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T erkos işi bir 
Plan 
Me~elesidir 
T erkos suyunun hükümetçe 

tnübayaası kararlaştıktan sonra 
lstanbul belediyesi için bu iş 
birinci merhalede bir plan me· 
•elesi olarak göz önüne geliyor. 
Plandan maksat, 1932 senesi 
kanunuevvel nihayetinde lstan
buı belediyesinin T erkos su iş· 
lerine vaz'ıyet etmesi lazım gel
diğine göre, bu tarihten itıba· 
ten yapılacak işleri şimdiden 
tetkik ederek icraatta hiç karı· 
l•klık vukuuna meydan vermiye· 
tek surette sıraya lrnymak, sıra
Ya konan bu işleri günü günü
be yapabilmek için icabeden 
\>asıtaları şimdiden düşllnüp ha
tırlamaktır. 

Bir kere lstanbul belediyesi 
\ıırafmdan terkos şirketin in iş
lerine vaz'ıyet muamelesi vardır. 
Bu vazı'yet muamelesi ne gün, 

basıl yapılac::ktır? Bu ciheti bir 
ltaftan lstanbul belediyesinin daha 
bugünden Nafıa vekaletile temas 
tderek muayyen bir karara rap
lını temin etmesi, diğer taraf
tan da terkos işlerine vaz'ıyet 
tder etmez muamelesinde her 
hangi bir karışıklığa mahal ver 
lbemek için daha şimdiden ne· 
ltre ibtiyııç basıl olacaksa bunları 
•az'ıyet gününden itibaren elinde 
bulundurabilmek esbabmı dü
fii11mesi ve bazırlarn.:sı lazımdır. 

lstanbul belediyesinin bu tarz
da hareket etmiyerek: "Heia ba· 
kalım, ht.kiimet terkos şirketiy
le mübayaa muamelesini yapsın, 
bitirsin, bize tebligat yşpsın da 
andan sonra icabına bakarız.» 
~emesi terkos şirketinin elinde 
er gün feryat eden lstsnbul 

talkını ıstır::pları içinde kendi 
h?line bırakmaktır ki bu vazı'yet 
Lkiimeti terkos imtiyazını mü

l:ın·,ı ~.ı lrnrarı vcrmiye se\•l<eden 
tsbap ve evam;l ıe kabili telif 
değiJd ; r. 

Fak at terKos suyunun miiba· 
~<ınsından rnal:sat, sadece bu su
~ın ecnebi bir şirket tarafından 
idares i yer:ne Terk memurlarile 
de ~ ~dares• o!mad•ğı da malum 
. egıldir. Mübayaa · kararından 

~tıbdaf edilen asıl maks1t hali 
lllırda htanbulun su ihtiyaçla-

~rıı temin etmiyen tesisatları 
~\>si etmekt:r. Bu ise fili icraata 
~I. 
E tışcnedeo evvel uzun uzadıya 
tı:ıni tedkikatı icap eden bir 

~eseledir. Tabii bu tetkikatı 
d~l>aeak olan su mühendisleri· 
d'..,.· Bu tetkikatı yaparken şim-
•ki terkos şirketinin daha evvel 

:•ı:>ınış olduğu projelerden isti
~~de edilmiş olsa da gene epeyce 

1~ lanıan geçecektir. 
b onra şimdiki T erkos su şe· 
~ t~clcrinin tevsii için lazım ge
"-. t.l Projeler,pilinlar hazırlandık· 
l ~· •onra bunları tatbik sırası 
~ll't, . P~ojelerio ve ~llnların 
~ edıyenın fenni nezaretı altında 
~ 'sı için talipler arastnda mü
laı ~••alar açılacaktır. Btıton bu 
""'t de ayn bir zaman ıneı'ele 

Fikre tin 
Heykeli 

Galatasaray llsealnde bugUn 
yapılacak merasim 

Eylül muharririni Kadın ve ilham ! 
kaybettik 

Dün aktam geç vakit kıymetli San'atkarın çirkinliği, dehasının 
romancımız Mehmet Rauf beyin f • • b d 
ölüm haberini aldık. Edebiyatı ce· Ve şe re 1n1 n m 0 n a 1 1 r 
didenin sayılı banilerinden olan Şair Ahmet Haşım, ressam Namık ismail 
san'atkar, rahatsızlığı dolayısile 
son zamanlarda Cerrahpafa has. Beylerin düşünceleri 
tanesinde tedavi ediliyordu. Ya· 
pılan tedavi ve gösterilen ihti
mam, bir fayda vermemi§, Meh • 
met Rauf, dünyaya ve edebiyat 
alemine gözlerini kapamııtır. 

Kendi zamanında şahsi üılu • 
bile edebiyatı cedidenin ileri sa • 
fında yer tutan merhum, Milli kü
tüpanemi:ze kıymetli eserler bı • 
rakmış bulunuyor. 

Cenazesi, bugün Cerrabpa§a 
hastanesinden kaldırılarak Maç -
ka kabristanındaki ebedi medf e
nine götürülecektir. 

Harıcıye vekilimiz Ahmet Haıim B. Namık i•mail B. 
T anınmıt İngiliz muharrirlerin • Kadınlar erkeklerin illıam mem • Tevfik Fıkretin heykeltraf Hadi T h •d• 

bey tarafından yapılan bUstU 8 rana gJ JyOr 
den Cilbert Frankavla karısı a. baı değUdir. Kadınlann bu hıuııuıta 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rilı· rasında tuvalet masrafının çoklu· oynadıklan rol talidir. Erkeklerin 
Büyük şair ve insan Tevfik 

Fikretin hatırasmı taziz içm ha· 
zırlanan ihtifal, evvelce de yaz
dığımız gibi bugün saat on beş· 
te Galatasaray lisesi salonunda 
yapılacaktır. Bu miinasebetle 
Fikretin heykeltraf Hadi bey 
tarafmdan yapılan ve mektebin 
bahçesinde hazırhınan kaideye 
konu'an heykelinin de küıat res· 
mi yapılacaktır. Bu husustaki 
tafsilat beşinci sayfamızdadır. 

• tü bey Tahranı ziyarete davet edil ğu yüzünden çıkan bir anlaşama. muı•afa/kı!Jetlerinde kadınlar 8mil ol· 
mi~tr. Seyahatin kanunusani ba~ .mazhğın Londra mahkemesine mazlar diye §iddetli bir hücuma geçi. 
Jangıcında yapılrnası muhtemel _ kadar gittiğini ve lehinde karar yordu. 
d H · · alan muharririn kadınlar aleyhine Bu hücumun bütün İngiliz mu• 

ir. arıcıye vekilimiz büyük J b 1 d " harrı"rlerı· ve •an' .. tka"rları arasın· yazı ar yazmıya af a ıgmı yaz • .. .. 
bir ehemmiyet atfedilen bu ziya· mı•tık. Muharrı'r·. rAlt r 4 ·· ·· yf d ] ! tara ı uncu sa amız a 
retten sonra, yakında toplana • ======-=====-======================!:::::::m 

cak teslhatın tahdidi konferansın· 
da hazır bulunmak üzere Cenev
reye gidecektir. Tahranda iki hü· 
kiimeti alakadar eden meseleler 
mevzuu bahsedilecektir. 
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Gayrı l<anuni evlenenler (Herant Canikyan)ı mazlum b:r 
• • A • •• • kahraman yapmıya çahşıyorlar 

Hazırlanan hır layıhaya gore şıddetle Türkiye haricinde bulunan 

cezaf an dın}acak)ar Ermeni k?mi.tecileri. s?n zaman
larda yenı bır tahrıkata başla-

~--------~·-~~----~-
'reez l ye edilecekler arasında nikAh ınemur-
larıla ana, baba, veli ve vasiler de vardır 

Ankara, 23 (Vakıt) - Hilmi bey Adliye Vekfıleti de ceza kanununun 
(Yozgat) evli iken tekrar evlenenle • 237 inci maddesinin tadili ha.kknida 

dılar. Bu tahrikitın zahiri sebe
bi Başvekil ismet paşanın Avru-
pa ıeyabatı münasebetile aai· 
kast aleti olarak Suriyeden 
gönderilen Herant Canikyan 

rin tecziyeleri için ceza kanununa bir bir IAyiha hazırlamıştrr. Hazırlanan ismindeki Ermeni komitecisinin 
madde ilave edilmesini teklif etmiş, layihaya göre: lstanbuldan Köstenceye giderken 

sıd:r. 

lstanbul halkmm Terkos işle· 
rinı şirketten devir alacak olan 
lstanbul Belediye sinden isteye· 
ceği şey bu gibi hazırlıklarla
da bi!ahare vakit kaybedilme· 
mes:dir. Bu hazulıklardan müm
kün olanlarm şimdiden düşünül
mesi ve icap eden tetbirJerin 
alınmasıdır. 

Likin bütün bu hazırlıklarla 
lstanl:ul belediyesinde fılen meş · 
gul olacak daire neresidir? Be
lediye idaresinin bir fen heyeti 

Evlenmelerin gayn kanuni olduğu• hüviyyeti teıhiı edilmesi üzerine 
nu bilerek bir erkekle kadının niıkah. geminin apteshanesinde intihar 
Jarmı yapan nil-ah memurlar:ile bun. etmiş olmasıdır. 
lan evlenmiye sel-keden ve bunl~nn Bu intiharın, o vakit ne gibi 

evlenmelerine rıza gösteren ana, baba, 
veli ve vasiler de üç aydan iki seneye 
kadar hapsolunurlar. 

ıerait altında vuku bulduğunu 
bütün gazeteler yazdılar. Ciheti 
adliye ehemmiyetle tahkikat 
yaptı. Tahkikat neticesi tesbit 

Evlenme hakkında icap eden kanuni olundu. Zabıt varakası Cümhu· 
vesikalan görmeden bir evlenmenin riyet mllddei umumisile bera· 
dint merasimini yapanlar da aynı ce-1============== 
za ile cezalandırtlırıar. Tayyarecilerimize 

Evli olduğu halde dini merasim 
yaptırmak suretile başka bir ka- verilecek zamlar 

Hain suikastçı Herant Canikyan 

raber geminin kaptanı, doktoru, 
ahçısı tarafından tastik edildi. 
Şimdi bu açık hakikat, Ermeni 
komitecileri tarafından tahrif e
diliyor. Guya Hernat Canikyan 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

olmakla beraber su işleri ayrı 
bir ibf sas işidir. Diğei taraftan 
lstanbul belediyesinin T erkos şir· 

dınla yaşıyan erkeklerle aynı tarz Ankara, 23 (Yakıt) - Hava 
da hareket eden kadınlar 3 sene- mensuplarına verilecek zamlar ve r 
den bir seneye kadar hapis ceza• tazminat hakkındaki 889 numa- }t' 

ralı kanunun bazı maddelerinin ~ ' sayfalarımızda: 

ketıne vaz'ıyet etmesi birdenbire 
şimdiki Terl<oı şirketinin bütün 
memurlarına, ve fen heyetlerine 
yol vermek, onlann yerine baş· 
kalarını ikame etmek demek 
değildir. Onun için bir sene 
ıonra Terkos imtiyazmın arbk 
Istanbul belediyesine geçeceğine 
göre, ondan sonra yapılacak 

itler için ştmdiden Terkos şir
ketile teşriki mesai çaresi de bu
lunabilir. 

sile ve otuz liradan aıağı olma • tadili için bir layiha hazırlannu~-
mak üzre ağır para cezasile teczi· tır. Buna nazaran maattan gay· 
ye edilirler. Bu kabahatı ifliyen rı pilot ve gedikli zabitlere sene· 
memur olursa bir daha hiç bir me• de 360 ve pilot küçük zabitlere de 
muriyette istihdam edi!.nıemek ü. 240 lira verilecektir. 
zere derhal azledilirler. Medeni Bu para kanunuevvel ve mayıs 

aylarında olmak üzere iki defada 
kanunun neırinden sonra aynı va· verilecektir. Bundan baıka bu 
ziyeti devam ettirenler hakkında meblağa iki senede bir üçte bir 
da bu kanunun hükmü cari ola • nispetinde bir zam yapılacaktır. 
caktır. Gece uçuılan için de ayrıca saat 

Akit esnasında kanuni tartlan baıına ikiter lira ve yarını saat • 

8inemo ~o~erleri 
- Yedinci sayfamızda -

Slavya ile ilk 
maç yarın! 

- Beşinci sayfamızda -

8D~DlDY 8eui 
tam ·ı t tb'k t · lik uçuılara da birer lira verile • 

amı e a ı e mıyen memur • ,. • ..... · A 1 · • 1 • . · yrıca gece uçuş an ıçın - Beşin ci ı; :ı \"famızda -
far da hır aydan bu aeneye kadarı bir pilota verilecek para ayda Jir· \., _________ . ___ _.__! 
hapsolunur. ~ mi lirayı geçmiyecektir. J 



Ti CARET 

VE İKTİSAT HAYATI 

Fındıklar nasıl ihraç edilecek ? 
lstanbul gllmrilğllne ait kontenjan listesi 

diln tebliğ edildi 

Kanunusani, şubat ve mart ayla·j solosu dün ticaret odasına gelerek u
n_na mahsus kontcnjen listesinin güm-, mumt kAtibe vekalet edeı:ı raporatör 
ru!der arasında taksimi muamelesi • Hakkı Nezihi beyle iki memleketi ala
nin bittiğini yazmıştrk. Umumi liste-- kadar eden iktısadt meseleler üzerin
c1en İstanbul giimrüklerine ayrılan de uzun boylu görüşmüş ve Bulgari~ 
l,ıs1m dün İstanbul giimrükleri ba~ tandan memleketimize ithal edilebile-. 
müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. ~ cek maddeler hakkmda mahlmat al-

l~ambiyo borsas;nda mı~tır. 
Dü:ı kambiyo borsa nda Sterlin Çaycllar Ankaradan dönUyorlar 

ı1' d~h~I olchığu h.!ld:! e::r.c~i par:ıl:ı·j Giimrükteki çayların ithaline mii
r •un -~ı:ıtl:- rıntla kaydc şayan bir t.1-, sa,ade edilmesi için teşebbüste bulur.
~. '~ur ol~amıştrr. Stcr.lin bir kaç mak üzere çaycılar tarafından Anka· 
~. ·ncte:b:m c!e..-:ım den f.~t!ar üze - raya gönderilmiş olan heyet bugü:.t 
t :-ıdcm muaır.ele J~Ü~mü tür. Dü:ı 1 dü:':.::~e'.itir. Haber aldığımıza göre 
S"'erJin 72· ,2;; kuruc;t:ı açılmış ve 72:)!' heyet. vekalet nezdinde yaptığı te .. 
kuructa kapanmıştır. şehbil8 neticesinde bedeli tediye edit
:ındıklar .nasıl ihraç edilecek ?I miş olan ~aylann gümrükten çıkması-

. Fındrk ı~racatrnm mürakabesfaıe 1 nn müsaade alabilmişse de parası 
daır olan nızamnamenin tab;'dne hac. henüz tediye edilmemiş olan çaylann 
Jandnhnı n nizamnamenin fındıkla· ithaline müsaade edilm-emiştir. 
nn kutulan hakkındaki maddesinin Mlllt ı ı k t 
tatb11-ın· d k· ı · .1 bi vapurcu ar ' r e ııA ın e ve a etin emn e r şu- 1 ı 
bat tarihine tehir edildiğini yazmış. D yapmıyor ar 
trk. ün bir refikim.iz milli vapurcula-

Bu tarihten itibaren ihraç edilecek nmızın, seyrisefain de dahil olduğu 
fmdıklar aşağıdaki boylara aynlmış halde bir şirket yapacaklarmr yazımı~· 
alarak föraç edUec~ktir. Birinci ek!- tı. Dün bu hususta tahkikat yaptık. 
tra 15 milimetreden yukan, ikinci Görüştüğümüz milli vapurculanmız 
ekstra 14 mil:metreden ı:ı milimetre- ve seyrisefain idaresi böyle te,ebbüs 
ye kadar, birinci sıramah 12 den ı.ı mi değ.iJ, bir tasavvur bile olmad·ığmı 
limetreye kadar, ikinci sıramah 9 dan söylemişlerdir. 
12 milimetreye kadar, birinci kalbur Mllla zUrraına tohumluk 
altı 7 milimetreden 9 rniHmetreye ka~ delıtıhyor 

dar, ikinci kalbur altı aa 7 mi1im2t. 
.re-den aşağı olacakt:r. 

Fmdık ihracatsılarıyla fındık kır . 
ma fabrikaları ilk tesisatıarmı bu ka
h: !ara göre düzeltmek üzere hazır -
lılclara h·•şlamıslardrr. 

:ransl!ya Ethal edficcek bahklar 
Fr~nsa hükumeti 1 kanunusaniden 

:~o c. lül 932 tarihine kadar Fransaya 
i~hal edilecek her nevi haltklann kon 

tenjan lisfeSinl neşretrni~tir. Bu liste 
1 <d~1t1t>da ata~mdar c!:ınlara 'ihracat 
ı · i izah ıt v.crme'•t::dir. 

Eulgor ltonsolosu ticaret 
edasında 

Şehrimizde\i Bulgar ceneral kon .. 

Muğla, 23 (A.A.) - Milas zürraına 
tohumluık tevzilne devam edilmekte. 
dir. Şimdiye kadar her cinsten 19661 
kilo tohumluk tevzi edilmiştir, 

lzmlr. dokumacdan bir 
kooperatif kururorlar 

İzmir dokumacıları bir kooperatif 
teşkiline karar verm·işler ve hükô • 
mete miiracaat etmişlerdir. Koopern
tif hiMelcri onar Hralrk olacaktrr. 

Şi•mdiden 30 bin lira banl<aya yatt~ 
rılmı~tır. Kooperatif lzmlr ci\'arın • 
da.ki dokumacılann birleşn:es:ni temin 
eedcek, beş bin amelenin çalışacağı 

mnaz:ı:am bir fabrika tesis edilecektir. 
==========::=-:==========:;:::============ :=============== 

lar kendileri ıç;n bir nev'ı mai
ş~t vss•tası yaptıklan komiteci
lik ve siiikastciliği tamamen terk 

kendi kendine intihar etmemiş ... 
Göya y'rmi otuz 1 işidt:n 
mürel:kep l<alabalık bir polis 

lrnv.,eti l.enciisini şiddetle takip 
ece~ e' ö dürmüşfermiş. 

Arhk hc:diseye, mahiyetini bir 

ltere l: u tarzda tahrif eyledikten 
sonra. türlü türlü şekiller verili

yor. U:numi harp esnasmda vu· 

ku bulan tehcir hadiseleri ar:ı
,y.ı lcanş~ırılıyor. Türkiye ve 

Türklüğün aleyhinde en çirkin 

tecavüzlere cür'et ediliyor. (He

rant Cani kyan) ı bir nevi maz
lum hahraman haline koymak 

ıç n ne mümkünse yapıl•~ or. 
Hatta Ermeni şairlerinin hissi]ah 

lal rik edilerek maz cm bir 

lcahraman haline getirilen bu 
snil<astcı Ermeni için Müheyyiç 

m~rs'yeler yazdırılıyor. içtimalar 

~pı'ı;,or. Eu cümleden olarak 
<.hiren ( K~hire ) ile ( Berut) ta 

1 oaı leci papas'ar vasıtasile Kili

sder::!e ıhtifaller yapılmıştır. 

Ma '6mdurki Ermeni komiteci
leri gerek umumi harp esnasında 

r.crek mütarekeden sonra millet
leri arasında yaptıkları caniyane 

tahriki+m tabii ve zaruri ne
ticelerini ve bu neticelerin Er-

meni milleti üzerinde yaptığı 

aksi tesirleri gördükten sonra 

bir mnddet nedamet ve pişman· 
lık tavrı takınmışlardı. Hepsi de 

hariçte iltica ettikleri memle
rin bir k<Sfesinde intizar vaziye
ti almışlardı. 

Fakat bu sergüzestci fesata-

edemediler. Şuradan. buradan 
m~nf aat koparmak için, bir ta-

raftan vatan matrudu yüz elli

likler, diğer taraftan Şark isyan

larında methaldar olarak harice 

firar etmiş olan kürtlerle bir

leşerek çalıımıya başladılar. 

Hiç şüphesiz bu komiteciler ken

dilerini teşvik eden bir takım 
ecnebi kuvvetleri de buldular. 

Bununla beraber artık Ermeni 

komitecilerinin bu gibi tahriki

bna asıl Ermeni kitlesinin al

danmıyacağı ıOphesizdir. Çnoktı 

yakm mazide gl>rülen tecrUbeler 

unutulmamııbr. Aksi ihtimali 

kabul etmek Ermeni milletinin 

ekseriyetini akliıelimden mahrum 

farz et01ek deme'·tir. 

Tarife nlebetler•nde esası 
TUrk altını 

Bütçe encümeni reisi Hasan 
Fehmi bey gUmrDk kanunu 28 
inci maddesinin feshini istiyerek 
Meclise mühim bir kanuni tek-

lifte bu!unmuıtur. Tek lifte, her 
üç aylık vasati kambiyo fiahna 

göre gümrDk tarifesinde 818 
kuruş olarak tespit edilen Tilrk 

albnı kıymeti araıında yüzde 

yedi nisbetinde yOkseliı veya 

alçalıt olursa umumi tarifelerdeki 

resimlerin de bu nisbette indiril

mesi veya çoğaltılma11 iıtenil

nilmektediı. 

t 

Soa Telgrallar J 
Papanın kütijf)a

nesi vıkıldı 
Ölenler, yaralananli•r ve mah• 

volan kitaplar 
Cite de Vaticane, ~3 (A.A)

Vaticane kiliüpanesinin Belvete
re avlusuna müteveccih kütiipane 
kısmanın üç katının tavanları yı

kılmııtır. Yıkılan kısımdaki kü
tüpanede çalışan 1 O kadar in
sanın enkaz altında kaldıkları 
zanno!unuyor. itfaiye efradı en
kazı aramakla meşguldur. Bu 
kısım Pape S.xte Kint denilen 
ve birçok kitaplar Jar san' at eser· 
lerini ihtiva eden kısmıdır. 

San'at eserleri enkazın yıkıl

masından az müteessir olmuştur. 
Cite de Vaticane,23 ( A.A. )

Sixte Kjnt salonundaki 3 sütu
nun yıkılması kütüphanede mey
dana gelen kazayı mucip ol
muştur. 

