
Aptülhak Hamit için Dil Köşesi 
Dan Feyıilti lisesinde yapılan ihtifal tafsilib 

dördüncü sayıfamızdadır 

Gazetemizde dil işleri hakkında yazılar yazan 
ve o <uyucularamızın sorgularma cevaplar veren 
Edirne mebusu Şeref Hey hasta idi, iyileşti; 

Altıneıda : Eğlencell yazıhır bu işine yarından itibaren devam edecek. 
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Barsa bidlsesl lıakkıada lıtikimetıa resmi tebliği 
Dahiliye ve Adliye vekilleri yerinde tetkikat yapmıya memur edildiler, Barsaya gittiler 

Bursa hadisesi 
Bursanın temiz ve saf muhiti 

gene uygunsuz bir hadise ile bu
landırıldı. Bir takım boş kafalı 
cahiller ulu camide Türkçe ezan 
okunınasını ve kamet verilmesini 
v~:ıile tutarak hiç yoktan ortaya 
hır ıneıe çıkardı. Hadisenin nasıl 
b~şladığı ve ne gibi inkitaflar ge
çırdiği dünkü ve bugünkü nüsha· 
?1~zde verdiğimiz haberler ile pek 
ıyı anlatılıyor. 

Ezan, kamet ve namaz duası 
T·· k ur çc ckunur mu, okunmaz mı? 
Bu mesele yeni bir tey değildir. 
Geçen sene Ramazanda matbuat 
•iitunlarında bu yolda uzun boy
lu neşriyat oldu. Bunların Türk· 
ç~ ol-:unnbileceği hnkkmda dini 
deliller gösterildi. Bu suretle me· 
•ele efkarı umumiyeyi ifgal eder
ken bir taraftan da diyanet itleri 
riyasetince tetkikler yapıldı. Ora
ca da ayni kanaate varıldı. 

Nihayet öyle anlatılıyor ki bu 
defa diyanet riyasetinden vazife
dar maka.mlara tebligat yapılmıı· 
br. Bu cümleden olarak Bursada 
ttıüeninler ezan ve kameti Türk· 
Çe okum ağa baılamı§lardır. 

Eğer Bursalılar arasında ezan 
,.e kametin Türkçe okunabilece • 
iinde şüphesi olanlar varsa bun • 
lar tahriri olarak diyanet İ§leri 
11J'e&~u::LlınJcıı ııoracnırıenıı. T'a'btl 

ıtıiiracaatlarma usul dairesinde 
cevap verilirdi. Kendileri tenvir 
edilirdi. 

Halbuki Bursada böyle yapıl· 
ınıyor .. Hoca Yahya oğlu Kazanlı 
lhrahim, lalam oğlu elektrikçi 
Seyfettin, Mehmet oğlu kuyum· 
cu Şahin, kasap hafız Mustafa, 
köy imamı hnfız Mustafa, kilimci 
Salih gibi isimlerinden ve unvan· 
!a~ından iLmi idrak seviyeleri pek 
ıyı anlafılan bir takım cahil a • 
~ilnllar başlarına sokak kalabalı· 
gını da toplıyarak evkaf müdürü· 
he eidiyorlar, güriiltü ve patırtı 
:~iy~__r!a~, burada diyan~t itleri 
.. ~ıslıgının emrile hareket edildi • 
gı reldinde verilen cevaba kana
~t. etmiyorlar, valiyi tazyik etmek 
ıçın yola çıkıyorlar' o· . . 

1 • ını sıyase • 
t~ a et ederek dahili emniyeti ih-
lal etmekten başka bir §ey olmı • 
Yt\n bu hareket üzerine h"'-• . . b • UKumetı 
ınzı atı ve adli tedbirler al ... 

b . rnaga 
mec ur edıyorlar. 

Vakıa te~!<ilatı esasiye kan 
ı d . . unu-

muz a ın ısleri devlet itlerinden 
ayrılmıştır. Bu itibarla h"'kU 
r d' " . ı u nıe • 
ın ını 1§ ere müdahale etmi 

... Ye<:e-
gı açıktır. Bununla beraber An • 

Mehmet Asım 

<Alt tarafı 2 inci tlayıfamı:da) 

8ina Y~n~rgisi 
.t~zanınamesini bugünden 
1 

•baren iç sayıfacaıımızda 
Forma halinde 

Karile · . 
n ' 1111 ze veriyoruz. Bu nizam· 

allle tiç &inde tamam bir kitap 
halinde toplanacakhr. 

Dini siyasete alet ederek memleketin emniyetini bozmıya 
kalkanlar adaletin pençesinden kurtulamıyacaklardır iki vekil 

Bursada bazı yobazların ve bun 
ların pef İne takılan cahil kimsele· • 
rin çıkardıkları hadise hakkında 
Anadolu ajansının vermİf olduğu 
haberi dünkü sayımızda netretmit 
tik. Ajans, dün de bu hususta hü • 
kiimetin resmi tebliğini bildirmit • 
tir; aynen netrediyoruz: 

Gazi Uz. Borsada Bursa ya gittiler 

ANKARA, 5 (A.A.) - Resmi 
tebliğdir: Bursada 1 Şubatta Türk 
çe ezan ve kamet sebebile hadis o· 
lan vak'a §Öyle cereyan etmittir: 

AN KARA , 5 (Hususi) -
Batvekil ismet Pata bugün Anka· 
raya avdet buyurdular. lsta5yonda 
vekiller ve burada bulunan meb' • 
uslar vekaletler erkanı tarafından 
samimiyetle kartılandılar. 

ismet Patanın gelmesinden son· 
ra vekiller heyeti toplandı. icra ve
kilelri heyeti Bursa hadisesi hak • 
kında mahallinde tetkikat yapmak 
üzere Adliye ve Dahiliye vekilleri· 
ni memur etmiıtir. 

Vekil beyler, bu akşam Bursa • 

Şubatın birinci günü öğleden 
sonra Hoca Yahya oğlu Kazanlı 
tatar İbrahim, İslam oğlu elektrik 
çi Seyfettin, Mehmet oğlu kuyum 
cu Şahin, kasap Hafız Mustafa, 
Yusuf çavut oğlu köy imamı ha • ' 
fız Mustafa, Mehmet oğlu hafız 
Ali, Mehmet oğlu kilimci Salih, 
Kayapa köyünden Ömer, Ömer 
o~lu Kaya Ali, Hasan Oğlu Mus· 
lafa, Hilmi, Aziz oğlu Ali, Mus· 
lafa oğlu Halil, Abdülmümin oğ
lu Abdülkadirin tetvikile 30 ka • 
dar eıhasın camie muttasıl evkaf 
müdürlüğüne müracaatla ezan ve 
kametin İstanbul ve diğer taraf • 
larda olduğu gibi Bursada da 
Arapça okunmasını gürültülü bir 
surette talep etmiılerdir. Evkaf 
müdürü diyane "ılcri..riuletiıılıı 

ya hareket etmitlerdir. 

' Gazimizin seyahatlerine ait intibalardan: Adanada istasyonda ismet Paıa, fırka u· 

e v aT umum muc1ürlüğünün e· 
mirlerini bozmak iktidarına ma • 
lik olmadığı yolundaki cevabı Ü· 

zerine arkalarına topladıkları bir 
cemmi gafirle hü!tumet dairesine 
gitmek İstemişlerse de polis kuv
vetleri tarafından daeıtılmı§lar ve 
müıevviklerle önayak olanlar ya • 
kalanarak tahkikata başlanmıf • 
hr. 

Bursa muhabirimizin 
verdiği tafsilat 

BURSA, 5 (Hususi muhabiri • 
mizden) - Ramazanda türkçe 
ezan okunmağa başlnndıktan son· 
ra ilk hadfoeyi Hafız Tevfik namın 
daki Ulu cami hatibi, halka sual 
sormak suretile çıkarmıştı. Fakat 
bundan sonra hiç bir arızaya uğ • 
ramadan ramazanın yirmi seki • 
zine kadar türkçe ezanın okunma 
aında devam edilmiştir. 

Ramazanın 28 inci günü ise ne· 
reden çıktığı anla§ılamıyan arapçll 

BURSA, 5 (A.A.) - Reisicüm· Reisicümhur Hazretlerini kötkle • mumi katibi Recep Bey ve meb'us· 
hur Hazretleri sabaha kartı saat rinde ziyaret ettiler. lar tarafından teıyi olunmuılardır. 
5 te Bilecik istasyonuna gelmiıler, •w • 111•-·---.. ·--·-.............................. -......... --
Bilecik ve Bursa valileri ve kuman 
danlarile belediye reisleri tarafın· 
dan kartılanmıılardır. 

Gazi Hazretleri karanlığa rağ -1 
men otomobillerle Bursaya hare • 
ket etmiıler ve saat 9,30 da Bur • 
saya muvasalat buyurmuılardır. 

BURSA, 5 (Hususi muhabiri· 
mizden telefonla) - Gazi Hz. bu 
gün kötklerinde istirahatle meı -
gul oldular. 

'Öğleden sonra vali Fatin Bey 

kamete müsaade edildiği hakkın • 
ela bir rivayet ağızlarda dolaştı. 
Bunun üzerine camilerde kametler 
gene arapça yapılmağa batlandı. 
Bayramın ilk gününden itibaren 
de bir hafta müddetle camilerde 
ezan ve kametler tekrar türkçeye 
çevrildi. Bu hareketin sebebi ise 
bir türlü anlaıılamndı. Bunu haber 
alan alakadarlar camilere tebliğat 
yaparak verilen emrin geri almamı 
yacağmı, ezan ve kametin türkçe. 
okunacağını bildirdiler. Bu vazi • 
yet karıısında bazı müezinlerin va 
zif el erine gelmemek gibi bir hattı 
hareket tuttukları görüldü. Son ha 
disenin içinde vukubulduğu Ulu 
camiin müezini de hadise günü va
zifesine gelmemi§ti. 

( Alt tarafı '! ir.l'i tJllyıfamı:dadır) 

Rumeli hanındaki cinayet 
············································-··························-········-·-· .. • 

idamı istenilen Sokrat 
mahkeme huzurunda •• 

Zengin ve yaşlı madam Antuveneta, serve
ti ne tama edlJerek nasıl lHdDrDimflştft? 
lstanbul Ağırceza mahkemesi, 

geçende Beyoğlunda Rumeli ha
~ında zengin ve yaşlı bir Rum 
kadınını servetine tamaedcrek 
öldürmekten suçlu iki kardeşten 
küçüğfinün ve bu cinayeti bildiği 
halde polise haber vermemek
ten suçlu berberin muhakeme
sine başlamıştır. 

Cinayeti işledikten sonra, Ro· 
manya vapurile Yunanistana ka
çan biiyük kardeşi Yani hak
kındaki tahkikat, muvakkaten 
tadil edilmiştir. Altıncı müstan
tiklik, bunun hakkında "diplo· 
masi tarikine mfiracaat o~unmak 
üzere,. kardeşi Sokratla berber 
Todori hakkındaki karar sure
tini müddeiumumiliğe vermiştir. 

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

Burada mevkuf bulunan Sok
rd, büyük kardeşi Yani gibi 
Yunan teb'asındıındır. Todori, 
Türk teb'nsı ... Sokrat, şoför mu· 
avinidir. Diğeri, yukarıda da 
kaydettiğimiz gibi berber. Sok
rat, on dokuz yaşında ve htan· 
bullu imiş, evvelce Beyoğlunda 

Katiller mahkeme huzurunda 

Jocalara da tamamile doldurduk
tan sonra, giriş çıkıı yerlerinde 
yer tutmuşlardı Sıkışık bir vazi· 
yette oturanlar, ayakta duranlar, 
muhakemeyi büyük bir merakla 
takip ediyorlardı. Bitler 

Kayser hazırlanıyor 1 

(Alt tarafı ./ üncü sayıfamızda) 

Hamalba.Jında 48 numaralı evde !=====:--"""'=~====== 
oturuyormuş. Todori, yirmi ya· 
şında ve lstanbullu imiş, evvelce 
Kasımpaşeda Dıbağhane mey· 
danında oturuyormuş. ikisi de 
bekarmış, şimdiye kadar hiç 
ceza yememişler, orta derec~de 
tahsilleri varmış. 

Reis Aziz bey, suç'uların hü
viyetlerini bu suretle araştırdık
tan so:ıra, müstantik Süreyya 
beyin verdiği muhakeme kararı 
okundu. 

Salondaki izdiham 

Mahkeme salonu, hıncahınç 

denilecek derecede do!u idi. 
Muhakemeyi dinliyenler, samilere 
mahsus yere ıığmamıı, kat kat 

Gazeteler 
Bir lliln şirketi 

vücuda getirdiler 
TUrklycde gazetecilik 110n senelerde pek 

ziyade teraklıl CJ lenıı, olduiu halde llA.ncı· 
Jık bu terekklyntle mlltcnaıılp bir ft'kllde 
inkişaf etm~ değlldlr. Bu clheU naun dlk
knte alan Türk gıızetelerl, llAnat ı,ıerlnl 

daha lyj tanı.im ederek daha mllkemmel 
bir şekle lfraf etmek tlzcre kenat aralann
da bir Limited şirketi ''lkıuda C'Ctlrmiller • 
dlr. 

Faaliyete geçmeııl artık bir gün ~ 
le 1 halinde lıc?unan bu yeni tCICkkWUn, 
Ur.erinde te''llkkuf cdllmlyecek derecede 
kıymet wı •.hr.mmlyetı hair. bulunan UAn • 

cdıtm lnldpfındn bU~ llk bir rol oynıyaca • 
tına ıUplıe yoktur. 
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Bursa hadisesi 
hakkında tafsilat ·~SÖ N-HABE~LE-R~ ı B~::kal:=~=j 

- ~ ~ ~ ~ br.aila •i.r aiy&n<t ijlai riywıl 
(Baı tarafı l ıncı sayıfada' 

Hldise günü müezinin gelmedi
ği görülünce cemaatten topal Ha
lil isminde birisi minareye çıkarak 
arapça ezan okumut ve bunu gö • 
ren Polis memuru Hamdi Efendi, 
minareden inen Halilin hüviyetini 
teıpite lüzum görmÜ! bu suretle 
vazifesini yapmııtır. Fakat polis 
memurunun bu hareketi cemaat 

V A K 1 T' m Hususi Telgraflan •vdrr. Memlekette ı,.ı • ..-·. •ü· 
- -- -- ---- - -- --- --- - - ezzlnler., hatipter,, imamiar, müf -

Yeni Adliye tayinleri Bir cinayet ~:t::..::~=.z;·~": 
yaıetinin evkaf mücfürlüklerı va• 
ıdasile müezzinlerin, hatiplerin, 
imam4.r111, müftileria barekibDI 
ve vazifelerini tanzim etmekle 
mükellef buluaduğu da malUnı 4 

•ur. Binaem1eyh .diranet itleri 
riyasetinin emir ve tebligatil• 
ezan Y.e .kametlerin camilerde 
1'ürlcçe okur.ımasından daha tabii 
hir şey o1abi1ir mi? Camüerde 
ezan ve kametin Türkçe okunma" 
u diyanet r)yaıeti tarafındaıı 

teb1i,r, edildikte.n ton.ra bir takıdl 
cahil ve bot 'kafalı adamların bu• 
na JcarşJ ge1o:ıeğc ça1ışmaların• 
artık bayrct o1unmnz mı? 

Hakimler ve müddei vmumif er 
arasında değişiklik 

arumda dedikodu uyandırmıttır. ı AN K A R A, 5 (Jiuşqıi) - mı Mehmet As.uxı B._ Aakaz.a auJh 
Camide müezin bulunmadığı Karacabey müddeiumumiliğine hakimliğine Adliye vekaleti hu -

için minarede ezan türkçe yerine Başveka:Jet kavanin memuru Şakir kuk itleri mümeyYizi Cemal Tw._ 
arapça okunduğu gibj kamet te ta B., Siimbeyli müddeiumumiliğine ıutB., Ankara .ulb hikimliğine Is 
tar tbrahina :isminde birisi tarafın· İstanbul hukukundan mezun 'fay· partn müddeiumumi .muavini Men 
dan arapça olarak okunmuttur. yar B., Aktehir azalığına Kuta•o met Lütfi B., lstan:bu1 azalıema iz 
Nemaz bittikten sonra, poliJ Ham 1 nu azasından. Haydar B., Karam.us mir aa'liye ceza ıreiJi Muatafa Ra -

di Efendinin baıeketinj dedikodu azalığına Elaıiz ausı Yutuf Z11.a mua.o B., fıtanbul .ulh bi.kimliği· 
ıvesile.1i yapan cemaat tekrar bu B., Eli.ziz azah~a Görün mücldei • Kar.:bunm bi.kimi Osman ff W'i 
mevzu etrafında koııuımakta de - umumiıi Supai 8., Bartın u1iy.e ,.~ 8,., temyiz ın•hlceme.i bat müddei 
vam etmif v.e bunların arasından isliğine M~raı ıniiddei11mumiti Saf wu.wnt muavUaliiinde.n lbrahim 
birisi yüksek sesle: fet., lzıtair ıtulh biJü1DlijiDe U.am· ~nib B., Liilebw-ıaz ihti1aa mah· 

" - Nedir bu yahu? Yahudiler köpr~ hukuk hikimi Mu.ttafa Ki .. keınesi müddeiumumiliğine, Deniz 
havralarında, hristiyanlar kilise1e· zır• B., Edime azalıiıu Rize aza· ti .Wdae'iumu,miliiiDe Rize müd • 
rinde serbestçe ibadet ederlericen undan Ah.et Cnclet B., Menin dei111Dumiai Mazhar Tevfik 8., b· 
ne için bizi böy1e kanunsuz tazyik azalıjına Kattamonu •ZllUlÔU Ö mir alır ceu ıreUl:jine Adana ce
ediyorlar? Gidip derdimizi anla - mer Kitif B., Ce~libeı-ebt re~Ji.. u hakimi Haliıu B., bmir asliye 
talım !. ğine Karaman reiti Ahmet Naip ceza ıreisliğine lzmir .ceza azasın -

Demi,tir .. Bunu tatar lbrabimin B., latanbul birinci •wh hukuk f'eis dan ftm.ail Kemal B., Jstanbut aza 
söylemit olduju zannediliyor. liline terfian lstanbul azasından müt~zim1i~ine ba!müddeiumumi 

Ankara da Y ahıiJıan ,arap• 
hanesinde ıoför Ademi 

öldürdlller 

ANKARA, ı5 (Haws;) -
Dün alqam .gece ranuaa doğru 
Sanayi caddesinde Yahıihan fa .. 
raphanesinc1e 'bir -cinayet oldu. Ha 
diae ıneticesint1e ">1r şof& ô!dü. Ö· 
lenin kardeşlle arkaCla~ı da yara • 
landı. \falla ~yte otmuftur: 

Şoför Üskiiplü Aptullah oğlu A 
delll, .karde,ıi Asım ve ar'kada.§oln· 
rından goför Mahmut ojlu Nail 
yağlı boyacı Hnmdi ve Hamdinin 
arkada!ı garson Mem1! oglu 'Süley 
man içerlerken kaYga etmi!lcr, ne 
ticede 1>un1ardan yağltboyacı Hnm 
di ile lkel Süleyman şoför Ademle 
Atımı ağır., Naili hafif yarabyara'.k 
kaçmışlardır~ 

Vaziyeti haber alan zabıta yara
blan !hastahaneye ıeVketmitse de 
toför Adem hastahaneye götürü · 
!ürken yolda ölmü~tür. Asımla Na 
H tedavi athna a1mmı§lardır. Ka • 
tiller ynka1anm1! ve adliyeye tes -
lim edilmi~lerdir. 

