
Bayram geliyor 

Çocuklarınıza • • 
ıyı bir 

istikbal yapmak • • 
ıçın 

güzel bir vesile ••• 

lr 

Hasan zeylinyağile, Hasan ko'.onyasile 
ve Hasan kremile yapılmış 

SABUNLARI . 
birer şaheserdir. Hal is 1 m..,n çiçekleri-
nin ve hakiki , tabii yaseminin ve Is
parta güllerinin insana hayat ve ruh 
veren kokularım cami olup cildi yumu· 
şahr. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
lcadınfar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanm terkibi meçhul yağlarından 
yapılmış sabunlardan tevek ki ediniz. 
Veche ve cilde taravet ,.e letafet bah
şeden zeytin yağh ve Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

Beyoğlu'nda 

MAGAZALARINDA 

15 Kilounusaol lh\ 15 Şubat 933 

MEVSiM SONU 
pıünasebetile .. .,, u 

Bütün Dairelerde Fevkalade Tenzilat 

Emsalsiz Flatlar 

Karaağaç Müessesatından: 
Keşif bedeli 1494 Jira 70 kuruş <Jlan et sataş salonu damındaki 

eternitlerin kaldırılarak oranın galvaniz oluklu saçla örtülmesi 
kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle münakasaya konmuş
tur. ihale 22-1 -933 pazar güuü saat 11 de müessesede yapı lacak· 
tır. l 7tirak edeceklerin belediye hey'eti fenniyesinden alınmış eh
liyet vesikasını ve teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminat mak buz veya mektubunu teklif zarfına koya
rak mezkur günde müesseseye teslim eylemeleri ve keşif evrakı
m tetkik ve şartnameyi müdüriyetten almaları lazımdır. (6995) 

Devlet Demiryotları ilanları 

Şeker bayramı münasebetile 24 ikinci kanun 933 gece yarısın
dan ielecek Şubatın 3 üncü gece yarısına kadar istasyonlara 
asılan ilin varakalarmdaki şerait dairesinde umuma yüzde otuz ve 
Haydarpaşa Tcya Ankaradan 9 ve 10 numaralı katarlara binecek 
yolculara yüzde kuk tenzilli yolcu tarifesi tatbik edileceldir. (209) 
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Bayramlıklarınızı 
Bayram Hediyelerinizi 

Pazarından alınız 
Kravat, gömlek, 

kadın çımtası, 

eldiven, şapka, 

mendil, cüzdan, hazır elbise, 

kadın ve erkek çorapları , 

kundura, ıtrıyat ili. . . ili ... -

Her ne isterseniz bulursunuz 
.... B k 
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inkılföının en temiz Türkçesi ve ede- 1 r 
biyatın en musikili eseridir. 2 liraya ipekli salon yastıkları. 1 liraya kuş tllyli yaabklan. 

Değerli arkada~ımızın hu çok gü· Istanbulda Çakmakçılar sandalyecilerde Bali zade kuş tüyü 

hararetle tavsiye ederiz. fabrıkasında yorgan, şılte, baş yastıkları ve ! 
zel eserini, okuyucularımıza şimdiden • • 

Yakında cı1cıvor çocuk yataklarında bayrama kadar 
ı.~ınıııım.mııııımıı:mıııınıııııııııımıımırnımnııııımııııı11111ımımmıınnnuonııııııo yüzde yirmi tenzilat vardır. Kuş tüyllne 

Yalova Asli} e Hukuk l l :lkimliğin · mahsus kumaşlar da vardır. Tel: 23027 
den Yalovanın Rüstem paşa mahalle· 
sinden ~\li Sırrı Ef. kerimesi Kıymet 

l lıınım tarafından Reş:ıdiyc köyünden 
kocası şe} h Servet Ef~ aleyhine ikame 

olunan ihtar da\·asından dolayı müd
deııaleyh n:ımına gönderilen arzuhal ve 
l:\yiha suretlerinin mu maile) hin dokuz 

sene evvel ikametg:\hını terk ederek 
meçhul bir sem ı e gitmiş bulunması hase
bile hıl:\ tchlığ iade kılındığı ınüh:ışir 

derl<enarıncb.n anlaşılmış ve davacının 

talebine mebni mezkOr IAyihanın H. U. M. 
Kıınununun 141 inci maddesi mucibince 

ilılnen tebliğine karar nıilerck bir sureti 
mahkeme divanhanesine talik kılınmış 
olduğundan mumaileyh Servet efendinin 

t:ırihi il:1ndan itiharen on gün zarfında 
cc\'ııbi l:\yiha ını gi)ndermesl ve tahki
katın de,·:ırn ı için tayin Jnlınan 8·2 93J 

