
Silahlan bırakma 
konferansı 

Rus murabba lan reisi tecavUz 
yapan hükilmt;tlerin nasıl ceza· 

land1rılacağJm izah etti 
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Hidiseye Dair Başvekiletin Tebliği 
idari inkılap 

Siyasi inkılabımızı, derha), ida· 
ri bir inkılapla tamamlamak la • 
zınıgelirdi. Biz, bunu yapmadık • 
lan batka, Yeni Türkiye Devletini 
köhne Babı • Ali'nin kadrosu içi· 
ne tıktık. idare makinesi, on yıl • 
dır, ayaklarına demirden bir çin· 
li kundurası geçirilmit bir çocuk 
gibi, sekerek, sendeleyerek, düte • 
rek, kalkarak hep yerinde sayıyor. 

1nkılabımızm bütün prensipleri, 
teflerimizin enerjileri, hızlarımız, 
dileklerimiz, türk milletinin tarihi 
ınukadderalı, kurtuluf ve ilerleyiş 
hareketleri hep bu sakat "tey,, in 
Üstüne yüklenmit bulunuyor. 

Ne hazin manzara!.. İnsan, 

kendini bir parça mystisisma'ya 
't'erse ölen Osmanlı imparatorlu • 
iunun doğan Türkiye cümhuriye· 
tinden intikam almakta olduğunu 
2annedeceği geliyor. Bu meı'um 
Dlilesaesenin hortlağı on yıldır ya· 
kaınıza yapıfmıf ileriye doğru bir 
adım atmamıza mani olacak ne 
Varsa yapıyor. 

Gerçi, Osmanlı imparatorlu • 
ğunun bizden öç almak için Babı • 
Ali bürokrasisinden daha mü kem· 
mel bir silahı da olamazdı. 

Yakında intifar edecek olan 
"Büyük inkılap ve Küçük politika,, 
adlı kitabımda bu tarihi kader cil· 
veıini ıu aatırlarla tarif etmiye 
Ç&lıtmıthm: 

YAKUP Kadri 
'..tlt taralı 2 inci sayıl amııda) 

Dahiliye ve Adliye 
,.-vekillerinin vekiller 
heyetindeki izahları 

Ankara , 8 ( A. A. ) - Başvekaletten tebliğ olunmuştur : 
Adliye ve dahiliye vekiHeri Borsadaki tetkikleri ve yerinde 

aldıkları tedbirlerin neticesini icra vekilleri heyetine arzettiler. 
Hadisenin mahiyeti hakkında verilen iıahat ve alınan tedbirler 
muvafık görülmüştür. 

Hidiseyi ve mahiyetini reisicümhur Hz. nio tebliğleri tenvir 
.:tmiştir. Cümhuriyet adliyesince takibata devam olunacaktır. ,J 

ismet Paş:ı Hz. nin son seyahatinde, Anta.lyada iken alınmış bir resmi 

Türkçe ezan okuyan bir meyzln Efendinin ve dinlfyenlcrin min:ıredcn alınan resimleri 
Evelkl gün yazdığrinız gibl lstanbuıa dl· KÜTAHYA, 8 (A.A.) - Bursadaki hldi-

J1met işleri reisliğinden gelen bir tcbllğ Uze- sc, burada umuml nefret ve teessUrU mucip 1 
rine ezan tllrkçe okunmaktadır. Ayni teb - olmuştur. Bugünden iUbaren merkez ve 
llğln Anadoluda da her tarafa yapıldığı ge- mUlhakatta tUrkı;:e ezan okunmağa. ba§IB. • 
ıen haberlerden &IilaşılmaktadJr. mııtır. 

Evelkl gUn Parlste Korslkalılar toplan • bütUn dünya gtızcllerlnln en bahUyan bu 
ml§lar ve bir dild§çl kızm.ı 1933 senesi gü • kız olacak .. Çünkü 1929 senesinde ltaıyan 
zell olarak intihap etmişlerdir. Bu güzelin 
resmi yukanda, ortadaki yuvarlaktır. Sol • gtlzell olarak intihap edilen bu ~' kız ge• 
daki ycnl senenin Katalonya güzelidir. Sol- çcn hafta dünyanın en zengin adaınlarm • 

dakine gelince bugüne kadar lntıhap edilen dan birislle evlenınlştlr. 
........................................................................................... 
Genç Futbolcu yetiştirmek •• 
....... ·-·················-·-························ • 
,iyi oyuncu 
Niçin yetişmediğini 
Zeki B. izah ed.yor 
Genç futbolcu yetiştirmek için 

İstanbul mıntakası tarafından 

sarfedilen mesai hakkında ınmta
Ka futbol heyeti reisi Zeki Rıza B., 
Anadolu Ajansına şu izahatı ver • 
miştir: 

"Son iki üç sene içinde iyi fut
bolcu vasfını haiz gençler maale • 
esef ender yetişmittir. Beş sene ev
vel tanzim olunan program bunu 
takip eden heyetler tarafından 

( Alt tarafı '.? ir.d sayılamızdadır) Futbol heyeti reisi Zckt Rıza B . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

evine misafir gltmlş, fakat Tallt Bey kah· 
,·ede oldutıındıın oturup lx-kleınlş. Nlh3yet 
gecl'! yarıııındıın bira~ evci e\·e dönen Tallt 
Beye kapı~ı Sııdııllah Be~· açmış. \"e kızı 
son bir defa daha dayısından lıtemlıttlr. 

''Hayır .. cevabile kıuııılaşınca, onun theHne 
dayılarını l;arşılamlya ~ık:ın aile efradının 

Uzerin<' yUrüyerck Müfide Hanıma: 
- "II&Jdl yürü gldt>lim., denılş. Tabii kız 

gitmek isteme~ince Sadullah Bey C'Cbinde 
s:ıklı blçıığ"ı an51:ım çekmiş, kı:ım üzerin& 
hücum ı•trniştlr. Tam blçatı kam kalbınln 
ü1.erlım ":ıphyneıı~ı bir ııradıı dııyıllı Ta -
llıt Jk>y yetişerek kalbe saplanmak Uzere 
bulunan blı;ıığı itmiş, fakat kızın muhtl"llf 
yerlerinden yanılaoma ın:ı mani olamamış -
tır. \'akaya poliıı ~·etışerı•k Sadullahr te,·kif 
etmı,, kız da hastahıuıcyc kııldınlmqtır. 

Dilenci - Anam ablamı dolururken öldU, öksUz kaldun, 
merhemet edin "" 



Sayıfa 2 

Genç futbolcu 
yetiştirmek .•• 

=-= 

<1Jaş tarafı 1 inci aayıfamızda) 

her nedense jdame ettirilmemiş 111: 

ilk hamlede elde edilen muvaff a · 
kıyetler yarıda kalmıştır. 

VAKIT'ın Hususi Telgraf!an 
.. - - - - - - - - -

Son seneler içinde iyi oyuncu 
yetiştirilmemesinin en büyk sebebi 
budur. Beş sene evvel tatbik edilen 
s-ahtbrma esasınm isabeti bugün 
en iyi genç futbolcularımızın o de
virde yetişmiş olmalarile sabittir. 

Yeni borçlar mukavelesi 1 

Bütün borç : 7.600.000 altın, 
taksit 530 bin lira 

ilk 

Jyi istidatları hazırlamak ve onla- &. N K AR A ı d k 
• • • • A , 8 ( Hususi ) - velenin eaaılarına göre, ö enece 

ra mkışaf fırsatı vermek ıcabettı - Paristen buradaki alakadarlara meblağ, yüzde 7,5 faizle 55 sene
ğini bu misalle daha iyi kavrıyan l ıgelen malumata göre, Oımanlı de ödenmek üzere 7 600 000 altın 
heyetimiz, bu sene küçükler ara· borçları hakkında hamillerle ara Türk liraııdır. tik taksit 530 000 
sında bir şampiyona tertip etmit - mızdaki mukavele orada murah _ ikinci taksit 550 000, üçüncü 585 
tir. hin lira olacak, ve her sene bir 

haılarımız tarafından teıbit edi • 
Bu müsabakalar genç istidatları miktar çoğaltılmak ıuretile taksit 

tanımak için alakadarlara fırıat len esaılara göre, hazırlanmakta fer altı ıenede 700 bin lirayıı çıka-
vermesi itibarile çak §ayanı dik. dır. Mukavele Martın on betine rılacak, bu miktarda ıabit 'kala .
kat olmaktadır. Bu neticenin kıy- kadar imazlanacaktır. Bu muka • caktır. 
metini anlamak için şampiyona 

maçlarına ancak iki ay evel ba§lan 
ôığı halde, aradan g~en kısa 
müddete rağmen Fener bahçe ve 

Galatasaray gibi büyük klüpleri -
mizin bile bu gençler arasından 

seçtikleri oyuncuları birinci takım· 
)arına derhal aldıklarım söylemek 
kifayet eder. 

Bu misaller gösteriyor ki gene 
lerle alakadar olan heyetimiz b~ 
hareketinde milli ıpor inkİ§afı 
noktı.unndan büyük bir isabet gös
lermiıtir. 

Bir cereyan Yeni Elçilerimiz 

Memduh Şevket ve 
Mehmet Alt Şevki 

ANKARA, s < Huıuıi > - Beyler tayin edlldller 
Mali yıl batlt'.ngıcmın Mart olarak H 

1 
) 

Malt yıl başlangıcı 
hukkında cereyan var 

A N K A R A, 8 ( uıuı -
kabul edilmesi cereyanı aıünden 

Kabil elçiliiine El'lziz meb'uıu 
güne kuvvetlenmektedir. Yeni 

bütçe, Büyük Millet Meclisinde 

müzakere edilirken 

görüıülecektir. 

bu nokta da 

De\'let ıstılahları 

Memduh Şevket ve Kahire elçili -

ğine de oradaki maslahatgüzarı • 

mız Mehmet Ali Şevki Beylerin ta

yinleri yükıek taıdike iktıran et • 

ti. 

istıkraz 
Dahili istıkraz hak
kında mallyenln 

bir kararı 
A N K A R A, 8 ( Huıusi ) 

Maliye Vekaleti, dahili istikra:& 
için kanunla kabul edilen yüzde 
yedi nispetinin yüzde betini faiz, 
yüzde ikisirti de il<ramiye olarak 
tesbit etnıiştir. Tahvilleriıı ihraı; 
fiatı yüzde 95 üzerinden olacak .. 
tır. 

ilk parti ol•tak dört milyon li -
rahk tahvil ıatıfa çıkarılacaktır. 
Tahvillerin muvakkat ve a&ıl mak
buzları baıılnıaktadır. 

istıkraz müza lceresi 
ltalyn Ue müzakere 

devam ediyor 
A N K A R A, 8 ( Huıuıi ) -

halya hUkfimetile yapılacak 300 
milyon liretlik iıtikraz hakkında, 
faiz yUzde yediyi geçmemek ve 
100 milyon liret verilmek esaıı ü
zerinde müzak~re cereyan etmek
tedir. 

lktıset vekilinin 
tetklklerl 

Bizden ıonra gelecek heyetlerin 
her hangi bir mütalea ile bu prog· 

& 

:ramı tatbikten vaz geçmemesi için 
gençlerle alfıkadar olmak mecbu • 

ANKARA, 8 (Hususi) - Eski borçlara bono IZMIR, 8 (Huıuıt)-lktııat ve 

Devlet dairelerinde kullanılan ıs - ANKARA, 8 (Hususi) - kili Celal Bf., Ticaret oduında 
riyeti onlara bir vazife olarak ve - tılahlarm Türkçlerini tesbit kolu 0 Sanayi birliği azasını kabul ede -

amanlı hükQmetile milli hükumet rek ,~ ....... dı'l .... rı'yle tzmt'.. mıntakaa1 rilmeli ve icabederıe bu hususta Ke • Ktaa "' • 
bugün Başvekalet müsteşarı borçlarına mukabil verilecek bo • •anavi 'TfilZİ"'Clİ ve thtiya~latt et • 

kongre karariyle nizami mecburi- ı'lk def... ~ ' -
mal Beyin reisliğinden ... nolar basılmaktadır. Bu i!t martın rafında uzun müddet görü•mütler· yeller koymalıdır. 7 7 

Gençler tampİyonaıı ilk bahar-
toplandı.. on beıine kadar bitecektir. dir. 

~a nihayet bulmut olacaktır. Sam-
piyonanın hitamından sonra müsa
bakaların cereyanını büyük bir Silahları bırakma işinde Rusların fıkirleri 
tlikkatle takibeden heyetimiz, en 
fazla istidat gösteren elemanları 

iki ayrı muhtelitte toplıyacak ve 
bunlara ıık sık maçlar temin ede • 
<lecektir. Futbol federasyonunun 

yardımı ile mmtakamıza bir ant • 

Mütecavizlere tatbik olunacak ceza ve 
karşı onların hareketleri 

Sovyet!ere 

renör getirmek istiyoruz. 

Bu arzu tahakkuk ederse bu 
genç oyuncuları doğrudan doğru· 

MOSKOVA, 8 (A.A.) - Sov -
yet hariciye komiseri M. Litvinof 
C~nevrede silahları bırakma umu-

J11i komi8yonun toplantısında 
Fransız plfinı hakkında demiştir 

kan hiç bir kıymetleri olmadığrnıu 
konulmasını teklif edecektir. 

Mütecaviz taraflara tatbik olu· 

nacak ceza tedbirleri meselesine 

ıelince, mütecavizlerin naııl ve ya bu hocanın nezareti altına ve -
receğiz. Eğer kabil olursa bu hare-

ketin memleket futbolu lehine hu

ıule getir9ceği faydalar her türlü 
tahminin fevkinde olacaktır. 

• • 
1 

kim tarafından tesbit edilec.eği -
"Fransız tekliflerinde ıılahla • ni tetkik eylemek lazımdır. 

ki: 

rın bırakılmsaı kat'iyyen emniyet 
meselesine tabi tutulmaktadır. . Bunun Sovyet Rusya için çok 
Sovyet heyeti murahhasaaı emni • büyük ehemmiyeti vardır. Ç\inkü 

Müstakbel Türk milli taknnıttın 
yet meselesinin ne kadar mühirn 

bu §ekilde hazırlanmı• oyuncular-
-s olduğunu tamamen müdriktir. Fa· 

Clan geniı mikyasta istifade ede - kat bütün milletlerin enıniyetini 
ıceği de tabiidir. kefalet altına alnıak için yegane 

Şurası muhakkaktır ki, genç değilse bile en iyi vaaıtaınm kat't 
futbolcuların inkişafile alakadar ve hiç olmazsa azami derecede ti· 
olan heyetimiz bu sahada azami lahların bırakılması olduğu kana · 

FE k d atindedir. muva a ıyet ereceaine varabil -

Sovyet Rueya memleketin ılyaai 

rejimirti deiğştirerek kapitalisti! -
ii kaldırmıt ve yerine ıosyaliıtliği 
koymuıtur. 

Kapitaliıtlik alemi vaktile mü • 
dahale veııtalarile Sovyet Rusya 

di kendine şu suali sormak mec -
buriyetindedir. Bu şerait içinde 

Sovye Rusya muhasim kapitalist 
aleıninin mümessillerinden mü -
rekkep her hangi bir beynelmilel 

uzviyetin kendisi hakkında. vere -
ceği objektif kararlarda munsifa-
ne bir hattı hareket ittihaz etme . 
ıini bekliyebilir mi?. 

Sovyet Rusya bu vaziyetin ka· 
pitalist devletlere lemin olunacak 

nııfeti kendisi için de temin ede • 
iılemelc mecburiyetindedir. 

Muhtelif memleketlerin Briand 
- Kcllog miıakını imzalarken 
koydukları ihtiraz kayıtları tadil 

edilecek oluna giSrtılür ki, bu ka· 
yıtlar, misaka raimen, bir takım 

9 Şulı~t 1933 

ldat! inkılap 
'--..;~ (B~ttılcclerı d~vam) 

"La:usa ne mlh ınuahedesi,, ni 
meydana ~eti.en müteaddi zihni • 
yet, korku, tnekkül, uyutma ve 
l~ga\ 62'!:-ine mileueı eıki dip • 
loma'S\ ıaullerine dönemezdi. Siya• 
si istiklli taakip etmesi lazımge • 
len iı.tisadi- isti!dal mücadelesi 
için 9'ın müstemleke idaresinin 
ekonomik cihazları son derece İp• 
tida! idi. 

'Buna rağmen, muasır ve jnkı· 
lapçı Türkiye~ de kurunuvu~tai çık· 
rık iilcmeye hal}ladı.,, 

f ~te, biz, on yıldır Türk inkıla
bının yükselt prensiplerini bunun
la yürütmeğe, medeni kanunları 
bununla tatbik etmeğe, yeni ve 
complique zaruretleri bununla kol
lamağc., hatlı ba,ına bir muazzam 
dava teşkil eden maarif ve terbiye 
meselesini bununla halletmeie, 
Milletin çetin ve dolaşık işlerini 
bununla görmeğe ve nihayet en ta· 
mam ihtisasa, en ileri tekniğe ve 
dünyayı en şümullü anlayıp ~ gö • 
rilş kabiliyetine dayanan iktisadi 
kalkınış hareketini bununla batar· 
ma~a çabalıyoruz. 

Aramızdaki liberallerin - sanı • 
rım ekseriyeti de hunlar teşkil et • 
mektedir ! - devletçiliğe karşı al • 
dıkları tenlcıtkar vaziyeti hakh 
gösterebilecek sebeplerden biri <le 
budur. Bunlar, devlet eliyle idare 
edilen bazı işlerde ve müesseıeler
deki kargaşalığın bin bir türlü mi
sallerini sayıp dökerek: "işte, ar-
zu ettiğiniz nizam!,, deyebiliyor • ' 
lar. 

Bu efendiler, bahsettiğimiz 
çıkrık yerine bütün manasıyle mo· 
cı.Tn cihaı:h Ye modern teknikli 
bir makina koyacağımız güne kl'.· 
dar iddialarında haklı gözUl:ecek
lerdir. Hatta, ıit ıide, belki, biz 
bile • biz, derken kimler namına 

söz aöylediğimi de pek iyi bilmi· 
yorum .. onlara iltihakta çok ıecik
meyecejiz. 

Şimdiden, böyle bir ıoldan ge
ri hareketinin bazı emarelerine 
ıahit olmuyor muyuz? lktıaadt ea• 
hadaki son cereyanlar hep devle 
tin vuife ve salahiyetlerinin tah · 
didine doğru birer adını değil mi
dir? 

.. 

Ben bu emareleri ve bu ndını -
ları, inkılapçı zihniyetin, inkılap
çı enerji'nin idare sidemimiz ö • 
nünde bir nevi füturuna hamlet -
mekteyim. Lakin, bu asırlık siste • 
mi kabul edenler bu zihniyetin ve 
bu enerji'nin ıahipleri olduğu için 
gene onlar tarafından kaldırdaca • 
iı ümidi, iymnnlı inkılapçıların 

yüreğini bir lahza terketmemek 1 • 
zımaelir. 

Cazi'nin son seyahatleri eana -
aında, etrafa dağılan "iktısadt 

mıntakalar ihdası,, haberi, bizce, 
bu Umidin en büyük mctnetlerin· 
den birini teşkil etmektedir. 

Y AKlJP Kadrl mek için ltlüplerin de bu çalışma Sovyet heyeti murahhasası, Bri
tarzmı benirnesemesine muhtaçtır. nnd - Kellog misakma i,tirak e
Gençlerle doğrudan doğruya alaka denlerin kabul ettikleri teahhütle
•..ı 1 ki" 'd ·ı rin mahsus derecede tevsiı' ve tef uar o an up ı arecı eri onları 

da eski rejimi iadeye teıebbüı et • 
ınittir. Bu teıebbilıler akim kaldı. 
Fakat yeniden böyle bir tetebbüı 
te bulunmak fikri terkedilmiı de· 
ğildlr. 

devletlere bazı ahvalde ve arzın ıs===~==:::!:========= 

teşvik ve inkişafa ıevk için en az siri hakkındaki Fransız telakkile -
teşkilat idarecileri kadar nıüeet • rine itiraz edecek değildir. Ancak 

air vaziyettedirler .. Bu tesirden is bu misaka tevfikan kllbul olunan 

tifade edilmesi icap eder. teahhütlerin bütün alakadarlar i -
En bliyük fenıenni şudur : çin ayni derecede mer'iyetini mu
Gençler şampiyonası her sene hafaza etnıeıine itina olunmalıdır. 

mutlaka icra edilmeli ve bu müaa· Sovyet heyeti murabba.sası za . 
bakalara birinci takınılar şampiyo- manı geldiği vakit mezkur misaka 
nası kadar ehemmiyet verilmeli bazı ihtiraz kayıUarı koymut olan 
cUr. Ancak bu suretle yarınki spor· devletlerin bu kayıtlarından vaz 
m neslini bugünün gençliğinden geçmelerini ve yahut da akdoluna
çok daha kuvvetli bir şekilde ha - ı cak beynelmilel muahedeye bu ih
zırlamak kabil olacaktır. tiraz kayıtlarının manen ve huku • 

Bir çok memleketlerde bu f ikiı· 
çok nüfuzlu ıiyaıet adamlarını ve 

dün olduğu ıibi bugiln de hükQ
met l:aalarınr me91ul etmektedir. 
Yarın da bayle olacaktır. Bu ıiya• 

set adamları hükGnıet iı:aları Sov· 
yet Ruıyaya kartı mücadeleyi ha· 
rici siyasetlerine hemen hemen 

mihveri haline koymak istiyorlar· 

ve daha §İttıdiden bu maksatla 

Rua mültecilerile aıkı münasebette 

bazı mıntakalarınada hareket ter• 
beatliğini bırakmakta ve yeni bir 

takım nazariyeler vaııtaıUe teca· 
vü:ıü bile haklı ıöttermektedir. Bu 

nazariyeler, dlitr bir memleketin 
doğru veya yanlrt dahili vaziyetin-

eki karıtıklıklar, ıulhun muhafa • 
IUzumu ve 1alredir. 

Beynelmilel hakimler bu naza .. 

riyeleri nazari itibare alacak olur 

larıa timdiden kat'iyetle iddie. 

olunabilir kl, hiç bir müıellah ih • 
tilafta hakiki mütecaviz buluna• 

bulunuyorlar. rnaz. Ve daha fena~ı, kendisini 
Binaenaleyh Sovyet Ruıya ken~ • müdafaa eden memleket müteca· 

Ankarada zelz~le 
ANKARA, 8 (A.A.) ........ Bu ıa .. 

hah saat doku:ıu yedi geçe tehri .. 
mizde aıağıdan yukarıya kuvvetli 
darbeli bir zelzele hissedilmittir. 
Sarsıntı miktarı baroğrafta 7 mili
metre kaydedilmi,tir , 

viz olllrak gösterilebilir. Briand • 
Kellog misakını mer'iyette tut • 
mak istiyorsak, beynelmilel uzvi· 
yete talimat vermeliyiz. Ve har • 

bin, tecavüz~1n ne olduğunu açık 
ça tespit ederek tecavüzü ıureta 
muhik gösteren nazariyeleri ~ 
diyen takbih etmeliyi&. 
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SOHBETLER 

Gene doktorluk 
h latanbulda, belli başlı sekiz 

VAKiT 

Bir düğünde Buğday ar et 
l&tane var: Cerrah paşa, Hasekı, 

Gureba, Etfal, Gülhane, Fakülte, 
~oğlu zükur, Bakırköy. Ve bun 
lardan batka da, bir çok ve bir 
çok dispanserler. 

