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başmuharrirleri hasta olan Maliye vekili I § 

Sacacoglu Şükrü beyi ziyarete gitmişlerdi. ) 
Musahabe esnasında Şükrü bey Gazi f 
Hazretlerinin çok kıymetli bir sözünü nak- J 

Yeni bir resim sergisi 
Fındıklı sarayında yarının üstatl 

eserlerini teşhir ediyorlar 

letti. Reisicümhur Hazretleri Saraco(Jlu \ 
Şükrü beye yeni başlamakta oldu!}umuz i 

~na 
No •• 

Gtııel San' atlar 

tasarruf ve istihsal mücadelesinden bah- İ __ ........ ~ ......................... ...,,, 
sederek şöyle demiştir. ( :e:e:=: = - == S 

''Bu iş ·şimdiye kadıır yaptı!Jımız şeyle- I Meclis reisimiz 

akademeai tale
belerinin bir me
nelik faaliyet 
eHl'lerini tqhir 
için bu,On aka· 
demide bOytlk 
bir serti açüa
cakb. 

F mdaklıdald 

rin hepsinden daha nıiihim, ve daha zor· \ Müdürümü,,e bir tees .. 
dur. Fak at mutlaka muvaffak ol.aca(Jzz.,, I sür telgrafı gönderdi ter 

ıuuııuıuıııı11ıııııııı1ıııiııııı11ııııı11111ııııırıııııı111111111ıııııııııı1111111ıııııırıııı1111111ıııııınnıı111111ııııııııııı1111111ıııınuıııı111111 ıııııııııııi H 
8

· MI. !"· reiıi Klzam • Pqa 

mektebin kon
ferans aalonu bu 
eaerlerle sils
lenmit olup Re
lim, Mimar!, 
Heykel ve Sa
nayii tezyiniye 
k6plerini ihtiva 
etmektedir. 

. azret en dün Viyaaa cıvarm-

lstan bul da j}k kar? daki Semmeriagten 1azetem~z 
• mOdllrü Hakkı Tank Beye bır 

Şehrimizin havası dünden itibaren 
Fatin Beyi dinlememeğe haşladı 

htrımold ,,,,.,.,.,.,. ~ 

Haftlar, dOne kadar fiklyet 
edilecek derecede soğuk değilclL 
ac.... en fiddetli olmam IAmn
relea fU gllnlerde hava Rasata
... mlldllrOmllzlln arzusuna uy-
111ıa bir hal muhafaza ebDİftİ. 
Dan lotm .. bn tllkenmif, ilk 
1'ar bafıf hafif aerpelemiftir. 

Üç glln evvel bAfbyan poyraz 
r6z11n evvelki gece ıidcletli bir 
kar;yele çeYirerek ıehrimize 
... t 23 de ilk kar yağmJf fakat 
htler JS)ak olduğundan tutuna· 
.... IDlfbr. 

Dtin yine muhtelif zamanlar-
d• kar ıerpinti•İ devam etmit 
•e akşam 18 de yine ıiddetli 
l>ır dolu ile kantık kar bqla

lblfbr. 
kandilli rasatane merkezinin 

._diji maJamata · gCSre kar 
~de ayni halle denm ~de

..!!lc rtlzglr fimalden esecektir. 

Tanıyabilir misiniz? 

te'graf g6ndererek mildlirilmD· 
zOn geçirdiii budan dolayı 
teessllrlerini bildirmiflerdir. 

Hakkı Tarık ~yill yarua bu
glln tekrar açılacaktır. 

Piyanko 
lzmirde datatılan para· 
lar geri illi alınacak? 
Ankara, 19 ( Vakit) - Fırka 

divanın dilokil .. kureratuub 
1llid" -el-- ~ tminle
ki piyanko ifinde pannm tev· 
m hakkında talarirl bir ka
rara teaadGf olunamaua bu 
maamelemn iptali icap ettiti 
dylenmektedir. T alıkikahma 
nazaran bu karat tifahen veril
mif bulunmaktaclar· 
Eğer vaziyet blyle ise paralarm 

klmilen cemiyet ftZlleaine tevdii 
llzım geleceji pyidir. Cemiyet 
heuplannm b&y&k Gazimizin 
riyasetinde toplanan bir heyet 
tarafmdaa yapılan tetkikle mun
tazam girtllmelİ herkesi mem· 
nun etmiftir. )Y,ka karar hak· 
kında tetkik ncasım b8k6mete 
bildirmittir. 

Türk - Bulgar 
Ticaret muahedesi iç•n 

Sofya, 18 ( A.A) - TOrkiye 
j aefiri halihazırda cari olan tica· 

ret muabedainin gelecek mayı· 
am birinde moddeti hitam bula· 
caja cihetle yeni maahedenin 
akti için mtlzakeıata bqlamıya 
Ankara htlk6metİDİD amade ol· 
dutuna Bulgar b8k6metine bil
dirmiftir. Bulpri•taıun pek 
yalanda Tlrk bek6oıetin& tevdi 
edet'eği projeyi ihzar etmek 
lizere buaual bir komisyon tqkiJ 
edileçektir. 

Sergi herkese 
açıkbr. 

Radyo şirketi 
Dün işleri paydos ettl 

iki akpmclır tam 17 de 1.
taabul radyoeuna telaiz makine
lerini ayar edenler iapikeriD 

ieai yerine derin bir .nlrODetle 
karplqm11lar ve ... t 11 e ka
dar konserlerin baılamadlğlm 
prance telefonla firkete mD.ra

caat ederek fU cevabi aJımtlar
cbr: 

Maaleaef nepiyat yapdamıya-
caktır. Ve bu ...,etle latanbul 
radyosu zorla iki yıl idame 

ettirebilditi faaliyeti evvelki 
akpmdan beri tatil etmittir. 

Don bunan aebebi ve bili
bare netriyat yapılıp yapılmıya
cağı hakkında mal6mat almak 

iatiyen mubarririmize odasında 
oturduğu halde, ıirket müdür 
yoktur b rıey söyliyemeyiz, cevabı . 
yerilmiıtir . 

Diğer taraftan yapt ğımız tah-

kikata nazaran eşyasına bile ha
ciz konarak bu elım hale dilfen 
ıirket artık hiç çall§mıyarak 

yerine Ankara radyosu daha 
zengin ve vAsi bir programla 
aefl'ıyabDa devam edecektir. 

Yeni giJmdJlc ıaı iten
nln 7drk 1utlıcılıdını hl
matıe etmek için aldıdı 
ıetblr bUMch uırarlı ne-
tice ml verdl1 l'en; 7t1rk Celatettin Arıf Bey 
lılllı ılcaretl ,,en,de11 bir vetat ettı" 
tehlikeye ınt girdl1 

ı 
( 4 tJnclJ ş1Jyı/1tm'ıadıJld Ankara, 19 (V akıt) - Avu-

t.J Nf mllluıletnW oluıyıı- 1 kat Celilettin Arif Beyin bu 

Q\l bakış hanai sinema yı}dıztDIDdlr? 
1 

naz.) übab Pariste fnc'etea vefat e• .L,..;.~;.:..-.----..... --'ı ettiği haber aJmm11br. 

Tofsılôtı ikinci soyıjac.aoı 

Mülkiyelile 
Ankarada b;r kul 

yapıyorlar 
Ankara, 19 (Yakıt) -

mizdeki MWkiye mt ktebi 
zunları MlllkiyeliJerle muhi 
ni tophyacak bir Mnllitye 
teüiqi~ 
samaameai ha.mrlenmakta 

İki köy halkı Em 
f • ki yet etti 

Ankara; 19 CVakrt) - A 
ve Klhtane klyleri halla, 
Jerinin Şehremaneti hududu 
ricine abnank kay kanun 
tatbikine karar verilmesi iç· 
bili yeye mDracaatta bulunm 
dir. Emanetin bu k6ylerde 
tenvirata, nezafete biç ba 
yarak yalmz Yerıileri al 
fikiyet olunmaktadır. Talep 
kik olunuyor. 

ÇOCUK 
SAYIFASJ 
Bııgiin ' ııid .. ,,,, .. 
Bilmeceler, m&o 
sabakalar, hikl· 
yeler, ıen fak· 

ralar 
Okuyunuz! 

J 



[ VAKiT ın son telgraf haberleleri ] 
Rus zırhlıları 

Koml$pona haber 'Vermeden 
boğazlardan 4:1eçnıemeli 

imiş! 

Atina, 19 (Apo) - Burada de
veran eden şayialara göre Bo
ğazlar mukavelesini imzalamış 
olan devletler, Boğazlar komis
yonuna haber vermezden evvel 
boğaslardan "Parıskaya Komu
na,, Ye "Prafitern,, namındaki 
Rua zırhlılarının münırunu pro
testo etmek niyetindedir. Bazı 

Yunan gazeteleri boğazlar mu .. 
kavelesini imzalamıt olan deY
letlerin bu protestosuna iştirak 
etmeğe amadedir. Maamafib ha .. 
riciye ~ezareti mahafili böyle 
bir mesele olmadığını söylilyo,.. 
Jar. 

Bu telgnf Ozerine tebrimizde 
mnntqir "Apoyevatini,, bu me
sele hakkında boğazlar komisyonu 
aıaıından birinin fikrini aormut
tur, Bu zat atideki Jeyanatta 
bulunmUfbır: 

- Rusya Bogazlar mukave
lesini imıalamamıt olduğu cihetle 
zırhWannm milruru için Boğaz .. 
lar komiayonunun müaaadcWııi 
istemeğe mecbur değıldir; yalmz 
ıefalııi harbiyesi mürur ettiği 
zaman Çanak.kaledeki Türk 
memurlanna haber Terir. 

Binaenaleyh Rus zırhlıJanmn 
mUrurundan dolayı devletlerin 
protestoda bulunmak meselesi 
yoktur. 

Bir sınema artisti hırsı1 
Paris 18 (A.A) - Alman 

sinema artistlerinden ViJbelnı 

Perlevil ile diıçı Kari Ohly Ber
lin kuyumculanndan biririnin dük· 
klnındao 700 bin frank kıyme
tinde mücevher çalmıı olmakla 
mamunen tevkif edilmiılerdir. 
Zabıta bunlan cenubi Amerika .. 
ya kaçmağa haZll'landıklan aıra
da yakalamağa muvaffak olmut'" 
tur. MevkufJar cnrümlerini itiraf 
etmiflerdir. Almanya bunların 

keudiıine tealimini istemektedir. 

lspanyol talebe galeyanda 
Madrit, 18 (A.A.) - DarDl

.Fnnunlular birliği siyasi mahi .. 
yette buı hareketlerinden do
layı dağıhlmıtbr. 

lzm1rde kooperatıf faaliyeti 
İzmir, 19 C:A.A) - Villyet 

umumi meclisi açılmıştır. Encfi .. 
menlerin teıkilıuden sonra 930 
blitçeai mOzakerabna bqlanmııtır. 

Mülhak kazalar arasında 
kredi kooperatiflerinin müsabaka 
tarzında ilerlediği görülmüş ve 
Ödemişin 129 bin liralık hisse 
kaydettiğ anlaşılmışbr. Yann 
Gumaovasında tetekkül edecek 
olan kooperatifin küşat resmi 
yapılacakbr . 

lspf1nyol milli mecl1sinde 
Madrit, 18 (A.A.) - MiJli 

mecliı azalığına kabul için mu
ayyen mnddet nihayet bulmuş
tur. Gazeteler yeni azanın isim
lerini nctretmektedir. Sabık 
başvekiller ile meb'usan ve ayan 
reisleri, Madrit barosunun mn
mesailleri İfçiler umum birlıği
nin ve hukuk akademisinin 
mümessilleri meclise aza olmağı 
kabul etmemişlerdir. 

Kansını varaladıktan ~onra 
Pariı, 18 (A.A) - Arjantin'in 

Roma sefirinin yeğeni Madam de 
Lasota Otöydeki kıliniklerden 
birinde muayene edilmek üzere 
beklemekte iken birdenbire 
yanına kocası gelmiı ve ken
diaini tabanca ile ağır surette 
yaraladıktan sonra başına iki 
kurşun sıkarak intihar teşebbü
sünde bulunmuştur . M. deLaso
tanın vaziyeti ümitsizdir. Yapılan 
tahkikat neticesinde M. de Lasota 
ile zevcesinin bir kaç ay evvel 
bir kavga neticesinde ayrılmıı 
Ye son günlerde gene bir araya 

ge1mit oldulclan, maamafih Madam 
deLasota'mn boşanmağa azm
etmit olduğu &nlaşılmııtır . 

Paria,19 (A.A)- M. deLasota 
nakledildiği hastanede rece saat 
birde ~lmüttür . 

Kömür madenlerinde ça· 
lışma müddeti 

Cenevre, 18 (A.A.) - Kömilr 
meaelesi hakkında tetkikatta bu
lunan konferansta klSmOr maden
lerinde çalııma milddeti hakkın .. 
da henllz bir anlaşma hasd o} .. 
mamıtbr. Bu vaziyet neticesi 
olarak beynelmilel mesai konfe
ransının bu nokta hakkında rey 
ve mütalaasını bildirmesi lazım .. 
gelmektedir. 

Paramız ·-. -Devlet bankası 
martta açılıyor 
Ankara, 19 (V akıt) - Devlet 

bankası layihası ıubatta iıtihtal 
programile beraber Mecliste 
müzakere edilecektir. Banka 
martta teessüs etmiş bulunacak
tır. 

Bankanın bilhassa gelecek 
sene paramızın istikrarı üzerinde 
müessir olacağı tahmin edilmek
tedir. Banka daima elinde doviz 
istoku bulunduracak, ihtiyaca 
göre icabında bunlan piyuaya 
dökerek vaziyete hikim buluna
cakbr. 

Adliye kursu 
Ankara, 19(V akıt)-Yum Hu

kuk mektebinde ağır ceza müd
dei omumilerine iki ay devam 
edecek kuna başlanacak, Adli
ye vekili bir nutuk söyliyecektir. 

Muğlada ze zele 
Muğla, 19 (A.A)- Diln gece 

saat 12 de hafif bir zelzele ol· 
muştur. 

Hmt tstı klali 
Londra, 16 (A.A) - Matbuat 

cemiyetine Kalkötadan gelen 
bir telgrafta Llhor kongrt-si ta .. 
rafından istiklil ilim hadisesinin 
ikinci kinunun 26 sında tanta
nalı bir surette tes'idi için Hin
dıstanda büyük haıırlıklar yapıl
dığı bildirilmektedir 

İki Rus nr hlıs1 
Mosko•a, 18 ~A. A) - Balbk 

filosuna mensup iki zırhla Sivasto
pola vasıl olmuştur. 

Resim sergisi 
Duueldorf, 19 (A.A) - Fran

sız· Alman resim sergisi açdmıt· 
br. 

Bıngazideki tayyarecıler 
Bingazi, 19 (A.A) - Fransız 

tayyarecilerden Giricr ile Veiı 
Bingaziye gelmişlerdir. Buradan 
Pondişeriye gideceklerdir. 

ltalya razı olmuyor 
Nankin, 19 (A.A) - İtalya 

harici ezmemleket hak ve imtiyaz
larından vaz geçmiye razı ol .. 
mamıştır. 

yi bulup ta iş inada binerse ma
lumu aliniz topal eşek küheylanı 
ğeçer ... 

V AKIT ın tefrlkasıı 67 

- Bu gün benden bin lira 
alıp ta bir kaç hafta sonra ayni 
taleple gene kapımı çalmayacağı 
ne malum ... 

Yazan: Hüseyin Rahmi - Bundan endite etmeyiniz. 
Bu ciheti size namusumla temin 
edebilirim .• 

- Kadir Efendi benden a} .. 

dığı parayla devri Alem seyaha
ti mi yapacak ? 

- Evet efendim. İçini yakan 
ateıin feveranile kürrei arzı 
belki bir kaç defa dolqacak ve 
nihayet yüreğine taş basbrarak 
bir yerde karar kılacak ve ya
ıamak için elindeki knçnk ser
maye ile çalışacak. .• 

- Bol keseden verdiğim mik
tara bir o kadar daha ilave 
edeyim. Bin lira olsun •.• 

- Aman Efendimiz bol değil .• 
Pek dar keseden Uitfediyorau
ouz? 

- Bu zamanda bin lira kü· 
çtık gfüilnece.k bir para mıdır ? 

- Yerine göre Efendim.. Fa
nla gibi bir dilberin bir pusesi 
jpjbah•ına bin liradan fazla 

eder ... 
- F azılanın kendisine vere

yim. Fakat kocasına ne borcum 
var! 

- Merhamet ediniz. Kansını 
ıize terkedip gidecek ... 

- Onun bana kansını terk
etmesine lilzum var mı? Fazıla 

Bu teminat ilzerine gözlerin~ 
f&fılık gelen Cabir Bey muhata .. 
hına şüpheli imalarla dik dik 
bakarak: 

- Namus ilzerine söz veri .. 
yorsınız. 

-Evet efendim .• Namuslu in .. 
zaten benim.. ıanlar arasında geçen akçe bu .. 

- Böyle demeyiniz efendim... dur. Namus diyince erbabı için 
Kadir Efendi Fazılanın üzerin.. akan sular d~r ... 
de zevciyet hukukuna maliktir. Cabir Bey şaşı fqı bakına-
lıterse onu sizinle görilttur - rak yine tekrarretti. 
mez. - Namus üzerine ... 

- Şimdiye kadar kansının - Evet efendim namus ilze-
benimle görftşmesine mani ola- rine .•. Emin olunuz ki bu muba
madı da bundan sonra mı ola- rek şey de bu gün sizinle hen 
bilecek? de kaldı .•. Onun kutsiyetini Oze-

- Karısını çok sevdiği için rinde taııyanlar o kadar azaldı ••• 
timdiye kadar onunla kontra Sizi inandıra bilmek için bu mu
gidememi§ti. Y eW &on derece- 1 kaddea kelimeyi kullanmaktan 
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( Müsabakamız ) 
( Kur'a neticesinde dağıtaca- J 

ğımız hediyeler nelerdir ? ti 

f 
~ 

T aJr.dım tdectllmfz 1ıalı aeccade 

Gnzel gözler müsabakamııın bugün beşinci gilnO
dür. Dün birçok karilerimiz matbaamıza müracaat 
~derek müşkülata uğradıklan bazı cihetleri sordu .. 
tar ve hediyelerimizi öArenmek istediler. Hedi .. 
yelerimiz arasında : 

l 
1 

Bır hah seccade, gramofon, yazı makinesi, 
kıyme ı lı ıtriyat, sinema karnelerı v. s. 
·1t1rdır. 

