
Acıklı Bir Yıl Dönümü 
l>iin Edirnenin 21 yıl enel Bulgarlar 

tarafınd&n ita al ve kahramanca müdafaa edil
diği günün a.cı yıldönümüydü, bu müna.sebetle 
Radyoda. avukat İrfan Emin Bey tarafından 
verilen konferans 3 üncü sayıfamızdadır. 

tlstanbul Polis Kadrosu .... 
. ANKARA, 26 (Hususi) - lstanbul Emnl-
• yet ;nüaürlüğü birinci ve ikinci şubeleı-i kad -
rolarmın genişletilmesine Emniyet umu.m 
müdürlüğünce lüzum gösterilmiştir. Tetki • 
kat yapılmaktadır. 

16 mcı Ytl • Sayı : 5465 Tahrir Telefonu: 24J79 Pazartesi, 27 MART· es Uncu ay> • 1933 idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Buğday politikası ,.--- ;' - • - • -
ve silolar D iLiMiZ 

Dre•den ı Mart 1933 

Y qımızın her çağında işitmi • 
~izdir: ANKARA, 26 (A.A.) - T. D. T. Cemi· 

yetinden vertlmlııtır: 
- 1ç Anadoluda buğday, çav- Kareılıklan aranacak ara~a ,.e far&r:ı 

= 16ıncı liste = 
dar ve arpa çürüyor, ırmaklara dö- kf'oUmelerln 16 numaralı ııateııl ıudur: 

külüyor. 1 - Sabah 7 - Saf 
Yaşımızın her çağında bu söz - 2 - Sabık 8 - Safi 

lcr bizi üzmüştür ve kendi kendi - 3 - Sabır 9 - Sahil 
mize sormu§uzdur: (Sabr) 10 - Sahip 

- Bu çok ağır köy emeği ni· 4 - Sadaka 11 - Sahife 
ç~n ırmaklara dökülüyor, niçin çü- 5 - Sade (sayıfa) 
rı.iyor. Bunu kurtarmak mümkür 6 - Sadet 12 - Sahne 

Llıtelerde çıkan kellmelerden manaları 
değil mi?• birden fıı:r.Ja olanların ber manası l~ln ayrı 

Y oısuz ve demiryolsuz Türkc - ayn kıı.~ılıklar Uert ıllrWeblllr. 
li, bu çürüyüşün en büyük ve baş · Karşılık ı;-önderen ı-.atların gönderdilderi 

l<arşılıklardan ütedrnberl lşltllml' olmıyanla· 

Gazi Hz. 
Ankara lisesinin 
müsameresinde 
Reisicümhur Gazi Mustafa Ke-

mal Hazretleri evvelki gün Anka
ra Erkek lisesi tarafından verilen 
müsamereyi huzur1arile ıereflen • 
dirmitlerdir. 

Başvekilimiz 

Himayeietf al cemiyetini 
taltif ettiler 

lıca sebebidir. insan elinin, köylü hıı ta n b t ı·• da b'ldlr nnı ngl ra ardan u du uannı ı · ANKARA, 26 (A.A.) _ Hima· 
kolun.ın yarattığı şey, bizde oldu· melerl rica olunur. 

f (Bulduğumuz kcllmcltır çe okuyucula· yeietfal cemiyeti çocuk haftası İ• 
ğu gib!, hiçbir yerde böyle İsra e-

rnnızm gön<lerdiğl ko.r§ıhklar beşinci aayıta· çin başvekil ismet Paşa Hazretle-
dılme~iştir. Lımanlarımıza Ode • mızda.dır. J h 
ıadan, Köstencedeu buğday akar·-...--------------~ rinden i tisaslarını rica etmit ve 

- - - - - - Başvekil Hazretleri cemiyete fu 
ken Anadolu toprağının verdiğini Ed • 

d k • k k b" "k ı·rnemız mektu. bu gö."ndenn. itlerdir: ırmaga ö mc~c ne or unç ır ı ·-
tısal ve istihsal dramıdır. Osmaıı- Hımayeıetfalm çalışmasını bu 
lılık C.:cvri için bundan büyük biı geç:m yıl da yakından ta.kip ettim. 
yüz karası, bundan daha göze ba· işgalin yıl dönümü Çocuklara bakım, genç kızlara 
tan biı beceriksizlik dü,ünüleme-ı . b ·ı bakım ve onları yetiştirme ve işe 

lsmet Paşa i~ başına geçince mÜnase efı e yapı- giden analann yavrularını koruma 
köylüden iki misli ekin istedi. Fa- lan tezahürler gibi çeşitli ve biribirinden değerli 
kat bu isteyi~in bir temeli vardır. uğraşmalaıım çok sevdim ve be -
K~ıyolunu §Oaeye çeviren, yalçın ANKARA, 26 (A.A.) - Bugün ğendim. En iyi ve yürekten dilek -
u~urumlan demiryolu köprülerile Edirnenin yirmi bir sene evvel ay- lerinı daima cemiyetle beraberdir. 
bağhyan bir devlet adamı iki misli larca aüren kahramanca müdafaa. İsmet 
ekin İAtemekte haklıdır. Biz yur- lardan sonra işgal edildiğinin yıl
dumuzda karnımızı doyaramaz _ dönümüdür. Bu münasebetle fulir
aak, yurdumuzda giyinemezsek, ne Halkevinde hararetli tezahürat 
daha doğruıu yurdumuzda ban • ,Yapılara.It Tür,k askerinin yüksek 

.ua raa,.0 ve uçaıc:aeYrınac J..•tıraman-ııgı liurmelle anılmııtır. 

bütün bir ülkeyi dolduran sıfırdan 
baıka bir §ey sayılabilir miyiz? 
Öz yurdunda yafayı!ın ilk ıartlan· 
nı bulamıyan budunlar çok ıudaıı 
varlıklardır. 

Y e§İl tarla, ekin; modern 
budcnun en büyük kalesidir. 
&u, hervnki~ böyleydi. Son Pale -
ologos, içinden yıkılmı§ Bizans kö
Ylinün \·orkunç bir örneğidir. Bi -
tans ordusu, eriyen Bizans köyü 
İle biu;ikte yıkılmı~tır. Sert mora
Jistler, her devlet yıkılışını ahlak 
bozukluğu ile tefsir ederler. Belki 
de biraz haldarı vardır. Çünkü: 
temelleri snrsılmı§ istihsal devirle· 
)'İnde manevi panikler, gönül yıkı· 
htları no:-mal §eylerdir. 

L'1gün, bizim, için, bir masal • 
dır, artık .. Fakat Osmanlı devleti
tıin aşarcısıru, derebeyini ve bu 
•istemin korkunç ahlaksızlığını 
~lltırlarsak, Cümhuriyet Türkelini 
dlha iyi kavramıt oluruz. Anadolu 
Socukları çöllerde kırılırken va • 
ton alı,verişi yapanlar, Paleolo • 
toı'un kale anahtari teslim eden 
~a.lilerinden daha faziletli midir • 
l~r? .. 

"Hakimiyeti Miliye,, gaze~esi 
bu tezahürlerin bize dost ve sami· 
mi bir politika takip eden Bulgar 
hükumetine ve milletine kar§ı ol • 
madığını, ancak bugün bile Trak
ya hayali besliyenlere Türk sınırı 
bekçilerinin husasiyetini ifade et
mekte bulunduğunu yazıyor. 

MuazzezH. 
Ağır ceza mahkemesi 
azalığına tayin olundu 
İstanbul üçün 

cü ceza mahke • 
mesi azasından 

Muazzez Halet 

Hanım terfian İı· 
tanbul ağır ceza
mahkemesi aza -
lığına tayin o -
lunmuştur. 

Kendisi, ağır 

ceza mahkeme· Muazzez H. 
sine tayin olunan ilk kadın hakim
dir. Genç ve kıymetli hakimleri -
mizden olan Muazzez Hanımı teb 
rik, yeni vazifesinde de muvaff a -
kıyet temenni ederiz. 

• 
iş Bankası 

Hissedarlar dün An-
karada toplandılar 

ANKARA, 26 (A.A.) - Tür • 
kiye İt Bankasının yıllrk heyeti u
mumiyesi bugün toplanınııtır. 

Banka meclisi idaresinin 932 se-
. nesindeki iktısadi vaziyetini ga • 
yet iyi tahlil eden raporile ıenelik 
bilanço ve mürakabe raporları o· 
kunmuf ve hissedarlara yüzde se
kiz temettü verilmesi hakkındaki 
teklif kabul edilmittir. 

İçtimada Maliye ve lktısat ve • 
killerile Maliye müsteşarı hazır 
bulunmuılardır. 

Bayramda 

Treni erde ucuz tarife 
tatbik edilecek 

ANKARA, 26 (Huıusi) ·
Devlet demir yolları idaresi, bay
ram münasebetile 1 Nisandan l 1 
nisana kadar tenzilatlı tarife tat
bik etmeği kararlaştırdı. Tenzilat 
sürat katarlarmda yüzde otuz, 
muhtelit katarlarda yüzde kırk 

nispetinde olacaktır. 

Balat'taki cinayet 
nasıl olmuş ? 

Gece eğlencesi ·yapmak için kadın 
getirenler eve alınmayınca ... 

Evelki gece Balatta bir cinayet 
itlendiğini, üç kişinin Hasan Efen~ 
di isminde birisini öldürdüklerini 
yazmışbk. 

Dün yerinde yaptığımız tahkika
ta aöre, cinayet §Öyle olmuıtur: 

Blltma Molla Afki mahallesin • 

Ölen Hasan, içinde Hn nnın 
öldürüldllğii ev 

de Yatağan caddesinde 38 numa • 
ralı evde Hatiçe H. isminde otuz 
beşlik bir Jcadınla kardeşi Hasan 
Efendi ve kömürcü Recep otur • 
maktadır. Hatiçe H. dul bir kadın· 
dır. Hayatım bekar çamaşırı yıka· 

(Dc \ umr 5 inci :ı3 ıfndıı) 

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

En Kıdemli Hoca ....................................................... 

15 bine yakın ta e e 
yetiştiren Müştak Bey 
16 senedenberi Müderris olan bu 
ihtiyar hocamız, hayatını anlatıyor 
- Oğlum, oğhım, koca Titanik 

vapuru birdenbire önüne çıkan 
dağ gibi bir ayaben;e çarptı, ka -
bak gibi ikiye ayrıldı, sonra dibe
hu .• gitti! 

"' "' "' 
Darülfünunun edebiyat, fen, İ· 

lihiyat, ve hukuk fakülteleri mü • 
derrislerinin en kıdemlilerinden 
birisi, fen fakültesi jeoloji müder
rislerinden Ahmet Müştak Bey -
dir. Bu muhterem müderrisin eli
ni öperken kafamın içinden ço -
cukluğuma ait bir kaç senenin 
ıöylece akıp gittiğini duydum ve 
kendimi bir an için senelerce ev -
vel İstanbul lisesinin beşinci veya 
altıncı sınıf mda bir talebe olarak 
gördüm. Yukariki cümle kulak -

larımda çınladı ve eşya hocamız 

Mü~tak Beyin sevimli edasile Ti
tanik vapurunun nasıl battığım 

Cümhuriyet, Türklük için, yal· 
~lt bir yeni doğuş değil, büyük bir 
'iıtem likidasyonu, yeni bir temel 
~e~e~i bir ahliktır. Biz eski dev·'~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ötın niçin yibldığmı biliyoruz. 
• Sultanahmet'te dilendiğini Be· 

~ilunda eritirdi. Kendisini büyü· 
bir tevekkül dalgasına kaptır · 

'-'1t ofo.n bu devlet için yarın ıö~ü 
~ll§ılmaz bir şeydi. Yarınsız, da· 
t·' doğrusu geleceksiz bir devle 
~de ülke üatünde bir temeli o 
~ •z ve onun için bir avuç Cüm· 
~ İfet yılının yarattığını yüzler -
'-a~~ık yılı yaratamamıştır. 

'"81rk devri bu bir &YUÇ yara • 

M. nerml 
(Devamı~ 1Dd •Jlfada) 

Bayram er tesiYenlRomanımıza Bathyoruz 

• 
K 

izzet 
VAKiT l~in haz1rladığı bu hazin aşk 
macerasında, genç, gUzel, zarif bir 
kız tipini, hayattan oldu~u gibi almış 
ve bu hayatin acı ve tath safha· 
lar1nı aade yaz19ıyla canlandırmışt.r. Fotopafçı - Mademki ciddi bir re•lm çıkartmak 

latlyonaaas. G&liDeden yCb:&me bakınız. 

'---------ı.-.•----------" 1110,terl- Ylldnllze bakıp ta glllmemek kabil mi? 

Ahmet Müıtnk B. 

anlatmasını bir kere daha dinler 
gibi oldum. 

- Hocam kaç senedir muallim 
ve müderrissiniz? 

- l Me.,ıs 1889 danberi hoca • 
lık ediyorum. Darülfünunda üç 
sene muavinlik, sonra muallimlik 
y (Dcnımı 2 inci aayıtadA) 



Sayıfa: 2 

Buğday politikası 
ve silolar 

(Bıl§mnkaledcn de,·nm) 

tıcı yılın büyük yemişlerini yüzler· 
ce yıl içinde verebilmiş olsaydı, 
Türk Cümhuriyeti bugün, hiç ol -
mazaa on kere daha yaratıcı bir 
kudret halinde göze çarpacaktı. 
Fakat, bugün, bizim gözümüz yur
dun neresine ilişiyorsa orasını u
nutulmuş ve yıkılmış buluyoruz. 
Bu unutuluş ve yıkılış yanında, 
bize varlığımızı duyuran, içimizi 
büyük ve haklı sevinç ürperişleri
le dolduran bir şey goruyoruz: 
Bomba sert ve yenilmez dağı ya -
ralı bir dev gibi inletiyor, !köprü 
azgın ırmağı aşıyor, unutulmuş 
köye anayurdun yeni bir damarı 
uzanıyor, uzak bir sırtta genç bir 
mektep yapısının çatısı gelincik 
gibi diri bir renkle tutuşuyor. U -
yanmıt bir budunla karşı karşıya· 
yız. Bizim, artık, bugünümüz ve 
yarınımız vardır. Üstünde bugün 
ve yarın doğan ufuk, budunun ya
ratıcı iradesidir. Budunlar çocuk
larile değil, iradelerile ölçülürler. 

Türk her zaman çağında irade
sinin eısiz kudretini göstermiştir. 
Son ulu kurtuluş iradesi gene öyle 
eısiz bir örnektir. Fakat halk ira
desi yüz yıllarca unutulmuş bir 
çağhyan gibi yalnız ve kendi ba -
şına coşmuştur. Osmanlı tarihin ~ 
de zaman zaman halk ayaklanış
ları vardır. Fakat bunlar nedir?. 
Burıların sebepleri nedir? Alevi -
ni hür göke dökmek için tutuşan 
bu yanardağlardan vakanüvisler, 
hemen hiç bahsetmiyorlar. Türk 
köyü, daha doğrusu Türk kudreti 
erirken göze çarpan bu ayaklanıt· 
lar, dikkatle araştırılacak şeyler
dir. Budun kudretinin büyük kay-
nağı köydedir. Onun için Cümhu-

VAKiT 27 Mart 1933 

En kıdemli hoca 
(Baş tarafı birinci eayrtada) 

VA KIT' ın Hususi Telgrafları ynphm 16 senedir de müderris o· 
larak bulunuyorum. 67 yatında • 
yım .. Fende, edebiyatta, hukukta 
benden kıdemli müderris yok. 

.. _,_, - - - - - - - - - - -
Bu sene yapılacak şimen

difer ve yol inşaatı 
Nafıa müsteşarının bu seneki faaliyet 
programı hakkında Vakıt' e izahatı 
A N K A R A, 26 (Hususi) -

Memleketimizdeki demir yolu in· 
şaatı faaliyeti ve nafıa vekaletini 
alakalandıran diğer işler hakkın -
da malumat almak üzere nafıa 

müste§arı Akif Beyle görüttüm. 
Bana şunları söyledi: 

" - lranın transit muamelele -
rinin bize daha faydalı neticeler 
verebilmesi için Erzurum - Kızıl 

Dize yolunun in§ası icap etmek 
tedir. Bu yolun in§ası faaliyetine 
devam ediliyor. Yakında tamam -
}anacaktır. Bu suretle lranla olan 
transit muamelelerinin inkişaf et
mesi temin edilmiş .olacaktır. 

Samsunla Mersini ticari noktai 
nazardan bağlıyacak olan Kayse· 
ri - Ulu kışla hattının inşası işi de 
Erzurum - Kızıl Dize yolu kadar 
mühimdir. Bu yol da yapılmakta· 
clır. Bir aya kadar hat bağlanmış 
olacaktır. 

Bu suretle Karadeniz iskelele 
rinden Mersin vasıtaıile yapıla 
cak nakliyat memleketimiz için 
çok faydalı neticeler verecektir. 

Erzurum - Sıvaa hattımn intası

na talip olan Amerikan grupu mü· 

mcssillerinden M. Andersen ile M. 
Raynhamer buraya geldiler ve na
fıa vekili beyi ziyaret ederek bu i§ 
etrafında görüştüler. Fakat henüz 
kat'i bir netice alınmıt değildir. 

Bu işin de yakın bir zamanda kuv
veden fiile çıkmı§ olacağını ümit 
ederim. 

Sirkeci ile Haydarpaşa ara&ında 
feribot itlet.:nek için bir lneiliz 
grubu tarafından vekalete yapılan 
müracaat malômdur. Vekalet bu 
işi ehemmiyetle tetkik etmekte ve 
grup mümessillerile müzakerede 
bulunmaktadır. 

Günün meselelerinden biri de 
Samsun - Çarşamba demir yol 
}arı hissedarlar umumi heyetinin 
toplanmasıdır. Bundan çok şeyler 
bekleniyor. Bu toplantıda şirketin 
tasfiyesi ne karar verilmesi kuvvet 
li bir ihtimal dahilindedir. Hat, 
tasfiyeden sonra hükUmete geçe· 
cektir. Esasen en büyük hissedar 
maliye vekaletidir. 

Bu seneki faaliyet programımız
da memleketin muhtelif yerle -
rinde on kadar büyük beton köp -
rü intaıı da vardır.,, 

Silahları bırakma meselesi ..................................•..............•................ 

Bir teklif 
- Şimdiye kadar kaç talebe 

yeliçtirdiniz, tahminen?. 

- On beş bine yakın.. Bütün 

nasıl alınmalı ? talebemin isimlerini, imt~h~nların· 
da aldıkları numaraları ıhtıva e • 

AN KARA, 28 (Hususi) - d d f l · · h' b' · · h 

Nakil vergileri 

M d
. '1... Al' R B k ı en e ter er•::nın ıç ınsı er ar ın meuusu ı ,ıza ey, n 
ki. t ı d ' d 1 t han{:i bir suretle kaybolmamııtır, ra na ıye vası a arın an, ev e 

b l d. 1 · l k olan hepsi duruyor. ve e e ıye erce a ınma ta 
vergi ve resimlerin bir elden tah • Gazi Hz., ismet Pa§a, Kazım 
sil edilmeleri hakkınaa B. M.. Mec- Paş3, kırk kadar meb'us ve hemen 
li:ıine bir kanun layihası teklif et· he."llen umum ordu kumandanla • 

miştir. ı rı, bir çok erkanı harpler talebe • 
Bu teklifle, knra nakliye vasıta lerim ara&ındadırlar. Bu itibarla 

lanndan muhtelif nispet ve mat- ömrümün sonuna kadar iftihar e • 
rnh üzerinden devlet, vil;..yetler debilirim.. • 
hususi idareleri ve belediyelerce _ Muallimlik 
muhtelif şekillerde vergi ühnmı.k 
ta olduğu, bu halin uzun formali -
leleri icap ettirdiği misallerle gös· 
terilmekte, tahsilleriıı yalnız bir 
elden yapılmasının hem alakalı clıı. 

mesleğinden 

memnun oldunuz mu?. 

- Memnun olmasam yapar mıy· 

clım? Büyük meşahir yetiıtir -
mekle iftihar ediyorum .. Talebe .. 

ireler için tasarruf temin ede~eği, min kar§ısında bulundukça duy· 

hem de mükelleflere kolaylık gös· 
terilmi§ olacağı izah edilmektedir. 
Teklif edilen kanun maddelerinde 
ezcümle §unlar vardıl': 

duğurn ruhani zevki anlatmak i · 
çin de kelime güç bulacağım .. Bil-
hassa tatbikatta, tavşan, kurbağa, . 
insan ka~larmın deverani tatbika· 

tında, istirignin tecrübelerinde, 

arazi teşekkülatında, ovalarda, 

Şimendifer yarmalnrında ve üç 

"930 tarihli kanunla tadil edilen 
idarei umumiyei vilayat kanunu -
mm sekseninci maddesinin ikinci 
fıkrası , belediye vergi ve resimleri 
kanununun yirmi üçüncü maddesi scnedenberi rasathanede mevcut 
ve kazanç vergisi kanununun olu'Z :zelzele gözteren aletlerin tatbika· 

birinci maddesi mucibince alına - tında talebeme kartı ruhum ço1' 
cak vergi ve resimler mezkur ka· sevinçli ve neşelidir. 
nunlarda yazılı hükiimler daire - - Hayatınızda en heyecanlı 
sinde tahakkukları ait olduğu da- hadise nedfr?. 
irelerce yapılıp verilecek, tabak - - Balkan harbinde esir olu • 
l<uk miktarları üzerinden hususi şum. Ustruma kolor uıiyle Ka.y• .. 
idareler tahsildarları tarafından larda ve Kaçanik boğazında har • 
bir elden tahsil edilecek,. tahsil.at be bilfiil İ§tirak ettim. 328 Tetri • 

riyet, ilkönce, orasını dütünmüş • 
tür. Yeşil ve bahtiyar köyle yurt 
müdafaası biribirinden ayrılmaz. 