Y alruz Cerrah paşada, aşağı yu 
karı ıenede 20,000 hasta. tedavi 
ediliyor. Tahmini bir hesapla, 
•a.de lstanbulda senede yet -
~iı hin kişinin hastanelerde ha· 

Çıkan cinayetin Borsaya gelenlerin Çorap fabr .. kası 
maznunu muhake- temiz olması sahip~erivaziyetten 

me olunuyor! hakkındaki karar çok ş·kayetçi 

ıldıklarını iddia edebiliriz.~ Vi-
lstanbul ağır ceza mahkemesi, 

Davutpaşada arnavutların bir dü
ğününde bir masaya oturup otur ~ :i.Yetleri de sayacak olursak, mem 

ekette ücretsiz tedavi edilenle-r· mamaktan çıkan kavga neticesin-
ın yekunu bir kaç yüz bini bulur. ele arnavut Ramazanı öldürmek-

Bu yüz binlerce vatanda<e.ın ya. 
t -s le maznun arnavut Hüdai'nin mu· 
b'34ıru saran, dertlerine derman hakemesine dün devam edilmiştir. 
"ı la.n, istirahatleri ile meşgul 

() aıı ı 11 Mahkeme çok kalabalıktı. Din -
d
. ' on arı tese i eden kim • 
ır' O b · • leyenler arasında bir çok arnavut bt ·.. n, on eşı apartıman yap 

l dı deye hücum edilen doktor • vardı .. Dünkü celsede şahitler din-tr· Ve bu bakım yurtlarında ça lenilmiş, bunlardan öldürülenin 
1tıuı doktorlarımıza, fahri çalışı - kardeşi Rifat, Ramazanın masa -

~()tla.r deyebiliriz. Çünkü oralar· sına Karanfilin oturmasından çı • 
I a.n aldıkları ücret, ancak karın • kan kavga üzerine, Hüdai'nin Ra -
.. •rnıı doyurur. Onlar ancak bo • mazanı vurduğunu söylemiş, lr -
aa.a tokl " 0 f J • • f k d 0 

• • d b 1 d uguna vazı e erını ya - an en ısının ora a u numa ı • 
Pllı, ıtnemleketin fe:fakar ve hör ğını, Hüdai'nin vurduğunu sonra · 
lrıete layık evlatlarıdır. dan işittiğini anlatmıştır. 
) b~İnıdi, bö}'ie, mukaddes a.ddedı Buna karşı, mazunun vekili, Ra· 
t" ıl~ek vazifelerini yapan, has rr.n;anı vuranın kardeıi Rifat ol -
llıenın, dispanserin kapısrnı her rfoğunu iddia ehnişlerdir. f a.lQn v:ıta.ndaşm yarasına mer - Bu davada, düğün davetlilerin -
eın süren doktorlardan - sırf den bir çok arnavut ta, bildiklerini 

kabiliyeti ve liyakatı sayesinde - saklamaktan maznun bulunuyor. 
teferrü~ edip para kazananlara Muhake H'"d "'' · · d f me, u aı nın mu a a· 
biçin ve ne hakla kızarız?·· a şahitlerinin çağrılması için kal _ 

Biliyorum; herkes, her vatan • mıştır. Bunlar çok olduğundan, be
d&§ vazifesini yapıyor! diyecek - ~er beşer çağrılacaklardır. 
ler. Evet, fa.kat bu vatandaslar a· 

l'bında da zen~in olanları;, pa- Belediye I k 
l't. kazanamıyanlar var. Eğer pa- O antası 
l'ıı. kazanmak, refah temin etmek 
'l'ıpaa, her para kazanana hü • 
~~ edilsin. Dürbünün ters 

0

tara -
~~ ~le doktorluğu şairlikle, musi -

~t1na.slıkla, alimlikle mukayese 
: en arkadaşım Yusuf Ziya bey, 
I eden aynı mukayeseyi avukat -
atla. ·· hh. l 1 · 1 ı, • aıutea ıt er e, mımar ar • 

h. Yapınıyor? Zengin bir müteab 
tdirn· 1 hla ız, stanbulun kaç yoksul 

tir?t~ının. te~avi ücretini vermiş· 
~1.. a~ı mımar bir yoksulun 
ıi ~heııni tamir ettirmi~tir, han 
·· "ukat b' b" · d llıer· ır ıçarenın avasını 

».:~e alnııştır? .. 
Yor? .. ~"!eri, halk hatipleri arı -
lllizd dıı>lerimizden, şairleri -

en h t" ı . . d n • ' a ıpıerımız en kaç ta -
eaı, bu .. k k. 

raı Yu se ırşat vazifesini pa 
ti? 

1~ :eya az bir ücretle kabul et
hk ger bu iş için biraz fedakar-

Çok kalabalık olduğundan 
yalnız belediye memur

larına ayrddı 

Belediye memmları kooperatifi 
taraf mdan açılan lokanta çok rağ
bet görmekte ve kalabalık olmak
tadır. Bu kalabalıkta hizmet et -
mek ve yemek yetiştirmek kabil o· 
lamadığmdan yeni bir karar veril
miştir. 

Bu karara göre, lokantadan yal
nız kooperatife dahil olan beledi. 
ye memurları istifade edebilecek· 
lerdir. 

Istanbul ~ehır meclisi 

ltsanbul şehir meclisi bugün 
toplanacaktır. Bugünkü içtimada, 
T erkosun belediyeye devri hak • 
kında vali ve belediye reisi Mu • 
hiddin Beyin izahat vermesi muh

İstanbul Ticaret ve zahire bor
sasının vermiş olduğu bir karar Ü· 

zerine İstanbul piyasasına geleck 
olan bütün bueday, arpa ve saır 
hububatın temiz olma:;mn çok dik 
kat edilmektedir. 

İstanbul zahire borsasmm bu 
kararı lktısat vekaletince de tas· 
dik edildiğinden yılbaşından beri 
İstanbul borsasına gelen hububat 
her gün biraz da!ıa temiz olmakta· 
dır. 

Maamafih Anadolu tacirleri Is~ 
tanbul zahire ve ticaret borsasının 
kararını doğru bulmıyarak veka · 
Jete itiraz etmişlerdir. Vekalet de 
bu itirazlar hakkında borsanın 
fikrini sormuştur .. 

Zahire borsası idare heyeti son 
içtimaında bu meseleyi müzakere 
etmiş ve buğdayların temiz olması 
için kararın şiddetle tatbikine lü -
zum olduğunu tesbit etmiştir. 

Dün bu husu•ta .. .. t•• ~ .. .. 
o goruş ugumuz 

alakadar bir zat de . t" k. mış ır ı: 

" A - nadolu tacirlerinin bu hu-

lstanbuldaki çorap fobrikaları
nin yekunu çoğalmıştır. Bu fah -
rikaların imal ettiği çorap mikta
rı ihtiyaçtan fazla olduğu için 
müthiş bir rekabet başlamıştır. 

Bu sebepten f stanbulun muhte · 
lif taraflarında ayni cinsten ço -
rapları 15-20 kuruşa satılmakta • 
dırlar .. 

Çorapçılar, çorap makineler it
halinin menedilmesini hükumet -
ten rica edeceklerdir. 

Süreyya Paşa fnbri
kasında 200 kilo 

•• yun yandı! 
Süreyya Paşa fabrikasında yün 

kurutma teknesinde bulunan yün . 
ler tutuşmuş ve (200) kilo yün ka
milen yanmıştır. Ameleler çabuk 
yetişerek yangının büyümesine 
meydan vermeden söndürmüşler • 
dir. 

Istanbul sayfiyele
rinde itfaiye sustaki itirazr manasızdır. Buğday 

ve arpl~~ın içinde toprak bulunur~ 
muş .. Guzel.. Fakat bu bu2.'dam bır Belediye, lstanbulun sayfiyele-

k d h 
~ .,, • rinde itfaiye grupları tesisine ka -

ere a a kalburdan gecirirlerse 
daha temiz olmaz mr?. A~pa pi- ~ar vermiştir. Bunlar, şehrin, Kar· 
yasalarına buğday ihraç ettiğimiz al, Pendik ve Boğaziçi gibi uzak 

yerlerinde tesis edilecektir . 
zaman çok rağbet edilmiyor diye 
şikayet ediyoruz.. Halbuki bir 
kalbur fazla sallryarak buğdayla- Amerika elçisi 
nmrzr temizlediğimiz takdirde ma Amerika büyük elçisi Mr. Şer _ 
Irmızm daha pahalıya satılacağı 
muhakkaktır. Bence borsanın ka - rıl bu akşam Ankaraya gidecek -
rarı yerinde olduğu anlaşılmıştır . tir ... Sefir, Ankara - İstanbul ha· 
Çünkü kararın tatbikinden evvel va hattının açılma merasiminde 

buğdayların yüzde beş, hatta daha bulunacaktır. 
fazla topraklr iken son günlerde 
bu miktar yüzde bire tenezzül et - Cemiyetler nizamına 
miştir.,, muhalif hareket eden 

Öğrendiğimize göre Ticaret ve 
Zahire borsası bu neticeleri göste- çocuklar 
ren bir raporu idare heyetinin ka· Gedikpaşada Yahyapaşa soka. 
rarile birlikte lktısat Vekaletine ğında izinsiz olarak spor klübü a • 
göndermiştir . 

Belediye memurla
rının tekaütlüğü 

Belediye memurlarının tekaüt -
liği hakkındaki nizamname ait ol-ler· e:ecckler bulunsaydı, halkev

lia.~h 3~ ~atibe sahip olacaktı. 
Je e;kı. butçe bu hatipleri bes -di: edı. Miktarları tahdit edil • 

temeldir. 
---------------ı duğu makamlarca tasdik edilmis· 

tir. ~ 

çan Nerses, Kirkor, Herant, Gar -

bis, Onnik, Nerses, lstepan, Ke -

gam, Bardik, Şinorik, Dikran i

sımlerindeki 16--17 yaşlarında 11 

Ermeni çocuğu hakkında cemiyet· 

ler nizamnamesine muhalif hare • 

ket ettiklerinden dolayı tahkikata 

doktorlara hücum eden yazıların
dan birinde diyordu ki: 

Relah içinde olnıadıkl ''Türk milletinin en büyük ediple_ 
nayakıfa anlattrğıınız d ~rını. ya rinden biri, lıasta ciğerlerini ancak 
llıiz, şairlerimiz, ırnusi~' ~plerı • del'letin yardımiyle tedavi ettirebil • 
1' •• d f ışınasla • d~! Türk. "!illetinin en büyük §airle-
ıınız ıçın e, erih ve fahur yaşı _ rınden bırı, hasta böbreklerini an • 
Yanların pek çok olduğunu dün cak devletin şefkatiyle kurtarabildi ... 
Yazmıştım. Belki pek çoğunun a Mehmet Rauf bir hastane köşesinde 
l>artnıanları, otomobilleri yok _ yaşamaktan kurtuldu •••• ,. 

~Ur fakat her akşam bir gazino • . !len iddia ederim, ki ciğerle -
a rakı içecek, barda viski içe • r~n~ tedavi ettiren edip, böbrekle. 

C~k d B rını kurla . A 
h 

ı>araları var ır. unlardan k ran şaır, vrupaya git -
il.ta • me ve or d b kı 

._ gısi, halkı irşat için bir mec ler fk a. a a lmak için dev 
·••tıa. k ? H ın şe atıne d ı:ıt" çı arıp dağıtmıştır... an- ' Yar nnına sığın • 
ıııl !a" A 1 , d nııştır. yoksa, Türk d kt l 
~illt ır, nadolu köy erıni olaşıp en büyük edibe, bu eno b~r ~krı bu 
ıı tnanzumeler okumuştur?.. · "B. uyu şa-
cta.ıteo· ıre: ıze şu kada 
1.

0 
~1 ınusiki!linas yoksullara . r para vernıe.z-

.ıc .. :r sen, hız sana baknıay , d 
~•er v · • 1 ız ı:o . ermıştır. .. · l d" .,, eme • ~ mış er ır. Bir hastane k'· . d 

i~k& aaen bunların yapılmasına yaşamaktan kurtulan Meh:!:~ı~ ~ 
~l 11 

Yoktur. Ferdin hükmü ufu, iki sene evinde tedavi ed:n 
bek~illnıştır. Fertten değil ne doktorlar, ondan on para 
Ceği •:Yorsak cemiyetten bekliye • almadılar... ücret 

~. 

)'Uauf z· ıya bey arkadaşım, 

Munsif olalım ! 
~elimi izzet 

.... 
VAK 1 T 

Gündelik, SlyasI Gazete 
tstanbul Ankara Caddesi, V AKn yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri te!cfonu: 21379 
idare telefonu : 24370 

relgraf adresi: lstnnbul - VAKI1 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedeli!!.!_· 
'l'Urldye Ecnebi 

Seneli~: 1400 I\:r. 2700 r<r . 
6 aylık 750 .. H30 .. 
3 aylık 400 " 800 .. 
ı aylık 1150 .. 300 -
ilAn Ucretler• . 
Resmi iJO.nların l!ir satırı ıo Kuruş 

Ticari U!nlarm bir satırı 12.:l Kuruş 
Ticari ıııı.nıarın bir santimi 2ll Kuruş 

KUçUk iliinlar~ 
Bir defası 30 ild defası 50 Uç defası t.5 

dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık 1111.n verenlerin bir defası mecca
nendlr. Dört Slltırı geçen llılnların fazla 
satrrlan beş kuruştan hesap erltılr .. 

başlanmıştır. 

Abbas Hilmi Paşa 
Bir haftadanberi şehrimizde bu· 

lunan sabık Mısır Hidivi Abbas 

Hilmi Paşa bugiin Y unanistana gi-

1 deccktir. Abbns Paşa Pirede ken-

1 

disini hekliyen y~tına binerek ce· 

nubi Fransaya hareket edecektir. 

1 Türk tarihinin 
ana hatla.rı 

"Türk tarihinin ana hatları., 
kitabının medeniyet faslım yaz 
makla meşgul olanlar bugün Da . 
rülfünunda toplanarak çalışacak . 
lardır. 

Söz derleme iş eri 
1 İstanbul ilk tedrisat müfotislerı 

bugün maarif müdürliiff"nde t~p. 
lanarak söz derleme işleri üzerin 
de mc~gul olacaklardır. 

5:1 vıf.,. 3 

TA • • ECiLIK 

• ava ı 

Londra gazetelerinden Deyti 
f~ksµres şu mallımatı veriyor: 

Londradan Mısıra iki günde, 
Hindistana beş günde, Kap şehri . 
ne dokuz günde ğidilecektir. Hali· 
hazırda Romada Sinyor Musolini 
ve İtalya hava nazT.rı 4"'encnal Bql

bo ile lngiltere hava nazırı Lord 
Londonderry arasında cereyan e

den gizli müzakerelerin hedefi bu
dur .. 

Londonderry'nin yakın Sarkta 
vuku bulan seyahatinin hedefi, ya! 
mz hava kıt'alarmı teftişten iba . 
ret değildi, bundan başka hava 
müvasalatım inkişaf ettirmeğe ça.· 
hşmaktı. 

Geçen Kanunuevvelin sonların • 
da lngiliz hava yolları müdürü 
umumisi Sir Eric Geddes Romaya 
da uğrıyarak müzakeratta bulun • 
muştu .. Yalnız bazı siyasi ihtilaf -
lar, işin geçikmesine sebep olmuş· 
tu. Bu ihtilaflara artık tesviye e • 
dilmiş nazarile bakılabilir. 
Halihazırda Londra ile isken • 

derye arasındaki mesafe üç buçuk 
güne indirilmiştir. Yalnız bu seya· 
hati yapmak için yolcunun Paris 
ile Brendizi arasındaki 1147 mil • 
lik mesafeyi trenle geçmesi lazım. 
dır. 

Yeni müzakereler sayesinde me· 
safe tam 38 saat kısalacaktır. 

Yeni yol, hep hava ile geçece' 
Londra, Paris, Liyon tarikiyl 
Marsilyaya varılacak.. Oradaı 

tayyare değiştirilerek Agaccio ya 
hut Sardinya adasında intihap o . 
lunacak bir noktadan Napolı 

Korfo ve Atinaya gidilecektir. 
Atinada yollar ikiye ayrılmakk 

dır. Bunlardan biri Afrikaya, birı 
de Hindistana gitmektedir. 

Hindistana gidecek olan ye· 
Castellorosso, Celil, Bağdat tari -
kini takip ediyor .. Öteki ise isken· 
deriye ve Kahire tarikiyle Kapa 
gidiyro. 

Yeni itilahan Fransa ve ltalya 
muvasalatı da istifade edecektir . 

Neticede Londradan Mısıra ik 
günde, Hindistana beş günde, Ka
pa da dokuz günde varılacaktır. 

Mühim bir rekor 
Amerika - ls•anbul uçuı 

rekoru kırıldı 

KAP, 8 (A.A.) - Tayyareci 
Gayford ile Micholetts, tek satıhlı 
bir İngiliz tayyaresine binmiş ol· 
dukları halde Portekiz'e ait Por
to Alexandre üzerinde uçup do
laştıktan biraz sonra Amerikar. 
tayyareci Boardman ve Polando • 
nun 30 temmuz 1931 de Ameri • 
kadan lstanbula yaptıkları uçun 
neticesinde l<azandrkJarı ve o va: 
kittenbe.ri muhafaza ettikleri 
5.012 milden ibaret dünya uzun 
mesafe rekorunu kırmışlardır. 

1 

* - Düveli müttefika memleketle • 
rini ziyaret miinm·cbetilc ahiren selı . . \ 

rımızc gelmiş olan lsvcç heyeti aske • 
riycsi dün Top apı sarayı lıi"mayunu
nu ZilJarct etmişlerdir. 

* - ll!nlitıe Nazın Cadt Beyefendi 
dün •Ü /Jalkarı trenile Berlinderı Dcr
saadetc m·dct etmiş istasyonda Har

biye nazırı Em.:er Paşa llazretlcri ve 
sa·r bazı zcı-at taraf ndan ~ti!. bal o

lunmuştur . 
* - G .. r.ı .. k u ı runun ıslalı ı·e 

tanzimi için i i ı ırteltassıs ccl11 edil· 
mc i karargir olmuştur • 



O.IMAllLI DEVLE 
61. .. Kli ••• 

Muharriri : Celal Nuri 
• ltdbas,oılcll, tercüme haklan mahfnzdur • 

Aşçılıktan kadılığa terfi 
undan ~velki fıkrayı y~zdık

tan sonra, bir arkadaşım, bir mü
nasebet dü§ürerek bana bir ma -
sal söyledi. Bu masalı biliyordum. 
Onu lmrilerime nnkledersem ha • 
kim efendiye e.it hatıratımı teyit 
etmiş olurum. 

Kadılık yemek pişirmekten, dol -
ma yapmaktan daha güç bir san -
at değildir. Kim olsa yapar. Ser. 
ki bu kadnr keskin knfolı bir. zat
sın, elbette bu işin hakkından ge· 
lirsin. 

- Nasıl yaparım, molla efen
di? 

Kaçakçılık maznunları
nın tevkifi istendi 

Bunlardan birinin cürmü işlediği 
man aklı yerinde değilmiş .• 

za-

32,800 tane çakmak taşı kaçak~ 
çılığı davnsına ait muhakemeye 
dün adliyedeki dokuzuncu ihtius 
mahkemesinde devam olunmuş -
tur. 

reket eden Hüseyin Efendinin ah· 
vali hakkında bazı yerlerden isti· 
lamlarda bulunulmasını istemi~ -
ler, bu istek reddedilmiştir. 

Müddeiumumi muavını Reşit 
Bey, esas hakkında mütaleasım 

hildirmİ§, şöyle clemi~tir: 

TAKViM 
Perşembe Cuma 
9 Şubat l O Şubat 

14 Şevval 15 Şevval 
Glln do~u~u 7,04 7,04 
Gün 1 atışı 17,35 17,35 
':ıbah namnz.ı 6,().1. 6,01 
Oğle namazı ı~.28 12,2!1 
l~ın:lt namazı 15,16 15.16 ,, 

nı nnmaıı li',35 17.35 
\ ıı sı namazı 19,06 f<l,06 

lmsak s.~a 5,23 
rıhn geçen ı:linlerı 40 .. , 

k:ılan 326 !l!5 

JIA YA - Y~ilköy askeri rasat merke • 

Zinden \"erilen malümo.ta göre, bugün ıun•• 

Jasmcn bulutlu "\'e ~mal isUkamctlcrinden 

hııtlt rUzgArlı olacaktır. DUnkU sıcaklık en 

!nz.'a ıı. en c.z 4 darccc, hll\'a tazyiki 782 

milimetre idi. 

Radyo: Eski zam&ndn bir hakim (Bil' 
kadı) inffoal etmiş, lstanbulda, 
uzun müddetten beri memu • 
riyet peşinde ko;tuyormuş .. Ta
bii! böyle bir vaziyette bulu -
nan züğürtler. Bir aralık mnzuli · 
yet maa:ı diye bir nevi tahsisat 
mevcuttu. Lakin bizim kadının za
manı ondan çok evvel. Bu zat bir 
ahçının diikkanına dadanmış; u -

zuıı aylardan beri veresiye yemek 
yiyormuş. Sabık kadı yeni memu· 
riyet alacak ve borçlarını ziyadesi· 
le ahçıbaşıya ödiyecek ! 

- Kadılık kolaydır. Şöyle ya· 
parsın. Farı:et ki Kastamonuya 
gittin. Sarığını gayet okl::.alı, aza 
metli sararsın. Sakalını hiç diizelt
tirmezsin. Binişinin kolları uzun 
olmalı. 

Bu davada muhakeme edilenler 
beş kişidir: Mütehait Osman, Şev
ki, Hüsnü, Tevfik Beyler .. Bir de 
kunduracı Tevfik Efendi .. Dava -
ya göre, çakmak taıları Osman Be
yin Ortaköydeki evinde bulun -
muş. Diğer muhakeme edilenler, 
bu çalmıak ta1larının satılmasına 

delalet etme!üen suçlu eörülüyor .. 

- Osman Beyin evindeki 32,800 
tane çakmak taşını Şevki ve Hüs· 
nü Beylerin ıatmağa delalet ettik· 
leri, Tevfik Beyle kunduracı T ev· 
fik Efendinin de bu iş için yar • 
dımda bulundukları, :ıabittir. 

18 den 18,45 kadar Saz (~ebil oA'lu lsma· d 

Adamcağız uzaklarda, Arnbi:;
tanda veya Arnavutlukta, Tuna 
sahillerinde vey~ Bosna - Hersek
te bir memuriyet nrarken, kimbi
lir nasıl, şeyhülislam kapısında mü 
him, mutemı bir memuriyete nail 
olmaz mı? Dairede, hemen o gün, 
ötekil!lin berikinin tebriklerini ka· 
bul ederken ahçıbaşı kar~ısına di· 
kilir: 

- Paramı! der: İ!te büyük ma 
kama geçtin; ver hakkımı? diye 
hesap puslasım molla efendinir: 
huzuruna ~erer. 

Molla efendi: -Ne acele ettin'! 
Memuriyete tayin edileli henüz 
bir saat olmndı. Bu bir saatin için· 
de daha kimseye bir iyilik edeme· 
dim. Y akmlara bile bir yardımım 
dokunmadı. Hem ben senin ala -
cağım nasıl derhal verebilirim? 
Bir ay bile geçmedi ki para ala -
yım ve senin hakkını ödiyeyim ! 
Ne hayırsız adamsın ... Bir müddet 
daha bekle. 

Lakin ab;ıbaşı bekliyemiyor: 

- Paramı da paramı! diyor. 

- Ağam! lnan olsun param 
yok. Şu dakikada sana para ver -
menin imkanı, ihtimali yok. Bir 
müddet bekle? Hakkının ziyadesi
le alırsın. SabırsiZlanma ve sız • 
lanma. 

- Paramı da paramı? Ben öy· 
le §eyler bilmem .. işte büyük mn
kama geçtin. Herkes gelip senin 
eteğini öpüyor. Beklediğimiz oldu. 
Paramı! 

Molla efendi yeni mer.ıuriye • 
tinden dolayı ıevinmiye bile Yakit 
bulamadı. lıte, böyle bunalmıf bir 
zamanda efen dinin aklına ~u gel
ınış: 

-Ahçıbaşı! 

- Efendim. 
- Bu paranın şimdi tesviyesi 

mümkün olmadığını sana söyle -
dim. Lakin mutlaka nimete kon -
mak istiyorsan sana kestirme bir 
yol göstereyim. Alacağından yüz 
misli fazlasını çıkarırsın. 

