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Japon orduları yeniden 
harekete geçti ! 

llzak Şarkta devam eden harp her 
gün yeni bir safhaya gırıyor 

lJ Şanghay ve civar1 

h tak Şark abvaJi yeniden e
g:ınnıiyet kespetmiştir. Birkaç 
ll~n evvel Japon harp gemileri

bi~j ~~nghaya hareket ettikleri 
Ya . rılıyordu. Bu haberler Japon
Ye '.1e Çin arasında mücadelenin 
t ~ı bir safhası baş1adığını gös· 
erıy d 

ll or u. Dün gelen telgraflara 
ataran 1 . b . f h rnese enın u yena sa • 

b~sı A:nerikada ve hıgilterede 
Uyijk • 

tll bır hassasiyet uyandır· 
k!Ştır. lngiıtere ve Amerika hü· 
k~lllet~eri tarafından Tokyo hü
le rııetı nezdinde siyasi teşebbüs
S r \rukuundan bahsolunmaktadır. 
n ~. teşebbüslerin mahiyeti ve 
e\lc · esı ne olursa olsun vazıyet 

\\ld 
fıar ~: Japonlar uzak Şarktaki 
h' e etlerini hergün muayyen 
ır pi~ 

lar an dairesinde te,•si ediyor· 

Dün bu mesele hakkında ge 
len telgrarıar şun'ardır: 

Nevyor <, 27 (A. A) - Herald 
Tri bune gazetesinin yazdığıoa 

göre, har c ye nezareti Şang~1ay
daki vazıyete ait o'arak müşte
rek bir harekette bu unrnak üz
re B yük Br"tanyaya teklifatta 
bu unac1ktır. 

Bor.c muhribi dün M.rn iladan 
hareket etmiş ve Ş 1 ~g ıay 1 m'i· 
nında tek Amerikan harp gem si 
olan Bruxton muhribine refakat 
etmek üzre mez ur limana mü
teveccihen yola çı .:mıştır. 

Londra, '27 ( A. A · - Daily 
T elegraph gaz el esi yazıyor 

Resmi lngiJiz mahafili logil
terenio Japonyaya Changhaidaki 
vazıyet hakkında bır no~a gön
dermiş olduğuna dair olarak 
Amerikan menabiinden tereşşuh 
eden haberleri kat'ı surette tek
zip etmektedir. 

Bu vazıyet hakkında Londra
da endışe hissedilmekteyse de 
Jngiltere hükumeti, hiç bir te
şebbüste bulunmamıştır. Zira bu
rada beynelmilel imtiyazlı mınta
l<anın bitaraflığıoa riayet ediıe
ceği ve Çinle Japonya arasın· 

da bir ihtilaf zuhuru takdirinde 
lngilterenin, Cbanghai şehrinin 

vaktiyle 1927 senesinde logilte-
f Alt tara(ı 2 inci sayıfomızda ) ~ =========================================== 

Po is müdürilnüo beyanatı 

l<.östencede tutulan vapura lstan
buıdan kimse binmemiştir ! 

f:110rneıa vapuru hadisesi etrafanda Fransız gazetelerinin 
D·· verdiği yeni malumat 

~ap Unku nüshamızda, Filomela 
t Uru m 1 l . . 1 .. nıu ese e erımn esrar a or-
~. ;oktalarından bahsederken, 
l'eb ' ll. Balkanlar Miidürü 
l~oııer~f, Bulgar Çeka memuru 
lıta:~ isimlerinde iki kişinin 
haıcıe Uld.an pasaportsuz olduğu 
tlikı . Fıtoınela vapuruna bin-

eru:ıi '- d . '"'1 t l{ay etmış ve bu husu-
~ etkik' · · ar, d'k 1 ıçın zabıtamızın na-

Zab' katini celbetmiştik. 
" ita n . b . "~tle t ,.. eşrıyatımızı e emmı-
~tlllişr e,akkı ve meseleyi tetkik 
~ k ır. Po11·s M"d" .. Al' R • end· . : u uru ı ıza 
''ttı ısını gören bir arkada-1 •2a d" 
lltılll un şu beyanatta bu-

" tıştur. !-'· • 
~tt 1 0n:ıeıa 
il etllliş l vapuru !\larsilyadan hare-
r1111Usarıı '. Znıire uğradıktan sonra, kıl
ır h nın ü .. d 

ı> • ~•Pur b Çun e limanımıza gelmiş-
"tıı1: oş 1 • te~ haınuıe . ge mış ve ayın sekızinde 
\ı Ct ttrn· sız olarak: Karadcnize ba-
''dı IŞtir V:ı "'3 .. b tu t. 13u • purun L . murctte atı 
t. 1 nurı h . . d h" k" ~t Starıbuı . arıcın e ıç -ımse yok-

tlıı fınct, Poı· 1.•ınanınd:ı kaldı~ı bes gün 
il ~u İçin ısın nezareti alcında bulun
b Uhra gir~ ~353POrtsuz bir kimsenin va-
a . ~sıne . 

r. ~Şahıs) 11Dh:ln voktur. i\1cvzuu -
~ \ı arın r -"h e beık· \:ıradcnize açrldıktan son 

ı•.,ra. ı de B 1 
clıt dahil 

01 
u gar limanlarından va 

'" ınuş olmaları ihtimali var-
f:,. 

, .... il: s ~e a_azeteletindeki 
l\ .. <>n gel " 1 tnatOmat 
'ı~sterıce ~: ~ ransı ı gazeteleri, 

iltlil d 
1 

dısesi etrafında taf· 
11:ı~,· 1 o udur "L . b 
liaj e e hakk · eıournal" u 

lltıd d ında ve Fransız po
ııı e 

Vaotıi?ı tahkikatı 

Y ultaraa bshriyelJ Motz. 
aşağıda Madam Agabekof 

şu şekilde tesbit etmiştir, 
1930 senesindenberi Gürcü 

Filyanın Rusyada bulunan karısı 
nı ve kızını kaçırmak için Parıs
te hakiki bir şırket teessüs et
miştir. Bu şirketin başında Bük
reşte yakalanan Lekok vardı. 1 

M. Fiıya, bir kaç gün evvel Pa· 
ris po1ıs müdüriyetine müracaat 
etmiş ve yukarıda söylediğimiz 

r Alc taı afı 5 inci Sa) fada ] 

Gazi hz. 
Reisicumhur Hazretleri dün 

akşam Ern rgan ve htinye civa
rında bir iezintı yaptıktan sonra 
saraya avdet buyurmuşlardır. 

Türkçe Kur'an 
Yarın Sultaaanmette sekiz 

maruf hafn • .... •1r'a-,, okuyacak 

lzmirde J ... cl camiinde de 
Türkçe huır'an okunacak 
Dün akşam Taksimde Firuzağa ca 

miincle fevl,ntfıde kalalınlıl( bir ceına 
at huzurunda tt:r~{~e ı,ur'an okuya!l 
H :ı f. z Nuri b~ye o:atla bulun:m bir 
z1t müracnnı etlerek hendis :!1e ve oi=,·· 
)una tiirkçe kur'an mc~!,ctn:esİn.j r:
ca ctm : ş tir. 

Gene dü:ı Yereb:ıta:t camiinde a -
rapça o!rnnan mukabeleyi mfüeakip 
bir çok hanımlar bunun türk~e olarak 
te!.:rar edilmesini hafız efendilerden 
rica etmişlerdir. 

Kadıköyünde oturan Ankaralı Mü 
kerrem hanım da Hafız Burhan beye 
müracaat ederek Radir gece<>inden 
bir gece enel bir kac hafız efendinin 
iştirakile evinde türkçe kur'an okut. 
mak istediğini ve bunun iein Hafız 
Burhan beyin delUletin.j ric; etmiştir. 
Hafız Burhan bey Mükerrem ham • 
mm arzusunu Yl'eine gctireceğjnj va 1 
detmiştir. 

Bu~iin saat iki buçukta Çember]' 
taşta Köprülü camiinde Sultan Selim 
li Hafız Rıza bey, gene saat iki bu -ı 
çukta Sultan Ahemette Firuzağa ca
mHn de Hafız Fahri bey türkçe kur
an okuyacaklardır. 

Yarınki cuma giinü de cuma na -
mazından sonra Sultan Ahmet cami• 
inde, Hafız Ya5ar, Hafız Burhan, Be 
şiktaşlı Hafız Rıza, Hafız Fahri, lfa
frz Zeki ve Ilafl'Z K'emal beyler tara
fından sıra ile ve mukabele tarzında 
türkçe kur'an okunacaktır. 

İzmir, 27 (Vakrt) - Bu cuma bu· 
rada Hafız Ömer bey Hisar camiindel 
türkçe kur'an 01:-nvacaktır. 

Recep bey Konyada 
Konya., 27 - Fırka katibi umumisi 

Recep bey dün öğleden sonra vilaye
ti, kolordu kumandanhğım, ordu mü 
fettişliğini ve fırka vilayet merkezini 
ziyaret etmiştir. 

lzmir Fransa konsolosu öldi! 
lzmir, 27 (Vakıt) - Bura Fransa 

jeneral konsolosu kalp sektesinden 
öldü. 

Vali konağındaki çay 

Modernize edilmiş mem· 
leket oyunları 

Vali Beyin kızı ve arkadaşları 
tarafından davetlilere gösterildi 

Ana dolunun 
muhtelif yerle
rinde mahal i eğ· 
lencelerin baş

h easım rakrs'.ar 
teşkil eder. Halk 
bilg'si tetkilrah 
yapanlar bunla
rın gerek o~un
larını, gerek o· 

yun havalarım 

tesbit etmişler• 

dir.lstanbul kon· 

s er v a tuvarının 

da bu yolda 

geçmiş emeği ve 
himmeti var
dır. 

Folklor tetki- Selim S1rrı Beyin kızlar1 Azade ve Selma H.la 

Muhittin Beyin kızı GUnsell H. 

katı noktai nazarından kıymeti 

ve ehemmiyeti olan bu oyunları 
seyredenler onlarda mühim bir ku 
sur görürler: Çok defa bir ahenk
li olmak. Milli oyunlarımız bu 
yüzden ihmal edilmek vazıyetin
dedirler. 

Son zamanlarda milli ralusla
rımızdaki bu iptidailiği gidermek 
yulunda mühim bir teşebbüste 
bulunulmuştur.Bu leşebbüs,mem
Jeket oyunlarının modernize edil
mesidir. Bu suretle kıvrak, canlı 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Fransa Amerikalılara da 
mali taarruza geçiyor 

Amerika bankalarındaki altınların çekil
mesi yeni dünyada büyük telaş uyandırdı 

Fransayla Aerika arasındaki 
münasebat harp borçları mese-

Balkan konferansı 

lesinden dolayı gerğinleşmişti • 

Amerika Almanyamn tamirat 
borçlarının silinmesine mukabil 
harp borçlarından vaz geçece
gını söyle;ken son Amerika 
kongresinin kararı üzerine Ame
rika hükümeti bu vadinden vaz
geçti. Şimdi Fransa ve lngil
tereden harp borçlarını istiyor 

Meclis bugün Yıldız sarayında 

likinci Balkat:" 
konferansı mec· 
Jisi bugün me
rasimle içtima· 
larma başlıya· 
caktır. 

Açılma celse· 
si 14,30 da Yıl
dız saraymda o• 
lacak , evvela 
konferans Reisi 
Trabzon meb'u· 
su Hasan bey, 
müteakiben be· 
tediye reisi Mu· 
bittin bey bireı 

nutuk söyliye
cekler, bu nu· 
tuklara altı Bal-
kan memleketi 

merasimle acılacak 

Oün gelen murahhaslar Sirk~clde 
~urahhas heyetleri reisleri lon el rresi ve k'.>nvansiyonelle 
b~rer nutukla cevap verecekler- şehrimize gelmişlerdir. Yunan 
dır. 

Meclis içtimalarma iştirak ede- murabbas1 arı bugün Loit vapu-
cek olan Balkan memleketleri riyle geleceklerdir. Arnavutluk 
murahhaslarından Yugoslav ve ve Romanya murahhaslarının 
Bulgar murahhasları dün Semp· da bugün öğleden evvel şehri· 

' ve hatta tecile bile razı olmuyor. 
• 

Bu vazıyet Fransızları adam 
akaUı kızdırmıştır. Onun için on· 
lar da Amerikaya karşı ellerinde 
olan vesaitle mali bir mücade· 
le açmıya karar vermişlerdir. 

' Fransızların Amerikaya k.,rşı ilk 
tatbik ettikleri tedbir şudur: 

Amerikada olan Fransız dev
let bankasının athnlarmı geri 
çekmek! 

Filhakika bundan epice zaman 
evvel Banpue de F rance Ame
rikadan külliyetli miktarda altın 
satın almıştı. Fakat bu altm!arı 
Fransaya getirmiyerek Amerika 
bankalarında tutuyordu. 

logiJiz lirasmın sukutu üzerine 
bir aralık bu altınların Fransaya 

f Alt tarafı 2 inci sayfada ] 

mize gelmeleri beklenHmektedir. 
Balkan konferansı meclis mG-

za kereleri hakkındaki tafsilat 
beşinci sayfamızdadır. 



~2- VAKiT 28 Klnunosani 1932 ~~~!-------------------------------'!"'"~"!"'!-~!!'!!"'"'"!!""!!'!!!!!!!!~!!!!"'!!!'!'!"!!!!!!!!!!!!'!!"'!!!!!!!"!!!!!"'""'!!!!!~ 

Yunanıstanda ,. o.ş!'ili 1 s o D Tel g r 11 ar 1 Fransa 
Buh1 an Harici Ame1 ikalılara ----------...................................................................................... __ 

M. Ven1zelos Dır istikraz yap· 
mak için mi dolaşıyor? 

Atina, 26 (Hususi) - Yuna
nistanda iktısadi buhran son za
manlarda şidde-tlenmiştir. işsizlik 
artıyor. Hükumet Yunan kam
biyosunu daha ziyade düşmek

ten kurtarmak için, Avrupadan 
bir istikraz aktine çalışıyor. 

Yunan başvekili M. Venizelo 
sun Avrupa payıtahtlarmı birer 
birer dolaşması, bu istHcrazın 

teminine matuftur. Şimdi bütün 
ümitler, Yunan başvekilinin Av
rupa payıtahtlarında yaptığı 

teır.aslardandır. Yunan bükü- ~ 

meti, bu sene mahreçsiz ka
lan Yunan tütünleriyle üzümle· 
rine bir mahreç temin etmek 
jçin yeni aktcdeceği ticaret mua
hcdelerine mütekabiliyet f"Sasım 
g~etmiye yani bir devlet Yuna
nistana ne miktar ithalatta bu· 
lunuyorsa, o miktarda mal al· 
masını temine çalışıyor. Hatta, 
Yunan hükumeti, ticari milnase· 
bette mütekabiliyet esasım vaz
etmek için clyevm mevcut olan 
ticaret muahedelerini de feshet
mek niyetinde bulunmaktadır. ........................................................... 
hareketli bir hale getirilm ş ve 
bir kat daha gözelleştirilmiş olan 
memleket oyunlara salonlar1mıza 
da ğirmek ve her aila mecl sin
de daima tel<rarlaomak gibi 
sevinilecek bir inkişafa mazhar 
olmaktadır. Ustat Selim Sırrı be· 
yin san'atkir kızları bu hareke. 
tin başında bulnuyorlar. Vali 
Muhittin bey bu hareketi himaye 
etmektedir. 

Vali ,Muhittin Beyin kızı Gün· 
seli Hanım ve bazı arkadaşlara 
iki aydan fazla bir müddetten 
beri modernize edilmiş mi ı li 

rakslarımm meşk ediyorlardı. 
Dün Muhiddin B. Nişanteşın

daki Vali konağında gazetecile· 
re bir çay ziyafeti vermiş ve 
bu toplantıda Günseli Hanımla 
arkadaşları davetlilere bu yeni 
teşebbüsü muvaffak olmuş bir 
eser halinde göstermişlerdir 

Oyun havalanoın repel'syon
Jarı musikişinas Mes'ut Cemil 
B. tarafınd:ın yazılmı~, Ma i{sinı 
orkestrası Mes'ut Ceınil Beyiu 
idaresi altında oyun havalarını 
çaJmışlU". Selim Sirrı Beyin 
kızlan Selma ve Aazade 
Hanımlar, Vali Muhiddin Be
yin kızı GünseJi, esl<i lstanbul 
meb'usu Süle) man Sırrı beyin 
kıza Gülseren, Mi'aslı Hasan be
yin kızı Ülviye, Nuri beyin kızı 
Nezihe, Celal Sahir be;. in · kızı 
ve Mesut Cemil beyin refikası 
Berin, Fenerler idaresi müşaviri 
Ziya beyin kızı Gizella hanım· 
larla Faruk, güzel san'atlar aka
demisi talebesinden Macit, Rebii, 
Şinasi, eski Anl<ara valisi Reş;t 
beyin oğlu Cezmi, Lozan ticaret 
mektebi mezunlarından Narin za
de Fatin beyler memleket oyun
Jarını oynamışlardır. 

Bu kıymetli gençlerle beraber 
çalışanlardan tenisçi Sedat bey 
rahatsız olduğu için dünkü top
lantıya gelememiştir. Beden ter· 
biyesi müfettişi Selim Sırrı bey 
de gençierin oyunlarına iştirak 
etmiştir. 

Dün davetlilere dört oyun gös· 
teri lmişti r. Bunlar Karadeniz, 
yu1<arı Anadolu, zeybek ve Er
zurum oyunlarıdır. Sonuncusu 
Erzurum barı diye meşhur olan 
hareketli, canlı oyunudur ve 
değ ıtirilmemiştir, Erzurumda oy
nandJğı gibi meşkedilmiştir. 