'Her1ces bilir ki, bugün diyanet 
reisliğinde bulunan hoca Rifat 
Efeniıi hazretleri dindarlığı .ile, 
.ilmt ,iktidarile, vatanperverli,iil• 
umumun hürmet ve tevecciı"hünii 
knzar..:rııt bir ta"hsiyettir. Yanın t1 

daki arkadaşları da her sureti• 
muhterem zatlardan mürekkeptit• 
Binaenaleyh, böy1e bir heyet ta t1 

rafından müftiliklere ve evkaf 
müdürlükleri vasılasile müezzin· 
lere, hatiplere~ imamlara yapı t1 

1an te'b1igala iki paralık ilim ve 
irfanları olmıyaıı bir takım wil 

Bunun üzerine 80 - 90 ki!ilik bir Mahmut Sıılahattin B., .Oıküd.ar JDJUVinle.r.i.nd.eo Mehmet Akif B., 
kafile gürültü patirtl yaparak Ev· hukuk hil.kimHğine Bolu asliye re· Adana ceza hakimliğine Siverek 
kaf müdürlüğüne giderek türkçe iıi lrfon B., lsta.nbul azalığına Is· ceza h~Mmi Ahmet Hamdi B.,K.ay 
ezan .-e kamet istemediklerini sÖ"j'· lanbul sulh hikimferlnden Sabri seri hukuk hakimliğine Mecitözü 
lemitlerdir. Evkaf müdürü de bun 8., Utanbut üçüncü ağır ceza re - hukuk hakiıoi Aptullah HHmi B., 
lan "ben böyle ifler~ karı§na•111. iui,iine T erfi4n lstaob•ıl azasından Rize ağırceza rejsliğioe .Kastamo
Yaziyeti vali Beve anlatın.,, Diye - Mehmet Zeki B., lstanbul sulh ha- nu a~ırceza ..reisi Aptüssamet B., 

Harici~e tayinleri sa-'kak adamlarının itiraz etmeıe-
3 · ri, ba'huaus böyle 'bir itiraz vesi• 

.,, ANKARA, 5 (Huıuiı} -rek ba•ından savmı"'tır. Evkaf "";;. kimliğine Jstanbul müddeiumumi Rize müddeiumumiliğine Sivrihi -
:r ;; H

4
.,. Sekizinci derecede münlıa1 olan 

düriiııiin bu cevabı karıgında bir ıGUl&v:inJerinden Cavat B., htanbul Ar bakimi umail Faiz B., Kasta: memuriyet mevkuf tututmak sure· 
kumı dııarıda kalan yobazlartian dördüncü hukuk reiııliğine Adliye; ıaıoau ağırceza rei.:Liğine Rize ağır tile dokuzuncu derecede'liı memuri 
bazıları: "Kameti arapça isteriz!,, müfetti§lerinden f rf an B., batmüd ceza r.eiai Mehmet Sedat B., Muğ· 

yete vekiı\et emrinde bulunan el -
Diye bağnuutlardır. cleiumwnt muavinliiine htanbul la müddeiumumiliğine Çorum sa- çilik batkitibi Fuat Aptüs.elam B. 

Gürültü çıkaranlar Evkaf mü • azasından Mehmet Süreyya B., Is- ,bık müddeiumumisi Mehmet Saf- b" . . __ ..J d .. h L k 
d b ı ' 'dd · .. · I'"' f t B A 'i ' .. !'-l'v' Af on ınncı~ereae eıınun as: on • düriyetin en sonra vilayete gele ~ tan u mu eıumumı muavın ı,gı· e ., ~araıınqatantJA ıgme - ı I . ·11:.· ~..! • 

- 1•- • • • ~--.!L k h' .. 1.. . . M . so osu muavm ı~ ıne e pn ııuncı 
r- :r erece memu ar an ~na• . a -

J'ek ıvali beyle gör.ü .. wek istemi• .. ne Alll\ar& mt.iıtantıkı 'l" ıe:rnat B., 1 yon ar.a ı.:ır aza mu azımı acıt d rt d .,g_ • B t ' 

ler fakat ıraUain nıaka.ıııında ol . bmir azalıjına bnıir au mülazı- B. layin edilmi,lerdir. ı . d'ld'l ' yın c ı ı er. 
madığı cevabını alınca merdiven- -·---------------------

1-~-· ~e Nı-•r• oturarak likhsat vekilimizin Mektep kitapları Profesör Malş 
beldemıye batlanııtlardır. • 

hal polia müdüriyetiııi haberdar et !.SP .ARTA, 5 (Husun) _ lktı • ANKARA 5 (Hususi) _ Darülfünunun ıılaln !için profesör 
miftir. Diler taraftan hldite,i ha- sat vekili Celal B. dün vilayette top Mektep kitapl~rı işi Maarif Mal,in getirilmesi için 1cendiıilc 
ber ~ bele~iye r.eiıi Muhittin 18: lfl»f.n memleketin ticaret, sanat müsteıarırun avdetinde~ sonra aon muhabere devam etmeldedir. 

ıabıtaı h~ıy~ me~ hldı erbabHe geç vakite kadar iktisadi tetkiki yapılarak neticelendirile - Z 11 e kay m 8 k 8 mı 
M mahallım ıo.oderdiktea 10nra tedbriler hakkında konuttu. Bu • ceklir. 
~endiıi ~ ~en tertibat! al~~k eün tetkiklerini bitirerek Burdura Giresun Maarif .1JJüdür lilgü AN K A R A ' S (Hususi) 
uzere vah Beyıo ff:Dın& liillnttır hareket ettiler. OradCln da lzmire ANKARA 5 (H .) _ Zileıkaymakamı Nazım B. 1777 nu 
V:ali B- hldite hakkında tertibat ' uausı maralı kanunun Uçüncü maddesi -

.. , ıidecektir. Giresun Maarif müdürü Mehmet 
alma1-'I• -•l "ken L~dise mahal ne tevfikan vekalet emrine ahnmı" •,..- ımet.- 1 

na Ali B. Arıiv.in Maarif .müdürlüğü,.. 71 

line ıelen emniyet müdürü kala · DENIZLt, 5 (A.A.) - lktısat br. 
balıiı daiıtmqbr. vekili Celal B. maiyetlerindeki ze· ne tayin edilmiştir. 

Bundan .onra hidiaeyi çıkar - ıatla birlikte Burdurdan Denizliye lzaılr :Evkaf müdüdüğii 
makta elebqı oldukları zannedi - gelmit ve istasyonda birçok halk ANKARA, 5 (Hususi) -
]enler rakalanmıf, müddeiumumi tarafından istikbal edilmiftir. Be - fzmir Evkaf müdürlüğüne başve -
ıahkikata vazıyet etmiştir. O ge - lediyede §erefine bir ziyafet veril- ki.let neıriyat ınemuru Halim Baki 
ce sabaha kadar tahkiknt devam mittir. B. tayin edilmiıtir. 

Dahi ltye mUsteşarJığı 
ANKARA, 5 (Husuat) -·

Dahiliye Vekaleti müatcf&l'lığı • 
na Konya valisi Vehbi Beyin tayin 
edilec:eği ıöyleniyor. 

lesile resmi ve ida.ri .maka.mla.r• 
te~yüzlerdc bulunmaları aali 
müsamaha ile karıılanamaz. 

l'i .ehmel Asım 
~ 

B. M. M. Reisi 
KVT.4HY A. 6 (A.A.t ~ 'f 

M. M . .rel i KUim Pt Hz. ~ ' 
fin.e bugün ıHalkmnae bir '.Zİy•• 
iet. verilmiftir.. Bu ziyafette esnJ 
ve halk mümessilleri de :hazır Jlu• 
lwamutlardır. Pqa Hz., haik ve 
.elAaf ,müuıaaiUerile muht~if 
mmlleket i~ri hakkında bubi ti 
~ buiwırauslardır. 

Moğla'da mallrlf 
-faaliyeti 

MUCLA, 4 (A.A.;) - M~ 
vekaletinin programına tevfikta' 
yapılacak 20 r.enelik mektep io -
falı programı, ıviliyetim'izce w· 
vip edilmİ!tir. Bu programa P,tf 
dağınık ıve nüfusu az köyler W 
leıtirileoektir. Bunun için TilAy,I 
16 mıntakaya aynlmı!tır. 933 t6' 
nesinden itibaren hu köyterd' 
tam teıkilatlı mektepler yapı1• -
caktır. 

ediyor.Erteıi gün yaka1ananlnr t11C=:::::::ıııı;==~~===:::;;=============================ı::a:~am:'flllll=~ıı::c=•=::ı:=ı::============:1-=--==-=--=ı~ 

:~'~::~i::~':~;:::at t:::ı;:; m;i~:.·~:=~: :-:::::::~:· m•v· Alman yada üçüncü imparatorluğun 
yent blr safhaya giriyor. Bu tekle kuflar arasında bulunan tatar lb -

nazaran serbest bırakılanlardan 12 rahimin evrakı arasında bir hatırı:ı tahakkukuna dog"' ru 
kiıinin tevkiflerine karar veriliyor defteri bulunmuıtur. Rusyalı müı:· . 
ve müzekkereleri keıilerek tevkif lüman olduğunu söyliyen bu ada· 
edmyorlar. mın türkçe ezan hiidisesini defte -

Bugün yeniden daha üç kiti tev rine ehemmiyetle kaydettiği görül 
kif eclilmi~ir. Bunlardan birisi va müstür. Tatar lbrahim hatıra def· 
2ifeaini kasten bırakarak hadiseye terinde türkçe eıanın halka cebren 
sebebiyet veren Ulu cami müezini kabul ettirilemiyececini yazmıt -
kalaycı Mehnıettir. Diğer ikisi de 
müezzin v'*iJliii yapa o ve yazif e 
lerine kasten gelmedikleri anlası· 
lan iki kitidir. Müddeiumumilik~e 
tahkikata ehemmiyetle devam e
dilmektedir. 

Tahkikat hadisenin hazırlana -
rak mı, yokg rasgele bir heyecan 
neticeıinde mi meydana geldiği 

etrafında devam etmektedir. 
Haber aldığıµıa göre hadise gü

nü alqam üzeri Evkaf müdürüne 
meçhul kimseler taraflJldaıı iki 
tehdit mektubu göoderilnaiıtir. Bu 

tır. 

Hadiıenin ertesi günü müftü Nu 
rettin Efendiye derhal itten el ~ek 
tirilmiştir. Buraa müftülüğüne Ka
valalı Mehmet Ali Efendi tayin e

dilmit ve vazifesine baılamı§tır. 
Buiün sulh hakimi Hasan Be • 

ye de işten el çektirilmİ§tir. Bile -
cikten gelen adliye müfetti!lerin • 
den Zahir Bey hadiseye vazıyet 
etmittir. 

Halk hidiıenin müsebbiplerini 
tel'in etmekte, adaletin tecelli.ini 
iteklemektedir. 

BERLlN, ~ ~~·~·) - Nim j Braun ile merkezcilerden Prusya 
resmi menabı reısıcumhur mare • ı devlet turası reisi M. Adenauer, 
ıal Hindenburgun istifa edeceği· Prusya diyetinin feahedilmesini 
ne dair ecnebi menabiinden çı • 

istiyen milliyetçi aoıyaliıtlerden 
kan ıayiaları kat'i olarak tekzip 
etmektedir. mezkur diyet meclisi reİIİ M. Ker 

BERLIN, 5 (A.A.) _Prusya- relin bu talebine muvafakat et .. 
daki Alman komiseri M. Goehring memitlerdir. Bunun üzerine hü • 
"Nazi programını tasvip etmiyen kUmet ve Pruıya komiıeri yeni 
Prusya poliı memurlarının yapa - belediye mecluleri intihabatmın 
cakları feY, istifa etmektir,, de • 
miı ve ıözleri ilave eylemİ!tir: 

"Bu imkandan istifade ederek 
bu hakkını iıtimal etmiyenlerden 
bütün kuvvetlerile üçüncü İmpa -
ratorluğun tahakkukuna çalııma-
larmı iatiyeceğiz.,, 

BERLIN, 5 (A.A.) - Prusya 
batvekili aoeyalittlerden Möıyii 

yapılmasına karar vermitlerdir. 

Nahiye intihabab 19 martta 
yapılacaktır. Nahiye intihabatı 

neticesinde Pruıya devlet tura .. 

sının teşekkül tarzi deiitecektir. 
Mezkiır §Uranın reisi bir aıilliyet• 
çi sosyalist olduiu takdirde mec,, 

liıin f eahi için ekseriyet temin e-

dilebilec:ektir. 
BERL1N, 5 (A.A.) -

0

Berlf' 
nin ~.arotlarında oturan un~ 
komünistlerle Naziler aıaaı~ 
bir kavga olmu1tur. 3 komü.,.., 
tevkif edilmittir. f 
Wieıbadende bu.na benzer bir .1' 
diıe olmuıtur. iki komünist «r 
ıurette yaralanmıttır 

Kolonyada kc.-:nünistlerin v 
mekte olduğu tabiye denine it 
tirak etmit olan 26 komünin te1 
kif edilmittir. 

BERUN, 5 (A.A.) - Almany 
nm dalgalı borçları 31 K. evel 193 
tarihinde 1,836,200,000 ,narka b 
liğ bulunuyordu. Şu hale nazar 
iW T.W.UW.. laeri 10,000, 
kadar artmıttır. 
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iŞARETLER 
Fransa italyaya 
Türkiyeden hedi
ye mi verecek? 
Berlinde çıkan F osişe 1 say· 

tanı gazetesi Fransanm Romaya 
ı&nderdiği fevkalAde murahhas· 
tan bahsederken, M. Döjuvoelin 
ltalya ile Yugoslavy~nın arasını 
bulmak iıtiyeceğioi anlatıyor. 
Berlinli arkadaş, ltaJya ile Yo· 
ıoalaYya arasında son ıaman· 
larda artın gerginlik Fransa 
tarafından yumuşatılması ıçın 
Ftan11nın barı fedak•rhklar da 
Y•pacağını anlatıyor. 

Berlinli gazeteye göre Fransa 
ltaıyaya: 

-· Anadoludan, 
Habe.tıstandan. 
Afrlkada Lıberlya cUmhurl• 

'•thıdttn. 
Bazı yer:er verecek, ltalyayı 

llemnun etmek için bazı hedi· 
'eler bulacak imiş f 

"' "' . 
Biz bu habere inanmadık, o~u

dufumur ıaman güldük çünkü : 
1 - TDrkiye ile ltalya ara

.. nda halledilecek b r mesele 
lrılrnamııtar. Türkiye ile ltalya 
•r~sında tam, vuih bir dostluk 
hUkOnı sürmektedir. ltalya ile 
TOrklyenin münasebeti yanında 
Fransa ile ltalyan1n henüz bal 
edilrniyeo. halledilmesi epi mliı· 
kGı olın meseleleri vardır ki 
bunların hallinden evvel Fransa· 
illa bir tavassut vazifesini yap· 
...... pe:C: mnmkün görülemez. 
TOrk • ltalyan dost'uju böyle 
bir teklifin Romada her hangi 
1'ir ağırdan konuşu !masına ta· 
Larnmül edemiyecek kadar ha· 
••tar. 

!.>_ --. TO.-hlyewln 

llDaııebdi normaldir. Bu nor· 
lbat rnGnaaebet Fransaoın bilhas· 
~ bır vatanın üzerinde baıka· 
~ namına hareket etmesine. 

•illi 
ı,"•k •e mantık namına imkAn 

P' rııaı. 
L '•nıanın blSyle bir teklifte 
11111la" 
._, 111••ına ve bu te~lifin Ro· 
.,,,du,arJan arasında konuşul· I"• 1 Daar ıtıkln yo'dur. 
19J8 d11111uı Italya, Fransa da 
Y•llın tnbcrl fU bildiğimiz dün-

Y eaj O~tOnde yaşamaktadırlar. 
:Sıkıt it Türklyenio inöoünde, 
..ı Yada D QOiduto ' umlupınarda nasıl 
dip 0 na gördlller. O uma o ki 
ftna ~i~Uar halt• tekaütlük ya· 
Y•dı de_ gelmediler. Ve Sakar
Jib '- ÖzOtenlerin ellerinde si· 

•ullanmakta d ~ 
tri111emlftir. o ogan nasırlar 

• • • 
Ba haberi Y•ıan 

cihan harbind b b gar.et~. bir 
k 1 b 

en a ersızdir Ve 
yı ı ın ir yarı mtııteml k •. 

t 1 ._ e e ım· 
parı or uKtan ga.fiJdir y . d 
.i. • enı 0 • 
acın Türkiyeyi anlamıyor. Türki· 
Ytyi Liberya ve Habeşistan kad· 
roıu içine koyacak kadar kör 
olnıanın baş~ a hiç bir sebebi 
Yo~ıur. 

• • • 
l'Orkiyenin harici siyaseti gerçi 

IU düıtutla anlatılar: 
"Y p artta sulh, cihanda sulh !,, 

... lc•kat bunun manasını anla· .... . . 
) •tın Mondrostao Mudanya-
'~• leçe.n yo!u, Sevrden Loıana 
~•n •naana düşUnmek JAzımdır. 

llıy '1rtta ve cihanda sulha ina· 
tlııktur.: F ıkat bu yurdu koru· 

116 ~~ın cibanın ne sulbünden, 
._.

111
1P!o matla rın yeşil örtülü 

.;111 .:~11111 gözlerinde kalan tak
dı1c Ojelerinden ne kuvvet al-' •e d 

t.lo..d e bir santim kaybettik. 
._ddtllroı 1116tarekesinin bir 

bir rGa Tilrkiyeye 

Poliste ----
Arabacılar 
istedikleri şarkıyı 

slJylemlyen hanen
deyi vurdular 

Fenerde dört arabacı adam 
akıllı aarhot olduktan ıonra bun· 
]ardan biri sahnede şarkı ıöyli· 
yen bir hanendeyi vurmuıtur. 

Arabacı Arap Recep, arabacı· 
lar kahyası Ahmet. arabacı Arif 
arabacı Apti gece Fener iskele 
batındaki kılburnu gazinosuna 
gitmitlerdir. Burada sarhot ol -
muılardır. Bu esnada da gazino· 
nun sahnesinde Mahmure ismin· 
de bir hanende ıarkı söylemekte 
ve saz çalınmaktadır. 