Çıır~amba saat 1 O d:ı mahkeme ve ı;el· 
mesi veya bir vekil göndeıınesi aksi 
takdirde hakkında gıyabi muamele yapı· 
lac:ığı lüzumu il:ln olunur. (6322) 

Istanbul yedinci icr:ı memurluğun

dan : Bir borçtan dolayı mahcuz \'C 

para\ :ı çeHilmesi mukarrer ı.aryola; kU
tüphaııe aynalı dolap ve saire eşyayı 

bcytiyc 24· 1 ·933 tarihine müsadif Salı 
günü Saat 9 dan itibaren Beyoğlıında 
Yazıcı sokağın• l:ı 43 No. lu aparı manda 

açık aıtır ma suretile s:ıtılacağı ilıln olu· 
nur. (6317) 

Yerlı ve Avrupa kumaşlarından kusursuz ...... 

• a e ·seler 20 ı iradan 
bşaJar. 

Hazar pardesü ve elbiseler fcvkalide ucuzdur. 

••••• E minönü, Kazmirci Ali Riza müessesab ••••• 

Topçubaşı Aliağa Vakfından: 
Galatada Şahkulu mahallesinde lstiklll caddesinde 

426/2 No. h gramofoncu dllkkftnı 
Balada mevki ve mahallesi yazıla olan emlak kiralık o1UP 

üç sene müddetle pazarlıkla kiraya verileceğinden taliplerill 
Kanunusaninın 21 inci cumartesi günü saat 15 te çemberlitaı'ta 
Evkaf Müdüriyetinde mülhak vakıflara veya Encümeni idareye 
müracaatları. { 241 ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--___.,,,,,-

Nazarı dikkate 
Aile hayatı iktısadiyesine yardım 

etmek gayesile küşat edilmiş olan (Nek• 
tar K. Zarukyan biçki dlk ış 
mektebi ) beşinci devre talebe ka) • 
dına başlamıştır biçki ve dikişi biraz 
bilenlere üç ay hiç hilmiyenlere altı ay 
.znrrında esa lı surette tedris eder mü· 
saddak şehadetname verir cumadan b:ış· 

kn her gün müracaat kabul olunur. Ad· 
res: lk)·oğlu Altıno:ıkk:ıl lcadiye cad
desi No. 63 

Zayi 

Tatbik mühürümü zıyl ettioı. Yeni• 
sini yaptıracağımdan eskisinin hükJ'llit 

olmadığını ilAn ederim. (6316) 
Tevfikiye camii kürsü vaiıl 

Osman Nurl ~ 

SAHiBi : ME HMET ASIM 

Umumi Ncşrlynt MUdUr U: FlKRE'l' ,AD!lı 
VA.KIT MATBAASI - lSTANBUI-



Bir Yunan nazın şehrimizde 
Veni kabinedeki Yunan zira
at nazırının muharrlrlmlze 
beyanatı iç sayıfamızda _ 
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16 ncı Yıl * Sayı : 5400 

Reisicümhur Hz. nin 
Anadoluda seyahatleri 

Gazi Hz. Eskişehir Tayyare istasyonunda 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M Cıteferri ka 
Süleyman ağa 

Krallan 
ayağa 

kaldıran 

bir Türk 
sefiri •• 

On dördüncü 

L U i 

nezdinde •• 

idman ittifakının k arrla n ..................................................... _. 
Dünya futbol 
müsabakalarına 

gireceğiz 

H. F. Vilayet kongres 

V;Jiyet kongresjnin dünkü" içtimaından bir görünüı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japonyaya karşı 
Amerikan - Rus ittifakına 

doğru adımlar 

Havacılık vazife
lerini unutmıyalım 

Gazi Hz. 
Vaşington, 18 (A.A) - Çinlilerle Japonların 

büyük Çin seddine kadar tevessü edecek kadar 
Yebol eyaletinde muhascmatta ~uluomaJan ihti
mali Amerika'nın resmi mehafilini endişeye dü

