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Dörtler Misakının Aktine 
Fransızlar Mani Oluyor 

ıııı-.-ı~---1-
viliyetleri- F ransanın mukabil 

e e A " 

ınınn ıman • • ·ıd· 
Aüara 25151• proıesı verı ı 

~~ Tali Beyden sonra bi· 

~ 11anıtaıa müfettitliiine tayin Başlıca istedikleri muahedelerin değiş-
~ Ye bir müdclettenberi An • 
._. L_buıunan Hilmi bey birkaç memesidir. Silahlan bırakmakta 
tit. -.dar Diyarbekire dönecek· • • I b• Jd ) ~ ~i Bey mülki1e mektebi • lngılızler e ır o u ar 

)etifti.· rdiii en kıymetli ida • 
d LONDRA, 26 (A.A. - Dört 'L_ ız en biridir. Uzun za • 

~ ~~mbklarda, muta • devlet miuk•nın imzalandıiı hak· 
.... ~llldar kmdaki haberin doiru olmadığı 
,_ ~. da, valiliklerde, niha • bildirilmektedir. 
\\fc.:;--'lıJe müatetarbiında mu • 
};:~eti Miaakm yapılması itinin gecik· 
.._ i hizmetler ıirmüftür • meai F ranaaıun itirazlarına, bil • 
._~ ~ifeainde de kendiainiden 
-,... t-· hana •i cenah ıazetelerinin co • 
'9, L.. _ ızmetler bekleniyor· mite dea forıea' e tabi ıazetelerin 
~ -S IÜn evvel iyi bir teudüf ı&terdikleri muahelefete atfedil· 
~ ~ilnıi beyle karfılqtırdı. mektedir. 
~ "iliJ'etlerinin son vaziyeti 
~ Ba gazeteler, ecnebi memleket· 
'iıt... bir fikir edinebilmek i- lerden bu miaak baldmıda ıelen 
~ ~~n iatif:':.t~~ haberleri bir taraftan batka renk 

~-ını -~= h..~. • 'S- ve aurette ve mübaliialı bir -kil· 
.... ~ Tali BO müfettiş- :s-

u.::.1ıtıf.a ettikten IOnr& hariç- de ıöstermekte, diier taraftan 
_ııq Franaanm ba miaaka ittirakine 
~~ermeni gueteleri blr •· mini olmak için Franaıs bükUma- Fraasas ............. D)Ul,e 

'\~yyiç neşriyat yapblar. tine lrarıı PJet ıiddetli • Jiıu keacliJerine ait bitün meaelelerde 
s~l~a MaPP-i Örfiye ilan L-Jl-auaaBl&d'. bil& İatİtare hareket etmeii Ye 
~ taraf taraf Kürt aı· ıulhu muhafaza için aralarında ve 
~ teiıcir eclilmiye başlandi- Mukabil projelerl milletler cemiyeti kadroıu dahilin-
~~ saireden bahsettiler. PARlS, 29 (A.A.) - Dörtler de müabet bir teıriki mesaide bu-
(t~ kısmen tercüme edilerek meclisinden mülhem olarak Fran- lunmaiı kabul ederler. 
'tö~ ~ -~eşr?,lundu. Bu neş- sa tarafından verilen mukabil pro- Madde: 2 - Milletler cemiyeti 

, dunuz mu?. je şudur: miaaki maddelerinin ve ezcümle 
~ ~ tvet, gördüm. Tabii hiçbir Madde: 1 - Akit bükGmetler Devamı lkind Sal/ifada 

~;::::~:~:5~ -oo-;kü-·ç-iç·"~kb;y·-;;;;-· 
~o aş&nm tayın edildıgı ya -
(~l'du. Bu yazılar Türkiyeden ı • v ı ı • ti 
~ ~) imzasile gönderilmiş neşe ı ve eg ence ı geç 
~ -tö&teriliyordu. Türkiyeden 
~ 0 ka gibi gösterilen bu malU. • 
~ 0 "q dar yanlış, o kadar ya • 
~i dar sahtedir ki bunlarm ı & tnenıleketlerdeki ermeni ı 
.. """'Ud dacıian tarafından uy • 
~) ~ şüphe yoktur. (Sem- · 
~llıda 1 da tabii uyduranlar 
.;, b·rı konmuştur. Eğer bu 
Slil ır. mektup Türkiyeden 
~rtıış olsaydı ne kadar fena 

Yazılmış olursa olsun 

Böyle ............................................................................... 

ıFenerbahçe-Vefa takım
lan sahada döğüştüler ! 
Hakemin idaresizliği ve kifayetsizliği 

düqkü m~çı . ~ Ç!~ondan çıkardı 

&ta ........ _..,.... ....... 1tlr..,... 
Dün Taksimde yapılan Şilt Bir lraç defa bu ıütunlarda e • 

maçlarmdan biriıi; F enerbabçe bemmilyetle ifU'et etmit ve demit
- Vefa maçı çok teeuüf edilecek tik iri: 
hir netice ile bitti. ikinci devrenin - "Halkm araunda bazı ıivri 
onuncu dakikaunda Vefadan Sa· akıllılar ıörüyoruz ki bunlar ta • 
im Beyle F enerbahçeden Zeki B. 
araamda çıkan tekmeli, yumruklu 

·~========~========~~ 
bir hidiıe bir dakika içinde iki ta· 
kımm kaleciler de d1.hil olmak Ü· 

zere bütün halkın uzuvlatma aira• 
yet etti. Halkın bir kıımı aabap 
ütüttüler Ye poliain müdahalffine 
rağmen T akıiın meydanı üç dört 
dakika ıüren tekmeli yumruklu, 
ricatli, taarrmlu bir meydan mu • 
harebeai manzarasmı aldı. Bet on 
dakika sonda maça tekrar bqlan· 
dı. Fakat oyuncuların aakinletme
dikleri ıözle ıörülecek derecede 
idi. Nitekim iki dakika sonra iki 
oyuncu arumda tekrar bir hadise 
oldu ve bu sefer maç hakem tara· 
fmdu tatil edildi. Halk taraf ta· 
raf, küme küme yap dan münaka • 
talardan sonra, maça ıeldiiüıe ıe 
lecetine pitman bir baleti ruhiye . 
içinde ıtadı terketti. 

Bu feci hidisenin sebebi ne· , 
. dir? Bu sebebi, çok iyi duyulma • ·• ~-. · 
lıına, ıözle ıörülmeıine rajmen A'ft'lllNI Kftlllced olaa Da.dm .......... 

1 

bir iki hatti bet on kelime ile tea- Madritte bazı memleketlerin it • 
bit edivermek mümkün delildir. tirakile yapılan ıüzellik kraliçeai 
Çünkü bidise tümullüdür ye dere· intihabında Danimu:D tüzeli 
ce derece hakemin de, oyuncula • Matmazel Mari Luevert kazamnq 
rm da, ballan da bu itte hiaeleri ve bu ıenç kız Avrupa ıüzeli ilin 
vardır. edilmittir • 

Mehmet Aaım 
'-..., O.-.. lklnd ~~al/ifada 

P.t;rif Vekili 
~. ~~l Paşanın 

~· a,..anıında bir araba ve blrlnclieıenlerden biri { 
Kadıköy Fıkaraperver cemiye - neticede Kadıköy kız orta melde -

~~b ıçın ne diyor? 
"'~~-(A. A.) - llaıuU Vekili 

.. ~ •Jan ... wa wya -' . 
~ ~ • ....:_ illauU ltlerble .. , 

~ .. ~-~ faydalı fUdrler 

~ ~;..-.::: takip edertDL 

... ~ ::::.:_ .............. 
S"~ Plblee: 

~--... dokıer Oema l'lılum .. ~ .... -......:-• ............... . 
~ ..., .':::;.• ..... Ve -..ı . 
~~ lıR?ıel• u.1r ...................... ., ...... 

tiyle F enerbabçe ıpor klübüyle 
birlikte tertip edilen çiçek hayra • 
mı F enerbahçe ıtadmda çok 1H1f • 
eli olmuftur • 

Saat 14 te latildil martı ile bat
lanan bayramda evveli ,ürbüz 
çocuk müsabakası yapılmıtbr. Oç 
erkek ve 9 kız arasında Ensin Bey 
lririnciliii ve Leyli Hümü Ha • 
mm ikinciliii kaundılar. 
Enıin Beye bir top Te Leyli 

Hanıma da bebek hediye edildi. 
Bundan soma muhtelif eilence

li müsabakalar yapılmqtır. 100 
~ kotaıa 1 im lttlrak etti " 

bi talebesinden Gülda Hamm ve 
iffet Hanım ikinci ıeldi. 

Katık içinde yumurta kotuıun -
da Kadıköy kız orta mektebinden 
Sevim Hanım birinci ve diğerleri 
de yumurtaları dütürüp kırdıkları 
için kazanamadılar~ 

Erkekler arasında iae Kadıköy 
orta mektebinden 13 yatında Atil· 
li birinci ve Felemenk bankası 
memurlarından 45 yatında Vefik 
Bey ikinci ıeldi. Küçük yavrular 
aruında yapılan bu müsabakaya 
4S Jatmdaki Vefik Beyin ittiraki 

a.,,.,,.. lldnd Saııt.,,_ 

--
- Hem9lre, olull•ın t,ldlr ya ltallfh .. 
- Blrlal evlendl, etekl ,ok 9UkUr IJldlr .. 

• 
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Şark vilayetleri-
• • • 

mızın ımarı 

Başmakaleden Devam 

hiç t>lmazsa içinde birkaç satırı 
doğru olurdu. Şark vilayetlerinde 

sükun tamamen teessüs etmiştir. 
Şimdi artık hiikfımetin vazifesi 

~SON H}\!!:~RLE ~ Dünkü spor 
F k b•ı Almangada 
ransanın mu a ı ............................ faaliyeti 

M·ııA d ı t Sıl' . . ·ıd. ı ı ev e J\f!KARA, 26 (A.A.) .-:5\ill~ 

Ankarada c\ 
tpc 

imar safhasına ·girmiştir. Ve hu 
hnar mutlaka yapılacaktır.,, 

Hilmi Beyle aramızda geçen 
bu konuşmadan sonra şark vila -

pro1esı. verı 1 F p b . ~t:~.~::\iseTv::~: ~:~:~;ı~:~~ s •• 
. d·kı . h d ı . d v. on apen u yenı ı lebe3i tarafından idman .ş~ll d~ 'd, 

Başlıca ıste 1 erı mua e e erın egış-. telakkiyi anlatıyor 1 ri yapıl~ıştır: Maarif ve~ıh arı,; lıtle 
. d. s· ı A hl b k kt 1 tor Reı;ıt Galıp Bey meb usl IJ ~ 

yelleri hakkında ayni derecede 
salahiyeti haiz zatlarla temas et • 

tim. Bu temaslarımdan da gene ay 
ni neticeye ve kanaate vardım. 

Öyle anlaşılıyor ki şark vilayetle-

rimizden on beş, yirmi sene evvel 
çıkan ve şimdi ecnebi memleket • 

lerde Türkiye aleyhinde tahrikat 
yapmakla meşgul olan adamlar 
hala bu vilayetlerimizi eski vazi -

yetinde sanıyorlar, Cümhuriyet 
devrinin bu vilayetlerde tesis et-

memesı ır. 1 a arı ıra ma a . BERL,1~· 25 (A.A.) ~ Baş~e- arif v;kaelti erkanı, binlerc:r. t h~ 

1 ·ı· } } b• ld } kıl muavmı Fon Papen, Uburg da şenliklerde hazır bulunınuşt 1 
ngı iZ er e lr 0 U ar söyl~~iği bir nut~kta ~illi devlet Mekteplerimiz ~erilen )<ıııt'de' trek. 

teşkılı hakkında!<ı yenı Alman le· daya tek bir kişi gibi itaat . e ·d l\ı 
llaştarafı llirırıcı SaJJıfocta \ Madde: 5 - Bu' itilaf name tas· lakkisini izah etmiştir. rek ~ayet muntazam ve çeYt1' 11" 

10 16 19 d dikı' tarihinden itibaren 10 sene i- B · t l" kk" ··re millet Binle uncu mcı ve uncu ma - u yenı e a ıye go man hareketleri yaptılar. ,rr 
delerin ledelhace Avrupaya tatbi- çin ~kd~lunmuştur. Eğer 8.inci se· de~letin ç~lış~a arka~.aşı ve o~·- , genc·n tam bir ahenk için~e ~I 
ki için, milletler cemiyetinin sala- rıenın hıtamına kadar akıtlercl.e~ ta~ıdır. Munasıp. ve. muş terek . hır 1 ket yapışları görülecek bır ( 
hiyettar heyetleri tarafından itti • 1 h'.ç ~iri~i diğerlerine çekilece.~ını baglı!ık yahut aılenın nesep cıhe- zara teşkil ediyordu. Şenlild~r rt! 
haz edilebilecek kararlar mahfuz hıldırmış olursa mukavele mud • tinden devamı esasına dayanarak ne mekteplilerimizin bir geçıl 
kalmak şartiyle, bu maddelerde c1etsiz tecdit edilmiş addolunacak· devletle bir arada çalı~rr. mi ile bitti. 
mezkur usulleri müessir kılabile • tır. On dokuzuncu asırda yaşamış 
cek surette vaki olacak teklifleri Bu takdirde akitlerden her biri milliyetçi ve demokrat telakki At · ~arışlarI 1~~ kendi aralarında tetkik etmeği le- iki sene evvel haber vermek şar . milletin tahsiyetinin devlet vası. Bugün ilkbahar at yarı!ısr ;. 

tiği sükun ve huzuru bir türlü gör- ahhüt ederler. tiyle mukaveleye nihayet verebilir. tasile inkifafına imkıin vermemiş· üçüncüsü de havanın boııı1',J• tıı 
Madde: 6 - İşbu mukavelena • tir. İrredantism tehlik~si Avrupa· yağ.murlu olmasına rağmen le pi mek ve anlamak istemiyorlar, bu Madde: 3 - 11-12-32 tarihli 

g:1e tasdik edilecek ve musaddak nın harici siyasetine bu zihniyet balık bir meraklı huzuriyle Y' vilayetleri her vakit karanlık gös· 
teriyorlar ve karanlık göstermekle 

ortalığı istedikleri gibi karıştıra -
bileceklerini tahmin ediyorlar. 

kararı teyit ederek silahsızlanma nu"shalar teatı' olunacaktır. Ve t IAkk' l'I . . t' ve e a ı yo ı e gırm•ş ır. mıştır. ,; konferansının sür'atle yeni bir mu 'b' h - r 
milletler cemiyeti misakı rnucı m· Mevcut sulh mua edeleri Av· Koşuda Başvekil pa~a 1-{:t·ı ;. lta• 

kavelename hazırlıyabiLmesi için c:e en yakın bir zamanda cemiyet· rupanın balkanlardaki vaziyete liye, Maliye, Dahiliye, 1ktı5ıadtıt· ~ttı'ıı 
İngiliz projesini esas ittihaz eder· lıer meclı's·ıne kaydettı'rı'lecektı"r. b b' h 1 l t 'ld 1 r 

enzer ır a a masını acı en Ziraat vekilleri bulunmuş a u , ~"'ı ler. Bu yeni mukavelename mik • h k l . d 7 ·q • Ermeni milleti için .şarkta müs- ltalyan murahhası ya ut istikrar mer ez erıni artır· B' · · ı k y ıl· · :r 
tarnıda hakiki tenzilatı ve silah • ırmcı rnşu tay oşusu · ı ıı 

takil bir memleket yapmak dava - CENEVRE 26 (AA) ltal maktan başka bir netice verme· lamet bı·rı'nci, Yıldız fol! ikiı>'11·..,.' l: larda tahdidatı ihtiva edecek ve ı · · - · - ı· 11,. 
sile ortaya çıkan bu adamlar hh B Al · · miştir lk' · k ı T h yvaf1' , l · bilahare yeniden tenzilat icra edi- yan mura ası aron oısı, · mcı oşu ngı ız a _.tf 'lt 
'Türklerle beraber kendı· mı'lletle . I l . k l . h kk da Ekalliyetlerin Milletler cemiye· na mahsustu. Koşuya dört h•Y.".t h,,, lebilemesi için tadile müsait mad- )ört er mısa ının a ctı a ın Al.lr Q,. 
r ine de tarı·hı"n h'ıçbı'r dev 'nde g" F h . . M P l ti ve Lahey'deki beynelmilel ada· ı'ştı'rak ett'ı, Do"rt hayvan çol<f•~r \' rı 0 deleri havi olacaktır. Almanya em- · ransız arıcı ye nazırı · au _ ,. 
rülmemit fenalıkları yaptıktan niyeti usulünde müsavatın fasıla . Boncour ve Küçük itilaf hüku. let divanı tarafından himayesi te- çıktılar. Baytar birinci, f}eŞ ş lı ti 

"" - d' k ' lA tl . . d l . h - . l ·ı sirli çare ve tedbirlerden ari bazı kı'nc'ı, Fr'ız u"çu"ncu". 111 111. so.wra şım ı şar vı aye erımız e larla elde edilebileceğini kabul e· met en arıcıye nazır arı e uzun - _ fY "' 

k . k"rtl . -"- ti Al l d k d.eğersi.z hakla. r. temin e.tmiş, e.kal- lkı'ncı'yle u"çu"ncu" ko~u ar~jt•' il. ı u erı mııKsa arına a et o a - d uza ıya onuşmuştur. :ı- , '""" 

ralc kullanmak hayaline düıı.mü•- er. Umumi kom·ısyonda lıyet mılletlerı ıle ekserıyet mıllet- Muhafız süvari bölükleri zıab 1~ , ı:. 
:ı- ~ Madde: 4 - Akit milletler Av· l · d 1 · .. b l b' 1'' «' ı d . F k k )A l . . erı arasın acı munase et ere ır nının maA ı11'a atlama mu"sab'- ı.. \ı er ır. a at şar va ayet erımız· E RE (A A ) s· ~,. ., 

rupayı alakadar eder bütün mesa- C NEY , 26 · · - ı· du"zen verememı'ştı'r Ekallı'yetle Ik al• l• 
de ermeni fesatçılarının bu yolda- I k f A • •• .. • • A • ' yapıldı. Müsabaka çok a 1~; .... i'Qild· , ili ezcümle iktısadi meseleleri bir· }ahları aza tma on eransı umumı h k k h k k d n .,,,fi" ~ 
ki tahriklerine aldanacak bir kürt hh rm u u u sozu a 1 1 mana a Ve verilen numaralarla Y . / )' ,1 

kalmamıştır. Onun için hud~utları
mız haricinde bu esas üzerine ya· 

pılı:ı.n tertibatın hiçbir ehemmiye· 
ti yoktur. 

11.kte mu"zakere hususundaki azim· komisyonunda ltalyan mura ası, ah b c::. v 'de ı· t bı'r cu··m ı.l·ı1 •ı 
m rum 0~ e 1 a ıs · Muntafa Beyin birinci ge " 111 ~"'~ lerini beyan ederler. Bunlara dair silahları azaltma h;ıkbnda ilAriclP le lıaliui almı~hr. l L ~ 

1 · h aşı .. ldı. ~-bulunacak çareler ımilletler cemi • yapılacak mukave enın er mem· Mil et ve devlet hakkındaki ye- t -.11 "\ )' 
Ucünrii lco!lu yc..-rm ka.n Y"' ! İ 

yetine gitmeden Avrpa ittihadını leketin menfaati ve hususi vaziye· ni telakkiyi yapmağa Almanyayı lere mahsus handıkap koşufl',i hit 
tetkike memur komisyon kadrosu ? ti esasına dayanması gerek oldu • asıl sevkeden şey tesadüf değil • Dört hayvan koştu. Klay bir1ii-

fark dahilinde aranabilecektir. 1 ~unu söylemiştir. dir. Bir cok devletlere ayrılmış o· Nasibe ikinci, Bozkurt üçUıt~ J'I 
vilayetlerimizde asayi~ · denilen lan Alman milleti Balkanlara dön ""I., 

Filhakika bir zamanlar 

:ı- Dördüncü koşu altıncı 1' \ıı..., 
Karaya oturan Romanyada Türk müş Avrupa meselesine bir hal ça- Gazi koşusuna koşacak oları / ;~~·· şeyden eser bulunamazdı. Hüku

met memurları bile hazan eşkiya 

reislerinin yardımları ile tehlike· 

li ges!it yerlerinden geçebiliyorlar· 
dı. Şimdi ise artık o yerlerden her 

kes serbestçe gelip gitmektedir. 
Cümhuriyetin demir pençesi baş-

tan aşağıya kadar şakavet yatağı 
olan bu yerleri kurtla kuzuyu yan 
yana geçindirecek bir hale getir -
miştir. 

Yalnız şimdi noksan olan bir 
cihet kalmıştır: Büyük fedakarlık
lar ve gayretlerle şark vilayetle -

rinde tesis edilen bu sükun ve asa· 
yifi idari ve iktısadi tedbirlerle bir 
daha bozulmıyacak şekilde kuv • 
vetlendirmektir, daimileştirmek • 

tir. İşte, bizim anladığımıza göre, 
müfettif Hilmi beyin şimdi bütün 
gayreti bu maksada bir gün evvel 
varabilmektir. 

Hilmi bey ilk tayinini mütea · 
kip Diyarbekire gittikten sonra 

vaziyeti tetkik etmiş, en az mas • 
la en çok fayda temin edecek bir 

imar planı vücuda getirmiştir. Bu 
plan hükumetçe de tasvip edil -
miftir. Aradan üç rlört sene geç • 
miyecek, şark vilayetlerimizin u -
mumi manzarası inanılmıyacak 

kadar değişecektir. Şimdiye ka -
dar yersizlikten dolayı ailelerini 
vazife aldıkları kazalara götüre • 
miyen memurlar buralarda ailele
rile birlikte rahat rahat oturacak 
yerler bulacaklar, gene rahat ra -
hat işlerini göreceklerdir. Ondan 
ıonra ıark vilayetleri de artık 
garp vilayetlerinden farksız bir va 
ziyete gelecektir. 

