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Şüpheli bir 
Şayıa · 

Borçlar 
Meselesi 

t-"':":.. - -- - - - -ı .. Akın~' ;-n dlln { Muvakkat mütareke 

• 
Geçen hafta lStanbulda • Balkar, 

Saraçoğlu Şükrü B. 
diyor ki: 

Düyunu umumiye yükünü 
kuvvetimizle mütenasip bir 

hale getirmek lazımdır 

konferansının meclis aza.Sı toplandı. 
Osmanlı impara"torluğunun bu cıo; ,j 
ltıerkezi flalk:ın birliği gayesi etrafın· 
da Yeni fikir hareketlerine . samimi 
bir sahne oldu. Bu münascbetİe ls · 
tanbulun Balkan' birliği icin istikbal .. 
de en· muvafık bir merk;z· olabilece- Paris, 7 (Hususi muhabirimizden) 
iir,den de bahsolundu. · ·. 1 - Fransız mahafiJi maliyesinin 'ac;;!u 

Meğer bu fikrin dalgaları intişar 
~erken bizim kulağımıza.şimdf :ık • 
8eden bir Şayia ' çıkmış. lstanbulun 
llatkan birliği metkezi°olarak, intihap 
edilebilmesi için asl<erlikçe bitaraf bir 
hale konması Jfızım gclirmi_ş. · Dizr.at 
Gazj Hazretleri bile bunu öüşünmü~
ltıüş. Alakadar olanlara bu. fikri tel
kin etmek em~lindeymiş. ı Atinad'a çı
k~n (Elefteron Yima) bu Şayiay! i~it~ 
~ış. Duna pek ihtimal · Yennerniş. 
kaydı ihtiyatla telakki edilmesi mu• 
l'afık olduğunu yazmış. (Tan) gazete
si (Elefteron Vima) yla YıinaJı .hü.kQ
lneti :ınahafili arasında olan sıkı mil
ıt~bete işa'ret ed·e;ek Yunanı; ~eff. 
kiınizin ta,·siye ettiği ihtiyat kaydini 
h~klı buluyor. Yani Tü~k.ife cÜmhu· 
l'ıyetinin Balkan birliği merkezi ,y:ıpı
!abilınesj için tstanbulu · bitaraf bir 
hale koyabJeceğlne inanmıyor. Bu su 
tetıe İstanbul un da Balkan . birliği 
ltıerkezi olma~ı mü .. lrijl old°uğu ifade 
...ı· ~ • • 
~"'ılıniş oluyôr: • , . • : 

Vakıa ortada hir BalJm,'1. · tiirJiğj 
fnJu var. F at }\•nilz Y:.UriJurt:ı bk
lıir. Onun iç.tıi büt~n Bilk3.il mili~~ 
Jeti birlik esaslarında tamamen an. • 
1aşıruşlar da Sıra l>u 

0

bir1İğfu. merkezi• 
:~ intihaba geı'mi~ . gibi l~tanbulun 
d~rlik merkez'i olup olamıyac~ğm_ı ,şipt 

.. 

Parls te bulunan Saraço §lu 
, ,akra a. 

tai neşri efkA.n olan (L'Information~ 
gazete$, düyunu ,umumiye me:slesi 
ha.kkinda müia.kerata yeniden başla · 
nınk ve bu meseleyi kafi bir tesYiye 

f Alt tarafı 4 üncü ~a.,.fada l .iden münak~~ etmek biraz mevsim· 
8iı olur. Fakat ortaya çıkan ~yia .. 

:il\. ~emmiye« bu nokiai· ~aza~tlan Mecıı·s Reı·sı· mı·z 
tfıldır. Şayianın Balkan memleketle 

ti~ h~ricinden gelmiŞ, Yunanlı refil~inıi An k~ra ya gı· ttı• . 
:t s~tunlarma o suretle geçtikte~ sou 
~ ('r~~) a a~setmi~ "olması ihtimalidir Büyük Millet Meclisi reisi 1\:1 • 
k:. hızım için ehemmiyeti .h~dir. Çün zım Paşa Hazretleri dün akşamki tren 
~ bu takdirde dün. kısaca J(yt ve i~· !e Ankaraya hareket etmiştir. 
Ji~t. ettiğimiz veçhil~ · Bai'lianla~ bir.. Hava lodo.4) olduğu için Meclis rei-

&"ı gaye.sine Balkanlılar haricinde simiz Kuruçeşmeden Sakarya motö .. :ui kast arzuları uyanmaıit~ oldugu- rüyle Kuzguncuğa geçmişler, Oratian 
ı u gösterir. Bu itabarladır ki hıev • otomobille Haydarpaşaya. gitmişler • 
~u bahis şay:ia üzerinde biraz fuvak- · dir. 

f etmek muvafıktır. · · .. Khım Paşa Hazretleri burada Re 
:ta lfatırımııda kaldığına· göre geçen isicümhur Hazretleri namına Rüsuhi 
l't ı Balkan konf er:ın~ı Yıldız ~yıı • beyle şehrimizde bulunan meb'uslar, 

llda toplandığı z:ıman Balkan· birli- vali Muhittin, polis müdürü Ali Rıza 
Mehmet Asrm ;. beyler ve diğer bir çok zevat tarafn~ • 

~rafı 2 :İnci !'a~fad.ı 1 dan teşyi edilmiştir. 

Maraş'ın.: kti.r.tuluş bayramı 

ti .U un gazel ·tv araşın kurtuluıu gününe tesadüf ediyordu. Şeh
tc~~z:de bulunan Maraşblar Hayriye lisesinde toplanarak bugünü 

csn~t etliler: Tafsilatı ü'çüncq ·sayıfamızdadır. Resmimiz merasim 
~a alınmıştır.'_' :_ · . • 

geceki temsili 
Temsilde Gazi Hz. de bulundu· 
lar ve Faruk Nalizle Ertuğrul 

Muhsinltaltif buyurdular 

Japonlar ç· nde yeni ir 
taarruza geçece ler 

Darülbeday i dün gece ilk olarak 
Faruk Nafizin (Akın) piye..:;ini tem~ i l 
etti ve temsilde Gazi Hazretleri de lıu 
lundular. Gazi HazretlerJnin teşrifini 
gören tiyatro halkı kendilerini g elir· 

Bir Fransız gzetesi diyor ki : Japon1ar 
Cemiyeti akvamdan çekilecek olurlarsa 

onlara uf'Zurlar olsun deriz 1 
Londra, 1 l 

(A.A) - Şang· 
haydan Reuter 

ajansına bildJ. 

riliyor: 

Japonlar ta
rafından Cha

pei 'in bazı nok

talarına karşı 

yapılan şiddetF 

bombardıman · 

dan sonra bu Faruk Nafiz B. ı:rtuğrul 1\ 1uhsin 13 
ken ve giderken coşkun tezahuratla sabah Şanghay
selamladılar. Gazi Hazretlerinin re~ da hiç te hay
falmtlerinde Af et, Sabiha, Rukiye, re alamet ol
Zehra hanımlarla Sıhhiye ve:.ili Refik mıyan bir sü
Fırka katibi umumisi Recep, Salih, kün büküm sür
Hasan Cemil, KıhçAli, Recep Zühtü, mekteyidi. 
Cevat Abbas, llüsuhi, Celal ve eski Japonlar, 48 
Kütahya meb'usu Nuri beyler vardı. 

Akın piyesinden enelce bir kaç kf- saat sonra Şa
re bahsetmiş olduğumuz için bu defa pey cephesine 
yalnız temsille san'at aleminin kıymet icra etmek ta· 
li bir muvaffakıyet kazandığını Jmy- savvurunda bu
detmek istiyor~z. Fih·nki Türk tari• Junduldnrı mu
hinin ann yurttan akınla başlryau ye- azzam taarruz 
ni safhasını sahne san'atma naklc<le11 için takviye kı
bu güzel eser, eserin güzelliğine, rnc,·· taatı tabşit et
zuun asaletine layık bir muvaffakt)Cl mektedirler. 
le temsil edildi ve istemi Han ro • 
lünü bizzat alan Ertuğrul Muhsin Şang ha Y da 
sahnedeki muvaffakıyetlerine bir yeni yeniden bir ta· 

sini daha İla\'e etmek ve Gazi Hazret kım yangınlar Harp s:ıhasını gösterir harita ve Şan~haya çıkanları Japon 
lerinin tebrik ve takdirlerini ka1.an • çıkmış ve bey- b:ıhriyelilerinden blr kı sım 
malda tebarüz etti. nelmilel mıntaka bir müddet alev- ı Biraz sonra Çin me,·kilerine Yang 

Temsilde Hakanın kızı Suna rolü· ierin tehdidine maruı kalmıştır. ( Lülf en sayfayı çeviriniz) 
nü Neyircneyir, Demir rolünü Hüse~\============================= 
yin Kemal yapıyordu . Üç perdenin Akisler: itiraf edeyim ki, Eliza Binemec • 
her üçü de büyük 1teyecanıa karşııau K rali"e uandan sonra, bana ilk ümit veren 
dı ve san'at1Iiırlar şiddetle alkışlandı '\' Türk kadını, Ferilıa Tevfik lıanım ol .. 

1929 yüzellik kraliçesini, bayramın muştur ••• 
ğı gibi, sonunda bravolar, Faruku i~~ ikinci günü, Yalova türküsünde gör-
teriz nidalariyle Faruk Nafiz de sah- düm. Yeni ayak bastığı sahnede, kendi 
neye getiriJdj. Hilkatin, altında fil dişinden yu- odasında gibi rahat dolaşan bu hile-

tlç perdelik t emsili ona çeyrek ktt· iJurduğu bu güzel vücut, . meğer kcn. siz istidadı acaba nasıl bir yann bek· 
ladan on biri çeyrek geçinciye katlar disi kadar kıymetli bir cevlıerin de liyor? 
sürmüştü. Temsilin sonunda Gazi malıfazasıymış! Falcılığın henüz rağbetten düşmc
llazretleri Faruk Nafizle Ertuğrul Fcrilıa Tevfik hanımı gördükten diği bll teselli dünyasında ben de is • 
l\luhsini tiyatro salonunda huzurları sonra, Türk tiyatrosunun ilk feda· tikbale aU bir kclı anctte bulunayım: 
na kabul ve kendilerini san'at ve mu ı.;ır '·1zı Afı"feden bu yu··nc '·adar gc.. J9?!J d .. . 

"' Tı. A w
1 a, guzel/ik krallÇCSi Olarak 

vaffakıyetlerinden dolayı tebrik, tak· lı'p geren bu'' tı·ı·n san'atka·rıarı, bı'rr.1 · Ik l d ~ F ·ı 1. ı. a ·ış a ıgınuz en ıa ıanınu, 1933 de 
( Altt:ırafı 2 inci 83) [ada ) birer güziimün önüne getirdim: IIcr salıne kraliçesi olarak alkışlanııya Jıa .. 

birinin bir salıncsi, sesile, sözüyle, zırlanınız.' 
---·, lıarc/;ctiyle başmıın içinde canlandı .. itizar · Yusuf Ziya 

= Dünkü sayımızın ikinci sayıfo~ı 

yerine, makine dairesinde yapılan bir 
yanlışlık netice.si olarak üçüncü sayı 

fanın mükerrer konduğu bir miktar 
basılıp satışa çıkarı ' dıktan sonra an 
!aşılmış 'c yanlışlık derhal dü;ı;elt ı l 
rniştir. fakat saıış:ı çı karıl:ın sayılarıı 

bir kısmı geriye alınarak deği ştirilmi· 

olm:ıkla beraber uzak yeılere gönde 
rilcn gazetele rden l>:r kı smını maalesef 
bu y:ınlış bası lan nüsh:ılıır t{'Şkil et 
mlştir. Özür di' cri;ı:. 

1\ollcksiyon yapan karilcrimizi ıı 

y:ınlış basılan gazetclcr;ni istediklen 
1aın311 matlı ı nmızdan pan:sız değ;~ı i 

rcbileccklerini veya m:ıtba:ımıza gön 
d<'rilirse kcndılerinc ayııı tarihli g:ı zc 

tenin t:ıkdim cdıleceğini a:-zcderiz. 
DUnkU baş makalemiz 
Bir kısım gazetelerde sonu bulun-

1 
mıyan düol,ü baş m:ıkalcmizi de bu
~ünkü sayımızda dördüncü rnyıfada 

a\'ncn takdim "dir cruz. ... . ·-

Tahdidi tcslihat konferansı münasebetiyle : 

. 
L 1 R. .t'-. 

Sulh - Can kuı taran yok mu ?! 

l' a YYate. Piy an1'-osu Numaraları Muntazam Liste · Halinde 7 inci Sayıfamızda 
.... "'~~~ - . .. t ... -
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Altın meselesi etrafındaki 
mün~kaşa büyüyor : 
Franşızlar İngilizleri cinnetle 

itham ediyorlar 
!ngilterenin maruf iktısat ülema-ı retle yer yüzünde altrn.m inkisammdn 

sından. (Sir H. Strakoedl) ahireft ci- huaule gelen nispetsizlik altın fiatı · 
han buhruun111 .ebepleri hakkında nıa yükeelmMi11e gebep olduğu rihi 
şayanı dikkat biT konferana Termiş • altın fiat111lft ihtiklr şeklinde yük!el· 
tir. (~r. H. Stratu.ch) bu konft . lllİf el111uı da eşya fiatlarında umumi 
ransında d-'ftir ki: dtiekün.lüie aebep olarak umumi ik • 

- Ba süı*ii u111awd bahranrn aad t..Ut buhraM tedit etmiftir. 
sebebi ne fazJa. istihsal, ne de noba11 BiıRae1taleyh bu ~ünkü cihan buh
istihllk meeelmidir. Altm fiatı yük- raımun ö1tüne ~ek i.çin her ~yde1t 
selmiftir. BiHtin fenal• da bundan enel albn nteeeleeini halldmek I! • 
gelftlittir.,, ~nadır. 

lnctliz ltt.at mütaha-ın nok- Bu izahat 1tazarı dikkate alı1tn'M 
ta.i na.zanna söre vaJ:Jyet ,udur: Incilizlerin neden dolayı altın nrikya~ 

Umumi Jtarıtten evvel altın muhte- sını terketm.iş elduklan kolayca an · 
lif memleketler araamda ihtiyaç 11is· la.şılır. Bunun i~i-n ln«ilizler Frusa 
petitıde dafıhtut biır haldeydi. O za- n Amerika &ibi alblon tophyan mem
man altJlll fiatryla 9'Ya fiatl al'Ulnda leketleri'n ya bu albnları yeni bir 
devamlı bir miiYaune vardı. Umu111r tekilde taksim etmelerini istiyorlar, 
harpten aoua. bu m11Ta.zene bezulftftl~ yahut bir daha altın mikyMına avdet 
tu. Çünkü Fransa n Amerika l'ibi etmedikten başka bu madeni icap e -
bazı lMmleketler dihtya tizermdeki al- derM tamamen nakit mikyası olmak· 
tmlan kendi hankala.rrnm kualarm- tan çıkarac:ı.klarmı söylüyorlar. 
da toplamıtlardır. Bu memleketler- Gümüşün nakit mikyası olarak ka
de altmlar toplandıkça dijuleriftde bulü meaelesi de bu vazıye-tle alaka
azalnu§, umumi Jtarpte1t enel altnı dardır. 
tenli noktulndan muhtelif ıneıale . FrantHzlara gelince, onlar bu 
ketler arumda ınneıK olUt ta.bit na· tarzı muhakeme karşısında hayret e
pet deiitmfşıtıir. Daha defl"UMI bu diyorlar. Nete-kim (Maten) gazetesi
memleketler arumda altın ihtiyacı 11İft 80n nüshMtnda Stephane Lıtuzıt· 
ınoktasrndan bir ft'İılıpet.izl• n mün- une bir Makale yazarak lnıili~ ikt.ı· 
zenesiızlik Jtud olmuftur. Bunda11 ut mütahamremm yukarıya kaydet-
80nra kasalarında altın topla.narı tiiimiz &Özünü fiddetle tenkit etmi~ 
memleketler d;jer miHetleria altma tir n <ln«ilft: milleti altınlarmı kay
olan illtiyaçlal"lllı ıörerek altm CZ1ltı· bettikten sonra aklını da mı kaybetti!) 
nı yükseltmiye bqlanuftlr. Altm fi- diyerek bunun bir nevi cinnet olduğu. 
atı yükseldik~ altrnlan olmryan ıne111 nu idditl edece-le kadar ileriye gitmi~ 
Jeketlerde ~a fratı dÜ§lllÜft bu sa- tir. 

