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karneleri 

Bütçe encümeninde kabul edildi 

Karnelerde bütün vergilerdeki tahav
vüller ve tadiller işaret olunacak 

Karnelerde bü-
tiin vergilerde 
ekseriyetle olan 
tahavvüller ve 
tadiller işaret 

edilecektir. Ver· 
gi karneleri, mü· 
kellef lehinde 
olarak, hiç bir 
müddetle mu· 
kayyet olmıya· 

caktır. Vasıtah, 

Cuma günleri, Ocakların önünde ......................... ._ ........................................................... . 

Bayragımızın merasimle 
çekilmesi için tamim 

Bu güzel usul sevimli bayrağımız 
önünde saygı ile ·iyi\meyi öğretecektir 

Biz eski nesil evladına bayrağa 
hürmeti, saygıyı öğretmediler. 

Bayrak kar§ısında son derece la-

Zaro ağadan yüz yaş büyük 
············································································ -:1 256 yaşında ve 7 O torunlu 
bir Çinli öldü 

Bu Çinlinin en genç torun çocuğu 

Al~anyada bngilıı bilytlk bir tetklllta aahlp olan, fakat yerbıl yeni 
aımflara verecetı anlatılan Naziler 

bugün 70 yaşında bulunuyoı·muş 
pardı. 1677 tarihinde doğmuş o
lan Şingyunun birçok karıları 

ve yetmiş torunu vardır. En genç 

torun çocuğu bugün yetmi§ ya· 
şmdadır. Lişingyun uzun yaşa· 
mış olmasını pek ziyade nadide 
bulunan bir ot yemış olmasına 

BERLIN, 6 (A.A.) - Mecbu· sil işleten ve üç aaat fikri ve hede
ri iş servisine tabi tutulacak olan ni terbiyeden mürekkep olacak • 
delikanlıların üniformaları ordu tır. 

ve polis menıuplarınmkinden fark. Her sınıf, 600,000 fert verecek-
lı olacaktır. tir. 

Alman sanayi erbabına ya- Mütekait miralay Canıtantin 
kında 300,000 üniforma siparİ§ Hiler, iı ve gençliğin yetiştirilme - ~ atfetmekte idi. 

edilecektir. si servisi katipliğine tayin edilmİ§· 
Servis her gün 6 saat müstah • tir. 

Türk gazetelerinin neş
riyatından müteessifler! 

1 t 
SOFYA, 6 (A.A. ) -

Bulgar Ajansı bildiri -
yor: Türk matbuatının 

bir kısmı Bulgaristan 
hakkında, iki memleket 
arasındaki mütekabil sa
mimi dostluk duyguları
nın Razgrat hadisesi ü -
zeıine bozulmuş olduğu 

Bnlgar başvekili 
M. Mutanof 

intibamı bırakan şekil -
de neşriyatta bulun~k- 256 yqındakl Çlııllnln yamDda pek 
ta devam etmesi üzerine ırenç ve toy kalan Zaro Ata 

Bulgar ajansı selahiy~t- HUNGKKING, 6 (A.A.) -
tar Bulgar mehafilin bu Çinin ve bütün dünyanın en ihti· 
baptaki fikirlerini öğren- yar insanı olan Lişingyun 256 ya-
mek istemiştir. Mezkur şında olduğu halde ölmüştür. ' 
mahafilin mütaleası şu - Mumaileyh ancak yetmiş yaşın· 
dur: Devamı 2lncl .. yıfada da közüküyordu. Ve çiftçilik ya-

Yukariki telgrafın bildirdiği 
Çinli belki de dünyanın bugüne 
kadar gördüğü insanların en ya~-

Deuamı ikinci Sayıfada 

53 üncü liste 

ANKc\Rı\ 6 f A. A. ' - T D.T Ce· 
miyetinden \'erilmiştir . 

.Knr~ılılrl:ırı aranacak arapça ve l:ırsça 

kelimelerin 53 numaı alı listesi şudur 

1 - Kalem 8 - Ke\fiyet 
2 - Kanaat 9 - Kin 
3 - Katiycn fO - Kıv:ım 

4 - Kayt I 1 - Kıyafot 

5 - Kelime 
6 - Kemal 
7 - Keyfi 

12 - Kıyas 

13 - hU\'\'Ct 

14 - Külfet 
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~:ta~a;=~~iı:s~i Bs O N;H A ~ E~~[ERB ,!:;~Y;:e~:~~ 
Başmakaleden /Jermm , A , t . fi r ! 

suretle ıaponyanın Şimali çindeki V A K I T ın Hususı Telgraf /arı eessı e 
harekatını tatil ederek Mongolis - - --- --- --- --- - - - - - - !laştarafı Birinci sa 

tan ile Sibirya üzerine yürümek Tu·· rk Yunan muahedenamesı· yazıldı " Biz Bulgarlarca Rad~~ 
meyillerini göstermesi, Japonya ile - ' tanbulda vuku bulan rnucıır• 

~:;,::,:a:~;~:bir:::kh\.~~~:~ Yunan hariciye nazırı Atı.naya geldı· 
reketler görülmesidir. 

süf hi.di:;eler tamamen 
Ve ne Bulgaristanda yat•'f" 

gar ve Türk halkı arasınd• 
beri mevcut olan iyi oıül1 Ol 

ve mütekabil hürmete ne 'fi 
.gar hükumetinin komşu 

Malumdur ki, (Tokyo) hüku
meti (Moskova) ile Şarkı Çin şi
mendiferlerinin işletilmesi mesele
sinden dolayı ötedenberi esasen 

ihtilaf halinde idi. (Moskova) hü
kumetinin Mançuride bulunan Ja
pon memurları aleyhindeki şika

yeti bilhassa iki nokta üze.rinde 

toplanıyor: Şarkı Çin şimendifer
lerinin askeri nakliyatında kulla -
nılması, bu şimendifer hatları ile 
Rusya arasındaki münakalatın ke

silerek Rusların ve Ruslara ait o
lan hatların mali zararını mucip 
olması. Fakat buna mukabil Ja -

ponlar da Ruslar aleyhinde şika -
yelleri vardır. Bu da şimendifer 

idaresine ait olan ( 102) lokomotif , 
(4,000) yük vagonu, (990) yolcu 
vagonu alıp Rusyaya götürmüş ol
malarıdır. 

Rusya hükumeti bu şimendifer 
ihtilafına nihayet vermek için Ja -
ponlara kendi hukukunu satmak 
teklifinde bulunmuştur. Japonlar 

da bunu kabul etmiş ise de para 
vermeğe yanaşmamışlar, Rusyada 
alacakları bulunduğundan bahse -
derek demiryolunun bedeli ile ala-

caklarının mahsup edilmesini iste
mişlerdir. Bu teklif tabii Rusyaca 
reddedilmittir. 

Bu vaziyet bu merkezde iken 
şimdi Uz~k Şarktan birbirine zıt 
bir takım haberler geliyor: Bir ta
rahan Rusya ile Japonyanın Man-

çuri hudutları üzerinde asker top
ladıklarından, hatta aralarında 
müsademeler olduğundan bahs -
olunuyor. Diğer taraftan Japonya 

ile Çin arasındaki Şimendifer ihti
lafının (Tokyo) da toplanacak bir 
konefransta müzakere olunacağı 
bildiriliyor. Bnunla beraber şimen

difer meselesinin müzakeresi için 
(Tokyo) da müzakere başlaması 
mutlaka bu şin sulh yolu ile hallo
lunması demekte değildir. Japon

lar şu veya bu maksat ile bir müd
det daha. vakit kazanmak iç,in böy
le bir teklif ileriye sürmüş olabi -
lirl~r. Bu itibar ile Uzak Şarktaki 

vaziyet her gün biraz daha karışık 
bir safhaya girmektedir. Ve bir 
gün Japonya ile Rusya arasında 

hakikaten bir harp çıkmış, yahut 

Japon askerlerinin Mançuri hudut
larını atarak Sibiryaya tecavüz et
mİf oldukları haber alınırsa asla 
hayret etmemek lazım gelir. 

Mehmet Asım 

Zaro ağadan 100 
yaş büyük 
IJaştarafı Birinci Sayıfada 

lısıdrr. Zaro Ağa bu adamın to -
"!nunun turunu gibi kalmaktadır .. 
Zaro Ağa geçenlerde hastalan-

mıı, hutaneden iyi olarak çıktığı 
zaman karısının ihtiyarlığından 

şikayet etmiş tekrar evlenmek 
• 

niyetinde olduğunu söylemi•ti. Bu 
I • :I' 

suretle Zaro ağa onuncu defa 
evlenmek İstiyor. Fakat şu ölen 

Qjnlinin 70 torunu olduğu ve 
256 yatında bulunduğu düfünü

lüue kaç defa evlendiği ve kaç 
k~ını, çoluğu ile çocuğu ile göm
diği göz önüne getirilebilir. 

Bugün veya yarın muahedenamenin imzalanması bekle
nilir. Rum mübadil muhacirleri bir ricada bulundular ye karşı beslediği aaıniırtİ 

~~İNA, 6 (Hususi) - Yunan (edince Türk - Yunan Ticaret ı cağını ve komisyon dağıldıktan 
Hancıye nazırı M. Maksçoy, bu- muahedesinin imza günü karar- sonra mübadil Rum tacirlerinin 
gün İtalya vapurile Brendiziden laştmlacaktır. Türkiyeye alış veriş için kolaylık -
buraya gelecektir. Kendisine Yu- Dün Rum mübadil tacirlerin- la gelmeleri hakkında ismet Paşa 
nanistanın vaziyeti maliye ve ik- den mürekkep bir grup, Hariciye nezdinde teşebbüste bulunacağı -

hislerine kat'iyyen mak~t d• 
Esasen Türk hükumetinıl1 

garistan hakkında ayni d 
beslediğinde hiç şüpherrıiS 

tısadiyesini tetkik edecek olan müsteşarı Numan Rifat Beyi zi- ru vadeylemiştir. 

Her iki hükumetin aldıi' 
kdbirler üzerine hadiseler 

raf edilmiş ve Bulgar Baf1 

Türkiye Hariciye Vekili 

vuku bulan Filibe müli 
sonra bu hadiselerin Tii~ 
münasebatı üzerinde hiç bil' 

"Cemiyeti Akvam Maliye komitesi yaret ederek iki memleket arasın- Türk vekilleri dün Yunan rica
azası da refakat etmektedir. daki ticaret münasebatuiın in- lile müzakerede bulunmuşlar, fa. 

Türk - Yunan Ticaret mua- kişafı için Türkiyeye serbestçe kat mi1'mandarlarının refaka-
hedesi metninin yazıJ.masına de- .seyahatlerinde kendilerine ko- tinde Pire şehrinde Yunan fabri
vam edilmektedir. Metin bu ak - laylık gösterilmesini rica eylemiş- kalanm gezmişler, gördükleri in
şama kadar tamamiyle tebyiz e- lerdir. Numan Rifat Bey, yakın - tizamden ve mükemmeliyetten 
dilmiş olacaktır. Bu akşam Ha- da Muhtelit mübadele komisyo- dolayı takdirlerini beyan eylemiş
riciye nazırı Cenevreden avdet nunun vazifesini bitirerek dağıla- )erdir. 

rakmadan kat'i olarak taıfif 
diği bildirilmişti. 

Bu siyasetle şadıka11e 

man olan Bulgar matbu•~ ıJ 
Razgrat hadisesini taYı 
mekle kalmamış fakat l 
da Bulgar sefaretine kart' 
lan nümayi~i de istisınal' 

istememiştir. Eğer f' 
Türk matbuatının bir kı..-'J 

Define bolluğu! 
İzmirde bir dükkanda 
tenekeler dolusu altın 

varmış .• 
lZMlR, 6 (Hususi) - lzmirde 

son zamanlarda define bulunduğu 
hakkında pek çok ihbarlar yapıl -
maktadır. 

Son ihbar; Karşı yakada bir 
dükkanın döşemesi altında tene -
keler dolusu altın bulunduğu yo
lundadır. Fakat araştırma yapmak 
için bütçede tahsisat kalmamıştır. 
Bunun için, esasen define araştır

makla şöhret kazanmış olan, em
lak müdürü masrafı kendi hesabı
na olmak üzere mevcudiyeti haber 
verilen bu defineyi aratmağa baş -
lamıştır. 

Bulgar sefiri başvekili 
ziyaret etti 

ANKARA, 6 (Hususi) - Bul -
gar elçisi M. Antonof, Büreş el -
çimiz Hamdullah Suphi Bey ve U
mum Jandarma kumandanı Ka -
zım Paşa bugün Başvekil lamel 
Paşa Hazretlerini ziyaret ettiler. 

İzmir doktorları toplandılar 
AYDIN, 6 (Hususi) - İzmir 

ikinci mıntaka etibba odası yıllık 

kongresini bugün yapmıştır, kong
re idare heyeti raporu ile bütçeyi 
aynen kabul ve tasdik etmiş, çalrt
masını bitirmiştir. 

Cümhuriyet Halk Fırkası idare 
heyeti tarafından kongre azası şe
refine 150 kişilik bir öğle ziyafeti 
verilmittir. Doktorlarla birlikte şe
hrimize gelen lzmir valisi Kazım 
Paşa ile Aydın valisi de yemekte 
hazır bulunmuşlardır. Murahhas -
lar bugün şehrimizden ayrılmışlar
dır. 

Aşçı çırağını vurdular ! 
İZMlR, 6 (Hususi) - Kaıaba -

da ahçı Ziverin çırağı Mehmetle 
bir arkadaşı arasında çıkan kavga 
neticesinde Mehmet karnından a
ğır surette yaralanmış, hastahane
ye kaldırılmıştır. Zabıta tahkikata 
başlamıthr. 

Manisa jandarma 
kumandanı 

İZMlR, 6 (Hususi) - Demirci 
ve Gördeıe bazı tef tiıler için git -
miş olan Manisa jandarma kuman
dam Ziya Bey yerine dönmüştür. 

Defterdarlıkta 

Tahakkuk, tahsil ve kon
trol işleri kuvetlen

~irilecek 

ANKARA, 6 (Hususi) - Mali
ye vekaleti, İstanbul Defterdarlığı. 
nnı teşkilatı hakkında hazırlamak

ta olduğu kanun layihasını tamam 
lamış Başvekalete vermiştir. 

Bu layiha, İstanbul Defterdarlı
ğının tahakkuk, tahsil şueblerile 

kontrol iılefi küvethmdirmek, bu 
yerlere yüksek maa§Jı ehliyetli me
murlar getirmek esası göz önünde 
bulundurularak hazırlanmıştır . 
Defterdarlığın yeni teşkilatında 

Mal müdürlükleri aynen kalacak, 
üç varidat müdürlüğü, üç tahsil 
müdürlüğü, bir emlak müdürlüğü, 
bir muhakemat müdürlüğü ve bir 
murakabe heyeti teşkil edilecektir. 
Mevcut muhasebe müdürlüğü, se -
lihiyeti fazlalaşhrılmak auretile, 
vilayet muhasebecisi ünvanını ala
caktır. 

Kaymakamlar arasında 
ANKARA, 6 (Hususi) - Dahi

liye vekaleti kaymakamlar arasın
da yapılacak değişikliklere dair o• 

lan kararnameyi hazırlamıştır. 

Mektepliler bayramı 
1ZMIR, 6 (Hususi) - İzmir 

mekteplileri bugün byaram yaptı
lar. Mektep talebesi muhtelif semt 
lerde kırlara giderek akşama ka -
dar eğlendiler. 

İzmir şampiyonu 
1ZMIR, 6 (Hususi) - İzmir 

spor takımı lzmir fütbol şampiyon 
luğunu kazandı. 

Manisada balo 
lZMlR, 6 (Hususi) - Manisa 

Halkevi mayısın on birinde büyük 
bir balo verecektir. 
1WJU1Bıınuııınumn11HU111tuurnmm11mmmuıuımımummınnııım11mvıımmınnıın 

Teşekkür 

Resmi ıstılahlar 

Üç dairede kullanılan 
ıstılahlann T ürkçelkri 

bulundu 
ANKARA, 6 (Hususi) - Res- k h d de"1 

ur a iselerden bahse 
mi dairelerde kullanılan arapça ve B 1 u garistan ve Bulgar .J 
farisice ıstılahların türkçe karşı- \f. 

hakkında itimatsızlık, f 
lıklarmı araştırmakta uğraşan _4' 
'R huıumet gösteriyorsa, buv 

' esmi ıstılahlar kolu,, şimdiye ~ 
kadar Başvekalet, Devlet Şurası ve süf etmek lazımdır. Çü 
istatistik umum müdürlüğünde buatın iki millet arasınc:I~ 
kullanılan ıst'daWar üzerimid<i iıi- yül ve münasebetler ü:ıt 
ni bitirmi~, by d~ife)ıeı;. irin Türle- tarzda müeasir olmam~ 
çe ıstılahlar tesbit etmiştir. Heyet dır. ' ., 
şimdi vekaletlerde kullanılan ıstı- Bu temayül ve mü. /ı 
lahlar üzerinde tetkiklere başla - arızi hadiseler değil, ikı 
mıştır. Şimdiki halde Dahiliye ve- ruhlarında kökleşmit ~~ 
kaleli ıstılahları tetkik edilmekte- gular ve iki devletin yiikP" 
dir. faatleri hakim olmasıdıt• 

···············································································~~ 

Yeni petrol mukavelu 
Iranın lehindedir 

Iran sefareti, "Iran Ingiliz nüfl 
altına girmemiştir,, diyor 

ANKARA, 6 (A.A.) - İran 
sefaretinden tebliğ edilmi§tir: 

Ahiren tecdit edilen İran pet • 
rolları imtiyazına dair "Deyli 
Herald,, gazetesine atfen bazı 
İstanbul gazetelerinde çıkan ha -
berlcrde Anglo - Persian kum-
panyasile vukua gelen uzlaşma 
ile lranın İngiliz nüfuz mıntaka • 
sına geçtiği yazılmaktadır. Bu 
gazete İran hükiimetile kumpan
ya arasında çıkan ve imtiyazın 
ilgasına sebebiyet veren ihtilafın 

başlangıcında fikirleri tahdiş i
çin lran maliyesinin içinde bulun
duğu müşkülat dolayısile tarihi 
kıy.meli haiz tahtlarını satmaya 
mecbur olduğunu da yazmıftı. 

" Dayli Hedrald,, bu defa da 
eski imtiyaz yerine Iranın men-
faatine daha ziyade uygun ve a -

hatları fudur: 
1 - Senelik miktarı 

İngiliz lirasından a,ai• 
0 
r"j 

üzere şirket çıkaracağı 1'J 
beher tonu başına de~ıet 'j 

sine dört şilin verecektİl'~f J 

bundan başka haıılatı .~ 
yüzde be~ini eshaoı hı . ~ •11 

- ... V"' 
rak ayırdıktan sonra ge ti 
yüzde yirmıaını hükiitı'e . J 
cektir. tll' 

- Eski imtiyaz rnu~• / 
1 

bu miktar yüzde altı icJı• •1jfli 

2 - Şirket aidat ~eri' jti'I 

senesi başlangıçrnd•11• ıl 
tediye edecektir. Esle~ ~ti 

'h• . k h" bıt mucı ınce şır et ıç 

gi ile mükellef değildi· 
11 

1, 
3 - İmtiyaz sah• ~1 

kilometre murabbaıd!;~ett' 
tiyaz bir milyon kı ~ 

Bir müddettenberi muztarip bu- na hatları aşağıda yazılan yeni 
lunduğum rahatsızlık hasebile 1 imtiyaz akteylemeıini de vesile 
muhterem ve necip meslektaşları - ittihaz ederek buna siyasi bir ma
mın tedavim hususunda gösterdik- hiyet vermek istemektedir. 

rabbaı idi. fııt~~ r 
4 - Şirket tarad .,. -" 

··ıoa ı p
ekme inhisarı ınu " k ,IJf" 
eski imtiyazda ınutl• 11 
kete ait bulunuyordı.t;ıı _,, Z leri fevkalade alaka ve ihtimama Iranın başka bir devlet mınta

ve hastalığım esnasında ziyaret kai nüfuzuna girmiyeceği şüphe -
lütfünde bulunan bütün dostlarıma den vareste ise de efkarı umumi
derin ve nihayetsiz hürmet ve te - yeye karşı bu cihetin bir defa 
tekkürlerimi arzederim. daha izahında fayda görülmüş-

Profaeör Dr. tür. 
Orhan Apti Yeni imtiyaz mıntakasmın ana 

5 - KumpanY•~ tt: <fi '. 
tını teftiş hakkı d~~ :,_;Ji"' ~ 
tin Londra<iaki ınu~ _,.df 

· ·ıntıY-kılmı,tır. Eakı ı .,., 
k 

.. f. ureı• 
kabe hakkı a ı 1 

değildi. 
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SOHBETLER Ankara da 

Lok~~t~~;lar Zenneye çıkılmasa 

buhranı 
aı~&rada. bulundukça ekseriya 
~n:eıneklerini yidiğim bir lo -
•ele "~rdır · Burası bir kaç ay ev-
l telınceye k d .. . . uol · . a ar muşterısı en 

• 1tı en y ı d llrd 0 un a olan lokanta -
ıaa .. ,'n

1 
biri idi. Bir kö§eye kon -

.. 0 an b. 
İçin 'b ır de radyosu olduğu 

Utada. k . 
)'ltı11ıd Yeme yıyenler saat 
b,., .. 1 an sonra türlü türlü musiki 

.. arı d. l" 
loJtant ın ıyorlardı. Hulasa hem 

l sahibi he d .. '1 . '1ern • m e muşterı erı 
F nkun bulunuyordu. 

il at b. 
~ilk- ır kaç ay evvele kadar 

.. ranın b·· l 
diiıaiin . oy ece şen, §alır, işi 
denb' rıden hu lokantasında bir

ıre •on 
~tladı. o~ zamanlarda tenhalık 
ıki ·11 gle zamanları saat on 

e o ·· 
l'iiı elli~:~ ~rasında en aşağı yüz, 
)edi ~ · b .ının toplanarak yemek 

gı u g . 
ekıe · enıt salonun mevcudu 

rıya Üc b k . . 
Be · • eş ışıye kadar indi. 

na "ie~ebu. hale iptida bir türlü ma
diit\in .. lllıyordum. Bunun sebebini 
'1ıyor~Yor, fakat bir türlü anlaya
'İlhled·u~. Ankaranın nüfusu ek -

ı. ''e lok 
ile de A k antanın idaresinde, 
r rı aranı • . 

O
lllde hiç bir d ~-u.mkl~mı vazıye -
Yle ike b· egı§ı ık olmamıştı. 

leri ne d n ır lokantanın müşteri
rc:ı tek·ı e.rı dolayı böyle birden b~-

• 1 rnı§ti? 

