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Reisicümhur Hz. ve Maarif 
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tarihi eserler Üzerinde 
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mak için akdedeceği ilk 
celsede hazır bu~uomaları 
muhtemeldir. 

Gazetecilerin 

nkaragı görmeseydim .. Amerikada Türk ilmi .................................... ················ ············································· 
Mübalağa Vapur sa lan ı rı için 

var, derdim Bir Türk mühendisinin mühim bir keşfi 
Fakat canlılığı yakından 

gördükten sonra .. 

Bugün orada bir millf 
tarih yapıhyor 

dünyanın en büy .. k vapuruna konuyor 

l\Iemleketlmlzdo dil 1 
lıılerl Uzerlnılo tı•tklkll'r 

l apmak, dil ve tarih 
ccmll·etıcrlml:ıln fani 

heyetlerlylc temıuıtn bu-

Kanadada Montreal şehrinde 

çıkan "La Presse,, gazetesi on beş 
nisan tarihli sayısında bir Türk 
mühendisinin keşfinden bahs ve 
yukarıya koyduğumuz fotoğrafı 
dercetmektedir. Kanada gazetesi 
bu resmin altına aynen şunları 

yazmıştır: 

l\I. ICl'fcli isminde bir Türk mühcncllııl, 

'\'npurlnrın yandan \ 'C önden arkııyn 6llr ın -

tılnrıııı tııınnmllle ortndau lcnldımcal olnn 

bir l<e:ıırte bulunmuşhır. nıı yeni alet ya -

lunda, dlinyıının c·n bliyül \'nJlllnı olan, 

(Nornundle,. ye lrnnulacal>tır. Yeni aletin 

geminin Uzerlndo konulnca~ı yerler, fotoğ -

rııfta beyaz renkle ı aret cdllml5tlr. 

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

Hıdrellez diye dün .. 
Kırlar insanla doldu. Binlerce kişi kale 

dışarısına taşındı. Kıptiler bugün 
Hıdrellez yapacaklar 

Dün kırlar, bayırlar, 
bahçeler, çayırlar a • 
dam almıyordu. Daha 
sabahtan herkes çolu • 
ğu çocuğu ve nevalele
rile takım takım so • 
kaklara dökülmüttü. 

Hıdrellez bugün ol
duğu halde bir çokları 
Hıdrellezi dün yap • 
mışlardır. Bunda dü • 
nün cuma olmasını~ 
da çok tesiri vardı. 

Dün Kağıthaneye gi -
den)er de pek çoksa 
da asıl kalabalık E -
dirnekapı ve T opkapı 
dı§arısında idi. 

Hele öğleden sonra 
kalabalığın fa2 lalığın· 
dan Edirnekapıdan 

geçmek güçleşmişti. 

Öyle ki, giren çı • 
kan insanlara, otomo
billere, arabalara bu Klfıthanede dünkü eğlencelerden bir manzara 

ufacık kapı pek dar geliyor, ahali bulut gibi insan yığınından görün
biribirini ite kaka kapıdan gırıp müyordu . . 
çıkıyordu. Birkaç senedir rağbetten düş -

Bayrampa~a, Beylerbeyi çeş· müş olan Şifahavuzu tarafına bu 
mesi, Münzevi, Topçular taraf- sene pek itibar var. O cihette yeni 
larmda bir tek boş ağaç altı kal- yap ·. :n üzüm bağları ve yeni a
mamışh. Korucular ekin tarlala- çılan mesire yerleri bu sene ahali· 
rını çiğnetmekten zorlukla muha- yi oraya çok çekmektedir. Dün E
faza edebiliyorlardı. yüp te oldukça kalabalıktı; fakat 

Kardeşinin karısile münasebette bulun- ~el.e Eyüple Topçular ~rasm - Edirnekapı dişarısma nispetle a-
dakı Şıfa havuzu sırtları hır kara Devamı Dokuzuncu Sayıfada 

duğu yetmiyor gibi onu öldüren haydut .......................................................................................... . 
5 inci say.tada 

Sökede çok a<'Jklı bir dnıı,ret olmuştur. 
Sökeyc yirmi dakika u:ınl<ta bir bahçede kıı
fası p:ırçalnnnuş bir ceset bulunınuı;, bunun 
EJlip oğlu Jinsnıı oldu&'l.I nnlnşılmıstır. 

ihsanın lmmıı Rı>mzhı•nln uzun rnlld -
dettenbcrl Cemli ndıı.cl:ı .birisin in metresi ol
duğu ,.e bundan Hasaııın da halx!rdnr oldu • 
~"il, fal<nt ses çıkarmndı{;"I, ('cmUdcn bıl<nn 
Uenulyenln fôoıı znın:ınlıırda koca ının knr
deı;i Abbasfa kötU ml\ııa t'betlerdo bulunma· 
ğ:ı ha!!L'\dığıııı oğ"rcnllmfştır. 

Rem7Jyeııln l<iı!,'ük oğlu da anıl!'ıının nm· 
OSI) le bir yatalttu yattığını sliyleml tir • 

Bu ın:ılOm:ıtt nlnn znbıb cfnn)·eti ya -
p:ınlnrı çabuk mcyd:ına çıknrnı:ştır : 

Remı.lyenln ilk l'ışıl;;ı s .,.glll• ini koca -
tmıd:ın kıslmnmnk lllnıınunu hl Sf'fmlı:ı, ta -

kııt Abbas lmrdrşlııl rnı;-el giırcrrlt \'licudunu • /':/\.. 
ortndan kaldırmağı tııs:ırlamı, \'O Rcmı!Jtl ilmi yenilikler ~~1 
:~r!:~I~I" bu hU5Ut.tll körlildemektcn gl.'ri ve bir teklif ~- • ~s 

~,.., ' 
Nlhayc•t grı:eıı çarı;mnha gllnü bu iki kıır- 1 • · ~ '1>1 ' 

Muharrırı 
dctı H:ısaıı '\'r. Abba!l ı·vde kurınlıırını ılo _ 1 . ,,., ~ 
ynrdulda:ı sonro çalı'1Ilak lizcre bah~yo gi- Kemal Cenap B. I ~ 
diyorlar. \'f' Abbas balta. Uc odun kl'1ilyorl•en °"" ~ --~ 

Hasnn da f'llııde destf'rrylo !:fllı tı•mizllyor, f ~~~~~~~~~~ 
lmrıl\',ln!n h:ırcltetlerlul dlltl<ntle gozllyen f 9 uncu saylfada -
Abbas onun tnnınmcıı 1:11' daldığımı knnıınt 1 
gı·urınco kıırd!'§lııın nrımsnm ynkııı,araı. c-1 Seyyar Terbiye 
llndekl b:ıltııyı iki drfıı. Hıısnnın knfusma • • 
\'Unırnk onu cansız bir halde yere seriyor '\'C sergısınde 
kanlı baltayı ı;-alılar arıısın:ı ı;nklıyanık P\'e • • 
dönüyorsa da ndalC'tın eli )Rkıısınn yapı- Muharrsrı 
nrnk ısevglllsl)le bmııbcr hap o tılulıyorlar. Sadri Etem 8. 

- Aman ynrnbbl ne terb:yc lzlik .. Kim ynzııııt 
bu mektubu bnnıı ncnb:ı? .. Bnıtnn sonuna kndnr edep
sizce 11l>zlcr .. Hicnbımdnn bir kelimesini okuyamadım• 
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~SON HABERLER 
Vaşington konferansının neticesi .. .__ ............... -..... ____ ...,. ________ ••llıW----····-

VA KIT' ın Hususi Telgraf farı 
3 Devletin birleşmesi 

- -- - - -
Gazi Hz.nin ve Maarif Vekilinin 

4 devletinki kadar 
• 

Ankara civarındaki dünkü tetkikleri 
Gazi Hz. hemen kurulan bir çadırda, yapılan hafriyatı 
takip etmişler ve " Devam edin, bakalım ,, demişlerdir 
ANKARA, 5 (Hususi) - ı Tetkikler neticesinde bunlar·! Gazi Hazretleri orada tetkikat 

Maarif vekili Reıit Galip Bey, An· dan birinin açılmasına ·karar veril- yapmışlar ve bir çadır kurdurarak 
kara valisi Nevzat, meb'us Tah- di. Hafriyata derhal başlaml- çalışmayı oradan takip etmitler
ıin, darülfünun Tıp fakültesi An· dı. Bu Höyükte kıymetli tarihi e· dir. 
tropoloji müteha11111 doktor Şev· &erler bulunduğu tahmin edili-
ket Aziz, Ankara maarif müdü-
rü Rahmi, Müzeler müdürü Ha
mit Zübeyir Beyler bu sabah oto
mdbillerle Ankaradan hareket e -
derek 18 saat uzaklıkta Haymana 

yor. 

Haf riyal ve tetkikat esnasında 
saat on buçuk sularında Reiıicüm-

hur hazretleri de refakatlerinde 

Reiaicümhur Hazretleri haf ri • 
yat mahallinde saat on üç buçu -

ğa kadar kalarak Retit Galip Bey· 

le eski eserler etrafında görüt· 
müıler ve: 

İngiltere başvekiliyle Amerika 
Cümhur reisi M. Roosvelt arasın -
da ba~layıp biten ve Mösyö Her -
riot ile onu takip eden Vaşing -
ton mükalemeleri yeni bir net ice 
verdi mi?. Vaktiyle Briand ile 
Stresman'ın Lokarno mükaleme
lerinden sonra, harpla altüst ol -
mu! olan dünya, bir emniyet ha -
vası duymu~tu, hükumet adamla -
rında, dünyayı düzeltmek üzere 
bir gayret görülmüştü. 

Şimdi, bu tarihten uzaklarda -
yız. Hitlerle Fransa başvekili ara· 
smda bir mükalemeyi düşünelim .. 
Biri birleriyle ne konuşahilirlcr?. 
Hangi nokta üzerinde anlaşabiiir -
ler?. 

yolu üzerinde Yalıncak köyünün meb'us Tahsin, Riyaseti cümhur " - Hafriyata devam ediniz, Şüphesiz Mösyö Rooseveltle 

Ahlatbeli denilen mevkiindeki 12 umumi katibi Hikmet, ve yaver· 
Höyük etrafında tetkikatta bulun· ler olduğu halde otomobille o-

bakalım.,, demişlerdir. Gazi Haz- M. Mac Donald ve Herriot ara • 

dular. raya gitmiflerdir. 

(Dolar) ve (Sterlin) Musiki muallim 
Başmakaleden Devanı 

yatını altına göre tespit etmemek mektebinde konser 

retleri öğleden sonra 
dönmüflerdir. 

Ankara ya 

Meclisin tatili ve 
bütçe tab'ı 

te ısrar ettiği için Amerikanın ANKARA, 5 (Hususi) - Mu- ANKARA, 5 (Huıuıi) - Bü -
bu vaziyete kartı (dolar) fiyatı- siki Muallim mektebinde ders ke- yük Millet Meclisinin Haziranın 

sındaki gizli mükalemeler bu çe • 
şitten değildir. Bununla beraber, 
Lokarno mükalemeleri samimiye
tini de haiz olamazdı. Çünkü dev
letlerin milliyetperverliği günden 
güne artmaktadır. Buna rağmen , 
İngiltere, Fransa ve Amerikanın 
birleşeceğinden bahsedilmedi de 
değil. .. 

nı düıürmekle mukabele etmesi- simi münasebetile bugün bir ve- on betinde tatile girmesi muhte - Bir taraftan da gümrük duvar
dir. Bu suretle İngiltere ile Ame· da konseri verilmiştir. meldir. Bu takdirde tekrar içtimaı larını yıkmağa çalıtıyorlar. lktı -
rika arasında bir iktıaadi ve mali Başvekil ismet, Büyük Millet Te,rinievvele kalacaktır. sadi vaziyetin vehameti devlet a-
mücadele ıbaılamuıdır. Meclisi reisi Kazım Paıalarla di- Bütçe zapta verilmiştir. Bir iki da.mlarım Vaşingtonda toplanma· 

Amerika enflasyon yapmak ğer yüzlerce davetlinin hazır bu- gün içinde tab'ı bitecektir. Tabı _ ğa sevketti. Fakat, bu üç devletin 
kararı vermezden evvel (dolar) Jundukları konser çok muvaffa- dan sonra azaya tevzii ve tevzi _ birleşmesi, Musolininin tekJif et -
ın piyasa kıymeti (210) kurufu kıyetli olmuş, takdir edilmiıtir. den bir hafta sonra da müzakere- tiği dört devletin birleşmesi kadar 
aeçiyordu. Şimdi (170) küsur Konseri mektebin müdürü Zeki gayri kabildir. ye ba§lanması ımukarrerdir, 
bruıa kadar dütmüttür. Dütkün- Bey idare etmiıtir. Bütün h:.: meselelerde memnu -

Buna nazaren Maısın onu ile 
lüiün derecesi ( o/o 22) kadardır. Ankara Halkevı·nde b . :ı niyeti mucip olan ıhir •ey vardır. 

H on eşi yırmisi arasmaa umumi :s-
Yaktile lnıiltere altın esasını hı· Amerika hükfuneti artık, eskiden 
rakmca (sterlin) (o/o 22) niı - ANKARA, 5 (Hususi) - Halk bütçe müzakereleri yapılacaktır. olduğu gibi, yalnız kendisiyle 

· t ·ı k J b y Mayısın yirmisiyle yirmi heci ara- D petinde kıymetini kaybetmit, on· evı emsı 0 u u gece atar :r meşgul olmaktan vaz geçiyor. İ· 
dan aonra bu aeviyyede mevkiini Nabi Beyin Mete piyesini temsil sında bütçe müzakerelerinin bit - ğer devletlerle ve dünya işleriyle 
muhafaza edebilmiıti. Onun için etmiıtir. mesi bekleniyor · alakadar oluyor. Acaba bu buh • 
Amerikalıların (dolar) 1 (% 30) ,111ıı11ıuıııııuıııauııu11ıııoıın111111ıımıı1111mııııın ııımnııı•uıııın ıııııın1nı' ranın tesirilemi olmuştur?. Yok -

niapetinde dütürdükten sonra fi- Fransa ve borçları 'u kŞ kta . _,, sa İngiltereyi~ Fransa~ın borçl~ -
yatmı burada tutacakları tahmin l za ar yenı J rı vermemek ıstemelerınden mı ? 
ediliyordu. Halbuki Amerikanın Paris, S (A.A) - Ayan Meclisi, J d h } ki y_ I Yahut ta iktidar mevkiinde olan 
aldığı yeni vaziyet üzerine (ster - dün öğleden sonra hariciye bütçe- ! en aZlf 1 ar ~ Demokrat fırkasının cümhuriyet 
lin) de hareketsiz kalmamıı - sini müzakere etmiıtir. J Harbin, 3 _ Sovyet askerleri, 1!

1
-ı fırkası siyaseti aksine olarak bu 

tır. (Dolar) la arasında ki açıklığı Encümen mazbata muharriri, 1 Mançuko devleti hududunda 1 vadide faaliyette bulunmak iste -
muhafaza edebilmek için (o/o 5) B. Berenger, Vaıington müzake - toplanmaktadırlar . ihtiyatlar mesi mi buna sebep olmu~ur. Her 
kadar daha fazla fiyatını indir- relerine telmih ederek M. Ruzvelte toplanıyor Halka hazır olmak 1: ne olursa olsun, Vaşınglonda 
mittir! verilen salahiyetlerin hükumetler JE . . t r .t ·1 '.•tir H b. Fransa ile lngilterenin bazı meta-

( Dolar) ile (sterlin) arasında ıçın a ımab verdı ~dı:r · I ar ın 1 libatı nazarı dikkate alınacak . 
arasındaki borçlar meselesine tef •

1 
matbuatı u va ı e yazı ar ya~-

fiyatlarım bu suretle düfürerek mil edilmesinden korkmakta ol - maktadır. Bununla beraber, üç büyük 
memleketlerinin milli mahsulatı- d 1 d k · · · · b. l k duğunu söylemiftir. Sovyet hükU.meti, Mançuko hü e .. v et emo ra~ıs~nın ır ~tere 
na mü•eri bulmak-irin ba.lıyan d 1 1 h il d b 1 ,... ·-:r -:s M ·ı h F b. b. · .. . .. t d k ç· unya mese e erını a e e ı me -
rekabet hakikaten tarihin kay- umaı ey ransanın ır ırı ar· kUmetıne muracaa e ere ın l . . . b d k .1 . d 

d l . l h .. ._.,_ 1 ti erı ıçın, u emo rası erın sa e -
dettig"i en garip ihidiselerden biri- ı sıra ge mıt o an UKumet er ta· ıark demiryolunun munhasıran ı b. 1 k f.k . d 1 k-

. • !! ce ır esme ı rın e o ması a -
dir. Acaba bu rekabet (010 30) , rafından teyit edılmıf olan vazi • kendisine ait olduğunu bir kere ii f• d ... . 1d· . b. l k · t le 1• ıc . . .., .. . . . . ~ ı egı ır, ır eıme ıs eme r 
(35) derecesinde bir dütkünlük- yetının şu oldugunu ıoylemıttır: faha söylemıthr. \ de lazı.m. Halbuki Amerika Reisi 
ten sonra duracak mıdır? Ondan Fransa, Amerikaya Almanya • '-lflldllll"llıu111JUlllll11111u11111ııaı111111ıııı"ııı1nunı111ııuııııııııuıııını11u1111' cümhuru ile İngiltere ba§vekili ve 

soma her iki memleketin iktısadi nın kendisine yapacağı tediyat nis Gu"mru"k mütarekesi Mösyö Herriot aralarındaki me 
ve mali vaziyetlerinde bir müva- betinde tediyatta bulunacaktır. seleler hallolunmuş olmaktan u • 
zene hasıl olacak mıdır? Yahut Mazbata muharriri demittir ki: ve Fransa zaktır • 
para mikyaıı meselesinde devlet- -Acaba M. Heryonun ziyareti, A
ler arasında yeniden müşterek merika ayan meclisinin ruhi hale
bir esaa bulunacak mıdır? Yoksa tini değiştinnİ! midir? Bunu sora-
enflisyon rekabeti sıfıra doğru 

rım. 

deY&JD edip gidecek midir? Bu 
takdirde dünya iktıaadiyatının ha- Borçlar hakkında yakında bir 
li ne olacaktır? itilaf yapıldığı takdirde Franıanın 

itte bugünkü ıbeynelmilel me- bir moratoryom istemeğe hakkı 
aelelerin düğüm noktası bu sual- vardır. 
lerde toplanmaktadır. Çünkü A- Rusya ve Çin şimendiferi 
merika ve İngiltere gibi büyük TOKYO, 5 (A.A.) _ Resmi 
devletler arasında para me- haberlere nazaran S t h · 

1 . ka ,. b. k.ld h 1 ovye arı-se eıı t ı ır ıe ı e a -
ledilmedikçe gümrük, kredi, ciye komiser muavini, Çin şark 
borçlar meeeleleri gibi di- ıimendiferleri ihtilafının bir an ev-

PARIS, 5 (A.A.) - Bazı ga· 
zeteler, cihan iktısat konferansı 
münasebetiyle teklif edilmiı olan 
gümrük mütarekelerini kabul i
çin Fransa hükumetinin bazı ihti -
razi kaytlar ileri ıünnüt olduğu-

nu tasrih etmiıler ve bu kayıtları 
saymıflardır. Fransa hükumeti, 

esas itibarile bu mütarekeye ta
raftardır. Ancak kabul etmek i -

çin bittabi bazı ihtirazi kaytlar 
dermeyan edecektir. 

T arsusta mezbaha 
MERSiN, 5 (A.A.) - Tarsus 

İngiltere başvekiliyle Mösyö 
Herriot Amerikaya, dünya iktııat 
konferansını hazırlamak ve güm • 
rük tarifelerinde bir tenzilat yap • 
mak ümidiyle gitmiılerdir. 

Mösyö Roosevelt kimbilir ne i
çin, bu arzulara, altın mikyasını 

terketmek suretiyle cevap verdi . 
Amerika Reisicümhurunu bu işi 
yapmağa, mali cihetten hiç bir ıey 
mecbur etmiyordu .. Demek bir si
yasi manevre yapıldı. Bu emri va
ki karfıaında Mösyö Mac Donald 
He Mösyö Herriot ne yapabilirler· 
di?. 

sor.:-a temas edildi. Bu 
sa, dolarla İngiliz liraııoııt 
rarı mevzuu bahsoldu. 

Çünkü bu istikrar Y 
dünya iktısat konferansı 

rette telakki edilemezdi. 1 
tan ne netice çıktı?. 

Evvela şu, Vaşington ff 
dra, paralariyle oynadıkl 
detçe, vaziyet karışacakU•. 
İngiliz lirasını muayyen bit 
sada tutmak kolay iş 

Fakat elzem bir muaınel 
nelmilel paramn emniyeti 
zr:mdır .. 

Fakat altın mikyası te~ 
la bilir mi?. Bazı kimselef 

kabil olduğunu, fakat ın·· 
lüklerle karıılaşacağını .S 
lar. Bunların en birincisi, 
ka Cümhur reisininin alt111 

sım bırakmanın Ameri~ 
gün geçirdiği kredi buh 
tedbir telakki etmesidir .. 
hepten Amerika kongre•' 

seriyeti inflation taraftar•~ 
ğer taraf tan, efkarı uınullH, 

merikada fiatlarm y" 
istiyor, ve işin vahim tar.b. 

ki, altın mikyasının terki, 

olsa, muhakkak surette bil 
füü temin ediyor. 

Binaenaleyh !İmdi, 

Reisicümhuru iki ate! 
kalmıştır. Bir taraftan d. 
tısat konferansı için iıtikf" 
etmek, diğer taraftan ef 
miye ve.,Jtongre tarattarl 

a"t•ııu 

min için altın mikyasını t 
rarında sabit kalmak .• 

Dolar ve İngiliz lira•1 
rarı tehir edildiği takdit_tf• 
borçları meselesi ne olac:Y 
mi edilecek, yoksa ettir· 

Veya, aksi takdirde, bo~ 
ler 15 Haziranda takıitl 
cekler mi?. Yeniden bir tii' 
yom mu olacak? işte biİ 
le .... 

Dolar ve İngiliz Iiral1 ,.., ... .._. 

rına matuf olan bu 

Vaşingtonda loplanıtJJf 

devlet adamı konu r" 
·ıe 

başka feylerden bahsetti 
hassa silahları bırakın• IS' 

mevzuu bahsettiler.. .. ~ 
Mösyö Rooseveltle MotJ"" 
batbaşa görüttüler. 