- Buy r, efendi hazretleri. 
- Haydi seni Kastamonuya 

kadı tayin edeyim. Ornda çok pa
ra sah1bi olursun. Bendeki hakkı· 
nı da helal edersin. 

- A efendi! Benim gibi cahil 
bir adam, bamya, patlıcan ayıkla
maktan, pilav ve aşure, külbastı 
Ye kebap pişirmekten ba~ka bir İ· 
~e yaramıyan bir herif Kastamo • 
nudn nasıl kadılık eder? 

- Korkma, ürkme ,ahçıbaıı ... 

- Onlar kolay ... Lakin davacı· 
ların arasını nasıl bulurum? 

- Orası daha kolay. Davacı 
geldi. Sen sedirin üstünde böbür -
lenirsin. Dav~cı uzun boylu söy • 
ler, söyler ... 

- Söyler ama benim kafam an
lamaz. 

- Senin kafanm davacınıu 

söylediğini anlaması lazım değil • 
dir. Davacı tusnrsa, yahut herifiu 
palavralarından bıkarsnn, saka • 
lını eline alırsın; azıcık dü;tünür 
gibi yaparsın; sonra: 

- Şahit isterim; git tahitlerini 
getir; diye adama emir verirsin. 

Şahitler gelir, gene bir çok 
laflar ederler ve senin kafanı pat
latırlarea o zaman, gene sakalını 
eline alır, biraz dü!ünür gibi ya • 
parsın ,;e gür sesle: 

- Yemin eder misin? dersin. 
işte bu kada:- korktuğun kadılı • 
ğm olanca ilmi bundan ibarettir. 
Bilmi.t ol ki kadınların kapıaltı ha· 
sılatı çoktur. inşallah fazla çöp -
lenin in. 

Ahçıbatı dü~ünür. Sonunda 
molla efendinin teklifini habı.ıl 
eder. Sabık ahçıbaşı sarığını tav -
siye edildiği gibi sarmış. Sırtmn 

bir hoca elbisesi geçirmiş. Sakalı· 
nı bir tutamdan fazla uzatmış. Kan 
tamonu yoluna revan olmuş. 

O zamanlar seyahatler uzunmuş. 
Denizleri, dağları aştıktan conra 
kadı efendi Kastamonuya varır. 

Usul, kaide bilmediğinden kimse
ye misafir olmaz. H~na gider. Ya
tağını aç.ar. Otuı·ur. 

Fakat her mı.sılsa vali pa.!}a ha
kimin geldiğini i~itir. Ho;t geldin 
demek ve yemeğe dnvet etmek için 
ne~dine bir memur rollıı.r. O me -
mur hfıkim efendiye: 

"- Efendi hczrctlcri ! Vilayeti
miz valii valiL§anı paşa hazretleı·i 
zatı sümuhunuzun te!rifine maat· 
teessüf gurubu şemsten sonra 
muttali oldular. Efendimize beya
nı hotıamedi icin cakirinizi irsel et-

~ ~ ~ 

mek lutfunda bulundulnr. Zazı fo. 
zılanenizin bu gece konağı nlile
rinde birlikte çorba !ÜTP buyur • 
masını iltimas ediyorlar ... ,, 

Ahçılıktan kndıbğa terfi edilen 
zat, bittabi, bu tabirleri hiç anla-

Tıbbıadli meclisi, Osman Beyin 
cürmü İ§lediği zaman şuur ve ha
rekatının scrbesliaini ıelbedecek 

il Hakkı Bey), 18,45 ten 19,80 kadnr orkeıı -

tra, 10,85 teıı 20 kadar Fransızca ders (ilcr 
ıemlş oltuılarıı) !?O den 20,30 kadar Saz (S&-
niye H.), 2{),30 dan 2ı,3. kadar tnnburi Re • 

!lk Bey ve arkada.,ıarı, 21,30 dıın 22,30 ka • 

dar Gramofon, Ajans ve borsa 

saat ayan. 

haberleri. Bunlardan Osman Bey, Tıbbıad
li ruhi zaafına dair rapor verdi • 
ğindcn, serbest bırakılmı~tı. T ev
fik Beyle kunduracı Tevfik Efen
di ele mevkuf olmıyarak muhnke -
me cdiimektedir. 

ruhi .zaafa uğramı§ olduğuna ı·a . r---,..----~-----...... 
por vermiştir. Ceza kanununun 46 B O R S A 

Dünkü muhakemede, inhisar is· 
tihbarat memurlarından Tah:ı 

ve Kazım Efcndiler1 dinlenilmi~ -
Jer, bunlardan kunduracı Tevfik 
Efendinin vaziyeti etrafında iza
hat alınmıştır. Bu memurlar, Tev
fik Efendi dükkanda olururke ı, 
Hfümü Beyin camı vurduğunu, o -
nu dışarıya çağırdığını, ı;onra içe
riye ~İren Tevfik Efendinin "ben· 
de çakamk taşı var, diyor,, dedi -
ğini anlatmışfor, kendisine "mü~
teri buluruz, alıcı ol,, denilmesi • 
ne karşı, T cvfik Efendinin "yok, 
ben böyle i~lerc 1mrışmam,, dedi -
ğini ilave etmişlerdir. 

Tevfik Efendi, bu ifadelerin 
doğru olduğunu söylemiş, bu se -
fer de Hüsnü Bey, itiraz etmiş, 
"bu memurlar, o sırada dükkanda 
yoktu,, demiıtir. 
Me~urlardan Hüseyin Efendi 

ile bu iki memur karşılaştırıldık -
tan &onra, dava edilenlerin vekili.! 
ri, hiı.discnin muhbiri .sıfatile ha -

mcı maddesinin sarahatine eöre 
kendisine ceza tayinine mahal 
yoktur .. Diğerlerinin cezalandırı!
malarını ve m~vkuf bulunmıyan 

maznunların da tevkiflerini iste · 
rım .. 

Osman Beyin vekili Ethem Ru
hi Bey, müekkilinin cezai ehliyeti 
bulunmadığının hükme raptmı is· 
temi,, diğer dava edilenlerin veki· 
li, müdo.fanya hazırlanmak ve Hüs 
nü Beyin müdafaa §ahitleri çağ -
rılmak üzere, muhakeme pazarte· 
si günü saat on dörde hırakdmıf • 
hr. 

~IMr•ll :tllRllNhllll MlflllPIJmlltftlUlllllUlllllllıWt:11llılalWlllltuıt:ıınlfUltM&WtJ1f~ 

G"'~!!.~,~.~-~!.!!,,,!~!.~!,,~.:.~~!~!J 
Yeni icra 

ltanıınu 
ve ifas 
şerhi 

Yazanlar: Kayseri meb'usu Sait 
Azmi, Tokat meb'uıu Nazım iızct 

Bugün çıkıyor 
Tevzi mahalli: Muallim Ahmet 

Halit kiitiiphaoesi 

öz dilimize doğru mecmuası 
=============== Bu ö:ı: dilci edcl;iyat ve lisaniyat nıec-
tini hatırlayıp sakalını tarar, hid • muasımn <iokuzuncu sayısı müderris Yu -
-ieile: sut Şerif, mwı.llim Hllaeyin KAznn, Aptul -

y · b k lah Bııttal, Funt Ralt, Dr. Cafer oğlu Ah -
- emın et a ayım! deme~ met, Dr. Suphl Nuri, Ragıp Şevki, muallim 

':n\ 7 ... .AH Rıza ve Faruk 13cylcrlo değerli ynzıla • 

Bu memur da gelir, keyfiyeti 
va::ye söyler. Orada bulunan biri 
işi sezer, ve, va!iye: 

:rtıe ~tJr. Okuyucuıarunıza tav5iyc ede 
:riz. 

Holivut 
Ho~ıvudun 3 uncu sene ô ıncı numarası zen 

gtn mftnderecat ve gUzcl resimlerle intişar 
etmi§ttr. 

8 Şubat 1933 

Nukut (Satış) 

Kurııs Kuru 
20 ı. fran(11 171.- ı ~Jlln Av ~7....-

1 Sıerlln ;aJ - ı l'!l:eto ıı.-

1 Uol.u tl-l- 1 Mıırk sı -
20 Lireı 218,- t Zolııtı 24-

20 r. rıe ıçıı;~ 117,- ı Pengö 32-

20 llnıhnıl 26,60 
20 l.c~ 2.J.-
211 nınuı ~!1-

20 l<vlçre 20- ı çen unc.; 
20 Leva 2fi.- 1 Alıın lı24.-

ı ı lori'ı 5,- 1 l\lccedı) c ='4.-
20 Kuron Çek 122.- ı Banli:not 240.-

Çek fiııtları (kap. sa. 16) 
---" 

l'arıs 1203 1-'rağa :5s;~:; 

1 ondrJ 729~0 Vn·an1 4,1!1 
Ne\· Yor~ 0.4i04 Mııdrlr ~ 73-
Mlldno 9.1863 lkrlln 19737 
Hruk<ct :t3754 Vıır~O\'H ... ıs~2 
J\tlna 81 6350 Pcşıc 3.6975 
Ccne,•re ~.4350 1 

1 
1 ukre, ';"958-

Soka 65.f6- ı ecı~raı 
Asıcrdam 1.161:17 l ı sko' a 

Esham 
fş Rankası 10.- TerL:os S'l 60 
Acadolu 25- Çlmerıo Aı ıı 10 
Hcjt 4,3, ('nron Hey 24,-

sır. llııyrlyc: l!i, ~ark l>cy ı,~o 

rramvay 4,80 ltah-a 2-

ll. Slgonıı 24.- ~ark 111 ccu ~3.5 

l'onıootl 24.2.5 • Tel don 13 25 

istikrazlar Tahviller 

1 sı. dahıtı 9.J.50 Elekırik 

~art I' yollım ... 1 ram\a\ 51.50 
D.Mu\ ahhlde 64 75 Tun el ....~ 

Gümnıkler .5 !i5 lhhtını JS.90 
S:ıydl rııah ı 4.35 .ı\nad .ıu 4!1,ı•S 

na~üaı 11 75 ı\nı!.dolu il 45,0ll 

A~kerh·- /\ !\lüm·s~ıı fi4,f,ı; 

lstonbul Heledlyesl: 
DarUlbedayl Şahlr Tlratrosu 

Temsilleri: 

- Müsaadenizle ben gidip ka· 
dı efendiyi getireyim; d

0

er. Gider 
ve filvaki getirir. Nasıl getirir? 

- Efendi, efendi! kalk ... Seni 
vali paşa ir.tiyor. Sana hot geldin 
demek için beni gönderdi. Vakit 
ftek geç oldu. Birlikte çorba içe · 

,-----------,; Bu aksam t 11.H'ft Sadri Etem saat 21,30 da ıSTAHBUL BRED 1gı 

ceksiniz. ı 
Vali knclıdan soruyor: l 
- Pek ala, efendi hazretleri, 

ilkin gönderdiğim iki memurun 1 
!Özlerini dinleyip neden dnha ev -
vel gelmediniz? .. 

- A paşam, onlar bana böyle 1 

söylemediler ki ... 
- Memurlardnn şahit, yemin 

iıtemişsin. 

- Ben onları davacı candmı da 

in küçük hikayeleri iki cilt 
halinde çıktı 

Bacayı indir, 
Bacayı kaldır! .. .. .. 
Silindir şapka 
giyen köylü! 

Tevzi yeri: Vaktt •d;ırehanes 

8 H R 1 ~ij~ ~~ 
lf Y8f K 
Opereti 

Umuma 

ölüm 

1 il 11 

ı 1111111 

maz ve gelen memuru davacı zan- onun için. 
'l"ay yare ba1osu 

Tayyn."C b:ılosu bu nk.5:ı.m (pel'§embc) Pe· 
rapala.3 ı:ıa.lonlarmda verilecektir • 

Nı~U Apturrahman Bey damadı, zırat1 

Danlmsı mcmurlanndnn Ved'.1.t Fuat BcY'9 
babası Sabık ceza reislerln~n il'"uat 'sil 
ev~·clkl gece lleyauttakl evinde 'bir bafl$' 

1ık hastalıktan sonra bl!JlÜJtUr. oenaulli ~ 
aile mc::ar1ığına dc!nedilml§U~ Allah raJı ' ncder. Derhal molla efendinin nı?.- - Zatı fazılaneniz kadı olma -

sihati aklına gelir. S:ıkalmı karış· 
hnr. Hiddetli bir dille: 

- Şahit isterim! der. 
Zavallı memur, süklümbüklüm, 

valinin huzuruna gelip olan biteni 
anlatır. Vali bir başkasını gönde · 
rir. Hikayeyi kıaa keııiyoruz. Bu 
Kdam da diğeri gibi, hatta ondan 
fazla ıstılah paralar. Kadıya karıı 
bilgiçlik taslar. Kadı efendi, bu se
~er, rrene mol!a efendinin nasiha -• 

dan evvel neydiniz? 
Kadı efendi te•·cümeihalini, o

lan biteni, molla efendiden yirmi 
beş altın alacağı olduğunu, or.un 
için bu makama geçtiğini dili 
döndüğü kadar anlatır. 

Vali: 
- Öyleyse ağam, al ~u 25 lira

yı da kadılıktan vazgeç ve gene 
dolma pi§İr ... 

Celil Nuri 

Baloda kıymetli eşya piyangolan ~eki -
lccek. zengin, zari! kotlyonlar dağltıla -
caktır. 

BOyilk a:ılonda tayyare modeller! filo 
halinde bir kaı: defa uÇUTulacak \~ bUtllıı 
salonlar ltUçUk ve bUyUk yUz.le:-ce bnlon!ar
ıa. W.yin edUccel:tir. 

Gece yanaından sonra nat 8 t.e Darlllbe
dayJ sann.UcQ.rlnrındıı.n Hazım beyle Halide 
H. tarafından ldlçUk bir iskeç söylenecek -
Ur. 

Bu ak§am son müsabakaya iştirak ede • 
cck olan gUzcllcr de Tayyare balosuna d:ı -
vetudirler. 

Tayyare balOBll bu aene de mcvsimln en 
güzel \ "C eğlenceli balosu olacaktır. 

met eylC!31n. ~ 

Maraş ku.rtuluşuG1Jfl 
yıl dönünıtl merasltı'• 

Tertip Hı>yr.tlndca: Mar8!1 kurtuluı;ıunuıa )İ 
Uncu yıl dönUmU ı;ere!iDe lsta.nbulda tJIJ • 

lunan :MarD.§lılar tnratınaan ıo §Ub:ı.t ~ 
cuma günü eaat ~.5 ta D:ı.rUl!ilnUn karı!' • 
rans salonunda tertip edilen top'antıya t/I' 

• IQmwn Maraşlılarla :t.Iara.şı ıtCvenl«ill b'I 

yurmalarını rica ederiz . 
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edebi tefrikası 

CANlIM AY 
================Selami izzet 

Babası çağrıyordu. 

Geri döndü, beraber odaya git -
tiler. Sofra batında Ahmet Baru·· 
hi hey bekliyordu .. Öğle yemeğinj 
0 telde yediler. 

Esasen, alelekser günlerde, öğ· 
le Yemeklerini otelde yiyorlardı. 
Ak§am eve avdet ediyorlar, gaze· 
leleri okuyorlardı. 

Bazı günler Mudanyaya ini -
Yorlardı. 

A.lunet Baruni bey, fırsat bul -
sa: :ukça, yalnız kaldıkça Ayşeye ilti

atlar yağdırıyordu. 
ıer 

Ayşe, bu sö2leri, sanki havanın 
e • ~~ZelJiğinden bahsediliyormuş gi~ 

~· lakayt ve soğuk dinliyor, hiç 
llka.bele etmiyordu. 

e· 

rl. 

Bir gün, Ayşe odasında otur -
~· Senihten gelen bir mektubu 
~ Yordu. Senih Anadoludan, köy 
~~den, köylülerden bahsediyor. 
~0t>düğü güzel yerleri, su başlarını, 

u dağları anlatıyordu: 
''8 Uraları insanı şair ediyor Ay· ie hanım. Ben de şair oldum, fa

t at elendi bir şair. Gönlümde mü· 
I emadt bir hüzün var. Ben bura • 
arda bıahzun mahzun dolaşırken, 
•i~in orada saadetten kanatlandı· 
imızı dü.ıünüyorum. 

"Her halde Kemal beyle izdiva· 
Crnız yakınlaşmıştır. Çoktan ni -
knlanmıf olacaksınız değil mi? •. ,, 

Ane, Senihe cevap verecekti. 
~u emada dadısı odaya girdi: 

- Al bakalım güzelim. 

Ay§e zarfı aldı ve Tunus pulu· 
'-gördü. 

llemen açtı ve okumıya başla
dı: 

··c ·ı ... h anım ı a em, 
"kat'i kararımı verdim Ayşe, 

liinahıın olmıyan bir mazinin eıi • 
~0!nıaktan artık bıkhm, usandım. 

ıruluyorum .. 
''li b· er gün çektiğim azabı kimse 

ılrnez, hatta bunu •en bile tasav • 
~t edemezsin. Bu satırları okudu
a"" ıanıan, bana hak vereceksin .. 
u,ı k 1 .. buld aptan urtu manın çaresını 

''k~t\t .• 
!rta ... • • h k l d k lb • ., -.ımı er ese i an e ece 

1 •• 

''B 
ij kıtı unu saklamanın bundan 
~ enin manasızlığım şimdi ar -
h anlıyorum.. Babam katilse, 
d ll'aızaa ,anam melek gibi bir ka -
d llldı. Namuslu bir ailenin kızıy • 

1
' lnıan yalnız babasının değil, 

lltın · • eıının de çocuğudur ve ben 
Zannetmiyorurn kı" • • l • , mazımı um 
olduğumu öğrendikte b • '- .. n sonra, e· 
nı ougun sevenler Y b d • • , arın en en 

tirecekti. işte saaadet karşısında 
yükseliyordu. Kemalin mektubu • 
nu öptü, sonra 11ene okumağa de • 
vam etti: 

"Eğer, bütün bunlara rağmen 
baban gene seni bana vermemekw 
te ısrar edene o zaman kaderi • 
~ize küseriz.. Bir müddet daha 
gönlü olsun diye bekleriz.. Fakat 
bu müddet zarfında sen bana sa -
dık kalır mısın?. Beni sevmesen 
bile, acıyarak kalır mısın?. 

"Sen benim hayatımsın •. Senin 
için yaşıyorum •• Beni ümitsiz hı • 
rakıp öldürme .• Nihayet babanın 
kat'iyyen razı olmadığınr, senin de 
beni istemediğini anlarsam, o :ıa • 
man kalkar, Tunusun cenubuna 
giderim .. Güneşin sarayına, boşlu· 
ğa atılırım.. Çöllerde elemimi 
teselliye çalışırım ve oralarda ölü
rüm .. ,, 

- Sevgili ni§anhm !.. Senden 
ayrdmıyacağım.. Diye Ayşe söy -
lendi. 

lnaan hayatta her istediğini 
yapar, her emeline nail olacağını 
:zanneder .. Azmine güvenir .• 

O gün, mektubu okurken içinde 
hiç bir fena hiuikablelvuku yok • 
tu. BilAkiı aldatıcı bir itimatla 
memnundu .. 

"Babam, nasıl olsa razı olur,, di
ye diltüntiyordu .• 

Ayte, Ahmet Baruni beyden 
korkmıyordu.. Kurdun ditlerini 
görmiyen kuzu, kurttan korkar 
mı? •• 

Gene mektubu okumağa koyul -
du; . "' 

"Evlendiktert sonra da .evgi • 
lim, seninle diyar diyar gezeriz. 

"Benim mües8esenin daha üç 

yerde şubesi açılıyor: Floransadaz 
Napolide, Palermada .. Nereye gi

delim istiyorsun?. Sana Floransa • 
nın kırlarını, Napolinin güllerini, 
Palermonun portakal bahçelerini 
hediye ediyorum .. 

"Bugünlük, Tunusun bağları ile 
iktifa et.. Gönlümün vahasında 
biraz dinlen ... ,, 

Bu son sözler, Ayşenin içine tat· 
lı bir baygınlık verdi. 

Aşağıda Ahmet Baruni Bey 
bir arap havasını ıslıkla çalarken, 
Ayıe yukarıda, tekrar tekrar Ke w 

malin mektubunu okuyordu. 

Ahmet Baruni bey o gün hid -
detti idi. 

Hiddetini teskin etmek için, 
bahçede ıslık çalarak, beş aşağı, 
heş yukarı dolaşıyordu .• 

(Devamı var) çevırsınler. Hayır böyl b' , e ır şeye 

artık imkan vermiyoruın. ----------------

"Eğer, bu mesele aksine çıkar _ 
ta, o zaman kaderime küserim, fa
k.t çıkmazsa, o zaman da, göğsü, 
l!ıij gere gere babandan seni iste, 
tinı .. 

"Bunu §İmdiye kadar neden 
Yıa.Pmadın mı? diyeceksin .. Ne bi

"l eyhn, korkuyordum.. Sonra sen -
den uzak senden ayrı değildiın .. J\ ,, 

Yl'ılınca her ne bahasına olursa 
tıl, ... ' k . . J: ""' seninle birleşme ıstıyorum. 

a birletnıek yahut ta tamamile 
'"Yl'dınak ' ,, .. 

. Maahaza şunu da ilave ede -
~lltl ki, •eninle evlenince İstanbul· 
a l'atamıyacağız, hayır •.. ,, 

•- .\y§e, ıevinç içindeydi. Sevinç • 
'Ctı g" 1 

)( 
0~ eri yaşararak durdu .• 

T. D. T. cemiyeti 

Maarif vekilinin 
reisliğinde toplandı 

T. D. T. Cemiyeti umumi katip· 
liğinden: 

T. D. T. Cemiyeti umumi mer -
kez heyeti Maarif vekili Dr. Reşit 
Galip B.in reisliği altında toplan .. 
mıştır. Derleme işleri hakkında vi
layetlerden gelen suallerin cevap
ları karşılanmıı, cemiyet merke -
zine ilk it gönderen Çanakkale, 
Burdur ve Muğla villyetlerinin 
göpderdikleri fişler gözden geçi • 
rilmiş, kollardan gelen kağıtlar 
hakkında da icabeden kararlar 
verilmiştir. 

VAKiT SaVlta ~ 

Bursa hidisesi mem 
tarafında umumi nef et y 

her 
ırdı 

IST ANBUL, 8 (A.A.) - Bur • 
sadaki türkçe ezana karşı bazı 
mürtecilerin 1 şubattaki iğrenç 

teşebüaleri münasebetile memle • 
ketin her tarafından Reisicümhur 
Hazretlerine bir çok telgraflar 
gelmektedir. Bu telgrafları neş • 
rediyoruz: 

izmirde 
IZMIR, 8 (A.A.) - Dini alet 

ederek dilimize ve inkılabımıza 
kastedenlerin hareketlerini tiksin 
ti ve katğışla kar~ılar, gösterdiği· 
niz yolda daima en önde yürü • 
meğe hazır olduğumuzu saygı ve 
ağırlayışlarımızla yürekten suna· 
rız. 

Eczacı kalfalar cemlyetl rclsi: Mehmet 

Yalvaçta 

YALVAÇ, 8 (A.A.) - Bursa· 
da bir kaç yobazın yapmıya yel • 
tendiği müessif irtica hadisesini 
lanetle nefretle karşılıyan Yalvaç· 
lılar ve gençliğin, iğilmez deha 
nın yaratıcı kudretile açılan nurlu 
çığırda daima uyanık ve her fe • 
dakarlığa hazır olduğunu arzey • 
lerim efendim. 

Fırka. VQ Belediye reisl:Edip 

Manlsada 

MANiSA, 8 (A.A.) - Bursada 
bazı yobazların dilimiz hakkında 
çıkardıkları irticakarane hareketi 
Manisa genç sporcularının nefret· 
le tel'in etmekte olduklarını derin 
saygılarımızla arzeyleriz. 

Mıntaka ikinci reis vektli 

Menemende 

MENEMEN, 8 (A:.A.) - Se • 
nin kurduğun temeli yıkmıya ça• 
lışan boş kafalar her halde kırıl • 
malıdır Büyük Gazi. 