Duvarlardaki eski ve kıymetli 
resimler pek fazla mütessir ol
mamışsnda kubbenin rerimleri 
tamamen berbat bir hale gel
miştir. 15000 cilt kitap enkaz 
altinda gömülü kalmıştır. Severe 
mamulitından olan ve imperator 
üçüncü Napoleonun oğlunun vaf
tiz merasimi içlerinde yapıldık

tan sonra imperator tarafmdan 
Papaya hediye edilen kurnalar 
harap olmuştur. Kaza neticesinde 
4 kişinin eksik oldukları görül
müştiir. 

Vatican 23 ( A.A) - Kütüp· . 
hane müdiriyetinin neşretmiş 
olduğu bir tebliğde zayolan ki
tapların 15000 cıJtten ibaret ol
duğu ve bunlardan ekserisinin 
yerine kütüphanenin iç tarafında 
bulunan diğer nushaların ikame 
edileceği ve fakat 'bir kısmının 
bazı eserlerin nedreti dolayısile 
yerlerine başka nüsha ikame r • 

mıyacağı bildirilmektedir. lngı.
tereye ait eserlerin ufak bir kıs
mı A 'manyaya ait eserlerin de 
büyük bir kısmı zayi olmuştur. 

Sikstine saronunda halka teş
hir edilen eşya harap olmuştur. 

Bilhassa Malaşit denilen yeşil 
damarlı bakır taşından bir kupa 
ile penbe granit diğer bir kupa 
bu me"aTid dır. 

Kıbrıshlar bUyUk nakdi cezalar 
verecekler 

Lamaka, 23 (A.A) - Bugün neşir 
ve ilan edilen tamirat kanununda 
münderi~ olup yekunu 34,000 lng.iliz 
Jirasrna baliğ olan nakdi cezalar son 
kanşıkhklara iştirak etmiş olan Kıb
ns şehir ve köylülerinden alınacaıkttr. 

Nakdi cezalar Kıbnsın bütün or • 
todoks hristiyan]arı tarafından vergi 

şekliınde olarak tediye edilecek ve bun 
dan yalnız hülifımetin resmi memur .. 
lan istisna edileceklerdir. 

Karışıklığın başhca sahnesi olan 
Lefltoşe şehri yalnız kendi başına .ı 
hm İngiliz lirasr para cezası verecek
tir. 

Arnoldo Mussollnl'nln -
cenaze merasimi 

Milano, 23 (A.A) - Arnoldo Mul!I -
solininin cenaze merasimi, bu sabah 
kalabalık bir halk kitlesinin huzurile 
icra edilmiştir. Merasimde Doçe, Dük 
de Bergame, memleketin bütün tanın .. 

mrş siyaset adamları, bütün na.zırlar, 
200 ayan ve meb'usan azası, muhtelif 
şehirlerin hA.kimlerJ de hazır bulun • 
muşlardır. 

Popolo d'ltalia gazetesi muharrir) 
Jeri, cenazeyi gazete binasından Saint 1 
- Marc kilisesine kadar omuzlarında 1 
götürmüşlerdir. Cenazenin arkasm- f 
da Doçe, refikası n oğulları gelmek-1 

teydi. Merasimden sonra cenaze oto· 
mobille istasyona götiirü!müş ve hu· 
susi trenle Bomagne'a gönderilmiştlr. 11 Cenazeıe Doçe de refaka\ etmektedir. 

Menemendeki ihtifal 
Dün inkilap şehidi Kubilayın 

mezan ziyaret edildi 
Menemen, 23 ( A.A. ) - Aziz Kubilay ve fedakar arkadaşlr 

rmın hain mürteciler tarafmdan şehadetinin yıl dönümü olmak 
münasebetile C. H. Fırkasının lzmir vilayet heyeti ida:-esinin tel" 
pil ettiği bir proğram dahilinde bir ihtifal alayı yapılmııtır. lı"' 
mir'den ve Manisa'dan sabahleyin hareket eden ihtifal alaylarıol 
hamil bulunan trenler sstat 9,30 da birbirlerini müteakip Meoı
men istasyonuna gelmişlerdir. Gerek lımir' den ve gerekse .Ma" 
n;sa'dan ihtifal alaylarıyla birlikte gelen muzikalar ve şebitlerİll 
mezarlarına konmak üzre müteaddit çelenkleri tqtanlar önde fJ• 

ciler ve mektepli!er, muallimler ve bilumum halk teşekkülleri 
ve mümessilleri ve her iki viJAyet belediye reisleri ve azaleı1 

Halk Fırkası erkanı ve civar kazalardan gelenlerile Menemendeı> 
iştirak eden halk kitleleriyle vücude getirilen kesif ve muazza111 
-bir alay KubilAyın şehit düştliğU belediye meydanına. gelmiş bu"' 
rada Menemen belediye reisi tarafından aziz Kubilayın ve Şehit 
arkadaşlar1nın fedakirhklarmdan bahso:unarak hatıraları tazilt 
hain ve mUrteciler tel'in edilmiştir. Bundan .sonra Kubilay mek"" 

tebine gidilmiş ve or•da da nutuklar söylendikten sonra şehitle
rin bu~unduğu mezarlığa gidilerek çelenkler konulmuş ve nutuk"' 
lar irat olunarak ihtifale nihayet verilmiştir. Saat 13, 11 de gereli 
lzmir ve gerek Manisa'dan gelen ihtifal alayları geldikleri gibi 
hususi trenlere rakibeo avdet etmişlerdir. 

Bitler bir otomobil 
kazası geçirdi 

Alman mttfrlt milllyetperverlerl az kalsıd 
başsız kalıyorlardı 

Berlin, 23 (A.A) - Mfifrit 
milliyetperverlerden Berlin meb'
usu M. Goebbelsin izdivacı az 
kalsın Nazistler fırkası için azim 
neticeler tevlit ef!ecekti. 

Öğle yemeğinden sonra ara
larında Goeblielsin şahidi olan 
Hit!er de bulunan bir çok da
vetliler, firlianiii'...ı mücerr-ep · şo-
förleri tarafından idare edilmek
te olan 3 limozjne binmişlerdir. 

Meklembourgta kiin Kyritz ya
kınına gelindiği zaman içinde 
zevç ve zevcenin akrabası bulu
nan ve saatte 40 kilometre sür'
atle gitmekte olan ikinci otomo
bil birdenbir.e yo'undan çıkarak 
bir ağaca çarpar.ak devrilmistir. 

GUmrUk kanununun 107 inci 
maddesi dell•tirildl 

Ankara, ( Va kıt ) - 11 nisan 
332' tarih ve 901gümıük numa-

ralı kanunun 107 inci maddesi 
fU suretle değiştirilmiştir: 

Kaounnn ellinci maddesinde 
mezkur kefalet ve beyanname 

muhteviyab muayene neticesin

de giimrUk resminden yftzde bef 

nisbette noksan zuhur ederse 

ve bu hal ilk defa vukubulmuşsa 

yalnız noksan olan gümrük res
minin tahsilile iktifa olur.ur. Te
kerrürü halinde bir mislinden 
dört misline kadar nakdi ceza 

tahsil olunur. Eğer bu muamele 
umumi muhasebeye, liususi büt-
çeye ve resmi dairelerle beledi

yelere ait hıe para cezası alın. 

maz şu kadar ki bu şartlann ta
aluk ettiği muamelede alakadar 
gümrüğe ibraz edilen evrak tah· 
rif edilmiı bulunduğu taktirde 

faili hakkında kaçakçılık kanu· 

nundaki ceza tatbik oluntır. 

Bu suretle alınan cezaların 
yüzde kırkı bunu ihbar edene. 

yüzne kırki muayene vaz'yet'ni 

ihbar edene yüzde yirmisi <le 
inzibat komisyonu katarile hüır 

nü hizmeti geçen memurlara ve-. 
riiecektir. 

Arkadan g1.:.mekte olan fi 

Hintlerle bir rahibi ve mnfrit 
milliyetperverlerden jenaral Va# 
Eppi hamil btilunan üçüncü otcr 
mobil, ikinci otomobilin üzeriJll 
gelerek çarpmışbr. • 

Müfrit milliyet,penerlerin Iider1 
şiddetle otomobilin camına ç•rP'" 
mış ve bir parmağı kınlmıttıt• 
Rahibin burnu kırı,mış ve beyli; 
şiddetle sarsılmış olan ıofar01t 
hemen hastaneye yatmlma110• 
mecburiyet hasıl olmuştur. 

Hitler ile refakatindeki rabil'! 
pansumanlan yapıldıktan soor' 
K yritz hastanesinin bir oto1110" 
bili ile yollarına devam etaıif' 
terdir. 

Gazi Hz nln lzmire rekzedl
lecek heykel 

An~ara, 23 (Vakıt) - iz, 
meb'usu Kimil bey ve üç ark•~ 
daıı lzmire gelecek olan. G,.t 
heykelinin gümrOk resmile rlJrr 
mele vergisinden muaf tutullll.,. 

için Meclise bir teklifte bubıır' 
muşlardır. 

Ankarada bir yangnı 
Ankara, 23 (Vakıt)- Sıbbi11 

müdOriyetile Sıt.ma mücadel' 

heyetinin isgal etmekte oldur' 

binadan yangın çıkmış ve et~ 
yenin gayretine rağmen yaoıt' 
söndürülemiyerek tamamile ya~ 
mıştır. Yalnız bir kısım eff 

ve eşya kurtarılmıştır. 

Yeni orman kanunu ld 
Ankara, 23, ( Vakıt ) - S0 

meb'usu lsmail Hakin bey Jll~ 
lise bir orman kanunu ıayıb i' 
vermiştir. Ismail Hakkı be~ 
teklif ettiği kanunun esaıı S 
garistan orman kannnunda1J alı' 
mııtır. 

Bir tefsir meclise ge~ .. I 
Ankara, 23 (Vakıt) - • p 

hizmetleri kato~unan!arın . • 

tekaüdiY.elerile yü~de e~lı. aJ 
ha,1kındaki vekaletin teftil'I r:: 
lise ..veJmi_şlir. 





Kaçakçılara tatbik 
edilecek cezalar 

- ----------
Hazırlanan IAylha mecll.8e verlldL Bugtln 

mtlz&keresl muhtemeldir 
' 

Soa teklini alan kaçakçıllk kaau mektedir. Dallftiyeden adliye veli• 
llJihuı dün .heyeti vekileden meclille Jetine verilen projede bunlardan bl. 
ciladerilmiştir. Son haberlere söre rinin Karadeniz uhlMnde, llflltn.i11 
l!yiha 64 maddedir. Trakyajfa, tkiBinıht prk, ~tin 

Ceza kanunile ceza usulleri kanu • pTp, diterlerinin eenu11 .tlA,.tlerin
nuımJn bazı maddeleri tadil edilmekte- de ilad .. Jiizalu q.ret edilftHt&ir. 
dir. Vuifelermj aui .istimal edu Tamlan kaçak~ malmm Jtizde • 
:ümrük. ve adliye memurlan hat&a lal· tuzu hik6metin ıauraflanu karp
kimler için ağır cezalar konmuftur. lık tutulacak, yüzde yefniti be.ak 
Kaçakçıbk yapanlara üç seneye ka • 
dar hapis cezası verilecek, k~akpıe mah haber verenlerle •tisadere ed ... 
blda memleket iktısadiyatı ve dahill ine ikramıya olarak veril«ektlr. Bu 
idaresi zararına cürümler görüne kanunun Hlrumu ıörülmedtti ftldt 
bunan da aynca cezaaı verilecektir. tathtlc edihnemMt u?lhfyett htlk&nl• 
Bu ceza hiyaneti tavaaiye dereceebıde te Yerihaiftir. 
en ağır hapse bile çıkanlacaktırr, K~*9hk alerhinde alıaaeak tecl-

Kaçakçılık cüıitmlerile me§gul o • birler &nuıında ticaret odaJanna da 
la.ca~. hikimler ayrı, ayn kaza hak- kaçak mal aramak vazifeld veri1mit
lana malik olacaklar ve münferit ka· ·tir. Kaçakç:hktan sabrkJL.q olanhn 
rarlar vereceklerdir. Bu hAkiınlem muayyen bazr yerlerde oturmaktan 
bwunaca.kları merkezler tesbit edil • meneditece1derdir. 
--~~~-~~~-~~~~~~~ ~ ~~~~~~~----

Kadın ve ilham! 

1 ,._leket Haberleri 1 
lzmirde 

Emlak mUzayedesl 
devam ediyor 

lzmfrde Yananldara ait emli· 
kin mllzayedesine Ziraat banka. 
•mc:a deYam eclilmektedir. Mü· 
zayedeye ipirak için ıehrimizden 
bir çok ı•yrı mlbadiller i•tih· 
kaldanna mukabil aldıktan bo· 
noJarla lzmire sitmiflerdir. Sa
hta çıkuıJan Sakarya ••nema• 
içi• 55 bin, Anadolu bankam 
için 4S bin lira verilmif, fakat 
•erilea fiat haddi llyılnoda gö
rOJmediii için bu biular tekrar 
mlıayecleye konulmllf\ur. 
K...._ l•taa•onunda ••k•la· 

n•n k•çak kAldlar 
lzmirde Kemer istasyonunda 

5891kaçak aiıara kljuh yakalan· 
mlfbr. Sigara kağıtlan çuval 
içinde keatane diye g6nderi1mi1t 
iıtuyonda ta.mallar çuvalları an· 
bara tqadarken çuvaUarm içinde 
aiıara kitadı oldutanu anhya· 
rak haber vermifler, iki gün aon• 
ra kl;ıtlann abibi de yakalan· 

l Üst tarah 1 inci sayfada almadıtnu tliylesin, o, haberi olw • mlfbr. 
ela heyecanlı bir akis bıraktıjını yarak onua cinai h!kiadyeti altnada• lzmlr • Ura. •olund• feci 
ve diğer bir muharririn de yuka • da. bir kaa• 
rıki noktai nazara İftirak ederek: I•'royd'un nazariyesi bana çok doi· Pazar glhıü lıırair ·Urla yolu 

- Evet, "'°" doı:.ru- Ktulınlaruı nı -ıı..: -liyor cı..~ ...._d~1- ta >' il A.-u.t a~ •• .. ,_ AU ~ a (izerlnde feci bir kaza olmuı, 
er'loeklrre il.ham verdikleri iddiaı .. kemnlBlle ,.ratma kudl'etf de bitmi- deYrilea bir kamyonette bulanan 
dece bir maaal ve kuru itil- dediğini yor mu?- SaY181Z nrtişalııedeler dıf 
de dün kagdetmiıtik. hep balla glrüyonıı.. Büyük hadım 13 yolcu, bir ıof6r aju Ye ha· 

san'atkin henüz ta.nnnıyonı.z. Riea, fif nrette yaralanmıılar, yolca· 
Büyük ve ciddi bir alakayla ederim, harem atalan arumda bir lardan biri ölmOıtDr. 

kartılanan bu iddiaları bqün biı· şair, bir ressam hatırbyor musunuz? Kaza, ıoflrün dikkabizliği Te 
tüıı Londra müneverleri münaka- Gülüttiik. Bir dakikalık siik6t.. iki otomobil ara11nda yanı yap· 
~a etmekle me§iUldür)er. Ahmet Hqim bey, ellerini pan • mak yOıhden ileri geJmiıtir. 

Mevzuu bir baylı cazip ve dik- talonuDUD ceplerine aokarak pen· Kaza hakkında lzmir gazeteleri 
kate değer gördüjümüz için biz cere yanına ıitli. Tül perdeyi a • ıu mal6mab vermektedirler: 
de Türk ıan'atkirlan, muharrir •e raladı... Uzaklara, ta uzaklara ŞofCSr Fuıhn idareaindeki 
,airlerile aöPiiamiye ba9lad-1

- Bu baktı Go"'zler"ını· Çamlıcanm 
- • • -s ıa. • ··• ar • kamyonet Urla dan yolcu aluak 
gün Güzel San' atlar akademiaı kaemda, ıaç kırana tutulmut la. 
müdürü re11am Namık lımail hey- ranta bir bat aibi yükaelen karlı lzmire kareket etmif, lzmire 15 
le tair Ahmet Hqim beyin ıözle- tepelerde ıezdirdi.. kilometre mesafede önüne baş· 
rini yazıyoruz: - Ochmuan ptirip JS111d1tmnz lca bir kamyonet çakmıfbr. iki 
Ahmet Ha,ım be•ln stizlerl daflann tıeknesi, zavalh çakallar kamyonetin ıof8rleri yolcuların 

Odacı, beyaz, temiz, yallı bo- eol'aktan dcmuyor1ar şimdi.. Garip te- ihtarl•nna rajmen aralarında 
ya kapıyı "yavatça araladı ve ıeri ceıu .. • Y•nt• başlamıı1ar, neticede fO· 
çekilerek yol verdh Diye aöylendi... f&r Fazalm kamyoneti yo'an ke· 

- Müdür bey ıize muntazırdır Namık lsmail bey bir ıazetede Hnndalci bir çukura yuvarlan-
(!fendim.. • çıkan (Hafife hanım akademide) .... K • . d 1 ,, d' d 

1 
• y•""ımı o.__akla m,.a .. nJ.. • m • ., ... r. aza nehceatD e yo cu-

n.en ımi ay ın ık, ferah ve ıea -· awn ~·- l ela Ç d Ka ıiz bir odada buldum. •• ilk •özü • - Namık beyefendi.. Sıra aiz. Far D qme ; o~uran •alalı 
me ça•·pan, inik tül perdelerin de.. Kadınlar erkekler için ilham erhat Ef. 6 müf, d6rt yolcu 
gerisinde boğazın ıilueti .. Ana • membaı mıdırlar? ap, tekiz yolcu hafif su• ette 
dolu sahili, beyaz damlı evlerile - ... Şey ... Ben mi?.. Evet... yaraJanmıtlır. 
mor bir tiyatro dekorii sibi. Ea • Ben .. Ben de Ahmet Haıim beyin Muallimlerin aeyyahati 
mer denizde bir iki atimpot ... Ha· fikrindeyim doirusu... lımir muaUim1erinden seksen 
ni ~kerleklj, tenekeden yapılmı! - ??? kitiJik bir gurup sene baıı ta· 
mini mini oyuncaklar vardJT. Tıp ~ - ···• Ama. .. diye, Yanainu ka· Jl d B ı ı. b 
la CSyle, denizi kanıtırmadan u • ııyarak aöylendi... Hocanın ne ti erin e a 1"eı·re ir ıeyahat 
aul usul geçiyorlar... dediklerini de duymadım ahi!.. tertip etmitleıdir. 

Gözi':,rne çarpan ikinci §ey: Na· Ve ıuale töyle cevap verdi: izmirde çay ve kahve 
mık lsmail bey ••. Ve .• Ş&;r Ahm~ - Kadım belki yeglne ilham mem· fiatlan artb 
Ha§İm hey. Kendi kfn<H.me: .. hat deflldlr. ÇünkU tabiat UMarları lzmirden ıelen haberlere gCS. 

- Bir tal}la iki ku~ .. Fena de da au'atlirlara ekser llham Yenaifo re, fzmirde de kahve ve çay 
- • )erdir. Yalnız iUaam h!Jeti nhb·eeiıti 

iil, dedim. yapaa uikin umkumuzda pyet siz • fiat!arı artmıfbt. Çay 70, kab•e 
BiTİ !tıİr, biri ressam iki ı:ın'· 20 gurut bı"rden ..A•--elmı"ıtir li şehevi kuvvetlere istinat ettitkte , .. aa • 

atkir, anket mevzuunu pek ent~ 0 b l k d ,_, __ kannm.. Froyd, sa.n'at men-Jer! r~una &c ep o ara a Aum• 
reaan bdduln?'.. En eVTel Alun.t r-haldmlda tet:dbt yapan filomffarrn bul tOccarlannm İzmir piya•ın· 
Hatim bey hararet:e ve kııaca an-lat!ı: şimdiye kadar mUphftlt olarak Jleri dan kahve ve çay almaları g&s· 

- Biizclliği yar:ıtan n onu bize siirdtilderı fikirlcrı tetliit etmi§ ve Ve!• terilmektedir. Bu ayın bidaye
tattmın h 0 !>Clin men~i, son ınoda fi. zıh bir tekil ,·ermi.~t.ir- S:ın'at ilıti• ı tindcnbcri lzmirden lıtanbula 
lozof 1''roy•l°:ı nazaran tenasiilf h1·a • yacrnın men§ei hak.kında Froyd na • .. ü 1 k b 1 °k zariyesme inanmaktayım. uçy ·z çuva a vey e aynı mı • 
tir.. Yani... l~rkek ve dişinin yekdt· Kadmdan 'Jh lmak fik . bed"" tarda çay aeYkedilmiıtir. 
ğerine knrşı duyduklan cins! istek... ı am a n, al ..... -••"••• .. ·--·· ........ - ........ __ _ 

Tcnas11f arzu, hedefine varmadıtT hiMill menıelnıin şehevt his oldaluna lerln, kuşlarıo hatta ağaçlann suf 
;"Ü'!1, r.ıht hastalıklar viieude getirir.. işaret etmekse, kadınm ilham mem.. t&nuült veza.ifiıni yapmak i~in ıüzel
:\f ~~ıa r.cvrose; yoluna bulamıyarak baı oklaiu bence •uhakllaktrr. Eaa • leştJ!derini ıörürüı.. 
,·e u.nin-ette ma:1pus kalmtş bir hiMf •• bittin mevcudata bakans&k, kedi., R•••l Enis - -·--- .. 
tenasül ~n ) arattığı hastalıklardan • 
c'ır. Sonra, ekseriyetle ln.tiller, 
r.ıücrimJer gene tatmin edilmem!§ bir ...ıı,..----_. 
hissi tenasüJün ruhi kurbanlamtır. 

GLORYA'da 
Artist hassasiyeti de aynı nazari 

men~eden gelir.. Bunun içindir ki, 
bir çok büyük san'atirlar, bilhuea 
pirler muvaffakiyetli birer ap ol • 
mak .için icap eden güzel bir te~tfl
lif ha.iz defillerdir. 

