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"Universife münasebetile,, 
makalesi bulunacakf ır 

azi Hz. i e ısı ralı A s 
Eğer dört devlet misakı imzalanırsa .. 
···························································································· 

--BORÇLAR Macarlarla Maçlarımız 
Macar takımına iki defa yenildik, 

bir defa galip geldik 
Dünya anarşi içinde 

kalacak, Milletler cemi
yeti çöküp. gidecek .. 

Varşov~. 8 (A. " sa, neden dola-
A) - Dört dev-. yı biz de onla· 
let misakı ."':: rın işi eri i 1 e 
kında Krujer Po- meşgul olmıya· 
ranny rnutıabiri- Jım? 
ne beyanatta bu. Rusya'da Çin 
luoan M. Benes ile birlikte bir 
şöyle demiştir : ' kulüp teşkil ede-
Eğer dörtler bilir ve bunun 

kulübüoün arka-. faaliyeti Ingiliz 
sıodan bir çok Hindistanı i&ti· 
kulüpler teıek- kametine döne• 
kül edecek olur.l 1 bilir. 
aa, ki çok mub-· Dörtler misa-
teıneldir, diinya kının yalnız sul-
~a.ın bir anarşi hu arzu etmek· 
ıçınde kalacak- •· Bene• te olduğundan 
br. Lehistan ile kOçOk itillf ne· bahıediyorlar, halbuki verece· 
den dolayı aralarında bir kulüp ği netice tamamile bunun aksi 
teşkil etmesinler ? olacakbr. Eğer 4 devlet misakı, 
Eğer büyük devletler bizim imza edilecek olursa, Milletler 

iılerirnizle uğraırnak iıtiyorlar- eemiyeti rakip yıkılacaktır. 

Aınerikada içki 
bayramı 

)( Biz bu ıene memleketimizde 
d'~an bayramını geçirirken on 
le 0 ?1 Yıldanberi içkiye hasret çe • 
l en A.merikahJar da kendi mem -
I eketierinde içki bayramı yaptı • 
'R..a.r. Çünkü yeni reisicümhur M. 

ıc:ıı\'elt içki memnuiy.eti~ ~.ı~en 
de dı~~ı. Nisanın yedme~ ~nu~ : 

n ıtıbaren biranın ıçıJmesını 
~theıt bıraktı. Şimdi artık bütün 
llıerikada bi~haneler açılıyor. 

~ellerde, lokantalarda, klüp)er -
be h.ira içiliyor. Her ı;ün sekse~, 
el elkı de yüz milyon bira bardagı 
olup Dofalıyor. Masalar etrafın • 

~- ne,· eler, tebessümler, kahka .• 
~lar saçılıyor. On dört devlet 1-

f1rı~e kuru rejim nihayet bulu~or. 
) çkı hürriyetine kavufan Amerıka· 
dar bayram yapıyor. 
e Geçen Martın dördüncü gü?ü 
d '}'az eve giren M. Rozvelt, bır
l en.bire bankalar buhranile karşı -
~!llııttı. ilk icraat olarak (altın 
dıktatörlüğü) ilan etmişti. Altının 
llıübadelesi hürriyetini kaldırnıış· 
t~ itte yeni reisicümhurun Arm.e • 
rıkadan aldığı bu hürriyete k~r
tı !İ.ındi batka bir hürriyet verı -
l'or: Bira içmek hürriyeti! 

Sermaye neden 
işe yaramıyor ? 

Hesapsız yapılan fabrika .. 

LlldSr fabrlka•ı· 

DlD iti ! 

Evvelki ıene Müskirat inhisar 
idaresi bir likör fabrikası yaptı? 

Buna sevindik: "Artık nıemleke -
tiınize hariçten likör gelmesine 
ihtiyaç kalmıyacak, herkes yerli 
nıalı likör kullanacak,, demiştik. 

Halbuki şimdi öğreniyoruz ki, 
bizim o kadar sevindiğimiz, o ka· 
dar alkı§larla karııladığımız bu 
işlerin içinde hayret edecek dere
cede hesapsızlıklar varmış! 

iptida likör fabrikası te~ebbü-
(Devamı 8 inci sayıfamızda) Eıaıen M. Rozvelt'in intihabın· 

da kendine muvaffakiyet temin e- -·-------------------~ .. 
den amillerden biri içki memnui • veni Te.lrikamız 
Yetini kaldıracağı hakkında prog- .l t I 1 

l'aıbJna. koyduğu madde idi. Bu· 
nuıı · · b" .. . •Çın İfe baılar batlamaz u • 
tıu:ı ıçJc· 1 . • b ı taraftarları göz erını e • 
Yaz I&!' • k' 
•

7 
, ~Ya çevirdi. Fakat ıç 1 

·laGiJeliJU bütün bütün kaldır-
Mehmet Asım 
• n,.,.umı ! '°'rl l'lltytfıul•) 

• • 
ımsesız 

Romanı bugUn başladı, 
5 inci saylfada okuyunuz 

Mukavelenameye 
Pariste sah çekildi 
imza pek yakında 

Türk dayinler vekili Zekii Bey 
evvelki gün Pa -
risten ıehrimize 
gelmittir. 

Söylenildiği -
ne göre, Osman
lı borçları mese
l e 1 i hakkında 
Pariıte murah • 
haıımız Saraç 
oğlu Şükrü Bey· 
le hamiller ara
sında devam e
den müzakere -

ZekM Bey ler neticelenmit 
ve evelce tekarrür ebnİ! olan esaı· 
lar dahilinde hazırlanan mukave
lename iki taraf arasında parafe 
edilmittir. Saraç oğlu Şükrü Bey 
de bugünlerde tehrimize gelecek· 
tir. Mukavelenamenin ne zaman 
imza edileceği henüz malum de -
ğildir. 

Müthiş kazalar 

Üç koca hava gemisi 
bir günde mahvoldu 

DGnyaaın en btlyilk ba•a pmlel olap 
bet gfln evel mahvolan Akroa 

... .. 
;c.,W"tf4".<' ... ; .ı. ' ,,,.,i;-~~J 

Macar kalesi önUnde : Macarlart mailOp eden golümüz 
Fenerbahçe takımı dün Macarlarla Revan§ maçını yaptı ve 

1-0 yenildi. Bu maça ve diğer maçlara dair tafsilat Spor sayıfamızda. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/stanbulda uyuşturucu madde kaçakçılığı .................................................................................................. 

Yaman bir şebeke yakayı 
ele verdi, içinde 

zenginler, artistler var 
Dün geceye kadar 70 kişi isticvap edildi, 

tevkif edilenler de var .. 
Son günlerde polis ve gümrük 

muhafaza memurları ıehrimizde 
mühim bir eroin kaçakçılığı şebe
kesi meydana çıkarmıtlardır. 

Gümrük mu haf aza tetkilatı 
jbundan bir müddet evvel ıehri -
fDizde eroin kaçakçıliğı yapan bü
yük bir çete olduğunu haber almıf 
bunun üzerine tahkikata başlaımıı 
tır. Yapılan ilk tahkikat neticesin
de bu kaçakçı şebekesinin elinde 
mühim bir para bulunduğu, hatta 
şehrin bazı yerlerinde gizli eroin 
fabrikaları itlettiği, bir kaç yerde 
de toptan eroin sattığı anlafılmış
tır. Çetenin elebaşıları sermaye ıa· 
bibi zen~in kimselerdir. İçlerinde 

Zehirli madde kaçakçılıtını yapaalu 
bu iti yumurta aepetlnden, •ilt sGtG· 
nıtlne kadar her 9eyde yapıyorlar 

bir Ermeni zengini, bir otel sahibi 
(Devamı 2 inci sayıfadadır) 

Be§ gün evvel iki Amerika ha
va sefinesi, bir de Fransız balonu 
mahvolup gitti. Amerikanın ve 
dünyanın en büyük balonu olan 
Akron'un kaybolma.sile başlıyan 
ve onu aramıya çıkan diğer bir 
Amerika balonunun da denizde 
yanıp kül olması, E 9 isimli bir 
Fransız balonunun düşüp parça • 
lanmaaile neticelenen bu üç kaza 
bir günde olmuş ve 100 kitiye ya· 
kın inıan telef olmuştur. 

Amerikanın hava kuvvetlerine 
mensup Akron kabili sevk baloni· 
le diğer iki balonun müthit bir fe
lakete uğramaları, dünyanın her 
tarafında derin bir merakla karşı
landı. 

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

Hakikatte bu hadise kabili 
sevk balonlar tarihinde büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Daha evvel 
de bu mikyasta büyük felaketler 
vuku bulmu,sa da Akronla diğer 
Amerika hava gemilerinin uğrl\dı
ğı akıbet hepsinden daha feci sa • 
yılabilir. 

1921 Ağustosunda İngiliz hava 
gemisi R. 38 uçtuğu sırada ikiye 
bölünerek alev içinde yere düş

müt ve kırk dört adam mahvol -
(Devamı 2 lııcl aayıtadadır) 

- Yahu HD geçen hafta Amayım diye cllleniyordun, timdi topalım dlyon-. 
- Ne yapar•ın, yGz liralıkların -hte•l çıkmıt1 foka ba•mayayım dire 

sldml açtım .. 



Sayıfa: 2 

~gaai icmal 
,.. ..... -................... . 
norman Davls Parlste 

Amerika hükUeımtinin fevka • 
lade sefiri M. Norman Davis Lon
draya, oradan da Parise geldi. Ye
ni Amerika cümhur reisinin en e
min adamı olarak tanılan M. 
Norman DavİI Avrupa hükGmet· 
lerile bugün dünyayı ali.kadar e
den meseleler hakkında görütmek 
vazifesile bu seyahati yapmakta -
dır. Fakat ud en mühim mesele 
dünya iktıaadl konfera111ıdır. 

Dünya ikbıadi konferansının 

toplanarak mühim kararlar a•ma
sından, ötedenberi bahsolunuyor · 
du. Halli lngiltere beynelmilel 
borçlar meselesi için bir hal çare· 
si bulup derhal konferansın iyi 
neticeler verecek tedbirleri alarak 
tatbika geçmek taraftarı idi. L:i
kin, Amerikada iktida,. mevkiine 
geçer geçcıcz büyük bir mali buh· 
ranın b&1lamuı Mister Rocı~velt 
in milli aahada mühim mütküllerle 
karıılatmuına sebep oldu ve A
merika, muvakkat bir müddet i· 
çin beynelmilel aahadan çekildi. 

Şimdi, Aınerikada mali bubra • 
nın önüne ıeçilmittir. Bunun için, 
M. Norman Daris'in Londra ve 
Pariı aeyahati, bu devletin hey · 
nelmilel ıiyuete tekrar döndüiü· 
nü ıötterir. Yalnız Miater RozYelt 
ukiden olduiu ıibi derhal bey • 
nelmilel ikbaadl konferansın top
lanmuı taraftarı deiildir. Zira, 
Amerikada elin mühim bir kuv • 
•et demek olan Mister Hoo•er ile 
demokrat fırkasına karşı gayet 
tedbirli hareket mecburiyetinde -
dir. 

Amerikalılar altın, gümüt, ba· 
kır, bujday meaelelerile müteka • 
bilen ıümrük tarifelerinin indiril· 
meıi husuaunda mütehauıslar ta· 
rafından J-iazırlıklar yapılmasını 

ve bunun için V qinıtonda, bir 
nevi ihzari konferans toplanması -
nı istiyorlar. Bu suretle borçlar 
meselesine temu edilmit olabilir 
ve dünya iktııadi konferamının 

iıi kolaylqm1.1 olur. U.kin, Otta • 
va konferaııaile Dominiona'lara 
karıı bilhassa gümrük tarif el eri 
meıeleainde bağlı olan lnıiltere 
bu müteha11ıslar konferansının 
aleyhindedir ve dünya iktısat kon
feranımın doğrudan doğruya 

Londrada toplanmasını istiyor. 
Fransızlar böyle bir kopferan • 

ıın, mühim itler ıörebileceiine ka 
nidirler. M. Norman Davis, M. 
Paul Boncour'la Pariıte yaptıtı 

ıöl'Üflllelerde bunu mevzuu bah • 
aetmittir. Fakat Amerika fevkala· 
de Mfiri yalnız dünya ikt11at kon· 
feramı ile dejil, ıilihlan azaltma 
itlerile de metıuldür. M. Norman 
Davia'in ıilihları bırakma konf e
ransında oynadığı mühim rol ha • 
tırlardadır. Hem, Armerikalılar ıi· 
llhlan azaltma konferanaının 
müıpet bir netice almasını, dünya 
iktıaad · konferansının muvaffak 
olmuı için elzem olarak telakki 
edi)"Ol'lar. 

Bundan bqka, A.merika, Avru· 
pa itlerine doğrudan doğruya ka· 
ntarak bir takim yükler albna gir
mekten çekinmesine rağmen, dört 
hükUmet "directoire,, ına kartı da 
li.kayit deiildirler. Zira, bu dört 
hükUmetin, birlettikleri takdirde 
takip edecekleri müıterek siyaset, 
muhakkak dıtarda Amerika men· 
faatlerile karıılqacaktır. 

• • 
lzmirde Belediye reis 

muavinliği 
lZMlR, 8 (Huıuıi) - Beledi • 

JH• timdiye kadar mevcut ol • 
mıyan reiı muavinliği ihdas edi • 
lecektir. 

VAKiT = 

-g8~N;ff.A:~ER~WE_R~~ 
Mısır Kralından Gazi Hususı HABERLE~~ 

Dahiliye Vekili 
Hz.ne gelen mektup 

"Birbirimizi daha iyi tanımağa, daha 
ziyade takdire sebep olan teınaslar,, 

ANKARA, 8 (A.A.) - Mısır 

kralı birinci Fuat Hazretleriyle 
Reiıicümhur Hazretleri arasında 

!U mektuplar te:lti e-:lilmiştir: 

"Mısır e!çiliği erkanından biri· 
nin Ankarada vukua ıelen biı· ka
z:ıya maruz kaJmıt elmasından 

dolayı aösterilen alakalardan fev· 
k~l:. ~:e mi.ileh~sis oldum. 

Doğumumun yıldönümü müna· 
sebetiyle zatı devletlerinin ıöıter· 
dikleri fevkalade nezaket, mem • 
leketimde pek mtiaait bir makeı 
bulmuı, ve bu telgrafın bir miaal 
ol.muma dil~diiim p.har ve kalbi 

memnuniyetimi mucip olmuştur.,. 
,Fuat 

"Zatı haımetanelerinin gönder· 
mek n~:ı:aketindc bulunduld~rı na
meden pek ziyade müteşekkirim. 
Biribirimizi daha iyi tanımıya ve 
claha ziyade takdir etmiyc matuf 
olan tem:ııların memleketlerinıiz 

aresında mevcut karde~lik rabıta
larını ıağlamla~tıracağı şüphesiz • 
dir. Bu emniyct!edir ki, zühur e

c!en bu fırsatın kuşılıl:lı cl.ostlu
ğumuz1.1 ıağlam?aıtırmak imkinı • 
nı bahfetmi~ olmuını görmekle 
pek bahtiyarım. 

Gazi M. Kemal 

Almanyanın ltalyan 
plinına mukabil projesi 
Vakıa, ltalya planı onlar için pek 

muvafık görünüyorsa da .. 

lzmir köyler;nde halkın 
ihtiyaçf arını tesbit etti 

tZMtR, 8 (Husust)- Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey, Ödemi§, 
Tire, Bayındır ve T orbahda köy
lü ile temaılaroa bulundu. Dahi· 
liye Veldli, bilhassa köylünün ih· 
tiyaçlarile alakadar olmuş. Kö>· 
lülerin bir ç.o:< ihtiyrıçlarmı tespit 
el:!Dİ§til'. Şükrü Ka!'a Bey gece 
lzmire dönmü~tür. 

Dahiliye Vekili, İsmet Pata bul
varının açrlma mera:;imine riyaset 
edece!~tir. 

M. Nikolin 
Sovyet muharriri Iznıirden 

ltalyaya hareket etti 
tZM1R, 8 (Hususi) -· Türk 

inkılabına dair yeni bir roman 
yazmak için Türkiyede tetkike.tla 
bu1ur.ı:.n Rus muharriri Nikolin, 
Beqpma ve Odemiti gezdi. 

Burada, memleketimizde gör • 
düjü inkılap hareketlerinden tak • 
dirle bahıetti. Roman için çok 
kıymetli malzeme topladığını ıöy· 
ledi. 

Nikolin Yoldaş, ltalyada tedı.ı
vide bulunan Rus edibi Makıim 

Gorki'yi ziyaret etmek üzere 
ltalyaya hareket etti. 

Buca istasyonu 
BERLIN, 8 (A.A.) - Alman 1 zarımn bir taraftan Berlin ile Ro • •. 

hük6meti, Mussolini pllnına mu • ma ve diğer taraftan Berlin ile At yarışlarından donenler 
k~bil. bir p.roje ile cevap Yermek Londra aruında Son zamanlarda tarafından taşlandı 
nıyetındedır. 7apdmıt olan temularda açıkça İ· lZMlR g (Hususi) - llkbahu 

FilY~k~ nim reami. 
0

1>ir. teblii, zab edilmit olduğunu ve Alm:ın • at yarı~l~rının birincisi buıi.W 
Mussolını ~lanı esas 1tıbanle Al • yanın her halde bir teklifte bu • Bucada yapıldı. Seyirciler ara • 
man noktaı nuanna uyıun oldu· lunması icap etse bu teklifin•Jtal • d o h·ı· V k'I· Ş"kr·· K 
~ . sın a a ı ıye e ı ı u u ay" 
g~ cıhe~le Alr4~n!~nın. m~kabil yan teklifine muadil olacaiını ilıi · Bey ile Vali Kazım Fahrettin, 
hır proJe vermea1 ıçın hıç bır se • ve eylemektedir. müstahkem mevki kumandanı 
bep yoktur. diyor. Bu niın resmi tebliğ, Almanya • Hüseyin Hüınü, fırka kuman • 

Alman hükumeti, olsa olsa te - nın yalnız Mussolini planının ruh danlarından Galip Pa,alar, bele -
ferrüata ait bazı tadilit icruı ar • ve manaımın tahrif edilmesini iı - diye reisi Behçet Salih Bey bu. 
zuıunda bulunabilir. temekte olduğunu tasrih etmek • hınuyor!ardı. 

Ayni tebliğ, Alman noktai na • tedir. Koıularda; Kazım ağanın Me. 
••• .. ••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••• nası birinci, Fahri Efendinin 

Istanbuıda U·yuşturucu suhaıı ikinci geldi. 
At ko!usundan sonra halk av· 

dd k 
dette pek müşkülat çekmi!tir. ma e açakçılıg""} Fazla trerı tahrik edilmediğinden 
halk istasyonda birikmit, bir kıs· 

caırtncı •)'tfaaa dl?n•ı damları vuıtasile az miktarda da mı istasyon C!U1'1"'"1DI taılamı§ht. 