Yurt ve köy, modern dünyada o 

M. Makdonald plinı kanuni müddetlerde bıtecektır. . . 
" T h ·ı d'l k · · l I nisanisinde de Selanıkte eıır oluır a sı e ı ece vergı ve resım er ld 

h 'lA k' d "Ik h f ya mecbur o um •• ta sı atı ta ıp e en ayın ı a • 

kadar içiçe bir mefhumdur. Onun it } 
için gazetelerimizde Ziraat Ban - a yan gazetelerine göre sulhu temin 
kası'nın silolar kurmak fikrini o-
kuduğumuz vakit Cümhuriyet 
devrinin çok büyük yeni bir eseri 
ile kar§ıl8.§hğımızı sezmiş bulunu
yoruz. Anlayı§sız bir göz için si -
lo nihayet modern bir ambardır. 
Köylü, ekinini oraya yerleştirir. 
Fakat, bul)un yurt müdafaasında
ki rolü, sallıldığından, çok büyük
tür. Buğday ve yiyecek deposu, 
cephane deposu kadar ehemmı

yetlidir. Yurt içindeki buğday ve 
yiyecek tefkilatr ne kadar temelli 
olursa, yerleri, vaktinde ne kadar 
iyi dütünülüne, ilerdeki rolü o 
kadar daha yemi§li olur. Biz, o -
nun için, §İmdi, silolar ıkurulur -
ken, günün birinde ordularımızın 
da bunlardan en çok fayda göre · 
bilecek bir tekilde olmalarını is -
tiyoruz. Silo, yalnız buğday dağı -
htınm değil, sınıra koşmuş Türk 
aakerinin de dayanabileceği bir 
yer olmalıdır. Modern yurt müda
faaımda yiyecek tetkilatmın bü -
yük bir ehemmiyeti vardır. En iyi 
silahlı budun, savaş günlerinde 
toprağına, köyüne güvenen, topra 
ğım da silahlandırmasını bilen bu· 

dundur. 
İtalya bunun için çalışıyor, 

Fransa bunun için çalışıyor, Al • 
manya gene bunun için didiniyor. 
Dünya savaıı yeryüzünün budun· 
larma yurt müdafaasının yalnız 
toptan, tüfekten ibaret olmadığı· 

\nı öğretmi,tir. Buğday politikası 
nın büyük rolünü ismet Paşa ka • 
dar erfcen anlamı§ bir devlet ada· 
mı yoktur. Fakat bu politika, öyle 

• • 
ıçın 

• • 
ıyı bir 

Roma, 26 ( A. A.) - Giorna -
le D'italia, "Muahedelerin yeni -
den gözden geçirilmesi taraftar -
larile aleyhtarları arasında Musa · 
lini planında bir temu noktası 
bulunduğunu ve bu noktanın mus· 
lihane siyaset ve mütekabil zıman 
olduğunu,, yazmakta ve bu planın 
Avrupaya müteallik olan esaslı 
ve tehlikeli meselelerde 4 devlet • 
ten her birinin tek taraflı olarak 
teşebbüslerde bulunmalarını orta -
llUJtııUllUIUUllllUllUHHllltnınnw1111&JllHIH111tllllntlldllllHUlllllrbnllt1tlutll ... ftlllUd 

Türkeli'ni büyük bir buğday yur • 
tlu haline getirebilmek için Ana • 
dolunun sularım şi~irtmek, botu • 
na akan suyu rasyonalize etmek, 
başka bir sözle, milyonlar sarfet
mek lazımdır. ismet Paşa, elbette 
bunu da gözden uzak tutmuyor ve 
bugün mümkün olanı yapıyor. Ya· 
rınlarma inanan budunlar ancak 
böyle çalışırlar. Türk buğdayınt 
teşkilatlandıracak ilk silolar, ayHi 
zamanda. öz gücümüzün yeni te~
kil~ .ı ıayılacak kadar ehemmiyet· 
lidir. Her yılında büyük bir çok 
eser hll'akan Cümhuriyet devri, 
Türklüğün ne derin bir yaratıct 
varlık olduğunu gösteriyor. Os ~ 
manlılık devrinin korkunç ıssızlı· 
ğı içinde eriyen yılları kazanabil
mek için çok çahtmıya mecburuz. 
Onun için biz: -Yapabildiğimi· 
zi yaptık. Arka tL'rafını gelecek 
karınlara bırakıyoruz .• diyemeyiz. 
Çünkü yaratıcı bir devir yarım bir 
devir değildir, 

formüldür 
dan kaldırmak gayesini gütmek -
te olduğunu izah eylemektedir. 

Bu gazete diyor ki: 

"Musolini formülü, iki zı • 
man göstermektedir: Biri taarru • 
za ve harbe karşı, diğeri vakitsiz 
ve münasebetsiz ferdi müdahale -
lere kar§ı .•• 

Bu gazete, M. Makdonald'ı bu 
ciheti Avam Kamarasındaki nut -
kunda göstermi, olduğundan ve 
M. Hitler'i Reishstağ'da bu yolda 
le§riki mesaide bulunmağa pren -
aip itibarile muvafakat etmiJ bu -
lunduğundan dolayı tebrik etmiş -
tir. 

ROMA, 26 (A. A.) - Gazete· 
ler, ltalyanın Makdonald planı -
nı tamamile kabul etmiş ve ln -
giliz Başvekili gibi silahları hı • 
rakmağa müteallik teknik mese -
lenin siyasi bir meseleye istinat 
etmekte olduğu mütaleasmda bu • 
lunmuş olduğunu kaydetmekte • 
dir. 

Giornale D'italia, diyor ki: Bu 
siyasi mesele emniyet meselesi • 
dir. 

ltalyan gazetelerine göre Mu -
ıolini planı, konferans tekrar 
mesaisine başlı:.madan evvel, bir 
itilafa varmalıdır. 

''Tribuna,, diyor ki: "Musolini 
pl5.nı, hiç bir suretle Milletler Ce· 
miyetine muarız değildir. fakat 
f imdiye kadar cemiyetin mesaisi • 
ni felce uğratmıt olan usullerine 
ve manevralarına tamamile mu • 

tası zarfında müfredatlı bordro • - Genç müderris arkadaşlan • 
l 

. d .• , 
larla alakadar dairelerin san • nıza ne er tavsıye e ersınız. • 
dıklarına teslim edilecektir. Vi • - Muvaffak olmaları için ço1' 
}ayetler ve kazalar hususi idare • çalı§malarını tavsiye ederim. Het 
leri muhasebe, müdür ve memur - akşam laakal üç saat mesleklerisıt 
ları tahsilattan ve tahsil edile1\ ait Avrupa müelliflerinin eserleri' 
paı·aların muayyen müddet zar • 
f mda alakadar sandıklara tes • 
}iminden ita amirlerile birlikte 
mÜ§lereken mes'ul olacaklardır. 

Tek lif edilen kanun layihası -
nın 933 Haziranında 
girmesi isteniyor. 

mer'iyete 

Küçük san' atlar 

Kanunun tatbikab için 
bir talimatname 

A N K A R A, 26 (Hususi) -
Küçük sanatların Türk vatandaş· 
larma hasrı kanununun tatbik su· 
reti hakkında emniyet ıunum mü
dürlüğünde te§kil edilen bir komis 
yon tarafından bir talimatname 
ihzarına ba§lanılmı§tır. Bu talimat 
nnme kanunun mer'iyete geçeceğı 
tarih olan lG Hazirandan evel ta· 
mnmile hazırlanmış olacaktır. Ta
Jimatnamede kanunda tasrih edil · 
memiş olan küçük sanatlar sıra • 
aile ayrılacak ve bu sanatlarla iş 
tigal eden ecnebilerden ihtiyaç faz 
lası olanlara İ§ verilmiyecektir. Bu 
yoldal..:i tetkiklere devam edilmek
tedir. 

tınotnanmnumllltllllffl8QQUlllllldlmlllfUlntllmutnllU•lllllltetWiiWDllllHiWW 

haliftir. 
Musolini planı, silahları bırak· 

ma konferansmm mesaisini ihlal 
etmek gayesini gütmemektedir. 
Bu plan, büyük devletlerin misal 
tetkil etmelerini, ön ayak olmala
rını istemektedir. 

ni okumaları lazımdır. .ı I 

- Darülfünunun ıslahına -.t 
müderrislerin hariçte me,gul oluf 

olamıyacaklarına dair ne dütüniİ' 
yora unuz?. 

-Darülfünunda hükumetimi • 
zin arzusu dahilinde tal>il he' 

türlü ıslahat yapılabilir. Müe11• 
se daima ve daha çok mükemmet 
leştirilebilir. Müderrislerin bari 

meşguliyetleri bahsine gelince 
mesleklerine göre hariçte me' 
olmalarına cevaz veririm. Meıe 
bence hukuk ve tıp müderriıl 

ve muallimleri derslerden to 

hariçte İ§ görebilirler. Bittabi 

harici meşguliyet tahdit edilebl 
lir .. Fakat bizim fen fakültesi J11 

derrisleri için hariçte mefgulİ 
düıünülemez .. Bunlar vazifele 

yalnız dahilde yapabilirler. 

Ayni zamanda doktor o 
Mü~tak Beye teşekkür eder 

Titıınill: vapuruna ait cümlesin 
de bahsettim, gülümsedi ve d"-
hal vapurun hangi senede, h "d 
ayda, günde ve saatte battıF 

ayni saniyede söyleyiverdi. f"i 
kat ne yazık ki ben, senelerce ti 
vel okuduğum ve bir haf ta e .J 
de tekrar itittiğim bu r~ 

ıimdi bu iatırları yazarken ti 
rarlamak için hafızama zerre lf' 
dar emniyet edemiyorum •• 

A. sıtt' 
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t_ .. ~.!:!.Y..2.!?..A._ ...... t 
Edirnenin kara 

•• •• • • gunu ıçın 
İrfan Emin Beyin 
verdiği konferans 

Saygı değer dinleyiciler, 
Bu gece, yirmi bir )"l'l en·el bu gece, 

Edirne istiıhkamlannın toplan, can 
veren bir babayiğitin son nefesleri gi
bi son dumanlan:ıır dağıtarak n son 
güllelerini savurarak sustu. 

Poliste .................. 
Boş otomobil 

•• •• •• yuruyunce .. 

Şoför kendi arabasının 
alhnda kaldı 

Yir.nti bir yıl evvel bu gece, Edime
den başlıyarak Tüıık dünyasına yayı· Şöför Artin dün 1424 numara· 
lan siyah bir matem bulutu her tara- h otomobilini tamir için Kazancı 
fı bürüdü; bütün memleket, bütün bir k 
Türklük Alemi can evinden yaralandı· yo U§unda bir kaynakçının dük • 
fmı, mukaddes bir şeyin göğsiinden kanının önüne b1Takmı§, ak§aım 
koparrldığm1 duydu, hiç bir şeye c- üstü almıya gilmiıtir. Artin motör 
ğilmemek için yeniden and içti 

Kahraman Edirne, böyle bir gece kolunu çevirirken otomo'hil ansı· 
aylarca süren şanlı bir kavgadan son- zın yürümü§ ve üzerinden geçmiı· 
ra yalnız çaresizliğe. yalnız imlcansı:r.-
lığa karşı hareketsiz kaldı ve yurt tir. Artin muhtelif yerlerinden ya· 
kardeşlerinden, !kan kardeşlerinden ralannıı~tır. 
yardım istedi 

Yirmi bir yıl ewel. ..•. Tam yirmi Tabancayı ~ekti ama 
bir yıl ••.•• Bunu takvimden ve tarih-
ten öğr~niyoruz: içimize sorsalar; gö- Osküdarda Valde camiinde 
nüllerimi7..e kulak vererek dinleseler bakkal Kadrile Hakimiyeti mil!i· 
aramızda bir saniyelik bir znman me-
safesi bile olmadığım görecek, öğre . ye caddesinde manav Burhan ara· 
neceklcrdir. sında alacak yüzünden kavga çrk· 

Bir gün gafil sultanların kendin- mış, Kadri taban~:Jını çekerek bir 
den başkn herl<c~ güvenen, yabancı 
gölgeler altında yaşanabileceğin~ ina- el ate§ etmi!tir. Burhan hemen ye· 
nan boş ikafası en büyük gafletlerin- re yattığı için kurıun isabet et.me· 
den birini daha yapmııştr; sulhperver 
görünmek için askerlerini dağıtmrştr. mit, Kadri ynkalanmıfbr. 
Savaş başladığı znman ikahraman I 
Edirne, nncnk hazari vaziyetin icaba- Bileği keslld 
tına göre hazırlanmtşh. Beş on çete- Betikta§ta Çiğdem sokağında 
cinin çılgın, vahşi nrzulnnna kap lan 
bir takım politikacılar, bugünkü Vakıt oturan Şükrü, Cemal Efendinin 
gazetesinde Sadri Efemin dediği gibi 'kahvesine giderken cama dayan -
Atlas kryılnrında bankalar cek k~ • 
tik~e kımıldadı, eli bombalı bir takım mı!, kırmıştır. 
irumnlar, Atlas sahillerinde sa·nlan Camın kırılmasından Şükrü E -
sterlinler kadar gülle sa\'llrdu. · fendinin bileği kesilmi§; kendisi 

Deri tarafın lmygusuıluğu, cansı:ı::-
l·tı öte tarafın cür'ctini arttırmıştı: Beyoğlu hastahanesine kaldırıl • 
bir zamanJnr ayni tarihi birliğe bağlı mı§tır. 
olan tnsa.nlnr, biribirlerini boğazladı· 
lar. Zinde kuvvetlerini kendilerine Araba ile kamyonet arasında 
)'ar o1mıyacak bir diyarda harcıy:ın • 
lar. kahraman Edirneyi :ı.na vatanın Şoför Nikonun kamyoneti Bo • 
~öğsünden kopnrrnnk, Türk Avrupası- montide Cavidin idaresindeki a -
ıu ele geçirmek sevdasına kapıldr. Ay-
l:trca "e aylarca Edim~ ufuklannda rabaya çarpmıJ; Cavit ayağından 
top sesleri gürledi, ölüm saçan gülle· aralllntQDm. 
t~o~·~.y~.~hftftftft~Te~ı~a~ıa~«r'~paOlrl'ıttma~eı~hlP.Cİftot'"""~"""'""-r-~,_,.,._ 

Muhteşem Edirne, zorlu bir imtHlan Bir ~ift ~orap ~almıt 
karşısında göz kamaştıran bir kahra
tnanlık örneği daha gösterdi. Nihayet .. 
Edir:ne düştü; fakat... . Son kurşu • 
nunu ve son güllesini attıktan \'e bi -
tir-dikten sonra •.•• 

Mahmutpa,ada seyyar çorapçı 
Ahmedin ifportasmdan bir çift 
çorap çalan sabıkalı Şükrü yaka -
lanmıştır. 

Sebepsiz 

Sirkecide Yeni Tütkiye hanında 
saraç Faik Efendi zabıtaya müra
catla ayni handaki Zeki Rıza Bey 
atelyesinde çah§an tlgar tarafın • 
dan sebepsiz olarak çakıyla ıap -
landığını hildirmittir. Zabıta tah· 
kikata ba§lamı§tır. 

BıCjak taşıyormuş 

VAKiT 

Sorguya 
, ç~kilenler 
j Şark şim.:ndiferlerindeki 

suiistimal 
Şark §İmendüferleri idaresinde

ki suiistimal günden güne ehem -
miyetle§mektedir. ikinci §ubecc 
dün yeniden dört kişi sorguya çe .. 
ktlmi§tir. Bunlar idarenin kontrol 
müdürü Koh en Efendi, müfettit 
Refet Bey, Saim ve Alçi Efendi -
lerdir. 

idarenin kişeainde yapılan sui
istimaHn bir ki~i tarafından de • 
ğil, 1'ir şebeke tarafından yapıl • 
dığı ihtimali gittikç~ kuvvetlen • 
mektedir. 

Bugün de Şark şimendiferleri 
memurlarından bir kaçının daha 
ifadeleri alınacaktır. 

Alçi Efendinin iıticvabında bir 
hakikat daha ortaya çıkmıştır. O 
da, bu zatın 926 da hükumetçe şir 
ketten çıkarıldığı halde tekrar §İr~ 
kete alınarak çalı§tırılmasıdır. 

Verilen malumata göre, Şark şi· 
mendiferleri idaresinin dosyala -
rında esasli tahrifat yapıldığı ve 
bazı evrakın büsbütün ortadan 
kaldırıldığı da anlaşılmı§tır. Ço1: 
eskiden bu idare de yapılmış olan 
] 2000 liralık ihtilisın da son zn • 
mantardaki suiistimali yapan fe • 
beke tarafmdan yapıldığı da zan
nedilmektedir. 

Refet Bey dünkü isticvahmda 
"Suiistimali tetkiklerimle anlıya • 
madım. Kontrol dairesi de beni 
ikaz etmediğı c1hette af ela de tef· 
ti§i yapıp raporları verdim,, de • 
mi~tir. 

Halit Şazi için 
Dişçi mektebinin müessislerin • 

den merhum Halit Şazi B. için 
dün Eyüpte bir ihtifal yapılmt§ -
tır. 

DitÇİ mektebi muallim ve talebe 
lerinden ve merhumun dostların -
dan lcaiabalık bir kafile Halit Şa· 
zi merhumun Eyüpteki kabri ha • 
şına giderek nutuklar söylemiıler, 
merhumun mezayaımdan ve mem 
lekete yaptığı iyiliklerden bahset 

• O zaman!d bu işgal, hu muvakltnt 
•Şgal bugün onu geıne tekrar etmel\ is
tiyenJerln giilünç hayali kndnr hakiki 
llulgar menfaatinin nddr idi. Cideli -
Yetinden şüphe edilmiyen bugün:~ü 
lıuJgu dostlu~una rnı?ıncn ara sıra 
duyulan çeteci ede.blyntma. te\•ap <lla
:tak bu istilanın ferdn~mdaki flk !beti 
hatırlatmak, hem ha 'dum hem de bor· 
tumdur. Emin olmak isteriz ki lcendi 
l'atandaşlarınrn ho~ yere nlutılan knn· 
lanna ve onlnrm arkada knlan boş 
)°Uvalarma h:ılcnrak doğruyu benimsi
:tenJer ve düş!.inenler yanında berild
ltr bir sıfır olup lmlac:ı:klardtJ'. Bul • 
tar münevverlerinin samimi n hald
kt mü~ili olan buıünkıü Bulgar 
h6kQmetinin ald-ğı açı;( ,.c dürüst 
Cıephe karşmn<ln lıöyfo bizim kadar, 
~linkü knvgncı k<lm~muza dn şeref 
\'trir. Evet, 21 Yıl e\·vel bugün Edirne 
düpıUştü... Fakat bu dtşmek ölmek 
değildi, olamazdı. Dünyadaki ilk ada· 
lttın ilk coculdarından olan Tür:kün 
te.hip olduğu ezcli:)etin icnb:ıtından 
ola':l bir ebediyet hakkı da vardı .. Bir 
tUn bile esar~t acısı duymıynn bu YÜ· 
te nesil, icinden dalgaland1 ,.c bu dal· 
ta, l)ir gün Edirneyi pak ,.c berrak 
Olan Türkiy~ haritası icine ald•. 

Galatada Karaoğlan sokağın- mitlerdir. 

,_ İşgal altındaki Edirne, her zamnn
'lf kadar Tünktü; onun şahlanan abi
~~leri, düşman nkmcılnrına tepeleri 
'llStünden bu hakikati bağınyordu. Cü· 
~]eşen müsttwliler, muahedelerdeki 
•neti i~aya raS:'lllen, gördükl~ri rü • 
)aya eminim ki kendileri de inanama· 
lbıştı. 

Geçirdiği serancamlardan sonra da 
~~e Edirne yalçın bir abid~ ~almış ve 
''1rk vatanmın bir kalesi olmaktan 
--ı ge9memiştir. Siya..-.i muahedeler, 
tt dfrneyi siIAhtan teerit etti, onu gay
._ lskerf bir 'ehir haline koydu; fakat 
~diııne silahsrz ıkalrnadı: Onun Türt<i
~!.e IAy.k olan ruhunda en harap e
~ s114h1ara bedel manevi bir silAh 
..._.Ilı oldu. O, n._c:Mer elbiM>Sinden sıy -
~' bir kahraman sıfatını hala mu
L-faza ediyor. Bilmiyenler öğrensin . 
~ki Türk Edirne her 7..amankfnden 
~a ziyade bi~imdir ve ona hiç bir 
-.ı; an yabancr hfr el dokunamıyacak· 
~Edirneyi yakan ateş nihayet bir 
~ düınyayr tutu~turdu ve mütareke
'-l hnzalarm ıııamfmivetine inanan 
~'tanlann TUrkiycsi bir ikinci defa 
" 1'1'tdt; bu sefer ha~a bir komşu da-

Ofta nhtp olmak ~evda!ma t1apıld1. 
~ l"Witt.1 kazalara inaınanlar, 

da dolaıan Yuıufun üzerinde bü- Halit Şazi merhumun hatrraaı ~ 
yük bir biçak bulunmuş ve kendi- na hürmeten dün di! tababeti 
si yakalanmııtır. mektebinde dersler verilmemiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gene yabancı lcunctlere mukaddes f ~hları yıkılrr. yakılırken cür'ctlerin
Edimenin ba~ına ikhıci bir felaket ge- den bir zerresini kaybetmiyen kadın 
tirdiler. Bu, bütün tecrübelerin so - erltek, genç. ihtjyar Tiirk aile.sinin ey: 
nuncus~. idi. Türle Avrı:ıp:ısı:nda ~dir- ]atlan k~~ı~.ndıkl~rı bU')·iik ıshrabrn 
ne ve Turk Asyasınd:l Izınır du~tU; nrdığı buyuk netıceyc bilinr:ık f era • 
fakat bir millet ayaklandı. Dört tara- gat~rinin hiç te hedrolmadrğmr gör
fınt kuş.ı.tan sürülere karşı bir mille • melde edebiycn iftihar etmek hakkmı 
tin; kendi ruıhuna, kendi iman n kuv- haizdirler. 
vetine dayanan bir milletLn nasıl bir Edime idn can verenleri, Edirne f. 
~ucize yaratacağını dünyaya göster. çin en coŞI(u;ı bir hisle atılanları, 
dı. Asıl düşmanlarda.n biri de içimi%- Edirne ile l~rabcr Tiir~ seref Ye na
de idi.J kendinden başkasına g-üv~en- mmı;unu kurtaranları takcÜs için hıra
Ier Turk vatanında kaJamazd.; bun- fnnız bütlin sıcak duygularımla eO.i. 
lar atıldı, e.~ki çürüik Osma.nh devleti leyim. 

0 

yıkılarak yepyeni bir Türkiye kurul- Yirmi bir yıl e\'Yel Edirne ve bütün 
du. Türk dünyası böyle bir zaman sirnsi-

Dünyamn en mükemmel inkrlAıbmı yalı bir yas gceesi yaşadı; Edirne is
yap:ın yeni Türkiye mUMtr garp me· tihkamlarmm topları can veren em • 
deniyetinin ~n saflarına g~ti ve mil- sa18i~ bir kahramanın son nefesleri 
U hareketlcrın kıymetini yeni ba§tan gibi son dumanlamıı dağıtara!< son 
blitiin dünyaya öfretti. Gazi Türldye-. güJlelerinj gavurara.1< sustu ..•. ' Fa· 
si ve G~ Tüıidye vatanm her parça- kat.... Şimdi o geceden ~onra gelen 
sı gibi Edjrneyi Sl'ms~u kucakladı, hqmetli ıbir gU.n doğuşunun ışıklan 
göğsüne b:ıstı. . . altında gözler kamaşıyor ve muzaffer 

Radyo mevcelerırun VMT) olamadığı bir memleketin, galip bir neslin çelik 
ufuklara kadar dostlara, düpıanlara t4!rMtelerj duyuluyor. Kahraman 
haykırarak diyorum ki Türküın Edir· Edime şimdi ayakta dimdik duruyor 
nesj ,.e Edimeleri yalnız kendielnin • ,.c Türkiyenin çelikten bir imanla im
dir; onun yalçm !hidelerbte, ~etin pblmış bir ikalıesi halinde hudut boy
yuı:mrııklarma çarpanların vay haJi • 1atıt1da kahr:ıman<'a nöbetç.ilik 3•apı -
ne?... Y'M'. 