Art.Mtin çirkinliği ve becerilulizl.ili, 
onun kuvnt ve kudretini~ dehuuua, 
şua n prefinin membaıdır. Balulet
tiiiniz lqtliz muharririnin yazrlan, 
sa.n"at mahsulA.tı meyanına giremiye
eek şeylerse ilhamının membaı diifüa 
nlJntrye deimez.. Fakat... San'atkir· 
.a, istediii kadar kadmdaa iUıam 

CUMARTESi AKŞAMI 

iki Film 
!cscphlne S.k~r, Geol'9•• 
Mllton. O.it~ Morlar, A,...n. 
tin•, S.lnt-Granler, Roa.nd 

Toul61n, Maurlcet 

Yıldızlar Revtıstl 
ıOpera de Pıriı"de ı.. Bal des petites 

lits Blanes) 
fi iminde 

CUMARTl!&I AKfAMI 

Birden 
ı"üçük Daktilo) r ı lıninin muzafferi 

Armend hmard, Andre Ro· 
anne ve Suaenn• Dehellr 

ile beraber 

Mesele... Yok 
Haf tanın en fen filminde bu vodvilin 
yıldııı olan ARMA."D BERNARD 

ile bir saatlik kahkaha 

Acuzenin Definesi 
MUelllfl ı Nlaamettl• N,zH Res .. mı : Mllnlf felt ... 

- Dikkat et kendine su baf ı, ya 
benimle beraber ya benden ayrı/ •• 

-47-
Bir taraftaa söytiiyw, bir taraftan O "dur I" demişti de ondan mı? . ~ 

da sol etin.i açmtf, saf eliyle M.yryor- Bir kadının eml"ine itaat -~ 
du: LAlrin İstanbul subaşısı için .,..........-

- Etti U~. Ya valide sultanm c~p blJült Zili mi o1vrclu! 
harsltiı- Etti "'' dört? Binlenbh'e ktllriJerek ka1M18',; 

- Eni.. B1111Jann hepsi ba btr tki drrtlı: . • 
gü içlnde olup bitmelidir- Dedi. - Çekil öniimden ! Alıko,.a 111 

nı. _ ,,.,,,IJ.• Kera. 1 ·ı 
\ "e subaııya ararip bir ~iilüşle aoı· Kadm bu gürültüye pabuç ~ 

)erini etikti: 1 maclı. Bltikis evvelkinden daha ...,.... 
- Ya pap.m.. işte yapılacak İf bu.. bfr tavurla •• kafi bir 11santa: 

dur.. MalGmya .• Hazne tamtakudır.. - Dur oTacla! - dedi -
Askl!r para ister. BHhassa ,·alide Ve daha ilerisiae ·vudı. ~~ 
8Ultamn keMSini doldunwak la\z.ntdwr kallt pqayı g6Püden ftü, ~{ 

ki- kavutu düetii kafasmdan.. 
Bir saniye kadar saat.u. - Valideye kafa tutmak, i1'l 
Sonra muhatabı iizeriade her ke- ce1er vermez.. Dikkat et kend~~ 

limenin tesirini tartmak ister gibi başı. Ya benimle beraber.- Ta .. 
teker teker ilin etti: den ayn.. • .,.j 

- İstanbul subaşı' emir altımda Yaflllai't yüzlinün yansmt I~ 
yapmaktan kurtulsun. Ama kubbe du, gözlerinde sert bil' balnf ........
altıına veziT de~I, yeni padl,aha Jal11 Ve bir t.Udit uYUrdu: .dill 

oleuın.. • - Benden ayn olmak i&te~P""-
Bu sözler, ahp.p bir m •inle... yana söyle, giin1erini .,,_.,.. ..,,. 

ad urana, öyle l&l'81lllfQ p.,,ı. em' 
- Sm kuzum .. Sua: - diye eöy • P ... yddmmla vuruşmut ~ 

lendi - Ne .,.m söz onlar?- HeybetlQ saba~ hazretlerinin dil""'." 
Fena halde fiiPheleırmijti. Mut. tntalove~I. 

laka, mutlaka aizıtn anyorlarch. Sad Valide... Evet. tuutmfb. Bir tıl 
nizam olınak.. Onun beynini gece saat evvel, kubbe altmda k~ 
sikıdüz yoran t61ü fmelin ta kenc1Wf· konu .... kadmdı bu? 
di bu .. Kan ıelmif, gelmiftıe hasretin Fakat burada ae ifi vardı? Y• lif 
&am bamt•line '1umlfll· Kera ne esrarengiz neaneydi? ~' 

SadrlzaM olmak! Demı pap bir Hama.m işletiyor, evine gariP r. 
an bu tatlı hülya ile &emMBt, cözleıı safirler kabul ediyor, siyasettellr,, 
rini yumdu. radtln ba.ht8ler açıyor ve gidene tr: 

Sadri.zam olmak için para bulmak me!) diyen cM va.Mde sultan o1w7~ 
lmm1111§.. Şu param lbnn, ba para- Fllbt ne ifi 't'JU'dı banda 
111 llzımm,... Şuraya Te bu-raya ver • aultanm- Aeaba ya111lmıt ..,.tıf 
mek ilam pliJonnt- Biyle bir ne· vet muhakkak yuırhmı olaca:"~ 
tke için, keseeinin atzını ~k lqllu Kera TaHde tnritanla 
hangi vezir vardt'? Ama pa.1'89 yet• betDrclt. . __. 
miyecekmiş... Elini &satır, para ner- Gözlerini hafif ~e Keradan tsP:.. 
deYN oraya vanr, vermezlerse ke • çeTirCli. Ana oful yerlerinden ., 
ser, yakar, Y*ar, gene altrdı. kıımddam8.111lf}a.rdı. ti 

Alırdı ve ftrirdi, Mtekim bir İl\i Hayret: Vatide 9UlQna. ita~ 
saat enel Mrayda ftlide ealtamn kadar da teldifaiz muamele 
karpmda da 1'a baluri aÇmıttı ama, du.. ..Jll 
Halil pap atik davranmlf, 1Vbqı71 Bu itüflnceler kaf•ewula d~ 
mfi9kiil hiT mevtde soknı11ftu. Acaba~ birlıirleıint kovalarken valide ~ 
Acaba bu kadın ve şu f'YtaA euraıtb yavq ya'fa§ yanından geçti. Ke,... 
genç &ada.ret kaymakennnm haffye1e- 8edirine otardu. 
ri olmasın? - Bana bak P8f8-

Bir a.n, tıpkı bir fi~ gibi çaktı - Emredlnıiı saltan-.. , 
kafasncla bu fikir.. - Bu ne b&71e teklifsiz p1if 

Evet, eTet öyle olaaktıL MutlaU.. tijinize çok memnun old-..· af, 
M•tlaka !.. Pap rahat bir aefes aııaqıeır. 

Sarayda para bahsi HaWl pqanıa ltlJMemiye gaJtwt;ı: 
midesini bulandırnuı olabilirdi... Ve - Allah saadetinizi arttıns.-
Halil paşa ~u vasıtayla afzım arata • - Şimdi, otur ~yle de beni 41'3 
bilirdi" • Dervit paşa derhal oturduta fP 

Hemen, ayağa kalktı. Keranm ısrar- çöltttl: . .Mil 
lnrma zerre kadar ehemmiyet verme- - Sana burada tAısadüf etıMP"" ... 
di :. pek memn• oldum.. Her·--~ 

- Ben artık gidiyorum!- - diye niyetle konapbileuiiaai& bir ~ 
baftrdı - Biyle blahWerle kaJbede • buraaı.. • . ....il 
eek vaktim yoktur- Allaha anarı.. P&f&J1m ıözüae 11edirin ~ 
dtk.. duran aııahtar ilişmifti. Bil~ 

Kera onu iftleı,ek. bıınlnumak kafUIDI perdeli kapıya doiru ~-
ietecU. Hatta hil'atllllm etelinden - Dinltyor musun beni. 
çekti: - Elbette nltaıan.. ti 

- Dur canım! Gitme.. As daha - Burada sana bazı teklifle,._ -
dur! lunacaflm... Ve tekrar ~ ~ 

O zaman Derviş )"ap.nm yumruğu çekinme, a~ konuş.. Bu .. ~ ' 
anlold1. Tehdide kadar vardırdı ifi.. yet altrmlayız.. • ,,,,Jııl 
Subaşı: Son kelimesi afT,ınG•n heaUS ~ 

- Çekil önümden ... Çekil.. Dll'llk m11tı ki, as evvel Alfouoya ~ ... 
eteiimi çekil yatsa.. . aça.n aan saçlı cariye ıene kapı41• -1 

Ve et.etini hızla ~ekerek kaprya lirmi§ti. Yüzü kıpkırmaı., eHırtd' 
dojnı yiirüclü. yilcek bir tepsi, kahve getlriyordlL .JM 

YUridll ama, hadcl.in varsa çık dı· Kera hemen ayaja kalktı- Y-" 
pn.. . sultaııa baktı: 

Eşitin üzerinde pne '11*• demillld - Şekerli mi?' 
gibi 'Ye tıpkı yerden biten bir BlUUr - Ent... • 
gibi bir k&dm belirımiıti. -~ 

UZUll boyla, narin Y)l .. h , .• )'af • Te--•neıt 
maklı bir kachn... Dartllbedayl maa - · -~ 

- Dur! Neret·e ıidiyonun?. Ora• BuıDn akıam istıalılll I.....-: 
da dur!. .. saat 21,30 da ~thir'l\·g1 

Bu httap- Hayır, hayır, pek )"iik· ONLAR ERMiŞ 11111~1 sekten gelen bir emir itte 'bu kadnun MURAD iN A 
ağzınclaa çıkmıttı. Su-başı bir ıJki a • V d •1 dım ıeriledi, 1011ra ıeae ilerliyerek 

0 vı ı 
dıprıı çıkmak, gitmek istedi. Fakat Yaz.an: Ö. F eydau 
kndmm kıhğına kıyafetin~, duru~na, Terdlme eden: uı 
boyuna bOBuna, bir giz a1mea l'ftf! Vasfi Rna •e 
durakladı. Acaba nerede ıönniift6 Bedia M. 
bu kadnn? Yalımda: M AY A 

Kafası darmadağın olmuttu. Bir 
türU1 hatırhyamıyordu. Hattrlryamı-

70rdu ama İ§te duruyordu.. ~? ... 

KadıklSr SUrena sine..-....... -
Perşembe günü ak~amından iti 

Becl•vacdar. 481tı 1 MU 



muhteliti nasıl 

Tevfik Fikret· 
• 

ger r 
iki buçukta 
yapılacak 

Tabii cesametten bir misli büy·· , san'at
karane ve muvaffak bir eserdir 

Galatasaraylıların kadirşinaslığını tebrik vetakdir ederiz 

teşkil edilmelidir ? 

Şair Tevfik Fikret, aynı za
manda iyi bir mürebbi ve iyi 
bir mektepciydi. Onun Galata
saray lisesesi müdürlüğüne ait 
hatıralarını bütün talebesi büyük 
bir hayranlık ve taktirle an•.,. 

düt, muhtelif maçlarda gördüğü- tır. 
müz oyuncularımızın her defasın- Fikretin talebe ve müdür ol· 
da bize ayrı bir düşünce ve ayn duğu Galatasaray, büyük şairin 
bir kanaat vermelerinden ileri hatırasını taziz için hazırlattığı 
geliyor. Maahaza esas olarak bu yarım heykeli bugün mektebin 
kanaati bir araya toplıyarak va- bahçesine rekzedecek. Bu me-
satisini alırsak takımımız, şu su- rasım ıçın 24 Kinunuevvelin 
retle teşkil edilmelidir, diyece- intihap olunması, bugünün Fik-
ğiz: relin doğduğu günün yıl dönü-

Kalede: Lhi, müdafaada: Bur- müne müsadif olmasındandır. 
han, Mitat, Haf hattında: Suphi 1867 Kanunuevvelinin 24 ünde 
Nbiat, Re,at hücum hattında doğan Tevfik Fikret, sağ olsay· 
Mehmet Kemal Faruki Zeki, Fik- dı bugün altmış dört yaşında 
ret, Rebii.. olacaktı. 

iyi ve zevkli iki maç görmeyi Tevfik Fikret öldüğü zaman 
tahmin ediyoruz. -19 ağustos 1915- ölüm yata-

Her Abraham geliyor ğında yüzünün maski alınmış, 

raflarını toplamış, tetkik etmiş, 
hayattaki dostlarından birçok· 
Jarile de konuşmus ve onun çeh
resi hakkında izahat almıştır. 

Büst, önce alçıdan yapılmış, 

Fikreti tanıyanlara gösterilmit 

• Geçenlerde Jımir atletlerini k 1 · · rlir hatırı : SIAvya.lılıırl:ı hundan evelkı .kıırşılışm11larımızd11n bir intiba bir hey elinin yapbrı ması ıçın 
k · çalıştırmak için oraya giden at-

Slavyayı yarın tekrar tekrar Sağ açık Yune çok serı ve letizm antrenörü Her Abraham bir gazetenin teşebbüıile halk- Fikretin heykelini yapan genç 
~~lltnııda ve sahamızda görece- tehlikeli şutlar çeken bir muha- bugün şehrimize dönecektir. dan biraz para da toplanılmıftı. san'atkarımız Hedi bev 
tıı. Bize ilk dersi veren, bize cimdir. O te•ebbüs ne oldu bilinemez, ve çehrenı'n şnirio çehresine vef-ilk Vehep beyin tekzibi ..- "" 
S hakiki futbol zevkini tnttıran Sağ iç Sobotka çok ıyı bir lzmirin maruf futbolcularından fakat şimdiye kadar böyle bir kalade müşabebeti olduğu gö· 
lavyalı!ar olmuştu. Bu itibarla futbo!cüdür. Altay birinci takımı kaptanı Ve- keykel yapılmadı. Galatasaray rülmüştür. Bunun üzerine heykel, 

Çek oyuncularının Türkiycde Merkez muhacim Svoboda'yı hap B. lstanbula gideceğine Be· lisesi talebe akademisi, son za- gene memleketimizde tunçtan 
bitaktıkları hislerin yerini hiçbir da Istanbulda görmüştük. Bu o- şiktaş veya Karşıyaka kulübüne mantarda eski " talebes - müdir,, dökülmüştür. 
tcaebi takım dolduramamıştır yuncu Çekoslo\•akyanm haliha. gireceğine dair olan şayiaları in bic olmazsa bir büstünü yap- Hadi beyin vücude getirdiği 
dıYebiliriz. Bunun içindir ki tut- zırcia en iyi muhacimidir. tekzip etmiştir.. tırmayı kararlaıtırmışlar ve bu eser, san'atkirane, canlı ve ha-
boı '1 

' :: J h w k · d · B U kU k ı reketlidir. Genç heykeltraşı teb-
1 .. nevesKtır arı avamn sogu - Sol iç Çambal çok iyı rıp- ug n arşı ama ve tasavvurlarını bugün şilkranla 
u~ · d'd ı duhuliye fiatlara rik ederiz. Galatasaray lisesinin 6una rağmen şım ı en ıeye· ling l•apan ve merkezi Avrupada görülüyor ki tatbik mevkiine de ".an b' .. · l ı ~l:l\\'a mnçlan tcr\ip hcyctiP.de: b h · b- -k k p d n gı'ri ve asa ıyet gostenyor ar. topa en fazla hakin iyeti olan bir koymuclardır. a çesıne uyu a ı a • 
B b . . 1 I - Çekoslm·aksa şampiyonu (Slavya) .,. lince sol tarafa heykel için gü-

ugün şe rımıze muvasa at muh;ıcim olarnk tanınmıştır. birinci futbol tal\tmı bugün saat onda Büst, genç san'atkirlarımızdan 
tde k 1 Si b k'l ı h k ı zel bir kaide yaptmlmıştır. Bu I ce o.an avyanın azı uzuv- Sol açık Puçta lstanbula gelen Sirkeci lstaS)Onuna gclcccı,tir. Sporcula- müsta ı ressam ar ve ey e tı-
lltı değişmesioE. rağmen kıymeti futbolcuJardandır, Teknik ve şüt- rımızın hu futbol istntlarına )apıl:ıcak raşlar birliği azasından Hadi kaide de güzel san'atlar akade-
dc • · · · y · 51 t karşılama merasiminde bulunm:ılarım rica H B miıi muallim muavinlerinden mi-gışmemıştır. em .avya a- lerile cidden tehlikeli bir muha- evleriz. beye yaptmlmıştır. adi . ' 
kırnınm uzuvları ve haklarındaki cimd r. . 2 - ~S K. e\·vcl 931 cuma günü memlekf'!timizde Güzel San'atlar mar Sedat bey tarafından ya-
l:balumal ~unlardır: Bizim takıma gelince.. Galatnsara.y. Fencrbahçe mubtt:1;ti Sl8'\·ya akademisinden mezun olduktan pılmıştır. 

l<al · PJ · 1 d r Av;upar.ın ılc Tnkslm stad mmuoda kıır~ılnşacaktır. . , p . Heykel, Galatasaray lisesi ta-
• ccı anıç rn 

1 
Slavyanın esl.i hudretinden bir 0 d ı... , il sonra Avrupaya gitmiş, arııte ıebe akademı'sı'ne do"rt yu··.. Jı'ra-"tı • • k J • ·d· J t b ' P I\la;:ı sa:ıt 14,3 a ı•:ı<ım:ıcakt•r al\cm, ı .. 1Y1 a ec•sı ır. s nn uı a· sey kaybetmemiş o!masma karşı meşhur heykeltraş Despiyonun lıiçk • · • t • Futbol fcdcra .. ,onu reı 1 lnındı Emin ya mal olmuştur. 

a yı ıyı anır. bizim takımurız maalesef geçen bı·vdir. talebesi olarak üç sene ralışmış B G l ı· · 
Sag- mu"d.,fi Zenişek Şıkago'dan ;, 13.1 1 13 ır nden b (!\l il! :r ugün a atasaray ısesı sa-ltt .. senelere nisbetle mahsus dere- '1 

-
1 ct er ur-ıu ıtı arcn 1 • ve muvaffakiyetle dönmüştür. )onunda yapılacak içtimada ls-

t nıeddet evvel gelerek Slav ya f spor Zeki Rıza) maıt:ı7.asında ~nıı~ıı nr- k d 
Ye i t" l • l' cec!e zryı lır. zedilmi!tır Şimdi Güıel San'atlar a a emi- mail Müştak bey celseyi açacak, rı ısap e mış ır. B b ı t" · ' 5 s'ınde muallı"m muav'ını'd"ır. b l · ~ F b' u itı orla a ocağımız ne ıce Fiatlar: B:ılkon ,, · · Uşaki zade Halit Ziya ey ıı-

'"01 müdaH iala genç ır .. .. 1 ribfin ı · 2 Hadı" B. ·revfik Fikretin hey-ı>y rzo"nde uzJ.Jn münakaşalara ve tabe irat edecek, Faik Ali bey 
f U:ıcu~ur. Çel<'ıer Lu genci, •· : Ouhu iye 50 • 1 Liradır. kelı'nı· t .. bı"Aı cesametten bir misli F d · lllb 11 · · · k .. ·t tahlillere girmiye hiç lüzum yok •. G "' Tevfik ikret için yaz ığı şiirı 
b' o erı ıçın ço umı veren b' l f t k bT Boksor arnera büyük olarak yapmıştır. Heyke- k k S h N K ır Unsur sa• maktadırlar. gi ıdir. :u tar~ m am 8 ı ı- Napoli, ~3 ( A A.) - Meşhur o uyaca • ali igir eramet 
Sağ baf Krizek'tir. Sol haf, yetlerıııi göstereb lmeleri esasına boksör Primo Carnera Napoli'ye lin yapılmasında Fikretin ölü- bey Tevfik Fikrete ait hatırala-

r- .. la "ı ız iui bir netice ı · t' C era ga t ·ı münden sonra alınmış olan mas- rmı anlatacaktır. Son sınıf tale-~etniski Viyana'dan gelmiş ve gore n cag J gc mış ır. arn ze ecı ere 
Qf b f b anca' bır beraberlık veya az fark- vaki beyanatında yıl başı yortu- kinden istifade edilmiştir, fakat besinden Munis Faik efendi de •v}n'ya girmiş iyi ir ut o'- d b h b "k 
ttd lı b~r mnğlfıbiyet olarak diişünü: lannı ailesi arasın a geçirmek alındığı zamandanberi on altı ir ita e irat ettı ten sonra 
M~;kez muavin Simperski le ilir. üzre Itlaya'ya geldiğini, Şubat'ta yıl geçmiş olduğu için mask Tevfik Fikretin bazı şiirleri ve 

~~tıç, fakat mılli takımın oldu u Takım nasıl teşkil edılmelidir? gene Amerikn'ya giderek boks çökmüş ve değİfmiş bir halde- Cenap Şahabeddin beyin "Fik-
ildnr SlüV}n'nın da belkemi· ~."es leye g liı c~ bunda ciddi cıhan ~ampiyon.uğu için döğüşe· dir. Bunun için heykeltraş aynı relin tasviri,, isimli yazısı talebe 
~ r. b.r tereddi.it du\iuvoruz. Bu tered- ceğ'ini söv lem ştir. zamanda şair!erin birçok fotoğ- tarafından inşat olunacaktır. = 
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sih .. 

ayın 

Türk padişahı kö e gibi onun 
peşinden yürüyecek .. 

I · '\'nlıudilerin takvim:ne göre mcsi · 
lı~ ~Uhur edeceği sene 164 sene i) d·. 
lı'tıı buki bu sene geçmi şve hiç bir şey 
~~-:ı.rnıştı. Sabatay, Kudü tc bulu1ı·ı 
~:u ntii-ddctçe bu tarihi tashihle uğ•I 
~~ı. Ona göre mcsihin zuhur ede • 
~~ 1 ne 1648 değil, fakat 1666) dı Sa
,;)· bir taraftan bu ta hihi yaptır
~~ il Çalışıyor diğer taraftan Kutlüs 

lltlilerini elde etmek için fakirleri 
~>'e ediyor ve onlara her türlü 
~t-'tttıda bulunuyordu. Sabatayın 
~ deşleri ona para göndermel\te ve 
t~ her türlü yardımda bulunmaktn 
f~~ll\iyorlardı. Onun için Sabatay 
~'l.l'lere sadaka dağıtıyor, !Ocuklara 
\i \'e şeker ,·eriyor, dullara ve ök -

~te bakryor, ve bütün Kudüs mu•, 

hitinde hem ilmile, tabahhurıile ze • 
kfı. ve ikt"daııile hem hayırper\'erHğile 
şöhret knznnıyordu. 