Zeybek, Selim Sırrı B. tara
fından modernize edilmiı olan 

Tev~ı·k Ru··ştu·· B. ·· Malı'" 1aar1uza 1 Olen hava kahramanları namına 
Yarın Tahrandan ha

reket ediyor 
Tahran, 27 (A.A.) - Muhalefeti 

hava dolayısile Hariciye vekili Teyfjk 
Rüştü beyefendinin hareketlerı cuma. 
ya kalmışhr. Hava müsait olduğu 

takdirde tayyare ile Bağdada hareket 
ve aksi takdirde otomobille Pehlevi li 
manr ve Kafkasya taı·ikile avdet ede-
ceklerdir. 

Izmirde :zelzeleler 
Halkın b&r ... ısını endişe 

içindedir 
lzmir, 27 ( Husus ) - Burada 

sık sık zelzele o.maya başlam•ş
tır. Son yirmi dört saat zarfında 
lzm:rde rasat merkezince teshıt 
edilen sarsıntı miktarı yirmi 
dörttfir. 

Zelzele hafif ve tek sarsıntı 
halinde hissolunmaktadır. ilk ze~· 
zelenin ş i ddetinden kurku'ur, o
nun için bundan sonra o'sa bile 
hafif ve tehlikesiz geçeceği tah· 
mın eıiiJiyor. Maamafih halkın bir 
kısmı bundan da endişededir. 

Iımir, 27 (Yakıt) - Burada 
sık sık zelzele oluyor. Dün on 
defa hafif, gece iki defa şid
detli zeızele oldu. Halk zelze:e-
n;n fazla oluşundan korkuyor. 

············································-···-········· şekilde oynanmıştır. Yukarı Ana· 
do'u oyunu o havalide bilhassa 
Kastamonuda ve civarında oy
nanan mahalli oyunun esas hat
ları muhafaza edilerek, bazı fi
gürleri değiştirilerek, daha yu-
muşak, daha seyimli bir bale 
getirilerek oynanmıştır. Karade
niz oyunu, en çok itlenmiş olan 
oyundur. 

Karadeniz sahillerinde mllbte
lif memleketlerde oynanan oyunlar 
ayrı ayrı güzeldir, fakat pek mono· 
tondur; Karadeniz oyunu ismi 
•.rerilen ve dün vali konağındaki 
çayda gösterilen oyun Karadeniz 
sahillerindeki muhtelif memleket· 
lerde oynanan muhtelif O) unların 
en iyi hareketleri alınarak, telif 
edilerek, tanzim o:unarak vlicuda 
getirilm .ş yeni bir terkiptir ve 
bır muvaffakıyettir. 

T cş ebbüs~n başında bulunan 
Selma ve Aıade hanımlar şu 
izahatı \'eriyorlar: 

" - Hab3mız Zeybeği modorniz~ 
etm işti. Bu çok iyi bir h:ırekettl, mu
vaffaıiıyet kazandı Uugün meı.ıeplerde, 

salonlarda, her yerde Zeybek bu halile 
oynanıyor ve zev~ Yeriyor. Fa at tek 

b:r oyun ... Halbuki memleketimizin daha 
güzel oyunlan var. Hunlan da köyden 
şehre getirme''• me tebe, eve, salona 
sokmak tenevvüü ccmin noktasından fay
dalı ol:ıcıık diye dü~ündük. Bu oyunları 

en iyi bilenlerine oynatarak uzun uzun 
tt·tl.ik ettik. Onları pı imitif hallerinden 
kur tarmıya 'alıştık. bu gördüğünüz O· 

yunlar vücuda ıı:eldi. Şuna dikkat etmek 
ldzımdır . Zeybeği de, ötekilerini de sa· 
lona soktuktan sonra artık ~chir elbise· 
siyle oynamak U.11mdır ve bu oyunlar o 
sur etle oynanacak bir hale ,;ctlrilmiştlr." 

Dün çaydan sonra g~nç!er, 
davetlilerin ricası üıerine Erzu· 
rum barını tekrar oynadılar. Er-
1urum ban oynanırken ıu farkı 
söyleniyor: 

Bo~ bUezik 
Altın yüzük ... 
Kolda nazik, hoy! 

Ben yarimden 
Agrı düıtüm; 
Bana da yazık, hoy'ı 

Modernize edılmit mem'eket 
oyunları güzeldir ,taammüm et
mesi lazımdır; vali beyin kızıyla 
arkadaşları 4 şubat akşamı Mak
simde verilecek Darü ıAceze ba
losunda bu oyunları ılk defa 
olarak halk karşısında oynıya· 
caklar. Bu oyunların balonun 
muvaffakıycti için hususi bir 
Amil teşkil edeceğinde fÜpbe 
yoktur. 

Ankarada 100.000 liralık muhteşem 
bir abide yapılacak 

Ankara, 27 ( Vakıt) - ti ava şehitleri ihtifalinden sonra is
met Paşa, vekiller, askeri erkan, tayyare cemiyetine gittiler. 
Türk tayyare şehitleri için yapılacak abidenin modelini seyrettiler. 

Model Viyana mimarlar cemiyeti tarafından yapılmıştır. Abi· 
de, 29 metre irlifaında olacak ve yüz bin liraya çıkaca'chr. 

Abide, hariciye vekaleti yanında yapılacaktır. Adide, Mamak 
taşmdan imal edilecektir. Abidenin dört tarafına birer adam 
büyüklüğünde 16 tayyare vapılacakhr. 

Tahdidi tesllhat murahhaslarımız yolda 
Ankara, 27 (Va kıt) - Tahdidi teslihat konferansına iştirak 

edecek olan murahhaslarımız hareket ettiler. 
lstasi. o"lda Kazım Paşa, dahiliye ve milli müdafaa vekilleri, 

Cemal Hüsnü, Hamdullah Süpbi beyl~rle meb'us!ar ve hariciye 
erhanı tarafmdan teşyi edildiler. 

Heyeti murahhasa, riyaseti cüm'rnr k§tibi umumisi Tevfik 
beyle şurayı as'ceri azasından Cevat Paşa, haric'ye birinci daire 
dördüncü {Ube müdürü Abdülahat deyle askeri ve mülkt müşa
virlerden mürel<keptir. 

Tevfık Rüştü bev heyete Cenevrede iltihak edecektir. 

Izmlr tülücülerinln toplantısı 
lzmir 27 (Yakıtı - Bugün tütüncüler ticaret odasında top

lanarak kongreye bildırmek üzere Ege mıntıkasının ıhtiyaçları 
hakkında mütalealarını tesl:>it ettiler. 

Murahhaslar yaran (bugün) Ankaraya gidiyorlar. 

Izmirde kıskançlık yüzünden bir cinayet 
lzmir, 27 (Yakıt) - Kıskançlık yüzünden serkomiser Hasan 

beyin oğlu N ıyazi bey nışanhsı 20 yaşında Fatma banamı sine· 
madan dönerken bıça!da öldürdü. 

Fatma hanım, kendisini öldüren yaraları kalbinden ve omu· 
zundan aldı. 

Tohumlarımızın islahi için bir kongre 
Ankara, 27 (Vakıt) - Tohumlarımızın islahı için 20 ıubatta 

tohum islah istasyunlarının müdürluile mlitehassıslardan mürek· 
kep bir kongre top!anacaktır. Bu kongrenın kararlan Ziraat 
vekaleti tarafından memleketimizde tohum islahı için esas tutu-
Jacaktır. 

(M 2) taht~ bahiri 
Bir dalış aaiuı, nir daha 

çıkamadı 
Londra, 27 (AA.) - Bahriye 

nezareti, dün saat 10,30 da 
Po ı t land açığında dal mı~ olan 
(M 2) tahtelbahirinden o vakit-
tenberi hiçbir haber alınama
dığım bild rmektedir. 

Muhripler ve t~htelbahirle'r 
tabarriyatla meşguldür. Port
land'daki bütün bir muhrip fi
losu Ye torpil vaz'ına mahsus 
gemiler taharriyata muavenet 
için emir almışlardır. 

(M 2) Tahtelbahirile beraber 
talim dalış!ara yapan diğer tah
telbahirler öğleden sonra mer
but oldukları üssülharekelerine 
avdet etmiş'erdir. 

1920 senesinde inşa edilmiş 
olan (M 2J tahtelbahiri su yüzün· 
de 1450 ve su içinde l 9j0 ton 
hacmi istiabisindedir. 

Aynı modelde inşa edilmiş 
bulunan M. 1 tabtelbahiri içinde 
60 kadar mürettebatı olduğu 

halde 1925 senesinde manı de· 
nizinde batmıştı. 

M,2 tahtelbahirinin içinde de 
aynı mıktarda insan olduğu zan
nediliyor. 
Tehtelbahlrde kaç kişi vardı? 

Londra. 27 (A.A) - S~bah
leyin saat 3,30 da M. 2 tabtel
bahirinden henüz hiçbir haber 
alınmamııta. Bütün gece torpido 

muhripleri, tahtelbahirin ilk defa 
dalmıı olduğu farzedilen nokta 
etrafını projektör ianesile arat
tu mışlardır. 

Tahtelbahirde kumandan Le
athı ile mülazim Tovnsend Top
pin, Makcionald ve Head ile za
bit vekili Hays ve 50 tayfa bu· 
luııuyordu. 

M. 2 teh 1ikesizce 48 saat su 
altında kalabilir. 

Londıa, 27 ( A.A.) - M. 11 
tahtelbahirini bu'mak maksadile 
yapılan taharri,> at sisten dolayı 

Müstacel meseıeıerl görU•· 
mek Uzere lstanbula gellıor 

Atina 26 (Hu5usi) - Balkan 
konferansı heyeti idaresinin iç
içtimaına iştirak edecek olan 
Yunan heyeti murahhasa11, bu
gün M. Papa Anastasyanın ri
yasetinde olarak lstanbula ha
reket edecektir. Konferansın 

mecliıi idaresile beraber, siyast, 
ahvali şahsiye ve iktısadi encü
menler toplanacak ve mOstacel 
bazı meseleleri müzakere ede
cektir. Üçlincll Balkan konferan· 
sının Bükret ıehrinde içtima et
mrsi takarrllr etmiştir. 

Yunan patates rnahsulU 
Atina, 2t> (Hususi) - Yunan 

hükumeti memlekette yetiıen 
patates mahıulOnOn ihtiyacı ki· 
fayet edip etmediğini tetkik et
mektedir. Eğer patates mıh· 
sulü, ihtlyacata kifayet ederse, 
hariçten patates ithali men olu
nacaktır. 

Fa•hl ·mu•aderne 
Bougie, "Fas,, 27 (A. A.) 

iki Kabile aıireti biribirlerile 
milthiş bir milıademe yapmıı

lardır. Tarafeyinden 20 kişi öl· 
müş ve birçok aıiret efradı da 
yaralanmııtır 

Hüktimet liıım gelen ihtiyati 
tedbirleri ittihaz etmiıtir. 

············-·-·-· .. ·------·--· ..... ·-·-····-· 
müşkUllt kesbediyor. Tahtelba
hir bulununca kurtulması için 
icap eden bütün cihazlar müs
tacelen baıırJanmııtır. 
Zevalhler kaç saat ra'8rablllr 

Londra, 27 ( A.A ) - M. il 
tahtelbabirine ait olarak şimdiye 
kadar müspet hiç bir iz bulun· 
mamıştır. Fakat sefinenin biç 
bir hasarı olmadığı taktirde mfi· 
rettebatın 80 saat kadar yaıaya
bilecekıeri zannediliyor, 

Geciyo1! 
' L U $t tarafı l inci !=a yıfadıı 1 d 

celbi mevzu bahs olduğu bal • 
tehir olunmuştu. 

Hatta Fransız başvekili M. ı.ı· 
val Vaşin~tonu ziyaret etti~i ır 
man Amerika reisicumhuru 1-IoO' 
ver!e aralarında bu mese:eoı• 
görüşüldüğü, Hoover'ın tale 
üzerine F raıısanın Amerika b•: 
kalarmdaki altınlarını çekmedi 
si tekerrür ettıği yazılmıştı. 

işte Banque de France tarl" 
fından bu defa çekilmiye bati~ 
nan altınlar bunlardır. Arnt:'t 
kalılar Fransızların bu ~eşebb ~ 
sü üzerine itirazda bu .unmuş!•' 
Fransızların bu altınlan çe · oıO' 
mek üzere kendilerine karşı ~
ahhütte bu:unduklarını ilerı 
sürmüılerdir. Fransızlar bÖY, 
bir taahhütleri olmadığım id 
ediyorlar. 

Bazı Fransız gazetelerinin ue! 
riyatına göre bu suretle Atnt ~ 
kadan celoedilecek altınlar ya 
nız Banque de Franc~'a aıt ol, 
altınl:ırdan ibaret değildir. 
ğer hususi müessesata ait alt 
iar da va rdır. Bunlarm yeldi 
(800 milyon dol arı bulmak 
dır. Fransızların altın çekıneJ 
suretile başladıkları hareket ~! 
bii olarak diğer memleket.er 
de sirayet edecektir. Blitüo W 

altınlar Amerikadan çekilece 
olursa dolar yeniden tehlil<ef' 
dt:şecek demektir. Bunun içirı 
ki Amerikalılar telişa düşnı 
terdir.. _ .. 

Paris, 27 (A. A.) - Meb'usr. 
meclisi, maliye encümeninin S 
duğu bir takım suallere ceV 
veren M. Flandin Fransa'ıı 
Ameril<a'da malik bu'.undu 
alba üıtiyatlarına dokuomıy 

ğına .dair M. Lacour - Goyet. 
rafından hiçbir taahhüd'e gir• 
memiş olduğunu tasrih ef 
miştir. 

Japonlar Y enicı 
Harekete Gecti 

t 

{ Üst tarafı birinci sayfada ) 

re kıtaatiyle diğer milletler kı 
atının işgal etmiş oldukları b 
noktalarının işgal edilmesini g 
lükle protesto edebileceği 
lenmektedir. 

Londra, 27, (A.A - Ne 
Chronicle ıazetesı. "CbaniJ 
tehlikesi., linvavanli bir m•~ 
netretmiştir. M11kale muh~ ti 
'•Mot China Dailiy Nevvs" iO 

ki müdürü M. Creen'dir. ~ 
Mumaileyh, Clıangbai'a bl; 

rive si14bendazları çıkaraı•' 
Çinin şimdiki vaziyetine naı•~ 
hiçbir faidesi olmıyacağını ı 
maktadır. Böyle bir hare 
hük(imetin inbidammı va '°~I. 
leketi ko'ltünizm dalgasının 1 

il etmuini intaç edecektir •.• 
Japonya bilhassa keodı 

$imdıye kadar Hong·Ko~~ 
Şanghayda 10,000,000 lngil••, 
rasına mololan boykotaj teı" 
tını ortadan kaldırmak iste 
tedir. 

M. Creen'in bu makalesi~ 
kında müta!ea beyan .

0 
Nevs Chronicle, başmakale~ 
3,000,000 fazla nufusa 
bulunan, içerisinde inzıbatııl 
takım askerler ve mutauı•P" 
çok talebe mevcut olan J<oı 
po1it bir şehrin ecnebi ask8! 
tarafından işgalinin net•f1 

tahmin etmek mümkün 011111 

bir facianın bütün unsurJarıol 
araya toplamak olacağını 
maktadır. ~ 

Böyle bir tedbire mOr• ~ 
etmekten çekinmiyecek ol•0

1.,i! 
hilkiimet, vüs'at ve ,oaı11 

gizlemiye imkln olrnıy•11 

mes'uhyeli üzerine almıı oı• 
tır. 
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~:~~ S İ Y A S E T İ 

Botazlar komisyonu Müskürat inhisan Beyoğlu telefonları lngilterede kabine 
toplandı yak d A k da otomatikleşiyor sistemi deiiıe--

Botular komlıyo• dla •· ID a D araya Beyoğlu cihetindeki telefonlar k • 1' 
bah toplanllllfbr. Dllakl i~maa nakli mukarrer otomatik telefonlarla tebdil e'dil- ce mı. 
enelki p tehıimlse ıelen Ital- MOakOrat inbi.-n umum mD- miye baılanılmlfl•r. Beyoğlunda lnıiltere kabineaiDİD tlmılk 
ya htllctmetlala yeni mOrahhan dDrlO;tintln Ankaraya nakli kat'I bir mayıstan itibaren telefonlar tarifesi &zerinde ihtilafa afra· 
prens L•Yio Boryetıe de iftirak olarak takarrOr etmiştir. Bu ka· otomatik olarak ifliyecektir. ması, IOD derece mtllüm bir 
etmiştir. rar YekAletten umum mBdBrlOğe mesele pkarmıfbr. Kabinede 

tebliğ edilm0ıtir. Haber aldığı- Vapur rolcularına tes hllat himaye liyasetiae ait plan mi-
mm gire mOdllriyet yakmda Vapurlarla ıeyabat eden yol- zakere olundaju zaman kabiae-Yeni INlsllan pullar 

Dainp matlduanda buılan 
yeni poata pollanmazla harice 
mektup pdmilememektedir. 
ÇlnlrO beynelmilel poltalar itti· 
hidı nizamn•m•ine g8re bu 
pullann ittihada dahtl memle
ketlere g8nderila:esi llıım gel· 
mektedir. htanbul posta bat 
mllcliriyeti amam mlldGrlDie 435 
seri yeni pal pdermipir. Bu 
pallar Bena'delci umum kalem 
vantalile itb1aada dahil 110 
memlekete ,a..derllecek ve ce
np almdaktaa IOlll'a yeni palla
nmızm lmlce lhderilecek 
mektuplMa yaplfbnlmuma .,.._ 
laaaealmt. 

Ankaraya gidecektir. culann vapur kayıklariyle nald- nin eberiyeü plam kabul et· 
edilmeleri. qyalann yOldeme mİf Ye birkaç kiti muhalif kal
ma ... flar1nm ubiplerinden alm· llllfbr. Bunun IUrine kabinenin 
ması ve ,OmrOj'e verilen Uç be- vaııyetini kurtanlak için planm 
yanname yerine bir beyanname oldaiu gibi Avam kamaruma 
verilmesi gibi teferruata ait ba- takdimi ve orada berketıi~ fik· 
zı meseleler hakkında mDıterek rini serbestçe be!'an etmesi fa• 
hareket edilmek &zere Seyriae- karrtlr etmiıtir. 

