
5,5 yaşındaki erkek 
1'evzat ismindeki mablOk muayene 

edildi, garabeti anla~ıldı. Halka 
teıbir olunması muhtemel 

l\1ensucat fabrikatörleri 
Yün mensucal fabrikatörleri dfla 
toplandılar. Hükumetten bazı gümrük 
resimlerinin indirilmesini istiyecekler 
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·Bütçeye Dair Başvekiletin Tebliği 
Avrupa adım adım yeni yeni bütçe Bu matmazel tayyare ile 
bir harbe doğru yürüyor 175 .1 1. d Atinaya kaçırıldı mı? _____ mı yon ıra a 

Küçük iti af devletleri bir siyasi mütevazin." 
gömlek değiştirdi 

af r '--' ~ 

\ o 

Eski küçük itilaf Yeni hüçük itilAf 

Yeni ver 1 teklif edılmi 
yecek ve maa lardao ) eni 
tenzilat yapılmıyacakhr 

ANKARA, 21 (Huauıi) -
Vekiller heyeti bugün öğleden 
sonra toplanarak ıaat on !>etten 
on sekize kadar çalıştL Bir kaç 
gündenberi meıgul olduğu ye
ni bütçeyi tetkike devam ve bu 
işi intaç etti. Varidat ve mu -
raf bütçeleri 175 milyon lira Ü· 
zerinden mütevazin olarak tes
hil edildi. 

Perşembe günü vekal~ler 
muhasebe müdürleri Maliye ve
kaletinde toplanarak bütçenin 
teferrüatını teısıbit edeceklerdir. 

Merke:zi Avrupada Fransız po
litikasına dayanan (küçük itilaf) 
devletleri birliği son günlerde ye
lli bir gömlek değiştirdi: Cenevre 
de Çekoslovakya, Romanya ve 
~ ugoslavya hariciye nazırları top I 
la.narak bu memleketlerin arasın· 
da on senedenberi mevcut olan i -
tilafa daha kuvvetli bir ittifak 
~kli verdiler. Ayni zamanda itti
'kın esaaı ve makaadı genişletiJ-

Harp başladı 
BaşvekAletln tebliği 

ANKARA, 21 (A.A.) -
Başvekaletten tebliğ edilmit • 
tir: 

Fransız gazeteleri bu yeni itti-
1'1tı bir dilden selamlıyorlar. Kü
Sijk itilaf devletleri birliğinde gö
~len bu siyasi gömlek değiştirme 
l§ini dünya aulhünü muhafaza e-
decek bir hadise gibi gösteriyor • 
lar. Hakiknti halde ise bu hadise 
8Ulhe değil, harbe doğru atılmış 
Yeni bir ndımdır. Bu itibarla bir 
ne\'İ tehlike işareti olarak telakki 
edilmek lazımgelir. 
. Esasen küçük itilaf denilen 

'
1Yaai teşekküle vücut veren mak
~at bu memleketlerin Macaristan-
ln gelecek bir taarruz tehlikesi

ne karşı müdafaası idi. Fakat ilk 
~aınanlarda umumi harpten son -
ra kolu ve kanadı kırılmış olan Ma 
Ca. k rıstan tek başına yardımcısız 
alınış bir memleket olduğu halde 
~n senelerde İtalya ile birleşti.Bu 
• 

1 nıemleket muahedelerin tadili 
:~in şiddetli bir mücadeleye giriş
.::. Bu defa Almanyada (Hitler) 
~kuıneti iş başına geçince tabii 

0 
llrak ltalya ile Macaristana Al • 

~anya, dolayısile Avust-ı.Jrya da 
tılanıı oldu. 

l!te şimdi Avrupada Fransız si
~-•~tinin endişeli faaliyeti hep 
r l.U:ıdan ileri geliyor: Fransa bir ta 
t~ftan (Roma) ya yeni bir sefir 
İ)01lderdi. Bu sefire sadece İtalya 

t •nlaşmak imkanlarını aramak 

Mehmet Asım 
(Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) 

Hatıralar ve 
Vesikalar 

TefrikamıZJn bugün 

•llbe formasını 
takdim ediyoruz. 

Japonya Milletler cemiye
tinden çekilmek üzeredir 

Çin "kumandanlarından Tang ve bir 
Japon nöbetçisi 

CBİNCIIOW, 21 (A.A.) - .Japon men
bauıdan gelen bir habere nazaran dUn ak
eıım saat 22,SO da Çin ve Japon kıtaatı ., 
rasmda Yehol hududuna yakm Chaoyangm
da bir mııhnrebe b:ışlamı,tır. Japonlar, mu
harebenin Çinlilerin Chaoyangsu'dekJ Japon 
garnizonuna yaptıklAn bir taarruz.la baola.
mı, olduı:;-unu söylemektedirler. 

TOKlO, 21 (A.A.) - Ayln mecltsl, hli
kOmctln ven·e<>ği lzabatı dinlemek üzere bu
gün hususi bir cel8C aktedecektlr. llükftmet 
l\~ An mec-lislne, l\lllletler Cemiyeti BUylik 
MPclisl 19 lılr komitesinin raporunu knbul 
ettiği takdirde Japonyanın l\llUctler Ceml
yctlndt•n çekilmesine llalr olan kararmı bll
dlrcccl<tlr. 

Vekiller heyeti, 1933 • 34 bütçe
sinin Büyük IJlillet Meclisine tek
lif olunacak yekununu tetkik etti. 
içinde bulunduğumuz 1932 - 33 
bütçesinin sekiz aylık varidatı ola
rak 118 mllyon tahsil edildiğinden 
sene nihayetine kadar 170 milyon 
elde edilmesi ümit edilmiştir. 1933-
3' büt~,,;a,..,.n•arif.;.. 11~ mill/Oll 
Olarak ü/ılU ~ Stırrlrtn 
ve imkdn 118rlllmll1UJr. 6 mllgon 
lira fazla ma&raf Dügunu umumi
ye taksidinin mevcut bonoların art. 
ma f arklan ve yeni istikrazın tak
sidi ile yeni mektep, müessesat ve 
sıhhiye teşkilatının zaruri masraf. 
lan farkıdır. Gümrük varidatı far
kı bu 5 milyonu telafi edebileceği 
tahmin edilmiştir. Bu suretle yeni 
hiç bir vergi teklif edilmigerek 
ve maaşlardan yeni hiç bir tenzilat 
düşünülmiyerek 175 milyon üzeri. 
ne mütevazin bir bütçe teklifi ta • 
karrür ettirilmiştir. 

t:URSA 
h8disesi 

Ankara, 21 (A. A.)
Bursa bAdlsesl lall
lerlnl n muhakeme
leri Çoruma nakle
dll miştlr. 

VAKii 'da 
M •• h • b• k d 11 Yarın ut ış ır a ın: Y 
Zeynep ı Ianım ! ,ı A 
Bir kaç gün 

evvel Londrada 
m e ç hu l asker 
abidesi önünde 
bir kadm zehir
lenmiş olarak 
ölü bulunmuştur. 
Bu kadm Zey· 
oep hanım is
minde bir Arna
vut güzeli idi. 

tfo güzel kadıı ~eynep Hanım 
Arnavutluk ve lfalkanlar siyase
tinde büyük roller oynamış, bir 
çok işler ırörmüştür. Zeynep ba
nımm maceralarmı 2 mci aayıfa· 
mııda okuyacaksınız. 

1 1 

1 1 

N N 

Bir Yastıkta ı 
, ~ ~ocayın .. 1 17 ıı 
Mediha Milnlr H. ın 1 

Fevkalade güzel romanını 
okumıya baılıyacakaınız 

, ~ 

Meselede şüpheli noktalar : Polis sahte 
)pasaportla kaçmasına ihtimal vermiyor 

" Belki Istanbuldadır •. divor 

Yunan artisti M. Papas ve kaçırdığı zengin kızı Matmazel Şot" 

Şehrimizin tanmmIJ ailelerin • f kızın evelki gün sevdiği bir gençle 
den birine mensup olan bir genç (Alt tarafı 8 inci sayıfanıızda) 

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

"Nazım,, vapurunda eşya ve kömür er 
ar.amadan neler de neler çıkıyor ! 

Diin NAzım vaparonda araşttrma yapılırken ... ikinci kaptan Yusuf 'tf. 
GUm.rilk mohafaza memurları Perşem

be gUnli Rusyadan Umannnıza gelen Kal -
kavan zadelere alt Nbım vapurunda Ü\'ak 
~ya olduğunu haber almı,ıardı. 

Memurlar tarafmdan yapılan araş -
tırmada kuzu derllerl, kürkler, Rus kalpak
lan, lAıtlklt>r, ip<'kll ve pamııklu boyun ııt

kılan ve bir \'Ok ta klbrlt "\·e ~ker bulun -
mu,tur. Bonon llurlne vapurun üçUncU kap
tanı Fikri, kamarot Kııdrl, ııtcş\'l All Rıza, 
Dunun, tayfa Mehmet Ali Eft,ndlfor tıwklf 
olunarak ihtisas mahk<'mcslne \'1.'rllml~lcr \:e 

maznwılar kefalete rapten tııhllye cdllmlı -
lerdlr. 

Fakat gcmlde.n dün kömür boşalWırkeıı 
kömflrlerln nmımıda 10 ÇU\'al kaç:ık ~ 
kcr bıilunmu,tur. 

Bunun llzerino lldnel kaptan "l' usuf Ef. 
ile iki tayrıı dalın yakalıınmış ve 
m c,·cuden müddei unıumillğe te Um e-
dllmlşlrrdlr. Gemide hnnUz 4 bin ton kömflr 
\'ardır. Kömürler nrasındıı ka~k uretlle 
J>('k çok &eker bıılundu~ı tahmin cdilmı-kte
dlr. 

- Söyle bakayım, sana bir tokat atarsam çalı:an nangi adalelerdir T 
- Bacak adaleleri". 
- O ne demek t 
- Sen bana bir tokat at:ırsan ben de sana hemen tekmeyi indiıiıim de en~ 



Sayıfa: 2 
z:::::= 

Avrupa adım adım 
yeni bir harbe 
doğru yürüyor 

V AKIT 22 Şuliat 1933 ~ 

1~~~~~-0N_;_H_A_BE_R_L_E-~~s-. Londrada 6Iü olarak 
!.~K!!'•n -~~~Iel!r~ bulunan Zeynep Hanı 

Yeni Kontenjan listesi .. . . , . (Başmakaleden deı:am) 

vazifesini verdi. Diğer taraftan or 
ta Avrupada Fransız siyasetine iı· 
tinatgah olan küçük itilaf devlet · 
leri arasındaki birliği yeni bir itti 

Iktısat vekaleti 
A N K A R A, 21 (Huıuıi) -

lktısat Vekil Celal bey bugün bü -
tün gün vekalet erkanile birlikte 
yeni üç aylık kontenjan listesinin 
tetkik ve ihzarile mefgul oldu. Bu 

listeyi hazırlıyor 
nun için vekiller heyeti toplantısı· 
nn bile iştirak edememiştir. Vekil 
ler heyetinin yarınki toplantııında 
kontenjan listesinin tetkikine de • 
vam olunacaktır. 

Devletler le muzakerelere gırışmış, 
Arnavutluğa istıkrazlar teminine 
çalışmış, nihayet bir gönül meselesi fak ile kuvvetlendirdi. 

Yeni ittifakın mahiyetini göster 
mek için biraz izahat verelim: 

Evelce Çekoslovakya, Y oguslav 
ya, Romanya c!evletleri araların • 
da umumi harbin tesis ettiği ista• 
tokoyu muhafaza maksadile bir iti 
laf yapmışlarsa da her biri umumi 
siyasetini kendi ba§ına idare edi -
yordu. Yalnız senede bir defa bu 
memleketlerin hariciye nazırları 

bir yerde toplanarak vaziyeti tet
kik ediyorlardı. icap ederse fevka 
iade olarak ta konferanslar yapı • 
yorlardı. 

Şimdiki ittifak muahedesi ise 
bugüne kadar misli görülmemit de 
nilecek derecede yeni bir feydir: 

Çekoslovakya, Yugoslavya, Ro 
manya arasında daimi bir siyasi 
teıkilat vücuda getirilecektir. Adı 
na umumi katiplik denilen bu teı
kilatm vazifesi müttefik memle -
ketler arasında siyasi rabıta biz -
metini görmektir.Bu teşkila\a her 
sene nöbet ile üç memleketten biri 
nin hariciye nazın riyaset edecek
tir ve üç memleketin hariciye na· 
zırlan senede üç. defa mutlaka top 
)anarak müıterek iıleri göril§ecek 
1erdir. icabında fevkalade olarak 
ta toplanılacaktır. ittifak umumi 
katipliğinin merkezi her sene bir 
memleketten diğerine geçeceJwise 
de Cenevrede dai~i bir ıubeai bu 
lunaca~tır. Bundan ba~ka Çekoı · 
lovakya, Romanya, Yugoslavya a· 
rasmda bir de mü§terek ikbaat 
meclisi olacaktır. Bu meclis ittifak 
umumi katipliğinin iktısadi ve ma 
li mahiyetteki iılerine yardım ede 
cektir. 

Elizizde bir metreyi geçen kar yüzünden 
iki köylü dondu, iki kişinin ayakları •• 

EL.AZIZ, 21 (Hususi) - Kar Soğuktan Baskıl yolunda iki 
burada bir metreyi geçmişti. Bu- köylü donmuş, ölmli§tür. Maden 
gün erimi ye batladı. Fakat henüz yolunda da iki biçarenin ayakları 
mülhakat ile yollar açılmamı,tır. donmu§tur. Hilmi 

Otomobil kazaları 
t Z M J R, 21 (Hususi) -

Otomobil kazalarının önüne geç -

mek için belediye, civar kaza ve 
vilayetlerden gelecek ,Şoförlerin de 

llilşvet alan memu .. 
J Z M 1 R, 21 (Hususi) -

Kunduracı Mehmet Efendiden, ic 

radaki bir İ§İni kolaylaftrracağı va 

dile 15 lira rÜfvet almakla suçlu 
sıkı bir imtihana tabi tutulmaları - dördilncü icra dairesi memurların

na karar verdi. dan Rüıtü bey bugün iıtintak ha -

Gazi Hz.nfn beykelf kimi tarafından verilen emir üze· 
rine tevkif edildi. 

A N K A R A, 21 (Hususi) -

Bir Macar heykeltraıı Reisicüm -
bur Hz. nin heykelini yapmak üze 

re buraya geldi. Heykeltraş, meş· 

hur Macar sanatkarı Laslo Vas -
taghs'tır. 

Tüliln mübayaası 
1 Z M 1 R, 21 (Hususi) -

inhisar idaresi Odemiı havalisin

de müstahsn elinde kalmış olan 

tütünlerin mübayaasına baıladı. 

Askeri hareketin 
ka mas na imkin y. . 

Uzak Şarkta harp 
TOKIO, 2 1 (A.A.) - Yehol { yit, ne de tekzip edilmittir. An

eyaletinde karıı yapılacak askeri cak Y ehol hududu boyunda mün
hareketlerin baılıyacağı tarih hak f erit bazı çarpıımalar olmasına 

kında henüz bir tebliğ neıredil - ihtimal vermek lazım geldiği ih • 
memiıtir. Fakat harbiye nezareti, saa olunmaktadir. 
askeri harekatın gecikmesine im .. 
kan olmadığını bugün bildinniı -
tir.. Choyangsu muharebesi, ne te-

Japonyada nüma
yişler 

yüzünden ölmüştür 
Londrada meçhul askerin abi

desine yakın bir yerde zehirlen • 
miı bulunan Arnavut tebeasın -
dan Zeynep Vlora Hanımın ıon 
derece gizli tütulan maceraları 
Londra gazetelerinden biri tara • 
fından ifşa edilmiş bulunuyor. 
(Deyli Herald) ın diplomasi mu· 
habiri tarafından verilen malu -
mata göre bu olgun yaşlı fakat 
güzel Arnavut kadının hayatı, Ö· 

lümünden daha ç.ok esrarengiz 
bir surette geçmiştir. 

Hem münevver, hem güzel bir 
kadın olan Zeynep Hanım bir a· 
ralık, Arnavutluğun en nüfuzlu 
ricalimlen olan Cemil Vlora be .. 
yin ze\lcesi idi. Fakat Zeynep Ha
nımın asıl esrarlı hayatı,zevcinden 

boşanmasından sonra baılar ve 
Zeynep Hanım Balkanların en ta· 
nınmış, en cazip simaları arasına 
geçti. Onun tebessümleri Balkan· 
ların hayatında mühim bir rol oy
namakta idi. 

Zeynep Hanımın meşgul oldu
ğu işlerden biri, kral Zogo ile 1-
talya kralının küçük kızı prenses· 
Giovanna'nın evlenmelerini te • 
min etmekti. Kendisi bu işin pe· 
tinde kopnuf ve muvaffak olma
sına ramak kal"M!w""cX'.fılft•& ıf-.r. 
nanın müdahalesi ve bir Katolik 
prensesin bir Müslümanla evlen -
mesine müsaade etmiyeceğine da· 
ir vuku bulan protesto bu iti aka
mete uiratmıftı. Mal6m olduğu 
üzere daha 10ıva prenses Giovan· 
na Bulgariıtan kralı ile evlemniş 

ve Bulgaristan kraliçesi olmuı -
tur. 

Zeynep Hanım, daha sonra 
Arnavutlukla ltalya arasında ye
ni bir muahedenin aleti için meş
gul oldu. 

Zeynep Ha mm, derhal faali .. 
yete koyuldu ve Romada mübiDI 
teşebbüslere girişti. Bu teşebbüs • 
ler neticeıinde Romadan Tirana• 
ya giden ltalyan diplomatlan i•• 
tenilen parayı vermeği taahhüt 
etmişler, fakat Arnavutluktan da 
bir takım mühim ve büyük imti• 
yazlar teminini fart koşmu§lar • 
dı. , 

İtalyan diplc.matlan bir tica • 
ret muahedesi aktile iktifa ehni • 
yerek Arnavutlukta münbit bir 
sahanın 100 bin İtalyana verilme• 
sini, hu sahanın onlar tarafından 
istismar edilmesini talep etıni§ler• 
di. 

l 
Zeynep Hanım, ltalyan diplo • 

madarile me9gul olarak onlan bu 
talepten vazgeçirmek için çab9• 
mış, fakat muvaffak olamamıştır. 

Arnavutluk hüklimeti derme• 
yan olunan §eraiti kabul etmediii 
için bütün teşebbüıler akamete 
uğramıf ve Zeynep Hanım da 
gözden düımüştür. 

Arnavutluk hükUmeti, İtalya • 
dan istikraz yapamıyacağını an • 
ladıktan sonra İngiltere piyuaaı• 
na müracaata karar vermittir. Ve 
~tnavutluk diplomatlarından Ko• 
nitzonun bu ı,e m~uuı -,;;uıınuca• 
~eKıenunıc ..... uu • 

Zeynep Hanım, bu ane kadar 
kral Zogonun en kıymetli yardım"' 
cılarından sayıldığı halde istrktas 
hadisesi ilzerine hakkındaki iti • 
mat bertaraf olmuş, İtalya tara • 
fmdan dermeyan olunan !erait bu 
kadını yese düşürmüştü. 

16 §ubat 1933 tarihinden itiba -
ren baılıyan bu ittifakın en mü
him noktası Çekoslovakya, Yugoa 
lavya ve Romanya devletleri ile 
diğer memleketler arasında mev
cut olan siyasi ve iktısadi muahe· 
deleri birleıtinneıidir. Her üç 
memleket bugün mer'iyet mevki .. --· .. ı11mnm1111111ııu-1111nımıııınnııııııuınmııııııırnıınıııınımıuınııuun TOKIO, 21 (A.A.) - 30 bine 

yakın sabık muharip Y asukuni • 
de kahraman askerler mabedinin 
avlusunda bir toplantı yapmış • 
lardır. Toplantı heyecanlı olmuş· 

Arnavutluk para sıkıntısından 
bunalıyordu. Bu sıkıntı ancak ha
riçten yapılacak istıkrazla berta • 
raf edilebilirdi. 

Bunun neticesi oJarak hayatı • 
nı Tiranaile Roma arasında geçi • 
ren Zeynep Hanım buralardan ay• 
rılmı~ ve Parisle Londra arasın• 
da mekik dokumağa başlamıttll'• 

Zeynep Hannn, diplomaaı ha• 
yatında uğradığı muvaff akiyet • 
sizlik üzerine, eskidenberi ateıli 
bir hırsla sevdiği maruf bir Arna• 
vutla mefgul olmağa, onun gönlü• 
nü kazanımağa çalışmıt ve bu İf 
hayatının en belli başlı gaye v• 

inde olan muahçdeleri birleıtire . 
rek hepsini bir tek vesika haline 
getireceklerdir. Bundan sonra da 
üç memleketten hiç biri diğer iki 
müttefik memleketin muvafakati 
olmaksızın her hangi bir memle . 
ket ile muahede aktedemiyecek • 
tir. Bu suretle Çekoslovakya, Yu -
goslavya, Romanya adeta ıiyaıi 
ve ikttsadi nolrtai nazardan bir 
tek devlet haline giriyor. Üç mem 
lekette ayrı ayrı üç hükumet var -
<lır. Fakat bu hükumetler diğer 
iki müttefik memleketin reyi bari 
cinde olarak hiç bir ecnebi memle 
kete karşı her hangi bir taahhüde 
girmek ::alahiyetine malik değil • 
dir. 

Bu üç memleketin siyasi istik -
lallerinden bu derecelerde feda • 
karlık yapa.bilmek için hepsinin 
de müşterek ve büyük bir tehlike 
kar§ısında bundan ba~ka bir yol 
bulamadıkları anlaşılır. 

Vakıa yeni ittifakın mahiyeti 
tecavüzi değil, tedafüidir. Fakat 
bu hal ittifakın bir hnrp alameti ol 
madığım göstermez. ltalyada, Ma 
caristanda, Avusturyada, Alman -
yada, hatta Bulgoristanda muahe· 
delerin tadili ve umumi harpten 
sonra Avrupnya verilen nizamın 

yeni ba§tan değiştirilmesi için mev 
· · - '· ~ ""'ket, önüne geçilemez 

bir hale geliyor. Bu hareket cere · 
yanlarına kar§ı kat'i olarak muka 
vemetin bir gün mutlaka harp teh 
likesi çıkaracağını gösteriyor. Hal 
buki küçük itilaf devletleri arasın 
da yapılan yeni ittifak ise tama • 
men bu muahedeleri değiştirmek 
cereyanına karşı durmak için ku 
ruluyor ! Binaenaleyh Avrupa 
Fı·ansızların dedikleri gibi ıulha 
değil, adım adım harbe doğru gi
diyor. 