Fakat ona Kudüste en büyük paye
yi veren b:ışli:a bir hadiseydi. Kudüı
'-aHsi, ynhuclilerden nğll"ca vergiler 
istiyor ve ynhudtler bunları \'eremi • 
yorlardı. I\ud üs yahudileri Saba taya 
müracaat ederek onun şefaatini dHt!
diler. Sahatay, derhal M.srrdaki sar· 
rnf ba§ı Çelebiye gitmiş, ona vnzıyeti 
anlatmı§. onun -ı·erdiği parayı alarak 
geri dön mü Kudüs yahudileri onu: 

- Halak. şa'liak u'b::ı maşiak. 

Yani (Blçi olarak gitti, hata kar , .. 
larak döndü!) Nidalarile karşıla mı~ 
lardr. 

Sab:ıtayın bu sefer l\:ahireye gidi -

disi Mısıra tek başına gitmiş fakat iane istemi.re ı,rittiğj zaman Yuku bul· bere ediyor ye hepsine: 
e\'li olarak dönmüştii. Onun aldığı du. (Yahudi kardeşler! diyordu, rnesi• 
kadm Leh yahudisi Sara'ydı. Aslı Sarraf başı Çelebi ile Mısırdaki ta~ hirniz bmirdc doğdu. Adı Sabnta): 
faslı hakkında bir sürü ıivayetler dö· raftarlar, Snbatnyın bu Jmdmla ev · Seyidir. Yakmdn onun hükümdarlığı 
nen bu kndm bir fahişeydi! Jenmek için \'erdiği kararı rncmnuni· ilan olunacak 'e kendisi tncr padiş:ı· 

J{rsa fasılalarla erltek dostlarım ve yetle karşılamışlar, Çelebi I.ıeghorn hm başından alnra'• kendi lı:ışına ko· 
aşıklarını dc~.iştircn bu iılüfteyi fu • şehrine bir elçi göndererek Sarayı g~ yacaktır. Türk padişahı bir ı~öle gibi 
huştan ''az geçirerek kendisile e,·ıen· tirtmi _ti. onun peşinden ) ürü) etek, çünkü bü. 
mek !istiyenler ,·ardı. Fakat kendisi Sara, elçiyi kabul edel'ck tereddüt tün kudret ve bütün :ıh et Sabatayın 
bu teklifleri reddediyor ve ri\'ayetc etmeden Mısıra hareket etti. Sabatay. olacak. Dokuz a) ı,.ecmeden (Mesih) 
göre ancak (Mesih) in zuhur ettiği güzel ,.e iğfalkar fahişeyi gördüğü za. ortadan kaybolacal, h"c bir kimse o. 
zaman c,·lcneceğini öyUycrck men - man: nun ölü mü, diri mi olduğunu bil mi. 
fur san'atındn de\'am ediyordu. Çün· - Jlana mev'ut olan kadm bu! el<.'· yecek. I•'nkat me ilı h·~ bir [{minin gc
kü mukadderat, ona mesihin zuhuru• mişti. çemi)cceği (Sabation) nehrini geçe • 
na kadar, erkeklerin iht:raslnrmr tat- Sara ile Sabatayın düğünleri l\a • cek, orada Musnnın krzile e,·Jenecek, 
min etmeyi kısmet <'imişti. hircdc yaprldı ve Sabatay, muhteşem sonra l\fu aile ve bütün eski yahudi-

Saranrn çok giizel, çok hnrl~ ve iı} tezahurat arasında Saranın kocası Jerle birlikte atlar iizerinde I{udüsc 
fal edici bir kadın olduğu iizerindc oldu. girecek. Mesihin ı ... endi i bir ejderha• 
ittifak yardır. Onu gören hn.h:ımlaı· 166:) enesi henüz girmişti. Sah:ıtn- ya b:necck, ,.e onun ) ulan )c<li ba)ı 
bile tuzağa düsmemel, ichı lmcıyorl:ır- ya göre mesihin zuhuruna ancak bir lıir yılan olacak. ~ ı "h yolda Ye'cüç 
dı. sene kalmıştı. le Me'cüç'ün 'e l ütün Beni Jsrnil 

Sara, Lchistandan btışlı)arak .Avru· Snbatay Mısırdan Kudüse giderken düşmanlarının taarrtı7una uğnyacak, 
panın her tarnfında fahi"cli'\ ediyor, bu kadrn da onunla birlikteydi. faakt mesih bunları, ins.ınlann ynp. 
aynt zamanda mcsihin zu!ıurilc bu -8- tık1arı fıdi sil:ilılarla de'Hl, burunu -
işe töbe edeceğini v~ mesihi:ı kansı Gazzeli Natan'la Saba ta) arasmdn· nun bir nef esile 'e bir ketımt!) le mah· 
olnc.ağmı söylüyordu. ki münasebetler ve muharebeler de· 'edece..'!\:. icsih h.ud "se girdi!. ten son-

Sahatayın Legmorn'daki taraftar· Yam ediyordu. Bu adam, Sabatay nn• ra Allah semnclnn altın \'C müce,·her
laıından biri, ona bir mektupla hu kn.. mrna propngandn yapmakta \'C uir den yapılma biı· n a~t indirecek \'C 

dından bnh etmiş, onun dediklerini sene geçmeclen mesihin ~ıkacağını Kudüs şehri ihti ·ımla parh)acak. Bu• 
nnlntmı:.; S:ıb=ıtay. bu kndınm onn söylcm~lcteydi. E. kiden kendi rnuhi. radn me :h, b. ş ı,;ıhin olarak {ı);n yn
zevce olacağını, kendis:nin bu kadın tinde çalışmakla iktifa eden bu adanı pacak ve o gün htitiin dünyadaki ölü· 
ic'n scıJ,ık iki karı mı boşadığını sÖ.}• artık her tarnftnld, Selanik, İstanbul, Jer mczarl::ııındnn ı,r lknc:ı.ktr:r. Size 
)emişti. · Vcneclik, JJeghorn, Aınsterdnm, Ham- bu mlijdcleri vcı i) ornm.) 

Hadise, Saba tayın l\lı;:,mln.:ki sanaf, burı:, Frankfurt, Paris, Lond ra. Po • (Bitmedi) 
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Napo1eon'iıun öilu Yıldızlar 
Rövüsü 

Zdınond Rostand'm pheeerl ela • 
:tak gösterilen bu eeerl, zumetmem ki 
~an bulunsun. VakıA, bu eseri 
~iten müelliften ziyade meşhur 
Sllrah Bemard olmakla beraber onu, 
kliçükken heyecanla okurduk. Bu eser. 
liıtıdi filme almmıştrr, ve (Jean Ve· 
~r) le (V.ictor Francen), (Henri Dee
fontaines) kuvvetli şahsiyetlerHe ve 
lan'at kabiJiyetlerile filrM büyük bir 
baYatiyet verebiJmişlerdir. 

Film.efe, Napoleonun oğlunu, menri 
bayatı yaşadrğı (Schrenbrunn) de ha .. 
lifıneşrep annesi imparatoriçe Mari. 
l.ouisc'le meşhur Mettemich'in ara • 
tında, hayalim, Fransaya dönüp hü -
lruın sürmek hayalini tahakkuk ettir• 
~den eriyip ijldüğünü görüyoruz. j 

Annesi sarayında eğlencelerle meş· 
tulken, Napoleonun oğlu, Macarlar ·ı 
~ mürekkep askerlerinin başında• 

. 

"Napolen' 
un Oğlu,, 
Filminde 
Jeanne 
Boltel 
ile 
Jean 
Veber 

Pathe ·Na tan ta.rafmdan Operada 
verilen bir balo münuebetile çeftil • 
miş olan bu filmde Parls sahnelerinin 
en tanmmış yı)drzlannr, ve beyııelmi· 
Jel güzellik kraliçelerinj göreceksl.niz. 

Yıldrzlar arasında tanıyacağmız 81-
ınalar şunlardır: 

Gaby Morlay, taı1aa Maurleet, met
hur tenor Di Mazei, J~hine Baker, 
meşhur George Mlltoıı, Saiat • Granf. 
er, Roland Toutain, Fransanm en za. 
rif ntiktelerile tanmmış muharrirte • 
rlnden Tristan Bernard. 

Mesele 
Yok 

dlr. FU.t Metternıieh onun bftttin Glorya sine111881n.m bu mevsim ~ 
harekitıN tetkik etmektedir. langıcıında göstermiş olduğu Oll8o ftr-

Bu esnade bizzat kendi yeğeni, Kon· bu hoş komedisi ikinci defa olarak 
tes Camerata - bu rolü güzel Jeanne gösteriliyor. 
Bodtel oynuyor - Napoleonun oğlu- Bunu pek tabit görmeliyiz, zira bu 
na sokulmrya muvaffak oluyor ve ken filmm baş rolünü oyıuyan artist (Dak· 
disini Fransaya götürmek için iknan tilo ve aşka Töbe) filmlerile lstan.bul 
çalrşryor. Fakat genç dille, bunun he-. haUrnnn muhabbetini kazanmıştır. 

nüz kabil olacağı kana.atinde deiil.cfir. ve bu artistse Armand'dan bqıka hf
Mamafih, bu tekli, onda bir fikri sa· risi değildıir. 
btt uyandrrımştlr, ve Napoleonun oğ• Armand Berger tarafmdan •hneye 
lu tabiye fennine daha fazla sanlı • konan bu filmde, Armand Bemard'm 
:ror. Napoleonun oğlu, tecrübelerini, etrafında kendisiJe hem ayar artist• 
Avusturya askeri kıyafetindeki kur· ler de vardrr. Bakınız, Andre Roanne. 
şun askerlerle yapmaktadır. Bir sa .. Rolla France, Joffre, ve Suzanne De
bah, gene tecrübelerine başlamak U.ze. hely. 
r kurşun askerleııin kutusunu açınca, • 
onların Fransrz üniforması gibi renk• 
]ere boyandıklarını görüyor. Bunu, 
şatoya uşak olarak almmış olan meş
hur (Flambeau) yapmıştır. 

lstanbul Sokaklarında 
'Br okuguc.,nuz (/stanbul sokak· 

1tırı) hakkında şu yazıyı gönderdi au· 
'&en nel}rcdiyoruz. 
İlk sözlü filmimizin gündelik gaze

~lerde pek sathi bir tenkitle geçişti -
lildiğini hayretle gördüm. Ne tuhaf! J 

tn müptezel dedikodu mevzuları (l\li-ı 
saı göstermiye lüzum yok) matbuatı. 
ıttııda sütunlarra yer tutsun da mil• 
lı bir eser sudan tenldtlerle atl:ıtıl • 
8ttı ! 

Evet; milli bir eser, bir Türk eseri 
"9ydana geldi. Ruhumuzun milli bir 
~1ılaya şiddetle ihtiyaç duyduğu l>u 
cle,·irde bize bu filmi hediye etmek içi·n 
~n1a başla ~.alışmış olanlara takdir 
~ teşekkür borçluyuz. Vatandaşlar! 
?i~e şimdiye kadar h~p ?.·abancı ülke
tı'l, yabancı milletlen gosteren beyaz 
"\!ı·dede bi rdefa da sevgili yurdumu
<tt görmek, yabancı dilleri din !eten 
ltıaıtineden güzel Türl\çemiz.i, o şirin 
lhil)j sazımızı dinleme kaz bir se,·in~ 
~İdir? H~ç bir Türk tasan·ur edemem 
'1 ~tanının tabii ve mimari güzellik· 
rrı, cana yakın enfedyörleri nefis 

11
1
t güzellik silsile.c;i halinde karşısı. 

~ a dizilince göğsü sevinç ve iftiharla 
<ı.barnıasrn. 

111
!Pe.1\çi Fahri bey def!lİŞ ki (Ru fH • 

11 
llt bir şaheser olmadığını biz de bili· 
~) Ben bu kanaatte değilim. 

~ <lstanbul sokaklan) ilk bir Türkçe, 
h~dtet n kabiliyet denmek ne,·'inden 
it hamledir. 
~Onu Lubiçin filmlerile mukayeseye 
' lkrnak, ne münasebet'! 1\e büyük 
'kS'.7.hk, ne hata! Garpte bir san'at 
~i ' "Ücuda getirmek için maddi va

~. hır, bilhas.53. para, bol bol hazır· 
't~: san'atkarlar asırlardanberi san'• 
~ :ı a.Iakadar olmuş ve arti-tt yetiş -
~lttiş bir cemiyet arasından çıkar. 
~ !)liJerin san'at eaerlerinde bütün 
~ ltıilietin bedii tehassürU, bütün bir 
~ letin soluğu duyulur. Bizdeyse 
'-.~ltıye me&eleei- Malt\m; geni.~ 
t~ kitlelerin:in güzel sanatlara bi • 
~le kaldığı o da maHlm. Filmin gay. 
~i ınüteşebbislerle fedak~r artist -
' 1t rnüştereıt emeğinden doğduğu• 
';::aya.nacak sermaye ile alaka 
' .. adrğmr, kendi yağile kanuta
~ öksUzvarl meydana çıktığmı dü
~lbn. O aman itiraf etmeliyu ki 

l8lıw deiilee bile ph•ıre p. 

kın çok güzel bir eserdir. Evet azizim, 
bu şerait dahilinde bu, bu kadar olur. 
Son söz: Nokta. 
Şimdi gelgelelim tenkit cihetine. J;;u 

çok göze çarpan kusur Darülbcday~ • 
lilerin (Allah, ne çetrefil söz! Sa.ns • 
kri kelimelere benzedi!) filme sahne, 
tiyatro sahnesi kanşt:ırmalan. Tiyat
ro ağzı, tiyatro nağmeleri sırıtıyor. 

Talatın, annesi ölürken, yatak başın
da (dudaklarrn titri~ or, gözlerin, göz .. 
gözlerin kapanıyor) demesi. Soğuk 
ka~mrş. Sesli filmde bunlarrn yeri 
yoktur. Talat orada, mesela, (Annt, Armand B•rn•rd 
anneciğim, ann~!!) diye perde perde ==o==ıu= .. =m=======--= 
hızı ve helecanı ziyadeleşen bir sesle 
- nim feryat - edilirdi. Bu gibi sah.. Çemberi .. 
nelerde ifade sözle değil, jest n çeh· Kanunusani an ıçmde meşhur E. A. 
redeki mana ile olur.- Buna mukabil Dupont'un yaptığı bir filıni göreceğiz. 
iki kardeşin barda karşılaşması çok Bu filmin ismi (Ölüm çenberi) dir. 
canlı ve müessir oldu. Talat, hiddet Çok dikkate değer bu filmin içinde 
ve tehevvürü taş:ıp tepeden tırnağa eambazhanelerd.e gösterilen ve gayet 
sarsılarak (edepsiz?) diyebildi ve kıl• tehl"k " 1 x1üm "enberi, D t 

1 ea.ı o an ·v :J' upon , dehteki şarabı kardeşinin yüzüne a~ .. 
beş ayn zav.iyeden gostenmye muvaf· 

tı. Rahmj evvela yüzünü sildi. Sonra 
fak olmuştur. Bu her an Ö}ij.mle kar

taaccüple boşluğa bakarak (görmü • şı karşıya gelip pençeleşen artistle • 
yorum) biraz dun.klayıp bu defa kor- rin hayatını, bize, Gina Manes, Dani• 
ku, dehşet ve ümitsizlik, hepsini bir· el Mandaille, ve Roger Maxime gibi 
den ifade eden bir sesle (görmüyo • üç kuvvetli artist yaşatacaklardır. 
rum) diye kekeledi. Enfes! E. A. Dupont, bu filmile Hi!lli sine-

Talatla Rahmi, Habil ve Kabil gibi- maya verdiği eserlerin en büyüğünü 
dir. Fakat ahlak prensipleri alan, bu 

yapmış oluyor. 
prensipleri şuurla kullanan, vazife ve ==~=======~~====== 
mes'uliyet bilen, duyduğuna derinden reketleri serbest, pişkin, çehre ifadesi 
ve stirekli duyan bir adam. Rahmıiyse oldukça tetrirliyd.L. Yalna a~an 
daha sathi, hafif, unutkan bir meşrep. vaz geçmek mecburiyeti karşısmda u .. 
(Naiv) hemen hemeq düşüncesiz. His- zım gelen inkisarı göseterrnedi, Tutuk 
siz değil, fakat duyduğunu bir an i~in bir hareketle Rahmi ve Semihayı el 
duyar, ibret almaz, yaşadığı vak·aıar ele verdi. Bu yerde Emire hanımın 
kendisinde hiç bir iz bırakmadan ge- mi·milc Jstidadmdan daha ziyade isti· 
çer. Haz ve elem bu çocuk ruhundan fade edilebilirdi. 
gelir geçer, gelir geçer. Gözleri açı • Diğer artistler de iyiydi, bilh886a 
lır açtlmaz bütfill geçmiş ıstırap - hancı - efendi amca - vemisgibi iki 
sanki biç geçmemiş gibi - ilk düşün• yüz papele kona.mad1ğıına hayflanan 
cıeei çapkınlıktır. Karşısmda güzel bir serseri. Ya o kafir Hasıma M huyu • 
Marlı kadın var, artık başka kaygu- rol ur? Aktör, hanende, sazende, kıı • 
su kalm&mlŞtır. Bu rada kendWni e. gözcü her hünerine pes dedik. lne o 
bediyyen beklemiye azmeden sevgili. çekidekten yetişme kırk yıUık softa 
sille (er veya. geç ben d geelirim) de- gibi Kur'an okuyuşu, ömür. 
diğini unutmuştur. Filmin fotoğrafi ve müzik cephesi 

TalAt ve Rahmi rollerinde muvaf. için söz söylemek istemez. 
fak oldular. Rahmimn rolü daha gös- Tekrar edeyim: Filmi vücude geti· 
terişU, daha zengindi Talatmkiyae ren müteşebbislere, rejiye, ve mümes .. 
nisbeten gösterişsizdi, bu Mbepten bir sillere en samimi ve takdir T teşek • 
kat daha takdk edilmeli. kürler. Baki emsali kesi.resi.... 

Emire hamm da silzel OJUdı, Dı DildNı 

Evvelallah 

t 

Evelallah 
Filminde 

Harold 
Lloyd 

ile 
Barbara 

Kent 

Bir hndvra mafuuında atlfthk 
eden Harold Horn bunal bir smette 
takip et!Mkte bulundufu dersler-.. 
yeıdnde meelethıde temeyyüz ederek 

bir ~et ohnıya karar vermişti. 

Bir gün efelHlisinin düber k!tibesi 
Barbara'yla tanrfryor ve her ikisi de 
birbirlerine deliceAine tutuluyorlar. 
Sevdfğf kızın bulunacağı bir miisame
reye giden Harold orada, çokluğu do· 
laymlle memurlanmn hepsini tanımı• 
yan efendisi Mister Tnner'le haremi
ne tesadüfle ta.ıupyor ve Harold'u ta
ruınuyan efendıisl de karşısmda mühim 
bir smat ph.ttyet var za.nniyle Harol· 
da fevkaltde hönMt ediyor, mesleği
ne dair muhaverelerde bulunuyor ay. 
m zamanda Harold'un da yakında bir 
eeyaha.te çtkacağmı işitince kendisi de 

aynı tarihte Harld'la eeyahatıl kara~ 
laŞtmyor. 

Fakat Harold eeya.hate ç*acak de. 
fildir, aneak vapurda bulunan dük• 
limn mü§terilerinden birinin aldıft 

ayaldcabtlan teslim edecektir. Faka' 
kendisine rasgelen efendisi onu da se· 

ya.hat edecek zannile vapurda aldco • 
yuyor. Artık bundan sonra namüte • 
nahl bir macera Mrisi başlıyor, Ha .. 
rold sev.cfiği krzm vaktinde yetiştire • 
mediği ve efendisinin mühim bir para 
kaybetmesine sebebiyet nrecek olan 
bir mktubu maha11ine yetiştirebilmek 
için San Fransisko'da yüksek bir bl· 
nanın pen~eresi.nde saatlerce sallanıp 
kalryor. Bütün bu maceraler Harol • 
dun lehine bir netice \'ererek hem Ha· 
rold kıza verdiği sözü tptpyor ve hem 
de kmn muhabbetini kazanıyor. 

''Der Film,, gazetesinin 
Bir anketi 

Al.mangada çıkan (Der FUm) ga. 
%deal, bütün dünya memleketleri si .. 
nema muharrirlerinden, sinema tc -
rakldgatı hakkında nokta; nazarlar is. 
temlftlr. Bunun için, gazetemizin 
ıinema muharririne de müracaat edil· 
mlf, Sinema muluırririmiz, fa. 1Joru .. 
lan ıualler hakkındaki düıüncelerini 
YGZ11Uftır. 

Sualler ıunlardır: .. 
1 - Seall fUim 1931 ıeneainde ne 

lnkıldp geçirml§tlr. Ne gibi terakki -
yat f1ardır. 

Z - Begneym.Uel f Uim vaziyeti ne
dir? Slnemactlar hangi fUimlerl ter • 
cUı ediyorlar? .~i 

3 - Sanaör hangi huauata, · hangi 
noktai nazardan yapılmaktadır. Han
gi merci taralından icra edilmekte • 
dir. 

4 - Çocuklar 1:1e talebeler için hu
ıuaı f Uimler ~ ,alnemala.r mevcut mu· 
mudur 1 Çocuklar ıinemalara ıerbeat 
glrebUirler mi? 

Muharririmlzln cevaplan ıunlarr 
dır: 

CEVAP:l 
Sesli filmin 1931 Mnesi içindeki ge

çirdiği iıtkilap - eğer inklap me\'Cu~ 
u - Seslerin birbirlerile münasebet· 
lerinJn bulunmUI, ve resimlerde yapı· 
lan "fondu enchaine,, lerin seslere de 
tatbik edilmesidir. Bir de mükAleıneo 
ler, tiyatronun (Conventionel) tar . 
zmda.n kurtulmuş teksif edilmiş fa. 
kat, maalesef kısaltılmamıştır. Bu 
vadide çalışanlar, sadece seslerden 
mürekkep, resimsiz bir fiUm yapmr
ya. muvaffak oldukları gün, sesli sine
ma kendini tamamen bulmuş olacak• 
tır. 

