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Hitlerin Sesi Yükseliyor ! 
" Tekrar kuvvetlenen Alman milletini artık müsavat 

milyonluk istıkraz i· 
llıÜzakeresi ilerlemiştir 1 
~~azf ~~un vadeli ihtiya~larımızı kar· ' hakkından mahrum etmiye asla muvaffak olamazsınız" 

aızı mutedil şılayacak fabrika· ~ -
0•:·a~,. •ara sarfedilecektir ıAlmanya ile Avusturyanın 

... p * .. \ . birleşmesi 
ara rnemleke· Saracoğlu ŞUkrü i BE~LIN, .~ (A.A.) - Batvekil ~----~---_....,-_,,_ _______ ...,. ..... 

tin işlenrnemic 8 p . t b ::: M. Hıtler, dun Templehof meyda· 
•e T ey arıs e u = d .. 1 d'Y• b k tk d 

rvetterı·n·ı ·ışlet· ~ nm a soy e ıgı üyü nu un a hususta müzake· -
rtleye a I g Almanyanın kalkınması için ilk 
An yrı acak Saracotıu ŞGkrii B. relerde bulunuyor ~ sene planım anlatmııtır. Bu nu~-

1 •er kara 3, - Bir Fransız iktısadi mıntakalarda memle- § ku meydanda toplanmıf olan hır 

ı 
bıi ınaye~ar grupu hükumeti· ketin ihtiyaçlarını karşılıyacak ~ buçuk milyonluk bir halk kütlesi 

ıe ınu = ·1 R · h h'"k" · 1 R · h lcrd racaatla bazı teklif- fabrikalar kurulmasına sarfe· § ı e eıc u umetı aza arı, eıc 
e bat = h Al h'"k" 1 · tc . unmuştur. Bunun ü- dilecektir. § swe r ve man u umet erı 

Şür~n~ Paristeki Saracoğlu Petrol araştırmaları, yünlü ~ mümessilleri, sefirler heyeti, bü • 
ti ru beyle grup mümessille- ve pamuklu mensucat işi de ~tün Alman ve Avusturya amele 
la ırasında müzakereye baş· harici istikrazdan gelecek pa- ~ murahhasları dinlemiılerdir. Bat-
i 

11 ~'fhr. Müzakere ço' il i ra ile görülecektir. ~vekil demiştir ki: 
cırııttir. .c er • [Fransız sermayedarlarının ~ ''Sınıf mücadelelerinin bir rem-

, Fransıı grupu h"k" . . hükumetimize 50 milyonluk bir g zi olan bir mayıs gu··nü Alman mil-
~ ~e SO . u unıetımı· .k k d b ~ 
~ ı. nulyon Tu" k ı· t t ı raz yapma arzusun a u- § letinin kalkınması terakkisi ve 
~ •ıı;razd ı ırası u an 1 d ki b h 'k' s ' 
ifi a bu'u k 1 un u arı ve u ususta ı ı s birligw i remzi olacaktır 
~ uzu • naca tır kraz f d .. k ı = .,, 
\ olac:o ,~ad eli ve faizi • mutedil tbaral d ~arabsınb a. d~uzal tereberl =§. Hitler, Alman milletinin aiyasi 
;::: lll(lır aş a ıgı a erı un s an u E 1 d .11 ~ r., • . d . . . . § ıztırap arın an bahsederek mı e • 
~ ib:aker . . pıyasasın a çok ıyı bır tesır = . d hT' .. d 1 1 .. d b .. 
~ Ctltnınesi ~nı? yakında netı· yapmıştır. Bir çok tacirler ve ~ t~~ a ı ı .. muca e e ~r_ıçı~ e. u - -
~ liaf • ~mıt ediliyor. alakadarlar bunun neticesini ~tun hayatı kuvvetlerını erıtmış ol- Ba•vekil Hitler bir nutuk söylediktensonra halkın arasında 
~ ıcı ıst k = d w h · 1 k d "k T ~ hıcı:nıck t' ! raz tamamen çok iyi görmekte ve memle- s ugunu e emmıyet e ay ettı - ketine bağlı olduğu mütaleası ser-

~ttler·, ... ' ı.n ışlenmemiş ser- 1 kete para gireceg~ i için mem- ~-ten sonra bütün milleti!l müttefi· .. , ı dedilmektedir. 
dan istifade eden Hitler manevra
larını kolaylaştırmaktadır. 

Esasen burada, alınan maluma-
ıı111ııınunııuı ış Ptme~e. muhtelif nuniyetlerini bildirmektedirler;!.; kan yardımiyle tahakkuk edecek M ıııııınıııııııruıııııııııııııııııııııııııııııııııııııuırıııııııııııı11t11ııtH11U11111111ıınııııın111111ır~ıuıııııı111111ıııı~ııııı1ıııı111 olan pr?g~am~nm muhtelif nokta- ltalyanlarm bu tereddütleri Ro· 

o-ellVaff akı ye ti e 1:_~~~~ .... ~~~.~!:.~.~.ı j •·r;_~~~~~~';;~tıi::numi siyasetine ::'.:'.'.~.~:.ı:.~::.:::::.::.:~:.::.:~:~~ ............. ~:'.".'.:'.:~:::::.~:~:::~: .. . 
~ Çen İmtihan y ı ı temaı eden M. Hitler, Almanya. Kiiçük esnafa ait kanun 

tibj ta.ni iıtikrazın b. . . 1 ancı ar nın sulh arzusunu bir defa daha ........................................................ ._ ...... .. 

il l'le ait k . ın ırıncı ter- teyit ettikten ıonra demiştir ki: Ecnebı· esnafın evvelaA 
t 
ttiee11• ,. )ayıt ınuarnelesinin kat'i 
e ~n ld T• d "Fakat kati olarak sö~1leriz ·, siz l'lip. • aşı 1 : H .. kA t b a et o asına ·' 
liralıkıc;.ın PİY•ae.y d'" u um~I u JC r hiç bir zaman bizim boynumuzu h •ı • k l k? 
i..· tah~il a ort mı yon 

'~•il de nisan ıkannıttı, bunun müracaat edip eğemezsiniz. Bizi cebir altına ko- angı erı Çl arı aca e 
arı ın 0 • yamazsmız. Tekrar kuvvetlenen 
. Una k d rınci gÜ Ünden d 

ttıı l' a ar m··dd UrUyOr Alman milletini artık müsavat fq; Pİy u et tayin et· 
~arı liraiı~aaya çıkarılan dört mil· hakkından mahrum etmeğe asla 
"'1ıttır· h ~ahvillerin hepsi aatı1 . T- muvaffak olamazsınız.,, 
ttı·· ' atta b' _. 
a)\ıddetj Zarfın; Ço~. kimseler r M 
bt llıalar1na ~ a muracaat etmiş 

ı. ~'!hr yra~rnen tahvil bula-
'lık · anı · ı· raz t h . Pıyasaya çıkarılan 
1raı k a vılleri d .. 

ı_. 1 old ~ ort milyon 
tturı ugu hald l . 
a \ı a.ltı rn ·ı e ta eplerın ye-
\ıreıı 1 Yona 

t. e İsf '- vannııtır ! Bu 
oır ı11;raz rn . 

lkıuvaf f k uarnelesı, büyük 
~ a ıyet k b·· rhn· . . azanmııtır. 

\ıku ı ıstıkraz c·· 
tlı • ~eti İçin b" 1 

umhuriyet 
•d1 ır tec ··b · 'h ttı · liük" ru e ımtı a· 

.... e?'lekettek~rnet bu i.:ntihan ile 
""'• · ı rnaı· · 'b SıL rıı Ölr k . ı ıtı armın dere· 
~r 1 :rece tı Ew ".J 1 ltıı§ ola . · . ger piyasaya 
14ec: n ıatıkra h . . o}, e ltıüdder 2 ta vıllerı 

i,.· '>'dı hu . ı zarfında satılmış 
~111 netıce 
I~ "1ertınu . . gene memleket 
ı1"1 nıyeh rn . 

k.l'd gelirdi. 1-lalb uc_ıp . olmak 
~ 0 lunrn k . . ukı ıstikraza 
ı tler 'h . a ıçın 'Vaki olan .. 
~ d ı hya d mura· 

a le 1 ç ereceaini bul k 
lıtl\ a ınarn ma • 
b; · 't, istik ış, bu hududu çok 
ltınci razın ihrac 

dt.ı'" tertibi d.. - olunan 
al glı halde ort milyonluk ol-
' ltıt.ııtur. 8 altı rnilyonluk talep 

111da. l·· u Parlak · 
tl\er llrk ınill . netıce karşı· 
. ı değ'} etı yalnız h "'kA 
tık ı • kend· k u u· 
~~ Yerid· ' endini de teb-
~link· ır. 

tı İzL u Ergani · . 
.... qa.r ed·ı ıstıkrazına kar 
·4•etj ı en b -
b' n rtıaı· . . u rağbet hüku -
ır ltı'k ı ıtıbarı d 

"1ille .ı Yas old ~a elalet eden 
.ı_ lıllin ugu kadar T·· k 

hatibah lll~Ji 'Ve iktısad"ı uhr 
lllı ıfad sa a-

e eden bir hadi-

" f\1efunet Asım 
eVom, lk· . 

ıncı Sagıfada 

ı 

( 

"Elinde tesblh gibi yılanla 

İbrahim Ef. 
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Yılan ticareti hakkında latan -
bul Ticaret Odasının tetkikata 
başlaması memlekette büyük bir 
alaka uyandırmıthr. 

Dün de Ticaret odasına bir 

1 

Avusturya-Almanyanın 
birleşmesi komşuları 

kuşkulandırıyor 
LNODRA, 3 (A.A.) - Londra 

siyasi mehafili ile reımi makam· 
, larla yakından alakası olan meha· 

filde, Viyana ve Berlinin iyi men
balarından gelen ve pek yakında 

ve ihtimal 6-7 hafta içinde Avus -
turyanın nazilerin eline düşmesin
den korkulmakta bulunduğuna da. 
ir olan haberler dolayıaile müte -
madiyen artan bir endişe izhar o
lunmkatadır. 

Londrada Avusturyanın naayo· 
, nal sosyalistlerin eline düşmesi 

l keyfiyetinin bir taraftan Alman -
l ya ile iyi ~ünasebetlerde bulun • 

mak arzusunu bealiyen ve diğer 
taraftan Avuaturyanın Almanya • 
ya iltihakından pek tabii olarak 
endişe eden İtalyanın hattı hare -

Dilimiz 
zat müracaat ederek yılanları Av- 50 inci liste 
rupaya ihraç etmek için te§ebbüs· ANl\'.ı\RA 3 ı t\. A. ı - T n T Cc-
te ve delalette bulunacağını bil - mi yetinden verilmiştir. 

dirmittir. Kıırşılıkları aranacak arapça \'c ııırsça 
Bu zat Ticaret odasından bazı kelimelerin .50 numaralı lbıesi şudur· 

malumat istemiştir. ı - Afı" ·Af\• 8 - Alil 

Ticaret odası bu hususta tam 2 - hit -Aht 9 - Ameli 
ın }" t h'b' l d y d 3 - Ak:ır 10 - .\sır -Asr a 

1
uma aa ı ı o ma ıgın an Yu· 1 4 _ Akıl -Akl 11 _ A~k 

goa avya ihracat Ofisine müra· 5 _ Akim 12 _ A,·am 

caat etmiıtir. 6 _ AIAka 13 - Ayıp •• \yp 
Deuamı Onuncu Sagıfada ı - AIAmet 14 - Aynen 

Ankara, 3 (Telefonla) - Ec -
nebilerin memleketimizde yapa • 
mıyacakları aan'at ve meslekleri 
gösteren kanunun 16 Hazirandan 
sonra tatbik edileceği bir çok de -
falar yazılmış ve bu kanunun ne 
şekilde tatbik edileceğini teabit et· 
mek üzere de hususi bir komisyon 
tarafından 21 maddelik bir tali -
matname hazırlanmakta olduğu 
yazılmıştı. Komisyon mesaisini bi
tirmiş ve talimatnameyi tamamen 
hazırlamıştır. 

Başvekil ismet Paşa Hazretleri
nin dünkü fırka grupu içtimaında 
kanunun iki sene zarfında tedrici 
bir surette tatbik edileceğine dair 
verdiği izahat üzerine bir gazete, 
komisyon taraf mdan hazırlanan 

21 maddelik talimatna.menin tatbi 
kine lüzum kalmadığını ve bina • 

Ayak sabcılan sütçGler, limonatacılar 

enaleyh tatbik edilmiyeceğini yaz 
mıştı. 

Filhakika İsmet pa§a hazretle• 
Devamı Onuncu Sayıfada 

- BGyük mücadelede gösterdljim yararlık ve fedakarlıktan dola71 elbet 
bir madalyaya da benim hakkım vardır. 

- Siz harbe l9tlrak ettiniz mi idi ? 
- Hayır1 ama o saralarda evleamfttlm. 



~SON HABERLER 
V A K I T' ın Hususi Telgraf /arı 

Zonguldak ve Ereyli 
arasında demiryolu 

Bu iş ve Ereylide mükemmel bir liman 
yapılması için bir layiha hazırlandı 
ANKARA, 3 (Hususi) - Bü- I dığı ve Filyos - Zonguldak hattı 

yük Millet Meclisine; Ereyli li- da yapıldığı takdirde kömür hav
manının İll§ası için ve Filyos - zamız bütün Anadolu ile bağlan
Zonguldak - Ereyli demiryolu- mış olacaktır. 

nun yapılması hııkkmda yeni bir Hat Filyos istasyonundan baş-
layiha gelmiştir. lıyacak, Zonguldaktan sahili taki-

Bu layiha; memleketimizin ben Ereylide bitecektir. Hat in -
en mühim servet membalarını şaya başlanmasından itibaren altı 
tetkil eden ve yılda 10 milyon ton yılda tamamlanmı§ olacaktır. 
kömür istihsal edilen Zonguldak Layiha ile, bu demiryolunun 
ve Ereyli kömür havzasında nak.. ve Ereyli limanının inıau için 10 
liyatı kolaylaştırmak, ayni zaman- milyon lira sarfı için hükumete 
da yükleme ve boşaltma işlerinin salahiyet verilmektedir. Jnıaat 
daha ucuza yapılabjlmesi gaye•i - masrafı olarak her yıl tediye edi
le hazırlanmıştır. lecek para o seneki nafia bütçe-

Ankara - Filyos hattının şim- sine konacak, icabında Ziraat 
diki halde dörtte ücü yapılmış- Bankasının kefaletiyle bono da çı
tır. Geri kalan kısmı ta.mamlnn - karılacaktır. 

Harpte batan gemiler 

Belediyeler 
Bir banka tesisi 

için layiha 
Ankara, 3 (Hususi) - Beledi

yekanunu mucibince bir (Beledi
yeler bankası) kurulması icap et
mektedir. Belediyeler bu iş için 
her sene bütçelerinde yüzde be§ 
nisbetinde bir para ayırıyorlardı. 
Belediye kanunun tatbikinden iti
baren ayırılmakta olan bu para 
bir buçuk milyon lirayı bulmuştur. 
Muhtelif belediyeler imar işleri i
çin istikrazda bulunmak mecburi
yetinde bulunduklarından banka
nın bir an evvel tesisi bir zaruret 
haline gelmiştir. Bunun için bu 
hususta bir kanun layihası hazır
lanarak meclise verilmiştir. 
Layihanın esaslarına göre, ban

ka hükmi şahsiyeti haiz olacak, 
Ziraat ve Emlak bankaları gibi 
kredi müeıseaelerine mahsus hak 
ve imtiyazlardan istifade edecek
tir. Banka, kanunun neşri tarihin
den itibaren faaliyete geçecektir. Burnovada Elektrik 

lZMlR, 3 (Hususi) - Şimdi
ye kadar elektriksiz olan Burno· 
vaya bugün lzmirden cereyan ve
rildi. 

Ankara, 3 (Hususi) - Umumi y k ) b• J 
harpte Çanakkale, Marmara ve 1 İlfl an illa ar 

İzmir bütçesi 
1ZMIR, 3 (Husuıi) - Şehir 

Meclisince hazırlanan bütçe vila
yete verilmiıtir. Vekalet tetkik 
edecek ve Dahiliye ıvekiıletine yol
lar.aca.ktır. Bütçenin vilayetçe 
tadil edilmesi muhtemeldir. 

Karadenizde kara sularımızda ba-
tan gemileri kurtarmak üzere hü- Hükumet bu binaların 
kumetle mukavele akteden §İrke - sahiplerine tahvil verecek 
tin işlerini kontrol ve muayene va- ANKARA, 3 (Hususi) - Hü
zifesine tayin edilecek memur ve kumet tarafından res.mi binalar 
mütehasıs için f irketin vereceği 
3QO ljra ücretin Milli Müdafaa Ve
kil.leli deniz bütçesine varidat kay-

di ve bu memur maaşlarının de
niz bütçesinden verilmesi hakkın-

Mekteplif er bayramı da hazırlanan layiha meclise ve -

İzmir, 3 (Hususi) - Talebe j rilmiştir. 
bayranıı burada da tesit edilecek- yeni inhisar depolan 
tir. O gün kız ve erkek mektep-
leri talebesi Emiralemde, kız mu
alljm mektebile orta mektepler ta
lebesi de Kar§ıyakada eğlenecek· 
lcrdir. 

Almanyada Marksist 
sendikalar kapatıldı 

ANKARA, 3 (Hususi) - İn
hisarlar Vekaleti bazı vilayetler -

de yeni depolar yaptıracaktır. Bu 
hususta hazırlanan kımun layi
hası Büyük Millet Meclisine veril
miştir. 

ANKARA, 3 (Husu•I) - Na-
BERLIN, 3 (A.A.) _ Dün sa- hiye müdürlerinin tayin süretleri

bah Amele sendikasına kartı ya- ne dair hazırlanmıt olan kanun 
pılan seri ve şiddetli bir müdaha- layihası Dahiliye encümeni tara
le ile amelenin Marksist sendi- fından kabul edilmittir. 

kacılrğından kurtarılması hareke - Layihanın esaslarına göre, Na
ti batlamııtır. Sendikalara ait hiye müdürleri intihaba tıibi tutu
bütün binalar ve bankalar polis lacaktır. 

tetkilatı tarafından işgal olunmuş- Muhtarların kaldırılması 
tur. 

yaptırılması için yıktırılan binalar 
hakkında bir layiha hazırlanarak 
Meclise verilmit tir. , 

Bu layihaya göre, cümhuriyet 
hudutları içinde 1330 •eneıinden 
itibaren imar makaadile veya res
mi binalar inıası kastile hükumet 

taraf mdan yıktırılan gayri men
kullerin sahiplerine bunların yı
kıldığı tarihlerde tespit edilecek 
kıymet nispetinde tahvil verile-

cektir. Yıkılan mallarına muka -
bil kendilerine mesken tahsis e
dilip halen şagili bulunanların 
teıpit edilen borçlarile evvelce 
kendilerine tahsis edilmiş olan 

yerleri müzayede ile satın alınan
ların taksit borçları bu tahviller
den mahsup edilecektir. Fazlası; 

tahsis ve sah§ tarihinden itibaren 
yirmi taksitte ödenecektir. Verile
cek bu tahviller devlete ait ernval 
satııında başabaş kabul oluna
cak, belediyeler tarafından yık -
tırılmış olanlar hakkında da bu 
hüküm tatbik olunacaktır. 

Ankara telef onu 
A 1 f bnoou me enin men aatinden ziya - İstanbul - Ankara telefon hat-

de kendi menfaatleri için çalışmış Ankara, 3 (Hususi) - Beledi- tı dün saat dokuzda bozulmuştur. 
olan Marksist sendikacılar hak- ye teşkilatı oİan yerlerde muhtar- Tamire başlanılmıthr. 
kmcla hususi tedbirler alınmış ve larm ve ihtiyar heyetlerinin kal -
bunlardan ellisi tevl<if edilmiş- dırılmasına dair olan layiha dahi-
tir. liye encümeni tarafından kabul e-

Tevkif edilenlerin arasında dilmiştir. 

Fırka umumi idare 
· heyetinde 

ANKARA, 3 (A.A.) - C. H. Wissel, Leipart, Grassmann, sen - Muhtar ve ihtiyar heyetleri teş-
dikaya merbut teşekküllerin 28 re- kilatı 1934 senesi başlangıcından F. Umumi idare heyeti bugün top-
isi, amele bankalarının idare a- . landı. Samsun Erzincan fırka ida-. ı · b" k M k . itibaren lagvedılecektir. Bunların 
mır en ve ır aç ar sıst gazete 

h · . d gördükleri işler bundan sonra be-mu arrırı var ır. 

1 
lediyelerce görülecektir. 

Bu hareketin gayesi amele ile • • 
müessese sahipleri arasında ta- Bır aıle kavgası 
hammül edilemez bir hale gelen hmir, 3 (Hususi) - Bugün 
gerginliği ihdas eden ve sınıflar Servili mesçitte bir aile afradı a• 
arasında geçimsizlik ve kin sokan ralarmda çıkan bir kavga netice· 

re heyetiyle kaza reislerinin yeni 

intihapları tetkik ve tasdik edil
di. Bu yoklama yapılacak inti
haplarla bu yoklamanın nerelerde 

nasıl yapılacağım gösteren tali
matname müzakere ve kabul olun
du. 

Marksist sendikaların nüfuzunu sinde biribirlerini yaralamışlar- Kütahya vilayet umumi mec
imha ... ektir. Marksist sendika- dır. Muhittin Bey isminde birisi lisi encümen intihabı etrafında fır
abfmm tmlıası, sendikacılığın ve- karısile kavga ederken kavgaya 
ya amele sınıfının haklarının im· baldızları karışmıı, hadise böyle 
hası .de._'t'0 'k değildit. başlamıştır. Tahkikat yapılıyor. 

ka vaziyetini tetkik için oraya 
gidip gelmit olan Eıat Beyin ra
poru görü§üldü. 

Çinden sonra Rus gaga karşı hazırlanıyor, fa ··--..-. ··- _._._.__. ...................... -..................... . 