= 
~ 

I Müsabaka şudur• 
= 
~ Birinci sayıfamızda bir kupon var. Bunu ya keserek, 
j rahut gazetesile birlikte ıakhyacaksınız. Gene 
~ birinci aayıfada bir çift göz var, onun da kime 
~ ıit olduğunu tanıyacaksınız. Müsabakanın sonunda 
f bunlan bize gönderir ve kur'aya girersiniz. Bu 
~ rözleri tanımıyan okuyuculanmız da sade kupon-
g lan biriktirip ikinci tertip bir kur'aya girerler. r ,_= 

1- Kuponlar ve sualimizin cevabı her gdn ~ 
ldarehanemiz.e g6nderilmlvecek, bir J ktiri-

- tecek, mdMbakanın ~onunda vollanacaktır. J 
= e e e 
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Ticaret odasında lngiliz lirası 

Odadan şikayet 
Ortak&yde deniz ticaret mek

tebi bu sene ıehrimiz ticar~t 

odumın kendisine yardım etme
diğinden ıikiyette bulunmuştur. 

Mektep bu sene bir ~ektep 
gemisi alacak ve Akdenizde bir 
de tetkik seyahati yapacaktı. 

Mektep ayni zamanda sahil 
ticaret odalanmnda maddi bir 
allka göstermediğinden ıikl-

yetçi bulunmaktadır. 

bqka bir ikna kuvvetim yoktur. 
Namusa imanlan zaif olanlardan 
korkanm. Fakat sizden aıli .. 
Sizde bana inanmak için namu
sun maneviyatile nurlanmıt vic
danınıza nazar abnız. Orada hakkı 
bulur binaenaleyh haklı sözüne 
inanırsınız .• 

Pek bozuk bir vadiden baş
lıyan bu müklleme bu neticeye 
yükselince ikisi de sustular .. Ka,.. 
tı karııya düttlnOyorlardı. Cabir 
Beyin hllkmthıce ne idiği bellisiz 
bu Avn6saellb iaimli adam ya 
pek saf ve yahut pek müfsit bir 
mahltiktu. Ne türlü de olsa ara
Janndakı pazarlığı tatlıya bağ
lamak ltuumu aıiklrdL 

- 35-
Her lahze TUkuu muhtemel 

bir •ili t.eudüf A vnuaselihin bu 
macerada da foyasını temamile 
meydana çıkara bi eceğinden ge
çen dakıkalarm her biri onun 
için de tehlikelidir. 

Binaenaleyh bin liraya yOkael· 
mit pazarlığı hemen kesişi ver
mek lüııımile kalbi kıvran
makla benber bir az daha da
yandı. iki bin lirada karar kı-

lngiliz lirası diln borsada 1031 
kuruşta açılmış ve 1029, 75 ku-
nııta kapanmışhr. Diin pazar 
olduğundan öğleye kadar mua· 
mele cereyan etmiştir. 

ee 
Polıs kongresine 

gıtm yoruz 
BugOn Viyanada toplanacak 

olan beynelmilel polis kongresine 
polis müdilrü Şerif bey de iştirak 
edecekti . Şerif bey hazırlığını 
bitiremediği ve vakit de geçtiği 
için bu kongreye gidememiştir. 

lındı. 

iki tarafın bu muvafıkati Oze
rine kahveler cığaralar içildi. 
Avnüsselih paranın orada der• 
hal mi? veya hanği suretle ve
rileceği merakile çatlayıp durur
ken Cabir Bey ağır bir teliffuz
le şöyle buyurdu: 

- Yarın tesisatı munzamma 
dairesinde ki odama teşriffedi
niz de mukarrer meblağın ceki.,; 
takdim edeyim .. 

Avnusselib Cabir Beyin talif
fuzunda ki ağırlık bakışlannd• 
da bir garabet sezer gibi oldu. 
Ne var? Aceba Beyfendi füphe" 
lenmiş midi? 

Utanmaz adam bedbin dnçnn
ceyle konaktan çıktı. Safder ağ 
nsı tutmuş kadınlar gibi civar 
aokaklarda müjde bekliyerelc 
bir aşağı bir yukarı dolaş• "' 
yordu. 

Arkadaşmı karşıdan görilnc• 
koıtu. Helecanla sordu: 

- Ne vurabıld 'n? 
- Büyük bir şey değil ... 
- Ne kadar? 
- Yine beş yüz lira ..• 

( Bıtmedı) 
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Sinema son senelerde bnyilk bir rağbet görmiye başladı. 
Bundan dolayı film sanayii gittikçe terakki etti , ve bu
gtın bir harika derecesini buldu. 

~lllerika ve A vrupada sinemamn hakltan gördüğü rağbet boş 
değildir. Arzın bu iki mOterakki kıt'aıında 
ıinema eğlence vasıtası olmaktan ziyade milli 
servetin çoğalmasına yardım eden bir ticaret 
işidir. Amerika, Hollivutta çevrilen filmler 
yüzünden hudutları dahiJiµe senede milyonlarca, 
hatta milyarlarca dolir çekiyor. Amerikayı 
zenginleştiren bu menba, bizim gibi film sana
yii olmıyan milletleri mütemadiyen ızrar ediyor. 

Milli ikbsat ve tasarruf hareketlerinden sonra 
yerJf mallara karşı gösterilen rağbet acaba biz
de de yerli · film imalını inkitaf ettiremez mi? 
Bu yüzden J Avrupa ve Amerikaya verdiğimiz 

kemal B. yfiz binlerce lira kismen olsun tasarruf edile-
llıi? 

btın gerek bu h0ıu5ta, gerebe memlektimize ithal edilen 
'r bakında, bizde ilk defa milli film imal eden ve bugün 
İflerile meşgiıl olan Kemal Beyle görüştük. Kemal B. bize 

~yli f8Y8Dl dikkat malümat verdi. 
l)İYor ki. 

' Her ıene memleketimize 250 iJa 300 fifm giriyor, yani tak-
600,000 metre film... Filmler en zi!ade ~~e~i~ad.an gel~yor 

' da Almanya ve Fransadan ... Fi!m ticare~ı lngılız hrası ~ze
'11 değil, dolar üzerinden yapılıyor. Film!erın her . metresı .7 
ttikaıı çentidir. Aynca fılmlerden bir de hsans bedelı olarak bır 
~ alınır ki bu para 50 dolardan başlar ve pek muazzam film
•çtıı 1000 dolara kadar çıkar. 
"1enıleketimiıde devamlı olarak film imaH meselesine gelince: 

İçin elimizde ne sermaye, ne de eleman var .. B~ndan dolayı 
iınıız fimler mükemmel olamıyor ve memleketimızden başka 

:~re g6nderilemiyor. . . r !aoıanlar, biliyorsunuz, ben de film çevı"!ı~or~um. 
k Yerli fiJm " fstanbu;da bir faciayi aşk ,, ısımlı 1922 de çe• 
iİlrıiz filmdir. Bnndan sonra (Ateşten göm~ek), ~~ur ~ab~), 
ltb• · H h ) (K z kulesinde bir facia ) fılmlerını Çf:Vırdık. ıcı or or, ı .. . 
td.. b" k cak Romanya ile Mısıra gonderebıldık. . ...n ır ısmmı an 
hile bu filmler gösteriliyo~, f~k at ek~erisi masraf.arını ko-

~ lflardır. Film 10 15 bin hra ile çevrilemez. . 
Ceııteliğini yaptığı~ üniversal ıirketioin yalnız ımalit bütçesi 

t. lene 15 miJyon dolardır. . . . . 
.~ fi d giriyor· Sesh film. Seth film 
~ : imcilik yeni bir bevre~e rda büyllk servetler sarfedili· 
· Q e11ıektir Amerikada u ugu · · d k. 

'* * ....... 

na intizar edilemez. Fiatın te
reffüünün niıbeti hakk.mda ıim
diden bir ıey Jöyleme.k mesele

sine gelince, bu da kebanetfü
ruşluk oJur.,, 

Belediye meclisi toplandı v erı~~b~rına 
Buz işi, domuz mezbahası Esnaf Ereğlide y~ni bir kon-

.. k' 1 serve fabrıkası yapıldı bankası hakkında muza ere er Resmini gördüğiimnz Müftn 

Cemiyeti umumiyei belediye 
dün saat iki buçukta reis ve

killerinden Tevfik beyin riyaseti 
albnda toplanmışbr. 

Geçen içtimaın zabıt bülisası 
okunmuı, bazı azaya mezuniyet 
verilmiştir • 

Yazın tehrin buz ihtiyacını 
tamamen temin edilebilmesi 
için fabrika b•nasının tevsii ve 
fabrika istihsalitının günde 75 
tondan 125 tona iblağ edilebil
mesi ıçın sarh Jşıım gelen 
150000 ıiranın 30000 lirasının 
bu seneki bütcede sarfı ve mü~ 
tebaki paranın 930 senesi büt
çesine konulması kabul edil
miştir. 

Şişiideki domuz mezbahasının 
başka bir yere kaldırılması 
takarrür ettiğinden asri bir 
domu:ı: mezbahası yapılıncıya 
kadar muvakkaten Karaağaçta 
4750 Hra aarfile bir domuz 
kesimi yeri yapılması hakkın
da ki teklif tetkik edilmek 
üzere bütçe encümenine havale 
edilmiştir. 
Mevaddı gıdaiyenin haddi iti

dalde satışını temin ve esnafa 
yardım maksadiJe teşekkül eden 
esnaf bankasınm son zamanlar
da yeniden çıkardığı akti~onlar
dan 80 bin liralık aksıyonun 
emanetçe alınması bütçe encü
menine havale edilmiştir. 

Şişlideki inkılap mOıesinin. ba
zı noksanları için yemden 
10,000 liranın daha tarfı kabul 

şısmdaki 19 parça arsanın is
timlaki gelecek seneye bırakıl-
mııtır. 
Bakı~öyde liir su deposu İn· 

şası ve makine miibayaaaı ve 
Kadıköyde bir etfaiye binasını• 
ınşası için ]azım gelen tahsisatın 
verilmesi bütçe encümenine ha
vale edilmiştir. 

Amsterdamdaki göz kongre
sine gidip gelen ve kongrcy~ 
iştirak ederek fOförler~n usulü 
muayeneleri hakkında bır de ra
por hazırlayan Cerrahpaşa has
tanesi göz tabibi Hakki .Hayr~ 
Beye 400 Jira harcırah verıJmesı 
tasvip edilmiştir. 

Miıdiri umumilik vazifesi mec
lisi idaresi tarafından yapılan 
Karaağaç müessesatının bundan 
sonra mü!temirren başında bu
lunmak ve idare meclisinin ver
dıği direktifler dairesinde çalıt
mak üzere meclis aıası meya· 

dan birinin mürahhaı aza nın 
1 olarak istihdamına karar ven -

miştir. 
Şehrin sokak ve ~a~~.eJerinin 
·den tevsim edıldıgıne ve yenı . . 

birbirine benziyen ve ayn ısrm-
J 1 tevsim edildiği ve 6129 ere . . . 
sokaga verilen i5imler ıçın yen.-

zade İsmail Bey mlltqebbis bir 
Türk an' atki-
ndır. lamail B. 
son ıftnlerde 
aırf kendi aer
mayesi ve te
tebbOaü iJe E
reğJide bir kon
.tene fabrikuı 
açmıf, iamini 
« Azim Fabri
kası • koym~-
tur. 

Fabrika balık Müfm zacle İşnıoiı B. 
ve sebze konıerveleri için yapıl
mıştır. Şimdilik saatte 250 
kutu kadar imalatta bulunulmak
tadır. Fabrikanın ilk mallan 
Zonguldağa gönderiJmiıtir. Ya
kında şehrimize de ıevkiyata 
başlanacaktı ... 

Seyrisef ainde 
.Dün iiç sa.at siiren 

bir içtima 
Seyrisefain idaresinde aene 

başı münasebeti ile acentelerin 
heeabatı tetkik edilerek mllhim 
bazı yolsuzlukJar görülmüştür. 
Bu cümleden olarak Ayvalık, 
Samsun, Bandırma acentelerin8 
işten ~l çektirilmiştir. 

den ~maye ıavha ar yaptırılmak
ta olduğu hakkında idare encii-

. ı'n mazbatası kabul ve 
menın 

tasvip edilmiştir. 

Bütün bunlan ve idareye ait 
mnhim mesef eJeri ırörilımek 
üzere Seyrisefain idaresinde dün 

olunmuştur. 
Veznecilerde Darülfünun kar-

Bundan sonra bazı encümco
J erden gelen mazbatalar okun
muş ve 29 Kanunsani çarşanba 

ünü topJanıJmak üzere içtımaa 
g ·ı . ti. nihayet verı mış r. 

umum mOdür Sadullah Beyin 
riya.etinde bUtün tube müdür
Jeri toplanarak saat 18 e kadar 
süren 3 saatlik bir içtima aktet
mitlerdir. 

. . k .. ese, hükumetten göreceği yardım üzerine 
Fılm çevırece mueıs t• ·r tk· " b. 

. . fle bir stüdiyö vücuda ge ırı ır. ı uç yfiı 1n 
~00,150 bın lı~a der flJın çevrilir. Tabii git gide sinemacılık san'atı 
h~a sermaye kılke. der. Fakat bunun için her feyden evvel himaye 
bızde de tera ı e 

-
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ili • . 1• flmi için Pol Vaytmen ısmın e ı · . "erıalın yeni hır ses ı 1 • • 

~ 1
!laaa tam 2200)0 dolar verilm1!tir. Am ik filmle-

ve yardım Jizımdır. B · J 30 f 
T" k. de 120 sinema var. u sınema ann u Jtan-

Bu giin ur ıye S · A k d d 120 · 

Bedeli 12 ayda ödenmek 
şartile bir elektrik hnnı almak 
fırsatını kaçırmayınız. 

SATIE 

ttlt 'taziyet kartısmda TUrkiyede film dı wya~ı~rtık :~z :üşiinUn. 
~liL •bet etmenin mümkiln olup olmaOgın t b'• 

1
·c degwişfr qn- . zaman a 11 " • 

•
11et yardım ederse, dıyorsunuz. 

. na başlananlarla birlikte, ı n ara a ır. ıınema 
bulda, ınşaıı . . . imdilik kAfi bir mahreçtir." 
yerli filmlerimız ıçın f 

METRO HAN BEYOOW 

ELEKTIRIK · EVİ İSTANBUL 



Türk halıc)lığı 
tehli {ede mi? 

Haber aldığımıza göre mem
leketimizde halı ticareti ile 

meşgul olan ba:n kimseler kü
kfımet nezdinde teşebbüsatta 
bu'unmatadır. Bu teşebbüsahn 
esası da Anadolu halılannı hi
maye etmek üzre yeni gümrük 
tarifesi ile iran hahlan hakkında 
vazedilmiş olan ağır resmin bil
akis milli ticaretimizi ızrar ede
cek bir netıce verdiği cihetle 
ıslah tedbiri alınmasını istemek
tir. 

Malfımdur ki Türkiyeden harice 
ihraç edilen hahların hemen 
yüzde altmışı Amerikaya gider; 
Ye Amerikalılar memleketimiz
den halı almak için İıtanbula 
gelir. Buradan İran halısı ile 
beraber Türk halısını alır, gider. 
Bu itibar ile İstanbul cihan halı 
piyasasının öteden beri adeta 
piyasa merkezi olmuştur. 

Amerika hükumeti TUrkiyenin 
hah~ılık noktasından haiz oldu
ğu ehemmiyeti nazan dikkate 
alarak halı nzerinden gfünriik 
resmi almak için şöyle bir usuJ 
ittihaz etmiş : Türkiye lran ha· 
Warından ne kadar ithalat resmi 
alıyorsa onun yüzde 55 ini al
mak. Onun için eski tat ife ile 
bizim metre başına 15 kuruş 
resim aldığımız zaman Amerika 
8 kuruş kadar bir resim alıyor
muş. Bu defa yeni tarife ile res
min miktarı 400 kuruşa çıkan
hnca bunu ititen Amerika hBk6-
meti derhal resim miktannı 200 
küsur kuruşa çıkarmış. 

Bunun üzerine Amerikaya mal 
gönderen halıcı'ar yoldaki halı
larım geriye çevirerek Londraya 
ıevketmişler ve Amerikanın 
vazettiği yüksek gümrük resmi 
devam ettikçe orada mal sata
mıyacaklannı düşünerek bir 
daha sevkiyat yapmamıya karar 
vermişler. 

Diğer tarafatan Amerika ile 
iş yapan halıcı İranlılar doğru
dan doğruya lrandan fatura 
çıkarttınp o suretle mal gönder
miye başlamışlar. 

Vaziyetten ıu anlaşılıyor ki 
Amerikalılar hariçten giren halı
lan Acem halısı, Türk halısı 

diye ayırt etmemektedir; onun 
için Tnrkiyenin Acem halısı üze
rine koyduğu gümrük resminin, 
yüzde 55 ini Acem halısı ile 
berabl r Tilrk halısına da tatbik 
etmiştir. Eğer hakikat böyle ise 
yeni tarifede Türk halıcılığını 
himaye maksadı ile konmuş olan 
resim billkis Türk halılarının 
zararını mucip olmuf demektir. 

Çünkü evelce metre batına 
ancak (7), (8) kuruş resim ve
ren Türk halısı da bundan son
ra Amerikya girerken Acem ha
lısı gibi (200) küsur kurut resim 
vermiye mecbur olacaktır. Son
ra bu halin neticesi İstanbuldaki 
hah piyasasına sui tesir edeceği 
cıhetle zaruri olarak İstanbul 
da yavaş yavaş cihan halı piya
sa merkezi olmak sıfatını kay
bedecektir. 

Zannediyoruz ki hadise İktısat 
vekaletin n ciddi surette nazan 
tetkike alması icap eden mahi
yettedir; ve eğer halıcıların id
dialar veka'etin tahkikatı ile te
eyyüt ederse derhal vaziyetin 
ıslahı çareıı aranmak lazım gelir. 

Alı Jun<'l A ın1 

.. .. . . . 
uyu arp gemı er nın 

izmihlcilı yaklaşıyor mu? 
Amerika, lngi1tere ve Japonya büyük 7 1rhhlar 
dan vazgeçerlerse önümüzdeki son sene zar
hnda (280) mityon ister! n kazanmış oJurJar 
T eslihab tahdit konferansının tamı 

toklanmak üzere olduğu bu sırada 
onun yalwz kruvazörler, muh
ripler ve tahtelbahirlerle değil, 
her ıeyden fazla en büyük ge
milerle ve en bilyük toplarla 
meşgul olacağı anlaşıldı. Bu 
konferansın bir netice verip 
vermiyeceği hakkında, şimdiden 
bir ıey söylemek mümkün de
ğilse de, nzerinde itilaf edilmesi 
en çok melhuz ve muhtemel 
nokta, zannederiz ki, büyük ge
milerin hacmini ehemmiyetJi 
bir surette küçültmek ve bir 
ton sıkletinde mermiler atan 
16 pusluk topları ilga etmektir. 