Acaba Mösyö Herriol 
Reisicümhurunu silahl~ 
kontrol isinde ikna ede 

Bugü~lerde Cenevrıcl' 
Roosevelt'in bir pro~ 1 · 
bekleniyor. Bu proje~, 
Donald'ınkini tamallll ~ 
merika noktai nazarı f 

dar "evvela silahlal" , tıJ· 
sonra emniyet,, olınd~ ~ ~ 

Görülüyor ki, Vat•:';;t· 
lemeleri bli.ncosu pe 'it,,,, . ,_, 
ğildir. Mükalemelere, J~ 
esas lazımdı .. Bu e~k.,ı 
vekili Amerikaya harsı\ a
vardı. Fakat, daha beO d. 

·ıı-r 
ka çıkmadan, Aaıerı .-" 
huru tarafından sar•• 
yordu .. ier beynelmilel itlerden hiç biri- vel halli hakkında hükumetinin 

nin halledilmesine, Londrada top- arzusunu Japon sefirine bildirmit
lanacak lktısat konferanıının da tir. Bunun Sovyetlerle Mançuri 
~ bir faydalı netice vermesıne hükumeti arasında halledilecek 

belediyesi tarafından yaptırılan 

mezbaha bugün açılmııtır. Açıl~ 
Vaşingtonda, Polonya korido - A are 

rundan, silahları bırakma itlerin - Askerı tayY _.. ~ 

imkla yoktur. bir mesele olduğu beyan edilmek· 
Mehmet Asım tedir. 

ma merasimine riyaset eden vali 
ile belediye reisi arasında nut-Jk -
lar söylenmittir. 

den bahse başlandı. Dünya iktı- Radon, 5 (A.~>. d~ 
ıat konferansı, gümrük tarifeleri , j tayyare düfmÜ§, ıçıll 
harp borçları meselelerine ancak, 1 ölmüttür. 
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iOliBETLER 

uhuşla mücadele 
l>aııui~e. Veekileti, fuhut tali-

İt, Bu 
1~1 teıpit etmek üzere- ı h • ı Türk dili Birliğinin emektarı 

diite tal~lllatname ile, kaldın- n ısar ar . . ....................................................................... .. 
? adınların hayatları ve ı • ı B G • k • 

e .. 
11•btaverabtaa1ınacak- M··ı h I . smaı ey asprıns ı ve 

''F"h u e assısın zmır-._· ~::~~a!:~ :,~~:,~::: de yaphğı tetkikler onun Tercüman gazetesi 
~dan kmucadele etmek, ruh- lnhisarlar idaresinin 1zmirdeki 

'" defiJd~ldı~mağa uğraımak teşkilatını tetkik etmek için lzmi 
toJ. . r. adınları, bu fe- re gı'tmi~ olan inhisar mütehas-

ıırrnekten ~ :. 
, çocukl k ~enetmege ça- sıslanndan M. '\Vallace Clark Is-

~o~ u çagında olanla • tanbula gelmiştir. 
ha.'-lvıkel umumi ııhhati bo- Mütehassıs, bir nıuharririmize 
~ arın ·· ·· ·· oldutu k onune mum- bu seyahati hakkında şu izah:-t1 

de- 1 ...... adar ıeçmeğe çalıt· vennistir · 
JCa -e1U1r. " . 

lelll arkad l . . . - "tzmirde Çamaltı memleha· 
'-" u1 .. 1.. .. a! arımdan bırııı, aını sigara fabrikaııni tütün ve .. unun 1• w • • , , 

ortad agvını ıslıyor, iıpirto depolarını, içki ıatıf mağa-
Or: '7 an Yok olm••ını ı"ıtı· l · h" b.. l ·· iirk' .... • za arını ve ın ıaar uro arını gor-
~ 1Yede f h k . tecle 1Un • u uş yo tur, dük. Memlehayı iyi buldum. Te-

tde raııd uını ev yoktur, Tür- ıisat ta iyidir. lzmirdeki tetkikle-
. evu evi yokt C .. 

et l'ürki . ur. um· rim bende vazifem dolayısile zi-
~olctıar ve oresınde kadıq ticare- yaret ettiğim müesaeıeler hakkın· 
. ~ ~ ~-alıdır" diyordu. da iyi bir intiba bıraktı. lzmir ıeh 
' ~t T::.el bir temenni - rini ve limanı da iyi buldum. 
deaıı lllelll} k ıylede - pek çok lzmirden Buraaya gittim. Yol-
' '--' e et erde ld w • •qut o ugu gı· da Kemalpaf& kazaıına uğrayarak 
dır ve b.:ardır, randevu evi orada tütünler üzerinde tetkikler 
·· .. nu11 • • 

):'· ola~br. ıçın de bir fuhu9 yapan arkadatımla görüttüm. Bur-
ıll'lJci, bazı ıadaki depoları iyi buldum. 

GL.. 1 ~. huıuaf lllemleketlerde u- lnhiıar idaresinde ıalahını lü-
-~llır. FlJc t b ev Yoktur. Fuhuı zumlu gördüğüm noktalar ve gör-
'•rıt • u . . • . • l:aün ' ıçtımaı, ıktıaadi düğüm kuıurlar hakkında timdi-

llle.ıaJ ... ı~e llleaeleıidir. Fuhut den bir ıey söylemegvi dog~ru bul-tib· --.etten .... k . , 
l, aöltuı·· ' Çuru dıt çıkarı- muyorum. Fikirlerimizi teıbit ede-
~ b· up atılamaz. Ve dev- rek rapor halinde yazacağız. Bu 
tir, f-.Ja.::ıfuhut uıulü ibdaı iti iki, nihayet üç hafta içinde bi-
llll -. • 111.. d 1 "- ,. .. 1 UCa e e eder. tireceğiz ve muhtelif meıeleler Ü· 

ar 1'..ı ' ~ 1tacak · · 
-~ Yenı yenı aa- zerinde muhtelif raporlar hazırlı-ve lı 
~ er teye rağmen yarak inhisarlar vekaletine vere-

-r-rtr' ra azami ıüçlükler ceğiz. Vereceğimiz bu raporlar ü-ruh 
. fit orı.d zerinde ayrıca inhisar vekiletile 
~ r.~ f~ kaldırml.k için müzakerelerde bulunacağız. 

,. el-.. aıaıtaııa'k ~~ınkun oldu- Inliı·sar ı·şlen· t~re dü ıçııı uğratmak 
-..,._ fer. 

1. J '- " ÜÇ Cepb • 
°'t, 'olcaua1 eaı vardır: 
~ ulctaıı f uhta ablan-

it. - ' P.ttah •• 
~~ •tın teı. . 

3 ....._ llc lıuf fa 
1 

.. •~ıne, göreneğe 
iti . lraeıı falıi uluk edenler. 
ı_ !'illcileri k fe olanlar. 

)dil' "rtarrn k . it · Oıılar . a nııbeten 

Kadrolarda yeniden de
ğişiklik olmıyacak 

İnhisarlar umum müdürü Hüs-
nü Bey Ank:ıradan dönmüştür. 

Hüsnü Bey bütçe ve Aankarada 
takip ettiği i~ler hakkında şu be
yanatta bulunmuştur": 

"lnhiaarların tevhidi dolayısi
le 100.000 liralık tasarruf temin 

d·· b~ı•lllad:ıYece~ .bir lokma 
"tllaüılerd' kları ıçın kaldırı

·ı· lc.ıaıı, ırk. Onlara ekmek 
,.,_. ca lar b' olunmu,tur. Kadrolarda yeniden 

'Ça)ıtırlar 
1 

ır kapı göı- bir degwi•iklik yapılmıyacaktır. "aiar. I:'. Ve sef alet~n ,. 
t il '1.b ..._len b' Bu ıeneki faaliyet programı-
;,-..~. ~ dütenleri:· kyok.ıuz- mız, bütçedeki göıterilen esaılar 

-,....ed'ıkl . . e ıerıye-er dahilinde olacak, bu meyanda A-fL. ını zannedi • 
._. 11'1lti ita merikah müteha11ııların raporu 
'l)tt i · •ırıa ay d da nazarı itibara alınacaktır. ln-
lL ~ &ar) tehl;~~klan~ız ce- hisarların varidatı geçen ıeneki-
.. , rııı Çoi tetkıl eder- nin aynidir. 

'~~ h.deın:Ji~: hizınetçi- ···--·-"""~'"----·----
d ileten çık n ve Yahut gibiler hakkında aöz söylemek bi-

lr, ı .... _ ıp fena yola aap-
--.ıbuı J ze deg~il, doktorlarımıza dü•er. 

' ' Zmir T 
'· 'L~y ~- ıibi büyü~e,:.n- Her halde tedavi kabul edenlerin 
d~.ı_ etı bunlar t k.

1 
•r· tedavi çareleri düıünülmelidir. Bu 

~İL-• ~' llıllahitlerinin f et 1
w e- gibiler de kolay kolay tedavi edi-

. ·""l ate, •ııl · enalıgın- lemiyecekleri için, ancak sıkı bir 
' • ~illlleai il ırıat edilmeıi, talimatname ile zabıt ve rabıt al
. ~!e._i)'e ~1111 

gelen nıu- tına alınırlar. 
'--:'letidir 11~ çalııan ka-
.. ..._~llde~ Bılhaıaa, fele- Bu münasebetle, fuhu! talimat-

tı.... _ ·· .. ı nameıine bir mdade ilaveıini tek-
lie..ı '"'-J! lcadıııl eçlllif, Jatmı lif ediyorum: - "Veıika alan ka-
~~ etiıı arın Yanında 
1 •e.,_. Çalııtırı1111 • • ' dınlar, umumi parklarda, umumt 

S ...... f,~!or. atı ıyı ne- caddelerde, umuma mahsuı yer· 
. qıte l d 

~I oları 'h . er e oturamazlar ve ancak gü-
• e •-.,.. 1 tıyarlar 

"• '"çleti fıalı •kaızın ıayriih~ nün muayyen ıaatlerinde, muay-

~ıaı.. .. ~: 1 
ta letvik ed' yen yerlerden ıeçebilirler." 

.~-~. h-__ ıyor- Ba 
ol.'_ --.eıı •·L- zı uygunsuz kadınların, va· 
~ bir le ~• .. ilıiz ve 

' • &.. it'b •çını uçuruma purlarda, trenlerde, tramvaylar-
' L ..... --:-· 1 atla 0 •• L· da, bahçe ve kazinolardaki hal-
~~ Pro · ı._. llluıutle- 1 · I 

th._ -...,_,.-· .... Jeqıy0 1 erı, tavır arı, sözleri umumi ahli-
.. ~,.eu~l·r L~ a, fuh - k . --.rı ... ı &1&&tal a muıayirdir ve insanın - hele 

bıı ... _, IA-- ·ı'er-L . ıkla- ı 1 ki --.ıa 'Lt ~ -~ çg enç er, çocu ar ve kadınlar olur· 
~ •aaı'fed' ll'fat et· "-ı ~~ 1'ı ır. sa - yüzünü kızartacak mahiyet-

.,._, a._
1 

...._ •YJrclılda- tedir. Fuhuı talimatnamesi bu ha
aı- haıtadrr. Bu lin önüne ıeçmelidir. 

Sellml izzet 

lsmall B. Gasprlnskl 

Vaktiyle Kırımda (Tercüman) 
ismiyle hararetli bir Türkçe gaze
te çıkardı .. Bu gazete Rusyadaki 
Türklerin hürriy2ti, Türklerin 
müşterek bir lisana sahip olmala
rı ve Türk ittihadı için canla baş
la uğraşıyordu.. Sahibi İsmail 
Gasprinskiydi. En büyük gayesi 
Türk dili birliği olan bu mütefek
kir 1914 senesinde ölmüştür. 

Fakat ne e:;eri, ne de tTercü -
man) gazetesinin yaptıkları hiz -
metleri ölmemiş ve unutulmamış -
tır. 

l3u sene ( 'fı:rcınan) ın kuru -
Iuşunun 50 inci yıl dönumüydü. 

Refikimiz (Azerbaycan yurt 
bilgisi,, mecmuası son nüsahsım 
bu büyük Türke ve eserlerine has
retmiştir. 

Bu münasebetle refikimizde çı -
kan Köprülü zad~ Fuat Beyin ma
kale&ini naklediyoruz: 

,,. ~ ~ 

1267 de Kırımda (Avcı) kö -
yünde doğan ve babasının ( Gas -
pra) köyünde doğduğu için (Gas
prinski) lakabiyle ıöhret kaza -
nan lsmail Bey ne büyük bir alim, 
ne bir ıair, ne de bir filozoftur. 
Akçora oğlunun pek doğru bir ta
rifini kabul ederek diyebiliriz ki, 
o, her ıeyden evvel ve her ıeyin 
fevkinde bir "halk hadimi,, dir. 

Hakikaten şu ıon kırk elli sene 
zarfında, eıki Rusya çarlığı da • 
bilinde yaııyan milyonlarca Tür • 
kün milli ve medeni intibahında 

VAK 1 T 
GUndellk, Slyaııl Gazete 

lstanb:.ıl Ankara Cadde.si, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralara 
Yazı işleri telefonu: 243i9 
idare telefonu : 24370 

reıgrat adresi: lııtanbul - ·ı AKn 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri ı 

Senell': 
6 aylık 
3 aylık 

ı aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 

750 -
tOO • 
ı:;o .. 

llAn Ucretlerl : 

Ecnebi 

2700 Kr. 

HW • 
~00 • 
300 • 

Resmi llAnlann bir aatın 10 Kuruı 

Ticari UAnlann bir sııtın ı 2,5 Kuruş 
Ticari UAnlann bir santimi 25 Kurut 

KUçUk lllnlar : 
Bir defaaı 30 iki detaaı W Uç detuı 11:1 

dört ı/efa.ııı 75 ve on defaaı 100 kuruştur. 
Uç aylık uıın verenlerin bir defuı mecca
nendlr. Dört satın geçen llAnlann fazıa 

satırlan bet kuruftan beaap edilir. 

en büyük vazifeleri o görmüş, bü
tün hayatım bu işe vakfederek 
binlerce mania kar!ısında muvaf
f akiyetle yürümüttür. 

Türklerin ıu ıon yarım asırda · 
ki milli intibah tarihini yazacak 
bir müverrih, ona büyük bir mev
ki vermek mecburiyetindedir. 

Kırımın yükıek ailelerinden bi
rine mensup olan lımail Bey, ilk 
tahsilini Moıkovada bir aıkeri i
dadiıinden, bitirmeden, yaptı. 1 -
çinde yaıadığı mutaa11ıp ve milli
yetperver Rus muhiti, onu Rus -
laştıracak yerde bilakis ruhunda 
çok büyük akıüli.meller uyandır -
dı; ona Türklüğünü ıiddetle hiı • 
ıettirdi. 

O ıırada (Girit) le i.ıilerle meı
gul olan Oımanlı devletinin hiz -
metine girmek makıadiyle lıtan -
bula geldi, gönüllü zabit yazılmak 
istedi. 
Maksadına muvaffak olama -

yınca Pariıe giderek Avrupa me -
deniyetiyle yakından temaı etti ; 
Türk - lalam dünyasının inhi -
tatına mukabil Avrupanın müte • 
madi terakkiıini gördü. 

Ruıyaya döndükten sonra, 
"Ruıyada müılümanlar,, atlı Rus· 
ça eseriyle muharrirliğe ba!ladı . 

lımail Bey, bu küçük riıalesin
de "Türk - Tatar,, dünyaıının 

geri kalmasını, Avrupa ülum ve 
fünununun Türkler arasına gir -
memeıine ve maarifin pek İptidai 
bir halde kalmaıına atfediyordu . 
Buna karsı mektepler acmak, her 

~ -
türlü ne,riyalla bulunarak fikirle-
ri uyandırmak lazımdı .. 

lıte, bu büyük makıatla, mad
di ve manevi bir çok mütkülitı 
yenerek, 1883 Niıaınının onuncu 
-yirmi üçüncü- günü (T ercü • 
man) atlı gezeteaini çıkarmıya 

baıladı; vef alına kadar rubu aıır· 
dan epey fazla bir müddet net • 
riyalına devam etti. 

(Tercüman) yalnız Kırımda de· 
ğil, Kazanda, Kafkaıyada\ Tür -
kiıtanda, Türkistani Çinide, Si • 
beryada, Romanyada, Bulgariı -
tanda, Osmanlı imparatorluğu da· 
hilinde, hülaıa bütün Türk mem • 
leketlerinde büyük bir teıir yaptı. 

Türklerin ve bilha11a Ruıya 
Türklerinin milli intibahında mü· 
him bir amil oldu, her tarfata lı
mail Beyin bir çok takdirkarları, 
muakkipleri yelitti. 

Fikirlerinini, nazariyelerini der· 
hal tatbik etmek kabiliyetinde o • 
lan lımail Bey, yalnız (Tercü -
man) ı çıkarmakla kalmadı . Es
ki medreıelerin yanında ( uıuli 
cedit) mektepler açmağa çalıttı • 
Elifba tedriıatında "ıavti usuli,, 
tatbik icin "Hiceyi - Sibyan,, a
diyle elifba kitabı yazdı. s.;ftalar 
onun bu (yenilik) teıebbüılerine 
karıı adetleri veçhile, (Din) ıila
hına ıarıldılar. Onu tekfir ve tel'in 
ettiler. 

Bu yeni mekteplerin (dinsiz) 
mektebi olduğunu ileri ıürdüler .. 
lamail Bey bu gibi hüc1!r.nların 
hiç birinden yılmadı; ıarıılmaz bir 
azimle yolunda yürüdü; (T ercü • 
man) da herkeıin anhyacağı ba • 
ıit bir lisan, kat'i bir manbkla, 
muarızlarına cevaplar verdi . 

lımail Bey Türk - lılim dün -
yatında (kadın) ın mevkiini yük· 

Bir balıkçı 
Keyif halile arka

daşını vurdu 
Dün Balatta iki arkadat ara• 

aında bir kavga çıkmıt, içlerinden 
biri ağır ıurette yaralanmııtır . 

Vak'a ıaat on yedide Balat iı
kelesi civarında Salihin ahçı dük· 
kanında olmu,tur. 

Burada yemek yemekte olan 
ve es:ısen kafaları biraz tütaülen -
mi§ bulunan balıkçı Fikri ve lbra
him" arasında bir hiç yüzünden 
ağız kavgası batlamıf, kavga bi
raz sonra büyüyünce lbrahim bı • 
çağını çekerek Fikrinin rogıune 
saplamı,tır. Ağır ıurette yarala
nan Fikri yere yıkılmıf, etraftan 
yetİ!enler tbrahimi yakalıyarak 
polise teslim etmitlerdir. Yaralı 
balıkçı Balat hıatahaneıine kaldı· 
rılmıttır. 

Hasan ve Ruşen Eşref 
Beyler döndüler. 

Balkanlar araıında bir "Deniz 
Ofiıi,, tetkili itini müzakere et-
mek üzere Atinada toplanan 
Balkan konf eranaı komiteıinin 
içtimalarına memleketimiz namı· 
na iştirak etmek için Yunanista
na gİtmİf olan Türk Balkan Bir• 
liği Cemiyetinin reiıi Trabzon 
meb'uıu Haıan ve umumi kitip 
Afyonkarahiıar meb'uıu Rüıen 
Etref Beyler dün lzmir vapurile 
İıtanbula gelmitlerdir. Haaaiı Bey 
buıün Ankaraya gidecektir. 

Vali Pazartesiye geliyor 
Belediyeye ait itler hakkınd• 

görüşmek ve alakadar makamla· 
ra izahat vermek üzere Ankara
ya ıitmiı olan lıtanbul V aliıi ve 
belediye reisi Muhittin Bey pazar., 

tesi günü tehrimize dönecektir. 

K. 1 k • . ' ımyager er ongresı 

Türk Kimyagerler Cemiyeti 
kongreıinin dün sabah toplanmaaı 
mukarrerdi. Kimyagerlerden bir 
kısmı dün sa.bah Halkevine git
mitler, fakat ekseriyet haııl ola· 
madığından konrrenin baıka bir 
güne bırakılmaıına karar veril· 
mi§tir. Gelen kimyagerler arala
rında mesleki bazı haıbihallarde 
bulunmuşlardır. 

--= --- . 
seltmek için de çahttı. Maarifi 
kadınlar araıında yaymak, onları 
umumi haya~a ıokmak, Türk ce • 
ııniyetini canlandırmak için zaruri 
bir t'=Ydi. 

Onun bu hususta yazdığı bir 
çok yazılar tesirsiz kalmamıf, az 
zamanda büyük neticeler vermif, 
Ruıya Türkleri aratında kadının 
içtimai vaziyeti eskiıine nispetle 
çok yükıelmittir. Onun liıan me -
ıelesi hakkındaki noktai nazan da 
çok ıayanı dikkatli. 

(Tercüman) ın ıiarı "dilde, fi
kirde, itte birlik,, düıturu ile hü • 
laıa ediliyordu. Oımanlı edebi 
le:ıçeıinin ıadele9tirilmit bir ,ekli 
ile gazetesini çıkaran lımail Bel'\ 
muhtelif tekellüm tivelerine ma • 
lik olan, muhtelif Türk ıubeleri a
rasında bir "umumi edebi dil,, ol• 
maıını, Türklüğün medeni terak • 
kiıi için en büyük vuıta addedi • 
yordu. 

O, bu çok doğru fikrini tama • 
mile kabul ettiremedi, ilkin bu 
fikrin galebesi için elinden ıeldi • 
ği kadar çalıftL .. 

Bütün hayabnı Türldüiü11 
yükaelınesine ıarfeden bu büyük 
adam Türk balkının ebedi tükran• 
larına layıktır. 



l!I!!!!!!!!!!!! 4 - YAKIT 8 Mayıs 1933 

Ne sihirdir, ne keramet I ( ) .............. -... ; ..................... _ .............. _. KISA HABERLER 

paraları çıft yapan, fakat Silolar i~in tetkikat 

1 lira için 
iki kişi yaka~ 

ele verdi 
~iraat V ckaleti Anadolunun 

Sonunda yakan iliç muhtelif yerlerinde yaptıracağı si-
lolar hakkında tetkikat yapmakta-

Yıkıcı Mehmet Efendin in 282 lirası 
çiftleşecek iken havalanıp gidiverdi. 

Dızdızcı da yakalandı 
Ayasofyada • Nahilbentte Yı· 

kıcı Mehmet Efendi evvelki 
gün işiyle meşgul olurken üstü ba· 

şı biraz temizce bir adam yanına 

yaklaşmış, 

- Selamı aleyküm1 işler nasıl 
diye sormu,tur-

Mehmet efendi, işinin eskisi gi
bi iyi gitmediğini söyleyince; 

- Selamün aleyküm, işler nasıl 
lah gönderdi. Gel ,öyle köşeye, 
otur, bak ben neler yapacağım, 

demittir. 

