
Ya ova türküsü 
DarUlbedaylde oynanan ilk 

'8rkıh komedi hakkındaki 
tenkit makalesi DördUncU 

_ .. ,ıfamızdad1r. 

Sayıfası 
Boglln beşincide 
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kura n kçe okunması umumileşti 

... camide Hafız Zeki 

liaıiç vapurları 
D1ıracak mı ? 

tiıa~aliç tirketinin mali vazıye
llaal eıı 6tedenberi şikayet ettiği 
~et fiaıd~. Son zamanlarda şir
lllGr Yenıden iktısat vekaletine 
dı acaat etmiş. Kendisine yar
ı. 111 edilmediği taktirde vapur
._ '1ıı ıeferlerini kısmen, yahut 
) ~•lllen tatil etmek mecburj. 
~ilde kalacağını bildirmiş. Ik
~ t •ekileti de şirketin vazıye
telQ tetkik ettikten sonra Hal"c· 
leai nakliyat iti bir şehir mese· 
Ye olduğuna göre bu müesse· 
,._:ardım etmek vazifesinin Is
~~- belediyesine teveccüh lialibca•- _rmi,. 
htı ·~ vapurları idaresi imti
tlıa 1 bır anonim tirkettir. Şirke
l&b llluk,avelesine göre safi hası
'İttir lllD yüzde sekizi belediyeye 
di • Bu itibarla lstanbu bele
~· Haliç şirketinden menfaat 
' arıyacak bir mevkidedir. 
ltb la • beraber vazıyet o hale 
'-ile:' kı Haliç idaresinden bir 
~ ~ varidat bekliyen lstanbul 
hı:.divesinin bilik is şirl\ eti ya
"-" alt için ona her sene en 
~erli altmış, altmış beş bin lira 

llıeı· · .. il 1 _ıcabedecek? 
,.bakıka yapılan tetkikat ne
~ı.:.tıde Haliç vapurlarının yol
>'llt b•dört beş senedenberi bü
~ ır tenezzUl giSstermektedir. 
~ene evvel yolcuların adedi 
'-rk e Yedi buçuk milyonu bu
)~~ timdi bu miktar beş mil
ltab •nıniıtir. Bundan dolayı 
"-e~ Vapurlarının bütçesınde 
~İt e •ltmıf beş bin lira kadar 
tltte:.~~ görünmektedir. Bilet 
~tı.. I •ne zam yapılması müm-
'••li 0 ~adığına göre şirketin 
bl ..... Yttıne d t . • . b ;,>et . evam e mesı ıçın u 
dt bir daıresinde kendisine mad-
4'1a b Ybrdım yapılması lüzumun-

.\c.~ •olunmaktadır. 
it bit • latanbul belediyesi böy
~~ett~"~·~ yapabilecek bir 
da ... G IDıdır. Meseleyi bu tarz
iildit tıalcafa etmek doğru de
~led~ Ç~nkn hakikaten lstanbul· 
~i eıı Haliç ıirketinin biit
oı._ b'l kapatabilecek bir halde 
et.._,lc 

1b~ Para vererek yardım 
'diJ ... ,lla 

1~ tedbir olarak kabul 
lf-uç e. llzım gelir. 

lttQ et
111

!l'keti vapur seferlerini 
~? fiau1~e karar verirse ne o!a
~ele Çın her iki sahilinde olan 

r •halisi lstanbuldaki 
l 4lt tlrlfl Mehmet Asım 

2 inci sayfada ] 

Firuz •lada Hafız Nuri 

Yarın 

12 
Savıfa 

AKBABA 

Dolmabahçede H•flz Rıza 

Reisicümhur 
Hazretleri 
Reisicumhur Gazi Hazretleri 

dlln saraydaki dairelerinde meş· 
gul olmuşlar ve hiç bir tarafa 
çıkmlmışlardır. 

Kabata,ta Hafız Burhan SUleymanl,ede Hafiz Kemal &e,ler 

Beş Camide 
Dün halk öz dilinde okunan kuranı 

büyük bir hazla dinledi 
Halkm Türkçe kur'an okunmaa -

na karşı göst.erdiği alaka günden gü• 

ne kuvvetlenmekte ve büyümektedir. 

Yar1n VAKiT içinde 

San'at ve Çocuk 
sayıfaları 

Gayrımubadiller 

Hemen herkes, Türkçe kur'an okunaa 
camı aramak~ ve türkçe mukabele 
okuyan hafıırılara k°'maktacbr. Hal• 
km, şimdiye kadar manasını büıneden 
dinled1ği kur'anı, ana dilinden danle
mek hususunda gösterdiğl bilytlk lf
tiyala takdir eden tanmDIJI ve gflzel 
sesli hafızlamnrz, bundan 80Dl'a kur'• 
anı kerimıl tUrkçe oku1111ya tıttifakla 

karar vermf!lerdir. DUn, ~ ve bfl 
yük olmak Uzere muhtelif ea.milerde, 
muhtelif hafızlar traf mdan ttlrkçe 
sureler okunmuştur. 

Dün kongre halinde toplandılar 

Saklanan teklif 
lu&a Ca'rulhih El. 

lsU\m kongresinde 
ne söylemişti 'l 

Mısırda çı <an Mubadenet re
fikımızın yazdığına göre Kudüs
te top!anan İslam kongres nde 
Çin murahhaslarmdan Musa Ca
rullah efendi şayanı dikkat bir 
teklifte bulunmuş, fakat bu 
ilzleti lmiştır. 

Gazetenin Mısırda basılan 
arapca küçük bir kitaptan aldı
ğını kaydettiği teklif şudur : 

Bundan sonra gerek bu kon
grede, gerek müteakip kongre
lerde ve yahut g zetelerc'e 
mecmualarda umumiyetle Türk-

DUnkD içtimadan sonra 

ler ve bi ıhassa kemalist Türk
ler aleyhine biç bir suretle 
hareket edilmemelidir. Çünkü 
Türkler aleyhine hiç bir suretle 
hareket edilmemelidir. Çünkü 
Türkler is imiyete asırlarca 
müzaheret ettiler ve ilelebet 

--

edeceklerdir. Ulu Gazi Mustafa 
Kemal insaniyetin en büyilk 
kahramanlarından ve islabatcı
ların en samimilerinden, islim 
milletine en ziyade hOrmet eden-
lerdendir. Kendileri biz Tnrkle
rin medarı iftiharıdır. islimiyetin 
en kuvvetli temelini kuracak, 
istinq'atihı olacaktır. 

Muhittin B. - Şu karii manzaraya bak, ne gDzel •• Dof!rusu 
latanbulun kı,ını ben çok sevlrorum ... 

lstanbullu - Hakkınız var Beyefendi .Belediyenin yUzilnU 
aıartıror 1 

Dün saat 14 te gayn ml1badil· 
ler Halk eYinde fevkalide bir 
toplanb yaparak verilecek bono
lann vadeli ve faizli olmasını 
temin için ahnması Jium gelen 
tedbirleri görilşmüılerdir. 

Evveli, idare heyetinin bu hu
sustaki raporu okunmuı ve kon· 
gre riyasetine Esat paşa 1eçil
miıtir. Rapor okunduktan sonra 
gayn ml1badillerden Osman Faiz 
B. söz almış Ye lstanbulda arazi 
esbabına 3 rubu nisbetinde para 
veriiemediğinden, muhtelit mü
badele komisyonundaki 62500 li
radan bahsetmiş ve bu paranın 
da günUn birinde tasfiyeye uğ· 
raması ihtimali olduğunu kay• 
detmiştir. 

Osman Faiz beye idare heyeti 
azasından Mustafa Arif B. cevap 
vermiş: 

- Mevzuu bahsettiğin:z ıey
ler hakkında esasen raporda kifi 
derecede izahat vardır. Cevabını 
vermiştir. 

Bu arada avukat Ali bey heye
ti idarenın fealiyetinden bahse
derek demiştir ki : 

- GayrımUbadiller cemiyeti 
bidaveti teşekl ülüııdenberi htiı 
nüniyetle hareket etmemişt r. 
Evvela mzamn3medeo başbyalım: 

l Alt wab 2 inci 11yıfada J 

Hafız Burhan bey, sabahleyin Ka
bataş camiinde, Haf~ Keımıl bey öğ • 
~eaAOara Beyoğlunda Aia ... ff. 
Malız Rıza bey yatmdan enet Dolma 
bahçe camiinde, Hafız NurJ bey gene 
yatsıdan evvel Firuzata camHnde 
muhtelif sureler okumuşlardır. 

Hafız Burhan bey, aKbataş cami. 
indeki mukabelesine saat 10,15 te baş. 
lamıştır. Burhan bey, Davutpaşa 

sultanisinden mezun olmuş, muhtelif 
vazfeler detiştirdikten sonra billhare 
mabeyn mmkasma girmiş ve orada u• 
zun müddet bulunmuş, sesi çok gü:r.el 
kıymetli bir hafızmmdır. 

Küçük bir cami olan Kabataş e&• 

mil muhakkak ki dün tarihi gilnlerin 
deıı hlrinl ve hatta en mühhnmıint ya. 
şamıştır. Kadın erkek bir çok halk 
daha pek erkenden eamLi doldurmq. 
tu. Ktiçük cami kalabalığı Jstiaba ki• 
fi gelmemiş ve bir kısım halk nnıkabe 
leyi son cemaat yerindeki pencereler 
den ve büyük kapmm pertHıai at'11811l

dan takibe mecbur olmuttur. 
Camiyi dolduran kalaba.irim -... 

riyetinl Jcadmlar teşkil ediyordu. Dan
dan başka kadmlara ait olan üstteki 

(L'(;tfen sayfa111 çeviriniz.) 

Akisler: 

Grip 
Tahinı meydanında, Maçka sırtla

nnda, yakında yeni yeni apartmanla· 
nn yükseldiğini göreceğiz: lıtanbu. 
lu baftan b"fa IJfllağa teren grip, 
doktorların yüzünü giildiJnMkte de• 
vana ediyor .. 

Yedi yüz bin ağızua ök81Jrlik w ak
sınk bombardımanlyle zehlrll gazla .. 
ra bürünen ,ehirde maake.u dolat• 
mak haylı tehlikeli! 

Bu salgın karfltlUUla, mekteplnlıa 
tatiline bUe llJzum görmemif olan a1a 
hiye müdüriyeti acaba ne çare di • 
ıünügor? Henüz bu maldm dejll.. 
Fakat, bir çok kimaelerin, kar 11alrruı
sını, semavi bir deva olarak beklediği 
mulıakkak! 

Demek ki. Yağmuruyla, rllzgdngla 
belediyenin hizmetkan olan tabiat. 
bundan ıonra da karlan11la sıhhiye. 
mizin yardımcıaı olacak/ 

Diğer müesseselerimizi de bıı le • 
gizli membadan iatiladeye daod _,. 
riz/ 

Yuaul ZIJ• 
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Haliç vapurları 1 o~:;:ui 1 s o D Tel g r 11 ar 1 
Duracak mı? Harici 

~----------------~~----------·----------------~--~~~ lBaşmakalcmizden mabaat ] 
işlerine nasıl gidip gelecek? De· 
mek ki bu taktirde lslanbulun 
mühim bir kısmında umumi ha· 
yat sekteye uğrayacak! 

Ruslar Tahdidi tesllhat konferansına gidecek olan 
Lehistanla da Cümhilrriyaseti umumi kAtlbl Tevfik B. 

A bugün geliyor ~ 

Zannediyoruz ki henüz bu ka
dar tehlikeli bir vazıyet yoktur. 
Haliç şirketinin hakikaten sene
de altmış beş bin lira ıarzır et
tıği meselesi kendısinin göster
diği hesaplardan ibarettir. Bu 
hesapların teferrüalına gırerek 

kimse tetkıkat yapmamı~hr. lb
timalki şirket lüzumsuz bazı 
masraflar yaparak, yahut vaıı· 
yeti öyle ızöstererek bir bilanço 
yapmıştır. Bu şekilde bir iddin 
vakı olduğu zama.n elimizde bu 
itirazları reddl'!decek kuvvetli 
deliller var mıdır? 

n laştı Ankara, 26 Yakıt) - Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü bey 
Moskova, 26 (A.A) - Harici- gelinciye kadar tahdidi teslihat konferasmda hükumetimizi tem-

ye komseri M. Litvinof ve Le· sil edecek olan Cümhur riyaseti umumi katibi Tevfik B. bugün 
lı :ıtım ıefiri M. Patek dün hari- Hariciye Yeklletine gelerek terki teslibat konferansına ait tetki-
ciye nezaretinde Sovyet - Lehıs- katle meşgul olmuş ve bundan evvelki konferansların ve Akvam 
tan ademi tecavü7. misakını pa· cemiyeti umumi kAtipliğinden gelen malumat ve ruznamelerine 
rafe etmişlerdir. teşkil ettiği dosyalar üzerinde tetkikatta bulunmuştur. Tevfik 

Leh • Sovyet misakı akit iki beyin yarın lstanbula hareket etmesi muhterJeldir. 

tarafın birbirine l<artı gerek Kaçakçılık asksrl ihtisas mahkemeleri 
münferiden ve gerek diğer bir üç yerde kurulacak 
devletle müştereken taarruzdan 
mütekabiJen feragati teahhüt ey· Ankara, 2t> (Yakıt) - Teşkili ali tasdika iktiran eden kaçak-
lcmekte o'duklarını natıktır. iki çılık asl<eri ihtisas mahkemelerine tayin edilecek zabitlerin 
taraftan birinin siyasi istiklali tesbiti için milli müdafaa vekl!cti meşğul olmıya baılamıştir. 
ih!Al edecek her türlü hareket Askeri ihtisas mahkemeleri, Cebeliberek, Urfa ve Mardinde 

Binaenaleyh bu meselede ah· 

nacak bir tek tedbir vardır. Bu 
da kendisine açıktan para ve
rerek yardım etmek değil, es· 

mısaka muhalif telakki oluna· o!mak Uzere üç tane olacaktır Mmtakalan şu suretle teıbit 
caktır. edilmiştir, Cebelibereket mıntakası Cebelibereket vilAyetinin 

Bir veya bir kaç üçüncü dev· lslahiye, Dörtyol !<aza ları, Gaıiayıntap vilAyetinin ve Maraı vill-
let taramdao birine tecavüz yetlerinin merkez kazalariyle Pazarcıd: kazası, Urfa mıntaksı 

ve yalmz Mardin vildvetidir 
hamını beledıye idaresince satın 
almaktar. lstanbul belediyesi şir
ketle derhal müzakereye giriş· 
meli, bütün rnevcuduna bir be
del taktir edilmeli, şirketin his· 
seleri emanette devrolunmalı, 

edilecek o'ursa cliğer taraf onlara 
doğrudan doğauya nede bilvası· Ankarada tütünclller kongresi ve 
ta bir güna yardımdn bulunma- lzmlr tillilnclilerl 
yacaktır lzmir, 26 (Yakıt) - Ankara tütüncüler kongresine lzmirden 

bunların bedeHeri de muayyen 
taksitlerle ödenmeli, Haliç şir
keti imtiyazı da bu suretle ası! 
sahibi olan şehir halkının uhde~ 
s ne geçmelidir. 

Eğer fİrket hu tarzda yapı
lacak mübayaa teklifini kabul 
etmeıse, yahut kabul ediyor gibi 
görünüpte mevcudunu yüksek 
bir bedelle satmak isterse o va
kit zarar iddiasının asıl ve esas~ 
olmadığı anlaşılır. Şüphe yok ki 
bu da bir kaidedir. Yok eğer 
şirket teklifi kabul ederde mü-
bayaa şeraitinde uyuşulursa Is· 
tanbul beledivesi vaporları nasıl 
ışlenecek, dene bilir. 
Fikrimizce Istanbul beJediyesi 
Haliç şirketini satın alırsa doa-o 
rodan doğruya idareye vaz'ıyet 
ederek işletmesi bile lbım de-
ğildir. o vakit s~yrisefain ida
resiyle Istanbul belediyesi Haliç 
vapurlarının seferlerini tanzim 
ve idare noktasından bir itilaf 
aktedcbilır. Görülecektir ki 
Adalar, Kalamış ve Kadıl<öy 
hatlarına jşleyen vaporlarla 
Haliç va porJarımn seferleri bir 
elde ve bir idarede toplandığı 
zaman bir çok fazla masraflar 
kalkacak, hem Haliç seferleri 
gene muntazaman devam edecek 
hem de fstanbul belediyesi senede 

Bulgaristanda üzl!ncU bir tel• 
si::: memuru tevkif edlldl 

Sofya, 26 (Hususi muhabiri
miz telefonla bildiriyor) - Yar
na vapurunun memuru "Nedelso 
Milef., ile F erdinand vapuru tel· 
sizcisi Petko Popof'tan sonra 
gene Varnada bir Uçüncü te!s z 
telgraf memuru tevkif edilmiş 
ve Sofyaya getirilmiştir. ............................................................ 
ti. 

Ala camllnde 
Hafız Zeki bey de dün öğle nama• 

.r:mı müteakip Beyoğlunda Ağacami • 
inde türkçe olarak Fatiha ve Bakara 
surelerinden 19 bet okumuştur. 

Hafız Zeki beyin burada tilrkçe 
kur'an okuyncatrnr duyatt ytizlercc 
halk daha saat 12 den itibaren Ağaca 
miini doldurmıya başlamış ve geç ka
lan büyük bir kalabaltk da kapının 
ve avlunun dışmda dinlemiye mecbur 
olmuştur. 

Hafız ZKi bey öğle namaz:ııdan 
ıronrn kürsüye çıkmış, hicazdan beste 
]ediği sureleri okum1ya başlamıştır. 

Eberiyett temiz elbf!teli hanımlar
dan mürekkep olan ea.mfıfın Zeki beyi 
büyük bir zevk ve memnuniyet içinde 
dinlem~tir. . 

Hafız Zeki bey, e.o;ki Fatih dersi~m 
Jarrndan hoca Raşit efendin in oğlu • 
dur. Tahsiliıni Gelenbcvi sultani.si!Ilde 
yapmış ve hafızhğr baba.~ndan fahl'fil 
etmiştir. Bir müddet Ak~aray Va.li. 
de camiinde müe:r:zinlik yapmış1nr. 