Mehmet Asım 

resi bulmağı durup dinlenmeden lekele doğmuş olan üç ya~•:"/ l~ 
gemi kurtarıldı şehitleri mezarında tetkike mecburd~r. .. A halisüddem İngilizlere 111"~..,J 

Avrupamn gumruklere taalluk ge,..-
IST ANBUL, 26 (A.A.) - Bir BÜKREŞ, 26 (A.A.) - Türki-1 eden ve halile muhafazası müm· iştirak edecek hayvanlar toı· 

h S h. B ği için yapılamadı. ti / İtıı''o. hafta evvel sis yüzünden Çanak- ye elçisi Hamdulla u~ 1
A ey~ : I kün olmayan bugünkü vaziyeti er t 

kalede karaya oturan 9800 ton fendi ile Romanya hukumetını Avrupayı kuvvetlendirmek için Beşinci koşu kazanmış y 1'ıf ~' 
'l d b' l b ·· ki d arap hayvanlarına mahsustıl·. -~ benzin ve gaz yüklü İngiliz ban · temsı e en ır cenera ugun sarfedilen her türlü eme er e 'k't>''' ~ .. 

dırnlı Seminol vapuru, dün akşam Türk şehitleri için Türk mezarlı· milli birligwin, içtimai muhtariye - ceylan birinci, Ceylan 1 ı ~ 'il\ 
f .. .. .. ~liıı 

Türk gemi kurtarma limited şir • ğında yapılan merasime iştirak et- tin ve yeni federalizmin teminata er uçuncu. ~ 
- ıtı, ketinin Lavalet ve Sezar tahlisiye mişlerdir. Bu merasimde iki aske- bağlanm&aını nazara almak gerek- 1,, '~ "· 

k 1 b b Du .. nku·· ç·çe~ '" vapudarış tarafından kurtarılmış· ri kıt'a ve büyük bir a a alık u· tir. 1 ~tt 
tır. lunmuş bir çok nutuklar söylenmiş Başvekil M. · Hitler, Rayiştag " 

Kazazede vapur, Köstenceden tir. Romen askerleri ve talebesi meclisinde söylediği son nutukta bayrantl ,
6 

·, tı 
Londraya olan seferini yarın ta- Türk mezarlarına çelenk koymuş· ihtilalci Almanyanın Cermanlaş • . ı.;auılflfıl ı. 

tardır. /Jaştarafı Jlirincı • :'t'f mamlamağa başlayacaktır. tırma fikrini aksettirdiğini ve mil- f'k ]Jei 
1 
~ 

........................................................................................... letlere riayet ettiğini beyan etmek· çok neş'eli oldu. Ve 1 

K t k k t ı le harici siyaset işlerinde de Avru· çok alkışlandı. .. ıe.,ıl ur ' -. uzu, ar a palı bir inkılapçı olduğunu göster· Bu esnada çiçeklerle s~:r i~i~ 
miştir. beş araba geldi. Bu araba sııİf j 

Yahudi·, hırı·stı·yan, Roma Harpsonu Almanyasının elde de en güzel çiçekle süslell b,.,11, 
ettiği inkılap neticelerinden en lan Ali Efendinin yük ar;ecJİYe 

- Pazar günü başlayacak tef rikamızdan: -~ 
Yahudiler hürriyetlerini yeniden kazanmak i~in 

mütemadiyen didişiyor, fatih bir halaskarın elile 
kaybettikleri istiklale kavuşmayı umuyorlardı. Fakat 
Yahudilerin bekledikleri Fatih hal~sklr yerine, sulh 
ve müsalemet peygamberi olan lsa zuhur etmiş, ye-
ni bir harekete rehber olmuş, bu suretle Yahudiler, 
Hıristiyanlar ve Romalılar arasında kavga başlamış
tı. Yahudiler, Hıristiyanlarm ve Romahları tepeleme· 
ğe, Hıristiyanlar Yahudileri ve Romahları teshir et
meğe, Romalılar hem Hıristiyanları, hem Yahudil~ri 
mahvetmeğe uğraşıyorlardı. Her hasmın iki düşman 
istihdaf ettiği bu karışık, bu kanh, bu müthiş müca
dele tarihin en merakla, en büyük hailelerinden bi
ridir. 

Bu tarihi haile neticesindedir ki Yahudi devleti 
munkariz olmuş, Yahudiler dünyanın her tarafına 

L
dağllmış ve onu müteakıp bugüne kadar devam eden 
hldiseler birbirini takip etmiştir. 
___, - '-' awwws '- "-' awwwı i._:J ~-= "'™" ı,_. uıwwws " 

değerliği olan bu yeni devlet le · Ali Efendiye bir kupa 

lakkisi Avrupa hükumetlerini me· dildi. .. ar•b'~; 
sai iştiraki hedefine götürecek yo· İkinciliği de KadıkoY 1101. ~
lu gösterecek ve Avrupanın~ yer !arından Ali Efendi kaZ: "'''" ı· 
yüzündeki vaziyetini tehlikeye dü· tekerlekli bisiklet ınüsa.;11d ,eı ~ t 
şürecek gibi bir hal alan anlaşa • Güney birinci ve Ergun 1 S( ~ 
marn azlığı yenmeğe yardım ede • di. 

1 
rd'" f • il 

cektir. Çember yarışında kız ar"eıJ~Jİ• ~~ 
Milletleri biri birinden ayıran miha Hanım birinci v~ .:cj ge ~e ~İtı 

milliyetçilik yerine Avrupa mil· den Nimet Tali Bey b~~ııet~ji tı~ 
Jetlerini bir araya getirecek bir Bisiklet yarışında S 'f b1 t~ 
Milletler Birliği teminatının ika · ki .. b" d Abdullah e 1 Jj, . 'fı' 

u un en .. dto ~ı~ 
mesi lazım gelir. d' 'k ncı 0 ,, "' 

ve Siron Efen ı 1 1 Se"iıfl ~er 
Ereğlide demiryolu bayramı Çuval yarışında ~a ıc:li· ~ ~ 

b h 'k"ncı ge ·ıı'' . ' ZONGULDAK, 26 (A.A.) - ci ve Sa a at 1 1 1' bir' f'fl 
Üç gündenberi devam eden demir lerden de Nimet Ta ~·nc:leıı , 
yolu bayramı şenliklerine iştirak Üsküdar orta ~etke ı ~! 
için halkın daveti üzerine vali ve 1 dun ikinci gcld~. . ıeııtere:,,. 't 

· · A B" · · 'kıncı ge . 11., Cümhurıyet Halk fırkası vılayet ırmcı ve 1 'eb 
reisi beyler bugün Ereyliye gitmif· ıyel~r. v~rildi. Çok neŞ 
lerdir. geçırıldı. 



r 

y ~11· ı 
'~ ı n · ı· 
4 eiher, . gı ız elçisi 

tdit tıın 8rük 
~~ erı s· &el elçiliğine 
'orıı A.rıkar~r Ceo~ge Clark'ın 
'ııt~\lrı ta.~n •e~ırliğine Sir 
i .. ~'dit s· edıldiği haber 
'I ~· • Jt l 

~fi~ ın Otta el . ~rnaon lngil -
t '"Yad Çıaıdir. 
~ c:ı,.,k a bulunan s· 
'" :Yarın 1 ır 

ıtanbula ge • 

~Ooı~ 
11&iliz 

t.ı._ seyyahı 
~a:rn 

lt, Reç Yaki . 
\ \'a,J>ı.ı ·ı l Cıce Roy , rı e '-

~YYa.h §enrirnize 300 
.• 1 Relrtıi · 
il khri §lır. Seyyah-

eeıeceklerd" 
ır. 

Aksarayda Namık Kemal Bey 
caddesinden geçmekte olan şoför 
Şerefettinin idarseindeki 3660 nu· 
maralı otobüs ile 2742 numaralı 
şoför Arifin idaresindeki otomobil 
birbirine çarmıştır. Otobüs hasara 
uğradığından şoför Arif yaKalan -
mıştır. 

Arabada bir kaza 
Kasımpaşada oturan yazmacı 

Hasan; dün arabacı Rifatın idare
sindeki 2082 numaralı yük araba · 
sına sandıkları yüklemiş, kendisi 
de üstüne çıkarak oturmuştur. A· 
raba Tepe başından geçerken san
dıklardan birisi kmlmı~, Hasan da 
ayağından yaralanmıştır. 

Abone bedelleri : - ~-

Türkiye f.cnebl 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 

6 aylık 750 .. 1450 .. 
3 aylık 400 .. 800 
l aylık 1~0 

" 
soo 

il An Ucretlerı: 

Ticari ilfınların ilan ımhlfdl.'finde sııntı-

mi 30 kuru'!lan b:ı-:l:ır, ili• sahifede 2j0 

lrnruşa lmılar çıl.ar. 

Büyük, fozl:ı, dr.\'aıntı ilan \'erenlere alt 

ayrı tenz.116t \'Urdır. 

ile mi il!\nl:ırın bir f;.-ıtırı 10 kııru5t11r. 

KUçUk ilanlar: 

Blr dclası 30 iki defası 50 tıç defası !i5 
dört ılefası 75 ve on dı:fası 100 kuruştur. 
üç aylık llAn verenlerin bir defa51 mecca· 
nendir. O!lrt sntırı ı;ecen tll\nlnrın fRzt.ı 

\, aatırları be~ kuruştan hC'snp edtıh. 

Ten eke sanayii 
İstanbul tenekecilerinden bir 

grup Sanayi müdüriyetine müra -
caat ederek teneke sanayiinin teş
viki için vekaletin himayesine 
muhtaç olduklarını bildirmişler • 
dir. Sanayi müdüriyeti tenekeci -
lerin bu arzusunu vekalete bildir -
mi~tir. 

-

-

········································ 
§ Evvelki gün saat 15 te Mer • 

canda Alipaşa hanında 18 No. lı 
atölyede bir yangın çıkarken bas • 
tırılmı~tır. Burada çalışan Niko -
gos Ef. kasket mikası keserken, k:ı 
za ile mikalar ateş almı~, derh: 1 
alınan ted~irlerle töndürülmüş • 
tür. 

§ Yağ kapanında oturan lne~clu· 
lu Mustafa diğer Mustafa ve Ha • 
san isminde üç arkadaş dün gec :! 
Haydarpaşa.ya giderek mavnacı 
Mehmedin mavnasına girm:şler, 

mavna kamarasına kadın girdiğin 
den bahisle tehdit etmişlerdir. Üç 
mütecaviz polis tarafından yaka • 
lanmıştır. 

§Beyazıt Okçularbaşında 89 nu• 
marada tayyare bayii Bürhanet • 
tin efendi borcundan dolayı dük
kanı hacze gelen Beyazıt ıubeıi 

tahsil memurlarından Ali Rıza 
heye yakışıksız söz söylediğin • 
den hakkında kanuni takibata 
başlanmıştır. 
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işe Köylerden Başlamalı ................................................................ 

Köy terbiyesi ve köy 
muallimleri yetiştirmek 

Or·m.an çiftliğinde bir mektep-Köylü
nün ruhunda ilim ışığını nurlandırmak 

"Hakimiyeti Milliye,, muhaıTir
lerinden biri Maarif Vekili Reşit 
Galip Beyle hir müsahabesinden 
aldığı malumatı sövl~ nakledivor: 

~ . . 
Çiftlikte bir mektep 

Her kutlu işte en ilerimiz Ga
zinin çiftlikte bir köy mektebi ya -
pacağından söz açıldı. 

Bugün 500 kadar nüfusu, geniş 
teşkilatlı ve atelyeleri ile modern 
bir zirai koloni halini almış olan 
çiftlik Ankara ve daha şümullü o
larak bütün Orta Anadclu ).öyleri 
için en mükemmel bir mektep o -
lacak ve çiftlikte açılacak köy 
mektebi de yeni kurulacak terbiye 
sistemimiz için bir laboratuvar o· 
lacaktır. 

Yaptığı siyasi ve i~limai inkılap
ları kültür ve iktı!at inkıliplariyle 
tamamlamak isti:;en Gazi sekiz 
senedenberi büyiik emek ve ihti -

marnlarla vücude y,etirdiği çiftli -
ğini şimdi köyl~ için bir iktisadi 
terbiye ve kültur merkezi haHne 
koymak istiyor. 

Gaziden alacağı nurla ışıldıya -
C.."\k olan bu merkez ışığım ve sı -
cağını yalnız Ankara köylerine de

ğil bütün Anadolu yaylasına yaya
cak, Türkiyede köy inkılabının 
bayrakçısı olacaktır. Gazi terbiye 
enstitüsünün de ç'ftliğe yakın ol-

n:ıfsı iki müessese arasında köy 
tertiyesi çalışmalarında el birliği 
y~ılmasını temin edecektir. 

~'iöy muallimler~ teşkil3b 

Maarif Vekaleti bir taraf tan 
çiftlikte tecrübeler yapar ve köy 
muallimleri yetiştiTirken diğer ta
raftan da maarifin mevcut teşki -
latını köy terbiyesinde veçhelen -
direcektir. 

Bugün Türkiyenin üç bin kö -
yünde mektep olduğuna göre bu 

üç bin mektepte bulunan nıuaBim
ler çevreleri içinde balunan köyle
re de kültür tesirlerini şuurlu ve 
sistemli biı· şekilde yaymağa çalı

şırlarsa her mektep kendi köyün· 
den başka vasati olarak dört kö· 
ye daha tesir edebileceğine göre 
terbiye ışığını birnz olsun alan 
köylü.lerimizin sayısı az zamanda 

15 Lini, yani büyük köylerimizin 
üçte birinden fazlasını bulacaktır. 

'B:;gün şüphesiz, l(öylerdeki 
mekteplerimizin ve muallimleri -
mizin sayısı pek nzdır; ve bunları 

bugü•nkü maarif bütçesi bir kaç 
misi.-.e hile çıkarılsa kısa bir za -
manda artır.mak imkanı yoktur. 

Btnaenaleyh, bir taraftan köy 
muallimleri yetiştirirken bir taraf
tan dt ameli çareler düşünmek la
zımdır. Eski devirde köy terbiyesi 

m«lreselerden aldığı icazetle köy 
köy dolaşan hocaların elindeydi. 
Köy,.i bu hocalara, bütün cahil • 
likle~ne rağmen hürmet ve itibar 
ederdi; bunları beslerdi. Türk 
köylüsünün ruhunda olan bu ilim 
aşk ve saygısından bugün de isti
fade kabildir. 

Bugün mekteplerimiz dar me
mur ve tic;aret kadrolarını belede
miyeceği kadar münevver yetitti -
riyor, bir çok münevver hiç ol -
mazsa okur yazar, görgülü ve be· 
cerikli gender itsiz kalıyor. Bun • 

lar ufak bir hazırlıkla ellerine köy 
hocası vesikası verilerek köylere 
gönderilebilir. Şehirde hayatlarını 
kazanamıyan bu gençler köylerde 
kendilerine çok şerefli bir iş ya -
parlar. 

Diğer taraftan köy muallim 
mektepleri açılarak bunlarda mu
ayyen bir tahsil devresi ve etraflı 

bir proğramla köy muallimleri ye
tiıtirebilir. Terbiye sistemimizde 
köyle şehri tamamen ayırmak, ve 

muallimleri ona göre yeti!tirımek 
bir zarurettir. Bu itibarla köy mu
allim mektebine giren bir genç bü

tün hayatını köye vakfetmeğe ka· 
rar vermiş olarak bu mektebe gi -
rer. 

Mektep ondaki köycülük ruhu
nu işler. Bu suretle memlekette bir 
köy ışıkçıhğı kurulmu~ olur. 

iki veçhe 

Köy terbiyesinin iki veçhesi ol· 
duğu görülüyor: Küçüklerin oku -
tulma&1, büyüklerin harsi, içtimai 

ve iktısadi terbiye.si. Köy muallim 
lerinin her iki noktayı daima göz 
önünde tutması lazımdır. Büyük

lerin hani, içtimai ve iktısadi ter
biyesi belki büçüklerin okumasın
dan daha mühimdir. 

Açılmış olan köy mektebi yatı • 
ları bu sahada çok büyük hizmet -
ler yapmalcta ve vadetmektedir. 

Bu yatılar k~üklerin okuması i • 
çin olduğu kadar büyüklerin top -

lanması için de birer merkez ola • 
caktır. 

Muallim burada çocukları için 
geler.. köylülere bir çok şeyleri yo

luyla öğretmek fırsatını bulacak -
tır. 

Köy muai:imi 

Köy muallimi köylüye heı· frs -
salta görme, dinleme ve okuma 
yolhrile bir ~ey öğretebilecek a -

teşli ve beceri.di bir insan olmalı -
dır. Ateşti ve becerikli bir insan 

elinde modern vasıtalar olmadan 

da birçok §eyler yapabilir. Birkaç 
uf ak ga: tenekesiyle bi•·az tahta 

bir ıu dolabı yapmak için ona ka
fidir. Bir iki kazık ve tahta parça

siyle becerikli bir adam bir dere
nin suyunu tutarak hem bir yüzme 
havuzu yapar, hem de köyün bü -
tün tarlalarım sulayabilir. 

Köy mualliminin yapacağı iş -
ler arasında ağaç yeti~tirmeği, a • 
ğaç aşılamağı, tohum ıslahını, seb 
ze yetiştirmeği kendi yaparak 
köylüye öğretmek en ıp.ühim yer· 
lerden birini tutar. 

Spor ve sıhhat 

Diğer mühim bir faaliyet te pu· 
gün hareket ve yaşama zevkini 
kaybetmeğc yüz tutmuş köyleri • 
mizde eıki Türk sporlarını ihya 
etmek ve köylere uygun yeni o -
yunlar, sporlar bulmaktır. Sıhhat 

işinde ise muallim köylünün gözü 
önünde sıhhat kaidelerinin örne -
ği olacaktır. Muallim vücudunun 
sıhhati, zekasının ba§arıcılığı, el • 
lerinin becerikliği, inkılapçı i-uhu
nun cesaret ve imanı ile yalnız bir 
köyü değil civarın bütün köylerini 
ruh bağlariyle kendine bağlamalı 
ve muhitinde bir inkılao rehberi 

' ·····································-·······----····· 
Kari Mektupları a . ............................................ -......... : 

Tahrir meselesi 
ev vergileri 

Neden Fransız söyleyiŞ1 ' 
D •• • 

Universite kelimesi U harfile mı, 
Mütekait telgrafçı Tahsin iııı -

zasiyle aldığımız mektupta deni -
harfile mi olmalı ? 

yor ki: Dilimizi bir yandan arap ve a-

"Annemden kalmı§ bahçesiz iki cem boğuntusundan kurtarmıya 
odalı evimden (Fatih tahrir ko - uğratırken öbür yandan garp dil

miıyonu idaresine merbut lsken - lerinin boyunduruğu altına sok -
derpaşa mahallesinin Karakadı maktan kaçınanlardamz. Lakin 
sokağında 11 numaralı hane) garp medeniyetinin yarattığı ilim 

ailemi barındırarak geçinmekte - mefhumlarından .sayılı bir kısmı 
yım. vardır ki bunlar milletler arasın -

Bu küçük ve harap hanemin da anlaşmanın unsuru haline gel -
musakkafat vergisi gümüş para mişlerdir. tlmimizi tazelerken, ge
zamanı 72 kuruştu. Bilahare kağıt niıletirken bu tabirlere biz de muh 
para 720 kuruşa kadar çıktı. Fa - tacız. Şimdi garp asıllı bir kelime 
kat ödeyemediğimden bir hayli almak mecburiyeti karşısında ne 
borcum da birikti. Bu 'defaki yeni yapacağız?. Kafamızda yerleşmit 

tahrirde inmesini ümit ediyordum. bir alı,kınlığa uyarak bunu şöyle 

Bilakis on bir liraya çıkarıldı. hallediyoruz: Kelimenin Fransız 
Halbuki sağ ve solumda ve kar - söyleyişini Türk alf abesile yaza -
şımda altı~ar yedi§er odalı ve hah- rak almak. Fakat düşünelim. Mil
çeli 12 ve 13 numaralı hanelere se· li ve ilmi istiklale sahip her mil -
nelik irat 160 ila 180 lira tahmin let yeni mefhumları latince ve yu
edilmiş olduğu halde bahçesiz iki 1 nanca köklerden yani baş kay -
odalı ve bunlardan çok eski hatta naktan alıyor. Biz bu sahada anla
kırk santim kadar bir tarafa mey- şılmaz bir istisna teşkil etmede -
lederek çarpılmış olan 11 numara- yiz.Bizde değil yalnız latince ve yu 
Iı hanemeyse 120 lira irat konul - nanca kelimeler bir İngiliz, bir 
muştur. Alman sözü de evvela Fransaya 

Bu derece niıpetsizliğe karşı za- uğradıktan ve Fransız söyleyişine 

manında üç istida ile itiraz, isti • uyduktan sonra alınıyor. Sayısız 
naf ve temyiz ettimse de hiç bir misalJer saymıya lüzum yok. En 
makamdan gelip te bakan olma • yeni bir sözü i!aret etmek kafi. 
dı, her üçüne de kağıt üzerinde Eski darülfünun kelimesi yerme 

eski kararın tasdik edildiğini bil - üniversite almak istiyoruz. Birleş
diriyorlar. tirilmiş manasına gelen bir la • 

Bunun üzerine ne yapmak la - tince universitas kelimesi bütün 
zım geleceğini anlamak için mü - dünya dillerinde "U,, harfile ya
racaat ettiğim mal müdürlüğü ve zılarak latin kökü belirtildiği hal
defterdarlık biz bir şey yapama • de biz Franaızın yazışına değil 
yız, Bilyük Millet meclisine git an- söyleyişine uyarak (Ü) ile yaz • 
lat diyorlar. maktayız. Neden?. Fransız dili. 

Hükumetimizin adaletinden e • 
minim, fakat bu çok haklı ferya • 
dımı oraya nasıl anlatabilirim. 

nin dilimize söyleyişçe yakınlığı 

veya yumuşaklığı mı iddia edile
cek. Hayır. Çünkü bu olsa olsa 

Hükumetimizin adaletine ugı- yalnız fran11zca bilenler için böy

nıyorum. ledir. Öte yandan dilimizin yapısı 

~ 
temlekesi olmayı göze alf1lş 
-ıımgelecektir. ~e 

Halbuki ne fransızcan10•111, 
ondan daha kuvvetli iliıı:t ~1 

; 

Jan almanca ve ingilizcenıll 
Jah esirliğine girmeğe ihtiY'oı 

L ~ . 351 
var. atınce ve yunanca 
limeler bizim hudutlarııı:ı•Zş 
ken milli alfabemize uyıı:ı•Y' 
burdur. 

Münevverlerimizin çoc:U 

yabancı dil .olarak yalnız f Jıll 
cayı bilmeleri mücbir bir se 
lamaz. Çünkü bundan soıır' 
sızca gibi ve ondan fazla ' 
İngiliz, rus ve hatta japOJ1 
yatile temasa gelmeğe rıı 
Alışkanlığa uyarak ve ı1ırf ~ 
yımıza gittiği için franırı; 
şini Türk ıstılahlarında b' 
mak gelecek nesilleri he,-

iiJI rnamak olur. Halbuki bül 
laplar gibi dil ve ıstılah 1 

ela her şeyden evvel gef ecel'i: 
l . . 1 D ~ ·t ısı er ıçın yapı mışlır. egı 1 

Tıp Fakülteai fJsfol:,ı' 
Agraje professor dl 

Mahmut S' 
.. ,.........,,_...,.. ... ,.ımıı_ ...... _ .. ~ 
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~ :knlan .. !.121 _A 
HA\'A - l'eşllköy a keri rs9'' '/ 

den verilen m:ılflm:ıta giSre bur;\İ11 

\ ·c ı;:ıkln olacaktır • ~ 
Dıinkli ıcaklık en fnzJn ~~! 

derece, hava tnz~1ki 751' muıı:oe' . 

d 

Mektep müsameresi 
ve söylenişi fransızcadan fazla la-!=.:-========--.:,-:~ 

Anadoluhisarı 34 üncü mektep 
talebeleri evvelki gün pek güzel 
bir müsamere tertip etmişlerdir. 

olmalıdır. Muallim toplıyacağı 

köy kurultayları ile bu bağı sık 
sık perçinliyebilir ve köylüde ya -

ratlığı heyecanla onların imkan -
larını ve vakitlerini en faydalı iş
lere sarfettirebilir. 