Mehmet efendiyle tantmadığı 

adam ibk köşeye çekilmi§ler ve 

Hümü hemen cebinden bir defter 
çıkararak demiıtir ki: 

- Ver bakalım eski bir lira da 
ne olacağını şimdi sana göstere • 
yim. 

Mehmet efendi elini koynuna at 
mı§, eski bir lira çıkarıp uzatmıı, 

Hüsnü Jirayi şöyle bir aç
!mıf, eski lirayı arasına koymuş, 

sonra cebinden çıkardığı bir şişe 
sudan bir miktarım defter yaprak
larından birinin üzerine sürmü,, 
idefteri kapıyarak Mehmet efen -
(linin altına koymuştur. Bu ameli • 
ye bittikten sonra Hüsnü, Mehmet 

efendinin kalkmasını söylemi! ve 
defteri altına koyarak: 

- Şimdi otur, demiş.tir. Hüsnü 
yirmi kadar sayı saymış, sonra 

Mehmet efendiyi kaldırarak altın • 
dan defteri çıkartmış, eski lirayı, 

defter yaprakları arasından ~ek • 
miı; 

ma işine aklı o kadar çok yatmış· 
tır. ki, hemen cebindeki paralara 
el atarak hepsini çıkartmış; 

Al bunları doğurt demiştir. 
Hüsnü işin tavında olduğunu far
ketmİ§tir: 

- Şu yüz liralıklardan birini 
evvela doğurtayım sonra hepsini 
sıralarız demişae de Mehmet efen· 
di istical göstermiş, 

- Canım, nazlanma. Ayrı ay
rı doğurtaçağınaı hepsini toptan 
doğurt da iş çabuk olsun, demiş -
tir. 

Bundan sonra 282 lira defterin 
arasına iyice sılaıtırılmı§, Mehmet 
efendiye verilmiştir. Fakat dızdız· 
cı Hüanü bu sırada içine para koy• 
duğu defteri cebine yerleıtirmiş, 
yerine arası boş bir defteri vermi!
tir. Bundan sonra Hüınü, Mehmet 
efendiye f(>yle bir tavsiyede bu -
lunmuıtur: 

- 282 lirayı doğurtmak uzun 
iştir. Defterin arasında bir gece 
kalmak icap eder. Ben §İmdi gi -
diyorum. Sen bu defteri minderin 
altına koy ve iyice üzerini basbr. 
Ben yarın sabah sekizde gelir, bil"' 
likte açarız. Bana da gönlünden 
ne koparsa verirsin. 

Mehmet efendi tavsiyeyi dik -
katle .ıinlemit ve Hüsnüyü güle, 
güle diyerek tefyi etmiştir. Hüs -
nü ayrılırken, kimseye bir şey söy
lememesini ihtar ve artık birlikte 
zengin olacaklarını vadetmiştir. 

Mehmet efendi, Hüsnü ayrıldık 
tan sonra defteri açmadan minde· 
rin altına saklamış, ertesi sabah 
açmıı, fakat işin farkına vararak 
polise tikayette bulunmuştur. Za
lnta memurları hemen tahkikata 

dır. Bu siloların Avrupada olduğu 
gibi demirden yapılması muhle· 
meldir. 

Askerlik 

Heyeti vekile, muallimlerin as· 
kerleklerini tatillerde yapmalarım 
karala:ıtırmıştı. Askerlik müddet
leri gelmiş muallimler Anadolu· 
nun muhtelif vilayetlerinden şeh· 

rimize toplanmış ve hazırlık kıt'a· 
larına iltihak etmişlerdir. Altı ay 
evvel hazırlık kıt'alarma gelmiş 

olan kısa hizmetliler de ihtiyat za· 
bit mektebine gitmişlerdir. Bura· 
dan da mezun olanlar zabit vekil
liği ile alaylara tevzi olunmuşlar· 
dır. 

Kadıköyündeki rum 
mezarhğı 

Kadıköyünde albyol ağzında· 

ki Rum mezarlığı yeni belediye 
kanunu mucibince belediyeye geç
miştir. Rum cemaatinin hükme ra· 
zı olmıyarak Şurayı Devlete mü· 
racaatı reddedilmiştir. Belediye 
yalnızy kilise tarafından inşa edi
len dükkfinlru·ı Rum kilisesine bı
rakmıştır. Tapu dairesi de bu dük
kanları kiliseye tescil etmemiş ve
killer heyetinden karar alınması 

icap tetiğini ileri sürmüştür. 

Yol ve lağım masrafları 
Belediye yeni açılan yol ve la

ğımlar masraflarım halktan ala
caktır. Tahakkuk yapılmıştır. Ha
zirandan itibaren tahsilata ba,la
nacaldır. 

Hırsız bir icadın 
Galata polis merkezi Emine İs· 

minde bir yankesici kadın yaka
lamıştır. Eminenin evinde bir çok 

çalınmış eşya bulunmuştur. Bu hır 
sız kadının diğer arkadaşları a· 
ranmaktadır. 

Altsn miitehassası 

lktısat vekaleti tarafından ge· 
tirilecek olan Amerikalı altm mü· 

Eyüpte iki açık göz evvelki 
gün bir manifatura ticarethane -
sine müşteri gibi girmifler: ve ma· 
nifatura ticarethanesi sahihi ka -
dının elinden bir lira kaparak ka· 
çarlarken yakayı ele vermişlerdir. 
Bu açık gözlülük hadisesi şöyle ol· 
mu~tur: 

Sabıkalı lbrahim ve arkada§ı 
Ahmet İsminde iki arkadaş vardır. 

Bunlar pek parasız kalmışlar 

ve aç karınlarını doyurmak için 
bir çare aramıflardır. Nihayet dü
§Ünmüşler; taşınmışlar ve bir ma· 
ğazaya müıteri gibi girerek birkaç 
kuruş a§ırmayı karar altına alını' • 
lardır. 

Eyüpte bir de Yeşiltak manifa· 
tura mağazası vardır. Sabıkalı 

lbrahimle Ahmedin aklına evveli 
gidilecek yer olarak burası gelmif 
tir. 

"- Ha bir cesaret diyerek tb
rahimle Ahmet mağazadan içeri 
girmiflcr; muhtelif kumaşlardan 
indirtmişler, bunlara evirip çe'ri -
rip bakmışlardır. 

Bu sırada başka bir müşteri de 
bir şey alını§ ve madam Yetilta • 
ka bir lira vererek mağazadan çı
kıp gitmiştir. 

lbrahimle Ahmet için. sıra tam 
bu sıradır. Hemen madam Yeşil -
takın elinden lirayı kapmışlar ve 
süratle mağazadan çıkarak koşmı
ya başlamıılardır. 

Fakat ne çare ki, lörahimle Ah
med i biraz sonra: 

"- Tutun! sözleri arasında yol 
l r t tıiıu }ardır. 

Zabıta lhTahim ve Ahmet hak· 
kında takibata ba§laınıştır. 

Kiracı ev sahibi ile 
Taksimde bir kiracı ile bir ev 

sahibi dün kavga etmişler; ev sa· 
hibi kiracısını döğmüştür. Hadise
nin cereyan şekli şudur: - AI şu eski liranı demiş ve 

parmaklarını tekrar defter yaprak
ları arasına sokarak vızt diye 

yepyeni bir tek lira çıkarmıştır. 

ikinci çıkan lira o kadar temiz ve 

yenidir ki, bu hal karşısında Meh· 
met efendinin ağzı açık kalmış, 

başlamışlar, dızdızcı Hüsnüyii ya· tehassısı M. Signeri bir kaç güne 
kalıyarak paralan geri almışlar • kadar şehrimize gelecektir. 

Taksimde Va sil efendin in evin 
de epey zamandır Karlo efendi is· 
minde bir kiracı oturmaktadır. 

Karla efendi ıimdiye kadar ev ki· 
ralarını muntazam vermiştir. Fa · 
kat nasılsa son aylarda kiraları 

vermclcte biraz gecikmek mecbu -
r· eti hasıl olmuştur. İşte bu kira 
işler~ Vasil Efendi ile Karlo efen· 
dinin kavga etme.sine. sebep ol • 
muş ve ev aahibi Va!iil efendi bu 
kavgada Karla efendiyi döğmüş • 
tür. Zabıtaca suçlu hakkında ta • 
kibata ba~lanmıştır. 

- Yahu, lirayı nasıl yapbn?. 
diye sormuştur. Hüsnü temkinini 
hiç bozmadan; 

- Ben Avrupada bu işi öğren· 

dim. Buraya geldim. Buna Avru
pada para doğurtma derler. Var -

sa paran ycmma gel, sen de, be~ 
de zengin olalım, demiştir. 

Mehmet efendinin para doğurt 

Otomobil çocuğa çar
parak yaraladı 

Kemal isminde bir çocuk dün 
öğle üzeri Harbiyede bir kaldırım· 
dan kar!ı tarafa geçerken Şişli • 
den gelmekte olan şoför Muhid • 
dinin idaresindeki otomobil ken • 
disine çarpmı§, çocuk ba§ından 
yaralanmııtır. Şoför Muhiddin 
yakalanmııtır . 

§ Şoför Apolyan Jozefin ida • 
resindeki otomobil dün saat on 

birde lstinyeden Y eniköye gider -

ken lstinyede oturan altı ya§mda 
Arşak ia.minde bir çocuğa çarp • 
mış, yaralamıştır. Şoför yakalan· 
mıştır. 

§ Dün saat on buçukta Alem -
dar caddesinde mahallebici Sait 

ll•c!fntn dükkanının bacası tu • 
lUJmU!, yangm büyümeden sönde
rilmi,tir. 

dır. Muvacehe edildikleri zaman 

Mehmet efendi kendisini tutamı • 
yarak; · 

- Hani paraları doğurtacaktm 
diye sormU§tur. Hüsnü; 

- Bende kabahat yok. Sana 
def teri sekizde açmam söylemiş -

tim, fak at sen birkaç dakilıa geç 
açtın mutlaka ve tabiatile fazla ka. 

lan ilaç da paraları yaktı, demiş -
tir. 

Taksim de civciv makine· 
sinden çıkan yangın 
Taksimde Telgraf sokağında 

M. Sarandinin evinde dün saat 16 

de bir yangın çıkmıştır. Yangın e
vin ikinci katında bulunan civciv 

çıkarmağa mahsus makinedeki 
gaz li.mbasmın alev almasından 

çıknııttır. 

Derhal itfaiyeye haber verilmiŞ, 
yangın, büyümesine meydan ve • 
rilmeden, $Öndürülmüştür. 

Tramvaydan inerken •. 
Dün Befiktaşta bir tramvay 

kazası olmuftur. Sütlicede oturan 
Ihsan Hanım Beıiktaşta henüz 

hareket etmİf bulunan tramvay -
dan inmek i:;temiş, muvazenesini 

kaybederek düşmÜJ ve başından 
yaralanmııtrr • 

Gümrük tarifeleri 

Bazı iptidai maddelerin güm
rük tarifelerinin tenzili meclise 
teklif edilmişti. Tarifeleri yapmak 

üzere bir komisyon teşkil edil
miştir. Komisyon çalışnıaktadır. 

Vapusculuk inhisarı 

Deniz yolları işletme kanunu 
(Vapurculuk) tktısat encümenin· 
de müzakere ve hükUmetçe teklif 

edilen esaslar kabul edilmiştir. 
Encümen, İnhisarı işletecek olan 
Seyrisefain dış hatlar idaresile şim 
dilci armatörler tarafından teşkil 

edilecek Anonim şirket haricinde 
en az bir milyon lira sermayeli di
ğer Türk Anonim şirketinin. de hu 
inhisar işletmesinde çalışmalarına 
müsaade edileceğine dair biı· 

madde ilave etmiştir. 

İki kooperatit lokantası 
bugün a~ıhyor 

Alacak istenir mi !! 
Küçükpazarda oturan Ahme -

din leblebici Yakuptan biraz ala • 
cağı vardır. Bu alacak verecek e· 
pey zaman evvel cereyan etmiştir. 
Dün Ahmet Kağıthane caddesin -
de leblebici Y akuba rasgelince 
bu alacağını istemiştir. Y akup ol· 
madığım söyleiynce iş ağız müna· 
ka~sma dökülmüştür. Bu sefer 
buna da leblebici Y akup kızmı§; 
alacaklı Ahmeid adamakıllı döğ-
l müştür. Suçlu yakalanmıştır. 
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İstanbul Liman sirketi mavna İ Bir arkadaş kaybettik 
ve atölye işçilerine ~cuz yemek te- } 
mini m aksadile biri Balat atölye-! ISTANBUL, 5 (A.A.) - Ana-
. d d' v . y vk d H 1 dolu ajansı İngilizce mütercimi 
sın e ıgerı ag apanın a ay- 1 • •• 

d h d 'k' k t'f l k ı isken der F erıt Bey, dun sabah Ye· ar anın a ı ı oopera ı o an· . . 
t d h h l t fot etmıf ve cenazesı Okmeydam 
ası a a azır amış ır. . . . 

mezarlığına defnedılmı~tır. 
Tarih mnallimleri 

Bütün orta mektep ve lise ta· 
rih muallimleri gelecek haf ta bir 
toplantı yaparak tarih tedrisatı 

etrafında görü§eceklerdir. 

Uzun müddet mülga hariciye 
nezareti mütercimliğinde ve mat· 
buatta yorulmadan çalı~rş olan 
merhum birçok lisanların hakiki 
üstadı ve büyük bir piyanist idi. 

TAK V I~ 
Cumartesi 
6 Mayıs 

11 Muharrem 

p,JJ 

7 ~· 
12 Mub• 

GUn do~uşu 4 .'\3 

GUn Lauşı 19,(19 
Sabah nrunaz.ı ~.05 

Oğlc namazı l ', 11 
i kindi namazı l fı , 14 

.ı\kş;ım namazı 19,09 
\' atsı namazı 2<.:;5 
imsak 2.Sll 
\'ılın geçen gDolcn 126 

!.:alan ~40 

\... 
lL\ \"A - l'eşllköy uı;keri ~;.., 

zinden verilen malümata göre, ,, 

vn bulrıtlu, milteha"'il istll>afll!'tft 

gıirlı ol:ıcnktır. 
,1 

Uünkli ıııcııklık l'n f:ızl:ı 22. rtl 
.;iJ. rece, hnHı t:ız~mı 758 mllimctrt. 

Bugün 
lSTANBUL-

18 den 18,4li e kacbr ~m,erı-ef ~ 
JS,lü t~n 19,30 a kadar Orlmsttc• 

20 ~c kndıır Fnın!lızca dt•rs (~ 
mahsus), '20 den 20,SO a k:ıdnr O 

Jh·an, 20,SO dan 21,80 a ltad.-ır :ıu1"~ 
B<ı~. 21.so dan 22,80 a kadar orJP" 
t.ıns ,·c Borsa hnberleri, s:ıat ~.; 

ı\ N K A R ~\ (15~3 m .1 ; 

12,30 - 13,SO Gramofon. JS -

JUSctl dlınhur fllllrıııonll.: orkCS~ 
• jro 
den St mphonlc Millter. 18,40 -

turka ııaz. 19, IO - 20,JO f)nn!I ,_,! 
20,10 - Ajans tı:ıberlerl \e hınııı 

V 1 Y A N A (518,1 m.) 
'/ 12,80 lfon!ler - U,10 Konft ~ 

Pl!ık - 16,U ı•ıynno - ı 7 ,S5 

ıs,rm Konıı r - 2 1 ıuuslkl - 2:ı.t5 

ı. E 1 P Z 1 ti ( SFoll,G m.) / 

7,ll Jimnastik - 7,S5 Kon!l'.j 

Koro - 17,30 lfonscr - 21,lO ..,1 
konser - 22,10 Operet - 2s,zo 

H o K n E ş (89'1,2 m.) 

13 PIAI> - 14,15 Plfll• - 18 O 

19,15 Orlccstrn - 20,40 Plli.lı: -

ser. 

R O M A (441,2 m.) ' 

18,80 Konser - %1 Plii.I;; - ııı 

B U D A P E Ş T E (550.5 ~ 
8 Jimnastik - 18,80 Şarkı .-

- :!O,SO Opera - %3,l:S l>Jlil;. 

VA U ŞOVA (1412 nı.) 't1 
ıs,ıo Ptftk - n l'l!'ık - ıs 

Konser - 25,05 Mnslld - 21;:J 

Polis Haberleri 
··-······················-········ 
§ Divanyolunda oturaJJ ~ 

Yüksek ~aldırımda otur.ıt J' 
dün kavga etmişler; ka~I 
hen Ahmedi döğdüğüncJeCI 
da takibata baılanmıştır· ~· 

bl 
§ Sütlücede biri ayaid'" ~ 

ken yakayı ele ,·ermişti~· ti<· l 
~u şekilde cereyan etrıı•ffı 
knpamnda oturan sabık:ll ".t' 
isminde biri vardır. s~~· ~ .~ 
rü dün Sütlücede köınılr' V(.ı 
nin bir cift ayakkabısırıJ" 

~ ,,, 
dükkanda yokken aşırısı 
satarken yakalanmıştır· ti 
§ F ·k·· ·· d b' ka01" erı oyun e ır . cıoı 

yar sahcı dün sopa ıle Ji1' 
Döğülen kadının isı:o.i ~,t 
mmdır. Döğenin isJJJ1 ..J'ıf' 
cı Osmandır. Osm&11 ~ 

foldan tutulmuıtur. ef'; 
,.,ırt 

§ Karagümrükte d• I 
Zeynel ağanın bostaJlııı ~l ~.! 
A C . d .. Ze'J ,-rnavut avıt un ~ 

cebinden 50 lirasını ça J 
ken yakalanmıştır. it f'j. 

d··ıı., ~ 
§ Arapcamiinde " jCŞI':, 1 

hıruzı yakalannııttır· ,-ı-" .. fı 
di isminde birinin .et b~~ 

• J1l1 ~ A lan hu hırsızın ıs tşfl 

tafadır. Sabıkalı pAu•batf 

da zabıtaca takib~t~~ıesı~ 
Boğaziçindeki esk• da t.İ' 
at yurdun:.ın biııa•ıı> 
mektep açılacaktır· 
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Naıır be 1 lakta. k ' § sene stanbuldan u· ı - Memnun oldum, her halde 
Ada.ya. a~ıktan sonra gelmşiti . artık diyar diyar gezip ekmek 
atladı· çDı .

1
a.r çıkmaz bir arabay~ parası kazanmağa mecbur kalmı· 

• 1 e'dd" A.rab · e 1• yacaksınız .. 
d ayı kazinonun ·· ·· d 

Urdurdu. .. İnd" DT onun ve - Her halde mesleğimi hıra -
ru Yiirürneğe b~· 

1 
dı ın ucuna dog- kacak değilim.. Siz burada mı o -

B ta ı. . t ? 
eı sene d . h uruyorsunuz ... 

tı. Ön.. ' eruze asret kalmış • 
h une yayılan M - Her za.manki gibi. .. 
ava.sın . w armaranın B k d ? d l 1 cıgerlerine · d" . - aş a eş ost var mı .. 
a gal sın ırıy.or, D"d H b d d" 

1
. arın sesini c k 1 w • 1 - ı ar anım ura a .. 

ın IYord - an u agı ı e K"" ki . d . ? 
li u .. A.gır agwır .. ""d"' D" - oş. erın e mı .. 

n ucu d yuru u, ı-
•aud n an Yllkarı saptı sonra - Hayır, o köşkü sattılar, Ma-

K:n aşağıya, plaja indi.' dende ba~ka bir yer aldılar .. Ge -

Yaşlı ~alardan birinin yanında ne toronu ile oturuyor .. 

&Öğsün1.~ .~at, onun arkasında, Nasır, son cümleleri dinlemedi 
. ll ruzga · · · · b ı B d h d tecık b" ra vermış ınce, ıpın· i e.... ir en, atırasın a geçen 

b ır kız d · h h Ş eyaz d·· uruyordu. Üı;tünde zaman ayallendi. Seni aya, a -
nis ke' ulz bir elbise, başında ge- diyeye, veda ettiği günü düşün • 

. narı b" h Bird ır asır fapka vardı . dü. O tarihten sonra, bütün bu 
Uçtu Ve en,

1
. kızın başındaki şapka hayalleri unutmağa çalışmış ve u

lı., N~ ce ıp Nasmn yüzüne çarp- nutmuştu .. 
d asır §apk 

Fakat şimdi, Ali Bey, Didar ii \'e h ayı tuttu, kız dön-
aylurd1. Hanımdan bahsedince, bu sözler 

ona yabancı gelmedi.. Ne olsa, 
ilerledi ve 

1 Şadiyeyi yabancı telakki edemi -

-A.hı . 
Nasır ··:.1. §apk cu tirnsiyerek 

ayı verdi: 

- Buyurun f . 
- ""e kk uz e endım. • 

ı se ·· .. ur ed . - B" erım ... 
ır sey d v•ı 

Kız ş ·k egı efendim .• 
•onra ap asını bnşın:ı giydi, 
r Rene nö- .. .. .. A erek d . b gsunu ruzgara ve -

enı · Bu g 21 seyre daldı .. 
&enç k enç kıl - her halde bir 
tında e'Z1 .0lacaktı, halinde, tav -
d \' l b" u- d . ıı· kadına benzemiyor-

enıze . A 

N~ .. 
1 

nıı nşıli:tı !. 
del\\ıi" ~ .. ~ikkat etti. Hayır, kız 
Perrin· egıl, denizde yıkanan kö

se:,ır d" °"" e ıyordu .. 
~'nü·'> it n "h 
I> ~. ı, ı~ın 1 ayet sudan çıktı, sil-
egıni ok.. dYnnına geıaı. rı;ız 1ıu· 

.n ı: 

t - Haydi b ı 
ı~. gideli a ralırn, keyfini yap -

V rn artık.. 

yordu .. Sordu: 
- Demek Didar Hanım toro -

nuyla burada ? . 

- Evet .. Fakat her zaman be-
raber otunnıyorlar .• 

- Ya!.. 
- Muhsin Beyin ölümünden 

sonra Seniha, üvey annesiyle be
raber, babasının apartımanına 

geçti, Didar Hanım yaz için Ada
ya geldi torununu davetetti. 