Dün Hafız Zeki bey Fatiha ve Elif 
13.m mim surelerini okumu~tur. 

SUleymanlye camllnde 
Süleyman iye camtin<le öğle nama -

zmdan sonra Hafız Kemal bey (Kı -
ramct) suresini okumuştur. Hafız Ke 

kafes arkası da hmcahmç deluydu. mal bey okuyaca~ ımrey~ iki gün ev• 
Cemaat safları arasmda ~ık ,.e temiz vel !llt?gah makamı ii:ııerrnden me~ket
ıi:rinm~ h:ınrmlar görülüyordu. mi~ olduğu için tHAvette büyiıl< bir 

Çok Mğuk hir ha\·:ıydı. Yetmişini muv:ıffalnyet kazanmıştır. Süleyma
coktan a~mrş bir çok ihtiya.r kadın, niye camii dün her gifnkü lahuti !!Ü -
üstü te giyinerek, ~I atkıl:ırın:ı bü. kOnctini Ye tenhalığını kaybetmiş, 
rünerek, dondurucu ıroğuğa rağmen, Hafız Kemal ~yin türkçe kur'an o• 
türkçe kur"an dinlemiye gelmi~ti. Bii· - lrnyacağın~ duyanlar tarafmdan le • 
tün dinleyiciler ve bilh:tSM onl:ır, UJ> · balcp denılccelı: derecede dol~ı§tur. 
uzun ~neler zarfrnda bir kelime5 ini Hafız J{emal bey bu kalabalıgın or 
hile anlryama.dan okuduklnm. dinle _ tasrndan müşkülatla. .g~çerck kür~iiye 
dikleri kur'anın, kendi öz dillerinde çrkmı~ ve mukabelcısını okumuştur. 

altmış, altmış be~ bin Jira para 
vereck yerde bilakis belki bun
dan daha fazla kiir hissesi 
alacaktır. 

Mehmet Asım 

büründüğli güıelliğe hayran knlıyor· Dolmabahce caml!nde 
lardı. Dün gece de Dolmabah~e camiin -

Kö~ckj kürsüde mukabele oku· de ya.tsıdnn en·el Rıza bt.y tarafın -
yan hafıırn güzel l'!t'!'lini dinlerken fe· dan türkçe kur'anı kerim tlfı.vet edil• 
essUre kaptlmıyan. göı:Ieri ya,armı - miştir. Hafıı: Rr:ıa hey halk an~ındn 
yan Mmen yok gibiydi. Bu ağlayıl!I, Beşiktaşlı Halrz Rmı deınmel;Je ta· 
kadınlar arMrnda hıçkrnğa kadar '-n• nrnmı~ ve güzel 5e5İyle ~hret bul -
nyordu. Hafız Burhan bey mu.kılbele mu~ bir hafı:ıımııdır. Tah!'ilini med 
~e: resede bitiren Hafır. Rır;a bey e~l<ij 

"Müşfik n rahim ohuı Allahın mccli~i meh'us&nda, G&lııtas~ray 1i • 
ismiyle ... ,, ~sinde n d:ıhıı. bir ~ok yerlerde 

Diye ba~lıı.mı~tt. Hftfızın okuduğu imamhk. müezzinlik yapmı~ır. Hafız 
.sure, (Suretilfurkan) dr. Hemen cami Rıza bey, mu~ilii Alemittde de tanın• 
de hazır bulunan bUtUn ~emallt, kıı.1- mr~ !İmaluda.ndır. DU ngece okudn -
ben, mukllbelenfın UZll.masrnf temenni ğu St1re Fatır sur~iydi. Bu eureyi 
ediyor ve bu temenni baıan hdif ft· iki rUndUr meşkeden hafı!, tihhete 
•ıtllar hJıinde izhar edHerek, hafı - ra,ua.n btt~lamr~. bir ~ok ma.kı\mlar 
zın kuht~a kadar götürülüyordu. üzerinde dola~trktan l'Onra ~lh ma 
Durhaa bey bunu .zaten ~ktan eezmi$ kllmmda karar k.ılm1,tır. 

gidecek murahhaslar seçildi. Yarın Tıcaret odası salonunda tü
tiincüler toplanarak kongrede görüşülecek meseleleri müzakere 
edeceklerdir. 

Tahdidi teslthat konferansına gidecek 
Bulgar murahhas heyeti 

Sofye, 26 (Hutusi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Bugün 
top!anan nazırlar meclisi takdidi tulihat konferansına gidecek 
murahhasları tayin ve tespit etmiştir. 

Heyet meclisi reisi Malinofun riyasetinde bir ceneral ve bir 
kaymakamla Paris Bulgar sefirinden teşekkül edecektir. 

Ankarada tayyare şehitleri ihtifali 
Ankara, 26 (Yakıt) - Yarın Tayyare şehitleri ihtifali büyük 

tezahüratla yapılacaktır. 

Niğde maarif mildllrliiğil 
Ankara 26, (Vakı~) - Muallimliğe nakledilen Niğde Maarif 

mQdürünün yerine ilk tedrisat müfettişlerinden Şevket bey tayin 
edilmiştir. 

Ziraat vekili Mulılls bey teftişte 
Ankara, 26 (Yakıt) - Ziraat vekili Muhlis bey bu gün etlik 

bavtari Jabaratuvarını teftiş etti. 

Izmlrde çalınan saatler meydana çıkarıldı 
lımir, 26 (Vakıt) - On beş gün evvel bir ticarethaneden 

çalınan 2700 liralık muhtelif saatler zabıtaca meydana çıkarıldı. 
Hırsızlar yakalandı. 

Izmlrde tayyare şehitleri ihtifali 
lzmir, 26 (Yakıt) - Yarın tayyare şehitleri ıhlifali muazzam 

meraı:mıe yapılaca'ktır. Sabahleyin şebitıiğe gidilecek ve orada 
hitabeler söylenecektir. Şehitlerin mtztrlnrıın (Plf!nkler konacaktır. 

Gayrımubadiller 
Kongresi 

( Üsttarafı ı inci sııyfadıı ] 
Nızamnamede cemiyete aza ola
cakların servet sahibi olmalaru 
lazımdır, kaydı mevcuttur. Bu 
kaydın manasızlığı meydandadır. 

Sonra, idare heyeti, azasını tek
sir etmek cihetine git memcktedir. 
Ellerinde makbuz senedi olduğu 
halde biıim tavassutumuzla kay
dedilen bir kısım azayı bir çok 
içtimalara so:cmak istememişler
dir. Sorarım, bir cemiyetin idare 
heyeti efradı için böylemi çalışır? 

ldare heyetinden yalnız Arif 
B. bunlara cevap vererek; nııam
namede böyle bir kaydın mev· 
cut o 1madığma i~aret ederek: 

- Daha nızamnameyi bilmiyen 
bir zatın sözlerine cevap ver· 
mel< Jilıumunu görmüyorum .. 
demiştir. Eu sırada Fazlı 
Nec p 8. söz almış, Gazi 
Hz. ne müracaatı tel<lif etmiş ve 
kabul otunnıuştur. Nef cede, _Qs· 
man Faiz, Hüsnü, Hamdi, Cent, 
Faik beylerle Esat pata ve Sa· 
adet, Maheser hanımlardan mil· 
rt>kk~p heyet seçilerek . Gazi 
Hı. ne bütiln bu karışık vazıyet
leri arz ve haJlini rica etmeıeri 
karıırlaştmlmıthr. Bu heyet per· 
ıembe ıünti gayn mübadiller 
c~miyetinde toplanarak eHı bat· 
lan teabit edecektir .• 

1"'ürkiye - İran 
Münasebah 
Iran hilkt\metlnln 

resmi tebliği 
Tahran, 26 ( A.A ) - Resmi 

tebliğ, Türkiye Reisicumhuru 
Gazi Mnstafa Kemal Haı. leri· 
nin Şah bazretlt"ri hakkın da 
be5ledikleri kardeşlik duyguları· 
nı mütarünileybe iblağ etmek 
ve iki mem~eket arasında mev· 
cut ananavi ve samimi duitiuğu 
1 ürk mı ilet ·ve hükdmeti tara· 
fından İran millet ve hükdmetine 
hatırlatmak için Tahrana ge!en 
Türkiye Har"ciye Vekili Tevfık 
Rüştü beyfendi iran hilktimet 
ricalini ziyaret ettıkden ve iki 
devletin reislerile iki milletin 
izhar ettikleri arzu veçhile iki 
memleket arasındaki dostlku c 
daha ıiyade kunctlendirmek 
maksadile bazı müzakerelerde 
bulun:foktan sonra Iranla Tür
kiye mrasındaki hudut hattının 
tesbitine müteallik ihtillfların 
hal çareleri ve iki devlet arasın
da ileride zohur edebilecek ih· 
tilAfların teıviye tarzı hususunda 
Iran büktımetile mutabık kalmıı· 
tır. 

Binaenaleyh iki memleketin 
hudutlannın tavın ve teıbiti bak· 
kında bir itillf aktedilmiıtir. 

Bu itillf mucibince, Oç ıene 
en·el Ankarada kararlattınlan 

Bu işe 
lstanbul polisi 
Ne der? 
R6manyada tutulan v•P.,,. 
lstanbuldan pasaportsu• 

binenler l" 
Bir kaç günden beri bahte 

tiğimiz Filomela vapuru nıet" 
lesinde hala esrar şeklinde kı~ 
noktalar vardır. içinde Rus ib~ 
Jalcilerinden müre~kep d• 
çete olduğu halde Kösteo~e d 
totulduğu Romanya eoıoıye 
umumiye müdüriyeti tarafınd~ 
ilin edilen bu vapurun kapta 
Yunanlı (Spiro) nun Marsilyadl 
bir biraderi vardır. 

Fransa gazetecileri hadise osr
rine bu kaptanın biraderi La~ 
bassodisi bulmuşlardır. Kard~ 
gibi kendisi de, gemicilik ya9 
malda olan Lathassodiı Kastell' 
cede tevkif edilen vapur hak
kın da şu izahatı vermiştir : 

- Biraderim Fılomela vae"' 
runu bundan on ay evvel bir IO' 
gilizden satın aldı. Akdeniıd: 
çalıştı. Kanunuevvelin yedisinde~ 
on beşine kadar Marsilyıda k• k 
dı. Mütebaki yükünü boşaltır>• 

. ·o• için buradan Adalar denııı 
doğru g!tti. Şıra'da bütün b•' 
mulesini tabliye edecekti ki b: 
sırada Köstenceden gazeteler 
yazdıgı haberler geldi.,, ~ 

Fi.omela vapurunun lstanb 
acentesi de Çelebidis Safilopu ol 
bu vapurun lstanbu~a Kanunu~ 
ninin 8 ınci gütJü hoı olarak f • 
diğini söylemiştir. Diğer taraft• 
Romanya zabıtasının hadise b1, 
kmda verdiği ma:u:nat arasın 

1 aynı vapurun köstenceye geO 
boş olarak vardığı biJhassa k•~ 
ve ışaret alunmaktadır. 
Şu halde anlaşılı)·or ki ~ 

lomela vapuru lstanbula b_~ 
gelmiş, Karadenize ne boş ~·
mittir. Acaba Istanbulda gemı!i 
böıle boş olarak gelip gitlj'~ 
buradaki acentesinin ve ıill'" 
memurlarının hiç nazarı aik1'~ 
)erini celbetmemiş midir? Soısr 
Köstenceden verilen ~abe~ltf, 
göre gene bu vapur ıçersıP., 

bulunan iki mühim şahsın bil' 
Teherof isrnindeki adam ki b~ 
nun G. P. U. Balkanlar müdOr 
olduğu, diğeri de lzonchef isdJill' 
deki kimsenin ki bunun da asi_~ 
Bulgar olan bir Çeka memıw 
bulunduğu kaydolunuyor. lst~ 
bu dan binmiş olduğu ve iiJ • 
terinde pasaport da bu'unmad•f 
söyleniyor. Acaba hakikaten ~ 
isimdeki kimseler lst~n~~!d' ·~ 
oturuyoılardı ve denıld ·gl i'r 
bu adamlar pasaportsuz olarıı~ 
mı Fılomela vapuruna bindı? f 
nokta lstanbul zabitası tarafı t 
dan tetkik edilecek bir 1JJt9 
ledir. ,/ ........................... -....................... ,,-
hudut hattında biçbır değişik~ 
olmıyacaldır. A~nriağ mmtak 1 
sında Iran hükum~ti Türkıye 1 
dar ve uzun bir arazi parÇ'. 
bırakmaktadır. Buna mul<•~ 
Türkiye hükC.meti BejergbıJb~ 
mıntakasında arazisinden dit' 
lusınını Irana terketmekte "' 
Türkiye hükumeti Ko~our b• ~ 
!isinde mönaıiünfih ara~iden :ıt• 
kısmını Irana bırakmakt~ "' 
Hududa ait ihtillfların hepsı bar 
suretle tamamen balledıl1JJİf ~ 
lunmakta.Jır. Bu esasa müı~~. 
<len bir ıti 'df imza edil~1f ,f 
iki hühumetin mümessillerıo~; 
mürekkep muhtelit bir korn1•&o• 
gelecek ilkbaharda mabı1 f' 
giderek hudut taşlarını koydl' 
memur edileceldir. ı;ı'! 

iki hükömet hariciye .,d~ 
ları bir de hakem muabe Of~ 
imza etmişlerdir. Tevfik ft ıJ~ 
Beyefendiyle refakatinde bu!Jıtt: 
zevat münakalAt yolları ye. ~~ 
sadt meselelerle ikamet ue ı'J 
ve iadei mücrimin mukav~~ıt" 
hakkında Jran ricalile JllP 

melere girişmitlerdir. ,r 
iki taraf kati neticelere ~ 

mak huıusunda tiddetli bir 
eöıter mitlerdir. 
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Yenı hır Rumca I GIDID Baberlerl ır Bugün 
gazete _ Tayyare şehitleri 

•• Dun ıebrimizde Metaritmiıis L------------~-----.-----~~~~------• ihtifali var 
~lllli Rumca bir gazete intiıara Belediyede: En soğuk gün ~ly;.:~dan çıkan dava Buglln her sene olduğu gibi 

tlaınııbr. DarWacezeyi gezenler Du··n ıuohr·ımı"ze kar yag~mamı• tayyare şehitlerimiıin namlanm G t ,.- ,. Dün birinci Cezada Columbia ıze e dünkQ ba~makalesinde Darülaceze komiıyoilu dün fakat sogvuk ziyadele•mi•tir. Ak. 
1 

b tebcil için bir ihtifal yapılacak• 
Pr ,. ,. plak fabrikası aleyhine açı an ir 
l ~gramının Halk fırkası umde- ~ğleden evvel belediyede top- denizdeki fırtına nispeten hafifle dava neticelenmiş, fabrika mümes tır. 
berırıe samimt bir "kanaat ve mer· lanmış tetkikatına devam etmiş· mi~tir. silleri mahkUın olmutlardır. Merasim Fatihte tayyare abi-
b~tiyet, ciimburiyet mefktıresine tir. Öğleden sonra da komisyon in· Fırtına evvelki gece İzmirde Davanm mevzuu §udur: (Bir desi önünde olacak, saat ı 1 de 
ıznıet, teşkilAtı esasiye kanu· bisarlariyle himaye komitesi erkanı şiddetlenmiı ve bir çok evlerin ki- ten gecenin hatırası) ve (Sahiller Fatih parkı ve diğer yerlerden 

nuna t b" D lb d d 1 1 remitlerini uçurmu,tur. Soğuk e\I'" d ·ıı ) k ı t l"f 
1 

b 1 k '- "Jd •m ır itimat olduğunu arü e ayi e top anmış ar Ye ora- 1 - e giı er açar far ı annın e ı atılan toplar a aş ıyaca tır. 01 velki gün zmir için fevkalade de hakkı d S f" • • d b" k ırınektedir. dan DarülAcezeye gitmiılerdir. ma am o ı ısmın e ır a Merasime mektepler, askeri kı· M k I d nebilecek dereceyi bulmuş, sıfır - dına ait bulunmaktadır. d k 
d • a ede, "Biz bu aziz vatan- Bu zevat ora a müesseseyi gez- dan aşağı altıya kadar dütmüt • talar ve halk iştirak e ece , or-
a b" · T ı h ı k'k Halbuki Columbia gramofon b .. R •zı ürklük camiasından mi§ er ve me a fen tet ı at yap· tür. du namına bir hava za ıtı ve 
u d ı b plaklan Türkiye mümessili Blu • le" ?' iyerek ayumak iıtiyen e!· mışlardır. Bu tetkikat neticesin- zmir elediyesi fakir halka mental biraderler İstanbul fahri- tayyare cemiyetinden, halk na· 

lleı 1
.d1.•relerden zarar rlSrmüş bir de DarülAcezenın ink"~ah için 2500 okka kömür dağıtmıftır. kalannda yapılan bazı plaklara mına şehir meclisinden birer zat 

ıı d Dün hemen büti'n Türkiye bu ıı,. enilmekte ve ıunlar muktezi tedbirlerin ahnmasrna bu tarkılara benzer tarkılar imla nutuk söyliyecek nutuklardan Ja J senenin en soğuk gününü yaıamı~ 11 tnaktadır: karar verilmi~tir. ettirmitler ve satııa çıkarmıılar • sonra tayyare abidesine çelenk-"C tır. 
d' Üınhuriyet idaresi, milleti, Bahkçı dUkklnlarında temlzllk Gelen malumata göre dün A. dır. Bunun üzerine madam Sofi ler konacaktır. 
L~1•• kiillür ve mefkClre birliğiyle Balıkçı dükkanlarının ııhhi danada sıcaklık 11fırdan qağı 1, fabrika mümessilleri Blument~I 
~1rıbir b ı d ı Anl·arada nakıs 3. Malatvnda na biraderlerle fabrika müdürü M. 
t ıne ağı vatan •ı arın ve fenni ıartlara uygun olmaları Ofert aleyhine bir dava açmı•tır. 
tJkil tf•" · · · b" kıs 5, Konyada nakıs 7, Eskişehir ,. 