Devletlerin bu nokta iizerinde 
bile itilaf etmeleri şüpheli 
olmakla beraber İngilterenin bu 
noktai nazarı müdafaa etmesi 
belki onun revaç bulmasına 
hizmd eder. İngiltere başvekili 
M. Makdonald'ın dünkü gazete
lerde intiıar eden beyanab, 
İngiliz murahbaslarmın bu nok· 
tai nazan müdafaa edecekJerini 
glSstermekte idi. Daha evvel 
İngiltere bahriye nazırı M. Alek
aander beyanatta bulunarak şu 
ıözleri ıaylemiıti : 

" Bizim hedefimiz hem yap
muı kolay, hem masrafı az ge
milerin kabillndur. Bu gemiler 
Vaşington muahedesinin göster
diği azami hacimden daha kü
çük olacaktır. ,, 

Bu sözlerin manası 35000 ton
luk gemilerden ve 16 pusluk 
toplardan vazgeçmektir. Fransa 
ile İtalyanın bu hattı hareketi 
kabul etmelerine bir mani yok 
gibidir. İngiltere Amerika ve 
Japonya ya gelince, bunların üçü 
önümüzdeki on sene zarfında 
36 bllyük harp gemisi inşa ede
ceklerdir. Bu inşaat için sarfo-

Nışanlanmalar 
Tıbbıadli umum müdilr mua

vını Dr. Fahri Can Beyin 
hemşiresi ve Zeydiye kaymakamı 
merhum Necip Beyin kerimesi 
Bedia H. la Urfa mutasarrıfJ.ğın· 
dan mütekait Ahmet Tevfik bey 
mahdumu kıymetli doktorları
mızdan birinci muhabere alayı 
hekimi yüzbaşı Yusuf Beyin 
nişanları dün Üskildarda Slacak
taki evlerinde birçok dostlannın 
huzurile icra edilmiştir. Her iki 
tarafa saadet dileriz. 

§ Rifat Paşa zade Şinasi 
Beyin kerimesi Nedret Hanımla 
merhum Halim Bey zade Hüseyin 
Ali Beyin nişan merasimi Şişhane 
caddesinde Şinasi Beyin aprtı
mamnda icra kılınmıştır. Saadet 
temenni olunur. 

Hakkaklere 
Cemiyeti T.I. Bani ve müessis

lerile cemiyet ve Darüşşafakaya 
fevkalade hizmet edenlerin 
esamısını havi o'mak üzere 
Darüşşafaka binası dahiline 
vaz'ı mukarrer mermer levhanın 
tedarik ve hakki 21 kanunusani 
930 tarihinde munakasaya ko
nulacağından iştirak arzusunda 
bulunanların yevmi meıkiirda 
saat on buçukta Nur Osmaniye 
mahfelinde Cemiyet merkezine 
müracaatları bildirilmektedır. 

lunacak para, 280 milyon ister
lındı.r. 

Muhakkak olan bir nokta bu 
devletlerden birin n de bu mas· 

raftan hıssesine isabet eden 
meblağı sarfetmek arzusunda 

bulunmadığıdır. Çünkü evveli 
masraftan çekiniliyor, sonra 
bahriye mühend s en daha kü-
çük olmakla beraber aşağı yu
karı ayni tesiri haız ve ayni işi 

yapmağa muktedir yeni planlar 
vücude getirmiş bulunuyorJar. 
Devletler hacim meae esi üze
rinde anlaşacak olurlarsa bu 
yeni planlarm tatb kine imkan 
hasıl olacaktır. 

Bu yeni p anf arı asıı vücude 
getiren devletler, Vaşington 
muahedesini imza edenler değiJ, 
onun haricinde kalanlardır 
Almanya bu tarzda bir gemi 

inşa ettikten sonra üç gemi 
daha hazırlamağa başlamıştır. 
İspanya hükumeti de donanma
sını inşa hususunda ayni yolda 
yürü.,.or. Fransamn da yeni gemi-

lerini Vaşington muahedesinin 
tayin ettiği hattan çok geri bir 

hacimde inşa ettiği söylenmek
tedir. O halde umumi cereyan 

büyük gemilerin küçültülmesi 
lehindedir. Bunun da başlıca 

saiki, gemi inşaatının son derece 
babahlaşmış olmasıdır. 

İngilterenin 1920 unesinde 

yaptırdığı 45,100 tonluk Hood 
gemisinin her tonu 145 isterline, 
1827 de yapbğı 45,000 tonluk 
Nelson'un her tonu 200 isterline, 

Almanyanın yaptığı 10,000 ton
ltık zırhlının her tonu 400 ister
line malolmu,tur. Bugün Nelson 
zırhlısının üçte biri derecesinde 

inşa oluna~ak bir harp gemisinin 
fiatı üçte biri nisbetinde değil, 

fakat nısıf nisbetindedir. Bu itibar 
ile büyük gemilerden vazgeçildıği 

takdirde İngilterenin önümüzdeki 

birkaç sene zarfında tasarruf 
edeceği para 50,000,000 isterlın
den fazladır. 

Fakat 10,000, yahut 17,000 
tonluk harp gemileıine 16 pusluk 

toplan yerleştirmek imkansızdır. 
Bununla beraber topçu mütahas
ııslan buna başka bir çare bul
muş1ar, 12 ve 13,5 pusluk top

ları daha müessir bir bale ge
tirmiye muvaffak olmuşlardır. 

Bu muvaffakıyetin esası, kulla

mlan çeliğin islahına imkan bu
lunmasıdır. O halde devletler 
aı asında itilaf basil olduğu tak
dirde büyük gemilerin kalkması 
mümkün olacaktır. 

Fakat şimdiye kadar alınan 

telgraflar devletlerin bu nokta 
üzerinde kolay.ıkla anlaşamıya-

caklaı mı gösteriyordu. 
Amerika ile Japonya büyük 

gemilerın ilgası aley inded.rler. 
O halde şimdiden konferansın 

muvaffak olacağı hakkında bir 

şey söy.emek m 1mkün değildir. 

U. Rıza 
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Kar! 
Dün sabah kar aerpeledi; 

fakat pek az. Adeta raaa
tanenin teblijini yab;;na çıkar
mamak için, batın olsun diye 
bir paçacık yağdı. 

Halbuki bol bol yağmalidi? 
Bu tamenniyi, odunum, k6mil
rüm bol, listiğim kalın olduğa 
için yapmıyorum. 

Şehremaneti bir kar makinesi 
getırtti. Muhittin Bey de pek 
yakında A vrupaya gidecek. 

Bolca kar yağsaydı, aeYgill 
Şehreminımiz bu mık.inenin na
sıl çalıthğmı g6rilrdft. Bunun i
çın yağan kan azımaadım. 

~ 

Sos onlar 
Kadın ıosonlanmn modacılar 

elinde ne ıekiller aldıfına 
dikkat ediyor musunuz? Ben. 
ince bir ipek çorap altında biru 
müphem bir tiir gibi g6ı ve 
gönül alan kadın bacaklanm 
bizden saklıyan bu nesne ytbDn· 
den kışa dllşman oluyorum. 

Şosonlara şekil Yerenler ara
sında iki cereyan oldutunu tah· 
min ediyorum. 

Bir kısmı ayale biletine kadar 
çıkıyor. Onlan ehYeni ıer bulu
yorum. Çünk& bu hiç olmaaa 
bir torik balığına • ıtıtmg'inb: 
en güzel kadın baca;. Torik 
balığına benzer • benziyen gtl
zel bacakların teklini bozmuyor. 
Kadınlarımızı birer çar yaverine 
yahut da Kafkas Beyzadesine 
çeviren uzun ıosonlU)D aleyhin
deyim. Hem bacaktan 6rttlyor, 
hem de ayağında bu çqit fO
s9nlarla ıeke aeke yOrilyen ha· 
namları, görilnce insan, bemeıa 

Kafkas raksı yapıverecek bir aıtiat 
karşısında iµıİf gibi oluyor ... 

1 oplu İu..ne 

Doktorlar 
Etlbba odası idare 

heyeti toplandı 
Odaya kaydedılmiyen 

ne oldcak} 
Etibba odası idare heyeti diba 

haftalık içtimaım Neşet Oıman 
B. in riyasetinde aktetmittir. İç
timada odaya kaydolunacak 
mü hakkattaki doktorlann li.tesi 
ve kayıt ücretleri almJDJfbr. 1.
tanbulda odaya kaydolunmıyan 

doktorlar hakkında henüz bir 
karar verilmemiştir. Dün bu me
seleye dair Netet Osman B. bir 
muharririmize demittir ki: 
· - Etibba odasıoa yazılmamı.t 
bazı doktorlar vardır. Bunlar ma
zeretleri dolayııile kaydedilme• 
mişlerse mazeretlerini ispat ede
rek kaydedilebilirler.Ukayıt ka
lanlar hakkında ise kanunun 
maddei mahsu .. au tatbH< edilecek
tir. Kanunda her doktor dok
torluk yapmak için odaya kay
dolunmak mecburiyetindedir de
mliyor. Kaydedilmiyenlerin va
ziyeti kolayca anlaşılır. 

Milli fabrikalar 
lktısat vekaleti Sanayi Ye 

Maadin bankasının idaresinde 
bulunan fabrikalann inkişafı 
için alınması lazım gelen ted
birleri bankadan sormuş ve ne 
kadar sermaye Ye yeni makine
ye ihtiyaç olacağının tesbitiaı 
istemiştır. 

Kar! 
B elki iki hafta evveldi, 

kan merkezinden ·od 
telgraflar, her tarafta şı .. 
kar fırbnalarının büküoı 9iil' 

lünU bildiriyordu. Akşaaı g 
telerinde bu haber çıkıncJı 

zim raaatane de ertesi 
nOıbaJarda .. kar yağacak! ... t 
liğini nqretti. Kara kış ge. 1 

diye bir hayli endişe etıD ş 

fakat hu tebhğ çıkınca g6 
rahat etti. Ertesi gün g 
idi ve bir hafta kadar 
hemen hemen bir kararda k 

Dalgalı soğuklar, galiba 
Ye beldeler atlayarak 
iatediji yerde konaklıyorlat• 
rllzglr, ne fırbna onlann yo 
dejiftirebiliyor. Bütün dün 
kıyamet koptuğu halde biı 
IOD baharların ıerin, bu 
havalan albnda dolaşıyord~ 

İki günden beri ufukların 
lan Ahici bir hiddetle ça 
rtbglr soğudu. 

Buzdan bir testere gibi 
mtbde işliyen bu riizgarlar, 
ovalann geniıliğinde bilendi/

1 

pekiil hissettiriyordu. Bu -J 
clcadiye• nin fetvasını beklJ 

dim ve kalın paltomu omuzıJ 
dan dışarı çıkmadım. 

Artık sokakların çirkin 
lerinden kurtulmak üzereyiz. 
Abah, ilk kan titriye tı 

g6klerden inerken gördük. ~ 
kavuftuğumuz günlere bil 
niçin kara kıt der, iftira ed 
Aaıl o gilnlerdir ki bizi 

pia çamurundan, kararmış kir 
li damlann simsiyah, yaslı 
saralarmdaa kurtarır. Am 
nllıya gene düıünmeden 
kıt der geçeriz. Zaten 
etmitimdir, cümbürcemaat 
rilen hOldlmler, hep tersine 
Jer olur. 

Don hafif bir kar yağdı. 
kapı açıklannda ince b. 
gibi bir an görllndO ve 
eridi gitti. Sanki çamaşır 
ve kaldırmıtlardı. Karı se 
mi dostlarım bilir, fakat bu 
babbetimi ondaki güzelliğe 
rinliğe ve yağışındaki 
verirler. Halbuki, timdi ke 
yokluyorum da hiç böyle b' 
ıi içimde bulamıyorum. 

kan aevdiğim bir haki 
Fakat güzelliği için değil, 
otomobillerin kirli çamur 
laıından kurtardığı ıçin ood 

viyor ve bekliyorum. 
Sey1'~ 
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MERAKLI ŞEYLER 

Meşhur yıldızlar 
ne kazanırlar? 

Hem kazançları, hem de verdikleri kazanç 

vergileri müthiı rakamlardır 
Doroti Makkel 75,000 u 
Norma Şerer 50,000 u 

Dolores Kostello 50,000 ,, 

1 Sesli fi m gazeteler: na ı zırlanır? 

Sinemalarda Qörüp dinledigimiz hadiseler oldukça 
müşkül mesai ile to~~anır 

~tııııııııuııııııı111111111ı ıııııırı 111 11111 ıııı r ııııı11 11111111rınınn11111111 1 ı_m 
i dl ~ 
~ JD ~anlaırlln ~ = 3 

j huylaırıı, se- ( 
Birkaç gün evel Mari Pik

f ordun bir sinema kumpanyası 
teşkil etmeden ıenede 112,320 
sterlin kazandığı anlaıaldıktan 
ıonra herkes sinema yıldızlarının 
'azancını merak etmiye başladı. 
... ondra gazetelerinden biri bunu 
ahkik ederek fU malfımah ve-

Klayv Bruk 30,000 " 
Sinema yıldızl.ıırının reddettik- J 

leri paralar iıtedikleri, Ucretler J 

kadar büyüktür . 

) ciyeleıri, ahg İ 
\ laklaı·ı da J 
( )a b O ır a t UA;J !. 
~ ~-
§i varda düze& ~ 

·iyor: 

"Harold Loyit ile Şarlo ve 
r1Iorya Svanson üç sene çahfa
:ak olurlarsa İngiltereye 7 mil
(On isterline malolan Nelson 
irednotunu satın alabilecekler-

~ir. Hele meıhur sinema yıldız
;arından yirmisi bir araya gele
:ek olurlarsa beş senede bir 
lonaruna satın almak işten 
leğildir. 

Holivudun şen san'atkarı Ha
old Loyidin senelik kazancı 
~00,000 İngiliz lirasıdır. Sinema· 

:ılann ne kazandıklarım göste
en listeye bir nazar atfettiği
tıiz takdirde bunların şimdiye 
:adar yetişen şairlerden, alim
e rd en, siyasilerden pek fazla 
ara kazandıklarım görürüz. İşte 
inema yıldız arından bir kaçının 
.azancı: 

Glorya Svanson, "Madam 
San Zen,, eserini temsil ettik-

ten sonra üç sene müddetle 
haftalık olarak 3000 İngiliz lirası 
istemiıti. Mea Morri lngiliz filimle· 
rinde çalışmak için haf tada 2000 

isterJin, Polin Fredrik 1500 
isterlin almııtır. 

Hali hazırda 800,000 isterlin
den fazla serveti olan Ceki 

Koganın haftalığı 1000 isterlin

dir. Fakat Valantinonun da 
kazancı haftada 1000 isterlinden 
fazla değildi. 

Amerikada, filim yıldızlan ile 
kazanç vergisi tahsildarları ara
sında tiddetli bir harp cereyan 
etmektcd r. 

1925 senesinde Şarlonun ver
djği bütün kazanç vergisi 68 
ister1inden ibaretti, biJihare 
kendisinden vergi bekayası olarak 

J lecek mi? J 
r ~ 

Fena huylulara Ş!rınga! 
Bu sayede geçimsizler geçimli, 

ahlaksızlar ahla~t r 
olabilecekmiş~ 

Muhteri, daha başlangıçta olan bu serumdan 
çok şeyler bekliyor 

Sunday Ekspres gazetesinin cek olursak birdenbire hfddet-

ıarlok 200,000 !sterlin 200,000 isterlin istenilmiş ve 
tahsil edilmiştir. Tom Miks 1929 
aeneıind~ 20,000 isterlin ver
mek mecburiyetinde kalmışb. 

Berlin muhabiri şu malumatı lenir, belki de üzerime ablırsın. 
veriyor: Bunu bir iki köpek üzerinde 

• om Miks 250,000 ,, 
:olin Mur 90,000 " 
lişart Bartelmes 90,000 " -...... . 
Ağa Han mükafatı 

için 
Hint cemiyeti islimiye reısı 

lğa Han İngiltereden Hindista-

a uçarak iki memleketi rapte

ebilecek olan Hintli tayyareye 
eritmek üzere bir mükafat 

a.hsis etmişti. Bu mükafatı ka-
1anınak için Londradan hareket 
den Hint tayyarecilerinden 

Men Muhammet Sıng,, daha 

eyahatinin iptidasında birçok 
o.üşküJatla karşılaşmıştır. 

Men Muhammet Londrada 

\roydon tayyare karargahından 
~alkarak Fransada " Sontenglö

'er ,, parkına inmişti. Oradan 

>arisin tayyare istasyonu olan 
3urjeye müteveccihen hareket 

~hniş, fakat yo!unu şaşırarak 
~ Sen Kanten " tayyare parkı 
ivarında bir tarlaya inmiye 
lıecbur olmuştur. 

Bu mecburi nüzul esnasında 
layyarenin kanadı tarlada bu-

Urıan bir çiftçiye çarparak ha

fçe yaralamışbr.Men Muhammet 

'hayet Burjeye varmış ve seyaba-

ini temdit için hazırlanmıya ko

uı muştur. Tayyarecinin seyahati 
tnıanılıyarak ınükif atı kazan-

ası pek de mubtenıel görüJmii-
.<>r. Esasen mevsim, nısfı kürrei 
Jtınalide uzun seferler yapılnı · • · 
~a. gay ' ·· 'tt• ~ n musaı ır. 

~un'ı hayat yapılacak 
, Anıerika profesörlerinden Mis· 
•er H · ~ ayJ protoplazmanın, yanı 
ayata esas olan hücrenin ilmi 

lUre.tt • ' •dd" ~t e ımal edilebileceğinı ı ıa 
~ektedir. Profesörün tecrühe-

'tıni . . . >I n müıbet neticelerıne ıntizar 
llnnıaktadır. 

Sun'i kömürmü 
yapmışlar 

Fransada Renı Kaç ve Vensan 
Fısişella ismınde iki mühendis 
geçenlerde sun'i kömür imal 

etmeğe muvaffak olduklarım 
iddia ederek bir çok sermaye 

sahıplermden para koparmağa 
muvaffak olmuşlardı . Zabıta 

ahiren bu iki muhendiıin hakiki 

bir keşıfte bulunmamış doJan

dmcıhkla yatar iki açık göz 
olduklarım meydana kovmuş 

ve ikisi de Marsılyada derdest 

olunmuttu. iki mahir sahtekarın 
gafil avlıya bildikleri k mseler
den bir kaç milyon vura.ukları 
tabmın edilmektedir. 

Bır kacilin 
muhakemesi 

Ceçen Eylülde Fransa zabıtai 
adliye eksperi M. Bayin, Filipone 

ismjnde biri tarafından öJdürül
dfiğünü tafsilen yazmıştık. Ahi
ren Filiponenin muhakemesine 

başlanmıştır. 
Katil cinayeti Bayiin kendi 

aleyhine verdiği bir karar üze

rine taammüden yaptığım ikrar 

etmekte ve cinayetinden dolayı 
asla pişmanlık göstermemektedir. 

Tıbbı adli Filiponenin gayrı 
mes'ul olmadığına karar ver
mittir. Katilin idam cezaıı yiye
ceği kaviyen zannolunuyor. 

İyiliğe kemlik 
lyiiik eden kimselerin, sefalet 

ve ihtiyaçtan kurtardıkları tahıs~ 
lar tarafından ekseriya fenalık 
gördükleri o kadar ~ütear~~ ki, 
bu bapta birçok mıUetJerın lısa-
ıoda darbımeael bile mevcuttur. 

