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inkılap Kürsüsünde 

Yusuf Kemal Bey 
ilk dersini verdi 

Osmanlı iktısadile Milli'Türk 
arasındaki fark iktısadı 

Eski adliye vekili Yusuf Ke
mal Bey de dün inkılap kürsü

sünda derslerine başladı. Çok ka
labalık bir talebe kütlesi ve davet 
liler profesö1iin konf eransmı bil -

yü~ bir dikkat ve alakayla takip 
e~t~ler .... Y SUuf Kemal Bey, iktisa
dı ınkılap dersine şöyle başladı: 

- Hanrnı1ar, Beyler: Ben vak· 
tiyle İtsanbul darülfünununda hiz· 
met edenlerden biriyim. 14 aene 
evvel ayrıldım. Türkün ve yapıcı, 
yaratıcı kudreti bundan hemer 
kırk aene evvel bir hayal, ti uzak
larda, bulutlarda, farkedilmez de· 
recede bir hayaldi. Ben cümhuri· 
yeti böyle törÜyordum. Heyecan· 
la çırpınarak bunun peıinde kot· 
mak istiyorduın. İstediğimiz o 
büyük ülkü artık tahakkuk etmit 
bulunuyor. 

yeni bir Türk devleti doğdu. 
Türkiye cümhuriyeti bir çok yeni
likler arasında. lstanbulda bir de 

YCSlJF KEMAL BEY KCRSÜDE 
üniversite kurdu. O üniversitede 
sizinle konu~mağa batlarken, mil· 
letimin bu ucu bucağı bulunmaz 

(Devamı 6 mcı sayfanın 4 Uncu sütununda) 

TALİ KUŞU 
Kim1erin başına kondu 
Yetmiş beş kuruş için bin beşyüz 

lira feda ed lir mi ? 
MAltMU r Er~:~ot 

~ayya~e ~iyangosunun buse- ı daılariyle konu§urken cebindeki 
nenın beııncı çekilitine dün öğle- biletini çıkarınıt: 
den sonra ba§lamnıttır. Bu keti- - Bari fu bilte bir ikramiye 
denin en büy"k ·kr · · ı ' d · · . . u ı amıyesı o an o· vursa· emıttır. Bu ıırada yan • 
tuz hın hra 20101 numaralı bilete daki masalardan birinde oturan 
çıkmııtır. Bu biletin bir parçuı tanımadığı bir zat atılmıı: 
Ga,1atada Doğru yolda Kafkaa o- - Bilete ortak olurum, yetmiı 
telmde oturln ç J H d" E be kuru · . . orum u am ı - f § vereyım de yarısını bana 
fendıdır. liamdi Efendi dün ver! .. 
biletini aldığı Eminönünde Ser· Demi§tir. Mahmut Efendi önce 
~et g.i.ıweaine _Ritmiı, ikramiye çıktı· tere~düt gösternıit, tanımadığı 
gını ogrendıkten sonra önce para• zat ısrarında devam edince Mah· 
aını almamak istemiıtir. mut Efendi esasen ikramiye çıka-

Fakat paralar gözü önünde sa· cağından ümidi olmıyan biletin.in 
yılmıya batllyınca fikrinden cay· yansını bu zata satmıştır. 
mıı, hissesiııe düşen üç bin lirayı Bu sırada saat birdi ve piyango 
almııtır. çekilmiye ba9lanmıştı • 

Otuz bin lira kazanan biletin 
diğer bir Parçası da Mahmut E
fendi isminde bir gençtedir. Mah
mut Efendi Sirkecide lstansyon 
karıısmda büyük ambarda kc,mis· 
yonculuk yaparken işleri bozul . 
duğu için ll"aınvay şirketine me • 
mur olmak iia:ere müracaat ctm· 

ış, 

. fakat bot yer olmadığı için red 
cevabı almıttır. 

Mahmut Efendi bundan sonra 
polis memtJru olmak u"" zer . e emnı· 
yet müdürlüğüne istida ve . . r.mış, 

muayenesı Yapılmış, fakat sinirli 
olduğu söylenerek buraya da ka .. 
bul ed~lmeıniştir. 

Mahmut Efendi ilk ke!ideıin
den beri aldığı biletini iki gün ev
vel gene Eıııin önünde Gazi Ce
nıal aiteıinden almııtır. Dün ağ. 
leye doğru lahveye çıkmıt, arka • 

Mahmut Efendi biraz daha o· 
turduktan sonra kahveden kafk .. 
nu9, aaat ikide de kendisinin bile
tine en büyük ikramiyenin çıktığı· 
nı öerenmiştir. Fakat ış ışten 
geçmişti. Biletin yarısını tneçhul 
zata satmış bulunuyordu. Mahmut 
Efendi bir yandan sevinmekte, bir 
yandan da 75 kuruş için 1500 lira· 
yı kaçırdığına esef etmektedir. 
Mahmut Efendi hissesine düten 
1500 l:rayı bayi Cemal Beyden al
mıştır. 

Kadıköyünde bakkal Marko ~ 
fendi ile gene Kadıköyünde iskele 
caddesinde bakkal Dikran Efen.di
ye onar bin lira çıkmııtır. iki 
bakkal da ihaaelerine düten biner 
lirayı Eminönünde Servet giıeain· 
den almıılardır. ikramiye kaza
nan numaralr ııraya konu1muı bir 
halde on birinci sayıfanuzdadır. 

~-;,/ ~ cfJ ı, l 
. ve 

K, t R.AC:\L,~Q,l 
Bugün 4 üncü ve 5 inci sayıf alarımızda 

T;~!!~~u!f!u~!!~~!!! Kaldırıma çıkan otom o bil 
tayin edilmekte olduğu yazılan 
Tekirdağ meb'usu, eski Dahiliye 
Vekili Cemil Bey, bu haberin doğ· 
ru olmadığını bildirmiştir. 

Kendisine Trakya 'umumi mü· 
fettişliği teklif edilen Cemil Beyin 
bu vazife için itiraz ettiği ıöylenil· 
mektedir. 

Kadınlardan yol parası 
alınamaz 

Ankara, 11 (Hususi) - Kadın· 

lardan yol parası alınması hakkın
da Bolu vilayet meclisince verilen 
karar burada hayretle karşılandı. 
Böyle bir kararın tatbiki için ka • 
nundaki "erkekler,, kaydinin kal· 
dınlması lazımdır. Burada temaı 
ettiğim selahiyetli makamlar da 
bu kaydin kaldırılmuı hakkında 
bir temayül yoktur. 

Bir genç zabitımizi 
kaybettik 

üç kadınla bir çocuğa çarptı, bir 
kadının iki ayağını kesti 

Kaldırıma Çlhn otomobil ve şoför 
REMZi EFENDl 

bileklerinden kopmuftu.r. Bir aya
ğının kopan p:ırmakları vaka 
yerinde duruyordu. Diğer kadın· 
ların hüviyeti henüz anlaıılama· 
mıttır. Bunlardan birisinin ya· 

Dün akıam ıaat on yedide Ga- raları ağırdır. Hepsi de Haıeki 
latada bankalar caddesinde bir °' haatahanesine kaldırılmıtlardır. 
tomobil kazuı olmuı, üç kadın ve . Ayte Hanımın sallanan bacağı 
bir çocuk muhtelif yerlerinden keailmiıtir. Çocuğun hüviyeti 
yaralanmıılardır. oför Remzi E· de anlatılamamııtır. Kazanın n~ 
fendinin idaresindeki 2355 numa· ad ve neden olduğu tahkik edil· 
ralı otomobil Tepebaşından Gala· mektedir. Şoför Remzi Ef. kaza 
taya inerken Şişhane yokuıunun hakkında demiıtir ki: 
alt taraf mda anaızm kaldırıma "- Önü!De bir çocuk çıktı. Bu 
çıkmıı ve yaya kaldırımında yü - çocuğu ezmemek için manevra 

J 
rüyen üç kadına ve bir de çocuğa yaptım. Bu sırada yaya kaldırımı· 

. 1arptıktan sonra bir ekmekçi dük• na çıktım. Kaza da bu suretle ol· 
kA · · t' Ekm k · d .. k du. " 

Topçu mektebl lkineı amıt talebele.rlncle.ıa 

1 
anına gırmıf ır. e çı u • -----------

MillAı.Im Necnıl ~Y kendlalnl uzunca bir za..- kanının camekanlan ta.mamen s ) 
blandanberl yatıran hastalıktan kurtuımıya· 1 t D""kkA A 1 ta viski reza eti 
rak \'efat eımı,ıır. MekteblnJ bitirmesine •kl ı parça anmı9 ır. u an yna ı· 
ay kala uııışu büttln arkada§larou pek ıazıa çeıme fırı~ınm ~ §Ubeıidir. Dük • 
111UtttMır etmiıttlr. kanda Hamdi isminde birisi bulu· 

Mektep idaresi ,.e mektt-p arkada§lan • • .. A 

kendisine büyük bir <lf'naze mcraaımı tertip nuyordu. Hamdı Efendı dukkan• 
etmlıtlerdlr. Cenaze merasiminde mektep ku· dan dışarı çıkarken yukarıdan ge· 
mnndanlan, taıeoo ıırkndaflan haur bulun- len bir otomobilin sür'atle kaldırı· 
mu,lardır •• 

Genç arkadqları. Ne<-mt Beyi ellerinde ma çıktığını ve sonra kadınlara 
ta,ıyıırak Merk<>.ufendl kabristanına gött1r
müşlrrdlr. 

C'A'nuenln Unlinde Harbiye mudkan ma
tem ha\'aı.r ('alıyordu. (".elenkler tabutun 3-
nhndı> giltnrlUllyordu \ 'C bir c:etı>nJ:'ln Uoıı>rlne 

genç ölllnUn J"f'!lml konnlmu,tn. Smıfm rn 
":ıhııknn tnlebf>lrrlnden olan Nrcml Beyin 8-
lllmU ordu kin bir %!yadır. Alleslnı> ve ar-

çarptığım görmüıtür. Yaralanan 
kadınlar Şiıhane yokuşuna çıkı • 
yorlardı. 

Yaralı kadınlardan Zincirli ku· 
yuda otu~an Hasan Efendinin ka· 
r111 Ayte Hanımın iki ayağı da 

Retit Galip 
ihtifali 

Urfa, 11 (A. 

- Hanginiz hesapta daha kuvvetlisiniz, bana söyler mi.1-

A.) - Doktor 
Retit Galip Be • 
yin ölümü Ur· 
fa mü o.ener • 
ler~ni ve genç • 
ferini derin a
cılarla aızlattı. 

Halkevinde bü
tün münevver • 
lerin İ§tirakiy ., 
le çok hazin bir 
ihtilaf yapıl· 

11111br. 

nız? 

- ikimiz de müaavi;yiz efendim. ikimizde ayni yerden 
kopye ettik. 

Orlean belediye bankası 
müdürü tevkif edildi 
Paris, 11 ( A.A.) - Emniyeti u

mumiye bu sabah, müdiri avukat 
Rihaud - Giloudnin kayın bira 
deri olan Mulidson şirketinde ta
harriyat yapmıştır. 

Bir çok vesikalar elde edihniş
tir. 

Paris, 11 ( A.A.) - Orlean be
lediye bankası müdürü ve kıymet 
takdiri memuru l\f. Franet ve 1vl. 
1\fanigourd dört sivil polisin neza
zareti aıtmdn bu sabah Parise, ge 

i rilmiştir. 

Orlean, 11 (A.A.) - Orlean 
belediye bankası ınüdüıi ve mu • 
hammininin tevkifi dolayısiyle be
lediye reisi şu tebliği neşretmiştir: 

"Dün belediye bankasında ce
reyan eden elim hadiseler bizi, 
muvakkaten rehin mukabilinde 
ikraz muamelesine nihayet verdir
mcğe mecbur etmehi.edir. 

Tebliğ bundan başka bonolMI 
na sahip olanların hukukunun mu-
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Macar başvekili Gömböş 
Roma ya gidiyoı· 

Bud:ı:peşte, 11 (Hususi) - Ma
caristan Başvekili M. Jül Gömböş 
bugün öğleden sonra 13,30 da 
Romanyaya hareket etmiştir. Mu
maileyh ile birlikto İtalyanın 
dape,te sefiri Kolona, sefaret müs
te!an Aborn, Macar başvekiiletine 
merbut matbuat d'liresi müdürü 
Antala dahi gitmiştir. Başvekili 
istasyonda Avusturya sefiri, mali
ye ve ticaret nazırları, b"§Vekalet 

ve hariciye nezareti erkanı ve mil
li müdafaa vekaletine mensup ba

zı büyük rütbeli zabitler geçirmiş
lerdir. 

Tren hareket etmezden evvel 
beyanath bulunan Başvekil bu se-

yahati büyük ümitlerle yaptığını 

ve Romada mevzuu bahsolacak 

mesailin hallinin bütün Avrupaca 

m'ltlup olduğunu söylemiştir. 

Ateş sa ip cemiyeti dün Pariste 
kongresini akdetti 

Pariı, 11 (Hususi) - Geçen al
tı şubatta Pariıte vuku bulan kan
lı hadiselerde mühim roller oyna
mıt bulunan (Ateı Salip) adh 
Franıız Faşist cemiyeti senelik 
kongresini bugün burada sabık 
m'ralaylardan Dölarokun riyaseti 
altına aktetmiıtir. Miralay Döla-
1'"':~ söylediği nutukta 6 şubat ha
diıelerinden ıonra (Ateş Salip) 
cemiyetine daha bir çok yeni aza
nın dahil olduğunu beyan etmiştir. 

Kongre nihayetinde itihaz ofu .. 
_111.,..,,.,.1,;r.u,:•·•ıımı ııaıııınn~illll11Jı•nııaquıııııuıunııu,.,:ı 

hafaza edileceğini temin etmek
tedir. 

Paris, 11 (A.A) - Orleans be
lediye bankasında yapılan arJ,ıtır
malar neticesinde, Paristen getiril
mit ve Staviski'ye ait olan mücev
herat bulunnıu§tur. 

l.ıi.ntak hakimi, birisi banka 
müdürü Manigan, öteki müessese 
kıymet takdir eden memuru Fa .. 
rault aleyhlerine olmak üzere suç 
ortağı aıfatile iki tevkif müzekke
reıi kesmi,tir. 

Y :.pılan tetkikat, bu iki kişinin 
mücevherlerin kime ait olduğunu 
bildikleri neticeıini meydana çı
karmıttır. 

Banka müdürü, banka idare he
yeti reisi ayan azası ve Orle:ıns be 
lediye reisi olan M. Turbat'ı bu 
meseleden haberdar ettiğini söy
lemiftir. 

Paris, 11 (A.A) - 6 Şubat hfı .. 
diıel&.:i tahkikat komisyonu dün, 
eski dahiliye vekili M. Froyu dinle 
mittir. 

M. Fro, faaliyet gösterecek a· 
dam~rdan mürekkep bir grup teş
kil etmediğini söylemiş ve M. 
Ohiappe'in evvelce yaptığı beya
natı kat'iyen tekzip etmiştir. 

M. Fro, bundan sonra şahsi fi .. 
kirlerini bildirmi§, tehlikeli bir za
mnnda taraftarlık fikirlerinden 
ayrılan, muhtelif siyasi ufuklar
dan gelerek rezaletlere karıtma
mıt meb'uılardan mürekkep bir 
hükfHnet lüzumunu söylemiştir. 

Şahit, bilvasıta dahi, "Action 
Française,, ile hiç bir ali.kası ol
madığını söylemiş, sonra M. 
Chiappe hakkında, polis müdürü .. 
nün Stavitki hakkındaki raporları 
havale etmiyerek vazifesini yap
madığını ilave etmiıtir. Bununla 
beraber M. Chiappe'in şahsen na
muskirlığına inandığmı etrafın
dakilerin mes'uliyetini gördüğünü 
bildirmiştir. 

Paris, 11 (A.A) - Staviskinin 
adam1arından Pr. Nienıen'in evin
de yapılan bir taharriyat neticesin 
de kendi hakkında bir tevkif mü
zekcresi kesilmiştir. 

nan kararlarda cemiyetin Fransa 
da hakiki Fransızlığı teıis ettinme
ğe çalışacağı, yeni eaaılar daire
sinde organize edilecek olan Fran
rnda sulhun takviyesine uğraşaca
ğı ve Fransada yalnız Fransız 

bayrağının milli renklerini hakim 
kılacağı beyan olunamktadır. 

Ham petrol mua
fiyeti kaldırılıyor 
Ankara, 11 (Hususi}- Tetvi

ki sanayi kanunundan istifade e
derek memlekete getirilen ham 
petrolun gümrük reımine tabi tu
tulması hakkında maliye encüme
nince verilen layiha üzerinde en
cümen yarın tetkikata baılıyacak
trr. 

Aldığım malumata göre, umu .. 
mi kanaat bu muafiyetin kaldırı
larak ham petrolun gümrük res
mine tabi tutulması etrafındadır. 

Muhacirlerin malları 
Ankara, 11 (Huıusi} - Hariç

ten memleketimize gelecek müha
cir ve mültecilerin beraberlerinde 

getirecekleri malları gümrük ve 
sair resimlerden muafiyeti hak
kında hazırlanan layiha encü
menlerden meclis heyeti umumi

yesine sevkedildi. Layihaya gö
re, mühacirler eşyaları için be
yaimame verecekler ve bununla 
beraber vesaik göstereceklerdir . 
Türk tabiiyetine ginniyen veya 

getirdikleri malların kendilerine 
ait olmadıkları anlaşılanlardan 
affedilmiş olan resimler iki misli 
alınacaktır. 

Halit Beyin istifası yalan 
Ankara, 11 (Hususi} - Sporu

mumi merkezi tarafından son iç
timalarda verilen kararların tat
bik hazırlıklarına baılandı. F ede
rasyon mevcut direktiflere göre 
icap eden esasları tesbit ederek ri
yaset divanına verecektir. Umu .. 
mi mekrez ikinci reisi Halit Beyin 
istifası haberi kuvvetle tekzip e
dilmektedir. 

Berlinde casus şebekesi 
Paris, 11 (A.A.) - Berfin.den 

"Journal,, gazetesine bildiriliyor: 

Bir müddettenberi, Berlin ıi

yasi Jnahafilinde gizliden gizliye 
mühim bir casusluk hadisesinden 
bahsedilmektedir. Söylendiğine 

göre bu casusluk itinde tehrin yük
sek mahafiline men.sup batlıca 

~hıiyetler vardır. 