L e ıgı sıyast ve ıçtımat ır halclcında daimi encümen tara- d 1 8 S k E Bı"r mt"ı"ddettenberı· devam e • ae t e na 'ls , ıva.ta na ·11 10, r • 
Ye lır, diye ifade Ye kabul fından yeni bir talimatname ha· d f d O d den muhakemenı"n du""nkü" celse • et k zurum a sı ır an a~ağı 1 ere • 

. rne tedir. Ciımburiytt idaresi- ıırlanmaktadır. ceydi. sinde karar verilmit ve madam So 
:

111 
•erdiji ferefJi mevkii Ekmekler tartllarak sahlacak Dün hava. şarki garbi ve orta finin taklit olması v:uit görülerek 

•ktir etmiyecek bir ferdi Meta- Ahaliye ekmeklerin bebeme- Ana.doluda bulutlu, cenubi Ana _ Blumental biraderlerle fabrika 
titl!lisis artık kabul etmek iste· hal tartılarak satılması hakkında doluda karlı geçmiştir. müdürü birer ay hapse ve yirmi 
lllcı. Bız bu defa tekrar neşri- kat'i olarak diin yeniden kayma· Kand"lli ra a hane inin verdi- be§er lira para cezasiyle 1008 lira 
•at h g"'ı" ma1urnat• ... ·· b ·· h } manevi zarar vermiye mahktim hı ıa asına çıkarken Rumca kamlıklara tebliğatyapılmı,i:ır. "" •<0 re ugun av~ e ı 
a 1J rimizde kapnh gececek. hafif kar edilmi§ler, hapis ve para cezaları 
r erle çıkmakta olan mes:ek- Fırın amelesl nasıl çah,acak? ya '"ne ·tır. tecil edilmi tir. 

taılarımmn da bi,.imle hemfikir Fmnlardaki bütün müstahde· Evvelki gün temizlik ·şlcri n-
01•caklıııırına Ye bugfine kadar mının beyaz gömlek giyerek rnclPs· ta .. nfından öbC'k ö ek so • 
fBsterdikleri llırumsuz ihtiyat çalısmaları lüıumu dün belediye hı<'"' a topl nan kru-1aı- d""n "'· 
lrhta nihayet verecek.er ni ümit riyasetinden •uabata tamim o· b h rraba ve k~rnv nlarln topla· 

ed' " bl,...,••tr,. ıy.,ruz BılinmeJid;r ki; bir ga- lunmuştur. 
ıetcnin aksi tarzda neşriyat yap· On beş giin sonra yapılac<Jk 
:aaı TDrk hır ıtıyanlarını renci- teftişat esnasında bu kaideye 
ile eder Tc onlıırın hislerini ifa- riayet etmiyenler görüldüğü tak· 
~ edeırıez . tirde müstahdemin değil, o müs· 
il tahdeminin çahştıiı fırın sahibi 
.;!-'9.!!..d.!_ cezalandırılacaktır. 

Orunu muvahhlde fiyatları su lslmlerl açıkça yazdacak 
yUkseldl Şişe içersinde satılan menba 

in Oın:ııanb borçları meselesi hak ıularındaki etiketlerde kifi de-
llda Pariste müzakere cereyan 

~de,.-~. h be . .. . el"" recede serahat olmadı~ı beledi-
... ....,15ı a rı uzerıne uyunu kk 
""'Qv•Lh•d h 'f f" J d yenin nazari dt atini CeJbet• l! cuı ı e ta vı 6.b ıat arın a 
~ tereffü ~öJ:\ilm.ii; ... .U...SO lcu mİ§lİr. Mesela Yakacıkta dört, 
lllıa ltadar ~ıknıı~tır. Fakat bu te be~ neVi iyi su olduğu halde 
~f~~ devamlı olmamı, dün gene bütun şıfe veya fıçılaun llzerin-

"" kuruşta kapanmıttrr. de Yakacık suyu yaıdmaktadır. 

Posh idar nde lk' tayirı 
Pos'a ve tel~raf umum mü· 

dürlü?{ü tetkik Hec;ap müdür
muavini Ahmet Resmi bey Js
tanbul başmüdürlüğU murakıpliği 
ne eski Trabzon baş müdürü 
Hüseyin Azmi bey de tetkik he
sap müdür muavinliğine tayin 
edilmişlerd r. 

Radyo şirketinde içtima yok 

lhtllA!li sabit deftlldlr 

Bakırköy b.Jcdiye dairesinde 
bir vol in,a ı i•inde ihtilas vap • 
makla ma n m has,.beci Şükrü 
veznedar K , ·· Pnd" s Zi a 
beylerin muhal cmelcri dün Ağır 
ceza mahke.mesinde neticelenmiş, 
ihtilas sabit olmadı~ından beraet 
lerine karar veriJmi~tir. 

Kocasından davacı 

Haseki kadın hastanesinde te 
davi edilmekte olan ismet hanım 
İsminde birisi kocası Cemal ef~n-
diyle arkadaıı Abdurrahman e -
fendi tarafından dövüldü~ü ve bu 
nun neticesinde hastanede çocu • 
P,unu dü,ürdüğü iddiasiyle müd • 
deiumumiliğe müracaat etmittir. 
Müddeiumumilik tahkikat yap .. 
maktadJ1'. 

Şehrimizden geçen Romen 
nazır1 

Maarlfteı 

Mektepler 
Şehrimizdeki bütün mekteple 

rin 26 kanunuaaniden 13 ıubattc 
kadar tatil edilmesine karar ve~ 
rildiğini dünkü nüshamızda yaz• 
mıttık. 

Resmi mekteplerden açık olq 
lar dün azamt saat ona kadar meli 
tepleri kapamışlar ve ıabahleyia 
gelen talebeye lazım gelen tebli • 
ğatı yapmışlardır. 

EkalJiyet ve ecnebi mektep}.,. 
ı-i gazetelerdeki ilanlan gömıe • 
dikleri cih tle bunlardan bir k11 • 
mmda on ikiye kadar tedrisat 
yanılmıısbr. F kat sonradan Maa• 
rif idare ·nd n de telefonla tatil 
emri verilmiş olduğu cihe le 13 
şubat sabahına kadar bunlar da 
kapatılmıF-tardır. 

Sanayi birli§lndekl içtima 
Milli sennyi birliği umumi 

heyetinin pazar günü toplandığı 
fakat vakit gcciktiğ için içtima· 
ın bir başka güne birakıJdığını 
yazmıştık. ictimaa 3 şubat çar
şamba saat 11 de devam edile
cektir. Birlik kayıtlı azanm icti
maa ge melerin· rica etmektedir. 

Verem mUcadeıl si cemiyeti• 
nln kongresi 

lstanbul Verem Mücadelesi 
d .\nadolu demirycı '·1 tahvilltı Diln belediye riyasetinden ıube
li' hir kaç ıün icinde bir bucuk fere gönderilen bir tamimde 
ı{; kadar tereffu göstermiştir. bundan sonra menba solarımn 
1ll rıae1 26, 75 lira üzerinden mua· kaplarına yapıştırılacak etiket-

Dün bir gazete, Radyo şirketi 
omumt heyetinin bu hafta top
lanacağını yazmıştı. Dun kendi
ıile görüşen bir muharririmize 
tirket müdilril Hayri Bey böyle 
bir toplantıdan haberdar olma
dığını s6ylemiştir. 

muhakkak teıdkkı olunmaktadır. 
ır mu et evve ınaya gı -B. '"dd l At· • J cemiyeti beş·nci kongresini ikin· 

derek orada bir kac konferans ve ci ltinunun 29 uncu cuma gtınii 
ren Romanya sıhhat nazırı prenı sant onda Cağaloğlunda H k 
Kantaküzen Yunanistandan Ro- Evinde eski Tilrk ocağı binaım 
manyaya dönerken Daçya vapu • da aktedecektir. 

e~ gör.m·· tü 1 U! r. ]erde soyun yerinin ve isminin de 
~ n~Jiz lirası da bir müddetten açıl<ca yazılması bildirilmiştir. 
~ 70o - 725 kurut arasında Ne~et Oşman Bey niçin 

1 ~~ .. 1 .... ;; ....... ı ....... ..1~,. f ? 
..._,,,, • istifa etm ıp 

Ellmek flah 

strıı Ysıınbul btledlyes!nden. l\Anunu. 
'htr,"

1
" 27 tnc ~r,ımba ~ününden iti 

P'rarı" ~kn:ıek 6 kuru, 30 parada ipka, 
ffıt Cilayı on hir buçuk ~ uruş hami 

"•tedilmıştir 

BeJed.ye sıh 11at itleri mildllr
lüğünden istifa ettiğini yazdığı
mız Neıet Osman beyin istifa· 
namesi dlln akıam sıhhat itleri 
vekAletine gönderilmiştir. Bu is· 
f ,... ... "... '· 

h 

Mahmut Nedim Bey 
( Son Yemen vallsl ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

-...._ ________ mıaıuıııııuıumıınııııııııııı Tefrlkaı 16~ 

81zuau kestim: 
T~reilme ve lkUbaa hakkı malılusdur. 

-.ı? llliçfik ve ehemmiyetsiz haber 

ttt~le Ya, siz anlıyan ve bilen bir 
1iQ -~ tecrtibedide bir valbıiniz. 
lb.ıı_habere bir ehemmiyet atfediyer 
---'lı" 4 . 
~ ::C ~ınmuııtm kalmamıttı. fa 
daı~ lt'QJta kadar bu adama kar~ iti-
liltl)'el'tl( 1b1lJıafaza etmek azmimi 101-
eı"-h k~iınf tuttum ve mUnıktin 

..... il kadar itidalle: 

ı'>o...._'' 1aı11Jdıftmz aibi rene J'c'lnt
ttı, dtdı·m -..,. . 

'acloıu,_ Pata bir kaç arkadaşryl~ A· 
ile hpabn leçnıi§.. Peki ne yapacak,.. 
9t,11~ G lr .kL. Bunlar hep ıörUlmifl 
""' .; h •lı'ba Mr kıttle karpmda bu 
~. :•n olabill:r. Nihayet fidip 

..... l: tar S.tıbirler .. 
.._.. ..._adlfmıs rlbi Ana 

doluyu da, Türkü de tanımıyorsunuz. 
- Ah, Mahmut Nedimbey, dedi, 

hep o eski terane.. Bir salla Çannkka 
leyi geçip dünyayı fethetmek terane
sL Faka.t zaman, o zamen değildir. 

Bir milletin azm1 ve py:reti ama 
nt yenemez mi! 

- Bu asırda hayır .. 
Onun bütün ceeret kıran sör.teri -

ne ra.fme.n içimdeki ı!ltvin~ artıyor, U-
ınit büyüyordu. Onunla konu~urken 

bile gözümün önünden deminki satır
lar ayrılmıyordu. V.e bu 9f"rin~le ..U· 
)erek: 

- Asır, ke§flyat Mn delil mi mi • 
ralay, dedim, i~te yen;t ve bfiyiik bir 
~fiA arifemndfl8inh: (Türk) tin ka
bfliyd Te kudretim görecelari.nfz r 

Mlralaydan aynldrktan 80llra ken 
di kendimle ba~ap dlifiladtim,.. dü • 
ışU..diim. 

Neşet Osman beyle sıhhiye 
vckileti arasında tahaddüs eden 
bir noktai nazar ihtilafı da bu 
istifadaki Amillerden biridir. Di
ğer taraftan Daimi encümen, 
masrafları azaltmak için beledi
ye ve vilAyet sıhhiye mildllrlnk
lerinin tevhidi fikrini ileri ınr
mOf, Neşet Oıman B. buna da 
mul:ıalefet etmiştir. 

Bir mucize- Ah yarabbi .. Bir muci 
ze.. 

Bütün Türle dünyasını kaplryan 
kapkara karanlığı delen bir me§'ale.. 
Bir nur .. 

Evet, biraz nur ve bir parça hara
ret... 

Ve, bir ~ok U.mit! .. 
Düşünürken, gözlerimin önftn'! ma 

!Jlnin bir gUnU geldi: 

Meb'usken fstanbulda, bir gün, o 
ftkit erk!nı harbiyei umumiye refsf 
Ahmet f z:r:et pa§tı.YI m'l.kammda. ziya· 
rete gitm~tim. Bir müddet sonra pa
~anm odMmdan çıktım, uzun koridor 
da.n ge~iyordum, kaJ"§ıdl'ln, rtİ~i sani 
ÇUrükımlu Mahmut paşanın, yanında 
gen~ bir erkinı harp zabitiyle k~nu • 
p.rak geçtiklerini gördüm: 

Fakat bu genç erkAn1 harp, o ko
ridorda her an rasgeHnen simalardan 
hi~ birine benzemiyordu. Gözlerim bu 
~breye takrlmrş kalmıştı. Bu yüzdeki 
kuvvet neydi ki beni kendisiyle !Mf
l"Ul edfyurdu. Onu ilk defa görüyor· 
dom. 

Yanmıudan geçtiler, O mrada kar 
orla~tığrm dostum piyade daireS( ftlsi 
Ferit pa~ya sordum: 

- Mahmut pqa.nın yanındaki bu 
erkbı harp kimdir? 

Döndü, baku ve: 
- Muetafa Kemal bey, dedi. 

riyle evvelki gece sabaha kartı 
§ehrimize gelmiş, dün saat 12 de 
aynı vapurla Köstenceye hareket 
etmittir. 

Romen nazırı burada karaya 
çıkmamı§, sabahleyin kendiıini 
ıehrimiz Rom11J1ya komoloıu ve 
konsolosluk erkanı vapurda ziya
ret etmitlerdir. 

Onlar gözden kayboluncıya kadar 
«•yn ihtiyar1 arkalarından bakmıt • 
trm. 

Bu ismi, bu ~ehreyi hl~ unutma • 
mştım... 

Kim bilir, lngilizin bedbinlik ·~· 
hyan sözlerine ve orbd& henüz kU~k 
bir hareketten h&.,ka bir ~Y olmamft 
sına rağmen bütün benliğimi kftplı -
yan ve kuvvetle •rsan ümit belki de 
hayalimdeki bu metin ~renin izle -
rinden geliyordu. 

* • * 
Nihayet glttller 

Bir umandanberi bll§Imda bir p 
ile olan ve beni çok yoran İngiliz he· 
yetini de Hüdeydeye ulaştırdım. 

Son defa nd& ederken Mister Ja. 
kob çok müteheyyiçti. Hürriyete ka
VU§manın verdiği neş'e ve ferah ka • 
dar, görüyordum kıi, yqadığı kara 

ıfinlerin ees5iz ve •mimi hemderdi 
olduğunu yakından görerek ina.ndığı 
bir inMnın eUni eon defa Slkarke.n 
hiMiyatıım en iyi tarzda ifade edebil
mek i~in ~ırpman bir hali vardı. 

San'eda 
idare makinesi eski fınti%1.mmdan 

h~ bir ~Y kaybetmeden mUkeınme • 
len İfliyordu. 

Ordudan aynlarak Yemende ka -
lan zabltleriınls 79rlilerden tetirli e • 

latanbul $ofva telefonu ı.
lemlye ba,ıadı 

Fırhnalar yüzünden bozulan •e 
bir iki gündenberi ıılemiyen Iı
tanbul· Sofya telefon hattı tamir 
edilmiı ve dünden itibaren hat 
muntn:aman i,lenıiye başlamıtfır. 

dilen kuvvetlerin ta.Um ve ~y
Je meşguldüler. 

Askert rüşdiyesmi te.si Te Jıarbb'• 
smıflan illve ettik. Vakıa bir harb~ 
mektebi olmaktan uzaktı. Ancak ınüs 
tacel ihtiyaçlara cevap nrebüecek a
nasın mümkün oldufu kadar eilr'a.t 
le yetiştirmesi matlup bir müeueeey 
di. Bir de endaht ve küçük zabit met 
tebi açtık. 

Silah ve cephanemiz nrc1ı. Onlu 
giderken eslaha ve tepha.neslm -
mütareke maddelerinin sarahatine 
rağmen - düşmana tıeelim etmemi~ 
bize birakımş111. 

Bütün Yemen, bilhama JMrkez. 
San'a hümmah bir faalb~tle ~alı~ -
yor, herhangi bir düşman taarruzuna 
hazırlanıyordu. 

İdris mfitare?urt. haberi iberiM .,. 
veli büyük bir gurura kapıldı. 

Şurasmı izah etmek lbnndır kf 
imam Yahyanın kal"§lsmda Yecbtt 

yerli düşman ve büyük rakip lllftld. 
inde olan bu adamın da, imam cibi, 
en büyük kun·eti cismani olduiu ka
dar ruhani bir riyaget; haiz bulunma 
sıdır. 

Yemenin dörtte biri Zeydt,dir ,.. 
imam Yahyayı re~ ta.nular, dörtte 
üçüne yalan bir kıamı da Şaft'dir. 