Devamı l'ar 

Yeni eroinciler 
Küçük paketleri 25 kuruşa 

satarken yakalandı 
" e ~far -
h başladı1a:3ır koştu tırmanma- Zabıta Eroin kaçakçılığı tahki-

Gazin ·· katına devam etmektedir. Son 
tek onun .... k ' at), b · 0 nunde bekliyen günlerde iki kaçakçı daha yaka· 
endi kul;r arabaya atladı ve atı lanmıştır. Bunlar küçük mavi pa-
l'lasır b~narak uzaklaştı. ketlerle dörtle bir gram nisbetin-

ar b ' ıraz .. a ay
1 
ıe oleden uzaklaşan 

1 

de Eroini 25 kuruşa satmaktadır-
tık eve git:et.ti. ~eç olmuştu. Ar- lar. Bunlardan biri Halıcıoğlunda 

'\'iitiid'" elıydı.. oturan İbrahimdir. lbrahim 
C:e~· u .. T arn b k h d ·· h l" b. ;a cıl zam . ara asına bine a ve e şup e ı ır vaziyet-

e:y dura~~ h_ır beyle kar§ılaştı. te görülmüş, üzeri aranınca bir 
......_ N' ı. çok paket Eroin bulunmuştur. 

Geld· .asır Bey.. Siz ... ? Diğer kaçakçı da Feriköyde 
11\ız illi, mısınız .. ......_ ı:: · • Hayim isminde bir Yahudidir. Ha 

tıeı Vet geldi B . yim, Okmeydamnda Eroin aatar-
lar erden ıonr ın.. enı, uzun se-

\r
l kavu•tua tanıyan arkadaş • ken yakalanmıştır. Bu iki kaçak-
e N :ı: rn. . çının Eroinleri nereden aldıkları 

~litıi •ık~ıır, hararetle Al" B . l:lhkik edilmektedir. 
ar, ~ ı ... Biribirle . b ı eyın 

la.r t sene . . rıne akıyor -
l'\i -ltında, nın ~ı~diği kırışık· 

ıletİni b l bırıbirlerinin eski 
.\] u rna -1\ İ ile . gn çalışıyorlardı. 
... b Yı tanımak .. 

''"- eş l'aşınd b" guç değildi . 
fat llcldiği a ır adam, elli ya-

41\\l Zarnan ç k d - . 
'•tıd Oluz Yaş} o egı~.mez. 
~S. l hay}j d ~ .0~uz beş Yit! ara
r •ır bir k egışıklikler vardır 

~llnı ere çok . 
N' ıçtı.. . zayıflamıştı. 

_:-•ır sordu: 
Çok rn 

Esnaf bankası 
Esnaf Bankası müdürlüğüne 

tayin edilen Hamdi Bey faaliyete 
geçmiştir. Banka son seneler zar
fında gayesi olan esnafa kredi aç
maktan tamamile uzaklaşmış ve 
mühim miktarda açık vermişti. 

Lozan'da maliyecilik tahsil etmiş 
olan Hamdi Bey küçük esnafa za
manın iktısadi ve ticari vaziyeti
ne göre krediler açmak için faali-

Bir teklif 
Türk Tıp encümenin geçen pa • 

zar günü Tıp fakültesindeki top -
lantısmda Prof. Akif Şakir Beyin 
fenni sinema filmlerinden gün -
lük gazetelerimiz bahsettiler . 

Tıbbr.mızın eski bir emektarı 

sıfatiyle o gün, bir taraftan bu ıi
nemadan ve öte taraftan da yar
dımcı Prof. Kazım İsmail Beyin 
yeni neşrettiği (Teşhisi cerrahi) 
atlı, hacmi küçük, fakat çok gü· 
zel eserini görerek müteselli ve 
mütehassis olduk da ondan do -
layı bu yazıyı yazdık, çok görme· 
yiniz. Hekimlerimiz ve hekimliği -
miz için ne denirse densin, karvan 
yürüyor! 

Prof. Akif Şakir Bey, yorul -
muş, külfetini, her suretle, kendi 
yüklenmiş, bazı basit görünüp te, 
fakat çok ehemmiyetli olan usul -
leri ve ameliyatları, ancak talebe
ye faydalı olmak için filme aldır-
mış .. 

Bize. sinemayla tedrisatın tari
hini ve insanların, verileni almak 
hususunda umumiyetle ikiye ay -
rıldıklarını, bir takımının (gözle 
görerek anlar), bazılarının da 
(kulakla işiterek öğrenir) olduk -
larını, sinemayla tedrisatın birinci 
insan zümresi için (anlayış) mele
ke3İni tenbih eden bir vasıta ol
duğunu söyliyerek bir terbiye ve 
talim ruhiyatı yaptı. 

Azadan Saim Ali Bey, bu sine -
manın ve sairlerinin sesli olması -
nın terbiyevi bakımdan daha mü
him tesiri olduğunu ifade etti. 

Prof. Akif Şakir Beyi, bu him -
metinden dolayı cidden tebrike 
gaynu hulura2. 

Sinemayla tedrisat sisteminin 
gittikçe ehemmiyet kazandığını 

görüyoruz. Geçenlerde bir Franaız 
film fabrikasının terbiyevi filmler 

reklamım gördüm. En mühim ha
yatiyat meselelerini, hıfzusıha 

davalarını filme almışlar. 

Bu gibi filmler, umumi kültür 
bakımından halk için ne kadar 

faydalı .. içki, esrar, eroin iptila -
sının bütün fecaatleriyle filme a
lınarak halka gösterilmesini ta-
savvur ediniz: 

Acaba bunlar nice konferans -
lardan ve yazılardan daha mües
sir olmaz mı?. Veremin sirayeti, 

bir aile efradı arasındaki tahri • 
batı, artistlerimizin himmetiyle 
filme alınsa, verem mücadelesi i-

çin ne müessir vasıtalar elde e -
derdik. 

Sinemalarda, b~lmem hangi 
memleketin at yarışını seyredecek-

lerine halkımıza gerek ilmi, gerek 
sıhhi böyle filmler göstersek na -

sıl olur?. Hayır cemiyetlerimizin 
bu işleri başaracağına kaniim. 

Kemal Cenap 

Ali Fedainin aklı muayene 
olunuyor 

......_ b u değişrn· · '•tı QaYır ışım?. yete geçmiştir. Banka borcunu beş 
~ F ' Yalnız b · k d .. d k . Matmazel Suzam öldürmekle 

llıı, Si~ a.kat Kene e:rk~z yNa~nmış - seneye a ar o eycce tır. maznun Ali Fedai Bey Tıbbı adli-
a.2 dikk . 1 asını -........ .«\. atlı bak k r 'Ş"k de müşadede altındadır. Müşahe-

-. ~ nlaıılıy ma azım. ı ago sergisi ve güzeller desi bitmediğinden rapor henüz 
~eld· '•ıl old or .. değişmişim. h . . •niz"> u da bö 

1 
h . 12 azıI"anda Şıkagoda açıla- verilememiştir. 

• • y e abersız k 1 . . wb . . ......_ l(· ca o an scrgının rag etını artır- Maznun vekili, müddeiumumi-
ror,l.ını.ı'~e haber Ver d" • . mak için bir de güzellik mÜsaba· Jiğe mÜracaal!a yeni bir talepte 

11> geld.' · l<irnsenı Y:~ 11:11 ıstı • ı kası tertip edilmiştir. Bu müsaba- bulunmuştur. Bu talep, müşahede 
""' _.\ttı ~.. ' kı •.. Kal- kada kazanacak olan Şikago ser- heyetinde Emrazı akliye hastane-

'- '.E:vcan~z Vefat r d w• • gisi güzeli ismini alacaktır. Haber si başhekiminin de bulundurulma-
...... v,r~~ 1ki a.y e:V\ egıl mı? aldığımıza göre sergiye memleke- aıdır. 
..._ !'.- ııı aizd· . e \'efatetti. timizde K . H l" N . h -=-vet h ınız de -·1 • n erıman a ıs ve azı- Ma keme Tıbbı adlinin vere-

end· gı mı?. re Hanımlar · ı · · ·· d 1 w• ırn.. reaım erını gon er- cegı rapordan sonra lüzum görür-
mişlerdir. se bu talebi kabul edecektir. 

lstaabal Cehennemi 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

-3-

y angınların içinde bir de uğurlusu var-
mış; bu kolera salgınındaki yangındır 

Bekçiyi yangın yerini söyledik -
ten sonra süratle diğer mahalleye 
koşardı. Tuhaf bir adet olmak ü -
zere köşklüler yangını haber ver· 
dikleri için bekçilerden muayyen 
bir para alırlardı. Son büyük Ci -
hali yangınını da gören ve hala 
Küçükmustafa paşada kırk sene • 
dir bekçi bulunan Halil ağa diyor 
ki: 

- Bizim hiçbir menfaatimiz 
olmadığı halde, hem boğazımızı 

parçalarcasına bağırıyor, üste de 
kazancımızı veriyorduk. Bir bay -
ram günü bütün mahalleden ala -
caklarımı toplamıştım. Köşklü 

geldi, hesap ettik. Bütün bir sene
lik kazancımı verdikten maada 
borçlu çıktım.,, 

Halil Ağa bir sene zarfında el
liden fazla yangın ilan ettiğini ha
tırlıyor. 

Yangın nasıl çıkardı? 
Yangın nasıl çıkardı?. Suali ilk 

bakışta garip görünür .. Fakat ta
rihi vak'aları gözden geçirirken 
yangınların ekseriyetle tandır -
lardan çıktığını anlıyoruz. 

Bunun men'i için bir çok "fer -
man,, nümunelcri vardır .. Bu fer
manların ekserisi: 

"İstanbul kadısı faziletlu efen
di, 

"Otedenberü demi şita hulu
lünde T enur (Tandır) ve sair a -
leşten herkes hanelerini ve dük -
kanlarını muhafazaya ihtimam 
ilah ... ,, 

Şeklinde yazılırdı .. 
Bu tandır "Erzrum,, ve "Van,, 

taraflarında toprağa gömülen bir 
küpe kor doldurularak yapılan o· 
cak değildir. İstanbul tandırı yal
nız ısınmak icindir.. Bu odanın 

~ ' 
ortasında ve iskemleler arasında 

konulan bir mangalın üzerine 
yorgan veya keçe örtülerek yapı
lırdı." .. Üşüyenler ellerini yorga -
mn içine sokarlardı.. lstanbulda 
Meşrutiyetin sonlarına kadar tan
dır varmış .•. 

Uğursuzluk .• 
Her yangın meı'um bir tesadü

fe atfedilirdi. "Gazebi ilahi var,, 
diye ateşi söndürmekten korkan -
lar, yangın zühuruna mahallede 
günahkarların çokluğu sebep ol -
duğunu söylerlerdi. 

Yangının çıktığı yer şer'an gi -
rilmesi günah olan bir yerse, sa -
hibi ekseriya parçalanırdı .. 
Bir meyhanecinin dükkanın-
dan yangın çıktığı için sahi-
binin diri diri ateşe atılması mü -
hi.m hadiselere sebebiyet vermiş -
tir .. Bunu sırası gelince görecek -
siniz .• 

Her defasında meş'um bir tesa
düfe hamledilen yangın yalnız bir 
defa (hayir) olarak tefsir edil -
mittir 

Bu, İıtanbulda müthiş kolera -
nın hüküm sürdüğü esnada çıkan 
yangındır.. Zira, bu yangından 
sonra kolera ortadan kalkmıştı .. 

lıtanbulda emsaline nispeten 
fazla yangın çıkmış yerler uğur -
suz addedilmekteydi. Bu meyan -
da başta Cibali, ikinci derece Ho
capaşa gelir., Burada tuhaf bir te
sadüfe temas etmeden geçmiyece
ğim... Tarihte ilk büyük yangın 

Cibalide çıkmış, son büyük yan -
gın gene orada olmuştur. 

ilk Cibali yangını 
llk Cibali yangını 1633 sene • 

sinde, bundan 300 küsur sene ev
vel oldu .. O senenin Temmuz ayı, 
bütün İstanbul halkınm çılgınca 
eğlendiği bir aydı. Bir şehzade 

doğmuştu .. Kandilli hahcelerin -
de tertip edilen muazzam mum 
donanmaları ve fişek şenlikleri 
Boğaziçinin her iki taraf ma uzu
yordu.. Haliç binlerce sandalla 

dolmuştu .. Gece sabahlara kadar 
halk oyumıyor, şehzadenin doğu
munu tes'it için her şeyi yapıyor
du .. Ve temmuz ayının son gün
lerinde Yen içeri, Sipahi, saray er
kanı ve bütün lstanbul halkı ade
ta yorgun düşmüştü .. 

27 Temmuz cumaya tesadüf 
etmişti .. Her semtin camileri hin
cahınç dolmuştu .. Vaizler veaa-

yalarmı hazırlıyorlardı. Ayasofya, 
Süleymaniye, Beyazit, Fathi ve 
daha bir çok camilerde korkunç 

bir haber çalkalandı .. "Cibali ya· 
nıyor, ateş Sultan Selime ilerle -

miş ... ,, Her semtten mahşer gibi 
İnsan kalabalığı büyük bir oğullu 
ile Cibaliye doğru akın etti. 

Cibali 300 sene evvel, Eyüp ka
dar mukaddes tanınmış bir mu -

hitti.. Cübbe Ali'nin menkibesi 
bütün hararetiyle yaşıyordu. Ve 

bu şeyh ismi de, muhite isim ol -
muştu.. Her köşede kandilli bir 

türbe göze çarpardı .. 
Cübbe Ali, Mısır şeyhlerinden 

birinin ismiydi. Evliya Çelebiye 
göre; lstanbulun f etholunacağını 
haber alınca,, fetihte bulunniak 

üzere Mısırdan Bursaya gelmiş, ~
rada Zeynelabidin tarikatinde sec
cade kurmuş .. 

Kendisine Cübbe Ali denmesi -
nin sebebi de at çulundan bir cüb
be giymesiymiş. Cübbe Ali, Fatih
le İstanbul muhasarasında bulun
muş. Orduda ekmekçi başılığı 
yapmış ve bir fırın ekmekle bin -
lerce askeri doyurmak kerametini 
gösterirmiş. 

Cübbe Alinin kimse esrarına 
vakıf olamazmış .. lstanbulun mu· 
hasarasında Okmeydanına gel -
memiş, hatta gemilere bile yanaş -
madan Tersane önünden üç yüz 
Zeynelabidin hafi fıkaralariyle 
deniz üstüne postlarını serip dua 
ile geçmiş ... 

Cübbe Ali, denizden bu suretle 
geçerken, sonra kendi isminin de

ğişmesiyle Cibali olan cihetten 
düşman askeri görmüş, dü§man 
askerleri şaşırmışlar, mukavemet 
edememişler, Cübbe Ali Hazretle-

ri de bu suretle İstanbul tarafına 
geçerek buraları fethetmiş.. Cüb
be Ali bütün kaleleri teslim aldık
tan sonra şehit olmuş ve orada 
gömül mü .. 

İşte, Cibalinin bu tarihçesi o 
vakit bütün taassübu ile yaşıyor • 
du .. 

İstanbulun en uzak semtlerin • 
den buraya ziyarete gelinirdi. 811 
sebeptendir ki "Cibalide yangın 

var,, haberi bütün camileri bo • 
şaltmış ve halkı buraya akın ettir-
mişti •• 

Devamı l'ar 
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..... ___ Kaçakçılığı -"""'-'~ .. ..i {3:~:~~{~d.?..~~ İstanköy zelzelesi bild' 
Mısır polis müdür~nün kaçakçılıktan nel~r O ~S? ğimizden f ecİ olmuşttJ1 

k ·k" t tt· v • s · d. s · Yap 1 
• E k ı d ·· ı· ·· ı k .,, enço şı aye e ıgı urıye ır. urıye n az atın an o muş o ara ver 

M k ı 3 ve 4 metre yüksekli- 1 1 k r 
esrarı ısırı ap amıştı ğinde sel basarak sildi ayak arı kesik çıkarılan ar ço tu 

süpürdü Mısırda uyuşturucu maddeler ran etmiştir. Yeni layiha Büyük lstanköy - (Hususi Muhabiri - tü. Gene komsularımızdan bit 
mücadele heyeti reisi Russel Pa - Millet Meclisine takdim olunacak Nisanın son günleri müthiş bir mizin mektubu) - 23 Nisan lstan lal Paşa vard; ki, oğlu HaıİP J. 
şa en mühim kısmını naklettiği - ve münasip vakitte kabul oluna - lodos esmiştir. Üç gün süren bu köy zelzelesi zannedildiğinden le kendisinden ba~ka efradı 
miz raporunda bütün bu malhimat caktır.,, sıcak esinti ağaçları, çemenleri, çok daha büyüktür. Hafif fasıla - sinden kir.-ıse bu felaketten 1' 
ve vaziyeti muhakeme ederken bil Russel paşa yeni kararları hu - çiçekleri yeşertti, sırtlardan pal- larla zelzele hala devam ediyor. ni kurtaramamış ve ölmüştü· 
hassa Türkiye hükumetinin lstan- lasa ettikten sonra bu yeni kara - tolaraı çıkarttırdı, dördüncü günü Bu mektubumla etraftan toplıya - ların Bacı isminde bir eme "' 
bulu gayrimeşru uyuşturucu mad - rın tatbikıyle, medeniyet alemine Zığana _ Hamsi.köyü _ Maçka bildiğim malumatı bildiriyoru.m: vardı. O zavallı da ev yıkıhll .. 
deler ticaretinin merkezi olmak - karşı büyük bir vazifeyi ifa ettiği- arasında mevzii bir sağanak yağ- Zelzele şöyle oldu: danın altında kalmış; ölmiittıl' 
tan çıkarmasına büyük bir ehem - ni söylüyor ve şunları ilave edi • muru yağınca kıbleden yumuşa- Nisanın 23 üydü. Hergün oldu - Hiristiyanlardan da telefat 
miyet vermekte ve bilhassa bunun yor: yan dağlardaki, yamaçlardaki ğu gibi bugün de herkes kalkmış tur. Ben zelzele olduğu and• 
Mısıra gönder ilen uyuşturucu mad Türkiyede afyon mahsulü Mı - kar bir ande eridi ve ürküntülü işine gidiyordu. işi daha geç baş - içinde bulunmadığımdan 
deleri son derece tahdit ettiğini sırda pamuk mahsulü gibi oldu • bir sel Değinnenderenin kaynağı hyanlar evlerinde hazırlanıyorlar- bildim. _.il 

söylemektedir. Onun için Russel ğuna göre bu yeni kararların itti- olan 70 inci kilometreden yanı dı. Komşulardan Mehmet Ef'-
paşa geçen sene zarfında, bilhassa hazını Türkiye Halk fırkası na - Ziğanadan aşağıya doğru akma- Saat sekizdi. Ani ve şiddetli bir mindc birinin çocukları :ı . 
Mısırın dahilindeki şeylerle müca- mına çok parlak bir muvaffakı • ğa başladı. sarsılma, derken bir saniye fasıla enkaz altından kurtarılabilıO 
deleye imkan bulmuş ve mahiyet. yettir. Afyondan kazanılan mü • Önüne çatan ne varsa yıkıp, si- ile şiddetli bir sarsılma daha, bu- dir. Bunun çocuklarından ~ 
)erini anlattığımız çeteleri birer bi him bir parayı feda etmek, Türki- )ip, süpürüp götürdü, derenin mec- nu bir üçün=ü sarsılı~ daha takip isminde olanın haşmdan haf 
rer ele geçirmiştir. ye halk fırkasının, uyuşturucu raaında dar yerlerde suyun yük· etti. rası va .. dır. -~ 

Halihazırda Russel Paşanın en maddeler tehlikesini, son derece sekliği üç dört metreyi buldu, ge- Yer ve binalar sanki ayağımızın Gene komşulard::ın Mihal~ 
çok şikayet ettiği memleket Suri • ciddiyetle takdir ettiğini göster- niş sahalarda su üç dört yüz met- altından kayıyordu. Yüzlerce bi - mindc birinin iki oğlu ile, L 

d. G zarf d S · kt d" k na bir anda yıkıldı. Ortalık sad~- .. ı ye ır. eçen sene ın a urı • me e ır. re murabbaı yeri apladı. nın kızı ve gelini enkaz • 
d ·· d ·1 M b b ik ı JA ce bir duman h:ılini almı,tı. Bun -ye en gon erı en esrar ısırı aş- "Bu suretle fa r a ara azım S l · l d w :r kalarak ölmüşlerdir. 

"b"d· e in, geçtiğı yer er e yaptıgı dan başka etraftan duyulan acı 
tan başa kaplamış gı ı ır · olan iptidai maddeyi temin eden k t ·1· ·· ·· d ·· w •• l f Yar alılar Radosa ve L 

yı ın ı, sı ıp supur ugu tar a, ın- bağırmalar ve feryatlar vardı. Bir 
Bu münasebetle Russel paşa şu menba kurutulmakla bu gayrimeş- dıklık, ve yollardaki zarar pek bü- sevkedilm;:lerdir. J 

1 "E ·1 k ' b. d be an oldu ki, burada ayakta olanlar r sö:deri söy üyor: srar iptı ası , ru ticaretin başına ati ır ar yüktür. lstanköy şimdi bir baykıı• ...ı 
1 d d 1ı h f.f d E k"d ancak iki şeyle karşılaştılar. 1.~ P". eroin ipti asın an a a a ı se e indirilmiş bulunuyor. s ı en u - S 1. ·w· l d h vası halindedir. Sağ kalan p1 ·J 

l l l k · k l l · · · · e ın geçtıgı yer er e ayır 1 - Zelzelenin bir an içindeki a~ esrara a ışan ar muta a eroın u yuşturncu madde er tacıri, sıparışı k l lalara çadır kurmuşlardır. P 
ıt.. l akt d d a mamıştır • çöküntüsünden sonra ortalığı kap-lanmıya ıuaş am a ve ona a a- ni bulmakta müşkülata uğrama ı- çatlamamış eve tesadüf 

ktad 1 K b ·k• · k 1 Yalnız tükredilecek bir cihet lıyan kesif sis halindeki duman ta-Jışma ır ar. anun u ı ı tıca- ğı halde bütün böyle azim müş ü • mümkün değildir. . I 
varsa o da yağış ve selin yalnız bakası, bit 

reti ayırt etmiyor. lerle kaşılaşacaktır. Bundan baska zelzelede7' 
Hamsiköyünün bir yüzünde ol- 2 - Kesik kesil etraftan ge1e"' ~ 

"Suriyede esrarı ekmek, yap • "Uyuşturucu maddeler fahri • masıdır. acı feryatlar. · ... manastır çöktü. Pazar mü: !.I 
mak, ihraç etmek gayrimeşru ha - kaları bir yerele tazyika uğradıkla tile içinde bulunan üç yüz P' 

Tam 12 saat süren bu ta§ma Bu öyle bir felaketti ki, diğ~r ..ıu. .i 
reketlerdir. Fakat Fransız kanunu rı zaman başka bir yere nakledebi- l d k z felaketler de olduğu gibi medet u- r 
bu vadide müsaadekar davranmak lirler. Fakat bu fabrikaların ipti • ve se önce Hamaiköyün e i a- Bütün lstanköyde 4 evdell 

d · l · · mulacak hiç bir tarafı yoktu. Ken- /, ta ve ekilmesi, yapılması, satılma- dai maddeler bulmadan çalıama - vera eğırmen erini ve mefe ıçın- ka hususi ev kalmamıştır. 
Y dizinizi şaşkınlık arasında tcsadü- kt~ 

sı memnu olan bir maddenin her larına imkan yoktur. En hünerli deki rnel1fezleri yıktı, yolu teres· Kayıkla tanıdıklar ve a 
f e bırakmaktan başka bir şey ya - ' 

hangi suretle elde edilmesine ma - kimyagerler bile sun'i afyon çıkar- sübatla kapladı. birbirlerine yemek ve k0 " 
pamazdınız. l r1· ( 

ni olmaktadır. Onun için Bir Suri- mıya muvaffak olamamışlardır. 23 üncü kilometreden aşağı Evlerden yüzlerce kişi kendini bulabilirlerse gönderiyor ar~ 
yeli birkaç ton esrar elde eder ve "Türkiye Cümhur Reisi Gazi Meksila mevkiinde bir kargir şaşkın bir halde sokağa atıyoa·du. ne kadar kimse kalan binalf~ 
bunu ihraç edebilir ! Hazretleri, bir kalem gelişile uyuş köprüyü yıktı. "- Öldi~:n ! remiyor. Çünkü burası bir JP'f. 

