
·sass 

insaflı olalım Halkevlerlnde 

.....,_ mdlt -...-t.'Gı .. lıiMllL1F~ 
Gündüz ıaat on albda Ala 

künde Ozrurt piyesi temıil olu • 
nacak. ıece 9 da da tekrarlana · 
caktır. 

Gecele)'in..-,m amanda Halk· 
niude ele blr komer verilecektir. 
Merubae meb'ular, HalkeTI ba
ı.ı, fıra menaaplan davetlidir • 
ter. 

decil ~eade; pce Ye aGn • 
dQ All~Mbule verileCek mii
aamereler ~~• Halke
vi idare memarlüimadua claveti7o 
alabilirler. 

A*ra • (A,A) - Cama ..... .. ı 
lllltwleshaln ıçalma yıl dönüa:aU ve dl«U açılan 1 
ı.lkevlaln kunılawamn kudulimft fU aaıedd olacak 
lldkW maqı, &met ı:•ı ı hazretlerinin nutku. N .. 
AB beyin ~tku, Milll kUdeleşmeyt tfade eden 
perdeden ibaret revü. 

i dare Telefona: Ul'll Sayıaı 

Tayyare ile kaçan kız 
kaç yaşında idi ? 

Ekmek narkı nasıl 
tesbit edilmeli ? 

Din ticaret ve zahire honUmda 
tetkikat yapddl 

Ekmek wlmun un tlwiadm f iktuat mlldlrii Ama Sllena ~ 
ı..bit eclilaeü .. .....,. bazı 1 le ittimk mniflir 
itirulan mucip~ llduat 
Velrlltıtindm 1"....ı w Zahire 
hor.uma .......... jn ~i -
tan tetkiki bildirilmit, dün -
h.7eti toplaaarak ...... eı.,; tet-
kik etmittir. ToplaatıJa belecli7e 

Un cavallan 



lnsafh 

.... . 
1:cM"*•"*" l. he..· ...ıaı.: bO~l-- 1 
rna e&ndo d\sıın ~r 8 U. · 1 

1 

calı:br.1-"a~ bGT-ıa cl'.~l;,.wm e· ı 

lir.-ı. ölualeN~ h.Jaede~ ~~- '! -
lün..dı.a k!U'\ul21~ da h•''1ia • 
:n.C inaf İC>lbmdaMir. ~·er d~ 

şun. .Jikakt etmeli} iz: T ~d•vis: 
kabi~ olan. bir h."\Sta!ığ-m ~ifıt bul· 
mıuı r-;in baznn hastanın .da dok 
for tarafındn verilen naıihal!an 
anlıyacak ve hayatında catbiK e
Clecek kadar anlayışlı oJma.sı şart 
trr. Çünkü insan öyle bir makine
dir ki, onun makinisti bizzat ken 
'disidir. Makinede bir sakatlığı ta 
mir için çalışan doktorların söz • 
lerini hasta anlamaz ve her gün 
bir takım yanlışlıklar yaparsa ta
bii muvaff akıyetsizliğin ınesuli • 
yeti sadece doktora yüklenemez. 

Bir de ara sıra doktorlar Ana
'doluya -gitmiyorlar diye hepimiz 
söyleniyoruz. Hakikaten Anadolu 
da doktorsuzluk bizim için milli 
bir derttir. Fakat bundaki kaba . 
h~ti de yalnız doktorlarda değil, 
bıraz da kendi halkımızda ara _ 
malıyız. Memleketimizde sıhhat 
'denilen şeyin manası henüz kafi 
~erecede anlaşılamamış olma.sın • 
da aramalıyız, İnsanlar ve bir mil 
let ~çin en hüyü·k bir servet olan 
sıhhatin muhafazası doktorlara 
ve doktorluğa hürmet etmekle ve 
kıymet vermekle mümkün olaca -
ğı kanaatinin henüz memleketin 
her taraf mda bütün halk tabaka
ları içine yerleşmemiş bulunmasın 
Cla aramalıyız. 

Nihayet doktorlar da insandır. 
Onla1"111 içinde de şu veya bu kusu 
ru olanlar bulunabilir. Fakat mesu 
liyeti münferit §ahıslara ait olan 
bu kusurları bütün bir sınıfa, bü -
tün doktor ara teşmil etmek nasıl 
doğru olabilir? Kaldı ki, doktor 
Besim Kemal beyin dünkü (VA
KiT) teki yazıları ile hatşrlathğı 
gibi Türkiyede her şöhretli heki
min bedava baktığı bir yeri, bir 
polikliniği vardrr. Eğer her sınıf 
sanat erbabı şöhretli Türk doktor 
larının fakir sınıflara parasız ola 
rak hizmet ettiği kadar kendilerin 
den, sanatlarından ve servetlerin· 
den muhtaçlara yardımda bulun
muş olsalardı bu memlekette fakir 
ve muhtaç sımfların ~ikayeti bel
ki yüzde elli azalırdı. 

Mehmet Asım 
-=--

YAKIT 

VA K 1 T' ın Hususi Telgraf !arı 
-.~ .. ....-. .. ..-=z:w--= _......., - -

933 bürcenıiz bugün 
alacak 

~ 

kat'i şeklini 
ANKARA, 22 (Hususi) -

Vekaletler muhasebeleri bugün 
bütçelerini hazrrlamakla meşgul 
olmu~lardır. 

Yarın (bugün) bütün muhase -
be müdürlerinin iıtirakile maliye 
vekaletinde bir toplantı yapıla -
rak bütçeler son defa olarak göz
den geçirilecektir. 

Y arınakşama kadar (bu akşa · 
ma kadar) vekalet bütçeleri kat'i 
şekillerini alacaktır. 

Vekiller heyeti şubatın 29 uncu 
çarşanba günükü içtimaında büt 
çeyi tetkik edecek ve bir martta 
meclise sevk edecektir. 

Yeni bütçede azami tasarrufa 
riayet edilmiştir. 

lzmirdekiler de 
Ç·oruma gönde

riliyorlar 
l Z M 1 R, 22 (Hususi) 

Burada mevkuf bulunan hocalar· 

dan Habip ve llyas ile gayri mev 

kuf olarak mahkemeye verilen Ö· 

mer, Mustafa ve deli Hüseyin ya

rın (bugün) Çoruma gönderile • 

ceklerdir. 

Kontenjan Jistesi 
hazırlandı 

Hocanın başına gelen Edirne Fırka vetlea-

A N K A R A, 22 (Hususi) -
lktısat vekili Celal Bey bugün 
kontenjan listesile meşgul olmuş 

ve liste ikınaledilmiştir. 

Li&te yarın (bugün) vekiller he 
yetinde müzakere edilecektir. 

lzmlrde millet 
mektepleri 

1 Z M 1 R, 22 (Hususi) 
Millet mektepleri imtihanlarına 

martın birinci günü başlanacak -
tır. 

ı z M ı R, 22 (Hususi) - ret odası resllerl 
Memleket hasta.hanesi gassali Is· 
mail hocanın bugün dört tavcı ta 
rafından beş yüz lirası dolandırıl 
mıştır. 

Giresun belediyer.,.lsl 
. GiRESUN, 22 (Hususi) -
Belediye reisimiz Eşref Bey Gire
sunun ihtiyaçları ve şehire ait iş· 
ler hakkında temaslarda bulun -
mak üzere Ankaraya hareket et • 
miştir. Eşref Bey bugün Gülce -
mal vapurile yola çıkmıştır. Eve· 
la lstanbula gidecek, oradan An • 
karaya geçecektir. 

An karada 
A N K A R A, 22 (Hususi) -

Edirne fırkareisi ile ticaret odası 

reisi buraya geldiler. Yunanlıların 

şimendifer tarifesini yükselttikle

rinden Edirneliler eşya nakliya -

tmı arabalarla yapmak teşebhü -

sündedirler. 

Anlaşıldığına göre Yunanlılar 

lüzum gördükleri yerlerde tenzi • 

lat yaparak eski tarife derecesini 

muhafaza etmektedirler. 

$ark gene karışıyor 
Japonlar Çin topraklar 

ileri harekete 
Almanya Japonyaya · top mu 

cemiyeti bu işe bir çare 

geçtiler 
gönderiyor ? Milletler 
bulabilecek mi ? 

NANKIN, 22 (A.A.) - Harici- Kyueitang, yeni Mançuri hükôme· lunan raporu kabul etmesi icabe • 
ye nezareti namına beyanatta bu- tinin her istediğini maiyetindeki der. Ben uzlaşmaları için iki ta • 
lunmağa mezun mümessil, bitaraf 15000 kişilik bir kuvvetle yapma· rafa yeniden müracaat ve hitapta 
bir mıntaka teşkili hakkında ya · ğa hazır olduğunu bildirmi§ ve bulunmakta tereddüt etmem. Zira 
pılan teklifin manasız ve mantık· daha şimdiden mareşal Chang yalnız fevkalade meclise onun 
sız bir §ey olduğunu, bu tekliflerin Hsueh Liang'm kuvvetlerile çar • kabul edebileceği yeni tekliflerin 
reddedileceğini söylemiştir. pışmağa başlamıştır. yapılması değil, belki mecliıse va· 

Bu mümessil, yeni Mançuri hü- Ceneral Liu'nun ihaneti, Çinli - ziyetin daha ziyade vahimlettiril· 
kômeti tarafından gönderildi~i lerde çok fena bir tesir bırakmış· miyeceği ve yeni askeri harekata 
haber verilen ültimatomun hemen tır. girişilmiyeceği hakkında teminat 
ref ve iade edileceğini de ehem - Milletler Cemiyetinde verilmesi icabeder. 
miyetle kaydetini!tir. CENEVRE, 22 (A.A) _ Mil • Maamafih, bundan hükumetle-

CHANGA Y, 22 (A.A.) - M. letler Cemiyeti fevkalade meclisi, rin Cenevredeki h~yetlerine ica • 
öldürülen Bulgar Soonf, Jeholdaki askeri hareket· reis M. Hymans'ı dinlemiştir. Mu· beden talimatı göndermeğ<.. vakit 

zabitinin tahkikatı lerin devamını temin için yakında maileyh, Uzak Şark meselesine bulunabilnıel€ri ve meclisin alda-
SOFY A, 22 A.A.) _ 16 Şubat· yirmi milyon dolarlık bir (milli müteallik yeni vekayi hakkTltda i- cele iş görmek istiyor gibi gÖl"Ün -

8ulgar - Sırp 
hududunda 

l~ t) · t'kr I h" ·J mesi için reis, rapora ait mu· Z" '-e • ta Yugoslavya arazisinde Yugos _ se ame ıs 1 azı yapı masını u- zahat vermiştir. M. ı-.ymans, va • .... ~ 
)avya hudut muhafızları tarafın• kumetİn tasvip ettiğini bildirmiş • zİyetİ §U suretle telhis etmiştir. renin 24 Şub&tr tehır wJmesmİ 
dan bir Bulgar küçük zabitinin öl- tir. 17 aydanberi r lilletler cemiyeti teklif eylemiştir. 
dürülmesi üzerine meseleyi tahkik CHING CHOW, 22 (A.A.) - konseyi ile büyük meclisi, telifi Mançurinin ultiOJa~c.rau 
için muh~elit tahkikat komisyonu· Japon menabiinden gelen bir tel - beyin için mesai sarfotmekten hr.· HARBiN, 22 ~A..A.) - Mn:r.:-;ıı· 
nun içtima etmesi hakkında Bel. siz, Japon kuvvetlerinin Nanlin ~ )i kalmamı§~ır. ri hükumeti, hu aym ., irmi~inde 
grata yapılan teklife henüz cevap go'yu yeniden işgal etmiş olduk - hilUm !Ja,,.~cmdn. konseye Çine vermeği ev,yc e.~ ~ararb:mr -
gelmemiştir. larını ve Lei-Pioo üzerine doğru Japon ıe:......m.ın mal ye canları mış olduğu ültimcdomu bugiJ~ öğ-

Cesedin 3ulgarlara tesHmi için yürümekte bulunciul:larım bildit· • ,,.r...ıı.iS'\I alttDa .-..hun>~ iJe miite· leden sonra verecektir. 
~·"ir ;>rolokol imzası hususunda iki mektec.H.r. Jt\ı-on kuvvetlertill.a l·u na.,;ı. h!.>- ıfo'~J\.tl. ,.far.>on krtaatının Ültimatom. Jehc~un t~t~livesini 
t~.·o:'\fın it~li\fıT~3. bazı müşkülat ma- ileri haıeketlerini biraz sonra mw- çe}ıil~!f.ne dair t•m~nat verilnıi~- tnlep etmektedir. . 
r.i C\iduğwıd~n ceset hadise :na - vakkaten tt. rkif eıaif old.klan ~ 1 Japon yaya gönderil~n Al 
l!'~J11de kalmıştır. SÖ) lel'mektc~'1-. . 8MJJ)ü=I Ç'Pıb ~ Ü\- eyaleti man topları 
· ı•.!a1<tulün Bulgar çaı.,uşu nı - JaJl;>·.,. tayvan~ '"'l't K•il• ?-İa · up' alt n.daJJr - Japoı:ı kı.ıvvetleri LONDRA, 22 (A.A.) - \Vel • 
f..,.tm.ısım g~y-:niş m~!ıd bır §'Jh.s r.ınJn. J:~ anurıt.-.ııD.lti ç~.. km- -1 Çn.. •eJa1n.1 pçmi~n •~ !janghay linglo.n'dan bildiriliyor: 
~~.launa daiı· B.:lgradıI! i!eı-i ~ür-1 v2~erını bOt1ıbardı~ etmtıısıt · f ~uam;'a ~ el-n~lrdir. Auck1and'da Japonyaya gön • 
aOü idcia. bakında ~~u-..sım kay- . ~ ·?K!O· Z2 (A./ ... , - J~q'IOni..r 1 ~~~• ~ .in :.gali 1çin de ~eri!mck üzere bir gemiye yükle
~e~ !A:ııcdu ki, mdktul Pa·mf Pıeaır.ı. yu '"'~l et~. bir b\kım ~bkiar ,....,.pılmakta tılmı§ olan demir e§ya, henüz 
~«lot i-.ni:ıc:!e lıadut muh,...f~ 8t1' Çio cene •• .J~n ih,,,...~ ~ıJ...,.~ n..0.- vwiliyor. kundcıkları üzerinde bulunan bir 
hbl:..tintlo bafwı~n bir Rulgmr idi· ÇA~. 22 ( A..A.ı - R~ ~fjç ~b i."liil!fl ~riu ihtimn· çek eski Alman toplarıdır. 
llfJı -ıabi~idir. ahn1ı11 bl.dıdyo-r: 11 baahullln .. ~ kalkmı! değil- Eu toplardan dokuzu, eski harp 
• Bir tiı:ti esaeaıcd.c yolunu -=ıı · J..rda hu•l!n~• V• Y.. - · 1 lir. !h il.riıuüin bt't MJrette orta· ganimetlerinden olup Yeni Zelan· 
rara:r. y •!SOSia...,... ~e ~ ·· ı aelr..s.rde,., mi.u'llllldlep ~ ~• 1 dan ta.r~ için f evkali.cle mec dın umumi müesseselerinden hiç 
,ar\.~. ve~. ;g..ınedir. l ... ~ fırtta ~ 1 rol~ oa !:.eıirr:i ._..&dede derpi§ o· bin tcthir etmek istemediğinden 

Bahailer 
Adanada muhake

meleri başladı 
ADANA, 22 (A.A.) - Bahai 

tarikatı namı altında efkar ve his• 
siyata müstenit gizli cemiyet teş • 
kil etmekten suçulu ve mevkuf elli 
üç kişinin muhakemelerine bugün 
ağır cezada çok kalabalık bir din· 
leyici muvacehesinde başlanmış • 
tır. 

Maznunların hüviyetleri birer 
birer teshil edildikten sonra hakla· 
rında tevkif kararı verilmiş ve bu 
karar infaz edilmiştir. 

Biri Antepte diğeri Halfetide 
bulunan iki suçlu hakkında tev • 
kif kararının infaz edilip edilme • 
diğinin yerlerinden sorulmauna. 
karar verilerek muhakeme 8 Mart 
933 sah gününe bırakılmıştır. 

Zonguldakta 
Halkevinin yıl dönümü 

haz1rhklan 
ZONGULDAK , 22 (A.A.) -

Halkevinin yıldönümü olan 26 
Şubat günü için büyük hazırlık ' 
lar yapılmaktadır. O gün vilayet 
dahilinde bulunan iki yüzden faı· 
la radyo ile Ankara Halkevinde 
söylenecek nutkun halk tarafın • 
dan dinlenilmesi için faaliyete ge• 
tirilecektir. 

Müteakiben fırka salonundıl 
Halkevi reisi Mithat Akif Beyiıt 

yapacağı müsahabeden sonra E · 
vin musiki §ubesi tarafından kon " 
ser verilecektir. 

Gece için ayrıca bir prograJ11 
hazırlanmıştır. Buna göre, memJe• 
ket sinemasında çok zengin bi 
programla bir müsamere verile 
cek ve burada Akın piyesi de tenı· 
sil olunacaktır. 

Dil derleme işleri 
MUGLA, 21 (A.A.) - Vilayet 

dahilinde dil derlemesine devaııt 

edilmektedir. Geçen hafta tetki1' 
ve ayırt edilmiş beş yüz kelime 
Ankaraya gönderilmiştir. 

Dil işleriyle uğraşan komisyon"' 
yeniden be~ yüz kelime gelmiştir· 
Bunlar da ayırt edilmeğe devanı 
edilmektedir. 

dolayı mütaı-ekedenberi ambar • 
farda kalmışhr. 

Muhaliflerin reisi M. Hollandı ·· 
Başvekilden bu hususta istizahtı 
bulunacaktır. 

Mumaileyh başvekilden muha• 
serr..ata girişmiş olan bir memle • ' 
kete esliha verilmesinin Milletlel' 
C(:miyeti misakını ihlal edip etmi1 

y"ceğini sormak ve lngilz müesse• 
Sf""~erinin Çine ve Japonyaya nıü· 
himmat vermelerine karşı lngilt4"' 
re hükumeti nezdinde protestod• 
bulunmasını tebliğ eylemek tasa\'' . 
vurun dadır .. 

Japon siyaseti 
TOKtO, 22 (A.A.) - Gazete• 

ler, Japonyanın Milletler Cemi" 
yetini terketmeğe karar verınif 
olmasına rağmen Japon hükume
tinin merkezi Milletler cemiyeti 
olmak üzere beynelmilel hayali 
bir teşriki mesai siyaseti yeri11' 
İngiltere, Amerika, Fransa, ltal· 
Y'-, Almanya ve Rusya ile dahi \ 
mü3rJet bir telifi beyin ıiyaaeti t•' 
ki~ t:tmeğe karar vermİ§ olduğuPd . 
yazmaktadırlar. 

Japon hükumeti, ayni zamand"• 
Japonya Çin ve Mançuri araıund• 
bir nevi A'=";n Lokamosu teşkil ti' 
decek bir eı.ıniyet misakı akti ıd' 
retile Uzak Şark için bir Monrol 
kaidesi vücude getirecektir. 



• 
iŞARETLER 

Garp cephesinden .. .. .. 
gorunuş 

h' Çin de işler alevlendi.. Yüz 
~ııler çarpışmıya hazırlandı. Bü

ai ~ük Japon akınının arifesindeyiz. 
is· h erçi ne Çin, ne Japonya henüz 

• k e.rp notası göndermemiştir. Fa ~ 
e.t Çin ıetlerinde Japon tıram -

Belediyede: 

Otobüs 
imtiyazı 

•11 ~tleri ötüyor, Japon muzikası za· 

~r.ıuar,ı çalıyor .. Harbin bir no- Elektrik şirketine 
• ıle bildirmesi veya bildirmeme 

~i bir nıeaeJe değildir. Osmanlı verilmemiştir 
er e\>Ieti de böyle notasız nice ta • iki gün evvel bir refikimizde o-
a• ;l'tuz1ara uğramıştır. Çarlık Rus • tobüs imtiyazının kat'i surette e -
u 0'•ı, Habsburg'lar imparatorluğu lektrik şirketine verildiği ve Hazi· 

u:ına.nlı devletine çok defa harp randan itibaren de şirketin oto • 
e li an etıneden taarruz ederlerdi. . büslerinden başka şehirde hiç bir 
• le lll'J> diplomasisi yeni bir hadise otobüs işletilemiyeceği yazılmış • 
• d~§t&ında değildir. insanlar bil • tı. 
s. 

1 
lerini yapıyorlar .. Harp diplo· Bu haber üzerine bir çok oto • 

rt ''iai · b' .. v • d b l d' \. Yenı ır şey ogrenmemış, büsçüler telaşa üşmüşler, e e ı-

t~h?iinden biç bir şey unutmamış yeye müracaat ederek malumat is~ 
1 davranıyor. temişlerdir. Bu mesele hakkında 

~ t>e"ran gene o devran, alem ge· belediye reisi muavini Hamit Bey 
~ ()} alem!.. dün demiştir ki: 

:,. .. .IJ 

Şatkta vaziyet budur. 