Menemen Belediye reisi: Kllzmı 

Turgutluda 

TURGUTLU, 8 (A.A.) - Bur 
sadaki yobazlara ı§rkh yollarımı • 
zın ailindirilmemesini .y-alvarır, 

saygılarımızı sunarız. 
Belediye reisi: Zahit Zl.ihtü 

Ticaret Odast reisi: şevkl 

Gemlikte 

GEMLiK, 8 (A.A.) - Yüksek 
eserinize kar~ı Bursada bazı kısa 
düşünceli insanlar tarafından a· 
lınmak istenilen çirkin vaziyet mü 
nasebetile bugün bütün halk, te • 
şekküller, müessesat, esnaf, tüc -
car, memurlar belediye meyda -
nında yapılan mitingte bu hare • 
keti matbuat vasıtasile protesto 
etmişlerdir. Derin saygılarımızın 

kabulünü istirham eyleriz efen -
dim. 

Belediye rctal: Ganlı Fırka reisi: Ziya, 
Ticaret reisi: Necatı, Muallimler birliği re
isi: Bıustug-, Gençler birliği reisi: .l\lnhir, 
Hımaveı Ettaı reıaı: Kerim, Hill'ı.liahmcr 
reisi: ·Ekrem, Ziraat reisi: Osına.n 

izmirde 

1ZM1R, 8 (A.A.) - Ezan ve 
kamet sebebile Bursada çıkarıl -
mak istenen can sıkıcı vakayii 
bugünkii resmt tebliğden öğrenen 
İzmir, heyecan ve asabiyet için .. 

de çalkanmış ve bu çirkin vak'a· 
tun hain ve aptal müsebbiplerini 
tel'in etmittir. 

Türk inkılabına yan hakanla • 
rın bile, mevcudiyetine taham -
mül ede.miyen İzmirliler bu güzel 
ve saf topraklarda az da olsa ha· 

olan bu fena hadise müseblıiple· türkçe ezan münasebetile vukua 
rinin layik oldukları akibeti pek gelen hadiseyi Ordu halkı nefret 
yakında görecekleri tesellisile mü le karşılamış ve yürüdüğümüz 
teselli olan lzmirlilerin sarsılmaz nurlu yolda her an için Gazisini 
tazimlerini yüksek ve müstesna takibe hazır olduğunu bir daha 
huzurunuza ımnnrız efendim. 1 tekrarlamıştır. Yüce muvaffaki • 

tzmir Belediye ··~i!'i: Dr. Behçet ·ı yetler diler, en derin saygılarrmı
zı sunarız efendim. 

K oz.luda c. H. F. reisi: H:ıy<lar, Belediye ve T. C. 

KOZLU 8 (AA ) _ Cehil ve ı rci;;i: lbrııh m Nnm·I<, Ticaret Odası re-
' ' • - isi• Hl\snli, Halkevi reisi: Hamdi, Yurt re-

taaaıubun ika ettiği son Bursa isi; Mustafa ve R:ı .. ım 
irtica hadisesinden mütevellit nef Divriktc 
ret ve lanet duygularımızı izhar 

DlVRlK, 8 (A.A.) -- Batıl te· eder, bu münasebetle halkın son-
lakkileri yıri.mak suretile hakika 

ıuz saygı ve sevgilerini sunarım. 
C. II.F.Kozlu Nahiyesi reisi: Dr. Rı>şnt Lütlli 

Zonguldakta 

ZONGULDAK, 8 (A.A.) 

te bizi ulaştıran nurlu yoldan git • 
mek istemiyen bedbahtların ha • 
reketlerini nafretle tel'in eder • 
ken bu yolun dönmez yolcusu ol· 

Bursada kafaları zulmet dolu bir duğUımuzu tazirrıc.t1mrza terdifen 
kaç sof ta artığının türkce ezan .mü 
nasebetile irtica yılanının kımıl -
danmasını andıran meş'um hare
ketlerini haber alan Zonguldak -
lılar çok büyük bir teessür ve nef
ret hissetmişler ve mürtecileri ~id 
detle tel'in eylemişlerdir. Zongul
dak vilayeti dahilinde bütün mi
narelerde aylardanberi türkçe e· 
zan ve camilerde türkçe kamet 
okunmakta olması Zonguldak vi 
layeti halkının ulu müncimizin 
mukaddes i~aretine ne kadar can 
dan tehalükle icabet etmiş ve sa
dakat rröstermit t>lduklarının de • 
lilidir. lçtima halinde bulunan biz 
vilayet umumi meclis heyeti bü • 
tün vilayet halkı namına nefret · 
le tel'in hislerimizi ve inkılabnnı 
zm mübdii yüce halaskarımıza 
sarsılmaz bağlılıklarımızı, sonsuz 
tazimatlarımızla arzeyleriz efen -
dim. 

VtJD.yct umuml meclisi relal veli: Halft, 

Azalardan: Nuri, İbrahim, :ıu. Nuri, Zühtü, 

Zlyn, KaslDl, Güneıt, hzet, Kam. Oğuz, 

Galip, Hö!('yfn, Dr. Muatata, Sül<'ymıın, 

Dr. Rctat, ~C\'kct, Nuri 

ZONGULDAK, 8 (A.A.) 
Dini siyasete alet yapan ve kendi 
diline isyanın, dinine isyandan 
beter olduğunu anlamıyan gafil
lere laneti az görürüz. Daha dün 
en hür ve serbest bir ha.-eketc İ§
tirak eden Bursada böyle kirli. ve 
iğrenç b~r hadisenin zuhuruna i
nanmak istemiyoruz. Ve kaniiz 
ki, bu hareketin piştarları ve ga• 

filleri Türk milletinden değildir. 

Dinin manasmı bilmeden abai din 
geçinen hu softalara karşı muhiti 
mizde duyulan kin ve nefret çok 
büyüktür. Türk mi11eti sevgili Ga 
zısıne ve onun armağan ettiği 

cümhuriyete ve cümhuriyet inkı -
laplarınn ölünciye kadar !\adıktır. 
Vicdan hürriyetini her türlü taz • 
yikten koruyan cümhuriyetin bn
nisi büyük Gazinin yüksek hu -

zurunda bir kerre daha temin 
ve yemin ile t~yit ederiz.. • 

Beledive reisi: Nihat, Ticaret Odası reisi: 
llüfl('yİıı Fehmi, Zonguldak Halkevi reisi: 
J\llthııt Akif 

Safranboluda 

SAFRANBOLU, 8 (A.A.) 
Yüksek i~aretinizle milletimizin 
girdiği nurlu teceddüt yolunda en 

gel oJ.mak istiyen bir kısım sefil 
softaların Bursada öz dilimizle 

okunan ez~n aleyhindeki irticai 
hareketlerini bütün Safranbolu 
halkı şiddetle tel'in eder. Milleti

mize fenalıkları yeter olan bu re· 
zillere Türk vatanında yer veril -
memesini istirham eyleriz efen -
dim. 

H. F. ve Belediye reisi: Osman 

Orduda 

arzeyleriz efendim. 
c. H. F. reisi: Fı.ı '• F lediyc reisi: SeJfi 

AYDIN, 8 (A.A.) - İnkılapçı 
Türk camiasının vicdar.! huzuru
nu ihlal eden Bursc:- ~lfıdisesini Ay 
dm irfan zümr·esinir.. nefretle kar 
şıladığını sonsuz tazimatnnızla ar 
zeylerim efendim. 

Aydın muallimleri namına: Fakir 

Ereğlide 

EREGLl (Karadeniz) 8 (A. 
A.) - Öz dilimizle tanrıya yal • 
varış&mızm horve hakir olduğu 

bahanesile türkçe ezana kar§ı al • 
çakça ve iğrenç hareketi teessür 
ve teessüfle karşıladık. inkılabın 
nurunu söndürmek, hızını kesmek 
istiyen hainlerin hareketini tel'in 
eder, bu gibi mel'unlara öz yurtta 
hakkı hayat veı·ilmemesini dile • . 
rız. 

Bolcdiye reisi: tsm:ıil, Gençler birllğ'i rei
si: 1Iyn!i, C. H. F .reisi: 1.1'.akkı, Himaye! 
E lfa.l reisi: .Ali Rıza, Muallimler birliği. 

rE'lsl: Dilndur, HJU\llahmer reisi: Bahacttln 

AMASRA, 8 (A.A.) - Bursa· 
da çıkan müessif vakayii bütün 
Amasralılar teessürle karşıladılar. 
faiUerini telin eder, arzı tazi.mat 
ve sadakat eyleriz efendim. 

Nahiye muhtarı: Haııan Fırka heyeti 
reisi: Celil 

Man·sada 
MANiSA, 8 (A.A.) Türk 

milletinin milli dilinin ve milli 
benliğinin bütün hayatında ha • 
kim ve esas tutulacağını ve kala 
cağını bilen ve bu bilgi ve duygu 
ile iki ayı geçen bir zamandanbe
ri ibadet ve dini bu esas içine al • 
makla sevinen ve gururlanan Ma 
nisa ve köyleri halkının Bursada 
bir kaç cahil mürtecinin çıkardı • 
ğı bayağı hadise önündeki nefret 
le tel'in hislerini bütün cihan kar 
şısında haykırır ve gene halkın 
zatı devletlerine ve büyük Türk 
inkılabına karşı olan sonsuz ala· 
ka ve merbutiyetlerini arz ile 
yüksek ihtiramlarımızın liltfen ka 
bul buyurulmasını istirham eyle • 
riz efendim. 

C. H. 1''. reisi: Ktunll. Belediye rci.s ve • 
kili: Osman 

Aydınlıların mitingi 

AYDIN, 8 (Hususi) - Bugün 
Hnlkevinde toplanan Aydınlılar 
Bursadaki irticai hadiseyi !iddet

le nefretle tel'in ettiler. Fırka ida 
re heyeti reis vekili Ethem Kadri 
Beyle diğer bazı zatlar hararetli 

hitabelerde bulundular ve heye • 
canla alkışlandılar. Mürtecilerin 
şiddetle cezalandırılmaları dile • 
ğini bütün halk bir ağızdan iz • 
har etti. 

31ustara 

Isparta da 

Umumi merkez heyeti pazar gü. 

la inkılabın asil ve vakur yürüyü
şüne engel olabiliriz gibi ahmak
ça düşünüş ve hareketleri görmek 

le pek müteessirdir. Mukaddes 
Türk inkılabını gençler ve mü • 
nevverler yanında daha ç.ok sev• 
direcek, daha çok kuvvetlendire • ı.. eınalin bu kararını beğenmişti. 

L__ ..... ~.aa--~~~-~~~~---..~-I-~-~~ ...... .___,,~-~------~--...__.. ____ _._..._ __ _.. __ .~-------_._..._-"""~~..__.~~~~-----n 

lSPARTA, 8 (Hususi) - Bur• 
sadaki hadise burada da derin bir 
nefret uyandırdı. Halk bu hadi -
seyi çıkaranları tel'in etmektedir. 



Sayıfa 6 V AKTI 

Mani olmam ! .. 
iki kişi Beyoğlu cadde3inde 

karşılıklı gelirlerken kalabalıkta 

biribirlerine çarparlar. Birisi öte • 
kine birdenbire bağırır: 

- Kör müsün be? 
Öteki dükkanlara yakın olduğu 

ıçın: 

- Sen kör müsün, koskoca yo· 
lu görmüyorsun. Ben şuraya srkış· 
mışım, dükkana girecek değilim 
ya ... 

- Girebilirsin, ben mani ol • 
marn ..• 

Kabahat halkın .• 
Tepebaşında meşhur rejisör ve 

aktör ve piyes muharriri E. Bey 
vaktile büyük piyesler oynardı; 

Eşher, Napolyon, Tarık gibi.. 
Gen~liğinde bir gün Şehzadeba 

şında Namık Kemal merhumun 
meşhur vatan piye:;İni de oynamı · 

Sakat adam - Allah kahretsin, evine kadar gittim, yalv3tdım, yakardım da gene bana 
varmadı. 

- Bir daha o şılh§ın evine ayak atma öyleyse •• 

9 Sul.lat 193~ 

Maziden haber 
Parisin her taraf mda hala bir 

~ok falcılar vardı:-. G~=eteler bun· 
ların ilanlarile doludur ve o her 
manasile münevver Paria halkı 

içinde binlerce kişi bu f akılara 
gidip fallarına baktırırlar. 

Bir gün Madam Dötep isminde· 
ki me1hur fransız falcısına şık bir 
Fransız möı;yösü müracaat eder. 
Madam :ıorar: 

- lstikbalinizden malum.at mt 
almak sitiyorsunuz? 

- Hayır, maziden ... Bu sabah 
1"arımın bana ısmarladığı §ey ney
di. 

Saat 

Ya kalktı. İslam bey rolünü her - ········································································································-·· .. ••••··•••· .. ••••n••• ..... ····-·--·······················-···-···· .. .................. ·································•••1111·-········································································ ...................................................... . 

Eski~ehirli Atıf efendi Sirkeci· 
de bir otele indi. Eşyasını yerleı • 
tirdi, o günü istirahatle geçirdik · 
ten sonra gece Beyoğlunda biraz 
dolaştı. Akşam oteline gelince gar
sona sıkı sı. ·ı tenbih etti: mutat kepaze etti. O kadar ki Şeh· 

zadebaşı halkı clayanar.ıadı, oyu· 
nun sonunda alkış yerine meşhur 

aktörü ıslıkla kar§ıladı. 
E. Bey perde kapanırken ıslık 

seslerini işitince arkadaşlarına 

nevmidane döndü: 

-

- Olur şey değil, dedi. Şu hal· 
ka bakın, Namık Kemal gibi bü • 
yük bir vatanperveri ıslıkla karşılı , 

Son 

nefeste yor. 

Orman müfettişi 
Eir eşkiya reisini dağda sıkış~ 

tırıp yakalıyan jandarma adliye• 
ye tesl!m etmiş. Hakim eşkiya re· 
isine: 
~Mesleğiniz nedir? 
Diye dalgınlıkla sorunca herif 

şu cevabı vermiş: 
- Orman müfettişi... 

C ·omobilin hıfzı 
Adil beyin otomobili vardı. Yal· 

nız bu otomobil ikidebir ona dert 
olur, bir yerde inip bir yerde otu 
racağı zaman sokakta bekliyen o
tomobili onun için daimi bir en · 
dişe teşkil ederdi. Çocuklar binip 
bir tarafınımı kırıyorlar, yoksa bir 
usta bir hırsız binip savuştu mu? 

Bir gün Beyoğlunda bir gazi • 
nonun önünde durdu. lçerde biri • 
sile randevusu vardı. Yolda serse· 
riyane dolaşan bir adama sordu: 

- Azizim, otomobil kullanma. 
sını bilir misiniz? •• 

- Hayır ... 
- Öyleyse bahşışmızı veririm. 

Şu otomobili yarım saat muhafaza 
eder misiniz? 

-Tahir Andelip efnedi fena hal
de hastalanmıştı. Son nefesini 
vermek üzereydi. 

Tahir Andelip efendi komis -
yoncu, tellal, tefeci bir zattı. Ha • 
yatında her şey almış, satmışh. 

Yalnız Suriyenin bir köşesinde 
garip bir dürzi ailesi arasından 

çıkmış ve hangi dine mensup oldu
ğunu öğrenemeden lstanbula gel -
miş, burada bir ermeni kuyumcu -
nun dükkanında çıraklıkla çalıştık 
tan sonra kendi başına iş yapmı· 
ya başlamıştı. 

İşte bu işler onu ihya etti. Her 
türlü iş ... Fakat en ziyade antika 
mal alıp satıyordu. Ve bu sayede 
koca bir yazıhaneye sahip ol · 
muştu. Daha elli yaşında olduğu 
halde sekiz, on hanı, apartımam, 

dükkanı vardı. 

Fakat ne çare ki ömrü vefa et • 
miyordu. On beş yirmi gün yattık· 
tan sonra çağırttığı doktorun yü • 
zünde ümitsizliği okudu. Zaten 
kendisi de kendi halinden anlıyor· 
du: 

Ne karısı, ne kimsesi vardı. Ev-

············································~·············································· 
Doktor ücretlerinin çokluğuna kar~···• 
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- Doktor ben bu amelfyata 15 liradan fazla veremem, 
beaenmlyorsan apandisitimi iade et. 

- Havalar ne yuzcl yidiyor 
- Neresi güzel, yağmur yağıyor yahu 
- Biliyorum ,ama şemsiye üzerinde 

bir az alış veri} oldu da ............................................................ ............................................................ 
de yalnız ihtiyar bir kadın işini gö 
rüyordu. 

- Habibe hanım! 

Diye bu kadını çağırdı. Aslı ya· 
hudi olan Habibe hanım efendisi· 
nin zayıf sesine hemen koştu. 

- Habibe hanım, galiba benim 
vaktim geldi. Doktor ne ilaç veri· 

yor, ne de ümit veriyor. Onun için 
kendime bir dua yaptırmak isti · 

yorum. Fakat doğrusu pek böyle 
şeylerle meşgul olmadığım için 

bilmiyorum. Sen ne dersin? Dua 
ettirmek için papaa mı, haham mı, 

yoksa hocamı çağırtayım? ... Han· 
gisi daha ucuza gelir .. 

Habibe hanım düşündü, taşın · 
dı: 

- Andelip efendi, dedi, müs • 
lüman dininden daha ucuzu yok • 

tur. Öyle olmasaydı ben dinimi de 
ğiştirmezdim. Sana gene bir hoca 
çağırayım. 

Andelip efendi kabul etti ve ci. 

vardan bir hoca celbedildi. Hoca . 

fendi hastanın başı ucunda kur'a· 

m kerimi açarak makamı mah . 
susla bir sure okudu. Üfledi, için • 

den dua etti. Sonra kur'anı keri . 

mi Öpme~i için Andelip efendiye 

u::attı. E:;ki antikacı baygın bir 

halde idi. Yalnız hocanın bir ki • 

tap okudu:!unu sezmiş, bir de ken · 

disine bir kitap uzattığını ... 

Titrek el ile kur' anı kerimi alc!ı; 

evirdi, çevirdi, sonra gene hocaya 
iade ederek: 

- Anlaşılan epeyce antika imiş; 

dedi. Ama şimdi kimsenin kitaba 

para verdiği yok. Bir baıkasına da 

göster bakalım. 

... 

Hanımaı 
ilaç 

. 
Mehpare hanımefendi yeni dul 

kalmıştı. Aradan iki ay geçer geç· 
mez öyle müthiş bir sinir buhranı· 
na tutuldu ki etrafındakiler şaşır· 
dılar. Kah gülüyor, kah hungüı 

hüngür ağlıyor. Fakat her gece uy 
kusuz baş ağrıları içinde yaşıyor · 
du. 

Ailenin doktoru onu muayene 
etti. Bu zat bekar ve genç bir dok
tordu. Mehpare hanımefendiye 

mümkünııe tekrar evlenmesini tav
siye etti: 

- izdivaç meşagili arasınd!\ 

sinirleriniz geçecektir efendim. 
Diyordu. Mehpare hanım sor • 

du: 
- Peki ama bir doktorla evle· 

neyim mi? 
- Nasıl isterseniz. 
Mehpare hanım doktorun göz 

lerinin içine bakarak: 
- Evet ama, ben sizin gibi be

kar bir doktor nereden bulayım. 

O zaman kadının ne demek is· 
tedjğini anlıyan doktor hemen şap
kasını alarak: 

- Doktor ilaç tavsiye eder a • 
ma, ilaç olamaz .. 

D~di ve çıktı. 

- Yarın sabah beni sac.t ondt. 
uyandır, işim var .. 

- Baş üstüne .. 
Ertesi sabah saat onu, on ikiyi, 

ikiyi geçti. Üçe doeru garı;on A ~ 
tıf efendin in oda kap?srnı vurdJ. 
Müşteriyi uyandırdı. Fakat Atıf 
efendi uyanır uyanmaz :mate bak· 
tı: Üç ... Garsona çıkıştı: 

- yahu sana beni saat onca u• 
yandır, dedim. Bu v.ıl:it r.1i uyan • 
dırırlar?. 

- Bizim saat i~lemiyor cin sa· 
at on oldu mu diye sormıya gel· 
miştim cfandirn. 

Boş yer 
Yemek yiyorlardı. Küçül:: Nadir 

bir pirzola yedikten ı:ıonra durdu: 

- Kamım doydu! Dedi .. ~üşka 
bir şey girecek yer yok.. 

Anne3i de babası da ses çıkar • 
madılar .. Fakat yemek bitip tam 
sıra mahallebiye gelince Nadir bir 
tabak da kendisine ayırtmak iste • 
di .. Babası: 

- Hani karnında ba~ka yer 
yoktu?. 

Diye scrd!.I .. 
1 

- Karnımda yok umma, başım· 
da var .. 

Kırda 
Çiftçi - Korkmayınız. Bir 

inek, ancak buzağısını kaybettiği 
zaman tehlikelidir. 

Seyyah - Ben de bundan kor • 
kuyorum ya .. O kadar aradım, or· 
talıkta buzağı göremedim. 

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

1 111 1
11 l 1 

1 

- Doktor senin glS§sUnU dinlerken kocan ne dedi ? 
- Ha şöyle, bir azda seni başkalara dinlesin, de~ı. 
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En kıdemliler 
··········-·····--···-· ... 

Eczacıların en kıdemlisi 
77 yaşındaki Süreyya B. 
Eczacının doktorluk etmesini istiyorlar 
ve ona o kadar emniyet ediyorlar ki .. 