Şüphe yok ki aıhhat köy terbi
yesinde en mühim yeri tutacak 
meselelerden biridir. Esasen dok
tir olan Maarif vekili işi bu cephe
den de düşünmektedir. Köy yatı 

mektepleri temiz yemek ve yaşa -
mak itiyatlariyle köy sıhhatinin 
iyileşmesinde mühim surette amil 
olacaktır. 

Re~it Galip Beyin köy terbiye -
si hakkında bana söylediklerini 
yalnız kendime saklamak isteme
dim. Bu düşüncelerin bütün Türk 
gençliğine yayılmasını istedim; 
ta ki Maarif vekilimiz düşündüğü 
büyük işte bütün Türk münevver
liğini arkasında bulsun. lçime ver
diği heyecanı hala ayni huşula 

duymakta olmama rağmen Reşit 
Galip Beyin çok değerli fikirleri
ni aslındaki kuvvetleriyle zapte -
debilmiş olduğuma emin değilim. 
Şimdi nklıma gelen bir cümlesini, 
aklımda kaldığı gibi ilave ede
yim: 

"Şehirleıin ve kasabaların in -
kişaf r, harsi içtimai ve iktısadi 

yilkı::elmesi i~in işe kfiylerden baş
lamak lazımdır." 

tinceyi okşamaktadır. Münevver • 
ler boyuna doktör, motör, tümör ı.=.:::=;======-=;,;:;..

BugUn 
deyip dururken halk doğru Iatin-
cesile doktor, motor tumur de. 

mektedir. 

Bunun biricik sebebi alışkanlı
ğa uymaktır. Bir milli hars yolu 
açmak davasını güderken alış -

kanlığa bu k~dar bağlanmak hot
binlik olmazmış? Dava garip asıllı 
kelimeler için sağlam bir esas kur

maktır. Her müstakil millet yaşı· 
yan bir dilin boyunduruğuna gir -
memek için ilmi mefhumlarını la 

tin ve yunan köklerinden almak -
tadır. An~ak böylece alınan Keli
meler her milletin alf abeaine, hu -
susi söyleyiş tarzına uydurulmak
tadır. Bilik manasına gelen logie 

sonunu Fransız ve Alman ayni 
şekilde ya:zar. Fakat okunuşta 

milli alfabeye uyarak Fransız lo-

ji ve Alman logi der. Vaziyet böy
le ve milli alfabemizde latince ( g) 
harfi aynen {g) okunmaktayken 

jeoloji, filoloji diye yazıp okuma
mız nasıl kafaya .sığsın?. Milli al
fabemiz latince contingent sözü -

nü aynen latince gibi kontingent 
okutmayı amiı·ken neden acayip 
kontenjan kelimesi yer alsın?. 

Fransız söyleyi~i bizde o kadar 
kuvvetli bir alıııklık husule getir· 

mit ki ona milli alfabemizin oto
ritesini feda ederken ıstırap çek -

miyoruz. Bundan sonra da böyle 
mi gibin?. Her yeni kelimeyi mü-

temadiyen Fransızcadan alıp du • 
racaksak Fransanın manevi müı • 

tSTA:SUUI,- Jf 
18 - 18,30 Gruruofoo. ıs,SO ""'1 ıl ıı•. / 

~ız<'a dns (ıniıııtr.dilcrc ıııııll~ ~O d, 
ı\l:ıturkıı snz (MüşcrrcC nıınııı1 )· ':~ 
Alııturlm IMlZ ('.fnnburecl 0~~1 ı'/I'~ ~ 
20,SO - :.?1,3() Uı;tUd) o soz tıc~;;~-
2ı,so - 22 Gramofon, 2Z dC11 
Bor :ı. hnbr.rlcrl, sııııt ayarı. 

A N K Ait ı\ ıJ / 
12,so - ıs,so Grnın°1011' ~t~ 

. ik orl•• / 
IUyaı;ctlcUmhur fı11rınoıı 15,.ff 
del sohıı Syın. A. l\Injoure. 011ıı1 { 
Alnturkn :ı:ı:. 19,lO - 20,ıO ,._ 1' 
20,10 - Ajans hnbcrlcrl ,·ıı IJll .ıl 

VİYA lS A (u18,l JU.) JOo' 
4 ı: rın1< - o 

ll?,80 Jionııl'r - J4, ' f'İ ..... ıı~ »oto r 
ser - ı 7, ll liorısl'r - .. ' ıııııfl 
- 21 Konser - 2s.ı:s çıı;ıın ı 

L 1'~ 1pZ1 O (S89,6 ~·> J{o#~~ 
7,15 Jlııınastll• - 'l',SJ j'7 1'0 

.Jimnastll.: - l ı,t ı'i ı•l!\I• -:zs,1° --21,lö Orl<cstrn konser 

lrnnı;er. ) t 
n U 1{ RE Ş (S9t.2 fll· S f(orı,e 
18 l'Jiik - )ol l'lli1' - :tııd~O• 

Koro - 22 Korıs<'r -
23 

r' 
ROl\IA (441,2 nl·) :?~ 01" 

So )'lfıf' - ) 
"! ~port - 21, 0 s J1l· .. . (~;). / 
u u u AP EŞ 1' t, • ıtorıs<'~0 J~ 

. • - ]8,0J - ,, • 
7, ll'i ıJ ıınnııstll• " ;:ol)rJCI " ~fil 

18,S11 " .,• 1" ' Orl,f!5tr.ı lcon!lcr - _ ,..,, 
- 21,liö Çigan orı.r.ııtrııs• 
21,so c:ı:ıooııt. < 1412 ıtı·> 

\ ' A it Ş O \' A 1fl1' -
JS 10 ı•ı:ılr - l'l' r . .,. u:ın"· 

:?:!,O.~ Kcımır.r - .... 

~f}I ~,11~. 
KIRt\l..I~ ıtJr :;f, ı 

1 tııı' 11 t6 ;. 
1 dl' il< "'' Anlrnm c:ıddt'!I fi 

1 
cll , r ıtır- .J 

r ı · tılr 1 .er'.l _,-
!l!!lfıı Lir mut a '• rı,ıı ., ..... ~ 

' 1 t cJ\C ı;ııır 
rııilrı•l<k•'JI bir m ;\11 

1 t ık Stl· 
Jdnılıl•hr. l~lr' r ' gl 
nııınarn~ u rn\lraCD•t· ., 1 

·ııcle . 
- . ti Jis.esı t,sJ• 

Zayi - Fe;rzıtl tahıil . yD 
de aldığım ılk J-liikıtlü;p 
mem kayboldu· l'f-' 
Y · · · ıac:•s1ııı· cnısnıı a 



VAKIT'ın Tefrikası : 10 
...... _____ ···-·--·····-·························· Di 1 • 1 

• 
l z eanemi 

3 MAYIS GECESİ •• 73 üncü liste 

r\Nl\t\ Ri\ 26 1 A. A. ı - T () T Ce· 
mi\ etinden 

TARİTHE BÜYÜK YANGINLAR 
-9 \ sanlardansın !.. Alçak, sefil, rezil 

bir mahluksun !. 
K:ırşılı kla rı ara nacak n ıapça \ e la rsçn 

ı.climelcrin 73 numaralı liqe~i ~udur 

- 24 - Yazan: Niyazi Ahmet 

Acayip bir konuşma 
~3 nuınaralı evin önünde hayli 

b .. •halık vardı. Bir alay insan 
ırıkrn· . 

Müfit hala gülümsiyordu .. 
- Beni ne diye çağırttınız, söy

lesenize. Benim zamanım kıymet· 
lidir. Eğer gene küfredecekseniz 
dinliyemem. 

ı - i c:ıp G - ihtima m 
2 - icar 7 - iman 
3 - icat 8 - iııs:ıf 

Koca kapalı çarşı yangını bitpazarına 
kadar dayanmıştı 

ıştı. Bir anda ev şöhret ka-
~tnııtı. Her kes, pençerelere 
l arak sanki katlin esrarını an· 
:nağa çalı§ ıyordu. liri polis me
d t&ru, halkı dağıtmağa çalışıyor -

\&, 

M:ır· 
1.1rı de kapıyı uşak açtı: 

&tb Buyurunuz, dedi, beyefendi 
~~'~nberi sizi bekliyordu. 

h'- ufıt Japkasile bastununu bı • 
'Oj{tı 'k• t' 1 1 ınci ~ata çıktılar, odaya 
ttdifer. 

liaaan Sıtkı Bey: 

;; Nihayet gelebildiniz!. Dedi. 
L'tfit karyolaya yakla§tı: 

di- Büyük geçmiı olsun beyef en
... \'aranız ağır değilya .. 
-De'"l 
Sonra. ghı . b k d'" d" • asta a ıcıya on u: 

ç. ':" Biıi, bir az yalnız bırakınız. 
:tılınadan gelmeyiniz .. 
adın çıktı. Hasan Sıtkı Bey: 

J)l~ Bakınız, dedi, kapı eyice ka
r mı? .. 

......._ Kapalı efendim .. 
) ......... Ala... Sizi dört gözle bekli
Otdı.ı .... 
~ ••ı .. 

ltl i Üfit, karyulanın ayak ucu par-
a •lıg" d s· ··d det . 1na ayanmıştı. ır mu -
~ dıkkatli dikkatli Hasan Sıtkı 

:tin y·· .. b kt d uc:une a ı, sonra sor u: 

' Beni neden bekliyordunuz?. 
........ s· S ıze bir şey yaptıracağım. 
'ilahı. 

..,İifit devam etmesini bekledi.. 

li)'::. Şu rnauaya oturunuz ve söy-
'"~e" · ff a lıırn §eyi ynzmız. 

- Canım istedi çağırttım. Ça -
ğırttım diye geldin. Otur ve yaz. 

- Ne yazacağım?. 
- Yaz "Paris Fransanın mer -

kezidir.,, kafi. 
Müfit sağ kolunu sarstı: 
- Biliyor musunuz ki elim ağ-

rıyor .. 
- F arkındayim. 
Bir sessizlik oldu. Karşılıklı ba

kıştılar. 

Müfit Bey hala gülümsiyordu. 
Hasan Sıtkı Bey göpürüyordu. 
Kudurmuş gibi bir hal almıştı. 

Gözleri yerinden fırlamış, dudak
larının kenarından tükrükler fış · 
kırmıştı. Haykırıyordu: 

_ Karımı sen öldürdün!. 
- Sahiden tuhaf herifsin!. 
- istediğin kadar gül. Karımı 

senin öldürdüğünü biliyorum. 

- Bunu nasıl bildiğinizi söyler 
•. • ? 

mısınız .• 

- Bunu biliyorsun. Bildiğin şe
yi bana tekrar ettirme. Bütün gün 
seni elime geçirmek için kıvran -
dım. Simdi düşünüyorum. Seni 
burad; köpek gibi geberteyim mi, 
yoksa bu işi cellada mı bıraka -
yrm ! .. Eğer mahekemede beraat 
ederseniz, seni gene geberteceğim. 
İşte şimdi bunu düşünüyorum. Se· 
ni he.men geberteyim mi, yoksa 
bekliyeyim mi?. 

_ Bana iJırAA J;Alcleyinh. 
Müfidin hala gülümsiyerek ko -

nuşması Hasan Sıtkı Beyi bütün 
bütün çileden çıkardı. Yavrusu 
öldürülmüş bir kaplan gibi Müf i
din suratına baktı. 

4 - ıhanct 9 - in~:ın 
5 - ihmal 10 - izah 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
41 inci liste 

23 üncü mektep. 
Dnlıılet: l ' oksuz.luk doğru )old:ın nynlnııılc

D !Slst•: Dcwnba:ılık - U •\um: Sürclc, tnlrüp 
g itme - Dc\u: Kurtulu5 - De\'lr t: \'.ırlıl• -
J>lkkut: lnce duı;linıı11·, ince bııkrtı - Din: 'fıın 
rıl u tı:ıprıuı. inanma - Diruyı•t: .Kavmyışlık, 
anlayışlık - I>uu: lyilllc dilemıı - Uüçur: 
l'ğrıınııı, dil~mf' - I>ubıılll r : Girimlik - Dllrı 

:.rn: - Dost: Arltnd:ı:: - DU:ıman: l"u-
ğııı, l ıın. 

36 ıncı mektep : 
I>aliilet: J>oğnı yoldan saııına, Azma -

J>esl!!C: Ul7JI oyun - ı.w.v11: Sağunuı - De-
\'Juıı: .Sürıııo, keı!llmemo - De,·lct: Doğun, 

Iiutluluk - Dlklmt: lncclll;:, Ulaklık - Din: 
J'opma yolu - I>iru)ct: Reccrililllil• - Dun: 
Tnıırıyıı 3'(1)\'arma - Düı;.ar: Ulu ma, çatmış, 
Dilşklln - J>uhull) e : DUnyn: Acun - Dost: 
Arl<ad:ış - Diışnmn: Yav, yağı. 

35 inci mektep: 
J>eUUl't : ı·oı gö terme, kulıınız - l>I' ise: 

Saklı Ol,ın - Deva: Em - De,•ıuıı: Sürme, 
bir dllzü) e kesllmr.ınc - Devlrt: l>lkka t: İn· 
t'C nrnııııı, ince eleme - I>i.ıı: inanış l olu -
Dlmyet: Anlayış, ı;li ı;lüğU yenme - Duo: 
l'ııkarış yal\"urıp yıılmrma - I>üçnr: 11111, -
ma, uı;-nınıa, catma - Dulıııli.rc: lçcrJ \ 'arma 
ırnpı ı, gtrımı yeri - Dünya: l.'<'ryUz.u - Doı>t 
l"nr, yoldu:; - DU:ıman : yn\', yuğı. 

37 inci rnetkep: 
I>nllilet: Snpıtmak - Desise: El nltındun 

işleme. 03,ın yapma, ımltluma - Dc\•a: Çn • 
rı• - Devanı: SlirUp gitme - De\'lct: Dı•\l<'t 
(ıstıluh) \'arlık, lmluınç - Dikkat: Derin b!ı· 
kış - Din: Tapkı - Dinı~·ct: Kandınıyışlı -
tık - Dua: lı;tel,, yah·ıırmn - Dllçar: Çat· 
mıı - Duhuliye: Girme - Dünya: Doı;t: lll· 

ıı::ık - UUşman • 

1 inci mektep: 
Dal41ct: ,\zgınlık, ısaıım:ı - Dı•\'n: Em -

Dt>slse : U~ durmıı, del• - llcv:uıı: Siirüp glt
mt· - D evlrt: Uğur - Dlklcnt: DPrln bakı~ 
l>lrı: Yol, gldl5 - l))rnJct: Aıılııyıslılık -
Dua: Yutvnrın;ı, l!ltcmc - l>uı:ar: Tutulan, 
uğruyan - Duhull~ o: Giriş akçnM - Dun • 
) ıı: l'ı·r, topnıl;: - Dost: !;t•\gill, tanık - Diiş 
ıııan: 

6 ıncı mektep: 

1745 senesi Fener ile Balat ka -
pıları arasında Kiremit mahalle -
sinde yangın çıktı. "Narı a lev pi§· 
revi rüzgar olarak,, mahalleleri is
tila etti. Binlerc'e Yahudi kalabalı· 
ğı sokakları doldurdu. Fakat, hiç 
biri iş görmüyordu. Herkes bir in -
sanın taşıyamıyacağı kadar eşya 

almış, kurtarmıya uğraşıyorlardı. 

Bütün civar halkı da talana gel
mişlerdi. Tulumbacıların faaliyet· 
leri de bu yüzden sekteye uğru -
yordu. Saatlerce devam eden ateş 
1000 den fazla ev yal<tı. Ve binler· 
ce Yahudi ellerindeki eşya ile a -
çıkta kalmışlardı. 

Yangın köşkü 

1751 senesi Temmuzunda, Kü -
çükpazarda çıkan bir yangın ümit 
edilmiyen yerlere kadar ilerledi ve 
ümit edilmiyen yerleri yaktı. Ateş 
zuhurunu mütea:kıp bir çok kolla -
ra ayrıldı. Bir kolu Süleymaniye, 
bimarhanesinden -29 sene evvel 
büyük Cibali yangınında mühim 
bir kısmı yanan bimarhane tekrar 
ta.mir edilmişti- ilerliyerek sıra -
lanan bir çok büyük konakları yak 
tı. 

Diğer kol Vefa camii hizasından 
meşhur defterdarlardan Atıf Efen 
dinin konağına girdi. Bu konak 
yandıktan sonra Ağa kapısına 

doğru ilerliyen ateş, o müzeyyen 
ve muhteşem sarayı tutuşturdu. 
Yangına padişah ta gelmişti. Sara 
yın kurtarılması için çok gayret 
sarfedildi. Fakat hiç bir şey tesir 
etmiyordu. 

Koca saray vaveylalar arasında 
çatırdıya çatırdıya eridi. 

d~ 'an ~rtkı Bey sevimli bir a
dl.rı de~iJdi. Senelerce lstanbul
~ll k~l!ak l'aşamı§, nerede olduğu
~ ~ ·•tıııeye söylememiş, lstanbu
,1:1~itı avdet etmişti. Parayi 
~I'\· . aıandığını da bilen yoktu. 
~dlletı hakkında çok dedi -
Sıt~1 ~ap~lıyordu. Fakat Hasan 
'~,t~ k'eYın ağzı sıkıydı. Bu hu
~İ,t· 1ınıeye tek kelime söyleme-

(Devamı rar) 
l>ıtlfıll't: Kılavuz - J)!'slsc: Glı.11 oyun -

================ı n \'lı : Çaro- De,-;:ım: Sürme - UC'vl~t: Zl'n 

Amerika ve bankalar gtııllk - Dlltknt: hlce bal;:ma - Dirayet: 
ncccrllillllk _ J>un: AUaha ynhurma - Jlii-

Padişah "Ağa kapısı ricalinin 
süzişinden,, müteessir olmuştu • 
Sarayın yeniden inşası için o gece
den emir vererek Mehmet Emin A
ğa Zade Hüseyin Ağayı saray in
şasına memur etti. 

• l, 

V AŞlNGTON, 26 (A. A.'/ - ı;nr: Ula mış, nÇtmış - l>uhullJı•: Giriş pa

Bankalar hakkında yapılan tahki- ra 1 - Dost: Se\Uı•n ndnnı - J>üşm:ın: La • 
ğı • 

d A.~gj ... 
'~d ' anet, tes, suratsız bir a -
~ )ok'· Kavga etmediği hiç kim

tu. 
~ ~İ.ifit 8 
t ti>:1:t • e! bu adama bakıyor 

lıııl\ i erının önüne, kerime hanı
~İ)otdtıc:e, ıarif güzel yüzünü geti-
)ıi~ u... B · k' d b "<atı u çır ın, men e ur 
~ bü;y~anı~da, o kadının çehresi 

kat neticesinde Morgan müessese
sinin büyük harpten beri halka al
tı milyar 24 milyon 444 bin 200 
dolarlık senet ve esham çıkarttığı
m ortaya çıkarmıştır. Bu esham 
ve senetlerden 2 milyar 232 mil
yon 757 bin dolarlık kısmı ecne -
bi hükumet, belediye ve şirketle -
re verilen ödünç paraları göster -
mektedir. ~. c_ ~ hır tezat teıkil ediyor -

J.f ,, Ytı ihtiyari gülümsedi. 

, 'ti:tı ~.ıtkı Bey sordu: Demiryolu kazası 
~f· &uliiyorsunuz?. LONDRA, 26 (A. A.) - Lon-

~~le ıt ;e\'ap vermedi, gülümse- dranın cenubu şarkisinde Vimble 
> de h eva.rn etti. Hasan Sıtkı don civarında buhar kuvvetile iş· 

~'-'tir al kızdı: }iyen bir tren yoldan çıkmıştır. 
~~ 'ten· · ~ 'd'tı ız Yerınde !. Her halde Bu kaza neticesinde 5 kişi öl -

ti ~~. S .. ~ek keyifli çıkmıyacaksı· müş, 4 ki~i ağır surette yaralan -) tt.ı,;: ediğiıni işitmediniz mi? mıştır. 
~~ı.. Ya oturu .. l' ~. . 

·•... n, soy ıyecegımı LONDRA, 26 (A. A.) -Vem-

'• ltitt; bledon civarında olan demiryolu 
'- O ~· kazasında ölen beş kişiden başka 
'- .,,/~e iae oturun.. birçok kimseler de yaralı düşmüş-
' Q e en?. tür. Ölenlerden ikisi kadın, biri 

\ı.. en bo·· ı · . k 
~.. Y e ıstı yorum da on • çocu tur. 

°".}~~ ~n d .. ı·ın k ................ KADIKÖY ............... . rtt) '\,(~ İd · u. a arınızla ayni ::•· .. ·••······• .............. :: 

~ ~,r;:· bSiz ~~af herifsiniz! ~~ Havagazı Şirketi ~~ 
\ t\>et u fıkırdemiydi?. :: :: 
d~ • bu f'k" d E 29 Mayıs Pazartesi gunu H 
t. old .. 1 ır eydi. Bu fi - ·· ·· 
~'-.n ~~~~1u da. saklamıyordu. ii saat 15 te Kadılcöyünde Sü- H 

ı. ~lli ''-IC: .Beyın kaşları ça _ ii reyya Paşa sineması salonunda g 
~ d lıaekız Yafında idi. Fa _ g verilecek olan Ameli yemek E~ 
S ." il Yaflı göıteriyordu. ~~ ve pasta pişirme dersine bütün E~ 
eıtııı IÖ ı · :: hanım efendileri davet eder. :: tkL • - z erıne inanmam. :: :: 
~en yallln .. 1. Si (3796) E 

IOy 1 e - •• 

46 ıncı liste 
44 inci mektep: 

l\luhdut: Az. çc,-rllmlş - l\lahfll: Ocak, top 
lııııtı .}eri - 1\lalırem: Saklı, gizli - Mnh • 
rum: .'.\luhsut: Elde ı•dilrn, bitik - .!Ualız.ııı.: 
l\Jccal: ÖZl'k _ Mcccanı•n: Beles - l\IC('lls: 
Kurultay - l\focmıııı: ~llbnet: YUk, çeki 

::'lllhwr: Ortı' oku. 