Galatasarayın Beşiktaş maçı şürmektedir. 
bakkındak; itırazı, umumi •-------------------

Yeni Amcri ,n cümhur 
rci~i ı\1. RUZ\ clt 

Son seneler zarfında Müslü • 
manlar arasında güzel bir itiyat 
teessüs etti. Fitra ve zekat için ar· 
tık uzun boylu ehlini arayıp so • 
ruıturmak ihtiyacı yoktur. Çünkii 
herkesin yapacağı yardımı Tay • 
yare cemiyeti gibi hayır müesse
selerine vermesi kafidir. Memle -
ketimizdeki büyük hayır müesse· 
selerinin Ramazan aylarında nl • 
dıkları bu kabil ianeler gittikçe 
çoğalıyor. Bu da fitra ile zekatla
rını büyük hayır müesseselerine 
Verme'K yoIUnda liaşlıyan itiyadın 
gittikçe arttığını gö:ıteriyor. 

Tabii bunu memnuniyetle te -
likki ederiz. Fazla olarak fitra ve 
zekatlarını tayyare cemiyetine ve
renlerin kendi muhitlerinde he • 
nüz bu hayır usulündeki kıymeti 
takdir edemiyenler varsa onlara 
da telkinatta bulunmalarını iste -
riz. Zira ancak bu suretle uzun 
seneler çalıştıktan sonradır ki ar· 
zu edilen büyük maksat hasıl ola
bilir. Bütün memlekette havacılık 
işlerine karşı uyanması lazım ge
len geni§ alaka gene ancak bu su
retle temin olunabilir. 

Bununla beraber bir taraftan 
halkımızı havacılık yolunda fe -
dakarlığa davet ederken diğer ta
r~.ftan alakadar makamların da 
hu sahada kendilerine düşen va -
zifeleri hatırlatmak muvafık olur. 

Henüz unutulmamıştır ki Tay· 
Yare kongresinin son içtimaını 

güze) bir nutukla aç.mış olan baş • 
Vekil ismet Paşa Hz. de bu cihete 
teınaa etmişlerdi. Bilhassa gele • 
cek harplerde hava taarruzları • 
n1n alacağı dehşetli manzarayı 

taa\'İr ederek sivil ahaliye bu ne -
Vi taarruzlar ihtimalleri karşısın .. 
da müdafaa talimleri yaptırmak 
lüzumuna işaret eylemişlerdi. 
Bahsettiğimiz bu talimleri yap· 

hracak olan kimlerdir? Bunun 
İçin ne gibi vasıtalar lazımdır? 

Öyle zannediyoruz ki bu işle· 
ri doğrudan doğruya Tayyare ce
miyetinden istemek ne mümkün· 
dür, ne de doğrudur. Tayyare ce• 
illiyeti bugünkü şeklinde daha zi
yade bir hayır müessesidir. Hal • 
kın havacılık işlerine alakasını u
yandırmak, maddi yardımlar te • 
min etmek için çalışmaktadrr. 

Mehmet Asım 
{ Alt ta:-alı 2 inci sayıfamızdadır) 

BURS ADA 
KendilerinLen Bursa meb'
usluğunu kat:ul etmelfr 

rica edildi 

BURSA, 18 (Hususi muhabi • 
l·imizden telefonla) - Bursanın 
büyük mfoafiri Rcisicümhur Hz., 
bugün burada tetkik ve ziyaretle
rine başladılar. Gazi Hz. saat 17 
ele dairelerinden çıka;;ak vilayeti, 
belediyeyi, Cümhuriyet Halk Fır -
1--··-- ••• E:ı-.rL-.,,. lcu .. :n . .:.ndt".llr..l..wO•.-• 
ziyaret ettiler. Bu ziyaretleri es -
nasında viliiyet işlc•İ hakkında 
ve belediyede asri kaplrchlar hak
kında malumat ve izahat aldılar. 