Bununla beraber vaziyeti oldu
ğu gibi teıpit edebilmek için bir 
noktaya daha işaret edelim: Kü -
çük itilaf devletlerinin teşkil et • 
tikleri yeni (Blok) biraz da (blöf) 
tür. Çünkü ittifakı tetkil eden dev 
Jetlerden ikisi, Yugoslavya ile Ro
manya, dahilen çok zaiftır. Bilhas 
sa Yugoslavyanın dahili vaziyeti 
o kadar karıııktır ki, Osmanlı im
paratorluğundan Avrupa siyase • 
tine miras kalan (hasta adam) a· 
dı ıon günlerde artık bu memleke 
te verilmi;tir. Onun için bazı Fran 
sız gazeteleri Fransız siyasetinin 
yeni bir eseri olan ittifakı karşı · 
larken içlerindeki endişeleri giz 
liyememek~e, "bu ittifak kağıt ü -
zerinde iyidir. Fakat acaba tatbi -
katta beklenen ümitleri verecek 
mi?,, ıualini irat etmektedir. 

Mehmet Asım 

Bir taraftan balyanın Tiran 
tefiri Arnavutlukla bir ticaret mu· 

tur. ahedesi yapmak için uğraşıyor ve 

hedefi olmuştu. 

Sabık muharipler, milletlerce· Arnavutluk hükumetini tazyik e
miyetini yaptığı tavıiyelerin ka • diyordu. Muahede imzalanacak -
bul edilmiyeceğini beyan etmiş - tı. Yalnız Arnavutluk hükumeti, 
ler ve hükumete yardımda bulun- bütcesini tevzin için 200 bin ster· Fa.kat bu vadide uğradığı nıu
mağı kararlaştırmışlardır. line muhtaçtı ve bunun halya ta- vaffakiyetaizlik onu hayatmdaJI 

Sabık muharipler cemiyetinin rafından ikraz olur.rnasım ve nak büsbütün nevmit etmİf, bu dün -
reisi, söylediği heyecanlı bir nu • ten verilmesini İstiyordu. yadan çekilmiştir. 
tukta bugünkü hal ve vaziyetin ........................................................ _ ................... __ ....,.,. 
çok vahim olduğunu, sabık mu • 
hariplerin memleketleri için her 
türlü fedakarlığı ifaya amade bu
lunduklarını bildirmiıtir. 

Macaristana karşı 

Halk tarafından tertip edilen 
siyasi bir içtimada da buna ben· 
zer bir karar sureti kabul olun • 
muştur: Bu son toplantıda 8 bin 

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

Yugoslavyanın 
seferberlik 

yeni bir 
planı 

kişi hazır bulunmuıtur. 11 
Yeni Monçurl ViYANA, 2 ı (AA.) - Raiş· Çet'°slovakya ordusile irtibat te" 

i · · d' · b" h be min etmektir. hüktlmeti post gazeteaının ver ığı ır a -

ÇANGÇUN 21 (A.A.) -Ye- J re göre Yugoslavya erkanıharp ----------
ni Mançuri hükumeti, yarın öğle • f heyetin~ mensup bazı zabitl~r f t 8 I Y 8 n k r 81 Ve k r 8.., 
den sonra Nankin hükiımetine bir ı Zagabrıyada toplanmışlar ve hır llçesl Mısırda 
ültimatom göndermeğe ve mare. seferberlik planı hazırlamışlardır. KAHiRE, 21 (A.A.) _ ltal' 

şal Çang Hsuch Liang'ın Yehol • H h l' d M . k yan kral ve kralı"çeıı" du··n Kah•' ' arp a ın e acarıstana ar· 
deki askerlerini geri çeloneaini iı- ~ 
temeğe karar vermiştir. §ı tatbik edilecek bu seferberlik reye gelmi,Ier, İstasyonda 

Nankin hükUnıeti bu ültimato- planının gözettiği maksat, Hırva· Fuat tarafmdan karşılanmıılar • 
dır. Kral Fuat, kraliçeye ıaYtA 
güzel bir çiçek buketi vermiıtit• 

ma 24 saat içinde cevap vermek 
mecburiyetinde tutulacaktır. 

nistanda çıkmaır muhtemel bir İs· 

>:an haraketine mini olmak için 
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f SOHnB'fL~R 
~-;;,simsiz tırpan! •• 
8 l>ünkü "Milliyet,, refikimizde, 
, lll'han ':ahit bey Tırpanmda 
~etnıualar,, başlrkh yazısını 

Yle bitiriybr: 
Son günlerde Ankarada Halkevi 

Wıku") :_ • .• b. k "f1lnnde guzel ır mecmua çı-
rrrnıağa başladı. ilk sayısı usulen 
. lncıaı lazım bazı merasim yazıla -
e dolu olduğu için lıedefi hakkın -

ıı kat•ı bir fikir vermedi ••• 
Çok samimi bir sevgi ile tetkik et

"' ·~im bu mecmuanın . •• 

t Btırhan Cahit beyin sözünü bu-
• ~~da kesmek mecburiyetindeyiz. 
• dil' gün evvel, gene hu sütunlar· 
• da, "Ülkü,, mecmuası hakkında 
t erı:ı.iştik ki: 
a 1s11linden de bu mecmuanın yük&ek 
• ~kaadı anlaşılıyor •.• Ulküde bir tek 

llıız 
• k t Yok, ki okur yazarlarımızı ald -

fl<lat etmesin. 

•, 1 Buna mukabil Burhan Cahit 
,. e~, konması lazım merasinı ya· 

~~lar1 ile dolu olduğunu, bunun i.. i~~. de, hedefi hakkında kat'i bir 
1 1t c•1 innemediğini söylüyor. 

_ , llurhan Cahit bey,bu sözile, 
?il sö:ıünü: "Cok samimi bir sev-

tı ·ı ~ 
l .. 1 e bu mecmuayı tetkik ettim,, 

•o~ .. \lnü cerhetmiş oluyor. Tırpan 

~~ll'a uğraşan bu arkadaş, eğer 
ediği gibi, mecmuayı sahiden 
·~· k"k . I lllli bir sevgi ile tet ı etmış 

: ~a.Ych, mecmuanın isminden he
ltı~fini kavrar ve Recep imzalı 
~·~kc:ıleden de, mecmuanın ülkü-
q k~t'i olarak ımlardı. 
'l-lerhan~i bir muharririn, bi· 
Ilı le ayni fikirde olmasını iste • 

Huriye 
Yüzündeki bir işa
ret .e hakikat mey. 
dana çıkacak imiş 

On seneden beri Turinodaki er 
meni yetimhanesinde ermeni zanni 
le alıkonulan Türk kızı Huriyenin 
~hrimize geldiğini yazmıttık. Hu 
riye, annesinin ve babasının öldü 
ğünü söylemitti. Dün ortaya atı · 
lan bir iddiaya göre, Huriyenin 
anası ve ba.1.ası sağdır ve bir kaç 
güne kadar tehrimize gelerek kız· 
larına kavuıacaklardır. 

Bu iddiayı yapan Bakırköy pos
tabanesi tevzi memurlarından 
Şemsi Efendidir. 

Şemsi Efendi diyor ki: 
"Huriyenin anası ve babası sağ 

dır. Kendilerine mektup yazdım. 
Bir kaç güne kadar buraya gele -
ceklerdir. Babasının adı aşık Ah
met Efendi, anasının adı Ayşedir. 
Krrklarelinde DeveşatağI köyünde 
oturmaktadırlar. Rençperlik yap~ 
maktadırlar. Babasının öldüğü ya 
landır. Huriyenin yüzündeki bir 
işaret hakikati meydana çıkara · 
caktır.,, 

Büyük tenzilat! 
Elektrik aaatı ki asından 
beş kuruı indirilecek ! 

~k hakkını haiz değiliz. Biz 
~tnuada basmakalıp hakale bu
llt~adığmı söyledik ve makale 
~I\ isimlerini saydık. Burhan komisyon itini bitirmiştir. Rapo ~ 
.;::İl bey hunun aksini iddia edi- runu hazırlamaktadır. 
) 'tli:ııoe, "'011 .. ü,, d.L-i ..J,,..fdurma Yakında tramvay, tünel tarife-

Elektrik tarifesini tetkik eden 

e,:tıl h . . ld " .. ı . d tk"k 1 ak J "-rrn angısı o ugunu soy - erı ete ı o unac tır. 

~ ~i? Aldığımız maliimata göre, elek-
tj ~llrhan Cahlt beyin, daha ga· trik tarifesinde bir değişildik ol · 
~ bı· . ,,.. d D' k' k b ku r ıstegı e var. ıyor ı: mıyacak, yalnız saat irası e§ 

" /Ju mccmr'<mm daha malıalli, daha 
11etı· • ruı indirilecektir. 

ı oımaeım, dalıa orfa bir yol tut-
~aını dil~rim. 
& 1n3:l.n bu satırları okuyunea, 
~rhn. c h. b . "u·· lık.·· .. ı· • •n a .ıt eym u,, yu e-

ı.ıtıc hile almııdı~ma, veya ~öyle 
"~al-~ kl 'kt'f t ti ... '·•an ho.bını görr:ıe e ı ı a e • 
R ı n!% l ü1 .. • 

ı " .nun verıyor. 
••ıç Ştc "Ülkü,, deki bazı yazılar: 
"n·0 nt:;unuz ve honuşturunuz,, -

ırin~· T" l t ·h· k · ·ı l· ı...ı U'".t arı ı ongresı ı e, 
\lrk d'ı· l 'l ' · · 1ı • ı ı t e t t' .t cemıyetmın ~a -

Yün mensucat 
fabr:katörleri 

Yün mensucat fabrikatörleri 
dün sanayi birliğinde fevkalade 
bir toplantı yapmıtlardır. 

Bu toplantıda lstanbul meb'usu 
Ziyaettin bey ile Vasıf beyler ha
zır bulunmu~lardır. 

Yün mensucat fabrikatörleri bil ,..~llıa.brı, . - " M'1li misakın kıy • 
·•ıer 
a) ı,, - "19 :'u 'at,, - "Yağı hassa mevadı iptidaiye temini için 
t~~ış su,, - "Ergenekon,,. çektikleri müşkülattan bahsede .. 

haıı~ l;· ır.c::rnua bundan daha ma- rek bazı maddelere ait gümrük re-
t, daha yerli nasıl olabilir? simlerinin indirilmesini hükilmet -
il ~~ :t- JJ. ten ricaya karar vermişlerdir. 

cı~ '!.l:?ilnkü vazifemiz okutmak, Bundan sonra yün mensucat fab 
bi tna ::?cvldni :ırUırmaktır. Ve I rikatörlerine lazım olan yünlerin 
' 101~k ı;arn :mi sö:·lüyoruz, ki memleket dahilinde temini için ça 
d()ı ,, bu zevki tatmin edecek hşrlması kararlaştırılmı§trr. 

aun 'Ik im " ~e?\ c:>l ve 1 
• sayı 0 asına rag- içtima üç saatten fazla devam 

~ec gun hır mecmuadır. Bu ~ etmiştir. 
lfeı tlt~ada ku::;ur aramak abestir. ! 
>l\l\~· t~indeki yazıları okumadan Buğday ve arpa 
lir 1~ fakir yürü' mek daha abes • 
~e~lt~k?y:ıcak olanların, boş yere fiyatları 
~~}' erını kırmaktan başka bir İstanbul Ticaret ve zahire hor 

e hı·amaz. sasmda dün buğday ve arpa üzeri-
(J~1l'J:ıan hasat zamanı işe yarar. ne çok muamele olmamıttır. 
li~~ :la olgun başaklar biçilir. Fi- Maamafih Anadoludan fazla 
'lıt , 1.n-Pa.n atan rençberin tırpanı mal geldiği için fiyatlar 10 . para 

111
den alırlar. kadar düterek 5,46 kuruşa dü, -

' Se'am' bzet müştür. 
ltrınnıtn111111muıııuıotıııo11111111111ı ·u!11mııuuıt11ııımımtt1S1UftHUMttın 

, iskan iş11eri 
:ı; !lt\.h,.r ld w •• b'"t'" · '~~tl - a ıgımıza gore u un vı 
'-},~~de iskan işleri hazirana ka 
tı&.re ltarilecek ve hazirandan iti 
d~I\ >\ teşkıtat ilga edilerek icap ~ 
İ~~ Y~tlerde islcan memurlukları 

l\:s 1 0 unacaktır. 

Arpa da 3,55 kuruşa tenezzül 
.etmiştir. 

Dün ...,~\en muhtelif maddeler 
· nlardır: 

400 çuval ve 2 vagon buğday. 

929 çuval arpa, 432 çuval fasulye. 
585 çuval iç fındık, 519 çuval ke • 
nevir ve 422 çuval Mısırdrr. 

5,5 yaşında 
tam erkek! 

Nevzat muaJ~ne edildi, 
sahide... garip sıörüldü, 

halka teşhir edilecek 

Nevzat lsmlndekl erkek 

Geçenlerde be§ buçuk yatında 
ve Nevzat isminde bir çocuğun er 
kekJik arzuları duyduğundan, bir 

iki kadına tasallutundan ve evlen 
mek ,istediğinden uzun uzadıya 
hahsetmi§tik. 

Çocuğun annesi, gayri tabii suret· 
te neşvünema bulmuı ve bir gari
be addedilmiye değer olan çocu · 
ğunu te§hir etmeyi dü§ünerek vi
layete müracaat etmiş ve müsaade 

istemittir. Bunun üzerine vilayet 
çocuiu. muayenesi için ailahat nıü 
dürlüğüne yollaınıf, küçük Nevza
dm burada muayenesi yapılmıt ve 

hakkında yazılan §eyler varit gö • 
rülmüştür. Vilayet müsaade eder· 

se çocuk bir hilkat garibesi olarak 

te~hir olunacaktır. 

C. H. F. 
Yeni idare be}'eti ve kaza 

rei Ieri listesi 
Fırka vilayet kongresinin sonun 

da yeni vilayet idare heyeti ile ye· 

ni intihap edilen kaza reislerinin 
listesi nizamname mucibince las

tik için katibi umumiliğe arzedil
mişti. Umumi idare heyeti son iç

timaında bu yeni seçilen vilayet 
idare heyeti ile kaza reislerini tas 

tik etmi§ ve vilayet idare heyeti re 
isliğine tebliğ olunmu!tur. 

VAK 1 T 
GUndeUk, Siyasi Gazete 

tstanbul Ankara Caddesi. VAKIT Ytırdu 

Telefon Numaraları 
Yazı tşlert telefonu: 24379 
tdare telefonu : 24370 

reıgraf adresi: tstanbuJ - VAI<n 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnebi 

seneli~: 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7!!0 • 1450 .. 
3 aylık 400 .. 800 
1 aylık UIO tt 800 

flfin Ucretlerf : --- -
Resmt UAnların bir satın 10 Kuruş 

rıcart llıı.nlann bir satırı ı 2,5 Kuruş 
rıcar! llAnlann bir santhnJ 2S Kuruş 

KUçUk ilanlar: 

Bir defası 30 iki defası :>O Uc; detası ı:;:; 

dört defası 1:; ve on def8.S1 100 kuruştur 
Uç aylık tlı\n verenlerin bir defB.l!ı mecca
nendlr. Dört satın geçen ua.cıarm fazla 
satll'lan beş kuruştıtn hesap edtılr. 

Sokakta 
iki azılı boğuştu

lar, birbirini 
yaraladılar 

Evelki gece Galata kahvelerinde 
gene kanlı bir kavga olmuş, bir a
dam ağır surette yaralanmıştır. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Sabıkalılardan Arap .Apdülka

dir ile gemici lsmailin arası bir ka 
dm yüzünden açıktır. Kabadayılık 
taslıyan bu iki adam bir hafta eve) 
kavga etmişler, biribirlerini ölüm 
le tehdit eylemişlerdir. Dün gece 
Arap Apdülkadir Galata meyha
nelerinde iyice sarhoş olduktan 
sonra Galatada Serçe sokağında 

Talatın kahvesine gitmi§ sallana, 
sallana içeri girerek: 

- Talat, yap bana bir kahve! 
hem çabuk ol! demiştir. 

Apdülkadir kahveyi içerken et
rafında oyun oyniyanlara çatmı§, 
hatta bir aralık Talata: 

- Talat, sen iki sene evel sekiz 
yerinden biçak yedin, Tadını bi • 
lirsin, bana sakın meydan okuma
ya kalkma! Tehdidini savurmuş • 
tur. Apdülkadirin bu tehdidi üze -
rine kahvenin bir köşesinde oyun 
oyniyan düşmanı gemici lsmail ye 

rinden kalkmış, §Öyle bağırmışbr. 

- Ne okuyorsun be? Sen kaba
dayı isen biz de kabadayıyız. Çık 
dıtarı görüşelim! Bu sözler üzeri· 
ne iki dü§man kendilerini karan -
lık sokağa atmışlar, bir müddet 
boiutmutla.rd:ır. Boğuımadan A
rap Apdülkadir galip gelmiş, ge -
mici lsmaili burnundan, vücudü .. 
nün üç yerinden ağır surette yara
lamıştır. lsmail de Apdülkadiri taş 
la başından yaralamııtır. Gemici 
hastahaneye kaldırılmış, sabıkalı 
Apdülkadir yakalanmıştır. 

Sinema ve tiyatro
larda sıkı bir teftiş 

varı 

Belediye ve maliye müfettişleri 
iki gündenberi İstanbul dahilinde 
ki sinema ve tiyatroları yeniden 
sıkı bir surette teftişe başlamışlar 
dır. 

Tef ti§ esnasında bilhassa sine • 
maya biletsiz giren olup olmadı • 
gına, memurların vazifelerini ne 
~uretle yaptıklarına bakılmakta • 
dır. Sinema mevsimi bidayetinden 

l eri yapılan çok sıkı teftişlerin fay 
dası görülmüş, geçen seneye naza 
ran Darülacize ve maliye varida • 
tında fazlalık hasıl olmuştur. 
; ıınrn111111111111111111111111ııntııuııııına1111111111111ı11mıı1111ıuıım1111mtumruııınıı11111H: 
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22 Şubat 1917 
- Suriye evkaf müdürü Necati B. 

lstanbul evkaf müdürlüğüne, Suriye 
evkaf müdiriyetine B alep evkaf mü -
dürü Fahri, !tfmıul evkaf müdürlüğü
ne de lstanbul evkaf müdiriyeti ta
kip menwru Şevki Efendiler tayin 
edilmişlerdir • 

- Muallim, memure Tıammlara a
yakkabı tevziatının arkası alınmış ol· 
duğundan Cumartesi gününden iti • 
baren mekatibi aliye, tôliyeye müda· 
vim hanımlara meni üıtik6r lıeyetin
ce ayakkabı tevziine başlanacaktır. 

- Jf illi ajans, Kafkas ciimhuriye
tinin hükumeti Osmaniyeye müracaat· 
la tarafeyin arasında m.iizakeratı 

sulhiyeye girişilmesini teklif eyledi • 
ğini mevsukan istihbar etmiştir. 

l1ir şair ve 
doktorlar 

1 ıir kaç genç hekim arkad8.§, 
yüksek sesle konuşuyorlardı. 

Birisi bir cevap lazım diyor • 
du kı:1vvetli ve susturucu bir ce • 
vap. ı':arşısındaki: "Azizim, de "" 
di, bu adama cevap yazmak ta 
doğru değil. Bu onun ekmeğine 
yağ ::Ül"'ımek demektir. Çünkü bu 
münak<~ıalar onun gazetesinin sü· 
rümünü artbrır.,, Sordum, anlattı· 
lar: "Yu:suf Ziya bey bize ateş 
püskürüJ·or.,, dediler. Okudum ve 
düşündÜf.D: 

Büyük harp, mütareke, kurtu• 
luş kavgaları, cümhuriyet değişik
likleri bunların arasında Türk 
şairi ve dıoktorlar •.•• 

Bütün bundan sonra Y a:kup 
Kadri, Falih Rıfkı, Aka Gündüz, 
Celal Nuri, Sadri Etem, Faruk 
Nafiz ve nihayet Binnaz şairi Yu· 
suf Ziya beyi. Yıkılan Osmanlı im 
paratorluğunun bize devrettiği o

kur yazar adedi nihayet yüzde 
bir kadar olması sebebile olacak 
ki biz bu bir avuç edibi en ufak 
yazılarına kadar tanıyoruz. 

Nasıl tannnıyahm ki Kemalizm 
biz Türk çocuklaırma imparator• 
luk enkazı altından seneler ve se
nelerce çalışmamızı didinmemizi .. 
üzerinde işlememizi emreden bi;. 
bakımsız yurd,temiz fakat cahil v 
dertli bir halk kütlesi çıkardı. B: 
ideale koşacak işte bu yüzde bi 
rin içindedir. Bu küçük kütle şa 
hidi olduğu acılarla mütessir, ız 
tıraplı, fakat üzerinde yürüdüği 
çizginin yüksek sonunun verdiğ 
ümit ve teselli ile biıibirinde;. 

kuvvet alarak yürüyor. 

1ıte Yakubun sesi. Onu hep iş: 
tiyoruz. Onun seai hortlıyan ha · 
his ruhların bize telkin ettiği nef 
ret hislerinin üstünde temiz, par· 
lak ve ümit verici bir çmlayıtlc. 
ruhumuza doluyor ve bizi yeiste: 
kurtanyor. Yusuf Ziya bey, büyük 
harpte bir okka §ekerle ba§ladığı 
mizahçılığı şimdilik (mevsimin 
soğukluğundan olsa gerek) bir ta· 
rafa buakarak işi başka. vadiye 
döktü. Hekimliğe hücumla hem 
hoşça bir vakit geçirmek; hem de 
hu sayede biraz dünyalık temini 
cihetine yürüyor. 

Hekimleri ve hekimliği bilin~ 
mek ve hücum etmek bizde yen: 
bir şey değildir. Vaktile gene böy .. 
le bir şair: 

Güller güler figanla geçer öm .. 
rü andelib 

Biınar ihtizarda ücret dileı 
tabip 

hezeyanını aavurmuşmuş. 