Almanlar 
Silah müsavatı nerede 

diye soruyorlar 
Berlin, 11 (A.A.) - Alman is

tihbarat bürosu bildiriyor: Alman 
siyasi mahafilinde, Fransız parla

mento komisyonlarının silahsız
) anmayı reddeden muhtelif iş:lrle
riyle M. Barthu taraf andan silah-

sızlanma konferansı reisine gön
derilen 10 şubat tarihli mektup 

münderecatı 3rasmdaki tezada i

§aret edilınektedir. Çok mühim 
bir vesika olarak telakki edilen bu 
mektup silahsızlanma konferan11 

beyaz kitabınn dahil bulunm1kta
dır. 

Diğer taraftan, M. Barthu Al
manyada askeri olduğu iddb edi
len teşekkullerin de Alman askeri 

kuvvetaleri arasında sayılmaaım 

istediği h:.ldc bizzat Fransız aske-, 
ri mutaahssısları tarafından da 
F ransanın hakiki bir harp ordusu 

olarlk telakki edilen beı milyon 
ihtiyat askerini askeri kuvvet ola

rak itibar etmekten imtina eyle

mektedir. Almanyada yalnız u
murni h~rp askerlerinden kalma 
bir ihtiyat kuvveti mevcuttur. Bun-

lar da hepsi en az otuz ibeş yaıın· 
dadır. 

Halbuki F ransanın asker olarak 

t:ılim edil mit olan efradı ıef erber
lik planına dahil bulunmaktadır. 

F ransanın hangi fedakarlıktan 

bahsettiği anlaııhmaz. 

Çünkü Barthu'nun dahi çok ge
niş telakki ettiğini, bir Kanunu

sani tarihli muhtıra silihsızanma
yı değil, yalnız Franıız silahhrı-

nın timdiki derecesinde ve bu da 

yalnız J.>ir kaç senelik tecrübe dev
resi için durdurulmasını derpiı et
mektedir. 

Fransa hühün silahlaTmı muha
faza ederek Almanya için müeısir 

müd-:ıf aa vasıtalarını reddettiğine 
göre, bütün büyük devletler ta-

rafından tanınan ve Makdonld pro 

jesinde tasrih edilmiş olB.n ıilah 
müsavatı nerde kahy~r. 

M. Barthunun istediği çabuk 
tarzı h:ıl, Almanyanın daima iıte
diği bir şeydir. Fransa, istikbalde 
silahıızlanma ve müsavat mesele

sini süratle halledilmesi lüzumun

dan hakiki olarak mülhem olrn-ıdı
ğı takdirde Almanyanın Fransız 
hükumetinin gayretlerini samimi
yetle karşılamasına imkan olmı-
c1ktır. 

"Tan., ne diyor? 

Paris, 11 (A.A) - "Tan gaze .. 
teıi, günlük yazısında silahları bı-
ra:kma konferansının dosy:ısından , 
Almanyanın, tekrar silahlanmaıı-

1 

lzmir beynelmilel pana~ 
yırı 15Ağustosta açılacal · 

İzmir, 11 (A.A.) - Beynelmi
lel 9 eylul panayırı komitesi vali 
Kazım Paşanın reisliği altında be
lediyede toplanmış panayıra ait 
esas meseleler üzerinde müzakere
de bulunmuştur. 

Bu müzakerede beynelmilel pa
nayırın. 15 ağustos tarihinde açıl
ma11 kabul edilmiştir. Panayır 

eylullün sonunda kapanacak ve bu 
suretle 45 gün devam etmiş ola
caktır. 

Panayırın ismi beynelmilel 9 
eylul panayırı olacaktır. Panayır 
komitesi daimi surette faaliyette 
bulunacak ve öniimüzdeki hafta 
yapılacak içtimada komite azala
rı seçilecektir. Ayrıca bir de bü-

yük komite teşkil olunacak ve 1 
komite vapur acenteleri müdürle: 

ve daha bazı mühim müessesele 
den müteşekkil olacaktır. Pa 

yanlara ilaveler yapılacak ve pa 
yon fiatlarında geçen seneye nı 
zaran yüzde yirmi tenzilat alaca 

tır. Hayvan ihracatının salim b 
şekilde devamını temin için heı 
tahaffuzhane ve hem de hayva 

hastalıkları laboratuvarı olmak il 
zere ziraat vekaletince şehrin mü 

nasip yerinde bir bina yaptırılma 
sı takarrur etmiştir. 

Bu binanın inşa edileceği ma 
hal hakkında v:layetçe tetkikkattı 
bulunulmaktadır. 

Dünya gümüş piyasası yükseltiliyor 

Vatington, 11 (A.A.)- Ziraat 1 madenj satın almak için hazineye 
mahsullerinin ihracı?a y~rdım ve selahiyet verilmesine dair bir ka 
dünya gümüş madem pıyasaıını nun layihasını tasvip etmiştir. 
yükseltmek için mühim bir karar Bu ıatın alınacak gümüş made 
alınmıştır. nin miktarı kanunun kabulüni 

Mümessiller meclisi para ko.mis- müteakip dört ayda 150.000.000 
yonu, dün Amerikadan satın alı- once olacak ve kanu~un kabulün\ 
nan ziraat mahsullerinin ücreti o- müteakip senede 250.000.000 oncc 
larak gönderilecek gümü§ maden- luk olacaktır. 
lerini piyasadan yüzde 25 nisbe Gümüş madeni alımı Amerika 
tinde fazlaya almak ve piyasa fi.. da eşya fiyatı 1926 daki vasati se 
tiyle 1,500 milyon once'luk gümüş viyeyi bulur bulmaz duracaktır. 

Bilecikte mızır hayvan
larhi mücadele -

Bilecik, 11 (A.A.) - Son h:ıf
ta zaı-f ında yapılan muzur hayvan
lar mücadeles:nde vilayetimiz 75 

domuz öldüriilmüıtür. Bir kaç se

ne evvel vilayetimiz içindeki tiftik 

keçisi miktarı pek az iken 1933 ıe
neıinde bu miktar 21.126 ya b:ıliğ 

olmuştur. 

Divanı muhasebat layihası 
Ankara, 11 (Hususi) - Divanı 

muhasebatın vazife ve selahiycti 

hakkındaki layiha maliye encüme
nince tetkik edilerek bütçe encü -

menine verildi. Bu layiha mecli
sin bu devresinde kanuniyet kesp-

dece].dir. 

Mütehassıslar layihası 

Ankara, 11 (Hususi) - İstan
bul üniversitesinde çalııtmlacak 

mütehassıslarla müddeti 10 sene
yi geçmemek üzere aktolunacak 

mukavelelere dair layiha meclisi 
encü.menlerince ikmal edilerek 

heyeti umumiyeye verildi 

İnhisar üzüm alacak 
Konya, 11 (A.A.) - Karaman 

Bulgar takımı Belgratta 
yenildi ~ 

Belgrat, 11 (Hususi) - Bugün 
burada Belgrat futbol klüplerin· 
"Yugoslavya11 ile Sofyalı "Slav• 
ya,, klüpleri arasında bir maç ya• 
pılmıştır. 

Maç neticesinde Bulgar "Slav• 
ya11 klübü ( 4-1) netice ile mağ· 
lup olmuıtur. Birinci devrede 
netice Yugoslavlar lehine olmak Ü· 

zere (2-1) idi. -----İngiltere ada satın alıyor 
Londra, 11 (A.A.) - Sunday 

Dispataha gazetesine göre İngilte
re hükumeti ,bugün Portekiz ile 
Holandanın malları olan Timar 
adasını ıatın almak için müzake
relere girişmiştir. 

Bu ada, Malejya adalarının sev· 
külceyş nokştasından en mühim 
noktası olmakla beraber ayni za
manda Port Darwin'e giden hava 
hattının son merhalesidir. Ada .. 
nm kıymeti, beş, altı milyon lngİ· 
liz lirasıdır. 

M. Heriyo Liyonda 
Liyon, 11 (A.A.)- M. Heryo 

bu sabah buraya geldi. Liyon 
beynelmilel panayırının açılması 

münasebetiyle verilen ziyafete ri· 
yaset edecektir. 

na mani olacak umumi bir silahla
rı bırakm:ıyı hiç bir vakit iıteme- ve Hadimhandan bu sene inhiıar 

ld " idaresi 420 ıbin kilo üzüm almıya 
Yahudi fabrikatöre 

şantaj yapanlar diğinin açıkça anlatı ıgını yaz-
maktadır. 

Almanya, Fransa ile ayni zı
manda meıelenin hallini kolaylaı

tırmak üzere nerelere kadar gide-

bileceğini bildireceği bir z:ımanda 

karar vermittir. 
idarenin bu Jk:3rarından dolayı 

halk çok memnundur. 

Tayyareci Kost 
Cenevre konferansını terketti. Her Beri in, 11 (A.A.) - Fransız 

kes için emniyet teminatı veren tayyarecisi M. Coat Greifurald'den 
sulhu tanzim için yapılmıı en mü- 10,15 te hareket etıniıtir. Tayya
him teşebbüsün muvaffakıyetsiz.. reci cuma günü oraya inmeğe mec· 

liğinden yegane mes'ul, Alman- bur olmu9tur. Le Bourge'ye gide-
yadır. cektir. 

Berlin, 11 (A.A.) - Berlin 
hususi mahkemesi, siyasi renk ve
rerek fena muamelelere maruz bı-

raktıkları ve şantaj yaptıkları bir 
yahudi fabrikatöre kartı suçlu o
larak yedi genci üç sene hapis ile 
altı ıene kürek arasında tahalüf 
eden cezalara mahküm etmi§tir. 

Bu ada.mlar kendilerini tevkif 
etmek istiyen bir polise alet te et
mitlerdir. 
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SOHBETLER ···---------··· .. ···· .. IŞARETL$R _ ... 
Mekteplerde 250 bin lira 

ne olacak? Osmanlı camiasmda, laz, kiri. 
vut, yahudi, ermeni, acem, ,...., 

Teltfoa prketi fimdiye kadar abone· Dolandınct 1 E ~ .h . 1 Bahçovanın Kayserili gülünç telakki edilen ............ 
leriad .. 250 hin lira fazla para almı§, rtuğ,_aU 510 ~ dı. Onlar, Türklüğü kabul etmeAleri 

~i l»u pa:.:alar seri verilecek. Eğer a. mu•• hendı• s l•ÇJ•}bt•le o•• ınmu"" ıibi, Türklüklerini inkar eden 
.,_.ıenı taksim edilse 250 bin lira gibi hlar da, bu insan halitasını llir t 
biriJunİt bir para duman olacak. Biriken - nimsiyememi~lerdi. Onları kuvvetle hao! 

~ _1etiniei:.!..:li~diril~.e kGuu.~nlnmaku"k için nasıl Franaa hUkOmetlnin isteJ1ıl Tertip hJ.n çalışması LAiezar boatanındaki cina~et leden orta oyunu olmuıtur . 
.....- ~ ' t ı :il ~ 1 · T .. rkl .. k eyanı batbyana 
L--anJa -·'"•ldürler. gaze e er Uzerine Pariae gönderlliyoı ıyor davası, son safhaya ge dı . ukl"ud' cer k .. 1•. .. tür - ···"""S•- • · R · · . şıve ta · ı ane ço gu unmut · 

Telefon aboneleri fikirlerini söylü- lstanbuld:ı M. F elika Viktor iı• lıtanbul'e Beledıy~ eı~ı latanhul ağırcez3 mahkemesın· manki Osmanlı muhiti, IBa, 

yarlar. Bir hutahane yapılması fikri minde bfr Fransız mühendisi ya• Muhittin a.anbul Şehır ~ı- de uzun mü4dettenberi görülen frenk kadar kendine yaba~ PHiili 
buPn için en çok taraftar kazanan fi- kalanmı§tır. yatroıu rejErtuğrul Muhsın bir dava, dünkü muhakeme celse· için, onlann gülünç edilmesıne ha,.Jıır 
kirdir· Hastahane yapılmasını hatırla- Bu zatın evvelce Fransa hüku· 'ıeyin tiya~ayatına giri!inin sinde son safhasına gelDıİ§lİr. . .Türkl~k cerey~nlarından soma, 
~ çok i~ bir ıeydir. Bilhaıl8 hasta· . . ld .. .. .. .. kut .. "k "LA 1 lıdın keyfı kaçmaga batladı. Bupn 
ı... yataldannda çifter hasta yatmldı· metinin nafia müteahhitlerinden ;-nı• betiı ?num~nun . ·~ Bu dava, Karagumru te. a e• manası kalmanuttır. Bugün Tw·· rkaM 
iı bir zamanda bu fikir emsalsiz bir mu- olduğu ve bir müddettenberi hüku· ~aau~mış _ve u.nun ıçı • zar bostanı,, denilen yerde 1~.1~~en bozuk ıive ile konuıulsa bile 
vaffakıyet kazannuya namzettir. Fakat met' be .1 '-~~: f reıaliği ıda bır tertıp heyetı cinayete ait davadır. Oldurulen borçluyuz Sonra da bizim içi._ 

ın on ' mı yon au.ur rangı· . . · ' 
Ye.iden bir hastahane teaiıi bu para ile k kıl etnı~u heyetın çalıtmaaı Murat iıminde bir Arnavut bahçı· laz, kürt, arnavut, acem kaliml•lbt 

• ec1·1 b'I' nı &rAılıksız rek ıöıtermek aure· M h · d teı11111 1 e ı ır Mi? ilk bakı,ta buna: :r ,. li ilerlıtir. Ertuğrul u sın van ...... Öldürmekten suçlu olarak Yalnız ve ıadece Türk var ır. 
" H d. tiyle dolandırm:ıktan ıuçlu olarak l d · .....&.&. - ayır ıyecek bulunmaz. Fakat - jübiftt9 Mart Perşembe gü· muhakeme edilen de gene bahçı· bir nesil sonr;.&, ·~ ~ ••ve •7~ 

hi,.z heaap edecek olursamz netice epe} i arandığı Fransa hükiım.etince bil- B_ r b . t ds 1 k 1 K kalmayacaktır -çunku memlelıaitia L--·k 1___ Kfanı epe aıı tıya rosun van ı la meıgul o an enan..... w ak' ' k 1 t •-•- a-1..1-
---~ çı_,., Çünkü bugün yeniden te dirilmiı, mücrimlerin geriye gön- . b.. ·· · . bucagmd ı me tep er uuUP ~ 
•iı edilecek bir hastahanede tesis mura- k l Y~ca.k Memleketın u_tun Bu muhakemenin muhtehf cel• lu. Nihayet bir nesil sOIP'At ildi-i-
lı, bi derilmesi mu ave esine göre tesli- ıa · A ı · b nıe 1 d h' d' ı ·ı · ı 1-....: nanın temelinden hastanın terliii· . ve ar a emı u merası . se erin e bir çok p ıt ın enı mıf, diyesi olarak, hafif bir teliffaz•......: 

.. d L' mi iatenilmittir. lllt k · j··b'l t t p d h 1'- .. a ar uır yatak için bilir misiniz kaç :ı ede tır. u ı eye er ı adli tıp işleri müdürlüğün en mu dan batk• aykırılık bu • 
lit.clır? htanbul birinci ceza mahkeme- heln!.ına söylenilecek olan telif cihetler etrafından izahat a• Frenıe ve ecnebiye ıelince, T~ lrıtbakl 

''- Taııa yedi bin lira! sinde sorguya çekilen bu Fran.aızın kıaa. hp ile baılanacak, ti· hnmı!, vaka yerinde de ke,if ya• nuta~ bir ecne~ .. ~ezledilmiy' ~rtülü bi 
Şu halde 250 bin Jı"ra ile biz çok çok ıiyas"ı • t , "''l y•tr .ı-· l __ .J_ d l hak · takdıre ıayan sorulur . .. uç an aegı , adı" ıuç İlllemek ... c.aatoaar arı ar~a a• arı ılmıtlı N'ha et mu emenın ,. -taldı L'r hu&-L-ne yapabiliriz" . :ı 1 :ı p . l y B . . t kl"• valun - • 

.. J- uw UUlll ten za it d b J d hakL• . h 1 d bu unun açın a ı., J ..., uk1 ! S ita.tama çok, ve bu haatahane ümit e· n :ı ın a u un uğu netice· ~a. ~ımi teza ür er e • tahkikat safbuı bitmitti. le ölüp ıitmeie mahkumdur. woc . ar 
diJd feyzi vernüyecektir. Buna muka- sine varılmıttır. lun~!.,.,. Dünkü muhakemede, müddeiu· ten can çekitiyor. Ortada en çok .... 11 maa 
hil ..,emlekette yapılacak ve hiç esası M. Feliks Viktor, f ranaaya doğ· • lsta1ı}>u\ir Tiyatroıu san'at• mumi Kitif Bey eıaaa dair müta· bir yahudi taklidi kaldı. Bu ela S~•dkaJDD! 
oLnıyan ve ıniistakbel hastaları hastahane ru yola çıkarılma.k üzeredir. k&rla.-ı, .bu ue'betle üç piyes- leaıını bildirmit Kenanın Muradı sevi vatandaılarımızın kabahatWir. • edil" 
lerc ıitmekten menedecek bir çare aklı- ten birer pt oynıyacaklardır. h .. l tb,, ' ku l öldür- lar Türkçe konuımamakta ""-
Dlld ıeliyor. Bu çare iki yüz E k 1 Önee ekıpiri 1 . . r f . te evvur e a ıı rfUR a çe, Türkçeleriyle alay ed~ 
aiti bin liranın içtimai yaı·dnn.l-n 1ZU1UmUD urtU UŞ • \D1 et lllm l aCl• düiü neticesine V&rmlf, bu ndkta• k _.;, L-·ladıklan .-.,.L•;arı 
.,. u. 1 J aaı temııl edı_ı· B t ·1 çe onuı.._a ~ ._...,,m bulunan yüksek tahsil ıençliği- günü kut u andı . . . ""ır. u emıı dan c:ezalandırdmaıım iıtemittir .. olmaktan da kurtulmaia .......... 
llİ t.İll'8Ye ic;in tahsis edilmesidir. o·· E ik ı ıçm yenı deko yeni elbiaeler Bundan aonra, müdafaa yapıl· Hal böyle iken, gene .... 

un rzurumun urlu U!unun ı akt d 
fükaek tahail gençlerinden bir hayli 16 ıncı yıldönümü idi. Bu münase· yapım a ır.\ aene Darülbe- mı! müdafaa ııraıında suçlu ve- müsamerelerinde, talebe7e tıııkli .... m;.,.-;·~· 

«leJikaDlı l•IUYOruz ki lıtanbula sadece dRayi kadroıUJlani§ olan Ratil kili, ile müddeiumumi arasında bir lar oy~bldığın~ baJJ:-~' . 
.....cı-..lr 'lim betle Erzurum liaeai mensupları ızaı Bey de H\'in bu aeferki .. -'-•• . . yanhı bır terbıye ıııt 
~.: .. Y11valannda okumak için cemiyeti tarafından Beyoğlu Halk temsilinde rol .1. nıun~ ıeçmıttır. . • kumpanyalarında taklit ya 
-.--·Yerden 7•YB olarak selmit· · d b' 'h 'f 1 · •y . ~adır. S•V'lunun aYUkatlanndan bın ralara ıa·tmı"yoruz ve taklitten 1-dir B klar cvın e ır ı tı l tertıp olunmu,. .. -3' 

· u çoea çabprlar. Bu çocuk- k'ld epyhenı ve ID:i.mil oir ıe· mahkemede hazır bulunamadığın• orta oyununa benzediii __.. ·~-~-
lar okurlar, Yazarlar. Onlann bir .. ek tur. ı e sa neye lıı k 1 n · d d. -. .... lan d p S k 1 aca oıa dan onun da müdafaa yapması ı· yatrosuna hid et e ıyoruz . 