Fakat Japon bütçeS 
400 milyon açıktır 

Bu müthiş açığa sebep bir tara 
buhran bir taraftan açılan harple 

.. 
s 
" E 
R 
l 

Son günlerde Çin ve Japon iş-ı Parçalara ayrılmış iki d 
lerine dair gelen haberler birden biri Japonyanm (1933) 
bire ehemmiyet peyda etmiştir. masraf bütçesini, diğeri de 
Dün kısaca haber verdiğimiz veç- dat bütçesini t.:msil ediyor• 
hile Cenevre Cemiyeti Akvamın- raf bütçesinin yekunu (2) 

d~n Japon te.~avü~lerine k~rıı hiç (339) .milyon (Yen) dfr. 1 f 
bır yardım goremıyen Çın artık bir milyar Türk lirasıdır· _j 

Japonya ile sulh aktetmeğe karar varidat miktarı masraftaı> ~1 

vermiştir. (Deyli Ekıprea) gaze· dır. Arada (1) milyar CilP 
tesinin verdiği malumata göre Ja- vardır. yani 400 küıur 
ponya Çin ile böyle ıulh akte- Türk lirası.) Bu suretle Ja~ 
derken Uzak Şarkta Rusya tara - çeıinin açığı ( ~~ 43) d. 
fından gelecek her hani'İ taarru- bulmaktadır. Geçen aene J 
za karşı serbest kalmak ve indel- mn bütçesi açıktı. t4 
hace Çinliler tarafından yardım (600) milyon (yen) isti~ 
görmek maksadım takip etmekte- mağa mecbur olmuştu. 8d 
dir. Pek y~bnda akt ve imza bu istikraz ( 1) milyarı 
edilecek ıulh muahedesine göre tır. Bu açıkların sebebi bit 
Seddi Çinin iki tarafında Man- tan iktısadi ve mali buhr_, 
çuko hükumeti ile Şimali Çin ara-

sında bir gayri askeri mıntaka 
teaia olunacaktır. ~anl<ın liU

taraftan Japonyanın M 
Çinde giri!tİği askeri • 
)erdir. 

kumeti Mançuride u:.J aponya ta- :-:-~~~~===~~~ 
rafından te,kil edilen yeni Man- M ff k - ti' 
çuko hükumetini resmen tanıya- u va a ıye 
caktır. Buna mukabil Çin hüku- geçen İmtih; 
meti de nefsi Çinde bulunan gay- ~ 

ri muntazam çete kuvvetlerini kal- Baınıaf,;aı~n 1, 
dırmağı taahhüt edecektir. Bun - ıedir; bti ha isenin en ,.! 
dan başka muahedena.meye Çin nası hükumetçe yapılan • _A 

ile Mançuko hükumeti arasında .. '11 t t · 1 t-'~ ı - ıun mı e çe amamıy e .... 
bir ticaret mukavelesi merbut bu- · r takdir edildiğini gösterı.ri ,,, 
lunacaktır. Bu mukavele muci- ,... dir ve tasvibin kıymeti if 
hince Japon ıemileri Şimali Çin - . . "k k aııdtı: 
deki ticaret limanlarının müdafaa- ganı ıstı razının az 

vaff akıyetten çok daha 
sını üzerine alacaktır. Çin ile Ja- .ı/ 

l k . tir. J..'"'• ponya ara•ında aktedi ece yem · te 
Bir memleketin harıÇ I 

muahede Asya kıt'aıında bir Mon- e ·" 
1 bulabilmesi için e~ ;rr. 

roe kaidesinin tatbikatına bat an- ~e 
kendi dahilinde emniyet 

gıç teıkil edecektir. 
lki hafta evvel (Vaıington) rı olmasıı mali ifleriniı> 

konferanaı toplandılı ııralarda gitmesi lazımdır. Bunda~ ;P~ 
lngiltere, Fransa gibi büyük Av - lımet Pi.§& hükumeti uıı> ·ı'; 
rupa devletleriyle Amerika cüm· re maırafları için ne ~·h~J 
bur reiıi arasında Büyük Okya- hariçten istikraz düşun' '--' 
nus meıeleıinin de görütüleceği bir vakit kendini kaP~~~ 
anlatılıyordu. Büyük Okyanua memleketin kendi tabii 'f ~"' 
meeeleıi Çinde Japonyanın vazi .. kendini idare etmeğe ttl'"; 
yetini tayin ve tahdit etmekti. bunda muvaffak ta oldl"J· "'r~' 
Vaıinıton müzakereleri iktısadi ka memleketlerde iktı,. ~t ~ 
ve mali sahada tahmin edilen mu- li buhrandan dolayı aıe~,,ti~i 
vaffakıyetli neticeyi vermemiş- ları altı aydan fazla ~ 
tir. Bunun için Büyük Okyanus devletin mali taahhüd•l• ;),,..-_,.; 
meselelerine de temas olunama- getirilemezken biziın ~ ti, 

. d l" ed' •11 ~~it· mııtır. Binaenaleyh Japonya bu- mız e ma ı t ıyat~n. ,.ııir , 
gün Uzaı< Şarkta istediği aibi ha - en küçük halel getırılıı> . h 

1 lf ıı1 .,~ 
reket etmektedir. Yalnız Şima i İşte hükumetin Illa ;ıt&• t 
Çin ıimendiferleri meselesinden deki bu dürüstlüğü "evııı°'.J 
dolayı Rusya ile aralarında çıkan sayesindedir ki Oüyun\J ff•Jıı!"'.I 
ihtilafın bir harp tehlikesi doğur- meselesi büyük aıu"~ _.1~ 
maıı ihti.malleri batlamıtlır. halledilmi§tir. Gene bıl tet'l' 

Bununla beraber Uzak Şarkta ki bugün dahili istikr•;.,..,ıı ~ 
neticesi nerelere kadar gideceği sündeki muvaff akıyel d•'~ 
malum olmıyan Japon harekatı mittir. Fransız serilla~; ı,il:;t 
devam ederken Japonyamn mali rafından teklif edildı 1 ~ 
vaziyetine dair çok fayanı dik- elli milyon liralık ikt•~ti' ~ 
kat haberler geliyor. Bu haberle- keresi muv~Hakıyetl~ :,eti)'I 
rin mahiyetini anlamak için yuka- se gene bu sağle.uı sıY 
rıya koyduğumuz resimlere bi· olacaktır. 

raz dikkat etmek kafidir: 
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(· lktısadi Haberler ] ( KISA HABERLE'n' ~--- Bu alrpm ARTlsTIK •lnema•• 
.n. I iki bUyUk, IUks ve .. k filmini takdim .. 

Bu senenin ilk üç buçuk 
ayına ait ticaretimiz 

Ticaret mUmessllllkleri K A D 1 N KARAMAZ 
ll§v mı edilecek? s E v E R s E KARDE 

Ankaradan gelen haberlere gö- Taganni kraliçesi 

Çay 26,178 

re lkbsat vekaletinin ticaret mü • G 1 T T A A L P A R 
messilliklerini lağvedeceği ve bun 
ların vazifelerinin konsoloslar ta • 
rf ından görüleceği söylenmekte -

tarafından temsil ve TRA YiATA ile 
'Si l'on perd son coeur,, gibi tangoyu 

vesair bir çok melodileri taganni 
edilen film. 

Dostoewski'nin me~hor 
muktebes fransızca sözlü fi 

l\lümessilkri : 

FRITZ KORT" 
AftftA STii Gümrük ve İnhisarlar vekaleti 

istatistik ve tetkik müdüriyeti ni
san ayının son OD bet günlük itha· 
lit ve ihracatını toplamıttır. Ha
zırlanan iıtatiıtik hülisaıma göre 
oq .bet günde ithalibmızm 

(3176898) liralık bir kıymet göı • 
termeaine kartı ihracatımız bmıun 
(1316462) lira ekıiğile (1860436) 
lira olmuqur. Bu ıuretle nisana• 
ymda ithalatımız ( 5005023) ve 
ihracatımız ( 3638288) lirayı bul -
mu§tur. 

Sargılık kaiıt 20,645 
Matbaa kağıdı 26655 
Pamuk iplikleri 88,988 

dir. 
Galatasaray lisesi ve spor 

Yeni yaz fiatlar1 : Duhuliye 25, birinci ve b• 
~·----· Hususi 50, localar 200 kurut _ _.il"" 

Makara iplikleri 23,836 
Pamuk mensucat 533,583 

Galatasaray lisesinde yapılacak ii"11111 .. m .. "1111111t•111••-n-... •111-••-11•11•ım•'! 
ıslahat arasında talebenin Gala - ; yeni n99riyat J r 
taaaray ıpor klübile alakadar ol· ~ 111 1111111"111111111""''-1"'.a1111"'_1....,•---•ıun111111111 

Çuval 26,886 
Her nevi demir 23, 198 
Galvanizli demir saç levha 25,057 
Her nevi demir boru 38,262 
Lokomotifler 282,481 
Otomobil teaiı ve akumı 50,264 
Vagonlar 175,015 
Aiır maden yağları 53,277 
Sair eıya 1,266,314 

iHRACAT 
qyanm cinai 

maaı menedilmiıtir. Canım Ayşe 
Klüple mektebin alakaıı keıile • Selimi izzet Beyin aazetemizde 

cek ve talebe ancak mektep için • tefrika edilmit ve büyük bir zevk 
de ıporla meıgul olacaktır. ve alaka ile okunmuf olan bu gü· 

Çalgllı kahvelerde lcjkl zel romanı, Remzi kütüphanesi ta
rafından kitap halinde ba.Urıhp 

Doktor Fahrettin Kerim Bey, çıkraılmııtır. Kitap, reıaam Cemal 
Yetil hilakıların çayında hazır Nadir Beyin yapbiı ıüzel bir renk 
bulunan Dahiliye vekili Şükrü Ka· li kapak içindedir. 
ya Beyin derecesi fazla içkilerle Gazi, Fevzi, İsmet 
çanlgılı kahvelerde içki kullanıl -

Perıembe 
4 May11 

8 Muharrem 
Gün doğuşu 
Gün lııtışı 
Sabah namazı 
Ogle namazı 
ikindi namazı 
Akşam namazı 

Yatsı namazı 

lmsak 

4,!\6 
19,07 
4,15 

111,11 
16;13 

19,07 
20,51 

3,00 
Yılın ıeçen gUnlerl 12ı 

Bu senenin ilk üç buçuk ayma 
ait rakamlar bu aon rakamlara ka· 
bfbrılınca, dört aylık ithalabn 
( 22,276,405 ) ve ihracatında 
(23,531,550) lira olduğu görülür 
ki, bu dört ayda ihracatımız itha· 
littan (1,255,145) lira fazla ol -
mUfhır. 932 senesinin ilk dört ay· 
bk ithalatı iıe (22,401,240) ve ih
racab da (32,639.855) lirayı bul· 
mut ve bunlara göre ihracatımız 
ithalitı (10,238,615) lira kadar 
ııeçmittir. 

Koyun ve kuzu 
Yumurta 

Lira 
31,072 

258,976 

Gölgeli oilu Muzaffer Naim B. 
maıının yasak edileceğini vadeti· \ 

bu iıimle güzel bir tiir kitabı çı • '---------

kalan .. 242 

Nisanın aon on bet günündeki 
bqhca ithalat ve ihracatımız qa· 
iıda göaterilmittir: 

iTHALAT 
Efyanm cinai Lira 

70,679 

Banak 
Ham deriler 
Av derileri 
Yün 
Tiftik 
Arpa 
Kuru üzüm 
Fındık 

Zeytin yağı 
Tütün 
Palamut 
Palamut huliuıı 
Afyon 

tiğini aöylemittir. 
karmıtbr. Edebiyat karilerine tav· 

19,838 Mekteplerde imtihanlar ıiye ederiz. 
17,249 Bütün mekteplerde imtihanlara Ben ve sen 
42,563 25 mayısla on haziran arasında 
52 255 Genç ve ince ruhlu yazıcılan • 

' baılanmıt olacak ve imtihanlar 
194 880 mızdan Muazzeı Tahsin Hanımın 

' , bilhassa müf ettiıler tarafından 
43,649 devamlı ıurette teftiş edilecektir. birbirini çok seven; fakat ailevi 

125,745 imtiyazının feshi istendi sebepler, vazifeler mecburiyetile 
75, 772 müebbeden birleımeyen iki gen • 
37,427 Belediye Kadıköy hava gazi ıir· cin ıatıraplannı, elemlerini acıları· 

178,
563 

ketinin imtiyazının f eıhini iıte • nı tamamen ya§&tan,hiuettiren bir 

36 624 
mittir. Sebebi tirketin yeni tesisa • eserdir. Okunmasını bilhaau tav. 

44
:
295 

tı muhtelif tqebbüslere rağmen ıiye ederiz. 

74 601 yapmamasıdır. Peçenekler 

zlndeD verilen mallunata göre 

kumen bulutlu ve mötahaVTll 

den rllzıirlı olaeaktır. 

Düoldl ucakbk en fazla :S. 
rece, bava taz)ikl 759 mıı~ 

18TANBUL: 

maU Hakin Bey). 18,tli ten 

krstra. 19.SO dan 20 kadar O 
(Uerlemlı olanlara). 20 den soJI 
Hanım (Saz). 20,30 dan 21,SO 

Yün ve kıl iplikler 
Safi veya mahlUt yün 
n:ensucat 
Seı er 

131,926 
219,148 
94,526 

Kerate çam 
Kereste, meıe, ceviz 
Maden kömürü 
Sair qya 

69:825 Terkos teaisatı genlfllyecek Gazi Terbiye Eniatitüıü Türk 
Bel d·ye t k t • t rl Betik &y ve arkedııl•rı. 

19,389 e 1 er 01 esısa ını ge • tarihi muallimi Hü1eyin Namık • l k · 1 1 kadar Gnmofon, Ajans, Bortıt 
73,588 nıt etme üzere azım ge en mal. Beyin eseridir. Oğuz Türklerinden eaat ayan. 

264,125 zemenin getirilmesini temin için mühim bir boy olan Peçenekler Ir . ve 

Borsanın kapanamıyan açığını Ticaret 
odası kapabnıya karar verdi 

hükUnıetten takas müaaadeıi al • hakkında ilmi esaslara göre yazıl· 
mııtır. Bu malzeme derhal siparit mıt kıymetli bir kitaptır. Remzi kü 
edilesekktir. tüphanesi tarafından çıkarılmıt • 20,10 Alaturka saz. 20,10 -

Posta idaresinde tır. rı '"' un raporu. 

idare latanbul zahire ve ticaret borsa- ı kadar tahmin edilmektedir. Poıta idaresinde yeni mali ıe-
11 evvelce varidat temin etmit ve Ticaret odası borsanın bütçe a • neden itibaren eaaalı değitilikler Dahiliye vekaletinin aylık mec· 
ticaret odaıı kaaaıma 90 bin lira çıimı kapatmaia karar vermittir. yapılacak, idare Nafıa vekaletine muaııdır. Altmıtıncı sayııı çıkmıt- - 11,15 Moalkt - ıo,os 
kadar para da yatımııfb. Fakat iki Bonanm evvelce odaya vermit ol- bağlanacaktır. tır. içinde tebljgleri, tamimleri ve Koııter - 18,11 Kouer. 

at:nedenberi borsanın varidatı çok duiu paradan, bonanm açığı niı. 80 dilençi yakalandı idareciliğe ait makaleler vardır. 
azalmıı, masrafı kapatamıyacak betinde meblii derhal borsaya ve- Karaca Ahmet mezarlığı ve ci • Ankara Hukuk fakülteıi profesör· 
bir hale gelmittir. rilecek ve açık kapatılacaktır. vanna birikerek gelenlere geçen· lerinden .Süheyp Nizami Beyin 

Bu sebepten borsaya geçen sene Fıncllkları muayene eden zat lere musallat olan 60 dilenci ya· hukuk idarenin umumi prenaiple-

,,US .Jlmnaattk - 7,S5 il 

ıs PIAk - 18 Komer -Ticaret odasından 5 bin lira avans lıtanbul Ticaret odaıı umumi kalanarak Darülacezeye gönderil· · ri iıimli eseri bu ıayıdan ittbaren 
olarak almıı. Bu ıene de ayni ıe. heyetinde lıtanbulda satılan fın. mittir. Bir kısmının hakkında da forma halinde ili.ve olarak veril. H,to Konser. 

kilde timdiye kadar 8 bin lira ka· dddardan bazıamın mente teha· serserilik kanunu tatbik edilecek· mektedir. Bu o A P Eş ·.r m < 

dar para çekmittir. detnameainde ve muyaneıinde ba· tir. /"" 
Ticaret odaıı umumi mecliıi iıe zı yanhtlıklar olduğundan dolayı Ruslar1n aldı§ı tiftik BORSA 

boraanm son zamanlardaki vazi - Gireıun Ticaret odaamın matkeme Ruılar bu ıene bizden ıimdiye 
yetini biraz tüpheli bulduğu için ye verilmesine karar verilmitti. kadar sekiz bin balya tiftik almıt- rHizalannda yıldız işareti ol:ınlar üzer-
azaıı ara nd b. h t k G. T !erinde 3 Ma~ısta muamele olanlardır] 

ıı an ır eye aeçere ıreıun icaret odası reiıi Fah· Iardır. Bu miktarın on bin balya· 
tetkikat yapmaöa memur etmı• .. ,·r. n" Akı"f Bey·. Rakkamlar kapanış fiyatlarını gösterir 

o s-• ya çıkarılması muhtemeldir. 
Bu heyet tetkikatını ikam). etmiı "lstanbulda fındıkları muayene Nukut (Sabf) 
ve oda idare heyetine de raporunu eden zatın aldandıimı,, iddia et. Galata gümrüğünde hırsız f.\uruş 
vermittir. mektedir. G l k b" 1 •20 r. Fransız 171.-· Ö" d. a ata gümrü ınasının da· •ı Sterlin ; ıo.-

gren ığimize göre Ticaret ve latanbul Ticaret odaıı erkanı ise mını hırsızların delerek içeriye * 1 Ool ın İcı4.--
zah~re boraaamın son iki sene için- hakikatin mahkemede anlaıılaca • girdiklerini ve anbardan bazı eıya :;?, t1r8!1çıta ;~~:: 
dekı muamelelerin azaldığı için ğını, karııık fmdık nümuneıinin raldıklarını yazmı!ltık. Og~ rendı" ö 1". •2<ı Drııhmt 24.!'io • d tı d 1 :s :ı- o •20 IS\'IÇre 1120 -
van a: a aza mıttır. 1933 senesi ele odada mühürlü ve saklı hulun· mize göre hırsızlar eşyaları çalar- •20 Leva N!'io 
içindeki bütçe açığı da 8 bin lira duğunu söylemektedirler. ken bazı sandıkları da kırmı!llar • 'ı Florin F1>. -

:ı- •20 Kuron Çek 122.-
dır. Bu sandıklardan bazısının için 

Çek fiatlan 

1 
•t Silin Av 
• ı Peteta 
• ı l\Tart 
* 1 7.olotı 
• ı l'en~li 
•20 C.ev 
• 20 OIİıaı 

ı çervon eı,· 
• ı Altın * ı Mectdlyr * ı Banknor 

IC arı~ 

2:\.-
17.
:ıı-

24-
29-
23,-
53 -

931.
~4.

H9.-

(kap. sa. 16) 

18,SO Pllk - 19,30 )lu..ar ld 

yano konseri - 21,SO Koatel'• 

V A K Ş O V A ( ıtlS ,.,J. 
11,10 PIAk - 18,2~ PID .,,,. 

21,SO Komıer - 23,ZO Pllk-

Yar1n 
A N K A R ı\ (l~ .... ) 

lZ.SO - 13,JO Gramot• J.f __ ...,."_ 
turka ııaz. 18,40 - 19,ıD 

(Ekrem Zeki Bey taraflll~)· 
19,üO ı-·r.lDsaca den. 19,JO .,,,. 

fon. 20,10 - Ajanı IJaberletlo 

Fransız m uharrirlerinin 
konferansı 

Zehirli gazlar hakkında 
bugünkü konferans 

de kaçak olarak eroin de bulun· 
muıtur. 

V 1 I' A N A (:518,I .... , 

ı ı,20 Ş:ırkr - lZ,SO r!AI' .,,,. 

ıs,.ao K onser - 14,10 ptlk - ı .,,, 
-. -Pa-rl_s ____________ 18,15 Şarkı - 20,23 M1J9lld 

f2.05 •Pr:ı~ıı 15 8":"5 

Şehrimizde bulunan F ranaız 
muharri M. Piyer Kent Galatasa -
raylılar cemiyetinden dün Jit hak· 
kmda bir konferans vermittir. Bu· 
rada eski ve yeni Galatasaraylı -
)arla tanıtan Fran11z edibi 8 ma· 
yıata Onyon Franaezde bir konfe· 
ranı verecek, sonra Ankaraya gi -
decektir. 

Bugünkü konferans 
lıtanbul Halkevi Reisliğinden: 
Bugün uat (17,30) da evimiz 

aaionunda Refik Ahmet Bey tara • 
.. ._ (Edebiyatımızın yolu) mev 
zula bir konferans verilecektir. 
Konferans umuma açıktır. Herkes 
ıelebilir. 

Zehirli gazlardan korunma mev· 
zuu üzerinde üçüncü konferans 
bugün Darülfünun konferans ıalo· 
nnuda müderriı Ömer Şevket Bey 
tarafından verilecektir. 

Bugün bazı tecrübeler yapılma -
ıı da kuvvetle muhtemeldir. 

Para meaelealne dair 
konferana 

lktıaatçılar cemiyeti azasından 
Cevat Nizami Bey önümüzdeki 
hafta içinde para meaeleıine dair 
bir konferans verecektir. Ticaret 
ve zahire boraaaı umumi kitibi o· 
lan Cevat Bey altm para taraf· 
tarı olduiu için bu konferansını 
Ankarada da vermek için lktısat 
vekaletinden izin iltemiftir. 

Dün bu huıuıta gümrük baş 

müdürü ile görüştük. Mumaileyh 
ıorgularımıza cevaben, Galata 
gümrüğündeki hırsızlık faillerinin 
izi üzerinde tahkikat yapıldığı, fil 
hakika bir kilo kadar eroin çalın· 
dığını ve yüz kadar da katık çatal 
çalındığını söylemiştir. 

Bu hırsızların memnu ve kaçak 
mal ithal eden bazı tacirlere men· 
ıup olduğu zannedilmektedir. 

Fransız konsolosu 
lstanbul Fransız bat konsolosu 

M. de Saint Jouan Franaarun Peru 
orta elçiliğine tayin edilmittir. 

M. de Saint Jouan bir kaç güne 
kadar Franaaya ıidecektir. 

* 1.ondra 70'l !'O •\'!yanı 4.•575 
• Nev· York ıı 5527 • Madrlı ~ .5450 
• MllAno 9. 17 • Rcrlln 2 034.Z 
•Brüksel 3.3975 • Varşova 4,2225 
• Atlna 7<ı 96~0 •Peşte 3.8212l!O 
•Cenevre ! . :!'i3:":i0 ı •Rökres 11!.'IJ-
•Sofya 67.9.150 • Bell?ra• :ı4 Q6 
•Amsterdam 1.18- •Moskova 10~7. 
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KİMSESİZ 
4 Mayıs 1933 ------- nakleden: Sel~mi izzet 

Nazım Bey 
TARİHTE BÜYÜI< YANG NLAR 

-1-
•ır -b'ISen vaziyeti görmedin Na

' ı eın · B trıatna ezsın. u nikahın kıyıl • 
M h . 11

• hu İ§İn geri kalması için 
u sın b . b' •in· b eyın ır an evvel ölme-

-Yarın .. 
Y .. ı '? - arın oy e mı ... 