Nihayet b: 
eden D ır gün bana hizmet 

a.ilrsorı _ a •ordum: 
t Bu lok 
'itti b· anta.da bir zamandan-
.. ır terıhat k .. .. B 4''-n lehe},. ı goruyorum. u -

1' 1 nedir? Ued· •• 
~iihi~rnb: Meğer hen bu ıualim ile 
.... ırh · d· 

''"'· ~ a ıseye temas etmi -
ri.... "&onu ·· ·· d b ... i.iıe . n yuzun e u ıözle-
l)l tın d h 

l oldu. e er al acı bir buruş -

Komünist ~rM;;iik-Mi: İki Hanım 
Mevkuflardan 13 

adliyeye verildi 

"' e 

Ü (Mahkiimofonlarınİ,Çocuk düşürmek-
jaskerliği gelince .. !ı ten mahkemede 
= E 

istintak hakimi dün bunları i Bunlar hapisten çıktık- (ı Bundan beraet ettiıer,döğ· 
5 

• E mekten mahkOm oldular sorguya Cjekti 1

1
\ tan sonra askerliklerinı ~ 1 
"' "' İstanbul Ağır ceza mahkemesi, 

Son günlerde komünistlik tah • 1 yapacaklar J Emine isminde bir hanımı döverek 
rikatı yaptıklraı noktasından ya · j Askerlik mükellefiyeti ka· \ altı aylık çocuğunun düşmesine se
kalananlardan bir kısmının ser -

1
1 nununun otuzuncu maddesini f b ld ki · ddiasile muhakeme 

best bırakıldığını bir kısmının ad- fi değiştiren kanun vilayete teb· Iiı de~l 0 
Mu arı ı M"' sser Ha • ' ~ ı· ~ d'l · f B k 12 e ı en uazzez ve uye )iyeye verilmek üzere olduklarını = ıg e ı mış ır. u anuna na- ~ 1 . . .. 

i zaran numaralı veya numara· 'E nımların aleyhındekı davayı bıtır-
yazmıştık. _ .. k .. l sız asker edilmis efrattan aske- ÜI miştir. D.. ·· ~ 1 d rag on uç m = - e 

. un og e en son f d dr ~ E re girmezden evvel hapsedilmiş ~ Sabit olarak dinlenilen Atiye, 
polıs memurları tara ın an a 1 

• ~ olanlar hapisten cıkmcaya \f!I : G " l Ad · H ı 
· · · · B l · · · · Baıse uze vıye anım ar, ve yeye getırılmıştır. un arın ısım · fJ. kadar sevkedilemezler. Askere . ' . H b 

1 · · kk Al. M h t · · d kl fi kavgaya Emme anımın se ep o· lerı, lsmaıl Ha ı, ı, e me , J gırmez en evvel yaptı arı suç· ~ 1 • _ •• • d. 
Şerafettin, Hüseyin, izzet, Münire, 1( lardan dolayı umumi mahke- ğ augunu soylemışler ır. . 
Ramazan, Kadri, Halil, Hüseyin. 1 ~ n:elerc~ altı ay ve daha az ha- (' Müddei umumi Ahmet Muhlıs 
Y M h tt. e fıf hapıs veya para cezasından ~ Bey. Muazzez ve Müyesser Hanım-
aşar, e me ır. .1 h hkA l fi · 
İclerinde evvelce komünistlikten ~ çevhr~.·k~~ la~se k mda kum 0b~lp \ larm çocuk düşürmeğe sebep ol • 

• fi til u um erı as er ey en ı · = l · · d.. k 
muhakeme edilmi~ olanlar da var- -: d .. 1 1 . h . ı · kı . t l . fı maktan beraat erını, ovme ten 

'S" le ırı en erın apıs ı erı er 1 ıs- ı . t . f 
dır. Münire Hanım, İstanbul Ağır g leri zamanına bırakılır. Bun- ) cezalandırılmalarını ıs emış ır. 
ceza mahkemesinde komünistlik • ı 1 ıar terhislerinde cezaları çek- f 1 Mahkeme, müddei umuminin is· 
ten bir kaç defa m~hakeme. e~ilen ~ tirilmek ~zere kıt'a veya mü: )

1 
teğine uygun olara~ ~arar~ vermiş, 

doktor Hikmet Beyın annesıdır. e esscselerı tarafından mahalh \ ik~ hanım, çocuk duşurmege sebep 
Müddei umumilik, suçluları, ~ Cü~huriy~t m.ü.ddeiumumili~- 11 olmaktan beraat etmişlerdir. Döğ-

. . . d. . . . l lerıne teslım edılırler. Mahku- ..:; d b. r 
dosyalarıle bırlıkte ye mcı ıstın · - . tl . l d f I l li mek noktasın an ırer ıra para ce 

• . . = mıye erı a tı ay an az a o an· /3 .• l l 
tak dairesine göndermıstır. Yedın- ~ 1 h · ı·kı . . ~ hapı· = 1 z:uı vermelerı karar aştın mıştır. . . . . . . . . . .. ; a r apıs ı erını umumı . • i. . .. . 
cı ıstıntak bakımı Rıfat Bey, dun = sanelerde geçirmek ve tahlıyc f ı Ancak, hır daha boyle hır şey. !:'"p-
geç vakte kadar bunları sorguya fi edildikten sônra geri kalan as - i mıyacaklarına kanaat geldıgın -
çekmekle me~gul olmuştur. lstic · ~ kerliklerini tama,mlamak _üzere f den, cezaları da tecil olunmuştur. 
vaha bugün devam edilecektir. 1 keza bulundukları mahallın ad- \ 

~ liyesine teslim edilirler. E 

b ' fi infazları geri bırakılan mah- ~ Karaman oyası . ı kumiyetıer icin müruru zaman ~ 
l 51 • E H -:ereyan etmez. · ~ 

'9 11u1uımu un ııı nııı m uı mn ıııuıııııuunııunııııınnıııuım 1 
Yeni musakkafat tahriri 

Dün, Hıdrellez 
Havanın muzipliği çok 

kimseleri bağladı Adi bulgurları sanya 
boyamakta imişler ! 

bi~iırı ~k '-f '-od~a-n, b u t ubHfotlar Kar.aman bulgur tacirleri~amı-
bedi. antaları bitirdi!..,, na bulgurcu Mehmet Rauf Efendi , 

Şehrimizde yapılan yeni tahriri 
musakkafat dolayısiJe binalara ko
nulan kıymetlerin mükelleflerin 
bir kısmı tarafından şikayet ve iti
razla karşılandığı yazılmakla idi. 
Öğrendiğimize göre şikayet ve iti· 
razların çoğalması üzerine Maliye 
veka leti derhal alakadar olmuş, 
tahrir esnasında yolsuzluk ve vu -
kuf suzluk olup olmadığı noktasın
dan maliye müfetti~liğinin tetkikat 
yapmasını bildirmiştir. Müfettiş

lerden mürekkep bir grup icap e
den mahalle ve mıntakalara gide
rek tahrir heyctlerile temas etmek
te ve tetkikat yapmaktadırlar. 

Dün, hidrellez idi. Eski bir adet, 
ilk baharın başlangıcı sayılan bu
gün bütün bir mevsim açık ha
vaya hasret kalan halkın kırlara 

dökülmesine sebep oluyordu. Fa • 

kat dün İstanbul havasının bir mu
zipliği kırlara çıkarmağa hazırla
nan bir kısım halkı aldattı. Bir gün 
evel her taraf günlük günetlik iken 
dün aktama kadar yağmur yağdı, 

hava da soğudu. Bir gün evvel en 
fazla sıcaklık 22 iken dün ancak 

14 dereceye kadar çıktı. Bu itibar· 
la hidrellez gezintisini cuma günü 

arifesinden yapmıyarak düne bı • 
rakanlar fena halde aldanmı§ ol • 
dular. 

8 müddei umumiliğe müracaatle ha-
d ll tabldotl zı kimselerin adi bulgurları sarıya '•u · . ar meselesinin esası 
~ ırnıı: boyayarak, bunlara Karaman bul-
tıkarad .. b d 'kl · · b 0 l "1ı.ırlar .. azı resmi daire me _ guru çeşidi süsünü ver ı erını ı -

'llağ ~ a~alarında birlikler vap • dirmiş, bunu yapanlar hakkında 
tinj lok a! aınıtlar. Öğle yem~kle • takibata başlanılmasını istemiştir. 
bıraklll:~lalard, yemek adetini Müddei umumilik, elde edilen 
daireler: a~. Kendi aralarında ve nümuneyi, hakikaten boyanmış o-l'd ırı ıç .. 1 

4' bu h erısınde açmışlar. ip- lup olmadığını tahlil neitcesinde 
Ilı.. areket z· 

·• rne e ıraat Bnakası - anlasılması icin, Tıbbi Adli kim-So ınurları ·· • • . 
I llra Diva on ayak olmuş,. yahanesine göndermiştir. Tahlıl 
•rı orıı nı muhasebat memur -
t'f arı tak· . 1 "eka.ı . ıp etnuş . Simdi Maa-
llı" etı ınern ı -

.ıOrlar ur arı da hazırla-
itte b~~f ... 

ri11 b •ıırn lok 
İrde b· anta da mü§terile-

ltıa rı ıre s k . •ı hurıd . uyunu çe mıs ol -'°" b an ıler' 1. • u iz h ı ge ıyormuş. Gar-r, d a. atı b . 
edi ki: ana verdıkten son-

d' ._ liu hal b·· 
lp tİdeb· ı · ? oyfe nasıl devam e-

kt •1 ı ır E w • l 
i.._'""1 de ' d · ger 1§ er bu yaz bu 
"ll &ı erse ·· ·· 

•ene b 1 onumüzdeki kı§ 
"'ek · u okant k 
t lır. Vak • . ~ apanmış de -
d.~ı ka.Parı ıa hız ışçi adamız. Bu· 

1~iıe g·· ırıa. batka iş arar ken-
\t ore b' · ' 

•da z• ır ış buluruz. Fakat 
Çil .. ra.r ed k llku h ece olan devlettir. 
"er · er kapa l tııj ke .1 nan okantanın 

b . •ı ecektir 
Qır .,, 

hlfı_ ltıüddet evvel A k d 

raporu verildikten sonra, rapora 
göre icap eden kanuni muamele 
yapılacaktır. 

Karaman tacirleri, ayrıca İstan
bul ve Karaman Ticaret odalarına, 

1ktısat vekaletine de müracaatte 
b\llunmuşlardır. 

İddiaya göre, çavdar ve arpa -
dan bile boya ile bulgur yapılmak
ta ve piyasaya siirülmekte imiş!.. 

150 İngiliz seyyahı 
Dün Kraliçe M~rya vapurile Is· 

tanbula 250 İngiliz seyyahi gelmiş-

tir. Gelen seyyahlar lngilterede 
"Elenik,, isminde bir seyahat klü-

bünün azasıdır. içlerinde bazı 
profesörler de bulunan seyyahlar 

Muhittin Bey geliyor 
On gündür Ankarada bulunan 

Vali Muhittin Beyin bugün şehri -
mize gelmesi beklenilmektedir. 

Vali Bey belediyeye ait bir çok 
işleri halletmiştir. 

VAK 1 T 
GUndellk, l:iiyası Gazete 

lata nbul Ankara Caddesi, VAl\'.IT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı işleri teJefocu: 243iG 
idare teletonu : 2437& 

l'elgrat a dresi: l s tanbul - 0/Al01 
Posta kutus u No. 46 

Abone bedelleri : 

Ticaret ve zahire borsa
ları hakkında kanun 

Ticaret ve zahire borsaları hak
kında yeni bir kanun layihası ha -

zırlanmıthr. Ayrıca bir de nizam
name hazırlanmaktadır. Layiha 

meclisin bu devresinde neticelen -
dirilecektir. 

yeni kanunun bariz bir hususi -
yeti şudur: 

Şimdiye kadar borsa haricinde 
bir çok kaçak muameleler yapıl -
maktadır .. Şimdiki kanunda, bor-

sa ancak borsa dahilinde muamele 
o-ören malla_rdan bir ücret almak -
::> 

Gençlerde sanat ve spor hevesi 
her gün biraz daha artıyor. Ana • 
dolumuzun her bucağından spora 
ve sanata dair haberler geliyor. 
Yeni yeni fütbol klüpleri açılıyor, 
f üt bol sahaları yapılıyor; mec -
mualar, gazeteler, kitaplar çıkı
yor. Halkevlerinde, mekteplerde 
müsamereler veriliyor, piyesler 
temsil ediliyor. 

Yurdumuzun her köşesindeki 
hu canlı ve f aydeli hareketleri 
takdir etmemek imkansızdır. Bil • 
hassa sanat hareketlerile, spor faa
liyetlerinin muvazi yürüyÜ§Ü dı -
mağla pazıya ayni derecede ehem
miyet verildiğini gösterir. 

Bu içtimai kımıldanıtlar ara • 
sında, bilhassa Halkevlerinin ve 
mektep müsamerelerinin temsille
ri nazarı dikatimizi celbetti. Bu • 
güne kadar, sahne edebiyatına kar 
şı, göze batan bir lakaydimiz var· 
dı. Gün geçtikçe, bu edebiyata 
-memleket için çok yararı dokuna· 
cağına şüphe etmediğimiz-sahne e• 
debiyatına karşı büyük bir heves 
uyandığını memnuniyetle görüyo • 
ruz. 

Ancak, bir nokta üzerine, bazı 
Halkevlerinin ve mektep idareleri· 
nin nazarı dikkatini celbetmekten 
de kendimizi alamıyoruz. 

Sahne eserleri üç kısma ayrı • 
lır: 

1 - Eşhası yalnız erkek olan • 
lar. 

2 - Ethası yalnız kadın olan -
lar. 

3 - Eşhası kadın ve erkek olan· 
lar. 

Eğer, her hangi bir müsamere 
yapılırken, sahneye çıkarılacak kız 
bulunmazsa, eşhau yalnız erkek • 
}erden mürekkep bir oyun intihap 
edilir. Bunun akai halinde, eşhası 

yalnız kadın olan bir oyun oyna
nır. Eşhası kadın ve erkek olan bir 
piyea temsil edilmek istenildiği za· 
man, eğer müsamere muhtelit mek 
teplerden birinde ise mesele kal • 
maz, roller, kız ve erkek talebele· 
re verilir. Eğer temsil bir kız mek· 
tebinde verilirse, erkek mektebin
den arkadaşların yardımına müra• 
caat edilir; müsamereyi veren er· 
kek mektebi iae, kız arkadatlarına 
rol almalarını rica ederler. Halk· 
evlerinin tiyatro tu'beıinde ise, 
hem kız hem de erkek heveskirlar 
bulunması farttır. 

Fakat maalesef, bir çok yerler
de, lstanbulda dahil, müsamereler
de, sahneye kadın kıy af etine gir • 
miş erkek talebenin çıktığını ve 
kadın rolü yaptığını görüyor ve o

kuyoruz. Bu, kadına hiç bir mede
ni hukuk verilmediği zamanlardan 
kalma bir adettir. Bu adeti idame 
ettirmek her halde doğru değildir. 
Kız, erkek bir çatı altında okur • 
larken, erkek talebelerden hiç bi· 
risi zenneye çıkmamalıdırlar. 

Sellmi izzet 
.. 1111mıuaeınsı11ım111111111ııunıpınıt111U1ıwHnmııw111nmıı""'",...nmm....-... 

tek . Paıarlarının k l n ar~ a 
d .. ' ıçecek uru ması yıye-
"tllıe . •atıcılarının huh 

t •ıne s b rana 
lhldot1 ~ ep olmuştu. Simdi 

burada Bizans eserleri üzerinde 
tetkikler yapacaklar, agustos ayın
na tekrar İstanbula geleceklerdir. 

Seneli': 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

TUrl~lyc 

1400 Kr. 
i 50 • 
400 • 
150 ~ 

ı-:cnebl 

2700 Kr. 
HM • 

tadır. Bu ücret ise bir hizmet mu • 
kabildir. Bir değirmenci kaçak su-

Askeri hizmetteki hayvanlar 
29 mayıa 1929 tarih ve 1571 nu· 

maralı kanuna mezeyyil kanun 
vilayetee tebliğ olunmu,tur. 

lr lr Yuz .. d • 
'-•nd, b' bun en lokantacılar 

llıek ol ır uhran baılamış de -
)İrllf llYor. Ank d 
" ı he. ara a en aşağı 
~ıı~ 1 'l'ı otuz l k 
b ' l>u k· 0 anta vardır. 

\ltt) ıe ılde d 
-..ın evam ederse 

Paıı Jarısınd f 
~ ~lı I an azlasınnı ka-
-vıJe . an •tılıy G •- l'ı lıak'k or. arsonun 
.._r,ı.. l aten d w d 
il ·~ıı nı ogru ur. Diğer 
e dre h~~urların da kendileri

arı Yok rn d ., u ur. ..... 

Ayaspaşa mezarlığı . 
Öğrendiğimize göre Ayas Pata 

mezarlığı davasına ait tetkikat bit
miş ve ehli vukuf raporunu tanzim 
ederek mahkemeye vermiştir. 

Ayas Paşa mütevellisi Selahat
tin Mulla Bey Evkaf tarafından 
azledildiği için bu davada Evkaf 

idaresi dava edilen vaziyetinde bu
lunmaktadır. 

ilin Ucretleri : 
l~esml lllln ların bir satın 

KOO • 
soo • 

ıo Kuruv 
l'icarl llı\nlarm bir ııatırı 1 :!,5 Kuruş 

f icarl llAnla rm hlr ııantlml 25 Kuruş 

KUçUk iUinlar: 

Bir defası 30 iki defası f>O Uç defası '15 
dört ı/efuı i 5 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık lltln verenlerin bir defuı mecca· 
nendir. Dört satırı geçen llA.n lıırın faı:ıa 

ııatırlan heş kuruetım beaap edlllr 

retile bir senede binlerce kilo un 
işlemektedir. Bu tesbit edilince 

evrakı Ticaret odası meclisine ve
riliyor ve oda meclisi de 50 lira 

nakdi ceza evriyor. Yeni layihada 
bu ücret borsa resmi olarak tasrih 
kılınmıştır. Bu itibarla tayin edile-

cek cezadan mada kaçak malların 
borsa resmi de alınacaktır. Bu su

retle borsaya yeniden varidat le • 
min edilmiş olacaktır . 

Bu kanuna göre ahaliye ait olup 
seferberlik ve kıamı seferberlik 
haricinde ücretle askeri hizmetler-

de kullanılmakta iken müsademe 
esnasında eşkiya tarafından kaçı• 

rılan veya öldürülen hayvanlarla 
tahrip edilen veya kaçırılan nakil 

vasıtaları Z-:1 mayıı 1929 tarih Ye 

1471 numaralı kanunun ikinci 
maddesi mucibince devlet tarafı..
dan ödenecektir. 
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Tiyatro Tarihimiz 

Robert Koleç Türk talebesi tarafından 7 kısımlık 
bir revü halinde canlandınldı 

Robert Kolec Türk talebe birli-1 ıgeçen Güllü Agop Efendinin tiyat
ği, Türk sanat aleminde mühim ro heyeti muntazam Türkçe piyes-
bir hadise sayılacak güzel bir mü
samere vermiştir. Bu müsamerenin 
alelade bir mektep müsamereıi 

halinden çıkıp sanat alemimizde 
ehemmiyetli sayılmasını icap etti
ren §ey §Udur: 

• 
Robert Kolec'in Tütk talebesi, 

bu seneki müsamerelerinde Türk 
tiyatro tarihini gösterir bir revü oy 
namışlaTdır. 

Bebek tepesindeki mektebin 
büyük müsamere salonunda Türk 
ve ecnebi davetliler karşısında ve
Tilen müsamereye talebeden Zihni 
Halidun Beyin sözlerile baılan
mıJtır. 

Bu genç, müsamereye gelen da
vetlilere teşekkür etmiş, " Bu sene
ki müsameremizde Türk temaşa 
tarihini yedi kısımlık bir revü ha
linde tesbit ettik, onu göstereceğiz. 
Bu revüyü !hazırlarken nasihatle -
rinden istifade ettiğimiz Refik 
:A'hmet Beyle orta oyunu sanatkar
larından Ali Beye huzurunuzda 
teşekkür etmeği !borç biliriz.,, de
miştir. 

fer oynayan ilk truptur. Robert 
Kolec sanatkirlan, projeksiyonla 
bu hususta kısa malumat verdik -
ten sonra Güllü Agop tiyatrosun -
da temsil edilmif olan eserlerden 
Namık Kemal Beyin "Vatan yahut 
Siliıtire,, piyesinden birinci perde
yi sahnede dekor ve kostümle tem
sil etmiılerdir. Vatan piyesinde 
Zekiye Hamm rolünü Raif Resai, 
İslam Bey rolünü Resai Ali Beyler 
yapmı§lardır. 

Bqinci kısım: Sahnede suflörle 
piyes yonamak imtiyazı Güllü A
gop Efen diye verilince o zaman 

hu sanatkarla geçinemeyen başka 
tiyatrocular suflörsüz piyes oyna -
ma yolunu tutmuılar, Tuluat deni
len ve orta oyunile kanştınlmış 

tiyatro vaziyetinde olan şekil bu 
suretle meydana ç.ıkmıftır. 

Bu izahat ta projeksiyonla veril
dikten sonra gençler köy dilberle
ri isimli üç perdelik tulUa.t kome
disini, Komik .şöhret §aİr Selim B. 
iıtirakile ve bu kabil eserler oym
yan tiyatroların çeınisini tamamen 

~ISA HABERLER) 

Bamya ve pamuk hastahğı 

Kahireden gelen bir habere gö -
re Mısırlılar Türkiyeden memle -
ketlerine kuru bamya girmesini 
yasak etmişlerdi. Mısıra kuru bam
ya ihracatımız fazlaca olduğu için 
bu karar bazı tacirleinnizi zarara 
sokmu§tu. Mısırlıların bu kararı 
alınlarına sebep pamuk hastalık -
Jnrı mikrop]arımn bamya taraf m -

dan taşındığına zahip olmaları idi. 
Halbuki yapılan tahliller netice
sinde bamyanın asla mikrop taşı -
madığı tt.hakk-uk etmiştir. Mısırlı· 
larm yasDğı kaldıracakları anlaşıl
maktadır. 

İngiliz sefiri Çanakkalede 

İngiliz sefiri M. Corç Klark yat 
ile Çanakkaleye gitmiş ve oradaki 
İngiliz mezarlıklarını ziyaretten 
sonra Pireye hareket etmiştir. ln -
gilterenin lstanbul ceneral !konso • 
losu da Çanakkalede bulunmakta
dir. 

Yeni bir su bulundu 

Kağıthane iskelesi civarmda 
yeni bir :;u membaı bulunmuştur. 

Rivayete göre evsafı T aşdelen su
yu evsaf ma yakın olan bu su yü -

r-1 ıııııunııuııu1111unııııı::rmmıtmıwımıııııııııınııııııu.111111111 

Yeni neşriyat 
~auıumııuımQllllll1M11tll!iı 

Mülkiye mecmuası 
Mülkiye mecmuasının 3 üncü 

cildinin birinci sayısı ı8ayct nefis 
bir şekilde çdcmııtır. 

Mecmua Ahmet Ha~im Beyin 
Hırsız atlı yazısile ba~lıyor; ki bu 
yazıyı gazetemize almıştık. 

içtimaiyat kısmmdaJ Hilmi Zi
ya Beyin: Telifçiliğin tenakusları, 
Müderris M. Şekip Beyin: Nasıl 
dinlenmeli? , Macit Şükrii Beyin 
içtimaiyat :nazariyeleri, doktor Ki
lisli Rifat Beyin: Sıhhate zarar 
veren meskenler. 

Hukuk kıs.mında, Sıddık Sami 
Beyin: Üçüncü şahıs lehine şart, 
Abdülhak Kemali Beyin: Ferdi 
hukuk ve içtimai hukuk, K. Naci 
Beyin-: Belediye kanunu ve esas -
ları, Şemsi Talip Beyin: Üçüncü 
beynelmilel ceza kongresi. 

lktısnt kısmında; Rıza Halis 
Beyin: Şube barikacıhğı, Fazıl 
Hakkı Beyin: Zirai kredi, 

Poltik kısmında; Menemenli 
Zadt Etem Beyin: Poltik ve di -
sip)in, Jskender Nafiz Beyin: A
merikada siyasi hayat şeraiti, C. 
S. Beyin: Af manya ve Yahudi
ler, Ömer Rıza Beyin: Ayın en 
mühim hadiseleri isimli yazıları 

zünden halk arasında bazı müna- vardır. 
zanlar çıktığından zabıta tedbirler 

Y ollann sesi alarak uygunsuzluğa mani olmuş • 
tur. " Yolların ıeıi,, isimli mec-

ve pek canlı olnrak yaşatan bir Şirltetler ve senelik 
muanın sekizinci ıayısı güzel yazı
larla dolu olarak çıkmıştır. Tavsi· 
ye ederiz. 

tarzda, hususi dekor, kıyafet ve plan~oları 

T AKVİ 
Pazar 

1 Mayıs 

12 Muharrem 
Gun do u~n 4, 3 
Gı.:o ı ausı 19.19 
Sabah ttanııtı 1:1,05 
-Oğlc ınnatı l ".11 

ltındl namazı 16,14 

.\ k~ıım n:ını:ız.ı ııı,n9 

l'at~ı ıınmaz.ı 21\55 

im ak 2.$6 
\'ılın ı;eçen gilnlcrı l:.!7 

kalan 239 

H \\'A - '1' 11.ö • a lkf'rl ~ 
t.lndeıı \'erilen nıııJ.llm:ıtn J;ÜI'Cr 

buluUu ıı. §lıııal~ rU~rh -0..;-
rm im\'\ eti sız ol:ıcakhr. " 

DUııkU sıcaklık en fazla ılZ. e• 
· tre ııllrecc, hnrn tnz,\1kl 7ô4 mıııme 

Bugün 
ISTANBUL- ~ 

18 dcıı !8,4G ı,ııdar uz (2\UUıl 1 

mm). J8,4u ten .20 lmdar orı.c~ 
21,SO lmdnr Bcd:ı)il Muııll.lle be. ,1 
dnıı %%,SO lrnd:ır Grıımofoıı, .f\j:ın11• 

bc.rlerJ 'e ıaaat ayarı. 

N K A it A (lf.~ m.l ııl 
J:!,SO - ıs,so Grıımofon. ıs -

yn .. ctl cUmhur ril!\mıaııik orı;cst~ 
m:ınn Ou\r.rture lonfrcd. ,sıılll~dl' 
1:ıls1e 'Jl'ox - Cod.tnn. Schum:ınn ,. 

lct>. 18,40 - 19,40 Alnturkll 9!\~ 
20,10 Grıımofon. !0,10 - Aj:ıne lı 

ba\'n mııonı. 