Edime ietihkimiannda yir.mi bir Aziz Edirneliler! ... Aıiz Edirne! ... 
senedenberi yatan kahrama.nlar, aç - Yirmi bir sene sonra bir J.cre daha 
lrktan afaçlan ke.mimıeğe mecbur ~miı, olsun-. Şimdi gördüğün gün 
kalmasma raimen bGYll'D efmiye :razı doğusundan ~ılan rşıklarla yalnrz 
ttla.ımyanık erket~e tan veren ylğtt- ana nta.n değil, biitUın bir ~eniyet 
ler, miitteftk ailAhlara karşı evlerinin dünuyası aydınlanacaktır. 

Adli gede ...................... 
Kadriye Hanımın 

davası 

Hikmet Beyin yeniden 
muhakemesi, Çarşamba 

sabahı başlıyor 

Bir kaç sene evel Kadriye Ha -
mmfa başka bazı kimseler aley -
hinde, bir suikast hazırladıkları 
noktasından açılan ve neticede 
beraetle neticelenen davanın tah -
k ikatını müstantik sıfatile Hik • 
met Bey yapmıştı. Bu dava neti -
celendikten sonra, Kadriye H.," 
Hikmet B. aleyhine dava açmış> 
tahkikat sırasında kendisine karşı 
yakışık almıyacak sözler söyledi -
ğini iddia etmişti. 

İstanbul ağır ceza mahkemesin· 
de görülen bu muhakemede, Hik" 
met B., iddianın katiyen aslı ol • 
madığını söylemiş, muhakem~, 

!fahit dinlenilmesi safhasına eel · 
meden, Kadriye H. davasından 

vaz geçmiş, mahkeme, davanın 

t1üımcsin" karar vermiıti. 

Müddeiumumilik düşme kara • 
rını temyiz etmesi üzerine, .Java 
~osyau, tt'myiz mahkemesine gö:t 
derilmiş, son safhada temyiz u 
mumi heyeti, ka.,.arı bozmu~tu. 

Bozma, yakıfık almıyacak sözler 
söylenHdiği iddiasının, Hi!c.mel 
Beyin müstantik sıfatil~ vazifE" 
yaptığı zamana tesadüf e'ttiği nok · 
tasında\ıdır. Bu itibarla, dnac1 
vaz geçıe de, muhakeme.tin de • 
vam etmesi lazım geldiğ~ ilcı·i :sü 
rtilmüftür. 

Muhakeme, önümüzdeki -:al' • 
~amba sabahı İstanbul a~ır ı·e-:rtı. 
mahkemesinde yeniden başlıya • 
caktır. 

Hikmet Bey, bir müddet evel 
Bandll'ma ağır ceza malv.emcsi 
reisliğınde bulunurken, hlkimlik • 
ten istifa etmişti. Şimdi avukatlık 
yapmaktadır. 

Yangın çıkarmak davası 

Geçen Haziranda MarpuççulaT· 
da Panayot Efendinin dükkanın • 
dan yangın çrkmıt, sigorta parası 
için dükkanın ate§e verildiği ıüp· 
hesi uyanmıştı. 

Bundan dolayı İstanbul ağır ce· 
za mahkemesinde muhakeme edi· 
len Panayot Efendinin muhake • 
me:;i, dün neticelenmiştir. Müddei 
umumilik ceza istemi§, fakat, 
mahkeme, kasti olarak yangın çı· 
karıldığını sabit görmemi;ı, bera -
et kararı vermiştir. 

Kimsesizler yurdu için 
Galdada açılacak yurt için dün 

Vali ve Belediye reisi Muhittin 
Beyin riyaseti altında mütehassıs· 
lar komisyonu ikinci toplantısını 
yapmıştır. Toplantıda Maarif mü
fettitlerinden Hilmi Beyin hazır 
ladığı rapor okunmu!tur. Komis -
yon yakınd~ tekrar toplanarak 
yurt talimatnamesini kat't surette 
hazırlıyacaktrr. 

Yüksek muallim mektebi 
talebesinin eğlencesi 

Yüksek muallim emktebi talebe
leri dün naat beıte Halkevinde, 
muallimleri ile talebe arkadaıları 
ıerefine bir danalı çay tertip et • 
mi§lerdir. Danalı çay çok eğlen • 
celi geçmif, geç vakite kadar eğ • 
lenilmittir. 

Sayıta: S 

SOHBETLER 

Dur! .. 
Ne zaman yolda, bir deri bir 

kemik kalmıı kedi, tüyleri dökül· 
mü§ köpek görsem; ne zaman yük 
çeken bir beygirin kaburgalarına 

indirilen sopanın küt! eden ıeıini 
duysam, hatırnıaa muhakkak Hi
mayei hayvanat cemiyeti gelir. 

Manav dükkanlarında, hevenli 
hevenk asılı duran, ibikleri kanlı 
bıldırcınlar, tepe aıağı sarkıtılmıt 
tavıanlar; ywınurtacılarda, iç yağ• 
ları dışına çrkarılmı§ tavuklar, 
kuyrukları yelpaze gibi gerilmit 
hindiler; kasaplarda çengele vu • 
rulmuş koyunlar, kuzular, danalar 
.. hele onlar, hele onlar - bana hep 
Himayei hayvanat cemiyetini ha · 
tırlatır. 

Bugün, Himayei hayvanat ce • 
miyetini hatırlayışım batka bir ıe· 
hepten oldu. Gazetelerden birinde 
"Hayvanlar için,, batlıklı bir yazı 
okudum. Cemiyet, bir hayvan me!9 

zarlığı yapacakmı§. Mezarlık için 
münasip bir yer aranıyormuf. Oı· 
küdar yönünde olmaıı uygun gö· 
rülüyormu!. 
Bunları okurken aklıma methur 

fıkra geliverdi. 
Osküdarda, bir kaç arkadaı 

toplantı yapmıtlar. Söz korkma • 
ğa, korkmamağa geçmİf. 

içlerinden biri: 
- Ben korku nedir bilmem, de· 

miş, isterseniz size, gece yar111 gİ• 
dip Karaca Ahmet mezarlığının 

orta yerinde helva pişireyim! 
Yaparsın, yapamazsın, derken 

İf büyümüş. Bir ziyafetine bahıe 

tututmuşlar. 

Helvayı pİf İririm diyen tence
reyi, şekeri, irmiği alıp yola çık • 
mı§. Mezarlığa girmiş, ateJi yak • 
mıf, bqlamıf helvayı pitinneğe. 
Kıvamına gelip gelmediğini 

anlamak için, kepçeyi daldımu~ 
ve tam ağzına götüreceği sırada, 

yanı baıındaki mezarın içinden 
bir el uzanmış adamın kolu:ıu 

tutmu§. 
Adam hiç oralı olm&.mıt: 
- Dur! ... demi!, evvela diriler, 

··ı ·· ı ' ıonra o u er .•• 
lf. ~:. • 

Ben Belediyenin yerinde olıam, 
Himayei hayvanat cemiyetine: 

- Dur! ... derim, evvela inıan • 
lar, sonra hayvanlar! 

Filvaki, İstanbul halkına düz • 
gün bir mezarlık yapılmadan ev· 
vel, hayvanlara mezarlık yapılır • 
sa, tuhaf olmaz mı dersiniz? 

Setimi izzet 

Çocuğunu satacakmış! 
Bcıikta~ta Dikilitafta oturan 

Hatiçe H. isminde bir kadın Se -
miha ismindeki küçük çocuğunu 

satmıya karar vermiıtir. Buna da 
sebep beı küçük çocuk sahibi olan 
Hatiçe H. kocasının iki ay evel öl
mesile kimse:;iz ve sefil kalması 

ve çocuklarına bakamamaaıdır. 

Hatiçe H. yedi aylık olan Semiha 
ismindeki çocuğunu 100 - 150 li
raya isteyene vereceğini söyle · 
mektedir. 

Şehir meclisi toplanıyor 
Şehir Meclisi 1 Nisan cumartesi 

günü tekrar açılacaktır. Meclisin 
bu toplantısında Haliç tirketinin 
zarar etmemesi için icap eden ted· 
birlerin alınması, belediye müı • 
tahdemler talimatnamesinin dör • 
düncü maddesine bir fıkra ilave • 
si meseleleri ile konservatuvar, ter 
hir tiyatrosu, .Kara ağaç ve D&ı-ü • 
li.cezenin hesabı kat'ilerine dair 
daimi encümen mazbatası okunll· 
cak ve müzakere edilecektir. 
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O.IMAllLI DEVL Hükumetin emirlerini 
dinlemiyen hoca 

Amerikanın en çok b~enilen, 
para alan artisti 

en çok 

ÖL. .. RKE ••• Ruth Chatter n 
Muharriri ı Celal rturi 

fzmirde Salepçi camiinde türk .. 
çe ezan aleyhinde bulunmaktan Te 
Evkaf müdürüne tehdit mektubu 
göndermekten suçlu llyas Efendi 

Son filmi 
" lktlbaa, nakli, tercüme haklan mahfuzdur " 

Mukaddes 
Yakında ELHA 

lan Y obazaların hür olduk arı zaman 
İ Çorum ceza mahkemesinde mu -
1 hakeme edilmiş ve davanın ağır 
l cezaya nakline karar verilmiıtir. A Sinemasınd 

Kırım harbinden sonra lranda 
biraz ikamet eden Macarlı Reşit 
Efendi merhum (yani profesör 
Vambery) hatıratında diyor ki: 
Hariciye nazırı Mirza Sait Han 
benden soruyordu: 

- Eğer Avrupa gerçekten bu 
derece büyükse niçin İranla Tica
ret etmek suretile zengin olmak 
istiyor?. 

Kezalik ayni İran veziri, bir 
kaç defa, Reşit Efendiye sormuş: 

- Eğer Avrupa mütefekkirleri 
hakikaten dediğiniz gibi büyük 
ve ulvi iseler neden "Sadi,, yi, "Ha 
fız,, ı "Hayyam,, ı kendi dilleri
nize tercümeye çalr§ıyorsunuz? • 

••••. Kırım harbinden, hatta 
93 harbinden çok sonra Beşiktaş 
karakolu çavuşu Müşir Hasan Pa
şadan duymuştum: 

- İngiltere bizden pamuğu 30 
paraya alıp gene bize dokunmuş 
olduğu halde 30 liraya satmasa 
açlığından ölür, "kraliçelikten,, çı· 
kar bir "duka,, hk olur ... Bununla 
beraber lngiliz gazeteleri şevket • 
meap efendimizin aleyhinde bu • 
lunuyorlar ! 

Ben hukuk mektebine devam e· 
derken, bugün gibi hatırımdadır , 
Hüsnü Efendi merhum lbir derste, 
çıkan bir fırsattan istifade ede -
rek (tiyatora) dediği tiyatronun 
aleyhinde 45 dnıkika söz söylemi§· 
ti.. Hülasatcn demek istiyordu ki 
külüphaneler dolusu tefsir, hadis, 
f kıh, tarih, adap kitapları varken 
Namık Kemalin sena ettiği tiyato
ı·aya neden tenezzül edelim? • 

İşin tuhafı şu: Bugün bile böy • 
le çürük fikirli olanlar yok değil. 
Lakin bu zatlar ikinci, üçüncü saf· 
larda kalmışlardır. Rical arasın -
da, büyükler sırasında böyle abuk 
sabuk fikirleri izhar edenlere asla 
tesadüf edilmez .• 

Halbuki! Yirmi beş, otuz yıl ev
vel ileri gelenlerden biri ortaya 
böyle bir yave atabilirdi ve sözle
ri kahkahaları, protestoları mucip 
olmazdı.. Bilakis öyle bir fikir 
takdir görürdü.. Ona (kamil a • 
dam), (fadıl adam), (mübarek a
dam) lakapları cömertlikle veri -
lirdi .• 

Avrupalı manasile ne zengin· 
liğin, ne de bilginin manaları an
laş:lamamışb .. Garp alemini bil -
miyorduk.. biyenmiyorduk.. Din 
hakkında mübalağalı fikirlerimiz 
vardı .. Bizi.m din, hak; onlarınki 
batıl, biz pak, onlar necis... Bu 
noktadan yürünecek olursa Garp 
adetleri de, sanatları da, ilmi de 
bazı mertebe necis olmak lazım ... 
lıte, efendim, buna düpe düz "ta
aesup,, derler., 

Adil olmak için şunu da söyli • 
yeyim ki bu taassup dediğimiz 
huy Garpta da mevcutur.. Lakin 
bu bapta bir miktar söz söylemek 
meehllriyeti duyuyorum: 

Yakın zamana değin Avrupada 
müspet ve fili taassup frenklerin 
gözlerini kör ediyordu .. İslamiyet 
ve yahudilik aleyhinde papasların 
yazdıkları kitaplardan üc, beşini 
okudum... Ağıza alınmaz iftiralar: 

- Müslümanlar domuza tapar
lar; onun içindir ki domuzu ye • 
mezler ! Yeseler mabutlarmı ye -
mit olurlar! Hele yahudilerin a -
leyhindeki dütmanhk ! Yakın 
devre kadar bir yahudi sokağa 

.. .. . . . J Ağır cezada muhakeme edilen 
ç~kmaaın, kufur, taş ... Kendısını e- • İskilipli Mustafa Ali Efendi türk-
vıne k~d .. ar _teşyi e~erd~..... f çe ezan yerine arapça ezan okudu-

Hakıkı bır taassup hala kalpler- 1 ğu sabit oldui!undan 10 gün hap
de uyuklamalcla beraber her müs- sine ve 10 lira para cezasına ve 32 
lümana necis diyecek kadar ta - lira mahkeme masrafı vermiye 

ANNEL R 
assup Avrupada kalmamıştır. Ta - hk"' d'l · ı· ma um e ı mış ır. 
assup, ilim sahasından büsbütün 

Çocuklar1nızı göz önünden uzak bulundurmayınız. 

çe kilmiştir .. Hıristiyanlık müslü
manları tetkik etmemeyi müstel • 
zim değildir. 

işte, zahiri taassuptan Avrupa 
daha erken kurt-aldu, biz ise şir 
kurtulmaktayız .. Katolik papasla 
rı bile laik ilme itibar ediyorlar .. 
Vaticnn' da dünyanın en büyük 
rasathanelerinden bile, vaktile ka
tolik mezhebinin tec.riın ettiği 

hey' et ilmine hizmet ediyor. 
İran, bizden daha geri .. Herle -

me aahasmda daha hızlı adımlar 
atmasını candan, gönülden te • 
menni ettiğim bu kardeş millette 
(Caferi) teklindeki müslümanlık 
terakkiye hayli engel oluyor. Ca· 
feri' ye göre bir Sünni köpektir .. 
1300 senelik bir davadır, gidiyor: 
Peygamberlerin halifesi Hazreti 
Ali olmak laznn gelirken onun 
hakkını Ebubekir Ömer ve Osman 
hazratr gasbetrni!ler. Bu uğurda i
ki taraftan nice yiğitler gitti. Ben
ce ha hazreti Ali, ha hazreti Ö • 
mer .• Bundan dolayı bir sünni'nin 
su içtiği bardak kırılır ... Bir sünni .. 
nin elini sıkan cenabet olur .. Ha • 
lir bir Ahunt Türklerin neden sün
ni olduklarına şaşar ve onların hi· 
dayete erişmeleri için candan, gö
nülden dua eder .• 

Dikkat edorbe misinizyirp'dir i 
Dikkat ediyor musunuz ki biz -

de bu tatsız, tuzsuz kafa kuruyor. 
iptida hükumetin din ve mezhep
le alakası kalmadı .. Taassubu o • 
kutanlar sıyrıldılar. Yenilik aldı, 
yürüdü .. Taassup erbabı faal de· 
ğil. .• 

Bir de Tanzmiat devrini düşü • 
nunuz.. Koca Reşit P~anın her 
teceddüt teşebüsüne karşı müte -
asıplar partisi bir set çekerlermiş. 
Reşit Paşa, konağından çıktığı va
kit, akşam üstü selametle dönece
ğine şüphe edermiş .. 

ikinci Sultan Hamit zamanın • 
da hürriyet büsbütün ilga edildi • 
ğinden taassup erbabı Abdülmecit 
ve Abdülaziz ahitlerinde olduğu 
gibi hür değildiler .. Yani bildikle
ri gibi hareket edemiyorlardı .. 
ikinci Abdül.mecit muhafazakarlı
ğı kendi idare etmekteydi. 

Evet! Bu padişah din erbabının 
galeyanından çok korkardı,. Şey • 
hülislamları kontrol altında bu • 
lundururdu .. Çünkü Şeyülfolam • 
lar hali fetvası vermeğe kadirdi · 
ler. Haııh, o hünl~ar dini de ser • 
best bırakmamıştı. Belki bu siya
set millet için iyi oldu. Çünkü, he· 
nüz cehlin zail olmadığı böyle bir 
devirde softalar da serbest olsa · 
idiler pek kolay müşteri bulacak • 
lar, siyaseti ele alncaldar ve her 
türlü yeniliği baltalıyacaklardı .. 
Sonra onların elinden memleketi 
ve milleti kurtarmak deha fazla 
himmete mütevakkıf olacaktı. 

Ben;rn çocuklufuımda softaS "' 
şakaya gelmezlerdi. 'endilerine 
ait ıneselclcrde mürrlı·ar.a dr. w il, 
laübalilik bile caiz deflildi. Dinin 
umumi prensipleri ~öyle dursun, 
uzaktan yakından dine hi~met et-

Şehirde ~ocuklar. öldüren birisi dol -:ı; ıyor. 

Antrepo ücretleri hak
lundaki müzakeere 

Halı transit tacirlerile Rıhtım 
Şirketi arasında bir müddettenbf'
li devam etmekte olan antrepo üc
rdleri hakkındaki ihtilafın halli 
için iki taraf mümessillerinin bir 
toplantı yapmaları kararlattırıl -
mıştır. Haber aldığımıza göre bu 
toplantı yarın ticaret odasında ya· 
pılarak hah transit tacirlerini çok 
alakadar eden antrepo ücretleri 

ve 

Leon Mathot 
Pasaport 

• 13.444 
müzakere edilecek ve mikdar teı· ~~~~~~j)~c~g~e~li~yo~r::ıa~r·~~~~~ 
pit edilecektir. 

lzmirde de bir ihracat 
ofisi teşkil edilecek 

Türkiye Tıp encümeni 
toplandı 

Türkiye Tıp Cemiyetinden 
lktısat Vekuleti yeni sene büt • Türkiye Tıp 

çesinde ihracat ofisinin tahsisatını nelik toplantısını müderris Zi • 
130 bin liraya çıkarmıştır. 

Encümeni se • 

lktısat Vekaletinin lzmirde de ya Nuri Patanın reisliği altında 

bir ihracat ofisi teşkil edeceği söy- yapmııtır. Çali§llla raporu okun • 
lenmektedir. Esasen ihracat ofis1 duktan sonra bu sene için yeni i
leşkiline ait kanunda, icabında o- dare heyeti seçilmi§tir. Reisliğe 

fisler teşkil edileceğine dair sara· profesör Ziya Nuri, ikinci reisliğe 

:hat vardır. profeıör Kadri Reşit Pa§alar, u-
Ofislerin adedi arttırıldığı tak • mumi katipliğe profesör. Agr. Dr. 

dirde, bu müeaseader lstanbulda-
F ah rettin erim, v zn ki ihrac~ oli i tarafın an idare 

edilecektir. profeaör Niyazi lımet, celse ka • 

==============ı tipliğine Dr. Hasan Vasıf, kitap -
miş bir "hazret,, hakkında ademi 
tasvibi müstelzem bir söze bile 
kimse dayanamazdı .. Şimdi nasıl? 

Açık söyliyeyim: Din hususun • 
da laübalilik, mübalatsızlık umu· 
mi bir müsamaha ile karşılanıyor. 
Kimse aldırış etmiyor .. Halkın u· 
murunda bile değil .. 

lar muhaf ızlığma profesör Sala • 

haddin Beyler seçilmiştir. ikinci 

celsede profesör Kazım Nuri Bey 

müzmin apandisitlerin röntgenle 

teşhisi, profesör Hayrullah Bey 

de bir nevi Encephalit üzerine teb· 

ligatta bulunmuıtur. 
Gavura necis demek! 

modası geçti .. 
Bunun ;qıuuuııuıWJJııııuuuıuuıuııııııııuıuı ııııuuwuuuıııııuuııuıtııııııı mnuuwuuııı 

Hür fikiı· dermeyan etmek: Ca-
iz .• 

ilkin mezhebi tenkit etmek. Bu 
cihete örf ve adet mesağ vemıi • 
yor .. Halbuki 18 inci asırda Vol • 
taire, Fransada bu hususta son de
recede ileriye gitmişti. En müta -
assıp dinsizimiz Abdullah Cevdet 
bile kalemini bu sahada yürütme· 
mişti.. 

İşte, hür fikir hususundaki va -
ziyet bu .. Tanzimat devrinde, tek
rar ediyorum, yobazlar hürdü. İs
tediklerini yapıyorlardı. Reşit Pa
şa ve arkadaşları kendilerile cid -
den mücadele ettiler. Bunun için~ 
dir ki o zevatın himmetleri büyük-

1 Yeni netriyat -
f 11tt1ıımımNMWı«nı11wt11n"ıutıım1L1ınınmuumv •nwmıuımrum•tMıtıll ınımmu-

Gök bayrak 
Galip Bahtiyar Beyin Leon Ka· 

hundan naklettiği Gök Bayrak İ· 

simli roman, Hilmi kütüphanesi 

tarafından temiz bir şekilde bas -

tırıhp çıkarılmııtır. Gök Bayrak, 

eıki Türk hayatına ait pek merak

lı, heyecanlı, güzel bir eserdir. 

Memleketimizde Türklük, Türk · 

çülük ve tül"kçecilik cereyanını 

ilk uyandıran eserlerden biridir. 

Yirmi yıl evel basılıp çıkarıldığı 

zaman fikir hayatımızın mühim 

bir hadiıesi ıayılmııtı. Eser, bu se-

tür.. fer yeniden yazılmı§ denilecek ka· 
Sultan Hamit devrinde, tekra - dar ehemmiyetli surette tadil ve 

rıma devam ediyorum, yobazlar ıi tashih edilmi§tir. Tavsiye ederiz. 
yaseten hür değildiler. Paditah --------------
onb.rı yedirip iciriyordu ... Asla aç 
bıı-akmıyordu .. Arpalık ihaanında 
hiç. bir vakit hasislik etmiyordu .. 
L Akin bunlar (fırka) teıkil ede -
me-zleı·di.. Nitekim hür fikirliler 
de içtihatlarını ifade etmek hak -
hrdan mahı-umdular. 