=-=--=--===--==--=m=::=====-=======:r. 

Günün en kirlı san' atı 
Şiddetli soğuklarda patlıyan su 

borularının tamiridir 
Geçen bir kat günlük pddetli H · 

ğuklarda lstanbulla dvannda ajlam 
su borusu kallUJllJl*lr. Hemen 'bö. 
tün etiercltW terk• boralamua kar
tJWtlan deaaa .alardM dolap bir ~
yerleriM• paU .... r. 
~lar dnam ettiti ıiinMrde 

borular el~ eldaf1aad• Mlılar k• 
silmiş, f abt haTalar mll6yind..., 
de berulardt*I -...r eriJ\nee •be· 
rulanıua mahtılllif neldalarmdaıı •
Jar fşktrdrlt prtlttdftlr. 0Mn ~ 
ikf giindenbeft 1.tallhalun her tara • 
f mda kul'fUtt • b9ı.la~ letimlıb'• 
80baalar n diler itçıiler faaliyette . 
dir. 

Jerce su saatlerinin tamiri de ~irketlt 
halk araanMla wnühim bir mesele ola· 
caktır. Çünkü berulamu tamir et • 
•ek ..._etlar Ti d•r itÇil•r i~ia na
.ı lMr fazla ~ TNilelliy1e terket1 
firk.&i de hm fııw..Maa a•ml derecede 
Ur ~ıkar.U ietıiyeeelrtir. Nettki• 
baadu Öf Mil• enel lat&ttbalda olL"t 
9"1eletli aefuklar esnumda &'elle bir 
!Ok .u aatler; bMulmuş, halla _,. 
m&k İÇİll b• hadiM firkete bir fıNal 
elmllf&•· 

lllknblll belediyeei ba ıibi M.lllaa
larda haltlha firket arasında murakilt 
Tuif91İai ya, .. Jtchr. Halla ıiriretiıt 
eliıtcle keacli haline bırak111ama1ıclw. 

~u M&tleri11itl tamiri ~in 11alktan alı
aan tamir üuetlerifti takclir meeele • 
ainde ha mü--.eyi ttertM.t bıraklfta• 
•alıdır. 

Tabiiyet 1 htllAf ları 
Tabiiyet ihtiJUlarann hal auretlt

rihM*ıada• •uhtelit mübadele ke • 

Bazılan IMmmH 1* tek delitilli 
kapatmak ~il Jaırtdan altmş kuruta 
'kadar üertıt W.ınektedir. Her bir .,.. 
de borulal'lll tamire muhtaç 0Ja11 yeri 
bir iki cleiil, bua.a Oll bef, yirnnyı 
bulduiu ~ horaların tamiri iti sa· 
yet Urh Wr tiaHt n ••'at haüne 
re lllliPfr. 

Fakat dijer taraltMı bulann pat- mieyenu Türk n Yunan murahhas 
lattıfl , te'J" ~lmz boralara mönh .. r heyetleri ar .. nda bir nolda.i naza~ 
değildfr. ETierdeki terke. adleri farttı meydua çı•u&t9lı~· M~e~e. ~ı 
de umtmiyetle dmectk nrette beeul· heyet arıt!lnda halledılemedıği ı~ın 
mu§tur. Binaeaaleyh latanbaldaki hill 'Ya11an 111urahhu heyeti bitaraf ınn • 

·-·-... ·-··-------·-··---····-··-Büyük aefaletlerdea •ara 111ietUııiz • 
min iki tekfld• de antıjı111 ıiriiriz. 

• • • 
Mistik edebiyat O..a11lı tarmi1tde n 

Anadohmun islim hayatında çok kuv
vetli eserler Ter11uftir. BilhaM:l Ce
Jlletiıri rumt bu 111i.tik edebiyatın 

şa.heserhli vtincla ıetiıwi9tir. Miatik 
edebiyat -...i,..tia ..ara,ıarı118an 

birer demet aleTdir. Ve tti•lteeiz ki 
mistisizm düayan111 en kunetli ede· 
biyatlımndaa birini ıstırabnt örsü Ü!· 

tÜ'nde dön, elin yaratmt*tr. 
Eski mektep arkaelqrm, §imdi ka

pı yoldaşım Duan Ali Tiirk &kuyu • 
culatı ~· hu ıatırab,. inü Ül!ltü1tde 
dövüle dirile hazırlaua e4eltiyattaa 
bir demeti lta•rlaclı. CellleMi11i ru • 
mının riihUlerhlden bir kıl!ın111r 

TÜrk~ye tereihne etti. Hasan Ali 
iyi bir pir Te hir felı!ıefeddir. 011un 
kaleminden Mevlinayı dhtlemek hua 
en ıUıel zevki tattırdı. 

- SADRI ETEM 

ra.hhular111 hakemliiine müracaat et-...... 
Kaçak 8lgara kA
ğıtları tutuldu 

Yeni kaçak~ılık kanunu mu
cibince haber verenlere ve ya· 
kahyanlara müklfat verilmesi 
takihata büylik bir ehemmiyet 
vermittir. 

9-1 O ıeceai limanı:nıza gelen 
Cihnhuriyet vapurunda külfiyetli 
miktarda kaçak sigara ki(ıdı 
oltloiu hal"r alınmıt ve pm
rlik muhafaza memurları vaJtur
cla taharriyat yapmıılardır. Fa
kat bu u11ada kaçakçılar kljıt
Jarı ıa11dıklar içi•de ve kayıkla 
rılabma çıkar•ıt!ar ve oradaki 
memurlar tarafından yakalana
caklarını anlayınca da kağıt!arı 
bırakarak kaçmıılardır. 

Yakalanan kaç:ık kağıtlar 
5775 defterdir. KaçakçıLu takip 
edilmektedir. 

Birbirlerine bağlı 
Birkaç. mesele 

Seyn.faia idarMİllia Jaali n ~ • 
ttkbali H ela•k? ltiareyle hUSU8İ 
TaJturlar arun1daki rekabet 111esele
si her ik; tarafm meaafiinıi muhaf u;a 
etmek suretiyle 11asıl ha.llo11u.naea.k? 
Krsme11 yahut taJM.MH seferlerini 
tatil etnıek mevkliae dü~n Haliç ida
resini nrarsız i~letmek çaresi nasıl 

bulunacak? Uç muhtelif imtiyaz mın" 
takasına. aynlan Iırta11bul denu nak
liyatı 1teıl ta1tzim edileeek? lstan • 
bul halkına çok aiır &'elen meı.ba.ka 
re8"'1ni biraz i1tdirmek imk!nı ne 
nkit buluaaeak? ... 

Za111u za•n zihialeri iwaı edea 
bu tarz.ta bir tak"" me8elelerimiz 
nr. Zahireıt bakılırsa bu meseleler 
biribiri11den uzak işlerdir. Tabii bun
ları1t hail; çarHi ara11ırkn ele her 
birisi ayn ayrı düşünülmektedir. Fa
kat ~diye kadarhiç birisine makul 
ve tatbiki mümkün bir hal çaresi bu-

' lunamamıftıtr. 
Bizim fikrimizce yukanya yanya:,. 

Bugtln kar yağması 
muhtemel 

Bir kaç raa devam eden şid
detli sojuklardan ve kar fırh· 
•ası•.ıaa ıe•ra hava yine ısın· 
mıya ba,lamıftır. Üç gün evvel 
sıfırdan 9 cercce aşağı o '.an 
11caklık dün 9 derece yukarsya 
çıkmıftır. 

!u suretle arada 18 derece· 
lik bir fark var demektir. Dün 

hararet derecesi böyle yüksek 
olmakla beraber hava yağmurlu 
ıeçmiıtir. 

Kandilli rasathanes·nden veri

le11 mal6mata röre bugün hava 

kapah olacak ve rüzıAr ekseri· 
yetle royrazdan esecektir. Bu 
rfin yaimur ve kısmen kar ya· 
pcaktır. 

Rasathane havaların tekrar 
ıo;umıya miltemayil olduğunu 

sliylemektedir. Dün saat 7 ye 
kıdar yağan yağmur 16 mili
metredir. 

dizdiğimiz sualler ~I itibariyle bi- lzmir nhbm tirkti erkanı 
ribirinden çok uzak ~yler olsalar b!-
le hakikatte asla öyle delildir. Bil. tevkif edlidiler 
Akis bunlarm he-psi biribirine yakın lzmirden gelen mal6mata gö· 
hatta biribirine biti~k i~lerdir. Bi • re rıhtım tirketinin sabık müdü
naenaleyh bunları ayrı ayn haJletmi- rü M. iv, muhasebeci M. Pere 
ye çalı~acak yerde hepsini bir uaya ve murahhas azası M. Y ordan 
retireeek olursak mü~kül!t içinden tiket hesabatında hazine zararına 
çrkmak için pek kolay çareler buluna- ıui istimal cürmile maznun ola-
biiir. rak tevkif edilmi,lerdir. 

Baknuz bizim elütüatiüiümüz bir 
tavsiye şekli var bunu hulba edelim: 

Vaktiyle Haliç sahilleri arasındaki 
nakliyat i~i bir İtalyan tirketine n • 
rilmif. Befazi~inde de Şirketi Hayıi
ye vücuda setirihnıit- Adalarla Ka · 
kıköy ve Ka.lanuş sa.hilJeri arurndaki 
nakliyat i'i i~in Seyrisef ain vücuda 
getirilmiş. lşm doğrusu 18tanbul 
içerisinde böyle üç muhtelif imtiyu 
111ıntakası yapmamaktı. 

Bu işlerin hepsh14 İ8tanbul beledi· 
yMine imtiyaz olarak değil, bir h.ık 
olarak nnnekti. Eter Taktiyle bu 
tarzda hareket etın.it elaHaydı :hem 
Istan·bu 1 belediyesi i~in halka yük el
makamta bir varidat aembar temi• 
edil•it olal'llu, ile• -.l(ltyu işleri• 
nin il~ muhtelif t1den idaresi mecbu· 
riyetinden delayı meydan alan müş
kül!t olmaıtiı. 

MeMll İstanbul belediyMi bu hal
ka çok atır celeıt mezbaha re9mini bi· 
raz inclfreMHrcli. Sonra Klldrköyün· 
den Bakıriröyüne sttmek içi• kal'ŞldH 
kar,.ya ifliyeeek bir n,arla ,ek 1mıa 
bir zama•ela setmek mtllllıkhkea fi•
di iıttHa npurla köprüye sel•ek, 

Alllncı ilk mektep himaye 
heyetinin te,ekkUrlerl 

Veznecilerde altıncı ilk mek

tepte çocuk velilerinden müte
ıekkil himaye heyeti bayramda 
yardıma muhtaç elli iki talebe
ye iıkarpin, yün kazak, önlük, 
iç çameım ve çorap dağıtmıştır. 