V 1 Y A N A <:i18,1 m.l 
1
.,j 

10,SO Org l<oıı eri - 13,15 ) 

'lS,15 Konıır.r - 15,35 l'llik - ıs,SO 
konst'rl - 18,IS fu ilet - 19,45 

kon eri - 21 Brnbu komıerl. 

ı. ~ J P z 1 ,; (!001.6 m.ı / 
7,15 Jlnınastllc - 7,SS Kon";,, 

7 

Zihni Halidun Bey sahneden çe
lrildikten sonra beyaz perdeye pro 
jeksiyonla aksettirilen sekiz on sa
tırlık yazı ile müasmerenin prog
ramı anlatılmı§lır. Bu arada birin
ci kımıı teıkil eden "meddah,,ın 
pek eski zamanlardan heri Türk 
toplulukları içinde eğlendirici va -
zifesini gördüğü .aöylenilmekte idi. 
Bundan sonra beyaz perde açıl -
mıf ve eıki Türk kıyafet ile eıki 

dekor içinde bir meddah tipi gös -
terilmittir. Bu vazifeyi gören ta -
)ebeden Adil Selim Bey, ustalıklı 
ve güzel bir meddah bikiyeai an -
latnuıtır. 

makiyajla oynamıJlardır. Şehrimizde mevcut bazı limitet 

Albncı kısım: Abdülhamit ida- şirketlerin henüz lktısat vekaleti
resi zamanında meşrutiyete kadar ne senelik blançolarını gönderme
lstanbulun tiyatro ihtiyacını tat - dikleri anlaşılmıştır. Bu hususta 
min eden belli başlı heyet Mınakı- tetkikat yapılmaktadır. Kabahati 

yan trupuydu. Bu hususta projek - görülen şirketler mahkemeye veri

BORSA 
2s,1;; D:ıns. 

Orı; - 12,lü Brnhuıı eııfonll;: o 

' 

İkinci kııım "karagöz,,dü. Orta 
Aıyadaki Türkler araıında eıki 
zamanlardan berf devam edip ge
len gölge oyununun baıka millet -
lere nasıl geç.tiği, iılamlıktan son
ra tasavvufun güzel bir cilvesi ve 
kahkahası teklinde ibret perdesine 
aksettirilen ve Osmanlılar zama -
mnda halkın mühim bir eğlencesi
ni tefkil eden karagöz oyunu hak
kında perdede projeksiyonla ma -
lumat verildikten sonra karagöz 
perdesi gerilmiı ve karagöz oyna -
blmıftır. 

Karagözü talebeden Hüseyin 
Suat Bey oynabnıf, Mehmet Sadi 
Bey yardım etmiftir. Tahir Sıtkı 
ve Mehmet Rifat Beyler de muıiki
ıini çalıp söylemiılerdir. 

Revünün üçüncü kısmı olarak ta 
orta oyunun Türk eğlence hayatın
daki biri projeksiyonla perdeye 
aksettirilen cümlelerde anlatdmıı 
ve talebeden Feridun, Fethi Sü
reyya, Zihni Halidun, F azrl Asım, 
Hüseyin Suat, Ferdi Vedat, Adil 
Selim, Enver, Yümni, Muıtaf a Ze
ki, Muzaffer Rif at ve Cenani Ra
aım Beyler "gülme kom§una gelir 
baıına,, isimli bir perdelik orta o
yununu, ortada orta oyunu kıya -
fetlerile ve hususi edasile oyna
mıtlardır. 

Memleketimizde tanzimatr hay
riyenin ilanından sonra Avrupa 
teklinde temafa hareketleri o za -
man İstanbula gelen ecnebi truple
riuiu Beyoğlunda Naom tiyatrosun 
da kendi dillerinde verdikleri tem
•ilrerle başlıyor. 1859 senesinde 
Gedik Pata tiyatrosunda faaliyete 

ıiyonla verilen malfunattan ıonra leceldcrdir. 

Mehmet Mehri, Orhan Cemal, Mit- Belediyeler ve spor işleri 
hat Refik, Kefeli Yahya, Sinan A-
rif, Cenani Rasim ve Ahmet Şük- Dahiliye vehaleti belediyelerin 

ve hususi idarelerin gençlik ve be
rü Beyler Min&kiyan repertuva -

den terbiyesi işlerile daha yakın
rından Sezar Borciya piyesinin 

dan alakadar olmaları için bir ta
birinci ve sonuncu sahnelerini kuv 
vetli bir melodram havası yap.tan mim yapmıştır. Oyun yerleri ve 

stadlar gibi gelecek nesillere de 
bir dekor, :ıtık ve kıyafetle, Mına-

intikal edebilecek eserler vücude 
kıyan heyetinin o zamanı yaşıyan-

getirilmesine itina edilecektir. 
larca pek iyi hatırlanılan ıivelcri I-:=-=--=----=~=:-:----=~---:--== 
ve ifadelerile temsil ettiler. 

Revünün yedinci ve sonuncu 
kıamını me!rutiyetten sonraki ti -

yatro hayatımız teşkil ediyordu. 
Bu hususta da projeksiyonla malu-

mat verildikten sonra Darülbedayi 
repertuvarından hava oyunu isim
li bir perdelik komedi Enver Riza 

Fazıl Aıım, Hüseyin Suat, Zihni 
Halidun Beyler tarafından oynan -
mııhr. 

Rohert Kolec Türk talebe birli
ğinin müsameresi büyük bir mu -
vaff akıyet kazanmış ve çok alkıı
lanmıştır. 

Şişli gençler birliğinde 
C. H. F. Şiıli gençler birliği ta

raf mdan bu gece saat yirmi bir 

30 şahitli dava 

Arnavut Karanfilin 
muhakemesi bugün 

Yeni bahçede bir bostanda yapı
lan Arnavut düğününde çıkan kav 
ga sırasında Arnavut Ramazanı öl

dürmekten suçlu Hüdai ile onu teş
vikten suçlu Arnavut Karanfilin 
İstanbul Ağır ceza mahkernesibdc 

yapılan muhakemelerinde, suçlu 
taraf vekili, vak'anm nasıl olduğu 
iyice anlaşılmak üzere, yeniden 

keşif yapılmasını istemişti. Netice -
de keşif yapılması kararlaşhrıl • 
mıştı. 

[Bizalannda yıldız işareti olanl:ı.r Ü7.er
krinde 6 l\Jnyma muamele olıınlardırl 

nakknm1ar kapanış fiyatlarını gösterir 

li:unı5 

•20 f. Fransız. 171,-· • f Silin .ı\v 
• f Sterlin 110 - '* 1 Pezctn 
• ı Unlar ı o.-- • 1 Mark 
• 20 l.lrct 220,- • 1 7.olotl 
+20 f. llclçllı:a J 16.- • 1 Pcnr;ii 
+20 Drahmi 2'4.50 * 20 r.ey 
+20 lsvfrre 20.- • S?O Dinar 

'" " ı çen·on:c 
• 20 (.C\'I •• l 50 , • 1 Altın 
• 1 Florin Fo. • ı Mecidlyt 
•20 Kuron Çek 122,- • ı Banknot 

Korş~ 

'25, -
ı~.
~ı

'li 50 
::9-
23.-
54-

931.
:ıt.-

230,-

Çek fiatları (kap. sa. 16) 
-------~ 

+P:ırls 1205 * Prafa IS!H-
•t.ondra 706- •Vhnnı 4.46'i0 
• !\c\·York il l\ - • Maı.lriı ~ SJ -
o: Milftnıı Q.I.! • nerlin ( l)l75 
• Bru1'scl .~.4075 • \'ar.o\a • 2165 
• .\tln:ı ~omı- • l'e~te 3 :'417::ı0 
• Cenevre ~5i5 t Rutre< 7f'l.37-
•:-oıvn 61' (JJ- •Belı:r:ıı 35. 
•Amstcrı!:ım ı 1s~ıı·-o • r.ı, ı.ovu 1U71.~0 

• ı~ Raakası 
Anadolu 
Reji 
Sir. 1 la~ rlyc 
Tram\•av 
l '. ~tı:orıa 
Bom on ti 

Esham 

Q 50 / Tcrto. . 
.5 25 • Çirrcntn Ar 
4,3• ('n\on ney 

ıs. Sıırk ne: 
4,30 I f\:ıl va 

24,- Sark m. ceuı 
21.'i!!; Teldon 

:!9 o 
il iO 
24.--
~35 

~-
2.35 

13.-
-----------

istikrazlar Tahviller 

lst. dahili c9 ı ı-:tektrlk 
• 'arlı 11.)olları 2. o Trıımv:ıv f4.'i ı 

1 ünel 4.20 
• ll.l\1u\nhhadc f3':'1i l'ıhcıııı ,. 

Glimriıklcr 5 SS ' 1 , .. n 
Sa~ dl nıahr 435 Anadolu 1 44 ıo 
Bal!d:ır ı ı ıs Anadolu il 41,JO 
Askırlye - • ,\. l\lünıessil 65,<ıS 

~-------~-----------~ 

H :O H it E (S9U m. l 
12,15 OrlU!tiUB - 1J irllı.lc - .. ,, 

- 10,t:; Kon r - 21 Urnhus - jl 

er - 22,15 Kon5er. 

il o '\I' (4112 m\ 
:?0,80 Spor - 21,45 Opcm. 

h n •t ::r. :r. v. .J!i::o.a...ıP/' 
l2 Uando - 17,50 l\lu<ılld - llli 

hus - 21,45 Çigan nrk•">trn ı. 

' ' .\ r. ş o v A n 412 m. ı · (1 
J~lil 't'llA.nnon' • ltonser - 17~:; 

ıs şıırkı - 10 KonSf'r - ız.to 

lrnn er - 28,25 Uon'lf'r - 24 D:ııd° 

Yar1n 
" N li A n A '·~ m.) ,., 

12,SO - JS,80 Gramofon. 18 - l'/, 
nllim Zck1 nr~ ldatf'Sind"'ki l\l. 1'1• ,, ı• 
koralı. J ,40 - 19.10 Gr.ımofon. ",,/. 

1!),4!1 Git.ar olo ( drtttln n •y ta~ 
ı• ,to - 20,10 6rnmofon. f0,10 - • 

bert eri ' c hıw:ı r.ıporu. 
\ ' J \. ı\ N 1\ (;'.;18,I m.) ~ ı• 
11 ,20 Brahuoı - 12,::0 Koıııırr "' 

l'l!ık - 11,1() l'llil. ı.on er - JG,Sl l\I r-_,1 
1 

,e pf!' 
17,0S i~l I - 18,2~ 'l~tılon <' .1. 

-~ 
- 20 Orkrstrn kon,.cr - 22.IO 1\ el 

l. E 1 l' 1. t ti <~SU.O nı 1 1, 
7,tü .Jimn:ıstlk - 7,SS Koı•o;t>l' - ıf 

., iri o 
nı ııl!k Ur - 10 l'lyuno - :ı •. 
kon f'r - 2s,o;; l\Iu .. ı!d. / 

•• f R it il: ~ r~; 'Z m.l ,;I' 
13 ı•ı ıı. - 11,1:; Pıaı. - ıs o~od' I 

19 15 Orl.estra - 20,40 Pınk - :ı 
iki ı - 21,4'; hcııı er. (.,,. 

it O 1\1 A (IH,2 m.l ~s,tlS 
21,()j Pl~k - 22 lu~t.i -

er. 

' 

• °'A,(i f1J') .t&' / 
H (l il A p F. .. T F. ,...,., or" ,. 

7,15 Jlmıınsllk - 18 Snlon 
1 

/ 

~rl•I' trııli 10.30 1'11llc - 20,4:i Cl,;aıı .-

Kon er - 23.S~ Ctn.b3nt. 

buçukta f ırkanm Şi§li nahiye mer
kezi binaımda davetlilere mah -
sus bir konser verilecektir. 

Bugün ::ıaat on üçte yapılacak 

keşifte mahkemece tam selahiyet- r 
le naip seçilen azadan Tahir Meyle H 
müddei umumi Kaşif Bey, iki ta - ATIRALAR 
raf vekilleri hazır bulunacaklar -

dır. Otuz şahit çağrılmıştır. Bun· 
Kazaya ug""nyan deniz . . 

• lar, bostanda toplanacak, bırer bı-

tayyaresı l rer vak'anm nasıl olduğunu, kimin 
1

1 

NAPOLt, 6 (A.A.) - "F. Al- hangi tarafta durduğunu anlata· 

1 
ce,, atlı Fransız deniz tayyaresi- cnklardır. 

nin uğradığı ikaza esnasında ölen Sonra, ke§if raporu hazırlana • 
iki Fransız zabitinin mıaşları 

Providence ismindeki Fransız pos
ta vapuruna konmu~tur. 

rak, mahkemeye vernlecektir. Mu-1 
hakeme, on bir mayıs tadır. 

F raruız tayyareciliğine men- • 
6Up bu iki zabitin cenazeleri ö- ltalya - Rusya muahedesi 
nünde, hava İ§leri nazırı jeneral 
Balbo'nun emriyle, askeri ihtiram 

ROMA, 6 (A.A.) - ltalya ve 

SovyetJer birliği hükumetleri bir 

HER 

VE 

E 
11~· 

~~it OP 
Gazetemizde ilfive olar .. .,. ııı'1 

1 di w• ·z ce 
yucu anınıza ''er gnlll , ııtl' , 
Paşanın hatırası üzerine na 1'-tf 

nan tetkikler: kitap halinde c;ı 

kitapçıda B U L ıİ ?ıl 11 
60 KU~c.Jf FiYATI 

yapılmıfhr. ticaret itilafı imzalamışlardır. , .. _________________________ __ 



5 - VAKiT 7 Mayıs 1933 -

Vakıt'ın a·· -·k -------- 1 D ı· LJ b l . uyu Romanı Tefrika ~\~ 29 r o ıs ı ıa er erı lstanbal Cehennemi 
KİMSESİZ 

7 MaNıs 1933 ------- nakleden: Selimi izzet 
B· 

ır an sustular. Nasır, Dili çok kalabalık bul· 
ç~rtalık kararıyordu. Nasır, du. 
b k arı~ arasından denize doğru Her ağacın altında gruplar, r: h, dbır müddet düşündü , son - çiftler vardı. Aşağıdan, plajdan 

gor u: çığlıklar, kahkahalar yükseliyor -
rad - Şadiye hanımefendi de bu - du. Ağır ağır plaja indi. Derin 

a mı?. bir hazla yıkanan kadın erkek, 
- Hayır. bir sürü halkı dalgın dalgın seyre 
Ali bey "I·· d' d gu umse ı: başla ı. 

1 S
- Didar hanımefendi torunu - Bir aralık, omuz başında, bir 

• .ı ad· ' ı.. - ıye hanımdan kıskanıyor ... ses duydu: 
ırııntarafH· h 
sev . 1 a Senihaya karşı bir - Bu ne dalgınlık! 
d' ~1 Peyda etti. Torununun ken- Ali beydi. Kol kola girdiler, 
ııınden b k b" . . . , ·~· d t"'h aş a ırısını sevdıgıne kumluğun biraz gerisin e, incir a-
.. anım"} . 
Şad' u e<lemıyor. Hissiyatını ğaçlarının birinin altında oturan 
hau~\Hanı~a pek belli etti ve bir grupa doğru yürüdüler. Ali 
Şad' ' aba hır tarzda da söyledi. bey, karısına: 

ıye han o· d d d h k k' . end . ım ı ar hanımı pek - Sıdıka e i, sana a ımı 
er görü F k d ? ist . Yor. a at doğrusunu getirdim, tanı m mı. 

de~~lsenız, Didar hanım Senihayı - Tanımaz olur muyum? .. 
gı s d' 

kısk 1 ~a ıye hanımın şöhretini Nasır Bey çok değişmemiş. 
dığ anıyor. Şadiye Hanımın yaz - Nasır kadınların elini öptü. Fa· 
dos:l~aıılar çok beğenildi . Birço!< kat söylenenleri işitemiyordu. 
~fir ~' ~hbaplar peyda etti. Mi - Karşısında Didar hanımı görünce, 
N~ a ul ediyor, görüsüyor. zihni gene maziye 3itmişti. Geçen 
asır hayretle sordu: · zamanları düşünüyordu. 

-Şad' ııla.r ıye hanımefendi, ne ya- Etrafına çepeçevre bir göz at· 
1 Yazdı?. tı. Seni hayla Şad iyeyi aradı. On -

ahb-; !Aman Nasır bey, siz eski lar yoktu. 
Yok ~ arınızdan hiç haberiniz Şadiyenin olmadığını söylemiş· 
bil~iystanbulda olup bitenleri hiç lerdi, fakat Seniha neredeydi?· 

0 rsunuz. Bu suali, Sıdıka Hanım Nasırın 

diy:-h~11ereden bileyim?. Hele Şa- eözler inde okumuş gibi, sordu: 
" •nıd b - Seniha nerede?. Verecek an ana yegil.ne haber 

do tl Didar hanım güldü: k0 t aı-ım Sefika hanımla 
tasıydı O 1 - - Seniha bir yerde durabilir 

sılay} . ., · n ar da, birer sene fa-
a <>ıdüler. mi?. Ta ~u ucn gittiler, Bilmem ne 

" ' .- ..\ilah r h l . . hangi hnnım varmış, fevkalade yü-
,,ı ın~.. 

1 
a met ey esm, ne ı - d kl · 

Lr ""il d züyormuş, onu seyre ece ermış .. 
'll\ı) 1 ,..,, ar ı: Şad iyeyi de Şefika 
llt .. , çoı, "ev d' O .. 1.. .. Ali Bey eled i ki: 

'• ~"' · ,, er ı. na, o umun· .., ___ h" ~' .. 1 .. 
b. ıra -Nnıar ~- 17 o l'! snv o yn -

ıt a?\ ' uayıı para ve küçük 
,.artım rüyelim. 

fika h ' :ln bıraktı. Çünkü Şe - f 
1 . anımın M h . . . - Yürüyelim c endim. 

e Stirm· • u sının servetıne •Yec .. · . Çıplak vücutlar, kahkahalar a· 
~e hanım Yaegını biliyordu. Şadi - rasından geçerek ilerlediler. 

ak <>ldu. Si zm~~a ~aşladı. Muvaf- - işte çocuklarla beraber Se -
lan ol · mdı ızdıvacına talip o-

ana E b niba geliyor. 
"~r. · n aşta İhsan Celal _ Hnngisi?. Şu küçük oğla -

.._ l<irnJ· nm elini tutan mı?. 
.._ . ır bu zat?. - Evet. 

ı·ı Şaır ve .. 
a · Fakat ı:nunekkit thsan Ce- Nasır güldü: 

e\'lenrned Ş~dıye hanım, Seniha - Olur şey değil, dün ak~am, 
en ımk· - B anı yok evlenmez. size rasgelmeden evvel Seniha ile 

Y~ında uldda Yakındır. Seniha kaç konuştum da kat'iyeyn tanımadım. 
o u?. 

.._ T - Hayret!... Beş sene zarfın -
Sa'" am Yir · T ida o·d ını. am evlenecek da Seniha bu derece değişti mi?. 
llla. h' · 1 ar ha Ş . ıraz k ~ım, adıye hanı- O eski çocukluk halinden eser kal· 
lu" o, ızı ı d' d ? au İr. z ıvaçtan soğut- ma ı mı .. 
rtt ·· :rın kızı 
U!küı Yor. Seniha da cok Nasır cevap vermedi. Kendile-

ttı l Pesent y F -e bir k a.. akat mükem - rine doğru pembe elbiseli, beyaz 
ız. 

-. l\1anen mi şemsiyeli, hasır şapkalı genç kıza 
-. li , rnaddeten mi?. bakıyordu. 

Sa . enı rnanen h ( Deı·amı ı·ar) 
t. Itııını l • ern maddeten. 
Qır o arak k ... ı---------------

l\ı lek ben Varı;nuAıtug~ erkek ou··n Bu··yük Millet 
ı il doıt · nc~k bahası-
ıQ.,. • u, ellilik ib' 'h . d 
~ aôyıu ır ı hyarıa gü - Meclı·sı·n e 

~··ı Yor. Gen l . U tef t ç erın yanında 
tık l ı ' nazik f k h 
d ~il.flr d ' a at afif ten ça-
-h· uruyor K d' 1 Yaptır · en ıne kur 
~· mıyor. 

•.. asır c 
"ul\ evap ver d' G lı teye dald me ı.. ene dü-

katarm ı ... Ortalık adamakıl-
•er" l ıştı H f'f 

"'' İYordu . . a ı ten yağmur 
..._ y · Alı Bey: 

a Razi . . ..._ 1\1·· noya gırelım ded' 
..\.r b Uaade . l ' ı. 

a aın bek}' nız e ben gideceğim. 
.._ Ö ıyor. 

aıd h Yleyse .. 1 
1· a a. kala .. gu e güle, ben bir 
•rn. Dida hcagım. yarın görüşe -
raya r anırn d b 

Relir. a sa ahları bu-

tec -2-
nu l:ı eki Yağmur 
Sa aıtırını ' Yolların tozu· 
h•"' kokuau'' _etrafa baygın bir 
ıt &'· sındi · · 

" •Une. d·· rınıştı. Parlak 
.rOrd l'ı Ort h • 

u. ır Yanı pırıldatı-

ANKARA, 6 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün reis vekili 

Esat Beyin riyasetinde toplanmış· 
tır. Seyrisefain idaresinin 1928 

hesabı taksiti hakkındaki mazba -
ta müzakere ve kabul olunmuş-

tur. 
Nahiye müdürlerinin tayini ve 

belediye teşkilatı olan yerlerdeki 
muhtarlıklara ihtiyar heyetleri-

nin kaldırılması hakkındaki layi -
halar Dahiliye encümeninin tale -

bi üzerine mezkur encümene ve
rilmiştir. 

Bundan sonra Rizeli Hulusi ve 
Osman Zeki efendilerin mahku -
miyetlerinin affına 

müzakere ve kabul 
dair kanun 

edilerek pa-
zartesi günü toplanmak üzere iç -
timalarma nihayet verilmi§tİr. 

···································· 
Altın yüzük diye 

İki liraya bakır tel TARİHTE BÜYÜ!<_ y ANGINLAR 
sürüyordu • • 

Bakır telleri altın yüzük diye yangın karşısında sadrazam eteklerIDI 
toplıyarak padişaha yaklaştı 

Yangın hakikaten müthişti. Kı - ı "Şah Huban,, sarayı da dahil ol • 
tur: 

zıl alevler gökün bir katına yükse- duğu halde bütün sahayı kömür 
Kasımpaşada oturan Mustafa 

satmak istiyen bir açık göz yaka -
lanmıştır. Bu açık gözlülük ve do
landırıcılık hadisesi şöyle olmuş -

liyor. koca saraylar çatırdıyarak haline getirdi. 
isminde biri vardır. Mustafa ha -

yıkılıyordu. Oldu bin kırk üçte ihrakı kebir. 
kır tellerden küçük küçük yüzük -

Cibali haricinde bir kalafatçı Cibali yangınının ilk ve unutul-
ler yapmıştır. 

funda yakıp gemi kalafat ederken, maz tarihi oldu. 
Taksimde Hasanağa mahallesi 

bekçilerinden bir de Ali ağa var - rüzgar kıvılcımları kayıkhaneye Esir hanı yangını 
dır. Ali ağa dün Taksim - Şişli atmış ve derhal tutuşturmu7tu. I 1651 senesinde çıkan hu yan • 
sokağından geçerken önüne Mus - ~ a~~ın az z~mand~ Hisardan,:çe- gın, Kadirga limanına kadar iler -
tafa çıkmıştır. n nufuz etmış, sahıl boyunda A - lemiş, İstanbul halkını sabahlara 

Şuradan buradan biraz konuş • yakapı,, ya kadar olan binaları ta· kadar uyulmamıştı. Ateş bir Çar -

k M f Al. ~ mamile yakmıştı. Buradan Kücük şa;mba geces· · h d kt tu tan sonra usta a, ı agaya · ı esır anın an çı ı. 

kendisinde gayet ucuz altın yü - Mustafa Paşa ç.arşısma dahil ~~ - Şiddetli bir rüzgar esiyordu. Civa
ziikler olduğunu ve başı sıkıldı - muş, çarşı da hır ev kalmamak u - rın ahşap olması ateşin savletini 
ğından, bunları iki liraya vermek zere her şey temizlenmişti. kat kat arttırıyordu. Muazzam han 
istediğini söylemiştir. Bu esnada Padişah, Sadrazam dört tarafından tutuşarak çöktü. 