Amerikada iç 
bayramı 

ann wm 
1 Haşnıat.-nltıtıen dt"V 

mak büyük bir mesele idi. (V 
t:ıd) kanunu denilen içki m 
iyeti kanununu ilga etmek jçin 
tün Am~rika kanunu eıaalı • 
tadili lıizım geliyordu. Bu!1 
beraber M.. Rozvelt ile arkada 
rı i~in kolayım bulmakta r;eci 
di. Şimdilik (3) derecede o/o 2 
kollü birnmn (Volstad) kanu 
ya.sak olan müskirat envaına 
hil olmadığını gösteren bir satrt 
lık basit bir kanun kabul olun 
büyük zorlufun bertaraf ola 
rmla~ıldı. Bankalar buhranının 
tehl"ke i safhası geçtikten so 
içki meselesi bu ~ekilde hallol 
du. 
Şayanı dikkat olan nokta f Ud 

hi Amerikada bira icmek meınrı 
iyeti kısmen kaldırılmakla yal 
içki tarafta:ı olan Amerikahl 
sevindirilmi~ olmıyor, ayni zam 
da milyonlarca itsizlerden müb. 
bir kırımına da iş cıkıyor. Çünkü 
ni açılan bira fabrikalarında, bi 
hanelerde bir çok amele ve i 
kullanılmak imkanı hasıl oluy 
Bu itibarla bir t~flt\ iki ku§ vu 
luyor. Diğer taraftan Ameri 
maliye nazırı (M. Woodin) de y 
ni tedbirden istifade etmek ça 
ıini dütünmÜ!, içilecek biraları 
bir litresinden Türk para.aile ıe 

lci:ı:, dokuz kuruf kadar bir reıi 
alacak olursa senede Amerik 
maliyesine 150 milyon dolar, ya 
(300) milyon Türk lirası varid• 
temin cdc~iieceğini heaap etmi9 
tir. Bu da Amerikalıların bugün 
kü buhranlı devresinde ayrı bi 
menfaat olacaktır. 

Hülasa M. Rozvelt selefi ob 
M. Hoover'den daha becerlkl 
çıktı: Zjra Amerikada timdi he 
içki memnuiyeti bakidir, hem d 
içki hürriyeti verilmiştir! Madan1 
ki 3 derecede o/0 2 alkollii bira iç• 
mek serbeat bırakılırsa {Wolstad) 
kanununun ahkamına hiç halel 
gelmiyecekti, bununla beraber bil· 
tün Amerika aarhoşl:ırı ıevinecek• 
ti. Nasıl oldu da bunu daha evvel 
Hoover dü9ünemedi ve yapama• 
dı? Bahusus ki böyle bir tedbir 
neticesinde hem bir çok iıısizlere 
it bulunacak, hem de Amerika ha· 
zinesine her sene yüz milyonlarca 
dolar varidat girecekti. Böyle bir 
fırsatı naııl oldu da kaçırdı? bulunmaktadır. Çete ile bir ecza 

sürdürdüğünü .meydana çıkannıt· 
deposu ıahibinin de alakadar ol • br. Eroini bu çete heıabma ıatan· 
dufu haber verilmitlir. Tahkikat lar araaında Beyoğlu barlarında 

lnegölde bir yangın ~=:::ıı-==M=e=hm=et==Aıss:•:a•m:s::::=
bu safhaya geldikten sonra Arife çalqan bazı kadınlar da vaı-dır. 
gecesi Sütlilce, Taral>ya ve Fener- Hatta bunların arasında maruf 
de bulunan, gizli eroin fabrikalan bir Yunan operet aktriıinin de bu· 
ayni ıaatte amızın buılmıttır. lunduğu söylenilmektedir. 
Fenerdeki fabrikada 100 kilo ka· 
dar eroin ayrıca eroin kurutınağa Allkadarlar ne diyorlar? 
mahıus bir elektrik makinesi, ero· Kaçakçılık hakkında alakadar 
in kaçakçılannın kullandıkları ga· makamlarca fu izahat verilmek • 
rip şekilde çantalar bulunmuttur. tedir: 
Fabrikalarm kapılan mühürlen. Gümrük muhafaza ve Polis 
miş ve muhafaza altına alınmıt • teıkilitı ha11aten dimağı ve asa • 
tır. Fabrikada çalıtanlar bu ani bı felce ufratan kokain ve eroin 
bukın neticeainde it üzerinde ıibi mülhit zehirlerin kaçakçılığı· 
yakalanmıılardır. Bunlar birer bi· na ve ıahlmaıına mini olmak için 
rer sorıuya çekilmit, bu suretle tiddetli takibat yapmaktadır. 
kendilerinden çetenin iç yüzü hak- Bu cümleden olarak bugünler-
kında mal6mat almmııtır. de yürünen izler üzerinde çok 

Bundan aonra tahkikat bayram mühim ve büyük bir kaç~kçılık 
günleri de de'ftlll etmit, dün gece- tebekeıi yakalanmı!lır. Fenerde 
ye kadar 70 kitinin ifadeleri alın· bir imalithanc, Tarabyada bir ha
m19tır. Tahkikatla meıgul olan zırlık, Kurtulu9ta 11,S kilo eroin, 
Emniyet müdürlUiü ikinci tubeıi Sütlüce de bazı alil meydana çı· 
bulunan izler üzerinde dün ıece kanlmıttır. Daha bir çok yerlerde 
de çalışmııhr. de gizli imalathaneler, mallar 

Yapılan tahkikat kaçakçı tebe- meydana çıkarı!.mak üzeredir. 
keıinin büyük bir te!kilitla çalıt· Tahkikat Emniyet müdürlüğü i · 
bğını, çetenin kendi fabrikaların- kinci ıube kaçakçılık kıamında ya
da yapbft eroini tehrin muhtelif pılmakta ve ıuçu görülenler birer 
yerlerindeki ıizli aatıı yerlerinde birer ıorguya çekilmektedirler .. 
toptan tattığı gibi gene kendi a· . Uyuıturucu maddelerin takibinde 

Beş ev ve beş manda yandı 
INEGOL, 7 (Huıual) - Bu ge· 

ceı çarııda bir evden yangın çıka· 
rak bet ev yandıktan sonra itfai · 
yenin ve halkın gayretile söndürül 
müttür. Beı manda ineği ve evle • 
rin bir kısım eşyası kurtarılama • 
mııtır. Yangının ahırda kuru ot • 
ların çıra alevinden tutufmasın • 
dan yayıl:lığı zannediliyor. 

..... ,,,..._ .. Hr•nuru Nlf•dD'""1'h"'""ın11muıu•""9Q.,.............mt 

gösterilen tiddet diğer bütün ka • 
çak rnaddeler üzeı·inde de göste· 
rilmektedir ve göıterilecektir. Bu 
hususta bir ç.oh: izler üzerinde bu· 
lunulmaktadır. 

Gümrük mubaf aza ve polis teş
kilatı elele vererek kas.akçıhğı ta· 
mamen imhn edecek esaslı tedbir· 
ler a':-nııbrdır. 

Bu~ün tahkikatın verdiği ne • 
ticeden bir çok yüksek ailelerin i · 
leriyi clü!ilnrniyen evlatlarmm da 
bu ite atıldıklarını göıtermittir. 

Uyuıturucu maddelerle mücade • 
lede halkın da yardımı ve müca • 
dele teı!cilatına icap eden malil -
matı vermeleri rica olunur. Bu 
suretle mücadele daha faydalı ve 
çabuk olacaktır. 

Müthiş kazalar 
CHııt tanıtı birinci •ydada) 

muştu. 1931 de gene lngilizlerin 
R. 101 hava gemisi ayni şekilde 

felakete uğramıt ve o zaman 4S 
kiti kurban gitmitti. 

Amerikanın bu defa düıen Ak• 
ron adlı hava gemisi ise dünyanııl 
en büyük kabili sevi< balonu idi. 
Geçen senenin ey16lündenberi fa• 
aliyete geçen Akron bir çok uçut• 
lar yapmış ve bir defa 207 yolcu 
ta~nnı!h-

Akronun h:ıvat kiymeti geçen 
sene uzun uzadıya tetkik olutmıut 
ve neticede bir bahriye komisyo -
nu onun mükemmel olduğuna ka." 
naat getirmi!ti. 

New Jersey'den hareket ettik· 
ten sonra gayet iyi §erait içinde. 
olduğunu bildiren Akron mülhit 
bir kt.ıs1rgaya tutu1mu§ ve gece ya• 
rısından sonra denize düşmüştür• 

Bütün imdat heyetleri bir ıe1 

yapmağa muvaffak olamamıff 

ancak dör! ki~1nin hayatta kaldık* 
len görülerek bunlar kurtarılmıf,
fakat bu dört kişinin biri de ıoo • 
radan ölmü~tür. 
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/ŞARETLER 1 
i Hitler - Yahudi 
savaşının sebebi 

~ Al.manya da Yahudilere karşı 
acılınış b" h , . ~ ır arp var. Bu savasın 

Mimarlar Bir dost 

SO!-/BETLER -
Kurban ve Bayran11 

Bundan be~ alh bin ser.e evvel· 

D ··ıf .. di .... aru unun 1 
•• 1htiyar pcygr::ıb~r lbrahim~n: 

hırı 1-Iacerden, dıgerı Saradan ıh:ı 
ınsan duy b k · bil' l . .. guau a ıınından akis - • • 
erı gunlerdir söylendi. Yahudile- . Bır heyet yenı yapı-, 

~ re ~cıyanlar oldu. Hitlere hak ve· I J • J • • 
I ren er bulundu. Acıyanlar acısı . arın pro1 e erilli 

nı, oh olsun d. 1 . w 1 . . J 

Amerika Elçisi 
memleketine gitti 

1 oğ iu oldu. 

Islahı talebeyi bazı 1 Birinin adını İshak, ötekinin 
ad mı l sma il koydu. 

noktalardan endi- lbrihimin bu iki karısı ve iki ot:-

ı ıyen er cıger enn.ı h } d 
lu hakkındaki rivayetler muhle -

af' ~ora dursun. Ama bu Yahudi aZlf ıyor 
i~ ~~g~sının ortaya çıkmuında Memleketin her tarafındaki sa· 

( ıs1&) sebeplerden baksa bir nat hareketlerini, bilha-.;sa abideı 

Amerikanın 60 yerinden 
aldığı davetiyelerle Tür
kiye hakkında konf e-~ 

ranslar verecek 

şeye Üşürdü liftir. Kinıi der, ki "İbrahim ~.o!c 
ihtiyardı, çocuk yapacak çağı a~
mıştı, Saranın cloğ:.ırduğu çocu'~ 

lbrahimin değildir.,, 

Darülfünun 1:1lahı etraf mdn çı · 
kan şayia arasında talebeyi ali -

1 kadar eden kısımları da vardır. 
t takıın sebepler var. ~ · b A r bina inşaat projelerinın, ütün v· 
ti :f. :r. Jf. rupa memleketlerinde olduğu gibi 
~ w ~lınanyada Yahudi düşnıanh- mütehasıslardan mürekkep bir he· 

·J) gı Hı~krle birlikte başlar. ! yet tarafından ha2ırlanmasına Ma. 
Hıtleri Almanyada bir kısım arif vekaletince karar \'erilmi§ ve 

_. halkın .sesi olarak tanıtan havada ! vekalete bağlı olmak üz~ e bir 3k:ı 
Yahudı düşmanlığı da vardır. t~emi heyeti tqkil edilmiştir. Bu 

ot Niçin? Şunun için: heyet vekaletin her türfö sanat iş· 
Almanya XIX le~·inde de mi.işaviri olacaktır. He -

1 k 
uncu asrın orta- el .. 11.. ..d . l . d 

arına ·adar fcod l .. • . ycttc aru unun mu errı:.; erın en 
b. a reJırne tabı il.• f Ş k' l ·ı IJ kk .. ır memleketti y . d ıvıusta ·a e ıp, smaı ~a ı gu • 
büyük kıymet ~o r-~~ı orha.b~ eln zel sanatlaı· akademi~i müdürü Na 

k p G.K sa 1 1 0 • k 1 'l 1 d · f ·· l ma tı. Toprak h~k· ı·w• d n11 smo.ı, a ca emı pro csor e -
a ım ıgıne aya- . v • • • A 

1 nan Al".lla d P rınden M. Eglı, rnualhm mımar • 
· nya a rusya tara • 'f H"k ıı· · S ·ı fından · l rı ı met, mua ı.m mımar amı ı 
ımpaı-ator uk kuruldu - · · · h 

ğu zaın Al . muallım ressam Naz:nı Zıya, ey• 
an nıanyıı.da zıra • ~celtraş Ihsan ve Nejat detoı-atör 

' at serınayedarlıgv J r ' 
• ve ıcaret ser • M. Ginther, Vedat, Ömer, mimar-

• mayeda.rlıw .. t .. 
F'lh .. gı us uste yatıyorlardı. lar birliği reisi Samih, Tafrakeş 
b.

1 ;.~~ı~a Almanyada gümrük lsmail Hakkı Beyler vardır. He • 
r.!gmın imparatorluktan evvel yet, ilk olarak hazirandan itibaren 

e.=-~:Ya atılması ticaret sermaye • ir~adtma ba, Ianacak olan maarif 
s ının kuvvetlendiğini göste,·iyor - veka leti binası milli kütüphane 

• du. 1871 den sonra Almanyada. milli akademi ~e milli müzeler bi: 
büyük sanayi hareketleri ha,la - nalannın proj

1

elerini hazırlamıy=-.. 
' m-~. Bu hareketlerde ticaret ve sa· başlamıştır. Bundan baska profe . 

nayi sermayeciliği en ön safı İşgal söı- M. Eğli ziraat cnsti~ü binaları 
ediyordu. Almanyamn devlet oto- pı·ojeleı-jni hazırlıyarak heyete ve· 

• ritesini elinde bulunduran toprak rccektir. 

- sahipleri ticaret ve sanayi seı·ma· Mimarlık imtihanları 
r yeda.rlarile bugünkü gibi dövü!' • 

Bugün güıel sanatlar akademi· meğc lüzum görmüyorlardı. O ;a. 
t.inde mimarlık şahadetnamesi al· 

ınanda da ticaret ve sanayi mües-
•eselerinde Al 1 mak i:stiyenlerln imtihanları ya -
va. d man o mıyanlar pılacaktı•·· 

r ı. l . 
F c . • , mtıhan:ı ameli ~ekilde mimar • 

d ı . oda1ıte devrmde hele bu fe· hk öğrenip te mektepten mezu.~ 
o a. ıte k .. l d 
<:a.k 

1 
as e~ı esas ara ayana • olmıyanlar gireceklerdir. lmtilıa • 

nı·· 0 
ursa tı~ret, ıanayi ve ilim na 25 kadar kalfa talip olmustur. 

b uesıeselerinin muhakkak ya • • 
ancı u l l' d b b nsur ar e ın e ulunması 

~en hemen tabii bir şey oluyor. 

A.lnıa.nyada da ayni ~ey oldu. 

Ji. il- ~ 

A.lnıa.rt d d ıa.hi ya a ev Iet kuvvetine 
hedr olanlar müslemlikeleti kay· 
ga. bl\ce, memlekette üç türlü kav· 

aıla.dı: 

ol~; _D~vlet hakimiyetine sahip 

zi, Y•r/~1Ycn eski Almanların te· 
ı-a.r Al 1 &ıı müatemlekclerin tek· 
meaet rnha.nya.ya verilmesi. Eğer bu 

e ali d'l Y•t•Ya.nı e 1 scy<li Almanyada 

duğu h:~d; a.h~d-~le~ ~.e dahil ol-
ta.kaitı:ı· gurultusuzce para 
hudi 

11

1 Ya.pacaklardı. Hatta Ya . 
• 0Yunda ı •rnıra.Her n ge en ceneraller, 

cekt· &'ene ortalıkt .. ·· 
ı, bu l a gorune • 

2 ° anıadı. 
lerde; /\l lnıanya.da. müstemleke

&'e en .. k 
kendiler· Yu ıek kıymetlerle 

ıne old k 
eden İ§çi u ça bolluk temin 
ınüc:adeJ .. ~rupları ktskin bir sınıf 
k '"'•ne · d' avga d ~ gır ıler, fakat bu 

a eger rn·· manya.ya, . ustemlekeler Al-
Verılnı · 

yabıacaJct A 1§ olsaydı gene 
lekeci itçi \ lnıanyada müatem • 
b eıekku·· ıı . H' l . . 
&fına gel . erı ıt erın ıs 

lllesıne ın. . ~ 
3 - Alın anı olamadı. 

h anya.d .. 
arpten evvelk' a ~ustemleke ve 

mediği için bü 
1 .~aııyet iade cd}l· 

Bu sıkıntry k Yuk bir sıkıntı var. 
buluyor. B a arıı Hitler bir çare 
ret ve san u .Çare de Alman tica-
d ayı sernı · . 

ern ilnıi . ayesmın ve mo-
nın es l 

lkıdi ıenn . as arını kuran Ya-
B ayesıne hücum •... 

u •uretJe y 1. 
V&fı ba..J anudi - Hitler sa· .,. ıyor. 

Sadri Etem 

Bir kahvede 
f(avgada Fazıl elinden bı
çağı alınarak öldürüldü 
Tophanede oturan Sadi ve Fa • 

dıl isminde iki kaı·de~ bayramın 
birinci günü, Karabaş bayı·am ye • 
rine gitmi~ler ve biı- kahveye otur
muılardır. Biraz ııonra arkada§la
rından Hüseyin de kahveye gelin -
ce üç ki~i zar atınak suretile ku · 
mar oynamıya ha§lnmı~lardır. O • 
) un gittikçe kızıımış bir aralık Sa 
di atılan bir zarı kabul etmemiş, 

bu yüzden Hüıeyinle aralarında 
kavga çıkmıştır. Hüseyin eline ge· 
çirdiği bir sandalyayı havada sal· 
lıyarak Sadinin kafasına indirin -
ce Sadinin kardeşi Fadıl da kavga 
ya girmiş, belinden biçağını çe • 
kerek Hüseyinin üzerine atılmış · 
br. Hü3eyin, Sadi ile boğaz!aşmak 
Liı olduğundan kendisini koruya -
mamış, Sadinin biçağı vücudünün 
iki yerine saplanmıştır. Hüseyin 
biç,•k darbelerini yedikten sonra 
biı der.bire silkinmiş: Sadinin elin· 
den kurtularak F ad ılın üzerine a · 
tılmı::ş ve biç.ağı almı§tll". Biçağı e
linden alınana Fadıl hemen kaçmı 
,.a baş!ayınc:ı Hüseyin; Sadinin Ü· 

zerine atılmış, biçağı kamına sap· 
hyarak yere sermiştir. Bu sırada 
polisler yeti~rniş, Fadıl ile Hüseyi· 
ni yakalam1şlardır ve yn.ralı Sadiyi 
hMtahaneye götünnüş]erdiı'. Yara 

s1 ağır bu,unan Sadi biraz sonra 
ölmü~tür. Yaralı bulunan katil Bü 
$eyin de tct!avi edilmektedir. 

