız? Bu bir meseledir. Bizim 
fikrimiz şudur: (Armut) sözü Os 
r.:ıanlıcadır, Acemcede bu mana -
c1a buna benzer (Emrut) kelimesi 
vardır diye bu kelimeyi atmağa 

hacet yoktur. Çünkü bugün Ana · 
c olunun her köyünde bu kelime 
b:.ı şekilde kullnnıhr. Ve kullanışı 
nn göre dilimizin yaradılış düzeni· 
n.:? tamamen uymaktadır. (Afet) 
ten gelen (Afat) ve (Ayine) den 
g len Ayna) kelimeleri de böyle • 
d:r. Halbuki, (Ahenk, asayif, asu· 
de, ati, amir) kelimeleri böyle mi· 
dir? 

Hülasa T. O. T. C. giriştiği bü • 
yük milli savaşta bütün memle • 
ket okur yazarlarının ortaklaıabi· 
lecekleri bir dil anketi açmakla 
çek iyi bir İ§ yapmıştır. Bu anke . 
ti ı vereceği netice bu yolda Türk 
m'lletinin doğru görüşünü mey • 
d-:na koyacaktır. 

Mehmet Asım 

Kan tahlili soy 
belli eder mi ? 

(Birlncl aayıfadan devam) 

le.iner koymuştur. Bu esastan, döri 
g: up kan kabul edilmif, kanlar bu 
' kilde bir tasnife tabi tutulmu§ • 
L:r. 

Esas, kanlardaki küreyvah ham 
nın biribirine yapııması yahut 
apışmamasıchr. 

Eğer l~an tahlili neticesinde, bun 
lar biribirine yapı§qsa, nesep jddt 
usı, varit değil, demektir. Fakat, 
biribirine yapı§maması da, mut • 
laka nesep iddiasının varit olduğu 
nu ispata yaramaz. 

Her halde, kanları çocuğun ka • 
nile uygunluk göstermiyen ana ve 
baba, nesep bahsinden hariç tu • 
tulmak lazım gelir. Uygunluk gös 
terenlerin de, bu uygunluk bir ka· 
tiyet ifade etmediğinden, ba§ka d 
hetlerden de iddialarım tevsik et· 
meleri icap eder. Mesela §ahitler • 
le ve diğer delillerle .•• 

Fransada babalık taharrisinden 
ziyade analık taharrisine müsait 
davranılmaktadır. Bununla bera . 
her, orada bu da bir takım kayıt . 
lara tabidir. Evvela tahriren müra 
caat edilir. Müracaat tetkik olu • 
nur ve taharriye girişilmesi takar
rür ettikten sonra, kan tahlili ve 
fahit dinlenilmesi noktalarından 

1 

mevzu üzerinde ve etrafında tah • 
kikat yapılır. Almanya, Avusturya 
ve Amerikada, kan taharrisi ile e· 
heveynin tayini ciheti, daha ehem 
miyetli bir mevzu olarak görülür. 
ve takip edilir. 

Diğer taraftan, bu gibi hadise • 
ler çok nadir olarak ortaya çıkar. 
Viyanada böyle bir dava açılmış. 
tahlil neticesinde çocuğun kanı, 
annenin kanına uymuf, babanın 
1 anına uymamıştır. 

Hülua, l'aglutination denilen 
bu esas, söylediğim gibi, cidden 
mühim ve naziktir. Fakat tam bir 
kat'iyyet ifade eder mahiyette gö 
rülmemektedir. 

Kanlardaki uygunluğun, ayrıca 
§ahitler ve diğer delillerle tevıiki 

ıuretiledir ki, nesep iddiasının is • 
patı ciheti'iıe gidilebilir. Nesep 
ispatında, kan tahlili ve neticesi · 

~ ---~ ' : yardımcı bir rol O>:Wl • 
·. 

VAKiT 

~S9N~~~~E~LE~- Amerkikadaki f e
laketin büyüklüğü 

v A K 1 T' ın Hususi Telgraf~ rı (lllrlncl sayıtadan de\'8Dl) 

- - rette zelzeleden müteessir olmak· 
la beraber yıkılmamı§ olduğu an· 
!aşılmıştır. 

•• para basılacak u 
Kanun ayihası meclise verildi 

A N K A R A, 12 (Hususi) -J 20 liralık gümü§ para dc[f ştir • 
Ufak maden paralar buılması mek için yirmi lira eski para, 10 
hakkındaki kanun layihası hüku· ve 5 kuru~luk nikel para için be§ 
met taraf mdan meclise verilmiş - lira, iki büçülc kuruşluk nikel için 
tir. Layihanın ihtiva ettiği esas • bir lira esaa kabul edilmittir. Bu 
lara göre hala tedavülde bulunan miktardan ne az ne çok değiştiril· 
24,591,218 adet birer liralık evra· miyecektir. Delinmiı kesilmiş 
kı naktiye tedavülden kaldırılacak kulp takılmıı zımbalanmış paralar 
ve en çok bu miktar kadar gümüş geçmiyecekt\r. 
para çıkarılacaktır. Layihanın müstaceliyet kara -

10 ·ı l k .. l k b rile müzakere edilerek meclisten 
mı yon u yuz para ı eı k l 'h . 1• k l'd' 
ku l k b . . b çı arı ması ı tıma ı uvvet ı ır. ve on rus u ronz ve yırmı eş A 

ku ı k =ı I l k Bundan sonra vekalet tarafının 
ruş u n ;e para arın ve eza , 

b. b k ·1 ı· ı k b basılacak paraların kıt a ve şe -
ır uçu mı yon ıra ı eı, on, k.11 . . . d'I ... • b 

k k · · 1 k "k il . ı erının tespıt e ı ecegı ve u şe· 
ır ve yırmı para ı nı e erın k"l . • b" .. b k l ... 

· k 1 ·ı 1. I k ı ıçın ır musa a a açı acagı 
yerıne en ço mı yon ıra ı h . l kt d 

. tn mın o unma a ır. bronz ve neıkel para bastırılması 
hakkında maliye vekiline mezu • 
niyet verilmektedir. 

Gümüş para miktarı 12 milyo· 
nu tecavüz ederse bunun için ma· 
liye vekaletile Merkez bankası 
arasında karar alınaacktır. 

Basılacak gümüı paralar 10, 
·so, 20 kuruşluktur, nikeller 10, 5, 
iki buçuk kuruşluktur. Eskilerin 
yeni ile tepdili §U suretle olacak
tır. 

Müsabaka neticesinin bir, bir 
buçuk ayda bitirilmesi beklenmek 
tedir. Esasen darphane de, ancak 
bu müddet zarfında bu paraları 
bnsacak voıziyete gelmiş buluna • 
caktır~ Şimdiden tecrübeler yapıl· 
makta, bMma makineleri tecrübe 
o!unmaktadır. Makinelerin esaslı 
bir eksikliği yoktur. Yalnız uzun 
müddettir iılemeımek neticesi ha· 
zı kısımlarda küçük eksihlikler 
vardır. 

eza kanununda tadilit 
f qhşa teşvik edenlere ağır ceza var 

A N 1C A R A, 12 (Hususi) -ı olmamak üzere hapis ve 100 lira • 
Cc::za kanununun 6, 425 ve 431 in dan 500 liraya kadar ağır para ce 
ci maddelerinin deği~tirilmeıi la - zasma mahkum olacaklardır. 
yihası meclise verilmiıtir. Değİ§ • Kandırma 15 yatından yukarı 
tirilen maddelere göre hapis haddi 20 yatından aşağı olanlar da altı 
bir seneden aıağı olmıyan ve ıah aydan iki seneye kadar hapis ve 
ıi hüriyeti tahdit eden bir cezayı 50 liradan 200 liarya kadar para 
müstelzem cürüm yabancı memle· cezasına; 21 yaşını doldurmuş o -
kette Türkiyenin veya bir Türkün lan kız ve kadınları fuhu§a teşvik 
zararına işlediği ve kendisinin eden koca, ana, baba ve kardet • 
Türkiyede bulunduğu anlaşılan • ler altı aydan iki seneye kadar ha· 
lar ceza kanunumuza göre ceza gö pis cezasına; henüz 21 ya§ını bitir 
receklerdir. Ancak bu cezanın üç· memiı bir bakireyi, bir kadını ce· 
te biri indirilecektir. Ölüm ceza • bir, ıiddet ve tehditle veya nüfus 
sına bedel de yirmi sene hapis ve· icrasile hile ile başkası namına iğ 
rilecektir. fal edenler bir seneden üç seney~ 

ıs ya§ında bir çocuğu kandıra • kadar hapis ve no liradan 500 lira 
rak fuh!}a teşvik edenler ve bunu ya ,.adar pc.ra cezasına mahkum o 
kolaylaştıranlar iki seneden eksik ]urlar. 

Elaziz~ tren 
Hat bir s e 

bitecek 
ede 

A N K A R A, 12 (Hususi) -
Meclise verilen yeni bir layihaya 
göre F evzipaıa • Ergani hattı Ü· 

zerinde bir noktadan baılıyarak 

Elazize kadar uzanmak ve bir se· 
ne zarfında bitmek üzere yeni bir 
hat daha yapılacaktır. Bu hat için 
tediye edilecek para miktarı her 
sene nafia bütçesine konacaktır. 
icabında 3 senede ödenmek üzere 
600,000 liraya kndar taahhüt icra 
ve bu miktara kadar bonu ihra=ı· 
na hükumet mezun kılınmaktadır. 
Hattın malzemei ferşiyeni demia 

yolları tarafındanAnltara Polatlı a 
raıındaki mınta'kada tecdit edilen 
malzemeden verilecektir~ 

Antalyaya tren 
Hat 4 senetle 

bitecek 
A N K A R A, 12 (Husust) -

Afyonla Konya arasından ayrıla • 
rak Antalyyaa yapılacak hat için 
hükumet meclise bir layiha teklif 
etmiıtir. 

Layihaya göre normal şekilde o 
lacak bu hattı dört ıenede ikmal 
etmek üzere bir demir yolu inşa et 
rnek için 25 milyon liranın sarfına 
ve gelecek senelere snir taal1hüt • 
lerde bulunmağa hükumete mezu
niyet verilmektedir. 

Adliye zat işleri 
ANKARA, 12 (Hususi) -

Adliye vekaletince hazırlanan ye· 
ni bir layihaya göre adliyenin zat 
işleri yeniden tesis edilecektir. 

Şirk Herin 
Hisse senetlerinin 
müruru zamana uğ
rıyan temettüleri 
A N K A R A, 12 (Hususi) -

Meclise verilen bir layihaya göre 
her nevi tirketlerin çıkarmıf oldu· 
ğu hisse senetleri ve tahvillerinin 
beı senelik mururu zamana uğrı • 
yan faiz, temettü ve ikramiye gibi 
menfaatlerile bu tirketlerin on se -
nelik mururu zamana uğrıyan her 
türlü hisse senetlerinin, tahvilleri· 
nin ve sair menkul kıymetlerinin 
bedelleri devlete intikal edecektir. 

Muhalif hareket edenler mek -
tum paraların üç miılini hazineye 
vermece mecbur tutulacaklardır. 

Nahiye müdürleri 

Komserler de mü
dür olabilecek 

A N K A R A, 12 (Hususi) 
Nahiye müdürleri hakkında dahi 
Jiye vekaletince hazırlanan layi • 
ha meclise gelmittir. Buna göre na 
biye müdürleri mülkiye ve hukuk 
mezunlarından ve polis komiserle 
rinden seçilecektir. 

Komiserden nahiye müdürü o • 
lanların polislik hakları mahfuz • 
dur. Halen nahiye müdürü olan -
ların müktesep hakları mahfuz ka 
lacak. Bunlardan aranılan evsafı 

haiz bulunanları polis komiserlik· 
lerine alınabileceklerdir. 

Tıbbı adli ve bap:
saneler kadrosu 

Çimento, cam ve kiremit enka· 
zı cadde ve sokakları do1durmuı· 
tur. Fakat evlerin bir çoğunda 
yalnız bazı rahneler açılmı§ ve 
uğradıkları huar kısmi olmuıtur. 

Esasen 100 den fazla §ehir, 
kasaba ve köy, I'aliforniya tıµi • 
hinin kaydetmiş olduğu bu en §idi 
detli zelzeleden müteessir olmu§• 
tur. ve bu sebepten dolayı felake· 
tin derecesini tahmin etmek müm• 
kün değildir. 

Bir de yeniden bir takım zel • 
zele olmaıından korkulmaktadır. 

LOS ANGELES, 12 (A.A.) -
Zelzele kurbanlarının resmen bel· 
li olan ıayısı ıudur: 139 kişi öl• 
mü§, 4 • 5 bin kişi yarnlanmıştır. 
Çoğunun yarası hafiftir. Yalnız 

Longbeach' da 25,000,000 dolar 
ziyan va'rdır. Los Aneelesteki ha• 
sar azdır .. Şiddeti gitgide azal • 
mak üzere şimdiye kadar 23 sar· 
sınh hissedi1,-:ni~ti r. 

LOS AtTGELES, 12 (A A.) -
Az ~idedt!i bir takım zelzelelerin 
kaydien devam olunmaktadır. 

123 ölü bulunmuştur. 5 bin yara· 
lı vardır. Bun'~rın bini henüz has• 
tahanedetlir. Hasnrlar1 L!S mi'yon 
dolara bnliğ olmu=~ur. 

LOS ANGE.LES, 12 (AA.) -
Zelzele kurbanlarır~ yardım et• 
mek üzere Lonabe::ıch' a gitmekte 
olan 3 k:giyi ta ... •an bir tayyare 
düşmü:tür. içindekilerin üçü da 
ölmü~tür. 

LOS Afl S, 2 ( 
f 

Hazine nazırı, zelzele kurbanla ~" 
rına yardım etmek iç'n zaruri o· 
lan part-ları avan~ olnrak verme• 
lcri için ban!talara mezuniyet ver• 
miştir. 

111umnta11nnuıuımnnmımııunum ınmmımmmıınrumnrmnmınm m mtl 

A N K A R A, 12 (Hususi) - Erzurumun 
Tıbbı adli hapiıhaneler kadroıu Juş gÜnÜ kutl 
hazırlanmıttır,yeni kadrolara göre 
zat i~lerinde 31 memur bulunacak ERZU U. , 11 (A.A.) 
ve bunlara 14 lira ile 90 lira arasıu zurumun kurtuluşunun 15 inci yıl 
da asli maaı verilecektir. dönümü bugün vali, kolordu ku • 

Hapishane müdürlüğü kadrosun mandam, mülki ve askeri erkan 
da 10 memur bulunacak ve bunla- ve memurinin iştirakile bütün şe • 
ra da 14 lira ile 70 lira arasında an hir halkının coşkun teznhürah ara 
li maaş verilecektir. 

Tıbbı adli itleri kadrosunda 25 
memur bulunacak ve onlar doksan 
lira arasında maaşı asli alacaklar· 
dır. Bir de umumi hapishaneler 
kadrosu vardır. Buna göre 64 mü 
dür, 76 ki.tip 7 ta.bip, 4 eczacı, 2 
timarcı ve aıiıtan, 6 hastahane ida 
re memuru, 3 ambar memuru 3 he 
sap memuru bulunacaktır. 

Adli sicil kanunu 
mecliste 

A N K A R A, 12 (Hususi) -
Adliye vekaletinin hazırladığı ad· 
li şicil kanunu mecliıe gelmi§tir. 
Bu kanuna göre cürümden malı • 
kum olarak hükümleri kat'ileıen 
ve iflaıına karar verilmek ıuretile 
müflislikleri kat'ileıen, tabiiyeti -
mizden çıkarılmalarına karar ve· 
rilerek Türkiyeye gelmeleri mene· 
dilen ve milli hudut haricine çık11 
rılmalarına karar verilen yaban -
cılnr hak! .. mda adli sicil hazırlana 
caktır. 

As!ceri mahkumiyetlerde sırf as 
keri cürümler hakkında verilen ka 
rarlar adli sicile geçecektir. 

ıında kutlulnndı. Kurtuluş hntıra • 
sını i!ıyası için ordumuzun girtt:ği 
üç istihkam kapısı haricinde bek -
liyen askeri müfrezeler saat 13 te 
iç kaleden atılan toplar üzerine şe 
bire girmişler ve geçtikleri yollar
da be!diyen halkın alkışları arasın 
da hükuIJlet konağı önüne gelmit• 
lerdir. 

Burada nutuklar irat edilmi§ ~e 
müteakiben asker ve mektepliler 
le halk teıekküllerinin iştirak etti • 
ği bir resmi geçit yapılmıştır. Bil 
münasebetle bütün dükknnlar ka" 
panmı~, daireler, hus':.lzi müessese 
ler ve her taraf bayraklarla dona " 
tılmı,tır. Gece de halkın ve aske" 
rin ittirakile büyük bir fener alaY1 
yapılmııtır. 1 

Hususi haberlerJınlzln devamı 9 uncu sayıfamızdadı ·• 

ANKARA, 12 (A.A.) - Erzıı' 
rumun kurtuluş yıltlönümü genç• 
ler tarafından halkevinde tertip e" 
dilen bir Erzurum gecesi ile kutlıl" 
lanmıştır. Erzurum mebusu Aı'i' 
Beyin kısa bir nutkundan sonra tr 
zurum milli türküleri söylenmit ~a 
milli oyunlar oynanmıştır. Bu ar•" 
da projeksiyonla Erzurum marıı• 
raları da gö:ıterilmiştir. Maarif"~ 
kili Reşit Galip Bey diğer bir ço 
zevat ailelerile birlikte bu :rner• ' 
simde hazır bulunmu!lardır. 



Parlinıento,harp 
ve diinya buhra

nına dair 
Bir ihtiyar adama raıtıeldim: 
••- Oiu), dedi, vaziyet berbat. 

Gene harp baılıyacak .• 
,._ Baba, dedim, bunu Hitle· 

l'İa muvaffakiyetinden mi çıka· 
l'IJorıun? 

.. _ Hitler de kim? 

.. _ A.lmanyada yeni batvekil 
Yer.ay ıulhünü bozmak istiyor, 
dibıyaya kafa tutuyor. 

"- Hayır onun adını timdi İ· 
tİti:rorum. 
"- O halde, dedim, Venizelot 

fll'Jca.ının kaybetmesinden mi bu 
hGJanu çıkarıyorsun? 

"-Ne olmuf, ne olmuf Veni· 
leloı mu? Bir adam değif1Dif, bu· 
llQnla muharabe arasında ne mü • 
"'-bet var sen kaçırıyorsun ga· 
lıı,. evllt! 

"- O halde, dedim, peder e· 
fltadi, doların dütmesi, borsalar • 
~ dışarı atılması size bir harp 
lhtiınaiini veriyor. 

••- Sen de gazeteciyim diye 
~ sabyorsun, ben dolar, molar 
~İLnem, o da kimmif, Haccacı za · 
11- delil a! 

"- O halde, dedim, siz, Çin 
J'Pon harbinden bizi alakalandı· 
~ bir muharebeye bükmedi • 
~nuz. 

.. _ Bana ne evlit, Japon, Çin 
~irini yemit. • . Varım dünya 
l.iribirini boiazlasın, vız gelir! 

Hiddetlendi, suratıına dik dik 
~: 

"- Senin iz'anına turp ırka· 
hım e mi? Bir de okur yazarım 
diyorsun! 

" - Söyle Bey baba, ıöyle ba · 
~lım fU barhin sebebi nedir? 

••- Görmüyor mus.un? 
.. N • - eyı. • • . 
(Deniz kenarında idik, Kadı 

•, iakelesinde). 
••- Şu köprünün kenarlanna 

~ran balıkları. • • Palamut kara· 
,_ vurdu. Ne zaman palamut ka· 
tt1a vunwaa harp olur. 

Vapuı- knlkıyordu. Zil çaldı ih
tlnrı balıklarile haşhaşa bırak -
~. 

Ticaret ve lktısat 

Bir ayda 
Memleketimizden ne kadar 

yumurta ihraç edildi ? 
933 ıeneai klnunuaani ayı için· 

de memlekeitmizden harice 93357 
lira kıymetinde 220419 kilo yumur 
ta sablmıtbr. 

Bundan 172,390 kilo lapanyaya, 
47,617 kilo ltalyaya ve 4,150 kilo 
da F ransaya sablmııtır. 

Almanya hükt\meti 11 marttan 
ıonra 100 kiloya 70 mark gümrük 
resmi koymuıtur. 

Bu haber yumurta tacirlerine 
bildirilmittir. 

ihracat offainJn yeni ıekli 
ebafında 

ihracat ofiıine haziran batmda 
yeni bir tekil verileceğini Te tica· 
ret odaıına bajlanarak ( lkbsat bü 
roıu) namile çahpcaimı yazmıf· 
bk. 

Dün ihracat ofiıi müdürü Cemal 
Bey ile görii§tük. Cemal Bey bu 
huıuata resmen maltimat olmadı • 
ğmı aöyleıJi. Fakat böyle bir hava 
disi tekzip edemiyeceğini de ilive 
etti. 

Yaptığımız araıtırmalara göre 
(lktısat bürosu) hakkında henüz 
hiç bir mallimat gelmemittir • 
Yunani•t•nıa en az ihracat 

ya phğl yer 1 ilrkiyedir 
Yunan ikbsat mecliıi Balkan 

memleketleri ile ihracat vaziyetini 
araıbrmıf ve bir istatistik hazırla· 
mıttır. Bu istatistiğe göre Yunanis 
tanın Balkan hükumetleri arnsınd<l 
en az ihracat yapbiı memleket Tür 
lciyHir. 

Arnavutluk, Bulıariıtan, Yugos 
livyaya yapılan ihracat ise 11 mil· 
yondan 14 milyon drahmiye kadar 
dır. 