....,.- var ar: aralan yoktur. Elle- aat ıe izde stiklil mar•iyle H 1 tt p ' ~L. rl... :s- am e en sonra aen'in er . bak bn · · "kisi Tiyatrolarda beğenmeclijimia _. 
-~ ıeçen para ile ya kitap alırlar, y-- mer••ı"me baı•----ı E G . . d b rın mu eme mar yırmı ı · _,_ı!:;_ .ı1.a. - - l&llllll , rzurumun ünt pıyeım en •rde temıil ::ı b rak t O .. 1 __ , d zı, mektep sahnelerine ~ 
:"""tel'· Boiazlanm günde 15 kuru,ıa .kurtuluıuna ait nutuklar söylen· · ne 1 unı! ır. ıun aarann a _.. 
""-ederler. Kııın yağmur altında bir olunacaktır. Dahalı. Lüküs ha· b'ld' 'im . ht ld' Sellml IZZ•• CıııL. mi§, tariht menkibeler anlatılmı .. , . . . ı ırı esı mu eme ır . 
. .,tle üninrsite yolunu tutarlar. Kar- ~ y:ıt operetının bır P~si oynana· 

ılizlen saktıP-.. onlar yırtılma Erzurum farkıları ıöylenmittir. caktır. k• Am Üniversitemizde yeQİ 
... ~ iıılmpiule ilim - ...... ..__, __ ~ . . ..,---·--- D · lbe Memleketimizde ı e-
l.._ ,,_ -,.. liriz 5 L... arü dayi Mec,1ı, ETtug"'. b• f "'cı 
.. elet' '"8nlan 1örmek İsterlenİZ bir • onra au parayı lllDIDll)'DUZ ki bir rı"kalı ı"kbsat müte• ecne J pro ~ı'lk defa 0 
1111. ._ ......... d . ime senede sarfedip tiiketec:ejiz, yük k rul Muhsin Bey namılevkali.de ı.u 
~ J-.. mey anına gelın de man- •. " b h ı · Fran.aız beteri coğr~ b "d" 1 'f' H)'redin. tahsıl hayatına atılan gençler 7ann.11 İr nüıha nefretmek l~azJT)&n- a5$JS 811 .-era er gt IJOr 
.,...... °" L-. kur la • • bü müıtahsil uaaurlanchr. Onlar tahsillerini maktadır. San'atki.rın •lek h,.. Memleketimizde tetkikatta bulu rinden Cb~pn m~;nda tren kalkaca 

'" _, Uf geçının ve • bi · dik mi k '- al"k 1 k ·· ' "t 
0 

ı._ .., •akoablara sadece ilim ol tar ten sonra me e ebe a alannı yatına ait muhtelif reıi.erle ma· nan Amerikalı iktısat mütdıa1111- ere unıveraı ~ rgaıalıkta genç ni 
...._..., olaa bu ~i L: __ Y unda kenniyeceld•dir. lumat ve tanınnıı .. imza"n Er· M tır ld 1 ' :,_ı.;ıa Allllilye ede- medi)der. .. :ı • larından maden müteha11ıs . von • , kaybo u ar' 
eı_1' ..--~ 7olrtur. Nitekim bu tet· Keı ıne core onlar kendilerin- tuirul Muhsin Bey hakk•aki dü· s·ıklen, M. Doar ve ~iraat müte· F ranıız ilimi eo -z batma y eıilki 
~f.bk yuziinden ıönüp "d . den sonra gelecek ve ayni çatı aJbnda · d ı..- - x. ı.. İsti..,..- Yardır. cı en nıce baruw:ak senç arkadatlanm korumayı u- §Ünceleri bu nüsh-:.da top,mıttır. huııaı M. Gardmer bir kaç gün sın e u.;;,erı co.raıı7&te vagonda kıy 

tamyOl'\aın ki korkunç ha t nutımyacaklardrr. Meseleyi pek hi11i İÇİi\ ıehrimize ıelmiıtir. teıinde de jeoloji olnİ\. Lakin, leDtD 
tlrt ımen ••tanbulda illin i~:n tekilde ınütalea ettiiimizi sanmayın, çok Cevat Mazhar hy M-.den mütehua111 M. von Sik· Profesör 

19 Marttaır ~-
•on bet... salıtb, nihayet bir heupb ,öylüyoruz. Yüksek tahsil müd- neden Öldü? len bir muharririmize ,unları aöy· gelecektir.Se !?ı!_:.,s.~~~t.~' 
kii~üt hastalık .v~ hih.yet memleketi o- cletinde iken. bu •ıcak yuYadan iıtif.a:le Daru .. lfu··oun fen faku··1teıı' '-:4\• 1 • · =ı • 4' 
ı .. 'f'Jir•Y• ııtti. Bu --L Edi d edenler tahsil rniiddetlerince bu ·· '""' em1ttır: yya ~ ·· di ~ rne en •·--- • maeue- ya. tubeıi, sabık müderirıleiınden "- Türkiyede kömür madeni . . o ni1 

• 
~ · ... :~ .~'-na sormayınız. aelere ~~larcbr. Borçlannı tah- D L t ~ ....... --~ İklQci rünü anasının di- ıilJerİlll .. ~tirclikten sonra birkaç sene Cevat Mazhar Bey vefat etdi~ir· bol ve çıkanlmuı kolaydır. Türki· un e ·~~a Jiliyorlf • ~ • 
z~ :; "~1• Bu leıaiz bir faciadır. ~ ödiyecelderdir. Hani avans he- Cevat M:ı.zhar Beyin neden öidiijii yenin bazı mintakalarında altın ze 300 W-!t\\i i)pütme~ ~ "" 
Sızım e ~varlari11e örülü kulakları. aapı.n yok ınudur itte öyle... tespit edilememİ!tir. Sabık tn•• vardır. Ve bunlardan istifade et· lçleri1Jde lngiltee, "M~'fze,, n 
-~ bu_seslerı ~larnıyo,.. Ben seçen haft. Bu •uretle Türk talebesini hem sefa· derrisin zehirlen~rek vefat ettiP mek çok kabildir. Bir kaç gün leril)@ menaup k'*':n sonrakftrenle aid 
lNl hadiseden bır te~e babe: alclmı. letten konunu! oluruz. Mem de bundan aöylenmektedir. ·-ra t~1-ar Ankaray:ı ıideceg"'im h h lbuk" bu k K~ ... kımuzblct.a kaç çocuğu bö.(• IOIU'll SeleceJc yüksek tahsil talelteaini _,.. car u ıeyya grupu \ ı, DU :ıç 
le ka~~ himaye için bir uaal .. Haıtahane fikrine Ölümün hakiki ıebebinin t_. ve tetkiklerime devam edeceğim. çok tayanı dikkati tam bir buçuk 

Bu ...... muu o•~ · if . .1: taraftar ol biti için ceaet dün morga kaldırtL mitlerdir. Ji. Bu bir -1 de 
. . ki menıJelc &IQaJl vaz eınızud'• anlar fÜphesiz ki bunu yardı- .,.-

Bıl~yQl'llS . 1 • kar etlerdeki hayat prt• ma muhtaç olanlar için hir muavenet tek- mııtrr. Malul gaziler cemiyetinde Martın 17 ıina-:iktiler diye kimb" 
~~ıyle "'8 ~ fdıyacak teteldriiJler linde düıUnü,.orlardı. Yüksek tahıil ta- M:ılul gaziler cemiyeti 29 mart puru ile 500 İnrifü.~ 
vuC11de ~ YOfllz. Bu 250 hin liT.a· lehesi İçinde ele tahmı'n.:ıı __ fazla hima Fethı· Bey b' h d -:..ı• ·· ·_..-11te t ı L_ • ucn • paza.r aeceai bir balo verecektir. ır ıeyya ırupu •zaman ır sv-1 
3 • un....... . a eueıın.::.:.ı muhtaç olanl"· yeye rnuhta .. olanlar vardır. • • 

L' .,. Jıy---'- " Avrup t d · ed"I ek ~~.,_ .. Dü' b"r içt' lmı 1--lo cektir. eii(erek, -" ~~-na • ~ tenıin edecek bir ,e- Çabları altına telefon koyabİhnek aya e avı ı m _.tr.. n ı ıma yapı f ve ua •- ı-
.~ ~ ·del.ilınz. M ... :ela Baya•Ttta bahtiyarlığına nail olanlarm yüksek tah- giden eaki Pariı elçimiz Fethi 8t- hazır Irklarını tamamlamak üzere Aynca 1 niıanda ditlı ıenç ni 
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sençleriıli .:::-:~bir mahallenia e· tabii ıörülmelidir. edileceği ıöylenmektedir. fethi B. ye ıniitek:ıit Zeki Pa,a riyaset ede· cek lzmir ve ÇanakkYSUDUS da 
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Sinemacılann 1 = Polis haberleri 

istedikleri 
Belediyenin ainema reaimlerine 

,U.de iki buçuk zaın ebneai üzeri
ne htanbuldaki ainema sahipleri· 
nin Ticaret Odaam:ı müracaat et
tiklerini ve arzularını tetkiki için 
Odada bir komiayon seçildiğini 
JUmıttık. 

Sinemacıbnn arzularını tetkik 
komia.yonu dün öğleden aonra İs· 
tanbul Ticaret od:ısı salonunda top 
lamnıtbr. Bu toplantıda sinema
cılardan Cevat, Kemaıl, Fahir Bey
Jeıie Ticaret Odası namm:ı Refik 
.Ptf&I, Vehbi Beyler hazır bulun
~tur. Komisyon dünkü toplan
bamda evveli sinemacılann arzu
larım tespit ile meşgul olmuıtur. 

Sinemacılar film ir\iııııiikleı-inin 
iadirilmeaini ve elektrik fiatl~rinin 
acnlatdm~ı, nihayet yüzde iki 
'buçuk olarak ilave edilmesi dütü
.nülen belliye resminin konmama
._. i.temektedirier. 

tı ~ ',riularm tesbitinden sonra ıi· 
Jı h~ı. . ··ıı· r, en mu ım ve acil ol-
mıt üzere yüzde ik~ buçuk resmin 
F rlmıamaaı için tqebbüs~tta bulu .. 
kilmasrna karar v~rmi~krdir. 

Komiıyon hafta içinde tekrar 
Juacaktır. 

=~==== 

Görünmez kaza! 

Şehir Meclisi bütçe /Jaşlıgor 

Belediye eğlence ~gis1ni _ arttırdı 

Lalelide oturan telefon şirke
tinden Reşit Ef ., Şehzade başın "' 
da kız lisesi önünden geçerken ü
zerine birdenbire bir fenalık gele· 
rek düşmüş, a·ğ:zmdan ve batından 
yaralanmıştır. 

ilk tedavisi yapılıktan sonra 
Cerrahpaşa hastah:mesine ltaldı· Sular idaresi talimatnamesi ıakee ve kabul edildi 

§mdım. 

Soluk benizli, arık bir hi:unetçi kızın 
yardımıyle yatağımı kurdum. Eşyamı, 

kitaplarımı yerlettirmeği ertesi gün.e hı· 
raklnn. O gece yemekten döner dönmez 
yatağıma girdim. Yerimi y.-ıdırgamam; 

deliksiz bir uyku çıkarmıtına. Penccrele· 
rin perde gibi kapanan panc\ır)an oda· 
ya loıluk verdiğinden uykum biraz da 
uzunca olmuı. 

Yatakta uyanıp kendimi yeni odada 
bulunca sevindim. Yukarı kattan ayak 
ıeıleri duvuh"""• D·zim bölükte hiç ıes 

. bir yabancı yerde 
çekingenlik duyu

lhibi Ayaılı'yı, ne 
Ne zaman yatar 

Dün T ahtaemini mahallesinde 
tahsildar Ali Rıza efen dinin evine 
hırsızlık kastiyle giren aabrk:ılılar· 

yakalanmı§tır. 

Sarhotlu§un sonu 
Sirkecide Bolvadin otelinde o 

tur:m Abdullah ıon derece sarho 

olduğu halde yatmış ve geceleyiı 

karyoladan dü!erek başmdan ya 
ralanmıştır. 

Kadın sıhhati hakkında 
konferans 

Kadın Birliği tarafınd:s.n tertip 
edilen halk konferanslarından bi· 

( 15 Yal Evelki VAKiT J 
12 MART 1919 

- Londra, 10 (T) - Bir Amerika tayya.-

- Yunanlatıı.ııda Pireye kaçmla.ıı Sezal-

Belediye sular idaresi munifi
nin terkos baaılatmdan verilmesi 
hakkında iktıaat encümeninin nok
tai nazuı reddedildi. Eskisi gibi 
belediyeye masraf verecek, terko· 
sun h:ısdi.tı yalnız terkosa inhisar 
edecektir. 

nur vapurundan bura.da bazı kimselere telg• 

rafiar gelcllğl rivayet olunuyor. &r killl 

böyle bir telgraf almııt ise Galat.ada öınerablti 
banmcla Uçllncll katta 21, 2Z numaraya mı-

fen ıtaı malthnat etmesi tnaanlyet namına 

rica. olunur. 

- AmerlkB müml'SSili siyasisi Amiral 
Brianecllln Trabzon vlliyetl lahWndo bir 6C'" 

yalıatı tctklklye icra etmek üzere hareket e
deC<'ğl haber nlınmıııtır. 

Şehir meclisi bugün saat 14 te 
tekraT toplanacak ve 934 bütçesi
ni müzakereye baılıyacaktır. 

- Dün iate namına ekmek ta.blu etmek
ten lıtlnkAf eden on fırıncmm divanı bar'be 
tevdi edilmek Uzere laııo miidiriyet umumtye
ılne celp edildikleri raber alınmıştır. 

kalkarlar, burada türe nedir? Y av atça 
kapıyı açtnn, koridora çıktım. Hiç ~ 
yok. Dün bana yardnn eden ıoluk hiz
metçi bir a.bah kahvesi olıun pişinnez 
uıi?. Odama dönerken hizmetçinin kafa .. 
sı mutfak kapısından ıöründü. Durdum. 

- Bir fey nıi istediniz?. 
- istiyordum ya; sen bana bir kahve 

pişireınez miıin?. 
- KahTeniz Yana pi!ireyim. 
- Kahveın .. Olmalı. Olmazsa birini 

yollayıp aldıramaz mıyız?. 
- Bakayım, kapıcı gelmipe ! 
Odama geldi, para verdim, ıitti. 
Ben, kapıcı ıidecek, ıelecek diye bek-

lerken kız kahveyi pqirmit getirdi. 
- Nereden buldun? diye sordum. 
- Faika Hanımlardan aldım, kapıcı 

geç rıelir, dedi. 
- Seıı bana biraz yardım etsen de o· 

dayı toplasak. 
- Kahvenizi için de ben gelirim. 
Biraz ıonra ben kitapları toplamaja, 

çamaıırlarmır dolaplara koymaia batla· 
dnn, o da yatağı düzeltmek istedi. Yor- ı 
ıanı pencere önüne ıetirdi, döndü bana 

dedi ki: 
- Çamaşırınız varsa ben yıkarım. 
- Hı, kaç paraya yıkarım? dedim. 
- Bir kere yıkıyayım, beğenirseniz 

baıkalanna ne veriyorsanız ben de 
kadara yıkarım. 

- Olur, dedim. 
Akıllı bir kıza benziyor. Yalnız ban2 

hasta, bitkin görünüyor. Bu kız bu arıı 
lığıyla çamafır yıkar mı? Y ıkayabili 
mi? Yorganı kaldırmağa gücü yetmiy<ı 
Güçle ayakta duruyor gibi görünüyoı 

Acımağa hatladım ! Buna hizmet ettiı 
mek yazık .. Ayakları topal bir ata arab 
çektirmek gibi. "Hadi kızım, sen hi:znu 
etme, bırak ben yaparım,, desen gücün 
ıidecek! Buna "Sen hizmet edemezaiı 
hastasın,, demek, "git de bir kötede ı 
andan öl, insanlar arasında gezip te oı 
)arı da üzüntüye uğratma!,, demektir. 

.__Sen hasta mısın? Niçin böyle aoh 
yorsun? deye aoracaktım, belki batın kı 
lır diye düt ündüm vazgeçtim. 

- Senin adın ne?. 
- Halide. 
Aradan biraz geçti, o bana sordu: 
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Para! •••. Hovarda ıenç, elinde, l -Acele ite ıeytan kanıır. Te

ancundakı P&ranm altından ıirip enni, rahmandan ıelir !. 
1atiiDden çdmu9, neıi var, neıi Omer Cahil bu yolda konupna· 
yokla. . har~'~· Bir amcası nın bir aafhu;nda, hiddetlenir ıi· 
nrdı, ki baylı zenıındi. Omer Ca· b" ld • 
h.d. d" d ı o u. 

ı ı •ever 1 e... Hovarda ıenç, · 1 Settar Efendi ' 
--••""•D L-1-'L_ dak· uh bbe , -Açık IÖy e, • 
--~ Ull&Kln ı m a tı· . · ·' Be · · b · Ne demek ıatıyorıun yanı·. nım 
m. uzunca . ır ~üddet iıtiımar et· sözüme itimadm yok mu? ... Temi· 
mıı, ona bın bır türlü pklabanlık nat olarak phamı, aana ki.fi 
yapmq, maruf tabirle alt çeneain
den airip üst çenesinden çıkaralı, 
boyuna. P&ra çekmi9ti. 