Belediyede bulundu!;ları sıra • 
da belediye rei5i bey, gele~ek in • 
tihahatta lfıtfon Bursa meh'uslu -
ğunu kabul buyurmalarını, bütün 
Bursalılar namına Gazi Hazretle· 
rinden rica etti. Büyük rc.;simiz 

buna karşı: 
"- Güzel hislerinize te~ekkür 

ederim.,, mukabelesinde bulun -

dular. 
Fırkada da halkın ve gençliğin 

Halkevlerine karşı gösterdiği ala
kanın derecesini sordular. Fırka 
idare heyeti reisi Hulusi Bey ken
dilerine izahat verdi. Gazi Hz. 
fırka binasından çıkarlarken vali 
Fatin Bey Bursa heykelini yapan 
heykeltraş Nejat Beyi kendilerine 
takdim etti. Reisicümhur Hz.: 

"- Eserinizi muvaffakiyetli 
ve manidar buldum. Tebrik ede -

( Alt tarafı 2 inci sayıfamızdodır) 

merkezce kabul edilmedi 
İdman Cemiyet eri tttifakr umumi mer· 

kezinin Ankarada :opiandığtnI ha bcr ver • 

mlştık. Bu toplanmaya 
~--~~----... · ı iştirak eden Devlet 

matbaaBf mUdUrü, fut
bol federa.syonu re!.sl 
Hamdi Emin Bey şeh· 
riınize dönmüşttir. Ken-

1 dlsilc dUn görUştuk ve 
öğrendik kl umumi 

1 merkez bir c;:olt mcse -
leler üzerinde mühim 
kararlar vermiştir. Bu 
ıuırarlnrdan birisi 934 
to yapılacak dünya :Cut· 
l>Of"'~ıttl mUaaba-

.... ,_,., l<alarma •rt1-ı.• ·
===~=::;::::::.;.ı dairdir. Bu müsabaka • 

II:undl Emln ney ' !ara girmemiz esa8 
lUbo.rlle lakıı.rrur et • 

ınlşUr. Fakat aunya ı:utbol şamplyon:ıs~a 
girmemiz için Balkan kup:ısı maçlarına ış· 
tırak ederek Balkan §Ulllplyonluğunu kn. -
zaıunnmız ııı.zııntltr. J3nllmn mUsıı.bııl:nlnrı • 
nn, geçen sene ı.ıazı mali şnrtlıın nmatdr bir 
federıısyon iCfn ağır bulduğumuz clhctle 
iştirak etmemiştik. Bu itibarla federasyon 
evveli B:ılknn ıwpası maçlarına iştirakimiz 
için teşebbllsatta bulunacaktır. 

1ltincl mUblm karar; antrenör ınescleı:I 

üzerindedir. Futbol için antrenöre ne kadar 
ciddi surette muhtaç olduğumuz mntnın • 
dur. Umumi merkez tahsisatını kendisi ve
rerclt bir tek antrenör gellrtmektense mm
takatnr tarafından getirtilecek antrenörlere 
alt tahsisatın yarısını vermlye l<nrar ver • 
mJştir. Yani hangi mıntaka antrenör ihtl· 
yacını duyarsa getirteceği. antrenöre ait 
maaşın yarısını federasyon verecektir. An· 
kııra, tstanbul, lzmir gibi mıntakalarm an
trenör için hisselerine düşecek ma.srafı ko
laylıkla temin etmeleri tabiidir. Bu itlbs.r
ıa. umumi ınerltezln bu kararının birçok mm
takalara. antrenör temin etmek hususunda 
bir hayli faydalı olacaıtı kanaatindeyiz. 

üçUncU karar Türkiye futbol blrinclli
tl mllBabakalarınm bu sene de yapılrnasma 
dairdir. Yalnız bu seneki müsabııkalardn. 
grup merlcezleri ve final nıaçlarınm yapıla -
cağı yer değiştirilecektir. Mesela. geçen se
ne tstnbul grupu rnUsabakaları şehrimizde 
yapılmıştı. Bu sene bu grupun müsabaka-

(Alt taralı 8 inci sayıfamızda) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Erzurum arasında halkın Rjze ile 
gayretile 

ikinci sayıfamızda 
okunacağı üzere Ri
zeliler kışa rağmen 
arkası dağhk olan 
memleketlerinden 

Erzuruma d o ğ r a 
bir yol yapmıya 

başlamışlardır. Bu 
yolu yapmak için 
sarfedilen emekler 
çok şayanı takdir· 
dir. Bu yol bir 
müddet sonra oto-
mobil ve kamyon· 
larm işliyebileceği 
bir yol olacaktır. 

bir yol yapılıyor 

Rİ%elller yol yıparten .. 