-2-
Eczacıların en kıdemlisine sor - - Burası garip memlekettir .... 

dum: Bursa ise her yere yakındır, bura-
- Doktorluğu yakalamışken bı- da kalmam daha faydalıdır .. Diye 

rakmanız, sizi senelerden sonra istememiş .. Sonra mükafat bunun· 
pi~an etmedi mi?. la da kalmamış .. mabeyinden ge • 

- Hayır, kat'iyyen .• Hiç pi§ - len bir telgraf kendisine rütbei sa· 
ınanlık duymadım .. Çünkü mesle-

1 

niye tevcih edildiğini, elli adet d~ 
ğiınden sonuna kadar memnun sarı lira gönderildiğini bildirmiş ·· 
kaldım .• Bununla beraber doktor- Süreyya Bey: . 
luk da etmedim değil! Amma na - - işte, böyle evlat .. Dedi .. Hu · 
ııl bakın anlatayım: yatımda bu suretle doktorluk et · 

Bir arahk Balıkesirde bulunu - miyede mecbur kaldım .. Zaman o 
Yordum .. Ora hastahanesinin ecza lur ki hayali cihan değer .. Ne yazık 
cı başısıydım .. Ayni zamanda ora- ki maddi ve manevi bütün bu hedi 
<laki mektepte tarihi tabii ile kim- yeler ve eserler Fatih yangınında 
l-'a da okutuyordum .. Hani Kömür- yandı veya çalındı gitti. (Sesi 
cüyan Kirkor, vardır, şimdi meş - titredi ve ağlamıya başladı.) işte 
hur hesapçı bilir misiniz?. bütün bu muvaff akiyetlerim ça • 

- Evet yüksek iktısat mekte - lışmanın ve anamla babamın ha • 
binde hoca.. yır duaları neticesidir. Onları 

- Evet bu zat ta o vakit oraya kırmadım bir kere bile .• 
hocalık yapmak için yeni gelmiş - - En heyecanlı hatıranız ne • 
ti .. Çok iyi arkadaşlık ettik ken - dir? •. 
diıiyle .. Efendim sözü uzatmıya - - Çok .. Fakat bunların içinde 
Ynn.. Memleketin mutasarrıfı "dumansız barut,, hadisesi en he -
Mahblut Celalettin Paşa fena hal- yecanlısıdır, doğrusu .• O vakit de 
de hastalanmış .. Kendisini ille be- latanbulda Haseki hastane -
nim tedavi etmekliğimi istemit: sinin baş eczacısıydım .• Cin izzet 

- Aman efendim .. Kullarını af- Paşaya Sultan Hamit "dumansız 

fetsinler, bendeniz aciz bir ada .. barut,, yapmak için emir vermiş -
rnım .. Sonra eczacıyım, anlasam ti •• Cin izzet Paşa beni de fabri
bile doktorluk edemem, mes'ul o- kaya yanına almak istiyordu. Hat
lurum .• Memlekette iki tane he - ta Rıza Paşaya beni methetmişti .• 
kinı var.. Rütebei saniyemi tahvil ederek 

Diye haber gönderdim.. Fakat kaymakam yapacaklardı, redet • 
kat1iyyen ıarar ettiği için gelen tim .. Fakat kendi kendime çalışa· 
lrıemurlarla beraber yanına gitmi- rak bir barut nümunesi yapacağı· 
Ye mecbur oldum.. mı ve kendisine takdim edeceği -

- Senden başkasına emniyetim mi de vadetttim. 
Yok Süreyya •• Hayatımı sana tes - Bir gün bu barut için eczala : 
liın edeceğim .• Korkma mes'ul ol- rı havana doldurmuş, çalışıp 
lnazsın.. Al istersen sana kendi duruyordum.. Bir aralık bir ecz-ı 
Yazımla bir de senet vereyim, ö - almak için odadan ayrılmam la -
luraem senin elinde öleyim.. zım geldi .. Y ammdaki hademeye 

Dedi. ne söylesem para etmiyor· tokmağı vererek havanı hafif ha -
du.. fif karıştırmasını söyledim.. He -
Artık yapılacak hiç bir fey kal· nüz daşırıya çıkmıştım ki barut 

lnarnışh .. Bir de muayene edeyim, bir patlayış patladı hizmetçi bir 
lle göreyim .. Paşanın karnı Hüd- tarafa, havan bir tarafa, eczaha -
dağı gibi şişmişti. idrarını altı nenin edevatı bir tarafa gitmişti ... 
fıiinde edemiyormuş, kıvranıyor .. Hizmetçi tokmağı biraz hızlı bas
du .. Üstelik ilk günlerde çağrılan tınnış olacaktı .. Bu za..'1lanlarda 
?1eınleket hekimi de yanlış yoldan buna benzer bir hadise· insanı ti 
ı!e başlamış, sondaj yapmış, idrar Fiyzanlara, Trabluslara gönder -
Yollarını harap etmişti. miye kifayet ederdi. Bunun için 
. Neticede Süreyya Beyin tedavi- patlayış esnasında gayri ihtiyari 

~ıle vahim bir halde bulunan paşa ellerimi çırparak, kendi kendime: 
ı ·ı . Yı eımıt ve o kadar memnun ol - - Eyvah Trablusgarp, eyvah 
muş ki lntanbuldan gelecek he - Trablusgarp ! ! Diye söylenmişim .. 
kiml~e b~l.e bu kadar emniyet e • Hastahane biribirine girmişti. · 
demıyecegıni söylemi§ ve Süreyya Ne yaptın, ne oldu?. Diye gözle · 
beye be~er liralık banknotlardan rini açıp soran soranaydı.. Fakat 
on tanesini bir zarfın içine koya • deı·hal kendimi topladım .. Hiç ba
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II M A .©J • Amerika sinema aleminin en büyilk ailesi: 

hanedanı 

Soldan 'sata: Madam· Lloneİ a·. ,-John Drew Colt, Lfonel B., Ethel a., Ethel e:-cort,Doloree 
Costello, kUçUk Dolores B. , John B ve en kUçOk o§lu, John Blythe ve Samuel Colt. 

Bugüne ıkadar sinemada bir liyetlerini kullanmamıştır, aktör 1 sonra Etbel gelir. Filmde büyük 
çok kardeşlerin veya hemşirelerin olmuştur. Bugün, elli beş ya§mda ve zengin kadın rolleri oynıyan 
oynadıklarını gördük. Fakat bun· kadardır. Fransızca bilir. Ethel, sonradan Russel Colt isim· 

ların içinde en tanınmışları şüp· Lionel, rollerini yaparken çok, li bir milyoner ile evlendi, ve ha
hesiz ki Lionel ve John Barry • çok yorulur. Zira, adeta onları yatta da büyük ve zengin bir ka
more'dur. yaşar. (Grand Hotel) filminde dm oldu. Bu izdivaçtan John 

Barrymore ailesi, hemen kami· doktorların öleceğini kat'iyyen 
len sahne ve sinema aktörlerin · bildirdikleri bir muhasip rolünde 
den mürekkeptir. oynarken, bu adamın ölüm karşı· 

Barrimore Colt, Ethel Barrymore 
Colt ve Samuel Colt isimli üç ço· 

On dokuzuncu asrın son yirmi aında coşup nevmit oluşunu fev
be§ senesinde Maurice Barryımore kalade bir surette yapmıştı. Fa • 
Amerikanın meşhur aktörlerin • kat sahne bitince, rejisör: 

cuk doğdu. Ethel anne, yirmi ıe· 
nedir sahnede görünmüyor, lakin 

kızı Ethel bugün on dokuz yaşın
dadır ve annesini mahcup etmi • 

den idi. 
Karısı Georgia Drew Barry • 

more da onunla beraber oynar • 
dı. Maurice fevkalade poker ve 
içki meraklısı olduğundan nisbe -
ten genç yaşında öldü. Son za • 
manlarını asabi buhranlar içinde 
bir sanatoryomda geçirmişti. Bu 
karı koca hakkında şu fıkrayı an
latırlar: 

Bir gün, Maurice sabahleyin, 
cebinde poker fi§leri olduğu hal -
de evine dönüyordu. Kapının ö -
nünde, karısı ile karşılaştı ve sor

du: 
- Bonjur Madam Barrymore 
böyle erken erken nereye? 

Karısı dargın bir sesle: 

- Ben mi? dedi, ben kiliseye 
gidiyorum. Fakat siz isterseniz 
cehenneme gidebilirsiniz. 

"' ~ :(. 

- Yeni den başlamak lazım! 

Demişti. Lionel: 

- Ne? dedi, tekrar mı başla

mak? Fakat kafi derecede bu işi 

yapmadım mı? 

yecek derecede kabiliyeti vardır, 
ve ilk filmini yapmıştır. 

Ethel anne, şimdi, kocasından 

boşanmış ve filme avdet etmiştri. 

Kendisi (Raspoutine) filminde Ruı 

ya imparatoriçesi rolünü oynuyor. 
-Yaptın ama azizim, yarı yol- Bu filmde esasen Lionel ve John 

da bıyıkların düşmüştü. O kadar 

güzel oynuyordun ki, kesmemiş -
tik.. Şimdi tekrar başlamak mec-

buriyetindeyiz. 

~ :(.. ~ 

da oynamaktadır. 

Ethelin ya§ı ağabeyiai Lionelle 

küçük kardeşi John'un yaşları ara• 

sındadır. Bundan tabii ne olabilir 

değil mi? Lionel hene F enviok isimli 

hnınmış bir aktris ile evlidir. 

Yaş itibarile, ailede, 
John Barrymore elli bir ya§ınCla 

ondan I olduğu halde baş genç rolleri OY,· 

=--============--= namaktadır. 
John, kardeşi gibi fransızca bi

lir. O da, resim yapar. Yirmi ya· 
şına gelince gazetecilik yapmalC 
istemişti. Fakat girdiği Nevyork 
Telgraf gazetesinde yirmi daki
kalık bir gazetecilik hayatı vardır. 

tak göndermi~ .. Üzerine "eczazı ruttan bahsedermiyim: 
Ve tabibi .şehir,, diye yazmış .. Fa • - Hiç bir şey yok efendim .. ============== 
kat Süreyya Bey "o memleltet mi- Klodyom yapıyordum.. Eczaha • 
•afirtdir ,ben de vatan evladıyım, nemde kalmamıştı.. Birdenbire 

Bu ailenin çocuklarının en bü .. 
yüğü Lionel'dir. Kendisi Ameri· 
kada hem sahne hem de aine.ma 
artisti olarak en iyilerdendir. 
Bundan başka ressam ve piya • 
nist olarak ta büyük bir kıymeti 
vardır.Yalnız Lionel ailenin mes
leğini terketmemek için bu kabi .. 

Tahrir müdürü ile yazacağı yazı 
hakkında bir münakaşaya girdiiğ 
için oradan koğmuşlardır. Oradan 
çıktı, Hearst'ın gazetelerine girdi. 
Orada da yirmi dört saat durabil· 
di. Kendisinin Fransada bulundu
ğunu öğrenince oradan da çıkardı
lar. 

alnıam,, diye geri göndermiş .. Fa- patladı .. Dedim .. 
kat bir kaç gün sonra paşa kendi • Hastahane müdürü bunun üze · 
•ini çağırtmış: rine sesini çıkarmadı. Fakat jur -

- Ne yaptın, beni rezil ettin, nal, çoktan yapılarak muhafız pa· 
tÖnderdiğimi neye kabul etme • şaya verilmişti. Ertesi günü onun 
din .. Ben hiç bir şey tanımam .. Az karşısında soluğu aldık .. Suratı as· 
teldiyse iki misli olsun .. Ben vali • mış, koltuğunda kaz gibi oturu . 
l'itn, istersem sana bunlardan beş· yordu .. 
)'uz tane veririm .. Demiş, cüzda - - Ne yapmı~sınız canım, Sü . 
tlını çıkararak beş tane daha ilave reyya Paşa benden soruyor, dedi .. 
etınif ve kendisine vermİ§ .. Sürey Ona da anlattık ... 
)'e, Bey bu sefer almıya mecbur - Canım dedi, klodyomu civar-
~~ınu, .. Sonra kendisi Bursaya gi· daki eczahanelerden aldırıversey
dl"ftce Süreyya Beyi de oraya al - diniz olmaz mıydı?. 
b•l'tnak iıtemif, fakat Süreyya - Aman paşa hazretleri, nasıl 
~1ı olurdu .• Benim mesleğim, şerefim 

yok mu?. Hariçte: Bu ne biçim 
eczacı, bir parça klodyomu kendi
si yapamıyor da hariçten aldır -
tıyor, demezler miydi sonra!.. 

Bir müddet düşürıı:lü: 
- Haydi git, geçmiş olsun z 

böyle::e arzederiz .. 
lşte bu çok mühim tehlikeyi de 

bu suretle atlatmıştım .. 
işte evladım. Mektepten üç yüz 

üçte çıkmıştım .. Bir aydan başka 
açıkta kalmadım.. Çalıştım, ka -
zandım .. Müzayaka çekmedim. • . 
Hayatımdan memnun oldum .. Bun 
ları böylece yaz .. 

- Geçmiş olsun Süreyya Bey ... 
- Teşekkür ederim evladım .. 

A. Sırrı 

Holllvut'un ideal gUzel kadın 
tlmsell11e en yak la şan artisti: 

Claudette Colbert 

Ressam olarak John korkunç 

resimler yapardı. Meşhur Carne -

gie'ye hemen hemen zorla on do· 

lara bir tablo sattı. Carnegie ha • 

sisti. On dolar vermiş olmasına 

rağmen tabloyu yırttırdı. 

- Baktıkça öyle korku geliyor 
ki, diyordu, bir türlü içim rahat 

f etmiyordu. 

Bu tablo John'un satabildiği ye

gane tablo olmuştu. Nihayet o da, 

aktör oldu. 

John, sinema yıldızlarından 

Dolores Costello ile evlidir 
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Satılık! 

Bir çok Avrupalı 
müesseseler gemi 

sahyorlar 
Son hafta içinde Avrupanm 

Wrçok mühim denb ticareti mü 
..... ı.n lat.Dlıul Ticaret oduı • 

Arkadatım razı oldu. Kuman • ı larımın -boyunlarına atılacaktım. 
3an otomobille bemin almıya ai· He111811 ta17arelerimize bindik. 
iliyorum diyerek bir tarafa 1&ft! - Gelirken karanlıkta ıelmiftik. Gi· 
lllllflu. Onun avdetinden eyye) b- f derken de kar 1•l11orcha. Bu fe .. 
rarslha dönmiye karar vermiftik. ' na 1nclen Wr an enel a•klıtm•k 

Amiena' e aelince, indik. Bir ifia alclir*aciık. T ..acllfe •laan • miiracaat eMrM Alılık ıemile 
.,amlwnqe sittik. Pek ıüzel pu· ki, llarartihımı siprete basilis ri olcl.,.._ bildinaifler •• lıtan· 
talan ftl1IUf. Bir hayli atqtırcltk. tan...u.rt ı•lmifti. O.lara Wr llalcla aba 4>1QP olaadıtııu tor • 
Sonra ela, ....ı.Jmm için Wru ..... rit J•pmamm iltiyorlar&lı. ...... • .,., 
porto içtik, Ye laJJ&reJe ltiwek Sanki bu it ~in orafa UYel edil• Oiı'eadijiMju JÖre bilhuaa ti 
haYalandtk. Fakat imi bu kadar mit tibl. brarplata Wrpk ........ ..ı •taslelred.rilldeki liman • 
iyi aiD'lailut '* tehre muka1'ele eı. lar Yardı. lanta bailı .ı.nk duran binlerce 
mek 1•-dı. KiliNnin ~ Ta17arelerimid .. ,elana çı • 
~(8) ler reameclerek dolatm11a bat- karttık, bindik. Kuma•daa, MM. toaluk s..U. Yardır. Fakat bu 
ladan. Yaimara raimen iyi ,W.. firleri ., JlleJÜlllllll' bir W..· ı-iler ittfsliken dolaJJ liman • 
rit .. reketleri ,...,.,.....,. P.k ta· ıine ~lar, Mal ..,,e.ıiror· ...... filrlmdıt.dirt.r. Mat •bip• 
bil, ıidip paıt•h.nnin üzerinde lardı. Mıkiaelere Wolp llar.uı '-1 ..., a. p1hHıu olursa oltun 
Cle acma11 11nMiı11 ••-. Hatta 1• • ettik. Fakat enea.. Pel..._ ile .-ileri aca ucu ellerinden ,ı · 
IU91D Wr Mi Mek .. almlflık. kararlafbrchjımız •ecbJt., h.ve- ....... alwar~•"ıitlenlir. 
<>alan da attıJr. • aralık. ucar • ket etdk, ~• mnk ....... lmbe il& • 
kea bir......._ ,UUI Wr kadı· kim ~ pW, 1Mr1e· 
nm bize .ıı u. ap1111s1er ,...,. • n.. dolnt ,iriidlk, 1u1 WrUç Cenap hududunda 
d5iiai drtlak. Danar muJU? E • .... ....Ueye ... -.. ... ~.~ · kaçakcılar 
Yİn yerini iyice tayin ettikten son- dık. Kt.ı.mandıanlaruııız, bıze bıt' 

harp neden 
.. d .. ? sene sur u • 

Büyük 
beş 

--~--'"-"! __ ..... ____ "-'"!...__..__.. ........ 

Fransıs naecli•inde meb'usların mllhl• tf~aab 
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Bundan sonra nüfuz ticaretine l Mösyö Emest Lafont - Bettee 

giritildi. lJu b~j veıik•Y• 4• c.uıutu farkı olnııyu "karbür · 
okuyorum: cü,, teri bcraet ettirmek için yapı -

"Şu halde mukabil taarruz atıl· 1aa manevraları nazan dikkate al· 
mıı bulUDUyor. Hem de belki tah- m•larını JP9ıyö Plezandan rica e· 
ıninden &ok iyi olar~. Şvr.NJJU 1 derim. (Sağ cenah ve merkezdea 
~akt..maınahdır ki mötyö J..çuv• gürültij, sosyaliat 11ralarmd.ıı u • 
Laplaaae ticaret ~pmisyonu önüo· 1 zı.aıı alkıth.•ı.) 
de ilk ınailubiyeti»i sördiikteıı l Mösyö Barthe -- Bu mektubu 
110nra ıekrar ~VAf f ~ olıbilRte · j kaydedj'iııı mektubun möeyö Pi· 
•i al)cak yijksek bjr •üfuzım iıti -

1 
no yani demirhaneler komitesi u • 

malile mümkün olmpttur. mumi katibi tarafından yapılan te,. 
Eğer muhtemel oldusu v~i- ıeb),üıl~rj ıöılerDJ.aind..,,di.r .. Me • 

le bu nüfuz möıyö Briyanıo püfu- lf!~yle ~a11 olnuyan ve uıüne· 
zu ise naöıyö Pino ~cdit akaUlim.el kaıada mevzuu baluedHmiyecek 
hareketi karşısın ela möıyö Briya· .olııa JJljj,yö fino ekft>erile ki111ya · 
nın ıarar• ve "karbürcü,, leri JIUlh• 1.., .k.~ri ~ıl lehine maledebi· 
kiim ettirnıiye hiç olmazta 'bazda· le+ffini tetkik edioyr. Keu. fWI • 
rın.ı mahkum ettirerek kendisini 1 .1 •---y ...... ·-. ~'DemriMneler 
L-kl .. • } d 'h VJ u• .o ........... , •':°' ı go.ıtc:rmıye ~ ıımaun an ı .komitubıa•n ,.ımrken eUt' Lon" 
tır;ıı edıyor. ı _:.. _L..... 1 · 

M el • d za J'e7• A.RJSZAY• •e~ o q tır· 
e3 enın esası fU ur: 1 · 

M .. ·· B · h b" ketler men:uu bahaolurlarea ·~ osyo rıyaıı ar ıye nazın . , . 1.. •• 

1--•· · 1• ·· ·· Mil re laükOmetinia •yuf tetebuu•t· 

ra tehir clva.T1Da indik ve bu eye •Wü uap ~Ü'.IPİJ obuı1ul• 111i~ 
sittik. saf irleri laJ7are Üzerlerine ıeli • 

0 ~ ı~ ıyor J"e ıııosyo ranı ed!
1 
___ : 

ta bulunmasının temin ...... ANKAR>., J {A..A.) .....- Bu,. - düşürmek için ber tiirlil vuıtaya 
ıa.,...eLıliji k•n••tincw INlaadu· müracaatı mübah görıııektedir. 

Bu kadın, aldanmaauıız, güzel yor diye kendilerini 1ere atmı, · 
bir kadıadı. Tayyarecilerin adette- lardı. Yer pmurlu etduiu için 
rini da ltiliyonauf. Biu ·porto ik· hepıi simsiyah keıitmitlerdi. Biz, 
ram etti. Bir bayii içtikten sonra. aldır.ıt bile .etmodM Y• '"1 ttk 

yın ilk h•fta11 ~inde ;ümrük ııw· 

hafau lut&wı ı~•·pfJndAu ""up 
hudvd.,DJU.Jda 40 kaçak v.blı la. 

kip odjlmiJ YO 4 yaralı U klıçAk-

ığumu ..,_ Seatbere söyledim .. 
Mösyö Pin onun i§aret ettiğine JÖ · 
re Fra.psız ııok~i n;p.~rı~ zafe Möayö Santher ~I Dard"i M" 

.mim! b'ir Ml?ette tanır. 1.tisumu ha· re l•m bir çnıniyet bes1endijiııi 

artık ~lye karşr verdik. F • • göaterif har•keti yapoı~au d.i . 'ı 7akalaıımıftır. 
bı ı~e etlllff,._.JJ "' farkına nıca ~p R,ims'deki karargahı• Bu vakalarda be~bin kiloya ya 
varmam.JJız, Ne yapalım? .H~r .§CY· mıu ı•ldik, derhal yüzba.eıausı kın l<c~ak ;ümrük c:ıyası ve otuz 
(lep eYY~I diJiplia v•r~ BJ1J1UJJ için gömıi1e sit.tik. bin adet sigara kajıdı, 3 ıilih 34 

JÖ:ste:-iJ' bir harekettir. Çiinkü e liade iMi hapta lazım ge1eni yapa• 
ier mösyö Briyan bir maj1ubi1e caktır.,, Şu halde FraııHadaa Al ,. 
~e u~ratıluıası ihtimalini dU,üp - manyaya harp kaçalı ankeden 
mü~ olsaydı, harbi.Ye nQlrJ olma\ .tirketin menafiini -Yikaye için IU • 
istemezdi. Möıy& Pi9oya m6ıyS Z111DU halinde htr siyasi lıldlse çı• 
Gontar tarafından b~na verjlel) karmak hile c6ze a1dınlıyer. Diler 
bir mal6matı bildirdim. !ksper bir tta• daba t ''Saat -yedi fMi • 
Pfeffer madam Piyer Boclepln aaı· çokta Onlveraite aokaiıJJda evim~ 
ıf8:Sıdır: .~B~ eksger~ .... l~le~1~ek~ ~önerken merdivende m&sy6 !tal!; 

karargaha telefon, ottik. Kuman- - lJi -ah•t -"iai .. ft'lli? -,:111. 
~~ · .. ""n - ~· '" kilo ~ırv, 40 hayvan eld~ ~dil • elan çıktı, ilk sözleri fu oldu: nun nauNUJU~ T 

- Bu hıı.vada uçmak delilik· -Buraya 4li•clüiÜ9Üu ...... mifliı'. 
lir. nunuz yüzJtqı ... Orada caapk 

- HayJT yilzbatım, antronroan ınekt.en b~ka bri ~ey yapmadık. 
elemektir. - Evet. Şimdi d~ telefonJa 

- Peki o halde görürsü11üz. gönderiyorlar. 
:Yarın geliniz de! - Y ... Öyle mi? 

- Emrederıiniz yüzbaıım. Ha- - OJ~~ gün brw•a.ı.ı. ~· ~ 
va dü-zelı1n ve •1N.h oleun geU . mamanız için ceza v•rıııill#. 
ria. Yüzbaşıya, meseleyi anlattık. 

ltl'r f~ ıidiyordu. üt.eti sün, IJizi biraz azarlftdı ama, her hat· 
kabahatimizi örtmek ve Amü:»1· de ltu, .zeYahiri kuriarmak içindi. 
Cleki kaç~JIJajmpzı kapatm2'1' ~iıı 
makineme ıakathk arız oldujunu 
bildirdim, kuarıihtan iki maki -
niat göaderdiler. Onlara me&ele • 
nin h~kikatini anlattım vt •P 
beraber güldük. Tayyareye bine -
re)ı b,.v•lan~ılı. T ~•diil• '-kını• 
ki MJıicj uızıt b11 Hf~r ı>Uq, J,jr 
yere inmek mecburiyetinde JııJ · 
Clık. Yağmur mülhit bir surette ya
ğıyordu. lndiiimiz yeı· bit' ~mur 
dHTuı tdi. Çıkmak ka1til değildi. 
F IAHll bu arHıa ancak iki günde 
taıak- edilebillrdi. 

Baylece iki gün çaaıul' içinde 
'tlidiadik durduk .Ye 'karargaha 
be~ltat Itri 7aziyett. döndük. 

Y ~Jden ukiz sün u&nıamak ÜP 

zert ~o .Uım. Artık aabrf ve • 
aibmda "ut.Jın kayıtı i,in :yer 
kalMJf91''"'· 

ffaywm müı~•di bir ceza, 
<ta,. jw8 11Jın&ı&ıu. Oıı.Jik 1.- ha 
valarda bir tek düşman tayyaresi 
bi~ prii1Jmü7ordv. 

KarcLt,im Pi fer ttir ıkf a ~f.h.4 
beni ziyarete geldi. 1'endiıiIJi ı• · 
ne tayyareyle 'eri götürdüm, Bu 
sefer ceza vermediler. Artık onlar 
baaa ce«a yazmaktan uıanmıılar· 
<lı. 

Mii~eAddit ,Jef •w, -.,.; eaki 
f"ılqtillama göml~rmel~il)i ilıf: -
mittim. Her seferinde redcletpıif· 
lerdi. Fakat hiç beklemediğim bi.· 
gün Pelletier Loisy ile beni falff'· 
dılw, Jliıj t.tkJ y.erimi" iada et 
mek üzere emir aldıklarım bilciir· 
diler. 