M. Şeril 

Kimi de der ki: "Emri hakla, 
Ve bu şayialar talebeleri mütees • 'k· k d 1 b b S d 

ı ı a ın a era er, aramn a 
sir etmektedir. Hele bayramdan e· h · k tı İb h" · · 

r 
ra mı ·apanmış . ı·a :mm nı • 

vel bir gazetenin darülfünun ısla· y .. · S h · l ' 
azı uzenne arar.ın ra mı açı aı 

hatına hemen başlanacağını yaz · v efh ·ı .. h· ·ı S ' k ld e n ı n ı ı e ara geoe a ı.,. 

masr bu teessürü arthrmı~tır. Ta • g 1• b k g·· e S LJ · r a ıma or , ara, .-. acerı 
!ebelerin endi~eleri ~u noktalarda kıskanmış. Kocasına tutturmuş: 
toplanmaktadır: "Bu kadınla bu çocuğu defet. O· 

1 v 1 - .. Isla.hat_a hemen başlanaca- nun oğlu, benimle oğlumla bera
. gma gore, ııntıhanlar da zamnnm- beı· sana varis olamaz.,, ve ibra -

dan evvel başlıyacaktrr. him, Hacerle lsmaili defetmiş. 
2 - Sınıf arttırılması mesele - Bir bakıma göre de, İbrahim 

: sinin miida.\oim talebeye de t'amil karısının bu talkımna kapılma • 
ll olup olmnıyacağı meselesi.. mış. Hacerle lsmaili kovmamış. 

Talebeler bu endişeleri hakkın· Her neyse, bundan beş altı bin 
' · tla. şunları ileri sürmektedir: sene evvel, görünmezden bir s~s 

Fakültelerde imtihanlar muay • işitilmiş: 

yen müddetten evel ba,Jarsa tale- - Ey İbrahim? 
ı beler not, kitap tedarikinde ve lbrahim cevap vermiş: 

derslere hazırlık hususunda bü - - Lebbeyk ! 
yük müşküllerle karşıla,acaklar - Görür,mezden gelen ses c!emi~ 
dır. Çünkü talebe şimdiye kadar ki: 
imtihanların muayyen müddetini - Şimdi biricik oğlunu • gen:! 
nazari dikkate alarak hazırlan • bir rivayete göre lshakı, bir riva-

Amerikada iktidar mevkiinde maktadır. M. Malşm raporuna gö· yete göre lsmaili • al, dağa götür 
bulunan fnkanın değişmesi üzeri- re, fakültelerde sümester adedi ve orada benim uğruma bcğazhı. 
ne istifa eden Amerika elçisi Mr. fazlalaştırılacak, bilhas~o. hukuk lbrabim biricik oğlunu alın·~, 
Sherril dün akşam saat yirmi bir· fakültesi altı sümeıstel·den sekize, dağa çıkmışlar. İbrahim yatag,r:ı· 
de. kalkan semplon ekspresile di~ tababeti mektebi altıdan sekiz nı bilem?ş, biricik c;lunun boğa • 
memleketimizden ayrılmış, istas • veya dokuz siimestere çıkarılacak· zma dayamış ... 
yonda sefaretler erkanı ve Türk mış. lşte müdavim talebe ıslahat Tam bu e:mada, görünqıe:::..:ea 
dostları tarafından uğurlanmıştır. e'.1nasında yapılan bu sümester ar· gelen ses tekrar dt.•vulmrn1 ~ 
Mernleketiın\~de bulunduğu müd- tırma işinde kendilerinin vaziyet· _ lbrahim !. .. İbrahim!. · • 
<let zarfında kendisini herkese sel' leri ne claca:;rnı c!üşilnmektedir. JbraM"!ll b:ı.,ını kaldırmı:;: 
dirmiş, büyük ve hakiki bir _ Lebbeyk ! 

Müdavim talebelerden bazıları Türk dC'stu oJ..ru~unu göstermiş o- - Cocu ~una ilişme ..• 
fan M:. ~herıil, h..ırekclinden evel fakültelere girerlerken sümester a· Ve İbrahim başım çev'r ;·1"e 
1 ürkiye hakt<ınde\ki samimi his - dedini bilhassa hesaba almıya ve • oir rivayete göre gökten inerken, 
lerini ifade e'-İen beyanatta bulun· hayata daha eve) atılmak için sü · bir rivayete göre inclikten sonra • 
-uctur. M>·. Shertı'l denı:.ıttı'r ._1• •• mester adedi az ve kısa olanını ter ..... ~ ~ ı< çalılar arasında bir koyun &Ör· 

" - Son on senenin muvaffaki - cih etmi~lerdir. Islahat dolayısile mü~. Koyunu almı~ Ye. . . kurban 
bu talebeler altı sümester yerine ydlerile if;ıhar eden Türkiye va - etmiş .... 
sekiz sümt!ster okumıya mecbur 1' l:ındaşlc:ı.rm:n memJekdletin:len Din kitaplarına göre işte i .t 

u~ak bulundukları znman duyduk- edilirlerse kendilerir.e gadredil· kurban; ve işte İsla:':nlar, senede 
: ~.rı teesürü bugün T:.ırkiye cümhu- miş olacağını !Öyl~mektedirler. dört gün dört gece, lbrahimin o~-

Belki de bir kısım talebenin, bil· r iyetinde.1 ayrılırken be:ı de duy · lu lsmail kurtuldu diye bayram 
hassa Anadoludan ve hariçten ge· b maktayım. Tiırk milleti ve cünıhu · ediyorlar. Kurban ayramımız, 

b ük ,. len kazançları bulunmıyan genç· k k l r:yetinizin banı:;İ ve reisi üy.. ll· lsnıailin, boğazlanma tan urtu -
deriniz Ge.zi Mustafa Kemal H:ı.· Ierin vaziyeti çok fenala,acaktll". masını sevinçle anmamızdn. 
bend~ 

0 
k~Jar derin biı alaka u . Talebeler, ıslahat esnasında kendi :f. :f. :f. 

vandrrdı ki kendim de sizinle be- vaziyetlerinin bilhası;& bu nokta • Allaha kurban ver.mek, be~ altı 
• 1 · · b dan düıtünülmesini Maarif veka - d d ld" y raher muvdfakiyet errnız ve P.V • Y bin senelik bir a et eği ır. er 

f h letinden iste,•eAe1derdir. 
1.e?milel va.~ıyetinizle i ti ar et • yüzünde insan olahdanberi, in • 
mek hakkır.~ duyuyorum. Pek c_:ok J . ·ı • sanlar, sevdikleri bir mahluku ya 
c•lan Tür~.: dostlarımın, Türkiye • Bu gar siıvarı erı yakarlar, ya boğazlarlarmış ... 
den ayrılmaklığım dolayısile, iz· Mukaddes bir şeyi kurban et
har ettikleri teessür beni son dere· Haziranda şehrimize gele- mek, iptidai insanların dini şıarı 
c.ede müte!~assis etti. celder ve bir müsabakaya olm1ış. İbrahim in her şeyden ev • 

Bu dosllanma, burada sefir bu· vel, beşeriyete büyük bir yararlı· 
lun&uğum muddetçe Türkiyeyi v:-ı· girecekler ğı dokunduğu muhakkak. lnsanr 
fa.ndaşlarmıa daha iyi taıutr.ı:tğa Süvari zabitlerimizden bir he • "totem,, olınaktan kurtarmış. 
çalı~tıfrımı, fakat bu hususta A. • yet iki sene eve) Bulgaristana git · Eğer o, kıyıp ta ı~maili veya ls
lııerikada eh.ha faydalı olııbil~c-e · mi,Ier ve Sofyada yapılan binici - hakı • herhan:;isi ise . boğazlamış 
~imi zanneflediğimi bildirır.ee·i, lik müsabakalarına girnıi~lerdi. olsaydı, muhakkak, ki ondan son· 
faaliyetimı dah:ı büyük bir neıa • Zabitlerimiz geçen sene Niste bey· ra daha binlerce sene, evlatlar bo· 
4et ve duı-i.istile to.kip ve müt.ılea nelmilel müısabakab:-.:ı girmişler ğaz1anacakh. 
etmiş ola.ı :.n:ı:ıtc .·em Türk m \t • ve iyi puvan alarak dönmü~lerdi. l Egoist olmıyalım. "Evlat bo· 
buat mümes5i;Ierinden rica nde • Haber aldığımıza göre, Bulga - l ğazlamak çok sürmez, insanlar da 
bilir miyım? ristan süvari. zabitlerinden sekiz ; koyun kesip bayrt.~ etmezlerdi,. 

Geçe:l T - ~rinıevelde memleke · kişilik bir heyet bin:cilik müsaba- l dc:niyelim. Mezbahada her gün 
t imde Tü. kiye hakkında verdiğim kalan için ,ehrimize davet edil -1 Kurban bayramı val' ve ayda bir 
bir kaç konf:::rans neticesi olarak mitlerdir. Bula~n z~bitle-::i Ha~iran J iki clefa et yüzü gören aile yuva• 
ayni mevzu i:zel'inde Amerikanın· da gelet".ekler ve Ta~uim stadyo . • larm:a, bir okka et girdiği gün 
diğer şehirlerinde de konuşamk i- munda Türk süvari zabitlerile bi . bayram oluyor. 
cin altmı~tan fazla davetiye al • n:cilik müsabakaları yapacaklar • Senec~e bir defa da, hic et ye· 
dım. Niyetim önümüzdeki son ba· dır. mryenlere et dağıtılsın, fakir f11 • 
harda Nevyorka dönüşümde hu = kara sevinsin. 
davetlcr!n birço~umı kabul etmek yenin bugünkiı hali ve patlak is • Fakat biz işimizden gücümüz. 
ve bu veııi]e ile yakın §arkta sul • tikbali hakkındaki derin al.ika ve den o]mıyalım. 
hun mühim bir amili olan Türki - 1 emniyetimi bildirme!:tir. Seltlmi izzet 
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Muharriri : Celal nurl 
• lktlı.a.. aaldl, terctbae ı..ldan ........... " 

Aile nereye doğru gidiyor ? 

Döğülen bekçi 
Kadın berberi, bir kadınla 

dükkanda rakı içerken .. 
Üıküdarda Emin Pata caddesin

de kadın berberi Sadi dün aktam 
dükinda, Mukaddes ismined bir 
kadınm saçını kesmiı, ıonra ya • 
rım okkalık bir rakı ve bir hayli 

Geçen dene ait bir müp.hede •• tonm, onun da metresi birlikte ya- meze getirterek güzel bir rakı sof· 
Beyefendi buretlerinin yap el- tıyorlar. raıı kurmUJtur. Sadi, Mukaddesi 

li)'i biraz geçmif.. Kendisi büyük Babaamm evine gelin ıetirir gi· de kutııma almıt. kafayı tütsü • 
ricalden.. Oğulları, kızlan, damat- bi metres getireni gördüm. lemeğe 'batlamıftD'. Mahalle bek
lan, aıelinleri, tonmları var. Ba - Eaaılı nokta fU: Büyüklere e - çiai Muhsin, dolatırken berberin 
bası da sağ •• Her cuma, yetmit bemmiyet veriliyor .. Buan evlat bir kadınla kartı kartıya rakı iç· 
betlik olan babasına cicler, elini babayla anayı bir veznedar adde-- tiğini görmüı ve hemen içeri gi -
öper; bayır ve c:luumı alır. lhti • diyorlar.. Eğer bu y&§lı zatlar rerek Sadiye: 
,.ara ben de ara aıra ~iderdim •. veznadarlık vazifesini hakkiyle - Haydi kalk bakalım. Dükkan 
Ve, mahtum beyefendiye orada göremezlerse kendilerinin sebebi da kadınla beraber rakı içmek ya· 
teeadüf ederdim. Bir laale dikkat vücudü kalmaz.. saktır. demittir. 
ettim: mahtum bey bet dakikada tzdivaç haricinde karı, erkek Kafası iyice dumanlı bulunan 
1:tir cht•~ı çıkıp az bir müddet kal· milnaıebetlerinin "müsaafe,, ye berber, bekçinin bu ihtanna fena· 
dıktan sonra gene geliyor- ihtiyar mazhar olması aile usulünü içten halde kızmq; 
ata IOl'dum: içe deiittirmektedir. - Haydi, çekil yoluna git. Bu -

- Mabtum ile1efac:linin bir Eıkiden bopmak yalnız erke· ruı benim dükkinımdır. cevabını 
ralaataızlıjı mı ftl' ki.. ğin elindeydi.. Kadın kocasını bo- vermittir. Bekçi Muhıin biraz da • 

-Yok, yok, oibam. bizimkinin pyamazdı.. Yeni uıuI kadına bu ha ısrar edince berber yerinden fll' 
hiç l»ir te7İ ,ok.. Yalnız fazla tir • hakkı temin etti.. T ali.k iatatiatik- lamıt, eline geçirdiği bir bastonla 
pkidir. Onun içia nk ak dıpnya leri neırolunuyor.. Fakat talak bekçiyi dövmliftür. 
,ıa,o. .. Bir kaç nefea çektikten arttı nn, ebildi mi?. Bu istatistik· Bekçinin tikiyeti üzerine berber 
80m& timdi ıelir... ler e.lriye §&mil olmadığından Sadi ile Mukaddes iamindeki ka -

Torun sahibi biri, babaunm ha· dotru l>ir rakam eöyfemek müm- dm ya.lcalanmr~lardır. 
zurwıda cıgara içemİJor.. Kıznn kin delildir .• Fakat zannederim 

sana slyliiyonım, ıelinim 1ea di... ki talik etkisine ni8petle daha ko- Kadınlar kongresinden 
le!.. laylqh .. Her halde kadınlar bu - do··nu··ş 

Habrbyorum: Bu lıorun ahibi ndan gayet memnun olsalar ge -
otul, babasmm yanmda ıütü de • rektir. On bet gün evel Manilyadaki 
Yirmit kedi ıibi cluııJ'Orda. Kor• Bazıtarına ıere birinci, ikinci beynelmilel kadınlar kongresine 
lru içinde •• Hqyet içinde .. Baba ltocalemı ehemmiyeti yoktur .. Bir giden Türk kadınlar birliği aza • 
de lr.enclniyle- Iaübali dejil •• Ukin iki tecrübe lizım ki bir kadın ıon 11ndan Seniha Rauf Hanımla Li · 
tu cibeti unubaaymız ki ojul bü - ve katı nikahı aktetmeden ınt· mia Refik Hanım ıebrimi2e dön • 
..::L. bir mevki aabihiclir •• Baba o- • mii•leı:dir. ~- ıın.... ~ 

na göre daha ataiı bir ~ -
eledir .. 

• • • 
Acaba bUIÜJl nud?. 
Bu vaziyet büsbütün ortadan 

kalkmqbr .. .Aaa, baba, oğul, kız, 
torun arumda teklifsizlik, hatta 
liübalilik ziyadedir •• Buna bir di
diyecek yok.. 

Eski ilem çok sıkıydı.. Bir bü • 
yük zat bilirim.. Çocuktan, keca 
adam olduklan halde, ba:balanna 
.az IÖ)demeğe ceaaret edemezler 
ve lilalar babayla ojul aıumdia 
tercümanlık ederlerdi.. Bu deıte -
ceai aile- rabıtumı, aamimiyetini 
bozar .. 

Fakat, fU bulunduiumuz devir
de maatteenüf, aile Ye nllt ...l:>ı
ta.ı ıe .. fiyoıt.. Yalnız bizde deiil, 
lriiMı Aftapada- ela i,Ie ..• IW>a
lar eıkt •men adamları dl,. tav• 
ıif olunuyorlar; tavıif kelimesi 
ni yerincfe kullanmadnn: itham 
diyeceiim .. 

• 
.Aile müe11eseai nereye doğru 

.d. ., 
gı ıyor •• 

Soviet diyanndaki alelacayip 
tecrü1;elerden bahsedecek deği • 
lim .• Fakat, biz, Avnıpa ahen • 
gine uymUfm .. Doğnııunu ıöyle -
•ek liznma diyeyim ki bir isti -
hale ıeçiriyoruz.. Bugünkü aile 
tamimat, hatta Sultan Hamit de· 
~rlerinkine pek benzemiyor. Ev -
li.t, ebeveyne kartı biraz daha 
Hrheat, fazla lakayit.. Ebeveyn , 
ev1id• kartı gerçekten yorgun, bi
tap. mağlup .. 

Par• var.a evlat aile dahilinde 
komüniat; yokıa ferdiyetçi .. El 
öpmek modMI ya mülgadır, ya· 
huı alafranplqmı~r. Hele etek 
öpmek modası çpktan tarihe ka -
rq~fbr. 

Cocuk, ebeveynin hayatta kla -
vuzluğµn• ihtiyaç görmiyor .• 

Eba\leJD, bir müddet lilavuz • 
lukta ıebat etmek .iıtiyoraa da 
muhalefet- çok galiy. Sonunda a • 
na, baba ihtiyarlıyor; memuriyet
lerine devam edemiyorlar. 

,, ... ,, .. ,, .. ,,, ..... _. ....................... ........-. .... "_ 
yetçi olmaları 7 Şu seneler bora, 
fırtına seneleridir. Innaklaı: bula
nık akıyor. Sqlar berraklatınca 
vaziyet anlqıbr. Bugünden mu· 
hakeme yürütmek ihtiyataızlıktır. 

D.aııs, tango, caz, bar-. Bunlar 
ra kartı iıyan ve tuc:an eden yal
nız bizim dedeler ve nineler değil. 
Manev.i §evketi pek fazla, likin 
araziıi 400 dönümden ibaret bir 
muazzam devlet var. Bu devlet, 
gece gündüz bunlara kartı harp 
ediyor. Evet, Papa Hazretleri, hiç 
bir f ırıatı kaybetmeden 500 mil -
yon tebaasına hitaplarda bulunu· 
y.or. Katolik olmıyan bütün inıan· 
ları da doıt bilerek onlara da ku
cak kucak nuihatle11 veriyor, fa· 
kat, efıus ! Bizzat Hatmetlu Pa
pa Hazretleri bile bu mücadelede 
püıkürtülmüıtür. Radio sesleri 
Papanın laymetli sözlerini boğiı • 
yor. Kısa etek, fazla allrk, açık 
göğüı, çok sefahet, botanmak, ıaç 
ları kısaltmak, gece gündüz zıp 

zıp dansetmek, tecrübe izdivaçla
rı, ana baba ıözü dinlememek .... 
Vatican. tepesinden bunlar aley -
hinde lanetler yağdıran Allah 
vekili, evet, yorgun bir vaziyette
dir. 