~,~he gelince, İ§ tamamen baş-
6 •r. 
, Çi11 J b v · - apon oguşması, ışsız 

et l'd lt İmanı gevreyen Avrupada 
ı· · e, perde yükselen bir neş'e -
e ~ llaınetidir. Çin - Japon bo • 
• · llıaaı §İddetlendikçe, silah fab

e• l' le.'t'ı tezgahlarını genişletecek· 
~I~' çok işsizlere iş bulunacak, 

a .. ~Yan çakaralmaz tabanca -
• < t"f ıJ\ · :h\l ek]er kapış kapış satılacak . 
' lr· komisyoncuları Atlas aahfü 

"- Otobüs imtiyazının elektrik 
şirketin~ verildiği haberi doğru 

değildir. Tekzip edebilirsiniz.,, 

Sahıl.erimizde r;eyahat 

Belediye, seyyahin şubesi 

memleketimizi ve tarihi eserleri· 
mi:c:i tanıtmak için yaza doğru ga· 
yet ucu.~ bir fiatla memleket da· 
bilinde ve sahillerimizde seyahat· 
ler tertip edecektir. Bundan baş -
ka Mısırdan seyyah celbi içinde 
bir proeram hazırlanacaktır. 

Kim e otomobile binmiyor 
Taksi otomobil şoför ve sahip-

Define! 
Sarıyerde taharriyat 

yapmak istiyorlar 
Sarıyerde bir arsada define ol· 

duğu iddiasile aranmasına müsa• 
ade verilmesi için alakadar ma -
kaml~ra müracaat olunmuştur . 
Şimdi bu arsanın aidiyeti ciheti 
tetkik olunmaktadır. 

Demir haf •z gene 
mahkemeye verildi 

Bursa müddeiurnumiliğinden 

gelen bir müzekkere üzerine, Is -
tanbulda bulunan Demir Hafız 

isminde bir hoca, jandarma mu • 
hafazası altında Burı:aya gönde -
rilr.ıiştir. 

Ha!ckın:la, bir müddet evvel 
Bursada bulunduğu sırada ruhsat
sız vaaz vererek ahaliyi Türkçe 
ezan aleyhine tahrik ettiği nok • 
tasından tahkikat yapılmaktadır . 

Demir 1-fafız, evvelce İstanbul • 
dada Ayasofya camiinde bir Ka • 
dir gecesi vaaz esnasında yeni 
harfler ve hiikfrmet aleyhinde bu
lunmak maddesinden dolayı zan
naltına alınmış, muahkeme edil · 
ıınjşti. 

Recep Bey Ankaraya 
gidlyot9 

• ,ijl"ük Okyanus sahili arasında 
ık dokuyacaklar,, Nice za • lerinin müşterisizlikten şikayet C. Halk Fırkası umumi katibi 

: ~~~lr •tok silahları bulunan mü· 
~~lcr öteye beriye açık göz 
• ~~ 1'>-onculanm göndermekle 
~ ."ıldu. Hatta son seneler için
' iti, ~k silahları satmak için tür

ll ~lii çareler bulundu. 
~ tlılJardan methur lıir komis • 
t~ il b' ı ·1 . e ır ngı z gazetesı ge • 
b ~ne 'bir mülakat bile yapmış . 

· eJ)olarındaki silahları satmak 
t1' ,, Sa.ı-e artık klasik şekilde: 
e I~ ey efendi bizde silah var . 

t\ de size satalım lafından i " 
' ~değildir. Silah satışına çalı
, , 

0 llliayoncu bir şehrin en mu· 

llf:t~~lerinden birine yerleşir , 
l §oyle bir tetkik eder. Bu 

• tllı ekette silah satmak için ne 
.. ;hdır?. Bunu düşünür, taşı· 

a, .. h~taza bu memleketin tema

'~ tr Yabancı devletin hakimi-
• ~ lsyan etmektir .. Derhal bu 
"il .. 
it • 0 ze başlar. Memleketin 

ettikleri haber verilmektedir. Recep Beyefendi bu akşamki tren· 
Şoförler Cemiyetinin bugünkü le Ankaraya gidecektir. 

taksi fiatlarınm indirilip indirile· 1, Recep Bey yarın Ankara Halk • 
miyeceğini veya kazanç temini için evinde, yeni Halkevlerinin açıl • 
başka bir şekil bulması çarelerini ması münasebetile bir nutuk söy -
araması istenmektedir. liyecektir. 

Bunun için bazı şoförler cemiye
te müracaat etmişlerdir. 

Değiştirilen defterler 
meselesi 

Beyoğlu mal müdürlüğünde de
ğiştirilen defterler meselesi üze • 
rinde tahkikata devam olunmak • 
tadır Tahkikat bir kaç madde ü
zerinde ve geniş bir safhadadır • 

Bunlardan bir kısmı bitmiş ve 
tahkikat evrakı idare heyetine ve
rilmiştir. Bu tahkikat dolayısile 
işten el çektirilmiş memur yok -
tur. Yalnız başka bir meseleden 
bir memur azilolunmuştur. 

ııımımııı"uııuıımııınııınmmııınııınmıımuınınnmumıuuuıHummıımurummımnu 

Hamdi Heyin 
konferansı 

Liman şirketi müdürü Ahmet 
Hamdi Beyin ticaret odası salo -
nunda vereceği "lktısadi devlet • 
çilik,, e ait konferansı önümüzde
ki cumartesi günü saat dörtte ve
rilecektir. 

lktısatçılar Cemiyetinin konf e • 
ransları pazar günleri verilmekte 
ise de, bu pazar kongere dolayısile 
ticaret odası salonu meşgul oldu
ğundan konferans cumartesi gü • 
nüne kararlaştırılmıştır • 

Po1iste: 
·······-······· 
Kahvecile 

karısı 
Kavga ettiler, arada 

çırak yaralandı 
Gaitada bir kahvede karı koca 

kavgası olmuı, çırak Hırvat ha -
şmdan yaralanmıştır: 

Gaitada Demirciler sokağında 
kahveci Şahnaz iki geceden beri 
eve gitmemektedir. Karısı Ağa· 

pulo kocasına eve niçin gelmediği· 
ni sormak üzere kahveye gitmiş, 

ileri geri söylenmiye başlamıştır . 
Şahnaz müşterilerin yanında kb.
rısının kendisine çıkışmasını bir 
türlü hazmedemiyerek: 

- Kadın git! Beni şimdi çile -
den çıkarma, müşterilerin yanında 
ağzını yırtarım .. 

Diye tehdit etmiştir. 

Bu tehdide Ağaplo kulak asmı -

yarak söylenmiye devam etmiş, 

hatta bununla da iktifa etmiyerek 

kocasının üzerine sandalye ile yü

rümüştür. 

işin çığırından çıktığını gören 
ç '".ık hemen karı ile kocanın ara
sına girmiıse de gözü fena halde 

kızan kahveci Şahnaz yerden baş· 
ka bir sandalye kapmış, karısının 

başına fırlatmcJt üzere savurmuş
tur. 

Fakat sandalye istikametini şa· 
şırmıf, araya giren çırak Hırvatnr 
başına inerek fena halde yarala -
mıştır. Çırağın baygın bir halde 

yere serilmesi üzerine kavga dur

muş, gelen polisler kavgacı karı 

kocayı yakalıyarak merkeze gö • 

türmüşlerdir. Çırak tedavi altına 
alınmıştır. 

Şüpheli vaz'yette 

Galatada Arap camiinden şüp· 

heli bir vaziyette geçen Karaınür· 

selli Yusuf, bekçi tarafından çev

rilmiş, sırtmdaki çuvalda beş ok • 

ka esrar bulunmuştur. 

Ev kirası yüzünden 

Beyoğlunda Meşrutiyet mahal -

lesinde oturan Kamil, kiracısı Re· 

fia Hanımla ev kirası yüzünden 

kavga etmiş, kadının şişeyle ba -
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SOHBETLER 

Çocuklara hür 
edelim! 

Bundan bir, bir buçuk ay e 
Beyoğlundaki alaturka saz ç 
nan kazinolardan birine git 
tik. Sahnede dört yaşında bir 
cağız vardı. Sırtına sırmalı ç 
ken giydirmişler, karnına bir 
bağlamışlar, göbeği ile meme 
lerini meydanda bırakmışlar 

Çocuğa, :saz çalarak göbek at 
yorlardı. 

Kazinonun ı:ahibini çağırt 

bu ayıba bir nihayet verme 
söyledik. Yapılan şeyin ayıp ol 
ğunu bilen kazino sahibi, perd 
kapattı. 

Dün de gazetelerde, bunun 
dar ayıp bir haber okuduk. 

Bet yaşında olduğu halde 
keklik alaimi gösteren bir çoc 
ğu, annesi halka teşhir etmek i 
tiyormuş. Diğer taraftan da 
çocuğu Amerikaya, Avrupaya 
türmek istiyenler de varmış. 

Saltanatı yıkan cümhuriy 
Türkiye hudutları içinde yal 
bir saltanat tanır: Çocuklar salt 
natı! .. 

Türkiye cümhuriyetinin h 
dutları içinde çocuk istismar ed 
mez. Çocuk çalışarak para kaza 
nabilir, fakat teşhir edilerek p 

ra teminine alet edilemez. 

Beş yaşında erkeklik alai 
gösteren çocuk nihayet lıastadır 
Bu çocuğun hastalığı bakım kah 
ediyorsa, memleket hastahanele 
rine yatırılır, etmiyorsa işine gü 
cüne bll'akılır ve himaye edili 
fakat teşhirine müsaade edile 
mez. Çocuklara hürmet edeli 
onlara hürmeti öğretelim. 

Bar ve lcazinolarda oynatı!a: 

çocuklar faciasına vilayetin; te~ 
bir edilmek istenen beş yaşında!: 

yavruyu da Himayei etfalin nazı:4 

rı dikkatini celbederiz. 

Selami izzet 
uımıınnırttıııaıııımmıımıırmmnııuuımı uııı ııuunu ııuıı ımı ıuuırıuıuuıımıı ııu11ıını ı 

Bedia Hanımın nikah 
Konservatuvar piyano mual · 

!imlerinden Her Ştatserin müslü· 
man olarak Ahmet Ferdi ismini 
takındığını ve Darülbedayi artist· 
!erinden Bedia Hanımla nişanlan· 
dığını yazmıştık. Kanuni muamele 
ikmal edilmiş olduğundan iki genç 
yarın sabah Beyoğlu evlenme da· 
iresine giderek nikah muamelele
rini yaptıracaklardır. Evlenme:: 
merasimine bir çok kimseler da • 
vet edilmiştir. 

• · e§ekküllerile can, ciğer olur. 
r ;elen şahsiyetleri yakalar: 

• ~ f)iinya istiklal harpleri ya • 

gibi ateşe hazır memleketlerde ih· 
tilale hazırlık için yapılan masraf, 
satılacak silahın bedelinden daha 
azdır. 

Soviyet elçisi 
Sovyet büyük elçisi M. Suriç şından hafif surette yaralamış • 

Beş yaşındaki erkek 

• t,tı. 11~ diye duruyorsunuz. der, 
1ltdak·. i"-.... ı. 

dParanuz ve silahımız yok 
s:rhal cevap verir: 

• .. ııe para da, silah da bulu· 

e.., 
~ oı •özdür. Silahlar bin bir 

- altın d ~· e er .. 
h~Yoncu, eğer ihtilale hazır· 

~~ll' tnemlekete uğrarsa ihti· 
ı-tlananlara: 

1 
tıe duruyorsunuz, nedir bu 
Si~~en isyan etmiyorsunuz? 
~ .. · l\hımız yok, diye cevap 

•: 
~ 

\~I 'l'a da, silah ta var diye 
~~ etıdirir. 
~ •at L 
~ 'lt l~ıyan silahları piyasa 
Ilı, ıçın ba-tka usulleri de 
\j~ı. S t &lıtnuı memleketler • 
~,1:in Çareler, vesileler bu· 
"'-t" a Mekaikada, cenubi A· 

'i!nhuriyetlerinde olduğu 

Hesap, kitap nihayet ihtilalin 
yapılması daha ucuza malolur. 

Dünyanın dört köşesini dolaşan 
silah komisyoncuları şimdiki hal
de şarkta karlı bir iş peşindedir • 
ler. 

Size bu komisyon hikayeleri sa~ 
kın tuhaf gelmesin. Çünkü Umu • 
mi harpte Alman silah fabrikaları 
zaman, zaman fazla gelen silahla· 

rı Felemenk vasıtasile lngiltereye, 
İngiltere silah fabrikaları F ele
nıenk vasıtasile Almanyaya sat -
mıtlardır. 

Biri kendi kurşun ile Almanla· 
rı ve müttefiklerini, öteki İngiliz 
mamulatı ile beyaz İngiliz nefer • 
lerini ölüme göndermiştir. 

Onlar bu İ§te pek pişkindirler •. 
Şarktaki maceranın garp cephe • 
sinden görünüşü bundan başka bir 
şe;r değildir. 

Sadri Etem 

Ankaradan §ehrimize gelmiştir. tır. Beş buçuk yaşındaki delikanlı • 
mn teşhiri için annesi tarafından 
vilayetten müsaade istenildiği ya
zılmıştı. Çocuğu nasıl ve ne sul'et· 
le teşhir etmek ictediği sorulacal< 
ve ahlaka mugayir bir tasavvur 
ise bittabi bu talep reddedilecek • 

VAK 1 T 
Gündelik, Siyası Gazete 

Istanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numarararı 
Yazı işleri telefonu: 2437g 
ldare telefonu : 24370 

Telgraf adresi: lstanbul - V AKIT 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

Sene il!: 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

ı· 

TUrldye 

1400 Kr. 
750 .. 
400 .. 
150 H 

ilfin Ucretleri = 

Ecnebi 

2700 Kr. 
1450 • 
800 • 
300 • 

Resmı UAnlann blr satın 10 Kuruş 

Ticart ilanların bir satırı 12,5 Kuruş 
Tlcarl UA.nlarm bir santiml 25 Kuruş 

KUçUk llAnlar: 
Bir defası 30 lkl detası 50 Uç defası 65 

dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Uc;; aylık UA.n verenlertıı bir defası mecca
nendlr. Dört satırı geçen llantarm fazla 
satrrlan beo kuruştan besap ed111r. 

Zorla qüzellik ! 
Beyoğlunda Halepli sokağında 

oturan matmazel Angiliki ile bir 

seneden beri tanıştığı Hıristo kav· 

ga etmişlerdir. Hıristo, söz verdi -

ği halde gelmiyen Angilikinin ö -
tir. 

nünü kesmiş, dayak atmıştır. Şi • 
:ıııııııu1111ıı111111111111111111 11 uı ıı ıııı ıı ııııı ıı rııı ı ııı ıı ı•11 1 1111 1 uıııııı 1 1 "11ıııı ı ınııı. ım·ııın•ı: 

kayet üzerine Hıristao yakalan • ~ 15 Yıl evelki VAKIT ~ 
~ı11111111uıı ıımııımııırtııınıı1111111111111111111ı ı1111111:11ıımıı11111.ıııııııııı11111111•uıı ınııı11~ 

mıştır. 
23 ~ubat 1 '17 

Amerikalıların miJii 
- Çorum mebusu ve Tanin ga=rtc-

si ser muharriri Muhi t t in Bey mi!t • 
bay r 8 m I t ef ikan Darülbedayi heyeti edebi!, cuı 

Dün Amerikalıların milli kah • azalıyma intihap edilmiştir. 

ramanı ve ilk reisi cümhuru Va • - 334 senesi bütçesi 51 milyon T:ii • 

şingtonun yıl dönümüne tesadüf e· sur liralık masarif i ihtiı:a etmektedir. 

diyordu. Bu münasebetle Şimali Buna te!.:abül eden varidat 38 milyon 
kiisur liradır. 

Amerika birleşik hükumetleri 
- Akşam !zarp rap:ırudur. 

Türkiye büyük elçisi M. Şeril ve 
Şark salınei Tıarbi:zdc üeri hare • 

zevcesi tarafından dün akşam ket devam c'!:::ektedir. Alman c.saki. 

şehrimizdeki Amerikalılara malı· ri (lflinski) ye girmiştir. Diğer salınel 
sus bir kabul resmi tertip edilmit harpler de_yani bir vaka i~ar cdilme-

ve bir çaY. ziyafeti verilmittir. miştir. 
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.l'MAllLI DEVLll 
Öl.ÜllKIEN ••• 

Muharriri : Celil Nuri 
• lktibas,nıkil. tercüme hakları mahfuzdur • 

Osmanlılık ile Türklük arasında 
bir köprü : Süleyman Nazif 

VAKiT 

Zeynep Vlora 
Han m için 

Arnavutluk konso
losluğu ne diyor? 
Şehrimiz Arnavutluk ceneral 

konsolosluğundan şu mektubu al -
dık: • 

Muhterem "Yakıt,, gazetesiniu 
5432 numaralı ve 22 Şubat 1933 

2~ Şubat 1933 

Bu akşam Herkes 
ARTiSTiK Sil'.IEMASINI 

BÜ\'UK GALASI);A iştirak ve genç, c' imli 'e sehhaı FR \XZIS~ 
GAAl:ı en giizel \ c en IAtif 

-& P R 1 K A 
(Ateşin gençllk) 

komedi operetinde nazarı rnkdirlc ;:;cnedecek \C alkışlıyacaktır ~Jaear j 
Şal'kı ,.e <lan larile mu~ikisi. ~ 

····································--... -··························-·· ... ·--....... ----·- . Sinema müdiriycti muhcer cm müd:ı\•imleriııc bu filmi görmelel'inı 
ha~~aten Ca\'Sİyc eyler. 

Yazılarımda .Suleyman_ Na~~f • j !ıi~in V. Hugo'y~ se~~iş. Onun tarihli nüı;hasında ve "Deyli He -
!"'n çok bahsettnn. Temcıt pılavı ıçın o ruha da, ııtedığı zaman u- rald,, tan ik~ibasen Zeynep Vlora Ticaret odası r 

T v 1 M A • gibi ayni sözleri tekrar edecek de- yabiliyor. Bunun içindir ki, haydi Hanımın "Devletlerle müzakere- kongresinde neler 
ğilim. Şu kadra k;, Osmanlı dev - ermenice söyliyeyim, Süleyman lere girişmiş, Arnavutluğa istik - konuşulacak? 
rinden Türklük devrine intikalde Nazif o alemde succes yaptı; razlar teminine çalışmış,, olduğu Ticaret odası senelik kongresi 

K 
Perıembe c.... 1 

24 ş.w. 
nu nadir insanda,• bc-hsetmezsem bonne figure yaptı!. ve saire hakkındaki bütün netri- önümüzdeki pazar günü öğleden 
h€lki tezim eksik kalır. İmdi, şu Bir aralık da Nazifi bir sürü yatının hakikate muvafık olmayıp sonra Ticaret odası salonunda 
kısa fıkrada merhumu yalnız bir acem ,airlerinin arasında gör- ıırf "Deyly Herald,, gazetesi mu- toplanacaktır. 
istihaleci bir hülleci olmak üıere müttüm. Belki hatırınızdadır: Şah hauirinin dimağından çıktığını, Kongerede htanbulda bulunan 
muhakeme edeceğim. Kaçar lran meb'uslarmı tömbeki müteveffa Zeynep Hanımın Tira- bütün tacirler ile sanayi erbabı 

Süleyman Nazif, allah rahmet gibi kıymı§h. Birçok lrani bura· na mahafilinde tanınmadığını, ve hazır bulunabileceklerdir. 
etsin, Osmanlılıkla Türklük ara· larda sürilndüler. lşte, o alemde çoktanberi ecnebi memleketlerde Kongrenin programı tanzim e· 
sına kurulmuş bir asına köprü idi. de, merhum Nazif bir yaman a· bulunmuş olduğundan Arnavut dilmittir. Buna nazaran bu seneki 
Asma köprü, yahut uzun bir tü • dam olmak üzere tahayyüz etti. lukla ve Delvinadaki akraba ve kongrenin en mühim maddelerini 
nel ! ~ ~ :(.. teallUkatiyle alakasını kesmiş ol • sanayi siyasetimiz tetkil etmekte-

Bunun için, bir bakışta, Nazifi 
ikinci ve lakin hürriyetperverliği 
fazla bir Namık Kemal, diğer bir 
bakışta modern ve lakin muhaf a -
zakar bir Türk edibi olmak üzere 
görebilirsiniz. Hem alaturka, hem 
alafranga. Bir kötesi şark halıla· 
rile, Hafız Ü&manın, Yakutun lev
halarile, mertebanilerle, çef mi bül 
bülleı-Ie, diğer köşesi bir kübist 
kasa ile ayni üslupta koltuklar v~ 
kanapelerle impreaaionniste re · 
simlerle bezenmiş kocaman bir 
salcıın. Zevk, muayyen değil. F u • 
zuliye olduğu kadar Victor Hugo· 
ya da aşık. Olabilir. Bir insan 
şarkın ve garbın hu ayrı ayrı e -
diplerinden her ikisini de sever. 
Buna diyecek yok .. Fakat Süley • 
man Nazif, ayni .zamanda hem 
Fuzuli idi, hem Hugo ! 

