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ŞeJı;,. Meclisi dün üçüncü 
lene toplantılarını bitirdi. 

Tekrar 7 Teşrinsanide 
....., toplanacak 

Hal inşası ve tahsisatı ka
bul olundu.Haliç şirketi için 
Valiye geniş salahiyet 

verildi 10 UDCD 

54yıfamızda 

Tahrir Telefonu: 24379 P A Z A R , 16 rt i SA rt • c• Uncu ay> • 1933 idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 
,..> 

-~~~'!.!..!!.:. .. ~~~o/..~~-= Eroin kaçakçılarından 
OLDUREN sekizinin tevkifi kararı 
BENİM ! ikisi tahliye edildi, isticvaplarında 

Mektepliler Milli marş öğrenirken .. 
İ" k 

•U i.iur . talebe birliğinin teıebbü· 
trleJtt ıerıne Darülfünun, yüksek 
ttıilı· epler ve liseler talebesinin 

1 11lıa ..... 
rectkı .1'. ogrenmek icin ders gö· 
lr!tn l erını Yaznıı§trk. Dün bu ça· 

· ' ara baf lanı,rnışhr. Resmi • 

miz Halkevinde dünkü talimi gös· 
teriyor. Bu çalışmalara her iki yer. 
de gelecek Cumartesiye kadar de
vam edilecek, o gün Darülfünun 
konferans salonunda büyük bir 
prova yapılacaktır. 

yılanları Taşnak 
ıslık çalıyor ! 

Bir ayak üstünde uydurulan bu bin 
bir türlü yalanlar niçin ? 

Pa. . 
raç) tıste çıkan Ermenice (Ha- 1 ve kardeşleri Mamo bulunuyor • 
tihli l!~ıetesinin 23 Şubat 933 ta- muş. Ah.met ve Abdürrahman Bey 
\'İ}l lluahasında "Türkiyenin şark ler kendi ailelerile beraber gece 
tı~etlerindeki ahval,, bll§hğı al- yarısmd•aAyaltal~nıp he~ıi h!rd~n 
~lt al'anı dikkat bir yazı çık· garp vılayetler..ıne gonderılmış. 
(lr r. 8una göre Ermenilerin Ertesi günü de ahnli tarafından 
ltıi~) ismindeki r~mı gaze malları talan edilmiş. Çadırlar, 
bitirı~ll tahrir heyeti hususi muha- develer, koyunlar ve saire hep 
~ tn ~n &uya bir mektup almış ve köylülerin eline geçmiş. işte bu 
l'lihie luba istinaden (4) !Ubat vilayetlerde cereyan eden ahval 
"ilal' n~e .neşrettiği yazılarda şark ı ep bu kabil ~eylermiş ! 
"ıtık b· Crt1Jıizde veziyetin pek ka- mi§! 
'tdere~ a~fh ya girdiğinden hah- Nihayet bu haberlerin doğrulu
huı\ltıtn bır takml hezeyanlarda ğuna inandırmak için bir de 

!! h§tur. (Semp"!it) imzası konmuş! 
dur:~ .. eıeyan!arın hülasası şu· Türkiyede yaşıyan insanlar için 

DUn ad· isticva· 
liyeye bında 

verilen Fedai 
katilin şapka· 

son de- sını bu· 
rece luyorve 
asabi başın· 

halleri da bar· 
ve iti· dakpar-

rafları ~ah yor 

Fedai Suzanı Türklüğe ha
karet ettiğinden öldürmüş 

Anadolu ajansı daktilolarmdan 
Suzan Hanımı bir kaç gün evvel 
Köprü üzerinde kimin öldürdüğü, 
dün tanıamile meydana çıkmıştır. 

Dosyasile birlikte dün sabah 
zabıtadan adliyeye verilen ajans 
telsiz nıemuru Fedai Bey, akşama 
doğru, sıkı bir istiçvap netice • 
sinde kızı kendisinin öldürdüğünü 
itiraf etmiştir. 

Tahkikat yapan müddei umu • 
mi muavinlerinden Sadun Bey ta -
rafından, dosya a.kşam üzeri Is -
tanbul birinci istintak dairesine 
verilmiştir. istintak hakimi, a · 
ra,tırmayı derinleştirecektir. 

T ahki at, istintak hakimliğine 
geçmeden evvel yapılan hazırlık 

araştırmasında ajans memurların· 
dan bir kısmının yeniden maluma· 
tına müracaat edilmiş, başka ba
zı şahitler de dinlenilmiştir. 

Şahitlerden biri, cinayet akşa • 
mı Fedai Beyin Gala tada "Cen • 
yo,, birahanesi önünde kendisine 

hızla çarparak yere düşmesine 

ıebep olduğunu, bir vatman da 
Fedai Beyi gene o akşam Köprü 

(Devamı 2 inci sayı!adadır) 
•ats_hi ul'a §ark vilayetlerine tam bu hezeyanların ne derecelerde 
"t~li feet ile gitmiş olan İbrahim yalan, ne derece asılsız olduğunu 
,... 

0 Y , ıımıınınıul!!lmııınınıınnıııınnımıınıoınıınıımınıımımmıımı 
"''il!. 8 gevşek bir politika tut· söylemeğe bile hacet yoktur. Bun· D İ L İ M İ z 
be ile Undan dolayı ciheti askeri· lar bir ayak üstünde bin türlü ya
. U~Uın ar~ı açılmış imiş. Nihayet lan uyduran namert Türk dü~man
•le ı.. ... etın e.?nrile İbrahim Tali B. farının garezleri mahsulü olduğu 32 inci liste 
~ (\"tla p ANKARA 15 C A.A.) - T. D. T h lf. l(e n. a~ Ankaraya çağrıl • pek a;ıktır. Ortada bir tek haki· Ccmi\·etinden : 

\p ~dılerınden malumat ve kat varsa da o İbrahim Tali Beyin Ko~ılıklan aranacak arapça ve fars· 
·~~ "il~atennıiş. Bundan sonra istifa etmiş o!mnsmdan ibarettir. ça kclimcleıin 32numaralı liste~i şudur: 
~~lu11 •• a.yetlerinde yeni bir idare Bu istifanın sebebi de sadece şah- ı - Nağme 7 - i'imet 

la '~ı :~.tatbiki kararlaştırılmış. si bir sıhhat ve yorgunluktan baş· 2 - , aı ş-:\aş- 8 - NiFap 

~ ~ ~'lı> l ılen bu yeni idare usulü ka bir §ey değildir .• İbrahim Tali ;~ - Nasip 9 - ~ispct 1 
a~l'ı lb~eırne rejimi imi§. Bunclan Bey isÜfa etmiş, yerine herkesin 4 - Nrefaset IO - Nizam 

" h 5 N r r 11 - Nüsha er.... ra iın T ı· B · .f b·td• w• ·b· b k d h·ı· ·· t - • e c d' -'{\ıt. n· a ı ey ıstı MiDi l ıgı gı ı sa 1 a 1 ıye mus e • ~ 6 - .:'\ifak ı 2 - Nutuk 
•i1~it 't ıt. lllcb'usluğa intihap e· şarı Hilmi Bey tayin olunmu§tur · ı ı 

tle i'. erıne nıüfett' l'k 'fe· <Devamı 2 inci sayıfadadırl ınııııııııııııın ınnııımııımııııııııııımınııınııınnııııll"' 
ret tt1tl. ışı vazı ~;:==:~:;:~~~=~;:;~:;;~~;;~~;;;~;;:;~;:~;::;;, tetl~hı ~ tı ordu kumandanı F ah-
İ§ l:n ı>::a layin olunmuş ve F o.h. 

e Qıı. ,a D· "b k" l'et . ,1~ ıyarı e ıre giderek 
\'i)~1ll ~~ 1!· Ondan sonra Fah
] a.l'etıe/111n e.mrile bütün şark 
unxn lllde "d ... f ' ·1~ \t§ ı areı or ıye ı an o-

:elrleti~ .. ~iilkiye memurlarının 
• l llı. " l'\i 
1• 1f. S0 ~de seksen asker geti· 
1}''3 • llra b l . . 
~ etı h ura arda hır tehcır 
c:ıu~d&.§laını,. Şimdiye kadar 
d ?) ' Di,,.r~~ ( 300), Mardi&den 
~I\ (28) k··ten 08), Viran ~ehir· 
(..,'-)tdil\de \l~. ailesi nefyolunmuş. 1 

' • t\ au ··ı ı •ı Si.i ru en {17) ailenin 1 
ttltkı "Yani inı· B i . ~ sık l§. unların yan· 
J•tı hıtnla arıldığı görülmüş, onun 

t ~d·ı t &onr .:ı 
~ 1 llliı h. auan Mardine ia· 

't"'ti' . v ıran h. 
•i lht -el~ lhul §e ır civarında 

~~ 'P Unan Mili aşireti rei
,,, ~ade Mahmut B. 

\ 1 
. 1 

1 
1 

- Kocacıfım, •en eeyahatteyken ongGD yemeklerimi evde 
Hnra lokantaya gltmeğe mecbur oldum. 

- Heden? 
- On giln içinde, yemek yiyecek temh: tabak kalmadı 1 

inkar da, tevil de, itiraf da var .. 

DGn tevkifine karar verilenlerden 
Nlko Camadanla 

Eroin kaçakçılığı yapmaktan 
suçlu olan on kişi, dün öğleden 
sonra dosyalarile birlikte zabıta -, . 
dan adliyeye gönderilmişlerdir. 

Bunlar, ak§am üzeri, beş jandar -
mamn muhafazası altında üst kat
taki Sultanahmet birinci sulh ce • 
za mahkemesi salonun.-. çıkarıl
mışlar, hakim Reşit Bey tarafın • 

Diln tevkifine karar verllen 2.engin 
tüccar Berna.r Blomentnl 

dan, birer birer sorguya çekilmiş· 
lerdir. 

Bu on kişi, şunlardır: Fabrika· 
(Dc,•amı O uncu ı;ayıfada) 

Moskovadaki lngilizlerin muhakenıesinde ........................................................................................................ 

Maznun hay ır ı:" 
davaY.a hile karışmıştır,, 

Casuslukla itham edilen bu lngilizlerden biri mahkeme 
salonunda mikrofonun önüne koşaraklngilizce haykırdı 

Moskova, 15 (A.A) -
Moskovada yapılmakta 
olan muhakemede bu 
sabahki celsede Monk
b o us e, susturulmasına 

imkan basıl olamadan 
birdenbire ayağa kalk
mış, kendisinin 18 saat 
sorguya çekilmiş oldu
ğunu söyliyerek itirazda 
bulunmuş ve sonra bay· 
kırarak demiştir ki : 

"Bu * davaya bile karış· 

hrılmışbr.,, 
Monkhouse, bu sözleri 

söyledikten sonra ifade
sine devamla şunlan 
söylemiştir : 

.. Dün itham şahidi 
Sukuruçkin'in sözlerini 
dinledikten sonra bu 

uhakemenin korkutul· 111 
Rus mühendislerinin 

muş d .. 
"fadelerine dayan ıgını 
ı . . 
temin etmek istemı9tım.,, 

Hakim, daha sonra bu 
yolda beyanatta buluna
bileceğini Mookhoose'a 

fnglllzlerl muhakeme eden heyet hasından ı 
Madam Artoblna 

söylemiştir. 
Monkhouse ye· 
rine oturmadan 
evvel mikrofon 
önüne giderek 
demiştir ki : 

"Ben kendinı 
kullanılan usul-

leri biliyorum Mahkemede a3yle· 
Çünkü 18 saat nen f.ogiliz maznun 

ıorguya çekilmiş bulunuyorum.,, 

Monkhouse, protestoda bulu
nurken lrıgiliz dilini kullanmıştır. 

HUküm verilmek üzere 
Moskova, 15 (A.A) - istic

vaplarm ve okunacak iddiana
menin yarıo bitmesi muhtemel· 
dir. Fakat bazı maznunların mu
hakemesi ve hakimler arasında
ki müzakereler devam edecektir. 

Hükmün ancak sah günü "fe
rilmesi muhtemeldir. 



Öldüren benim! 
(Baş tanılı l inci sayıfnda) 

üzerinde hızlı hızlı giderken gör -
düğünü söylemişlerdir. Diğer ta -
raftan Fedai Beyin saat beş rad -
delerinde ajansta bulunduğu ve 
amirlerinden birine telgraf servi -
si verdiği anlaşılmıştır. 

Fedai Bey, ajanstan hiç ayrıl -
madığı şeklindeki ifadesinde bir 
hayli ısrar etmiş, fakat, kendisinin 
o ak§am bir aralık oturduğu apar -
tımnna giderek bir kaç dakika o -
rada kaldığı anlaşılınca, "Evet, 
bir aralık eve uğradım. Amma, 
bu bir şey ifade etmez!,, demiş -
tir. 

Fedai Bey, inıkarda bir hayli ıs
rar etmekle beraber, gittikçe asa· 
bileımiı, hatta bir aralık elinde 
tuttuğu ıapkasmın kurdelasını 

söküp atmıştır. 
Nihayet, aleyhindeki emareler 

birer birer sayılarak, hakikati ol -
duğu gibi söylemesi icap ettiği 

ihtar olununca, birdenbire: "Peki, 
öyle olsun.. Hepsini söyliyece · 
ğim. Kızı öldüren benim!,, de -
mittir. 

Fedai Beyin itirafı, §U şekil -
dedir: 

- Karımdan ayrı yaşadığım 

sırada, Suzanla tanıştım. Biribi -
rimize kartı alaka duyuyorduk. 
Beraber yaıamamız, bir müddet 
devam etti. Sonra, ben tekrar 
karımla bir araya geldim. 

Bundan sonra da, Suzan, müş -
terek yaşayışa devam arzusun -
daydı. Arada buluşarak, geziyor -
duk. Fakat, Suzan, "Bana üç bin 
lira ver de büsbütün beraber yaşı· 
yalım,, diyordu. Ben: "O kadar 
param yok. Nereden bulayım?,, 

diyordum. 
Bu vaziyet le bir müddet sür -

d,.ü O~kt~, işten, sıkınca ken -
diıile Tünelde buluşmak üzere • 
5Özleımiştik. O, ajanstan benden 
önce çıkmı_ştı. Arkasından ben 
çıktım, tramvaya bindim. Köprü · 
den geçerken, Suzanm. Köprü ü -

zerinde yürüdüğünü gördüm. 
Tramvaydan atladım. Yanyana 
yijrümiye başladık. 

Suzan, bu sırada gene: "Büs -
bütün beraber yaşıyalım, amma 
üç bin lira vermek !artile !,, dedi. 
Ben de: "iyi amma, benim bu ka -
dar param yok!,, cevabını tekrar -
ladım. Bunun üzerine, bana dön -
dü, ya§&masını bilmediğimizden 

bahisle, milliyetime hakaret yol -
Iu ağır bir söz söyledi. O anda 
kendimi kaybettim. Ne yaptığımı 
bilmedim.,, 

Fedai Bey, vak'ayı bu suretle 
anlatmıf, cinayeti itleyenin ken -
disi olduğunu bildirmiıtir. Cina -
yeti itleyince hemen eve gittiği, 
oradan ajansa döndüğü de tespit 
edilmiıtir. 

Müteheyyiç bir halde itirafta 
bulunan Fedai Bey, kapı altına 

gönderilmif, orada bekletildiği 

sırada, ıu istemi§, getirilen su -
yu içmit ve asabiyetine kapılarak, 
bardağı şakağına hızla indirmiş -
tir. Bardak kırılmı§, keskin tara -
file batı hafifce çizilmiş tir. 

Fedai Bey, dün geceyi Tevkifa
nede geçirmiıtir. Bugün sorgura 
çekilmesine devam olunması muh
temeldir. 

Gümrük müşavırı 
An karada 

1 Z M l R , ıs (Hususi) 
Amerikalı gümrük müşaviri bura
daki tetkiklerini tamamladı. An -
karaya hareket etti. Gümrüklerde 
kırtasiyeciliğin azaltılması ve ka -
lacak memurlara yüksek maaş ve -
rilmesini tav.iye edeceğini söyle -
di. 

VAKiT 

----.CLSON HABERLER 

6N 

iŞ 
Yunanistanla ara~ ......................................... ç 
Müzakere 

Gazi Hz.nin nutukları K •• ''k ' l kaDUJl~U uçu san at ar ~ 

Celal Beyin konuşac•B'lıa~ 
umuyorlar l geç, 

Reisicümhur Hazretleri 
Bulgar elçisini kabul 

dün yeni 
ettiler 

"Milletlerimizin birbirlerine yürekten duygularla yaklaş
maları menfa'atlerine en uygun olanıdır.,, 

ANKARA, 15 (A. A.) - lıtmalarınızın bilhassa iki komşu ı ıize Türkiyede sıcak ve de -
Yeni Bulgar sefiri M. Antonov devlet arasındaki dostluğu arttır - vamlı bir muzaheret mühiti ya • 

bugün Çankaya köşkünde Reisi - mıya yarıyacağına şüphe etmem. ratmakta esaslı yardımı olacak -
cümhur Hazretleri tarafından ka - Bu yolda bizim de isteklerimizle tır. Elçı Hazretleri. 
bul edilerek itimatnamesini tak - . tamamile birleımit oluyorsunuz. Türk - Bulgar dostluğu mev -
dim etmiştir. ! Hakikatta milletlerimizin biribiri- zuu bahıolunca budoıtluk için çok 

~fil' cenapları bu münasebet - ne yürekten duygularla en çok emeği geçen mümtaz selefiniz M. 
le ŞU nutku söylemişlerdir; yaklaımaları menfaatlerine en Pavlof fu hatırlamamak kabil de -

Reisicümhur Hezretleri; •Jygun olanıdır. ğildir. 
"Mufahham metbuum haımetli lki milleti birleıtiren yüzlerce Mumaileyhin hizmetlerinden 

Bulgar Kralı Hazretlerinin beni ve yüzlerce aenelik bağların iki memnuniyetimi bir daha söylemek 
nezdi devletlerine fevkalade mu - milletin biribirinin değerlerini ta - isterim. 
rahhas ve orta elçi ııfatile tayın nımalarının ve menfaatlerini an • Şahsım ve Türk milleti hakkın -
buyurduklarını bildiren mektup- lamalarının Türkiyedeki işinizi da yüksek metbuunuzun ve Bul • 
larını zatı devletlerine takdim ile kolaylaştıracağı tabiidir. gar milletinin aıil hislerine te • 
şeref kesbederim. Bizzat benim haşmetli Bulgar şekkürlerimi söylerken haşmetli 

Türkiye Cümhuriyetile Bulga- Kralı ve Bulgar milleti hakkın - Bulgar Kralı Hazretlerile dost 
ristan krallığı arasında teyemmü - da Bulgaristanda bilindiğini se - Bulzar milleti hakkında gerek 
nen müesses olan ve yalnız imza • vimli sözlerinizden bir kere d" - şahsımın, ve gerek memleketi -
lanmış muahedeler ve mukavele - ha öğrendiğim dostluk hisleri - min yüksek takdir duygularını ve 
namelerle,. değil bilhassa iki mem· mın ve Cümhuriyet hükumetinin hararetli saadet ve refah temen -
le ket zimamdarlar arasında de- komşu memleketin dostlu • nilerini ifade etmekle bahtiya -
vamlı bir fikir teatisile de teeyyüt ğuna verdiği kıymetin de rım.,, 
eden dostluğun gittikçe daha zi -
yade işlenmesine ve inkişaf etti • 
rilmesine matuf ve zevkli olduğu 
kadar da fay dalı bir vazife için 

V AKIT'ın 
-

Hususi Telgrafları _ ... -
hükümdarımın intihabına nam... Maden vergı·leri 
yetimden dolayı kendimi bahtiyar 

Bulgar. elçisi 
hissediyorum. . 

Sabşı çoğaltmak için 
vergiler azalhlıyor 

Meclis reisini ve Ba.şvekil 
Paşayı ziyaret etti 

ANKARA, 15 (Hususi) - ANKARA, 15 (Hususi) -
Madenlerimizden alınmakta olan Yeni Bulgar elçisi M. Antonof 
nispi resimlerin, cihan piyasasın • Reisicümhur Hazretlerine itimat
da maden kömürlerimizin satıl • na.mesini takdim ettikten sonra B. 
maaını kolaylattımıak üzere azal- M. M. reisi Kazım Paşa Hz. ile 
tılması hakkında iktısat vekaleti Başvekil ismet Paşa Hz.ni ve ha
tarafından hazırlanan kararname riciye vekili Tevfik Rüştü Beyi 
projesi Vekiller heyetince kabul makamlarında ziyaret etti. 

ı.ıya 
AT1NA, ıs (Hususi) - ~ 

kiye ile Yunanistan ard~ ıfl 
·~ lr 

bir ticaret muahedesi ~ı , "-
lecek hafta burada TürkıY' !il rdu 
vekili Celal Beyle, Yunao-.:, · 
tısat nazırı arasında ınü~. a· . '1' 1 baılanacaktır. Yunan harııl d ı,. 
zaretine, Celal Beyin bur•Y' . erı 
ceği tebliğ edilmitlir. . etf, 

Fakat Türkiye iktısat " Uk 
hangi gün buraya geleceği la a 
malum değildir. 

Yunan maliye ve ikt11al 
retleri, müzakerat eınuınd• 
zuu bahsolacak esasları h 
mağa başlamıılardır. Mü 
esnasında, Türkiyede yapY~ 
nan tebeasmın küçük saıı lt~l 
kanunu müvacehesinde vaıİ köt 
. d •... "l kt' )'orl 

rı e goruşu ece ır. flkk 
ATINA, 15 (Hususi) - ha 

kalya yortuları münasebeti11' 
tanbula gelmesi düşü~ülınÜf ÇOc 
Enosis birinci futbol takınııııs' ? C 
tanbu!u ziyareti, sureti kat'i lar. 
akim kalmıştır. lrl 

Ağlebi ihtimal Enosis t la.1 

biraz daha sonra lstanbuhJ li b 
ret edecektir. 

Taşnak yılanl 
ıslık çalıyor! 

(Bil§ tarafı ı inci sa> Yo 

Binaenaleyh İbrahim Tali re 
yerine Fahrettin Paşanın ta~ı.ık 
dilmiş olması yalandır. Tabii Ço 
rei örfiye işi de yalandır. ""' Jl.i. o 

HüliaLondan aonraki J~'l 
tehcir ve talan iddialannın, "'İnj 
irenin hepsi.Y.al hepsi ifti, 
Hepsi tezvirdir. Fakat ha 
Ermeniler tarafından bütün 
yanın gözü önünde bu kadat 
ve garezkarane yalanların 
liraların ne!rine nasıl bir 
ve saik olabilir? Bu nokta b 
ten tetkik olunacak bir mete 
Anlaşılan şudur ki hariçtd<i 
nak yılanlan durmadan ııb1' 
yorlar. Şark vilayetlerimizdell' 

Bütün gayret ve düıüncelerimi 
hizmetine tahsis edeceğim bu kıy • 
metli dostluğun kuvvetlendiril • 
mesi hususunda bana terettüp e • 
decek hiç bir şeyde kusur etmiye -
ceğimi zatı devletlerine temin e -
debilirim. Türk ve Bulgar mil -
letlerini birle§tiren bir çok ve a -
sırlık bağlar, iki milletin biribi -
rini kartılıklı takdirleri ve hakiki 
menfaatlerini anlamıf olmaları 
zatı devletlerinin memleketimle 
onun hükümdarı hak1'Jnda mü -
teaddit def al ar izhar buyur • 
muş oldukları muhalasat hislerile 
ve bütün Türk siyaset aleminin 
cesaret verici temayüllerile ifa -
ıında takviye edileceğime kanaat 
getirdiğim vazifemi kolaylaıtıra • 

edilmi9tir. 
Bu kararname 1794 numaralı Hizan' da kış tekrar ziyeti her ne suretle olur•• 

başladı karışık göstermekte bir 1'l t\i 

caktır. 

kanun mucibince, borasit, krom, 
zımpara madenlerile maden kö
mürlerinin nispi resimleri maden
lerine göre ve 932 zarfındaki da
hil ve hariç yüklerini 933 de bir 
nispet altında fazlalaştıran muh -
telif maden müesseselerinden bu 
madenler için tenzilatlı nispi ver
gi alınacaktır. Kararname yarın
ki resmi gazetede neşredilecektir.. 

Çorumda 

Vatandaılarımı daima pek de -
rin bir surette mütehassis eden bu 
hisler ve temayüller halkı gibi 
hükümdarı tarafından da şahsi 
saadetleri ve Türkiye Cümhuriye -
tinin büyüklük ve refahı hak • 
kında har temenniyatta bulunan Halil hoca isminde biri 
Bulgaristanda müttefikan iştirak dün muhakeme edildi 
edilmektedir. ÇORUM 15 (Hususi) _Köy-

lıte bu !erait içindedir ki, zatı lerde cami, çeşme yaptıracağım 

de~letler.~nin yü~sek, l~.tü~karl.ık. - ı diye dolaıırken Karaeli köy muh
larıle Cumhuryıet hukumetının tarına "Ezan Türkçe okunacak bu 

d .. h 1 yar ımını ıstır ama cesaret ediyo- nasıl it,, diyen Yozgatlı Halil in 
rum Reisicümhur Hazretleri.,, bugün muhakemesi yapıldı. Maz

Rcisiciimhur Hazretleri şu ce _ nun köylere cere çıktığını söylemiı 
vabr vermişlerdir: ve ezan meselesine dair bir şey 

Elçi Hazretleri, söylemediğini iddia etmİ§tİr. 
Haşmetli Bulgar Kralı Hazret _ Muhakeme başka güne hıra -

lerinin zatı devletlerinin nezdime kılmıfıtl'. 
fevkalade murahhas ve orta elçi 
tayin buyurc.uklarmı bildiren Saat hırsızı 
mektuplarmı büyük bir memnu - 1 Z M l R, 15 (Hususi) 
niyetle alıyorum. Burada bir saat deposundan ça -

Yüksek vazifeniz için düşünü - iman mühim miktaraa saatleri Sir
şünüzü gösteren sözlerinizi büyük 

1 
kecide sabıkalılardan Jozef ıatar· 

bir zevkle dinledim. Burada ça - 1 ken yakalanmı!tır. 