Şimdi bunu başka bir şekilde 
işitiyoruz. Y a)nız §U farkla ki < 
zaman bu cevheri yumurtlıyan ıa·· 
irin kafasında, eski divanların ha· 
yide beyitlerile bir iki (mef~ü m -: 
failü mef ailü f eolün) kalıbından 
hatka bir şey yoktu. Halbuki bu
günün Türk edibi hiç olmazsa iki 

lisan bilir (Arapça, Acemce de -
ğil) bir kaç yüz garplı edibin ese
rini okumuftur ve nihayet hekim 
kimdir hekimlik nedir ve bilhas
sa Türk hekim nasıldl?' bunları 
bilen bir şahsiyettir. Yahut biz 
öyle görmek istiyoruz. 

Dütünıneli ki bundan daha 20 
sene evvel Sultan Hamidin hile 
hutalığını tedaviye kalkmış bir 
mütetabbibin ancak bir kaç sene 
evvel icrayı san'at veya cehalet • 
ten menedildiği biı· memlekette 
yaııyoruz. 

( Devamı 5 inci sayıfada ) 

Dr. : Besim Kemal 
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BU Al-..ŞA MELEK SiNEMASINDA 
f brikuh\dc f ılmler 5CIİ$itı i11 en mükemmellerinden 

••• Gece çuva 'arla 
1 

GECE SFNiN ••• 
GÜ~DÜZ 

taşınıp başkala, ıua 
Muharriri Celal Nuri BENiM 

lktlbnoakil. ıercume hal"an mahfıv.:dııı 

Karısını hüUecinın 
ıçin hın 

elinden kurtarmak satı ıyorken ··• 
Beşiktaşta bir ev aranmış, için 

a ıtf n sayı)' or de kaçak 9 kesilmiş koyun 9 kesil 
,---------· miş sığır eti bulunmuştur. Mesele 

Çocukluk hatırası. Rumelinin ~ünbüş yapıyor. Artık yeni harem·) şöyle çıkmıştır:. 
bir kaza merkezi. Şirin, lakin a.la· ile yeni kaynana&ınm kasabada Beşiktasta köy içinde imam za· 
turka bir kaaaba. Havası hoş. Su • ve çocukları nezdincleki kredisini 

1 
de caddes'llinde kasap Mahmut E 

Baştan niha\'(!tf' adar z~vk ' t güzellik lilmi F an:-1 7.<.:a .;özliı :\1iımessillcri: 

FERNAND GRAVEY 
KA'rE DE f'AGY 

Sorı zaman\al'd.t hıı dc ı ecede g:u:ı:el bir lilm görülme~tir. 

Biletlerin evel<len tedariki rica olunur. 

~ ........ 1 ...... ---.-J----------------------------~ Bu akşamdan itibaren 

OPERA' da 
• 

yu iyi ~e bol. Manzarası litif. düşününü:ı. Paşa hem eğleniyot· fendinin evinden geceleri çu'lallar 
Bu kasabada bir yeı·li, köylU hem namazını kılıyor. Bir tövbe la bazı feyler taşındığı göri.ilmüş 

paşa vardı. Adını tahrif ediyo • ve istiğf arla1 sonunda, bütün bu zabıta.va haber verilmiştir. Zabı 
rum: Gadanf er paşa. Tafra pafa güna.hlar ,fünecek. Allah affeder ta bir kaç gece evi kontrol etmiı 
sı. Küçük pa,a. Gadanfer pa,f~ ye- Bir gece p:ışa reEil ve rüsva ol· nihayet dün ansızın ev aranmı,. 
di çiftlik ıahibi olmakla maruf bir mut· Kızlar ve çocuklu· kendi;)i kaçak etler yakalanmıştır. Kasap 
zengindi. Benim kendisini gördü • ni fena bir halcle gcfrıni:şJer ve on<ı. . l'ilahmut hakkında zabıt tutulmuş 

lrae-iııe tıa~lanacak olan l<'ran~ııcıt c;ö~lü 'e şarkılı 

DENiZ KAHRAMANLARI 
mühe\ ~-iç \'e muıız7.atn !ilminde. müthiş bir fırtına e:;nasında bir )atın tah&i. 

amt'lirnu ,·e tüder ürpertici 'thnelcrini gonip takip edeceksiniz. 

Baş roll~l'de . TON Y BOU RDELLE - GRAZiA Dd 
RiO • ve JEANNE HELBJNG 

ğüm zaman ya§ı elli ıularındaydı. bütün bu flkandallerin müsebbibi ı tur. 
Şi,man, uzunca boylu, top sakal - yeni ha,·emi olduğunu bağır~ ba- Bundan başka son on beş gün Menba suları için •• ,, 
h, kırmızı ve gü~el yüzlü, şanh, ğıra söyfomi~ler. Paşa.ya nk -~t 

1 
:rnı·fıncla da muhtelif yeı·lerde 583 Memba suları fıçdarmın üzerle· TAKViM 

~öhretli, yahut eıki tabirile kelli . gelmi,. yeni haremini üç talahla ı ·:ilo I nc:ı.k et ''i!!k;>1lnnmı,tır. ı·indeki km·şun mühürlere $U ba.yi 
felli. derbaJ boşuyor... lel'i taraf mdan ehemmiyet veril -

Paşanın ölen bu hareminden bir Fakat a.yılınca dehşetli bir viıc· ı At yon pıyasası mediği, bu sureti~ belediye varid3. 
kaç. kızı ve oğlu yeti§mişlerdi. l • dan al:ahma uğramış. Kurnaz ka Afyon piya~ası iki gündenberi tının kaybolduğu gibi memba. su• 
kinci haremit gayet iyi bir kadın· ~m, asla işi tashihe y~kla~~ıy~r · ı durgundur. Fiyatlar 10 lira ile 11 }arına ba§ka suların kuııhnldığl 
dı. Gerçekten bir hammefendi. Ci· Koca Gadanfer paşa aız çokmuş J:ra arasmdadır. görülmuş, bu halin önüne geçil · 
var kasabalardan bir beyin kızı ajlıyo\·. Çocuklarına karşı eskisi11 Satışın fazla olmamasının sebebi mesi şube müdi..crlükleTine hi\ch · 
imiş. Pek güzel den.;Jdi; şu kadar den daha rezil oi u~. soT! {?ünlerde lzmir piyaaasındaıA rilmi~ttı·. 

Çarşamba 
22 Şubat 

27 Şevval 
6,-46 
ı;-.sı 

t>,01 

5,:!R 
17.!if 
,, .ır 

Pertembt 
23 Şub•' 
2~ Şev.-ı 

6,46 
t'l'.~I 
t&,(11 

ti.!~ 

15.28 
!?,Si 
ıuı 

Guıı do~uşu 

Gün tıatı~· 
:ıal,ah nam111 
('ıi!:le aıııın• 
lı.:ındı nanıa1. 
Ak~ rtı namı, 
\'at~ı nama;. 
lnı~ı~ ·.o~ .M 

ki çirkin olmaktan c.ln "'ayet uzak- Kasaba küçi~!~. Hiçbir ı·adyo gelen haberlerde fiyatların yüksel 
tı. Onun da merhum .;abasından .lieti üç talakı bu kadaı· çabuk ka- niı> olmasıdır. lstanbuldaki Afyol' 
kalma ç:ftliği varmış. ı 3:ıbaMara, köy1ü1ere ilan edemez c:.c

4

ir1eri ellerindeki afyonları sat-
Çı~ek• Ve İ8VUk SergİSİ Yı lıııı:e Çeı ~iınleı ~;ı ~4 

Y kalan ,. ::113 ~I! g 

Gadanfer pa~a, itleri için Sele 1 Paşa tecdidi n!klh ist'::;oı·. Fakat r.ıak istememektedirler. İstanbul ziraat odası bu sene ilk 
•v · 1 t ı.. ı · ı ı· E t d'd' 'kAh 1 · hil dei7il cü11ki.' baharda çiçek ve tavuk sergisi a· n~ge v~ . ı anou a gıc e~ g~ ır. &· cc. ı .~ m a tcı · o • ~ ı · """'"'""""""'"'""'""'Q"'""'""''"''"'""'"''"'"""''."'""""""""""""""''" 

kıden ıkı yılda, yılda hır gıderken talak uç... bir erkeğin firaşına gırmeden ve ça~aktır. 
bu sefer !stanbul seyahatlerini ~~ki ahk~mı unub:\•11'u: ~u sö I .::>ndan ayrılmadan Gazanfer pa- Serginin geçen Te evelki seneler ı 
sıklaştırmış. Pata mütemadiyen zümuzden hır ıey anlamıyacak -.~·a helal olmaz! Eğer paşa alim de görmüş olduğu rağbet üzerine 
lstanhula gidiyor. Kasaba küçük. lar. ~.eden, tecdidi nikah kabil de· ı bi; zat olınasaydı. hayali hülle ziraat odası hu sene serginin da 
Meaele anlaşıldı. Gadanfer pa§ ~il? Uç talak ne demek?.. yapılırdı; iş olur, biterdi. Lakin ha mükemmel olması için şimdi 
emniyetli bir herifin clclaletile Oa· Bu ciheti gençlere a.rılatMalı - paşa hazretleri alimdir. Şeriat ah· 'len çalışmaya başlamıştır. 
küdarcla mı, Katiıköyünde mi bil yız: kamını ezber bilir. ( 
mem nerede bir kız tanımıf. Kız Bir insan. sarhoşken bile kaı-t· BulunduklMı kasabada genç ~ 
on be~l.ik var, yok. Cadaııfor pa .

1 

sına ~~ş ol! dese a~~ık 0 kadın Jer bıyıklar11'! Jjü mıye füıtladılar. 
§a hnnnna '•füc'eten,. &§ık ol - kendısınden ayrılır. Uç kere hos Herkes güzel 'hanımla, küçük ha • ( Hizıı.lıı.rında "ld•z işareti olanlaı üıeı 
mu,. Kızın ana&t ela cadaloz bir ol! derse tecdidi niktlh caiz olttıa~. nımla hillle}'a can veriyor. · !erinde 21 ~ubattıı mu:lmele olanl~rdır 
şey. Patanın lafıasmı hiss:dince Eh~diyyen mt? Yok. Bunun şer'i Paşa, ufukları saran bu rezale· Rakkamlar kapanı, flya_tlıınnf ~o!teti 
kızını gayet pahalıya satı uıli isti bir hile~1 ';.ut'. Ô cfa o boşanan ha- tt:· nihayet •ermek için iki hanımı Nukut tSatış) 
yor. Uk t~lep hanımefenJinin ho, ıuı1im diğer bir kocaya !ileıı vs.ı· hir ~min adam refakatinde Oskii· 
şanmaaı. Rezaleti duyunca zavallr 1 n:ıası. ondan ayrılması V'e tekrar dara veya Kadıköyüne gönderdi. 
hamm k-bdi&{ boşanmayı istedi 1 eoki ıc'\'t:ile 'tıikB.h cflttuısı... ~... Orada hülle olacak. Artları sıra 
Gaclanfor pasa Usküdarcla ve yfl uzun iş! Ne çare? Kara kaplı kı · paşa da gitti. Kasaba dört kulak 
Kadıtövüntl; üniformaemı giy • I ~ap böyle söylüyor. la havadis bekliyor. 
miş, koltt1 ı: mera&imi ol ,,,, on. Kudırtırı filen diğ~ kocaya Çokları hayali hülle tavsiye et· 
beş ya~mdnkf çoculda evlenmiş vatmaıı. Bu cihet milhiındir. Ba • miılerdi. Fakat Gadanfer paşa: 

•2rı ı. Fransı~ 

* ı Sterlin 
* 1 i)nlAı 
* 20 Llreı * 211 ı Relcl ~ 
•':!ıı llr:ıhm·, 
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* ııeuı ıı 
• ı \lat~ 
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* ı J>enıın 
•20 Lev 
•!?fı nınaı 
• ı çerl'l'>n ~ 
* A lt ı n 
• \lecıdh * ı Banl;noı 

a.: ur .... 

Ulak yapılı, bebek suratlı htmım tan hayalen hülle yapılırdı. Yam _ Benim tefsir, hadis, fıkıh • 211 1-:uron 1,,cı-. 122.-

la pa,amn memloketine biı· döni.i üç defa boşanan kayyım efendi · bilmediğimi nereden öğrendiniz. Çe_k_fi_a_t-la_r_ı--(k_a_p_. _
9
_
9 
___ 16-\ 

şü var ki ömürdür~ ye, mUeuin efen iye hayalen va ·: Diye onlara çıkışıyordu. 
Gadanfer paşa bu geçit res . rır. Ona beş lira verilir; bir şal · 1 lstanbulda, Kuşdilinde, küçük •Parls 
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HAVA - Yeşilköy ukeri raı5a.t ıne 

zinden verilen malCımata göre, bugün ~ 
kapaıı ve Karayelde11 rüzg!rlı olacıt 

Yağış ihtimnli vardır. 
Dünkü sıcaklık en fazla 8, en az 3 

rece, hava tazyiki TM nıilltnetre idi. 

r it A o v ö 
Hugün 

t~T NBUL - 18 den 18,45 f: 1'• 
Saz (Muznf!er Bey), lS,45 ten !O • J;• 
Ork .. ,.tra, 21) d .. n 20.Sl> .. kadar Hami. 

20,30 darı 21 e kadar J.fahnı\u"c na~· 
nen 21,30 ıı. Jcadar Hafız Sadettin Be.r. 1 
dan 22,30 a kadar Orkestra, Ajans 
haberi, Sıı.at ayarı. 

\IYANA (318,J Dl.) 

12,30 Konser - 13,40 Pll.k -
'l~k konserı. - 21,Ui Karnaval -

·~onr;er. 

LEİPZl<i ( S!SU,6 m.) 

7,15 Jimnastik - 7,35 Konser - 13 I' 
er 20,30 Dans ve orkestre :!3.20 
t'r ve musiki. 

8Cl\.Rl'~H c~9t,2 nı. ı 

13 PlAk . - H PIAk - 1S Radio orl: 
l rc - 10,25 Orkcs1.re 20.•0 Plak - ı?I 

Tagannl - 21,50 Keman ıt0lo - 22.!0 
y~no konser. 

ROMA (441,2 m.) 

20,10 Haber - 21 Pl:tk I 2l.f5 T1S'lll 
BUDAPt:ŞTE (350,5 m.ı 
10,15 Konser - 17 Tagıı.nni ~ 18 1" 

ııer - !9.Hi Çigan muııikiııi ~ 23,15 Pi 
no konseri - 24 Çigan Musikişi. 

MOSKOVA (1304 m.) 

18,SO Konser 19,30 Sen!onık konser 
22 lngtlizce nC!'riyat 22,l'iS Kıtn1 mtY 
dan - 23,05 Havadia 

VARŞO\ \ (141% rn.) 

h 
.-j 

is 

minden hiç utanmıyor; çünkü var, bir. cübbe, bir pabuç alınır hanımın kendi elile seçtiği bir 
her ne yapmışsa meşrudur: Eski O ela hanımı bo~ardı. Kayyım genç beyi hülleci tayin ettiler. Ni· 
baremini üç talakla boşamak rneş~ müezzin. hanımı görmezlerdi hile kah olur. o gece zifaf yapılır. Fa· 
ru; (akile ve baliğe ve ricale sali· akat ~eriat hunu asla kabul et- kat kaideten hülleci bey derhal 
ha) bir çocukla evlenmek de ga . m~z. Eğer yeni koca, yeni karıyı hanımı boşamak ve hediyelerini 
yet me§ru ... Zaten Üsküdar veya tatmin etmeden boşa1·sa o kadın almak lazımgelirken kaynananın 
Kadıköy imamı bunun duasını da me§ru surette eski kocasına vara· ıorile bir şantaja başlamazlar 

Esham lll,10 Piılk - 17 PlA.k - 18 Musılt1 g 
19,25 Koneer - 20,tli Havadi• _, 21 O~~ 

22,55 Oda musikisi - 24 dau. 

mnif. Paşanın mübarek yaşı elli . maz. Hele bir varsın 1 Muamele mı?. 

den otuz betine indi. Sakal ihtisa- ~er'an ainadır .. Zevcile zina! 1 _ Hülleci küçilk hanımı bota· 
ra uğJ'adı. Gelin bir çocuk; ilkin Hüllenin eshahı mudbesin~ mak istemiyor ... 
kız küçüktür diye ona refakat c· sorm•yınız. Ulemadan değilim ki Paşa çıldırmı,. Kiiçük hanrm 
den kaynana mel'un bir şey... hu garip ve acaip kanunun hikme- bu münasebetle biraz eğlenmek 

* T~ Rankası * ,.\nadolıı 
Reit 
<llr !-la~·rl\ ~ 

"'~ınv '" 
1 Si!!'Orta 
ıımontl 

rı.- Terk o, ıf) 50 
!6 - *Çimento ı , 12.30 
4,ih Onvon Dey !4,~ 

15. Sari( Dev ~.ıs 
• 4,SO ita!\ a 2. -
24,- Sari; nı cez~ !:!.35 
l.\!>S Telefon 13.2:ı 

Sizi temin ederim ki Gadanfer tıni si~e izah edeyim. Benim a-ihi iatiyor. ----------------
d h ~"'h1.ll ı,·ı· .. k' d ti h"ll lsı dahilı CJ6 - ı f,fcktrik 

istikrazlar Tahviller 

ru.•• iyi bir adamdı, dindar ı, a • ".... er ne • ır ! • Kaynana es ı ama a u ecı ... · 
... -Y- ... ~ ark l '. vollar 7,30 rranwa\• 
lak sahibi idi. Lakin eski haremi- * :f ~ damat arasında mekik dokuyor.! *l>.'.\luı~hhi ılt 62.;;o 11,"ıihneı G d f h d P "dd d I' d' B k GünırıH;ler S ı;- ,ı tını ııe mihrini, nafakasını verip onu a an er paşadan ha se iyor· aşa cı en e ır ı. unca ısft Savdi malı• 4.3~ •Anadolu ı 

51,SO 
4,20 

IS.90 
ı6,IO 

46, ıcı fofetmek kendi akidesince ah • duk: kançlığma rağmen haremi bir Ra~d~! ıı 75 ! *Anadolu 11 

,\sk ~ rıvc - *-"· Mümessi l S4,<lfı 
aksızlık değildi, Buna ,eriat ce • Pa~a dinrJar. Paşa şeriat ahka-1 züppe oğlanın elinde. avucunda. '----...,....-----------
~az vennif. Şeriatin kestiği par· mım layıkile biliyor. Bununla be - Rüşvete ba~ladılar, Oğlan, Ga-
nak acımaz. Buna talik ve bu iz· raber paşa kıskanç. Paşa tekrar danfer paşa, Beyoğlunda Yaninin lslanbul Helediyesf: 
Uvaçtan hasıl olan aile nefsaniye- alacağı hanımla meşru münase • lokantasında pazarlık ediyorlar. OarUlbedayi Şehir Tiyatrosc.ı 

Temsilleri : 
:i iıe vicdanını muazzep etmez. bette bulunmak istiyor, z'ina et - - Karı benim değil mi? Boşa- Bu ak!fam I l 
r>a.ıa bet vakit namazında, niya . mek istemiyor. Eğer eski gözlük - mam saat 21,30 da STAHIUL lfl.Eft Yb 
ı:mda. lerle bakacak olursanız bütün s k k ı· ovı ~~ij ı ~ ~~~ı .... . özü ısa ese ım: g an. ~ ~ 1 ı 

Kaynana ıabık kaltaklardan bu muameleleri doğru, haklı bu - kız aitı aydan fazla bir müddet e n 1 
birisi olıa gerek. Düşününüz. O - lursunuz. birihirinden hakkile istifade ettik- . ı 
tuz beş ıene evvel~ Rumelinin bili' Gadanfer paşa müftü efendiye ten sonra, paşa, tam bin altın sayı- f f n f D 1 
müılürnan kasabasında kör kandil danr~mış; hakim efendindin rHeyi

1
ni yor1 hanımı hüllecinin elinden 1\ lllf 

..,Juyor. Zaten, o güne değin ağzı- almı,. lkiıi de ayni fikir e. ü • kurtarıyor. Fakat nakti yokmuş. 
ııa rakınm damlasmı koymıyan le fili olmazs.a zinadır. Bütün fet- Yedi çiftlikten birini vefa ediyor. t\akleden- Ertul· 
Gadanfer paf8.yı, Osküdarda veya •a kitaplarını müvekkithaneden - Eski kanun ahkamı itte böy~ rul Muhsin 8 • 

1 
.ltflllll 

~adıköyünde it •e nuf ile aYla· fetYahaneden getirtmi,ler .. Ka · le idi. Piyes 3 DNd• 

iM§- P._.. da •çiyor. Paşa el~ bil değil. kücük hanım filen başka 1 Celil Nur• zabıtan gecesi 

l ~ 

, , 1 

Yarın 
ViYANA (618,1 m.) 

12,30 Konser 1:\,35 Pili\ - 14,ltl .rıt 
- 16 Haber - 16,20 Musiki - 16,30 Ş' 
kı - 1? Çocuklar tçin - 18,03 Kon~r ' 
20,2s Opera. - :s,20 oa.n .. 

LlllİP~1G (589.6 m.) 

7,15 Jimnaştik - 7,35 Konser - 13 ıf 
aiki - 17 Kolll!er - 20 Keman - 21 J,(1' 

siki - 23.15 Haber. 
BÜKREŞ (394,2 m.) 

13 Pla.k - H Plak - 18 Konser ' bı 
19,2~ l\o:ruıeı· ~ 21,30 Opera. 

ROMA (Ul ,2 m.) 

20,10 Haber - 21,15 Pla.k - 21,4;5 Sef 
fonik konser - 23,55 Haber ve Dans. 

BUOA.PEŞn: (51SO,ll m.) 

10,15 Konser Piyano - 13,05 çır~ ') 
l!likisi - 18,45 Operet - 21,19 Ja.zbant 
28 - Haber - U,30 Çigan muciklsi. 

MOSKOVA {130( m.) 

19,30 Korıser 2:2 Fraruıızea neşriye.t 
22,55 Kızıl meydan - 23,05 Haber. 

VARŞO,'A (UU m.) 