Bayram münasebetile mekte· 

bin himaye be:retine teberrüde 
bulunanlar ıunlardır: 

Halil, r\uri, Ktmil, Mehmet. Hüseyin, 
f'eııi, Hilmi, Aptullıh, Şeref, Salih, Ali, 
Hayrullah, \'u5uf, Fikri, Ahmet, Sami, 
Şakir beylerle Didar hanım mektep ida· 
resi bu zevata fB8111atıtırutan J ttôlıj-1'. te· 
~ekk ür etmektıotfr 

Kadın muhataza memuru 
Trabzon gümrilğünde bir ka

dın muhafaza memuru ahnmasma 
lcarar verilmiıtir. Asıl maaıı 12 
lira olacaktır. Talipler fazla olur· 
H aralarında imtihan yapılacak
lar. 

eenra buraadn ~irkeeiye ıitmek, ~ir· itizar 
lleefchR fİIHndifere bi11mek zansre • Mü11dericatt1111zın çokluğuna mebni 
tıi•de kau halkı bu •iifkiHlttaa kur- Acuze tdrikal'lllı7.ı dercedemedik karileri· 
ta abir el· H li •frketi Hayri mirde" özür dileriz r ır ı. a ~' 9 • ........................................................... . 

re n ~yrisef am hareket eetTelleri tli ki millt limanlar arasında Seyriılt· 
arasmdaki ahenkaizlik ertadaa kal • faitıft Hldfyat imtiyazından istiğna 
dtınluutrdi. Nihayet üç ınuktelif siieıtermek kabil defildi. Dfier taraf. 
idare birlefinee bir ~k muratlar · ta• ~yrisefain vesaiti kaldıkça hu -
elan iktıaat yapmak mümkün olabilir- MJ8f va,urlarla araları11daki rekabeti 
di. Bu itibarla muen hata olarak ka· 111akal bir surette taazha etmek de 
ral111u§ ela11 bu ifler bu cü11 yalnız 111iimkün defildir. Bazılarının dediği 
halkı mustarip etmiyor, bizzat va • l'fbi hususi vapurlarla Seyrisefainın 
pur idarelerinin enerieini de feryada birle~rek bir büyük ~rket teşkil et· 
aeftiecliyer. •eleri ele devlet ıniie9l!lesesi arkasında 

Bu eümlede11 eJarak Hali~ npur- luıaut!lf eo)tasa bir aevi imtiyaz ver • 
ları ftrtıeat nkiletine 111tiraeaat et · •ek ••tieMi11i nreeektir ve ta.biati:r· 
•İf, kendisine yard1111 ed!IMHM ee • le ltu ela ltir HTi inhisar teşkil ede . 
f erleriai tatil eeleeejıhHI• ltalleetıatt- eektir. llıi11aenaleyh milll limanlu tı• 
tir. G~• sii11 bu 111eeelecln baltae • ruıatlaki aakliyatı devlet inhisnrı 
derken lmn.bul belHİ7881İt1İ11 Haliç JaaM11e setir111ek hatıra gelebilecek en 
npurlarnu Mtl'll alm&M fikrin4 ileri- clefru bir hal çaresidir. 
ye ıürmii~k. Bu yelda bir möhe · Bu stiıl TUrk İimaaları arasında i~ -
yaa S.yriMfaini• ele Adalar - Kadı~ Jiyea va,arlara gelince hepsi de hu 
kiy - lhla•ış hatlan1ta ait &IH sU11 zarar hali11de işliyen bu va. .. :ta . 
i111tiyamu da belediyeye devretmek lan hük6~t takdir edilecek iyi bir('r 
im.kinınr kolayla~nr. Bu noktai na· ebelle alır, taksitle, yahut defaten 
zardan lstanbul belediyesi ve htan • bu bedeli öder. Bu tarzı tesviyeden 
bul halkı için çok hayırlı bir iş elur. hususi vapur süipleri de müstefit o-

P'akat snahili mütceavireye Ta • lur. Çünkü bu zavallılar hiç olmazsa 
pur işletMek içine beledi~e elnri11i hu gün tehlikede olan sermayelerini 
isterken ~eyrisef ai11i i111tiyaıela11 111aA· kurtar1111~ 1tlur. Her biri bu sermn • 
rum etmek 111aksadı111 ta.kip etmiyo · yeyle kendisine daha kazançlı bir fa. 
ruz. DilAki~ onun elinden bu küçiiık aliyet sahaası bulur. Netckim Serri 
imtiyazı alarak daha büyük bir imti• sefainin rekabetinden şikayet edt?n 
yaz vermek istiyoruz. Yani Türk ı:- ltazı va,ureularrn bunu açıkç:ı söy!e
w.anlan arasında nakliyat yapmak dikleri 111uhakkektır. 
işini devlet it1hi~a:1 altına alarak bu- Za11t1ediyeruz ki yukarıya hula:'!a 
nun Seyrisef ai11 vurtasiyle idaresi1li olarak teebit ettiğimiz komblnnon 
teklif edirenu:. ile• lsta11bul ~hrini ve limanını, hem 

J..or.u sulhüae kıtdar ı11e111leketi · de bütün 111e111Jeketimizin iktı~di ih· 
mizde küçük kapotaj ecnebi bandırt.• tiyaçlanJM al!kadar eden n bir ka( 
lannın elinde fiili bir imtiyaz hali1t - senedenberi mütemadi bir şik~yd 
deydi. Lozan konferansı kapitülls· 111evzuu olu meseleleri birleştirerek 
yonlan kaldırırken bunu da mmi halledecek fft doğru \0 e en kı!a bir 
bandıralnra tahsis etti. Ancak bu gü- yoldur. 
ne kadar yapılan tecrübeler göster • Mehmet Asım 

Borçlar 
meseli 

1 Ust tarafı l inci safadal 1 
ışekline bağlamak i~in Parise g~ 
lan sabık maliye ~ekili Sa oıif' 
Şükrü beyle bir mülakat neşret.,_. 
tir. Bu mülakatın tarzı düyunu 
miye müzakeratının iyi bir safla' 
cereyan ettiğini göstermektedir. , 
L'lnformation gazetesi bu mü1Ak' 
tında diyor ki: . _wıt 
"Sabık Türkiye maliye vekili ~ 

hükumeti tarafından haiz olduiu ,,B4 
hiyete istinaden düyunu unt~.._.. 
ınecJisiyle müzakerata devanı ~ 
t.edir. Bu müzakeratın kat'i bir;:; 
halle girmesinden evvel hiç bir ., 
~eciye mül!kat vermemek aziın ~ .... 
ı:arında olma.sına rağmen mub• .... 
'fürk delekesi (L'Jnfonnation)_ ~ 
Jcında istisnai bir muamele gös~ 
tir. Bu suretle gazetenin muhaDP ... 
şu sözleri söylemiştir: _-Hf 

- Ben Parise düyunu u~ 
ıneselesini kat'i bir tesviye !8'
hağlamak azmiyle geldim. H ~ 
vekilleriyle daha ilk temasımd•_., 
kanaate vardım ki Türkiye hiik , 
tinin bu meseleyi halletmek içiıl ~ 
terdiği hüsnü niyet hakiki kı~ 
ehemmiyetiyle takdir edilmek , 
Kezalik aynı hüsnü niyeti düyull;,, 
mumiye meclisinde de buldum. ......-.....ıl 

enaleyh çok uzun bir zamand~ 
sürüklenip ~itmekte olan bu ~· 
nin yakın hır zamanda halledıle;.,ı 
ceğini kuvvetle ümit ediyorum. f .,., 
bu hususta bundan fazla söz sö111r 
bilecek vazıyette değilim.,, ~ 

V AKIT - Bizim bildiğimize 'J 
düyunu umumiye meselesinin so• 
hası şu şekildeydi: "'-

.Gerek düyunu umumiye 'fll-__J 
ve gerek hamiller vekilleri dün~4" 
umumi iktısadi vazıyeti dola? 
dört, beş sene bir müddet için~ 
yatta her türlü teshilatı göst~ ıf 
mütemayildi. Yalnız 1928 Pari! ~l'I 
IUınm olduğu şekilde ipkası ;ste"' 

yordu. -
Halbuki ismet paşa hükOmed ~ 

meselede muvakkat teshiJatlanG ;',. 
olmadığı kanaatin4edir. Çünkil /.' 
diye kadarkt ~tbikat t"~riibotd.,., 
re 1928 itilafı, Türkiyenin her ~ 
hüsnü niyetine rağmen, mali kll~ 
ve kudretimiz· fevkindedir. Bab ~ 

cihanın yeni şeraiti bu hususta aY11_Hf 
amildir. Onun için düyunu um~· 
yükü memleketin kuvvetiyle .)IJlt, 
katen mütenasip bir dereceye ~ 
mek lbrmdır. _ -~ 

Saraçoğlu Şükrü beyin )'UP'~· 
kaydettiğimiz sözlerine naza~ ,,A 

hayet düyunu umumiye mecl~J 
hamiller vekillerinin de bu h~ 
t~liım ettikleri anlaşılmaktadır. tf 
dan dolayı hissettiğimiz memno~ 
ti bilhassa kaydederiz. Hak~a~ ı 
borçlar meselesinde en mutaal""~ 
lan Fransızların bile Ame ~ 
kar~r olan harp borçlannı esası'~ 
inkAr etmiye doğru gittikleri ~ 
terde Türk hükumetinin eski ~; 
h imparatorluğuna ait olan bO ..,,, 
üzerinde dayinlerle haklı bir •~ · 
ma §ekli bulmak için Par~e ~o~ 
has göndermesi kadar Türk ~1 ~ 
ve hüktlmetinin hüsnü nlyett.ni 'jl 
edecek bir delil bulunamaz. BO ~ 
tin samimiyet ve kıymeti görüld 1,ıl' 
ve anlaşıldıktan sonra bu rııf*'pıl 
bir anlaşma şeklinin buluntnal" 
daha tabii bir şey olamazdı. 

__.------------------~-
TeşekkUr 

Matbuat cemiyetinden: bil' 
Balomuzun tertibinde -

yardım lutfunde bulunan ti• ,JO' 
ve Beyfrndilerle hassaten b de' 
nun husu~iyetlerini ternif ebİ..,, 
ressam Arif Dino, Münif ~eti" 
Ratip Tahir Beylere, Ceın1Y tf 
hediye listesini kendi kıy~epit' 
hediyelerile zenginleştiren 1

' ..,0' 
to ve tütlin inhisarı u11Julll b'
dürlüklerile, lpekiş Adapaı~;,,t 
fabrikaları, iş bankası, •.,.,., 

bankası, Yerli mallar P' ti' 
Etem Pertev, Ev!iya ıa~e, 'l)t' 
cip, Şükufe ıtriyat, lbrabıdl pAO' 
mensucat, Nestles çikolat~ ,,,._ 

dapazarı Hızır, Radyolin, !eii-' 
lastik, Zaneti mcessese J"' 
Cemiyet teıekkürlerioi arı 
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Kongre · ·Eğleniyor Kalbimin 

Es·ri 
1 

Türk gençliği, art k evin açıldı oraıya 
gir ve miHi harsına hizmet et 
--~·~-ı 

Henrl · Garat ile Llllan Harvey 
ve filmin bir sahnesi 

le ~en.k]i bir film 'olan (Kongre Eğ- dilberi, orada, hayalleriyle başba~ .ı 
l:l nıyor) da sırasiyle Lilian Harvey, bırakıp çekiliyor, gidiyor. 

enry Garat, Armand Bernard, Pi· 
trre Magnier, Jean Dax ve Lil Da -

~OVer gibi kıymetli artistler oynamak 

h
. dır. A vrupanın b,ıı.şlıca. mühim şe>o 

* * * 
Elhamra. çar~amba gününe kadar 

(Kaçakçılar) filmini, (1\lelek) de 

{1\lontekarlo) bombalar altında) 
ltlerind 

1 
e muvaffakıyet kazanmış o - göstermekte devam edecektir. 

an bu filmi Elhamrayla Melek, çar- ••••••••••••••• 
§anıba g·· .. d . 'ba 1 da .. unun en ıtı ren aynı zaman __ 

goSterınek niyetindedirler. --S-in_e_m--a----1--
0 ısu senesi nisan a},nda, Napole· Haberleri 
n~ Elbe ada.sın~adır. Meşhur l\letter- -1-----------·--l-
.. ' Avruparun bütün hükümdarları-
••t Vi · · · 
A ) anada • toplamıştır, maksadı 
~l·ru . • 
}ia. P:lJ)ın hudutlanm tesbi~ etmek, 

l 
Poleon tarafından istila edilmis o-

an · ~ 

ltih Avrupa:: ~~ayla~maktır • . Me~er-
h ' hem hükumdarları eğlendirmek, 

1 '
111 de onlaraaiı ·A,.Usturya hesabına 

azla . . 
b Yer kopatmak için bütün Viya • 
ayı b·· .. k uyuk bir eğlence yeri haline 

Liane Haid (İki kocalı) isimli bir 

opereJte ba.,Ş. .rnlii at.yıştır . .. A,ynı film 
de Puffi, Lüsi Engli~ ve Söke Sakal, 
Raif Artur Roberst vardır. 

* * * 
Fransız komik mugannilerindt:n 

Bah da nihayet film yapmıya karar 

,·ermiştir. Bah, l\lilton tarzında bir 

komiktir ve operetlerde çok muvaffak 0Yınu tt . ş, her tarafta eğlentiler tertip 
ntıştir, . . . olmaktadır. B:ıh'ın oynadığı ilk fit • 
)t min ismi (Bahriye eğleniyor) isim1i 

tel .~~Ya çan .. Aleksandrın Viya.İta.ya fevkalade güldüı-ücü bı'r eserdir. Bu 
dıgı .. b. .. . 

'bir buı< gun, ır eldivenci .ı..,z, çara şarkılı filmin bestelerini Piyer Yeber 
ıctn et atıyor, fakat b9mba· attrğı yapmıştır. 
,.,.,_ nediJerek tevkif ediliyor. Bu kı- • • * -<• lt" • . 
~L. •Şanlısı Metternih'in hususi k!\ • Mil tonun (Lostracılar !';'>ahı) ismin-
"'l>ldir ·d. 
biııa ' gı ıp çara rica ediyor· ve çar, deki filmi Glorya sinemasında göste-
lı'a.k t onu tahliye ·.ettirmiye gidiyor. riln_ıektedir. Bu filmi görmek i~in 
d at llenri Garatla Lilian Harvey- bayram günlerinde o kadar büvük ka-

me salonundaki saldanyeler, masalar 

en ba kası . . J 

baı . § olmıyan bu iki ·genç der- ]abalık olmuştur ki, sinemanın bekle-
bırbir] . • k erıne aşı - oluyorlar. 

Bir Fransız filmine (Kalbimin <•~iri) 
ismini ko)·muşlar ve hu eseri oynamak 
i~in de, son günlerin en gözde, en 

sevimli iki Fransız artistini se~mişlcr. 
Bunlardan birisi Marie Glory ötekisi
de, Roland Toutain'dir. 

Eski Türk ocağı binasında tesisine! 
karar ,·erilen İstanbul (Halk evi)nin 

tcşkil:Hı ve her türlü hazırlığı bitiril· 
miştir. (Halk e\'i) şubatın 19 unda 
f evkal:lde mera~imle açılacaktır. 

Aynı gün, aym saatte Türkiyenin 
I\lalatya, Diyarıbekir, Afyon Karahi4 
Malatya, Diyarbekir, Afyon füırahi
sar, Balıkesir, Konya ve saire gibi 
diğer 12 vilayetinde de (Halk evler) 

Uzun bir sinema mazisi olmasına inin açılma resmi yapılacaktır. 
rağmen pek genç olan ve şöhretini, Diğer vilayetlerin Halk evleri teş· 
sevimliliğine, inat~ı bir çalışmıya kfüı.tı henüz bitirilmemiştir. lki ay 
borçlu bulunan l\larie Glory Fransız sonra da ~unların hepsinin birden a!;lı 
yıldızlnrının en önde gelenlerinden • ma resimleri yapılacaktır. 
dir. Kendi.c;ini (Çrlgın macera) (Dak- lstanbul Halk evi, dil, edebiyat, ta 
tilo) filimlerinde ·· dük' . rih, güzel san'atıar. temsil, spor, gor . . . • --' 1 • ıçtimaı yarnım, halk dersane en ve 

(Roland Toutain) ise (Sarı odanın k 1 k"t·· · t k .. -. . urs ar, ·u upane ve neşrıya , ·o)-
esrarı) \e (Sıyahh kadının kokusu) cüler, müze ve sergi şubelerinden mü 
unda kendisini tanıttı. Çok sporcu, teşekkildir. 