18 gQfınJa öla. 
··--····-·-·---

Son Sisam 
Beyinin kansı 

Vlyanalı bir kadındır. Son 
arzuau, &e,ollu tarafında 

g8mUlmektlr 

TAKVl 
Pazar 

9 N.saa 
14 Zilhicce 

5,3 1 
18,.\! 
s.os 

U,16 

15.56 

Glin doluşu 
Gün 1 aU$1 

Sabah namazı 
Ôfle umazı 
ikindi namm 
Ak$ıırı oalllUI 
YatSl namazı 

Geçenlerde Viyanada ölen ıon tmsat 
Siıam Beyinin karaı Helene Yrlıopçe.ıı gtllllcri !19 

K A tel . talan .. 267 
opaıtan vrupa ıaze erı uzun \.. 

uzadıya bahsediyorlar. _BA_V_A ___ Y_ewfta __ y_Aa_lmf_~ 

Helene Kopas, yetmif sekiz ya- ıdnda -nrUen maıemata s6re 
kısmen bulutlu ve mUtehavvil 

tında ölmüttür. Kocasmm ölü • den rtızglrlı ol&caktır. 
münden sonra Viyanada çok sade Dünkü Blcaklık en ıazıa ıs, eO 

bir hayat geçinnittir. rece, hava taeytld '1118 mlllmetre 

Kendisi, evvelce lıtanbulda .A • 
vuıturalya konsoloıu olarak bu -
lunaR Albert Şiyariain kızıdır .• 

Viyanada büyüyen kız, hilhaa • 
ıa piyano çalmakt•ki maharetile, 

genç yqmda dikkat uyantbrmıt • 
tır. Kendili m~hur Vilmenin ta· 
lebelerindendir. Hocaıı, onun is • 

tidat ve kabiliyetini fevkalade 
takdir ederdi. 

BugUn 
A. N K A R A cıua m.) 
12,30 - 13.,80 Ankarapda8 

18 - 18,f5 Alaturka saz - ıs. 
Gramofon - 19,20 • 20,10 Ala 
20,10 A.jlım hAberlert ve HaTa 

V t Y .A. N A (511,1 m.) 

8,40 Komıer - 10,fO Opera 
parçalan - 11,JI Şarkı - 12,111 
konMr - 13.A Kouer - 11 
19,Ui Kitar, oda muliklal - 20.4' 
22,88 Kcmaer • 

L E l P Z l G (IB9,1 m.) 

Kız, musikiye kartı o kadar 1,1s Jımnutlk - 1,n K~ 
ôrJr" - ıs Kanııer - 18 Kamer 

kuvvetli bir temayül duy.muttur 

ki, batka ıeyle m~pl olmak is -

tememit, fakat, anası, babası, o • 
nun tamamile musiki muhitine 

bailanmaıına razı otmamıtlaTdır. 

.Aileıile birlikte Viyanadan ı~ 

tanbula ıelmit, Beyoğlu muhitin

de büyük alilca ile karplanmıf, 

burada 'bir çok Türk aileaile de 

tanqmqtır. Somadan Siaam Bey • 

liğine tayin- edilen Giritli Kopaela 

bu ıırada görütmüı, genç Kopas, 

kı21 tiddetle 9"mİf, ltız- da ona 

~'" se~i ~... aih&Fet ev • 
lenmi!lerdir. Niki.)lan, hem Or -
todoks, hem Roma - Katolik 

mezhebi üzere kıyılmıttır. 

1908 ıen.esinin batmda, kocaıı, 

Sultan Abdülhamit tarafmclan SV. 
aam Beyliiine tayin edilince, b.
rr, koca bu adaya gitmiılerdir. 

Helene Kopaa, \la.Iİyetnameain· 

de cetedinin lstanbula götürülme
sini, Beyoğl\a tarafmda. gömül~ 

sini ıon orzusu olarak ~ayd.etmİf" 
tir. Vasiyetnamesindeki 6u arzu

nun yerine getirilmesine tefebbüı 
edilip ec:lilemiyeceğj hakJi:ında, 

henüz bir. haber yoktur. 

Bakııköy icra memuıluğµndan : Mah

cuz 'e paraya çe\I ilmcsi mukarrer bu· 
lunan Y cşllkoydc istasyon caddesinde 

8 4 :\o, hı dtikkAnda kasap Dlmitroya 
ait hınc eşyıısile konserve ve mumailey
hın ~ine Y~-tlkO\ de plak fabrikası ci

varındaki ahınnda mahcuz ot inek, bu

zağı, koyun 'e J.eçilerin 11 ·4-933 tari
hine müsadi( salı g\inü saat ondan on 

ikiye kadar mahallerinde açık artumıa 
suretilc saulaca~ ilıln olunur. (l 7021 

.ır. 

B O il A. ("1.S m.) 

20,30 Ha.ber - 21,45 Operet. 
B l1 D A P S t '1' S (119,11 
12 Kuaild - 19,15 Kcmaer -

lo .•• Toklo 1933 (plAk) - 23,30 
V A R Ş. & V A (1"11 m.) 

U,15 Senlonllt komer - 16,05 
17,23 P1Ak - 18 Piyano kon8er -
yan. mwdkl& orllutre kmum'i -
... - 2t E.eman. 

v ... 
A N K A. R .A. (~ m.) 
12,30 • 13,30 .Ankarapalu 

18 - 18,40 lliı.Obn Zeki. Bey 
K. Kektebt koralı - 18,ff • 19,10 
- 19,10 • 19,40 Gitar Solo (Sadre 

raftndall) - 19ı41J - 20,10 il 
20,10 Ajuul lıüederi ~ BPa 

V l Y A N A (518,1 m.) 

n;ao P1lk - ıa ıtomer - ıa. 
14,10 PWa - 18 Kouer - 21.ıo 
22,10 Kualld - 21,15 Kouet". 

L B t P Z l G (189ıe ID.) 

us Thmı•etJlıt - 1,315 KaınW' 
- H,15 P1Ak - 21 Kamer - 21 
- 23,06 Senfoni. 

.. o ••• it (llQ iDi) 

12 PlAk - 13,15 Pl&k - 17 
18,15 Orkeatre - 20 Oda kon981'l 
ıran.er - 21,ıır KfJIOd - 21 

B O 11 A (Ml,S. m.) 

20 ElAk - 21,15 Kualkl - 22 
23,llf KOMer - 23,1517 Haber • 

il 1J DA P IJ IJ T 8 (6";1 
10,15 Piyano ve tagamıl - ıs 

- 18,30 Macar mwılldal - 21 
PIAk. 

V A it Ş O V A (HU m.) ı 

ıs.ıo PlAk - ıe.no Plllr - 1w 
19,25 ?ıluliki - 21,20 KoDller -
aer. 

Mülki:y;e mec:DM~ 
Mültöye mecmantnıır 

ıayın çdmnftır. Bun .. 
kinci eeneıini illmal ed 
ye mecmuan oliuyucul 
p•na d'olgun bir mü 
çıkllllfbr. Y-azılan aruı 

met- Hipm BeyiD" güzel 
içtimaiyat kmmnda 
Beyin "Planlı ilrtııa~, , 
Şükrü Beyin Le play 

Babalar eilenceden anlamıyor
lar.. Babalar spordan anlamıyor
lar •• Baballır modem değil •• H"atı
rmıza ıeUyor mu 7. Biraz- evvel 
kızlan, oilanlan, b~balan, an.ta
n nlendirirlenti. Hatta mfa • 
rm müstakbel kocalarmdan otlan 
lamı müttakhel kanlanndan ha
berleri olmazdı •• Bey, hanımı ip
tida koltuk merasiminde görür • 
dil; o zamana kadarsa evliliğin 
bütün kanuni, fel"t merasimi ifa 
edllmit bulunurdu! •• 

Bizim TürkiYede, huıuıile lı -
tımLuldaki mü§Bhedelerimiz, ga -
Iİp değil mi? Bl.fka.. yerlerde de 
aynen kapdedilmelttedir. Fransız 
edebiyabru okuyunuz. Hep ayni 
fikiyetler, ayni hadiseler. 

Hele cihan harbinden ıonra eğ· ------- - ---- --• Doktor Kilitli Rifatt &.illi 
lence çok terakki etti. Yirmi beş Istanbul Alfıncı İcra zeral' v~n metkenler 

Küçük bey serbest, büsbütün 
sertieıL •• 

Küçük hanım hür, havada uçan 
l;ir kut aibi hür ••• 

Evlilik?. Evet, bu müessese -&a
ld, mevcuL. Lakin onun civarmda 
ona benzer diler müeueseler ele 
kaYDatıyor •• 

Zannetmeyiniz ki yü)tsekçe ta· 
IMkalardan bahsediyorum .. Göz • 
lerimle gördüiüm bir manzara • 
dır: Civarda, ortadan biraz •tait 
bir tabakadan bir hane: Büyük 
hanım, mahtum, onun metresi, 

Methur ltalyan müverrihi, 
Gulielmo F errero bet ıene '!'.'vvcl 
ayni teraney; tulturmıtilu. 

Bazı ic kd;.pla, ani olu1 oı-: Bir 
Kltanatuı ilga&ı, bir ı-ümhunye -
tin ili.nı giHi. Bazdan d" beı on 
sene zarfında tebarüz ediyol'!. 
B.Jııettiğimiz bu aile istihalesi 
gibi. Bu, bir tekamül değildir, ha
kibten bir inkılaptır; lakin ya -
V&f inkılap. 

lmk6alde ne olacak? Herh·tlde 
torunlar dedelere benze -
miyeceli. Kaç, göç; görücü; yen • 
ge; kılavuz; hülleci bunlar uçtu. 
Bu tekil de iyi mi idi? Bu fikirde 
dejilim. 

Fakat qocuklann fazla ferdi -

ıene evvelki Beyoğlu caddesini, memurluğundan: mesken itih, hukuli k 
bir de bugünkünü mukayese edi- Naoi Beuin "Beledi-Bir de)inden do1&)1 rincancılar Yoku- r J -

yorum. Fark büyük. Bu cereyan d ,~ hl k lh da 31 .., ,8 3- 9e esulan., , Ha-4 O 
şun a i"USU )C so '"''" - o; • ;:> • J•• 

böyle dört nala devam eder mi, numrolu Fanila imalAthanesindc tahu "Y.apı yollar kanunu,, ' 
durul'\ mu? Tarih kunıqı amelle~ Si Mamdi &ev.in "tduenia hacze alınan dört adet ınger dıkiş ma- J • 

den, akıüli.mellerden dokun.mut • kin :ısiyle 4 adet Orlof dıkiş maltinasmın yeti,, ' ildlsat ve maliye: 
tur. Herhalde cereyan ayni kuv · N' t da fl bl d:.a . d Ah Suplii Nuri D--in "Kul \C ışan aş10 ar ~c ca uesın e - ~ 
vetle gidemez. Fakat akıbet ne d 1 1.. . d v h b ıerm-,, , Mbhfia l!':tilll'J u se .. mı 7.a e e ap ey aparumanının -J-

olacak? Aile eaaıı bakı kalacak "Huaual iktıat ve ~ 2 numrolu dairesinde liüfe )Cmek ma-
mı, yoksa cinai münaıehetler bat· münd==11,, , r._ __ 

sası koltuk kar~ola \e sahc ~\-amn fu- _..,.. --~ 
ka bir kalıba mı ııirecek? Bilmi • ruhtu takarrür eden 10 nisın 983 tart- verpleri,, ' P.olitika 
yorum. Ve, bence, bu cihet pek o Menemenli acle Etem hine müsadif pazartesi günü saat 12 
kadar mühim değildir. Aııl ehem· den bire kadar fabrikada "e 1 den 2 ni. bir nizam lülliimu,, 
miyetli olan cocuklar itidir. c:&:~krü. ae....n. "Bu-=ı-L.~ ) e kadar gösteıllen ikametgAhta ıçıle art- ~ P- •...--

inkılap, timdilik, bütün cihana nrma sutttfyle furuht edilecet'nden mu- çilik,, ' ~illa~.-. 
tamil olmak üzere, bat döndürü· ayyen saatlerde satış mıhıJlinde mmm- • mühim h&dlseleri,, 
cü bir hızla. gidiyor. runa müracaat edilmesi ilin olunur vardır. Okuyucular.-18' .. 

Celal Nuri U 7. 12J ecleria. 



9 Nisan 1933 VAKiT 

Meçhul kocalar .. Vakıt'ın Büyük Romanı ---·----- Tefrika ~~ 1 ' Bir ölüm 
İMSESİZ 

a 
Meşhur k~dınlann koca• 

Kütüpane yok mu? içimizden Şükrü- Iarı böyle bir klüp ya~bl 
•• d Jd k •• •• d •• Atlas denizini ıeçebih:ıtıt ol 9 Nisan 1933 rtakleden: 5el3mi izzet yu e a 1 OİUr U k 

------- Q d k" k'"t"'pane Veka- ' ilk kadın tayyarecinin sabık o 
b k b. . . h' ı. ra a ı u u d l hu Birinci kısım kendinden aş a mnın sa ıp çı~ • • • l t • Bayramd:ın on gün kadar ev • cası, "me~hur ka ın arın meç 

masına gönlü razı olmuyordu. Şa- letın yardımııle zengın eş 1 veldi; kocaları,, klUbünU tHİs etmittir. 
- 1 - diye, evinin han~mı, salonunun 1 (Akşam) gazetesinin 3 Nisan _ Şükrü hastalanmış, yatıyor Tayyareci Madam Amelia E 

Şadiye, bütün kulak kesilmiı, bülbülilydU. Şadıyc do, evlenmek 933 tarihli nüshasında Ordudan dediler. Bir zatülcenbe benziyerı hardt'ın eski kocası olan bu ada 
lnmıldamadan, gö~ bile kırpma • cu·zusunu göa~ermediii. için, ~ızı • hususi olarak gönderildiği yazılan şiddetli bir grip onun çelimsiz vü· mın i:ımi Polmer Putman'dır. 
dan, Avukat N fiz Beyin sözleri- nın evlenmeyı aklına bılc ıetırme· bir h ber vardı. Bu haberde Or • cudünü yatağa ıer.mitti. Bunu h•· Bu adama ıöre bir kadınıa 
ni dinliyordu. diiini sanıyordu. duda fındık nişanelerinin iyi ol· ber verenle dinliyenler Şükrünün meıhur bir erkek kocası olaıuı 

N fiz Bey susunca, yazıhanede Nafiz Bey, birkaç kere: duğu ve eski mahsulün ki.milen en eski arkadatları oldukları için kadar 
0 

kadını mesut edene, bi 
~ır, bolucu bir ıesaizlik oldu. - Paıam, Şadiye Hnımı evlen· aatıldığmdan bahsedildikten ıon· fazla bir fey konuımadılar, konu· erkeiin mekhur bir k•dının koca 

Uzaktan uz ğa G latanın uğultu· dinek ... deınitti. . ra Orduda bir kütüphane mevcut ıamadılar. Yüzleri buru9mu§, göz 
11 

olmaıı 
0 

erkeii 
0 

kadar bedbah 
ıu duyuluyordu. Köprü üstünde Fakat p~şa, ~er ıeferınd~ bu olmadığı yalnız meb'us Şevket Be· leri tüpheli ve endiıeli manalarla eder. Bir kraliçenin kocaıı olma 
çan .vuran bir tramvayın, raylar . aözü i itmemezlıkten gelmıf, bu yin Akpınar mektebine bir çok dolmuıtu. ne mütkül bir ittir. 
d kı gıcırtm ititildi... Boğazdan bahsi kapatmış, hiç oralı olmamış· kıymetli kitapl r hediye ettiii bu ~ Halbuki bir kadın derece itiba 
geçen bir ııılebı'n kaim du''du"g"u", tı k' ı J ezku·r mektebe B 'k' · d k n akaa--

7 • ıtap ar ya nız m ayramın ı mn e çı a 7 ... rile ne kadar az olurıa olıwı, met 
dar aokaklaı·a kadar uzo.ndı, kal • Sarfedilen, israf edilen paraya dex.il, bütu··n Ordululara fayd. alı "Hilaliahmer,, i de ıu haberi ver· b 

1 
· d h 

d 1 d · d' N • 1 hur bir erkek ile ir eıınce er • ırım nr a, ha.n duvarlarında aca· da, Nafiz Bey pek muterız ı. e old ğ 1 yordu Bize verı en d. 1 
u u yazı ı · ı: onun töhretine ortak o ur • 

. ip bir kıi ıeda uyandırdıktan zaman: malumata göre bu haber tama • - Eıki oa:ctcci arkadaılarımız • Amelia Earhardt'ın • koc:aaı 
sonra, yazıhanenin pencerelerin • - Paıam, heıaplar bozuk gidi- men yanhttır. dan, uzun müddet Vakıt rcfiklmizde b b k k k h 
den iç.eri süzüldü, oradan oraya yor, bu itin oanu çıkmaz.. dese. Orduda bundan beş altı ıene idare müdürlüğü yapan Ahmet Şük. benzer ir af a er e te met 
"'a t L h ı ı politikacı Lady Aıtor'un koc:aaı 
'3' rp r, "KÖ§elerden birinde sindi. Paşa der a : evvel güzel bir kütüphane açı mıt· rü Bey dün gece ölmüıtür. Son oUn -

Şadiyenin sesi; güzel, kıvrak, - Aldırma Nafiz, allah kerim· tır. Gazi kütüphanesi iaımini taşı· ferde Sanavi rıc f,faadin Bcınkasında dır. 
henkli ıeıi duyuldu: dir .. Her §CY düzelir! derdi. yan bu kütüphaneye memleketin muı·affakiyctle müfettişlik ııazıfeıini Nevyorkun en güzel, en çok 

- Beyefendi, sözlerinizin in • Şimdi, yan gözle Şadiyeye ha· bir çok maarifsever şahsiyetleri yapan Şükrü /Jey, uzun zamandır vilen ve dinlenilen ve sufragetler· 
aacnı d x·ı · M h b karken, hatırına pa•anm bu aÖ07u" ı l 1 ler he d B d ik. ay reisesi lnes Milholland'ın kocu ı §u e6 1 mı: er um a · l[ .. camekanlar vecit ere eser • Jıcısta bulunuyor u. un an ı 
bamdan bana kala kala, Bahkpa· geldi: Her ıey düzelir! diye ve teberrü etmittir. Maarif kadar crvcl ralıatsızlığı yüzünden da bu aradadır. lami Boiasevain 
zarında 'k' J .. "k d·'kk. 1 k Bu kimseıiz genç kızcag~ız, 1°!1.1•• • at celp d • t ımı•tı Fakat lan bu adam kendisinin bir ban ı 1 <uçu u an a, o • :s vekaletinin bütün nefrtY ı Banka an mczunıge a ı1 • 
nak k ld K k h k · l d .. eltecektı'? B · d l' 'ht· ka mu'"du"'ru" tarafından kabul edi a ı. ona mer un; ya ın· nı nası uz • aşına ne- edilmi"' vilayetler içın e emsa ı • yapılan ı•c gösterilen biitün ı ımama 
da ıatdacak ve belki de borcu ödi- ler gelecekti? Onu ancak izdivaç ne faik' bir halde zenginleştiril • rağmen son lıaftalar zarfrnda lıasta- lebilmesi için, kartının üzeri 
Yenıiyecek. Dükkanlardan alaca • kurtarabilirdi. Fakat bu zamanda, mittir. Kütüphane içinde ayrıca lığı ağırlaşmış re kurtarma imkanı "Milhollandın koca11,, 
ğrnı kira ayda otuz lira. Vergisi, on parası olnııyan bir kızı kim a· okuma odası açılmış burada gün·. kabil olamamıştır·. mecburiyetinde kalmıfb. 
tamiri çıkınca, bana ancak yirmi lırdı?. Şadiyenin, güzeJliğinden delik gazetelerle her nevi mevkut Şiikrii IJcyi tanıyanlar J;cndiıini Bu klübe, gene Atlaı denizi 
lira kalacak öyle mi? ba§ka bir şeyi yoktu. Filvaki çok risaleler halkm istifadesine vazo· çok scvcrlerıdi. Çok temiz, çok hassas geçmiye teıebbüı eden tayyar 