13,10 Pllk - 13,85 Konsar -
Pllk - 18 Oda muııikJsi - 21,(5 Hal 
21,15 Opera - 2f,30 Dans. 
:ıuııı111111111ııııunı111111111111111mıııuııııııııııı1111ı111uııııı1111uıııfllıtllll•flluf11tırı 

; Yeni neşriyat ,9 
~ıı11ıu111ıııımıı1111ıı;ıııı1 1111rııwı11"1'1tı•nı110ırırııfm11unH1tı1'ftNıtı1111111.uu,...., 

Havacdık ve spor 
En ıııon 89.u:ııcu A!\Z,'ı.tı MiUi Ta~ l'lt 

ligimiz ve t'!4ki hava kahramanlarımtttn 11 , 
tıralarına ait güzel yazı, reınm ve ı.resll<' 
Iarla çık Lı. 
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.ı\:.: 51 Dil klişesi ............................ 

CANIM AY Gazetelerde görü
len yabancı sözler 

----------------------------------- Selinıilzzet 
mükellef viJlaya gelmiş, yerle§miş •• Ve k 8 rşı J ık J 8 rl 

lerdi. Hareket - Yürüyüş, gidiş 
Ayfe: Hedef - Y etek 

Bir şair ve 
(Baş tarafı 3 üncü sayıfamızda) 

Dü~ünmeli ld hali muskalar -
dan, üfürüklerden ,ifa bekliyen 
cahillerin yaşadığı bir uıuhitteyiz. 
Ve nihayet düşünmeli ki daha 
dün ezan Türkçe okundu diye 
hırslanan bir cehil kütlesi içinde-

Öbür odada Kemal, yamnda o
turan Ayteye bakıyordu. Ayşe e

y l'ilmek, kahramanının elini öpmek 
l.rzuau ile yanıyordu. Etrafında 

herkeı, 8'P8terdiği cesareti takdir 
i..J. ediyordu. 

- Babacığım, ~edit Hüseyin a· Sade_ Düz ı yiz. 

~ Kemal diyordu ki: 
- Ben cesaret falan gösterme· 

dim; gayri ihtiyari oldu, kendi -
ini bilmeden atılmışım. 

Doktor umumun hissiyatına ter· 
tüman oluyordu: 

- Korkakların, kendilerini bil
meden böyle bir şey yaptıklarını 

~gı. hiç gördünüz, duydunuz mu? 

Bu esnada yan odanın kapısı a-
Sddı. Komiser girdi: 

- Geliniz, dedi. 

Ahmet Baruni bey ölmüştü. 
Ölürken tek kelime söyliyeme • 

toiı, kendine gelememişti. 

Şefik Nuri bey odaya girdi, Ke
mali alnından öptü: 

- Bundan böyle seni ben ken
dinıe sahiden evlat ediyorum, de
di, artık ne senin, ne de Ayşenin 
touazzep olmanıza tahammül ede
bıiyeceğim. 

Tam bu esnada başka bir hadi
sı~ &e oldu. 

l 
ı 

Komiser, odayı araştırırken, e· 
line bir zarf geçirmişti. Bu zarf, 
Ahmet Baruni beyin, Mısırdan ls
tanbula gelirken yaptırdığı Mu • 
&addak vasiyetnamesi idi. Bütün 
•ervetini Kemale bırakıyordu. Bu 
~asiyetname, Jatanhula geldikten 
&onra iptal edilmediğinden cart 
idi. 

Kemal zengin olmuştu. 
WAvs~ ile bakıştılar. 
.Artık, çektikleri bütün azap din 

ttıiı, mıraplar nihayete ermişti ... 
İ\arşılarına aydınlık, parlak bir is 
likbal açılıyordu. 

Hissettiklerini tahlil edecek 
kuvveti bulamıyorlardı. Ahmet 
Ba.nmi beyin cesedi önünde, Şaf -

kın taşkın duruyorlardı. Nihayet. 
lfÖzlerinden süzülen yatlar, ccse 
din elJerine dü,tü .. 

Son 

MESUT VUVA 
Dadı haykırıyordu: 
- Ya beni rahat bırakın, ya -

hut gider hanımıma §İkayet ede -
l"iın ha!.. 

, Kemalin karısı, salıncaklı bir 
lakemlede sallanıyordu. Dadısmm 
•esini duyunca sordu: 

- Ne oluyorsun? 

- Ne olacağım, bu kara kız boy 
llurna ~ne çiçekler doladı. 

pıt - Sen Mısırın çiçeklerini sev -
~ iniyorsun dadı. 

- Sana doğrusunu söyliyeyim 
~i, ben buranın hiç bir şeyini ıev· 

il llıedim gitti. 

) 

- Ayol burası cennet! 
- Tevekkeli değil Adem baba-

~r~ kaçmıt! 
- Ne tuhafsın dadı. 

. - Hanımcığım ben sana bir şev 
'öyliyeyim mi, burası iyi, iyi am -

~' y~l~ız çe.~ilm.iyor. Ben gel • 
llı, bızım Huaeyın ağanın ne gü· 

1''hı vardı? .. Onu da getirtelim. 
Sefik Nuri Bey, odaya girdi ve 

ı.ı •özleri duyunca güldü: 
- Dediğin olsun, Hüseyin ağa
• getirtelim. 

h •Oadı memnun, bahçeye çıktı. 
ahç.e, ınükellef bir bahçe idi .. Ke 

llı-.J de A 1 d.kt 
L Yf e, ev en ı en sonra 
qtı a · ' e~ır-ınek üzere Ahmet Ba.ru· 

,. l'lt b d ' 
ey ert ıniraa kalan Sudandaki 

ğayı sahiden getirtecekmisin ! İttihat - Birleşmek 
- Getirteceğim ya .. Dadını kırk Talep - latemek, istek 

yıllık kapı yoldaıından ayırmıya· Arazi _ Toprak, topraklar 
hm .• Şimdi ben sana bir havadis Ha)'l'et etmek _ Şa,mak 
vereyim, bir kaç gün sonra Senih Takip _ Kova.lama, gütme 

bey geliyor· Noktai nazar - Bakxmından 
- Çok sevindim. Ne iyi adam - Taahhüt_ üstüne almak 

mış baba §İmdi anlıyorum. ihraç - Çıkarmak 
Bahçe kapısında mükellef bir Diğer _ Ba,ka 

otomobil durdu. İçinden Kemal in Kıymetli_ Değerli 

di. Sıhhat - Sağlık 
Şefik Nuri bey: Şube - Bölüm 
- Kocana beyazlar çok yakıtı Cevap - Karıılık 

yor, dedi. Mukabele - Karıı koymak 
Ayşe yerinden fırladı, kocasını Gazeteleri1nizde görülen ya.ban-

karşılamak üzere koıtu. cı sözlerden bir kaçını yazdım ve 
Kemal karısının elini öptü: hangi gazetenin olduğunu da gös-
- Nihay~t işlerimi bitirdim, de termek istemedim. Dileğimiz fi · 

di... ı lan ve falan yazıcımızm yabancı 
Sonra Şefik beye döndü: sözlere dü§kün olduğunu göster • 
- Yarı yarıya iflas ettik. mek değil, kendilerine türkçe ya· 
Baba kız haykırdılar: zarak büyük kalabalıktaki okurla-
- Bu da ne demek? rın sayısını arttırmayı söylemek · 

- Dayımm nasıl servet y&ptı -
ğım öğrendim. Bütün bu malla~ 

yok pahasına kapatılmış, ötekinin 
berikinin elinden almmq ... En faz 
la zarara uğrıyanlarm kim olduk -
larmı öğrendim. Bir kısmı ölmüş, 

çolukları çocukları sefalet içinde .. 

Böyle yüzlerce aile var. Cidden mu 
avenete mühtaç olanlara, malları· 
nı aynen iade edeceğim. Parasız 

kalanlara servetlerini vereceğim .. 
Siz ne dersiniz? 

~ lstediğio. gibi hareket et Ke • 
mal. ..,. . 

- Şu oturduğumuz kötkte artık 
bizim değil. Bu villayı, sahibi da-

yıma yüz liraya terhin etmiş. Pa -
raunı verememiş, senedi tecdit et
mişler. Bu suretle borç on bin li -
raya çıkmış ve villa dayımın üs · -
tünde kalmış ... Yüz liraya bir vil · 

la !. .. Burada oturmağa, hu villaya 
sn.bip olmağa gönlün razı mı? 

_ - Hayır Kemal... Bunu sahiple 
rıne ver. 

- Amma onlar burasını idare 
edemiyecck kadar sefil bir halde . 
ler. Satacaklar. 

- Şu halde satın al... 
- Benim iyi yürekli karıcığım .. 

Kemal, Ay~eyi bağrına bastırır 
ken, Şefik Nuri bey, kızı ile dama 
dmı kucakladı, iki kollarmın ara
sma aldı. 

Uzakla, dadi, sevincinden yaşa· 
ran gözleri ile bu saadeti seyredi • 
yordu. 

Bitti 
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Sabık Hldlvln 
Londrada bJr davası 

Londra gazeteleri taraf mdan 
verilen malumata göre sabık Hi • 
div Abbas Hilmi Paşa, İngiltere • 
d "h" e ıyanet ve facia,, adlı bir eser 
neşreden Jonathan Cape ne§rİyat 
tirketi aleyhinde dava ·açmış ve 

bu eserin lt::endi aleyhinde aslı fas 
h olmıyan birçok aleyhtarane ve 

hakaret amiz beyanatta bulundu -
ğunu söylemiıtir. Dava yakında rü 
yet olunacaktır. 

Güzel san'atlar birliğine 
davet 

Gü:r:el San'atıar blrllii resim tnbesinden: 

Güzel nn'atıar birliği resim, heykeıtraıı 

sanayi teeyini azalarnım 26 Şubat 933 günü 
saat 1' te Alaykö§kllne te;ırltleri. 

tir. 
işte bu yolda ancak gazete dili 

ile ortamız aydınlanır. 
Aydınlık istiyoruz, aydınlık! 
Bu ııığın, bugün, büyük kalaba· 

lığa ancak gazetelerden geleceği
ne inanmıt bulunuyoruz. Büyük 
küçük yazmalarla köy ortalarına 

ııık yaymak hunun ardından ge -
lir. Gazeteler Türk kültürünün di
lidir. (Kültür sözü türkçedir) 

Bunun içindir ki, her yere gi • 
den gazeteleri okuduktan aonra; o 
l '-" iu~ bUyii1, .Nıındıı"mA....kuma.n
danırıa vererek köylere yaymak 
ne k.ıdar yararlı bir İ§ olur. Her 
köy t;az.:Lt. a!amaz, ar.cak böyle 
yava~ yavaş alııtırılırsa en son 
gündelik ekmek yerhı l'! geçen ga· 
zeteyi köylü de alır. 

Gece kahY.eye çıkan kocalmı~ 
köy ağaları bunu okurup dinlemek 
le tat duyarl.-:.r. Bu o i::adar güç bir 
iş de:iildir. 

Benden soran nıuallim 
Hamit Beye 

Akim karııhğı eksiksiz "düfün· 
ce,, di .. ; düşüncem almadı, düşün 
ceme uymadı deriz. 
"Sağ,, obadillerinde akıl uyuna ge 
Jiyor. Bizin iflenmif Batı türkçeıin 
de bu söz batka uy da kullanılır. 
Bizde sağı solu yok denir. Bu"a _ 
kılsızlığa uymaktan artık bozuk 
düzen, şaşkın,, demek olur. Uğuz
ça böyle bir söz var. Katgarlı 
Mahmut bunu sözlüğünde anlat • 
mıştır. (Elaklu bilguziyye elfitna· 
tu vezzeka. (Sende sağ yok) ey 
leyset fike fıtnatun demektir (Di· 
vanı Türk: C. 3 - S. 114 

(Sa) kökünden gelen bir çok sö 
zümüz vardır Ak, ot, man, mak ek 
lentileri ile değişik uyda kullanı _ 
lır i•e de bunlann çoğu yazı dili • 
ne girmemiıtir. idil boyunda, çı . 
gatay dilinde bunlar vardır. Gi. • 
vurdağ türklerinin dilinde bunun 
izlerini buluyoruz: Saltak, (toplu 
luk, cemiyet,) Salğut - mebus. 
vergi salan. San günü (hesap gü· 
nü) gibi. 

Edirne mebusu 
Şeref 
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Amerika sefiri Hz.nln daveti 
Amerika sefiri ve zevcesi Mis ~ 

ter Şeril Vaşingtonun tevellüt gü
nüne müsadif 22 Şubat günü 5 ten 
yediye kadar vatanda~larını kabul 
etmekle memnun olacaklardll'. 

Bu muhite doktorların insaf -
sızlığniı, merhametsizliğini, ka -
tilliğini haykırmak bir Türk şai
rine yakı§u mı? 

Dillerde dolatan apartıman -
lar birer iı-tip palas değil sene -
ler v • senelerle çalııılarak kafa, 
vücut ve sermayenin işletilm~ile 
dde edilmiı birer dünyahktır. 

Dünyanın hiç bir tarafında 

u.n' atini i~tismar eden insanlar 
bu kadar hakarete maruz lnılma
mıştrr. 

Bilakis bu bence bir çok sefil 
dü§ünceli vatandaşlara bil" ders 
olacak bir mes'ut neticedir. 

Türk topraklarında öyle in -
sanlar vardır ki (hem de münev -
ver geçinen) hunlarda bir çok a· 
crkb hadiseler feci misaller şu zih 
niyeti uyandırmıttır: Türkiyede 
alın terile servet yapılmaz. 

işte bu hain ve sakat ruhlara 
bir kaç bahtlı arkadaıın alın te -
rile, kafasının, bacağının, okudu
ğu kitapların hakkile biriktirdi -
ği uf ak servetler en beliğ bir ce
vap teşkil edecektir. 

Bilmem ki maksadımı anlata· 
biliyor muyum? Yahut Beylerbe
yi le Cumhuriyet matbaası arasın
dan hatka Türkiyeyi tanımıyan 

(galiba bir aralık lneboluya ka • 
dar gidip sür'atle geriye döndü • 
rülmüştü) bir münevver arkada -
şm bunları görmesine imkan var 
mıdır? 

HaHi JırJCa., latanhul ocal< a· 
zalarırun ziyaret ettiği küçük köy
ler hekim istiyor. Acaba bu fakir 
halkın başka bir şeye; onun der
dini haykıracak bir edibe ihtiya
cı yok mu? Cumhuriyet matbaa -
sından kalkan çok sür'atli bir oto
mobille ancak be§ günde varıla -
bilecek kada! uzak bir Anadolu 
köyünde idim. Bu köyde her na -
ıılıa elime bir gazete geçti. Ora· 
da Yusuf Ziya Bey bütün latan • 
bulu dolaşıyor ve aradığı sesi bu
lamadığı için acaba İstanbul ço· 
cuğunun sesi nerede diye aranı -
yordu. Güldüm aklıma damda 
deve anyan Af ahın hikayesi gel
di ve kendi kendime: 

Osmanlı edibi dedim; lstan · 
bulda İstanbul çocuğunu arıyor. 
Bugünün Türk çocuğu ayağında 
çarık Gazinin Türkiyesinde aldı
ğı vazifeyi haşarmağa uğraşıyor. 

Bu sesimi muhterem şaire duyur
mak kabil olamadı. ihtimal ki o 
dakikada o kim bilir hangi hanım 
efendinin çayını içiyor kim bilir 
hangi şairle münazara ediyorlar • 
dı? Ve yahut ...• 

işte bu dar görüş köşesinden 
doktorların apartımanı ve hekim· 
lik ancak bu şekilde görünür. 

Biraz açık söyliyelim: Hekim· 
lik bir san'attir; hu san'ati elde 
etmek için bir çok §artlar vardır. 
Lise tahsilinde aşüre kasesi gibi 
sınıf dönen mütereddiler hekim 
olamaz. Seciyesi zayıf insanlar 

hekim de olsalar hekimler arasın · 
da derhal sırıtırlar. Hekimlik an
cak çok mahdut insanlara refah 
temin etmiş bir meslektir. Hekim
likle zengin olan bir arkadaşın 
servetile bir harp zengininin; bir 
müteahhidin, bir rüşvetçinin zen
ginli~i arasında çok büyük rak -

kam farldarı vardır, refah içinde 
yaşıyan hekimin aerveti makul -

Sa.yıfa: 5 

doktorlar 
<lür. Orada hayali rakkamlar bul
mak imkansızdır. Nihayet sayılı 
ve hesaplı bir servet. . . • Hava • 
dan gelmiş yüzhinlerin, milyon .. 
ların bu san'atte yeri yoktur. Tür .. 
kiyccl e her şöhretli hekimin fuka .. 
raya hedava baktığı bir yeri, bir 
polikliğini vardır. Türkiyede dok· 
torların büyük bir kütlesi Avru -
pada bir hnsta bakıcının aldığı 

ücrc~ lc çalışır. Şu halde her he -
kim muayenehanesine gelen bir 
hastadan niçin kendisile müte -
nasip bir para ;diyemesin? ve bu 
kazanç neden hatalı olsun? 

Sonra bizde bir adet vardır. 
Herkes kendini en şöhretli dok -
tora. muayene ettirmek ve ayni 
şerait altında t edavi ettirmek is -
ter. fakat, bi:- öğle yemeğini ba
zıları T oke.tliy3.nda, bazı lan da 
piyaz~ı dükkanında yer. Heşabı
nı ona göre görür ve bu gayet ta
bii görülen bir hadisedir, kimıe 

itiraz etmez. Şuna da eminim ki 
bütun bu itirazlar, bu tiki.yetler 
halkın değildir. 

Bu ses halkın değil, belki; bir 
gecede, bir hekimin ideal serveti· 
ni poker masasında bırakıveren 
bir yarım münevverin sesidir. 
Çünkü; hekime verilen para TÜT .. 
kiyede henüz bir ücret mahiyetin· 
den kurtulamamı§tır. Biz Türle 
hekimleri bunlar için değil, halk: 
için çalı§ıyorU7, ve mukabilinde 
beklediğimiz ne asılsız bir töhret, 
ve ne de namussuz bir servettir. 
Buna muvaffak olabildiğimiz gün 
müsterih, azapsız ve üzüntüsüz 
ya~ıyacağız. 

Türk edibinin tutacağı yolu, hü 
cum edeceği hedbahtlığı, serveti, 
yanlı§ fikirleri ben gösterecek ik
tidarda değilim. 

Ulu Gazi Türklere bir yol çiz· 
di, ve yürü dedi; Biz ·hekimler bu 
yolun en imanlı yolcusuyuz. 

Dr. : Besim Kemal 
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lstanbul lisesi 
mezunları 

İstanbul lisesi mezunları önü p 

müzdeki Cuma günü saat ikide 
mekteplerinde toplanarak cemiyet 
lerinin bugünkü vaziyetini ve da • 
ha faydalı olması için neler yapıl· 
ması lazım geldiğini konuşacak • 
lardır. Bunun için bu toplanmaya 
eski yeni bütün mezunlar davet 
edilmiştir. 

İstanbul lisesi mezunları cemi .. 
yeti bundan iki sene evel tesis edil 
mi~ti. Fakat lazrm gelen ve bekle 
nen faaliyeti gösterememİ§tİ. Bu 
f ev kala de toplantının esas mevzu
u bu olacağı için hususi bir ehem· 
miyeti haizdir. 

Diğer taraftan haber aldığımı -
za göre Ankaradaki İstanbul lise 
lif eri ve mensupları da toplanarak 
orada böyle bir cemiyet tesis et • 
mişlerdir. 

Van!{ıo çıkan dükkAn 
hakkında bir tavzih 

Dün şu mektubu aldık : 

20-2-933 tarihli gazetenizin ikin 
ci sahife ve ikinci sütununda (Ma 
nifatura dükkanındaki yangın tah 
kikah) serlevhasile Bahçekapıda 
Sala ha ttin Vehbi beye ait mağa · 
zadan yangın çıktığını yazıyorsu
nuz. Mezkur dükkan yalnız Veh· 
bi beye ait olup şahsımın bir ala · 
kası bulunmadığının tavzihi ... 

M. Z. Salahattin 

Ekmek narhı 
tstnııbul Belediyr.&iııtlcn : Şubatın ylrm 

ikinci Çnrşamba gür.ünden itibaren ekme!{ 
ceklz bucu't ve F r nncelA on Uç büçuk kUl'Uf• 
tur. 



Şgifa: ~ VAKiT 

Doktorlar Vapurdaki kaçak cıgara kağı
dından 4 7 5 bin lira ceza 
Rômanyalı kaptan aleyhine açılan 

davada reddedilen bir müdafaa 

Kazanç vergileri için 
meb'uslardan ne 

istiyorlar ? 
Muğla da yol faaliyeti 

Bu sene çok canlıdır 

Aıdliyedeki dokuzuncu ihtisas lastaki Romen mahkemesinde de 
mahkemesinde, dün "Recel Ka - vaktile muhakeme yapıldığını, 
rol,, İ&mindeki Romanya vapuru - bunları Mısırdan iki Arabın vapu· 
nun ikinci kaptanı M. Mihail Koç- ra gizlice yüklettikleri anlaşıldı -
yqm, cigara kağıdı kaçakçılığın· ğını, kaptanın bundan haberi ol • 
dan muhakemesi görülmüştür. madığı için beraet ettiğini ileri 

Vapurun anbarında bulunan sürmüş ve ayni suçtan dolayı iki 
cigara kağıtlarının mikdarı, 142 yerde ayrı ayrı muhakeme yapıla-
8in 500 defterde dokuz milyon kü mıyacağını söylemiştir. 
sur bin defterdir. Ve bundan do - Buna karşı, mahkeme, suçun ls 
layı, inhisar idaresi, 475,065 lira tanbul limanında işlenmiş olma -
~ara cezası istemektedir. sına göre, Romanyada muhakeme 

Dava, eski bir davadır. iki sene yapılmasının ve hüküm verilmesi
evelki muhakeme neticesinde, bu nin buradaki davaya tesir edemiye 
cigara kağıtlarının kaptana ait bu ceği kaydile, bu husustaki müda • 
lunduğu, kaptanın bundan haberi faayı reddetmiştir. 
olduğu anlaşılamamış, heraet ka - Neticede, beşinci şube müdürü 
rarı verilmiş, temyiz, bu kararı ha Kenan, inhisar takip işleri müdü· 
zı noktalardan bozmuştur. Şimdi, rü tlyas beylerin ve tahkikatı ya · 
'dava, temyizden bozulmuş olarak pan diğer memurların şahit olarak 
·görülmektedir. 

mahkemeye çağrılmaları kararile, 
Dünkü muhakemede, kaptanın muhakeme, başka güne bırakıl -

vekili, bu meseleden dolayı Ka • mıştır. 