HiZAN, 15 (Hususi) _ Kar arıyorlar. Ellerinden geldiği ' 
hafifçe devam etmektedir. Karla- ortalığı bulandırmak ve aottt' tt 

kl 
~ d · d' k d lanık suda balfk avlamak bl 

rın ço ugun an tım ıye a ar . . . .. .. t t• ._ti 
d k kıld. B l d t "''m h•r h,rln b1r111kpm1vor.• o uz ev yı ı. u ev er e o u-

ranlar hükumetçe diğer evlere is- s· t · ı b. k f'-•-
1-~ d'l · 1 d' K.. 1 1 · ır emsı ve ır on - ~9'rı" AAn e ı mış er ır. oy ere muva- . . . ,I',. 
sala kesilmiştir. Haber gelmiyor. İstanbula geldiklerını Y .. 
Hayvanların bir çoğu soğukluk ve mız lsviçrede Neuchatel da .~0 
açlıktan öldüğü söylenmekte, mez. nu edebiyat fakültesi tale~1~ 
ruatm donüp çürümesinden kor • ve darülfünunluların tetkıl / 
kulmaktadır. leri bir sahne teşekkülüne~ 

B• h ti•b• t k"f" olan on genç Salı veya Ç• 1, 
ır a ın ev ı ı .. .. h . 'zd b' ·11 a.-1 gunu şe rımı e ır teın• ııı 1D lld 

ELMALI, 15 (Hususi) - Hatip c ki d. T ·ı· ·11~~•1 .. d , e er ır. eınsı ın ver ~ • ·• 
Aydınlı oğlu Sait Efendi hükUmet k t'~ tt t · dı'l..-. "J tı. . a ı sure e ayın e ..- '· o 
aleyhınde propaganda yapmak G 1 t ı· · d ey•~it a a asaray ısesın e v ... 
cürmile müddeiumumilik tarafın - r·· d ·ı · uht ":Aıti unun e verı mesı m (Kt "' 
dan tevkif edildi. Talebeye refakat eden l:;i!erı 

Elaziz meclisi profesör M. Baver de pe ~uğ 
ELA z 1 z, 15 (Hususi) günü Darülfünunda bir k011 ~ile 

Vilayet umumi meclisi bugün açıl- verecektir. ~ 

dı. Ekmek fiatlaJ1 ı) y 
Elazizde kar .,. l Z M 1 R, 15 (Hu• t1~·· 1, 

E LAZ 1 Z , 15 (Hususi) 
Burada iki gündenberi kar yağı -
yor. Havalar çok soğudu. 

Vekiller heyeti toplandı 
ANKARA, 15 (Hususi) -

Vekiller heyeti bugün saat on se· 
kizde toplandı. geç vakte kadar 
muhtel;f işlerin müzakeresile met· 
gul oldu. 

İzmir belediyesi ekmek fi• tıı"~ ttleı 
ucuzlatılması hakkında te ~~.lıl 
ba§lamıştır. v.~ı~ 
Dahili istikraza r•~)~ e. 8 
E LA Z 1 Z , ıs (HIJf""~liitlJ 

Dün yapılan toplamnad• · iı 
ıimendiferleri istikrazıııııı1. ı~ • 1 
le dü,en miktarına bir asa•• 
sile talip çıkmıştır. 
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'~RETLER .,,; 

Çocuk Haftası 
.~ geliyor! 

lJl'\.Ocuk 
asrı-xx .. 

uğun h; ıncı asır. 
l2an- kadar ehemmiyet 

""•ası h 
gesen oşuna değildir. Cün -

'f'tuyal"n asırlarda çocuk hakkını 
·•ııyan ·ı t rtlaııu.Tn ~zı enler arasında i-

'31flar 'b• nulletler ve mazlum 
k gı 1 co v h 

ı, af a • cugun ay atı, sağ-
paırdu. ır, terbiyesi de ihmal olu-

B • • * e iı, 1923 
it derind tenberi bu davayı da. 
tietf ili) en ~enimsed ik, ( H ima -

i"1kuk tn ternıyeti Türkiyede bir 
tt eseles. ld a anı l 1 0 uğunu her fır-

l)c a IYot B' · · . llıes l . . ızım ıçın de ço -
e esı b·· "k l'eisinı. . uyu erkanı harbi -

flf lZın d d'v• 'b 
l aa bak e ıgı gı i milli mü-
•n . •rnrnda vl k b , •nsan} k n, sag ı ala.mm 

bak 1 bakımından, iktı -
L.l IJnınd · 
"1niın b. an, ış bakımından 

'J;ı\lt ır da d B ~ ke"aıı kah va ır. u davanın 
y-b. Ö~el • ra:rnanları memleke· 

"' erınd • 
·~ 0 rla.r V e se~ız, sessiz cah-

r~k bay' e senede bir hafta • ço-
!t tamı Yapıyorlar. 
t~ ç '(. -'ı'· :{. 

~t'> Ocuk haft d 
,t. · Caıet l asın a neler yapı -
yıltlar B~ er birer makale ya-

. ır k 
1
.1;.'-artar ş.. aç çocuk hikayesi 

,.ıı·•ftaıın · d Uphesiz bu bir çocuk 
IJUi bir 

1 
olduracak kadar kuv -

t" l Şey d '"td· L e ini h egı ır. Bir kaç sene 
ııq 'k atırlıy . 1... 1 lerj d 

1 
orum. Galıba bu 

ı•fta,1nd 0 durmak için çocuk 
~tiliy0rda Çocuklara birer makam 

"'' ' Çoctı~lÇocuklar vali oluyor· 
1""~Yotd ar polis müdürü 
e'lare ltl:~ liülasa ne kadar 
fı#Oc'llk ltl ltnları vana o kadar da 
'f C eıntır .. ı . ~ ocu-. goze çarpıyordu. 

~i oldug~ll Yarınki idarenin sa
l'l gllb ~--~ t>e-.ı ~ hatırlatmak fena 
&'Jllj bit et •daresinin eline geçe· 

it~ ltleıi .. h . k' . . b' ·I -... şup esız ı ıyı ır 

~Lt r;-ilkat c 

1
L de &ad· Otttklara bu bir hafta i-
·~" ece ,, ermek . lllenıur olmak zevki-
r 'f nıçin? 

~·;.. ltın, 
'1'";..~lı\ı onları b . ~.. ı "al"Iik eklıyen 
el ltdi.irli.i"··ı , tneb'usluk 

h. lllt lllüd.. ? , 
~~tıka_ Ur. 

hayat 
polis 

1' lıc ' cı, ın k' . ~ 1 teiıtıt a ınecı, tezgahtar, 
~İt Çoc'-kl erden olacak? 

'ııtı ata Y l 
e~ it\i 1 değil i a nız memurluk ha-
li tlttıflttaı a~anıı olmanın zev. 
ti l'e ~l.t )l} " lazımdır. 
'"J ~ h,f eger . 

,,.,._ S talık Rene çocuklara hı· 
t• ~ı~ı Gtı.tkıa rtıakanılar ayrılacak-

') 'tt i~ d lcak .. :r a amı olmıya ha -
~ 4 .\tıklt ornekier bulalım. 

tıtı d ' cadd . 
çOcı.ı etil . . eaınden vali çocuk-

"' " ~L , lfcı d::Lk~ ı.v l"atq ._t'ıtı - ' llK ancı, bankacı 
'f ~ i'ecrv· ıı ~ • ıgıni görmek isH • 
eı11ııııııı. 

l.
i 'Q'•ııı,,111111 Sadri Etem a. Qııuııu111 a ""'" lllflltulN11n1uım11Rıımnnnımmumıı111111 

•'ıt>· e~atl t•hkh dava 
f 'tıde lltıd 
ıfl;,-•llda ~Ud~rı: 3~ inci ilk mekte -
1. all h~"~, bı~ muallim ara • 
~llılidi.i 'di~dÇtktıgını yazmıştık. 
:Aı " r,),,,. e tec .. ~ 
jf, gı . '<ltt,ıı· avuze ugrıyan 

" ~ıbi ırn l h" elldj . ~ a ey ıne dava aç-
.a.. ... •ılle .ı. llallinı de ··d·· .. fe""' ... ~tı • "•l .1 mu urun 
~İne d ll ıddi, 1 

e tecavüzde bulun -
a~a ederek rn··d·· l 

'ç~ u ura ey. Y •ttır. 

) eni ··....___ı -ı--
ı () ··ı 
~uı latan'bllt ~~u er kanunu 
w~ er .k '•ca 

!ırlıkı an'-ııun ret oda•ı yeni öl -
u ·· l\rı... Un tatb'k· · · h j ~ ..... ..ı •1 a. d ı ı ıçın a • t.lb ı \{e ı· e\'anı 

ır aıcıt 1he y etmektedir. 
) cııa apan al.. · i all I' Oda. Uiillınyüm ve 

iit" ~'tl\fl Ya davet d'l . . 
·ıJfltti lidtı litr~ .. al Yap dan tn ~ ı km ıştır. 
,. J "-~ ~ t o çijl . . uza erede 
il' ıL.. td, . erının 

""''!tır tık ed·ı . nıemleketi· 
. ı ebılece"'. ] 

gı ana -

VAKiT 

Cesur bir genç 
.......... - ...... jjill ................ . 

M. İhsanB. 
Su işleri Sanayi erbabı 

Viyanalı mütehas

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

Fra sızlar 
Y elken bezindeıi i sıs şehrimize geldi Me.mleketimizde 
kayıkla seyahat Istanbulun bütün su men- tetkıkat yapacaklar 

balarını gezip görecek Paristeki Türk - Fransız ticaret 
Mustafa Ihsan isminde bir Tüı·k 

gencinin yelken bezinden imal e
dilmiş bir kayıkla tek başına dün
ya seyahatine başladığını evvelce 
yazmıştık. Beykoz klübüne yazılı 
olan bu cessur genç geçen yaz İs· 
tanbuldan yola çıkmış, Marmara
yı dolaşmış, Adalar denizini ada
ların çoğuna birer birer ueramak 
şartile geçerek Anadolu sahilini 
takiben Mersine kadar gitmişti. 

Mustafa Ihsan Bey bilhassa Ada • 
lar denizi seyahatinde hiı· kaç ke-

re ölüm tehlikesi atlatmış, kayığı 
batmıştı. Mustafa Ihsan Bey, kış 
başladığı için kayığı Mersinde hı· 
rakarak seyahatine bahar gelince 

tekrar başlamak üzere lstnbula 
dönmüş ve federasyona müracaat 
ederek seyahatinin bundan sonra -
ki kısmı için küçük bir yardımda 
bulunulmasını istemişti. 

Mustafa İhsan Bey dün matba
amıza geldi ve seyahatine başla -
mak üzere olduğunu, federasyo -
nun yardım talebini umumi mer· 
keze yazdığını fakat merkezc~en 

henüz b!r cevap alır."lladığı için 
evvela Ankaraya giderek bu iş Ü· 

zerinde meşgul olacağım, oradan 
Mersine geçerek seyahatine baş • 
lıyacağını söyledi. 

Cesur genç bu sefer 5 metrelik 
kayrğile Mersinden Mı.sıra gide -
cek ve oradan ~imali Afrika sahil-
lerini dolnşacaktır. 

Muvaffak olmasını temenni e
deriz. 

Kahvede Heroin 
satılıyor 

Balatta, Reşat ve Mitat ismin
de iki adamın şüpheli bir vaziyet
te dolaştıkları görülmüş, zabıta 

memurları tarafından çevrilerek 
Üzerleri aranmıştır. Reşat ve Mita
tın yelek ceplerinde ikişer paket 
eroin bulunmuştur. 

Bunlar sıkıştırılınca eroinleri 
Ayvansarayda kahveci Mustafa • 
dan aldrklarmı söylemişlerdir. Bu 
haber üzerine zabıta memurları 

Ayvansaraya giderek Mustafayı 

da yakalamışlardır. Mustafa ero· 
in verdiğini inkar etmektedir. 
Thkikata devam edilmektedir. 

Ikr amiyeli istikraz 
Maliye vekaletinin tertip ettiği 

ikramiyeli istikraz tahvilleri yerli 
ve ecnebi bütün bankalarda satıl· 
maktadır. Halk bu kıymetli tahvil
leri almak için her gün muhtelif 
bankalara müracaat etmektedir. 

Dün akşa.ma kadar muhtelif 
bankalarda satılan tahvillerin ye· 
kunu mühim miktara baliğ olmuş
tur. 

Viyana belediyesinin eski sular 
müdürü M. f el-
n e r şehrimize 

gelmiştir. ls -
tanbul su 1 arı 
hakkımla tetki • 
kata mü s t e -
nit bir ra
por hazırlıyacak 
olan M. f elner 
dün vali ve bele
diye reisi Muhid 
din Beyi, bele • 
diye reis rmuavi· 

lJ./. Fclner ni Hamit, fen 
heyeti müdürü Ziya Beyleri ziya -
ret etmiş, kendilerile görüşmüş • 
tür. M. Felner beynelmilel su mü
tehassıslarmdandır. Kendisi meş -
hur Viyana sularını Viyanaya in
dirmiştir. 

Mütehassıs İstar..bulda bir ay 
kadar kalacak lstanbulun bütün 
su kaynaklarını ve tevzi usullerini 
tetkik e::bcektir. Sonra Viyanaya 
dön~rek bir rapor hazırlayıp Be
lediyeye vere::ektir. Bu rapora gö
re, lstanbuldaki su tevziatı şekli 
ve terkosun idare şe·kli kat'i suret
te tespit e:lilecektir. 

Maliye n1üsteşarı 
Maliye müsteşarı Ali Rıza Bey 

hecüz şehrimizde bulunmakta ve 
sık sık Defterdarlığa gelerek Is-

' 
tanbulda yapılacak yeni rnali teş -
kilat etrafında me~gul cbıakta • 
dır. Hususi işlerinin tesviyesi için 
geçenlerde Ankaraya gitmiş bu • 
hınan Beyoğlu ınalmüdürü Ali Rı
za Bey şehrimize dönmüştü•·. Ali 
Rıza Beyin ele Ankara.da bulun -
duğu müddet zarfnda bu yeni teş
kilat işile meşgul olduğu söylen • 
rnektediı-. 

Atinaya giden Ticaret 
talebesinin dönüşü 
Bayraı:ı tatilinden bilistifade 

Atinaya g-idcn Yüksek ticaret ve 
iktısat mektebi talebesinden mü· 
rekls:ep bir grup şehrimize dön • 
müştür. Talebenin bu seyahati çok 
istifadeli olmuş, Atinanın ticaret 
merkezleri ge:ıilmiştir. 

VAK 1 T 
GUndellk, Siyasi Gazete 

lstanbuJ Ankara Caddesi. V AKI1 yurdu 

Telefon Nurnaraları 
\"azı işler! tE'lefoou: 24379 
tdare telefonu : U:liO 

felgrat adre.!;I: lstanbul - ./AK11 
Posta kutusu No. 46 

Abone be~eller• : 
Türkiye 

Seneli' : ]400 l~r. 

6 llyltl< ;r,o 
::ı :ı.yllk 4.00 

ı aylık 150 

Uan Ucretleri : 

Ecneb1 

2700 Kr. 
l•HiO • 

1<00 
soo • 

odası Türkiyeye bir seyahat tertip 

etmiştir. 
Bu seyahate bilhassa Türkiye 

sanayii ile alakadar olan Fransız
lar iştirak edecek ve seyahati 
me.mlekeiimizin muhtelif sanayi 
havalisinde olacaktır. 

Türk - Fransız Ticaret odası 
seyahatin memleketimizde geçe -
cek olan kısmının lstanbuldaki ti
caret odası ile sanayi ofisi tara -
fırdan tespit edilmesini rica et -
miştir. 

Öğrendiğimize göre 15 gün de
vam edecek bu seyahat için Tica
ret odasından Hakkı Nezihi, cfis· 
ten Akil, Turing klüpten Şükrü 
Beylerden mürekkep bir l:omisyon 
teşkil edilmiştir. 

Bu komisyon Mayıs ba~ına ka
dar prograr:u hazırlıyarak Fran -
sız ticaret od~sına p,öndedecektir. 

Bulgar şimendifer memur
ları şehrimize geldiler 
Paskalya tatillerinden istifade 

e:lerck bir seyahate çıkan Bulga
ı-istan ~·.".llendifer idaresi memur 
ve müstahdemlerinden mürekkep 
60 kişilik bir grup dün sabah kon
vansiyonelle şehrimize gelmişler • 

dir. 
Bulrıar şimendifercileri Sirkeci 

istasyonunda Şark şimendiferleri 
k'..lmpanyası namına kar~ılan:nış, 

heyete riyaset eden M. lvanoviç 
Almanc:ı bir nutuk söyliyerek te
şek!i.ür e~mi~tir. Konvansiyonele 
ilave edilen vagonlarl:ı gelen Bul
gar şimen~ifercileri gece vagonda 
knlmı~lardır. Bir ka~ güne kadar 
Ankaraya da p;;.l,,c-rHerdir. 

Şehrimizdeki Romen 
izcileri 

Bir kaç gün evvel şehrimize ge
len Romen izcileri dün Adaya git
mi!'ler ve aksam üzeri dönmüşler
dir·. lzc=ler s~refir.e dün saat 18 de 
Perapalast~ Belediye tarafır..dan 
150 kişi!ik bir çay ziyafeti veril • 
miştir. Ziyafette vali ve belediye 
reisi Muhiddin Bey de hazır bu· 

lunmuştur. __ .... __ 
yeni durak yerleri 

Tramvay şirketi evvelce taah· 
hüt ettiği durak yerlerinden bir 
kısmının inşasına ba~1amz~tır. Ye
ni durak yerleri Eminönündeki gi
bi demirden ve yan!arı açık ela • 

caktır. 
= nıımıııınnııırrıuırnınııısııııııımıııuııınııııııımıuııııııııııınıııntııııımımmııııınııı·~ 
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Sayıfa: 3 

SOHBETLER 

Çocuk bayramı mı 
Savaş günü mü? 

23 Ni:ıan çocuk bayramıdır. O 
gün 2000 Türk gencinin milli mar
şımızı söylediğini işiteceğiz. 

Türk Talebe birliğinin, Darül. 
fünunun, yüksek mektepler ve li· 
seler talebesinin, milli marşımızı 
öğrer;:nek istediklerini ve bunun 
için konservatuvara miil'acaat et • 
tiklerini duyduğumuz zaman se • 
vinmiştik. MiJli bayramlarımızda, 
Türk gençliğinin, bir kalp, bir his 
ve bir ağızla milli marşımızı söy· 
liyerek o günü tes'it etmeleri her
kesi sev~n;le coşturacak bir teza
hürdür. 

Nihayet dünkü gazetelerde, 
milli bayram günlerimizde talebe
nin söyliyecekleri marşları oku • 
duk ve ..... şaşt;:k. 

Talebeye, ~ocuk bayramı günü, 
yürüyüş marşı olarak öğretilen su 
güfteyi alalmı: ~ 

liar:tdeniz, K:ıradeulz, gelen 

dli~m:ın değ il , bizll. 

l'srmı a,ır bi'kledii!;in Bar\ıaro"lun 

hafidi~ Lt.. 
On:ın s:ın::ı. scll'ımı var, diyor: 

düşm!lnın ne <'am var t 
Kovsun onu sulanncfan, orda 

Türk s:ıne.ağı \·a r. 
S:.-liim S.'ln:ı 5anh "'::ın<'a!t 
St>nln snY'('ndt> bu mlllc• t 

Ölmi~·t>cc•I•, yaşıyac-:ı.k 

S~l ı;lbl kanlar nk:ıcıık, 
O k:ml:ır dtişmıı nı bcıjtac:ık .... 

Bu şarkıvı "Yurtta sulh. cih<ln
da sulh,, prensipini kendine şrar 

edinmiş olan bir milletin evlatla • 
rına söyletmek, fırka prens!plcri
ni hiçe saymak olmaz mı? 

Bugünkü Türk gen~liği, Barba
rosun h~fidi olmakla da övünmez 
ve artık Karadenizin Barbarosu 
beklediğine de inanamayız. 

Şimdil:k, Karadenizde, kovu • 
lacak bir düşman olduğunu cb 
bilmiyoruz. 

Türk milleti, kendi sayesinde, 
kendi azmine ve iradesine güve -
nerek, ölmiyecek, yaşıyacaktır. 
Fakat, sel gibi kanlar akmıyac.ak 
ve Türke dckunubıadıkça, bu a
kan kanlar kimseyi boğmıyace.k • 
tır. 

23 Nisanda Büyük Millet Mec
lisi açılmıştır. 23 Nisan, Çocuk 
bayramıdır. 

Herhangi yönden baksak, l:u 
milli günü, bir savaş günü haline 
sok:ımayız. 

Büyük Millet Meclisi, ~ldürül· 
mel< te:ılikesinde kalan bir mille • 
t;n kurtarıcısı bir meclistir. Bu 
medis, millete istiklalini temin et
miş~ir. 23 Nisan bayramının şıarı 

bu istiklali tebcildir. Türk, kendi 
is .. ikliline n~ kadar hürmetkarsa 
• kendi istiklaEne el uzalmıyan -
her ıın·lletin istiklaline de hürmet
kirdır. 

Türkiye Cümhuriyeti, emper • 
yalist bir cümhuriyet değildir. 
Halbu ki, bugün, cünıhuriyetçi 
gen~lere milli bayramlarda söyle
tilmek istenen yürüyüş marşı; Ka· 
ra günlerin yadigan bir savaş şar· 
kısıdır. Büyük Millet Meclisinin 
şıarına ne kadar uygunsuzsa, Ço .. 
cuk b~yramı gününde de söylen -
mesi hiç yakışık almaz. 

SeUlmi izzet 
----
Beraet kararı-

1931 senesi Kanunuevvelinde 
bir kömür tesellümü meselesinden 
mahkemeye sevkedilen Seyrise -
fain levazım şubesi kömür kısmı 
amiri Hamza Beyle arkadaşları 

lukkmdaki muhakeme 3 Nisan 
1933 de neticelenmiş ve ikinci ce • 
za mahkemesinde müddeiumumi • 
nin talebi üzerine cümlesinin be • 
rt\etlerine karar ver'll . ~tir. 



Sayıfa: 4 

Öldürmekten ve kavgaya 
sebepten suçlular .. 

·Reis soruyor: "Sen Mahmudu öldür-
.. .. .. l ·? C "E muşsun, oy emı ... - evap vet,, 

Şeker bayramının üçüncü günü ı - Evvela sen doğrusunu söyle 
Unkapanrnda bir meyhanede de, onları da dinliyeceğiz. 
Mahmudu öldürmekten suçlu Ah · - Ben doğrusunu ~öylüyorum. 
basla, cinayeti kolayıastırmaktan - Evvelce aranızda bir husu-
suçlu Musamn ve kavgaya se · met varmıydı, bir vazgeçti falan? 
bep olmaktan suçlu Halilin mu· - Yoktu .. Hatta bu vak'a be • 
hakemelerine dün İstanbul ağır nim hapishaneden çıktığımın yir • 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. mi üçüncü günü oldu. Ben, başka 

Hamallar arasındaki bu vak'a· bir işten mahpustum. O zaman 
nın suçlularından ilk ikisi mev · Mahmut beni ziyarete gelmişti. 
koftur. Üçüncüsü mevkuf değil Aramızda bir vazgeçti olsaydı, 
dir. Cinayet, meyhanede kavga gelir miydi hiç? Bin bir yemin e -
neticesinde olmuıtur. derim, ki ........ 

Abbas, Reis Aziz Beyin: "Sen - Yemin etme.. Sana yemin 
Mahmudu öldürmüşsün. Öyle teveccüh etmez! 
mi?,, sorgusuna karşı: "Evet!,, 
cevabını vermiş, sonra vak'ayı 

föyle anlatmıştır: 

- Meyhaneye gittim, tezgah 
başında iki tek rakı attım. Mah · 
mut geldi, bana yok yere çattı. 

Beni, arkadaşlarile beraber cad -
deye çıkardı. Orada sövdü, ıaydı. 
Bıçak çıkardı. Ben, bıçağı tuttum. 
O, beni öldürmekten vazgeçmek 
istemedi. Ben de sol elimle kendi 
bıçağımı çıkardım. İki defa vur · 
dum. 

- Mahmudun bıçağı ne oldu? 
- Onun bıçağım ben alıp kaç -

tım. 

- Musa da sana yardım etti mi? 
- Hayır .. Musa orada yoktu. 
- Demek vak'a böyle oldu? 
- Evet, ben kendimi müdafaa · 

ya mecbur kaldım. Eğer §ahitle -
rin namusları varsa, işin doğru • 
sunu söylerler! 