Arabacılardan Arif, hanende 
Mahmure Hanımdan bir iki be -
ğendiği ıarkıyı söylemesini iste • 

mittir. 
Mahmure Hanım, Arifin iste· 

diği ıarkılardan bir taneıini oku· 
mut, bir ikincisini de söyledikten 
sonra Arif garsonla tekrar sahne· 
ye hnber yollamıt istediği ıarkı • 
lardan birini tekrar etmesini, 

VAKiT 

• 
lliçlar 

Ticaret ve iktısat 

Yumurta 
Niçin pahalı ? 

ilaç fiatlarının fazla olduğu Bulgaristanın 
hakkında ortaya atılan iddia hü· rekabeti 
tün doktorlarla eczacıları alaka - Bulgaristanın Madritteki konso 
dar etmektedir. losu ispanyanın hnriçten tedarik 

Dün doktor Tevfik Salim Pa • l ettiği yumurtalar hakkında bir 

fa ecza fiatlarının yüksekliğine 'ı tetkik yapmış ve Bulgar hükUme· 

k d . . k' tine bu hususta bir de rapor ver-
&rfı emıttır ı: . t• 

mış ır. 

- Etıbba odası uzun zaman • J K 1 t tk'k• .. İ onso osun e ı ıne gore s • 
danberi bu mesele ile meıgul ol· panyanm en Çt>k yumurta ithal 
maktadır. Bu münasebetle yerli ettiği memleket Türkiyedir. 

müstahzeratının kullanılmaaı için Türkiyede 1930 senesinde 16 
bütün doktor arkadaılara bir ta • milyon peçetalık ve 1931 senesin 
mim göndermi~tik. Bu tamimin de de 12 milyon peçetalık yumur 
çok fazla faydası oldu. ta ithal olunmuştur. Türk yumur-

talarına İspanyada rekabet ede • 
Fakat unutmamalıdır ki bu hu· 

ıuıta büyük bir vazife de eczacı 
arkadaşlara teveccüh etmektedir. 

Maamafih, eczacı arkada~lar 

da çok uğrattılar. paramızın Av· 

rupaya gitmesine çok mani ol • 

dular. Böyle çalıtma neticesinde 

daha İyi semereler alacağımız mu
hakkaktır.,, 

cek başka yumurta da yoktur. 

Bulgar konsolosu ayni zaman • 
da İspanyaya, gülyağı, deri, ka· 
saplık hayvan da ihraç etmek im 
kim olduğundan bahsetmektedir . 

Konsolosun bu raporu üzerine 
Bulgar hükUmeti İspanyaya yu • 

murta sevketmek için hazırlama· 
ğa baıla.mııtır. 

Mahmure Hanıma bildirmittir. Eczacılardan ismini söylemek Verilen haberlere göre yumur -
ta ihracı için bir nizamname ha • 
zırlanınıttır. 

Mahmure Hanım öbür mütte- iatemiyen bir zat ta aynen ıun • 
rileri de memnun etmek mecbu • ları söylem ittir: 

riyetinde olduğundan arabacı A • - Ecza fiatlarının pahalı o • 

rifin ıon arzusunu yerine getire • Jup olmadığı dedi kodusu ıayanı 
memittir. Arif bunun üzerine 

dikkattir. Hepmizi de çok alaka· 
dehıetli surette hiddetlenmiş, bir 

dar eder. 
yerde arabacılar otururken batka· • I . 
larının keyfi yapılamıyacağını Fakat buna aebep nedır? yı 
bağıra bağıra ıöylemiye bal§lamıJ· , ~ dütünecek olursak buna sebep 
nr. - gene bizim arkadatlardır. Bazı 

Buna da aldıran olmadığını arkadatlarımız yüzde on, on bet 
gören Arif: kara kanaat ederek bir reçeteyi 

"- Arabacı. • • Arabacı .•• 
Hey arabacı ..• itte ben sana ki· 
racı. . . Bizim ıarkıyı ıöyliyecek 
misin Mahmure Hanım, yoksa 
aramız: bozulacak mı? 

Buna da aldıran olmadığını 

gören Arif bu sefer tabancasını 

çekerek sahneye Mahmure Hanı· 
ma üç el atet etmittir. Etraftan 
yetitenler hemen Arifin bileğini 
tubnutlar ve fazla ateı etmesinin 
önüne geçmişlerdir. 

Hanende Mahmure Hanım sol 
ayağından yaralanmı§hr. Aral:a • 
cı Arif ve arkadaşları Recep, Ap· 
ti ve Kahya Ahmet zabıtaca ya • 
kalanmışlardır. Mahmure Hanım 
hastahaneye kaldırılmıştır· 

1-"15nmv;tnu;·;;j;i'"v;\KıT"""'mr 1 
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6 :Subat 1917 
- /:mirde. kahve ve şeker fiatı 

dh .. 
U§muşkcn kahı•e ve gazinolarda ne-

ne bir fincan kahve icln en aıağı on 

on beı kuru~ alınm~ındcuı şikayet 
edilmektedir. 

- lıtokholmden bildirildiğine gÖ • 

re nte~hur edip Maksim Gorkiyc kar
fı suikast te•"bb·· ü 

r~ "' ndc bulunulmuş 
tehlikeli 8 t ure te yaralanmı~tır. 

- (Kütahya), O:mit), (Zor). ve 
<Bolu) ıancaklarında kaza ve müsia· 
kil liva tc§ckkUlü hakındaki l<lyilıa 
mecli&i meb' d . usan a kabul edilmiştır. 

F osişe T ıı.ytaog'ın 1 t k .. t d•v. an a ma ıs 
'. ıgıne benıer bir macera açh. 
HıkSye meydandadır . 

Bu yurt, diplomasi kombine· 
ıooları ile kurulmadı ki gene 
diplomallaran iki fiskosu 'ite bo· 
rulacak diye korkalım ! 

Saclrl Etem 

50 kunı~a yaparken bazıları ise 

yüzde 50, 75 karı bile az görü -

yorlar ve ( 100) kuruşa yapıyor • 

lar. Buna biraz da mevkiin dete· 
siri olduğu muhakkaktır. 

Ecza lbtlkArı tetkik 
ediliyor 

Ecza ihtikirmı tetkik eden ko
misyon dün gene toplanmıt, ihti • 
kar itini tetkik etmittir. 

Komisyon ilaçların kontenjana 
tabi olup olmadığını Ankaradan 
ıormuftu. Dahil cevabı verildiğin· 
den komisyon ihtikarı tetkik sa • 
lahiyeti dahilinde görmüt ve ken• 
dilerinden §ikayet edilen ecza de· 
polarmın defterlerini tetkike ka· 
rar vermİ§tir. Tetkikata bugün 

haılanacaktır. 

VAK 1 T 
GUndellk, Siyasi Gazete 

latanbul Ankara C&ddeal, VAKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı 1,ıcrl telefonu: 243i9 
idare telefonu : 243'70 

Tctgrnt adresi: Iatanbut - v AKIT 
Posta kutımı No. 46 

Abone be~e..!!!!,!_; 
- TUrldye -

Seneli!: J 400 Kr. 

6 aylık 750 .. 
3 aylık 400 • 
ı aylık 150 " 

llln Ucretle~ 
Re~~~blr saun 
Ticari 11An1arın bir satın 
Tlcaı1 11.ınıann bir ııantlm1 

KUçUk lllnla!__: 

Ecne bi 

2i 00 Kr. 
1450 
800 
300 • 

10 Kuruş 

12,:S Kunış 
25 Kuru§ 

Bir defaSJ 30 iki defaısı 60 Uç defası fi:S 
dllrt defası 75 ve on defası 100 kunıştur. 
Oç aylık llAn verenlerin bir defaaJ mecca· 
nendir. Dört satın geı;en llAnlarm tuta 
satrrlan beş kuru~tan buap edilir. .. 

1932 ilkbahanndan itibaren 
Bulgaristandan yeni yumurta ni· 
zamnamesine göre İspanyaya yu· 
murta ihraç edilecektir. 

İspanya piyasasında Türk yu • 
murtalarına rakip olarak ortaya 
çıkan Bulgar yumurtacılarırun 

faaliyet hakkında lstanbul Tica • 
ret odası alakadarlara malumat 
vermiştir. 

E • •. san• bcaretı 

İstanbul Ticaret Odası tabii çi· 
çeklerden esans istihsali için tet· 
kikata haılamışhr. 

Şimdiye kadar yapılan tetkike 
göre Türkiyenin bilhassa İstanbul 
ve civarının iklimine en uygun 
çiçek yasemindir. 

Bir hektara 1 O bin ağaç çrkmak 
ta ve 3 bin kilo da çiçek toplan • 
maktadır . 

Ticar~t odası çok karlı bir it 
olan esans ticaretinin memleketi· 
mizde terakkisi için bir çok yar • 
dımlar:da yapacaktır. 

Ticaret oda•ı rei sliği 

Ticaret odası umumi 'heyeti bu 
çarıamba günü fevkalade surette 
içtima edecektir. 

içtimada ticaret ve zahire bor • 
sası idare heyeti reisi ve oda umu 
mi meclisi azasından Hamdi Be • 
yin vefatı ile inhilal eden vazife· 
lere diğer zevatın seçilmesi gö -
rüıülecehtir. 

Tahminlere göre Ticaret ve Za 
hire borsası meclisi idare heyeti 
reisliği için Habib zade Ziya ve 
eczacı Necip Beyler en kuvvetli 
namzettirler. 

Para borsasında faaliyet 

Para borsasında esham ve tah· 
vilat sah§• perıembe gününden 
beri oldukça hararetlidir. 

Bir çok ea"ham ve tahvilat alıcı 
ları borsanın bulunduğu Dördün· 
cü Vakıf hanının alt katını doldur· 
maktadır. 

Dün pazar olduğu için borsada 
pek az muamele olmuıtur. Maa • 
mafih Anadolu tahvilatı 52,10 
Rumeli ıimendiferi 650 ulan çi • 

Savıfa 3 

SOHBETLER 

Kuş mu? 
Deve i? 

Gene Galatasaray /:lübünün /:on • 
grcsindcn balısedcccğiz. 

!Jiliyoruz, bu kli:ibün dedikodu şek· 
lini alan nıünakaşalarmdan karile • 
rimiz usanrnışla1'dır. Fakat biz bu • 
nün, ne o dedikoduları, ne Eşrcıf Şe

fik bey lıakkında verilen l. ararın tas
ti/.ini, ne de }'usul Ziya bey gibi l:ıy

metli arkadaf larm istifasını mevzuu 
balıis edeceğiz. Bu /:lüp kongresi mÜ· 

nascl•ı ti11le, daha esaslı, lıatta lzayatl 

bir rakı.aya, maarif vel•aletinin dik • 
kat nazarım cclbcdeceğiz. 

l'cldilet, mektep talebesinin, kliip

lcre intieabını. klüp üniforması ile 

müsabakalara iştiraklerini menetmiş· 

ti. Esat beyin vcıkcileti zamanında va. 
rilen bu karar kaldınlmanııştır. 

Şu lıalde, nasıl oluyor da, Galata
saray lisesi talebeleri, Galatasaray 

• 1.-lübünün kongresine iştirak ediyor • 
/ar ve rey veriyorlar? 

lfleseld talebeden Ahmet efendi 
nin, bir timde oynaması lazım gelin· 

ce itiraz ediliyordu: 

- Oynıyamaz, talebedir, memnu • 
dur. 

Fakat, bir kongrede, parti kazan • 
mak, ekseriyet temin edilmek istE'ndi 
mi - memnuiyet yok • gelsin talebe.w 

Tıpl't devckuşu hesabı. Uçmıya 

gelinC'e deve, yüke gelince kuş! 

• • • 
Talebenin, klüplere intisap etme • 

meleri hakkında verilen kararın ne 

derece musip olduğunu burada mü • 
nakaşa edecek değiliz. Fakat • böyle 

bir karar olmaıa bile • talebenin 
böyle dedikodulu kengrelcre iştira • 
kinin tamamigle aleyhindeyiz. Bu gi· 
bi kongrelere, biraz ihtiras ve bira: 
da inat karışacağı muhakakaktır. Ta
lebe böyle inat ve ihtiras işlerine na· 
sıl ~ne hakla dlet edUir? 

Maarif vekôletinln bu mesele ile 

altikadar olacağı pek tabiidir. Bu 
hadisenin bir daha tekerrür ctmiyc

ceğinc emin olduğumu: için, bahsi J..1-

.sa kesiyoruz. 

Selimi izzet 

mento 13,10 üzerinden muamele 

görmüttür. 
Bu fiyatlar perıembe gününe 

nazaran fazladır. 

ispanyaya gönderilen 
eıyamızın bedeli 

ispanya ile Türkiye araamda 
yapılan ticaret mukavelesinden 
evvel ispanyaya sevkedilmit o • 
lan Türk mallarının bedeli ispan
ya malı verilmek suretile ödene • 
cektir. 

Memleketimizde kağıt fab· 
rikası açmak İ•tiyenler 

Bir Alman bir de Avusturya 

grupu Türkiyede kağıt fabrika • 

sı tesiıi için hükumetimize müraca 
atta bulunmu§lardır. 

Bir buçuk milyon lira sermaye 

ile tesis tasavvur edilen fabrika • 

nın nerede açılacağı henüz ma • 
lum değildir. 

Almanlar ve Avusturyalılar A· 

nadoluda tetkikatta bulunmakt:ı • 
dırlar. 

Yeni bir fİrket 

Keten ve kenevirden ip, halat, 
sicim yapmak üzere 100 bin lira 
sermayeli bir §İrket kurulmuttur .. 

Şirket hükUmetçe teıçil olun • 
duğundan yakmda faaliyete ge • 
~ecektir • 



Saflfa 4 

Ru e i hanı cin e 
(Baş tarafı 1 inci sayı fada) 

Dinliyenlerden bazıları arasın
da yer kavgaları oluyordu. Bir 
aralık, mahkeme salonuoun iç 
kapısındaki camlar kırıldı, şan· 
gırtı He yere indi. Salonda inti· 
zamıo lemini için uğra şan müd· 
deiumumilik polislerine, müba· 
~ir l ere, adliye jandarması da 
yardım ediyordu. Koridoru kapı 
methallerinde jandarmalar duru
yordu. 

Müstantikliğin karama mesin· 
de, cinayetin nasıl hazırlandığı 

ve nasıl yapı ldığı şöyle anlahlı· 

yor: Ya ni ve Sokrat, son za· 
manlarda işsiz kalmışlar, i ş bul
mak maksadiıe Yunanistana git 
mişler, orada bir gömlek fabri· 
kasında makastar Yorg i Efendi 
ile tanışmışlar. Yorgi E fendi, ö l 
dürülen Madam Antovanetanın 

oğullarından biridir. Yani ile 
So~rat, Yunani tanda iŞ bulamı· 
yarak, lstanbula dö::ıerlerken, 
Yorgi Efendi, kendisinin lstan· 
bulda bir anası bulunduğundan 
bahisle, bunlara bir mektup ver· 
miş. "Bunu anama götürün ! ,, 
demiş. 

i:ıte, evvela bu mektup do'a
yıs ıle So •rat Madam Antovane· 
tanın evıne gidiyor, lrndıncağır, 

teşekkürle kendisini bir kahve 
içmek üzere içeriye davet edi· 
yor. Sokrattan sonra Yani de 
kadını görüyor. Kendisinde para 
ve mücevher bulunduğunu sezen 
iki kardeş, öldürme kararını ve· 
riyorlar. 

Suç ivJeniyor 

Tanrşrnadao oo beş gün .son· 
raki ziyaretlerinde, Madam, kah
ve pi~irmek iç"n mutfaktaki 
muslukt o cezveye sa doldurur
ken, Yani, usul usul arkasmdan 
yaklaşıp, eline geçirdiği odıınla 
başına dört defa vurnyor, sonra 
göi sündeki beyaz ze min üzeri· 
ne ince çizgili mendille ve mut
faktaki paçavralarla s ersemliyen 
kadının ağzını, burnunu tıkayor, 
Madamı boğuy or. Bu sırada ka· 
dının kol la rını tutarak kendisine 
yardım eden kardeşi Sol<raltan 
bir köşedeki telefon teli parça· 
sıoı i tiyor, onu da kadının bo· 
ğazma sarıyorlar. Fa!rnt, bu sı· 
rada nefes alamtyan kadın, za· 
teu ölmüş bu'unuyor. 

Sıra para ve mücevherlerin 
yerini bulmaya geliyor, yatak 
odasındaki dolapta, elbiseler 
arasında ele geçirİ} o rJar. Bir 
torba içerisinde örme gümüş 
çanta, köstek başlığı, Meryem 
ana tasviri, istavroz, biletJkler, 
yüzükler, tokalar, a ltın saat, kor
don, kalem, Mısır, Yunan tah
villeri, elli lira ve s ai re. 

Bunları aldıktan sonra, daire· 
den çıkmışlar ve oturdu darı 

apartımaoda çaldık ları şeyle ri 

saklayıp, gece 1 rlabaşında Ni
ko Ef. nin evine, isim gecesi 
tesidine gi tmişler! 

Ertesi gi.in, Yani vaziyetten 
kuşkulanarak Romanya vapurile 
Yunanistıınıı kaçmış. Berber To
dori, Yaninin bu kadını ö~düre· 
ceğini kendi ağzından itilmiş, 
sonra da Sokrnltan hediye ola
rak altın kalemi almış ve altın 
saatin snhlmasına d elale t etmiş. 

idam maddesile •. 

Sokrat, sorguya çekilince, ci· 
nayete iştirakini katiyen inkar 
etti, §Öyle söyledi: 

- Kardeşim o akşam eve 
geldi, baktım, elbisesinin bir ye
rinde kan lekesi var. Bana an
lnttı, ki kadını öldürmüş. Ben, o 
Madamın dairesine, yalnız evvel· 
cc mek tup götürmek için gittim. 

Halbuki geı ek poiiste, gerek 
müstantiklikte ikrarı vardı. Po· 
liste tamamile, müstantik ikte 
kısmen.. Buna karşı Sokrat, şu 
cevabı verdi: 

- Poliste bana beş, altı polis 
dayak attılar. Dayak 2orile ifo· 
de aldılar. 

\ 
Bu husustaki zabılı okuyan 

katip E krem B., müddeiumumi 
muavini Kazım Beyin de po rste 
ifade alınırken hazır bulunduğu· 
na dair zabıtta imzası bulundu· 
ğunu mahkeme heyetine bildirdi. 

- Ne diyecelnin, Sokrat? 
- Hayır, doğru değildir! 

Müddeiumumi muavini Ahmet 
Muhlis B., ayağa kalktı: 

- Suçlu, itirafında apartıma· 
nın bütün tahsimatını tarif etmiş. 
Bütün teferrüatile, içinde çalınan 
şeyler bu!uoan dolabın vaziyeti
ne vanncıya kadar. Zorla alınan 

esassiz b:r ifade, hakiki vaziye
te bu kadar uyar mı? 