Bir çiftlik ambarında bulunan iki denk 
tütün yüzünden mahkum olan Hasan 
..... Adapazarı civarında bir çiftli . 
gın anbarında iki denk kaçak tü . 
tiiıı bulunmuş, o çiftlikte otlakcı 
Haan, bundan dolayı mahkeme --
ye verilmi~. 

Dün adliyedeki dokuzunc~ ihti 
sas mahkemesinde, bu davanın 
muhakemesi bitirilmiştir. 

Hasan, tütünleri kaçakçıların 
"sakla, yoksa canma kıyarız!,, di
ye tehdit etmeleri üzerine, amba· 

mecbur olduğunu iddia ediyor. 
ra koymalarına müsaade etmeğe 
Mahkeme, bu müdafaayı delilsiz 
görerek, Haaanın altı ay hapsine 
ve ele geçen 81 kilo, 300 gram tü 

tünden dolayı,Jcendisinden 410 H 
ra hafif para C'fzası alınmasına ka 
rar vermiştir. 

ğı anlatılmıştır. 

8u da başkası 
Akyaz köyünde, sırtında içinde 

dokuz buçuk kilo kaçak tütün bu
lunduğu halde yakalanan Hasan 
ismindeki gencin muhakemesine 
dün adliyedeki dokuzuncu ihfo~as 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Hasan, hunu kendisine birisi • 
nin taşımak üzere yüklettiğini, çu 
valı "sırt~ı,, 3ıf atile aırtıml~ la;fr 

dığım, içinde ne bulunduğunu bil
mediğini söylemektedir. 

Muhakeme, yaşı öğrenilmek Ü· 

zere kalmıştır. 

ihtisas mahemeleri 
arasında 

Gümrükteki !:ekizinci ihtisai 
mahkemesi müddeiumumisi Mu -

Hasan mevkuf olduğu ve hiç pa zaffer bey adliyedeki dokuzuncu 
raıı bulunmadığı için kararı ne su ihtisas mahkemesi müddeiumuınİ· 
retle temyiz edeceğini bilemediği- liğine, adliyedeki dokuzuncu iht1· 
ni aöylemiş, bunun üzerine, tem • sas mahkemesi müddeiumumisi 
yiz edeceğini bildirerek kaleme Reşit bey gümrükteki sekizinci ih· 
müracaat ettiği ~akdirde, icap e· tisas mahkemesi müddeiumumili
·den kanuni muamelenin yapılaca- J ğine naklolunmuşlardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çirkin fakat zen
dost bir katil 

DORTMUNT, 21 (A.A.) -
Hemen he.men "Doseldorf canava 
n,, d:iye f evıkalade töhret kazan • 
mı§ olan Kuerten'in cinayetleri 
·derec~inde bir takım cinayetle -
rin faili bulunan yeni bir "cana· 
var,, Dortmuntta tevkif edilmiş -
tir. 

Bu adam, Auguste Scheer is -
minde bir ameledir. Parasını çal
mak için bir taksi şoförünü öldür

müş ve geçen Teşrinisani ayında 

cazip ·bir taıkmı vaziyetlerde bu -
lunarak evine celbetmeğe muvaf-

fak olduğu bir daktilo ıkızı 1bo -
ğazladığmı itiraf etmiştir. 

Canavar ıkızcağızın biriktirmiş 
olduğu paralan ga$bettikten ve 

:nızma geçtikten sonra parça par• 
ça ederek D.a.JIDI gömmüştür. 

Vergilere karşı 
Fransız memurlannın 

nilmayişi 

P ARlS, 21 (A.A.) - Re$mi 
haberlere ve eya.letlerden gelen 
telgraflara nazaran bütün me
murların yapmış oldukları nüma
yişler sükun içinde cereyan et • 
miştir. Gerek eyaletlerde ve ge • 
re Pariste günırük işleri muvakkat 
sektelere uğramakla beraber ge . 
ne intizamını kaybetnıemiştir. 

ipek azalıyor 
Avrupadaki ticaret mümessille

rimizden gelen malumata nazaran 
dünya ipek stokları azalmıştır. 

Yalnız J aponyada 1932 senesin 
de90 bin balye ipek devredilmiştir. 

Sun'i ipek imalatı ise günden gü 
ne çoğalmaktadır. 
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Etıbba muhadenet ve teavün ce
miyeti reisi Mazhar Osman ve u· 
mumi katibi Fethi beyler imzasi· 
le B. M. Meclisi azasına birer mat 
bu mektup gönderilmiştir. 

Doktorlar, bu mektuplarında T. 
B. M. M. bütçe encümenince ka -
zanç vergisi hakkında hazırlam -
lan layihayı hususi surette getir • 
tip tetkik ettiklerini, yeni vaziye· 
tin hekimlerin aleyhine olduğunu 
söylemektedirler. 

Layihada maktu vergi usulü ka
bul edilmektedir. Bu maktu vergi 
usulünde İstanbul 200,000den faz 
la nüfusu olduğu için birinci sınıf 
şehir addedilmekte, burada hekim 
ler arasında birinci, ikinci, üçün -
cü sınıflardan maada bir de sene· 
de bin lira vergi verecek fevkala
de bir sınıf ihdas edilmektedir. 

Hekimler, mebuslara gönderdik 
leri mektuplarında lstanbulda se
nede bin lira verebilecek hekim 
kalmadığını, apartıman dediko • 
dularına kulak verilmemesini, a
patlıman yaptıran hekimlerin ade 
dinin ancak beş tane olduğunu, hal 
buki lstanbulda bin sekiz yüz dok 
tor bulunduğunu, doktorluğun teh 
likeli,zahmetli,masraflı bir meslek 
olduğunu söylüyorlar. "Memleke
tin vaziyeti müsait olsa idi hekim 
lerden hiç vergi alınmamasını is -
tiyecektik:• diyorlar. 

Hekimler netice itibarile istek -
lerini şu beş maddede hulasa et -
mektedirler: 

1 - Etıbba kazanç vergisinin 
diğer senelerde olduğu gibi be -
y-c:ınnamcyc ta.bi Lt.ı.bulıua:::u. 

2 - !stanbuldaki fevkalade sı
nıfın kaldırılması veya bu sınıftan 
istenilecek senelik bin lira vergi· 
nin iki yüz elli liraya indirilmesi. 

3 - Birinci sınıftan yüzde elli, 
ikincilerden yüzde yirmibeş, üçün 
cülcrden yüzde on nispetinde ver 
gi alınması. 

4 - Serbest hayata yeni atılan 
lardan üç sene vergi alınmaması. 

5 - Etıbba sınıflarının takdiri
nin etıbba odalarma bırakılması. 

Zonguldokta Halkevi 
binası yapı hyor 

Zonguldakta yapılacak Halke
vi binası projesi için bir müddet 

evel müsabaka açılmıştı, ona ya 0 

kın mühendis hazırladıkları proj~ 

leri Zonguldak belediyesine gön -
dermişlerdir. 

Projeler yarın Zonguldak bele -
diye dairesinde bir jüri heyeti ta· -

rafından tetkik edilerek birisi se· 
çilecektir. 

Zonguldak belediyesinin daveti 
üzerine mimarlar birliği reisi be • 
lediye mühendislerinden Samih, 

İstanbul Halkevi idare heyetinden 
mimar Faruk ve Hüsnü beyler jü • 

ri heyetinde bulunmak üzere dün 

akşam Zonguldağa gitmişlerdir. 

Şanghayda müthiş 
bir fofilAk 

ŞANGHA Y, 21 (A.A.) - Las
tik fabrikalarından birinde vuku 
bulan infilakta 81 kişi ölmüştür. 
50 kişi kadar ağır yaralı ve 70 kişi 

Scheer. son derece çirkin ol • 
makla 1beraber kadınlar üzerinde 

izahı naka'bil 1bir teşir ve intiba 
•D"a:la,tordu. 

lis komiserine bu yeni "behimi in
san,, m iğfalatma kapılmış olduk
lannı söylemişlerdir. 

Yapılacak istintak ve tahki • 
kat neticesinde daha pek merak· 
lı bir takım hadiselerin ortaya çı· 
kacağı tahmin edilmektedir. 

kadar da hafif yaralı vardır. 7 ki· 
şi ortadan kaybolmuştur. 

Bu iJcadmlardan bir çokları P.O· 

Kazanın sebebi henüz öğrenil • 
memiştir. Fabrikanın sahibi mey
danda değildir. 

Mufla. hususi muhabirimizden: 1 B·..ı sene açılan yollarda en elleni 
Muğla bu sene çok canlı bir tarz miyt.tliai Mermeris yoludur. Alt • 

da yol faaliyetine sahne olmuştur. -.. .,~ küsur kilometreden ibarettir' 
Bundan beş altı sene evel başhyan Bu yol, eğer Tavas yolu da açılır• 
ve bugün tamamile inkişaf etmiş sa Mermerise çok kıymetli bir ne 
bulunan bir faaliyet vilayete çok fes aldıracaktır. Tavas yolunun 
nafi müjdeler vermiştir. Bir vakit Denizliyi Mermerise bağlaması e· 
ler kasaba kenarına çıkmak bas hemmiyeti ;ktisadi değifiklikleri 
bayağı bir İş iken bugün hemen mucip ol~caktır. Mermeriı te bu 
bütün kazalarla irtibat temini suretle denizden kurtulacak ve ka 
mümkün olmuştur. Geçen sene açı 
lan Bodrum yoluna bu sene M·.ığ· 
la - Köyceğiz; Muğla - Mer -
meris yolları iltihak etmiş, yalnız 
Fethiye yolu kalmıştıT. Maamafih 
bu yolda bu sene azami bir çalış · 
ma gösterilmiştir. Halen çalışıl · 
makta olan bu yol Köyceğizden 

Fethiye mıntakasına atlamış, (Kö 
çek) mevkiine gelm!ştir. Köçek 
mühim bir iskeledir. Bu maden is 
kelesinin mühim krum madenleri· 
ne yakın bulunması ve asri tesisat
la madenlerin bu iskeleye bağlan 
rıaa buranın kıymetini arttıı·mış· 

tır. Mahaza krum madeninin buhN 
ı andan fazla müteessir olması yü
zünden halen madeni muattal bir 
hale getirmiştir. İskelede bu yüz · 
den atıldır. 

Fakat vaziyetin inkişafı ile bu 
iskele de ehemmiyetini tekrar ka
"anacaktır. Bilhassa yazın Muğla
dan Köçeğe dört beş saatte gidile 
bilecek ve oradan motörlerle F et· 
hiyeye varmak kabil olacaktır. 

Bahailerin muha-

Bahai tarikatına mensup Mah · 
mut Rummani isminde bir mevkuf 
Mersinden Adanaya getirilmi~ ve 
hapishaneye konmuştur. 

Bahaicilerin muhakemelerine 
dün ağır ceza mahkemesinde baş 
lanmıştır. 

Fatsa iskelesi 

ra hayatının vereceği servetten iı• 

tifade edecektir. Çok çalışkan o • 

lan Mermerislilerin kara hayatın• 

da da muvaffak olacakları tüphe• 
siz:Er. 

Köyceğiz kazası da vilayete baı 
lanmış, yalnız bir köprü kalmıf • 

tır. Bu köprü ancak umumi müva• 

zeneden yapılabilir. Bir kilomet • 

re genişliğinde bulunan bu müt • 

hiş çaya öyle adi ve basit köprü 
yapmak maksadı temin etmez. 4 

Bu sene köy yollarına da ehem"" 
miyet verilmiş, strf köylünün eme 
ğile 600 küsur kilometrelik köy yo 

lu yapılmıştır. Bu yollar gelecek 
sene tekamül edecektir. Y olJann 
faaliyeti hususunda valimiz Ömer 
Cavat Beyin çok büyük himmetle. 
ri geçmiştir. Bilhassa köy yolları• 
m bizzat düşünmüş, her kazayı 

mütemadiyen odlaşarak köy yol • 
ları hakkında direktifler vermiştir. 

M. C. 

Artvinlilerin 
• • 

sevıncı 
ARTIVIN, (VAKiT) - C. H. 

Fırkasının vilayetimiz kongresi 
toplandı, mümessiller çok sevinçli 
idiler. Kongrede diyorlardı ki: 

"45 sene ecnebi esareti altında, 
ana yurttan uzak kalmış memleke 
timizde ne özümüz ve ne de sözü
müz hürriyet görmemişti. 12 sena 
evel bu ana yurda ve ondan doğan 
hürriyete kavuştuk. Şimdi ise sa " 

FATSA, (V AKIT) - Fatsa, li . adetler içinde bütün dileklerimi " 
man faaliyeti ehemmiyetli olan bir zi konuşuyor ve bunu büyüklerimi 
yerdir ve Fatsa iskelesi, tahmil ve ze bildiriyonız. Bize bu tükenme~ 
tahliye işlerinde uzun zamandan saadeti yaratan büyük Gaziye ve 
beri kullanıla, kullanıla pek harap onun arkadaşlarına olan şükran 
olmuş, tehlikeli bir hale gelmiş - hislerimiz ebediyen sönmiyecek • 
tir. Bu iskele ile daimi işi olan tir,, 
halk iskelenin belediyece tamir et Kongre ayni gün geç vakite ka• 
tiril~esini istemektedir. Ticaret dar devam etmiş ve müzakeresini 
odası, bu hususta resmi teşebbüs - bitirerek dağılmıştır. 
lerde de bulunmuştur. . Zihni 
•••••••••••••• . ........................................................................... . 
ttalya Avusturyaya 40,000 Cllzzamh 
silah gönd~rdi mi'? BOMBAY, 21 (A.A.) - Ef .. 

LONDRA, 21 (A.A.) - Avam 

kamarasında M. Lansubry, Hirten 

karı umumiye, bazı umumi ma" 

hallerin cüzzamlılara ait kamp "le 

berg meselesinin halledilip edil • melce haline getirilmesi dolayı• 

mediğini sormuştur. 

Hariciye nazırı Sör John Simon 

bu suale şu cevabı vermiştir: 

"ltalya sefiri bu mesele hakkın 

da dün gelip benimle görüştü. ltai 

ya hükUmetinin tamir edilmek üze 

sile son derece heyecan içinde • 
dir. 

Hükiimet, bu meseleyi hal_let• 

meğe uğraşmaktadır. 

Hindistanın bazı mahallerinde 

başgösteren kıtlık dolayısile hic" 

ret etmİ§ olan 40 bin cüzzamhruo 
re Avusturyadan gönderilen silah ... ı 

mevcudiyeti umumi sıhhati ihlS. 
ların - tamir kontratı yerine geti 

rildikten sonra - kendisine iade

sinin kabule hazır olduğunu bana 

bildirdi. 

edecek mahiyette görünüyor. 

dan gümrük vesikalarile ispat edi 
lecektir. 

"Sefir bu silahlardan bazıları - "lngiltere hükUmeti bu teklifj1' 

nın daha evelce ltalyaya geri gön bütün alakadar taraflarca kabulii 
derilmiş olduğunu da haber ver • suretile meselenin artık kapatıl " 

di. Geri kalan kısmın da iade edil mı§ addedilebileceğini ümit et ~ 
diği Avustur~a memurları tarafın mektedir.,, 
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Binicilik Bahisleri : 9 .............................. .._ .......................................... . 
Sürek avı nasıl yapılır? 

- 2 -~---

Blrlefme yerinden av mtr'asina haraket eden bir kafile 

Av saati yaklqttkça meydan, İzci, tilkiyi gizlendiği yerden çı 
da.vetliler, misafirler ve takipçi karıncaya kadar, köpekleri "Tut! 
aıı....: ·ı l d l 1..--1 B. tut' , diyerek teşvikte devam eder. -~,,rcı ere o mıya ~ar.. ır ., 
,,.,. _ _ı b" "b" l ·ı aık 1 u·· Bu suretle dört bir taraftan sıkış -"'-nıa, · ın ır ene ş a aşıp g - . 
};: nl "'b h .. k tırılan av, saklandığı yerin emnı -
"!e er, mu a ase, muna aşa e· ı . .... 'k 
de ı "t d 'ht' t iden yetlı olmadıgını anlamakta gecı -n er; o e yan a, ı ıya ı e 
b . . l d b" mez; açık bulduğu taraftan dışarı 
~~amak endışesı e av a kı - fırlar ve olanca kuvvetile kaçmı 
~leri atları muayene etme - . . . . .. .. 
ı . . .. ya başlar. Tılkıyı ılk goren eh ıle 
e ıneşgul olanların faalıyetı go - b l .... 11 k "G'' h t . . • aş ıgını sa ıyara or - a . ,, ~çarpar. Av cok çetın olabılır. . 
O - tabirile türkçeye iktibas edebıle 
ııun için hiç bir şeyi ihmal et - - . . "T ll h · d ·ı b ...... _,_ IA d B'lh t cegımız a y - o,, nı ası e a -..... emaK. azım ır. ı assa a ın -

i · ... 1 . b 1 ... . . l ğırır. Hemen akabinde borazan • 
Yı eger enmış, aş ıgı ıyı vuru - 1 "G·· .. b 1 k b·· 

""" k l l ı·· k d ar orum,, orusu ça ara u -.... u,, o an arın uzumu a ar ıı · 
'-ı 1 l d ... b km tün av kafilesine hayvanın bulun· 
IQ mıı o up o ma ıgına a a - ... . d · 
1rd 1 dugunu haber verırler. O an a, ın-

ır. 

~ •u . . . . ... . sanlardan hayvanlara varıncaya 
Baıefendının,, tayın ettıgı sa- k d k f'l · · t k·ı d b·· . . a ar av a ı eaını eş ı e en u-

'lten az evvel, atlı köpekçılerın 

hrdnnile "izci,, nin sevk ve idare 
ettiği kopoy sürüsü gelir. Köpek • 
ler, yolun büyük bir kısmını tırıs 
koşarak kat' etmişlerdir. 

Bunlardan bir müddet sonra. 
11

8aşefendi,, refaka tinde av ka . 
filesinin esas azası olduğu halde, 

tanı ilan olunan saatte ispatı vü
e'llt eder ve hazırun tarafından se-

ları:ılanır. "Başefendi,, binek atın · 
dan inerek avcısına biner. Ve ka-
file · d ·· d · nın mevcu unu goz en geçır • 
dikten sonra hareket emrini verir 

tün unsurlar arasında büyük bir 
asabiyet, tatlı helecan ve heyecan 

lar belirir. Kimi tam zamanında 

hareket edememek, kimi avı ka-
çırmak ihtimali olduğunu düşün 
mek, ekserisi yollarına tesadüf e· 

decek engellerin büyüklüğünü 

gözönüne getirerek nefislerine iti· 
mat edememek yüzünden çok si - · 
nirlidirler. izci, köpeklerin ize ko-

yulduklarına kanaat getirdikten 
ve eğer kolanlarını kasıp ata bin 

mek, şapkayı başa sağlamca ge · 
çirmek gibi birkaç saniye içinde 

yapılıveren işleri de gördükten 
sonra başefendi vasrtasile bora -

llaşta "Başefendi,, arkada "izci,, 
0tıun arkasında borazanlar, köpek 
Siler, sonra kopoy suruau, daha 
aonra kafileyi teşkil eden azalar zanlara "kovalak,, borusunun ça 
l lınma emrini verir. a lllak üzere, tilkinin gizlendiği 
~h Sürek avında, kaçan hayvanı ınin olunan fundalığa doğru, 
tı kovalamıya başlanacağı zaman 
l l'ıs veya adeta yürüyüşle, yol a - kopoyların otuz, kırk metre ileri · 
lllır. Bazı fundalıklar tilkinin giz-
i ye açılmış olmalarını beklemek u~ ennıesi için hususi surette çalı d 
" suldendiı·. Zira, kafile arasın a ~1rpıdan yapılmış yerlerdir. 

tesadüfen bulunabilecek acemı Mer'aya yaklaşılınca izci, kö 
t.. k bir binicinin hayvanım zaptede .. e Ye köpekçilerle beraber öne 
~eçer ve tilkinin gizlendiğine hük-

~ettiği fundalığa doğru, ekseri 
retle yaya olarak ilerler; köpek -
eti teşvik ederek tilkiyi bulunca· 