Fakat, her feyİn de bir haddi 
vardır, deiil mi?. Amcanın mu· 
babetti de nihayet bir raddeye 
kadar iatiımar edilebilirdi. Huau• 
ıile, anıcanm yejen:ni diplomat 
ıömıek arzusu, kunetliydi. Omer 
Cahitte, diplomat olmaia büyük 
bir iıtidat ıördüjünü söyleyip du· 

deiil ımi? ••• 
- Ona biç tüphe yok, beyim!. 
Omer Cahit, faizçinin yerinden 

kalkarak, kalayı açtıiını ıörünce, 
aeYincinden ellerini ujufturdu. it· 
te ,nihayet müradma eriyordu .. 
Fakat, o ne?. Elli liralık bankno-
tu elinde tutan Settar Efendi, ken· 
disine kaıanın içeriıini göıteriyor· 
du: 

ruyordu. Halbuki, hovarda ıenç, - Buyurun, ahıınız bana 
diplomathimı ,..Ims amcasından kifi, .... yer de müaait, ııkılmaz• 

Pla;da 
Yarının Nüktesi: 

O Genç Nişanlılar O 
F'uatla Güzide, ıenç nipnblar ·• J - Ayol, aalona ielaenize.. Ne 

Hem o kadar ıenç, ki ••••• Kız daha var bu ıuız odada? .. Hadi ıelin, 
on dördünde, delikanlı da on yedi. bakın kim geldi misafir ·-
ıine baımıt, baımamıt. Aile men• Göztepedeki kötk, kız tarafmm 
aupları aruında bu ittifakh halle- kötkü idi. Çam ai:ıçları dikilj, 
dilmek ,öyle dunun, ekseriyetle bot bir bahçeai vardı. Fakat, hele 
bile hallolunmıyan mühim bir me- genç Dİ§&Dblar, bu aiaçlarclan bi
aele !. riıinin ıölıeıi albnda b:ııbata Y• 
Hatti, kendi beaapalrının dojrulu rip oturmıya kalkıpmlar, H .... 
ğunu iddia eden aile menauplan, bir aeı, kulaklarında çınlardı: 
nüfus k:ıydine de inanmıyarak, - HaYa serinledi, çocaldar, lfG-
nüfuaa yanlıt yuılmıt olabileceii· yecekainiz. Hadi gelin içerİJe ~ 
ni söylüyorlar. Yat bahai, daima cak od:ıda oturun. Hem kim pldi. 
kız tarafı için mühim görülürae de, bir bilıeniz ! 
itte bunun İltianuı da bulunuyor, Onların bqbqa kalcbldarı an-
demek! lwda ıelenin kim olduiu, arbk 

_,_ Güzidecijim ! bilmece olmaktan ç9m•fb. .. 
- Oluiı tey difililn, Ad• - Fuatçıiım ! "Mu:ılcı teyze,, idi. P ............. 

nanı Ko•koca Adliye .. rayı Genç nipnlılar, töyle bqbafa nm ucu kmaL, Yetil hatlrtiili bir 
yangınını unuttun. Bu ne verip Giztepedeki kötkün tenhac:ı ihtiyar .... 
tedblr•lzllkl C.aaranı 98n· bir odumda konutmıya bqladılar -Gelin bakaJDD, ÇoCUldar! sı. 
dUr111eden yere atmlfSın. nu, mutlaka kız tarafmdan biriıi ze maıal anlatayım. Hanfi ma•sk 
Ya bir yangın CjlkN ?I kapıdan b:ıtmı uzatırdı: iıterıiniz? Söyle,in balra,...I para ~ ıiltermekle iktifa 

etmek iati1or, tahsil ve tetebbüle 
ciddi bir ıaye yolunda yürümeğe 

ı-llltll-1111111111111111111111• ... • ... llllın_.__. ................... _ .. _..__..,_.... Gel de banai maaab w..liibai 

yan&flDIJordu. • 
Huliaa, amca ,yeğeninin para 

çekmesinin aonu ve tahsil bayab• 
nm batlanııcı ıelmiyeceiini akb 
kesince, ona para Yerme
li kesti. Ömer Cahit, clojrudan 
dotruJa para alamayınca, amcuı· 
m kefil ıhtererek sarraflardan fa· 
izle para almak tecrübesine airit
ti. Amcumı kefil olmuı için bir 
kaç defa kandırabildi. Ancak, ha 
da çok ıürmedi. Amca yeieninden 
tamamiyle yüz çevirdi. 

- Settar Efendi, bana bu akta· 
.... muhakkak iki yüz lira 

&uan Felaketin de ••. 
~ u "r. t " G .. söyle ••• Daha çocuk asrılaa Pli§ 

ı a amıgacagına ore nipnblar, ıelin, ıiift7, 11an, -. 

---------------- ca mualı İltiyorlanlı, ..._. bmi. 
• - aöylemiye ikİIİDill de bir tiillü 4IP 

varmıyordu r 
Kız tarafmm kötkü, aa....... 

de ..... Oihn tarafınmld de Y.pt. 
köyde idi. Orada halutt Nen sa• 
man, biraz ferahlıyor, fasla kon"' 
rolden, bilbaıaa "Muala te)'Ze,, 

eqelinden kurtuluyorlardı. 

lazım* .. - Cav .. anma, pkarıml Eller ıukarı 1 -Burada mU•aade•lz balık tutma•ıa 

Bir ıün, Gastepecle miaU. o
lan Fuat, Güzideyi Y etilkiJcleld 
kötke miaafir götürmek müAade
ıini koparmıfb. F &kat; tabii Pi 
nız dejil •••••• "MaaafCi ~ 
Y etilköydeki kötkü ilk defa ola· 
rak ıörecekti. Beraber aidiyorlar ! F aizc:i Settar Efendi, zaten uık 

suratım hillliltiin uarak, buaün 
parası olmadıimdan babaetti. Gü· 
rültü, pabrclı, münakap, pazarlık 
sonunda, elli lira venneie razı ol· 
da. 

Kıp1rdayım deme. Ceplerlnl arayae11ııml nizama 111uhallf hareket etmlt olur 
muyum? 

- •••dl hatırladım. Çikolata pake- -nizama muhallf hareket etmlf ol· Sirkeci ıarmcla tren kalkacatı 
zaman, karıqalıkta ıeaç aipnh· 
lar, ortad:ın byboldular" ,...._ 
cı teyze,, y.Jmz bapu Y qilWl;e 
Yollandı. Elbette ..,onda lap• 

tini dairede btrakma§ı unubnuftu1n. maz•ınız, eter tutablllr•enlz, mucize 
Kqnanama kı•met olacaktd gö•termlt olur•unuz 1 

2J •••ı,,,, .. •ıa""• ... a•ı•nı•11111••ız.-FR-..z.-FR ... ıuı_.r•••v ............................. _ ....... ı...,11111 ..... •...,mı111ıınmı1lll""lltamıll 

Kendisine Acımış/ Maslak Yolunda Değişen Dua I - Şimdi ,amcanız kefil olur her 
zamanki aibi, .... parayı aoma a• 
lınmız, beyim, para hazır, yeter 
ki. ..• 

Ömer Cahit, JUtkundu. ltte, it 
ıene larp& MJ"llllftı. Amcumı ik· 
na edebilmesi, hele böyle dar za• 
manda, jm)rin11:1dı. 

- Settar Efendi, 9imdf alell• 
cele amca mı nereden hulayıım 1 •• 
Sen parayı Yer, ben yarın kefalet 

Haylaz çocutun babası, bir h.,... 
li baimp çağll'IDl9b. Konukomfu, 
mahalle çocuklın, evdeki ıürültü· 
yfl qittiler, amma babaam uar
laclıiı ÇOCuia ne aöyleditini, da· 
yak abp atm:ıdıimı pek iyi ketti-
remediler. 1 

itini hallederim!. 
- Yok, bu olmaz. Kefaletin te

diyeden aoma yapılm.uı, makba· 
lüm deiil! •• 

Bir müddet tonra, iyice baflan
mq olarak, tokaia topaç çevirmi· 
ye çıkan haylaz çocuiun bir :ırka· 
dqı, aordu: -fte y"'ilpaJrnnlii'n? Arka• 

- Bab&n davdii mil aeni? dakl otomobll itince, ~arp-
- Hayır! "Eler aeni dCiveraem, mala mecbur olduml 

-z-'- ı cled" - Y•nl "Kabahat çocuk· - Canım, bu aeferlik bayle olu• 
versin, ne olur?. 

ı- .. o ur,, a. k 
Se . baL-- be "mki .b. t.I,, mı deme l•tlıormun? 

- Olmaz, beyim. Bunca aene
dir hiç .._..dıimı uaulü mü bo
zamam !. 

- DlD uau, Dl 11 1 
sert dejil, Bak, acımı9 una.. .....,...,_............_.... .... 

- Kendiı~ne, bel Kollarında Niçin Gelmemiş? 
romatizma ftl' r 

- Benim babrım için. •• 
1 . d • ' - arar etme, nca e enm ••• 

- Peki, benim acele i9im var 

.,,. 
Yanlış Yazı I 

h•kpm ... 
imli yanlqı, pek sinirine doku-

0 da Uflraşıyor I nuı bir ad~, bir sün yarı ıobn· 
6 • ta, yarı ıuino bir yerin camekl· 

Mualthn, denine çallfllllYan ço- mnda ''konyak,, kelimeıinin "Gon 
cujun ......._ tiyle diyordu: yak,, yazılmıt olduiunu ıörünce, 

_ Çocuiaa plqmaıı, kendisin· hemen içeriye ıirdi. ilk brtılat-
hiı ıaraona, fÖyle söyledi: 

de .tahsil iatelüün uyanmau husu· 
mnda, mmel•, ~ rol oynan. - C:mekindaki levhada bir 
Biz mektepte ....,__. Eier kelimenin yanlıt yazıldıiım ıize 
lls de nde ......ı o~-- 1..!- timdiye kadar hiç kimae söyleme-

--. ...- dimi? ................. ,... ....... 
Ganon~,8}'l fU cnabı aldn 

- Hiç mega) olmu o1- 11111- - Çoolt kiti efendim. Fabt, 
,_,_ Onriadeld YU1J1 elnıt-...... bir.. .-ıladıktaa 
._._ Wılrhit JeClirmi,__l 

- Affedenin, birader 1 
DUn gece .... ettlll111 ... lde 
8llzlllllde ..-a111adn. KIU
be •••e..-ım. ..... bek· 
lettlnl .._ halde -
-Z..arı ,ok, Udi•• ..... 

H•ı.aa ltuıln ..... ...... ,. 

Çocuk, her akpm yatarken du· 
a ediyordu. Ann•i, ona bir it 
için aeyahata çakan babamı unut• 
mamasını, bir in enel aajbkla 
ıelmeai için Allaba yalvarmasını 

1

1 .a,.lemifti. 
Çocuk, artılı her a1rpm ''Y arab

bi, babamı artık bize ıander.,, di· 
ye dua ediyordu. Ve nihayet, ba· 
ba ıeldi. 

O akpm, çocuk ıene dul. eder• 
ken, annesiyle, babası, küçük kar
yoluun arkumda durmatlar, din· 
liyorlar•ı. 

- Yarabbi, babamı bize ıln· 
derdiiin için tefekkür ederim. it
te aailikla ıeldi. Artık bundan 
soma onu difümnene hacet yok 1 

~ 

Sıkılma Sebebi/ 
iki kiti, bir otelin salonunda o

meti koparmıfbr. 
tanhlann ne ut 'l, 
l'ID koytu bir k' 
b31'-ta yermitl 
ıu1orlardı. Ooh 
bat aniteblli1 
fif tertip a ·· 

y eıilkiye, , nla 
pttiii trendea aonralli trenle .W.
ceklerdi. Halhulri, hunu lnpdJıı 
lar. Son treni tam bir haçak ...ı 
bekliyeceklerdi. 811 bir teJ tlelil, 
bu bdar ıeciktiler diJe w.Mlir 
neler olacaktı! 

Onları bayii zamaachr. ..... 
bir bam'.11, kiakia silerek, ,...... 
na sokuldu. Tellth 1891 111p.ı1-
lara, tö1le .öyledi: 

- Siz daha toJ111D• tla ....... 
cak yeri iyi aeçeamip'sais. lir 
daha tiinele ıi4lilıiL Orada k~ 
ta seç Jrahnık yolr... Ara Retle ... 
iil. Bir kaç d-Mkada Wr ara 
hareket eder! 

turuyorlardı. lkiıi de otelde tanq- ı-------.-----
mıılardı. Daha doinuu, bunlar- ir Dolap ki •• 
dan ful ı tokulıan olanı, cliieri1le da hafif tertip lcur yapta11 
zorla t&mtmıtb. Gneze bir adam- daktilonun yanma telitJı telltlı p 
dı. len bir adam, ona ,....._.: 

Bu acJ.mdan hiç ilotlaDIDIJ&D - Kuzum, .. tmuel! Beai Wr 
diieri, bir sün elDİJ.-: yere aaldaymm. Bir alacsldı ...-

- Ben, dedi, ha otelde ııkıb· timde! 
JOl1llll 1 Matmuel, 

kalktı. BGronun • ~--- N"açin? ... Ben bilikia pek ei· boaablıyan iiuri "iti lınm 
leniyoram! cldiJalar,, yuıL dolı•m hl • 

- Hiç P1Aam. Çünkü, ıhı: be- apnık, töyle .a,.ı.&: 
almle lroD11ta7C111UDm. Halbakl - Hemen siriais.. ..... ._. 
ben ıbinle ! Dlıll hiç Wr IQ ........ ı 
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Bir çift eldiven 
iiiiiiiiii Nakleden : Selami izzet 

Koltuiunun altmda mektep Satıcının gözleri döndü: 
pntuı dökkina girdi. - Biz satamayız.. Bir çift el· 

Bu müfteri darlığında, dükka· diveni bozup tek bırakamayız. 
na si~ hiT mektep talebesi bile B. ·· l - ır tur Ü anlamıyorum. Ben 
olsa, satıcılann yüzü gülüyor. sağ eli alacağım amma bir çift 

Satıcmm yüzü güldü. ' eldiven parası vereceğim. 
HalbUki, kolu çantalı, sarı saç- Satıcının dudaklarındaki tebes~ 

lan büklüm büklüm, iri mavi göz· süm belirdi: 
1ti mektep talebesinin maksadı, a- - O ba§ka küçük lhanım ... Me· 
ht verit deiildi. Onun maksadı, sele değİ§tİ. Emredersiniz. Sağ eli 
karpımdakinin sabrım tüketüp çi· istiyorsunuz değil mi? Buyurun. 
leden çıkarmaktı. Mektepli küçük hanım çanta~ı· 

- Eldivenlerimiz var küçük nı koluna sıkıttırdı: 
hanım? Naaıl eldiven istiyorıu· - Affedersiniz amma, bana, 
mu? Tavf&D derili mi, !keçi derisi bir çift eldiveni bozup tek bıraka .. 
mi, podö süed mi? mayız ,dediniz. Hem de iki kere 

- Keçi derisi .. Amma bu hay· tekrar ettiniz. Şimdi de yalnız sağ 
vanların yüzülmüt derisini elime eli veriyorsunuz .. Sizin bir sözü. 
siymek le pek hO§uma gitmiyor. nüz bir sözünüze uymuyor. Batka 

Sabcı plümtedi: yerden gidip alacağım. Şunu da i· 
- Keçi deyince, aklınıza ıe- tiraf ediniz ki, kapınıza "Bin bir 

..imli keçi yavruları gelmeain. Bu eldive~, , yaftasını asmanız pek 
deri, ihtiyarlamq teke derisidir. tuhaf, bana bir eldiven bile sata· 

- Bunu açık aöylemek lizım. madınız .. Ho,ça kalın! 
!'eke deriaine neden keçi deriıi di- Mektepli küçük hanım, aelam 
70nunuz? Ticarette dürüıt olmak verip çıktı. 
llzımdır. İki dakika ıonra, veznede otu· 

- Madamki keçi ile teke ara· ran memur, satıcının yüzüne ıu 
amdaki farka büyük bir ehemmi- serpip ayıltmağa çalı§ıyordu. 
J'et veriyonUnUZı fU halde ta.'Vfan • ıtı nıı ımnnaınımıtmtııtt:ııwwwuaowwwıwıwıı .. 1111111H,..ıhll-•1Nuı-

cleriti alınız. Bu sene çok •attık. içki düşmanları 
- Ben çok satılan maldan ha-

Mtmem. çalışıyorlar 
Filvaki zoraki bir gülümseyiıti, 

fakat aülümsedi: 
- Süved vereyim mi?. 
- 5-d te nedir? 
- Bir cins eldiven .. Görürseniz 

ıheienininiz. 

Yeşil Hilal cemiyeti umumi mer
kez heyeti, ikinci reis Miralay A· 
tıf Beyin reisliğinde toplandı. 

Propağanda bürosunun karar· 
hrı okunmuı ve büronun f uliyeti 
memnuniyetle karıılanmı§hr. 