İki ikutup, OsmanlıJıkla Türk
lük ... lranlıhkla araphğın rum di
yarında karıı§masından hasıl olan 
Oıımanhlıkla modernizm ve garp .. 
hlığm imtizacından doğmu§ Türl· 
lük iki kutup gibi Nazif i çekiyor
lnr. 

Sai!dan bakınız: baştan a§ağı 
kelime san' atı... Soldan bakınız: 
Baştan a!ağı fikir- oyuncağı ... Ci -
nasları, nükteleri, mazmunları a • 
rar, bulur. Fikirden ziyade keli p 

me... Lakin kelimeler çınlamalı! 
İtibar lanzlaradır, manaya de8il 
dir. Mana bir para etmez; lafız 
milyar değer. 

Birinden duymu§tum. Kendisi 
Yıldız sarayında, uzun müddet, 
ecnebi misafırleı·i izaz ve ikrama 
memurmu§. Bir gün bir alman 
prensi ıelmiı. Şehzadelerden bi • 
rile görütmü§. Prens türkçe bilnıi· 
yor; ıehzade ise aıla batka di! 
konuşmuyor. Bununla beraber iki 
asilzade biribirini pek ziyade an· 
lamıılar. 

-Neden? 

- Çünkü alman prensinin de, 
Osmanlı şehzadesinin de kafau 
ayni kalıbın mahsulü! Dil vaban
cıhğı ikinci derecede kalıy~r. A • 
sıl mesele ruh yakınlığı. Biri de 
kendisini allahın insanlar üzerin • 
de hükmetmiye memur vekili, göl· 
geıi addediyor, öteki de .. 

.•• Süleyman Nazif merhumu, 
1909 da, İtıtanLula mükellef ve 
hususi bir yc.tla gelen bir lngilizin 
misafirlerile tamfhrmışbm. Bu mi 
safirler Avrupanın en güzide ka • 
dın ve erkekleri arasından seçil -
mişti. 

Ne dersiniz?. Süleyman Nazifo 
bu yükıek adamlar hayran oldu· 
lar .•• Kendiıi~de tam bir Avrupa
lı g3rdüler. E'tet ... dilde, muame
lede bir ba.yli prkıbbk ıırıttyor; 

Süleyman Nazif Osmanlıhğm duğunu İstanbul Arnavutluk kral- dir. Bu hususta Hereke fabrikast 
en beliğ ve fasih mersiyesini yaz· lığı baş konsolosluğu beyan eyler. müdürü Retat Bey hazırladığı ra· 
dı. Öyle bir mera iye ki (Baki) niıı ıııınmımooı ıı:uı 111ır.mnıunııonmunoııW111Dl1111nmıuınmuıumımnmıııa•ıın•11111 porunu okuyacaktır. 
Kanuni Sultan Süleymana olan Nazifin mesleği nihayete er.mit • Oda istihbarat ve tetkikat şu -
mersiyesini geçer. tir. Nazifin şakirdi olamaz. Çünkü beıi müdürü Hakkı Nezihi Bey de 

- Hani o mersiye? o asır kapanıyor. Ticaret odaları birliği tetkili hak-
- Nazifin bütün eserleri, bü M Ondan bir adım ötesi: Cümhu- kında hazırladığı raporu okuya • 

tün üslubu. ! riyet devri! caktır. 
.... Siileyman Nazif Türklüğün Keşki yafasaydı ve hepimizi Bundan sonra meyva ihracat 

en beliğ ve fı-sih cülusiyeaini yaz- tentit etseydi. Lakin Nazif tam meselesi üzerine alakadarların fi. 
eh. Öyle bir mevlt'.it risalesi ki bü· zamanında bu alemden göçtü. kirleri dinlenilecektir. 
tün yeniler onu me~ketseler seza· Osmanlı üslubunu en yüksek fa • 
dır. hikaya çıkaran ibu zat, ki fariıi 

- Hani o cülusiye, o mevlut (terkibi vaafi) ve (vasfı terkibi) le 
risalesi?. ri son dereceed itlemiş, bu itibarla 

- Nazfin aon yazıları, son İranlıları hile geçmi,ti, son zaman 
üslubu. da ancak bu acem terkiplerine 

Merhumda sebat yoktu. Seba - vedaa rıza gösterdi! ... 
tı inat addederdi. inat ise, fikrin- Birkaç sene daha yqasaydı da
ce, o maruf hayvanın şiarı imi,. ha birçok §ekillere veda etmek 
Kendi öyle derdi. mecburiyetinde kalacak, çok ııkı-

Cevval bir kafa, cevval bir üs • lacaktı ... 
h'.ip. Bir çocuk gibi canlı. SüleyM Öleceği günü intihapta muhtar 
man Nazif merhumu bir siyasi, olsaydı, belki 111erhum, öldüğü 
yahut derin manasile bir f ifosof günü intihap ederdi ... 

Meyvalarımız ltısıra 
nasıl ibra~ edilebilir? 

Sabık lktııat Vekili Rahmi Bey 
Mısırda yaptığı tetkik aeyahatin • 
den avdet etmittir. 

Rahmi Bey Mısırda bulunduğu 
eınada Türk me)'Valarmın Mıaıra 
ne ıuretle ihracı kabil olacağı hak 
kında tetkikatta bulunmuftur. 

Öğrendiğimize göre Rahmi Bey 
Ankaraya avdet ettikten ıonra 

bilhassa Ziraat ve tktııat Veki. • 
addedenler aldanırlar. O, sadece Eski Osmanlı devirlerinde gü· letleri ile temas ederek meyvaları· 
bir kuyumcu idi. Kelimelerden zel söz söyler zatlar az değildi. 
gerdanlık, bilezik yapardı. Broş, Faik Alinin kulakları çınlasın. 

yüzük birer siyaset, biı·er hikmet l<ardeşine (Mirikelam) der. 
değildir. Nazif in yazısı ise bir bi· Evet! Süleyman Nazif bir söz 
hclot'dur; rı-.fm üstünde, yahut beyi} dir. Milyoner olsaydım her 
camekanın içinde saklanmak içiu dakikasına bir miktar dolar tak-

mızın hazırlanması ve sevki için 
yapılacak ambalaj hakkında ma · 
lumat verecektir. 

Ayni zamanda M111rda en fazla 
sürümii temin edecek meyvaları 

hild irecektir. 
halkedilmiştir... dim ederdim. Bu devirde ise bu { 

Süle; man Naz;f (Tanzimalı çeşiUen sözbeyleri eksildi. Gitgi -
hayriye) ye benzer. de la1nrdı füılObu da büsbütün 

İngilterede (~ ... iki başka yer - değişecek. Daha ziyade on on be~ 
lerde de) pek c .. ki hnrp gemileri~ sene yaşasaydı Nazifi muasırları 
ni, mesela me~h:ır N ~konun kal · nnhyamıyacaklardı. Netekim bu • 
yonunu olduğu gibi ~akl~rlar ve gün aruz veznini anlıyamıyoruz. 
daima tamir ve ter.rr.im edeıler. Süleyman Nazif! Rumelihisa : 
Nazif merhum da elektrik cihaz ·· rından Anadoluhisarına uzanan 
larile güslenmit bir dört ambarlı bir köpriı ... Yarııı Mimar Sinan 
Mahmudiye idi. Telsizi olan bir üslubunda, yarısı aon sistem be -
bir kalyon! ton ... Maziden girersiniz, istik -

Süleymnn Nazif hayatında an~ bal den çıkarsınız! 
la~ılmadı. Ben bile l·endisini güç Tekrar edeyim: Süleyman Na
anladım. iddia edebilil'im ki ken zif bir hullecidir. Nazifsiz yeni 
disi bile zatını anlamamıştır. üsluba geçilmezdi. Yalnız Nazif 

Bunun içindir ki 25 senedenlıe de bize kafi gelemezdi. 
ri kah dargınlık, kah dostluk ha" V. Hugo Nazifi tanısaydı bit' 
lindeydik. Rivayete göre, bir de, gün tıofrasından ayırmıyacaktı. 
fa, biribitimizin aleyhinde gazete- Abdülkadir Bidil Nazifi tanısaydı 
Ierle çok söz neşrettiğimiz halde onu bir dakika cerniyetinden uzak 
barışmı1ız. Biri ona sormu~: bulunduı·mıyacaktı. 

- (' elfil Nurile neden görüşü • Süleyman Nazif ya geçen asır· 
yonun?. da, yahut gelecek asırda dünyaya 

- Kadim muhabbetim nükset gelmeliydi. Süleyman Nazif ya 
ti de ondan ... cevabını vermi,. lngiltert:de doğmalıydı, yahut 1 -

Süleyman Nazifi bir (tıaşide • randa. Süleyman Nazif bir tena • 
kit) diye muhakeme edersek gÖ· kuzlar, bir mübayenetler cihanı· 
zümüzde büyür. Ve, o Nazif, bil · dır. 
tün bir devri temıil eder. Fakat 
batka noktalardan ayniNazifi tet· 
kik edersek hata etmiş oluruz; 
Çünkü tarihe geçecek ohm Nazif 
ancak kuyumcu Naziftir. 

Oımanlı devrinin ıon inceliği
ni Naıif hem icmal eder, hem de 
ikmal. Bunun içindir ki Stileyman 

Güzide edip lbrahim Aliettin 
bey biraderimiz bir (Nazifname) 
kaleme e.lryor. Bakalım Nazifir\ 
bence bariz olan bu ikiliklerini 
bir müdekkik gözü ile ara,tırdı 
mı?. 

Celil Nuri 

BORSA 
(Hizalaımda , ıldız i~arcti olanlar üzer 
!erinde 2~ şubatta muamele olanlardır 
Rakkıımlar kapnnış hyatlannı gösterir 

Nu'cut 

K l rtı< 
*20 r. 1 r.ıınsız ı. o.-
* ı Sterlin :'25 -* r Dolar !!12,50 
•20 Liret :?l~.-
•211 1. Helçlk~ 117,-
'f:20 nralımı 21ı.-

•1ıo lcı l\'rC ~il -

iıırı Leı•,1 ~G.-
• ı lnrı ~4.-

•.?n Kuron Çek 1!?2.-

Çek fiatları 

* Parls 
* ondra * \ cı • 'i ur~ * \lil<\n11 
ııı liruk el 
*ı\tina 
•<.;cncvre 
'+C\ofya 
ı+Am tcrdam 

1206 
7211 -
0.4~54 
Q .• ,050 

3.38 ö-
~3 12-
~.44-
67.52.-ıO 
ı.ııs :;o 

(Satış) 

• ı Silin Av * ı Pez:eta 
• ı !\1ark 
•ı Znlntl 
* ı Pen~ö 
•20 Lev 
*!ı<r DiÜar 
* ı çcn·oncç 
• ı Altın 
• I Mecidiye 
• ı Banlı:not 

1\ urııs 

~; ... 
17.-
51 -
!4-
31 -
23,-
54-

Q24.-
34,-

2.lZ,-

(kap. sa. 16) 

1 •Pnığa 
• \

1lyana 
*~ladrir * Rcrlin 
• Varşo\'I 
•Pe~cc 
• Rükres 
•Belgraı 
*~1oskova 

lfiOS-
4.!>ı 17 

s 7Jı~so 
1.9 2 

•U450 
3.8\175 

S0.7525 
35.1551) 
10:'6,7!5 

Esham 

iş Rıınknsı it.-
Anadolıı 2tı-

Reji .f.,as 
, ir, Bın rlve ıs. 
1 r.ırm· ı 4,30 
L. !:ıll{Ortıı 24,-

• om on ti 25,50 

islikreılar 

1 t. d:ıhlll 96.-
•,ark o)Ollar 7.'ı!.~ 

* l),MU\·ahhldc 62 7:ı 
Gllmrilkler S ~5 
Sı)•dt mahı '4,35 
fta~c.1ftı ı ı 7!i 
J\ k rlve 

'l'erkos 311 511 
•Çimento Ar ıı.ııu 

Onl'on Oeı !4.-
:;-:ırk nev ~.ıs 
ltalı a !.-
Şark nı. ctzu 2.3:ı 

Tcle!nn 13.25 

Tahviller 

Y.lektrll: 
1'rnnıvav 
Tünel 
Hıhtım 

. 

•Anadolu 1 
+Anadolu ıı 
• A \1!inı .. oll 

151,50 
4,20 

IS,90 
45,5() 

4!!.!'10 
'ÇJ,11~ 

-~----------------------_) 

23 Şubat 
28 Şevval 29_Şe~ 

1 Gün do~şu 6,46 6,4' 
Gün batışı ır,sı •'" Sabah namuı 6,01 .,oı 

O~le namazı 12,28 ı!.tl: 
flclndı namaı:ı IS,!?8 ıs.~ 
Akşam namazı ır.sı 

.,, 
Yat!ı namazı 19,'i?I ,'~ İm$ak S,07 

Yılın geçen günleri S4 
.~ kalan sıı 

HAVA - Yeşilköy askeri raa&t 
zinden verilen maltlmata göre bugQD 
bulutlu ve kısmen yatl§lı olacaktır. 

Dilnkü sıcaklık en fazla 15, en u 5 
ce, havatazyiki 7ll3 miHmetre idi. 

RADYO 

Bugün 
ıs·rANBUL - Saat 18 den 18,48 

Saz (Nebil oğlu İsmail Hakkı ~)ı 
ten 19,30 kadar Orkestra, 19,SOdan -
dar Franııızça den (İlerlemif olanl 
den 20,SO kadar saniye hanım ( Saa)ı 
dan 21,so kadar Tanburi Refik bey 'ff 
d&§ları, 21,30 dan 22,30 kadar G 
Ajana ve borsa haberi, uat ayari. 

VİYANA (1518,1 m.) 

12,30 Konaer - 13,35 Pl&k - ııl 
- 16 Haber - 16,20 Musiki - 1~ 
kı - 17 Çocuklar için - 18,06 J Y. 
20,25 Opera - 23,20 Dana. 

LEIPZtG (889,6 m.) 

7,llS Jlmnaatik - 7,315 Koneer -
aiki - 17 Konser - 20 Keman - İ 
lllld - 28,15 Haber. 
BtlK~ (....,._, - ;" ,J 

13 Pllk - 1' Pl&k - 18 ~ 
19,25 Konser - 21,30 Opera. 

ROMA (Hl,% m.) 
20,10 Haber - 21,115 Pl&k - 21,4' 

fonlk konser - 23,55 Haber ve ~ 
BUDAPEŞTE (560,IS m.) 

lO,ııs Konser Piyano - ıs,oıs Çi 
siklai - 18,45 Operet - 21,19 J 
23 - Haber - 24,30 Çigan mU8i 

MOSKOVA (1304 m.) 

19,30 Konaer - 22 Fraıısrzca• n 
22,55 Kızıl meydan - 23,06 Haber. 

VARŞOVA (H1% ın.) 
13,10 PlA.k - 13,315 Koııser -"' 

PlAk - ıs Oda muaildai - ıı,. 
21,15 Opera - 24,80 Daruı. 

Yarın 
VİYANA (518,l m.) -

12,80 konser - l3 konter - 13.~ 
14,10 operet - 16,20 mueikl-' 17,-" 
- 20,30 keman duet - 23,55 dans. S 

LElPZlG (889,6 m.) h 
7,15 Jlmnutik - 7,35 konaer - ; 

ser - 17 ,30 konaer - 21 muaiki 
haber, konser . 

BlJKBEŞ (SN~ m.) 
13 plA.k - H pllk - 18 OPk..U

radyo orkestra - 20,40 konser - " 
nik konııer. 

ROMA ('41,Z m.) 

:tll,10 plı\k - 21,45 Muııiki - %2, 
di - 23 konser - 23,30 dans - 23. 

BUDA.PEŞTE (1550,ö m.) 
10,15 musiki - 13,05 konser - J 

gl\n muslklsl - 19,45 tllulerdeıı 

d 

20,30 opera - 21 konser ~ il 
MOSKOVA (lMl m.) 

:İ9,30 konser - 22 İngilizce n Jc· 
22,55 kızıl meydan - 23,05 habet· d 

\'.\BŞOVA (1412 m.) 

13,10 plllk - 16,50 pllk - ıP?. 
- 20,•5 rndyo - 21 musiki - %J,1' 
nllt konser - 2-t dans. 

lstanbul Beledi 
DarUlbedayl •ehlr Ti 

Te111alllerl t 

Bu ak,am 
saat 21,30 da 

Ren t ı i ~~ 
ff n l H 
aklcden Ertuı· 

rul Muh•ln B. 
Ko111edl4perd• 

UMUMA 
Altı nı~ındın n~:ı~ı öl&n ~' 

)atıoya kabul edilmezler. 
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VAICIT'ıa Edebi Tefrlkau ı ~ 1 - --
Bir Yastıkta Kocayın •• 

Birinci kısım 
-ı-

Yeni roman 1 
Hicran hanımın evinde, sanki ,, 

aramızda,, toplanacaktık. Halbu 
ki iki salonla, küçük oda tıklım 
tıldım doluydu. Hicranın ahbap • 
larüe, ahbaplarmm ahbapları, bu .. 
say, da kur yapmak fırsatını 

L.ıduldarı için, kota kota gel • 
llaİflerdi. 

Bir aralık, kalabalık ve ıra • 
'-ofon aürültüsü arasında kula • 
hna çmladı; aüzel teyzeme: 

- Neden bu hanımı tekrar ev· 
lendir miyoraunuz?. • deye soru • 
torlardı • böyle ıenç ve güzel bir 
lradm dul yatar mı? Bat göz edi· 

Sanki bu IÖzleri yeni ve ilk 
defa ititiyormuıum gibi, bunu 
'611iyenleri terslemek istedim. 
Cırtıaldarma sarılıp haykıracak
laın: 

- Yeniden evlenmek mi? .. it
te bunun imkanı yok. Sacide bun
dan eonra evlenmez... Rica ede • 
tian, üıtünüze vazife olmıyan tey· 
lere kantmaym .•• 

Fakat haykırmadım, sadece u
'-klattım. 

Üç senedir dul yafıyorum. Ge
"9 kaynanamla beraber oturuyo
t1un. Kocam ölürken vasiyet etti: 

4, ;tutamdan ayrılma,, dedi. Biçare 
~ •dmcaiızı, büyük acııı ile bat 
fit 1ta bırakmak da iıtemedim. Eıa 

'en kaynanam beni beğenerek, se
\'erek oğluna almıftı. Ben, onun 
lam isted iği gibi bir kızdım. Zen
'lndim1 kimsesizdim. Evde büyü
llaüt, evde okumuıtum. 

Nikahım kıyıldığı zaman haya
'- ne olduğunu kat'iyyen bilmi -
tordum. Dünyadan bihaberdim. 
Evlenmekiçin can attrm. Koca 
kapıamı cennet kapnı telik • 
lci ediyordum. 

Evlendiğimin üçüncü günü al
dandığımı anladım. Eğer kocam 
lnaıma fazla dü§kün olmasaydı, 
helki de aldanmıg olmıyacaktrm. 
P akat üçüncü günü, "Kaynana,, 
ltendini gösterdi. Filvaki benim 
de kabahatim büyüktü: Oğlunun 
tarı tefkatini, yarı muhabbetini 
Sekip almı!trm. Bir ana buna ta· 
haınmül edebilir mi? 

Buna tahammül edemiyordu 
l'e ben onun bin bir akıiliğine ta
lıanımül ediyordum. 

Kocam Kamil, anasının ıözünü 
dinlemiye, aksiliklerine itaat et • 
iri.iye öyle alı~mı§h ki, benim mu
bzep olduğumu fark bile etmi • 
)ordu. 

O, evlendikten sonra da anası· 
llnı çocuiu kaldı. Ona rene kör
kiSrüne itaat ediyordu, bir sözün· 
den çıkmıyordu. 

Yavat yavat ben de onun gibi 
~lınıya baıladım. Hiçbir ıeye ka· 
l'ıtmıyor, fikir beyan etmiyor, kay
"-nam ne derse razı oluyordum. 

• Evin içinde adeta eıirdim. Hiç 
~ teY yapmıya hakkım ve salihi 
)etim yoktu. 

Belki de bunun böyle olması 
.di ~-bahatim~i. Evvelden, da· 

L_ ilk aunlerde ısyan etseydim, 
:'OCamı anumm vesayetinden 
~ çalıtaaydmı, 9ahsiye· 
tbıai lraybebnezdim .. Fakat yapa • 

ı -elan. Öyle 11ln bir terbiye al
'ıııtna. ki evlendikten sonra bilf' 

1 ~Jethıden kurtulacak kuvve • 
~ ,. '-

l •endbnde bulamadmı. 
Haıat beni kendine rametmlt· 

Yazan : Mediha Milnlr 

ti. Boynumu büktüm, kaderime ra 
zı oldum .. 

Halbuki, benim de gayelerim, 
hayallerim vardı. Bunların tahak· 
kuk etmeıinin bundan böyle 
imklnı olmıyacağmı anladım. 

Seniz sedasız kötemde yafamıya 
batladım ... 

Uzun seneler böyle Yatadım • 
Kocam öldükten sonra da, iki 

ıene, bu uıluluium devam etti. 
Fakat bu sene it def it ti. Bir • 

denbire kendime geldim. Eski ha· 
yallerim, emellerim, gayelerim ye· 
niden canlandı. 