'h. kadar her fundalığı birer birer 
:l'ar, tarar, dinler. Eğer bunlar 
fan birinde saklı ise hayvanı keş
~~~ek uzun sürmez. Kokuyu alan 
Q0Peklerden biri hemen havlar. 

miyerek dolu dizgin kopoy sürü -
sünün arasına dalıp köpekleri da
ğıtması, hatta hazan birkaçını 
birden sakatlaması ihtimali var 
dır. Gariptir ki, bu yüzden vukua 
gelen kazanın kurbanları umu 

miyetle sürünün en iyi hayvanları· 
dır. 

"Kovalama" kumandası işiti 
lir işitilmez, derhal bütün kafile tı, tereddütlü, hafif bir havlayış· 

~. Fakat kulağı daima tetikte 0 • açık dört nalla, köpeklerin geri 
1 'd" '• 'd k ı ~ iz · · "'tm · . . kA f"d' / sın e ız uzerın en avı ova amıya cının ışı esı ıcın a ı ır . 

~ c. d ··b ·· k- .. kl d hazırlanır. Bu esnada "Başefendi., C!>eçme en o ur ope er e . . 
~~da 1 . . avcıların vaktınden evvel ve h.i~ 
L .ş arma ıltıhak ederler; on- d f I b' h 1 ·ı · 
"'t d zumun an az a ır ız a ı erıy'! 

lt.. a hayvanı hissetmişlerdir atılmamalarına dikkat eder. 
..-ı..._lar çoğalır, sıkl&Jır. Kö - (Arkasr var) 

~, saldığın etrafım warlar. Galatasaray il 

VAKiT 

lstanbulspor 
Beşiktaş 

Maçı hakkında bir 
cevap daha 

lstanbulspor - Beşiktaş maçı 
hakkında lstanbulspor murahha
sı Hamdi Beyin mektubuna Be • 
şiktaş klübü tarafından verilen 
cevabı evvelki gün neşretmiştik. 
Dün de lstanbulspor murahhası 
Hamdi Beyden bu cevaba muka • 
bil bir cevap aldık. 

Hamdi Beyin, münakatanm u• 
zamamasına dair temennisine İ§• 
tirak ederek bu cevaıbı da ne!l'e • 
diyoruz: 

Beşikte, klUbU baş kaptanı 
kıhç oııu Ziya Berefendlye 
Vakit gazet.eslnde çıkan açık mektubum-

da hakem tara.fmdan teblr edilen 
lstanbulspor - ~ kltibü blrlncl ta • 
kımlan maçı hakkındald yazımın cevabını 

okudum. 
Teblr ka.rannm naıırl verWp ve nasıl ce

reyan ettJğlne alt krmıma girmeden evvel 

arzetmek lsteriuı ki; ya.zılarmız da asıl 

maksada y~mış olmuyor bl1Ak18 uzak -
Iaşmı' bulunuyorsunuz. 

Çünkü, ben Yazılaronda maçm tehirinden 
ve tehir edilen bir maçın nasıl lcra edlldl • 

ğlnden bahsetmJ§tiın. Halbuki siz cevabmu;· 
da. hakemin ıruretl intlhabmda.n, iyi diirlliıt 

idaresinden, hakeme sual ııornuık hakkmm 

doğru olamıya.cağından ve o gtln sabahtan 
ba.5layıp akııama kadar devam eden maç -

larm yapıldığından ~·e nihayet blriocl ta -
Jmnla.r maçının da t ehirine bir sebep gör • 
medJğlnh:den bahsediyorsunuz. 

Yazılarımda, hakem Salt SalAhattin Be
yetendJnln dürüst hareket etmedeğlnden, 

mııoı iyi ıao.re edemediğinden şlkl\yette bu
lunmBdım. Bayle bir kanaat ta!fonıyoru.m. 

Bakem Sa.it SaJMıattln Beyi sizden evvel 
tanımııt bulunuyorum • 

Memleketin her köşesinde lsmt hlirmetle 
anılan ve l;ti olarak tıı.nıl.ına.n Salt Sa.IAhat
tln Beyin maçı iyi idare etmemesi için bir 

sebep aramak kadar m!l.nasızlık olamaz. Bu 
vadide n e kadar yazılsa azdır. Bu kısmı 

geçerken asd hakemin geimemesile bize Sa
lt Salfthattin Beyi. temin eden Zeki Beye 
ve maçın hakemliğini IQtfen kabul buyuran 

Salt SaJMın.ttln Beyefendiye alenen teşekkU· 
rU bir borç blllrlm. 

o gUn yapı:la.n maçların ve en nJhayet 
mlihlm bir 5amplyona maçının telıJrinde se
bep görmedlğlnlzl yazıyorsunuz. 

Şunu iyi bilmek lAzımdır ki her maç 
mUntahap hakem.in mes'ulJyetl altında cere
yan eder. o gün mllteaddtt maçların oynan-

ması da mutlak surette diğer bir şamplyo -
na maçmm oynanına.8ma vesile lttUıaz edi-

lemez. NlteJtlın ki burada maçın nasıl tehir 
edlldlğine geçlyorwn. Taksimin sol trlbU -

nUnde ayal<ta bir kaç arlcı~ (Sadun Ga -
llp Bey, Mütevelli Mehmet Bey) Mesut Rlza 

Bey, ve daha bazı şahıılyetıer) olduğu hal
de slzl Salt SalAhattln Beye, mıı.çm hakem

Uğlnl kabul etmesi için rica ederken gör • 
dUm, Bizde ayni rica ve istirhamı teJcrar e-
derken futbol heyeti reisi Zeki Bey de rica 
ve lstlrharnla.rmı esirgemediler. Ve nihayet 
Dıai)m hakemi taayyün etmişti. 

Size hatırlatmalc !sterim kl Salt Bey 
' 'Zeki Beye ma.çm haJtemllğinl ka.bul ettim 

ve maçı t ehir cttlm.,, dediği zaman Yanın
da idiniz • 

Bi.lAhare bu t.ehlr kararlarım balkonun 
sütunlıırı altında zatı AUnlı:, futbol heyeti 

Azasından Be,ikta51ı Basri, Beşiktaş klübü 

murahhası Abdull:ıh SUleymaııiyeU Muhtar 

Beyler ve ben olduğum halde aynen (maçı 
t ehir ettim saha. nizami vaz1yette değildir) 

demesi üzerine etrafta bulunan ba.:ı;ı kimse
ler havanın mUsalt olduğunu ve cbha bazı 
mUtaıealar dermeyan etmişler ve bu sırada 
Basrl Bey (hakemin kanaatinin mahsulü o

lan kararlarına mAııasız mlidabalenln yeri 

olmadrğmı) f '-Jaretıe orada bulunan diğer bazı 

ldmselere haldı bir mukabelede butunmu11-
tu. Hattı. bir aralılc se;tircUer e ne diyeJim, 

.ııe yııpalnn ? gJbl sözler sarfedilince Sait 
SaJ.Ah:ıttın Bey (biletlerin arkasnıı ııtad-

yom idaresi imza edeblllr, beni alakadar e

decelt mesele değildir) demJşlerdi. Biz de bu

nun üzerine hakem Salt Sa.IAhattin Beyin 
bu kati tehir lmrarmı takım kaptanına. 

tebliğ etmek üzere kendllerioden ayrılırken 

SalAhattln bey takmım usulen sahaya çık -

ma.Ja.rını istediler. Her fld takım blıiblrlnl 

mUteaktp aabaya çıktıla.r. Bh- buçuk saat • 

1 Şild maçları önümüzdeki .. .. 
başlıyor cuma gunu 

Galatasaray Altınordu ile, Vefa Kasımpaşa 
tle Topkapı Anadolu, Fenerbahçe de 

Süleymaniye ile karşılaşacaklar 

Bu hatta tekrar karşllaşacak ofan SDleymaniye • Fenerbahçe 
takımları bir arada 

Önümüzdeki Cuma gerek Ka • rafından kazanılacağını ta:bii gör 
dıköyü ve gerek T aksinı atadın • mek lazım gelir .. 
da §İld maçlarına başlanacaktır. Fenerbahçe • Süleymaniye ma

Bu maçlar ikinci ve birinci küme çına gelince; bu maç hayli dikkat 
takımlanm müsavi haklarla kar - ve alaka uyandırmaktadır. iki ta• 
şıla§trrdığı için bir hayli merak ve kını liğ maçlarında 6 Kanunusa• 
alaka ile bekleniyordu. Bu Cuma nide karşılaşmışlar ve Fenerliler 
Kadıköyünde şild için karşılaşa • neticeyi sıfıra karşı dört sayı ile 
cak takımlar T opkapı ile Anado- kazanmışlardı. Buna rağmen, Ga
lu, Altınordu ile Galatasaray ta- latasarayı yenmeğe muvaffak o
krmlarıdır. lan, lstanbulsporla berabere ka • 

Anadolu ile T opkapı liğ maç- lan Süleyma.niyeliler bu neticeye 
larında daha bir iki hafta evvel taJisizliğin karıştığını söylüyor • 
yani üç şubatta karşılaşmışlar ve lardı. Süleymaniye takımı bu 
bu karşılaşmada sıf rra karşı bir maçla F enerbahçe ile arası çok 
sayı ile Anadolu kazanmıştı. Bu geçmeden bir daha karşılaşmak 
netice kuvvetler arasında bir te - imkanını bulmuş oluyor. Tahmi • 
vazünü işaret ettiği için cuma nimiz neticenin gene F enerbah • 
günkü karşılaşmanın bir hayli ha- çe tarafından kazanılacağıdır. 
raretli olacağı muhakkaktır. Fakat gene dört sayılık bir fark~ 

Altınordu - Galatasaray kar· la mı. . . • Bunu saha üzerinde 
şılaşmasına gelince, bu maçın Ga- göreceğiz.. 

latasaray lehine bitmesi kuvvetle :\taçların saatleri 
beklenebilir. Galatasarayın he -
nüz formunu bul·muş vaziyette ol
mamaısına rağmen Altmordu da 
ikinci kümenin mütemayiz ta -
kımlanndan birisi değildir ve hiç 
şüphesiz ki arada çok bariz ve ta
bii bir klas farkı vardır. 

Taksim stadında ise Vefa ile 
F enerbahçe takımları karşılaşa -
caklardır. Kasımpaşa ikinci kü -
menin a~ağı yukarı en geri kal -
mış bir takımıdır. Maçın Vefa ta-

lllUlllUlllllllllJlllJfllltlJlllUl lUll llUllUHJIUUIUllllllllllHl lllU IPll llTil llTIHl lTIHUJll llll lRll lHl l 

Uk bir mUcadeJeden sonra maç da bltmıştl. 

Muhterem Ziya bl'Yi maçın t ehir! hak -
kmda hJç malfunatmız yokmuıı- gilıi davra
nıyorsunuz. Yukarda cereyanı hali uzun u
zadrya arzettl.m. Aradan uzun zaman geç
medJği lçln lındlseyl hatrrlaınamaruzdn. bir 
sebep göremiyorum. Şu noktaya ehemmi -

yetıe nazarı dlkkatlnlzl celbetınek isterim. 
Şöyle ki: Salt SaJlibattin bey, t ehir kn.ran

m futbol heyeti reisi Zeki beye bildirdikten 
sonra Zeki B. bu mUhlm maçı kendislle blr

llkt.e seyre gelen muhaCaz gUcü r eisi kıymetli 
spor hamilerlmizden İsmail Hakkı beyle 

stadyomu terketmlş bulunuyorlardı. Bu ha

dise ispat eder kl maç k a t 'lyetle alJllmdar 
heyetin r eisi huzurunda t ehir edilmiş bulu
nuyordu. işte muhterem Ziya. hf-y , gençlik 

için lcalblnizln çırpındığım ve bu uğurda 

cidden kıymetli vakitlerinizi feda edecek 
kadar ferııgatl nefis sahibi gözttld lyorsunnz. 

Biz sporu spor için yapan gençleriz. Mn.ğ
Jbblyet ve galibiye ti kabul etmiş bulunma • 
ııak altı sene gibi ı..-ısa blr zamnnda birçok 

naha, Mdisell'rln ıt"'·k ve gayrettmızı kırma
sı lAzmıgelirdl. H albuki vazlyettmız m ey • 

dandadır. Bu cidden nazik mesele üzerinde 
daha fazla mUnııkıışa etmıyeUm. Bunun 

hallini m:ıte,•k malcamlarm yüksek saldhl
yetlerlne tevdJ edeUm muhte rem beyim. 

Hamdi 

İstanbul Futbol lreyetl Riya.setinden: 

24/ 2/ 933 Cuma günü icra edilecek Lig 
maçları: 

Taksim stadyomunda 
Vefa. - Kumkapı - Kasımpaşa (Şlld)' 

s a.a t 13,30 Ha.kem İzzet Bey. 
Süleyman.iye - Fenerbahçe (Şild) saat 

15 Hakem Nuri Bey. 

Fenerbahçe stadında 
Vefa • Kumkapı - !stanbulspor (Genç. 

ler ) sa.at 9 Hakem N uri Bey. 

Beşiktaş - Fenerbahçe (Gençler ) saat 10 
Hakem Arif B. 

Beşiktaş - Beykoz (Lig) B. taknnları 

saat 11,30 Hakem Mehmet Reşat Bey. 
Topkapx - A nadolu (Şild) saat 13,115 Ha.

k em Adnan Bey. 
Altmordu • Galatasaray (Şild) saat 15 

Hakem Salt SaHUıa.ttin Bey. 

Boks - Güreş 
tstıınbul Güreş ve B ol<s H eyetinden: 
12/ !?/ 033 Cuma. günli başlıyan güre~ 

mlisa.baka.larma 24/ 2/ 1933 Cuma günü saat 
13 te başlanarak devam edileceği tebliğ olu
nur. Müsa.blkler vaktı muayyeninde ispatı 

vücut etmelidirler. 

Voleybol- Basketbol 
Voleybol B:ısl.:etbol H eyetinden: 
24/ 2/ 933 Cuma günü Galatasaray loka

linde yaprlacak lig maçları: 

SUleyınaniye - Beşiktaş saat 17 Hakem 
Ali Rıdvan Bey. 

!stanbulspor - Kasımpaşa saat 17,30 
Hakem Ali Rıdvan Bey . 

Fenerbahçe - Eyüp saat 18 Hakem Tahir 
Bey. 

Hilô.l - Galatasaray sa.at 18,30 Halcem 
Nihat Bey. 

Vaktinden l:S dakika geç kalan takım· 
lar mağlup addedilecektir. 

Basketbol .i?laçlnrına iştirak edecek 
klüplerin 27 / 2/ 933 Pazar tesi günU heyeti • 
mize birer murahhas göndermeleri aksi tak
dirde haklannx kaybedecekleri bir defa daha 
nan olunur. 



Sayıfa: ~ VAKiT 22 Sul>~t 1933 ...... 

Kaçırma hidisesini nasıl hazırlamışlardı? 
Rom'anyada goleyan• 
sebep olan Madamı 

Genç kız ve işıkının hazırladıkları dolap Rom.anyadıı kPJ>an ıon i•Y•st ~ 
iğtişaş hareketleri arasında ter& 
Kaı·olu:ı Madıtm Lupeskuyu Ro ' 
msnya haricine gönderdiği haber 
verilmektedir. Kral Karolun ölr 
denberi doıttu olan Madam Lupef 
kunun Romanyadan atılması, bil'. 
hassa 11.omen ordusunun zabitlerı 
arasmda iyi tesir yapacaklarnııt: 

Henüz reşit olmadığı için bir başka artiste ait olan pasaport, matmazelin 
işine yaradı ,galiba ... Babası Atinadan kızını istiyor. 

(llaş tarafı 1 inci saytfada) 

birliI..te ~yyare ile Yunani::tana 
kaçtığını yazmıştık. 

Dün de yazdığımız gibi, mev -
zuu bahiı genç kız "S.ahibinin ,se• 
si,, Türkiye mi..!meseillerinden M. 
Şor adlı bir z•tm biricik kızıdır. 
beraber gittiği genç tc Kiveli Yu -
nan tiyatro heyeti artistlerinden 
M. PapaG. 

Bu meraklı ı:ı~k macerıumı bü • 
tün tafsilô.tile anlatalım: 

Narsd htlll§h?ar 
M, f4pa15, bir, bir bu~ul{ o.y ka· 

dar eve) Mm. Kiveli .. Kotopuli ti· 
yatro kumpanyAsile ~ehrimize gel 
mittir. Kendiei bu ııcne jkinci de· 
fa olarak htanbula gelmektedir. 

Geç.en sene de ayni trupla bura 
ya gelmi§, bir müddet kalmıştır. 

M. PApas F r~n&ız tiyatro&undıı 
temsiller verdiği fıralarda bir ge· 
ce tiyatroya giden Matmazel Tinn 
Şol" kendisinj g5rNüt ve ona kar
şı alaka duymuş ve bir vesile hu • 
lArak müttarek bir ahbapları va -
sıtasile l'.ı'.i. Papasla tanışmııtır. Bu 
görüşmele•· g!inden güne sıklaş • 
mış, niht\yet iki ilenç biribirlerini 
sevdiklerini anlamıılardır. 
Matma~el Şoı·la M. Papas ara -

sında münaGeb~t c-ittikçc samimi· 
yet Peyc!n etmiş, Fransıı; tiyatl-osu 
müdürü M. A!"ciiti bi:.: kaç gün evel 
Matmazel Şoru M. Paı:a&ın Bursa 
sokağındaki evinden f;lk;trken gör 
mij~tür. M. 4rditi bunun ü~ednl" 
tanıdrklarm(fan olan M. Şoru ike.:: 
jçin kızmı M. Papaaın evinden çı -
karkeıı gördüjjünü haber vermİ§ · 
tir· Ecaaeıı kı:ımm son zamanlar· 
dııki h!lrekatından !liplıclenen M. 
Şor bu ikaza te~ekkür etmiş, ve 
iki geııcin boraberce kaçmal~rı ih· 
tİmillini clütüne!"ek buna bir care 
aramıthudır. ~ 

Kaçmıya kaıar veriyorlar 

Bu sıralarda biribirlerile tama· 
mile ıAnb§mıı bulunan genç kız ve 
erkek Yuncınistann kaçmıya karar 

. vermiş bulunmaktadırlar. Esasen 
şehrimizde Yu11nnc~ bir film cc _ 
viren M. Papasın işi de bu &rr~lax 
da bitmiş bulunmakt~dır. 

Kızın bv.basile konu§an M. Ar _ 
aiti birlikte karnrlattırdıkları üze
re bir iki gün evel M. Papası yazi
haııesine çağırmış ve kendisine Yu 
nanistanda hir;sine te:slim edilmek 
üzere bh· crna.net vereceğini söy . 
lemiş, ne günü hareket edeceğini 
ıorm11ştur. Fakat aktör ne günü 
lstanbuldan 8idcceğiııi anlamak 
için kendi:sine bir tuzak kuruldu • 
ğunu anlamış ve: 

- Pazarteai günü saat 14 te 
Bulgarya vapurile .. Cevabını ver -
miıtir. Bunun üzerine M. Arditi 
hemen M. Şora işi söylemiştir. 

Bu arada M. Papaz!~ MaLY!!~~cl 
Tina Şor lstanbuldan kaçacahlarx 
günü tayin etmi~Jer ve Pazartc:;i 
sabahı kalkan Aero espresso tay , 
yare5ile gitmeği karar)aştırmı,lar .. 
dır. 

Firar günü 
Bu karar üzerine M. Papa:; evel 

ki gün sabah saat sekizde, otur -
makta olduğu Bmsa sokağındaki 
pansiyondan çıkmış, hu:msi bir o
tomobile binerek Harbiyeye git • 
mi§tir. Yanında da arkadaşların -
dan lstanbulda oturan bir genç 
vardır. 

Bu arada Matmazel Şor da sa -
bahleyjn erkenden kalkım§ ve sa· 
at sekiz buçukta het" zaman oldu · 
ğu gibi f ngilizce ders almağa git -
liğini al>yliyerek evden çıkını!, 
Harbiye civanndA kendisini oto -
ınQbilde bekliyel) .M.. Papasla bu · 
lu~ı::ıuştur. Otomobil Büyükdereye 
varınca iki itık hazır bulunan tay 
yareyc binerek saat 10,15 te Ati -
ll:l)'~ ha.r~ket etmi,lerdir. Hareket 
l~rinden evel Matmazel, babasına 
ve babaırnm ortağı M. Geıeryana 
verilrn k üzere :kendilerine refakat 
etmit olı:m sence iki mektup teı -
lim etmİf, bunları öğleden sonra 
yerlerine vermesini söylem ittir. 
Ö~le öluyor. Saaı 14 te M. Şor 

"e yanındtı bulunım bir kaç kişi 
Galata rıhtrmında M. Papası bek ~ 
liyorlar. Maksatları M. Papaa Mat 
mazel Şorla geldiği takdirde kızı 
hareketten menetmektir. Genç kı· 
zın sabahleyin evden çıktığı halde 
ö&lcye kadar dönmemiş bulunma· 
sı da ~üphelerini teyit etmektedir. 
Fakat dakikalar, saatler geçiyo< 
ve Bulgarya vapuru M. Papaı da 
Matmazel Şor da gelmeden hare • 
ket ediyor. . 

M. Sor kızmm r;evdiği adamb 
kaçtığım ancak ga?eteyi ve kızı -
mn bıraktığı mektubu okuduktan 
sonra öğrenebilmi~tir. 

Naaıl gidebildi? 

Ha-:liaenin buraya kadar anlattı 
f ımız k!:;mıncla fevkalade bir ci -
het yoktur. işin garip olan nokta· 
smı anlatalım: 

Resmi kayıtlara ve tayyare şir
ketine göre M. Papasla birlikte 
Yunıınist;ım\ giden kadın Matma· 
zcl Smiri;;•otis isminde gene Ki -
veli Ko~opuli tiyatro heyetinden 
bir arti~ttir. Hillbuki urti:;t Mat -
ınazel Smiriyoti:; perşembe günü, 
yani hiidiseden tam dört uün evet 
vapurla ve grupun diğer artistleri
le birJikte Yunanistıına gitmiş bu
lunmaktadır. Şu halde, Matmazel 
Şor Matmazel Smiriyotisin hüvi 
yetini takınarak nasıl pasaportsuz 
olarak Yunanistana ka~abildi.? 

Bu şu suretle mümkün olabilmiş 
tir: 

pun arasma karışmıı, artistler müş 
terek pasaport)C\ geldikleri ıçın 

kontrol memurlan ald.ıınmışlar ve 
müşterek pasapOl'ttaki iıminin ıi· 

linmiş olduğunu fark edememişler 
dir. Bu suretle artist sonradan Yu· 
nan konsoloşluğundan aldığı şal\· 
sa mahsus pasaportunu M. Papa
s~ bırakabilmi~, onlar da bunu 
Matmazel Şorun kaçabilmeai için 
kullanmışlardır. Gerçi Matmazel 
Şorun Yunanistana giderken ken· 
disi için pasaport çıkartması da • 
ha basit g~bi görülürse de iki aşı
kın böyle hareket etmemeleri için 
se'Sepbr vardır. Çünkü Matmazel 
Şor pasaport almak için müraca:ı.t 
ettiği takdirde babasına haber ve· 
rilmesi ihtimali ıvardır. Sonra bir 
sebep daha var. Matmazel, bir ri