- Bir iJaayvanm iımi mi? 
- Bilmiyorum. Size bir çift Bu eıne nisan içerainde cemiye· 

p.tereyim. tin içki aleyhtarı gençler ıubesiy• 
- Gaateriniz, amma garibime le birlikte Tepe batı tiyatrosunda 

aitti. bir müsamere vermesi kararlafllllt 
- Siz ticarette kullanılan iıim· ve müsamerenin proğr:ınn hazır· 

hne 'pek kulak vermeyin. ''Konçi· lanmıttır. Müıamereye bütün mek· 
mento,, elerler. Bu sözün çimento tep müdür, muallim ve talebeleri 
il. hiç bir alika11 yoktur. "Havale davetlidir. O gün Cumhuriyet 
9JwS,, te tahta perde germek Gençler mahfeli tarafından bir pi· 
demek delildir. yes temıil edilecek, konaervatu· 

Bir kutu açtı, kıza bir çift eldi· vardan bir heyet konser verecek, 
nn Terdi. gençler tarafından monoloğ ıöyle-

- istemem, koyu ıümütü bun· necek, Zeybek oyunlan oynanacak 
lar. ve mefkUreyi izah edecek hitabe· 

Satıcı merclivene çıktı. ikinci ler irat edilecektir. 
1rir kutu aldı. Bu kutudaki eldi· Azadan Alemdarnde Kemal Be
Tenler 901' açık pmiifiydi. Üçün- yin boyalı iıpirtolarm içilmeıine 
el bir imhadan kahve rengi eldi· meydan vermemek için derhal gas 
'f! zlw alıp ı&terdi. Çok koyu i· yan ettirici bir madde ilaveai hak· 
.. Dördtiacü kutudaki krem el· kmdaki takriri Pro. Dr. Ahmet Sü· 
~venleri paterdi. Çabuk kirlenir- heyil Beyin tetkikine birakılmıttır. 
eli. Nihayet mektep talebesi kü· Ankarada Gazi enatitüıü tale· 
96 ha.mm, adamın terlediğini besinden Şükrü Bey tarafından 
lfrw de acıdı. Tatlı bir sesle, bir gönderilen piyeı ilk mekteplerde 
tHt alaajmr eöyledi. oynanmak, ve icap eden yerlere 
Satıcmm yüzü pldü: verilmek üzere propağanda büro-
- iki lira kırk kuruttur. suna. havale edilmittir. 
- Peki, birini alacağım. Simavda tetkili iatenilen ıube-
- Bir çift arayım. nin kimler tar:ıf ındanx tesis edile-
- Hayır: birini diyorum. Yal· ceğinin isim ve vazifeleriyle bildi-

Dl& Ki eli. rilmesi için ilk mektep baı mual-
Satıcmın aülümseyişi kesildi, limliğine tahrirat yaçılacaktır. 

bitin kanı batına çıktı: Geçen ay zarfında Prof. Dr. 
- Bir tek eldiven satamayız. Fahredin Kerim Bey tırafından 

llisclen ıelip bir tek eldiven isti· Kuleli liıeıinde (Sinir hıfz1111h· 
yen lrimae olmamıl§ır. Bir çifti hası ve alkol tahribatı) mevzulu 
ha•ı=ayız, tek bırakamayız. bir konferans verilmittir. Konfe· 

Hamm kız: ranta 1700 kitilik talebe grupu 
- Tuhaf, dedi, demek bir tek mektep bandosu ile birlikte lıtik· 

eldiven iatiyen yoktur ha?. Hal bu lal martlarını söylemitler, projek
ttt bana bir tek eldiven, yalnız sağ ıiyonla :!lkol tahribatına ait reıim· 
eli liznn. ler göıterihnittir. Mefkureye kar-

- !'eki amma ki-.;ük hanım, !I gösterdiği alakadar dolayı mek-
aol el:in eldivenini ne yı.palnn? tep müdürü Hamit Beye teşekkür 

- _&in eldiven satın alc:1ıinn edilmeıi kararlaşmııtır. 
zaman, ıatamadıklarmızı ne yap- Bundan ba,ka Ameli Hay:ıt 
bjnnm dütünme'?l. Be:rim t~k kol· mektebinde de Dr. lbrahim Zati 
~ 1rir tt.yzem vard•r, eldiveni OQa Bey tarafmdan bir konferans veril-
ah,onım. . mit ve çok alkıılanmıftll'. 

MEMLEKET Ha be rl e rl 

Samsunda 
Büyük bir spor sahası 

yapılıyor 
Samıun, 11 (A.A.) - Bir k:ıç 

gün zarfında belediye tarafından 
tehrin civarına 720 ağaç dikilmit· 
tir. Daha ıekiz yüz fidan dikile-

cektir. 
Sopr sah~•• için belediye Fener 

civarında kendisine ait bet hektar
lık yeri gençliğe terketmittir. Ha· 
ziranda bu sahanın yapılmasına 
baıhnacaktır. Şehirden spor sa· 
basma gidecek uzun yolun parke 
ile düıenmeıi belediyece kabul 
edilmiştir. Bu sahaya şehrin suyu 
nu akıtmak için 600 metre boru 
dö,enmesi ve bankalar ar311ndaki 
arsanın ikinci bir park haline geti· 
rilınesi ve elli dükkanı ve buzhane 
teıiaatmı havi olmak üzere yangın 
yerinde asri bir lnl yapmak için 
30 bin liranın sarfı Bağdat ve lı
tiklil caddelerinin parke ile dü· 
ıennıesi helediye meclisinin aldığı 
kararlar ara11nda bulunm~ktadır. 

Samsunda Betoven günü 
Samıun, 11 (A.A.) - Halkevi 

güzel sanatlar tubeıi 26 martta 
Betoven günü yapmak için şimdi
den çalıtmaktadrr. 

29 birinci tetrin 930 ıeneıinde 
"'çılan Gazi kit.aphaneıindeki ki
tap adedi bet bin cilde balii ol· 
muıtur. Okuyucuların adedi her 
gün artmaktadır. Şubat ayında 
206 ıi kadm olmak üzere 3291 ki
!i kitap okumuştur. 

Çankırı ve Kütahyada 
havalar 

Çankırı, 11 (A.A.) -Dört gün· 
denberi havalar çok iyi gitmekte
dir. Çiftçi yazlık ekime bqlamıf" 
tır. 

Kütahya, ı 1 (A.A.) - Uzun 
süren soğuk ve lnrlardan ıonra 
hava açmıt ve her yerde toprağa 
tohum atdmıya ba9lamı,tır. Çiftçi 
vaziyetten çok memnundur. 

Muğladan ihracat 
Muğla, 11 (A.A.) - 933 ıene

sinde vilayetimizden harice çıka. 
rılmak üzere :ııağıdaki miktarda 
orman maddeleri ihale edilmittir: 

9616 kilo ıiıal yağı, 19236 kilo 
günlük buhuru, 3115 kantar odun, 
8204 kantar çam kütüğü, 3704 
kantar çam lnbuğu, 3704 kantar 
kömür, 6416 metre ınikabı çam 

ormanı. 

1934 ıenesinde 4723 metre mi
kabı çam ormanı ihale edilmi9tir. 

Amerikadada sui istimal 
Vatington, 11 (A.A.) - Ba! 

müddei umumi M. Cuınmings, y.ı· 
kında büyük jüri heyetini sabık 

maliye nazm M. Mellon, sabık 
Nevyork belediye reisi Walker ve 
Morgaw bankası azalarından Tho-

muhmart'a ait bir vergi ıuiim
mali meıeleıinden haberdar ede· 
ceğini bildinniftir. 

Stratosfer konferansı 
Leningrat 11 (A.A.) - Pat bil· 

diriyor: Stratoıfer tetkikatı kon· 
f eranaını hazırlamak için Sovyet 

Rusya ilim akademisinde tetkil e· 
dilen komite 31 martta açılacak ve 
en maruf Sovyet alimlerinin sek .. 

sen kadar raporunu dinliyecek o· 
lan konf erana program mı kat'i o
larak teıbit eylemiıtir. 

bir senelik faaliyeti 
Zonguldak, 11 (A.A.) - Zon

guldak Halkevi tubeleri intihaba· 
tına bugünden itib:ıren bllflanmıf· 
tır. İntihabat dokuz gün devam e
decektir. Bu münasebetle halke
vimizde umumi bir faaliyet batla .. 
mıttır. 

Zonguldak halkevinin timdiye 
kadar y::ıphğı batlıca itler tunlar· 
dır: 

Vilayetin umumi ve mahalli ta
rihini ali.kadar eden asar ve ma
lUınat toplanmıttır. Vilayet dahi
linde konuıuhn Türkçe kelimeler 
derlenmit ve dil derleme heyetinin 
ntrettiği kelimelere kartılık bulun· 
mu§, vilayet ve memleket dahilin
de söylenen maniler, türküler, ko
nutmalar toplanırııı ve tasnif edil
miıtir. Köycüler komitesinin ter· 
tibiyle merkez vilayette üçer ay fa· 
sılalarla üç köylü gecesi tertip o
lunmuttur. Bu ıece için davet e· 
dilen köylüler, şehirlilere misafir 
edilmit ve memleket ıinennıında 
müıamereler, konferanslar veril
mittir. 

Köylere sıhhiye ve irşat heyet
leri gönderilmi§, haıta olan sekiz 
yüz köylüye muayene ve tedavi 
yapılmıttır. P.aruız ilaçlar dağıtıl· 
mıttır. 

1300 f:ıkir köylü ve iıçi çocuğu· 
na yerli mallardan elbiae verilmit· 
tir. Vilayet merkezinde açılan 

muayene evinde 1500 haıta mua· 
yene ve tedavi edilmit, fakirlere i
laçları meccanen verilmlJtlr. Ge-

Denizli vilayet bütçesi 
Denizli, 11 (A.A.) - Vilayet 

umumi meclisi dünkü toplantısın· 
da varidat bütçeıini 568 bin 307 
lira olarak kabul etmittir. Umu· 
mi meclis Denizlide Gazi Hazret• 
lerinin bir heykellerinin dikilmeai 
için de lazım gelen tahıisatı kabul 
etmittir. 

Kütahya odasının davası 
Kütahya, 11 (A.A.) - Kütah

ya - Balıkesir hatrtnı inta eden 
tirket ile ticaret ve ıanayi odası a-

rasında mütehaddis on iki bin li· 
ralık kayıt ve tescil ceza davaıı 

neticelenmit ve mahkeme oda le
hine karar vermittir. Şirket bu 

kararı temyiz etmittir. Temyiz 
mahkemesi martın on dördünde 
bu davayı tetkik edecektir. 

Bileciğin nüfusu artıyor 
Bilecik, 11 (A.A.) - Tutulan 

ıtatistiğe göre, 1927 tarihinden 

bugüne kadar vilayetimiz nüfusu 
14,141 kiti artmıştır. 

Gene bu müddet zarfında 824 
kişi evlenmit ve 54 de boıanma 
vak' aıı olmuttur. 

Geçen sene içindeki doğum a
dedi 3200, ölüm adedi de 1834-
tür. 

Çobanın ölümü esrarlı 
bir şekil alıyor 

Bartında Akgöz köyünde bir 
çob•n öldürülmüt ve ilk tahkikata 
nazaran muhtarr ükrü ile köylüler 

arasındaki ihtilif a kurban gitt · ği 
zannolunmuıtu. 

Tahkikat epeyce ilerlemiı ve iki 
kiti zannaltına alınarak tevkif o
lunmutken, müddeiu mumilik el-

' 
de ettiği yeni malumat üzerine , 

çen sene 140, ibu sene 220 fakir 
mektep çocuğuna her gün sıcak 

öğle yemeği verilmittir. 200 fakir 
mektep talebesine potin, 200 mek
tepli fakir kız talebeye yerli kuma 
tından önlük yapılmıştır. Merkez 
ve mülhakatta iki sene zarfında 

2i0 konfer:ıns verilmiş, havzayı 
tanıtmak için lstanbul ve mahalli 
matbuatla ne!rİyat yapılmıttır. 80 • 
bin liraya 26 odalı bir H:ılkevi bi· 
nası inıa edilmi§, vilayet dahilin
de 9 spor klübü açılmıttır. Minta· 
ka te,kil olunmu§, bunlann hepsi· 
ne de radyo konulmu§tur. Mer• 
kezde yazı makinesi, hes:ıp, de
mirci ilk dershaneleri açılm1§, ba
lıkçılık gibi meıleği v~ faydalı kon 
feranılar verilmiıtir. 

Kozluda fırka ya ait ohm bina 
konferans salonu haline konmuı ve 
bunun için 600 lira sarfolunmuş· 
tur. İki sene 7.arfında. Halkevi 
toplu olduğu halde denizden ve 
k:ıradan 24 seyahat tertip edilmiı· 
tir. Musiki !Ubt:ıince kız ve erkek 
gençlerden 60 talebe yetittirilmiı, 
iki bin cilt kitaple- bir kütüphane 
tesiı olunmu,, memleketimizde bi
lumum mecmua, riıale ve gazete
lere abona yapılmış, 15 bin genç 
bu kütüphaneden istifade etmiıtir. 
Yeni Halk.evinin önünde bir p:ırk 
yapılarak tanzim edilmekte bu· · 
lunmuıtur. 

Üç defa büyük deniz yarıtlan, 
iki tenis tumova:n ve muhtelif fut· 
fol maçları yapılmt!trr. 

Çorum vilayet ltütçesi 
Çorum, 11 (Huausi ) - Vilayet 

mumumi mecliti 1934 ıeneai büt· 
çesini 370 bin lira ve yol mükelle
fiyetini bet lira olarak kabul et· 
mit ve varidat ve maırafın terkı
minde ç.ok ha11a ve itinalı hareket 
edilerek bütçemizi emin esulara 
istinat ettirmiıtir. 

Tarsusluların te
mennileri nelerdir? 

Tarsus, 11 (Husuıi) - Meb'us 
Süleyman Fikri Bey dün buraya 
gelerek Tarsuslularla ve bilhassa 
çiftçilerle •maalarda bulundular • 

Halkın dertlerini dileklerini din 
lediler. Çifçinin en çok tikayet 

te bulunduğu nokta ziraat banka- . 
sının tatbik ettiği faiz ve komis • 
yondur. 

T arauı geçen sene kuraklık yü· 
zünden çok büyük zarara uğra· 

mıttı. Bu sene tam vaktinde ya• 
ğan yağmurlar neticeıi çok bere
ketli bir mahıul vardır. 

Bu kadar bol miktarda mahsul 
bulunan T anuıta da Adanada ol• 
duğu gibi buğday ekme bürosu
nun teşkili temenni edilmektedir. 

Kanal iti halledildiği takdirde 
tüpheıiz ki mahsul miktarı daha 
çok artacaktır. 

iZraat bankaıı köylüye çiğit tev• 
ziine batlamı§lır. Kendileriyle 

lemaa ettiğim köylüler verilen çi· 
ğidin ihtiyaca kafi olmadıiını aöy 
lemektedirler. 

meaelenin baıka noktalardan de • 
rinleıtirilmeğe bqlamıf, hatti. 
göraüğü lüzum üzerine, mandıra 
sahibi muhtar Şükrüyü de tevkif 
etmiftir. Tahkikata devam olun· 
maktadır. 
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Amerikada kaç sınıf 
halk vardır 

Veli yet, 
• 

mır as 
vesayet 
hukuku •• 

ve 

Vekiller heyetince hazırlanan yeni nizamname, 
aynen neşre devam diyoruz 

Lira 
60-100 yaş arasında, gözlerinde ke

ıaikten iri gözlükler, ayaklarında erkek 
kunduralarile dolaşan kadın seyyahlar 

- 3 - yıcı cezaya mahkum olanın mahkiimiye· gelir ise de bu gibi hall~~de t,.,.~ 30 
. • . . . . . tini bitirmesi ve hacrin mahkeme kan cak yol masrafı alınabılır. 50 

Ailevı veya kendısı ıçın kıymeti mab- . 1 k ld 1 b I · l ·f · 30 • 1 ray e a ırı masr se ep eny e vazı esı Vasiyetnamelerin hakime tc susası bulunan şeyler mecburıyet oma- . . . . -· 5 
d k 1 bıten vası, hakmı veya tayan edecegı Madde 38 _ ölenin vaıiye O 

ı ça satı maz. h da def ·b· al 30 
V dak . . . h memur uzurun ter mucı ınce • tanzim veya hıfzeden daire \CY• 

-'-- :L d k fk~ l . (R esayet altın ı kımsenın sa sına ve ~ . . . . lOO ,..-ner.tK.alılar inıan cinsine men· hu&usun a i me ure erı amon 11 • h ~ ka . dıgı malları ehlıyeti ıhraz etmış olan ı·uhte eden veya ölenin evrakı a 
k ) ma arma aıt rapor ve esap vara sr. k' . 

1 
. 500 

tuplurla.r. Türkçe lisanında kadın Novarro) ile (Duglas Fairban s M dd 2 V . lt d k" ımseye veya bunun mırasçı arına veya bulan her cahıs, ölenin son ıkllftlll a e 7 - asa, vesayet a ın a ı . . . " 00 
-Ye erkek Amerikalıya sıdece A~ arasında tahavvül eder. (a) sınıfı· kimseye ait mallıınn idaresi hakkında yenı vasıye teılım eder. daki sulh hakimine hemen tevili 1 50 
merikalı denilir. Ecnebi lisanlarda na nisbetle yataklı vagonda seya• sulh mahkemesine her sene bir rapor v~r- Teslim olunan malların vaziyet ve Vasiyetname resmi ir.e sureti te,. 

30 ı.wıı.u.m müzekker ve müenne• ol- hat etmeğe daha ziyade meyyal· meğe mecburdudar. Vasi bu raporda ve. müfredab zapta derç ve deftere göre nur. 
30 .ı._ı_.__ · b' b L' • sayet altındaki kimsenin mahna ait he-ıeksikler tesbit olunur. Vasiyetnamenin a l;lU!ICcvına göre muhtelif imla &e· dirler. Hıç ır zaman aoşı§ ver• 50 

:r saplar ile sahsına ikamet ettiği mahalle Vasinin mesuliyetini müstelzim hal-
killeri vardrr. Amerikalılara men- medikleri için otel müstahdemini • ' ı d 1 k 1 30 

ve vesayet altındaki kimse küçük ise be er e yapr aca muame e: kendi.sine tevdünden 30 
....,. 1 b" •ınıf h lk d k" tarafından çQk sevilirler! d • · · h t 
--r o an ır • a var ır ı - em ve mesleki terbiyesine daır ıza i\ Madde 34 - Vesayeti hitam bulan bir aplçinde malu 30 
bunlara Avrupanın muhtelif bü· Üçüncü ıınıfı teşkil eden yük· verecektir. vasi tarafından mallann idaresine ait ve vet eder ve icabet lOO 
yök tehirlerinde ve İıtanbulda da sek tabakaya gelince, bunların a • Vesayet altındaki kimıenin ıahsi hal- evrakı müıbiteye merbut olmak üzere runda vaziyetnam 

30 a4 sık tesadüf edilir. Bu sınıf A· dedi kırk bini geçmez. Kendi )eri ve malınm idaresile alakası olan vak- verilecek rapor ve kati hesabın tetkiki yet icabı mümkün JO 
merik.lılara (American touriito) memleketlerinin spor, eğlence ve alar hakkında tafsilat verileceği gibi, he- neticesinde sulh hakimi vasinin mesuli- darlan dinledikte 30 
d-ilı"r, bunun Tu'' rkçes1· (Amerika. l'. h ll . d saplar da hesap devresi arasındaki büt~n yeti lazım geldiği mülahazasmda bulun- çaların emvale mu 30 

..... P aJ ma a erın e oldukça vahşi d w t kd" d b ih · ahli t" ih t - mehuzat ve nıetfuat tafsiltile göıteriı:r. ugu a ır e u c etı ye 1 raz e • lerine müsaade e 100 turiıtleri) dir. b' tt l d A · 1 kim b · 1 ır sure e ya§ar arsa a vrupa• Hesaba makbuzlarla evrakı müsbite rap- mı~ o an seye veya unun mırasçı a· rasm resmen ida 100 
Amerikan turisti ekseriyı ka.. da muniıtirler. Bu sınıfı iki kuma tedilir. .rma veya yeni vasiye tebliğ eder ve yeni rasçılar malüm olm lOO 

dındır. Erkekler hemen daima Bir ayırmak lazımdır: Vesayet makamının bir kararını infaz vas~ hakimin işbu tebliratı üzerine eski ilanen davete lüzu 
30 1 !