Ali ağa bunları eline almış, ve bütün yeniçeriler yangın saha - Ateş Tavukpazarma ilerledi. Ev -
bakmış; fakat biraz sonra bakır sına geldiler. Fnkat ateş 0 kadar ler birer çıra gibi yanıyordu. Yan
olduğunu anlamıştır. korkunçtu ki, kimse yanaşmıya cc- gmdan kurtulabilenler, çığlıklarla 

saret edemiyor,hı. Yirmi metre ile Çenber)ı' taşa dogwru koşuyordu. Açık göz Mustafa yukalanmış; 
risindeki '!vleri yıkmak için çalışı - Fakat bu kaçıı: ta yu''zlerce per"ı -hakkında takibata başlanmıştır. :-

Kamyondan benzin lırken bir kıvılcdım sıçrıyor, oraları şan, şaşkın insanı kurtaramadı. 
da tutu!turuyor !.I. Karanlık gece hakikaten bir ejder 

Çalınır mı ? Sadrazam, eteklerini toplıyarak ha gibi ilerliyen ateş, Tavukpaza • 
Fındıklıda oturan Şükrü dün Padişaha yaklaştr: rını bir kül yığını haline getirdik -

Dolmabahçede duran 3991 numa- - Şevketlum tazarru ve dua· ten sonra Çenherli taşa dayandı. • 
ralı kamyondan hı'r teneke ben - dan gayri bir nesne ile müdafaaya D' v f ·ı ı· b" k 1 ıger tara tan ı er ıyen ır o 
zin .. çalmış, evine doğru giderk.en j imk~n kalmadı!.. Fahmut Paşa tarafında tevessü e-
şofor tarafından görülerek polıse Dıye fısıldadı. diyordu. Gürcü Paşanın muazzam 
teslim edilıniştir. Şükrü, benzini Kara Musa, Hamza ve Yahya sarayını da ateş sarmıştı. Baldırı 
calmadığını parasını şirkete gö - Paşaların her biri dört beş katlı bi- çıplak güruhu bu zengin saraya 

t .. "p ' 'ere w • • • ••• 1 • t" naları kızıl alevler içinde çatırdıya d ... k uru cegmı so,..emış ır. ogru oşuyordu. Saraydan kur -,. ı.h . çatırdıya çöktü. "Çeşmi Efendi -
Kagı l anede hır hırsız tanlan kıymetli eşya bir anda ta -nin serir fısümanasa inşa ettirdiği 

lan edildi. Bundan sonra Galatada Voboda sokağında 
oturan Eskişehirli lbrahim Hızır-
ilyas eglencesi yapmak üzere Ka
ğıthaneye gitmiş, dolaşırken 
eğ lence den evvel kazanç temin et
meyi düşünmüştür. 

lbrahim kalabalık arasına dal -
mış ve bu arada Rıza isminde bi
risinin saati ile baıka bir ada· 
mın cüzdanını çalmıştır. İbrahim 
sandala atlıyarak kaç.mak üzere 
iken jandarmalar tarafından ya -
kalanmıştır. 

Bir sahte yüzlük daha 
Sahte yüz Hralıklardan bir ta

ne daha bulunmuştur: Yeni sahte 
yüz liralığın bulunması şöyle ol -
muştur: 

Komisyoncu Elyazar efendi ev· 
velki gün muhtelif yerlerden para 
almıştır. Fakat hunların arasında 
bir yüz liralığm sahte olduğunu 

görmüştür. Bunun üzerine Elya • 
zar Efendi zabıtaya müracaat et
miştir. Zabıta tahkikata başlamış· 
ltr. 

§ Antalyalı Ziya isminde biri ev
velki gece adamakıllı kafayı tüssü
lemiştir. Bundan sonra sarohşluk
la Eminönüne gelmiş ve burada 
Mustafa efendi isminde birinin e
vine taarruz etmiştir. Bu arada e

vi de taşladığından zabıta Musta· 
fayı yakalamış ve hakkında taki -
bata başlamıştır. 

§ Kadıköy Çarıkçı mahallesinde 
Artinin bir fanilasını çalarak ka -
çan Esat Nedim zabıtaca yakalan
mış ve hakkında takibata başlan -
mıştır. 

§ Eminönünde şoför Enverle mu 
avini Tahsin belediye polislerin -
den Haşim efendiye hakaret et -
tiklerinden yakalanmışlardır. En -
ver ve Tahsin hakkında zabıtaca 

takibat yapılıyor. 
§Harbiyeden Taksime giden 

196 numaralı tramvayda bir kaza 
olmuf. On bir yaşında bir çocuk 
tramvaydan düşerek bayılmıştır. 

ve tabakalı asümana baş çekip me-
nazil ve sukufu zeri lacivert ile pür 
ziver hina11 da göz yumup açıncı -
ya kadar enkaz haline geldi. Bu 
saraydan sonra yangın üç kola ay
rıldı. Biri Kadı çeşmesi cihetlerin
den Sultan Selime, diğeri Üsküp -
lü mahallesinden Unkapanı ciheti
ne üçüncüsü Aşıkpaşadan Saraç -
haneye yürüdü. 

Yeniçeriler, Sultan Selim cihe -
tine ilerliyen kısmı söndürmek 
için koştular. Ejderha gibi ilerli • 
yen ateşin bir parlayışla iki üç. evi 
birden yuttuğunu görünce Elhük
mülillah diye seyirci kaldılar. 
Unkapanına doğru ilerliyen 

kol, Vezir yokuşunda kurşuncu 

Mustafa Paşanın sarayını yaktık -
tan sonra Atpazarına dayandı. 
Ateş bütün şiddetile yatsıya ka

dar devam etti. Edirne camiine ka 
dar ilerliyen kısım yeni odalara si
rayet ederek yaktı. 

Ateş tulen den~z kenarından 
Molla Güraniye, arzen Fener ka -
pısmdan Mesih Paşaya kadar 
muaım011mnı1111n11mmnmımmnırıuıııumınunınnınmıııomm 111 munmııım um 

Düşen çocuğun ismi lsaktır. 1sak 
hastaneye kaldırılmıştır. 

§ Ağahamamında dört ku -
marbaz yakalanmıştır. Burada 3 
üncü Vakıf hanının bir numaralı 
dairesi Civan isminde biri tara -
fından tutulmaktadır. Dün Civa -
nm dairesine girilince Bahaettin, 
Bekir, Serkis, Pozant, Baron is -
mindeki kumarbazların oyun oy -
nadıkları görülmüştür. Zabıtaca 
kumarbazlar hakkında takibata 
başlanmıştır· 

muaz
zam Elçi ham ve valde hamamı 

yandı. Mahmutpaşa çarşısında ya
nacak bir bina kalmayınca ateş 

Mercana ilerledi. Mercan camii et 
rafından eski saray "Harbiye Ne
zareti,, dıvarlarını yalıyarak Er -
yazıt camiine kadar bütün saha 
yandı, kudurmuş bir canavar gibi 
etrafa saldıran alevler sorguççular 
ve Kalpakçılardan Mustafa Pata 
türbesini ziyaret ederek Valde ha
mamında yanmış kısım ile birleş • 
ti. 

Beyazıt meydanında birikmiş 
felaketzedeler ateşin cehennemi 
velvele ile buralara da sirayetini 
görünce tasavvur edilmez bir kar• 
gaşalıkla Kadirgaya doğru ilerle • 
miye başladı. Bütün İstanbul hal • 
kı ayakta idi. Yangından kurtulan 
lar sipsivri kalmışlardı. Daha fecii 
her sokak başında annesini arıyan 
bir yavruya, çocuğunu arıyan bir 
anneye tesadüf edilmesi idi. Yan • 
gm bütün şiddctile sabaha kadar 
devam elti. Gündüz daha iyi ted • 
birler alınacağı zannedilirken rüz
garın şiddeti yüzünden vaziyet 
daha korkunç bir ~ekil dmıftı. 

(Devamı <"ar) 

Romanyada kontenjan 
Romanya hükumeti, mayıstan 

itibaren kontenjan sistemini daha 
şiddetli bir surette tatbik etmeye 
başlamıştır . 

Romanya, yumurtalarını Alman 
yaya satamadığı için Almanyadan 
gelecek ithalatı da sıkı bir surette 
tahdit etmiştir. 

§ Eminönünde evvelki gece yapı Gümrükte deniz vesaiti 
lan silah aramasında muhtelif kim ı Gümrük muhafazasının deniz 
sele.ri~ üzerinde 6 bıçak, bir taban- ı vesaiti asrileştirilmektedir. Yeni -
ca, ıkı sustalı çakı yakalanmıştır. den r.ıotörler alınmı§tırA Bunlara 

§ F eriköyünde oturan altı yaşın- gümrüğün Balattaki atelyeıinde 
da Recep dün Şişli tramvayına ta· tekneler konacaktır. Hazirandan 
kılmış; fakat biraz sonra tramva - sonra 12 motör daha alınacaktır. 
yın sarsılmasından yere düşmüş Motörler alındıktan sonra kaçak 
sol ayağından yaralanmıştır. Re - takibinde kullanılan sandallar or • 
cep tedavi altına alınmıştır. tadan kaldırılacaktır. 

-----------------------------------------------------------------------------------------___:----------------------------------------~ 
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stepin atsız kahramanları 
On gündür stepte adr.m, admı 

ilerliyoruz, metre, metre yükseli
yoruz. 

Orta Anadolu stepi bir bakım
dan hala, Aslıhanı arayan Kere -
min at nallarından kalan izleri 
ta.ıımaktadır:. Öyle sanıyorum 
ki, buru§uk yüzlü, dalgalı Orta A
nadolu toprağmda ince, kıvrık~, 

kıvrıla dağ yamaçlarını, belleri 
saran büyük ot çemenlcrinde Ke
reme rast gelivereceğim. Susuz
luktan çatlıyan bir dudak gibi 
yarıklarını bulutlara açan bu a -
ğaçsız ve cılız otlu yaylada hala 
eıki kervan yollarının izini taşı· 
yan nal izleri var. Sanki Aslıhan 
şimdi Yıldızdağının eteklerinden 
bir bahar rüzgarı gibi geçecek .. 
Bazan keskin bir fırtına, Çamlı 

belden kopup gelen deli rüzgar 
yaylada bir kır serdarı gibi dola
ııyor. Vagonun camlarındaki o
ğultuyu Köroğlunun sesini dinler 
gibi ürpertile karşılıyorum. 

Bozkırın rüzgarı deli, fakat 
yüksekten dağdan esen sert, ol
gun bir rüzgar. Katıksız, old:.ığu 

gibi görünen kuvvet güzel ol
maktan ziyade heybetli. Orta A
nadolunun halk aan'atine verdi
ği yüksek kıymetleri şimdi daha 
ıyı anhyabiliyorum. Halk niçin 
Keremi seviyor, halk niçin köro~
lunu dilinden dü§Ür müyor? 

Kerem stepte haüasılanın f,. 

kenditidir. Daüssıla vermiyen 
melankolisiz step nerede? 

Köroğlu Orta Anadolu yayla
larının ııfıra bin bet yüz metre 

l yuwıdan -"a1yoz gibi inen sesi-
dir. Tayvan ovaya dik, yalçın 
yaylanın kuş bakışı görüşüdür. 

Orta Anadolu yaylasını, Kızıl 

Irmağı tanımıyan F erhatla Şiri -
ni anlamıyacaktır.On gündür ~ızıl 
Irmağı kah sağımda, kah solum
da görüyorum. Kah Kızıl lrma -
ğ.m evsiz bir küçük kolu bizi an • 
ıızın sarıverıyor .. 

Kızıl Irmak elinde külünğü 
11rt, sırta vermiş, Kızıl Irmağa 

karşı Karadenizi kapayan dağları .. 
delen bir fer hattır. 

On gündür bu f erhadın nasıl 

ısrarla Karadenize doğru koştuğu
nu, nasıl tükenmiyen bir aşkla 

tatları yonttuğunu görüyorum. 
:(. :(. :(. 

Hala, Kerem buradan şimdi 

geçti. 
Hala, köroğlunun sesi kula-

ğımda. 

Hala, Ferhat Şirini arıyor de • 
dirten bozk~r eski dekor içinde 
yeni bir canla çalkalanıyor. Ger
çi evler hali kerpiçten, köylüler 
boz eşeklerinin sırtında dar pa -

tikalardan yavaş, yavaş ilerliyor. 
Kağnı sesi bir melünkoli ve yürü· 
yen bir devrişin şarkısı gibi ku
laklara çarpıyor. 

Orta Anadolu susuz, ve ağaç· 
ıız, fakat y~r yer vahalar, stepte 
birib.irinin ayni olan manzaralar 
içinde göze tuhaf görünen yeni
nin ayak izlerini, çapasının do
kınıduğu yerleri, yeninin işlediği 
y~p yeni ruhları görüyorsunuz. 

Kerpiç evler, ocağında te-::ek 
yakan lç Anadoluda geçen gün
lerim sondajsız yeni bir maden 
bulan maden mühendisinin hayre
tine benziyen keşiflerle dolu. 

Bir gün sessiz, mütevazı, kah
ramanlığa kanıksamış, harikayi 
alın terini siler gibi tabii bulan 
yiğite, bir gün idealist bir köy 

Şarkıtla ı 3 Maya• 

hocasına, bir gün genç ener1ısı 

ile eski nahiyeyi yep yeni, planlı 

bir köy haline koyan genç nahiye 
müdürüne re::~ geliyarsunuz. 

"" :(. :/o 

Stepin güneşi birden kaybo)u -
yor. Güneşin denizlerde batışı o
vaların düz ufkunda eriyişi step 
akşamlarında görülmez güneş ha • 
tar, karanlık dört tarafı dağlar· 
la çevrilmiş stepi birden bastırır. 

Onun için kırlardan kC.y evlerine 
dönüs süreksiz bir akın manza· 
rası verir. Bu zamanda stepin 
ihtiyarlarını, tarlada çalışanları -
nı görebilirsiniz. 

Sürü, sürü yayalar, takım, ta -
kım inek kafileleri, ve tek tek e • 
şeklerinin sırtına yaslanarak çu· 
buklarını tüttüre tüttüre ilerliyen 
ihtiyarlar köy evlerine dönüyor -
lar. 

İşte bir ihtiyar, boz bir e§eğin 
::Irtında, ayakları neı·ede ise ye -
re değecek. Bacaklarının arasın

da upuzun bir tarla beli yava§, 
yavaş ilerliyor. Eşeğin ha§ı bizim 
tarafa döndü. İhtiyar eşeğini hem 
yürütüyor, hem soruyor: 

" - Yerli malları mı getirdi
niz. Bir görsek. .. 

" - Hayır, dedim, baba biz 
yerli malı getirmedik yeni fikir 
getirdik, yerli düşünceler taşıyo
ruz.. Ona bir cigara verdi.m. Ko
nuşmaya batladık ... 

Yolumuzun üstünde öbek, Ö· 

bek erimiş kireç yığınları vardı. 
Bazan bir köşede bir kapı baka
yaaı, bir kötede yarı kalmıt bir 
pencere deliği göze çarpıyordu. 

Bunlar nedir dedim, tek göz -
lü adam cevap verdi: 

" - Bunlar mı, hiç, hazan şu 
gördüğün dere coşar, gelir bu ker
piç evleri basar. Bundan dört 
sene evvel de coştu bütün evleri 
alt üst etti. Dere bu, 50 ev böy -
le su altında kaldı, çoluk, çocuk 
bir hafta kadar ağaçlarda tünedi
ler. Biraz mal suya gitti, birkaç 
çocuğu su beşiği ile beraber aldı. 
Bizim kül döken ( :f·) torunum da 
boğuldular ... 

İhtiyar fociayi tüyleri ürperme
den söylüyordu. 

Bir cigara daha yaktık, sor
dum: 

" - Baba, dedim, askerlik et
tin mi? 

" - Etti.m, dedi, gözümün bi
rini de Galiçyada yetirdim .. 

" - Nasıl oldu? 
" - Yetti i!te, niydelim, kader 

böyleymiş ... Bir gün Galiçyada, 
Brasilef ordusuna karşı muhare· 
be ediyorduk, bir ormanlığa gir
dik. Zabit bana "Hadi git, de
di, düşmanı gözetle,, gittim, epi 
ileri gidivermişim bir de baktım 
ki kafirler ardıma düpıüşler e
limde telefon vc.rdı. Bir ağaca 
tırmandım saklandım. Kllra bu
lut gibi düşman geldi. Ben zabi
te telefonla mesafe verdim, orma
nı hallaf pamuğu gibi attık .... Bo
zuldular .. Zabit bana artık gel de
di, ben de efendinin yanına tez 
varayım dedim, daldan dala at -
ladım. İ!?te o zaman ne olduysa 
oldu gözüme dal battı... Hey e· 
fendi olan olmu' bunları söyleyip 
nidece~iz biz işe bakalım ... 

Dedi, eşeğini sürdü. Kendini 
övmeyen susan, kahramanlığı 

anlatmayı bir ayıp sanan insan 
stepteki tiplerden biri, ıanki hlr 

•• 
Uzümler 

ihracat durdu 
Fiyatlarda yüzde 20 

düşkünlük var 
Son hafta zarfında lzmirde Ü· 

züm piyasası dütmüttür. Bu dü
tüklük % 20 nisbetindedir. 

Üzüm fiatlerinin düşüklüğüne 
talebin az olması sebep olmakta -
dır. Verilen malumata göre, teıri
nisani ayından heri İngiliz piyasa
sına hemen hiç sah! yapılmam•! -
tır. Balkanlarda üzüm almamakta 
dır. Şimdilik Almanya, Hollanda 
ve diğer bazı memleketlere ihra -
cat yapılmaktadır. Çekoslovakya 
bu sene Yunanistan üzümlerine 
rağbet etmiştir. 

Geçenlerde ölen Büyükada ima-

İmamın ölUmU ................................ 

Ceset 
Çıkarıldı, yara 

izi yok 
mı Ali Efendinin bir cinayete kur
ban gittiği şeklinde müddei umu· 
miliğe ve bazı gazetelere gönderi
len "Şükrü,, imzalı mektuptan ve 
yapılan tahkikattan bahsetmiştik. 

Bir buçuk ay evvel müddei umu

miliğe gelen böyle bir mektup üze
rine, müddei umumilik tahkikat 
yapmış, mektubu gönderenin kim 

olduğu anlaşılamadığı gibi, cina -
yet iddiasını teyit edecek bir delil 
de elde edilememitti. Son günler

de gazeteler de ayni maalde mek
tuplar gönderilince, mtlôdei umu· 

~ - .r 
milik bir kere daha tahkikat yap-

mış, son mektuplrada şahit ol~ 
isimleri kaydolunan kimseleri, bu 
arada "Seyrisef ain,, kaptanların -

dan Mustafa Beyi dinlemiş, hepsi 
de öyle bir şeyden kati'yyen haber. 
leri olmadığını söylemi~lerdir. 

Bundan başka, mezar açtırılmış, 
imam efendinin cesedi çıkarılmış, 
muayene edilmiş, üzerinde cebir ve 
şiddetle öldürüldüğünü belli ede -
cek hiç bir iz görülmemiştir. 

Bu itibarla gerek müddei umu
miliğe, gerek gazetelere "Şükrü,, 
imzasile mektuplar gönderen, fa -
kat arandığı halde bir türlü mey -
dana çıkmıyan adamın hu iddiası
nın tamamile asılsız olduğu neti -
cesine varılmıştır. 

Yalnız, evvelcede yazdığımız 

gibi, Büyükada belediye doktoru
nun, imam efendiyi sağken mua
yene ettiği ve kendisinde kalp has
talığı bulunduğunu bildiği için, öl
dükten sonra muayene3İne lüzum 
görmemesi ve "kalp hastalığından 
öldüğüne,, dair rapor vermesi u
s:.ılsüz olduğu noktasından, vazi -
yeti, memurin muhakemat encü -
meninde tetkik edilmektedir. • 

Halkevinde konferans 
İstanbul Halkevi reisliğinden: 
8 mayıs pazartesi günü saat 18 

de evimiz salonunda Dr. F ahret
tin Kerim Beyefendi tarafından 

(içki ve lrkş hıfzıssıhhası) ~evzu
lu bir konferans verilecektir. Her
kes gelebilir. 

harmandan alınmış bir buğday ta-
nesı ... --

(Sonu yarın) 

Sadri Etem 

( •) Burada o karı manasına

dır. 

rm111ıııı111ıııııı11ıtunnııınmın11ırıı~ Bizde ve dünyada 

1
j Keyif ··y~;i~i" .. ··z~hirler 
fa:,..,_, __ Kaçakçılığı --
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Kaçakçılar zeki ve zengin adamlar 
Dostlarının elinde nüfuzlular vardı 
Zabıtayi en çok yoran iş, hile

lerin her türlüsüne müracaat e
den, akla gelmiyecek her vasıta

dan istifade eden kv.çal:çıları ta
kip et.':llektir. Kaçakçılar zabıta -
nın gözünden kaçmak, zabıtanın 

yoluna her şeyi koymak için elle
rinden her geleni yapmakta ve 
bir çok defalar zabıtayi şaşırta
rak serbest s:?rbest dola!maktadır
lar. 

Russel Paşa bu noktayi 
zuu bahsederken şunları 
yor: 

mev· 
söylü-

" Dünyanın her tarafındaki 

ı zabıln kuvvetleri mücrir.ılcl'le mü
cadele etme?~ ister. Onun için i~ 
bi.:e, yani zabıtaya bırablmıa ol
saydi, biz onları hemen yakalar 
ve itirafa sevkedeıiz. F ak:ıt işi· 
mizdc serbest değiliz. Ka;ıunlar, 
beynelmilel kaytlar, bi.rib!rin; 
tutmıyan muahedeleı·, ellerimizi 
bağlıyor, mücrimleri iade ve tes -
lim muahedelerinin bulunması bir 
çok müşkülat vücuda cetiriyor .. 

" Onun için şayet uyuşturucu 
maddeler kaçakçıları hazan bize 
güler, hazan bizi esir ederek eğ
lenirlerae hayret etmemeli. 

"Keyif verici zehirler ka;akçı
ları zeki, zengin adamlardır. Pa
ra ile dost edinebilmektedirler ve 
bu dostlar arasında nüfuzlular 
da bulunmaktadır. 

" Uyu~turm:u maddeler ticarc· 
tinin imhası i!_:in devletlerin bir
leşmesi lazımdır. Halbuki bazı 
devletlerin kanunlan bu ma"ddc -
leri kullanmayı .menetmekle kalı
yor ve uyu~turucu maddeler tica
retine cevaz vcı-iyor. 

" Cer.~vrede bir devletin mu· 
rahhası bana şu sözleri söylemiş -
ti: 

" Her ::;c~~ !urk elli fahiş~ mor
fin, eroin kullanarak geberiy.-.r -
sa bundan bize ne? Ve hu iş bizi 
ne diye alakadar etsin, neden do· 
layi buna knr{ı şicldetli kanunlar 
yapalım!,, 

Keyif verici zehir lcaçakçılarr 

bu çe~it memleketleri gayri me2· 
ru ticaretlerine teı:ıel olarak kul -
lanmakta ve bu suretle keyif veri
ci zehirler ticaretine kat'i ve ezi
ci bir darbe indirmeğe imk1n ha
sıl olmamcktadır. 

Halbuki bu çeşit ticareti, bey • 
nelmilel bir cinayet saymak la
zımdır ve bu mücrimler, insanlık 
düşmanı oldukları için onlarır. 

aleyhinde en şiddetli, takibat ya
pılmalıdır. 

Keyif verici zehirler ticareti 
beynelmilel bir iştir. Ona ancak 
beynelmilel kuvvetler mukavemet 
edebilir.,, 

Rlmiel Paşa bfüün hunları an· 
!attıktan snnra bu af etin Mısırda 
günden güne azalmakta .olduğunu 
ve Mısır hükumeti tarafından yo.
pılan takibattan elde edilen isti
fadenin Mısıra münhasır kalma
dığını, bilaki~ bir~ok memleket
lerin bundan müstefit olduğunu 

izah etmektedir. 