:V~ycte f:Öre, henüz reşit de~ildir. 
Binaenaleyh pataport alabilmeıi 

için babasının muvafakat etticini 
_l>ildiren bir vesikayı hamil bulun
ması lazımdır. Diğer taraftan Mat 
mazel Şorun muntazam paırıport
la seyahat etmediğini ispat eden 
bir nolcta daha var. M. Şor ltalyan 
bheasıdır, kızının buradan gider
ken İtalyan konsolosluğundan pa· 
saport alması lazımdır. Halbuki 
dün yaptığımız tahkikat neticesin 
de öğrendiğimize göre ltalyan kon 
solosluğunda Matmazel Şor namı
na bir pasaport verilmemiıtir. 

Fakat, Matmazel Şor, Matma -
zel Smiriyotisin pasaportunu kul· 
lanarak tayyare yolcularının paaa· 
portlarını kontrol eden polis me -
rnurlarııu nasıl aldata bildi? Bura· 
sı meçhuldür. iki kadın arnsında 
benzeyi~ noktaları pek yoktur. 

Filvaki Matmazel Smiriyotis 20 
yaşmdadır ve yaşça benzeyiş var
dır. Fakat Matmazel Smiriyotis 
Sarışın, kıvırcık saçlı, Mavi göz • 
lü ve beyaz tenlidir. Halbuki Mat 
mazel Şor esmer, mat renkte, kara 
gözlüdür. Binaenaleyh pa~aport • 
ta huhm:ın fotoğrafın Matma.~el 
Şora benzemesine ihtimal verile -
m~z. 

Telgraf telgraf üsUine •• 

Kızın babası M. Şor Matmazel 
Şorun kaçtığını haber alınca evel 
ki gece Eetern kablosile Atinaya 
telgraflar çekmi§tir. M. Şor bu tel 
grafları Atina polis müdürlüğüne 
ltalyan konsoloslu~una ve Atina • 
claki do3tlarına göndermiştir. Ati
na polis müdürlüğüne kızının ilk 
vasıta ile lıtanhu!a iade edilmesi· 
ni rica ei:miş, ltdya konsolosluğun 
dan da kızının iadesini temin iç.in 
te•ehbüslcrde bulunmaımı istemiş 
tir. Do3tlarından da, lcızile görü~e 
rek kendisini bıanbula dönmesi 
için ikn::ı.:ı çah~malarım ı-ica et ~ 

mi~tir. M. Şor bu telgraflar için 
yi.iz lirad=.n fazla ücı·et vermiştir. 

Kiveli kumpanya:a nrtiatleri 
Yunanistandan buraya 19 ki~ilik 

:nü~terek bir pasaportla gelmi,Ier 
d: •·. Yani hepsi için bir tek pasa -
port verilmi!, buna bütün artistle ~ 
rin isimleri ve eşkali yazılmıştır. 
Kumpanya buradan gideceği za .. 

ınan heyetin Emprcz:ıryorau ve 
artistlerden Madnm Kotopu!inin 
l.:ocas1 M. Helmi Yu;:ıan kom;olos
lu~unn müra.~aat ederek r.ıü~lerek 
pasaportu vize ettirmis, bu !ttrnda 
kendieine refakat ede~ M. Papas 
ve Matmazel Mina Smiriyoti~in 
hu~usi bazı işleri için bir kaç gün 
daLa ı .. t .. h lcl 1· ı Kız ı·a..ıe edı'lecek mi? ;ı " """11 '.l a ı-ta mağa ınccbut" u 

oldulda:ı için hendil ?rine ayrıca M. Şorun bu teşebbüslerinin 
birer paı:::ıport verilmesini söyle - müspet bir ne~~cc vermesi çok muh 
:niştir. Komıolodult bu müracaatı temeldir. Çünkü Matmazel Şor he 
ı~1'.hul etmiş ve müçterek pasa~ort ni.iz rcıit olmadığına göre cbevey
tarı her ikisinin de isimlerini sile • ninin rızası olmadan seyahat etme 
rel: kendilerine ayrıca ıahaa mah sine imkan yo~t~-ur. Bunun içinken 
sus birer pasaport vermiştir. disinin buraya gönderilmesi ihti-

Miltmazel Smiriyotisin hu pasa· ı mul c!ahilinde:lir. Diğer taraftan 
portu aldıktan so!lra pcrg~:nbc gü böyb olr:;.:.~~ bile, kendisi bura · 
nü vapur1e. nasıl gidebildiği meç- dan mtm .azam pasaportla gilme · 
huldür. Fakat şöyle bir ihtimal ak· diği için Yunaniatana kabul edil . 
la g~leoai;: miyerek tekrar buraya iade edil • 

Matmazel Smiriyotis giden tru· mesi akla gelen bir ihtimaldir. 

M. Papas kimdir ? 

d
.~, 

Londra gazetelerinin ver ıi 
malômata göre Romen ordusunllll 
.ı<lbitlcri ara3mda yahudiler ıllef 
hinde mühim bir cereyan bari• ' 
mıfh. Bu çereyanm mentei, bunl• 
rın yalıudi olnn Madam Lupotk"' 
yo. lr..arfı duydukları nefrettir. f •' 
kat Gon gelen haberler bütün b&ıll 

Iara rağn1en kralın metreeini fe4• 
edemediğini ve yanından ayırma' 

"1-· Papasın nasd bir adam oldu• 
ğu hakkındaki rivayetler de muh 
teliftir. 28-30 yaşlarında olan M. 
Papaı Yunaniıtanın tanınmış ai • 
lelerinden birine menıuptur. An -
neıi Yunaniıtanda ıneıhur bir fil· 
iredir. M. Papa• tahsilini Fraıur:ı· 
da yapmıı ve hariciye mesleğine 
intisap etmittir. M. Papruı kadın • 
lar üzerinde büyük bir teıir göatc 
ren bir cazibeye maliktir. Fransa· 
da talebe iken bir Fran~ız luzile 
s~vişmiş, cvle~mİıj}erdir. Fakat Asma \'e dul fldnnısrı 
bir çocukları olduktan ıonra her 
nedenGe geçinememitlcr ve ayrıl · 
mıılardır. M. Papa:; Yunanistana 
döndükten sonra gene bir kadın 

Ziraat müdürlüiü torafınd•11 

bahçe sahiplerine yapılan aema fi 
danı tevzii'.tı bitmiotir. Şimdi cJı.ıl 
fidanı d.ağılılacakttr. 

ve a~k macerası yüzündan harici- -------------
ye m:ınurfoğundan ayrılmış ve bir . 
kaç sene evel tiyatro artioti olm~
ğa kaı:ar vererek ı;a!ıneye çıkmış -
tıı·. 

Ergani bakırı 
Türk A~on:m Ş rk•liudeıı: 

'Ergani Bakırı Türl• Anonim Şirl>eU }IU' 

sedaranının, dahli! nizıı1JU141.meuin ::ı4 uııcO 
maddesine tevfil<an 25 ?.fart 193~ tıı.ı-thitl 

-mUsadif Cuma.rte.si gUnU saat ıt de sureti 

ıı.ciyede al'~ içtima cyllyecelt ohm hoyod 
umunılyede ha.zır bulunmak tlzer(t, yevll'I 

mezlturda şirketin !stanbulda Dalıçeltapıdl 

Bir riv~yete güre, M. Papas ile 
zevcesi ayrı yaş·amakb. berabei· 
resmen biribirlerine karı koca sıfa 
tile bağlı bulunmaktadırlar, Bu 
itibarla M. Papaıın Matmazel ŞoT 
la evlenmesin::: kanunen im!dn 
yoktur. 

Yunan konaolo!iuna göre 

Matmazel Şorun Yunaniste.na 
giderken pasaport e.lrp almadığı 

me3elesini tahkik için dün Yuann 
konıolo3luğuna mtiracat ettik. l • 
kinci konaolo3 bize !Unları söyle· 

di: 

" - Matmazel Şor, i:tittiğime 
göre, ltalyan tehaa:n imiş. Binaen 
aleyh pasaport almak için evela 
ltalyan konsoloılueuna miil·acaat 
etmesi, sonra vize muamelesi için 
bize gelmesi lô.ı;ımdır. Fakat bize 
müracaat yapılmaıınthr. Sonra, 
uene bana söylenildiğine göre, 
Matmazel Şor henüz reşit olmadı
ğı için pasaport alabilmesi o.ncak 
ebeveyniniu muvafakatine bağlı • 
dır. 

Matmazel Smiriyotişin ne za -
man ve ne vasıta ile gittiğini bil • 
miyornm. Bildiğim şudur: 

Madam Kiveli trupu burayu 
mÜ!terek pasapoı-tlrı gelmi§lercli. 
Yunanistann döneceldeı·i va.kit M. 
Helmi burnya mürn.cnat etti. M. 
Papasla gene trnpa dahil artistler·· 
den Matmazel Smiriyoi:iain dirrer ., 
arkadaşlarından bir kf\.ç gün S<>n· 
ra 3itmeğe mecbur oldllA'<lannr bil 
dirdi. Bunun ü;.:e•·ine bu i~'i arti::t~ 
ayrı birer pasaport verdik ve mü~ 
terek pa.saporttan i~imlcrini sil · 
dik. ~un.dan toura n~ okluğunu bi
lemem. Aı:cak polis bundan ma · 
1-lr.ıattar olabiiir.

11 

Diğer krnftan polis müdürü 
Fehmi Beye ele müracaat QUİk. Bi 
ze, Matmazel Şorun ba~ku birine 
ait bir pa~aportln ~i~esine ihti • 
r.:ı:ıl olm.ıdı~mı, Mal!na~cl Şorun 
belki de İstanbuldan çıkmamış bu 
lunduğunu oöy)cdi. 

Şimdiki h;:tlde mecele bu safha
dadır. Genç kızın zaif olmnkla 
beraber, şehrimi:zde bulunması ih· 

. ' Ta~handa kılın idareyi merkezlyeeinl te:rı• 

buyurmaları ve hisse senetler1n1 lc:;Umn.dt'JI 

blı- batta evveline lcadar TUrldye h narı 

ı.asınn, Doyı;e :Uankıs. ve yahut Şirl<et \'ol' 

?e.sinıı tevdi eykmclcri mcrcudur. 

l\G!:CLtSt tDAP.E 

1 - Şirketin 1032 ect;esi za::-fındaki mır 

amelAtını ır.Ut:oyyin M:ccli11i idare rnpcru 

nun kıraati, 

2 - Murnk1pler to.rafmdan verilen rs ' 
poru:ı lnraa.ti 

;) - ı:>::: tene f bl~ n~o ,.c :~r ve z:ırıı 
hesa~tnın tıı.sdıt,ıı~ Mecli. i ı Jar•11ln lt.ra!L 

t - Mccıwı !dn.ro :ı.zalo.rının tntihıı.br, 

6 - l93Z sen'!si iı;in r.mrak·rılar intıJ:ıf' 

bı ile ücretlerinin ta:ıini. 

Ergani bakırı 
Tiirk Anon'm Şirketi 

hissedarla una 
ŞlrkeUml:r; s~rmayeslne mahsuben hiş 

ııedarlar tarafından tediye edilmi~ olan pıO' 
ballğ'a :za.miınetcn, sarmayenin yUzdc on be1~ 

nisbctinde bir mikt:ı.rm daha talebi ve bull' 

dan yüzde be .. ;iniıı i'bu Uln tarihinden ıtl• 

barcn tir ay zarfında ve yUzce bt,:ir.ln ı 

Temmuz 1033 tarihinde ve mütebaki yti:ı41 

lıe~inin de ı Te,rln!evvel 1!133 lari:1ind~ 11' 

ti!aaı, dahi!l nizamnamcmlzln nlt:oeı rolld· 

deeile bah~olunan sa1Ahlyete istinaden. ttl 

l:ere lle:llsl idarenlzln 20 Şubat 1988 ı~· 

rihli içtimaında i:ıhtı karara alınmış oıdı1 • 

tundan, hamil oldukları muvakkat his:ıe ::.&' 

netlerinin yi.lzde beşini teşkil eden mebltı.P 

1033 senesi Martının yirml be~lnc! gUnillllt 

kn.dıır ve mütebaki yüzde onunu da yuk• ' 

rıdo. gö:;terllen tarihlerde Şirketin İ~i'IJI· 
da Bahçekapıda Tıış handa lt&..in id:u-ei met' 

l:czlycsi veznesine, veya şirket emrU h• • 
ıııı.bma olaralt 'rUrlclye t~ bankuı §Ubelerl 

ile Doyçc Danlc und Dialconto Geze~;ıaft'ı' 

hıtC\nlıul §U'Loıine tedJ~>e elmelerl, ve uıuW' 
kayıl ve t:.lıtını edilmek üzere ycUenııct 

bulunan muvakkat ıenetlcri de teva eyl• ' 

mclcri IU=umu hi;:sedarana. illln olunur. 

r.ı:ıı:cLtst lDARJ!J 

htanbul !!<inci icra r.ıf'murlutuıulanS 

Mahcu:;ı; paraya çevrt:meııl mul<arrer •' 

c,;~·ası 23/'.!/033 tc.ı-llllne müsııdif Pcr•eın"' 
gUnU saat clolrnzllan illi;ııı.ren Ucyeıaıu yePl 
1:ar;ıı Cev:ıhl ı aookıı.lt iki numaralı ı1ane4' 
birinci açık arttırma suretile utıle.c-S-i1l ' 
da:ı taliplerin mo.h:ıllindc memuruna mvt•' 

caııtları UAn olunur. 

timali de nazari dikk.:ıte nhnmı~ lııtnnbul İl<iııri icra memurlutuncıaııt 

ve zabıta bu noktadan dn. tahkik'1t nır bor!Jla•ı merlıun ve mahcuz oıııF 
yapmıya ba~bmışhr. ' satılm:uıı ır..ııkarrct' bulunan hane e~~ 

M. Şor c.ilcai teessür içindedir. 23/2/933 tarihine mürndi! Perııeınbe gUfl. 

G~rck M. Sor ve cre::-~k :ı.ilesin·! saat 8 c!rn ltlbıı.rcn Dcyo~lu Kule dibi sııl, 
h - h • b • b fet Bey hanıntln birinci a<::k arttırma ıu 

mensup er ~ngı. ır zat .. u mes~~ ı retııe satrıııcağından taliplerin ayni JO!l ~ 
~e hakkı~da h.xç hır ~ey soylcc:ıe..c l saatte ma!ıallinda hazır bulunacak DleJJl\l 

ıstememı~lerdır. runa mllrncaatlarr ilAn olunur. 
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22 Şwat 1933 

Hikaye Tabanca! Hak leden; 
fa. 

Mahmut Bey, ağzında bir ciga
ta. dola§ıyordu. Bona hanının ö • 
l'lüne gelince durdu. Karııki dük
kanlardan birisinde bir çok av 
tüfekleri, silahlar, fitekler vardL 

, Mahmut Bey silahları görünce, 
aklına hemen yeğenlerinden bi -
tiaine kendisine çifte ala.cağı hak 
lcında verdiği vaat geldi. Kendi 
ltendine: 

- Haydi, şu Köftehorun da 
dediği olsun bakalım. Vadettiğim 
sif teyi alayım. 

Diyerek elini kapının tokma -
ğına attı. Fakat tam bu sırada, 
!rk giyinmiş bir kadın da elini ay 
tıi yere uzatmıftı. Mahmut Bey, 
derhal rred çekildi, ve kadına yer 
\>ermekle berab~r, kapıyı açtı: 

- Buyurunuz, efendim. 
Kadın kısa ve tabanca tetiği -

bin çıkaracağı madeni seı gibi 
~ru bir tebessümle teşekkür ede· 
~ek iseri girdi. 
Mahını;t Bey de arkasından 

l'il'D.lifti. Kadın güzel bir ıeydi. 
~caba ne alacaktı? Bunu mercık 
~tliği için, dükkancmın: 
f - Emredersiniz efendim, 
~ Diye kendisine hitap edişine: 
l - Önce hı:ımmefendinin emir· 
~tini sorJnuz da, beklemesin, 

Diyerek cevap verdi. 
Gen; kadrn, mütereddit bir ta

'ırla: 

- Şo}', cbdi, bana bir tabanc.a 
llzım. F d:n t :;üsten ziyade, ışe 
>ar:u~n .. 

Dükkancı, istifini bozmadan 
linliyordu. Kndm, kekeliyerek 
'e zor~i bir ~ülümseme ile de -
•am etti. Şişlide otururum ama, 
on tranmıy istasyonun:lan daha 
:ı:akç.ı, hazan önüme münase -
ıebiz ~~.!~ebr çıluyor. 

Dükkancı bir sürii l2.bancalar 
~karmı~ göıteriyordu. s:!' tane· 
İni afar~'f: nz:ıttı. Bu sedef saplı, 
ici bi: şeydi : 

- Ça:~ta icin, dcd1, çek uy -
\.ındur cf endim. 

Fakat kadın, bunu bmıkmıQ, 
bnuk ;·cnkt:: ola:ı bir lab::ınca;·~ 
•lini u ~alon r ~ tı. 

- Bu n~:ı·I? 
- lyidi:· efond'm. 

r- - Kcr1'unları? 
co - 9 milimetre. 

-Hen böylesini anlnmam , Ge-
'riniz de brJkayım. 
Dükl~incı gitti. Bir kaç kur~ım 

retirip gö::;tcrdi. 
- Bunlar küçük değil mi? 
- DeaiJdir efendim, t\lelekEer 

~llnl::ırı kullanırlar. 

- Peki o halde bunu a.byo -
\ı.rn, Yalnız nasıl doldurulur ha -
•a. gö:~eriniz. Hem de doldum -
•ttz da öyle veriniz. 
Dükkancı iotenilen şeyleri gös · 

H!rdi, tab:ı&ı~ayı verdi, parasını 
'1dr. Yalm:: kadın çıkarken: 

- Aff edenini:ı hanırnefendi, 
lccli, adresinizi ve iunir.izi ver -
kıeniz lazım. Kanunen mecbu -
~z .•• 

Kadro durdu. Bir an tereddüt • 
~n son~a ismini ve adresini söy • 
~di : 

1 Sdma Süleyman, Şi§li, Cı-.~cı 
i <>kak 595 nuamua. 

Mahmut Bey bu adresi ezber -
1 eınişti. Şimdi, dükkancı ile yal 

ıız kalmı~h. Dükkancı: 

- Zavallı kadın, dedi, her hal 
le fena bir niyeti var. 

- Ne dedini:ı? 
- Ben adamı gorunce yüre -
ınde ne oldueunu derhal anla -
rın. Bu kadın fena şeyler dü§ü -
•Uyor. Görmediniz mi, sinirli 
di? 

- Y .a.... Ben pek farkına var -
mamIJlrm. Vakıa biraz halinde 
tuhaflık vardı amma, eh .. Ne de 
olu., bir kadının tabanca alması, 
bir erkeğin ka.drn çorabı alması 
gibi, insanı oldukça sıkan bir §ey 
dir .. 

Mahmut Bey lif ı uz.atmadı. 
Bir çifte alarak diikk.indan ~ık· 
tı. Li.kin, güzel kadın ve adresi 
bir türlü aklından çıkmıyordu. 
Kendi kendine: 

- Olamaz, diyordu, muhak -
kak buna mani olmalıyım. Kim -
bilir ne yapacak? 

Bir · otomobile atladı, doğruca, 

verilen adrese gitti. Burası bü
yük bir apartıman idi. Mahmut 
Bey otomobilden inerek kapıcıyı 
çağırdı ve ona, burada Selma Sü
leyman Hanım ir.minde birisinin 
oturup oturmadığını sordu. Müs· 
bet cevap verince biraz malumat 
istedi. 

Kapıcı, hu hanımın Süleyman 
Bey isminde iri yarı, gayet sert 
bir tüccarın karısı olduğunu, bu 
adamın karısını daima terslediği -
ni, hatta dövdüğünü bile anlattı. 
Mahmut Bey, bu sözleri dinler -
kem, şüpheleri gittikçe artıyordu. 
Kapıcı devam etti: 

- Evet, günün birinde bir ka -
za çıkaca ğmdan korkuyorum. 
Hem, demin Süleyman Bey gel -
di, ağzından köpükler saçıyordu. 

Sanki hu sözleri teyit etmek is· 
ter gibi, yukardan, merdivenler -
den müphem bir takım sesler gel
miye ba9ladı ve hir kadın feryadı 
duyuldu. 

- Ne yapıyorsun? Diye bağı -
rıyordu, ne yapıyorsun? Bırak 
yok.an karı~mam ... 

Mahmut Bey, bu kadar gürül -
tülü bir ite karışmak istemiyor • 
du. Kendisini, vazifesini görmü~ 
bir vatandat telakki ederek, dön
dü gitti. 

Ertesi gün Mahmut Bey gaze : 
lede şu satırları okudu: 

"Dün gece, Si!jli civarında oturan 
Selma Süleyman Hanıma, geç vakit 
evine dönerken, önüne bir kaç ki.'ji 

~·ıkm'f ve l:enduinc lıücum etmek is
fo171i,terdir. 

Fakat Selma Hanım, yanmdc • !Z • 

lundurduğu tabancmını ç•karara'k 
mütaarrızlara iki el ateş etmiş ve on
lcırı karırmıştır. Selma Hanımın bu 
cesareti şayanı takdirdir. Yalnu, be
reket versin ki, Selma Hanımın dalıa 
dün yeni almış olduğu tabancanın 

kurfunları sahici kurşun değüm4. 

Silalıçı, Selma Han mm tabancaımıı 

bir kaza yapacak endişesi ile yalan

cı kurşunlarla doldurmuştu. Bu su
retle, hıraız da ol3a, iki kişinin haya

tı lmrtulmu.~ ve ayni zamanda, Sel · 
ma Hanımm tabancadan beklediği 

i~r de olmu!} oluyor. 

Yalnız, lm·sızlarm bfr adamı, gürı -

dü:, otomobil ile Selma Hammın evi
ne gelerek kendisi lıczkkında maltı • 
mat toplamıştır. Bu adam otomobille 
gelmiş ;di. /(art~cı ile konqurken, 
l:apıcı, otomobilde bir tüfek görür 
oibi de. olnuışl1'r.,, 

Mahmu~ Bey, ba~mı gazeteden 
kaldırdı ve gülerek: 

-Vay ce.nına, dedi, yardım 
edelim d~rken •... 

Jtttımııımo•ıtıırıııtMıı'Tlu11111•1un1111mtt1111n1111mıu11umııııımHm11ııunuı11ıııoıh111•ttt 

Tashih 
Dünkü nUshamızda 932/3697 No. ile 

Be§inci icradan gelen tebliğ ıı~nx sehven 
(Altıncı icradan) şeklinde <;d>mıştır. Tashih 
ederiz. 

Kıymettar, antika tesbihler 
Yarınki Perşembe glinü Sandal bedes -

teninde kıymettar btr teııbih ltollckıılyonu 

aatılacaktır. MUcevherat kısmında teşhir o
dilmektedtr. 

YAKIT 

İstanbul ÜÇincU lcra memu.r)$Dbn: 

Paraya çevrilmesine karar verilen sektz 
bin kaşağı bir torna ve bir planye tezgAlu 

ve oto fabrikası ma.mı:ıHU.ında.n pres mar -

kalı makina 27 /2/933 Pazartesi ;ilnU saat 

on birle on ilti arasında Galatada Şehauvar 

caddesinde 51 numaralı volkan elektrll< fab

rikasında birinci açık artırma suretile ~a

tılacağından istiyenlerin muayyen olan '·a

kıtta mahallinde hazır bulunacak memu -

runa müracaatları ilı\n olunur. 

İstanbul ildncl icra memurluğunann: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 

çevrilmesi mukarrer muhtelit nevi şekerler 

26/2/933 tarih pazar gUnll saat 13 ten iti