Öğrendiğimize göre Yunan ikh 
sat meclisi memleketimize olan ih 
racatı f ulala!hrma.\ için ara§tır • 
niağa ba,lamııtır. 

Mısırda 

Mııır hükt\meti pamuk fiatlan • 
nın dütmeıi üzerine Mısırın geliri· 
ni artbrmak için çalı§acak bir ko· 
misyon yapmııtır. 

Bu komisyon mısır, arpa ve buğ 
day ziraatinin çoialma11 için arat 
tırma yapacaktır. 

lbı~apura girdim. Fakat ihtiyarın 
~ce tarzı zihnimi kW"cala • 
~ta devam etti. Çocukluğumu 
""trrladım. Balkan harbi batla • 
~ üzere idi. Muhacir bir kom • 
~uz vardı. Bir gün ihtiyar ka· 
dı.aı ağlıyarak bize geldi. Ve ni • 
"-tain derdini dinledik, kadın bi· DDo gelen seyyahlar 
~ flantan anlattı: Dün Columbus nammdaki bü • 

Meğer •• 
Altın külçesi değil, 

bakırmış l 
Üsküdarda aıarı atika diye 300 

liraya satılan altın külçelerinin a· 
di bakırdan ve demirden olduğu 
anla§ılmı§ ve bu külçeleri huıust 

kalıplarla döküp satanlar yakalan 
mıthr. Külçeleri kapalı çar§ıda ku 
yumcu Mıgırdıç ile Kalo ve Üskü· 
darda satılan külçeleri sürenlerin 
Pomak Ahmet, Laz Ali ve Laz Nüs 
ret olduğu anlatılmı§tır. Kalıplar 
da ele geçirilmiıtir. Sahtekarlar 
zabıtaya teslim edilmi~tir. 

Belediyde: 
·······--··········· 
Sütçülere dikkat 
Belediye tarafından sütçüler 

hakkında dün ıubelere yeniden bir 
tamim gönderilmiştir. Bu taminı • 
de lıtanbulda 3000 seyyar sütçü ol 
maıına rağmen bunlardan ancak 
800 ünün sihhat cüzdamna tabip 
bulunduğunu, diğerlerinin cüzdan 
sız oldukları ve kaymak altı denen 
fena si:t sattı1darı bildirilmekte, 
bu gibi sütçülerin takiple haklann 
da zabıt tutulması bildirilmekte • 
dir. 

Seyyah ara Lohiybk 
Belediye latanbula gelen aeyyah 

larm müşkülata dücar olmamala • 
rı için icap etlen tedbirleri almak· 
tadır. Belediye seyyahin tubesi 
müdürü Ek•·crn Besim Bey ile di
ier arkadaıları tercümanları .,.. 
seyyahların gezifini daimi bir kon 
trol altınc!a bulundurmaktadırlar. 

Civardan gelen ,oför~er 

Takside çalışmak üzere mülha • 
kattan o!omobillerile gelen tof.ör-
lerin hemen belediyeye haber ver 
me!eri ve rühsatnamc almaları dün 
fubelere bildirilmişitir. Müracaat 
müddetini geçirenlerden ceza alı • 
nacaktır. 

Kadıköy Rum me2arbğı 
ne o acak? 

Belediye Kadıköydeki eıki RuD) 
mezarlığını yakında parça parça 
satılığa çıkaracaktır. Diğer taraf· 
tan Kadıköy kaymakamlığı da be 
lediyeye müracaat ederek mezar • 
lığın pazar yeri yapılmak üzere 
Kadıköy kaymakamlığına verilme 
sini istemi§tir. 

. .,_Biz Hülübede (kadm Fi· yük seyyah vapuru ile ıehrimize 
1'.,:e Hülübe diyordu) idik. Bir 400 den fazla Alman, Fransız ve 
ltiıı evlerin kapısına nUımaralar lnıiliz ıeyyahı ıelmiıtir. 
~~.. • . Hani canını büyük Seyyahlar tehrin muhtelif taraf P' 

~of muharebesinden evvel. • • lannı ıezmiılerdir. VAK 1 T 
~lara numaralar kondu sonra Columbuı bugün limanımızdan 
~~of ıeldi. Patalar evlere nu· Suriyeye gidecektir. Dün seyyah 
~koyup sattılar. Bugün de vapurunda Vali Muhittin Bey ve 
~ mahalleye gene numaralar . muhtelif zevabn hazır bulunduğu 
~clular gene memleket sablı • bir çay ziyafeti verilmittir. 

• • • lann dütünceleri kadar hakikat· 
lfarpler ve mailClbiyetler için ten uzaktı. 

~ülen ıeyler plünçtür. Fa ·, Gazeteyi bıraktım, yeni ıelen 
~.~il, dünya meaeleleri için bir mecmuayı açtım. ~u mecmua· 
~dan ve numaralardan me· da dünya itlerinden dünyaya ve· 
L.:.'111ıan vardır. iki ihtiyara bid· rilecek nizamdan bahsediyor -
~ıaclim, niye makul dütünmü • du. Dünyanın en töhretli adamla· 
~ diye.. • Nihayet elime bir rı, Berıaon, Jozef Bartelmi, Bert· 
~te aldım. Dünya buhranından ron Ru11el, Lunaçanki, mefhur 
~diyor. Buhrana kartr iki bin Alber Eimtein buhran hakkında 
~ ~ reçete yazılmıf. .. • Bu fikirlerini söylüyorlardı. Arbk bi· 
~ l'eçetenin bir balık ve numa• zim ihtiyarların dütüncelerine 
a.._ \iüyeıinc:len daha üstün oldu· kızmadım, ilmi ile, zekbile hö • 
~ kani delilim! Çünkü bu ra· bürlenen medeniyetin toyluiuna 
~a hidiseleri, dünya buhra acıdım. 
~il eden aabrlarda ihtiyar· Sadri Etem 

GUndellk, sıyaat Gazete 
latan bul Ankara Caddesi, V AKIT yurdU 

Telefon Numaraları 
Yazı l§ler1 telefonu: 24379 
idare telefonu : 24370 

Telgraf adresi: ıatanbul - VAKn 
Posta kutwnı No. 48 

Abone bedellerl : 

Sene il!: 
e aylık 
3 aylık 
1 aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
';5() • 

400 • 
150 • 

Han Ucretlerl : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
H60 • 
800 • 
aoo • 

Rumi UAnlann bir eatın 10 Kuruı 

Ticari lllnlarm bir satın 12,5 Kllnlf 
Ticari U&ıılann bir ııaııtlm! 23 Kunıı 

Kaçak lllnlar : 
Btr detuı 30 iki defası 60 Uç defam q 

dört defaaı 7& v• on defuı 100 kUl'Uftur. 
Uç aylık UAn verenlerin bir defam mecca
aendir. Dört aatın geçen Ulıılarua tuıa 
aatırtan bet kunlftuı beaap edlllr. 

Adliyede -···---.. ············ • 
iyi maksatla 

Sahte mektep tasdiknamesi 
kullanan genç 

Erzuruma hiç gitmediği halde 
Erzurum lisesinden alınmıt gibi 
bir tasdikname göstererek Terak· 
ki lisesine girmeğe teıebbüs ettiği 
kaydile Kemal Bey isminde bir 
genç, dün lstanbul ağır ceza mah· 
kemesinde muhakeme edilmiıtir. 

Müddeiumumi Ahmet Muhlis 
Bey, dava edilenin bu sahte tasdik 
nameyi hazırladığı sabit olmadıiı 
ancak sahteliiini bilerek sahte de· 
ğilmit gibi gösterdiği kaydile, ken 
disine ceza verilmesini, maksadı • 
nm tahsil gibi yüksek bir gaye ol· 
ması itibarile, bunun ve yatmm 
ıuçta cezayı azaltacak sebep ola -
rak gözetilmesini istem ittir. 

~eis Aziz, aza Nüsret ve TaJıir 
Beyler, müddeiumumiliiin is!eği -
ne uygun olarak karar vermitler, 
makaat ve dava edilenin henüz on 
sekiz yaımı tekmillemediii gözeti 
lerek, bir ay hapiı cezası tespit e· 
dilmit, bu ceza da Kemal Beyin 
ileride her hangi bir suç itlemiye • 
ceğine kanaat geldiğinden, tecil 
olunmuttur. 

Komıu•una öldOrmeğe 
kalkan kadın 

Komıusu Şahsene Hanımı bir 
su yolu yapılması meselesinden a • 
ralarında çıkan kavga neticesinde 
balta ile üzerine yürüyerek öldür 
mele te,ebbüa etmekten maznun 
Azime Hanımın muhakemesine 
dün lstanbul alır ceza mahkeme • 
ıinde baılanacaktı. 

Fakat, maznun, aorguya çekil • 
meden, müddeiumumi Ahmet Muh 
liı Bey, bu dava hakkında evveli. 
reisliğin ~aadikile tekemmül eden 

bir muhakemeden men kararı ve· 
rildiğini, buna davacmm itirazı Ü· 

zerine meselenin muhakeme kara· 
rile mahkemeye geldiğini, bunun 
usule uygun olmadığım ileri ıür • 
mü§, "Bu itibarla ıorguya çekil • 
meğe yer yoktur,, demittir. 

Mahkeme heyeti, müzakereye 
çekilmif, fakat bir karar verileme 
mit, karar verilmesi bir nisana kal 
mııtır. 

Yaarının aebebi 

Bahçekapıda "Ertuğrul,, maia· 
zasile "Altın Çizpıe,, mağazası • 
nın ve bir terzihanenin bulunduiu 
binada çıkan yanımdan dolayı a· 
çılan davanın tetkikine dün latan· 

bul ağır ceza mahkemeıinde de • 
vam olunmut, yangmm siıorta pa 
ruma tama edilerek kasten çıka • 
rdıp çıkanlmadığı araıtırılmıttır. 

Bazı phitler dinlenildikten son· 
ra, muhakeme baıka ıahitlerin ça 
ğınlmuına kalmııtır. 

Sabiden afyon mu değil mi? 

Mehmet, laak, Nesim isimlerinde 
üç kiti, bir müddet evel İstanbul 
ağır ceza mahkemesinde afyon ka 
çakçıbğından bapiıe mahkUnı edil 
mitlerdi. 

Temyiz, bu kararı bulunan mad 
denin tahlil edilmediği noktum • 
dan bozmuı, bozmaya uyulmUf , 
sahiden afyon olup olmadığı anla· 
ıdmak üzere, bulunan maddenin 
bbbı adli kimyahaneaiade tahlili· 
ne karar .,..ıJmiftir. 

iskan işlerinde 
suçlu olanlar 

Mahkemeye 
verlllyor 

lakin itlerinde yapılan ıuçlar 
dolayııile mülkiye müfettiıliii ta• 
raf mdan tahkikata girifilmiı, dai• 
renin içinde, dıtında auçla alikuı 
görülenlerden bir kısmı tevkif o • 
lunmuı ve vilayet idare heyeti ta• 
rafından da haklarında muhake • 
me lüzumu kararı verilmişti. Fa • 
kat bu karara suçlu görülenler iti· 
raz ettikleri için tahkikat evrak· 
devlet şurasına gönderilmi9, dev · 
let §Uraıı bazı kısımları eksik bu 
larak vilayete geri göndermit, vi· 
layet te bunları tamamlıyarak ev· 
rakı gene ıuraya göndermitti. Duy 
duğumuza göre !Ura evrakı tetkik 
ederek muhakeme lüzumu karan• 
nı tasdik etmi§tir. Ş_imdi tahkikat 
~vrakı vilayet tarafmdan müddei 
umumiliğe gönderilecek ve suçlu .. 
ların muhakemelerine batlanacaI; 
tır. Bu suçlulardan bir kısmı, gene 
iskan itlerine ait bir suçtan dolayı 
muhakeme albnda bulunmakta • 
dırlar. 

Mevkuflardan biriıinin, hasta • 
lık dolayısile serbest !bırakılması 

için yaptığı talep kabul olunma • 
mııtır. 

Dar8şşafakalılar 
cemiyetine iltifat 
Darüttafakalılar Cemiyetin" n 

yeniden kunılmuı münuebetile 
Reisicümhur Hazretlerile Bqvekil 
Pqa Hazretlerine çekilen tazi:n 
telgraflanna atağıdaki cevapbr 
gelmittir: 

Darüuaf akalılar cemiyeti kon· 
gre reisi Telefon tirketi baıko • 
miHri Fuat Beyefendiye 

Hakkımda göıterilen temiz 
duygulara tefekkür ederim. 

Relalctbnhur Gazi Mutafa Kem:u 

lıtanbul Darünafakalılar ce .. 
miyeti kongre reisi Telefon tirke .. 
ti baıkomiıeri Fuat Beyefendiye 

Sevgi değer Darünafakalılarm 
ilk kongrelerini aelimlar, yapm:ı. 
ve yüluelme yolunda muvaffaki • 
yet dilerim. 

S.,Yeldl~ 

Bundan ba.tlia tapada bulunan 
Darüttaf akablar da t~rik tel • 
grafları çekerek cemiyete muvar •. 
fakiyetler dilemiılerdir .. 

Umumi harpte ilen 
Almanlar Jçln 

Dün umumi harpte ölen Alma::l 
ların hatıruı için bütün Almany ı 
da olduiu gibi lstanbuldaki Al • 
man konaoloahaneıinde de mera • 
sim yapdmıfbr. 

Dün sabah Alman konaolosha • 
nesinde lıtanbulda bulunan Al • 
manlar büyük bir toplantı yapmı ı 
lar bundan sonra Trabyeye gide -
rek Alman mezarlığını ziyaret et· 
mitlerdir. Bu ziyarette Alman koı: 
ıoloshaneai ile Alman tabeuı na 
mına mezarlıktaki abide önüne bil 
çok çelenkler konulmuıtur. 

ııı-;ue;-;~:-~·:iki'-vA"KıT:J 
~--11111-ıuuıuıllOO' 
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bazı kadmlarm gayet ucuz !falla köfte w 
aucuk eattıklan polisin nazarı dikkatini celp 
etmi§; yapılan tahkikatta bunlann denize 
aWan ı:sımuı tavuk, kuıı ve köpek etıerta 
imal edildiği aıılafılml§tir. 

- Divanı muhuebat mOdOrO umum~ 
Cemal Bey dlln akpmld trenle Berllne gtt
ml§Ur. 

- KA,!lt ve diğer levazımı tabıye na .. 
lerlntn artmaaı eebeblle bUtUn İstanbul ga.. 
seteJerf tlatlanm 40 paraya tbll~a kara 
ftl'lldflerdlr. 



' ? 

••• 
lı1ubarr"ri : Celll Nuri 

nakil ere mc r mahfuzdur • 

b · r Osmanlı profesörü : 
Vasilaki Paşa 

N s .. uzluğu geçim vasıtaaı 

eden ' a ınlar ihtiyarladık 

rı a ııe. ~liklerindeki zaferle -
rin en baa1 ederler. Bu, oroıpu 

m le taitlerinin adetidir. 
Buna yal ın bir hadisenin şahi· 

di oldum. Bilirsiniz ki çok yaılı -
Jar artık masumdur. Kendi aleyb
lerinle bile ıöz ıöylerler. Bunlar· 
dan biri. Simaıım muhtelif mu -
keler altında ıizliyeceğim. Sizi 
tatırtmak için iımini mendillerle 
ört ~ w im. Kendiıi Konyalıyıa o
na Kayser"li diyeceğim. Rumaa Er
meni olacak.Ermeniyae Rum. Bu· 
nunla beraber bilenler indinde 
ken iıini gizlemek mümkün olamı 
yacak. Kırk yıllık Yani olur mu 
K·ni.? demit selef. 

K-ndiıi Karamanlı Rumdur. lı
mi Vuiliki Pa,adır. Rütbe.i Ru· 
meli beylerbeyidir. Şimdiki bal • 
de yatı doksandır. Yüzü o kadar 
aolmuf, o derece eakimittir ki de • 
riıini buruıturulup ıepete atılmıt 
bir k" vıt sanırsınız. Bir asırlık ol· 
mıya yalnız on aeneciii kaldıi~ 
halde ııhhati yerinde ıibidir. Ya
lancıdolma hile yer; tu kadar ki 
para iılerinde bili yaWıı yut • 
maz. 

Vaıiliki Pata Anadolu banka· 
ıının · inci müdürüydü. Bu benk• 
lav· c aermayeaile tet*kül etti -
iin n batmüdürleri daima oralı 
olurdu. Likin V uiliki Pqayı tam 
manaaile müdür addetmeyiniz. O· 
nun müdürlüiü aadece bir paye 
idi. Asıl vazifesi hükiimetle, Sul· 
tan Hamit idareaile olan itleri ted· 
vir etmekti. Belki bundan da bir 
feY anl•madmız: Vaailiki P..
rütvet vermek memuruydu. 

•· .Bir tair ormana ıirmiı: Şai· 
rane manzaralar ıönniif. 

Kereateci ıirmiı: Kere.lelik a
iaçlara tcıadüf etmiı. 

Gemici ıirmit: Mükemmel di
nıkler .......... 

Ana lnıait: O. .... setlt an 
raac.ımi-. 

methur bir doktor olurdu. Haııh, 
V uiliki Pap, birincı sınıftan bir 
köpoglu, bir hin oğlu. 

Şimdi bunamıı da çenesi dur· 
muyor, muttaııl söylüyor: 

- Efendim, ben metot sahibi 
bir adamım. f'{ahmetlinin (Yani 
Abdülhamidin) zamanında hel' 
makam sahibini tasnif ettim. Ben 
pıikoloium. Nabızdan anlarım. 
Herkeıin huyunu öğrendim. Za · 
yıf, titman, ruhlarının her ciheti 
ni yokladım ve ancak ondan aon· 
ra ite giriıtim. Kendimin büyük 
bir paikolog olduğumu nereden 
anladım; bilir mi.iniz? Bir tarihte 
§Öyle bir vak'a olmuıtuı Hünki't 
yaverlerinden bir miralay bizim 
b .. anm kontrol ettiği bir §İrkete 
her ıene evini sigorta ettirirdi. 
Zavallı adam. Takıiti ödememif. 
Bunun üzerine 3000 liralık kona • 
iı yanmaz mı?. Derhal yanma 
ıittim. 

- Azizim, dedim, sigorta be • 
deli olan 3000 lirayı nakten mı 
takdim edelim, yoksa çek olarak 
mı?. 

- Fakat, Pqa hazretleri taz • 
minata hakkım yok; çünkü takıi -
ti vermemittim. 

- Öyle dejil, Beyefendi baz • 
retleri, takıitin tediye edilmediği
ni kulunuz ıördüiümden Efendi
mize bir kUlfet olmamak için 
verdirdim. Konak sigortalı olarak 
yandı. LOtfen söyleyiniz: bu, bir 
bulut delil midir?. 

Miralaya 3000 lirayı verdik. 
Llkin onun otuz miılini ondan çı· 
kardık. Sonra, bu münasebetle e -
dindiiim töhret?. Herkes, Vuili
ki Paıa, latanhulun en nazik in -
sanıdır; diyorlardı. Vaailaki, quei 
gentil aarçon ! 

Rü§vet kolay verilmez, kola) 
alınmaz. Ben vermek hünerini, u· 
mn tecrübeler neUce.inde öiren
d m. Fakat brtundakiler de pa • 
rayı almak için lkti&lar yok. lıte, 
çalqtım, çabalad- bu Jiibek 
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dum. Serin yerde biraz yattım. 
Sonra çıktım. Benim baııma ço 
rap ôrenlerden intikam almak is
tedim. Beni kepaze edenler yok 
mu?. Onlar, evet onlar, kendi aya· 
cıklariyle ziyafetlerime geldiler, 
farabımı, ıampanyamı içtiler, tak· 
dim ettiğim güzel kızlarla görüt· 
tüler. 

Lakin.. Dünyaya erken gelmi
tim. O zamanlar ben kocamıttım. 
Kum hastalığı, damar katılqmuı, 
eskiıi gibi benim İ§ görmeme mi-
ni oluyordu. Senenin bir kıımını 

kaplıcalarda, tedavi yerlerinde 
geç:rmiye mecburdum. Ne fırsat• 
lar kaybettim; bilaeniz ! Ben ken • 
dilerine öyle dersler verecektim 
ki •.• 

Salonun öbür tarafında bir a

cuze oturmut ıeviı ıetiriyor. Çok 
ta içmİ§: 

- Ah, efendim, timdiki ıura
tıma bakmakla benim •ençliiim • 
deki halimi taeavvur bile edemez
siniz. Ben ne canlar yaktım! Yü • 
zÜJDe bakanlar deli oluyoTlardı. 

Benim için intihar edenlerin ade
di 17 dir. Karılarını boııyanlarm 
aayııı da tam 33 tür. Benim ut -
rumda acaba kaç bin lira israf e
dildi? Onun heıabmı allah bilir. 
Ben inıan avlamanın hünerini öi
renmittim. Daha doğrusu o hüne· 
ri ben uydurmu§tum. Bazan gece-

leri uyumaz, i.tıklarımı oyalamak 

NAŞIT
HAZIM· 
HALiDE 

MUAZZEZ 
Bey ve Ha mm ar • ASIM Ef. 

tarafsndan temsil ednlen 
Türkçe sözlü • Şarkılı • Tak· 
!itli orta oyunlu büyOk lıomedı 

Düğün 
GECE. i 

Pek yakında 

ELHAMRA 
SıNEMASINDA 

'-----------------· 
iPEK FiLMiN 

müstesna bir muvaffakiyeti 
15 Mart Çarşamba 

ATiNA'da: Pantheon •e ATi· 
KON •inem.lan11da aynı 

zamanda TOrllçe: 

Karım Beni 
Aldatırsa 
15 Mart Çarıamba 

ISTANBUL'da 
MELEK 
•İnemasnnda Rumca 

FENA YOL 
için düzenler ketfederdim. ' 1 ____________ .,. 