Fransız postasında " iyiliğe kem-

Elhamra ve Opera sinemala· 
rında gördüğümüz sesli sinema 
gazeteleri nasıl "yazılıyor» , me
rak ettiniz mi? 

Resmimize dikkat ediniz. Bir 

kamyon göreceksiniz. Bunun içi 
ses alma makineleri ile doludur. 

İçindeki adam da mühendis
tir. Öteki resimde " Kamara· 
man,, denilen sesli film muha
birlerini kamyonun üzerinden 
resım ve ses ahrkez görüyor

sunuz. 

Resmimizin şayanı dikkat ta
rafı bunun Belçikada İtalyan ve-

liahtına yapılan sui kasb gaze
telerine çekerken almmış olma
sıdır. Bu vak'ayı sinemalarda 

gördük. Fılmin gazeteciliği için 
mühim bir muvaffakiyet olan bu 
hadisenin alınmasını fotografik 

bir surette de tesbit eden res
mimızde kıymetlı b ır vesikadır. 

«Dünyanın en hayret verici tecrübe etmiıtim, birbirlerine 
laboratuvarım bugün ıiyaret et- öyle bir saldırdılar ki güçlükle 
tim. Burada hazırlanmakta olan ayırabildik.» dedi. 
seromlarla insanların bir çok 

1 

. ~eromu nasıl istihsal etti.kle
zaafJarı huysusluklatı kıskanç- rını sordum. Şu cevabı verdı: 
lıkları ~edavi ediJecektir. Beni - "Fenni tafsiJita giritme-
burada karşıJıyan alim ilk evveJ deı:ı_. Ş~DU söy}iyeyİm ~I ~akip 

.. 1 . - 1 d" B" h Ü ettıgımız usul, muhtehf ınsan 
şu soz erı soy e ı: « ız en z k bJ"I k . . . . . b 

1 
- d 0·· .. anı ta ı etme tır. Bundan 

ışımızın aş angıçın ayız. nu- d _ . 
. d h .. b" 1 maksat ara ıgımız mıkroplan 

mliz e t>nuz uzun ır yo var. . . 

F k ld tt
. - . t ' 1 bulmaktır. Şımdıye kadar sa-

a at e e e ıgımız ne ıce er . 
ff k 1 

_ .. t yııız tecrübeler yaptık, daha da 
muva a o acagımızı goıı e- b" k t rilb 1 _ 

ırço ec e er yapacagız. 

riyor.» Çok Jeçmcden iyi neticeler 
Meselenin esası şudur: 1 e de eceğimize kaniiz. ,, 
Şimdiye kadar seciyenin hü- Hakikaten bu yolda kazanıla· 

susiyetJerinden sayılan bir takım cak muvaffakiyetler çok miibim 
haller kanın zehirli hassalarından olacaktır. Moselli bedbin adam
başka bir şey değildir . . Bu ze- ları nikbin yapmak, aksi ve 
birli hassaların senelerden beri geçimsiz erkek ve kadınları 
tecrit edilmesine çalışan bir ta- iyil~şti~mek ve birbirlerile hoşça 
kım mikroplardır. Bu vadide geçındırmek mümkün olacak, 
bazı muvaffakiyetler kazanıluıış- kıskanç kadınların kıskançlıktan 
tır. Konuştuğum alim bunu is- uğrıyacakları ıztıraplan izale 
bat için bir tlip çıkardı ve ba- ederek onlan kıskançlıktan kur
na: <<Şimdi bunu sana zerkede- tarmak kabil olacakbr. 

lihle mukabe~1,ye mis~ o~cak l~~~~~~~~~~~~~~~ılr~~~~~~~~~~~~~ 
şu hadise görülmüştür : Bugünkü 'J epeba~ı lıyatrruunda $0/ı gıJ ı ü 

M. Lut Himans isminde hayır sınernaıar / aleşamı saat 21,30 du yalnız muallim 
'k Ş i ask 1 ve talebeye . 

eshabından biri, yolunu şaşırmı' Maj1 - eytan m e eı 11 

genç kızlan irşat ve çocukları Etuval - Kızıl süvari '' Yahudi ~EHREMANE. 
himaye ile tanılmıştı. Geçenlerde Alkazar - Macar Rapsodisi ı JJ I 
Niste gezdiği sı~ada "Terez Lüksenburg - Billi Dov 3 Perde mJ IW ~ Ü 
Grent ,, isminde bır genç alüfte Ekler - Fırtınadan sonra 7 ~ b[ 11111 il 
hayır sahibine sataşmış. 1 MeJek - Perestış ı a O 

M. Himans kadının gençliğini ,, Opera - Ebedi muamma Yazan : John 
görünce acıyarak birçok nasi- Şık - Hoş gör Galsvorthy 
hatte bulunmuş ve sayfiyesine Ethaınra - Moskovalı kadın 
götürüp ailesinin elbise'erinden MiJli - Son çarlar 

Tercüme eden-,, 
1 1

' ler: t3edia,Vasfi 
Rıza 

1111 

lf il il il kendisine vermiş i münasip bir ı ı Ferah - Sıbirya 
iş buluncıya kadar sayfiye hal- Hilal - Manolcsku ı 
kiyle rahat rahat yaşamasını 1\.sri - Kraliçenin yaveri 

1 1

1

1 

Cuma günleri matine saat 

f k 
t b" k ·· Alemda- Maonlesku 15,30da. Her cumartesi ak-

temin etmiş. a a ır aç gun ,, Tiyatrolar , 

k 
ı v · · d k · • şamları ıçin fiatlarda tenzilat 

il 

1 

geçince canı sı 1 an e rçın e 1 Oariilbedayi- Yahudı· k n y 11 T ti yapılmıştır. 
redaet tohumu ay ı an e- . . _ _ . . ···-· __ , ~ lliiıı--imll--------_.• 
rez ,, sayfiye balkının meşgul ~--000 ı· 
olduğu bir sırada ve1inimetinin 3 de ter yakalönd ı 
bin frangını çalarak kaçmıı. Kırklareli treninde dün azılı 

M. Himans bayır sahibi olmak- bir cıgara kağıdı kaçakçısı ya
la beraber bu alçaklığa taham- kalanmış, Mustafa ismindeki bu 
mül edemiyerek kadını zabıtaya adamın üzerinde 3000 deft-:r 
haber vermiştir. kaçak kağıt bulunmuştur. 

Şehzade başında Ferah tiyat
rosunda 20 kanunusani pazar
tesi akşamı büyilk konser gecesi 

terakki musiki heyeti - kaptanzade 
Ali Rıza Bey heyetı - Askeri 
bando. 



· - - 6 - VAKiT 20 Klnunaani 1930 

1 Gençlik kültürü 1 

Ecnebi mektepleri 
••••• 

Maarif •ekltetinin ecnebi 
mektepleri hakkında yeai bir 
kanun hazırladığım ifidivoru( 
Hazırlanan bu kanun llyihuı 
Türk çoculdannm ilk tahsiline 
aittir. Millet mecliaine verilecek 
olan llyiha TOrk çocuklanmn 
ecnebi mekteplerde ilk tahsil 
g6rmelerine mani olmayı raye 
edinmiftir . 

TOrk çocu.ldannm iJk tahail ya
ni yetİfmemit neaillere veı ilecek 
ilk cemiyet terbiyesi cemiyetin 
yqamuı itibarile çok mObim 
bir meseledir. 

tık tahml yan içtimai mabltlk
lan cemiyetin ktUtOıOne qılıya
~ ilk Ye çok lmffetli bir un
surdur. Fakat mektep ve terbi
ye iti bir ce.miyetin canı adde
dilmeaine rağmen memleketin 
muhtelif kötelerinde, muhtelif 
derecede tahail mOeaseae erini 
idare eden ecnebiler vardır. Bu 
mtleuialer aon yüz aene içinde 
memleketin hu köfesine ithallt 
emtiaai gibi yayıldı. Bamektep
ler niçin açılmfftir? 
Buiılar inAnlığa hizmet mr·tMI_. 

ler?Gerçi ba11lannm iddiuı b6yle
dir. Fakat a6ztln açılı lnaailhta 
hizmet a6zii bir kocaman laftır. 

MüatemlikeciJiği "temdin hak
kı,, diye dGmarlafbf.anlar istila 
orifalinn medeniyet kahramanı 

• admı ve~r e'n mekteplere elbette 
daha mefktrevt bir makyaj yapa
caklardır. 

İtin çok açık cephui pdur: 
Memleliette encebl mektebi 

memlekette yabancı banka nual 
istiamar i'in bir Ya81ta iae, Tllrki
yede imtiyazlar, tirketler nuıl 
memlekette emperyalizmin bir 
aleti olmupa mekteplerde aynı 
iti yapllllfbr. 

Emperyaliım, Tllrldyeye klh 
istiJI orduau, klh aiyul memur, 

Adliyede: 

klb iktiaat müeueai, klb terbi
biyeci ıeklO temai ile firdi. Bun
lar birbirini tamamliyan uuur
lardar. 

l tlrkiyede emperyalizm yer -
lqirken sillhmı aermayesini, ban
kumı mektebini ve fikrini muay
yen bir plln dahilinde i eri sür
dil . Tllrkiye bir millet olarak 
balkınmıya bqladığı umandan
beri ma ile bu emperyalist hat!arla 
mGcade'edir. Bu aon safha Türk 
kOltOrOniln iatiklil mDcadelesidir. 

Kendisini konuna mOcadelesidir. 
Maarıf velrlletinin karan bu 
itibarla da dikkati llyıkbr. 
Osmanlı imparatorluğu bil· 
baua 1839 tarihinden sonra bir 
neri müatemlike olmayı kabul 
etmiş bulundup için, için için 
İfliyen ve Tllrlr ktılttlrO yerine 
yabana ktılttlrleri idameyi ga
ye edinen mtleueaelere kartı 
duramazdı. 

Lozan aulhuadaa evvelki za -
maalard~ ecnebi lrtilttır · mDea -
MHlerl iktıaadl ve aiyaal mlles-
~er gibi kapitulbyon abkl -
mmclan imfıde ederlerdi. Bu 
mtlddet zarfuıda ecnebi ldlltllr 
mOeueaelerininlneler yapbjuu at
renmek iatiyenler biraz g6zlerini 
açamlar pek çok ıeyler precek
lerdir. 

SUriyede bir Arap meaeleai, 
......... kanit- ı.c.ıtecilik, 

HııaJA,~doJud~ PontQ~ hik4 -
yeleri •· s. v. ı. hep ecnebi mll
eueselerinin fikir Ye ıermayele
rile yapmak iatemiılerdir. 

Bu mOeaaeaeler Tllrk çocuk -
larma ancak mtlatemlike mahluku 
olmak için ne lhımaa onu Yer
mek iatemiılerdir. Lozan mua -
bedesi de bu mtleueıelerin fay
duızbğım kabul etmiıtir. 

Muahedenin imzuı eanumda 
teati edilen mektuplar da,maahecle 
tarihinden sonra açılacak ecnebi 
mektepleri hakkında konmut olan 

Usküdardan sonra 
Bey~lunda da bir icra şubesı tesis olunuvor. Bu suretle 

. icra işlerinde kolaybk temin ed1lecektir 

Üaldldarda bir icra pbeai 
açıldığını yazmlfbk. Bu ıobe, 
evvelki gtınden itibaren faaliye-
te geçmiftir. Alacaklılan Oakn
dar ve avarmda bulunan itler, 
latanbul icraamdaa ora ya devre
dilmiftir. 

Diier taraftan Beyotlunda da bir 
icra fUbeainin faaliyete ıeçmeai 
karalqtml~. Bu huauataki 
hazırlıklar, aon -'huma pl-
miftir. 

Şimdiye kadar Oç ytb liradan 
fazla alacakların takip Ye tala-
aili, İstanbul icra111Da mlracaat 
auretile mDmkBn oluyonla. Bun
dan ıonra icra tubui teala edi
len yerlerde ltu mıktardan fazla 
alacaklar için de ıubelere mtl
racaat kAfi pecektir. Bo auretle 
icra itlerinde daha ziyade ıllr'at 
temin edtleceii tahmin olunuyor. 
Dii~ taraftan Beyoflu aclliye 

dairesinin timdi bulunduiu bina-

elan daha muntazam bir binaya 
nakli, menuubahiatir. 

Kenan ve hayrettin 
Beyler 

Mtlddei umumi Kenan ve 
muavinlerden Hayrettin Şakir 
Beyler mOddei umumiler kumı
na iftirak etmek Ozere d&nldl 
trenle Ankaraya rltmiflerdir. 

Kalikratya soygunu 
Kalikratyada Konatantinidis 

Ef.nin evini soymakla maznun 
Kimli Ye arkadqlanmn muha
kemesine lntanbul birind ceza 
mahkuincle dtln deYam olan
mUfbır. 

Selim ça'ftlfla bqlıa bua ..
bitler ele çajmlacaktu. 

Afyon ceza retshği 
latanbul Gçtbacl ceza mabke

mui aabık aıa ... clan Etem B .. 
Afyonkarahiaar ceza reialiiine 
tayin olunmUftur. 

Memleketimizde 
Kaç mektep, kaç mu
allim. kaç talebe var? 

Tllrkiye Maarif cemiyeti 1930 
aeneai için uzun bir dy mahsulG 
addolunabilecek bir • muallim 
yıllığı" nefretti. Bu yılbkta ma
arif tarihimiz, teşkillbmız 

milki takaimahmız ve aaire hak
kında baylı mOfit malamat Yardır. 

Türkiyede muallim talebe Ye 
mektep aayı81nı g6ateren ıu 

mnhim iatatiatiki oradan ah
yoruz: 

BuQünün ı!enç kızları 
Bir İngiliz muharririne göre 

• 
Erkeklerin tesiri altıında deAlldlr, bllAkl• 

erkekleri tesiri aıtın<ila bulundurmaktadd' 

lngiliz muharrirlerinden biri ~ tesiri altında kalan onun tarafın-
Deyli Ekspres gazetesinde, bu 
(Ünkü genç kadın neslini ted
kik eden makaleler neşrine 

batlamıtbr. Bu yazılarda genç 
kadm ne~tlini fank yasıflarından 
bahıedilirke 1 ıu ıözler .CSylen
mektedir: 

"BugOokü r :nç kızlar, mu
hakkak ki, onlardan evvelki 
neaildea sıhhatçe daha çok 
mOnkqiftiler. Bundan bqka 
bugDnkO kızlann, haiz olduklan 
kudret te çok bOytlktnr. Bu 
kudretin en canlı tecellilerinden 
biri, intihap hakkının tUmulil, 
aonra kadınaa erkek karakteri 
Ozerinde teeir icra etmek, bu 
karakteri tadil edebilmek huau
aunda daha bariz bir kuvvet 
aabibi olmuıdır. 

Burfln, bir zevç zeYceaİ llze 
rinde tuir etmekten fazla, onun 

dan vticude getirilen bir imanchı• 
Bu kudrette olan genç kır 

lar bugün milyonlara vlll'IDlfbP 
lar. Genç erkek, bu genç kadlll"' 
dan memnundur. Ona, yeni d 

genç kızlara bOcum edenler, ytr 
niler değil, eskilerdir, eski aealip 
kızları ve kadınlandır. 

Yeni kız, qktan fazla, doa\"i 
lukta muvaffak oluyor. Banma 
aebebinin, eskiler fibi qktall 
korkması değildir; yeni kız, be"1 
teri heyecanlann en ~ 
olan qktan korkmıyor,· fa~1 
eskiliğin ve yeniliğin en i,{ 
taraflannı almak iatiyor. 

Bu yeni kız, gel: cek n~ 
anneai olacak, biz ibtiyarlaclıV: 
mız zaman medeniyet meselesi 
buğtbıkO genç kızlann yetiftir" 
diği nemi tarafmdu balledkl 
lecektir. 

••••• 
IJtJlcreıtelcl 1'fJrh gtn~leı i Anluuada gen~ ede-
86kreıte dariiJfOnun tahıili biyaiçılllr 

yapan bir hayli Tllrk genci var- Ankarada bulunan san' atkir n 
dır. edebiyatla allkadar gençlel' ara• 
Bu pnçleıia aOD ......... adar lannda bir edebiyat birliji ri• 

bir teıekkülleri yoktu. Son posta cude getirmişlerdir. 
·ı ı R 1 Gençlerin vücude getirdikl.,.. 
ı e ge en omanya gazete eri birlig· in bir fikir ve hia biriiJ:.1'. 
Türk rençlerinin bir toplanma •• 
yapbklanm ve bu toplanmada olmaaını temenni ederiz. 

-=ka-y-ıtl_ar_b_u_m_O_Uleeei __ enn_· md=ıe_ka_p_i_-1 yeni Türk harflerinin tamimi de cemiyet yapDllflardır. Bu c 

tOlbyonlar gibi manasız olduğunu için faaliyete geçtiklerini Ye bir de miyetin adı "Ttırk cemiyeti,, • 
kabul etmektedir. Billıaua ecnebi mecmua nqrine bqlacWdanm Türk cemiyeti milli bav..a,..., 

yuayor. larda göğDalerine TOık roze 
mekteplerinin ecnebi talebeye Ayni zamanda aralannda bir leri takmuım tenaip etmiftir. 
tabaia edebileceti açıkça zikre- 1----------::s:ı=-==-~=:::ıı-ı:ıa:::-=-------iill 
dilmiıtir. eueıeler hakikatte gayet geri layihanın biran eve! kabulll T 
Ya~ bu kadar deiil umumi unsurlar tarafından idare edil- klllt0riln8n istiklali yolunda m 

tabail aeYiyeei itibarile yalınız mekteclir • him bir d6n6m noktuı olaca 
binalanla seze g6rtınen bu mn- Maarif veklletinin hazırladığı Sadı 1 Btem 

Altın karmanyolası 
Haa Bayram Ef. iamiacle bi

riainia 41 '1bnma karmanyola 
auretile ah•ıkla mamun Nuri 
ve Meluneclia muhakemelerine 
ağır cezada bqJanmlfbr. Muha
keme tahit celbi ip.ı kalmlfbr. 

Kıza tecavüz edenler 
Otomobille Balmamcu autla

nna gMOrdlllderi bir ima teca
vtız etmekle maznun Recep, 
Kemal, lamail dtbı adliyeye ve
rilmiflerdir. Birinci mO.tantiklik 
bunlar hakkında teYldf mtlzek
kereai keamittir. 

Tabip aranıyoı 
Tahlisiye U. M. lii

Q"qnden: 
Tabliıiye mndllriyeti umumi

yeai Anadolu mıntakuı tababeti 
mtlnhaldir. Talip olanların istida
name ile Galata nbbmmda Ma
ritim hanında T ahlıaiye mOdllri
yeti umumiyeaine mOracaat et
meleri Ye 27 klnunuaani 930 pa
zartesi pi aaat 9 buçuktan 
11 buçuğa kadar vesaiki llzıme
yi m6atuhiben MndOriyet umu
miye binumda iapab .Ucut ey
lemeleri llzumu illn olunur. 