Avukat, başını önüne iğdi: güzel kızdı. Fakat, bu da, bu de- lunmuftur. re içli bir gençti. Daha otuz iki otuz kadın Ruth Elder'in kocaıı da ı' 
- Evet Şadiye Hanım.. rece güzellik de, dünyada kimse· Akpınar mektebinde kütüpha· üç yaşlarında, pek genç uaıta, ara· melidir. Zira Ruth Elder Atlas d 
Şadiye, bunun üzerine bir §ey siz kalan bir genç kız için muzır· ne tetkili havadisine gelince: Ak· mızdan ayrılan Şükrü Bey geriye bir nizini geçmek için yanma kocat 

söylemedi. Etrafı pek iyi ıeçemi· dı. pınar Ordunun bir köyüdür. Ora· kamile bir yaı•rusunu bıraktı. değil, fakat bir ahbabı olan Geo 
Yen gözlerle, bulutlu haktflarla Dakikalar geçiyordu. Odanm da bir illcnektep vardır. Meb'us • Cenazesi bugün IJizdariycdeki el'in· ge Haldeman'ı almıftı. 
hir müddet salamandra aobaıınını ğ d h 'k' . d d" d k" 1 k O d k' b klü a ır sessizliğin e, er ı ısı· e, u· lar tatil esnasın a oy ere çı ar d<•n kaldırılarak namazı.···.,. yle zanne iyoruz ı, u 
ı~ığını seyretti. Bu kızıl ışığın ak- şüncelerini biribirlerine söylüyor- tetkikat yapar, halkın ihtiyaçları· ~ bün azaları çoğalacak. 
tn, hahları palıyarak uzanıyor, ıi· lar, fakat ikisi de, istikbali dü~ nı görür, ona göre tetebbüılerde işte Ahmet Şükrü böylece öldü nıınnııunnımııııuıınıınuı-"'m"""'"--"'' ___ _, 

yah mantoıunun eteklerine vuru • 4ündüklerini seziyorlardı. bulunarak halka hizmet eder. İş· aitti. Doıtlarmın, a:rkadaılarının,. leri, acıhkları baflamıttı. Ay 
yordu. Şapkaıının kenar dıtmda Bu sezi§, sessizliği daha ağır • te böyle bir aeyahat eınaıında bir kaçı müsteına, hemen hepaı ve seneler birer birer geçtikçe, 
kal n kıvırcık kumral saçları, 0 • laşhrıyordu. mektebi ziyaret eden Şevket Bey bu ebedi ayrılıiı 6 gömüldükten artık kendiıini; imanları kendi 
dr..ıın yarı karanlıgwında, tek tu''k k mektep baıımualliminin itareti Ü· "onra o"g~ı·enebildiler ve ıon vazı - )erine ait bütün iıtediklerini yap k Sobanın kömürleri çıtırdıyara ,. .. ı k ıvılcımlanıyordu. .zerine mektep çocuklarına fayda· felerini bile yapamamak .azabına maktan, yapabilmekten a ı Of 

N aıağı kaydı. Şadiye başını kaldır· f-1·-t ı,· 
.. afiz Bey,' kağıtlarını karıttırır lı olabilecegwini düs.ündüğü üç, bet ug~radılar. Denilebilir ki, Ahmet ıülünç, derme çatma aaa 
b dı. Birden, istikbalden sıyrıldı, 1 kar 

gı 1 yaparak, hürmetle, oıptayla cilt ziraate, meyvacılığa müteal • Şükrü, dostlarını yornnamak için, türlü yıkılmaz duvar ar flllll 
b o hali aklına getirdi, hafifçe kızar • ~ · d k' d izi 

u genç kıza bakıyordu. Ailenin dı: lik kitaplar hediye etmittir~ Haki· fazla müteessir etmemek için, her- da buluyor ve içın e ı en 
ç?k eski bir it adamıydı. Şadiye· kat bundan ibarettir. kesin sevindiği, tehrin dağıldığı, beraber daima bu duvarlann ar 

b b - Affedersiniz Nafiz Bey, de- hA d. k d k ı hk" l•nr nın a a11 Ali Nuri Patanm, otu?: yakınların uzaklattığr ve a ıse • uın a a mıya ma um o -~ 
b di, ıizi me,gul ettim.. Birdenbire y • B l El • · b. ·· d ~' ıene bütün itlerine bakımı. enı u gar çısı lerin daha geç duyulduğu ır gun· u. 
hır zaman, aldığı emlakin tapu daldım da... Bayramdan evel tehrimize gel • de ölmeyi tercih etmiıti. Onu, için için üzen batka 
senetle · · k - Eata0fürullah Şadiye hanım. ı · · :/- b k t l d dr Cil• rını çr armıı, sonra gelirini 0 mit olan yeni Bulgaristan e çısı at a ıı ırap ar a var • 
~~plaınıt; daha sonra mallar ter • istediğiniz kadar oturunuz.. M. Antonof dün akıamki trenle Ahmet Şükrü, lise tahsilini Is· lerinin zayıflığı, gündelik itler 
ın edilirken muamelesini yap· - Birdenbire mühim bir fey Ankaraya gitmiıtir. Elçi bugünler tanbul sultanisinde, yüksek tahıi· çok ıevgili anneainin ölümü .•. • 

~ış, borı;ları ödemek için birço • öğreniverdim. Hayatta yalnız kim de itimatnamesini Reiıiücmhur lini Macaristanda yapmı§tı. Ma • Ahmet Şükrü, bütün bu pıt 
gunu satmış, pa.ıarun fen . . sesiz değil, üstelik bir de parasız Hazretlerine takdim edecektir. caristandan geldikten sonra ''Va. ların boğuculuğu içinde pek u 

·· I · a ve ıyı kalmıı:ım. Y aııamak için kazan· d ld O t 'h ~'uun· erınde. , d.ai.ma parasını almı1ıtı :r :t kıt,, e idare mü ürü 0 u. arı • zabiliyor, fakat san' atının 
,, n p 1 • marn lazım. Bu hususta da çok a· H d• I ·ıt d k' h t olu uzun ken l ı d 'b" ik f· aı esınm, dünyada yegane in ıs tan ve ngı ere te önün e l aya y t • vermiyen göz eri a tın a, 
... ~lanı Şadiyeydi. Ekmeg"ini yed'ı. cemiyim. ) A di ümitleri genç ve etrafı bir dost bir titizlik, büyük bir zahmet, Wi 0ı - Mu"saade ederseniz, size bu LONDRA, 8 (A.A. - vanı ·ı ·1· ld g" ı"çı'n bu·· d f 
keo, paraıını aldıaı bu genç kıza h f k" halkası e çevrı ı o u u t • yük bir itina ile çıkar ıoı, • El' d kamarasında mu a aza ar me • • 
liar§ı hürmet be•lemesı· tabı'Aıyd1". hususta yardım edeyim. ım en tün yorucu ve üzücü şekline rai - neıretmediği yazılar harikul " · buslardan bir grup, hükUınetin 

ayatta on P k' . gelen her şeyi yapacağıma emın men uzun ıeneler ıüren bu aaze· gu" zel •eyler oluyordu. Kaid ... ' arasız ve ımseı!Z muhtelit Hindistan komitesine ta· .,. 
d kt 

ıgını anlıyan ve hunu anla· olabilirsiniz. . teciliği hayalının belki en mes'ut 
b Yin edilecek kamara azasının tayı· d'I b'I' 1 an a d Te•ekl<ür makamında aşını devri olarak itaret e ı e ı ır. ti d onra a, manevi kuvve· : nine müteallik takriri üzerine bir 

n en hi b · igw di: Ahmet Şükrü bundan dört be, ,_ ç ır §ey kaybetmeden tadil teklifi vermişlerdir. 
K8.r§ısrnd k' ' _ Sizden belki bunu rica ede· sene evvel Sanayi ve Maadin ban· 
2 d a sa ın duran bu genç kı· Bu tadil teklifi, bu aza miktarı • · dd ı· 
a a gay · 'h · n·m Nafiz Bey. Yalnız timdilik ne kasma geçti, uzunca mu et yer ı 

Y. . rı.ı tıyari gıpta etti. nın ı 6 dan 12 ye indirilmesini is • d b 
ır k yapacağımı bilmiyorum. Şimdiye Mallar Pazarı müdürlüğün e u -

L ını 1 
·i sene, dütüncesiz, d tihdaf etmektedir. Jundu, sonra bankanın müfettiııi ;q>'ausuz d·· d h kııdar salon köşesinde yaşa ım. ,. 

§ıy Ş ' unya an bi aber ya • k .. d" .. Bu muhafazakarlar, komisyon olarak vazıfesine devcı;:n etti. nn adiye 0 gün h kik f .. w Nasıl para azanacagımı u~une • 
renrniıti B' a a ı og . mıyorum bile .. Neyse, başa gelen azasının hükucmtin planına mut . :t-

ta, ... _ • ütün o debdebeden, h ld b' lak bir surette bağlı bir takım kim Ahmet Şükrü, yukarıki satır • ••<(lnada çekilirmit··· Her a e ır şey 
•ea n sonra, babası onu kim ıelerden mütcşekkilolduğunu pro· )arda k11aca i•aret edildig" i gibi, ıı \'e p b yapacağım. : 
2ÖzJ • • arasız ırakıp, dünyaya testo etmek maksadile hükumet· temiz, hassaa, içli bir gençti ve 
\>eti,e~ıanrı Yunımuttu. Elindeki ser· Kalktı. aleyhinde rey vermek niyetinde • çok yakınlarına, kuvvetle tebarüz 

vurup h k Nafiz Bey bir şey söylemiye ce-
YİYen Aı· ' arman ıavurara saret edemedi. Hem ne söyliyebi • dirler. eden iki ıahsiyeti vardı: 
llın k ı Nuri Paşa, yalnız kızı· il' --~=-=-=-~~=~~==-=:::-"::'ı Şair ve idareci. 
dü~·· endi varlığındaki rahatını lirdi?. Bir iki basma kalıp tese ı rar rahatsız ederim. 

l'tının;: "b l kt kt - Estag"fu'"rullah Ş"'dı'ye hanım. O ıan'atkardı, hem de mübala· Jir• d '4§ enden sonrası vız ge· cümlesi söy eme e mana yo u. .. 
.,, ey· Ş Ortalıktaki iaıizlik malumdu. Şa· Her zaman emirlerinize hazırım. aasız bir san'atki.r. · · · · Kü • 

rak ıp, adiyeyi ortada hı • 7 l ki · d f d h d" çüklüğündenberi, san'at, fırtınalı rnı h. diyenin kartılaıacağı güç ü · erı Şadiye, son bir e a a a, un · 
l<ı2: d pek ı'yı' tahmı'n edı'vordu. yada kı'mse·ı·z ve parasız kaldığı • bir deniz gibi içine sinmitti. Bir iL.·h •nı a çok severdi. Onun!,.. ~ " b h 1 d 

''
1 a d Şndı'yenı·n uzattıg-ı eli, derin nı haber aldıgwı mükellef yazıhane· an, · ir saniye i e durma an için 

nu . r. e er, göğüs kabartırdı. O- · · k b k d F 
n I"' d bı'r hu"rmetle •ıktı. b. .. tt ç ktı ıçın a arıp tatma istiyor u. a· :r:- ~111 ünya güzeli Şadiyeydi. " ye ır goz a ı ve 1 • 

c.n Zeki kız ş d' d' y .. .. Şadiye: Artık, gündelik nafakasını te • kat ruhu lcolay ve basit ıey)erle a· 
nün e . a ıyey ı. er yuzu· -· Size tekrar te•ekkür ederim mm etmek, yiyeceği bir lokma ek· vunamadığı için, bu deniz, onu ş . n zarıf, en tık, en kibar kızı :r b . . d beslemiyor, bilakis hiç durma • 
. adıyeydi. Ona layık hiçbir koca dedi, si7i bir iki gün yordum .• Ma.· mı-ui düşünmek mec unyetın ey-
ıntiha d . dem kı' bana yol go"stermek lut- ı • • dan hırpalıyordu. 

P e emedı. Esasen, kızını • a. H l ki · k' l'k 
Yan d · · t k (Devamı var) ayatın zor u an, çır ın ı • ın an ayırmak istemivor. ona. funda da bu)unncaksmız, sızı e • 

\ 

Ahmet Şükrü, artık ıenel 
geçtikçe daha çok içine çekilif 
du. Bu yalnızlık onun idareci 
larını da sinirli, güç anlapbr 
görünüıle örtüyordu ve pek 
kimse biliyordu ki, artık ıakinl 
mit hissini veren içindeki de 
o timdi her gün ve iıtiyerek 
bir kurban daha veren bir ad 
haline gelmittir. 

içi genitledikçe derileri, 
mikleri daralıyormu,, küçüUi,or 
mut gibi, uzvi deiiımeleri 
mahsus bir hal alıyordu. 
yüzünde bütün hayatiyetini ma 
haf aza eden, ıadece gözleri kal 
mıttı. Bitmez bir hümma aleti~ 
bitmez bir aletle yanıyor gibi ~ 
hyan küçük kara gözleri .•• 

• 
Şükrü ... • içindeki SODIUZ de. 

ni:ıle timdi bir avuç toprak a~ 
sığınan zavallı arkadatım .•.• 

A. Sını 
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ANKARA POSTASI .................................................................•.................. 

Maarif Vekilinin Ankara civarında 
Mekteplerde, köylerde bir teftişi 

Eski eserler aranıyor : " Eğer aradığımı bulacak olursam 
işte o zaman dünya altüst olacak .. ,, 

ANKARA, Nisan (Hususi mu· 
habirimizden) - Maarif Vekili 
Dr. Retit Galip Beyefendinin Eti 
Mes'ut yatı ve civarı köy mektep -
lerindeki teftiş seyyahatlerine da • 
ir telgrafımda kısaca bahsetmiş -
tim. Bugünkü mektubumla bu se
yahat etrafında tafsilat verr ~ ,., -
ğim: 

Yolda Maarif müdürü Rnh .• ı i-
Bey izahat veriyordu: 

- 1,te şu görünen tepeciğin ü -
zerinde önümüzdeki sene bir, da
ha ilerikinde de birer mektep da
ha inşa edilecek köylü de maarife 
karşı son derece merbutiyet var ... 

Otomobilimiz tayyare istasyo • 
nunun önünde durdu.. Vekil Bey 
refaketlerinde bulunan müze mü -
dürü Hamit Zübeyir Beye sordu: 

- Burada mı bulunmuştu, asarı 
atika? .. 

Hamit Bey hafriyat esnasında e

le geçirilen bazı çanak çömlek gi
bi asarı atikanm muhafaza edil -
mekte olduğunu söyledi. 

Eti mes'utta 

Saat on birde Etimesut yatı mek 
tebinin önüne gelmiş bulunuyor -
duk.. Muazzam bir bina ... Emsa -
lini ne İstanbul, ne İzmir, ne An
karada göremedim .•• Maarif mü -

lfaarlf Vekili B. Kıllte k3yilnde mezarlık içinde bir k3yHlden izahat alırken •• 

aln olgun bir halde yetiştirilmiş 1 Yolda görülen bir taş; bir meza. 
bulunacaktır ki, bu da münevver 1 taşı otomobilimizi durdurmak iç.in 
uyanık ve 300,000 binlik bir ordu kafi idi. Vekil Bey derh~l iniyor~ 
demektir. taşı inceden inceye tetkik ediyor • 

Vekil Bey de asari atikaya karşı du. Zir yolu üzerinden klişe kö 
da çok derin bir alaka olduğu gö· yüne geldik. Burada geniş bir me
rülüyordu .• Muallimlerle hasbiha - zarlık vardı .. Mezar taşları köylii
li arasında civar köylerde çift sü - ler tarafından yapılmış ve yapıla
rülürken; temel kazılırken köylÜ- bilecek tatlar değildi. Vekil Bey 
ler taraf mdan bulunan en ufak a- indiler ve köylülerden taşlar hak
sari atikanm itina ile muhafaza e- kında izahat istediler.. Köylüde 
dilmesini ileri sürüyorlardı. o kadar garip bir haleti ruhiye var 

Vekil Bey müdür Doğan ve mu- dır ki, söyliyecekleri bir sözün 
allim hanım ve beylerle birlikte kendileri için neticede başlarına 

mektebin her tarafını gezdiler. Ya bir iş çıkaracağını zannederler, 
takhanede yastık kılıflarına, yor- bildiklerini bilmiyoruz derler .• Ni
gan çarşaflarına varıncıya kadar 
hepsini birer birer gözden geçir • 
diler .. Yemekhanesi son derece 
temizdi. Sakız gibi beyaz masa ör 
tülerinin üz~rinde gene bembeyaz 
tabaklar, peçeta, çatal ve kaşıklar ' 

- vardı. Vekil Beyefendi burada, ' 
tabakların iyi yıkanıp yıkanma -
dığını yakinen anlıyabilmek için 
hepsini de birer birer koklıyordu. 
Öğle yemeği zamanı yaklatmıftı. 
Müdüriyet odasına yakın bir oda
da kurulan masada öğle yemeği 

yendi, yemek sureti hususiyede 
Vekil Bey ve misafirleri için pişi
rilmiş değildi.. Talebeye verilen 
yemekti. 

' ı 

~ekil B. hafriyatta çıkan bir tqtald . . Eti mes'ut nasll bir nahiye? Vekil B. Karalar k3yilndekl matara-

yazılan dikkatle tetklk ederken.. Bu nahiyenin müdürü Rahmi B. dan çakarke-

dürü Rahmi Bey bu binanın 500 anımda olduğu halde: 
bin lira sarfile vücude getirildiği - Y _ Kaç hanelidir bu nahiye?. 
ni söyleyince gayri ihtiyari par • Derneğe hiç te lüzum görmemiş· 
mağımı ısırdım. 84 geceli, gündüz- tim, mektebin balkonundan köy -
lü kızı, 84 geceli gündüzlü erkek de kaç hane olduğunu birer birer 
köylü çocuğunu sinesine basan saymıştım. (50) haneden ibaret 0 

bu mektebin bir terbiye ocağı ol - lan bu nahiyeye ben olsa idim bu 
duğunu, talebenin intizamı, tavır 
ve hareketi pek iyi ifade ediyor • 
du. 