Pollateı 

Dçll birleşip d8rdtln
cfl kadını d8ğdlller 

Taktlmde, . Çayır aokapada 
F ehime, dijer F ehime, Huriye, 
Mediha, iıim~rinde d&rt kiraam 
otarduju bir evde iaimleriai yaz• 
dıjunıı d6rt kadın arallll da 
cl8a mlthit bir kavga ve cJ6i&f 
olmaftur. Febime, Huriye, Me
diha hanımlar, geçimaiılik yl
dadea eliler F ehime hammı 
elbirliide. ~mitlerdir. Zavallı 
FeJaime hanım, yedi~ mltlüt 
tfayap telirile çocupm dn-

Knnn ... ,Ha ille •elrtll' .fllrmlftGr. Fehlme hamm bill· 
MaJrif midir~ JW'*- hara .-bstaya m&racaat etmif, 

tetkikat DtlfcelÜlcM ~ da1ak yedifini, çocupaaa dü
cla bir ilk maldtıp ...._. fati- fllrlldlllhall anlatmlf 99 kuja· 
fal Glcl ........... '*9 ba m• phk m1mda iki bin liramnm, 
tep illa .,. teduddDe bqlan- bir iDc:i ,erdanlti11ım. bir efmu 
llllfbr. JkltlnDD çahndıiam iddia et· 

ı---------~ ~· Polis Febime. llariye, lledih ilamları derd'at ~•ip-
•· ~akfkat yapllmaktachr. 

..ı.ı..--.ı ... _ ........... 
Bep9ktatta Tekke -"atında 

.ıana bekçi Albdn lı•n11 ifa. 
mm dUn korku netieeai ... 
bulunduğu çocuğuma dlf1lriD8t· 

....... tGr. ~tlM t-~bla ""1•,,ıı,· 

P8c1eten-... 
Şehrimiz mlllkiye mlfettifle

rinden Servet bey enelki gece 
f&ç'eten yefat etmiftir. 

u ............ .,. 
u....ı ..., IDllakcleld s.ıı 
ıW verileeektir. 

fain ile hqlUll vapurcular ara· Fakat bir kabiaeaia -bir me-
11nda bir temaı ve huıuat va· •ele lzerinde ibtillfa d ..... ft 

parcular birliğinin toplanarak bu ittifakı ırayla karar Yenmemeai 
haauta bir harar vereceğini Ingilterede ilk defa tiril• bir 
yazlDJfbır. Haber aldıiJmıza giS- bacliae aaydabilir. 
re nparcuJar birlip ba meseleyi Kabine, karar verdijl her b
tetkik etmif ve fimdiye kadar rardan klmllea mes•at oldap 
olcbıp gibi devam etmesine ~·- için her karana ittifakla 9Sil
nr vermipir. mai urarıcqr. Ç8aki bhlae bir 

Ziraat .. murlllnınn 111111 ......... 
Ziraat nkllttl bitin memur

lannm ilim tiB~ takYiyeye 
karar vermiflir. Velialet ha mak· 
satla idare t~ 94hpn 
ziraat midir ve mem---. 
l"IP pap Alllraradüi -~ l_. vep balaiaduldan ...._ 
1ıa1..-w *'8t mleaıaeleriacle 
ı.ı ,...... elllllll kabul et
...... Bv atajna tatbikine ba
glnlerda ... , •• lchr • 

•.. ..... ~ 
pamuklu -.amcat İfİll• ehem• 
miyet vermif 't'e ba meuacatı 
dokuyacak fabrika makine, allt 
ve eclevatınm yeni veya u kul
lanıllDlf bir halde Amriadan 
celbine imkln olclaiuaa M ba
lana tetlly.We kolarhk temin 
edilebilecefl flbi ....... .ıar
daa da iltifJde eclilebileeeiiae 
ifaret etmiftir. .. ~ 

kOldlr. Parlameatoya bqa hir 
kil olarak pkar ve teldifleıW 
bir kil olarak dena.,aa eds. 

Halbuki MakdouW kaWılıli 
niD tarifeler m11eleli keriDcla 
ihtiW ettiji halde tekljfjnj mee
lile taktim etmek iltemeli, ka
bi..U. bir ldll .... bideliDi 
ilalll ..U,or. 

.. ........ ilalal ·-·· belkide ..._lsalıiııı lllte..-
deiifmeliae .aik olar. 

Eu1e11 lngilterede umumi haap 
senelerinin aonlarmcla kabine 
sistemi mObim 1admelee oira· 
mıı, kabine muhtelif nezate\le-
ffD ltwnMla ......... namlar 
tUafnulaD ..... ,.. .. ~ 
k~ ~kil ettJli 6ektuar ta
nfmclU idare ......... Ba ... 
retle kabine aı_.. nuariye.ı 
bertaraf oha~ 

Anlaplan InP.terede ba cere
yan yeniden batla11111 ve Ala.t
kadald vuıyeti kabal etmi)ıt 
doiru adamlar .ımlfbr. 

Amerlkada ıaa bweti, mla
huıran camiam Hiliadedir. Na
urlar, eumbsir , .... ubdır 

( Lttfen rJiJfa11 pYldilts ) 

br.-ld Wll611d ....... bir •atiea 

nelik Siyasi Esran 
iffa Edly()r 1 

faala ....... ı•lfta. Oı _..._.,..,_.bir JMlmıp ,.. 
zıp, artık lillpdat ldanııllae ....,.. 
ftl'll•IBdt Mil olu 181 htlktaet n 
clevwta YemDde ne ....-..'ben 
.....,..... an1111......,*1ar yti
.._ dM1• bDlara aamtmr. ft 
nam .., nral- da ......... otel.,_, ...... tefelltlmlen ..... 
'bir IAlrette '81a1et •ermeil: ......... ı 
........ l>lldltmtk ~ .... 

• .. ........ ... ba mek ** .... .,.., ........ ı..,.ıa .... 
aMratta ............. ' JİaWJiye 
bir heJet i&ltlenl .... ...._... ka-
rar 'ferdir. 

Kllllllpap: 
- ı:- tttlla& ... terakki f~ 

Si da a)'nl , .......... müzmin der-
de arak 1llr ..,_ Ye!'llleU,U, ctfft. ..._,,.... 
~ ....... ı.a., ........ 

cıaı.w.ı....,...... •bkordala esirleri 
ab'cllnll,. bpttı •• la~ sWer 
tU. ._. •daa da bir ~ ,..ıa p. 
lardı. 

• 
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Balkan konferansı 
Meclls bugUn Yıldız sarayında 

Dünkü 
Merasim 

l>a. merasimle açılacak 
y Balpr ••Yugoslav marahhaslan geldiler. Bugln de Şehit havakahra-
-., Arnavutluk ve Romen murahbaslan bekleniyor man)ar h t 
ııu u.. ımızın a ı-

ta1t ıı!ı Yıldız sarayında topJana·ı tanbu1 manzara1artnı projeksiyonla aJ • • • 
1-ıuıın~an konferan• meclisinde gösterdim. r an tazız edıldı 
J'alıha.ı üzere dU.n gelen Bulgar mul Diğer bJr konferansımda eski ve 
top11 an tefrinfenelde §ehrimiıde yeni Ttlrkiye arasmda bir mukayese 
llıııa ilan konferansa da f~tira.k tdc11 yaptım. Değişiklikleri ve son inkılAp 
... .;: heyetfnfn reisi sa~ nazırlar- lannm izah etmiye ~ah~ım. Bu kon· 
fır. Sakazorun riyaseti altında • feranslar ~ok büyük bir allka iJr · 

bif ~1Mdı. 
~er mur:ıhhas1ar Bulgıu m:ıll nirinei konferanstan sonra (\ 
)f. T reta vekili sabrk sefirlerden nnistan ve birinci Balkan konferansı) 
11?1 °tef, Sof ya darUlfU.n11n11 prof e • atlı bir eser yazmı§tım. Bu sefer de 
J'~ erinden meb•aa M. Genof ve M. (Türkiye ve İstanbul konferans) di • 

.._.Oftur. 
'r ye bir eser yazdrm. G6rfllftyor ki ls-

llUıl "R'oala. murahhulan sa.bık mil- tan bul konferanmnm Balka'ft millet· 
lltl ~lt nazın M. Yovanovi~ ve bey- Jerintn birbirlerine yaktnlapıur ftze• 
~ti mesaı btlrOC!AI murahhıuda • rinde mUhl"' tesfrleri olmqtar. 
'J'._

1 
•mele odası umumi kltlbl l\L 

8-~tir. Garazklrane bir .-rıa 
it ~rdan Bulrar baş munhhası Konferansta Balkan mim gruptan 
•atta of, muharririmlze §D beya• arasında ffd taraflı mUIAkatlar yap:-

lnılanm11ft11r: Jarak mUşkfillerin haltlne ~h~lmaf;r 
..; İJdnet Balkan konferan.q hl~ kararlaşmıştt. Biz ae Bulgar ve Ar
Ue.ı. eaiz ~ok pyanı mf'mnunlyet ne.. navutlnk murahhaslannı dant et • 
~•ltt r -.ennişttr. Banu ıMe daha ev· miıtik. Fakat bir hadiee odu. Belrrat 
, ... , dı liyleml~tlm. Filhakika ga. ta Bulgar bqvekfll M. Mu!UU1 .. tan 
"4t,k le \'annamrı f<in da.ha bir (ok Ankarayı liyaretf hakkmda endf.te ve 
)it. ;ne11 yenmek mecburiyetinde • rlcl haberler ipe edncıt. bir Bulgar 
tır. •kat hu tabii zamanla olacak • gazetecbf Belrrada phnlt. kendllllae 

hünfl kabul rhterilmfttl. Pakat bu 
zat Sof yaya dlndtlktell IOllr& lstan • 
balda Balpr, Tllrt •• Yanaa murah 
haslan arasında dlfer Balkan millet 
leri aleyhinde blr ltillf hazrralndıtı· 
nı yazdı. Bu haber tabii ortabfl ka • 
rışbrdr. HeıicM Balkan konferansı • 
nm efkAn umu1'"yeyi oyalamak n ha 
ldkatlerı gizlemek f~ 711tıldılmı an 
netti. Bu vaziyet il•l'IM Bulpr mu 
rahhMlan Be1rrada davet ecltYlrle
rl halde bu tıemu bqka Mr. amana 
tehir edlldL TllklJnb• Belrrat ae
ffrl Haydar bey o zaman Anbradft 
bulonuyordu. Yuroelayyaya d&ntlştin 
d rttifıııli:t mfüııellts haberlerinin knt· 

ltr~9ı&ahul ktınferansTnda almftıft ka 
lllak~ha tfmdfden tatbfkf ne ~alı~l • 
._ •dır. Bfs Bul_ıtırlu bu sahada 

:• •eea.t arf.tmekteyiz. 
lttt ortferanı bittikten ı.onra memte
bt llllıe diner d&nmez bUtUn malt 
~Plan 111n~ut bazı mft"kOJAtl h:ı.1 
.\.Pi tlrtl'1nfye duoet ettik. EvvelA 
~ l•utluk marahhaslanm Sofyaya 'rtt. Kabul edildi. Arnavut mu• 
._ lan pldller. Mftsalrerelerden 
.__~ Od 11'11P aruntda bir protokol 
-..._.IDdr ve fnna edltdL 

iyi ltlr _"'..,. 
rotokolla A rn:wuth k ile Yu .. 

İJ)',..a dojru elmAdığHU temin etti. 
it .. 11 ftM lilt in11fthiı 1neıse Hatta ~ft7.dtlf'l'c1ekt bevanatmda Yu· 
-...ı edilmı, her iki mali grup kendi pa1avya ne TUrkfye aru11ulald N• 
~ elretlerindekf Bulgar ve Ama • 
L..~ elra11ty.t1erin meveudlvetfınl ka • zı meselelerin tutı,.. edlmek tlsen el 
-.ı n..a...; dutunu temin etti. 
~---,terdir. Da protokol mud-
llıaa4' her MEf mll11 «J'll1' hitkGmetlerf Yuao•laypıdakl TDrlr an1 .. al 
l\ ..::ele teşebbUtılerde bulunar.aklar Yugoslavyada Ttirklere ait erad 
" 1tarlstanda Arnavut ekallfyett. meelesi halledilmiş l'fbldlr. Mevcut 
~1'11&1'11tlakta ela Bulnr ekalli • komi~onlar bu anzlnin kıymetini 
~ •ektep a~mak, kill!eleri bu • takdir etmekte ve Ttirklere istihkak-. 
41fı.._, rlbl but haklarımn kabul e • ıanna mukabıfl annı elarak para tev 
... ..:. temine ~alrtaeaklardır. Bun zi edflmektecllr. 
" her •ı memlekette Balg:ır TOrldyede bulanan Tllrk tebaası· 
~~l'llava• eMrlerln fntfpr • • nm Yaroslayyad&kf emlAkt IMM!leef. 
~ fıelDla ecUleeek. lktıudl mU- ne reHaee ba hwsuta da iki hftt -

!ret; lnklf&fına ~lrplaeaktrr. met arumcla mtlalrere eerea711 et • 
~ •itin hqlıea maddelert bua mektedlr. Ba emlü ft aruftlhl taıt11 
' 4 B1s Protoko1tı htik4mete nr • eenetltrl ftclller 1tul "9fblan ...,_ 
lf. 11.;::P&da balanaıa bqveldtimiz eut ohnadrft ffla ltıı:wt utdfıt ~ S l'1fofva Sofyaya avdetlftf mO- müşkiildtlr. Bun111l f~ Yqnlavya hl S. illa edeeek olan nazırlar kftmeti tazminat olarak TUrkiyeye 
~ ,. ;.. h protokol müzakere edf. toptan bir para vereee!ctir. Bir ko • 
"-1 itil tlmft edi7oruz. derhal ka misyon bu husuata mesai sarf etmekte 
't 'ftk tatblldne ba,,lanaenkhr.., dir. 

...... ,,.. Mun1hha•ı11111 Türkiye ile memleketimiz arL.n • l'.._ beranab da bir af yon mukavelesi akteclilmek 
.. °"ltnL. la.,. murahhaslarmdan M. üzeredl r. G6rftlftyOT 1q koRferaaı P· 

.._ }:.,, de f111llan IÖyJemiftfr: yam ıne11uH111fyet netfeelerini venRiye 

'.._-: topluaeak olan konfe • başlanntt iki hüktımet araanula tet• 
~ ..-.~ - eneıa pleeek konf eran rild mesai yolu afrlnn,tır. 

· -...... toplanaeatı hakkında bir 
Je.i !'r.eek Yt dlter bur mesele • Konferan8111 pn11kl içtimaı 
~ ecleeelrtlr. Yarm konferans meellsl ve komfte

1 

~ !atanbat konferallSl'ftda ler 10,30 da toplanacaklar 14,38 tla! 
~ ........_ ~raJahMlar arumda yapr- meells tldnei bir l~a daha yapaak
·~•n. Balba mllletlerfnln tır. 1'7 de Galatuara7 u..indt tale. 
~ daha bi tanrması aoktaıı be tarafından bir mlamere Yerflenlı 

lllt ~ ta1dah olmuttur. saat 21 de konferans refet Hun 1tq 
~--lay murahhaslan mem. murahhaslar eerefiM Mr akta• at,. 
...... 't •ln•ee Ttlrkfye haklml • feti Yerettlrtir. 

111 ~'hela.,,. etkin umumt)'etd. ----------
~ ~._.... ~ malGmat verdik. Çubuk Jg gaz depok...._ -:llQJ'en aft meveut yanlıt ff. 
._. ._ ~.._ dflze1t11meaüM caıı, larına iskele 

1': ffaJr o1duk. Çabuklu gaz depelar1na ıelea 
..... ,,.,111 111ak•d• gemilerden gaılann Ye benzini• 

... .. ...... u.rı rin bota'blmaıı veya bu remil .. 
~ '-~ konferau murahhas lere JH Ye benn ,tldetflmni 
~ ~- -...eem BeJrratta mU· mBıktllab mucip olmaktadır. 

1reafı 'eraa.ıar verdik. B• """' Buna nazan c:likkata alın &ele-
~ -...lana blrindsinde Bal 
~'-t --=::::-• hanketlert" diye oraya mntaam bir 
~ lla»mdald intJ.. iıkele iBf& ettlr•iJ• lraru w.
"1l!fllllllıı&ı;. ~•ltlaa. Jidad kon.f •. mittir. lıklle icia dla ..., 

-~.._ a.1t11&1ie ı.. vaodmalur. 

YDzb••• Muammer B. nutuk 
lrad ederken 

Şehit hava kahramanlarımızm a • 
zis hatıralan dün hazırlanan bir prog 
ram dairesinde büyük ve 53.mimt me • 
rasimle memleketimizin her tarafın
da tebcil edilmiştir. 

Sabahleyin erkenden askeri k1t•:ı • 
lar, mektepliler, izciler sıra1ar Juı.lfn
de Fatlh parkm:ı gelmişler ve ~nt 
10,30 da park efvarmda tama.men top 
lanmJJlardır. Davet1fler de p:trk f~m 
de mevki almıılardı. Havanın fena 'ft 

yafmurlu olmasına ratmen kalabalık 
bir halk kitlesi de parkrn-etrafnu sar• 
mıışh. 

:Merasim saat tam 1l de Fatih p:lr 
ldlt, ~talft, SiiJM,.e, dsiııtt ve 
M•adan ati\an toplarla baiİamış. 
müteakiben merulm ~ o1aa 
İstanbul merkez ka...._. mera • 
ilim 79rlnd• bw1aaaa1an haft 11hltte
rile Mlth tlldtl•rfmitıi eellmJamıya 
daftt etmffür. Bir borazan tarafın
dan Terli• lpret Uzerine kıt'alar, 
mekteplller n zabitler sel!m vaziyeti 
almışlar, siviller ppkalannı ~kara• 
rak hava ,ehitlerlmizi sellmlamı~lar
drr. Bu sırada Fatih parkmda. Be • 
yazıt ve Galata kulelerinde, resmi 
dairelerde ve müeııeeelerde ve ll • 
manda.ki pmllerdeki bayraklar ya~ 
yavq yanya indirllmiş, bUtin pmf. 
ler ft fabrikalar dt:illlk ~lmttlar, her 
kes ft fehfrde?d bütfln nakil nsrta
lan Mr dMika dunnaılar, bu vaziyet 
bir tlakfb muhafaza edilerek tayyare 
phltlerlmlH hörmet gösterilmiştir. 
Bir dakikanın sonunda ikinef blr bon 
san lp.reti fiserhte selim vaziyetin• 
nlha1et verllmiftir. 