Defterdarlıkta. 

Şefik B. 
Süruri B. in şikayeti 
hakkında ne dıyor 

10 Seneliklerin verilmif o 
aından do'ayı Beykoz mal m 
dilrü Stıruri B. Şimdinan kazılll'!l 
na tahvil edilmifti • Sllruri 
bu tahvilden mltte.air olmUf, 
hale , aralarında pbal zadeli 
olan Defterdar Şefik Beyin H 

olduğunu ileri •llrerek ıikly 

bulunmak Ozere Ankaraya ,ttt 

Rrtist · 
mittir. 

Defterdar Şefik B. bu m 
hakkında demittir ki: 

Haftalık san"at ve slneına 
ınecınuası 

Bugün öğleden sonra pek nefis bir 
tabı, güzel resimler ve ıayanı 

dikkat yazılarla çıkıyor 

•- 10 Seneliklerin Yeriım 

olduğu hakkındaki tikAyet ~ 
karada yapılmlf, bize abe 
tahkikat ne~iceainde de 
kuk etmiftir. Bunda benim lı-' 
bm nasıl mevzuu babaolabilit•' 

Muhakemat müdürJilğO 
Defterdarhk muhakemat 

dtırltığO veklletine Halil f} 

B. tayin edilmiftir. 



KOç:"k okuyucular r · 
Tfirkiyede erkek kadan, bO~k 

lrtiçGk berkesin iatilcıde edebde-
Ceji 1azılar . 
bu luoclunrak 
laer 11111f hal ı 

•emnun etme· 
li YUife bi eo 

.. Vak t,, bu· 
ilinden itiba· 
ren auf •iz 

ktlçikler iç"n 
~ •yıfa açı
Y.or. 

Haftada bir Mltlrl"•r ,... lılkl ,. ... 
•e bazaa iki defa bu aayıfayı 
htlytllderinizin cihan bavadiai 
okumak için aldıklan gazetede 

Alt sarala oo blriacı .. yfam ızdaclır 

Bilmece 

. 
Çoa.klar 1 Yakandaki bet 

l'eaml ,er1yonunm 1 Bunlann 
her biriain iamini tlpbeü bilir
abda. Her birinin i•minden b rer 
harf alacaksanız ye bu suretJe 
~ ay ama kawpcağımız . ~k 
........ ziynetlerinden birini 
..... ~ .. au. a...__z aruında kur'a 
~~erek birinciye bir kitap, 
dııer d~a da birer çukolata 
hediye ed~z. 

Ce•aplar li&ftaya kadar qa
J!dald kuponla birlikte " V akıt ,, 
ıclarehane•inde çocuk aayafa81 
mabarririitine l'hderihnelidir. 

s ayı fası 
Hikaye: Bacak 

ı ı a 
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Bulunuz! 

Şa. pdltlbıtn .... ... 
kovanın aki ldliaeleriaclm Wri· 
dir. Rualar in•nl.P • bQJ8k 
biımetin çocqldu tçia Atf9tu
nacak himmetler olduj'una dO
tOnnıDtler, bu kiJiıeyi bir çocalr 
lmt&bO yapmıılardır. 

) 

Resiınli hi.kave: Odaya _sı§mıyan saat 

Çiftçi .kadm cifti' ıehrin 
~. ald usul bir ayakh 
.. at buldu. Ucuzca •bn ala· r" arabama yerl~rdi. ye .... ,.. ....... 

Heyhat ! Kan lroca •ati 
içeri tokunca boyunun tafta
dan uzun oldujunu ft 

ayakta duramachjmı ....... .. 
Nihayet mti otuıtmak ka· 

bil olmUfbı. Fakat lran koca
ma dltOıaemeclilderi bir nokta 
arda. S..tia ... mfwl artık 
_. • .,. .. u.-J 

Veher ... tekhwk..._ 
pliace tana ........ cak
mak mecbari7etiade ~ ..... 
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Kıl kuyruk 
- Hikmet Şevkiye -

Yedi sekiz: sene oluyor. Yakm ler birer birer masaJarma dön
viliyetlerden birinde mektupçu düler. 
fdim. * Birgün vilayetin kalem odala
nndan birinde acıklı bir sahne
ye tesadüf ettim. Memurlar yir
mi iki yqJannda uzunca boylu, 
saz benizli bir gencin etrahnı 
almışlar, kaba ve acı bir tekilde 
alay ediyorlardı. 

Birisi: 
- Ey söyle bakalım kıl kuy

ruk.. Sen balıklardan neyi se
versin.. Yahut cebinde üç bin 
lira paran olsa ne yaparsın? 

Biçare çocuk bunun bir alay 
olduğunu ve ağzım açar açmaz 
başına ne geleceğini gayet iyi 
bildiği halde mahcup ve nazik 
bir tavır ile cevap vermiye baş
lıyor. Fakat daha dört kelime 
söylemeden memurlar hep bir 

O günden ıonra hu biçare 
genci uz :tktan uzağa himayeme 
almış oluyordum. Ara sıra işim 

düşerek kalem odasına girdikçe 
ona son derece nazik ve kibar 
bir arkadaş muamelesi ediyor
dum. 
Maksadım onun kiametini, kı

redisini yükseltmekti. Benim bu 
muamelemi görenler elbet ona 
iyi muamele ederlerdi. 

Böyle olınakla berabec çocuk 
arkadaşlarının tecavüzünden ge
ne kurtulamıyordu. 

Dairede kime ıöz söylemiye 
kalksa mutlaka ya ... 

- Atma ulan kıl kuyruk .•• 
Yahut: 

ağızdan: - Çek af abayı ulan kıl kuy-
- Atma ulan kıl kuyruk.. di- ruk, diye cevap dıyordu. 

ye bağırarak s&zibıQ kesiyor- Ne dersin? Ne yaparsın? Kö-
lardı. tnlerle uğraşmaktan allah bıle 

Kahkahalar, yuhalar, kafasına acizdir. 
kağıtlar, boş cıgara kutulan at- -. 
malar... Hatta birisi yelpaze gi- O vil4yette pek az kaldıktan 
bi parmaklannı açarak zavallmın sonra başka bir vilayete geçtim, 
yüzünü karışlıyor.. Sobayı yak- sonra bir izzeti nefis meselesi 
mağa gelmiş bir kılıksız bade- üzerine bllsblltün memuriyetten 
me çirkin çirkin ııntıyor. Aylar- çekildim, halim vaktim yerinde 
danberi elinde tomar tomar ev· olduğu için kendi kendime la
rak ile oda oda dolaf4D bir ih- tanbulda yaşamağa baıladım. 
tiyar kadın, kendi halini unut- Bir gnn ıirketlerden birinde 
muş, ona g&lftyor.. uıüdürü umumi olan bir eski ar-

Bunlann hepsi çoluk çocuk kadaşı görmiye gitmiştim. Arka
olsa neyse ne.. Fakat aralannda datım komisyonda olduğu için 
yaşlı bqb, kelleli kulaklı bekleme odasına girdim. Odada 
efendiden adamlar da var. bet alb kifi vardı. Bunlardan 

Bu genç katip belliki temiz biri beni görünce: 
bir ailenin çocuğu.. lhtimalki - Vay Refik Bey ... Ne güzel 
haline göre tahsil de görmüf.. tesadüf diye bağırarak yamma 
Çizgilerindeki inceliğe, g6zlerin- geldi, elimi sıktı, teklifsiz bir 
deki mahzun derinliğe bakılırsa tavırla sırtımı, omzumu, çenemi 
belki nazik bir ruhu da var •• Bi- okşadı. 

çare çocuk bunca ıene çahııp Bu adamı neden sonra tanı
çabaladıktan sonra memur dım: Üç dört sene evvel "Kıl 
oluyor. Efendiden insanlar ara- kuyruk,, diye alay edilen zavallı. 
ama k&nfıyorum diye sevine se- Daha büyümüt, tiımanlamış, fa
Tine buraya giriyor. Fakat ka- kat kıyafetindeki zibidilik bili 
pıdan ayağını atar atmaz kendi- gitmemİf .. 
ni birdenbire bir valıti hayvan Muaemelcsindeki liüba ilik bir 
kafesinde buluyor. Her taraftan az tuhafıma gitmekle beraber 
~ekiştiriyorlar, didikliyorlar, ha- kendi kendime: 
karet etmekten, incitmekten bir - Olura, dedim. O vakit 
canavar zevki duyuyorlar. Bun- benden gördllğü insanca ve ar
lara kartı kendini müdafaa et- kadaşça muamele o kadar iz 
mek için dit, bmak lizım.. O bırakmış ki görUr görmez daya
biçarede ise bunlar yok.. Her namamış olacak ••. 
şeyi bırakıp gitse belki evde O beni adeta zorla bir iskem-
onun eline bakan sakat bir ba- leye oturtarak: 
ba, dertli bir ana, aç kardeşler - Gel otur bakalım, dedi, 
var.. yahu scnelerdenberi birbirimizi 

O dakikada değil bu adam- kaybettik.. Ben timdi İstanbul
lardan dllnyadan ve inaanhktan dayim.. Dahiliyeden ayrıldım .• 
iğrendim. Bir tütün şirketinde çalışıyorum. 

VilAyetin buyucek bir memuru, mevki, maaş gayet iyi .• Sen ne 
hatırı sayılır bir inaanı olma.sam ilemlerdeain bakalım? 
da gene duramazdım. Sert bir Odadaki yabancılar bu yirmi 
ıeale bağırdım: betlik delikanh ile ellilik kelli 

- Arkadqlar ••• Bu •izin yap- felli efendi arasındaki bu tekllf
bğınız hem ayıp, hem Miioahbr.. ıizliğin bu derecesine hayret 
Zavallı çocuktan ne istiyorsunuz?. ediyor gıbi kih bize, kih bir-
0 da siz.in gibi insan .• Size böy- birlerine bakıyorlardı. 
le bir muamele etseler razi Ben verecek cevap bulamıya-
olur musunuz? rak f&P•n f8tkm yüzllne bakar-

Sözlerim kalem odasımn orta- ken o devam etti: 
sında bir bomba gibi p•tlamışb. - Yahu sen öteki mektupçu
Memurlardan biri cevap vermek lukta da tutuDamamıfllD azil mi 
ister gibi bir hareket yapb, fa- olmuısun... İstifa mı etmişsin 
kat neden ıe vu ıeçti. Efendi- l bir yerden ifittim ama vallahi 

1 Memlekette "V AKIT,, ] 

Akhisarda Yeni, Samsunda muzafferdir 
Yıkılan heykel meselesinin 

ıç yüzü 
Hususi muhabirimizden : 

İstanbul gazetelerinden biri 
sabık belediye reisimizin eserle
rind~n bilmem ne heykelinin 
kınldığını telgraf haberi olarak 
yazdı; bu heykel vak' ası bun~an 
üç beş ay evel olmuştu ve ıım-
di bu haberin tazelenip Istanbul 
gazetelerine aksettirilme~ bura
da olup biten bazı dedikodulu 
vak'aların neticesi sayılabilir. 

Heykel denilen ıey eski bele
diye reisi zamanında ~ya k~a~
bayı süslemek maksadile dikti-
rilmiş alelade bir taştan ibaretti. 
Hiç bir ıan'at kıymetini ve hat-
ta manayı muhte1i olmıyan bu 
çirk r, eben miıe~iz taşın oradan 
reamı vesaitle kaldırılması husu· 
sunda dikildiği zaman memle
ketin münevver gençliği tarafın
dan teşebbüslerde bulunulmuş, 
fakat bu seslere kimse kulak 
asmamıştı. Bu tq parçası son· 
raları meçhul bir el tarafından, 
belki de oralarda oynıyan ço
cuklar tarafından maksatsız ola
rak kırılmış, muhitte hiç de fena 
bir akis bırakmamıştır. 

Bu biçımsiz taşın oradan res
mi vesaitle kaldırılması hıç şüp· 
h~siz daha doğru olurdu; fakat 
böyle meçhul bir el tarafından 
kaldınlmış olmasına da mana 
ve ehemmiyet atfetmek doğru 
değildir. 

Meselenin gürültülü bir ıekil
de akaettirilmeaindeki sebep 
şudur : Burada hili derebeği 
zihniyeti güden bazı qraf var. 

Bunlar Akhiıarın genç, mü
nevver, uyanık kaymakamile bir 
türlü geçinemeaıektedirler. Bu 
yüzden çıkan ihtilif neticesinde 
eşraftan sayılan bazı kimseler 
kaymakamın Akhisardan u:ıak· 
laşmasını temin için habra gel
mez vasıtalara müracaat etmek
tedirler. Akhisann süsü ve me
fahiri olan heykeller kırdınhyorl 
yolundaki iddia da bir bakı~~ 
kaymakamı istihdaf eder gıbı 

görünüyor. Halb~ki işin hakika: 
tini bilenler içın malumdur ki 
ne kaymakamın bu işle alakası 
vardır, ne de bu tq parçasının 
kaldırılması ehemmiyeti haizdir. 

aklı~da -k~~dı. 
- mm. 

. .. 
- Şimdi ne it görüyorsun ..• 

Sabahleyin buraya iı istemiye 
filan mı geldin? 

-mm 
- Maamafih burada iyi para 

1 vermezler.. Sen bizim şirkete 
gel... Hem para ~ayet munt~
zam, hem rahat •.. Oy le, öyle, bı
zim ıirket daha iyi ... 

- umı 
- Ne vakit beni g6rmiye 

gelirsin? Ne vakit istersen gel.. 
Seni müdüre takdim edeyim. 

Odanın tavanı başımın üstün
de fırıl fml dönüyordu. Kendi
mi kaybetmiı gibi gayn ihtiyari 
bağırdım: 

- Atma ulan kıl kuyruk. .• 
~ek şuradan arabayi ••. 
O kamçı sesi ititmit bir canba-

~ane hayvanı gibi birbenbire dura
ladı,ıendeledi. Göıleri bplo o eıki 
kalem odasındaki gibi mahzun 
bir derinlikle önüne dikildi, bo.r-

Kahve diplomatlığı yapan işsizler yerine avcı ceketli, 
külot pantalonlu, totluklu ışçiler ıri, sert hareketlerle, 

canlı canlı oynıyorlar 

Samsun 6+930 yor; kahvenin köşesinde aamit 
Samsun gece uzaktan, en· birer mezar taşı gibi baı başa 

ginden bakan ~özlere, derin veren başı sarıksız hocalar yok, 
nihayetsiz koridorlann methali, sabahtan akşama kadar bir 
yüksek duvarlarla çevrilmiş bir mermer masa önünde karanlık 
konağın Eenerlerle donablmı.ş karanlık düşünen mütekait tipi 
kapısı gibi göriinilyor. Gündüz yok. 
de kumlu sahiline ayak basanlar Kesif, tahta gibi bir cıgara 
bu küçük ve tirin beldede bir dumanile bkanmıt halk kahve· 
kale kapııı kalabalığı ve lerinde gene altı kol iskambil, 
faaliyeti görürler. BüyUk vatan altmışaltı oynanıyor. Fakat bun
hisarmın çok iılek bir kapısı. lar, ağız burun kıvırarak kahve 

Bu yosma ıehri ilk defa on, diplomatlığı yapan ebedi işsizler 
on iki sene evvel tanımıştım. değil; avcı ceketli, külot panto
Umumi harbin son senesidi. lonlu ve tozluklu işçiler. İri, ıert 

O zaman benzi soluk, bakım· hareketlerle, canlı canlı oynu
aız, gıdasız bir yangi~ yeri dil- yorlar. 
berine benziyordu. Üstü başı Çarşıda poturlu, şalvarlı köy
perişandı. Yer yer yıkılmış, lüler gene dolaşıyor ; fakat ca
çökmtlf, yer yer çürümüş, pas- mi avlusunda çömelen, kasketi
lanmıştı. O tarihten bir sene nin vizyerini ensesine çevirmit 
sonra milli kurtuluı kahrama- hacılar yok, sokaklarda bol çar
nına binek taşı olan Samsun ne şaflı kadınlar eksik değil, fakat 
kadar cabuk kendini toplamış; bir Parisli kadar zarif giyinmiş 
ablmış, serpilmiı. Zaferin, ıul- bir genç kız yalınız başına gez
hün ve silkftnun feyzile ne kadar mekt,e hiç tereddüt etmiyor. 
gürbüzlqmiş, gilı.elleşmiş, has- Şehirde barlar, eğlence yer-
palaşmış. leri vardır. Fakat kadın yüzün-

Hill pek çok ıehirlerimizde den biribirini bıçakhyanlar çok
i:r;i kalan bünyevi sefaleti bir tanberi işidilmemiş. Halk artık 
hamlede atmıı; benzine kan efendice eğlenmesini biliyor ; 
camna can gelmiı. Sırtındaki meyhaneler ağzına kadar dolup 
sefalet gömleğile beraber om- taşmıyor. Evler münafık mezarı 
zundaki çarşafı atan serbest per- gibi içine doğru kapanmıyor. 
va11z bir genç kız hali almıf. Zıyası pencerelerden taııyor ; 
Hem de çarıaf yerine geydiği aile topluluklan taammüm edi
mantoyu ıapkayı, çorabı kendi- yor. 
sine öyle yakııbtmıf ki.. Adeta İstanbu!un renk renk, yama •• te 
bir Kadıköy güzeli kadar gör- yama manzarasından birşey an- '-

lamıyan ve Ankarayı .bitaraf bir mUı ve vekarlı. 
Lte Somıundan geçen gözü tetkik için münasip görmilyenlere 
" medeni inkılabın muvaffakıyeti 

görür bir yolcunun edineceği derecesini tesbit için Samsun iyi 
ilk ve en kuvvetli intiba budur. bir zemin olur. 
Orta Anadolu yaylaımın denize Bu küçük Anadolu şehrinde ~ 
açılan Yadileri ağzındaki bu yeni teme li şekilde muzaffer .. 
knçllk ıehirde insan, yeninin olmuş görünüyor. Eski belki t 

kökleıtiğini, umumileştiğini, ta- hiç yok değil ; fakat artık in· 
biileftiğini, hissediyor. Yenilik hizamına razı olmuş ve müdafaa 
özenti halinden çıkmıı, halkın edilecek bir sistem, bir kanaat 
her ıınıfı, hayabn her şubesi halinden çıkmış. 
için zaruri olmuı, kimse yeniye Samsun pek yakında garplı 
kartı dudak bükmüyor. Garp gibi çalışan, garplı gibi yaşayan 

muaıeretine, garp telakkisine insanlarJa meskun bir garp şehri 
evlerin ve katalann kapılan olacak. Memleket için ne iyi. 

açılmlf. En çetin başlar muka· ............ .!!.~.:~'!..~.?.?,~.~~--~:~~1115!.~. 
vemetten nmit kes~işlerdir. Bu~lar ~i.sUAN·:İ( .. BANKASİ İ 
ban bOyük tehirlerde oldugu :; l 

gibi ~ğmacak bir tenha köşe, il: l 888 dt- le!'\IS edılmı tır 
bir ııper de bulamam1flar. Bu i SERMA YESI 30 000,000 FRANK. 
içtinap olunmaz cereyana kabl· i Merkez• umumi. lıtanbul 
mıılar; mukavemete davranma- r

1
Türkiye şubeleri. 

dan, çırpınmadan, bocalamadan ! Galata, lstanbul, lzmlr, Samsun, 
gidiyorlar. H Adana, mersin. 