Otuz bet yaımdayım. Filvaki 
ıöstermiyorum ama, ne de olsa 
otuz bet yatmdayım. Bu otuz beş 
ıenenin ağırlıimı omuzlarımda 
duyuyorum ... Bir gün senelerin a· 
iırlığı beni ezecek. Bunu da bili· 
yorum. Yal varıyorum: "Bir az za
man daha geçıin .. ihtiyarlamadan 
evel ben de saadeti tadayım, dün· 
yadan glm alayım.,,... diyorum 
ama, neye yarar? .• 

••••••••••••••••••••• 
Teyzemin evinde genit bir ne

fes alıyorum. O da bu ıene evini 
dostlarına açtı. Onun da kocası, 

benim kocamdan bir sene sonra 
öldü. iki sene matemini tuttu. 
Bu ıene eğlenmiye batladı. 

Teyzem, büyük kızı Ratidenin 
izdivacına çok üzülmüttü. Rati • 
de evlendi, altı ay sonra ayrıldı. 

Kocamla kaynanam bu ayrılığın 
sebeplerini benden sakladılar. 

Ben onun için, her ıeyin ıöylen -
meıi caiz olmıyan bir genç kız · 
dım. 

Ne çok saman b7J,etmi1im ••• 
Kaybettitim zamanm acıamı çı • 
karacağım .. 

-2-
Cuma 

Nefis bir kıt günü ... Hem güne~ 
var, hem don var. Her taraf katır 
katır •.• 

Tam öile yemeğine oturacağım 
sırada telefon çaldı. Koıtum: 

- Allo! ... Sen misin Ratide?. 
- Benim... Kızımla beraber 

anneme geldim. Otomobile binip 
boğaza gideceğiz. Y eniköy otelin· 
de yemek yiyeceğiz. Sen gelir mi
sin? .. Geçerken eeni alalım. 

Gelip alımlar. Bu ıün bir ye· 
re gidecek değildim. 

- Bekliyorum, geliniz. 
Bir çeyrek sonra geldiler. Tey

zemin gözlerinin içi gülüyor. Ra • 
tide pek keyifli değil. Gözlerinde 
bir gölıe var. 

Kızları nerede?.. Ne Limia 
var ne Şadiye. 

Teyzem dedi ki: 
- Lamia kadınlı erkekli ar • 

kadatlarile gezmiye gitti. Şadi
yeyi annesi almadı. Otomobille 
gezmeyi ''kapanıp oturmak,, te
lakki ediyor. Onu hava alım diye 
bahçeye yolladı.. Keıki gelıeydi 
değil mi? .. 

Teyzem Şadiyeyi çok sever. 
Bir torununa kartı zifı var. Onu 
adeta kızından kıskanır. 

(Devamı var) 

Tire belediye 
hastahanesi 

Tirede mevcut belediye hasta • 
haneıi llğvedilmittir. Tire bele • 
diyesi bunun yerine 25 yataklı ve 
ıon derece mükemmel yeni bir 
hastahane tesis edecektir. Bunun 
için belediye bütçesine bu aeııe i
çin tahsisat konmuttur. 

VAKiT 

Bu nasıl iş? 
························-····-

Küstahlık! 
Türkiyede Türkçe konu,mak 

kabahatmıymıı ? 
Bir kariimiz idarehanemize ge• 

lerek bize acıklı bir mütahedeıini 
anlattı. Kariimizi haklı bir tees • 
sür ve heyecana veren hadiseyi 
bize anlattığı gi1bi anlatıyoruz: 

Evelki gün yataklı vagonlar tir 
keti Beyoğlu tubesine müracaat e· 
den tanınmış bir tacir, Ankara 
içinbir yatak bileti iıtemittir. 

Ankara hattının yataklı biletle· 
ri ile meıgul olan bir Türk me • 
mur, o gün hareket edecek tren· 
deki yataklı mevkilerin tamamen 
ıablmıt olması haaebile trene ait 
yataklardan Galata acentası em • 
rinde bulunan yerlerden birinin 
bot olup olmadığını odaireden te· 
lefonla sonnuttur. Bu muhavere 
türkçe cereyan etmiştir. Bir kaç 
aydanberi şehrimiz yataklı vagon 
ları idaresine gelmit olan bir ec • 
nebi, Türk memurun telefonla 
türkçe muhaveresini işitmit ve di
ğer memurlara galiz bir ifade ile 
franaızça olarak sormuıtur: 

- Bu nece anırıp duruyor, türk 
çe mi? 

Diğer memurların evet demesi 
üzerine hiddetle Türkmemura dö 
nerek: 

- Bakıanıza, Yataklı Vagon • 
lar tirketinde olduiunuzu unutu· 
yorsunuz. Burada lisanı reami 
Fransızçadır. Türkçe konuşula· 
maz. Ben bunu menettim. Unut• 
tunuz mu? Bu defalrk ceza olmak 
üzere on lira vereceksiniz! 

Amirinin bu hareketinden izze· 
ti nefsi ve milliyet hisleri rencide 
olmut olan Türk memur cevaben: 

- Bea Tüririim. Ve vatanımda 
bir Tüıtc vat.adqmıla TGrqe ko 
nufUl'UID! 

Demit, bu 11yarun önünde daha 
fazla hiddetlenen yabancı amir: 

- Görüyorum ki, hala türkçe 
konuşuyorsunuz. On bet günlük 
yevmiyenizi kesiyorum ve binaen 
aleyh ıize on bet gün için izin ve 
riyorum. 

Tekerrürü halinde ıizi kapı dı· 
ıanederim ! Diye bağırımıflır. 

Bu tahkirin önünde Türk memu 
ru derhal çıkıp gibnittir. 

Bu çirkin hareket gösteriyor ki, 
henüz Türkiyede Türklüğe ria • 
yet etmesini hali. bilmiyen ecne • 
biler var. Türkiyede resmi lisan 
Türkçedir. Türkiye. topraklarında 
türkçeyi bir ecnebi menedemez. 

Bu küetahbğa bir Türle olan tir 
ket mümenilinin de göz JUIDmı • 
yacaiı tabiidir. 

Hüldimetin meseleyi ehemıni "' 
yetle nazari dikkate alarak tah • 
kikat yapacağı ve ekserisi Yunan 
ve İtalyan tabiiyetinde olan ıne· 
murlar önünde ereyan eden bu 
çirkin hi.diaeyi çıkaran ecnebiye 
haddini bildireceği tüpheaizdir. 

Bağırsak 
Baiıraak ticareti piyuaıı son 

günlerde dütkündür. Bunun ıebe -
bi Amerikanın bu sene az mal iı· 
temeıidir. Maamafih Almanyadan 
son günlerde bazı gruplar batır
sak satıtı hakkında lıtanbuldan 
malCimat iıtemitlerdir. 

Suriye ve Irakta 
kuraklık 

Gelen haberlere göre Suriye 
ve Irakta bu sene müthiş kurak -
lık vardır. 

Bu mıntakalardaki tacirler tim· 
diden muhtelif memleketlere mü· 
racaat ederek hububat satın almak 
istediklerini bildirmiılerdir. 

Sayıfa: S 

Yanlışlıkla .. o 

Kendisine tokat atan adam yerine 
başkasını öldürmüş 

İstanbul ağır ceza mahkeme · İstanbul askeri mektepler muhaıe
sinde, dün öğleden sonra yeni bir beciliğinden mütekait Ahmet 
cinayet dnvasırın ait muhakemeye Hamdi, yüksek mektepler muha • 
ba,lanmıttır. sebecisi İhsan ve askeri mektepler 

Davaya göre, vak'a, Tav§ancıl- muhasebeciliği katibi Osman Bey• 
da olmuf. Şükrü iıminde biri, Et· lerin muhakemesine, dün batlan· 
hem oğlu Halil in kahvesine gel • mıştır. 

miş, bir kahve pitirilmeıini söyle- Osman Beyin, askeri mektepler 
miş. Kahveci Halil, pitirmek iste· muhasebeciliğinde bulunduiu ıı· 
memi§, "evvela biriken borç ö - rada, bazı ita emirlerini alıp sak • 
denıin de, sonr ! .,, şeklinde cevap ladığı, kurfun kalemiyle iptal edi· 
vermit. Yanında bir de arkadafı len damga pullarından 600 küıur 
bulunan Şükrü, hiddetlenmiı, kar- liralık pulu, evrak üzerinden aö • 
tılıklı söylenmitler. kerek tekrar kullandığı, bu suretle 

Nihayet, Şükrü ve arkadaşı dı· vazifesini suiistimal ettiği, mu • 
tarıya çıkmışlar. Kahveci Halil hasebeci Ahmet Hamdi Beyle on• 
de, dııarıdaki iskemleleri içeriye dan evvel askeri mektepler mu • 
almak üzere peıleri sıra ilerle • hasebeciıi olan Ihsan Beyin de, 
mİf. Kahvenin dııarısmda karşı • murakabe vazifelerinde ihmal 
laııhnca, gene kavga batlamı~, gösterdikleri kaydile muhakeme 
Şükrü "neye kahve pif irmedin ? ,, yapılmaktadır. ~ 
diye Halilin ensesine bir tokat at- Bu husustaki Devlet Şura11 lia • 
mıf. Kahveci, buna müthit ıurette rarı okunduktan sonra, mahkeme
kızarak, derhal içeriye kotmuf, . da hazır bulunan Hamdi, lbıan 
kamasını almıf, Şükrüye ıapla • ve Osman Beyler isticvap edilmit· 
mak için tekrar dışarıya çıkarken, ler, aleyhlerindeki iddialann 
o sırada içeriye giren Etem oğlu doğru olmadığını, bunun mubake
Şahin isminde bir adamı, kendi- me neticesinde anlaıılacağmı 
ıine tokat atan Şükrü olduiu zan söylemiıler, bazı izahat vermitler
nile, vurmuş .. it itten geçtikten dir. Davada, Sabri Bey isminde 
sonra, yanlıthk anla9ılmıf. bir dava edilen daha bulundu• 

Baicılık yapan Mustafa oğlu ğundan, onun da mahkemeye cel• 
Şükrü ·ı 1 ·ı ğl Ali ve Ha • ı e ımaı 0 u biyle muhakemeye devam edil • 
lilin kardeti Ali de, kavgaya ka • meai~e karar verilmit, muhakeme 
rıtm~ ıuçlu olarak muhake • 12 nisan çaJ'f&Dlba saat onüç bu· 
me edılıyorlar. çuğa kalmıttır. 

Kahveci Halil, sorguya çekilir-
ken, tunları söyledi: 

- Şükrü, yanında arkadatı Ali 
buJunduiu halde kahveye airdi .. 
lkiıi de earhottular. Ben kahve 
piıirmeyince, Şükrü kızdı, bıçak 

çekti .. Bıçak çeken ben değilim .. 
Hatti. benim kardetim Ali vak'a· 
da yaralanmııtır. Şükrüyü, köy 
muhtarı benim aleyhime teıvik et
mittir. Sebep budur! 

Kavgaya karıtmaktan ıuçlu gö
rülen Şükrü ve arkadaşı Ali, ken· 
dilerinin bir teY yapmadıklarını 
söylediler. Maktulün babaıı Etem 
ağanın vekili Etem Ruhi Bey, 
mahkemeye bir iıtida verdi. Bu 
istidada, Halilin cinayeti dütman· 
lık teairile yapbiı ileri ıürülerek, 
en alır ceza ve bet bin lira tazmi • 
nat iıteniliyor. 

Neticede, kahYecİ Halilin kar • 
deti Aliye tebliiat yapıldıktan 
ıonra muhakemeye deY&JD olun • 
masma, tahitlerin dinlenilmeaine 
karar verildi. 

Maznunlardan ŞGkrll ve J\li, 
mevkuf olmıyarak muhakeme e • 
dilmek üzere, serbest bırakıldılar. 

18 seneye mahktlm 
balıkçı 

1930 aeneai temmuzunun yedin 
ci geceıi, Bet iktatta kay içinde 
Vaıilin meyhaneıinde, raln para • 
11ndan çıkan kavga neticeıinde 
Vaıili vurmak iıterken, kurtunu 
yanht iıabet ettirerek Llzari iı· 
minde bir müıteriyi öldürmek ve 
Ihsan iıminde birini yaralamakla 
maznun balıkçı Aziz, latanbul a • 
ğır ceza mahkemeıince on sekiz 
ıene dokuz ay on bir gün hapse 
mahktim edilmitti. 

Temyiz mahkemeıi, bu kararı 
bazı noktalardan bozmuttur. A -
ğır ceza mahkemesi, bozma sebep· 
lerini tetkik ederek, bir karar ver· 
mek üzere muhakemeyi batka bir 
güne bırakm19tır. 

600 liralık pul 
lıtanbul ajır ceaa mabkemeıi, 

Tapu-Kadastro umum 
mildUrll şelirlmlzde 

Tapu - kadastro umumi mü • 
dürü Cemal Bey bazı itlerin halli 
için ıehrimize gelmittir. Bir kaç 
gün kaldıktan sonra Ankaraya 

dönecektir. Cemal Bey dün Def • 
terdar Mustafa Beyi ziyaret et • 
mit ve bazı meseler üzerinde meı· 
gul olmuılardır. 

Aldığımız malumata göre ka • 
dastro teıkilatı mevcut mahaller • 
de faaliyet devam etmektedir. 

Mudanya, Denizlide, Heybeli • 
adada itler bitmiıtir. Şimdi Hey• 
beli kadastrosuna ait sicilleri• 
metrul olunmaktadır. Şark vill • 
yellerinde tahrir itlerinin ıür'atltt 
bitirilmesi ve mevcut teıkilittan 
fazla randıman almmuı için I& • 

zım gelen idari ve kanmıt tedbtr.. 
ler almmıı, memurlann l&Dll ~ 

tmhmJtır. 

Almanyatr-f vu'lli1ftib 
pl~"iı_f!~~] 

'.Almanyada 3· ~m:.rfu piyasası 
giinden güne JÜ)uelı •. .:::!edir. Al
manyadan gelen haberlerde lıtan
bul tacirlerinin bu h111111ta nazarı 
dikkatinin celbedilmesi tavsİyf e
dilmektedir. 

Ticaret odası lieyfiyeti al · 
dar tacirlere bildirmittir. 

Şahsi teşebbDslerl 
himaye 

Nisan batında Berlinde tahsi 
teıebüsleri himaye maksadi ile bir 
kongre toplanacaktır. 

Tamamen iktııadi mahiyette o· 
lan bu kongreye latanbul Ticaret 
odası da davet edilmittir. Ticaret 
odası bu d•T-eti gelecek çarıamba 
günü toplanacak olan umumi 
mecliıte müzakere edecek ve mü• 
rahhuları ıe~ecektir, 



Sapfa: ti 

Evvelce ne idiler ? 

VAKiT 

Güneş kızı Grazla 
Del Rlo 

Yeni F'ilmler ] 
Melek Sinemasında : 101 

Beyaz ve sihirli perde üzerinde boy idi. Sonra kılavuz oldu. Fa - Cenubi Amerikada Şilide doğ- ·······················-····-·· .. ·········--
gördüğümüz yıldızlar, annelerin • kat bu aralık aşık olduğu için pa- mut olan bu güzel artistin en bi -
den birer Y.Jldız yavrusu olarak ra kazanmak istedi, ve bir fotog- rinci vasfı, gaY.et neıeli oluıudur. 

Gündüz benim gece senin 

Georges Bancrott 

mı doğdular? Hayır. Bu yıldız -
ların hepsi,yıldız olmadan evvel 
elbette, bütün faniler gibi, birer 
insandılar, yani birer küçüklük -
leri ve meslekleri oldu? 
İşte bugün, bu sütunlarda, tanın -
mış yıldızların mazilerini yoklı -
yacağız. 

Mesela, baılayalım. Mac Lag -

len'i tanırsınız değil mi? Haniya 
şu Edmund Love ile F ox filmle -

rinde hep beraber oynıyan çarpık 

burunlu sevimli artist .. Evet .. o .. 
Tanımadınız mı? Canım, geçen 
..aene Elhamrada Marlene Dietrich 

ile beraber bir casusluk filminde 

oynamıştı? Hatırladınız ya •• Pek 

güzel! lşte Mac Laglen, artist ol

madan evvel boksördü. 

Charles F arrel, bir tiyatroda 
biletçilik yapıyordu. Hoş bu işi 

sadece o yapmış değildir. Pek sev 

diğiniz lvan Mosjokin de, beyaz 

Rus olarak lstanbula geldiği za -

man bir sinemada biletçilik yap -
mıftı. 

· Mary Astor, burada az tanın -
mıı olmasına rağmen oldukça ile

ri yıldızlardandll". O, evvela dak
tiloluk ederdi. Janet Gupor, bir 
kunduracı dükkanmda satıcı idi. 
Betty Compson keman çalardı, 
sonra bakkal çıraklığı ve dadılık 
etti. Georges Bancrof t ise halis 
muhlis gemici idi. 

Clark Gable, babasının ıözünü 
dinlese idi dişçi olurdu. Vakıa 

dişçi olarak da bu yakışıklı deli
kanlı oldukça müşteri toplardı 

amma, doğrusu bilmem, aık ile 

raf makinesi alarak Hollivuda, 

fotografçılık yapmıya gitti. 

Joan Cravford'a gelince, bu 

güzel, kız, asıl ismi olan Lucille 

Le Sueur namı altında mektep 

hocalığı yapıyordu. 

Hem artist, hem rejisör olan E

rik von Stroheim askerdi. 

Ya ilahi kadın? Greta Garbo -

nun bir dükkanda sahcılık ettiği

ni bilmiyen yoktur zannederim. 

- Peki, biraz da bizdeki yıl

dızlardan bahsedelim! 

Diyeceksiniz. Bu günlük sade -
ce size Feriha Hanımdan bahse • 
delim. Güzel Kraliçesi olmadan 
evvel Feriha Tevfik Hanım me -
mure idi. 

I 

<c 
)~ 
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Joan Crawford 

lanet Garnor 
iJfllUt191U'llll __ ,_ _________ l_I 

Yıldızların 
sevmedikleri 

Size methur yıldızların ıevme-

ı dikleri şeylerden kı1a.ca bahsede

lim. Norma Şerer seyhatten hiç 

hotlanmaz.. Klobet Kolber el ıık

maktan çok sinirlenir. Greta Gar

bonun en ziyade sıkıldığı fey mi • 

safir kabul etmektir • 

Clark Gabi 

ditçilik birl>irinden oldukça uzak 
ıeyler. 

Gorg Cooper, ilk önce ko• • 

Lilyan Harvey çikolatalı pastayı 

hiç sevmez. Erkek yıldızlardan 

Ramon Novarronun uyku ile arası 

hiç hot değildir. 

Grazla del Rlo 

- Ben, diyor, günet memİeke· 
tinde, yani güneıi bol bir memle
kette doğduğum için, daima gül
mek isterim ve gülerim de .. Zira 
hayat, benim için güneş ile bera
ber kabildir. 

Grazia del Rionun en son yap
tığı film "Kral Pozol'ün macera
ları,, dır. Bu büyük filmi yapmak 
için, Grazia, iki ay "Côte d' A
zur,, da geçirmittir. 

Ondan sonra da, Viyanaya git
mif, bir ay orada kalmıştır. 

Grazia için "Kral Pozolün ma
ceraları,,son filmidir demek pek 
de doğru olmıyacak. Zira, ondan 
aonra güzel bir komedi daha yap 
mıttır. Bu filmde Grazia ihtiyar 
bir adamın dostu olarak görünü· 
yor. Yalnız, herkes ihtiyar ada -
mı, onun babası zannettiği için 
vaziyeti kemik oluyor. Nihayet, 
pencereden yatak çarşafına sa
rılarak kayıp iniyor, ve saire ... ve-
sa1re ... 

Grazia bu filmi çevirirken, 
tahte11ıfır 8 derece soğukta, bir 
gemici gömleği ile açık havada 
film çevirmek mecburiyetinde 
kalmıfb, az kalsın tiddetli bir 
hastalığa tutulacaktı. Meslek teh· 
likesiz değil doğrusu. 

Renee Herlbel 
Renee Heribel, pek genç iken 

sinemaya batlamıftı. llk film ola
rak on iki kısıİnlık bir film çevir
di. Sonra Fanfan, Kalyostro ve 
daha bir çok filmler yaptı ve ni -
ha yet Fransızca ilk sesli film o -
lan "Üç maske,, filmini yaptı. Bu 
film Opera ıinemasında göateril
mittir. 