Ben muktedirdim: Kimse he - Dişçi mektebindeki 
nim huzurumda ben namusluyum, konferans 
ben kanma, aileme aadıkım; gibi Dit tababeti mektebi muallimle 
bir martaval okuyamazdı. Öyle rinden Orhan Aptullat. Bey dün 
mi? Bahee giriıirdim. ihtiyaç ıör- mektepte otopai hakkında bir kon 
sem Papa hazretlerini bile yoldan ferana vermiftir. Gelecek Pazar 
çıkarabilirdim. sibıü de clarülfünun eoirafya • • 

Jonunda ikinci 'konferanamı vere • Bu hezeyanları uzatmryayım. 
Sabık poıtal, içtiği §&l'abm teıirile, cektir. 
böylece mırıldanıyordu. Şekli he· 
zeyan olan bu sözlerin içinde, la· 
kin, birçok hakikatler uyukluyor
du. Hezeyan, fakat yalan değil. 

· Kart kadm, salonun bir kuytu 
köteıinde böyle ıöylenirken Vasi
laki Pata diier taraftan göründü. 
Köteye doğruldu. Pqa, karıya; 
karı da pqaya manidar bir ıurette 
baktılar. 

Pap: 

- MabNwt, decli, lcuırsa her 
tarafı yaktı, yıktı, bir Mil, bir ben 
lcaJ+k. LGtf• ..._ Wr mı ı • a-

Çorum belediye 
heyeti 

Çorumda belediye reisi, beledi
ye meclisi azaları ve yedek azalar 
toptan iıtifa etmiılerdir. Villyf't 
makamı, mektupçuyu belediye re· 
iı vekillijine tayin etmi~tir. 

Çorumda yeniden belediye inti 
habatı yapılacaktır. 