Hu de~irde, hün-iyet, kanunen 
mt t aktır .• Bu dakikada örf ve i· 
cet k~J'" nrln biraz (Yeri kal.mıftır. 
Bt: unl"' beraber taassup, siyase -
ten le"' ·kül ve taazzi etmek ka • 

;Ti•re+'n" n mahrumdur. Baka • 
lrm gelecek senelerde ne olacak ? . 

Cel~I rturi 

lstaobul Belediyesi: 
DerUlbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temslllerl : 
Bu akşam 

saat 21,30 da ISTAHBUL BELEDiYE~ 

K ft ff 8 ~~~~ ~~~I 
ftr~asın~n itil 
Ya1.an: MU.ahlp 

:r.ııde Celil &v f lf 11111 
komedi 4 ocnfe 1 1 1 J 

Halk Ciece&i 

( 

TAKVİM 
Pazartesi Salı 

27 Mart 28 Mart 
30 Zilkade , 

Zilhicc 
Gun do~n,u 5,54 5,54 
Gun hatı~ı 18,23 18 2R 
Sabah namazı 5,15 5.11 
Öğle namazı ı~.20 12,.ZO 
lk ındı naın:ızı 15,50 15,50 
Ak anı nar.ı.ız• ı~.~ Jf:,20 
Yatsı nan.ızı :9,!'\<l 19,59 
lm ak 4,12 4 ı 

\ılın ı;eçeo unlerı 86 

.. kal ar .zısı 

\._ 
HA\ A - 1 cş.lkoy Askerı rasat m 

zinden vorll ıı mahlmattı. göre bugün 
kapalı olacaktır. Yağış ıhlimah pek dı , 

DUnkU sıcaklık m ~a 7, en nz 4 
cc. hava tazylkı 772 mil m tre ıdı. 

,I RADYO 
''----.ı 
ı 

Bugün 
T :\. N BU f, : 

ıs . ı ,45 saz (Vrdi Rıza Hanmı 

18,4:5 • 19,80 Oı·kestrc 19,80 - 20 Frai 
en ders Müpt~ilerc mahsus) - 20 - • 
DarUlbcdıı.:)i artiBtıcri taratmdan tcms 
20.45 - 21,SO Sııtiyc Harı.Illl ve nrkada 1aı 
21,30 - 22 SO Orkestrc, Ajans ve Borsa h!I 
lcri saat ayarı. 

A N it A R A (l.G5S m.) ı 

,80 .. ,80 .An,kaı,..pıo.tıu,~~~~ 

ı - t ,40 Muallım z 1tl B. ıaare:rtn i 
siki Muallim 'Mektebi tai"bcsinin koraı 
18,40 - 19,10 Gramcfon -- 10,lQ - 19,iO 
tar konseri lSadrettin B. tarnt:mdıı.n) - l 
- 20,10 Gramofou - 20,10 Ajans habcrleı 
Hava raporu. 

\ " t 1 A N A (518,l ru.) : 

12,30 Kons r - 13 40 Plak - 14 10 J 
- 17,50 Kon r - 21 Ko=r - 23,80 l" 

ı. E t I' Z t G (889,G ın.) : 

7,15 Jinmnstık 7,3 Kon r 

Pl!1k - 20 Konser • 21,30 Musiki -
Pi, k. 

B t" Ii n E ş (894,2 m.) : 
18 Plllk 14 Pi k - 1~ Orkc tı' 

19,16 Orkestre 21,45 Piyruıo - 22,15 
siki 23 Konser. 

R o l\I A (441,2 m.) : 

21 PIAk 22 Kon r Titto Şipa - ' 
Kons~r 23,155 Hnl:c.r. 

B U il \ l' E l;ô T E (ö50,5) : 
J0,15 S n!onık ork<' re -- 3 05 K 

- 115,80 Ç: an orkestre i - 20 Şarkı - $ 
Musiki 21 Plak 2., Kon!! r. 

:U O S 1\ O \' \ (JSM m.) : 

19 80 Op ra 22 lngiliz Df' rlyl 
22,Ci;.ı Kızıl lll<'ydan - 23 OS Havııdt5. 

\ A U Ş O \ (1U2 m.) : 

13,10 Plt'ık - 16 50 Pllk 
Konscrı 10,2'i M• ili.. - 21 Opcre 
23,15 Dans. 

Yann 
ANl\AH . , ı 

n 
20 ıo AJ ns ha r, rı ' Ha'l:a raporu. 

\' 1 ı· :\ ?il A (518 l m.) : 

12,SO Ko r 1310 Pi k - 14.10 
- 17.55 Kon r - 21 Orkcstre 
Dans. 

1. L 1 I' Z 1 G (889,(l m.) : 

7,15 Jımn • 7 35 Kon er 13 
ser 14,15 Ko.nser - 17,30 Konser -
Konser. 

Ut' K H t~ Ş (89l,2 m.) ı 

ıs Pi k - 14 Plfık - ıs Konser -
Konser 21,20 S nfonik konser -
Senfonik konser. 

R O l\I A (441,2 m.) : 

::1 Habn - 21,30 Haber. 

ll l lJ \ P I~ Ş T E (558,5) : 

ıo 15 Konser - 13,05 Pllk - 16 
konı:;er - 24,16 Jazbant. 

&1 O :) K O \ \ (180-l m.) ı 

lA,30 Kor.:~r - 22 FrlUll!lZca neş 
22,55 Kı 1 m y<.l:ın 23,05 Haber. 

\ ' A R Ş O \' A (1412 m.) 1 
13.10 Pi k 16,3U Haber - J!! 
21 Hıı'k kon r 22,SO Musıkl -

.MU81k1 - 2S,2b Darıa. • • 
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Bir Yastıkta Kocayın .. 
Hala onu bağrına bastırmış du

ruyordu. 
- Beni biraz seviyorsun değil 

'? mı .• 
- Evet. 
Sözler, ağır ağır birer kurşun 

gibi düfÜyordu. 
Nazif mırıldandı: 
- Bedia, sen benim yegane 

sevdiğim kadınsın. Ömrümde sen
den ba§ka kimseyi sevmedim, sen 
benim bir tanemsin. 

Ve, Bedianın yanaklarını öpü -
yordu: 

- Eğer sen de beni biraz se • 
viyorsan, çocukluk etme... Biz ar
tık çocuk değiliz. Mes'ut olmıya 
bakalım .. Mes'ut olalım .. Saadet 
j m~atı her zaman ele geçmez .• 

Bedia susmuş, ses çıkarmıyor
du. 

Nazif devam etti: 
- Söyle Bedia, sevişeceğiz de

ğil mi?. Ve bu aşk gönlümüzün 
sırrı olacak .. Bunu bizden başka 
kimse bilmiyecek değil mi?. 

Bedia gene bir şey söylemiyor, 
bu ıözleri, tatb bir ninni gibi din
liyordu. 

Birden, uzaktan çağrıldığını 

duydu: 
- Bedia! 
Bedia kımıldadı. Kımıldıyacak 

halde değildi. 
Ses gene duyuldu; 
- Bedia neredesin! 
Bu ıefer ürperdiJ onu kim çağ

rıyordu. 

-Bedia! 
Bu Nevinin sesiydi.. Derhal bi-

... :L.• ı __ .ı,. • ..ı ......... _, .... ı...ı.ı.__. ... Dç;J.tu cı;-

vap verdi: 
- Buradayım! 

Nevini Nazife takdim etti. Ko· 
nuşmıya başladılar. Bedia, Nevi -
nin kö§ke gitmesini, onları yalnız 
bırakmasını istiyordu. Fakat Ne • 
vin gitmiyordu. 

Bunun üzerine Nazif: 

Yazan: Mediha Münir 

bırakınız. Beni kaderime terkedi· 

niz •. ,, 

Bedia, bu mektubu yazdıktan 
sonra elile postaya attı. Sonra ge· 
ne deniz kenarına, Nazifle oturdu· 
ğu kayaya gitti, oturdu. 

Gözlerini kapadı. 
Hayalinde, gene Nazifi canlan • 

dırdı. Sanki o yanındaymış gibi, 
duruyor, yanaklarında hala onun 
dudaklarının hararetini hissedi -
yordu. 

Acaba saadetini mi gen tep • 
mişti, yoksa betbaht olmaktan mı 
kurtulmuştu?. 

Bunu artık tahlil etmek istemi· 

yordu. 
Hayır, ne olduysa olmuştu. Bu 

gün ve belki yarın ve belki de 
aylarca "Bir yastıkta kocıyacağı,. 
erkeği buluncaya kadar Nazifin 
hayaliyle yaşıyacak, mesut görü -
necek, bu hayalle mes'ut olacaktı. 

Hakiki saadeti buluncaya ka -
dar, saadetin serabı ile vakit ge -
çirecekti. 

Bugün olduğu gibi. 
~ :/- ~ 

- Bedia çıldırdın mı? 
-Neden?. 
- Yağmur yağıyor. 

Sahiden yağmur yağıyordu ve 
Bedia bunun farkında bile olma -
mıştı. 

Kendine gelince üşüdüğünü an· 
ladı ve Nevinin koluna girip, tit • 
riye titriye köşke girdi. 

-BtTTl-

Matmazel Şor 
Sahte pasaportla Atinaya gi • 

den Matmazel Şor hakkındaki 

tahkikatın derinleştirilmesine lü • 
zum görülmüştür. Bu müna~ebet
le tahkikat evrakı dün de adliyeye 
gönderilememiştir. 

Dünkü konferans 

VAKiT Sayıfa: S 

D i IL 
• 
II 
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Yeni 12 kelimenin kar- j Yabancı Kelimelerin Karşılıkları 
şılıklan ve kullanılışları . 

1 SABAH D 
w ilk tedrisat mUfettişlerinden Rakabet - Kıskançlık, yarıf, 

- : ogu ğ ı·k Doğudan batıya kadar boyuna ça- Muharrem Beyin buldu u çekememez ı 
lrştım. karşllıklar Tüccarların çekememezliği piyasa-

2 - SABIK: Eski, evelki, geçen Namzet - Yavuklu yı altüst etti. 
N • Unur Rakam - Sayı, suy Nerede o eski günler, diyen bir kı- amu .. -. 
N Y k }'üze kadar· tek sayıları say. 

sım insan vardır. Bunlar yeni şeyler- az - apmacı 
Nazım - Ölçülü ıöz Rakip - Kıskanç, yarışçı den hoşlanmazlar. -
N · D" ·· Bu i!:te sen de mi bana kıskanç 1.-e· Geçen sene yağmur bol ()lduğu için esır - uzgun yazı Y 

Nedamet - Caygmhk sildin? 
tarlaların verimi çok oldu. 

Evvelki zamanda sadırazanı olmak 
çok tehlikeli bir şeydi. 

3 - SABIR: Beklemek, daya -
nıklık 

Bekliyen derviş, r 

Muradına ermiş! 

- Halk sözü· 

4-SADAKA: 
5 - SADE: Süssüz, yalnız, ya• 

van 
ômer Seyfettin hikayelerini süssüz 

bir biçimde yazardı. 
ı·avan ekmek yiyor. 

6 - SADET: Söz sırası, konu-
şulan 

Söz sırası gelmişken söyliyelim, bu 

iş böyle yürümez. 
Konuşulan şeyi bırakıp ta başka 

şeyleri ileri sürme. Bunu Osmanlı 

münevverleri işitseler hemen sana: 
"- Efendi sadede gel, derler. 

7-SAF: Arık 
Jstanbulda arık koyun sütü bulmak 

kuş sütünü bulmaktan daha güçtür. 

8-SAFI: 
9 - SAHiL: Kıyı, yalr boyu 
Türkiyenin yalı boylan 4000 kilo • 

metreyi aşar. 
14 

Sandallar kl.yı kıyı dolaşırlar. 

10 - SAHiP: Issı 
BoRtan ıssı kakıyıp 
Der ne yersin üzümü! 

• Yunus Emre -
Ey fal ıssı bu fal kim sana geldi. 

• Eski fal kitapları • 

11 - SA YIF A: Yüz 
Kitabın kaçıncı yüzüne geldin? 

"- Ellinci yüzündeyim. 

12 - SAHNE: Orta 
Pehlivanlar ortada güleşirler. ./ 
Oyuncular ortada oynarlar. 

Nesil - Soy, döl 
Neı'e- Sevinç _ _. 
N~ir - Yayma, dağıtmak 
Neşriyat - Yayım -..... 
Netice - Son, bitim 
Nezahet - Temizlik 
Nezaket - incelik 

Avukat irfan Emin Beyin 
bulduğu karşllıklar 

Rağmen - ise de 
Arzusuna rağmen- Böyle istemek· 

te ise de ••• 

Rakabet - Çekememezlik 
Aralarında rakabet var - Biribiri-

ni çekemiyorlar. 
Aralan açılmak - !ki taraf ara-

sında rakabet var: Araları açıldı. 

Rakam-Sayı 
Rakip - Çekemiyen 
Filana rakip olan - Filanı çekenıi-

yen 
üstün gelmek i8tiyen - Filanın ra

kibi: Fileina üstün gelmek istiyen. 

Razi - Boyun eğen 
Boyun eğen - Nihayet razı oldu: 

Boyun eğdi. 
Uyan - Kafa.tutarken razı oldu: 

Uydu. 

Refah - Bolluk 
Remiz - Çıtlatma 
Bu bir remizdir - Çıtlatmadır • 

Renk-Boya 
Bunun rengi na8ıl?-Boyası nasıl? 

Resim - Çizgi \ 
Resmi - Göateri,li 
Bu, işin resmi tarafıdır. 
Açığa vuruş - Bu iş resmiyet 

peyda etti: Açığa vurdu. 
Türelik - Bu iş resmidi_!: .:_ Türelik· 

Razı-Uyar 
Nasıl sen bu işe uyar mısın 7 

Refah - Bolluk, varlık, kolay 
hk 

Yakında sıkıntıdan kurtulup bollu· 
ğa kavuşmanı dilerim. 

Remiz - Ungun 
Türk bodununun ungunu Bozkurt· 

tur. 

Renk - Bet, beniz, boyak, bo· 
ya 

Korkudan beti, benzi soldu. 
Ebel..-u.şağı:ıda yedi boyak vardır. 

Resim - Gölge, gölgeç benzer 
Şu çiçeğin tahtaya gölgesini yap. 

Resmi - Yasalı~ türeli 
Bugün türeli bir tel yazı-Sı aldım. 

Rey - Düşünç, ray 
Bizim düşüncümüze göre sözleri Ü· 

retmek gerektir. 

Mustafa rtiyazı • Mümtaz 
Zeki Beylerin bulduklara 

karşıhklar 

Reğmen- _ 
Refah - Düzenlik, bolluk: 
O gelince evin bütün düzenliği kaç-

tı. 

Rakabet - Y arıt 
Şekerci Osman Efendi ile komşusu 

arasında bir alış veriş yanşı başladı. 

Rakip - Y arışgan 
ı· arışgarnn çok Z()rlu • 

f' · zı - Dilekli, istekli;-gönüllü 
l .na istekli misiniz, elendiler/ 

Remiz - işmar 
(İşaret mana~na garp köylerinde 

kullanılıyor.) 

Renk-Boya 
tir. Yaratan bu boyada yaratmış! 

- Bedia Hanım, dedi, lstanbu· 
la ne vakit geleceksiniz! 

- Bilmem .. Yarın ben teyze . 
me telefon ederim .. 

Darülfünun muallimlerinden B -} k• • t 
Suphi Nuri B. dün iktısatçılar ce- a atta 1 Cinaye 

Rey~ Düıünce Resim - Reıim (ıstılah), kılık 
Benim reyim budur - Düşüncem Resmi _ Beylik 

budur. Bu tel yazısı beyliktir. 

- O halde müsaadenizle .• 
Kadınların ellerini sıktı, gitti. 

Ertesi gün Nazif, Bedia dan şu 
mektubu aldı: 

"Rica ederim bir daha beni. 
görmeyiniz, aramayınız. Sizin ta· 
rafınızdan söylemek isterdim. Fa· 
kat ben sizi tatmin edecek bir ka
dın değilim. Bunu dün anladım. 
Dün hissettim, ki beni sevmiyor -
ıunuz, sevemezsiniz de.. Sizinki 
bir hevesten, geçici bir hevesten 
ibareL 

"Hayır Nazif Bey, ben sizin is· 
tediğiniz a~kı kabul edemiyece .. 
ğim. Ben aşkımı bir sır olarak 
saklamak değil, fakat aleme ilan 
etmek isterdim. Fakat siz izdivaç 
da teklif etseydiniz, gene kabul 
edemiyecektim. Çünkü bir arada, 
bir yastıkta bahtiyar olmamıza 
imkan olmadığım artık anlıyo -
rum. 

Bana, "bir yastıkta kocıyacak,, 
benim kadar saf, benim kadar 
görgüsüz bir erkek li.zım. 

''Düşünün, sizin gibi bir erke -
Ke, benim gibi bir kadını göste • 
rip: "Bir yastıkta kocayınız, de • 
s~ler ne yaparsınız!.. Gülmekten 
katdırımız .. itiraf ediniz, kendi 
lr.ndinizi aldatmaymız, biz ne se· 
- 3 5 1 de 1 bT ' B 14 • •ene ı ırız. u· 
ııun ~rn, efer biraz vicdanınız 
•e namusunuz varsa, beni rahat 

?1.iye~in~ toplantısında ideal .k~iz nasıl olmuş ? 
ısımlı hır konferans vermıştır. 

Kadıköy lisesi hocalarsnın Rey - Düşünce, istek 
bulduklar. karşıhklar Dü'}i,fncemi istediğim gibi kullanı. 

Konferans münakaşalı olmuştur. -

Çalışma saatleri 
1 Nisandan itibaren devlet da L 

İrelerinde yaz çalışma saatleri tat· 
bik edilecektir. Memurlar sabah • 
leyin dokuz buçukta gelecekler, 
akşam altıda çıkacaklardır. 

Seyyahlar geliyor 
Perşemb~ günü Orford vapurile 

~ehrimize 450 İngiliz ve Amerika • 
lı seyyah gelecektir. Seyyahlar cu• 
ma günü şehrimizi gezeceklerdir. 
Nisanın onunda da Romanya izci
leri gelecektir. 

Atletizm antrenörü 
Atletizm antrenörü Her Abra -

hamın mukavelesi iki sene daha 
uzatılmıştır. Kendisine ayda 300 
lira verilecektir. Bundan batka 
150 lira ücretle Almanyadan ikin· 
ci bir atletizm antrenörü getiril • 
mesi de kararlaşmıştır. 

Kadınlar birliğinde 
Kadınlar birliği idare heyeti 

dün toplanmış, Kurl>an bayramın· 
da fakir çocuklara dağıtılacak el
biselerin hazırlıkları etrafında gö
rüşmütlerClir. Birlik bayramda 100 
fakir çocuğu giydirecektir. 

(Birinci ıa.yıfadan devam) 

makla kazanır. Kardeti Hasan E
fendi hür de ve demir alıp aatmak· 
tadır. 

Rağmen - Kartı rım. 
Sana söylediğime karşı gene bildi- Rakam - Sayı 

ğini yaptın. j Bu karşılığın sayısı (11) dir. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Evelki gece saat ona doğru Ha
tiçe Hanımın sokak kapısı çalın • 
mış, yukarı kattaki odasında otu· 
ran Hatiçe H. hemen inip açmıf • 
tır. Gelen, kardeti Hasan Efendi· 
dir. iki kardeş daha odalarına gir
meden kapı tekrar çalınmış, He.ti· 

On beş günlük üzüm, 1 Poliste becayişler 
incir ihracabmız Polis ikinci şube müdürliiğiine 

çe H. tekrar inip açmııtır. , 

ihracat ofisinin hazırladığı ista- tayin olunan Demir Bey niıan ip .. 
tistiğe göre mevsim bidayetinden tidasmda vazifesine başlıyacak ·
Martın on be,ine kadar memleke- tır. Geçenlerde Galatadan Kumka· 
timizden yapılan üzüm ve incir ih· pı merkezine verilmiş olan serko· 
racatı ,u suretle tespit edilmiştir. miser Enver Bey bu defa Kasım .. 

Üzüm 50847000; incir 24913000 paşa merkezine nakledilmi§tir. 
Kapı açılınca üç kişi: 
- Remziyi arıyoruz, burada:::=::::":"~-===========:----= 

imiş, bizde içeri gireceğiz! Efendinin yere yuvarlandığını gö~ 
Demişler ve aralık bulunan ka- ren sarhoşlar hemen kendilerini 

pıdan içeriye dalmak istemişler - sokağa atmışlar, karanlıkta kay -
dir. Bu ani hal kar§ısmda Hatiçe bolmuılardır. 

H. şaşalamış: Hatiçe H. feryada başlamış, za-
- Burada Remzi, filan yok! bıta memurları ile komşuları yetiş-
demişse de üç kişi kadının da - mişler, ağır yaralı olan Hasan E

ha fazla cevap vermesine meydan f endiyi Balat Musevi hastahanesi· 
bırakmamışlar, ağızmn bir yum .. ne kaldırmışlardır. Hasan Efendi 
ruk vurarak içeriye girmişlerdir. hastahanede yarım saat sonra öl ~ 

Bu sırada kömürcü Recep ile müştür. 
Hasan Efendi aıağıya inmişler, ne Şecaattin, Eyüp, Ömer ismini 
olduğunu anlamak üzere kapıya taşıyan katiller yakalanmıılardır. 
koşmuşlardır. Hallerinden sarhoş Bunların yanlarında kadın da ge
oldukları anlaşılan üç kişi hemen tirdikleri ve çamaşır yıkatmak yü · 
Recep ile Hasan Efendinin üzeri· zünden tımıttıkları Hatiçe Hanı • 
ne atılmışlar, sustah çakı ile Re - mın evinde bir gece eğlentisi yap
cebi sol kalçasından Hasan Efen· mak için eve girmek istedikleri 
diyi de dört yerinden yaralamıı • anlaşılmıştır. 
iardır. Adliye ve zabıta tahkikata de -

Dört bıçak darbesi yi~en Hasan vam etmektedir. 

Kasımpaşa merkezi serkomiseri 
Zihni Bey Kumkapı merkezine, 
serkomiser Cemal Bey Eyüp mer· 
kezine nakledilmişlerdir. Merkez· 
!erdeki ikinci ve üçüncü komiser • 
lerden bazıları arasında da deği .. 
şiklikler yapılacağı söylenmekte • 
dir, 

Yunan istiklali 
ATINA, 26 (A.A.) - Atina a· 

jansı bildiriyor: 
Bütün gazeteler; Yunan istikla· 

li yıldönümünün bu seneki mera • 
simine darülfünun gençliğinin ve 
muhtelif cemiyetlerin candan ve. 
yürekten iştirak etmiş olduklarını 
yazıyorlar. Gazeteler bu hadiseyi 
milletin asayiş istediğine ve komü
nist tahrikatına iştirak etmiyerek 
takbih eylediğine bir delil ıayıyor· 
lar. 
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Uşak Avcıları 
neler istiyorlar ? 