Ayasofya 

Mozayık mütehassısları 
kışın çalışamadılar, 

başlıyorlar 

Geçen sene Ayasofya moza -
ikllez-inin meydana çıkarılması işi. 
le uğraşmağa başlıyan ve üç ay ev. 
veJ Amerikaya gitmiş olan Boston 
şehri Bizans enstitüsü müdürü M. 
Vitemar şehrimize gelmiştir. M. 
Vitemar demiftir ki: 

Suçlulardan Musa, Abhasa yar
dım ettiğini inkar etti. Halil de, 
"Ben, vak'aya ıebep olmadım.,, 
dedi. 

Öldürülenin kardeşi, yengesi, 
karısı davacı yerindeydiler. Bun -
lar da suçlunun cezalandırılması -
nı istediler .. Sonra şahitler çağı -
rıldı. 

Şahitlerin söylediklerine a
leyhlerinde olan kısımlarına Ah · 
bas ve Musa itiraz ettiler, bu şa -
hitlikleri kabul etmiyeceklerini 
söylediler. Hatta, şahitlerden ha • 
zılarınrn vak'ayı hiç görmedikle • 
rini, turadan, buradan işittikleri • 
ni, kendileri görmÜ§ gibi anlaUık -
)arını, bunların davacılar tarafın · 
dan aleyhinde söylemiye teşvik o -
lunduğunu iddia ettiler. 

Neticede muhakeme, başka 
şahitlerin çağırılmasına kaldı. 

Ecza ihtikarı davası 
Ecza ihtikarı yaptıkları iddia 

olunan Alber Niyego, Dacir Dar
daryan ve Sebak Panoayan Efen -
dilerin muhakemelerine dün Sul -
tanahmet Birinci sulh ceza mah -
kemesinde devam olunmuştur. 

VAKiT 

Kısa Haberler : 

Şişlide pazar 

Hürriyet abidesi caddesinde, 
Karadeniz apartımanı yanındaki 

boş ana, perJembe günleri bir pa· 
zar kurulmaaı kararla§tırılmış -
tır. Diğer semtlerde olduğu gibi 
Şişli halkı da bundan sonra ihti -
yaçlarını daha ucuz gidermek im
kanını bulacaklardır. 

Vapur navlunları 

ihracatı kolayla§tırmak için Ta
pur navlunlarmın indirilmesi la -
zımdır. Halbuki bir kısım ecnebi 
şirketleri navlunları indirmek de -
ğil, arttırmışlardır. Bu vaziyete ni
hayet vermek için ihracat ofisin -
de kurulan komisyon faaliyetle 
çalışmaktadır. 

Talebenin paso meselesi 

Maarif müdürlüğü, talebe veli
lerinin müracaati üzerine şirketler 
tarafından verilen pasoların bütün 
talebeye teşmili hakkında bir te -
şebbüs yapmıya karar vermittir. 

Münhal meb'uslar 

Ankaradan gelen haberlere gö

re C. H. F. münhal meb'usluklar 

için namzetlerini bu haf ta ilan e -

decektir. Münhaller üç tanedir. 

Peynirler ve takas 
lktısat vekaletinin yaptığı tet-

kikat neticesinde peynirlerin de 

ta.kasa tabi tutulması kararla§tı • 

rılmıştır. 

Adana ve izmirde 
kom Ün isti er 

Bir kavga sonunda 

Biri ötekini bıçakla 
ağırca yaraladı 

Beyoğlunda Zibada dün gece 
kadın yüzünden bir kavga oldu; 
İsmail isminde biri Ahmet innin -
de birini ağır ıuTette yaraladı. 

Vak'a ıöyJe oldu: 

Şehremininde oturan ve mezba
h~da çalıtan 21 yaşında lsmail 
isminde biri vardır. lsmail Beyoğ

Bu sene yapılan en büyü~ fı 

iSİi\mS'iı 
ADAIA 

lunda bir kadını sevmektedir. Bun Pek yakında ~ 

dan batka F eriköyünde otur&n a • ~------(20~7)~ 
rabacı Ahmet isminde biri de ls - =-"" 
mailin sevdiği ayni kadını •ev • r T A K V 1. -', mektedir. Jf: 

Bu suretle lımail ile Ahmet a • Pazar Paıır' 
raaında uzun zamandanberi bir 16 N:san 17 N~ 
rekabet mevcuttur. iki rakip dün 21 Zilhicce 22 Zi~: 
gece yarısı gene Zibada kartılaı- Gün ao~t!Ştl • s.21 

aleb Gün l ıtı$1 1s_4rı 
mıılar ve birbirlerine aiız g e Sabah. namazı 5,00 
ve münaka.Jaıı arasında bu kadm· O~te namar.ı ı ',14 

dan vazgeçmelerini teklif et.mit • lt:ıııat namazı ıs.sa 
Akşam uamaıı IS.4!1 

lerdir. Bu teklifi ne lamail, ne de ., 2., Yatsı onmu.ı .o .. ~ 
Ahmet kabul etmemittir . imsak S.ıı4 

Yılın ~en glinlcıi 106 
Kartılıklı ısrarlar nihayet 1!1 L:alao • !?t;O 

küfüre götürmüt ve bundan .on - ----------1 
HAVA - Yef{lköy Aakerl r ... t ra da kavga bqlamıftır. . . ...nı1 

zinden verilen malQmata gOre b~~ 

Gavgad.a lsınıail kamasını çek • buluUu ve pmaldcn rllzgArlı oıacg)<tll" 

mit ve Ahmedin üzerine yürümüt· mur ı:::1!1:ı~~ en tazıa 10, eıı t* 1 

tür. Biraz sonra böylelikle 1ımail rece.' .hava ıuRyiAJd76D7 miYUmetreO idi-::: 
kamasını Ahmedin sağ omuzuna _ -
babrmı!lır. 

Ahmedin yarası çok ağırdır. 

Kendisi Beyoğlu hastanesine kal -
dmlmııtır. 

lamail yakalanmış; 
takibata başlanmıştır. 

hakkında 

BugUn 
IBTANBVLs . ..# 
18 - ıs.~ Saz (Nihal TeT!ilC ~ 

lS,4.5 - 20 Orkcır.tre - .20 • 21,SO 

mU&lkiye heyeti - 21,80 - 22,30 ati 
Aja.ııs ve borsa haberleri, saat ayart• 

BORSA 
Adanada yakalanan komünist

lerin henüz nerede muhakeme edi r 
lecekleri kararlaşbrılmamışhr. iz. 
mirde beyanname dağıtmakla 

maznun modelci Kerim efendi 
Melek Hanım ve arkada,larmın 

[fllzılannda yıldız 1'3reti''Olar.b1 üzer· 

Ierinde 15 rnsand2 unmmele olanwdırl 
Rakkamlar k.apanıs fiyatlarını gösterir 

A ?'( K A K A (191 m.) _J 
ıuo - ı3.30 Aılkan.paias dtJ#ll"'. · 

18 • J.8.~ Ala.turka AZ - 18,•5 ~ 
Gramofon - 19,20 - 20,10 AlaturkS 

29,10 A;fans haberleri -.e hava -rapatO" 
v.' :v • .. t'Nil -..) _ .. 
8."l Koııaer - ıo,20 Kusiki- l:V 

da lzmir ağırcezasmda muhake -
melerine devam edilmektedir. 

Nukut (Satış) 

K'unts 
Köy hocalarının vazifelerin- •20 r. Fransız. 111. 

1 •ı~illnAv 
1 • ı Pez.eta 
•r Mart 

Wın-ıı~ 

tıt,-

17.-
50-
'4.-
2Q
'!:J. -
:.3-

!oIJik l«ıMcr - 13,.SO Koll.Ser - ].fJ,~ 
musikisi - ıs Muaako. - 21.65 operll

L JC t P z ı O <SS!l,n m.ı 
7,15 Jlmnaatik - 7;15 Xoucr ,/ 

Org konser - 19 Kon.ser - 21 Kotd 

ser - 21,55 Opera. 
de yeni esaslar •ı ~terllo 724 -\ * 1 DnlM 712.--

M 'f k. l . d h . b' *20 Llreı !18.-aarı ve a etın e uausı ır •20 ı. Relçflca 116.-
• 20 nrahmı ~ .... -
* 20 lsvlçre 622.-
• 20 l.c\•a 25.-
• ı Flnrln 84.-
• .20 Karon Çet 120.-

• ı 7.n111tl 
l •ı fUl!O 
·~ !.ev 
• 20 nınar 

ı çer;voncç 
• ı AIUD 
• ı r.ıecldlye 
• t fhnl:DOl 

92R,
~2.

m .-

komisyon köy hocalarının vaizf e -
leri etrafında meşgul olmıya baş
lamıştır. Vekalet köy terbiyesinde 
en büyük esaı olarak Türk köylü
sünün uyandırılmasını kabul et -
mektcdir. Hoca olacak ve bir me
deniyet projektörü vazif es.ini gö -
recektir. 

Çek fiatları (k.,.,. H. 16) 

Setanikte bir infilak 

*Parb 
'* i.nndr:ı 
•Ncv-Yark 
•'.\111l\ncı 

12-'13 1 • l'r:ı!a 
;20 - • Viyıınıt 
il 4;·::ı; ·~lıdriı 

IJ.2~-- ı •Rı:rlln 
;\_"*()3! • \T'i"l'ŞOVll 

~ :! 6~ .?.~ • Pc~t~ 
\? , :54-' '411Jiil!T~ 

1s Q,ı;;o 
• .5iJ311' 
~M:'! 

~OHl:iı 
c.2.4ôj 
3. 'Q -

l'Q 90'lS1 

K n K R ,.; ş (~t,% m.) I 

10,li) Diıı1 m.ruiırı - ll KoDJlll 
Plf.k - 13 PlAk - 17 Komıer - :ı.S 
20 Operet - 22 Konser. 

ıı O M A (1.fJ,! m.) 

211.SO Haller - 21,ü Operet. 

H fi ll ,'\ ~ E Ş 1' E ( ;')3tt,3 "'°'' f 
10,30 Konser - 15 Plli.k - ıs.So 

2:1 Çlpıa orloılıtDııl. 

M U S " 8 V A. O.SN ın..) : uJ' 
21 Alman edebiyatı - 22 1ngil 

riyat - 23,M neşriyat. 

VARŞOl'A {lt.ISm.) rf. 

- Ayaıof yada faaliyetimiz bir 
kaç aylık bir fasıladan sonra bu-

Selanikte Topçulardaki mühim 
cevap gelmesi için, muhakeme, mat deposu umumi harpte itilaf 
ba~ka güne bırakılmıştır. ı kuvvetleri tarafından bırakılmq 

Nizamettin Talip, Sami, Ali 
Kemal, Afif Galip Beyler şahit 
olarak dinlenilmişler, Türk far • 
makolaglar birliğinden gelen bir 
cevap okurmu!, bazı müdafaa şa
hitleriyle beraber diğer iki şahidin 
dinlenilmesi ve ticaret odasından 

ttrukscl 
•Aıtna 
•Crııeı•ıe 
•.sotvı 
•Anısıerdam 

67 .39:.5 • Aclıraı 
1.1'49 • lt11skov.a 

Esham 

:i.~.227~ 

1086 -
18 Mıı.ııiki - li.25 PWt. - 1-"' ..ı 

konEr - 10 PIAk - 20.2;:; Mu:ı!kL..,.., ' 
afkl - 22 :lıılusikl. 

günlerde tekrar başlıyacaktır. Bu 

itle meşgul olmak üzere iki lngiliz 

mozai-k mütehassısı getirtilmiştir. 

Bunlatclan başka mütehassısların 
getirilmesi ihtimali de vardır. 

Ayasofyada bütün yaz çalıfa -

cağız. Çünkü maalesef kışın çalış

mamıza imkan yoktur. Soğuk, rü· 

tubet ve hava cereyanları bu bi -

nanın içinde uzun durmağı imkan. 

sız bırakıyor. Bunun içindir ki bu 

kış çalışamadık. Bu sefer cami 

dehlizinde bulunan mozayikleri 

meydana çıkaracağız. Buradaki 

kubbede bulunan mozaikler fev -

kalade güzeldir ve timdi de biraz 
görülmektedir. Dehlizden sonra 

camiin içerisinde calışacağız. 

Profesör Maış 
Maarif vekaleti tarafından Da • 

rülf ünun için çağırılan lsviçr.eli 
Profesör M. Malş'ın bugünlerde 
ıehrimize gelmesi bekleniyordu. 
Öğrendiğimize göre, Profesör ma
yısın ikisinde ıehrimize gelecek • 
cek.tir. 

~uııwuruımıuwuıııtWIUftUltlUUIUIUlllWllUUI IWllHHHtJ1rmııuımuHQIUlfllllllW1ır, .. • • • • • h' l h 1 Yeni fleşriyat ! bulunan bu1un mu ımmat a era- 1 Rınk.:ısı 9 <&{! ı • Tcrkns 2!1 PIT 

"annmuınmınmıı•1111111mıuıııınnıı ıın 111 ıııııınııımınıııııııııııımnıınmuı= her berhava olınuştur. lki ki§i par-
J\ondnlu 25 55 <,1mcnto ı. 12.10 
llcii 4.:l' f'M·on f)ey u:-

Fizyonomoni 
( ilmi Sjma) 

lskender F ahrettin Bey arkad:ı
şmuz bu isimle yeni ve büyük bir 
kitap daha ne§r:eUi. Bu eser uzun 
mesai ve etüt semeresidir. On do
kuz ve yirminci asrın en meşhur 
simaları resimlerile tetkik ve tah • 
lil edilmiştir. Bu kıymetli eser hak
kında bir fikir ediıır.nek için, kita
bın kabındaki Profesör (Reiss) m 

şu kısa sözünü okumak kafidir: 
"Hile ve desisenin medeniyetle 

beraber ilerlediği bu asırda ya§ı -
yanlar, hayatta tanıştığı ve görüş -
tüğü kimselerin mizaç ve hüviyet
lerini kolaylıkla anlıyabilemeleri 
için mutlaka bir fiziyonomi kita -
hını gözden geçirmelidir. Bu ilim 
- yüzde elli nispetinde isabetle da
hi olsa • insana, muhatabının mas
kesini indirmeğe yardım eder.,, 

Kitap yirmi heı formaya yakın
dır ve içinde yüz elliden fazla re
sim vardır. Fiatı 125 kuruştur. Ka-
rileri.mize tavsiye ederiz. 

çalanmış, iki kişi yaralanmııtır. 

lnf ilakın bir kast eseri olduj1ı1 tah-
min ediliyor. 
ı11wuımmtnıtıMtatn111111W1ınnınmı..-1tt11Mt11ı..-mn.._, .................. 

ZA Yl - Temini istikbal sandı
ğından verilen maaşın beratım 

kazaen zayi eyledim. Bulunduğu 
vakit hiç hükmü yoktur. (2024) 

Ahmet 

İstanbul Yedinci icra memur -
luğundan: 

Paraya çev.rilme.sine karar ve -
rilen Beyoğlu lstiklil caddesinde 
Eczacı Celal Ergun Beye ait bir 
adet para ahsma mahsus makine 
ile bir adet yazı makinesi şehri -
halin 20 perşemhe günü saat 12 de 
mahalli mezkfırde liazır buluna -
cak memuı-u tarafından aatılaca -
~ ilan olunur. (2027) 

ZA Yt - İstanbul Kız muallim 

mektebinden 335 - 337 senesin -

Su. 1-lıı m•c. 15. :::ark ile;'! ~.:ı.'i 
·rramv,, 00 Bal\'D 2-
t". ~IJ?Otııı 24.- ::-nrıı m. cu:ı 2.35: 
Brıınoıııı ~:ı .. ~o Telefon ı:ı.-

----------
istikra~'"' Tahviller 

lst. dahili 117.-

farlı ı ı. Vlllla" :ws 
•i>.l\lın·ahha.ıle s.5 .t.'i 

GumriilUer S ss 
!'ıırdi mahı 4 35 
Bafdııt 11 n'l 

A~ '"e 

ı-:ıelttTill' 
Tram\'ov 
Ttlnr.I 
Hılınm 
1\nad ılu 1 
ı\nadhlu 11 
lıı !\'llinu:ssll 

~4."5 l 
4.'JO 
ııt'~ 
4S lll 
45.10 
.57.bS 

\...--~----~-------~-
Kadıköy 

Havagazı Şirketi 

Yarınki pazarte~i gunu saat 

15 te Kadıköy.ünde. Süreyyapa!a 

ıinema1t1 Mlonunda verilecek olan 

ameli yemek ve pastaı. pişirm~ der

sine bütün hammef~ndileri daMt 

eder.. (2037.) 

ZAYi - Temini t.tikbal· atı • 
de almı! olduğum mezuniyet ;e • dığmdan verilen matl!lft beTatinı 
hadetnamemi kaybettim. Yenisi kazaen zayi eyledim. Bul\ınduju 

alınacağından zayiin hükmü yok · vakit hiç hükmü yolftur. (2024) 
tur. - 228 Bedriye. (2052) 1 Hasan Çavuş 

Yarın 
A N ~ A A. 0311- n.) 1 
ı:..go - 1.3.30 Ankara.pala arl~ 

18. • 18,.0 Muallim Zcl<i K"Y iıl.<ı.~ 
:M. Melttcbl korıı.11 - l'S,•1") - rn.ro Gl 

ıo ıo • 19,iO Gitar solo ( ::5.ıll .. 1,;tUn fJlf 
' / 

fındim) - 19,40 - :!).10 Konfernn3 

AjamJ fulberleri ~ havaı rapıJrtı. 

\ ' t \' ~ t'C ı\ ~8.t 111.) .of 
12 Oda musikisi - 13 Or!.cstre ~ t .,,.., 

ıs.~ Oda musııu.ı - ı& KoD98r 

Piyano - 2%,45 Konser. 

r. 1: L ı• X l ~ <~.U.6 m.J 9 
i,15" Jimn:ı!!lfü - i,35 Konser _.. ı: 

komıcri - 14 K'o~r - ıs.~ )t'\lst ~ 
ı-;' Konser - :?ı,30 Konser - 23,05 

8 0 IC it 1.: Ş (JIU.~ m.1 aP' 
12 PlAk - 13 Pill.k - 17 orıc ~ 

"l· 
Oda musikisi - 20,45 Taganni - "' 

yano - 21,30 Konser. 

at o l\I ,\ ( H ı.ı m.) ı:.ol 
ZO Haber - 211 PlAk> - 22 

23,ı.5 Kmıser - 23,~ Haber. ) 

B U D ı\ ı• F. Ş •r F. < 530,5 p1o / 

JO lluaiki - l-t\30 Pll'k 'ltoıı.1111 / 
Çigııın Mııakisİ - l!l Konser - 20 

23 Kruuıer - 2-i,20 Jazbant. • I 
M O S K O V A nsoı 111.> • ..,,,. 
17'30 ıtılelilyat - 18~ ff~ ;,!.. 

K'mmer - 21 Alınam:a netriPt -tı>'ı 
gillr.lle nepiyat. - 22~ Kızıl 

23,0~Haber. ~ 
\' A R Ş O V A. (Hl~ lfl.) 1 ~ 
13~ ıtumltt - US,20 Qrkeırtf9 ~ 

16 Konser - 17,25 Plttlc - 18 

23,15 Konl!'tr. 
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KİMSESİZ 
18 nıaa" 1933 ======= nakleden: Sellml izzet 
bil~.Taınam; fakat bu iti yapa. 
~ ıniıin?. 
Şadiyeni ·· .. b k ''P be . n Yuzune a ıyor, ce • 

klıyordu. Şadiye dedi ki: 
1'a-;; Eğer burada olmazsa, bat • 
etzn ~ Yerde ayni vazifeyi kabul 
~ e ınecburiyetindeyim. Bunun 

el• ' bu İşi yapabileceğimi zanne· 
•1oru E 

" d 111
• ğer yapamıyacak ol-

1 ıın, kabul etmezdim. 
y - Ala. Kızım Seniha on altı 
~ndadırd Mektepte bir türlü o
d~dı. Nihayet aldık. Fakat ben, 
Qa IUnu ıöyliyeyim onunla çok 

0.:1\ıl olaınıyorum. Bunun için, 
)ol'\ı arkadatlrk edecek birini iıti· 

nı ... 

L • - Seniha Hanıma hiç müreb· 
oıye t 

utrnadmız mı?. 

Liri~ Üç. tane tuttum. Fakat hiç· 
Se . leçınemedi. Ama kabahat 
~-d~. deği.ldi, onlardaydı. E • 
..._

1 
' ınurebbıyeliii kendilerine 

)te.a;k Yapınıt kadınlarla olamı • 
ltn 1111 anladım.. Hele son bir 
ıte:d~enç ıeldi. o bir alemdi. 
•rnd ıııe, benim ahbaplarım ara • 
llun a k~ intihabına kalkııtı. Bu 
le knetıceıi ortaya yeni bir meae· 

Çı tı. 

1-.ı~idar Hanım biraz durdu, yaı· 
d~ •iı Yastığı düzeltti, yerle§lİ ve 

anı etti: 

~ - Oğlum, Senihanın yuzunu 
..._ ~!da bir görür. Arayıp sor • 
bi, ı. ırden bire, kızmm fena ter· 
'edildiğini tutturdu. Bunu, 
-... kafasına muhakkak biri sok· 
fe)l 01acak. Kendiliğinden böyle 
•iı~r~ aldırı§ etmezdi. Her neyse, 
~4ı ı aene arkadathk etme -
..,_"'"

1
l'af 2örmüı. Ho, ıeldin 

le din. 
ş,di ..... haf'f ··ı·· d' 

J.,, 1 çe ru umae ı: 

-.. lianımef endi, dedi, Seniha 
ediır 1 İyi ıeçineceğimi tahmin 

J01.1111ı. • 

Siı~~en d.e tahı.ıin edi~oı:um. 
lfer ııJeııdım. Hoıuma ııttıniz. 
"'h. de, Senihanın yanmda bir 

llcı- 1 'd ... iliz S &quame eıı e gormezıı • 
~ ılcıhııaz11nız da. Ben yalnız 
~11 ~tan hiç hoılanmam. He • 
Siz ~r &ece misafirlerim vardır. 
~-8111zlıktan hoılanır mısınız?. '-lef en Yalnızlığı severim hanı· 
endi. 

"''L-.. Bu da· · B b' .. l" S "'"'- •1 ıyı. en ır tur u e· 
"aaız.' e •nlaıamadım, ıiz anlatır· 

-s· 11 neden anlatamadınız 
efendi? ....... 8 .. 

lK.. en Seniha kadarken Beya• 
i~ attı" k hk h ' ~ d Kını a a a Ayaıofya • 
lcltıthY'ulurdu. Çırpıcı, Göksu, 
-~he~~ a~zmelerinde, hereksin 
S &ıydım. Hiçbir eğlenceden 
' ~lınazdım. Daha o zaman • 

!Qıaaf· ......._ ıre bayılırdım. 
,. lfalbuki Seniha Hanım ıizin 

•ze ... 

~: aınamile akıime .. 
lı aaıı ar Hanım, parlak, kıvılcım· 

......_erle tavana baktı: 
"'-talh.... &azan düıünüyorum da to-

'"-.aıuı b , 
'İne ana bu kadar benzeme-
~lld-.ı ~IYorum. Babası da in • 
dıt. ~ a~.r erkeklerden değil • 
laaı ~d eıı de mükemmel bir ıa
ti. I'\_ ııııydı. Halbuki Seniha vah 

"il altı 
tında ) Yatma rağmen, altı ya· 

ıana ıen diyeyim olmaz mı?. 
- lltif at telakki ederim hanı • 

mefendi. 
- Aman ne iyi, ne aklı batın • 

da bir kızım. Halbuki uzaktan u· 
zağa sizleri bize ne fena tanıtnııt· 
lardı. Her neyse, artık bu ev-de 
kendini yabancı telakki etme. Ken 
di evindesin. Sana kaç para ister • 
sen veririm. Alacağm parayı aöy· 
lediler mi?. 

Didar Hanım, bunu biraz yut • 
kunarak söyledi. Şadiyenin vakur 
tavrı, ona para meselesinden bah· 
ıetmeyi güçlettirmiıti. Bereket 
venin Şadiye, derhal ve ııkılma· 
dan cevap verdi: 

- Söylediler hanımefendi, bi • 
liyorum. 

- itine geliyor mu?. 
- Geliyor efendim. 
- Ali. kızım. Beni infa}lah bü· 

yük bir dertten kurtarırsın.. Ha 
bak, Senihayı çağırmayı unutuyor 
dum. Onu bir kere tanı. 

Zile bastı, ıelen hizmetçiye: 
- Seniha ya söyle ıelain ! dedi. 

-5-
Kapı kapandı. Odada hafif bir 

seaaizlik oldu. Didar Hanım, bü • 
tün ıöyliyeceklerini bir nefeste 
söylemi§, bitirmiıti. Konupcak 
hiçbir ıey kalmam19tı. 

Dikkatle Şadiyeye bakıyordu. 
Ba!ctıkça, genç kızın ıüzel, hem 
de çok güzel olduiunu farkediyor• 
du. Şadiyenin, güzeliğini arttıran 
kibarlığıydı. Didar Hanım da, çir• 
kinlerden nefret ederdi. Güzelliğe 
ne derece aczi vana çirkinliğe de 
o derece nefreti vardı. 