Küçilk ıehrin temiz ve olduk- nl Yunanstan ~ubelert: 
ça muntazam gazinolarında, kah- • SelAnik, Acina, Kavala 
velerinde umum~ neza~~t kaide- Heı türlü banka muamelAtı. 
lerini tanımıı, ış sahıbı ve ha· itihar mektupları., her nevı akçe 
tinden memnun insanlar oturu- :: üzerinden hesabatı cariye, çek 
~==~=====~===l ii muamelAu . 
·nu bnküldü, dudaklarında ürkek 1·=····ı·············-··-············--·nn--=" ...................... ·-················ ·····-
ve mazl\im bir giilümseme tit-
redi. 

* - Atma ulan kıl kuyruk ... 
Çek ıuradan arabayı kıl kuyruk! .. 

Villyetteki arkadqlarımın me· 
ğer ne kadar günahına girmişim! 
Halk inaana vuracağı numara 
ve etiketi ne iaabetle tayin edt
yormUf .•• 

«Halkın ıesi hakkın •esidir» 
diyenlere bir kere daha hak 
\·~rdim. 

Re,aJ Nuri 

Kiralık daireler 
BabıMi, Ankara cadde

sinde Orhan B. ham, .Ana-
dolu ajansının terkettiği 
daireler kiralıktır. 

Mükemmel bir otel d~ 
olabilir. ayrı Ayrı ve hepsı 

birden kiralıktır. lst•yenl~"' 
rin (r AKIT yurdu) na nıll"' 

racaatları. 
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Zampara 
~ 

Kır al 

''Ne kadar güzel 1 Bir defa öpseniz I,, 
Dünkü bulmacamızı hallede -

medinizse bugünkü halledilnıit 
şekle bakarak yeni bulmacamı -
zın ıırnnı meydana çıkarabilirsi

niz. Bunun için 8f ağıdaki tarife
yi tatbik ederek üç beş dakika 

meşgul olmamz kafidir: 

- Nasıl zen2ın oldular? 

"Krup.,lar: 18 

"Krup,, un siyaset tarzı Cöıd . b tekiifi üzerine "Lui,, l!içoğluna 
enın u . . " E vveJa kızdan 

ıouk bir nazar fırlattı ve •. d b l d 
b ı 1 , mukabelesın e u un u 
aşıya:ım~·~·----~-:--:~~-:-

P.fadaın dö " Pompadur " ço-
:ğu " Bellövü ,, ye getirtti. Bu: 

llıı İçin vekilharcı " Kol~ :' ~ 
Önd • - velısını erınış ve çocugun 

Markizin on beşinci " Lui ,, nin 
anasından sonra kızını kullan -
maktan çekinmiyecek tiynette 
olduğunu ve böyle birşeyin bi -

a ettinniye muvaffak olmuş· 
. ,, Ben·· .. de bulunduklan 

ovu " . . 'bi 
·itada markiz bittesadUf ımıı ~ 
lduldan tarafa gitti. Çocugu.n 
ırı:-! d ,,...'izellig-ini takdır 
-...qu sor u ve 2S .. 
k: O kı " Aleksan· 
'l!.. sırada zı · .. 
..;... ld' Madam do 
""! ,, yanına ge 1• 

Poınpadur " iki genci yamna 
laraJc bir incirlikte oturan 
tıhn yanma götürdü. . . . 
l\ıral bu genç çocuğun ıs~ını 
•du. Söyledikleri zaman hıra: 

dı. O vakıt Madam do 
oırıpadur delikanlı ile kızı kı· 

" b' 'ft göstererek : " gllzel ır çı 
•ı mı!,, dedi. Kıral matmaz~lle 
aı ıakalaşb. İncir ve k~rabıye 

Ytıı çocuga aldırış etmıyordu. 
ocuk harekati ile kırah o ka~ 
r andınyor idi ki, madam do 
onıpadur» fevkalade hayretle 
ağırdı: "Ahi görüyor musunuz 
fnıetmaapf,, Neyi?,, 
1

' Hiç, fU çocuğu gördfikçe 
il, babasını gördüğünü sam

r 1 ,, Kıra! tebessüm ederek 
diki: "Babası kont dö "Lük,,n 
dar • · tamdığınızı bilmiyor-

.._ ı T Ne kadar güzel f Bir ,, 
, apıeniz 1,, Kıral cevap 
df ~ •• Şu halde matmazelde~ 
1'Y•lım J,, ve iki çocuğu çekti 
•ouk bir taYW'la öptü. Ma

dö " Hose ,, bu mecliste 
bulunuyordu. Akşam olun-

llıarkize kıralın çocukları 
·trtnuniyetle deraguş etmemiş 
Ukunu söyledi. Madam . dö 
onıpadur ,, şu cevabı verdı. · 

O 6yledir. Fakat fU çocuk
llasıl birbirine yakışıyor de
tni? Eğer 00 dördüncü "Lui" 
Ydı erkeği dük dö "Men,, 
trdı. Ben 0 kadarını da 
ltıem. Oğluna bir vazife bir 
düklOk berab verse kafi. 
'm bu çocuğu tercih edişim 
ın kendi evladı olduğundan
T orunlanm bUyük baba ve 

Ok anaya benzer. Eğer bu 
diın yerine gelirse fevkalade 
'11t olacağım ..• 
•kat bu saadet nasibi değil

Ovakit markiz '' Riıölyö ,, 
oğlu duk dö " Fronaak,, a 
dildi. " Rişölyö ,, bu teklif

lak.is '' Lui ,, nin şehvetini uyan
dıracak hadisattan bulunduğunu 
bildirdi. .. 
Acaba madam dö «Pompadur» 

ne suretle kıralm gözlerini etra
fı görmez bir bale sokuncuya 
kadar emniyetini celbe muvaf
fak olmuştu? Her şeyden mu
kaddem durmadan eğlence ve 
sefahat usulleri icat etmiş, her 
gün yeni bir zevk bir değişik
lik, sür'at, koşuş, dolafış, seya
hat ile kıralı sersemletmeğe mu
vaffak olmuştu. On beşinci Lui 
bu baş döndürücü muhit içinde 
bu mütemadi tahavvülJer arasın
da adeta afallamış kalmıştı. 

Gözdenin müracaat ettiği ça
relerden biri de komidyayı ya
şatması oldu. Onun hoşnutluğu
nu celbetmek istiyen her asil, 
erkek olsun kadın olsun tiyatro 
oynamağa meziyyetlerini tahsis 
mecburiyetinde idi. Mesela "La 
V al yer,, vali rolün O , dük dö 
"Düras,, tiyatrolardaki "Blez,, 
oyununu mahirane oynıyorlardı. 
Madem dö Brankas, değirmenci 
kadını, Madam dö "Pompadur,, 
"Kolet,, rollerini oynardı. Ma • 
dam da "Luvri,, ve Madam da 
"Pono,, değirmencinin kızlan 
olurlardı: En ileri gelen asılza
delerde hanendelik ve sazende
lik edenler vardı. Dük dö "Şartr,, 
ve Harbiye nazınnın oğlu "Da
rjanson,, da bu trupa kabul edil-
di. Velhasıl bütün saray halkı 
büyük bir komedya kampanyası 
gibi gözdenin emrine amade 
bulunuyordu. 

«Versay» şatosunda madal
yonlar kabinesi bir tiyatro şek
line sokuldu. Mimar "Gabriyel,, 
ve «Buşe» burasını inşa ve 
nakşettiler. Böylece ebediyen 
sıkılan bir adamı eğlendirmek 
çareleri temin olunuyor demekti. 
Fakat bu tiyatro yalnız 1747 ve 
1748 kamavaJlarında işledi ve 
on bet kadar temsil verdi. 

ı 2 3 4 5 6 1 s 9 ıo 11 

1 • :iJı.ıı· ÇPIA MTUjRT['1111J. 
2 ;j][i] LALE ZIA Ri]• 
3 il L .li] MI E R ıAıM ~liJ. R • 
4 Ç A M [i], H A K [i] M i _ş-1 

Büyük müşteri olan Rusyayı darıltmamak 
için ufak müşteri olan Türkiyeyi tecrü

beJere davet etmemişti 

5 ALEH!iJK[i!KAY~~ 
6 M E R A Kili] K E N · A R 
7 U Z AK [i)ı K 'jjı S A.K 1 

~ ~::~~Kı ~ ı !ıl'~ı:; 
10 • 1iJ R i Y A K A R ~il 
11 • fi]fil SAR~-• -Dünkü bulmacamızın 

halledilmiş tekli 
ı 2 3 4 5 6 ı 8 9 ıo 11 

Her ne kadar Alfred K.nıp, 
babuıus 1870-71 muharebesinden 
beri ve Alman ordu ve donan
masının siparişlerini aldıktan 
sonra hilkümetin her zaman ve 
tamamen fabrikaları emrine 
amade bulması nazariyesini ka
bul ediyorsa da, yalnıı; Alman 
imperatorluğu için çalışmaia 
kendini mecbur g8rmemekte 

ceplerini doldurmamış olmakla 
beraber hakkı kelamın kendinde 

oldajunu meydana koyuyordu. 
Maamafib yetmiı Y.•tına gel

mit olan Krupun faaliyeti dima
giyesine halel gelmemifti. Ba· 
huawı tticari mesallde fevkal
ide ilıtııaa g6eteriyorda. Y enf 
yeni fikirler meydana abyor ve 
etrafmdaki mtıhendiıleri hayrete 
diqtbityordu. Lrbh toplu imali
ni kafa.na yerlettirmifti. Bu 
toplar hem adi toplann Taife
sini g6recek, ayni amanda mmı-

idi. 
l 

1 ~ 1 _ Yeni modelleri tercilten Ber-
23 -ı[i] - - !. / - - 1fi/ Jin,, harbiye nezaretine teklif 

1.!!1 ı edı'yor ve fakat kat'i bir taah-
4 1 - - - [iJ - !!il iJ'li hüde giri§mekten istinkaf· edi-
5 ,li] lil il __ _ i1 _ iJ r=,I yor ve mamulltmın ihracımn 
6 111 f J menedilmesini asla kabul ede-
7 _ li] - !il . ~- fil miyordu. Prusyaya verdiği top-
8 li1 iJ 1 larm aynını Avuıturyaya vermek 
9 

- -- il 1 · ~ -= istediği zaman Berlin hUkmneti 
10 - liJ- !jj] il' _ - - = itiraz etti; o vakıt Krup fU c.-
11 i iJl - -----= vahı verdi. 

Soldan soğa ve yukardan aşağı: - Y alnıı Prusya lramımızı 
1 - Koyun bekciai 5, aaodal 5 doyurmaz! On senede • hiç ol-
2 - Lahım 2, oyun 4 mazsa 50 milyonluk sipariş al-
3 - Küçilk yara 4, ~rin yarık 6 malıyız. Ecnebi hükumetler bana 
4 - Budalalık 4 siparişte bulunduklan zaman 
5 - Uçan hayvan 4 l a' 

onlara fena cinı ma •eremem Y 1 6 - Umumt olmamak 3 
7 - Erkek koyun 3, Jelce 1, nota 2 'f 
8 - Vezin 4, yıl 4 Silih ticareti artık 1866 Ye 
9 - Doat 3, feyiı 7 1870-71 harplerinin verdiği den-
10- Teneke 6 terden sonra daha vlsi bir bey-
11 - Ay 5, eter 4 nelmilel esas Ozerine cereyan 

::::: : ·~=- - ediyordu. yeni modeller "Eıen,, 
şeheviyatın her neq'ini tatmış ı· 

de "Krup,, un en hat po ıgo-olan bir adamı niemnun etmek h 
nunda salahiyettar za~itan u· 

kolay birşey değildi. Bunun için zurunda harikulade bır muvaf-
kokotluğun her çaresine teves- fakıyetle tecrübe ediliyordu· 
sü1 icabediyordu. Mülaabe ma- Buraya on dört muhtelif de~
balJerinin dekorları bile sık sık letin murahhası iftirak ~
değiştiriliyordu. Madam dö Pom- yordu. Toplar alenen ıatıhga 
padlır bunun için "Versay,, da, çıkanJıyordu. . 
"Kompiyen1,de ve ':F"ontenblo,, Bir defasında ( siya•i) hır ha
da bir çok küçük evler tahsis rekette buJunularak "Rusya,, ~ 

cı. de etmemek iç.in beynelmı-ettirmişti. ren T k · 
Bunlua «İnzivagAhları» ismını lel endaht tecrftbelerine ür ıye 

davet edilmedi. Fakat bu eab.a-verir, bunlarda etrafça taciz e- yi 
dilmeden kıralı teshire muvaffak bı siyasiyeden büyük ınöşten 
olurdu. kaçırmamak gayesine matuf olan 

Bunların arasında en güzeli bir hareketti. "Alfred Krup,,un 
ı'maJaAt faaliyeti en ziyade 1~ "Verıay,, daki "Ermitaj,, idi. -

Bu teshir ed:ci pa'Yiyon oldukça ne doğnı görüldü. Yaşına · rag
men toplarım tekemmül ettirme-yüksek bir dıvarla çevrilnıiıti : d 
nin çaresini buJuyor u. Büyük bir çit yabancı nazarlarm b b 

Tuccari metıııil mevzuu a s içeri nüfuzuna manı· olurdu. Bu- h d vranı 
derece asaas a -k k d J olunca son . raya varma için birço o an- d Alman ordusundakı yenı 

milerden mftteeuir olmayacaktı. 
laümalde zırhlı toplum kabil 

tahrik olmadıjı ffSr&ldD. Sunma 
için bir~ok yerlerde hatta Fran-. 
sada imtiyaz almıfb. Bu top ~e-
ker nlapeten hafif olacak ve bir 
tek ağır topu bulunacakb. Fakat 
bu teıebbibtiıade de muvaffak 
olamadı. Topun geri atması sefi
neyi tehlikeye koyuyordu. O Ya

kit ymi bir mesele aklına geldi. 
Ağır toplarla geri tepmeyi men-
netmek için ne yapdabilirdi ? 

.. Krup » y19landıkça ken-
disini dOtfindDren diğer bir nok
ta daha Yardı. Sosyalizm onu 
endiıelendiriyordu.Tamamcn if
lls etmit bir adamm oğlu o)a .. 
rak ite baflıyan Alfred Krup 
.. .onradan yetiıealerin çojwlun 
oldufu •eçhiJe » Evinde hakim 
oımak iddiaaında idi. Bir itJet• 
mede bir tek amir buJunmuı 
icap ettiğine kaildi. 

On sekizinci unn mOtemeddia 
•e mutlak hOklbndarianndan 
biri in:df gibi amele için çok 
ıey yapılmak icap ettiğini ve 
fakat amele tarafındau bir ıey 
yapılmalı lhım geldiğini iddia 
edenlerden idi. İfte bu dar 
Dııoiyet u Krup ,, un bOtün felae
fesini telhis ediyordu. Zamanın 
kısmı azamını fabrikuı haricin
de geçiren bu tecr6beli adamın 
nazannda iki Alem vardL Biri 
hariç Alemi idi ki ticaret vataa 
ve hOldlmet buna aitti ; bu 
Alemde mutJaka kıymet sahibi 
bir adam olmak icap ediyordu. 

ısla memnun olmamıştı. 
lQı dö 11 Pompadur ,, un 
'fiı:ıe karşı büyük bir ıükran 
i duydugu-nu, fakat oğlu 

Kıral bu eğlenceden pek te 
zevkalmıyordu; piyesler ihtira

m gıcıklıyacak kadar canlı 
~eğildi. Madam dö "P?mpad~,, 
aktörlere ayrıca mevkı verdll'

- ug-raşıyordu. Maksadı ya 
mege d d•v• 

kım arbk ikna e eme ıgı 
aşı b · · · lb t 

baçlı yollardan g1°tmek icap edi- yor u. t k t nı1 
l.h t banisi o ara a .. 

h tes ı a ın 
yordu. Kıra) böyle ma allere . tı'yordu «Berlin» de bu 

masını ıs · , • 
pekaz adamla giderdi. h kkı kendinden nez e teıebbüs 

Fakat bOtDn seciyelere iğil
mck mecburiyeti de vardı. Öteki 
ilem insanın kendi vOcude r~ 
tirdiği alemdi. Bu alem üzerinde 
hudutsuz derecede tahakküm 
ediJebilirdi. Bu Alem kendisine 
aitti; oraya kimıe kantamu dı. 
Veyfl o Aleme kanımak istiyen
lere._ O adamlar isterse banker, 
isterse hftkümet mtimeeili ister
se kendi yakininden olıunJar, 
" Krup,, tan pek insafuz bir 
mukabele görOrlerdi. 

d "L" 'P noktai naıann an ovu,, 
İııe merbut old~ğundan 
ın ınüsaadesi olmadan böyle 

k ... · ancak lı'ar vermiyecegını, 
teklifte ısrar olunurs~ 

'~•atta bulunacağını söyled~. 
kiz eğer miitalebesi alenı: 

"erince uğrıyacağı bacale~ 
~ ederek hissini gizlemegı 
dili tercih etti. Az sonra 

· ~I " Aleksandrin ,, bir • 
~t~ \'efat etti. Bazı nedimle· 
dıa.aınca madam dö "Pom-
ıc;• ll asal müteeswir eden 
~ ıuı kendi yerine kırala 

çekenıenıesi olmuştur • 

n onlarla rağ etinını ce e -
zama . .. -ıtn 
mek yahutta bu umumı guru 

d hükümdarı avundur-arasın a 
mak idi. 

Madam dl> " Pompadur ,, bu 
tiyatronun müdireliğini aldı. 
Roma şehri tiyatrosuna bakan 
belediye azalan celbedi.er~k 
kenditerinin himayesi talep edıJ-
di. Bundan başka "Be.rye,, kadı· 

Parisin tekmil dedıkodularını 
na d'ld' bildirmeğe memur e ı ı. 