(Bltlftetll) 
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Yalova türküsü 
- DarUlbedaylde ilk ,arkıh komedi -

Darülbe~ayi opret oy~ıyacak . 1 medi olarak güzeldir. işte mev· 
darillbedayıde çalgıh pıyes fU· zu: Sevgi itlerinde tecrübesiz, 
besi ~çddı, balet. dersi ve~iliyor, ı toy bir genç talebe vard1r. Mü
ve s~1re, ve saare.. Ş~khndeki nasebette bulunduğu kadını at
neırıyat nıhayet evvelkı akşRm latmak isteven arkada~ı onu va· 
cevabını aldı. t ı k ı. ıı b. ' ı ı k it bl h" b" sıaoara l(uanır; ıryanışı: 

k 
1 an u şe ~ıne ır _operet Gelen ~adın, atlahlmak isteni-

azandırıııak ıstı ·en beledıye re· , ..... d - ' ld ' b ı d k . . . . . .... egı ·r, u ar:<a aşın ız 

ısı, şehır mf'clısınm Yerdiği ve kardeşidir. Hidrlf"t, tehdit ve 
müteakip senelerde de bütçeye tehlike. 
koyacağı tahs"satla ve darülbe- Bu genç kız nı11nlısı tarafından 
da~ie bakim o an muntazam me· a'datıldığımn farlundad1r, nışanh 
ıayıle bu yenı te,ebbüsün resa· sını kıs~andırm1k ve kendiı'ni 
netini temin f'tmişli•, fakat bu hakil<aten sev p s~vme:f ğini 
sağlam başlangıçtan SlÜıel bir ıml • mak için ' u ıren~ mekt~pliy: 
neticeye eriıebi!mek için geç.le- vasıta o!arak kullanır, onunla 
cek yol hay'ı çetindir güç!ük- •;t•vış ı ıror'armış ~ib i yapu. 
lerle doludur. ' Nıtanlı hah tüccan bir İranlıdır, 

Bu mUşküller bir b=r tetkik evleneceği kadının bu genç mek
oluıımuş, tesbit edilmiş, ve ıu lep'iyle mü.nasebetini ö~renince 
neticeye varılmı,tu: lstanbul ıeh- k_öpürür: H?ddet, tchdıt ve teb-
• b" h k lake. · rme ır operet eyetı azandır-

mak için yapılacak İf, lstanbul lranhnın tcrketmek istediği ve 
konservatuvarıvda bu san'at ıu- terkedeceği güne ka:far da 
besinin, okutulm•S1 için bir şube kendisine sadık kalmasını 
açmaktır. arzu ettiii bir metresi vardır. 

z;ra muhakkaktır ki konserva- Bu metres lranhnm kendisini 
bırakacağını anhymca kendisine 

tuvar terbiyesi görmemit kimse- baıka bir geçim membaı aramı-
den operet san'atkarı çıkarmak ya baılar, bu genç me'depliyi 
hnkin dahilinde deiildır. seçer, lranh itin far~ına varır: 

Demek ki lıtanbul fehri Hiddet, tehdit ve tehlike. Biltiin 
muntazam musiki ve tiyatro tah- bu vaziyetler arasmda korkan, 
sili görmOt bir operet heyetine gillilnç olan , içinden çıkılmaz 

ancak ilç d6rt sene sonra kavu- hallere giren genç nihayet ibti
tabilecektir. Şu halde DarDlbe· yar otelcinin bir s&zft, bir ikazı 
dayide evvelki ıecedenberi hal· Uzerine kendisini bir his ve ha· 
kın huzuruna çıkarılan eser ope- Jeti ruhiye inkiıafı kartı11nda 
ret değildir ve DarOlbedayide, duyuyor. Genç değişmiıtir; o ar· 
denildiai gibi, bir operet kısmı tak korkmuyor, gnlnnç değildir, 
yoktur, orada birle bir f'IM toy delildir, 1tmdi1e kadar bat
açilması da koley defildir. lralannın aılCl.rı arHmda bir 

()peret seyretmek arzumuzu manken olarak kullanılmııb, bu 
Dç cfart aene sonraya sakbyaca- tahta adama fİydiriJen sevgi el· 
ğaz. O zamana kadar Darlllbe- biseleri görüyoruz ki ona ruh 
dayide bazı kiiçllk tecrnbeler vermiıtir, can vermiıtir, hayat 
yapılamaz mı? Meaeli aenede bir vermiıtir ve artık o da seven ve 
iki t•ne olıun tarlnlı komedi ıevilmiye llyik olan bir insandır. 
oynanamaz mı? Ni9anlaaı tarafından aldahlan 

itte bu m61ihua neticesinde genç kız genç mektepliyle evle
evvelki akıamdanberi DarUlbe- nir, lranh nitanlı tekrar istiklA
dayide temıil edilmekte olan line kavutur, (ranbnın terketmek 
11Yalova TOrküıü,, ıabneye ko- • 
nuldu. Darlllbedayideki tiyatro istediii metresi genç kızın her 
mektebinde açılan kursta bir menim baıka bir kadın deiit· 
iki aydır balet ve seı terbi- tiren ağabeyile anlapr, ihtiyar 
yeli denleri okutuluyordu; balet otelci yirmi bet senedir uzak 
heyeti buradan yetifti. d6tt&ğtl gençlik oynaıına kavutur. 

DarOllceıedeki iatidath yavra- Birinci perde lıtanbulda, ikinci 
lardan tqkil edilen ve bir kaç lçlncft perdeler Yalova otellerine 
1e11elik mesai neticesi olarak ye· de geçiyor, son perdenin kapan
tiftirilen şehir orkestrası bir maaından evvelki umumi sevinç 
mtlddettir DarDlbedayide beste- esna11nda ı&ylenilen "Yalova 
kir Hasan Ferit beyin idaresin· TCrkOıO,, esere isim vermiıtir. 
de çabftlnhyorclu; orkestra bu- Komedi için ıöyleailecek 16z 
radan ~ldı. k yo tur, iyidır, konak abçıbtın· 

Darlllbedayi son zamanlarda dan otel sahiplijine geçen ada· 
A91'Upada okuyup gelen Vedat mın ağzından iıitilen mısralann 
Ömer bey iıimli genç bir TOrk beyitlerin insana bir az tuhaf 
ressamını almıtb, bu genç fevkalA· ve yeraiz gelmeıine ratmen .• 
de tık, gözü oktıyan ve hota "d k Eıer, nev'i dahilinde iyidir. 
gı en oalümler •e dekorlar yap· Temıil umumiyet itibarile 
tardı. "Yalova TGrkllsO,, temıilin· b 
de eaerin zenginlijini temin eden a enklidir, HüseyinKemRI, Beb-

a ili d b
. . d b zat, Hazım beyler, Bedia Muvab-

m er en ıra e u saretle 
vUcuda gelmitt'r. bit, Neyyire Neyyir, Hailde ba-

Eaeri DarOlbedayi rejis6rli Er- namlar rollerini muvaffakıyetle 
tutrul Mubıin bey geçen sene temıil ettiler. Eserin daha çok 
beynelmilel tiyaro kongresine mahalli bir renk almasını temin 
ittirak etmek ürer'! Brülcıele git· için içine taklitler de kon· 
tiği zaman seyretmiı, Fransızca muıtu, muvaffakıyetle bunlar1n-
11nı ahp aetirmitti. 1. Galip bey da tesiri oldu. Birinci plAndaki 
piyesi Tllrkçeye adapte etti, mektepli genç rolü Vasfi Rıza 
Franıızcasındaki musiki tama· I beydeydi, fakat grip, ah ıu 
men terk olundu ve Tllrkçesi için 1 ıalğan grip... V aıti Rıza bey 
yeni bir musiki yapıldı. Bu musiki 1 baataydı, yerine Muammer bey 
tahailini Viyanada yapıp geçen: 1 çıkmıfb, Muammer beyin bu rol 
lerde memleketimize gelmiı olan I için baıırbğı kAfi delildi, belki 
ıenç san'atkAr Hasan Ferit be- çalıfmak için vakit de bulama
Jİll eseridir. mııb, ona rağmen fazla aksat-

Hızırlıfan buraya kadar olan mamak için bOyilk bir cebt ve 
lmlDI mlkemmeldir. Eser de ko- pyret Nrfediyordu, bu ııavretin 

Bir idam 
Mahkumu 
Kaçtı 

Gelen haberlere göre Aksara
yın Kırgıl köyünden idam mahkU 
mu Tilki oğlu Yuıuf bapiıanenin 
damını delerek kaç.mıya muvaf • 
fak olmuıtur. Yuıuf bir metres 
kaçırma meaeleıi yüzünden üç ki· 
ıiyi öldürmüt ve idama mahkUm 
edilmif, hüküm temyiz mahkeme 
ıi ve Millet Mecliıi tarafından 

taıdik edilmi~ti. 

Yusuf şiddetle aran.maktadır. 

r Acuzenin Definesi 
MUelllfl ı Nlzamettln Nazif Resaamı ı MUnlf Fehllll 

- Acaba hangi esrarengiz semte 
gider bu yol? 
- Cehenneme gider .. Cehenneme! 

-80-

Mehmet yamba§ında bir fidandan 
büyücek bir gül daha koparttı: 

- Kokla lala! Bak ne güzel .• 

Sonra birdenbire ka.,larım çattı: 
- Evet Hüseyin hiyanetinin ceza. 

Ve pa~yı gayet diirüst bir laJS"' 
ketle arkasından iterek: 

- Nah!.. - Demişti - pra1' 
bak! Bu ne? 

1 1 
sını pek ağır ödedi. Fakat hiyanet 

Gelenler, gidenler bitmedi, bitmiyor. Onun için bundan 
sonra el~me get'C'cek hain geberirkel'! 

Eskişehirde ve Yeşilköyde pa görecek ki ben Jlfüıeyinin (ektiği azabı 

Derviş, bu defa bütün ku~ 
gözlerllıde teks!f ederek oraya ~ 
ca Mchmedin göstermek istediği .,.... 
görmüştü. 

Sık bir taflan fidanının ark~~ 
da, iki gill ağacı arasında zemlo •11• 

ki;şe açılmııştı. 
raJul tecrübeleri yapan M. Ven - i~tPr!'em gö1gde hiraknbilirim. 
sanla paraşüt fabrikatörü M. Ven- ~esinden müthiş bir kin fışkınyor 
stra memleketlerine dön.müşler • du. Derviş hu ıııözlerin altından ne c;ı
dir. karnı!rnı dii, iinii r.ken kP.f:ı~ında l>ir 

sürii hayaller <'nnlanıyordu. 

Burası öyle bir yerdi ki, ancak -' 
köşeden görülüyordu. 

Padi~ah, olsa olsa duvar di~ 
gül tophyarak geldiği için bmıu ı" 
müş olabilirdf. 

Alman profesörlerinden Her 
Kuti~ te!!dl~at yapmak üzere ıeh 
rimize gelmittir. 

Mezuniyetle memleketine git
mit olan ltalyanın Mersin bat kon 
solosu M. Mochi dün Menine git 
mek üzere ltalyadan tchrimize 
gelmistir. 

Hikmet Şevki Beri lHdUren 

Muharrir Hikmet Şevki beyin 
katili toför Cemal hakkında An -

kara Ağırceza mahkemesinin kara 
rını temyiz mahkemesi eıpabı mu 
haf fif e nazan itibara alınması lü 
zumunu ileri sürerek nakzetmit • 
tir. Ankara mabkemeıi eski kara 
nnda ısrar ettiğinden dava tem • 
yiz mahkemesi umumi heyetinde 
tekrar tetkik edilecektir. 