Bundan eonra parkta tayyare abl· 
de.inin lntinde hava ıedlkli kü~ük za 
bit mektebinden yUzbqı Muammer 
bey erdu ae.mma, halk namma nu • 
tuk eö;yHyeeek olan tehir mecliüıden 
Ali Rıza bey rahatsızlandığı için onun 
yerine ayni zamanda tehir meellsl a• 
zumdan olan Ta,.,.are cemiyeti lstan 
bul pbeat reis vekill Nakiye hanrm 
halk ve taşyare eemlyetY namma bi
rer a-utuk dylend,lerdlr. 

Hltabelerden IOllr& mmka nmtem 
llava• tallll1'ft mtttealdben Harbiye 
mektebi taıebmfaden hlr manp ma • 
Mvra fl§eit1• havaya~ defa afet eı. 
mfttfr. 

Bund• eonra davetliler parkm 
tramny 1olu tarafına ıe~miıler ve 
meruim ~ti bqlamtJ, krt'alal', 111ek 
teplfler n lzd1er ubı1 erkanın. ku
maada JalJ'9tiafıl ve dafttlf1erin i • 
nttnden htlyilk bir intizamla ıe~mlı • 
Jerdtr. 
~it narinden sonra uker ve 

mektepUter FatBıten Beyurta kadar 
nnablarla setmffler .,. alay orada 
datılwqtrr. 

Dttn ta.nan abidealıae kolordu 
lnnnaadanlıtı. ı.taabul belediyat, 
Halk fırkul ye Tanan eendyett aar 
mna '91enldır koealnnıpar. 

......... ihtifal 
Sa•-. 11 1 Vakltl - Tu-

pOJls mtıdftrftoOn beyanatı 

Köıtencede tutulan vapura Istan
buldan kimse binmemiştir ! 

Fllo111ela vapuru hadl•••I etrafanda Fransız 9azetelerl11l11 
verdlll reni malOmat 

/ Usttarıfı 1 inci sayfada J 

makıat için Fransız Lekok ile 
temasa gidiğini anlatmıtbr. 

M. Filya 1930 senesinde Le
kok'a müracaat etmiı fakat o 
zaman anlatamamıılardı. Bila
hare, mftsyö Lekok'a Filya 
teminat olarak, Lozan da bmu. 
nan bir mllesseseye 200,000 ' 
frank nakit ve bir miktar mü
cevherat koymuş, ve yapı?acak 
teşkilatın masrafına kar,ılık 

olarak bunlara göstermişti. Ayni 
aene tcşrinievvelinde bir muka
vele imzalanıyordu. Bu mukave
lenin a tında Pariste, Koro so 
kağında, 6 No. evde oturan Yu
nan tebaasından müıyö jan Pa
oayotidis ve lsv"çrede, Vimter-
hür tebrinde, Romers rasse de 
32 No. da oturan mmyö Otto 
Jazerin imzalan da vardı. Bu 
mukaveleye nazaran bu iki kişi, 
Lekok ile neticede elde edile
cek mebllğı pıylaıacaklar, lsvi· 
~ereli- avanı olarak koyacağı 
ıermayeden baıka S0,000 frank 
daha alıeakb. 

Yani, lıYi~ereli ba te1.abblls011 
kap:taliıti olacak, Fransız ıle 
Yunanlı fiilen çalışacaklardır. 

Puayotidiı ifadeainde, Lekok 
ile tulfbjını, onunla bir kalo
rifer İfİ mllnasebetile temaaa 
seJdlfini a&ylemittir. Tahkikat 
••tieni11de aynı ite, Panayotidi
sia Maiı isminde bir Rusla M. 
B1rlatye isminde bir sermayeda
rın daha iıtirak etUği anlaşılmış· 
6r. 

•ıacl ,ırket 
la 1antle lkiad bir firket 

,.,.ı ... elayorda. Binaenaleyh, 
ltir ildaci makavele daba llzam
clr. Lelrok, Paaayotidiı, Muiz ve 
Barlalye araıaada, Ruıyadaki iki 
kıd1nı kı~1rmak için bır ikinci 
maka.ele daha imzalandı, ve 
Bu defa Cenenedeki bir bankaya 
iki mUyealak ltfr meblağ, kefa· 
Jet ak~Hİ e'anlr yabnldı. 

!a Muiz denilen Ruı kimdir? 
Ba hasulta laeaGs kat'ı mal6mat 
yelrtar. Fakat Bu adamın Lekok 
ile te•asta e'duiu ve onunla 
t9111fhtı muhakkakbr. Bundan 
bı9ka Al&ert Stopfort isminde 
bir lngiliz de ortaya çıkıyor. Bu 
lwıHiz P1riıte oturmaktadır, ve 
Apbekof'la Lekok'u biribirine 
takdim eden odur • 

Takdim bldiseıi BrüJ·a~lde 
ol1811fla. Lelso~, Apbekofa Filia 
me11leliai aalatb, ve kendiı:ne 
fll nl fe •erildi: Yaptıkları tir· 
kette G P. U. den hiçbir kimıe
ni• bulu11mamı11nı temin etmek, 
ıirı, Aphekof Balkanlardaki 
hOth teflrillb hiliyordu, ve 
adı•lan taaıyorda. 

la nntle Odeta seyallati ka
nrlaftınldı. Fakat birdenbire, 
t~ıehhftıUa mahiyeti detlıti, ve 
Ruayada lradmlar kurtarılıcıgı 

yerde kaçmlmek istendi, munf· 
fak olunamadı ve bepıi ele geç· 
tiler. 

Şirket ezalara klmlerdlrt 
Fılia, votandaşlarmin sayesinde 

geçır.en, işsir, göç.süz bir kimse
d r. 

Muiz garip hir hsiyettir. Ken• 
disinm bcyaı R s o1duğunu tay
leyor. Baha iyeli imif. 

Lekok ise parasız, her ite A· 

rılan adamdır. 
P nayatidi · e Rusyada uzun 

muddet yapmış, bol para sar
feden bir Yunanlıdır. 

M. Bar'atyeye gel'nce, Bo zat 
Karader.izde çalışan bir Yunan 
gemisiyle gizlice kaçırılacak iki 
kadın mc>selcsine sermaye kor
muş biri!idir. Söylendiğine göre 
bu gibi teşebbüsltr, orada sak 
sık yapılırmış. 

lngi iz oJan M"stcr Stopfarda 
gehnce, bu zat 72 yaıında ve 
kırk senedir Fıansada oturan 
zengin bir kimsedir. Paoayou
disle üç dört sene evvel tao!f
mış ve geçen sene, Panayotidiı 
geiip kendisine müracaat etmitr 
Ruın•"da bir aileye yardım et
me ı 1 , oradan kurtulurlarsa 
bu a · enin l!viçredeki büyllk ser
vetlcrıne kavusacaklarını ve ken
di ine de bundan bir hisle ayıra
cakJannı söylem'ıtir. 

Fakat mister StopfaP huna 
reddetmiş. sadece teıebbDaOo 
muvaffak olabiJm .. i ıçıa 
on iki bin frank avans vermiftir 
Bu para kendisine eylül ayı 
iç:nde iade edilmif, teşebbtıılin 

uaffak olmadığı kc11disme bil 
dirilmiıtir. 

itte K6ıtence hldiıesinin İf 
yOzilne dair timdilık elde mew• 
cut maltmat budur. Ba mala. 
mata nazaran, bu bidiaenin mu
ayyen bir maksada iriımek için 
yapıldığı anlaıdıyor, acaba mak-
ıat nedir? Yakında bunu da 
öğreneceğiz. 

Kaa1111pa .. • rakaa111 arasında 
otobUa 

Tramvay ıirketinia yeni oto
bllller celp edeceği 'fe bunlan 
bilhassa Kasımpaıa iskelesi· Tak
sim arU1nda ifleteceii habs 
almiıhr. 
iktisat 111Ddlrl kim olacakt 

Milli tasarruf cemiyeti amamt 
katibi Vedat Nedim beyin mlln
bal belediye ikhsat m1ldilr1Bill
ne tayin edileceği söylenmek• 
tedir. 

Yangınlar1n .. 11ebl 
itfaiye müdilrlllğilnce yapJlan 

tetkikat neticesmde yhganlarm 
zuhurunda baılıca baca karam
ları amil olmaktadır. Bu itibarla 
ıtf aiye mildGrlOğtl &elediye ri,a
ıetine tir tezkere yazarak aa• 
zoırı di!ikati celbetmiftir. 

$abuncu hanının ... 
Beyaııtta Sabuncu bam tama

mile y•kılmıt ve teaYiyei ttlrabi• 
yeıi yapı mıtbr. Darlllfünun Fea 
faknltesi önOndeki dllkklnlar da 
klmilen yıktlmlt Ye teaYiyei ttl
rabiyeıi yapılan yerlere kaldınm 
fertiyab için haz1rlıia baılamıt
br. Bu it ıOratle bilırilecek. 
Ondan sonra tramyay lraYİIİ re
niı!etilecektir. 

y1re fehttlıri ihtifali burOn bu
nda hi•leree halkın iıtirakile 
•• pek huaretli bir nrette ya· 
pıJdı. ihtilalde tayyare cemiyeti 
namraa Hamdi, H. fırka11 namı
na Kefeli Muhittin beyler nutulr 
alyleclller. Sonra aıkerl kıt'alar, 
jaadarma ve peliı tarafıaclan 
ge~lt reı•I yıpalch 

Zubeyroğlu 

lzmlrtle 
f mr. 11 - Dan burıda lııvı fe· 

•tderi fltdfali aauza• merutmlı ıes'ft ... 1 

ZekAt ve Fltrenlzl 
Tayyare cemiyeti

ne veriniz. 



VB 
(_YıEN_ı ES_ERL_ER _) ı,Marlaettl ve 

Ben erci 
Kendini r Fi tiriz• 
Niçin Uldttrdll? 

Bıy•etıı bir saa•at
kAr kazadık 

Yazan: Nazım Hikmet 
Ressamı: Fikret M ualbi 

Baaan: Sühulet Kütüpı!11e'li 

Hundan ev,·el yazmış olduğum bir 
yazıda, Ma rinetti'nin tercümeihalini 
\'e fütürizm cereyanının bir (His) ol 
duğunu söylemiştim. 

yetperverdir. Fakat Marinetti, siya -

sette fütürizmin fütürizmin gayesinin Mitat Bey m11vaffakiyetli reklam r 
siyasi smıf ı imhaya matuf olduğunu • } • J 

Nazmı Hikmetin bir kitabı çıkar 

çıkmaz. türlü türlü hadiseler olur. Bu 
sefer de öyle oldu, ,.e NaZlmın Jdta. 
bma ilk taşı-Somadevanın Benerciye 
attığı ilk taş gibi - en yakın dostu 
olarak tanıdığımız Va - Nıi attı. 

Bugün, l\fa rinetti'nin ''enni~ oldu
ğu konferansların ,·e kendisile dost 
bir evde geçirdiğim gürültülü hir ak 
şamrn bende bıraktığı intibaları söy• 
liyeceğim. 

söylemektedir: sım erı e nazarıdikkati celbetmekte 

Va - Nıi ya nazaran Nazım Hik
met, artık 19;32 senesin de eskileş:miş 

yenilikler yapmakta devam ediyor -
muş. Belki de doğrudur. Zira, .Nazım 
Hikmet 1932 senesine nazaran yeni 

da bugün yaşryan, iyi veya kötü, ken·l 
ileri giderek istikbali ha~r nrmiye 
başlamıştır. (Roy Dranat'ın öliimü) 
buna bir misaldir. 

* * * 
Roy Dranat kimdir? (Benerci) de

ki blitün şahsiyetler gibi Roy Dranat'• 
ın bugün yaşıyan, iyi nya kötü, ken-1 

disine bir isim yapmış olan bir şahsi 
yeti remzeder. Roy Dranat i.;mi de 
Hindistanın birbirine zıt il i ·:.. ·~.•anı 
başında bulunan Roy il · ı .:nura · 
nat Tag.-'un isimlerinh ·- l pkı Va
la Nrettin'in, Va - Nu oi üşu gibi -
imtizacından yapılmıştır. 

Şimdi Nazım Hikmetin ağzından 

Roy Dranat'cn ölümünü beraber oku· 
yalım: 

Girdim ki içeriye 

Önce Marinetti'nin şahsiyetini söy 
liyeyim. Marinetti, şiirlerini okuduğu 
zaman şiirleri n kendisi derhal rük 
selen, münakaşa ettiği vakit fikir o
yunları içinde mütemadiyen dola -
şan, kaybettiği zamanlar vermesini 
bilen, kaazndığı zamanlar almıyan, a 
teşli, inkarlara rağmen inandırıcı, 

şahsiyetini kabul ettiren, döği.işken, 

hodbin bir şair, münekkit \'e propa • 
gandacıdır. 

l\larinettinin - kendisinin de biz
zat söylediği gibi - tesadüfen başı
na geçtiği ve ancak bir emprezaryo 
gi-bi bütün dünyaya ta.kdim ettiği fü 
türizm cereyanı dünyadaki san'at ve 
edebiyat (avant • garde) çılannrn he 
yeti umumiyesini içine almış olan bir 
cereyandır. Bundan yirmi bir sene ka 
dar ene) ilk tezahürünü yapmı~ o -
lan bu cereyan, her uğradığı f'!\'r 

1 

merkezlerinde n memleketlerinde, o· 
radaki ihtilı'Uci cereyanlarla birleşe .1 
rek hususi bir şekil almıştır. Fransa.
da kübizm ile mezcolmuş. Almanya • 
da Ekspresizmus, İngiltere vortizm, 
ve daha başka memleketlerde mesela 
İspanya ve bilha~a Rusyada büsbü
tün başka cereyanlara tahavvül et • 
miştir. 

- Siyasi sınıf, sulh devresinde, 
harbin ca.nh bir surette devamını te 
minden başka bir şeye yaramaz, di· 
yor. 

(Fütürizm) edebiyatta, resimde, 
heykelde, mimaıi'de siyasette olduğu 
gibi içtimaiyatta da vardır. HtLtta, 
Marinetti yakın veya uzak bir istik· 
bal yani (fütür) de bunun kimyada 
ve insanlarm bedeni teşekküllerinde 
bile olacağını söylüyor: 

- Hava hayatı, tayarecilik v'! ye • 
mek meselesi bunları temin edecek · 
tir. 

Diyor, ve onunla l[onuşurken o ka 
dar ileri gidiliyor ki, o kadar !ütü• 
r=.st olunuyor ki, kendisini cerh için 
ittifak etmiş olan kimseler bile niha
yet bizzat Marinettiyi: 

- Sen maziperest.sin, asıl fütürist 
biziz, 

Diye itham ediyorlar. Hakik~ıtte 

tekamülün, asnnın e11 seri vasıta • 
srndan daha fazla, hiç olmazsa onun 
kadar süratli bir seyir ile gitrııesini 
istiyen, çok hassas fakat ayni za • 
manda çok realist bir san'atkardır. 
Ve esasen tam san'atkar devrinin i
lersine geçen, eski bağlarla kendini 
bağlı addetmiyen kabiliyetli hsan 
değil midir? 

Size şair Marinetti'nin küçük bir 
parçasını tercüme ediyorum: 

Mtlteaklben iki eli gamna gelmiş 
yatıyor otel odasının 

Bugün bir füttlrizm var mıdır? 

Vardır. Fakat biz onu, doğruJu • 
ğu cereyanların menbarnı aradığımız 

zaman görüyor, buluyoruz. 

lf-1 üteakiben Milat Beyin eseri : lstanbuı 
dört topuzlu karyolasında. 
ôlü. 
Omuzlanna kadar çarşafla örtülii. 
gözleri açık ... 
Carıalın altında ayakları: 

acayip bir hagvamn dinliyen ku
laMarı .. 

Gözler; bakıyor 
ayaklan araaından 

dolaba. 

Dolabın aynC111ında görüyorum: 
bafını değU, 

güzünü değU, 
kaşını değU, 

kapaklan açık, içi örtülü gözlerini 
yalnız ölü gözlerini 

Gözleri bakıyor dolaba. 
Ehramda bir kapı 

açar gibi 
açtım 

dolabı. 

Alt katta bir kutu var: 
kutuda ölünün hiç giymediği 

siyah kunduralar. 
Vtülü elbiaelerle dolu orta kat: 
cunlmı' dolabın içine 
sıra sıra elsiz ve başsız Roy Dranat. 
Bir ,işe permanganat 

yakalık, 

mendil, çorap. 

Bir kUap: 
çok nkl günlerde beraber okuyup 
ıatırlannın altını beraber çizdi;iimiz 

bir kavga kitabı. 

Fütürizm, Marinettinin dediği gi • 
bi bazı muayyen bir devreden sonra 
icat edilen makinelerden doğa.n bir 
çok yeni hisleri tfade için yenj yeni 
kelimeler bulmak, maziyi ve maziyi ih 
ya etmiye uğraşan zekayı inkar et -
mektir. Maziyi inkar etmek deyince, 
akla kat'iyyen eski hislerin de yıkıl -
ması demek gelmemelidir. Bilakis 
(His) olan her şey fütüristdir ve fU. 
türizm bir taraftan da dinamizm de
mek olduğu için bu hisleri en dina • 
mik ve yeni teşbihlerle söylemek an 
laşı~malrdır. 

* * * 
Marinetti'nin (fütürizm) i, kat'iy-

yen muayen kaideleri olmıyan ve e -
sas olarak bir tek düstura irca edile
bilecek mahiyette bir cereyandır. Bu 
düsturu bizzat cereyanın ismiyle -
Yani (istikbalcilik - anlatmak ka • 
bildir. 