Bunları elde eden her Suriyeli turucu maddeler ticaretine kat'i Maçka civarında iki yerden "- imdat! ve tehlike mıntaksı halini a~if 
ise, ancak Mısıra göndermek için bir darbe indirmiş, onun bu hare- yola hücum edip gelip geçmeyi '- Yeti~in mahvolduk! Sesle:-· Zelzele fasılalarla devam el~ 
elde ediyor. ketile uyuşturucu maddeler mese • güçleştirecek kertede yolu bozdu. bu felaketin dehşetini bir kat da- Bütün tahminler bu zz 

Mısır hükumeti yüz binlerce lesi kat'i bir surette hallolunmuş- 14 üncü kilometreden aşağı her ha arttırıyordu. 2,000 kişinin öldüğü ve y J 
dıi!ı merkezindedir. Bu ad lira sarf ederek hududu muhafaza- tur. Gazi Hazretleri ise :söz söy • yerde yıkıntı yaptı. Sel Hacı Meh- Ne yalün söylemeli; herkesin ak .. /ı 

ya itina gösterdiği, gümrük daire- leyince yapan bir zattır. met mevkiinde üç, dört metreye Jı ba~u:.dan Bitmiş; bir çılaına dön tahmindir. ~i 
b b · l l ld Cünkü daha kimse henü•.. , si ve za ıta u ış e meşgu o u - Bu münasebetle bazı isimleri yükselerek, yol üzerine binmiştir. müştü. ~ 
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ğu halde Suriyede herhangi bir hürmetle yadetmek icap eder. 3
1 

4 yüz metrelik sabalık mecra Ortalık yarım saat kıdar ııonra bilmiyor. Enkaz altından ,Of~ 
~ahsın bu memnu maddeyi elde e- Çünkü bu cesaret verici neticeleri sahasını kaplamıştır. açılınca kom,.';lb?'ı::4·~~~n IV1efku - diyen adam çıkarıldığın~eııii'/ 
c cbilmesi yüzünden bütün bu ted- Tu'"rkı"ye başvekili İsmet paşa haz- re Hanımla Fatma Hamı:n is~in - se.m ölenlerin adedinin 01~ Değirmenderede garp kısmın- b h Jde 
:.·rıer boşa gitmektedir. re~Jerı·le dahiliye ''ekilı" şl··,krü· Ka- ak de iki kadınm enkaz altm -l~ ka - bi tediiemiyccek ir a ~ " da geniş sahada tarlaları bat -

Onun için Russel p~a Suriye ya ve sıhihye vekili Refik Beye • lık haline koymuf, bazı ambarla - larak ayaklarının kırıldığını öğ - nu takdir edersiniz. / 
kanunlarının bu memnu maddeleri fendiler hazeratının yüksek him - 1. ·· rendik Fjkriye HanTm isminde Bundan sonr.aki . m.ekth".; 

rı su basmış, dere ağzı se ın su- .. 
elde etmeyi de menetmesini iste - metlerine borçluyuz. gene bir kom~umuz dm•ar altın - zelzelenin tesbıt edılm•t . ·rifl' 

pürüp getirdiği öteberi ile dolmuş- b·tdır• 
melde ve Mısır hükumetinin Fran- "Türkiye hükumetinin, uyuştu- da kalarak hazin bir rekil...J"' ölm.üs insar-;a oh n ;oararını 1 

sa hükumetiyle müzakereye giriş - rucu maddelere karşı şiddetli tu. iki gün kadar, kayıklar, araba- • • d k d b } •le~( 
mesini dilemektedir. kontrol tatbik etmesinin bir çok d H 1 ) de hır e a lll U Ullall lYJ 

R l b b d lar ağaç, odun taşımışlar ır. ele ç erın ' 
usae paşa, u eyanatın an neticeleri daha olmuştur. Bu sa - domuz, tarla fareleri, daha bir k• h • } eÇtJ 

sonra Türkiye hükumetinin bu afe- yede bu maddeleri imal edenler h men eş ıyaSIDID epSl e e g . ..i 
ti kaldırmak için vukubulan teşeb- sürü yabani hayvan cesetleri ay- ,,r 
büslerinden şu şekilde bahsediyor: darmadağın olmuşlar ve Türkiye- li görülmüştür. İnsanca hiç bir - t old 

den çıkıp gitmek ıstırarmda kal • zayı·at olmamıa, ameleler yollar- MENEMEN 3 _ Menemenin l de para ve mücevhera ıJ 
"Türkiye hükumeti İstanbul - l d Y ' • ,Y,, 

k mış ar ır. da geçı'tlerı· açmı,tır. Çıtak köyünde geceleyin bir soy- Emine haber v_erm. işt.ır· _atr~; da f~brikaları apamakla kalını • Y - ..... l":.1 
yarak bu gayrimeşru ticaretle mü- Onun için bu sefer Bulgaristan ============== gun hadisesi olmc~ ve bakkal Sa- . Hırsızla~ ha~ıseyı dO f 
cadeleve azmederek afyon ziraati- hükumeti aleyhinde beyanatta hu· şebekesi keşfedilmiş bulunuyor. lih Efendinin evine giren silahlı hır otomobıle bınerck e ot'/ 

J 1 w K 'A b' .. ı· h d l ·· b" k.. A 1° ·· B gı·tnıialer ~ · 1 
bb unacagım. atı ır surette soy ı- Bu keşı"f çok mu"'hı"mdı·. Geçen •e. ay ut ar uç ın usur ıra mu- ergamaya Y _ı, .·,.ıtı , ni sırf ilmi ve h i maksatlara " aP "''~ _Jd 

yebilirim ki kaçakçılık için hazır- neler zarfında bulutlar üzerinde cevherat ve parasını alarak savuş· da paraları bozdurm _1.,J-1"''ı.I hasretmiye karar vermİ§tir. 1 ıı..., 'J .Jl.I'-· 
" k 1 lanan morfinlerin imal merekzi ls- uçan ve bir aey gönniyen mu§lardı. re gelirlerken yaka a . ~...__..i r 
25 anunuevve 1932 günü b ld S f . . :r • Mustafa isminde bıt d~· ,.., 

bizzat cürnhur reisi hazretlerinin tan u an ° yaya geçmıştır. bir tayyareciydik. Halbuki artık 24 saat zarfında ele geçen faıl- l d h ld v u .ayle ,, 
B l 'il ) · · h d k k k . w • • arı a a o ugun . ' JP huzuru fahimanelerinde aktolu - " u garistan mı et er cemıyetı er !CY mey ana çı mış, aça çı· Ier Alıaga nahıyesınden Hasan . b 

1 
tedbir r , 

d d d . 1925 'hl. 1 k h b""t"' v f · çın za ıtaca a ınan i,.. ,..t nan ıkabine içtimamda uyuşturucu azasın an ır. Ken ısi tarı 1 1 sa asının u un cogra yası çı- pehlivan, Karaköy bekçisi Ahmet, de 
0 

da Dedebaşında 1~111 ,, •· 
maddelerin her noktai nazardan Cenevre muahedesini de kabul et- zilmiş bulunuoyr. Yani uyuıturucu Çıtaktan Ali oğlu Deli Mehmet, ken otomobilden inet ...... 4' 
Türkiyeye muzır olduğu kararlaş - miştir. Bununla beraber Bulgaris- maddelerin nerede yapıldığını, na- E . 

d d ayni köyden kürt kızı mıne ve kif olunmuştur. -tO~ 
tırılmıa ve halk fırkasının divanı tanın 1931 de yapılan ve uyuşturu- sıl kaçırıldığını, kara an eniz • d k h 1 d rı.J"', 

:r Hamza namın a i fa ıs ar ır. Mustafanın üzeri •_ ... tarafından tetkik olunan bir la - cu maddeler imalini tahdit eden den hangi yolları tuttuğunu, ·ka - ,... .. 
yiha hazırlanmıştır. Heyet layiha- itilafnameyi kabul etmemiş oldu - milen biliyoruz. Hatta bu kaçak • Haydutları Salih Efendi ile ef- ancak 35 lira kadar p ~ 
~iki aiia lıltkik ettikten sonra la- ğu anlaşılıyor. Milletler cemiyeti çıların hangi yolları itletmekte, ol- radı ailesi teşhis etmişler ve kendi- muştur. .. ;ııl'jt ~ 
,mayı aynen ~abul ederek bu mil· Bulgaristnadan bu hususta hesap duklarını, hangi yolları bıraktık - leri de cürümlerini itiraf etmişler- Mustafa cürnıünU ,d 
Ji ve insani işle meşgul olmasından istemek mecburiyetindedir. larını da anlamış bulunuyoruz.,, dir. Haydutların ifadelerine göre tedir. Tahkikata deY.o' 
dclayı Cazf liazretlerine arzı şük - "Geçen sene zarfında llyapu1os (Devamı var) kendilerine Salih Efendinin evin- tedir. 



Bu turnenin, "Admira,, nın 
şimdiye kadar yaptığı turnelerin 
hepsinden fazla şeref getiren, ha -
kiki bir "zafer tç.rne~i,, olduğunu 
kat' iyetle söyliyebiliriz. Gerçi, 
"Adr.ıira,, evvelki senelerde şimal 
turnelerinde de seri halde zafer-
ler kaydetmişse de, hu sefer karşı
mıza çılcan takımların vaziyeti, 
o zaman karşımıza çrkan takım

larınkinden daha başka daha mü
kemmeldi. 

Dünkü Lig Maçlarının Neticeleri ...................................................................................................... 
Beşiktaş takımı dün Süleymaniye takımına az kalsın yeniliyordu ! 

Beykoz da Istanbulspora yenildi 

Dün liğ maçlarına devam edil-
di. Taksimde evvela Beşiktaş -
Süleymaniye B takımları karşılaş
tılar .. Neticeyi sıfıra karşı iki sayı 
ile Beşiktaşlılar kazandı. İkinci 
maçı Eyüple Altmordu yaptılar . 
Hakem Emin Beyin idare ettiği 
bu maç çok heyecanlı ve zevkli 
oldu. 

Sarı - kırmızı forma bu sene 1 yanlış yolu bu sefer tutmadılar ve 
Süleymaniyeye iki defa yenildiği 1 derhal ı_nukabil bir hücu~~ ~eçe -
için bu değişme maçtan evvel se - 1 rek Beşıktaşın kısa tazyıkmı kır -
yircilerin bir hayli latifesine ve 1 dılar. 
nüktesine yol açmıştı . Bu mukabele neticesiz kalma -

Beşiktaş takı.mında Hayati ol - ! dı ~e Süleymani~·e sağ içi onun~u 
madığı için Nuri sağ açık oynı - dakıka da mutedıl ve hesaplı hır 
yor, haf hattında da ikinci takım- vuruşla Beşiktaşm sayısına muka
dan bir genç bulunuyordu. bele ediverdi ve top kale direğine 

Maç Kemal Halim Beyin ha- vurara1c içeriye girdi. Si'drinin bir 
kemliğiyle başladı. llk Beşiktaş j şöhret haline gelen şansı bu sefer 
akını Süleymaniye müdafası tara- ı kendisine yardım etmemişti. 
fından kırılır kırılmaz Süleymani- Maç bundan sonra biraz sertleş-

ikinci devrede iki defa mağ -
lup olan Eyüplüler bu maçı kazan
mak için çok candan oynıyorlardı 
Fakat Altmordululnrda rakiple -
rine muvaffakıyetle karşı koyu -
yorlardı. Bu itibarla iki taraf ta ' 
aşağı yukarı müsavi vaziyette gö
rünüyorlardı. Neticeyi Eyüp bire 
karşı iki sayı ile ve oldukça müş
külatla kazandı .. Emin Bey maçı 
cok güzel idare etti. 

Beşiktaş - Süleymaniye 
Bundan sonra Beşiktaşla Sü

leymaniyeliler sahaya çıktılar. Ev
velki günkü yazımızda bu maçın 
neticesinde Beşikta~ın galibiyeti 
kadar bir beraberliğin de çok 
muhtemel olduğunu yazmıştık. 

Filhakika ınac bu hükmümüzün 
isabetini göster;rek bitti ve iki ta
kım birer sayı ile berabere kaldı -
lar. Şunu da söyliyelim ki dünkü 
maç baştan sonuna kadar Süley -
maniyenin galibiyeti daha çok ko
valıyan oyunlariyle geçti. Bu iti -
barla Süleymaniyeliler galip gel -
mişçesine bir intiba bıraktılar. 

İki tarafın da forması siyah -
beyaz olduğu iç.in, bir karışıklığa 
meydan vermemek üzere Beşiktaş
lılar Galtasaray formasını giymiş· 
lerdi. 

Dün gUzel bir maç yapan Süleymaniye takımı 

yelilerin kombine bir oyunla ta 
Beşiktaş kalesine doğru indikleri 
ni gördük. Tekrar bir akın, tekrar 
bir mukabele ve bütün devre böy
le müsavi ve heyecanlı bir müca -
deleyle geçti: 

Beşiktaş mühacimleri bir türlü 
tempolarını tuttura.mıyorlar, şüt -
lük vaziyete giremiyorlardı. Sü -
leymaniyelilerse en çok soldan iş
liyorlar, fakat sol açıklarının topu 
daima rakip kalecinin eline düşe
cek derecede ileri atması neticesi 
bu hücumlardan istifade edemi -
yorlardı .. 

ikinci devre daha heyecanlı 
ba.şladı ve Beşiktaşlılar · tehlikeY.İ 

ti. Fakat mücadeledeki müsavi 
şartlar kırılmadı ve doğrusunu 

söylemek lazım gelirse Süleymani
yeliler daha çok sayı fırsatları ka
çırdılar .. Neticede böylece bitti. 

Süleymaniye takımında kaleci 
Nuri, Necdet ve merkez mühacim 
oynıyan genç arkadaşlarına naza
ran daha çok muvaffak oldular. 
Bilhassa Nurinin birinci devrede 
yaptığı bir kurtarış uzun alkışlar· 
la karşılandı .. Nuri bütün kaleci 
arkadaşlarına tefevvuk etmek ü -
zeredir. 

Merkez mühacim oynıyan genç 
te mutedil, hesaplı hareketleriyle 
tebarüz ediyordu •• 

L.>---------~--------------------~----------. 
• 

Sülevmaniye - Beşiktaş maçından bir safha 

daha iyi hissetmitçesine daha hız- Beşiktaş takımına gelince, maçı 
lı oynaınıya başladılar. kaybetmeleri üç sebepten ileri ge-

Beşinci dakika Bülendin topa liyor: 1- Mühacim hattm~n he • 
elle dokunması neticesinde Beşik- sapsız oynaması ve dolayısıyle ta
taşlılar Hüsnünün çok güzel bir 1 şıdığı kı~etin yarısını bile vere· 
penaltı vuruşundan bit sayı ka • memesi, 2 - Haf hattının bozu~· 
zandılar .• Ufak bir bocalama ve luğu, 3 - Lüzumsuz yere asabı· 
itidalsizlik bu sayıdan sonra Be - leşmek temayülü. 
şiktaşlıların Süleymaniye kalesi ö- Bilhassa birinci ve üçüncü se • 

nünde bir çember kurmalarını mu
cip olabilirdi. Fakat Süleymaniye
liler hazan lü:zu.:l1:;uz yere müda -
faaya çekilmek igibi tuttukları 

bepler Beşiktaş takımının hükmen 
ve mantıkan daima ön planda bu
lunan kıymetini ne yazık ki alel-

Devamı Onuncu Sayıfada 
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Harlkullde Aşk ve Macera Romanı - ,,..,--~ ~ ~ ~ ,_, - ,_. - no.50 

Kadınlara ·~~~!~ y~~ E~~.~~~nı~ı~!~'.~f!!~~~~1~j~.-ı 
Mehmet, şimdi artık bu işle ala- de dolaştı ve yazıhanenın çekme- Karşılıkları şe: Kuş~ - Encumen: Toplan - Azız: Kutlu. C 

kadar değilmiş gibi görünmeğe cesinin kilidi üzerinde durdu, bir tı - Esır: bağlı, tutsak - Esmer: Cerbeze: Beceriklilik -
başlamı!tı. el, bir anahtar göründü. Çekme· lstanbul 7 inci mektep hoca· Karaca - Eşya: Öteberi - Ev - ret: Yiğitlik- Cev: Bo§luk"" 

- Bana ne, diye omuz silkiyor· ce açıldı ve içinden büyük bir ki· larının buldukları ham: Kuruntu. vap: Karşılık - Cihet: 11•~ 
du. Mademki saklamak istiyor, e .. tap çıkardı. Kitabın içinde el ya- karşıhklar Cerbeze: Atılgan - Cesaret: - Soy - Cinsiyet: Bir soYd 
Keyfinin bildiği gibi yaparız. zısı ile yazılmış bir sürü sahife Ahmak: Bön - Aile: Eviçi - Yılmamak - Cev: Boşluk - Ce - Cirim: Büyüklük - Cisiııı: 
Hem nihayet burası hiç te fena vardı. Üzerinde: Akibet: Son -Alim: Bilgiç- Ar vap: Karşılık - Cezim: Kesen - lük - Cür'et Korkmamak/ 
bir yer değil.. Yemekleri iyi .. aşçı KADLN"LARA HAKt.M Utanç - Arız: Tutan - Arıza: kes - Cihet: Yan - Cins: Soy - rüm: Suç - Cüzü: Parç8ı 
mükemmel, fakat ne yazık ki hem vAHUT tı - Azil: Atma - Azim: Üzeri- Cinsiyet: Soylama, ayırtı - Cirm I t b ! 37 . . kteP 

w l... d l . b l d"" Az' y s·· ""kl""k v c· . s an u ıncı me ... sagır, nem i sız.. Zira, ir adeti ne u,me - ız: üce. uyu u , tuttugu yer - ısım: I b ld ki''' 
1 

DON JUAN'IN SIRRI G .. d c·· , y l l ca a:-ının u u 
var, sa ataya çok tuz koyuyor, bir lstanbul 171nci ilk mektep ov e - ur et: ı mamaz ık - kar ıhkl r 
tiı."rlü anlatamıyorum. Yazıyordu. Sinirli bir el, birin· Cürüm: Sur - Cüzü: Parça, bö • Ş a ~ hocalarının buldukları -:: ı 

Sustu. Biraz düııündü: ci sahifeyi açtı ve (Başlangıç) ta lük. Ahmak: Bön - Aile: 
:ı- karşıhklar k Al b 

- Yalnız, dedi, bir eksik var. efordu: en - d et: Bitim -"1 Bahane: Uydurma - Bahar: lstanbul 14 üncü ilk mektep . 1 b"l A Ut .,.... 
Bugünlerde şöyle civarda bir do· ştc tetkik ve tecrübeye istinat ıy ı en - r: anma tık yaz_ Behre: Pay_ Bigane: hocalarının buldukları G 1 A E 1 la§amam lazım gelecek.. eden bütün bir hayatın eseri. e en - rıza: nge -

Yabancı - Bihude: boııuna - karşıhklar y ·ı k A ı· 
ihtiyar katip sordu: "Mevzu, ilk bakışta basit göıün- :ı- azı ı e onuıma - r · 

kl b b ··ı·· Endam: Boybos - Encümen: Bahane: Uydurma - Bahar: m k A l K .. I AıaP: 
Ne eksigwin var Mehmet Bey? me. e era er, en gu unç, en mu- e - sı : o c - ".1 

d·ı k l k · · · ·ı Toplantı - Endişe: Düşünce, kuş Gün değişmesi - Behre: Pay - yet - Azil: t~ten çıkarınP., 
Delikanlı gülümsedi: ı , en aran ı ve en ıçıne gın - :ı: nıez bir mevzudur. ku - Esir: Tutsak, bağlı - Es - Bigane: Yabancı, yat - Beyhude: zim - Sözde duruş - >.ı11' 
- Ne olacak, dedi, kadın ... 
ihtiyar ba§ını eğdi: 

- Evet, dedi, vakıa öyle .. Ben 
yirmi sene kadar evvel, buraya 
geldiğim zaman, daha henüz ta -
mamile ihtiyarlamış değildim. Ben 
de ayni ihtiyacı duydum. Fakat 
insan buna da alıtıyor. Hem bu
rada öyle inkisarlar oluyor iki .. 

- Ne gibi?. 
- Bana bir şey sormamanızı 

söylemİ§tİm. Patrona sorarsınız. 

- Ya .. Buda mı gizli bir şey? .. 
Yahu insan nerede ise çıldıracak. 

Sarı çizmeli bunları söylerken 
bir an katibin gözlerine haktı ve 
güldü. Sonra, eğilerek, mağrur bir 
eda ile: 

- Burada, dedi, :kadın yok de· 
ğil, az1zım .. 

-Ya!. .... 
- Yo"k' degil.. Evveli buraya 

geldiğim gün patronun yanında 
gördüğüm kadın var .. 

- Evet .. Fakat o burada kal • 
maz. Hariçte çalışır. Çoktan git-
ti bile. · 

"Bu eseri yazmak için tamam 
yüz kırk bin esere müracaat ettim. 
Bu eserlerin müellifleri, dünyanın 
en miihim şahsiyetleridir. El ya -
zısı vesikaları, hatırat notlaıinı 

hesaba dahil etmiyorum. 
"Bundan başka, tanzim ettiğim 

fişlerin sayısı iki milyondan fazla
dır. Bu fişlerin bir kısmı şahsi 
tecıübeleıimin neticesidir. Buna 
rağmen, mevzu bir türlü tekeın -
mül etmiyor ve bir türlü bitmiye
cek bir abide gibi yükselmekte de
vam ediyordu. Çünkü şimdiye ka
dar, bu mevzuun müvazenesini te
min eden kanunları, kimse tesbit 
edememişti. 