Şadiye ürperdi. Nasır farkına 
vardı. Gene gözüne nikah halka -
Si ilişti. 

Mevkuf şair aley
hine sinema sahibi 

de bir dava açtı 
Eski İstanbul mebusu, Serasker 

Rıza Paşazade Süreyya Pata tara· 
fından şair Nazım Hikmet Bey 
Aleyhine bir dava açılmıştır. 

•stanbulun yarısını silip süpüren yangınlarda "Aman 
bu yangını söndürmeyiniz, gazabı ilahidir!,, diyorlardı 

kıy~ld ekli7or~uk .. Olmadı, nikah 
çıktı ~ Şı.ındı başka bir mesele 
lan ' ~adıye, Muhsin Beyden ka • 

N•:rveti reddediyor, istemiyor. 
~sırın ·· 1 . 

dı: goz erı sevinçle parla -

altrı~ ~enıek Şadiye hanım parayı 
ısterniyor. 

trıa - Hayır, almak istemiyor a -
'Para nen onun. Kocasının kanu • 

Variaid" B k 1 tak S ır, a a ım, ne yapa • 
.. en k d' . }'ece} .. en ısme vedaa gitmi -
{ lllısın?. 

- Bakal b" f saın 'd ıın, ır ırsat bulur -
gı erirn k .. _ Elb , ço meşgulum. 

Ne vak· ette bir fırsat bulursun .. 
Na ıt avdet edebileceksin?. 
_ ';.

1
dudak büktü: 

1 ınenı h lllan g 1. .. maa aza ne za • 
h. e ırseın l . 1 ·ıçbir r b ge eyım, stanbulla 

a ıtaın yok k' . . _ D .. ımsesızım. 

trıu? 8. ostların, ahbapların yok 
" ır g" 
- Her~n de elbette evlenirsin. 

:Yakın değj) al de evleneceğim gün 
ıurn va hanımefendi .. Ne ar -

r, ne de . _ İld' servetım .. 
ğildir. ıvaç servet meselesi de • 

-B . d' en1rn · · ır han ıçın servet meselesi· 
.1 • ırnefend' s· d'l'k .. uen1ıle. ı .. ~ım ı ı musaa-

- Cüle .. 1 l(alkt gu e Nasır .. 
1
' ayrıldı. 

Nl•ır - 13-
du: ''Ad Çok samimi dütünüyor . 
rece"· aın g d 'd' .. 8'ırn d en e gı ıp onu go • 
>'oktu .. B e ile olacak?,, hiç lüzum 

O eyhude Yere ü "I kt' . na k d' zu ece ı. 
ırnk~ ' en ısini d' · · 
1 

an1 v sev ırmesınm 
erı ar nııyd k ,..el · 1 artı ' ona ev-llu .• , erı İçin Y 1 .... , 

na Şad· a varacak mıydı? .. 
llihd 1Ye ra 1 an a 21 o ur muydu? Se-

B Yrılır rn d ., 
unu h' ıy ı .. 

•en artık ıçkzannetmiyordu. Esa· 
B va ti de k 

d' Unları b" yo tu. 
':Yenin a oyle düşünürken, Şa-
1\aPıdan ~adr.tıınanına gelmitti. 
lı 1-f · gır ı ın d" · tzrnet . ' er ıvenleri çık • 

çı sokak k 
d - Şadiye .H apısmı açtı. 
a tnı?. anınıefendi bura -

-a "er . UYurunuz f . ,_ eyırn h e endım haber 
ıtt. ... anıın . ' 

Caktr, efendı sokağa çı -
Salon .. 

terı· a gırınce k" 
ın Önünd S '. oşede, pence -
Ca,, "h .e .adıyeyi görd'" 

,,rıı tıy .. u. 
L .._ Sizi r harı duraladı: 
ilan,,.. a ataız t • 

.. ,efend'? e mıyorum ya 
ı •• .._ ~· 

.._ Lı~ca ederiın b 
ıı . "llzınet . ' uyurunuz .. 

•ti ı cı soka"' k Y e<}j d ~ ga çı acağını· 
.._ E e. 

kat h Vet, bira · · 
o) e ernıni . z ı,ım vardı; fa -
ıun Yetı Yok B' · · ıraz sonra 
llu b· 

Ye 'L ırka .. h f 
l ı11tiYar} ~ a ta zarfında Şadi-
"trn arnaını f k ' 
ti 'ftı. Bak ş, a at olgun -
nleırn. . ışları çok d h d 

lk· .ışt1 • a a e -
ısı d 

l lkiaj de sustular. 
eri e, Adad 

aeceyj h a, son görüttük-
0 &hrlıy ı d l' iece l or ar ı. 

atın k Ye bu .. 
da d llsıroaa iun arasında, ha-

e . co ı esın. t' 
.,.,, tın bi ış 1• Araların -.,, r uçur 

l>ltıld•ır, Şadiye ~ın açılmıştı. 
tt, nın p ~ N ,,an nikah arnıagında 

iö .~den o . halkasını gördü. 
tılu.. .. na, hır ı'k· • ..u .. ı ay 1 

aı,l· ... ~srnaın t ? evve .. ı aö ış ı N d 
Nit Yleınenıi t•; e en sev • 

111\Yet k f 1
." 

...... ~.. 0nuştu: 
"9lt , ıer lıt.. b 
eli- o,F'._Ydrırı ,.". uldan gitmiye -

.••. ,_ ' ı~ı rah t 
llıtat · d' a sız etmez· 

. - )' a gı ıyorurn. 
... ne zanı ' an .• 

- Evet, hatırladım .. Gideceği· 
nizi söylemiştiniz .. O zaman bana 
öyle uzak görünüyor ki.. beni, 
meşguliyetiniz arasında hatırla -
dığınız için çok teşekkür ederim. 

- Eğer rahatsız etmiyeceğimi 

bilseydim, daha erken gelirdim. 
Heyecanını belli etmemek için 

öyle sert konuşuyordu ki, sesi dik 
çıkıyordu. 

- Sizin gibi bir arkadaş beni 
rahatsız eder mi? Eğer gelmesey· 
diniz mahzun olurdum. Ben de si
ze veda ederken tekrar teşekkür 

etmelc istiyorum ... Size çok borç -
luyum. 

Ne borçluydu?... Acaba alay 
mı ediyordu? .. Onu bu eve soktu • 
ğu için ona lanet mi ediyordu? 
Cünkii onu bu eve o sokmu~tu. 
Yoksa memnun muydu. Sahiden 
mi teşekkür ediyordu? 

Bunu anlamak güçtü. 
Dedi ki: 
- Sizi uzun seneler göremiye • 

ceğim. Belki de bir daha hiç görü· 
şemeyiz. Eğer bana sahiden teşek· 
kür ediyorsanız mes'udum. Yok, 
eğer bu sözünüz istihza ise, haya • 
tınızın altüst olmasına sebebiyet 
verdiğim için affınızı dilerim. 

Nasırın gözlerinin içine baktı. 
- Filvaki hayatrm alütüst oldu. 

Fakat artık hayatta her şeyi ka • 
bul ediyorum. Bu yeni hayatıma 
da alıştım. Bi1'a7. da neie duyuyo • 
rum. Çünkü her şeyde, az çok bi· 
raz neşe vardır. 

- Ama pek enderdir! .. 
(Devamı r:ar) 

Süreyya Paşa, Nazım Hikmet 
Beyin en son çıkan " Gece gelen 
telgraf,, isimli kitabındaki bir şiir 
de, şeref ve haysiyetini kesredici 
bazı satırlar bulunduğu noktasın

dan, davacıdır. 
Müddei umumilik, istidayı ls • 

tanbul üçüncü ceza mahkemesine 
göndermiştir. Önümüzdeki hafta 
içinde muhakemeye başlanılması 

muhtemeldir. 
Daha önce, "Gece gelen telgraf,, 

isimli kitaptan dolayı Nazım Hik· 
met Bey aleyhine komünisliğe teş
vik edici neşriyatta bulunduğu kay 
dile takibat yapılmış, kitap top -
lathrılmıştı. Bu husustaki davadan 
dolayı muhalcemeye de mayıs so -
nunda İstanbul ağır ceza mahke -
mesinde başlanacaktır. 

İnşaatı toptan üzerine 
alan kalfalar 

Bazı kalfaların ev ve apartıman 
inşaatım toptan Üzerlerine alarak 
iş gördükleri ve pazarlık ettikleri 
mikdar yetişmediği behanesile in· 
şaatı yarım bıraktıkları ortadan 
kayboldukları alakadar makam • 
lara ve belediyeye şikayet edilmiş
tir. Bu gibi şikayetler doğrudan 
doğruya zabıta ve adliyeyi alaka -
dar etmekle beraber belediye şika. 
yellere ehemmiyet vermiş, inşaatı 

üzerine alan kalfaların belediye 
şubelerince de sıkı bir kontrol altı
na alınmalarını bildirmiştir. 

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

Muayenesiz gömülen 
imam cinayete mi kurban 

Ali Ef. kalpten ölmüş, fakat doktor muayenesiz 
defin ruhsati nasıl verir ? 

Bazı gazetelere "Şükrü,, imzalı 
bir mektup gelmiştir. Bu mektup· 
la, bir kaç ay evvel ölen Büyükada 
imamı Ali Efendinin ölümü §Üp -
heli göıterilmekte, imamın kafa -
ısında büyük bir yara, gırtlağında 

derin bir kesik olduğu halde öldü· 
ğü, halbuki kalp durmasından öl
düğü şeklinde bir rapor verilerek 
öldükten kısa bir zaman sonra 
gömüldüğü iddia edilmekte, daha 
başka bazı şeyler yazılarak, bu -

nun cinayet olduğunu bildikleri 
kaydile bir kaç isim sıralanmakta
dır. Bu mektuplar, Üzerlerindeki 
damgaya göre, lstanbuldan posta· 
ya verilmiştir. 

Dün, adliyede bundan bahisle 
tahkikat yaptık. Bize, bu hususta
ki ihbarın yeni olmadığı söylenil • 
di. Bir, bir buçuk ay evvel, müddei 
umumiliğe ayni maalde, "Şükrü,, 

imzalı ve gene lstanbuldan posta
ya verilmiş bir mektup gelmiş, bu
nun üzerine müddei umumi mua· 
vinlerinden lsmail Hakkı Bey, Bü
yükadaya giderek, bu noktadan 
tahkikata başlamıştır. 

Büyükadada Şükrü isminde üç 
kişinin bulunduğu anla§ılmış, bun
lar çağırılmış, ifadeleri alınmış, 
üçü de "mektubu gönderen biz de· 
ğiliz. Böyle bir §eyden haberimiz 
yoktur,, demişlerdir. 

Diğer taraf tan imam efendinin 

ailesi mensupları da isticvap edil· 
mişler, yaşı doksana yakın olan 
Ali ~fendinin bir gün sabah na -
mazına kaltığı zaman birdenbire 
düşüp öldüğünü, ötedenberi kal • 
binden rahatsız bulunduğunu, bu 
ihbarın asılsız ve her halde bir 
garez eseri olduğunu söylemişler • 
dir. 

Ancak, tahkikat esnasında bir 
cihet teshil edilmiştir. O da, Bü
yükada belediye doktorunun ölüyü 
muayene etmeden kalp d rmasın· 

dan öldüğüne dair rapor verdiği • 
dir. Bdcdiye doktorunun imamı 

sağlığında muayene ve tedavi et· 
tiği, kendisinde kalp hastalığı bu
lunduğunu bildiği, dolayısile mu· 
ayenesine hacet görmediği ileri 
sürülmüşse de, ölünün muayene 
edi!meden gömülmesine ruhsat ve
rilmesi ı.sulsiiz olduğundan, bele -
diye doktoru hakkında bu nokta· 
dan takibat jcrasına başlanmış, 

tahkikat dosyası, doktor hakkında 
icap eden kanuni muamele yapıl

mak üzere, vilayet memurin mu -
halcemat encümenine gönderilmiş
tir. 

Yapılan ilk tahkikattan, ihbari 
teyit edici bir netice alınamamak· 
la beraber, meselenin tazelenmiş 

olması itibarile, müddei umumilik 
her ihtimale karşı yeniden vaziye· 
ti araştırmaktadır. 

lstanbulun yangınları, dünya - fa nam kimesnenin hanesi vasa • 
da belki bir misline tesadüf edfte - tında vaki olup cevanibi tumei ej· 
miyen birer hailedir. Tarih, bu a· der ateş olmuşl·en merkumun ha· 
mansız düşmana "ejderha, ismini nesi ateşin sirayetinden kurtul • 
veriyor. muş,, sırrı malum olmıyan bu ha-

lstanbulda cehennemler yara • dise de bir anda yedi mahallede 
tan bu ejderha, yedi başlı değil, 1 garibe ( !) diye yayılmış. Bunu 
bazan ateş saçan yirmi yedi baş - duyan yeniçeriler kovalarını ter • 
lıdır. Zaman olmuştur ki bu "ej· kedip sıvışmışlar. (3) 
derha,, 1stanbulun yarısını yalayıp Bunun önüne geçmek için bulu
geçmiş, arkasında yüzlerce ve bin nan yegane tedbir, yangın esna • 
Ierce çıplak insanı harabeler ara • sında yeniçerilere akçe dağıtmak
smda bırakmıştır. oldu. 1720 şubatında Balatta çı-

hsanbul yangınları çok kor - kan bir yangın esnasında sadra • 
kunçtur. iddia edilebilir ki bu zam, ateşi söndürmeğe uğraşan 
yangınlar lstanbulun tarihi kıy • yeniçerilerin bir vehme kapılma -
metini yarı yarıya kaybettirmiştir. larından korkarak "dinarı baran 
Mahvolan eserler de düşünülünce, misal yacdırmafia,, ba~lamıştı. 

bu i~diaya ha~ ve~ilebilir. . Tulumbacılar .. 
Bınlerce, yuz bınlerce kıymetlı 

kitaplar kül olmuş, sayısız saray, 
cami ve medresenin sütunları bile 
ortadan kaybolmuştur. 

Yanan bir cami ve medresenin 
yerine "fermanı ali,, ile derhal bir 
diğeri inşa edilirdi. Netekim, gü· 
zelce Kasımpaşa camii yandıktan 
sonra mütevellisinin oğlu f eyzul· 
lah bey derhal tamir ve yeniledi. 
(2) 

Fakat, bu hiç şüphe yok, ki Ka
sımpnşanın yaptırdığı cami dere· 
cesincle kıymetli ve güzel değildi. 
Bu hal son zamanlara kadar de -
\nrr. etti. 

Karamürselde Boşnak Fer hat is
mmde birinin beş yüz kuruşluk e· 
\'i yanıyor, "aman, halk ürkme -
sin,, diye derhal boşnak F erhada 
bin kuruşluk ev yaptırılıyor. (2) 

Halkın heyecanlanmaması için 
yapılan bu yardım sayesinde Boş
nak Ferhat, beş yüz kuruşluk ev 
yerine bin kuruşluk ve daha mü • 
kemmel eve sahip oluyor, fakat bu 
hareket, Haliçten Marmara deni • 
zine kadar, 1stanbulun yarısını si· 
lip süpüren yangından sonra so • 
kc.klara yüz binlerce insanın sefa· 
let içinde sürünmesinin önüne ge· 
çemiyordu. 

lstanbul bu yüzden asırlarca 
köhne kıyafetinden kurtulamıyor· 
du. Kurtulamazdı, yangın yerleri -
nin hali hazindi: koca konakların 
arsaları, barakalar, kerpiç evlerle 
dolmuştu. 

Halk, yangından o derece ürk· 
" b• 'lAh"' d' müştü, ki onu gaze ı ı a ı,, ıye 

anıyordu. Büyük Hocapaşa yan -
gınmdan soma lstanbul planım 
yapan meşhur Moltekeyi mahalle 
aralarında dolaşırken görenler: 
"Bu herif mahalle mahalle dola -

~arak ne yazıp çiziyor?.. Yoksa 
padişah lstanbulu bilmiyor da bu 
Türkçe bilmez mi öğretecek?,, di
yorlardı. 

İstanbul halkı yangının "gaza· 
bı ilahi,, olduğuna kanidi. Bunun 
için büyük yangınlarda evleri ya

nanların birçoğu seyirci kalmak • 
tan başka bir şey yapamazlardı. 

Bir misal: "Bir şahıs evinin Ö· 

niinde oturup ateşi seyrederken a· 
sümandan top tanesine müşabih 

müdevverüşşekil bir şey zuhur ve 

Yangın söndürmek için tulum· 
ba, 1719 senesinde "Küçük Da -
vit, isminde biri tarafından icat e
dildi. 

Küçük Davit Kandiye valisi 
iken ölen vezir İbrahim paşanın 

Galatadaki konağında otururdu. 
Kendisi Frnnsızdı. Fransadan f e· 
lemenge oradan Türkiyeye gele -
rek ihtida etmişti. Davit, İbrahim 
Paşanın kaptanlı_ğında bulunmuş 

birçok harplerde çabuk top at -
ması ve iyi nişancılığı yüzünden 
kendini beğendirmişti. lbrahim 
paşa, Davidi yanından ayırmamış, 
kendi evinde beslemişti. 

Davit tulumbayı ilk defa icat 
ettikteen sonra saraya bildirdi. Sa 
ray tulumbayı muvafık buldu. Ve 
"Dergahı ali tulumba ocağı,, na· 
mile bir ocak teşkil edildi. Davit 
bir kadro yaptı. Kendisi 120 akçe, 
kahya 60 akçe, katip 20, odabaşı 
30, akçe alırdı. 50 tulumbacı ne • 
feri seçildi. 

Sakalara bir renk elbise giy • 
dirildi. Başlarına miğferler ya -
pıldı ve miğferlere birer numara 
kondu. 

1ki yüz sene evvel küçük Da • 
vidin icat ettiği bu tulumbalar 
birçok tecrübelerle muhtelif şekil
lere konarak ta meşrutiyete kadar 
devam etti. 

Davidin icadı birçok yangın -
larda tesirini gösteriyordu. 1827 
senesine doğru yani Dergahı ali 
tulumba ocağının teşekkülünden 

yüz sene sonra mahalle tulumba • 
cıları çoğalmıya başladı. Mahal • 
le tulumbacıları ilk zamanlarda 
çok yararlıklar gösterirlerdi. Ve 
bu son senelerde tam manasile bir 
spor ve efilence mahiyetini al -
mıştı. Birçok memurlar bile tulum 
bncılığa can atıyorlar ve içlerin -
den birçok iyi tulumbacılar yeti • 
şiyordu. 

(Devamı uar) 

1 - Hadikatüccevami cilt 2 sa
yıfa 3. 

2 - Huznamı:i ceridei havadis 
numara 1306 darülfünun kütüp • 
hanesi. 

(3) Ilu iki misal "Tarihi Ra -
şid,, in el J'azma nii:5hasından alın
mıştır. Könrülü kütüphanesi. 

Basmacılar karhanesine bir zıra •--------------.... 
kalarak tar:-akai bülent ile çatlayıp Bir müzede hırsızlar 
ecza ve şerarenin etraf ve eknafa NEVYORK, 3 (A.A.) - Ga • 
intişarını reyelayn müşahede edin 
ce.,, eh .. demişler aman bu yangı· 
nı söndürmeyiniz, ateşe yanaşma -
yınız, bu, allahın gazabıdır . 

Gene: "Yangın berber Musta • 

zetelerin verdikleri haberlere gö
re cumartesi gecesi Brokhyn mü • 
zesine bir kaç hırsız girerek35 bin 
dolar kıymetinde t O tablo aşırmış· 
lardır. 
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Papaslar aleyhine r urkç~ yaz,~ urkçe S~~ Step iki şey bekliyor : 
Yağmur ve kitap ı k • Değerli yazıcımız, Selami izzet, J dum. Bizi bütünlemek ıçın Y 

ceza ar esıyor yalnız yazmakla iş bitmez, söyle• CI da verilmemişti. ,,, 

Her istasyonda ayni ses: 
"- Bize kitap verin .. 

FAKILI 

r kat ediniz, feminizm orta Anado
luda köyde dört aylık bir millet 
mektebi tahsilile şehadetnamele -
ni.,or. 

Kimi ayinden menediliyor, 
kimi hapsediliyor ! 

mek, konuşmak ta ister; diyor. İşi sezdim. Yürüyüşte, ya• 
Ne kadar doğru! den süngü atılışına kalkıl~ 

Dün beni gönniye gelen, Kes· birbirine karı~ılıyor. Boğaz 
0 

b6 
kin köylülerinden üç köylü ile za, süngü süngüye sa~~şırk~ 
(Kırşehirli) iki arkadaş görüşü - lük, tabur, alay yürüyuşt~',,. · "- Emmi bana bir Kerem ki -

tabı ver. 
"-Bana bir Aşık Garip ver. 
"- Ben Aşık Garip istemem, ihtiyar lbrahim onbaşı anlatı -

köy kanunu ver. yor: tir. 

"-Emmi, sen şu Aşık Garibi "Beyim, bir köy kanunu ver. Suçlu görülen papaslardan Ga-

Bir kaç gün evvel Fener Batrik
hanesinde çıkan hadise ile alaka
dar piskoposlar hakkında bir ceza 
tayinile meşgul olan Metropolitler
den mürekkep heyet işini bitirmiş-

al da bana bir sıtma kitabı ver ... Zere artık köyler kendilerini idare lata piskoposu hakkında, bazı es
Babam beni üç saatlik yoldan edecekler. Yanımda bir köy kanu- babı muhaffefe nazarı itibare alı· 
gönderdi. nu vardı, kendisine verdim. Konuş narak iki ay ayin yapmaktan men 

Beyaz takkeli, yalmayak köy mıya başladık, o anlattı, ben din- kararı verlimiştir. Balıklı piskopo
çocukları bir türlü vagonların et - ledim. su ise müşevvik telakki edildiğin
rafından ayrılmıyorlar. "- Ben de yeni harfleri öğ - den, altı ay aynarozda bir manas

Onlar da ayni sesle konuşuyor· rendim. Köyde yüz hane var, 70 er tırda kapalı kalmağa mahkum e -
lar: kek yeni harfleri okuyor. Ben ço- dilmiştir. 