Meı-ela bugünün fütürizmi, mi~Ji -

Yokluk mavi 
irade Kırmızı 

TemennUer penbe 

Vat 
Yan 

Fakat 
Fakat 

Bununla beraber 

Sıkıntı kül rengi 
Yani 

Karanlıklar 

Müthiş bir ıuikC111t 
Hazırlıyor 

ZiRA 
çok kırnur. 

eBtuen 
görünüıe nazaran 
ÇOK SiYAH 

Marinetti 
Bu şiiri, Marinetti taktisiz olarak 

yazmıştır. Esasen fütürist şiirler da-
ha ziyade semai olduğu ~in bunlar 
inşad edilir, siz de, böyle yaparsanız, 
tadabilirsiniz. 

FiKRET ADIL 

Ibap Hulisiden sonra 

memleketimiz, Avrupada hakiki 

reklamcılığı tahsil etmiş bir 

genç daha kazandı: Milat ! 
Bundan beı sene evvel, Parise 

Mltat Bey 

resim tahsili için gönderilen 
1 

=========================================== gençler arasında bulunan Mitat 

sini beklerken buluyoruz. l\lis geliyor 
ve (seni beklettim mi) diye soruyor, 
sonra: 
Kadın 

yal:aladı genç adamı 
elindeı 

genç adam 
yakaladı kadını belinden 

bir yumrukta kırdı camı 
oturdular pencerenin içine. 

"- Beni sevmeısen intihar ede • 
rim !,, 

diyen Faust a.nhyamaz. 

* • * 
(Benerci kendini niçin öldürdü) bu 

günkü şekliyle, mütefekkirlerin ve 
halkın da anhyabileceği bir devrin 
dastanıdır. Nazım Hikmet, biraz ace-

orada dört uzun sene muhtelif 

san'at mekteplerinde didindik· 

ten ve çalıştıktan sonra, olgun

laşmış bir ehliyetle aramıza 

dünmüş bulunuyor. 

Mitatın, uzun uzadıya tercü· 

mei halinden bahsedecek deği-

liz. Ve onun san'atının inceliği 
le yazılmış mssini veren bu kitabiyle 
eski bir tarzı yenileştirmiş, yekn:ısak- hakkında söz söylemektense, 

lığı okunm8S1na sekte veren romanı kuvvetli renk ve çizgilerinin 
Bir Hintli gençle Mis gibi hir ln-

Kapadım dolabı • giliz misinin, gökleri tırmahyan bir okunur bir hale getirmiştir. Y:ıln~z yaşattığı eserlerinden birinin 
Onun, dolaba bakan gözlerini kapa - yukarda söylediğim (acele yazılmış resmı'nı' koyuyoruz. 

Artık latılacak bir yürek! 

apartm".nm çıplak tavan arasında bir 
dım. leşmeleıi, bu biıbirini ölüme yakın bir hissi) bu tarzın Nazım tarafından he Resmi gören okuyucuların, 

ihtirasla dişliyerek seven, kanlan. nüz (Tam) laştırılmış bir biçime so- bunları gördükten sonra, (renkli 
kiralık bir kafa bile yok. kulmanua olmasındadır Ara ·tırma 

renkleri, mefkureleri zıt iki mevcudi- Y • ş d h ld 
Rog Dranat hoıça kal devresinden sonra elbet bir de (Bul. basıla ma ığı 8 e, bili mu-

YORGAN GiTTi, 
KAVGA BiTTi. 

mesele yok, 

• * • 

yetten elbette bir kıvılcım çıkacaktı. h f · - ll'kl ) h k 
ma) devresi gelecektir. a aza ettıgi güze ı er a • 

ve bu kn'!Ilcım, hintlinin yumruğile 
* * * kında edinecekleri kanaat, bizim 

kınlan camlann kmkları halinde 
Heraklit'in nehrini ateşledi. 116 sayfahk bu kitabın iç resimle - ıöyleyeceklerimizden çok daha 

Tabi bu hissi (Ampir) bir salonda ri, metinle birbirne bağl~ güzel kro - beliğ olacaktır. 
Gelelim Benercıi'ye. Bu delikanlıyı, sevgilisinin dizleri dibinde göz yaşla- kilerdir. Mitat, reklimcılık ıan 'atının 

kitıaıbı aaıca odasuıda bir iruriliz Misi n döken: fa. hususiyetlerine tamamile viıkf 

bir gençtir. O, 
de edilecek fikrln ne oldu

ve ne olması lizımgeldijini k 
laylıkla söylemenin yolunu b• 
bütün bumahiyette yapılmıı u 
terinde, daha resme ilk bakı 

onlann ne maksatla yapalmıt 

duğunu insan kolaylıkla anlar. 

Mitabn, Paristen döndlikt 
sonra güzel san'atlar akade 

sinde "Ardekoratif" muallimli 

ne tayin edileceğini işitmit • 
Bu, Güzel san'atlar akade~ 
içinbir kazanç olacakb. Bugtl' 

kendisini bir kız san'at mektt' 
binde hoca olarak görüyor°"' 

Bununla beraber Mitahn. IDe*' 
lekele, ne kadar faydalı bir 'l""_ 
olduğunu, yetiştireceği talebel~ 
le anlayacağımız zaman çok uJl"""ı 
değıldir. 

Cemal Re'lt beyin eserıetl 
Parlata çahnacak .a.ı 

Cemal Reıit bey Paris iDii_.. 

mahafili tarafından davet edt 
miştir. Pariste Cemal Reşit~ 
eserleri bir kaç konserde ç ti' 
caktır. Birinci konser 12 ıub• ~ 
musiki muallim mektebi salo(:,
da verilecektir. Bu konserde oai" 
mal Raşit beyin estantane is ti' 
de milli bir havası çalınacak; 

ikinci konser 14 şubat P' fi' 
günü Şanzelize tiyatrosunda ;' 
lecektir.Bu konserde Cemal~· 
beyin hazırladığı karagöz İl,_JI' 
de bir eser çalınacaktır. ~ 

Üçüncli konser Pleyel eıJıl', 
nunda verilecektir. Bu koDI fl'lt 
de zeybek havası, Bartın h• ~ 
Aydın havası, yürük h• ~ 
çalınacaktır. Cemal Reşit 
konserlerde bu' unmak ozere 
kaç güne kadar Pariıe ıid 
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Onuncu Sene 

Sayı 5 

Parasız verilir 

~ - - .. 
Kadm 8~e 
Erkek masrafı 
lfik t~ ınet Feridun bey, yeni bir an • 

tf'ke~P1Yor: Şık bir kadınla şık bir 
Qd rı senelik tuulet masrafları ne 

ardır? 

taı!:ın zamanında bir sual !M Dün -
ııe d"· P~~~ızlıktan Medine diJencisi 
bir :"dugu, rnilletlerin bir lokma ve 
'lrıUıınJ rr~a:a muhtaç kaldıkları bu u-
8i ta ~fi~ devrinde, zar af et reçete
ı. ~ı1111nden başka yapacak hangi 
., 'tar? 

-~~r:ı1r, ilk suali, Türkiye §Jklık 
..,ilhak· ılı lızet Melih Beye sordu. 
ltıeseı ı~a Tezat muharriri zarafet 
dir esınde nisvi bir kuvvet sahibi-.. 
,:erdikl.eri hesaba göre, şrk bir kadı 
)f &enelık giyim koşam masrafı2500 
)'~kadar bir şey tutuyor. Ne ehemmi 
ıiiYiik z ?'eblağ değil mi? .. Topu topu, 
ll!( bır devlet memurunun on iki ay 
~aş~ kadar bir şey I 

lorıı~ncı sual, Bürhan Cahit Beye 
karı ;u. ~bdülhak Hamitle yarışa çı 
de 1 lonnah gibi, Bürhan Cahit bey 
llirı zzet Melihle yanşa çıkmıstır. 
l'ak~~n~leyh bu müsabakada mutlak 

t 11Li geçmesi Hizrm ! 
Cah~te, bu endişeyledir ki, Büıhan 
aooo•t. Bey, senelik kadın masrafını 
ı,11 hraya çıkarmak sehaYetinde bu-

nuış? 

lec ~ele masraf listeleri cidden görü· 
eıue. Şeydir: Senede on iki eldiven. 

t 'Pek çorap, bin liralık l:hanta !M 
l'eQı ~rı, bu yazıları okudukça, ha • 
~atasının zekasıru kıskanan Os -

lı Veziri gibi: 
haıı"""' Yarabbi, şu adamlarm a~lını 
hQı~ l'er dt bir gececik rahat uyuya-

l>treceği geliyor .. 

Akbaba 

Ne yapsın? 
IQı~et, ortalık ağarırken yıkıla yı. 

el'den içeri girdi. 

l\arıe. Pür hiddet homurdandı: 
saı;. .Bu l'akit eve gelinir mi?. Saat 

.\ ın altısı .• 
l'e.rcıi~arrıcağız, peltek bir sesle cevap 

da~ İ1lgaf et kancığım, artık bun • 
aha erken de gelemem yar .. 

h.. Tiyatroda 
1.. ''11icf U-
"tL. ıu-, perde arasından salona 

'ti: 

~ lümseıer yok!. 
ra, aktörlere dönüp emretti: ...... n· 

l'a OtQ ır kısmınız localara, koltukla-
l'Up seyirci rolü oynaymız ! 

~U . Uyandırma 
1~ıe~iir ~y, muavinile beraber ka .. 
ltıtllse lefti§ ediyordu. Odalarda hic 
'-tirıde YQktu .• bir aralık, evrak kale : 
tı il. ' tlYlJyan b' ·· ·- ·ı· • ''ltla . ır memur gozun~ ı ış 
>,ıtdq, ~~ bey uyandırmak i~in kotm 

....., Udür kolundan tuttu: 

~~·· birak. uyandırma .• Uya· 
1 o da gıder !M 

• 
) ~dııı . 
'l'rıı11ı? - Nıçin çekiniyorsun 
1) •• 

d· eli "•nl 
'Ye le 1 

- Şey Duyulursa '-' Orlcu .. 
"-.. 11a b Yorum.. Vallahi na· 

trbat o'.ur!.. 

Yttksek Ticaret mektebinden bir genç hammallı~a talip oldu .. 

reisi 
etme... arnlfOnundan mezun muı.. istikbali de açık: Belediye 

tayin edeceğini vaadetmiş ! 

--------------------·---··-··-·-·····-·······································-··-··--········ .. ············ .. ··········-···· 
Eyvah 1 

Aşık, maşftkasınm önünde diz çök 
müş, eski zaman aktörleri gibi ilanı 
aşk ediyordu: 

- Sevgilim, seni o kadar seviyo -
rum ki .. Aşkımdan bir dakika şüphe 
etmene raD olmam •• 

Genç kız, penbe ve sivri tırnaklı 

Çiçekler, Dikenler 

Dersleri en pahalıya mal olan hoca 
aşktır .. 

* * * 
Para, iyi bir lıizmctçi, fena bir e. 

fendidir! 

* * * 
parmağına boynundaki inciyi dolıya - Kavgası:: ev, çalgısız düğüne be."1-
rak cevap verdi: zer! 

- Sevginizden şüphe etmiyorum.. * * * 
FakatM Ciddi işlerde nül.teye sapmak, 

- Fakat?.. ihtiyacı selahete feda etmek gibidir! 
- Zevkinizden şüphe ediyorum.. * * * 
- Zevkimden mi?M Aman seygİ•· Felfıket, dostluğu kuvvetlendirir, 

lim, senden daha güzel, senden daha a.~kı yıkar! 

sevikniye layık hangi kadın vardır * * * 
ki zevkimden şüphe ediyorsun? Erkekleri mağliıp eden parasızlık, 

Genç kız, ince vücudunu rüzgara kadınları mağlup eden ihtiyarlıktır! 
tutulmuş bir dal gibi bükerek itiraz * * * 
etti: lliç yalan söylemediğini söyliyen 

- Zevkiınizdcn şüphe edişim ken - kadına yaşını sorunuz .. 
* * * dim için değil .• 

- Ya niçin? 
- Elbiselerim için .. O kadar mo -

dası geçmiş şeyler ki .. Beni böyle bir 
kıyafet içinde sevmeniz, sizin aleyhi· 
nizedir!M 

~ 

Kadın eğlencesi 
lki ahpap arasında: 
- Sorma monşer.. Bizim hanımın 

yegane eğlencesi her gün mağaza ma 
ğaaz dolaşmakM 

- Peki ama, böyle her gün öteberi 
almıya para yetmez ki! 

- Ha),r- Her gün öteberi almaz. 
Bir gün aldığı şeyi otuz gün degişti-
. ' nr .. --

Berber 
Filorinalı Nazım bey, bir ahpabına 

misafir gitmişti. Evin çocuğu sordu: 
- Efendim, siz berber misinız? 
- Hayır yavrum, niye sordun? 
- Şey .. Babam: Bugün Filorinalı 

tıraşa gelecek demişti del 

Kadınların en devamlı muhabbeti 
tuvalettir! 

* * • 
Kızlar, evlenme yaşına geldikleri 

zaman sükütlariyle bile koca ister . 
ler! 

Hi'dm- ls'lliniz? 
Maznun- Emine! 
Hakim- Yaşınız? 
Maznun - Elli beş! 
Ha' im - Tabii evlisiniz .. 
Mazuun-Hayır, henüz kızım 

Bahis 
Sarsakıyan efendi bir gün mağa • 

zasında otururken birdenbire üz<'ı-ine 
fenalık gelmiş ve cansız bir kalıp ha· 
!inde olduğu yere yığılıvermişti. 

Herkes birbirine girdi .. Şimdi kim 
gidip de evine, ailesine haber verecek 
ti? 

Buna kimse cesaret edemiyordu .. 
Yalnız. çıraklardan biri: 

- Ben haber veririm.M 
Dedi n eYin yolunu tuttu. 
Biraz sonra, Sar.sakıyan efendinin 

evine gelen çocok kapıyı çaldı v~ ma
dam ile karşılaştı. 

Çırak sordu: 
- Rahmetli Sarsakıyan efendinin 

evj burasıdır? 
Kadın hayret etti: 
- Rahmetli dedin? .. Zo divaıı--sin? 

Sarsakıyan efendi şükür Allaha rah
metli de~ildir .. 

Çır:ık inat etti: 
- Ilenim ilen rahmetli olmadığına 

beş lirasına b.,hc;e girersin?! .. 

~ 

Merak 
Yazın Filürye sahilinde bir adam 

durmuş, dalgın dalgın suyun deı inli
ğine bakıyordu. 

Bir müddet böyle durduktan son-
ra etrafındalı:ilere dönüp mınldandı: 

- Adeta merak etmiye başlr.Jım •. 
Sordular: 
- Kimi?. 
- Karımı ... Dalalı bir saat kadar 

oluyor.M Hala çıkmadı! 

~ 

Nerede? 
l\Uşonaçinin oğlu Salamon denize 

düşmüştü. iskelede dolaşan bir genç 
hemen kendini attı ve boğulmak iizere 
olan çocuğu kurtardı .. 

Bunu gören 1\lişonaçi teşekkür et• 
mek üzere koştuM Fakat. oğlunun şap 
kasını göremeyince, hiddetli bir sesle 
delikanlıya sordu: 

- Çocuğun şapkasını niçin kurt:ır 
madın be? .. 

28 anunusanı 

1932 

VA::IT'in ııavesi 

l\tieshedinin 
t 

Hesabı 
Güzel bir yaz günü, Meşhedi Ca

ferle Torik Necmi, Haydarpaşadan 

trene atlamışlar, gezmek, hava al • 
mak için Göztepeye gidiyorlardı .• 

Tren, yemyeşil tarlalar, zarif köşk 
ler arasından. siyah dumanlar savu 
rarak uçar gibi gidiyorduM 

Pencerelerden çocuklar mendil 
sallıyorlar, genç kızlar gülüyorlar
dı .. 

Bir aralık, tren, zümrüt gibi ça ~ 
yırlarm üzerine yayılmış bembeyaz 
bir koyun sürüsünün yanından yıl • 
dırım gibi geçti.. 

Bu esnada, pencereden dışa.rr ba 
kan Meşhedi, gururla başını çevirerek 
Torik Necmiye seslendi: 

- tile yeddi yüz gırh seççiz goyun 
vardı •• 

Torik Necmi kahkahayı bastı: 
- Ulan moruk, hay Allah canmı 

almasın .. Gene martavalı savurdun .. 
- Yoh gardaşım, martaval deyildL 

Doğru söylirem ı 
- Behey palavracı başı, şimendi

fer bu kadar hızlır giderken yedi yüz 
kırk seki'ı koyun nasıl sayılır? .. 

- Yanlışın vardı gardaşım, men 
goyunlan saymamışamM tile goyun • 
Jarm ayahlarmı saymışam.. Sonra 
dörde taksim etmişem.. Yeddi yüz 
gıırh seççiz goyun olduğunu bulmu • 
şam .. Anladın mı behey hane harap! .. 

Çekirge 

Giriniz! 
Maarif müfettişi Hihnl Belin ku • 

laklan ağır işitir. Geçenlerde, şiddet
li bir gök gürlemişti. Hilmi bey, masa 
dan başını kaldırarak kapıya doğru 

seslendi: 
- Giriniz! .. 

Kırk yılda bir 
Nurettin bey, odadaki misafir ha • 

mm gitmiye kalkınca itiraz etti: 
- Yook olmaz.. Kırk yılda bir gelt 

yorsun uz.. 
Hanımefendi şikayet etti: 
- Kadınların yaşından bahqeder

ken biraz daha nazik olunuz! 