• 
HEROIN rm···n··M";·;;;·i·;ukıı;t··ıı···ııH··;·ı;·;··rl;rl·l 

~ıtııuıumı ımımuıumnuıım111111111mmnuunmımmmı ınuınnı ıntııımınuım111nıu11nı11111uuım1110111mnmımnnmum11nm mmııuuıımmmınunınnıti 

Bir Avcılar federasyonu yapmak 
lazım ; dolu ~yatları pahal.ıdır ! 

Kaçakçılık nasıl 
yapılıyormuş ? 

Rusel Paşa raporunda 
uzun uzadıya anlatıyor 

Bir müddet evel, Kahire polis 
müdürü Rusel Paşanın bu sene, 
keyif verici zehirler ticareti yapan 
şebeke hakkında, ifşaat ile dolu, 
gayet mühim bir rapor yazacağı 

haber verilmişti. 

Kahireden verilen son maluma
ta göre bu rapor basılmıştır. Ra -
porun en mühim fasıllarından bi
ri "Avrupanın keyif verici zehir • 
ler dere beyleri,, ismini taşıyor. Ve 
bu fasılda bu zehirler ticaretile 

lstanbal, lzmlr, u,ak avcılanndan bir grup u,ak av yerlerinde meşgul olanların nasıl çalıştıkla -

Son zamanlarda Maarif Yeki. - dikodularını ihtiva etmektedir. rını mufassal bir surette anlatı -
Jetinin av sporu üzerindeki değer· Devletin bin bir emek verdiği yor. Bu malumat, bu grupa men -
li görüşünü, ciddi alakasını bura- Türk sporu dilediğimiz gururu bi· ~up olan biri tarafından ifşa olun-
da §Ükranla anmak lazımdır. ze verememiştir. mu§tur. Haysiyet ve namusa mü· 

Avcılığın yalnız bir eğlence de- Şimdi biz avcılar yardım isti - nafi bir hayat yaşamaktan vaz ge· 
ğil medeni bir millet için ve has _ yoruz. Yapılacak yardımın, verile· çerek memleketinde temiz ve şe • 
saten Türk milleti için bir terbiye cek emeğin çok yakın bir zaman · refli bir hayat sürmek istiyen bu 
vasıtası olarak görülmesi ve yük _ da hesabını vereceğiz. llerleme yo adam, bütün bildiklerini beynel • 
sek makamlar tarafından bunun lunda avcılar da vazife istiyorlar milel keyif verici zehirler bürosu 
'f d d'l · · ·ı k hA d' bu vazifeyi bir şeref, bir unvan istihbarat kalemine bildirmi~, hu ı n e e ı mesı sevını ece a ıse- 'J' 

1 d d. için degyil, fazilet olarak yapacak- malumat üzerinde tahkikat yapıl-er en ır .. 

Şimdiye kadar av sporunun A
ristokratlara ~ahsus bir eğlene{', 
işsizlere yakışan meşgale sayanla
ra duyururuz ki; Türk milletine 
yara.~an, Türk milletinin karak . 
terine uyan spor ancak silahh 
spordur. 

Avcılığın mahiyeti yalnız av 
vudnak, av eti yemek değildir. 
Ti,rk avcıları bütün gönülleril •! 
bağlandıkları sporları asla bir 
menfaat v:ısılası saymamı~lardır. 

Avcılığın gerek aklaki ve ge· 
rekse ruhi noktadan ehemmiyeti 
inkar edilemez. Avcıda irade ka
biliyeti, dikkat duygusu, maharet 
tamam ile olgunlaşmıştır. Toplu 
bir halde yaşıyan avcılarda yani 
avcı te!~kküllerinde ahlaki itaat, 
riyasız ıevgi gibi ileri bassalar 
mevcuttur. 

Kırlarda, dağlarda, Ormanlar • 
"da, soğukta, sıcakta av avlıyan bir 
avcı hiç şüphe•iz bedeni kabiliye
t ~n en yüksek mertebesine çıkmış, 
hiç bir ~eyde~ yılmıyan bir adam 
olmuş demektir. Kuzu meley!sin • 
•len hoplıyan, kurt resminden kor 
kanlara av sporile uğraşmalarını 
avcı te§ek;tiilkrine bağlanm3.ları -
nı tavsiye :.tmeic bir vatan borcu . 
dur. 

Bütün d; ıny<' İ<cldmla:-ma, ro -
c..uklanna varı:-c:ya katlar 5::~hh 
spo1-!-\ uğr"'11ırkrn damarlarım:7dn 
dolaıan a~i J kandaki sbih rev . 
gisini ihmal etmek asla tecviz e . 
dilemez. 

Orduyn. henüz ~irnlf:mi~ VPya 

lazifeıini bitirmiş vat"ndaşlıı:·ır 
~ilah terbiıeııinden ayrı kalmaları 
;leride vatan müdafaası noktasın 
dan zararlıdır. 

Avcı t~~ .kkullerinden silah teT· 
biyesi alan vatandaılar inkılibm 
müdafaa.;mda vatanın korunma . 
!mda ncf~inc itimat ederek en iyi 
'azifeyi ı;öreceklerdir. Yukarıda 

açıkça yazdığımız fikirlere biz av· 

t.ılar imımyot'?z· Ve kendimizi bu 
$ckilde h.ınr;ıyoruz. A;1k alınla 
l!Önlüm~z bu inanı!la d~...Iu yolu · 
•rıuzda yüriiy<.< eğiz. Yolun ülkf' • 
ıdz için f ayclah olduiu.ıa katiy~,.. 
<'miniz. 

!ardır. Bugün Türkiyede teşekkül mış ve neticede zehir tacirlerinin 
etmiş yirmiye yakın avcı klühü bütün iç yüzü meydana çıkmıştır. 
vardır. 

Bunların bir kıı;mı uyuyor, bir 
kısmı çalışıyor fakat biribirinclen 
habersiz yaşıyorlar; bunu düzelt· 
mek lazımdır. Yapılacak müspet 
iş bütün klüpleri müşterek bir ya
saya bağlamak ve Ankarada bir 
avcı kurultayı toplamakla müm • 
kün olur. Bu kurultay avcı fede • 
rasyonu yapacak ve yeni bir dü -
zenle ortaya çıkacaktır. Devletin 

• •T 

bu işte devamlı alakası muvaff a • 
kiyet için biricik yoldur. Bugün 
karışık bir şekilde istediğimiz yol
da yürüyemiyen avcılar bu birli -
ğin kuracağı nizamlarla ve bu ni-
7.amları koruyan kanunlarla elbet· 
te muvaffak olacaklardır. Avcıla
rın birinci derdi nizamsızlrk, ikin
cisi av malzeme::;inin pahalıhğıdır. 
Bugünkü malzeme ile avcılık yap· 
mak, silahlı sporla uğraşmak an -
cak ava meraklı zenginlerin ya -
pacağı iştir. 

Bir dolunun en az fiatı 11 ku -
ruş olursa ve bu dolu Avrupanın -
kilerden o/o 75 fena bulunursa av
cıların acısına hak vermek lazım
dır. Şimdiden bu malzeme fiatla· 
rını yarıya indirilmesini diliyoruz. 
Bu dileyişimizde şahsi menfaatle
rimizden ziyade devlet menfaati -
ni düşünüyoruz. Çünki bu r.ıalze -
me fiatı köylüleri hatta şehirlileri 
kaçak malzeme kullanmağa mec
bur ediyor ve bu suretle sarfiyat 
şayanı dikkat derecede azalıyor. 

Av hayvana tının milli serveti -
miz olduğunu, av derilerinin ilna· 
cat mallarımızdan sayıldığını bu -
rada tekrar edeceğiz. Ve bunların 
nasıl korunacağını ve bu koruma -
da avcılara dü!en vazifeyi sırası 
geldiğinde söyliyeceğiz. 

Bu işleri - devletin yardımını, 
büyüklerin sevgisini ve itimadını 
kazanmış avcı tc~ekkUllcri başa -
raeaktır. Buna inanıyoruz ve yar· 
dım, nizam istiyoruz. 

U•akı Avcılar klGbO retel 

Hakkı Dofm1 

Edime Valisi 

Raporda verilen malumattan 
heroinin her kilosu yüz İngiliz li
rası mukabilinde Avrupaya nasıl 

i•btl o!unduğu, Paris, Hamburg, 
İstanbul, Nevyork ve Şanghaydoı 
nasıl ~evzi edildiği ve görünüşte 

namuskar olan müesseselerin bu 
işle nasıl meşgul olduğu izah edil • 
mektedir. 

Yapılan işin genişliğini anlamak 
için Timtsinde bir ajanın yedi ay 

içinde 240,000 sterlin kıymetinde 
heroini Paristen sipariş ettiğini 

söylemek kafidir. 

Gene verilen malumata göre ya· 

kın zamana kadar Pariate açıktan 

hu çeşit zehirleri satın almak, ve 

bunları gümrük dairesinin malfı -

matı dairesinde ihraç etmek müm
kündü. 

Raporda, bu çeşit zehir tacirle -

rinin kullandıkları 1500 kelimelik 

eizli muhabere şifresi de ifşa o -

lunmaktadır. Bu şifreden anlaşıl -

dığına göre bu tacirler heroini gii

zellik kremi, kuş konmaz gibi isim 
lerle amyorlardı. 

Rapor, Türkiye hükumetinin a! · 

dığı tedbirlerden dolayı, hilhasısa 

hürmet!e zikretmekte ve bu ted -

birler s~.yesinde lstanhulun keyif· 

verici z~hir ticareti merkezi olmak 
~an çıktığını söylemektedir. 

Hali hazırda zehir ticaretinin 

merkezi daha fazla Bulearittan -

dır. Burada dört fabrika hu işler -

le meşguldür. Bunların en büyüğü 

iki ay içinde 1500 kilo heroin is • 

tihaal etmiştir. Bu mikdar 300000 

tiryakiye bir gün kifayet edecek 
derecetledir. Rapor, vaziyeti Ce • 

nevrenin naznri dikkatini celbecli· 
yor. 

Raporda Yunan hükcmetinin 
de aldığı tedbirlerden hürmetle a· 
nılmaktadır. 

Mıaırdan bahsedilirken geçen 
sene zarfında kaçakçı çetelerden 
bir kaçının y:ıkalandığı anlatıl • 
maktada'. 

Gemlikte 
Belediye, -hilaliahme~·, 
adliye ve ticaret iş!erj 

' 
GEMLiK, (V AKIT) - Uzun 

müddettenberi birçok sebepler al
tınd:ı toplanamıyan belediye· mec 
lisi, son günlerde bu sebeplerin or 
tadan kalkmasile belediye yasa -
sının kırk dördüncü maddesine 
göre buyrultularını almıçlar, şe • 
bircilik işlerini konuşmak üzere 
toplanmaya başlamışlardır. Yal ·
nız, henüz, belediye reisi seçimi 
yapılamadığından reislik vazife -
sini kaza kayma!co.r:ıı Gani - Bey 
yapmaktadır. işittiğime nazaran 
vilayetten gelen son bir emirle be
lediye reisliğini altıncı aya kad~r 
yapmıya gene kaymakam Gani B. 
memur edilmi~fo·. 

Hilaliahmer Gemlik şubesi se -
nelik kongresini toplamış vari -
dat, masarifat gözden geçirilmiş, 

varidatın çoğaltılması istenerek 
idare heyeti seçimine geçilmiştir. 

Neticede cemiyetin idare heyetine 
reis olarak Gazi mektebi müdürü 
Hüseyin Battuğ, umumi katipliiJe 
muallim Nedim, veznedarlığa Ma
liye veznedarı Halil, azalıklara da 
müstantik Emin, doktor Sacit, a • 
vukat Halil, muallim Ra~it, ditçi 
Sait Beyler geçmişlerdir. 

Adapazarı Türk Ticaret Banka 
sı umumi müdürü Asım, ve müra· 
kip Ahmet Behçet Beyler tetkik 
ve teftiş maksadile buraya gelmiş 
ler Bursaya gitmişlerdir. Asım B. 
burada bulunduğu müddet zarfın 
da bazı iktıaadi ve sınai tetkikat' -

ta b~l~nmu§tw.IT,,.0 "'~.,0 • .,11 • v 

Bir müddettenberi kazamız ce· 
za ve hukuk hakimlikleri vekale
tinde bulunan Mudanya müddeiu
mumisi Sadık Tahsin Bey, yeni ta
yin olunan hakim Ahmet Ve · 
fik Beyin buraya gelip vazifesine 
başlaması iizerine Mudanyadnki 
vazifesi batma dönmüştür. 

Rizeye tayin olunan gümrük 
memuru Niyazi Bey vazifesine git
miş ve yerine Abdülkadir Bey ge
lerek vazifeye başlamıştır. 

Buraya Yalova· Halk Fırkası re-

isi Ömer, belediye reisi Hüseyin 

Beyler gelerek bazı tetkikatta bu· 

lunmuşlardır. Bu arada yazın Yalo 

va~a içilecek şeylere konacak buz 

ların ne suretle hazırlanacağını 

ve ne suretle götürüleceğini f ah • 
rikntör E~rcf Beyle görüşerek tek· 
rar Yalovaya dönmüşlerdir. 

Kazamız ticaret odası reisi fab

rikatör Necati, oda azasından Sey 
fi ve umumi katip Mahir Beyler 

Orhan Gaziye gitmişler ve orada 

bulunan oda elçiliğinin işlerini 

teftiş ederek bazı iktisadi tetki -
katta bulunduktan sonra Gemliğe 
gelmi~lerdir. 

Kiraz Ali Oğlu 

Alh bin liralık küiçe 
aşırıldı niı ? 

Mersinde sarraf Cabi Bey 45GO 
ve dığer sarraflar 1500 lira kıyme· 
tinde külçeyi f ı.lanbula {;Ötürmek 
uzere L.üccard!\:i Hacı Nu.r~ Efen -
diye vermitler, ~ayi olan bir habe
re göre Hacı Nuri Efendinin ha -
vulu Afyon istasyonunda hiçakla
,ııııarak içindeki külçe &§ırılmıttır. 

Türkiyede spor ancak futbol 
!eklinde anla9ılm19tır. Spot' faali 
yeli stadyom harplerini. mac de • 

Edirne vilayetinin 933 bfüçcni 
hakkında vekaletlerle temasta b.
lunmak üzere Ankaraya ~ltmi§ o
lan EdiTne Yalisi Özdemir Bey, E· 
dlmeye dtSnmllftUr, 

Neırolunan iıtatiıtiklerde Mı -
ıll'da heroin kullananların gittikçe 
azaldıklarını 161teri1or. 

Bu haberi i9iten Cani B. tahkik 
için htanbula gitmi9tir. 

. (Yeni Mersin) 

Bahailer 
Muhtelif cezalara mah· 

kum oldular 
Bahai tariki namı altında ef ; 

kar ve hissiyata müstenit gizli ce· 
miyct te~kil etmekten suçlu ve 
mevkuf elli üç kişi hakkındaki hü· 
küm Adana ağır ceza mahkeme • 
sin::le kendilerine anlatılmıştır. 

Dalar zade Ali, tüccardan Mah' 
mut Romani, İsmail, Gazi Antep" 
len Hayrettin, izzettin, Kemal, 
Fer han Naci ve Birecikte muallim 
Haydar Efendiler heraet etmişler 
ve kırk he:J kişi de on beş günle 
üç ay arasında muhtelif hapis ce· 
zasına mahkum olmuşlardır. 1 

Mevkuflar mahkumiyet müd • 
detbrini hapishanede bitirmit ol
dı.ıldarmdan dün beraet edenler • 
le birlikte serbest bırakılmışlardır. 

şakileri 

Haklarındaki hüküm 
Temyizde bozuldu 

Ağrı dağı isyan harekatına işti· 
rak ettiklerinden dolayı 22 Mayıı 
932 tarihinde Adana ağır ceza 
mahkemesince ölüm cezasına mah 
kum edilen otuz üç, yirmi dört se• 
neye mahkiim sekiz, 15 seneye 
mahkum iki, on seneye mahkum 
elli, sekiz sene dört aya mahkum 
altı, altı sene ıekiz aya mahkUm 
beş, üçer seneye mahkum üç 1'işi 
hakkındaki karar temyiz mahke • 
mesince bir kaç noktadan bozul • 
muştur. 

Bunların muhakemelerine yeni· 
den başlanacaktır. 

Elektrikli kerrat 
cetveli 

• r zmir sanatlar mektebi talebe .. 
sir.rlen 1329 numaralı Ahmet Sa • 
im ve 1330 numaralı Nazım Ali 
Beyler bir tarafı cem, bir tarafı 
dal"Il C'lmeliyesi yapan bir makin9: 
yapnnş1ardır. Bu makinada her 
rakamın bir grupu vardır. 

Bu r:ıakina çocuklara kerrat öğ· 
rel;nek için kuru pillerle işler. Me· 
se\i\ h·~~ kere sekiz kaç eder suali· 
ne ka ışı çocuk elindeki fiti erden 
bir =.ôni. beş rakamına, diğerini de 
sekiz r<ıkamına sokunca levhada
ki l .. ırk numarada derhal lamba 
yar.ar ''e çıngırak çalar. Bu çocuk· 
la: bu makineyi iki taraflı olarak 
yirmi liraya vermeğe hazırdırlar. 

Ma uif Jairesinden alaka görüle 
d~ bunlnrı mektepler için levha 
hafüıde kerrat cetveli, cem ve 
darp makineleri olarak kabul etti· 
rilfrse el çantası kadar olan aletin 
içine bir de radyo yerleştirilerek 
100 - 120 liraya satacaklardır, 

Bir ana katili 
timarhanede 

Geçenlerc!c Bartmda feci bh' 
cina~•et olmuş, kuyumcu Hamdi, 
öz annesini halta ile öldürmüş, fa· 
k~t deiilik alametleri gösterdiğin .. 
den mahkemece lstanbula muayeo 
neye gönderilmişti. 

Kat:l Hamdi, Tıbbı Adlice mu" 
aycne eclilerek deli olduğu tesbit 
edil111is, hatta serbest kalması mah 
zu\·lu görüldü&ü için hemen tımar 
hıu eye konulmuttur. Delilili • ~ 
bit olduğu için, kanunen Hamdiye 
cez,_ vcrilemiiecektir • 
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Kurşun Yağmuru Davası 
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Muhaliflerinin beraeti, 
Hitler' cileri kızdırdı ! 

Jüri, kararını bildirince, müddeiumumi " işitilmemiş 
şey! ,, diye kalemini fırlath. Jüri usulüne 

şiddetle hücum ediliyor 

Avusturyanın biribirine muha- burgu ile açılmış delikler olduğu· 
lif iki partisi mensupları arasında nu söylemişlerdir. 
hir müddet evvel olan bir vak'a - JUri'nin kararı: Su~suzdurlar 
l'lın muhakemesi, Viyanada neti · Nihayet karar safhası geliyor. 
Celenmi-.tir. 

T Avusturyada jüri usulü vardır. On 
Vukua geldiği yer itibarile, iki ki§iden ibaret jüri heyetine 

Sernmering davası denilen bu da- mahkeme reisi, soruyor: 
\'aya ait bütün muhakeme saf • - Bu on altı kiti, suçlu mudur, 
haları, Avusturyada büyük bir a- değil midir? Bildiriniz! 
laka ile takip edilmiş, suçlu mev • Ahali arasından seçilmiş olan 
kiinde bulunan on altı sosyal de- bu heyetten üçü, "Evet!,, diyor, 
l'llokrat fırkası mensubunun muha- fakat dokuzu da "Hayır! ,, dinle -
kernesi sırasında, muhakemenin yenler arasında, suçlu olarak mu -
•ükunetle devamını yarıda bırak· hakeme edilenlerin taraftarları da 
tıracak herhangi bir hadise olma· ' var, aleyhtarları da ... Yani sos • 
l'llası için V iyana polis kuvvetleri yal demokratlar da, nasyonal sos-
•ıkr tedbirler almıtt~T. yalistler de ... Fakat, jüri heyeti-

Kurtun yağmuru altında nin kararı anlaşılınca, ne aleyhte, 

D hk l. k ne lehte bir söz ititilebiliyor. Çün-a vanın ma eme ye ge ış fe -
lin ·· b 1 1 d k kü mahkeme reisi, karara kartı e gore, u on a tı ıoıya emo - .. 
t•t b l d kl f k b. ses çıkaracak olanın, salonda gu -... , mensup u un u arı ır a ı· . 
.,.._ l · d uh l"fl · rültü, patırtı yapacak olanın, kım 
·-aı pencere erın en m a ı erı . . 
bul 1 l" tl olursa olsun, derhal tevkıf edıle -unan naıyona sosya ıs ere 
L l ku - ceğini bildiriyor. 
~rşı ateş açmıt ar, rşun yag - . d. r l d h. k. 
~uru altında kalan nasyonal sos - _ Gerçı ın ıyen er e ıç ımse 
"·J· ti d St 11 z h f agzım açmıyor. Amma, suçlula -
J ... ıs er en a er ve en o er, 
t . d · d b l 1. rın şiddetle cezalandırılmalarını oır u o cıvar a u unan po ıs me · 
.... Ti k l k ··1 ·· 1 istiyen müddeiumumi Dr. Narhaft, ,...uru aze vuru ara o muı er, 
"'' · 1 k. · d 1 1 d resmi bir makamda bulunmasına Jll'Jnı a tı ışı e yara anmış ar ır. 
Va.k'anm baılangıcına gelince, A· rağmen, kendisini tutamıyor: 
'tuaturya Hitlercileri olan naayo • - Hakikatin bu şekilde bir ifa· 
-._l sosyalistlerle onların muhalif- de buluıu, teessür uyandıracak b ir 
t kr 1 k 1 k ceydir ! Müthic cey, işitilmemi§ ~ri sosyal demo at arın ar§ı ı • :r :r :r 

l, nüma:viılerinden çıkmııtır. Sos • şey! 
>'t.I demokrat fırkası binası önün. Ve hiddetle, parmakları ara • 
de iki taraf karşılaşmış, biribirle· sındaki kurtun kalemini, önünde· 
tine sBvüp sı.ymıtlar, dövmütler- ki masanın üzerine fırlatıyor. Re· 
dir. Bu aralık suçlulardan sosyal is, müddeiumumiye dönüyor. Söy
denıokrat Çemi tarafından, fırka lediğini iyi işitmemiş gibi soru • 

binaaının açık kapısından bir el yor: 
lturtun sıkılması, bütün pencere • - Makam namına, bir istekte 
lerden, bütün civardan, sağdan, mi bulunuyorsunuz? 
•oldan silah atılmasına sebep ol - - Hayır! 
~u,, bu, adeta bir "ateş!,, kuman- Suçlular salona getiriliyor. Reis, 
dası tesirini göstermittir. kararı bildiriyor. Suçluların on al · 

''Çengelli hac;,, işaretleri 

Muhakeme, muhtelif celseler 
'iirınüş, tahitler dinlenilmit, niha
)et müddeiumumi, iddiasını söy
lemi,, kurşun atanlardan ele ge· 
Sen bu on altı kitinin, memleket 
lıayişini bozmak, vatandaşlarının 
()himüne ve yaralanmasına sebep 
()lnıaktan cezalandırılmalarını iı -
t~trıiştir. Bilhassa mevkuf olarak 
'-'uhakeme edilen betinin cezası • 
llııı şiddetli olması lüzumunu kay
detmiıtir. 