Sokrat, buna karşı, evvelce 
Madamın kiraya vereceğiodeo 
bahisle apartımam kendisine 
gezdirdiğini, bunları bu sebep:e 
bildiğini söyledi. 

Sokrattan sonra Todori 

Diğer suçlu berber Todori de, 
şu cevapıa11 verdi: 

- Ben, yoktum, kadını bu· 
nun büyük kardeşi öldürmüş . 
Bana evvelce 118u kadının başı· 
na vurup parasını alacağım,. de· 
mişti aata, ben inanmomış, şaka 
sanmıştım. Ondan po~ıse haber 
vermedim. 

Madamın htanbulda bu1unan 
oğlu Koço Ef. , mahkemeye ve· 
kil göndermişti. On bin lira taz· 
minat istiyor. Todor;nin vekili, 
mOekkilinin serbut bırakılması· 
nı istedi. 

Reis A1iı, ıa Nusret ve Asım 
Beyler , bu isteği reddederek, 
şahitlerin çağırılmasıoa karar 
verdı ler. Muhakeme, on iki Şu· 
bat Pazar gününe bırakıldı. 

Karsını öldiiren Şev· 
ket Beyin davası 
Kendisinden ayrı 1mak istiyen 

karısı le al Hanımı öldurdüğü 
iç.in on ıki buçuk sene hap:>a 
malılt u:n edilen Güze l San'atlar 
Akademisi sabık müdür muavini 
Şevk t Beyın, dün lstanbul ağır 
ceza mahkemesinde temyizden 
nakzen mubnkemesine bat'an· 
mıştır. 

Temyiı, Tıbbı Aclli müşa h ede 
hanes i rapori le ayni raporu ve· 
ren doh lorun mahkemedeki ifa· 
desi arasında birib'rine uymayan 
noktolor görmüştür. Bunların te. 
Hf ve halli için, mes~le Tıbbı 
Adli mec:isir.e havale edilmiş ve 
muhakeme başka g üne ka l mıştır. 

Komiser Müci B.le 
bekç nln muhalcemesl 

Kumkrıpıda bir gece, bir!sile 
Muhakeme kararnamesine gö kavga çıkardığı içın takip ettik· 

r~, Sokrat, ceza kanununun idam leri şoför Nuri Ef. nin arkasın· 
cezası lesbit eden 450 inci r...ıad· dan kurşun sıkarak ölümüne se-
dcsioio dördüncü ve yedinci bep oldukları no'dasından mu· 
bentleri, Todori de 412 incı mad· hakeme edilen komiser Mücip 
de mucibince mahkeıneye veril- Beyle bekçi Adil Ef. nin muha-
mislerd:r. kcme!erlnc dün ağırcezada de-

VAKll 

tiılhak 
imid'i 

82nci yaşı 
Oün FeyziAti llse
; i ode tebcil olundu 

Dünkü ihtifalde 
Büyük tairimiz Aptülhak Ha • 

mit Beyin 82 inci yı)dönümü, dün, 
Arnavutköyünde f eyziiti lisesin
de kutlulanmıttır. Bir çok münev
ver zevat ve bu arada şehir namı
na belediye reisi muavini Hamit 
Bey de mcrnsimde hazır bulun -
muştur. 

Bir vapu 
Karaya olurdu, fakat 
pazarlıkta uyuşulma

dığı için kurtar
mıyorlar! 

BÜKREŞ, 5 (A.A.) - 7 bin 
ton buğday nakletmekte olan Ro· 
mülüs ismindeki Norveç vapuru 
Köstence yakınında Tataia. kör -
fezinde karaya oturmuıtur. 

I 
Geminin kaburgasında bir ya· 

ra açılmı,tır. Gemi su almağa baş-
lamıştır. Vapur, Köıtenceden tah 
liıiye gemileri istemiştir. 

imdada gelen tahlisiyeler, t ah
lisi için Romülüsün kaptanile u -
yufamamışlardır. Vapurun kapta· 
nr Norveçli gemi sahiplerine tel -
graf çekerek bu paranın ödenme· 
si için müsaade istemİ§tir. 

Sular, geminin ambarına gir· 
mektedir. Geminin batmasından 
korkuluyor. 

Vezüv yanardağının 
faaliyeti 

NAPOLl, 5 (A.A.) - Vezüv 
yanar dağında sarnınlılar devam 
etmektedir. Yanar dağ ara sıra 

t&§lar fırlatmaktadır. Dün en 
kuvvetli olarak hiuedilcn bir sar· 
sıntı, bir siımografın ibresini kır· 
mıttır. 

Napoli yakınında kain Katan· 
zaroda bir kaç saniye devam eden 
oldukça §iddetli ve dalgalı bir 
zelzele hissedilmi§tir. 

Hiç bir hasar, vukua gelmemi§ 
iıe de dehtete düçar olan halk, 
sokaklara fırlamı~tır. 
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HA\'\ - Yeşilköy 
merkezinden \erilen m:ılılm:ıta gor 
gün ha\':l ı tsmen bulutlu Ye sakin 
ra • ıı,eçeccktir. Dünkü ıcalılık en 
(i, en az 1 derece, hun t:ız;yilı 'l 
limetrc idi. 

Radyoda: 

IST.\~Bl1 !,. - 18 den 1 ..... 
d:ır m~ (Ycdia Rıza H:ınıml, 18,4 

Müsamere Aptülhak Hamit Be· 
yin yazmış olduğu ve İsa.mil MüJ· 
tak Beyin okuduğu memnuniyet 
ve teıelckür hitabesile başlamış, 

sonra mektep müdürü Hıfzı Tev· 
fik Bey halkı selamlamış, Hamidi 
tebcil etmi§, arkasından Cenabı 
Şahabettin Bey kürsüye gelmiştir. ,._..__,~• 1 t oı~tnt; 9,30 dan 

• 1 

Cenabı Şahabettin Bey; Ha • 
mitle Türk edebiyatına gelen ten
kit hadisesinden bahsetmiştir. Ce· 
nabı Şahabettin Beyden tonra ls
mail Mü§tal~ Bey :söz n.lmr§ ve 
Aptülhnk Hnmidin edebi, fikri 

iyesi 
olmıyan mr essese2er 

hüviyetini tahlil etmiştir. 

Bundan sonra F eyziati lise::i 
talebesinden Muhsin, Bürhan, 
Feyyaz, Ah.met Efendiler Hami. 
din d ört muhtelif şiirini okumuş· 
lar, müteakiben programda olmı
yan, fakat orada bulunanlara 
büyük bir heyecan veren bir ha· 
disc olmuştur. 

Haliç, Seyrisefain ve Şirketi 
Hayriye iskelelerinin cuma ruh -
utiyesi almadıklan halde cuma 
günleri açık bulunduklannd:uı do· 
layı belediye memurları tar fm • 
dan haklarında birer zabrt vara· 
kası tanzim edilmiştir. 

Ha~r,·an mezarlığı 

istiyorlar 
Himayei hayvanat cemiyeti 

belediyeye müracaat ederek ölen 

hyvanlar icin bir mezarlık tesisi· 

ni istemiştir. Belediye tetkiknt 

yapmaktadır. 

Vatandaşlıktan 

çıkarıl nlar 

Müsamere ~alonunu dolduran 
lar arasmdo. genç ~e.ir Behçet Ke -
mal Bey de bulunuyordu. lam~il 
Müştak Bey nutkunda, yalnız 

kendi nesli namma sö::: aöylemek
te olduğuna i~et etmişti. Behçet 
Kemal Bey orada irticalen bir şiir 
yazmı§ ve genç neslin de Aptül - • 
hak Hamidi ağırlnmnktan geri 
kalmıyacağını anlatım bu şiirini 

inşat etımi~tir. 
Muhtelif sebeplerden dolayı 

yüz seksen beş kişi Türk vatan -
datlrğından iskat edilmişlerdir. 

Bunların . arbk Türkiyeye girme • 
sine müsaade edilmiyecektir. Bu· 
185 ki inin isimleri umumi emni
yet müdürlüğü tarafından emniyet 
müdürlüklerine bildirilmiştir. 

Beh çet Kemal Beyin !İirinden 
sonra Aptülhak Hamid in "T e -
zer,, adlı piyesinden bir parça oy· 
nanmıştır. 

knd:ır Fran~zca det lmupteddere 
sus), 20 den 20.30 a !;adar Darüt 
aı tistlcn tarafınd:ın temsil, 20 
21.,.30 a kadar Safi)C Hanım \c ı 
!arı, 21 ,SO d:ın 22,30 a kadar or 
ı\jans 'c bor~a haberleri, saat ayı 

smanh Banka 
1 LAN 

% 3 Faizli, 1886 ve 1 
rihli Mısır Credit F oacier 
Jerinin 1 Mart 19.>3 tar 
icra edilecek itfa keıideai 
ıioc başa baş ted iyesi l 
ne kaışı Osmanlı Bankua 
tn Merkezi i!c Yenicami Ye 

oğiu Şubeleri tarafmdaa 
müsait şerait te sigorta edi• 
mezkur tahvilat hamillerİll 

lstant>ııl ikinci icra mcmurlu 
Mahcuz \ C parayJ çe\'rilmcsi lD 

yazıhane eş~ ası G:ılata Dan 
3 üncü kat 22 numarada 1 J-t 
mwıı.di[ cumartesi günü saat 
itib:ıı en birinci açık armrma 
catılae:ığından taliplerin a~N 
• a:ıttc m:ıhnllinde 

l:ırı ıl!ın olunur 

Kazanç vergisi 
alınacak? Piyes mezunlardan Muzaffer 

Tahsin Hanım, talebeden Haydar 
ve İngilizce muallimi Nureddin 
Semin Beyler tarafından temsil e· 
dilmİ§tir. 

P mda. müza!iere edilecek renses Kantagüzen 
k azanç kanunu layihası 

Müsamere saat yedi bu~uk • 
ta bitmiştir. 

gelmedi 
Romen kadınlerı birliği reraı --------------! pren:ıe~ Kantagüzen şehrimize gc 

vam edi.m ı ş, şahitle r din[enil· 
miştir. 

Davacı vekili, n::aınunlarm 
tevl< f edil melerini, hn' iki vazi
yetin inkişafını tem:n için bunun 
lazım olduğunu söylemiş, mah
keme. ekseriyetle buna lüzum 
görmemiş ve bntka şabit!eria 
çağrılmasına karar vermi§lİr. 

lerek dnrülfününda bir de konfe -

rans verecekti. 

F alı::at dün Madam Knntagü • 

zen den darülf ünün emanetine 

ve kadınlar birliğine gelen bir 

telgrafta birdenbire hastalandığı 

için seyynhatini terkettiği bildi • 

rilmİ§tİr. 

ve hususi daire ve müe 

çalı§nn memur ve müst 
rin vergileri arasındaki 

farkı lmldırılmışrtr. 

randan itibaren meınur 

tahdemlerin maaş ve ii 

den 150 liraya kadar 

ısı liradan 400 liraya 

de 6 ve 401 liradan 

de yüzde yedi verıi alı 
mektubu göl)derilmiştir.-Br.ı 1 beK:ıeuıeı·acuu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~~~~~~~ ............ 



---------........ ~======Selimi izzet 

ikinci kısım 

Kem allnverıttğl Jıarar 
Bekleınek ôeiil, -·ıl ~abılzlık, 

iizlet a~ıı ~dir. 
y aJmz, i»ff.»wbo uı.alı yatı • 

Ya.n •d.tm felah hl~~· 
Keıı.ı.aı, T~uıa geldi geleli yal 

nız Y&fJJ.ord.». 
TullıllM ~y.&Jı basar lıMwz, a

deta intaıa ~ü gör~de töv • 
he etmi§ti, ~yatınCI.. Jlk defa o· 
larak, koca ~ir §eM· 11 tamamile 
Yabancısı kalıyordu. 

Onunla, ma~i v.e alile hiç 
kiınse me!gul değil~ .B!ı hal ev· 
Yel&, ciğerlerini, temiz hava dol· 
ln1af ıibi geniıleu.i. Sevindi. Ra • 
hat nefes aidı. 

Hiç kimse, onun kim olduğunu 
bilıniyordu. 

Hürdü. 

Şimdiye kadar kendisini teh • 
dit retmi7en, fakat her an tehdit 
ediyormu~ gibi görünen beıeriyet
ılen .uzak ~aıamak1 insanlardan 
~ak dwmak hot bir ıe,:di. 

Yalnız .bir ıderdi var<lı: Ay.§e. 
Aytenin mahrumiyetinden bat 

.b hi~ bir mahrwniy.et yoktu. V ega 
:ne üzüntüaü Ayteden uzak olmak 
tı. 

J(emalin bütün bu külfetler • 
den ıe.za.d. ıkalmuı, açılan kapı • 
lara ayak basmaması emniyet 
tdkin ediyorau. 

Fa'bt Kemalin kendine emni • 
yeti ,oktu. 

Bil' an dütündü: 
"İtiraf edeyim, bab~ın luraız 

ve .katil olduğunu IÖyliyeyim, ra• 
hat görüıeyim ?,, dedi. 

Cuaret edemedi. 
Nihayet ıünün birinde, Cema • 

lin lcarııına bir mektup yazdı: 
"Manterem kardetim L0

• la 
Hanım, , 

"Sizinle çocukluk arkadaıı ol· 
duğumuz için her halde ıize kar· 
de§İm .diye hitap edebilirim ft 

ıümit ederim ki, siz de beni kar • 
deıliğe kabul edersiniz değil mi? 

"Canım kardeı im, lıtanbuldan 
ayrılırken, Cemale, buradan Ay • 
fe)'e kat'iyyen mektup yazmıya • 
cağımı vadettim. Söz verdim. Fa• 
kat bu vaat ve -aöıı;ümü naaıl tuta· 
C ... ? 
a_gım .... 

"Bu bana i>üyük bir azap olu • 
yor. Haydi sözümü tutayım, fakat 
Ayıeden naarl +.aber a1aynn? On • 
dan !habenı;z yafamamın imkanı 
olmadığına "Cla •İz hak veriniz .. 
Senim mütemadiyen ve yalnız 
kendiıini düıündüğümü, birleşe -
c.eğimiz mes'ut :günü tahayyül 
ettiğimi o nasıl bilecek? 

Her gün fehirde dolaşıyordu. "Gördüğünüz zaman bunlan 
Batı kefye1i, omuzlan meşlahlı kendisine söylersiniz olmaz mı? 
arapların hacı yağı kokuları için- "Burada, bunalırcasına canı • 
de gezmekten zevk duyuyordu. mın .srkddığını da ilave ediniz. 
İapanyol kiliselerini andıran ca • Tunus güzel memleket olmasına 
t111ilere girip sıkıyordu. KutuJ:>ü • ra~n beni ö dütiiY.or. D.aha-.bir 
)Uklüğündeki dükkanların lnüceY gün gülm im. Zevk almadım. 
her, işleme, rtır mallarını seyre . 

1 
"Otomobille geziyorum. Birçok 

diyordu. §ehirler asri, fakat bir hülya per· 

Bir kaç gün sonra hissiyatı dc:'i ~1tmda rüya görüyorlar. Ca • 
~leyana geldi. Ta§ıyordu. Hisleri mılerı de dolaştım. Yarı kiliseye 
111 Yerine anlatmak hevesine ka· yarı salona benziyorlar. Fakat a· 
Pıldı. ırl ~evdiğim geni~lil<. Boıfuk. Çöl 

) Müessesenin müdürü M. Roso 
lı- i~ini açtı. Roso, pembe yanak 
'~01llhalak, bön bir Fransızdı. 

lar ~ adam Tun usa ve T uouslu • 
ro .• ' ilhandı. Fakat zevki yoktu • 
~Org .... 

ril- Uau azdı. iyiden kötüyü tef· 
at ede . d beh ınıyor u. Mesela en giran • 

1,.,.~ Jnallar arasında, en fenasını 
,.ıyordu. 

Bunun . • K 
an) ıçın emal ile Roza 

&!aınadılar F . 
kern-1· "A · ranaız ısrarla 

... ı r.an.ka " ett· ..,... rı,, evine davet 
ı. 

Kemal aitnı-.J· 
cuı. 

Zevkaiz bir ad 
tanaa, biç konu arnJa konuımak 
dir. fl'lllUJıak daha iyi· 

.~eına) sıkılnıağa batladı. 
ııtanbul l t b 

laııbuldak.' s an ul salonları, İs· 
tiİ"- .. ı ahbapları gözünde 

unege baıladı. 
Tunua, Y•tanır b. 

delildi. ır memleket 

Eğer muhitine isınsaydı 
b"l I , ecne • 

ı er e temas etseydi m·· ' unevver 
Yerlilerle görüıseydi b'ır der . ' ece • 
1e kadar avunuyordu • 

.... Fakat kimsesizlik, ihtiyar etti· 
aı üzlet onu boğuyordu. 

k Halbuki tanıtıp görüımesi çok 
. ~laydı. Elindeydi. Müessesede İ§ 
l~ııı t tt"kl . . . eınaa e ı erının hotuna 
~ıtıııiıti. Her yerde olduğu gibi, 

lirada da kendini sevdireceği 
tnuhakkaktı. 

o· 'Yabancı muhitlerde, yabancı 
dır "'1arnrn, her kadının aralığın· 
-.. 'bakın h k ~tı uı, er apalı kapıyı 

l-:ak için uğr&flJlası iyi teıir 
az. Şüphe uyanduır. 

Amma vaheler çok nefis. Hele bu 
mevsimde cidden güzel oluyor. 
Kahil olıa, bütün vaheleri geze • 
ceğim hatta bir kaç gün de kala • 
cağım. 

"Meıela tasavvur ediniz. Hur • 
ma dalları altında, akar bir au • 
yun ba~mda oturmak... Fena <~« • 
ğil değil mi? 

"Oralar<ia oturup hep Ayşeyi 

dütünüyonım. Gözlerimi kapayıp 
Ayşe yanımdaymış farzediyorum. 

"Ben burada yalnız onu düıü • 
nürken, o orada ne :yapıyor? Ne· 
alemde? Beni ona unuttumuya 
ç.alıfıyorlar mı? Fikrini çelmeğe 

uğratıyorlar mı? 
(Devamı var) 

Memurlar Jokantası 
bugOn açıhyor 

Belediye memurin lokanta11 
bugün aaat yarımda açılacaktır. 
Yarından itibaren iıtiyen memur· 
lar ~ kuruta dört kap yemek yi· 
yebıleceklerdir. Belediye memur· 
larından b•tk .1• d ... . ... a vı ayet ve ıger 
daıreler me l ınur arı da lokanta • 
dan istifade edebileceklerdir. 