Mahkemede 
Reis maznuna sordu: 
- Sen, tramvayda bu beyin cebi• 

ni kanştırmışsın, öyle mi? 
- Hayır efendim, karıştırmadım .. 
- Peki elini niçin beyin cebine 

soktun? 
- Hava soğuktu da.. Isınmak içini 

Sebep 
Annesi küçük Necdete yalvarıyo~ 

du: 
- Ne olur yavrum, şu dolm:ıdan 

bir lo!;ma daha ye ... 
- Yemeeem! ... 
- Çocuğum, neden yemiyorsun? 
- Yemem!. 
- Niçin? 
- Şey ... Baba annem eğer bir lok· 

ma daha yersen seni öperim dedi!M 

ğil mi? •• 
Kadın - Evet .• Keşke gelme-

seydik ... Oyunu seyretmekten 
kimsenin bize baktığı yokl 
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Dügünüz ne zaman olacak? 
- Belli değil., Daha kocamı geçindirebile· 

cek kadar bir iş bulamadım! 

(
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ŞEN FIKRALAR 
uııııııııııuıuınııııııııııııııııııııınınııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııınıırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıuıııuııııııııııını 

Miijde GUliinür mil ? @ 
Bir avcı, elinde çifte, yanında ta• Bu yaz, Bebek sahillerinde dola -~ __,/_• ~ 

zı tarlalann arasında nefes nefese ~ şişman bir adamm, naaılsa ayağı \ j,_' , 

koşuyordu.. kaymış, biçare koca vUcuduyla denize ~ 
Bu esnada çift süren ihtiyar bir düşmüştü. Bunu gören Salamon e • ~ · • _ 

köylü ile karşılaştılar.. fendi kahkahalarla gülmeye başladı... • 
Avcı ıı;ordu: Etrafta toplananlardan biri, hid • ~ 
- Kuzum hem~eri buradan bir detlıke sordu: )~) 

tavşan geçtiğini gördün mü? - Bezirdn, denize düşen adama ' 
İhtiyar bir müddet düşündükten gillUmUr mü? .. 

sonra cevap verdi: Salamon, kahkahadan kırılarak ce ,_,,__,. 
- Gördüm... vap verdi: 

- Ne aman? - Bofuluncaya kadar yolunur!. 
- Eh .. On sene karlar oluyor! .. 

Fal 
Falcı, deliıkanhnın anıcuna baka· 

rak sordu: 
- Hayatınız hl~ munta1.am değil .. 

Kah yübellyorsunuz, kfth al~ahyor • 
sunuz?. Ne i~esfniz bakayım? 

- Asansör memuruyum! 

Vah. vah 1 
J.ld dost araamda: 
- Sizin Cemil Bey ile LeylA ha • 

nmun mua~kası ne merkezde? 
- Hiç sorma azizim •• Sarpa sar • 

dı. 

- Deme.. Ne oldu? 
- Geçen hafta dUğUnleri oldu t 

H. 
H 
!~ 

Ayak ıesi var.. Birisi mi geliyor? 

Evet.. Acele etme!. 
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Serseri 
[Faruk Ndiz Berin, yakında çıkacak olan 
"Bir ömür böyle geçti,, isimli kitabından] 

Onu gördüm, Yarlara boylu boyunca yatmış, 
Kendine :ı.z görürken herkes sıcak bir da:nr. 
Devrilen bir kök çınar gibi yolu kapatmış , 
Tipi, rüzgar, karanlık, onun umurunda mı? 

o 
Hakkıdır, iste5eydi keserdi dağ yolunu, 
Boğazlardı pusuda bir ağanın oğlunn, 
Geç kalan bir yolcunun bükerdi sağ kolunu 
Ve bir akşam basardı benim çıplak odamı .. 

o 
Bütün işler, kim etek öperse onda, bakmr~ , 
Can yakmayı silahsız haydutlara bıraknıı'Ş, 
Şerefini bir fener gibi başında yakını§, 
Yatarken yerde gördüm ben en dürüst adamı! 

Faruk Nafiz 

• 
Yunus Imreye 

[ Necip F'aııl Beyin "Ben ve Ôtesl. 
isimli yınl çıkan şiir kitabından] 

Kaç mevsim bekleyim daha kapında, 
Ayağmıda zincir, boynumda kement • 
Beni de piştiğin eza kabında 
Kaynata kaynata buhara kalbet ! 

o 
Bekleme Yunus'um, bozuldu bağlar, 
Düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar, 
Yeriyor, ayn1ık dolu semalar 
lçim~ bayıltan, acı bir lezzet ! 

o 
RllzgAra bir koku ver ki hrrkandan, 
Geleyim izine doğru arkandan. 
lhndonam, tutmuşum artık yakan__dan , 

=-M'edet ~y şairim, Yunus'um medet! 

Baglatla işini yarına bırakmal 
Yaldı.zlryan efe-ndi, hayJi zaman • 

dan-beri .Madam Cingözün kızı Oyna
koşla sık sık konuşuyordu. Delil•an . 
lrnın maksadı, öyle gönül eğlendir • 
mek değildi. Onu iyice tetkik edip ta 
mdıktan sonra fadivaç .arzusunilaydı. 

Hatta bu ffJcrini biraz müstakhel 
kaynanasına ela çıtlatmıştı. 

Madam Cingöz, YaldızJıyan den• 
dlyf teşvik ediyordu: 

· - J{endi kerimemdir deyi soyleo
rom sanmayasın .. Oynakoş, pcnane 
gibi bir ev kanmdır. Sana güller gi
bi bakar. Pişirdiği topik, pişirdiğl plfı 
kyi yer iken parmaklarını da bera • 
ber yersin •. E, rnal meydandadır: Gü 
zelliğine, zaraf ctine de diyecek · yok .. 
Herbir yanı bıngıl bmgı1.. Fmdık 
kurdu gibi eh-andır! ------............. -................................ . 

iltifat ) ( 
= 

ihtiyar aşık, genç kıza sordu: 
- Sevgilim, soyunup riö'.iin üp şu 

karyolaya uzanmak için ne be-ki.yor • 
un? 

Güzel kız, dudn ~ıın bükerek c • 
vap verdi: 

- Sizin gitmenizi I---Hayret! 
iki ahbap arasında: 
- Ynhu, karımın yatağında bir 

as1n buldum .. Halbuki, b~n askı ku!• 
]anmam .. 

- Hayret.. Ben de kuııanmam! --Neye yarar? 
Kan J·oc:a ar.tamda: 
- HA.berin vıır mt kocacığım? .. 

lstanbuldan Ankaraya tayyareyle 
bir s."lntte gicliliyormuş.. 

J;rkek omuzlannı silkti: 
- Neye yarar kancığım, sen Uç 

aaatte ha.zıd1ı11cl1ldan .owa ı .. 

Yaldızhyan efendı bunların hiçbf
rini lnlcAr etmiyordu: 

- Bilorum .. Ne ki deol'8&n haklı • 
sındır .. Ancak, izdivaç, o kerte büyük 
işitir ki, enfoe, boyuna iyictne ölçmez 
de-n evvel karar vermek doğru .,ı . 
maz.. Hele biraz daha !abredelim .. 

- Sen bilil!in oğul .. Fazlasına ben 
kanşmam .. Yalnız Ş11na dikkat ol ki. 
kızın da sende gönlü vardır sanoo • 
rum.. Bak, gün günden sararıp solo
or .. Bana kalırsa bugünün işini yan 
na bırakmak doğru olmaz I 

Fakat, bütün bu ısrarlara rağ • 
men, Yaldızlryan efendi, mtistak • 
bel zevcesini iyice tanımak için iki 
ay dnha bekledikten sonra, nihayet 
günün birinde izdivaca karar verdi. 

Düğün, hayli şatafatlı oltlu. Yedi· 
ler, içtiler, eğlendiler. 

Balayı cidden tatlı ge~ti. Onu fa· 
kip eden diğer iki ay da bal ayından 
farksızdı. Fakat, izdivaçlannın bt-§in 
cf &)" dolarken, yeni gelinde de bazı 
garip haller belirdi. Karnı adnm:-ıhıl 
h büyümüş, gözleri içeri kasmıştı. 

Çağrılan ermeni doktor '11 tuhaf milj 
deyi verdi: 

- lki güne kalmaz anne oloor! .. 
Bu müjde, Yaldızlıyan efendinin 

ba~da bir bomba gibi patlamıştı. 
Hayretle sordu: · 
- İki güne kadar deorsun? . 

- Evet? .. 
- Zo, bu ne kıyak kepazeliktir! •. 

- Bu söz üzerine Maaam Cingöz 
hiddetlendi, kalın siya.il kaştan ça · 
tıldr, kaytan bıyıklı dada.klan •rkh 
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Eski şair - Şıirleriniz güz~) .. Fakat biru Abdülhak Hlmidi llatırlabyor •• 
Yeni pit - Olabilir .. MukaUitlerim pek çoktur! .. 

ve iki elini beline dayıyarak ın 
okudu: 

- Ne dedin, ne dedin?. Ke 
dedin? .. 

- He .. Kepazelik d~dim .. 
- Neden kepazelik oloormut 

yrm? .• 
- Elbet kepazelik oloor .. O Jd 

aylık gelin iken doğuroor, ke 
değildir?. 

- E, kabahat sendet 
- Neden kabahat bendeyınff 
- Elbet sende .. Sana bin kere' 

lemişsem, haydi düğünü yapal~ 
gUniln işini yanna bırakma der• 
tmmoordun- O uman sözüm~ .J 
evlenseydin, şimdi böyle vakit5"" 
IAt babası olmaz idin? .. 

................................................. 
Hanım duymasın! 

Beyf endi ile hızmetçi k.ıZ a 
da: 

Bey - Gillter, vallahi kalbiJOI 
dın-

Hl.zmetçi - Aman, yavq 8'1 
n.iz... Hanım duyarsa maaşım4" 
miye kalkar! 

Tehlike yok 1 t 
ihtiyar bir zat, genç ve gtı' 

zmr denizden kurtaran det8'S' 
ellerini hararetle sıkar: 

- Allah !enden razı olSlltl 
rom .. Kızımı kurtarmak için k 
büyük bir tehlikeye attın .. 

Delikanlı, mahcubane ırııfl 
dı: 

- Estağfunıııah efendiın .. 
i~ln hiçbir tehlike yok.. 

- Aman evlAdım, öyle d~ 
- Emm otunuz efendim. 

~in lıiçbir tehlike yok: Evvel&.ff 
mU1<emmel yüzerim.. Sonra, 
de!. 



o OCUK SAYIFASI o 
HIK ve 

En aiır y6k 
ftrdr. _.,. .......... 

- Dedi. 
Sel eevap ftrdi: 
-AU 
- ~ ........ ha7ftf'n 

elen. cloada. Almak Wec1JM 7Uk, idi • 

1 qıwell Bilgiler 1 
Şişe nasıl ke&Ulr? 
Camlan bmenin muhtelif ualle 

rı Yardır: Batta .ı. bir cama 1U için 
de alelM• bir mlbısla ... ı kesilece.. 

Uzak Memlek .... nle 

Deniz Jllam var mı, 
yok mu? 