Tatbikat mektebi: 
l\htbilut: Çenilmi • sıııırlı - .'.\lnhfll: )lnlı

n·m: Glıll, Knpnııık - l\lnhrum: l\luh ul: 
Vı•rlm - l\11\bz.uz.: l.'tle,cııl: Güç - Meccanen: 
.\kçcııd7. olanıl•, l'arnsı:ı: olnruk -. Ml'<'lis: 
Topluntı, Toplantı y<'rl, ımnıltay - Mecmuu: 
l\llhııct: :":ıkmtı, Uzüntu, ucı - l\Ilh\'cr • 

3 üncü mektep: 
Mııhdut: Çt•\•rllmlş-.\zncık - l\lııhfil: O· 

tağ - l\Iahrcm: Giz.il - l\lııhrum: Kll\,ılml-
1111 - ~lulısul: Mnhz.uz lllşlk. :Sakınılan -
l\lccal: Tınu'4•. (Kırım TUrk) - l\Icecruıcn: 
Ikdı\\·11-pnra'i17. - :Vccli : Dern\'lt - 1\fpc -
nıua: l\lllınct: Ü7.llntli - Sıkıntı - l'ıllh\'rr: 

Yangın gece saat 2,5 len öbür -
güne kadar mütemadi bir surette 
devam etti. 
Ağa kapısı yerine inşa edilen 

saraya "Yangın köşkü,, denildi. 

Şeyhilislam konağı 

Küçük pazar yangınından bir ay 
sonra, Bahçekapıda Şeyhislam 

Mehmet Sait Ef. nin konağından 
yangın çıktı. Birinci Mahmudun 
devri saltanatının son senelerine 
tesadüf eden bu seneler devletin 
haric memleketlerle carpıştığı bir . ~ 

devit·dfr . Bcl~ı at rnuh,; sara ,.,~ l ~l-
hi, Azak kalesinin hcdmi, Bahri 
Sihahm bir Osmanlı denizi oldu -Dingil. 

53 üncü mektep: ğunun tasdiki, Hindislnndan 1sfa-
l\luhdut: Sınırlı - :ıu :ıhfil: Toplantı 3crl- hana ~vdet eden Nadir Ali Şah ile 

.i\t~hrcm: t ç-11 dıslı - 1\1 ıtırum: l'llulısuı: 1'Jah muharebeler, Musul kalesi muha -
:ı:ıı:ı: Snkınıl:ıcak şC'y - l\IPcal: MP<',e:ın<'n : l'a 

rıısı1. - l\IC<'lis: Kunııtn~ - Mecmua: l\llh - sarası ve sair işler lstanbulun da -
ıwt: l'ı:bııtU - ~ııhwr: Dingil. hili vaziyetini naziklcştirmişti. 

14 üncü ımektep: Böyle anlarda şeyhislamların fetva 
l\tnhdııt: Çevrllmls, pl'lt llrrl vnrmıynn - h. ll 

Mnhfıl: Toplnııtı, ı;örtlşlilf'cek ~n - l'ılah - lar ile ne büyük ve mü ım ro er 
rl'm: oızıı - l\luhru:ıı: ıtnn;ıh, - l\la h ut : ifa ettikleri malumdur. Binaena -
, .t•r,glli )o

0

t'r, ı~uznnçh yf'r - l\lahzur: Knrlru - ı ııftltlUlllJU1.lllllUUll1llllt,itllllU 1111nııı•1ttttıım mınıınum111 ımıuııumıunı11 tlllt111111l1 

lan çelılnilı•n - l\IN·ııl: <illç Yt'tlrnıc - l\IP<'· ınrynn _ l\l:ıhtll: Dem<'k - l\luhrem : ı:;;ıJ,Jı, 
<':tncn: Akç:ısı:ı - lecJLo;: Hoııuşulac.-ık, gô- giz.il _ l\J. hnım: ı•arıısı:ı - l'ılahsuı: Alını
rlişlll l'<'Ck ~ er - l\lc<'mtı:ı : Blrllrt lrUml • !i(' - ı l\IBlıııır: s.ılHnımılt - lltec:ıl : Glıç - l\I P('Ca

<:llrnlş sö7. - 1'1ihııet: I\uygı, ncı - l\lihHr: 1 nen: n l!lc tc·ı - l\lecll : Kunılby - l\lı-c • 

Ortnd:ın ı:-etf'n ok • mua: Yığın - Mihnet: Sıkuıtı - 1\1111\ n: 

7 inci mektep: Orta oım. 
~l!ıhdut: Sarılım - ?\lnhfel: Topluntr - 18 inci mektep: 

Mahrem: Glz.Ji, K:ıpııltlı - i\lıı!ırum: Yolilıı- )lahdut: Sınır içinde knlan p:ırç::ı - l\luh· 
l\lnhsul: Yeti ı•n - l\lııhrnr: Enı;-ı•I - l\le<'.al: fil_ Toplanılarak Y<'r - l\lnlın'Ill: klı, ı;lz 
Güç - l\lccraııcn: Altçasız - l\lcclls: Kunıl- ıı - l\lahnım: Pn3 ı olmı~ un - lah'lul: Ye • 
tay: Toplantı - Mihnet: Sıkıntı - l\llhvcr: tı:ıtlrtlrn şey - !\lnhzur: S:ılnnılac."11< şey -

DlindllrUm. l\Iecııl: Taknt - l\l<'CCunPn: Beleş - l\Jcclls: 

12 İnci mektep: Toplnntı - lll!'cmun: Mihnet: ..,ıkınt - l'ılih 

leyh şeyhislamın konağından 
yangın çıkması mühim meseleler -
den biri idi. Kundak mı sokulmuş
tu? Düşmanlar mı yakmışlardı? 
Daha konak yanarken bu gibi de· 
dikodular başlamıştı. 

Bütün saray erkanı, ateşin itfası 
için lazım gelen cehdin sarfı için e
mirler verdiler. Asakiri şahane saf 
saf Bahçekapı sokaklarını doldur
du. Sürü sürü yeniçeriler, sipahiler 
etrafa saldırdılar. Koca konak, bir 
tek eşyası kurtarılamadan yandı • 
kül oldu. 

Kapalı çarşı 

1751 senesi üçüncü büyük yan -
gın Kapalı çarşıda zuhur etti. Yan 
gın gece saat beşte bir hallaç mah· 
zeninden çıkarak evvela büyük 
tahat hanı istila etti. Tahta hanı • 
mn ateş alması, çarşının akıbeti 

için fena idi. Han, etrafı tutuıtur
madan yandı:. Herkes kurtulduğu
nu ümit ederken ani bir parlayıı 

Bitpazarını tutuşturdu. 

Bitpazarı, her asırda en çok a • 
lış veriş olan bir yerdir. Ve Bitpa
zarı, her zaman halkın nazarında 
insanın aldatıldığı bir satış yeri • 
dir. 

Bu yangından çok sonra hicri 
1240 tarihinde yazılan ve elyevm 
Süleymaniyede Esat Efendi kütüp 
hanesinde bulunan "taTifnamei İs
tanbul,, isminde yazma bir eserde 
Bitpazarı hakkında şunlar yazılı -
yor: "Düzdüğü güzafla, pazar 
mekri hud'ada kargayı bülbül 
ve merkebi düldül deyu satarlar.,, 

Kapalı çarşı yangınının, Bit pa
zarım da tutuşturması halkın bil· 
hassa serseri güruhunun talan et • 
me damarlarını kabarttı. Burada 
bir kaç yangından kurtanlmıf, Sa
lih Ağa konağı namile me,hur bir 
konak ta tutuşarak yandı. Bit pa -
zarı bir anda talan edilmi,ti. Ate§ 
buradan yorgancılar, abacılar, yağ 
lıkçılar çarşıları\la geçli. Bir çok 
mahzenler, kagir evler birer birer 
tutuştu yandılar. Ateş, bütün gece 
ve ertesi günü saat beşe kadar de
vam etti. 

Kapalı çarşının içi tamtakır ol· 
muştu. Esnaf, bundan ziyade tarzı 
inşası başlı başına bir san'at olan 
dükanlarma yanıyordu. 

Elinde bir malı kalmıyan esnaf, 
hiç şüphe yok ki yanan dükkanlar 
yerine yenisini inşa edemiyecekti. 
Padişaha kadar akseden bu hal, 
ikinci günü çıkan bir fermanla ka
pandı. O günden itibaren yanan 
mahzenler ve mebani yerine daha 
mükemmelleri yapılmıya başlan -
mıştı . 

Ayazma sarayı 
1751 senesi dördüncü büyük 

yangın Üsküdrada çıktı. Meşhur 
Ayazma sarayının arka tarafında 
çıkan bu yangını Üsküdarda şim
diye kadar cıkan yangınların en 
büyüğü oldu. 

Ayazma, Üsküdarın en mutena 
bir mevkiidir. Bugün bile eski va
ziyetini muhafaza ediyor. Vaktiy
le sahil boyunca muazzam yalılar 

inşa edilmişti. 

Yangın Ayazma sarayının arka 
tarafındaki bütün evleri, cami ve 
mabetleri yaktı. 
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217 sene önce bir Türk sefiri Mutaarrız ................................................................................ 

28 Mehmet Efen dinin 
Paris seyahatnamesi 

Bu kelimenin ma
nası araştırılıyor! 

-5- CENEVRE, 26 (A. A.) - Si • 
lahları azaltma konferansı umu -

Atkerliği sever, tedbirli bir zat ı Biz de ertesi gün kahyamızı gön-
mi komisyonu mutaarrız tabirinin 

oldugun~ u söylemiş. Tuloza bize derip hatırını sorduk. Amma ka • 
tarifi hakkında dün komisyona ve 

istikbal için bir memuru mahsus rısı ve kızı geldiler. (Antandan) .
1 

. . t tk'k t . t' 
. ~ rı en proJeyı e ı e mış ır. 

göndermişti. Bu adam gelip biz • da gelmedi. Bu şeh~rde de parla- M. Dovgalevski, bu projenin u· 
den haber sordu. Hal hatır sordu. mento vardır. Parlamento erba- mumi bir tatbik sahası bulması • 
yol da, nehir kenarındaki kariye- hı geldi amma reisleri gelmedi. ! d'l · t' Ş'l' L h rah m ı emış ır. ı ı ve e mu • 
lef, kasabalar halkına Mareşalin Bordo şehrini methettiler. Fran- hasları projeyi kabul etmişlerdir. 
fermanı şu imiş ki Türk elçisinin sa memleketinde _az bulunur, gör- Bununla beraber M. Eden bu 
geçtiği yerlerde bizi karşılamaya seniz beğenirdiniz, dediler. projede gösterilen tarifin lüzu -

çıksınlar, istikbal merasimi yap - Amma biemnıllah hava kış mundan çok fazla kat'i ve otoma· 
amlar. olduğu için kar yağmağa başla- tik mahiyette olduğunu, taarruza 

Askerler tedarik olundu. Çar· mıştı. "Böyle havada seyre mi gi- takaddüm edecek hal ve şartla -
şamba günü sabah vakti bir ara· dilir !" diye rağbet göstermedik. . rın bu projede kafi derecede he • 
baya bindik, !kale askeri alay ile Ertesi gün hava biraz açılınca saba katılmamış bulunduğunu 

önümüze düştü, bize kale kapısı • 
na. kadar götürdü ve orada kaldı • 
lar • 

Kale kapısı dışarısında Mare • 
şal tarafından tayin olunan kap -

tan bayrakdarları ve neferlerile 
önümüze düştüler, iskeleye kadar 
götürdüler. 

Sonra gene gemilere bindik, 
Ga'ron nehri boyunca yola düzel
dik. 

Konak konak uğradıkça kasa -
ba ve köy halkı gelip bize safa 
geldiniz derlerdi. 

Cumartesi günü Bordo şehrine 
varmak müyesser oldu. Gemiden 
çıkıp araba ile şehre girdik. Bu 

şehir de serbestti. Gene askerler 
~ar:~te kaldılar, şehre mahsus as
l:er~cn kaptanlar nef erlerile önü -

rniize düştüler, hepsi iki tarafta 
t elama durarak bizi evimize gö • 
lü~Jüler. Bordo şehri gördüğü -

müz tehirlerin en güzeli, en na-
' zirsizi idi. 

Gerek bina cihetile, gerek eb
na cihetile gayet rana idi. Pek 

ziyade mağrur nehirdir. ·Garon 
nehri şehrin önünde öyle dehşet -

le açılmış ki adeta İstanbul lima • 
m kadar büyümüş. 

tlahrimuhit boğazı buraya yir· 
mi saat mesafededir. Kırk para 
top çeker kalyonlar gelip şehir ö-

nünde demir atarlar. Biz oraya 
gidince be~, altı yüz parça kalyon 
ve Bahrimuhit gemileri vardı. 

Hatta bizim için büyük şenlikler 

yaptılar. Yarın iki bin parça yel
kenli bu limanda toplanabilirmiş. 

Bu sebepten ticaret yeri olduğu 

için bezirganları çok, ekser halkı 

zengin olduğundan şehir mamur 
ol~uş. 

Öteden beri işitegeldiğimiz Ce
zir ve met ahvalini bu sehirde rrör-

~ ..., 
mek müyesser oldu. 

Bahrimuhitten iki defa cezir 
ve met zuhur etmektedir. Be§ sa· 
aat oezir ediyor. Met Önce Bordo -
dan dört beş saat içeriye yürü -, 
mekte cezir edince nehir sür'at ve 
§id~etle denize akmaktadır. Bir 

zıradan ziyade nehir suyunun ço· 

ğalıp azaldığını kendi gözümüzle 

görmekteydik. Sahile yakın bulu -

nan gemiler cezir vaktinde kara -
ya saplnaıyor, met vaktinde gene 

suya ~kıyordu. Gidip gelen gemi-

mihmandarımız ola.n beyzade ve söylemiştir. 
tercümanlar, diğerlerile gene ka· M. Eden sözüne devamla pro· 
lenin seyrine bizi teşvik ettiler. jede ileri sürülen miyarların mil -

- Bahusus kale bütün limanı letler cemiyeti meclisi yahut bir 
görür, oradan limanı seyir ve te - karar vermekle mükellef olacak 
maşa edersiniz! diğer bir beynelmilel heyet için 

Diye yağlandırdılar. Biz de alelade takdir ve hakem unsurla.
bunda bir sır olmak gerektir, mü· rmdan başka bir şey olamıyacağı· 
saade edip gidelim, dedik. lki sa- m ilave etmiştir. 
ata kadar arabaların hazır olaca· M. Eden basit vak'alar ve hal· 
ğmı söylediler. Kalecilere haber lerin hiçbir tarife lüzum ve ihti -
verecekler, topları hazırlatacak- yaç göstermediğini kaydederek 
lardı. İkindiye yakın araba hazır· milletler cemiyeti meclisinin hü • 
dır, buyurun diyip bizi götürdü - küm ve kararında tamamile ser • 
l best kalmasını istemiştir. er. 

Bu kale şehir haricinde bina o

lunmuş, gayet müstahkem, koca 
bir binadır. Biz varınca büyük 
top şenlikleri yaptılar. Kalenin üs
tüne çıktık, orada bir ala bahçe 
kurmuşlar, bir de köşk yapmı!lar 
ki buradan bütün şehir ve liman 
temaşa edilmekte idi. Orada otu • 
rup şehri, limanı ve cezir ve met 
haletlerini seyredip sonra bahçeye 
çıktık. Meğer kaleci çiçek sever -
miş. Tohumdan bir hayli Girit la
lesi yetiştirmiş. Hatta o mevsimde 
bile dört tane katmerli lale açıl -
mıştı. Kesip bize verdi. Ekser 
koncalar dahi baş göstermişti. (1) 

Biz Tulona gelinciye kadar 
her vardığımız konakta bize sün
bül ve menekşe getirirlerdi. Şehri-

mizde bu vakitlerde böyle çiçek • 
lerin yetiştiği görülüyor. 

Devamı Var 

(1) 28 l\1ehmet Efendi lale dev
rinin ricalinden olduğu için öteki 
çiçeklerden bahöetmiyor yalnız la
leden hhasediyor. 

illlınmummmuımmımnnnmmmmnıumuımıt11un11mmııın11r:nmnmımnnmımmı 

Faşist orduları 

2,457 ,920 kişiye çıktı 
ROMA, 26 (A.A.) - Büyük 

Faşist meclisi M. Mussolini'nin 
riyaseti altında toplanarak parti 
katibinin raporunu dinlemiştir. Bu 

rapora nazaran mücadele kıt'ala
rına, gençler kıt'alarına, darülfü -

nun kıt' alarma, kadınlar, kıt' ala -
rına ve muhtelif cemiyetler kıt'a -

farına kaydolunanların yekunu 
2.457.920 kişiye baliğ olmuştur 

ki, geçen mayısa nazaran 572.162 
fazladır. 

Rusyada ziraat vergisi 
MOSKOVA, 26 (A.A.) - 1933 

Dörtler misakı 
Lehistan ve küçük itila

fın itirazları 
Cenevre, 26 (Hususi) - Silah· 

ları bırakma konferansı dev adım· 
ları ile bir çıkmaza doğru gidiyor, 
bütün murahhas heyetler endiıeli 
ibir hava içinde bulunulduğunu his 
sediyorlar. 

Fransızların kara kuvvetleri hak 
kındaki teklifleri ne Almanlar ve 
ne de İtalyanlarca makbul görül • 
memişti. 

Dörtler misakının aleyhine Kü -
çük hilaf devletleri ile Lehistanm 
bir cephe halinde birleşmeleri şark 
taki müttefiklerini elden çıkarmak 
istemiyen Fransayı fazlasile düşün 
dürdü. 

Vaziyet bu suretle bir çıkmaza 
doğru giderken bahri silahlar hak· 
kında.ki İngiliz teklifi işi bütün bü
tüne karıştrrdı. Jniliz projesi kar • 
şısmda kara silahları için uyuşa -
mıyan Fransa, Almanya, İtalya 
l:irleştiler ve bunlara Japonya da 
katıldı. 

Böylece konferansın müzakere
leri bir kördövüşü manzarası gös· 
termiye' başladı. En nikbin olanlar 
yapılan müzakerelerden hiç bir ne 
tice elde edilemiyeceği hissini bes 
lemiye mecbur kaldılar. 

Cenevre müzakerelerinin bir 
çıkmaza girmiş olması Londra 
konf eransma zarar' verecek mahi
yettedir. Son söz Amerikanın ol • 
duğunu iddia edenler de mevcut 
ise de bunların miktarı günden gü 
ne azalıyor. 

Velhasıl Cenevrede artık uzlaş· 
ma ü.midi beslenilmiyor denilebi • 
lir. 

Cenubi Amerika harbi 
ler cezir ve met vakitlerini gözetip ziraat vergisi kanunu neşredilmiş
akıntı ile hareket etmekte idiler. tir. Bu vergi her Kolhoz'dan eki-

Hülasa buranın vilayet ayam len arazisinin mesahasına ve zi -

ve eşrafı hediyelerile gelip bizi is- rai olmıyan hasılatına nazaran 

tikbal ettikten sonra beyzadeleri, tahsil edilecektir. Plandan fazla 

kadınlan da gelip bizimle konuş· olarak ekilmiş olan arazi vergi
tular. Amma Mareşal Dük Kral den muaftır. Kolhoz'lar bu vergi 

zade oldufu için bizimle gelip gö- müstesna olarak bütün vergiler
rüşmedi. Kahyasını göndermi§tİ. den muaftrrlar. 

CENEVRE, 26 (A. A.) - Ko -
lombiya ve Peru hükumetleri ara
sında çıkan ihtilafa nihayet veren 
mukavele Peru ve Kolombiya mü· 
messilleri ile milletler cemiyeti 
reisi tarafından imzalanmıştır. 

Peru ve Kolombiya hükumetle 
ri milletler cemiyeti meclisinin 18 
martta tasvip ettiği tavsiyeleri ka
bul etmiştir. 

Yeni bir kitaba dair 
"Yunus Emre divanı • Birinci cilt &urtıal'I 
Ümit. lstanbul Muallim Ahmet Halit ki.itiiP
hanesi 1933. 237 sayıta.,, . 

. . tı . 

(ilk kısmı dünkü sayımızda)/ daki fevzadan ve ihtimal kı ıP r 

Burhan Ümit Bey, Fuat Beyin · lalardan kurtulmak için şiir ys;. 
bahsettiği "Mutasavvıfane aşkın yordu.,, cümlesinde de genÇ J1l ıJ! 
esraralUt mahiyetini,, anlıyamadı- harrirle bağdaşamadım. yu~ı.ı~ 
ğını yazıyor. Burhan Beyin anla- bu fevza ve iptilalardan "TaP . 

~aması bu esrar~n ~evc~t oldu - Emre,, ye ikrar verdiği gün 1<:~!1\ 
guna çok kuvvetlı hır delıl olmak- tuJmuştu. A. Gide ve Pasc ,. 
la beraber, bunun neden esraralUt hikemiyatı böyle düşünmeğe ııı 
olduğu hakkında bir parça malu • 
mat verilebilir. Bu esrar, Yunu -
sun bizzat: 
Yunus bu cezbe sözlerin cahillere 

söyleme gel 
Bilmez misin cahillerin nice geçer 

zamanesi 
Beytinde faşetmekten çekin -

diği şeydir. 

Gene başka bir mutasavvıfın: 
Püı1'id zi men ki aşiki çist 
Güftem ki çi.i men ~evi bidani 

( Benden aşıklığın ne olduğu • 
nu sordu; benim gibi olursan öğ
renirsin dedim.) beytile anlat • 
mak imkanını bulamadığı şey, o 
esrardır 

Bir başka mutasavvıf şair de 
der ki: 

Mecnune ·:::ordular Leyla nicoldu 
Leyla gitti adı dillerde kaldr, 
Yürü Leyla yürü mevlanu buldum. 

İşte mutasavvıfane aşkın esra
ralut mahiyeti, galiba, Leyladan 
mevlaya geçebilmesindedir. 

"Yunus gibi gözü sade kendini 
gören bir mutasavvıf ... " bu keli
melerle 28 inci sahifede Burhan 
Ümit Bevin bir cümlesi , baslıyor. 

, '( .. ,, ' . ~· ~· 
Biz, gözü sade kendini gören 
m;tasavvıf tanımıyoruz. Hale: 

Yunusun sözleri hak cümlemiz 
dedik sadak 

Kande ister isen bak cümle vücut
ta bulduk 

Diyerek kendisile beraber bü • 
tün varlıkları mutlak varlık için • 
de fena bulmuş gören Yunus, her 
halde "sade kendini gören bir 
mutasavvıf" olamazdı. 