DarBlbedayl Temsilleri 
Bugiln akıam saat lıtııüul Bılldiııai 

21,30 da ıthiPTigıİ•OIU 

'!~il m~!' 111111111111111 

komedi 1111 
Yazan : Beste· 111 

~~~· : Ha1an F e· lllllllll 
Halk, Talebe ve Zabitan ge· 

ceıi. Fiyatlarda zam yoktur. Yal· 
nız musikili k•medi temsillerine 
de zabitan. talebe ve halk ge
celeri tarif esi tatbik edilmeye· 
cektir. 

Bunlardan hir kısmı hatırlıyabiJ
di<?i mı';tul Yr1irlertfi. K:misi asılmış. 

kimisi zehirle!lmiş, kimisi yatağında 
boğulmuştu. Vezirlere mukadder ö -
IUmlerin en tathları bun·lardı; yahut 
arkadan bi~Jananlar. kafal:\nna 
iMn bir topuzla ölen.Jerdi. 

Daha fenası oka tutulmak veya 
katır kuyruıluna bağlanarak (0 kaya 
senin, bu kaya benıim) sürüklenip par 
ça parça olmaktı. 

Hazan vezir divan odasınm f!fJin 
de çökertilir, kellesi uçurulurdu. Fa 
kat o unn tarihine girmiş vezirler 
i~inde şu Hüseyin paşanın ölümü ka 
dar f eciine rasgelinmemişti. Şeytani 
bir deha vardı şu sultan Mehmette 
Ne amir, ne dehhaş, ne feci olmuş • 
tu o siyaset.. 

Manzara tekrar gözleri önünde 
canlanır R'ibi olmu~tu. Tüyleri tirper
di, tedehhUş etti, terledL Sonra havn
linde canla11an ikinci kısmı düşündU. 
Bunlar aras:ında. bugün berhayat o. 
lan kubbe vezf rleriyle mevcut vezfr. 
ler, ileri gelen beylerbeyiler, yübek 
ritbeH :renl~eri zabitleri, aipaht bey • 
zadeltri vardı. 

Pa4ifalt hainlel'tle1t haht!ietlt,ıordu. 
Acaba bu b:tb:ıhtıardan hangisini kas 
tedfyordu? Bildiği bir şey mi vardı? 
Eter mevcut blT hiyanet vardı da, 
buma kendfsimten evvel bir diieri pa 
dip.ha ula,tırdıysa, nüfuzundan bir 
par~ kaybetmiş olacaktı .. 

Katasım yordu. Düşündü. Acaba 
bunlardan hangisi hain olabilirdi? 
Düşilndü, taşındı, bir karar vere-me • 
df.. Fakat mademJr1 pad~h. hiya.net 
ten bah.4'ediyordu, iyi kötü ona bir ha 
fn y:ıratmak lbımdı. 

(Bir vezfrıf mi yoksa bir beylebeyi 

Paş:ı deliği görünce hayretle .. • 
raldamı§tl: 

- Tuhaf ~Y padişahım .. Bu .,r 
- Sen mi bana soracabm1 'fi# 

sana soruyorum bu ne? 
Sadrazam hemen deliğin y8' 

~ömeldi; muayeneye başladı: 
- Fakat padi§Bhmı .. Buradaa 

iı bir merdiven iniyor .. 
Gen~ Mehmet eert sert söyt ... 1 

- Gir ~ine öyleyse.. 
Derviş eğer arkasına baJnmı el' 

saydı, bu emri veren padişah.rn ifl! 
rinde bir ka.nlır katil ale'ri rfô~ 
Ve eğer etrafına biraz cMkkat etti( 
di iri gövdeli bir çmal"lll 
gizlenmiye çalışan eli kamçılı, 
elbiseli bir habefiye gözü ilifecekd 
bu, dariiMaade ağası olacak mead' 
bordan bqkat!ll değildL 

LAldn kaf uı çok dalgındı. pa/Jlf 
hın emrini bir airi filmenam gibl ' 
rine getinniştıi; hemen deliğe d 
merdiveni inmişti. 

Bunun merine beyaz elbiseli 
beti aklanmıya lüzum görmemif, 
dft9.hm yanma gelımfttL 6111

-

içt giiltiyor, ytiünden sevin~ ,_..,_ 
yordu. l\lehmet ona yava§Ç&: 

- Sunu! - dedi -
Şbndt deliğin içinden vezirin 

geliyordu: 
- Ne ıııetli yorayım ~tlilll 

kendimi.. Burası mezar gibi zifiri 
ranlrk .. Kuyu desem, kuyu dei'I .. 
rmç desem sahrmç değil .. 

- Ya ne! 
- Tahtezzemin bir yola .... ...,. 
- Yaaa! 

-··-····--·-----·-·-- ni mi feda etsem) diye düşilnlirk~n 

Padişah bunu alaylı bir !!iMie 
lemiştL Arap keyfinden çıldıra 

Kara mamk, vücudunu yıılan gibi 
kUyor, kPVnhyor, kahkalıalarnıı 
zrnda yumrufuyla boğuyordu.. muvaffakiyete iriıtiği sahneler de 

vardı, fak at bu rolde Vasfi Rtza 
beyi görmek seyircinin ve eserin 
lehine olacaktı ?'. 

En mOlıim noktaya geliyorum: 
Bu nokta temsilin tek za'hnı teı
kil ediyor. Belli bqlı rolleri oy
myan Dar&lbeclayi un'atklrlann· 
dan Bedia Mu•ahbit hanımın tat· 
lı, gDzel, umiayı okııyan bir ıe· 
si vardır, fakat bu ses bir salon 
sesidir, ıabne ıcsi değildir. Oda 
musikili için kıymetli 01111 bu ıes, 
sahne muıikiai için klfi gelmi
yor. Hazım beyin ıesi gilzeldir, 
fakat alaturkadsr. Hazım beyin 
ağzına bir Acem taklidinin ko
nulma11 ıesının alaturkalıiını 
mahzur saydırmıyan gilzel bir 
buluıtur. Öteki Hn'atkirların 
aeıleri biç te mOsait dejddir. 

Bestesinin, çalgısıoın, baleti· 
nin, ovunlarının, dekorunun, ve 
temsilinin mOkemmeliyeti bazı 

aan'atkArlardaki es nokaanını 
6rtmilyor denilemez. Bu itibarla 
"Yalova Tilrk0ı6,, , birçok de
falar tekrarlanacak ve aeyirciaine 
zevk verecek mahiyette bir eser• 
dir. Fakat bazı aan'atkArlırdaki 
ses noksanı da olmaNydı bu 
temıil bir ıabaer alacaktı. 

Refik Ahmet 

sultan Mehmet birdenbire koluna ya 

Vezirden bir iki dakika kadar 
pışmıştı: 

- Lala! 
- Emret padişamm ! ~ıkmadı. Sonra Mehmetle ağa on 
- Bu ne? - Acayip ~y .. - dıiye eöylen 
Kolunu, sarayı Ahırkapı tarafm- Df duydular - Bu epey uııun bir 

dan çeviren surun bir kısmına doiru bentdyor .. 
uzatmıştı: - Elbette .. - diye homurd 

- Bu ne! padişah -
Kolunu iyle ınlu sıkı kavramıştı - Acaba hangi esrarenciz 

ki, Dervlf paşa can aCl'l!l!lyla Adeta hay gıider bu yol .. 
krrarak cevap verdi: Bu defa da darüssaade ajul 

- Ne var padişahım .. Ben bir teY bir sesle mınldanmışt:ı: 
görmüyorum.. - Cehenneme gider .. Cehen 

- Görmedm mi? Ve Mehmediın kulağma eğile 
K ı 1 - Mel'uımı görüyor m11S1111111 
aı an ~atı mı'9 gözelri kıp kırım kettim.. - dedi- Buruını tam_...,_ 

zı kmlmiştl: 
- Görmedin mi! - diye tekrarla hktan geHyor- Sanki kendi 

dl - Şuraya bak bakalım.. mış burasını .. 
Sadrazam, bu An·i hiddet ve şiddet Padişah f'ellaha çifteye 

bir tekme vurdu: 
ten pplaım1Jtı. Gözlerhıi onun işa -
ret ettitt yere dikti.. Bir müddet dik - Sus diyorum sana.. 
katli diıkkatlıf baktı. Sonra deliğe doğru eğildi: 

Borada sur bir dinek yapıyor, sak - Lala! - diye seslendi-
...... 1 Cevap yok.. 

sarm"'S" .. ar davan ba§tan başa ör • Sesini ytibelterek, bir defa 
tUyordu. Bahçenin bu kısmı serapa 
gUl, gfUistandı.. Hele orada, sultanın bo.imfı: 

- Lala! 
işaret ettttf yerde giil ağacı dallariy Gene bir eeva:p ...1r-• .ıı,~.. _.ıfl 
le koea bir asmayı sarmış, top top be '-'--~ 
yaz ıtlller a~mı~ Derviı paşa o za _ _ _______ < __ ~ 
man Arifane bqmı eallamtı gtilmüş Raalt Rıza Tlyatr 
tü: y 

g t ... .u....1.- <•ehzade ba,ınd•) 
- ve r-ııs-uau .. Güller ıüzel.. Pu ak•am saat 21,30 da birind 

Ne de güzel ıflller.. v 
Fak ı b ..1- olarak (A,kın manası) milh 

a u cevap ua padiplrı tatmin 4 perde. lstiklAl harbına ait facia. 1: 
etmemitf;i: 

- Güller mt? - diye homurdan - Aziz Hüdai bey. 
--~~~~~--~-------

IDlf, elitlerin( 11crrdatmqtı - Sana 
ıfl.lü l!IOran kim? Nenin gölleri? Han 
li ettiler!. 

UskUdar Hale sinem••• 
INeblr Kızı) mümessili : (Şad 

ilAvcıen: tHavı Kaçak~l&n) 



Ahcı ..... Güzeli 
b· Karısmm Uktııv Ormon namında bir delikanlıyla kendisine 
b•Yanet ettiğini polis hafiyesi Asilden haber alan mösyö Dümorel 
eınen gidip bu 

~elikanlıyı bu-
11Yor ve kendi,. 
•ne esasen aş
Çıaını sevd· w • 

d 
ıgın· 

en k ve aşçının 
'lldisiyle evlen

llleai için kara-
1111111 hiyanelinin 
&aL• 

Qlt olması JA-. 
ı 1111 geldiğini 
be)an ve bu bi-
'~lletin de tebak-

1 
uk etmiş olması 

olay ·1 . ısı e ıntikam 
•lın le asına lüzum 
•lınadığını, bo

t•naıak husu-
•Undaki şeraitin 
tespiti için de 
'Ynı akşam evi- • 

tile gelnıesini Ok
•va · rıca ediyor •• 

Mösyö Dümo
re}" 

• 111 evlenmek 
llıyetinde bulun· 
duğu a .. 1. it . şçı guze ı, 
A.Us ızmihlalinin 

111
vrupaya saç-
•t olduğu ve 

valctile ıengin 
~Uldannı ifade 
t kn sözde aris
ko ratJardan bir 
•dındı.Halbu ki 
~ hafiyesi e Ja\n Helblng 
:-:11 i~in bidayetinden yanlış bir 
h.1c1cerınde yürilmektedir, zira Aşk Hu/yalarım 

Silvanya dükalığı, büyük malt bir 
buhran geçirmektedir, ve bir istikra 
za ihtiyacı vardır. 

Facia Limanı 
Bu Yunan filmin
de iki Türk artist 
oynamaktadır 

Yunanistarun bir köşesiınde, sikt • 
ger avcularma melce teşkil eden bir H 
man vardır ki, buraya (Facia limanı) 
derler. iZra, bir çok sünger avculan 
burada ölmüşlerdir. 

Liınanm ucundaRf fenerde bir ai
le yaşar. Dört kıişi. Baba, ana., oğul 
ve kız. KI2 bir ressamla sevişiyor. O. 
le.siye. 

Aynı yerde bir de şato vardır. 
Şatoda bir kadm, meş'um ve esraren 
giz bir kadm var. Ressamı görüyor, 
hoşuna gidiyor, sevdiği kızdan ayın· 
yor. 

Bu kadm bir kaçakçı çetesinin rei
sidir. Kaçakçı çetesinin başında Ali 
Yusuf isminde Türk olduğu bildirilen 
bir artist var. Alıi Yusuf f enercinln 
kmN alıyor, evleniyor. Fakat bir ar 
'<adaşı, ken-disine hiyanet ediyor, çe
teyi ele veriyor. Bu arkadaş Barumas 
isminde birisidir ve bu rolü, Ar.if Di 
no oynuyor. 

Artistler ve film hakkında söz söy 
lemeden evvel mevzuu bitirelim. 

Kaçakçılar Yakalanıp hapse ablm 
ea, genç kız fenere dönüyor. Fakat 
babası onu reddediyor. Esasen karde 
şi de bir gemiye binip gitmfştıir. Yapa 
yalnız kalıyor ve bir bara düşüyor. 
Bir müddet sonra, kardeşi kaptan ol
muştur, Kocası da hapisten çrkmıştrr. 
Üçü de buluşuyorlar fakat kocayla 
kardeş birbirlerinıi tanımadıktan için 
biri&i kansınm, öteki im kardeşinin 
namusu için döğüşüyorlar. Sonra me 
sele anlaşılıyor, mes'ut oluyorlar. 

Bu fi1m Yunanistanda yapılmış 

bir Yunan filmidir. Çok güRl fotoğ
raflan ~ar, Hiç bir iddiası yok. Vak'a 
itibari)")e: tomahtik Glttaast msana ga
rip bir slikOnet veriyor. Artistlerin 
yaptıklan kompozisyon &'fbel, fakat 
oyalan mütereddit ve henüz olma -
mıştır, tabii defHtlir. 

Bu filmde yukarda söylediğinıh 
gibi iki Türk oynamaktadır. Ali Yu
sufıın kim olduğunu bilmiyoruz ve 

Arif Dlno'nun fevkellde bir durufa 
' Arif Dinoyu pek iyi tanıyoruz ve oku 

yucularımız da onu tamrlar, zannedi 
yoruz. Eğer tanımıyorsanız bir res
miile l!aknm, bir de 1Jeni dinle~;,, 

Efer sokakta, gayet iri, büyük bir 
palto giymiş, elinde şemsiye ve fisttin 
de şüphesiz iki köşe yastığını doldu • 
rabilecek kadar saç olan kocaman a
çık başlı birisini görürseniz, bu, Arif 
Dinodur. 

Ne yazık ki Arü Dino, filmde pek 

u görünüyor ve kendisine uygun bh 
rolde değil. Buınunla beraber, filmin 
en foU>jenik artıisti o. 

Fıilmiiı resimleri arasında o kada1 
gmellerf var ki etleıin:l bir çok Avro 
pa filmlerinde bulmak güç. Bununla 
beraber, filmi ~eken operatör, artist 
lerl hangi za'riyeden çekeceğini tnpıH 
edememiş. Haddi zatmda gibel olan 
kadın artistler, bir çok kereler çirkin 
görünüyorlar. 

da 1 atte Oktavın metresi ma
da~ .Dnmorel olmayıp aynı bina 
~ ılınde fakat Oçüncii katta o
k ita avukat mösyö Barneronun 

11:rı11 Irmadır. Zaten ne birini 
ltk~e diğerini tanımıvan Oktav 
le ~olan davete icabet ediyor. 
~t ll111orelin evine gidecekken 
Q.,:•nda kalan yanlış kata yani 
da eronun katına gidiyor. Ara-

Bu istiıkrazı AIMrikalı Mr. Tom • 
son yapacaktr.r. Fakat nliaht pren • 
sin evlenmesi şarttır. Zira bekar bir 
prensin saltanatı emin değildir. 

Prens babasının kendisini evlendir 
mek için tekHfleııini redded.iyor. Bu· 
na mukabil Ameııiıkalı Tomson bir an 
evvel işi bitirip gitmek istiyor. 

Speküllisgon: Çanakkale - Teli England 

)ett"'ti olan bu yanlışlık bida
te~ı: . er iki tarafın takip ede
~ n cepheleri esasen ayır· 
iatd· r ve bunun neticesi artık 
)e ;:' tamamen tebelliir edinci 
1'r, •dar bir çok giiliinç hadise
t....ı lebebiyet veriyor ve nihayet 
'e~ . vazıyeti anladıklan za· 
ile le •ıtınat ettikleri esbabın 
at l~~~r dütiik olduğuna kana· 
lllor 

1 
•rıyorlar ve madam Dü-

'ttk~ tekrar kocasına, lrma da 
tlk le Oktavdan yakasını kurtara 
•ııtalc endi kocasına avdet ediyor, 
Olııj01 8!ada klrlı çıkan Oktav 
lr1111 Zira her nekadar elinden 
ta~.~ ka~ırıyorsa da diğer ta
teılklc· bak~katen bir aşçı güzelı 
"-h eı . eddebilecek olan Regi
ı-,01 Yine almıya muvaffak o-

a..· fil . 
lltılcteli lllın mevzuu, Parisin en 
~l'ııarı lbdubarrirlerınden Tristan 
Qİr F' n ır, İrma roJünde giizel 
k '•na tııli 

16 
ıı yıldızı olan Jan Hel-

•ktgr 
1 
receğiz. Çok komik bir 

&.rn, .. 0 
:n Baron Fiz de Mösyö." 

h~llo)lı 0 
ur. Fakat Margrit Mo-

ıl llti? i6rOpte katılmamak ka· f 

............... -=--------
lttr h~en MttU\zlm 

~llıdt ~~r Elbamra ve Melekte ayni 
gfiat' nıllll~~erııen Şövalyenin "Şen l\lü· 
~ ertJıeqe ' Melek bir kaç gün daha 
t ~ da ~evaın edecektir Melek, 
~~tir. 8Q Kaç.~çılar.. filminı göste· 

"'Uldar. filrnın sesli ve Türkçe 

Bunun için Tomson, prensi Parise 
götürmeyi teklif ediyor. Belki orada 
bir kadm prensin aşk hislerini tahrik 
edebilir. 

Tomson, büyük Dükala Pari8e ge • 
liyor. Tesadüf onlan (Ölüm Ban) nal 
götürüyor ve orada, aradıklan kadı
nı buluyorlar. Bu, aşıkım öldüren bir 
artisttir. Ona vazıyeti an1atıyorlar ve 
kendileriyle Silvanyaya gelmesini 
tek1if ediyorlar. 

Genç kadın kabul ediyor ve üçü 
birden hareket ediyorlar. 
tık oluyor. Fakat nihayet veliaht ro 

Tomson, veli.ahtı gösterirken onun, 
yerine yeğeni geçiyor ve bir yanlış 
lünü oynıyan Mojika, Parislıj kız ro • 
lündek.i Konşita Montenegroyla bir o 
tomobil içinde ve bir kır dekorunda 1 
bulaşacaklardır. Film bildiğiniz tarzı' 
operetlerdendir. 

Bundan evvel bir kaç defa yazmış 
bk. Çanakka1e ismi altında gösterile 
cek olan ve milli bir şehamet şan ve 
şeref v. s.. v. s- Kelimeleri ve sadece 
halkı aldatmıya matuf bir vatanper • 
verlik edebiyatiyle şişirilen film, had 
di zat:.ında meşhur Lord Askitbı oğlu 
tarafından yapılmış, ild İngiliz zabi
tinin hayatını anlatan ve lngiHzlerin 
Çanalı:kalede boş yere za};at verdik· 
lerini ispat için yapılmış olan bir film 1 
dir. Bunun için, bu filmde yukardan 
aşağı lngiHzce görü~illdUğünU duyu• 
yor, hatta, bir de İngiliz milli marşı 
işitiyoruz. 

Bu lngil~ce sözlü filme, Istanbul
da vaktiyle alınmış bir çok (flu) yani 
bulanık fi1m parçalan eklenmiş, ve 
İngilizce filmde oynıyan iki gence mu 
kabil, İngilizce filmdekıi senaryodan 
kopye edilen Ziya Şakir bey ve Ferdi 
bey isminde iki zat oynatılmr.ştır. Fer 
di beyiın oyunu, ~ya Şakir be)in oyu-

Marlnetti. Mustafa Filminde 

ltalyın fütürist şairi Marinetti, dün akşam gitti. Gitmeden evvel. birçok zaman 
dır bahsettiğimiz .. Mustafa .. isimli Rus filmini de Glorya sinemasında hususi bir se