Madam dö ,, Pompadur ,, un 
k alı el albnda bulundurmak 
. ~ müracaat ettiği diğer usul de 
ıçın 1" t•• l" lab aşkıyede tür u ur u muame .. d. 

ulı e müracaat etmesı ı ı. us er 
Zaten kıral gibi hoppa ve 

d b a · "T 1 Madam dö "Pompa ur,, u ettiler. Bunun üzerıne opdarın 
muhitte istedig-i gibi kıralı zevk- 'h' diye bir eser yaz ırc:lı. 

tarı ı,, k ld • 
lendirirdi. Eğer kıral kendisine Bunda kimlerin gerı a ıgı ve 
randevu verirse, " Lui ,,yi tebdil ki lerin terakkiye doğru k()f
kıyafetile karşılar, bazı bir küçük tu; gösteriliyordu. İmtiyazlarla 
sütçü kız, bazı bir rahibe veya ~-:::. d' k:---" M d 

bir çıflik hizmetçisi kılığına girer ve tıratında ıyor 1 : a amm 
kırala süt takdim ederdi. Bahçı- dimağı ve kalbi gayet haasas 

d b 'd' fakat qk ile pek alikası van kızı, köylü ka ın, ço an ı ı, 
kızı şekline girdiği de olurdu. yoktu.,, Binaenaleya tehevi his
Artık bıkkınlığı hatsiıleşen kıralı siyatta kıralın kabına varmak 
ancak bu suretle eğlendirmeğe için birçok sun'i vasıtalara mü
muvaffak olurdu. racaat mecburiyetini duyuyordu. 
Aynı zamanda kendi tabiatı Madam dü " Hose " bu usuUer

barit olduğundan onunla da den bir kaçım bize haber veri
mücadeleye mecbur olurdu. Ne- yor. 
dimesi Madam dü "Hose,, ha- (Bıı-dl) 

(BıtmeJ;) 
w::111mm:aıı UllWLZUUWHl:::mnH-, 

ff Cilt, •aç, &eqi h•at• hkları U 
;. mütahuaıaı 
1 DOKTOR 

i Ahmet HAmit 

1 Galata, Voyvoda cacldeei. • 
Atina bankası yanında her ada 

l~=-=-· #IMPll __ ...J 
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TA YY AllE BALOSU 

Tefrika 

9~ 

Meçhul 
asker Yazan 

Ziya 
Şaktı 

6 ıuhat 930 perşembe akşamı 
(Maksim) de verilecek Tayyare 
balosu biletleri Tayyare cemi
yeti şubelerinde ve Maksim gi

şesinde ıablmaktadır. 

" Luiz ,, in sözleri içimi yaktı 
Muhacirlerimizin nazarı 

dih katine: 
T ekirdağma bir buçuk saat 

mesafede Çitme namında 28000 
Başımı tutup sinesine dayadı, ben de gayn 
ihtiyari bir hareketle ellerimi beline doladım 

dönüm tarla ve merayi havi çif
lik satılıkbr. Çifıikte 25 haneyi 
istiap edecek ebniye, kuris ve 
Uç çeşme vardır. Taliplerin Te
kirdağında Çorlulu Ahmet B. 
zade Hıkmet beye müracaatlan. 

Şimdi onun yüztı; blltlin btı

tün gerilmiş sinirleri.. Siyah bir 
elmas gibi parbyan gözlerile, 
yavrusunu kıskanan bir kaplan 
çehresine dönmüştü: 

- Ölmüş anamın üzerine ye
min ediyorum.. İnan ki, geceleri 
sabaha kadar cephelerde .. Emin 
ol . Maraş cephesinde harp pat
ladığı gün, ben deli olacağım .. 

Artık Luizin tamamen açarak 
onume koyduğu kalbinde, ne 
zelil bir kadın zafı ve nede has
sas bir kadın merhameti vardi. 
Onun bütün korkusu; ancak 
idealini kaybetmek ve bizzat 
kendi kalbinin ölümünü görmekti. 

Onun hassasiyeti attıkça ben 
korkuyordum. Sanki önUmde, 
hemen düşülü verecek bir uçu
rum açılıyordu. Öyle zannediyo
nımki, yavaş yavaş bu uçuruma 
doğru kayan Liliz:, derhal be
nim de elimden tutacak ve be
ni de bu derin çukura yuvarlıya
caktı. 

- Bazen diyorum ki.. dilşun
miyeyim.. Hiç meşgul olmıyayım 
senin bana gösterdiğin kayıtsız
lığa... Ve... Ve ... Danlma Kaya 
hissizlige mukabele edeyim ..• 
Fakat .. 

Bu son cümle, bana kızgın bir 
iğne gibi tesir etmişti. Birden
bire duyduğum derin bir acı ile 
!ordum: 

- Nasıl?. 
- Hissiz.. Ve hatta merha-

metsiz.. BütUn 2alim ve hain er
kekler gibi.. kadın kalpleri üs
tüne basan .. O kalpleri çiğniyen. 
O kalpleri Clidik didik eden bO
ttin erkekler gibi... 

Luizin batırdığı iğne, yavat 
yava~ zalim ve mfintakim bir 
hançer oluyordu. Şimdi, ayni 
his, ayni intikam bende de uyan
mışh. Acı bir kahkaha ile gül
dOm: 

- Kadın kalbi öylemi, Luiz?. 
Halbuki ben onu çok aradım 
ve bulamadım. 

Artık bu bahsi kapamak ve 
o kadar korktuğum bir bubramn 
önünden kaçmak ıçın ayağa 
kalkmıştım. O da birdenbire 
kalktı ve l>nümde doğruldu. Ta
şan ve ı:aptolunamıyan hisler, 
onu titretiyor ve Urpertiyordu. 
Ellerimi kavradı, kaldırdı ve 
kalbinin üzerine bastırdı: 

- Söyle.. Allah sıkma söyle .• 
duyuyor musun.. Elinin altanda 
çırpınan.. titriyen şeyi duyuyor 
musun?.. İşte bu.. bir kalptir. 
Bir kadın kalbi.. dfin sefil ve 
rezil bir elle yaralanan.. ve bu 
gün de o yarasına şifa bulmak 
için .... 

Kalbinden taşan ateş, onun 
dudaklarında titriyen son ı<'zleri 
yakmış ve eritmisti. Bilmiyorum 
nasal oldu ? Çelik gibi dik du
ran başım, yavaş yavaı eğildi. 
Onun göğsüne doğru indi . . O 
zaman, onun ateşler içinde ya
na~ elleri bidenbire baıımı tut
tu ve kalbinin üzerine dayadı: 

- Dinle.. dinle .•• 
Dlyor ve sesi derinden gelen 

bir iniltiye benziyordu. 
Arbk, benim de damarlanmda ufak tefek ateşleri söndürürken 

kaynıyan ~ beynime hücum ben kızın yanına diz çökdüm 
etmişti. Mukavemet edemediğim ve kalbini dinledim. Yavrucuk, 
bir kuvvet, boş kalan ellerimi henüz yaşıyordu. Annesile, öte
aldı .. Onun dolgun kalçalarından ki komşular da koşarak ğelmiı
yavaş yavaı kaldırarak belinin Jerdi. 
llzerine ıardı. Loizin, yanan ve Kadın, evladım o halde gö
aaraılan elleri başımı kaldırdı. rünce, düştü, bayıldı. Komşular
kaldırdı, kaldırdı.. Gözlerimiz, dan temiz bir yatak çarşafı 
karşılaşDllfb. Şimdi.. Dudakları- istedim. Bu çarşafı Nazımla uzun 
mız en yiiksek ve en haklı bir uzun parçalara ayırdık. Ve bu 
ihtiyaç ile timyor.. Yavaı ya-• hurda olmuş ayağı sıkı sıkı 
vaş daralan bir ihtiras çenberi sardık. 
dudaklanmw birbirine yaklaş- - Hadi Nazım.. Hana koş 
bnyordu. Arbk, nefeslerimizin evladım. Bizim arabalardan biri
a1evlerini hisıediyor •• Ve dudak- ni çabucak hazırlat.. İçine bin .• 
larımızm att-ılerile yanıyorduk. Mümkün olduğu kadar çabuk 
Hiç bir ıey kalmalDlfb.. Dudak- gel.. 
lanmız bir anda birbirine yapı- Nazım fırladı. Artık orada 
şacaktı. Fakat... yapılacak başka bir şey de kal-

Harika asa bir ıflratle fışılbsı mamıştı. Komşulara tenbih 
artan '4e yaklaşan bir mermi; ettim : 
geldi.. geldi.. geldi.. evin damı- - Sakın çocuğa dokunmayı
na süriindft. O anda, müthiş bir nız.. Şimdi araba gelecek. Onu 
tarake.. ve onu mtiteakip. ciger- bizim hastanemize götlireceksi
leri parçalıyan bir feryat... niz. Siz. arabanın içine yaymak 

Derhal Luizin kollannın ara - için bir tilte hazırlayınız .. 
sından silkindim .• Minder üze - Evladının ve yuvasının bu 
rinde duran palaskamı kaparak felaketi karşısında çılgın bir 
ICapıya atıldım •• Bir ta.raftan mer- hale gelen zavallı anacığa.. bu 
divenleri ikifer ilçer atlıyor, bir talisiz Türk kadınına bir şey 
taraftan da palaskamı takıyor- söylemedim.. En derin yarayı 
dum. Sokak kapısından fırlarken kalbinden alan bu betbaht ana
Moses Efendiye çarparak yere ya hangi sözlerle teselli vermeğe 
düşürdilm... cesaret edebilirdim. 

Mermi, Uç ev qm bir eve Ellerim, tlstUm, başım kan 
dli§mDıtü. Sokağa çıktığım zaman içinde kalmışb. Kapotumu almak 
her yer; kiremit, tahta ve direk için Luizin kapusuna gittiğim 
parçaları ile dolmuştu. zaman, kapu, arkasına kadar 

Arkamdan bir ıes haykırdı: açıktı. Moses Efendi. duvara 
dayanmış düşünüyor.. Luiz, mer .. 

- Ağa B. 1... divene oturmuş, ellerile yüzünQ 
Arkama bakmadan cevap ver- kapamıı, hıçkıra hıçkıra ağlıyor-

dim: d u. 
- Nazım; koıl... Moses Efendi, birdenbire eUe-
Mermi dllşen ev, belli idi. rimdeki kanlen görünce : 

Her taraf dumanlar içinde idi. - Ah yaralandınız mı ? .. 
Açık kapunun önünde, saçlan Diye haykırdı.. Luiz, sıçradı 
perişan bir kadın: ve bileklerimden tuttu : 

- Evladım.. EvlAdım... - Nerenden söyle nerenden.. 
Diye feryat ediyordu. Alt kat- - Ah Luiz .. Bunu sormağa 

taki kUçftk odanın ot minderleri ne hacet.. Daha anlamadın mı? 
tutuşmuştu. Biz, bunları ayakla- · Bizim gibi talisizler, daima kal
nmızla çiğniyerek söndürmeğe binden yaralanır.. işte bu da 
çalıtırken bir kaç komşu daha bir kalp yarası değil mi ? .. 
imdada geldı. Kapudaki kadın- Biraz sonra araba geldi. Da
cağızı içeri almı9lardı. Kadın, ha hilA baygın bir halde olan 
timdi de: kızcağızı arabaya yerleştirdik. 

- E'fimi bırakın yansın.. Ev- Annesi baygın bir halde olduğu 
IAdımı.. EvlAdımı kurtannız.. için harap ve perişan evinde 

Diye baykınyordu. Derhal, kaldı. Araba yavaş yavaş gi-
1 d derken, biz; başımız göğsümüze ana ım .. 
_ Nazım yukarı kotahm... düşmüş, meh'.il bir halde bu 

Oıt kat aofasına çıktığımız za- kimsesiz kızcağızı götüren ara
man bir an tereddüt ettik. bayı takip ediyorduk, "Ortatu
İnfilak eden mermi, üst katı lumba" ya geldiğımiz zaman, 
harahezare döndürmüştü. Bura- artık ben de yürüyemiyecek 
da da yanan ufak tefek ıeyler kadar ezilmiş olduğumu hisset
vardı. Merdivenin sag tarafında tim. Bu hadise, şüphesiz bana 
açık bir kapı ğördük. İçeriye bir cezayi manevi idi ve bu 
ğirdiğimiz zaman, karşılaşdıgımız ceza, brma cidden kafi geldi. 
feci manzarayı, bütün hayatım- - Nazım.. Bugünkü heyecan 

beni bitirdi... Kabı) değil he: s ta · da unutmıyacağım .•. 
Nur ğibi bir kız, yere seril- neye kadar gidemiyeceğim. Sen 

miş yatıyor. Parçalanmış ayağın- git .. Ne fizımsa yap ... 
dan kanlar ıızıyordu. Nazım, ( Bıtmedi) 

Seyahat notları J 
Tercan 

Bir köşede ocak, fincanlar, 
semaver ; buradan başlıyan pey· 
ke ancak iki kapıya yer veriyor. 
iki kapıdan birisi methalin, 6teki 
balkonun. 

Peykenin bu ikiıl arasına 
sıkışmış olan tarafında daha 
yüksek ve çok geniı, parmaklıkla 
çevrili bir peyke daha var. 
Burada serili huırlar üzerinde 
kaşık sapı istif usulü ile 20 kişi 
kadar yatabilir. 

Duvarlarda, Kiğıthanenin, Ga
zi ile Kazım Paşanın Moda ya
nşlannı ıeyrederken, Gazinin 
tek başına, Gazinin Anadolu 
timsali elinde hançer bir kadmla 
Guiııiıı halı üzerine arma, Tay
yare cemiyetinin fitre ve kurban 
ücretlerini cemiyete Yeriniz re
simleri uılı. 

Ocağın üzerinde eski ve yeni 
harflerle '' veresiye yoktur ,, 
cümlesi yazılı bir siyah tahta, 
fakat bu cümlenin albnda borç
lulann tebetir hesabı ve isimleri. 
Tavanda, örümcek ağlannm her 
indirilişinde yaylandıklan bir 
c Radyum » marka limba. 

İğri, temaala n.tleri cilllanllllf 
masalar, bağdq kurmut trqb 
adamlar, melon ppkaJı ve meat 
listikli biri, bir jandarma ve 
kirli iskambiller ellerinde tutup 
dUşünen iki muallim. Burası 
Tercan namı diğer Mamahabn 
kahvesidir. 

Aıkaleden, metruk bir k6m0r 
madeni gibi yerlerden geçtikten 
sonra, inıan, giizel bir Tadiye 
girer. Vadinin ufkunda cesim 
ve beyaz bir yapı g6riin0r, bu 
Tercanın mektebidir. Henüz 
bitmemiştir. Mektebin arkasın
dan ıan renkli bir kalenin kule
leri gazilkfir. 

Burası çok eskinden kalma. 
zannedenem ıelçuk bir kaledir. 
Kalenin önünde gene ayni mima
ride güzel işlemeli bir tnrbe, 
bir de hamam vardır. 

T ercanın çarşısında ıaç ke
penkli bir mağaza, ve tahta 
kepe.ııkli başka bir çok dü~An-

lar vardı. Saç kepenkli dnkkA~ 
sahibi, bir teşrifat meıııuru ~. 
baflJldan melon ıapkasmı çı 
ramu. Üzerinde "' ticarethane 
llvlıaaı asılı bir dnkkin dirbe~ 
le gaz aatbğı halde, teneke ıl 
benzin satmaz ve satmak iste 
mes. Otel namına yukarda taı 
ettiğimiz kahvenin içerisinde Oç 
karyola olan İki odası vardır 
Benim yatbğım odanın, kahve~ 
bakar bir de penceresi vard 
Fırat, burasını da sulayarak gı 
çiyor. 

Evler, alelfısul çahsız. Nehıi 
kartı tarafında çok yalçın kaY1 

lar yükselir. Bunların en yükseğ 
Körojlunun kalelerinden birJ 
Din huabelerini taşıyor. Köroi 
lunun ikinci kaleıide, T ercaJl 
29 kilometre kadar ötede ol• 
k6pr0nün hakimi bir tepede& 
Bu iki kale de, o kadar zabtı 
dilmez yerlerde ki, Köroğlun~ 
muvaffakiyet ıırn derhal but1 

lan aörlllünce ayan oluyor. 
Tere.anda yemek yemek i~ 

biç bir yer yoktur. KendiP 
tedarikli gelmemiıseııiz koli• 
sıvamak, ateş bulup bir şeyl1 

- mueli yumurta - hazırJaıll' 
mecburiyetindesiniz • T erca' 
Bayburt Erzincan yolu ü.zeriP~ 
olduğu için heyli işlek bir fı 
olabilir • Gelen geçen varoı 
Fakat bu vaziyeti istismar ed 
cek kimse yoktur. Esnaf s•

1 , 16 da dnkkinlannı kapayıp r, 
kilir, ve çarpda bir ıey bu 
ma:wnı.z. Bu takdirde yapılacl 
yegbe py, kahveye dönüP. p 
keye uzanmak ve çay riyazeti 
kendini vermektir. 

T ercandan Erzincana gidece 
tim. Fakat bu civarda bir 
.ziya.ret etmeden gitmeği m 
fık bulmadım. Ve, babamın 
bir arkadaşı olduğunu öğre 
ğim mahkeme reisi İsmail H 
Beyin lutfen vermit oldu 
tavsiye ile, ertesi gün Pulk 
diıinde Şepke demlen köye 
reket ettim. 

Fıkıet Ad,, 

lstıınbul vilayeti def terdarlzf]zndan: 1 

336 ıcnesindcn 927 malt senesi nihayetine kadar milli hfikDa~ 
bütçelerinden matlubu olanlarla gerek miHi hükCimet ve g 
sakıt hükumetin Adi emanat ve milli hükumetin bütçe em ~ 
hesaplarında mukayyet olanlar ve gerek 927 senesi gayesine k~2 
ifa edilen bidemattan miitevellit alacaklar 928;929 seneler~ 
bütçe emanatına alınmış olanlarla eytam sandıklan tasfıye ko ~ 

y~nundan 927 senesinde hazineye devredilip hazi~~ce d~ ' 
senesinde ait olduğu malsandıklarına nakl~lunan mebalıg tasfi 
tabi bulunduğundan bu gibi alacağı ~ulunanlar şubat 930 nib 
tine kadar arzuhal ile bulundukları mahallin en büyük malDl 
runa müracaat eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarını ver 
mukabilinde müracaat vesikası almaları Jizımdır. Bu IDO 
zarfında müracaat etmemif ve vesika almamış olanların iddia etti 
alacak 1513 No h kanun mucibince katıyen hazine lehine 
olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir mazeret l< 
edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 senesi 1118 

dan evvel buluıidukJan mahallin en büyük malmemuruna miir• 
etmeleri itan olunur • 

Af yon Karahisar nafia baş ıııV 
hendisliğinden: ~ 

~--,5~ 
Afyon-Sandıklı yolunun (2923 lira bedclt keştm 4-rJ-f-j"v- jb~e 

000 Kl. arası tamırab esasiyesi 30-1-930 tarihinde saat 15 tş11,~ı 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur~ J'~ 
anlamak ve keşifnameyi görmek istiyeıılerin sekiz gün eV11 t' 
olan fen memurlan ile birlikte Nafta ba, milheodisliğme "e eıl 
olanlann ihale kanununa tevfikan teminat akçelerini haDlileP 

ıneni vilayete ml<acaatları ı ılo olunur. 



VUKUAT 19 KAnunsanı 930 Küçük okuyucular! 