Bir çok tarafları esasen Köprü· 
lü zade Fuat Beyle Burhan Ümit 
Bey arasında geçen bir diyaloga 
benziyen başlangıcın, 31 inci sa • 
hifesinde muharrir diyor ki: 

"Fuat Bfe.nin Yunus Emrenin 
sanat endişclerile ıneşğul olmadı

ğım söylüyor. Halbuki ben, di
vanında yüzlerce, hatta binlerce 

mısra bulabilirim ki üzerinde sa -
atlerce, günlerce, belki haftalarca 
düşünülmüştür .. ,, 

Vakıa ben, Yunusun karihasını 
daha kuvvetli, ilhamını daha en -

gin bildiğim iç.in büyük şairin bir 
mısra üzerinde haftalarca düşün -

düğünü zannetmem. Nihayet, Yu
nus öyle mısralar yaratmış olabi
lir ki biz onların üzerinde hafta

larca düşünmeğe mecbur oluruz. 
Fakat Burhanın dediği vaki ve 
doğru da olsa, Yunusun o günkü 

sanat endişelerile meşgul olmadı
ğı muhakkaktır. Hiç şüphesiz, 

kendisine teskerelerinde beş, altı 

satır tahsis etmeyi bile fazla gör-

müş olan insanların telakkilerine 
uygun olan sanat, Yunusta bir en
dişe olmamışsa, fena mı?. Esasen 

şair kendisi de, çocukluğum za -
mamndanberi ezberimde kalan 
bir mısraında bu sanatla alakası 
olmadığını açıktan açığa söyler: 

"Yunusun -sözlerin sanmakim 
tesbih.,, 

Ar.ni sahifedeki "Yunus kafasın 

ni bile olsa, bu böyledir. 
11 y ıııı• 

Burhan Bey, bir yerde u . ·e' 

b:ze, halkı irşada lüzum görOJIY ır 
cek bir şair olarak tamttıkt~ ~) 
ra, bir diğer yerde (sahıfe e' 
neden bir "tarikat tesis edetıl , 

sin?.,, diye bağırıyor. Daha to;r 
ra "Yum.ıs hiç bir şeye inanJ1la 

ğı için tarikat tesisine ~ü:~ 
görmemiştir.,, diyor Her bırı , 

ıııııı 
başka adam tarafından yazı. de 
hissini veren bu satırlar, belki 

başka başka mütalcaların bellitıl' 
seni~inden vücude gelmiştir. 

:(. :(. !(. .. , 
Burhan Bey, hem "Divan,, 

1

0e 
mini muhafaza etmiş, heJ1l . , 

l d
. . . . .,erclı 

manzume ere ıvan ısmını .. f , 
ren sırayı bozmu~tur. Bir tB-fll 

• ı.ı' 
tan bu inkılabı yapan genÇ ~ ~ 
harrir, öte taraftan çıkacak il<•" • 

cilde "Şerhi rümuzah Yunus ~:ıı 
re,, gibi alim katırlar tarafırı , 

kullanılmış bir ismi koymak gıı. 
rabetini göstermişitr. j• 

Divan tertibinin bozulmasırıa ı.ı~ 
tiraz etmiyorum. Fakat Yurıt15 

1 .. l . "d.. I" 1 b 1 .. <fıtıı şıır erme ort u er u ac ... o 
1

,. 
"Seçmek lazım,, , "Dün s:rü.n_ ~ gi' 
nü gun olacak) yanarım,, ıla ·~ 

bet' bi serlevhalar koymak gara 
yadırgadım. 

Genç bediiyatçı, bir eserin ~' 
şına konulacak aerlevhanıtı .. ıı. 

metni yazmak kadar zor oldUSg6' 
nu bildiğine şüphe olmadığı.rıabş1'"' 
re, neden Yumısa ait olan bır 
kı kendi kullanmış? BilınePl· dıi' 

Şeyhi Tapduk Emreye. ta~~jtiİ 
odunlar arasında bile iğrı rle ' 
bulunmıyan Yunus Emre, ese .. ;;.r\İ 

,., • bıJP 
rinin üzerinde bazıları ıgrı . 1'iıı1 

.. eydıı olan bu serlevhaları gors 
b·ı· d' 1 t'? ı ır ne ıyece.• ı .. 

:(. :(. ,,. iıt 

.1 i~ eııl1 
Asırlarca hakkı yenı rn ...,el' 

.,er»· 
bir Türk şairine hakkını 

08 
ıs· 

için başlamış olan bir cereya OJ1Jİ' 
ban · 

ze bir kuvvet veren Bu__r daııbtt1 
di, Yunusu çocuklugun berle • 

1 nı ez 
sevmiş, bazı parça arı I ıarııtı· 

·ı kut u t: miş bir adam sıfatı e pe 
B. 'k' kt a takılışını, ı, r.01' 

ır ı ı no ay h pe~ , . 
ganç olan üstatdan da n ·çirıdır· 

d'"irn ı 
eser ve terakki bekle ıg 
Umarım ki hoş görür. etti" 

Mehmet roır lll"""""/ 
mwnuıuıın,.uınt'""" .-1 

11U1maımıımmımımmnnıtunıınıunınuuı z J J ,,. . . . e na 
lngiliz harıcıy J-ia -

ft..) _... JUl1 
LONDRA, 26 (A· s·ınorı• 

S. John 1 Jllrıı· 
riciye nazırı ır ıııeY" 

Yare 
akşam Kroydon taY 
na gelmiştir. 

_ ....... ----: altı 
Yeni bir denıı( .. 1-.> --:' 

6 r· . 0\lt' 
MONF ALCONE, 

2 ırıi•11 t 
· zaltı ge tırltt 

Yeni yapılan denı "k ıııe11'. 0i· 
b.. \1 ,,, 

mülki ve askeri uY cıeııiıe 
d k• halde 

hazır ol u ıarı jıt1 

}la'J1J rilmiştir. ·ıa.to 0ıt• ı 
. d 140 ton• ııdll 

Nereı e, nluğıJ 
de ve 61 metre uzu 
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Jannette Mac Donald 
l'iovarroyu Seyrederken 
v A K I :;-~ok~;u;;i;;;;: Seliim 

rrı:~lS, Mayıs (Ifosusi) - Ra- lıyor. Soytarının tuhaflıklarına 
Par~ ovaro on bet gündenberi kahkahalar atıyor ... 
~hıate bulunuyor. "Ben Hür,, ün Hülasa o meıhur artistin sade 
trıa ranıanı her aktam, tekrar sine· bir seyirciden farkı yok. Nihayet 
ha~a ~evrileceği söylenen El· Ramon sahnede gözüküyor. Ar -
l)i.i ta tıyatroıunda §arkı söylüyor. kasında bir ımoking .. Tuhaf de -
tifa~ •on matinesini vermesinden is ğilmi~. (Mister Goldvin) filmleri -
\>e dt td~rek gittim. Onu gördüm nin yıldızı adeta kısa boylu.. ls
~eld n edını. Fakat yalnız onu gör· panyol tarkılarını tatlı sesiyle ağ· 

Si e kalnıadnn • · zmda kaydırıyor. Salonu doldur~ 
tiı Ş~· tatla ilci kut vurarak (Mo- genç kızların gözleri dönmüt ... 
, ovaı~e,, nin OY.UJl ar~da§l\ itte her gece rüyalarını dolduran 

Douglas 

ıwawwww.aııeaa 

NiHAYET 

ile Joan Crawford 
AYRILDLAR 

Sinema .. ~lem.in._in En Mükemmel Çifti Neden Ayrıldı? 
..,.,.. .. Con Krovforqla Duglas F eyir· 
I! banksı ilk inkisara düşüren; evlen 

Jikleri zaman tahayyül ettiklerinin 
"Onradan tedricen kaybolmasıdır. 
Jtuglas şair denebilecek bir tipti. 
\i e Con Krovford, şen bir çocuk· 
~u ve hatta çocuk denecek bir yaş· 
ta evlendiler. Fakat sonraları ye· 
ni yeni tabiatler peyda etmeğe 
haıladılar. Duglas, gün geçtikçe 
maddileşiyor ve kaygısız bir sos· 
yete adamı olmağa başlıyordu. 

---..._._ ___ """'!'!"'!!!!!il!!!!!!!!!~ '• kahraman karıılarmda bulunuyor. 
Şarkı söylüyor, gülüyor, dansedi • 
yor. Altmıf yqlarındaki ihtiyar 

1 
bir rbdm sahneye yaklaııyor, kol· 
laı·•'!lN zorla kaldırabildiği koca 
bir buket takdim ediyor. Bunu 
her cinsten, rengarenk sahneye a
tılan çiçekler takip ediyor. Ramon 
bunları kendine has olan mütevazı 
tebessümile topluyor. Tetekkür e• 
diyor. Yan gözle bakıyorum •• Ja - \ 
net beyaz eldivenle örtülü ellerini 1 

hızla çarpmıyor. 

1 Onu yalnız bulmağa imkan yoktu. 
t Evinde durmaksızın ziyefetler ve· 
ı ıriyor, hemen bütün arkadaşlarını 
1 topluyordu. 
1 Buna karşılık, Con; stüdyodan 
geldiği zamanlar, şöyle bir az isti· 
ı-ahat etmek, kocasile baş başa 
kalmak, bir az sessizlik ve dirlik 
bekliyordu. Bundan başka Con, 
daha ziyade mütevazi kimselerle 
konuşmak, sadece hayat geçirme· 
ği seviyordu. Muvaffak olmamı§ 
muharrirler, ikinci derecede artist· 
lerden arkadaşlar ediniyordu. Bu 
iki ayrı temayül, zaman ilerledik· 
çe çekil:nez bir hal aldı ,.e diğer 
taraftfln Holivot muhitinin yaptı • 

Perde kapandı. Ramon Nova:'<>· 
nun amatörlerinin bazıları tiyat • 
royu terkediyorlar. Janet locada 

' 
i.1... . ~1"on .., rfOvarro 

I 
yalnız.. Daracık koridoru geçerek 

'• yanma yaklaııyorum: 

-"'C\l ıeaı· 
~~ ~ ı, ienç parlak yıldız "Ja-
i"~ ~~ l>onald,, ıa·da'lionuıma -
~dtte"·'ffe.k oldum. Sizi alakadar 
h"} &'illi L•Jd""• • • J 

'4 dı.ı'" 'l)J ıgım ıçın onu nası 

~'~ı~lllttll ve (V AKIT) karileri 
'~ old ~ad konuımağa muvaf • 
~llQ: llgunıu tafıilatiyle anlata • 

li)?l'keatre .. .. .. l k b 
ltorı uverturu ça ar en en t 

~'tlara lltı holünde dolaııyor, dı · ' ! 
1)()~d &.adı artiıt reaıimlerine ba· 
~· l.lllı. 

lll, '.tclen ·· .. 
\tı k Rozunıe arkasında koyu 

laJ •r k .. 
)' • ''çl 0•tuın, kızılmıtırak dal-
-~ ı . 8.ttnın .. . kü" ük. be t' %· h uzenne ç • 
'ilde '•ır §apka ·· rtm ·· ·· 1 ~ . ltıa. • o U§ ,goz e-

ı '"ıf "e .. \>ı c:aınJı gözlük taııyan , 
rı,, .. , 'k 
q~ de~i( ~\ bir kadın çarptı. T u~ 

' l(eltd• k · O da bana bakıyor -
........ a l endime: 

cıu erı h 
~t ~ a~ ll lcadını bir yerde gör • 

tı}> '• "Y 01- b• ' ' • be 
lı,t 0rultı aua. ırıaıne mı n -
~· d,., Fak t\>et, Janet Mak Do -
h·~Yoı- k1• at !inıdi Pariste bulun· 
llt·· o l 

t. ı.ı.rı ~ar.'" ondrada olduğunu 
41et h ıa g n ctlde ald:ıeteleri yazdılar •• 
lı\t erıiın. b lllyorum .. 

. - Mis Makdonald Türk gazete
si "VAKiT,, ın selam ve takdirle
rini t&kdim etmeme müsaade edi-
ni:a. 

Güzel yıldız, beyaz muntazam 
dişlerini gösteren hayretle karıtık 
küçük bir kahkaha atıyor: 

. --~~o ... jT_ür~:.g!zete!_i ... mi_?._, 

_ ,..,.._. ~ ----
Jannette Mac Donald -ttq• \l dü .. ' )- ı., Zi !Unceın yarıda ka· .. 

h lltttct ra. güzel nı .1. k d Janet franıızcayı çok ıyı konu· .. ,l , \l~u avı ı a ımn 
~ .. t, Çehre · n boylu, pehlivan ya - ıuyor. 
'( -... ı •1nde s· . k bte ;• aıdan n Aınerikalı oldu • - ızı tanımama , yanınıza 

.... "11.tı- 1 foto... f k · yaklaşmıya cesaret etmemek bir si ... ~İıt ilttiatl gra ını e serıya 
~ ~r (~iç) e beraber gördüğüm nema gazetecisi için günah olur -

()ili t'ttk fii halda11nııtı • du .• 
~,~ Clt ltıerttıp eye nıahal yoktu. - Demek güzelliğim kafi gel· 
ı-..., '&.lon, P.~r lllerdivenleri çıka • miyor ... Maamafih bir Türk gaze • 

l hktnda. trerlerken, ben de on· tecisile tanıştığımdan memnunum. 
f Ota) n lakip d. 
ıt-•at 8.tdan b. . e ıyorduın. - Yanımda bir fotoğrafınız 
ı,ll ~ l'al'lları ırıne girdiler~ llk yok .. Lutfen kartımın üzerine im • 
tltt'-» •rı ci..,ar na. Yaklaşmak için zanızı atınız. Janet bu arzumu ka· 