Buna kartı, suçlu vekilleri, suç-
1\l görülenlerin evelcc alınan ikrar 
~klindeki ifadeleri, poliste dayak 
)enıeleri tesirile olduğunu, hatta 
's bırakıldıklarını ileri sürmüşler, 
~yonal sosyalistlerin sosyal de· 
'-'okrat fırkası binası duvarlarını, 
~İreçlc "Çengelli haç,, itaretleri 
)'Parak "kirettiklerini,, , sonra 
itçiler mahallesine doğru toplu bir 
~ide yürüyüf yaptıklarını, hüli. -
'-, nasyonal sosyalistleri ölümle 
lehdit ve kartı koymağa tahrik, 
~erıdilerini korumağa mecbur et· 
:İlderini ve esasen, onların da suç· 
'lların fırkalarına ait binaya kur • 
''-n ııktiklarını iddia etmiılerdir. 
. Resmi memurlar, polis amiri, 
~intak hakimi, dayak atmak, aç 
!&:~~ak, hülua zora çekmek id
~ reddetmişler, mütchas • 
~- da eoıyal demokrat fırkası 
~mdaki kurşun deliği olduğu 
..._., ıürülen deliklerin, sonradan 

tısında da ses yok! 

Müddeiumumi, kararı 
beğenmeyince •• 

Fakat, müddeiumumi dayana -
mıyor, birdenbire ayağa kalkıyor: 

- Suçluların hepsi hakkındaki 
beraet kararını derhal temyiz e • 
diyorum! 

Suçluların vekili Dr. Aysler, 
mevkuf bulunan beş sosyal· de • 
mokratın da serbest bırakılmasını 
istiyor. Müddeiumumi, itiraz edi -
yor: 

-Olamaz! 
Mahkeme de, müddei umumi -

nin isteğine göre, ret kararı veri • 
yor. Salon, boıahyor. 

lçerde olan biten bu kadar. 
Fakat, dııarıda kıyamet kopuyor. 
Beraet kararını ititen yüzlerce 
nasyonal sosyalist, Opera binası 

yakınında toplanıyor. Stef an mey
danına doğru, protesto maksadile 
yürüyüş yapıyorlar. Zaten böyle 
bir ıey yapılması ihtimalini dütü· 
nen polis kuvvetleri, hemen yeti • 
tiyor, toplananları dağıtıyorlar. 
Bununla beraber, karann lehinde 
ve aleyhinde hararetli münakata • 
lar almış, yürümüştür. Aleyhte bu· 
lunan gazeteler, bu husustaki ya -
zıya "Hayret uyandıran bir karar,, 
"anlaşılmaz bir karar,, teklinde 
ıerlevhalar koyuyorlar. 

Diğer taraftan bu kararın jüri 
usulü aleyhtarlarının bahıi taze • 
lemelerine vesile verdiği görül • 

VAKiT Sayıfa: 7 

Sinemada Orta Oyunu 
Kimler ne oynadı ? Düğün 

Nigar mı ? Z~rde rµ~, 

• • 
gece~ı mı, 

aşure mi ? 
Kanlı 

Orta oyunlarının içinde (Kanlı 
Nigar) vakıa en hareketli, en gii· 
lünç, ve en hatırı sayılır bir oyun
dur. Fakat bu, sinemada niçin 
böyle olamadı acaba? • 

Nqlt ve HAzım Beyler Orta oyununda 

İstanbulun en meşhur oyuncu -
larının pe~dede canlandırdıkları 
bu oyunu, cuma günü, Elhamrada 
seyredenler bir hayli eğlendiler, 

güldüler ve gerek oyunu, gerek 
oyuncuları epeyce alkıtladılar • 
Lakin en usta, en iyi oyuncula • 
rın oynadıkları "Kanlı Nigar,, gibi 
çok meıhur bir oyun için bu ka - • 
dar eğlenme, bu kadar gülme ve 
bu kadar alkıı doğrusu bana az 
göründü .. Ayni oyuncular, ayni o· 
yunu perdede değil de, meydan • 
da canlandırdıkları zaman seyir 
cilerin daha çok eğlenip daha çol· 
güldüklerini ve daha çok alkıt ko
pardıklarını herkes bilir.. Peki 
amma, bu neden böyle oldu?. Di· 
yeceksiniz, söyliyeyim: 

.;eyirciler tarafından kelime keli - ı mıştı .. Fakat, nedense, belki t: ... 
me tamamile ve iyice duyulama - filmde olduğu için onun bu rolü 
ması, yahut duyulup ta anlaşıla - ötekiler kadar sahneyi doldura -
maması •• madı.. Bunda kendisinin aceme 

itte bu iki sebepten dolayı El - makiyajsız çıkınasınn da tesir i 
hamrada oynanan "Kanlı Nigar,, çoktu .. Sarı acem olur mu hiç?. 
oyunu dışarıda oynandığı za- Fahrinin Kayserili ve yahudisi 
mandaki o pek bol kahkaha ve, cidden parlaktı. ?Naşit, Kürlte, 
alkıtları aynen toplıyamadı. Fa - Lazdan fazla yer tuttu. Ali Bey 
kat, tekrar söyliyeyim ki, böyle baştan nihayete kadar bütün oyu · 
olmakla beraber halk bir hayli nu tuhaflklarile sürükledi. Eğer 

1 - Elham:radaki seyircilerden 
bir kısmının, orta oyunu ve 
orla oyununun nüktelerini, tu
ltaf lıklarını anlıya.mıyan, kav
rayamıyan ve bu oyuna kar· 
şı şimdiye kadar yabancı 
kalmış kimseler olması, 

2 - Perdedeki bütün sözlerin 

mektedir. Daha karar neşrolunur
ken, jüri usulü aleyhinde neşriyat 
ta baş göstermiştir. 

Jüriye şiddetli hücumlar! 

Bu sahada, A vusturyada her 
fırsattan istifade edilerek yazılar 
yaaıluıalcta, jüri u .. Iünün, ada • 
letin tecellisine yardım etmediği, 
bilakis onu büsbütün körlettiği, 
şahitlerle, delillerle yapıldığı mey
dana çıkan bir suçun, jüri heyeti -
nin hiç bir esasa istinat etmeden, 
kayıtsız, şartsız "hayır!,, demekle 
suç olmaktan çıktığı, kanlı bir ka
tilin bile böylelikle ktirtulup elini, 
kolunu sallıya sallıya mahkeme 
salonundan çıkıp gittiği, jürinin, 
mahkemenin elini, kolunu bağla -
yıp suçluyu bir sözle kurtardığı 

anlatılarak, tiddetli hücumlar ya • 
pılmaktadır. 

İşte, dolambaçlı bir lisanla ya -
pılan en ıon bir hücum nümune -
sinden bir kaç satır: "Bu suretle, 
evvelce bir kere nasyonal aosya -
listler, cezadan kurtulmuşlardı. 
Şimdi de sosyal demokratlar, te • 
mize çıkıyorlar! Bu, bir "devri da
im,, dir. Gene ahali arasında mü -
nakaşa uyandıracak ve vak' aya 
uygun görülemiyecek bir kararın 
çıkmış olması, teessüre değer. Jü • 
ri heyeti, küçük burjuvalardan 
müteşekildi. Bunların korkuya ka
pıldıklarına, herhangi bir kin ve 
gareze hedef olmaktan çekindik -
lerine, kolaylıkla inanılabilir. Fa -
kat, bu işte başlıca mes'ul olan, 
jüri heyetidir, demek te pek doğ • 
ru olmaz. Siyasi havanın ağır, 

buhrana düşürücü tesiri var. Kim 
bilir, belki hakimler de bu vazilre
tin tesiri altında kalabilirdi. Bera
et kararı, herhalde adilane ve afa. 
ki olarak telakki edilmiyecektir. 
Ne yazık! Adilane kararlar veril
mesini temine yarıyacak vaziyet 
ortaya koyunuz, herhalde öyle ka
rarlar çıkacaktır!,, 

Temyiz neticesi bekleniyor 

Müddeiumumilik, kararı, mah
kemede söylediği gibi, hemen tem
yiz etmiştir. Yüksek mahkemenin 
ne karar vereceği her tarafta me • 
rakla beklenilmektedir. 

eğlendi, güldü, el çırptı. • Ali Bey meydana girerken öyle 
Temsil nasıldı?. pa ldır küldür girmeyip te zurna • 
Doğrudan doğruya oyuna baş - nın kavuklu havasiyle girse ve 

)anmayıp bir sünnet düğünü ba - Asım babayla orada çarpışsa, tc
hanesile ba~lanması, çok iyi ve kerleme yapsaydı daha iyi ola • 
tam yerinde olmuştu. Düğüne ha - caktı .. 
zırlrk sahneleri doğrusu pek g ü - Meydana çıkan t iplerin içinde 
zeldi, hele düğün evinde tahta en müh:mleri eksikti. Mesela Ba • 
silme manzarası fevkalade idi .. la.ma yoktu, Ermeni yoktu. H&l-

Çıplak bacaklarile şen türküler buki Elhamrada kıvrak ve usta 
söyJiyerek tahta silen Emine bir Balama ile yatkın ve pişkin bir 
Hanım bu manazranın tam kah - Ermeni ne hatlar alkı~lnnırdı ..• 
ramanı olmuştu .. Emine Hanımın Keşke Naşit Laza çıkacağına Er -
tahta silerken söylediği: meniye, Hfız:m Arnavuda, Sey • 
"Oğlan kolunu sallama,, ret Salamaya, Sefer Laza, Muaz -
"Nafile benim için ağlama,, zez =ilppeyc cıksaydı .. 
Ve: Sor..ra Naşidin ayni sima ile iki 
"Dere boyu düz gider,, rola cıkması da hataydı. Vakıa , 

"Bir kınalı kır. gider,. 

Türküleri de tam o sahneye 
yakışan ve sahneyi bir .l:at daha 
parıl parıl caıılandıran türkülP.r -
di. Kendisini ikidir perde -
de seyrettiğim Emine Hanım, kor· 
karım ki hu gidişle Darülbedayi -
deki Halide Hanım komşusuna 

taş çıkarmıya ba~lamasın ! Oyu -
nun sonundaki çifte tellisi ile de 
kendisini gösteren Emine Hanım 
bu gibi oyunlar, piyesler için ne 
mükemmel biçilmiş bir kaftan -
mıı !. Oyundan evvelki ahçı, mut
fak manzaraları da çok hoştu .. 
Y almz yemek masasının üzerini 
dolduran o kase kase zerdeler ne· 
den sarı değildi acaba?. Haydi bi 
zim gibi alaturka düğün derne!; 
nedir bilenler, bunların zerde ol • 
duğunu anlayıverirlerdi. Fakat , 
yanı başımızda oturan Musevi 
matmazeller, üzeri fıstık, üzümlü 
kaselere baktıkça: 

- Ke buşka e;;ta aşure, aki ~z 
dunke una butika malebici? (*) 

Diye biribirl crine soruyorlardı .. 
Eğer rejisör piyasada safran pa -
halı diye böyle yaptıysa ucuz ta -
:raf mdan on kuruşluk zerdeçal da 
mı alamazdı?. 

Oyun ve oyuncular: 
Kavuklu Ali Bey, Naşit, Fahri, 

Zenne Sait ve Siyret Beyler birin
ci derecedeydiler. 

Sevimli Hazım bu oyunda en 
kibar ve en hoş rol olan acemi al -

( • ) Bu aşureler, burada ne arı
yor, burası mahallebici dükkanı 
mı?. 

onu Fahri de yaptı amma, Kayse
riliden sonra yahudide onu ya • 
hancılar tanıyamadı .. 

Oynun kendine eclin~e : Bence 
"Kanlı Nigar,, yerine eğer "Sihir
h=>.z,, oynansaydı cinema müşteri • 
leri onu daha ~ok tutacaktı . Çün
kü "Kanlı Nir:ar., nihayet bir pa -
tırc!ı, kü türdü, bir tangırtı, tun • 

,gurtu oyunudur ; meydanda çok 
1yi ~ider amma, perdede pek git r 

miyor&. Halbuki "Sihirbaz,, tam 
perde oyunuydu. Hele sonunda 
bütün tiplere Kavuklu Hamdivari 
bir de gecit resmi yaptırılarak i~ 
şatafatlı biterdi. 

Neyse bu gecti, b ir dahasına 
bakalım ! Lakin bir dahasına tek· 
ra r orta oyunu değil , daha baçka 
manzaralar, ba~ka mevzular ister. 
Hem, biı· da.hasma, elde bu kadar 
insan varken neler yapılır, ne • 
!er!. 

Osman Cemal 

Vekalet emrine alındılar 

Eminönü M<J.lmüdürlüğündc ya 
pılan teftişle~ n~ticc::ıindc yeniden 
dört memm· veha lct emrine alın • 
mıştır. 

l\1ısır Kralının doğum günü 
D ün Mısır kralının doğducru cü

ııün yı l dönümü idi. Şehrimizde • 
ki Mısırlılar Mısır honsoloshane • 
sinde topfonarc:-.k bugünü te:;'it et
mişler, Mısır ho:ı::ıolosu Hakkı B. 
lnrnfından kabul ve izaz olunmu~
la"?", Mımra te~.·:~= ~ . .Jgrafları çe • 
kilmiştir . 
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-"a.!'e'!!n.:.fa.:· Müslümanları nasıl hris 
Bu mesele gene • • • Kapıcının karısı hemen ağzım 

açtı: 

-.. Şuna da bak miskin, nereden 
gördün? .. 

dan on gün evvel, Ufa sinema ar -
tistlerinden çok güzel bir kadının 
kaçırıldığını bildiriyor. Hadise, 
bir balo esnasında olmuf. Alman 
gazeteleri bu hadiseyi, lıtanbulda
ki hadiselerle mukayese ediyorlar, 
bu kaçırmaların ayni teıkilit tara
fından yapıldığını söylüyorlar. Al· 
manlara göre bu adamlar, kana 
susamış bir takım gizli mezhep 
mensuplarındanmıılar. Şu Alman· 
larm da muhayyileleri ama kuv -
vetli değil mi?. 

münakaşalara tıyan ettıler ve edıyorlar. 
sebep oldu Muharrirleri ı Muhittin Abdurrahman ve Mecdut Salt 

Kapıcı, sahte bit ciddiyetle: 
- Polise yardım etmek vazife

m iz değil mi?. 

BELGRAT, 26 (A. A.) _Ava... "Bu iki hakikat, elde mevcut !tÜ Amerikan misyoner mecliıi • 
kitapların tevzi inde uğradığımız zasındandır. 

Ferdi gülerek müdahale etti. 
Kapıcıya: 

- Görüyorum ki, dedi, siz ka· 
rınızdan daha müdekkiksiniz. 

Karısı atıldı: 

- Kadın filan olursa öyledir 
hınzır. 

- Peki ama canım karıcığım. 
Meslek icabı her §eye dikkat et -
mem lazım. Öyle değil mi memur 
bey?. 

Ferdi bu karı koca kavgasını 
bitirmek üzere biraz sertçe: 

- Evet, dedi, siz şimdi bana 
biraz ihazat veriniz. 

Kapıcı karısına: 

- Haydi sen merdivenleri sü-
pür, 

diye tenbih edip gönderdikten 
ıonra Ferdiye anlattı: 

- Marinin burada kaldığı kısa 
zaman içinde hiçbir erkekle konuş
tuğunu görmedim. Fakat .. 

Kapıcı tereddüt ediyordu. Fer· 
di: 

- Söyle canım, dedi, bizden 
~ır çıkmaz. 

- O halde söyliyeyim. Az kal 
sın aramızda bir şeyler oluyordu. 

-Ya? .• 
Kapıcı, bıyık altında gülüyor -

du. Ferdi, onun gururunu okfıya · 
rak bir çok şeyler öğrenebileceği -
ni anladı. 

- Tabii, dedi, yakışıklı bir a
damım. Senden iyisini mi bula -
cak. 

Kapıcı artık açılmııtı: 
- Karım burada olmasa, val -

lah bey, bütün hizmetçiler kurtul
maz. Daha ilk günleri anlamııtım. 
Mari buraya olur olmaz zamanda 
gelir. "İyi bir kasap tanıyor musu
nuz?,, "Filin §eyin ucuzunu siz 
elbet bilirsiniz,, diye sokulur, du -
rurdu. Ben de, bir parça §Öyle öte
sini berisini yoklardım. Fakat o, 
gülerek kaçardı. Nihayet, kendisi
ne, §Öyle bir sabah, karım merdj
ven altım temizlerken odasına 
gelmek istediğimi söyledim. 

- Ne dedi?. 

- Peki ama,, dedi, öyle birden
bire olmaz. Biraz tanı,a.lım. Hem 
odama ilk defa olarak bir erkek 
girecek, onun için,, .. filim diye cil
vlere kalkııtı. Demek daha piliç -
miş, diye sevindimdi doğrusu. Fa
kat ben bir gün apansızın odasına 
girdim. Bir de ne göreyim?. Mari, 
elinde bir erkek fanilası, düğmesi· 
ni dikmekle meıgul. Piliç zannet· 
tiğim kızın elinde bu fanila tuba 
fıma gitti ve çekip almak istedim. 
O vermedi, bir parça boğuştuk. 
Tabii istersem çeker alırdım ama 

' bağırır filan diye korkuyordum. 
O zaman boynuma saldırdı. "Size 
vadettim .. Ne diye böyle haber 
vermeden geliyorsunuz?,, diye be
ni atlattı. 

Ferdi tereddütle cevap verdi: 

- Belki, dedi, lakin ıunu dr. 
unutmamalı ki Düseldrof canava .. 
rı gibi adamlar hep onlardan çı -
kıyor. 

Lutfi başıyla tasdik etti: 
- Her halde, dedi, ben, ma • 

dam de T onga'nın niçin kendin\ 
vurduğunu, niçin elinde Selma Hl'l 
mmın kaçırıldığını yazan gazete -
yi tuttuğunu öğrenmek isterdim. 

- Ben de! .. 

la ajansından: 
Balkan konferansı konseyinin 

bu içtima devresinde Yugoslavya 
heyeti reisi olan M. Y ovanoviç, 
Bükreşten dönmüş ve Pravda ga • 
:o:etesine beyanatta bulunarak fÖY -

le demiıtir: 
"- Balkan konferansı mesaisi. 

mes'ul hükumetleri hiç bir teahhü· 
de sokmaz, maamafih bir itilafa 
zemin hazırlamak noktasından 

faydadan hali değildir. 
Bulgar heyetinin talebi üzeri .. 

ne, dördüncü Balkan konferansı 

proğramına ekalliyetler mesele -
si de konulmuf tur. 

Yugoslavya, Türkiye, Yunanis· 
tan ve Arnavutluk murahhasları 

bu meselenin ruznameye konul
maıma muhalefet etmiıler ve bu 
murahhasların teklifleri konfe-

Selma bet gündür bu cici apar· ransm mesaiıini, faaliyeti arası· 
tımanda mahpustu. Beş gündür na giren bir çok iktisadi, hani ve 
kimseyi de görmemitti ve bu be~ içtimai meselelere hasretmek su· 
gün ona beş asır gibi gelmiıti. Ha- retile ekalliyetler meselesini mü
kikatte, Selma, etraf mda bir çok zakereden vazgeçmesi kaydile 
kimselerin dolaıtığını duyuyor, kabul edilmittir. 
fakat onların hiçbirisini görmüyor- Konf er anım hususi menfaat • 
du. Zaman zaman ayak sesleri, lar için iıtinatgah teıkil edemi -
toplanan sofrada çatal bıçak şıkır· yeceği ehemmiyetle kaydedilmiş -
tıları duyuyor, lakin bütün gayre- tir· 
tine rağmen kimseyi göremiyordu. Yugoslavya heyeti, hiç bir Yu • 
Cünkü, kendisi bir odada oturur _ goslav ekalliyeti bulunmadığını 
ken, kapı birdenbire "-paıuyor, beyan etmİftİl'. 
ate1d ot1alann hizmeti gar:aMtm A-k--""!'!"İ~d~..,."'!I""'.--~ 
ten sonra açılıyordu. Büyük al - D ara a hır kaza 
İ:>ümdeki korkunç reıimler kaldı -
rılmııtı. Ve fayanı hayrettir, her 
gün odasına kıpkırmızı ve hariku
lade güzel güller getiriliyordu. Bu 
suretle Selma, harikulade bir renk 
·"e koku ahengi içinde yaııyordtı. 
Selma, ilk günü yemek listesinde 
yazılı olduğu gibi istediği yemeği 
t-:mredebilirdi. Ama, bunu yapmı -
yordu, bu suretle, kendisini oradn 
hapsetmit olanlara karıı protesto 
ettiğine kanidi. Böyle olmasına 
rağmen, her yemekte, sofrada en 
nefis yemekler vardı. 

Mısır sefareti baş katibi 
yaralandı 

ANKARA, 26 (A.A.)-Bugün 
aaat 19 da Ankarapalastan otomo
bille Y en.i,ehirdeki evine gelmek • 
te olan Mııır sefareti baıkitibi 
Tevfik Beyin otcmobili Çankaya 
caddesinde yan sokaktan önüne 
birdenbire çıkan Murat namırida
ki toförün idaresinde bulunan bir 
kum kamyonile çarpışmış, otomo
bil hasara uğramıt ve Hevfik Bey 
de batından hafif surette yaralan-

(Devamı var) mıttır. 

;:::::== =============! Mumaileyhi, Riyaıeticümhur İ· 
Hava yolculuğu Ücreti kinci yaveri Naıit Bey ve Başveka-
Tayyare cemiyetine Jetle Hariciye vekaleti kalemi 

verilecek mahsus müdürleri ziyaret etmittir. 