~. B 1 51rk t k' 1 rı sa ar 7 
inci sayfamızdan mabat a va a a or bulacak içindeki hikiyelerden, 

Y etildirekte 13 aumarah eYde 11-----------~11 hkralardan istifade edecek, biJ-
>luran madam ElellİDİ.D 5 gtbDOf meceleri aramakla eğlenecek, 
'8flğına çalan terzi çıraj'ı Ömer Kamb yo oyunJan öğrenmekle zevkala-
rakalanmJfhr. 1...,.. 11rua Kr. lo.11 cakaıruz. 

S • T.L m11tablll Dola 0,4 B d 
abıkalı Muhiddin bOyDk çar- rrut ı un .an ~aşka bu sayıf anın 

fıdan kösele çalıp kaçarken de~ - • Liret muhamrJen lizin için yüzünll ta-
deat edilmiştir. nımadığn~ız gaip birer doat, bi-
Nitantaıanda yeni mahallede rer mürtıt olacaklardır. 

98 numaralı evin bpgJDJ aç- Mini mini dimağlannıza gele-
ınıya teıebbOs eden deniz har- . • cek her hangi bir düşünceyi, 

ı b ha ıtaroa ha_lled .. e_mediğiniz her hangı bir 
•ııı brahim cDrmD met ut - Slllıır k ı ı· mu! u u yazıp (V akıt) idareha-
ınde yakalan-· ... •. : : Pueta d k .....,... d Mm 0.esın e çocu ıayıfası muharri-
KadıkByOnde Vipe sokağın a ·· • zıott nne gönderirseniz, bu meçhul 

39 numaralı Sıdıka hanımın .. • Pengiı do~~~n~ız, ağabeyleriniz, miif-
hanesine meçhul bir hınaz gir ı ~ti~~ıruı ~=: külunuzu halledecek. küçücük 
hıif 2 manto çalıp uvuımuıtur. Çervoaeç Kanış ruhlannızdaki endişeyi silecek 

ÜakOdarda Selimi Ali mahal- cevabı, bu sabrlarda size vere-

' 

Nukut ki d esinde düJaer Tevfik efendinin ce er ir. · e ı lsterllo ( fnrfllı) ı .,3~ 
evine hanız girmif, ban etY• ça- ı Dolar (Amerika) Bundan çok istifade edeceği-
lıp aavuımafbır· Frank [taımı nizi ümit eder ve dileklerinizi 

Tavcı Fatma adi bir ... ti o= [ e':::aJ bekleriz. 
.. >f •oför Şllkril efendiye tavcıhk Dralımı [Ynnaıı) 

Frank [fmçrel 
81aretile 17 liraya sabmfbr. LeYa fBalıarJ 

Sabıkalı Dede Nuri Eminlnlla- ı P'lorto [Felemenk] 

ile G..,.,eli fbrahfm efendinin Kuron [Çekoslovak 
-J • ı Slltng l.Avust11rya) 

tüzdaıwıı çalarken yakalanmJfbr. ı Pueta (ispanya] 
Meçhul bir hınız k6pr8de Prit- 1 Ra)'fJllarklAlmaııya 

ı Zlod Lehistan ' 
lineli HllseyinİD cebinden 2 lira- ı Penro (Macarııtao 
ıını çaJmqur. Ley [RomanyaJ 

Kastamonulu Hasan nammda Dl.nar 'Yaro-JoryaJ 

bir tahıaın Uzunçarp bqmda 
l 78 liraaı zarfçıbk ıuretiJe meç
bul bir ıalus tarafından çalmmıt· 
:ır. 

Pangalbda Şehit Muhtar B. 
~ddmde Kapik Efendinin 
ffikkinma hınız girmİf, OD bq 
römlek çalmıfbr. 

Yangın 

ı Çevoneç 'Sevyet 

Alna / Mecidiye Bona 
8 t \ lıarid 
an not J 

Tahvlller 

Jstıtru dahili •ndell. 
Dtiyuu muvabade 
İkramiyeli dtmlryolu 
lıwıbal tramYay ,ırtetı 
Rıbnm Dolr ve Autr 
lswıbal aııoafm ıu Şr. 

Erenk6ytinde Sahrayıceditte iş baüuı 
~antaYi zade İzzet beyin kaı- ~ciııiı>~iiiımaiiinıiiııtıııiıitıiiilanlıikaiii,, _____ .. i. ... ..__, 

______ ..... 
Polrs müdfü lüğii aranıydr 
. Dahiliye vekaleti gönderdiği 

bır telgrafta polis mOdüriyetinin 
kendisine münasip bir bina 
aramasını bildirmiştir . Şerif 
Bey merkezi bir yerde bir bina 
aramıya başlamıştır. 

Maıhaamıza geıen e~der: 

1,.. tı-;a tçı 
Ali lktısat mektepleri mezun· 

lan cemiyeti tarafından neşre
dilen "İktısatçı,. mecmuasının 
ıon sayısı intifar etmittir. 

Mündericatı arasında mühim 
iktısadi haberler ve ciddi tet
kik m'lhsulü iktısadi makaJeler 
vardır. 1 
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: 23 Kanumnr 938 Pmem~e uana atmıı j 
ı muazzam bal ı 
İ Kadık~yiskele,.İzPrindı kilokan-İ 
) la gazziw ( e wle dans .mlonu J 
~ 23Künuııaani 930 Perşembe günü aktamı saat 20 den sabaha ~ 
~ kadar devam etmek üzere bir balo tertip edilmiftir. Evelki ba- ~ 
§ lolarımızda müşterilerimizden gördüği'mföı: rağbet ve teveccühlere § 
~ teşek~ Urler ederken bu seferki balomuzun hepsinden daha mü- ~ 
i ~emm.eJ ~ir surett~ . ~iması hususunda çalıştığ mm da ayrıca ~ 
~ ıliveyı bır borç bılmz: Salonumuz .mefruşat, mevki, cazbant ve §. 
~ sair her cihetle bütün salonların fevkindedir. Viyolonist M. ~ 
~ Tite r refakatile Caz Tarzan icrayı ahenk etmekte ve çok ~ 
~ rağbet görmektedir. ~ 

E Prog~~m ı m ızı:Varyete numaraları, klisik mor- J 
§ ıolar, mubtelıf eglenceler, dans, gene dana teşkil etmektedir. § 
~ Duhuliye serbest olup bütün aileler g')lebiJir. Alb yaŞJDdan ~ 
§ apğı çocuklar getirilmemesi rica olunur. 1 
E = 
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Kazaya sebep 
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Oç gtın evvel ıof6r Şllkribılln 
dareaindeki 1620 numaralı oto-
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l
llobil Harbiye mektebi lr.,...m
• berber Nqet efendhaln dtlk- - z.ı.ı...- -
tlaına çarpmJf, kepenkleri lor- ÇaYdar 

bıfb. Otomobil içinde bulunu AfJM 
• 10 • .. &fteriler yaralanmıflardır. Ban- Muır 

ar Şiflide izzet Paşa aolrajm- l!-!F•uv•lyl!la _________ ll 

la Hrımdi apartımanmda 4 Vazife başında blliun11J)yan 
lumaraJı dairede oturan C8m- memur far 
--- Yapanı kAtibi Fahri leyh.- -zevceai İffet , Oaknclar Beyotlunda evvelki gllnkn 
c~ymakaau Fuat beyin ı:eYceai yangın eanumda Vali vekili Mu
~ımet Hanı111Jar1a ve Refik beydir. bittin Bey Beyoflu polis merke-

~ 
gllndeaberi Qanılan toflr dlin line uğramıt ve o gece nabet-

akaJanmıfbr. p bulunan memurlan Yazifeleri 
Dayak ltquıda bulamamlfb. 

~ .. D!A( 
KONSERVALARIDIR 

Dlf let De11ir11ı~n we li1111ıır1 
1111111reıiRiı: 

ProfeeQr, po~t.or 

M. Lutfl 
DaWll •• hitanl ...... ,_, C.... •• P.-
dan ...da her ... dddea ..,.. DIHayolu 
Ş •kerd Sokak N. 7 da k .. ul atmalııtacllr. 

D~. 
Hüseyin Naşft 

Oofum vr tadıa hurahlcJ•ı nıBrelıassısı 
Türbe, ~ki H lltllahıııer blaaıı No. ı ı 

Her .......... ·-autl ... ll 
Tolefen: bt. 1622 

Mahmutpafada kuap Huan Verilen emir herine polia 
fendi, kömilrcO Alunet efendi miidOriyeti tahkikata baılalDJfbr. 
rafından dlSvflJnıGt ve bir elifi Merku memnru Slleyman Beyin 

25 kinunusani 1930 tarihinde 
milnakuuı icra edilecek olan 
Eskitehir-Ankara hattı Uzeri.Ie 
Çubukova iatasyonundan Ç1lainla
cak 7,000 M 3 balubn müna
kua tartnamesindeki son tesli
mat müddetinin ltuiran 1930 
nihayeti ve tee' hürlerin son 
mllddetinin de temmuz 1930 
gayesi olmak üzere tashih edil
diji allkadarana iJln olunur. 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 
• ZOBDETÜLBUHARI TERC0MESf • 

ırıJmlfbr· Hadiaenin •bebı· bır' mezun bulundup teabit edilmif-
tir. Sır• __ ..t!L:-:aİD vazcbm aibj 

• Ramazanı ıerife mahsus fiatı tenzil edilmittir. Ciltlisi 4 ve • 
: ciJUizi 3,S liradır. Her kitapÇJda bulunur. DepOlu: Beyazıtta • 
• Hakkiklarda 3 numarada. • 

•cak meseleaiıaden çakan kav- ıauuuu .T •• •-

henflz kimseye iften el çektiril-•dar. 
Cerh 

Yeni postane arkuında 
Yyar kiğıtçı Ahmet ile maki-

iat Refet efendi bir alacak JI· 
den kavgaya t:utufmllflaı- • 

elunet bu kawgada gödbadea 
lraJanmııbr. 

Çocuk balanda 
F alibte Kül ban sokağında 3 

'tanda bir çocuk bulunmUf, 
~cezeye gönderilmiftir. 

l avyare Şt h
0

·tlerı ihtitalı 
27 l<lnunu sanide yapılacak 

ı... t•yYare fehitleri ihtilalinin 
• 8 11111b bazırhyacak olan 
. Jon bu sabah Tayyare 

~etinde toplanacaktır· 
Q seneki programQ daha 
lcenınıeJ olması tekarrür 
İttir. 

memiftir. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ÔMER LÜTFi •• : 

V af anımızın biltimum ipekli ve pamuklu kumaşlarını 

Bursa pazarından arayınız 
Merkezi: Mahmufpaıa Çartı kapısıNo.9-11 Tcl.İıf.2017 

Bursa pazarı ~eyoğlu fstıklal caddesı No. 376 Tel. 8.0. 7 

ub 1 . lstanbul Sultan Hamam No. 24 Tel. lst. 625 
Ş e en İstanbul Sandal Bedesten Milli meşher 6-7 .. 8 

Fabrikası: Bursa lrganlıda Late krepdöşin No.35 



A o unt şartları 
Tllrlıtyede ~ 

Gazetemizde çıkan yazı ve resim· 
lerin bütün haklan mahfuzdw 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilinlannda yüzde 20 tenzillıt vardır 

llAn şa .. tıarı 
Satın K•rot 

Kuruş Kuru~ 

1 4ylıtJ 150 ()(){) 
• 400 800 

750 1450 
1400 2700 

Gazeteye ıönderilecek mektnplınn üzerine 
tdare tçiose j ıdare ] yaz ıya aitse [ yazı J 

l~arcrl kon ulmalıdır 

Hasılmıyan mektupların ıad est nd eıı . tıymet1 
mukaddereslı mekuptara lı:ooulmu3 para1ano 
~ı~orılmasıodan ve 111.alan n münderecatından 

ide rt mesol dd lld h • 
·--------------------·· leı. 1970 iDAR E ISLERl. 19ll YAZI lSLERJ •telgraf : VAKTT posta K.U: 4.~ 

Büyük ''evı bi r kıç darı tçlo verilen llAn la.rla 
hususi mahlycttc\ct tlAnlano ücreti 

idare lfc k .ırarlaştınlır 

Gazetemize hususi llto kabul edea ver 
H. S. H. il!nar acentesi 

6-8 incJ aa)'lf a l 
5 • • 25. 
4 • • 40 
2 • • ıoo 
1 " • 200 

1-8inci aa)'lfada tO 
reımi ilinlar 

Çocuklarınız zayıf veya hastalıklı 
:zaafı umumi, romatizma, sıraca, kemik ve göğüs hastalıklarına nafjdir. HASAN ECZA DEPOSU şişesi (60) 

• 
ıse 

Mutlaka Hasan kuVTet şurubu içiriniz. Kanaızb 
ademi iktidar, ıinir, verem, damar, belgevıeklilL 

büyük (100) kuruştur. Toptancılara tenzilit. 

~--------------·--·---------~---····-------------------------------------·· .,. . . . ..... - - . . . 

• 
verır. 

Dantoa dif macunu dişleri 100 sene yaşatır. ÇUrümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerim kuvvetlendirir ve kanamaktd 
meneder ve diş erin arasında kalan tefeasUhatl ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik .
rayiha bırakır. mikropları imha ve ağızdan gelecek her tiirlil hastahklann sirayetine mani olur. Avrupada daima biJ"inciliği alır ve birincilii' 

diplomalarla musaddaktır. En büyük milkifab ihraz eder. Altın madalya ve niıanlar almıştır. 20 kuruşa Hasan Ecza deposu. Dant01 Dit 

macunu yerine başka bir macun verirlerse almayınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes Ye mükemmel dit müatahıarıdır. 

Saçlan dökülenler !• batın~a FUAT SAÇ SUYU KULLANINIZ kepek olanlar ve dokülenlenn 
çıkmasını arzu edenler · 

Deposu Şişlide Ali Fuat eczanesidir. İatanbul" 
da: ıJJahçekapıda Zaman ecza deposu ile bilO. .. 
mum eczanelerıt~ ecza depolarında satılır. 

Devlet Oemiryoları Ve Limanları 
Umum ·idaresi"nden: 

Kayseri Poz bölOğünlin altı aylık et ve elcmeği kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 

Münakasa 3 - şubat - 930 pazartesi günü saat 15,30 da Anka
rada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlarını aynı gllnde · saat 15 e kadar Umumi Müdürlük kale
mine venne:eri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankara
da Malzeme daireıinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından ve 

Kayseride Kayseri İnfaat miifettisliğinden tedaıik edebilirler. 

Büyük Tayyare piyankosu 
~e~izinci tertip ı jnci keşide 

11 Şubat 1930 • 
Keş deler; VilAyet, Şehremaneti, Defterdarlık, İŞ, 

Ziraat ve Osmauh bankaları nıurak1pleri ve halk 
huzurunda yapılır. 

Bİ ' YLJI\ 11\RA~llYE 30,000 LIRAOIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

284 tane demir köprü için meşe travers kapah zarfla mllnaka
ıaya konmuıtur. Münakasa 9 şubat 930 pazar gllnü saat 15 te 
Ankarada Devı et demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplaranı ve muvakkat 
teminatlarmı ayni günde saat 14, 30 a kadar umumi müdürlük 
kalemine vermeleri lhımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerinl iki lira mukabilinde Ankarada, 
malzeme dairesinden, lıtanbulda Haydarpaıa mağazasından teda· 
rik ederler . 

Emvali metruke müdürlü
ğünden: 

Semti Mahallesi Sokağa No Nev'i İcan 
L. K. S. 

Bilyükada . Maden 63 Hane 50 
Koska Mimar Kemalettin LAieli 54/66 ,, 15 

» » » 56168 Dükkan 4 
Edirnekapı Atikmustapaşa Fınn 517 Hane 1 
Kiiçtikpazar Demirtaı Kantarcılar 22 Dükkan 10 

» Rüstempaşa Canbazane 19/50 " 20 
Bostancı Bağdat caddeıi 500 ,, 3 
Paşabahçe Köybqı 13 Hane 3 
Kmabada Zeytinlik 16/67 ,, 12 
Karagihnrfik Atikalipaıa LöküncOler 27 Dükkan 20 
Burgazada Çarıı Bantane 84 Hane 8 
Edimekapı Hacımuhittin Acıçeşme 10 Dükkin 4 

» Atikmustapaşa Attar 9/11 Hane 5 
Bakırköy Zeytinlik Bantane 84 ,. 8 
Ciba i Molla Hitei ev KoÇGkibUM~a 33/Sl Dtikkln 2 
Fener GGlcami Fener caddesi 2781238 Hane maa bahçe 8 

» Hamamimuhittin Aynalıbakkal 82 Dükkan 2 
Küçükpazar Sarıdemir Kıbleçeıme 31 ,, 1 O 
Emin<Snli Hacımuıtafa Taşçılar 91 ,, 1 O 

Mahmutpaıa Mabmutpqa caddesi 277146 " 25 
Hocapaşa Elvanzade Demirkapı 9/9 Mağaza 50 
Mercan Çakmakçılar Daya hatun 28 O.da 10 

Büyl\k yeni ban 
Çakmakçılar Dayahatun » 212 Dilkkin 10 
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" 

" 
Balada evHfı muharrer emlikin bir sene müddet ve hükO.metçe 

talep vukuunda tabliye edilmek üzere 812/930 tarihine mfisadif cu
martesi günü saat 14 de müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin 
% 7,50 hesabile teminat makbuzlarile Milli emlak müdüriyeti icar 
komisyonuna mliracaat ey emeleri. 

.............................................. 1 

t~TANRUL ŞEHREi\IANETİ lLANATI 

Matbaacılara 
Şthremane•fnden: Dört beı yiiz sahifelik bir istatistik basbnla

caktır. lstiyenlerin 21/1/930 Salı günü saat on bete kadar 
levazım mndürlilğüne gelmeleri. 

' ,, 

Seyrisefain r 
1 il 

Merka ac.enteai: Galata Köpril b.pndL-! 
Beyoaiu 2362. Şube ıceııteli Mahmu ı ı 

dtye Hanı altında latımbul 2740 

ı udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çartam· 

ha günleri idare nlitımından 
9 da kalkar. 

izmrr · Mersin sür'at postası ı 
( MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vapuru 21 Kanunusani Salı 12 
1 

de Galata rıhtımından hareket- 1' 

le Çarşamba sabahı lzmire gi
decek ve akıamı lzmirden 
hareketle Antalya , Altiye , 
Mersint" gidecek v.e dön6fte l' • 
Taşucu, Anamor, Alliye, An· 
talya, Kuşadası; lzmire uğn.-
yarak gelecektir. . 

~)wa ıt~ Hırar postası ~ , 
( M E R S l N ) vapuru 21 \

1 

ı ı 
Kinunusani Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Geli-

1
, 

bolu, Çanakkale, Küçüklruyu, ) 
Edremit, Burbanive, Ayvalığa ı ı 
gidecek ve dönüşte mezld\r : 
iskelelerle birlikte Altunoluğa 
uğnyarak gelecektir. 1 

Gelibolu için yalnız yolcu ı : 
alımr yük almmaz. i ' 