Qı..ltl ında. b. 
l\l!~ · llirih' . ır koltuğa o - bul ediyor. Stilomu alarak kartın 
'l'· 'ta.ı trınde .. tl"et ar lak· n mukemmel arkasını imzalıyor. Perde açılmış .. 
~~~ee,,, in ~Plc ediyor. "Maugau On kadar cambaz sahnede taklak 
'~h. 1t P.ibi h' ızı sahnede bira· atmakla, zıplamakla mefgul. Gü • 

"Orl ıç aka d 
~lk ar. ama an dan • zel artisti rahatsız etmenin zamanı 

fı~ ...... lf.,, J,. d w•ı 
.... ~ ... net Mak D egı . 

•ahned k· onald her - Thank you Very Much Mis 
e 1 artistleri alkıt • Makdonald .. 

Film\CJünyasının en sayılı atk 
maceralarından}!biiiıi,• resmen ao .. 
nuna ennif, ve 1929 haziranından 
beri evli'bulunan 'genç Duglas Fe
yirbankı ve Con Kroford bir haf· 
ta evvel Loı Ancelos mahkemele· 

Arada bir Con Krovfordu be. ı1ı dedi koduleı.r, bu, zaten dirliksiz 

rinin birinde boıannıışlardır. 
,(Resmaen saonuna ermit) di • 

. yoruz. Çünkü dönen bütün dedi-ı 

ra.berce bir film çevirmekte olduk· 
ları F ranchot T one ile beraber 

görüyorlar, ve Duglas, fırsat bul· 
dukça ·(Kim bilir hangi ümidin 
sevkile) Con Krovforda güller 
g~nderiyordu. 

Bugü~.i§~~iyoruz ki Con - Dug--

çifti, büsbütün çığırdan çıkıyor · 
du. Halk, bunların ayrı sevgilile· 
ri olduğu vehemine düşmüştü. 
Halbuki biribirinden başka kimse· 
yi de sevmiyorlardı. 

Duğlasın babası (büyük) Dug
las F eyirbanksa gidildi. Büyük 
Duglas; makul bir baba tavrile 
"Önce düşünmelisiniz, dedi. Bü-,odulara rağmen Duglas ve Con !ı 1.'1'!!'!!!111111----~~--_. ...... 

biribirlerini botamıf değildiler. ı1 
~adece kanunun muyayen bir tah- ı~ 

~didi' dairesinde ayrı yaşıyorlardı. ' 
Bunun sebeplerinden birisi de, gü· : 
,nün birinde bir ba§kasile evleni - ~ 
vermeğe imkan vermemekti. Dug-

' tün imkanları gözettiniz mi?. Bat 
1 başa verin. Hele bir konuşun ba· 
kalım.,, 

. \ 
las ve Con biribirlerini İstedikleri ~ 
gibi sevememek yüzünden ve baş· : 
1ı ba§ma sevgiye bağlı olarak ay· \ 
'rılmıılardı. 1 

Duglaı, büyük babasının evin1;: 
uzaklaşmıt, . en eski aile dostları· 
mn arasında yaşıyor ve Con Kro· 
~fordsa kendi evlerinde yap yalnız 
ve gene (boıanmış olmadığı için) , 
~vle~emiyecek bir şahsiyet halin· ~ 
de kıtap okuyarak ve esefle vakti· 1 

ni geçiriyordu. 

- -- Böyle evlerİmiŞlerdi 

Baba Duglasm, sözünü yerine 
getirmek üzere bir hafta sonra bir 

1 

ücera sayfiyeye gidip baş başa ve
recekler, bu işin tahlilini yapacak
lardı. Kim bilir, belki de bir an· 
laıma yolu vardı. Faat o, (baş da
şa) kalıp konuşmayi kararlaştır -
drkları gün, Duglas gene bir çok 
arkadaşları ile beraber geldi. 

Con, artık her şeyin bitiğine 

kanaat getirmişti. Ayrıldılar. Fa
kat dediğimiz gibi .. işte öylesine: 
Resmen ayrı, fakat boşanmış de

l ğil. F akta gene iıitiyoruz ki, Dugl las ve Con bu defa olduğu gibi 
· biribirinden daha ziyade uzaklaş· 

- By ... By... Karilerinize se -
lam ve teşekkürlerim. 

las resmen boşanmııtır: Araların- mışlar, artık boşanmışlardır. 
daki dirliksizliğin sebeplerini an • Con Krovfordun gösterdiği se• 
latmak; meraklıları bir hayli, ku- bep, Duglasın, kendisine "manen 
runtudan kurtaracaktır. Buna e • zulüm,, etmesidir. 

Yerime döndüm. Koltuğa otu -
rurken, tekrar locaya bakıyorum. 
Janet başile selam veriyor ve gü • 
lüyor. 

Bu sırada orkestra koltuklarının 
sağ tarafımda bir seyirci kitlesi 
toplandığını görüyorum. Ne var? 
merakla o toplantıya koşuyorum. 
Şehirciler meşhur şarkıcı "Mauir • 
cet,, yi tanımışlar, imzasını isti • 
yorlar. 

Tekrar yerime dönerken düşü • 
nüyorum: Eğer bu iki bin kişilik 

halk kitlesi Janet Makdonaldı ara· 
ralarında olduğunu bilseydiler 
kimbilir ne yapacaklardı?. Fakat 
kimsenin haberi yok. "Aşk resmi· 
geçidi,, nin ecesine geçmiı olsun! 

A. Fuat 

miniz. Con - Duglas hikayesi, bugü-
Con Krovford, Duglas f eyir • ne kadar böyle idi. Şimdiden 

banks hadisesi ayrılmalarından sonra bakalım, ne yazacaklar?!. 
~~=-= ~ ~-~---

daha bir kaç ay önce başlamıştı. K 1 S A HABERLER 
Son zamanlarda bu iki yıldızın 

rnpaya seyahate çıktığını biliyor· 
ıunuz. Bu seyahatten maksat, kay· 
bolan saadeti belki geri getirebil
mek ümidi idi. Fakat tekrar dön· 
dükleri zaman, biribirlerine daha 

uygun bir haleti ruhiyeye avdet 
etmiş değildiler. Duglas gene o 
mütesallip, maddi ve bütün şiiri • 
yetini kaybetmiş Dugtastı ve Con 
Krovford, hala sükunetini, işin · 
den hariç zamandaki ağır başlılı· 
~ını silip atamamıfb. • 

§ Büyük Douglasın; "Uğurdur,, 
diye hususi bir yeşil şapka sakla• 
dığmdan ve arada bir gizlice onu 
giyip evin içinde dolaştığından 

haberiniz var mı? .. 
§ "Adorable,, Henry Garat ile, 

Janet Gaynorun çevirdiği bir film 
dir. Garat, şimdiki halde Holi • 
vutta Moris Şövalyeye yegane ra • 
kip olan arfoıttir. Boş zaır.anların· 
da Janet Gaynora fransızca hoca• 
lığı e:liyor. Garnt' ı "Kongre dan • 
aediyor,, da görmüıtük. 
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Define Adası 
ELMAS ARAYICILAR 

-5- Nakleden: fa. 
Bu aralık içeriye dev gibi, iri 1 taşlar verdiği anlaşılınca, yüz mis

elleri, kalın ensesi ile birisi girdi. line kadar fırlamış, on gün evvel 
Maden sahibi bana: 

- işte, dedi, Toni geldi. To:ıi 
amelenin birinci gurupuna bakar. 
Size takdim ederim. 

Toninin suratından dehşetli bir 
adam olduğu anlaşılıyordu. Süt
lü ikahve renginde olan yüzü ço -
purdu. Keskin, diken gibi bıyık -
lan vardı. Sağ gözünden çenesi
ne kadar inen bir yarası vardı. 
Kulaklarının ve burnunun içinden 
adeta sakalı gibi kıllar fırlamış -
tı. Buna mukabil başı traş edil -
mişti. Elinde şapkasını acemi bir 
tavırb. tutuyordu. 

- Bugün ne kadar iş görüldü 
Toni'!. 

- iki numaralı kuyuda yeni bir 
galeri açmağa başladık. 

- Bugün ne buldunuz?. 

- İşte.. İyi bir şey yok. 
T oni masanın üstünde, kirli bir 

ç•kın koydu. 

- Hepsi bu kadar mı?. 
- Evet. 

- Peki.. işte sana yeni bir ar-
kadaş. Gid:p bir kaç kadeh atış
tırınız. 

Patron cebinden bir az para çı· 
kardı, T oniye attı. T oni parayi 
ı-,wada yakaladı ve kalktık Rat -
napuraya döndük. 

Toni de beni patronun yaptığı 
gibi baştan aşağı süzmüştü. Son
ra sordu: 

- İngiliz misin?. 
- Pek değil. 
-ı:- Nerede oturuyorsun? 

- Hükumet konaklarından bi -
risinde oturduğumu söyleyince 
T oni istihkar ile baktı ve: 

- Hep biribirinize benziyorsu
nuz, dedi, efendilik satinak için 
paranızı sarfediyoraunuz. Ne ap· 
tal adamlarsınız, biriktirseniz e !. 

Sonra, birdenbire sordu: 

- ~aran var mı? 
""" Ee... Şöyle böyle .. 

- O halele içki paralarını !er.. 
ve.~. 

Ratnapurac!a içk~ içmek için 
resmen meyhane ;-oktur. Burıun 

için bir dükandan bir şişe vermut 
aldık. Arkadaşımın oturduğu bir 
yerli evine gittik. Burası hastaha
ne civarında bir evdi. Daha içeri 
girer girmez, ToniŞişeyi aldı, di -
bi•\İ dizine vurarak mantarıfırlat· 
tı, ve ağzına dayadığı gibi çekme· 
ğe başladı. 

Adma akıllı çektikten sonra, ni
hayet durdu ve: 

- Bre, dedi, çoktandır böylesi
ni içmemiştim. 

Sonra gidip kırık kapaklı bir 
dolaptan iki kirli kadah çıkardı 
ve..,doldurdu. 

Ratnapurada, öteyi beriyi kaza
rak bir şeyler bulmak ihtimali 
vardır. Fakat asıl madenler şe -
hirden bir kaç mil ötededir. 

sadece küçük bir tarlaya sahip o· 
lan arazi sahipleri, on gün sonra 

zengin olmuşlar, Bu araziyi satın 
alanlar da zengin olmuşlar amma, 
Kolombo tüccarları derhal satışı 

azaltmışlar ve piyasayi düşürerek 
bu gayri tabii servetlere bir niha· 
yet vermişler. 

Sivanın laneti bu mümbit ara -
ziye de tesirini göstermiş. Vakti
le yeşillik içinde olan bu vadi, 
şimdi, delik deşik olmuş, her ta -
rafı maden kuyularile dolmuş, her 
tarafı muazzep bir vicdan gibi, 
altüst olmuş. 

Toni: 
- Bizim madeni dedi, kolayca 

bulursunuz, soldan en sonuncusu -
dur. 

Oraya varmadan evvel üç ma
den geçmiştim. Burada üç cep -
hesi olan bir arazi idi. Bir cephe
sinde nehir, ötekinde yol vardı. 

Üç kuyusu vardı. Her kuyunun 
ağzında bir çardak kurulmuştu. 

Çıplak, vücutları kireç lekeleri 
dolu adamlar, çıkrık başında idi-

ler, bir kısmı köfelerle çamur ta
şıyorlar, bu kıymetli toprağa mah-

sus bir çitlik içine götürüp boşal· 
tıyorlardı. 

Uzaktan T oninin geniş omuz -
larını görmüftüm. Bağıra bağıra 

emirler veriyordu. Beni görünce: 

- Ey, dedi, yürü bakalım .. 

Gidip elini sıktım. 

- Taliiniz varmış, dedi, usta • 
başı hala gelmedi. Yoksa geç ka
lanları sevmez, derhal kapı dışarı 
eder. 

Beni alıp ikinci kapıya götür -
dü. Vazifem, amelelere nezaret 
idi. 

- Mesele şu, dedi, amelenin 
dalga geçmemesine dikkat ede -

ceksin. On iki adamın var. Pren
sip itibarile elli küfe çıkarmaları 

lazım. Su kuyunun içindeki ga -
lerilerin yarıaından fazlasını geç
miyecek. Aksi takdirde, on iki 

kişinin hayatı tehlikededir. Hay -
di, eline sağlamca bir sopa al ve 
yavaflıyan olursa sırtına yapıştır
maktan çekinme!. 

T oni, vazifemi bu suretle anlat
tıktan sonra, fırsatan istifade ede
rek nehirden su içmeğe gitmit o-

lan bir ameleye küfürler savura -
rak ayrıldı. 

Serendipte bütün madenlerde 
böyle çalışılır. 

(Devamı var) 
11ıcuıarm11rmınımummınuu:muuwuuwıuaammra1111nrum111mıııammımmmm1nıı 

Oktruva resmi 

Aldığımız malUmata göre be -
Jediyede, belediyelere mühim bir 
varidat temin eden oktruvanın 

mükellefler için bir yük teşkil et

miyecek kadar hafif nisbetleri ol
duğu ileri sürülmektedir. Ancak, 

bir belediyede bir eşyadan alınan 
oktruva rüsumunun diğer bir be-

lediye hududu dahiline girmesi ü
zerine ikinci defa oklruva alınma· 
sı pek isabetli görülmemekte ve 

1 

Su kavgası i Seyyar Terbiye Sergisinde : 
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Bir ihtiyar, bir ~enç Devirlerin nişan tahtası: 
gırtlak gırtlaga • 

Üsküdarda Paşalimanında Nuh z } ı e 
kuyusunda çok garip bir kavga 
olmuştur. Bu kavganın garabeti 

67 yaşında bir ihtiyarla, 20 ya -
şında bir gencin su almak yüzün· 

den gırtlak gırtlağa gelmelerin • 
dedir. 

Hadise şöyel olmuştur: 

67 yaşında olan Apostol, çeş -
me başında su doldururken, tene
kesinin fırlatıldığını görmüş, ar -

kasına bakınca Serkis'in hain ha
in bakmakta olduğunu görmüş. 

Tenekesini yarıya kadar dol -
durmut olan ihtiyar Apostol, bu 

kaba hareketi hazmedememiş, a -
sabiyetle Serkisin hareketini ken-

disi de tekrarlamış. Onun teneke
sini fırlatarak kendi tenekesini 

tekrar musluğun altına koymuş. 

Serkis, ikinci defa ihtiyarın tene· 

kesini kaldırarak kendi tenekesi -
ni koymuf. lhtiyar tekrar atmış, 

bu sefer Setkis ihtiyarın teneke · 
sini yerden kaldırarak suyunu bo· 

taltmış, boş tenekeyi kaldırarak 
Apostolun başına geçirmiş ve: 

- Ulan moruk... Benimle id -
diaya mı giriyorsun? .. 

Seni akşama kadar burada bek· 
letir bir damla su aldırmam. 

Apostol bu açık haksızlığa tek 
rar isyan etmiş. 

Başına geçirilen tenekeyi yere 
fırlatarak: 

- Su parayla değil, sırayladır. 

Benden evvel alamazsın ... 

Bu iki .kavgacının gülünç hal· 
lerini gören ve bağırmalarını du -
yan komşular koşuşmuşlar. Bu 

vakte kadar Apostol kafasına bir 
b.aç teneke daha yemiş. Etraftan 

yetitenler kavgacıları ayırmışlar. 

Apostol zabıtaya şikayet etmi§tir. 

iki metres 
Karşılıklı tehditler 

savurdular 
Karagümrükte F etvaemini ma· 

hallesinde oturan sabıkalılardan 

arap Saminin iki metresi, dün 

kıskançlık yüzünden saç saça baş 
başa gelmişlerdir. Saminin, Şev -

,f• 
Tünelden geçiyoruz, iniyoruz,/ h:ılleler salkım söğüt gibi e~le' 

yarmalardan geçiyoruz, iniyoruz, yayılmış, isterseniz buna tchır ~~ 
köprüden geçiyoruz iniyoruz. Baş rin tubası diyiniz aldanJI1IY8

' 

döndürücü bir hızla denize doğru sınız. ibl 
kayıyoruz. Boz toprak renklendik· Zile etrafını bir parmaklık g _. 
çe renkleniyor. Kınalaşıyor. Mor • kaplıyan 43 tane taş, ve tene~e • 
laşıyor. Toprak nihayet kadınları - naresile bir ahret beldesi hı 
mızın dudaklarına sürdükleri veriyor. Hele teneke minare 
(ruj) halini aldı. O kadar kızıl, o lara bürünmüş bir hafıza ne 
kadar kor gibi.. dar benziyor. 

Korlaşan toprağı açıklı, koyulu Hakikaten kubbe, minare, 
ağaç, funda, ot gözün alabildiğine re kubbe, çenber sakallı ad~• 
sürüklüyor. Bereketli toprak, yara- ketini yan giymiş ihtiyar, ha'' 
tıcı su, çapalanmı'} tarla burad:ı ha tavırlı insan, dokuma Ç 

tabiatin teknikten daha medeni ol kadın ve tek ~ük getrli, fa~ 
duğunu alnınıza bir balyozla vu - şık mı, şık delikanlı minarelerill 
rur gibi anlatıyor. Çünkü hendese· söğüt ağaçlarının gölgesinde. I 
le~.miş tarlanın, ince belli ağacın, leri bir tesbih çeker gibi geÇirır 
~ndamlı otun, gürbüz derenin ya - ~ lf. =1-

nmda ahırı ile yatak odası bitişik B' f ır ses. 
11 

yamru, yumru penceresiz, yahut "- Y oyo •. Bin yaşa yoyo ! ·' 
çıkarılmış bir kerpiç' in boş bırak- Yoyo, yoyo !... . dl' l't 
tığı yerden güneşe bakan köy ev- Başımı çevirdim. Eller111

1 
, .. 

leri, dalakları bedenlerinin sol ta- teneke yoyoları çeviren çocu1' '., ~) 
rafında bir pala yutmuş gibi kaha· Çar,ıdan geçiyorsunuz, ~~ı~ ef ~t\ 
ran ~iş karınlı çocuklar, cılız hay· kallı, kasketlerinin güneşJigırıı ~ tt&ı 
vanlar size anlatıyor ki burada selerine getirmiş kırantalar d• "1'' ~ 
hendese, teknik, tabiatin elinde yun postları üstünde bağc:l•f 
insandakinden üstündür. Suyun rup vire yoyo çeviriyorlar. r,,1. 
çizdiği çizgi köy evinin damından, 
dıvarından daha düzgün. Y ağmu
run malası tarlanın kenarlarını in
san elinden daha düzgün malalı-

yor. 

Bu dekor içinde Zile yüksek bir 
nişan tahtası gibi göze çarpıyor. 

. 
Karadenizden Qrt~ Anadoluya 

geçen yollar tarihin ilk gününden
beri Zile kalesine uğradılar, Zile, 
tarihin büyük kinlerle dolup bo§a· 
lan boğuımalarını tamdı. Roma 
ordularile boy ölçüşen Mihirdat 
Pontus'u burada kellerden bir kule 
yaparak sınırlandırmıştı. 

Roma orduları §arka doğru Kü
çük Aıyada bir yelpaze gibi açılır· 
ken fil diti heykelleri ilahların 
heykellerile bir tutulan, adı mu -
kaddes takvime geçen Roma Ce -
neral ıburada kazandığı zaferi Zi
le kalesine bir manivela gibi daya· 
dı. DDünya tarihinin yüzü değitti. 
Dünya edebiyatına giren (veni, vi
di, vici) geldim, gördüm, galip ol
dum) sözü Zile kalesinde bir cene 

_ıdd ~l 
Bunlar, trenin ellerinden lı'~ iti" 

küçük kervan ticaretine J!Jll jJ 
gene trenin getirdiği yoyo j)e ,1' • ~' f 
geçiriyorlar. Fakat asıl Zile 5 J' 
sun hinterlandında rayla 1'•r~ 
nize bağlanmıt bir buğday •1' 

ve yeni ticaret pazarı oluyor· ıl 

Bunun için Zilenin buğdaY~11' 
büyücek ticaret evleri şarkı '°,; 
miye, yoyo çevirmiye değil yetil 
yemiye bile vakit bulamıyor· ~-· 
ta onları günün yirmi dört 5•• 

de göremiyorsunuz. iill' 
Onun için Zile ~fl / 

düzleri minareler ve sö~ü~lerı GI 
gesine terkedilmiş gibıdır· ~~t 
basınca her ev, karanlık bir 

ti) 
halini alıyor. .., bi~ 

Sadri Et• -.. 
l' 

t10t "il 
Tefeciler yakalanıJ ,,,-

b l uıı•11 rf Muhtelif semtlerde u ~ 

kiye ismindeki metreslerinden bi· ralin kaleminden mumlu tablet üs-
ri rakibi Lutf.iyeyi bulmuş: tüne yazıldı. 

zı tefecilerin yüksek f aiz~e ""' 
'l ' tır• A' verdikleri tesbit edı nııt fecİ r 
b' te ' de Beşiktaşta oturan ır ·r"e tel 

-· Karagoncoloz, sen çok olu
yorsun, artık. Namusunla otura -
caksan otur. Yok~a haddini 

bildiririm. Diye horozlanmış. 

Zaten bir fıı·sat bekliyen Lfüfi
ye de: 

- Kadın, sen yaptıkların yet
miyormuş gibi bir de kafa tutu • 
yorsun. işine git, yoksa karışmam 
ha!. 

Bu şekilde karşılıklı tehditler, 
her ikisini de çileden çıkarmış, 

biribirlerine saldırmışlar. Şevki-

ye, Lutfiyenin saçlarından yakala 
mış, Lutfiye önüne geldiği yerden 

ısırmak istemiş, bütiin mahalleyi 
ayaklandıracak derece çığlıkla ba 

• 
ğırmıya başlamışlar. Hadise ma -
halline yetişenler ne yaptılarsa bu 

Zile tarihin her devrinde Mihir-
dat ve Roma boğ~.masını andıran 
maceralar geçirdi. Son macera: 
1920 yi hatırlıyorum. Zile mürte -
cilerle kuvayı milliyeciler arasında 
bir nişan tahası halini aldı. Sazan 
Y ozgattan, hazan Çorumdan, ha -
zan Sıvas semtinden gelen atlı
lar çetrefil bir dille Zile sokakla -
rmda kanlı bir sel gibi akarlar. 

kalanarak müddeiumuın• ığ 
lim edilmiştir. 

G 
.. l-b-.--u.-. saJl'lere , 
uze ır ın ıı'ıJ 

D.. .. w l d sonra Erkek 9 ııJ!' un og e en bul 4 11 
allim mektebinde lsta_n rsfıJ1d~( 
cu ilk mektep talebesı ~a ec:lilıı'1 

.. l b' .. ere tert•P guze ır musam 1e 
. reP 

tır. .. ıııJle 
, I «JlUS 

Cok eğlencelı 0 811 

- mıttır· 
talebeler çok alkışlan 

--·---- ·ı J11ette 
299 kı o / 

Vasati saat: c>-·>-.) O' 

LE BOURGETCY /., 3 ıı' ıJ 
sın111 ol' 

Air Union kumpanY~ de 6 1 1 
t .. ·I" b' tayyaresi içın l'•ri,e 
Ot U ır d r. 

L dra a 
olcluğu halde on ·..tit· ~aı· 

. d gelJ!Jl,. Jd"' saat 16 dakıka a e o -4' 
·1 metr 'iT 

Mesafe 370 kı o .,.,.tte 
··r'•t 

Mirellia Gauga nehri, dar ka . 
yalıklar arasından geçtikten son -
ra, iki kilo metre genişliğinde bir 
vadiden akar. Vaktile burası, 0 

civarın en mahsuldar yeri imiş, 
pirinç tarlaları ile dolu imiş. Fa -
kat bir gün, bir çiftçi, çift sürer -
ken iki yüz kıratlık bir safir bu -
lunca, madenciler buraya hücum 
etmişler. Bir hafta içerisinde, bu 
arazinin !kıymeti on, yirmi, daha 
sonra yapılan taharriyat netice· 
tittde arazinin fevkalade mühim 

pahalılığın artmasına bir sebep 
addedilmemektedir. iki rakip metresi ayıramamışlar -

Şehrimize gelen bazı haberlere dır. Neticede Lutfiye payını aldık-

Bir gün, iki gün bu kanlı kavuk
lu, tebarekeli, misk kokulu şer'i şe
rifli saray dü~künleri bir mitral · 
yöz, bir manga delikanlı, dört ku
vayı milliyeci,bir batarya top önün 
de kalenin kapılarını kapar ve şeh 
re öbek, öbek ateşler verir. Alev, 
buram, buram duman kaleyi kap· 
lar yamçılı süvariler delik, deşik 

şehrin kapılarından birer gülle gi
bi fiavruluyorlar ... 

Hala, Zile yara izlerini taşıyan 

bir beden gibi. 

• su p 

na nazaran vasatı 

l<ilometred ir · 
göre şayet belediye vergi ve re

simleri kanunu mecliste kabul e -
di)irse oktruva rüsumunun tedrici 

surette kaldırılması mümkün ola • 
caktır. 

tan sonra yorgun düşmüş, ancak 
o vakit ayrılabilmişler. 

Zabıta, Li'itfiyeyi döğdüğün • 
den dolayı, Şevkiye hakkında ta
kibata başlamıştır. 

Zile, yaldaştıkça hissolunuyor. 
İçine girince ap açık görülüyor: 
Şehrin kökü yukarda dalları ma • 

ooı<t0~ 1 
Hafız Ce!~~ ,,,u , .-j 

Dahili hastahklar'fı ıefot': 
118 e 

Divanyolu N. 
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Böyle Futbol istemiyoruz 