Ankara ile lstanbul arasında 
muntazam tayyare ıef erleri yapıl· 
makta olduğunu yazmıştık. Bu iki 
şehir arasındaki hava seferlerin • 
den alınacak ücretler hakkındaki 
kanun Millet Meclisinden çıkıncı· 
ya kadar tayyarelerin yolcu taıı • 
ynbilmesi için ıöyle bir usul kabul 
edilmiştir: 

Tayyare ile seyahat etmek isti· 
yenler Tayyare Cemiyeti ıubeleri· 
ne müracaat ederek teberrüde bu· 
lunacaklar, alacakları makbuzun 
arkasına hangi gün gidecekleri ve 
tayyaredeki koltuk numarası ya • 
zılacaktır. 

Almanyada Yahudi 
düşmanlığı 

BERLIN, 26 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Bundan sonra Bavyeradaki Ya
hudi hakimler ceza mahkemele -
rinde vazife yapamıyacakları gibi 
YahutH müddeiun•um'ilerle mua -
vinleri de bu makamlarda buluna-
mıyacaklardır. 

Yahu diler, imkan dairesinde ti
caret muhake(llel~rinden uzaklaş -
tırılacaklardır. 

- Hepsi bu kadar mı?. Her tayyarede yolcular için dört 

Bertin mahkemesi hakimler he· 
yeti arasında Yahudi bir hakim 
bulundukça davasının görülmesi • 
ne muvafakat ede.miyececini ~öy· 
liyen bir Hitlercinin bu arzusunu 
yerine getirmistir. 

- Bu kadar, ertesi gün Selma koltuk ayrılmııtır. Birinci sıradaki 
Hanımın meselesi oldu ve kendisi- f koltuklar için İstanbul - Ankara 
ni görmeden gitmi§, biliyorsunuz. ! seyahati mukabili kırk lira, lı • 

Ferdi, apartrmandan çıktı. Va- I tanbuldan veya Ankaradan Eski
kit ögle olmuıtu. Evine gidip ye· f şehire seyahat kartılığı yirmi lira 
mek yemeyi düşündü. verilecektir. ikinci ııra koltuklar 
Evde kendisini ikinci komiser için lstanbul - Ankara yolculuğu 
LUtfi Bey bekliyordu: otuz be!, lstanbul - Eski§ehir ve

- Efendim, dedi, Berlinden bir ya Ankara - E.lcitehir yirmi li· 
~--te~lıraf aldık. Poliı müd.. .. 

Beş yıl evel ölen 
tayyareciler 

P ARiS, 26 (A.A.) - Petit 
Maneillaiı gazetesi, bir takım o· 
duncuların Terr Neuve'de bir 

zorluklar.ı açıkça gösterir. 1930 senesir.de çok tetciki.r b" 
"Eserler: hadise oldu. Rakip Resimli A 
"(A) tamamile dini eserler: mecmuasının sahipleri tahrir mir 

"Geçen sene Dr. Maccullum 
Türk arkadatile birlikte incili ter
cümeyle me§gul olmu§tu. Şimdiye 
kadar dört Gospel ile Book on 
acts ve Boox ok Psalm'ı tamamla· 
dı. Şimdi Pauline Lettres'i tercü -
me ile me§guldür. Tashih heyeti 
eseri daha iyi bir ıekle sokabilmek 
emelile haftada iki defa öğleden 
sonra bu tercümeleri gözden ge· 
çiriyor. Şimdiye kadar dört Gos • 
pel tetkik edilmiştir. Heyet halen 
Book of Acts üzerinde çalı§ıyor. 

tık iki Gospel Mathev ve Mark 
yeni harflerle tabedilerck memle • 
ketin her köşesine dağıtılmııtır. 

"Sene içinde Florence Kingsle· 
yin Titus hikayesi ve Stalkerin 
(insan hayatı) tabedilmittir. Le · 
vonian serisinden on bir hikaye 
hem ayrı ayrı hem de kitap tek · 
linde neşredilmiıtir. Son zaman -
larda yeni bir seri vücuda getir 
mek maksadile iki risale daha 
neşredildi. Bunlardan birisi (Din
de muhakemenin rolü) diğeri ise 
din ve ahlak hakkındadır. Bütün 
bunların Türkiye münevverlerinin 
birçoğunun Durkheim içtimaiyatı 
nazariyelerinin tesiri altında di -
hin nokıat\ ~ fpfftf41fblt' ICilde 

i>aıladığı için hakikatten uzalC ol
duğu ve ahlakın dini itikada bağh 
olmıya lüzumu olmadığı kanaatin 
de bulundukları bir zamanda neı· 
redildikleri unutulmamalıdır. 

"Ayni zamanda geçen ıene 

Miss Le F euve'in Evik'in {iyi ha
vadisler ve (Muhtemel oğullar) ı

m tabettik. Bir Ü!;Üncü kitap (Kız· 
ların hikiiyesi) de halen matbaa -
dadır. 

"Dinin insanların hayatlarını 

ıslah hususunda ne kadar müeuir 
olduğunu göstermek makıadile bir 
seri kısa tercümeihaller neıretmi· 
ye batladık. Bunlardan birinciiİ 
(Kagavvanın hayntı) Diğer ikhi 
(Kırılmış zincirler) le Bedige'nin 
(iki kere doğmu§ adam) ından 
muktebes (Boksör Jeff) dir. 

(B) Umum' alakayı haiz eser· 
ler: 

"Geçen aylar zarfında Hugu 
nun muhtasar bir (Sefiller) ile 
Lousia Scott'tın {iyi zevceler) i -
nin tercümesini yaptık, ve ille: de· 
fa harp eınaıında Amerikan as • 
kerleri tarafından kullanılan din
cilik yaftalarını kitap halinde 
neşrettik. 

\Ekımer) in (Rost mu dütma~ 
n ıtim?i küçük risalesini tercüme 
ile r,~§rettik. Bu risale, iki üç ye 
rinue dine taalluku olmasına ra~
;men, Türk mektep muhitlerind~ 
hüsnü k.!\bul göt dü. 

(C) Mevkut ?.eşriyat: 

"Muhit Neş.ı·iyat ş;rketi taı a 
f ından neşredil :an türkçe Mum '" 
faydalı mesaisine devam ediyo" 
Bu mecmuaum beş sahibinden :.A • 

yanı batında iki iskelet buldukla
rını yazıyor. Bu iskeletlerin Nun· 
gesaer ile Coli'ye ait olduğu zan • 
nediliyor. 

Müıtemlekit nazırı bu hususta 

dürlerini kumpanyalarından çı -
kararak birçok hususlarda Muhi 
ti taklit ettiklerini açıkça söyledi 
ler. Yeni mecmuaları her feye h'' 
cum etrnek ve hayatın fena taraf 
larını gösteremk siyasetinedn va:C 
geçerek hayatın iyi ve sıhhatli ta 
raflarma ehemmiyet veriyor. Ye
ni mecmuaya tab'ettikleri birkaf 
yazı verdik. Bu suretle sade ken
di mecmuamızın sürümünü temid 
etmek için değil, memlekette bd 
nevi zihniyetin inkitafı için çalıf 
tığımızı göstermek istedik. 

"Birkaç aydanberi bir çocul 
risalesi olan (Çocuk seıi) mecmu• 
asının müdürüyle teıriki mesai et
tik. Kendisine mul-,itin eıki kdi • 
ıelerini verdik. Ayni zamanda bit 
kaç ücretli reklamını yaptığmıd 
gibi mecmuanın mühim bir kısid 
yazılarını da temin ettik. Netice
de mecmuanın salı§ı, bizimle tef • 
riki mesai ettikten aonra hem 
hemen iki misli arttı. Çocuk S 
şimdi ıekiz bin kadar nüsha aa 
malda ve satııı ancak iki günde 
lik gazete tarafından geçmekte ' 
dir. Gençlik Dünyası isminde li" 
talebesi için çıkarılan bir mecmısf 
ile de ayni müdürler bakikat_. 
f ·r !ey ara i in i'I-_ 
yalnız yazı vermek suretile teıri • 
ki mesai ediyoruz. 

"Son zamanlarda Himayei har 
vanat cemiyetile bir anlatma yap
tık, neticesinde İyi tahsil görmiltı 
emsaline nadir tesadüf olunad 
yüksek seciyeli bir genç vaktinill 
yarısını hikayeler, müsabakalat 
ve elitlerine h~eretmiye razı oldu 
Bu suretle çocuklarda, bilhaıtl 
hayvanlara kartı! insani hiıleriıl 
inkiıafına çalıtılacaktır. Bu mu• 
harrir ayni zamanda mecmuad• 
çıkacak yazıları, hususi muhabe 
releri ve Türk halk mektepler' 
de konferanslarile bu insani ted ' 
risatı memleketin bütün ilkmek 
teplerine yaymıya çahıacaktır. 

"Neşriyatın tevzii: 
Ne§riyatımızm tevziini her f 

den evvel memleket dahilinde 
memurlarımıza borçluyuz. Y 
kitaplarımız çıkınca muhteviyat 
ları hakkında kıaa bir huliaay 
her merkezdeki mümeuilimi 
bir nümunesini gönderiyoruz. A 
ni zamanda neşriyat yurtları ve 
Devlet Matbaası, tavsiye edebile 
ceğimiz bir kitap çıkarırsa, ond 
da dahildeki mümeaaillerimizi 
berdar ediyoruz. Siyasetimiz, b 
bil olduğu zaman, kendimiz net 
redeceğimiz yerde Türk ne,riy 
çılarile, memleket için faydalı 
lacağı kanaatinde bulunduğu 
kitapları, netretmek hususun 
teJriki mesaidir. 

Afiık konuşma : 
°K~;·i·İ;·;i;·i·;·d;·~ .... Hüaeyin ofr' ti 

Mustafa Zeki Beye: t\i, 
Y apdmaıını istediğiniz ite ti' ~ 

tebbüs ettik, salahiyetli kaleıal ~ 
bununla meıguldür, yazıyor~1 ~. 
Kitap halinde çıkıp çıkmıyaca~ı '1 

-.~ ıııı,' sorduiunuz tefrikayı ıazeteOV· ~ 
takip edebilirsiniz, eıer, kitap la" 
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1Hlklye1 NEZLE lslanbul ve 7 ralıya ...... --...... .....-....:: .... -.......... -··--~-

Aiız yarı açık, genizden gelen 1 Bu kelime, Sükatt Efendinin 
•e ancak ciğerlerin pistonlanma • kazan gibi nezleli kafasında bü • 
•ı ile alınabilen bir nefes .. Boyun yük bir uğultu yapıyor. Hiyanet !. Şeker Fabrikaları 
~vrildikçe gırıç ... yapan kemik -
ler, omuzlarda kolunçlar, gözler -
de yat ve yamkhk, her zaman a • 
lcıyormu§ zannedilen bir burun, 
lıer ıümkürdükçe derhal kaybolu · 
tu kıymetini daha çok arattıran 
bir rahatlık ve umumi bir senem· 
lik, bir kırıklık .• 

Bu, nezledir .. 
Nezle nedir?. Müspet bir ilim 

tibi gösterilen, fakat sadece cer • 
'--ht kısmı bu iddiayı ispat ede • 
bilen tıp, nezlenin ne olduğunu 
bilmiyor~. Yalnız her şeyi ve hatti 
bitmediğini bile bilir gibi göster • 
lbek hiç olmazsa tarif etmek su · 
l'etib bildiği hissini vermek esası· 
laa dayanan bu ilim, nezleyi, an -
~ bir hastadaki tezahürü ile ta • 
llıyabili:r .. Nezlenin karşısında e· 
lektrik mühendisleri gibidirler. 
~aarl e!cktrik mühendisleri, elek • 
triğin sadece ve yalnız müspet ve 
lbenfi bir cereyandan doğduğunu 
bilrnekle iktifa mc::buriyetindey· 
leler, doktorlar da, nezleyi bir in
tan ona yakalanınca tanıyorlar •. 
lio, bu, bütün hastalıklar için de 
~yledir. Tıp ilmi de, insanların 
>a.pmak istedikleri bütün ilimler 
lihi taarru ... i bir ilimdir, hastalık 
Old11ktan sonra onunla mücadele • 
e geçer .. Halbuki trbbın da, bü • 
'n öteki ilimler gihi tedafüi bir 
im olması lazımdır, hastalıkla -
, nelıreden evvel mani o:mıya 

lı~ması do~ru oiurL. 
• :/> • 

Sükuti Efendi, nezle olmu§tu .. 
hableyin yatağmda·o bir türlü 

ak olduğu halde, o, üşüyor, lıe
Üz yeni kalkan karısının vücu • 
Unun yatnkta boş, falmt ılık bı -

ığı tarafa süzülerek vücudunu 
ada ısıtmak istiyordu. 

- Bey, kalksan iyi olur, saat 
a. geliyor .• 

- Kalkıyorum .• 
Kahvesini yatakta i!;ti... Tekrar 

Organa sarıldı .. 

- Ayol tombcllih etme, daire • 
e geç kalacaksın! 

- Pantalonı•mu ütüleyinciyc 
dar biraz daha uzanayım .. 

l.ydi çabuk. • 

Selime pantalonu ütüledi.. Sü 
ti Bey istemiyc istemiye kalktı. 
İ)'indi. Pa!tcsunu eline aldı, bir 
tıdalyeye çöktü, daireye gidip 

0

blıemek teredüdü içinde öylece 
't- müddet kaldı.. Karısı, onun 

halini, hava o gün günetli ol· 
~iu için palto giyip giymemek 
dite5ine hamletti ve : 
- Olmaz{ dedi, paltosuz :soka • 
çıkılmaz .. 

Sükuti Bey, a5ıl dütündüklerini 
latamıyacak kadar yorgundu • 

- Evet ... 
diye tasdik ederek, koltuk değ · 
klerini kaybetmiş kötürümler 
bi sendeliye ıendeliye merdi • 
tıleri indi, Galataaaraydan 

vaya bindi .. 
'tramvay, altıncı dairenin önün 

Şithane yokuıuna saparken, 
Gti Bey Halice baktı .• Kasım • 

ın önünde, deniz, yer yer 
lç kırıtıklrkları gibi burufuk, 
, acı bir mavilikteydi. Kötü, 

1 bir hava .. Kö§e başlarında , 
lttlr, gelen geçenin yolunu ke • 

aibi ani esiyor 1 insanın yüzüne 
tokat atar gibi hastalık dalı • 
du .. Hain bir rüzgar .. Hain .... 

hnet bir rUzgar .. Hiyanet mi 1 
••· Hiyanet ! Hiyanet .• 

Garip bir tedai ile SükUU Efendi 
o dakikada karısının kendi5İni -
aldattığına emindir .. Hiyanet edi· I 
yor karısı ona ... Muhakkak gidip 5..=i .. 
yakalıyacak, onu aşıkıyla beraber 
öldürecek, o ana kadar lekelen • 
memiş namu5unu bir tek kurıun • 
la temizliyecek.. Fakat tabanca -l 
ıı yok~. Ne çıkar?. Karııım atı • ı 
kıyla görünce muhakkak iliht bir 
hiddetle mukavemet edilmez bir 
kuvvete sahip olacak ve o zaman 
elleri yetişir, sade elleri. • 

Sil'kuti Efendi, Şişhane yokutu· 
nun ortasında iniyor, köşelerden 
ve meydandan esen "hiyanet,, 
rüzgara aldırıt etmeden, hir bat -
ka tramvaya atladı .. Biletçinin on 

kurutun üstünü vermemesine al • 
dırı9 bile etmedi. - Şu biletçiler 
ne psikolog adamlar, o anda Sü 
kuti Efendir.in dalgın olduğunu 

farkedip hemen el çabukluğu yap· 
mı~tı - Galatasaraya gelince in· 
di, hızlı hızlı yürüyerek eve geldi, 
~iddetle kapıyı çaldı .• 

Ekseriya isimler vardır ki, aa • 
hiplerini~ tamamile aksinedir •. 
Mesela Metin Bey muhakkak kor· 
kaktır, güzel hanım çirkindir. . 
kaktır, güzel hanım çirkindir .. 
Masum isimli kız Allahm beli.11 • 
dır ve Zeki ismini tafıyan çocuk 
aptaldır .. 

SükUti Efendi, bu umumi kaide· 
. i §az tetkil ediyordu, isminin 
aksine olarak geveze değildi. Bu • 
nun için, kapı açılıp ta içeri girer 
girmez, karısına: 

- Sö1le_, n~ıkın nerede? • 
..diye hücum -etmedi, her zaman• 

ki sükune:li haliyle ya~ak oduına 
dozru ilerkdi. 

K:ı.rısı hiç bir cndi§e alameti 
gösteremiyordu .• 

Yalnız: 

- iyi ki, dedi, yolda aklına 

geldi ele döndün, yoksa dairede 
ne yapar<lm .. 

Ve yastığın üzerinde duran iti · 
nayla katlanmıt üç mendili alarak 
uzattı, ilave etti: 

- Giderken unutmuısun ! AJ.. 
11nır111rmmııuımu11uu1fllltftllltlUll1111ı•ı,.1tt111mnunnnt1111m1111uı11nn1111ramlt8lllt 

Esrar i~erken yakalandı 

Hasköyde T urtucu mahallesin
de Salim B. sokağında oturan 18 
yatında Mehmet esrar içerken ya· 
kalanmış ve üzerinde altı dirhem 
esrar bulunmuftur. 

Ceket h1rsızı 

Fatihte Haliç idman klübünün 
kapısından sabıkalı Fuat girmif;· 
klübün idare memuru Muhittin E· 
fendinin ceketini çalıp kaçarken 
yakala.nmqtıt. 

Türk Anonim Şirket~nden : 
Alpullu ,eker fabrikasının lstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki flatle 

her isteyene bin kllodan eksik olmamak Uzerc satılır. 

Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 
Taşradan vukubulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mfüebakisi hamu 'e senedi mukabilinde 

ödenmek üıere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müş-

T~Q.KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RA~T--bDt;R 

F eniks matbaası binası satılıyor 
lstaallal Ziraat Bankasından : 

Sua No. 
35 

Semti 
GıJ,.ıa 

Mahallesi 
Okçu Musa 

ihale bedeli nakden veya gayrimübadil 
kapalı zarfla sabta çıkanlmıtbr. 

Sokağı Crrısi Emlak No. 
Savacı çıkmazı ~a;r r Bina 5 

bonos"y!e ödenmek i:ıere yukarıda evsafı 

Hissesi 
Tamamı 

Muhammen kıymeti T. L. 
65000 

yazılı gayrimenkul şartnamesine tevfikan 

Kat'i ihalui 27-3·933 paıaıtesi günü saat on beştedir. Taliplerin şartname mucibince tanzim edecekleri kapalı zarfları 
mua)yen saate lcadar bankamızda mültşekkil satış lrnmisyonuna tevdı etmeıeri muktazidir. Şartname uan~<amız kapısına 
asıldığı gibi Ankara Merkez Ziraat Bankasında da görülebilır. 

Se-nei baliye Yergiaiyle Belediye ruıumu müşteriye aitt r. 

. ... .... .... .... .... .... .... .... 
·ı·· ili! .... .... 
:::: .... :::: .... .... 
r.:: :::: :"n 

1 
1 
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lstanbul 

Mahalle ve mevki 

Babıalı Nallımesçıt 

" •• 

üdiirlüğü ilanları 

Sokağı 

Cağa loğlu 

No. sı 

8 
23·6 
7 

Cınsı 

f.-fane 

1 
Müddet 
ıcarı 

Bir sene 

ayramda ne lazımsa 
il Mallar Paza da 

" 
" 

Lala hayrettin Beş rağa 

" " 
Tomrukağu 7 

" 
L ""cı Beşir 
ağa te s 

Mihrişah Sul· 

,, 
" Bulursunuz 
" 

Bahçekapıda Çelebı 
oğlu Aiaettin 

tan mektep mahalli 
~uıtanhdmamı 2· 37 Düı·' an ve fevkin 

de oda 
.. 4 Dük an 

" 
Hem de en iyisini + en zarif ini + 

sağlamını + en ucuzunu ! ... 
en 

.. " 
Bahı<pazarı Ahıçdebi 
Tahtakale Hacıhamza 

.. Rüstempaşa 

Mahmutpaşada Hacı 
iköçek 
Mahmutpaşada Su 
tan odaları 
Mahmuıpaşa H.köçek 

" " ,, 
" ,, ,, 

,, 
il 

,, 
" 

" " ,, 
" 

" ,, 

Mahmutpaşada 

Yumurtacılar56 284 .. 
Şekerciler 3, 5, 7 .. ve ban 
Papazoğlu 22 Mağaza 

Rfza paşa 258 l04Dükhan 
YOkUŞU ıda 
Sultan oda· 3 
an 

Camiattmda 

ti 

" ,, 
,, 
" 
" Kürkçü han 

ikiocı kat 

42-13 
40· J7 
19 
21 
24 4 
39-23 
24 6 
26 

,, 

" 
" ,, 

" ,, 
,, 

Oda 

Kürkçii hanında odabaşıh" m msıf 
h"ssesi ve aralık meydan mahaİli 
Sultanmektebi 5 Haoe 
Sultanodaları 22· 24Dül.l an 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
,, 
,, 
,, 
" 
" 
" ,, 
" 

ti 

" 
" ,, 1 Sultan ıanındn oda ., 

ve odabaşıhk 
Mahmutpa~ada Dayehatun Tarakçılarda Münhedim cami 

" 

il " 
av!usundaodavehela 

Yeni han 35. 39 Dü <l<an 
" 

" " il 33 37 

" 
it 

,, 

" 

Medrese 35 
ıttisalinde 

Hamam 7-9 

Çakmakçılarda Valdehan 
birıncı kemerde 

ittisalinde 
9 

Çakmakçılarda Valde hanında 
., Büyük yeni handa 

" ., 

" 

" '' Valde hanı ikinci 
üst K. da 
Valde hanı ikinci 
üst K. da 

Uzunçarşıda Y avaşçaşa hın Mk. 

•t Beızazcedit 

tt " 

" Saman Vıramevvel 
Dö <mecıler 

" " " ,, Bezzazcedit 

13 
20 
31 

32-33 

93 

18 
296 l 26 
127-198 

39 

32 
lll-112 

,. Yavaşçaşabin Mk. i6 
tyL1f./u-ltand~ camiıkebır ıskele 21-18 

,, Kasımçavuş Eskiyeni 46 
" Camiikebir Hafaflar 1 

.::>ütliicede Mahmutağa iskele 45 
Eyüpsultan Camiikebir Hafafıarda 1 

il 

,, 

Depo 

Oda 

" 
" 
" 

•• 
Hane 
Dükkan 

" 
" 

" 
" Oda 

Düı<kan 

" 

,, 
" 

" 

" 

" 
" 
tı 

" 

" 
,, 
,, 
,, 

" 

" 
" 
" 
" ,, 

Kahvehane arka- ,, 
sandaki ardiye vearsa 
Kayıkhane ., 
Fevkinde oda- 3 sene 
farı müştemil dükkan 

Çakm.akçılarda Valde Ortakapı 6,37,65, Beş oda ,. 
hanında tahtanis nde 59,60,60,61 

L~ ada mevkıferile cinsleri razılı olan vakıf emlak bizaların· 
daki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. 
lhal&ler.i N sanın birine cumartesi günfi saat on beşte yapılacak-

Ankara' da 
Çocuksarayı 

Caddesinde 

Istanbul 'da 
Bahçekapıda ve Belfoğlunda 

istlklll caddesinde 

hr. Tutmak istiyenler 
kalemine gelmeleri. 