KUçUkçekmece fosil ftkrah 
ha)'ftlllar ıneeıtlUll 

~~~--·~•1lllllllr.I .......... WJre,i .... ~~-. 
AIU'l~f..j ... J.filia 

TAKViM 
Paurtess 
15 Mart 
16 Zı kade 

1 ,14 
5,50 
l'U4 
l!!,4 

\k •ın n mır. 18,14 
Yat ı ııamazı 19,43 
im ak 4 36 
'i ılın geçen uole ı 

.. kalan 94 

set. 
14 Mart 
17 Zilkade 

6,15 
18,lf 
1,41 
il.ti 
15 ..... 
ıa..N 
10,. 

1 -\..~-------------------1 
HA VA - Y9filk&y A*9rt r--.t 

:&lııdelı v rileo maUUııa.ta son, lMlltlD 
kapalı ~e oimalden rtlzt'lrlı geoeeellal\ 
rm devamı btimall pek udlr. 

DUnkü acaJtldt en çok 6, • u 1 
ce, hava t&zyUd 78% mJllmette idi. 

RADYO 

Bugün 
lftANBtJL 
1~ den 18,45 e kadv Saz 

Hanım} 18,45 ten 19,30 a kadar 
tn 19 80 dao 2G e kad&P ,..._ 
t MllptedD re mabıı ) 20 dea IO,IO a 
dar Darülbedayl arti.atleri w.lmdaa 

20,30 dan 21 ao a kadar !atiye R...
ark&daflan ıı 3G dan 12,IO a bdm 
keatre, Ajamı ve Bon& haı.teri. 
ayarı 

ANKARA (1661 m.) 

2.30 - 13,30 AnkarqalAll Ork..trell • 
18 • 18,40 allim ~kı B tdareiiadeld 
ııiki :M M taıe'bemun korali ıs,.o • 
Konteraıuı 19 10 • 19 M GuitaP 
(Sadrettin B tarafından) - lt,40 • 
Gn.mafoıı 20 1 O Ajanı haberleri ve 
1"&poru. 

VIYAl'fA (118.1 m.) 

12 S0 KoDMr - 11,'° Pllk - t 

PIA.k - 17, 5 Pllk konaer - 11,21 

- 23,80 D&aıı. 
LıBlPZlG ( 889,8 m.) 

T 11 Jlmnaatik - T,31 KoMer - 11 
r 1 T Pllk 20 Kouer - 21,48 

n 

y 

fımik konaer 28 05 llulliki. y 

1 
19211 KouJ 

BUKREŞ (381,2 w.) 

18 Kuaiki 
2- 111 Konaer. 

ROMA (441,ı rn.l 

18 31) Konser 20 Haber - 21 P1 
n l!lellfellt1r acea.... 11 ı. ........ 

Btl>Al'EŞTE <660,1 m.ı 

13 ') Salo orkf'.atr 11;80 K~ 

~% Jazbant 
1'10 KOlA (180& m.) 

,ao &!ntonı koruıer - 22 İn 

ııoıriyat 22 ~ Kızrt meydan - 21,16 

be 

t\A (141% m.) 

l& o PlAk - ıa 

23 6 

24 DM& 

Yarın 
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Bir Yastıkta Kocayın •• 

t.!4 
S,<la 
:!,lf 
P,.O 

~-2'8 .. 
- Eğer teıadüf yardım ederse 

ve .•• Yanınızdaki küçük hanı • 
mın müsaadesi oluraa, görüşürüz. 
Şimdilik ... 

Biraz durdu, sonra ilave etti: 
- Hürmetlerimi sunarım hanı· 

mefendi! 
1--
'IMJIİ .,, Biz, Lamia ile beraber uzak -

lnştık . 
r. i Ortalık knrannıştı. Karanlık -

ta, kaybolmıya ba~hyıın Nazif 
Beyin gölgesine bakıyordum. Bı • 
raldığnnız yerde durmuştu, kı • 
mıldamıyordu. 

ı ctJ 

- Bedia teyze, bir §ey söyle • 
miyorsun Neden konuş muyor -
aun? Darıldın mı? 

Sesi mun:s, t~tlı, rakik. 
- Nec!en dardayım? 
- Neden olur mu! ... Nazif Be-

ye kur yapmanıza mani oldum. 
Biraz kızar gibi oldum: 
- Sen pek ala bHirsin, ki ben 

ne Nazif Beyle, ne de bafka kim
seyle lrur yapmam. 

- Siz belki yapmazsınız ama, 
o s" · 'e kur yapmak istiyor .. 

- ""ek carum! 
- f!:-fae inkar etmeyiniz. Bu -

nu s. = tle pek ala biliyorsunuz, ki 
•r yapıyor... Ama ben ıize bir 

sö. liyeyim mi? 
- Söyle bakayım? 
- Beni dinlerseniz, Nazif Be· 

ye müsaade etmeyiniz ... Size kur 
yap:naıın .... Bu fırsab ona verme· 
yiniz ... 

r - Neler ıöylüyonun Lamia! 
Hayretle yüzüne bakıyorum. 

Yanımda yürüyor ve bunlan söy· 
P1~1C 

)erken yüzüme hiç bakmıyor. 
Ben balayorum ve yüzünün ha· 

nser tin bir ıertlik aldığım görüyo • 
rum. Umia, o anda bir genç kız 
değil. Halinde bir kadınlık var .. 

Daha ciddi davam ediyor: 
- Bırakınız da, size düıünce

mi söyliyeyim teyze •.. Ondan ıon 
re. ne isterseniz onu yapımz, bil· 
diğiniz g1bi ltareket ediniz.. Ben 
Nazif Beyi ... Çoktanlieri talllr~ 
Oldum olasıya tanırım... Onunla 

t~
-" evimizde görü§tüğüm gibi, baıka 

~'"' yerlerde de görüııüm ... Onun na· 
ııl konuştuğunu bildiğim gibi ... 

ıtıut Onun hakkında söylenenleri de 
:;: bilirim. Onu pek iyi tanırım. A • 
Jaü kıllı, zeki bir erltchtir ve istediği 

1 

zamnn ken:lini sevdirmesini de 
bilir •.. Hn.tta, bazı yerlerde ve ha· 

t zı feylerde ona emniyetim bile 
vardır_. Mesela onunla istediği 
yere, yalnız, b~:başa giderim. 
Yapılmıyacak hiç bir feyi yap • 
maz ve söy!enmiyecek hiç bir §e· 
yi ıöylemcz. Çünkü beni çocuk • 
ken tanıdı ve ben onun için hala 
çocuğum. Beni baha gibi sever •.. 
Halbulci ıen Bedia .• 

Duraladı. 

Ben de bir müdet sustum, fakat 
onun konuımadığını görünce sor· 
dum: 

- Ben Lamia? 

- Sen kadınsın ... Tam kadın· 
&ın !.. Seni her erkek arzular .. He
le ıenin, bu arzulara kartı koydu· 
iunu da görüyor .... Bunu gördük-
Çe arzusu artıyor ... Senin etrafın· 
da döneniyor ... Bilmezsin o ne a· 
~illetli adamdır Muvaffak olama 
lllayı, izzeti nefsine yediremez .... 
Sırf dediği olsun, istediğini yapa· 
hilıin diye senin peıinden ayrıl· 
lllıyor ... Bunun için onu senin ya· 
lııda görmek istemiyorum... Se • 
llinle konuşurken bunu düşüne • 
tek, kendi keyfini yaptığını dü • 
tünerek kızıyorum. 

Yazan: Mediha Münir 

- Kızacak ne var?. 
- Korkuyorum .. 
- Korkacak ne var?. 
- Seni üzecek teyze .. Hatti. le· 

keliyecek ... 
- Lamia, böyle bir sözü nasıl 

söylüyorsun?. 
- Doğruyu söylemekten ben 

hiç bir zama nçekinmem .. Onu bı· 
rak, genç dansözlerle, aktrislerle, 
bar kadınları ile dütüP kalksın, 
onların pe§inde dolatsın, o, sana 
layı!c bir erkek değil Bedia .. Onun 
dü§Üp kalktığı kadınlar, senin tır· 
nağın olamazlar ••• 

Hemen cevap vermedim; vere· 
remedim. içimde bir ses var .. Ku
laklarımda bir aes çınlıyor. Bir 
ses diyor ki: 

"inan! .. Bu çocuğun hakkı var .. 
Doğru söylüyor!.,, 

Ben de, Limianın doğru söyle
diğini biliyorum •• Fakat bu bili~ 
neden beni üzüyor .. Kalbimi sız • 
latıyor .• Beni yeise düşürüyor? .• 
Acı bir se3le dedim ki: 
- Dehıetsin Lamia! •• Tevekke· 

li değil, Nazif Bey, daima kendi 
aleyhinde bulunduğun~ söylerdi .. 
Bundan sonra bu sözünü cerhede· 
miyeceğim .. 

-Etme .• 
- Peki amma, Nazif Bey, an· 

nenle de, tıpkı benimle konuttu • 
ğum gibi konu9uyor. 

- Konuııun.. Annen feleğin 
çemberinden geçmiıtir.. Hayatta 
binbir tecrübesi var .. Halbuki sen 
tecrübesizsin .. Sen aramıza yuva · 
aından dü§mÜf, henüz uçmasını 

bilmiyen bir kut gibi geldin .. Ka • 
natlanm oynatmağa baılayınca 
derhal f ırladm.. Havalardaıın, 

zannediyorsun, ki gök yüzü senin· 
dir. Hayır teyze ... Etrafta çaylak · 
lar vardır •. 

Yan gözle Limiaya baktım., 
Neler söylüyor?. 

Bu sözleri söyleyen on sekizini 
bitirmit bir kız mı, yoksa ya~ını 

ba,mı almıt bir kadın mı?. 
Mınldandım: 

- Daha çok gençsin Lamia ... 
Anlayamazsın .. Ben çocuk deği -
lim ...• 

Lamia güldü, batını salladı: 
- Hakkınız var teyze .. Yat me· 

selesini ortaya korsak, ben senin 
yanında knudakta bebek sayılı -
rım .. Bnim de sana bu sözleri söy· 
lemem gülünç ... 

Güldüm: 
- Sahiden öyle Umıa ..• 
- Amma, biz harp sonu nes· 

liyiz teyze .. Biz, sizin devrinizde -
ki genç kızlara nispetle çok ihli • 
yor ıayıhrız ... s~kın sana nasihat 
ediyorum zannetme .. Yalnız bil· 
diklerimi ve hissettiklerimi söylü
yorum.. Bu hissim de o kadar 
kuvvetli ki ..• 

- Evet, o kadar kuvvetli ki.. 
Devam et .... 

Yüzüme 1baktı .• Gözlerinde de • 
rin bir sevginin, şefkatin ıtıldıla · 
rını gördüm ... 

Devam etti: 

- O kadar kuvvetli, ki, ltıtan· 
bula gitmeni istiyorum .. 

Biraz ıustu, yutkundu: 
(Denıım nr) 

••._•w~••••••-••••••W1111U11111111Qm1nm 

Oto üsleri teftiı 
Taksim ile Büyükdere arasında 

işliyen otobüsler iki günden beri 
11kı bir teftitten geçirilmektedir. 
Fazla yolcu alan, ıüratli gidenler 
hakkında zabıt tutularak ceza alın 
maktadır. 

• 
D L 

17 en· e 
kar ılı~ ı ve 

• 
M 1 Z Rusyada 

Tahripçilerin idamı 
enin Türkçe MosKovA, 12 <A.A.> -Taa• 

ı 
ajansından: 

ullanılış arı Devletin siyasi departımanı 
~---------------------

kollejinin Menjinski imzali bir 

DUnkll 16 kelimeye karşılık olarak 
gönderilen iki listeyi basıyoruz 

T. D. T. Cmniyetinin, karşılık
ları bulunmak üzere tebliğ cfüği 
on altı kelimeyi ve bunlara bul -
duğumuz ı .. arşılıklan dünkü sayr
ımzda basmıştık. 

Bugün ayni vasıta ile gelen 17 
keJimemn karşılıklarını da yazı -
yoruz. 

Okuyncularmuz bu kelimelere 
buldukları karşılıkları bize gön -
derirlerse dilimiz sütununda yer 
bulur. Nitekim bugün muharrir 
arkadaşlarımızdan Mehmet Nu -
reddin Beyin ve okuyucularımız -
dan (K. L.) Beyin buldukları kar
şılıkları koyuyoıuz: 

17 kel"men:n karşılığı 

Bahil - Cimri, pinti 
Onu bırakınız, cimrinin biıidir. 

Pinti Hamit piyesini seyrettiniz 
mi? 

Bahis - Sözleşmek, anmak 
Bu at üzeıinde sözlekştik. La

kırdı arasında onu da andık. 
Bahusus - Hele, kaldı ki 
Bu türeye bütün yurttaşlar, he-

le genç olanlar bel bağlamalıdır. 
Baht - Baht 
Bahtım kara, saçım ak 
Ne hale girıni;ıim bak 

Orhan Seyfi 
Biiis - Sebep 
Bu işe sebep olan sensin! 
Baki - Ardakalan 
Yer yüzünde bizden ardakalan 

ancak iyi işlerimizdir. 
Bakire - Kız oelan kız 
lhtiyar olduğu halde evlenmek 

için kız oğlan kız arıyordu. 
Balig - Ergin 
Artık oğlunuz ergin sayılabilir. 
Batıl - Köksüz, boş 
Bu boş, bu köksüz sözlerle kim

senin fikrini çeleınezsiniz. 
Becayiş - Y erdeğişme, yerde

ğiştirme 

lki polis komiserinin yerleri de
ğiştirildi. 

Bedbin - Kara görücü 
Kara görücülük gençlere yaraş

maz. 
Bedel - Kar§ılık 
Aldığnnız malın karşılığım son 

kuruşuna kadar verdik. 
Beden - Gövde 
Gövdelerimizi jimnastikle lru\'· 

vetlendinneliyiz. 
Bedevi - Göçebe 
Çölün ö~sinde, berisinde göçe-

be çadırları vardı. 

Bedi - Güzel 

Ne güzel bir görünüş bakın! 
Bedihi - Apaçık 

Bu, apaçık bir hakikattir, inka-
ra gelmez. 

Beis - Zarar [1) 
Ne zararı var, siz de gelinı.z. 

Mehmet Nurettin Beyin 
bulduğu karşılıklar 

Adap - Türe, üyenek, saygı 
Türeıniz böyle dm ranmanıız1 

ister. Saygısızlık etmeyiniz. Uye . 
neğe yakışmaz islere kalkınama • 
lıyız. 

Aferin - Hny yaşıyasın 

Çocuğum, yazinı beğendim, nay 
yaşı yasın. 

(1] nu ltcllme her ne kadar as len Arap

ca ise de halk diline fnmlşttr. Onun tçtn 
BElS kelimesine ka.r.ılık koyduk. 

Afet - Uyun, yosma 
O köylü kızı ne yosma idi. A

m~rikada yer sarsılıyor, o ne kor
kunç bir uyun ! 

Agah - Uyanık, sezer, uyak 
Çok uyanık bir gençtir, olanın 

bitenin sezt?ridir. 
Ahenk - Düzen 
1şe bir düzen vermek lazım. 
Aliyi§ - Gösteriı, pohpoh 
Gösterişi sever, pohpoha me -

rakhdır. 
Alet - Avadan, avadanlık 
Avadanlığım beraber getirdinse 

şu tulumbayı tamir ediver. 
Amade - Bağınban 
Dediklerimizi yapmak için ba-

ğınban olduğunu söyledi. 
.Aman-Aman 
Aman kardeşim, ne yapıyorsun? 
Amir - Buyurgan 
Duyurgamımzın buyruklarını 

canla, başla dinlt?meliyiz. 
Asayi~ - Dirlik, uygu 
Şehrin dirliği bozulmasın. Evin 

uygusu yolundadır. 
Asude - Ençi 
Ağaç altı, su kenan ençi bir yçr 
Ati - Gelecek 
Geçmiş değil, gelecek! 
Ayin -Ayin 
Kilisede dün bir ayin yapıldı. 
Ayna - Gözgü 
Kadın değil mi, gözleri gözgü

den ayrılmıyordu. 
Azade - Kaygıaız, Sıyrı 

Kaygısız bir hali vardr. Bütün 
gucutulardan sıyrıynn. 

Okuyucularımızdan ( K. L.) 
imzasile 

Adap - Biçim, türe 

Aferin - Yaıa, varol 
Varol oğlum ! 
Afet - Afat 
Agah - Uyanık, bilen 

Agah ol, uyan! 
Ahenk - Düzen, uygunluk, 

düzgülük 
Alnyiı - Gösterit 
Alet - Takım, düzen 
1\Iarangoz takımını aldı g~ldi. 
Düzensiz iş olmaz. 
Amade - Bekliyen 
Amnn - Dirlik 
Amir - Buyruk 
!ki kanat bir kuyruk, başlı ba 

şına buyruk. 
Asayi§ - Düzen 
Asude - Kaygusuz 
Ati - lleri 
Ayin - Şenlik 

Ayine - Ayna, gözgü 
Eğer su <lamenin tuttum revan, 

döndürdü yüz benden 
Veğer gözgi.idcn iıınındiım sıtk, 

aksi müddea gördüm. 
Fuzuli 

Azade - Kurtulmut 

Vilayete gelen tebliğ 

Türk dili etrafındaki çalııma 
hakkında başvekaletten dün vi • 
la yete şu tebliğ gel mittir: 

Türk dili tetkik cemiyeti reisli· 
ğinden 8 3/ 933 tarihli yazılan 

40 sayılı tezkerede ötedenberi di· 
limize giriş olup yazımızda ve ko· 
nutmnmızda bugün de kullan • 
makta olduğumuz yabancı keli • 
melerin bir an önce karşılıklarını 
bulmak ve yapmak için cemiyetin 
bir anket açmıya karar verdiği 

tebliğinde kolJejin 11 mart tari -
hinde burjuva sınıfına mensup o· 
lan devlet memurları ile, zi~aat 
halk komiserliğine ve devlet çif • 
liklerine mensup bulunan arazi 
sahiplerine ait meseleyi tetkik et
mi§ olduğu bildirilmektedir. Bun • 
lar, Ukranyada, Kafkaayada ve 
Beyaz Rusyada köy iktısadiyatını 
mukabil ihtilal hareketlerile tah • 
rip etmit olmakla itham edilmek-1 

tedirler. 
Kollej, teıkilatın baılıca men· 

suplarmı traktörler ve ziraat ma· 
kinelerini tahrip etmek, köylülerin 
vaziyetini vahimleştirmek ve 
memlekette kıtlık çıkarmak mak· 
sadile tohumları bozmak, bunla -
rın harman yerlerine sevkedilme • 
)erine ve dökülmelerine mani ol
mak töhmetile idama mahkUm 
elmİ§tir. 

35 kiti, idama mahkUm ve İ· 
dam edilmiştir.. 22 kiti 10 ile 18 
sene arasında deği§en hapis ce -
zasma mahkum edilmi§tir. 4 

MOSKOVA, 12 (A.A.) -
UkranJ a, Kafkasya ve Beyaz 
Rusyada memleket iktısadiyatı • 
m boz~.ıak suretile mukabil ihtilal 
hareketi lehinde bulunmakla maz 
nun 72 devlet memurunun muha
kemesi yapılmış ve bunlardan 35 
i idama 22 si 10 ve 18 i de sekiz 
sene hanse mahlcfim olmu~Jardır. 

Davet 
C. H. F. Şişli nahiyesi Meşru

tiyet Ocağından: 
Ocağımızın aylık toplantısı 

14/3/933 Sah günü saat 20,30 da 
yapılacağından Ocağa kayıtlı a· 
zamızm o saatte fırkanın Rumeli 
sokağınd~i Şitli nahiye merkezi
ni teşrifleri rica olunur. 

* * * İstanbul müddeiumwniliğin " 
den: \ 

Kumkapıda Niıancı Mehmet • 
pa§a mahallesinde 34 numaralı 

hanede salan iken bir müstantik -
liğe tayinini istiyen Mehmet Veh· 
bi Bey halen mazk~r adreste bu· 
lunamadığından ve Ezine müs -
tantikliğine tayin kılındığından a• 
cele memuriyetimize müracaatı. 4 

mnmılllUllUtıı::ımınnuaıaıtulüiüJll&üımt1pyıw • - IAI ı 

ve cemiyetin çalışması kurultayca 
gönderilmi§ yollarda yürümekle 
beraber bir taraftan da bu anke
tin Şemsettin Sami Beyin KamUJu 
Türhi adlı lugatinden alınacak 

Arapça, Farsça kelimelerden her 
gün 1 O • 20 tanesinin gazete, rad• 
yo, ajans yollarile halka bildirile
rek kar~ılığının istenileceği ve C. 
H. Fırkanile Halkevlerinin de üç 
ay kndar sürecek ofo.n bu İ§e yar· 
dmı cdece'deri, ileriye sürülecek 
kelimelerin bir taraftan gazete 
yazıcıları tarafından günlük ya • 
2ılarında kullanılarak öteki taraf• 
tan cemiyetçe seçilen kelimelerle 
Osmanlıcadan Türkçeye karıılrk 
klavuzlar yapılacağı bildirilmi, 
ve hükfimetin, cemiyetin bu ça • 
lışmasın:la her vakitki gibi yar • 
dımda bulunmalan için bütün İ• 
dare kollarına buyuruk verilmesi 
istenmİ§tİr. Bu işin ba§arılmaıı 

için bütün idare kollarının her za• 
manki gibi yardımda bulunmala • 
rı icra vekilleri heyetince tensip 
edilmiş o!duüundaro lazım gelea 
yardımın yapılmasının hu daire • 
lere ehemmiyetle bildirilmesini 
dilerim efendim.,, 
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Dünyanın öbür uç arın da!! 
yaşı yan insanlar !! 
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Japonların aşkı ile Avrupalının 

haşin aşkı arasındaki /ark.ar .•• 
Karısını kurşunla 

-,d- d .. o. ur u 
Trabzonda büyük samaruk kö -

yünde feci bir cinayet olmuştur. 

Bu köyün Minaslı mahallesinden 
Zalim oğlu Muradın karısı Aliye 
Hanım odun almak üzere orma • 
na gidiyor. Karısının hali kendisiu 
de kıskançlık uyandıran Murat iki 
arkadaşının muavenetini temin e -
derek kadının vücudünü ortadan 
kaldırmağa karar veriyor. Orman 
da biri ağzının içinden diğeri de 
burnunun üzerinden giren iki kuı· 
şunla kadın öldürülüyor. Trabzon 
müddeiumumisile hükumet dok -
toru vak'a yerine giderek öldürü • 
len kadını, görüp muayene etmiş
ler, tahkikat ve takibata başlanıl -
mışhr. 

Rôiiko bergiln §•mfaen dersi almıya gidiyordu 
Cihanbeylide 

Hele beyaz kadınları, Avrupn ·oktu .. Naga çağrıldı. Bu gar'. j 
lıları itıkından öyle kıskanıyordu J apon nasıl olduğunu bilmezmir-

Zelzele bafif ledl 
k . b kııkanrhg"' b" ·· k d' · gibi masumane elbiselerin tami -ı, u ~ ın ır gun en lSl On gündenberi devam eden fa-

CiHANBEYLi, (VAKiT) 

ni fena bir kadın yapabileceğini rinden bahsediyordu. sılalı hareketi arz bu günlerde 
hile gizlemiyordu. Onun bilhassa Ben onları bırakarak çıktım . 
kııkaııdığı bir kadm vardı: lngi - Çünkü Alber gelemiyecekti .• Gece 
liz konsolunun karısı.. 1 geç vakit dönerken dikkat e~tim'. 

Bir gün "Üç Ada,, aşıkına dedi pencerelerin hafif ziyası, şımdı 

pek hafiflemiştir. Zelzele, yeniden 
hiç bir zarar yapmamaktadır. Hi • 
laliahmerden gelen otuz çadır fe-

ki: / onların mışıl mışıl uyuduklarını 
- Siz bizi çok az tanıyorsunuz belli ediyordu .. 

laketzedelere tevziedilmiştir. Ha • 
reketi arzın neticesi olarak Çorça 

köyünde (Hüyük) tabir edilen u • 
fak yığma tepenin şark cihetinden 
ve birçok yerlerinde au aızıntıları 

başlamışhr. Yarım metre kazıldı -
ğı zaman bu su çıkmaktadır. Bu su 
yun acı olduğuna göre içinde kü • 
kürt bulunduğu anlaşılmaktadır. 

•e sanıyorsunuz ki, biz de Avrupa Bir kaç ay sonra Naga ismin • 
lı kızlar gibi her şeyi hoş görür, a· deki uşağı Alman konsoloshanesi 
ııklarmıızı unuta iliriz. Siz kendi- ahçısı olarak bulduğum zaman o 
niz böylesiniz. Mesela sen bir gün geceki hadiseden bahsettim: 
Avrupaya d.Qndüğün zaman ara sı 
ra beni aklına getirecek&in ve bel 

iri ara sıra ıeni bekliyen bir kadın 
olduğunu sanacaksın. 

- Ay.. Ben gidersem sen beni 
heklemiyecek misin? 

- Hayır ... Çünkü ya kendimi 
öldüreceğim, yahut bir Manastıra 
kapanacağım. Artrk dünya ile hi~ 
bir alakam kalmıyacak. 

- Haydi canım, ahmaklığın lü· 
nmu yok. Kime anlatıyorsun bun 
lan! .. 

Fransız zabiti alay ediyordu. 

Bir gün bu Fransız bahriyelisi 
hir sef arethanede verilen ziyafete 

davet olunmuttu. "Üç Ada,, genç 
Avrupalı kadınların bulunacağı bu 

ziyafete onu göndermek istemiyor 
du. Fakat çaresi var mı? Zabit mu 
hakkak gidecekti, davetli idi. 

O akşam ben de Alberle bera -
ber gidecektim. Evlerine geldiğim 
zaman henüz Alberin giyinmemiş 

olduğunu gördüm. "Üç Ada,, ken 
disinin iıtirakine imkan olmıyan 

bu ziyafete itıkını gönderirken ne 