Son günlerde Amerikada şayanı 
dikkat bir cereyan ba~lamıştır . 
Bu cereyan Amerika hükumetince 
Bolşevik Rusayayı tanımak, on a 

dan sonra uzak şark işlerinde A -
merika ile Rusya arasında siyaset 
birliği yapmaktır. Amerikada bu 
cereyanın ba!1fo.masına sebep Ja a 

ponların son ay zarfında Çin üze
rine yeni biı· harp harekatına baş· 
lamasıdır .. 

Amerikalılar kendi başlarına 
Japonya ile Çin meselesi üzerinde 
bir mücadeleye girişemiyorlar. Fa
kat Rusya ile birleştikleri takdirde 
Japonyanın önüne geçebilecekle -
rini kuvvetle ümit ediyorlar. Şim -
diye kadar Amerikalılar Bolşevik 
idare sisteminin şiddetle aleyhin· 
de bulunuyorlardı. 

Bundan dolayı bugünkü Rusyay1 
tanımıyorlar, Moskovada sefir bu
lundurmıyorlardı. Amerika ile 
Rusya arasının bu suretle açık 
olmasından hep Japonlar istifade 
etmiştir. Japonyanın evvel emirde 
Mançuriyi İşgal etmesi, sonra da 
Çin topraklarına kadar istila ha· 
reketini genişletmesi hep bu ayrı-

................................. ~ . . . . . . 
i Yarın ki == . . . : ! sayımız ; 
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~ il ~ . . : i 
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Irk yüzündendir. Nihayet Bol§evik 
Rusyayı tanımamak yüzünden A· 
merikalıların gördükleri zarar bu
na munhasır kalmıyor. 

Hatırlardadır ki bundan bir 
müddet evvel Moskova hükuemti 
Japonya ile anlaşmış, hususi bir 
mukavele ile Japonlar hariçten al· 
mağa muhtaç oldukları petrolleri. 
mazotları ve benzinleri hep Rus • 
yadan satın almağa razı olmuştur. 
Bu da ayrıca Amerika hesabına 
bir darbe olmuştur. 

Öyle görünüyor ki Amerikalılar 
artık, Rusyaya karşı takip ettikle· 
ri siyasetten vaz geçmek üzeredir. 
Yeni siyaset Japonyanm uzaK 
şark memleketlerinde serbestii ha
rekatına miini olmak için Rusya j. 
le hirle~mek, bunun için de daha 
evvel Bolşevik Rus idaresini tanı • 
maktır. Binaenaleyh gelecek yaz 
mevsimine kadar Moskovaya bir 
Amerika sefiri göndel·ilirse buna 
hiç hayret etmemelidir. 
Amerikanın Rus siyasetinde vu

kuu muhtemel tebeddül hakkında 
(10) uncu sayıfamızda mühim bir 
yazı vardır. 

ive VeJikalttr . 

5 
Kunduracının çıraklarına tavsiyesi 

. 
5 
i 

ilavemiz 

birlikte •. 

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

- Eöer bir Hen•m slzcien 37 n1.1mareh bir 
iskarpin isterse hemen " Efendim size 36 
numara da iyi gelir l ,, diyerek 38 numarah 
iskarpin veriniz. 



Sayıfa 2 . 

Havacılık vazifele -I 
rini unutmıyalım 

( /Jar - · -rkalemizden deııam) 

Esuen baıka memleketlerde si • 
vil balkı hava müdafaalarına ha
zırlamak için hususi te~kil: tlar 
yapılmııtır. Bu tetkili t meıela bir 
taraftan vuku bulacak müracaai. • 
lar üzerine cevaplar verir, muhte
lif vuıtalarla halkı tenvir eder; 
diğer taraftan hava müdaf aala • 
rında kullanılmak üzere ıatılan 
zehir maıkelerini tecrübe ve mua
yeneden aeçirerek damgalar, 
damıaıız olan maskelerin satıl • 
maıını meneder. 

Binaenaleyh, bizde de küçük 
mikyuta olıa bile hava taarruz -
larına kartı müdafaa i~lerile vazi
fedar bir tetkilitın meydana gel
meıine ihtiyaç vardır. Hava ta -
arruzları noktasından Türkiyenin 
bugünkü vaziyeti iyice tetkik e -
dilmelidir. Bu vaziyete göre bat· 
ka memleketlerde müracaat edi • 
len sivil ahaliyi talim usullerinin 
ne ıekillerde tatbiki daha muva· 
fık olacağı kararlaştırılmalıdır. 