Fakat "Üçmuke,, Heribel'in 
bütün kabiliyetini verebileceği 
bir film değ_ildi. Ondan ıonra "A 

Fernan"il Gravey ile Kale vo11 N••• 

Madam Ledoux bir pansiyon İt· zulur kız kaçar Jan da müteessir 
letir. Bu pansiyonun bir odasını iki o gece ite gitmiyecekl Evine dö • 
kişiye kiraya vermittir. Biri kadm, ner kendi odasında kendi yatağıO 
genç bir manikürcü, gündüz çalı- da bir kızın ağladığını itilir. Her 
şır, gece odada yatar; diğeri bir fey anlaşılmıttır iki genç artılı 
genç delikanlı büyük bir lokanta- bahtiyar olacaklar. 
da garsondur, gece çalışır gündüz Bu film Melek sinemasında çat 
yatar. iki kiracı ayni odayı tuttuk- şamba akşamından itibaren gös " 
!arından haberdar değildirler. teriliyor. Çok eğlenceli bir filmdit 

Bir sabah gene kız evden çıkar· Artistleriı ı Fernand Gravey ile 
ken işten gelen Jeanı fraklı ola - Kate von Nagydir. 
rak görür ve sabahlara kadar zevk ~.,,,.._., ____ nnımıııııınım ... - • J 
eden bir zennin milyoner Meyerin i K 1 S A H A B E R L E R 

., ı.,.. ......... w11mıınnım111111Ml11WH111HWIUDIURllllllUllll•lunt1•1m• 
otomobiline kadar refakat etmesi 
ne ses çıkarmaz. Gene kız Meye -
rin evine manikür yapmak için 
çağrılmıştır. Jan kızı Meyerin kı· 
zı zanneder. Ak,am lokantada bu 
luşmak için sözleşirler. 
Kız Janin milyonerin teklifsizce 

konuşmalarından Janı milyonerin 
müstakbel damadı farzeder. Milyo 
nerin kızı nişanlısını sevmiyor, ni
ıanı bozmak için manikürcüsünü 
zengin dostu zannettiği Janla flört 
yapmıya başlar. Her iki taraf ta 
kıskançlık başlar. Derhal hava bo 
tı11uımn19111001ıounannuuD111tnıııııınm111uııımıımıımıram1110•t•ı•H••••• 

onu tamamile tatmin etmedi. 

Renee Heribel'in, bir sinema 
artisti için, çek büyük bir kaba -
bati vardır. O da fazla tavazuu ! 

Filhakika Heribel, gayet güzel 
ve zarif olmasına rağmen, orta -
da pek görünmez, ve ancak bin 
bir ısrarla fotoğrafının çıkarılma
sına razı olur. 

Halbuki bir sinema yıldızı, her 
şeyden evvel kendisinden fazla 
bahsettirmelidir. Bununla bera -
her, Heribel gene çok sevimlidir. 
Yalnız diyor ki: 

- Ben, hüzünlü rolleri pek se-

§ Sefiller filminde Eponine ro
lünü Orane Demazis oynıyacak 
tll". 

§ Rejisörlerden mürekkep bir 
cemiyet yapılmıttır. Fransada. 

Annand Bernard "ciddi ola -
lım, ,isimli bir film çeviriyor. 

§ Gina Manes Berline gitmit .. 
tir. Orada Charlia ile beraber bir 
flm yapacak. 

§ Anna Karenin filminin sesli 
nüshası yapılacaktrr. 

§Türkçeye "Sarı ZeY'bek,, iami 
ile adapte edilmit olan "Beyaz at 
hanı,, mn filmi yapılacak. 

§ Meşhur Alman tenörlerindell 
Fidesser film yapmıya karar ver
miştir. 

§ Rokfeller, vaziyetleri fena o
lan bazı Amerikan film tirketle • 
rini kurtarmak için sinema sana• 
yii ile meşgul olmıya karar ver • 
miştir. 

§ Şarlo, Mart içinde yeni b~ 
film yapmıya baılıyacaktır. 

Renee Herlbel verim. Perde de ağlamak isterim. 

§ Greta Garbo, Metro Goldvin 
şirketile konturatını yenilemittir. 

§ Ramon Novarro ile Madge E 
. vans beraber bir film yapacaklar. 

§ lngilterede sinemaya hafta • 
da kaç kiti gidiyor biliyor muıu • 
nuz? 24 milyon kiti. -eti müaellea,, , "Meçhul kadın,, Halbuki biliyor musunuz, Bana 

ve "Rio'nun sarı evi,, filmlerini ı ne teklif ediyorlar? Operet oyna· 
yaptı. Maamafib, bu filmler de mayı ! 

§ Viyanada "Hayat oyunu., 
isimli bir hara filmi yapılıyor. 

... 
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- Bey, arhk uzun etmo •• Bu sene termometre bile çok 
dDtUk •• Bana kış geçmeden bir manto daha yaparsın 
••ellah ••• 

Eminle 
Nail 

Eminle Nail mektep arka -
datıydılar. Mektepten ıonra Kadı
köy ıpor klübünde beraber çalıt· 
mıtlardı. lkiıi de boksördü. iyi, 
kötü biraz boks öğrendikten son· 
ra para kazanmak ve artık ana 
baha eline muhtaç olmamak mec
buriyetini gördüler. ikisi de birer 
mağazaya katip olarak girdiler. 

Mağazaları ayrı idi. Fakat iki· 
si de büyük manifaturacı ve mü -
him tüccarlardandı. Eminle Nail 
mağazalarının defter tutmakta iti
ne yaradıktan ıonra komisyoncu • 
luğuna geçtiler. Fakat tabii ara • 
dan bir hayli de zaman geçmitti. 
Emin ve Nail sporu çoktan bırak~ 
mıt oldukları için biri yusyuvar • 
lak şitman, öteki bir deri bir ke -
mik ııakalaımıştı. 

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

Manifatura komisyonculuğun • 
da Eminle Nail Anadoluyu dolaı
mıya çıkıyorlardı. Fakat ayrı ayrı 
köylere gitmekle beraber ikisi de 
kendi mağazasına hizmet etmek 
ve yüzdelik almak hırsile biribiri
nin malını kötüleyor, aleyhinde 
bulunuyordu. 

Mahkeme pek 
mühim bir t ca· 
ret ilanenin soyul
ması hadisesını 
tetkik ediyordu. 
Maznun sakin ve 

iimıtsız bir alde karşılarında otu-
t\ayor, kararı bekliyordu. Bu ka M 

'""' kuru, pos bıyıklı, periıan k11a· 
fetli adam, bir gece Beyoğlunun 
tn meşhur terzilerinden birinin 
'-ıağazasına girmiş, ortada buldu
tu iki takım kullanılmı;: elbiseyi 
alarak ba~ka bir şeye ili~meden, 
çıkıp gitınitti. Mahkeme terziha· 
ilenin açılması pek kolay olan 
tahta kasasında 20 bin lira oldu
iunu ve buna maznunun el uzat -
Qaadığını öğrenince bunu hırsızın 
lehine kaydetmek ist iyordu. Reiı 
lordu: 

- Nazıl oldu da o iki takım 
lcullanılmı§ elbiseyle iktifa ettin?. 
Yanıha!ındaki kasaya el uzat· 

llladın?. 

Maznun başını sallıyarak cevap 
-.erdi: 

Bir nedamet 
- Ah reis bey ah .. insanın bir 

eşeklik zamanı oluyor. Aptallığı 
tutuyor, ne haltettiğini bilmiyor, 
hen de hu işi yaptıktan sonra az 
mı döğündüm ! .. 

Hakim maznunun bu sözünü 
de nedametine ve hırsızlığı pek 
büyük bir mecburiyetle ve belki 
ancak karın doyurmak için yaptı
ğına bir delil addettiler, reis: 

- Kasadaki r,irmi bin lirayı 
ı;ırakıp da hiçbir kıymeti olmıyan 
iki takımı alman heyeti hakimenin 
nazarı dikkatini celbetti. 

Yirmi bin lira lakırdısı üzerine 
maznun birden sıçradı, gogsune 
yumrukla vurmıya ve ağlamıya 

başladı. Reis: 
- Görülüyor ki, yaptığın itten 

hakikaten nedamet getiriyorsun. 
- Nasıl nedamet getirmiye -

yim reis bey ah, ah ... Kaıada yir· 
mi hin lira varmış ha... Ben kö.t 
gibi onlara el ıürmiyeyim de gidip 
iki kötü elbiseyi yükleneyim ha .. 
Ah reis bey nedamet etmek de 
söz mü? Bunu işittikten sonra in· 
sanın kafasını taştan taşa çarpa -
cağı geliyor. 

~ ........................................................................................ . 

'9 -baıuıem bir daha size glSrUnmlyeylm dire sıkı sıkı 
n lh etti •• 
- Pekt, lS~erse, llmbarı shdUrerlm. 

Bu yüzden bir gün geldi ki, ar· 
tık eski dostluk unutulmut, araya 
dehtetli bir düımanlık, soğukluk, 
rekabet girmiıti. Yalnız mallan • 
nı değil, her gittikleri yerde biri · 
birinin şahsını da kötülüyorlardı. 

• • • 
Bu ticari aeyahaJ.lerin birinde 

iki rakip bir köyde kartılattılar. 

Biribirinin gıyabında söylenir, a -
leyhte bulunurken bu sefer yüzü ~ 

ne . karşı küfre batlamıtlardı. 
Mallarının nümunelerini köylü -
ye teşhir ederken Emin: 

- Bırakın tu boyası çıkan ta· 
pon malları! diye Nailin nümune· 
leri aleyhinde bulundu. Nail da -
yanamadı. Bir küfür savurdu. iki 
eıki arkadaş biribirlerine girecek
lerdi. Köylüler ayırdılar. Fakat 
kin devam ettiği için Emin: 

- Er isen çık meydana.. Sen 
de bokıörsün, ben de. Döğütelim ! 

Dedi. Nail bu çelimsiz, sıska a
dama bakarak· güldü ve teklifi he
men kabul etti. Köylülerin önünde 
döğü,miye karar verdiler, soyun -
dular. 

Biri dev gibi iriyarı, göbekli, 
etleri lüpür lüpür sarkan, öteki 
çöp gibi, karakuru, gözleri iki çü
rük fındık gibi dönen bu komiı -
yoncular kartı karşıya gelince Na
il cebinden bir dürbün çıkardı • 
Emine dürbünle bakmıya batla . 
dı. 

- Ne yapıyorsun?• 

Diye soranlara: 

- Karşımdakini ha,ka türlü 
göremiyeceğim ! 

Cevabını verince Emin de he • 

men cebinden bir tebeşir çıkardı. 

Koşup Nailin karnına bir daire 

r çizdi ve: 

f - Ben haksızlığı sevmem. De . 
J di. ikimiz müsavi olmamız için 
r hen yalnız bu daire dahiline vura. 
I cağım. H:\rİce savrulanlar ıayıl . 

uyacaktır. 

Bu lafa Nail de göbeğini çal -
kalıyarak güldüğü için bokaa im· 
kin bulunamadı. 

- DUn bana hediye ettııın bu lnclUtr sahte imi'! • 
- Eyvah ••• Yoksa ahmak gibi sahisini kar1ma mı verdim 

acaba r •• 
........................................................................................... 

Baba Abut 
Baba Abut ismindeki haydut 

zamanının Çakırcalısı idi. 
Bir gün ihtiyar bir zengını 

hem soymak hem de öldürmekten 
suçlu olarak ha.kimin huzuruna 
çı (karılıyordu. Onun usulü inkar 
etmekti. Fakat tam cinayeti yap -
tıklan sonra, kapıdan çıkarken 

yakalanmıştı. inkara mecal yok · 
tu. 

Hakim sordu: 
- Abut, Bene mi sen geldin?. 

Ben ıana bir daha mahkeme hu -
zuruna gelme, fena olur demedim 
miydi?. 

- Reis bey, dedi. Benim tekrar 
huzurunuza girmekten hiç bir tak· 
iratım yok. Şu gördüğünüz jan • 
darına a 1

" a sürükliyerek beni 
uraya soktu, bundan emin olu -

nuz. 
Bundan sonra BaBa Abuda ait 

iddianame okundu, Reiı: 
- işitiyor musun? dedi. Sen 

bu zengin adamı soymakla iktifa 
etmiyerek bir de öldürmüşsün. 

- Reiı bey! Evvela ben de si
zin fikrinizdeydim. Soymakla ik
tifa edecektim. Fakat o kadar çok 

bağmyor, hırsız 
var yetışia, diye 
çağmyordu ki ne
tesi kısılmasından 
korktum susturmı 
ya mecbur oldum. 

- Biçarenin üstüne atılmıı, 

lekmeyle hir demir parçasile ve 
nihayet revolverle hücum etmiı • 
ıin ... 

- Ah reis bey ah.. Benim ne 
kadar merhamet sahibi olduğumu 
bilmezsiniz. O çırpındıkça başka 
ne yapabilirdim. Onu bir an evvel 
kurtarmak için her çareye batvu • 
rurdum. Bu adam dokuz canlı ise 
kabahat hende mi? .. 

Nihayet vekili Baba Abudu mü• 
dafaa etmiş. Fakat ha.kimler onu 
idama mahkUm etmişlerdi. Reis: 

- idama mahkum oldun Abut. 
ilave edecek bir şeyin var mı? .. 

Baba Abut gitmek üzere yerin• 
den kalktı: 

- Hayır, ama kesilecek var 
galiba ..• 

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

Berber - Bir vakitler kadınlar lcfn " sacı uzun akh kısa• 
derlerdi. Bu IAk1rdının doaru olmadıOı ortaya çıktl •• 

MD•terl - Tabii •.• 
"-•ber - Saçlar1n hiç kabahati olmadılı anlasıldı • 
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--o-ı~ı~~mı~ei7!~:::ı 
Dünkü bataklık bugün ne halde? 

Elmalı'da yapılan mühim ve faydalı • 
iŞ 

Elmalı'da kurutulan bittakhk yeri bugüp bu haldedir 
Elmalı hmnı9I mu~ablrlmizde~: [ lardır. Gönderdiğim fotoğrafil.er { rarlarını izah. e~tikten sonra ta : 
Kasabamız cıvarı eskıden ha _ de eskiden bataklık olan erazı • haffuz çarelerını burada yapılabı 

taklıkhalinde idi. Bu yüzden şe -
birin ve köylerinin sihhati hayli 
zarar görüyordu. Bir zamandan 
beri sarf edilen mesai neticesinde 
bataklık kurutulmuş, bu yüzden 
kasabanın veköylerin sihhatinde 
mühim bir fark hasıl olmuştur. 
Sıtma mücadele heyeti reiai Sey -
Fettin heyin bu husuıta hizmeti 
geçmİ§tir. Eskiden bataklık o -
lan sahada bugün mükemmelen 
ekilip biçilmektedir. 

Bu yeni ziraat sahaıını sula -
mak için muntazam bir ark vücu
de getirilmiştir. Geçenki ::eyahat 
leri esnaamda şeh. imize de gel
miı olan Baıvckilimiz İsmet Paıa 
Hz. kurutulmuş ve ekilip biçilir 
hale getirilmiş olan eski batak· 
lık araziyi gezmişler ve elde e
dilen neticeden memnun kalmıt 

Gördeste iki 

Gördes in Hanya köyünde -ya • 

pılmakta olan beş sınıflı ilk mek

tebin ikmali pek yakındır. Gene 

Kayacık denilen köyde de diğer 

bir beş sınıflı mektebin inşasına 

başlaltırılmak üzeredir. Kaza mm 

takası geniş olmakla berc.-.ber halk 

Muallim misafirlik
teyken .•• 

I~ARACASU, (VAKiT) 
Kt.z~:mı=cla hırsızl k \•u!·m<ıtı yok 

denikbileceh k:>.d ... - pek az olma· 
ıı lıas~bile ge:cn cccc vukubulan 

bir hırri:zlık hadi::es~ herkesi hay
rete c1üsü. mü ti:r. - -

İlk rnc:ti: ?p n:ur 11".-:ıLıinc .cn 
Hamdi bey refika.sile bir!"!::le 

mualli::n ~ü:z::-n !·fo.nn:1:;ı mis::ıfirli 

ğe gidiyor. Ü<: s~nt scnra ciönü~
)erinde evde sar.drk, dolan ve ba 

vulun kilitleri kırılm•ş e~ya ve ça 

maşırlnı ı da3'1tılnuş oldujunu gö 

rünce evlerine hırsız girdiğini an 

lıyorlar. Hamdi beyin ifadesine 

ıöre aJb:n!§ lira bar..l:not .''! re · 

fikasına alt bir ilci buçukluk zinet 

altını a§ırılmı§tır. Hırsız ararul • 

nin bugünkü hali görülmektedir. 

Memleket ikhsadiyatı ve 
tavukçuluk 

Memleket i§lerinde alaka ile ça
lışan Dr. ferruhNiyazi Bey bu • 
rada kalabalık bir halk önünde 
yumurtacılık ve tavukçuluk tica • 

reti hakkında uzun ve faydalı iza 
hııt verdi; memlekete bunu sok· 
mağn çalışan doktor 500 tavuk ala 

bilen fenni bir kümes yaptınnıf, 

çok yumurtlıyan leğorin ve hol et 

li olan pilomot cinsi tavuklar ge· 

tirmiş. 50 tane de yerli tavuk al· 

mı§, bu üç cins tavukların bir se· 

nelik varidat ve sarfiyatını kendi 
elile tutmuf, bakmı~. Bunlara ba
kı§ ve çoğaht tarzlarını ve kedi 
köpek karga gibi hayvanatın za· 

köy mektebi 

üzerinde tahsile olan ihtiyaç hissi 
pek kuvvetle yeretmiştir. 

Bu iki köyümüzde mektep in
şası için köylülerimizin sarf ettik· 
leri himmet, takdir ve teıekküre 
layıktır. Resmimiz Gördesin Han 
ya köyünde yapılmakta olan ilk 
mektebi gösteriyor. 

Fatsa ticaret 
odasında 

FATSA, (V AKIT) Fatsa 
tic::<lrct odasında yeni intihabat 

yapılmış ve reisli.ğe Hacı İbrahim 
zade Ziya Bey şet;i!miştir. 

Scneleı·dtcnbcri tnüsmir bir fa 

aliye ti görü lmiyen ticaret edası • 

nın yeni reisinden v~ baş katibi 

Bnki beyden himmet ve gayret 

bekleniyor. 

maktndır. 

Kt)"J:iletli cümhuriyet müddciu· 

mumi&i Hilmi ve zr:bıta memurla 

ı·ımrzdnn Kenan Beylerin pek ya 

kında hu -:ne" 1ul hm:ı=ı mcydar-'l 

ç knl"a • .ıkları ümit o!unma!tt.-. • 

dır. 

Mustafa 

lecek ucuz kümesleri anlattı. 50 
yerli tavuğun beherinin senede 
vasati 61 yumurta yumurtladığı· 

nı, bu 50 tavuğun bir senede 150 
kuruş kar bıraktığını buna mu • 
kabil legorin cinsinin vasati se • 
nede 300 yumurta yumurtladığı 
nı rakkamla ispat etti. Beher le· 
gorin tavuğunun senede en az 200 
kurut kar bıraktığını izah ederek 
kazada yedi bin hanenin beherin 
de 50 Jer legorin tavuğu bulundu
ğu takdirde bir milyon lira mem
lekete para gireceğini, ıahile 
çok yakın olmamız itibarile bu ka 
zancın ilerliyeceğini anlattı. Hal
kımız bunu can kulağile dinledi. 
Bu sahada ~alışacaklara yumurta 
da vereceğini, yardım edeceğini 
anlatınca memlekette yeni bir he 
veı başladı. "' • 

Zonguldak defter
darlığı ve mektup

çuluğu 
ZONGULDAK (V AKIT) -

Haber aldıfiımıza göre viliyeti -
miz mektupçuluğile defterdarlığı 
değittiriliyor. Mektupçu Salihat
tin bey Şark vilayetlerinden biri
sine tahvil edilmiş olduğundan 

artık ihtiyar bulunması hasebile 
mahalli memuriyetine gitmeği İs· 
temiyerek tekaütlüğünü talep et · 
miştir. Mektupçu Salahattin bey 
çok eski ve emektar bir dahiliye 
ci tecrübeli memurlarımızdan biri 
olup uzun ıenelerdenberi viliye -
ti.mizde muvaffakiyetle ifayi va -
zife etmittir. Mumaileyhin hun • 
dan sonraki işlerinde daha ziya
de muvafak olmasını dileriz. Zon· 
guldak, kaza merkezi olarak ida · 
re edildiği zamanlardanberi bu • 
radn kaza muhasebesinde bulu -
r.an ve vilayet olduktan sonra def 
terdnrlıi'a terfi ettirilen Zongul • 

ti 

clak vilayetinin ilk defterdarı Ha· 
lil bey Denizli vilayc.ti def ter dar· 
lığına tayin ctlilm•~tir. Çek uzun 
müddet ::chrimizin devlet muha -
sebe i:lerinin başm:ln ~alı§an mu 
maileyhin buradan ayrılması ken 
dhini sevenle•· i~in bir ziyadır. 
Def ter dar Halil beye yeni vazife 
sinde rnuvaffal::iyctlcr eliler ve 
memleket hcsal:ın:ı. uğurlar olsun 
deriz. 

ilv;ıs Pami 

C. H. F. f nt hapları 
FATSA, (V AKIT) - Cümhu

riycc I-foU: Fırho.•ı vilayet idare 
h~ycti in"ilı:ı.bı y~pı~:nı~, eski idare 
heyetini teşkil eden zevat tekrar 
'3cç.i!mi~krdir. Reisliğe c::ki re· 
is eczacı Haydaı· Bey intihap o
lunmu~tur. 