F enerb~h·ç~· ... : .. V~f;· .. ·ı;k~·;ıarı dün 
sahada döğüştüler 

liakemin idaresizliği ve kifayetsizliği dünkü maçı çığırından çıkardı 
~=~~--~---------------·_. deki hadisede bu kadar şiddetli 

1 

bir karar alınmadığım hatırlıyan 

'ıalkın bir kısmı bu kararı tiddetle 
protesto ediyorlar. Maç ta bu ·da -
kikadan itibaren çığırından çık -

• 
mıf oluyor. :' 

ikinci devrenin başlangıcında 
:Vefalılar dokuz kişi oynıyorlar. 
Bet dakika sonra eksik oyuncular 
geliyor. Fakat cezalandırılan o -
]Uncu bir daha maça alınmryaca -

l
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"Gedikpaşa tiyatrosu,, 
Gençler Şekspirin "Hamlet,,ini muvaf

fakiyetle temsil ettiler 

ğı için Vefalılar bu devreyi on ki- ', 
ti oynamak zaruretindedirler. Qedikpaşa-'4m-erikan mektebinde.Hamlettemsilinden

muhtelif intibalar Maç artık güzel olmaktan çok -

~.----... "' - - - - - _.::: .- - { tan1k~1kmt 1~~:· da rt f ··ıı ·· .._~o.an- lıtlrak edea takımlar, dlnkl merUbnd• ı ara se ve avu u 
lla1ıara1ı Birinci Sayıf ada Maça tekaddüm ~de; h;-dur - oynıyor ve hissediliyor ki asabiyet 

lıi L lı~ın 'dd' I d B . 'b 1 .. dakikadan dakikaya artmaktadır 
d,, "t • azanı" h dd' k gun ve ı ıa ı ır. u ılı ar a goz- · •t .. ı a ıne çr ıyor- O dakika· T z k' • 
·'' llluteın d' • ler evvela bu mühim maçı idare nuncu · op e ının a-
r l 'Jcn. a ıyen. u d d Ve en f · h Ad' d 
, . "'>'lcı , Yık, ez, öldür, ye! .. diye etmeyi üzerine alan hakemi tanı- yagın ~ ~~a olu or ecı a ıse e 

· I '""~o~lar. ite hatladığı vakit mak için uğratıyor. Ve ortada ma- bu dak~k .~ . · 
,- '-iı llüne 'eç k · · 1 1 ruf ve sayılı hakemlerden birini 1 Belkı yanılabılırız. Fakat hatr -
~' \\ ~- İ~ln eden ~~~r~ ça ;.'

1 a~ görmek istiyor. Nihayet hakemin rımızda kalan ~aziyet şu: Vefalı 
~~ete &eç ur d' ,, eye 

1 
ar kim olduğu bir müddet sonra an- Saim topu Zekıden almak için 

r,,,. 'lbuJci bu hme 
1 tır. .. t .1 laşılıyor· yükleniyor, Zeki dütüyor ve Saim '>'tt usus a gos erı en · d . 

11ıti.1c •ltdın tahta direklerine: Süleyman iye takımının eski o - bu a~a a topa vururken .zekı.ye 
li eıtılere b" t d' · , yuncularından Arif Bey. de bır tekme vuruyor. Zekı yerın· 
~de l>ir ta1- unnl eh l e ınız '1'' Vefa takımında son zamanlar- den kalkınca Saimin üzerine yü -
,llld . Kim ev a arın ası - . .. .. k . 

' 

ltc·ltı ıbaret k ld H Ih k' da takıma iltihak eden müdafı ruyup bu te meye mukabele edı • 
_ ... "- fitt'leler "e · a ı. l ak ud 

1 
Halil yok Takım kaleden itibaren yor. Gönül isterdi ki Zeki Bey bu 

,,,.. l ~ rıne yapı aca a - · bel . 
, bt. ·e lll\ieı · . I d söyle kurulmu§tur: tekmeye muka e etmesın ve ka-,. h· -,., ·ı. ıır ıs er var ı. - h . b k 1" ı.. 1•d o,,.. - d'd' t· ~ · Haluk - Llıtfi Saim - Süley- rarı akeme tra sın. 

)~ ""f)d .nıncunun ı ış ıgı ' 
Cile~~rı taıa~vur ediniz ki se· man, Cemil, Namık - Yahya, Fakat anlaşılıyor ki Zeki Bey 
......._ \' bir kısmının: Muhteşem, Gazi, Enver, Muhtar. de meşhur olan itidalini bu daki • Sile, kıt, ez ... gibi çılgınca bir Maç oldukça güzel başlıyor. iki kada kaybetmiştir. Bundan sonra 

~IGıii~~.==eleriJe sarsılsın .. Bu ses taraf ta ihtiyatlı ve biribirini de - tekme tekmeyi takip ediyor ve iki 
~ l~ftciasına oyuncunun n~mek_Ie meşgul. Fenerlilerin tek· oyuncu boğaz boğaza geliyorlar. , ,1 )t kalmasına imkan ve nık faıkıyetleri daha yüksek. Bu - Artık bütün oyuncular bu noktaya 
~ .. ••r lllıdır? na mukabil Vefa daha canlı gö - koşuyorlar. 
~ lci ~lkeınler meselesi. Bil_ rün~y.or. M~.c~dele ~üsavi şart- ihtimal kavgacıları ayırmak is· 
l l 'l ~rtten nasıl ve ne va- lar ıçınde yurumektedır. On be - tiyorlar, fakat iş böyle olmryor, 
~ÇC:-i~z.? Her şeyden ev- şinci daki~ada. Vefa aleyhi~e ~ - kavga umumileşiyor, bü~ün oyun -
)o '- dürüst" olmak bir o- tuz metrelık bır uzunlukta hır fı - cular biribirlerini dövmıye uğra • 

t e etlllek için kafi gelmi· rikik cezası. Halk Fikretin ayaği - şıyorlar, bir taraftan da polisler 

ta..:~~li . . l~ h~valan~n topun güz.el bi~ k~v : sahaya koşuyor ve n:'eydan ibret 
~;~lt..de ~ ı,çın ıertlik, çeviklik, v~s ~~z~rek Vefa .~alesıne gırd~gı alınacak bir hale gelıyor. 
~ 11\~ '~r at, kat'iyyet ve tam nı goruyor. işte guzel fakat bege- Bin müşkülatla sükun iade edil-

t \ ~~ c1,•1bi lüzumlu bir takım nilmeyen bir gol. dikten sonra maç tekrar başlıyor 
'fi ~lflatı llra:ı!or. Bir hakem, Bununla beraber mücadeledeki fakat iki dakika sonra gene bir 

- ;.;I ~ ... '4 it lci -:._e. •ı.~d~ . topladıktan müsavat gene değişmiyor hatta hadise .. Bu sefer hakem düdüğü • 
~ ~"'da.. ~ .. ınu k J J Vefalılar eskisinden daha sık hu·· - d f l 11"". ..,. dt -. ~·' t u. maç arı ç~- nü son e a ça ıyor ve .oyunun ta -· 1' ~ \e ıcaı, adan ıdare etmesı- cumlar yapıyorlar. Fakat yavaşlık til edildiğini haber verıyor. 
:,. ' '-L,' ~r:~~ halkı sustu~a - ve şütsilzlük onlara sayı kaybet- işte en isabetli kar~r. Filhakika 

,~~" tın İd ıyor .. Esasen boyle tiriyor. Bu aralık ilk hadise: Fe- tribünlere bile sirayetı muhtemel 
'Ilı .. f llre ettıkl · l ner muracimlerinin ayaklarından k · · 

• "4 e" erı maç ar- bulunan kavgayı kesme ıçın ar • 
\ı dıt· h er-.ıının d · dd t top almaya uğraşan Vefa kalecisi k dıtı ı e.tli, a f ı e - tık yapılacak bir iş yo tu. 

.. )'t, ı L_ ... L derece derece a - sakatlanır gibi oluyor. Bir tekme 

.. ~~ lllO}d Maçın tarafımızdan görünü• 
,1 il Uiu da görülü - yemiştir, yerlerde yuvarlanıyor ~ 
. • ~:"lıll ve maç kısa bir fasıladan sonra şekli budur. Yukarıda oyuncular • 
,. "' •rı ita da da kabahat var, demiştik. Bu -
i( '· flb.._ · ... ret ettikten sonra tekrar başlıyor. Bu aralık hakemin .. Ye --ça ,, h nu ayrıca izaha lüzum gormiyo -

l -.. F e ldiıeye gelelim: verdiği kararlarda tam bir isabet d h d 
d' enerhaı.- k 1 olmadığına dair bir kısım seyirci- ruz. Çünkü bu dakika a, a ise -

o..._ 1lilnı· l ·~e ta ım arı lerin önü alındıktan sonra bile 
..... ~d· d:ı ... e. r.dir. Fener bahçe lerde beliren kanaat yavaş yavaş k . . 
'l.iıı... • ... kavgaya devam etme ıçın şuraya 
~q ... 

1 
l•tıldik yok. Yal_ bir velvele şeklini almıştır. Fakat 

t. ~ il y · h Ik buraya koşuşan bazı oyuncuların 
Vef .. ta•~rınde Fazıl oyna- a ı susturmak için hiç bir hare- d 

• il( k hali hala gözlerimizin önün en si-
'-· etJi lör ·~l'llına gelince; 0 et gösterilmiyor. 40 ıncı dakika. 
··:• lcaa.

11 
Unü~or. o kadar da ikinci hadise: Bu sefer Fener linmiyor. 

l\it .. ) ın..ı ıht' kalesı'nd Fe k l · · t Efendiler, bu ne asabiyet, bu ne '"'il er unalini bile e ner a ecısı opu ya-
• lilc .... ~•rdır. Çünkü Vefa kalayarak yere atmıştır. itidalsizlik.. Diğer taraftan duy • 

dtlti ~larının b' · V f l M h l"" b' dugvumuz ve inanmadığımz riva -"iti lay1f lak ırınci dev- e a ı u tar uzumsuz ır gay 
l... ~ O)'ul'lcul 1'111 değildir.ye- retle topu ayaklariyle almıya uğ _ yellere göre kavgacıları ayırmak -
~ttl •rının t l B b · la mükellef olan resmi memurlar-~, 'iı op anmasi- şıyor. u oyuncunun u vazıyette ' , :.Yılı l>ir' k~;:zaraaı değiı- hata yapmış olması, bariz bir kast dan bir kaçı da kavgaya karı!mı§· 
~ ,-""Uıı i . et haline gel- görünmemesine rağmen, çok kuv- tır. 

ll"'l Çın d-L • • J d '"'' •ıı l'k ana ıkı hafta vet i ir. Bu itibarla kendisine şid- Hatta Vefalı iki oyuncunun bu 
' lcar,1 ; lbaçında Fener detli bir ihtar yapılması lazımdır . karışmadan bir hayli müteessir ol· 

r.:_~eı.liı.ıiıt:-2 ıibi hafif bir Fakat hakemin kararı Muhtarı o· dukları söyleniyordu. Eğer bu 
•' ır. Vef ""--- )ellild· .. . aıun bu ha- yundan çıkarmak gibi daha tedit doğru ise esef etmemek kabil de -
"-\~ ettiii 

1~1• ftlaç oldukça ve kat'i bir mahiyet alıyol'. ğil. Memurluk vaziyetini unutarak 
'-laı Çın hu maçın Muhtar oyundan çıkarılıyor. İfe bu ıuretle karışan memurlar 

lahznin ediliyor. Fakat bundan evvel Vefa kaleıin- varsa cezalandırılmasını alakadar 

"Gedikpaşa tiyatrosu", tema
şa tarihimizde mühim bir kıy~t
tir. Memleketimizde Türk dilin~ 
de muntazam temsiller, verilmi -

1 

ye ilk defa Gedikpaşa tiyatrosun
da başlanmıştı. (1868 - 1882) 

Gedikpaşa tiyatrosu, bugün 
Çarşıkapıdan Kumkapıya inmek 
için gidilen genit caddede jan
darma elbise ambarının karşısın
daidi; bugün ayni sokakta, biraz 
ileride Gedikpaşa Amerikan mek
tebi var. Bu mektebin son sınıf ta
lebesi, bu hafta ders senesinin bit
mesi itibarile mekteplerinde bir 
temsil verdiler. Tarihi Gedikpa!a 
tiyatrosu· harabelerinin hemen ya· 
nı başında verilen bu temsil bize 
Türk tiyatrosunun yarım asır es
ki mazisini hatırlattığı için, Ge
dikpaşada verilen temsilden hah -
sedecek olan bu yazıya yukarıda -
ki 'tarihi başlığı koyduk. 

Gedikpaşa Amerikan mektebi 
son sınıf talebesinin müsamere
sinde mektebin dostları, eski me -
zunları ve çocukların aiJP.leri bu -
lunmuştur. 

Müsamereye muallimlerden Miss 
Helen Postla talebeden Münir~ 
Hanım ve Fethi Efendi tarafın· 

dan çalınan ve hürmetle ayakta 
dinlenilen istiklal marşile başlan-
mıştır. 

istiklal martından sonra son 
sınıf talebesinden Gül Aptullah 
Cevdet Hanım sahneye gelmiş, 

•• 
arkadaşlarının Şekspirin Hamlet 
piyesini oynıyacaklarını söylemif, 
Şekspir, eseri ve eserin ıah~ye 
konuluş tarzı hakkında malumat 
vermittir. Bundan sonra eserin 

• temsillerine başlanmıştır. Eser, 
kostü;lü olarak, ve yazıldığı za • 

:# 

mandaki temsilini hatırlatacak te-
kilde izahlı olarak oynanmıttır. 

Prens Hamlet rolünü talebeden 
Nuriye Hanım yapmıfhr. Rolü· 
nün düşünceli, hisli, zaman za • 
man heyecanlı, feveranlı haline 
pek iyi temessül eden, intadı mu
vaffakıyetli, sesi müsait olan bu 
san'atkar ruhlu hanım, bilhassa 
dikkati celbetmittir. 

Kraliçe rolü Mehabet Hanım 
laraf ından pek muvaffakıyetli bir 
şekilde yapılmrıtır. Kral Klodi -
yüs rolünde Fethi Efendinin, 0-
f elya rolünde Sitare, Polonyüs ro· 
lünde Semiha, Lartes rolünde Sa
ibe, Horoıiyo rolünde Nezahat, 
Süleyman, Rozenkranç ve Gildiş
tern rollerinde Münire ve Fatma 
Osrik rolünde Umran Hanımların, 
Rahip rolünde Manol Efendinin 
muvaffakıyetlcri görülmüftür. E
serin methi.ar mezarcılar sahnı:si 
de çok güzel oynanan yerlerincli!n 
biri idi. Mezarcılar rolünde Nu
rettin ve Leon Efendiler büyük 
bir müvaffakıyet gö&termitferdir. 

Temsilin hazırlanmasında Ne
zahat Hayri ve Beraat Hüsnü Ha
nımların da emeği Geçmittir. 

i 

Türkçe olarak oynanan Ham -
let'iıi" t~msili bittikten sonra ayni 
ıınıf talebesi "Fülüt çalan prens" 
isimli lngilizce bir piyes temsil et· 
ıİıişlerdir. Bu eserin temsilinde de 
öteki arkadaşlarile birlikte Vali., 
Hasmik, Melda Füruzan, Süheyla 
Hanımlar vazife almıflar, muvaf
fakıyet göstermişlerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
makamlardan bekleriz. 

Galatasaray - Anadolu 
Bundan evvel yapılan Galata • 

saray - Anadolu maçı 2- 9 Gala
tasaray tarafından kazanılmıştır. 
Galatasaray takımında Mehmet 
Slim oynamıyordu. Yerini Muslih 
Beye bırakmıştı. 

Batlangıçta Galatasaray arka 
arkaya iki sayı yaptı. Bir müddet 
sonra Anadolular bir pen altıdan 
bu sayılara mukabele edince se -
yirciler bir sürpriz karşısında ka • 
lacaklarını zannettiler. Fakat Ga -
latasaray birinci devreyi 3-2 bi

tirdi. 
İkinci devre ise Anadolunun 

çok aleyhine oldu. Galatasaraylı -
ların çoğu Faz ılın akıllı oyunu ve 
ayağiyle altı sayı daha çıkararak 
ikinci kümenin en kuvvetli klüple
rinden birisi olan Anadoluyu 9-2 
yenmiş oldular • 

Altıncı ıolü Rebii kornerden ve 

doğrudan doğruya yaparak futbol 
tarihine güzel bir sayı vermif 'oı • 
du. Anadolular tazyik karşıaında 
bile .müdafaa oyununa kapılmadı
lar, açık ve temiz oynadılar. Bil • 
hassa sol içleri ile sol açıkları ya• 
rının en iyi oyuncularından ola • 
caklardır. 

Kadıköyünde 
lstanbulspor - Beykoz takım • 

ları arasında, Kadıköyünde yapı -
lan maçta iki takım ikişer sayıla 
berabere kalmışlardır. 

Yunanlılarla temas 
Haber verildiğine göre Hazira • 

nın dokuzunda ve on altısında Yu· 
nan takımlarından "Apollon,, teh
rimize gelecek ve F enerbahçeyle 
karşılaşacaktır. Diğer taraftan fe
derasyon c!~ gene Haziran içinde 
Türk ve Yunan milli takımlannı 

tehrimizde kartılaştırmak için 
metıul olmaktadır. _,, 

, 
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Şarkta vebayı bakari 
tamamen gideriliyor 
Erzincan serum müessesesının faaliyeti ve 

Erzincanda baytarlık işleri 
ERZiNCAN, (Hususi) - Vi -

layet baytarlık işleri memlekette 
pek faydalı olarak ilerlemektedir. 

Seromhane müdürü L\ıtfi Bey 
§unları söyledi: 

"- Müe:ısesemizi aydınlatmak 
için yeni bir :ıömidizel almağa ka
rar verdik. Bu hususta tetebbüaa
ta giritmekle beraber bir taraftan 
da Pendikte mevcut ve halen bot 
kalmıt bulunan Elektromoter ve 
diğer levazımatı getirmeğe te
vessül ettik. 

Müessese kendi ye§il ot ihtiya
cını temin için tarlalar alıp her se
ne hazinenin sarf ına mecburiyet 
gördüğü bir kaç bin lirayı tasar -
ruf etmeğe tetebbüs elti. 
B~ hususta vekaletin müsaade

ıini alarak istimli'.ke başladık. Er
zincan serom müessesesi şarkın 
en büyük vebayı bakari serom is
tihsal eden bir müessesesidir. Bu 
müessesenin ciddi gayretiyle ıa -
haye sevkettiği mebzul seromla -
rnn sayesinde ve gayyur mücadele 
baytarlarımn himmetiyle şarktan 
vebayi bakariyi tamamen izaleye 
muvaffak olmu§ ve bu yıA=den 

müessese büyuk muvaffakıyetler 
kazanmıştır. 

Müess<?ı;enin şarkta bir çok pa
razitler hayvani hastalıkların a -
vamilinin tetkiki için bir röşerş la
boratuvarı haline getirmekle ileri
de faaliyet İstikametlerini tevsi et
meğe çalışmaktadır. 

Vilayet baytar müdürü vekili 
Abdurrahman Beyin beyanatına 

nazaran: Vilayet baytar işleri 

müdürlüğü, hava!arın düzelmesile 
her nevi hayvan hastalığına kar -
§ı ara2:İsinde otlıyan hayvanata 
şarbon;, cemrei areziye a§ılr..rı tat· 
bikatma başlamıttır. 

Diğer taraftan hayvanatı fersi • 
yenin altı ayda bir ruam muaye • 
nelerine devam edilmektedir. 
Marttan itibaren §İmdiye kadar 
yüzlerce beygir, ester ve merk~p 
muayene edilmiştir. 

Aptanallmaa B. L6tfll B. 

Yakında sıfat mevsimi başlıya
caktır. ldarei huıusiyenin üç at, 
iki merkep aygırı Erzurum depo -
ıundan gelmek üzeredir. 

Halkın ıslah ve teluire ehemmi
yet vermekte olduğu her günkü 
müracaatlarından anlaşılmakta -
dır .. Bu sene sonbaharda at yarış· 
lan ve bir de sergi yapılacaktır. 

Bütçeye konulan 2500 lirayla 
Karam Göle ırkına mahsus buğa
lar getirtilerek kaza ve nahiyele -
re tevzi edilecektir. 

Mezbaha fennin icabatına 

son derece riayet edilerek etlerin 
tefti§i temin edilmekte ve kasap 
dükkanlarının vaziyeti sıhhiyele · 
ri vali beyin ve belediyenin de şa
yanı memnuniyet dereceye yük -
ıeltmektedir. Geçen sene Göleden 
mübayaa edilen yirmi beş huğa 
kaza ve köylere tevzi edilmi§, bu 
seneki tevziat mikyası bu mikta -
nn beş misline iblağ edilmiştir. 

Köylerde, şehirde evsafı bozuk 
buğalar ihsaya tabi tutulmaktadır. 
Netice itibariyle viliyetin hayvan 
vaziyeti ile alaltadar baytar işleri 
müdürlüğü bilumum hayvanatın 

sıhhi vaziyetlerini kontrol etmek -
te, halkı, çiftçiyi bu sahada daima 
tenvir ve teşvikten çekinmemekte· 
dir. 

Her iki salahiyettar zatın müta· 
leaları memleket ve iktısadiyatma 
çok fay dalı işler görülmekte oldu
ğunu göstermektedir. 

Bu sene 1 ürkiye deniz
cilik birincilikleri lzmirde 

lzmirde büyük hazırlıklar var 
lz~ir beled:ye reisi Behçet Sa

lih Be..r, lzmi:-de c1eniz sczintile -
rini temin ve haHu hu güzel, sıhhi 
spora teşvik için mehtaplı gece • 
lerde şehir gazinosu önünden Kar
§ıyakaya kayı.c yan; ları yaptır -
mak maksadile tertibat alacaktır. 
Denizcil:k heyeti reisi ve körfez 
§İrketi müdü!ü Rifat Bey şu ma -
liimatr vermiştir: 

ve çok takdir etti. . 
Bu şarpiler İstanbul federasyo -

nunca b~ sene müddetle resmen 
koşu kotra•ı olarak kabul edilmi§· 
tir. Binaenaleyh modası kolay ko • 
lay geç.miyecek demektir. 

Şü gördüğünüz iki ;arpiden Re
fik Beye ait olanı bitmiştir. Ve bu 
cuma günü denize indireceğiz. Bir 
hafta sonra da avukat Münir Be-

- Bundan bir hfata evvel ls -
yin şu gördüğünüz §arpisi hazır o

tanbul denizcilik federasyonu u • 
m~ katibi R::::a Bey §ehrimize lacaktır. Bundan başka Arif Bey 
gelerek bu,radaki deniz vaziyetini Muhlis Bey ve K. S. K. h Suat 
ve f aali7eti hakkında izahat al - beyler de birer ıarpi yaptırmağa 
mıthr. Bu sene yelken ve yüzme karar vermişlerdir. Göztepe ku -
birincilikleı·inin 1zmirde yapılma- lübüne mensup bir kaç şarpinin de 

sı flemen !ıemen telcarrür etmİ§ gi- ikmal edilmek üzere olduğunu ay· 
bidir. Rıza Bey son yapılan ve rıca haber aldım. 

yapılmakta olan §arpileri gördü· Buna nazaran mevsimin daha 

Ankara da 
Tavukçuluk 
enstitüsünde 

Ankarada Ziraat vekaleti ta - • 
vukçuluk enstitüsündeki tavukçu· 
luk kursu geçen hafta bitmiştir. 

Enstitünün bu sene için yetittire
ceği cins damızlık yeti§tirme işle
ri de yakında bitecektir. Şimdiye 
kadar Legorn ve Rodayland cins· 
}erinden üç bine yakın civciv çı

karılmıştır. Son civcivler de bu 

haf talar içinde çıkacak ve bu su -
retle bu senenin cins damızlık ye
tiıtirme işleri bitmiş olacaktır. 

Müessesenin bu sene başladığı 
işlerden biri de hindi yeti,tirme 
ve ıslah itidir. Hindi yeti§lirilme
si için halen müessesenin elinde 
18 hindi mevcuttur. Hindi yetiş· 

tirme işinde tabii ve sun'i usuller 
den istifade edilmektedir. Şimdi -
ye kadar yüz kadar yumurta hin· 
di kuluçkaların altına ve makine
lere konulmu§tur. Mevcut hindi
lerden bir kısmı yumurtlamakta 
olduğu için yumurta toplandıkça 
bunlardan da civciv çıkarılacak • 
tır. 

Bu !ene, müessede bulunan Pe
kin ve Keki kampel cinsleri ördek
lerinin de fazla mikdarda üretil -
mesi çalıtılmaktadır. Bunlardan 
bir mikdar civciv çıkarılmıştır ve 
daha da çıkarılmağa devam edi· 
lecektir. 

Enstitü bu sene yerli tavukla -
rm cinslerinin tesbiti için muhte • 
lif yerlerden getirilen yumurtalar· 
dan yerli tavuk yctiştirmeğe de 
batlamı§hr. 

Bu sene ilk olarak başlanan bu 
işin neticeleri, müsbet veya menfi 
ancak bir kaç sene sonra tesbit e
d ilecektir. Gelen yerli yumurtalar· 
dan bin altı yüz yumurta kuluçka 
makinelerine konmu§tur. Bunlar 
on güne kadar çıkını§ olacaklar
dır. Daha bir kaç yerden de sekiz 

yüz kadar yumurta beklenmekte -
dir. Bunlar da gelip konduktan 
soma iki bin beı yüze yakın yerli 

civciv çıkarılmış olacaktır. Mües· 