çok genç bir artisttir. Her şube için dünden itibaren ayın 
Kalbimin esiri filminde bu iki genç 19 una kadar sa.at 10 dan IS e kadar 

artistin yanında (Andre BeJ\!ey) var- kayıt muamelesine başlanmıştır. Halk 
'lır. (Yalnız hakikat) filminde tatlı fırkasına dahil olan ve olmıyanlardan 

her arzu eden zevat ve bilhaı:.sa genç• 
ler halk eYinin bu dokuz şubesinden 

~ ; hangisini arzu ederse o şubeye kaydı-
nı icra ettirmekte serbesttir. 

,_.ary Gıu'">' 

ve neşeli bir' papas rolü oynuyordu. 
Gamsız, şişman ve se\'imli bir san'nt~ 

kardır. 

(Kalbimin e iri) nin mevzuu neşe· 
1i bir komedidir. Biz genç, bir kör· 
de, koml-;ere tokat atar, hapse atı-

Halk evleri, Halk fırkası hars şu
besinin mütekfımil ve faal bir !'<ubesi 

~ 

demektir. Halk e,·Jeri talimatname.. 
~ini ehemmiyetine binaen aynen neş

re başlıyoruz: 
Fırkamrz, rehberliğiyle kurtardığ'I 

vatam siyasi, i~timai ve iktısa.di de· 
rin ,.e sağlam temeller üzerinde yük
seltmek karar ve azmindedir. 

Bu vadide milli mücadele günle -
rinden bu güne kadar memleket düş.. 
man istilftsından, siyasi fikri. i~tinıai 

1 
ve iktısadi inkişafına mani zincirler-

den kurtulmuş. inkılap esaslan dedi-

1 
ğimiz milli yükselme imkan ve vası
talarına ka,·uşmuş, ümran ve mede
niyet yolunda zamanın ve umumi şc-. 
raitin müsaadesine nispetle tabii de-
rerenin fe\•kinde yol almıştır. Bütün 
bu mU\'affakıyetler son derece ehem· 
miyetıi olmakla beraber bu gün vasıl 

olduğumuz merhale, üzerinde bulun
duğumuz yolun henüz baslangıcı de
mektir. l\Iedeniyet<:i ırklar ,.e müm
taz milletler i~in esasen bu yolun 
miintehası yoktur. Ye her kazanılan 
merhale yeni hir terakki ve tekamül 
hedefinin yol başıdır. Sarfrdilcn ve 
edilecek gayretler hedefimizin yolu -
nu kapıynn müşkülattan kurhılmıya 
değil, derinliğini ve genişliğini bildi· 
ğimiz müşkülatın hağr·na doğru d~ -
ha büyiik ölçü \'e hudutlardn atılmı
ya ve girmiyc matuf bulunuyor. 

Çar ge k . ler v ' nç . ı~a at, araba, hizmetçi• 
teıı e Şato \"eriyor. Metternih bu jş-
11~ lrıemnundur, fakat katibi nişan
l!detıın elinden alınmasına tahammül 

kırılmış, seyre gelenlerden bir çokla· Jır. Fakat cezası bittiği halde bir tür- Fırkamız Türk milletini medeniyet 
saflarında l:lyik olduğu mev.<ie, ya
ni en yüksek mertebeye çrkararağı da· 
vasıncladrr. Ilu dava bize bu gün i~inu 
de bulunduğumuz hakiki vazıyeti u -
nutturamaz. Son il-i iiç asırlık si) asi 

n bay1Jm1ş, ve hatta bir kadın çocu- Jü hapisten çrkmak istemez. Zira hah 
ğunu düşürmfüstür. pisane gardiyanının kızına aşık olmuş 

h~ • 
~dj·· d . tl.ıtı gın en gidip çara, nişanlısı- Bazı yerleri kesi

len bir filim! 
<lil~· 1ttetternih tarafından · tayi.; e • 

~ak~ bir ca. .. us old~ğunu söylüyor. 

hakika d~f ara~arrnı açmaktır. Fil - Bu hafta Beyoğlunda gösterilen 
ille etternih ~arın kongreye gel (Cehennem Melokleri) isminde tayya-

lllesi • · te111. ıçın onun sevdaya d:ılmasını 
ın et . . . 

l'itıe mıştir •. Fakat ~ar, . kendi ye-
bıra.k tıpkı benzeri olan aptal birisini 

re harbine ait bir Aemrikan fiJmi, Al" 
man konsoloıı;u tarafından yapılan tl'-ı 
şehbüs üzerine ikinci defa san.,.ör edil• 

Djğer taraftan bu hapisane :ls:ırı 

atikadan bir yerdir ve komiser bu ye

ri satın almak istiyor. Mahpus genç• 
sc bir taraftan fışı!c olmakla beraber 
bu sırra agah olmuştur ve içinde hem 
mahpus hem de fışık olduğu bu binnyı 
satın almıya mu\'affak olacaktır. 

Sade fakat güzel huluslarla dolu .. 
bı.ı dara~ kongreye gidiyor. Genç kız mi~ ve filmin bir iki kısmı kesilmiş .. 
~ leğlşiklikten haberdar d~ğildir ye tir. tını bulacağız. 
lesie ce gördüğü çann soi~k muame- Bu kısmın iki lngiliz zabitinin Alh ----~----------

olan bu filmi, yakında görmek fırsa-

.\ tıe hanet ediyor. m:ınl:ır tarafından kurşuna dizilm ~ 
\> htı ak~am b" .. h . . sini, lngiliz t:ıyyarelerinden k:ır:m 
ern ' çar ır emrı ayır ·~ın 

t en mü bir Alm:ın zeppelininden balonun kur 
• llatı· samer<'de o müeıı;sese men-k ile öp·· .. tulma!>r için ba7.:ı Alman askerlerinin 

at ge ucukler gtm:ıktadır. Fa- kendilerinı· a~:ıO-n:a atmıya merbur ~· 
'- ~ tıe kend · . b . . . . • o•J 
"'tı~ .. t:i. • ı yerme u angarya ıçın .. " n dildiklerini gÖ!steren s:ıhnelerdir. 
atalık 1 bırakmıştır. Yalnrz. bir Alm:ın kon5<>1osu dün bir muhar-
lle do~ genç se,·gili~inin de benzeri• ririmize me.celenin izam edilecek mah 

gru YÜ '"d 01lı.ı a]ı . ru üğünü görünce hemtn hiyette olmadığını ve 5efaretin h:ıri-
l'e ·u .~· ılk defa bulu!tukl:ın b:ıhre-" rukt'" • ), ciye \'ek~lcti nezdinde y:ıptığı te~eb • 
lip Çar UYor. Tam bu esnada, gc-- büs üzerine \'Ck~lctten yiJayete emir 

)'-- ~ .Napoleonun kaçtığı ve Yi • gönderildiğini, filmin bazı ~ahneleı i 
"""- llae ord 1 l ·· ··d .. • ·· 04vet 'ter u nny a yuru ugu nin Amerikalıların harbe ait yapt.ıkl:ın 
l'a)(l'l'lıak nı.Y~r. Artık ~iyan:ıyr · b:- diğer bir ~ok filimlerde olduğu gibi 

tesntek' ,, tıdıp or.dularıntn · başına hakikate uygun olmadığını, yapılan 
la~rındır. Ye çar, Yiyanah teşebbüsün Türk hükumeti tarafın • 

Bugün matine 
Suvare 

·Saat 21,30 da 

AKIN 
Destan 3 perde 

Yazan: 

Faru!{ Nafiz 

saat 15,30 da 

İstJnbuf Belediyesi 
~ehir1i'ya trosu 
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dan l.:ıhulünün kendilerini çok mcm. 
nun ettiğini söylemiş hükumete ve va. 
li he) e teşekkür etmiştir. 

Bu filmin Almnnyacla gösterilmesi 
tamamen menedilmiş bulunmaktadır. 

ve i~tiınai cliişiiklük ve gerileme •imil
lcı,inin milli hny:ıt yürüyüşüne verdi~ 
ğj ağırlık ve bn müddet içinde başka 
milletlerin aldığı yol gözümüzün (;. 
nüncledir. nu manzara hize nasıl ra• 
lrşmnmız lfızım geldiğini anlatır. -

Devlet, maddi imkan ve Yasıtalar 
dahilinde bütün gayretiyle mümkün 
olanı yapmaktadır. Fakat en n:ıciz 

görünen ku\'vet ,·e mesai unsurlar;nı 
dahi ihmal etmeden bütiin memleke
ti yeni hir mücadele ruhu ve ileri yü
rütiicli !Jir he) ccanla techiz ctrnc!c mcc 
huıiyetindeyiz. 

Bu itHıa •·Ja fırkamızın yeni prog
ramında, devlet tcş!iil:ltı haricinde 
ralır-ınhilecek hütün mesai unsurlarını 
milli kiiltiiriin yükselme<:j maksadı et
rafında toplamayı istiltd::ıf eden mnc'· 
eleler \'C hükiimler son derecede ehem
mi) etlidir. 

l\tcmlekdimize nazaran devlet ha
zineleri daha zengin. maddi im'.:inla
rı ctaha genis ,.e okuma bilenler'n ıti -
pcti ~ üzde yiiz \'cya ) üzde do!,san 
beş olan nıcmlcketlerc!c hib hal'• küt· 
tiir teşl,ilfthna her gün daha ziyade 
artan bir ehemmiyet verilmektedir. 

Bu ehemmiyetin derecesi şu bir kaç 
misalle ölçülebilir: 

l\lacari<•tanda milli kül'i.ür cemiyet 
lerinin teşekkülü 1927 den başlar. Uu 
teşkilat .Macar milli kültür cemiyeti, 
Uranya cemiyeti, Amele jimnazları, 
çiftçi dernekleri \'C ilah ... gihi isimler 
altında çalışmaktadır. Bunların yüz. 
lerce liültür yurtlan vardır. 

Çekoslovakyada (Mazari.k halk ter 
biye milessesC'si) nin dört yüze yakın 
kültür yurdu vardır. 

Paşistlerin bütün Italyaya şamil 
Dopolavoro isimli bir milli kültür 
teşkil<Hı ve bu. teşkilatın l:i 6kültiir 
derneğiyle milli mevzularda piyesler 
temsil eden gençlerden mürekkep bin 
kadar amatör temsil gruplan var.dır. 

Yalnız 1930 da açtıkları halk kil· 
t üpanelerinin sayısı 8 bindir. J<'aşist 

Dopolavoro teşkilatı geçen yıl zar. 
fında İtalyanın muhtelif şehir, kasa• 
ba, nahiye ve köyler.inde 27 llin ka • 
clar milli bayram tezahürleri tertip 

etmiştir. Aynr teşkilat bu gün Italya
da bin bec; yüzden fazla ameli bilgi 

kursları idare etmektedir. 
Almanların, sa},lmasr sayfal;ıT 

dolduracak kadar çok halk l\ültür teş 
Jdl:Hr vardır. Bunlardan Nurenherg
teki bir kültür remiyetinin idare et. 
tiği yüksek halk mektebinfo yalnız 

muallim sayısı (60 )ı daimi, (110) u 
mu\'akkat kurslara mahsus olarak 
(170) tir. 

Resmi mekteplerin ihtiYactan ek• 
sik olmadığı şüphesiz bulu;ıa~ lngil • 
terede Halk terbiye cemiyetinin rad .. 
yoyla verdiği dersler için dinleme ku
lüplerine 2.700.000 daimi dinleyici de
vam etmektedir. 

Bu hir kaç mi$al bu sahalarda ça. 
Jışmıya her mi11ctten çok fazla m~c. 
bur bulunduğu halde maddi ve mane
,.i ,·nsıtaları maalesef çok eksik olan 
memleketimizde resmi, gayri resmi 
kunctlcrin aynr maksa.t üzerinde tek
sifi lüzumunun kıymetini teha:ruz et. 
tirebil:ir. Biz bu Ya dide başka mem. 
leketlere nazaran fazla olarak şimdi 
tarihe geçmiş müesseselerin remiyct 
bünyesini en derin tabakalarına ka • 
dar işlmiş köklerini sökmelc, cümhu
riyet ve inlolfıp esaslarını bütün ruh
lara ve fikirlere hftkim mukaddes 
iman şartlan halinde perçinlemek ya .. 
zife \'e nıccbuıiyeti karşısındayız. l\Ic 

nemen hadisesi ,.e emsa]j vak'alnrdan 
çok uzakta olmadığımız gibi menfi 
cereyan safhalnrını artık hir an ev • 
\'el geçerek tarihe terketmek wrurc• 
ti de aşikardır. l\lilletlerin hayat yo
lunda yüriiyüş kudret \'e sürati, sar
fedilen terbiye ve irşat emeğiyle mü .. 
tenasip \'e müte\'azidir. 

Fnkamızın program tmeelleri cüm 
huriyetçilik, mili iyetçilik, halkçılık, 

devletçilik. lfi}iklik ve inkılitpçılıktır. 
Programımız; bu ana ve temel pr.cn
splerin hftkimiyeti '("e ebedileşmesi 

için bu vasıflarda kuvvetli ,·ntandas
lar üetiştlrilmcsini; milli scci\'eniıı 

Türk tarihin.in ilham ettiği derecele
re çrl·arılmasmı, gÜ!lel s:m'atıann 

yükseltilmesini, rniHi kültürün 'e il
mi hareket ve faaliyetler·n kuvvet .. 
lcndirilmesini elıemmiyetl~ vasıtalar 

olarak teslıit ve işaret ed •r. Bu esas 
Ye vasıtaların hepsi birden medeni) et 
yolunda 'l'ürl,lüğün kayLettiği uzun 
yıllar rec;ur, ntılgan Ye yorulmaz ham 
lelerle 11.azanacn.k nesiller ) etistirme. 
yi, medeniyet smh;ısında Türltün tn. 
hii meziyet ve kabiliyetlerh le müte. 
nasip ~eref mevkiiıti tclmır nlm·ısmr 
istihdaf eyler. Halk e\·lerinin gayesi 
hu uı:urda çalı~acak mdkftreci v:ıtan .. 
daslar kin toplayıcı ,.e bir!cstirici 
yurtlar olmaktır. 

Ra~i R za 'l'iy~ rosu 
C::ehzadebaşı 

Pt gü:ı ~:ı:ıt 15 cc (Oatnpdcreli) 
3 perde f>u d.~:ım ~t.. O dn (Sam
son) 4 perde. 

Zııb" tnn, rrıı:ıllim \C talebeye b:rincl 
50, duhulı) e 30. 
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Bugün Soviyetleri 
mul are esi için 

vası aları 

' "Ere Noıccllc,. gazetesi, (Nc:mo)ı 
imzası üstünde Souyet lıül:umctiule 

Almanya arasında bir askeri anlaşma 
olduğundan şu satırlarla balısediyor. 