baren İstanbul Asmaaltı Laz Han 58/1 N'o. 

Iu şekerleme fabrikuı 'önl.lnde .saWacağnı

dan talip olanların yevmi mezk.ılrda 932/ 

937 dosya numarasmı h!mllen mahallinde 

ha.zır bulunacak memuruna mUracaatıarı 

lüzumu i!An olunur. 

Mukaddema BeyoğlUnda Hüseyin ağa 
mahallesinde Küçük kırlangıç sokağında 14 
N'o.lu hanede mukim iken halen ikametgfthı 

meçhul bulunan lfimar Veli bey bin :lhaan 
Beye. 

htanbul ikinci icra memurluğwıdnn: 
Uhteı tasarrutunuzda olup, Madam Mit

lAyemden istikraz etmiş olduğunuz üç bin 
lira bedel mukabilinde alacaklı mumailey -
he birinci derecede ipotek irae edilen Be -
yoğlunda Hiliıeyin ağa mahallesinde ktiçUk 

kırlangıç sokağmda atil{ 14 No.lu bir bap 
haneye ait mezkOr borcun verilmeı:nesl ha
sebile ipotekli bulunan mezknr gayri men
lmlün bermucibi talep paraya çcvnlme mu-

. amele.sine esas olmak i.lure 26/2/933 tarl
hJne ınüsad.if pazar günü saat 10 da erba
bı vukuf marüetiıe mahallen ve icraen va· 
ziyet edilmek suretıle tal<dirl kıymet mua • 

melesi icra. kılınacaktır. Malümunuz olmak 
üzere il!nen tebliği keyfiyet olunur. 

lstanbu1 Altıncı icra memıırlnğunclan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve bu kerre 

kı\ğıt paraya tahvil edilmesi mukarrer 6 a· 

det altm TUrk llra.ııı 25/ 2/9SS Cumartesi 

günü saat 14 • 16 ya kadar borsada satıla

cağından al~l<adarların mahallinde buluna -

cak memuruna müracaatları llAn olunur. 

Sultnnahmct birinci 8U.lh hulaık hakim
liğinden: 

MUddci avukat Tahsin Yesari beyin Bey
ıubeyind4t yalı boyunda SJ - 82 numaralı 

hanede ınukJm JıLevUye ve Dürd!Qıe ''e Sey

yide Hanımların aleyhlıae ika.me olunan ec· 

rlmisll davası ti.terine kendilerine tastir ve 

irsal kılman celpnameler zahrına kendile • 

riniıı semti meçhule gittikleri mahalle he • 

yeti ihtiyariyesi tarafmdıın verilen mc§ru • 
batı müba~lr tarafından dahi tasdik edil· 

mekle kendilerine il!nen tebligat itasına 

karar verilmiş ve .mahkeme için tayin olu-

nan 20/3/983 tarihine mUsadi! pazute.si 

gUnU saat on buçukta mahkemede hazır 

bulunma.dıklan takdirde gıyaben mahke • 

me icrıı. Julınacağ'ı ilanen tebliğ olunur. 

Birinci tflls Memtırlupnclan: 
Kuzguncukta vaki eczayı Tıbbiye ve 

ldınyeviye Türk Anonim Şirketi ifla.s etmlt 
ve ifla.8 20/2/938 tarihinde ac;rlıp tasfiye • 
nın adi şeldlde yapılma.sma karar vertlmi~ 
oldu~ndan: 

ı - Müflisten alacağı olanlann ve is· 
Uhkak iddiasında bulunanlarm alae&klannı 
ve istlhk&klarmı ilandan bir ay içinde ı inci 
tfh\s dairesine her gUn bğleden evvel gele
rek kaydettirmeleri ve del111erinl (senet ve 
defter hulrı.saıarı ve saire) aml veya rnu • 
saddal{ suretlerini tevdi eyleme!erı, 2 _ 
Hila.tına hareket cezal mes'uli~ti mfuıtelzirn 
olmal< üzere milfll.sin boTÇlularmm aynı müd 
det içinde kendilerini ve borçlanıu bildir • 
melen, 3 - MUtlisin mallarını her ne attaUa 
olursa olsun ellerinde bulunduranların o mal
lar üzcı:ind.ckt hakları mahfuz kalmak şartile 
bUhları ayni mtiddet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul ma • 
zeretlcri bulunmadıkça cezai mes'Uliyete uğ
rıyacaklarr ve ruçhan bııJdarmdan mahrum 
kalacakları, ~ - 27/2/!>33 tarihine rnüsadif 
Pauırtesı günü saa.t H te alacakltlarm ııı. 
içtlrnaa gelmeleri ve münisle müşterek borc:
lu olanlar ve ketlllerinln ve borcunu tekef
fül eden saJ.r ktmııelerin topla:ınıada bu • 
lunmağa hakları oldug-u U~n olunur. 

lstanbul t:rkelc Lis<'sl !'tfezunıan C<'ml • 

yetinden: 
20/1/ 933 Cuma günü, ekseriyetin bulun· 

mamas.ı yilzUndeo tehir edilen .senelik kon· 
gremiz; ::?4/2/933 Cuma günü saat H te 
İstanbul Erkek lisesi konferans salonunda 
alctedlleceğlnden mezkftr ı;ün ve s:ı.atte bilO
mum mezun arkadaşların teşrifi rica olu • 
nur (6755). 

İstanbul dördüııcü icm memurluğ-und:ııı: 
Bir alaco.ğm temini l!;ln satışma lmrar 

verilen eşyayı ccytiyenln 26/2/933 Pazar 
ıUnU Dolmabahçede GaZhaııc caddesinde 12 
numaralı Bah-;:cvan Ethem efondinln hane -
Dinde saat 10 buçukla açık arttırma sureti· 
le satılacağından talip olanların mahalli 
mezkQrd& memuruna mUracaaUarı ilb olu
nur (6769). 

Sayıfa: 11 

Biralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalarvaı-dır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 

Devlet Demiryolla.rı ilanları 

• 
Yük ve l oicu vagonları yedek aksamınrn kap:ı : ı zarf:a müna

te Ankara 'da idare kasası 3 Nisan 933 pazartesi günii saat 15 
merkezinde yapı acaktır, 

Tafsilat Anl<ara ve Haydarpaşa vezr.e'.erindP. beşer haya sa-

tJlan şartnamelerde yaıı!ıdır. 002) 

İstanbul Posta T, T. Baş 
nı üdüriüğünden: 

ldarem:z için bir deniz Motor botu yaphrılac;ıktır. Münakasa 
kapalı zarf usulile 4· Mart· 933 tarihinde icra o unac1ktır. Talipler 
bu baptaki şartnameyı ve planı almak ve görmek için lstanbul 
Posta ve Telgraf ~ aşmüdüriyeti kalemine, münakasaya iştirak 
için de yevmi mezkürde saat on dörtte Başmüdüriyet Komisyo
nuna müracaaUarı. (578) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Şartname ve ı.ümunesine tavfikan ve takastan istisnaen (200) 

adet lastik tekerlek pazarlıkla satın alınacaktır. 
Talip!etin şartname ve nüruunesini gördükten sonra pazarlığa 

iştirak etmek üzere % 7,5 teminat akçelerin~ hamilen 25 • 2 - 9,,3 
Cumartesi günü saat 14 de Galatada Atım Satım Komisyonuna 
müracaatları. (467) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Bedeli takastan istisnaen ve Türk parasile verilmek üzere 

Paşababçe fabrikası için listesi mucibince ve pazarlıkla Boro 
levazımı sahn ahnacaktır. 

Taliplerin listeyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etme!c 
üzere % 7,5 teminat akçelerini hamilen 25· 2· 933 cumartesi gi.inü 
saat 15 te Gılatada alım satım komis!·onuna müracaatları. (468) 

1
3Dnc0 f(olordu Saltnafmı;I 

KoMlsyonu llAnl!uı 

Ankara M. V. Hava Sa. A!. 
Kom. dan: 

Hava kuvvetleri ibtiyacı ıçın 
pazarhkla l<anat bezi, kanat şe· 
ridi, keten } um ak ve kapsü l 
salın alınacaktır. ihalesi S· Marl· 
933 paıar günü saat 14 tedir. 
Taliplerin şartnamesini görmek 

üzere her güo Fındıki ada 3. K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna ve pazar
lığa iştirak için mezkur günde 

Anlcara M. M. V. Hava ~atın 

alma k om:syonuna müracaatları. 
(3019) (608) 

Sult:uı:ıhmf't Sulh llcincl hukuk m:ılıkc

mesinıleıı: 

Soturya hanrmla Eleni hanımın ~aylan 
ve müştereken mutasarrıf oldukları Gc • 
dikpıı.,ada, Çadxrc1 Ahmet Çelebi mahalle -
sinde, Kafesçi sokağ"md:ı 6 num&ralı 3 kllt
tan ibaret altkatta bir sofa. ve bir mutlak 
ve arıı.lık bir tıı.şlılt ve kuyu ve ıusmakatta. 
bir oda, ve birinci katta ·ve ikinci katlarda 
birer sofa ve karşılıklr biri büyük diğeri 

küçült ikişer oda ve halO. ve UçUncU katta 
bir tavan arası ve bir taraça \'e camekı\n 

bölUnmilş ufak bir eda YO hane derununda 
Terkos tesisatı mevcut bir bap hanenin iza
lei ııuyuu zımnında fUruhtu t&l<arrUr ederek 
mlizayedeye vazedilmiş ve birinci açık art· 
tırmruunm !cras1 :?G/3/ 933 tarihine ruüsadi! 
salı gUnU saat 15 te mukarrer bulunn1U' ol· 
du.,&undan, talip olanlar kıymeti muhamme
nesl olan (2000> liranın yüzde yedi buçuğ'u 
nisbetinde pey akçesini htl.mı:en yevm ve 
saati mezkOrda Sulta.nahmet Sulh Hukuk 
mahkemesine 93:?/60 numaro. ile muracnat -
lan iltn olunur (67~t ı. 

Eüyükade.da ı..::arnnfl!Je Hcldm soka -
ğında 48 No.lu hane-de mukim iken halen 
il<amotglhı meçhul Yorl!'i Todor! K~o ve 
Alako efendiler~. 

btaııbul üçünl'ü il'ra memıırlu~un<l:ııı: 
Niko efendinin zlmmctinizd~ mat"ul:u 

bulunan 1500 liranın faiz ve ınruıarifl ile te
mini için haozolunan Büyilkadadq Karllnfil 
maho.Hesinde Hekim sokağmclaki 4R ı No.lu 
hissedarları oldu~uz hanenin tamamına 

erbabı vukuf t:ıralmdan 1300 lira l;:ıymet 
takdir tdilnıi, olduğunu.~ ,.c mezltür gayri 
nıenkultin satılmasına kıırıır verildlt:"iııin 
1424 No.1u icra kanununun 83 ve 00 uncu 
madde:ert mucibince S0/3694 N'o.ıu do.sya
dan ihbart makamına kaim olmak Uzere 
taratıarmrza 11!.nen tebliğ olunur (6768). 

fM WJF* 'f*i 51EC. 
SEVRiSEFAiN 

.\lcrkezi ıdaresı Calaıa l;opru aşı Bin ,, 
:iul e .\, Sirkeci l\1iıhürdar 1ad.: J l:ııı 221 ıtı 

Trabzon Postası 

(K d . ) 22 cu- • ara enız bat ~ar 
şamba 18 de 
dan kalkar. 

Galata rıhtımın· 
(748) 

Istanbul ikinci ticaret mahke
me s'nden : lstanbulda Balık pa
zarında Taşçılarda Futun soka
ğanda 6 No. da icrayı ticaret 
etmekte iken ilanı iflaslarma 
karar verilen Dede oğulları şir
k etinin esbabı mal1ubuoa teklif 
ettiği t, ongordetonun tastiki 933 
senesi martının 13 üncü Pazar
tesi günü saat 14 de tayin edil· 
miş olduğundan işbu kongorda
toya itiraz edenler baklaranı 
müdafaa için yevmi mezkurdeki 
celsede hazır bulunabilecekleri 
ilan olunur. 

üsJ;.fülar Hul•uk 1111.ltimliğ-inılc-ıı: 

Milli MU~lafaıı vekı'ıleti deniz müsteşar
lığı tarafınılan üzt:Udar Hacı Hasene l.atun 
maho.llcsinde L~tfiyc Hanım nlcyhlne ciho.:· 
ti kcfııleilcn Şinasi Efendinin meltlep nın:;
rafınd:ı..n mUteve!lıt e.l:ıcak c!avasından do -
layr m:ı.hl<emece sadır olan tem:, i;:en nak.:: 
ediltliğindcrı tahldknt icram için nıumaiky!la 
Lütfiye Hanıma yazılan davetiye mı;maı • 
Jeyhanın ikarnetı;!'ıhınr tı.orkle .ı;tttlği ve el· 
yevm lkamet.gtthı ıneçhul olduğu erhile in • 
de edilmesine mebni i!~cn tcbllgnt le a. ı
na karar verilerek lnlıkikatm ::?<ı :ı !)33 ta
ril ine mUsadü sa.il ~ünü ea:ıt 10 n tayın \'e 
bu baptaki davetiye ıuah'teme c!ıvıı:.hane i
ne talik ı,ıJınnıış o"makta mumailc)'ha 'Llit
fiye bıuum yevmı mezkfırda g-elın"d!ği tnı.:
dırıl t i1lıi!tat'\ gıvııb<'n l'c·:a•rı e 111 cc 1 1-
l~n oJ·,n·ır r G7::n ı. 

Seyrisefer idareıolnclt'n uldıgim 4 lf 2 ı:1· 

eli numnr;ılı ı;oförlUk ve~ikamı Y.11! ettin. 
Yen .siııl alacağımdan en·e'kinin lı kmU o:
rn:ıl·ğın: illn ederim 67 2). 

Çt:rşı !;:ıpı: :-;>oför l!ıs:ıa 

l6/2 ::r:::ı Pe~emte günll Su t.tı.n:üımetle 
Tepcbaı,11 ar::.. • ,ıJ.ı nllfus ktı.g,Jınu \ e as • 
J,erı vcsıkamı zay.:ttim. YcrJ:,1ni çıl:aracn • 
f,'lmdan t-!'klsinln hllkmU yoktur (671371. 

M.-ı.ar <'addesindc 48 ııum:ıro.d:\ 809 &e , 
\Plllitrn Mntios oğlu Armcnal;. 



Sayıfa: 12 VAKiT 

844. Numaralı ~anunıa müteşekkil 
20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Lirahk 

110,000 adet 
"8" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

R'.ayaın başladığı tarih : ı. ŞUBAT 1933 
Kaydın kapanacağı tarih : 28. ŞUBAT 1933 

Aisse senetlerinin ödeme şekilleri : 

DEFA TEN : Kayıt esasmda % JOO 
ve .ya TAKSİTLE : Kayıt esnasında % 10 - 1/ 5/1933 tarihinde . % 30 

1/ 7/1933 tarihinde . % 30 - 1 /9 /1933 tairhinde . % 30 

Tevzi edilecek temettü· hisseleri •• 
% 100 • ödenecek hisse senetlerine sermayenin tamamı üzerinden 

0/o 6. (yüzde altı) 
Mukassatan ödenecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

/o 6. (yüzde altı) 
Her hisse senedine ·Senevi % 6 .. hissei temettü tevzi edildikten sonra 

«eınetfuat . tba.ki~esi ni~amnamenin. J04 üncü maddesi ahkamına tevfi!satı 
Udnci· ılissei temettü olarak y"ine hissedarana verilir. - . . . . 

Nezdinde kayıt Muamelesi yapllacak mQes••sat : 

T. C. Merkez Bankası 
füt-J(jf~ Ziraat Bankası 
i.iitX.y'e İş B~ankası 

Osmanh Bankası 

Banka Conierciale ltaliyana 

Doyce Orient B"nk 
EfiUilyet Sandığı Felemenk Bahrisefit Sankcıs·ı 

Emlak ve EVtam Bankas·ı 

Ankara Posta T. T. Baş 
müdürlüğünden: 

Ankara istasyonuna her gün gelip gidecek postayı hamil 
bilumum trenlerdeki postaları ve alakadar memurları ile birlikte 

merkez postabanesi iJe istasyon arasında götürüp getirmek ve 
günde üç defa yine merkez postahanesile Cebeci, Yenişehir ve 

Çankaya merkezleri iJe Y eğenbey şubesi postalarını memuru 
sahabetinde taşımak ve aynı zamanda Etimesut civarmdaki Tay· 
yare meydanma gelip gidecek tayyarelerdeki postalan götürüp 
getirmek üzere bir posta nakliye müteahhitliği 9-2·933 tarihin· 

den itibaren yirmi gün müddetle aleni münakasaya çıkarılmışbr. 
Teminatı muv~kkatesi 675 liradır. Münakasa şartnamesi her gün 

Başmüdiriyet ka1eminde görülebilir. Talip olanlaran 28·Şubat-933 
salı günü saat 16 da Posta ve Telgraf Başmüdürlüğünde müte
şekkil komisyona müracaatları. (630) 

lstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - lstanbul ve Galata Rıhtımları üzerindeki srümrük bina
Jarile ambar tarasalarının tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri lstanbul 
Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden alınacaktır, 

3 - Pazarlık: lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğün· 
deki komisyon tarafından yapılacakhr. 

4 - Pazarlık: 23-2-933 tarihine rashyan perşembe günü 
saat 14 on dörttedir. 

5 - Her istekli biçilmiş bedelin % 7.S ğu olan 600 lira 
69 lluruşluk muvakkat güvenme ( teminat) larile belli saatten 
evvel komisyona gelmeleri. (753) 

lstanbul Belediyesi ilanları ı 

Keşif bedeli 690 Jira 52 kuruş olan Unkapanı Piri Mehmet 
paşa caddesi ile yeni icat sokağı adi kaldırımlarımn tamiri ka
palı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname al
mak ve keşif evrakı görmek üzere her gün Levazım müdürlü
ilıN müracaat etmeli münakasaya girmek için de 52 liralık te· 
minat makbuz ve mektubu ile teklif mektubunuzu 16·3·933 per
şembe günü saat on beşe kadar ve daimi encümene verilmeli· 
dirler. (799 J 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğrun ve kadm bastaııklan btrlDcl smıf 
mUtehassısı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, !stlklAl 
caddesJ No. 193 (Opera sineması ka~) 

Telefon: 41960 - 4,2221 

Diş Tabibi 

Elle Hayoo 
Meşhur Diştabibl mUtevefta David Ha
yon'un oğlu diş tabibi ELİE HA YON 
hastalarm.ı P erapalas karşısında Asmalı 
Mescit sokağı No. 63 Kamh1 ham 3 nu
maradaki muayenehanesinde kabul et -
mektedir. Telefon: (1603. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mUtehaıısısı 

Dlvanyoıu No. 118 Telefon: 222398 

G6z hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci smıt mUtebassıs 

BabıAli (Ankara Caddesi Numara 60) 

Diş doJdoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: üskUdar A.tıamataşı No. 53 

Diş doktoru 

Zeki Nuri 
Her gUn hasta kabul edilir. Her nevi dl§ 

rahatsızhğı tedavi olunur. Muayenehane: 

üskUdar Alıc;ıbaşı Mektep sokak No. 00 

Satılık ev 
Kadıköy Caferağa mahallesi Slvastopol 

sokağı 24 numara. 3 oda. mutfak, elektrik 

ve kuyusu vardır. İskeleye beş dakika. me

safededir. Taliplerin Gedikpa.şa caddesi 61 

numarada n <bal piyanlco giı,ıesinde MUmtaz 

Beye mUracaatırı (6764). 

SAH!Bl: MEHMET ASn.t 

UmumJ Neşriyat MUdUrU: FlKRET ADn 
V.l.KIT MATBAASI - lSTANBUL 

22 Şubat 1933 

PHDLIPS A 
RADYOLARIN KRALIDIR. 

Çünkü: SUPERINDUKTANS - MIKROMETRIKLE 

her istasyon saat gibi ayar edilir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
idaremiz müstahdemini için yerli kumaşından (16) adet palto 

yaptırılacaktır. 

Taliplerin kumaş nümuneleri ve % 7,5 teminatlarile birlikte 
27 .. 2 • 933 pazartesi günü ~aat 15 te Galatada Alım satım ko· 
misyonuna müracaatları. (749) 

Nünaka · a *ltı 
lstanbul Defterdarlığından: Adliye dairesinin keşfi mucibince 

1531 lira 9 kuruşa baliğ olan tamiri münakasası 28 • 2 .. 933 ta· 
rihine müsadif salı günü defterdarlıkta yapılacaktır. (656) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

2500 Ton kazan mayii mahruku: Pazarhk!a mlloakasaaı 

22-2-933 Çarşamba günü Saat 14 te. 
18 Şubat 933 tarihinde kapah zarf usulile yapılan mtınaka· 

sada teklif edilen fiatlar vekaleti celilece gali görüldüğünden 
yukarda cins ve mtktarı yazah kazan mayii mabru1<u pazarlıkla 
tekrar münakasaya konulduğundan daha ehven fiatla itaya talip 
olacak!arın münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat mak
buzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım satın alma komi•· 
yonun" müracaatları. "773 

" ~~---.--------_..,_~~--------:----~~~;:;::;-::-:;;~ 

Haber'in 
B ·., ·k .. sabakası 
KMwc&.ITillıır w~ ]p)rolil 
Kazanacak hanımlarla berberlere 

200 lira verilecektir 

1 - Hanımlara 2 - Berberlere 
3 ---=- Okuyuculara 

Müsabakaya her Hanım ve her kadın 
berberi girebilir 

TafsjJatını ve mükafatları 
Haber' de görünüz 

-~---'----