ansta gördü. Divor ki: - Bu film pek güzeldir, Rus SJn'atının bütün r; izell k. he 
yecan ve incelikltr'ni gösterirnr. Solda çocuklıınn oyn:ımısı. fılm n bü) ük bır eser 
olmasını çok yardım etmiştir. liütün fütüristler bu hlmi ıtörıncl&dir. 

nu.na çok faiktir. Ve bu r.evatı, za • 
man zaman, İngilizce filmin aııuınıa 
SJkıştınlmrş parçalarda görüyoruz. 

Türkçe kısımda, Türk askerleııinm 
trene binişleri, ve KHyos sırtlann-da 
manevra.lan vardır. Bu kısımlar, In • 
giıJıiz filminin harp pa.rçalarma eklen 
mek suretiyle ustaca fakat sathi bir 
(montaj) yapılmış ve filmde bir (Ça 
nakkale) havası yaratılmıştır. 

I~ilizleriın Çanakkaleye çr.k.tıkla • 
n esnada bir Türle m.itrayözünün ate 
şine maruz ka.lrşını gö.fl.eren sahne de 
bizzat lngilıiz filminde mevcuttur. Si
nemada halkın en çok alkışladıkı bu 
parçayı da İngilizler yapmışlardrr. 
Bir el çabukluğuyla bu kısmı da bura 
da yapılmış gibi göstermek ve halkın 
milli imanını speküle etmek ne dere 
ceye kadar do'trudur? 

Okuyucularımla beraber, Opera Ye 
Artistik sincmalan tarafından dağı -
tılan şu el ilanını okuyalım: 

Çanakkale 
1~14 - 1916 

Çanakkale .. nu -ism ·ın harbi umu • 
mide ne mana ifade etti~ini acaba bil 
mhen kimse \ Ur mıdır? j 

Çanakkall'Cle, Tiirkler, biitün dün. 
yanın , ve hatta düc;manlaıımızın na• 
zan hayret ve ta1tcliri önüncle,I 
basit vaı;;ıta 'arıyla muazzam dirit • 
notlarının dC'mir ve ate~ tufa • 
nına göğüslerini acarak, ıo;rakJarını 1 

miidafaa, ve miıttcfik devletlerin bil· 
tün hesaplarını altüst etmekle kalma l 
mışlar, düşmanlannı, tekmiJ asri ve 
mütekamil vasıtalariyle Türk şeha • 
met ve celiidetj önünde aciz biraka • 
rnk, ana vatanın topraklarını terket-1 
miye mecbur etmek suretiyle, şanlı,, 

ve mefalıirle dolu 'l'ürk taıilıine, nü ·l 

silsiz, ve ahfadm hörmetle okuyacak 
lan bir ya.prak daha il.Ave etnUşler -
dir. 

Çanakkale- Türk şehamet ve cell 
detinin destanı~ Türkün ôugünkU is• 
tiklalini ihzar eden ve tarihi.n o zama 
na kadar kaydetmediği bir kahraman 
bk menk:ibesiclir. 

Ahfada, vatan topraklarım 1aaktıu 
bir tecavuza karp müdafaa eden mel 
lerlnin yapnuf olduklan fedakdrlık • 
lan yadettiren ve mukaddeı toprakla 
nnunn ne vesaitle ve ne pahaaına mlJ 
dalaa olunduğunu gösteren bu fUml. 
Opera FUm JJlüdüriyeti, bügilk bir 
fedakarlık ihtiyariyle elde etmiş ve 
aylarca uğraşarak ban kıaımlar Udve 
siyle bunları seslendirmiştir. 

Bir kere büyük f edakirhkla elde 
edilen bu film alelade öteki filmler 
gibi satın alınmış bir filmdir. llave 
edilen k·sımlarıysa, askeri makamat 
kendilerine lıitfen verm~şlerdir. Ses 
lendirilmiye gelince bir tren düdüğü 
yle bir borazanı sade biçimıine getir• 
mek büyük bir deha alamet.iyse, gra • 
mofon phlklannı ayar edebilmek, ve
ya bir moviton parçasını ayarlamak 
da o demektir. Hem sonra baştan nl 
haycte kadar İngilizce konuşulan b11 
filmde Türkçe bir tek söz niçin du • 
yulmuyor? 

Bil) ilk fedakttrlık, milli izzeti nefsi 
spckiile etmiye rni inhisar ediyor? 

tı:ını okumakta devam edelim: 
Dü,nıanlarımızın yanlış bir siyruııet 

uğruna bu cehennemi cephede vennif 
oldukJan büyük zayiatı ve nihayet he 
zimetlerini gösteren bu filmin yapd 
masına, 1915 te Çanakkale ihraç kul'ıı 
\'etleri kumandam Jeneral Sir J. Ha 
milton, bizzat erkanı harbiyesiyle biır 

( Baştaralı 1 inci sagfada) 



Ti CARET 

VE İKTİSAT HAYATI 

Zahire 
Piyasamız 

Siingerlerimlze 
Mahreç IAzım 

Günün Muhtırası 

Takvim - çarşamb:t 27 Kanunusani 
1 inci av 1932. 19 Ram nan 1351 ~enenin 
geçen günleıi ~7 kalan ırünler 334 

Güneş - Doğu~u 7,23 i!aıı~ı 17.7 
Namaz vakitleri - ~abah 7 2.1 

ÜA·le 12 24 ıkindı 1452 Aksam 17,7 
Zahiıe piyasamız, Avrupa pi· Memleketimizde çıkan sünger Yatn 1841 ım~ak .'i.30 

yasaları gibi durgundur. Buğday ·ere mahreç temin etmek mesele· Hava - !Hin hararet derece~l a· 
fiatlatı 4 - 5 kuru§ araamdadrr. sini görüfmek üzere ticaret ve sa r.nmi ;ı \'e asga•I varım derece olara'> 
Geçen haftaya nazaran 15 - 20 nayi odası tarafından dün bir iç· kaydedilmiştir. Hugün rütgiır p0yraT.ılan 
para. bir tenezzül vardır. Çavdar1 timaa davet edilen alakadarların e~ecek, hava kap:ılı olacak ,.e ~ulu kar 
fiatları 5 kurut 7 paraya ka<lar bir kısmı gelmediklerinden top - va!!;aca ,fır. 
yükselmi§se de tekrar 5 kurut ikij lantı baılca bir giine birakılmı~tır. ---------------

buçuk paraya düımüıtür. l!§e mıntakasının incir rekoltesi ı Radyo 1 
~ulgarlstandıt ı Ege iktısadi mıntakasının 1931 .. v ·----

Bulgarıstanda meyva, üzüm ve senesi incir rekoltesi 21 milyon ki lstanbul radyosu 
Aehze ihracatının kontrolü hak~ losu natürel ve 3 milyon kilosu {j d::n 7 e kadar gr:ımofon 7.30 dan 
kında yeni bir kanun layihası ha· hurde olmak üzere 24 milyon kilo 830 k:ı.dır A:t:ıki etendinin !ştir:ı ı. ile 
zırlanmı~tır. tespit edilmi~tir. su:. 8.30 dan 9 a kadar gr:ımofon1a o· 

Hazı_r.ıa .. nan bu kan.ı•na gö.re, Mcvsı'm bı·dayetindenbeı·'ı lz • pera. 9 dan ro a kadar Bclkis hanımın 
b h i'tirakile ~ll'Y.. fi') rlan l0,30 a kadar eaz. meyva, uzum ve se ze 1 racatıy • mir limanından 20 314 000 kilo - bant 

le me~gu~ ~lan tüccarla~ - ~u ka su işlenmiş ve 1,5 
1

mil~on kilosu Avrupa radyosu 
nun mucıbınce - tefhıl edıle=ek da hurda halinde olmak üzere Bugün - 27 K. sanl 
kontrol komisyonu tarafından tes 21 814 000 kilo incir ihrnc edilmis Hellsberg _ (2:'44 m. 75 kilo-
cil edilecekler ve her tüccar ceza· tir'. ' - • ,.80 9,30 cimnastik _ 1 r.ı5 havadis
lara kanılık olmak ihı:ere bu ko· 

• ispanyada zeytlnu2"'1 12 40 Hcrlinden nakil - 11 .. 10 çny kon· misyonun emrine elli bin leva pe. ' u 
h k Ofl•11·n aldı~ı aon mal·..,,mata na !eri - 19.:10 e!'<i Alman a~~;: şarkıları -ra ve va ut em!a lcefaleti birııı. • ,.. u 

kacaklı:ırdır. zaran bu sene ispanyada zeytin re 21 - ı.onser - 2:3 l~erlinden nakil. 
k ı k k d K 1 Viyana - 1517 m. 20 kilovat} M•.ıayene neticesinde fena ol· o tesi pe no san ır. ata onya 

dukları P,Ö!'iilen malla? miiıadere da zürra ancak kendi ihtiyaçları • l 8 ı~ah. Hrıyden, l\1ozart'ın e~erleri -
k"f d k d d 20,45 musiki - 21.45 Hernard Shav'ın edileceği gibi sahipleri ele beş bin na ' ayet e ece erece e zev • 

leva para cezaıiyle cezalandırıla tin yağı istihsal edebilmiılerdir. 'büyük Katerina .. eseri - 23.15 dan~. 
caklardrr. ltaJyada da bu sene zeytin yağı Lahtl - (1796 m 54 kilo\'at) 18 

••ker mahsulü az ve cins itibariyle fe. çocuklar için ~arkı ve kon!ler - 19,40 
Yerli Te ecnebi •ekerlerinin fi nadır. Mevsim hidayetinde gev- ne,eli ~:ırkılar - 20.30 eu: orke!!truı-

Y 21,tOdans 
atlannda bir değiıik1ik yoktur. tek olan zeytin yağı piyasası son eudapeşte _ ı:>:SO m. 23 kilo· 
Toz ıekerler 34 - 70 lira üzerin günlerde sağlamlatmıt ve fiatlar vat) 

10 
konser _ 

13 
kOMer _ 

17 
den ;.e küp tekerlerin yüz kilosu yüksel.mittir. İtalya ve ispanya· kon~er _ 18 45 be~ kadın tarafından 
da 38 - 90 lira Uzerinden ıatıl· nın alakadar mahafilinde zeytin piyanoyln knnser - 19,4.5 Tsigan.orkes· 
maktadır. yağı fiatlannın pek yakında mü· trasıyla ~arkı - 21,30 studyoda rem· 

Kahve de 135 - 140 kuruttan him miktarda tereffüüne intizar sil _ 23.4:5 Fransızca konleraM 
satılm;:,,ktadır. edilmektedir. Roma - (441 m. 75 kilovat) ........................................................................................................................ 
film, Türk ~hamet ve kahramanhğı-
11m bitaraf bir vesikuı olmak itiba ~ 
ıiyle çok şayanı dikkat ve göğüsleri -
"'ir:i hiMi mefhıu·etıe kabartacak biT 
t.St"rdir. 

Opc1'a r•c Artütilc &inemalan mtı .. , 
diriyeti, ihtiyar ettiği bu ledakdrlığa; 
mukabil, bütün Türklertn Çanal\kale 
topraklanm kanlangla aıılıgan evldt 
larının mülıLyyiç ııc ean!ı tr rihıni sey 
,.,tmiye ko~acaklaruu ümit ettiğini a1· 
zederken .... 

l~~. bütün mesele bu davete ge. 
J1p dayanıyor. Vatanperver halkrmn 
lfttfen te~rif ederlerse, mesele, meM
le halledilnrl~ oluyor. 

• ı;: ,, 

Bütün bunluı &Öylmek ve yazmak 
taıt mnksadrm ~udur ki, herhangi bir1 
mitc~e, haki!raten milli ve hayatii 
bir mesele veya bir hadüıeyi, en kü • 
çük tef erruatma kadar vak'alar mev 
suk olmadan i8ticsma.r edebilir mi? 
Ya.nl bir İngiliz filmini ılhp üstüne 
millt Uırilıimizin en şerefli bir b:ıhııi• 
1li.n ismhıi koyup öt~ne berisine ,.;; _ 
tuş yaprp (Mim hamaset filmi) diye 
l'İYMaya çıkarabilir mi? 

Eğer bunu ya.pmrya hakla varsa, 
ben de diyorum ki ~k ya.kır.da.. ey 
muhterem halk (Dumlupınar) veya 

Canlı uzvlyetlerin 
nesçfnde altın var 

Paris, 26 (A.A.) - Can!ı uz
viyetlerin muhtelif nesiçlerin de 

madenler taharrisi, ötedenb'eri 
tetkik mevzuu olmuştur. Birkaç 

sene evvel Alman profes5rlerin

den Berg, öküzün dimağmda 
altın mevcut oldu~unu ve mik· 
tarının kurulu'mu7 beher kilo 
dimağı madde ba~ına 14 mili
gramdan ibaret bulunduğunu 
ileri sürmüı idi. 

Fransız: alimlerinden M. Bert
rand, Bu tecrübelere yeniden 

başlamışlar. Mumaileyh, Berg'ln 
tecrübelerinde keşfedilmi§ olan 

şeyin albn olmayıp tecrübelerde 
kullanılmıı olan putalarda kalmış 
pldtin olduğu ve buoun yanht ola· 

rak altın denilmi~ bulunduğu mu· 
taleasındandır. Mumaileyhe göre 
canlı hayvan ve nebat uzviyetle
rinde alhnm mevcudiyetini teyit 
etmek imklnı yoktur. 

!>,35 radyo gazetesi - 18.30 şarkı re· 
si talı - 18,45 konser - 22 operadan 
nakil. 

ve,,ıova - ( 1412 m. 158 kilo
vat) 18,35 halk musikisi konseri - 21,15 
konser - 23,~5 lngilizce kapitalizmle 
kmünizm hakkında konferans ...- 24 
dans 

SDkre' - '~90,5 m. 16 kilovat) 
IB radyo or\;e~truı - 19.10 kon~er -
20.40 şarkı - 2 ı .45 piyano solo ....-
22, 1 :S soıat - 22 45 ha\•adis. 

Praga - 1486 m. 60 kilovat) 
18.10 üç perdelik m<t~al - 21,30 hafıf 
musiki - 23,:10 Londradan nakil - 24 
bedent hareket 

Moskova - ( 1481 m. 40 kilovat) 
17 den 20.:m a kadar. 

Moskova - Staline - (427,5 m. 
25 kilovat) I 7 den I e kad1r. 

BORSA 
1----------------~~--r~---A ~ ı d Kap!lndı 26 K..sani 931 

Kambiyo 
Fmm; Frangı 
r JngiliT. lira~ı l\r 
"l ,L.. mukahlll rın1aı .... 

f.lreı 

flelııa 
Drahmi 

(Sakarya) filmtm si%e yapabilirim.============== 
N1...41ıJ mı? lşte: te tiıpini. muhafaza ederdi, her neden- • 

Şimdiye kadar gösterilen ıa.aıett.ıı.• ~ "°imdi bundan vazgeçti, dedikoduy• 

Is. Frank 
1.ewı 

Flnrhı 

l\urnıı 

~ilin~ 
Ptıec~ 

l'll•uk 
7.lotı 

ren~~ 

yin harp filmlerinden yüzer metrelik la meşgul oluyor. 
top, tüfek, }>f)mbs. p:ıt]ayır~lan sahne- Maurlce Chevalier ~rkı Myler, J~-
lerj alacağım,. Buna, ne bileyim ben, tife eder, tipini mu haf &7,a edt-r. 
mesel!, (Ateşwn gömlek) fiJmfnden Marlene Di.etrich derhal mürliirü 
bir kaç Mhne i1Ave edereğfm. Sonra, (Josef von Sternberg) le rolün psiko 
handi~ gaıeteJerinde gördüğiimib: lojik tarafmı görüşür. 
parçalanndan ile; yüz metre Yunan Claudette Colhert ahpRplarıyla gö 
askeri remi geçidi koyacağım, ba~ b rü~ür, konu~ur ve yahut gramofon 
rafa ve ııihsyete iki Türk bayrağı ve dinler. 
Gu:fınin (Hedefinir: Akdenizdir) n• :Na.ney Caroll kta.:p okur. 
eizesini iltve edeceğim, i~ olup hite • TaJlulah Bıtnkead miitemadiyen rolU 
cek. ne d<ıvam eder. 

Fakat buınu :milll iızeti nefsine A~.k ~nlrncleri ualarmda onu gö · 
hörmet eden kimse yapmaz. Bu an . renlcr halıtiyardrrlar !. 
rak ıııpekülbyon yapan!arm k~ndır. Bıyık Meselesi 

la.. 
Melvyn Douglas ~minde gcnt bir 

• • 

. . 

... 
Lı::, 

ı Türle llrA~· lllnsr 

Nukut 
20 ~·rank [~'ranm: 

ı lm~rlln 'lnı<ll'r. 

ı On'"' ' Amerllt1 lı' 
!O l.lrcı ' ltnh·a 

------

1675 
11~ 

"OS5') 
2111 

1099,51 

17i 

1 
72 
212 
11 

BORSA HARiCi 
Altın 
Mec:idi\•e 
Bankonot 1 9~~ ı 9~~ 

9~ 23~ 
Sinema Haberlerj aktörün bryı;ğı h:ıdise olmu~tur. ~--~---------... 

Ve 30()0 millik b:ıı· cevapla halle . LelıJstana girmesi 
1 1 d 1 dilmi~Ur. l\umpanyasmn a:ııılan M. Y088k edilen Şeyler Sİ rahatta yıl .JZ 8r DouglMrn bıyığının ke~ilme~tııi i~te•I 

Leh stal"a HükGmeti resmi ~alıne aralarında yıldı:r.lann oıt mi,Jer. lçtim& olnnı~ fakat bu kndar 
clakl<ahk ~trııhatlNj vardır. Bu kI~:t miiMm bir nte.!c1enin mes'uliyetini gazete iJe neşrettığı bır karar
fasıl3y:r muhtelif surette re~irirl~r. ü~tleı:foe all'lmamışlu, ~rketin name ile bazı eşyanın mem'eke· 
f:ık:ıt hul\lan i.kiye a),rmak müm!"ü11 kapit:tli~tine müracaat etmek mechu- te ithalini menetmiştir. Karar· 
<lüı·. riyetfnde kalmışlardır. Telgrafla cevap name bir sene müddetle 1 KA-

Biri nynanatt roldeki tipi, tarrr, alamayınca telA~ düşerler her tara
muhnfazn etmek, diğeri •ilenmiye ça fa telefon edip :JOOO millik bir m~a
J~mak. Bu iki tarza mtiaap edenler - fede onu bulup ınunf:tkati-nl aldıktan 
ılh bır kapıu aya hm: eonra M. Dourlum bı11iı katledi1 • 

Georıe Bancrof t eekiden ietirahat .mief.ir. 

nunusani 932 tarihinden itibaren 
mevkii tatbikte kalacıkhr. it· 
hali m• m"l u CfY• meyanan da 
hububat, sebze ve meynda 
vardır. 

Davld Ooldei' Tefrik• 

26 

Yazan: tren Nemirovaki 
~~--~~------

Tavukla beraber, alev rengi 
bir de Şamberten şarabı içtiler. 
Sonra Alek likör ısmarladı, Şam· 
panya kadehlerini yarıyarıya dol· 
durup içtiler, Joys mntemadiyen 
içiyordu. Yerniş geldiği vakit 
artık saçmalıyordu. Dizlerinde 
kö~eği, başanı geri atıyor, gök 
yüzüne bakıyor, elleriıe, aftan 
saçlanoı çekiyordu. 

- Bütün gece burada uyumak 
istiyorum... Biltün hayatımı bu· 
rada geçirmek istiyorum... Olene 
kadar sevişmek istiyorum... Ya 
sen? 

- Küçücük göğsünü pek se· 
viyorum. 

Dedi ve sustu. içince sUk<ıti 
olurdu. Sük<ıti olunca içerdi. 

Sakin bir kır gecesiydi. Meh
tap, dağda ışıldıyordu, ağustos 
böcekleri ötüyordu. Joys: 

- B6cekler gündüz unnedi
yorlar, değil mi ? 

Dedi. Kapeği, kucağında uyu 
duğu için kımıldanmak istemi· 
yordu: 

- Alek, •iııma bir sigara koy 
ve yak. 

Alek el yordamile ağıına si· 
garayı koydu. Sonra, tiddetle 
onu ensesinden tuttu, anlaıılmaı 
kelimeler mırıldandı. 