Berlinle Mo ~;o\'a arasında imzalan• 
mış olan a!';keri nnlnşma şudur: 

"Almanya, Rusyayla bir üçüncü 
'devlPt arasında harp olduğu takdir ., 
de, bu üçüncü kuvv<'tin kendi araz·-

ı 

sinden geçmesine bütün vasıtaları 

kullanarak muhalefet c:tmeyi taalılıül 
eder. 

"Rusya, Almanyayla Polonya a . 
rasında bir lıarp olduğu takdird<» Al
manyaya lıer vasıtayla yardım cclip 
onun no:.tai nazarını teyit ctme!Ji r•e 
Polonyanın garp lıuduUarım tanıma 
mayı taahhüt eder. 

"Rusyaya düşman bir donanma 
Baltık denizinden /(iel kanalı vasıta. 
siyle geçmek isterse, Almanya buna 
müma:ıeat etmeyi ve icabında /:analı 
kapatmayı taahhüt eder. 1 

"Şarki Aıırupada bir harp ilıtimc
linc karşı tedbirler almak üzere Al
manyayla Rusya erkanı lıarbiycsi 1 
askeri sevkulceyş no!da'anndan plan 
lar mübadele ederler. Rusya /Jiloon
vanyadaki nilfuzımdan IJ!emcldc/;i aı. 
manlar lehine kullanmak üzere i.oJ!r~ 

iade eler. 
'Almcr.ya, Rusyayla Finland;ya 

ara Uh a bir harp vu/;uunda Kı:ıl or
duya ı • bir sur<'lle yardım ctmiucce-
ğini I satan b ır. ı 

''Bu anla nıayı twııamlı!iacak o!an 
vr. trferruatı, tclmik no!;taları tesbii 
cdikcclc nlan bir baş!.:a anlaşma inı· ı 

:al anacaktır. I 
Bu sonuncu anla~ma 1925 scnes!r.· 

de inız::ılandı. Duna nazaran A 1 man -
Jnr, Rus} nda on tayyare fabrilrnı:.ı. 

5 muhnik gaz fabri!tnsı ve bir t:ıhf cl
bahir tezg~hı insa edecel\lerdi. Fn · 
kat Ru..:y:ı.da lptidni mcvnddl!l bulun 
maması yüzünden bu taahhüdat tam-:.• 
men yerine getirilemedi. Rusyay:.ı gı • 
den Alman miihendislerj T:ımbof, Li-

Bu e 
• 
1 

• rgy r 
bl ha va veya gaz 
e müke mel; 
v 

petzk, Mosko-vn, Nijni Novgorod ve 

Orenbrugda fabrikalar inşa ettıler 

'eya mevcut olanları mü!•emmelleş ~ 
tirdiler. Bu faaliyet kızıl orduya 2500 
tanarclik müthiş bir ha,·at kuvnt 
temin ett. 

Alman Hansa şirketine merbut 
Denıluft isimli bir Rus - Alman şir
keti de yapıldı. 2;}0 Almnn tayyareci 
muallim de Rusyaya gitmişij. Bnn • 
dan başka Almanlar tnyyare fahrika
lannn üç yüz mühendis, tahtelbanir 
tezgahına elli ve muhnik gaz fabri'rnh 
!arına 1300 mühendis ve usta göndcrh 
diler. IlobrikO'\'sky Korubinate ve :u 
nıımarah fabrika ve Orsoviokhim falı 
ri'cası in~a edildi. Muahede mucibin
ce Almanlann en ~on keşifleri Ruı:ıla· 
rn ,·cr'ldi. O halde ki bu gün Rusya 
hava 'cy:ı. ı::nz h::ırbi için en mükem -
mel 'e aite malil\tir. 

Bu nnln manın tatbik mevkiine lıo 
nulchı~u znmandanberl, Rus ve AI· 
man ordularmın münascb<?ti pek ~ah 
km olmu~tur. Alman ordusunun hii
tün mnnennlarınn Rus zabitl<>ri i~tf· 

rak cttic?i gibi Rus ordulannın ma • 
nevral:ırına da Almanlar iştirak et · 
mc'.tedirler. 1~29 senesinde mün.ısc
bat d:ıha h:ıra.ret p"ydn etti -ve mül~-
1 n "len a!Cö' eri ma11lmntın mübadele· 
si ı.ararlastmldı. Bu, her iki dev -
leUn ca.,us te-.'<llü tının müşterek ça
hşm"sı demet.tir. 

BUTldnn ..:onra. Versa~ muahec'eh 
siyle la !'vedilmiş olan Alman eı'Hı
nı harbi:> e dairesinin yerine çalr::an 
Almanynnın (Tcknil. dairesi) Rus Ol"• 

du'nr-nda ç:ı ır.::ıc::ık .Alman zabitleri 1 
aramı.) a h:ı.~ladı. Bu zabitler Rus or 
du ur.cin, A1mnn)ada takip etı. e'c 
im'.tinını bulamadıl,lnn nsl:eri te.r'>i· 
yey; ö~renereklerdi. Zira, \'e1sayı 

muahede i h:ırp t yynrelcri, muhn:ı. 
o-nz r,'ibi bir takım ve..:aitin Almanyah 
da ı.ullanılmr«'tnı menetmi~ti. 

Ilu suretle, Rus - Alman n !,eri 

ya 

Günün uhtırası 

Tal<vim - Cu 11a 12 Şubat 2 
inci av 19.12 5 Şe\Val 1351 Senenin 
geçen ~ünleri 4 kalan ıı;ün\er- 319 
GUneş - Dojtuşu 7,~0 Panşı 17.5 
Namaz vakitleri - Sabah 7 20 

l>~le 12~4 ikindı 1452 Akşam 17,.~2 

Yatsı 1841 imsak 5,30 

Hava - 1 )ün sıcaklık azamt 9, 
a~gari 6 derece kaydedilmiştir. Dun .ssat 
19 a kadar yağan yağmur 16 milimetre 

dır füı~n rU7.~ftr ekseri vetle poyrazdan 
esecek, ha\·a kapalı olacaktır. Bugün ara 
sıra yağmur ve kar da yağacaktır. 

Radyo 

lstanbul - 18 den 19 a kadar 
gramofon. 10,30 dan 20,30 a kadar 
Nermin Vedia Hıza hanımlann iştirakile 

saz ~O :m dan 21 c kadar Habib<: ;\1ol· 
la 21 den 22 ye kadar inci hanımın iş
tir akile saz, 22 den 22 :10 a kadar cnngo 

Hellsberg - <2:'44 m. 75 ı<ilo
vat) 9 30 jimnastik dersleri - 13 Ber 
linden nakil - I 4 05 konser - I 7 30 
soprano solo ile or ,estra konseri -
19,46 mandolin konseri - 21 Kalbin 
Zaferi bimli opera - 22,20 \'eseli 
konser - 2.3,40 haber. 

Viyana -- (518,2 m. 20 ldlovatl 
t 6,35 çocuk korosu - l 7,'20 Nıçe ve 
kadınlar - 18 orklsrra - 21,20 operet 
parçalan: l\lariça, Orlordan - 23, 15 
dans. 

Budapeşte - (550 rn. 23 kilo 
vatı 1O.1 5 konser - 13 5 !Jonser -
18 kon~er - 19 piyano ile Macar ha
\'ııları - 20.30 operadan nakil sonra 
Ugan orkestrası. 

oma - (441 m. 75 kilovat 
J 3 4S şıır ıyla konser - 18 30 şarkı -
J 8,45 konser - 22 l\1a iet O;Jereti. 

Var ova - (1411 m. 158 kılovat) 
18.35 h:ıfıf mus ki kons•rl - 21.15 Fi· 
!armoninin lt:ıl} an musi .isi konseri -
23,50 dnns. 

Le htl - ( 796 m. 54 ~ ilovat) 
18 ş rkı - 19,I 5 piyano - 2005 !:en 
fonlk konser - 20,25 He'singfoman 
nakıl. 

Bcromunster - (4!'6,ti m. 60 
ki10\nt) 1330 oı csrra korseri = 16,30 
ori.esrra - 19,SO oda musikisi - 22 
ko o \'e orkestra 

W:oekove - (1268 ın. 7,30 dan 
23 e kadnr 

Yar1n : 13 Şubat 
Hcil berg - (274.4 m 75 kilo 

vat\ 9 30 jimnastik - 12,40 Berlinden 
nakil - 1405 orkestra konseri - 17,15 
orkema - 2 .IO Berliııden nakil - 2~ 

Ber lindrn nakil. 
Viı,rana - (5 J 8.2 m. 20 ı ilov:ıt) 

14 1 O orkestra - 18 askert konser -
20 Cenevredcki tahdıdı teslıhnt konfe· 
ransı hak ında konferaııs - 21 05 halk 
kon eı i; Suope. l\rakıucr, Eilcnber~. 

Korngo'd, l\lozart'ın eserleri - 23,40 
Budapeştedcn nakil. 

Lahti - 11796 m 54 kilovat) 
19, 15 or estra - 20 20 l.ıir tiyatro -
20,50 'als orkestrası - 22 15 dans. 

hmirin ileri gelen sporcula - Bir sporcumuz Parise, Lond • 
rından Vehabm Avrupaya v,it - raya gidebilir ve beliti bu gidişi Buch:p şte - ıs5o m 23 kilo· 
nıesi etrafındaki dedikodu el' an iftiharımızı mucip olacak bir ha· vat) IO 15 ~.on~er - 13 5 Tsigan or· 
devam etmektedir. Vehabın ev· dise teşkil edebilir. Fe.kat bu rne- kesrrısı - ıs .. ıo Vivana ha\•alan -
vela milli takımımızın antrenür.:.i se!ede vazıyet büsbütün back~dı:·. 21 OS !\Jacar tiyatrosundan bir piyes"n 
Mister Pegnam tarafından Pro • Türle milli takımım hazırla~ak vr nakli. so ıra Ts"ıı;an orkestrası. 
fesyonel Arscnal takımına tavsiye' kurmak için memleketimize r.c • Roma - ı441 nHtre. 75 kilovatı 
edildiği §ayi olmu§, ve bu Z'"tm len, pnra alan bir şah:nn lnrı-il • l8,30 ş:ırkı konseıi - 22 operadan na 

tekzibi üzerine tavsiyenin l:ımirdcl lercve tavsiye edilecek dere"'ede kil. 
bulunan Macar nt cnörü tarnfm- iyi b le ui!u bir futbolrüyü Türk Ketovlçe - (408,7 m. lti kilo· 
dan yapıldığı h beri ort va atıl • mili t~kımı için yetiştirmeyip o- vat) 19,:m konser - 3,10 Şapene mah

mışb. Bu zatın da tekzibi iizeri- nu ln'"!iltereve pöndermİyP. 'lı~zrne• sus l onser - 23,55 dans 
ne mesele unutulur gibi oldu ve et!I' 0 si a:Y r bir h ~;se te!'\kil edeı Beromunster - 1456,6 m. 60 
V cha ın nereye cittiği bir müd • ve bu şekil, eaer dc~ruusa. bir o- kilo,·atı 16. O akoı deon konseri - 20 

det için meçhul kaldı. yu ~~'' .nynrtmaktan başka bir şey çan'nr - 21 askerr marş - 23 15 <lans 
Son 1 ft gelen Fransız gaze· de ·' .. r. Praga - 1486 m 60 kilovat) 

telerin-len b·risi bu muammn~rı Bu if arla fo fll icılerinin ln.· 19,25 Alm:ıncıı neşr yat - 20,20 spor 
çöze::ek mahiyette b~zı satıı Jnı şin"1:ı o'?.n zev'" n hu h .. dfoeye Iü skeçi - 23,25 rı.dyo tılim. 
neşretti. Bayramın birinci gimil zu.,.....ul'rl<'n C<':< fnzla ehe"tmivr.t Moskova - •14·1 m 4IJ kilo-
~tlmn r.ay:r..,,ızrla bu satırl~•·y İ!'l'l • vp··r:ıderi, .cid,ıi ve titiz bir lt:\h· -.atl 18 den 20 30 a 1 adnr ne~riy;ı.t. 
ret ettik. Bunlara göre Vehnbın itik t van ır~t'alt T'etic.n~.;ne göre ........................................................... . 
Lon lrfty.. ltmeni muhaceret ka - vaZ'"P-İ alından l"zımclır. ni, olmadığı takdirde Altay kulülıün 
nun' rı do vısiyle akim kalmı• o·;n görÜ"lÜ~;;mü-ı: f·•tbo1 fe • den yapılacak tah!dkatın bHdirilnıe • 
ve !,,.. ,J'3 i nri +e ka mıştrr. O - clnras ronu re;si H ... mdi Emin bey sini yazdım. Şimdiye kadar heyetten 
racl F b'r J...""U • ·te oyn ~ası il ti· b;7.0 r.··"'"'" "Ö-r C" i: hiç bir cevap gelmedi. Binaenaleyh 
mali v rdır. Fran:nz gac:etcs'n - "- Frnn ız guctcsinin verdi'd ha- federasyonun bu hususta harekete 
de' • ' ' anın en diM:nte de;;.er tıı- beri h<'nÜz o'mnıadrm. Fakat en·c'• geçmesi için istinat edecek hiç bir ~
tnfı Veh bı ant .. enör Mis t"r Pert cc cı1 =ın bu ~ayia üzerine keyfiyeti ye malik dc<Pilim. Ilu vesileyle şunu 
nap t1\raf,.,-:J n ln~iltere..t,..ı,; Ar - do ·rrudan do°"mya nntrcr.örden ~or - da syliye} im ki, İzmir garetelcrinden 
senal kuli!be t v ive ediJm; bir dum. B:ımı ı,nt'i surette hu i~le alfı.kn- bazılıınmn yazdıf;rı gibi federrusyo · 
oyuncu ol rak takdi etmes· dir. dar o mndı'!'ını bildirdi. Aynı ıamar.dn nun bu hususta bitarnf olmadı.1 key-

Btt yaZ1 bu suretle ~ski ~ via- b:mir fıı hol heyetine bir mektup }:\· fiyeti varit değildir. Antrenör b!r 
lan, tekzibe rağmen, kuvvıatl~n- znnık Ychl\p me ~lesi haJr..kmda ma • ficret mukablllnde federMyonca kttl• 
dirmit oluyor. Ve h"dise dikkate IQm~t f tedim Te he.ret ner.dinde m~.,... )anılan bir kiınniir. ba~UICM1' e4la 
..._değer bir me.biı« alıyer. euı 'ftdca nna lttW11a rbd.e-dlaMi- deiil4v.,, 

e 
- Şimdi, dedi, biraz müsaade e· 

diniz de bir karar vereyim ... Hür ol
mak ... Hür ... 