"- Emmi ben, okur yazarım.. cucakken okumıya başlamıştım, be Heyet daha evvel ayni hadise -
Bana da kitap ver yim, üç sene elifbe okudum, son - den dolayı Kurtuluş piskoposunun 

Çocuklara kitap veriyorsunuz, ra amme, tebareke filan okudum, üç sene, Kumkapı piskoposunun 
gene gitmiyorlar, yüzünüze bakı· nihayet mızraklıya çıktım. O, da altı ay aynaroza nefedilmeleri-
yorlar, yalvarıyorlar: üstünlü, esreliydi okuyordum. ne karar vermişti. 

"- Emmi bize Gazi babamızın Ama hiçbir zaman gazeteyi söke· Mahkum olan papasların suçu 
tasvirini gösteriver.. Vallahi üç medim, şimdi okuyorum, hem bu- patrikhanede metropolitlerden mü 
saatlik yerden geldik... nu dört ayda öğrendim. Amma teşekkil sinyor meclisine giderek 

Köy hocalarını istasyonlara ve lakin buraya ne kitap gelir, ne i kendilerinin de meclise dahil edil-
toplıyan emir çocukları da sefer - gazete. melerini istemeleridir. 
ber etmiş.. tbrahim onbaşıyla biraz da 

Gazinin büstünü gösteriyoruz. başka şeylere dair yarenlik ettik: 
Birçok yerler~e köy çocukları "- Burası dedi, tren yapıldı, 

onu askervari selamlıyorlar. Bazı ihya oldu. Eskiden kimse buğday 
yerl·~rde reverans yaparak ayrılı- dikmezdi, şimdi buğday ekiyoruz. 

yorlar · Kavun, karpuz ekiyoruz. Satıyo -
Tarlanın kadınları, köyün iş ruz. Cümhuriyet bizden aşarı da 

kuvveti bizi ancak işten kurtuldu- kaldırdı. Sayım biraz ağır ama 
ğu zaman görebiliyor. Onlardan o da düzelir inşallah .. Eskiden sa
da ayni sesleri işitiyorsunuz: yım bu kadar ağır değildi ama, in-

"- Bize Gazi babamızı göste- sanın askerliği sekiz seneden aşağı 
rin .. Onun tasvirini görmeden şu - düşmezdi. Ben sekiz sene askerlik 
r~dan ftıraya adım atmayız. ettim. Kardeşim on sene kadar .. 

Fakıhda mavi talvarlı, şal ku· Kardeşim askerlikten döndüğü za 
ıa1'1ı, İspanyol ve Sicilya ka • man çocuğunu tanıyamadı. As • 
dınlarının örtüsüne benziyen ho • kerden döndüğü zaman evinde 
tozlu bir kadın Gazinin büstüne bir delikanlı görünce kan beynine 

baktı, baktı: · vurdu. Martinine sarıldı, az daha 

Bilet alırken .. 
Ali Efendi isminde birisi, Kadı· 

köy iskelesinde bilet alırken, ce • 
binden parası aşırılmış. Hızır is -
minde birisi, bu hadiseden dolayı 
yakalanmış. Şimdi İstanbul ikinci 
ceza mahkemesinde muhakeme e· 
diliyor. 

Dün müddeiumumi, Hızırın ce
zalandırılmasını istemiştir. Karar, 
ba!ka bir gün bildirilecektir. 

Sokaklar sulanacak! 
Belediye temizlik işleri müdür· 

lüğü bu sene de büyük cadde ve 
sokkaları sulatacaktır. 

Dün şehri gezen seyyahların geç· 
tikleri yerler sulanmıştır. Sulama 
işinde kullanılacak arozozlar ta -
mir edilmektedir. 

"- Ağam, dedi, ben Gazinin vuracaktı. Karısı, kaynanası im
ıayesinde okumayı yazmayı öğren daha yetişti de çocuk kurtuldu. O 
dim, bizim köyde 35 kadın oku - zaman böyle devirlerdi ağam .. 
maya ba,ladık, 20 tanemiz millet Şimdi on beş ama, arasıra izin de 

mektebinden çıktık. Emme okuya- veriyorlar, uşaklar iş görüyorlar. ""'k""'!o-. y!""d-e~o"""'tu"""r"""'a"""'r""'!a"""'k"""'i"""'le""'!r""'!le~t!"!!'ec~e~k~le"""'r"""'. ~~ 
ca!..: bir §ey bulamıyoruz. Lızc~ "- İbrahim onbaşı, dedim, 
mızraklı ilmühal gönderiyorlar. "- Ha, bak, dedi bu iyi. 

mektebiniz ne halde?. d · · A•ık Garip gönderiyorlar. Ben on- Sana bir mesel eyıvereyım. 
:r Bana cevap verdi: Ç ları ezbere bilirim. Okumaya, o· Vaktile bir köylü varmış. o • 

"-Bir hocamız var .. Uşakları h kumaya öğrendiklerimi de unuta • cuğunu okutmak için şe re gön -
rok iyi okutuyor. Uşaklar da oku- k k .. ~ · cağım diyr. korkuyorum. Bize bir ~ dermiş, çocu o umuş, ogrenmış, 
mayız demiyorlar. Sabah olur ol - l · b b az kitap verin.. bir gün köye ge mış, a ası: 

Sordum: maz doğru mektebe gidiyorlar. "-Oğlum demiş, şu tırpanı ge 
"-Ne istersin?. 
"- Benim kocam var. Biraz 

da içu. Onu sarhoşluktan kurtar
mak için bir kitap verin okuyum o
kuyum da ona öğüt vereyim .. 

"-Daha! 
"- Şimdi yeni kanun var. Er

kekler iki karı alamazlar ama bir 
çok erkekler iki, üç tane evleni -
yorlar. Kadınlar kanunu bilmiyor
lar. Bana bir tane bu kanundan 
verin ben köyün bütün kadınları -
nı üstlerine kuma gelmekten kur· 
tarırım. 

Mc..vi şalvarlı, beli şal kuşaklı, 
başı !sr..anyol veya Sicilya kadın· 
ları gibi dik hotozlu, yüzü yanık, 
ıade gözleri içinde kadınlık par -
lıyan insan bir manivela ile yerin· 
den oymyan dünyanın gidişini, 
mihverini nasıl değiştirdiğini an -
lattı. 

Bu dünyayı yerinden oynatan 
manivela esrarengiz bir şey değil -
dir. Sadece yeni harflerdir. Bu ye 
ni dünya, Gazi Türkiyesidir. Köy
de kadın size kanundan bahsedi -
yor ve köy kadınlarını erkeklere 
kartı korumayı iş ediniyor. Dik • 

Ama beyim, ben bir §eyden kor -
kuyorum ... 

"- Nedir lbrahim onbaşı. 

"-Beyim eskiden köylerden bir 
iki tane okur yazar çıkardı. Fakat 

bunlar okudular, yazdılar mı tor· 
ha dinli değil, heybe dinli olurlar
dı .. 

lbrahim onbaşının yüzüne bak· 
tim , sözünü anlıyamadığımı sez 
di: 

"- Oğul, dedi, torbayı açtın 
mı içinde ne varsa ortaya çıkar. 
Ama heybe öyle değildir. Onun i

ki gözü vardır. Birine başka, öte
kine başka şeyler konur. Eskiden 
okur yazarlar bize heybenin bir 

gözünü, size bir gözünü gösterir
lerdi. Şimdi okuyanlar da böyle 
olmasa bari ... 

"- Baba, dedim artık okuyan
lar heybe dinli olmıyacak. 

"-Neden?. 

"- Çünkü biz onlara katip ol
mayı, kalem efendisi olmayı öğ

retmiyoruz, İş adamı olmalarını 

köyde yerletip kalmalarını öğre -
tiyoruz. Yeni yetişecekler köyü, 

tir .. 
Çocuk öteye bakmış, beriye 

bakmış bir şeyler bulamamış. 

"- Baba, tırpan yok demiş .. 

"- Ülen demiş, on beş sene o· 
kudun bir tırpanı öğrenemedin, 

şuradan sağa iki adım at, şu yerde 
yatan '\eyin ucuna bas .. 

Çocuk ayağını kaldırmış, bas -
mış, alnına çat diye bir şey çarp -
mış, çocuk bağırmış: 

"- Anasını sattığımın tırpanı .. 
Babası cevap vermiş: 

"- Naşıl öğrendin mi şimdi a· 
dını.. Eğer okuyanlara tırpanı u
nutturmazsanız ne ala!.. 

Biz İbrahim onbaşıyla konuşur
ken bir çocuk elindeki Aşık Ga -
rip kitabıyla geldi. 

"- Şu kitabı alın da bana Mus
tafa Kemal diye bir kitap varmış 
onu verın .. 

Step köylüsü kitap getirecek tre
ni, tarlaya yağmur verecek bulu -
tu bir sayıyor. Stepin ihtiyacı iki 
kelimeyle anlatılabilir: Bulut ve 
kitap! 

Sadri Etem 

yorduk. birbirini yabancı bilmedıgt 
Köylünün birinin söz arasında yan yana koşuyor. ..,_ 

söylediği bir sözü kaçırmamak, Akşam olunca: molaya çe 
derlemek istedim.. Kendisine de ğimizde, bir çok değişik yeri 
bunun ne demek olduğunu sorma- ı sesler işittim: 
dım .. Sözün akışından anlamayı 
kurdum. 

Köylülerle konuşurken, biraz 
da köy görüşmelerinden söz aç -
hm. Köyde ilk dizide sığırtmaç, 
güdücü ve çoban olmak üzere, bir 
çoklarının okumak, yazmak öğ
rendiklerini söylediler. 

Ancak, çabuk unutuyorlarmış .. 
Zira: Ellerinde okuyacak bir ga -
zete, bir yazma yokmuş ! işte bu
rası cok eksik kalıyor. 

Köylüler için yazdığım, Türk 
tarihi büyük iş ve erlerinden bir 
örneği bunlara okudum.. Hep
si o kadar içlendiler, sevindiler ve 
benden bunu köylerine götürmek 
için istediler. 

Türk köylüsü çok yumuşak, uy
say, iyiliğe ve yeniliğe çok susa -
mıştır. 

Onu çekingen gösteren kabuğu· 
nu biraz sıyırınca altından ter te
miz Türk çıkar .. lşte onunla artık 
anla.~mız. 

Tarihin büyük çocuğunu binler· 
ce yıl ona ters verilen her inanç ve 
duygudan sıyırınca, o yağız yüzde 
ki ılık ve uysal Türk sizin gönlü -
nüzü hemen kaplar. 

Ben, Türk köylüaü ı~o.aa .. , biy!i. 

ğe, topluluğa bağlı, birbirini çok 
seven ve anlıyanı görmedim. 

Kentlileri kaplıyan, bozan bir 
çok kötülükler köylülerde yoktur .. 
Onların, kötü yeri, bilgisizliğin, 

göreneğin, onların arasına nasılsa 

girmiş yobaz ve dede kafalarının, 
çalışmadan köylü sırtında yaşa -
mak istiyen delicelerin (parazit -
tufeyli) lerin yap.masıdır. 

Türk köylüsünün, birbirile an -
!aşması, kaynaşması o kadar kök
lüdür ki bir çok örneklerini gö -
zümle gördüm.. Bunları sırasile 

yazarsam otraya kocaman bir yaz
ma cıkar. 
S~karya savaşının karışık gün · 

lerinde idi. Beylikköprü yanların· 
dan kıvrılarak, akan saldırış kol -
ları biraz karışmıştı. 

Akşam yoklamasındaki kayıp 

ve ölü bildirişlcrinde bir çokları -
nın ortadan yok olduğu anlaşılı -
yordu. 

Bunları dinliyen binbaşı: Kar • 
şısındaki nöbetçi yüzbaşısına: 

- Bu işte bir yanlışlık var. Bun· 
ların hepsi ortadan yok olmamış • 
tır. Yaralılarımız, ölülerimiz belli. 
Ya ötekiler, kaçtı mı? Hiç um -
marn. Durunuz, bu işi biraz araş -
tıralım. Zira: Balkan ve büyük sa
vaşlarda benim bir çok denemele· 
rim va .... 

Bakınız nasıl? Bizim tüfek ar -
kadaşlarımız Türk köylüsüdür. 

Ben, Vize önünde çakmak ça • 
larken, bölüğümün sayısı iki yüz 
elli idi. O günkü savaşta on kadar 
ölü ve beş kayıp, yirmi beş yara -
lı verdim. 

Akşam yoklamasını yaparken: 
Benim bölüğün bu eksilmeyi gös
termesi şöyle dursun, sayısı art -
mışh. Şaşırdııın. Dizide yirmi bir 

kişi artmış görünüyordu. Takım 
kumandanlarile çavuflara sor -

Bir çok seseler: 

- Karahisar alayı! 

- Enkürü alayı! 
~Konya taburu! ~ 
Bunlar, bölüklerini bul 

dl!.mandan henüz kurtulıııUt 
metçiklerdir .. Bu sesi duyan 
Mehmetçik: 

- Olen hemşeri, gel 
çök, hele bri cıgara sar .. Se 
buru buluruz ... Nidek ! 

Mehmetçik, bu arkadaıııı 
na çöküyor ... Bunlar yüzlerce 
ledir. Ertesi sabah, savaş 
yınca, akşam yarenlik ettiği 
lükte, sonunadek yürüyor. 

Bunların ne kaçtığı, ne " 
tuğu vardır. En sonunda 1' 
ıar taburunun bir çok Mehdi 
ferini, Konya taburunda it 

buluyoruz. .. ~ 
Bu, anlatıyor ki, Türk kof f 

de, birlilik, topluluk duygu., 
tur. Bunu bozan, bozmak 
işte, araya giren delicelerdirdJ, 

Görüştükçe, yanına sok~~ 
ça, anlaştıkça Türk köylu 'f 
binlerce yıldan beri ne yaJll; ~ 
benimsenmemizlik yüzünd~~r 
ğu gibi kaldığını, unutuldui"';' 
rürsünüz. içinde kaynıyan, ~ '# 
muş ve derinleşmiş bir beni ~ 
gusu var. Ancak bu hiç itle 
miştir. ~ 

Onun dilindeki sözler il O 
hemen sayılacak kadar azdıt~ 
rada Türk dilinin binlerce (İ 
izlerini de bulursunuz. Dalı~ '._j 
eski varlığının yarım y~mal. 

1
,/_ 

mı~ anlatışları da var .. Eık•dJI 
ların yaşayışlarını anlatan 
da var! t4 

ıt", İşte onunla Türkçe konU)ı~ 
ona sokuldukça, ve onun dl, 
dan tutarak yeni yaşayışa dd ~ 
onu çektikçe, bu tarla ve ··ııe' 
cukları bizim bitmez, tıı 

1 

haznemizdir. ~ 
Dilimizde, varlığımızda, ..tİ ~ 

. . • Jıer- ~ 
selme ve gemşlememızın ter , 
Türk köylüsündedir. 1{e '11.,f 
Türkce yazalım, Türkçe }<O 

hm. Öyle ise bir söz daha= .. ;,; 
- Selimi izzetin söziiD" 1iP' 

yahm: Yurttaş, Türkçe 1•'J• 
çe konuş! .,;' 

Edfl'lle dJ f 
ş~, 

~-------- ·1eP 
Milli Tasarruf ce~J 

merkez heyet~ r'i~f 
ANKARA, 3 (A.A.) ;1et~ 

1ktısat ve Tasarruf ce:i ~ 
kongresinde seçilen uııı;_,1,, fl f'' 
~ez heyeti bug~n. to~l~ g;.ı,,., ti_ 
lığe B. M. Meclısı retst ,.,.

11
., 1 ...&' 

h l . . ekiIJıgı ~f Y, 
şa az ret erı, reıs v ııı&J..,. ~ 
zon meb'usu Hasan, u ftYJ' 
tipliğe İzmir meb'u~ll t ~ 
muhasipliğe sabık Zır•~ ~e 1 / 

Ş"kfd iıt." umumi müdürü 11 r.fal'd ., 
heyeti azalıklarına da Ji ıtJ6""' 
busu Ali Rı~a, Kırkiare ~ 
Fuat, Emlak ve Eyta';e1ıet 
müdürü Hakkı Saffet 
den ıeçilmitlerdir. 
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0 teti Ademin kafa tası 
l rta. \'e a ~ Af "k ııtlde d" fagı rı a ıimdiki 
ketıer·d~nYanın en garip memle • 
t ı ır A uu ın l • vrupa seyyahları hep 
Yeni eınleketlerde dolaşarak yeni 
L fey er o t 
~. r aya çıkarmaktadır· 

Son a.yl .. 
dot,ı-n b. ar ıçınde orta Afrikada 
y~ ktdar ~-alman seyyahı şimdi· 
bt1e bul ıç tanınmamış bir ka -
.\frika ırıuı.. Bu kabile ahalisi 

zencıl · k Yorrı: erıne ço benzemi -
uş. 

Bu ... 
diLı yazıyet h "lta,f . seyya m nazarı 

uı~ celbetmia. Kabile reisile 

Kaplanı 

Hindistanın gün görmez dağla· 
rında arkadaşımla kaplan avcılığı 
na çıkmıştım. Sabahtan öğleye 

öğleden akşama kadar dolaştık. 

, Aksi şeytan önümüze hiç bir av 
çıkarmadı. O gece ister istemez 
dağda kalmıya karar verdik. Bü • 
yük bir ateş yaktık. iki seyyah ar· 
kadaş ateşin karşısında iyice ısın· 
dıktan sonra bir rehavet bastı. 

Gevşeklik geldi. Güzelce uyuduk. 
Yanımızda bir de yerli olduğu İ· 

' çin hiç kaygusuz sabahı ettik. 

~ 
aol'Üf!rı .. . 
le · Uf, ltei h li rı ae>'Ya.lı 1

.. azretlerinin söz • 
eırıel\ 1 hushütün şaşırtmış. 

ın C) lnı t k •t. letlci~ na ada aylarca kal· 
de ktfa.ta tını ilerletm1ı ve bir 
ın .. •ıy} 

Uş, a. Almanyaya dön· 

f\a.bile · . 
erı e k teıııne ·· d • i j gore ünyanın 

taJc ka.b nl &anı ve ilk insanı ola • 
~e" u ~dilen Ad . terıe b k em babamız 
ltktiı . .lia u . ahilenin ilk babası 
C>r d ıretı Ad . 

' llYırıış K emın mezarı da 
~lldtki 

111 
:. af ası da reisin çadı· 

~ırı " uzede · . 
"deırı· k ımış. Medeniyet 

ı.ti ı •n af 
~ ·· asını seyyaha ver· 

Mavzerlerimizi yağladık, fişek· 
}erimizi değiştirdik.. 

- Uğurdur inşallah .. 
Diyerek yola çıktık: Çıkınları • 

mızda yemek, omuzlarda tüfenk, 
belde fişenk az gittik, uz gittik 
dere tepe düz gittik, dağları aş • 
tık. Derelerden ~~tik. Aradığımız 
bir avı bulamadık. Çıldıracağız. 

Ne yapalım .. Düşündük, tasarla • 
dık. Hep bot üzerine konuştuş. 
,. Hay~i pq.~ d~ha gezelim de • 

dik. Korkunç dağların arasına dal 
dıK .. Birdenbire derin bir uluma 
işitince sevinçten ağzımız kulakla· 
rımıza vardı. lki arkadaş gülüşe • 
rek: 

- Oh ... dedik. işte kaplan ge • 
liyor. 

ı. Na.aıl · · D.. ··k k .? t\o · 1Yı değif rn·., unyanın en yu se yen 
ca geın·ı ı. .. d k l er l Muallim coğrafya dersin e ço 
Sir tehir k nası yapılır? ciddi idi. Umumi bir müzakerede t\tıl} adar b .. "'k 1 tU Yapılır> 8 uyu gemi er 
tt~u!&iinü~d .. unu elbet de dü • 

ı:..aa ur. 
•i d •en gemile . 
f, e Yal'ıca b. rın suda yüzme· 

1 cıJc bı'r d ır meseledir ya U-
ırı eın· .. 
)o~ hemen d~~ Parçası suya atı· 
U rıc, kil ı e batar da mil • 
•tu .. d o ağırlı w d k. . ,.,. •• e y" gın a ı gemı su 

.... ,?\ Uzer. B 

Ş.'nlatırı- unu başka za • 
11tıdj .... 

&eıniler n 1 ası yapılır. 

8 ~,:,.:· 

1 'kırtız B.. • 4>- ~ \ı(>:.. ~1\ 
er h · uyük t A 

lt k lzırla.n ezgahlarda gemi· 
I> ı ır. Kız ~ 
~l en uf a.k h. agın üzerinde 
'"'Ur. Ce-· . ır sandal gibi ku • 
"'~ırı ··••nın .. 

l 
~ boya. \'ucudu meydana 
· aı t t~·t Sınin ._ .. h .. amarnlanır. 

lqa. ••ıU 1111 k 
tl•) Yet ae-· . ısırnları yapılır. 
" t ···•cı sö .. k '~a.-ı zune göre (tek· 
ır ..... ··• anın k 

" .. 
1era · ca. ızaktan b ·· ··k 'arı· •ırnıe . uyu 

b, ... 
1
1 kızağın gernı suya indirilir. 

t ltı ·· ınakine ·11 · l' ~· Çoz"t·· e ış ıyen ı ele u ur y 
aj...... •tıya . • a.vaş yava§ ge • 

.... ırıd •ner B · 
ileri ~ tnuhakk~k u ınrne mera • 

... i<!len ad memleketin en 

........ lll'll} b 
~' ~ ef . arı ulunur. 
1 ~).. -.dıler · . . ,., lllra..ın ' gemmın hıç 

' aınası İçin dua eder 

yapıyordı•. Vereceği numara sını· 
f ın geçilmesiı te de yardım edece • 
ği için bütün talebe can kulağı ile 
muallimin ~orduğu sualleri dinli -
yorlar ve cevap hazırlıyorlardı. Sı· 
rada Aliydi. 

Ali kürsünün yanında terler dö
küyordu. Fakat muallim de müte· 
madiyen soruyordu: 

- Oğlum ... dünyanın en yük • 
sek noktası neresi?. 

- Yangın kulesi efendim. 

Muallim bu cevaba kızdı ama, 
kızgınlığını belli etmeden ikinci 
nuali sordu. 

- Dünyanın en büyük nehri 
hangisi? .. 

- Kağıthane deresi .. 

- Allah allah, hunu da kimden 

öğrendin? .. 

• 
- Kendimden .. Başka nehir 

Yazısız hikaye: ................................ 
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canlı yakaladım!.. 