Ruaael Paşa keyif verici zehir 
kaçakçılığı hususunda bütün dev -
!etlerin müttehit hareket etmele
rine kanidir. O kadar ki ıayet bir 

tek devlet bu birlikten harİ9 
la:ak olursa l:ütün işler bO 
Çünkü kendilerine bir ilti 
arayan kaçakçılar derhal 
sığımr!ar, ve yer yüzünde 
k iler, milyonları bu adamlart 
meğc bt.~fo. .. Jar~ 

Russel bu münasebetle 
ki: 

" llyapulos çetesi . 
he;· ta•·afmda faaliyet gösteri 
du. Bu şebekenin mesaisine 
dut yoktu. Bütün dünya oaıl 
:.aha&ı idi. Milli hudutlar 
rın nazarında. hiçti. Bunl'1 
t~rnf k::ı tanıdıkları pasaP 
dan, diğer le.raftan muha 
rin mahremiye~i gibi bir e 
ve e!le:İn:fo muazzam ıe~e 
den istifade ederek ticare~ 
:cte:lihlcri gibi idare etmitle 

" Kaçakçılar neler yap . 
lardı. Bunlar kah fıcıların İ 
saklanıyor, kah battaniyeleri' 
çine giriyor, kah tel ör ·· 
atlıyor, velhaınl zabıta ile 
girdikleri zaman yapmadı 

bırakmıyorladı. Kaçakçıları 

memleketin kanunlarını haf 
sonuna kadar tetkik ederek 
rir.e yarıyacak her noktayi 'J 
bu!mal .. ~a ve bunlardan ~1j 
bir maharetle istifade etmelc':'. 
ler.,. j 

Russel i'aşa bu ızahat ile l 
ticeye varıyor: J 

"Keyif verici zehirler, be1j 
milel bir mukavemete uğ~İ 
ve azami cezalarla karııla~ 
ilelebet devam edip gi~~ ~ 
Bu ticarete kar§ı gelmek ıçı'/ 
tün dc·.rletlerin birleşmesi l 
dır.,, 

SON 

Alt1n madenleriTflj!, 
········································•• 
Mütehassı~ 

Dün geldi, bir sef 
kalacak / 

İktısat ve!ialeti taraf ınd.SS ~ 
madenlerimiz üzerinde te~ 
yapması İçin çağrılan )..ıtJ / 

mütehassıs Mr. Van Sin:ıeı;~ 
sabahki c~mplon c~~::;prc:;ıle ~ 
bula gelmiş, akş<mtld treni~~ 
raya gitmiştir. Mi.ite hassı• 11~ 
da, lktısat vekabti namına t r 
of isi memurlarından .AhOSe , 
tarafından karşılanmı§tır· . 1 

.Mr. Va::ı Sinden dü_n ~·~j: 
harririmize bsaca demı§tır rı ~ 

''- Tiirkiycde bir senede ı-'v· 
la kab~nğıın. Burada ır:e"'~i~İ~ 1' 
madenleri hakkında Ş111! di~~· 
raflı bir fikrim yok, bıl Oi".) 
harıtalar üzerinden öğrell ~ 
rimden ibaretir, Ankar:d~;j 
vekaletile temas ederek ~ 
hakJunda talimat aidıkWil 11) 
derhal İ§e ba~Iıyacağı~~ı9'
ınuhtclif ınmtakalaı1 .1 
tetkikler yapacağını., , ~ 

Mütehassısla birlikte, ~t 
refakata memur edilen, 

1 il 
f . . .. 1 . d n ceııı 
ısı raportor erın e 

Ankaraya gitmittir. 