Asyadan gelen insanların Afri 
kada kurdukları medeniyet 

Bir alman alimlnln Airikadakl onuncu tet 
kik seyahatinden dönüşte verdiği konfcra~ 

Alman alimlerinden Profesör 
Leo Froboniyus, geçen aene Afri

kada onuncu tetkik seyahc:.tini 
yapmıftı. Bu alim, Afrikanın i · 

çeri taraflarında gördüğü §eylere 
dair bir konferans vermittir. 

Alim, verdiği bu konferansta 

onuncu tetkik seyahatinde Afri • 
kanın içeri kısımlarında bazı ha -

rabeler keşfettiğini, bunların o -
ralarda evvelce kayde değer bir 

medeniyete sahip insanların yaşa • 
dığını gösterdiğini ıöylemİ§tİr. 

Bu harabeler üzerinde bir ta -
kım resimler, yazılar gördüğünü, 

bunların delalet ettiği manaların 
anlaşılması, insanlık tarihinin he • 

nüz karanlık bulunan bazı safha 
!arını aydınlatacağı muhakkak ol · 

duğunu izah ederek, şöyle devam 
etmiştir: 

- Yaptığım bu tetkik seyaha · 
tinde büyük kayalar üzerinde bir 
takım timsah ve diğer vahşi hay • 

vanların şekilleri kazılmıt oldu • 
ğunu, bunlardan başka, avcı ve 

çiftçi insanlar arasındaki cenkleri 
tesbit eden resimler vücuda geti -

rilmi~ bulunduğunu görünce, şim · 
di ıssız bir çöl olan bu yerlerde, 

eskiden hayvan ve insanların ya • 

tadığı neticesine vardım. 
Böyle olmasına göre, kızğın ve 

kurak çölün bu kısmı, eskiden her 

halde az, çok sulak bir yerııı 

Bu, bence muhakkaktır. ~ 
Burada, biribirine çok yak 

vahaların bulunduğunu, Ga 

Aı;yadan gelen insanların bur~~ 
yerleşerek yüksek bir meden•Y"' 

kurduklarını, ispanya ve Franfl 
dan gelen insanlar şiddetli b. 
mücadeleye giriştiklerini tahlil 
ediyorum. 

Alim, bundan sonra, oradJ 
medeniyetin Mısır medeniyeti ~ 
ihtimal diğer medeniyetlerle ~ 
temasta bulunduğu, biri, diğer~· 
ezip ortadan kaldırmadan, biribİ 
rilerile imtizaçtan hasıl olma y·· 
sek bir medeniyetin uzun müdd 

yaşadığı kanaatini göstermif, 
yüksek medeniyetin ne gibi ıebe 

lerle mahvolduğunu arı:.ştırdığı 

ilave etmi§tir. 

Oradaki sulak arazi vaziyeti t 

nin dcğİ§mesinin, bu yüksek ıne 
deniyete sahip insanların barıJ1 

masına imkan bırakmadığı, ku 
raklığm onların ölümüne, yah 

başka yerlere hiçret etmeıine ae 
hep olduğu zannı kuvvetlidir. H 
halde toprak vaziyetinin bund 

1 
ltat'i bir rol oynadı{!ı füphesiz s:ı 
yılıyor. 

Alim, seyyahın konf eramand 
anlattığı !eyler, ilim mu. itind 
büyük bir alüka uyandı.-rnıştır. 

Orta Asyanın l'işifleri 
Kaşiflerden biri gaiı>tir; fak at şimdiy 

kadar yapılan keşifler pek meraklJ 
neticeler verdi 

Orta As:;ayı ke~fetmek husu - ' disi Taklaman çölünden Pekin6 ii 
sunda pek büyük himmetleri ile dönecekti. 
meşhur ka~if doktor Sven Hedin Doktor Nils yolda bir takım et' '•• 

h l . ı d p k" d b ı nmak kıyaya tesadüf etmiş olmasın' a ı ıazır a, c ın e u u • . . . , 
t d O t f d Berll·n ·11 • mebni yolunu değiştirdi[iır.e ıhtı' a ır. nun ara ın an . . t 
mi istihbarat ajansına gönderilen mal \·erıhyo1r: B~nunla berabe 
bir telgrafnameye göre İsveç he· d~ktor~n ~ti-uya ıl kar~ı!aşar~~ .. 

· 1 d d kt Nils Am csır ed.Ir.ıış olması da mu.1temJ ~a 

byetşınas arıln an CK er er . . dir. Doktc-un altibeti hn!ckmd• 
olt kaybo mu~b.1r. en ısının gc .. ..

1 
d" e 

T · · ·d p k"n ·· haber almamamMı buyu.; en ış ~ çen e11rın1 s:ı.m e e ı e muva-
- ld" w. h ld l lcr uyandırmaktadır. 

salati lıiz·.:n ge ıgı o: e 1enüz D k S H d. p k. de 
o tor ven e ın e ın 

bir izi bulunamamıştır. Doktor 1 d l k "fl ·
1

11 . son sene er e yapı an c~ı er 
Nils üc ay eve] Çın Türkistanın • . l · · tk'k ·1 ldu··r 

~ netıce erını te • • ı e meıgu · 
daki Takl:ıman çölünün Çerçen Bu i!\in hitamından sonra-kendisi ~ 
vahasına vardığını bildirmi•, on • k • 1 · f h · km -1' a 

y te rar teşı seya atıne çı ar 
cian sonra levazımsızlıktan, müt
hiş kasll"galardan, soğuktan dola· 
yı kafilesini zayi etmi~tir. 

Doktor Nils Ambolt seyahati • 
ne Şimali Tibetten b:ı~lıyaral: ş=.m 
diy<? kadar meçhul knlan s:ıhela • 

için tcrtil at alacaktır. 
Bu ke1ifbrin pek meraklı ne • 

ticcle.- , verdiği anla§ılmaktadıt• 

Bü~ün ilim dünyası, Asyada vu • 
ku bulan en büyük ke~if macera• 
sının neticelerini sabmnzlrkla be1' 

rın haritaların1 yapmakta idi. Ken !emektedir. 

8annyi gruplarının 
içtimaı 

Muhtelif sanayi gru,larının 

pe!: ya~und.-. umumi bir içtim y:ı

p~c~:darı ha.be~ dınmı~tır. 

Öğrendiğimize aöre tacirler b,u 

iç~imaclo. billrn.s$n iptidai madde · 

lcr me.,elesini müzal:cre cde:·clc 

hariçten gelen m~ddelcrin g""mrük 

resimlerinin indirilmesini hüku -

metten rica edeceklerdir. 

ı 'uretlin Münşi l:Jeyi 
lh rıınıly~sl 

lstnnbul Ticaret ve Zahire bor' 
sası kimyageri Nurettin Münt1 

Beye man~ından maada senedi 
1600 lira ikramiye '·erilmekte idi 

Ticaret odası 1933 bütçeıindeJI 
1600 liralık ikramiyeyi taıarnıf 
mnkzndile knldırmıştı. 

Fak.:.~ 1' · ı"o.t V c!talcti 
muvafı's: b:.ılmaımt ve Nurettiat · 
Mün~i Beyin 1600 lirasının veril· 
mesini bildirmiştir. 
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Bir şimendifer facıası 

eri~ 

ibi 
yür. 
dd 

Ben mekhıede fdf m yen1 ateşçi ocaıa odun atbrdı 

bJ Şimtliye kadar yüzlerce facia/ ze bir ateşçi gönderirim. Dedi. 
be hikayesi dinledim. Binlerce hika • Vazifemi suiistimal ettim, git 
ğı )'t okudum. Tiyatroda piyesler diye izin verdim. Hakikaten iki 

'tl"tettim. Fakat bu şimendifer fa dakika sonra genç bir adam geldi. 
eti tilaı kadar tüyler ürpertici olanı- O zamana kadar makinenin ka~ı· 
ınc tı-. tasgelmedim. sını bile öğrenmemiş.olan bu ada· 
ırı .\rkadaşım anlatıyordu: ma kazana odun abna usulünü öğ 
kıı - Umumi harpte şimendiferd2 rettim. "Uzaktan atarsın ... ,, diye 
h\I Sah§ıyordum. En:urumla Sarıka. de tenbih ettim. O bir, iki derke~1 
se ltıt! arasında işliyen demiryolu odunları muntazaman atmıya baş 
J-le "ııtttakasında idim. ladı. Bu esnada bilmem nasıl ol· 
nd l<ahraman ordumuz Kafkasya· du? Tren birdenbire durdu. 

:ı · lı.ıt\ Yarısına kadar ilerlemiş. Rus Meğer bu dakikalarda genç a-
5 ~l'duau mahvolmuştu. Trende ~ar· te~c_:i de oc3ğa odun atmakla meş· 

tlar, hay huylar tamamdı .. Biraz eulmüs. Tren birdenbire durunca 

:~~Ub:ıhiğa ede.yim.. Ka~k~haların o hızl~ başı yarı ~ö~.d~.sine ka~~r 
"tam.:la :::nakınemn :;e~ı bılc chı ~ kazanın altmdakı buyül1; ateş ıçı· 

• ~l?Jıuyo:-c!u. ne girmez mi? 

Su ncse bilmem ne kndad de - Bu feci manznra karşısında a 

8 ~~ c .ti.· Ben m"'l;:inc hcsrada vnzım çıktığı kadar bağırtlığır.ı~ 
ı •ili~ A · ··1 d. . d 1 i O d h' .... tcr.cı mu cmn ıyen o un aJİ h:c:um. n an sonra:.;ını ıç t • • v 

ij 
1
Yvtdu. Hayret etme. Bu c~::akw- ha~ı:rlıyc.ınıyoruı:ı. Kendime gel· 

~~ işliyen rnakineb:.-dc rnlmz o - di~im Z:.\:mm Sarıkamıştaki has . 
j~'tl. yakılırdı. J.'l.!e3·sc. tanedo lrnndimi buldum. Zavallı 

. Cece yarısına doğru i<l!. Ateş . rrcaç yarı beline kadaı· kazanın 1 
~enç Osman: altm:fo. y:mı:uş, kül olmuş. Bu 
- Aman .. dedi. Müihiş basta - r .. ~anzaro. gö:::üıniin önünden hiç 

t\dıl:?l. Biraz gideyim. gitmez. Her aklıma geldikçe deli 
• .. - Olmaz .. dedim .. O boy;rn:ıu aibi olur:.ım. Gözlerim kararır, ha-
ne llktu, ş:m döner, sinirlenirim, 

•· ....._ Hakkm val' atlla .. Simdi si · Masalcı er., ~ 

·········•••a11••Sl8848aaaaaaae11aaa1a1a~&ll8a,IW•aaaaaııııllallll8•1D1111a1111a11••1•a 

Şakalar : Suda yüzen balık '"• ............... _ 
Sessizlik •. 

oh>~ l\ttıallim, çocuk)ann gürühüsii 
dıı Q'hnca: 

işe k....._ Yavrularım .. eledi. Bir da . 
l! ' •usunuz.. Bakalım iğnenin 

ele l'e düştüğü~ü işitecek misiniz?. 

i1l ~Q 't alebcler hep birden 5untdar. 
üt• it\ lfta çıt bile yoktu. B-:.ı e:mad~ 
jsİ l ~fın kücük yaramazı Feyzi a • 
~ h kdktı: 

... ' Muallim hanım, dedi. Hani 

Yalnız canlı balık suda yüz -
mez ya,. Bizim kağıt balrk da su
da yüzer. Resimde gördüğünüz gi· 

1 Gaıip deflil 

Dünya lisanları 
Dünyada en çok kullanılan li

sanlar şunlardır. 435 milyon çin • 

ce, 300 milyon hintçe, 160 milyon 

İngilizce, 110 milyon rusça, 100 

milyon almanca, 80 milyon japor. 

ca, 80 milyon İspanyolca, 45 mil· 

yon fransızca, 45 milyon İtalyan· 

cadrr. 

100 milyon kişi tarafından da 

türkçe konuşulmaktadır. 
m11mnıımmmıırmııınıımnın111nıınnım1mıınnıııuıı111111nmrn111ı1111ınn11111111111111111n 

Balık tutan kuş 
Dünyada öyle garip şeyler var· 

dır ki, bir bakarsınız, ağaçtan süt 

akar, bir bakarsınız kuşlar konu -

şur. Bir de bakarsınız ayağını su· 

ya sokamıyan kuşlar balık tutar 
yerler. 

işte resimde gördüğünüz kuş 

<la bir balık kuşudur. Yarı sıcak 

ve soğuk memleketlerde yaşar. 

T ati mu kenarlarında gezerek dere 

lerin içinde balık yakalar. Nasıl? 
Resimde nasıl yakaladığım çok i

yi görüyorsunuz? .. Bunu tarife lü

zum yol{, Çünkü (bir resim bin ya 

zıya bedeldir) derler. 

Kanada ne demek? 
Amerikanın şimalindeki büyük 

memleketin ismi (Kanada) dır. 

Acaba bu isim nereden geldi?. 

Kanada alimleri düşünmüşler. 

taşmmı~lar, nihayet ismi bulmuş · 

lar. 

Amerika keşfedildikten sonra 

İspanyollardan birçok açık gözleT 

altın ve zümrüt madenleri keşfet. 

mek için bu kıt'aya gelmişler. 

Fakat gezmişler, aramışlar, tara 

mışlar .. Ne altın var, ne de gümüş, 

ne de zümrüt .. Nihayet: 

- Aka nada .. demişler .. 

Fransızlar, lspanyollardan son

ra bu kıt'aya geldikleri zaman 

yerliler bunları başlarından koğ • 

mak için (Akanada) demişler 
·•e...: 

31 atrnadmız. Fransızlar da bu kıt'anın 
lınca mukavvadan bir kağıt ke • 

(Kanada) zannetmişler ... 
:;iniz. Tıpkı rceimdc olduğu gibi 

bi balık büyüklüğünde biraz ka · 
iı:rnini 

Esirci ! .. 
........_ Anne esirci ne demek? 

~'.A.:rnan yavrum sorma .. Be -

•hat~ah her renkten insanlnrı a· 

~.Cl.§ka. insanlara parayla sat • 

ortası yuvarlak olsun, ve kuyru - ı ru'· ı 
Mektep k~rfüat 

ğuna doğru cıçık bulunsun .. Bu ka· :..--------------.: 
ğıdı büyük bir leğen içine veya -

hut banyoya koyunuz. Fakat bu 

esnada çok dikkat etmek lazımdır. 

'Su da ne demek?.. Kağıdı yarısma kadar, yani tam 

" Ne demek olacak .. Seni pa· siyah olarak gösterilen kesilmi} 

~~ 8atın alacak bir adam; baş · yere kad3r koyunuz, balığı bir e · 
~; llıeınlekete götürt?rek para linizle tutunuz. Sonra bir kaşığa 
~ acak.. zeytinyağı koyup balığm suda bu· 

~uk hunr.lan gene bir mana lunduğu kısımdaki orta yerine bir 
l'~ın 
~ adı. Boynunu mahzun damla zeytinyağı damlatınız. Bir 

u: sonra elinizi çekiniz. Balık e 

fendi yava§ yavaş banyonun için· 

de dolaşmıya başlar. 

'b 
il" • \ıı ernek o adamlar kasaptı .. 
il' tıe •• diyebildi. 

Taloce derse ha~ml 

1 
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Bıyıklı kadınlar ! Saat farkları 

Japonyada Yezo adasında ya- Dünya yuvarlaktır. 12 saat ge• 
ıyan Aynu kadınları bıyık me - ce 12 saat gündüz olmak üzere 24 
;ıklısıdır. Bu bıyık daha küçük saatte de döner. 

azlara yapılır. Kız biraz büyüyün· işte hu sebepten bir tarafta 
ce üst dudağı mavi boya ile bo · gündüzken dünyanın diğer tara· 
yanır. Bu boya hiç çıkmaz. Ka · fmda da gecedir. Ilunun neticesi 
dınlar da her gün bu boya üzerine olarak saatler de her memlekette 
cila sürerler. Sözde bıyık parla · başka başkadır. Mesela öğleden 
dıkça kadınlar da güzel olurlar · sonra lstanbuldasaat tam birken 

mış !... Moskovada da saat birdir. Roma· 
Uyumanın faydası da ise tam 12 dir. Londrada saat 
- Uyumanın faydası var mı? 11 dir. Amsterdamda 11,5 tur. 
- Buna verilecek cevap "E · Madritte 11 dir. Amerikada Riyo 

vet,, tir. Çünkü biz uyuduğumuz dö Janeroda 8 dir. Buenos Ayres

zaman rahat ederiz. Çocuklar u te 7dir. Çinde Pekinde akşam 7 
yurken büyürler. Büyük adamlar dir. Japonyada Tokyoda 8 dir. 
da uyuyunca yorgunluklarını alır 
lar. 

Çocuklar iyi uyuyamazlarsa 
büyüyemezler, cılız kalırlar. Za · 
yıf olurlar. Budalalık yaparlar. 
Akıllı olmak isterseniz uyuyunuz. 

Tırnakla.-ımızıo ne 
fay dası var ? 

Vücudumuzun her parçasınır 
bir faydası vardır. Sivri tırnakla • 
rın bile bir faydası vardır. Hayvan 
larclaki tırnaklar toprakları kaz -
:":'lıya yarar. Fakat bizim tırnakla· 
:eımızm f ydası daha mühimdir. 

Tırnaklar vasıtasile parmakla· 
rımızın ucu kalın durur. Biz de bu 
sayede eşyaları kolayca tutabili • 
riz. 

Kllcük okuyucular : 

Resimlerinizi bize 
gönderiniz 

"VAKiT,, çocuk sayfası karile
rini biribirine tanıtmak için bir 
sütun açmıştır. 

Çocuk sayfasını okuyan herkes 
bize bir resmini ve okunaklı adre
sile ismini gönderirse derhal (Bi · 
ribirimizi tanıyalım) sütununda 
neşredeceğiz. Resminizin gazete· 
ye geçmesini ve bütün Türkiyede 
sizin de tanmmanızı istiyorsanız 

derhal resminizi gönderiniz. 

~ , ' - '~ .. ···: ~. . . . 

r··········~············· .. ··ş~·b·;·i: ....... s·i·i·;-·;·~·;·;·ı· .............................. i 
: ······-······ ............ ·········-·············-··············································-······-.. . 

Bu resimde birçok münasebet

sizlik vardır. Yani koskocaman 

bir kadın bebek arabasına bin · 
r.ıiştir. Bebek arabayı itmektedir. 

nıüsabakası 

He<liyelerimiz içersinde şeker, 
bisküvi, mimar aletleri, muhtelif 
kartpo:;t~Har ve oyur.caklar var -
dır. 

1 He.lbuki kız bebek arabasına bi · 
ner.ıez. Çocuk arabayı istemez. 

:t- Bu müsabakada kazz.nanlarm 
isimlerini dört hafta !;onral~i pa • 
~artesi gi.inü okı;.yta:uz?. 

işte bunlar birer münasebetsizlik · 
tir. 

- Acaba bu kabil münasebet 
aizliktcn kaç tane vardır?. En 
çDk müna!:ebetsiz!ik bufo.dar · 
dan 150 okuyı:cumuza muhtelit 

:.~ Mi.isabahaya gönderilc~ek zarf 
kırm üzerbrine (Çocuk sayfası 

muharririne) diye yazınız. 
:t- Müsah::.kada kazananların 

hc:liyeleri her perşembe crünü öğ
leden :ıonra idarelıanemizde ve • 
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Memleketimizde 

C martesi günü 
tetkikat için Borsaya g· 

rı 

et 
or 

Heyet Keşiş tepelerlnd 
y_oJJ.Arı tayin v ~ 

irkaç gUn kalarak 
tesblt edecek 

kısa 

Her Abrahaı 
Uluda§da skı 

'<ayarken 

( Köşede heyete riraset edecek fler \ . aham ile kıymetli 
atletimiz l larbiyeli Ziya l3cy J 

M~leketi?1izde .. ş!ımdiye ka • \ d~ bir sporcu heyeti cumartesi gü 
dar ıhmal edılen muhım spor şu • nu Borsaya hareket ec:!ecektir. 
belerinden birisi de kı• sporları • H t H Ab h z· N' 
d M 

'!: eye er ra am, ıya, ı• 

ır ernl k t' · · · .. · . e e unızın umumıyet hat Haydar, Bekir Sakir Ekrem 
ıtıbarıle yu··k k d ~ı 1 ·ı ' ~ . se ag ar a çevrı · Rıza ve Rıdvan Beylerle Her Va-
mış olmasına ve kı~ sporları icin tıman M. Çili Editi' den mü!:eşek -
çokmüsait bir vaziyette bulun~a- kildir. 
mıza rağmen sporun hu şubesine 

lakayrt bir vaziyette kalmış bulu
nuyor ve karlı dağların temiz hava 
sile çelikleımiş, sihhatli gürbüz 
ecnebi sporcularını ancıı.:k sine • 

ma perdelerinde görmek ve ya • 
hut mecmualarda görüp okumak· 
la iictifa ediyorduk. 