Şadiyenin süzelliii karf11ö1da 
bir daha hayran oldu: 

- Çok memnunum kızım, yü • 
züne baktıkça 1eviniyorum. Şu ol 
lum kırk yılda bir kere iyi bir teJ 
yaptı... itte, Seniha da ıeliyor. 

Dııarda bir ayak ıeıi duyuldu. 
Kapı açıldı. Şadiye, eıikte, ip in • 
cecik bir kız gördü. Licivert bir 
etek üzerine, kırmızı ipek bir 
bluz giymiıti. incecik belinde bir 
kemer Tadn. 

Yüzü renksiz fakat ııUk ve 
alımlıydı. Koyu açlan kıvırcıktı. 

Bu ıenç kız çirkin miydi 7. Ha· 
yır, bu iri kadife gözlü ma çirkin 
denilemezdi. Y orıun bakıtları, yü 
züniin bütün çirkinliğini örtüyor • 
du. 

Didar Hanım: 

- itte Seniha dedi, ona kııaca 
Senuf deriz. Eti senin, kemiii be • 
nim. 

Seniha güldü, iri ıözlerini açtı: 
- Nineciğim, dedi, Şadiye Ha

nıma beni fena tanıtıyorsun. Bı • 
rakmız da, benim hakkımda ken • 
diliğinden bir fikir edimin. 

Şadiye, Senihanın elini ıddı: 
- Fikir edindim bile Seniha. 

hanım. Sizinle iki arkadat, biribi
rinden ayrılmaz iki doıt olacaiız. 

Şadiye, tatlı bir ıöz, candan bir 
hamle bekledi. istedi ki, Seniha: 
"Abla!,, diye onun boynuna •rıl· 
11n. Fakat Senut yerinden kımıl • 
damadı. Seı çıkarmadı. Onun ye • 
rine gene Didar Hanım cevap ver· 
li. !Qea b· &raınaz, ne istediğini bil • 

b •• _ ır Çocuk "b· B Ik <Devamı var> 
--...ı alıliJrı aı •... e i ıiz o • ------------
ili• •• s~ . ~I biraz düzeltebilirsi • Bir Ermeni kemancıaının 
• ......... e ıtıhıat etmiye baıladım. vetab 
.. .._ .. '9'ekkü 

'il. r ederim hanıme • Hamparaun Efendi Papazyan 
' •L isminde meıhur bir Ermeni ke • 

lid· ~ini k 
l)°"u e onuıtukça hoıuma mancısı evvelki gün vefat etmit 

n ..• Artık mü•ade et de ve dün defnedilmiıtir. 

VA.KIT 
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D 1 

Yeni 12 sozun kar.şılığı 
ve kullanılışları 

1 -NACME: Ezıi (Çok ezgi
li ezgili söylüyor.) 2 - NAIŞ: 
Cenaze, ölü ( Cenazedini kaldırdı
lar.) (Ölüsünü gömdüler.) 3 -
NASIP: Pay (Aldın mı payını?) 
4 - NEFASET: Güzelik (Kon
yalı Hacı Baba ne güzel yi?mekler 
yapıyor.) S - NEFER: Aaker, ki
ti (Beş kişi yakalandı.) (Sekiz 
asker bir araya gelince bir manga 
olur.) 6-NIFAK: Bozgunculuk, 
iki yüzlülük (Bozgunculuk olan 
bir yerde inkılap işleri güç yürür.) 
(İki yüzlü adamlar kimsenin göz
lerinin içine bakacak kadar p~k 
yürekli değildirler.) 7- NiMET: 
iyilik, rahatlık (Rahatlığın tadını 
iyice almak için sıkıntı çekmeli -
dir.) 8 - NlSAP: Pay, kerte, tav 
(Mirastaki payı tam bir milyon 
liradır.) 9 - NiSPET: Y &kınlık, 
ilitildik (Lavrensin rentellicens 
~rvisle yakınlığı vardır.) (Buğu 
ile su arasında ilişiklik vardır.) 
10 - NiZAM: Tözük, ıualama, 
kural (Dünyanın en büyük ku
mandanlarından biri olan aksak 
Timur, en büyük yasacılardan biri 
idi. D~vlet için tözükler yaptı.) 
11 - NOSHA: Sayı, tane, muaka 
(Gazetemizill bu sayıömda göre -
ceğiniz haberler çok mühimdir.) 
(Y azdığm kitaptan bir tane de 
bana gönder.) (Muska ile hastalık 
iyi olmaz.) tZ - NUTUK: Söz, 
konupna, dil (Dilim tutuldu hiç 
bir şey söyliyeınedim.) 

Yabancı sözlerin 
karplıklan 

Kadıkö11.:llteel lıoealannua 
buldııklan lttlrf&lıklar 

Kahir - Oıtün, ezen (Üstün 
bir toplulukla her ~y yapılabilir.) 
(Onu, ezen gücü karşısında kimse 
dayanamaz.) Kail - Diyen, ıöyli
yen inanan (Bu sözleri söyliyen, 
düşünüp söylemiş.) (Bunu diyen 
ben değilim.) ( Ahmedin suçlulu • 
ğuna ben inanamam.) Karar -
Durma, düzü, ıonsöz, ıürek (Bir 
çok düşündülru?n sonra b~nim de
diğimde durdu.) (Bu işe bir düzü 
verelim de bitsin.) (Görüşmelerin 
ardından sonsözü verip dağıldık.) 
(Mart ayında havada sürek yok· 
tur.) Kan: - Ödünç, borç (Sen
den borç alacaktım, sen benden 
önce davran dm.) (Ben kimseye ö
dünç para veremem.) Kaıt - Kur-

ma, iıtiyerek, bilerek (Yaptığı su
çu kurarak yapanın cezası ağır o
lur.) (Sen bu işi bilerek yaptın.) 
(lstiyerek kimsenin işine engel ol
ma.) Kuavet - Tua, gönüldar -
lığı: (Sen tasa çekme, iş olacağı
na varir.) (Bana burada bir gönül 
darlığı çöktü, kalk gidelim.) Kub· 
be • Kubbe. Kudret - Güç (Gücüm 
yetmediği işe karışmam.) Kutsiyet 
• Kutluluk (İşinin kutluluğunu göz 
önünde tutmıyanlar ilerliyemez.) 
Kurban - Kurban. Kur'a - Kura 
Mephut - Şa,kın (Bu işi senin 
yaptığını duyunca şaşkın kaldım.) 
Meblağ-Akçe tutarı (Bu evi bü
yük bir akçtı tutan karşılığı al
aibi (Dört ayaklılardan büyük bir 
bölüğü; söz gelişi, öküz, at, koyun 
ot yerfor.) (Kelimelerin sonuna 
takılar koyarsak yeni kelimeler 
yapılır. Şunun gibi: "kış, ,tan 
"kışlak,,.) Metbu - Uyulan ( Ken 
dilcrine uyulanlar her işte üstün
lüklerini göstermeli<lirler.) Metin 
- Özyuı (Bu kitapta özyazılar 

LİM~Z -
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1 
dışında kalmış parçalar da :ar). \ yat, huh'llk, fen kollarım içine al • 
Misal - Örnek, benzer (Sem ken mıştır. 
disine örnek edinse ya!) (Söyle -
diğin sözlere benzer getirebilir 
misin?) Mübrem - Zorlu (Ek
mek, gaz, kömür en zorlu ihtiyaç
larımızdandır.) Mücadele - Uğ· 
ratma, atı§ma (Sıtma uğraşması
na yeniden başlandı.) (Benimle a
tışacağına git doğmyu başkasın • 
dan sor.) Müphem - Karanlık, 
kapalı (Sözlerin pek karanlık bir 
şey anlıyamadım.) (Lakırdının en 
can alacak yerini kapalı geçti.) 
Müsmir - Kazançlı Çalışman bu 
işte kazançlı olmadı.) (Öğütlerim 
kazançlı olmadı, bildiğinden şaş
mıyonmn.) Mütecasir-Pekgözlü 
(Ne kadar da pckgözlü adam hiç 
bir şeyden yılmıyor.) 

38 inci ilkmektep hocalarının 

bulduklan kar§ılıklar 

Ti.bi. Bağlı, uyan. Tabut· Sa· 
laca. Tili • ikinci, arka. Tarih • -. 
Tecil. Geri bırakma. Teemmül -
iyi dü9ümne. Teenni • -. T ees· 
ıüf • Gücenme. T eeaıür .. Acınma. 
T eessüı • Kurulma. Tehir • Geri 
bırakma . Tekit • Perklettirme . 
Telif. Uzlattırma. Temin· Sağ
lamlattınna. Tesir • içlenme. 

35 ve 57 inci Ukmektepler hocalarının 
buldukları kar,Uıklar 

Ti.bi • Bağlı olan. Tabut • -. 
Tili. Arka, arkadan gelen. Ta· 
rih • -. Tecil • Ara verme. T e· 
dip. Yola getirme. Teemmül·-. 
Teenni. Yavatça. Tee11üf ·Acı· 
ma, danlma. T eeaaür • Acı duy· 
ma. T eeaıüı • T emellefftDe. Tehir • 
Geciktirme. Tekit • Sağlamlattır· 
ma. Telif • oplama.. Temin - inan· 
dırma. T e.ir • -. 

Z3 üncü Ukmektep 1ıocalannın 

buldukları kar,,Zıklar 

Tabi. UUyan. Tabut. Ölü ıan. 
dığı. Tali · Arka gelen. T eenımül • 
Dütünce. Tarih • Çağ. Tecil • Ge· 
ri bırakma. Tedip . Yola getirme. 
Teenni. Uyanddık. Teessüf· Ü· 
zülme. Teessür . Dert. Teessüs • 
Kurulma. Tehir • Geri bırakmak. 
Tekit - Kuvvetlendirmek. Telif · 
Uzlaştırma. Temin. Sağlamla§· 
tırmak, sağlamlık. Tesir • Yer et· 
me. 

istiklal lisesinden Mümtaz Zeki • 
Jlustaf a Niyazi Beylerin 
buldukları karıılıklar 

icabet. Yetiımek, gelmek. (Dü 
ğünümüze geldiğiniz için çok se -
vindik doğrusu. Çağırmanıza güç
lükle yetişebildim.) 

ihtilaf • Anma günü. (Bu yıl 
gök kurbanlarına büyük bir anma 
günü yapılacak. "Göte,, ye ann~.a 
günleri yapıyoruz. Yurt sever bu
yük "Namık Kemal,, ine tez unut-

tuk. 
(Tevfik Fikret) in anma günü 

yapıldı. Florinalı çukuru başmda 
koyak sözler söyledi. 

ihtikar - Madrabazlık. (Kahve
de yapılan madrabazlık sonunda 
ortaya çıkarıldı. (Şeker) de bir 
madrabazlık olduğu açık. (55) 
kuruşken 75 e fırladı. 

ihtimal -. İhtiraı (histen) • 
Duygu. 

(Bu gece neler duyduğunuzu 

yazarsanız ... (Elbeyi) köyleri gez
di ve döndü. Köylerimiz yapılı, 

köylülerimiz görbıüliidür Duygu
larım iyidir, dedi. 

ihtiva • İçine alma. 
(Bu kitnp 20 hikfıye, 4 nesırı 

içine almıştır. Darülfünun edebi -

İhtiyaç • istek, istemek. 
Efendi, çarşıya in de istekleri

mizi düz. Bu yıl aüt damlasının is
teği 90.000 çeki süttür. Vilayet 
meclisinde konuşuldu. Şehrin ka -
zalara bağlanması için 4500 kilo
metre yol ister. 

ihtiyat - Yedek. 
(Bugün bir toplantı lazım. Ka

zım ve Nuri Beyler yedek azalığa 
seçildiler. 

(Cenk bütün hızile devam edi
yor. 1lerdeki askerden başka ye -
dek kıt'alar da cenge katıldılar. 

(Andre) şimal kutbunu bulmağa 

giderken pedek yiyecekleri balon
dan atmıştı. 

(Birlik yedek parasını boş ye
re öteye beriye harcıyamaz.) 

İspat·-.... itham. Kötülemek. 

(Efendi, seni çahcılıkla kötü -
lüyorlar ne dersin? .. Türkan Yıl -
mazı unutkanlıkla kötülüyordu. 

ittihaz - Kapma, konma. 
Bugünkü toplantrda özlü karar

lar kondu. 

1 inci ilknıektep hocalannın 
buldukları karşılıklar 

Fark - Ayırt, anlayı9, görüf. 
Farz etmek • Almak, tutmak, yeri· 
ne :koymok. Faıahat - Sözaçıkhğı, 

aözdüzgünlüğü. Fasile - Bölük, ta· 
kım, sıra. F atan et - Zeyreklik, 
keıkinanlayıf. Feza • Bo!luk, orta, 
genişlik, açık. Fazla - Artık, çOk. 
Felaket - Acı, uğursuzluk. Feragat 
Bırakma, vazgeçme. Fert • Tek, 
e!siz, bir kimse. Fesat • Bozma, 
karıştırma, düzensizlik. Fesih • 
'f esh • Bo wna, dağıtma. 

27 inci ükmektep hocalannın 
buldukları karşılıklar 

Zahit • Gereksiz. Zaman • Çağ. 
Zat · Kiti. Zebun • Düıkün. Zeki • 
Ök. Zevat • Geçme, öğle. Zindan • 
Tomruk. Ziyan • Yitirme. Ziyaret· 
Gezmek, görmek. Zümre • Bölük. 

7 inci ilkmektep hocalarırun. 

buldukları karşılıklar 

Nabız, Nabz - Damartaıı. Nam• 
zet • Ayrılan. Namuı • Doğruluk. 
Naz - Uzgü. Nazım - Düzelten. Ne· 
şir, Neıir • Düz yazı. Nedamet • 
Acıma. Nesil· Soy. Neı'e - Sevinç. 

Neşir • Ne§r - Yayma. Neıriyat • 
Yaymalar. Netice - Bitim. Neza • 
bet · Temizlik. Nezaket • incelik. 

1 inci ilkmelı.tep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Sabah • Günaydın. Sabık • Ge· 
çen, eski, hundan evvelki. önceki. 
nahır - Dayanma, çekme, seaçı • 
karmamak. Sadaka . Korunma ver 
giıi gönülden verim. Sade • Düz, 
sussüz, karış1k olmıyan. Saadet • 
Kutluluk. Saf • Karıııksız. Bön, 
arı yürekli. Safi • Temizlik, ıuıuz, 
su katılmamış. Sahil - Kıyı. Sahip· 
Benimseyen, Ağa, Er. Sahhie • 
Y parak yüzü. Sahne - Meydan, 
görünme ytri, oyun yeri. 

41 üncü ilkmektcp lıocalannın. 
buldukları karşılıklar 

Tabi • Uyan. Tabut. aal, ölil • 
kutusu. Tali - ikinci. Tecil • Geri 
bırakmak. Teemmül • Dütünüp ta· 
tınma. Teenni • Sakınmak. T eeı • 
süf .- Teessür • Üzüntü, içlenme, 
acı duymak. T eessüı • Y erleıme. 
Tehir • Geciktirme, geri bırakma. 
Tekit· Sağlamlaştırma. Telif. Uz 
laşhrm.a, a•abulma. Temin. Sağ. 
lama bağlama, inandırma, bul • 
mak. Tesir • içe işleme, dokun • 
mak. 



Sayda:8 
~ WDlllA""""""'"• ......... 1AU11111U•..-mamt• ...... mırt1ıutttttmm ...,.... • ............................. """""""* uumnm 11111. 1111mı11uuııınuı1tnrıtiıuuu1111uııuuıı&1&11ıımmuınnıU11JUnt::tmnıu ımnımm11nm1111ın1nı11ıuomı 111•• 111mumııııııuumwuınmn1DUıınummmmn11muınuııııtnıııııuııınıı ıııııırı~ 

• o M2iniıl~keı IHiaJbcerUeril o ! Danimarka 
l.moomnımın ııoonııı~~ıııınıııııırnııı nıuıınıı•ıııııııııııı~mooınııımı1111nııı111nıııı~ıııııınııı~ıııııooııınını~mıını~ıı~ııı~~ıııınımıı~ıınıııııınıııı~mıııınıııı111111111111mıııı~ııı~ııı~ımnı~mımııni • • 

Namus telakkısı Seyahatler \ lzmirde hirika çocuk Kız kaçırma büsbütün başka 
Bayramda Kayseri ve 
Istanbul gençlerinin 

seyahati 
Anadolunun ortasındaki genif 

yaylanın bilmem bozkırlardan 

farkı var mıdır?. 

Saatlerce otomobille gidersiniz 
de bir dikili ağaca bir insan eli • 

nin değdiği hissini veren taşa ras· 
gelmezsiniz. 

Esen kuru ve yakıcı rüzgar de· 
rileri, üzerine ispirto dökülmüş bir 
yara hızıyla kavurur ne kadar sü· 

ratle giderseniz gidin sahanın ay· 
ni ahenkte olması, yerinde sayı • 
yormuşsunuz gibi gelir .. 

Buralarda yaz ve kış biribirin· 
den berbat baharsız iki mevsim 

vardır. Biri yakar, diğeri kapıdan 
baktırmaz iklimin bu zıddiyetine 

mütehammil insanları, çetin kaya· 
lar gibidir. 

Anadolunun yek ahenk geçen 
bu diyarından biraz tenevvüe ka
vuşmak istiyen lise gençliği bayra· 

mı Adanada geçiremk üzere iki 
kamyonla arife günü Kay,,eriden 
hareket ettiler. 

Çiçekli bir insan yüzüne benzi· 
yen çukurlu yollar 9 saatte geçile
rek Ulukışlaya gelindi. Herkesin 

yüz'J çatlamıf, elleri meıinletmit • 
ti. Ulukışladan Adanaya kadar 

devam eden beş saatlik tren yolcu· 
Jğu neşe ve eğlenceyle geçti. 

Gece saat yirmi birde Adana 
istasyonunda misafirlerini kar§ı· 

lıyan lise talebe ve muallimlerile 

birlikte mektebe gidilmiş ve mü • 
dür Salim Bey tarafından talebe 

• ve muallimler beşuş bir çehreyle 
karşılandıktan sonra izaz edile • 

rek geniş ve rahat bir uykuya ter· 
kedilmiştir. 

Bayramın birinci günü havanın 
yağmurlu olmasına rağmen şehri 

görmek için acele edenler yağ • 
mur altında gezmekten kaçınma • 
dıler. 

İkinci gün havanın açılmasın • 
dan bilistifade Mersine gidildi. Or 
ta Anadolunun deniz görmiyen ev 

li.tları, akşama kadar kiraladıkla
rı kayıklarla doya doya gezdiler. 

Üçüncü gün, lise muhitince pek 
sevilen ve hürmet edilen Katipza-

de Nuh Naci Beyin davetinde ge· 
çirildi. Daha sabahtan Naci Beyin 

talebe namına kiraladığı kam • 
yonlarla saat bire kadar şehrin dı-

ıarsındaki mekteplerle pek asri o· 
lan mezbahası gezildi. Öğleden 

sonra iki saat kadar Nuh zade Na· 
ci Beyin pamuk fabrikası ziyaret 

edilerek saat dörtte Naci Bey ta
rafından talebelere arkadaşlarile 

birlikte Adananın en lüks otelinde 
mükellef bir çay ziyafeti verildi. 

Vatanını ve memleketini çok 
seven ve memleket çocuklarile 

kendi evlatları gibi ali.kadar olan 
ve ona her türlü muaveneti mem -

nuniyet ve şükranla kabul eden 

Nuh Naci Beye veda edilerek ay

rılındı. Dördnücü gün saat 24 te 

Kayseriye avdet olundu. 

Seyahatimiz esnasında bize 
her türlü muavenet ve lutufki.rlı • 

ğı gösteren Naci beyle lise müdü-

18 Salim ve muavin Kenan Beyle

re teşekkürü bir vecibe bilirim. 
s. ş. 

Bu çocuk ne kızdır, ne de erkektir. Kardeşini kaçıran adamı Bulgarlar ziraat tahsiline 

d b d d 
vurdu, öldürdü l"'t 

Adının Harika konması a un an ır Danimarkaya gidiyor CJ' 
BALIKESİR, (Hususi) - Balı-

1ZM1R, 14 (Hususi) - Burada 
daha şimdiye kadar görülmemiş 

bir yaratılışta bir çocuk dünyaya 
gelmiştir. Bununla çocuğun insan· 
dan başka bir mahluka benzediği
ni söylemek istemiyorum. Çocu
ğun, insandan farkı yoktur. Umu· 
mi teşekkülünde bir noksanlık 

yoktur; fakat ..... 
Geçen sah gecesi Başdurakta 

bakkal Mustafa Efendinin zevcesi 
hamlini vazetmiş ve bu hamil işini 
muvaff akiyetle başarmıya çalışan 
ebe hanım göbeği bağlamak üzere 
iken, göbekle tenasül aleti arasın
da kırmızı bir et parçasının sark· 

• kesi re bir saat mesafede bulunan Bulgaristanın genç çiftçilerin.' 
liyata lüzum göstermi•tir. Ameli • d ·· A · t 'l'k tah•1' 

~ Ayşebacı köyünde b:r kız kaçır· en uç grup asrı zıraa çı ı 

Yattan sonra çocugw un ya~amıya • l' · · D · ı ·· d ı'lınİt' 
~ ma vakası olmuş ve bu vak'a bir ı ıçın anımarKaya gon er 

cagvına kanaati olan doktor ameli· t• G "ft 'l D · rkad• kişinin ölümü ile neticelenmiştir. ır. enç çı çı er, anıma .. d 
yat yapmış ve bu esnada büyük Hadiseyi bildiriyorum: on sekiz ay geçirmişler ve bu ııı~ 
bir hayret göstermiştir. Bu hayre • Ayşebacı köyünden Mehmet ile det zarfında hem kendileri j~ı~ 
ti, çocuğun ne erkek ve ne de kıza 
benzememesi ve her iki cinse la • 
zım gelen teşekkülatm bu çocuk • 
ta bulunması, doğurmuştur. 

Doktor Beyin ümidi kesmesine 
rağmen çocuk yaşamıştır. Tahsin 
Hüseyin Bey bu harika karşısında 

çocukla çok alakadar olmuş ve 
çocuğun ismini (Harika) koymuş· 
tur. Çocuk hala yaşamaktadır. 

arkadaşı ldris, köyün yakınında hem de memleketleri için çok fa1 
bakla çapalıyan Hüsnü ağanın kı· dalı malumat toplamışlardır. 
zı Hayriyeyi yanındaki diğer ka • j Ziraat nazırının hazır buluııd~ 
dınların elinden zorla almıslar ve ğu bir toplantı<la, bu genç ziraat 
bir beygire bindirerek Köte~li kö- çiler, Danimarkada bulunduklat' 
yüne götürmüş ve orada Muhtar müddetçe nazarı dikkatlerine çat' 

Hafız ağanın boş evine kapat· pan şeyler hakkında izahat "ltr ' 

mışlardır. mişlerdir. Bunlardan birisi şunl•' 
Biraz sonra vak'adan haberdar rı söylemiştir: 

tığını görmüş ve hastayı Kastelli Vücudunun hiç bir yerinde id • 
caddesinde Tahsin Hüseyin Bey rar toplanmamaktadır. Tabiatin 
hastanesine kaldırmıştır. - idrarı barsaklar vasıtasile defet • 

olan Hayriyenin erkek kardeşi A- - Danimarkacla üç şey bende 
rif te bıçağını beline koymuş ve büyük bir intiba bıraktı. Şunl•1: 
doğruca Köteyli köyüne gitimiş • Halkın dine karşı olan bağlaı11 

tir. fevkalade namuslu ve doğru olııf 
Köteyli köyünde Mehmetle kar- l · t ··t ll'k 'c)er' 

Doktor muayene etmiş ve ame • tiği anlaşılmaktadır. 

Bursada geçen günler 

Bursa gezintisi yapan DarUlfUnunlardan bir grup 

Bursa lisesinden mezun, latan· 
hul yüksek mekteplerinde okuyan 
gençlerin sırf şirin Bursayı göı • 
termek için tertip ettikleri seya • 
hate gidiyoruz .. Bursada verile • 
cek balonun cazbandı olan Cüm • 
huri yet gençler mahfeli cazı da 
beraber .. 

Vali Muhiddin B. de vapurda .. 
O da Bursaya gidiyormuş .. Ulu • 
dağdaki otele çıkacaklarmış. Et • 
raf ıma bakıyorum.. Skilerini o • 
muzlamış sporcular .... insanken • 
dini lsviçrede, Alp dağlarına tır • 
mana.cak yolcular arasında zan • 
nediyor. 

Mudanyaya kadar devam eden 
mütemadi eğlencemiz tren yol • 
culuğunda burnumuzdan geldi. 

Bursadayız .. Hava çok sisli .. U
ludağın yamaçlarını bile göremi • 

yoruz.. Bugün bayramın birinci 
günü.. Burada hepimiz tarçın iç-

meğe alıştık.. Ferahlamak istiyen 
bunu içiyor. 

Arkadaşlar palavracı Arifle ta -
mştılar .. Bizimle az zamanda sa· 

mimi oldu .. İşte attığı palavrlar • 
dan biri: 

larm tertip edecekleri baloya ha· 
zırlamyoruz .. Cazbant provalarını 
yapmış ... 

Balo son derece güzel oldu. 
Türkiye üçüncü güzeli de baloda 
idi. Neşeli hava içinde caz bütün 
maharetini gösterdi. Bursalıların 

takdiri bitmiyor. Dakikalarca al • 
kış devam ediyor. 