Mektep muallim Bey ve Hanım -
ları Vekil Beyi istikbal ettiler. 

Vekil Bey hepsinin de ayrı ay • 
n hatırlarını sordu. Müdüriyet o -
daıında geçen kısa bir istirahat 
devresinde Vekil Bey muallimler
le mesleki hasbihallerde bulundu. 
Bu aralık köylü çocuklarının tam 
manasile ve olgun bir uzuv olarak 
yetittirilmesi hakkında Vekil Bey 
mühim bir noktaya temas ederek 
dedi ki: 

- "Yeni bir kanun layihası da
ha hazırlanmıştır. Bu layihanın e
saslarına göre: Köy mektebinde te 
barüz etmiş köylü çocuklan alı -
nacak devlet hesabına oıia mek -
tepten, orta mektepte tebarüz e -
denleri liseye, liseden de darülfü
nuna verilecektir. Bu suretle on 
beş milyonun içinden köylü çocuk-

isim yerine "Nümune nahiyesi,, 
derdim. Evlerin hepsi de yeni ... 
Hele memurin evleri ve hükumet 
konağı insanda gayri ihtiyari bic' 
heves ve merak uyandırıyor .. 

Etimesuda nahiye müdürü ol -
mak.. 

Bulgaristandan gelen mühacir -
ler ve milliyetçiler burada devlet 
tarafından yapılan evlere iskan e
dilmişler .. Halk ziraat yapıyor. 

Buğday, arpa ekiyor. Bu sene 
mahsulatlarından daha iyi bir n ..: 
tice alacaklarını söylüyorlar .. 

Saat ikide Etimesuda veda edil
di. Otomobile bir misafir daha a • 
lınmıştı .• Nahiye müdürü Rahmi 
Bey .. Rahmi Bey civar köy yollan 
nı daha iyi bildiği için daha çok 
bir rehber olarak alınmıştı. 

Asarı atika merakı 
Vekil Beyin asari atika İ!ine 

verdiği ehemmiyet te okutuculuk 
siyaseti kadar koyu ..• 

tekim itte burada da öyle oldu. 28 
doğumlu olduğun~ söyliyen fakat 
30 yatında bulunduğuna şüphe ol
mıyan Ahmet ismindeki bir köylü 
dclıkanlı vekil beyin her sualine: 

- Bilmiyorum. Bilemiyorum .. 
BiJ,,em söylerim .. 

Gibi cevaplar veriyordu .. Niha • 
yet Vekil Bey sordu: 

- ismin ne oğlum? 
-Ahmet .• 

- Hele şükür İsmini b:liyorsul'. 

Veki! Beyin taşlar üzerinde!ci 
tetkikatı şu neticeyi çıkarıyord11; 
Bu r.ı v İll c~ zengin bir asari ati~ a 
kuyusu var. 

Vekil Bty: 

- F.vet. diyordu .. Bir ip ucu g :j. 

rüldü. Fakat yakalamağa azmec!e
ceğiz .. 

O!oı~obilimiz hareket etti. Kv. · 
ralar k;)y;.i beş;nci durak yerİnl:z. 

olmuş• u. Taşların tetkiki netiı:f'c;İ 

ve bazı köylülerin izahatı Karalar 
köy~ yakinin~eki bir mağarnJa· 

esaslı bir tetkikatı icap ettiriyordu. 

Vekil Bey Karalar köyünden a
lman müspet netice ile döneı·ken: 

- işte; demişti. Klişe köyünde 
gördüğümüz ip ucunu nihayet Ka-

Arabistanda 

Bir Sultanın başı 
uçuruldu 

iptidai devirlerdeki gibi 
müthiş bir ziyafet !. 

Aden veliahti Emir Ali ismin • 
:le birisi tarafından yaralanmıştır. 
Gelen haberlere göre, bu hadise 
§Öyle olmuştur: 

Aden sultam F eddal Abdülkeri
m in oğlu bu sene sinni rüşüde va -
sıl olmuştur. Sultan bu münasebet· 
le büyük bir ziyafet vermiş, bu zi
yafete birçok kabile reisleri, Aden 
eşrafı davet edilmiştir. Ziyafete e· 
velce sultana İsyan etmiş ve sonra 
affedilmiş kabile reislerinden E -
mir Ali Mahmut ta gelmiştir. Zi • 
yaf et sofrasına oturulacağı sırada 
Emir Ali Mahmut birdenbire ta -
bancasma sarılmış, veliahtin ha -
şına doğru ateş etmiş ve veliahti 
iki yerinden yaralamıştır. Ortalık 
birdenbire karıtmış, Sultanın ben
c'eganı hemen kılınçlarına sarıla -
rak kabile reisi Emir Ali Mahmu • 
dun kafasını uçurmuşlardır. Veli -
ahtin yarası ağır değildir. Hadise 
Adende heyecan uyandırmıttır. 

Bununla beraber bir kısım kahile· 
ler ziyafetin münhasıran Emir Al· 
Mahmudun kafasını uçurmak için 
tertip edildiğini söyliyerek Sulta -
na isyan etmişlerdir. 

Don 

Jose Mojika 
Çarşamba günü Istan

bula geliyor 

Burada konser verecek bll 
münasebetle de mUste•n• 

bir film gösterilecek 

Don Jose MoJlka 
Bayramdan evvel bu ayın 1'1' 

nuna doğru geleceğini haber ver' 
diğimiz sinema yıldızı Don JoJI 
Mojika, Çarşamba günü lstanbul• 
gelecektir. 

Don Jose Mojika, Avrupada bit 
turneye çıkmıştı. Kendisi timdiki 
halde Viyanadadır. Orada düll 
aktam bir konser verdi. 

Vali ve Belediye reisi 
Bayrmadan evel Uludağa gitmiş 

olan Vali ve Belediye reisi Muhit
tin Bey ile refakatinde giden spor 
cular bugün Yalova yolile şehri -
mize döneceklerdir. 

Kendisinin bu kadar yakını 

geldiğini haber alan Glorya si~ 
ması müdiriyeti, sesi çok güzel O' 

===============! lan bu artisti lstanbula getirtere1' 
ralar ~ÖYÜRde.y.Akf.l~,. konser verdirmek üzere tetebbür 

- Cüm119ri~ arih!ae Jse.ruz. te bulunmuş, muvaffak olmuttur• 
Diye istediler .. Resmini çektim. Don Jose Mojika, Çarşaınb• 

Elan müteessirim. Hava karardı - akta.mı bir konser verecektir. A"/" 
ğı için bu resim çıkmamış meğer • ni akşam, Glorya sineması, dün • 
se .. 

Bitkin köyünde 
Burada H. F. ocak reisi Cafer a-

ğanın evine misafir olundu. 

Cafer ağanın evinin alt katına inil
di. Burada ev sahibi reis, Vekil Be 

ye iki küp gösterdi. Bu küpler çok 
büyük ve adeta depo halinde idi. 

Köy civarında bulunmuş olan bu 
küplerin asari atikadan olduğu ne-

ticesine varıldı. Şu kararlar veril -
di: 

1 - tik tedrisattan üç müfettiş 
bayram ertesi Karalar, Pazar ve 
Bitkin köyleri civarına çıkarılacak 

Maarif Vekili Beyin çizeceği proğ 
ram dairesinde tetkikatta buluna

caklar ve tetkikat neticesini bir 
raporla vekalete bildireceklerdir. 

Bu raporlar Karalar köyünde ya
pılacak hafriyata esas olacaktır. 

2 - Etimesut yatı mektebinde 
bir oda ayrılacak ve bu odada köy 
lerde bulunan asari atika muha -

faza edilecektir. Eserlerde pek faz 
la kıymetlisi Ankaraya nakledi -

lecek diğerleri de ağlebi ihtimal 
Etimesutta yapılacak ayrı bir mü • 

zeye kaldırılmak üze.re şimdilik 

mektepte muhafaza olunacaktır. 

Ankaraya yaklaşmak üzere idik. 
Maarif Vekili Beyin müze müdü -

rü Hamit Zübeyir Beye söylediği
ne kulak misafiri oldum: 

Vekil Bey: 

- Ne aradığımı bir parça siz 
biliyorsunuz. Fakat işte asil onu 
bulunca dünya altüst olacak .. 

Diyordu. Bana hunun ne oldu -
ğunu söylemediler. 

A. Cemalettin 

yanın en büyük rejisörü olarak t,.• 
nılan S. M. Eisenstein'in Romanc:I 
Sentimentale isimli küçük bir md' 

siki ve sinema tetkikini de göste • 
recektir. Bu suretle, tamamiyll 
musikiye hasredilmiş bir gece tet' 
tip edilmiş oluyor. Sırası gelmitL; 
ken şunu da söyliyelim ki, dil" 
rejisörün yapmış olduğu bu küs:~ 

• film, sinema tekniği, musiki, re 
sim, şiir cihetinden miikemme: bit 
eserdir. Mevzuu sadece bir e•._ 
Rus romansından ibaret olan ~ 
küçük şaheserde, rol yapan arti,S 
yok gibidir. Bütün filmde rol of, 
nıyan unsurlar eşya, tabiat, bit 
köpek ve şarkı söyliyen bir Jel' 
dından ibarettir. 

Eisenstein bu filmde, tabia!İ' 
seslerini musiki ile ifade etrrı> 
bu sesleri de "resim,, olarak c-' 
!andırmak İstemiş, teşebbüsü~ 
muvaffak olmuştur. Hep bilifY 
ki musiki bir nevi yazıdır. Yal~ 
bu yazıyı herkes okuya.maz, ıoj, 
sikiden lezzet duyabilmek içiıı ti 
az çok bu yazıdan anlamak ıa:ı• 
dır. işte Eisenstein bu noktai ~ 
zardan hareket ederek, Rus t•' , 
sını almıt, kelimelerinin man,.J• t 
rının tabiatle olan nisbetini 1'1',
muş, bu nispetin de musiki ile f~ 
lakasını resim haline koyarak • 
mi vücuda getirmiştir. ·J)' 

Mevzuu hüzün, sonbahar, ',
bahar ve ölmüş bir aşkın batJt il 
olan bu kliçük film, bugüne ~I 
ne kadar - yapılalı iki ıeıı··,#' 
fazladır • bir çok sinema ~~JI ~ 
lerine bir ders vazifesini gord' 1" 
tür. Film! 'eyrederken, siz d~,r'' 
eserden alınmış parçaları ·~' 
cek, hangi filmlerde kullanıl 
larını hatırhyacaksmız.. 
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Fenerbahçe Macarlara dün gene yenildi 
•·····•·················••······•···•····································································································································· 

" Boçkay ,, 
2 mağliibiyet, 

takımile yapılan maçlar 
bir galibiyetle neticelendi 

Hatalarımız ve eksiklerimiz 

Feaerbahçe blrlnc:l takımı, Bayramın ilk glatl seçlt resminde 

· i:u. Sağ içlerinin sıkı bir şütü amma her halde ıuursuz~uk vardt. 
n u Hüsam yakaladı. Buna mukabil Berbat bir hale gelen Hüsam te • 
sağ açığımızın güzel bir şandelini davi edilinciye kadar dışarda .~i
de kartı taraf kalesi atlatb. Oyun dı. Fakat bu hadise oyunun bulun 
çok seri, çok ahenkli gidiyordu. ıevkini bozmuş, sinirli havayı art· 

Bir aralık Cavat 1aralandı, yerine tırmıştı. 

lkinci devre de az çok Fener hü
cumu ve Fener tazyiki altında geç 
melde beraber neticesiz bitti. Is -
tanbulun en mevce sayı çıkaran ta 
kımı sayılan Fener bahçe ve Fener 
mühacimleri bugün 18 pas çizgisi 
üstünde büyülenmiş gibi bir tu -
tukluk içinde bucalayıp durdular. 

Bu hal mühacimlerin lüzumsuz 
manevralar neticesinde şüt çekmi
ye veya isabetli vuruş yapmıya ar
tık mecalleri kalmamış hissini ve· 
riyordu. 

Muzaffer şüt atacağına çalım. 

yapıyor, Niyazi büsbütün sinirlen -
mit ve isabetsizleımiş görünüyor -
du. Bir aralık Şaban sağ içe Nev
zat sol açığa geçti, gene nafile .. 

Maç ayni hızını muhafaza edi • 
yor, top iki saniye içinde bir ka • 
leden öbür kaleye gidip geliyor 
du. Fenerliler altı, Macarlar üç fır
satı daha yok ettiler ve maç bitti. 

:(. ~ :/o 

Fener takımında herkes. canla 

1 

başla oyniyordu. Fakat vazif ele • 
. rini iyi yapmakta Esat, Firuzan, 
! Hüsamettin güzel bir nümune ver 
: diler. 

ikinci maç 
"Buçkay,, takımını yendiğimiz 

ikinci maçta lıtanbul muhteliti bi -
rinci devrede fÖyle kurulmuıtu: 

Avni - Hüınü, Sabih - Aziz, 
Nihat, Feyzi - Salihattin, Hakkı, 
Zeyi, Şeref, Eıref. 

Bu tertipte isabet gösterilen nok 
talar fuydu: 

1 - Sağlam oyunculardan mü
rekkep bir takım kurmak 

isabetsizlik gösterilenler de şun 
lardı: 

1 - Feyziyi sağ hafta, Salihat · 

Bir Yunan takımı 
geliyor 

Maçların önümüzdeki 
haftaya yapılması 

ihtimali var 
Duyduğumuza göre Beşikta§ 

klübünün bir teşebbüsü neticesi, ö
nümüzdeki hafta sahalarımızda 

bir Yunan takımını görmek ihti -
mali vardır. Geleceği söylenen ta
kım Yunanistanda iyi bir mevkii 
olan ve geçen sene lzmirde iyi ne
ticeler alan "Enosis,. takımıdır. Bu 
takım cuma sabahı §ehrimize ge
lecek ve ilk maçını Taksim sta • 
dında Be§iktaş takımımızla yapa • 
caktır. ikinci maçın Galatasaray· 
la ve yahut Beşiktaş - Galatasa • 
ray muhtelitile üçüncü maçın ela 
Pera - Enosis arasında yapılması 
ihtimali kuvvetlidir. 

Macar güreşçileri 
gelecek 

Macar güreşçilerinin Kurban 
bayramı günlerinde şehrimize ge • 
lerek güreşçilerimizle kartılat • 
maaı evvelce tasavvur edilmif, fa • 
kat Macarlerin bu tarihte getirtil • 
melerine imkan bulunamamııtı. 

Öğrendiğimize göre Macar güref • 
çilerinin Mayıs iptidasında mem • 
leketimize gelmeleri takarrür et • 
miştir . 

Güreşçilerimizin ikinci Balkaı. 
şampiyonasından evvel tecrijl>e 
lerini ve bilgilerini arttırmrıa, 

kendilerini teıvik etmiye mükem • 
mel bir imkan veren bu karşılat • 
manın çok cazip olacağı muhak • 
kaktır. Malum olduğu üzere Ma • 
carlar :üreşte de ileri bir mevkie 
sahiptirler. 

F enerbahçe 25 
yaşında 

F enerbahçe klübümüzün 25 yar 
şına basması, bayramın birinci ıü· 
nü Fener bahçe stadında güzel bir 
şekilde kutlulanmıthr. 

Klübün müessislerile beraber 
sahaya çıkan klübün umumi kiti• 
bi Hayri Celil Bey bir hitabeyle 
Fenerin nasıl kurulduğunu anlat• 
mıf, bundan sonra klübün her ıu· 
be deki faal uzuvları temiz, ıü· 
zel spor kıy af etler:•:e halk önünde 
bir geçit resmi yapmıtlardır. 

F enerbahçelileri bir daha 
rik ediyoruz. 
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a--;d~~·~;~_!'oiltki:. 650 bin lira 
Sermaye neden 
işe yaramıyor ? 

Bir mahalle çapkını 
Dağda imişiz gibi bir kızı 

kapıp kaçırdı Merkez memuru, müdireyi din
ledi. Sonra matmazel Luizin ifa -
desini aldı. Matmazel Luiz göz 
yaşları içinde, Jeneviyevin ne ka
dar uslu bir kız olduğunu anlatı -
yordu. 

Merkez memuru sordu: 
- Öğle yemeğinde beraber ol· 

duğunuzu söylüyordunuz. Kızda 
hiçbir fevkaladelik görmediniz 
mi? Hiç hususi bir şeyden filan 
bahsetmedi mi?. 

- Hayır efendim. Her zaman-
ki gibiydi. imtihanlardan bahoet
tik. 

Merkez memuru düşünüyordu. 
Nihayet: 

- Demek ip ucu olarak elimiz· 
de bir !ey yok. 

Kızcağız ortadan uctu deseni • 
ze! 

Müdire, Jeneviyev hakkında 

şehadette bulunuyordu. 
- Bütün talebelerimden en ısa· 

kini, en çahtkanr o idi. Nümune 
olarak ötekilere hep onu gösterir
d im. Bu itibarla ilkönce aklıma .. 
gelecek.. (Müdire kelimeleri arı • 
yordu) ... Akla gelecek .. Münase -
betaiz bir hadiseyi bertaraf etmek 
lazımdır. Bir melek gibi kızdı. 

Kenc!iıinin önünde en küçük tel -
mihlerde bulunulsa kıpkırmızı ke
ıilirdi. 

- Güzel miydi?. 
- Evet efendim .. Çok güzeldi 

hatta .. bir melek gibi dedim ya •• 
Merkez memuru baıını ka§ıyor-

du: 
- O halde .. dedi.. fena., fena .. 
- Ne fenası efendim .. 
- Sakm bu kızı da, Darülbe-

Nakleden ·fa. 

- - Hangisi Madam,' 
- lıte şu ... Benim ıol tarafım • 

dan il<inci. 
- Çok güzel kız ... 
- Evet .. 
- Müsaade ederseniz bu fo -

toğrafı ıizden alacağım, Ma.tma • 
zel Jeneviyev'in baıını büyülttü
rüp kopya edeceğim. Sonra size 
iade ederim. 

- Hay hay efendim .. 
- Size bir §ey daha soracağım 

efendim. Arkadaılarr arasında 
Matmazel ile geçinemiyen biç 
kimse var mıydı? 
~ Hayır efendim... Bilakis .. 

Herkesle iyi geçinirdi. 
- Muallimler arasında? 
-Hayır .. 
- Müzakereci? ... Hani ya Ve -

faya kendiıile beraber giden Mat
mazel? .. 

- Matmazel Luiz mi? Jenevi
yev için bayılırdı. En tercih etti
ği talebe oydu. Zavallı kız, bu 
meseleden o kadar müteeseir oldu 
ki, hastalandı, yatıyor... . 

- Kendisini göremez miyim? .. 
Müdire sustu. (Ayıp) der gibi 

bir harekette bulundu. Fakat 
Liitfi sualini tekrar etti: 

- Kendisini söreıne:ı miyim?. 
- Şey ... Yani yatıyor da .• Bil -

mem ki, naeıl olur? 
Lutfi cevap verdi: 

- Doktorlar, papaslar ve polis
ler için, bu gibi teırifatın ve ha
diselerin ehemmiyeti yoktur .. 