Ormanlarda koştuk. Sesin gel· Uyumuşuz ... 
diği tarafa gittik. Biz gittikçe o Bilmem nasıl oldu?. Birdenhi • 
kaçtı. re bir gürültü patladı. Gözümü a· 

Ama hen bir taraftan da bu işe çınca ne göreyim.. Koskoca kap • 

seviniyordum. 

Çünkü o güne kadar kaplanı 

mektep kitaplarında görmüştüm. 

Neyse .. Öğleye kadar koştuk yo • 
rulduk. Karnımız da acıktığı için 

çıkınlarımızı açtık. Yemeğe baş -

ladıııı. Güzel suları içtik. Ganjın 

ayağı olan bu su da o kadar atalı i 

di ki... içtikçe içtik. Nihayet ka • 

lan bir ayağıyla kamıma basma • 

mış mı?. Cıyak cıyak hağırmıya 

başladım. Can hevlile de hayva -

nın gırtlağına sarıldım. Öyle kuv· 

vetle sıkmıtım ki ... hayvan altıma 

düştü. Arkadaş uyandı. Hemen a· 

yağını bağladı. Canlı canlı kapla· 

m bağladık. 

Araba içinde kaplanı Delhi so· 

rınlarmuz öyle şişti ki .. Bulundu· kaklarına getirirken herkes: 

ğumuz yer de güneşlikti. Güneş, - Yaşasın büyük avcılar .. diye 

su, yorgunluk bir araya gelince bağrıyorlardı. 

uyku efendi teşrif etti. Masalcı 

Karikatür nedir? 
Birçok karikatürler görürüz. 

:···············································, i şundan; Bundan •• ! 
: •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 1 

Ne için kızarız ? 
istemediğimiz, beğenmediği • 

miz bir şey olunca hemen kızarız. 
Bu nedir. Biliyor musunuz?. 

Bu bir sinir isidir. istemediği • 
miz iş olunca birdenbire kan bey • 
nimize hücum eder. Bizi iyi dü • 
şünmckten meneder. Biz de düşün 
cesiz bir şekilde fena şeyler yapa· 
rız . 

Halbuki kızmamak bizim eli • 
mizdedir. istemediğimiz şeyleri 

görünce (adam sen de dersek hid 
detimiz çabuk geçer. Biz de hü -
yük ziyanlardan kurtuluruz. 

Esasen meşhur ata sözüdür. 
"Öfkeyle kalkan ziyanla oturur,,. 

Yazın neden beyaz giyeriz? 
Yazın beyaz giyilir. Kışın ko • 

yu renkte elbise giyilir. Neden?. 
Bunun sebebi bir süs merakı değil 
bilakis fizik meselesidir. Yazın gü 
neş en kuvvetli şekilde hararetini 
üzerimize verir. Fakat güneşin ı· 
şıkları beyazdan geçmez. Daha 
doğrusu beyaz üzerinden kayar ge 
çer. işte insanlar yıllarca zaman• 
danberi yaptıkları tecrübelerden 
sonra bunu anlamışlar ve yazın 
beyaz giymiye başlamışlardır.Yok 
sa yazın beyaz giymek süs için de· 
ğildir. Bilakis sıhhidri. 

İmtihanlar yaklaşıyor ? 
'• 

Göz açıp liapama.dan l>u :sene 
de geçti. Ay sonunda numara ki· 
ğıtları verilecek. Kaptan : rte yapıyorsun 

be adam .. Denize kusma •• 
Denizi kirleteceksin •• 

Hafta kaç gün ? 

Okuruz. Güleriz. Yahut bir ada • 

mın biraz burnu büyük olsa kari • 

katürist o adamı yalnız burun o • 

}arak gösterir. Değil mi?. Karika -

tür demek resmin mübalağalı şe • 

kilde gösterilmesi demektir. Bun

da herkes muvaffak olamaz. Mem 

leketimizde de son senelerde kuv· 

vetli karikatüristler çıktı.. Fakat 

ecnebi memleketlerde daha fazla 

karikatürist vardır. Hele bir Fran-

Ten bel olanların yürekleri hop
luyor. Fakat çalışkanlar da daha 
yüksek sınıflara geçeceği için 

sız bir Alman karikatüristi vardır. memnun? 
Annesi küçük F atmaya dersi · 

ni öğretti. Hesap vazifelerini yap· 
hrttı: 

Bu adamlar; bir adamı bir kere ~:uu111 ltlllUUUllRTllllllllllWllllUllllQlllllHUllNlllPllllUllHU11llUıt111nu1111 llllllUi 

görünce hemen o adamı koskoca ~ Mayıs Bilmecesi: 1 1 
Euu mmaıunnııııunm muu11uuı ftmınu1111 ıı mınnn uınmm ıu 1111~ 

bir domuza, horoza, tilkiye, şey -
- Şimdi söyle bakayım kızım .. 

Dedi. Bir hafta kaç gün.. tana, tavşana benzetirler. 

150 okuyucumuza hediye 
Bu haftaki bilmecemiz heceler· 

den cümle teşkilidir. -- Bir buçuk anneciğim. Cuma Fakat daha ziyade b~yük a • 
bir, yarım da perşembe.. damların karikatürleri yapıldığı i- Kür - şü - çok - ilk - ba -

ra - ha - dik - bil - şa - vu 
- ka. görmedim ki efendim .. Büyük de- çin kimseyi darıltmamıya dikkat 

sem yalan olur küçük desem de.. ederler. 

1 
1 

Bu cümleden bir cümle teşkil 
edenler araaında 150 okuyucumu· 
za oyuncak, şeker, hisküi, mendil, 
kitap hediye vereceğiz. 

Bilmeceyi hallettikten sonra 
doğrudan doğruya "V AKIT çocuk 
sayıfası muharrirliğine,, gönderi • 
nız . 

§ isminiz ve adresiniz okunak • 
lı olsun. 

§ Kupon istemez. Gazetenizi bo 
şu boşuna kesmeyiniz. 

§ Kazananların isimleri dört 
hafta sonra ilan edilecektir. 
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Harikulade Aşk ve Macera Romanı tlo.48 
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a 1 Akım TI 
l'f akleden - fa. ıııınııın~ııa~nıııınm~ıı••ıınıı11111ın~11ımııı~mıım~ınooıımmmını~ı-111ınmını11111mm•ıııı~~ı~mııınıımııııı~ 

Yacancı Sözlerin Yüz - Çemen: Yeşillik, çayır -
lhtiyar genç kıza dönerek an - dinliyor. ihtiyar okumıya ha,la - Karşılıkları Dafia: itici - Dğdağa: Gürültü -

Yüz - Çelenk: Ünlük -
Ot, çayır - Dafia: ltiın, . , 
Dağdağa: Gürültü - DıJif' 
ötürü - Daire (her JJl • 

lattı: mıştır: Jü, oğullu - Dair: İçin, buna a -
- Matmazel Luiz musikiye de- -- insan atkla kendine her şe· Kadıköy lisesi lıocalarının bul- yar - Daire: Çevrinti, yuvarlak, 

1. . A kt Ev k d' . . . . d' v• . k d' dukları karşılıklar . b l'k . D G''t . ıcesıne aşı ır. ger en ısını yı verır, ve sev ıgı nıspette en ı- ey ı evı - ava: u me, ıste -
zorlamasam, vapurunu kaçıracak. ni verir. Kalbimizden allah korku· T~~akku~. - Ge~ekleşme. Ta· ı me - Dehşet: Korku, ürküntü. 

lt yeri - debdebe: Göst~ 
tafat: Dehşet: Ürküntü, ütv', 

Şimdi geliniz de dua odasına ge - 1 sunu hiçbir şey çıkaramaz. Yal - hakkum - ~st kesıl~e, buyruk· t lstanbul 38 inci mektep muallim-
çelim .. Bilhassa gürültü etmeme • l nız ona mukabil bir aşk bunu ya- Juk. T ahkım - Saglamlattırma. lerinln buldukları karşılıklar 

Jıtanbul 6-1 üncii mektep h 
nın buldukları kar ııı1"1 

nizi rica ederim .. Allahın düşün - pabilir. Sara lsmaili, lslıakın ya - Tahkir - Bayağrlatma, aşağı gör· Can: Gönül - Cefa: Eza -
cesile mest ve ilham dolu san'at - nında görünce darılmadı, ve aş - me. Tahlil - Çözme • Eritme, 
karı rahatsız etmiyelim .. Ahenkli kullah bizde,. kendi aşkının yanın- ayırma. Tahmin - Kestirme. 
münacatını dinliyelim .. Sonra, bi· da başka bir aşk görmekle darıl· Tahsil - Vergi toplama - Ka-

Çehre: Yüz - Çelerık:_ . ._~ ... 

zanma,' edinmek. Tahıis - Ayırtirince, bizimle beraber o da o - maz. 
G k ma. Tahayyül - Kurma, kurun· 

kur .. gel yavrum... enç ız dinliyor .. Yeni bri ıey 
k f tu. T echiz - Süsleme, bezendir-

Odadan sessiz adımlarla çık - eş etmiştir. Demek şimdiye ka -
d me. Tedavi - Emleme, otlama. 

tılar ve- dua odasına girdiler. Er - ar büyük bir günah telakki ettiği 
ganun öyle bir surette duruyordu hissi, bizzat allah bile asil görü - Tedavül - Elden ele gezme, kul· 

lanma:. Tahaıi - Ürkme, sakın
ki, san'atkar onları göremedi. yor ve tasvip ediyor. "Havva,, 

ma. Tuhaf - Gülünç, görülme
Hoş gözleri onlara tesadüf bile "Adem,, le karşıla§ıyor, bütün dün 
ehe, bu derin vect ve istiğrak için- ya seviniyor. Demek allah, mah - mış. 

lstanbul .!.1 üncü mektep lıocala-
de onları görebilecek miydi?. Ilıkların ııevİfmesini istedi. ihtiyar rının buldukları karşılıklar 

Kızıl renkte bir koltuğa papas papasın sesi yükseliyor ve devam Can: Dirlik, öz _ Cefa: Acıt-
oturdu. Bir işaretle, odanın orta - ediyor okumakta: ma, incitme, üzme _ Ceht: Emek, 
sında duran bir sandalyeyi göste~ - Allahı, allah gibi, her !eyin çalışma, didinme _ Ceht: Emek, 
rerek genç kıza oraya oturmasını fevkinde tutarak seviyor, Raşeli çalışma, didinme_ Cehenem: 
söyledi. karısı gibi, bütün kadınların fev • Tamu _ Celadet: Yiğitlik, erlik 

Şimdi dinliyorlar .. Harikulade kinde tutarak seviyordu, kendisi _ Cemaat: Topluluk _ Cemile: 
bir musiki. İçeri girerken, ihtiyar, gibi, canı gibi seviyordu .. Allahı, Gönlünü alma _ Cemiyet: Der -
kulağına fısıldamıştı: tam ve en yüksek ntkla seviyor, nek _Cenaze: Ölü_ Cennet: 

- Bu çalınan parça, "Havva,, Raşeli en yüksek zevciyet aşkile Uçmak _ Cenin: Döl _ Cenup: 
nın cennette ilk defa olarak "Ade- seviyordu. Alt &!ağı _ 
m,, e rasgelişini terennüm ediyor. En yüksek zevciyet aşkı! Çare: Yol_ Çehre: Yüz -

Ve Jeneviyev gö:zleri yarı ka • Bu sözler genç kızda niçin bir Çelenk: Ünlük armağan _ Çe -
palı, mukaddes kitapta yazılı olan ürperme uyandırıyor. Genç kız ba men: Yeşillik_ Dafia: itme _ 
bu parçayı canlandırıyor, düşünü• şını niçin şimdi artık &usmuı er - Dağdağa: Gürültü, patırtı _ Da
yor. İ§te, birdenbire bir rüzgar ganuna doğru çeviriyor. ir: Dönen _ daire (her manasi -
gibi yükselen nağmeler, onu cen· Çünkü kalbi heyecan içinde • le): Jş yeri, devrim _ Dava: Sor
net bahçelerine götürüyor. Dün - dir. ğuya çektirme_ Debdebe: Gös -

yanın güzel sesli kuşları hep ora· ~~===~==D~e=ta-=mı===V=a=r=='teriş _Dehşet: Korku. 
dıı erleşmişlerdir, ötü üyorlnr... V d k Çare: Yol, ulak _ Çehre: Yüz 
Y çiçeklerden bir halı ile örtül- apur an ayığa _Çelenk: Ünlük_ Çemen: Ye· 
mL r, h~r t raft güneş .. güneş.. illik_ Dafia: itme''-'-'- Dağdağa: 

güne§.. Dört okka afyon kaçırıldı, İtme - Dahi: Ulus - Daire (her 
Hassa ve genç bakirenin ru • k l d J ·ı ) 1 · d · D 

Ya a an ı ar m•~nası e : ş yen, evrım - a· 
hu, ilahi nağmelerle buralnrda do~ s k · k D bd 

Dün limanda iki afyon kaçakrı- va: o_,rguy.a çe tırme - e e-
la§ıyor.. Muhakkak ki "Havva,, :J' b G D h K k sı yakalnndı. Kaçakçıların yaka - e: ostenş - e şet: or unç. 
"Adem,, İ böyle yüksek bir heye- l .. l ld /stanbul 5 inci mektep lıocaları-
can nında ilk defa karşıladı.· anması §OY e 0 u: nın buldukları karşılıklar 

Jene\.riyev özlerini açıyor. içi· Karadeniz boğazından limana Cefa: llinti - Cehit: Çabala -
ne bir tuhaf korku girmittir. Ya bir vapur geldi. Vapur İngiliz ban ma - Celi.det: Atılganlık - Ce
o d şimdi "Adem,, le k rşıl fır. dıralıydı. Kaprella ismini taşıyor· maat: Topluluk - Cemile: Ya -
sa .• Fak t, o, cennette değildir, du. ~imanda bir müddet kalıp Ak- ranma - Cemiyet: Topluluk -
İşte, ihtiyar pap ı koltuğunda denıze gidecekti. Ce~aze: Ölü - Cenin: Döl . 
oturuyor, gözleri kapalı dinliyor Fakat gemi limanda iken ken -
ve kendisi dua odnsındadır. Oda- disine muhtelif sandallar yanaştı. 
ya, yan pencerelerden bol bir gü· Bunlardan bir tanesini gerek rü -
neş giriyor, hatta, gözlerini ka • ıumat muhafaza kayığı, gerekse 
.m ştırıyor, Genç kız, kalkıyor, san polis §Üpheli gördü; takip etti. Ni
dalyesini daha gölge bir tarafa çe· hayet bu şüphe boşa çıkmadı. Ke· 
kip oturuyor. Ve 0 z m n titriyor. mal ve İsmail isminde iki kişinin 
Çünkü, şimdi karşısında, harikula- içinde olduğu bir kayığın vapurda 
de birisi var. Bu, erganun ralan birine gizlice bir şeyler verdiği gö 

:r rüldü. 
san'atkardır. Ve muhakkak ki bu 

Bunun üzerine kayıkta arama 
san'atkar bir insan değildir ve o -
lamaz. Zira, 0 kadar güzeldir, bu y pıldı; dört okka 270 gram af -

ı yon, eroin ve saire bulundu. 
güze Jikse beşeri güzelliklerden, 

Kaçakçı Kemal ve İsmail hak -
hayali güzelliklerden daha çok 
yüksek, ilahi bir güzelliktir. Fa _ kında zabıta takibata başlamıştır. 
kat yüzü ne kadar da hazin? .. 
Gözleri yan kapalı. Birdenbire a
çıyor. Niçin? Acaba birisinin ken
disine baktığını mı hissetti?. Bel
ki?. Şu muhakkak ki ağlıyor .. Göz 
lerinden yaşlar dökülüyor .. Bir bir 
tek nota, erganundan çıkarak cam 
bir minare gibi yükseliyor, yükse
liyor .. San'atkarın eli, sanki ağır -
laşmış gibi Erganunun dişlerinden 
kalkmıyor, sesi ölene kadar, iki 
bakış biribirlerinin içinde eriyene 
kadar orada duruyor. 

ihtiyar papasın sesi, bu ilahi 
dakikayı bozuyor: 

- Şimdi, dinleyiniz, okuyaca
ğım .. gel, yanıma gel yaklaş yav
rum. işte, azizlerden "François de 
Sales,, in "Zevciyet aşkı,, hakkın
da bir parçası ... 

Genç kızın kalbi çarpıyor. Ne
den acaba? Her halde heyecanla 

Hırsız şebekesi 
Dün sabah Galata gümrüğünün 

damına bir hırsız şebe"kesi çıkarak 
damın üst kısmını delmişler içeri· 
ye atlıyarak ambara girmişlerdir. 

Ambarda bazı sandıkları açarak 
eşya çalmışlardır. 

Bu eşyaların içinde kaçak ve it
hali memnu eşyadan olduğu söy -
lenmektedir. 

Şehzadebaşında kavga 
Şehzade ba!ında bir kavga ol -

muştur. Kavga İzzet Efendi ile En 
ver Efendi arasında cereyan etmiş 
tir. Kavganın olduğu yer 16 Mart 
Şehitler caddesidir. Bu kavgada 
lzzet Efendi Enver Efendiyi döv
müş ve çekiçle kundura döver gi· 
bi başından yaralamıştır. 

İzzet Efendi hakkında zabıtaca 
takibata başlanmıştır~ 

lst. 4 üncii mektep muallimleri
nin buldukları kar ılıklar 

Cadde: Uluyol - Cahil: Bil· 
gisiz - Caiz: Doğru - Cali: 
Yapmacık - Camit: Donuk -
Canip: Yan - Casus: Çoşut -
Cazibe: Çeken - Cazip: Çekici 
Cebir: Zor - Cephe: Yön - Cer· 
rah: Keıen. 

Jst. 12 nci ilkmcldcp muallimle
rinin bulduktan karşılıklar 

Can: Öz - Cefa: Sıkıntı -
Ceht: lstek - Cehennem: Tamu 
Celadet: Yiğitlik - Cemaat: Top 
luluk - Cemile: Yaranma - Ce· 
miyet: Toplantı - - Cenaze: Adam 
ölüsü - Cenin: Ana karnında üç 
aylık çocuk -

lstanbul 2 inci i/kmektep muallim
lerinin buldukları kar§ılıklar 

Cefa: Sıkıntı, ezinti - Cehit: 
çabalama - Cehennem: Tamu -
Celadet: Yiğitlik - Cemaat: 
Toplantı - Cemile: Yaranma, 
gönül alma - Cemiyet: Topluluk 
- Cenaze: Ölü - Cenin: Döl, 
ana karnında çocuk . 

Jstanbul 38 inci mektep muallim
lerinin buldukları karşılıklar 

Cadde: Ana yol - Cahil; Bil· 
giıiz - Caiz: Yerinde, türeye uy· 
gun - Cali: Yapmacık - Camit: 
Katı, donuk - Canip: Yan -
Camı: Gözliyen, gizliyi ara~tıran 
- Cazibe: Çekicilik - Cazip: Çe 
kici - Cephe: Anal, yüz, ön, a -
im - Cerrah: Yara, deşili. 

Çare: Kolayı, ol uru - Çehre: 

Ceht: Çabalama - Cehennem: Sı 
cak yer - Celadet: Ululuk - Ce· 
maat: Topluluk - Cemile: Hatır 
ho,luğu - Cemiyet: Dernek -
Cennet: İyi yer - Cenin: Döl. 

lst. 14 üncü ilkmektep lıocaları
nın buldukları karşılıklar 

Can: Gönül - Cefa: incitme 
- Ceht: Uğraşma - Cehennem: 
Tamu - Celadet: Baba yeğitlik
Cemaat: Topluluklar - Cemile: 
Gönül alma - Cenaze: Ölü -

süıü - Dafia: İtici, atıcı, Is' 
Dair: O yol da - Daire ( 
nasile): Teker, tekrelek, 
- Dehşet: Korkunç, korkd 

lstanbul 27 inci mektep h. 1~ 
rının buldukları karşılı~ 

Çare: Olum - Çehre: 1iJ 
rat - Çelenk: Başlık .
çim • çayır - Dafia: ttgi / 
dağa: Patırtı, gürültü -
Y elgin - Dair: İçin _. 
(her mana:ıile) Yuvarlak 

Cenin: Karındaki çocuk, tomur - oda, konak-Debdebe: Ş 
cuk - Cenup: Afağı. Dehşet: Korkunç. 

Defi: Kovma (defi refiden ev- /at. 39 uncu mektep lıocal 
la dır) Delalet: Yol gösterme, kı _ buldukları karşılıkltıf 
lavuz - Delil: Yol gösteren - Çnre: Becayi§, kurtuluf ~ 
Derç: Araya sokma - Derece: re: Yüz - Celenk: SorguÇ 
Basamak, bölük -Derkenar: Ya- men: Yeşillik - Dafia::. 
nına yazma - Derman: Güç, zor Dağdağa: Gürültü - Da • 
- ders: Öğrenme - Deruhte: siz - Dair: llişken - aitf 
Kabullanma - Dert: Taıa. manaıile): İt yeri, yusyu" 

/at. Sirkeci 48 inci mektep lıocaları- Dava: Siis boğuntusu -
nın buldukları karıılıklar be: Gürültü - Dehşet: Ş 

Çare: Oüzen - Çehre : Yüz- J tanbul 41 inci ilkmcld.eP 
Çemen: Taze ot _ Dafia: Uzak· linılerinln buldukları kar 

!aştırma - Dağdağa: Gürültü - Çare: Çıkar yol - Çehr'~ 
Dahi: Büyük kişi - Dair: Benzi - beniz:-·- Çemen: Ot - D• 
yen - Daire (her manasile): Yu- zakla{t,11cı - Dağdağa: 
varlak konak - Dava: Durutma, patırtı - Dahi: Yüce dilf 
kavga - Debdebe: Gösteriş - Dair: Bunun için - Dair;. 
Dehşet: Korkunç. manasile): Yuvarlak, koı 

t8 tanbul 53 üncü mt?kttp'triuallim· • Dava: Araoç, aranılan - 'Cİ 
lcrlnln bıddukları /.;Mşilıklar be: Doııantı - Dehşet: ı<T,~ 

Çare: İyileştirme - Çehre: Can: Yaşama, dirlik....,,, 
yüz - Çemen: Ye,il ot - Dafia: Yürek sıkma, incinme_./~ 
itici, iten - Dağdağa: Gürültü, Çok çalııma, emek verme / 
patırtı - Dahi: Büyük adam - hennem: Yakıcı yer, tam" 
Dair: lcin - Daire (her manasile) ladet: Ululuk, yiğitlik - ~ 
Yuvarlak, i~ evi - Dava: Tutuş - Topluluk - Cemile: GöP ~ 
ma - Dehşet: Korkunç. yaranma - Cemiyet: DetSI 

lstanbul 9 uncu mektep muallim- naze: Ölü - Cennet: Ta12'~: 
lerinin buldukları karfılıklar Cenin: Döl, yavru - Cetı11 

Çehre: Yüz - Çelenk: Sor - yön. / 
guç - Çemen: Ot, yeşillik_ Da- lstanbul 18 iııci mektep lı ; 
fia: Savan - Dağdağa: Gürültü, nın buldukları karşılıkl 
patırtı - Dahi: Çok bilgin - Çehre: Yüz - Çelenk: 
Daire: (her manaıile): Yuvarlak, Cemen: Karısık otlar - . 
konak - Debdebe: Gözalıcı - Savma-Daidağa: Bat~ 
Dehşet: Korkunç. cü - Dahi: Yaratıcı - D .,-: P. 