1
- -' - - "k d k fırlar Erkek .1 b' - kd" d vuı aleyhine dava açar. . . ef11L .tUDCrt a a a · • Sosiyete kadınları ve koleksi• sureti e ır muamele yapıldıgı ta ır e Vasıyetnamenı 100 

lerin çok can sıkıcı oldukları ve yon kadınları!. Koleksiyon kadın· bu kararın tarihi gösterilir. DORDONCO BAP f Madde 40 _ Hak 30 
~para kazandıkları rivayet edi· Hesapların altına, vesayet altındaki BiRiNCİ FASIL meyi emin bir mahalde hıfzeder 50 
u K d .k l 1 k d 1 lan avcılığın Amerikanvari bir kimsenin servetinin hali hazırı kaydedi- th . . db" k h' 30 
nr. a m Amerı a ı ar en i eri· kl d l B l tiyatı tc lr olara terekenin mü tir- Vasiyetname suretinin tebliğ 

(k 1 J ) şe ini temsil e er er. un ann lip vasinin imzasiJe tasdik olunur. lenmesi ve deftC'rin tanzimi: 50 
ne Ü tür ta§ryrcı arı süsünü ve- l dıkl k 1 h Madde 41 - Vasiyetname1enı 

50 av a arı şi ar ar meş ur reı· Rapor ve hesapların hakim tarafın· T k · .. h · l ~ · h 11 
rirler ve onun için daima seyahat samların tabloları, eski harabeler• dan tetkik ve tasdiki: ~~d cn35ın muOuJ r :necegı ~ er: - masınr müteakip lehlerine va~iyet 30 
ederler. Bunb.rın ev) 1• olmıyanlaıı. . . e - enın son ıkametg.ıı- mış veya mirasçı tayin edilmit olu h 

00 de bulunan asarı atika, sergilerde Madde 28 - Sulh lnkinıı· vasının hındaki lh b k" · (M' ) l •u a ımı: kese vasiyetnamenin husuıa dair 
30 Tın& 111 

ve ev i veya dul olan- mükafat kazanmış köpekler vesa· muayyen zamanlarda verdiği raporları 1 - Mirasçılardan ve alakadarlardan kümlerini ihtiva eden I> r sureti 
}arma (Miıiı) denilir. Evli kadın· 1 k k h ı t tk"k ı le- b" · 30 ire gibi feylerdir. Ko e siyon a- ve esap arı e 1 ve yapı an muame ırınin talebi hallerinde, atlarına intizar edilmeksizin -
ı..ı. verilen lakap (Misis) değil dmları Avrupanın ve şehrimizin le~in kanuna uygun ve küç~ğün menf~- 2 - Miraıçılardan biri veya birkaçı terekeye ait olmak üzere - teblii : 
{'fttiıtreaa) tir ama, (MistreH) A· asarı atika dükkancıları tarafın· a~ne muvafık olup olmadıgını tahkik gaip olup da vekilleri bulunmadığı ve ikametgahı ·maliiın olmıyanlar l'PnH 30 
merika linnında çok ayıp bir keli- dan pertevsizle aranır. Çünkü iste- e eı·. miraıçılardan biri veya birkaçı küçük ol- ilanla keyfiyetten ha'>erdar edilir. 

30 111ıe olduğu için (Misis) diye telaf.. Veıayet altındaki kimsenin de, tem· duğu takdirde, Tesisi tazammun ede;ı teberru 50 
diklerini bulurlarsa keıelerinin yiz kudı·etini haiz ise, mülahazalarım 

fuz edilir. ..ı· J . 3 - Terekenin mühürlenmesini icap Madde 42- Ölüme bailr bir..t..... 50 ağzını açmaktan çekinmezler. A • mn eı. d b" . _ 
Amerikalı turiıt kadınlar üç aı· b k d l l k L.. h 1 ı k ·k k k e en ır va11yetname bulundugu surette, la yapılıp teıisi tazammun eden tebt:r 30 merikada u kısmı a m ar a ço uzum au o ursa e sı ve arı~ı k . üb.. 

1 nıfa ayrılır: 1 d'l' Ç k k 1 k · I besaplann düzeltilmesini ve tamamlan- tere eyı m ur er. lar vasiyetnameyi açım§ olan hakim taJO a ay e ı ır. ün Ü o e aıyon arı• B ) 
A - Fikir aahipleri, masıru vasiye emreder ve bunun için azı mahallerle e§yanın ölen kimse rafından - evkaf idaresine mallimat • 

na ili.ve ettikleri şeylerin kısmı a· kendisine bir müddet verir. ile birlikte oturanların istimaline bıl'akıl- rilmek üzere - mahallinin en bii)'iikO 
B - Vaaat derecede olanlar, za.mı sahtedir. Hak' h b h ktad f k ması lazım geldiği takdirde mühürlen- mülkiye memuı·una bildirilir. 

C _ Yükıek tab:ıka. ım esa ı er no an muva ı . . . 
Sosiyete kadınları kısmına ge• gördüğü takdirde tasaik eder. meksızın bır defteri yapılarak bırakılır. 

Fikir aa'hibi olan Amerikalı lince Avrupada tanılmıt olan asa• Vasinin ücreti: Bu takdirde lüzum görülürse eıya elleri-
aeyyah kadınlar albnıf ile yüz ya• · b M dd 9 H b" h "dd • ne bırakılanlardan teminat aranılır. 

:r Iet unvanlanna kartı bunlann Ü• a e 2 - er ır esap mu eti . . 

BEŞlNCl BAP 
BiRiNCi FASIL 

Defter tutma araaında.dırlar. Gözlerinde kemik- d T b.A l · · · k rf tt·•· ~ Tereke deften ve muhtevıyatr: yük zaafları var ır. a ıı asa et ıçm vası ve ayyumun sa e ıgı emege 
ten mamul iri gözlükler, ayakla· ve vesayet altındaki kimsenin gelirine Madde 36 - Ölenin son ikametgahın- Defter tutma ta1ebi: unvanını tafıyanın bir erkek olma• 
rmda erkek kunduraları vardır. göre vasi ve kayyuma verilecek ücretin daki sulh hakimi, kanunu medeninin Madde 43 - Defter t~utnıa taleM, ~ 

11 laznn gelir. Ekseriya da bunlar• 532 • • dd · d ıh be ı b' · ·k ahı dakl Ih Yüzlerine boya sürmezler. Koltuk· miktarı sulh hakimi tarafından tayin o~ ıncı ma esın e yaz ıe P ere ı- nın son ı ametg n ı su halri"'I• 
dan birisiyle evlenirler. Bu kısım Junur. naen terekenin defterini yapar. yazı ile veya ıifahi bey1'1n ile olur 

larmm altında bir §emsiye ve bir d · k 
kadınlar ansetmeııni ço sever• Vasinin tasarrufları aleyhine sikayet: Deftere bütün menkul mallar sıra al· hi beyan zapta dercolu~.na ~. be7aftda 

de kitap tatırlar. Bu ıınıf kadınlar ler. Onun için şoförleri daima na• Madde 30 _Vesayet altında bulunan trnaa cinai, nevi, adedi ve muhammen bulunana imza ettirilir. .,J 
e•kı' tablolarla, eski saraylarla ve d'kk t' lbe d k d k ti" d h al d b ı n n f · h · • 30 zarı ı a ı ce decek ka ar gÜ• kimse temyiz u retini haiz ise kendisi ıyıne erç ve er m m nere e u u • e terın mu tevıyatı 
bllUınum iıarı atika ile taayyü' e- zeldir. veya dördüncü dereceye kada: kan ve duğunu tasrih ve üzerinde üçüncii bir Madde 

44
..::.. Mirası reddetmek\alcfd 30 

derler. Büyük eıerler karsısında: sıhri hısımlarından herbangi biri mes- ıahsm rehin hakkı varsa bu cihet de işa· nı haiz 1 . 
1 

d h b .. .,,.. 00 

' 
~ Sosiyete kadınları otomobilleri· ' ı K 11 k • b l' d · 0 an mırasçı ar an er a.... 30 "How lovely .,, ve kıymetli asarı leki ve bedeni terbiyesine, infak ve i&· r~t o unur. o e ~ıyon a an ekı eşya mirası ret için muayyen olan mudi 50 

&.!t. k d ''İ , nin çok şık olmasına pek ziyade e• kanına emvalinin idare tarzına,. teda"bı" bır kalemde ''e aynı numara altında eyanı d "t"b b. . . .J-ana.& ar411m a: sn t it grand r . • • .. . . . . •M • cer n an ı a aren ır ay ıçuıı- l50 
nidalarile birbirlerinin yüzleri~~ hernmı~et verirler. Tercih ettikleri ne müteallik hak ve vazifelerin aui isti- gostenlrr. Aynı ~evı~.en vey~ yekdı~en· ter tutmak talebinde bulunduju ta 

50 L-Larlar. Bu 10 .. zlerle ı"ftı'har eder• otoınobıl markalarının on bin do• mali gibi vasinin tasarrufu aley;hine sulh ne benzer eıya mumkun oldugu takdarde d Jh haki . t af dan . L- • 

uaa · · · • · · ·· birlikte tasnif olunur. e su mı ar ın lfuu nıza 50 
l• r. Çun·· ku" ıı·san husuıundakı· bı·l· 1 Iardan fazla olması sarttır. Bu hakimıne §ıkayet edebılar ve bu muraca- menir: dördüncü babının 36 ıncı mac. 100 
... .. atler yanlı, bir muamele ve hareketi ta- Gayri menkul mallar ile bu malları . d ılı 1 .. ··ı . kal ·ı · · t k l kadmlar ekseriya pek gec kalkar• k . d • b. . san e yaz usu e gore o enın men 30 
ıı erım or aya oyar ar. ·• dil ve 111aha matuf olup meıuliyet ve taz- ta yıt e en aynı ır hak var ıse tapu ka- . k 

1 
il t .ıJ 

1 ve k ki d d I 1 gayrı men u ma . l\t:•r•- ıoı::ızıye ve 50 Onl k ar ıo a ar a o a,maz ar. min husuılan ayrıca vnai aleyhine dava yıtlariyle beraber yazılır. d al ı ~u :>" -:•~ ar ço erl<en kalkarhr bü· G" .··ı .... l l I re atını ve aca ·nın ..... ,.,.-
~- .. ,_ l • . . ' ak oıu .mege şayan o an şey er e a· acmak suretiyle istenir. Gayri menkuller~ adi veya hasılat .. t · b' det · 
u-.n gun KO§ar ar, ıçk1 ıcmezler, • lakad l l H . d"kl . • nı gos erar ır "ı••••••••I 

b ar o maz ar. angı u erın1 Vesayet hakiminin karan aleyhine kirası ıuretiyle kiraya veya işletmiye ve- .J 
tam &aat ette mutlak;\ caya ha· rand'' kl . k 1 k d' k b k . . .1 . . k' 1 b" • . 'k Muhafazası • 

· g u erın ve ont arın en ı - mura a e ma amma ıtıraz: ra mış rse ıracı aran uvıyetr ve ı amet- h 
1 

nüracaatları. 
::gu-drrlar, geceleri briç oynarlar, "hl k 1 . "dd . k" mu temel o a,,. 

)erile beraber akşam yemeğini ye· Madde 31 - Sulh hakiminin kararı ga arı ve mu ave enın mu etı ve n·a b k' (935) (1143) 
Pazarları ıaat on birde mutlaka d' aleyhine tebliğinden itibaren on gün kaa-şıhğının miktan gösterilir. n;ıa1 veya al 

1 kiliseye aiderler. Oturdukları otel· ığinden bahseden gazetelerden . . , . rıy e pazar ı.. :t- .y. • 
• k 'k l .1 ıçınde yazı ıle murakabe makamı olan Bir mal, üçüncü şahsın elinde bulu- . , .,, k , 

lerde on para bile bahşiş verme· estı leri sütun parça arı e taay· asliye mahkemeıine itiraz olunabilir. Bu nup da i&tihkak iddiası ıebkettiği takdit-- Ölenın ~~crkez kum~~d~nbğı _ıt. a 
dikleri için bütün otel müstahde· YÜf ederler. Onlar sudan başka talep üzerine hukuk usulü muhakemeleri de bunların isimleri ve iddianın taallük de~amma lu~.u~sseselen ıhtiyacı ıçın 
ınini onları çok severler! her şey içerler. Elbiselerini dai· kanununun basit uıutü muhakemeye mü· ettiği malın sıra numarası ve vesika ib- lerı yapmak uzeı,O sabun 8 - 4 - 934 

Vasat derecede olanlara ge- ına Paristen getirtirler. Bir rivaye- teallik hükümleri dairesinde tetkikat ya· raz edilmiş ise nev'i tarihi ve numarası, Alacaklı ve bo.inü saat 15,30 da pa-
te nazaran batıl bir itikada riayet pılır. Murakabe makamı lüzumlu gör- takdir edilen kıymetleriyle gösterilir. icrası: t alınacaktır Ta-

lince bunlar, daima sürü halinde d d diiğü kimseleri dinler. D f 
1 

• f . M dd 
45 

sa 1!1 .. • tt 
d_ı_ rl I . h etmek için Paris mo asın an ay • .... ~ . . . e ter yapma muame.esı ve at tarı- a e - helli gun ve saa e 
vıatı ar, görülecek !ey en ep nlmazlar. Hiç bir zaman bahşiş Kuçuge aıt nakıt ve esham ve tahvıl- hinden itibaren bir ay içinde ikmal olu- yazılı defter yapır; d 1 .,, tı 

..a..:! h ı· d t ederler Cok 1 'n ba k dan al ast ta . . . k' .. ff ll:Uman an ıgı sa n .uı w & 1ll e emaşa · - · l ·· hd en n a mm rzr · nur ve deftenn nihayetine terekeui yaz. ım muteve anın • • 
vermedikleri içın ote musta e· ' ısyonuna gelmelerı. 

k1ymetli asarı atika karşısında Madde 32 - Küçüğe ait hisse olar.-k ma muamelesinin ne kadar devam ettiği muayyen müddet za 
mini tarafından çok sevilirler! (937) (11A5) birbirlerine "A in 't it grand !,, diye bankaya yatırdmı, olan nakit, esham ve işaret edilip altı hakim ve katip ve hazır üzeı·e müracaat etme; '* 

Jı~p ederler. Bu suretle Ameri- (a), h) ve (c) sınıfına mensup tahvilleri ıulh hakiminin müsaadesi ol- bulunan mirasçılar ve ehli vukuf tarafm- ra ilan ile tebligat ya.----------
kan liıanma kar§I büyük bir CÜ• olan bütün bu kadınların müşte· madan vasi alamaz. Küçük, reşit olunca dan imza edilir. 1 _Ölen kimsenin: A Y l 

ld ki · rek bı'r ala~ metı· farı"kası varsa, o Emlak ve Eytam bankasındaki mevdua- İki yüz liradan asae>r olan terekelere meslek ve sanatı ika· d · tt• riim i&lemi .. o u arı ıçin (a) ıı • . d h-•..! f d b ._ • b • .ız anımı zayı e un. 
'!I' '!I' - tının ıa esi aıum tara ın an an"'ava ait mühürleme ve yazılma i.ı:.lerinin ihti- ten dolayı alacaklı ob w d k' · ·n nıfı tarafından istihza ile kar•ıla- da hepsinini birbirine benzemesi· 1 . :r M • agım an es ısını 

~ yazı ır. yar heyetlerıne yaptırılması: eo gu halde ölenin tekrru 
00779

) 
nırlar. Onlarm ~orap bağlarına dir. edi koducu tKlNCt FASIL Madde 37 - Ölenin ıon ikametgahı borçlularmın ilk ilandan ı.. 
küçük birer torba bağlıdır. Paı-a- Vesayetin hitamı üzerine sulh hakiminin bulunduğu kasabanın dı: bir ay zarfında alacak ve tfrebaşı 7 
le.r:mı ve "ıeyyah çeklerini,, o tor• yapılacak muamele şarısında ise ihbar ve müracaat vukuun. - varsa vesikalarla birlikte - Babatay 
baclkta aaklarlar. Bu torbacığa A- Malların vasi tarafından teslimi: da tereke elli liradan a'8ğı tahmin olun- tirıneleri. caret Ban• 
1aerikan Jiıarunda (National Sa • Göz Hekimi Madde 33 - Vasinin medeni hakla- duğu takdirde terekenin mühürleme ve 2 - Ala-:aldannı vaktiyle yaz, zdanımm 
f-.. Ba-'·) denilir. Türkçesi "mil- Dr. Süleyman Şükrü rını zayi etmesi, vasilik müddetinin tem· yazılma itleri bakinı tarafından verilecek yan alacakhlann mirasçıyı ne §ahsa~ , Yenı'· 
... , DA • • d • . d "h • b d k • af t taki d • ' lf -.niwet bankuı,, demektir. dit edilmemesi, vasiliğe yakışmıyan bır talimatname aaresın e ı tiyar eyetle- ne e tere eye az e en p e eınıy" ..ı. 

J mabılliı Ankara caddesi ~o. 06 hali anla,ılarak veya vazifesini ifada aui rine yaptırılabilir. Tereke elli liradan cekleri ve tevdi edecekleri ewak ev vesi- ~· 
(f,) nnrfı YV:llÜDÜ boyar ve çok Telefon : ~2:566 istimali veya fahi§ bir ihmali görülerek fazla ve iki yüz liradan atağı tahmin olun- ika mukabil makbuz iatiyebilecekleri t. IİYİnir· Ahlak noktai nazarm• !•••••••••••••••• azli, küçüğün ıinni rüıte varmuı veya makta ise terekenin mühürleme ve yazıl- kayıtları dercolunur . 