- Hakkmız var efendim .. Hak
kınız var ... Lutfen beni takip edi
niz. Sizi onun yanına götüreyim. 

Lfitfi, dudaklarında müstehzi 
bir tebessüm, müdirenin pefine 
takıldı. 

(Devamı var) 

dayiden Selma Hanımla, sefir M., 
de T onranm kanımı kaçıran ve 
bir türlü ikim olduklarım öğrene -
mediğimiz eırarengiz adamlar ka· ı=-=-=-=--=--=~=~~~==e==-=-~==-~ 

çrrmı, olmasınlar diye korkuyo _ Avrupada 
rum .. Bu esrarengiz adamlar, Al-
manyada bir sinema yıldızını, ln
ailterede Miı Root isminde birisi
ni, ltalyada ... 

Merkez memuru bir inilti duya
rak sözünü kesti. Matmazel Luiz 

' sandalyesinden aşağı doğru kayı -
yordu, bayılmak üzereydi. Hemen 
biraz kolonya getirterek koklattı
lar. Zavallı lkız: 

- Ne feci .. ne feci, diye mnıl
danıyordu, bu kadar temiz, muum 
bir kız .. Alçaklar .. Ne feci.. Ne 
feci ... 

Artık orada yapacak İfleri kal· 
ınamıf b. Kalkıp mektebe döndü • 
ler. 

Ertesi sabah polis müdüriyetin· 
den sivil bir memur Jandark kız 
mektebine müracaat etmişti. Mü· 
dür kendisini kabul etti. Acaba 
kız bulunmu§ muydu? Hayır. 
Memur aadece kız hakkında ma ~ 
lumat, kabil olduğu takdirde bir 
de resmini almıya gel mittir. 

Bu memur LUtf iydi. 

Lutfi müdirenin verdiği izaha • 
ti dinledi. Sonra, sordu: 

- Matmazelin sizrle hiç bh 
reımini falan bulamaz mıyız aca -
ha. 

Müdire biran dün§ündü. Son • 
ra, birdenbire aklına gelmiş gibi: 

- Var, dedi, amma bir grup 
içinde .. 

Kalktc, yazıhanesinden bir 
çekn:ece açlt. Büyük bir kartonll. 
yapntırılmıı bir fotoğrafı uzattı. 
8unda son snnfm grup halinde 
çektirilrnit ;.-esmi vardı, l.Qlfi 
sordu: 

Cihanın ikhsadi 
kalkınması için 

yapılan müzakere 
V ASHINGTON, 8 (A.A.) -

İtalya sefirinin hariciye nezaretini 
ziyaretinden ıonra Amerika hükO: 
metinin ltalyanm yakında icra e .. 
dilecek iktisadi müzakerelere itti .. 
rak etmek üzere ltalya hükUmeti 
erkanından birisini göndermesi ar. 
zusunu izhar etmit olduğu i§rap e• 
dilmittir. 

V ASHINGTON, 8 (A.A.) -
Fransa, ltalya ve Almanya hük!i ... 
metleri reisleri "Cihan iktisadiya· 
tının kalkınmaımı temin için mü • 
zakeratta bulunmağa,, davet edil .. 
mitlerdir. 

Bu davetler, mezkur hükumet • 
ler sefirlerine tilahen yapılmut ve 
her birine hüktimet reisleri bizzat 
gelmedikleri takdirde hükUmet er· 
kanından diğer bir zatın gelebile· 
ceği ili.ve olunmuftur. Aksi takdiı 
de, müzakereler diplomasi yolu 
ile yapılacaktır. 

VASHINGTON, 8 (A.A.) -
Anıerll,a, cihan iktisat konferansı
na müteallik olarak yapılacak ilk 
müzakerelere ittira.k anuaunda bu 
lunan ve Vashington hükametin • 
ce tanmmıt olan diğer hükumet • 
ler murahhaslarını da kabul etme~ 
ğe hazndır. 

Resmi bir membadan öirenildi .. 
ğine göre, konf er anı proğrammın 
ana hatları bu müzakereler eana -
.smda ileri ıürü)ecektir. Bu müza -

(Baş tarafı ı inci sayıfadadır) 

sünden bahsedelim: Mecidiye te
pesinde kurlan likör fabrikası için 
( 400,000) lira sabit sermaye kon· 
muştur. Bundan başka (150,000) 
lira da i§letme sermayesi verilmiş· 
tir. Bu suretle altı yüz elli bin lira· 
lık bir sermaye ile açılan fabrika 
senede (300,000) • (400,000) lit
re likör çıkarabilir. Halbuki mem· 
leketimizde bugün likör sarfiyatı
nın yekUnu (25,000. 30,000) lit. 
reden fazla değildir. Onun için 
fabrikanın tesisinden sonra bir se
ne içinde yapılan likörden pek azı 

ıarfolunabilmittir. Bugünkü hal • 
de fabrika.da yalnız vişne likörün· 
den (120,000) litre ıtok bekle -
mektedir. Vitne likörünün mem -
leketimizdeki sarfiyatı yekUnu 
bet bin litreyi geçmemekte oldu • 

Fakat jandarma hem kaçıranları, hem kızı buldu 

Bayramdan bir gün evel Edirne ufak bir ıorgu neticesinde Raına ' 
kapı haricinde bir köşkte oturan zan ile kızın bir evde bulundukla. • 

ğuna göre bu stokun elden çıkma
sı için yirmi, yirmi beş sene bekle
mek li.znn gelecektir. Müskirat 
idareıinin (931) senesi bilanço • 
sunda likörden temin edilen satıt 
karının ıafi hasılat yekununa nis -
petle miktarı dört yüzde bir dere· 
cesindedir. 

Yapılan hesaplara göre bu li -
körlerin ispirtosu inhisar idaresin. 
den verilerek hususi amillere yap
tırılmış olsaydı idarenin menfaati 
.daha çok fazla olacağı, çünkü o 
vakit beş, altı yüz bin liralık bir 
ıermaye nüma11z olarak bağ -
lanıp kalmıyacağı anlatılmı§hr. 

Bu işin fazla memur kullatımağa 
mecbur etmek suretiyle idareyi it· 
aal etmesi meıeleıi de ayrıdır. 

Bundan baıka likörde nazarı 

dikkate alınacak bir cihet te ihti • 
yaçtan çok fazla çetit yapılmaaı -
dır. Meıeli. bugün inhiıar likörle· 
rinin tam yirmi bir türlü cin•İ var· 
dır. Bu çinslerden her biri için ay
rı, ayrı teıiıat icap etmekte, bu da 
idarenin külfetini o nispette art -
tırmaktadır. 

avukat Tahsin Beyin genç kızı ka
çırılmıştır. Bu kız kaçnma hadise
si şöyle olmuştur: 

Tahsin Beyin 15 yaşındaki kı -
zını kaçıranlar Arnavut Ramazan 
ile kardeşleri Recep, Bekirdir. Bun 
lar Tahsin Beyin köşkü yanındaki 
ahırı tutmaktadırlar. Ramazan, 
Tahsin Beyin genç kızına karşı 

tiddetli bir alaka duymu§, bunu 
bir türlü gösterememiştir. 

Ramazan ·sC:,n günlerde nihayet 
genç kızı kaçırmıya karar vermiş· 
tir. Bu fikrinden kardeşlerini de 
haberdar eden Ramazan en mü • 
nasip aün olarak arife gününü bul
muş, tedbirleri almııtır. 

Ramazan, yeğeni Bahtiyara da 
meıeleyi açmış ve elli liraya kira -
ladığı §oför Hüseyin Hüsnünün 
otomobiline atlıyarak kö9ke gel· 
mişlerdir. Ramazan, Tahsin Beyin 
evden çıktığını · gördükten sonra 
hemen planını tatbike karar ver • 
mit ve köşkün dış kapısını çalmış
tır. Kapıyı, Ramazanın kaçırmak 

istediği genç kız açmıt; 
- Ne ittiyoraunuz 1 diye sor -

muştur. Ramazan hemen atılmıt;· 
- Küçük hanım, bize mahke -

meden bir celp geldi okuyamadık. 
Lutf en şu kağrdı bir okuyuverin. 

Genç kız, kağıdı almak üzere e· 
lini uzatmıf, bu ııra.da Ramazan 
ile Bahtiyar birdenbire kızın üze • 
rine atılmı~, bileklerinden yakala -
mı§hr. Genç kız yakalanınca ha -
~ırmıf, Tahsin Beyin Ufağı H Üs'. · 
yin yetiımit, efendisinin kızını kur 
tarmak iatc::mi§tir. Bu hal kartısm· 
da Ramazan ile Bahtiyar tabanca -
larına aarılmı,Iar, Hüseyini tehdit 
etmitlerdir. 

Silahları görünce Hüseyin genç 
kızı kurtarmıya çalışmanın tehli -

Rivayete göre inhisar idareıi· 
nin likör fabrikasını memleket ih- keli olacağını anlamı§ geri çekil -
tiyacmdan çok fazla bir derecede miştir. Bu çekilişi fırsat bilen Ra -
geniş yapması Türk likörlerini mazan ile Bahtiyar, toför Hüseyin 
Balkanlarda sarfetmek hesabı ü- Hüsnünün de yardımile genç kızı 
zerine kurmuttur. Fakat anlatılı· otomobile atmışlar ve Pirinc;çi kö· 

k
. d k' yün~ do"ru karmı•lardır. Tahıı'n 

yor ı ev e ı pazar çarşıya uyma- . 5 
... ~ ,.. 

1 l'k" 1 • b' d b' . Beyın uşagt Huseym ve genç kı . 
mıt, yapı an ı or erın ın e ırı . .. 
b·ı B Ik 1 k ti · 'h · zın bır muddet sonra vakadan ha • 

t e a an meme e erme ı raç 
d·ı . ı· berdar olan annesi Rami jandarma 

e ı ememıt ır. 

11... d 1. k' l h' l'k'' 1 karakol kumandanına ve Eyüp 
ave e e ım ı n ısar ı or e· k · k 

r' h k'k l .. ld. N f' t' mer ezme Ofmutlar, genç kızın 

Fı kat 1
1
.ka .. enl .ıuzef ır.t' ekli ır. kaçırıldığını haber vermiılerdir. -

a a ı or erın ne ue ı yu arı • B h . . 
d · ah tt'"'' · h 1 ... u aber tizerme Jandarma ve 

& iZ e ıgımız eıapıız ıgı ma• r .. 
Ö t b·ı· ·? A b b' . po aaler otomobılın gittiği istika -zur g s ere ı ır mı . ca a ızım . 

k I d
. d'.... . b h mette takı be koyulmu§lar ve yolda 

a ı er ıreme ıgımız u esapsız:- . 
l k k

. 1 • 'b· h l .
1 

rast geldıkleri arabacı ve yolcula • 
ı ım erın ne gı ı esap arı ı e 

ya im t b kt l"k d 1 ra sora ıora otomobilin Pirinçci 

d 
pı ıı 

1
1rb, • 1~ no.? a a a a ar ar- köyüne gittiğini öğrenmiıı.lerdi; 

an soru a ı ır mı . ~ · 

[T 
.. k 1 ... h kk d k' Jandarmalar köye varmı~lar ve 
ur şarapçı ıgı a ın a ı 

rmı öğrenmişlerdir. 

Bu eve girilmif, Ramazan yak•' 
lanmı~ genç kız da annesine tes ' 
lim edilmiştir. . 

Şoför ile Ramazanın yeğeni Bab 
tiyar köyde bulunamamışlar, bir 

Kı:ıı kftçırılan Tahsin B. 

kaç saat sonra ele geçmiılerdir. 
Ramazan kızı evlenmek için 1<' 

çırdığını, ba9ka bir maksat gütınt' 
diğini söylemiştir. 

Aksa.rayda uzun müddet ıullı 
hakimliği yapmış olan Tahıin Be1 
diyor ki: 

"Kızımın kaçırıldığı gün evdell 
erken çıkmıştım. Evde refikatı'• 

hemşirem, kızım, uşağım Hüıeyill 
ve li.iamı tamir eden Leonida var 
dı. Yazihanem Tahtakalededif· 
Öğleye doğru yazihaneme aidiy01 

dum. Mennşe hanının kapıcısı 

Yusuf a Katırcı oğlu hanının önüJ1' 
de rast geldim. 

- Efendim, ıizin Ufak Hüıeyi~ 
hana geldi. Evde bir ıeyler olmot 
hemen otomobille eve gelsin, dil'e 
rek gitti. dedi. 

Osırada aklıma birçok fena §e1 
ler geldi. Bir otomobile atlıyarıJı 
eve gittim. Hemşirem ağlıyarJ 
bana Arnavut Ramazanla arkı ' 
daşlarınm kızımı kaçırdıklarını b' 
her verdi. :(arakola koştum. JaJ>' 
darmalar takibe gitmişlerdi. Ar"' 
dan beş saat geçmeden kızım "' 
annesi sihhatte olarak geldiJef· 
namusumu kurtaran Rami jandıf 
ma karakol kumandanı Hafız 6 
fendi ile zabıta memurlarına 111i" 
nettarım.,, 

Ramazan ile Bahtiyar ve şof~' 
' Hüseyin Hüsnü tevkif edilmişle' 

dir. 

Altay galip 
IZMlR, 8 (Hususi) - Apoll0~ 

~' takımile Altay takımları ara.stJ'I ·~ 
yapılan maçta Altay 2 - 1 gıl• 
gelmiştir. 

hesapsızlığı da yarın yazacağız. J fı · 
kereler, umumi konferans teklin • H A T 1 R A L A R 
de yapılmayıp her devletle ayrı ay 
rı yapılacaktır. 

Proğramın ana hatları, gümrü' 
manialarının indirilmesi, mali Vf 

nakdi hususlara ait tahditlerin a . 
zaltılmaıı olacaktır. 

Burada harp borçları mesele!· 
şimdiki vaziyetin amillerinden bi 
ri olarak telakki edilınektedir. j 

M. Ro~veltin evelden zemin te
mizlenip hazırlanmadxğ~ takdirde 

HER 

VE 

\tESİKALA~ 
Gazetemizde ilave olarak oı<ıJ' 

yucularımıza verdiğimiz, CeJll31 

Paşanın hatırası üzerine hazırla ' 
nan tetkikler ' kitap halinde çıı;tı· 

k;tapçıda B U L U N V fl 
FIYATI: 80 KURcJf 

Londrada muhtelit lcomitelerde ay 

larca bot yere müzakerelerle vakit 

geçirileceği fikrinde bulunduğu 
söylenmektedir. 

~-----------------------------' 
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9 Niıan 1933 VAKiT Sayıfa: 11 

Hikaye Çocuğumuz olsun Nakleden: 
fa. 

......... ö-· .. Me .... --·-ıe .. -~2ı-JHrab-i" ...... err~o ~ .. ·ı 
Salibe, gözlerini önüne eğerek 

mırıldandı: 

- Hanımefendi müsaade eder
se, bu hafta sonunda sizden ayrı • 
lacağım. 

Nevzat Hanım, tuvalet aynasın
dan yüzünü çevirerek hayretle 
sordu: 

- Bizi bırakacak mıaın Sali -
he? Niçin? 

Salihe susuyordu. Hanımının 
sözlerine ve istifhamla bakan göz
lerine sükUtla mukabele etti. Altı 
aydır. bu evde hizmet ediyordu. 
Nevzat Hanım, ona karşı bir hiz· 
metçi gibi değil, bir arkadaş gibi 
~uanıele ediyordu. Onun için, Sa
lıhenin sükutundan münfail oldu 
Ve: 

h - Sen bilirsin, dedi, bana göre 
ava hoş ... 

Başını çevirdi ve aynadan ila • 
Ve etli: 

- Senj daha ciddi bir kız zan • 
ned' 
... . ıyorduın. Böyle sık aık yer de-
gıştirnıek do" d --·1d· H d" ıı." h. gru egı ır. em U · 
::un, ır de "' Çocugun var. 

Salihenin .. 1 . d d h 1 Ya J b goz erın en er a ta! ar oşandı. Artık kendisini tu· 
ıyordu: 

- Zaten d d · h . . On . . ' e ı, ep onun ıçın ... 
un ıçın .. 

-On · · f azl un ıçın mi? Yoksa daha 
a aylık ını buldun? 

-Hayır ef d. N en nn .. Hayır ... 
evzat H 

na b anını sustu. Dudnkları-
oya sürdükten sonra &ordu: 

- Babası rnı geldi? 
· -Ne d' Bab ıyorıunuz Hanımefendi. 

a.aı nereden gelecek? 
Babaaı? Za. ll . · 

cuğ va 1 Salıhe onu ço-
g" unu~ doğduğu gündenberi 
orıneınışti E k ki 

de b 1 ' r e er için vaitler -
U UllftnaJc • 

bir nıesele d~ .. ~eın.ınler etmek güç 
ani t gıl kı ... Fakat nasıl 
ki a ... :.ıhn .. Bu 0 kadar güc mesele 

•• ı'4ı ayet k ~ _ l . ararını veriyor, ve: 
kbalın ·· .. 

radan g·d· Yuzunden, diyor, hu 
1 1Yoruın 

- ikbal . 
_ A .... nıi? Kim bu ikbal? 

~. ~agı katt 
nızınetri . a oturan hanımın 

~ sı. 

Nevzat H 
Yalnız _ anını hatırlamıyor. 

.. ,es elen· 
1 

... 
la.ın•k . . ın ne o dugunu an· 

Q ıçın bT 
Yor: 1 1Y0rnıuı gibi yapı -

-
11

1 

a ... Hatırladım 
- t • 

d · . § e hu kızın ·· ·· d v ısıle Pek .. .. yuzun en .• ~en 
lllerdive ~oruştüğüm yok. Yalnız 
lcaç keJ• n a§ında rastladıkça bir 

ınıe ko· z -"luşuyoruz. 

Ctitda.t.ı~.':.~. 0 da kiınıse ile aörüııımez. 
!Nn .. b'l o \' kuru. 'b. k u 1 e gören yok. Sıska, 

han ır ızdll'. Eksik olmayınız, 
?Jtıcıtırn d kt' tığrrn a ılo olarak çahf -

Ya.zrha d dan 
1 

ne en çıkardıklarm -
ri h;~nra. Yanınıza alınca, öncele

....... uet '}" 

muamelesi etmediniz. Kendimi 
hiç yadırgamadım. iş azdı, ve işi
mi bitirince hemen yukarı aparb· 
manın üst katındaki odama çıkar, 
çocuğuma öteberi öredim. Bir 

gün, daha doğrusu bir akşam, ka -
pı aralık kalmıştı. İkbal, aralık .. 

tan, geçerken, benim küçük Or -
hana bir gömlek diktiğimi gör -

müş. içeri girdi. Hiç gülmiyen yü
zünde hafif bir tebessüm oldu. 