Joys ayaklarını açınca k<Spek 
yere düıtü, gitti, çimenlere bur
nunu sokarak uzandı. Alek yal· 
vardı: 

- Gel, Joya, teninle aık oyu· 
nu oynıyalam 

Joys köpeğini çağırdı: 
- Gel, jıll •• 
jilt başını kaldtrd•, ıtereddilt 

eder gibi oldu. Fakat onhlrın • 
karanlıkta kaybolduğunu g3rün
ce, kalktı, bir insan gibi içini 
çekerek arkalarından, her adım· 
da eyilip çimenleri kokhyarak 
takip etti. 

Odada, her zaman olduğu gi· 
bi, köpek, yatağın karşııma ge
çip oturdu ve Joya da, her ıa· 
manki gibi tekrar etti: 

- jilJ.. Meraklı bunak... beda
va olmaz. 

Ay, ıeminde gümüt g61clikler 
yapıyordu. Joys yavaş yan, so
yundu. sonra, çml çıp!al<, üstün

de sade bilezik ve gerdanhkları 
olduğu halde, pencerenin önün
de durdu. 

- Güzelim, değil mi Alek? 
Alek bir çocuk gibi inliyerek; 
- Son gecemiz, dedi. Para 

yo!c, birşey yok .• Dönmek, ayrıl
mak lbım. 

- Sahi t 
O aktan: ılk defa olarak. de-

licesine sevişip, vab~i, ıartlakla· 
rına kadar doymu~ hayvanlar 
gibi uyumadıl~r. Dü~ünceliydıler, 
ve yatağın üstünde, kucak ku· 
cağa, uıun u:run, istelcs z ıste~siz 
sallandılar. Sonra üşüdiiler, ke
penkleri "apacMar, perdeleri 
çektiler. Vakıt geç olduğu iç n 
elektrik cereyanı kesilmişti. Bir 
mum yanıyordu, gölgelert, tava• 
na çarpıyordu. Uzaktan, bir ayak 
sesi duyuldu. Alek, Jays'un ba
tını kcldmp dinledHHni görftnce: 

- Civarda bir çiftlik var, de· 
-di, hayvanlar timdi rliya glSriirler. 

JıU uyurken inledi. Bu o ka
dar deı in Ye zavalh b'r iniltiydi 
ki Jou gOJerek mırıldandı: 

- Dad da borsada pua kay· 
bettiği ramanlar blSyle içini çe· 
ker ••. Off, Alelı diılerin ne ka· 
dar ıoj'uk. 

Beyaz tawaada, 16!geleri bir 

Nakl~t_:~ 
çiçek demeti gibi garip bir dl' 
ğüm yapıyordu. , 

Joys, elini, yavaş yavaş, titri: 
yen ve acıyan kalçalarana indird~ 

- Oh .• Alek, dedi, sevişaıe1' 
ne seviyorum. 

YlRMl IKlNCl KISIM 
Gotder Parıse yalnız başıo• 

döndü. Biyariçtcki ev sahfdıkt•11 

sonra Gloryayla Joys, Behriuf 
lerin yatile, yanlarında Hoyolr 
Alek ve Mauring olruğu hald: 
seyahate çıktılar. Glorya, anc• 

Parise iki ay sonra döndil "' 
eve, bir anlikaciyla gelerek er 
yayı sattırdı. 

Golder, tunç heykeli, on be' 
şinci Lui yatak odasıcın ve da~ 
öteki eşyaların kaldmlışıoa garı, 
bir zevkle bakıyordu. Go!detı 
salonda, küçük demir bir kat" 
yolada yahyordu. Akşam oluP 
da hamallar son yüklerıJe çıktık
ları vakit, apartmanda ıadecf 
birkaç sandalye, bir yemek ıo•' 
sası kaldı. Yerde bir sürii gaıet• 
k4~ıtlar1 ıürüniiyor~u. Glor1' 
geldi. ihtiyar Go der kıpırdaO" 
mamıştr. Karyolasına uzandllfı 
Ostüne siyah bir örtü örtıPDf: 
gözlerini, artık ağır perdeletl 
kaldmlmış, çml çıplak pencerl' 
lere dikmiş, yatıyordu. 

. ( Bitmt'dl) 

Tedavülden kaldırıl8-
Bulgar paraları 

29 klnunuevvel 1931 tari~ 
karar mucibine? Bu1g-ar JllV' 

bankasının üç. on, otuz, elJi ff 
yilz levaht< bankonutları 15 ~~ 
nunusani 1932 den başianı• 
üzere 5 se:ıe sonra tedavül~~ 
çekilecek tir. 31 k A 11unuevve 1 9,, 
den sonra bu banknotlar kt' 
nuni tediye vasıtası uyılmıyac•~ 
ve yalnız Bulgar milli bankıtl' 
mn şube ve acenteleri tarafın<!_, 
deği,tirilecektir. 

DAVETLER 1 
EminönU Askerlik şubf,ı 

riyasetinden ı Eminönü kızası ~~ 
ma .amlığında 1 ıeşrinisaııi 931 tııih1~ 
tevzlııta ba,lanılmı~ olan 931 ıütün ~ 
:amlyesinin tevziat müddeti şubat 

nih:ı,•etlnde hitam bulacaktır. Ba tarih~ 
sonr~ müracaat edeceklerin ikrımiy·r~ 
nizamneme mucibınee kat'iyen Htılkİ 
yeecğinden mağduriyetlerine mahal ti 
mamık: üzere ~imdiye kadar 931 i~~ eJ' 
yelerini almamış olan malulin ''e ~uh ,1' 
ailelerinin hemen müracaatla parıl• 
ılm:ıları 

§ I lilAliahmer cemiyeti Eminönü~ 
be~inden : Şubemizin senelik kon~ 
31 rü. Sa 19.32 tarihine müsadif P' ~ 
günü $Ut 14 de şube merkezinde 1 

edıleceğinden aT.:ıyı muhteremenin "iri 
greyi teşrlfleri mercudur. 

- ----
Matbaamıza grl<>n l'Sl'rlttr: -

Hnvacıhk ve Spor 'I 
l la.vıı.cılık ve Spor mecmuası. il 

"Hava Şch ' tleri nüsh:ısı., neşretı:ı! f 
Tab0ınd3ki p;üıellikle ıı;öz alan bu ~ 
da, Yakup K:tdri. Akı Gündüz, f ~ 
l"\afiı. Kemalettin l\Arri. t\üzhet fi~1 
!\'eşer Halı!, Server Ziya beylerin yr 
lan \'ardır. Tıısviye ~ 

Asistan aranıyotffl 
lstanbul F:mrazı Aklıye \'e Asabiye 
t:ıne~I R.·~tabipliğinden: ~ 

Balurköy Emrazı Akliye llf' 
Asııbiye hastanesine altnnf 'f,tİ 
maaı a genç bir Histan do·~ 
sramyor. Asistanın iaşe ve 1~ 
meli müe11ese tarafaodaD t' 
olunacakhr. (336) 
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1 1 LJ U :j: 1 :f.i,,t :.· 1 1 S p O R 1 l 3· K. o. &e. Al. Ko. dan j 1
• VAK 1T10 -ııl 1 Mahkeme ve icra lllnlan ı 

1:1ı Cuma gUnkil futbol İstanbul yollama m~iriyetıi em .11 K .. .. k ·ı" ı· 111 . Oıi rind~ki kanije motörüniln münakasa-,~ l\._ uçu 1 an arı 1 lstaobul mabkemei asliye ikin· 
b 8 mektep maçları Si hır hafta talik edilmiştir. thaleef ~ . ci Hukuk dairesinden: 
:,. 0Zg&dın ihtiyacına Bu cuma günü Taksim stadyumunda 27 - 1 - 932 tarih çarşamba günü sa IOdefası yilz kuruştur Galip beyin Şişlide Osmanbe; arka· 
~a.rı yapılacak Jik maçları şunlardır ; at 13 te komisyonumuzda yapılacak• Şehrin merkezinde - Mefruş sındı rczahıne fevkinde Jımıll Hakki 

y gelmiyor Eyüp· Rcylerbeyi saat 10.30 da ha· tır. Taliplerin şartnamesini almak ü ve havadar bir oda. Fııt ehven. lst. P. beyin haneılnde hanedanı sakıt azaSln· 

111 
:zgat orta Anadolunun tam .kem Şahap bey, Altınordu · HılAl ıaat zere her gün komisyonumuza ve mo- K. 46 V. B adıesine yazılması. dan Ziyaettin Ef. kızı Behiye H aleyhi· 

S.
etrhtezinde tirin bir kasabadır. 12.IS de hakem Rem. bey Beşiktaş - törü görmek üzere yolJama müdiri- Keleplr bir akar •atılıyor- ne ikame eylediği fekki Jıacız davasın-

h 
Vefa • l\umkapı saat 13 'lô da hakem yetine ve mü 1• • t' k d Ü d dol k" h d b ... mesa ası 13950 kı'lometre .., na"asasma ış ıra e e. s ··d d . k 1 . d b. f an ayı mez ur ane e 0 namda 

.., Nuri bey, Beşiktas • Vefa • Kumkapı A· kl . d u ar a ıs e e cıv:ırın a ır tara ı 

d 

11rabbaı nlifusu 
213 

bı·n kadar• . ce erın e vakti muayyende komis. Ro b k 1 . d d kimse ikamet etmediği mübaşir tarafın. dil Giray bey. .. mı an ·ası esk transıt eposu iğer d 1 ır. Şeb· b d yonumuza muracaatları. (50) (288) tarafı Rus "iZ cJrketi, önünde geni• Ji. ın veri en meşruhnttan anlaşılmış \'e 

tr:..__. ır un an takriben yüz Voleybol maçlar1 • • .,,. ~ v v Udd ı k"I" · f k 1
• ı """"IUI mını, kayıkhane. gazino, hüfe ve oda- m e ve ı ının muva ı .. ınun görü en 

tı f sene enel Çapan Oğlu Bu cuma günü Galatasaray kulübün· Yerli fabrikalar mamulatından iki lan h.ıvl ve yalnız cnkızı (35001 lira talebi \'eçhile illnen tcbliğat icrasını 
,. ra ıadan iki yüksek tepenin de yapılacak Voleybol maçlan şunlardır: yüz yirmi bin metre haki renkte elbi· ( tahkikat hakimliğince karar verilmiş ol-
.erçevel d··. . . Kasımpaşa • Jstanbulspor sut 17 de rk b k l tutan ve arazisi 150001 lira kıymetinde L e ıgı engın bır boğazda se ı ez apa ı zarfla münakasaya olan bu akar (SOOC)J liraya 3 şubaua 4 duğundın tarihi iUndan itibaren on gün 
ll1lrulınu .. t H lk hakem Ali Rıdv:ın bey, Beşiktaş • Vefa- konmuştur. ihalesi 30 - K!nunusa- zarfında ce\'ap vermek üzere keyfiyet 
_ .., ur. a ı zekit maarifi K k 

0 
d L S f b ündi icra tarafından s:ıtılmakudır. (23791 

-ver . '- ) um ·apı saat I 7.3 a hucm ey i ey, ni - 932 tarihine mfüsadif cumarte8i gazete ile llAn olunur. (2388) 
... ' •n1eı Ahın yenilikl•rı"nı· ta- F b h G ı 8 d b U ı ""'llben b • . . "'K ener a çe • a atasaray saat J e a· giin saat 5 te yapılacaktır. Talip. Lokomotif ve lan• lokomo· 
dab')' enımsemıştır. asaba Jccm Sami bey. Evvelce ilAn edilen mü- )erin şartname ve nümunesinf görmek bll maklnl•U _ Dekovil Iokomo· Düzce asliye mahkemesi Sulh 
ta • ınde halk hemen hemen sabaka saatleri yukarda yazıldığı veçbile üzere her gün Ankarada merkez sa- tiflerinde lıns volf sair lokomobil!crde hukuk dairesinden: 
)afbarnen Yt'ni Türkçeyi okuvup değiştirilmiştir. tın alma komisyonuna müracaatları makinistlik kabul eder tesviyeci ve tor· Düzcenin Ccdldiye maballeıinden 
L zd111aktadırlar. Faal bir valinin Atletizm heyetinin bir tebllOI ve milnak:tsaya i~tirak edeceklerin 0 nıcıyım vesıike malikim. (2386) Yusuf Cemal oğlu Mahir efendi vekili 
illi retli ot •t • I d • • Istanbul Atletizm heyetinden tebliğ gün ve &aatinden evvel teklif ve temi- Adres: Adapazarı posta Avukat Kemal beyin ayni mahalleden 
...:ı1 . orı ~•• a tın a ışlıyen t kt 1 '' f C ı d M f •• v t l edilmiştir: na me up arının makbuz mukabilin· kutusu I2 vısıtasile Jb· .ı: usu emı veresesin en ızbar e en· 
lllta ~ . lf eri ve bilhassa Tillyet 12·2·932 tarihine müsadif cuma gü· de mezkftr komisyon riyuetine tevdi him Zeki. di ve rüfekası aleyhlerine ikame eyle-

rıfı çok parlaktır. nü Şehzadebaşında Letafet ıputmanın· eylemelerL (12) (40) diği lzalei şuyu davasının cari muba ,e· 
"olŞaerıbir h. er sahadan tekAmlll da Edirnekapıya gidip gelme koşuya • • • • Bedavadan 15000 llra meslnde: halen lkametgAhının meçhul bu· 
3 nı ş dd ti t k. iştirak edecek kuliıplcrin atlelerin esa· 13500 kilo sade yağı kapalı zarf Üsküdarda iskele civarında büyük ka- lunduğu anlaşılan müddf'uleyb Mazhar 
dir B le 1 e e 8 ıp etmekte- d ı suretile münak .... ~ k ı yıkbane "•zinosu, milteaddit odalan ve r d. h kk d ·ıa blı11- ı 

•
· ... · I a ımsız yılların harabelerı'n"ı misini 6 2·932 tarihine ka ar At etizm ....... ya onmuştur. ha " e en ı a • ırı ı ı anen te 6 at crısına 
... ar heyetine göndermeleri, aksi takdirde mil· lesi 14 - 2 - 932 tarihine müsadif diğer müştemilAtile enkazı parasına sa- karar verilmiş oldujtundan müddeaaleyb 
diye ~emet~gul çalışkan bir bele- .sabakıya iştirak baklıı-:-nı kaybedecekleri pazar günU saat 11 de icra edilecek • dtılığa \'e 15000 llrılık arazisi alını be· mumaileyhln muhakeme güntı olan 
be! d' ye ı, münevnr genç bir tebliğ olunur. tir. Talipler §artnameyi ,.e nünıune- f'Va kalıyor. 3 şubatta dördüneü lerada. 6 2 932 Cumartesi günü saat onda Düz-

e ıye reisi vardır. DUnya orta •ıklet bok• yi görmek üzere her gün ve münaka· ce Sulh hukuk mahkemesinde hazır bu-

Şebir man "t'b .
1 

,ampluonlu"u saya iştirak için de şartnamede ya:r.ı- ·-- Dr. IHSAN SAMI •-• lunma•ı veya bir \'ekili kanunt bulun-
l•t'f . zara ı ı arı e gayet 11 

• •- • ti ·ı ca ı tır B'T' I l\lilwaukee. 26 (A.Aı - (Amerlkıda) ııııı::mıına an e birlikte tekHl mektup • duıması aksi h:lde muhakemenin gıya· 
6ıtQ • u un ey er beyaz sıvah Zenci Gorilla Jones'i bir nıkıvutlı 12 larile muayyen olan günde AnkaTil Gonokok Aşısı hında ruyet edilcce~i il~ncn teblif olu-
j,.indetu~lıyJa örtülüdür. Şehir ravunt devam etmesi icıbeden bir maçın Merkez Satın Alma komisyonuna mü Bel nur. (47 • 48) • Y b tl soğukluğu ve ihtllttlanna ktrşı 
... er yer ahçeler nefis altıncı rıvuntundı Italyan Oddone Piaz· racaa an. (41) (261) ı. ""'eYva ğ I pe.. tesirli ve tııze aşıdır. Divanyolu 

Ş a aç arı vardır. za'yı mağltlp etmiş ve millt bo'<s birliği • • • Sultan Mahmut türbesi No. 189 
~brin cenubunda IAtif bir tarafındnn kendisinin ôrta sıklet dünya Ordu ihtiyacı için 128 kalem muha· --------------

llleııre m h I' 1 boks şampiyonıuıunu tasdik ettirmiştir. bare m~.l~mesinin 18-932 Şubat cumar 
lı len Dk a a ı o an (Soğuluk) at· Otomobil sUr'at rekoru tesi gunu ısaat 14 te kapalı zarfla mü 
l.Jlkç bir çam ormanı vardır. nakasası yapılacaktır. Talı"plen·n 
'"il y k Auckland. AmerlkaJı) 26 IA A) -
"o azın sıca larınıt haftanın şartnamesi ve evsafı görmek uz-'"'re 
J rıunluv b . Avustur:ılyalı otomobil yarışçısı Wizard h il ~ 
tir Ç gunu 0 mea·r~de geçi- Smith ıo bin mil otomobil koşu reko- er g n ve muayyen gün ve saatten 
{k. andığın en gfizel suyu olan runu kırmak teşebbüsünde bulunmuştur. evvel tekJ:ff mektuplannın Ankara 
ı,1 •Ymak donduran) pınarının Mumaileyh ilk devrede saatte JSO mil M. SA. AL. komi8yona verilmesi. (40) 

•• r•bdt kUZ!Jlar ktzanr, yerJi ba- sfir'at yapmı~ Ve ikinci de\Tede ihtimal * * • (251) 

.... ·ı'rı' baygın bir edayle s~ylenir, v,rlldiğine göre rekoru ırmı~ttr. K Etlbb M b d t 

.... o I b Jh Carnera • Bouqulllon maçı • O. kıt'alan ihtiyacı i~in kuru ot a O 8 ene Ve 
t,

1 
yun ar i assa bu çeıme netlce•I pazarlıkla ahnacaktır lhaleej 'n - 1 T U 1 ti d 

Beyoğlu ikinci hukuk hlkim· 

liğinden: 
Temamını 700 llra kıymet taktir o-

1 unan Tophanede karabaş mahallesinde 
ötücü elyevm san gül sôkağlnda 3 ve 5 
numaralı harap dükktn \'e odalar dos
yasında mahfur şartname mucibince ~u

yun izası zımnında açık artırma fle sa
tılacakdır. 

Talip olınlann '/e 1 buçuk teminat 
akçalırilc 28 şubat 9J2 tarihine müsadif 
pazar günü saat 1 :1 de müracaat etme
leri llAn olanur 12390) 

~bda oynanır. Parls, !6 (AA> - Carnera hasmı - 932 çarşamba gUnU saat 16 da kna eav O cem ye D en 
ı oz t g misyonumuzda yapıJacakıtırr. Talı"ple- Onümfi:zdeki cuma günü saat lstanbul 7 ci icra memurlu· 

~ h ga ın Urmeli türkDsü pek Bouquillonla yaptı~ bolıs maçının ikinci ~ nr..ı ~ :ııd da h ı. k ı \ dd d ı rin şartnameyi almak üzere her giin 10 1 /2da aylık içtima aktedil,ce· ğundan: bil .. ~ ~µr '-ıJQDau eo kopan..,_ ravuntun ar.em arari e &•ip ı e i. 
tr tiz b. I ..m~r: ve ~ünakasay~ i titaJ\ edeceklerin ğinden azayi kiramın Cağaloğ'- Bir borçtan dolayt mahcuz ve paraya 

'lırl le 11 avaza söylenince • Tenis vakti muayyenınde komisyonumuzda fu'oda Halkevi'ne teırifleri mer- çevrilme.si mukarrer bir adet kısrak 2 
fı·t·ı~ çamlardan dalgalı akisler bulunmalan. (52) (321) cudur. Suhat932 tarihinde saat J2 den 13 Is-

ı • ır. Melboume. 26 (A.A) - Avusturılya V tenis cemiyeti Davis .kupasına iştirake • • • tan bu Mc\ le\ ihane kapusunda Barutha-
ilAyette göz b' I k . . Ankara merltez ihtiyacı kin 300 S E Y RJ S E F A 1 N ne meydanında paraya ~cvrtlecell-lndcn 

da e çarpan ına ar· ırr verm·ş•ır. .. ... ... v *'' 