Mevzu itibarile, lstanbulda göre
bildiğimiz filimterden, Pabst'ın (O· 
pera des 4 seon), Ekk':in Le Clıemin de 
la Vie) sf, Dupont'un (Le Phare per
du' sti, ve David Golder müstesna, 
sesli si.nema, aptal, enai mev
zular vermekte bugün olduğu ka • 
dar h~ bir zaman ileri gitmemiştiı·. 
YaJJME burada nazan dikkati celbe
den ve hayranı olduğum bir şey var
a, o da, rejisörlerin sarfettikleri 
teceddüttiir. Ba saTallı adamlar111 

bu kadar manasız ve (lieu commU11) 
olmuş mevzuları , daima bir altikayla 
halka seyrettirmeleri, daha doğrusu 
yutturabilmeleri hakikaten şayanı. 

hayrettir. 

CEVAP: 2 
Türkiyede filim sanayii yoktur. 

Fakat Türkiye se).ircileıi, memleket. 
te eğlen~e yerleri az, ve mevcut olan
lar da çok pahalı olduğu için, sine
mayla ~ok alakadar oluyorlar, bu iti• 
barla sinema seviyeleri Avrupadakl 
sinema seyircileri seviyesinden yük • 
sektir. Yalnız, Türkiyede sinema 
müdürleri, Avrupa sinema mU<iürJe. 
ri seviyesinden çok aşağı olduğundan, 
halkın bu istidadmdan istifade etme
sini bilmiyorlar ve mütemadiyen (hap 
py and) !ilimler çıkarryorlar. En zi· 
yade si.nemacılarm aradık.lan fil.imler 
Operet, revu, ve salon filimler:idir. \"e 
bu yanlış görüştendir ki, Türldyenin 

ilk sözlü filmi olan ve ipekçi kardeş
ler tarafmdan yapılan (İstanbul so-
kaklannda) filmi asıl yerli mevzuuııu 
salon hayatı ve ecnebi orkestralan a. 

rasmda kaybetmiş (Milli) bir fil!m ol
mak itibarile halkın rağbetini kazan· 

makla beraber alakasını uyandıraıma• 
mıştır. Çok mHU olmak, beynelmilel 
olman:m en !İptidat şartı değil midıir? 

CEVAP:3 
Bir sansör heyeti yoktur. Bu hak 

müddeiumumilerdedir. Fakat polis 
müdiriyetinde bir kAtip, filimleri tık 

sansörden geçirir. Buna rağmen bu 
sansörden geçtikten sonra müddeia • 
muminin filmi gene menetmek hakla 
vardır. Ve böyle birkaç hadise olmuş. 
tur. 

CEVAP:-# 
Çocuklar ve talebeler için hususi si• 

nemalar yoktur. Buna mukabil büyük 
liseler n mektepler, muallimleri ta· 
rafından intihap edilen filimleri kira• 
]arlar ve mekteperdeki projeksiyon 
salonlarron.cfa talebelere gösterJrler. 
Çocukalr her sinemaya serbest Kire· 
biUrler. Belediye, sadece yedi yqı .. 
na kadar olan çocukların lolllalD8.J'1l 

girmeleriıti menetmıiştir. 
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Hindistanda yeni bir buhran! 
Gandinin menfi prensipleri iflas ediyor, Hintliler de 
hür olmak istiyen her millet sz .. ;bi harekete başlıyorlar 

Gandtnln Londraya getlrlJmeslndekl maksat neydi ? 
Hindistanın milli lideri, Lond

radan çıktığı gündenberi, uğra
dığı her yerde izzet ve hörmet 
görerek vatanına doğru ilerile· 
melU:edir. 

Yuvarlak mua konferansı, 
vaktinde söylediğimiz gibi, Hin
du~arla mOalümanlarıo, uzla
f&D"'ı:ımazlık lanndan dolayı aka
mdte uiradı. 

Hindiıtanm bu iki mObim ve 
hakim unıuru uzlqamadıktan ve 
bir1biriie yaşıyacak bir halde 
o!duklarıoı, yeni bir bük6met 
kuracaklarını isbat edemedikten 
sonra lngilterenin bu vazıyetten 
istifade ederek Hindistan milli
yetpuverlerini geriye eli bot 
göndermesi ndea başka bil'şey 

beklenemezdi. 
lngiltere hükumeti, Gandiyi, 

Londraya getirmiye muvatfak 
olmakla Gandile Hindistan 
milslümaolarının mOmessilleri ara· 
ııoda vuku bulan müsademeyi 
bütün dünyaya aeyrettirerek 
ktndi gaye veye ve maksatlarına 
hiımet etmiş, Hindistan mese· 
lesini halletmenin kolay olmadı-

cak olun, amilli hfirriyetlerin 
kan ve fedaklrlıkla kazanıla· 
cağına dair ileri sürdüğümüz 
fikri tekzip etmediğini apaçık 
görllrler. Gerçi Hindistan dava
aınıa da mutlaka aynı ıekilde 
kazanılma11nı ve bu muazzam 
davada aynı nazariyenin hOküm· 
ferma olmasını istemiyoruz. 

ÇOnkll akıl ve insanlık dava· 
aımn ilerlediğinden ve birçok 
meselelerin iıf şare ve müzake· 
reyle halledileceğine inanmak 
iateriz. Fakat Hidiıtan vatanper-
verleri, vaziyetin bu fimic!i kuv· 
vetlendlrmediğine hükmederlerse 
onlar, bu bDkmfi ilk defa ver
mit olmıyacaklardır ., 

Hindistan davasının bu yolu 
tutacağına, Ye Gandi tarafından 
ileri sürülen menfi mukavemet, 
ademi tecavüz nazariyeJerinin 
Hindiatan siyasetinden uzaklaf· 
tmlacağma muhakkak naıarile 
bakılabilir. 

logiltere hllkumeti Bengale'de 
başlayan hadiseleri bu mahiyyet
te olan bDyük bir hareketin 
batlanğıcı saydığından ona göre 
hazırlanmakta, en ıiddetli ted· 
birleri almakta ve en :ı.ecri ve 
&rfi kanunlan tatbika başlamak
tadır. 

O halde Hindistanda, büyük 
bir buhran devrinin başlaması 

beklenebilir. 

Gandi'nin ademi tecavüz ve 
menfi mukavemet siyaseti, bu 
buhranın baştamasile iflas ede· 
cek, belki Gandinin kendisi bu 
iflas karşısında siyaset sahneıin
den çekilecek, fakat hindistan, 
zamanın bu mesihini fed~ et· 
mekle ve onun bütün menfi 
nazariyelerinden vaz geçmekle 
en doğru yolu tutmuf, ve istik
lil ve hürriyetini kazanmak liya
katini elde etmiş olacaktır. 

Omer Rıza 

Rus yanın Mançuriye kom· 
şu olduğu unutulmamalı! --

Londra sokaklarında 
kız kaçırıyorlar ! 

Evvela gizlice koluna iğne batırıp 
uyuttular, sonra ... 

Geçenlerde Londrada garip 
bir vaka olmuştur. Bir mağaza· 
nın vitrinindeki Noel bediyel~ri· 
ni seyre dalmış olan glb:el bir 

kız birdenbire ko'unda bir iğne 
batmasının ağrısına benziyen 
hafif bir veca duymuttur. Kız 
bunun nereden geldiğini anlamak 
için arkasına bakınca yanı ba
şında fevkalade iyi giyinmiı orta 
yaşta şık bir kadın görmüştür. 
Kadın bunu latife için yaptağmı 
söyliyerek uzakla,mış ve fakat 
bir kaç dakika sonra gene dö· 
nerek göya kendisinde bir ra· 

hatsızhk olduğundan bahsederek 
bir kaç adım ileride bekliJeO 
otomobiline kadar kendisine rr 
fakat etmesini kızdan rica et-
miıtir. Bu yardımı eıir,.
mek istemiyen güzel kız kadı
ricasını yeıine getirmek isterkd 
birdenbire bayıtacak gibi ohollf 
ve hemen dükkana can atarak 
burada yere serilm'ştir. HeaııeO 
çıığırılan doktor kızın uyuşturucU 
bir madde ile zehirlendiğini ttr 
bit etmışf r. Kız ticareti y11phi1 
kuvvetle zannedilen kadın arıır 
maktadır. 

Yara ı arslanın 245 Sterlinge 
intikamı Sahte bir incil ! 

Darüsselam, - Masai kabilesinde Me~ur ihtil~lcj Kı·omvelin r~ 
büluğa eren delikanMarın mızrakla· bozarak ve gülünç bir hale sok • 
rmı kana batarmalan adeti Max Ke:- basan ve busuretle iştlhar eden fil 
Jar ismindeki meşhur 'bir .arslan avcu- 1653 senesinde Jnclli de tahrif ef,tlit 
sunun hayatına mal olmqştur. A~ru- ,.e bundan bir kac nüsha basmıtı. JJ' 
palılar buraya ayak basmadan evvel nüshalardan biri. geçenlerde Lol'd~ 
Masai gençleri mızraklarını başka ka· da müzayedeye çıkaıılrnış ve z,t;) iti' 
hileden esir aldıkları biçarelerin vücu- ufo" 

. giliz lirasına satılmıştır. Fild ~ 
duna saplarlardr. Bu vahşet menedJ-

1
. . b , . . d" 

111
.ol" 

.. . ve ın resmıni asmaK ıçın uş 
leJf, buluga eren dehkanhlar toplana-} rından 1500 İngiliz lirisı almıştı. ,,.,. 
rak en makbulü arslan olma ik:Uzere 1 k d "h ·ı·ı · · h ı"'' man arının ma ·sa ı ı tı a cıyı a • ğını biltün alakadarlara göster

miş, bundan baıka, kendisinin 
Hindistana muhtariyet vermiye 
taraftar olduğunu yuvarlak masa 
konferansı toplandığı halde Hin· 

distanlalarm bu konferansı aka· 
mete uğrathklarmı •e bundan 
dolayı bütün mes'uliyetin onlara 
ait olduğunu isbat etmek iste· 
nriştir. 

Sovlyetler çln.-Japon ihtllAfını hususi 
bf r dl lrkatle takip ediyorlar 

nhşi ''C yırtıcı J1ayvanla.r1 takib2 ,.e d ··ıu .ı.: k k e "' 
zarın agu nç mevıwe so ma v 

mızraklarını bu ha~ vanlarm kanına bu kil ült kt" F'ld ı .1. h 'f #' 
] d t d. • 1 d" G d ç me ı. ı net ı ta rı .. .ı. 

lngi.tereuin Hindistan itinde 
ve içinde oynadığı gizli rolleri 
bilmiyenler., belki bu gösteriıe 
aldanırJar. 

Hakikatte ba iki unsur ara
aındaki uçurumu genişleten ve 
onları ara sıra didişmiye sevke
den .siyaset, bu iki unsuıun ay 
nhğından istifade eden yaban· 
cılardır. 

Yuvarlak masa konferansının 

alAamele uğraması üzerine Hiodis· 
tan.la, bilhassa Benga:ede milli
yetperver HintliJerin lngilizlere 
karşı ilinı harp ettiklerini, bir 
kaç lngiıiz memurunu öldDrdOk
leri01, hatta bu vak'alardan bi
rine Hintli bir kadının kahraman 
o'rh•:unu görüyoruz. 

! crıba l:u çeşit mücade'e te· 
.~.:..! ederek Hindistanda logıl· 
tere ;'e yerli halk arasında kan· 
h bir harp mi vuku bulacak? 
Yoksa iki taraf arasındaki ihti
litn halJi içın başka bir çare 
mi tulunac1k? 

" nu i:ugün hiç kimse bilmi
ffr.. Gnndinin kendisi bile bun· 
dan sonra ne ya~acavına hen~z 
karar vermiş değildir. 

Faicd limdistaoda~i lngiliı 
hükumeti bü,ük kargaşahklar, 
büyük ihtilaller karıısında kala
cağmı h.:saphyarak en ıiddetli 
tedbirleri almakta ve bunları 
ıimdiden tatbik etmektedir. 

Çünkü Amerikalı bir gazetenin 
dediği gibi: tlindistan meselesini 
hal için toplanan konferansla· 
rın akamete uğraması, Hindis
tanhlara hürriyetin, dilenmekle, 
İ3tenmekle knamlamıyacağıDI öğ 

ret,.Jiştir. Hürriyet, ancak kan 
ve fedarkirlıkla kazamlır." 

Ve aynı Amerikah gazete ilA
~e ediyor: 

" Hindistan vatanperverleri, 
hür milletlerin tarihine baka· 

Rus halk komiserler heyeti reisinin Irat ettlll mUhlm bir nutuk 

Moskova, 2:l (A.A) - llre;nluı st.·~ 
rayında So,yct Sc31alist cümhuriyet• 
Jerı ittihadı icra komitesi ni J ::M. P.!~ 
rovskt, erk!nı htHni!"•t . .,... ·;rler 'heye
ti ve matbuat mtinı~füeruıiu huzu • 
Jile merkczf fcr:ı !..::n::t:.:tlnin J~ma 

devresini :ı~m;ştır. ı~::~.;ı.t r.ı.::.kudırn 
1 

sonra halk komiE.e~·ler he;.·-:: rc:.si l\1, 
Mclotof m-ükumeti:ı zap.>ıı.:nOI c:rnmu."' 
tur. 1\1. Molotof, iktısadi buhrana ra&·ı 
men RUByada iktısadi in!•~af hUEule 
geldiğinden beş seneli~ plfınm dörtse
nede ikmali için bütün şeraitin ihzar 

1 
edildiğinden bahsetmiş ,.e So\·yet 
Rusyarun beync~milel vaziyetine te ·, 
mas etmiş, müteakiben Mansuri hadi· 
sesine r~serek dcm:ştir ki: 

"M(lnçurideki hadi.uelcl'in nilıayct 
bulmaaı ıöyle duı·aun bu lıadlaelcrf 
gittikçe da;rclcrini genişletmek i~ti-f 
dadını göstcrigorfrtr. Ccmig~ti a'.:ııa • 
mın bu baptald /•er iki bcyamilı du ı 
Cemiyc:i a;·ı·am hakkında yapılan en 1 

gayrı müs:ı ·ı tc1w:inlcı i b:'c teyit c:
miştlr. Ccm·ycti a"ı·a:n•n bu bcuana· 

Ruaya ötedenberi ve son defa olarak 
da Ma~urı hadiaesinde harbe sürük· 
lenmek iatenılftir. Gerek Sovyet mat
b:ıatının neşriyatı, gerekse ecnebi ve 
hat:a burjuva gazetelerinin haberle
ri b:.ınu lapat eylemiştir. Sovget Rus~ 
ya, dfışmatılan tart:ifmdan yapılacagı 
nwha!~kak olan yeni tahrikatı nazarı 
itibara ararak buna sulh ıiyaaetini 
takviye teyakkuzunıı tezyit ve bef sr.
nelik pldnı da kat'ıggen tliJrt ıenetl 
tahakkuk ettirmek auretUe mllkabele· 
etleceJ..'ti r.,, 

Mançurlde vaziyet 
Tokyo, 23 (A.A)- Japonların Chin 

-Chow'a karşı askeri hareketlerde 
huh:nm:ıları ihtimali ve tehlikesi ar
tık bertaraf olmuş gibi görülmektedir. 

Gazetelerde çrkan son haberlere gö
re Japon askerlerinin başlıca kısmı 
eşhıyrıya karsı giric;ti!ileri tenkil ha
re' etlerini bitiı dikten sonra cenubi 
l\Ian-ruri demiryolu mıntakasına dön· 
mü !"rdir. 

H"r ttirlü ihtimale karşı b:r tayyare 
g~mi ile bir krm azör Port -Arthur 
Ji!nnn .a gidecekt:r. 

• ·an'.in, 23 (AA) - Nankin hükd
m"tin:n sah\ Wnrhington sefiri dok· 
ter Wu hnriciye nezaretine tayin edil· 
miı::tir. 

To1<yo. 23 (A.A) - Dünkü lngiliz 
notasına ce,·ap veren Japon hükumeti 
terki teslihat konfe.ansının taliki l'il
zumuna kail olmad ğını beyan etmeli• 
te ,.e Japon heyeti murahhnsasının 

şir.ı<l:clc::ı Cencvreye doğru yola çık -
mış olduğu hakkında nazarı dikkati 
celb?ylemc:ktedir. 

tından rullı clr:ı:::sı i~1n 1:.t;: de iyi neti. 
celer çı.·:a:ıl:ır.ıaz. .IJl:ır.~··ı iı'e.':i a' -
kert ~galin r.IJıayct bulm~sı lı:.ısusun
da tcJıf:i· at l;omis!, :mı:nc!c ı hlr. bir 
ıey b::::!c;ı~mr:. Sovyc-t Tı;; ıl :ı.ti lı/a'1 

çuri lıadiaele:-ine lıuı::ud bfr ,:;r;• at af
fetmelidir. Sovyct R~ya."lln M~nçu.I 
ri ile hemhudut oldıığ:;r..ıı ruuı~ma · ! 
m~k lfi."'ımdır. U=ak Şarl• lzud~ '!arı .. 
nuzı koruyacağız. Sovyet lıalkı milli i 
lktlMJdiyatını yükıseıtmc!de ma1aul • 
dür. Diler nıemlekeUer halkına da aıı· 
r.ı temennide bulunuruz. Biz;m ecnc .1

1 
bi topraklarına üıtiyacımu yoktur. 
Fakat, ündi topra!:larım:zdan da b!r -::;;==========~-
kanı ger vermiuectüiz.,, San'at aleminde 

M. Molotof, te:id teslihat konferan· ıza Bey 
sından bir şey beklenemiyeceğini. 

Sovyet hükumetinin tam olmasa bile 
kılsml terki teslihat hakkındaki projE' 
ve noktai nazarlarını mu haf aza et • 
mekte bulunduiuau, terki teali.hat ve 
sulhün tarsini Sovyet siyaseti dçin 
mühim bir esas olduğunu, sulbü ihlal 
hazırhJdannm başka taraflardan gel• 
difini beyanla demittir ki: 

"Mütemadiyen artan buhran ve Uı
tlltillar, kapitallat devletleri yeni ye
ni ıergüzeıtlere ıevkdiyore. V azlget • 
teki gerginlik artmaktadır. Bazı kabi • 
nelerde Sovyd Ruayaya taarruz kc1r 

Temsll heyetile beraber 
Bursaya gitti 

Beyoğlunda verdiği temsillerle bir I 
haylı muvaffakıyet kazanmış ve rağ• I 
bet görmüş olan Raşit Rıza ve arka· 
daşları dün, üç gü::ı kalıp temsilltır 
yermek üzere Bursa.ya gittiler. 

Raşit Rıza ve arkadaştan Buı·sa· 
dan döndükten sonra temsillerine de .. 
vam edeceklerdir. Fakat bu temsil • 
Jer bu sefer Beyoğlu tarafmda değil, 
Şehzadebaşında verilece1."tir. 1 
Raşit Rıza, Şehzadebaşındaki Fey•ı 

ziye tiyatrosunda oyunlarmı \'erecek·! 
tir. Raşit Rıza, ramazandaki verece
ği piyesler ıisin husu.si bir repertuvar 

amayı a e e ~nm:ş er ır. cçen e . . Jcft""' 
bu delikanlıların yaraladığı bir ars • ken de AlJah ve şeytan ''e ıyr, ff' 
lan bu kalabalıktan kurtularak kaç- cennet ve cehennem ke1imelrinht 
mış fakat hrncınr çölde tek başına gc- !erini değiştirmiş n hu suretle -" 
zen meşhur arslan avc'usu Max J{el .1 şeyi altüst etmi<;ti. 

ler'den almıştır. Vücudu mızraklarla 
delik deşik olan \ırslan ansızın Kt-Jler 
in önüne çıkmış ve onun siJihına da., .. 
ı·anmasma meydan birakmadan sal • 
dıırarak par~aJam~jhr .. 

T ayyar.e ile 
Arslan 
Nakledilirken 

Londra, - Hamburgla I..ondra a
rasında korkunç bir hava faciasının 
zuhuruna bir aslan ntürebbism'n so · 
ğuk kanhhğ.r mani olmuştur. Londrn ı 
sirklerinden biri için sipariş edilen ve 
o akşamki oyunlara y.cfüımesi için ı 
Hamburgtan tayyareyle yola çıkarı• 
lan arslan tayyare yükselidkten sonra 
huysuzluğa başlamış .,.e demir kafesi 
kırnuya çalışmıştır. Mürebbisi arsla-

~nn işi azıttığım görünce hayvanı tes
kin için kapağı açıp kafese girmek i -

temiş, fakat girmiye vakit bulama · 
dan arslan dışan f ırlamıştrr. Sağa. 

sola saldıran arslanın tayyarenin mu• 
nzenesini bozacağını anhyan mürebbi 
derhal hayvanı teskine ~hşmış ,.e 
onunla kucaklaşıp oynamıya ba~la · 
mıştrr. Mürebbi hayvanı daha iyi zap· 
tedebilmek ve tayyarenin devrilmesi -
nin önüne geçmek i~.in hemen kaf ~ı:;e 

girmiş ve arslanı da yanına çağ.rmııt 
tır. Bundan sonra kafesin kapağın: 
kapam1ş ve kafes içinde oynaşmıya 

Otomobilli 
Hırsızlar 

Londra, - S:tint Yames sıır1 
rn,unnfızlan gayet cüretkar bir hJt"'ı 
tık \'ak'asına seyitci kalmışlar "e ·'1 
hetlerini terkedernedikleri jçin ıııü -
hale edememişlerdir. Sabah erke-' . 
tam sarayın karşısında Ha,nnıı ~ 
raları satan bir mağazanın önündelf"• 
) et mükellef bir otomobii durınuf bl, 
Otomobilden büyük kulüplerd~ ,l' 
rinde eğlenceli bir gece geçirıtl~ ti' 
dukları zannını veren dört şık~ 
men inmis ve bunlardan biri ,; 
nun ucuna taktığı sivri kancalı 'ff ~ 
makh demir bir subukla diild' ti 
bilyük camek:1mm kırdıktan .-,,,. 
pahalı pürolarla dolu ''e altın itil f 
malı gümüş kasaları sekip d1şarrY' ~ 
karmıştır. Bl!nun üzerine dihi; 
hemen otomobillerine atlıyarak t 

)aşmışlardır. Hadiseden haberd-',.. 
dilen polis, hırsızlan otomobi!Je _.
valamışsn da sisten dolayı izlerifll 

mıya mu,·affak olamamışt~r. ~ 

devam etmiştir. Ancak bu s1I,,;. 
J,endisinin ,.e tayyarecfnin h•Y' 1 
mal olacak olan tehlikenin öniitl~ 
çebilmiş ve Londraya yalnız ti .,,sı1,t 
parçalanmış 'e bir kolu hafifçe1.-ı.1 mıs olduğu halde inmiye muvaf 
muştur. 