"Şimdiye kadar diyorum, zira, 
ben, artık bunları tcsbit ettim. Ar
tık uzun münakaşalara lüzum kal
madı. Ok.yapuslar sırlarını nasıl 

deniz altına indirilen fotoğraflara 
verdilerse, bu mevzu da sırrını 
vermiştir. 

"Artık BILtYORUM. 

mer: Karaca - Eıya: Öteberi - Boş - Encümen: Konuşma yeri, sevgili. 
Evham: Kuruntu. toplantı, dernek - Endam - Bi-

Cerbeze: Atılganlık - Cesa - çim - Endişe: Tasa, merak_ lstanbul: Eyüp 36ıncı ~f 
hocalar.nın buldul< 

ret: Yiğitlik - Cev: Gök bo~luğu Esir: Tutsak, köle, kul - Esmer: 
karşılıklar 

- Cevap: Karşılık - Cezim: Kes Karayağız - Eşya: Öteberi- Ev-
ham: Kuruntu, sezme_. Ahmak Ussuz, alık - )1 me - Cihet: Yan, yer, ötürü -

Cinsiyet: Ayırtı, soylama - Cirim 
Büyüklük - Cisim: Gövde - Cür 
et: Yılmazlık - Cürüm: Suç -
Cüzü: Parça. 

lstanbul 20 inci mektep 
hocalarının buldukları 

kartıhklar 

Cerbeze: Girişken - Cesare: 
Yiğitlik- Cev: Gök boıluğu, boş· 
luk - Cevap: Karşılık - Ceza: 
Ceza - Cezim: Kesme - Cihet: 
Yan, yer - Cins: Soy - Cinsiyet: 
Kadın erkek farkı - Cisim: Göv
de - Cüret: Atılgan - Cürüm: 
Suç - Cüz: Parça. 

lstanbul 46 ıncı mektep 
hocalarının bulduklar. 

karşılıklar 

Cerbeze: Beceriklilik, kurnaz Çoluk çocuk - Akıbet: 
- Cesaret: Yiğitlik, gözüpeklik- Alim: Bilgiç, bilen - Arj 
Cev: Hava (hava bu gün yağmur· - Arız: Gelip yapışan, }' . 
ludur) - Cevap: Karşılık _ Ce . Arıza: Küçükten büyüğe vet 
za: lyilik, suç - Cezm: Kestirip Arıza: Bozukluk - Arı··~ 
atma - Cihet: Yan, yön, yüz _ Büyüğe sunma - Asıl: 1'0 

Cins: Soy - Cisim: Gövde _ mel - Azap: Acı, sıkıntı / 
Cür'et: AtıJmak _ Cürm: Suç_ Çıkarmak, atmak - Azifl'I: 
Cüz: Parça. mak, yapacağım demek .,..... 

Delalet: Yol gösterme - Desi-· Yüce, ulu. 

se: Gizli aldatma, oyun - Deva: lstanbul 33 üncü lfl İ 
Kurtulacak yol, çare - Devam: hocalarının buldııl'1 

Bir karlık, sürüp gitme (sana var) karşılıklar 

Devlet: (Istılah) Varlık - Dik - Ahmak: Alık_ Aile: 
kat: İncelik, ufaklık - Din: Tan· çoluk çocuk_ Akibet: 5011 
rı yolu - Dir!\yet: Bilgilik - Dua I l~ lim: Bilen - Ar: Utanma r 
yalvarma, isteme - Duçar: Çat - Uğrama, sonradan gelme<• 
ma - Duhuliye: Girimlik - Dün· 'fi' za: Büyüklere yazı - Arı 
ya: Yer, yer yüzü-Dost: Eevim· c·· zukluk -Arzetmek: 

Cadde: Geniıı yol - Cahil: Bil- lik - Düşman: Döğüşme istiyen. A -'- 11 :ı- - sıl: Temel, kök- ~ı 
''Bu sırrı, tamamen şahsi bir u- mez, hödük - Caiz: Elverişli, el· lstanbul 11 inci ilk mektep sıkıntı _ Azil: Çıkarmalı• /J 

sul ile - ki iftihar edebilirim - verir - Cali: Yapmacık. yalan- hocala b ld ki A · D kl l k _,. - Belki... Başkaları da var.. ~ rının u u arı - zım: ayanı ı ı 
elde ettim. Bu usullerin ne olduk- C 't K ld C · k ı k Y Mesela, dün sabah erkenden şöy- amı : ımı anmıyan - anıp: arşı ı lar üce, kutlu. _J 

l 'd' b' k d d lanm sonra göreceksiniz. Yan, ön - Casus: Ara bozan, ka- B h C 1 ,J'~ e gı ıp ır yı anayım e im. Gü- "E . d k !Ll e ane: ~iti - Bahar: tik lstanbul 12inci ilk rl' ı--" 
vet, şım i artı · B YO - ç k " neş daha yeni kalkıyordu. Deniz RUM. rıthran - Caizbe: e me - Ca- yaz - Behre: Pap - Bigane: Ya- hocalarının buldlllC 

pek güzeldi. Oldukça iyi yüzerim. Mezuumun zip: Çeken - Cebir: Sıkıttırma- hancı - Bihude: Yararsız - En· karşılıklar / 
Bahriyede iken bütün yarıılarda Cephe: Sınır, ön - Cerrah: Ya - cümen: Öbek, toplantı - Endam: Ah k l 5,ıt KADIN ma : Bön - Ai e: 
birinci gelirdim. Onun için olduk- ra bereci. Boy, biçim - Endişe: Düşünce- kibet: Son_ Alim: Bilge,. 
ça acıiarım daha doğrusu sahili "Olduğunu zannedersem söyle- Çare: Derman, gözgü - Çeh - Esir - esaret: Köle, kul - Esmer: liigat _ Ar: Utanç - A~; 
takiben yüzmeğe ba .. ladım. Ak - meği unutmustum. re: Yüz - Çelenk: Çiçek deme . Kamır, karamsı - Evham: Ku - d ı A t :ı- ~ ra an ge en - rıza: 

lımdan, adayı belki yüzerek çevi- Kontun eseri devam ediyordu. ti - çemen: Çayır, yeşerti - Da· runtu. Ariza: Sunak - Arı - / 
rebilirim diye dütünüyordum. Başlıca üç faslya ayrılmııtı. Birin- fia: Savım, itici - Dağdağa: Aal- Cerbeze: Beceriklilik - Cesa - Göstermek - Asıl - aıl ·ı · 
Böylece yüzerken, birdenbı're sa - · f l "f' l J l D- 'h E ret· Korkusuzl l C B 1 ' -'-ıı cı ası ızyo oji,, ikinci fasıl "psi anlı, gürü tü - ' aı : şsiz, var· · u < - ev: oş UK dip -Azap: Sıkıntı - r"çJ 
hilden bir duvarın denı"ze ı'lerı'le • k l ·· Cezı·m cezm· K c· t · o OJJ,, üçüncüsü ile "tecrübele - lıkh - Dair: Dönen - Daire: - - · esme - 1 • şten çıkarma - Azız: 
diğini gördüm. Belkı' burası hu • · d het · Kör.e y c· S rım,, eye ayrdmıftı. (her manasile): Yuvarlak, değir - · 'l ' an, yer - ıns: oy, gili. 
ıusi bir bahçedir, diye dütünerek (Devamı. "ar) • türlü - Cinsiyet: Soya bafilı - .-- f " mı - Dava: Duyumlu kavgalı iş . . . b """mınmuı ııımmımnıııııı 11111111111 uı .. nıllflP''" 

ileriledim. Değilmif. Sadece,plaj- --=~~-:--~=~==--=--= _Debdebe: Patırtılı 'görünüş_, ~ırım - ~ırm: Büy~~lük - Cisim Silahlan bırakfl1' ~ 
da, iki kız vardı. Büyük anneleri Çocuk Analarına D h K k cısm: Govde - Cuı- et: Atılgan - r.4 " 
Havva gibi geyinmişlerdi. Hemen e §et: or u. hk - Cürüm - cürm: Suc. Londra, 5 (A.A) - . 

0

j1'r 
yunuı balıkları gibi yaptım, dal _ Himayei etfal cemiyeti umumi lstanbul 21 inci mektep ~ Donald, M. Norman Da"'' 
d k 1 'k' k merkezinden: Cemiyetimiz, dogw - hocalarının buldukları lstanbul 2 inci ilk mektep .. .. .. ~ ım, ız arın ı ı ulaç ötesinden hocalarının buldukları ruşmuştur. ·ıif1l~ 
çıktım. Beni görünce öyle korktu- duğu günden bir ya§ına gelinceye karşılıklar karşılıklar lki devlet adamı, sı ııııi•~111 
far ki .. Adeta ömürlerinde erkek kadar çocukların muhtaç oldukla- Can: Dirlik - Cefa: incitmek rakma konferansının 1er~~aİ 
görmemi§ler gibi .. Yanlarına gi - rı bakım usullerini kolaylıkla an- - Ceht: Uğraşmak - Cehennem Akıbet: Son, bitim - Alim: timalleri hakkında gö~:.,Jil,1 
deyim derken kalktılar, boğuk bo· latan 12 mektup hazırlamış ve bu Tamu: Celadet: Yiğitlik - Cema· Bilgiç - Ar: Yüz karası, utanç- dir. Bir müddet sonra if "';ı 
ğuk bağırarak kaçtılar .. Arkala - 12 mektubu timdiye kadar binler· at: Topluluk - Cemile: Gönül al- Arız: Kar§ısına çıkan - Ariza: M. Runsiman iltiha1' etfl1 jj)c ~ 
rından seslendim falan amma.. ce analara göndermittir. Çocukla· Engel, takıntı - Arz: Öne koy - ğundan mükaleme güfl11r e~' i 

ıh . . b .. ı·· d 'ht' ma - Cemiyet: Dernek - Cena· mak, o'"nlemek - A•ıl: Öz, ko··ı .. - k . tı''•ş . ..-f 
t . k"t' d'kk l d' l' rı ıçın u turu yar ıma ı ıyacı ., ,.. · ın ,. ır ıyar a ıp ı ate m ıyor- ze: Ölü - Cennet: Uçmak - Ce- re ·esı mevzuuna le ı•dl 

du. olan analar bir mektupla Himayei . T d k Azap: Sıkıntı. Bu görüşmeler ço C' C 
- Bo-. ... f 1 . . A k . nın: omurcuk, karnın a i çocuk, Efaane ı Uyduruk ~ Ehemm'ı- •• -"' J,, 

. .. -~"·· .... ~u\, --•\enm"ıt- et a c::emıyelı uınumı mer ezıne k R D fnydnlı oJınuftu•·· . 6 1"'••1 ~ .. ,.cıı 
aın. Çun_k~ o~lar da ahçı gibi sa - çocukların kaçar aylık oldukları· döl - Rekabet: Yarı§ma - Ra- yEel~: eğer - Ehil: Becerikli - M Norman pııv•••e ı,.oJ1P' 
i•r ve dılaızdırler. nı bildirdikleri takdirde kend"ıler·ı- kam: Sayı - Rakip: Binen - a- ım: Acıklı - Emanet: Kök - . . 1· uı:er 

Z U h Bolı k Re e \ E n e vreyc gıtıne ~ . 
- . ava\h ktz\ar, ne güzel 1CY· ne bu mektuplar posta lle bedava zi: yan - Refa : u - . • n ~meU;. - d l mare: B " Hrli - E - hare k e t edecektır :~ 

lerdı. gönderiHr. mz: Gösteren - Rey: Seçım - rnc: m ut - Emin: Köknem ~ )ııt1 1' 
- Ev~\. Bu kızlar, kontun hu- Resim: Türe, örnek - Resmi: Bey - Emniyet: Köl<ncme. Harp borÇ p.fl~J 

auai daireainc bakarlar. Yirmi •e· Serbest lr\anda lik - Renk: Boya - Rağmen: l•tanbul 8ıncı mektep h a..) - ,,,,.~ 
d

. b d b' ö oca- L d 5 <A·,. • .- • 
ne ır ura ayım, ır defa o\ııun Du'-\" 

5 
(A ... ) l g re. larının buldukları kar•ıl ki on ra, 1 rı Sil" ~ 

K t b . h - d . . u ın, ...... - Serbest r • ~ ı ar J. anaı harp borÇ a rı>•P - ~ • 
on enı uauaı aıreaıne ça. •ır- \anda hüküını t• b' . l•tanbul 40ıncı mektep ho-ı Ahmak· Çalık A "I ' ••"'" ._J "% 

d Y 
. 'b "h d e ı, ır emırname neş k • - ı e: Soy sop ı' ktıaat konferan .-- ~ 

'Ola 1 • anı, u cı etten c anh· retmiştir. calarının buldukları ar91- - Akibet: Son _ Al" . . . . ber • .d ~oraun k' b' .. 't k ım. Bılgılı- dahil olmarnakl• fer•,_·~-. 
ı ır :m: y~ ... Bu .emir.name, takriben yüzde o· hklar . Ar: U.tanm~k - Arız: Gelen - sele hakkıınd• kon v• f..,.... 

tuz nıabctınde arttırılmı• olan kı·b· Behane: Uydurma - Bahar. \Arıza. Behren •eyler - A · . 1 111d• '-
K 

' 
kl 

· · d '- b. ,. ... l"ıza kere eri sıra• 1 .. ı 
aranı ar ıçın e müpnem ır ritlere a\t aümrük rüaumunu teb - llk yaz - Behre: Pay - Biaane: Yaz1 Arz: Bildirit - A , : tetkikat yapılac•i•" 

çi1gi ha\inde1ü zıya. odanın için· lig etmektedir. Benim•ememek _ Beyhude: Bo - kok Azap: Sıkıntı _ Azil·.·1
1 

.. : ,.. dir. 
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~1:._..I.'!.1!!!11.:.~-·~'!!..~i.!!.'!.~'!. ... : ... ~. Fransa ve orta Avrupa· 
ekanın arkasında gizlendiği silahlanma, Sovyetlerle itilaf meselesi 

maske gibi bir yüz Paris, 5 (A.A) - Bilhassa hü -
kumetin M. Musolini ile M. Bene -
sin riyasetlerini ne suretle telif e • 
deceğini ve Almanyanın hukuk mü 
savatı elde etmek bahanesile hü -
cum kıtalarmı hazırlıyarak pek 
yakın bir zamanda öteden beri is
temekte olduğu hudutlara yığma· 
sından korkup korkmamakta oldu
ğunu soran M. Berenger ile F ran
sız - Sovyet mukarenetini tenkit 
eden diğer hatiplere cevap veren 
M. Pol Bonkur demittir ki: 

Mumaileyh, mükalemelere icap 
eden sabır ve metanetle ve Fran -
sanın küçük milletleri mu haf aza 
etmekten ibaret olan an'anesine 
sadık kalmak kaygusu ile devam 
edilmekte olduğunu beyan etmiş • 
tir. 

ao~:r~e Erciı, ilerde bir düzlük, ı konuımuyor. Hele ihtiyar dükkan
te içiııd:~~le?~i~ dağlar, bu çev· I cılar sanki mukaddes bir sessizli -
ltltlırı,·, ı.. ırbırının yanında çö • ğe dal.mış, söze ve harekete oruç 

, uırb' · · 
'-ırıer lll'ka ır_ının sırtından bakan tutmuf bir halde. Ne ağzını açıyor, 
t_Y&er' 

1 
aplar, murabbalar: itte ne yerinden kımıldanıyor. Gözler 

ı. 

l\eılcj . . i~sa~ların su~atm~ eğilmi~or. San 
ilin bot il çızgılerinin köıeleri • kı hır başka alemı seyredıyorlar ... 
tiren le hıiu ile Bozkı;ı hendeseleş Fakat siz, beyaz perdede bir 
~l'tit, ~rtun ~enkli dekoru beyaz film_ s~yre~er gibi. Kay~e~iyi gör • 
•ıı t or Alı dağı ve yüksekteki meyınız. Bıraz derınleıınız hayret· 

1\ lllnaınJıyor. ten hayrete düteceksiniz. Çünkü 
) ll}'ıeride iki . orta zaman dekoru içinde şimdi 
'tıyo B mevıım yan yana . .. . . 

L - r. atınızı E . . . . yep yem şeyler goreceksınız o za • 
~, 1q . rcı4e çevırınız d' k · · k' k 
h- t •ızi kork t B' . man ıyece sınız ı orta zaman ı 
•"il, }'r" u ur. ıraz sıa yı f ... d · · d 
I._ · ıın kar b' KA • ' ya etı ıçın e yepyenı ınsan var ır. 
"'&ı çi ır anunusanı lev· .. · · k f ı 

Zllıek için t' . Nasıl studyoların en ılerı a a ı a· 
..,. f ye ıtır. d 1 b . d k . . d . "'' llnız1 h . am arını azan gen e or ıçın e 

cife değil .. te rın Yaslandığı Er • görürsek Kayserinin bir kısım hal· 
)&ıın olg~:~ .. çeviriniz henüz ne kını da bir film artisti gibi seyre • 
htiııi \' . gunu, ne kıtın deh • debilirsiniz. 
~ erınıye b 

k benzi n azan yaza, hazan 
~e Yen Ya .. l 
. !'teren 'lkh gıt ı tomurcuklu 

••ııız. 1 aharı seyredebilir -

8urad 
) a lrıev · 'n Yllna •ıınler omuz omuza 

Yatıyorlar. 

~ 1/- ~ ~ 
lhL Y.•eri, e•leril 'l . 
ta~le, k.Iı e, Ç&r§ııı e, ın • 
• 11 1-tihin b" n duvarlarile uzak • 

llı •-= ır eık' h be . h' . -•Yor ı..a ı ara ıı ıssı-• ~alA 
. ın alt a orta zaman sur -
lçind ındll n f l . 
1 e hl> e eı a an Kayserı 
.... _ lltıcıla (P . 
I\~ ae'Yllh r ompeı) de do· 
il "l&etinin ~a benziyor. Çünkü, 
~z •İze tarih· 1~ köıeıine baksa -
t!~. llir 111 hır dili bir şey söy· 
"tt el~ ..... 
.. 1 'n Yoll· .. ••ze hinlerce sene 
"~' k ~rı Uat·· 
t. 'Pıın unde her akın -
Qıt h ı açını h h· lltırll t f, er akıncıdan 
1lli afıYan K . . . 
~ ' lllllceraları ayserının tarı· 

Un tij..L . nı anlatır. Huvont 
!eaiııd ··ueıi •İz 8o a· e trıiın . e zkırın bir kö· 
•tıi d arınin k· r . oh d , ze anın inceli-
ltı,. , oya v h 

· e ayretle seyret· 

l l\'Yıe · · ı.ııı.a rının rn .. 
"" il altı b" uzeıi, ıize Anado· 
"~ ın •en l'k 
l Uneler· L e 1 tarihinden 
"'~ı 1 "'alb· il 1111, tr •nde saklar. Eti 
ı Ot d 1 Yazııı E · ~ ' a t nı, tı san'atı • 
tlıı, ı.. 'nırıınız M" . 

çj,.. ~eth•n . ı.. • uzeyı hıra • 
0411 ı. ... rı o" k "1'd .. ''lllhakk ır ıo aktan ge • 
~ ' bi,. t ak duvarların ara • 

ilce •t Parç b" • L te o,,_ aıı, ır kapı hır 
"ili) L • ,, a.qa11 •• ' 
le ı Qır ev· rorecekıiniz ki bu 
..__'elik ları"hın kapısı değil altı bin 
~11 e a 1 ' ~ Cere l\a çı an kapıdır. Bu 

llter Y•eri ev· 
deh! ' de ... 1 ıne açılan bir 

·~111 11' en k 
" e llçdan h. Ya ını Selçuk 

tl._ -il l\a . ır Penceredir. 
ı.~ . Yıerıni b 1 
"'\ı 1•ta1y 11 e ediye reisi 
.l· '•·- onun ~ıt. -...rrın: B Yanına şöyle bir 

urası müze ıchri • 

t t~ı,.. 1/- ~ ~ 
'lcte.,ı ' ~okaklar 

'<liy ~itli old .. .' orta. zaman ka-

~t)~· '\' '"• Ugu .Ribi mu haf aza 
" li lc.-.ıınf ~•\ınıt duvarların 
~bat\l,,. t• 'h ı ları ve tehirde do-, h· •l'ı i b' . 

lıı- '''ini b ır fılrn çevriliyor -
""il. ıre.kıyor 

•i"hı: ~'et-inin k . 
'-~ k •htiy,_. k"Palı Çııt.rtıaına gi -
~) e\j tib.' " •ııt.kallı bir tunç 

""'1> ' 1 kö, 1 • ~ • ~oYlln e erındc bağdat 
du1c~"li~en :a•tları üatünde mü~ 
"'çl " ••hip) "~karanlık daracık 

'" \, erı ç T . l 
''"'"' •kltaıı,'r 1 ınaır er, aar-
~"'-.Jıc hk-c·ı • P••lırınacılar 
-. • \irliJct~ e.-, nalbantlar, uat~ . 
.ıı lııır o"- Çıa.lııan dem· ·ı · "•1t .._ -- ~-- ırcı er aı-vlr .,._ - .. an 10 -
~ -rç,h . nca rnUzeaın • 
~ ~Ö•terir. Kayaeri 

l'••rli •atıcı çok 

Kapalı çarşıda traf aynası al
mak için bir dükkana uğradım. 

Dükkan demin size anlattığım de· 
kor içindedir. Dükkan dar, dük· 
kanda herıeyden bir parça var. 
Üstelikte dükkancı çaycılık da e • 

diyor. Dükkanda lamba var. Ro • 
man var; bir kaç kalıp sabun var . 

Göremediğim, yahut gözüme iliş • 
miyen kutularda kimbilir daha ne· 

ler, ne acayip nesneler var. Belki 
de bir köşede bir ampul, bir diş 

macunu, belki de kuş sütü bile var 
dır. 

Dükkancı kırk sularında, ken • 
di halinde, zekasını hiç bir taraf • 
tan meydana koymıyarak israf et· 

miyen hatta biraz da bönce gözü· 
ken lapçınlı bir adam. Biraz da 

dalgın oldukça vurdum duymaz 
bir hali var. 

Dükkanda aynalara bakarken 
karııdaki dükkanın levhaaı gözü • 
me ilişti. Y apukçu. Tanımadığım 

bir söz. Dükkancıya sordum, o ha· 
na cevap verdi. 