8eYincimden az kalsın dilfman· 

Novıırın yaplıfrı Uç 
hususi va:ılle 

1915 senesi fllariın4'a, Navara 
ga?~• JPübim bir v4;ıjf ç vorJRif -
l~rdi. T~y1ar~le bw i•tibbarllt 
memurunu alıp, dütman hatlan a
rasına bırakacaktı. Yakalaıulığı 
takdird. kurfUU flisil-...i NNhak 
~aktı. Bunun i5in by Y.t~if~7j ı:ö· 
rii•UIJtdff fUfNk INk .... 148, 

NHMı ,,,.,.,.,,, - M.NIL 
YanHNlalri ...,., lfpJ .ı--. .. , 
lµııu .,..w. .-aldiJt lloc•ldı et , 
qıi,ıt, ....... _.in Wr --"• 
-var,,, N•Yar1 bunu~*'"' Wr IJu. 
i4et 1Jy .... j YYfi1• .UJ, ..... 
~·btd ....,.,, 

8Jr itt. ütıü hav.ı.r.4ıJar, UPt 
ıı01dai Murındaa iN .,.. hl.; 
mü1alt ltir MM cı.tU4ir. NaYar n 
~beptn ... ,. IJu tMlJ ..-lfd, 
Bu •urfilt dit•• &.yyar•ı.riS1t 
kc.rfıl~tPJ&k hom ...... •MI • 
~üu deiiltlj. 

ff9911m , ... ,. .. it ,....,,._ 
var,fı, V trOİIN .... Wr Ytn 
ipeı.kJtr, Na~., ... -•ka••Jcıı, 

N•,., '"'" HOO ...,. ,. " 
lf!ldi. ,.... ..... "" ,.,,.,,,,, 
Müthif ..,..,.., ,,,,,.,flu, tlOO 
qteb• ...... ., •• .....,, ...... 

llöyS. Mr ••"'• .... '"' ,vJJNlı -
Uk whUW of•lda ......... UfN· 
~ tt-• '*'· .,... • .,. JA
lji va,. .. , d4itM•• ktt.fım

0

bza-
91z ıeçb'llJifti, Ne Wr dütmaa tay
yaresine 'ne de yerden ateıle kar· 
!d&fBHflıo 

f DftNllffl ... , 

Bir kamyonun 
çarpışması 

ıunda mukim eeyyar k6fteci Arap 

kirli Ali bin Halil Sirkeciden ıe • 
~erken 3()34 numaralı toför Mus • 
Jafarun idareıindeki kr11Pyon Ali-
ye çarparak aağ bacağındtın YA -

ye tehlike i b r •daıııı ôfc!qp ~ don de Mon7 ile karııl•lt~ fi • . s •.r>I W -t 11 lf\I YOiJ. it .)1 'f:J& ;t i.:.& ~ ro urıs Dernar taratınaan Dize ICKdrk sendikaşı odamız az&SI P • 

flaber verilmiıtir.) dulu içtn büttin ıaharriyat me~ 
Veıikanın diier bir noktasına lesini kendisine tamar;nen ~ah et· 

,:eçiyorum: tinı, Bununla çok ali.bd~ oldu. 
"Pundan b~2ka ._yrıça iıarete Ciheti askeriyeden, Pirene .lek • 

lüzum g6rüyorwn ~i eksperlerılen trjk ıi.rketi için l.,e,:ave ~ PhLgne 
möıyiS KlinıJ tüzuD)u hatiode lehi- f~brikaıını tekllif~ karıttırmJt..k 
,nizc çevirmek için liı:ımgeJeo ve- mü.aaacleıj.uj &ldJjJnı IPJlodL Bv 
,aite ma'lkim.,, C&rUliiyor lıl de • ıün m6ayö "1,-abv,, l• JÖrijfmüf 

'~~r. Jn'irhaneler komit~sıjnde Almany~- 0 ,ı. pe YÇAtt.ajım brarlaıtır.snı-
.$oför ,-akalan•ıt Ali de hu • ra Jittiğini bile bile Atman1p• yarak oğlunu görmesini söylel»if. 

ta.haneye ka1dırılmıttır. ı:yanamiJ~ gönderen franss eana· u·· L-ı.'_ 
ın~Ö ~d"-' oiJıı twiıade delil· ,-icileri vardır. M6s,Yi6 Vivypl va· . 

Bir caınl avlusundıı 
kaı·ııa 

Gümrükte ıandaleı Sadık ile 

ICemal iımindetd tahıslar Atik 

,\U Paıa capıji •YJ\lıJJJlda birden -
bire kavgaya baılaİnıtlardır. Sa· 
dık Kemali dövmüt ve bundan 
baska yerde ,b1ç~1' çekerek ijstü -

"' 
p.c 1ü::-ümüJtür. Etraftan yetiten 

sabN. JQM'urları Sa<Jılu 1aqla

PUtlvdır. 

ıs UCZi .. .. 

ızif e3i icabı olarak bir anket a~tı - D>Jf. IÇ,.p,aq ••k., elbi.oleriııi si • 
rıyor. O vakit demlrhaneler komi- yip rlttiiini aörDJÜf fakat nere,• 
~e•İ mahkeme tarafmdan tayin e. gittiğiai bilmlyormUf.,, 
,Jileeek ekıperin iknaı için llzım Aolqdıyor ya f M&yö Laca Ye 
ı:relen tetehhüıata giritiyor. Ve iti· LaplaSBf!i mukavemet gWercli · 
pi bilir -yahudi Pfeffa müracaat ğinden dolayı cezalandırmak içhl 
~diycw. fabrika hir te.ki1ifl harbiyeye ah, 

MösyS Charleı ;Pcrnard _ Ple. nıyor. Bütün vesikanın okunlllf.SI' 
ffo. &edikleri adım iştnin ~hlj ıoi fay41adan hali dejildir. Okundult1 
diyorsunuz? Bu imlçinıı.zdır (Te. zaman nüfuz ticareJinin n.-ı1 lalı• 
l>essümler) zim edilmiı olduiu, nJHıl el<Jperin, 

Mösyö Paul 99nçet _ Ne.zartt· kimyagerin, ve diğer all1'ac:!arfa • 
le ç;ı1ııan YAhudi~rin itinin ehlj rın nüfuz a1tı.nda k.almalan ve ler 
p]mildıüını c"ıc;en biliriz. (M,ecliı he (larıır vermeleJ \ dbetlerİDjn te~ 
6.z:\~ı!'l~a.n bir kJımı oiiler.) min edildiği görü1ür. Bu •diao1er t'f •nsalda11 •ıfrtJ•n lnvıleım .... ,.,. 

Mösyö Andrô PI,.j~t _ B.u bittesadüf IJ)alUızı oldu ve demir• 
Acıbademde Oımaniye mahal· j~e m.etht.ldar olanlar arasında bel haneler komitesİ1Jin h•rekitQlı ol 

Jesipd" boy~ı ıokağı_ı:ıda 2 numa- M de namuskir olanları vardır. I· d\lğu Jibj zapta mu-vafl.ak .ldw 
ralJ f~JİJ~ Hi'nnpın tlıt•P si - fimleriqi a.öylenıemek daha jyi Q· Fakat dijer bir no\1- daha •ar • 
'glq,,Jı: ~'VQıiıı ikinci bbnda J;J.· lu•·· dır~ Divanı llinin doayuoıd• mi>•· 
"dan ~nhlM .. çr~y4n ~ir lıı .. Mösyö Btrtbe - Mötyi) Plai · yö CoDJby'njn Ye lıiıibi ld.,Ö 

l :_.J_ • ~ıe ınnt herk~ Pfeffcriıı YAKifeıiııi Lonataboulun möıyö c-.ııı.ı 
vı cım ot muuusre 11ray~ yan - . . . . . .. . . 

km . f i f d .. l>ıhakkın ıfa eıtıjı•~ l'ıııindir. Ç\in tar•fındAJ> JP'lerıle» q.~ft• 
Jln çı •!· il a ye tara ın ~n son ' kü verdiği rap9r ıayft 14jrh ve ". göstermcdijini iıpAl f~k l'•İ , 
slürülmüıtür. 'urane kaJemS' •l•nmıt bir r•por J kaJar vardır. (Gi.hiU~ijJ«) 

du. Hidia,tden ı.ahwhuaurkc11 )ıp Möf)'Ö B~c: ~ Diyaıu ilQrilt 
AJerbum l!ekir LQfii Bey J:İhet nazarı itibara alınmı, vr: bü· .d91yaıı~ mi>•YÖ Comby',.;. ki' 

afleajoin teşekkilril tün neıriyaı içinde 9Jnm .-refini tibj miiıyö J..oıHtalo:ıt'PWJ •iilNll 
Tok8J u~'1o1ıq ,Jlekir LijJfü B. h•lel'1ar edecek -Jek ıijı 8~ • mçi)Jjj~r ~ldıjı iörülür, 

refikası, .oilu ve lqzları tarafın memittir. Mös79 clö V ~I - J>ftJ'lıiJlll.
cfan aldıirmız hlr mektupta ta2i • Möayö Aıtd,O Plo.i.W ~ Ba~ı neJ.r komiJHinin DJÖtfi c,.,aa,r: 
7elere ayrı ayrı cevap verilemedi 

Jl için t~"""'1rJerJnin ı•zete&J1iz· 
le be1Q1 rjca olunmaktadır. 
l 

!l\h~jy,1:ıJe1 W'tirdır kj QnW biJim Y• 11Ji)Jyö Lflttı•l-fF• willt 
f11Ünakaıamızın .hııdudu bvü;iJuM, moblij!N' v.-rdijmi ~JiJ~• " 
ılirl~r. Onl•n kvıthnP•mılı ckba ~ 
lyjoJur~ (D.,,,,.._,J 



Tabiat Hikayesi : .................................... 

Buzlar Memleketinde ••• 

Yerde bir in3an .. Elrahnda ve üzer:nde bhçok kurtlar 
C'. 

] •:.ıı!na} buz memleketlerir.de do· ı doldurulmu~tur. Bu çadırın bulun· 
l a~tıı:ı.k çok tehlikelid~r. Bu mem · du~u yer; buzlar diyarının son w 

~kct!~::-de ya~ıy<ır. cz!cimo!ar bizim suz clüzlüğü üstündedir. Gezdiği • 
dılcH~inıiz gibi evlerde, ::oho. bcşm niz yerde görebileceğiniz buz, ge· 
J a keyif etmezler. Billur gibi çuğ· ne buz, uene buzdur. Ve nihayet 
1
Yan dereler kenarında, kaba gö!· cnnlı mahluk namına da bir ren 

~eli ağaçlar altında oturamazlar. geyiği veyahut müthiş kurtlar ve 
l tada ağaç görmek, bizirı rnem . ya.hat ayılardır. 
eke~inıizde buzlar üstünde Ren Bir gün dört arkadaş beraber 
aeyiği görmek kadar gi!çtür. Ge · 28 tane köpeğin bizi çektiği kızak· 
Çcnle.,de bu memleketlerde dola larımızla ilerliyorduk. Uzakta bir tan bir seyyahın kitabını okurken denbire canlı hayaller gördük. 
h a~n1dan geçen bir vak'a beni çok Dürbünlerimizi çevirdiğimiz za . 
e~"~cana düşürdü. Size ele aynen man ne görelim. Yerde bir insan .. 

ltılatıyorum. etrafında birçok kurtlar.. Süratle 
- Buz memlP.kctine girdiğim gitmek imkanı yok ki ... Tabanca • 

R'Ündenberi ev, binayı unuttum. En ] k d k b ı arımızı çı ar ı uz ar üstünP 
hiiyük rneskenimiz bir çadırdı. Ça- d v k _ ogru ateş etti .. Sonsuz buz der • 
dır de7ince aklınıza gü2el a~aç • yası içine~ tabancalarımız en ufak 
lardan yapılmış direkli muntazam bir akis bile yapmadı. Heyecan • 
~ten bezli örtülü çadırlar gelir. dan çatlıyacaktık. Köpekleri ileri 

ayır, Çadırımızın direkleri ren sürmek için döğmiye bn~ladık. 
!e}'iklerinin kemiklerindendir. Do .. üdük' d .. ~d .. k B' 'd· 
11 