Uzak me•leketlmle ~ .... 
selllidler, ......... ~· ,... 
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Gayrımübadillerin hakkı 
~~~~~~- -

Izmir milli em ak müdürlüğü vekalete 
m·"him bir teklifte bulundu 

Izmir hususi muhabirimizden: 
Izmirde Ziraat bankası tara

fından müzayedeye çıkarılan Yu

nan emlakinden pek çoğu ma

lessef gayri mubadiller tarafın
dan satın alınmaktadır. Bunun 

sebebi gayrı rnubadillere tevzi 
edilen bono~zrm yüz füalığının 

22-25 liradan murababacılar ta

rafından toplanmış olması ve bu 

murabahacılarm Yunanlı emlaki

nin müzayedeleri için lzmire gel

miş bulunmasıdır. Müzayedeler

de Yunanlı emlakinin çoğunu 
bu murabahacılar satın almakta, 

gayri mubadiller cüz'i miktarına 
sahip olabilmektedir. 

Bunun sebebi malumdur: Bo

noların nama muharrer olmama
sı ve hamiline verilmesi... 

fzmir milli emlak müdürlüğü; 
gayri mübadillerin bu vazıyetini 

nazarı dikkate alarak Maliye 

Vekaletine bir tahrirat yazmış 
ve gayrı mübadillerin vaziyetle

rini kurtaracak çareyi de gös
termiştir. Milli emlak müdürlüğü 

bu şekilde devam ettiği takdir
de gayrı mübadillere tevzi edi

len bonoların kıymetlerinin da

ha çok düşeceğini ve düşmekte 
devam edeceğini bildirmiş. Bu

na karşı alınacak çareyi şu şe

kilde tesbit etmiştir: 

Yunanlı emlaki müzayedeleri

ne yalnız Muhtelit mübadele 

komisyonundan gayrı miibadil 

vesikasını hamil olan gayrı mü

bndiUer kabul olunmalı, vesikası 
olmayanlar mürabahacılardan 
ibaret olacağı için bunlar mü

zayedelere iştirakten men edil
meli! 

Milli emlak müdürlüğünün 

Bir Rus .1enerali 
P~ristc bır deliden 

dayak yedi 
Üç senedir Paris Beyaz Rus

ların Malul Muharipler Cemiyeti 

Reisi olan Jeneral Çekatoveski, 

evinden çıkıp dostu Jeneral 
Miller'e g!derkan, iri yarı biri-

sinin hücumuna uğramıştır. Mü
tearrız, Jeneralin ens~sine şid
detli bir yumruk vurmuş, yere 

yuvarlamış, ve döğmekte devam 
etmiştir. Halk koşuşmağa baş
layınca, mütearrız kaçmış, fakat 
polisler tarafından yakalanmıştır. 

Bu adamın üzerinde bulunan 
vesikalardan, l<endisinin deli ol

duğu zannedilmektedir. Bu ada
mın ismi Radiu'dur ve yakala
nınca, jencral için : 

- " Bütün bunlar, hep bir 
çeteye mensuptur.,. demiştir. 

Tebrik 
TeJgrafnameleri 

gayrı mübadilJer lehine olan bu 
mühim teşebbüs Maliye Veka

letince kabul edildiği takdirde 

burada yüz liralığı 18-20 liraya 

düşmüş olan bonoların kıymet
leri yükselmiye başlırac::ktır. 

Tütlinlerini satamıyanlar 
Urla VP Kemal paşa kazala

rında tiitün mahsüllerini satamı

yarak müşkül vazıyete düşen 

vatandaşlarımızın iaşesine Hila

lialımer cemiyeti tarafından de

varıı edilmektedir. Hi!ali::ıhmer 
cemiyetinin darlık günlerinde 
ve müşkiil zamanlarında bütün 

vatandaş'ara yardım elini uzat
ması bütün vatand, şlarımızın si

nelerini iftiharla kabartmakta 

ve v_zıyeti müsait olan vatan· 
daşlarımız da yardıma koşmak

tadır. 

iz:mir Hilaliahmer merkezi 

heyeti verdiği kararla önümüz
deki mayıs sonuna yani yeni 

mahsulün istihsaline kadar muh

taç vatandaşların iaşesini temin 

etmiş, un ve zeytinyağı tevzia

tına devam etmekte bulunmuş
tur. Şimdiye !<adar yapılan 
tetkikat neticesinde Urla ve 

Kemal paşa kazalarında muhtaç 

vazıyette olan vatandaşlaran mik· 
darı 2300 olarak tesbit edil
miştir. Tire , kaza merkezile 

Değirmen dere nahiyesi havali
sindeki köylerde de muhtaç olan 

vatandaşlar 350 olarak tesbit 
edilmiştir. Bu vatandaşlara da 

yardıma başlamak için Hilali
ahmer cemiyeti tarafından terti
bat alınmıştır. 

Bu sayede muhtaç vatandaş

ların ıztirapları nihayet bulmuş, 

açlık tehlikesi kalmamıştır. 

Hitlerin arkadaşı 
Bulgaristan .-aşıstleri tarafın· 

dan samimi tezahüratla 
karşılandı 

Frankfurt gazetesine nazaran 

Bu1garistan Faşist teşkilata "Rod

na Saştşita,. Hitleri, Bulgaristan

da bir seyahate davet etmiştir. 
Fakat Hitler, Almanyada pek 
meşgul olduğunu söyliyerek iti-
zar etmiş, ve kendi yerine Frau

enfeld isimli bir arkadaşını gön
dermiştir. 

Bulgar Faşist teşkilatı, Hıtle· 
rin mutemedini parlak bir suret

te karşılamışhr. Frauenfeld Bul
gar metropoliti Stefom ziyaret 
etmiş ve matbuata verdiği bir 

beyanatta, Milli sosyalistlerin ik

tidar mevldine geldiği vakit ik
tisadi bir ittihat yapacaklarını, 
bu ittihada Bulgaristanı da dahil 
edecelderini bildirmişt r. 

Bulgar konserve fabrikaları 
Bulgaristanda 21 sebze ve 

meyva konserve fabrıkasiyle 
4 marmelat fabrıkası vardır. Bu 
fabrikalar senede 2,5 mil}on kilo 

gram konserva istihsal etmekte
dirler. Fabrikalar ihracat yapa-

l\lıllr gunlerdc, ba) ramlarda, do
ğumlardn, e\ lenmclerde bü) liklerinize, 
dostlarınıza yazacağınız tebrik telgraf· 
namelerini Ilima}Cİ Etfnl Cemiyetinin 
"Şefkat,, telgraf kAğıtlarile gondertiniz 

ı Bu suretle hem buyuklerınize \e dost-
' 

madıklarından bu mıktar tama

mile dahilde sarfedilmektedir. 
Bunun da yüzde 55 i Sofyada, 

yüzde 35 i diğer kasabalarda ve 
yüzde 1 Onu da köylerde sarf ve 
istihlak edilmektedir. 

lanruza hl)1k oldukl:ın fazl:ı hörıneti 

göstermiş, hl'm de fıüriık bir neşe 

gününde sizin him:ıye 'e şefkatinizi 
bekliyen binlerce yetime yardım etmiş 
olursunu1_ "Scfkat,. telgr:ıfnameleri her 

telgrafhanede 'ardır. \ e hu telgraf· 
nameler muhatabınız ıçındır. Sız tel· 

~annızı alcl:ıde bir k "ığı da yazınız. 
Üzerine .. Luk \ C) a Şefkat.. kdime· 

rini ilive ed niz :\luhatahınıı telgrafı 

itina ile hazırlanmış pap) ekuşe 'e 
ıcnkli bir kağıt uzcrind okur. Ilı· 

mayci Etfal tcbrıı.. tclgrafnamelori, Hi· 
mayei F.tfal n yetimi · ı ıçiı 

Bu sene Bulgaristanda bakla, 
fasolya, et ve sütlü maddeler 

çok uczuzladığmdan konserve 
sarfiyatı azalmış vo bu yüzden 

4 konserva fabrıkası kapanmıştır. 
Bir kiloluk fasulya ve türlü 

konserveleri geçen gene 15 16 
levaya satılırken bu sene 13-15 
levaya düşmüştür. 

Günün Muhtırası 

Takvim - Perşembe 28 KAnunusanl 
ı inci ny 1932. 20 Ramaz:ın 1351 Senenin 
geçen gunleri · 2Cı kalan günler 33J 

Güneş - Dojtuşu. 7,23 Batışı 17,7 
Namaz vakitleri - Sabah. 7,2J 

O:_fo : 1224: ikindi 14.52 . Akşam 17,7 
Y :ıısı : 18 41 imsak : 5,30 

Hava - Dün hararet derecesi a· 
zam! 1 'e a~gar! 3 derece olarak ka\•
dedılmiştir. Bugıin rüzgar poyrazdan ol· 
dukça "crt olarak e~eceLc. hava kapalı 
olacaktır Yağmur sulu kır yap;ma~ı 

muhtemeld•r 

Radyo ------- -------
lstanbul radyosu 

6 den 7 a kadar gramofon 7,30 dnn 
8,30 a kndal' ~Takbule hanımın iştlrakılc 

saı. 8,30 dan 9 a kadar Setim Sırrı bey 
tarafından konfcrnrs, IJ dan I O n kııdnr 
feyziye hanımla Nebil oj!;lu lsm:ı 1 l lak· 
kı beyin iştiral..i'e saz. 1 O dan 10.30 n 

kadar sto:ko orkescr:ısı 
Avrupa radyosu 

Bugün - 28 K. sani 
Hellsberg - (2:'4,4 m. 75 kilo· 

\'at) 9,JO cimnascik 14.05 kon~er -
17,15 orkeccra - 20 Berlinden nakil -
22, 1 O Frcsla' 'dan na , ıl. 

Viyana - 1518,2 m. 20 kilo,·nt) 
16,80 şarkı ve piyano -.. l 8 ırnnser -
20,40 kitarayla musiki - 20,45 caz sen
fonik - 23. ı 5 T.sgan musikisi. 

Roma - (441 m. 75 kilo,•al) 
13 45 solo keman - l 8 30 şarkı resi· 
talı ...... 18,45 konser - 22 konser 

Varşova - (1412 m. 158 kilo
..-at) ı J,35 filarmoni konseri - 18,35 
oda musikisi - 21,15 hatif musikt -
23,30 d:ınc. 

BUkreş - 1390,5 m. 16 kllovat) 
18 orkestra - 19 havadis - 19. 10 
Dimiko orkestrası - 21 şarkı - 21,20 
se,1fonik şarkı - 22.45 haber. 

Moskova - ( 1481 m. 40 kilo\·at) 
17 den 23 c ı..adar neşrıynt 

BORSA-
27 K.sani 931 

Kambiyo 
Frnsız Frangı 
l Jngiliz lirn~ı Kr. 
"T.L. muknblli Do'

0

:ır .... 

.... 

ltm 
Rclgı 

Drahmi 
Is. Frank 

l.C\'ıl 

Florin 
Kuron 
Silin~ 
Pcıeta 

l\lark 
Zlotl 
l'eng > 

l.e~ 

t Türk lirası Dinar 
Çen onc· 1\ urus 

Nukut 
20 J..'r:tnk [l<"ransız: 

1 lsterlıo (lnı:lltzı ıl 
ı Dolar (Amerlk:ı 

20 Liret [ ltalya -

A-;ıd 

72850 
0,47 9 50 

47 so 
:> 25 

3 19 50 
ı3 4 

Kııpaodı 

1~6 
72950 

1 7 
4 12 os 
: 10 87 
~ ) 1 

4 ı.o 37 
3t9 

7 '.) 50 
ıs so 
' » 

.. L 
~~r ıı~I 
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Yazan: lren Nemirovski 
~ -

Glorya, içeriye, zemine sert sert l 
basarak girdi. Kendi ayak sesl\°!rin ·ı 
den kendisi titredi, durdu. Sonra, a
yaklarının ucuna basarak yürümiyel 
başladı. G~lderin karşısında durdu: 

- Davıd. 
Bir an sert sert bakıştılar. (,'orya 

tehe_ üm etmek istemiyerek clö .. t kö· 
şeİi çenesi ileri çıktı ve kendini kon
trol edemediği zamanlarda iktisap et 
tiği ~irkin bir hal aldı. Sonra elcl;Hn 
!erini sallıyarak sordu: 

- Şimdi memnunsun değil mi? 
- Evet. 
Dişlerini sıkarak Glorya, gn riıı ve 

tiz bir ~esle mırıldandı: 
- Deli. ihtiyar deli .. sensiz ac:lıli• 

tan öleceğimi zannediyordun değil 

mi? .. Bak, hiç de sefil bir halde deği
lim zannedersem? Bunu gördün mii? 

l\~lundaki yeni bir bileziği ~ö:;tcr· 
di ve demm etti: 

- Hunu da sen almadın ya? Ö.r· 
le~ se ne yapmak istiyordun? Aptal, 
bu işten sade sen müteessir ol :un .. 
Ben işimi uydurdum .. Bütün bu evin 
içinde ne varsa benimdi, benim (san• 
dalyesile vahşice yere vurarak) ve şa
yet bunları satmama mani olunsan, 
hırsız. karşında beni bulacaksın! .. Sen 
hapishanelere lıiyıksın ! Bunca sene
dir beraber yaşadıktan sonra, bir ka
dını yalnız başına hirak ha?. Fakat 
bir şey söylesene .. Ce,'ap versen~! iti 
raf etsene. Beni parasız bırakmak için 
bunu yaptın değil mi? Halbuki ken• 
dini ve bir sürü zavallıları mahvet -
tin .. Hu dört du,·ar arasında kalar:ık 
heni mahvolmuş gördükten oonra öl 
miye razısın değil mi? Ole mi? Söy
lesene! 

GoJder: 
- Eh, dedi, \U gelir (ve gözlerini 

kapıyarak mırıldandı) Sen, paran \'e 
sana müteallik her şey bana o kadar 
yız geliyor ki bilsen!. Hem sonra ııck 
o kadar devam .edecek değil ki kızım!. 
Bnna inan yanum, eğer kasayı mü -
tcnındbcn dolduracak bir koc·l ol -

mnzsa, pek dayanmaz. 
Golder gayet sakin, ağır, ~ir ihti • 

ynr adam sesile konuşuyordu. Ürtii
yü göğsüne doğru çekti. Pencere ara 
lığından gelen rüzgar oda), soğutu -
yordu: 

- Pek dayanmaz, emin ol .. Zanne 
dersem borsada oynadın. Bu sene, di 
yorlar ki, insan herhangi bir tnlıviJ,1t 
alsa kazanıyor-

Ama bu böyle dernm etmez. Ya 
IIoyos ( neşeJi neşeli gülerek-) 
ah... Zavallı yavrular, bir iki se • 
ne sonra ne olncağmızı düşünüyorum 
da .. 

Tefrik8 

27 

Nakleden: fa. 
- Yetişir. 
- Ya.. Demek gene başlıyıt.:tlğl 

Yoksa deli diye timarhanc~ e l,:ıp:ı 
tırmnklığımı mı istiyorsun? r. 

- Bunu da yaptırabilirsin. ı:ır. 
dersem... i 

Yorgun ve hiddetli bir tnrıd:ı 
ni çekti: 

- Git!M 
~' GiicHilde sükunet buluvordU· . . 

vaş hareketlerle. terini sildi. 
- Rica ederim. git! 
- O halde ... Adiyö? · 
Golcler ce\'ap vermeden, l•all-f'• 

tişik odaya geçti, boş evin içinde. ı, 
)er uyandıran bir gürültii ne .. k·

1
:; 

a rkasınclan cekti. Glorya, bilt un . n, 
ga1arınm hep 1Jöyle bittiğini dİİ~~,. 
d.. N"h t ·· ·· ·· .. c nll u, son rn.. • ı aye , gorun u. 
ran bu yalnız hayat onu bltircce~· 
şüphe iz bir gün ölüp gideceJ\fİ· t 

- Bu kadar sene berab::?r ~-:l;~ 
t · h ? .,.. •• : ? B ,,.nc;l:ı an sonı a a ...• ,ıc:ın. u .; JI 
da ne diye böyle dü.ü:ıiirlcr? ..• 
gün olan şeyler .. ]{endi istcdiM f\~ 
düşünsün. Aman yarabbim ne JıU 
lık .• Ne budalalık .. 

Glorya çıktı, gitti. 
Golder ynlnızd!. 

YIRl\11 üÇCNC'C IHSll\1 ı 
Golder. uzun müddet yalnız ~~ 

dı. Yani ailesi onu rahal"ız etıııc 
Her sabah. doktor geliyor. ııo• 

dalardan hızlı hızlı geçerek hcıt11~ 
cenin derin iniltilerile dolu iJıt1.: 
göğ ünü dinliyordu. Falmt ı,alP 1 

le iyordu. 1htiyar Golder de Jıir ~ 
uykuya dalmıs gibi görünüyorclll· 

• tı"' kıyor, yavaş yavaş. nefesin_i ... , 
membalarmı iktısat ederek gıyırı ~ 
apartmanı, kalbinin darabanını 
saplıyarak, adalelerini yormad1111

1 
clefa dolaşıyordu. Yemeklerini ıf. 
f aktaki terazide biz1..at, gram !:! 
kendisi tartıyor, yumurtasını el 
saat kendisi ııişiriyordu. 

1 Vaktilc beş aşçının rahat rnJıl1• 
rnbildiği kocaman mutfakta, "1 r 
ihti ar bir .hlz.m i ·• ~ı.mhur.ıııııl 
kararak yemekleri pişiritKen, (10

1 

vaktile Londradan alclığı fakat ıı 
üzüle iizüle yer yer pamuk sarl.1111 

ev elbisesile dolaşıyordu. 
··n Sonra, salona, pencerenin o 

mns.'lsmı çektiriyor. oturup fal 9 

yordu. Güneşli havalarda sokn11' 
kıyor, ci\'ardaki eczaneye kadar "l!I 
tartılıyor, eve dönüyor, elli ad 
bir durup dinleniyor, bir e)i]c ıı:.ı·~ 
nuna dayanarak, öteki elile hM 11 

iki defa dolaşan atkısını göğsünde 
tuyordu. ~ 

Sonra, akşam olunca, vaı~tilt> =' -· ' 

- Peki ya sen, sen, diri diri 
dini mezara gömdün! 

Golder mağrur bir şiddetle: 
- Ben böyle istedim ,.e hen 

dünyada ne istedim e oldu. 

yada tanıyıp gözden kaybettig"1• 

ken rada Pariste tekrar bulduğu bil" 
man yahudisi olan Soifer gcliP 1'~ 
iıe i kambil oynuyordu. Soifer '11 

Glorya sustu. EJdh·enleri ile oynu 
) ordu: 

- Burada mı kalacaksın? 
- Bilmiyorum. 

BORSA HARiCi - Paran var, işini uydurdun 

bu iflas etmişti. Bfüıhare franl< fitf~ 
oynamış bütün ka~hettiğini ıc,, 
kazanmışb. Buna rağmen, i)ttil 

1 

ye harplerle kıymetini krıh ı,n) b 
kfLh yükselten bu paraya karşı .... 1 
lerle artan bir şüphe duyuyordıl· ~ 
vas yavas, servetini m ücevhcrntıı 

de· • • 
'irmişti. 

1 1
• Alun 95~3 1955 ğil mi? 

Mecidiye 4 49 - Evet, fakat kendine bir hisse
1
1 

Bankonot 23 234 '9. d ayıracağını hiç ümit etme, işimi sağ-

Şimdi J.,ondra bankalarının lı 1 
{• 

de, bir kasada, o kadar güzel ,r., 
kalflde mücevheratı vardı ld. Jıl 
Glorya bi1e bunların emsaJirıdt'i' 
müce,·here sahip olamamıstı. r,ıııı~ 
la beraber, Soifer. çılgıntı~n ' 111 

bir surette hasis ti. Parisin J\11~ J 
bir sokağında kötü bir evde otıı ıı· 
du. Hayatında bir defn bile 01° 

taı __ ... _________ _. lam yaptım. 

Fitre ve zekat 

Hurma 

Üzüm 

Arpa 

Buğday 

Ali Orta Edna .-
''· K. K. 

208 o o 
185 156 78 
16 15 13 
12 10 8 

lstanbul müftiliğinden: 
kuvayi havaiyem'zin itila ve 

terakkisi için her türlü mua
venet ve muzaheretin ifası 
vazaifi mühimmei vataniyeden 

olduğu gibi bu bapta diyanet 

işleri riyaseti iliyesinden isdar 

buyrulmuş olan fetva muci
bince de sadakai fitire ve ze

kat ile mükellef olan din kar

deşlerimizin Tayyare cemiye

tine ibrazı gayret ve hamiyet
te bulunmaları ehemmiyetle 
arzolunur. 

Glorya, çenesiyle etrafı gö terdi. 
Golder: 

- Uütün bu eşyadan kurtulduğu• 
ma pek memnunum, dedi, bu he)kel, 
perdeler sinirime dokunuyordu. Hiç 
birisine ihtiyacım yok .. le binmemişti. Hatta parasını 11 

sı hile \'erecek olsa: . 1"' 
- Böyle lüks şeylere, derdi 

ahsmnktan korkanın. ıtıt1 
Saatlerce yaf{mur , e lnır 0• ~ 

il.inci me,·ki trannay bcklerd1
• ~ t' 

t.iin ha) atınca ayaMrnbıları çab
1 ıı-1 

il:1- kimesin cliye, ayaklarının ucll"~cıl 
1 •• .. •. t•• Il" k Ç ı:;C 

Gözlerini kapadı. Glorya kalktı, 

çantasını, boyun atkısını aldı, ayna
nın karşısına geçip podralanmıya haş 
Jaclı. 

- Zannedersem Joys gelip y:ı.kın 
da seni görür. 

Gol der <'e' ap yermedi. Glor) a 
ve etti: sara c yurumuş u. ıı· n · ,tı 

- Pam)a ihtiyacı varmış. dişleri kaJmadığı ve yeni di" ,ııı ,t 
Aynadan, Glorya, Gol derin yiizü - masraf etmemek için sade çorbl1 

niin tuhaf bir hal aldığını gördü. h 0 zilmiş sehzelcr yiyordu. ~jl 
tcmiyerck, aic.ıh bir sesle: (8iffllC 

- Bütün h!!nlara sebep, dedi, hep _ ııı' 1 

Joys değil mi? Doğum ve Kadın hastalık 
Ellerinin ve yanaklarının titredi - mütehassısı 

ğini .görüyordu. r Doktor ·t 
- Niçin ona kızıyorsun? lfaıt.nıld Hüseyin Naş~ sı 

o sana ~~iç de bir şey yapmadı .. Tuhaf Türbe, eski Hilaliahmer bııt9 
şey. (Gulerck) Onu ne de se\'iyor:sun. 1 No. 10 Te'. 2,6?? 
ihtiyar bir <lşık gibi .. Gülünç! .. 

Goldcr haykırdı: 
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[ EmlAk ve Eyt~m Bankası llAnları 1 -.~ ~K .T!n \ 1 Devl et oem'.ry~lları ııanıarı 1 

Harlı.ye tramvay cad"""' l~~K~ul~duefa5kl y·u'zıklurauşrunr ları Fevzıpaşa - Ma.alya. Diyarıbekır hattının Malatyadan sonra eski Malatya ve Frat islasyonlıınnı havi 33 kilometrelik kısmı 

d 
1-2-932 tarihinden itibaren yolcu ve bilumum eşya münaka\atına 

esi• d T •k• d Şehrin merkezinde- Mefru~ açılacaktır. n e Ve eşvl iye e ve havadar bir oda Fiat eh,·en. fst. P. 
K -46 v. B. adresine yazılmuı. Bu münasebetle Fevzipaşa • Frat- Fevzipaşa ve Malatya·Frat• 

t ı k 
Malatya arasında iıliyecek muhtelif trenlerin günleri ve hareket 

Sa 1 ı kıymet I• arsalar Kelepir bir aker sabhyor- saatleri aıağıya derç edilmiştir. Daha fazla malümat almak isti· 
Üs üdarda iskele civarında bir tarafı 1 
Roma banka!ı eski transit deposu diğer yenlerin· istasyonlarımıza müracnatlnrı ılıin o unur. 

o"') B~nkamııı~ ~ahtı tasarru~rida olu~ ahiren if~az edilen Bey- tırafı Rus gaz şirketi, önünde geniş Ji. Fevıipaşa ·Malatya - Frat arasında 1108 Numaralı lreG 
... gdun da Teşvıkıye mahallesınde Harbıye caddesınde krokisi aşa- manı, kıyıkhane, gazino. büfe \"e oda- (Cuma, Pa!arlesi, Çarşamba günleri) 
gı a mevcut arsalardan 44 - 45 - 46 - 47 numaralı arsalar açık lan havi ve yalnır: cnklıt (3500) lira Muvasalat Hareket 
!'lırnıa ve diğerleri kapalı zarf usulile ve pecin para He satılmak tut~n \'e arazisi ( ı soooı lira kıymetinde F evzipa~a 2 50 
uz Y olan bu akar (3000) liraya 3 ~ubatta 4 Y 

ere müzayedeye vaıedilmit ve 30-1-932 tarihine müaadif cu· üncü icra tnrıfında" sarılmaktadır. (2379) Malatya 11 58 12 39 

ılllartesi günü saat on altıda Bankamızda ihaleleri mukarrer bu- Frat 13 35 
urı Lokomotif ve lan• lokomo• .. muştur. Talip olanlann ve fazla tafsilat ve •artname almak ki 1 Frat. Malatya - Fevzipaşa arasında 1107 Numarala tren tat ... bll ma n &ti - Dekovil lokomo-
Ş ıyenlerin abz ve istihsal eylemek üzere biııat veya tahriren tiC1erinde Jııns volf sair lokomobll!erde (Cuma, Pa:ı:ar, Çarşamba günleri ) 
~~enıize müracaatla beraber teklif mektuplarına teklif oJunacak makinistlik kabul eder tesviyeci Ye tor· Frat 11 l 5 

rrı.1 tarın % 5 şi nisbetinde teminat mektuplarının leffi ve yevmi naC1yım nsailı:e malikim. <23o6l Malatya 12 29 13 1~ 
ll'lezkQ k d Ş b . ) 7 Adres : Adııpazan posta F · 22 00 ra a ar u emıze müracaat arı. ( 3) ~ utu u 12 usıtıısile Jb- evzıpaşa .-, 

Pangaltıda kain ve Emlak ve Eytam Bankasına ait ıa'ıim Zeki. Malatya- Frat arasmda 1110 Numaralı tren 
•rıalardan satılacak parçaları gösterir krokidir. Bedavadan 15000 Ura - (Cuma, Pazar, Çarşamba günleri) 

Üsküdıırda i!kcle civarında büyük ka· Malatya 9 30 

.~a:J§ee 

.,. IOGUO)/ 

•&etJ 'i::.~Üt1f!$ 
·~ı~1111g 

L------]., •#Ü~ 

!'1"1Jf?N 
atf.ıfJt'JI 

~ Pttülibaza : Satılacak parçalar taramasız gösteril· 

~· 
Ja_n_d_a-rm-a-sa-t-ın_a_l_m_a_k_o_m_i_s--

Yonu riyasetinpen : 
'raı·Jandarma için (13500) çik kundura l<apah zarfla ahnacaktır. 
İ§l" 'P!~rin şartname ve evsafı görmek için her gün, mUnakasaya 

ıra" · . Yonu ıçın de 2 - 2- 932 Salı günil saat On beşe kadu komis· 
llıuza müracaatlan. (178) 

Jandarrna Satın Alma Komis-
Yoııu rıyasetinden: 
'hnJandarma için 33000 metre Kaputluk kumaş kapalı zarfla 
lcas:cak~ır: Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve müna
ber ~· ışhrak için de 2-2·932 Sah günü teldif ve teminatlariyle 

1 
er saat on bire kadar komisyonumuı:n müracaatlan. (179) 