bal alacaktı? Bunu merak edi • 
yordum. 

- Efendim, dedi, o gece elbise· 
nin yırtılmasını "Uçada" bana 
emret~işti.. Hatta eğer kovulur • 
sam beş bin yens daha vermek ii
zere o gün elime iki bin yens tu · 
tuşturmuştu .. 

Şimdi Alber, Uçada ile evlidir 
ve Fransız bahriye nezaretinden 
istifa etmiştir. Japonyada oturu ~ 
yorlar .. 

Beract ettiler 
irtikap meselesinden dolayı tev

kif edilen varidat katibi Azmi ve 
tahsildar Kazım Efendiler muha · 
keme neticesinde beraet ettiklerin 
den tahliye edilmişlerdir. 

Millet mektepleri 
"' ~ :to Millet mektepleri imtihanları 

Roriko ismindeki bu genç Ja • yapılmı,tır. Millet mekteplerinde 
pon kadınının m ükül bir zaafı var~ muallim Nazmiye Hanımın köylü 
dı O da bir aşıka sahipti. Onunl:ı kadınları okutmakta göeterdiği a
hir tesadüften istifade ederek ta • laka ve mesaisi ~ayanı takdirdir. 
nıştım .. Bana macerasını şöyle an· az zaman zarfında muvaff akiyel 
latn: göstermiştir. 

- Ben daha on yaşımda idim. Sözderlcme faaliyeti 
Annem beni musiki~inas yapmak .. .. . . • 
· · d H .. Lamisen der • Kaza soz derleme şube .. ı ıçtıma ıslıyor u . er gun . . l 

k · · d günlerınde muntazaman top an -
sıne gı ıp ge ır en b k makta ve oc.,.klardan gelen ~özleri . . d' r k Ta ao ısmın e 1 

ki genç ve güzel ahba ımız a . t tk'k t kt d" 
k d. · e ı e em e ır. dının evine uğramaktan en ımı A. Fuat 

alamazdım. 

"Bir gün T akao daha sıcak ban 

yodan çıkmı~, kurulanır ve saçla -
rını tararken bana dedi ki: 

- Roriko bugün ne kadar güze1 

sın ... 

rıyan, aşık arıyan bir Japon kızı 

oldum. 

Alber giyinmek için odasına ge· Oturup onun nasıl giyineceğini 
çerken "Uçada,, da beraber gitti. seyredecektim. Fa ~at onun h izmet 
Fakat içeride bir kıyamettir kop- çisi içeriye girdi. Tuvalet in i yapa

Aşk bulcımad ığım zamanlar hıç 
kıra hıçkıra ağlıyorum. Bulduğum 
zamanlar sevincime payan yoktur. 
F a!mt bizim aş!nmızla sizin daha 

ziyade haşin ve hakir olan aşkınız 

arasında farklar vardır. Dikkat e
diyor musunuz? Buraya, Japonya· 

tu. Alber bağırıp çağrıyor, küfre- 1 caktı. 
diyordu. Merak ederek gittim, 
bakbm .• Alber ziyafet için hazır
lanan elbisesi sökülmü§, buruş -
mut ,yerde yatıyordu. Alber: 

- Bunu o Naga olacak hayvan 
hizmetçi yapmıt olacak, iki sene -
dir bu deliyi adam edemedik. Uç
acla da hali. onu yanından ayır • 
mak istemez! 

Elbiteyi hemen tamire imkan 

. - OHndydibRobriko, içcriki od~yn ya gelen Avrupalılar, bir Japon 
gıt. ra a on on va r. Sen yıye ı J 

. . . . . kızının hatırasını , tıpkı cırı masın 
dur, ben de gıyınıp gelırım. d k I l · ı· b" b b 1 h 

an or iU an sevım ı ır e ex: a Yandaki odaya gectiğim zaman 1 ı 
d T k ~ ,-1 b" . tırası gibi muhafaza ederler. şte ora a a aonun nsrn: arın nn ır1 1 K d b" b b k 

- . . b :z a§1cı böyle... a mın ır e e vardı. O da bana T akao gıbı: k d . 'k ı k 
a' ar ınce ve nazı o ması, er ~ • 

- Bugün ne kadar güzcbin Ro ğin de onu kırılıp dökülmesinden 
riko ... Gel sana şekerleme vere - k k b' 1 ·ı · 

or an ır muame e ı e sevmesı 
yim ! l 1 l' d 1 şe.t ın e an arız. 

Dedi ve ben o gündenberi aşk a· • (DeYamı nr) 

ilk bdhar zer'lyatı - Eğlence l.ıayalı -
Maarif ve içtimai yardım-Sıtma nıücadeJ~sı 

KONYA, (V AKIT) - Ziraat 
Ban:!<ası mühtaç çiftçilere borçlan· 
dırma suretile ilkbahar ekimi için 
tohumluk arpa ve buğday dağıt -
mağa başlamıştı. 

Şimdiye kadar merkeze bağh 

on dört köyde 409 çiftçiye 96150 
kilo tohumluk buğday ve 35 çift • 
çiye 10300 kilo arpa dağıtılmıştır. 
Tohumluk tevziatına kazalarda da 
devam edilmektedir. 

Havalar ekim işlerine müsait 
gitme~~tedir. Dün gece biraz yağı 
mur yağmıştır. Ukbahar zeriyatı -
nm yağmura çok ihtiyacı vardır. 

Konya ovasını sulayan Beyşe -
hir gölünde su bu kış geçen kıştan 
da azdır. O mıntakada kar ve yağ 
mur çok az yağmış, gölün suyu bu 
yüzden muayyen yüksekliğini bula 
mamıştır. 

Şu günlerde zahire borsasın -
da hararetli satış yoktur. Fiatlar 
düfüklüğünü muhafaza ediyor. 
9. 3. 933 tarihinde zahire boraasın 
da sert buğday azami 6 kuruştan, 
beyaz buğday da 5 kr. 925 santi1r1 
den satılmış, yün, tiftik ve deri mu 
amele görmemiştir. 

Sevinçle vereceğim haberlerden 
birisi de vilayet dahilinde tömbe
ki e!dmine müsaade edilmesidir. 
Bir kaç senelik küçük tecrübele:
bazı mıntkalarda nefis tömbeki 
yetiştirilebileceğini ortaya koymus 
tur. Hanatell' Hadim ıve ~ladat ~ 
da yapılan tecrübeler müspet ve 
istenen neticeleri vermiş, birçok 
bağcılar bundan ce:ıaret alarak 
tömbeki ekmişlerdir. 

Tömbekinin her sene vil5.yetimi 
ze toplu bir para getirece~i ve hal· 
kımızdan bir kısmının geçim V<4iı 
tası ol~cağı mülahazası vardır. 

Diğer taraf tan Aktehir ve ll~n1 
da pancar ekimine son senelerde 
fazla ehemmiyet verilmektedir. E~ 
kişehir şeker fabrikası bu mıntaka 
lardaki pancarlar iç'n birinci istih 
lak membaı addediliyor. 

Umu mi l\f eclis 
Vil5.yet umumi meclisi vali Veh 

bi Beyin bir nutkilc açılmıştır. Uk 
toplanmada 35 aza hazır bulun · 
muş, Vali Bey nut!mnda iktisadi 

darlığı kaydederek alınması icap 
eden esaslı ve zaruri tedbirleri izah 
etmiştir. Bundan sonra encümen • 

ler tefrik edilecek vilfıyetin 931 
kat'i hesap cetveli ve 932 vi layet 
işleri izahnamesi o1runmu~tur. Me~ 

lis Pazar ve Çarşamba g ünleri top 
lanmaktadır. 

Eğbnce hayatı 

Dün gece gençleribı·I' ği HaP e • 
vinde balo, l drn.:ı.n yurc!u da sine 
ma tla bir spor m .. t..amerc:.i vcı-mi~ 
lerdir. E ü}enceli ve uiizel bir gect> 
geçirilmiştir. 

l\1aarif ve içt·n1ai yardın1 

hükumet dairelerindeki uzun mu • 
ameleli işlerini parasız takip et • 
mektedir. 

Evin neşriyat ve temsil kollan• 
nın komiteleri yeniden açılmı~tır. 
Şimdiye kadar faaliyet göstermi • 
yen temsil kolu yakında büyük bir 
müsamere vereceğini bildirmittir. 

Bel~diye faaliyeti 
Günlerin güneşli ve mutedil ge • 

çişi şehirde belediye faaliyetine im 
kan vermiştir. Cad&e ortasındaki 
bot kısımlara ve Alaeddin tepesi • 
nin etraf ma yetiş m it fidanlar di -
kiliyor. Ayni zamanda tepenin alt 
taraflarındaki boşluklar doldurul· 
muş ve düzeltilmiştir. 

Zabit yurdunun önünden yeni 
bir yol açılmış, etrafta tur yerleri 
vücude getir ilerek tepeye dairevi 
ve güzel bir şekil verilmiştir. 

Yaz mevsiminde yaptırılacak ve 
tamir ettirilecek yolların taşları ha 
zırlattırılmıştrr. 

l{onya sıtma mücadelesi 
Bu mektubumda mıntaka sıtma 

mücadelesinden de bahsetmek i,. 

Konyadan' b'r maftzare 

'"'· m. Bu faydalı teıkilatın oıüs • 
-ıir faaliyetleri takdirle kartılana 
cak mahiyettedir. Şimdiye kadar 
dört büyük bataklık kurutulmu§, 
binlerce sıtmalı tedavi edilmiştir. 

Sıtma hastalığı yüzünden Ilgı • 
nın posta köyü nüfuaunun yüzde 
doksan be~ini, Beytehrinin kı&ta • 
fan köyü altmışını, Ebülvefa dok· 
sanını, Su"'erde altmışını kaybet ~ 
miştir. 

Ereğlinin Hacı Osman, Burunu
cu, T epeköy, Muhacir ve Göktü • 
me köyleri tamo.mcn mahvolmuı -
tur. 

llcının Mec 1 iye köyü de m ün -
kariz olmuş, P ost köyü 600 hane • 
den 30 a, Beyşehrinin Ebülvefa 
köyü 20 ye inm'ştir. 

Ereğlin'n lhsani Hamidi l·öyün· 
de yalnız beş ha ne kalmıştır. 

Verdi im bu mı:ıl mat resmi ka 
yıtlardan alınmıştır. 

T c7! .. il tın m ·· ca 1 el-..cile ı;ıtmalı · 

larha~t n ıt l ta, b'l' u 
sa bata lı ı ul n n kö lerin hal· 
kın kinin verilere} korunma yol • 
ları öğrctilme1·tedir. 

Yulmrı aki kııra l"c e sıtma mü· 
Millet mekteplerine devam eden cadcle tc~kil tmm ne k adar lüzum 

lerin imtihnnları yapılmış, bu sene lu ve eh mmiyetli bir tcşl .. il ' t oldu 
de kadınlı erl::ekli bir ço1 c yurttaş ğ n u gösterme~ e ve hntırlatmıy• 
okuyup yazma öğrenm'şlerdir. k lfidir sanırım. Te..,l· ilatın faali • 

Halkcvinin açtığı lisan kursları yeti ve m"ca1 br-i yn'an zaman • 
alüka görmü~tür. I~~m;lara devnm da bize b'rçok bntal Iı ,:ın kurutul • 
e:len gençler lisan öğrenmek arzu ı du~runu ve yeni en b irçok sıtma .. 
su tiddetliclir. ların daha h:ı.:;tahktnn kurtarıldı • 

Halkevimiz çarşıda bir de takip ğmı m üj .!el iyece f r. 
odaıı açmııtır. Oda fakir o\anların l Ahmet A. 

l)j 
14 1 
evi 
t6 

j 

hı 

lbi• 
tır, 

lu 



Kı~ınız'a eYler. ms m ... mU".,ad9 eder ~•stn'z ? 
r- tım göı Q5tUr Uz U 1 
Ev t • Am kı ,.., u 'ea ~•· •d91 m 

Genç bir hanım, gözleri nemli, 
dudakları uabiyetten 10lmuı bir 
halde komiserin odaama girdi. T e
littan ve beyecendan ağzını aça • 
mıyordu. Komiser onu bir iıkem· 
leye davet ederek: 

- Kendinize geliniz, ne oldu, 
batınıza bir fey mi geldi?. 

- ETet ... Evet.... Bir alçağın. 
bir edepsizin beni daima takip et· 
meıinden, bana musallat olmasın
dan kurtarmanızı ..• 

-Bunu mu istiyorsunuz?. Kim 
bu adam?. 

Ne yapıyor ıize? 
- Her gün bizim eve kadar ar· 

kamdan geliyor, söz atıyor, kapı · 
nın önünden ayrılmıyor .• 

- Peki, nasıl adam bu Bur • 
han.. Biraz tarif eder misiniz ? . 

- San saçlı, mavi gözlü, orta 
boylu .•. 

- Vücudunda bir arıza var mı? 

- Hayır, yalnız ikiıi göğsünde 
biri sağ omuzunda üç beni vardır. 

Komiser bunu itidince hafifçe 
güldü ve: 

- Peki takip ederiz!.. 
Diye genç kızı gönderdikten 

ıonra itine baktı •• 

edl kadar 111 ••• 
Ahmet Fuat Bey yaşını l 3fını kes kuaca av bikiyeleri anlatbk · ı ni gördüm. Gözleri parıl parıl par 

lbmı bir mütekait idi. FaJ.rl\t ha tan ıonra Fuat Bey aizını açb: lıyordu. Hemen niıan aldım, kur 
li senç ve dinç ıöründüğü içiıı - Geçen Tetrinievvelde ben d~ ~:m gidip bu mahluku yere serdi. 
e.leamekte tereddüt etmedi. Üçün bizim civarda ava çıktım. Sili.h o Sofradakiler sordular: 
~ti defa olarak güvey girdi. muzumda tek baı1ına dolatırkeıa 

'J - Ney eli bu hayvan?. 
Ahmet Fuat Beyin fena bir bu bir ajacqı arkaamda kol büyüklü· - Fil, amma ae fil.. Bir vücut 

hı vardı: Mübalija .. Her ıeyi on ilinde iki kul:ık gördüm. Dikkat 
'-ialine, yüz misline çıka ettim, koca bir qek.. Kıtt, kıtt ~ ki ••• _ 
tır, hiç bir ıeyi oldu diyerek eıeği kcvdum. Kaçmıys Tam bu sırada Fuat Bey kan 
lu ıibi anlatmazdı. Bu huyu karı ba:ladı .. Fakat dehşetli ıey... Bu sının kaşlarını çatıp kendisine dik 
' 1 Nadire Hanımı çıldırtmıya baş etek de~il, meğer tavtanmış. Eşe~ dik baktığını görünce büzüldü: 

dı. büyüklüğünde bir tavtan .. Hemen· - Evet, dedi .. Amma ne fil ... 
Bu yüzden aralarında kavga 

1 
sili.hı alet edince bu mahlUku Kedi kadar bir ıey ••• 

lar oluyordu. Nadire Hanım sözü devirdim. k 
llü ıeçiren, biraz acar bir mah · Nadire Hanım sofranın kartı . GJÜyÜk oea ÇI 
l6Jr olduğu için Fuat Bey üzerinde sından kocasına iıaret ediyor, am· 
leair eder gibi oldu. Fuat Bey o · ma gösteremiyordu. Katlarını çat· 
"1Uı yanında mübalağayı kesiyor· tı, ıözlerini açtı. Fuat Bey dalmıf. 
~ta. Fakat bu yüzden duyduiu ıı hiç bir ıey görmiyor, anlatıyordu. 
~llltıyı onun giyabında bol bol t~· Hikayenin biri bitince öte!dnt 
llfi ederek ferahlıyordu. batladı: 

Bir akfam kan koca komıula · - Bir gün de, Afrikaya ıeya-
tı.ıdan birine davetliydiler. Sofra· hatimde bir göl kenarında koca 
4- ıöz avcılığa intikal etti. Her ıimsi,•:ıh bir hayvanın ilerlediği · 
--.. ..... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e•••••••••••••••••••••••••• .. •• 

~-, 
' ... ı . 

.. - Y•y kafir vay, han ı elıllık bır kadınla ra " d Um Yar 
• 1rerdun ? 

- Biri 24 Bhtki 28 ,.,ınd•dır. YekQnu elli etm .,z m ? 

Padrevıki dünyanın en büyük 
piyanistidir. Lehli olan bu zat bir 
zamanlar Lehiıtanm reiıicümhuru 
dahi olmuttu. Reiıicümhurluktan 
çekilmiye mecbur oldu amma pi • 
yanistlikten onu biç bir ıey uzak · 
lattıramıyor. 

Bir gün Padrevski Marsilyaya 
gitm:ı. Bir otele yerletmiı, 10n de· 
rece sakin ve tenha bir odada bir 
piyano çalmak isteyen Padrevaki 
en uf ak bir seıe de tahammül ede
memekteymif. Fakat bir aahah 
piyanosunun başına oturur otur • 
maz yandaki odada bir ıılık sesi 
ititmiı, beklemiı, ıslık yabancı bir 
ıokak havası ile uzayıp gittiği için 
katibini çağırmıı: 

- Git ıu adama ıöyle, kııa keı· 
ıin, piyano çalamıyorum. 

Katip yanındaki odaya gidinct: 
!;ar~ııın :la bir Marıilya külhanbe· 
yi görmüt ve : 

- A f fcders:niz, Mösyö Pad · 
revski pi;r.no ç- l ak istiyor. Fa 
bıt ısl· ~ mz ' nn dolayı ç:ılamıl-'Or 
Su:ı~r r.u:ıır.ız?. 

Dcy:nc~ •. forı:ı 'lyalı: 

- Vay, dem·~. ne en sucacak · 
mı:ım, o m:ilıare~:e at!am ıabah 

s:ıbah k:ıfa patlatırken biz ses çı 
karıyor muyuz?. 

- Evet amma .. O dünyanın eu 
büyük biyanİs~tidir . 

- Neme ı ~.zıcı ! .. Ben de r ar 
ıilyanın en büyük ocakçı:;ıyım .. 

Hava en, mız n~ den elmayı ısırmı' bill~or musun Necll? 
Tabii ... O zaman bıçek yokmu• ta ondan ... 

... lbaaet edenler ••• 
Ahmet Nasır Bey ihtiyar ve es· 1 veririm ve ıeni müsterih ederim. 

ki hocalardandı. Yüzlerce talebe • Nailin karısı gitti. Ertesi hafta 
si timdi memleketin güzide er · Nasır Beyin evine sekiz genç karı· 
kinını teıkil eden bu kıymettar larile çaya gelmiılerdi. Bu meyan· 
hocayı ıevmiyen yoktu. da tabii Nail de yüreği ezik k~r.ı~ 

Son derece akil ve kamil bir zat da vardı. 
olan Nasır Bey yetiıtirdiği çocuk Çaylar içilirken NasIT 
ların yalnız tahsil ve terbiyesi ile Bey bu son kafile talebesine aile 
değil, aile ~eıekküllerile de meı· sükunetinden, nizamından, kan 
gul olduğu için yeni yetişen tale- ve koca muhabbet ve ahenginden 
besinden Nailin genç zevcesi bir bahsettikten sonra: 
gün iki gözü iki çeıme Ahmet Na· - içinizde, dedi, karıama iba· 
sır Beyin evine geldi: net eden birisi var.. Kendisine 

- Beyefendi, biloyrsunuz ki on lira ceza tayin ediyorum •• 
biz Naille daha yeni evlendik. Fa· Bu on lirayı dııarıdaki 
kat bu adam bana ihanet ediyor. sofanın ortasındaki maaanm ör· 
Baıka bir kadını seviyor. tüsü altına koysun ben de bu pa• 

Nasır Bey genç kadına: rayı Hili liahmere vereceğim. 
- Telaı etme kızım, dedi, ben Bütün gençler bu tedbiri doiru 

onu yola getirmenin çaresini bu • buldular. Ahmet Nasır Bey, birer 
lurum. Gelecek hafta ge • ikiıer ayrılan çiftlerin IODuncuıu 

çen ıene mektepten çıkanlara e · çıktıktan ıonra masanın örtüsünü 
vimde bir çay ziyafeti vereceğim.. kaldırdı ve bir tek on lira bulacak 
Orada kendisine lazım gelen dersi yerde sekiz on liralık buldu. 
........................................................................................... 

- r-""'" b "r mek up yazmı$. ellt ı r• ite b ln bnse gBn-
de iy u ... 

- ne,.ke bin lu a ıle elli buse gö .. dcrseıdı ••• 



Sayıfa: 8 

Balkan Devi tleri 
ne bal e 

VAKiT 

Çin - Japon harbı 

Çinliler Japon ıeldifini 
kabul edecek er mi "/ 

HARiXULADE ,AŞK va MACERA - -- - -
K dınlara B 

Nak'eden - fa. - ... - 14 - Yazan: Edo11rad Heh:ey 
Bir nefeste verdiğim bu ceva - da teneffüs edilen hava tehlilte 

ba, muhataplarım ıöyle diyorlar· ile doludur. Pazr.rl.~~ mı? Harp 
dı: hazırlığı mı? Bu suale cevap ve • 

TOKlO, 12 (A.A.) - Kupei
ku boğazının düşmüş olmasına 
rağmen vaziyet mi!phcmdir. 

Tchang Kai Chek'in mukabil 
bir ta.nrruza kalJu~maama ihtimal 
verilmemektedir. Salfıhiyettnr Jc.
pon mahafili böyle bir hareketi 
intihar sa.1rımaktadır. Bu mz.h .. fil 
büyük seddin ~im·li Jcpon!ar ta· 

Cevdet Kadri, Darülbedayi reji· 
sörünün odasına koıa koşa eirdi. 
Nefes n::)t'::.;e: 

perde açılmn taati ceçeli on be' 
dakika olmu;tu. Ha.ile, sebırsı:z.la • 
nıyo;-, fah:at hayret~nden, t:ıbırsız· 
lı,:ını gü;ül~ü ile ifade edcm:yor • 
du. Bununla beraber, kimse, bu ge 
c:kme11in seb~!Jini bilmiyordu. 

- Üı:;tadırn, dedi, Sclm:ı deha - Şüphesiz hakkınız var. Bel • rebilecek ldm&e, her halde par • 
ki nankörlük ediyoruz.Yahut çok mnkla gösterilecek bir kimsedir. 
fazla şey istiyoruz. Fakat sizde Bütün Balkanbrda ve Yugoslav· 
bir iyilik edince, bunu pek ıeı;siz yo.dn, P~ı-inin Bc!gre.t üzerinde 
ıadasız yapıyorsunuz. Böyle sü • müessir olabileceği fikri çak ya . 
lnati yapılan §eylerin akisleri de yılmıştır. Bunun ne dereceye ka -
çabuk unutuluyor. Hem kimsenin dar yanlı~ veya doğru olabilece -

nelmcmi:, hnl:erin olsun! 
Reji:ör k~~larım ı;nttı: 
- Ne diyor:nm ! .. 
Sr.atini çı::.arıp baktı: 

r fmdan işgal edilmiş olduğun • 
dan do!cyı vücuda getirilmesi su· 

- ... On dnkfüa conra başlıyo 
ruz halbuki .. 

Lo::asm:lo., Cavide, uzun kirpik 
1 :!1·i ,ö::brindel:i ne~eyi saldı yarak 
makyajım yapıyordu. Ara sıra, 

enhncye malıı:ıus bir iç çekigle: 
haberi olmuyor. Buna mukabil, ğini aramıynlım. rctimleki Japon teklifini artık ka· 
ho~a gitmiyen §eyler derhal bü • Şu ncktaya da İ§tU"et edelim. bul edeceklerini farzc mektedir • 
yük akisler yapar. Mağlubiyetten Tamamile hususi mükalemeler - ler. 
sonra Bulgnristana tatbik edilen de, dürü~t eörünen kimseler, ba • Bu mahafil, Çinlilerin Yeholii 
bütün beynelmilel kontrolları na seslerinde halcikaten samimi ecri almak mnkso.dile Çinin §İma· 
Fransızlar yapıyor. Askeri kon • heyecanlarla "dH:kat ediniz,, de· linde asker !.oplamağa devam et
trol Fransa tarafından, mali kon· diler. Daha az hararetli görünen mekte olduklarını ve Japonlnrm 
lrol Fransa tarafından yapılıyor. başkaları da, beni temin etmiye va::iyeti kurtarmak için tekrar ha· 
Franaızler, Bulgariatnn için Ak- çalıştılnr. rekcte geçeceklerini ilave etmek • 
vam Cemiyetinin jandarımıısı va· Birinciler, gözlerimin içine ha- tedir. 
::iyctinde oldular. Bundan bntkn karak, ve ekseriya telmihlerle 
lınfta geçmez ki, bir Fransız lcomışarak: 
muharriri, Bulgaristanı Sırbiye i· _ iyi bakınız, dikkat ediniz, 
le tehdit etmesin. Yazık. Faknt kulakfarını21 açıruz. Ve 915 deki 
hepsi bu kadar değil. Size içimi kargnıtalıkları, haberiniz olma • 
dökeyim. Biz, nihnyet, bütün ih- dan eözlerinizin önünde halka 
tirasımıza raemen nz bir §ey iıti· halka bağlanan Bulgar - Alman 
yoruz. Değil yalm;: yaşını baıını zincirini hatırlayınız.,, 
almış Bulgarlar, en müfritleriır.iz Dediler. Bir çokları da ne§eli 
hatta bizzat Mihailof bile hudut· neşeli gülerek: 
ların yeniden tashihini istemiyo • - Biz mi, bir harp •macerasına 