Liman şirketinin iki 
kooperatif lokantası 

~ll loltantalar.ın bir faydası işçileri 
~~~da toP-lu olaıak1 bulundqrmas~ ____ ,.,_ 

a ı .... 
ı .... _b a atta dUn a~llan kooperatif lokantasında 

ııL -q,q ul l' 
~ ~ ıınan tirketi tarafın • İşçi kooperatif lokantalarının 
i1 •na nı r· 
ae den· . ' 0 or atelyesi itçileri bizce bir büyük faidesi de işçile -

te ız · &ınel · lbin et eaıne ucuz yemek riınizi toplu bulundurınağa, top-
~ diler~ı ınaksadile biri Balat- lu yemeğe ve yaşamağa alıştırmak 
d, olnıa!c .. atada Haydar hanın- tır. !şçi kooperatif lokantaları bu 
~ta11 k Uzere iki kooperatif lo- noktadan büyük inkılabrmızm 
!atın ... 11 Urulrnuştur. Bu lokanta - mes'ut kö~eleri addolunabilir. Bun )) ı ,. nıaıı d .. 1 IQıttır ._. un merasimle ya - lar Gazi köşeleridir. V c Türkiye, 
• 1 . 'Yler . d 1 •1-nbul . aıırn e Halk F rka • işçisile, köylüsile, tüccar ve sanat-

3 devlet arasında .......................................... -

·Mülakat 

7 - VAKiT 7 Mayıs 1933 

Rodos Müze müdürü memleketi;nizde 
···························································································· 

-

Rodostaki eski eserler 
N t• d• "Yunan efsanelerinin kaynağı Anadoludur. O Ana· 

e ne ıce ver ı, ( dolu ki beşerin tarih ve zekasında en devamlı haki-
bunu M. Makdo- 1. katların ve _e_n renkli rüyaların kurulduğu topraktır,, , 

nald anlatıyor 
LONDRA, 6 (A. A.) - Mikro

fon önünde, Arnerikaya yapmış l 
olduğu seyahatten bahseden M. 
Mnkdonald, bu seyahatin gayele - , 
rile V aşingtonda münakaşa edil -
mi' olan meseleler hakkında iza
hat vermittir. 

Mumaileyh demiştir ki: 

- Buna meseleyi hallettik di

yemem. Fakat pek yakından tetkik 
ettik. 

Eğer beynelmilel iktısat konferan
sının nihai bir netice elde etmesi 
icap ediyorsa borçlar meselesinin 
şu veya bu suretle ve mümkün ol
duğu kadar yakın bir zamanda ve 
her halde konferans bitmeden ev
vel, halledilmesi icap eder. 

lktısat konferansının muvaf -
fakıyetle neticelenmesi için muha· 
li mümkün kılmağa çalıtmağı ta -
ahhüt ettik. Bu da bu borclar icin 
bir hal sureti bulmak m~ksad~ile 
elimizde bulunan bütün vasıtala -
rı -kullanacağımız manasına gelir. 

\ ı remzi beraberinde olduğu halde 
1 \ 

I
~. anthropomorphe ~ekil de görünmek 

tedir. 
' En eski sumer res!mlerile kıyas 

ı d 'l' H" . ' ' k .. 
1 e ı ınce .ıtıt .:a:::.:-tcası ço mu-

Madam Marika 
Bir Ese elbisesi lle .. 

Rodos aaan atlka müU'llli müdürü ~I. 

Gullls l 'a<'opl Ue refikıuıı ctnoğrafyacı ve l' 

dlp :\ime. Marlca Moute Sauto iki gün e•• 

w·I btanbul<lan Ankaraya gitmişler ve Eti 

eserlt>rlnln ı·unan sanatı üu-rindt•kl tesirle

ri hakkmdakl tetkikatı nl'ti<'f'lr.rlnl aJAka-

darlara b.ah f'ttlktc>n 11-0nra tt:ılyaya dönmek 

üzere btanbula gf'lmt,ıerdlr. 

M. GuUls Yl\Copl'nln, Rodosta l<l'şfottlA'I 

tekamildir . Bu k:.bartmahır da, 
son keşiften istihraç edilebileceği 

veçhile, Akdenizde birbirinin ardı 
sıra gelip geçmiş olan milletler Ü• 

zerinde, devamlı bir tesir icra et -
miştir. 

Pessiunte' deki firiji cybele'i ile 
Fenike !starında görülmüş olduğu 
üzere Hitit ilahe:;İne bir çok yer • 
lerde tapılmış olduğu anlaşılmak· 
ta ise de bu ilahenin en mütekamil 
eski Yunan sanatı üzerinde mües
sir olmuş olduğu şimdiye kadar 
tamamen meçhuldü. Şu halde, He
kataion konsepsiyonu bu yeni ke • 
şif üzerine, sanat ve din bakımın· 
dan, tekrar tetkik olunmak lazım· 
dır. ilahenin mukaddes aslanları 
Hitit imparatorluğu saraylılarının 
muhafazasına müekkil imişler gibi 
sıralanmamışlar mı idi? Sonra, Yu 
nan Propyleelerinin manası da 
bundan başka bir şey mi idi? .. ~et ~erinı ~ar.e heyeti reisi Cev - karile memur ve askcrile, hulasa 

1 ıu.ı\ltrı. . Y ıle lstanbul müdde- bütün iş bölümlerine dayanan züm 
.... 111 ke - M M kd ~t lbiidur\i nan, ve Belediye iktı· relerile bir tek kitle halindedir, bir · a onald, silahları bırak-

Eti mt-denl~·f!tınl hatrrlatan h.-ykelll'r bak -

kında yazdıtı makaleyi dc>rt'edlyoruz: 

Arkeoloji tetkikatı gittikçe daha 
vazıh olarak aöıterivor ki Yu11an 

~~'- Aıırn Süreyya Beyler tek imana bag~lıdır, ve bir tek yo - ma meselesine dair olarak §Öyle ti ..._,. ouat erkA - Rodoıta, Omiros zamanının 
e • .-lll lı anı ve liman şirke- lun yolcusudur. İşte Gazi Türki - demiştir: methur bir kasabacı olan Kami -

._:ıatad ~ır bulunmuşlardır. yesi ve işte onun bugün bir küçük - .Vatington mükalemelerinin ve rostaki Akropolda batlayıp bitir- ' 
8-ı. ilci ~:r..,e dErninönünden kal nümunesini gördüğümüz şuurlu ic- İn~ilterc ile Amerikanıp ameli bir miş olduğum hafriyatta, sanat ta - · 

-ı- IÖtii .. avetlileri evvela raatım yürfüen büyük prensip!. takım tekliflere dair olan noktai rihi bakımından çok yüksek ehem-
;: 0 1-ll ~!; atelyede kurul - Yaşasın Türk inkılabı. naz.ırlarını yekdiğerine yaklattır _ miyeti haiz bir ke,ifte bulunulmuş 
~ ~ antanın kurdelesi •ile ~etiın B Yaşasın Büyük Gazi. mı~ olduğunu söylemekle bahtiy:ı- tur. 

re1t lok._ ey taraf mdan ke· 
~~•iı kot 1tt-. ıezilmit ve itcilere Hamdi Beyin alkışlaı-la biten rım. Bu mükale·meler ' Cenevrede Bu akropolun kapısı civarında, 
1 · 'Ylıkt•n d 1 L' nutku üzerine Cevdet' Kerim Bey o kadar nazik olan son 15 gün zar- Propyleelerin yükseldiği yerde 
iL · trıiid" .. "" o ayı 1man 
jl'd-.ı ıo 'Uru takdir edilmİ§tİr. bir hasbihal yapını§ ve Halk Fır- fındaki teşriki mel!ai sayesinde se bundan birkaç gün evvel, bir He-
, .... _~- llra tekra t" b' . kasının esas prensiplerine temas e- merelerini vermi§tir. kataion, yani üç cehennemi ilahe -
l. ·'°" ~l·•-d r mo ore ını-
"'-- • .. ~ • Lr derek s f f k l d w b"•t•• den mu·· rekkep bir abide meydana • ,~ıt 'te lı ... naydar banma ge- mı ar 1 0 ma ıgını u un M. Makdonald, uzun uzadıya 

"'.Ilı .. Ld arı1 ın altındakı' lokan _ milletin tırnak ve et gi!>i birbirine b çıkarılmı,tır. l 
.. l\Qr iktısadı buhranın se eplerini im- ' 

"1"1 Be,.•-e isi gene Cevde'-.. Ke _ hiti~ik ve birbirini tamamlıyan bir Şimdiye kadar Hekataion un 
" ,, ~r f kan dairesinde nakit istikrarım F d l d "' a· ·ı a ında k ·1 . kül olduğunu söylemiş ve pek ya- yalnız i yasın muasır arın an 

tc:~~ IQittir. n esı erek ıçeri- kında 'belediyenin de diğer fahri - temin etmenin zaruretini izah ve Alkamenes tarafından yapılıp Ati-
h· ~la,. k k l h d tetrih etmiştir. k ı k l · k l ~Çok •ec~o ternizdir. Dıvarda a ve ima at aneler eki işçilere na a ropo unun u esme onu an 
il' ~l f.f-~z ~der levhası ve Is _ ayni şekilde ucuz yemek tedarik e- Nihayet M. Makdonald, lngiliz ve ancak ondan sonra taklit edilen 

•

• 11\) ll~rett·-~•ı köycülük şubesi _ debileceğini ilave etmiştir. Amerikan münasebatından hasıl den daha eskisi olmadığı zannedi· · Rodoa MGze mGdilrll 

M. Ciuilis Yakobl 1 111 (k" d Yemekten sonra merasime niha- olmuş olan salahı ehemmiyetle liyordu. 
ı ~ılnuıtı. oy ıvar gazete-

d lçdet d yet,v~rilmiştir. kaydeylemiştir. Milattan evvelki altıncı asra ait dinleri ile mitolojisi (tıpkı kendi· 
1• e trıaıal ••••n•••••n••••••••••••n••n••••• ....................................................... oldugw u tahmin edilen Kamiros sinden evvelki Ege, Fenike ve aaire 

ara oturmutlar· • • 
lo~ lntele1· ens servısın tahsisatı abidesi, ilahenin tamamile kendi- dinlerile mitolojilerinde olduiu 

l.ilit. s· ı- ıezil' k sine benziyen üç duruşunu temsil gibi) medeniyet ve dinlerin kay -
~l 1 

kuru ır en itçilerden !ngil~renin bu seneki bütçe:)i - ı lngilterenin entelejenı servisi i • etmekte ve hunlardan her biri yat- nağı olan Anadoluda tahakkuk et• 
Da!• )elQef !& sa.hah, lO kuru§a ne gizli istihbarat şebekesi için ki kısma ayrılır. Bunların bir kıı - k tirilmi• kadim konsepıiyonlara ta• it:"" ltttı 1 Yediklerinden dolayı mış bir aslanın sırtında aya ta :ı-
11\tlı l'lrıak ·f l (180,000) isterlin konulmuştur. mı lngiltere dahilinde çalı,ırlar ve durmaktadır. Kızılkayadaki Hitit bi olmuştur, o Anadolu ki beterin 
l~dafıa Yar::~:;!~~ r~f~hma londra gazetelerinden biri bu mü- lskotland Yard ile te,riki mesai e- kabartmalarında görünen en eski tarih ve zekasında en geniş ve en 
~ "· 

1 erını eöy- nasebetle şunlarr yazıyor: derler. Diğer kısmı Avrupada, As- Anadollu ilahe ile bu sanat kon - devamlı realisationlarla en hara· 
1'~.lıtd~t kerirn L' "Muharebe uzun zamandanberi yada ve dünyanın her tarafında iş sepsiyonu arasındaki benzerlik retli ve en renkli fantezilerin ku • 
"-~lii lianıd' B v! unan §İrketi bittiği halde lngilterenin gizli is - görürler.Bunlar, hariciyenin daimi pe!c barizdir. Bunda ilahe, en eski rulduğu rüyalar toprağıdır . 

. ~~~.~ .. ~~~~~~ati~~ddair~~ mem~ubk müs~~nSır~bert V~ili~'ın~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~. "rıd~:..1-l u. Y.üklerın iıarileri k d 'd · l d d l ı 
' 

"" erını g·· le . in . a ın casuslar, dünyanın her ta - 1 aresı a tın a ır ar. G d. o·· u·· rse 
-- ... T rafında çalışmaktadırlar. Bu me - un ara ır 1 e ça ııan diğer a il -nr... d oy mı• erdır. B l l b' l'kt l fi } eger 

>tıı.. . h--f l avetlilere ayrıca l d d ';"""I·~ o an bi f ıainin neticesinden hiç bir kimse - müessese er, or u, onanma ve ha 
f... 1 ıi"'•f • . .r._~ rada ög"le k l · · t"hb d · l · ., 'atı J ... etı Ver~t' nin haberi olmaz. Ancak ara sıra va uvvet erı ıı ı arat aıre en • 
tit lci: "rrıda Hanıdt Be;· :iy~ • bu dairenin faaliyeti meydana çı - dir .. 

......_ ~ emıJ· kıyor. Geçenlerde yakalanan ve istihbarat daireleri erkek ve 

~ilelitrı~ kooperatif lokanta! . mahkum edilen mülazim Steiort kadınları istihdam eder, ve bunlar 
vo} eı.- nıugadd' h'"' an }Ş-; vak'nsı gibi! bir sürü tehlikelerle karşılaşarak 
~\ıh,_«\lllekıe b • ı ır kap yemegıw. l 1 
. -'4'a erab "" ''Muhalefet fırkasına mensup ça ışır ar. 

ları · :Yedi er yalnız (lOf h Hariçteki İngiliz sefarethanele -
el.- 1Çin n-enl'llıek, ~hah kahvealtr~ • ir çok meb'uslar hu hafta için -
C\llleltı c. e ınugadd:1b•. ır- de bu para hakkında bir müzake . rinin çoğu ile alakadar olan ve ec-
~. e (5) k • 1 ır çorbayı nebi devletlerin ajanlarından ma -
ı.~ lıle ı.· U!1!ŞQ te · • re açmak fikrindedirler. Fakat "'(lli'I ue}ki b'·-=- .. mm etmek lumat ve istihbarat sızdıran bir 
~Ö 1 ·ıokaııtaıa li!:,.~n dünyada bu hükumet heı vaki gibi bu müza -

h • .:.. rd k" ... -. k çok kadınlar· vl\rdır. 
h~'4Q\l ı.._ a ı U<:'uzl k • ereyi açtınnıyacaktır. 

U. l"'!<a l\ll1nış b ~ · u re- Bu kadınlar, başlarını kolları al-
d;li ~;:_.nta ile b~l~~yor. Günlili Bu meb'usların maksadı, casus - tında taşırlar. İngiltere hariciye • 
( % >~l l'e\Jlıi •.,. ~ Y,emek be- luğun bir çok beynelmilel mesele - sine göre bu kadınlar, harp mey -
<>ri~J,s~ innı~~J.~rımizin vasati lere ve mütküllere yol açtığını an- danındaki .'.\SkcrJerden farksızdır.
~!_it~tlltÜI~t~!: Bu nisbet göz latmaktır. Bu meb'uslar söz aldık- l 
tıe~· ~it n0ı:.~ lŞÇi hayatını u- ları zaman meclis reisi bunlara, a;.ıtihbarat dairesine mensup me-
'l.a.~~ lııA:"° &\ı.asından l . l' . 'hb ~ d ~ Yevnıi . aman bu gız 1 ıstı aratın bütün kıymeti murlardan başka muvakkat bir 
~~"enıeıc ola ~elerınc bir nev; g' l' k 1 d d d" k b 1 · · 'hd l • -~ C'_!l~ ·~ ız ı a masm a ır, ıycce ve u zaman içın ıstı am o unan a1an -

~"'nı da ifade ede- ·· · 180 · l d B l b k 1 nun. u~erıne ,000 ıster in için l lar a vardır. un ar an acı ar, 
, rey ııtıyecek ve rey alacaktır. maliyeciler ve sanayicilerdendir. 

T ercümeihali hakkındaki beyannamesi çıkacak 
BOMBAY, 6 (A.A.) - Gan - j İsmini bildirmiyen bir hayırper-

di, pazartesi günü öğle vaktinden ver bu k~dma kendisini bir ak· 
't"b · b" oı·uca başlamak liye .~ütchassısına tedavi ettir
ı ı aren yem ır 

b"ld" · mesi için bir miktar para da ver• kararının kat'i clduğunu : ırmış-
mi~ti~·. 

tir. 
Mahatmanm Bombaydaki ta- Hükumetin salı günü Gandiyi 

raf:arları da, ayni günde oru:; ~erbest bır:ıhacağma dair olan 

tutmak niyetindedirler. şayia devam etmektedir. Zira ne 

Gardinin şakirdi olm:.ı~ elan bu kadar uzun orucun mes'uliyeti• 
Alman kadını ani olz.rak Bomba - ni üzerine almak, ne de Gandiyi 
yi terketm!çt!. Şimdi Bombaya. :ı::>rla yemeee icbar etmek isteme• 
gelmiş ve gazetecilere l:~ndisinin mek~edir. 

yanında beraberce oruç . tutır.ak Mahatma ancak ölümünden 

ıuretile mahatmanın hayatını kur- sonra neşredilc:el; şahsi bir be • 
tarmak için Allah tarafm-::lan yann:ıme mahiyetinde olan tercü • 

Hindistana göndeı ilnı:!\ olc!c~cnu meyi haline n!t not!arın VÜ1:Üncü 
ıöylemit'h-· ·, -. defterini bitirmi~tir. 
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Kadınlara BAlll• • D İ L L---
• 
1 M 

Eırarengiz ziyaretçi, elektrik 
feDerini bu uyıf a üzerinde bir 
müddet tuttu. Bu sayıfada da bir İ· 
zahname vardı. Bunda kadınların 
hepsinin, temayüllerine göre bir u
ıul takip edildiği takdirde, muka· 
vemetlerinin kırılacağından hah· 
sediliyor ve aayıfanın sonunda: 

nakleden - fa. 

nan kadın, manevi oğlumu gördü. 
Onu ilk defa görüyordu. "Kadın 

büyük bir heyecan duyarak önce 
şaşırdı, geri çekildi. &onra tekrar 
pencereye koştu, alnını parmak -
lıklara dayadı ve seyre başladı. 

Yabancı Sözlerin 
Karşılıkları 

1 
lstanbul 23 Uncu mektep 1 hganlık - Ecir - ecr: 
hocalar1nın bulduklar1 Ecnebi: Yabancı - Ecr 

HEPSi MA(iLOP OLDULAR. 

Diye büyük harflerle yazılmıt 
bir cümle görünüyordu. Sonra kü
çük yazıyla, öteki sayıf anın lut -
fen çevrilmesi yazılıyor ve sayı fa 
çevrilince, serlevha olarak: 

GURUR 

Kelimeıi okunuyordu. Bu ser • 
levhanın altında, tecrübeye tibi 
tutulan kadının ismi, bir hapisha
ne ve hastanede defterine föyle 
yazdmıttı: 

İsmi - Silvia Dombelli, 28 ya-
şında. 

Milleti - İtalyan. 

Mesleği - Daktilo. 
Haleti ruhiyesi - Bir zabite 

çılgınca 8şık. 
Kaçınldıktan sonra gösterdiği 

araz - Şiddetli hiddet krizleri, 
ihtiraslı ve şehevi rahatsızlıklar, 
iştihanın kapanması. 

Bundan sonra kont Villanonun 
onu "qk haleti,, dediii vaziyete 
ıetirmek için kullandığı usullerle 
ıüel ltalyanm naıd mağlup ol -
dulu anlatılıyordu. 

Defterin aayıfalarını kanıtı -
ran el, bu isim üzerinde fazla dur
madı. Sayıf ayı çevirdi. "Gurur,, 
dan 10Dra "Kıekançlık,, faslı, da
b IODI'& ''a~ gözlülük,, "Haıis • 
lik,, "Huet,, ve daha sonra "teh
vet,, fasılları vardı. 

E.arareftsiz el, bu sonuncu fa -
salda aa11fayı ötekiler gibi çevir • 
medi. Çünkü, serlevhanın altinda 
tunlar yazılıydı: 

Ismi - Juanita dö Tonga, 30 
yaşında. 

Milleti - lspanyol. 
Mesleği - Sefir karısı. 
Haleti nıhiyesi - Kocasına sa-

dık, hiçbir aşığı yok. 
Kaçırıldıktan sonra gösterdiği 

araz - Büyük bir gevşeklik, ağ
lama buhranları. 

"Dışarda güneş, batmak üzere 
idi. Manevi çocuğum, kollarını 
güneşe doğru uzatmıştı. Kadın 

boğuk bir ses çıkardı. Çünkü, ga
rip bir tesadüfle, ellerini güneşe 
doğru kaldırmış olan oğlum, ka -
dının bulunduğu yerden, güneşi yu 

varlak bir tepsi halinde ellerinde 
tutuyor gibi görünüyor, bu su\.etıe, 
bir ilaha benziyordu. 

Oğlum sonra, denize daldı, bir 
kaç kulaç attı, çıktı, güneşin son 
ziyalarmdan istifade için plaja u
zandı. 

Y1RM1 1K1NC1 GUN - İnilti
lerinden anlaşıldığına göre tatlı 

rüyalar görüyor. Bazan uyanma -
dan, vücudunu arzeder gibi geri
liyor. Sabahleyin, uyandığı za -
man, rengi uçuk ve gözlerinin et
rafı siyahtır. 

YlRMl DORDUNCU GÜN -
Manevi oğlum, öğleden sonra tek
rar plaja geldi. Tamamen soyun
muştu. Plaja arka üstü yattı. Bir 
az sonra güneş tesirini gösterdi. 

"Pencereden onu seyreden ka -
dm inliyerek kaçtı, kendini diva -
nm üzerine atarak yüzünü kapa -
dı ve "hayır, hayır,, diye haykırdı. 

"YtRMt SEK1ZtNC1 GUN
Kendisini ikinci defadır ziyaret e
diyorum. Bana niçin kaçmldığım 

sordu. Kendisine, birinci seferae 
de uydurup söylediğim masalı an
lattım: 

Kadıköy lisesi hocalar1nın 
bulduklar1 kartıhklar 
Hak - Doğruluk, emek akça· 

11, alınteri. Hakaret - Horlama. 
Haset - Kıskanma, gönü aç göz· 
lülük. Hasret - Yanma, iç çek· 
me. Haz - Hoılanma, bota git
me. Hazim - Sındırma, eritme. 
Hedef - Kabak (Lehçe). Heder 
- Boıa gitme, yazık. Hidayet -
Doğru yol, iriıme. Hikaye - Öğ· 
dünç, masal. Hilal - Yeni ay. 
Hissedar - Paylı, ortak. 

istibdat - Boyunduruk. isti
da - Dileme. istidlal - Anlama. 
istifade - Kazanç.. lıtif a - Ba
ğıtlama dileği. istihale - Soy bo
zulma, değiıme. lstihf af - Say· 
mamak, küçük görme. istihkak -
Alacak. lstihıal - Çıkarma, ele 
geçirme. istiğna - Yüz çevirme. 
lıtiğrap - Şaıma. istiskal -
Atlatma, soğukluk göstermf'. is
tisna - Ayırtetme. lsti,are -
Söyletme, sorutma. 

latanbul 2 inci ilk mektep 
hocalar1nın bulduklara 

kartıhklar 

Eb'at: Çok uzak - Ebedi: 
Sonıuz - Ecel: Beklenen son -
Ecir: Çırı.k - Ecir, ecr: Görün -
mez karıılık - Ecnebi: Yabancı 

- Ecram: Yer tutanlar, botluk 
dolduranlar - Ecza: Parçacıklar, 
em - Edat: Söz bağı - Edebi -
yat: Ezeli: ötedenberi, eskiden 
.,.ri. 
latanbul 38uncu mektep llo· 

calarmnın bulduklara 
ka1"9ıhklar 

- Bilmiyorum, dedim, bu, e • Efsane: Asılsız hikaye, maıal 
fen dimin sımdır. Belki kocanız • - Ehemmiyet: Değerlilik, ağırlı· 
dan siyasi bir intikam almak için 
sizi kaçırdılar. Belki de güzelliği
nize hayran birisi sizi kaçırmış -
tır. 

Bu son sözlerim onu ilk günü 
büyük bir isyana sevketmişti. Bu 
sefer hiddet etmeden dinledi. Bir 
dakika sustu ve sordu : 

- Efendiniz kimdir?. 
Cevap verdim: 
-Don Juan! 

lık - Ehil: Becerikli - Elbet: 
Özge, özkea - Elim: Ağrıtan, ça· 
kacı - Emanet: Yanında sakla • 
mak - Emare: iz ucu - Emel: 
istek - Emin: Doiru, korkusuz 
- Emniyet: Korkusuzluk, güven· 
mek. 

Ebedi: Bitimıiz - Ecel: Ölüm 
- Ecir: Kazanç karıılığı - Ecir
ecr: Kazanç - Ecnebi: Yabancı 
- Ecram: Y ıldızlra - Ecza (tür· 

kartıhklar sayası - Ecza (türlü 
Efsane: Uydurma, düzme _ Edat ( ıramer) : Söz 

Ehemmiyet: Deyerlilik - Ehil : Eedp: Saygı - Edebiyat• 
Becerikli_ Elbet: Öyle_ Elim: sözler - Ezeli: ilk yar 
Acıklı- Emanet: Ödünç - Ema latanbul 1 inci melet 
re: iz - Emel: Umma - Emin: lar1nın buldu 
Korkusuz - Emniyet: Korkuıuz· kar9ıhklar 

luk. Eb'at: Uzaklıklar -
latan bul 37 inci mektep ho· Sonsuz - Ecel: Son 10luk 

calar1nın bulduklar1 ecr: İyi it - Ecnebi: Y 
kartıhklar Ecram: Yıldızlar - Ecsa 

Efaane: Maaal - Ehemmiyet: 
Değerlilik - Ehil: Becerikli -
Elim: Fena - Emare: iz - E • 
mel: istek - Emin: Korkusuz -
Emniyet: Güvenmek. 

lstanbul 53 Uncu mektep 
hocalaranın bulduklar1 

• kar,ıhklar 

Eb'at: Uzaklık - Ebedi: Son
ıuz - Ecel: Ölüm - Ecir: Ay • 
hklı - Ecir - Ecr: Uğur - Ecne
bi: Yabancı - Ecram: Y ıldızalr 
- Ecza (türlü manalarile): Par
çalra - Edat: (gramer) : Ekle -
me - Edep: Saygı - Edebiyat: 
Dil !>ilgisi. 

latanbul 54 Uncu mektep 
hocalar1nın bulduklar1 

kartıhklar 

Eb'at: Aralık - Ebedi: Son • 
suz - Ecel: Ölüm - Ölüm - Ec-
nebi: Yabancı - Ecram: Yıldız • 
Jar - Ecza: (Ttürlü manalarile) 
Parçalar - Edat: (ıramer): Par
çalar - Edat: (Gramer) : Ek -
Edep: Sayıı - Edebiyat: Ulu bil
gi - Ezeli: Önce. 

latanbul 27 inci mektep 
hocalaranın bulduklar1 

kartıhklar 

Eb' at: Boy - Ebedi: Sonsuz
Ecel: Ölüm - Ecir: Aylıkçı -
Ecnebi: El, el memleketi, elin oğ
luna kız verdi - Ecram: Yıldızlar 
- Ecza: (türlü manalarile) -
Parça - Edat (gramer) : Takıntı 
- Edep: Saygı, erdem - Ezeli: 
ilkin. 

Efsane: Masal - Ehemmiyet: 
Değer - Ehil: Becerikli - Ebet: 
Eninde, sonunda - Elim: Acı -
Emanet: iğreti - Emare: iz -
Emel: Umma - Emin: Güevnik-

manalarile) : Parçalar 
Utanma, yüksek duyp _. 
yat: ince sözler - Ezeli: 
ııçsız. 

latanbul 8 uncu 
hocalaranın buld 

kartıhklar 

Efsane: Masal - E 

latanbul 41 lncı m 
calar1nın buldukları 

hklar 
Efaane: Martaval -

yet: Değerli - Ehil: 
Elbet: ister istemez -
cıklı - Emare: iz -
- Emin: Doiru - r.nıa
ruluk. 

Eb'at: Uzaklıklar 
Sonsuz - Ecel: Uça, b" 
cir • ecr: Gündelik -
Yat, yabancı - Ecraaı: 

Ecza (tUrlü manalaril• 
Bölüıa- Edat (ıramet 
Edep: Utanma - E 
zel yazı - Ezeli: Bati 

latanbul 54 Uncu ilk 
hocalar1nın bulcl 

kar9ıhklar 

Efaane: Masal - E 
Değerlilik - Ehil - ehi:; { 
Emare: iz - Emel: ~ . 
min: Güvenme - E 
veniklik. 
latanbul 48 inci ilk 

hocalar1nı bulclll 
kar91hkl•' 

Eararenıiz elin sahibi, kocuı
n, sadık olan bu sefir karııını 
"tehvet,, vasıtasile "atk haletine,, 
kontun nasıl ıetirebildiğini merak 

"Bana hayretle baktı ve: 
- Alay ediyorsunuz, dedi. 

(Deoamı var) 

lü manalarile): Parça, iyilettiren li - Emniyet: Güven111e. 

Efsane: Uydunn•• 
Ehemmiyet: Değeri~~ 
Becerikli - Elbet: Belld. 
Acıklı - Emanet: I~ 
tutku - Emare: Bel~ 
mel: Dilek, istek - ~ 

- Edat: (ıramer): Takıntı - E- T tb•k t kt b" h 1 . a ı a me e ı oca ar1· 
dep: Saygı - Edebıyat: Güzel nın bulduklar1 kartıhklar 

ebait olacak ki, bu aayıfada dur • =~==~~======= 
mqtu. Yapılan izah, birinci gün.... s T e b. 
ikinci ıün ... diye günlük raporlara eyyar r ıye 
•ynlmıttı:Juanitaya ilk günlerden sergı· si Sıvasta 
itibaren baharlı yemekler, tatlı 

yazılar - Ezeli: Baılangıçsız. 

latanbul 33 Uncu mektep 
hocalarmnın bulduklar1 

kartıhklar 

Efaane: Maaal - Ehemmiyet: 
Değer - Ehil (ehi): Bilgiç, be • 
ceren - Elbet: ister, istemez -
Elim: Çok acı - Emanet: Bırakı 
Emare: Niıan, iz - Emel: lıtek, 
dilek, umut - Emin: Sağlam, kor
kusuz - Emniyet: Doğruluk, sağ
lamlık. 

Efsane: Masal - Ehemmiyet: lan korkusuz_ Eaı11i1• 
Benimsemek.- Elim: Çok acık- mak, korkusuzluk. 
lı - Emare: iz - Emel: istek - ... 
latanbul 57.35 inci mektep latanbul 13 UncU.,. 

hocalar1nın buldnklar1 hacalar1nın b 
kartıhklar karııtıtd'; 

Ebedi: Sonsuz - Ecir: lrgat
Ecir - ecr: Kartılık - Ecnebi: 
Yabancı - Ecza: (türlü mana la • 
rile) Parçalar, ilaçlar. 
Edep: Saygı - Ezeli: Önsüz. 

Fark: Benzememek 

ıaraplar yedirilip içirilmiıti. Hava SiVAS, 6 (A.A.) - Seyyar 
pek sıcak olduğu için elbiselerini Terbiye sergisi dün Sivasa gel
almıılardı. Apartımanın içinde, ü- mit, muallimlere, belediye reisi 
zerinde elbise namına bir ıey ol - ve halk mümessilleri tarafından 
madan yafıyor, böylece kendi ha- karıılanmııtır. Sergi Sarıoğlan
rikallde vücudunu apartımanın da sonra Şarkıılada iki gün kal • 
duvarlarına kimilen kaplattırıl- mıttır. Gerek Sarıoğlanda gerek
mıt olan aynalar içinde mecburen se Şarkıılada muallimler ve halk 
aeyrediyordu. Bundan batka, bu - serıiyi ziyaret etmiılerdir. 
lunduiu aparbmana hep ıehvetten Bütün yollarda kitap istemek
bahseden resimli kitaplar konmuı· le ve aranmaktadır. En çok so

Eb'at: Uzaklıklar _ Ebedi: latanbul 4 Uncu ilk mektep 

Öyle aayınak - F..ı-*~ 
nuımak - F uile: So1 
net: Anlayıf - Fe~: L.a&' 
Fazla: Artak - F eJP--' 
lük - Feragat: V . • 
çekmek - Fert: air ~ 
F eaat: Kanııkbk - f Sonsuz - Ecir: Karıılık - Ecir • 

ecr: İyilik - Ecnebi: Yabancı -
tu. Yatak olarak kendisine bildi • rulan köy kanunu, sıtma, ticaret, Ecram: Yıldızlar - Ecza (türlü 