Berber dUkkAnla
rında temfzllk 

Bazı berber dükkanlarında te· 
mizliğe riayet edilmediği yapılan 
teftitlerden anlaırlmııtır. Beledi
ye !U?e müdürlerine yeniden emir 
veımıı, berber dükkinlanndan 
aynalardan, parlak dolaplar bu • 
lundumıaktan ziyade makineler • 
le diğer takımların temiz bulun
durulmaıma daha fazla dikkat 
edilmesini bildirmiıtir. 

VAKiT 

Stady mda deve 
güreşi yapıldı ! 

lspartada 
8a§vekH Paşanıa 
söylediği nutuk 

Ağızları k6pUrmUş dev~Jer blrlbf rlerlne 
homurdaoar.ak saldırıyorlardı 

Isparta, 4 (A.A) - lsnıet Pa• 
§a Hazretleri, bugün saat 10 da 
Isparta iplik fabribsı paviyonla· 

Galipler, mağlôpJar , 

rmda hazırblnuı y.erli mallan 
sergisini açmışlardır. PA1a Haz • 
retleri nutuklarında y~1i malla• 

rımızın vakit, ıvakit böyle •ergi .. 
1e,le halkın revacına arudilme • 

ıJi11de büyük f•yda olauğvnq ve 

Yamı j}e iktisat hamlelerjni tesbit 
·ı ı bu tetehbüslerin muntaz..-ı de· 

ı ID!imküıı olacağını ıizab ederek 
••pwtada yapılan bu t~,ehbüs -

im cir.ar için fe,h .. li bir örpek ol· 
mat1 •rzusunu izhar etotitlerdir .. 

.IYJJYi ziyareUen aonre. serginin 
t.~rı#J>indeki intizam & tethir e

dilen eıyamn kıymet ve nef ate .. 
tindeki zenginlikten memnun 
kaldıklarını takdirle söylemiıler • 
dir. 

~ 

· Uluborlu kazasile Segirkent, 
DUn stadyomd• vapden dev• aUreıtnden heyecanlı bir sahne t h. . d 1 L 

" J Atabey na ıyesın en şe en .»e-' 

Taksim stadyomu dün ilk defa Bunlar Kabakçalı Halit Efendi • 7etler &ergide Pa§a Hazr•twinin 
enteresan bir aüreıe ıahne oldu. '?~ lb~t ile Şak.ir ağanın Çerkesi iltifatlarına uıubar OIPwjlardır. 
Senelerdenberi önlerindeki ıaha.. ıdı. ~bıt Çerkesı ... haylı hırpala~ı İaparta belediyesinin ziyafetinde 
da futbol marı boks inaan güre· ve bır aralık ayagmı kurtaran İbış P H eti . LL---- •• 

::r ' ' lk k ,._ d k &§& ur erı ıu 11W1a&U111 eoy • 
!i seyreden halk dün deve gü - ayağa ka ara sana an açtı. J . I d' • ' 
reıi seyretti. ' ilk maç bitti ibiş galip ilan edildi. en:uı er ır • •--: ... 

Mel>'us Kema1 Turan __,.&aa 
Dü·n t ·k· d ~ 'dı' Bunu Kangırılı ile bozun güre • ıaa on ı ıye ogru 1 • sözlerinden çok mtitebaHia ol• 

Taks' t d ·· d n ti takip etti. Kangırılı kaçtı Nuri 
J ım a a yomu önun en geçe efendinin devesi Hüseyinin deve· dum. Bu tehassüs bana miHf m~ 
~fr, stadyomun genİJ kapısınd3:11 ıı'nı', Pı'ntehurlu Bayramın devesi cadelenin kara günlerini hatırlat• 

çı ter, çifter develerin içeriye gır 
K b k 1 M laf Ç d tı. O günlerde millt aavaı ufrun• 

diklerini, bazı meraklıların kapı. a a ça ı us a avuşun eve 
f d 1 •'ın·ı altına aldı bag"'ırttı, Yüzü mü daki ve d°idişnıe imanının ıailam-nın etra rn a en heyecanlı maç ar 

da olduğu gibi toplandıklarını gö tecaviz hakem bağırtıyı i1idince lığı, kuvveti ve her türlü telkin .. 
rüyorlardı. Pazar günleri stadyum kararlarını verdiler. Mağlubu ga· lere kar!ı metaneti ile benlijini 
da ekseriyetle maç yapıldığı için libin altından kaldırdılar. gösteren memleket lspartadrr. 
kalabalık pek ,aayri tabii eörül .. Beı ıüret daha yapıldı. Son Bunlar Türk inkıli.buun uulan 
miY..or.du . ....Eakat nıaç .aaatiça te - aeçmiye galibiyet kazanan Halit idi. Bugünkü i!ler onun devamı• 
sadüf eden zamanda içeriye sıra, Çavutun 12 yqında'ki ôoz devesi· dır. 
sıra develerin ıgiriti iae hiç te ta • le Mes'ut ağanın bir ıgözü kör sa· aparta, ayni sevgi, ayni muhah
bii .addedilmiyordu. Bazı kimse - rı erkeği kaldı. Sarı ekeğin 40 bet ve ayni sıcaklıkla inkılabın 
ler merak saikasile bilet alar.ak içe yaşında olmasına rağmen §imdiye bütün icaplarını yapm•ktadır. 
ri giriyorlar, bazıları da stad - kadar hiç yenllmemesi, bir haf • Benden Jsparta'nın aevsili balkı· 
Yom önündeki kalabalık arasına ta evel de Karagümrükte bir ra· 

na aonauz selamlar, mUlıabbet • 
kanıarak kesafeti arttırıyorlardı. kibinin ayağını kırması kendisi -

ler.,, 
lçerde iki zurna ve bir davul mü- nin kuvveti ha'k'.kınaa seyircilere 
temadiyen çalınıyor, deveciler te- bir fikir veriyordu. Bir aralık iki 
la§lı, telaşlı gidip geliyorlardı. Ni devenin sahibi arasında ihtilaf 
hayet esmer, kısa boylu, .kasketli çıktı. Hakemlerin tavassutu ve se 
birisi stadyomun kapııı önüne çık- yirdlerin ricası üıı;erine ihtilaf hal 

lı: ledilcli. Tribünlerdeki .eyirciler 
- Jçeride heyecanlı deve gü • sahaya iruniıler, iki rakibi yan • 

Junet Paıa Hazretleri saat 
10,11 de tehrimh>den aynlmıftır. 
Kendilerine lktiıat Vekili c.elal 
Bey ile Vali ve meb'u.lar, fuka 
ve belediye reisleri, Keçiborlu'• 
ya kadar tetyi etmitlerdir. 

re§leri yapılacak acele edin ! 
Diye bağırdı. 

Mesele iyice anla§ılmı1tı. Kala 
balık arasında bir hareket oldu. 
kiıeye yaklaııp bilet alanlar ço • 
ğaldı. Zurnalar hala ~lıyor, ala
kayı celbederek müfteri adedi ço 
ğaltılmıya çalı§ılıyordu. 

Saat bire doğru içerde aiirqle
rin batladıjı haberi dı§arıya bil -
dirildi. Son girenler arasında ben 
de vardım. Sahada parmaklıkla -
nn arkaaında y'.İmıi§er metı·o fa· 
eı1a ile develer 'hiribirJerinden 
aynlmıılar, aiızları köpük için -
de bakışıyorlar .. Meydan yüzü mü 
tecaviz deveci ve deve sa.hiplerile 
dolu ... Tribünlerde ve balkonda 
dört, bet yüz seyirci güreşi bekli· 
yorlar. 

Nihayet sahada etrafı çınlatan 
zurna setleri arasında hafif siklet 
iki deve meydana çıkarıldı. A • 
yaklarmdaki ipler çözüldü, ağız • 
lan biribirlerini ııırmaımlar diye 
bağlandı ve ıonra biribirlerine o

tuz metre kadar yaklaıtırdarak 
salıverildiler. İki deve hörgüçle -
rinin üzerindeki çıngırakları ıa • 
kırdata ıakırdata biraz kotar gİ· 
bi yaptılar, biribirlerine yakla,tı· 
lar ve yaklqmalarile de boyun bo 
yuna vuru,maları, biribirlerinin 
ayaklanm yakalamalan bir oldu. 

Celil Beyefendi ile teıyide 
dan ıeyrediyorlanh. Boz deve ile bulunan diğer •t'f&t KtıÇiborlu 
sarı deve af ızlarınclan köpükler kükürt madenini ıemai9'erdir. 
saçıyorlar, olduklan yerde kıvra • 

lılelilmesi hakkında .ekil he,. • 
myorlardı. Gene :bunların da ağız yefendinin maiyetinde.ci 111ühen • 
ları bağlandı, sahanın ortuma ge dieler ttllrikat yapmaktadırlar. 
tirildiler. Fakat ne o]du? Pehli • iktisat Vekili Beyefendi, bugtin 
van sarı ıeleve birdenbire çöktü 

sa-at 18 de Isparta ve Burdur ıüJ.. 
kalkmak iıtemiyordu. Her.ıen sa· 

cülerinio içtimaında buh.ınmuı • 
hibine ko§uldu. 

lardır. Her iki tehirde letkil edi • 
- Aman yahu, pehlivan kalk • lecek kooperatiflerle hunların 

mıyor, ne yapalım! Sahibi ba§ım yapacağı birlik hakkında içtima• 
iki yana salladı ve cev.ap verdi! da kıymetli karar vermiılir. 

- Ne olacak, hayvan sabah • l============:ıı:::a::==-
tan beri bekledi, bekledi, §imdi a 
sabaeıti preşmek istemiyor? Zur 
nacılar yanında çalsınlar belki kal 
kar. 

Zurnacılar sarı pehlivanın ya • 
moda on dakika kadar çaldılar 
kar etmedi ıopalarla vurdular, 
fayda vermedi. Son bir çare kal· 
mrfb. Dişi bir deveyi sahaya çı • 

kartaralc ell"afında dolattırdılar, 

yaklaıtırdılar, uzaklattırdılar. Ni· 
hayeL .. Sarı pehlivan yerinden 

kalktı. Fırsat bu fırsattı. Ayakla• 
rı çözüldü yerinde bir döndü ve ... 
T a.m bu esnada idi iki, 12 yatında 

ki rakibi bir yıldırım süratile üze· 
rine abldı. Herkea sarı pehlivaıun 
kaçacağını tahmiıı ediyordu. Fa • 
kat tahminlerin yerinde olm&dıiı 
biraz 80Dra ablqıldı. Tek sözlü 

pehlivan birden üzerine atılanın 
ön ayaklarını yakaladı. (:elme &a• 

karak yere düşürdü altına aldı. 
Hakemler ko§uştular galibin afak 
1arına ipler takarak maglabu aa • 
ha faıla ezmesine meydan bır~
madılar. Sarı pehlivan haammı 
yenmişti. Ga1ip deve •;Yata pelı • 
livan,, sadaları ve zurna aeıleri 
arasında sahadan çık•rıldı. Eaki 
yer•ne götürüldü. Sahibi ıevineln 
den uçuyordu. Bir hey1bedett Gç 
deye hamuru çlkarth. Ai:tından 

hali köpükler saçan galip de•e • 
ıine yutturuyor, bir yandan Juftla.. 
rı ıöyHlyordu! 

-Ye p~livanım, ye .... Ôzüm • 
lü hamuru hakettin. Yüzü.mü ağut 
tın!... 
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- Aman sorma kardeş öteki karyola pek 
rahatsızdı, yenisini aldım, ama gene 
uyuyamıyorum . - Kız git bak bakahm, barometre karda 

1111, yaAmurda mı ? 
- Hay1r Efendim, yemek odasında •• 

- GöıdUnüz mU Beyefend, merdivenr .. rr 
iyi temizlemiyor mu in,fş •m ? .. 

- Neden? 
- Taksttlni dUşUnmekten 

= - -== 

Meşhedinin soğukluğu 
Buram buram kar yağıyordu .. 

Me§hedi ile Gedikpa,alı Nuri hava 
almıya çıkmı§lardı. Beyoğluna 

kolkola geçtikten sonra Taksimde 
I fori,, karşısına çıkarak kırıtan bir 
sokak aşiftesine baktı, baktı: 

- Karı gördün mü?. Böyle so· 
ğuk §ey dünyada görülmemiştir, 
Moruk! 

Dedi. Meşhedi etrafına bakındı· 
ğı için bu sözün kime ait olduğunu 
anlamamı§h. Fakat dünyada bu • 
bnmıyan şeyin lranda mevcut ol-

ohe.nin 

duğunu söylemiye mecburdu. Yer· 
den bir avuç kar aldı, avucunda e
ritti: 

- Eyranın garbrı daha 5oğuk· 
tu ! .. 

Nuri tf'lmiye başladı: 
- Atma be Meşhedi.. Ben kar 

demedim, §U giden karıdan bahse
diyordum. 
Meşhedi yaptığı hatayı düzelt -

mek için ilave etti: 
- Eyranın garıları da daha so· 

ğuktu!.. 

Me§hur çinko taciri Kohen f e- ı kaybetti~im mayoyu buldum. 
na halde hastaydı. Karısı: Rebeka sevincinden çıldıracak -

- Lüzum yok, vaz geç, parana 
yazık!.. 

Dedi amma Koheİı bir kere ka
fasına koyduğu, daha doğrusu ö
lüm korkusuyla harap olduğu için 
bir doktora baş yurdu .. 

Doktor bu sıcak yaz günü Ko -
hene bir deniz banyosu tavsiye 
etti. Kohen ne soğuk, ne ucak ban· 
yo ne olduğunu bilmediği için dok 
torun bu tavsiyesini yerine getirip 
getirmemekte bir hayli tereddüt 
etti .. Evvela bir mayo almak la -
zımdı.. Karısından gizli bunu da 
yaptı ve denize gitti. 

Geldiği zaman o kadar meyus· 
tu ki karısı onu sıkıştırdı ve Ko · 
hen itirafa mecbur oldu; Madam 
Kohen bu israfa pek kızdı amma 
ol mu§ olanlar: 

- Nasın .. Bari yüzel yüzdün 
"? mu •• 

- Çok yüzel ! Amma mayoyu 
kaybettim, yitti yider.. aradım, 
taradim, bulamadim. 

Hafif bir kavga .. O da geçiştiril
di ve bir sene daha geçti .. Kohen 
gene kendini pek iyi bulmıyordu. 
Bu sefer gizlice doktora gitti. Dok
tor bir deniz banyosu daha tavsiye 
edince Kohen mağrurane: 

- Ala, dedi. Ben deniz banyo • 
ıunun ne olduğunu bilirim. Geçen 
sene yapmıştım .. 

O gene karısından gizli denize 
gitti, amma sevinç bu haberi sev -
gili karısından daha fazla gizle • 
meaine imkan bırakmadı. Adeta 
uçar gibi eve geldi; karısını bulun
eaı 

- Yözüm Rebeka •• Yeçen eene 

tı: 

- Nasin buldun Kohen?. 
- Ustunda bulduk Rebeka .. Ye-

çen sene çıkarmamışım, yomleği · 
min altinda kalmiş .. 

Bir hatırşınaslık 
Kadri kolunda koca bir bal ka· 

bağı olduğu halde Erenköyünde 
ihtiyar amcasının köşkünden içeri 
girdi. Gayet ters bir adam olan 
amcasının önünde bal kabağını 
masanın üstüne bıraktı. 
Amcası: 

- Nedir o?. 

Deyince izaha başladı. 

- Sizin pek sevdiğinizi bilirim. 
bu sabah bizim kapıdan geçiyor -
du. Balkabağmı görünce sizi ha· 
tırladım .. 

==============----

KUçUk - Ben senin le birdir 
bir oyn•m•m, çUnkU senin 
için kolay ama ben dU,ersem 
pek rDkaekten ruwarlanırorum 

Enayi, içme dedik! 

Herif senin aldatın kaciın 
de(lil, elmas parça sı •• 

- öyleyse hemen Emniyet 
sandıftma ynhtayrm •• 

Meslek 
Tramvayda iki kişi yüksek ses· 

le konuşuyorlardı .. 
- Demek ki, gazeteciliği bırak· 

tın ha? .. 

Bir Ramazan Man.ıkyan Efen -
di kumpanyasının me~hur oyunla· 
rından "Sarı Değirmen Cinayeti .. 
piyesi oynanıyordu .. Şimdiki F e • 
rah tiyatrosu hmcahınç doluydu. 
Havagazları henüz 5Öndürülme -
mi~, hnlk iskemleleri öne arkaya 
çekerek karma karışık, paltoları, 

kürklel'ile oturuyor, arada satıcı · 
lar: 

- Mandalina, portakal, simit, 
fıstık!.. 

Diye bağrı orlardı .. Derken çın· 
gır:ık çaldı, hava gazları söndürül· 
dü. S3hnenin ö:ıündcki lamhda:.· 
yakılmı~tı. Perde açıldı .. 

Piyeste uşak hanımına nşık ol · 
muş .. Efendisini zehirl~yerek ha· 
nımı elde etmek istiyor .. Uşak bu
nun için tertibat alırken bir zehir 

tedarik ediyor ve efendi si su iste • 
yince bu zehiri bardağın içine ka • 
rıştırıyor .. Bardağı efendiye uza • 
;:atıyor .. 

Efendi tam suyunu içeceği sıra • 
da paradide halktan birisi seslen • 
di: 

- Hey moı·uk, içme, zehirlidir •• 
Aktör bardağı dikmiye beşladı· 

ğı sırada ayni adam: 
- lçıne be .. lçmc diyorum!. 
Diye haykırıyordu. Fakat rol i

cabı aktör Şahin_yan Efendi zehiri 
ton ana kadar ıçmi§ti; kıvranmıya 
başladı; yere yuvarlanın ş can çe
kişiyor, inliyor, bağrıyordu. Tam o 
sırada ayni adamın sesi duyuldu: 

- Enai, elbet bir bildiğimiz 
vardı ki sana içme diye bağırdık, 
~imdi n'! h:ı.lin ·ars;:ı gör .. 

- Evet .. Hem işi ağır, hem ka 
zancı az ... Bir de eczacılığı tecrü -
be ediyorum ... 

Hahikat halde bu zat gazete 
müvezzi imiş, şimdi bir eczahane· 
ye hademe olarak girmiş .. 

Sır aceıecı 

Şehir meclisinde 
Evvelki gün yeniden içtimalara 

ba~lıyan şehir meclisinde reis kür· 
süye çıkıp da: 

- Celse açıldı! 
Deyince arkadan bir ihtiyarın 

sesi i~itildi. 
- Bari kapıları kapayalım, f e 

na halde kuran yapıyor!. 

lstanbulda kısa bir seyahat yap· 
maltla elan Amerikalı Sir Vilye.m 
vapurun hareketine on dakikn ka· 
la otelden çıktı .. Fcıkat çıkarken 
aynada tıraşının bir günü geçmek 
te olduğunu hatırladı .. Bir günlük 
tıra~la vapura dostlarının yanına 

gidemezdi ya ... Hemen civardaki 
berberlerden birine girip tıraş ol -
mayı düşündü. Vakit var mı idi?. 