Can: Dirlik - Cefa:. incitme- manasile): Konak - pş ./ 
Ceht: Uğratma - Cehennem: A leme - Debdebe: Varlrl< 
le§ kuyuıu • Tamu - Celadet: §et: Korkunç. ,,"! 
Yiğitlik_ Cemaat: Topluluk_ lıtanbul üçüncü mektcP1~ rının buldukları kor§' 
Cemile: Gönül alma - Cemiyet: ./ 
Toplanma - Cenaze: Ölü - Ce· Cefa: Sıkıntı, eziyet ce 

D 
Çalışmak, didinmek - 11 / 

nin: öl . T C .1 y .. rlı" amu - emı e: ar .. 
Jstanbul 7 inci mektep muallim- . T l · · .,..., . mıyel: op antı gıyım 

lcrinın buldukları karFıılıklar Ö ' 1 • .,..., 
• lü - Cennet: Uçma" ~. 

Çare: Kolay yol - Çehre: Bet T"'b 
b · ·· C l k S 

0 
en. ~ enız, yuz - e en : orguc -

Çemen: Çim, ;üveri - Dafi~: 1- '""-
0

"":: .. ,:n·::•1•w•ının•-b k""""kal . ~J 
t . ·t · · · D -d - G" ··ı ogu en a t..İ,Y111 ım, ı en, ıtıcı - ag aga: uru - d··ıı.,.. ' 
tü. patırtı - Dair: İçin, ötürü - Yüksek kaldrnmda ~-"~# 
Daire (her manasile): Tekerlek, kal. çırağını dövd~ler. ofdO: 
çevre, iş yeri - Dehşe: Korkunç, verışten çıktı ve şoyle pidJ 
·· k" ı·· ıek kaldırımda bakk81 
ur unu. ğı 

lstanbul birinci mektep lıocalif- yanında çalışan bir çır& s 
rının buldukları kar ılıklar ismi Nedimdir. Nedif11 ll · 

Çare: Yol, gidiş, buluş - Çeh- fazla uı;tadır. O kad~~ >~' 
re: Yüz - Çelenk: Yucalık başlı- sahiptir. Bu yüzd~n doJltıı"Jfı ~J lct 
ğı - Çemen: Ot - Dafia: Ko- minde bir müşterıye ~1\1 1' 
g-an - Dag-dag-a: Gürültü - Da- ram da asabi olduğu ıçı ~, ,ur· 
hi: Keskin düşünceli - Dair: t . la başından yarahlmı ~İ) 
çin, göre - Daire (her manasile): ' ..-•Jtef'e iJ 
Tekerlek - Dava: Söz direği - Iran ve Ingt ,.J"~ ~ 
Debdebe: Gösteriş - Dehtet: Ürk 1 l su }.f ~.f 

ran baş konso o tdığ•"!"'~ 
me. Bchnam imzaıile ~ı;ı fl,-Ji 

Jstanbul 35 - 57 inci mckttp ho- mektupta Iranın lngı }ı' 
calarının buldukları kar§ılıklar - · Iuode. 

tına geçecegı yo dit· 
Çare: ilaç, çıkar - Çehre: tekzibi rcia edilmekte 



liinı cezasına mahkU.m 
Ayşenin muhakemesi 

Albn mütehassısı 
Gelecek gelecek diye 
üç gündür bekleniyor 
Altın müteha11111 olan Ameri

kalı Vanıiklen namındaki zat üç 
ıündenberi beklendiği halde gel -
memittir. Müteha1111tan bir haf • 

Q hl hk ta evvel gelen bir telgrafta üç gün 
a iimiyetten sonra hapishane evvel trenle latanbulda bulunmak 

d A • • • üzere hareket ettiğini bildirmitti. 
4]) D a yşe ile konuşan hır muharrir Fakat üç gündenberi ne mütehaı-
~A, 1 mayıs (Hususi) : bana reımi, onunla ıörüımeıini ı11l ı~l~iı ve ne de yeni bir haber 

1._~ına mahkUm edil- müteakip verdi. Batka bir bildi • geMm.~ftıhr. k 
1 

v 

~IDclaki hük.. . ute a11111 artı amaga memur 
. um, temyız ğim yoktur, demittir. .

1 
'h f · 1 

• Dh.L~ bozulmut olan Ay· Ayte mahkemede çok pyanı edı e:~ rac~t 0 •11•~ m~.mu~. a~n • ~eıneaine dün öileden dikkat itiraflarda bulunmut ve de- dan met emı'd ykubç gund''en
_:,wqza ın-Lk · d d beri iıtaıyona gı ere ot on • Ol 1U1 emeıın e ~ mittir ki: 
..._ mektedir. 

'1 llluh Uftur. - Kaıım Ali Hasan, karısı öl· ·1 B M V 'ki · 
~ ı.. .. -~ •• emeyi dinlemek üze· meden bı"r gu"n evvel evı'nı'n irinde Cemı k ey öıkyö 1 ansı kenı 

--.. ı ~ muhakka ıurette artı ayaca ve "1ebeıe .ın ınektebi betinci ıı- bir çukur kazıyordu. müteha1111 gelir gelmez Ankara • 
ı rı ınuallim hanımlarla •-· ıe nıitlerdi. Bunun niçin kazdığını ıor • ya götürecektir. 

~ Şeyk' duğumda, karııını buraya ıömece-
'll "'""'-·ı· ~ ve aza Emin Ferdi iv ini söyledi. Bu, duyulursa ceza • ,.., ı ıcra .• KA b 

llıiidde· reısı azım ey· lanacağını söylediiimde: "Kim 
Samanlıkta alb kilo 
tütün ve dinamit ! et Jı.iu ıumumi muavin{ Mü· duyacak, bir hafta sonra çukur • 

.\11e ~, Yerlerine ıeçtikten dan çıkanr ve ırmağa atarım. Her Karadeniz Ereğlisinin Kocalı 
4li }f ıle ıayrj mevkuf Ka- kes de bunun anasile gittijini ve köyü ahalisinden ve lbrahim Paıa 
~&lan salona ıetirildiler dönütte kendini ırmaia atarak in· ojullarından lamail oğlu lamail 
~İtler8::i~~ ~~landı. tihar ettiğini zannederler,, dediği- Efendi, dün Adliyedeki dokuzun· 
haıe1 F en 1

• Bu meyan- ni söylemit ve çocuk ölmeseydi cu ihtisas mahkemesinde kaçakçı· 
~ciheti ~t Nabi Beyden bu cinayet meydana çıkmazdı. Bu lıktan muhakeme edilmittir. 
16r\ııd" erııı sorulmasına lü· cinayette asıl alakası olan bu a • İsmail Efendi, evinin samanlı -

IOruJ. 
11 

ve )'eınin ettirildikten dam serbest serbest geziyor ve ğında altı kilo tütünle on bir tane 
""-tıe •ıı •uaUere Fuat Bey ben aenelerdenberi hapisanelerde dinamit bulunduğu noktasından 
....... .... ce.ap Yerdi· l k" · d b l K n 

~1te)le • bulunuyorum, demittir. suç u mev ıın e u unuyor • e -
IDlilaL .' IDahktimiyetinden dı'ıi, bunların dü•manhkla bazı 
~ Kasım Ali Hasan bütün bunla- 'S' ı...._, >'&PbJn. Kasım Ali kimseler tarafından samanlığa ko-

~-:-bir ciirümden do· rın yalan ve iftira olduğunu ve nulduğu iddiasındadır. 
llaii~ ~111lduiundan hapi· kendisinin bu itte hiçbir alakası Muhakeme, tahkikatın tamam • 
.\'te . lü odasına bititik o- bulunmadığını söyledi. lanmaıı için bqka ıüne bırakıl • 

. P"-1 ile IÖriiftüiünü ıör • Karaiaahdan ıelmiyen iki ta • mıttır. 
~ k~onuıtuklarmı bil· bitle hapiaanede bulunan Taban· 
'-"' 1 llladan sonra Ay· cab Zehra ve Haticenin mahkeme
lattlO...'t • yazdıiım suret- ye getirilerek bazı hususat hak • 

•erd' 1 1 411e, . ı. Kaıım Ali Ha· kında malumat arının a ınmuma 
.. .\1"1 e •Pek .._clil ve Ha- karar Yerilmit ve. muhakeme 10 

e 1~ r~11nini Yerdiğrni m;yıs 933 Ç&l'f&lllba ıününe bıra· 
. -...____ edıın. Yalnız Ayıe kılmııtır. 

Gı~--.-------------------------a.._. ıevk':.ı~"fAvrupaya!Albn haber veren meçhul 
~~ "'-lr_ ~'Qllyor adam . 

.a_ -scılar L_ t'f" 1 · 2 (H 1) Burada ... llailla• ~pera ı ı son anır, usuı -
ı..ı.: •ilctarda üzüm Ahmet Kaptan isminde biri vila • 

>''rd tbr • Ziraat Ban - yete müracaat etti ve bir ihbarda 
' 1 ınıı ile · · bulundu. 

, lıairde b" 11. ıören koo • 
.\ ır ıhracatçı ile Ahmet kaptanın söylediğine ba-

"'W.İlla'Vru~~ın muhtelif yer kılırsa kendisinin bildiği bir yer • 
et.,._, . lla._Qll'da .. .. 'h de mühim ve milyonlar değerinde 
L ~ed" uzum ı • 

ır. koope T bir define vardır. 
iiaiina) • ratı ın elin· Yalnız Ahmet Kaptan buradaki 

.'-kedi)ec:~~ Yalanda ta- hafriyatın devlet tarafından ya • 
k .. ~ıt. .. 

11 
•ha• ber veril • pılmuını; devletin bu masarifi 

~ d vermesini ve kendisine de define 
İtidi ovdükJerini bulununca yüzde otuz ayrılmasını 

~.ilce Ölınüş istemektedir. Şimdiki mevzuata 
~ ...... ~ Belen lcCSyiinde alt • nazaran herhangi bir tarafta haf
'h ~~ Abnaet otlu Meh- riyat yapılırsa o hafriyatı ihbar e-

.....,.ı F hn den yaptırır ve masrafı da o ıö • 
'- daıı 8 a a Hanımla rür. Bu suretle ancak ihbariye a • 

lııaı 1.1 •naın kanıı F at· 
L~ ~ q•triy · k la bilir. 
~ .... clayc1U:1n. ~vıa ede- Deliren adam 

llıaiitee... erını duJmuf, 
aı-z. --~ olarak hemen 

Çorum, 1 (Hususi) - Burada 
feci bir cinayet olmuıtur. Hadise 

latanbul mualllmlerl bugUn 
toplanı,orlar 

İstanbul muallimler birliği reis
litinden: 

Birliğimizin yılhk kongresi 4 
mayıı 933 pertembe günü saat ıs 
te birlik merkezimizde toplanacak 
tır. Arakdaılarm ıelmelerini rica 
ederiz. 

Üç sarhoş 
O sküdarda Kör bakkalda otu • 

ran Nihat ile arkadatı Hilmi Fa· 
tihte At pazarında kunduracı lb • 
rahimin evinde rakı içmitler, bir 
aralık ıezme meselesinden kavga
ya tutuımuılardır. Kavıa büyü· 
müt, üç sarhot birbirlerini döğ· 
mütlerdir. 

Bele<iiye memurlan için 
Belediye memurları kooperatifi 

için belediyenin 20000 lira verme-

si Dahiliye vekaletince tasdik edil· 
mittir. Bu para bir ıene zarfında 

ödenecektir. Koperatif idare mec· 
liıi yakında alınacak bu para ile 
yapılacak itleri kararlattıracaktır. 

Kooperatif ilk it olarak beledi • 
ye memurları için gıdai ihtiyaçlar 
satıf mağazaıı açacaktır. 

1 s P O R 1 
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Yarınki Maçlar 
Istanbulsporla Beykoz, Beşiktaşla 

Süleymaniye takımları karşılaşıyorlar 
Bulgar federasyonunun mali 

taahhüdünü ifa etmemesi dolaııile 
le Milli takımımızın ıofyaya gitme 
meaine karar verildiği için lik maç 
larına devam olunacağını yazmıt· 
tık. Yarın Taksimde Beıiktatla Sü
leymaniye, Kadıköyünde de ls
tanbul11porla Beykoz takımları 
kartı karfıya geleceklerdir. Şam
piyona maçlarının sonu yaklaftığı 
cihetle b~ kartılaımalarm ikisi de 
mühimdir. 

htanbulspor ikinci devrede üç 
maç yapmıt bunlardan birini 'ka -
zanmıf, ikincisinde beraber, kal -
mıf, üçüncüsünü kaybetmiıtir. 
Beykoza ıelince bu maçla ikinci 
devredeki altı maçından beşincisi
ni yapacaktır. Fakat Beykozlular 
ikinci devredeki maçlarında hayli 
talisizlikle kartılatmıtlar, üç maç
larında yenilmitler, birisinde de 
berabere kalmıtlardır. Bu maçı da 
kaybederlerse sonuncu kalmak 
tehlikesile kartı karııya kalmış o
lacaklardır. 

lstanbulspor takımının timdiki 
vaziyet Beykozdan kuvvetli gö • 
rünmektedir. Kanaatimizce Bey • 
kozlular eğer fevkalade gayret et· 
mezlerıe maçı hafif farkla kaybe • 
debilirler. 

iletiktat • Süleymaniye maçına 
gelince; bu maçın da dereceler Ü· 

zerinde çok mühim tesirleri olabi
lecektir. Mesela Süleymaniye ka • 
zanırsa Beşiktaşlıların şampiyon 

olmak ümidi iyiden iyiye sarsıla· 
cak ve Fener bahçe ile puvan f er;c 
ları üçe çıkacaktır. Bu maçı Sü • 
leymaniye kazanabilir mi .• Bu ha
kikaten üzerinde durulmaya değer 
bir me~eledir. Gerçi Betiktatın Sü· 
leymaniye takımından hayli yük -
sek olduğu muhakkaktır. Fakat 
lstanbulspor maçlarınm bir kıs

mında nazariyelerin ve kuvvetle • 
rin sahada iflas edegeldiğini gör
düğümüz için bu görünüşe kat'i 
bir kıymet vermekten çekiniyoruz. 
Nihayet Süleymaniyenin iki hafta 
evvel Fener bahçeye karşı çıkar • 
dığı muvaffakıyetli oyunu da u
nutmıyoruz. Kanaatimizce bu ma· 
çın, Süleymaniyenin Fener bahçe
ye çıkardığı oyunu tekrarlama11 
~artile, Betiktqhların galibiyeti 
kadar bir beraberlikle bitmesi ih· 
timali de kuvvetlidir. 

Birinci devre maçlarında Betik
taf • Süleyamniye maçı 1-0 Betik
taf lehine neticelenmiıti. 

Yapılacak maçlar 
lıtanbul futbol heyetinden: 

Jimnastik şenlikleri 
19 Mayısta 

Mektepliler araıında yapılacak 
büyük idman tenliklerinin altıncı· 
sına ayın on dokuzunda Kadıkö • 
yündeki F enerbahçe stadında ya• 
pılacaktır.Bu ıenliklere lstanbulda 
mevcut bütün orta mektepler ve 
liseler ittirak edecektir. 

Altıncı idman ıenliklerinin or • 
ganizasyonu, timdiye kadar. ilk de. 
fa olmak üzere, lstanbul mektep• 
lerinin terbiyei bedeniye hocaları• 
na bırakılmıştır. Muallimler bir 
müdürün riyaseti altında olmak Ü· 

zere kendi aralarından beş kiti se
çerek bu ıenliklerin tertibatına 

memur etmi~lerdir. Bu heyet id· 
man şenliklerinin bütün hazırlık • 
larını yapacak davetiyeleri hazırh
yacak ve tevzi edecektir. 

Umumi müfettit Selim Sırrı Bey 
terbiyei bedeniye hocalarına bir 
konferans vererek kıyafetlerinde· 
ki yeknaıaklık kadar belki ondan 
ziyade hareketlerin intizam ve be
raberliğine itina edilmesini tavai· 
ye etmittir. Esasen muallimler bu 
maksada varmak için talebelerine 
büyük emekler ıarf ederek hazırla· 
mıılardır. Bunun için altıncı jim • 
naatik ıenliklerinin çok muntazam 
olmaıı beklenilmektedir. 

İtalyan atletlerinin gel
mesi muhtemel 

Şimdiye kadar buraya gelmesi 
takarrür eden ecnebi atlaetlerden 
maada bir ltalyan atlet ırupunun 
da getirilmesi etrafında tetebbü • 
sat yapdmııtır. ltalyanlar, malum 

olduğu üzere Avrupanın atletizm 
sahasında en kuvvetli milletlerden 
biri bulunmaktadırlar • 

Buraya gelecek ltalyah atletler
den milli veya temsili bir temaı 
yapacak değillerdir. Bu karıılat
ma bundan dört ıene evvel Fran
sız sporcularının yaptıkları gibi, 
tamamen hususi mahiyette bir zi 
yaretten ibaret olacaktır. Maama• 
fih, ltalyan atlet grupunda bir kaç 
halyan rekortmeninin bulunması 
da muhtemeldir. 
Yunan bokstirlerlde gelmek 

istiyorlar 
Yunanistanın muhtelif sikletler

de şampiyonluğunu elinde tutan 
dört boksör namına lstanbulda 
müsabakalar yapılmak üzere bir 
teklif yapılmıttır. Gelecek bok~·"· 
)er amatör fampiyonaıının en kıy
metli dört birincisidir. Teklifin 

'-\lftur. 

~•da nıezbaha "'-ç.:• bet kilometre 
ol-.. llleYkiinde yeni 

fu ıekilde cereyan etmi9tir: 
Dere çiftlik köyünde oturan 18 

yatında Ömer isminde bir genç 
vardır. 

Diğer taraftan lokantada ye • 
mek yiyenlerin adedi günden güne 
artmaktadır. Dün 500 kiti yemek 

Milli takımımızın Sofya ıeyaha
tinden sarfı nazar etmesi üzeriae 
fikiıtür mucibince lik maçlanna 
devam edilecektir .• Maçlar &§ağı· 
da gösterilmiıtir. 

Taksim stadyomunda: 

mahiyetine nazaran bu boksörler 
tehrimizde ikiter maç yapacaklar
dır. Eğer bu organizasyonu der • 
uhte edecek bir organizatör bulu
nursa Yunanlı sporculann bu ayın 
son haftası içinde burada bulun• 
maları beklenebilir. 

--- ille fe~nl. ınezbahanın 
~ .. • ?aaırıu pek parlak 

"•Pıl1111 .. -Jıe.iı... ....., .. ır • Merasimde 
~ •t. ilk leınel atılım!" 

... _ ~~ Ordu llliifettitliii Er-
~il. .,. Re· . 

' \''1i 
111 

keramettin 
'-iei ~elcili Sez.i Ye Bele-

"-~· Be1ler ve hiikt • 
... ......_.,. •rlcinı, halktan 
'~~Uttur. 

., .... Palta ikram 

Bundan iki ıiln evvel kızkarde- yem ittir. Lokanta da yakında ge • 
ti su doldurmak üzere çeımeye git- niıletilecektir. 

mittir. Bu esnada Ömer birdenbire ·- -•111111
•

1111
•-- =·-- 1111

• 

delirmittir. salonunda çay ziyafeti verilmit • 
Bu buhranla kızkardetinin kun· ı tir. 

daldaki çocuğunu kapmıf ve he • Çocuklar tarafından güzel tiir • 
men ocağa atarak cayır cayır yak· ler söylenmit, rakıılar yapılmıttır. 
mıttır. Çocuk velilerinin gönderdikleri 

Ömer köy ihtiyar heyeti ve jan- yeni isim hediyeleri merasimle da· 
darmalar tarafından yakalanmq • ğıtılmıf, çocuklar bundan sonra 
br. daima yeni isimlerin kullanacak -

isim değişme lanna ant içmitlerdir. Yeni iıim· 
Eslritehir, Kurtuluı mektebinde lerin nüfuaca tetcili için mektepçe 

çocuklara öz Türkçe iıimler kon - çocuk Yelilerine yapılan müraçaat 
mut Ye bu münuebetle mektep sevinçle kartılanmıtbr. 

Betiktat - Süleyınaniye B. sa· 
at 13.30. Hakem Sedat B. Altınor· 
du - Eyüp 1 inci takımları. Ha • 
kem Emin B. saat ıs.ıs Betiktaı 
Süleymaniye 1 inci takımlar saat 
17 Hakem . 

F enerbahçe stadında: 
lstanbulıpor - Süleymaniye ge

nçler saat 1 O Hakem M. Retat B. 

Ankarada güreş 
Ankara, - Şehrimizde tefek • 

kül etmit olan Ankara ıilreı klü• 
bü faaliyetini ziyadelettirmiye ka· 
rar vermittir. Halen tam kadrolu 
bir güreı takımı ile 35 faal ıüret • 
çiıi, 5 boksörü, 8 iskrimciai olan 
bu klübün fahri reisliiini Bayazıt 

latanbulspor - Beykoz B. takım· Meb'usu ve Türkiye idman cemi • 
ları saat 11 Hakem izzet B. T opka. yelleri ittifakı ikinci reisi Halit 
pı - Kasımpafa 1 inci takımları Bey kabul etmittir. Klüp önümüz• 
Hakem izzet B. saat 13.15 lstan. deki ay içinde yapılacak mmtaka 
bulspor - Beykoz 1 inci takımla- birincilikleri müsabakalanu itti• 
rı Hakem saat 17 ; rak edecektir. 
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Fuhuşla mücadele Hitlerin sesi 
yükseliyor! 

Küçük esnafa 
ait kanun -···················································· 

Her tarafta fuhuşla mü
cadele şubeleri açılacak 

/Jaştarafı IJirirzci Sayıfada 

ta göre, Avusturyamn Almanyaya 
iltihakı takdirinde iki memleketin 
hukukan birleşmiş olacağı yalnız 

İtalyayı kuşkulandırmıyacak ~e • 
kilde Avusturyayı tamamen Al • 
manyaya temsil etmek suı·etile fi· 
len birleşmiş olacakları ve hunun 
İtalyanın eski müttefiklerine rücu 
etmesi neticesini tevlit edeceği be
yan olunmaktadır. 