Bursa mezunları doya doya ha
tıralarını yaşadılar, biz, şen Bur • 
sanın, misafir sever Bursalıların 

takdirile dönüyoruz. Bu da, bizde 

unutulmaz bir hatıra bıraktı. Ay • 
rılırken biz Bursaya selam bırakı

yorduk. Onlar bizimle lstanbula 
selam yolluyorlardı. 

Bursalılar, gelecek bayram da 
bizi beklediklerini söylediler. 

Melih Nazmi 

Dolar ve lngiliz 
LONDRA, 15 (A. A.) - Dolar, 

açılışında 3.445 idi. Bu zaafın se • 

bebi ayan meclisi banka ve nakit 
\~ncümenlerine bir infilasyon yap· 

manın muvafık olup olmıyacağı 

hakkmda bir takrir verilmiş olma· 

sıdır. Bu hadisenin yakında Va
şingtonda yapılacak müzakereler 

arı ve zıraa e mu ea ı ı'S' 

şılaşan Arif çılgın bir halde he- verd'kl · h · t D · .... ar' 
v • ı erı e emmıye . anı... , 

men bıçagmı çekmış; Meh.mede k 'k dA . A kA :ilil 
anın ı tısa ı ve zıraı te aın .. 

ıaplamıya başlamıştır. Mehmet al. h b b 1 d d v k dıt· 
v • • • ep u se ep er en ogma ta 

dıgı yaraların tesırıle bıraz sonra . 
"l ··ı .. Danimarkalıların namuslulul< o mu şur. . . . . . . d 

K t·ı Ar'f ·ı kı k 1 larına aıt hır mısalı hır haşkll!' a ı ı ı e zı açıran ar • .. 
dan idris yakalanmışlardır. şoyle anlatıyor: , 

Samsunda feci bir oto
mobil kazası 

Samsun - Bayram tatilinden 
istifade etmek üzere ava giden ba
zı avcılar bir kamyonla avdet et· 
tikten sonra, gece saat on birde 
tekrar kamyona binerek şehir i
çinde dolaşmak istiycn ve şoför 
mahallinde oturarak otomobili i
dare ettiği.söylenifen köseleci Kc· 
mal Bey direksiyonu idare edemi· 
yerek bir ağaca çarpmıştır. Bu ani 
sademeden yanında bulunan av 
arkadaşı Nemlizade Ragıp ·Beyin 
beyni parçalanmış ve vefat etmiş
tir. Kamyon parça parça olduğu 
halde Kemal Beye hiç bir şey ol
mamıştır. Ragıp Beye Avcılar 

klübü tarafından çok hazin ve 
kalabalık bir cenaze merasimi ya
pılmışıtr. Kemal Bey tevkif edil-
miştir. 

M. Kemalpaşada Varşo
vadan gelen bir leylek 
M. Kemalpaşa - Hamza Bey 

mahallesinde oturan terzi Hamit 
Efendi, bacağında al~minyomdan 
gayet zarif bir bilezik bulunan bir 
leylek yakalamıştır. 

Bilezikte (Muszooj. Polonp. 
Polonya 1538 Varşuva Retour) 
cümlesi yazılıydı. Leylek ehlidir. 
Hamit Efendinin bahçesinde do -
laşıp durmaktadır. 

Çocuk kaçırıyorlar 
ADANA - Bakırsındı mahal· 

lesinde oturan İbrahim oğlu Veh • 
bi, İkbal Hanımın beş ve altı ya · 
şındaki çocuklarının Üzerlerinde -
ki elbiseleri almak için çocuklara: 

"- Geliniz size bülbül ve da • 
ha bazı şeyler vereceğim,, diye 
kandırıp şehir dışına götürürken 
görülüp yakalanmıştır. 

Yakalanan suçlu hakkında tu • 
tulan tahkikat evrakile birlikte 

- Yanında bulnuduğum çiftç" 
ineklerini sağdıktan sonra, onJaı1 
tartmadan yol kenarına alıp gö ' 
türüyor, orada bırakıyordu. Bu ıiİ' 
te kimse elini bile sürmezdi. siil 
kooperatifinin arabası geçer, ko ' 
vaları alır, şirkete götürür, orad1 

tartarlar, çiftçi sonra gider par•' 
sını alırdı. 

Bir üçüncü genç funları söylii' 
yor: 

- Her gün sabat saat beşte k~ 
kar, ahrn ve hayvanları temizle' 
kar, ahırı ve hayvanları temiı' 
lerdik. Hayvanları sağdrkl~ 
sonra saat sekizde kahvaltı edet• 
sonra tarlaya giderdik. , 

On iki buçukta öğle yemeğiııl 
yer, 14 e kadar istirahat ede' 
sonra tekrar tarlaya dönerdi~· 
Nazarı dikkatime çarpan şey til 

·~ oldu. Tarlalarda hayvanlar iç• 
de birçok ekinler vardı. Hayval1 ' 
lar da, insanlar gibi muayyen ı•' , 
manlarda yemeklerini yerler, si 

ğılırlardı. Her çiftlikte bu işle~ 
ya:ıi r.:mayyen zamanda bazı işle 
rin görülmesine nezaret eden . ~; 
damlar vardır ve yalnız bu 1!. 
meşgul olurlar. Hayvanlara veri 

len gıdalar daima ölçülür, tart.11~ 
dı. Saat 18 de işimiz biter, gıd;l 
yemek yerdik. Sonra 21 veya 21 1 J• 
a kadar eğlenir, şarkı söyler, r~ , 
yo dinlerdik. Sonra ev sahibiıı1", 
riyaseti altında dua eder, gid~ 
yatardık. Bu suretle muntaı'Jı 
bir hayat geçirirdik. Dine ortı 

çok ehemmiyet veriyorlar. -1' 

Bulgar çiftçi gençleri bu se)'. 
hat!erinclrn cok memnundur. v;. 
ha ~imdiden hir çokları, öğrend~~· 
lcri usulleri kendi memlel{etıet1 e' 

ele tatbik etmisler Ye aldıkları ıı 
· ....... ı ...... . 'l'l'"l T'"f\':,,,,,rı nlmw::Jardır· 

Arif Paristeymiş .. Eyfel kule • 
sinden bir adam düşmüş ve yarı 

beline kadar mermerlere gömül • 
müş .. En ağır bir vin;le zor çıka

rabilmişler .. Bizi katılasıya gül • 
dürüyor .. 

üzerine mühim akisler hasıl ede - Cümhuriyet müddei umumiliğine 
ceği söylenilmektedir. Dolar dü • verilmiştir. 

Almanya lngilte-' 
reyi protesto ediyot 

j.ldl,-
BERLIN, 15 (A. A.) - ,e • 

~ ~ . 
Bayramın ikinci günü herkesin 

neş' esi yerindeydi. Akşama mezun 

şerken İngiliz lirasında terfi gö • 
rülecek olursa Londra şimdiye ka-

dar müştereken tetkikin tehirini 
istediği bir takım meselelerin tet· 
kikine yanaşmıya daha mütemail 
olacaktır 

Fransız elçisi 
PARIS, 15 (A. A.) - Fransa· 

nın Ankara sefiri Kont de Cham • 
brun 16 Nisanda vazifesi 
gidecektir. 

başına 

kabinesi, Almanyanın Londr~ ıe~ 
firini Almanyamn dahili ''

1
,' 

hakkında Avam Kamarasınd•1',tt' 
pılmış olan bazı beyanata ,) ' 
protestoda bulunmıya meııııır 
miştir. 
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sa~baka ~evam ediyor. Bu mü -
keıı·a a~a gınnek için en çok 800 

rnelık b' h'k" 15 rn· , ır . ı aye, yahut en çok 
~ö 18 

rahk hır manzumeyi bize 
f) ndeıınek ı.~ f·a· n h .t\a 1 ır. 

Ay Yıldız 
Hür Anadoluyu ııardı siyah dun:uın, 
UfuJdan karıırdı, topraj\"ı doldu kan . 
Al bayrak ~iğnendi, a~· yıldız kJrlendJ ... 
I'ürk topraklarında, düşmanlar beslendi. 

sararan yapraklarının hışırtısın -
dan başka hiç bir ses yoktu. 

Pakize sordu: 
- Y aralandığınızdan ailenizin 

haberi yok değil mi? 
Delikanlı cevap vermedi. Göz -

leri bulandı, bir isle dalgalandı. ci h~ .. afta da mü~bakanın 11 in
tıini ~ay esile (11) inci manzume Fakat Anadolu, bu gafietten uyandı Her şeyi doğru söyliyen bir adam 

Kalplere intikam son hnla dayandı... d' 
asıvnruz. thtıyarda, gençte ümitler büyüdü tavrile başını Pakizeye çevir ı: 

B 
Başlannda Gazi, kahramanlar yürüdü... - Benim kimsem yok! Dedi. 

enı· affet Anam, babam üç yıl evvel öldü • 
Artık Anadolu, zümriitl6 boyandı, 

8 k Yaralı askerler gUllerle donandı ler. Bir kardetim vardı, onun da 
lt() a.ı tavanlı alcak dıvarlı bir Bu yurdun münevver, mnğrur her klD yüzünü seneler varki görmedim! ... 
J y 0da.sıyd B' 'b · · · ~ lşledJ bir a,kıa ay ııe yıldızı. a.11 

1
• ırı ırının aynı o - - Ya!. .. Zavallı yavru. Sen de 

•arı k' ı· 
lıd ' .. 1r l, dıvarın kenarına Ankaraya sancak dlklldl bir tanla benim gibi hasta ruhun; has -
l'ek lrıış, kuçük yağ kandilinin tit - Dalgalandı, uçtu, kartal gibi canla ta bir zavallısısın demek. Benim 

' •oluk ale · .. ..1 k'l Duyun dağdan dağa, zafer mıırşr yürüyor d . 
1
. 

ft.,, • v1ne gomu en şe ı · e annemı·, babamı görmıye ı ., b k - B~larmda Ga7.I, Türk mllll'tl gillUyor. 
'., .. ır aç cisim görülüyordu. uzun seneler oldu. Benim de ae -
l\oş d H. Şapll 

le Ya e e, dıvarda alçak bir ses - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil nin gibi bir kardeşim vardı, ben 
!İ ot nan ocağın kenarında, iki ki - de onu uzun yıllar görmedim. 
İkia·U~uYordu. Konu,mıyorlardı.. di, razı oln:-'"!lış, hepsine, ezber - Köyde bunal·nıştık, yiyecek ek -

ln1n de .. .. d l b k 'b' .. 1 . •ene} . yuzun e, yorucu uzun en.mit ir na arat gı ı şu soz erı meğimiz yoktu. Açtık. Kardeşim 

0ca'" erın kemirdiği kırık hatlar, söylerdi: para mukabilinde beni bir zengi -
iın v k' l d" · a)e\'" a ıt vakit parlıyan zayıf - Hayır, Pakizeyi, ev en ırmı· ne sattı. Aldığı bir kaç para ile 
I~· ~Jt~nda beliriyordu. yeceğim. Daha küçüktür. annemi, babamı k'urtardı Bu an • 

kışl 111nın de gözleri donuk, ba · Günün birinde Haci Adil Efen· da genç delikanlının vücudunda 
arı •abitt• d H lh 1• di hastalandı, yatağa üştü. e- heyecanlı, bir raşenin dolattığını 

dıg'" tiyar, ıedirin kenarından, al - kim, hoca getirdiler, para etmi- hissetti. Kar .. ısında parhyan o iri 
ı lab k ,. 

•arark a asından kalın bir sıgara yordu. Hacı Adil Efendi günden gözler, 0 ince, şeffaf dudaklara 
ıtıe. en, kadın; çorap örmekle güne sararıyor, kansızlaşıyordu. baktı. Sanki bu parlak, iri gözler, 

ı:&uld" 
}\ u... Bir gün karısını çağırdı: ince şeffaf, dudaklar benliğini 

lerin·adın bir aralık çorabını diz - - Ben artık iyi olmıyacağım .. dağıtmıştı. Bir müddet hareketsiz 
Oca~n üzerine bıraktı. Gerindi. Belki bugün, belki yarın sizdep kaldı; maziyi düşündü. Gözleri 
Çeke~ah~Za.nan, kocasına ıstırap ayrılırım. Bütün malım Pekize yandı, beyni yandı, boğazı kuru • 

_ F 
1~ •esle: ile senindir. Pakizeyi evlendir. muştu. Karşısındaki genç kadını 

t~ ) erıt, nerde kaldı, vakit pek Mes'ut olması için lazım gelen fe · pek iki tanımıştı, Pakize!. Aman 
-:r ') du 1 o· 

lh . · ıye sordu. dakarlıktan çekinme .. Dedi. Allahım ! Pakize, ne kadar değiş -
ti~ t~Yar adam, cevap vermedi. Filhakika iki gün sonra Hacı mitti. O küçücük gözlü, uzun saç -
daıt'r arı ocağın içinde, dalga öldü. Evler, dükkanlar, hamam - h, bir kızdı. Şimdi büyümüf, yü -
-~.:Yuvarlanan, ate!in kırmızı, lar Pakize ile karısına kaldı~ fe • zünde yorucu tenelerin izleri pek 

1\ e IÖtnüldü. laketten üç ay sonra Pakize, şeh • düzgün hiaaediliyordu. Ferit göi • 
ll'ıhr'ciın tekrar çorabına eğil - rin ileri gelen zenginlerinden l>i '"-' süne düten başını, hafifçe kaldır • 

ı: l, 

..... l' rinin oldu. Nihatla evlendi. dı, kartısında, hareketsiz duran 
1\ ak!.. Tak!.. llkönceleri iki genç biribirle - iri, siyah gözlere, §effaf dudaklara 

de:· ~~1 vuruluyordu. ihtiyar pe - rini derin, hararetli bir aşkla sev - baktı .. Ve o dudaklara, gözlere 
do~!'\l ıknderden doğruldu. Kapıya miye başladılar. Fakat aradan her teyi itiraf etmek için uzandı. 
deg· k Oftu. Dayal~büyük des • aylar geçince ebedi sandıkları aş · Pakizeyi titriyen kolları arasına 

; ~)dırdı. Kapıyı açtı. kın harareti söndü, suyu kurudu. aldı, boğazını tıkıyan bir sesle: 
erıt ü · d k k 1 Hele öyle bir gün geldi ki, Nihat _ Pakize, ben senin kardeşi -'•na (zı' zerın e i a ın yamçı - -

lhti)' 1) hürünmü,, içerigirdi. Pakizeyi bırakıp kaçtı. Zavallı nim, maziyi unut, beni affet, diye 
dlly:k baba, kapının desteğini Pakize! Artık yalnız kalmıştı. yalvardı ... 
le lo den Feride hıçkıran bir ses _ Geceleri yatakta bir türlü gö -

r u: züne uyku girmiyordu; sabahlara 
ıı..:' Paki.. . . d' d v•t kadar Nihadın hayalile uğraşı -
·~1? -.eyı getirme ın egı 

yordu. Aman yarabbi! Bir kaç 
b ' E:. sene içinde hayatında ne büyük 
) İtde h~et, getirmedim. Onu, şe - değişiklikler olmuş; ne müthi, 
~'le hır Zengin evine evlatlık, 0 • kederlerle yüz yüze gelmişti ... 
t~lttı ~~aktı:.nı .. İhtiyar valde co - Doğup bu ya; a geldiği evden ay -
>'ıf ta· izleri üzerine bıraktı. Za - rılmı', ta!l. ınırcasına sevdigv i Ni -
d\ıt R&Un.. l "l' 

l.._ dıı u ııcak bir hava ile do - hadı artı! · ebediyen görmemiye 
""l ıı.·ı~ı~e donuk gözlerini Ferit • ' .. mahkum olmuştu . 
• 

'- "> 
1Yerek: lit ...... <. Kucaklanmak, öpülmek, teselli 

~ ıc'-"llı yavru! Dedi, kimbi - edilmek istiyordu. Sığınacak bir 
' &dar ağlar! kucak arıyord.u... Aradan uzun 
)a'~ Zavallı Pakize, melek yıllar gelip geçti. Adil Efendinin 

~ ... 
·\it~ d-.ı uzun yıllar geçmişti. 
~f'tile h~Ynu bükük bir evlatlık 

bir 1_~1l•ndığ1 evin şimdi haki • 
tı l(\lç"k h 
~ .. ~dil u an.ımı olmuştu. Ha • 
~ · o~ e\tl" E:.fendı, Pakizeyi ken -
~ ded· ... ~dı gibi seviyordu. Onun 

~~ 11ın· ·k· 
llttı'k b··· ~- ı etmiyordu. Paki -

~ telıı... UYuınüş, gelinlik cağı -
~~ ~~r . 
l liclldun h Pakizenin uzun bir 
~l\ı.. atlarını genç omuz • 
)•t .. d" .. 

""l, 1;~ Utuklüğünü örten si • 
)'~ -.r Sftçl 
1. tÖzl . atı vardL Koyu si -
l) erın· 
,ett 'lll\l ~n etrafını çerçeve • 
._ hir L n 11Yab, kirpikleri dai -
~ç··ı_ IQzılJılc · • ' 
-. ul(, ttl .. t ıçınde yuvarlanan 

\e
eft.. u enaaip .. h .. · 

"l\ ed agzı, er gorenı 
rd· eeek k d ltcs '· P Jc· a ar güzel ve dil -
)l"°d il ızey· b. . i.t- e .. 1 Şe ırde, ve cıvar 

.. ""'~ • 4ieıı • be 

karısı evleri, hamamları, dükkan • 
ları satıp bitirdi. Para bitince 
kendi ömrü de bitti. Şimdi za • 
vallı Pakize tek başına kal -
mıştı. Bir yandan yalnızlık, diğer 
taraftan ezici bir yoksulluk baş 
gösterdi. Bu hali gören komşular 
Pakizeye acıdılar. Onu el birli • 
ğile şehrin kenarındaki memle -
ket hastanesine hasta bakıcı yaz -
dırdılar. 

Artık Pakizenin evi hastane ol · 
mu!tu. O geceleri orada yatıyor • 
du. 

Sıcağın, omuzlara yüklendiği 
bir Ağustos günüydü. 

Adnan irfan 
ı ················································: i Yarenlik ~ .................................................. 

Edebiyat dersinde 
VIII iNCi SINIFTA 

Muallim - Itnap n~ye derler? 
Tal ebe - Sözü lüzumundan 

fazla uzatıp işi trata dökmiye der· 
ler. 

Muallim - Bir misal göster ha· 
kalım? 

Talebe - Filorinalmın bütüne
serleri efendim! 

VIIll 1NC1 SINIFTA 
Muallim - Okuduğun kaside -

nin veznini bul bakayım ! 
Talebe - Aside efendim Asi -

de! 

X NUNCU SINIFTA 
Muallim - Bizde en büyük ga • 

zel üstadı kimdir? 
Talebe - Hafız Bürhandır e -

fendim! 

XI lNCl SINIF.TA 
Muallim - Muallim Nacinin 

(Kuzu) su ile Orhan Seyfinin Ka
naryası arasında ne fark var? 

Talebe - Efendim, biri dört a
) aklı kocaman kuzu, öteki iki a
yaklı minimini kuş! 

••• 
Vlll iNCi SINIFTA 

Ticaret lisesinde talebe 
kooperatifi 

Ticaret mektebi talebe kooperatifi ders kitaplart 
b~sdiriyor talebe ucuzca tedarik ediyor 

Ticaret mektebi talebe kooperatifi idare heyeti azası bir arada 

Ticaret lisesinde faaliyette bu - j ri bir vazife olarak kabul eden 
lunan Talebe Kooperatifinin ıyı meclisi idare azalarının yorulmak 
neticeler verdiği görülmektedir. bilmiyen faaliyetlerile bugünkü 
Sermayesi sırf talebenin uf ak mik- seyrini almıştır .. 

asta iştirakleri ile vücude gelen Talebenin kabil olduğu kadar 
Yb birlik ve tesanüt müessesesinin ihtiyaçlarına cevap vermekle meş 

u . k 
son zamanlardaki gösterdiği inki· gul olan bu teşek ül mektepte tak-
af şayanı dikkattir. rir olunan ekseri ders notlarını 

' Kooperatifçiliğin ufak mikyas - teksir edip azalarına dağıtmakta 
ta fakat tam bir şekilde tecelli et- hatta bazı mekteplere de gönder • 
tiği görülmektedir. Kooperatifçili- mektcdir. Ayni zamanda gıdai ih· 
ğin esas prensiplerinden biri olan tiyaçları da karşılamakta ucuz ve 
azalarının fahri çalışması tam mi- temiz olarak temin etmektedir. 
nasile anlaşılmış ve bunu mecbu· Tevh it ..................................................................... r ................... F·~··;; .. ci·~ 1 1 B i l g i ı e r ~ 
. _ .................................................................... . =---··-,,-·························--· 
Son yüz senenin keşifleri neler~ir_?_ 

Anadolu rençllğl durmadan çalr~ıyor. şe bulunuyordu. Sebeplen bılın -
Kll!ltamonu llM'ııl g~nçll~i senelerdir mediği için oarİ hastalıklar sürat • 
yorulmıyan bir &Ay ile bir ml.'emua 
çıkarıyor. Bu mecmuanın son say1!lın· le intişar ediyordu. Hfosi uyu; tura-
da bu güzel yazıyı gördük. cak şeyler olmadığından ameli • 

Yüz sene (;Vd su, gaz ve elek - yat, hissi uyuşturmadan yapılırdı, 
trik kuvvetlerinden istifade edil - Sakal taşımak tercih edilmedikçe 
miyordu. H~··kes tu ihtiyacını müş- bir mumun ~olgun şulesinde tıraş 
külatla kuyudan çekmek suretile olunurdu. Posta kartı daha keşfo
temin ederdi. B1r kanalizasyon te· lunmamıştı. Her nevi iş şifahen o
sisatı olmadığından kullanılan su· lurdu. 
lar sokağa bo~altılırdı. Bir mev· Telefon ve tdgraf malum de -
kiden diğer mevkie- bir şehirden ğildi. Mektuplar bin savaşla kaz 
diğer tehire mfoıakalatı, yalnız ve tüylerile yazılırdı. Yazı kalemi 
yalnız posta arabaları yapardı. F e yoktu, kurşun kalem de malum 
na yollar üzerinde bulunan kasa - değildi. Bir cevap alıncıya kadar 

b 1 1 n zillerini h ı J' y 1 · a ar posta arC\ba arını afta ar geçer 1. a nız tıyatro 

pek az işitirlerdi. Bu devirde yel· pek basit dekorları ve iptidai va • 
kenli gemiler mıntakalar arasın - sıtalarile müsahaba ve tenevvürü 
da münakalat,, aylarca süren bir temin ederdi. 

yolculuktan sonra yapabilirdi. ~u Bugün asri surette inşa edilen 
devirde, cesur teknik adam~arı ılk bütün evlerde su tesisatı görüyo -
kendi kendine i~liyen makınaları, ruz. Bir eleklt!k düğmesi, bütün 
muasır arkad:lşlarının istihzaları elektrik lambalarının irtibatını te
karşısında, yapmıya uğraşıyorl~r- mın ediyor. Bugün elektrikle ı· 
dı. Hatıra kartı olarak yalnız kh · sınıyoruz. Yemeğimizi pışırıyo -

söyle! 
Talebe _ Keşkekçinin keşkek-

k 
., 

lenmit keşkek epçesı. 

Muallim- Bravo sana yavrum, 
çünkü değ.me edebiyat kitapları_n
da tenafürün bu kadar canlı mı -
saline rast gelmemiştim. 

Vll lNCl SINIFTA 

Muallim - Lef ve neşri müşcv· 

ruz, ütümüzü ya.pıyoruz. tozları a
lıyoruz. Ve daha b in türlü şey ya
pıyoruz. Elektrik geceyi gündüz
yapıyor. İnsan sesini bir saniyede 
yedi defa dünyanın her tarafına 
naklediyor. Telsiz telgraf ve tele
fon dünyanın bütün köşelerini bi
ribirine bağlıyor. Eskiden posta -
ları icap ettiren ticari muamelat 
şimdi telefon v a.sıtasile bir kaç da· 
k ikada yapıhyor. Stenoğrafi ko -
nuşulan kelimeleri ani vahitte tes· 

saçına pit ediyor. Şimendiferler, seri poı. 
veş neye derler? 

Talebe - Galiba Arap 
derler efendim! 

X UNCU SINIFTA 
Muallim - Yirmi sekiz ~" ... h -

met Efendi kimdir? 
Talebe - Hasta efen.dim, '1u • 

ta va!)urları , layyi:l.reler, otobüsler 
münakalata tovassut ed iyorlar. 
Fotoğraf makineleri bütün hadi • 
satı tespit ediyor. Biz herkesin hu• 
susi otomobile malik olacağı deY. 
re yan~şıycruz. 

1tlerıe ;•n yler, kahyalar 
e Hacı Adil Efen • 

Akasyaların koyu gölgeleri al -
tında oturmut konuşuyorlardı. 
Delikanlı bitkin bir haldeydi. 
Göğsündeki kurşun yarası ona pek 
eziyet veriyordu. Bir aralık ko -
DU§madılar; etrafta akasyaların Muallim - T enafüre bir misal gün gelmedi! Devamı 8 inci sayıfad a 
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Kapının tokmağını tutan sol e
linde, büyük elmas parlıyor, ve, 
Selmaya, kendisini aşkı uğruna 

hapseden adamın, ayni zamanda 
civanmert bir adam olduğunu ha
tırlatıyor. Ve Seima, kadın ruhu -
nun en gizli yerlerinde tib·iyen bir 
hiıle, kapıyı üzerine, yava§ça, gü
rültü çıkarmadan kapamıya karar 
veriyor .•. Zira, biraz ötede meç -
hul adam, kapanacak olan bu ka
pının sesini dinlemektedir .. 