il b" · d ------------ bin kilo un kapalı zarf suretile miina- \ rallplerln hazır bulunacak memurine mü-

le • ın e Çorumt Yozgat fO· kasnyn konmuc;ttır. İhalesi 14 -:! - Mcrkeı acenıa•ı (,, ır.u. koprü başı R. 236! rac;ıatlan fl!n olunur. (2389). 
d,11• iizerinde tehrin kenarcığın· Bir Sovyet 932 tarihine mü~adlf pazar günü s:ı- ..._s_ub_e_A_._sı_rk_e_c,_l\_,_nh_u_ro_ı_rz:_'"d-e_n_aıı_2._ıı_140--I! --------------

llıfa edı'lm· f • h d RJd U at J4 te • d·ı 1 
lstanbul 4 fincü icra dairesin· ~eı· ış o an genıı ba - uşmanı u ıcra (' l ecektir. Talin.ier Trabzon Postası 

te~' b~emiı manzaralı orta mek. Promete mecmuasında o'run- şartna.mc3 i gör' ek lizcre her gür den: 
ınasıdır M ı k t• n münal\ns.'l) a ic:tirnk için c!e .... artna- (CUMHURı YET) 28 KAnu- Sulta;-ısellmdc m m:ır Şecnettln ma-

l'İ~i • em e e ın maa- dug· t,na g6re muharrirlerden ' ile yılla d b · b" mede }azılı tem'nat'~ril birlikte •ek nusani Per•embe 18 de. bıı.llesinde mlmarcı yokuşu sokağında 
t- r an erı ızmet eden Nı·cola Choumıı'ne geçen kAnu· v ·.-ele 12 c.· lif mcktuplann~ ycvm ve saati ihale. atlı{ 4 cedit 6 numaralı hanede mukim 
L_ b e •ınıfb bir Jise olan nunuevvelı'n yı·rmı' sekı"zı"nde otuz d 1 kb k b"li d Mers"n Poataaı ·k ı · ıt"b h 1 · · d. UQ b en evve ma uz mu ·a ı n c Anka- ı en c ycvm ıııamet6ö ı meç u ıstıra ı· 

lbub ey etli binada timdi sakin beş yaşında olduğu halde vefat ra Merkez Satm Alma kom;c;yon ri • (INEBOLU) 29 Klnunsani ça binu nikolaya. 
tı. .. teltt bir orta m•ktep vardır. N C ....... t· ı · (42) (26?) ,. k. 1 d" •ı· ı f d.d a.. ~ etm•ıtir, icola houguine bu y_.... ıne verme erı. - Cuma 10 da Galata Rıhtımın- .ıovana ı He ı r ır sto e en ı en 
llıti orta mektep vilavetin maarif mecmuaya Sovyet Rusya siyase· * * • 1 l!tikraz etmiş olduıtıınuz 205G liraya mu-
ı Yacını katiy t t · d k M. M. V. ordu ihtiyacı icin 2:;~ ton dan kallr1r'ar. kabtl ufal!n fern" t) lediğiniz balAda 
Gir en a mın e ece ti aleyhinde yazıiar yazmakla 

0 

bıabiy tt d - 'ld' B çimentonun 15 - 2 - 9:1? pazart~I muharrer haneyi borcun \'eril memesi ha· 

~t lllekt:bie ik~!: :~en iyr üdz~ tanınmıştır. günU saat 14 .te kapalı zarlla n~üna• Ü-n::::ı:u~nımın'ı:~ı::;~mr~.::~:~n:c~::w~a:H sebi)lc h lmur:ıyede turubtu talep edil· 
Ce t ı kasaSJ ~apıfacal.tır:. Taliplerin evsaf 9" r ı =! mış \e tebliği mu tul ihbarname ilca· 

~ ~~~ı~:,;:t~~e:.:•~7,::.~~~: Dü:•;:~:::~:r •:::i::::in ye- ::~:;~~ ~~~;~\~:: h~~t~~:İ;;~ ~ l.\~ J?:i A .-- ~ :~;~h;~:~;,,:;ç~~!~~:=d·~·:~~\.:'. 
lıJc ozgathlar eski lisenin var· ni idare heyeti intihabı yapılmış· de gun ve saatındcn evvel t.eı Iiflcrile ii - • • ------ ·--- !!1 dln mbaren bir ay zıırrında 927 88~8 
te~~Dlerini hasretle anarak ' tır. intihap esnaf murakıpliğinin Ankarada .~erkez Satm Alma :ımie- il Karadeniz poıta11 fil dosya numıraslylc bilmür:ıc.ıa; temyel 

'- ... •r )'eni bir liae a"ılmasını k 1 1 1 C yonuna murac:ntl:n. !43) (26-J) ==.==: ERZURUl\J~ i===:j deyn etmediğiniz Ye ~ay:ını kabul bir 
....:-..tllni ed' l ~ ontro il a tında O muş ve ilm- .,. ... ... • 'I ~ itiraz derme) an c; lemcdiğiniz; takdirde 

v
111 

ıyor ar. buriyet H. F. namzetleri mlltte- İstanbul Beylerbeyi sıhhiye aktar ~,· ~=ı mezkt'.ır gavrl rr.enkul bilmüzavede fu. 
~Pıyı:e.t ddabiJinde askeri bir fikan intihap edilmıılerdir. ma ambarında mevcut M<i kalem ec- !. •apuru 27 ç b ~i ruht cdilec~~ birinci ihbarnnm.e maka· 
lbet J•n arma mektebi ika- zayı tıbbiyenlrn satışı 1 - 2 - 932 pa H K. aani arşarn a iil mına kılm olmak üzere illn olunur. 

teb·, e •• t~ektedir. Jandarma mek- F ~ zarf.esi günü saat 15 te yap·lmak uze u 0 n k s· k .d b == .. ı•t k" t 1 i1 g n a ıamı ır ecı en are- i.i. ı As. Mk. SA. Al. komlsvunul 
dtr ... ~•a Yillyetin himmeti 1"an re Ve ze a re pazar 1ğa konmuştur. TaHplerin u· 11 l 

.... 111 le Aıa Or•· Edna şartname)i almak Uzere her gün ko- ketle ( Zonıuldak, lnebolu, f
1
: _ww _ _!lanlar1 ı 

tetj.,1 e tebi mOdUrDnün gay- .. 1 • ı e 
1 

"· K - misyonumuza ve eczayı görmek üze- U Samsunt Ordut Girel1lll, Trab- ii lfayı taahhüt edemiyen müteahhit 
lata ayet bOyOk bir jandar· K. re me:ı:k6r aktarma ambarm~ ve ma ft Sü R" H ) ~ namı hesabıns 50,000 adet dilsiz toka 
c~,~ektebi 1Dta edilmektedir. Hurma 208 o o nakMaya iştirak edeceklerin de TI!.kti i zent rmene, IH •e ope pazarlrkla satın alınacaktır. Pazarlı· 
t ._ Çar k Üzüm 185 156 78 d kt" q~._1 P•n İ i bOyllk bina da muayyeninde komisyonumuza müra. ye fi ece ır. fı 30 - 1 - 932 cumartesi günü saat 
lilty t le muhHebenin yapbrdığt Arpa 16 15 13 caatlan. (341) Fazla tafıilit için Sırkecit 16 ya kadar Harbiye mektebindeki m:ı 
lb•lcte b' ona.x.:yle Cümburiy•t ı'lk Buğday 12 10 8 • • • y lk . h d k' 1. halli mah.•msunda iera edilecektir. 1

1

a. "' .. d •• .... I l f •1. d y 11 1 .. tı d bi e encı anın a ı acente ı- li 1 . .ı...· •• k h "" ı ir ş b" d ıtanbu mil h ığin en: er mamu •ı. n an n adet mahj P erın prtname8mı ıorme içip sa• 
tr k• . · e ar e Anadolunun k b . rutf ,.~dır kapalı zarfla mu··nak•••ya ı" ine mliracaat. Tel. 21515• trn alma kom~yonuna müracaatla.n 

'"- uıesı ·b· n- b' u•ayi ıvaıyem zin itill ve r- _,.. .rcat •I . fi ı m n=vazı ır ha· konmlJ§tur thaleet 20 - Şubat _ 932 1 :::ı:nnm:nnn1:mm:mmn:mfffimn. • • ve f~tirak için de ,·akti muayyeninde 
" 'Y•tıiı b" • d terakkisi için her türlO mua- ! "''"d ır H y var ır. h . f t.arihin• mll.sadif euma.rtesi günü sa. oaum v• v-a ın asta!ık•arı hazır bulunma lan. (18S) (295) 

... " ı t• b d y •enet ve muza eretın i ası ~ 1'.aı • ••tt. yan ir nokta a oz- at 11 de yaprlacaktır. Taliplerin ~art müt~hassııı 
~~itat~fi10 ıan'atlann ötedenberi vazaifi mühimmei vataniyeden name ve mimunffini görmek üzn her Doktor 
t,111iaa •hnde olmasıdır. Sabi- olduğu gibi bu bapta diyanet gün Ankarada Merkez satrn almıt kol H •• • N •t 
SG •tıi rti H itleri riya1eti lliyesinden iadar misyonuna mUraeaatlan n münaka- USeyın aŞI 

lt1119 • itlerinden afız buyrulmuş olan fetva muci- mya i~tirak edeceklerin o gün ve 8aa Türbe, eski Hillliahmer binası 
tibi 

1
,.•n bey Yozgatlı olduğu tinden evvel teklif ve teminat mektup! No. 10 T•I. 22622 

h- ır Alc•f d bince de sadakai fitire ve ze· ~ ;;•q iattbl 1 Pifanın diyarm a larmın makbuz mukabilinde mezktlr 
"t111li ~b~ eden Gamlı, NümO, kit ile mükellef olan din kar- komi~yon riyasetine tevdi eylemeleri. 

llirltrs •' ı ella yaııyan halk deılerimiz:n Tayyare cemiye· (56) (340) 

-.._ • ._ ~~itfa hiulyatını gOzel tine ibrazı gayret ve hamiyet- • • • 
-., .. ifade etmektedirler· te bulunmalan ehemmiyetle LT. Yollama müdürlOğiin 3 N. h 

arzolunur, ' et kayıtınm tamiri par.arlıkla yaprl -
l"-11 Nuri lllM tizeH 1 - Şubat - 932 T. n pa 

r.artesıi ~nü saat 18 da komisyonda 
7apılaeaktrr. Taliplerin JraJifı gör 
ınek üzere Yollama mUdürlüi1lne vel 
1&rtnameain.i görmek i~in komisyona 
ft ihale ıününde de yiM ko..W7cma 
•Uruaatlan. (57) (339) 

Doktor 

Hahz Cemal 
Dahlll h•tahklar mutahassıaı 

Sıra numara!ı beklememek i'ti • 
yenler, kabineye müracaatla Tey& 
telefonla randevu saati almalıdırlar. 

Cumadan maada her stın öiledea 
sonra eaat 2,30 dan 5 e) kadar lıt.aa. 
bulda divanyolunda 118 numaralı h• 
suel kabinesinde dahili hutahkla1t 
muayene n teda'ri eder. Tıletoa: ı.. 
tanbul 1. 2398. 

1 



PE1ROL 
Saç dUkOlmeslnln ve kirpiklerin en 

mttesslr llAcıdır. 
Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikroplan imha eder. 

Eczane ve Parltlmlerl mağazalarında arayınız. 

Devlet Demlryolları Uanllln 

idaremiz matbaasımda mevcut itler bir vaziyette 1 adet57 X 
82 eb~adında hurufat ve yine aynı eb'atta bir adet taf makinesi 

ile 40 X 30 eb'admda bir adet pedal makinesi bilmOzayede 
satılacaktır. 

Müzayede 1-2-932 tarihine mtisadif pazartesi günü saat 
14 te Hayda·paıa matbaa Müd6rlilğünde icra kılınacaktır. 

Talip olanların her gün matbaaya müracaatla makineleri göre
bilecekleri ve matbaa ile Haydarpilşa mağazasından da müzayede 
şeraitini müı'ir ıartnameyi tedarik edebilecekleri ve müzayede 
günü Ye saatinde matbaa mlldiirlüğünde hazır bulunmalara ilan 
olunur. (217\ 

inşa edilen 
Tekirdağ Kavının ilk. Mahsulü 
KIRMIZI ve BEY AZ 

ARAPLAR 
Piyasaya çıktı şişesi 50 kuruş 

Beyoğlu mağazası 
Tel. Bey. 2290 

Galata mağazası Tel. 
4861 dahili 27 

Ramazan bayumı mönasebetile bilümum Devlet Demiryolla
rında (Enurum ve Mudanya hatları hariç) seyahat edecek yolcu
lara bilet ücrdferiııden % 30 ve Ankara ile Haydıarpaıa istas
yonlarından harekeHe bu iki istasyon arasmda ve muhtelit katar
larla aeyahat edeceklere de 110 40 tenzillt yapılır. T enıilAt müddeti, 
4 - S Şubat 932 tarihinden 14 - 15 Şubat 932 tarihine kadar on 
gündOr. Tenı•latb tarifenin meriyet mftddetince, muvcut yolcu 
katarlarına iliveten Ankara ile Eski tehir arasında 96 ve 97 
numaralı muhtelif ketarlar da seyrü sefer edecektir. Bu katarlar 
Haydarpafa - Konya arasında işliye"n 7 ve 8 numaralı muhtelif 
katarlarla Eıkitehirde birletecektir. Ankaradan 22,30 da hareket 
edecek olan 97 numaralı muhtelit katar Esk:şebirde saat 8,57 de 
KonJa muhtelitile birleterek Haydarpafaya saat 19,25 de mu-

--BONO-
Alır, Satar ipotek yapar. , KUprU inşası 
Balıkpazar, Maksudiye Han No. 35 

•-m:1=- M. Dervit 

Ketif bedeli 18072 lira 57 kuruş olan Büyükçekmece • Silivri 
yolu tlzerinde yapılacak betonarma köprü 18-2-932 pe11embe 
glln6 ihale edilmek ilzere kapillı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Mlinakaaaya girmek için 13SS lira 50 kuruş teminat akçall 
lizımdır. Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden 
irsaliye alınarak bankaya yatmhp alınacak makbuz ve yahut 
hUkOmetçe muteber tanınmıt bankalardan getirilecek teminat 
mektubu ile olur. Bu tekilde teminat makbuz veya mektubu 
ile prtnamenin pullu bir nushasını fen vesikasını teklif mektubu 
içerıine koymak icbeder. Talipler ıartname almak ve keıif 
evrakını görmek için her gün leva:ıım müdürlüğüne ve ihale 
pnll ise saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etme
lidirler. (346) 

~VAKiT 

vasalat edecektir. M6tekabilen Haydarpaıadan 8 numaralı Ko.:ıya 
mubtelitile hareket edip Eskişehirden 96 katarla Ankaraya de
vam edecek yolcular Ankaraya saat 6,05 de muvasalat edecek
lerdir. Fazla tafsilat için istaıyonlarsmıza muracaat edilmelidir.(291) 

IKRAlllYELJ 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

Tüfün inhisarı umumi 
müdürlü~ünden: 

Cibalide fabnkamız iskelesinden Oaküdar, Haydarpaf8, Kadı
köyO, Adalar ile Silivriye ve bilmukabele bu iskelelerden Ciba
liye ıenevi vukubulacak tahminen (4000) ton nakliyatımızı ıart
namesi dairesinde icraya talip olanlann ( % 7,S) teminatlarını 
hamilen ( 4·2·932) perşembe gOn& saat ( 14) te Galatada Mli· 
bayaat komisyonuna mtır-aeaatlan. (310) 

Kir alık kagir dükkan~ 
Bqiktaf Akaratı Vakfiye idarelindea: 
Betiktaı'ta Akaretlerde 1· 3, 7, 11, 19, 20, 28 numaralı dilk

klnlar birer ıene müddetle bilmlizayede icar edileceğinden ıebri 
halin on ikinci gününden itibaren yirmi gO.n mUddetle mOzayedeye , 
Yazedilmiftir. Talip olanların Şubatın ikinci Salı gün& saat on 
liçe kadar mahalli me7.lcürda 54 numarala mütevelli dairesine 
ve yevmi muk6run saat on beıine kadar lıtanbul Evkaf Mlldü
dOriyetinde idare Encümenine mDracaat etmeleri. (150) 

lstanbul Polis müdürlü{lünden: 
Zabıta memurları için imal edilecek 2000 ili 2191 takım res· 

mi elbiae ve kaput kapalı zarf mulile mGnalra1aya çıkanmııtır. 
Teklif olunacak fiat haddi IAyık g6rlld6jil takdirde 18-2-932 
tarihine milsadif pertembe g&n6 ibalei kat'iyeai icra kılınacağın
dan taliplerin nümaneleri görmek ve ıeraiti öğrenmek üzere 
idare kalemine ve teminat akçalİle teklif mektubunu vermek 
üzere yevmi mezk6rda ıaat 14 de kadar Defterdarlık dairesinde 
m6tqekkil mübayaa komiayonuna vermeleri ilin olunur. (331) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni ' Tertip Baılamııtır 

Alb ketidelik olan iıbu tertipte S0,000 numara kimilen 
iknmiye Ye yahut amorti k•zanacaktır 

ı inci keşide : 11 Şubat 1982 

BOJOk İrllİYI l0,000 lirn~H 
Biletler satılmaktadır 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı i~leri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu ı 46. 

Telgrafa lstaııbut VakıL 

Abone .-rtıan: 

1 3 tı 12 Aylak 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 

ilin prtlarımız: 

Sann 
San ti mı 

Resmi 
10 Kş. 
20 .. 

Hususi 
12.50 Kş. 
25 

KUçUk Hin '8rtlanmız ı 

1 2 3 4 

30 50 65 75 
J-10 Defalı ı.. 

100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğt için bir defa meccanendir. 

B - 4 satın geçen iltnlımn fazl• 
saun için 5 kuruş zammolunur, 

Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat mUdUrii: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaası 

Keıif bedeli l 507 lira olan lıtanbul itfaiyesi grupları içi• 
yaptırılacak benzin depoları kapalı zarfla münakasaya konmuttur. 
Münakasaya girmek için 113 lira teminat lazımdır. Teminat akça· 
sı nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye ahnarak 
Bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hlikümetçe muteber 
tanınmıı bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu 
ıekilde teminat makbuzu veya mektubu ile fartoamenin pullll 
nOıhasınm ve fen vesikasını teklif mektubu içersine koyarak 
ihale günü olan 18·2·932 perıembe glinll saat on beıe kadat 
Daimi encümene verilmelidir. (348) 

Veıaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz albo• 
ahnanan Saffet Celil beye ait 2584 numaralı ve- Ponçiyak markab 
otomobil borcunun ödenmem .. sinden 30 - Kanunsani - 932 Cu
martesi günü ıaat 11 de Taksim meydananda bilmOzayede 
sablacağı ilin olunur. 350 / 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrenı 

Siz D\.. Yavrunuza 
Kumbara Alınız! 

En güzel 
Bayram 
hediyesi 

Bir 

1 Türkiye iş Bankası J 