Mahalle ve mevkii 

Çarşıda 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

ÇenberJitaş Atikalipaşa 
Ahırkapı Seyilhasan 
Bahçekapı ÇeJebioğlu 
A tiettin 
Galata Y enicami 

il il 

,, Şahkulu 
Topane Çavuşbaşı 

" " 
il it 

., Süheyl bey 

" " 
" " 
" " Kabataş Ömeravni 

" " 

" " 
" " Befildaş Şenlikdede 

" " Beşıktaş Sinaopaşa 
tt 

" 
,. 

Ortaköy 

" .. 

Müdiriyetinde Akarat 
(108H 

• * * Sokağı No. sı Cinsi 

-
Sahaflar 95 Dükkan 
Yağlıkçılar 97. 129 11 

HaffafJar 7 
" 

Terlıkçiler 11 
Cevahir 8.ninde 43 " Dolap 

Kira 
müddeti 

liir sene 
,, 
" 
it 

tt 

Şerifağa 54 55 ., ,, 
Sahaflar 65ve67 iki dükkan biri ta· ., 

mamı diğeri sekizde 
bir hisse 

Sofçuhanında 
Lebiderya 

13 Oda ,, 
O ~lağara ,·c Yedekçilik ,, 

Y enicami av· l 9· 127 Kabvt!bane önün· ,, 
Jusu deki mahal 

Perşenbepazarı 16 Dükkan maaikioda ,. 
Dükkan· Mahmudiye 66 

Kulekapısı '22-1 Dükka 
Taşçılar S84 
Topçular 386 

" 
il 

Dolmababçe 
Topçular 

il 

388 
490 422 
481 
553. 1 
1-3 

Dolmabahçe 109-207 
il 195·203 
,, 197·205 
<> 221 
o 223 
o 187,189,191 

Yeniyol 37 

" 39 

,, 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
•• 
" 
" 

~amazgah mahalli 
Hane 

" 

it 

" ,, 
,, 

" 
" 

" 
" 
tt 

" 

tt 

il 

" 
il 

il 

Hasfmn 3-5 Dükkan Bir sene 
Vapuriskelesi 21·23 

" Büyükayazma 
Taşçılar 
Büyilkayaz•a 

" 

27-39 
16 
19 
10 
12 

,, 
" Hane 

" Külhan odası 

" ,, 
" 
" 
il 

Hamam içinde ,, 
beş oda 

,, ,, 4 DnkkAn .. 

" ,., 6 ,, " 
,, Taşçılar 20 " " 
" Vapuriskelesi 36 " " 
" ,. 4· 6 Gazino " 

Galata Yenicami Medrese 28· 20 Mağaza üç sene 

t 

Yukarıda mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizala
rındaki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuş· 
tur. ihaleleri Nisanın on yedinci Pazartesi günü saat on beşte 

yapılacaktır. Tutmak isteyenler Çenberlitaşta Evkaf Müdüriyetin-
de Vakıf Akarlar kaJemine gelmeleri. (1347) 

ankasından: 
Semti Mahallesi Cinsi Hiueai Sıra 

No. 
239 Büyük dere Büyük dere 

Sokağı 

Bahçeköy Kargir hane ve ahır bahçe 
ve tarla ziraı 67940 

3/8 

Emlik 
No. 
3, 1 

Hisseye ıöre 
muhammen kıymeti 

7500 T. L. 

240 Büyükada Meşrutiyet Bahçeler Ahşap baraka ve arsa 
metrosu 829 50 

Tamamı 212 2050 " H 

241 
242 " Yalı Şalcı Ahşap hane 312 400 

7000 
" il 

243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 

" 
Karanfil Çınar caddesi ve A •şa hane ve dükkan 

Hekim 
Tamamı 1, 52 

" 
Hdrgaz adası Burgaz Yeni kuyu Arsa ziraı 280 Tamamı 1 600 " 

11 

Bü}'ükdere Büyükdere Elma dağı iki hane ahşap 1/2 32,34 900 ,. ,. 
Edirnekapı Atik Mustafa paşa Fuıun Arsa Tamamı 6 300 ti ti 

Kocamustafapaşa hacı Hüseyin ağa Narlı kapu iki hane 112 74, 76 600 ,. 
11 

11 Kocan ustafa paşa Yazmacı kasap Kagır hane Tamamı 49 1200 
11 11 

Topkapı beyazıt ağa Bakkal Ahşap hane ve dükkan Tamamı 7, 9 800 " ,, 
Kocamustafapaşa Hacı Hüseyin ağa Tarakçı Arsa Tamamı l 200 

11 11 

Edirnekapı Avcı bey Çukur Arsa Tamamı 10 200 
11 

,, 

ihale bedellerı ve }Üzde yedi buçuk pey al<çeleri nakden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrı 
menkullerden ~39 ve 244! sıra rıun arah'arı kapalı zarfla d·ğerleri açık arttırma ıuretile ~atışa çıkarılmıthr. lhalei katiyeleri 27/3/933 
paıarteıi günü saat on beştec:ir. Şartname mucibince pey al çelerini ihtiva «'decek olan kapalı 7arfların ye•mü me11<urda saat on beş· 
ten e••el bankamızdaki sahf kom syonuna tevdii muktezidir. Şartname bankamız. kapıaıoa aıdmıfhl'. Senei banıe •erıraile belediye 
rüıam• mDıteriye aittir. . (1118) 

Samsun'da 
Bankalar 

caddesinde 

SEYRiSEF AiN 
l\lcrkczi idaresi Galata kopruba~ı B<>6C>,l 

~u c A. lrkecı Muhurdar zade flan 221.140 

lzmir - Pire - lskenderiye 
Postası 

(Jzmİr) 28 Mart sah 11 
de. 

Trabzon Postası 

(G ·· ı al) 29 Mart u cem çarşamba 
18 de Galata rıhtımından. Dö
oüşte Tireboluya da uğranılır. 

lzmir - Mersin Po!jtası 

(Mersi• n) 29 Mart çar· 
şamba 10 da 

idare rıhtımından kalkarlar. 
(1342) 

Sadıkzade Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENiZ POSTALARI 

• •• •• 
ın onu 

v:r:r~u 27 Pazartesi 
aaat 16 da Sirkeci rıhtıdlından 
hareketle ( Zonguldak, İne

bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat ıçin Sirkeci 
Meymenet bam altında acen
tahğma müracaat. Td. 22134 

1 Askeri Fabrikalar llinlar1 

Askeri Fabrikalar Umum Mü 
dürlüğünden : 

Kırıkkale kuvvet merkezind 
yevmiye ile istihdam edilme 
üzere dört elektrikçiye ibtiya 
vardır. Aşağıdaki evsafı hai 
olanlardan talip olacakların bi 
ay zarfında ehliyetnameleril 
Kmkkalede kuvvet merke1 
müdürlüğiine müracaatları. 

l - ilk mektep mezunu o 
mak, "' 

2 - Tesviyecilikten ve elet< 
trikçilikten ehliyetnamesi olma 

3 - Askerliğini yapmış bıf 

ıunmak. 
4 - Tamiissıhha olmak ./ 

soi bal eshabmdan bulunma 
mak. (1299) 

Be oğhı DördUncli 

kt>meıılnden: 

ılh Hıılmk ll 

Müte e!fa KahveC'i zade Ş fık 1J 

alt olarak Galııtada Pcr cmb(' pazaf 

da 'Y Mllcncdlcr sokağında (Ziya so~ 

ğıncla} Naci anbarında mevcut tutu 
açtk arttınm\ surctllc satılacaktır. J. 

tırmaya ıştırnk edecek olanlardan tUt 

!eri görmek istiyenkre tUtUnler 2 ~ 
1938 salı ı:,rünU saat birden beşe k11 

Galat.o.da [l('rşembe pazarı Ziya eokJ 

d:ıkl Nacı deposu nc;ık bulundurulac 

tır • TUtUnler 9 NI ıın 1933 pazar 

mahallinde açık artırma suretılc satı 

caktır. Arttırma saal 14 ten 17 ye 

dar devam edecektir. Rllsumu acil 
,,. ihale p\llu müşteriye aittir. Ahel 

lnnlann mezl<Clr gün ve santt<- m• 

llnd hllZlr buluwnalan lüzumu ilAa 
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'Z'1 Mart 1133 VAKiT 

Karbaa Bayramında çolall 
ve çocatama sevladlrme

lllD yolaaa balda• ı 
~ Bu Yolu Size De Söyliyebilirim : 

Bir fırsat bulup MAHMUTP AŞA yokuşundan 
geçiniz, yukanya kadar çıkmıya lüzum yok : 
Yokutun batlangıcında sol kolda bir 

levha göreceksiniz: 

Ng200 
Buraya giriniz, mağazanın 'ismi 

"Ucuz Mallar Pazan" 
dır amma bu isim yanlışbr ! 

Burada bir metro bile ucuz 
mal bulunmaz, Bilakis ı 

Palıalı " Dünyanın En 
Mallarının En Ucuz 

Satıldığı Yer Burasıdır,, 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden : 

Dr. lbıan Samı 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve lhtil!tlanna kartı 
pek tesirli ve tue aşıdır. Dl vanyola 

Sultan Mahmut türbesi No. 189 
Beteri tababetle İftigal etmiyecetini ifade ile kanunen yap· 

malda mllkellef olduğu mecburi hizmeti ifadan iıtinklf eden 
Tıp FakOltesi 1339 senesi mezunlarmdan 1301 tarihinde Berut'ta 
doamuı AptOlkadir Bey oğlu Fen FakDltesi Fizyoloji sabık mil· 
derriıi ve Ziraat VekAleti Celileai timdild Umum Baytar MOdlirü 
Dr. HOseyin Sabri Beyin 4/6/932 tarih ve 2000 numarala kanu· 
nunun muvakkat maddesi hükmtlne tevfıkan ve 1/21933 tarihin
den iki müddetle san'attan menolunduğu 

lunur. ( l333).. 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

Karşı en müessir deva SERVOIN bap
landır. Deposu lstanbul'da Sirkeci'de 
Ali Rı1.1 Merkez cczanesidir. Taşraya 
ı 50 kuruş posta ile ronderillr. Jzmir'de 
Frtgral pazanndaltl, 

0 

Trabzon'da Yeni 
eczahanuinde--de bulDZWr 

933 
Birinci kurası ay 
başında çekiliyor 

Kura Ankarada iŞ BAnKASI merkezinde 
noter huzurunda çekllecektlr : 

Birinci mUklfat 7SO Ura 
ikinci ,, 250 n 
10 kl9lye (100 •den) 1000 ,, 
10 kltlye ( 80 terden ) 500 ,. 

VERiLECEKTiR. 
iş BANKASI nın bütün şu
belerindeki kumbara sahip
lerinin isim ve numaralan 
Ankaraya gönderilmiştir. 

TURKlYl İS BANKASI 
1 

{ J 

Sayıfa: 11 

Gazi terbiye 
Enstitüsü l\1üdürlüğünden: 

Mektebimiz için 200 ton kok ~ömilrile 10,000 kilo gürrea 
odunu kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle mOnakasaya konulmuştur. 

Talip olanlar ıartnameyi görmek üzere öğleden sonra her 
gOn mektep muhasebesine mOracaat edebilirler. 

Talipler ihale gllnll olan 28 Mart 933 Sah günil saat 15 de 
% 7,5 teminat akçelerile ve yahut muteber bir banka mekta· 
bile birlikte Ankara'da Mektepler Muhasebeciliğinde mOteıekkil 
Milbayaat Komisyonuna mOracaatları. (1090) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tekirdağı Şarap Fabrika11 için ıartnameleri dairesinde ve ta• 
kassız olarak satın alınacak olan Tebrit suyu teı:sahna muktazi 
Elektrikli tulumba ve elektrik malzemesi ile bu ite ait diğer 

malzemeyi vermek istiyenlerin şartname ve liıteleri 16rdDkten 
sonra pazarlığa ittirak etmek üz~re 0

10 7,5 teminatlannı hami
len 1/4/933 Cumartesi saat 14 te Galatada Ahm, Salim komi8-
yonuna müracaatlara. "Mu (1158) 

' 

Devlet Demlryolları ilanları 1 ı ________ _ 

Irmak • Çankırı battı Ozerinde km. 61,850 deki taı ocaj'in
dan çıkarılacak 4000 m3 balaıhn kapab zarfla mDnalra ... 
10/Niıan/933 pazartesi gtınn saat 15 te Anlı.arada idare bina
sında yapılacakhr. Fazla tafıilAt Ankara ve Kayseri veznesinde 
be9er liraya 1atalan tartnamelerde yazılıdır. (1239) 

Fatih lcrumdan: Beyoğlunda aynalı 

çqme adalar eokak 8 No.da sakin 1· 

ken halen ikametgAhı meçhul bulundu· Doktorlar 
tu mahalle heyeU ihUyariyesinln me§l'U· ı·------------· 
batından anl&§Ilan Arap oflu Anutu 

Efendinin ı.tanbulda Mahmut p&f&da 

Kefeli ~ 37 No.da Cezml Muzaffer 

Beye olan borcundan dolayı • g&ıderilen 

Meme emri mumaUyehtn lkamelglhmm 

meçhulfyeUne binaen tebliğ edileme.mı, bu-

Dr. Mehmet All 
idrar yolu baatabklan 

mflteha•aısı 
KöprQbqmda Emln&ıQ 

Her g1ln öğleden sonra 

lunduğıından on be§ gUn mUddetle illnen 11------------..... 
Ulıllpt ıcruma karar verilmfftlr; borcu 

olan 21% Ura 99 kurutun tarihi lllndan 

ltlb&ren 5 gQn zarfında vermez ve ya. 

but borcun tamamını ve yahut bir 

kıammı ve alacaklının takibat ic.ruı 

hakkında bir itirazı vana gene bu mUd· 

det zarfında blldfrme.ı blldirmedfli bal • 

de bakiye icra muamelesine devam kılı • 

na.cafı; ve 1. 1. K. 14 ncU maddeai mucı • 

blnce bu mllddet sarfmda mal beyanında 

bulımmuı ve hllAtı hakikat beyanda bu· 

lununa baplale cezalandrrılacatı tebliğ 

makamma kaim olmak Uure 115 g1ln 

müddetle llln olunur. 

......... !cıra IDldmlltfadea: 

Galatada Kule dibinde Yazıcı mka • 
pda IS No.da Matbaa ve kırtulye tf. 

oı, Tabibi 

Elle Hayon 
!ıle§bur Diş tabibi mtıtevetta Davld S.. 
yoo'un oğlu dit tabJbJ J!lLtE HA. YON 

hal!ltalaruu artık Befiktqta degll yabm 

yeni t&§mdıfı Perap&lu k&rpsmda .U. 

3 numaradaki muayenebaneııbıde kabul 

etmektedlr.TelefOD: '1803. Adreel dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Da1ı1JJ butalıkJar mOteb9•• 

Olvanyolu No. 118 TeletOD: 222391 

Gaz hekimi doktor 

SDleyman ŞOkrO 
Blrlncl mut mtıteııa-

Babrl.ll (Ankara Caddesi Numara _, 

caretıyle mU,tegil Zelllç biraderler ıtrketinln l•·-------------
kongurdato için mOblet verilmesi talebiyle 

wku bulan müracaatı üzerine icra kı· 

iman tetkikat neticeetnde: Kongurdato 
talebinin nuuı dikka.te a!mmuma ve 

icra ltlb kanunun 286 ve 287 inci madde • 

leri muclblnce borçlu firkete ikl aylık 

bir mllhlet verilmesine ve lstanbulda 4 

UncU vakıf hanında 34 No.da avukat 

Apdulhak Kemal Beyin komııer tayinine 

ve lfbu mUbletin ll&nı ile beraber icra 

ve ına. delrelerl ve tapu sicil memur· 

luklarma blld1rllmeeine karar verilml§ 

oldutu UAn olunur. 

oı, doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UskOdar A.tlamatap No. • 

ğım terhis tezkeremi 

alacağımdan hllkınU 

karyesinden Muhtar otunarmdan 

11 Sıhhiye bölutil efradından 

lu TMUn oğlu Huan 

HATIRALAR 

HER 

VE 

VESİKALAR 
Gazetemizde ilave olarak oku

yuculanmıza verdiğimiz, Cemal 

Paşanın hatırası üzerine hazırla • 

nan tetkikler · kitap halinde çıktı. 

kitapçıda B U L U N U R 
FiYATiı 80 



2 

Yeni 

ASPIRiN 

Paketleri 

20 ve 2 tabletli k ambalAJlar içinde 
her ye rde bulunur. 

Ziraat Bankası 
Aliana Mensucat Fabrikası 
Sağlam .. ı Güzel • Ucuz 
iPLiK !~i EZ 

20 lngiliz numarasına 1111 90 santim genişlığioe kadar 

kadar :·.;i:.·:_::::· ir.ce, kalın, renkli, beyaz. 
V A T ER (Bükülü) Çifçi marka KAPUT 

:ı:: 

E X T R A t Kıvrak) m: Dimi, örtülük 
R E T O R ( Katlı ) m~ Yazlık elbiselik 
8 O Y A L 1 ~:;: Tentelik, Perdelik 
Evler - Hastaneler - Mekteplere her yere elverişli: 
'\umuneleri görmek ' c fintl:ıı ı nnl:ımak için Zirant Bnnk:ıl:u ına \ c.~ a dol!;ru-

. dnn doğru) & fabrikaya müracaat edilir. 

Adana P. K. No 67 gg Telgraf adresi: Adana: Batik 

........ Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden : 
Her varakı üzerine filigranh bir Hilal ve bir ylldız· 

la (T. C. O. K. i.) rumuzu vaz'edilerek 27-3-933 ta· 
rihine müsadif Pazartesi gününden itibaren 3e varakh 

10 tlo. lu "Cirımaud,, oyun kağıdı ı 
~~••••• piyasaya arzedilecektir. •••••' 

.......... Mı· ll"'ı .......... ·········· 

Hll!: $fYDEll. 
#UltE/11/llEL 

Bir Fotograf aleti, bir Yazi 
makinesi veya bir Otomobil 
satın almak istediginiz zaman 
daima en mükemmelini arar 
ve tanınmış bir markayı 
tercih edersiniz. Aynı titizliği 
en asri tenvir' vasıtası 
olan elektrik ampullerinde 

. de göstermeniz lazımdır. 
Osram markasını taşıyan 
bir ampul tekamülün en 
bariz bir tim.salidi,.. Bundan 
sonra daima Osram elektrik 
lambalarını satın alanız. 

27 Mart 1933 

. . ·-!:~: ..... !.. "'. ~=~ . ~ , . • . ....... . ·.,;. '• . . ~ f,.ı •• ;· :--. ı· ... ı: ••• .( . • ,. •• !._. :' ' • • 

• 
1 ,. 

Bugünden itibaren 

• 
Bütün lpekiş 

ljJ 

mağazalarında 
JVtar,oken 

~ırnuın~AR 

y He 

T 

~~i~······ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

Türk Seyahat Acentalığı mmm~ 

~il Kuruşa 
1111 satılmıya 

:::: :::: 
m~ 

!il! başlandı 
ŞiKAGO Sergisine 

tertip ettiği seyahate iştirak ediniz • 

10 i"f em muz 20 Ağustos 1933 
::::. ............................... . ···································· ···································· ···································· 

.... .... .... .... 
GALATA - SAR AY ::::::::::::::::::::::::::::::::::.;: ...................................... 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

300 Ton Lavamarin kömürü: Pazarlıkla mübayaası 29 Mart-
933 Çarşamba günü saat 14 te. 

Muavin Geır.İler ihtiyacı için lüzumu olan yukarda miktar 
ve cinsi yazı l ı kömürün pazarlıkla mübayaası hizasındaki gün 
ve saatte yapılacağından şartnamesini görmek istiyenlerin her 
giin ve mezkur kömürü itaya talip olacakların da pazarlık gün 
ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşa 
da Deniz Levazım Satınalma komisyonuna mürac.ıatları. (1354) 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Beşiktaş Akarah Vakfiye idaresinden: Beşiktaşta Akaretler· 

de 43 numaralı hane üç sene 10, 55, 63, 89 numaralı hanelerle 
7 1 J, 20, 24, 28 mükerrer 28 numardlı C:iit<kanlar birer sene 
~üddetle kiraya verileceğinden Şehri halin '27 inci Pazartesi 
gününden itibaren yirmi gün müddetle m~üzayedeyc va~e~ılmişti.r. 

Talip olanların ve daha ziyade malumat almak ıstıyenlerm 
Nisanın on yedinci pa~artesi günü saat on üçe kadar mahalli 
mezkurda 54 numarada mütevelli kaymakamlığına ve yevmi mez
karun saat on üçünden on beşine kadar lstanl u' Evkaf müdi
riyetinde idare encümenine müracaat etmeleri. (1352) 

Hanımlar arasında heyecan uyandıracagı 
şüphesiz olan bu ucuzluğun sebebi nedir? 

r - Son zamanlarda ipek fi atlanmn ylizde 20 - 25 derecesinde 
arttığı doğrudur. 

2 - ipekli kumaş fiatlarının ~ ük:>elmesi icap etmekte ve yük
~clmekte okluğu da doğrudur. 

3 - l\larokrn Birman laıı n T ül'kiyc\le ~aln ı z i pckiş fabrikası ta~ 

rafından ynpı'nbildiği malumdur. 
.ı - t\ Hup:ı"dan ~c ti ı ilen a) ni a ,·ardaı.i kumaşların ise 9 · l O 

li radan aşağı)a satılmadı ğını ise heri.es bilir. 
:1 - ~ihayet ticaretin en basit k:ıillesinc j!Öre de bir fabrikanın 

imal ctti~i kumnşlann m:ıliytt fiatın ı nz:ılttı~ı 'e) a ço~alttı j!:ı ni.i· 
bcue kumaş ~au~ fiaılarını da indirme~i \c ~ ül\sclctme i l :\zım ~c\ir. 

bunlara rağmen : 
ipekiş'in hanı,nlarımız tar afından en ziyade beğe· 

nilen MAROKEN BiRMAN'Jarının fiatlarını bugünden 
itibaren 295 kuruşa indirdiği b!r emri vakidir. 

ipek'iş, bu kararını: 
A - Mamulalıaın müstesna güzelliğini ve sağlamlığını 

öir kere. daha göstermek; B - 6ayram münasebetile hal
k.ımızın hasıl olacak ihtiyaçları'lı giderme\{ ; C - Ve gör· 
düğü emsalsiz rağbete bir mukabele yapmış olmak ga-
velerile vermislir. 
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