Artık ne bir düşüncesi, ne bir 
hiddeti kalmı§ o]an Selma, şimdi, 
dün ak§amdanberi içini kemiren 
§Üphe ve merakın elinde kıvran -
maktadır. Bu maceranın garabeti, 
bir peri masalı gibi hayali oluşu, 
merakını en yüksek bir noktaya 
çıkarmaktadır. Selma, ihtiyarın 

sözlerinin doğru olup olmadığını 

öğrenmek, ve bilhassa, kendini ka
çıran adamı tanımak, görmek isti
yor. Hakikaten fotoğrafına benzi
yor mu?. Acaba o kadar olsun gü
zel mi?. Daha başka bir mesele 
var. Fakat Selma, bunu doğrudan 
doğruya itiraf etmiye ces~ret ede
miyor. ihtiyarın onu görür görmez 
"sizi yal<acak olan aşk ate!ile ta
nıyacaksınız,, deyi!i acaba doğru 

mu?. iki şey olabilir. Bu, ya ihti • 
yar tarafından uydurulmuş bir ya
landır ve maksadı ona kararında 
nedamet ettirmektir, yahut da sa
hidir. 

Bir aşk ateşiyle yanacak!.. 

Bu takdirde, Ramize kar§ı olan 
aşkı, harikulade bir kudret karşı
sında ve kendi elinde olmıyan se
b~plerden dolayı eriyecek .. . 

Bu, elbet fena olacak. Böyle 
bir \ey"dltft'aa mukavemet etmesi 
!uzım ... Ama en iyisi gitmek de -
ğil mi?. 

Fakat ... 
Hakikaten bu adam varsa ve bu 

derece büyük bir kudrete sahipse .. 
Ya sahi ise? ... 
Sel:na, büyük bir heyecan için

de ... Bütün vücudu titriyor. "Aşk 
ateşi,, şimdiden mi başladı .. 

· Ne yapacak'!. 
Yabancı ve meçhul adam .. Ora· 

da .. kapının arkaı.ında .. bekliyor. 
H'~ olmct.zsa k P. 'lcl:sile biraz görü
fecek .. Sade birkac kelime .. Son
ra da g id cek .. 

Selma hu fikre dayanamıyor. 
Kapının hala elinde tuttuğu tok -
mağını bırakarak, kalbi çarpa çar· 
pa, ayaklarının ucuna basarak, ö
teki kapıya :lerliyor. 

Şimdi karşıkı kapının önünde
dir. Heyecandan gittikçe titriyen 
bir sesle soruyo": 

- Beni duyuyoı musunuz? .. 
Kapının arkasındayım? .. 

Ses yok. 
Sebıa tekrar sö:re ba~lıyor: 

- Buradan P.yrıl nadan evvel, 
hediye olarak verdiğiniz elmas i
çin size teşekküı etmek istedim. 

Hediyenizi kabul ediyorum. 
Zira, ~izin doğru ve namuslu bir 
insan olduğunuzu hissediyorum. 
Bana kar§l gösterdiğiniz muamele 
de bunu İspat ediyor.Okadar nazik 
hareket ettiniz ki, neredeyse, yap· 
tığınız hareketi af bile edeceğim. 

Çünkü ihtiyar, bu ha-
reketi bana karşı uian muhabbe -
tinizden yaptığmın da söyledi. 
Hem dün akşam hoparlörle söyle
diğıniz sözler ... Fakat söyledikle • 
ri;nj duyuyor muscnuz?. 

di? Meçhul ve esr:lrengiz adam 
hakikaten k='µmm arkasında mı? 

Yoksa bu bunak masal mı söyle • 
di?. Meçhul ve esrarengiz adam 
hakikaten kapının al'kasında mı? 
Yoksa bu bunak masal mı söyle • 
di. 

Ah bu ıüphe ! ... Selma bilmek 
istiyor, öğrenmek istiyor. 

Mantığının bütün iıyanma rağ
men, Selma, merakını tatmin ede
bilmek için kendini, birihtinak ha· 
linde saran aleti söndürmek üzere 
kapıyı vuruyor. Fakat bu ıesin gü· 
rültüsüyle akh tekrar batına geli· 
yor ama, it iıten geçmi§tir. Şimdi 
neredeyse açacaklar ... 

Bununla beraber kapıyı açan 
yok. 

O zaman Selma, bütün cesare
tini toplıyarak gitmiye karar ve -
riyor. Ve hatta dönerek bir adım 
atıyor. Fakat tam bu esnada, içer
den fevkalade tatlı, tarif edilmi -
yecek kadar hazin bir keman sesi 
yükselerek onu, sanki olduğu yer
de çiviliyor. Selma, bu parçayı 
derhal tanıyor. Bu Çaykovakinin 
"Güftesiz şarkı,, sıdır. 

Bu musiki Selmanın baıını 
döndürmÜ§tÜr. Baıı dönüyor, ve a 
ni bir hareketle önündeki kapının 
tokmağını çeviriyor. 

Kapının kanadı, sessiz bir ha -
reketle açılmıştır. 

Birkaç adım ötede, meçhul ve 
yabancı adam ayakta duruyor. 

Selma, ağır ağır, ne yaptığını 

bilmeden, sanki arkadan birisi iti
yormuş ',!ihi, ona doğru gidiyor. 

( De'f'IUlll Tar) 

Faydalı Bilgiler 
(Gençlik sayılamızdan deı•am) 

Gramofonlar insanların sesle -
rini, her zam en için, mu haf aza e

diyor .• Fakat asri fen, yalnız de -
niz hastalığına tutulan insanları 

kurtarmak için büyük gemiler yap 
mamış, deniz altı gemilerinin de 
inşasında muvaffak olmuştur. Her 
tüccar ve alim için bir daktilo la -
zım oluyor. Hesap makinaları za
man, para ve k-uvvetten tasarruf 
ettiriyor. Traş makinaları bizi en 
kuvvetli sakallardan kurtarabili • 
yor. 

Dolma kalemler herkes için bir 
ihtiyaç haline gelmiştir. Tababet 
mikroskop ve rontkende son de -
rece ilerlemiıtir. Klorform, ame
liyata düçar olan bir hastayı biçak 
acısrndan ku•tarıyor. Dikiş maki -
naları ev kad:l"larının iflerini ko -
laylattırıyor. Sinema gramofon ve 
radyo tiyatro He birlikte eğlence· 
yi temin ediyor ve bir çok şeyler 
öğretiyor • 

Almancadan çeviren ı 

Kemal 

Fatih idman yurdunun 
mUsameresi 

Fatih idman yurdu temsil ıu -
besi gençleri tarafından cuma gü· 
nü bir müsamere verilmiştir. Bu 
müsamerede Re,at Nuri beyin 
(Çifte keramet) komedisi temsil 
edildi ve gençler büyük bir mu -
vaffakıyet gösterdiler. Kendilerini 
tebrik ederiz. 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Ses yok. Dahili hastalıkları mütehassısı 
Acaba ihtiyara yalan mı söyle- Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

VAKiT 

Japonlara göre 
Rusya hani hani barba 

hazırlanıyor mu ? 
Harbinde Japonlar tarafından 

ne§redilmekte olan Harbin Times, 
Sovyet Rusyanın harbe hazırlan • 
makta olduğunu açıkça yazmak • 
tadır. 

Harbin Times' e göre Çin Şark 
demir yolunun yardımile fazla 
techizat ve levazımı Çinden Rus -
yaya naklolunmuıtur. Japon ga· 
zetesine göre Rusya bu hattı ha • 
reketle Japonyayı muharebeye 
ıevketmek istiyor. 

Sovyet Rusya bu hattı hareket
ten vazgeçmezse Japonya da ona 
fiddetle mukabele edecektir. 

Mançuri hükUıneti, kuvvetleri -
ni Çin Şark demir yoluna yakın 
bir sahada tahşit etmiş bulunu -
yor. Bu kuvvetler icabında hare • 
kete geçecektir. 

Japonların imdat kuvvetleri 
Garba doğru hareket etmektedir. 

Mançuri hükumetinin hariciye 
nazırı Sevyet Rusya hükumetine 
bir nota vererek Sovyet Rusya 
hududu üzerindeki Mançuri ve 
Suif enho' daki gümrük daireleri • 
nin Ruslar tarafından tahliyesini 
istemittir. 

Alıkonan vagonlar 
MOSKOV A, 15 (A.A.) - lz

vestiya gazetesi Çita muhabirin -
den aldığı bir telgrafı neşretmek· 
tedir. Bu telgrafa göre Japon ma· 
kamatı Sovyet Rusyaya ait olan 
Çin Şark demiryo1larına vaziyet 
için hazırlıklara başlamışlardır. 
Bunun için bir takım ihtilaf mev -
zuları araştırmaktadır. Mezkur 
hat üzerinde bulunan lokomotif 
ve vagonların Sovyet Rusyaya gö· 
tUnilerek"b'iadi! alıkonulduğu hi • 
kayesi bu cümledendir. Sovyet 
Rusya.da alıkonulan lokomotif ve 
vagonlar esasen mezkur hatta ait 
olmayıp o hat üzerinde transit o -
larak işliyen makine ve vagonlar

dır. 

-----------------~-Amerika vaziyeti 
Mali cihetten neden 

bozuktur? 
Nevyork gazeteleri, ayan mali

ye komisyonunun, memleketin ik· 
tisadi vaziyetinin ne halde oldu
ğuna dair yaptığı tetkikat müna· 
sebetile kendine verilen ·malumat 
hakkında uzun makaleler yaz
maktadırlar. 

Bu malumatı, Nevyork City 
Bank erkanından Mösyö Wilchell 
ile M. Reutçchler ve M. Wirthrop 
Aldrich vermi§lerdir. 

Chase Vatiorial ile Naturial 
City Bank bankaları, Amerikanın 
en mühim iki bankasıdır, ve bey • 
nelmilel vaziyetlerde mühim rol • 
ler oynuyorlar. Bundan başka 
Federal Reseral Bank üzerine de 
tesirleri vardır. Bu sonuncu ban • 
kanın Amerika devlet bankası ol -
duğu da malumdur. 

Bu itibarla, yukarda isimlerini 
saydığımız zevat tarafından veri -
len malumat Nevyorkun borsası 
olan Wall. Sfreet' de bir çok de • 
dikodulara sebep olmuştur 

Bu malumata nazaran Ameri -
kanın bugünkü mali vaziyetinin 
sebepleri başlıca National City 
Corupaup tarafından çıkarılan es • 
hamdır. Spekülasyon yapanlara 
verilen kredi, esham sahiplerinin 
tevdi ettikleri meblağın ban · 
kanın yüksek şahsiyetlerine borç 
olarak verilerek hiç bir faiz ge • 
tirmemeleri, bu eshamın bir çok -

Gandiye TutguP 
3 KADIN 

-&-
Mister Jorj teşebbüsünde mu - tan yolunu tutar .. Fakat Mi• 

vaff ak olarak bir çok muharrirle· hareketinden mukaddem, 111 

rin tanınmasına yardım ettiği hal· vaııtasile programını da iliJI 
de kendisi bir föhret kazanamadı. rek §U sözleri söylemişti: 
Çünkü onun eserleri, arkadaşla • "Gandi, Hazreti Meıih~o ol 
rının bilhassa karısının eserleri sidir .. Bu büyük ve cihantiitll , 
yanında pek sönük kalıyor, rağ • tadın mefkurelerini anlaaıak 
bet ve teveccüh kazanamıyordu .. Sanskirit lisanıyle yazılan bit 
Bu vaziyet karş11ında bir şey ib • eserleri okudum .. Bana gört 
da edemiyeceğini anlıyan Mister tün dünya hayatı geçici hiil , 
Jorj karısını da aldığı gibi Ameri· dan ibarettir. Onun için 
ka.dan çıkar ve Yunanistanda i - bunlardan elimi çektim ve 
kamete karar verir. karşılaımağa karar verdilll

Eski Yunan edebiyatına a~ık o· 
lan Mister Jorj, kızı Misis Nila'ya 
da bu atk ve zevki vermişti. Onun 
için Nila da 1924 te Yunaistana 
hicret eden babasından üç sene 
sonra, henüz 18 yaımdayken, onu 
görmeğe gider ve orada "Delfi,, 
ihtifallerine ittirak eder. 

Nila, bu sıralarda Atina genç -
lerinden ve aristokratlarından 

Nikos Procstopolus'la da tanışa -
rak sever ve onunla Rum ortodoks 
kilisesinin ayini dcııre~inde evle • . 
nır .. 

Nila, babası gibi edebiyata, ya· 
zıya meraklı değildi .. Merakı, mu· 
sikiydi. Onun için eski Yunanis • 
tan musikisini tetebbula meşgul 

oldu .• Fakat nedense Yunaniıta -
• nın hayatı bu genç kadının ho -
tuna gitmemi§ti. Matbuatın bu sı
rada "Gandi,, den, Gandinin na -
zariyelerinden bahsetmesi onun 
nazarı dikkatini celbettiği için, 
günün birinde Gandi ile görüşmi
ye karar verir. Artık ona göre, 
kendisini tatmin edecek diyar, 
Yunan diyarı değil, fakat Hint di-
yarı idi. 

Nila bunu kurduktan sonra gü • 
nün birinde kocasını Atinada bı -
raktığı gibi üç yaşındaki oğlu bir
likte bir vapura atlar ve Hindis -

(Benara) ta görerek )( 

Gan nehrinin mukaddes ,.,ı . 
daldıracağım ve bu suretle ti ~a t 
dinine girerek Brehmen ola~ ab 

b
.. . Ortd 

Bu sayede dünyanın en u • td 
ması olan üstada hizmete \' 
bulacağıma eminim.,, L;;~ 

Gandiyi görmek için Atiıa' 
Hindistana kadar giden Mi• bı ~ 
onu hala görememiştir. ..,,lkı:k 

Çünkü kendisi ancak 1931 . an 
tosunda Hindistana varabibSJ 
Gandiyae bu sırada Yuvarl~ 
sa konferansına ait iflerle 
bulunuyordu. Gandi, Yuf 
Masa konferansına yalnız ıo' 
decekti, yoksa birlikte bir 

mi götürecekti?. O zaman G.Jc l 
yi me§gul eden en mühim t11"' t \'Ot 

buydu.. ta
1 

Bu işi bırakıp Mis Nila'1' 
bule imkan yoktu. tir ele e 

Bir ay sonra Gandi Lo~ ~tri 
gitmif döndüğü zaman Hirıd~ tanı 
nı başka bir halde bul~ .J 
Çünkü fırkası dağılmrı; mii'j h 
mutediller biribirlerile mücl 1 atı 
ye baılamıftı. Gandi bunları' el" 
rasını bulmağa çalışırken 1' . 
de tahrikatçı diye tevkif ed_~ )e 

ve Mis Nila gene müradma tt1' 
Iamamıftı .. 

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

Iktısadi Haberler 

dünkü toplantıda Y 
meselesini konuştular "t cA ~l 

Şark tütünleri konf ~ \it 

Halı tacirleri 
antrepo 

Halı tacirleri dün, öğleden son· 
ra lstanbul Ticaret Odasında top· 
!anmışlardır. 

T oplanışın seb~bi, Rıhtım şir· 
ketinin antrepo fiatlarının tenzil 
etmediği için halıcıların ba,ka bir 
antrepo tesisi için konuşmaktı. 

Dünkü içtimada iktisat Veka -
Jetinin emri üzerine ~irketler 
komiseri Akif Bey de hazır bu · 
lunmuıtur. 

sında üç balkanlı de f; '-a 
Cenevrede toplanmıı olaSI ~ li 

tütünleri konferansına 1 .. f 
n~mma da tütün inhisarı dl~ 
Mithat Beyin iştirak ettiiiıl' 
dö:ıdüğünü yazmııtık. I ~~ 

Dün gelen muhtelif tütiill I )~ 
tij 

zetcleriııde bu konferans& JJI' 
muhtd:f malumat vermekt' 1 ~~ 

Halıcılardan bir kısmı Rıhtım Türkiye, Bulgaristan "e ~ l'aı 
mınistan, daha evvelden t '/, şirketine tel<rar müracaat ederek 

antrepo fiatımn yüzde 20 nispe • 
şirketi kabul etmediği takdirde 
yeniden bir antrepo tesisini teklif 
etmişlerdir. Bu teklif üzerine 

ha~kmtla konuf tukları içill ~ 
··~ f eransta bir cephe olarak . lı~ 

noklai nazaı ı müdafaa etd' t. 

dir. Bu da ,uydu: 
Qlt 

Rıhtım firltetine bir kere daha 1 - Şark tütünlerinin 
müracaata karar verilmiştir. manlarının genişlemesi. ~i 

Maamafih, bu esnntla Rıhtım 2 _ Muhtelif memleketlel /. d\ 
şirketi kabul etmctli i;i takidrde rafından vazedilen tütün. re-; t, 
yeni antreponun nerede ve ne su - ,,.! ~t 

}erinin ve gümrüklerinııı 
retle kurulması düşünülmü~tür. 
Fakat Rıhtım şirketinden ge - ması. ~ ~ 

1 lecek cevaptan sonra bu mesele ithalatçı memleketler Ş~ ~ d 
ti"' i> 

üzerinde kat'i karar verilecektir. tünlerinin bugünkü vaziY'.~ ~l 
•'l!IUWlhftmwtlııomnnwı ı""""'ııttıtın•mıunınmıınnıınımını 1Ulllll111'1'""'11'lllll" bul ederek fU Cevabı verıll1 

larının da kar~ılıkaız oluşu vazi • ; 
Şark tütünlerinden ne . ~ yeti bozmuttur. ,. .. 

mallA tın tezyit edemiyecekleriı:ı• Bu malumat, esasen ıon 
buhran ile epeyce sarsılmış olan simlerin de azaltılaJlll 
borsada telif uyandırmıştır. bildi mitlerdir .. 



it~ 1933 

Heroincilerden 
VAKiT 

sekizinin tevkifi 
lör 8 (BD.§ tarafı ı inci sayı!ada) 
!\' orıır,·ecrnard Blumental, peynirci 

1:1 1.Jnad · 
..ı, kiti 1· anıs ve onun yanın -
lhıe.dan·p ik eden kardeti Niko Ca

ıs Efend·ı dri B 1 er. mühendis 
itri o· e~, t.uzlu balık taciri Di· 
&rile.üınıTıtrıyadis, tüccar katibi 

a. •, arabyada "s·· -,, ta. l . ummerpa· 
lan e ~ktrıkçi Birican Ohanes, 

llr 1_
0
c1

• akkaı Niko Andon sey· 
ı " rnıı ' ıte)y E Yoncu Kosti, bunun oğlu 

0 fendiler. 

ilk Bernard Efendi 
Efencı· •o~guya çekilen Bernard 

ı, toy} .. 1 . - 8 e soy emı§tir: 
Bu ı. ~n, kaçakcıhk yapmadmı 
. oır ıff - . 

rııj ... d ıradır. Poliste benim bi-
~ en . , 

Lirı ı· eroın bedeli olarak dört 
•ra ald .. 

bıadnn ıgıın iddia edildi. "Al· 
>'ak e.t;'ı dediın. Tazyik ettiler, da-
... ı ar Bu .. . 
..,.l tki ·. nun uzerıne, yanı -
he.be.nı Polıs memuru katılarak 
orıd,. ın Yanına gönderilirsem 

'"l'I d.. ' 
tılece'"· ort bin lira alarak teslim 

R•ıni b.ld' d' · · \'erdi.n-ı. V 1 
• ~~ ım. ~ıttık, aldım 

hıt tı.ıtuld:rdıgıme daır de bir za-

F akat b. 
llıak · . unu tazyikten kurtul • 

1Çın 
btek ·· Yaptım. Bu eroin veril· 
Bana ~~re alınmış para değildir. 

•nıae bö 1 b' . . . 
ellnetniıtir H~ eb' ır I§kı~ın pa~a 

ak l .. · ıç ır va ıt eroın 

Çe.kçıl;k ~g~, Yahut batkaca bir ka· 
t.lakad ıııle §u veya bu tekilde 
'bnenı ar olınadıın. Kat'iyen kabul . , 

b<srt b 
lk· . in lirayı aldı ! 

'i 1ncı ı Orgi C 0 arak sorguya çekilen 
te. !u aınadanis Efendi sorgula-

te\'p} ' _ Q arı vermittir: 
de eroi er~ard Efendi, bana "Ben· 
a:erine n ulunur,, dedi. Bunun ü
tanıttır~ Zengin adamla kendisini 

....... () ırn. 
Ze · CatiL ~gın adam kim? 

hlt "hırt ·1· 1 . . . ır)lld "nı:ı ız..... smı .... ısmı 
1 -ıı ıın titndi: Singler! 

<lort hi:r~ard Efendi, bu adamdan 
- ıı ıra aldı mı ? 

)e ~erd~n, 0 ndan alıp Bernard Ef. 
....._~·Aldı! 
'O a? 

'l\kanı kadar. Benim bu işle bir 
l'tt l'ok ki! 

So lihendis Kadri Bey 
'i; rıhıYa "ek·l 1 d .. .. .. . " llıiih ;ı- ı en er en uçuncu -
ıf'de ,:~iı Kadri Beyin verdiği 
k' A.nJt 
~al arada idim. Gazetelerde 
~ltdını ar arasında adımı gördüm 
~li.._ · ''Ne ·· b ' d. ,. ~ ~·· aıunase et.,, ıye 
~it bir llracaat ettim. "Evde size 
'""il lnotör b 1 d d d'l ..ı lllot'· u un u,, e ı er. 
~t..: Ot R 
tiı"" tfe ~en yaz Niko Cama -
.. "'i·r ndı taraf rndan bana ve • 
ol'ii.,:·•r ıı· 
Jı..~kl ır kötede tozlar ve 
~ ~ikr arasında duruyordu. 
e , ' 0 Efendiden iki yüz lira 
""•~hı· ~tıka.bil almıt, biraderin 
ıtrıL.ı t "'' tU~i1., }f ·0 teye koymuıtum. Y ep-
ttt fu~ıç ~ullanılmamı§tır. Da· 

"'')el\ a hır heyeti f enniyeye 
' Sie·ettirebilirsiniz ! 

l't)> L tın . . 
•·«ıtıt' e'Vınızde bir kilo eroin 

....... b"' 
•ıa:' ,."'11~ . 
l ~ · ''IUtl k ~'Vıınde mi? imkan -
b· oJ,~, a ışin içinde bir yanlı~-

•t •1&.Jt • Benim eroin itile hiç 
' Sa 8ttı Yoktur. 
' F' )acrkö .. d k" . . d e ak Yun e ı evımz e .... 

d"ittt ._ ... '
1
t, efendim. Orası benim 

'>' "1 tnaz k. t' .~•ıı bir 'k· ı ...... Ben, ora-
~ S04qtın ' ı ı ay oturdum, son· 

etr(llc ı,.' Ev, o zamandanberi 
ır haldedir. 

~· tflot6r 
d· ıico c meselesi 
·~~ &ııtad · •ııı_ ai •oruı anıı Efendiye, ne 

ltı: du. Kısaca §unları 
'P .._, ~eriı.ı ... 

ır~ ·~rl ••ıken bir pompalı 
Jt,~lt 'l»ara.~nııttı.. Öldü, benim 

1'e)e P Yoktu. Onun için, 
ara. Yerine bu motörü 

bıraktım. Bir daha görmedim. 
- Bu motör, Kadri Beyin evin· 

de itliyormuı? 
- Orasını bilmem ... 

"SUmmer palas,, ta •• 
Birican Ohanes Efendi, haki

min sorgusuna karşı §Öyle dedi: 
- Ben Tarabyada "Summerpa

las,, ta elektrikçiyi.m, epey oluyor, 
bir gün Bernard Efendi bir kam· 
yonla geldi. Kamyonun içinde çu· 
vallar bulunuyordu. "Bu çuvallar· 
da asfalt var. Hepıi on çuvaldır. 
Bunları bir yere koyuver!,, dedi, 
bıraktı. Ben de ahır halindeki de • 
poya koydum . 

Geçenlerde, yani ıekiz, on gün 

O saatte Yani Ef. ile buluştuk. 
Beni Kalyoncu ku1luğundan aşağı 
doğru bir apartımanagötürüp, dı -
şarıda bekletti. Sonra, bir valiz 
getirdi. Onu alıp eve götürdüm. 

Bir ka~ gün sonra •• 
- İçinde ne vardı? 
- Bilmem. Bir kaç gün sonra 

Kalyoncu kullğundaki apartıma • 
na uğradım. Yani Efendi karşıma 
çıktı. "Valizi yarın alacağım!,, de
di. 

- Kim bu adam? , 
- T ammam! Bana emniyetsiz-

lik gösterme!,, dedi. Ertesi gün 
Niko Ef., "bir ada.m gelip alacak 
ver,, diye tembih etti. Gelen, Ber
nard Efendi idi. Otomobille Be -
yoğluna çıktık. Bernard Ef ., vali
zi aldı. amma ertesi akşam gene 
getirdi, babamın bundan haberi 
yoktur. 