ruz. Bu işten vaz eeçtik. Biz, Bal· gireceğiz? Yaptığımız iki acı tec· 
·anlarda, SlV.v milletleri arasında ıübzedcn sonra mı? Hem bu va -

Japonya Milletler cemiyetinden 
çekıllyor 

TOKIO, 12 (A.A.) - Kabine, 
dün öğleden sonra tonlamııtır. Bu 
toplantıda Japonyanın milletler 
cemiyetinin terkedeceğini, mezkur 
cemiyete bildiren nota projesi taı· 
vip edilmi~tir. 

Milletler cemiyeti umumi ka • 
tipliğine tevdi edilecek olan bu 

proje §ekle ait bazı tadillerle ka -
bul edilmi,tir. 

1 "r anlaşma vnsıtasile sulhun te· zi~ctimizle? Haydi canmı, tuhaf- Bu proje, pazartesi günü impa· 
minini istiyoruz. Bu sulh hepimi- sınız! İtalyanlar mı harp istiyor? ratora takdim edilecektir. Müta· 
ze lazım bir şey. Bunun için ne Kabil mi? Burada epeyce faali • rünileyhin meclisi hası toplnmanı 
istiyoruz? Yugoslavya Makedon - yette mi bulunuyorlar? Ne çıkar? muhtemeldir. 
yası için daha liberal bir rcf ıın, o- Sadece iktisadi ve ticari mesele· 
radaki Bulgarlar için istedikltri, ler için. 
an'anelerinin icap ettirdiği gibi Dediler. Her iki taraf beni ik • 
ya~amak hakkı, kendi dillel'ile na için çalıştı. Bir çok kere de 
ana dillerile konur.mak hakkı.Siz, fAA_}a,,gibi nörüncn ısrarlarla. ltal 
Yugoslavyanın hô.mfsi ve biraz dn yan sanayii mahreç arıyormuş, 
vaftiz babaaıaımz. Halbuki Yu • hepsi bu knda.r. Makedonya ve 
goslavya bu iatedieimizi vermiyor. Arnavutluk arasından, kendisine, 

Bunu temin i~in iıc iki çare lehine olarak bir ticari cereyan 
"·ar. ikna veya cebir. lkna mese • cçmalc istiyor. 
lesini, bize sade Fransa yapabilir Sclaniğe doğru iniyor. Gayet 
gibi eeliyor. Halbuki Bulgarlar, tabii. Fakat bu yollara ordular 
sizin bunu istemediğinize kailler. değil, andece mühe~disler, ban • 
O zaman, gelip kulağımıza öteki kerler komisyoncular gönderiyor. 
usulden bah•cdcrek fısıldryanları Bazan bu muvaffal: da olamı • 
dinliyoruz. Ve.kın bunlnr henüz yorlar. 

receği sahi mi?. İtalya ile anlata • 
cakmış öyle mi?. 

Bunları sorarken hepsinin göz· 
leri parlıyorClu. Sonra, Yugo:;lav· 

ya krallığının dahili i~lerinden 

bahsettiler. 

- Galiba Hırvatlarla anlaşıl • 
mıyor. Orada yeni bir §eyler ha • 
zırlamyor, galiba .• 

Bazılnrı, bir kö~eye çekiyorlar 
ve bir şey tevdi eder gibi funlarJ 
söylüyorlar: 

- Eğer yakınlarda veya bir iki 
seneye kadar Adriyatik sahillerin· 

bizleri il:na c:icmediler nmma, fU - Mesela, diye anlattılar, ee • de bir §eyler olursa, biz bitaraf ka· 
nu da söyliyelim ld, bazılarımız çenlerdc, 1 alyanlar, Neuilley mu 
bu ısözleri dinlemiyc başle.mJ!lar- nhedeninin tesisine müsaade etti· 
dır. ği bir barut fabrikasını almak i · 

1i- ıf. 1t- çin ç<>k uğra~blar. Harbi düşünen 

lacağız. Harp istemiyoruz. Yalnız, 
şunu da hatır)aymız ki 1915 senesi 

baharında da bit:ıraftık. Henüz 
kat'ile§miş bir §ey yoldu.. Sırp 

erkanı harbiyesi, müttefiklerine, 
bize, ihtiyati bir tedbir olarak hü· 

Burada iki noktaya işaret et • bir millet i~in bu fabrikanın siya· 
mek isterim. Evvclıl, ben Bulga • si ve askeri ehemmiyetini dü§Ü • 
ris ana Makedonya hal:!..ır..da bir nünüz.. Bir çok teşebbüslerden 
anket yapmıya uclmedim.. Kim s:-nra, fabrika; münakasaya ko - cum etmek için yalvarıyordu .. 
hakh, kim haksız? Bu tıuali kendi nuldu. İtalyanlar münakasaya sir Sonraları bırakmadığınız ıçın 
kendime bile sormaktan kendimi mediler bile. bundan dolayı ıizc epey ıözler de 
menett:.;ı. Muhakkak olnn bir ıey var. söylediler .. Anlıyorsunuz ya.. E · 

"Anket,, imin ese.rıı şudur: Bulaaristanın resmi beyanatın • ğer Sofyada üzerine yürürlerse, 
Balkanlarda sulh tehl"kede mi? dan, mali ve ikhsadi vaziyetini, kendimizi müdafaaya mecbur ka-
Niçin? mazideki dersleri bd1ane ederek, 1 lacağız. 

İtalyanın açıktan açığa söyle - elini kolunu bağhıdığını ve sulh Ve yahut bir ba§ktı birioi .. Fn · 
diği arzuları, Macaristamn talep- ~<:.rafları oldufiunu tndcce ımlha h:at bunlP.r cöylemekle biter şeyle=" 
ıerl. meyd .. nda. Bunl"'r malum" ol· ınandığını ve her ne oluraa olsun d 'l V b .. k .. "" ejı . c da.im'-', üç eş :;oz onu~ 
daeu halde, Bulgarlar ne istiyor· ::ıulhtan ayrılmıyo.cağını güpheye tııktnn &onra, m~alemc. Mnke · 
lar? Muhtelif ufuklardan gc!en l<oymak doğru değildir. h 

donyayn dön~yordu. Orndn i ti -
bir rok reyler ayni noktada birle· Mösyö Muganof bann, kendisi • ı 7 ya:- ve zavalı B-:.ılrrarlara ynpı an 
şiyor. Bu yollar üzerinde karşı ne bu hususta bir sual bile sorma· 
karııya hareket bir kaç lokomo • dan d di ki: 
tif var. Bu lokomotiflerin ka2an· - Gizli muahcdelerden, erk5. -
1arı yanmış mı? Harekete hazir m harp anla mc.lnrındnn, bir mu· 
mıdırlar? Frenleri var mı? E_:ı ahctlcclcn fal-.n bahsedildi. Fa :a~ 
bunları arıyorum. Manevi bir ır.e· bunlnr hep zcçmadır, hep saçma! .. 
sele ile değil mihaniki bir mesele Bu sözler bugün için kafidi:-. 
ile me~gulüm. Fak t yarın için?. 

lkipci nokta şu: Gayri mem • Nezaretten çtlttım.. Sobrc.nya 
nunlar, ltalya, Macaristan ve koridorlarında gczme{ie bnJa . 
Bulgaristan ayrı ayrı veya hep be· dı .. Kendilerine s1.mllcr so:-:br,um 
raber cebir iat:malini düşüncbi • bnşkn edc.mbr b"'na "arnyımz,. 
lirler. Bu hadis ... yi de sadece bir der gibi baktılar. Ve yahut, saf 
tehdit olarak kullanmak ihtİımali· birer yüz takınarak !!ordular: 
ni de düşünebiliriz. Bu taraflar • - F rnn!: ... nm siyasetini değişti· 

mezt:ı.lhndcn, toronum.·n ziyaret 
ct:ı:ıe:ıini menne~Hklcri z:walh bü 
yü~ annelerden bahsediliyordu . 

Hau:!. komiteci tahrikatmdnn 
nefretle bahsedenler bile, o "Duzla· 
ı·mı ı;i!herek ilave cdiyor!crdı: 

Her halde, bugün veya yarın bu 
Makedonya ınesele:;:ni halletmek 
ic.ah"'de::ek .. B~ mesele hnyo.tımı • 

• · ,. r··h b. ı·b zı Z" ıır.ıyo -.. ı. o.yet ıraz ı e · 
rnl bir rejim Sırı:l:ır -i~in bir feda
lı:ô.rlık dc3ildir ki •• 

işte, Sofyenın bucrün!cü ha1l.. 

Et!ounrd He!sey 

Cevdet Ko.dri, cndiş~sini ken • 
di kendine konuıur gibi mırıldo.na 
rak belli ediyordu: 

- Sakın bagına bir fe!a.l,et cel· 
miş olmasın? 

Rejisör güldü: 
- Müellifler hep böyledir ta · 

ten! Piyc:ı!crinin oynanacağı ilk 
ak;;am, en l::üçük bir meseleyi bir 
felaket haline koymağa kalln~?r · 
hır. Merak etme Cevdet... Gidip 
locasına bakalım. Eminim ki, Sel • 
mayı orada bulacaaız. 

Kalktılar, <ırtistlerin localarına 
giden l~o:-idora ı;aptılar. Cevdet 
Kudret, endişesini tekrarlamaktan 
çekinmiyordu: 

- Düşünüyorum da .. Ya. bir otc 
mobil kaza31 oldu ise? Selmo., pi • 
yeain ruhu! iki hafta evel Ali F et· 
hinin "Zer.cirli kadın,, piyesind~ 

kazıındığı rnuvaff akiyet yüzünden 
salon dolu. Herkes onu bu yeni rol 
de ne yapacak diye merakla bek • 
liyor. 

- Evet. Bu kadar kalabalık bir 
akıam doğrusu az gördüm. Vali 
burada, Bütün münekkitler, Sel5. • 
mi izzet, Nurullah Ata, Refik Ah· 
met burdaa .. Ahmet Hidayet bile 
gelmiı. Polis miidürü de var •.• 
Selmanın lo,CA~~ ı:~lmj~lerd ·. 

Kapıda, bir hizmetçi ,aşkın şaıkın 
bakınıp duruyordu. Rejisörü gö • 
rünce: 

- Efendim. dedi. Selma Hanım 
daha gelmedi. 

Cevdet Kadrinin rengi 
- Gördünüz mü? 

sarardı: 

Bu aralı!c, koridordan bir se4 
yükseldi: 

- Beş dakikaya kadar baglıyo 
ruz. Hazır olunuz. 

Rcjitör ciddile~mİ§ti: 

- Derh.ıl Selmanın evine biri • 
ni r:önderin. (Hizmetçiye) sen de 
git, Cnvideye haber ver, hazırlan· 

- Zavallı Selm:ı, diyordu, in • 
fiallnh ba'"m:ı bir l:n=n eelmemiş • • ı,; 

tir. 
Cevdet Ko.dri, artık Selmadan 

ümidini kestiği için, gelmif, onun 
ı·olünü oyniyacnk olan Cavidenin 
yanına oturmu§, onu heyecanlan • 
dll'maija çalışıyordu. 

-- Cavide, bnk, bu nk§am büyük 
bir tnli eseri olarak, mühim ve bü· 
yük bir rol oyniyacakıın ! Börle 
ıans, im•mn her zc.man gelmez. Sa 
lon dolu, bütün lstnnbul seni tey • 
redecek. Ces~ur ol ... I<orl:miyor • 
sun ya? .. 

Cnvide gayet sa!dn bir eedc cc· 
vap verdi: 

- Neden kor!:cc:ıkmısım? 

- Neden ır.i? Her hnldc bu ro· 
lü böyle birdenbire, hazırlıksız oy• 

• w t . d ., 
myacnamı znnn::: mıyor un ya. 
Hem pel:ala b'liri::: ki, intan böyle 
iğreti rollere o kc.dr.r ehemır..~yct 
vermez, candan repete etme:z. 

- Azizim Cevdet Ka.dri Bey, 
şuna emin olunuz i;.i, benim iç'n ro 
lün iğretisi filfın yok' ur. 

Ba~kasının yelme oynnmak için 
ihtiyaten ha:z rJadığım rolleri bi • 
le, kenoi oyuiya:ağım roller kadar 
.sa at aşkı v.c i~inası ile hnzırlarıro:f 
Mücterih oluna~ .. Ha=ırıc. 

- Her halde, i!iinci perdenin 
son aahnesinde!d büyük tirat'tıı bir 
f ey unutacak filan oluroanız, suf· 
löre haber verdik, size ... 

- .. Em~n olunuz, bir ~ey unut • 
marn. 

-Tabii .. Tnbii, eminim. 
Cevdet Kadri, Cavideye hayret • 

le bakıyorclu. Bu hadar itimnt? .. 
Bir aralı c:, genç nrtbtin yüzünde. 
memnuniyet, büyilk bir memnuni· 
yet gÖl'Ür gibi oldu. 

Fnknt, piye:; ib fo.:1a rne~gul ol• 
duğu içir. a.ldu·ı1 c!racdi. 

sın. Selmayı o "ı·emplacer,, e:le • -Ben, dedi, rejitörün yanın" 
c_k. AJlahron olacak, rolü ihisine gidiyorum, halka meı;eleyi na:al 
de ezberletmiftİm. bil 'irı:ıe!t llzırn ecldi{!ini gör"" §C • 

Cevdet Kadri, alnındnn aknn ceğim. 
terleri :;iliyordu: 

- Selma oynamazsn, piycsim 
mahvoldu .. Evet, mahvoldu .. 

Rejisör muavinin sc!'i tekr~r yü}, 

seldi: 

- Beş daldka tonro. b:ı::lıyoruz. 
Hazır olunuz! 

Rejisör odasına dönerh.cn: 

- Bana hnber vermeden, c!edi, 

Benim rolü hazırhk,,ız yaptısı • 
mı, daha on beş dnkil a evveline 
kndnr hiç bir şeyclen hc:.berim ohn~ 
dı;jını, ıeyircibrin müsnmı-.hasıı:ı' 

rica ctt!if mi ve bilhn::so, Sclmnr.ıtl 
gaybubetinden dolayı çolc mütec' 
sir olduijumu söyl meui de unutm" 
yınız. 

( Dev:ımı ,ıır) 

pcrdeyieçmayınız. 1=-........ ---------------~==-====-==-
suıt:ın:ıhmet Cclnc ı 'h 

Selmanın gelmeyioi, yavaf ya · 
va, etrafa yayılmc.[la bn~lamı~tı. 
Artistler, buna ne me.na verece1c: • 
lcrini bilmiyorlaı·dı. Her halde, Sel 
ma, o akşam oynıyac:.ğını t.:m!t • 
muş olamazdı. 

Acaba hastalo.nmıı mıydı? Böy 
le olca herhalde haber verirdi. O 
halde? Geriye cadece hir l::c.za ih
tİl71nli l:alıyordu. 

Bir hademe, derhnl bir otomoH· 
le ".ilnmı2, Selmanm Taksimdeki 
evin:! ltoşn:n~lu. Reji:;ör, cnun dön 
mesini büyük bir so.bırı:;ı::hkln bek 
liyorclu. 

Darülbodayide çok fazla ve lms 
kanç bir itina ile hürmet edilen 

ldmll,lnı1 ı: 

ML\dd l Andon Ap rylz 

.UUddeaıılcyh Gn'ntad'.\ Helvacı soltıığt' 

da Aynalı 1 1 ıuıta 1 tn n (10) t:ı> 

ıu han cı~ aa' .in I. i il E! n' 

aleyhine tltııme etti l ( 200) 1 rıılık ~··· 
cak d:ıva3mın cari mı:hal r e3lnd : 1'~ 
ti Sinanlı :CCcncllnln 

nen tebllt olunur • 



Yugoslavya kralı 
neler söylüyor ? 

Aleksendr Tftrk mllletlnln izzeti nefsini 
kıracak çirkin lelmlblerde bulunuyor 

ft.-W°~Ollalm vya tokralmı 11n":' decleel Karaeorcun ı ki milll vazifesinin davetine dai
--.uı para r u6 una k:ırıtı U4nı isyan :-ea Topola cıvarlkacD Oropts denUen yer- ma hazır bulunduruyordu. 
.... ...,_ .._. matı balz ricalin ,.e kala- 1 Şumadya, daima büyük bir 
•- lıtr halk klltleslnln ·ııtlrakUe möteveı- .ili . t•kb I .. id• . h f 
.. llraı Petro'nun hatırasına tabals ec1llen mı ıı ı a um ını mu a aza 
... ~ k9fadı merulmlnde kral Alek- ve büyük milli mefkGrelerin ta • 
..... tarafından ltlr nutuk 96ylenmlıtır. hakkukuna iman etmitti. O bu 

lon \am&nlarda ı·uıosıavya dahUI n- ' 
~ l'lietertlltl hasaBJyet ,.8 ayrdrk ha- tahakkuku ıörmütlür. 
~ doJa,..Ue telifa dÖfM Tasoelav 1804 seneainin "viıitation,, gü · 

lannm hissiyatına tercüman ol • nü bur d k '}' b 1 
~ ltlb:ırUe ıaynnı knyt görWen hu nutkun a a arar verı ıp aı ıyan 
........ qatıya dereetll) oruz. mücahedemiz Sırpların istihliı ve 
hmadya'lılar, vahdeti uğrunda yapılmı9tı. Sırp· 
Bugün tarihi ( visitation) yortu• ların istihluını iıtihdaf eden bu 

"-un yüz otuzuncu senei devri • dar ~ücahede 1914 ıeneıinde bü· 
)laine giriyoruz. Ecdadımız bu tün Yugoslavların mücahedeai 
~ddes yerde birleşerek ken • haiine inkı!ap etmittir. Ehemmi -
dilerini asırlardanberi tazyik al • yetinin vüı'ati ve hamlesinin k:ıv• 
bıada bulunduran düımanlanna vetile bu mücadele harbi umumi· 
~ı her vakit ve daimi surette de bütün Yuıoılav vatanpener • 
llaiicadele edeceklerine dair ahdü !erinin mütterek ıayretlerile kay· 
hJ.an etmiılerdi. n&Jtı. Bu ıayretler (Allaha tü· 

Ecdadımız o ::aman aç:nafa kür) sonunda bizim büyük ve 
~ ıenitletmeie karar verdikleri kudretli Yuıotlav kraliyetimizin 
""' İ9yanm bütün Osmanlı impa· tesaüs ve ittihadı suretinde mu • 
"torluiunun temellerini ıarao.cak vaf f akiyetle tetevvüç etti. 
0laıı tarihi hidiıeyi tetkil edece· Bu nihai mücaheclelerde, bun· 
lh.i tefeül etın!t değillerdi. Maa· dan enelkilerde olduğu ıibi, Şu
~•fib, onlar yaptıkları i;in müt· madya daima kendine ıadrk kal· 
L~ vüı'atini ve vazifelerinin pek dı. Karacorceviç'in kumandaıı al· 
U\&Jijk olan ehemmiyetini pekala tında mücadele eden takdirlere 
llalarlıbr. Hcı;:si bu g:ı.yc için ;;ıh- f&Y&n ecdadınız ıibi ıiz de baıbam 
•İ)eti ve kaı·ar kabiliyetile t:ölgcli kral Piyer (ona tükürler olıun) in 
'ralıkl:.rı, küçük ,.c sc::-pihn:.~ ve yüluek kmnancluı ile benim ku • 
lia;uklo.r gibi c::.:lcfo.rlann kafa • mandam altında daima aynı tarz. 
1-hııa kendi baılarına ve ancak da ve ilk eafta mücadele ettiniz. 
"U.brek bir hfü:um ve arık biı· Siz yeni Şumadaya, Karacorçların 
İaJ~ı için lıenüz tcr-la~ayan Şumadyuma llyik oldunuz. 
"üntekimt.rle dolu Şumadya "Kasanmak muhafaza etmek· 
~Jle.ini ıaklıyan b nihayetsiz ten daha kolaydır.,, darbı meaeli
Orman ve 2'ğaç denizini bir kül mizde bir parça Jlalcikat vana 
halinde bir araya topbyacak bir ben lcaYinen eminiB ki Yuaoe • 
1'iıe ihtiyaç hi11ettiler. la• lcaaaaçlannm temini emrinde 

Hallan önde gelenleri, söndü· nasıl en ileri gelenler arumda İ· 
l'llmeai mütkül bir yanr;ının kıvıl· diıeniz bunlann muhaf azaıında 
tııalannı tututturan isyanıı k.ırar da yine en önde bulunacak11nız 
•eren ve burada birleten ecdadı· ve bu kazançlara kartı kuden ve· 
'ız, ıahsında ve maziıinde müh· ya bilmeksizin tevcih edilecek bü: 
taç oldukları her fCYİ haiz oldu • tün darbeleri def edecekıiniz. 
'-u ıördiilderi • netekim blc:lisat Bu mütevazı ibide, 1804 den 
~bunu 90k geçmeden iıpat et· Yuıoalav milll birliğinin'tamami
~r • ceddim, memleketinizin le tahakkukuna kadar ne kadar 
'tJ.rdı, Petroviç Karacorcu ken • kanlı muharebeler ihtiyar etmek 
~ilerine bq intihap ettiler. Böy • mecburiyetinde kalmdığım batır• 
"'ite büyük kurtuluı eseri için o latan bir veaile olsun. Fakat ayni 
~ardan pek yakın günlere Zamanda da nerede olurea olıun 
~ar J:ih bütün alevlerile parlı· herkese kartı vahdetimizi ne me· 
~ ve kih için için yanarak tanet ve ne ıayretle müdafaa et· 
Lam edecek olan mücabede mek mecburiyetinde olduiumuzu 
-...ladı. göıteren en güzel ve ebedi bir 

Mütevazıane ve dava•ızca te· den olıun. 
~ edilen ve karar verilen ve V AKIT - Bu nutuk ~sas iti • 
~ından itibaren Karacorcun u· barile Türklerin kalbini kırmak 
~lu elite ve devlerin yiğit azmi· iC'in söylenmiş değil<lir. Daha zi • 

idare edilen bu mücadele tabi· yade Yugoslavyadaki aynhk c~ • 
4'1etindenberi hürriyetten mal1 • reyanlanna karşı tatbik edilecek 
' bütün kardeılerin hali.ık&r şiddet siyasetini ~lan etmek için 
~ellerini kendinde taııyordu. söylenmiştir. Bununla b~rab~r 
'wtl1Qa .için a&keri harekatın ilk kral Aleksandr nutkunun bazı 
:::•rindenberi Karacorcun hü • yerlerinde hiç te lüzumu yokken 
ttır.. etini milli tairin terennüm et- Türk milletinin izzeti nefsini kıra
;:' aibi "Vidin'den Drina nehri- cak çfrkin telmihlerdc bulunmuş -

• Koova'dan Belgrat'a kadar u- tur. Bir kral ağzından hiçte bek • 
~dığmı görürüz.,, I~nilmiycn bu sözler karsısında 
11_ Bu suretle, asırlarca iztiraplar- hayretimizi gizliyemJyiz. B~husus 
.~ ıonra Nemanyiç'lerin şanlı j Balkanlardaki bugünkü Yugos -
:::_!etinin küllerinden ve anka - lavya, 1.Ta)m iddia ettiği gibi sa
.~ milli imanile büyük milli dece Slav unsurunun eseri değil
"'-ifeyi baıarması mukarrer olan dir. Çünkü kral Aleksandrm ec -
~i ve genç Şumadya Sırbistanı dadının eseri olan eski Sr .. ·his.an 
... yavq yükseliyordu. bir kere umumi harp içind~ tama.· 

l. Miicalıedemizin genit destani men yok olmuştur. O:ıun yerind~ 
~-hiç bir zaman zaafa düç:ır sonradan kurulan bugükü Yugos
~~· Elde edilenin de kay· lavya itilaf devletleri ta.rafından 
'-~ası tehlikelerine rağmen e· sulh masasında kurulmuştur. Kra· 
"-' er ela ima ileriye matuf olmut· lm dediği gibi nıuhaf aza etmek 
~ • Bu hamle Şumadya'yı muka· kazanmaktan zordur. Hele bir in
;"'et eddemez hir surette daima san kendi elil~ ve kafasile kazan-

'llık hiliı ve birlik uğrunda· m~mışsa bütün büti.in ?.ordur. Hiç 

Sayıfa: 9 

kanunu Mevduatı koruma kanunu mecliste 

Yeni layiha meclise Kanun, bankaların serınayelerlnl bul11nduk-
verlldl hırı m11ballln nUfusuna göre tayin etmiştir 

A N K A R A, 12 (Huıust) - - ------
Mer'i memurin kefalet kanununun AN KAR A, 12 (Husust) - leri c!c dahil olduğu halde bulun .. 
1, 2, 3, 4, 6 mcı maddelerinin yeri· Mevduatı koruma layihası mecli- cluğ·1 yerin nüiusu nazarı itibara 
ne konulmak fü:ere hazırlanan li- ae verilmi~tir. Layihnya göre ha· nlmarak tespit olunur. Bu fartl:ı .. 
yiha da. meclise verilmiıtir. Liyi • len faaliyette bulunan ve lcanun rı h::>.iz olmıy~n bankalar ıel!Da • 
haya göre kefalete tabi vazife ka- neırinden sonra faaliyete geçe • yelerini kanuna göre yapmıya ve 
bul eden memurların aldıkları ma- cek Türk ve ecnebi bankalar iki yahut mevduatlarını muayyen va• 
af veya ücretten nısfı beş ayda ve ay .zadında maJiytıye beynnn<ıme de dahilinde sahiplerine iadeye 
bet müsavi taksitte tevkif oluna • vermeğe mccbmdur Beyr.nnamc m:?cburdurlar. 
caktır. unun hitamında bu mikta- lerde banknnrn unvan ve tesis l:l· Har bankanr;ı hesap kamında 
rından yü::de otuz altx§ar aylık ol- rihleri dahil ve hariç'e!ti merkez da tasaruf mevduatile ticari rnev· 