Tayyare YILBAŞI 
Piyangosu 

Büyük ikranıiye 

1.000.000 Liradır. 
Keşide Yılbaşı Gecesi 
En iyi Yılbaşı 
Bir Tayyare Vılbuşı 

Yapılacaktıt• 

hediyesi 

Piyango Biletidir. 
Biletler azalmaktadır. f igetinln laallyeUe miUaakQfa olun • 

duju malümunuzdur. Bu empergaliz • 
illin nantıkl bil aeticaidir. Sov11et 1 

l 

Jıazırlamı§fwr. !İılll••••••11111,.-••••••••lil•• 
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o o OCUK SAYFASI o 
~========:::::::;:===:::::::;:=======;;;;;;;::.!J L Salon Oyunları 1 Faydalı Bilgiler Para Nerede ? 1 

~leı kesin yaşım butmak mümkündür Saz sepetler Uçtu .. Uçtu .. Ne uçtu ? Parn uçtu ! ... 
ırcl· . 

1 
Nasıl örülür ? 

Bunnun ya,ılması pek kola)·drr. I.a-

• l\e:>ın 'as.mı kola.l·lıkla hu imal;: ürüncü sıra - İlk rakam ..,f, son d ... k l'k 
,, :ı IlugUn e kü~u · kızlanmızı a a ·:ı -

ııı'~t r11 :sini1:: Hem pel-. ba::;lt, hcıu J)tk 1 rakam 93. dar edecek bir şeyden bahsedelim: 
li tr<:-k 'eı-ici hir usul. Iladi bunu da Dördürcü ıma - 94 le başlar 100 Saz sepetler! 
'l' i;, ·e• ı · de niha ... _·et bulur. ·• ıe ım: • 

.Arkada;,.laı mızı eğlendirmek ,.e ay-' 
nı zamanda sizin ele bo;; vaktinizi ho-ı l 

1 
geçirmek için hafif tertip, birr.7. da 

cunuz <;indeki parayı. gu) a, oradan 

çıkar:r'3ınız ve gülerek dersiniz ki: 

- Uçtu, uçt-:.ı .. Para .ı\hmedin cebi· 
ne uctu. 

ll~tHı l,fi.ğıclı IJoyuı:da Hdi tane hr• 
ta~ . -

Oor. nihayet mukavvaları yapabi!" zım gelen şeyleri tedarik etmek de güç 

hokkabazlık yapalım. Geçende bu nc- ı 
viden olarak (Uçtu, uçtu, hap uçtu) 

yu yazmıştık. Bu gün de para uçu• 
~ 'e ıncc rnukana alırsınız. Bo5 

11 ılü . · • ' 1 ·1· B 1 ~ 'ı:ı:ıt cıe tıı:? ıı ır. un arm 
t', r 

l 
1•ı11u birer r.umr:ra kovarsıntı 

") .. -
,, '•.v, '· ;;, G. 7, .Bıı numnrnlnrın altı-ı 

<'•,~niz. . 
~~ 01\ı :ı l'l.:g· 1·:1 aHını şa!•uli olarak 
~ t 11' b" . . k" w d aya :ıyırı reınız, ıı-ıncı ·agı -
ır. b• • 
~. ır:nci sırasına birden ba~hyarak 
ı l, 7, 9. n. l~. 1;;, li, 19, 21, !!3, 2:i, ra· 
''ıı 

\ •:ıı ını a E.fh ~· doiru ~ırayla yazr· 
(, 

Jı •• 
••l'lci şırada 27, 29 hulasa birer a-

t ~1 olnn.k t:z~re ra!·rnmlıırr S!ralıtYT· 
~. htı ~ıra ela (:)7) ci~ bitece!< üçüncü 
ta ... 

l\k .,.., ten b'.lş1ı)'·acak birer aşın ola· 

tı '17 de n-:hayct bulacak. Dördüncii 

.. t~ i9 <hın lı:.ı~lar S~ da biter. B;rinci 

ıı"'"a lıitti. 
I•. 

~·.~d i i~inciyi yapalım: 
~. tıııcj sıra - l!<iyle başlar ve her 

1 
d <!k·ıma 3 i!ave edere!;: ~ev.ım:a ::?ô 

t~~hant 1 ulur. Mesela: 2. 3. 6, 7, 10 

ı·. 
' 

11tci sıra - Ayr.ı tarzda Z1 yle 
lar, 51 de hiter. 

te:;.. .. -=~ 1 b l 7S 1 ~ ...... cu sıra - .)'j e a: aı·, • e 
t. 

b~. .. .. 
l lduncu ~ıra - iptidası 79 niha· 
ttı 9'.l. 

t r··n .. ı , b' . . 
\ı - cu mu.,cvy;:eıa ırıncı srranın 

ıı: 4 t J r. Her dört rakammdan son .. 

• ·ı ilave ccHlerel• ·nııı lrr. l\f eselıi: 4, 6 • 
1 7, l~. rn. 14. Vi, 20 hu suretle 28 

"'r:-ı· .• 'h 1 1 " n ., a n ı a) et ;u u •. 
ı·i. 

( •'l·j ~ıra - Gene aynı usulle 29 
11 bsı:ır :;9 rnkamil:! biter. 
(,. ·. .. l . -· . 'h ·~ .ı.ıcu ~ır;!- p~ıd:ı.sı .,J, ınh .ası 

l!(i.. .. 
I 

dik. Fakat emeğinize esef etmeyin. 

bunları her zaman için saklıyacak.:iı

nıı. Şimdi usulü anlatalım: 

Mukavvalan bir arkada-;;mıza Yerht 
,.e deyin ki başınr gösteren rakam han 

gi kağıttaysa, size yalnız o kağıdın 

nun-rarasını söylesin. Bu kadarı 1-iafi. 

Mukavvaları alın. Mesela: Ya~ınm 

rakamı yalnız hirinci, i!:inci, üçüncü 

l"e dördüncü mu!rnvvalarda ,.ar. Pek 

ala. Bu mukavvaların ilk s•rasmdald 

birinci adetleri cerne<J!n: 

1 + 2+ 4 + 8 ı:; 

DemekJ;:j arkada.şrnmn yaş.ı on be~· 

miş. Xasıl, kolay değil mi? 

lşte böyle, daim~ ınuka\•va\a.rm bi

rinci 5rrasındnki birinci adetler ceme

dileceh.. Sakın şaşırmayın ha! 

Şettat 
Şemsiye! 
lngnterede çok yağmur yağar, tabii 

bunu hocalamıızdan işitmişsinizdir. 

Yalnız. belki, i~itmcdiğlniz bir şey 

var: Şemı:iyenin lngilterede icat edil. 

diği! 

Evet, şemsiye vaktHe lngilfarede 

icat edilmi~ Fak:ıt bu zamanda her 

şey tekamül edip dururken şemsiye

nin eski halinde ka.lması hiç de c'oğru 

değil! Hem ne kadar kusurları var. 

Mesell: Biraz yüksek tutarsanT7, hi~ 

faydası olmar, yağmur yüıünüze çar• 
pıp durur. Aşağ-zya inairseni:r. ilerisi

ni görem~zsini.z. lşte buna bir çare 

bu1m:ı.k llırm. Hoş, şimdi pek şem -

siye kull:ınıldrğı da yok ya, neyse. 

Bir Inr,iliz çıkmış, anlattıklanmtzı 

düzeltmek için bir ~are bulmu~. liakı· 

nu: nasıl: ~~ ·duncü s•m - tık rnkan1 7i ~on 
l'1' !CO 

l"· 
1 • tt:-cı~;neü mul.an:ı da böyle yapı• 

Bir şemsiye almış, iki demiri ara • 

sın<laki kum:ış parçasını sökmüş, ye -

r ine h~m su geçmiyen, hem de ilerisi

it~· tin .,i ~ıra _ ~~ei;iı.den lm.şlcr. her ni «üstercn ~effaf bir kumaş koymut:· 

\ ·~ r;~! ... .:ilımGan $Onnı, dokuz ilave Şem. i:- ~yi yih:iinüze do;Jru indirmek" 

'ı tt~ı: dc,·anı eder. Meselıi: S, 9, ıo. tc hiç tereddüt etmeyin, çünkü o şef• 
~· 12, l:', 11, ı:;, :!1 hji)'!cce ~j rakıı • rar kuma~!an ilerish:i pek ala ~örebi· 

da ·• lirsiniz. 
1 nı.ı:ı.) el buiu;·. 
~ liİflcj sırn _ ~ le bs~lar ve aynı An':\ diyeceksiniz ki: (Bütün ~msi-
~etıe 4i de h!tcr. • ) C) i ncc!cn böyle yapmamış da yalnI7. 

).~litıcij mı _ lptidası, ;-,f) Stmu 7.-; hir l,ı..,mını yapmış:') Neden olacah ': 
u1ırcı.. . J{umaş 1>2k pahalıymrş da ond3.n. 
~ . l.Uıcii sıra - llk; 7Ci, nihayetıs:; -----------------
b· ':r.ci m~ı!.nn·:ı d:ı ~öy1ctlir: 

·lj'll • 
+ı cı sıra - 1G rakamile ba~lıy:ı-

~P sıras!Jc giderek 28 l'akamındn 
1 t. 
~iııc· 

~~l'a ı ıara - 29 la hşı:lar, :n den 

} > 48 e geçer Te gene !1!11'n~Je 
l t 'arır. 
~lir.c" t , -" d. r i ' u ıra - lk ra.rnnı " ır :ı 
~~ 

4ıij ten sonra bO nlur ve gene nıun· 
.ı.. illa., ır d '· ., ı..~· u a ut.er • 
..ı;-Qij 

\ı-\ ncu Sll'll - iptidası S7, ı;onu 
lla 9-

4ıı ,, tir. 

'ıı: •ıtcı mukan·ay1 beyle yaparsı -

.. ~ttı . 
~~. cı sır& - iptidası 32. nihayeti 
~·ıle 41. 

\"c.i rra - Birinci rakanı -'2, son 
~ ltt ;jl. 
~~tıcu 

b~ &ıra - llk adet 5:!, sonu 61. 
rd·· 

dllt un~ü sıra 62 yle baı:lar sonra 

\ ~i~ a. S<>nra 96 olur \'e 100 adedin• 
~llı l', 

•, t\,al~t son mukana olan yedinci
b. tlirn -
~l'iıt . . 

~. tı lıra - 6i le başlar, 73 te bi-

' l&r&"7. lpt.id~_7_t, ıı.ilıa~eli 83 

Şen Fıkralar 

Köpok Sorgisirıde 
- .\nne. hu güzel J,(ipeğ.i satın ,ıl-a-

na ! ... 

- Olamaz yanum! 

- Nedt>n7 

- Satılmı:j da ondan. 

Çocuk hir iki dakikn <!ii:oıüıali. i-;. tcn 

onra: 
- !'~ki, öyleyse bunun gihi hir tane 

yaptır~ııılar olma:r. mı? 

Şekerin tarifi 
Hayat bilgisi dersinde hoc:ı hnnını 

bir kiiçük kıza soruyordu: 

- Şeker nedir, biliyor nıu~.un? 

- Biliyorum hoca haram. E.:ıln<'yc 

konmaz~a ncı eden hir 5tıydir. 

Eczahnneda 
ırn~ ük bir çocuk mahallcdeld ceza· 

haneye gider ve ec1.acıya der ~.i: 

_ Efendim, sizde tahta kurulan -

nı öldürmek i~in toz var mı? 

- Var, yavrum! 

- Bana biraz verir misinıiz? 

- Ne kadarlrk? 

- Bilmem elendim. &a.~·maJım. 

değildir. Ablalanmrzın bildiği rafya 
denilen bir şey var. Beyoğluna ı.tidip 
de bunu yüksek bir fiatla s:ıtın alacak 
di:ğilsiniz. Ablalarınız, sizin sayfanı· 
zı okumudrkl:uı için i~in kolay tara -

fmı bilmeıler. Biz öğrewllm de, siz 
onlara anlatırsımz. 

Hani, bahçelerde siçcklcri, yahut 
zerzevatı;ılan sebzeleri bağladıkları 

sazlar yok mu? 1., te rafya denilen 
nesne bundan başka bir şey değildir. 
Bunu satan dükkfınlardan ucu1.ca te
darik edebilirsiniz. İstediğiniz renl,-

te boya•ak pek ehemmiyetsiz bir şey 
dir. 

Bir defa bunu tedarik ettiniz mi, 
mesele kalmaz. Oyun kfığıthuından 

üstü a9k bir kutu yapınız. Sonra bu

nun etrafını muntauun surette, sazla 
sarınız. Böyle yaparken saz biterse 
bir ı.az daha alarak ötekinin ucuna 
düğümler ve düğümün alt tarafa gel• 
mesine dikkat edersiniz. 

Bu da bitti mi'! Şakuli sıralan ) ap 
rnak Jazrm. Bu da kolay. Bir tahta 
parçasından uzun, ince bir parça ke-

ser, bir ucuna da Ş.'\Un girebilf'(eği 

kadar bir dt-lik açarsmz. lşte bu iğnr• 
niz olur. Sonra sazın bir ucunu bu 
delikten geçirir.~z. Bir ufld srranın 

altından bir ötekinin Ustünden gesi ~ 
rerck işlemiye başlayınız. Unutr.rnym 
ki kutunun üst tarafı daima açrk kala· 

cak. Saz bitince bir diğerini diiğüm
ler ve devam edersiniz. 

Sepet böylece vücdue gelir. Şbndi 
kulpa.nu yapalım. Biraz !"az alın, saç 

örer gibi örün. Tabii böyle, iki tnne 
yaparsınız ye sepetin iki tarafın:ı bağ
Jarsınrz. Şimdi bunu söylemek Iazım. 

lçini pek ucuz hir kumaştan kaplar 
\'e kuma.~;ın yukarısmı se~tin birn..ı 
dişarısına çıkarır ,·e torba ağ:ıı gibi 

yaparsınız. Yukarıdaki resim, 8ize ka
fi derecede bir fikir verebilir. 

Firavun 
Ekmeği 

Cenubi Amerikada Uraguay denilen 
bir mc:n! ckct var. Çoğrafyada oku -
muş, haritada görmiiş olaca!•sını~. l~ 

te bu memleketin en meraklı ve zen • 
gin ~iftçilerinden biri, füı.hirede bid
nc rnüracaat edere!• eskj Firavun mc
z:ırl:ınndan çıkan buğdayiardan bir 

mil.tar ı,uğday ister. Kendifine .rül.
sek fiatıa bir avu~ bur1day gö:tderilir. 
Ilu dört bin senelik buğdayı, meraklı 
çiftçi, tarlasm<la binhir itina ile ha -

zırladığı bir yere eker. Hayret! Dört 

ralım olmaz mı? 

.Bunun için hazırlanmış bri mendile 
ihtiyaç vardır. Hunu e\ ,·elceden ~u 
.suretle yapa('ağız: 

Bir beyaz mendiliniz olur, bunun 

b!r köşesine yfrmi para sıkıştırırsmı7~ 
Tabii dü::-miyecek bir ~ekilde! Hu 
kadarı kafi. 

Arkadaşınızın karşı ına geçtiğinir. 

zaman mendili hir masa üzer.ine açar
smı7~ ·Fakat ha5 parmağınızın iç t:ı 

rafma bir kü~ük parça balmumu ya -
pıştırmayı unutmaı.sıuı7- Bir arka • 

da:tmızdan yirmi para istersiniz. Ken
disi getirip mendilin ortasına k-0ysun. 

Bu oldu mu, siz, işe başlarsınrz. E\• 
vela mendilin, içinde yirmi paı·a o . 

lan ucunu getirir ortaya koyarsmız. 

Lakin dikkat edin, Rıo;ıl hokknba:r:lık --------------
bu sırada olacaktır. Mendili kat -
tarken seri bir hareketle baş parmağ·. 

nızı ortadaki yirmi paranın üzerine 
basmalı~ınız. Para parmağınızdaki 

balmumura yapışır. Siz de gene seri 
bir hareketle parmağınızı ovucunuza 
göttirüp parayı saklarsınız. 

Sonra öteki uçlan da mendilin or
tasına koyun. Bu da bitince mendile 
karşı bağırıp: 

- Hadi, bakayım! U~. çabuk u~!. 
Sonra mendili a~ıp ha\'aya kaldırmız. 

Tabii iç.inde para olmadığı i~in bir şer 
düşmiyecek. Arkada~ınız hayretle 

ha.karken, siz dHediğiniz birinin yanı· 
na gider, cliniıi cebine sokar, a\'U - 1 

Yeni Bilmecemiz 

Y lokomotiftir. B. furgon, A Yagon, 
C, D makas, x dönen n hat değiştiren 

demir Jevhad.rr. 

~
x_ "' 

' ... o.\~ ~ ..,,....,1-e ... 
Makinist vagoııln, furgonun .rrr]e

rini değiştirecek ve gene kendi yeri • 
ne gelip duracaktır. Hu manevra), na
sıl yapacağını bili.ror musunuz? 

Geçen haftaki bHm-cccmizin halle -
dilmiş ~kli: (1'iiı·kün kıymetli para· 
sını yabancıya kaptJrmn). 

------------~--e_s_ı_rn ___ ı_e ___ t-J __ i_k __ ~_y __ e ____________ , 

Boncuğun Marifetleri 
1 2 

bin senelik buğday bir müddet sonra 1 - Aşçı kadın yapta~ı glil şurubunu softutmıya blrakb. 
filizlenir, büytir, nihayet vakti gelin. 2 -l?oncu~ m3sa üzerinde b r fa:re bulundufjunu hissetti. 
cc başak Ycrir. 3-Tamam işte fare orada r 4- Soncul< öyle bir atladı ki .. 

Çiftçi memnuniyetinden ~ıldıracak, 5-Eyvah r Bu hal ne ? .. 
içi içine ~tm1yo~ II~t zamnnında ~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

başakları toplar, buğdayları ayırır.! 
Epeyce bir şey elde etmiş olur. flun
lan üğrüterek un haline gitirir 'e kil· 
çUk bir ekme:c yapar. Dürt l}!:ı S{!nc. 
lik bugclayın ekmegi, ya.N dürt biıD se-

ne ev\'el Piravunlaııın yediği eh"'rnc:t. 1 
Ar. mumffakıyet mi bu? Çiftçi ift:. 

harından yerinde duramıyor; fal,at 
bu sır:ıda Kahireden .fınzzt.sıı bir ıneJ,. 
tup alır. Meier kendisine gönderile~ 

buğdaylar, Fiı-a,·unun mezarından aın 

raamı ,. Unsya buğdaylarrnrlan alın• 

mı~mış. 

Yah za\':tJh çiftçi! Oldu mu flmdi 
bu? 
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lngilizlerden örnek alalım! 
1 Gllnün Muhtırası ] e:aasa:mı:a::ım 

musiki sinasları _, Takvim - Perşemb 24 l\anuııuen·el 
12 inci ay 193!. 13 Şalıan 1350 Senenm 
ı:;eçen ı;:ünleri : 346 kalan ı:ünlel'" I 5 

GUne• - IJo~uşo: 7.18 Bafl~ı. 16.41 sokmadılar ! 
Namaz vakiti eri - Sabah : 5,48; 

Ü~le : 128: ikindi 14.29: Akşam : 165!. 
Yar~ı : 1820 1m~ak: 5.30 

- .... -- - ... 

HaJbuki, maalesef biz Beyoğlu lokanta-
larında hep yabancı çalgıcıJar görüyoruz Hava - Dü:ı hararet derecesi azami 

4 a~J!:ıırf I olarak kaydedilmiştir. Bugün 
ı.;an 'a t.k;i rlarım h.orumı) an bir biz VI.'· ha \"a hafif bulurlu ol:ıcak. rüzg:.\r poyraz--lAndra, 18 - l'arü;li r.ıusiki~inaslaı

tfnn miirc/;/.o'ep be~ ki~ilü: bir musif;i 
lı eyc.li (Ncvcastle) Ş<'lıri:ule mıır.ild 

cemi:ıdi tarafından rerilccck olem 
ko:ısere iştira'.: içiıı IJ'ıraya nC'lmi~ler, 
fakat iş n"=arcli, kendilerinin /..:aramı 1 

~·1!m1asuıa müsaade etmemişti,-. ! 
nu heyet lngillaede, bundan ct·re: 1 

~r <;ok 1.onsı~rlcr l'emıiçti. I'} ncza
tr>linin mfüııanroti kendilerini lı <t!I -
rdt diişiirmİi!jflC rlc, i.~ rzrzareti, lrı . ' 
rı:l!<Jr"d<' ancak lngiliz nmoıiki~inacı: -• • 1 
ı.mnrrı fac:liuctte bu!ımaMlerejjini 

k cn rlilcrien sfü;lcmİlj ı•e kararuırfarı 

Vff:: ffF<;meıP.i~li ... 

Rıı hanıdisi n:ık!ederken, YAl\IT
~t L,!!ndnn çok e\·el. yerli Ye 
Türk mt ,;kfiina..-:Ja.nmızı himayr i~in 
):t~dı~ı ~ ~zıları hatırladı h. 