Hiç olmazsa ilk za.ınanlarda hal -
lan nazari sahada tenviri bile bü
yük bir faydadır. 

VAKiT 

Gümüş para liyihası 
Yakında Başvekalete veriliyor. Maliye 

müsteşarının Vakıt'a beyanatı 

ANKARA, 18 (Husuıl) 

Maliye Vekaleti müateıarı Ali Rı
za Beyle görüftüm. Bana muhte
lif itler hakkında tunları söyledi: 

"- Gümüt para ihracı liyiha-
11nı Cümhuriyet Merkez Banka -
sına vermiştik. Banka layiha hak
kındaki mütaleasını bildirdi. La
yiha, uf ak bazı tadillerden sonra 
Baıvekalete verilecektir. 

Ankarada bir nişan 
nıeraslmt 

ANKARA, 18 (Huıusi) 

Hariciye vekili Tevfik Rü,tü Be • 

yin deyı zadesi Hulusi Beyle Zi -

raat müateıarı Atıf Beyin kızı A· 

tıfe Hanımefendinin niıan mera • 

simi bugün hariciye köşkünde 
yap!ldı. Merasimde Mecliı Reiıi 

Bankalan kontrol kanunu la· 
yihaaı da ikmal edildi. Bu layiha -
yı da yakında baıvekilete ıev • 
kedeceğiz. 

T e§kilit kanunu layihasını da 
Mecliıin açılmuına kadar ikmal 
edebilirsek lıtanbul Defterdarh • 
ğında yapacağımız tevıi tetkila • 
tile birlikte vekalet teıkilitını da 
havrlwa-:a f?ız.,, 

t 
Mahkenıelerin teşkil 

IAylhası 
ANKARA, 18 (Huıuıi) -

Mahkemelerin letkili layihası ta
mamile ikmal edildi. Yakında 

Başvekfl.lete vel'i!ecektir. 

Ankarada yağmur 
ANKARA, 18 (Huıuıi) -

Bugün, burada hava birdenbi • 
re bozdu. Yağmur yağmaktadır. 

Kizım Pş. 
Hazretleri dUn 
Adanaya gitti 

ANKARA, 18 (Huıuıi) 

B. M. M. Reiıi Kazım Pı. Hz. 

21 .40 trenile doğru Adanaya ha

reket etti. lstaıyonda BaıvekiJ Is· 

met Pt. Hz., vekiller ve meb'uslar 

v~ diğer zatlar tarafından tefyi 

edildi. Meclis reiıimiz Adanada 

on gün kadar kalacaktır. 

Maarif vekaletinde 

Dün Reıit Galip Beyin 
riyaaet nde top!andı 

ANKARA, 18 (Hususi) -

Maarif vekili Retit Galip Beyin 

reisliği altında vekalet erkanın -

dan müte~ekkil komiıyon bugün 

top!anarak vekalete ait işler et -

rafında me~gul oldu. 
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Gazi Hz. 
BURSA DA 
< BQf tarafı 1 inci ıayıf amızdaJ 

rim.,, diyerek ıan'atkira iltifaU
bulundular. Gazi Hz., bu ziyaret-

lerden ıonra bir müddet Teme.., 

kötkünde iıtirahat ettiler ve sef 
vakit dairelerine döndüler. 

Bu ziyaretler eınuında yolW 
rı, meydanları dolduran hallrr 
mektepliler Gazi Hz.ni adeta a • 
dım adım takip ederek candan tr 
zahürlerde bulundular. Büyiik rr 
iıi sevıi ve heyecanla alkıtladı • 
lar. Gazi Hz.nin Bursa ıeyabatür 

den memnun oldukları müjd.,I 
bütün ıehre yayıldı. Bursablardl 

bayramı devam ediyor. Gazi H• 
nin pazara kadar burada kalma • 
ları muhtemeldir. 

CelAI Bey Gemlikte 
GEMLiK, 18 (Husuıi muha " 

birimizden telefonla) - Gazi Hs
ile birlikte tetkik seyahatine çık • 
mı! olan lktısat vekili Celal Bey, 

tlave edelim ki bu faydanın ilk 
tesiri Tayyare cemiyetinin vari -
datında görülecektir. Çünkü bir 
memlekete tayyrı taarruz yapıl -
ması ne demek olduğunu öğrenen 
halk ondan sonra bu hayır ce -
miyetine karşı daha büyük bir 
gayretle yardım etmeğe başlıya • 
caktır. 