- E\"et, bütün hakikati söylemek 
şartiyle. Bu akşam buraya niçin gel
diğinizi söylemek şartiyle. 

Cevap vermedi. Küçücük odnda 
bir aşağı bir yukan yürüyordu. ırnr, 
bir aralık bir hışırtı duydu. 

- Karar verdiniz mi? 
- Henüz hayrr. Biraz daha müsa· 

ade ediniz. 
Tekrar sükQn. İhtiyar müteyak • 

kız bulunuyordu. Arkadan yapılacak 
bir hücuma mani olmak için sırtını 
duvara vermiş, dinliyordu. Hırs:z 

kadın, odanın ona mukabil tarafında 
duruyordu. l\largi onu karşısında 
hissediyordu. Bir müddet sonra, bu 
hissi kayboldu. Kadın durmuştu. Fa
kat Margi de sabursuzlanmıyn başla
mıştı: 

- Yeter. Ce\cıp veriniz yoksa se.:-..
lcniyorum, 

Dedi. Sül:Qt. Margi bu sükuta 
hayret etti. Şimdi, onun nefes alışını 
bile duymuyordu. Ellerini i1eri uza" 
tarak yürudu, odanın her tarafını a• 
rnştırdı. Odada kimse yo!{tu. Eliyle, 
cebini yokladı annhtar oradaydı. Ka
ıuyı yokladı, açılmamıştı, fakat ka
dın odada yoktu. 

Margi, bir daha odayı ara~t:rıp 

artık kat'iyen emin olduktan sonra 
kapıyı açtı, kendi odasına döndü ve 
Pntrisl çağırdı. Bir kaç dakika sonrn 
ihtiyar vel<ilharç gelmişti. Margi: 

- Çabuk, dedi, pencereden bak. 
Bir kayık l\arşıyn geçiyor mu? 

- Ha),r, fakat sağ sahilden b!r 
otomobil uzaklaşıyor. 

- Tamam, oradan üç yol ,·ardır. 

Hemen jandarma lı.arakoluna telefon 
et, bu otomobili tevkif etsinler. Bun· 
Jar şntoya giren hırs ızl:ırdır. 

- Aman yarabbi, şatoya hırsı1 

mı girdi? 
- Hadi, aptal, snbuk, vakit 

kaybetmenin sırası değil .. Koş telefon 
et. 

- l\fargi hazretleri, geceleri tele
fon merkezinin kapah olduğunu pci> 
ala biliyorsunuz. Kabil değil görüşe
meyiz. 

Mnrgi köy teşkilatına bir siirü kii
fürJer yağdırdı. Nihayet biraz sük(ı • 
net buldu ve: 

- A\·ucumuo içinde tutuyordum, 
dedi, bir lındındı. Benimle al::ıy etti, 
ve ellerimden !lıyrılarak ka~tl. Fa -
kat nereden kaçtı. Kaledeki odadayh 
dık. I\apı kllltlf, anaht:ır ccbimd~. 

pencereler de kapalı •.. Nasıl oldu dıı 

kaçtı, tebahhur mu etti, eridi mi? 
Patris hayretle itiraf etti: 
- l\fargi h:ızretlerinin sözlerini an 

lamıyorum. 

- Tabii anlamazsın .. Dinle. •.• 
Ye ihtiyar Margi olanı biteni an• 

latt1. 
- l\fargi hazretlerinin derhal beni 

çn.fi'·rm~dıl.lnrın::ı hayret ediyorum. 
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Nakleden: fa. 
- Evet. fakat önce meseleyi anllı' 

mak istiyordum. Hem nihayet karşınt" 
da hir kadın vardı. Hadi, odana git. 
Yat .. Ben de yntacağım. 

- l\Iargi hazretleri kendilerine )ııf 
dım etmeme müsaade ederler mi? 

- Ha.yır, beni rahat bırak. 
Margi uykusuz kalacağını pek 311 

biliyordu. Fal•at bu hadise, onuJl 
sabaha kadar düşüncelerini doldura • 
bilecek mahiyetteydi. ihtiyar içinde• 
düşünüyordu: 

- Ecdadımın on birinci Lui zatnl'" 
nmda yaptırd:-ğı bu şatonun bir çok 
gizli yerlerini biliyorum. Acaba be ' 
nim bilmediğim başka methaller de 
mi \'ar? Bu kaleden nasıl kaçılabilir? 
Ve şayet, babamın bile bilmediği giı
)j bir yol varsa, bu kadın bunu nere
den biliyor? Her halde bualelAde bit 
hırsızlrk olmasa gerek! Sakın bu ilk 
bir tecrübe olmasın? Tekrarı ihtftna• 
line karşı her halde tedbirli olmak lA• 
zım. 

KAPAU ODA 

Mnrgi d' Oviyak'ın yeğeni ıront 
Kastelmeyran küçük bir şatoda otu • 
nıyordu. Reno dö Kastelmeyran 36 
yaşlarında, cesur, yakışıklı, saçla • 
rında tek tük beyazlar görünen biri
siydi. Küçük yaşta yetim kalmış ol:ııt 
kont, vaktiyle Brötanyada otururdu. 

Harpten dönüşte artık orasını bırak• 
mış. Gözleri kör olmuş olan amca:;J• 
mn yakınına gelmişti. Amcasının <;O" 
cuklanndnn birisi Şamp:ınyada, bl· 
risi Verdunda ölmü~lerdi. 

Bröt::ınyadaki eviyle Parl5tekl ıı • 
pnrtmamm s:ıtttktan so:ıra kont ge • 
lip ikinci Hanriden kalan bu küçül• şa
toyu almış, avla meşgul oluyordu. 

Kont, harpten evnl bir hayli e~ 
Iendiği Paristen nefret ettiğinden nıi
dir, yoksa orada acı bir hatırası ol • 
duıhmdan mıdır nedir, bir türlü pariı 
e dünm mf ti. Yalnız arasıra sefil' 

hate çıkar fakat ya Romaya, ya Vi " 
y:ınaya yahut da 1\ladride giderdi. U11 

şehirlerde kendisine eyi ahbap pcydı& 
etmişti. Parlsteki eski ahbaplarile d• 
münn.scbetini kesmişti. 
Şimdi Kont, köy haaytınm da ins:ınS 

servet ~hibi olmak şartile, şehir Jıll" 
yatı kaclnr cglence vesaiti vereceğini 
ileri sürüyordu. Filhakika Kont s~ 
sık davetler ynpryor, artistleri, tntl • 
harrilcri davet ediyordu. Bo~ zatnıl~ 
larınsa otomobil, tayyare ve sey:ı • 
hat ile geçirlyordn. 

O akı:;am, Kontun da.vetHieri f:lf " 
• d• 

clı. Yenıe~e snnt 9,30 da otunnuşınr 
Kont. davetlilerini eglendirmek içil' 
Eks şehrinden blır İspanyol muli111' ' 
niyesi ile üç ki1ar çalan musiki~at 
getir:rni~ti. 

Davetliler nrasrnda yakm bir kof" 
te oturan bir çift vardı. Mösyö ~ 
madam Frnmoy her halde yeni e1' 

olsalar gerekti ·. Zira, birbirlerin' 

sokuluşlnnyla, derin derin bnlcIŞtsı' 
nyla, henüz muha.bbetleırlnin eO .. .. 
hnraretıi devrelerinde oldukları go ~ 
rülüyordu. Jan Lertig isminde gel' 

bir ~ühendis de matru~ yüzüyle 11: 

zan dikkati celbcdiyordu. Genç ~ıtr 
hendis tam bir sporcu, istikbale e~-V 
h:ılclcn memnun ve malcinist göınl •Af 
ni giymesini bildiği kad:ı.r 6iın~· 
de gymcsinf bilen bir insandı. 

""' Mühendisin yanmda EJen:ı Grt;& 
rovna ismini taşıyan dul bfr gii ri
vardı. EJenanın ebeveyni, sert'et~, 
nin yarısını Amenırnn banJca.lll 
koymak tedbirinde bulunmuştıırdl• • 

Eski bir gürcü itiyadıyJa. ı:ıe:, 
saçlarını örüyor ve b:ı~nın e~r:ıf~t 
sarıyordu. Bu, kendisine g:ırıP te
giizcllik veriyordu. Fildişi renc1.,d, 
ni, biraz fazla çekik f akıı.t fe-vl~."1 J.1l' 
bir ate~le pnrlıyan gözleri, kfiçu1' ol• 
]aklan ve ağzı, kırmızıya ihtiyacı rtr 
rnıyan muntazam çizgili duc1~.1d3 ıtf 
Jn, Elena çok güzel bir gürcu ICl 
dr. tt! 
Elenanın doğu~mnda kibarlık ~i IJf 

rafet vardr. En ufak bir h:ırck 1etı 
Je ahenkliydi. Onu bir defa göre" 
zor unuta.bilirlerdi. rf" ' 

Kont Krustelıne:uş.ıt onun Jcıl. 
da etur.nmştu. 
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Dünkü Ke~idede kazanan u 
Beyazıtta Yeni ikbal kiişesi bayiıi Rıı1tat B. lıistenıizin ~östeırdiğ" ikr .. ye erli 

biletlerin ibrazında. deırhal tediye edecektir 
M Tayyare piyanioıunun on ikinci tertip birinci keşidesine dün saat 13 te Darülfünun konferans salonunda başlanılmıştır. Dün mevcut numaraların yarısı çekilmiştir. 

0~te~aki kısmına bu sabah saat 9,5 da başlanııacak ve keşide bitirilecektir. Birinci keşidenin en büyük ikramiyesi olan otuz bin lira dün çıkmamış,bugüne kalmışhr. 
unku keşidede kazanan numaralar ve kazandıkları ikramiyeler şunlardır: 

No. f ürk 
No. 1 ürk No. 

Türk 
No. 

ürk ı ·'ürk 
No. ı r No. 

ürk 
No. '!ürk 

No. 
ürk No. . 1 Türk Türk 

No. lr No. 
·ürk 

No. l'ür.< Türk'! No. r lirası lirası lirası lirası ırası ı }ırası lirası lirası lırası ırası lirası lirası 1 ırası ,._,,, 

22, 
30j 

3451 60711 150 5321 50 579 50 233 30 50l 50 3 lOI 30 851 30 ı91 30 38030 513 150 813 30 
75 30 383 196 30 580 30 639 30 262 30 149 50 538 30 880 30 853 50 44 5781 50 889 30 

1131 l50 390 210 30 6371 30 739 50 3221 30 1 7 ı l 30 557 30~ 935 50! 86Q 1500 64 589 30 1501 l 30 
144 30 410 237 30 755 30 783 30 3341 30 2 ı 41 30~ 583 30 2903 ı 30 946 30 56 668 30 53 30 
152 30 4181 283 50 8311 30 81 1, 50 387 50 

2661 30 745 50 461 50 34 ı 09 50 109 754 30 77 50 
170 30 444 345 50! 882 30 826 30 409 50 299 30 793 30 47 ~o 292 30 158 779 30 156 30 
230 30 520 437 50 924 15000 898 30 428 30 324 30 980 150 72 30 320 30 235 802 30 197 150 
242 50 563 413 50 100061 30 929 30 5 711 30 5481 30 25049! 30 427 30 321 

31 

300 8461 50 219 50 1 

4!B 50 701 481 30 1161 30 932 30 6041 50 562 30 130 1500 435 30 336 30 332 30 916 50 409 50 
s2ı 30~ 879 545. 30 126 30 985 30 6151 30 569j 30 182 30 040 30 36l 50 3571 30 42025 50 155 74 30 
562 30~ 895 6041 30 102451 50 14038 30 30 619 30 185 30 12s1 

ı 50 362 50 509 30 45 3C 592 30 6951 
7481 5831 30 934 645 50 246 30 106 30 717 30 702 30 273 30 30 343 77 150 524 30 161 30 765 30 

5301 30 4043 789 30 2821 30 145 30 7831 30 80~ 30 319 30 775 30 418 50 572 30 192 50 815 30 
687 1000 65 913 50 37l 30 338 30 809 30 816 30 387 5 875 150 567 50 574 50 267 50 866 

3~ 9CO 30 98 978 3 392 50 353 30 838 10001 8961 30 431 30 925 30 589 30 599 30 350 30 8Qôı 30 
905 

·~ı 
105 70311 30 427 50 357 30 912 30 977 30 569 30 931 50 002 30 690 30 252 30 8991 30 

10091 141 45 30 8161 30 39l 30 9241 50 220371 30 654 30 30013 30 780 2500 742 30 363 50 912 

~~ 21 50 151 144, 50 870 30 437 30 971 50 95 150 707 50 479 30 962 1500 897 150 658 ~o 9871 
1 l o 30 165 170 30 9961 30 465 30 18012 30 226 50 725 5ô2 30 991 30 991 30 6Y5 3046178 
167 5 203 50 195 30 11000 30 525 50 52 50 339 30 869 053 80 35083 150 39012 30 724 30 265 30 
282 30 231 50 223 30 

2431 
50 607 30 \53 30 460 3026019 665 30 189 30 47 50 893 30 279 50 

286 30 258 30 24 7' 306 50 586 68 833 30 214 30 91 30 914 30 305 30 30 307 50 652 30 30 
331 30 306 30 255 30 331 30 796 30~ 558 150 600 30 159· 30 968 50 229 50 130 30 948 30 343 30 
394 50 3681 30 335 30 332 30 814 30 579 30 633 30 2681 50 31023 30 957 f:O 132 30 963 30 483 50 
395 30 381 30 382 50 4 751 30 818 50 743 30 639 50 300 301 180 50 315 301 139 30 43078 30 566 5 
528 50 403 5( 468 30 561 30 15097 30 748 30 702 50 343! 30 214 30 386 30 237 30 115 30 604 30 
ç4g 30 413 3( 546 30 5CJ3 30 179 30 833 30 703 50 477 50 351 30 430 30 391 30 179 50 682 30 
69.t 30 562 3( 586 30 652 50 310 30 876 50 2289 ı l 301 494 3 369 30 494 1500 403 30 207 1000 ·7 ıO lOo 
719 30 6101 3< '133 30 697 30 374 50 900 50 914 30 517 30 419 50 557 50 493 30 289 30 723 15 
731 30i 627 3( 653 150 873 30 385 30 19135 30 g4 71 30: 7331 30 846 30 562 150 720 50 294 50 731 50 
913 50 

6701 
3f 677 50 875 30 400 30 157 50 960 1501 736 50 856 30, ô27 15 783 30 380 30 7431 1000 