111. önce Tiirl~ ın:ı ildı;inaslarrnın 

1.::-~·di l"•11•ılila~ua ı;ıl\ma~ına nüh aJ 
a~k l"'tni:,·cn Hom;rny:ıya. brrada '1'ür
l\!'i«l7. lol-::ı.ııta<Tinda ~algı çalmıya r,<.!l· 
m"-: 11! 11, Rom·ı 1 :.al! rr.lgrcılaıı iade 
dt\:·m•ye mm afi ak olmuştuk. Fn'.<at , 
o Zfl'llflnrlnnh~ri memicket~mi7.e bir i 
rı·\) ecr.~hi ~al~ıcılar gclmi~tir ve el '· ı 

an gelmekle buluırn~orlar. D::!.ha gt
c r:l 0 r'1 ... , nraklarnıa iki !)otur giymeh· 
le ~:cl:td~. H.,;ati d~re~etlc calgır rnla.:' 
bir iıcyeli, ~t"'hıi rnizin 'l'ilrk- rr:üe~Sl'5l'- j 
lerindcn bir:t;i, gecede iki yüz lira g-ibi 
h; r parn ' <'rmek su re tile ciavet <:'tmiş· i 
ti. J;ı; crJg-ıcılar oa k::idcn ih:ıretti
kr ve iı:krindeki bir (,;dm, meşhur '. 
il,j <nc.m:ı nrt:ı:.tinin is:m1el'ini alarak 
l.enciidne oir yıldı'!. ibü \eriyor, halb.ı 
;ıld"!flJ ordu. Bu cr.l:ııcılar. Jstanlmlun 

- ~ 1 
hem sirıcmalaıında. hem de harlıtrın -
<la ,.c 1-0lmntalannda raldılar, kazan _I 
d•l!! ·1rı parayı harice gönderdiler "re 
cI':lll da hı•radad rlar, buradan :;it • 
r.ı:-!t i.:temiyo:·ln r. Zira. bütiin dün ya 1 
i~rinde ccncl-ilrrc i,; veren ve kendi 1 

ftlıiikemınel bir 
nasıl 

Ar.ıcı·i:rntla (Alfa Yot.ı.) cemiyeti ta• 

raf mcfan 1 üyül, hir ıla!:tilo mi:~aha. 

J, -.ı yapılrn17 ve rnii ,aila\nyı ::\ıis [üu.
mC'r bıza:ıru: ~lır. :'lis I\'.raır.cr işgii · 
~mriı;1ı 'e rakı . lı. l ,!ıf ile haza•rnwj YC 

<':1 mii'•cmıııcl k~tiµ \"e tl.ıkt:ıo olanıl1. 

ii:tn o!unmu~tu.-. 

::ı.1i., Iüanıcr ~azctekre nıku hulan 
b-:!y.wa··ncl;ı ş·:n l arı söy lcn:iıtir: 

B:r ı .. it.ip hız, na•da~·a g-Ö!"c giyin• 
mel, m:ıkb.:~ i ilr'atle idare ct:neı., 
\ C da ' rna ne~'eli ol:malda muvaffak 
vlttı". Sa: 11 -:iı~n~mek. iİ~ara içm "'k. İ<;· 
hi J,ul:< nı,.~k cio;:ru rle::ilclir. Hi~ hir 
l:ftF:> :i.ır. 'rile ~aha!a~mamnlıdır.) 

I.ondra g.ı.zrtckl'inı.lcn lıiri bu haberi 
::.• ,ı ,ı tan ı:;oıını. LıH:tlı-.ıcla akram ara .. 
~-r.da ~öhret kazant'1n b:r daktilo ıkıı:7..a 

l\lis :iiınr.ıcrin söz lerini nakledr-
r : f :r.rini anlamak fstemi~. o da ş•ı 
ı;ö, lcrj ooylem;ştir: 

Mis lüamerin fikirlerine i>ti rak e.
<li~oru.:n. Onl:ı a ~u l.el :me~ i de il!\-___ . .,......~ ..... .-.~-------. 

S ~~ Y H.i S E .FA i N 
'tlJ$*MdL •• 

M~rl.eı acenta~ ı : (;aıaıa lrnprü ba~ı rı. 2362 
, 'ul·e A ~f·J;ecı ~lühur.1.ır z::de lıan 2. 2:'40 , _________ _... ________________ __. 

Trabzon Postası 

(KARADENiZ) 24 kanunu· 
CV\·el Perşembe 17 de. 

Mersin Postası 

(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

25 Kanunuevvel Cuma 1 O da 

Galata Rıhtımından kalkarlar. 

25 Kauuuuevvelden itibaren 

Haydsrpaşa Kadıköy hattmın 

38 ve 37 numaralı seferleri 

yalını Cuma günleri 24 ve 

2~ numaralı seferleri de kış 
mevsimi müddetince her ırün 

yapıJmıyacalttır. 

nz. dan esecektir. 

Hunla ı·dan başka bir r.enci cazban- ı 
rlı. takım hnlind!' lstanhul harların - --Ra~yo ___ _ 
clım bfrin dP. lı ir leke gibi durmakta. 
rlıı·. l ı:ittiğ;mir.e göre, Macaristandan fstanbul redyosu 

6 d:m 7 ~ e .. adar gramofon, 7,30 
iki t~kım rlaha gı?lmf,'i Ü7.ereymiı:. 

uan 8.30 a !.:adar :\laı..hulc hanımın iş· 
BüHin hu adamlara iş varken, niçin 

tiral;iJe birinci kısım sa;r, 8.30 dan 9 a 
hiT.im ~<tlgıcılanmız i~~ir. kalf.mlar? 

l\r.mşunıuz \'C d~tmnm; olan Bul- kRd3r Selim Sırrı bey tarafımdan kon
fenınc 9 dan 10 a k:ıdar Fayziye ve 

garic::tanila. hiikumet. ecıı~hi arti~tk-
Cennet hanımların i~tirakile ikinci kı~ım re 1-. im Ye ne olıır!'a olsun iş vermemek 
~az TO dan 1O30 a kadar orkec;tra. 

tedir. Ye kendilerine anra'-\ geHp (pa• ---------------
l'a-.ıı) ralı şt kl~n takdinle pıtı•aport _ B Q R S A 
nriyor. 

* • • 
l{üçüık san 'atlar. her memlel\ette Ye 

bi1.de de nncak o hükumet.in kendi te
baaları tarafından ~a.pılmaktadır. 

Fakat biıclc. ~algırıhk 'e artistli~\ 
kü~i.ik ~an'atlara henüz ithal edilme
miştir, anrak, altı ay Jrndar sonra ya• 
pı!aca!imı~. 

24 K.evvel 931 

Kambiyo 
F ra.nt'ız Fra.n~ 

f ln~iliı lir:ı~t Kr. 
" T.T- maka't>lli Oo'ıır - . 

F::ıkat. elimLr.dc hir pJ&"lporl nizam· 
nam~i var. Bu nizanm~me nıucibi11cr, j .. 
1'ürki~1?ye her gelen ecnebi. memlek( .. 
te girerkn. bur<ıda ne iş yapncağrnı.j 

l.iret 
Prlu 
nrıhrııl 

r,. f'"ra.nk 
Leı-.ı 

rıori11 

l'uron 

~lllnr 
l'er.eta 
l\lark 
7.lntı 

Pen~ll 

.. .. 
ni~İıl gclrliğini !oÖylentek met"buriyetin• 
d:>dir, ve buraya iş ar.ınn.ra gelenlere 
müc::aatle edilmemek lazrm<l.tJr, keneli- • • 
lcrinin rn r.ıemle'~ete alınmaması, ya• 
hut nal\di hir l;efolet n•rmesi icap e• 
dt'r. 

.... 
- . Lev 
ı Tüt~ lfr.:ısı llinar 

<:ennne.: l\ııru~ 

Nukut 
20 foınk r rransıı ' 

ı lıterlin c lnJill~ı ~ 
ı Dolu (Amerika) 

20 Lire: r ltalyıı 1 
-------

I~fi 

BORSA HARICi 

Kapandı 

1~6 

171 

n:ı 

21 :: rı 

'21 

Şimdifö. bu nizamname tatbik edil
miş ol~a. sayıl:m (100} den fazla ol3n 
c;algmlarımız, e ascn m~hdut olan ci
leı1ce yerlerimiıde kendil~rlne nafak."l 
lmlabilirlcr. bunu da kendi rnemleke~· 
!erinde iş bulamıyan, h;ışka yerlerde 
kendilerini s:ıtmıya kafüı~ar.fara kap
tırm1ş e>lmnzlar. 

Yer!; mala rağbet ne kadaı· borçsa, 
yerli san"a.tkarlarımrm korumak da 
o kadar hiiviil' bir ca7.ifedir. 

.\!tın 
~lecidi"e 
Panı.:o;nt 

94~ l 2~i~ 1 9~~1 
23~ 

aaktııo 

oıur ? 

Hanım ve Kadın hastatıkıarı j 
mütehassm 

. Doktor 

· ı Hüseyin Naşit 
\'e edeceğim; bir doktilonun va.1 ' Türbe, eski Hi!aliahmer binası 
zifelerinden hil'i, acıh JrÖ7.!~i le uya.nr!: lı 1 No. 10 Tel. lstaaıbul: 2622 
kafalı hulunmaklır. - ·--

Bir tenor 
Orta~ığı 
Altüst etti ! 

Ol~ Tabibi 

ZeAi 1lnri 
Hastalarını her gün ~aat S,:l0-12 

ve 1~20 kadar kabul ye her ~alı 
~mat on Ü!:ten itibaren meccanen diş 

ltalyanın me~hur tennı u Tit<ı Ski- çeker ve tedavj eder. 
pa'nın ltalyalı kontl'~..; Monicj l'aıistc Mua)"enehnne: Kadıköy Mı.-ırh 
hir tablosunu yapmıştı. Fakat Tito oğlu Yal"uz Türk sokak No. 8. 
:;~ipa bu tahloyu almaktan imtina et· ------

mi~tir. ~chehiJl;e talılonun kıymeti of·~ ı --V J\ K iT ın-~~-ı 
madrğmdan değil hüsbütiin haşkadır. 1 1 1 

Bu tabloda tenor, ayakta ,.e hir piya- 1 Ku·· çu·· k ı·ıal'\ nları· ~ 
n.ora :raslannnş olarak göstcl'ilmiş - J . 

tıı·. Ressamın hunu yapmakta çok na.. ---~ !Odefası yüz kuruştur - ~ 
z.ik bir kastı ''ardı, çiinl'ü Tifo SI.:ipa Satıhk ev-Kurtuluş l'lıındra mcy-
aynı zamanda hcstc!>ardır. danında~ num:ıralı 4 oda3~:ılon bahçe ve 

Bununla beraher, Tifo ~kipa kcn<li- lrnyu~u. bodrum mutbak.odunluk ve elek-
sillin şarkı söylcrhen yaprlnrnsrnm triki taraçası bu.Iuoı~ kAgir nr:zaretli bir 

dal ar ' ı · · ıd· d k ev utıHtır. lıiıplerın Marpuççul:ır Çar-, ıa mu" :,\. o acngım ıc ı:ı e ere · 
1 
h - E 

· l , · . şı ı an çorıpÇl Karebct f. \'c müra· 
re.-.nıı a mamı~t .. r. Bu ımtına konteı;; caatlan. (2Cl 14) • 
1\fonid'yi ~ok müşkül bir vazrydc ---------------
koymuştur. Çiinkü. kc>ntes, 'fito Ski • Ta,ra için - Türkç1: hilen hanım 
panm resmini :W,000 franga ynpacal<· bir Daktilo~af l~ıımdır. Beyoğlu l.stii\IAI 
tı. 'l'enorsa.. 20,000 frangı Yermekten • caddesinde Anadolu l lan 16 ıncı daire, 

kat 3. Müracaat ı:.ı:ıtı 12. ı ve 4-.5. st•, lwntt' ·e, m<?şhur re~sam 'foda'nın 

(Şahane kaı•lan) isimli tablosunu ver.. MUtehassıs baQçevan - Mü
mişti. 1\ontcs de hu tabloyu. Mu~oli- teha5sı~ hağçevanım . l5tanbul ve ya An· 
ni'ye satmıştı , e hu tahlo, Doçe'nin kara civan oda bir bağçede mü~terek ça
salonundadır. lışmak istiyorum. Alakadarların adresime 
Şimdi, Tito Skipa, \H!ret olarak ver• müracauları. (2224) 

Aolgari.stındı Sofyadı "E!ektrik,. 
diği (Şahan~ knplan) tablosunun ge- kahve.sinde Stoen Caıralof 
ri verilm~i-ni istemektedir. ____________ ;;.._ __ 

f .ira Oda Semti ~evi Kontes:.\e, tenor jçin yapbğ'ı tablo. 
60CO 8 Gııata.sarıy l\ar~ir 

nu11 Tito Skipn tarafından kabul edilh 1500 3 Eyüp 
me ·i irin mahkemeye müracaat ctmi$, ""'00 ı:: F "h :s ~ 0.1 ,, atı 

diğer taraftan da. Mut'soliııinin (Şa· 5 :\loda 
hane kaplan) tablosunu iade etmesini 
de istemiştir. 

Selim Sarr1 beyin konferansı 
Bu akşam aaat sekiz buçukta 

radyoda Selim Sırrı B. mutat 
konferansını verece!itir. 

Mevzuu şudur: Hangisi daha 
fedakar, kadın mı. ~rkek mi? 

.. 
Ah.şap 

~ 

Yazan: Bir kaç giin 
Theodor Zenci Cel 1 devam ede· 
Dr,sır cek heye· 

Nakle· • canlı bir 
den: fa HikAve~ 

Gazeteci bir linç sahnesine şahit 
olmak istemiyordu. Fakat .. 

-2-
M t ' ... Aw.ri ot u aarrızm mazısıne aıt OL-C:~ ~ıı. Birinci kısmın hUIAaaaı 

<:azeteci Dal'ics matbaaya gidince, rendj, mü~aade almak üzere ıtıı.l (ıiC 
istibalırat müdiirü kene/isine, bir kö1.·- Gitmeden evvel, genç kıza şöyle , 
de, bir zencen.in, beyaz bir kıza ta. göz atmasına müsaade ettiler. v;, 
arruz ettiğini, lwlkm da onu linç et. yordu. Genç ve oldukça güzeldi ... lif 
mck için peşine dii§tiiğünii haber ve- <;ede. hanıdis almıya gelen hir l\OYıi' 
1·iyor, gidip metJel!!yi tahkik etme. re rnsgeldi. Ondan da biraz .ıns~tl 
sini, linç hadisesinde bulunmasınıl mat ahı.hildi. Köylü, cani}; takıp e 
sö11liiyor. Dal'ies yola çıkıyor ı:e kiJ.. ı müfrezeyi kastederek: 

1 

[ . ed' CJ U<' qe ıyor. - Her t.ırafta arıyorlar. d ı, J 
Pleasaut Yallev kÖ\'Ü kürük bir nuba doğru. Eğer yakalarlarsa ) 1, 

ı..;iydii. Yamaçlar; ya-:J;nmrş, ;e.~illik-1 bitirecekler galiba. Fakat nerede,,. 
ter arasında birkaç düzüne evden iba· lurl"a olsun kaçmak ihtimali yok. ç~tıl 
retti. Raşl1ca dükkanlarrn bulundu. kü yayandır. Şerif de peşinde, gıı.1 1 , 
ğu mah,·iyetl<:"u· bir meydanı nrdı. yanrnda iki de mua,·inj varmış. ı~if 
Davies'in gelcliği K... ~hrinde işleri ciyi kurtanp Clayton'a mı.kletrnd\1; 
olan bir kaç tüccar, bu köyde oturu _ tiyor ama, 7 .. 'tnnetmem ki mu~·a~ı! 

Olsuıl' hele Zencı.)'ı· ı'll< o··nc• ko· ,.JiJ 
yorlardı. Fakat hu, oras.ınm tamamen • ... • 
bir köy ~imnsı tn~ıma~ına mani ol mu- yakalarlarsa. . . t 
yordu. Davies bir linç sahnesine ~):rc.ııf.1 

lacaktr. Bu iyi haber değildi. Agtr Gazeteci evlerin beyazlığmı, istas -
~·ondan çıkar çrkm~z üstünden geçi -
len ırmağın berraklığmr kaydetti. 
.Meydanhkta, bir çok adamlar, bir 
köy meyhanesinin önünde topla.nmı;; • 
lardr. ·oa,ies en iyi istihbarat meın
bar onlar olacağını clüşüner~k o taraw 
fa doğru ilerledi . 

Davies bu adamlarm arası·na ka· 
nştı. Fakat kendisinin gazeteci oldu -1 
ğunu söylemiyordu . .Mesleğinin, bu n• 
damlar üzerinde ne tesir yapacağını 
bilmiyor. ''e serbest ı::erbcst konuşma
malarından c:ekin4yordu. 

Adamlar henüı cezalandmlmamı:; 

olan cinayetten büyük bir allka ve ha
raretle bahsediyorlaı·dı, Herkes ken • 
dilerini har~kcte getirecek hadislere 
intizar ediyor ve bekleşiyordu. Her -
halde, ~enelerdenberi, böyle bir frr • 
sat çıkmamı~. i~lerinde teksif cdilmi~ 
olan fena hisleri çıkaramamış olsalar 
gerek ki biitün ı;;iddet sevki tabiileri -
nin dizginlerini kapıp koyuveriyorlar
dı. Davies bundan istifade ederek ta. -
arruzun bütün teferruatını, nerede ol· 
du.itunu, Whital;er·ı~rin oturduğu ye• 
rj öğr<:'nmişti. Sonra, işin ge,·ezeliğe 

döküldüğünü görünce, uzaklaştı, gi -
dip taarruza uğnyan kızın halini biz
zat tahkiki daha münasip gördü. Ken· 
clb;ine hundan hiç bahsetm~miş1erdi, 
halbuki hu hususta haber alm3$t la .. 
zımdr. Binaenaleyh, köyde ahın ve at.I 
olan bir ihtiyarı huldu ve bir at te • 
darfü etti. Araba bulmak imkanı yok· 
tu. Davic.-s öyle mükemmel bir süvar~ 
clei,~i lc'li. f:ı.l~at i~i olanına bağbyacak

tr. Withal\er'ler uzakta oturmuyor -
lardı. IW.rden ancak dört mil mesa • 
fcdcydiler. Ilil'az sonra. yoldan yüt. 
adr.rn kadar içerde, kötii bir keçi yo • 
hıyla gidilen evin kaprsmr vuruyordu. 
Kapryı a~an kadına: 

- Ben 'l'im-es gazetcsindenim. 
dedi. lriyarr ve kcmikl.i olan bu kn· 

dm, ziyaretçinin üstünde birtesir yap
mıya !:alışıyordu. Gazeteci, vazifesi 
itibarlie nazik bir mevkideydi. Belki 
iyi kabul ~ilccekti. tel ki fena ka • 
hul edilecekti. :\tisters Withaker'le 
görüşmek şerefine nail olup olmadı• 
ğını Ye Mis Withaker'in s•hhatini sor
du. 

Kadın. sinirlerini zaptetmiyc çalış· 
masına rağmen, epeyce hırçın bir ta -
vırla: 

- Pek fena değil, dedi ve ilıhe et
ti, girebilirsiniz, biraz harareti \ar 
ama d<>ktor yakında kalkabi!ercğini 

söylüyor. 
Sonra su .... tu. 

Davies da,·eti kabul etti ve girdi. 
Gen~ kızr görmek i1'tiyordu. Fakat u• 
yutucu hir ilaç i<:irilmiş ola.n kız uyu
yordu, şimdilik ıı;;rar eclemedi. 

- Mesele ne zaman oldu'! 
Diye ~ordu. Kadm: 

-Bu sabah saat sekizde, dedi. Kom~ 
şunrnz Mister Edmonds'a giderken 
zenciye r~gelmiş. Ne olduğunu bil -
miyoruz fakat bir <le baktık ki bah~c
dell n~kyarak geldi ve şuracrr.-a yı • 
ğıldı. 

- llk cHela siz mi gördiınüı'? 
- Evet. Evde yalnızdım. Erkekler 

tarlaya gHmişlerd i, 
Davies biraz daha m.alUınaf. aldı. 

sesle ıo;ordu: , 
- Zencinin nerede oturduğu .,,ı 

him mu? ~· 
Mesleki vazi!e hissi dah:ı. ai:ıır 

sıyordu. Köylü ce\•ap verdi: , 

- Şuracrkta, köyde. lsmi ~~ 
galls'dr. Herkes onu t.anırdr. ~ 

1 
ona, hazan ötekine hizmet ederdı: ff 111' 

ta fena bir şöhreti de yoktu. '\ şl 1 ~ 
bazan fazlaca kaçrrırmış. Esasen~ 
Ada da onu iyi tan1rdı. Şu yolll;, 
tren hatbna kadar takip edinir., ~ 
dönünüz. Yoldan içeri, hemen h_. ol' 
şurada görclüğünüz gibi ağaç goj1 ı 
terinden yapılmış bir kulübedir. 
rafıında ağaç kesikleri doludur. ~ 

DaYies önce oraya gitmeyi diiJ:~ 
dü, sonra ,·az geçti. Vah;t ge~ti. J\ ,, 
dönmek daha iyiydi. Belki oradıtt1}~ 
rif ve zenciyi takibe çıkan gönüllil 

hakkmda malllrnat alabilirdi. (J 
Binaenaleyh dön!f ü, her şeyin 5 4ı 

bittiğini ve dramm neticesini bll~1, 
anhyabileceğini hesaplı :;trak "~; 
geri çevirdi. 1\leydanda, aynı adil~/ 
gene toplanmı§lar, münakaşa ed1J ~· 
lar, bağnşıyorlardır. Bunlar, etrsff tı' 
rıyan muhtelif müfrezelerde btıl~ 
muş adamlara henziyorlardr ~$d~ 
(Acaba ne yeptılar?) diye diişil11 f'' 

Davies kendisinin Whitakerıer ıı'J 
nmdan geldiğini, genç kızın stJl.ı·~ 

•• :ıt: 
hakkında malUmatı olduğunu sa> t 
rek müsait bir hava uyandırm011 

yet etti. ~ 

'fam o esnada genç bir köyliİ1;1 
nı dört nala sürerek gelmişti. SS 
sı ve ceketi yoktu. Nefes nefest~,ıı' 

- Yakaladtfar, diye bağırdı.) 
landır. 

" ' - Kim? Nerede? Ne zarna11• ·# 
Diye tağnşarak, halk sÜ'·~fid; 

etrafına toplandı. Köylü, ceb111 

mendilini çıkarrp yüzünü silcrel'~d' 
- Onu Matthews, burada, 1 fı' 1 

yalrnlamı~. Bir şeyler aramıYJl el' , 
miş galiba. Çocuklar onu Ma.tt~ ~t' 
i11 Clayto\•'a götüreceğini zanned'il. 
lar ama onun sağ ve salim vasıl "i 
~111a müsaade etmiyecekler. Pj 
düştüler bile. Fakat Matthe"·s 4r/ 
elinden almak için kim yal\1lh 

ateş edeceğini filan söylüyor. 
Etraftan hağrı~tılar: 

- Ne taraftan gidiyor? d'I 
- Cros.., Sellers' ta~(~ 

Galiba llaldvin'e uğramak ism 0 

Toplananlardan hiri: '(.O~ 
- Vay canına. diye b:ığırd 1 • 1~ 

mayrnf7., elinden alınz. sen ge 
musun Sam? . ..;~ 

- Elbette geliyorum, bırat 
gidip atımı ayalrm. 