limiz tekilde bir yatak veril mit. hesap ve çocuk bakımı kitapları • manalarilf') : Çitmik - Edat: 
deiildi. Gayet ince tüylü ve nadir dır. Sergi heyeti muallimlere ( uramc.): Ek - - Edep: Saygı. 
kürkler üzerinde yatıyordu. Bu muhtelif meslek mevzuları üze. Eb'at: Ölçüm, uzaklıklar - E • 
kürklerin vücuda teması tahrik e- ·nc1 1 h ika k f bedi·. Sonsuz - Ecel: için goç·· me rı e görütmüt er, a on e-
ıici oluyordu. ranslar vermitlerdir. Serti Sivas- sırası - Ecir: Gündelikçi, ırıat-

Odamn sizli bir yerinde olan ta biıı hafta durac•ktu. Ecir. ecr: iyilik, ıündelik - Ec -
mikrofen, onun en küçük nefes a- ~~~~=~~=~~=~ nebi: Yat, yabancı - Ecram: Yıl-
btlarmı ~ile haber veriyordu. GOZ HEKiMi DOKTOR dızlar _Ecza: (türlü manalari. 
.. !--L• ..ı__ k v·ıı Siilevman Ş.!!.1--!!. ...... aruau sonra ont ı a- J- uara le): Parçalar - Edat (aramer): 

• ._ ... edvorda: Birinci aımf mlitebuma Eldeaati - Edep: U1, •111 - E-
"lrırdenbire, pencerede bulu • Babılli .(Ankara cadcleai No. 80) .U: Bataız. 

hocalar1nın bulduklar1 
kartıhklar 

Efsane: Maıal uydurmak -
Ehemmiyet: Değerli olut - Ehil: 
Baıaran, anlıyan - Elbet: ister 
istemez - Elim: Çok acı, sızı -
Emare: iz - Emel: Dilek, ümit
Emin: Korkusuz, dojru - Em • 
niyet: Birlik, doiruluk • 

latanbul 18 inci Uk mektep 
hocalar1nın bulduklar1 

kartıllklar 

Bozmak. 

rilmit olan kuırı• 
kiti ilmüftiir. 

AHMET.ABAT, f 
clal hüklmeti d .. 
üzerinde bir klprl 
megalW-

Eb'atı Olçü - Eltecb: !omuz yatajmdan ~e1ıı1ı•-• 
- Ecel: OIÜID aaati - Ecir: Yar- tarafmclaa 
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[E;°~k-;t· ·H:~b:;;:i;·;ı- .. ·ı Rus -Alman !!.!.':...!!.'!.!~~!.~ .... 1!!.!!.~~!f'!:.~~!!..'!.~.?.ı:.!:.!.:. .. ~ 
İz~~-&J~;~i~de Muahedesinin tem-Al Kaponenin sofrasında 

iliyet dit edilmesi yiyip içtig'"' i sırada .. 
laJI rinde b .bu yıl Maarif işle- Bir kuduz .. köpe~ ortalığı BERL1N, 6 (A.A.) - Salahi -
· ~ 1 . ır hamle yapacak altust ettı yet sahibi mahafiller 1926 nisanı-

g ol ltrıırde Alı k mn 24 üncü günü Berlinde ya-
'" on b" d anca ta yapılmakta Balıkesirde bir kuduz vak' ası ol 

~U~\ik Cır. erıaneli tam teıkili.tlı mu§tur, Civar köylerden geldiği pılan Alman - Rus muahedesinin 

Bu haydutla kadeh tokuşturan F erdinand Vatsek, 
bir elile de brovniğini yokluyordu ! 

'Sirıde bi~:~ımekt~bi binası; bu yıl) anla§ılan büyük bir çoban köpeği temdit edilmesinin ehemmiyetini ( Dünkü sayıdan devam) 
loPalt dı ecektır. biri büyük yaşta ikisi küçük yaşta kaydetmektedir. Bu uzatma işi Şikagoya ayak basar basmaz, 

~.ı_ ı an ve A · · d l 24 haziran 1931 tarihinde imzala- b ~t. o] zızıye e yapı - üç ki,iyi ısırdıktan sonra öldürül - öyle kolay kolay faka asmıyaca-
··ıe kad an mektep binaları da ey- müftÜr. nan protokolda da zaten derpiş ğmı ilk tehlikeyi zahmetsizce at • 

dt1ci d l.t bitirilecek ve önünmüz- Siyah renkte ve bir kurt kadar edilmiş, fakat bundan hemen he - lalmakla gösteren Avusturyalı po
ukı::• Yıhnda bu mekteplerde büyük olan bu köpek Edremit cad- men iki sene sonra yani dün tas - lis müfettişi, her tarafa korku sal-

t, Bu y:~ı~ _okumıya baılıyacak· desinden hızla gelerek caddenin dik edilebilmiştir. Çünkü, eski dı. Ve adı, öldürülmesi kararlaştı-
'- le.tif \' k~ılayet mektepleri için Paşa hamamı tarafında durmuş, Reichstag meclisleri yararlı bir iş rılan kimselerin isimleri yazılan 
"ı.tuaıı· e aletinden yüz tane faz- burada askeri kaymakam Arif Be- görecek vaziyette değillerdi. Al Kaponenin "Kara liste,, sinde 
~ittin ~rn tahsisatı İstenmİfti. Ve- yin dokuz yaşındaki oğlu Muzaf- Bu değerli iş hakkında doğru yer tuttu! 
~ı ltlt.k~n:d~abul edeceği şüphe- feri, istihkam yüzbaşısı Esat Beyin bir hüküm yürütebilmek için iki Ferdinand Vatsek, adının "Ka • 
. Ytt hüt e . ılmektedir. Zaten vi- emirberi Hasan Efendiyi ısırmış- noktanın nazara alınması gerek- ra liste,, ye geçirildiğini telaşla 

'
1'-tta. aç ;•nde lazım gelen tah- tır. tir: haber verenlere, güldü. O, böyle 
:~Yeni ::

1 7•ıtı. Bir çok köylerde Kuduz köpek buradan ayrılarak 1 - Kuvvetli bir milli hükumet şeylerden korkacak ve Al Kapone 
•titilec k Pı makta olan mektepler Paşa camii istikametinde olanca Sovyetler birliğile iyi siyasi mü- ile uğraşmaktan yılacak yaradılış-

e cft 0kuy: "ke Çocuklarımız bunlar- hızı ile koşmağa başlamış, hiç kim- nasebetlerde bulunmağa diğer ta bir adam değildi. Bunu hiç u -
::..L:I · Iı ... · ca hr. d k d h"l-~ d herhangi bir hükumetten daha zi-
~ l .... ,r "İlay t' .. . seye o unma an UKumet ca - mursamadan, mücadeleye ne şe -
ulı / .. 'ilde. rn "h' e 1; onumüzdeki den desinde Palamut hanına kadar git ya de münasip ve muktedir bir va- kilde girişeceğini tayin maksadile, 

· / bat u •rn bir 'f h . M h E ziyettedir. rell trecekr maarı amlesı miş, burada da zürra e met - vaziyeti etrafile gözden geçirdi. 
_,,.. ~ ır. fendinin damadı zahireci Kemal 2 - Geçen sene Almanyadan 

\lyijk b • Efendinin on bir yaşındaki oğlu 650,000,000 reichsmarklık ticaret 
. 8atık . ır sokak kavgası Fahri Efendiyi ısırmıştır. eşyası satın alan Rusya bugün Al-

''"d eıırde y· Köpek Fahri Efendiyi ısırdıktan manyanın en iyi müşterisidir. 
~ e büYiik b· ıcdaniye mahalle - · Rusyadan Almanyaya yapılan 
.ı.~f, netı'c•d ır s_okak kavgası ol- sonra başka birinin daha üzerıne 
q1ı. " e b k saldırmıs ise de halkın ve bir polis ticaret eşyası ithalatı, Nazırlar 

'"'llıiitti: ır adın mecruh ı· · · Al k l\'"t .. r. memurunun müdalielesile ısırma- mec ısının man çiftçiliğini o -'h ] t.nın old ~ ğa muvaffak olamamıştır. rumak için, aldığı tedbirler netice-
~ a leıinde k ugu yer vicdaniye Kafasına yediği iskemle ve taş - sinde bir parça azalmıştır. Fakat 
t \llclar a atrancı sokağıdır. ı ~ h" t h.b. h f'll R 'an re.ıınd b I \arla sersemleşen kuduz köpek bir sa a ıye sa 1 ı ma a ı er, us 
"'.... 11eler1·... a aı ıyan kav - f ti · · d h · b' "·•• le ·••n 'Ve b az ilP.ride girdiği acemin kahvesin- men aa erının a a genış ır 
ı,,1 1.rıt-a .1 sonra abaları - 'k t h b k 1 · '" "° t. .... •ı e b .. ·· de merkez karakolu mürettebatın- mı yas a esa a atı ması çaresı-
~11'ıitf "lfından u.:u:ış ve kom- dan Mehmet Efendi tarafından ta nin bulunmasına belki imkan ha-
)•· '"· N .. 'b guç a ayrıla- ld ı K d sıl olacagw ını ihsas etmekte· dı'r. "'ıa-· '"'' .. N banca ilP. ö ürü mü•tür. u uz 
l -•ilde 1 "'• aime ve Cevri- :s-
~llıtul 0 t.n k d vak'aıı bütün çarşıyı telaşa düşür-4e,r lrdır N a ınlar kapıbir 
•ı ı_ ır. iki 1c' eıibe ile Naime kar müştür. 

ltltr lrdeı N . . -----------
Ce\'tiy -~I \'&§atın ~unenın koca· Tarihi bir küp 
ltıt e l"l&nırnı . a yardımile 
dı lonr, b hır hayli dövdük- Malatyaya üç saat mesafedeki 

t, llfından Alişar köyünde bir tarla içerisinde 
f) Yaralamışlar - bir metro altmış santim yüksekli -

'llldan • ğinde, 3 metro 8 santim muhitin-
,. a,lık, . ınen hırsız ! de büyük bir küp bulunmuştur. 

! ...... "····s··p··o ... R ............ ! 
. . . . .......................................................... 

Çiçek bayramı 
Öğrendiğimize göre 26 mayıs 

933 cuma günü yapılmak üzere 

Kadıköy fukara perver cemiyetile 
Fener bahçe spor klübü taraf rndan d'"deıı ,..••rde Urnurb Küp t1ağlam bir halde gömülü ol -

i ... ,.... '-'Üliirn "I ey mahalle - b' . k b t t' d'I . .. ·• og M duv..:u yerden çıkarılmııı.tır. Tahmi - ır çıçe ayramı er ıp e ı mış -
b '"İne b' h u ehmet Efen- - - ::- B h l' f Qll ı ır ıra · nen bin kilo zahire istiap edebile - tir. undan başka mu te 1 eğlen -

~l •~e · ız gırmiştir. y 
ık •ır • l(··t h cek oian bu küp tarihi kıymeti ha- celerde yapılacaktır. azılmak i -

•ıı l. rı "e İıla· .u a Ya hattında · 20 'h' k d l 1 b 
''1 h rn iz bulundugw u için Maarif idaresi çın mayıs tarı ıne a ar c ü e 

'"'• e illet ı:-f ııminde olan hır - -
ırıd c.. end' · tarafır.dan Malatyaya getirilmiş - veya cemiyet merkezine müracaat 

til'~· •ki du •nın e"Vine tavan 
•t ·1 \'arı d ı k lir. edilebilecektir. 

ij~t . •e de e me suretile .,,l\e h ey halk Gerede'de zelzele 
'-'•ttır 1 ırııılık ının feryadı 
tııl'.J • •lt.- b' Yapmadan kaç-

Q\l"' .... •rrn"d 
~'•t R\l e"İn b u det sonra o-

. ır. acaıı i . d 
)\ çın e yakalan 

Gerede, şehrimizde müthiş bir 
zelzele oldu. Zelzele neticesi ola -
ı-ak Gerede birkaç defa sarsıldı . 
halk büyük bir korku geçirdi. Ha-ı~ın 

" 1 Seven .. sarat ve zayiat olmadı. 
~~ "'st, . u ve y baba ınıımımııımm1ıımmmıı111ıınıınmıımannn11111111uınHmınnm1111111mı.-nmımnın 

det\ b ••lli k ı Japon mallarına tarife 

Kollej müsabakalarında 
Yunan atletleri 

Robert Kollej de her sene yapı -
lan atletizm müsabakalarının tari
hi bu sene için 2 haziran olarak 

tesbit edilmiştir. Bu müsabakalara 
Yunan milli atlet grubuna dahil l't\ İt l.İle f a _an bir aşk yü-

~~•lı~llb\llda İ :cıası olmuştur. Japonya ile Türkiye arasında dört atletin iştil'aki de temin olun-
' hı>e.n ı: .ta.kalede kundu - muvakat ticari itilafın müddeti 5 muştur. Müsabakalar için 13 mayı-

t,t. ~'ca rıa ısrninde b' şubatta bitmiş ve müddet mayısa ~a kadar mu"racaat olunabı'lı'r. llk 
rıı~· telrn· ıra- k d t 1 t U .. dd llllltt •ıt ii\>e lf, Tekeli oğlu tir ·n ar uza ı mı§ ı. zatma mu e· 

ı.. ~ Y kı~a Sat , ti cuma giinü akşamı bitmiş ve dün 
°"~i ... ' )(ıı 'V ıa ya talip ol· sabahtan itibaren Japon malları-
~ .. ~~ e annes. b . d. 
t) b b İtlerd ' 1 

u. ız l'Vacı na azami tarife tatbikine ba~lan-
'flt b~ ~•ı Satı~~· Fakat kızın ü-

'"-
11
>'orrnu ~a ~arşı gizli bir 

'1i) 't etrra· §, u ızdivaca mü _ 
~ 'et · ''· Kııl k '\ "ı•te.r d' a ızın annesi 
~.da"re.rırne ınce İbrahim sila. 
lı~. S •ni de b •§, kızı karnı d 
lıı 't aca .. d n an, 

~. 'allırı h &ın an Yaralamış 
1 aya.tından·· · 

r.uştır. 

Japonya ile bir ticari mukavele 
akdi için Ankarada müzakerat ce-
reyan etmektedir. 

Bu görüıme neticesinde her iki 
~ araf i~in de müsait şartları taşı -
yan bir mukavele yapılacağı tah -
rnin edilmektedir. 

:;eçme l 9 mayısta yapılacaktı. 

Programda 100, 200, 200, 800, 
1500 ve 300 metre koşulra, 110 

merle manialı koşu, yüksek, uzun 

\.°C sırıkla atlama, 3 adım atlama, 

disk, cirit, gülle atma ve bayrak 

koşuları vardır. 

Fener avcıları Y alovada 

Ziyafete davet ! 
Tam bu sırada, garip bir hadise 

oldu. Al Kaponeden bir mektup 
aldı. Bu azılı adam, gönderdiği 
son derecede nazik bir tarzda ya -
zılmıs mektubunda, "kıymetli po
lis mÜfettişile yakından tanışmak 
kendisini fevkalade memnun ede-
ceği,, ni bildiriyor, onu akşam ye
meğine davet ediyordu! 

Al Kaponenin bu davetten mak
sadı, kendisile mücadeleye giriş -
mek üzere olan adam hakkında 

kendi müşahedesine müstenit kat'i 
bir fikir edinmekti. Esasen, o, ken
di elini öptüremediği adamın ica -
hında elini öpecek tıynette idi. 
Kendisi için tehlike teşkil eden bir 
adamı yere vuramıyacağını aklı 

keserse, onun karşısında alçalır, 
hoş görünmek yolunu arardı. T eh-

ditle sindiremediğini muhtelif şe -
killerde tatminle mücadeleden a -
hkoymak, hiç değilse mücadeleyi 
gevşek tutmasını temin etmek hu -

susunda te!lebbüsler yapmayı ih -
mal etmezdi ! 

Avusturyalı polis müfettişi, da -
vele icabet etti. Ev sahibi tarafın -
dan nezaketle karşılandı. Salona 
girince, kendisinden başka misa -
firlerin de bulunduğunu gördü. 
Ve hayret: Misafirlerden çoğu, po 
lis müfettişinin meslektaşları idi! 

Suç hadiselerini takip sırasında 
karşılıklı kıyasıya ateş açan adam
lar, timdi. sanki birbirlerinin can

dan dostları imis gibi §undan, bun
dan konu~uyorlar, gülüşüyorlardı. 

Al Kapone, sık t"ı'~ böyle ziyafet • 

ler tertip eder, polis mensuplarını 
çağırır, o, yukarda kaydettiğimiz 

sebeplerle. bunlara hoş görünmiye 

çalı§ırken, polis mensupları da, o -
nun en son vaziyetini tesbit için, 
kendisinin ve m~nsuplarının ağız -

tarından laf kapmıya, hal ve tavır
larından mana çıkarmıya bakar -
lardı. Bu davetler, iki taraf için de 

ayn ayrı cephelerden fay dalı olur

du! 
-.._, umıt yok-

"de 
Şehir ti 

Geçenlerde kurulduğunu yazdı -
ğımız Fener bahçe avcılık şubesi 

faaliyete geçmiş ve Yalovaya bir Şupheli bir teklif 
Rıhtım şirketi ve halılar seyahat hazırlamıştır. Avcılar per- Avusturyalı polis müfettişi ile ı,~ ~•Pıl Yatrosu 

\ b· "~uld ac:ak 
\.. '"!eh' a oldu" 
i0°"İ iç· it tiYat gu gibi lzmirde 

. ı:-.:_n te~bb .. rolıu tetkil edil -
~at t uı erde b 1 

ıt . . ırnir h· u unmu§-
ı •çı . ~ ır m 1· . 
~ .. n tırnd·1· ec ısı da • 
~1tt· l ık b" k 

lt.ı t ır, 4.ltı a ır arar ve -
... ~~'!ı•ı.ca b Y sonra Şehir 
-.qır. u llıeaele ko -

Rıhtım şirketi, depolara koydu- şembe akşamı Yalovaya harekete- Al Kapone uzun boylu konuştular. 
ğu halılardan almakta olduğu üc - deceklerdir. Misafirine çok ikram eden azılı a-
reti o/o 30 nisbetinde indirmeye dam, bir aralık bahis otomobil sa-
karar vermitti. Şirket bu kararın- Konservatuvar taşınıyor l d k nayiinin şon zaman ar a i teka -
dan vaz geçmiştir. Bunun üzerine 
h Konservatuvarın T epebaşında mülüne gelince, kendisinin son sis 
alıcılar tekrar lktısa tvekaletine 
·· eski Kohot oteli binasına ta•ınma- tem hususi otomobilini F erdinand muracat etmeye karar vermişler - :s-

dir. Halıcılar ba,ka bir yerde bir sına başlanılmıştır. Münasip bir bi- Vatseke göstermek teklifinde bu • 

halı deposu açılmasını istiyecek. na yaptırılıncaya kadar konıerva- lundu. Beraber bahçeye indiler. 

lerdir. tuvar burada kalacaktır. Garaja girdiler. Otomobil, haki • 

katen mükemmeldi. Polis müfet • 
tişi pek beğendi. Al Kapone eğer 

arzu ederse, mehtapta bir gezinti 
yapabileceklerin! söyledi. Müfet • 
ti,, gizli tak!limatının ne gibi tehli
keler sakladığını bilmediği b~ o -
tomob;le binmeyi, tedbirlice bir 
hareket telakki edemedi. Hatta, 
koskoca adamın meçhul bir yere 
kaçırılması bile muhtemeldi. Tek
lifi, nezaketle reddetti. Al Kapo -
ne, ısrar etmedi, yalnız ağzı ucun
da manalı bir gülümseyiş belirdi. 

Salona çıktılar, yemeğe oturdu· 
lar. Yemekte iki düşman, "dost
ça,, kadeh tokuıturdular. Biribir • 
!erinin "muvaffakıyetlerini te • 
menni,, ettiler. Bu, adeta gizli, 
kapaklı, ..... Bir bakıma da açıktan 
açığa alay karşılıklı alay ediftİ. 
Gerçi Al Kaponenin evine misafir 
olarak davet ettiği kimselere çatı • 
sı altında hücum ettiği vaki değil
di, ama Avusturyalı polis müfettİ• 
şi, gene ihtiyatı elden bırakmıyor, 
bir eliyle kadehini tokutturmak Ü· 

zere Al Kaponenin kadehine uza • 
tırken, bir eliyle de cebindeki re • 
volveri yokluyordu! 1 

Ziyafetten sonra 
Nihayet, ziyafet bitti. Misafirle

rini teşyi eden ev sahabi, hep böy
le hoş vesilelerle karşılatmak te • 

mennisinde bulundu. Buna iıtirak 
edildi. Al Kapone; Avusturyalı po 
lis müfettişini evine götürmek ü • 
zere kendi otomobilini tahıis ede -

cekti. Müfettiş, teşekkürle bir tak
si otomobilinin kafi olduğunu söy
ledi. Ve bineceği taksi otomobilini 

kendis seçti. Güler yüze, nezakete 
kapılarak boş bulunmıyacak kadar 
ihtiyatlı idi! 

Ertesi gün mücadele bütün tid • 
detile başladı. Kaçakçıların ve 
bunların başında bulunan Al Ka • 
ponenin faaliyeti tahdit edildi. Bu 
şiddetli 

1

mücadelede en büyük ro

lü, Avusturyalı poliı müfettişi oy· 
nuyordu. Acaba, Al Kapone son • 
radan evine kendi ayağı ile gelen 

bu düşmanını oracıkta yere serme
diğine pişman olmuş mudur? Kim 
bilir! 

Mücadele ilerledikçe, Al Kapo
ne kuvvetinden kaybediyordu. Ni
hayet günün birinde, başkalarını 
yere sermiye davranırken, kendisi 
yere serildi, ele geçti. Adamları da 

ba§sız kaldılar. Kaçakçılarla mü • 
cadelede polis kuvvetleri galip gel 
diler. Ferdinand Vatsekin Ameri· 
kaya daveti, ilk faydalı neticesini 
vermişti. 

Son zamanlarda içki yaıağının 
kaldırılması da, geri kalan kaçak • 
çıların işine sr;l çekti. 

Artık Amerikada da haydutlar, 
usul ve teşkilatlarına rağmen, alt 
edilmiş vaziyettedir. 

Bu vaziyetin, bir kat daha emin 
bir şekl!c.le d<ıvammı temin için, A
vusturyalı polis müfettiti yakında 
tekrar Amerıkaya gidecektir. 

Kald1rımcllar tröstU ! 
Şehrimizdeki kaldırımcılarm a· 

ralarmda bir anlaıma yaparak bir 
metre murabbaı kaldırımı yirmi 
beş kuruş U.:erinden yapmıya bat
]adıkları bazı şikayetlerden anla -
şılmştır. Mesele tetkik edilmekte
d ir. 
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Uzak Şarkta Müzakere nıi ? ...................................................................... 

Rusyanın sef erberli" i, 
Japon bombardmanı .. 

Bu haberler karşısında müzakere
lerden ne çıkacağını bilmiyoruz 

Köy bayramı 
Bahkesirin ova köyünde 

büyük bir bayram yapıldı 
BALIKEStR, 6 (A.A.) - Balı

kesir Halkevinin tertibile dün Ova 
köyünde büyiik bir köy bayramı 

rapıldı. Yirmi köy halkının iştirak 
ettiği bayram büyük bir eğlence 

içinde eeçmiş köylüler cop ve cirit 
oyunları oyn::ımı§lar yaya yarış • 
malnr, halat zekmişler, göre~mişler 
ve zeybek oyunları yapmışlardır. 
Şehrimizden de binden fazla ai-

TOKYO, 6 (A. A.) - Salahi · "ıınnııuııuıırnııuıııı::ııı mıınımnuu ııımıuuıımıııuuııııı:ı ııuıUlilıuı ııı '\ 

yeltar bir menbadan bildirildiğine ~ s· t b. ,. ~ 
göre Japonya, Sovyetlerin Mançu· ~ Ir Il 0 a Ve 11 l 
rideki menfaatleine taalluk eden J iddia = e köy bnyramma yirmi köy halkı 
muhtelif meselelerin halli maksa - ~ e ile knrışık bayram ederek dönmüş. 
dile Tokyoda Sovyetlerle Mançuri ~ HARBİN, 6 (A.A.) - Yer:·~ ?erdir. Bnlıkesir Halkevi vesileden 
h~kumeti mümes~illeri .. arasında \ ~vlançuri h~k~eti. t~rafında~ I 'stifade ederek Ova köyü tekik et· 
bır konferans aktı teklıfınde hu • fi .::>ovyetler bırlıgme ~erılen yen.~ mi~ tarihi esesler araştırm:uı yap -
lunmuştur. \ ~ir no~ada şarki Çin de~iry~- ,, mıştrr. Halkevi J·öycülük şubesi 0-

1. k d k. S t. f. · b ii una aıt vagon ve lokomotıf gı· _ 
o yo n ı ovye se ırı, u 1§ b. "t h .k d t h _ va köyünü nümune köyü yapmayı • • • • • • % ı mu e anı e eva ın emen 

teklıfı Msokovaya bıldırmıştır. ~ :\tançuri hükumetine iadesi is· ~ 1mrarln~tırmz .. t1r. 

VAKIT - :su telgraf J~~oAn- \ '"~'llekte, 1924 it~li\fları m.u· ~ • 
yarun Rusya ıle :Mançuko huku - ı-:ıbınce Sovyetlerın bu demır· : Fransız gazetelerı Alman-
m13ti arasında bir tavassutta bu- ~··olu üzerinde bazı hak~ara ma • ( d hl 

E .. , ı b·1 ki · d ·· h ya a sa rnazsa ... 
lunduğunu gösteriyordu. Bu hiç ~ • < o a ı. ~re erın en şup e e • 
bir zaman Uzak Şarkta hazırlan- -liJmektedir. _ PAR!S, 6 (A.A.) - Berlindeki 
makta olan facianın önüne ge- ~ Bu ~okta i.ki .~emleket a~a • §. Fransız elçici, bazı Fransız gaze • 

·ı k ·· .,. olduvu . · ~ ·1ndakı ger~ır.hgm artbgın· lf !elcrinin, bilhassa Jourmıl gazete-
Çl ille uze11.: g manasını ı- if ""Österir bir alamet sayılmakta • ~ · · 
fade etmez. Belki de Japonyanın \ ·hr. l ... nın ~lma~y':'da satılmasının ya. 
vakıt kazanmak için yeni bir ha· ı= Hailcır'dn bulunan b;r Japor .. ~l~ e~ıl~c!lını Prolostoya memur 
zırlığı demektir. ··ivari müfrezesinin takviye e - E ~:ıılrnı~t.ır. 

Esasen gelen diğer haberleri ~ -li!dii!:i. hu müfreze mev:udu· .. Bu teşebbüs neticesiz kalacak 
Deyli Ekspres'in aşağıya aldığı- e ,~·ın 5 010 ~~iye çıkarzldıeı söy· ~ ,ursa Fransız hül ... lımctinin Fran -

b d . d U k Şa k~ki ·nı· ~ '!nmektedır. sacla satıhm bazı Alman gazetele· 
ımz en ı e za r ~"' ı ı · = 1924 . hl' · T fi · k · 
lakın yakın olduğunu vazıhan gös- 1 

1 1 
Uıri d ıtı adrı1n 1 1

5
rr.a i hakkında ayni tcdbrileri almayı 

. İ "la 1 o masm an ° nyı ov· düşünmeye mecbur olacağı .. 
terıyor: f "•etler Birliği hükumetinin id· ~ soy • 

"R ·ı J d "' lenmektedir. usya ı e aponya arasın a ..Jia etti~i haklar şüphe aötür· D 

dır. Mançuko hükumeti vaziye· Çarlık zamanında d;ae,. hü. i 0 dra borsaSIDda 
harp, günden güne yaklaşmakta· ıjj -aeldedir. l 

tin vahim olduğunu resmen itiraf .!..-UMetleı·Je yanılan itil".flarrr' ;:..J 

etmiştir. Rusyanın Siberyada se· ~eshB~?i1
1:~.ishük?l~a:a~~ S~v 

1
et f LONDA, 6 (A.A.) - Tasfiye-

f b l .k ·1· • w• h b ") r ""S '! •aı umetı?"tD -ar• • J) b f 1· er er ı ı an ettıaı a er verı . R h"kA t·ı h l k. h. .ıı.n ya~ asması, orsanın ·c:ın ıye • 
• u i .. usvası n ume ı e u ~u ı .,. e ". . .

1 
• . 

mektedır. - ~::· ;tişiği bulunmıynn yeni bir - .ını ekm tme.mış, ve dbn maden· 
Japon tayyareleri şarki Çin İ ":ıü1·"tn1Pt ,..J.:luiYunu fo -t f'tti~· !1 leri kompnrtımcnı yeniden bir ta-

de:mriyolunu, Sovyetlere ait olan 1 ::: !:a~:!-d~1;::ehte_dir. ~ kım tereffül~r kaydetmiştir. 
Vladivostok'dan uzak olmıyan 'mıı:ıııımıııııuır.::ınııııııı:!l!llmııııtııııııııınnı,ı:rnPıınn:ııımnıı!ll!ln .J Bakır, kalay ve gümüş eshamı, 
Pogranichnoga mevkiinden bom· meşgul olan Japon askerieri, esJd iyi temayüllerini muhafnza 
bardıman etmiştir. Ayni sahada Mançu - Sovyet hududuna gön· etmişlerdir. Knuçuk eshamı, tek· 
Rus tayyareleri de görünmü§, ve derilmektedir. rar sağ amlaşmıştır. 
Japon tayyarelerinin Mançukoda 2,000 Japonun Mongolistnn Petrol cshammda da salah gö· 
kalmalanna sebebiyet vermiştir. hududu üzerindeki Dolon Nor'u rülmüştür. 

Japonların bombardımandan işgal etmeleri son derece mühim Devlet eshamı grupunda İngi· 
maksatları Sovyetlerin demiryo • bir hadisedir. •:_ e~·~~.:nı ağırdır. Fakc:.t Al::?"'.n 
lu malr:emesini nakletmelerine ma· Cephe ricalinden biri D{)lon eshamında revac görüf.müş, Brezil· 
ni olmaktı. Japonlar naklolu- Nor'un işgali hakkında şunları ya eshamı da yüksel'lliştir. 
nan malzemenin iadesini istemiş· söylemiştir. Kambiyo ve Avrupa hesabına 
lerse de bu talep Rusya tarafından " Bu yerin işgali, Rusyanm Ja- dolar arzının fadahğı dolayısile 
reddedilmiş bulunuyor. ponya ile muharebe ettiği takdir· Amerikan dö~..-izi, tngi!iz lirası ba-

Sovyetlerin iki tayyaresi Man • de Çinden leve.z.ım tedarik etme- şma 4 dolara. in"lli~tir. Bu mik. 
çukonun garp hududu civarında sine mani olur~ tar, Amerikanın altın mikyasını 
-görünmüş ve i~tilqaf ile meşgul ol- Londranın diplomasi mahafili terketti2'i tarihindenberi tesdl e • 
muştur. Japonyanm, Rusyayi sahilden dilmiş lan en l.! .. C?;;.1 kıymettir. 

Sovyetlerin Mançurideki güm • atmak için mühim ve hümmalı ha
rük memurları Siberyaya geliyor· z:rhklarda bulunduğuna kani· 
lar. dir. Rusya da Japonlara karşı 

Büyük set cival'inda Çinlilerle gelmek için hazırlanmaktadır.,, 

Çin ordusu ve 
komünistler 

Atinadaki Balkanlılar toplantısı 
_.,...._._..._,. _ _. .............. _ .............. ...__ ..... .ww•• 

Deniz ticare i n 
dan çalışma rta 

Bugün deniz ticareti noktasındaJ1 
büyük filosu olaıı Yunanistand~ 

Balkan konferansına ait bir top-1 Her yıl yapılmakta oh10 

lantıda memleketimiz namına bu- haftası bu sene lstanbuld• 
lunan Trabzon mebusu Hasan ve yuta beşlıyacak ve BalkaP 
Afyonkarahisar mebusu Ruşen Eş- kellerini alakadar eden 
ref Beylerin Atinadan şehrimize sınai mevzular üzerinde 