920 30 679 1 ooc 800 50~ 884 30 440 30 3301 30 97 ll 30J 738 30 971 30 680 150 849 50p 400 150 771 50 
2054 30 759 3( 922 30 l 2048 30 516 50 436 50r 3i10 30 7961 30 32010 30 800 50 857 30 428 50 855 30 

69 50 773 30 991 30 82 30i 772 30 702 30 134 30 889 30 15 50 3ô080 30 979 30 432 30 9361 30 
ı 19 30 776 30 8102 E:O 101 30 798 50 727 30 2Q7 30 967 50 21 30 220 30 40038 30 449 5( 4 7050 30 

1391 1 'lO 802 50 153 30 123 30 8781 30 774 30 306 30 27152 30 64 30 3621 30 129 30 474 30 246 l5U 
144 50 813 50 239 J50 l14 150 8QQ 50 788 30 330 30 186 30 253 50 420 30 J 86 150 511 30 518 

501 190 30 843 30 263 50 354 30 9031 30 804 30 354 30 402 50 318 30 465 501 238 30 557 30 571 50 
191 30 912 30 416 50 380 30 ns1 30 821 30 3()2 50 419 30 395 30 501 50 312 50 647 30 884 30 
358 50 9 7 1 1000 418 30 525 3~ 979 150 854 30 3Ql 30 503 30 490 50 51 1 80 340 50 680 30 48048 30 
416 50 5013 30 475 30 526 30 16051 30 882 50 392 30 52S 30 529 50 580 50 477 30 708 30 212 ıso 
453 50 16 50 680 30 678 3 149 30 884 30 461 30 !5 !50 30 027 5 590 150 523 30 437301 30 322 1500 
584 50 32 50 703 30 682 30 260 50 950 50 464 30 559 30 ô93 50 062 50 679 30 811 30 473 50 
596 50 36 30 70Q 3 748 30 345 50 975 30 505 30 651 30 723 50 ôôô 150 705 30 44026 30 667 l50 
605 50 69 30 8802 30 778 30 432 30 20045 50 531 30 744 30 73Q 50 37056 30 769 150 62 30 722 50 
612 30 133 30 821 5000 81 l 150 463 150 53 30 fl04 1500 842 50 896 

~~ 
07 30 818 30 130 150 848 150 

628 30 209 30 841 30 855 30~ 569 30 63 30 748 30 963 30 33008 164 30 828 30 142 30 49022 50 
667 ı so, 227 50 869 50 942 30~ 660 30 6Qı 150 807 3028015 so 206 272 30 841 30 209 30 265 50 
698 30 414 50 889 50 966 30 669 50 159 150 835 30 110 50 324 30 305 30 890 1501 265 30 314 50 
722 50 633 50 919 30 130 lô 30 674 30 465 30 940 30 290 30 410 50 336 30 965 30 269 5(}, 329 50 
890 10 094 50 Q45 30 61 30 723 50 476 30 951 30 367 150 440 3 385 15041273 5C 284 30 488 30 
920 30 7l3 30 083 30 251 50 734 50 515 30 240'20 30 40S 

3~ 
4701 30 '403 50 2S8 5~ 304 3 591 30 

<:l97 30 55q 30 9014 30 265 30 876 50 519 30 30 30 453 1 !50 ~9Qı 30 <451 zo 337 50 467 50 621 50 
3012 150 8631 30 202 30 369 50 014 50 584 30 35 50 750 30 ô32ı 30 707 30 353 30 525 30 694 150 

13 50 889 50 23tl 50 430 30 1712ô 30 505 30 58 50 755 3 70Q
1 

1 5() 722 50 398 30 544 30 822 30 
225 30 912 150 323 30 479 30 197 30 ô75 30 66 30 801 30 7601 30 619 30 444 30. 566 30 827 30 
288 150 97l 30 5021 50 4Q3 30 208, 30 2l013 50 169 50 804 30 772 30. 940 30 493 30 756 30 908 30 
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ı;;:::----o--L_u __ M _______ I 
ı.tde z" 1~ eşrafından lfara Osmnn 
~t. 4ahıde hanımefendi "·efat etmiş
'abab~e~esi bugünkü cuma günü 
llııd enn saat 11 de Bulgar çarşı • 
h it~ ~ğıthane caddesi 112 numara
~ ;sın~e~ kaldırrlarak cenaze nnN 
ltteli< tşvıkıye camiinde badcleda 
~1 eı efendi kabristanına vacliai 
'>ıı .. !Ufran edilecektir. Allah rahmet 

.Şirketi Hayriyeden; m-"'5V AKIT 11n ==:ı\ 

,,I Ki~~d~~.~~!?.~:1 
i Ao. ık. SA. Al. komisyunuf 

il nl•rı -----
Asi eri mC'ktcpJerle hastaneler ili. 

Sirkeci araba vapuru iskelesindeki aşçı dükkinmın müddeti 
icarı hitam bulduğundan yeniden talip olanların Şirketi Hayriye 
idaresinde heyeti teftişiye riyasetine müracaatları. 

G. Antep Belediyesinden: • 

Para - Senelik faiz yüzde ı 2. 

l - F.:mUk mukabili pAra .. ·erilir 
2 - Versiye her nevi eşya· 
3 - Veresiye davalı işlerinize b:ıkıhr 

,,.,. Mevcut şartnamesine göre yapılacak şehrin umumi haritası 

~a~~Şarünileyha on sene eVt"el Hi • 21 gün müddetle kapalı zarf usulile münaksaya vazolunmuştur. 

4 - EmlAklnizln i~tedi~iniz gibi 
idare edılmeilnl iyi t.ira ılm:ısını istermi· 

alnlz ? 

bir ita Etraıe Bergamnda kain azim ihale günü 25 - 2 • 932 tarihine müsadif Perşembe günüdür. 
~e de~ını teberru ettiği gibi geçen Taliplerin evrakı müsbiteleri ve teminat ekçelerile Gazi Antep 

5 - Eml!k hfssenlti ayırm:ık. 

6 - Hisseli eml~kinlzi satmak 
'e lira" ~a?isa hasta.nesine on binler- balediy~sine muracaatları i.an olunur, (390) 
1aııdr. l"asiyet etmiş snhibei hayrat-

7 - I l•sscdarınızın hissesini nlm:ık 

için s:ı:ıt 9 12 arasında lstanbul Blhçcka· 
pı dördüncü \":ıkıf han asm:ıkot No 29 
UNIO~ KOL-T r:ıürııc<ıat 

~""cf ~ 
haıal'l 1\ azı~ Necip b<'yefcndiyJe akra-
~llp l{ tanısa meb'usları Kani, Ya " 
'-'a1a ~dr:i ve tüccardan Suat Iiara Os 
>aıt. t Yler]e ailei muhter~mesine he-

~iYet eyleriz. 

'ten· § 
' be~ bir eşrafından Hasan Ra • 
deıe k • ıahdumu ve muhtelit mübn
~">'eti:;'"-.Yonunda Türk murahh:ıs 
'aıtaııest, ~a~ih beyin biraderi, tıp 
~t 4ı· k!ttbı umumi muavini MchN 
~"'t 1~ he . .Yin kain biraderi, Galata-
~ he~~ taJebesinde nAhmet Rn • 
~ı-t11 ıa JttUptel! olduğu hastahktnn 
~ :rya.rak vefat etmiştir. Ce -

1 ~0;1 gUnkü cum:ı günü saat H 
~I haıılll;nda Gnlatrusarayda Kurtu-
1'1'k il.ki ikametga.hmdan kaldı" 
~. ;edfenf mahsusa defn~ile

latı :raJı mıt ıtai.n. 

3. K. O. SA. AL. Ko. dan 

saat 16 da kom syonumuzda sa· 
tılacaktır. Tal p!erin eczaları 

görmek üzere Sıhhiye aktarma 
ambarına şartnameyi almak ve 

pazarlığa iştirak etmek üzere 
komisyonumuza müracaatları. 

(63) (426) 

"' "' "' 
Istnnbul yollama müdürlüğü cm· 

Istaııbul Darülf .. nunu 
ilahiyat Falilllte

sinden 
ilahı yat F akfiltesinde yaz sö

mestiri serbeı derslerine ( 13 ) 
Şubat cumar~e!Iİ gününden itiba
ren baılanacaktır. 

Yerli mamul:itınd:ın 30 - 50 adet 
iki dire!,U cadır kapalı zarfla müna" 
kasaya l .. on~uıJtur. llu:.lesi 5 - l\tnrt 
- 932 tarihine müsndif cumartesi gii 
nü saat on beşte yapılacnktır. Talip· 
Jetin şartname ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankarada merkez satın 
nlma komisyonuna mürncaatlan Ye 

münnl .. asaya iştirak edeceklerin o gün 
ve saatinden eV\·el teklif ve teminat 
meUuplnrının makbuz mukabilinde 
mezl,fır komisl on riyasetien tevdi ey- rindeki Kanij motörü müzayedesi ı:~ 'l!!U~o~iu~m~~ve~K~ad!!!ı~n~h~as~-t;:,a~ll~k~~a~r.1~ 
lcmeleri. (73) (G02) - Şubat - 932 cumartesi günü saat ' müteha!lsısı 

"' "' "' 
lstanbul Beylerbeyi sihhiye 

aktarma ambarında mevcut iki 
kalem ~czayi tıbbiye panrlık 
suretile 15-2-932 pazartesi gilııü 

15 te yapılacaktır. Taliplerin şartna- ' Doktor 

~esin.i ~Ima: .üzere her ~ün pazar~r·,: Hüseyin Naşit , 
gına ıştirak ıçm de yevmı muayyenın 1 .. b k. H"l'"I. h b. '. . .. ur e, es ı ı a Ul mer ınas 

de komısyonumuza muracaat1~~~~60) m No. lO Tel. 22622 j 

tiyacı içit\ 70, 00 kilo koyun ve 10 000 

J ilo kuzu eti p zarlıkla s'ltın alına .. 
caktır. P:ız, rhğı 13 - Şubat - 932 

cumartesi günü saat 16 ya kadar Har .. 
biye mektebindeki s:ıtm alma konü&
yonunda icra edilecektiı·. Taliplerin 
ş:ırtname "ni görmek için komisyona.· 
miiracaatları ve i~tirnk için de vakti 
muay) eninde hazır bulunmalan. (206). 

(493) 

• * • 
Çen ... cllcöy nskeri 0113 mektebi ih• 

tiyacı için aleni münakasa suretilc 660 
metre J.nputluk kumaş alınacaktır. 
l\lünnl,:ı....a ı 23 - Şulı:ıt - 932 Salı 

günü saat 16 ya kadar Harbiye m ı:
tcbinde1d satın alma komil;yonunda 
icra edilece1tf r. Taliplerin şartn .. ma
sini görmek için 1 omisJ ona rniiracaat 
Jnrı ,.c iştirı · 'n ele rnua~ yen lak .. 
tinde h zır l;u.u nnlnn. (lC'S) (404) 

"' .... 
Piyade atıtı mr'"'tebi ihtiyacı idn 

820 - 120 elı:ıdında l2 ndet mi;;Jen 
marka Ilı ti!~ t libi ulıdcsincfodir. Mü· 
nakas sı l ı - Şubat - 932 pazar gü· 
nü saat lG )a l.adar Ilnrbiye m~'de • 
b!.nd<.'ki mnhnlli mnh~mırundıı icra edi· 
lece1 tir. Daha dtın r·ana t• lip ohın• 
lann :ırt aıncsini gör.:nek için ko • 
mİS)onıı r.ı· rncaatlnn ve irtlrılli için 
de rnkti mu . ni de h~ı.tı. buhtnma
Jan. (211) (Gll) 
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SEYRi SEFA iN 
Mcrkc~ aceatuı: Galata k.iprl ~-.. 1. 1'6! 
Sobe A. Sirkeci M•lalrılarıde Haa 2.!l' .. 

Satllık lllkkla h•seelerl 
Şehzade baflnda ve cadde-

sinde 113 ill 163 No. lu 26 

bap dükkinm dörtte bir his-

seleri ıatahkhr. ihalesi 

932 saat 17. Depozito 
10 dur. 

3 mart 
yDzae 

•--• Dr. Ihsan Sami ---

Ôksfiriik Şurubu 
! Oksürük ve aefea darlıiı içİll 

pek teairli iliçtır. DilYa11yela 
Sultan Mahmat tlrlte.i No. 119 

- Her eczaaede bulunur._ 

1 Mahke111e ve icra lllnlar1 f 

J\tıuhane köyünde ntııki• iken ha
len nerede bulunduğu meçhul olan .4.p
dullah aJa damadı Şevket ef eııdiye. 

lsta11lt•I lkiıaci icra Me•urlK-
ğundan: 

Ömer beyin l(•yn •iibrez senede 
müsteniden zimmetinizde matlubu oldu
ğunu iddia eyledifi (350) üç yuz elli 
iranın maa masarif lucız ycdıle uluili 
zımmnında 111ernuriye1imize vu~u bulan 
müracaat ve tılebi üıerine deyn i müd-
deabihin tettiy .. ni muta.:ıııı••ın olarak: 
ber:ıyt teati& tırıheııa &iaderil" öde
me emri halen nere4e bulaıulııfıuıuzun. 

meçhul olması itibarile tebliğ kıhnamı
yarak teblitatı vakıuıın iltt1en icrası te· 
karnır et•İf ol•ıklı tarilti ilhtlın iri· 
haren 9~-~~6 dosya nn .. ru••ı •ÜS· 

teshiben eir ay aarfıadı icranın durma· 
sını müstelzim ~lfılti veya tahriri bir iti· 
razı kanunt sert •t•editiniz n müddeti 
mer.~reıııia iir.•1111 miireakip l'l'lüddea· 
bih borcu,.aıu tediye veya itfasına ce· 
kabül edecek emval irae eylemediğiniz 
taktirde moıme!trı icrıiyenin ııvabınızda 
olarak infuıı .. tevesJül kılınacağı malu· 
munuz bulunmak ve odemc emrinin 
tebliği makamına kıi"' olmak üzere ilA· 
nı keyfiyet olunur. (24~.ıf.} -

lneröl Hukuk Hlkimliğinden : 
Kııracakayı iskln L:öyünden bakkal 

Mehmet F'eyzi efendi vekili N11.if bey 
müddeialeyh Komalpa,a mahallesinden 
lısmail otfu Siney1111n ılnhine ı:tığı 
alacak davılmul\.ı ceryan eden muhake· 
melerinde müddeialeyhin ıaip ve ika· 
metgAhı meçhul old11tu namına gönde· 
rilen lhıha ve dantive zirindeki der· 
kenıırd;n ınlı,ıl dıtın.dın hukuk usulü 
muhlkemeleri L:ınun. •n un. 141 ci mad· 
desi mucitirıce bir n nıöddetle iltnına 
'e mualllk muhıkeN.e olan S 3- 9~~ tı · 
rihine müsadif Salı (ÜRÜ saat 10 da 
lnegôl Asliye hukuk muhakemesi tahki 
kat ı:alonundı müddeiılcrhin. bizzat hı· 
zır bulunması veya h~un( bir vekil 
gondennesi aksi takeirde hıltkın.da C'!a· 
ben tahk:ikat ve mukıkem"e devııırı o
lunacağı ve gıyap kararınında tebliğ edil· 
miş ad edileceli ilin olunur. (932· 74) -