.... ' ;a temizdir. Erkekler rütt karan verilmesi, hürriyeti bağla· rnan için sulh hakiminin ıitmeıi lazım 



' , 
aualden hayret eder 

v)dü. Ondan sonra Mi~ter 
mlııııkı. V am tekrar etti: 
oisaı- musunuz?. Biliyor 

efendim! Miı 

Brodvaydaki ecza de· 
ıhdererek kendiıine d\.111 

df&IJ aldı. Son defa çar§am• 
f1JJ. ıittim. Zannaderim ki, 
"'9 karmendi. Mis Doriı 
Gd•iı boyanın adım bir kaiı-
brı ben de alır getirirdim. 
ı ıı.oiden alınacak fazla ma 
~- Buradan inip caclde-

Mister Julyoe, Miı Do
v i dudak boyasını kuJ.. 
ai~ 10rmamızdan içerlemif· 

' sebebini anlamak isti· .. 
Jbia çıkar çıkmaz sor· 

Vanı kendini toplıyarak yerin· 
den !kalktı ve: 

- Ar§erin evine gibneyi teklif 
ediyorum. Oraad bir kaç kişiye 

ıorulacak bazı ıualler var. Ban:ı 

refaka.t etmez misiniz? 

GOn doAu~u 
GOn atışı 

Sabak namuı 
oııc namazı 

1 indi 11:ımaıı 
Akşnm namazı 
Yatsı camızı 

im sal: 
Yılın J:CÇCD gDolcrı 
Yılıotalın . 

L 

PazaıteJ S :ı I ı 
12MART 13 MART 
26 Zilkade 26 Zilkade 

6.l& 6,16 
1 .12 IX,13 
6,18 6,lb 
ıı,ç.ı 12,24 
15.~~ IŞ.42 

111,12 ıs.ı:ı 

l?.41 ı9.42 

4.41 5,3• 
66 67 

!99 !9 

Markam saate bak:ırak odacııı· -, 
nı çağırdı. Ona: 

- Artık gidyorum ! dedi. ı;,:;..;=-.;===B=u~g=U:;;;. n=====.:~ 
RADYO 

Sonra §apkasını ve bastonunu 
aldı. Kapıy:ı doğru yürüdü. Van- tSTANBUL: 18 Plak nşriyatı, 

Fransızca ders, 19 Suat faınail Bey tara-
sa dönerek sordu: fından konferans, ve ajans haberleri, 

- Komiser Hisi de çağıralım 19,30 Türk muıüki neşriyatı (Ekrem B. 
mı? Ruşen Bey Cevdet Bey Saiın Bey Şeref 

_Tabii çağırmalıyız.. Bey Belma Hanım Vecihe Hanım Nedi· 
• y •• me Hanım), 21,20 ajans ve boraa habe.ı-

Markam yazıhanesıne dogru do· Ieri, 21,30 Necip Yakup Bey orkestrası 
nerek telefonu ~tı ve komiserle tarafından muhtelif eserler. 
konuttu, 10nra k:ılktı ve bize: ANKARA: 12,30 Ankara Palastan 

H. b" • l" k 1·n'ın Ö• nakil, 18 alaturka saz, 18,45 dans musi· - ıs ızı po ıs mer ez . . 
k 1 kısi, 19,20 alaturka saz, 20 a3ans hab~r-

nünde bekliyece . leri. 

~ak boyumm bu bi- Dedi. VARŞOVA, 1415 m. 16,55 Caz or-
"'\ir alikaıı Tar mı?. Hepimiz Yansın arabasına bin· kestrası, 17,40 Fransızca ders. 17,55 
.....,, dik. Yolda Hise uğrryarak onu da taıannili konser, 18,30 plak jlc Gitar, 

·~JJap verdi: d k ksilofon ve org musikisi, 18,50 müsaha· 
.... ı..c_ r~ d y ·ı ı Y l aldık. Ve hep birlikte ilerile i ·· 
fr'".ıl uır te7 egı • • nız be, 1920 oda musikisi, 20 müsahabe, it '6tüphane odaımda boı Gideceğimiz yere yakbttığımız sı· 21,SO Holanda eserlerinden mürekkep 
,. tübü bulduk. O da rada kaldırımm kenannda banka· senfonik konser, 22 müsahabc, 22,15 cr-

x ~ndi. nın üzerinde 8.§İna bir simanın o- kestra ile hafif musiki, 23 plak, 23,20 

1 

Sel inik Bankası 
Tesis tarı hl : 1888 

Sermayesi: 30. 000. oob Frank 
idare merkezi : ISI AN BUL 

TUrkiyedekJ Şubeleri : 
• lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Yuoanlstandakl Şubeleri : 

Selilnlk. Ka~ala. Atlna. ~l~e 1 
Silümum Banka muamclelerı. Kedmektupları. Carı bır hesap -

ları kOiadı. Eaham ve T ·~;ıınmJJ;asalar ıcarı. 1 

VAK iT neşriyatı 

Fevkalade heyecanh bir roman 

Suana'lı münkir 
Aırımıııo en metbur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papazın fe•kalide heyecanlı, meraklı, coşkun 

aıkını, aan'atklrane bir tekilde anlatır. 

" 1 

fevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

FJatı 25 kuruş. 
_Bunu ile günü buldunuz?. tur.duğuna dikat ettik. Yans, b:ı· dans musikisi, 24 müsahabe, 24,05 dans \\._ 
Pu~~~ü. ~rudqanyaç~arar~ba~ıve: mu~~s~~deumL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Mister Raymond, dedi, tek BUDAPEŞTE, 550 m. 17 Kadın --~~!lll!J!!!!lllll!!~lll!!!l!l!!ll!!!'•I lst. Dördüncü icra memurlu-
Bellb 41e Miı Doriı Artere neşriyatı, 18,40 Almanca ders, 19,10 sahi- KOR~U 

_.ı 1 b buma. oturmu .. , dü•ünüyor. Anla· . · 1. ğundan: Tamamına yedi yüz ı, OJhlnla •eu• &f • -z ır -,. hının sesi plakları, 20 neşe ı müsahabe, 
sordu: tılaa kendi nefsiyle heaaplaııyor.. 20,30 filharmooik takım tarafından bü- yirmi altı lira kıymet takdir edilen 

y ..... ıyorlar mıydı?. Kendisiyle görüfeeeiim adamlar- yük konser, 23,10 lmre Magyari Sigan Sadri Etemin küçük KRırmpa§ada Küçükpiyale mahal· 
--r dan biri de oydu. Bana kalırsa o- takımı, 24 Mandits caz takımı. Hikayeleri lesinin Kaftancı sokağında yeni 
Ju)yoı: na daı uğrıyalrm. ViYANA, 507 m. 17,55 Bertha Pa- Kitap baıinde basahyor, 56 No. lı maa bahçe ah§ap hane-

Evet, dedi, bir yıl evvel onu V3ns otomobilin kapısını açtı nitschek tarafından piyano konseri, 18•10 yakında çıkacıkhr. nin tama.mı açık arttırmıya konul· 
Doriae takdim ettim. Daha . d" s· d tak" tfk tiyatro kritikleri, 18,40 muhtelif aözler Remzi ltitapbane.si: 50 kuru< 

. iki ve ın ı. ız e onu ıp e ı · d 1 1 ''N" b 1. 'k' .. '"•lliiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiiııiııiiıilmıiıiıııiıiııııılml muı olup 1 __. 4 - 934 ıarihinde ...... biribirlerini zıyaret ett o- ve ers er, 9,25 urne rg ı musı ı us- 11 
lsaber aldım. Fakat ben ziya• Raymondun sırtı bize doğru ve tadı,, isimli Wagnerin opera temsilini şartnamesi divanhaneye talik edi· 

tıtmıeri"n lelıinde deiildim. Bunu yüz adım uzaklıkta idi. Tam o- operasından nakil. Beıiktaf Sulh 1 inci Hukuk lerek 16 4 934 tarihine müsa· 
1 • nun kartııına ıeldiğimiz zaman, BOKREŞ, 364 ve 1875 m. 13 Borsa Hikimlig"'inden: dif pazartesi günü saat 14 ten 16 Doriıe de .CSy emittım. 

. . . . . Mi.ter Raymondun en aziz d0$tu haberleri - plak, 14 haberler - plak, d '- d 1 b l d"' d.. ·· · 
- Mıı Dorıı, ıızınle Ar,enn ldu"' • • k d" ·ne Dobman kö- 18 Mtzner kuartet takımı, 18,30 Melle, Müddei İsmail efendinin mü • ya .-;a ar stan u or uncu ıcra 

da geçen hadiseleri biliyor : 
0 

-· g~hıçıd~ entt1•1ğ1• M" t E Pia İgy tarafından taganni (Çek, Yugos- deialeyh Be!iktaıta kaptan ibra· dairesinde satılacaktır. Arttırmı· ~nun pegını e ıye e ı ı ıs er nra- .k .. ) 19 h" ... h 11 . d J k d 1 . . _ı_. • .. d d" b k y.du?. Onun sizdeki Çin vazo- • ,. . ..,, • • .. .. .. k lav, Bulgar ve Rumen musı ısı, ım aoga ma a esın e ı ar o ~ ya ıttırca.& ıçın yuz e ye ı uçu 
ı yok pahuma alchimı Mile yıt ın geldıgım gordük. Kope te piyano konseri, 19,45 hitabe, 20 üniver- sok:\ğında 9/1 16 numarada mu· teminat akçesi alınır. Müterakin: 

--a.fJDD" elindeydi. O d:ı Mister Raymonda site radyosu, 20,20 plik 20,45 konferans, kim Lefler, Panayot, Hırısto, Des- vergi, belediye ve vakıf icare· 
ibDJ! -~ •• doğru yürüyordu. 21 radyo orkestrası, 21,45 konferans, ıı 

- Evet anlı~bnıftım. V bak _1__ radyo orkestrasr, 22,45 800 haberler. pina efendi aleyhine ikame ey· ıi müşteriye aittir. Arttırma be-
v ...... eı· . J '- anı ona araa.. . .k. l d. d . d ı· h kı ı· . yu··zd• Mister an.. mı u.,osa u- . . BRESLAU, 316 m. ı 7 Hafıf musı ı, e ıği izaleyi §uyu avasmın carı e ı mu ammen yme mın .. 

ta alr -Anlatılan, dedı, Mıster Enra· 19 müsahabe 20 Brahmsın eserlerinden muhakemesinde müddeia.leyhin yetmit beşini bulduğu takdirde İ· 
.. r s·. ı~~ kö .... . . yit köpeği beslemekten biktı da •• tagannili kon~er, 21 günün kısa haberle- halesi yapılacaktır. Aksi hal· 

-:-. 
17

e "~-~ .. peaınm vaz~e: hibine iade ediyor. ri, 21,30 senfonik halk konseri - haber- ikanıetgihının meçhul olduiuı>a 
İıil ıl«de bildırınm. Ona. çok ıyı b d h · · b" ler 24 dans parçaları ve hafif musiki. dair celpname zirinde meıruh:ıt.. de en ton arttıranın taahhüdü ha· 
~.~ıma emin olabilirıiniz. Tam u ura a ~yret v.erıcı ır ' kı" kalmak u··zere arttırma on be• 
,,. .. • il k 1 tık M E tan anlatılmaıma mebni biltalep l 

Böylece Müler Julyoeden ay• manzara e artı a§ • ıaler ıı- ISTAnBUL Bl!LEDIYESi gün daha temdit edilerek 1-S-

ve uab:umza atladık.! rayk~~~~ncb. irdrindbe? çedkipd ıö~~~~: ŞEHİR Tİ y A TR. ~OSU :~~: ::~8~~: Yi:::~na. m:~e:: 934 tarihine müsadif salı gun\: . daı"resı"ne _:.:ı. _ M- _.._a· ğü o~ ı en ıre ur u. ır ı ı :r k "h 
1 511.ıı:n. ..... ara ayni ıaatte en ço arttırana 1 a e 

•en"1na girdik. Vanı, bir aan- adım geriledi ve yere çömeldi. Kö· T E M S i L L E R i olan 24 Mart 934 Cumartesi günü edilecektir. 
ii b. peğin birdenbire ~orktuğu belliy- B saat 10,30 da mahkemede bizzat 

,,• .... .;w·ırarak: di. Doberman birdenbire inlemi· ıaatu~'~Ô mda iı 1111111~111 hazır bu)unma.aı veya bir vekil 2004 No. lı icra kanununun Tel~\. Mvk:mı, dedi, aize d 126 mcı maddesine tevfikan ipo· 

J'f'. nJ z· · · · k ... dı ve ••=-te• Ray- tek sahı.bi alacaklılar ile dig" eı · 
el. Dördüncü !lnwı ye batladı ve birdenbire sıçra ı. ISTANBUL 

111 

~ı ı ınuaaddak gönderilmesi ve aksi 
diYe eri ıötter , ıncırım op... 1Yw. • takdirde baklanda muameleyi gı· 
..i! Nifı 1 

Yar· moncbm ünrine, •incirini ıürükli· EFENDiSİ alakadarların ve irtifak hakkı 
"'· ayet mek~ Vana. Ben ili yabiye icra edileceği tebliğat ma· 
-:~ L----, ad.,. .... ' ye aürüldiye koftu.. y M şahiplerinin dahi gayri menkul 
~ 'l&DDD ...... azan : usa bip \\11111\ kamına kaim olmak üzere ilin o· _,.dü de acıdı. Tatl .... -'-·. Roymond, köpeğin §akırdıyan Zıde Celil üzerindeki haklarını huıusiy• 

aa d b kt Junur. (52) 9llt alacağını eöyleddi, Arterle zincirini duyarak dön Ü a ı, ıon U M U M A le faiz ve masrafa dair o· 
Sahcınm yu .. zü .ru,,1 .... b"I" ra birdenbire kalkmak istedi, fa· lan iddialarını evrakı müabiteleri· - .u unu ı ı• 

- Jki lira kırk kat köpek ona imkan vermedi ve zaman vücudunun zerresi hareket V A K J T le yirmi ıün içinde icra dairesine 
- Peki, biri°lievvel 13 birdenbire onun boğazınaı aanldı, etmiyordu. Kendisi sırt üıtü yatı· bildirmeleri lazımdır. Aksi hal· 
- Bir çift aa ' ditlerini ıırtbiına geçirdi. Ray· yor, gözleri dik dik bakıyordu.. Gündelik, Siya.at Guete de hakları tapu ıicillerile aabit ol· 

b. d _ı.. •• k 00 k D 1atanbul Allltara caddeal, (VAKiT> yurdu 
- Hayır: ıriüzüne meraklı mon yere ouımuf, ve ope onun Kolları yukarıya kalkmıttı. On• 'l"El.ICFON NUMAK.ıUA.aı: madıkça satı§ bedelinin paylaı· 

Dl& sağ eli. ..>rdu: üıtünde kalmıfb. muş bir ölüm manzarası kıı-§ıaın- 1 Yazı ı1ıcrt teJe!onu: US79 masından hariç kalırlar. Alaka· 
Satıcmın ıqlduğunu biliyor Komiser His, hemen ııçradı ve da idik. Idare teıetonu : ~,&870 darların İ!bu maddei kanuniyE 

hüttin kanı baıniçin 3dını söyle Raymondu kurtarmak üzere koştu. Raymondun boiazı kan içinde Telrraf == .:::::~;: :.vllrr> ahki.mına göre hareket etmeleri 
n.:_deBir t~k 4 gene beni ıaıırt- Kotarken revolverini çekti. Ray· idi. Kafası kendi kanı içinde yüz. ABONE BEOELLERI: ve daha fazla malumat almak İı· 
uu; n aelıp .. mond, hila köpekle aav• .. ıyordu. kt d. T 1 · ·· di Bo""yl 

• un ' ., me ey ı. üy enm urper · e tiyenlerin 933-224 dosya nu· 
yen kimse o '-~- -.J. I Vanı, bu mülhit manzarayı ıükU- b" h" t 80··rmek ı"ıte · .. 

rK&111, ~ ace e e• ır manzarayı, ıç e • marasiyle memuriyetimıze mura· 

Tllrklye Ecnebi 

Senelik uoo Kr. ı100 Kr. 

bo:_~~ızk, t~ de pek çok. He-· netle seyretmekteydi. Onl .~n ~udha- mezdim. caatları ilan olunur. (10780) 
• IWJU111 ız diseye karıı bu derece iK:\yıt ur- •'-1 A ~ _ T h ~ ı:tbr var. Bi.lıuıuı Enrayit kop koşa ya·K aştı. i· 

6 aylık 130 " 1460 .. 
3 aylık 400 .. 800 " 

1!$0 seo 
u •r ması beni hayrete düıürüyordu. . elilr- -.ı toplanm&duı, bütün zı açılmış, yüzünün rengı uç.muş-

kt Jt ay-!nıJum,. du, "W iman V anı bir aralık Markama döndü tu: 

1;-1.-aı ithe.ıa edebilecek v:>.ziye ve: - Aman yarabbi! Aman yarab· 
e ,ımeden iaiın söylemek doiru - Markam! dedi, bu ne müthiı bi ! 
_.as. H~le bu ~am kendini r.ıü· intikam! Diyor ve ağzmdan baıka bir söz 

,>afaa eclecel, ,..1D&1•.mı olduğwıu His, Raymonda yetiımi§tİ. Der- çıkmıyordu. 
.lyli,.ek 11~ edecek Vl'lZİyette h:ıl revolverini onun kafasma da- Vans hali Raymondun yüzüne 
U.., Oft1lll itmini ti.; sürmek hi; yıyarak iki el ateı etti. Doberrnan b=.kmakta ve aigar:a•ın• çelanekte 
doftu obr ·.z. topaliıyarak iki adnn atb, ondan idi. 
,- ~ b~th: yapmamızı tek· ı .onra yere yıkıldı ~·e ae11iz yattı. 

Raymondun yanm:ı vardığımız 
Enrayite bakarak: 

(Devamı var) 

ll::::a:::::u::::::n::···-·-····-··· .. -··:::ı 
iLAN UCRETLERI: :i:-snftBa:::maaiiir.:-·•-; .. •• .E5i::: 

:::.: DOKTOR ~i:ı T1caı1 lllıılann nan sayıtalarmda san- lff· ı •. 

~:; ::::ııır. llk sayı!ada 2W H!i Kemal Osman ğ' 
BUyUk, fazla, devamlı nan verenlere alt lifi B 

1
. M .. t h ~ 

ayrı teıızfllt vardır • :::: ev ıye u c assısı ii 
Rcltınll i!Anlarm bir satın 10 kul'Uftur. DJI Karaköy·Po§açacı fırını p 

KUçOK !LANI.AR: i::: Slra&I no. 34 •i 
Bir dc!&m 30, Ud d~'ası w, UQ defası 65, dH H •• 

14 20 
H 

dört defası 7~ ve on dctuı 100 kuru~tur. • .. : ergun - ;; 
Uç aylık UM verenlerin bir defası meccn.. llii •• 
nendir. D6rt •bn ~ 11blarm faala !f!I Telefon: 41235 mi 

satrrlan bet kuru,tan hesap edilir iiila111111111::::maaauun:ii1WHllllH 
liıı••••••••••••lllijml!!r.::m:ınm:n:ı::::;a:::rii •. , .....•. 