Keşke olmasaydı. Bir iskelet gü -
ler gibi bir şey, .. Sonra, sordu: 

- Çocuğun için mi? 

- Evet, 

Dedim. Bir an durdu, Yanıma 
yaklaştı. Gizli bir şey söyler gibi 
kulağıma eğildi: 

~mııı~nımırı~ıııııııımmm~mıınımıııınıımıııııııııııııınıııııım111111111111nııııınıııııooııııooııııooıııınııııııııımııııooııımmıııınıııınımııım~mııınınmııınımııııı~ımıımııı~ıııınıınımııııııım•'· 

Bursa civarındaki okutma iŞlei'inin, 1 Bir memur 
okuyuculann gözden geçirilmesi 

f 

Delirerek hem baş 
kalarını hem ken

Jini yaktı 
ISLAHIYE, (Hususi) - lsla 

hiyede çok kanlı ve tüyler ürperti 
ci bir cinayet oldu. Evvelce teda 
vi altına alınan asabi bozuk bi 
memur amirinden söz işittiği içi 
hırçınlaştı. Amirini kovalarken a 
raya giren diğer bir sihhat me 
murunu tabanca ile öldürdü. B 
sırada odacı ile karşılaştı. Oda 
tabancayı elinden almak isterke 
biçakla onu da yaraladı. 

- Benim de, dedi, bir kr Bundan sonra hadiseye yetişe 
var. Hem dokuz yatında! f jandarmaya da atef etti. Faka 

Şa.§ırınış kalmıştım. Onun 1. jandarma bu vaziyet karşııınd 
tiraflarından eıkılıyordum. Fı. . X işaretli Bursa Maarif mUdUrü Ciemllk hocalar. arasında kendisini silahla öldürmek mecb 

o aldırış etmeden anlattı. On sene- GEMLiK, Nisan (Hususi) - ların bu sorgulara karşı verdikle - riyetinde kaldı. Bu adam sıtma m 

dir yanında çah§tığı hanım pek Buraa kazalarındaki okuma ve ri güzel karşılıklardan Fakir Bey cadele. ~emurlarmdan Aptulla 
ıofu innit. Onu da tıpkı benim gi· okutma kolarmı görmek için gez • gönül hoşluğu duygularile okuma Efendıdır · 
bi bir erkek aldatrnıı, çocuğu ola· mekte olan Bursa Maarif müdürü evlerinden ayrılmıştır. Fakir Bey ----------
cağını anlayınca bırakıp kaçmış,. Fakir Bey son günlerde buraya da ıade yanlarmda bulunan mimar Maden ocaklanmı 
Bunun karnı §İ&miye başlamı.,,La- gelerek okuma evlerile okutucu ve Nedim Beyle beraber okutma ev - ZONGULDAK 3 (H .. ) 

~ -ı: 1 . . "I k . 1 . . d ' usuıı 
kin 0 aralık tesadüfen hanımı okuyucuları birer bire~ g?~üş, .0 - erımn yapı .. ve .~a~ 1 ış erını e Zonguldak şehrinin bir kilometr 
Bursaya gitmi§, iıin farkına var· kuyuculra öğrendiklerı bılgıler 1 - yakından g~nnuıtur. ·..... şarkında deniz kıyısında Kilim 

Çinden sorgularda bulunmuştur. Orhangazı kaza beylıgın, Umur h. k . d D . 
mamıf. O da doğunnuf ve çocu... .. . . na ıye mer ezı var ır. enız m 

d Fakir Bey okuyucular arasında ge- Bey, K~na~, .Suloz koylerındekı törleri Zonguldak ile Kilimliyi b 
ğunu Eyüpte, bir fakir ka ına gö- I .. d d A okuma ışlerını de gidip görmüttür. .b. . . . d k 
tu··rmu·· ... Fakat hanrm duyarsa be- zerken pencere er ıçm e uran • rı ırıne yarım saat ıçın e avuf 

-ı: d ku b ı Okutucu arkadaslar bir akşam ye- 1 ş· d'l'k k d 
k d• k kt ğ • · l apa:ıarı bankası m ara arını ~ turur ar. ım ı ı ara an oto 

ni ovar ıye or u u ıçın, a h .. .. b b' .kt' . meği yedirerek Fakir Beyi can • b·ı . 1. k d 
d b gormuf; kum ara ve ırı ırme ış· ~ mo ı ış ıyece tarz a muntaza 

ayda bir· gidip ken isini göre i ~ d gırlamışlardır leri için de çocukları aynca sor - ana • yolu yoktur. Fakat mevcut ola 
lirmit. Kızı da, anne olarak on - guya çekmittir. Küçük okuyucu • Kiraz All o§lu yol önümüzdeki yazın düzeltildi 
dan ziyade, yanında büyüdüğü ka ten sonra Kilimli ile Zonguld 

dına alı,mı,, bana: Kardeşı·nı· bog...., an bı·r arasında bir çeyrek saate inecek 
- Görüyor musun, dedi,· benim t' ır. 

de kızım var. k b b Ah Vilayetimiz yollarında bu· ıen 
o söyledikçe benim içim sızlı- esrar eş er er: uş büyük faaliyetin devam edece 

yordu. Kendisini mümkün merte- anlatılıyor. Bilhassa Zonguld 
be teıelH ettim. Amma, artık her Malatya, 6 (Hususi) - Üç gün ı ne çahşmıya başlamıştır. Bir Kilimli yolu maksadı temin ede 
akşam odama geliyor, çocuğun - evel burada feci bir cinayet oldu. müddet sonra Abuş, kardeşinin o- cek hale getirildikten ıonra Ki 
dan bahsediyor. Onun yüzünden Bir esrarkeş kardeşini boğarak öl- dasına gelmiş: limli, Zonguldak şehrinin çok g· 
bu hale geldiğini söylüyordu. Bir dürdü .. Yaka' şöyle olmuştur : - Haydi, git hana esrar al, de· zel bir tenezzüh mahalli olacak 
defa eski resimlerinden birisini Abuş isminde herkesin tanıdığı miştir. tır. Kilimli yol ve temiz havaıi 
gösterdi. GüzeJ bir tazeymif .. Bel· bir berber vardır. Bu berber sene- Küçük çocuk esrarın nerede sa- ve geniş plajile maruf güzel b 

1 lerdenberi esrar çekmektedir. A· tıldığını bilmediği için derslerine yerdir. Kilimlinin asil kıymeti 
li .. Yavaş yavq kbalin söz!eri be-

buş son zamanlarda i•i azıtmış, de çalışacağı için sokağa çıkıp es- arttıran çok zengin kömür made 
ni zehirlemeğe başlamıştı. ~ 

gündüz bile kafası dumanlı gez - rar aramayı kabul etmemiştir. A- lerinin bugün ölü denecek kad 
Dütünüyordum ki bir gün ben b h ( Jd · · 1 miye başlamıştır. huş u ale fena ıa e sınır en • durgun olduğunu ve oradaki e 

de onun gibi olacağım .. Sen de o- k k k d b d Ahuş üç gün evvel bir hayli es· mi,, arde§ine bir aç ere a a canlı itlerin ıöndüğünü bir mü 
nun gibi çocug"umu göremiyece • k 'h d b 1 b l' d d l b'ld H ı K' sar çe tikten sonra eve gitmiştir . ı tar a u unmuş, ıonra e ın en et eve ı irmittim. a en ı 
ğim ve o bir bqkaıma anne Ahuşun gözleri dönmüş, saçları çıkardığı kayıtı çocuğun boynuna limlide ocak işleten mühendiı N 
diyecek.. Biliyorsunuz ki kir.-sem karmakarışık bir haldedir . takmıştır. ci Beyin emrindeki 226 numar 
yok, benim de çocuğum süt nine • Eve girince kardeti Hulusi ken- Abuş, kardeıini sokağa çıkart - ocakların günden güne büyüme 
nin yanındaM Buna tahammül e- disini karşılamış ve yemeğe ça - mak için bu şekilde ıilrüklerken yani eskisine nazaran verim ka 
demiyorum .• Tahammül edemiyo- ğırmışhr. Abu§, yemeğe gitme ~ zavallı çocuk boğularak ölmüftür. biliyetini çoğaltması Kilimli ha 
rum ... Tahammül edemiyorum.. mit, odasına çekilerek gene esrar Esrarkeş neden ıonra işin farkına kındaki ümitleri yükseltmeğe ba 

Zavalı Saliha dayanamadı .. Ol- çekmiye dalmıştır. Hulusi, lzze • varmış, kaçmıya teşebbüs etmitıe lamıthr. 
duğu yere yıkılıverdi .. Kendinden tiye mektebinin dördüncü sınıf ta· de yakalanmıthr. 
geçmiş· miydi?. Belki .. Belki de • lebesindendir. 12 yaşında olan Zavallı mektepli muallimleriyle 
ğil muhakkak,, çünkü Nevzat Ha· Hulusi sımf.ımn birincisidir. Hu - talebe arkadaşlarının göz yaıları 
nrmın ağladığını da farkedemi - lusi yemek yedikten sonra derıi- arasında gömülmüştür. 
yordu .. Yalnız 9u sözleri duyunca 
ayıldı: 

- Salihe, benim de çocuğum 

Karısını hir·yabancı ile fena vaziyette 

lzmirde elbise yüzünde 
bir genç yaralandı 

Ye k çı ık Yapamıyacağım di • 
orJun 

olauıı h Uftuın. Fakat Allah razı 
ı:. ' ana burada bir hizmetçi 

yok~ ... Orhanı getir .. Çocuğumuz 

olur. 

görerek öldürdü 
Ç1NE, 5 (Hususi) - Yörükler 

'" köyünde evelki gün bir aile facia
sı olmu,tur. Bu facia şöyle geçmiş
tir: 

Bu seslerden, kar!sı Hafizeyle 
bir erkeğin konu§tuf;unu anlamış
tır. Bu vaziyet karşısında Mehmet 

IZMIR, 6 (Hususi) - Eıki Bi 
pazarında feci bir yaralama hi 
disesi olmuş ve bir genç bi~k 
göğsünün altı yerinden ağır ıur 
te yaralanmıştır. 

Mecruh, tütüncü Mustafa oğ 
Nuri Efendi~ir. Carih, Şükrü İ• 
minde bir seyyar elbisecidir. 11~11 

Sel inik Bankası pencereden içeri bakmış ve karısı
nın Konyalı süı·.ü sahiplerinden 

Hadise şu suretle cereyan et 
miştir: 

Tesis tarihi: 1888 
Yörükler köyünde Martin Meh

met isminde bir sürü sahibiyle ka
nsı Hafize ve 1 O yaşındaki çocuk
ları oturmaktadır. Mehmet evvel· 

Abdiyle çirkin bir vaziyette oldu
ğunu görmüttür. Martin Mehmet 

gördüğü manzara karşısında kcn· 
disini tutamıyaı-ak tabancasını 
çekmiş, tamın arkasından beş el 

Nuri Efendi ile Şükrü Efen 
arasında bir elbise meteleşind 
kavga çıkıyor. Kavaa P.anasuı 

~ilkrü, biçağını çekerek Nuri 
fendinin üzerine atılıyor ve a 
yer'nde:ı yara!ayıp kan1n..r için 
yere serdikten sonra kaı;maia b 
hyor. 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezz : 181 ANB[lL 

TUrklyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun • Mersin • Adana 

-- ki gece sürüsünü ot)atmnk için da
ğa çıkmış, çocuğunu da yanına al
i mı~tır. Sabaha kadar sürüsüyle do 
laşan Martin Mehmet bir aralık 
hastalanır gibi olmuş, sürüyü ço • 
cuğun:ı bırakarak evine dönmüş -

ederek kamsını öldürmüştür. Bu . 
na aşık ta mukabele etmiştir. 

1 

tür. 
Mehmet, kapıya gelince oda · 

- -: sında lamba yandığını görmüş 
Bill1num Bank• muameleleri. Kredi melctup'•rı. Cari hesap• ı şüphelennıi!, bir müddet ses çı -

ian küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar ıcarı. _ __ karmadan hafiften işitilen sesleri 

~llllOO~ını~~llll1 ı~ıl~l~!l!~m ~lll~~llllll~filll~Jll ~ıırnııı ~lllIB!lllli~ılll ı '" dinlemiştir. 

Yonaolstandakl Şubeleri : 
SelAnlk • Kavıtla. A tloa • Pire 

A§ıkla koca biribirelrine bir 
hayli kurtun attıktan sonra etraf • 
tan yetişen köylüler tarafından 

tutulmu~lardır. Biraz sonra da 
jandarmalar yeti~mi~, knrısını öl

düran Mehmetlc Abcliyi Çineyt" 

Ci'lrihin kardeşi C(lfe · Efen 
k~rdeşinin arkasm~a~ k ··:•ıyo: 
kendisini yakala.vıp b:çağ(nı e, 
den almıya çalışırken zahrta m 
murları yeti~miş bulunuyor. Yıu 
hastahaneye kaldırrlnu~, carih y 
kalanmışhr. getirmi~lerdir. 



Sayıfa: 12 

Zafiyeti umumiye, iştiba · F f ti 
sızJık ve kuvvetsizlik ha- o s a 1 
llbnda büyük faide ve 

tesiri görülen 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden: 
1- Zabıta memurlarına asgari 1800 azami 2200 kat resmi 

elbise "çaket pantaloo,, yaptırılması kapah zarf usuliJe münaka· 
saya konmnştur. 

2- istekliler münak asanın açılma günü olan 20 • Nisan • 933 
Perşembe günü saat 14 de En;niyet işleri Umum Müdürlüğüne 
müracaat edilecektir. 

3-Muvakkat teminat akçesi 2062 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin Ankarada 

Emniyet işleri Umum Müdürlüğüne ve Istanbulda Emniyet Mü-
dürlüğüne müracaatları. (1455) 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Vesaiti nakliyede kulJamJmak üzere 5000 ila 8000 kilo ben 
zin aleni münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 15/4/933 tarihinde 
icra kılmacağmdan taliplerin % 7,5 nisbetinde tem . nalı muvak· 
kalelerini hamilen mezkur tarihte Başmüdiriyette müteşekkil ko· 
misyona müracaat eylemeleri. (13~0 

Devlet: Demiryolla.rı ilanları 

2500 m3 biçilmış kerestenin kapalı zarfla müna <asası 26 · N ı· 
san· 933 çarşamba günü saat 14,30 da idare binasında ya-pıla

caktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lira· 
av sahlan şartnamelerde yazılıdır. (1504) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

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

Harp Gemileri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda miktarı ya· 
zıh Rekompoze kömürü kapalı zarf usulile münakasaya konuldu· 
ğundan şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve mezkur kö· 
mürü itaya talip olacakların da münakasa gün ve saatinde mu
vakkat teminat makbuzlari!e birlikte Kasımpaşada Deniz Leva· 
zım Satınalma komisyonuna müracaatları. (1276) 

ı== lstanbul Belediyesi ilanları 

Fatih Belediye Şubesi Müdiriyetinden: Alibey köyünde Mer~ 
di garip sokağında mektep ittisalindeki Tekke binasının yalnız 
sania hane ve dedegah dairesi enkazı mahallinde bilmüzayede 
satılacağından talip olanların yüzde yedi buçuk pey akçesini ya· 
tırmak iç~n her güo daireye müzayedeye iştirak etmek için de 
12-4·933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te müzayede 
mahallinde bulunmaları tekrar ilan olunur. (1418) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
T akasıız olarak ''700,, adet Eğe alıoacakhr. 
Taliplerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa 

iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 10· 4· 933 pazar
tesi günü saat 15 te Galatada Alım, satım komisyonuna müra· 
caalları. "T., (1253) 

Istanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden : 

Mo~örlerimizin ihtiyacı için aleni münakasa ile mubayaa 
edileceği evvelce ilan olunan 12-16 ton benzinin ihalesi önümüz
dels i 11 Nisan 933 tarihine müsadif Salı günü saat 10 da icra 
edilmek üzere tehir edildiği alakadarlarca malum olmak üzere 
ilin olunur. (1510) 

VAKiT 9 Nisan 193 

ark Malt Hulisas Kullanını 

Her eczan 
de satıh 

(134 

kiralık 

Tl:JR.KiYE 

llRA.AT 
BANKA51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--bD~R 

Odalar 
Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 

Orhan Bey hanında ki
ralık odalar va·rdır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 

Or. Mehmet Ali 
idrar yolu hastalıkları 

lstanbul Ziraat Bankasından :._::~r:_·:ğ::~::_:::_S~&!m_daNo.2 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hisse Emlak Hisseye göre 
No. mikdan No. muhammen kıymeti 

271 Şehremini Beyazıt ağa Meyhane Ahşap dükkan Tamamı 6 500 T. L. 
272 Mercan Mercan " Fuat paşa Kargir iki dükkan 112 4.l-44 1500 " 273 Edirnekap• Atik Mustafapaşa Papu Kagir hane Tamamı 9 400 " 274 Balat Karabaş Balat Arsa ziraı 98 18124 ,, 110 366 

" 275 Edirnekapı Hacı Muhittin Löküncüler Arsa metre 20 l/5 " 152 35 " 276 Büyük ada Karanfil Zeytinlik Arsa metre 188 ,, 11 "J76 " 277 Galata Arap camii Kalafat yeri Ahşap dükkan 50-120 70 700 " 278 Büyükdere Büyükdere Çarşı iskele Arsa Tamamı 06 :.;OO ,. 
279 Bebek Bebek Dere Ahşap hane (harap) H 12 500 

" 280 Galat Kemankeş Kara Mustafapaşa Topçular Kagir diikkan 118 76 1000 
" 281 Edirne kapı Avcı bey Pastırmacı çıkmazı Arsa Tamamı 14 150 
" 282 Topkapı Beyazıt ağa Paşa meydanı Ahşap hane ,, 4 800 
" 283 Beyoğlu Kamer hatun Şirket Arsa ziraı 94 ,, 25 200 ,, 

284 " " Irmak Arsa ziraı 66 
" 

125 100 " 
Pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayri mübcldil bonosile cdenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller açık art· 

hrma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 10·4-933 pazartesi günü saat on beştedir. Arzu edenlerin yüzde yedi buçuk pey ak· 
çelerile Bankamıza müracaatları. Şartname bankamız kapısına asılmıştlr. Senei haliye vergisile belediye rüsumu müşteriye aittir. (1295) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Da.bili hastalıklar mütehaMıa:ı 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 2223911 

Diş doktoru 

Zeki Nuri 
Her gün haııta kabul edilir. Her nevt ~ 
rabatsızltğı tedavi olunur. Muayenehane: 
OskUdar Ahçıbaşı Mektep sokak No. CiO 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrll 
Birinci smıt müteha.ssıa 

Babıaıı (Ankara Caddesi Numara 60) 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Uıküdar Atlamatqı No. 53 

SAH1Bt: MEHMET ASD1 

Umumt Neşriyat MUdUrü: FİKRET ADl 

VAKIT MATBAASI - 1BTANBUL 