- Yazma işlerinin kabasını ya· 
panlara yapukçu derler. 

La folsun diye sordum. 

"- Bu yazmaların boyaları ne· 
ı·eden gelir. 

"- Efendim, dedi. Bu yazma· 
ların boyaları hazan kök boyadır, 

ama çoğu da Avrupadan geliyor. 
Alizarin kullanıyorlar. 

Alizarin ve orta zaman 
dekoru ne acaıp bir tezat • 

tı. Bir küçük ıarık hissini ve· 
ren ve arkaya itilmiş kasketini şöy 

le bir düzeltti sonra anlatmıya de
vam etti: 

"- Memlekette eskiden kök bo 
ay Türkiyeye büyük bir servet ge
tirirdi. Fakat efendim dünya bir 

kararda kalmıyor. A.vrupada kim
ya ilerleyince, hele Almanyada 

boyacılık iti mühimleıince bizim 
kök boyalar müıtcrilerini kaybet-

ti . Beyefendi fabirka ucuza malc
diyor. Eakiden biz hani fundan el· 

li altmıt aene evvel kök boya ihra
catı yaparken timdi memlekete 

Avrupa malı olarak boyuna aıiri

yor. 
Bu cevaba gelin de aiz hayret 

etmeyin. Türkiyede boya meaeleai 
hakkında Jatanbulda değme mü • 
nevverin böyle cevap vermesine 
imkan taaavvur eder miainiz?. 

Bu cevabı alınca biraz daha ko
nuıtum. Yavaı yavat •oyledi: 

Sanoilanı 2 Mayı• ............................ 
" - Biraz rüştiyede okudum .. 

harbi umumide asker oldum. Ga -
liçya cephesinde bulundum. 

Çarşıdan ilerlerken eski bir 
mektep arkadaşıma rasgeldim. 
Dükkancıyla konu~mamızı anlat
tım; gülü~sedi: 

"- Harpte, dedi, ben de Al • 
manyaya mühendis zahitlik tahsi
line gitmiştim. Mütarekeden sonra 
Almanyadaki Türkleri Hamburg
dan bir vapura bindirdiler İstan
hula gönderdiler .. Az gittik uz git· 
tik nihayet (Cebelitarika) geldik. 
Orada yahudiler sandallarla gelip 
öteberi satıyorlar, istiyenler de ge
miden sandala bir sepet sallandı· 
rıyorlar, sepetin içine de para ko

yuyorlardı. 
Biz, vapurda iki Kayseriliydik. 

Ne ekmek, ne peynir, ne de zey • 
tin kalmıştı. 

Biraz ekmek, biraz zeytin, bir 
az peynir alalım dedik. Sandalda 
öteberi satanlar pek hilekar şey • 
lerdi. Çünkü bize bet marklık di
ye koskocaman bir peynir parçası 
gösterdiler, parayı sepete koyauk, 
5allandırdık. Fakat herif bize gös· 
terdiğinin onda birinden daha u • 
fak bir parça peynir koy~u .. ister
sen sepeti yukarı çekme ... Sana Al 
manyad;.n bahsedeJJ arkadaş sura 
tıma baktı: 

"- Sepeti çek, dedi .• Biraz du -
rakladım, sonra çektim, durakla -
mamın sebebi bilirsin ben halis 
Kayserili değilim. Onun için ak -
lım pek çabuk işlemez. Ben sepe· 
ti yukarıya çekinceye kadar arka· 
daı yanımdan fırladı elinde bir 
marmölat kutusu ile sökün etti. 
Kutunun kapağı zaten açılmış, ku
tunun dibinde pekaz bir şey kal • 
mııtı. 

Parmağını kutuya soktu, kutuyu 
sıyırdı, sepetin dibini marmölatla 
bulaştırdı. Bana: 

"- Şimdi bak ne olacak, dedi. 
Sepeti salıverdik. Sandalcılara 

bu defa çikolata ısmarladık. 

Sandalda yahudiler paralarını 
ceplerine koymazlar, alıtveriş e • 
derken kolaylık olsun diye sanda
lın dibine bırakırlar. 

Arkadaş sepeti sandalın içine 
sallandırdı. Yahudi içine küçücük 
bir çikolata koydu ve ipi çektik. 

Sepetin dibine ne kadar para ya· 
pı,abildiyse yapı~tı. 0 1 pek yaman 
şeydir ..• 

Bir mühendise rasgeldim, bu 
mühendis, Kayseri tayyare fahri • 
kalarında çalıı1yor .. Bana Kayseri 
zekaaı hakkında §Öyle bir heaap 
yaptı: 

" - Kayaeriden ald1ğıınız 15 ya 
tındaki çıraklar (3) ay sonra dı -
§ardan getirdiğimiz nıütehaasıa 
uatalar kadar İ! görüyorlar. Sana 
hayret edilecek bir §ey aöyliyeyim. 
Modren itleri i§letmekte Kny-
acrililcrin huauai bir zekıiaı 

var. Yüzleri zekalarını dıfarıya 

-Aramızda hiç bir esaslı ihtilaf 
mevcut olmıyan İtalya olmaksızın 
veya onun aleyhinde olmak sureti
le merkezi Avrupayı tensik etmek 
mümkün değildir. 

Mumaileyh, M. Musolini dört 
devlet misakının akdini teklif et -
tiği zaman bundan istifade ederek 
milletler cemiyeti çerçevesi için • 
de ve milletlerin müsavatı esasına 
sadık kalmak azmile dört devletin 
mukarenetini temine çalışmak mu· 
vafık olurdu, demiştir. 

M. Pol Bonkur, hali hazırda 

muahedelerin tesbit etmiş olduğu 
hudutlara dokunmanın bir delilik 
olacağını ilave etmiştir. 

Hatip, konferansın ıuya dütme
sine ve yeniden silahlanma yarıtı· 
nın meydan almasına kat'iyyen se
bebiyet vermek istemiyen ve fakat 
aldatılmasını veya zayif dütürülme 
sini arzu etmiyen Fransanın Ce • 
nevredeki pek sağlam vaziyetini 
ehemmiyetle kaydetmittir. 

M. Pol Bonkur demiştir ki: 
Almanya, milli müdafaa ordusu

nu ipka etmek arzusunda iıe ta • 
mamile V ersay muahedesi ahka -
mı mucibince hareket etmelidir. J 

Hatip, netice olarak, Sovyet
F ransız misakının imza edilmesi 
keyfiyetinin sulha pek ziyade hiz· 
met etmiş olduğunu söylemiş ve 
Fransnnın lngiltereye kartı timdi· 
ye kadar takip etmiş olduğu hattı 
harekette sebat edeceğini beyan 
ve çünkü bu hattı hareketin sulhun 
mu haf azası için en iyi teminat ol .. 
duğunu ilave etmiştir. 

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

Ankarayı 
görmeseydim •• 

Baştarafı Birinci Sayıf ada 

de yoktur. Sonra Türkçede müen· 
neslik, müzekkerlik yoktur ve bu 

büyük bir mazhariyettir. Bugün 
ya§ayan dillerin hepsi Türkçenin 

geçirmiş olduğu merhalelerden 
geçmiştir. Yalnız Türkler dilin es· 

kiliğini muhafaza etmişler, diğer· 
leri böyle yapmamışlardır. 

Bugün Türkçenin Avrupa dil· 
}erile ola:- münasebeti mevzuu ba

histir. Çünkü bugünkü Türk dili· 
nin sistemi eskidir. Bunun içindir 

ki bugünkü Avrupa dillerinin ev· 
velini öğrenmek için Türk~~yi 

tetkik etmek, Etrosyalılar, Etile· 
ri Sumerleri iyi anlayabilmek i· 

çin Türkçe üzerinde çalışmak la • 
zımdır. 

Bugün yapılmakta olan dil an
ketinin neticesinde anlatılmıştır 

ki tarih Türk dilini tetkiki ihmal 
etmiştir. 

Yunanca ve Latince üzerinde 
çok çalışılmış, bu diller esaslı su • 

rette tetkik edilmiş, fakat Türkçe 

üzerinde uğraşılmamıftır. Bunun 

sebebi, Türkçenin yeni bir dil sa

yılmasıdır. Halbuki Türkçe bilıi • 

kis çok eski bir dildir. 
Ankaradaki Dil heyetile müı • 

terek ilmi mesaide bulunmağa ka· 

d 'k Bu heyetle daima murar ver 1 • 

haberede bulunacağım. 

Hıdrellez 
dün .• 

diye 

Baştarafı Birinci Sayıfada 

ıağı sahil ciheti pek o kadar hınca 
hınç değildi. Daha lodos cihetin· 
de olan Maltepe bağları ile Çırpı· 
cının üstündeki Tepe bağı, Yılan· 
lıayazma cihetleri de iğne atılsa 

yere düşecek halde değildi. 
Y edikuleden Edirnekapıya ka· 

dar uzanan kale dışındaki uzun 
yolun solundaki Yeşil hendekler 
tepeleme insanla doluydu. 

Bu ıene çadırlarını T opkapı 
dışındaki kale duvarlarının dibi -
ne kurmuı olan göçebe kıptiler 

dünden kızarttıkları birçok ku
zular ve dünden hazırladıkları bir 
çok çalgılarla Hıdrellezi bugün 
yapacaklardır. 

Napolide ziraat sergisi 
NAPOLI, S (A.A.) - Bu a· 

yın 24 ünde açılacak ve 30,000 
metre murabbaı bir saha itıal e
decek olan Büyük ziraat ve mey • 
ve sergisinin in,aatına faaliyetle 
devam edilmektedir. 

Veliaht, bu sergiyi himayesi 
altına almıttır. 

ltalya dahiliye müsteşarlığı 
ROMA, 5 (A.A.) - Meb'us

lardan avukat Guido Buffarini, 
hususi bir takım sebeplerden do -
layı istifa etmit olan Dahiliye 
müste!arı M. Arpinati'nin yerine 
tayin edilmittir. 

Mumaileyh, aon intihabatta 
meb'us seçilmiıtir. 

Bir Çin mareşalı ltalyada 
latanbulda on beı gün kadar 

kaldıktan .onra Efea, Truva ve 

Bergama harabelerini gezmek ü-

çanakkale ve lzmire gidece• zere 
- ·m Sonra vakıt ve fıraat bulur
gı . 
aam Girjde giderek orada son za

manlarda meydana çıkarılan eaer· 

leri tetkik edeceğim. 

BRENDJZI, 5 (A.A.) - Şima· 
li Çindeki aakeri hareketleri ida -
re eylemiı ve Jehol mağlab;yeti 

üz.;rine vazifeainden iatifa etmit 
olan Mareıal Chiand Su Liana-. 
Şanehaydan buraya eelmittir. 

Amerika donanması 
Mareıal Romaya hareket et-

m İf olup bir müddet Jtalyada ka
lacaktır. 

vurmamak için kullanılan bir mas
ke gibidir. 

Sadri Etem 

Asfalt yollar 

Eminönü belediycai Rızapafa 
yokutu ile EbuHuut ve Babıali 
caddelerini aafalt yaptıracaktır. 

Londra, 5 (A.A) - Gazetelere 

gelen bir tclgrafnameye göre A -

merika bahriye erkanı, Amerika 
donanmaaını altı ay müdaetıe ilıti· 
yat halinde bulunduı mak teklifini 

tetkik etmektedir. 

Gandi oruçta 
SJMLA, 5 (A.A.) - Candi ih -

timal oruca baıladıktan iki sün 
aonra aerbeat bırakdacalcbr. Gan
di, müteakiben Ahmetabata side • 
cektir • _, 
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"Şeytan adam,, denilen neticelen .. Budapeşteye neden 
(Spor saylfamızdan devam) 

casusu yakalayınca •. 
Mühim bir kaçakçılığın takibine girişti. Hem kendis!, 

hem hükumet, milyonlar kazandı ! 

ekser sahada yarı yarıya indiri -
yor. 

Dünkü netice şampiyona yolun· 
da Beşiktaşa bir puvan daha kay
bettirmiş ~·e fenerbabçeye daba 
fazla ümit vermiş oluyor. 

A vusturyahlaıın Ferdinant Vat- cih ederek, gürültüsüz bir hayat Kadıköyünde 
.sek isminde bir sivil polis ınüfotti- geç.irmeğe ba§lamıttır. Ancak bir Fenerbahçe stadında günün ilk 
şi vardır. Bu .ndmnJ suç işlerini müddet geçince, iktısadi ve mali maçını lstanbulspor ve Süleyma· 
meydana çıkarmakta büyük ına - buhran, elindeki paranın kıymeti niye küçükleri yaptılar. Süleyma -
hare.t göstermelda meşhurdur~ Pek dütme.ai, milyonları eritivermi§ ve niyeliler bu maçı 2 _ o kazan
çok karanlık hadiseyi, kısa bir za- bunun üzerine, gene eski memuri- drlar. 

manda aydınlat.maya muvaffak ol- yet hayatına dönrnü§tür. lstanbulspor ve Beykoz {B) 
muştur. Kendisi, küçük işlerle kat- DönÜ§ü ıonruz memnuniyet u· takımları arasındaki ikinci maçı 
'iyen uğraşmaz. Ancak pek mühim I yandıran Ferdinant V:atsek, dört Beykoz, 3 _ 2 kazandı. 
hadiselerin takibi kendisine \·eri • sene evvet, tekrar ve bu sefer fev- ikinci kümeden T opkapı ile 
lir ve ufak tefek, işler.le mcşğul kafide mühim bir işle tavzif edil- Kasımpaşa, üçüncü maçı yaptı
olmıyan, kuvvetini dağıtmıyan bu miştir. Bu, Ameri~a hükumetinin lar. T opkapı, 2 - ı kazandı. 
adam, takibine giriştiği mühim bir daveti v~ Avusturya ıhükUn:ıetinin Sonuncu maç, Istanbulspor -
hadisenin artık takip Y.e tahkik c- müsaadesi ~le, Şikagodaki azıh Beykoz birinci takıımlarmı karşı-
dilccek bir ciheti kalmayınca ge- ıuçlularla mücadele vazife.sidir. laştmyordu. 
ne beklemeg~ e baslar. Djg'Ter bir B" · · d ~ · ti "te 

~ Müşzhedesine göre mncı evre e;r..serıye e mu -
mühim hadise ile faaliyete geçer. . . .. vazın geç.ti. tstanbulsporlular, 

Ferdinant Vatsek, yalnız A vus- . F er~mant Va~ekın ~-u~~hede- bir korner vuruşu esnasında bir 
turyada değil, Avrupanın bütün sıne go~·c, Amerıkanm buyuk şe • nol kazcındılar. Beykozun karşı· 
diğer memleketlerinde olduğu ka- ~irlerinde ve _hatta "H~ydut ya~a~ 

1 

tık gayreti netice vermedi ve dev· 
dar, Amer:ikada da tanın~trr. :gı,, .sayılan Şıkagoda bıle, asayış re 1 - O lstanbulsporun lehine 
Hatta, An1erika hükumeti, azılı sizlik, Avrupanın büyü~ şehirle • b"tf 

suçlularla mücadele için ondan is- rindelı:inden daha fazla değildir. 
1 

;kinci devrede lstanbulsporlu
tifade etmeği düşünmüş, kendisi- Ancak, Amerika .sakinlerinin ~a • lar daha canlı oynadılar. Zaman 
.ni davet etmiş ve Avusturya hü - h:ıtını bozan adamlar, usul d~ıre· zaman tek kale oynamalarına 
kumetinin müsaadesile, bu daveti sinde ve teşkil~tlı hare~~t ettıklc- rağmen sayı çıkaramıyorlarclı. 
kabul ederek Ameıik~1ya giden bu rinden, Amer.ıkan polısı, onlarla 41 inci dakikaya kadar devam e • 
muktedir polis müfettişi, ora.da da mücadelede güçlüğe uğramakta • den bu vaziyeti, nihayet Yaşarın 
maharetini göstermiştir. Şikagoda dır. şahsi ıayeti değiştirdi. Ve bir 
azılı suçlulardan AI Kapone ile Orada ıuç hareketleri yapan a- gol dnha kazanan lstanbulsporlu -
karşıla§ması pek meraklı bir şe - damlar, karmanyolacı, banka hır- lar maçı 2 _ o bitirdiler. 
kilde olmuştur. sızı, çocuk kaçırıcı, içki kaçakçısı !:;:.::::============= 

Burada başardığı mühim işler - ve saire, bütün b:.ın!ar, sınıflara 
den bir kaçını ve Al Kapone ile ayrılmışlardır. Kendilerine en el
nasıl karşılaştığını anlatıyoruz: verişli gelen bir sahada çalışırlar. 

lerinin polisin işini kolaylaştıraca· 
ğı şüphesizdir. 

Şikagoya gelirken 

akın seyyah 
Macarların havagazı şirketi biı 
mühim miktarda kömür almak 

-~~~~-··~--~ .......... ~ 

PEŞTE, 2 (Hususi) - Buda
peşte belediyesi Havagazı şirketi 

şimdiye kadar kullanılan Çek ve 
Leh kömürleri yerine ilk defa ola

rak Türk kömürü sabn aldı. Bu -

car zirai ve sanayi ınalls1' 
cek 

Seyyah akınla~ 
büyük serg• 

dapeste Havagazı şirketi namına Bu sene BudapeşteYe tıl 
. • d T"' k" ·d seyyahlar şimdiye kadar nısanın başın a ur ıyeye gı en 

bir heyet Zonguldak, Kozlu ve 1 rülmemiş kalabalıkla g 
dirler. Paskalya münase Kandilli kömür maden tirketleri

nin maden ocakları ile yıkama 
fabriknlannı ve kömür çıkarıl-

masma ait her nevi aletlerini ge -

2İp görmektedir. Tür!~ kömürü
nü daha evvel Budapeşte Hava

gazı fabrikası tahkik etti. Ve 
memnun oldu. Şimdilik Türkiye -

ye gönderilen heyet tarafından 

25,!JOO ton kömür satın alınmıt· 

tır. Bu miktarı Türk kömür ma-

den §İrketleri mayıstan birinci 
teşrinisaniye kadar bir müddette 

Macaristana göndermelidir. Kö
mürün nakli Karadeniz "Ye Tuna 
vapurlarile olacak. 

Macar Budape~te belediyesi 
Havagazı Şirketi umum müdürü 
nün anlattığına göre, Türk kömür

lerinin iyiliğine Budapeşte havaca 
zi şirketinin nazarı dikkati, ilk de· 
fa olarak üç sene evvel Milli lktı -
sat ve Tasarruf cemiyetinin iştirak 

ettiği Budapeşte Beynemlilel ser
gisinde tertip edilen Türk pavı

yonunda celbedilmişti. 

Anladığımıza :göre, Türk kö
mürünün kıymetine mukabil Ma· 

dapeşte .sokaklarında 011. 

ecnebiler ve binlerce 
len otomobiller görülıne 

Bu sene ecnebileri P 
ken sebe::>lerden biri de 
izcilerin . beynelmilel J 
Peştede yapılacaktır. 

J amboree münase 
bin ecnebi izci gelecektir. 
yıslanberJ Budapeşte be . 
sergisine gelen ecnebi t 
rasmda Türk tacirleri de . 

S · ·· b t' l "ert ergı munase e ıy e 
sek tenzilatlardan her.ket 

etmek ister. ·tel 
Budapeşte beyne1Jtı1 

bu sene evvelkilerden fİf 
ehemmiyeti hnizdir. se:,_ 
rak edenlerin miktarı l 
ladır. . f 

Türkiye Cümhuriyetı 
hisarlanrun da. bir güzel 
vardır. Tayyare sergisi, rıl, 
ler ~rgisi, çiftçi ocakla 
at ıergiai, posta pull"'/1 

moda revüsü, rndyo ser 
görülüyor. 

Sergi yarın açılacaktfll 
Vegl1 

Fer.dinant Vatsek'in büyük mu- Hangi sahaya ayrılmışlarsa, o sa· 
vaffakiytelerinden birisi (Şeytan hadan başka bir sahada tecrübe
adam) denilen miralay Redlin ye girişmelrten ve bu suretle ace
yaptığı mühim casusluğu meyda • milikle çabucak yakalanarak ihti
na çıkarmasıdır. Hükumet, vazi - mal kendilerinin iş beceremedik· 
yetinden şüphe edilen mir~layın Jeri sahada ah~kanhkla çalışanla
takibi işini kendisine havale et • rın faaliyetlerine set çekici vazi • 
mi! ve Redli.n bütün kurnazlığına yetler ortaya çıkarmaktan çeki -
rağmen, gizli hareketlerine dair nirler. Ayni zamanda arada re
polis müfettişinin elde ettiği İp uç· kabet husule getirerek biribirleri 
ları, nihayet (Şeytan adam) ın ile boğazlapnak ve clolayisile "iş, 
yakayı ele vermesile neticelenmit· güçlerinden olma,, da istemezler. 

Bilhassa bu azılı içki kaçakçıla· 
rının Amerika polisini uğraştırdı
ğı bir zamanda, mücadeleyi kuv • 
vetlcndirmek :r.ıaksadile Amerika· 
ya çağırılnn ferdinant Vatsek, da
ha Şikagoya varmadan, gelişinin Volkanik buharlardan ispanyada bir Y1' 

SANT ANDE~1 5 (>-°,I 
panyol Nitrat şirkefirıe ı 

po yanmıştır. Hasare.2 
Pcçetadan fazladır. S• Jiİ 

tir. Memuriyeti, yaptığı işleri na-
sıl bafardığı, hangi izler üzerin -
den yürüdüğü hususunda ifşaatta 
bulunmasına müsait olmadığın • 
dan, diğer mühim işleri gibi, bu 
casusluğu nasıl meydana çıkardı
ğı da henüz herkesçe etrafiyle bi
linmiyor. Sadece baıka mem • 
balardan sızan malumata göre ha
disenin malum olan cihetleri var
dır. 

Kazandırdı ve kazandı 

Ba,ka mühim bir muvaffakiye
ti de, geniş sahada faaliyette bu
lunan bir kaçakçı tebekeıini mey
dana çıkararak, hükfımete maha
reti sayesinde milyonlar kazandu
masıdır . Kazandırdığı paranın 

muayyen bir kısmmm ikramiye o
larak kendisine verilmesi icap e -
derken, nasılsa bu ikramiye, ka -
2andırdığı paraya nisbetle veril -
mesi lazım gelen miktarda veril
mek istenilmemiş, bunun üzerine 
F erdinant Vatsek alakadar resmi 
makamı dava etmiştir. 