mak üzere kanunu~ani ve temmm: ve tubelerinin isimleri lediye edil- clu~t ayrı bulunacaktır. Bacl.alar 
ayları iptidaemda tevkı'f olunacak d ı· d · 'hb t• b' t mit ve edilr::nemit serayeleri, ihti· va e ı va esız ı ara a ı nsar • 
tır. Muvakkat veya veka·leten l·.e - ruf ' t k l ğ t k'l yat akçeleri, meıguliyetleri, nevi mcveiua ının artı ı ını eş ı 
falete tabi vazifeye tayin edilen - 1 k clmel: üze:-e kt.!asında ihtiyat pn• 

yazı aca ve ecnebt bankalar mem 
lerden yalnız iki bin liradan üç bin ra bulundurm!l.~a mecburdur. Bu 
liraya kadar va;dfe:sinin ehemmi • leketimiz d:ıhilir..deki şubelerin • ·ı . d • • • 

den birini idare merkezi olarak ı ılıy:'.ıt p<lranın yüz e yırmııı ya 
yetine göre İpotekli veya itibari ke nakten veya borsa rayici üzerin • 
falet aranacaktır. Kefalet kanunu gösterecekler. Kanunun neıri ta · den Merkez bar..ka11na yatırıla ., 
na tabi memur ayrı bir kefaletli rihinden itibaren bir ay z:ırfında ca.ktır. Bun:fan baıka ihtiyat ak • 
vo.zif eye verilirse ondan yeniden buna dair olan beyannameyi ma • çcıi sermayenin yüzde kırkını bu· 
bu ıerait nranmıyacaktır. liye vekaletine verecclderdir. Açı- luncıya bıc!ar her ıcne safi kinn• 

Yeni mabken-~~ 
lerin teşkil_ 

Temyiz mahkemesi 
Anlı arada olacak 

A N K A R A, 12 (Hususi) -
Yeni mahkemelerin teıkili layiha.· 
ıı meclise gelmiştir. Buna göre 
mahkemeler !Öyle olacaktır: 

Sul mahkemeleri ilk mahkeme, 
afır ceza, istinaf ve temyiz mah • 
kemeleri olacaktır. Sulh mahkeme 
lcri ilk mahkeme kurulmayan yer 
lerde bulunacaktır. ilk mahkeme • 
ler ihtiyaca göre hukuk ve ceza da. 
irelerine ayrılabilecektir. 

Bunlardan baıka icap ederıe bir 
de ticaret kıımı açılabilecektir. A· 
iır ceza mahkemeleri iti çok ola -ı 
yerlerde çoğaltılacak. istinaf mah 
kemeleri ilk mahkemelerin üs • 
tünde bulunacaktır. Temyiz mah -
kemesi yalnız Cümhuriyet merke -
zinde bulunur, icabında hududu 
vekaletçe değiş::irilir. Bu mahkc • 
me cümhuriyet hudutlarına tamil 
dir. Meclise gelen diier bir liyi -
haya göre temyiz mahkemesinin 
Aiuıtoı ayına kadar Ankaraya 
nakledilmeıi dır. 

Askerlik dersleri 
Ücretleri 

A N K A R A, 12 (Huıusl) 
Meclise gelen bir liyihaya göre Ji. 
ıe, orta, muallim ve meslek mek -
teplerinde .ıskerlik dersleri vere!'l 
zabitlere ders batında dörder lira, 
yüksek mekteplerde ders verenle • 
re ders baıına altı lira verilecek -
tir. 

Bu para tedrisat ve kamp za -
ınanları devamında muteberdir. 

Edl-rnede asrl·hapls
hane )1apılacak 

ANKARA, 12 (Husuıi) -
Edirnedeki yanık kı,lanrn tamirile 
asri hap"ıhane !e!dine ~·.kulma11 
hakkındn adliye vekaleti mecli3e 
bir lfıyiha vermiştir. 

Adliye kada~lro 
encümeni 

ANKARA, 12 (Husud) -
Adliye kntlastro encürr:eni toplan
arr.k Kadnsiro tahrir layihıuını mü 
zakere etti. 

lacak bankalann ve halen açılmıt dan en az yüzde beıini de ihtiyat 
olan arın tevdiat dereceleri bulun· akçesi hesab·na vermeğe mecbur• 
dukları yerin nüfusuna göre fÖy • durlar. lhtiy~t akçesinin yüzde o• 
lece tespit edilmitlir. Nüfusu 250 nunu tecnvüz eden bir melıliğı 
binden fazla olan yerlerdeki ban banka ikraz cdemiyecek ve temi
kanın eermayeai en az bir milyon nat olarak tn göıteremiyecektir. 
100 binden 250 bine kadar olan 1000 liraya kadar olan tasarruf 
yerlede 250 bin, 50 benden az o· mevduo.b haczedilmiyecektir. lh· 
lan yerlerde 100 bin olacaktır. tiyat nk;esi 3 milyondan fazla o
Şubele'l'İ bulunan merkezi vazi· lan banl<abr b~ hükiimbrden 
yet' el-' b~ - ~<anın aermayeıi 9ube· müstesnadır. 

Kehme karşılığı bul 
mak afaka uyandırdı Almanyada 

ANKARA, 12 (Huıuıi) -· E b ·ı J 
Bugün her yerde karıdık bulma ene I ere yapı BD 
alakası vardı. En çok söylenenler f~na muame!e 
ıur.lar •· ır: Adap, türe, yol, aferin, 
pehpeh, cokeyi, afetin çok güzel 
manasına, yalabuk, &,ah, uyanık, 
bilgili, ahenk, düzen, çalıp çığır -
ma, iliyi§, gösterit ptaf al, caka, 

alet, avadan, ulak, amade, tetikte 

ô.mir, buyruk, i.sayİ§ birlik düzen 

lik, i.ıude kaygısız, iti gelecek a . 
tide a9ağıda ileride ayin türe ayi 

ne görgü azade kurtulmu~. 

izmlrdc dll işi 
J Z M 1 R, 12 (Hususi) -

Dil tetkik cemiyetinin liıteleri bu· 

Rayişlag a~ılıyoı' 
BERLIN, 12 (A.A.) - Havas 

Ajansı mubabimden: 

Bir ~ok Amerikalılarla Bertin .. 
de oturmakta olan iki F ra:ıaıza 

kar§r yaprlc.n kaba muameleler .. 

den ve tehditlerden dolayı Ame -

rika ve Fransa konsoloıları poliı 

müdürüne müracaat edere!< bu 

halleri protesto etmiılerdi. 
Romanya elçisinin de böyle bir 

tetebbüate bulunacağı söyleniyor. 

rada büylük bir alaka ile kartı • Çünkü Nazi üniforması ıiymiş 
landı. Gazeteler ankethr tertip bir tabıs, elçinin otomobilinin fli· 
ettiler. muını koparmııtır. 

V ARŞOV A, 12 (A.A.) - Pat C. merkez bankasına 
Fevkalide tabaiaat verilecek ajansının aldığı haberlere göre Le 

histanın Berlin sefiri Alman harici 
A N K A R A, 12 (Huıuıi) -

ye nazırı ile görüterek Lehli bir ta 
Cümhuriyet merkez bankasına 

kım yahudilerin son aünlerdeki 

hadiaeler esnaamda ve bilhaesa 
yaa bedeline kartılık olmak üzere 
1,050,000 liralık tahsisatı fevkala Berlin, Essden ve Magdebourg'<!a 

merkez bankası hisse aenedi müba 

de verilmesini bütçe encümeni ka 

bul etmiıtir. 

Reşadiye yazılı lev
halar hAdlsesl 

bir bkım fon.ı muamelelere ma .. 

ruz kaim•! olduklarını bilc!irmiı • 
lir. 

Rarittt•ıın açllmaaı 

BERLtN, 12 (A.A.) - Voli a· 
1 Z M 1 R, 12 (Huıuıi) - ianölından: 

Reıadiye yazılı levhaların indi - kayiştag riyaset divanı yer.i aa 
rilmeıi hadiseııi münasebetile müd yiıtag azasına 21 marttaki a~ılma 
deiumumtlikçe yapd.makta olan celsP-sinde bulunmaları için davet 
tahkikat bitmiıtir. Bu liadiıede 
gençlerin i.zrar kut.ile hareket et

medikleri ve tecemmüat kanunun

daki cürüm unsurları da bulun • 
madığı anlatıldığından hakların -
da dava açılmasına mahal olma • 

namt:ler göndermiıtir. Komüniıt 

ZLZAY• hiç bir davetname gönderil 
memittir. 

================! dığın:ı karar verilmittir. 
bir sebebi va zarureti yokken 

Bel• Kun Alm•nr•d• 1111 7 

BERLIN, 12 (A.A.) - Sağ ~e· 

nah ıaz~telerine göre sabık Ma • 
car komünist diktatörü Beli Kua 
ile 1 !'20 ti~ Sovyet Rusyaya kaç • 

mıt olan Alman komünist reisi 
Holz'un yeniden Almanyaya ı•! • 
mit oldukh~rı söylenmektedir. 

Türk milletinin kalbini kıran ve Kış mahsulferl 
izzeti nefsine dokunan Yugoslav- 1 Z M 1 R, 12 (Husuıi) 
ya kralı bu ciheti de unutmama - Gelen lınberlere göre mülhakattıı 
hdır kıt m:ıhıulleri çok bereketlidir. 



Sayıfa: 10 

Hik"ye BABA er de 
fa. 

Cevat eski ustası, şimdide arka ' Benim babam yok .. Senin de ço 
daşı Sedadm atelyesine koşarak cuğun yok.. Binaenaleyh kimse 
girdi. nin yerini almış o.mıyorum. 

Sedat, şişman, ihtiyar bir ka • _ Bırak canım, alay mı edi or 
dının büyütülmüş fotografmın ü- sun?. Y 

-Hiç te değil, ciddi söyliyo 
zerinde retuş yapıyor, onu hem 
zayifletmeğe, hem de gençleştir · 
meğe çalışıyordu. Cevat selZ.m rum .. 
sabah vermeden sordu: - Ben öyle kaba ruhlu bir a . 

- Kaç yaşındasın?. 
- ?!!... 
-Sana "Öylüyorum1 l nç ya · 

tındn m?. 
- Elli yedi.. 
- Trnam. Ilen 1en otuz yaş bü-

yük demek, l urtuldum .. 

- Hasta mzsm?. 

- Hayır, turp gibiyim .. 
- O halde?. 

- O haUesi şu, Melnhattan ge-
liyorum ... 

- Nişalından mı?. 

Cevat, Sedadın yüzüne tuhaf 
tuhaf baktı ... 

- Yahu, halimden de mi an • 
lamıyorsun?. Nişan bozuldu .. 

- Ya ... Niçin?. 

- Melahatin babası hakkımda 

dam değilim Cevat .. Eğer çocu -
ğum olsaydı, yağmurlu bir günde 
terketmezdim .. 

- F arzedelim ki o gün yağ -
murlu değildi de güzeldi, bundan 
ne çıkar?. 

- Hayır .. Hayır! Kabil değil!. 

- lıte.. Al sana dost.. Günün 
birinde kendisinden bir yaı·dım İs· 
tersin, reddeder. 

Sedat cevap vermiyordu.. Du -
tündü:: 

- Cevat, bu izdivaca pek mı 

ehemmyiet veriyorsun .. 

- Tabii .. Evvela Melahatı sevi· 
yorum ve sonra oldukça serveti de 
var .. 

- Ya .••.• 
- Tabii bana bu iyiliği eder • 

imecede azan an . . 
a 1 er 

Dört hafta evvelki bilmeceyi 
doğru halledenlerden Gazi Osman 
Paşa orta mektep 2 inci sınıf ta
lebesinden 178 No lu Hakkı Beye 
bir mimar oyuncağı hediye edece• 
ğiz. 

Hakkı Beyin Perşembe gunu 
öğleden sonra idarehanemize ge 
lerek hediyesini almasını ve ge -
lirken bir de fotografını getirme • 
sini rica ederiz. 

Birer kutu biskUvi kazananlar 

1 - Uskl\darda Paşa llma.nmdn 46 nu-

pınrada Nermin Arif, 2 Şehremini 34 cü 

llkmektep talebe nden 263 Necdet Ali. ô 

Galatusa.ray lisesi 1561 CUneyt, 4 - !nkılAp 

llısesl 78 Turgut, 3 - Yedikuln Hacı Hnmza 

m hnll feliha İlhan t - UskUdarda M. 

O M. 488 Adnan, 7 - !ıııtruıbul lise i 4 • 4 

talebesinden 756 Rahmi, 8 - Ş hzadoba t 

10 cu m ktep 899 Nihat, 9 - Be:iktnş Röy 

içinde Ma uk' r meydanı ı No.da Nimet, 

10 - inh 

Ifasunp 

dl kızı HalQke, 12 - İstanbul telefon §lr

ketl muaycn memurlarından Ali ŞUkrtl, 

18 Pcrt vnlval lı si 488 Necip, 14 - İs

tanbul Erk k ll sınden Hilmi Şaban, 15 -

tahkikat yaptırmıf. Kendiai aöy • 
ledi .. Tahkikat lehimde çıkmı§ 
amma, bana dedi ki: "Rakı içmi
yormuş&un, kumar oynamıyor -

sen, babası kızı tanıyacak.. Ben Dcvett matbaasında MObecccı Hanımlar ve 
Beyler. 

de seni unutmam .. Sana. münasip Birer paket çikulata kazananlar 

mu§sun, vücutça sıhhatiniz yerin
de... Yalnız, sizi sokakta bulmuş-
lar, ananız, babanız yokiuuş. Bi • 
naenllleyh .... ,, 

' 

bir .•.. 
- Yok.. Yok... istemem .• 

- Sen istediğin kadar olmaz 
de... Babamın, düğüne, temiz bir 
elbise, güzel bir palto ile gelmesi· 

ni isterim.. Sonra, bak, dükkarı 

1 - Vefa orta mektep 547 Mehmet Mu

vaffak, 2 - Ey1p 86 mcı llkmektep sınır 5 

(213) İlıAnn Avni, 3 - Galatasaray Yeni 

çarşı caddcmdc No.da Komisyon klUbi 

Sevinç B y kard ı Yusuf, 4 - Üsküdar 

Murat n s mahallesi Çinili Hamam sokak 

4 No.da Nimet, 5 - Akhisar Doktor Cevdet 
- Sahi mi?. F 'l seni öksüz ye. . , 

tım sanıyordum .. 
kirasını bu ay veremedik. Onu dn Bey kızı zuııal, 6 - Uç şchiUC'r mahallesin-

• • de 17 No.da Kemal, 7 - Kasımpaşa Değfr-

- Herkese anlatacak değilim 
~a ... Beni bir yağmurlu sabah, po 
lısler cami duvarında bulmuşlar ' 

sonra Darü]itama vermitler .. Dün· 
ya ne tuhaf?. Bir insanın babası • 

nm anasının hırsız, katil olmasını 

affediyor da, metruk bir çocuk ol· 

maaını bir türlü affedemiyor. 

Sedat bir an iç.inde, Sivaataki 

küçük evlerini i ıtiy&r annesi ile 
babasını hatırladı. 

- Cevat de:li, bilsen cana ne 
kadar acıdım .. Altmış ya,ına geli 
yorum amma, bir türlü annemle 
babamın hatıralarını unutamıyo -
rum. Vakıa onlara yardım edebi . 
lecek bir para kazanamıyorum .. 
Lakin ne de olsa beni severler. 

verırız .•• 

- Vallahi Cevat, para falan de· 
ğil amma, fl ıa yardım olaun diye 
kabul ediyorum .. 

Evlendiklerinden üç ny t-0nra 
bir sabah, Cevat, kapıdan çıkar · 

ken bir mübaıirlc karşılaştı. 

Alçak Sedat, artık ç.alışamıya· 

cağından baha ile "oğlunun,. 

kendisine nafaka bağlamasını da
va etmişti. 

Cevat, bir deli gibi fotoğrafha· 
neye koftu. Sedat, gene rctu§ yap· 
malda meıguldü .• 

- Utanmıyor musun yalan söy· 
lemeğe 1. Bak etekler gibi çalışa • 
biliyorsun .. Bu senin yaptığın ~an· 
tajdan batka bir §ey değil .. Cevat asabi asabi söylendi: 

- Kızma oğlum, sakin ol, ben 
değil. nafakayı kendim için istemiyo -- Şimdi hunların sırası 

Gelelim bizim meseleye .. 
ancak aen kurtarabilirsin?. 

Beni k' 

Anl8'}'amıyorum. Naııl?. 

- Nasıl mı? [' ni evladın ola • 
rak tanımak sur e .. 

-Ne?. Ne .... ?. 

- Beni evlA d olarak tanır . 
sın? Bund ... fev~·:_~e bir fey yok. 

rum ı ..... . 

- Ya kimin için?. 

- Büyük ananla büyük baban 
için... Doğrusu, hakkımda. "çocu 

ğunu sokaklara terketti , şimdi de 
anaaı ile babasını açlıktan öldürü
yor,, dediklerini istemem .. Şimd; 
anladın mı?. 

·················•••& 1 •• 

Paşa b ah ce d ~"·d·~·;~~·~·:~~· .. ·~~~·~·kİ~;·· .. 

Hilafıanrner cemiyeti Pa,ababçe fu'ıesi, orad=1ki ilk mektept" 
otuz sekiz mubh; talebeye her g.in uc 1 1< yemeı< yidıre •e c tert ı 
almıştır. Resm ,, t bu suretle do oruia.ı yavruları gösteriyor Pa~::ı 
bahçe H tlliabmer heyeti yeni vazıfeye baş amıs ve kısa bı.r za 
maı..da bu bayırlı işi baıarmaa"a mu Yaffak olmuştur. 

men sokak 15 No.da Ali, 8 - Eytp Sultan 

R ,a.diye ortıımckt p 6 mcı mnıt 408 Safder, 

9 - Alba Döpleks. Tozkoparan Tepebaşı 

cadd<>ai M hmetp ı:ıa apartıman No. 27, 10 -

Şcbz8d bR.§1 10 cu mektep 135 F at Nacı 

11 - BUyUkdere GUlın z sol ak 12 No.da 

Margrlta, 12 - G cı mektep talebe!inden 

287 Handan Fevzi 13 - ŞemsUlmeka.tfp 

ikinci sınıfta 138 BUlent RC'ha, 14 - İstan

bul 37 el mektep 193 Nureddin, 115 - Eren· 

köy kız l si 117 Nezih_ Ho.nımlar ve Bey
ler. 

Birer kitap kazananlar 
ı - Sıvaıı kız orta mektebi blrlnct m

ıııf Udncı §Ubesind n 47 Emel RU§Cn, 2 -

Snmsun Şalıit zade er muhasip O man Boy 
vruııtaslle Nizam, 3 - Eyip Eski yeni cad· 

desi l No da Cemalettin, 4 - Feyzlye lisesi 

5 inci sı:ruftan Aytekin, l5 - Tophane o.skerl 

san'atlar mcktchtnd kAUp İsmail, 6 Fnt· 

ma sultan mah 111' Topkapı yoku~ 28 No. 

da ŞUkmn O man, 7 - Erenköy llııc:ıi 1215 

Mllzeyyen t mail, 8 - Erenköy lisesi son ııı

ruftan G. Nazmi, 9 - Fatih 19 cu mektep 

3 cU sınıfta 112 Muzaffer Tahsin, 10 .... tz

mlr Göztcpc Köprü sokak ~ No.da Aydm 

Sıddık, 1 ı - Beyazıt CQmhuriyet caddesi 

75 No.lu fırında Zatranbolulu Muetat'a, 12 

- Eeyo ılu 4 cü Dlcmektep 1158 Muazzez, 13 
- FeyzJQU l~de 288 HMım Şevki, 14 -
Kadıköy Bclırl)e caddesi Nail Bey sok~ 

25 No.dn Ul!et Şakir, 15 - İst&nbul erkek 
11 nde 2 ind .wuf ı inci oubedr. 483 Nec
m ttin Bey er ve Hanımlar. 

Oıkkat 

Bilmecede kazananların mü • 
kô.fatları her pertembe günü saat 
14 ten sonra idarehanemizde da· 
gıtı 1 m e.ktadır. 

4 le hafta bilmecesir.in bedi 
-o.Y lmıyanın hakla kaybolur. 

Hediyelerinizi hemen alınız. 

Fransada bir k d!n 
san'atkAı Uldil 

Frcn"'IZ kadın ressamlar ve 
he ·ket lar bi li"i r isi o·· es 
d'Üzes ölmüş ve P ri te mera .. im· 
le gö. 1ülmiı tür. Fr ll"IZ aan'nt 
gazeteleri, bu san' kA r 1 dm n 
kıymet ve meziye l ri ha kında 
sütun1ar dolu u yuzılnr ya m 
tadn-lar. 

1914 harbınde ölen ask 
çin Bonn Be hrind i · ş o• 

l lan ahide Du es. d'Üzes tarafın 
dan yapılmısıtı. 

13 Mart 1933 

ar çe 
__ .-;;ları al 

mek için 
tanlar .. 

Müneccim, falcı, medyum ve muska
cı ar 30 miıyon insana hakimdirler .. 
Amerikalı bir muharrir, son gün 

lerde dikkate değer bir eaer neş 
retti ve bu eserinde insanlık ale 
minin, bilhassa medeni d nyanm 
bunca terakki ve ten i.ır rağ • 
men hala bir takım tarlatanlara, i· 
nanıp güvendiği, hala mukaddera 
tını onlara teslim edecek kadar ha 
rafelere boyun eğdiğini ap açık 
gösteriyor. 

Muharririn anlattığı vak'alar • 
dan biri şudur: 

Helen Nolan henüz otuz yaşla · 
rında genç ve münevver bir kadın 
dır. Mektep muallimidir ve Los An 
gel'de mukimdir. Bir gün münec • 
cimlerden birinin radyo ile verdi~· 
konferansı dinler. Müneccim, yıl • 
dızlardan, ve yıldızların insan mu 
kadderatı üzerindeki tesirlerin • 
den bahsediyor ve kendisini dinli • 
yenlerin doğdukları günü bildirir • 
Jerse onlara yıldızlarını ve talile · 
rini bildireceğini söylüyordu. 
Mi~ Nolan da müneccime doğ· 

duğu günü bildirir ve bir kaç giin 
sonra cevap alır. Müneccim ona 
huy] arından bahsediyor, Mis No 
lan da bunlardan birçoğunun ken .. 
disine mutabık olduğunu görüyor
d ı. Müneccimin bir de bir mcktu· 
bu vardı. Şayet Mis arzu ederse, 
müneccim ona bir dol r mukabilin 
de bir rehber gönderecek, o da bu 
rehber sayesinde biıtün hayatını 
tanzim edecek ve daima muvaff 
olacaktı. 

Genç kadm doları g··nderir ve 
r hberi alır. Fakat müneccim bu 
rehberle beraber, bir de bir rüya 
kitabı da gönderir. Mis Nolan bun 
ları okur, tetkik eder ve neticede 
muallimlikten ayrılmağa karar ve .. 
rir. Çünkü bu kitapların anlatışına 
göre muallimlik kendisine uygun 
bir meslek d ğildir. Kendisi sah -
neye intisap ederse çok muvaffak 
olacaktı. Genç kız buna karar ver 
dikten sonra on üc senedenbcrı 
mensup olduğu muallimlikten çı -
kar, müneccimin tesiri altında Ho
livoda müracaat ederek ahnma&ı· 
nı ister ve dört ay sonra tecrübe e• 
dilme t üzere çağırılır. 

Bu davet genç kızın müneccim 
hakkındaki itikadına kuvvet verir, 
o da müneccime devam eder. Mü -
neccim ona ümit verir ve mutlaka 
muvaffak olacnğını söyler, her zi
yarette kızm parasını çeker. Bir 
kaç ay zarfında kızın bütün birik
tirdiği elinden gider ve Holivod . 
dan hiç bir haber çıkmaz. 

Beş paraya mühtaç bir halde ü 
rünmiye baf hyan genç kcdın bir 
gün eskiden çahşbğı mektehin mü 
düriine rast gelir ve vaziyetini ona 
açar, müdür derhal faaliyete geçe· 
rek müneccim hakkında takibat 
yaptırır, ayni zamanda r:ıdyo kuır. 
panyalarının bu biçim sarlat la -
ra mevl-i vermemelerini temin e
der. 

Bu genç kız gibi mesleklerin · 
den ellerinde i p'"ralardan olan 
lar pek çoktur. 

Eserin müellifi bu vak'ayı ani 
onı· di, or ki: 

un.. neccimlerin sattıkl rı reh 
beri r kit ı: l rı l ad 
lı bir ·ş yoktur. ç-·nkü ken in" rad 

1 endini rekl · il n 
ccı · n b:ri, huni · an yf z bı 

tane &atın •n muvaffak olrnu t 

Ho.lbuk: b nlardan bir tanesini t 

maliyet fiatı son derece 
ve bir dolara yani iki liraya ~ 
lan bu kitaplar, ancak on lnıı.n.1f! 

mal olur. 1 

Müneccimlere en çok inanan ~ 
sınıf ta borsacılardır. Bunlann 191 
ri, miineccimin birine 4000 dol~ 
yıllıkla istihdam ediyor ve her ~ 
..ustu onunla istişare ederek kar~ 
veriyordu. 

Müneccimler, bu borsacıları a 
lamak . çin bir çok nilelere mür• 
caat etmektedirler. Meseli. bo..
r.ım 1 biri müneccime müracaat "" 
tiği zaman müneccim ona anlatı 
yor: 

"Karınızın adı Elizabettir. Y .C 
ça aranızdaki fark, cüz'idir. lki ~ 
cuğunuz var. Biri on öteki yedi yl 
§ındadır. Büyüğü kız, küçüiü oj 