Sona kalanlar 

Dimitri Dimitriyadis Ef ., kendi· 
sine Bernard ve Niko Camadanis 
Efendilerin emanet olarak bir ta • 
kım eşya getirdiklerini, bir kaç 
gün sonra bunları polisin aradığı
nı, aldığını, kendisinin işin iç yü -
zünü bilmedeğini söyledi. 

Harilaus, Ef. de Kadri Beyin 
Boyacıköyünde tuttuğu evin kon • 
turatını, onun ricası üzerine, kefil 

Kaçakçılardaıl bir kaçı dh Adliyeye 

j aıfatiylc imzaladığını, kendisini 
bundan dolayı yakaladıklarını, 
tamamiyle masum bulunduğunu 
anlattı. 

giStlrilllrken .. 

evvel. kar§ıki otelde, T arabyadaki 
"T okatliyan,, da bazı tamir itleri· 
le uğra§ıyordum. Telefon çaldı, 
beni istediler. Telefon eden Ber • 
nard Efendi idi. Nereden telefon 
ettiğini bilmiyorum. Belki lstan • 
buldan belki Beyoğlundan .••• 
Kim, bilir!. 

" Dök imha et ! ,, 
- Ne söyledi? 
- "Depoda asfalt çuvallarının 

yanında bet damacana ile bir fıçı 
vardır. Bunların içindeki eczayı 

derhal lağıma dök, imha et!,, de
di. 

- Sebebini sormadınız mı? 
"N' . ' d d. "S - ıçın.,, e ım. orma, a-

ilemin şeref ve namusunu kurtar 
çok rica ederim!,, dedi. Ben de 
döktüm. 

- Niçin döktünüz? 
- Hatır için! 
- Öyle, amma Bernard Efendi, 

arkadaşınız, dostunuz filan bile 
değil. Bir hususiyetiniz yok. Şöy
lece tanıyorsunuz, değil mi? 

- Öyle gibi .•• 
- Şu halde siz onun "vasıtai 

icra iyesi,, misiniz? 
- Kat'iyyen! 
- Niçin bu işi yaptınız? 
- Kaçakçılıkla alakam yoktur. 

Şimdi hata ettiğimi anlıyorum! 
Baba ve cğul 

Kosti Ef ., memurların evine gel
diğini bir ıey bulamadıklarını, fa • 
kat müdiriyette Niko Camadanisin 
"paketleri ver!,, demesi üzerine 
kendisini sıkıttırdıklarını, "varsa 
teslim edeceğim,, dediğini, me • 
murlarla birlikte eve gidildiğini, 

evinde bir şey bulunmadığını, pa· 
ketlerin Penelopi isminde bir ma· 
dama ait yerde bulunduğunu söy· 
ledi. 

Oğlu olan genç lstelyo Ef., 
Niko Camadanis Efendinin yanın
da çalı§tığını söyliyerek, şu ifade· 
de bulundu: 

- Bir gün beraber Taksime çık. 
tık. Yani Ef. isminde birisi yanı -
mıza geldi. Niko Ef., "Saat yedi
de talimhanede bu adam sana bir 
paket verecek. Al, eve götür!,, de· 
di. 

Nikon Andon Ef .de kaçakçılık
tan hiç haberi olmadığım iddia et
ti. 

• 
Hakimin karar1 

Hakim Reşit Bey; ıorguya çe· 
kilmeleri bitenlerin kenara çekil • 
melerini bildirmitti. Evrakı göz • 
den geçirerek, bunlardan Kosti 
ve Harilauı Efendileri çağırdı. 

- Siz serbestsiniz. Mevcut de
liller tevkifinizi mucip derecede 
değildir. 

Bernard Blömental, Y orgi Ca
madanis, kardeşi Niko Camadanis 
Efendilerle mühendis Kadri Bey, 
tuzlu balık taciri Dimitri Dimitri • 
yadiı, elektrikçi Birican Ohanes, 
toptancı bakkal Niko Andon, ko· 
misyoncu Kosti Efendinin oğlu 
lstelyo Efendiler, suçun mahiye· 
tine tahkikatın tekemmül etme -
mit olmasına, bunların suçun de· 
lillerini imha etmeleri muhtemel 
görülmesine göre, ceza muhake -
meleri usulü kanununun 104 üncü 
maddelerine yugun olarak tevkif 

edildiler . 
Bu muvakkat tevkif kararıdır. 

' 
Evrakınızı müddeiu.mumiliğe gön-
deriyorum. Yarın istintak daire -
sine verilir. Orası da sizi sorguya 
çekerek, tahkikata devam eder, i
cabını düşünür. Buyurun! 

Tüccar ktibi Harilaus Ef. ser -
best bırakılmasından odlayı teşk
kür etti. Seyyar Komisyoncu Kos· 
ti Ef. küçük oğlunun da kendisi 
gibi salıverileceğini zannetmişti. 

Ona şöyle seslendi: 
- Gelsene lstelyo ! 
Fakat lstelyo Ef ., tevkif edil -

diğini anlamıştı. "Olmaz!,, dedi. 
Haklarında tevkif kararı veri· 

lenler tevkifhaneye götürüldüler. 
Sorguya çekilenlerin akraba ve ta
nıdıklarından bazıları samilere 
mahsus yerde sorguya çekilmeyi 
dinlemişlerdir. 

Hitlercil erin F ransadaki 
baskını 

Metz, 15 (A. A.) - Ünifornıa· 
lı bir Hitlerci gnıpu bu sabah Na· 
zi bayrağı olan bir otomobille El • 
berfeldden buraya gelmit ve is • 
tasyonun önünde durmuştur. Halk 

Romadaki konuşmalar 
Muahedelerin tadili meselesi: Bu da 

buhrana bir nihayet verecekmi~ ! 
PRAG, 15 (A.A.) - Çekoslo· maileyh Ppolitika gazetesine vaki 

vakya gazeteleri, son Roma müka. beyanatında Fransanın hudutlaı·ın 
lemeleri hakkında fevkalade ihti· yeniden gözden geçirilmesine mu· 
yatkar bir lisan kullanmaktadır. arız olduğunu halbuki İngiliz ef • 
Bu gazeteler İtalyanın bir taraf - 1 karı umcmiyesinin bir kısmının 
tan M. Dollus'in Avusturya Hit - bunun Avrupa sulhüne hadim ola
lercilerini ithal et.mek suretiyle ko- cağı fikrinde bulunduğunu söyle • 
alisyonunu genitletmesini ve di- mektedir. 
ğer taraftan Berlinin Avusturyaya Mumaileyh, ilnveten demişlil' 

istiklalini temin etmesini istemek· ki: 
te olduğu mütaleasındadır. M. Titolesk~, İngiliz efkarı 

Prag, gerek Avusturyanm Al· 
manyaya bağlanmasına ve gerek 
Habsburglarm çifte saltanatları -
nın yeniden ihya edilmesine mua
rız olup vukuatın neticesini endi
şe ile beklemektedir. 

BEYGRAT, 15 (A.A.) - Bel
grattaki Romanya sefiri M. Gura· 
neseo Paris seyahati esnasında, M. 
Titoleskoya refakat etmişti. Mu • 

umumiyesini değiştiremedi, fakat 
bu hareketin tehlikeli tarafını gös. 
termeğe çalışmaktadır. 

Mumaileyh, netice olarak şöyle 
demittir: 

Biz muahedelerin yeniden tet· 
kiki hususunun ne lngilterede iş -
sizliğe ve ne de cihandaki iktısadi 
buhrana nihayet veremiyeceğini 

ispat etmeliyiz.,, 

Dünyadan işsizliği kaldıramazlarsa 
gene barba doğru gideceğiz .. 

NEW-YORK, 15 (A.A.) -
M. Valter Lippmann, Nevyork 
Herald Tribün gazetesinde Va
§İngton mükalemelerinin başlıca 
3 gayesi olduğunu yazmaktadır: 

1 - İşsizliği ortadan kaldır· 
mak, zira dünya tekrar i§e başla -
malıdır. Yoksa harbe doğru gidil-
mi§ olur. 

3 - Londra konferansının aka
mete uğra.masmın, fiatların düş -
mesinin ve nakit sahasında kar • 
gaşalıklar vukuunun önüne geç· 
mek.. . . Çünkü müsibetin kökleri 
bunlardır. 

M. Lippman, bilhassa bir Fran
sız - İngiliz - Amerikan itilafı vü· 
cuda getirileceğini ümit etmekte 
ve M. Herriot'nun Fransız mümes-

2 - M. Ruzveltin yeni idaresi- sili olarak intihap edilmiş olma -
nin iktısadi nasyonalizme nihayet sından dolayı memnuniyet izhar 

vermiş olduğunu ispat etmek. eylemektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikada toplantı 
················································ 

Makdonald 
Yola çıkarken 

hedefi anlatıyor 

B. M. M. de dünkü 
müzakereler 

A N K AR A, 15 (A. A.) 
B. M. Meclisi bugün reis vekili 

Hasan Beyin riyasetinde toplan • 
mıthr. 

27 Nisanda hükumete intikal e · 

Londra, 15 (A A.) - M. Mak· decek olan Adana - F evzipaş!l 
donald Vaşingtona gitmek üzere 
hareketinden evvel gazetecilere 
yaptığı beyanatında demiştir ki: 

Vaşington seyahatinden elim -
de her hangi bir vesika yahut iti
laf olduğu halde dönecek değilim. 
Yalnız M. Ruzvelt ve ben ik • 
ti sat konferansının mesaisini kar · 
şılıklı bir azimle kolaylaştırmıya 

çalııacağız. 

M. Musolini gidemiyor 

hattının itletme masrafları ve a -

Ç!kta bulunan memur ve müatah • 

demlere' verilecek tazminat karşı -

lığı olarak devlet demir yolları 

işletme umum müdürlüğünün 932 
senesi bütçesine 65 bin lira fev -
kalade tahsiııat konulması hak • 
kındaki kanun müzakere ve kabul 
olunmu§tur. 

Kanuni mezuniyetlere müste -

niden hazinenin kefaletile akto • 

V · t ıs ( A A) - ltal - lunan istıkrazlardan vadelerinin 
aşmg on, · · · 

yan elçisi dün hariciye nazırı M. ! hulülünde ödenmesi lazım gelir • 
Holl'ü ziyaret etmiş, Vaşington 1 

ken ödenememesi sebebile hazi • 
konferansına iştirak için M. Ruz - nece yapılan tediye kartılığı ola • 
velt tarafından yapılan davete 
İtalya hükumet reisinin verdiği 
cevabı M. Holl'e tevdi etmi~tir. 

M. Hull, Romada yapılmakta 
olan ehemmiyetli görüşmeler • 
den dolayı M. Musolininin Ame • 
rikaya gelememesinden dolayı A · 
merikan hükumetinin esef duy • 
duğunu elçiye bildirmekle beraber 
M. Y oung'un İtalyayı temsile 
memur edilmesinden memnun ol • 
duğunu da söylemiştir. 

bunları yuhalarla karşılamı§tır. 
PoEs memurları müdahale ederek 

Hitlercileri karakola götürmüt ve 

kendilerini Almanyaya dönmeğe 

davet etmittir. Mahalli hükU -

rak 1 ~32 senesi düyunu umumiye 

bütçesine 800 küsur bin lira f ev· 
kalade tahsisat konulması ve ev-

kaf umum müdürlüğü bütçesinde 

6,800, hudut ve sahiller umum 

müdürlüğü bütçesinde 500 liralık, 

İstanbul Darülfünunu bütçeıinde 

15,000 liralık münakale yapıl -
ması hakkındaki kanun layihaları 
müzakere ve kabul edilmiştir. 

Diğer bir kanun layihasile de 

tütün inhisarı idaresinin 1932 se • 
nesi bütçesinin memurlar ücreti 
maddesinden 40 bin liranın tenzil 
edilerek ecnebi mütehassıslar üc
reti ve harcirahları faslına nakli 
kabul olunmuştur. 

met hadiseden haberdar edil - Meclis pazartsi günü toplana -

mittir. caktır. 



Sa 

Miras 1 llalllecte•; ı 
_I ta. 

,, • 1 ' .... 1 .·~ • • .. ' ..... ~ ' • 

Ali ağa o1düğü zaman, aoksan remediklerini anlaBı. Fakat aldırış 
be§ yapnda vardı. Geriye 50 yaşın etme::len ocak ba§ma geçti, Ayşe 
da bir kızla 48 ya§ında bir oğul bı hatunun pişiraiği kahveyi, finca -
.ral:::ıyordu. Vakıa bu iki kardeı de 1 nın üzerine parmaklarını, parmak
torun .sahibi olacak ~aıtaydılar a- !arının üstüne lnyiklarını koyarak 
ma, değil yalnız köyde fakat ka - lıöpürUü. Sonra: 
ıabada bile darbımesel hükmüne - Ey bakalım, C!eai, ne yaptı-
giı:mit olan İnatçılıkları yüzünden 
bir türlü evlenememiıler, böyle -
ce bekar kalmışlardı. Babaları ö
lünce, oturdukları evle bir kaç ha.t 
hayvan, tarlalar kendilerine kah -
yordu. Fakat iki karde§ bir .türlü 
geçinemedikleri için, miraıı pay -
laımak lazımdı, bu if i de ancak, 
yapsa yapıa muhtar yapabilirBi. 
Bununla beraber muhtarın teklif 
ettiği bir çok anlaımalan, iki kar· 
deş, bir türlü karar verip kabul e
dememişlerdi. ikisi de, bu paylaş
ma teklifleri çok haklı olmakla be
raber, mirasın bir knmmı 'kabul 
ettikleri takairde, ötekinin daha 
Jazla menfaatar olabileceğini dü -
şünüyorlar, tereadüt ediyorlardı. 

Nihayet, ehil' gün köy muhtal'I 
.gene geldi, .iki kuaeıi çağırdı, 

çubuğunu doldurarka karşılarına 
oturttu. 

- Dinle Ayıe hatun, ıen de 
kulak ver Hüımen ağa .. Size bu -
gün artık mirası paylaıma için bir 
karar vermenizi ıöylemiye gel -
dim. Eğer bir haftaya kadar bir 
karar vermezseniz, hükUnıete lıa -
her vereceğim, o zaman hem bir 
sürü vergi vereceksiniz, hem de 
mira11 onlar istedikleri gibi pay -
18.!hnrJar. 

mz?. 
- Hiç! .. 

H. ' - ıç ... 

- Vallah bilmem l:i ! .. 
- Vallah bilmem ki! .. 
Muhtar bıyık altından güldü. 
- Size, dedi, bir jey aoraca -

ğmı. Yaptığım tekliflerden en ak
lınıza ya~kın geleni hangisi söyle· 
senize bakayım. 

Bir ha)ili tereClaütten sonra 
söylediler. 'Ev ile iki tarla Ye kıra· 
tı, üç keçiyi .bir .tarata, ıamanlık 

ve ahırla iki tarla, bir çift aküz 
-hir tarafa ayıran teklif akillarına 

yatkın olanaı. lftuhtıırr: 

- O halae, Clel:Ji, iki parsa -
Clan birini seçiniz. 

Şimai, iki kar<Iet hangi parça -
y;ı ıalacaklamnda tereddüt ediyor .. 
lardı. Muhtar bu tereddüde de bir 
&&re buldu: 

- Yazı mı, tura mı atalım •. 
Yazı .çıkan birinci ,parçayı alır, ~ 
teki de öteki parçayı... ~fe lıa • 
tun, itte parayı alı!'or.um. Sen Cle 
.bak Hüsmen ağa •. Söyleyiniz ba • 
blım yazıyı hanginiz iıtiyoau • 
nuz? turayı hanginiz. 

- :ec;yle olmaz, aedi Hüımen, 
Turayı me1e1i. 1>en istesem, zaten 
i1Cinci parçayı ka"bul etmq o1u • 
rum. Sen §İmdilik bu iJi hD"aK Ha 

Muhtar gittikten sonra ilö '.kar· 
deı baş bata verdiler, vergi mese
lesi, bir an için onlara geçimsiz • yarm .eel, ıöriifüı:üz. 
liklerini unutturmuttu. Müfterek Muhtar hiddetle blktı: 
tehlike karşısında menfaaflen ta- - Ne i;ıiniz "Tana :söriiniia, 
rafından birleşmiştiler, konuttu - Biye çılch, gitti. 
lar, muhtann tekliflerini bir daha ,• • • 
gözden geçirdiler, pek haklı olma O gece köyde büyiıx bir yan -
ıına rağmen lıiçbirisıni beğenme· &'m &aktı. Zeria aönaür.düler. Yan
diler ve gene bir karar vermeden gm iki "karde,in e~lerinaen çıkını, 
çekilip yata1darına ıirdiler. tı, ve iki ·kerde! -de yanmıtlardı. 

Bir hafta sonra muhtar geldi. Köylüler, on1arı, enkaz arasında 
Daha kapıdan girerken, iki karBe- bulaular. 1ki kardetin elleri bim .. 
tin inatçı hatlarının önlerinde o .. 1 -birlerinin hoiazıada kavrulmuı • 
lutundan gene bir şeye karar ve- 1 lardı. 

HATIRALAR 
VE 

VESİKALAR 
Gazetemizde ilave olarak oku-

yuculanmıza verdiğimiz, Cemal 

Paşanın hatırası üzerine hazırla -

nan tetkikler'. kitap halinde çıktı. 

Şehir Meclisinin üçüncü 
içtimalan da dün bitti 

200,600 lira sarf.edilerıdc sebze 'Ve meyva hali 
yapılması bhu1 Glundu 

Haliç 1irkretil~ müzakere ıiQia Vali Muhieltf Dı &eye geniş -salahiyet 
dıtanhul Şehir meclili, U&üncü dir. Bu itte aııl kanuni mer - f iiakat .talaitlerin tedi,,-.. 

içtima senesinin ıon toplanuaını ci hükümettir. Bu.para esuında I yılından itibaren bati 
dün yapmıtlır. Dün birinci celse hükiimete aittir, liükiimet beledi • 1 retile lıııabul >edildi. 
lf>irinc.i reis vekili Sadettin Ferit, :Yeye terektmiJtir. Bu bir vergi .bu .borcu .alacaklıyı üç 
ikinci.celse ikinci reis vekili Beh • midir1 \T.erilmezıe tabaili em'4'al edemezıe iki ıenede öd 
çet BE;.yin reialiği ahuıda tqplan - kanununa göre tahsil .etlelıilir mi - kabul .olundu. 
.mı!, mühim i§ler çıkartılmıtbr. ~iz? Alelade bir borç muClur.? 

Halitj flrketl ıne ı1e11,... ~ A:lmak için 'Şurayı 'Devlete mi gi ·• Dün ~o11t19ulan mühi .. 

Birinci celeede Mal iç EtiilMli - ~cej&'? ~ plait, uq;süsele .. wle ·He ·ekmeklik, fran 
· ~ ~ti· ı.L..L1- ;.ı_ n..a.:...._.. ;ıtJ tta1ID &ıftDqjıe ......._ mmil ha - mıitHk unlwr .haldunda nm mau vu"7... ı~ınua ~ -..Jı__.,._ _!J...J'l!- • • 'il.:;!,_ ft!_ • • 

.. . . ---~L....a.-- .-.!L... .._ 11111111ua11111, !'DIDI ıam •una ıçm hm bilimllftnamenin 
encumenının .awUllUUJI U&UDmqf, wdfai" 'i IJ'L ıltıilnmı...ıı...- :..-m ınaı.ı -. ___ (uur·- --t.ı1L ..ı1 .:.1 • _...ı..b...-
müzakere edilmittir. Ha1iç-şirke. aw ~ I!= • "nll'lll ' O a09jma uaJT.,.. ""™ ımı:. ...&e*W11• lbrar .. . --lL üh ti, maJi -~nİn tfenalıgw ından JI n ,. 'CumeDI m1D1Uata11 '111 ...... r:rv•• ..m.+11www •nı11n11N1trllll!! 
balueilere'k ebir bç lamıedir hele - DM lh11Ydk, ... milFm lqiyi 'B'!...._unl~~._~t -': 
;di)ı8:ıin hiaeeini wermeıocildeclir. ~ llıiir pı. '-"'"1hm tmL'? "1111K111n nammıua ~anu 

Birikmiı olan ~,IGO linmm ıBa lifi .._,.._.. a...a. 4iibü! .. •nam~ae mevcut m1ktar 
H ı· !..iL- :.......n.-. • ·ı . ıımHt ya . I 1' aehvı olarak yanlıt çı'lcb1' 

a IÇ fmu::tmu~ ıslem 1DM1 fe • Alim iH IR qe!IUft "1111iffk Joer 'tafimatn..-! 
çen .. ene Şetiir 'lDedisince verilniiı ~. IC O lip • n ewlıe o - J~'- • • f 
1 11.'. • ka ıa ·1 a·L....!· · r ı___n_ - D..!!- --1tı!D!:......ııiL. •• aun ıcKDR:K, •imit:, "1l'e O an "DiT :rar bıcı e lımqtı, Ta• ~ - 1111111" ._......,._..::; 'llllU • Jİ] la a 

kat Haliç tirketi her"lene 1ba Jiiine.. wlwhŞC ~ •iia il Bft)le !~le;; ~eil~. bun 
· k · . ıı_ n.:.ı v .. "-- ..&I! • n:..;:,_ __n__ L---- De e rm ı15ı lfl verme va2i}ıftmue 'dıuugu ıı· llLUO ı lifli li&iitıJwu, ..amr uunu •ı;· .. . ~ 

çin ~a "lene -yeniden \Jorcunu '.Yer- ltiiullsiiıiler iıdirw11m. .
1
. ır yenı tahma~me Y 

memn '1Des ;te 'tekrm -oı'ta ımatname ııhhıye 
-~, e ya ··na ·1 . 1b aa b 

çıkmıJtır. iktisat encümeni -maz - • ım1111ile ...wLaaa. ımm.H.eıre fO en mıı, u ara 
bata 'mUhanıiri 'Galip 'Balmyar & m .ni, 1 wD Sdlla, .......... rımızın cinsleri, rütubet fi 
., 1lün mazbata dkunadktan :Mi, 'Ca1ip 'Ba1ttiyar 'Beyle?' ...ej)e • lik deıeceleri, ekmeğe &• 
sonra encümenin noktai •nanı mı Biler. V•1i MdlriHain ille,' ttltlnar rHbrilıp kanttmlmamuı 
iah etJniı, '1irketin ·iBareıinBe aöz aldı, noktai nazarını taırih ei ortaya çıKmıttı. :Sıhh.,. 
Sarlik olaugunu, Haliç lihaliıinin- ~: meninde me.ele müza'.kere 
azalması, kıyıdan kıyıya ıan8al, -- Wlacajım1zın lıe "kn im - ken Şehir mecliai i.zaama.' 
ıahillerde otobüs iJlemeıi gibi ıe .. hasına 6tantftar Heğilim, a'hıcajı • re bonaıı kinıy~eıi 

beplerin bunda teıiri görüldüiü - '1Dİ'zi 'fİmcliye1bilar~1<etmit ol - MÜDıfi~ mütebuııı ıif 
nü, fakat .artık bir zamanClır o ha - mamız kaliaiT; 'bılletiim 'ba1iil11111 cümen müzakereıine ~ 
v.iliae yeniden nüfuı değiıiklik - kuvvet alnnikta.ır.,, rilmifii. Sabhiye .encü ..... 
leri o1madıimı Te it1elme baıitl • 1la -.nllet 'ftz~ Wtiııılil 'eacü • ..... tnawyi k.lıNal .tmif, 
tının istikrar peyda ettiğini ve tir. meninin mazbatası ve Vali lleyin Bey lllliiaelikif .Aralm,,.._ 
ketin talebinin kabUI eailmemeai - salahiyet ııateı;i lka'ltut -edildi. -..dme Nurettin IMünti -
ni ıöylemittir. Sebze ve m.,va 'hali iıtinki.fmm ..._,,ini muo 

Şiııket bu sene belediy~ hiıae - Dün çıkanlan miilaim itlerden .......... , •hhıfe rmci~ 
&inin beaa.ben imhaamı .iatemekte • biri de keresteciler .,.a._m Jerinde bata muharriri Dr. Halflıli 
clir. Jktiaat encümeninin .kararı mıwakkat, fakat her tüıılü edibi Ye rul B. encümenin nellllmi 
üç .noktada hülasa edilmektedir: fenni tartları haiz bir ıebze Ye '111 miiclafn etmit, :wıedif' 

1 -..Hal~ ıirlletinia beledi,,eye me.pa .bili • yapıhmaı meıeleai - muavini Nuri Bey '1111ib• 
olan borcunun be.abea imha11 dir. Geçen 'Mile beledi,e reiıliii mitaleasnn .&yelnri!'B. 
tekliıi kUul edilmemelidir.. ıbu it jp1ı beledi,enia ibti,at ak • Neticeae maWıemıe,. 

2 - Haliç tirketinin 1beJedipeye ç.eamden 200,000 Jin. iatikraz e • 1'ozdk 'ekmek clnahrrmik 
alan IHm:anun <JimdİJ"! .kadar tecil dilmeıini iıtemit, kabul olan -
edilmeıi 'Ü.fittir, artık ıbımdan mutlu. Bu miimkün olmamq, be -
IGlll'a yenidıtm .tecil olnnmunAJı .. lediye timdi itin blma111&&1 için 
ihr. cliier hir ,.erilen 300,90011ira iı .. 