1 aylık " .. 
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iiı K~şfld€de Kazanan Numaralar 
Beyazıtta Okçular Başında Yeni ikbal Gişesi Sahibi M. Bahri Bey ve yine ' Beyazıt ve Fatihteki ltimot 

Bürhanettin Gişeleri Listemizdeki Numaraların lkramiyelerini Verirler. 
( ') - ı. •' ~ ,. ~ • • ·~ .. ' 

No. Lira No. Lira No. Lira No. 
18 150 504 30 164 50 108 
33 50 555 50 183 50 109 
64 30 616 30 189 30 147 
71 30 633 100 231 50 166 

134 30 635 30 299 30 185 
197 500 788 50 407 50 ı 288 
224 50 737 30 433 30 303 
242 50 906 10000 561 30 325 
325 50 981 100 594 30 8360 
340 100 3015 30 5608 30 1 377 
394 30 54 150 685 50 431 
410 50 96 30 735 100 492 
505 30 149 50 755 100 519 
556 100 1E8 50 814 30 726 
635 30 188 30 1 853 100 1 740 
702 30 3290 30 891 30 772 
743 50 379 50 919 50 791 
776 150 468 30 ~85 30 862 
837 50 535 30 1 6095 30 908 
852 30 551 50 140 100 9030 
876 150 601 !iO J~9 30 96 
904 50 647 500 2ô9 50 179 
929 30 696 30 279 150 205 

1023 50 718 50 292 50 223 
60 30 726 30 318 100 284 
84 100 603 30 348 30 311 

178 30 74; 50 339 50 33 
216 30 790 50 376 30 371 
230 50 881 50 417 50 412 
2"''> o- 30 898 50 580 30 454 
308 30 924 50 5S9 100 9472 
343 150 929 50 6623 150 583 
351 50 930 30 639 30 585 
379 30 949 100 703 30 590 

1432 50 1 3976 50 734 30 624 
549 50 4C20 30 822 100 669 
563 500 35 50 846 100 781 
531 100 41 30 857 100 805 
603 30 74 30 949 50 849 
610 30 75 5ü 987 30 890 
715 50 129 50 65 100 895 
738 30 188 30 7027 30 10016 
772 30 217 50 158 30 45 
783 30 336 50 183 50 48 
788 50 422 50 196 50 60 
810 30 442 30 247 30 66 
918 30 460 50 295 30 150 
940 100 486 30 394 50 161 

2010 500 507 100 438 100 197 
23 30 615 30 468 150 2"'0 
45 100 645 JOO 469 30 10254 
54 50 682 150 485 30 277 

130 150 744 3 00 528 30 2"'2 
130 150 ~770 50 7617 50 454 
150 100 852 50 1 631 

150 ı 470 
152 30 907 500 629 50 477 
170 500 955 30 ' 704 

50 1 
498 

189 1000 963 50 1 774 100 574 
189 1000 978 ıoo 775 30 703 

2219 100 999 50 793 30 --s . a 
279 30 5037 1so 881 50 79 
367 50 88 30

1 
951 30 793 

390 50 100 100 957 50 796 
420 30 107 100 987 30 84 1 
432 

~I 108 50 80DG 50 842 
485 122 50 72 30 914 

Merkez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Levazım Yollama müdür
lüğü emrindeki iki numaralı 
Satın ikinci keşfine nazaran 
tamiri aleni nUinakasa ile 
yapılacaktır. ihalesi 13 .. 3 _ 
934 Salı günü saat 14 tedir. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli sa
atte Tophanede Merkez Sa
tmalma Komisyonuna gel
meleri. (& ) (779) . . ~ 

Harp Akademisi için pa
zarldda duru renkte bir adet 
katır alınacaktır. Pazarlığı 
12 - 3 - 934 Pazartesi günü 
saat 12 ye kadar yapılacaktır. 
Taliplerin hayvanları Dolma. 
bahçede Kolordu hayvan has 
tanesine götürmeleri. 

(917) (1080) 

Harbiye mektebi için id
man salonunda kullanılmak 
üzere iki adet tahta beygirin 
pazarlığı 14 - 3 - 934 Çar
şamba günü saat 16 da icra e
dilecektir. Taliplerin beHi sa
atte Merkez satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (1120) 

Piyade Atış mektebi ihti .. 
yacı için 140.000 Kg. ekmeğe 
kapalı zarfında verilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazar
lıkla alınacaktır. Pazarlığı 
13 - 3 - 934 Salı günü saat 
15 de yapılacaktır. Taliplerin 
belli gün ve saatte· Topanede 
Merkezkumandanlığı satına) 
ma komisyonuna müracaat-
forz. (918) (1081) 

Lira No. Lira No. 
30 11069 50 990 
30 71 30 14004 
30 104 30 .34 
30 177 50 68 

150 207 500 87 
50 219 30 149 
30 234 30 168 
30 l 11222 500 190 
50 309 50 199 
30 399 100 14288 
50 449 30 430 

150 464 30 431 
150 511 50 517 
.so 541 50 560 
50 645 30 596 

500 702 100 624 
2000 808 30 625 

100 822 30 710 
50 839 30 770 
30 805 30 814 
50 844 30 825 
30 870 30 842 
30 912 50 854 
30 926 50 857 
30 957 100 870 
50 12001 30 15031 

500 88 1000 51 
100 94 30 181 
50 142 30 237 
50 147 50 271 

50 12150 50 290 
30 181 500 333 
30 340 30 15400 

500 369 30 444 

50 378 50 458 
50 397 50 475 

30 482 30 509 

100 521 50 516 
30 547 50 539 
30 550 30 543 
30 552 30 552 
50 551 50 614 
30 573 1000 615 
30 575 50 694 

100 596 30 696 
30 638 50 705 
30 ~47 50 724 
50 713 50 754 
50 739 30 777 

150 880 100 787 
100 908 30 794 
50 998 30 807 
30 13054 30 821 
30 188 30 795 
30 274 100 922 
30 325 30 928 
30 454 30 940 
50 450 30 15944 
50 567 30 1so3g 
50 594 100 61 
30 627 50 76 
30 751 30 144 
30 828 500 2?.3 

' 30 892 100 282 
100 797 150 322 
150 956 50 336 

Gedikli Küçük zabit mek
tebi için nümuneleri veçhile 
20 düzüne tabak, 2 düzüne 
bardak, 18 adet sürahi, ıs 
metre muşamba, 15 düzüne 
kaşık çatal, 13 - 3 - 934 Sa· 
lı günü saat 14,30 da pazar· 
lıkla satın alınacaktır. Nü
muneleri göreceklerin her 
gün, taliplerin belli gün ve 
saatte Tophanede Merkez 
satınalma komisyonuna gel-
meleri. (915) (1058) 

Harp, Akademisi ihtiyacı 
için pazarlıkla a]macak 700 
kilo hafif benzinin pazarlığı 
18 - 3 - 934 Pazar günü sa
at 14,30 da icra edilecektir. 
Taliplerin belli saatte Mer
kez satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (932) (1140) 

• Jt. Jt. 

Harbiye mektebi talebele
ri ihtiyacı için üç adet alidat 
olimetrik aletinin pazarlığı 

Lira No. Lira No. Lira No. Lira 
30 361 30 299 30 639 30 
50 405 30 333 30 675 50 
30 413 30 389 50 696 30 
30 466 30 393 30 758 50 

100 483 30 395 30 838 30 
30 551 30 397 50 876 100 
30 664 30 400 150 892 500 
50 685 50 427 50 899 100 
50 707 30 472 50 942 50 
30 784 150 535 30 22115 30 
30 819 30 548 30 1ı.JJ8 30 

100 827 30 625 30 144 50 
50 837 50 626 50 170 30 
30 843 50 19690 30 198 30 
30 1 16844 500 747 50 249 30 
30 851 50 778 50 323 100 
30 8v6 3~ 815 100 408 30 
50 893 30 839 50 443 30 
50 924 50 845 50 478 30 
50 978 50 868 50 503 30 
30 17006 30 893 50 678 100 
30 37 500 933 50 701 100 

100 165 100 965 50 735 100 
50 180 50 992 50 773 30 
30 204 100 20009 50 788 100 
50 241 30 92 50 795 30 
50 252 30 101 30000 828 50 

150 324 30 213 50 858 30 
30 526 30 224 30 888 50 
30 567 50 278 30 946 50 
30 572 30 314 500 997 30 
50 722 30 318 50 23005 100 
30 740 30 355 30 92 30 
50 741 30 434 30 152 30 
30 761 50 20441 30 219 100 
50 763 30 448 30 263 100 

100 788 50 482 30 312 30 
100 17829 30 486 50 345 30 
30 894 30 548 50 360 50 
30 18035 50 607 . 30 394 50 
30 75 50 667 30 404 30 
30 113 50 757 100 525 30 
30 137 30 781 30 529 30 
30 199 50 839 50 658 110 
50 226 30 876 30 677 30 

100 372 50 882 30 810 30 
30 374 30 908 50 822 150 
30 486 50 916 100 991 150 
30 501 30 971 50 24020 50 
30 585 100 981 150 120 30 

100 655 30 21070 30 83 30 
30 684 30 161 30 139 30 

150 707 100 181 30 148 30 
30 756 500 195 30 24166 150 
30 ' 839 30 213 50 178 30 
50 873 50 21229 50 202 30 
50 919 30 287 50 223 30 

100 19017 150 288 50 306 100 
30 19 30 295 30 362 30 
50 38 30 361 50 456 50 
30 123 500 363 50 371 150 

100 124 150 410 50 456" 50 
150 156 30 446 50 470 50 

30 162 30 448 2000 490 100 
50 162 50 478 30 514 30 
30 255 30 521 30 526 150 

nuua müracaatları. 18 - 3 - 934 Pazar günü sa
at 15 de icra edilecektir. Şart
namesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin muayyen 
saatinde Tophanede Merkez 
satmalma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (933) (1141) 

(935) (1143) 

. ~ . 
Merkez kumandanlığı kıt 

ve müesseseleri ihtiyacı iç 
6000 kilo sabun 8 - 4 - 9 
Pazar günü saat 15,30 da p 
zarlık1a satın alınacaktır. T 

Harp Akademisi ihtiyacı liplerin belli gün ve saa 
i~in pazarlıkla 500 ki1o gaz l\lerkez kumandanlığı sat 
yağı alınacaktır. Pazarlığı alma komisyonuna gelmele 
18 - 3 - 934 Pazar günü sa- _____ <_93_7_> _<_11_4_5)-4 
at 14,30 da yapılacaktır. Ta- z A y ı 
liplerin belli saatte Tophane
de M~rkez satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

(934) (1142) 

Levazım eşya ve techizat 

Maaş . cüzdanımı zayi 
Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktu. (1077 

Hasköy Derebaşı 7 
numarada Sabatay 

§ Adapazarı Türk Ticaret Ba 
anbarı için 5000 kilo anbalaj kasındaki hesabı cari cüzdanım 
ipi 14 - 3 - 934 Çarşamba tatbik .mühürünü kaybettim. Ye 
gilnü saat 15,30 da pazarlıkla sini çıkaİ-tacağımdan hükmü y. 
alınacaktır. Taliplerin belli tur. 

gün ve saatte Merkez kuman- / Devlet matpaası memurlarmd 
danlığı satmalma komisyo- Safiye 
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PARASIZ ~ 
Büyük bir tali müsabakası 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim · Şirketi 

SATiE 
tarafından Elektrik Şirketinin bütün müşterileri 

arasında parasız büyük bir tali müsabakası 
hazırlanmıştır. 

1 nci ikramiye - Bir soğutma makinası kıymeti 425 lira 
2 ,, ,. - Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 ,, 
3 neli " - Bir elektrik süpürgesi ,, 80 ,, 
4 " ,, - Bir masaj makinası ,, 65 ,, 
s nci ,, - Bir elektrik fırını ,, 50 ,, 

Bu eşya, Taksim'deki daimi elektrik sergi
sinde gösterilmektedir. 

Müsabakaya iştirak etmek için Elektrik Şirketi abonelerinin 
mezkur sergiye doğrudan doğruya kendilerinin gitmeleri ve Mü· 
sabakaya dair bir mektubun ilişik bulunduğu Elektrik makbu· 
zuııu göstererek numarasını kaydetmeleri lazımdır. (14322) 

!inhisarlar U. Müdürlü{lünden: 
241319 34 Cumartesi 

aaat 13,S 
2413/934 Cumarteıi 

saat 14,5 da 
Pazarlıkla aatıo ahnacak bu iki malzemeyi vermek isteyenlerin 

~o 7,5 teminatlariyle beraber hizalarında yazılan gün ve saatte 

1 - Listeıi mücbince elektrik levaummı: 
ve bir 3det desfere makinesi 

2 - Şartnamesi dairesinde bir adet bileme: 

Galata'da Ahm, Satım Komisyonuna möracaatları. (926) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden; 
Keşif bedeli 2648 liradan ibaret olıın Şile tahliıiye istaayo· 

nundan şoseye kadar imtidat eden sahada yol ve ihata duYarı 
inşaaı ile ketif bedeli 1660 Jiraya balig olan Rumelide Kumkö· 
yündeki beliların inıa ve tadili ayrı ayrs olarak kapalı zarf usu· 
Jile münakasaya konulmuıtur, 2 Niaan 934 tarihine müsadif 
Pazartesi günü ıaat 14 de her ikisini• ihaleleri icra kılınacağın
dan taliplerin bu baptaki proje ve keşif cetYellerini görmek 
üzere Galatada Çinili rıhtam hanındaki idarei merkeziyeye mü-
racaatları. (1133) 

Hesap memuru aranıyor 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ücretle istihdam edilmek üzere bir mütekait hesap memuru 
alınacaktır. Taliplerin istida ve diğer evrak ile birlikte müracaat· 
farı. (990) 

Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğünden: 

idaremizin muktedir 
bir makine ressamına 
ihtiyacı vardır. Kendi-

göstereceği ehli
yete göre dö!'t lira ya 
kadar yevmiye verile., 
cektir. Taliplerin istida 
ve evrakı ile Ankarada 
Umum Müdürlük Zat 
işleri Şubesine müra-

• 
sıne 

caatları. (991) 

Üsküdar icra hakimliğinden: 

Çamlıcada Altuni zade mer
hum Yusuf paşa köşkünde ikamet 
etmekte iken elyevm nerede otur
duğu malüm olmıyan Zekai Beye: 

Alacaklı Cevriye hamm tarafın· 
dan aleyhinizdeki 100 lira ala
cağından dolayı takip ve ödeıne e· 
mirlerine karşı vuku bulan itirazı· 

mz ref'i talep olunmakla gıyabı· 
nızda yapılan duruşma ve tetkik 
sonunda: Takibe esas olan 4 -
Ka. sani - 930 tarihli adi senette 

yazdı 100 lira borcu senet tarihin· 
dan itibaren ayda beşer lira ver· 
mek suretiyle ödenmediğine dair 

itirazınızı teyit edecek vesika ib· I 
raz edememiş ve mezkur senedin 
arkasında da teslimata dair hiç 
bir yazı mevcut bulunmamış ol· 

masına mebni icra ve iflas kanunu· 
nun 68 inci maddesi mucibince iti· 
razın ref'ine temyizi kabil olmak 

üzere 3-2-934 tarihinde karar 
verilmiş olduğu tebliğ makamın
da ilan olunur. (10778) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar !"'"' • •tehassı11 

Cuma ve pazardan başka günlerde 
öğleden sonra saat 2k den 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda ( 118) nu
maralı hususi kabinesinde haıtalannı 
kabul eder. 

Muayenehane telefon numaraıı 22398 
Kışlık ikametgah telefonu 42519 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Netriyat müdürü: Refik Ahmet 
V AKIT Matbaaıı - lıtanbul 

Tl:JRKiYE 

llRAAT 
BANK.AS' 

" 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT-1; Oi;Q 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri !\anköy Köprübaşı 

r el.42362 - "lirkecı f\Iühürdar zad~ 
Han Telefon 22740 --•I 

lskenderiye Yolu 
IZMIR 
SALI ıı 

vapuru 
13 MART 

de Galata rıh· 

bcnından 1'alkacak, cloğru 
lıınir, Pire, lskenderiy'ye gi· 
decek ve dönecektir. (ı 126) 

Yolu 

İstanbul İcra Hakimliğinden: 
lstanbulda Bahçekapıda Yeni 

Volta hanında No. 5 de dişçilik ve 
diş 3Jat ve edevatı ticaretiyle müş
teğil Refael F araci efen dinin kon
kordato için mühlet verilmesi ta
lebile vuku bulan müracaatı üze
rine icra kılman tetkikat neticesin· 
de konkordato talebinin n:ızarı iti· 
hare alınmasına ve icra ve iflas 
kanununun 286 ve 287 inci madde
lel'İ mucibince borçluya iki ay müh 
let verilmesine ve lstanbulda Ba
siret h:ınmda 24; 25 numarada a• 
vukat Abdülhak Kemal beyin ko
miser tayinine ve işbu mühletin i
]aniyle beraber icra ve iflas daire-

Bartın 
BURSA vapuru 12 )eri ve tapu sicil memurluklarına. 

MART p t • ve ticaret mahkemelerine bildiril· 
azat esı 19 da Sirkeci mesine ka~ar verilmiş olduğu ilan 

rıbbrr.ındao kalkacakbr. ( 1128 
------------!il olunur. (14308) 

lzmir sür'at yolu 
KONYA vapuru 12 

MART 
Pazartesi 16 da Sirkeci 
rrntımından kalkacak doğru 
lzmir'e g decek ve dönecektir. 

(} 129) 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 

13 MART 
SALI 20 de Galata rıhtı· 
mından kalkacak. Gidişte 
Zooguldai<, lnebolu, Sınop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vak· 
fıkebır, Trabzon, Rıze'ye. 
Dönlıte bunlara ilAveten 
Sürm~ne, Ordu'ya uğrayacak· 
hr. (1127) 

------ = 

Kiralık 
ODALAR 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhanbey hanında 
kiralık odalar 
v ardır. Tal ip 
olanlar VAK iT 
idaresine müra
caat edebilirler. 