Baştarafı Birinci Sayıf ada 

ri bu kanunun iki sene zarfında 

tedrici bir surette tatbik edilece • 
ğini söylemişlerdir fakat talimat -
namenin tatbik edilmiyeceği mev· 
zuu bahis değildir. Bu talimatna -
mede kanunun tatbik mevkiine 
girdiği tarihten itibaren meri ola· 
cak ve bu da kanun gibi tatbik e
dilecektir. 

Bu kötü yola girmek istiyen kadınlar, 
evvela cemiyete baş vuracak 

ANKARA, 3 (Telefonla) - bitirmiş olmaları ve Türk tabiiye· 
Fuh~ talimatnamesinin alakadar tinde bulunmaları lazımdır. Bu iki 
makamlarca tesbitinin son günle • vasıftan biri kendisinde olmıyan 
ridir. Bugünlerde bu talimatname- bir kadının müracaati reddedile -
nin şurayı devletten çıkması bek- cektir. 

Şu halde Avusturya ile Alman· 
yanın vaziyeti, endişe mevzuu teş· 
kil etmektedir ve her ne kadar 
beyan olunan mütalealarda çok 
muhteriz davranılmakta ise de bir 
çok mchafilde Avusturyanın Al -
manyaya iltihakından ibaret olan 
eski meselenin tahakkuk ettiril • 
mcsine mani olmak için ltalya ile 
İngiltere arasındaki dostane mü • 
nasebetlere güvenilmektedir. 

Hazırlanan talimatnamenin bel 
libaşlı maddelerini hulasatan bil • 
diriyorum: 

1 - Mağazası olmıyan esnaf a· 
yak satıcısı olarak kabul edilmek· 
tedir ve ayak satıcıları 16 haziran· 
dan aonra memleketimizde çalış -
mıyacaklardır. 

lenmektedir. Kendisine fuh~a müsaade edi -

Talimatnam«: iyi bir menbadan 
öğrendiğime göre, şu esasları ihti· 
va etmektedir: 

Polise bu hı:ı!usta geniş bir sa • 
lahiyet verilmiştir. Bir polis me • 
muru sokakta tesadüf ettiği ve 
kendisinden şüphe edeceği her 
hangi bir kadından sıhhat vesika· 
sı istemek salahiyetini haizdir. 
Talimatnameye göre fuhu!la mü· 
cadele için bir fuhşla mücadele 
cemiyeti yapılacak ve bu Türkiye· 
nin her noktasına te~mil edilecek 
ve şubeleri açılacaktır. 

F ubşa atılmak arzusunu göste· 
ren bir kadın evvela cemiyete 
müracaat etmek mecburiyetinde -
dir. Cemiyet bu kadını dahili ve 
harici vaziyetini umumi sıhhatini, 
ese.sh surette gözden geçirecek ve 
bıı hususta lazım gelen tahkikatı 
hazırladıktan sonra onun ıslahı 
hal etmesi için teşebbüslerde bulu· 
nacaktır·. Cemiyetin nasihatlerini 
dinlemekte ve dinlememekte ka • 
dm muhtardır. 

Fuhuş yoluna atılabilecek ka • 
dında belli başlı aranacak vasıf u· 
mumi sıhhatinden evvel ya§ meae· 
lesidir. Bu arzuyu gösteren kadın· 
ların muha!;l:ah zu .. ette 18 yaımı 

F ransada büyük bir .. . 
numayış 

LlLLE, 3 (A.A.) -Vatanper· 
ver Gençlik Cemiyetinin tezahür • 
leri münasebetilc Sosyalist fırkası 
bir mukabil nümayiş tertip et.mit· 
tir. Polis kuvvetleri bir çok defa· 
lar nümayişçileri dağıtmıya te· 
şebbiis etmiş ve bu yüzden çarpıt
malar olmuştur.. Birkaç yaralı 

vardır. On beş nümayitÇi yakalan· 
mı§br. 

Lehistanda bir konferans 
V ARŞOV A, 3 (A. A.) - Bal

kan ve Baltık memleketlerile Le • 
histan arasında 4 mayısta topla -
nacak ve iki gün sürecek olan me
teoroloji ve telsiz telgraf mütehas· 
sısları konf eransma iştirak ede • 
cek Bulgar, Yunan, Romen, Le • 
ton, ve Estonya murahhasları dün 
tayyareyle Varşovaya gelmişler -
dir. 

Almanya ve lngiltere 
LONDRA, 3 (A. A.) - Londra 

ticaret odasının her yıl olduğu gi· 
bi bu sene de verdiği ziyafette ra· 
hatsızlığından dolayı hazır buluna 
mıyan Sir Con Simona vekalet e
den harbiye nazırı Lort Hailsham 
bir nutuk söyliyerek bilhassa de • 
miştir ki: 

- Başka bir memlekette vu • 
kua gelen siyasi hadiseler hakkın· 
da herhangi bir tenkit veya mua· 
hazede bulunmak istememekle be 
raber Alman hükumetinin, işleri • 
ni idare tarzını ve beynelmilel me· 
selelere karşı alacağı vaziyet iti -
'-ite Atmıınyadaki son vak' ala · 
nn uyandırdığı endişeleri yatıştır
mağa yardım edebileceğini hepi • 

len kadının üzerinde cemiyetin 
vereceği rapor ve vesikanın bu • 
lunması lazımdır. Talimatnameye 
göre fuhuş yapılacak yerler dört 
kısma ayrılmaktadır. 

0

1 - Tek başına fuhuş yapılan 
yerler. 

2 - Mülakat yerleri, "pastane, 
mahallebici, ve saire,,. 

3 - 1 Randevu evleri. 
4 - Umumi evler. 
Bütün bu yerler fuhu§la müca • 

dele cemiyeti tarafından aynca üç 
sınıfa ayrılacak, ve bunlardan 
muayyen ve maktu birer vergi alı· 
nacaktır. 

Birinci sınıf yerlerden 50, ikin· 
ci sıruf tan ~5, üç.üncü sınıf tan 25 
lira alınacaktır. Umumi ve rande· 
vu evleri dağmk olmıyacak toplu 
bir halde bulunarak yanlarında bi· 
rer dispanser yapılacaktır. 

Buralardan alınacak olan mak· 
tu ücretleri belediyeler tahsil ede· 
cek ve bu hasılat dispanserin ma -
sarifine haaredilecektir. Bu yerle· 
re gitmek arzusunu duyanları bu -
ralardan çıktıktan sonra lazım 
gelen sıhhi tedbirleri yaptırmak 
için diapanıere müracaat edecek -
ler ve meccanen tedavi edilecek • 
lcı·dir. 

Yugoslavyada "Devleti 
koruma,, mahkemesinde 

bir dava 
BELGRAT, 3 (A. A.) - Ma • 

· caristanda bulunan ve gayesi Yu
goslavya devleti arazisinden bir 
parçayı ayırmak olan (sivil ordu) 
adli tethit teşkilatına mensup 4 ki 
ti aleyhine açılan davanın muha • 
kemesine dün (devleti koruma) 
mahkemesinde başlanmıştır. 

Belgrat • Zağrep demiryoluna 
suikast yapmak ve Asjek' den Vin· 
kovci'ye giden trenin içine iki 
bomba koymakla zannaltına alı • 
nan başlıca suçlu Koprek ecnebi 
bir memlekete kaçmıı olup gıya • 
ben muhakeme edilmektedir. 

ithamname okunduktan sonra 
mahkeme heyeti diğer maznunlar· 
dan lvanoviç, Siguetchan ve Ze -
liki, müddeiumumiyi ve müdafaa 
vekillerini dinlemi!tir. Hüküm bu· 
gün sabahleyin verilecektir. 

Beynelmilel mübadele 
kongresinden temenniler 

Pariate toplanmış olan beynel -
milel mübadele kongresi Cemiye· 
ti Akvamın göndermiş olduğu iki 
mümessilini iştirakile bir çok me
seleler üzerinde müzakereler yap
mış ve şu temennileri beynelmilel 
iktısat konferansına iblağınn ka • 
rnr vermİ§tİr: 

1 - Kontenjan sisteminin ta· 
mamen ilgası. 

2 - Gümrük manilarının tahfi· 
fi. 

3 - İdari himayeciliğin tahfifi. 
Bu temenniler derhal iktısat 

honferansma bildirilmiştir. 

Lehistan istiklali 
Dün Polonya istiklalinin yıl dö

nümüydü. Bu münasebetle sabah· 
leyin bir ayin yapılmış, öğleden 

sonra da Polonya konsolosluğun
da bir resmi kabul tertip edilmiş· 
tir. 

lstnnbuldaki Polonyalılardan 

bir çoğunun hazır bulundukları bu 
merasimde koloni reisi ve konso -
los tarafından lmrşılıklı nutuklar 
söylenilmiştir. 

Çalmaktan SUCjlu .. 

Balatta şişeci Nesimin evinden 
ve Hakkı isminde birisinin dükka· 
nından öteberi çalmaktan suçlu A
linin muhakemesine dün lstanbul 
ikinci ceza mahkemesinde devam 
olunmuş, müddei umumi dosyayı 
mütaleaya almıştır. 

Amerikalı bir zengin 
Frederik Pirson İsminde Ameri· 

kalı bir zengin Vircinya adlı husu· 
si yatla lstanhula gelmiştir. Ame -
rikalı zengin ve kendisine refahat 
eden sekiz arkadaşı burada bir haf 
ta kalacaklardır. 

Seyyar elbiseciler, seyyar terzi· 
ler, seyyar fotoğrafçı, seyyar ye -
mişçiler, seyyar sütçüler, limona • 
tacılar, meyhane, bar ve sair mesi· 
re yerlerini dolaıarak yemi! ve sa 
ir eşya satan seyyar satıcılar ve 
saire ... 

2 - İçtimai seviyeleri yüksel -
miş müesseselerdeki oı-kestra he • 
yetleri ve ecnebi muallimler ancak 
maarif vekaletinden ihtisas vesi· 
kası almak şartile çalışabilecek • 

lerdir. Bunlardan başka gazino, 
barlarda, bahçelerde lokantalar • 
da, tiyatro ve sinemalarda, kahve 
köşelerinde, düğün evinde icrayı 

ahenk eden seyyar ve muvakkat 
çalgıcılar ve cazbantçılar icrayı 

san' attan menedileceklerdir. 

3 - Yevmiye ile - herhangi 
bir işte çalışırsa çalışsın - çalı • 
şanlar amele sınıfına dahildir. 
Bunlar işlerinden menedilecekler
dir. Usta ve kalfa mahiyetinde o· 
lanların çalışabilmeleri iktısat ve· 

kaletinden ihtisas vesikası almı~ 

olmalarına bağlıdır. 

4 - Ecnebi tabiiyetinde bulu • 
nanlar kat'iyyen kimyagerlik ve 
baytarlık yapam ıyacaklardır. 

5 - Hiç bir ecnebi amatör fo • 
toğrafçılıktan ve sinema fotograf 
ve operatörlüğünden gayri fotog • 
rnfhane açamıyacaklardır. 

6 - Berber sınıfından memle • 
ketimizde ancak şunlar kalabile • 
ceklerdir. Kuvaförler, pedikürler, 
ve manikürler. 

7 - Bütün garson sınıfı işleri • 
ne devam edemiyeceklerdir. An -
cak vestiyerler ve otellerin şef gar 
sonları hundan müstesnadır. 

8 - Barlarda istisnasız hiç bir 
ecnebi artist çalışamıyacaktır. 

9 - Kanunun tatbiki esnasın • 
dn kendilerinin Türk tabiiyetinde 
olduklarını iddia ederek çalışmak 
istiyenler iddialarını ispat edinci -
ye kadar vazifelerine ve işlerine 
devam edebilecekler, ispat ede • 
mezlerse i~lerinden menedilecek • 
\erdir. 

Dünya iktısat konferansı Norveçle olan muahedeler Sinemada yangın 
V AŞINGTON, 3 (A. A.) - A· ANKARA 3 (A A ) - lk 

merikan haraciye nezareti müste- y kAI t. , : 16 · · 
1931 

tıs~t Balkondan düşen çocug"' a 
M FT M N O . e a e ınaen. mart tarı· 

ş~rı'd .. ·• 1.kıps ·k ofrman avı k. hinde Ankarada tanzim edilmiş o· ı hiç bir şey olmadı ! 
sın unya ı tısat on eransına te 1 T·· k" N ·k · 
ı .f v 1 d·v· .. an ur ıye orveç ı amel, tıca· ı ROMA, 3 (A.A.) - Gazetele-
ı etmege memur ey e ıgı gum • ret ve Seyrisefain muahedename- j · d'kl · h" h b 

rük tarif el eri mütarekesi hakkın • . . 
933 

'h· . . , rın ver ı erı ır a ere göre 
.smm 1 mayıs 1 tarı mden ılı· · Od 'd k. · ı d da yaptığı beyanatta doların kıy· b . ld" v. . _ < erzo a ı sınema ar an birin· 

. . . aren mer'ıyete ge ıgı tcblıg olu· 1 d l 
metten dütmeıme manı hır çare l e yangın çıkmıştır. Seyirci er 
olmak üzere gümrük tarifelerinde nur. 1 arasında birdenbire büyük bir 
degviıı.iklikler "yapılmasını mümkün z . I · · d :ı· ı korlm ve telaş baş göstermiştir. 

'l' ayı - çerısın e ev sene ı ı . . . 
kılacak bir maddenin mütareke unvan tezkeresi k t b · Bu esnada şıddetlı hır korku 

ve ·un urat e· l "ıçinde l,.alan bı·r kad•.n yanında • mukavelesine derç ve ilavesine 5 N ı • yanname ve 517 o. u tayya • k. v b Ik d v 
Amerikanın hiçbir itirazda bulun· ı çocugunun a on an aşagı· 

re bileti olan cüzdanımı kaybet ı d l mıyacağmı bildirmi!tir. . ya yuvar anıp ü~.mesine mani o a 
tim. Yenisini çıkaracağınıdan es· mamıştır. Çocuk seyircilerden bi· 

mizin ummakta olduğumuzu söy • 
)emekte haklı olacağımızı zanne · 
diyorum. 

kisinin hükmü yoktur. Aksaray rinin üstüne düşmüıtür. Ne bu 
pazarında kadayıfçının yanında seyirciye, ne df çocuğa bir tY ol· 
Bakkal Mustafa. (2848) mamıştır. 

Yılan 
/Jaştaraf ı /Jirinci 

Maamafih Ticaret 0
• 

goslavya İhracat Of~ 
hakkında neşrettiği dl 
elde etml.ştir. Bu bülteıı 
şu malumat vardır: 

- Geçen sene Yugo .. 
kumetine bir tıbbi rıı" 
fabrikası müracaat cdt 
istemiştir. 

Sıhhiye Vekaleti de 1" 
te büyük mikyasta yı 
mak icin bir müsabaka 
binler~e halk yakaladıi1 
rı götürüp bu fabrikat~t'-' 

h••ktJf" 
tır. Bundan sonra u 
teşkilat altına almağa 

hr. 

lbrahim Ef. teşlC~I 
memur oluY0 

Ticaret odası da ıO 
mizde böyle bir teşkil~l 
için uğraşacaktır. 

Bu işe de Yılancı 
him Efendinin memur 
muhakkaktır. 

40 senedenberi hiç . 
haberi olmadan yılan ~1 

- h .. e~ ugraşan ve er gun 
bahleyin 7 de çıkıp d 
bir kaç yılan ile avdel e 
him Efendi filhakika bil 
ustasıdır. l 

İbrahim Efendi yılası 
bir ürkeklik hissetmecJeO 
maktadır. Yakaladığı ~ 
cebine sokar, yahut Uf 
diye vücuduna sararak 

Canı sıkıldığı zanııJ.0 

yılanı çıkararak tıpkı 
oynar gibi oynar. 

Y ıla.nlar da lbrahifll 
r~ çok severler. 40 sene 1 ~ 

esnasında İbrahim EfeO 
yüzünden, hiç bir kaza)'' 
mıştır. Hatta eli bile k 
lir. .; 

lbrahim Efendi butı 
ni yılanların ç.ok iyi ye 
bir hayvan olduğunda 

dır. Jbf 
Dün fotoğrafçımız 

fendinin bir resmini " 
İbrahim Efendi bu -~,rı~ 
nin boş kaldığını gorıt' / 
men cebindeki yılanı 
eline almıştır. . 1i 

Bundan sonra gar•t 1 
da olmuştu.r. Bi~ .a~alı11,.ıı 
Efendi cebındekı ıkı "i ô 
rinin kaybolduğu~u ~,.~ .J 
men etraf l aramaga " r. 
Fakat uslu hayvan 11ı~·ııiP 
ımemiş İbrahim Ef erı11

1 ;~ 
tinin altına saklandı . ~ 
him Efendin in telatirıı ' 

k . . a1'-''' hemen cc etının Y ·rıe 

başını çıkararak e11ıe51 

sürmeğe başlamıştır: cJe: 
/ 

lbrahim Efendı 1~ e 
k 11 ·11 capkm hay .. diyere ,eb1 

• e ~ 
elan tutmuş çekmiş ~ 
m_u~tur. ; 

- N•ıı" .1 
İstanbul Asliye .;,ııe~:.J 

cüncü Hukuk Dair~sı ıEe'Jıl 
. E ır .r "r, 
bul Parmakkapı 5 alı b~li ı 
lıallesinde 3 nuırı~ "e1'1 ~ 
met eden Melek ~·· ııı~"e 
Arif Mustafa BeY~~ iit'de ~ 
ne iz af etle Kadık0~s.1• ..ıel 
caddesinde 1 Null11;.,et , .. p,' 
mukim kocası Meh diiİ o 
aleyhine ikame eyle 1.-d1' t' 
dolayı mahkeınedell111;ıı't ~ 
bin lira ımnneYİ t~~etiJ1 ~ 
de beş ücreti vekL1 ı,et if.~ 
muhakeme ile bera ··ted1 ~ • • 11111 ,e 
leyhten tahsıhne tarib '"~ 
nan 29 • 4 • 933 tltl 

·kaır.e ·ı 
maralı ilamın ı he 1 

bulunan miiddaa_leY .,J 
liği tensip edilJJllŞ . .,, c 1'a• ., 
tebliğ makamına b!~ 
re ımezkfır illin11n tıtlt 
mahkeme sa1°?~11İuıııa'' 
ğu ilanen tebhg 0 



~ 
-

liikaye • .. . 
iMDAT fa. --

du ama .. halimi biliyorsunuz, ma-
Bunda t b" 1-fer n am ır hafta evveldi. 
zaınan ld - "b" kel.... 0 ugu gı ı, gazeteye ... ı, ı· k 

SEYRiSEF AiN 
l\1eıL:ezl Jd:ırcsl G:ılııta L:opruı :ışı n 2623 
Şube A, Sirkeci l\luhurdar zade ilan 22 40 

lzmir • Mersin postası 

11 -V AKIT 4 Mayıs 1933 ~ 

Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti 
MERKEZi UMUMiSirtDErt: 

Her 'aıakı iızeıine fıli~:ınlı 
0

bir hil:ll 'e lı r ) ıldıılı T C O K. f.) rumuzu 
'azcdilerck ma\ ı ın hTinci hafc:ı~ından ic haren Pi .Mik ma'llulatından elli 

üçer \arak.lı 151 \C 2.:?~ 2 numara'ı m un kıl~ıtl:ııı pirn~a\:ı ıırzcdilcccktir • }'e.... "'. ge ır en de, lokantadan 
... egırn· 1 

llıekl . ~ ıamar amıştım. Öğle ye
erını d . 

zur görünüz... 

1 
- ismim fa. Vakrt gazetesin - . 

deyim. Her gün buradayım. Yarın , 
sizi saat ikide bekliyeceğim, mu · 1 
hakkak gelmeniz lazım.. ' 

ANAFARTA .. ______________ E•iB-(27ll)B--

Bu aıma gazetede yerim. 
•aatte h k İçin b • er es dışarda olduğu 

5 MAYIS CUMA 10 da 

Idare rıhtımından kalkar. 
(1998) 

Ses sahibi hayır demedi. Erte -
si gün geleceğini de söylemedi. ilıııl-•••••••-•••mi 

lur~ ol bol çalıımıya da vakit bu-
ırı. 

l' elef 1 lo f'l on ça dı, açtım. Daha 'al
•• ,, 1 an d 

kadı . emeden heyecanlı bir 
n •esı çok .. l b' k •i h k ' guze ır adın se-

ay ırdı: 

· - Ruhi allah k · •ıı d . ' 8§ ına yetış, sen e ernıy w• 
danb . ecegım... Dün akşam -
t erı evin ·· ·· d Qİ) g . . onun en her otomo • 

eçıfınd · ı· tek e aenı ge ıyor zannede-
t Pencere k Qeni b Ye o~uyorum. Ruhi, 

ıraknı k •eni b ki" a .. Pe fenayım .. gel.. 
rurn e 1Yorum .. seni af da ediyo· ... 

Şasırını t K 
:Yatak: f ıın. cndimi toparlı -

t' - Fakat han f d' k' .. •Yor, ıme en ı.. ımı ıs-
unuz b V I> d' ' urası akıt gazetesi ... 

etti ~ 1111
' l<adın bir an tereddüt 

· onra: 
-Affed .. 
d' ersınız yanlış olmuş .. 
ıyerek t l f 

llliye b 
1 

e e onu kapattı. Düşün 
aş am t z ne büyük b' ış un. avalh kadın, 

Acaba b ır felakete uğramıştı. 
adanı k u Yalvardığı Ruhi isimli 
d oca11 ı? Ses d nu, yoksa aşıkı mıy-

Fakat ben geleceğini ümit ediyor
dum, netekim geldi de. 

Hacer, zayıf, gözleri ağlamak -
tan harelenmif mahzun tavırlı bir 
genç kadındı. Kendisile ahbap ol-

1 duk. Ona Ruhi dediği ve kim ol -
duğunu söylemek istemediği ada - ı 
mı unutturmak istedim. Hacer, te- . 
lef onda olduğu gibi ne evet, ne de : 
hayır dedi. Zavallı kız kendini ko
yuvermişti. Ona merhametim da -
ha fazla arttı - merhamet ne fe
na şey, insanı zayıf avlıyor - bir 
kaç gün kendisini eğlendirmek i -
çin ne kabilse yaptım. 