geldiklerini yazmıştık. Hasan Bey cektir. Bu hafta zarfınd• 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. Ru larda ticaret ve sanayile 
şen Eşref Bey bugün Yeya yarın gi- müesseselerin müme~~jJJ ~ 
dccektiı·. tanbulda kabul edecegıı• 

Hasan Bey dün Atinadaki top - rihte Belgr:at tn tıbbi ıne 
lantı ve sayahati hukkmda şunlaıı zerinde konuşulmak üze~!tl> 
söylemiştir: kan hnftası tertip edilecı:s:· 

- Seyahatimiz çok iyi geçti. Yu 
nanistaru tekrar ziyaret ettiğimiz • 
den dolayı büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz. Atinada, Yunanistan -
la aramızdaki dostluğun çok sami
mi teznbüratma yeniden ve yakın· 
dan !nhit olduk. Orada gördüğü • 
müz misafirperverliğin bir iki süz
le ifade:;i kabil değildir. 

işimiz, son defa Bükreşte topla
nan Balkan lrpnferansı meclisinin 
kararları veçhile Atinada Balkan 
memleketleri arasında deniz tica -. 
reti noktasından çalışma ortaklığı 
m mütalea etmekti. Atinada bu 
ma csatla toplandık. Bütün Balkan 
memleketleri bu toplantıda temsil 
edildi. 

yadaki Balkan haftası h 
de yapıfocak ve turizın t:ı 
iizerinde calısılacaktır. 

Dördün.cü Balkan koııf &' 
öni.imüzdeki sene Belgrııl 
!anması tekarrür etmiş ol 
de bilahare bundan vaı 
Selanikte toplanmağa. ı.8' 
mesinin sebeplerine geliıı' 
feransın Belgrat ta top~ 
vaffokıyetle çahşabil el 
mevcut olması lazım gel 
n Yugoslav murahhaslart 
mediler ve konferansın 
başka bir yerde toplanlfl 
eliler. Bunun üzerine toP ~ 
ri olarak Selanik muvafı 
dü .. , 

İktısat konf eraJl 
Amerika mura11 
VASHINKTON, 6 (d 

1920 senesinde Demokr' 
fınclan reisicümhurluğ• 
gösterilmi' olan M. Jaıııe' 
tısat konferansına gideeİ 
kan heyetinP dahil ola~ 

"Claudette ColbJ 
hay ah 

"Cluadette Colbertıı 
ana - babadan Paristc 
ve daha pek küçükken. ıi' 
rabcr Amerikaya gitııı•t 
lini Nevyorkta. ynpını§ .~ 
şehirde tiyatr-0ya girll11~ 
rolü bir kaç kelimedel1

1 

makln beraber .... o.nio.t' 
muvaf fakıyetJe cöy]erııif 
men müdürlerin mız•t' b' 
çekmiş ve kendfoinc clo.l 
roller vcrilmcf,e bn~1~111 I 

Claudettc .. ,_3 setle 

Vaşingtondan dönüş 
Fransız murahhası M. Heriyo gayet 
sarih bir dosya ile geldiğini .söylüyor 

Toplantdarır.ıızda, İstanbul Bul 
kan tic:ıret ve sanayi odasının bir 
şubesi olarak lstanbulda ~lışacak 
olan "dcn;z şubesi,, ne dair bir ni· 
zamname tanzim ettik. Balkan 
memleketlerinin deniz itcareti üze 
rinde nasıl teşriki mesai etmeleri 
mümkün oldu8unu, yapılacak iş -
leri, alınacak tedbirleri ve saireyi 
tetkik edip tatbik edilmek üzere 
milli gruplar vasıtasile alakadar 
hükumetlere teklif edeceğiz. De -
niz ticareti meselesinde, bittabi, 
en ziyade Yunanlıların vaziyeti 
ehemmiyeti haizdir. Çünkü bugün 
Balkan memleketleri arasında en 
büyük ticaret filosuna s:ıhip olanı 
Yunanistandır. Balkan memleket· 
lerinin birbirlerinin vasıtalarından 
azami derecede istifade etmeleri 
neye mütevakkıf ise teşkil edilecek 
olan "deniz ticar~ti şubesi,, bunu 
lemine çalışacak, bu meseleyi tet· 
kik edecek ve takip edilecek yolu 
gösterecektir. Bu sefer hazırlan -
mış olan nizamnamenin kat'i bir 

LONDRA, 6 ( (A.A.) - Nan • hale gelmesi için önünmüzdeki 
kin'dcn Reutere bildiriliyor: Ku- dördüncü Balkan konferansında 
min yarı reıımi ajansına göre Çin müzakere ve kabul edilmesi lazrm 
ordusu baş kumıındanı mareşal gelmektedir. lktısadi sahada Bal • 
Şan-Kai-Şek, merkezi ve cenubi kan memleketlerinin mü~tereken 
Çindeki komünist kuvvetlere kar· çalışacakları müsbet ve pratik iş • 
şı şiddetli bir taarruz hazırlamak- )erden birisi de, bahsettiğim, de -
tatlır. niz ticareti meselesidir. Bu mev.zu 

ıessiz film çevirdiyse d:4 
nu. hayatına "Mori• ŞO Iİ 
beraber oynadığı ''De~, 
ile gireli. Ondan soıır• · 
giz Mösyö Parkes" , ıı 

lazim "l-1.:\)'al Re.isi,,,,~, 
Gelen., ve nihayet 

çevirdi: . ~~ 
"Sesil B. Domil,, ııı.tı' 

büyiık fi1nıde en ıniih• i 
den İmparatoriçe popei 

PAR1S, 6 (A.A.) - Amcrika
'dan dönmekt~ olan M. Herriot 
dün :akşam saat 21,~0 da Havra 
çıkmış ve derhal trene binerek 
bu sa;bah Par.ise g~lmiştir. :Mu
mailcyhi Havrada ~aul Boncour 
ile Ohautemps ka.rşılamrşlardır. 
M. Herriot karaya çıkmadan eıt
v~l vapura gelen gazetecilere de
miştir J...i: 

- Azami malumatı ihtiva e· 
den ve gayet sarih bir dosya ge • 
tirdim. M. Roosveldden fcvkali • 
de bir kabul gördüm. Fransa mil
leti şurasını bilmelidir ki, ken· 
disi için biç bir fert M. Roosveld
den daha müsait olamaz. 

Mumaileyh, Amerika Birleşik 

hüki:.metlerinin maruz bulumlc· 
ju büyük güçlükleri halletmek i
çin fevkalade bir i::;abetle çalı;?

maktadır. Seyahatim kendicin· 
den beklenilebilecek bütün neti· 
celeri vermiştir. Silahlan esaulı 
bir surette bırakıldığı surette ve 
mütecaviz tarif edildiği takdir-

de Amerikanın bitaraflığmdım 

aynlmayi kabul etmek suretilc 
beyr..elmilel teıkilat emniyetine ya. 
pacağı hizmet sulh davası yo· 
lunda çok mühim bir adımdır. 
Memleketimin menfaatlerini e· 
limden geldiği kadar müdafaa et· 
tim.,, 

Mumaileyh Kanton ordulan Je- üzerindeki noktai nazarla.rada hiç 
nercıllcrini bu taarruza iştirake da- bir ihtilaf yoktur. fakıyctle ba~ardı 

\'et etmi! ol~u<j~ söyle~i~or:. ~u (f~==================-::-=:::=-" 
davete tayası Çın mchafılı buyuk 
hir ehemmiyet atfetmektedir. Zi· 

ra Nanlcin hükumeti ile cenup hü· 
1-:Umeti 4.rcısında ciddi bir mukare· 
nete delildir. 

Fransız gazetesinin resmi ı 
PARlS, 6 (A.A.) - Le Jour· 

nal, "İpek haftası,, diye bir re!;.m 

neşretmiş o1duf!urulan dofayı Al· 
m<ın.)r<lya sok:.ılmatı menedilmiş· 
tir. 

Bu resim, Hitleri bir Yahudiyi 
öper vaziye!~e göstermektedir. 

V A K 1 T neşrl\Tatı -
Fevkalcide heyecanlı bir roJ1l

9 

Suana'lı münki~1, 
Asnmmn en meşhur edip!erinden Gerhart HaoP / 

eseridir. Bir papazın fcvkalacle heyecanlı, mer.akh· 

aşkını, san"alkarane bır şekilde anlatır. 

Tevz.i Yeri: Ankara Cadde.-nde inkılap Kiit 

Platı 25 kuruş. 
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Ses ve inkisar Nakleden: 

fa. 
- Gülhaoe muallimlerinden -

Dr. Fuat Kamil 
. Bazen Şevkiye Hanınıefendi be-

111 Çağırır, otomobiline biner gez-
llleie giderdik. ' 

o .. d 
1

.. ıun e öyle olmuştu. Hava 

111~Zeldi. Taksinıde otomobile bin
d '!• Şi§liden, Mecidiye köyüne 

1 o~ru ıidiyorduk. Köyü geçtik i-
erıdeki . . , 
dö tam hır zavıye tefkil eden 
L· lled ırıeçten saparken kar•ımıza 
qır enb' " ' 
~ı· d ıre garip bir ihtiyar çıktı. 
~ ın e b" b 
IÖ l . ır aston, batında kasket, 

z erınde .. l"k h goz u olan bu ihtiyar 
'ttan geçme b' f 'IA d . . ti. Şo .. ar anı a e gıymış-

d far, otomobili birdenbire dur
"llnuıt f k ı,· . . . u, a at çamurluklardan 
ırıaı ıhr 

Yeni adres: Taksim meydanı, memif yarabbi.. Ah .. Yalnız be-
Şark apartımanı. Tel. 438-43 nim gözlerime gittikçe bir perde ._ _________ (2S23)-, 

iniyor .. Şimdiye kadar aldırıt et -
medim .. Fakat fimai .. 

Üç gün sonra, bana bir sır tevdi 
eder gibi ya vat bir sesle: 

- Yarın, dedi, Viyanaya gidi -
yorum. Ameliyat yaptırmağa ka -
rar verdim. Fakat sakın Şevkiyeye 
söyleme, ona sürpriz yapmak isti
yorum. Onu görmek .. Görmek ... 

Şevkiye Hanımefendiye bir tey 
söylemedim. Bazı itlerini düzelt -
mek için Bursaya gittiğini söyle -
dim. 

Fatih 
Malmüdürlügünden: 
Ayvansarayda atik Mustafa 

L 11 - V AKIT 7 Mayıs 1933 !!!!!!!!P 

-

r 

"İ . •Yara çarpmıt ve onu de-
t'lıııtti. 1 

.lieınen · d' ş 
fendi: ın ım. evkiye Hanıme-

Pafa mahallesinde Bostan soka
ğında eski 39 yeni 37 No. lu ha
ne satılmak üzere 23 Nisan 933 
tarihinden 17 Mayıs 933 tarihine 
kadar 25 gün müddetle müzaye
deye konulmaktadır. Taliplerin 
17 Mayıs 933 tarihine müsadif 
çarfamba günü saat 10 da Fatih 
Malmüdürlüğünde müteşekkil sa -

Aradan on bet gün geçmitti. tış komisyonuna müracaat(Ia1r8ı9. 1)1 •-•11
--

1 
r alık 

Hali kendisinden haber alamıyor-
dum. Nihayet, onu unutmağa bat· -------------
ladığım bir sırada idi. O gün Şev - Bakırköy Sulh Hakimliğinden: 

Odalar 
Ilı.; Aınan ... Aman .. Bir §ey oldu kiye Hanımefendiye uğramıştım. y eıilköyde mukim iken vefat e

den Madam Vasiliki namı diğer 
Diye ba... Kapı çalındı. Hizmetçi içeri gire- Dadalanın y eşilköyde Şevketiye 

Yilıi.in" gırıyor, ve ayni zamanda rek bir kart uzattı. mahallesinde İrfan sokağında 26 
J u de kapıyordeu. - Bir ihtiyar bey sizi görmek is- n: 1400 metre murabbaı arazi da-

•ndarm k h l d k · teıı • a arakolundan yeti - tiyor. i in e 4 attan ibaret ve zemın 
tc.JJanddarmalarla beraber ihtiyarı Şevkiye Hanım kartı görünce kat 1 tatlık, 1 oda, 1 çamaıırlık, 
1 ır ık H 'k lA d 1 kiler, 1 odunluk, 1 heli.. 1 ze· e, ad · arı u a e bir tesadüf- yerinden fırladı: 
" •mcağ b · min kat 1 sofa, 4 oda, 1 mutfak, 1 

alili b' ıza ır §ey olmamıştı. - Remzi .. dedi .. Remzi gelmiş.. 1 heli.. 2 ze.mı'n kat 1 sofa, 4 oda, t ı, ıraz w ... 1 1
• lhti aag ayagı sıyrı mış - Derhal içeri al.. 1 hamam, 1 hela. 3 zemin kat 

larar1.:.;;;a olduğu için oldukça iki dakika sonra, artık gözleri 1 sofa, 4 oda. Bahçede tulumbal 
..,.. F bir kuyu ve bir oda ile 1bir ahır "-end1' 1•1 gören ihtiyar içeri giriyordu. a -

L· ne k f ı ve nezareti havi ve nısfı 2770 lira ;~r ha, otoır: b;rı~tara tan ge en kat, salondan kendisine doğru iler- kıymeti muhammineli bir bap 
1
ti ad 

0 
ı e oyduk, ve, ver- Jeyen, yüzü burutuk ve boyalı, şiş- köckteki mutasarrıfaaı olduğu nı11f l e'-rreıe RÖnderdik. :r 

ın .. _ " ar otom b .1 ı.. d' w. . man hanımefendinin "Şevkiyesi,, hissesinin paraya çevrilmesine ka 
--.ıı, Şe . 

0 1 
e vın ıgımız za- oldugw unu her halde tanımamıttı. rar verildiğinden 933 senesi ha I» \'kıye H hA IA . b .. .. 

t~-.•ziyette .. and~~ı, aKa dt~t~er Çünkü 0 : ziranın sekizinci perşem e gunu 
..,....İll. • gor um.. en ısını I d saat 15 ten 16 ya kadar birinci 

ısın: - Hof geldin Remzi, nere e e - arttırması bennucibi kanun yüzde 
... -. Merak t . . . sın, 75 i bulmadığı takdirde gene 933 ••il ıı"d· ._ e meyınız, dedım, ya- h 

ip 11: d' Deyince, durakladı. Sesi tanı· senesi aziranının 24 üncü cu 
-. A en ISİni yoklarım, ' s' 16 k 

1 ~drea· · mı~ idi, ve gören gözlerinden yaş- martesı günü saat 1 ten ya a 
'lllı' - ını aldınız degvı"l mı'? dar ı'kı'ncı' arttırması ı'cra kılına 

Cep- İdi'· • lar akmağay batlamıftı. inkisar 
cağından talip olanların ve daha 

L deft · hayal yaflarr... fazla malumat almak istiyenle 
llldb- erırni çıkardım. Adresı •••---------•• -. rin kıymeti muhammineainin yüz 

......_ lınıi d d' S EY R j SEFA İN de yedi buçuğu nispetinde pey ak 

Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 

Ziraat V ekiletinden : 
Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civarında inta edilmek· 

te bulunan yeni binalara ait kalörif er tesisatının 6/5/933 tarihin· 
de yapılacak olan münakasası görülen lüzum üzerine 1115/933 
tarihine tehir edilmiştir. Evvelce milnakasa şartnamesinde talip
lerin münakasaya iıtirak edebilmesi için yapmış olduğu 65000 
lira kıymetindeki bir tek kalöriter tesis . tının kabul kabulü kat'i· 
sini yaptırmış olması şart konulmuştu. Şimdi ise müteahhidi bu· 
lunduju tesisatın kabulü kcd'isi ve yahwtta kabulü muvakkat 
muamelesini yaptırmış olması ve müteahhidin ihtisası Vekiletçe 
haddi kifayede görülecek bir kalörifer inşaat mlitebassısının iı· 
tibdamını deruhte etmiş bulunması şarttır. Diğer şerait eskisinin 
tamamen aynıdır. Binaenaleyh yukarda yazılı şeraiti haiz taliple· 
rin, münakasa günü olan 11/5/933 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat on beşte muvakkat teminatlarile birlikte Vekilette mll· 
teıekkil inşaat komisyonuna müracaatları ilin olunur. (2031) 

Şe,.'-· ' e •m, Remzi Bey.. ...., _____________ ceıile müracaat eylemelerini i 
d ttıye li •• 
ı: ~ımefendi mırıldan- ~J~k~i idaresi G~ata löpr~Laşı n 2623 lin olunur. (2955) ~----------------~~~~~-----ı 

SubeA,SlrkcciMuhıirdarzadeHan22640 ı ıstanbul Belediyesi ilanları 
...._ ae- · lstanbul Aıliye Mahkemesi 6 L---·----------------------8 -zı ... Reın . R . lzmir • Pire • lskenderiye H k k D . · d ş . K 

onra Yük le zı... emzı... Postası mcı u u aır1esın ben
1
: azıye Fatih Belediye Şubesi müdiriyetioden : Fatihte irmasti ma• 

""""y se sesle: Hanımın kocası atan uda Sirke hallesiode Fevzi paşa caddesinde 15/l numaralı hane karpsın• •~liniz abrın, dedi, gitmeden evvel 1· Z M 1• R cide Emniyet otelinde mukim ve daki arsa kiraya verileceğinden talip olanlarm 27-5·933 tarihine ı· • eni ı müstecir olup halen ikametgahı 1

111.. a ınız, beraber gide - 1 O H f E müsadif cumartesi günü saat 14 te daire encümenine müracaat· 9 Mayıs sala 11 de. meçhul bu unan aman ı zı - (
2053

) 
tM f d' l h' ·k l b ları ı·ıa· n olunur.. b· ·"eıi g·· en 1 a ey ıne ı ame o unan 

.•rlilcte, R un, ~evkiye Hanım ile Trabzon Postası ,anma .davaıımn gıyaben cer 
tık ş· eınzı Bey .. v 't- • yan eden mufıakemeıinde boıan 
ili; L •tlinin arka t ı gormege gı KARADENiZ ·ı . lb 
O~ Qahçelj b 'ır araflarında ge- malarına karar verı mış ve o a 

~ ~I 11~1 11111111~1~111 1111111 llllllllllllllllllllllm!lllOO 1111~111111~11 

Bankası ll-u, L,.h evde otul'uyordu. O 18 G taki 16 temmuz 929 tarih v 
>'a.1 Q.,. Çede 1 Mayıs de. aJata nh- 28 - 3243 No. lu kararın bir su- Sel inik 

lltııı:ı b' ' uzun bir iskemleye tımından kalkarlar. Dönüşte ·1 k d 1 1 ~· 1
f ır h ld reli divanhaneye ı sa e i mit o !Qıizi it'd· a e bulduk. Bizim Tireboluya'da uğranılır. (2060) dugwundan tarihi ilandan itibaren ill8a• 1 ınce 

Tesis tarihi : 1888 
-"\ıye ~rdu· ' Yanındııki hiz - •---------------••bir ay zarfında hükmü mezkura 

vv Levazım «mbarında müsta-....._ it• · itiraz edilmediği takdirde hakkı-~z •ırı bunlar?.. mel ve köhne olarak mevcut nızda muamelei kanuniye ifa edi 
.t.ll ,.~erlilnd.e .gözlük olmamasın- şartnamesinde ecnası yazılı leceği tebliğ makamına kaim ol· 
))eJc l. e erının ·ı . 60) kalem eşra mahallen bil- mak üzere ilan olunur. (2961) ~ 

1 qfif RÖrdu" ~ .~r.1• uzatııından, müzayede satılacaktır. istekli- ~ 
..... ,...... &unu anlamı•tım İstanbul ikinci İflas Memurlu - il 941 

"411 .. :r • Jerin l 3/S/933 tarihinde Leva· T d 
......_ 1\ •. löyledirn \re: ğundan: Müflis antavi za e §5 

cltd· ~n kazay h zım Müdüriyetine müracaatları. Halit Beye ait iflas evrakı daire - ı 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
ldare merkezı : ISIANBUL 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
il 

1
11l, Yanı d a ae ep olanlarız, Teminat 0o 15 dir. (2001) mize devredilmi§ olduğundan ıact-

'lllefend' 
111 

a da Şevkiye Ha - ra ve iflas kanununun muvakk 
Vunanistandakl Şubeleri : 

'on.._ 1 \'ardı B' ~ 
.,...ia aeıd· · 

12
zat hatrınızı Kiralık Kagir Hane ve be,inci maddesi mucibince tas- ~ 

SelAnlk • Kavıtla • A tloa • Pire 

3e...ıc· ı.. . ou··kka"n fiyeye devam için lazım gelen tet- ı== 1

Ye lian1 'lA kikat yapılmak üzere alacaklı-

'

......._ to'- rn ı ave etti: 1 
I{ lrıerak · Beşiktaş Akaratı Vakfiye ida- ların 15 mayıs 933 pazartesi 

ı iz... ettım beyefendı, günü saat 14 te ikinci iflas daire-
L resinden: 

ıtı. qtiYar ada b' sinde hazır bulunmaları ilin olu-
·:t~tıı. tUeri ~. ır~enbire doğrul- Seşiktaş'ta Akaretlerde 80 nur. (2978)_ DlŞ DOKTORU 

Mustafa Zeki t Şe•Ic· nı ılerı uzatarak: No. lı Hane üç 41, 75, 83 No. h 
· d' •Ye ... Şe\'k' S haneler birer sene 19 No. lı l)e y" .. ıye... enmı -

~ltı uruyordu. Dükkan iki 39 No. h Dü!<kin 
·1 rıp icat ı dd '- · · 
, ~ titriYor mııtıın. Şevkiye Ha _ bir sene mü etle aıraya nrı· 
; •çinde h du. Zavallı kadın. Bır- leceğinden şehri hal'n 20 inci 
Ceetçiy, bire~ teyi anlanııJ, hiz _ Perşembe gününden itibaren 20 
l'1 llzaklaırı •taret ederek beraber- gün müddetle müzayedeye Va!· 

'•tık 1t 1 onları ı edilır. :ştir. Tal" p olanların ve da. • •• Ya nız bırak-
ha ziyade malümat almak iste· 

~ "" • ~ yenlerin Mayıs'ın 13 üncü Cu· 
Ilı~ ltenızi Be · martesi günü saat 13 e kadar 
teli • Şe-.ki Y ıle ahbap ol - mahalli mez~ ürda 54 No. da 

P OQ11 2• Ye Hanım her gün 
'-naı 1

Yaret ediyordu. mütevelli dairesine ve yevmi 
mezki:run saat 13 ünden 15 tine 

h...._ O..ıa ._. el kadar lstanbul Evkaf mfidiriye-
llllJ,..._ ın en tanımııtım dı' - t' d d '", leıi d ' ıo e i are encümenine mllra-

n en .. Hiç te deg"' 17 5 ış- caat etmeleri. ( 2 ) 

-

İstanbul ikinci İcra Memurlu -
ğundan: Bir borçtan daloyı mah - Muayenehane: Üsküdar Atlama· 
cuz ve paraya çevrilmesi mukar- taşı No. 53 
rer müstamel mobilya 10 - S - 933 ---- ---- --- --
tarihine müıadif çarıamba güdnü İstanbul yedinci İcra Memur
saat 17 den itibaren Beyoğlun a ı lugv undan: Bir borçtan daloyı mah-
A!.malı Mesçitte 31 No. lu mobilya .

1 
. k 

k e- , cuz ve paraya çevrı mesıne a-cı dükkanında açı arttırma sur 
tile paraya çevrileceğinden talip - rar verilen Lüks Büıküvit ve bof 
lerin yevmü mezkur ve saatte ma- fantazi kutular ve camlı vitirin
hallinde hazır bulunmaları ilin o· ler, semaver ve saire 11 - 5 - 933 
lunur. (2969) tarihine müıadif per§embe günü 

saat 9 dan 1 O kadar Karaköyde 
Zayi - Temini istikbal sandı - Haraççı sokağında 14 numaralı 

ğından almakta olduğum maa,ı· ı dükkanın önünde hazır buluna
mın cüzdan ve beratını zayi et- cak memur tarafından açık arttır· 
tim. Zuhurunda hükmü yoktur. j ma suretile satılacağı ilan olu-
Osman Ferit. (2972) nur. (2964) 

1 lst. 5 inci Hukuk Mahkeme-

! sinden: lktısat vekaletinin Ber
linde tahsilde bulunan Tevfik Ce
mal Bey aleyhine ikame eylediji 
davadan dolayı mumaileyhin 
ilı:arnetgahı meçhul olmasından 
naşi ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş ve emri muhakemenin 
17 - 6 - 933 tarihine müsadif cu • 
martesi günü saat 14 de tayin kı • 
lınmış olduğundan yevm ve vakti 
mezkurda mahkemede hazır bu· 
lumna,ı ve yahut tarafından mu• 
saddak senetle bir vekil gönder
mesi lüzumu beyan ve aksi tak· 
rlird~ hakkındı\ l!rvaben muame• 
le olunacaaı tebliğ make."llına ka • 
im ,.,Jmak iİ'.:':'!re dRvetivenin bir 
n;; ... ı,ast mt\hkeme divanhanesine 
talik "lunduğn gibi evrak 1'l\va
disle ~c ilan olunur. (2954) 



MÜHİM İLAN 
Maliye V ekiletinden: 
1-Türk harflerile ve yeni şekillerle ihzar edil 

olan yeni damga pulları, 1 Haziran 933 tarihin 

itibaren kullanılmıya çıkarılacak ve eldeki d 

pulları, o tarih ren itibaren, istimalden kald 
cakhr. 

2- Her mahal malmüdürlüğü, 15 Mayıs 933 
rihinden itibaren, tedavülde bulunan pulları Y 
lerile değiştirmeğe başlıyacakhr. 15-31 Mayıs 19 
müddetine ait günlük ihtiyaçtan fazla elinde P 
olanlarla bayilerin, yenilerile tebdil edilmek ÜZ 

malmüdürlükleri veznelerine müracaat eyleınel 
lazımdır. 

3 - 1 Haziran 933 tarihinden itibaren bu .. 

damga pulları kullanılmıyacağından 15 - 31 M• 
933 mübadele müddetine rağmen elinde eski d 
ga pulu kalmış olanlarla bayiler, nihayet, 31 A" 
tos 933 tarihine kadar mezkur malmüdürlükle 
müracaatla, pullarını tebdil ettirebilecekle 

Malmüdürlüklerine müracaat zamanı saat 10 

-~---:~\ 15 e kadardır. 

.DAoA 
BiRiKTiREN · 
RA~T--bD~Q 

.. • 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Nevı Miktarı 
6/1 Uka karton 7000 Kilo 
50 No. diz beyaz karton 5000 ,, 
219 mim lik Krome erzanı karton 1~0000 ,, 
•s ,, ,. ,. ,, 2ot oo ,, 
270 ., Tripleka karton 20000 ,. 
96 m/m lik Sellllloz paket kiğldı bobin 50000 ,, 

273 .. " " .. 90000 " 
Birinci bamar klğlt "63x95,, ısooo ,. 
lla pembe tefrik kl. "56 X 79,, 5000 ,, 
Aıimbe Roufiı klğıt 1170X 100., 2000 ,, 
dlah rengi ambalaj klğıdı .. 63 x 95,, 30000 ,, 

" •• ,, ,, ··s2x 114,, 2)000 ,. 
.. " Bant kliıdı 1170X100., 3000 ,, 

60 No. Kllele karton 1170X 100,, 8000 ., 
İllce an zamkla bobin 800 adet 

NeYİ Ye miktarları yukarda yazalı kartonlar takaala Ye 
•ı350t. numarala kararname ablıimı daireaiode salın ahnacakbr. 

Tdplerin nDmune ve ıartnameleri g6r1Udlkten sonra pazar• 
hp İftirak etmek Ozere % 7,~ teminatlarını hamilen 22/5/933 
~eli aBnD aaat 14 te Galatada Alam, Sabm komia,onuna 
~atlan. ••T,. (1959) 

inhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

UCUZLUK· 
TEMİZLİK 

SÜR'AT 

VAKiT 
YURDU 
Kİ TAP 
K 1SM1 
ÇALI ŞMIY A 
BAŞLADI 
Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlannızı ve Tabı 
itlerine Ait bütün iste
ğinizi V akıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz .. 

Basılıştaki nefaset 

31 Ağustos 933 tarihinden itibaren eski p 

kabul ve yenilerile tebdil edilmiyeceğinden 111 

terem halkın ana göre hareket etmesi lüzumu 
olunur • ( 1863) 

Maraş Çeltik Fabrikası T. A. Ş. den : 
1 - Meclisi idare ve Muralop raporlarının kuaati ~ 
2 - 1932 Bilinçosu ile kir ve zarar hesabının tasdikile 

lisi idarenin ibrası. . • ~ 
3 - Nizamname mucibince çıkacak nısıf aza yerine dije 

nin iotıhabı 
4 - Murakıp intihabı, ~ 
5 - 22 Nisan 933 tarihinde vaki heyeti umumiye içti~ 

ekseriyet basıl olmadığından yevmi içtima 20 Mayıs 93.3 .Go ~ 
tesi vukubu!acağından mahterem hissedaranm mezk(ir tarıb~e ';;s* 
ketin merkezi bulunan Maraş Çeltik Fabrikasına teşrifle911~ olunur. (~ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonunda 

4666 500 kilo kuzu eti: Kapalı zarfla mDnakaaaıı: 22-
23031.500 
34550 

175680 

3574 
7147 
5500 

40400 

11000 

,, koyan eti pazarteai gOnll ıaat 15 te. 
" Ekmek : Açık mDnakaauı : 22· Ma,.. 93J 

teai ıllnU aaat 13,S ta. 
" Ekmek : Kapıla z~rfla mllaakaaa11 : 22· 

pı11rteai gllnO 111t 10,S ta. 

,. Kuzu eti : Açık mDnaka1111 22· Mıyı• 95' 
,, Koyan eti: teai ,Onll saat 16,5 tL 

,. Silt : Açık mOnakaı111 23-Mayaa-95' 
nll aaat 10,S ta. 

,, Y •ı aebze: Açık mDoakasa11 : 23 • Mayd • 
,Onü aaat 14 te. 

,. Y aı aebze: Açık mllnakasa11 : 23 • Mafd • 
gDnli ıaat 15 te. 

lstanbul ve Heybeliada Deniz Efrat ve talebeaiai• 
lak ia9eleriae maktaıi yukarda ciaı ve miktara yaab 1JJ 
erzalnn mOnakH•ları bi11lanndaki ıon ve aaatlerde 1 
dan ıartaıme!erini garmek iatiyenler:n her ıDn ve ~ 
olacakların da mDnakaaa ,On Ye saatlerinde m9Yakkal 
makbuzlarile birlikte Ka11mpaıada Deniz Levazım •• 
miıyonuna mllracaatlan. 

Birinci takaitleıi abnarak M&akirat ber'ıye rabaatiyelerinin 
Huiraa iptida11nda değittirilmeai kanun iktizaamdandır. Kolayhk 
obiik illere bu muameleye 15-Ma,.a-933 taribiadea itibaren bq-
1.aacaldar. Eski tezkerelerin nOfuı Ye eAaf cbdaalarmm Ye iki· 
3-:det fotoirafla beraber ıetirılmeai icabeder. Dar vakte te· 

ederek kimaenin zarar g6rmemeai için bu maamele Hazi. n'• ~ci gllnllne kadar de•am ettirilecektir. iıbu ıDD&a ıa· 
at 24 dU.:den 10nra yapılacak yoklamada tezkereaiz içki aatbiı 

ve ucuzluğu bir ___ oo_n_o_R _________ . 

......... haklnnda kaauol muamele yapalacaktar. (1953) 

yerdebulamazsınız Hafız Cemal 
Dahili hutalıklan mütebauıaı 

Di•anJOla N. 118 Telefon: Z2398 