Davies için don: ; ~ 
- Aman yarabhim. dedi. deı11~f 

linÇ!:i süriisüne hen de katı18~/ 
}tem de parayla tutulmuş bir · 

sıfatile. ti/ 
Bununla beraber vakit kztf ı.~~ 

• İ11 1' _tŞ 
den tekrar atr kirala.mak JÇ •. ,,,,. 

Kalabalığın, neredeyse Şerif ~(O~ 
lamak için hareket edeceğini·' t'1 "' 
du. O zaman, şüphesiz yeıud 
dram daha olacaktı. ~ 

JBıl' 



Jstanbul Belediyesi il Anları 1 
---------ı 

Keş'f bedelii 943 lira olan Beyazıt yangın kulesine yaptmla
eak su tes'sah 14 - 1 - 932 perşembe günü ihale edilmek üzere 
lcap~lı zarfla münakasaya konmuırtur. Teminat akçesi 71 liradır, 

eşıf bedeli 455 lira 13 kuruş olan Belediye Seyyahin ve ik
lısat müdiriyetlerinin bulunduğu binada mevcut aydmlığın kaldı
rılmasile ahşap çatısı.inşası ve sair tamirat 14 • 1 • 932 perşembe 
IÜnü ihale edi!mek Ü7.ere nçı'< mUnakasaye konmuştur. Teminat 
akçesi 34 Jiradır. 

eher metro murabbama 8 lira kıymet konulan Aksaray yan

gın yerinde Mimar Kemalettin mahallesinde 859 - 28 - 238 ve 

265 - 2 harita numaralı 11rsalar arasmda 3 ncü adada yüzsüz 96 
lbüro murabbaı sab~sında arsa 14 · 1 - 932 perşembe günü ihale 

ttli'mclc üzere kapalı zarfln müzavedeye konmuştur. Teminat ak
çesi 58 liradır 

t>Ler metro murabbaına 2 Jira 50 kuruş kıymet konulan Ka
tagümriik yangın yerinde Tercüman Yunus mahallesinde 31 - 32 
hatita nu naralı arsalar arasında 11 inci adada, 3,42 metro yil
ıünde 55,08 metro murabbaı sahasında arsa 14 - 1 - 932 perfem
bc glnü ihale edi mek üzere açık müzayedeye konmuştur. Te
ıtıinat alcçesi 10 lira 50 kuruştur. 

e ernıetro murabbama 6 lira 50 kuruş kıymet konulan Çır

~ır yangın yerinde 130-132-l 34 harita numarala arsalar ara· 

&ında 59 uncu adac!a 5,50 metro yüziinde ve 65,34 metro mu· 

tabbc:ıı sahasında arsa 14 - 1 - 932 perşembe gllnü ihale edilmek 

Otere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 32 liradır. 

Kcçükpazarda Rüstempaşa mahallesinde Uzunçarıı caddesin· 

de lui"n 348 numcralı dükkan bir seneden üç ıeneye kadar ki

tay1 verilmek ve 14-l · 932 perşembe günü ihale edilmek llzere 

•~ıı< müzayPdeye konmuştur. Teminat akçesi 7 lira 50 kuruıtur. 
T~m·nat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden 

İtı ,;~e alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz veyahut 

lıiiı· ümetçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat 

ltıf"1<tubu ıle olur. falipler kapalı zarfla bu şekilde teminat mak· 

b\lı vE"ya mektubu He şartnamenin pullu bir nüshasının Ye işin 
"cv'ine c öre FE"n ve Ticaret od.ısı uesikasını teklif mektubu , 
İçcrs·ı.e oyrrak icap eder. Açık müzayede ve münakasalarda 

iae ydnız teminat makbuz veya mektubu getirmekle olur. 

'r'u'.arda yazılı işler hakkında işin cins·ne göre şartname almak 

-~ya görmek ve Jizımgelen izahata almak czere her gUn Levazım 

l'lllldilrJiiğüne mürac:ıt edilmelidir. ihale günü ise saat on beıe 

~ .. ,'ar Da'mi Encümene müracaat etmelidir. (457~) 
TASHiH 

C.vveJki &ünkü ı.u~bamııda t!elediyeye ait '.4235 Nufı il~oın Beyoğlu 
~ F'1ıtib fıkralarındaki tarihler yanlış çıkmıştır. Doğrusu 24-12-931 

,•t ?4·12·911 dir las'ıih ederiz. 

is anbul ziraat bankasından: 
Karyesi 

Eyiıp Sultan 

Sokağı 

Ahmetdede 

No. -3,3,3, 

Dönümü Ciu~i ----- --60 Tarlanın 59 hissesi -EO 
lJ,'<i;clarBu'gur'u Knnman çift- l, 1 ~ hissesi 

hği tariki 5,5, t 20 Tarlanın 1440 
rı::nl.amız uhtes:n~e bulunan balada yazılı tarlRlar satı:mak 

~ı:ere mi'zayedeye çıkarı'mıştır. TaJ;plerin yi\zde yedı buçuk pey 
•ltre'erile yevmi ihaJ,. o'an 28-12-931 pııızartesi gOnü saat on 
~~c kadar Bankamıza miiracaatları. (4275) 
,~ ... 
t(AAMiYEli 

Emniyet Çayını 
'tı _._ Arayınız 

i~~Rnbu1 Evkaf Müdiri
~eiin 

ı rr bn ene 
"••uş 
27 

06 

' en: 
edelı n ÜZ!l)«'de~ı 
[, ra huruş 

350 00 1.-mamı 264 arşın 91 santim ter-

100 

hiinde bu'unan Kadılı:öyiinde mu
l<addema Osman ağa e1yevm Ra
s' m Paşa mahallesinde Karakolba
ne sokağında atik 31 cedit 107 
No. ı. arsanın tamamı. 

00 Tamamı 156 arşın 4 parmak ter
biinde bulunan Kocamustafapaşa 
mahal' es nde Lebleb'cıler so <ağın

da atik 22 cedit 24 No. lı arsanın 
tamamı. 

~ Balida semt mahalle sokak ve numaraları muharrer emlaki 
~filenin 22 - 12 - 931 tarihinde icra kılınan müzayedesinde ve· 
' bedel haddi layıkında görülmediğinden kazJr lıkla Hinına ,,t verilmiştir. Pazarhkla miizayedesi kinunuevvelin 29 uncu 
~· IGnO saat on beştedir. Fazlasile talip olmak istiyenler kıy 
~ 1

• lllubammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçeleri· 
~tlikte lıtanbul Evkaf müdiriyeti b nasında V.ııridat Mildiriyeti 

6lit kalemine müracaatlara ilan oıuour. {4567) 

• 

s 
A 

T 
• 

1 
E 

s 
A 
T 
• 

1 
E 

VERESiYE V ERESI 'E 

~tiyllk kıymetli bir Hereke halısı Sandal bedesteninde 
teşhir olunuyor 

z A v 1 L E R ı Berğama Belediyesinden 
Nuruosınaniyede Şeref Efendi so- Bergama Belediyeıine inşaat, elektrik makineleri idaresi, oto-

k:ığ-:nda 44 No da kalıt trikotaj fabri-
kasının haiz ol<luğu 7 - ıı _ 929 ta- bil muayenesi ve teftişi, tesis edilmit olan suyun mürakabası 
ıih ,.e 1576 numaralı Teşv.iki Sanayi gibi veıaifi ifa edecek maliimatta bir fen memurunun tayini 
ruhsatnamesini zayeylediğimden ye • tekarrür etmit bulunduğundan şehri ( 100 ) lira maaşla mü
nisini çıkartacağrmdan eskisinin )itik· hendis veya mllhendia 1allbiyetini haiz zevabn bir ay zarfında 
mu olmadığt iılan olunur. 

TahJJin lbrahim vesaikile Bergama Belediyesine müracaatlan ilin olnur. (4568) 

-----------~~--·--~--~-----
Ticaret davalarını da rüyete mezun 

lıtanbul aliye blrincı hukuk mah . 
knnetintlen: 

Biımaz H. ile Reşit usta arasında 
mütehaddis feshi akit davasından na• 
Şi mahkemeden .ıııadır olan 7 - 12 -

927 tarih ve 311 numaralı Ha mm in -
dettemyiz nakz;r üzerine bu baptaki 
nakz namının hini tebl.lğinde müddei
ye Binnaz hanımın mu\afakatı ve \'C· 

1 Devlet Demlryolları ilanlara 1 
Tenezznb arabasından bozulan ve kam) onet balineifrağ olunan 

ve tenezz6h arabaıı zamanına ait d6şeme ve teferruatı da malı• 
fuz bulunan bir adet müstamel Çentler marka otomobil bilmilza• 
yede sablacakbr. Talip olanların hergün H. P. mağazası Müdür
lfiğüne müracaatla otomobili görebılecekleri ve müzayede günü 
olan 30-12-931 Çarıamba günü saat 14 de ayna makam nez din· 
de hazır bulunmalan lizım gelecegi ilin olunur. (4534) 

resesinden nlşa..,faşı teş\ wye mahal• lıtanbul yedinci icra mcmurluğun- Beyoğlu icra itiraz merciind~n: 
Jesinde kliçü!t çiftlik sokağında ?? dan: 
- 24 numaralı hanede oğlu Saim ~ Paraya çevrilmesi tahtı karara ah· 
fendinin ikametgahının mechuliyeti nan ve müteveffa Şadan bey verese
an1aşılması hasebile H. U. l\L K. nun siııe ait bulunan 10 parça mücevherat 
141 inci madde$ne tevfikan ilanen 28 - 12 - 931 ı>a,za.rtesi saat 15 ten 
tebliğat icra olunarak nakzı Yaki üze-- itibaren Sandal bedfstanında satıla -
rine yeniden mahkemenin rüyeti 2 _ cağından talip olanlann tarih ve sa
l _ 932 tarihi-ne müsadif curnarte~i ati mezkürde satış mahallinde hazır 

bulunmaları ilan olunur. (2242) 
saat 14 de tayin ve da~eti:)enin bir ------------------------- 
niishası da mnh'{cme divanhanesine Sultan Ahmet Beıinci sulh hukuk 
talik kılınm ş olduğundan tebliğ ma. hôkimllğinden: 
kamına kaim olmak üzere keyfi) et Mahmutpaşa mahallesinin kıhnçç:• 
ilan olunur. lar sokağmda 30 numaralı dükkanda 

, Operartö • 
Or. Akif Teviik 

mukim iken ,·efat eden ve terekesine 
mahkememizce vaz'ıyet dlJmfş bulu -
nan Köste.kçi zare efendinin mil'88çısı 
bulunup bulunmadığı tahakkuk ede--

Beyoğlunda 1stiklfıl caddesinde 
39:> Nu lu mağazada me,cut herat u 

saatcilik ticarctile müsteğil n. ye J. 
ZengiJJi müesseı esinin konkurdato ta· 

Jebile va.ki müracaatı üzerine kra kı
Jınan tetkikat netice inde konkurdato 
talebinin nazan itibara alınmasına ve 
icra iflas kanununun 278 n 279 uncu 
maddeleri mucibince bor('}u şirkete 

iki ay mühlet 'erilmesi ne Ye İstanbul 

ikinci icra memuru Bekir bey komis. r 
tayinine Ye işbu mühletin ilanına ve 
icra dairesile tapu · cil memurlukla• 
nna bildirilmesine knrar verilmiş ol
duğu ilan olunur. 

t 'umadan maoda 10-17 Yercbaran Or 
an B. aparumanında hastalarını kabul 

eder. Tel 20327 

mediğinden işbu tereke üzerinde hak Tashih 

Ameliyatlarını beş sencdenbcri Salt 
lık Yurdunda ~apar Akş:ımlan Bos 
t:ıncı Yazmacı S No. 8 hanesindedir 

l& TtL Ercaköy: 37 • 

iddia eden rnirascıların sıfatlarını Düngü nüshamızda Istanbul 7 inci 
bc:>an etmek üzere ilan tarihi olan 
21_12 _ 931 dan itibaren üç ay zar- icradan 222; numarnl la intişar ede11 
frnda mahkememize müraeaatlan ka-, :J().16 - ~11 dosya 11 r.ıaıah n: ndaki 
nunu medenin.in 534 üncü maddesi müddet 38 olaca! ken enen 28 çık· 
mucibince ilan nlunur. (2243) • mıı;;tır. Tashih edeı /.. 
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Çocuklara mahsus 

HAYAT KiTABI 
bayat· kamllarası 

··--- BAKTERiYOLOG ----00 r. Ihsan Sami 
BAKTERiYOLOJİ t...\BORATUVARJ 

Umum kan tablildu. Frengi noktai 
nazarından (\Va!serman teamülü) k:ı.n 
küreyvatı sayılması, tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, balgam, ce-
rahati, kazurat ve su tahlilıl.tı, Ültra 
mikroskopi, hususi aşılar istihzarı. 
Kanda üre miktarının tayini ve kanın 
sedimaitation sür'ati. Oivanyolu'nda 
~ultan l\.1ahmut türbesi l\o, 189. Te-

~========================~ •--- lefonlst 2u981 ----11 

Ambasadör 
Yılbaşı Geceleri Noel ve 

lllVIYON TAAMlAll 
Sofraların temini mercudur. Tel. B.0.1188 

m~ ~uruş Yülü ile ~03 tüyü YHSll~ 
l!!tanbulda Çakmakçılar Sandalyıcılardı kuş tüyü fabrik&sı yüzile şilte 12. yüzile 
yorgan 15, yaP;lı boya yastık 5 liraya. kuş tüyünün kilosu 100 kuru~tan başlar 
Kuştüyü kumaşların her ren,;i vardır. Ucuz satılır Tel 2.3027 

1 

llrt Manril temiyeti Mette~ Deherlerini ~ 
Her yerde aramak vatani bir vazifedir. 
Gümrüklerde ithalib tahdit kararnamesi dolayısile 

Fiatlarda Zam Değil 
Bilakis Tenzilat Y apılmışbr. 

Umumi deposu: lıtanbul Fincancılar'da ŞARK Han No. 18 

As. Mk. SA. Al. komlsynu ı 
JIAnlar1 -----

Askeri mektepler hasta.neler hay .. 
vanatı ihtiyacı için 426 ton ot pazar. 
Irkla satın ahnacakür. Pazarlığı 26 
- K!nunuevvel - 931 cumartesi gü .. 
nü saat 16 ya kadar Harbiye mektee 
bindeki mehaUi mahsusunda icra ed~· 
lecektir. Taliplerin şartnamesini gör
mek için komJsyona müracaat. 
lan ve iştirak için de vakti muayye • 
nıiıHle hazır bulunmala:r.r. ~164) (4557) 

Doktor 

Hahz Cemaı · 

Dahllt hastahklar mutahassısı 

Sıra numarası beklememek i~ti • 
yenler, kabineye müracaatla veya 

telefon.fa randevu saati almalıdırlar. 
Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan
bulda divanyolanda 118 numaralt hu• 

lstwıbul yedincı icra meTTUlrluğurı
dan: 

Bir borctan dolayı mahcuz ve pa
raya. çevrilmesi mukarrer bir adet 
yalmrz oturma tahtalan mevcut ve 
başka tef errüatı olmayan bir adet 
sandal 30 Kanunuevevl 931 tarihinde 
dokuz buçukta Üsküdar Şemşi p11~da 
ayazma cattesinde 32 N. lu hanede 
paraya çevrileceği ve taliplerin gün ve 
saati mezkur de mahallinde hazır bu
Jundurufacak memurine müracıatleri 

nan olunur. 

-YAKmT 
Adres: lstanbuJ Ankara caddesi 

Yakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

ostaP kutusu: 46. 

Telgraf: Istanbut Vakıt 

Abone şartları: 

l ::ı 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 J 450 2700 ., 

!!!n sartlar1mız: 

Sa un 
S:ıntimı 

Rcsmr 
ro Kş. 
20 ~ 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk llfin şartlar1mız: 

ı 2 3 4 
30 50 65 75 

I-10 Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin ber üç aylı
ğı için bir defa meccanendir. 

R - 4 satırı geçen ildnl:ınn fazla 
saun için 5 kuruş zammolunur 

OskUdar Hale sinemasında 
Batakhane (Çiçe#i iU.veten) (Eller yu· 

karı). 

sust kabinesinde dahili hastalıklan ı•---.---V .... A_K_I ... T_M_a .. tb""'a-a'""'s•ı ---• 

muayene ve tedavi eder. Telefon: İs- Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
t.anbul 2. 2.398. neşri>.:at müdürü: Refik Ahmet 

3. K. O. SA. AL. Ko. dan 11 
Hava kıtaatı ıhtiyacı için 50·0-.0-00....,_n_i_h-ay_e_ti_' n_e_ka_d-ar_b_e_ş--a-y""'Ir~k-ı:":"'i.htl·':~ 

kilo benzin kapalr zarf usulil<? müna- için 150,000 kilo un bağlı şartnaJ11e 9,ıı 
kasaya konmuştur. ihale tarihi 27 cibince 21 gün müddetle ve 1"~. '. 
_ 12 _ 931 pazar !!tÜnii saat 11 dir. zarf usulile münakasaya konulJll tr.1 
Taliplerin şartnnmeyi gormek için ls- tur. 26 - 1. Kanun - 931 cuınıır,#, 
tan bul ve Ankar,l satın alma komis • günü saat 14: 15 de ihalesi yapılll~şıt 
yonlarına her gün ve münakasaya iş- tır. Taliplerin teminatı mu'111' (it 

rnakbuzlarile ve banka mektu. _P.1~1141 tirak için ise ihale tarihinde .Ankara , "'. 
muayyen gün ve saatte kon11'-ı 

merkez satın alma komisyoııuna mü- hazır bulunmaları. (620) 4299) 
racaatlan. (623) (4223) * • * ... ~ 

* * * ,. , .. Trabzonda bulunan kıtaat f.. #' 
Çatalca Mst. Mv. kıtaatı ihtiyacı 

için teahhüdünü ifa ec.lemiyen müte • 
ahhit nam ve hesabına odun pazarlık· 
la. satın alınacaktır. İhalesi 26 - 12 
- 931 cumartesi günü saat 14 te ko
n).isyonumuzda yapılacakhr. Taliple
rin şartnamesini almak üzere her giin 
ve pazarlığa iştirak etme kü~ere vak· 
ti muayyeninde komisyonumuza mü • 
müracaattan (666) (4538) 

* • • 
Ordu ihtiyacatr sıhhiyesi için ;;ı 

kalem göz aleti pazarlıkla ahnacaktır. 
İhalesi 26 - 12 - 931 cumartesi günü 
saat 15 te koınisyo.:umuzda yapıla • 
caktrr. Taliplerin şartnamesini gör -
mek üzere her gün ve pazarlığa işti
rak etmek istiyenlerin de vaktıi muay
yeninde komisyonumuza müracaatla
rı. (662) (4520) 

* * * 
Çatalca Mst. Mv. nin ihtiyacı olan 

kuru üzüm pazarlıkla alınacaktır. 

İhalesi 26 -12 - 931 tarih cumark t,, 
günü saat 16 da komisyonumuzda ya-
pılacaktır. Taliplerin şartnamesini 

almak üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak edeceklerin de vakti muayyenin• 
de komisyonumuza. müracaatlan. 

(661) (4519) 

essesatın ihtiyacı için ?2,000 .. kİ~I 
ğır eti kapalı zarf usulıle munıı t1 
ya konmuştur. İhale tarihi 2-1 ""'($' 
- 932 Perşembe günü saat U de ~tf 
liplerin şartnameyi görmek üz~:;11~-1· 
gün saat 13 den 16 ya kadar, ntU~ 1 ı1 
saya iştirak edeceklerin ise 100·

1 i~f 
teminatı muvakkatelerile hirli1'tc ~ır 
le tarihinde Trabzon satın altıl:~ı 
misoynuna müracaatları (624) ( 

*** p-4' 
3.15 adet büyük balar kazan 1'j~~· 

zarfla münakasaya konmuştur• . f 
lesi 4 -2. Kanun - 9:32 Pazarte~~r 
nil saat 15 dir. Taliplerin şartıt ~ 
sini n nümunesini görmek uıe~eıı'' 
gün ve münakasaya iştirak ed~ 1;ıı 
rin de teklif ve teminatlarile b~ı' 
yevmi ihaleden ewel Ankara l\ -" 

..rıw 
Satın Alma Komisyonuna ınu 
lan. (631) (4335) 

:(. 11- ~ ,1' 
Dördüncü kolordu kıtaatı ~~·p· 

natı için ~l00,000 kilo arpa ~e ı.:ıf 
kilo yulaf ayrı ayn olarak 110t~ 
zarf usulile münakasaya kon~/ 
!halesi 7 2. Ka. - 932 tarih pe.;. 1 
günü saat 10 da ihale edilecekti aı' 
liplerin şartnamesini gönnek ~~ 

1Jt1~ • • * Fındıklıda 3. K. O. satın a ırıel;; 
K. O. ve 1. inci fırkanın ihtiyacı misyonu~a teminat ve te~lifJ\il ı::~ 

olan kuru üzüm pazarlıkla alınacak.. le muayyen gün ve saatınde tıf 
tır. !halesi 26 _ 12 _ 931 cumartesi hirde komisyonumuza mü,_ra~~ıı''. 

(6.,0) ~ . .J ,~· 
günü saat 16 buçukta komisyonumuz- ----------~ il" 
da yapılacaktır. TaJiplerin şartname- Jstanbul üçüncü icra daireJ ıı'~ 
sini almak üzere her gün ve pazarlı· l\fahcuz ve paraya çevri1Jt1 ),)3~ 

. z&.-y ıt' ğa iştirak edeceklerin de vakti muay• karrer marufatura eşyası eıı ? 
yeninde komisyonumuza müracaatla.. tarihinde saat ondan itibar~#, ır' 
n. (660) (4518) hamarnıında balarcılar cadd Jııel~~ 

• • • No. Ju mağazada usulen sat~ıı1''ııP 
Eskişehirde bulunan kıtaatm şu • dan talip olanların hazır ~ b110ııııt ba.t- 932 iptidasmda.n haziran - 93.2 memuruna müracaatları i}an 