Tıraş için ancak üç da · 
kikası vardı .. Hemen karşı sırada 

············································~·············································· 
Buh .. ar ın garip b ir cilvesi 

Fra,,sa bUtUn dUnyanın alhnlerını topladıktan sonra 
borcunu vermek için para bulamıyor 

Fransa - Yarabbi ••,. blliraln, kimden b•• on par• 
laterım acaba 7. 

ki berberlerden birine girdi, bo, 
bir sandalyeye yerlc§ti: 

- Çabuk, de::li .. Üç c1nkika için· 
de beni tıraş edebilirseniz üç lira 
var ... 

- Ederim efendi:n .. 
Berber y1ldırım gibi her §Cyİ 

hazırbdı. Tam u::turayı alıp tırcşa 
başlıyacağı sır.:.da Sir Vilyıım yad 
ceb:nde!ci tabancayı gösterdi: 

- Eğer üç dakikada tıraş bit • 
mezse bunun içindeki üç kurşun • 
dan biri beyninize girecektir. 

Berber şaşırmış olma!da bera • 
ber tıraşa haşladı .. 

Duvardcıki saatin yelkovanı kı • 
ınıldıyordu.. Amerikalının gözil 
oradaydı. Bir dakika, iki dakikş, 
iki buçuk dal.ika geçti .. On sani • 
ye, beş, dört, üç saniye.. derkell 
berber örtüyü Sir Vilyamın çene • 
sinden kaldırdı: 

- Hazır efendim, saatler ol • 
sun! .. 

Dedi. Sir Vilyam memnun, ay•• 
ğa kalktı, üç lirayı verirken: 

- Ecer beş saniye geç kalsaydı· 
nız kurşunu beyninize yiyecekti • 

. ' nız ... Jı 

Dedi.. Berber pişkin bir fiit, 
genciydi, parayı emniyete aldık ti 
tan sonra kapıya doğru yürüye 
Amerikalıya: ,, ı 

- Yok efendim, dedi .. Ese,. 

vaktin geçiktiğini görseydim, ~
mı kurtarmak için usturayı 1 
ğınıza dayayacaktım .• 
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"14 temmuz,,. Rene illerin filmi 

Paris · Kanunusani· 
On gündenberi ReneKlerin ye· 

ni filmi "Les Miaacles,. sinema· 
smda gösteriliyor. Birincisinde 
sinema ııırtistlerinin en meıburla· 
rından Emil Yanigs ve Jaaet 
Makdonald'ın bulunduğu bu fil· 
min üzerimde bıraktığı tesirleri 
mu1terem karilere anlatmak ;s. 
ter ı m. 

Rene Kler şimdiye kadar "Pa· 
ris damları altında , "Milyon,. 
"Hürriyet bizim içini., ve niha· 
yet "14 Temmuzu u sesli ve söz 
Jij olarak çevirdi. Ben onun bu 
dört fılmi içinde tereddütsüz 
"Paris damları altında,, ile "Hür· 
riyet bizim için., i tercih ediyo· 
rum. Bu tercıhan sebeplerini 
aşağıda a n ıatmak üzere eYnli 
filmin kısaca hülasasmı yaDayım: 

Paris, Monmartıdayız .• Bu ma· 
haı ede lstanbulun bazı sokak· 
larıadan daha pis daha dar so· 
kaklar bulmak kabildir. Oturan· 
lr.ra gelince ekserisi ayni odada 
yaşıyormuş gibi · biri birlerinin sır· 

larmı bilirler. Burada komşunun 
evinde neler o!up bittiğini pen· 
cire arkasından gözetliyen ihti
yar karılardan başlayın da, Pa
risin külhanbeyi ayaşlara, fakir 
ve kimsesiz sabahtan akşama 
kadar ıokakfarı ölçen yıpranmış 
fahişelere, yürüyenlerin bacakla· 
rı arasmda topaç çeviren baba
Jar1 meçhul çocuklara, lataroalı 
kahveye ... Rastgelebılırsiniz. Hü · 
lasa burası Kasımpaşanm iç ma
hallelerine ve Galataya benzer 
bir yerdir. lşt~ Rene Klerin fil· 
nıı böyle bir muhitte geçiyor 
baıından sonuna kadar. 

Çiçekçi kıı küçük ana şoför 
Jan' ı seviyor. Fakat ikisi de biri
birlerioi sevdiklerini itiraf ede· 
nıiyorlar. 

Mahalle süsleniyor, peocirele· 
re k-- d 1 agıttan fenerler, uvar ara 
•d· 
E 

1 
bezden bayraklar asılıyor: 

rteai ıt T M'll. b & 1.1n 14 em muz . ı ı 
ayrarn. 
Sok .. 

ı._ agın ortasında seyyar caı· 
IJlbt •• 

. old .. •çın yer hazırlanmıştır. Adet 
nı ~gu llzere ertesi gün bütün 
aka •ile halkı sokakta sabahtan ::rna kadar dansedecektir. 
ı~ d Tem muz.. Genç, ihtiyar, 
Ka ın k k le • er e , çocuk herl<es her· 

1 "' darısediyor. Ana Janın kol· 
au a k rasında.. Derken bir şim· 
~~ ·· Hava kararmış.. Şiddetli 
oır y .. 

• ._ 1 &mur.. Meydanda kimse· 
''"ler k ı le a mıyor. Ana ve Jan bir 
MritllHn s·perliğine sığınmışlardır. 
li enıadiyen şimşek çakıyor. 

er t•mşekte Ana ile Janm vü· 
tutı 

t arını aynan mesafe azalmak-
•dır .• 

Uc" 1 genç ertesi akşam buluş· 
ihale ·· 
Oda uze~e ·-~yrılmışlardır. Jan 

•ına gırdıgı uman t"ski met· 
re1· • 
~ • ıu yatağında buluyor. Kadını 
0iınak kabil değil. Mecbur o!u

Yor kendi odayı bırakmıya ge· 
te • ' Yı dııarda geçiriyor. 

b· Erteıi sabah Ana annesinin 
•rdenbire hastalandığını ve ak· 

hınkı' d - d ı . w. b' ran evu en ge emıyecegı· 
,. 

1
._ bildirmek için Janın odasına 

~•ıı:tı· il .:zaman ..• 
lk· l>'t ~ genç arasındaki her ıey 

e~t~:tlir. Jan metresinin takdim 
'-.. I• Yankesicilerle çahımakta-

•e~lla~a gelince IAtarnalı kab
'lcl~ bıımetçilik ed yor.. Anneıi 

ten sonra kimıcaiı kalmıo-

1 

"_" 14 Temmuz ,, fllm1 yıldızı Annabella en son filmi olan: 
" Karım, Matmazel Jozet ,, eserinde 

tır. Derken bir gün Jan umul· j 
madık bir tesadüfle tekrar Ana
ya rastgeliyor. iki genç arhk 
aynlmı,acaklardır. 

Oynıyanlar • Ba9ta AaabelJa 
"Ana,. ı o ünde eski oyunlarına 

rağmen çok terakki etmiş bul· . 
duğumuz bu genç artist çok 
zorluk çekiyor muvaffak olmak 
için "Hürriyet bizim için,, de 
serseri fabrikatör rolünü yapan 
Raymond Lerdy burada şoförlü· 
ğe inmiştir. Ayrıca eski tanışık· 
Jardan "Pul Olyobe,. de ihtiyar 
çapk ın, Rene Klerin keıfettiği, 
enerjik bir çehresi olan genç 
artist Georges Rigand'ta Jan 
rollerini mükemmel yapıyorlar. 

Dekorlar "Paris damlan altın· 
da,, kine çok benıiyor Stüdyo 
içinde koca bir mahalle inıa et
tirmiş olan Rene Kler itiraf ede· 
Jimki bundan tam manasile isti

fade etmemiş. 
Eserde insanm her dakika gö· 

ıüne çarpan bir ruhsuzluk var. 
Sonra ya o mükaleme bolluğu .• 
Bana kalırsa şimdiye kadar Re
ne Klerin filmlerinin başlıca hu· 
ıusiyeti hakiki ha~·atta o!duğu 
gibi insanların çok az konuşma· 
ları idi. 

Halbuki 15 temmuıda konu· 
şuluyor.. Hatta gevezelik bile 
ediliyor. iyi ve güzel buluşleır, 
yeni fılm çekme zaviyeleri bul· 

mak çok müşkül. Filmi kucaklı· 
yan, onu her adımında takip 
eden bir mus?ki akompanrömam 
da yok. 

Fransız gazeteleri her ne l:a· 
dar bu fılmi bir şa l-ı ESer diye 
ilAn ettilerse de biz onlarla be· 
raber değıliz. Matbaanm alt ka· 
tındaki kendi sinemasında gös· 
teriliyor diye ' 'Entran Z jan,. ve 
"Pour Vous,, gazeteleri filmi 
anlata anlata. methede ede biti· 
reme diler. 

Ama ben aize gözümle gör· 
dOğüm bir hakikah fıı'ıvayım ı 
Benim ıittiiim onuncu giln ol-

masma rağmen sınema salonu 
tenha idi. eu hal halkın film 
hakkmda ne düşündüğünü gös· 
terir. 

"'Hayat yolu.. dördUncU ayına 
bastı. Fakat "14 temmur,, ace· 
ba dördüncü haftayı doldura· 
cak mı? 

14 temmuzla Rene K.ler yan· 
Jış bir adım attı. ikincisi ~öbre· 
tini tehlikeye düşüreb i li r. 

A. Fuat 

Benzerlerin 
müsabakası 

Geçen cumartesi, Pariste, M. 
G. M. şirketi tarafından, 11Grand 
Hotel,, filmi münasebetile yapı· 
lan .. Benzerler,, müsabakasının 
son safhası yapılmıştır. 

Mesele şuydu "Grand Hotel,, 
fılminde oynıyan Greta Garbo, 
Joan Cravford, Barrymore ve 
Wallace Beer'ye en çok kimse 
benziyor? 

Bu müsabaka bir çok millet· 
lere mensup kimseler iştirak 
etnı =ştir ve bu müsabaka Claridge 
otelinde yapıl mıştı. 

Neticede, Viyanalı matmazel 
Fıfi Gebhart Avrupada Greta 
Garboya en zıy~d~ benziyen 
kadın olarak bırıncı, ispanyalı 
matmazel Laly Badieano ile 
Fransah matmazel Luc•enne 
Oalmy ıkinci seçildiler. 

(talyan matmazel Rosana 
geldiler. Erkeklerden biç kımse 
Wallace Eeery ile Barrymore'a 
benzemiyordu. 

Böyle figüran 
Pararnont rej•sörlerinden Sher 

manın yaptığı bir filmde oyna· 
mak için bir yankesecıye ihtiyacı 
vardı, buldurttu, getirdı. 

Yanlteseci, figüranlarrn arasına 
girince kimisinin saatıni, kimi· 
sinin mendilini aşırmıya başla· 
mıştı. Yarısı rol, yarısı ciddi 
olan bu el çabukluğundan son 
n, oyun bitti, rej sör yankesiciyi 
çağırdi, aşırdığı eşyayı sahip 'erine 
iade ettirdi, ücretini vererek 
gönderdi. Yarım saat sonra 
Sbermaa cüzdamnın kaybolduğu 

au farkedı1ordu. 

Beyrut'ta 
Ehemmiyetli bir 

yangın 

BEYRUT, 4 (A.A.) - Bura· 
da bulunan ecnebi muhacirleri • 
nin oturdukları barakalarda bir 
yangın çıkmış, 400 kadar baraka 
yanmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar 
vekili 

ADANA, 5 (A.A.) - Gümrük 
ve inhisarlar vekili Ali Rana Bey 
ve gümrük muhafaza kumanda -
nı Seyfi Paıa, İslahiye ve Mey • 
danı ekberdeki gümrük muame • 
latını ve hudut karakollarını tef -
tiş ettiktten sonra Gazi Antebe 
gitmi§lerdir. 

ANTEP, 5 (A.A.) - Gümrük 
ve inhisarlar vekili Ali Rana Bey 
bugün buraya geldiler. Yarın Ki· 
lise gideceklerdir. 

Hangisi yapacak? 
Liman tirketi müdürü Hamdi 

Bey, bir kooperatif bankası teşki· 
li için esaslı şekilde faaliyete geç· 
miştir. 

Koopertif cemiyeti umumi ka
tibi İstanbul meb'usu Alaeddin 
Cemil Bey de ayrıca bir koope • 
ratif bankası teşkili için çalışmı • 
ya batlamışhr. 

Misafirlikte iken 
Samatyada Arap kuyusunda 

Madam Artohi komıulardan bi -
rine misafirliğe gitmiş, bu sırada 
evine hırsız girerek iki halı ile bir 
miktar parasını çalmı§hr. Şüphe 
üzerine Aram isminde birisi ya • 
kalanmıftır. 

Bir esrar kahvesi baııldı 
Karagümrükte Tesbihci Tah • 

sinin dükkanında esrar içildiği 

haber alınmış, ansızın basılarak 
Muhiddin, Halil, Mehmet, Recep, 
T r..hsin yakalanmı~tır. Kahvede 
bulunan be§ dirhem esrar da mü
sadere edilmi~tir. 
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Italyada 
Mtthktlm edilen 

casuslar 
ROMA, 5 (A.A.) - Huıuıl 

mahkeme, Paris politeknik mek• 
tehi profesörlerinden M. Eydoux 
yu casusluk ittihamile 5 sene ve 
daktilosu Bonnefond'u ayni ıe • 
hepten dolayı hapse mahkUm et• 
miştir. 

Umumi af kanunu mucibince 
profesörün cezası iki seneye in • 
dirilmi' ve daktilosu hemen ıe..., 
best bırakılmıştır. 

Adana Halkevl 
ADANA, 4 (A.A.) - Ayın 

19 unda şehrimizde açılacak olan 
Halkevi için fırka da faaliyete ge
çilerek hazırlıklara haılanmıt • 
tır. Bugün şehrimizde büyük me
rasim ve tezahürat yapılacaktır. 

Telif hakkı 
Ankara, 5 - Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü Bey Avrupa ricalile 

hususi temaslarına hatlamıfbr. 
Tevfik Rüştü bey bu temasların
da, Fransa ve Almanya ile müna .. 
kit ticaret muahedelerinde, telif 
hakkına dair mevcut hükümlerin 
tatbikatında mütercimlerimize 
kolaylıklar gösterilmesini temine 
çalışacaktır. 

Çocuklar mangalı devirdiler 

Galatada Hacı Mimi mahalle
sinde oturan Salibe Hanımın kü· 
çük çocukları evde oynarlarken 
mangalı devirmişlerdir. Bu yüz· 
den yangın çıkmış, gda f:yımen 
yandığı halde söndürülmüştür. 

Eroin •atanlar 

Üsküdarda Toptaşında Zeki, 
Beşiktaşta Şair Nedim caddeıin -· 
de kahveci Abdürrahman, çırair 
Muzaffer, kunduracı Şükrü eroin 
satıklarından yakalanmıtlar, ad • 
liyeye verilmişlerdir. On bet pa• 
ket eroin müsadere edilmittir. __________ .......... ________ ......... , ________ ,...,,. ____________ ......... ._ ... 

Romanyada örfi idare 
ilin edildi 

BÜKREŞ, 5 (A.A.) - Örfi 
idare ilan edilmittir. Gazeteler, 
umumiyetle Vaida kabinesinin 
bu kararı karıısında ~ayretlerini 
bildirmektedirler. 

Gazetelerin ekserisi, bu teteb· 
hüsü muhik gösterecek hiç bir şey 
mevcut olmadığını, siyaıi ve iç -
timai noktai nazardan bu kara • 
rın mani olmak istediği tehlike • 
den daha büyük bir tehlike teş • 
kil edeceğini yazmaktadır. 

Muhalif gazeteler, hükUmeti 
siyasi sahaya hazırlamak ferase· 
tinden ve otoriteden mahrum ol· 
makla ittiham eylemektedir. 

Siyasi mahafil, umumiyetle a
deta kanunu esasinin temin ettiği 
hüriyetleri ortadan kaldırmak 

demek olan bu tedbiri memle!ce • 
tin pek güçlükle anlıyacağı mü • 
taleasında bulunmaktadır. 

Clujden öğrenildiğine göre 
Transilvanyadaki demiryolları 
müstahdemininin umumi bir grev 
ilan etmelerinden korkulmakta • 
dır. 

Romanya hariciye nazırının 
beyanata 

BOKREŞ, 5 (A.A.) - Mat • 

buat mümessillerine verilen bir 

ziyafet dolayısile hariciye nazm 

M. Titülesko, halihazırda mev • 

cut bütün meselelerden bahıet • 

mittir. 

Mumaileyh, Hiternergdeki ıi· 

lıih kaçakçılığı meselesi hakkın • 
da §Öyle demittir. 

Milletler cemiyeti nezdinde 

yapılacak le§ebbüs, Fransa ve ln-

giltere vasıta.sile Avusturyaya ıo· 

rulmuş olan bazı sarih suallerin 

ve bilhassa (Avusturya hükUme"" 

ti, silahların ithaline mini olmak 

maksadile gümrük memurları 

nezdinde müdahalede bulunma • 

ğa karar vermİ§ midir?) 

Hirtenberg f abrikaaı, mevzuu 

bahis harp malzemesini ıevke • 

denlcre iade veya icabında tab• 

rip etmeğe amade midir? 

Suallerinin cevabı gelinciye 

kadar tehir edilmi§tİr. 

Binaenaleyh, halihazırda inli· 
zar vaziyetinde bulunyoruz. 
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Bava Mabarebelerl 
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Verdun Müdafii Navar 
Yazan: 

Jacques Mortane -6-
Nakleden: 

fa. 

Burada sözü Navar'a bıraka · ı tayyaresi bir Albatos idi ve benzin 
hm: deposu delinmrsti. 