Muhakeme hararetli safhalar 
geçirdikten sonra davacı lehine ka 
rarla bitmiş, polis müfettişi, adeta 
milyoner olmu~tur. Belki de bu 
kadar paranın kendisine verilmek 
istenilmemesi, suçlularla mücade
lede emsalsiz muvaffakiyet göste
wen bu adamın hizmetinden mah
rum ka1mamak içindi. Çünkü, çok 
miktarda ilrramiyeyi de alınca, i11-
tifa etmiş, rahatına bakmağı ter-

Yasak kalk1nca 

Gene bu meşhur polis müfettişi 
nin müşahedesine göre, Amerika· 
da içki yasağmtn son zamanlarda 
kaldınlması, işi gücü suç iılemek 
olanların hemen hepsine, müthiş 

bir darbe indirmiştir. Çünkü bun
lardan büyük bir kumı bu yasak· 
tan istifa.de ederek han} harıl iç
ki kaçakçılığı yapıyoı·, içki müp • 
telası olanlar tarafından da, ken
dilerine bunu temin ettikleri için, 
yardım, hiç değilse müsamaha gö
rüyorlardı. Polisin bunlarla uğrat· 
ması, bu itibarla bir kat daha yo· 
rucu oluyordu. 

Halbuki, ıimdi vaziyet tama -
mile değişmi~. Münhasıran kıı· 
çakçılıkla m~ğul olup mühim vur
gunlar yapanlar, ya aç kalacaklar, 
ya meşru yolda ekmek parası ka· 
za.nmağa bakacaklar, yahut da 
kaçakçılıktan başka yolda 
işlere baş vuracaklardır. Fa-
kat, bu sonuncu yola sap· 
mağa kalkqırlana, o zaman da 
karşılarında polisten evvel, ayak 
bastıkları kendileri için yeni saha· 
da ötedenbeı:i çalışanları bulacak
lardır. Bu, onlarca bir hududu te
cavüz hadisesi mahiyetinde sayı -
lacakbr. Bu takdirde tabii biri • 
birlerile boğazlaşmaya koyulacak· 
lar, kuvvteli gelen diğer tarafı 

mahTedecektir. Bunlann böyle bi
ribirlerini yemelerinin, ele verme· 

azılı suçluları nasıl kuşkulandırdı· 
ğını öğrendi. Kendisini yarı yol
dan karşılayan gazete muhabirle· 

istifade 

LONDRA, 5 (A.A.} - İtalya 

ri trende mülakat yaparken, ona ayanmdan M. Ginoti, Royal Soci-, 
çok ihtiyatlı davranmasrnı tavsiye 
ederek, Şikago ista:ıyonunda bir 

ety Of Ars'ta projeksiyorıJar iane

siyle T oskanada volkanik buhnr· 
sui kasta uğraması pek muhtemel lar membalarından istifade hak
olduğunu, şimdiden bu hususta 
şayialar çıktığını haber verdiler 
ve dedikleri gibi oldu. 

kında bir konferans vermiştir. 

ltalyan sefiri M. Grandi ile bir 

• t,'fJ' 
Bilbao arasında şıttı 

nakali.tı k~ilmiıtir. • 

Çin elçiletl / 
NANKIN, 5 (A.A·~ 

hiyettar bir membaa g 
met, Felemenk, Be}çi~' 
Portekiz, Lehista.P ,,el 4J 

., . e~ 
vakyaya gönderecegı 

Avusturyalı polis müfettişi, mu· çok ilim adamları, bu konferansta 
tadı üzere, gel~eği zannedilen hazır bulunmuşlar ve bu t~ebbü
trenden inmİ§, başka bir trene bin· sün neticelerini takdir etmişlerdir. 

mi~ti. Pansilvanyada bir iş takibi •-------------------ııtm-•_. 
için seyahat eden bir tacirmiş gi- P' 

yin etmiştir. 

bi, iğreti bir isimle geliyordu. E- J H 
sasen, Amerika hükumeti de böy
le muvafık görmüş, istasyonda 
karşılanmasından vaz geç.ilmiş, 

hüviyeti belli edilmek, siması ta -

nıtılmak istenilmemişti. Gazete 
muhabirleri de, geldiğinden ve o· 
nunla yaptıkları mülakattan hail 
sedece}(ler, lakin müstear hüviye 
tne ve eşkfıline dair hiç bir şey 
yazmıyacaklardı. 

ATIRALAR 

HER 

VE 

VESİ l<AL.ı4, 
. . " 019."' Gazetennzde ııave (t 

d.,; ·111ii'ı j} 
yucularımıza ver ıgı )111' ~ 

·· rine Paşanın hatırası uze ·# 
nan tetkikler" kitap hııl' ~ 

kitapçıda BUL ~~11 1 
FiYATI 60 

Buna rağmen, Avusturyalı polis 
müfettişi, istasyonda, yaşlıca, te -
miz geyinmiş, vakur bir adamın 
belli etmeden yanma sokulduğu • 
nu, başka şeylerle meşğul görüne
rek etrafında dolaştığını gördü. 

Bu adamdan şüphelendi. Göz u· ~----------~·---------
cile onun her hareketini kontrol il•••••••••••••••••••·~ .. ..,... 
etti. Bir aralık, istasyondan çıkış y T • h 
esnasında, bu adam elini cebine e n i a r 1 _ ... 
sokunca, Ferdinant Vatse!i:, demir y 

gibi pençesile bir anda bileğinden Der sınıf tarih klfabınıe bulAB~ 
kavradı ve adamın cebinden çek- bİ' r• 
tiği elinde tamamile dolu, son sis- TaTib imtihanını .ermek iıteyen!ere lüzumlu :~ 
tem bir brovning göründü!. ıOO kora~ fiatla latanJJuld;ı Kanaat Kütüp~r.ıeS 

(Sonu yarınki sayıda) 
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Küçük Hikayeler Nakleden: 

fa. 
SEYRiSEF AiN 

Merkezi idaresi Galata l:öprlilıaşı D 2623 
Şııbc A, Sirkeci Müblirdar zade Han 22$40 

... Bugün size, küçük hikayeler ya· 
c.ıyoru B .. ın. unları aklınızd b"" ·· _ lup b·· .. . A a uyu 
11

• uyuk hıkayeler yapabilirai· 
ız. 

Yaralı f otografı 
l'k- Ne o, fotoğrafımda bir de· 
1 var? 

Kocası cevap verdi: 

bil:- DE~et. Bu sana ilk ihtar ola-
ır. un tab 

iın al .. . ancamı, yeni aldı· 
Şu ı! uzerınde tecrübe etmittim. 
Pe Panyol falı... Bilirsiniz ki 

llcereden k ·ı f" ni · t omıu ı e ıakos etme· 
ıa eınern ... 
Fotoğr f d lan I< d a ın an yaralanmıf o-

daha a ına bu bir ders oldu ve bir 
· Pencereden korte etmedi. 

Kınk kalp 
Arkada .. 

lrıekt tımın nıçın artık bana 
Yeun up Yaımadığını bir türlü anla 

k 1Yorduın Halb k" b 
arısı öldü .... :. .. u ı, en ona, 

hem gunu haber alır almaz 
en ınekt 

tine İ•f up yazmıt kederle-
A :r ırak etınittim. 

tadan b' h 
tni•ti O ır ayli zaman geç-

~ · nu b" RÖrd.. ır gün tramvayda 
unı ve "k 

sordum. ıu utunun sebebini 

-sa 
•öy)ey ~a, dedi, sebebini açıkça 

eyırn _., 
S 

••ıl. 

- Öyle! 

d - Sen karı- ··ı·· .. h kk il. ha ••ıln o umu a ın· 
k na ınekt &.tırn d h .. up yazdığın vakit 
tli.in 

80 
a a olınemişti. Ancak on 

li nra öldü. 
ayret . 

- Enı· ettıın. Kekeledim: 
lerdi... ın ol ki. bana öyle söyledi-

- 'f .. b ... a" ... 11 T b... F \lt\del\h :· a n.. akat itte o 
li erı. 

. eınel\ 
l'lı tranı tramvaydan indim. Ay-
llnlanı11t:::~da gidemiyeceğimizi 

li Manikür 
ın •Ya.tında h' 

'rnı•tı Ç" ıç manikür yaptır· 
n :r • unk·· e değine . u eli bir kadın eli-

B. e, tıtrerdı' 
ır o·· • 

&İtt• ı:ı.Un, ka ") ı. O · rıaı ı e manikür' e 
ısterni 

- l Yor, karıır 
ırnakı . 

Diye arını yaptır! 
hi •arar ed" 
.~ b\anikür.. .~Yordu. Mecburen 

iuıet bir k un onüne oturdu. Bu 
I<ıı ell _ı~dı. 

tta erını eli . 
l'll&.dı d erıne alınca daya-'° ıO ak ' llra, kar ızın ellerini tuttu, 

t'ıtk ısını dükı' ~ d 
l ' rnanik·· 1 Kan a bıraka-
e.- ur e el 1 · e e çıkıp gitti-

1\tahzeni .. 
nıçın severim 

la ....... Niçin bö 1 a t'tn tnah2 e ky e hep apartıman-

Bir dostum, artık 
mı!, bu suali bir gün 
mu,tu. Anlattım: 

dayanama
bana sor-

- Ben eskiden hep tavan ara· 

lzmir • Pire • lskenderiye 
Postesı 

EGE 
sında otururdum. Evlerin üst kat· 9 Mayıs sah 11 de Galata 
larında. Bir gün arkadaşlarımdan rıhtımından kalkar. (2022) 

birisi evlendi. Daha doğrusu ev-ı,============:= 
lenmeden bir gün evvel bana gel· I! 
di "düğünü, dedi, senin tavan ara
unda yapacağız,, kabul ettim. Ve 

tavan arasında toplandık. Dehşet
li surette eğleniyorduk. Bir ara· 
hk, gelin hanım ortadan kaybol

muştu. Onu ararken aşağıdan ka· 
pıcı geldi ve "Gelin hanım, dedi, 
kendisini pencereden sokağa at· 
mış.,, 

İşte o günden beri, tavan ara· 
&ında oturmamağa karar verdim. 

Uyuyan arabacı 

İhtiyar arabacı, nihayet, soğu· 
ğa dayanamamı§, arabsamın üs
tünde uyuya kalmı§tı. 

Sadık Zade Biraderler 
VAPURLARI 

KARAOEniz POSTASI 

SADIKZADE 
Vapuru 8 Mayıs 

Pazartesi 
5aat 16 da irkeci rıhtımından hare
kecle(Zongulclak, lnebolu,Avancık Sam
~un Oıdu , Giresun Tıabzon ,.Sürmene ve 
Rıze) ye nimet -. e :H·det edecektir. 

BARTln POSTASI 

KEMAL vapuru 
7 !\Tayıs PAZAR günü Sirkeci ııhtı
mından hareketle ( Ereğli, Zonguldak, 
Baı tın , Amasra Kııruc:ı, Şile, Cide. 
lnebolu , Enenye, Jliş ve Abana"ya 
azimet 'e avder edecektir. Mü§teri artık otomobile bini· 

yordu. Ara sıra, o da pek nadiren, 
Edirneden yerli bir yolcu gelir ve 13 Mayısta lzmir postasını 
yolların bozukluğundan otomobil- Sakarya vapuru icra edecek· 
lerin gitmek istemedikleri bir ye- tir. 
re gidecek olursa o zaman araba- Fazla tafsilat için Sirkeci 
ya biniyordu. Meymenet hanı altında acen· 

O gece, arabacı, Sirkeci istasyo- talığa müracaat. Tel. : 22134 

nunun önünde galiba pek te boşu· ı .. ••••••••••294
-

142
_ .. 

na beklememiıti. Çünkü bir rüya Darüşşafaka Lisesi Mü· 
görmüştü. Tuhaf bir rüya. Onu, a- dUrlü§ünden : 
rabasından indirmi§ler, tahta bir Darüşşafakaoın bir senelik 
kutuya uzatıp, dört bekçinin sırtın- ekmek ve eti kapalı zarf usulü 
da, Edirnekapı mezarlığına götür- münakasa ile alınacak ve zarf
mütlerdi. lar 18-5-933 perşembe günü 

Belki !kendisi kadar ihtiyar at· saat 11,S ta Nuruoımaniyede 
ları bu hale "Manda göz" lerile Cemiyeti Tedrisiye merkezinde 
bakmışlar, hikmeti hüda, lisana açılacaktır. Talip olanların ka
gelip. ıormu,lardı: nuna muvafık tekliflerini yapmak 

- Ne diye biz araba ile götür
medik? 

üzere o gün ve ıartnameleri 

görmek için her gün mezkur 
merkeze müracaatları. (1942) 

lln? · n atlarında oturuyor· 
~ ~R~,~·~t;~__.;:;:;;.... ______________________________________ ~---------~ 

Ziraat Vekiletinden : 
Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civarında inşa edilmek• 

te bulunan yeni binalara ait kalörifer tesisatının 6/5/933 tarihin· 
de yapılacak olan münakasası görülen lüzum üzerine 11/5/933 
tarihine tehir edilmiştir. Evvelce miinakasa şartnamesinde talip· 
lerin münakasaya iştirak edebilmesi için yapmış olduğu 65000 
lira klymetindeki bir tek kalöriter tesisatının kabul kabulü kat'i· 
sini yaptırmış olması şart konulmuştu. Şimdi ise müteahhidi bu
lunduğu tesisatın kabulü kd.t'isi ve yahutta kabulü muvakkat 
muamelesini yaptırmış olması ve müteahhidin ihtisası Vekaletçe 
haddi kifayede görülecek bir kalörifer inşaat mütehassasıoın İs· 
tihdamını deruhte etmiş bulunması şarttır. Diğer şerait eskisinin 
tamamen aynıdır. Binaenaleyh yukarda yazılı şeraiti haiz talip~
rin münakasa günü olan 11151933 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat on beşte muvakkat teminatlarile birlikte Vekalette m6· 
teşekkil inşaat komisvorıuna müracaatları ilan olunur. 62031) 

A e 

gane mercı ..• 

DUnyanın her tarafında intişar eden gazete ve 
mualar iCjin de ilan kabul ve her nevi 

reklam netrlyatl yapıhr. 

mec· 

idare merkezi : Ankara caddesi - Kahramanzade 
Hanı Birinci ve ikinci katlar 

Telefon numaralara: 2Ô095 - 20094 
Posta kutusu : lstanbul postanesi 176 

IElralıll Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar VAKiT idaresine 

müracaat edebilirler 

Is tan bul 
Sıra 

Ziraat Bankasından 
Cildi 

bozmıyan 
yeg&ne 

Tualet 

No. Semti 

356 
lsı Beyoğlu 

Emlak Hissesi Hisseye göre 
No. muhammen kıymeti 

Mahallesi Sokağı Cinsi 

358 Kamerhatun Kalyoncuko'luğu Kagir dükkan üstü hane 57 8/16 3000 T. L. 
BüyÜkada ,, Çukur Kagir hane 34 30/l ıo 750 " 

3Sg Meşrutiyet Eski Çalrnm yeni ,, ,, ve bahçe 41 Tamamı 25000 ,, 
36o ,. Nizam caddesi Ahşaphane bahçesi mttresi2163.50 1 4/6 10000 ,, 

i6
6

1 licy'~eliada Y~İı ~:'şS.:~t B. Abşap hane ve dükkin 2,4 Tamamı 3000 " 
2 B 4000 363 eyoğlu .. " . Yalı Kagirgazino 18 1/'l 

5000 
,, 

3()4 linga Huseyınağa Ab:ınoz Kagir hane 39 Tamamı ,, 
3t>S Edirn k Katipkasım Yala Ka~ir hane 79 1/2 500 ,, 
366 Yedik:1:pı Çakirağa Yeni Ahşap bane 13 Tamamı 600 ,, 
367 Boğazi iP imrahor llyas B. Sideri " ,, 11 J/l 300 " 

p ,, ç aşabahçe t'aşabahçesi Kıblesuyu ,, ,, 3 Tamamı 350 
11 

..__ey •lcçct . " " ,, Arsa zira 184 5 ,, 100 ,, 
-=-""r.ı._ erde ihale bed il . 
.\rttı kapalı za fJ .: erı .naklen veya gayrimübadil bonosile ödenme'< üzere yukarıda evsafı yazılı gayrı menkullerden 358,359 
kanı11;dcnler , 0 Ye~· ab dıgerlerı açık aıt.tuma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'ı ihale günü 8/5/933 pazartesi günü saat on beştedir. 
tilaulb • bıiiteıekkil 1 

uçuk pey akçelcrıle Bankamıza müracaat:an. Kapalı zarfla o anlar kapalı zarflarını yevmi meıkfıre kadar ban
' lhliıterivc ait~~lıf komisyonuna tevdı etmeleri lazımdır. Şartname bankamız kapısına aaılmııhr. Senei haliye vergisile bele:iiye 

ır. (1804) 

Bı\KTF.RTYOf.OG 

• 
Dr. Ihsan Sami 
HAKTf:RlYOLOJI tı\BORATUVARI 

Umumi kan tahlilAtı. Frengi nol.taı 

no7.anndan (W' assermnn \'e l\ahn tea· 
mülleri ) Kan küren·acı sayılması, ti· 
fo ve ısıtma h:ısrnlılilan re~hisi. idrar, 
balgam, cerahat. kazurat 'e su tahlil!n 
ültra mik roskopi. hususi aşılar istihzarı 

Kanda üre şeker. Klorur kollesterin mik 
c:ırlarının ta \'İn i. l)j,·an)olun"d:ı ~ ulcan 
.\1ahmut türbesi :\o. I89Tekfon.20CJ8t 

(2792) 
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Ucuzluk .. Temizlik .. Slr'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 
.Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

Tl:JQKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T .. ~D~r2 

ADAPAZABI 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi : Adapazarı 

lstanbul şubesi : Y enipostane kartısı Tel. 22042 
Sermayesi : ~,200,000 
ihtiyat akçesi: 130,000 

ŞUBELERİ 
Bandırma - Bartın - Biga - Bilecik - Bolu - BozUyllll 

Bursa - Düzce • Eskişehir • Gemlik • Gerede • 
Geyve - Hendek • İzmit • Karamursal • 
Kütahya • Mudurnu • M. Kemalpaşa • 

Safranbolu - Tekirdağ - Yenişehir 1' 
!\lüsait ~era itle mc\·dııat, ha\·ale kabul eder tııh:.ilc senet nlır \ e ikra;ı; m uaı:ııe 

yapar mcyduat faizleri müdüriyetle gürüşülcrek tesbit edilir 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye 
satışma delalet eder Sigorta yapar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---___./ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şartnamesine tevfikan iki adet elektrikli döner tulumba ~ 

tın alınacaktır. Talipltı:rin pazarlığa iştirak etmek üzere " % 7,S
teminatlarmı hamilen ''8/5/93311 pazartesi günü saat "14,, te (jl' 
lata da Mübayaa komisyonuna müracaatları. "M,, ( 19391 

Devlet Demiryolları ııanıar:::::J 
1 .- Jrm~k • Çankm hattı üzerınde Tüney istasyonu civar~ 

dakı taşocagından çıkarılacak beş ay zarfında tealim oluoael 
40JJ M3 balast. 

2 - Ankara • Kayseri hattı üzerinde Fakılı istasyonu cifi' 
rındaki ta~ocağından çıkarılarak sekiz ay zarfında teslim otuo" 
cak 10.000 M3 balast. 

3 - Konya· Yenice hath üzerinde Çiftehan • Pozanti arall~ 
daki taşocaiından çıkarılarak on ay zarfında teilim oluoac• 
15.000 M3 balast. 

Yukarda yazılı üç muhtelif balastın kapalı zarfla münaka.,11' 
rı 25 • Mayıs· 933 perşembe günü saat 15 te su asile idare rJJer 
kezind~ yapılacaktır. ~ 

Tafsilat Tüney ve Fakılı ocaklarma ait olanlar için Kay•' 
ve Ankara veznelerinde, Çiftehan - Pozanti arası ocağına ait O' 
lan için de Konya ve Ankara veznelerinde her biri beşer lir•f' 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (1941) 

Bilecik deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı ı•~ 
münakasası 24 ·Mayıs· 933 Carşamba günü saat 15 de An 
rada idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde birer liraya satıtl 
~ş-ar_t_n_am~eı_e_rd_e~y_a_zı_Iı_dı_r.~~~~~~~-(1_9_7_8_ı ~~~---~ 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi (31562) lira (49) kuruştan ibaret 0~ 
Ankara - Beypazarı arasındaki Gömleksiz köprüsü inşaata OJ11 si' 
velename tarihinden itibaren (7) ay zarfında ikmal edilmek O;,
re ve kapalı zarf usuliJe 25· 4· 933 tarihinden 15· 5-1933 tarib 
kadar (20) gün müddetle münakasaya konmuştur. . t 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari malilerioi 1~ 
edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak ı• 
yenlerin : Jıd' 

A. - Bedeli keşfin % 7,5 buçuğu olan (2367) lira (19) ;-' 
ruşu vilayet idarei bususiyesi besabma bankaya tevdi ettikle~.,.C 
dair makbuz senedinin veya milli bankalardan birinin t~Olde' 
makbuzunu yahut milli esbarn muk~biJi muhasebei husuııye 
alınacak ilmuhaberi ibraz etmeleri lazımdır. , 

--· B. - Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibarı 
lilerine ait bir vesika göstermeleri icabeder. . ibl' 

C. - Y edlerindeki ehliyeti fenniye vesikalaranı yevrJJI ,,> 
leden en az 8 gün evvel vilayete Başmühendisliğine göıter~;f' 
münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fefl f,r 
vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesikanın zirine şerh I•'" 
dirilmesi il<tiza eder. Ru üç şartı tamamen haiz o!maY~;,,,r 
müoakas1ya iştirakları şayanı kabul o:amayacağından teklı 
ları açılmayarak kendilerine iade edilecektir. telr' 

3 - Münakası evrakı keşfiye ve şeraiti mabsusasıP• 
kan icra edilecektir. 11oo" 

4 - Talipler 661 No: lu münakasa ve ihale kaPu;.ı9" 
(10) cu maddesi mucibince ibur edecekleri kapalı zarfı 15· 0111,-i 
tarih ve pazartesi günü saat 15 şe kadar vilayet daimi ene 
reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edecektir. .. ,,_.,~•" 

5 - Münakasa 15· 5· 1933 tarih ve pazartesi günU 
Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. ıiY'" 

6 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya ~aba fa 8'f: 
malumat almak isteyenlerin her gün Ankara Vilayeti N•

1
1 
r• ;ıl' 

mühendisliğine veya Enciimeoi Daimi kalemine müraca•~is69)/, 
olunur. // 

~~~~~~~~~~~~~~~~~----------= 
DOKTOR _.., ~ 

Hafız Cemal Sahibi: Mehınet ~· > 
N 
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Dahili hastalıkları müteha11111 e~rıyat mu uru· it 
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