6 .. og u ... ız gı ınceyı• 

l Uı nıemleketi ahali:;i h"..l kemik w kadar kurtlar işlerini çoktan bitir 
eri biribirine yapı~tırm~sını öğ · mig ve ismi meçhul bir imıanı par· 
~~~nıi,ler. Portatif şekilde hepsini ça parça etmi§lerdi. Bu adamın 
t ırıbirine takıyorlar. Bu suretle or- kim olduğunu bile öğrenemedik .. 
da-ro. bir direk çıkıyor. Sonra ça • Bu faciayı hiç unutmam •. Kasaba· 
~krı~ üstüne de bez yerine renge" da bu hikayeyi anlattığımız za • 

l'ı ler' · d ·ı · · d'V h h ının erı erını ve ıger ay- man emen hiç kimse bunda bari· 
~an derilerini örtüyorlar. Bunları kuladelik bulmadı. İhtiyar bir es· 
k~ biri birine öyle yapıştırmışlar kimo: 
... ,,.··· insan bu çadırın içine girdigw i E k ti b·· I ..... - " ur ar oy e yapmazsa 
1-~rs.n kendisini tüylerin ıçıne neyle karınlarını doyuracaklar ve 

dırı:7~~ zka?n~dl iyor. Çünkü ça- yaşıyacaklar.,, dedi. 
Çt e amı en ayı postları ile Masalcı 

Sonsuz buzlar memleketinde Ren 
ve kemiklerinden yaprlnuş d geyiklerinin derllerlnden · ı 

1...................................................... ça ır bizim meskenlmlzd· 
. ş b ··········•···••·•• : u at s·ı . . ................................... a .. 

:. ı mecesı : 2 ~ .......................... ·························•········· . ' 
ll er b afta 15 O k o rl imi z~··h·;d·İ;·~··;~;i-;~·;~=z 1 

Bu haftaki bilmecemiz bulma· ı se notadır Dördu·· .. b . . I 1 cad · ncu eşıncı a tm . 
ır: cı harflerim emirdir. , 

...,. 7 harfli bir kelimeyim. Bütün Dördüncü, bejl,incı' it 
'i.i ki ~ , a ıncı } .. 
h r l!rin gözbebeğiyim. Birinci dinci harflerimse çoklukt ' 1 

b~~firn şaşkınlık gösterir. Fakat Doğru halledenler ar::~nda 2 ; 
clırırıci ve ikinci harflerim zaman· kariimize mimar oyuncağı ı kari·! 
tiır. Birinci, ikinci, iiçüncü harfle · imize saat be~ knriimize mürek • 
"ltıae bütün insanların en ae\rgili kepli kalem ve 150 İnciye kadar 
1\t·hc;td b" k". 'k ı k' ::. 1~·. ıs uı, çı o ata, ıtap, kartpostal 

Dörd·· b · · l rl • • h d' 1 ~ · unci; ve e;ıncı l:nr! C'rını· 1 ve sa1r e 1ye er verecegı~. 

VAKiT 

Yazısız Hikaye : . .................................. . 
Atlama Şampiyonu ' e>•• 

Budar üstünde athyan ~ampiyon nereye gitti ? 

._ ____ B_u_n_ı_a_r_ı __ B __ i ı_i . .:y;._o_r_m __ u_s_u_n_u_z_'l __ =ı 
Yılan enstitüsü 

Çıngnakh yllan sabah kahve 
altısı yapıyor 

Yılan.. ismi hile soğuk .. Bizim 
memlekette çok yoktur. Fakat Hin 
distanda, Afrikada hatta cenubi 
Amerikada yılan pek çoktur. Ay
ni zamanda çok tehlikelidir. Ze .. 
hirliler, çıngıraklı yılanlar, uzun • 
lar, kısalar, türlü türlü yılanlar 
vardır. 

Hindistanda yılanları oynatan 
Hintliler vardır. Zurna gibi bir çal· 
gı çalarken çıngıraklı, zehirli yı -
!anları oynatırlar. Para toplarlar. 
Herke<; de bu işe hayret eder. 

Şimdi de Brezilyada Butanton 
şehrinde bir yılan enstitüsü açıl · 
mıştır. Burada dünyanın her tara· 
fındaki zehirli yılanlar toplanmış· 
tır. Resimde gördüğünüz yılan da 
bunlardan birisidir. Çok zehirlidir. 

Bu yılanın kahvaltıs,ı olarak 
bir kurbağa verilmişt.ir. Ufacık 
baslı olan bu yılan koskoca kur • 
bağayı bir lokma yapmış yutuyor .. 

Ayı oyoataoJar 
Eski zamanlarda lstanbulda a· 

yı oynatan çingeneler vardı. Ayı 
ların burnuna taktıkları halkalar • 
la, uzun zincirlerle bağlarlar. Kü· 
çük yaşta iken onu terbiye eder 
ler. Tef çalarak oynatırlardı. 

Ayı oynatan çingeneler orta 
dan kayboldu. Şimdi Avrupada ve 
Amerikada ayı oynatanlar çoğal . 
mış. Bu resimde Berlinde ayı oy • 
natarak para kazanan bir çingene· 
yi görüyorsunuz. 

Bu çingene Berlinde öyle para 
kazanıyormuş ki .. Nihayet Berlin 
polisinin ve himayei hayvanat ce· 

miyetinin de nazarı dikl~atini cel
betmiş. Himayeihayvanat cemi . 
yeti ayı bile olsa bir hayvamn bu 

Arslanların Sahı ! .. 
- Aslanlaı·ın şahı kimdir 1 
- En büyük aslan .. 
- En kuvvetli aslan .. 
- En vahşi aslan .. 
Hayır .. Ne o .. Ne de bu .. Aslan· 

ların şahı diye tanınmış olan zat 
resimde gördüğünüz kaptan Sch
neiderdir. Bu adamdan bütün as
lanlar korkar. Ne yapar? Onları 
nasıl korkutuyor? Kimse bunun 
esrarını anlıyaınamıştır. 

Kaptan Schneider en azgın as· 
]anların bile arasına kollarım sı:ı.1· 

lıya sallıya girdiği zaman bu az -
gın aslanlar birer kedi yavrusu gİ · 
bi ürkek ve korkak başları Ön'! 
düşer. 

Bu adam bu vaziyetten istifade 
ederek aslan mürebbiliğine başla · 
mıştır. Şimdiye kadar yüzlerce as· 
lanı terbiye etmiştir. 

Aslanlara eziyet etmeden, ga· 
yet tatlı dille terbiye etmesi ve hiç 
kırbaç bile kullanmaması bütün 
dünyadaki himayei hayvanat ce • 
miyetlerini alakadar etmiştir. Bü · 
tün cemiyetler dünya himayei hay· 
vanat cemiyetleri birliği umumi İ· 
dare heyetine yazdıkları mektup· 

' 

Aslanlann şahı aslanl3r 
arf'sınde 

1arda bu zata takdirname veril • 
mesini rica etmişlerdir. 

Dünya himayei lrnyvanat cemi" 
yetleri birliği de bu zata altın mn· 
dalya vermiştir. 

Kapl Schneider madalya al· 
dıktan sonra çok sevdiği aelanla
rı ile birlikte şu resr.ıini çık:ı.r~q · 
tır. Nasıl siz olsanız bu aslnnlar 
arasında durabilir misiniz? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kızlara oyuncak : Ah kar yağsa ! .. 

Örgü ile oyuncaklati Anadolunun her tarafından ge· 

Bu örgüleri çok dc:fa yastık i: 
zerlerine de dikerler, çok şık olur. 

kadar zulme uğratılarak para ka -

zanılmasını rnuvaf ık görmemiş ve 

hükUmete müı-aca·at ederek bunun 

me!ledilmesini istemiştir . 

:-lükumet, Almanyada ayı oy . 

na~an çingenelerin hepsini topla
mıştır. Yalnız Berlin ve civarında 

25 tane ayı oynatan çingene var· 

mış. 

Buniaı· hükumet men._ __ ,_,i ıçin 

artık ayı oym:.tmıyacaldarmış. 

len haberlerde çok kar ya6 , ğı 
bildiriliyor. Fakat İfltanbulda ha
la kar yok.. Keşki kar yağsa .. 

Çocuklar bol bol kartopu oyna• 
sa.. Resme baktığımız zaman içi· 
miz titriyor. Şöyle birkaç santim 
kar yağsa. da. bol bol kartopu mu· 
harebesi yapsak .. 

Belki de tembel olanlar, sporu 
sevmiyenlcr karın yağmasını sev· 
mezler. Fakat kar yağması yalnız 
bir eğlence değildir. Bilakis çok 
faydalı ve sıhhidir. Tabiatta her 
teyin faydası vardır. Karın da .. 
Kar yağınca bütün fena hastalık • 
lar mikropları ölür. Fena böcekler 
mahvolur. Toprak daha iyi ıslanır. 
Rütubetli olur. Çiftçinin buğdayı; 
arpası velhasıl ektiği bütün ekin • 
leri daha iyi büyür. Membalat" 
kuvvetlenir ... O !ene yazın bolluk 

!ur. 



SaYtf• 10 VA.KIT 

Korku L __ o_M_e_m_ı_e_k_e_t~berleri o 
Yağmurlu bir hava idi. Bey -

oğlu caddesi, bu ıılak gece yarı -
smda, her zamankinden daha 
feci bir manzara gösteriyordu. 

Yakası kalkık, elleri cebinde, 
Suplıi, Parmakkapıya doğru, dam 
altlannı kendine ıiper alarak yü • 
rüyor, akıi bir damla yağmur, ne • 
reden de yolunu bulmu,? Tam 
ensesine düıerek belkemiğine ka -
dar soğuk bir ceryan geçiriyor 

Ve Suphi titriyor. Çünkü tam 
bu aralık gözleri Cavidenin apar -
bmanınm penceresine iliımiıtir. 

Ve bu pencerelerden, dıf&J'ıya gü
zel bir ahenk gibi bir aydınlık, 
ılık bir aydınlık süzülüyor. 

Suphinin parmakları, paltosu • 
nun cebinde madeni bir ciıim ıı -
kıyor. Fakat bu bir tabanca de -
ğildir, ıadece bir anahtar. Oç ay 
evvel son defa olarak Cavidenin 
yüzüne: 

- Kepaze! 
Diyerek haykırarak çıkarken 

geri vermeli unattuiu apartnna -
nm anahtarı. 

Bu üç ay, Suphi için, uzun bir 
ıarhotluk ıecesi aibi ıeçmifti. 
Cavideden aynldrktan sonra dur -
madan içmitti.. 

Suphi, o alcıam da içmiıti. 
Doksan gün içen bir adamın dok • 
san birinci ıün de içmesinde bir 
fevkalidelik yoktur. Yalnız, o 
ak,am, Suphi, çok mahdut serve -
tinin ıon lirasını da ıarf etmiş bu • 
lunuyordu, ve en fenuı, Supbi 
son ak9amrnı yqadıiına karar 
vermifti. 

Yağmur. Gece. Feci bir tenha -
lıkla Beyoğlu caddeai. Saat 1 • 

Suphi, operetlerdeki caniler 
ıibi bir ıaja, bir sola baktı. Kim • 
seler yoktu. Yürüdü. Büyük bir 
apartımanrn kapııına üç adım ka
la durdu. Dütündü. K.pıyı ça· 
hp da açbrıa, kapıcı kenduini 
sörecekti. Halbuki ••• 

Teıadüf, kendisine yardım et
ti. Apartmıanrn önünde bir oto
mobil durdu. İçinden iki kadm, 
hir erkek indiler, apartımanm 
kapısını çaldılar. BurJar, her 
halde a.partımamn bir katmda 
oturuyorlardı. Suphi, derhal pef• 
lerine takıldı, uykudan gözlerini 
utuffiırarak kalkıp kapıyı açmıı 
olan ftapıcıya görünmeden, mer • 
diyenleri çılmuya hatladı. 

itte, timdi Cıı'Yidenin kapısı 
8nünde Juruyordu. A-.lrtarı çı • 
kardı. Kapıyı açtı. Aydmlık •e 
içercle kalabalık oldup aeslerden 
belli olan büyük salona ırirmedi. 
Arka taraft ki CaYİdenia yatak o. 
duma dotru yürüdü. Kapıyı 
açtı. 

CaYide, kapııının tokmatının 
hanıketiDi ıörür görmez, kimo • 
noemlm öni"nü kapamı~tı. 

- Ne o? Seni bural.u-a hangi 
rüzgar attı? 

- Fırtına! 
Cavide, keneli.ine hakaret e • 

derek ayrılm19 olan itılunm yü • 
züae W.ııyordu. Ne kadar ıstı • 
rap ç•!mıifti 7 Y analdarı çukura 
bçm;ı, omuzlan dilt}lllÜf, ıözle • 
rinin etr.af ında siyah birer çizgi 
peyda ol111114tu. 

Ca'ride, Suphinin iN bitkin 
halinde de b.,ka bir tizellik bul
du, affetmiye hazır bir sesle: 

- Haydi, dedi, paltonu, taP
kanr, eldiYenini çıkar, töyle yam. 
ma ıel. 

Fakat Suphi, hareketsiz duna • 
ıordu. CaYide, ıarip bir rahat • 
_,. cfa,da: 

- Pfe oluyorsun? Buraya ne • 
7e ıeldin? 

~ıl, ' 
1
1 . ı· 1 ' 

1 •.ı ıuıuı--. 
Suphi güldü: 

- Neye mi geldim ?Param bit • 
ti. Para istemiye geldim. 

Muğlada su işi nasıl Zonguldakta . 
Cavide hayretle Suphiye ba -

kıyordu. Vakıa ondan yaılı idi 
amma ... Suphi, öteki i§ıkları gibi 
kendiıindcn para iıtiyecek vazi • 
yette, yaradılıtta bir adam değil • 
di. 

halledilecek? Emin çavu,, orta 
ğını öldürdü 

Avusturyah mUtebassıs ve istikraz -Sebze 
hail yapılıyor - Muğla bu yıl ucuzdur ZONGULDAK, 7 (Hususi) 

Şehrimiz CİYarmdaki o'AU.118111 .. 

mevkiinde, 2 ıubat 933 pe:rıe-.IJI 
günü aksamı, .saat bet ıular ) 
kahvenin içinde, herkeein aözü • 
nünde çok acıklı bir cinayet o 

- Maıallah, dedi, çok deiit · 
mitıin ! 

- Hayır, hiç te değil, eline dü
fÜp mahvolan ötekiler ıibi yapı· 
yorum. lçerde oyunda kimler 
var? 

- Kimler olacak. Her zaman
kiler. Bir de tanımadığın birisi. 

- yani, yeni a91kın demek is -
tiyoraun! 

Cavide buna cevap vermedi. 
f Jerliyen Suphiye, kendisini ku -
caklıyacak zannı ile, boynunu u -
zattı. Fakat gözleri Suphinin el -
divenJi ellerine rasgelince, müt -
hit bir hamle ile geriye sıçnya -
rak, elmaa1annı koyduiu ve ka • 
pağı açık duran kutudan bir ta • 
banca aldı: 

- Sokulma, dedi, ıokulma ... 
Seni hain seni.... İz kalmasıp di -
ye eldivenlerini çıkarmadın ha •. _ 

Suphi, Cavidenin bu korkusu -
nu görünce ıuldü. Onu boğmak 
aklından bile geçmemİ!tİ. Para 
iateyİ!İ de, Cavidenin kendiıini 
hali ıevip sevmediğini tecrübe 
içindi. Acaba onun için ne ka -
dar fedakarlık edebilecekti? Fa -
kat meıele timdi bu tekli alınca 
hiç bozmadı: 

- Haydi, dedi, ate! etsene ... 
Yahut içerdekileri .. Yahut ta po -

lis çaiır. Ben, ıeni boğmak için 
eldiven mi koyarım zannediyor -
ıun .. Bak ... 

Suphi, eldivenlerini çıkarnraic 
Cavidenin yüzilne attı, çıktı, 
gitti . 

Zonguldaktu yeni 
bir cemiyet 

ZONGULDAK, 7 (Hu1aıi) -
Zonıuldakta, intaat sanatkirlan 
tarafından, umum dülıer, maran
goz, doiramacı, dıvarcı, tatçı, be
toncu, mosayiksi, tlYacı, boyacı, 
demirci, tenekeci, uıta ve kalfala
rından mUrekkep bir eanaf cemiye 
tinin tetkiline lıamr verilmi9tir. A· 
llkaclarlar vilayet fırka salonuna 
davet edilerek bu cemiyet hakkın
da hazırlanan nizamname üzerin
de uzun uzadıya müzakereler ya -
pılm19tır. Bu.-acla böyle bir cemi • 
yetin dojmuı hissedilen ihtiyacın 
mahaalü olup gerek mensabinini 
ve ıerek yapı sahiplerini mem • 
nun edecektir. Şimdiden muvaffa· 
kiyet Ye azan Cimürler dileriz. 

Muğlada ıuyun bolluiuna ral· 
men sıhhi hiç bir suyu yok gibidir. 
Altmıt kadar memba Muğlaya ıu 
verir. Fakat ıu yolları eski sistem, 
arıklar içinde ıelir ve evden eve 
ıeçerek sıhhi §artlarını ve meziye· 
tini kaybeder. Her evde bir havuz 
vardır. Bu havuzun içine el girer, 
tencere girer, velhaııl her ne olur· 
sa olıun ıirer, çıkar. Hatta Muila· 
da ıırf bu ıu yüzünden tifo baıta· 
lığı eksik delildir. Her sene bet on 
kurban verilmekte olduiu ıörülü
yor. ihtimal bu tifo haıtalıjında 
ba~ka &millerde vardır; fakat ıu 
muhakkak ki, su tifoda e .. ıtır. 

Senelerdenberi bu suların sıhhi 
bir tarzda kasabaya ıetirilmeıi dü 
tünülmü§, fakat projeler tatbik 
mevkine konmamıtlır. Her yeni 
aclen belediye heyetine bir naka • 
rat gibi au bahsi söylenmit fakat 
her ne sebepten timdiye kadar ya
pdamamıtbr. Bundan iki sene ev• 
vcl belediye itlerini deruhte eden 
heyet her feyden ev•el bu hayati 
me1eleyi nazari dikkate almıt, eid 
di te,ebbüılerle ife baılamıttır. Su 
tetebbüsüne giritileli bir sene ka • 
dar olmuttur. Bu itle tehrimizin 
ıenç belediye rciıi lakender Bey 
mühim bir amil olmu,ıur. Her f6Y• 
den nYel 1'ir • 11t0Jetl )'apttrtl--• 
mı,tır. Projeyi Avuıhıf1ah mGhen 

dfo lskarpe Efendi yapmıştır. Bu 
projeye ıöre bütün tehir sulannın 
ııhhi fnrtlsr !çrnde ıehire getiril • 
meıi aekeen bin liraya hatlıdır. 
Belediyemizin bütçeıi ite otuz altr 
bin liradır. Maamafih bu mU-vaze
neıizlik belediye heyetini yıldır -
mamıf, heyet ite daha. ciddi bir fe • 
kilde ıarrlmııtır. Belediye, Mui • 
la itibar ve iktııat sandığından u
cuz faizle istikraza teıebbüs etmi,, 
vilayet umumi mecliai üç teDe va
de ile otuz bin lira istikraz edilme
sine karar vermittir. Paranm üıt 

tarafı da belediyenin emlak ve ara 
%İti 1&tılmak ıuretile temin edile • 
cektir. 

Proje mucibince tehirin en ,Uk • 
sek yeri olan (Şahidi) camii ma -
rına elan, bet ytiz taalak bir .. po 
yapılacak, telme tnzi&I ...,.._ 
yapılacaktır. Sa, cYLmt tazyikli 
olarak isale edilecek, tehirin en 
münhat noktasında tazyik yetmiş 

metreyi bulacaktır. 
T eaiaat ta tehirin iki muhtelif DOlc 

tasında ve ayni zamanda }'Ulftn 

zuhurund" su verilebilecek bir ıe· 
kilde yapdmıttır. 

Belediyenin, bu İntUt iç.in ta • 
kip ettiği tekil, AYrufMc:lan celbe· 
deceii boru, yanıın mevzuatı •• 
müteaddit malumeyi münakaıa • 
ten temin ettikten sonra, depolann 
intası ve borulann fcrıiyatı ikinci 
bir münakaaya koymaktır. 

Selbe hali 
Mutlada ötedenberi pertembe 

günleri pazar kurulur. Matlada 
yakm zamanlara kadar mua11en 
ve e~ bir pazar yeri yoktu. Her • 

1 keı malını, satacaiı eıyasını çar -
~rnın muhtelif yerlerine, cadde ke
narlarına, çatfıya yakın y_._de 
satardı. Tabii ne intizam vardı, ne 
de bir kontrol temin edilinlL Soa 

zamanlarda bu karma karıtık pa -
zar kaldırılmıf, muayyen yerlerde 
Ye muvakkat tekilde pazar yerle • 
ri tefrik ve levhalarla tayin edil -
mittir. 

Bundan maada çarıınm en mu 
tena yerine asrt bir sebze hali inıa 
edilmektedir. Hal 400 metre mu -
rabbaı bir sahayı iggal etmektedir. 
Hal klrgir olup tuğladan inta edil 
mektedir. Halin üzeri tamamile ör 
tülecektir, hal bütün asri teçhizatı 
haiz olacaktır. 

Bundan maada aynca zahire ve 
eıya pazarları da ayrılmıf, muvak 
kat bir teaisat ricude getirilmittir. 

Mufla belediyesi ve Genç bele
diye reisi lakender bey tehirin ima 
rı ve halkın lhtiyacile cidden ala -
kadar olmaktadır. 

Ucuzluk 

Muila yakın zamanlara kndar 
Türkiyenin pahalı ıehirlerinden bi 
ridi. Çünkü mevkiinin yayla olma· 
sı ve denizden 800 küsur metro ir· 
tifamda bulunması yiyecek ve i~e 
celin Yakit ve umanile yetifme -
sine mani oluyordu. Son zamanla
ra kadar yolları da fena olduğu 
için ha~ten de etya güçlükle ıe· 
liyordu. Fakat eıya ve yiyecek ıi· 
bi mevadm bolluğu fiatlan dütür· 
hlüf, Muilacli liu sene 1JU kabil 
feyler ucuzlamııfrr. Bir f"'ir ve • 
rebilmek nıaksadile bazı yiyecek 
fiatlarını kaydediyorum. 

Buidayın okkası bet, altı, yedi 
kunııtur. Ak dan altı yedi kuruı
t'1r. Sade yat dokıan, yüz kurut 
arasındadır. Zeytinyaiı 45, Kuzu 
~ti 40, Sıirr 25, Domates 2, 3, So
ia~ 3, 4, Fasulye 10, Patates 7,5 
kuruıtur. 

Yumurtanın tanesi 40 paradır. 
at. c: 

Umur Bey köyü 
nasıl yerdir ? 

Gemllll ....... 5 7 ,, Pmb:.teft: 

Gemlilia dahil Ye güzel köyle
rincl.a biri olan "Umur Bey,, köyü 
buraya otobüsle Jİl'lllİ dakika me• 
•fededir. 

Senede bir milyon zeytin yetifti• 
ren bu ıüzel manzaralı köy halkı 
çok ~alııkandu. limdiJe !&adar hu 
kö1den birçok kıymetli khnteler 
yetitrniftir. 

tur. 
t 

Ölen kahveci barutçu Mabm 
öldüren de Emin Ç&VUf isminde 
ridir, bunlann her ikisi de liz . 
hemıeridirler. Yapılan tahkik 
nazaran vak'a t3yle olmuttur: 

Cinayete kurban olan baru 
Mahmut evvelce Ereğli ıirketi 
Üzülmezdeki ocatmda barutçu 
yapıyonnuf. Bilihara Ozül 
mevkiinde açbiı kahvehaneyi • 
letmekle meırulken tanıcl,uoanı11 
dan Emin Ç&VUfUD botta old 
görünce onu kahveıine ortak 
mıı, bir müddettenberi berabe 

çalrııyorlarmıf. Son sünlercle i 
ri fena ıidip kahvehane ikuiae 
yetecek kadar kir bır· .... 111a-e1 

baılyamc:a kahvehanenin ikisİll 
den birisinin üaerinde kalmuı 
retile ötekinin batka bir it tu 
dütünülmiif. Kahveci Mam.at 
kadqına yaptığı teklif inde: " 
veyi ya ıen üzerine al, yahut 
alayım!,, demif. Emin çavuf 
ka1'Yeyi U-.ine almala paruı 
madılı için kahve ıene eYelki 
takil aahibi barutçu Mahmuda 
mıf. Fakat, Emin çavut bu ayn 
tan mütee11ir olmuftur. • 

llti ortak hirifnr erınden a;rr. 
dıktan ıonra kahveci Mahmut, 
kadaıma: 

- Sen Zongtıldaia iniyor 
belki sana daha para lizım ol 
para vereyim! 

Diyerek çarıtumdan para 
makta iken Emin Ç&VUf: 

- Al. aana para! .. 
Diyerek arkadatlDID 

dört el ıilih bopltmrflıt'. Birden 
bire neye ujradıjmı anlamıy 
kahveci Mahmut can baYlile kalll' 
veden dııarı fulamıt, aAc6k bir 
fa: "Poliı ! ,, diye baiırabilmif, 
re diitmüt ve ölmiiftür. 

Emin Ç&YUf hemen cinayet 
halline pek yakın olan OzUlmez 
lis karakoluna siderek talim ol 
muıtur. Emin çaVUf, Malunad 
hücumuna maruz kaldıimı, cina 
yeti nefsini mUdaf aa utnmda 
dilini llJlemittir. Vak'a eanatm 

da kalwecle hazır bulUll&D m 
riler kaln-eci Mahmudun bl,dJı .... 
olarak hunharca ildiriiW · · 
1611 .. itlerdir. Vak'aya mtııaa .. 111 

llhllDİlik vazıyet etmİf&İr. 
tnkif olunmuttur. 

!kbıat Tekili Celil Bey ele bu a• 
radad1r. Cel&I Beyin babuı Hafız 
Aptı.llala El.adi merhum burada 
tam oba iç .... fuılasa hocalık 
etmif, muhitte lraacliaine kartı de· 
rin im alika ve hürmet uyandır - t:ıy•e=r•le•r-y.en•i•d•e•n•y•a•p•ı•lm=-ıy•a-bq-l•an .... " 

mı9tır. Aptullali Efendi bir za • mrf ve köy imar edilmiftir. ZeytİJl 
manlar o kadar büyttk bil' töhret cilik ıibi baicılıia ela ebemmiy 
almııtır ki, "Gemttk,, te dahil of • verilmekte, bağlara Amerikan çr 
duğu halde birçok civar yerler aha bufu ekilmek auretile umumi harp 
lisi çocuklarmı onun mektebine 
göndermekte imitler. ten evvelki haline getirilmeıi8' 

son derece çalıtılmaktadır. Köy deyince mahim küçük yer· 
ler akla ıelmeıin; Umur Bey ma- "Umur Bey,, de üç tane yağha ... 
mur bir nahiye halindedir. Tam •ardır. Bu Y•ihanclenlen eene.t 
teıkilitlr bet smıfh mektebi •ar • 200 bm okka 1ai çıkanlmaldacbl'• 
aır. Hallan maarife kartı olan de· Burada inkdap fırkamasm .ı. 
rjn al•ka., atkre defer. Halk ba • teıkillb tam •e mtikemmeldir. 8" 
rada bir zirat kredi ~ratifi a• tetkil&h rieude ıetirea GemJilt 
çıa-.ı için .Uracaat ederek, açıl· mutemedi Dr. Ziya beye btl)iik Wif 
m._. temin lllt8iftir. hürmet beslenilmektedir. 

lstiklil l.arbincle ~ yıkılan Z. V. 
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a Iktısat vekaletinin Artvinliler 
hakkındaki bir kararı 

Doktorlar 
Doktor ·- Operaııs, 

Ahmet Asım 
O<>ğum ve kadın hastalıkları birinci smıı 
mütehassısı Muayene: ıo - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, lstlkl,I 
caddesi No. 193 (Opera sineması karşısı) 

Telefon: 41960 - 4,2221 Bundan iki üç ay evvel Kars ı şehrimize avdet ettikten sonra 
· ~iliyetine, mukabilinde kasaplık fabrikanın teıisine baJlanacaktır. ı .. ------

0
·-

0
-k_t_o_r _____ 9'.lt 

~)'Van ve saire gibi milli mahıu - Türkiya -Japonya Balıkçıyan 
la.t ihraç etmek şartile Ruıyadan t f ti Muayenehanesi: Beyoğlu Melctep 

'Yedi yüz bin liralık kontenjan ha· C8re Solcak No. 17 
t. • Telefon: 3626 Beyoğlu 

1 ıc1nıal ithal olunabilmeaine lktı - Takas muamelesinden evvel r• .. ---------------ft 
•at vekaletince müsaade edilmis - Türkiye ile Japonya arasındaki ti· Doktor 

Cevat N. Zekai 11 
ti. Artvin vilayetine de bu suretle cari vaziyet hakkında İstanbul Ti· 
blilısaa.da.tta bulunulmak üzer~ caret odası bir tetkik raporu ha • ı:ıınır mütehassısı 
'V k l Cuma ve pazardan maada gtlnlerde saat 

., l.l u bulan mu··racaat da vekaAletçe zır amıştır. ı 8 ıten 6 ya kadar basta kabul olunur. 
İı'af olunmu§tu. Bu rapora göre Türkiye ile Ja • Muayenehanesini BabıAll karşısında An· 

F t k~t • b k d ponya arasındaki ticaret muame · kara caddesi No. 47. ye tevsıan naklet· a <at ve cı ehn u ararın an ı u T 3 69 
tnah IIA h lesinde çok büyük farklar vardır. m ş r. eıeroıı muayene: 2• 