Bir kaç hafta evel de İ!aret et• 
miştik: Çok heyecanla'!' ve çok 

zevkli ttlan kıt aporlarrnm bizim 
memleketimizde de mükemmel 

surette yapılma.aımn ıınüm.kün ol
duğunu dikkat göz ile gören ala -

Bu heyet içinde bulunan harbi -
yeli Ziya bey 929 senesindenberi 
lstanbulun 400-800 birincisi 933 
Türkiye 400 rekorumen 800 birin 
cisi Ordu ve milli takımın en kıy

metli atletlerinden olup antrenö • 

rün hevesi mesai) kabiliyet, mu -
vaffakiyeti itibarile en çok sevdi
ği ve takdil' ettiği sporcularımızın 
başındadır. 

Her Abraha'!D Ziyanın çok iyi 
bir kış spoı·cusu olacağım, bunun 
atletizm sahasındaki rekorlarına 

sonra Keşişin en yüksek tepesine 
gidilecektir. 

Bu havalide tetkikat üç gün sü 
recek heyet perşembe günü Bursa 
ya dönecektir. Bir gece Bursada 
kalınacak Cuma günü İstanbula 
dönülecektir. Yalnız Her Abra " 
ham izahat ve tetkikle\'i hakkın
da Bursa Valisile görüşmek ve da 
ha kısa yolları tespit etmek üzere 
Bursada kalacaktır .. 

"Val ıt .. ta ohuvunuz 
Gazetemiz, bu fıwliyet dola.yuıile kış 1'por

larilt• ehrnılyetıe alakadar olacak ve heyet 
sc.\·nhatlnP i"tlrak eı!Pn bir aı·knduşımı:r:ın 

se~·abnt lı:ıl•kında göndereceği notlar \'e 
r ... siml!!rlc, grnı• ıışni aı·k1l4a:;ıruızın lu5 
<ıporlıı.rı lizcrindr 1-.azıclndığı tPtk!k yazıln
rou sıraslle ne~redecektir. Arkada"ımızll\ 

muht.f'ıif Avrupa mProlt>ketlerindeki luş 

ı;ıporlaruıı anlatan yauPOmI 111{ olaral{ tak -
tim eılPC'eğh:. 

Maçlaı~da taşkınlık
lal'ın 6nüne geçmek 

için ••• 
lST ANBUL, ( A.A. ) - Is • 

tanbul mıntakaıu futbol heyeti re
isi Zeki bey, futbol sahalarında 

lüzumsuz taşkınlıkları men için a· 
lmacak tedbirler hakkında şu be -
yanatta bulunmuştur: 

"Son futbol maçlarında spor 
neza.hatile kabili telif olmıyan bir 

takım taşkınlıklara sık sık tesadüf 
edilmektedir. Bu hareketin her ya 
pılan maçla daha ziyade arttığı gö 
rüldügi.mden buna mani olmak 
için tedbirlerin alınması takarrür 
etmiştir. 

Alın~.cak tedbirlere hakemi ve 
oyuncuları rencide edecek mahi -
yette sözler sarfedilmesi menedi -
lecektir. Bu hususta esaslı bir pro~ 
je hazırlanacaktır. 

Düşünülen esasa göre, hakeme: 
yahut oyunculardan her hangi bi
rine haysiyet ihlal edici mahiyette 
sözler sarfedenler derhal polis va 
sıtasile sahadan çıkarılacakları gi 

! 
f 

Ruhiyat müderris.ne göre ••• 
•11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••..,••••••••••••••W 

u i ge ç zd n ne 
b · ri, ne öte "· ~Üz eldir 

ı ! Bu müsabakalar bır ıstismara vesile olmamalı 
i resmi müesseseler tarafından vapılmalıdır 
l Şimdiye kadar görüştüğümüz talebe arasında da fena tesirler 
maaı-ifçilerimizin kanaatleri hila-
fına, Darülfünun ruhiyat müderri· 
si Şekip Bey, güzellik müsabaka · 
larının yapılmasını faydalı bulan· 
laı-clandır. Yalnız esasa dokunma
mak, E-uiistimn1tel·e :ula meydan 
vermemek, huıusi müesseseler ta· 
rafından yapılmamak tartile.. Di
yor ki: 

"- Genç kızlar aYaıında güzel 
aramak milli ıstıfa meselesidir .. 
Güzel seçmek bir ırkın güzelliği -
nin heyecanıdır ve onun her sene 
nabzını yoklamak gibi bir §eydir. 
Bu sırf hedii bir heyecan değildir. 
Milletimizin ıstıfasını takibetmek, 
ya~amak ve sirayet ettirmektir. 
Bence hatta yalnız güzel kız de -
ğil, güzel . erkek müsabakası da 
yapmalıdır. 

Fakat bu müsabakalarda her 
türlü suiistimale de meydan ver -· 
memek lazımdır. Bu müsabakalar 
bir istismara, bir spekülasyona ve• 
sile olmamalıdır. Bu itibarla bu 
gibi müsabakaların her türlü ih -
timale yol açmamak üzere husu•i 
müesseseler tarafından değil, u -
mumi ve resmi müesseseler mese· 
la Halkevleri ve belediyeler tara
fından yapılmasını muvafık bulu· 
yorum .• 

Şekip Bey güzellik müsabaka -

)arma iştirak edip de kazananla -
rın veya kazanmıyanlatrn mtthte -
lif sarsıntılar ve b~hranlar geçir
mesi ve binnetice asli vaziyetleri
ni de kaybetmesi iddialarını da 
haklı görüyor. Diyor ki: 

- Bir güzel böyle bir seçim dola
yısile ruhen yıkılabilir. Fakat düsü 
nelim ki onu Jiğer bir vesile de 
yıkabilir. Bu itibarla böyle müsa
bakalara gireceklerin evvela dok· 
to;-lar tarafından muayene edil • 
mesini ve ruhi cepheden asabı mü
sait olmıyanların müsabakalara 
ithal edilmemesi lazımdır. 

örnekler bırakması cihetini de 
yif buluyorum. Çünkü iş bölü 
bir takım istidat ve kabiliyet t 

rübeleri, hamleleri istiyor. 

Mektepte en iyi olmak, kat: 
nılmış kuvvetleri temsil eder, f 
kat kazanılacak kuvvetleri kaz 
dıracağını ifade etmez. Fakat ta 
iyi talebe olmamak da muhakk 
iyi bir şeyi ifade etmez ve her 
na mektepli de büyük adam ol 
cak değildir. 

Mesela benim iyi bir muall 
değil fakat iyi bir aktör olan 
kız talebem var. O iyi bir mekt 
li olamadı. Fakat şimdi kütl 
leri san' atine hayran edebiliyo 
Bence o hayatındaki fonksiyo 
nu yapmış ve bunda lüzumuna 
fazla muvaffak da olmuştur. So 
ra genç kızlar arasında müsab 
kalın biraz da yaş meselesid 
Bu itibarla bütün kızlar için 

tehlike ihtimali yoktur. Müıabea 
lara mürahik çağında ola 
kabul e:filirse o vakit bir tehi' 
vardır. Çünkü o yaşlar romant 
yaşlardır. Bu romantik devir, J11 

hayyile yaşı yh·miy~ kadar dev 
eder, yirmiden sonra da aklın 
)ebesi devri başlar. Müıabakal• 
girecek yaş hududu on sekizd 
başladığma göre tehlike ihtimal 
le karşılaşacak kızların ıay11r 
veli bu suretle t~hdit ediliyor 
mektir. 

Fakat bir daha tekrar edeyi 
müsabakalara ancak, neticeleri 
tismar ç<Hlmemek şartile taraft 
J'lm. 

Şekip Beye güzellerden hal'i 
sini beğendiğini sordum. 

- Ne Nazire, ne de Feriha ~ 
mmları beğeniyorum, dedi. 
sen sadece resimlerini gördüm, 
ben hlontları tercih ettiğim İ( 
Almanyadan gelerek müsabak' 
iştirak eden hanım bana daha 

Sonra bu müsabakaların mesela empressiyon verdi. 

kadarlar harekete geçmişler ve 

memleketiınizde pek mahdut bir 

şekilde tatbik edilen kapama faa 

liyetinin, diğer sporlar gibi te!mİ
li için lazım gelen tedbil"leri al -

maya ba~lamışlardır. Bu cümle • 

den olarak bir kaç senedir mem· 

leketimizde bulunan atletizm an· 

trenörü Her Abraham geçen sene 

Bursaya giderek Ulu dağda tdki· 

kat yap.mış ve pek ala burada kıt 
sporları yapılabileceğini gömıüt • 
tür. Antrenör bu sene bir ay cvel 
tekrar Bursaya gitııniş ve ski sa _ 

balarına giden en kısa yolları, 
her mevsi!'ldeki karın vaziyetini 

arızaların aldığı ~ekilelri, hara • 
ret derecelerini, rüzgarların isti • 

·da iyi hir tesir yapacağını ve ar• 
kadaşlarmı atletiz,m sahasında ça 

lıştırarak muvaff akiyetler kazan· 
drran bu atletin hu sporun teşek· 
külü için de sahşacağım düşün • 
müş ve birinci defa Ulu dağa 

çıkacak heyete iştirakini temin et· 
tirmiştir. bi haklarmda bir zabıt tanzim olu _____ ._. _________ .,.. _____________ _...,... 

kametini nihayet talim yapılabile 
ede sahaları basit olarak tayin et· 
miştir. 

Antrenöriin bu dağda gördüğü 
spor şartları hemen hiç bir spor 

merkezinde görülemi.yecek dere • 
cede müsaitti. Da:ha 1200 metre ir 

tifada 3 kilometrelik di:iz sahalar 
başlıyor ve 2500 metre irtifada 

düz sahaların ölçüsü \5 kilo met
reye kadar çrkıyOl"du. Antrenörün 
Pek az masrafla herke.sin bu spo· 

ru yapabileceğini izah eden rapo· 
runu evelce de ne§retmi~tik. 

Şimdi haber aldığımıza göre bu 

'dağda daha eaulı tetkikat yap • 

ma:k 1'9 yollan te9bit etmek üze • 

Ye ıbtı Mlıel- Mlhıenöriin ri,aeetm· 

Be-kir bey uı;un müddet deniz 

sporlarında çalıımış kaptanlıklar 

yapmıt kıymetli bir sporcudur. 

Nihat Haydar bey yüksek mühen 

dis mektebi talebesinden olup 

sooru çok sever. Şakir, Eıkrem Rı 

za, Rıdvan Beyler de bu sporun 

heveslilerindendir ve rontken mü 

tehassısı M. Çili Editi ile doktor 

Her Vatımanda bu sporu seven • 

ler ve bizde de tatbiki için çalı -

şanlar arasındadırlar. 

Heyetin programı 

Heyet cumartesi sabah saat 9 

da İstanbuldan Bursaya hareket 

edecek Cumartesi vePazar günle

ri Bursada kalacaktır. Bu müd • 

det zarfında Vali b3y ziyaret edile 

cek icap eden müessesaıtla temas 

ta bulunulacak antrenör teknik 

izahat verecektir. 

Askeri lisede Ziya bey (bizde 

umumi spor inkitafı) Her A:bra· 

ham (kış sporları) mevzulu biı·er 
konferans vereceklerdir. 

Panııteıi ıabahı Ulu dağa çıkı

larak muhtelif irtifalarda çaltı .. 

mahtr Ye tetkikler yapıldıktan 

ııarak mahkemeye sevkedilecekler 
dir. Bunlar her hangi bir müessese 
v. teşkilata mensup iseler bu çir -
ki!ı hareketleri müesseselerine bil
dirilecektir. 

Bu kabil hareketlerde bulunan -
lar teşkili\ta dahil müntesipleri o· 
sınm tatbik edilmesi dü§ünülmck
tedir. 

Yarınki spor 
barek'eleri 

ISTANBUL, 22 (A.A.) - Is~ 
tanhul güreş ve boks heyetinden 
tebliğ edilmiştir : 

17-2-19':'3 cuma günü başlı· 
yan güreş müsabakalarına 24-- 2 
-1933 cuma günü saat 13 te baş -
!anarak devam edileceği tebliğ o
lunur. 

Müsabıklar muayyen vakitte is
patı vücut etmelidirler. 

tSTANBUL, 22 (A.A.) - Vo • 
leybol Baf'1r.,.tbol hevetinden teb -
liğ edilmiştir: 

24-z-ı~.33 cuma günü Gala
ta~aray lokalinde yapılacak lig 
maçları: 

Süleymaniye - Beşiktaş sa.at 
17. hakem: Ali Rıdvan Bey, Is -
tanbulspor - Kasımpaşa aaat 
17,30. Hakem Ali Rıdvan Bey, 

Çin harbını kim bes
liyor ? lngiltere 

(Deyli Herald) gazetesi Çin - marasında vuku bulan ihaat' 
Japon harbi hakkında bir başına- göre son zamanlarda Japonyıı 
kalede şunlan söylemektedir: mma 41 ve Çin. namına 31 r1l 

"Çin - Japonya arasındaki mü himmat siparişi vuku bulmut 
sademeler, ınukateleler yenileşi - bunların lngiltereden temini . 
yor .. Halbuki bu iki memleketin r müsaade verilmiştir. 
biri de muhtaç olduğu mühimmatı Bu suretle Çine 7, 735,000. 
istihsal edecek kudrette değildir .. ponyaya 5,361,450 küçük si 
Bunların ikisine de İngiltere dahil mühimmatı gönderilmiştir. S 
olduğu halde medeniyet dünyası dan baska bu iki memlekete tC 
yard1m ediyor. lar, mi;ralyözler ve saire de i~ 

Mister Runciman'ın avam ka - edilmi~fo·. 

iki memleket bunları kulli 
rak kan döktüğü, can yaktığı f 
man lngiltel'enin yüzü kızarı1'1 

dır. Çünkü Çinlilerle Japonlafı 

F enerbahçe - Eyüp saat 18. Ha -
kem: Tahir Bey, Hilal - Galatı-.· 
saray saat 18,30, hakem: Nihat B., 

Vaktinden 15 dakika geç kalan 
takımlar mağlup addeileceklerdir. 

Basketbol maçları: 

Bu maçlara iştirak edecek klüp
lerin 27-2-1933 perşembe günü 
heyetimize birer mürahhas gön -
dermeleri, akai takdit·de hakları· 

m kaybedecekleri bir defa daha i · 
lan olunur. 

gilterenin verdiği kurşunlarlıı ~ 
birlerini öldürüyorlar. 

Sir Jon Simon, geçenlerde oı 
!etlerin Bolivia ile Paragııt' 
silah ihraç olunmaması için ~ 
zakere yaptıkl< rmı söylemitti' 

Bu müzakere. Çin ile Japoı' 
ya, ve sair muharip devletle'' 
teşmil olunmalıdır. 
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Dadı 

Daha evlendikleri ilk günden 
İtibaren: 

- Kat'iyyen çocuk iıtemiyo • 
ruz! allah ıöıtermeıin ! 

Diye kararlarını vermiılerdi, 
•e işte aradan iki ıene geçtiği hal· 
de, el' an çocukları olmamıftr. 

Llıtfiye çocuklara kartı duydu· 
iu bu ali.kaıızlıiı örtmek için: 

- Ben, diyordu, o kadar çok 
~u!c seviyorum ki, ölüverir de 
lcııına dayanamam diye bir türlü 
~ulı yapamıyorum. Hem, daha 
•aktimiz de var, eğer' çocuğumuz 
olursa, artık her şeyden elimizi 
eleğimizi çekip, bir kenara çeki -
lip oturacağız bütün vaktimizi o • 
ile. tahsis edeceğiz. 

Böylece a:-adan seneler geçti. 
Cocukları olmadı. Lakin Lütfiye 
ilin araarra canı sıkılıyordu ve bu 
tıkıntı garip bir şekilde tecelli e
diyordu. insan nihayet her ak,am 
'c>kağa çıkamazdı ya. Araııra da 
-.de kalmak icap ediyordu. işte 
~yle akşamlarda ev, garip bir te· 
~ide tenha görünüyordu. Sanki 
-.in içinde bir eksiklik vardı. Ka
rı koca, biribirlerini ne kadar sev· 
leler, her gün de yani tiddetle bi· 
ribirlerile alakadar olamazlardı 
J'a! .• Bunun için Lutfiyc, sıkılıyor· 
clu. 

Nihayet, bu sefer de bir çare 
bulmak ıene Muıtafaya düttü ve: 

- Şey, dedi, ona bir dadı alsak 
ne dersin?. 

- Sahi, bak hiç de aklıma gel
memişti. Evet, kendisine bir dadı 

lazım .. Hatta sütnine olsa daha i
yi. Çünkü daha emzikte, hem bir 

çocuk gibi kendisine bakmak la -
zım ... 

- Evet, bir çocuk gibi, doğru. 

Karı koca, hemen bir dadı ara· 
mağa batladılar. Yalnız, bula · 

cakları dadıya meseleyi açmak 
biraz güçtü.. Kocası: 

- Bakalım, diyordu, bulacağı • 
mız kadın bir maymuna bakmak 
ister mi?. 

Lütfiye cevap veriyordu: 

- Neden istemesin .. Kendiıine 
iyi bir para verdikten sonra, can 
atar ... 

Nihayet, uzun uzun dolattıktan 
sonra bir dadı buldular. Fakat LQt. 

fiye, meseleyi derhal kendisine a· 
çamadı. Kocasına: 

- Evde, dedi, söyleriz. Hem 
bir defa da kendisini görür.. Ve 
emin ol, derhal de sevecektir. 

Onlar önde, dadı arkada evle· 
rine döndüler. Cici betiğine yatı -

rdmıştı. Garip şey, uyuyordu. Her 
halde, yalnız kalınca haykırmıf, 

Mustafa da ondan geri kal mı • bağırmıt, bağırmış, fakat aldırış 
J'ordu. Ve ilk teklifi o yaptı: eden olmadığını görünce, uyu -

- Bir köpek veya kedi alsak .. 
Vakit geçerdi. Hem eğlenirdik .. 
Evin içinde biraz hareket lazım. 
Oynar, &ıçrar, gider, gelir .. Sonra, 

biraz fazla ilersine gitti mi, tutar, 
lnutf ağa atar, kapatırız. 

IAtfiye bu aözleri pek mantiki 
lmldu, ve tecrübeye giritnıefe ra· 
-. oldu. Fakat: 

- Yok, dedi, köpek istemem .. 
Fazla aürültülü olur .. Kedi de is· 
temem ! Simi mahluktur. Hem 
haberiniz yokken insanın bir yeri· 
ni tırmalayıverir .. 

-Ne yapalım?. Evin içine tim· 
sah yavrusu alamayız ya?. ister -
len kutuplardan bir beyaz ayı ıe
tirtelim .• 

- Hayır canım .. Fakat, meseli 
ltir maymun, küçük bir maymun 
alabilirdik.. Şemsi beylerde bir 
tane var, geçen gün gördüm. Hem 

l,Uiyor muaun, çocuk ıibi insanın 
kucağına öyle bir sokulutu var ki .. 

,,. ,,. :/-

Cici, üç gündür evde idi. Artık 
Yerleımit sayılabilirdi. Karı koca, 
ilk 8'inlerin verdiii heyecanla bir 

dakika onu yalnız bırakmamışlar· 
dı. Lütfiye, Cici için: 

- Hem bir çocuk kadar eğlen -
celi, hem de kendisiyle bir çocuk 
kadar meşgul olmak la:ıım değil .. 

Diyordu •• 

Yalnız, aradan bir hafta geçin· 
ce, Lütfiye, fikrini değittirmişti "· 
Cici, yanından bir dakika ayrılın· 
'dıiı zaman ağlamağa, haykırma • 
ia batlıyordu. Derhal kotup, o • 
nunla meııul olamk, okşamak, ku
C&ia ahp sallamak, ağzına emzik· 
li ıüt titesini vermek lazımdı. Ş,u· 
nu ilive edelim ki Cici, henüz da • 
'ha. yavru bir maymundu .. 

On ıün sonra, bu tahammül e· 
dilmez bir facia olmuf tu. Karı ko· 
ca, bu maymunu ne yapacakları • 
rıı dütünüyorlardı. Fakat tunu da 
aöylemek lazım gelir ki, ikisi de, 
lraıben ona derin bir ıefkatle bağ· 
fam.uttııar, onu batkaanıa ver • 
mek batlannda ndefetmek akıl • 
larmdQ bile ıeçmi~ordu. 

mutlu. Dadı, içeriye girince sor • 
'du: 

- Küçük nerede?. Bir göre • 
lim?. 

Lutfiye ile kocası, ayaklarının 
uçlarına basarak ilerlediler. Arka· 
dut cMdıı geliyordu. Betiiiıa ya • 
nında durdular.. Lutfiye, Ciciyi 
dadısına göıtererek: 

- işte, dedi, nasıl, güzel değil ., 
mı . . 

Dadı, beşiğe baktı, baktı, sonrıt, 

dönerek cevap verdi: 

- Allah bağışlasın! Tıpkı ltey

babacığımı benziyor .. 