landır. isimleri Harold ile Betid~ 
Otomobilinizin markası Pakara 
dır.,, 

Bütün bu malumatı alan bo~ 
cı, müneccimin bunları yıldızlar 1 

dan öğrendiğine kani oluyor ve ~ 
kadderatım onun eline veriyor. 

Müellifin yaptı ı istatistiğe gö 
re bu çeşit müneccimlerin f alcıla 
rın, sahte medyum( rın ve saire 
nin kan ırıp ellerinde, avuçları1 
ne • rs~ hep ini gazhettikleri a 
damlar 30,000,000 den fazladJ 
Ve bu hiç yo :dan para kazanan m 
neccimlerın her sene kazandıkla 
para 200 000,000 Türk liı·aaını af 
yor. 

Müellif 1 maruf ilimlerin mün~ 
cimlik h kkındnld fi'tirlerini ~ 
toplamıştır. 

Jole. darülfünun müderrislerin 
den profe ör Schlesiger diyor ki 

"Müneccimlik, !ahte bir ifti 
Müneccim!er de bir takım tarlat 
lardır.,, 

lngilterenın en büyük alimler" 
den Sir James Jeanea diyor ki: 

".Müneccimlik,, tamamile öl 
müş, mahvolmuş biı· i. tir. Ona 
nanmak, abestir . ., 

dördlln<'U kra 

Te.mamma Bın B yüz 

muhammınclı Kasım paşada. 

mahnllesind ki K bnp ı yeni Dtirt 

der boyu cadd si ki 8 yeni 8 ilu 

ratı bır bap hanenln tamamı açık a 

tırmıya onmu§ olup şa.rt.ııameıılnln 

3/ 933 tanhind n iUbarcn dairemızde h 

k s tarafından görU.lebllcccğl glbı 12 4 

tarihine mOsadlt Çtı.r§amba günil 

14 t n 16 ya. kadar dairemizde ~k 
tırm ıle şatııacaktır. Arttırma 

muhammen kıymetin yüzde yetmiı 

n bulmadığı takdirde en son artrra# 

teabhUdü baki kalmak üzere %'1/4 
tarihine mUsadlf Pe~mbe günü 

14 tel\, 16 ya kadar dairemizde 
cak olan arttırmasında en çok arttı 

rana lhal edıleceğlnd n taııplerin 

hamın n luymetin yUzde yedi buC 

nfıııbetlnde pey akçeııinı veya milli 
bankanın teminat mektubunu hAmU 

lunm 1 n l&.zımdır. MUtcrakim ve 
il va rf ico.rcııi beledıyeye ait ten,. 
,. tanzifat rUııumları mUştenye ait 
2004 numar lı icra " itlls kanun 

12 n ı m dd ınin 4 cU fıkraauıa 

ttkıın bu gayrı menkul üzerinde i 

11 

Uf 

harek t 

im k lstly nelrın 

numnıasıı ınUracaatl.,. 
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15 Mart 1933 
1 

Sayda: 11 
~ 

Dünkü Keşi dede Kazana umar~iar 
Beyazıtta Okc;ular başında ve Gedikpaşada Yeni ikbal sıışelerl li~ternizdeki 

nuınaraların ikramiye ve 1Düköf atlarını ve.rirler 
No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira' No. Lira 

8 30 4431 30 9450 150 13409 30 18272 1000 22315 50 25633 50 29222 1000 33337 30 39268 150 '!3559 50 47120 30 
61 1000 4453 1000 9577 50 13602 50 18380 50 22600 30 25634 50 29243 ıooo 33341 30 39661 30 43748 30 47177 50 
93 30 4539 30 9764 50 13589 150 18449 30 22684 30 25700 50 29257 30 33594 150 39777 30 43775 50 47230 50 

127 50 4692 150 9817 30 13661 50 18801 30 22691 30 25759 2500 29300 1000 33613 50 40065 50 43795 30 47517 30 
181 30 5041 30 9943 30 13979 50 18839 50 22694 30 25900 50 29502 50 33702 30 40103 30 43800 1000 47521 30 
241 30 5070 30 10023 1000 13995 50 18866 50 22952 30 26092 .,o 29649 50 33900 30 40272 50 43844 50 47539 50 
499 50 5085 50 10115 150 14040 150 19117 30 22981 50 20217 so 29756 50 34167 50 41081 30 43967 30 47621 30 
460 50 5114 30 10143 30 14597 1000 19132 50 23027 150 26282 150 30038 50 34376 50 41119 1000 44328 50 47758 30 
525 50 5201 50 10183 30 14791 50 19178 150 23113 150 26294 30 30087 &O 34414 5000 41204 50 44449 30 47792 50 
558 150 6241 30 10447 30 14880 30 19302 5000 23432 30 2S476 50 30242 30 34450 30 41209 50 44555 50 47840 30 

1047 30 5316 1000 10567 50 15124 150 19391 30 23460 30 26582 150 30425 50 34922 150 41245 50 44640 30 48070 1000 
1170 30 5410 50 10612 50 15374 30 19521 30 23462 50 26585 50 30452 50 35957 50 41266 30 44759 30 48077 1000 
1321 50 5592 50 10633 50 15412 1000 19563 50 23514 150 26768 30 30573 30 36067 150 41302 1000 44999 30 48132 150 
1338 50 5597 30 10834 150 15692 150 19806 30 23737 50 26775 30 30673 50 36072 30 41321 30 45005 150 49144 50 
1433 30 5945 30 11055 30 15779 50 19710 30 23895 50 26803 30 31008 1000 36283 30 41343 1000 45393 30 48186 30 
1581 2500 6038 30 11234 30 15820 1000 19929 30 24026 30 26904 1500 31014 50 38339 50 41655 150 45507 30 48360 30 
1582 50 6238 1500 11317 50 15821 50 19998 50 24101 30 26918 50 31066 30 36379 30 41566 50 45877 30 48821 1000 
1669 30 6321 50 11361 50 15875 30 20364 50 24218 30 27304 50 31185 30 36418 1000 41713 30 45737 1000 48883 30 
1804 30 6417 30 11382 50 16099 30 20517 5o 24502 30 27511 150 31472 30 36433 50 41830 30 45751 50 48979 30 
1994 1000 6478 30 11486 1000 16236 30 20563 50 24550 1000 27545 150 31795. 30 36730 50 41851 30 45758 30 49060 50 
2107 50 7133 30 11666 50 16266 1500 20756 1000 24602 50 27624 30 31903 50 37254 30 41877 30 45821 30 49187 50 
2162 30 7138 30 11895 30 16272 1000 20788 30 24617 50 27756 50 32119 150 37275 50 42019 30 46003 50 49231 50 
2172 30 7309 50 11726 1000 16283 30 20905 30 24664 30 27840 50 32242 50 37290 30 42430 50 48061 50 49263 30 
2490 30 7341 30 11791 30 16529 50 21014 30 24693 50 27937 30 32331 50 37505 30 42518 50 46058 50 49267 30 
2550 50 7461 50 11959 30 16605 50 21115 50 24741 30 28008 30 32334 150 37598 30 42797 50 46127 , 50 49420 150 
2665 50 7984 30 12196 50 16871 30 21180 50 24784 150 28144 1000 32404 50 37651 50 42804 50 46186 30 49435 30 
2696 50 8019 1000 12225 50 16721 50 21325 50 24900 150 28175 30 32591 30 37693 50 42918 50 46223 30 49585 30 
2972 30 8278 150 12258 30 18881 30 21354 50 25023 30 28443 50 32610 50 37832 ,30 42994 50 46325 1500 49618 30 
3144 150 8555 30 12297 50 17106 30 21393 30 25101 30 28592 30 32693 50 37918 50 43053 50 48417 50 49628 30 
3186 30 8872 50 12380 30 17218 50 21397 30 25166 50 28762 1000 32757 30 38381 50 43273 30 48499 30 49636 50 
3804 150 8988 30 12499 50 17426 30 21436 1000 25277 50 28863 30 32845 50 38514 1000 43343 30 46714 30 49862 50 
3931 30 9091 30 1264! 150 17755 30 21586 30 25504 1000 28942 50 32966 50 38661 50 43433 50 46712 50 
4008 30 9326 30 12808 30 17874 30 21610 30 25507 30 28958 30 33238 50 39059 50 43499 30 46889 150 
4032 50 9394 150 12960 150 18097 50 22257 30 25517 30 29013 30 33303 30 39106 50 43547 150 46992 30 

lstan- ul Ziraat Bankasın 1 an: Doktorlar 
Sıra Stmll 1.ıballeal Sokağı Cinsi Hissesi Emtlk Hisseye pre muiam· 
No. No. men kıymeti 
205 Kadıköy Caferağa iskele caddeai Kirgir dü~kan Tamamı 44/42 2000 Türk L. 
206 Beyoilu Ömer Avoi Takıim 9~mü,1ıuJ,,a cad. Arsa zira 599 ,. 17/l 17970 t• 
207 SOyükada Karanfil Karaoltl Araa metre 851 ,, 55 1200 ., 
208 Paıabahçe incirkCSy iocirklSy S11ltaotepe mevkii Ana zira 90 " 97 200 " 
209 Galata Yenicami Yenicami caddesi Kirgir dükkin ,. 73 4000 ,, 
210 Çenge köy Çengeaköy Bakırcı batı ve Mezarhk Hane maa bahçe dönüm 1 evJek 1 zira 1/390 29/97 4000 ., 
211 Davut paşa iskelesi Kürkçliba11 Yeni sokak Ahşap hane 1 ama mı 37 500 ,. 
212 Topkapu KBrkçObaıı Halaç . ., ., ,. 1 600 ,. 
213 Yedıkule Emirabur ilyaıbey Hacı hatun Arsa zira 122 1/2 117 200 ,. 
214 Koca Muıtafa P•ta Hacıkadıa Mercancı Kirkor Klrgir hane Tamamı 2 1200 ., 
215 lstanbu Rlıtempata Rilstempaıa Tabtakale caddesi Abıap dü!(ki:ı ,. 109 1500 ., 
216 Yedıkule Emine hatun Bucakba~ı A'ışap h;ane " • 22 400 ,. 

Pey akçeleri ve ıhale bedelleri nakden veya rayrimübadil bonosıle ödenmek Ozere yukarıda evsafı yazıh gayr1 menkuUerden 206 
ııra numaralısı k~ pa:ı zarfla d ğerleri açık arttırma ıuretile satııa çıkarılmııhr. Kat'i ihaleleri 13/3/933 pazarteai gün il saat on beştedir. 
Arzu edenlerin % 7 11}. pey açkelPri'e benkamıza mOucaatları. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. Senei haJiye verr·ıile belediye 
rllsum• mUşteriye aitt r. 

Deniz Levözım Satınalma İstanbul asıı,e ikinci hukuk mabkemealn

den: 

Doktor - Opera Br 

Ahmet \sım 
Doğum ve kadın hutalrklan blrtııcl amlf 
mUteba.ssısı Muayene: 10 - 12 ()rtaköy 
Şita yurdu, ı~ - 18 Beyoğlu, latlkl ı 

caddesi No. 193 (Opera sinemam karııa) 
Tel.ton: UNO •.2221 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Sinir mUtebaasw 

Cuma \•e pazardan maada gUnlerde saat 
3 ten 6 ya kadar huta kabul olunur. 
Muayenehanesini Babı~! karşısında An
kara caddesi No. •7 ye tevslan naklet-

mlftir. Telefon muayene: 23•69 
lkıuntıtg&.b: 607"6 

Dı, Tabibi 
Elle Hayon 

Meıhur Dl§ tabibi mllte\•etfa Davtd Ha· 
yon'un oğlu dJf tabibi ELlE HA YON 
hutaıarmı arbk Bqiktqta detfl ya1mz 
yeni tqmdığ'ı Perap&lu karfımıda ~ 
malı M t aokağt No. 68 Kamhl hanı 
3 numaradaki muayenehanesinde kabul 
etmektedir.Tel ton: U603. Adreae dikkat. 

Ko ~'syonundan: .,.~.~~.~,·~~~::~ ·~J :Milli mUdataa veklletl taratmdan Doktor 

Go•tük E ektrik Fabriknında azami 350 kuruı yevm ye ile 
istihdam edılmek üzere mOteba111a bir Bobinciye ihtiyaç vardır. 
Etektrık Fabrikası memuru tarafından imtihanı icra edilecek, 
met up liyakati baiı bulunla tabıs ahaacaktır. Talip olacakların 
G6 çük Deniz Fabrıkaları Uıauıu Mildilrlüiüne müracaatları. (1120) 

YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının hulAsesı 

... 
Tarıh ımtıtıaoına vermek iıteyenlere IDzumlu bır rebberdir. 

100 kuru~ fiatla lıtanbulda Kanaat Kltüphaneaınde 1ahhr. 

1
3UncU Kolordu Satınalma / 

Komlsronu lllnl3ra 

hmır Mat. Mv. Sa. Al. Kom. 
dan: 

Aıker ihtiyacı için 19, 500 
kilo ıade yağ kapalı zarfla mü-

Sadı kzade Sıra derler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTALARI 

in önü 
Dak asaya konulmuıtur. lbales vapuru 13 Pazartesi 1 • Nıaan • 933 cumartesi gOnll Mart 
•ut l S te lımir'de Mst. Mv. 11at 16 da Sirkeci rıbtıraından 
Sa. A. Ko:n. oundı yapılacak· br.reketle ( Zo1Jwul:Jak, ine· 
tar. Şartnamuini glSrmek lbere ho!u, Ayancık Samsun, Ordu, 
lıer ıOn ve m6nalca11ya itlirak Giresun, Trabzon, SOrmene ve 
edeeeklerin tayin o'unan vaktin· Rıze) ye azimet ve avdet ede 
d• evrel teminah ve telclif cektir. 
••lltap'annın makbuı makabi· Fazla tafıilAt ıçin Sirkeci 
l1941e mezk6r komııyoo r Yat~· Meymenet hanı altında acen· 
tiae t.Ydi eylemeleri. (3034) tahtına mDracaat. Tel. 2ıt34 (1033) , _________ _ 

;u e A, Sirkeci Muhllrdar :ıad Han 22640 

izmir - Pire - mkenderiye 
Postası 

(İzmİr)14 Mart salı 11 
de. 

Trabzon Postası 

(G •• ı f)15 Mart u cema çarşamba 
18 de Galata rıhtımından. 
DöoUıte Tirebo'u'ya ela uğra· 
nıhr . 

izm·r - Mers"n Postası 

(A f t ) 1 S Mart na ar a çarşamba 
10 da idare rıhtımından kal-
karlar. (1111) 

latarıbul ikinci UIAa memurluğunclan: 

:btanbuld& TUtUn gUmrüğün ... a bank 
altı Sokağında 10 No d:ı Dcntıs ve uu-
rekAsı ıırkeU hakkınd ı ın ı'a'k • 
muına mabkem cc 1 ro.r vcr llml ol -
dutu lldn olunur. 

ubeatn 

v 1-

Şehremını Macuncu ıcuım maahlle.t Hafız Cemal 
Cami aokatmd& 1 No.lu hanede mukim Dahili baataııklar mUtebaaaull 

mUtekalt kaymakam 1br&h}m Bey ve aa- r-°'-v-:an~yo~lu~N-o_. _ıı_R_T_e•-er_o_ı:ı:_2_2·_~_9'1_ .. 
ıre nleyhlerine zıyama sebebiyet verdikte- Göz hekimi doktor 

rt <•9337> kun&f\Jn tahalll hakkında ı- SUleyman ŞUkrU 
kame olunan davada mQddeaaleyb İbra- 81 ... _ 1 t 

ıwc amı mUtehasa11 
b1nı Beyin lkametglhmm meçhuliyeU BabıA.11 (Ankara Caddeal Numara RO) 

baabelle il~en tebligat lcruma tahki

kat hAklmllğlnce karar verilr.ıl§ ve yev

mi tahkikat olarak 131• / 933 Pertembc 

gUnU saat 13,30 tayln kıhnmı, oldu 

fundan yevmi mezkQr ve saatte lap 

tı vücut etmeai ve akai takdirde mu

ameleyi k&nuniyenin icra kılınacağı ma

lllm olmak üzere keyfiyet gazetelerle 

de llln olunur. 

btanbul lklnt'I lcr& IDt"murluğmulan: 

Bir aıacatm lemlnl içtıı paraya 

çevrilmesi tllkarrUr eden ve t.ıunanun~ 320C 

lira kıymet takdir edilen BUyUkadada 

Yalı mahallesl:ıde eski Rılıtunlı, yeni 

Yel !ınnı ao'tağmda yeni 11 No.da 

maa bahçe bir bap hanenin tamamı 

açılt arttırnııya \'&Z ve lldncl &A:tk art 

tırmaaı 15 4 933 t&rlblııe mlli:adif CU· 

martcal gUnU saat 14 ten 16 ya kadar 

daire e 1 ra k ima aktır. .Arttrrnınya ıı-

oı, doktoru 
Mustafa Zeki 

t.ıuayenebane. UakUdar All:ımatqı No. 58 

01• doktoru 
Zeki Nuri 

Her gUn ba ta kabul ır Her oevı u 
rabatsızlıgı tedavı olunur MU&) enetı 

OakUdar Ahçıbaşı Nekt p sokak No 

"e dlfer &lAkadarlarm ve irtifak 

ZA YI - Eminönü a kerl k 

den a•mıı olduğum a k erl t 

kamı uyl etUm. Y n nl t! ~ 

dan eaklalnln bUkmU yol tur. 

tlrak tmek 1ati~enler mezk\\r .,..yrl 
ırr. - .. -

llerı.n Sult n odııo.ln No. ıs 

llılaldned ~llbal ottu l\lanol 113 lııtanbul 

men •!Un kıym ti muhammlnesine yüzde 

yedi bur;ık nlmpetlnde teminat akçeal 

' rmeelri IAzımdır. Haklan Tapu .tctl

lile ııablt olnuyaıı ipotekli alacaklılarla 

name n1 

lmıur. 
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Türk Anonim Şirketinden : 
Alpullu 'eker fabrikasının ıst•nbul depolarandan kristal toz ••keri atideki flatle 

her laterefte bin kilodan eksik olmamak Uzere aatıhr. 

1~ Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 
bÜ Taıradan vukubulacak siparışler yüzde yırmisi peşin ve mütebakisi hamu'e 'lenedi mukabilinde 

l
l!ll 6denmek üzere derhal g?nderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'ulıyet müı

teuye aittir. Müşteri isterse s' gorta ettirir. 

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üocü Vakıf Han, 4 üncü kat, Te'grat adresi: 

... ~"'ı.ı.--::.'lll!i!!r:!l!Eii!!i!nım: •• :::: lstanb ı Ş k T ı f 24470 79 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::s::::::: 
:::ıı;;;pp-·····-······-···· .. ··· .. ········· u e er · e e on ::::::::::::.:::::::::::::::::::::::.:::: ••••••• 

PJenwm Aııllye Hukuk llAklmlljin - ı .... 30 lira ikramiye İstanbul ikinci lflAıı memurluğundAn: -
Samsunda Hoca zade Hafız Mahmut Gratıam, Joııa. Knlpp, Thoıı, Tompion MUflls Kibar Ali Kardeşler mahdum· 

lan §irltetl masumll müracaatla 23 Un

cu sıraya kaydolunan Sabire Hannnm 

74~ lir~ 7~ kurtl§ ve 24 UncU sıraya 

Efendi tarafmdan maahlll ikameti meç- ı London markalı eski' saatleri bulana tkra· 

bul Bayburtlu MevlQt usta aleyhine 1· miye ve ayrıca komisyon. Tepebaşı Kabriıı· 
kame olunan alacak davaaınm cereyan tan sokagı No. 42 Y. M. c. A. (67261 • 
eden muhakemesinde müddei evrakı su· 
butiyeai almayıp blttalep müddeialeyh 
KevlQt ağanın tahlitlnin icrası karargir 
olduğundan merkum Movlut ağanm be· 
rayı tahlil bir nll!&D 933 cumartesi gU· 
nQ saat 14 de Samııun Asliye hukuk 
mahkemesinde h&Zır bulunrnaııı •e gel· 
medl&I mnıtte yeminden nUkQl etmiş 

addolunacatı tebHf makamına kaim ol· 
mü n.re lfbu yemin daveUyell Ut· 
.. telılll olunur. 

mukayyet Mahmut E!endlnln 2818 Ura 

l'edlncl icra memurluğundan: alacak talepleri altmcı 11ll'aya kabul 

Paraya çevrilmesine karar verilmiş edilerek sıra defteri bu suretle dUzel· 

G:ı.1atnda Topçular caddesinde 258 nu- j tildlği malQm olmak Uzere ua.n olunur. 

maralı Ahmet Pican Efendiye ait muh-

telif nevi ayakltabı şehri ha' ln 23/ 3 933 1 SAHiBi MEHMP.:'l Aıo;IM 
Perşembe gUnU saat 12 de hazır bu-
lunacak memurlar t.aratmdt.ıl aauıaca:ı l Umum lli('Şrlyat MUdtirO: REF1K Alll'tlE1 

llh olunur. V.AK.11 llATBA.ASl - laTAlllBUL 

Ku anı ız. Süt "nüıü art 

lırar. Çoc kla rın kemik· 

ler nı kuvvetlen ir r. 

• • 
IR 

Bu yeni ambalaı sizi kıymetı ol· 
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPiRİN '20 ve 2 tabıethlı ambaıtıııar içınde 
her yerde bulunur 

' 

Devlet Demlryolları ilanları 1 --·-----
Haydarpaıa - Adana arasında seyrüsefer eden ve Haydar· 

paıadan cuma pazar pazartesi sa!ı perıembe gün eri, Adanadaa 
cuma cumartesi pazartesi iah perşembe günleri hareket eden 
posta trenleri ile seyahat eden yolcular1n l-< olay 'ıkla yemek teda· 
rik edebilmelerini temin maksad le 16 3 933 taribi~den itıbarea 

Haydarpaıadan ve 18 3·933 tarihinden itibaren Adanadan mez· 
h'ur trenlere birer mutf akh furgon illve edileceği ve ucuz bir 
fıatla arzu eden yo culara komparhmanlarda yemek verileceği 

ilin olunur. ( 1 l 2~) 

Afyon .depo....., .,..ıecek kömür un tahmil ve tabliye i~inin 

kapalı zarfla münakasası 1/Nisarı/933 cumartesi günü saat 14,30 
da Ankarada idare binasmda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde 50 şer ku· 
ruşa sahlan şartnamelerde yazıhdır. (10771 

Haydarpaşa · Ankara hattı üzerinde Km. 479,~00 c.leki 

Bevlikköprü ocağından çıkarılacak 15,000 M
3 balashn kapa'ı ıatf· 

la mUnakasası 1 Nisan 933 Cumarlesı günü saat 15 te Anlnra'

da idare binasında yapılacakhr. 

Fazla tafsilit An .. ara ve Es:.iıehir 

satılan ıartnamelerde yazıhdır. 

veznelerinde beşer liraya 

(10781 

Ankara depÔsu kömür tahmıl ve tahliyesi işinin kap1lı zarfla 
münakasası 30 - Mart - 933 perşembe günü saat ı 5 te ıdare mer
kezinde yapılacaktır. 

Tafsi At Ankara veznesinde birer liraya satılmakta olan ıart· 
namelerde yazılıdır. ( 1009) 

Haydarpaşa - Eskişehir arası Km 188, 160 ta 2 X 50 açıkh
ğmda Cambaıkaya demiryol köprüsünün ınf sı ve esk s nin kal
dırılarak yerıne montajı münakasası kapalı zart usulii ile 
11· N san· 933 sah günii saat 15 te Ankara 'da ıdare b nasmda 
yapılacaktır. Fazla tafsil lt Ankara ve Haydarpaıa vezne'erinde 
50, - elliıer lıraya satı an şartname erde yazı'ıd.r. (10 :0 

Anl<ara Posta T. T. 
Baş T üdürlüğünda.ı: 

Mlin.ılcan m6ddeti bir hafta temdit o unan Ankara Po,ta 
naklıye m tea ıh t ıe talip çıkmadığından münakasa 8 3 931 
ten itibaren en son b r ay müdde t i~ p ft zar ık şek t· nde çevr m t· 
t ı r. Ta p olan aran A ıkara Posta T T Başmıio ür ü~üne müra• 
caatları. ( ı 09~) 

lstaııbuı be.edıyesı 1 anları 1 
Dıoa zade mahal ( s nde f evz paşa cadc. esinde 34, 78 metre 

murabbaı arsa tem nat: 26 lira 
Fat h yangın yer nde acı Ferhat mahalletinde 162 metre 

murabbaı arsa tem nat : 24,5 1 ra 

Yul<arıda yaz ' ı arsa lar sah mak üzere açık müzayedeye ko
nu muştur. f a lip o an lar ta ls at almak ı ç in her gün Levaz m 
Müdj; r,üğün~. müracaat etmeli, m·iıave eve g rmek iç n de temi
nat makbuz veya mektubu ile 3. 4 933 Pazartu günO s•at -
beıe kadar Daimı Enc..imene müracaat etmelidir.er. (l lJl) 