Böylece üç gün geçti. Dün sa -
bah, onu alıp biraz gezdirmek ü -
zere Taksim civarındaki apartıma 
nma gittim. Kapıcı, daha yukarı 

çıkmadan: 

- Hacer hanımı arıyorsan, de
d i, dün akşam eşyalarını topladı, 
bu sabah da erkenden gitti. 

- Peki aparhman? ... eşyaları? 

- Apartımanı mobilyeli ola -

Sadık Zade Biraderler 
VAPURLARI 

KARAt>ENiZ POSTASI 

Dumlu Pınar 
Vapuru 4 Mayıs 

Perşembe 
s:ıat 1 fJ da Sirkeci nhcımınd:m harc
kccle ( Zcınguld:ık, lncbolu, Samsun 
Oıdu Giresun Trabzon Sürmene 'e 
l~ıze) \C azirncc \C mdd edecef,tir. 

BAJ<Tlrt POSTASI 

KEMAL vapuru 
:- l\l:l\t' P.\ZAR gunü ~irkcci rıhtı· 

mınd:ın hareketle { Ereğli, Zonguldak, 
Bar tın Am:ı-:r:ı Kuruca, ılc. C'ıde, 

lnebolu EHen\c J'i~ \c \b:ına'~a 
ar.i met ve a' d"t cd ·cektir. 

13 Mayısta lzmir postasını 
Sakarya vapuru icra edecek
tir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet bam altında acenp 
talığa müracaat. Tel. : 22134 

(2833) lnasına r e~ boğuk ve heyecanlı ol-
., agınen ne güzeldi? rak kiralmıştı... 'm••••••••••••• 

İstanbul ikinci icra Memurlu· 
ğundan~ Kodak Şirketine birinci 
derecede İpotekli olup tamamına 
(650) altı yüz elli lira kıymet tak
dir edilen Pendikte Yel değirme
ni mevkiinde 505 - 18 numara ile 
murakka.m ve şimalen Bağdat cad
desi, şarkan Matmazel Sofya 
bahçesi, cenuben gene Matmazel 
Sofya bahçesi, garban Celal Dev
riş Bey hane ve bahçesile mahdut 
ve derununda eşcarı müsmire ve 
gayri müsmireyi ve müşterek ku -
yuyu havi müfrez ve 789, 76 metre 
murabbaı yani 1375 bin üç yüz 
yetmiş beş buçuk arşın murabbaı 
sahasında bulunan bahçenin tama
mı açık arttırmaya vazedilmiş O• 

lup şartnamesinin 3 - 5 · 933 ta
rihinden itibaren dairemizde her • 
kes tarafından görülebileceği gih1 
6 - 6 - 933 tarihine müsadif salı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dai
rede açık arttırma ile satılacak
tır. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmadığı tak
dirde en son arttırarun taahhüdü 
baki kalmak üzere 21 - 6 - 933 

l'\l\f •• 

lıtrnıya a: hu rneselcyle dolu, ça -
bir hik~ a§fadırn. Hatta bundan 
diirn. F a.yke Yaprnayı bile düşün -
k a at .. etten t • ne de olsa, bir fela -
bir hika aıe, sahici bir felaketten, 
llledirn. ~e mevzuu yapmak iste -
lla, kntşı Unda belki meçhul kadı
ltterhat... duyduğum bir .. bir .. bir 
d d ··~et hi .. 1 eğil. ısının de dahli olma-

1 ~rteıi .. 
efoı1 Ça}dBlln, Rene ayni saatte te-

lu~ bite. ~ o.~u meseleyi unutmuş-
•eıı: kat gene nyni kadın 

- Ruhi . 1 A.rtık k ' dedı, gene gelmedin .. 

lki gündür Haceri arıyorum. 
Nerede o ... Acaba tekrar Ruhiye 
mi döndü? Yoksa verdiği kararı 

tatbik mi etti?. Bu sonuncu nok -
tada daha çok şüpheliyim. Çünkü 
birinciye ihtimal vermek işime gel
miyor. Fakat zabıtadan yaptığım 
tahkikatta böyle bir (jvukuat,, ol· 
madığını ö~renclim. Hacer •. nere
aesin .. veronal fikri aklımdan çık
mıyor, onun yapmadığı şeyi be -
nim yapmak ihtimalim var. Beni 
ku:-tar.ıcak yok mu? .. İmdat ... 

'\ ,' , : { t.:' ~.. • .- .... . • .... '" ~ . . ' . ... .. 
".t·'4· .. ·- ··~· . ,ı ' .. • """ ..,....., ' ••• ·: .ı ,. ' 

ı • ......,, ,• .... ~ •I o" ,, • "' ' • ' • 
. ararım 

•ırn ınerk . 
1 

verdim, ve, Tak • UCUZLUK 
hı Czıne d h thığum e er zaman bu -
lttaralr dul ( .... ) otelinde 18 nu • 
diren b? ada intihar etti~imi bil • 
d ır tnekt 

&.tlar1md up Yazdım .. Arka -
ttal teda .~n birisinden de vero -

F . rı ettim .. 
a.cıa b·· uy .. 

- li uyordu. Şaşırmıştım. 
di anımef d' h "· en ı.. nnımefen -

o· 
l . 'Ye bar.ı d 

TEMİZLİK 
SÜR'AT 

VAKiT 
''tı ai · " r ıın. Fakat b .. b"" 

h,~;:~~~~'.dim kaim:~ .. :.:~ ıy UR D U 
•un, ölü .... ·· 

1 
•ye hitap ediyor • 

lli ·uurn b"t .. 
"· u un hayatınca, se-

- 1-1 tir- anıınef end. h 
r \\ ederim 1• anımefendi .. 
t\sı Va.kıt heni dinleyiniz .. Bu -

}'~,. gazetes' 
e telefon e . ı .. gene yanlış 
- y dıyorsunuz. 

tli a ... (bira 
' 0 halde . z sustu) Beyefen-

11tr1 aızden rnk . 
ı(i mı öğrend· . :r"' rıca ederim, 

Ylemern . .ınız, bunu kimseye 
enızı .. 

h - t\'et ~ 
D u "eron .. l .rna, bir şartla .. Egw er 
ıı.e .. tıse · · li ~rseniı k: sını almaktan vaz-
b em emin ol •mscye söylemem .. 
u a.d unuz Ruh' d d" w. de" a.m, bu ' ı e ıgıniz 
Btneı... kadar fedakarlığa 

· - liakk 
'•ık •nıı v 

•mıiniı ar eefndim ama .. 
.._ilen~ h 
.._ ı:ı u arrir fa oe. . 

KİT AP 
K 1 S MI 
ÇALIŞMIYA 
BAŞLADI 

Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve T ahı 
işlerine Ait bütün iste
ğinizi Vakıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz .• 

tarihine müsadif carşamba günü 
saat 14 ten 16 ya kadar dairemiz
de yapılacak olan arttırmasında 
gayri menkul en çok arttırana İ· 
hale edileceğinden taliplerinin 
muhammen kıymetin o/c yedi bu· 
çuğu nispetinde pey ak:csini Yey:a 
milli bir bankanın teminat mek· 
tııhunu havi bulunmaları lazım
dır. Müterakim vergi, vakıf ica -
resi ve tanzifiye ve tenviriyeden 
mütevellit belediye rüsumları müş
teriye aittir. 2004 m·.maralı icra 
iflas kanununun 12G mcı rradclc -
sinin 4 ncü fık1·asma tcvfih::m bu 
gayri menkul üzeı·inde ipokctli a
lacaklılar ile diğer alakadarlaTm 
ve irtifak hald~ı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbitelerile birlikte 

t 
daireye müracaatları, aksi hnlde 
hakları tapu sicillerile sabit olmı· 
yanlar salış bedelinin paylasma-

nını isrn· B li.:; Siıi götrne~~ de Hacer. ası)ıştakİ nefaset 
~ k m. Z•n ıaterdim Hacer • 

sından hariç kalacakları cihetle 
alakadnrlnrın işbu maddenin mez
kur fıkrnsma göre hareket etme -
Ieri ve daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 933 - 495 nu~ara 
ile dairemize müracaatları ilan 
olunur. (2852) 

e •• netıneın k. . ve l \J b ~ rrın1ı1 ö" ı ıstemiye - l\CUZ ugu Jr 
tıirriy ~r~nmiı birisinden d b } 

- Fa\ e~ınız. yer e U amaZSIDlZ 
..\f f ed llt., ısıni . . 

erain· . nızı de unuttu •z bır m. 
notaya benziyor-

Zayi - 1928 - 1929 da İzmit 
orta mektebinden aldığım şeha· 
detnameyi zayi ettim. Hükmü ol -
madığı ilan olunur. 172 No. 1u 
Galip oğlu Mehmet Ali. (2863) 

Af yon Viliyetinden: 
1 - Bedeli keşfi u22 l 64., lira "54,, kuruş olan Afyon-istas

yon yolunun üçüncü kısım parke inşaatı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa müddeti 26· Nisan· 933 tarihinden 24-Mayıs-933 
tarihine müsadif çarşamba gününe kadardır. 24-Mayıs·933 çar
şamba günü saat on beşte kat'i ihale yapılacaktır. 

3 - Taliplerin teklifnaıne!erini ayrı bir zarf ve "1663,, lira 
teminatı muvakkate akçesi veya muteber bir banka melctubu ve 
ebliyeti fenniye ve sair vesaiki ayrı bir zarf içinde olarak ihale
nin icra edileceği gün ve saatte vilayet daimi encümenine mü· 

racaatlan. 
4 - Bu baptaki evrakı keşfiye ve münakasa şeraiti umumi· 

yesini görmek ve tetkik etmek istiyenler vilayet Nafıa Başmü
hendisliği ve daimi encümen kalemine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1931) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Fatihte Haydar medresesi teminat 38 lira kapalı zarf çarşam
bada Abdurrahman Ef. medresesi 7 No, h odası teminat 4 lira 

açık müzayede. 
U1uköyde i 7 No, dükkan: teminat 1,5 lira açık müzayede. 
Yukarda yaııh mahaller kiraya verilmek üzere müzayedeye 

çıkarılmıştır. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün Leva
zım Müdiirlüğüne müzayedeye girmek için de teminat makbuz 
veya mektubu ile 29 • 5 - 933 Pazartesi günü ~aat on beşe kadar 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (2003) 

Deniz Levazım Satına!ma 
Komisyonundan : 

4000 Ton Rekompoze kömürü : Kapalı zarf: 20 - Mayıs· 933 
cumartesi saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 4000 ton Rekompoze kömürü 
kapalı zarf usulile mübayaa edıleceğinden şartnamesini görmek 
isliyenlerin her gün ve itaya talip olanların da hizasında mu
harrergün ve saatte Kasımpasada Deniz Levazım sahnalma 
komisyonuna müracaatları. (1837) 

2 nci iflas Memurluğundan: ı lstanbul Vilayetinden: 
T arabyada oturmakta ve l\1ercan . .. .. 
yokuşu 26 No. terzilikle meşgul I Üskudar ve Kadıkoy kazaları 
bulunmakta olan T eodor Kostan • dahilinde bulunan binaların umu -
tin Eefendi iflası 20 • 4 - 933 ta- mi tahritinin icrasına Maliye ve • 
rihinde açılıp tasfiyenin a.di ~ekil- kaleti yüksek makamınca karar 
de yapılmasına karar verılmış \ol· verilmiş olduğundan keyfiyet 1837 
duğundan: 1 - Müflisten alaca- . . . k 
w 1 l · t"hk k t"ddiasm numaralı bına vergısı anununun 
gı o an arın ve ıs ı a - . • . • . . A 

da buluno.nlann alacaklarını ye 41 ıncı maddesı mucıbmce ılan o-
istihkaklarını ilandan bir ay için- lunur. (1992) 
de 2 nci lflas dairesine gelerek --·-----·-----
kayd ettirmeleri ve delillerini (se- lst. 6 ıncı lc'rasından: Kumka· 
net ve defter hülasaları ve saire) pı Kadırgada Dişçi Mektebi soka
asıl veya musaddak suretlerini ğmda 20 No. lu hanede mukim 
tevdi eylemeleri. 2 - Hilifına Nimet Hanıma. Mediha Hanr.ma 
hareket cezai mes'uliyeti müstel- bir kıt'a senet mucibince borcu
zim olmak üzere müflisin borçlu- nuz ohi.n 95 liranın temini tahsili
larınm ayni müddet içinde kendi- için vuku bulan müracaat ve na • 
lerini ve borclarım bildirmeleri. mınıza tanzİr.'1 olunan ödeme em-
3 - Müflisi; mallarını her ne sı· ri üzerine ikametgahınızm bu
fatla olursa olsun ellerinde buun- lunamudığı mübaşirin verdiği 
duranların o mallar üzerindeki meşrubat ve zabıta tahkikatından 
hakları mahfuz kalmak şartile anlaşılması üzerine bir ay müd
bunları ayni müddet içinde daire detle ilanen tebligat ifasına ka
emrine tevdi etmeleri ve etmez- rar verilmiştir. lşbu ilan tarihin
lerse makbul mazeretleri bulun· ı den itibaren borcunuzu ödemeniz 
madıkça cezai mes'ulivete ufirava- ve borcunuzu ödemediniz temi " 
caklnrı ve rüçhan haklarından nat ve ait olduğu mahkemeden 
mahrum kalacakları. 4 - 11 ma- tehiri icra ko.rarı da getirmediği· 
vıs 933 tadhine müsadif perşem - ı niz takdirde cebri icra devam o
be ~ünü f,aat (15) te alacaklıla - lunacnQı ve bu müddet zarfında 
rm ilk içtimaa gelmeleri ve müf - 74 üncü madde mucibince mal 
lis ile müşterek borçlu ohnlar ve beyannamesi vermeniz ve 76 ıncı 
kefillerinin ve bo··cunu tekeffül madde mucibince hapsile tazyik 
eden sair kirnı:elerin toolanmada ve hilafı hakikat bevann~me ver
'1ulunmağa hakları oldun•1 ;t~n o· diJYinizden de hapsile cezalandı
lunur. (2879) rılacağımz ödeme emri makamına 
--------------1 kaim olmak ve itirazınızı Altıncı 

Zayi - İstanbul ithalat Güm -
1 

İcram~ 9.3~ - l~~ No .. ı": dosya· 
rüi!üne ait 401,661 numaralı ve sına hıldmlmek uzere 11 nen teb-
29~- 11 - 31 tarihli 222 lira 43 ku- liğ clunllr. (2846) 
ruşluk makpuzu zayi olmustur. 
Yenisi alınacağından zayiin hük
mü yoktur. İstanbul: Çoraoçı Han 
c.ltmda No. 229 Zareh Reisvan. 

(2838) 

İstanbul ikinci iflas Memurlu· 
ğuodan: Müflis Kibar Ali kardeş· 
ler mahtumları şirketi ve şeriki 
Fettarı.ı, Snrım, Rıza, Hilunct Bey
lerin masasına müracaat eden 

Zayi - 2205 sicil numaralı a - Mo:-is Koh .. n efendinin kaydet• 
rabacılık ehliyetnamemi ve nüfus : tirdifi alacaktan 25 625,27 Jira 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini a- 6 mcı sıraya o1".llo.k üzere kabul 
lacağımdan hükmü yoktur. İsmail edildiği ve bu suretle sıra defteri 
oğlu Kazım. (2881) 1 düzeltildiği ilan olunur. (2878) 
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T\:J Q KiYE 

Z:IRAAT 
BANKASI 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-t;O~Q 

lstan~uı üü nırnleri Bunıü~ürlüOün~en: 
18·4· 933 tarihinde muhtelif gazetelerle ilan edilen eşyadan aşağıda fasıl numarası ve kıymeti 

muharrer olanlar hizalarında yazılı tarihlerde gümrük resmi aranılmaksızın satılacaktır. Talipler 
müıayede şartnamesini komisyondan alabilecekleri gibi eşyayı da lstanbul ve Galata Gümrüklerin· 
deki mahalli mahsuslarında görebilirler. Mezkur tarihlerde saat 14 te kıymetinin % 7,5 derecesin-
-de teminat akçelerini hamilen Başmüdürlükteki komisyona müracaatları. (1764) 

Fasıl Kap adedi Muhammen kıymeti Müzayede Cinsi eşya 
No. Vra Kuruş tarihi 
2 155 910 22 13/Mayıs/933 Konserve süt bülasalara yağ 

ve saıre 
3 79 283 60 20/Mayıs/933 Hububat, mekülat kola ve 

~aıre. 

4 86 455 80 27 /Mayıs/933 Muhtelif konserve. 
7 16 74 ·,5 5/Haziran/933 Muhtelif yağlar. 
9 11 39 91 13/ Haziran/933 Tohum ve nebati kökler. 

10 83 444 60 211 Haziran/933 Muhtelif hayvanat tüyleri 
ve saıre. 

12 8 12 20 29/Haziran/933 Suıı'i gübreler. 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdiriyetinden: 

Edebiyat 
Fakültesinden: 

j 

Vesaiti nakliyede kullanılmak üzere 8000 ili 15000 kilo 
benzin aleni münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 20/5/933 tari
hinde icra kılınacağından taliplerin % 7,5 nisbetinde teminatı 
muvakkatelerini hamilen mezkür tarihte saat 14 te Başmüdiri-

Açılacağı 6 mart 1933 tarihli 
gazetelerde ilan olunan coğrafya 

yette müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri. (1895) 

Istanbul Tapu Müdürlüğünden : 
Dairemizin bazı odalarında yapılacak tadilat il~ saç kapı ve 

saç dolabın pazarlık suretile yaptırılması takarrür ettiğinden tel· 
tiplerin 6 • 5 • 933 tarihine müsadif Cuma ertesi günü saat on 
beşte Sultanabmette Tapu dairesindeki mübayaat komisyonuna .. 
müracaatları. ( 1996) --

müderris muavinliği müsabaka im 

tiham 9 mayıs 1933 salı günü saat 

( 14) .J~ coğrafya darülmesaisi 

dershanesinde yapılacaktır. (1997) 

Sahibi: Mehmet Asım 

Ne!riyat müdürü: Fikret Adil 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Bu yeni ambalaj, tabletlerin ha· 
kikiliği hakkında teminat te~kil 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
ba~ka mamulat almaktan korur. 

olmasından dolayr 

2 tabletlik yeni Aspirin 

paketlerini tercih ediniz 

ASPiRiN 20 ve 2 tabletlik ambala1ıar içinde 
her yerde bulunur. 

. . ~ 
... \• .... ., ....... 

Devlet Demir yolları ııanıa~ 
-· 200 ton reıidü yağının kapalı zarfta münakas3sı 25 • M•1 

933 perşembe günü saat iS te idare merkezinde yapı lacaktır' 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaş;ı vezoelerınde beşer liraV8 

tılan şartnamelerde yaztlıdır. (1816) 

1 - Irmak • Çankırı hattı üzer inde Tüney istasyonu cif~~ 
daki taşocağından çıkarı l acak beş ay zarfında teslim o!uP• 
4000 M3 balast. 

'" 2 - Ankara • K~yseri hattı üzerinde Fakılı istasyonu "
1
,t 

11ndaki ta{ocağından çıkarılarak sekiz ay zarfında teslim ohJ 
cak 10.000 M3 balast. ti. 

3 - Konya - Yenice hattı üzerinde Çiftehan • Pozanti •''J 
daki taşocağıadao çıkarılarak on ay zarfında tedim oluP• 
15.000 M3 balast. ,1 

Yukarda yazılı üç muhtelif balashn kapalı zarfla münak•I 
rı 25 • Mayıs· 933 perşembe günü saat 15 te sırasile idare 
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Tüney ve Fakılı ocaklarına ait olanlar için K•tt 
ve Ankara veznelerinae. Çiftehan • Pozanti arası ocağına ~·J 
lan için de Konya ve Ankara veznelerinde her biri beşer Jır 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (1941) 

Bilecik deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin 

münakasası 24 • Mayıs · 933 Carşamba günü sacst 
•'" kapah ı f 

ıs de >-0~ 
rada idare merkezinde yapılacaktır. '-' 

Tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde birer liraya 5'
11 

şartnamelerde yazılıdır. (1~ 

Afyon Vilayetinden~ 
1 - Bedeli keşfi (15857) lira (18} kurıış o'an Afyon· 1'P / 

hududu yolunun şehir dahilinde rastgelen ( 879) metrelik kı•~o' 
nın parke ile dö~enmesi işi kapalı zarf sulile münakasaY• 
nulmuştur. f/I 

2 - Münakasa müçldeti 26 • Nisan • 933 tarihinden 17 ~~f 
yıs • 933 tarihine müsadif çarşamba gününe kadardır. 17 · 
933 çarşamba günü saat on beşte kat'i ihale yapılacaktır· ~· 

3 - Taliplerin imzalarını havi teklifnamelerlni ayrı ınO~ ti 
ve üzerinde teklif mektubu olduğu imzası ile kapalı bir 18 .,ti 
(1189) lira (29) kuruşluk teminatı muvakkate akçesi vey~ fel 
ber bir banka mektubu ticaret odası vesikası ve ebliyetı 

1
1 

ye ve sair vesaiki ayn bir zarf içinde ve bu kapalı ıarfl•:~ 
bir zarfa koyup ihalenin icra edileceği gün ve saatten 
Vilayet daimi encümenine müracaatları. 

0
/ 

4 - Bu baptaki evrakı keşfiye ve münakasa şeraiti t~ 
yesini görmek ve tetkik etmek istiyenler vi ~ayet Nafıa ~ ;ıJ' 
bend 'sliği ve daimi encümen ka'emine müracaat etm~eıe:9,o) 
olunur. ( 

' 
T ekirdag\J Daimi Encümeninde~,~ 

·ıo.,. 
1 - H&yrabo'.u · Alpullu yo'unun 6+667 ve 9+035 ki i~ 

relerinde 6 ve 3 metre açıklarında iki adet köprüPaıı 1i,-ı 
24 · 4 • 933 tarihinden itibaren 14 · 5 · 933 tarihine kadar jlrf" 
bir gün müddetle 15044) lir.ı 20 kuruş bedelle ve kapalı 
münakasaya çıkaıılmıştır. k ,,~-' 

2 - Taliplerin 661 numaralı kanuna tevfikan müP• o~'~" 
evvel teklif mektupları ve münakasa günü de Daimi ene ·eti.,, 
ve bu hususta şartname ve sairesini görüp izahat aıma6, 1 

lerin Daimi er.cümene müracaatları. ( t 96 j 

Zafiyeti umumiye, işti ha · 
•ilik • kunetıizlik ha
•a .. bllyOk faide •e Fosfatlı ark Malt Hulisası 

Kull~0'"~' 
Her ecı91•' 
de s9t? 

teairi görülen 

d 
b 

l 