J - Şe1trin Haliç •hillerinae 
aayriieeferin tanZimi lüzmntaaur. 
Şirketin bu vazifeyi deha iyi ifa .. 
emuı teml:üne -çalttılmalıft; tir • 
!ket bu iti ,.apemıyacaba hele • 

tikıaz edimuıini idiJor. -0.Waç 
paM alınacak _yeri :bulma, ;Jilzde 
altı fa~e alacak, ·iki Maeıde ö -
diyecek. KetifD•..,.r, planlar, 
projeler yapıbmt, bina .. 238,000 

~ zı... • iL • • 
uıg• murettip leDVidiü 

bbul edilmiı, fa'lntt ...ı111.u-

cümeninaen .. elen ta1i 
encümence yeniaen teikik 
me"k üzere te'hir olunmu;tıd'• 

.. ......... p ....... . ............ 
1"*1iki seçMMita.-111111...--~ 

diyenin bu İJİ üzerine alman te - liraya çıkacajı taı....ua ecliti7or, .. A 

mennı' olunur. Bellti de daha ua P•ar diwlar. am 81iız aıı-.. ıliımm weld' 
~ J -· ....__ L f ' ela ....a..&..:.. 

Vall a. .. ı da Yeni lıi1 l'&1rilmca .Wfl V111'ida - "'8GW 
0 

• Wiiiii• .,, 

HER 
r• leri 1ıma bqünkiinde -çök uta i 'Dim1en trth• 'albwb$0..:M 

k• d B U Vali Mabiddia Be,, iktisat en - muln.kkak -.a~ ~, ·caa : 9lll ~ mia.tbp ıectjllll""'ı 
ıtapçı a L U N U R cimeninin noktai nuarile anwa • tında fıwt ~~u;~l;k •a;:ti: _ n.tiıcecle rene lifi,,~ 

F 1 YA T 1 : 8 G f( U R U ' ela mutabakat elchaim•, tirkeile ra• karydtk wititerift7er. lunmaaı, yeniden telkik 
müZkerede bulunmak için kendi • ~ .. • L::...:.:. ...._ _ _ı üzere tehir ohmmuftur. • b" __ ı~bi ........ '!s'e encumenı, vuo.un 'DtDllarl lllID ___ eme tam .. ..a yet verilmeeini, muvafık "buluyor, yabnz bu ~i - flfllde ,pazar 

S A • ' ı müzakere neticeaini bı'1 kuara datla ba -borcun iki ıenede 'Ödene • ~ifliıde Xar&Mniz 
elanık Bankası 1 ba~.1a.~daıı renemedtae '.etire- 'bileceğini kabul etmiyor, belediye ~IUIDMi- .bot~· 

Tesis tarlh1 : 1888 1 cegını ıoyledi. Mehmet A,ı Bey, bütçesine yük olmamak üzere iç 1 günleri pazar kvulmatı 
Muhiddin Beyin iıtediği müzake .. senede itfa eailmeıini iıtiyor. 1 •hl.ia ~-·, d·ki •*"*' 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 1 re ıalihiyetinin minaımı turih Borcu verecek olan yer, fil&ncaı1 --im a.twbb-1 
idare meckezı ,. IS1 AN Bl 1 L etmesini istetti. "Ortada atacağı - variaatın da teminat olarak ıö•. Meclieia ı.ue .. .m••' 

l 
mızın tahıilinden ibaret bir 'Vazife terilmeıini istiyordu. T eyfik Sa .. wal..e .......... & ..... 

TUrklyedekl Şubeler!: vardır, Vali Bey alacağımızın iı - -!im Paıa, böyle bir talebin bele. • dlt ..-ıısi müdirü 6' 
isten bul ( Galata ve lstanbul t lzmlr tifaıı ıekli üzerinde diitiinmek is. diyenin he.ysiretine tecamz .ayı - tarafından ıiir~atte ~ 

Samsun • Mersin . Adana -= ti,....ı.r, ~ ..ı.,__; maksat - laaaamı söyledi, Cevdet Kerim lan _... lniliıa• • ~ 
lan• nma.r?., diye ...da. Bey, böyle bir talebin b,>itülaa • b111 .dilmİf n •ffe 

Vunantstandakl Şubeleri : Muhiddin Bey cevap verdi: yonlar devr.iaden IW.ma l>ir zih- - •Ntff 11İtmİflİr. 
SelAnlk • Kavıda. A llna. Pire - Meeele yahuz pazamuın is- fti~n de-·• say"-oıacajraı, lıtanbul Şehir mecliti 

. . . tifuı mabipetiade hait llir JeJ devWia bu kaJMI t~leıri ~ cıi ·-• i 
Bdtimum }Janka maame!elen. Kr~dı mektap ar1. Cari beea,>- deiildir, höyle obayd-, meclisi i _ altıimı ila•e -etti. ffit infa• içia T · • " · W.iaü 

ta11 ku1ad1. Esham •e Tabvıllt Kualar ıcan. ı ı· · etinnezdik kanun ha -LH '>ftft ı ı ~ 
lllllAlllllDIUlllUll- - ı ı~e g . • ' ~ 6'AI~~ ira ~ teklifi 1933 iisee altı llaçıak aylak WI' 
11111111111111 • J turiia elmiftir. lılaele .. cletl - ıeneıı bütçeıınde faııl aç.imek, ..m. 1........-. 



1933 
-r~ FaÜh noteruıı canibi aıtaıne : 
1;,1endiın· . 
Vaid ki tedır. 

..ıcfnıd e hya11 Mehmet Pata Zürri akaamma gelince: Bu da 
~rna:ı ol~~ Akaratı olbaptaki iki k111m olup biri vakıfın 932 ta • 
hod ec . e .h.dafına olarak hodbe- rihli vakfiyesi mucibince vize aa -
ltiray rı ınısıllerinden dun fiatla rayında vaki çiflikit ve orman • 
lcetızı: ~h;n1ek v~ varidatı vakfı larına ait mevkufatıdır. Ve bu 
!belt s \ a ve zımmetime geçir· mevkuf atın bilumum menafii bat • 
kıl uç arından dolayı vakfı mez· nı evvelde mevcut Ebnai Ebnai 
11ı:Jh ~vliyetinden azledildiğim Ebnai vakıfdan olanlara meırut 
Niaa a 1 vakıflar müdüriyetinin 13 ve münhasır olup bu mevku -
111 .. nk 933 tarih ve 680 numaralı f · · · 1 d'ğ' l' et • 
d.uıe keresil t f bl'v at ıçın tayın eye ı ı tev ıy ı · 
ılınittir. e ara ıma te ıg e • çinde fazlai vakfın onda biridir. 
Şu azil . . . . ikinci zürri ksımı ise •alufm di -

hepleri ar IDeselesının hakikı se • ğer 933 tarihli vakfiyesi muci • 
d;. 1. aıtırılmaksızın hilafı id • b. F d ki d k. b·'nde 80 ~ aı ın vuk d ınce. ın ı ı ere u u 
~ıbi Ve tevl' ~~n a~~olayı tas - cerip miktarı vüsatinde icarei va· 
!•&aabık uh~e 1 me~ duru_n kema - hideli hadikai kebireıidir. Ve bu 
"llld eme ıa esı hak - k f b'l A f" a ınüddeti k · . f ı mev u atın ı umum mena n ve 
da devlet •urası a?

1 
unıyt~sı zl~lr 1!1 - tevliyatide batnı evvelde mevcut 

llıiir s r yase ı ce ı esıne 
1 )' aca.tım tabii olup ancak el _ ebnai ebnai ebnai -.akıfdan o an -

th~ IDeri ve muteber bulunan lara me~rut ve münhasır olup bu 
karnülevkafın maddei mahsu _ iki zürri kısma ait tevliyet cihet • 

'-'•nda (hiyan t k b·ı· t . l leri 400 senedenberi bila tev -
~ e ·a ı ı ecezzı o - h · 
t Yıp müteaddit vakıflara mü • cihi hakim ve bila berat ayrı 
eveUi 1 k. · k ıı· l t ta dln ° an ımselerın olvakıflar - ısmına müteve ı o an zeva -
it .~alnız birine hiyaneti !!ahit ol· raf mdan tasarruf ve id~re edil • 
mrelcu~ı~ıi tevliyetten azli lazım mektedir. Şu suretle ahkamı 
• eceD ') " · b evkaf mucı·bı'nce resmen uhdeme 11.t bı:tını amır ulunmasına hi -
d,:n u nıaddeye istinaden uh • müvecceh olan tevliyet cihetlerin -

-ue nıu·· h A. ' 1 f den azlim tabii ise de uhdeme te .. ı· . vecce. yazpa~a va.c ı 
t ... " 

1Yetınden dahi azl edildiğim resmen nüvecceh olmıyan ve ini • 
Q.._ıeb·ı fülbeyan 932 ve 933 tarilıli vakfi -
ıur . ı P -vakfın bilumum hayri ve yelerde muharrer ve 400 sene • 
lea·r·ı aksamrnada vaz'ıyed muame denberi meşrutunlehi tarafından 

~ıfa e~ildiği görülmüştür. bila tevcih ve bila berat taaarruf 
Çe l~k.zıl keyfiyeti şurayi devlet - edileP-'elen ve bu ıuretle 341 
Jc,d e ık ve hükme raptedi1inciye senesinden beri tarafımdan dahi 
lal ar uhdeme müvecceh bilu • bila tevcih ve bila berat idare o • 
"leuın evkaf tevliyetlerinden azlim Junan zürri aksamına vaz'ıyed e -
1'ıe ~eYkufatlarınada vaz'ıyed edil dilmesi teamülü kadime münafi 
d,:

1
• ahkamı kanuniye ikti:tasın - olmasına ve mütarünileyh Ayaz • 

llııy ıae de uhdeme müvecceh ol • pafanın bilumum evlat ve ahfa • 
'bit,~"~ nıinelkadim meıruten ve tlarını havi ve muıaddak ve 
Cd'J C\'cıh ve bilaberat tasarruf yedimde mevcut sinıilename mü • 
e11k ef g_elen zürri mevkufatma da cibince elyevm batnı evvelde 
4Qo a ıdaresinin vaz'ıyed etmesi mevcut ebnai ebnai ebnai vakıf -
t,,111~~1~.edenberi cereyan edegelen dan olarak benden baıka müıte -
l\Qıd u u kadimi hilafına oldu • hakkı gaile olmasıgı evkaf ida • 
diir· an dolayı lstanbul evkaf mü . resince rüüyyet edilen muhase -
d I 

1
Yetinin zirde muharrer esbap heler le de sabit olduğu veçhile 

~r~Yııile protesto keşidesine mec- zürri kısım hasılatının kamilen 
1Yet haııl olmuftur. meırutunlehi çakerlerinden bat • 

!tıı~Öyle ki: Bir ıenedenberi la . ka kimse mevcut olmamasına 
hi.:uı ınatbuab tarafından al ey • ve ıırf varidatı elyevm ıahaıma 
lliıı e \taki olan neşriyata mesele • .- ait ., vg ' ~ ı~nedenberi bila 
hukl: C. adliyesine intikaline ve tevcihi hakim ve bila berat tasar • 

~arn dr · h ı ruf edilegelen anifülarz zurrı dtLaı~ 1 
a ıyenın er türü mü - aksamına da lıtanbul evkaf ida • 

11.Uıı ~ttan azade ve ancak kanu • 
tih. ~1ukınüne tabi bulunmaları i _ resinin vaz'ıyed etmesi teamülü 
ti~ tdı e . adaletin tecellisine in . kadimine muhalif bulunmuf ol -
,.,t ~ • ık en vaki olan bazı tiki. . duğundan dolayı it bu protesto • 
laıUlk~etine ayrıca bundan aktem nun tarihi keıidesinden itibaren 
llU il 1Ye bat müfettiti Hacı Hüs - 3 gün zarfında bu kısımlara ait 
h \t eyefendinin riyasetinde adli • vaz'ıyed muamelesinin kaldırıl • 
~leke l!ıaliye müfetti!lerinden mü • madığı ve müddeti mezki'ire zar • 
d, ep bir tahkik heyeti taraf m . f ında cevap verilmediği takdirde )'d' ~uni tekillerde iıtiçvap ve timdiye kadar bila tevcih ve bila 
lttJc1:deki vesaik ve ıinıilename berat tasarruf ettiğim miıüllü 
~dııı olunarak bu bapta tanzim bundan böyle dahi mütevelli ııfa • 
~d~n raPor yüksek baş vekalete tile değil bermucibi vakfiye ve te • '-'d 1

111 ve vekaleti müşarüniley - amülü kadim ve varisi metru ıı • 
'"'

11 •aki olan istizah• cevaben fatile muhakimce derdeıti tetkik 
-.~1111 evkaf müdüriyetince de ve rüyyet bulunan davaları 
•-.~n c~v~pta gerek tevliyet ve takip ve bu kısımlara ait bilumum 
"'-Ilı IU_nstımal hakkındaki ka • varidatı ahzü kabz ve bilcümle 
... ,,. !er.den cevap üzerine masu - kanuni hukuku tasarrufiyemi isti -
':11!ıız tahakkuk etmesine bi • mal edeceğimi ve bu yüzden vuku 
~ e•rakı tahkikiye dairei aide • bulmuı ve bulacak kaffei zarar ve 
~~ . hif zedilmi, olan evrakı ziyan ve masarifi muhakeme ve 
~ it•)'e meyanında mevcut tah • ücreti vekalet klmilen evkaf ida -
~d •~elerimde de arz ve beyan resine ait olacalı malumlan ol -
~)'ı Ugu -veçhile mütarünileyh mak üzere itbu proteatolarm bir 
~ P•tanın mevkuf atı hayri ve nushaıının lıtanbul e-.kaf müdü • 
~i olınak üzere iki kısma mün - riyetine ve bir nuıhaaının lıtanbul 
ft4İtı.._ olu.~ v~kfm vize sarayında vilayeti aliyesine ve bir nuıhaıı • 
,.'1tf C.nııııerıf ve hayratı aairesi nın T ekirdaiı vilayeti dahilinde 
~li~111ı:' Yevmi yirmi akçe vazifeli Saray .kazası kaymakamlığma teb
~e.tı tevcihi cihat nizam • liği ve birer nushasının neır ve 
~il~ lllucibince lstanbul müf • ilin edilmek üzere Cümhuriyet 
~ de nıüte,ekkil heyet hu - ve Yakıt gazetelerine iraalini ve 
'iti~ u~~e?1e tevcih edilmit ve bir nushaaının da dairenizde hıfzı 
~~ilı Zurrı kıımına ait ve bila ile musaddak bir suretinin tarafı • 
~te.,Jiyeti tasarruf edilegelen ma iadesini reca ederim. 
~i •rının fenni akaamrnı ara -

""-1cf Şehzadebatında Kalenderhane 
~'1 İye idaresinin ıahsi • mahallesinin Mektep aokağmda 
ıc1._ ı.atne.,iy . k k l v ·ı 
ti "'._i · esı ayma am ıgı ı e 6/ 8 numaralı hanede mukim Ke • 
~- u:~~erpafımd.dl a~ v_aki oylan ıh· s - vakibizade Mehmet Selahattin. L-... le. e ı mıştır. e u -
°'hi lcı. cihi İcra edilen mezkOr (2022) 

~ ~feÜ~·1~it yevmiye 20 a~ - rı=::Muayenehane nakJi:s::.::ı 
;._~ ~I e• ıyet olup bu tevlı • lj .. . . ı· 
-~i ilaınCeınaziyel evvel 1213 ta • li Gulhanc Üıolojı Muıllımi 
~~ da larahaten muharrer H D F t K A •ı 
~ Eeç-~il~ esbak Rumeli ka • ı·i r. ua a mı fi 
~ 'ftr "i.'"- ve Anadolu ka - i Muayenehanesini Ta· ıim'dt abide g 
~-~ ~et Efendiler imza· ~ karşısında Şark ıparnmınını i. 
~i,. ~~olan vakıfm 944 ıL: nakletmiştir. (1899) U 

• fı1eıile teeyyüt etmek - 11mmn11111ua wenma..m....I 

lstanbul asliye ikinci hukuk 
mahkeuıeainden: 

Mustafa Beyin Kumkapıda 
Molla lafında 7 numaralı hane -
de sakin Mihran Peçikyan Efen • 
di zimmetindeki 680 lira mat • 
lGbunun tahsili hakkında ikame 
eylediği davadan dolayı mumai -
leyh Mihran Peçikyan Efendinin 
ikametıihmm meçhuliyeti hue · 
bile olbaptaki dava arzuhali ve 
uıulen tebligat icruma ve gıyar 

kararma rağmen müddeti kanu 
niyeıi zarfında cevap vermiyerc' 
tahkikatta dahi hazır bulunma · 
mıt ve bu kere evrakı müteallika 
ıı mahkemei müçtemiaya sevke 
dilmit olup müddeinin talebi veç 
hile müddeialeyhe 406 ıncı mad · 
de mucibince tebligat icraaına ka 'ı 
rar Yerilmit olduiundan ve yevmi 
muhakeme 29 - 4 - 933 saat 
13/ 30 a tayin kılınarak davetna -
me mahkeme divanhanesine talile 
edilmif olduğundan yevmi ve saati ı 
mezkUrda mahkemede hazır bu · ' 
lunmanız ve akıi takdirde mua -
melei kanunivenin icra kılmaca' 
malumu olmak üzere kevfiyet ga 
zete ile ilin olunur. (2043) 

Darüşşafaka Lisesi mü
dürlüğünden : 

Mektep yıtakhaoelerine yap
hralacak 60 adet Elbise Do abı · 
n ı n pazarlağı ku imek Ozrre ta
Hplerin 20 N san 933 Per,enbe 

gGnO aaat 10,SO de ve fHaitini 
afrenmelc Ye nBn uney glSrmel 
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Tl:JRKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RA~T-[;Di;Q 

teşir bütün gazete ve 
mecmualarda neşredi
lecek ilanlar için ye-

A e gane mercı ..• 

DUnyanın 1..,.r ,.,~,~ı, !ı Frff~cr eden gazete ve mec· 
mua ar i~•n c:.e he..n kabul \ e her nevi 

rekllm neşriyatı yapıhr. 

idare merkezi : Ankara caddesi - I~ ahramanzade 
1-.' nı Birinci ve ikinci katlar 

iıteyenlHiD her srün Nuruoı"Da· 
niyede Cemiyeti Trdrııiye mrr 
kezine mllracaatluı. (1651) 
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Sayıfa: 12 VAKrr 

Fevzi Paşa • Di yarbekir 

Demir Yolu inşaatına 

tahsiı edilecek olan 

0/o 2 ikram· '111 ve 0/o 5 Faizll I 3 ·stlkrazı 

ihraç fiab: 95 Cem'an 188 268 liralık 600 
adet Senevi iKRAMiYE 

Büyük ikramiyeler : 
itfa müddeti : 20 sene HER SENE: 

2 1det 30 000 Liralık 
2 ,, 15 000 ,, 
6 

" 
3 000 

" 

TEMiNATI: , d4 
Düyunu U .numi ye bütçettO 

Tahsisat 

iKRA MiYE Ye Senelik 
mürettebat 

CUMHURiYET MERKEZ , 
BANKASINCA 

ödenecektir. 
. 

KAYiT MUAMELESi 30 NiSANA KADAR 

TÜRKİYE iş BANKASI ~UBUfR:~~f 

Kaydı kolaylaştırmak için 

1 aksitli veya Avans Şeklinde satış yapılır. 
• • _(2_0_49_>_..../ 

1 Lir~lık Sergi 
Ticarethanemiz 

Pek Yakında Kapanacağından 
BU SON FIRSATI 

KAÇIRMAYINIZ ... 
Sultanhamamında 

İstanbul 6 ıncı icra memurlu -
ğundan: 

Tamamına 2500 lira kıymet 
takdir edilen F eriköy birinci kııım 
3.tik rum kilisesi arkası ve Barut • 
:1ane ve cedit Baruthane sokağın • 
:la eski 107 ve 92 ve 92 yeni 114 
tumara ile murakkam bir bap ha • 
ıe açık arttırmıya vazedilmiş ve 
15 - 4 - 933 tarihinde §artna • 
mesi divanhaneye talik edilerek 
mezkur gayri menkul hane 23 -
5 - 933 tarihine müsadif Salı 

günü saat 16 - 18 e kadar lstan • 
bul altıncı icra dairesinde gayri 
menkulün muhammen kiymetinin 
yüzde 70 beşini bulmadığı tak -
dirde en son arthranın teahhüdü 
baki kalmak üzere on bet gün da • 

B A L C 1 L A R ha temdit ve 12 - 6 - 933 tari • 
hinde Pazartesi günü 16 - 18 sa· 

-~ atta satılığa çıkarılmıştır. Talip· 
~ lerin arttır mıya iştirak için yüzde 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Eminönü Kaymakamhğmdan: Şebzadebaşmda Kalenderbane 
mahallesinde Cumhuriyet Halk Fırkası karşısmda köşe başında 
12-2 No. la dükkan enkazına verilen bedel haddi kifayede gö· 
rülmediğinden pazarlık suretile Nisanın yirmi dördüacü pazartes• 
günü satılması kararJaşbnJmış olduğundan talip olanlarm yevmi 
mezk6rda saat on dörtte daire encümenine gelmeleri ilan olu· 
nur. (1649) 

Tekirdağı Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Mübayaaıı münakasaya konulan vilayet nafıası için "20,, 
adet çadmn münakasa müddeti 16/4/933 tarihine kadar bir haf-
ta müddetle temdit edildiği ilan o lunur. ( 1629) 

Adalar Malmüdürlüğünden : 
Satdık fmn ve ev mubtacı tamirdir. 16, 16/1 No. h yeni so· 

kak cami mahallesi Büyükada zemın kat bir miktar taşhlt birin
ci kat bir bamurluk üç oda ve ufa '< sofa tahmin edilen kıymet 
1000 lira olup defaten ahnacaktır. :>atışı 30/4/933 pazar günü 
saat 14 te 'Adalar malmüdürlüğünde pazarhkla yapılacaktır. (1632) 

yedi buçuk teminat akçesi ver • 
meleri lazımdır, müterakim vergi 
belediye ve vakıf icaresi müşteri -
ye aittir, icra ve iflas kanununun 
126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkra • 
sı maddesine tevfikan hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan ipotek -
li alacaklılar ile diğer alakadar • 
ların ve irtifak hakkı sahip • 
lerinin bu haklarının ve hususile 
faiz ve masarife dair iddialarının 
ilan tarihinden itibaren O cün 

zarfında evrakı müsbitelerile dai -
rei icraya bildirmeleri lazımdır 
aksi halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç bırakıla -
caklardır, alakadaranın işbu 
maddei kanuniye ahkamına tev • 
fikan hareket eylemeleri ve daha 
ziyade malumat almak istiyenle • 
rin mezkur gayri menkulü satın 

almak istiyen müşterilerin gayri 
menkulün evsaf ve şeklini öğren -
mek için İstanbul 6 ıncı icra dai • 
resinin 932/ 9755 numaralı dos -
yasına müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (2028) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

1400 ili 1600 Ton Rekompoze kömürü: 
Kapalı zarfla münakasası 17/Nisan/933 Pazartesi günü saat 14 te. 

Harp Gemileri ihtiyacı için Jüzumu olan yukarda miktar1 ya-
zıh Rekompoze kömürü kaPah zarf usulile münakasaya konuldu· 
ğundan şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve mezkur k6• 
mürü itaya talip olacaklarm da münakasa gün ve saatinde nıu-

vakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Le••,. 
zım Sahnalma komisyonuna müracaatlan. (1276) 

Ankara Nafıa Başmühendisliğinden: 
1 - "15265,, lira "39,, kuruş bedeli keşi fli Samanpazarı -

Hamamönü yolu tes~iye ameliyatile istinat duvarı inşası kapıb 
zarf usulile oünakasaya konmuştur. 

2 - Yevmi ihale 27· Nisan 933 tarihine müsadif perşenıb• 
günü saat 1115,, te VilAyet mektupçu makamında yapılacakhr. 

3 - Ehliyeti feoniyeyi haiz olanlar % 7,5 nisbetinde teıııi-
nat mektuplan beraber olmak üzere münakasa kanunu veçbil• 
teklif zarflarını ihale gününe kadar münakasa komisyonuna mak,. 
buz mukabilinde tes im etmeleri lazımdır. 

4 - ~u iş için tanzim edilen proje ve sair evrakı görnıelı 
istiyenler her gün Başmühend=s 1 i ğe müracaat ederler. (149~ 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden: 

Kumaşı idaremiz tarafmdan gösterilecek fabrikadan alınnı•" 
şartıle müstahdemin iç·n 225 ita 250 takım yazlık elbise kapata 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Mayıs - 933 tarihine müsadıf pazartesi güne saat 14 te ib•• 
lesi icra kılınacağından taliplerin bu baptaki şartnameyi görnıelı 
üzere Galatada Rıhtım caddesindeki ldarei merkeziyeye mlir•· 

caatları. ( 1556) 
~~ ~--------~----------------~--------------___..,,, 

ZA Yl - Fatih Malmüdürlüğü 
veznesinden "145,, liralık pula 
ait veznenin 13342 sıra ve 785577 
numaralı makpuzunu zayi etti -
ğimden hükmü olmayıp yenisini 
alacağımı ilan ederim. 

Karagümrük meydanında 22 
numaralı dükkanda pul bayii 
Halil. 
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