Istanhul dar.lftncft icra me-
murluğundan : 

Temamını -41:-00 lira kıymet taktir 
olunan lscanbul liınını111 mukayyet ve 
halen Paşıbahçe önü~de leııgerenda~ bu
lunan 119 senedi bahri numaralı ve 
1881 senesinde lnıiltcrede inp oluıımuş 
300 kadem tul ve 36 - ~5 kadc111 arzında 
ve 24·58 kadem umlı:u•«• ve 7Cgs RU· 

rnar:ı ve ~ nıayıs 340 tarihli Mesaha 
Şahadetnımeli ve 1460 reııBi toniUteluk 
ve Kımpcavu11t 111ıki11eli luaabul vapu
runun temımı 100 hiase itibariyle 50 
hissesi açıt ıı mr•ıya vaı edil•iş olup 
15-2 ~32 tarihi1'de fartna•eli Sİ\'111hı

neye talile oluurıll 8 .. lHJH tırilline •Ü· 

sadif Salı rü•ü saat 14 acn ı 6 ya h · 
dar btnbul d0rdD1lcii icra dıircti•de 

açık artıl"llla ile sınlıcaktır. Artmwıa 

ikincidir; Birinci 1rtır .. •11dı 5000 li 
• rayı talip çıkmış olup eu L:cr:e 111 çok 

ırtnranın üsriin4e bırakılıcı k ttr. Arttır· 

maya i~tirak: için yüzde yedi ttmiut 
alınır, müterakim de•iz riitu19lan, .u,. 
ceriye ıltl'ir. Ierı ve ifil• k:uu.umu• 1 l ! 
uncu masaeti•c tevfttu lıallırı Ouir. 
ticaret müdöriyeriıııia s'cilleriyle sıeit el
mıyın ipeteltli ılıcakblar ile ditcr a1t · 
kadarının bu haltlarını \'C Jııııttılfyle fair. 
\'e masarife dair olan iddıılırını ill11 ta· 
ribinden iribareııı 20 rün ı~•tie evrakı 

müsbiteleriyle bildir•eleri Jlrı•dır. AkM 
halde haklın bu siciller ile •eic ol•ı · 
yanlar satı~ bedeliain. raylıtmuıae .. 
hariç kalırlar. Allkadarlınııı i,eu l'ftatlde
yi kınmıiye ıllkt•ıııa ıöre tnfitı;i lıare 

ket et111el•ri ve tlıltı faılı ••lft19&t al
mak isteyenlerin ':ıı 1-«0 dôS) a nu11u· 
rıslyle mcmuriyctimize mürıcaatlan ilin 
olunur. 

Bozcaada - •• Q) 
·eıt Sahibinin ismi -..... c 

..c u tıs :s 
Argir Nıkola Atürün Bayır Bağ 

Atinah Kostanti Landari 
" " 

Zerdali oğlu Yani 
" " 

Manol Patniyot 
" " 

Andon Lı:omyanaki 
" " Limnili Panayot Hiristo'.'i 
" " 

Yorgaki Yekim 
" " 

Yani Kostaki ekmekçi zevcesi 
" " 

Yorraki Kostanli Papamiri 
" 

Tarla 

Apastol ve Dimitri ve Aııdo:ı Kara ki Y org \t ,, 
Koıtanti Malamatin Vasil ve zevce3İ 

" " Y orıi Diğeri veyahut Dagn cevc~si L~n'.{a ,, 
" 

Mevkii 

Kulu be orta 

Kemer başı 

Sergi bayın 
Papaz bahçesi 

Hacı Mahmut 
Kuruçeşm~ 

Sulu bahçe 
Panayıriçi 

Ova 

Otta kulubl' 
Tuıburnu 

P apa:ı bahçesi 
veya Karaağaç 

·- 1 ti e ... 
e ~·= ;:--= 8 
~a 

Vüsah 

D E 
· 3 2 

o 2 

1 o 
o 2 

2 o 
1 o 
1 o 
} 2 

lO o 
• 

2 2 
o 3 
l 3 

Hududu 

Sahibi senet ve Vasil Papamibal bağ!arı ve bayd 
ve yol 
Papi Mehmet variıleri ve binetoda ve istimat v• 
Ntkola bağlarile tarik 
Tarafeyn yani tarlası ve tarik 
Kalfa Niko!aki ve mitrel keskene ve Li~or •• 
kard~ti Nıkola ve tarik 
Murat oilu ve Tmfon bağları ve yol 
Metro ve Me!ımet reis ve Memiş ağa bağlan 
Vangel tarlası ve yol 
Apostolaki ve Yorganda ve Diyones bağları ve yol 
ıarkan F atimctüzzehra şimalen yol cenuben Hara• 
lambu Papamiri garben yol 
Apustol ve Mikol bağları ve tarlaları ve yol 
kardt:şler bağı ve yol 

Ma..ı. fİIPılo kerimesi Ana ,, Tarla lıııta 1 O 

şarkan yol şimalen Petro ve marangoz Yeresesi ce
nu':>en L'!nko garben Yorgi Kiryakodiye bağları 
Esasta 

Andon Kostanti Toofan ,, " Hacı Mahmutta 6 2 Atanaş Malamatin 
Andon Sava Kalafat Ba 7 Ahmet Em:n 2 O ,, ~ 

htarati dah bağı ve bayır ve tarafeyni yol 
Oğlu Panayot Kerkene Y 11ti ~elı Kerkene Hacı Murat 20 O 

" Pa11ayot kireççi Apustol ,, Veli oilu 4 
Mibalaki mirici İliya ,, Başağa 3 O Vasil ve Yorgi ve Paraşkiva bağlan •e yol 
Kostanti Mitro boyacı ,, Bağ Orta kulube 2 O Esasta 
Y oatleli Lokaki ve zevcesi Zafiri ,, ,. Çayır 3 O Sotir Kemaroz ve Karaali bağları ve yol 
lıtirati Y enakoroz ., ,. Eskikule 2 2 Yana kot ve !orel bağları ve yol 
Kostanti Paraşkiva Makata ,, ,, Salih Ef. 4 2 Metro ve Kakalya bağları ve yol 
Panayot Konn ., ., Yuvan kuyu 2 2 Dimitri ve Kostanti ve Mitrel bağlan 

Vergi ye olan borçlarının ademi tuviyesinden do!ayı tahıilAt lcomiıyonunca yukarıdaki isimleri hizasında yazılı mükellefleri~ 
emvali gayri menkuleleri hacıediJmiş ve satılmak üzere 4-1-932 mfizayedeye konulmuıtur. işbu tarihten itibaren yirmi birinci gün ibalel 
evveliyesi ve on gün sonra da ibılei kat'iyesi icra lulınacağından talip olanların Boıc&ada kaıasa idare hey~tine müracaatları ilin olunur:__... 

J 

s p·~o! R.-

~ 

~ 

Hayatta· ı~•t ,._B,. 
feU,ılbbaUı •e faıl buldıunalı: ~bı 
lfüvV'etten ddfQrmemekle m6mk0a· • 
dılr. S ihbatialıl asuhaf•H. ıbdr 
leriniıi tak-ri7e faallycti-
niıi tuyH için k6~kler · • 

j ve bOyfıkler tarahıadaa · 
~ m6kemmel bil' lnaYYet -

tacı 01-Nk taam , 

Arseno rratos-
luıllaaıaıı. 

Her u:ıafttde 'bol1111ur. 

Jandarma Satın Alma Kom~s
yonundan: 

4000 : 4200 adet kaputun imaliyeıi kapalı zarfla münakasaya 
çıkarılmııtır. Mtınakasa 27 Şubat 932 cumartesi günü saat on 
beıte yapılacaktır. Taliplerin ıartnameyi görmek için her gün 
ve münakasaya iıtirak için de muayyen gün Ye saatte komisyo
na müracaatları. (481) 

TOrklye -AA KIT 
imar Bankasından: 

Türkiye imar l'!ar.L:a5ının 19~ 1 sen·e · 
si CnıuMI htyeti ~9 ~ubat 193~ pu3r 
te!İ etin.Ü sut on. dört buçukta İ!tıı11 • 
buı'.Aa \'e111i Poııtıh111e arkı!111dı A~r 

Efeııdi culde!i11de Alyın.ak l laı.111daki 
rnerkeziııde ıdiyen toplınıcıknr. Asaleten 
\'cyı ••eklleten e11 ışafı elli his~eye ma
lik olaıı h i s5tdarların içtima tarihinde" 
bir hafta eHeline kadar h.i sse senetlerini 
" \'esikalannı bank:ımıza te\'di ederek: 
111ukabilinee rrııkhuz almılan rica o!u-
111ur. 

RUZNAME: 

J - Meclisi ldue \'e murak•p ra-
porluının n~un,..ası 

~ - Bil!nço ile müfredat ve kAru 

zuar cetvellerinin tetkik ve ta~di ki, :\1cc· 

tisi idare 'e murakıplerin ihracı . 

3 - Mccli•i idare 11a'ırıftın yeni 

tfen. ti) ini. 

4 - Murakıplerin 

ve ücretlerin. in. tıri11i. 

yen :den intih3p 

~ - T~mctıüun sureti tevzii hlk· 

kında meclısi idare teklifinin tt'tkiki. 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vılm yurdu. 

Telefon: Yazı i~leri 2.4379 ve 
~.38:" ~ idare ~ 4370. 

fteate kutusu: 46. 
Tel.raf: l!ltanbul \"ıtkıt 

Abone eartlerm: 

1 ~ ., 1! Aylık 

DJhildc 150 400 750 1400 l\uruş 
l lariçte - 800 l 4!i0 ~700 

l lusu~ı 
ı~.so l\ş. 
!5 

KUçUk Hin sartlar11,11z : 

1 ! 
30 50 

.i 

65 
4 

75 
l · 10 l>efah 
100 l\uruş 

A - Abn11cleril'ftı7.İ n. ı.er üç aylı 
~ i~ 11 hir delı ııııııecca11eftrlir 

H - 4 ~:ıtırı ıeı:en ilA!'l!,,nn fazlı 
s:ıtın içi11 S kuruş ıamrrıôlunur, 

'fAIUT Mattt.•• 
Sahibi: Mehml't A8ım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmtt 

Devlet Dem 1 ryolları ilan lan 1 
idaremiz için pazarhkla satın alınacağından 9:.-S kalem lamb~ 

şiıeıi, kırtasiye, pzete kAadı, ateş tujlası, elektrik malzeme••• 
cam, kazanalev borusu, silo fırçası, hırdavat, demir, baakO~ 
dikenli te!, kurıun boru, bakır ve pirinç levha ve teller, eteroİ~ 
ve saire ıibi mubtelifülcins malzemenin pazarlığı 15-11 • 32 tart" 
hine müsadif pazartesi güuü icra kıhnacaiından taliplerin yevllll 
mczkflrda saat 9 dan 1 l ,30 kacar mağazada isbali vücut edr 
rek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfred•1 

Jiıte"ıi ~ıiaza' dabilinele asılmıt olup numune getirilmesi icap edell' 
ler için pazarhk gifnii' nuniunelerinin beraber getiri!mesi, numO' 
nesiz vaki olacak teklifatın lcabül edilmeyeceii ilAn o'u~ 

Su işleri ikinci Daire 
Müdürlüğünden; 

lzmir Villyeti dahilinde Kayastan Hasan Batakhğma ff 
Gümilf bataklığından Hasan bataklığına açılacak kanalların i05 
ııah kapalı zarf uıulile ve 2 Mart 932 çarşamba günü saat 1 
te lzmir'de Su Jşleri Müdiriyetinde ihalesi icra edilmek üzeri 
münakasaya vazo:unmuştur. 

3 3 d 
1 - Ameliyat ( 35000 m) bataklıkta •e ( 30000 m) kuru 1 

3 
hafriyat ile (500 m) de sedde yapmaktan ibarettir. 

2 - Talipler (661) numaralı kanunun tarifatı ve münak.., 
şartnımesi veçhile ve dosyasında mevcut nümunesine tevfik,_ 
tanzim edecekleri teklifnamelerini yukarıda yazıh saate kadal 
mezkür Su itleri Müdüriyetine tevdi etmelidirler. 

3 - Talipler balldaki mekadire nazaran teklif edecekleri 
fiatlara gCSre bedeli bahiinin % 7,5 miktarındaki teminah tek
lif mektubuna lef edecekle:dir. 

4 - Taliplerin, ıartnıme, proje teklif mektubu suretler~ 
gör•ek Ye tetkik etmek ünre her gün lzmir Su işleri Modi~~ 
yetine ıınilracaatları ve arni üzerinde izahat almak istiyeoJer• 
de 22 Şubat 932 paıartesi günü saat 9,5 ta Kayas istasyoouO" 
da hazır bulunmaları Hiıumu i!An o;unur. (495) ___/ 

Jlfyon Nafia Baş Mi1-
hendisliRinden: .,. 

Dinar - Isparta yolunun (5865) lira (87) kuruş bedleike ~O" 
118+115-120+eco kilometreleri arası tamiratile 117+647~,ll 
metredeki mealez inııatı 17-2-93l tarihinde saat 15 de 1 

edilmek Dzere kapalı zarf usulile miinakasaya konu'.du. ,-
1 - !hliyet vesılcası almak veya kayıt edilmek için mOoalı' ~ 

ıeraiti umumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde yazılı ve9' ~ 
m61takasa rünOnden llakal sekiz gün evvel vilayet Baş MObe 
dislij-i11e inesi. ı' 

2 · Mhakua tafailatile şartnameler sureli musc1ddakalat'° 
villyet !aı Mtıhendıs 1 itinden ahnabileceti. ~ 

3 - Mftnakasaya i~t irlk edeceklerin münakasa ve ihale k•:Jjf 
nile tartnameler ve teferruah dairesinde hazırlayacakları .1' 1,ı teklıf 111ektuplarını 17- l· '32 tarihinde. saat 15 den evvel •11~ 
Encümeni ftiyasetine verme 1eri ve ihalenin Yilayet Daimi e 
meninde icra kılınacağı. (466) 