- O aralık, Bir zamanlar yap • Navar, Alman tayyaresinin in • 
hğrmrz için cezalara çarpıldığımız miş ol<luğu yerin ü~ermde uçar • 
canbazhkları, yeni tayyarecilere ken, bir batka dütman tayyaresi 
öğretmek için bir mektebimiz a - gördü, yaklattı, ateş etti. Düşman 
çılmıştı .. Bu mektebe giderek, Pel· vurulmuştu, arkasından siyah bir 
)etier Doiayle beraber, aldığımız ni duman .koya'Vererek inmeğe baıla· 
şanları bir meting yaparak tes'it et dı. Navar peşine düştü. Fakat Al· 
mek istedik. Fakat böyle bir me· man, kendi hatlarının gerisine düt 
ting, yani gösteriı uçuşları için, müıtü .. 
seyirci de lazımdı. Neerden bula • Navarın canı sıkılmıstı. Kendisi 
caktık l>unları?. Fakat en iyi seyir· daima hücum vaziyeti~de olduğu 
ti cephede ve siperlerde harp e .. için düşman hatlarının üzerinde 
8en asleerler değil miydi?. uçardı. Düşürdüğü tayyareler de 

Gidip, bu cesur muhariplere alelekser düşman hatları içine dü· 
canbazlıklarımızı gösterdik. Bir • şüyordu. 
Sen,, siperler arasından yükselen Navar geri döndü, de Bernis'in 
alkıtları, uzanan kolları, havaya: dü~ürdüğü tayyarenin yanına İn· 
atılan şapkaları bir türlü unutamı- di .. 
yacağım... Tayycrinin deposu delinmiı ol· 

,,. "' " makla beraber "nourrice,, doluy • 

Niıanın on üçüncü günü, Ver. 
aun civarında bir keıif yapan Na. 
var, iki Alman tayyaresiyle dövü· 
t•n bir Fransız tayyareıi gördü .•. 
Navar'ın yanında, makiniıt olarak 
birisi vardı. Bu dövü~n 
Fran11z tayyareciıi de Pegond'tu 
Biraz sonra, kurıunu biten Pe 
gond, harbi terketmek mecburi • 
;yetinde kalmııtı.. · 

Navar'ın yanında bir tabanca, 
makinistin yanında ise bir tüf ek 
vardı. Buna rağmen, yalnız kal -
mı~ olan Alman tayyarelerinin ü
zerine yürüdüler. Navar Aviatik · 
le. den birisinin üzerine, hemen 
h "n bet metreye kadar sokul· 
du. Makiniıt, ate! etti. Navar da 
on IGtrtun sıktı, Alman tayyareci· 
sinin motörü bozularak kaçmağa 
bat lcdı ve yere yüz metre kadar 
yaklaıınca, afağıdan yapılan yay· 
hm aletle tamamen düşürüldü. 

Navar hemen ikinci düşmana 
saldırdı. Bu tayyare, arkadaşının 

akibetini görünce çok tehlikeli bir 
baş aşağı inişle kaçmağa teşebbüs 

etti 

Navar onun da· peşine düştü. 
Fakat Alman tayyaresi kendi hat
larına iltica edebihnitti, ve Alman 
siperlerinden Navarta ateş açmıf -
lardı. 

Esasen bu arada, Navar'ın tay -

yaresinin pervanesine bir kur!un 
da teıadüf etmişti, döndü, Sainte 
.-Menehovld'a indi. 

Ayni ak§am, Navar gene hava
lanıyor'du. Düıman hatlarının üze· 
rinden, bir tayyarenin geldiğini 

gördü. Bin bir tedbir alarak ona 

yaklaıtı. Şimdi artık çok müşait 

bir Taziyetteydi. Fakat tam hücum 
edeceği zaman, bu tayyarenin bir 
Fransız tayyaresi olduğunu gör • . . ., 
mesın mı .. 

Navar, bu yanlışlığını ödemek 
üzere o ak,am geç vakte kadar 
havalarda dolaştı. Fakat hiç bir 
düımanla kartılatmayınca mec • 

buren "Chalouı,, taki karargahı • 
misafir oldu. Burası, kendi karar
gahından oldukça uzaktaydı, hiç 
bir tarnfa haber vermemişti. Onun 
için, ertesi gün karal'gahma dö • 
nünce, büyük bir sevinçle karşı • 

lanmıştı .. Herkes· onu kayboldu 

zannediyordu. 

* * * 
28 Nisanda, yüzbaşı Bornis bir 

dütman tayyareıini, cephe gerisi· 
ne inmeie mec1Nr etmitti. Alman 

du. 
Bir tecrübe olsun diye, Navar 

tayyareye binip motörü hareket 
ettirdi. Motör çahıtı, tayyare yü · 
rüdü. Biraz &0nra havalandı. 

Fakat, Fransız siperlerinden, bu 
Alman tayyaresinin içinde Na • 
var'ın olduğunu kimse bilmediği 

için ona müthit bir ateş açmıılar • 
dı .. Buna rağmen Navar }·liksedi, 
ve kenidi karargahına, dütman 
tayyaresi ile indi. Sonra dönüp 
kendi tayyaresini de getirdi. 

Burası ıayanı kayttır ki Franıız· 
lar o güne kadar bir çok dütman, 
yani Alman tayyaresi düşürdükle· 
ri halde, Almanlar ilk hava zafer· 
lerini ancak, o gün, yani 2S Nisan 
1915 de, Çavuş Caron'u düşürerek 
kazanmıılardı. 

( Deı•amı var) 

Mançuri devletinin 
tanınmamasından 

şlkAyetçi 
Cenevre, 5 (A. A.) - 19 lar 

komitesinin yeni Mançuri devle • 
tinin tanınmuına ve bir uzla~ma 
komitesinin salahiyetine müteal • 
lik olan Japon tekliflerini kabul 
etmemesi aşikar bir surette Japon 
murahhaslarının memnuniyetsiz -
liğini mucip olmuftur. 

Japon murahhaslarına göre, 
bu vaziyet kar§ıa:nda Japon ef • 
karı umumtyeai, claha ziyade has· 
ıaıiyet gösterecek ve bu hadise 
vaziyeti hiç te basitleştirmiyecek -
tir. 

Şayet büyük meclisin ittihaz 
edeceği karar, Tokyo hükume -
tince Japonyanın haysiyetini ve 
hayati menfaatlerini muhil gü • 
rürse "Japonya, :Milietler Cemi • 
yettnden çel::ilmek c~zburiyetin .. 
de kalacaktır.,, 

Kendi tekliflerine kartı hayır -
bahane bir dikkat 8Öıterilmeıi 
ni bekliyen Japonlar, bu teklif• 
lerin reddedilmesinden ziyade 
reddin §ekline canları sıkılmıt .. 
hr. 

Bunun için komite tanzim et • 
mit olduğu rapor metninde uz • 
laşma sahasında yapılmasını dü -
!Ündüğü müsamahayı daha ileri 
götürmiyecektir. 

Japon heyetini, meselenin sa -
fahatını tnkip etmek ve Milletler 
Cemiyeti büyük meclisine yapıla -
eak Yese.yanın kat't ,eklini anla • 
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................................................. harp neden Büyük 

beş sene Bilmecede kaza
nan talililer 

sürdü ? 
Dört l\afta evvelki bilmecemizi 

doğro halledenler arasında Gazi 
Osman Pqa orta mektebi tale • 
beıinden Osman Halil Beye bir 
kutu mimar oyuncağı vereceğiz. 

Fransız mecli•inde meb'aaların mühim if~aab 

-4-

Osman Halil Beyin Pertembe 
ıünü öğleden sonra idarehanemi· 
ze müracaat ederek mimar oyun • 
cafım almuını rica ederiz. Gelir
ken bir de r~mini getirmesi rica 
olunur. 

Kitap kaza11anlar 

ı ._ KadıköyUnde MllhUrdar caddesinde 

90 No.da NeV§ln Rilat, 2 - Konya muh -

telit orta :ınektetp 2 inci sınıf ta!cbesinden 
450 Leman, S - Slvu lisesi 5 incl sınıf 840 

Nafiz, 4 - Aydm San'at mektebi 2 inci 81· 

nıt talebemıden 151 ır. Yılmaz, 5 - 1.stok

holmda {Bö!öra) Gcvser İbrahim, 6 - Bul· 
garlatanda Karaca Ali Lllya berberhancsi 

Hamdi Mehmet, 7 - İstanbul erkek mual

lim mektebi orta kuımmda ı mel smı!ta 680 

&nnet Vecihi, 8 - Kayaer! Muhaddis za
de Feyzi .ı\Je.m, 9 - Kayseri llse3i 2 inc1 

iU1If A IUbesindcn 6 Kemal, 10 - Çamlıca 

Kıaıklı Bulgurlu caddesinde 7 No.da Aydm 
Nlmetuııaıı. Beyler ve Hanimlar. 

Mösyö Rene Vivyani - Mese - , nüz muayyen olmıyan ve fakat 
le m.ııkemei cinayete aksetmittir. 1916 da nihayet bulacak Krup 
Onu ben oraya sevkettiiim ve meı · mukaveleıi müddetinden evvel ol· 
uliyetini hali kabul ediyorum. maaı tahmin edilen bir harbin ziı· 
Maznunlarm evinde bulunan ve hur edeceğine kat'iyyen emin ol· 
bende mahfuz olan mektuplar bu duğunu ileri sürerek seferberlik 
maznunlara birkaç sual tevcihine veya harp zuhuru hallerinde ga• 
müsaitti. Bu sualler fonlardı: Maz- ranti ahında bulunmak istiyordu. 
nunlar 1914 de kadar Almanya (Riva Berninin Rosenlauma 15 
ile münasebette bulunmuılar mıy· şubat 1912 tarihli mektubu) Ri • 
dı ve bu münasebetten atideki neti va Berni bir gün evvel (14 ıubat 
celer çıkmıt mıydı? (1) Alman • 912) Hugo Kollere yazdığı mek • 
yaya ferro ıilicium verilmesi; (2) tupta Almanların düşündüklerine 
Krupun talebi üzerine ferro ıilici· göre iki seneye kadar (yani 1914 

Birer kuta b!skUvl kazananlar 
ı - Dlrlnd ilk mektep t'i inci sınıf ta· 

JebeSlnden 821 CeUU, 2 - UskUdar Amcrl • 
kan kız lise& Ham Kemal, 8 - Iznık hel· 
vacı ve §ekcrcl A vnı Efendi ~ıu Çetin, 
4 - tl'akUdar Pa§a limanında Nurlye Haaan 
6 - Matbaacı İrfan B. kızı Neriman lr -
1an, 6 - FerlköyUnde Cami sokağında 81 
No. da Kamer. 7 - Aksarayda çıngırak 80· 

kağnıda 56 No.da Zehra, 8 - Galatasaray 
llicst llf8 Oıımnn Naci, 9 - Kac1Jlt1Sy ku: 
orta mektebi 2 inci smıt C şubesinden 326 
Meliha R&ıılm, 10 - Topknpı 34 ncil llkmek· 

tepte birinci mnıf taleboslnden Mebrure Hflc· 
mot, 11 -- Şebzadeba§ı 10 uncu mektep 

4 UncU aınıt 399 Nihat, 12 - T&kslmde Sı· 
ra servilcrdo Raziye Hüseyin, 13 - Aksa -

rayda Hruıckl Rıı.slm Avni, 14 - Çargambn
da Çarşamba caddesinde Hulki Bey kerime· 
61 Ayten, 15 - Şl~ll BomonU caddesinde 
Doğan Nacı Beyler ve Hanımlar. 

Birer paket çlkulata kazananlar 
l - Harbiye Hnl{lakl!.r Gntl caddesinde 

49 No.lu hanede Ahmet Şakir, 2 - Ycnl -
, :ı:ıtaııruıede tevzi memuru Halil, 8 - Ak
saray Bostan hamamı karşı aırasmda 85 
No.da SWeyman, 4 - Fatih Manisalı Mch· 

met Sokak 22 No.dn Murat Bey hanesinde 

UmmUgUlstlm, IS - Ye§ilkliy Re!nhlye BO· 

knğındn ısı No.lu İstanbul kız mektebi ta· 

lebcslnden Klmırıuı Rauf, 6 - Eylp 36 mcı 

llkmelttcp talebesinden !hsan, 7 - Nuruos· 
maniye Sinan sokak 10 No.da Şaziye, 8 -

Pertevnlyal lisesi UçUncU sınıf talebesin -

den IS SUha Nedim, 9 - BUyUkdcre gUlmcz 

sokak 12 No.da İlkmektcp talebesinden Rf. 

ta, 10 - Kamnpqado. Mehmet, 11 - lz -
ıntrde blrl.ncl kordonda Ali Namık Bey ke

rimesi Adviye, 12 - Ankarnda Yenlşchlrdc 
:Mustafa Hulkl Bey mBhtumu, Erdoğan, ıs 

- Ldlcllde l.lusta!n Arif, H - Şehremini 

28 No.da Halil Bey kızı Naciye, 15 - Eylp 

illanektcp UılebcslnClen RWıl Beyler \'C Ha -

nımlar. 

Kart postal kazananlar 

Knrtpoıtal kazananların he • 
diyeleri bu posta ile gönderiL-:ni~ • 
tir. 

um stoku f abrikaımm önüne ka • 
dar nnklediliyor •e bu auretle ae • 
f erberlik ilanı halinde zahmet çek 

meden tedariki temin olunmaıı. 
(3) Almanyada bulunan kumpan• 
yanın Fransız memurları bu fer· 

ro siliciumu Ruılara vermekten 
menedilmekte ve bu suretle mütte· 
fiklerimizin muhtaç olacakları ve· 

aaiti harbiyeden mahrum edilmek· 
te olmaıı; (4) Bu tealihatın icra• 
sına mini olarak yalnız ırn zu· 
huru kabul edilmekte fakat iki 
millet araıında harp zuhur edene 

bunun teslimatı kesmiye sebep ol• 
masınm kararlattırılmıt olması. 
Böylece yalnız Almanya Te Fren• 
sa veya yalnız Almanya ve Rusya 
harbetmİ§ olaalar mukavele mer'i 
olmak lazımreliyordu. itte meae • 
le bu ıekilde cinayet mahkemesi· 
ne 1evkedildi. Hükumet Komiaeri 
mösyö dö Mörün büyük mesaisine 
rağmen şayanı teeuüftür ki müd· 
deiumumi Vattiy makamı iddia • 
nın feraiatini bildirdi. (En tolda, 
aolda ve m~rkezle u.ğın bazı 11ra• 
larında tiddetli alkıtlar.) 

M. Barthe - F erro ıiliaiumu 
ıırf harp imalô.tı için kullanılıyor 
du.28 tubat 1912 tarihinde Fransız 
grupu krup ile atideki mukaTe • 
leyi imzaladı: "Sosyete Komersi· 
yal beynelmilel ıendika heea.bına 
krupa kendi tahsi iıtihliki ıçm 
lazım olacak Ferro ıiliıiumu di • 
ğer müıterilerinden daha ucuza 
Dlarak satıyor. Bu suretle ıöıte • 
rilen müıaade verilen malı yüzde 
yet.mitbet i i~in tonda kırk markı 
buluyor bu mikdar bizzat Girand-

Jordan tarafından bile mühim bir 
fark addediliyor. Krupa gösterilen 
fevkalade müsaadeye ilaveten 
ambalaj tarzında da hususi ,era· 
it bahıedilmiıtir. Tediyat EJaen 
de vukua geliyor. ihtilaf vuku -
unda ihtilafı halle salahiyettar 
makam ~asen mahkemesidir.,, 

Hediyelerimiz Mösyö Vivyaninin hatırlattı -
§ Bilmecede kazanan talilile- ih \'eçhile mesela Rusya ile Al • 

rin hediyeleri her Perıembe günü manya arasında bir harp zuhur 
ıaat 14 ten ıonra idarehanemiz - ederse arup Krupa olan irsali • 
cle verilmektedir. tına devam edecekti. Daha mü • 

§ Üç hafta hediyesini almıyan him bir nokta da ıudaır: Krup bir 
hakkını zayeder. harp stokunun tetekkülünü iste • 

Hediyelerinizi derhal alınız. mi~ti. Krup fabrika11 müdürü M. 
GUzel ve gUrbüz çocuk Ehrensberger ve Pariste Kliti ao-

mUsabakası kağmda merkezi bulunan beynel-
Güzel ve gürbuz çocuk müsa • milel sendika arasında teati edi -

bakasma İ§tirak eden yavrular len muhaberatta harp ihtimali na
araaında beğendiğinize rcyinizi zarı diJdc:ate alınıyor. Adliyenin 
veriniz. bu i!e memur ettiği elaper tara -

En çok rey kazanan çocuğa f ından vesika için yapılan tahlil 
rey verenlere de ayrıca hediyeler şudur: 
vereceğiz. "Bu vasikaya göre Krup f abri· 

Reylerinizi derhal gönderiniz. kası civarında daimi surette bin 
:::::::==::::::ıı:::;:::===============ı tonluk stok hazır bulundurulma· 
mak için Cenevrede kalacaktır. 

Japon heyeti, ani olarak artık 
. 19 lu komite.i müzakeratına gir· 
miyeceğini bildirmittir. 

sını istemişti. Çünkü yakında bir 
harp oldusunu tahmin ediyordu. 
F ahrika müdürü Ehrenaberger 
Alman efkin umumlyeainin he -

te) bir Avrupa harbi zühur ede -
cek ve umumi seferberlik esnasın• 
da Krup İptidai mevat tedarikin· 
de zahmet çekecek denilmekte 
idi. 

Bu mektupların birer kopyele· 
ri Girand • Jordene tevdi edilmİ§· 
ti. Bunlar onun bürosunda yaka• 
landı. Riva Berni isticvabında 

harbin zuhuruna kat'iyyen emin 
oldu~unu saklamıyor. 13 şubat 
tarihile verdiği muhtıranın 76 in
cı ıahif esinde Almanya ya gibne • 
ie alıtık olduğundan harbin zu • 
hur edeceiini çoktan tahmin et • 
tiğini ve bütün dikkatle iti takip 
edenler gibi harbin yakın oldu • 
ğuna emin bulunduğunu söyle • 
mektedir.,, 

Burada bir sual sormak iıte -
rim. Fransızların harpten evvel 
Almanyaya harbe yarıyacak ipti· 
dal maddeler satmaları mümkün
dü. Ve hattl Krupun iddiaaınca 
yakın olduğunu b.ldikleri harp i· 
çin de bir stok vücuda getirebi • 
lirlerdi. Acaba Almanyanm bize 
taarruz edeceğini haber alınca, 

mallarını pahalıya ıatmuını bi • 
len Fransızlar aidlp harbiye na· 
zırnu haberdar ettiler mi? HükU -
met ikaz edildi mi? Ne ıuretle 
ikaz edildi? MUmkündür ki bir 
Fransız bizzat Krı·· • ?n Alman • 
yanın bize yakınc!~ •'P illn ede· 
ceğini duymuf olsun ve bunu 
Fransız hükumetine haber ver • 
mesin. Bu caniyane bir har~et 
olur. Bunun için hükUmetin bu 
celıede veya gelecek celsede bir 
tavzihini arzu ediyorum .. (Çok iyi 
çok iyi!) 

Alınanyaya verilen iptidai 
maddelerin miktarı nedir? De .. 
mirhancler komitesinin nim resınl 
vastai neşri efkarı olan "Uıine,, 
gazetesi Almanyanın senede an • 
cak 2 bin ton ferro siliaiuma ihti • 
yaç gösterdiği iddia olunuyor. 
Halbuki harbe takaddüm edeıı 
iki sene zarfında yani 28 Tem .. 
muz 1916 yn k~dar (ki bu tarih 
Sırbiatana ültimatom verilmesin • 
den sonraya isabet eder) 6 biıı 
ton sevki yat yapılmı§hr. Şu su • 
retle efendiler kimyagerlerin, ilill' 
adamlarının beyanatına göre ora• 
da harp imalatında kullanılacalc 
600J to•1 çelik hazu· bulunuyor 
demeltti. 