sese bunların yar11ını horoz tah -

min etmektedir. Binaenaleyh bin 
altı yüz yerli tavuk ve bunlara 

uyacak ve cins te§kil edecek ben
zer horozlardan da mikdarı kafi 

ayrılmak sure,tile nihayet tavuk 
horoz bin üç yüz kadar yerli cins 
müessesede kalacaktır. Gelecek 
sene asıl bu kalacaklardan tecrü-

belere devam edilerek cins, kabili· 
yet ve hasılat neticelerinin anla§ -
masma çalı§ılacaktır. 
~---=""~__,,.,,.,..---~~~~------1 

ilk aylarında elimizde !arpiler -
den mini mini bir filo olacak de
mektir. 

Bu sene İstanbulda yapılacak 

yelken yarıtlanndan sonra oranın 
birinci, ikinci ve üçüncüsü bura -
ya gelerek bizim şarpilerle yarı -
şacaktır. Bu yarışlar üç gün de -
vam edecektir. 

Diğer taraftan denizcilik antre
nörü Her Tagetof ta haziran ipti
dalarmda şehrimizde bulunacak -
tır Bu sene haziranda bir kaç tef· 
vik müsabakası yapacağız. Tem
muzun sonlarına doğru da mınta
ka birincilikleri icra edilecek ve 
ağustosta Türkiye birincilikleri 
~ehrimizde yapılacaktır. 

Salihlide Umran 
. b. otel 

Kurşunlu banyolar ıslah ediliyor, yenı ır 
ve gazino. yapıldı 

Salihlideki kurşunlu banyoda yeni yaptlan °" 
Salihli, (Hususi) - Salihlinin sının hiç bir nevakısı kalıll,.ı# 

methur Kurşunlu banyoları bu se- ve Kur§unlu kaplıcaları a• 
ne her türlü konforu havi olmak tün icabatını toplamı§ bit 
üzere açılacaktır. Bu kaplıcalar olacaktır.. . 
Manisa vilayeti muhasebci husu R Bundan sonra yapılacal'elr 
siyesine aittir. Sularının romatiz - A 1 d I yrr, ayrı mamba ar aP 
ma, cilt hastalıkları ve saire gibi 1 

açıkta. akan suların 
illetlere yegane deva teşkil etmesi tat 

rı düzeltilecek ve bu ıu 
ve daha bir çok hassai şifaiyt:yi Jıf 
haiz bulunma~ı Sıhhiye vekaleti - lar içine alınacaktır. Bof11 ııJ 

ı,r• 
nin tahili neticesinde anlaşılınca ne alınan sular şifa hassa .1pi 
Manisa vilayet umumi meclisi bu re, ayrı, ayrı dajrelere "et: ~ 
bakımsız yeri imar etmeği karar· 
lattırmıştı. 

Bir kaç senedir gösterilen mua -

venet bu iptidai banyoları bugün 

farkedilemiyecek derecede değiş· 

her daire mükemmel taksı!IJ fi 
vi bulunacaktır. Bundııl' tı1' 
kaplıcaya gelen aileler ser 

1 
~ 

) ·ıtl 
rette ve rahatça banY'' 3 ' 

bileceklerdir. ,., 
·1ıv, 

Yapılan bu otel ihtı I O 

gelcmiyeceğinden bir ote J 
d

. sıı 
kurulması mukarrer ır. I kemmel bir otel ve gayet güzel bir ti ıJ 

gazino binası yükselmektedir .. Bir de ikmal olunursa Kur~u ·~ r iıı' 
kaç sene evvel girilemiyecek hal . caları Manisa ve hava 

15 

tirmiştir. Dünün harap ve oturu • 

lamıyacak yerinde bugün, mü -

de bulunan banyo daireleri bugün nız şifa yeri değil, ayni ıı.J 
temizliği ve güzelliğiyle herkesin mükemmel bir sayfiye ırı• 
rağbetini toplamaktadır. lacaktır. . illi-

v·1· • nıech• Manisa vilayet umu.mi meclisi 

bu banyo için her sene bütçesine 

tahsisat koymaktadır. • Bu sene 

bütçesinde de bu hayırlı iş için 

epeyce para ayırmıştır. Gelecek 

sene de yaplacak yardımla bura -

ı ayet umumı ~,# 

bati umumiyeye taalluk eOtı 
mühim ve hayati işte S ıı 

··kr,.ıı 
hassasiyet ve alaka şı.ı 

dedilmeğe layıktır. f(I 
Muarnrner 

d~ 
ka 
nü 
b· 
n 
'f 
dı 
~ 

8 

lı 

ili 

T rakyada 1 Bir hiın__J11e ;;' 
Pançar istihsalatı 

artıyor 
T rakyada bu seneki pancar ze· 

riyatının geçen senelerden çok da
ha fazla olduğu anlaşılmıştır. 

Bu ay içinde sık sık yağan yağ-
11'\Urlardan bilhassa pancar zürra· 
ları çok memnundurlar. Geniş mik 
yasta pancar eken bir zat demiş-
tir ki: 

"- Bu senenin çok bereketli o
lacağı şüphesizdir. Son yağmurlar 
bilhassa pancarlar için çok fayda
lı olmuştur. Eğer geçen haftalar 

içinde pancarlara bir nevi pancar 
böceği musallat olmasaydı Trakya 
nın bu seneki pancar istihtalatı 

I·k. . ödeıııif 
ıncı y 'ıı 

tayyaresi alı0j ' 
T Yyşre 1 Ödemişlilerin a "t 

. h•tr 1 
~ine verdikleri iane bır J b" 

resi daha alacak rnikda~jf t' 
ğundan 2 numarBlı öde 

l'eııi ısmarlanmıştır. 1'f~ 
30 ağustos Zafer ."

6 

()Je~~ ~ 
· ·ne• ., \oe 

bayramlarında hırt 'c tı1' ~ 
. ödeı1llıı 'ti' e 

Adagide, ikincı 1' i•' \ı 
d uhır• ı 

ri hazır bulun ur ııtır• Qj 
. · pıJaCO l} ma merasımı ya 

1
; 

1 ·de it 

Efe ab• ~ ~ 
Gökçen ,ıı 

diit"' '~ 
Tire dağlarındıJ. .,,aJd' ~ÖJ 

zıı11 ;ı 
vetlerine karşı ı.ı telı .~ 

n -1e • ' 
dafaada buluna feftıtl I'' 

G"kçeJ1 e A' 
kahraman ° 1-r· f~ 
köylüleri tarafından ·ti11t_J,ı' 

Bu ıene Eskitchirde pancar e· t.ır. Abidenin pla~1 "~.,e V'_J,I 
kilen saha 60 bin dönümü bulmuş· . d jkı ~ . ,,,,-

Alpullu fabrikasından maada U -
şak ve Eskişehir fabrikalarının da 
pancar ihtiyacına kafi gelecek ka· 
dar bol olacaktı." 

yctı tı.raf ın an ,,e 
tur. Uşakta da bu sene zeriyat ee- · hell1eJ1 
çen seneye nisbeten daha fazla · :ıırlanacak "c 
d caktır. ır. 



L Hik.ay•e-.•M•a•d•a•m-K-al•d•ın_m_ı._Nakl-ede•n .,· fa. 

ıu . Bu hikaye, Yunan muharrirle -
rınden Dem Nikolopulo tarafın -
~an Yazılmıştır. "Küçük sanatlar,, 
~nunu münasebetile ve adeta gü

llun haa· · ı h .. ısesı o arak yazılmış olan 
u eglenceli hikayeyi Türkçeve 

?lakı d. ., 
'l u e ıyoıı.ız. Ayni zamanda bu, 
d nanlılaıın kanunu nasıl anla -
~kların~ :·e ~tbik ettiklerini gös-

rıtıek ıtıbarıle şayanı dikkattir. 

fa. 
d Parise veya büyük ıehirlere gi

erek b 
dol 0 1 zamanlarını caddelerde 
t aımakla geçirenlerin çok iyi 
anıdıkJ M ta b arı adam Kaldırım, Is -

na.n ul~aki ''Baldırı çıplak,, barı -
artıst olarak angaje edilmişti. 
Madam K ld .. &" a ırım, toz, yagmur, 

n?n1eı ve Çamur memleketinin, ya· 
1 atanb l tınd u un, bozuk kaldırımla • 

bı a dolaımak hakkını, bir ika -
bı et teskeresi ile kazanmıştı. lka-

et tesker . 'k' .. dd . . ~ ... 
1 

eıı ı ı ay mu et ıçın 
"rı m· · bı ıştı, Bu müddet bitince 
eınlek r ta e ı lerkedecekti, yahut i -
rnetinı' t d' . k . em ıt ettırece tı. 

dr~ada~ Kaldırım müthiş bir ka
~ır ~ Bır az içince eline geleni 
ll\i.i~~. ~'. Bunun için çalıştığı bar 
etrn ~~u, konturatı bitince temdit 
İl\~ 1 ve komiıer kendisini, bir 

Urla merkeze davet etti. 

Sahne : 1 
l<orn· ed, . ıser, masasında vakur bir 

sanız biz de b ilmukabele Türk ar
tistlerini koğarız. Biz, beynelmi • 
lel hukuku biliriz. Göze göz, ar
tiste artist... Ben burada Türkleri 

soyuyorum. Türk meslektaşlarım 
da, benim memleketimin. halkını 

soyuyorlar. 

- Madam, bizim mukabelei 
bilmisilden korkumuz yok. Çün -
kü biz artist ihracatı ile meşğul 

değiliz, Türkiye, tütün, üzüm, in
cir falan ihraç eder amma artist 
etmez. Yerli sanayiimiz de bar -

lara artist verecek kadar ilerlemiş 
değil. Zaten bu sebepten bu me· 

laı ecnebilerden tedarik ediyoruz. 
Maamafih bundan sonra bunu da 

yapmıyacağız. Zira, netice itiba -
rile siz havayici zaruriyeden değil-. . 
aınız. 

- Aldanıyorsunuz. Biz havayi
ci zaruriyeden sayılıyoruz. Para, 
bizim yüzümüzden devr ediliyor. 

Halk eğleniyor. Ecnebiler, akşam 
olunca gidecek ve eğlenecek bir 
yer buluyorlar. Bundan başka ben 
hükumete yardım da ediyorum. 
Bizim sayemizde ... 

( Sonu yar.n ) 

SEYRiSEFAiN 
l\1eı kezi lda res 1 G:ılat:ı köpriı aşı ı:ı 2623 
SubeA, Sirkeci Muhurdar zade Han 22640 

lzmir • Pire • İskenderiye 
Postası 

EGE 
30 MAYIS SALI l 1 DE 

};'ra ıle oturuyor. Elinin altında, 
leı-) l'lıııca bir alfabe var. Ecnebi
be)J~ teınas için lisan öğrendiği 
lef :· Madam Kaldırım, mükel -
tii~ ~:.aleti ve koltuğunda küçü- Galata rıhtımından kalkar. 

is~· ~P~ği ile haşmetli haşmetli llll-••----.. •'•2131
3
8a6•)-m 

l Qırıyor: 

l3' Beni · · · · k · ey, ~ ıstemışıınız, omıser 

-...... O en Madam Kaldırım. 
Si~e .turunuz Madam Kaldırım. 
\>e ~ 1kaınet teskerenizin bitiğini 
Ce&irn~a~esef onu temdit edemiye -
el ııı b•td' k b . . e>'irn ı ırme - mec urıyetın -

Sadık Zade Biraderler 
VAPURLARI 

Haftalık İZMİR :.ürat 
muntnzam postnsı 

Lüks kamaraları havi 

Sakarya dar d~ "-Yni zamanda üç güne ka
~,lt ..,. ' ~udutlarımız haricine çık-
tıırnay:ı~etindesiniz. Zannersem 2]

3~:';.s 
......._ ır vapur var. 

Cumartesi 
l ..\.ıi:ı· k . saat 16 da Gal:ıtn rıhtımından do~ru 
1 >'UrekJ• ~m_ omıser bey, pek ka- (lzmir) c hareketl e pazar günü I :ı: 

"t!tl'tıi ısınız. Eğer üç sene vade mir'e mu,asalat ,.c pa1.arcesi ~un ıı 
ı ~ölJa !dolaaydını:z, sizinle müna • l zmi ı 'Jcn ha r ch etle Salı giinti Jstan-

t(eıt' clat tn" ebilirdim, ve beni bu ka· hula anlt't cdecekıir. 
~~ilde ~eessir etmezdi. Fakat üç BARTIN-POSTASI 

e tlırn i(:· Uradan kalkıp kitmek be- KEMAL 
. -...... ~~ kabil değildir. Vapuru 
1• i ı ır kaç ·· d h ·· d ~8 mayıs pazar günü saat ı· >'or6a gun n a musaa e 
•tim •• Mı, hatırınız için ya}Jabi- 18 de Sirkeci rıhtımından ha· 

-...... G esela be§ güne kadar.. reketle t Ereğli, Zonguldetk, 

'ııtt~ı? en~ ıni günden bahsediyor- Hartın, Amasra, Kuruca Şile, 
t~İni:ı. · u günleri seneye tahvil Cide, lnebo~u, Evrenye, llişe 
.ı ......_ c.' ~ Za:rnan anlasmış oluruz. ve Abanaya azimet ve avdet 
"' cır · edecektir. 
t 
!tını 80.,. 11.ıY?rum ki Madam Kal -
lı11 .. er · Fa~la tafsilat için Sirkeci 

li ~:ı. F o.k ırnı ciddiye almıyor - Meymenet hanı altında acen-
~ tlte Ritın at verdiğim mühlet bi-
~''nız e:ıaeniz t db' 1 1 talığa müracaat. Tel. : 22134 

ı... , e ır er a aca· (3701•3803) 

~~tauna alııı.gını k . b ·•••··•····•·····························•··•···•··········· ,.,._ trtıdftı t ~ m omıser ey. ::························································:~ 
·q~""" ~ edb' · · :: •· 
•• " 1• ll•e I ırsız hic bir i• gör- :: H .-~ L "Yt le ""' .. 'l' •• •• \;"' a " •• •• 
k .. '1>ı"ı k·ı·' ,,atarken soyunmak :: :: 
\~11 J 1 ıtl !i :: 

\ıtı de &İyi emek, sokağa çıkar- :: :: 
1.ttrn nmek t db' . . . :: :: 

t• bi~ rtın. E ~ e ırlerını hıç :: :: 
i Q\ı:a~ alınak ~:t~ bu tedbirleri siz H KARADENiZ POST ASJ ~~ 

dt~ ~o ~ Urum D ~Yorsanız, mem - g E Ei 
.ıl l İl\ıae . . ogrusu k kl b' :: rzurum :: t"' Q"t ta, ... · ya ışı ı ır :: :: 

r " ~· ••il, E. ~ •• •• 
111' ~~ ~ 1 değilsen. ger bu ak§am nö - ~i ~~ 
Jet C\o,.._ • ıı... :: :: 
o ••.lJ&er k .. v p • .. 

~il ........ h llmı•t :: apuru azartesı :: 
jt ·~ 'ttı• reki d d" :r ı: :: 29 Mayıs :: 

·~' ·~ ~r .: e ı, cuma . :: :: 
"
1
,,, ......._ t 0~uraünüz. ya gıtmez • ii günü akşamı Sirkeci' den hare- j~ 

t"1 ~h._ lllın olunu k ii ketle (Zonguldak, İnebolu, A- H 
( ıı "-~e'"· :ı o · b ·· ·· 

t e )o"' gırn. latanb ımıser ey git· s~ yancık, Samsun, Ordu, Giresun, H 
d,J ,J )oh.~' Ankaral 1 u ~u!ara baydı- g Trabzon, Sürmene ve Rize)ye H 
I"' t. "ttı B ı ar ırın d l' 1 .. .. 

9,ı 'le~ ·. en bir T" ::r e ı o u- :: azimet ve avdet edecektir. i~ 
~·. tııh·y urk do·tuyum :: F l t f ·ı · · · s· k · :: t- • ... et b . ., · :: az a a sı at ıçm ır ecı :: 
~ ıbıp ' enım "b· b •. •. 
tı)a,'l> dl\tator teb gı 1 üyük !! Yelkenci Hanındaki acentalı- g 

" e .. 'l aasını k ... k •. .. 
gı dir, E· ogma H ğına müracaat. Tel: 21515 g 

cer beni k ~ :: .• 
ogar - :: •••••••.•••.••••.••••.•• (3765l .................... :: .......................... ' ..................... . 

··r'at 

AK T 
• 

ÇALIŞMIYA BA LADI 

Basılac ita pi 
Y ı acak et e 
Makbuzların zı .. 

•• 
• 

zı 
• 1 e • • 

Defterlerinizi .. 
askıya Ait • • z • • r ış • • 

VAK 1 T YU 
Her Yerden Çok Ucuz 

u 
Yapar 

istediğiniz 

Yakıt Yurd 

yerden fiyat alabilirsiniz. 
nun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

Tl:JQKiVE 

llRAAT 
BANKASI .. 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RA~T--606R 



-12 -VAKiT 27 Mayıs 1933 

: 
İş Bankası kumbara ikramiyelerini bit ~ 
misli çoğaltarak 10,000 liraya çıkardı , 

Teni, herkesin hayretle taktir ettiği taze
lik ve guzelliğe bugün artık malik değil
dir. Dünkü düşünceler ve geceki uyku
suzluk o güzel çehreoe şayanı dikkat 
izler bırakmı!Ştır. Hiç bir zarar iras etme
den size sıhhat ve hayat verici bir uyku 
bahşeden ve bu suretle g~zelliğinizin 
sadık bir bekçisi olan ADALIN tabletle
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALİ N tabletleri kullanırsanız sabah
leyin taze, canlı, neş'eli gül renkli ola
rak kalkarsınız! 

ECZANElEROEN f!EÇ E TE iLE AlıNABILiR 

·-------1· Bundan sonra her 
keşidede 5,000 lira 

ikramiye verilecektir. 

Her keşidede "207,, 
Kumbara sahibi ikrami
ye alacaktır. 

Mükafatlar 
2651 ( Her keşidede ) 

... ' 

1 b Ş. . -. - Birinci mükafat 1000 L. 
stan ulTramvay ırketıEvkatTarıfesi _ ikinci ,, 250,, 

1933 Senesi Mayısın 25 inci gününden 10 kişiye (100 erden) 7000 ,, 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 20 ,, (50 şerden) 1000 ,, 

Fasıla iJk Son 
17 5 ,, ( 1 O ardan ) 17 5 O ,, 

No. HUDUT HAREKET 

10 Ş . 1. _ T·· l {Şişliden - Tünele 
ış ı une T·· ld ş· 1. - une en • ış ıye 

dakika hareket hareket 
saat saat 

3·10 5.57 24.10 
6.18 24.30 

1., H b' F t'h j Harbiyeden - Fatihe 5-7 6.00 1.00 
9 5.58 24.52 

SOOOL. 
( Kuralar eskisi gibi 1 nisan 
ve 1 teşrinievvel tarihlerinde 
çekilecektir) 

~ ar ıye - a ı l F 'h H b' -------- atı ten • ar ıyeye 

15 T k · s· k · j Taksimden - Sirkeciye 
a sım - ır ecı \ s· k . d T k . 

ır ecı en • a sıme 
5 
8 

16 M k B t ( Maçkadan - Beyazıda 5-8 
___ aç.._a_ -__ e.-.ya_z_ı_l Beyazıttan - Maçkaya 14 

7.38 20.38 
8.00 21.00 

6.29 24.24 
6.40 23.42 

p E R T E v ,ı:ı:ı::mmm:: B U~R UNU z ::::=::::~~· 
·... 
(1 

• 
r aj M k E . .. .. ( Maçkadan - E. Önüne 7 
• e1> ı - aç a - mınonu.l E Ö .. d 
~' l . nun en • Maçkaya 12 

;~: 17 s· l' s· k · f Şişliden - Sirkeciye 7 
...,,, ış l - ır ecı '\ s· k 'd ş· ı· 10 · - . ır ecı en . ış ıye 

18 Taksim - Fatih f Taksimden • Fatihe 
l Fatihten • Taksime 

12 
13 

19 Kurtuluş _ Beyazıt f Kurtuluştan - Beyazıta 5-8 -----------l Beyazıttan • Kurtuluşa 14 

K t ı E-. .. .. f Kurtuluştan - E. Önüne 7 

--:.~u_r _u_u..:.ş=:-_•_.uın_o_n_u l E Ö .. d K I 16 . . nun en - urtu uşa 

,, - E. Önüne 
r 

B. Taştan - Bebeğe 

·;; 22 B b k E . .. .. Bebekten • ,, 
. ~ e e - mınonu\E . .... d B b .., .... - mınonun en - e ege 

7 
15 

..g Bebekten - B. Tasa 
(J)1 E. Önünden - :, 

: 
~ 23 Ort k"" Ak f Ortaköyden- Aksaraya 
'fr a oy - 5~l Aksaraydan. Ortaköye 

9 
14 

c:ı::ı 

.... 
it) 

4' 

34 B .kt F f h ( Beşiktaştan - Fatihe 
eşı aş - a 1 (Fathiten - B. Taşa 

7 
14 

{

A. saraydan -T. kapıya 5 

32 T k S
. k . T. kapıdan. Sirkeciye 10 

-
__ o .... p___,ap.._ı_ -__ ır_e_c_ı s· k .d T k 15 ır ecı en - . apıya 

T. kapıdan • Aksaraya 
~ ~ { Aksaraydan- Y. kuleye 
U'}1 33 Yedikule _ Sirkeci Y. kuleden. Sirkeciye 
:; Sirkeciden - Y. kuleye 
'i Y. kuleden - Aksaraya 

5 
10 
15 

.s 
tQ -

{

Aksar aydan- E. kapıya 6 
37 Edirnekapı. Sirkeci E. kapıdan • Sirkeciye 12 

Sirkeciden - E. kapıya 14 
E. kapıdan • Aksaraya 

6.08 20.01 
6.36 20.28 

6.20 20.05 
6.52 20.40 

6.58 19.48 
7.36 20.27 

6.00 23.49 
7.15 24.31 

6.11 19.59 
6.42 20.30 

5.32 
5.45 
6.05 24.22 
6.05 24.30 

MÜST AHZARATI' 
F A B R i K 

1

ıA S 1 
İLK TÜRK. MEV ADDI TIBBiYE 

VE ITRİYAT F ABRIKASJ 
BA$LICA. MOST Ali ZARATI I 
Krom Pett.. • DacWı "°11lmı 
Brf1ıotlıt Pırt_., Koloayalu 
Tunlot Podral.m Ewı.ı.. V !.. V. &..,. 

Ecnebi Marlcalnn-tttlan. Çolc Daha Ucru. Nefa.tçw 
Pek Daha Mükemmeldir. 

24.52 (2733) 
--~~~~~~~~----~-

1. 00 1 1 3UncU Kolordu Sabnalma 
5.39 21.19 Komisyonu iUinl3r1 
6.24 22.04 

Ankara merkez K. SA. AL. KO. 
6.30 22.00 dan: iki yüz yirmi beş bin kilo 
7.11 22.44 sığır eti kapalı zarfla münakasaya 

konulmuştur. ihalesi 11/ Haziran/ 
933 pazar günü saat on dörttedir. 
Şartnamesini görmek için latan • 
bulda Fındıklıda Üçüncü Kolordu 
Satınalma Komisyonuna müra· 
caatları. ihale günü vakti muay • 
yeninde dahi teminat ve teklif 
mektuplarile beraber kasaplık et· 
tiklerine dair ticaret odasının ve· 
sikasını makbuz mukabilinde An
kara Merkez Kumandanlığı Satın 

5.44 -
6.00 24.00 
6.31 24.30 

1.00 

5.45 
6.01 24.00 
6.34 24.32 

1.04 

5.37 
6.00 25.55 
6.29 24.24 

24.51 

alma Komisyonu riyasetine ver -
meleri. (3062) (2244) 

Zonguldak Vilayetinden: 
Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 

( Babıali) ,\n~ ara caddesi No. 60 Zonguldak Mitat Paşa mahaltesinde Gazi Paşa caddesinde 
klin (11840) Jira kıymetli idarei hususiyenin çıktığı kendi bina· 
aı 7 • 6 - 933 çarşamba günu kapalı zarf usulü ile saat 15 te da· 
imi encümence ihale edil111ek ve bedeli 933 ıenesi içinde üç 
tak.itte alınmak üzere aablığa çıkarıldığı ilin olunur. (2312) 

Sahibi: Mehmet Asım 
Neşriyat müdürü: Fikret Adil 
V AKIT Matbaası - İıtanbul 

H 
~~ 
ii 
ii 

Tabiatln özenerek süslediği 

Zümrüt YALOVA Kaplıcalarında 
geCjireceğiniz bir kaCj gün bile 

Si Z E :: 

i'! ........ ~:.~~.:~ •• :: .•• :::.~.~ •• ~.:~.: .. ~~: •••. ~:.~:.~ •. ~az~~:;r) ı r. ,,,.) ......................................... ·-··············--····················· \ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

4666,500 Kilo kuzu eti : Pazarlıklar mübayaası : 28 • Mayıs· 93~ 
23031,500 11 koyun eti: Pazar günü saat 14 te. 

1 •• Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 22. Mayıs~ 933 tarihinde kaP u· 
zarfla yapılan münakasasmda teklif edilen fiatları koınisyo:r' 
muzca gali görülen yukarda cins ' ve miktarı yazılı etlerin paıds"' 
lıkla müuakasaları hizasındaki gün ve saatte yapılacağın~ao et:' 
ha ehven fiatla vermeye talip olacakların yevm ve va~tL pıpe• 
kurda muvakkat teminat makbuzJarile birlikte Kasıınpaşad69) 
niz Levazım Satmalma komisyonuna müracaatları. (23 

lstanbul Belediyesi ilanlar• 
il" 

Zeynep Kamil l lastanesi için lüzumu olan Kütüp~aJ:J~•ifjlilı 
kemle, Komodin, Yazıhane, Dosya dolabı yazıhane bır JartO 
gardrop, iki kişilik gardrop pazarlıkla almac~ktır. Talip ola~ pıe(( 
şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlğüne, paza~tığa :;;1933 
için de 48 liralık teminat makbuz veya mektubu ıle 2 

"rac•'t 
Pazartesi günü saat on beşe kad~r Daimi Encümene rı>;355) 
etmelidirler. ~ 

Posta Telgraf Levazım d . 
Müdürlüğün eJ1;;. 

çıı>e . 
Posta telgraf Fabrikası atelye şefliğ i için açılan se ııu"'etl~ 

tihanı bir talibe inhisar ettiğinden roezkür şefliğe daha ıoLJ'' 
f .. . b' 1 . . . t "h n tekrarı .... J'' evsa ta munası ı a ınması ıçm seçme ım ı ananı "'" f 

fık görülmüştür. Binaenaleyh taliplerin 4 6 93.3 akşaııuoa fell'' 
't' a- k .. 'k' ı A • ı ·ı b' f"ıkte posta ıoı"· şeraı ı grenme uzere vesaı ı azıme erı e ır 1 ri Levazım Müdüriyeti mubayaat şubesine müracaat etıJJe ~~3sı> 

mu ilin olunur. 

.. 