-·----·-· ... ı-w.-111MWflllllltlltUNtl ....... N .. IHi 

Satıhk ev 
Kadıköy Ca!er3ğa mahallesi Slvaatopol 

sokağı 2• numara. 3 oda. mutfak, elektrik 

ve kuyuau vardır. İskeleye be,, dakfüa me

safededir. Taliplerin Gedil<paşa caddeal 61 

numarad:ı. İkbal piyıınko glıeslnde MUn'ıtaz 
Beye mUracaatırı (6784). 

30 lira ikramiye 
Graham, Joıs, Knlpp, Thoı, Tompion 

London markalı eski saatleri bulana ikra

miye ve aynca komısyon. Tepebaşı Kabri&· 

tan sokağı No. 42 Y. M. G. A. (6726). 

I tanbul ikinci ifüıs memuılugund:ın : 
Miıflis ıütün gümrüğünde bankalıı soka
ğında ı O numarada Demi · şirketi m:ı· 
s:ısın:ı murııc:ı:ıtla k:n ı t ııl unan Diva
mandı Yanakld şirketi~in istedip;i (2400) 
liranın 6 ıncı ıra) a k:ıhul 'e ~ıı a def· 
terinin düzcltilmc~ine br:ır \eri l diği 
ilin olunur. 

Üsküdar [ Iukuk f IAkimliA"inden: 
.Sagir Z'\ccdctin kav\lmı A\ ukat lbrahim 
lzzet B. tarafında; Üsk üdarda alacak 
cadde::-inde yiizba,.ı ~lahir bc\'İn hane
sinde mülizım Hüseyin Nazmi B. aley
hine açılan :\"escp da' asındıın dol:I\ ı 
mumaile) h Nazmi be~ c bcra} ı tebllğ 
irsal kılınan da\'!\ istidası "Ureci muma
ileyhin ikamctgAhı meçhul olduğundan 

tebliğ edilememi~ \ 'e bittalep ılAnen 
tebliğat icrasına karar \'erilerek hu bap
ta da\a i:otida ı ııureti ve lı ·3·933 

pazartesi günü saat 10 da tahkikat için 
mah ı emeye daveti mutazammın da,·etiyc 
\arakası mahkeme di\·anh:ınesine talik 
edilmiş olduğundan \ irmi giln zarfında 
dava istidasına cevap vermek \ c ) evmi 
mezktırda mahkemeye gelmek üzere 
keyfiyet gazete ile de ilin olunur. 

VAKiT 

Vahşet! 
Misafirlerini öldü
ren ev sahipleri. 
Bergamanın Reşadiye na-

hiyesinde feci bir cinayet olmuı· 

tur. 
Konyalı Eıref, Ali ve Hasan 

isimlerini tatıyan 3 kekikyağcı ar• 
kadat, köylerine gitmek üzere yol· 
da bulunuyorlar. Yakıt akşam • 
dır. ,Yolun bir kenarında çift sür· 
mekle meşgul iki köylüden biri 
yolculara sesleniyoı·: 

- Uğurola hemteriler, böyle 
gece vakti nereye? Gelin de bizdt! 
kalın .. Sabah şafakla sizi kaldırı -
rız. Tekrar yola çıkarsınız. 

Bu misafirperver teklif kartı • 
unda üç arkadaş memnun olarak 
köylülerin gösterdikleri kulübeye 
giriyorlar. Yemekler yeniyor. Ko· 
nuıuluyor, yatma zamanı bir kö· 
teye çekilen üç arkadaş, sattıkları 
kekiklerin paralarını taksim edi • 
yorlar. 

İşte tam bu sırada, ev sahibi o
lan iki köylü birden bire bıçakla • 
rmı çekerek misafirlerinin üzer· 
lerine atılıyorlar ve önlerindeki 
paraları alıyorlar. 

Odada bir boğufma başlıyor, 
ve neticede misafirlerden Etref 
aldığı bir yaranın tesirile ölüyor, 
diğer ikisi de ağır surette yarala • 
nıyorlar. 

Failler, vak' ayı müteakip ka. • 
çıyorl:.oı. Bu iki köylünün isimleri, 
Manisanın İsmailler köyünden kö· 
se Mc:hmet oğlu Mustafa ve gene 
ayni köydı:m Kanat Aptullah oğlu 
Hasandıl'. Zabıtaca aranmakta -
dırlar. 

Timurtaş 
TAHRAN, 22 (A.A.) - Şid -

detli bir kalp buhranından rahat • 
sız bulunan Timurtaı, hükumet 
hapishanesi hastahanesine nakle • 
dilmiştir. 

Hükumet Timurtaşa ait bütün 
mal ve mülklere haciz konmasını 
emretmittir. Bu emirden maksat, 
Timurtaştan dava edilen paraların 
ödenmeı;ini temin etmektir. 

Almanya ne halde? 
Breslav, 22 (A.A.) - Bura· 

da Hitlercilerle - Komünistler a
rasında tiddetli kavgalar olmu! -
tur. iki kişi ölmüş bir çok kimse • 
ler de yaralanmıştır. 

BERLIN, 22 (A.A.) - Prusya 
da muhaliflerin beş gazetesi daha 
tatil edilmittir. 

BERLIN, 22 (A.A.) - Span· 
dau' de bir arbede esnasında bir 
Hitlerci, bir komünist tarafından 
öldürülmüttür. Diğer bir arbede 
de iki kiti yaralanmış, bir kiti öl
müttür. 

S'ayıFa: tf 

Tayyare ile kaçan kız 
kaç yaşında idi? 

(llaş tarafı l ıncı sayıfadaJ ı tana gitmiş değildir. Bugün kal· ' 
racaat ederek Matmazel Smiriyo- kacak olan Adiya vapurile hare· 
tisin ve M. Papasın arkada~ların- ket etmeleri muhtemeldir. t; t 
dan bir kaç gün sonra ve ayrıca Hadiseden dolayı büyük tees ·' 
gideceklerini bildirmittir. Va::ıi · sür içinde bulunan Şor ailesi me· 
yeti böyle anlatması ve isteği üze sele hakkında hiı,: kimseye izahat 
rine bu iki artistin isimleri müş • vermek iste:nemekte ve bilhaaaa 
terek pasaporttan silinmiş, nam • 
larına şahsa mahsus çıkanlan iki 
pasaport M. Helmiye teslimedil -
miştir. 

Anlatılan bu zat ta pasaportla
rı M. Papasa vermiş, bundan Mat 
mazel Smiriyotisin haberi olma -
mıştır. Bu artist müşterek pasa -
portta isminin silinmit olduğun!! 

bilmeden ayın 16 ıncı Perşembe 

günü arkada,Iarile birlikte vapu · 

ra binmiı, hareket etmiş, hiç kim 
se bunun farkında olmamıttır.Mat 

mazel Smiriyotis Yunanistana va 
rınca 18 tarihile buradaki bir ah
babına bir mektup yollamııtır. Bu 
mektupta yolda pasaportu yüzün
den herhangi bir mütkille kartı • 
!aştığına dair hiç bir bahis, hatta 
ima yoktur. Matmazel Smiriyotis 
lstanbulun rum ailelerinden biri-

ne mensuptur. Tahsilini burada 
yapmıf Atinada milli Yunan ti -
yatroıunda talebe aıfatile bulunur 

ken Madam Kotopulinin nazari 
dikkatini celbetmit, meşhur Yu -
nan aktrisi bu genç kızı heyetine 
almıştır. Fakat bu sefer Yunanis
tana dönünce Madam Kotopuli 
anlaıılamıyan bir sebepten dola -
yı artiste yol vermittir. 

Bunun firar hidisesile alaka· 
dar olduğunu ileri sürenler de 
vardır. 

Yunaniatandan gelen haberle· 
reıröre Matmazel Şor ve M. Pa • 
pas tayyare ile Pireye varmışlar, 

oradan da Atinaya geçmitlerdir. 
Kızın babasının çektiği telgraflar 

Atinadaki alakadarlarca öğreni -
lince iki genç her tarafta aranıl-

mağa başlamlmı~, fakat bir türlü 
bulunamamıştır. Ailesi, Matmazel 

Şorun henüz reşit olmadığını id
dia ettikleri ve bu yolda Yunan 

polisine müracaatta bulundukları 
için zabıta M. Papası ıayri retit 

bir kızı kaçırmak suçile takip et
mektedir. Dieer taraftan Matma -

zel Şorun babası ve annesi kızla· 
rmı bulmak üzere Yunanistana 

gitmeğe karar vermişler pasaport 
larını hazırlamışlardır. Lakin dün 

kü akşam gazetelerinin yazdığı 

gibi Madem Şor henüz Yunan:s -

gazetecilerle tem:ıstan ihtiraz et -
mcktcdirlcr. Bunu::lla b~raber dü 

akşama kadar Matmazel Şordan 
ailesine yeni bir haber gelmediği· 
ni gene ailesine mensup bir zat -
ha öğrenebildik. 1 

Bu mesele hakkında tahkikat 
yapcn muharririmiz dün, M. Papa 
sın şehrimizde iken oturduğu Bur 
sa sokağında 21 numaralı pansi· 

yona gitmiş, pansiyonun sahibi 
Madam Katina bildiklerini söyle 
mek istemiyen hissini veren bir 
tavırla şöyle demiştir: ~ 
M. Papas arasında bir münasebet 
de olurdu. Gene artid M. Foto ile 
birlikte iki odada kalıyorlardı. 
M. Papasın Matmazel Şorla tanıt 

tığını bilmiyordum. Matmazel Şo 
ru da tanımıyorum. Kendisi bura 
ya hiç gelmemittir. 1 

- Peki, bir zot kendisini bura· 
dan çıkarken görerek babasına 

haber vermiş. Bu nasıl oluyor? 

- Kızın babasına Matmazelle 
M. Papaı aruındabir münasebet 
olduğunu haber veren M. Arditi-

dir. Matmazel Şoru da buradan çı 
karken değil M. Papasla birlikte 
sinemaya giderlerken görmÜ§ ve 

haber vermiştir. ' 

Diğer taraftan bir rivayete (;Ö• 

re Matmazel Şor evinden kaçar

ken beraberinde ,ufak bir ç~nta 
da götürmüttür. Genç kız bu ç:ın 
taya bütün mücevherlerini ve l:i • 
riktirdiği paralarını koymuş, be· 
raberce alıp gölürmÜ§tÜr. Ayni ri 

vayetlere göre mücevherler bin .. 
lerce lira kıymetindedir. Biriktir
miş olduğu paralar da epeyce tah-

min edilmektedir. Çünkü nilesi 
bütün masraflarından baıka cep 

harçlığı olarak genç kıza aydn yüz 
lira vermektedir. Genç kızın reıit 

olup olmadığı ailesine mensup ol 
mıyanlarca kat'i olarak bilinme -
mektedir. Ailesi kızlarının her.üz 
reşit olm~dığmı bildirerek Yunan 

polisine müracaet etmişlerdir. Fa 
kat tanıdıklarından bir zat genç 

kızın 1913 senesi eylülünde doğdu 
ğunu ve reşit olduğunu söylemek 
tedir. 

YENi T ARiH 
Her sınıf tarih kitabının hulusıısı 

Tarih imtihanım vermek isteyenlere lüzum!u bir rchberciir. 
100 kuru~ fiatla lstanbulda Kanaat Kütüpbanes 'nde S3lılar. 

mımı~ ı~ ı ıı li~ıım~ı~rı rı . ı ı 

Sel inik 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30.000.000 Frank 
idare n1eckezi : IS7 ANBUl, 

TUrklyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun. Mersin . Adana 
Vunanlstandakl Şubeleri : 

Selttolk • Kavttla. A tlna. Pire 
BiJümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari nesap-

lan kütad. Esham Tabvilit. Kasalar icarı. 
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23 ubat 1933 

GRiPEkarşı ASPiRiN komprimeleri kullanınız 

s A T i E 
Mık darda 

El~ktrlk su ve banyo ısıtıcı cıhazlar 
imal etmiştir 

Mahdut .__ 

12 ili 48 ay vade ile 
satılacak olan bu aletleri tedarik 

etmek için acele ediniz. 
Elektrik Şirketinin bu cıbazlara sahip olanlara tatbik 

ettiği tarife hakkında malumat isteyiniz. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Nümun~si veçhile 11100., adet su kovası pazarlıkla sabn alı

nacaktır. Taliplerin nümuneyi gördükten sonra fiat vermek için 
9t 7,5 yüzde yedi buçuk teminat akçelerini hamilen 27 • 2 • 933 
pazartesi günü saat 1115,, te Galatada Alım satım komisyonuna 
mOracaatları. t710) 

lstanbul Belediyesi llitnları 1 
E'ıninönü Temizlik i,1lerine ait 2 lngiliz katırı 1-3·933 Çarşam

ba günü saat 10 da Fatih atpazarında müzayede ile satılacaktır. 
Almak isteyenlerin o gün orada bulunacak memura murıcaatları. 

(822) 

Kiralık Odalar 
©rhan Bey hanında ki
r-alık odalar vardır. Talip 

I olanlar VAKiT idaresine 
r.r-ıüracaat edebilirler 

~stanbul Posta T. T. Baş
müdürlüğünden: 

lslianbul poa\anesi i9in yaptırılacak olan masa dolap ve saire 
191-2 9'3 tariliindeo itibaren kapalı zarfla münakasaya konul
m.r. Talip olanların şartname ve planlarını görmek üzere her 
gıJin başmüdiriyet kalemine ve münakasaya iştirak için de yevmi 
ihale olan 5.3.933 tarihinde saat 14 de başmüdürlük mUbayaa 
komisyonu riyasetine müracaatları. (638) 

Zayi 
Nüfus tezkeremi ve askerlik vesika

mı zıryi ettim. Yenilel'ini alacağımdan 
evvc!Ui:ilerin hükmü olmadığını ilAn ede-
rim. (6773) 

Kasımpaşa Sakızağacı Paşalı J lasan 
sokağı 11 numarada ~Jehmet oğlu Kasım 

lstanbul yedinci icra dairesi tarafın· 
dan Istanbul Esham ve tahvilAt borsa
sında alel'usul yaptınlan müzayede 
neticesinde iştira ettiğim Türkiye iş ban· 
kasına ait 263 N. 1ı müessis hisse senedi 
932 senesi için tediye edilecek koponu da 
üzerinde oldoğu halde tarafıma teslimin
den mukaddem zlyaa ugr:ımıştır. Bir 
üçüncü nushasını istihsal edeceğim ci
hetle ziyaa ugrayan mezkOr N. 1ı mües· 
sis hisse senedinin iptal edildiği ilAn 
olanur. .Avukat Sılim Hüseyin 

Isr.ınbnl ikinci ilJAs memurluğundan: 
Müflis balık avcılığı ~irketine ait ve 
•bekte mevcut balıkçı kayığı ve :ığ 
l'e~alre Açık artırma ile 25-Şubat-933 
Gwnartesi günü saat 14 de Bebekte 
karakol yanındaki Ismail efendi ha nesin· 
do .satılacağı il~n olunur. 

lstanbul Erkek Lisesi l\Iezunlan Cc· 
miyetinden: 

20- ı -933 Cuma günu, ekseriyetin 
bulunmaması yüzünden tehir edilen se· 
nelik kongremiz; 24-2-933 Cuma günü 
saat 14 tc Istanbul Erkek lisesi konfe
rans salonunda aktcdileceğinden mezkOr 

gün ve saatte bi!Omum mezun arkadaş· 
lann te~rifi rica olunur. (6755) 

Istanbul icra hA.kimliğinden : Kadıkö
yünde l\Jısırlı o~lunda maruf gazozcu. 
Iukla müştegil Sava efendi nezdinde 
mukime iken balen ikametgAhı meçhul 
bulunan Elis:ıvet II. ma : 

Galatada Beyazıt mahallesinde Kemer 
altı caddesinde atik 62 cedit 88-90 N. lı 
apartımanın hissedatt bulunan Elisavet 
II. ın ikametgAhı meçhul bulunduğun· 
dan bir ay müddetle hakkında ilunen 
tebligat icrasına karar verilmiştir. Mu-

rafaa günü olarak tayin olunan 27 - 3 -
33 Pazartesi gtinil saat 14 de Istanbul 
icra Mkimliği dairesinde hazır bulun-

ması lliıumo iltnen tebliğ olunur. 
( 6774) 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıklan birinci ınnıf 
mUtehaasmı Muayene: 10 - 12 0$köy, 
Şlfa yurdu, 16 - 18 Beyoğlu, lstiklal 
caddesi No. 193 (Opera eineması k&r§m) 

Telefon: '1960 - 4,2221 

Doktor 

Hafız Cemal 
Oahlll hastalıklar mQtehaaSJ.11 

Olvanyolu No. 118 Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor 
Silleyman Şükrü 

Blrlncl amıt mUtehaasıa 

BabıAU (Ankara Caddesi Numara 60) 

--------------------------Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UskUdar AUamata§ı No. 53 

Diş doktoru 

Zeki Nuri 
Her gUn haata kabul edilir. Her nevi diş 

rahatlızlığt tedavi olunur. Muayenehane: 

t)'skUdar Ah~ıbaşı Mektep sokak No. 60 

1 Askeri Fabrikalar llAnlara 

Kalorifer Tesisatı 

11 ,000 lira bedeli keşifli Kı· 
rık kale San'atlar mektebi ka· 
lorifer tesisatı kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya konmuştur. 

Münakasası 20·3-933 tarihinde 
saat on dörtte yapılacaktır. Ta
lipler teklifat ile beraber teklif 
ettikleri tesisatm resim ve pro· 
jelerini de vereceklerdir. Teklif· 
Jerin kabul edilebiloesi için bu 
resim ve projelerin fen hey'eti
mizce tetkik ve kabul edilmİ§ 
olması şarttır. Şartname almak 
isteyenlerle daha fazla izahat 
talebinde bulunanlar her gün 
saat 13,5: 15,5 kadar Komisyona 
müracaat etmeleri. (7 30) 

Sultanahmet sulh ikinci hukuk mah
kemesinden; Necmettin ve Veliyettin 
beylerin şayı'an uhtei tasarrufunda olup 
iz~lei şuyuu zımnında furuhtu mukarrer 
ve meş:ı.gm Ulu köy namı diğer boyacı 
köyünde Emirg!n caddesinde (28) NO; 
Ju sahilhane arsa ve yine Ulu köyünde 
kilise namı diğer teptil eskisi sokağında 
46·6 l\0; lu bir bap kö~k birinci ka· 

tından 4 büyük oda \'e bir küçük oda 
ile iki heli ikinci katında keza 4 büyük 
iki küçük oda iki kiler odunluk ve 
kömürlük ve matbah bahçede iki adet 
sahrınç ve hir kuyu ve taksim suyu ,.e 
bir ahır üstünde iki oda ve hamam 
dairesinde bir oda ve bir matbah ve 
kömürlük ve kagir kümesi ve bahçe 
içinde bir ufak duvarla bölünmüş bir 

ufak arsa bir metrük arsa ve bahçe 
derununda müteaddit çam ve şaftali 
ve erik ve saire agaçları muhtevi yagh 
boya \C tamirden hali mahal icra kılı
nan açık arttırma neticesinde bunlardan 
köşke 5500 ve arsaya 1100 Liraya 

talip zuhur etmiş ise kıymetini bulma· 
dığından tekrar müzayedeye vaz'ına 
karar verilmis ve açık artırmasının 

icrası ı 4-Mart-933 tarihine müsadif Salı 
günü saat on beşte mukarrer bulunmuş 
olduğundan mezkOr arsanın kıymeti 

muhamminesi olan 2232 Lira ve köş
kün kıymeti mubammenesi olan l 1000 
Liranın °/0 ı O nu nisbetinde pey akçe-
sine hamilen yevm \"e saat mezkOrda 
Sultanahmet rnlh ikinci hukuk mahke-

mesine 931-58-NO: ile müracaatları ilan 
olunur. 

Türk 

Zerinin en 

büyük vazil esi 

Çocuklarını 

Ohalde derhal 

Tutumlu VE 
Muktesit 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

Bir Alınız 

Galatasaray Lissie 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimiz talebesinin Mart • 933 üçüncü taksit Qcretle
rinin tabsıline başlanılmıştır. Bu muamele nihayet Martın onuncu 
günü akşamına kadar devam edecektir. 

2 - Tahsil olunacak bu ücretlerden tenzile tabi olanlar be· 
hemebal babalarının Devlet memuru olduğunu ve Baremdeki de· 
recesini gösterir gayet açık ve mensup bulunduğu dairece mu• 
saddak ve pullu bir vesika getireceklerdir. Getirmiyenler veya 
getirip te istenildiği şekilde vesikaları yazılmamış olanlar tenıi· 
lattan istifade edemiyeceklerdir. 

3 - Taşradan gönderilecek paraların ve vesikaların timdidea 
irsaline başlanılması icabeder. (669) 
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B ü yük Tayyare Piyangosu 
2 inci keşide 11 Mart 1933 tedlr. 

Büyük ikramiye : 35.000 liradır 
sAlllst: MEHMET Asw o·· E z . Bü ük p· d unyanın n engın ve y ıyangoau ur. 

Umumi Ne§rlyat Müdür11: FlKRET ADn ı~ 
YAKIT MATBAASI - lSTANBtJL ~llijID~lfillllllllllilllmmill!IBnıullanıwlOOI-' 