~~~~~~--------lllDl ________ mmıı ________ .;.... 
•11Jt1yELI 

P.mniyet Çayını 

·-- Arayınız 

yıtı:hane gazinosu, müteaddit odıılan ,-c Frat 10 25 
diğer mGştemilltlle enkazı pııruına sa- Frat _Malatya arasında J 109 Numaralı tren 
tılığt ve J 5000 lirahk arar.isi alına be· C p t · Ç b ·· f ·) 
deve. kılıyor. s ~ubatta dördüncü icrada. ( uma, azar esı. arşam a gun erı 

il!m~illl1llllllJ!llR!inıınıır.ıı Frat 14 30 
ıll ı ıılıhu ıı ı!L'iulıııııı::ııc;:nnııııa!ıi~'.~ulıııuııw1'.!llllllilJ Malatya 15 42 

ı a. K. O. Sa. Al. Ko. dan ' -M--d---1----d---
lstanbolda bulunan kıt<Ult ve mU- Galatasaray Lisesi Ü Ür .. ğ .. n en: 

essesatııın ?tlayı~ 932 gayc&ne bdar 29 k rıunusani cuma günü G 1 tasaray lisesi merasim salonun• 
ekmek ve erutk ve yem rtakJiya.tlan • da saat 3 de verilecek olan müs!'lmere saat 4 e tehir edilmİ§· 
na verll~n fint had dl itidalde görül• tİl'. (a55) 
mediğinden Patıırlığa konulmuştur. 
İhale.si 30 - 1 - 932 cuntarte!tl gilnü 
saat 15 te Kom. da yapılae ktır. Tr. • 
Jiplerin §artnameshti almak n _pıur,ar 
lrğa iştirak etm k üzere vcvmi ~~ı; -
\ kOrda Kom. a müra.cıuı.tlan (51) a~O) 

\ 
As. k. b'4. ~•. komi unu 

_ , __ Uftnl ,. ~ 

lfayı taahh' t edemf)en müteahhit 
namı he5abına 50,000 adet dil iz toka 
paza.rlıltlıı. 8.'ltrn alınac: ktrr. Paı.:ulı· 

gı 30 - 1 - !>32 cumartesi ı.iinU saat 
16 ya kadar Harbiye mekteblnd~i m 
ha!H nmh!u~unt' icra edilecektir. Ta 
!ipi rin artnameemi örmek için 
tm nlma komisyonuna müracaatı n 
,.e ~tirak iç.in de vakti muan~ntnde 
hnzır bulunmalan. (1 ) (2~5) 

ı;. ~ :;. 

.Askeri mektepler ihtiyacı için 
Fransızca, Almanc:a, lngilir.ceden 
Türkçeye Türkçeden Fr~n'-'> ıı::ea, Al -
manca, lngiliı:ce:rc muhtelif h.!gat pa 
:r:arlıkla atrn alınncaktır. Paıarhğı 

1 - Şubat - 93: pnzarte•i r;ünü saat 
16 ya kadın· Hnrbi) c nıc',teb"indeki s:ı
tm almn komi~yonunda icrn cdi!ecek· 
tir. Taliplerin l'Ogat nümune1erini n 
şartnamesini görmek i~in 1 onıi=-yo -
,na müracantları 'c i'tirnk icin de mu 
ayyen vaktinde komi~.yonda hıu:ır hu· 
lunmal:ın. (191) (343) 

c= • 1 
Askeri J,iseler ihtfyac:ı itin par.nr-

1 Jıkfo. Fr:ınsu:cadan Fransızcaya IQgat 
satın alınacaktır. Pazarlı;:'I 1 - Şu• 
bat - 93:? paza~l günü saat 1€ ya 
kadıı.r Harbiye mektebindeki satın ıtl· 

ma k<>misyonunda icra edilecekti'·. Ta 
Jiplerin nümuneaini görmek n mıılO

mat almak için komisyona mür:ı.:ant• 
lan. (193) (34%) 

v 
Adres ı lstanbul Ankara caddesi 

Valm yurdu 

Telefon: Yazı l~lcri 2.4379 ve 
!.387! idare 2.43i0. 

Posta kutusu: 46. 

Telgraf c lstanbul VııkıL 

Abone şartlarn 

t sı fı 12 Aylık 
Dııhilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - t.00 14~0 2700 

llln sartlar1mız: 

Resmi Hususi 
S:ıtın ı O .l\ş 12,50 Kş. 
Santim• 20 .. 25 

KUçlik ilan şartlarımız: 

J 2 3 4 l·IO Defalı 
BO 50 65 i5 100 Kuruş 

/\ - Abonelerlmıztn her üç aylı· 
l' için bir defa meccanendir 

H - 4 satın geçen lltnl:tnn fazla 
satırı lçln S kuruş zammolonur, 

Sahibi: Mehmet A!ım. omum1 
•O§riyaı.t mUdürti: Refik Ahmet 

Y A.IUT Matbaam 

lstanbul ikinci Tıcaret mah ... e
mesinden: 

OçUneiı Kol Ordu ı·umandanlığı \e

kili avu\t:ıt Suleyman B. tarafından G -
lıtad Havyar hanmda 42 f\o: da !\lus 
tııfa Safvet bcr aleyhine ıkame eyled 15 ı 
405 llraf'ın uh ilı talebine dair ol n dı· 
vada tidcldalıyhı11 rn~hılll ikameti meç· 
bul ohfo~ndon ııtııen vaki teh'iğat {ize· 
rtne yevmi uayvcnde ıclırediğlndcn 
gmıbında m hkcmcntn lcr·~ı a ve bil· 
cü 1c mnamcl tın ifa · mo'lıııkemenın 
ti~f:I cttcc ine gcld inden bahailc 
muımelei &:'IY•P karan teblığin• \e mu· 
haı.cırıenin 80 8-932 Çırşamb3 r;unli 
suıt 18~0 R tat.ildnc arar verilmiş ol· 
dutuftd n yevl!ll muku da m11hkemeTC 
ıel ez \ c yahut m{iddetJrıde itirar. et· 
mczse \"&kalan bbul ıddolunaca'ı teb· 
li~ makamında olarak illin olunur. (2392) 

Istanbul c!ördCncü icra me
murluğundan : 

Temanmıı 2575 lira kıymet taktir 
cdilca Aksa1'2yda l\O\ :ıcı dede mr.hıllc· 

sfnin lhzlncdır ~o a~ında (elyc\'m pı· 
zıır l."Uıulın m:hall ~ ( numaralı haricen 
kAgir h&ne 'e ittisıı1irdc kepenksiz kö· 
mUrcü dükkanının tcmıımı açık artırmaya 
va.z dilmiş olup 4 cobat 93~ tıınbinde 

şartn mcsi diHnhıme~ c talik cdileret: 2) 
şubat 932 tırıbiııe müs:ıdlf perşembe 

pinO saat 1-4 drn 16 ya kadar lv:mbul 
dördüncü icra dairesinde açık arıırm: 

snretirlc ~ıtı1ıc:ılmr. Artırrra ıkinc.dır 

birinci artı adı en ziyade 700 lirıı5 a 
talil' çıl-mı~tır. Bo kcrre en çok arnranın 
üzerinde hır:ıkılacaktır. 

Artırma) ı iştirak için 'üzde yedi te· 
minat akçesi alınır, müterakim vergi, l.ıc· 

lediyc nbf icaresi müşteriye aittir. 
Haklın t:ı~.u sicillcıiylc sabit olmı· 

yan irotekli alncııklı ar ile diğer al~kada· 
unın ve irtifak ha!.kı s:ıhiplerinin bu 
ha tarını ve husu!iyle foiır. \'C mas:ırHe 

dair olan !ddialnnnı llAn urihınden iti· 
haren 20 J:U" i~indc c\·r:ıkı mii,bicele· 
riyle hildlrmcleri lh:ımdır. 

Aksi h:ılde h:ık:nn tapu sfcilleriylc 
s.1bit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. 

Allkadırlınn krn ''c lfıts kanununun 

num .. ~., m firacııat • 

Istanbu be inci icra memur• 
luğund n: 

1\1 h · ız; ve foruhtu muhmr bir ad t 

Fatih Sulh üçlincü Hukuk Ha
kim · - inden : 

rh c em ce re m n ta fiyesine 
'p•id r o nan l\hni z de b· BU::ey n 
E e n n tcrelcs"nc :ıit d ft r tutma 

O" lı•ne r hıt\ et \ rrı m ştir. l~bu 
J e · t t ık plun rT'"' i ıçın il~n t:ı-
rı d ıt haren b çuli: ay m1 ~ et 
uı' ıı n undu und2.0 11

1 d:ı. !arın ıttılaını 
temin çın 1.:e} fı) et ıl n o' un ur. 

~----w 

memur yeıımlzc müracaatı. 

Çocuk Roı anlara 

Ay n' n 
irm beşliği 

Flatı 15 tcruş 

usla ın Esvabı 
Flatı 17' küruş 

[ u iki ço~uk romanı ltalya~ 
cadım tercüme edilmiştir. Ço
cukların severek ohuyacaklan 
bir lisanla yazılmıştır. 

k apçılarda 
lu 

Büyük Tayyare Piyangosu 
en· Tertip aş amış ı~ 

Alta keşidclik olan işbu tertipte 50,000 numnra kamilen 
ikr miye ve yahut amorti kuanacakllr 

ı inci keşid 11 Ş ıbat 1932 
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Bile !er satıl a ta ır 
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(CUMHURiYET) 28 Kanu· 

nusani Perşembe 18 de. Ga
lata nhtımmdan. 
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(INEBOLU} 29 Kanunsani 

Cuma 10 da idare Rıhtımın

dan kalkarlar. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hstalıklar mutahassısı 

Sıra numara~ı beklememek i~t i · 

yenler, kabineye mü racaatla H ya 

t elefonla randevu . aati almalı dırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar l stan· 
bulda divanyolunda 118 numa ra lt hu· 

susi kabinesinde dahili hastalıkları 

muayene ve teda,·i eder. Telefon: l s-
1anbul 2. 239 . 

~eşat Enis 

Kanun 
Namına 

ihtiras ve ahlak romanı 
Bu senenin 

En gUzel 
En realist 

Edebi eseridir 
Sühulet Kütüphanesi Basıyor 

yakında çıkacak 

FiYATI BiR LiRA 

Ba 
Nedir 

21 Kanunusani 1932 vaziyeti 

T ürkiye cumhuriyeti mer ez ban • 
ı 

~ 
AKTlF 

Kasa 

1
1\ülçe safi kilogram. 
(iBveten tedavüle çıkarılan 

ı\hın b:ınknotl:ır karşılığı 4 552,487 Lira 6,403. ! 64,90 

ı 
Külçe safl kilogram 32,762 .. 45.808.:-9 
MeskOk tiirk :ıltını safi 

kilogram . • . . I.607.905 2.248 328,31 ~ 
Banknot . . . • . . . ,. 6.553.720, -
L'faktık . . . . • 2 201 27 
Dah ildeki Muhgbirler • • • • • • • • • 
Döviz Mevcudu : 

~ı h .
1
. \ 114\'eten tedavüle çıkarı lan•· 

l'\ tın ta \'J ı 
ı. b'l' d. . banknotlar kar~1Jıı1-1 • . Lira f),266 31 7,97 
ı\a ı ı ovız · " 

:-ierbe~t dövizler • .. . • 1, ,. 1.737.298.:59 

Hazine Tahvilleri . 
Deruhte edilen evrakı naktiye karşılığı Lira 158.748.563, -

1 

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tc\·· 
lilan v:ıki tediyac 1 • 

Cü z dan • • • • • • , • • • • • • • 
Altın Uzerlne avans • : • • • • • • 
His s edarlar • • • • 
M uhte l if • • . • • • 
Nazım Hesaplar : 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
• • 

• • 

di edilen k ıymetle. (itibar! kıymetle) ,, I 3.907".402,50 

Lira 

J 5.253 223.27 
I.9lG 119.19 

8.003. 616,."iG 

15:". 963.827,43 
o 

626,80 
7.743.365.69 
1.443.255,36 

Kanunun 6 ıncı ::nad· {.i00.000 Türk altını , Lira 4.625.000.-ı 
desine tevrikan te\'· .'.:sh:ım ve Tahvilat 

:\ luhtelif Depo Hesapları . . . . • I0.737.42 18.543.139.92 
YekOn ,ı 2 10 8b?.ı :-4.2.! 

ve 
tın 

gayri resmi Müessesa
nazarı dikkatine 

Hilaliahmer C. Merkezi umumislnden: 
Ramazan bayramında intişar etmiyecek olan yevmi ga· 

z.:!telerin yerine her sene olduğu gibi bu sene de mümtaz 
bir tahrir heyeti idaresinde ve nefis bir şekilde Ankara 
ve lstanbulda neşredilecek olan HilA!iahmer gazetesine ilan 
vermek suretiyle Cemiyetim İ7e muavenet arzusunda olanla-
rın Istanbul Kahraman Zade hanında uResmi ilanlar T.Ltd. 
Şirketi,, ne müracaatları. 

ilan ücretleri yedinci ve sekizinci sahifelerde tek sütuna 
beher santimi 30 altmcı ve beşinci sahifelerde 40 kuruştur. 

il 

PASİF 
Sermaye •••• 
Tedavü ldek i Ba nknotlar : 

. . . ' . . ' . 
Deruhte edilen C\'rak n:ıktiye • • • " Lir:ı l 58.:"48.56:~,

Knnunun 6 'e 8 inci m:ıddelerine tevfikan 
\'aki tedivat : . . : . . . • • .. .784 ';":l:i,57 

Deruhte edilen e\'r:ık ı nal.tiye bakıyesi . ,, 157,9o3 8~7,431 
Knışılığı tamamen altın olarak tedavüle • 
\·azedılen . . . . . . . • . Lira 6 403. I 64,9( 

l\ar~ılığı tamamen a!tın tahvili kahil dö· 
\'İZ ol:ırak ted:ıvülc \'azcdilcn 

Vadesiz T e vdiat: 
~ Lira 1 Iazıne hesabı carisi 

Diger mc\'Juat • • 
Döviz Mevduat. 
Muhtem • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Naz ın1 hesaplar • .. ,) • c • • 

6266.317.9( 

48:1.474.5. 
4 oo::-.so.ı.~ 

. . 
. " . 

Lira 

I 5.000.000,-

170.633.310.30 

4 493.278,79 
804.1 ;-5,37 

1.393 269,84 
I 8.543 139,92 

1 YekQn •i 210.867.174.22 
3 ı!...;;;;......;-.-,,;m;;;--.,;;. 

Iskonto haddi % 8 .- Altın üzerine avans 0/o 64 

lstanbul Tramvay Şirketinden: 
Yolcuların fazla yavaş inip binmeleri yüzünden Tramvay ara

baları duraklarda lüzumundan ziyade kalarak umum seyrüsefer 
bu suretle teahhüre düçar oluyor. 

Istanbul Tramvay Şirketi, bizzat kendilerinin ve halkın men· 
faati namma, yolculardan daha süratle hareket etmelerini rica 
eyler. 

Bundan başka yolcular inecekleri ihtiyari durağı, ondan e'fl• 

velki durağı geçer geçmez biletçiye bildirirlerse sürat ve intizama 
yardım etmiş olurlar. 

Ayni maksatla, bir ihtiyari duraktan arabaya binmek istiyeD 
yolcular da, vatmana durmasını işaret etmelidir. Yoksa araba 
tevakkuf etmeden geçer. 

Isıanbul 19 KAnunusani 9S2 
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