4 
· 

a ı tüccarın aberleri olma - tkametgrth: 60HO 

dr,ğı cereyan eden bazı muamelat . Türkiyeden Japonyaya ihraca ~ ı~~~-----------·a 
ta tın azlığına mukabil Japonyadan Operatör • ürolog doktor 

n ve müracaatlardan anI.aşılmıs- M eh met A 11 
lır. - yapılan ithalat çok fazladır. Nite-

idrar yolları huo;;tdlıldarı mUtl'hııı1sıl!ı 

EminönU (ı:labık Kımıkaş) banınli 
nakletmlşttr. Cumadan maada ber gi!D 

J\ kim 1929 senesinde Japonyaya ya· 
caba lktısat Vekaletinin bu hu- pılan ihracat 203 bin pen iken 930 

•uıtaki kararı Artvin Ticaret odau senesinde bu miktar 54 bin pene 
21~ Ve mülhakatına bildirilmemiş 
~ldir?. Yoksa bildirilmi§ de tat-

hastalarını kabul ve tednvl eder 

hıJciAe ba§ka tebepl~r mi mani pl
!l:ıtıthır?. Bu ~ihetin a lika dar ma · 

~llılaru tetkik t>lunması lazım -
ır .. 

Yumurta taclrJerJ 
ttrHği 

Öğrendiğimize göre yumurta ih
l'a.catının d.,ha ınuntazam biı" ıe -
kil~ y,jlpıbnaın için yumurt.a ta · 
Cileri arasında bir birlik yapıl 
l\;.asına çahşılmaktadır. 

Eıuuıen lktısat Vekaleti de yu • 

ltıurta ihracatı için bir .nizamna • 
tne hazırlamakta olduğundan yu • 

~ll'.~a J:a.s;irlerinin bu hareketi çok 

t
' Yuk ~ınnuniyetle .karıdannuf. 

il'. 

Yumurtacılar birliği beynelrni· 
lcl Yı:ımur!:a !-:onf eransmın sartla · 
tın.a ry:-.ıu bir s~!dld~ çalı;acak 
tır • ~ 

'- ıı ~ 1 ya~· c ı lı u· ı 
lınıirden gelen bir haberde gül

~-ktlı:jınm terakkisi için Burdur 
~J>artada büyük bir kooperatif 

lacağı bildirilmektedir. 

\j~k irdeksiz iizüm 
fzJh· 

iıı'b ·•tde mevsim baılangıcmdan 
~ ar~n . d" l d ilo "' ~ım ıye m ar 46,448,~W 

Çekırdeksiz üıUm &atıhnıtbr. 
Uı,fo.tın fiatı 8 kurµf ile 40 kurus 
rasınd d ~· k d. . a egışme t.e ı:-. 

li G.çen sene ayni tai'ihlerdeki Ü· 

in satışı 17 milyon idi. Fiatla" 

;. 22 lcuruşla 60 arasında tehalüf 
l)'prdu .. 

Pu mu I< fiyatları 
Son h~fl.aiçinde Pa?JJuk fjatla -
ndıt muhun tereffül 1 er o muştur. 
unun en hüyük :;ebeb · d .. . 

. ı unya pı • 
aıaljındakı pamu!ılann 1 x d 

az '•' ır. 
Maamaf ih Ad anadan Relen ha~ 
rlcrde memleketimizin panuık 
tihıalntı normal :vaziyette oldp. 

"bjldlrilmektedir. 

Fiatın yükselmesi pamuk tacir

tini çok sevindirmiştir. 

Uyük bir mensueat 
fabril,ası 

. \' •rilcn bir habere göre mühim 

Jr liirk müessesesi Adana pa · 

lı'klarından istifade ederek hü • 
''k . ' bır mensucat fabrikası açmıya 
tar" . ernııştir. 
Pab "k rı anın sermayedarları bir 
taftan Adanada diğer taraftan 

~ 'tıırrda tetkikata başlanu~tır 
•tırda tetkikat yapan iki ıa.t 

düşmü,tür. 
Halbuki Japonların memleketi

mize sattığı eşya miktarı ise 1929 
senesinde 2 miloyn pen iken 1930 
senesinde 3 milyon pene yüksel
mİ§tir. 

Polts mektebi 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahil! hastalıklar mütehassısı 

Oh·anyoıu No. ll8 T~!on: 222398 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
BJrincl smıt mUtehassa 

BabılUI (Ankara Caddesi Numara 60) 

Polislerimiz her sene Yıldızda a· -------------·11 
çılan mektebe kaydedilerek oku. Diş doktoru 

tulur .. Bir kaç defa devam eden Mustafa Zeki 
bu mektep bu seneki devresine de , .. _M_u_a_y_en_e_h_an_e_:_u_s_k_U_d_ar_A_t_ıam_a_tı.ış_ı_N_o_. -53-111 

bir haftadanberi başlamış bulunu· 
yor .. Mektepte Anadolunun her 
tarafından gelıniş poliılerimiz o· 
kumaktadır. 

Senelerdenberl Londranın yUksek sınıf al • 
l.elerinfn ~zdinı,1.p mUrelmiyelilt yapan Viya
~ pjr m.al ma,ul .buı'.a kJba.r bir &ile oez
dlnde mUrebbiyellk etmeJ( arzusundadır. 

Adres: E. M. B. rilmuziu 

Zayi 
Siyah cilzdan derununda. Ankara Büyük 

ErkAm Harbiye mıı.hfelinden almış oldu •• 
ğum terhis tezkeresi. Bir adet 1508 N. ıu 
tayyare bileti. 7 lira evrakı nakdiye mah
keme celpleri zayi eyledi:Proden bulan pa -
r(l kendine ait olmak üzere evrakın atide 
adresime irsıı. 'ine bey evrakı nal{(llye ile 
taltif edileceği !!An olunur. 
Beyotıu Tepebaşı Mahmut a~a çeşmesi 

22 numaralı hanede Mehmet oğlu Aptulla.h 

İstanbul Asliye 'üçüncü Hukuk l\lnhke • 
m()Slndeıı: 

İkbal H. tarafından kocası Beyoğtund& 
Osman Bey Cabi caddesinde 75 N. ıu ha
nede multim Jk.eıı halen iQ.ın~ meç
lıul Necati Bey aleyhine açüaıı ~anma da
vasının icra kılınan 5-2-933 ~i tahki
kat celsesin4e tebllğatı vakıaya rağmen 

mezkur gUnde gelmlyen müddeaa.leyJıe gı -
yap ke,r,ıµ-ı itWJ.azma ve şabitleoo ikanıe 
ve istlmama karar verilerek tahkikat 12-
Mart-033 pazar saat 14 de talik edilmiş ol -
makla keyfiyet ilt\nen C:t>b'.iğ olunur. 

htcıııbul ;Dördüncü lcr::ı. 1\-lemurluğuadao: 

Tam~a »edi nm sekiz yj.1z yjrıni dört 
lira kıymet takdir edilen BüY!.\lt .ada.da Ra -
ranfll ma,hallemnltı <tskele civan) çınar ve 
karaltol sokaklarına n~r ti), 42, 2, .4, 6, 
N.tarla murakkam 221 metre T~ santimetre 
terbliodc nim kft.rgir maa müştemiUıt hane 
ve fırın ve ahırın ~mm 2• bia.ıse iti • 
bıı.rHe lZ ~~i ~tık artırmay,tı çıkarılını, 
olup 1-3-933 tarilıinden ;ubaren ıartnamui 
hedteae ~çıktır. ~8~S·DS3 ta}'ibine mUsadif 
Pazartesi giinü saat 14 ten 16 ya l~adar İs
tanbul • cil lcra dairc.sjnde qtdae&ktır. Art 
tırmaya t~tiralt f~in )'\iıA.c yc<Ji buçuk teıni· 
nat akçesi almır. Müterakim vergi, belediye, 
Vakıf icaresı müşteriye aittir. Arttirma be
deli nısıf hisseye muısip kıymeti mubammi
nestnın Ylizde yetmiş beşini bulduğu tak -
dirdo ihalesi yapılır. Aksi halde en oon arttı 
rarun tenhhüdü baki kalmak üzere artırma
runt lhon beş gün daha temdit edl:erck 28-3·933 
ar ine mUs aı• a ,, salı günü ayni saatte en 

çok arttırana ihale edillr. 2004 No.lu icra ve 
iflA3 kanununun 126 ıncı madtlesine tevfi -
kan ipotek sahibi alacaklılar ile diğer al~ka· 
darlnrm ve irlitak hakkı sahi 1 1 in pern da· 
hi gayri menkul tlzeriııdeld bnl 1 . · ~ ' arını ve hu 
su:ıile fa.ız ve ma.sarife dair olan idcllalarmı 
evrakı müsbite ile 20 yirmi giln içinde icra 
dairesine bi'.dirmeleri H\.zımdır. Aksi halde 
haltları tapu sicillerlle satit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylaşmasından h~fjç k.Alırlf.1'. 
t,,bu maddei kanuniya alıkdnıma. ~Qr• ~a • 
reket etmeleri ve daha fnzla maltlmat almak 
istiyenlerin 932·1360 dosya numara.sile me
muriycUmize mtiracaa.Uarı ilAn olunı.ır. 

(0571) 

Dış tabıbı 

Zeki Nuri 
Her gUD nasta kat;ıuı edilir. Her nevi c11ş 

rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 

Uskildar Ahçıbaşı Mektep sokak No. ~O 

btwıbol ildnot :fora .M.emurluğwıdau: 
JN.ı- ~AD t.eminJ i~Jn ~ ve ~ 

yu. çevrilmesi takarrür eden ve tama:ınına 

iki bin dört yüz Jlr:ı Jaymet takdir edilen 
tstnnbul Sultanselimde Tevkil Cafer mahal -
lesinin Nakkaş sokağında 18 milkerrer 22 
numaralı bir bap hanenin tamamI icra kI -
lınan birinci açık artırması neticesinde 350 
lira bedelle ta'.ibi uhtesinde ise de bodeli 
mezkOr kıymeti muhammlneyc nazaran dun 
görUlmekle ikinci artırmaya konuıarak 1-3-
033 tarihine mtisadif Çarşamba gl\nil ııa.a.t H 
ten 16 yn kadar kezıı dairede ikinci ~ı.k ~rt· 
txrması icra kılınacaktır. Artırmaya ıf,şt1 -
rak etmek istiycnlcrin mezkO.r gayri men • 
kutun kıymeti muhamminesinin % 7 buçuğy. 
nispetinde teminat akçesi vermeleri lll.ztm ~ 
dır. Hakları tapu slcUlerile sabit oloııyan Jpo 
tekli alo.caklilı:ı.rla, diğer alA.kadıı.rların, ı.rtl· 

fak hakltı salılplerinin bu haklarını: :ve hu • 
susile tai2: :ve masarife dair olıın iddialarını 
tarihi ilAndan itibaren 20 gün zarfında ev
ralu mUsbiteleriie ptrlikte daireye bildirme
leri rn.zımdır. ;. lesi Uı.kdirtle hakları tapu si
cillerile sabit olmı.yanlar satış bedelinin pay 
~masmdan hari.Ç Juı.lırlar. Müterakim ver
~ ile tazızitjy.e we tenviriyeclen mütevellit 
vergiler ve vaki! ıcaresi müşteriye aittir. 
Daha fazla maıomat almak lstlyenlerin 5-2-
033 tarihinden itibaren dairede açrk bulun • 
durulaCJlk olan .arttrrma şartnamesile 931-
UU N.!1 .dosyruıuıdn me\·cııt \'<' mnh!llli 
ı:nezkCtrün evsa.f ve mesaha ve sairesini ıı:ı

vl vaziyet ye t;alcdlrl kıymıJt raporunu gö • 
rtıp anlıyabUeceklerl ilAn olunur. (6570) 

tııtanbul lldnd Ticaret l\!:ıhlct'mc:-slnden: 

,4.ll ata zade Ali Raif Bey ve şeriki Bed

ros :Efendi. tarnfmdan İzmirde Emirler çar-

§UJIDda 12 numnrada mukim S:ılih Dey z:ı • 

de C~vit Bey aleyhine ikıı.me olunan 928-807 

1)Umar~lı alacak davB.ST.nda müddeaaleybe 

gönderilen davetiye za.hrmda mcızkO.r ika 

metga.hmı iki sene e\·el terk ve nereye git

tiği meçhul bulunduğu anlaşılmakla bir ay 

mtlddetle mı.nen tebliğat "ıcrasma karar ve

rilmiş ve ye\'mi talıkllmtt:ı. 9 mart 033 Per· 

şembc gUnU saat 14 te tayin edilmiş oldu • 

ğundan müdclcaıı.Jcylıln malOınu Ye davetiye 

makamma kıı.im olmak ÜZ:)re itıln olunur. 

İstanbul Altm<'I tcr:ısmd:ın: 

Bir borçtan dolayx tahtı hacze alman 

Taksimde Ayasp:ı.,adn CUreğyan apartı -

mal'.)mda 7 N.lu daire.de mevcut gilnıii!;J t~· 

lcımı 1Jl8.$a, rcaiı.J v~ sair eşya. 14-2-933 sa. 
Iı günU saat 12 den 14 de ]{adar paraya 

çevrileceğinden tnlip 

ıp,lnde ve ma.halllnde 

U&A oJımur. 

olanların mezkOr 

lıazır bulun malan 

(65SO) 

1 ıstanbul Belediyesi iıantar• J --------.....: 
lstanbu! Be!edıycsinden : icra edilmekte olan kanalizasyon 

ameliyatı do~ayısile 10 2 933 terihinderJ HibBr"'n Sülevmani)·ede 
Mimar ~inan caddesile Fuat Paş~ caddesinin Mercan yan<;?m ye• 

rjne müsadif kısmının ıbi!cümle v;es.aiti naifsliyeye kapalı bıı'.una· 
cağı ilan olunur. (57J) 

Vesaiti naldiye resminden o an l:orcundan C!o 1ayı haciz altına 
alınan 3177 numaralı ve Albİ)OO marka lı lı:am\on Şubalm 16 ırıcı 
perşembe g!ioü sut it de Taksimde :Vöstebe.:< so.cağmda Fıat 

garajında biımüzayede satı ac"ğı ilan olunur. (56ö) 

Fatih Belediye Şubesi Müdürıyet nden: Başı boş olarak bu1a
narak Samatya nahiyesi müe;ürlüğünden gönderilen bir reis bey• 
girin 8 gün zarfında sahibi zubıır etmedıği takdirt'e satılarak 
bedeli irat kayıt olunacağı ilan o!unur. (566} 

Vesaiti nakliye resminden olaa torcuncfan dolayı haciz altına 
alınan 21 :.6 .numarah otomobilin Şubatın 13 üncü pazartesi günü 
saat l l de Haydarpaşa Rıhtım caddesinde M sakı Milli so 1rnğın-
da Biiyük ~arajda bilmüzayede sahlacrığı ilan olunur. (567, 

inhisarlar Umum Müdür:üğünden: 
1250 Kilo yerH malı damga kurşunu. 
5000 ,, ,, ,, ilGlüpl. 
Yukarda nev'i ve mıktar1arı gösterilen iki malzeme pazarlıkla 

satın alınacaktır. Tal ıplerin ıŞartoarpe ve nüınuneleri görçlükten 
sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminat akçeJerioi h:ı· 
milen 15·2 933 çarşamba günü saat 15 te Galatada alım sahaı 
.komisyonuna müracaatları. (360) 

inhisaılar Umum Müdürlüğünden: 
Bedelleri "13502,, numaralı kararname abkamma tevfikan 

tediye edilmek ve renkleri or j nalindeki renklere tamamen ben~ 
zemek, Ahu Dudu likörü için "87,000,, takım etiket mübayaa 
o!unacaktır. Taliplerin şartnamelerile orıjinallerini gördükten son· 
ra pazar!ığa iştirak etmek üzere % 7,5 temjnatlarını hamilen 
18·2 933 cumartesi günü saat 14 te Galatada Alım satım kom:s-
yonuna müracaattan. (331) 

Ziraat Vekaletinden: 
Mers'ode yevmiye 8 saat ça1ışmak şartile günde yüı balye 

pamuğu dezenfekte edebilecek bir fümigasyon cihazı tes s edi
!ecektır. eu cibau satmağa talip o~anlarm diğer şartlan öğren-
mek üzere Zır.sat Veka.etıoe müracaatları i.aa oJunur. (465) 

Ga.latada Okçu Musa mahallesi Şişhane ka
rakolunda ~2 N.lu AradencldJs npartımanmın 
1 N.lu dairesinde multimken halen ika.met· 
gahı meçhul Meliha. Hanıma: 

htnnbul Beşinci lcrıı. ::\lemurluğundan: 
Yani Matlcncidis Efendiye bir kıt'a kon • 

t.urat mucibince bedeli icardo.n borcunuz olan 
105 liranın maa masarlfl icraiye ta.hsi:i ve 
verilmediği kendilerinin sulh mahkemesine 
mlir:ıcaatıa ı.1ecurtlan çıkarılmanız hakkın 

da htiküm alınaca!'rı hakkında dairenize ta
kip tale)),ile mür;ıcaiit edilmiş ve namınıza 
ta.nzi~ <>hma.n üdcme emrmin il.tametgıllıt -
nız~ ~sbuliy.etı Iıa.ac,l.ıile tebli: edilemedi
ği ınJl~jrin ~erhlndeı;ı a.nlaşılmL'J ve zabıta 
c,:ı. YQ.pıla,n tıılıkikat ıDeticesin<:e de iluıuıet· 

ı;~ızuı m.eçilUl bulunduğu hllcirilınl§ ol -
ıua.sna bi.n!l(!.11 ödeme emrinin Lir ıı.y mUd -
'1etle ilAnen teJ:ılifine karar verilmiştir. Ta
rihi il~an 20 ~ geçtıtınde 21 inci gU -
nUnden l-0 r;iln zarfında dairemizin 932-1607 
ııuınar.aJı dosyruıuıda ttifahen veya tahriren 
mUra.eaatıa l'layaru kabul bir itiraz.ela ve 
yahut ~\tiye! deyin etmedlğlnlz talcdirde 
bir ayın hltıımmda sulh mahkeme.sine mü
racaatın Uıhllye hakkında hflkUm al.uııı.cağı 

ve gıyc.bıruzdıı icraya deımm o!unaca.gı: ma
IOm ve ödcı:ıc em:i makamına Jia.iı;:ı oln:mk 
Uzcrc il1nc.:ı tcbliğ olunur. (CG1f.i) 

lst:ınbııl B-!Ş:Jnci İcra fJe.:ı1urhığund:rn: 
J:ın \ 'ldiç Efcrn.llnhı 'H'fnt c<len Hostl Da

lns Efendlııin u•n-sesiJıdnıı nl:ı~.:ıgı bı:h -
nıı.n (1100 llrnnm temini için lııı.czcüilen Ga
la.ta KemanltcJ l(:ıra Musta!ıı. P,j. mahalle· 
sinin Be)-.ı:allc ve şerl::ctııane sck:ı~mC::ı ntilt 
34, 36, ~. 40, 42, 18 20 ve ye~i :ı ;, 313, 38, 
40, 20, 22 N.lu aran. i'c üzerindcl::.i binanın 
yarısının 5-2-!!33 tarihinde yapılan IJiriııcl 

artırma netice..,Jndc (200) lira bedelie mil:;· 
terisl uhtesinde kalın}§ Uıe de ta!~dir edil -
mı, bulunan kxy,netinin dörtte üçünü y:ıni 

% 75 inl bulmıı.mış o!duğ\ındruı mezicıir c;::ı.y 

rl menkulün llınlesi icrıı. edilmeyip ikinc! nrt· 
trrması ::0-2-033 tarihine mtisacllf P=:ırt .... ı 
gl\nU saat J4 ten 1G ya kadar icra ec:iilc~c
ğinden. ve artırma bedeli her l:u.ç kuru., tu • 
t.ı:mıa ,,ıil$1leriolnc tlıalcsl ic.·a ed!lece:';in 'en 
müşterllcrl.!:ı % yedi buçuk kr. temir..,t nlt • 
ralartle berabe.r yevmi v.e şoııU mezJ.cC,r 'a 
dnlreınize ınilr;ı.ca:ıtırı ilin olunur. (~'X>l ı 

lst:ınbul dördllncli icra dalrcsintJen: 
Taman1ları beş bin sekiz yüz lira kıy • 

meti mulıammlncll Beyoğlunda Şa.hkulu ma.
baEesinde Ester çıkmaz solcağında eski 29· 
31 yeni 19·21 N.larla murııkkam iki taraf • 
lı ve bir çatı altında kArgir iki bap ha • 
nenin tamamının yüz yirmi hisse itlbarU. 
altmış hissesi açık arttırmaya konmuş olup 
şartnamesinin 15 Şubat 933 tarihinden iti • 
baren dairemizde herkes tarafından görll -
lebileceğl gibi 2 mart 933 tarihine mUsıı.dit 
perşembe gUnU saat on dörtten on yediye 
kadar dairemizde açık arttırmaya vazedlle -
.cckUr. Arttırma ikincidir birinci arttırmada 
beş yüz ıırayıı talip çıkmış olup bu kere 
en çolc artıranın uhtesindc brrakılacaktu. 
Artırmaya iştirak edecek taliplerin muham 
men kıymetin yUzde yedi buçuğu nlspetinde 
p.?y alı:çcsln1 veya milıt bir bankanın temi -
nat mektubunu hO.mil bulunmaları ıa.zı.m .. 
der. Müterakim vergilerle vakif icare.st ve 
belediyeye alt temirat ve tanzüat rilsum • 
lan mü,terlye alttir. 1424 numaralı icra ve 
ifUı:J kıu;ıunu 119 cu maddesine tevfikan 
IJU gayri menkul ilzerintle ipotek alacaklılar· 
ile diğer clfıkndaranm ve irtl!nk hakkı sa • 
Wplerinin lr...ı lıtık'armı ve hususile !alz ve 
rçru;:ırUe dtıir olan iddialarının flıtn tnrlhJıı• 

den itibaren yirmi giin içinde evrala mil8b1 • 
telerlle bildirmeleri, alrni lıalcle hakları ta~ 
sicilerile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmnsındıın hıı.rlç kalacakları cihetle 
o.'ükacl:ıranm i .. bu maddei kanuniye hUkmU • 
ne göre hareltct etmeleri '-"C daha fazla ma· 
!Omıı.t ıı.lma~ istıyenlcrin 031-414 dosya nu
nıarıısile mUrncaatları llMı olunur. 6578) 

S:ı.:nsu:ı .\•!iye l\bW;em<•si Ilulruk C:els • 
lii;i:J :leıJ : 

Snll13uncle. R ,adiye mahallesinde mukim 
Halil Efendi Jkızı ve Sc:-rvet bey ?.evcesi Ce· 
\'::>iıl; !::'.. t::r:ıfından l:::ıc:ı::ı mumaileyh Ser· 
vct r::. ulcyhinc ikame oluııcn bo~anm:ı da .. 
vasm·:ı ccreyn:ı e,:en r.1ulıakcme::ıinde f,er· 
\•et Ecyin iluı.mc:-t ettiJi Halıcılarda. Molla 
Ç:::.cf ınıı.lıallesi:ıı.lcn çı'mralc başka mahıı.1 • 
l '/C mı' ktU_,i 'e cı.rcvnı malııı.lll ikameti 
1.ı ~iıul ı ulunJi.lı}u mez:.cır r.ı.olla Şeref ma· 
haUtU muhtarı ve mUb:ı·i:in mcşruhatm • 
d.~ wıla fm ı Uze:ine iltıncn tebliğ'at ic • 
, ., ! Lern. ,ıı· clmu. -.:c r: ahkemesi 13 şu • 
bat 933 curn:ı. 't i {;1lnll ı:::ıat 14 te taJil< 

-=--...,.,...,..---,--,--...,.....,._--~---~- c~i ım'J bukı;J;ı mndaıı jcvınl mezkQrda 
f,ıtanbııl Yedinci lcra l\Ic-murluı}uniliuı: 

Bir borçtan doıa:•ı mn.hcuz ve p:ır:ıya çcv 

rilmesj 14u;mrrer bir aded piyano i 1bu :-·ı -

... :ın:nın /~llyc lıul:u!~ mııhkcınesinde lıazJr 

lıulun·n::-..,ı d vctlyc maltamına lmiın ol • 
mnk il::e ·e illn n teb!I,! olunur. (6579) 

lıntın 11 inci cumartesi günü sa::ıt 15 tnn ~--~: - ?!rant nanlc:wmd:m almış oldu • 

itibaren Beyoğlunda Aynalı c;e;:medc ÇllC'lt ğ'ıtm uO l ta;,arrı.f C. numn•alı ctiztlanı zayt 

Sol .,JSo d 9 cttım. Zirrat l:J.Dlo.cmdcn alacağımı tama• 
'"'om a numaralı, 3 numııra'x d~\ir(' ;ı- ı 

mcı a.Jm ş c;lıl ı um <'ih 'e zayi cüzdanın 
de bilıntızıı.ye:ie ıı.:trll!711 ı:evrilccc,'.:i i:...:ı olı.- b.!kı ;ı o nıadı_,üll mh cd rfm. 

nur. Hayriye Sadi 
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GRiPE karşı ·ASPiRiN komprime eri ilan nız 
Taklitlerden sakınınız 

:::mm: Veznecilerde : Darüttalim Salonunda :mmm .......... . ........ . 
:::: Bu Cuma gününden itibaren her Cuma günleri saat 2,30 da 

iii~ .... 
:::: 

Buhranı kaldırmıya 
yardım etmek maksadile Darüttalimi us iki 

.... .... .... .... .... .... .... . ... .... .... .... .... :::: 
:::: SAT i E E~~i 

Ayda 40 ila 80 kuruş vererek 
36 ay vade ile 

2 den 5 sortiyt' kadar kü~Uk tenvirat 
tesisatı icrasına karar vermiştir. 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalet fabrikalarında yetiştirilen köklü, aşılı köklü Amerika 

asma çubuklarile n e ıve fidanları tükenmiş olduğundan dağıtma 
işine nihayet .verilmiştir. 

Fidan isteği hakkında devam eden müracaatlara muamele 
yapılmıyacaktır. Keyfiyet alakadarların malumu olmak üzere ilan 
olunur. (ı466) 

mmmm Hevetio eski azaları tarafından müsamerei musikiye l OOOOOOOHOOO 

·········~·· :::::::::2:ı ............ 
Posta T. T. Levazım 

~üdürlüğünden: 
P. T. T. ldaresi ihtivacı için 6,000 kılo hurda kur ~un aleni 

surette münakasaya konulmuştur. Münak.as:ı 19·2· 933 tarihine 
müsadif pazar günü saat 14 le ıcra o'.unacaktır. Taliplerin şart· 
nameyi almak ve görme'< için her gün, ve münakasaya iştirak 
için de yevmi mezkurda 0o 7,5 nisbetindeki teminatlarile birlik
te Yeni Postanede Levazım Müdürlüğünde müteşekkil komisyon 
riyasetine mifracaatları. (3l5) 

Fatih MalmlldUrlilğiinden: 
Samatyada Hacı Hüseyinağa mahallesinin Tarakçı sokağında 

31 mükerrer yeni 10· 1 I No. lı kagir hanenin nısıf h:s!esinin sa
tış müzayedesi bir hafta temdit edilmiştir. iştirasına talip olanların 
11· Şubat 933 tarihine müsadif cumartesi günü Fatih malmüdürlü· 
ğünde müteşekkil müzayedat ve ihaJit komisyonuna müracaat-
ları. (538) 

stanbul Ziraat Bankası dan: 
Hisseye göre 

Sıra No Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlik No. muhammen kıymeti 
161 Beyoğlu Kurtuluş Değirmen Hane 1/3 73 235 T. L. 
162 Çarşıyıkebir Çar,ı Bodrumhan Kagir dükkAn Tamamı 6 900 " 
163 Beyoğlu Hüseyioağa Sakızağacı Ka6ir hane " 92 3000 ., 
164 Beyoğlu Kamerbatun Kıreçhane ,. " ,, 24 2000 ., 
Pey akçesi ve bedeli ihale nakten veya gayrı mübadil bonosile &denmek üzere yukarıda evsafı yazıla gayrı menkuller açık arthr

ma ite satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 19· 2· 933 pazar günüdür. Arzu edenlerin yüzde yedi buçuk pey akçesile bankamıza müra· 
caatları. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliyc Tergisile belediye rusumu müşterıye aittir. (394) 

il 

1
3UncU Kolordu Sabnalmel 

Komisyonu llAnbr1 

3 taksitte alınmak şartile 

52,800 kilo un kapalı zarfJa mü
nakasaya lconmuştur. ibatesi 
27 • Şubat · 933 Pazartesi günli 
s1at 15 te izmir Müstabkern 
mevki Satınalma kom :syonundıı 
yapı'acaktır. Şartnames ı ni gör· 
mek üıere her gün ve münaka· 
sac;ma iştirak edeceklerin o güıı 
ve vaktinden evvel teklif ve te· 
mlnat mektuplarını mezkur ko· 
misyon Riyasetine tevdi eyleme-
leri. (3012) ( 457) 

Askeri Fabrikalar ilftnlar1 

75 ton Şili küberçelesi 
Bu malzeme takas ve konten

jana tabi değildir. 
Yukardaki malzemenin pazaı:

lıkla 15· 2· 933 tarihinde saat 
14 de ihalesi yapılacaktır. Talip
lerın şartname için her gün öğ· 
leden sonra, pazarlık için de o 
güo teminat ile .müracaatları. 

(489) 

İstanbul Altıncı icra Dıılreslndcn: 
Bir borçtan dolııyı tahtıhaczc alınan Kıv 

raköydo Kııraköy palas ha.nmdıı 4 ncU kat 
ta ı, 2, S, 4, N.lu odalarda mevcut J<a.sl 
masa ve sair eşyalar 13-2-933 Pa.zıırteŞI 
günü ooat 9 dan 10 ıı kadar paraya çevrile' 
ccğinden tallplcrln mezkQr zamancb. ve nııı.• 
hııllindo hazır bulunmıılan iltuı olunur. tı 

(6~0) 

SAH1Bl : MEHME1 AHIM 
Umumi Neşriyat MUdUrU: FiKRET AotJ.ı 

VAKiT MATBAASI - lSTANBUL 

ası 
1 

Bu 
• 

Nedir? 
. o . . 

. ı,,cc : . . ' . 
• .. ~ • . 't '· • : 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KiTABI • 

·Hayat - Kumbarası 