1 

Tekrc:.r ediyorum ki eser ma • 
lOmatı dcı;n:rh::.nclc:.· komiteıi • 
nin nim re~mi vasıtai neıri efkit1 

olan "Usine,, den alacak oluraŞI" 
Almanyanın tabit ihtiyacı :;eneda 
iki bin tondu ve harbe takaddaıs' 
eden iki tene zarfında d~mirıı- • 
n~ komita:;i gazetesinin iddiaıııı· 
ca yalnız dört bin ton maden ,..,, 
ki icap ede:!:en altı bin ton ası• • 
den verilmi~ yani 2000 ton f.st-
sevkiyatta bulunulmuıtur. 

(Devamı vorJ. 
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• lfekledeaa Hikiye Bir acemı polis fa. ··"ii!Eilffiili!iill lslanbul ve 1 rahya 
Binanın önüne geldikleri za • 

illan, ıivil knmiıer Şemaettin Bey 
durdu, adamlarına dönerek: 

- Çocuklar, dedi, itte burası, 
geldik •• Doğrusunu isterıeniz kö • 
tü bir İf •• Hayatımız tehlikede ... 
Kaıtılaşacağımız adam, her teYİ 
gözüne almıı birisi imif .. Öyle ha
ber verdiler .. Aradığımız vesika • 
YI ele geçirtmemek için, icap eder
se bulunduğu apartımanı uçura -
bilir. Tahkikatımıza nazaran eve 
bombalar yerleıtirmif, bir düğme· 
Ye basınca bütün ev olduğu gibi 
berhava olabilir. Bunun için, bil • 
mem çok fazla tedbirli olmak la· 
zım geldiğini tekrar edeyim mi ? . 
Kat'iyyen sert hareket etmeyiniz .. 
Bir fey bulamazsak da zarar yok .. 
Hatta daha iyi .. Maamafih, hepi • 
niz aradığınız veaiknnın ne oldu
iunu biliyorsunuz, değil mi?. 

Hep birden, boğuk bir sesle tas
dik ettiler. 

- O halde haydi bakalım!. 
. Diyerek öne düttü .. Apartıman • 
dan içeri girdiler. 

Komiser kapıcıya sordu: 
- Avni Efendi kaçıncı katta?. 
- Siz kimsiniz?. 
Komiser kendisini tanıttı .. 
- Buyurunuz o halde, ikinci 

katta 5 numarada! Asansör var e· 
fendim .. 

Komiser, iki kitiden fazla almı
Yan asansöre, Şükrli ile bindi, öte
kilere merdivenle çıkmalarını söy· 
Jedi ... 

Şükrü, yeni taharri memuru ol
muıtu. Komiser, asansöre cıkar -
ken, ona metin olmasını, ac;le ha
reket ederek ortalığı velveleye ver 
llıemeaini tenbih ediyordu .. 

~ " " 
Odada, bir yazı masasının ö • 

nünde, telefonda bir adam konu -
~UYordu. Bu, Avni Efendi dedik -
leri adamdı: 

- Ne dediniz, diye soruyordu 
~lef ona, gelip evi mi arıyacaklar? 

o!a bile mi çıktılar?. Merak et -
llıeyj · E... nız, ben her tertibatı aldım . 

11 
ıer Aradıklarını bulabilirleree 
e on} T ar, ne de ben, sağ kalmayız. 

e]efonu kapattı. Aradan bir ._n. 
•Ye geçmeden kapı çalındı. 

Avn· E · 1 fendı, yazıhanenin çek-
Jlıeaini ar• k b' kA .. k 8" :ı-ra , ır agıt çı ardı •. 
ıran düıündü. Sonra, kağıdı bu-

~!turarak, içinde baıka kag .. ıtlar 
0-.ıı ki .. z· gıt sepetine attı. 
ı. __ ıl bir daha çalmııtı. Kalktı 
-.pıyı açnıağa ıiderken: ' 

-:- Kağıt sepetini aranıak kim· 
eenın. aklına gelmez. 

Dıye dü!ünüyordu. 
. Kapıyı açın.ca, geri çekildi. Si

vıl memurlar, ıçeriye . . l . 
A . Ef d. . ıınnıt erdı. 

Tm en ı, gerı geri k'l 
'tt' b' k" d çe 1 erek, ıı ı, ır oşe eki divanın .. . 

uzerı-
ne oturdu: 

- Siz, dedi, galiba müdüriyet
ten geliyorsunuz! 

- Nereden bildiniz. 

- Evveli. tavırlarınızdan, son-
ra da kapıyı açar açmaz içeri ei
riıinizden, daha ıonra da bili kim 
olduğunuzu ıöylemeyitinizden .. 

Şenıaettin Bey Hafifçe güldü: 

- Evet, dedi, ve maalesef evi 
::m.:ıc üzere emir aldık. Eğer ra-
1 .. t durursanız, biz de ıize güç~ 
iilc aöıtermeyiz. Bir ihbara naza
~. •izde bir vesika varmıf. Bu 
.... ika .. 

yı ıstıyoruz. 

d~ A.._i Efendi, konuıurken, fÖyle 
~zanıyormuı,gibi lakayt bir 
te~ duvardan sarkan armut 
eliQe .ı · bir elektrik döimeıiııi 

lllıt, oynuyordu. 

. :u 
Onun bu hareketi, memurların im 

"l'd k tı B iiil goz erın en açmamıt . unun h'I 
için, Avni Efendinin, mütebe11im mJ eker Fabrikaları 
bir surette: ı'uu 

- Arayınız !l m·: 
Sözlerini, ideti bir idam hük· I~ 

mü a-ibi telakki ettiler. hu 
Türk Anonim Şirketinden : 

Alpullu ,eker fabrlk•eının lstanbul depolarından kristal toz ••kerl atideki flatle ı:= 
Şemaettin Bey, adamları yazı· ; !!f' 

hane ye doliplan ararlarken, Av· !I her l•teFene bin kilodan ekalk olmamak Uze•e satılır. 

ni Efendiyi ıöz hapsine almııtı. 'tıı Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 
Bu adam, tehlikeli bir casuatu. :iı . . 

Fakat bir türlü aleyhine bir delil fü: Tafradan vukubulacak aıparışler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi baq1ule senedi mukabilinde 
elde edilemiyordu. L:·:i ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müı-

Caıus, memurların hareketini teriye aittir. Mütteri isterse sigorta ettirir. 

gözlerile takip ederken, elinde Adres: lstanbul, Babçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: 
tuttuğu düime ile oynuyordu. ===::::::::·.·-.... ı-.. ı·.···::::::::ı·::::::::-~ lıta n bul ş '- T 1 f 24 7 79 •: .. ·:···r:·····························----· • .. ........ :ı •• - ...... -:ı: ...... _........ eKer - e e on 4 O • ••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Şimdi, memurlardan birisi, ............... ·-····-·................... - :::::::J:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Şükrü Efendi, yazıhanenin ıözle• 
rini arıyordu. Alt gözlerden biri 
ıini çekerken, kağıt sepetini devir· 
di, içindeki kağıtlar yere dökül· 
dü. 

Şükrü Efendi: 

Doktorlar 
Doktor - Opera ör 

Ahmet Asım 
- Ortalığı kirletmiyelim bari ! Dotunı ve kadm hastaııklan btrlılcl .sıuf 
Diyerek kiiıtları birer, ikiter mUtehauw Muayene: 10 - 12 Ort&k6y, 

toplayıp aepete doldurdu. Casus, Şl!a yurdu, l~ - 18 Beyoğlu. !sUklll 

onun en küçük bir hareketini bile C&ddut No. 193 (Opera sineması kal'§lll) 
Telefon: 41960 - 4,2221 . 

takip ediyor, elindeki düğmeye 1------·-------.. 
parmağını butırmıf, bekliyordu. Doktor 

Kazara Şükrü Efendi evıikayı bu- Bahkçıyan 
lacak olsa, düimeye basacak, evi .Muayenehanem: Beyoğlu Mektep 
uçuracaktı. Sokak No. 17 

Fakat bereket versin, memura- 1----T..,eı_e_to""'n""': _s_e2_e_Bc_yo_r;_ıu---ll 
cemi idi, hiç bir ıey bulmadı. Hof, 
ötekiler de bir fey bulamadılar, 
bitit ik odaları da aradıktan sonra 
döndüler: 

- Bir şey bulamadık komiser 
bey! 

Herkes senit bir nefcı e.lmııtı. 
Şemsettin Bey ayağa kalkarak: 

Doktor 

Cevat N. Zekai 
Sinir mUtehusıaı 

cuma •• pazardan mnada cllıllerde saat 

3 ten cı ya kadar basta kabul olunur. 

- Efendim, dedi, timdi son bir ı•-------------111 
fey kalıyor. Sizin de üstiinüzii a- O••r•Hb • Grolog doktor 

rıyacaiız. Mehmet AH 
ıanu yollıırı ıu~~lıklan mttt~ıt.-..; 

Casus, elinde düime, divandan 
EmlnbııO (Sabık Ka••kAf) banına 

doğruldu. nıtkletmlfUr. cumadan maada ber g11A 

- Buyurunuz, 
Diyerek aranmasına müsaade 

etti. Pek tabii üzerinde bir şey 

bulunamamıftı. Komiaer: 
- Birader, dedi, affedersin, ıi· 

tıutaıannı kııbtll ve teda\1 eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili llUtaııkJıır mUtetıu.ı•ı 

,_ __ o_e_v_ı_e_t ___ o_e_m __ ı_r_y_o_u_a_r_• __ i ı_a_n_ı_a_r_• _I 
Pendik istasvo:ı 

ile kir11lanacakhr. 
büfesi bir sene müddetle ve aleni müzayede 

Müzayede 20· 2· 933 pnartesi günü saat 15 le Haydarpaşada 
lıletmc MüfettiıJiğince yapılacaktır. 

·ı alip!eıin (100) lira teminat aKçesi ile müzayede günü işlet• 
me makamında hazır bulunmaları ve bu hususta faıla malumat 
almak istiyenlerin Haydarpaşa Gar Müdürlüğü ile Pendik iıtas• 
yon Müdürlüğüne m6racaatla buna müteaılik prtoameleri &zer• 
!erine 15 kuruşlu'( pul yapıştırıp atabilecekleri illn o'.unur. (472) 

1 - Eskişehir • Konya hattı üzerinde Sabuncupunar iıtas• 
yonıı civarmcla Km. 39 700 de vaki taş ocağından l 5,000 M3 • 

2 - Konya· Yen'ce hattı üzerinde Hacıkm istasvonu eiva
rında Km. 311 ve 305 · 900 de valu taş ocağından 10,000 M3 • 

Balada tafıilitı yazılı balastların kapalı zarfta münakasalan 
25 Şubat 933 cumartesi günü saat J 5 le idare merkezinde yapa· 
lacaktar. 

Tafsilat Haydarpaşa, Ankara ve Konya veznelerinde her biri 
beşer liraya satılan ıartnameterde yazılıdır. ' (452) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

200 fon Dizel mayi mahruku: Kapah zarf: 20 ·Şubat· 933 
PHartesi saat 14 de. 

Deniz l.uvvetleri ihtiyacı için 200 ton Dizel mayi mahrulnı• 
nun münakasası yuıcarda yazıh glin ve saatte icra edilecektir. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve takassız itaya talip 
olacaklarrn da hizasında yazılı gün ve saatte muvakkat teminat 
makbuzları ile birlikle Kasımpaıada Deniz LeJazım Sataaalma 
Komisyonuna, müracaatları. (375) 

Dlvanyolu Ho. U8 Telefon : :!2230fı 
zirahatuzdtik .. F~atvazihmi~ı.~~~~~~~~-~~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
ne yapalım?. Giz hekimi doktor J h• 1 U M •• d •• ı ·· v •• d 
Casuııülüyordu: Süleyman ŞUkrU D ısar ar mum U ur ugun en: 
- Zarar yok, dedi, zarar yok... Birinci anut mUtehuaıa Nev'ı Mıkdsrı 

Elbet bir gün benim hiç bir kaba - BnbıAll (Ankara Caddcat Numara IW) Kır mm T,po mürekkebi 350 Kilo 
hatim olmadığını göreceksiniz... Y eıll ,, ,. 30t> ,, Dit doktoru 
Fakat ne yapayım, dütmanım çok. f Kırmızı Uto ,, 100 ,, 

Musta a Zeki Yeşil Tı~p ,. 350 ,, 
Muayenehane: UakUdar AUamatqı No. ~3 Kırmızı Otomatik ,, 200 ,, * * * Şimdi, hepsi sokakta rahat bir 

nefes alıyorlardı .. Di• tabıbi 

Zeki Nuri Şemsettin Bey: 
- Çocuklar, dedi, ucuz kurtul· Her ıun naata kabUI edlllr. Her neV1 dl~ 

b 1 d k 
rahataıztığı tedavi olunur. Afuayenebanc: 

duk .• Vakıa bir &ey u ama ı , 7 OakUdar Ahcıba,ı Mektep eokak No. M 

müdürden papara yiyeceğiz am • l••·---------•lııll 
ma .•.• 

Bir aes, ne§' eli bir ıea cevap ver· SEVRISEI~ A 1 N 
di: 111-------~~~-:-::-~-----ı tııertcıf idaresi Galata köprü aşı 8262~ 

- Ne münasebet komiser Bey, ;u• c !ı, :ırkecl Mlihilrdu zade ilan 22fı40 

ne ınünasebet?. lzmfr • Pıre • i•kenderiye 
Herke. dönüp hayretle Şükrü Po•ta11na 

Efendiye bakıyordu o devam el· (• • ) 7 Şubat S 1 
ti: I ızmır ıı de. a I 

- Kim denıiı ki bir ıeY bula - Trabzon Po•taaı 
nıadık .. Ben vesikayı buldum. 

- Ne diyorauıı?. ( Karadeniz ) şu8 
- Hakikati .. itte bakınız.. bıt çarııaıba 18 de. Galata 
Hakikaten bu aranılan vuikay· d 

dı: rıhtunın an. 

- Klğıt aepetiain i~in.cl• bul. lzmlr • Merala Po••••• 
dum .. Fakat y .. l h 'f r (Ç kk 1 ) 8 Şu· 
nin düğıneye :oniıoz ~t'~rı. ın ~. 1- ana a e bat 
.. ru ıı ıgını ıo • 10 d 

:runce tehlikeyi anladım, teı çıkar· I çarşamba a idare r1htı· 
madım .. Katıdı, ona ıöıtererek •'"•"'ı.d1ta•n•kı~l·k~ar~la~r•. •••'•4•8•0•' .. 
sepete atar ıilH ,.aptım, fakat ben, ; lstıınbul üçiıncU icra memuıfoğ'undan. 
etkiden biraz fazla hokkabazlık Mahcuz ve par~):ı çeHilmesi mukarıer 
yaptığım için, 0 farkına varmadan Halı ve :kilimler 9 - Şub:ı.t - 933 tarihine 
c b. • d' • müsıdif Perşembe günn sııat 13.30 da e ıme ın ırrnı,tim .• Bu suretle .... 

SandıJ bedesıınında ikinci açık arttırma 
• ,. IJ 

R1r~riy1e urılıcıllndın talipler mahal· 
Ynrıın 1&4t IODra, ca...iu, trW Nftde huluna.cak me1Hıw mfü«eaatlen 

binerken yakalamıılardı fltn olunur, l6,26) 

Yeşil ,, ,, 250 ,, 
NüOJunc ve şartnamuiııe tevfjkan ve pızarhlda safın alraa

cak o!ın tu levaıımın bedeh (13302) numaralı kararname abkl· 
mı dairu'nde tesviye olunacaktır.Talipleri• nOmune ve şartoı•e· 
lerimir.i gördükten ıonro pazarlığa jıtirak etmek Gzere % 7.S 
ıem111atlır1nı hamilen 15·2-93.5 Çarıımba tünü saat (14} te 
Gatatada Alım Satım Ko:niıyonuna mürıcaatları. (219) 

21 kalem letbin y•ğlarınan 
ıartnamuinde tıdifit. 

11·2·933 tuibinde paıarhkla 
ilin cdılen 21 kalem tctbin yağ· 
lartaıo bedeli rnuhammeni ter.yit 
edilmek ıuretile ıartnamesi teb· 
dil edilmiştir. Yeni tartnameye 
naıaran teminatı evve!iye t780) 
lirad1r. Pazarlığı ayna günde l'B· 

pılacaktır. Ali kadar ana ma Ü 11 

olmak üıere ılin o unur. (488} 
• • • 

75 ton Şlli küherçelcsi 
Bu malzeme tıkıı ve korıterı· 

jına tabt değıldir. 
Yutcardalci mılıemenip paıer· 

ltkla 1 S 2· 933 tarihinde sut 
14 de ihalesi yapılaceldır. Talip· 
leıın f&rlnıme jçin her gün 6j· 
ledto aonra. paHılık için de o 
ı&a temiDet ıle mlr•cıat ar•, 

(459) 

J~tanhul Yedinci icr:ı memurluJun
dan : !\ lnhcuz 'e par :ı~·a çcHiltne$ine 
l\ıır ar 'erilen ll:ılıkağı \'C iğnrsi 1-2 933 
Tarihine mü~ııdif alı günü sa:ıt ı t bu
çuk ilı\ 12 arpsında ll:ılıkpazaıında pey
nirci ıokağında 14 :\o. lu dükka,ıın 
onClndc h:ızır hulun:ıc:ık memuru tırn

fından açı~ arttırma curetilc "Jbl:ı~ağı 
ılAn olunur. 

J ıanbul üçunr.Li icrıt mcmurlupııdan: 

Bir borcun tc:mlııi htifa ı için mahcuz 

'e para~ a ÇC\ rllmc ine karar \ triJeıls ve 

L>:rinci ar tıırmada kırmcti muhammlıle
şioi hulıımı) ın htf yüz Jıralık gt} rt 

mUb:ıdıl Don o u ı 3 2 9.33 tanhiııe .11111ü-

ııdif Paıarıe 1 ,;unü saat on bi ıden M>n· 
ı ıs Jstanbul tlcma ında ikinci açık aıt
urma urcth le şııulocaktır. T:ı)jplerln 

mahallinde hulunııcalc memuruna ınlira-

r411tfarı 114n olunur 
il 

r;MJIBI: fı.1EHUE1 ASIM 

l11111t1• # .. rJyat •Ddtrtı: ~ ~llMET 

VAKiT MATBAASI - ISTA.NJJt.ıL 
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• 

- Hayret 1 bu adamın sırtındaki ne 1 
- Ne olacak 1 btr dae 1 
- (.. 1 
- Hem de ıo.ooo ton sıkletinde ! 
-??h 
- Fakat dikkat et ! nereye basıyor ! 
- Evet! gördüm: 

ZiRAAT BA.N 
T Jmam... Bu adamın 

daha hunun e·hi ilıi yüll: ta5ır ve 

ırtı Yere 
"'~~·. • ... ~ .. • • ' 41·' .""· .. ı' • . . • . • . .., . • • ~ - • • ' .·1 