Kazım Paşa Hz. ile Baıvekil lı

met Pa~a Hz., fırka katibi umumi 

ıi Kütahya meb'uıu Recep Bf., 

meb'uslar ecnebi elçileri bulundu

lar. 

Pirinç ekm~ usutlerl Pamuklarımızııslah 

bugün, Buraadan tehrimize gel 
di. Celal Beyin yanında bazı m~ 

hendisler de vardı. lktısat vekili • 
miz ve mühendisler burada yapı• 

lacak olan karton fabrikası hak • 
kında tetkikatta bulundular. Sor 

l\ı"ehmet Aeım 

Rizeti~erin gayreti 

Otobils -Tramvay 
r~kabetl 

1 Z M 1 R , 18 (Huıuıi) -

lzmire lstanbuldan mütemadiyen 
Karadenizin kenarına ııkıtıp otobüı getiriliyor. Bu otobüsler 

ANKARA, 18 (Husuıi) -
Ziraat vekaleti pirinç ekme usul
lerini aıhhat İ§lerile telif etmek i
çin layiha hazrrlamıtlır. Layiha 
mütaleuı alınınaıı için Sıhhat ve
kaletine gönderilmitlir. 

lzmlrde bir kurs 
1 Z M 1 R , 18 (Husuıt) 

İzmir belediye zabıtaaı i~in bir 
kura açıldı. Meınıurlar bu kurıta 

kalmiı olan (Rize) vilfıyeti arka • tramvaylarla rekabet ettiği için yetiştirilecek, kendilerine beledi-
11ndan büyük dağlarla kapalıdır. 

ra tekrar Bursaya gittiler. 
ıçm Adanada bir müe~sese GEML!K, 18 (Hususi muha • 

vücuda getiı il yor 1 birimizden telefonla) - Reisi • 

ANKARA, 18 (Hususi) - cümhur Hazretlerini Derincedell 
Pamuk istihsalatımızı çoğaltmak Mudanyaya getirmit olan Gülce • 

ve cisini iılah etmek için ziraat mal vapurile Mudanyada ea,I 
vekaleti Adanada pamuk ıalah Hz.nin Giilcemalden iıkeleye çı~ 
çifliği namı altında bir müessese 1 mak için hinmiı oldukları Maltr 

. .., 1 pe vaı>urp Mudanyadan limanı 
vücuda sretırmefle ~at.l~~r t.rr. ~u 1 mıza seldiler:. \:>azı Ha.J.ıın üem 

tremvay şirketi çok zarar görmek· ye kanun ve nizamnameleri hak-
Bundan dolayı Anadolunun iç ta- ı k · 

~iflik için Amerikadan 10 bın lıb· liği de ıereflendirmeleri muhte • 
re klevlt-.ııt pamuğu tohumu geti- mel sayılıyor. 

ted' kında malumat verilecektir. ri ece tır. 
raflarile karadan hemen hiç bir ~~ı~r·~!!!'!"'!"'!"""""!!~!!!!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!'!!!!"!!!~!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!~~~~~""""""'~~~~~'!!!!'!''!'!'!'!!~ Bandırmada hazırlı il 

irtibatıyoktur. Rizeliler umumi u k ş k meselesı· Kubı·ıa-"y harpten evvel Rusya ile ticaret za ar 
yaparlar, bu suretle maişetlerini 
temin ederlerdi. Büyük Rus ihti -
lalinden sonra Rusyanın kapan -
maıı bu vilayet ahalisini çok sı -
kıntı içine düşürmüştür. Bu sebep
ten kxamen memleltetlerini te r -
kedip dağılmağa mecbur kalan 
Rizeliler geçen sene vali Ekrem 
Beyin teşviki üzerine vilayetle 
Erzurum arasında yol yapmağa 
batlamıılardır. Rize ahalisinin bu 
yolu yapmak icin sarfcltikleri 
gayreti takdir etmemek mümkün 
değildir. Çünkü kış mevsimi mev
simi olduğu halde havanın açık 
olduğu günler de bile herkes yo-

Amerika Japonyaya karşı hareke•e 
geçmek za anının geldiği ni bildirdi 

PARIS, 18 (A.A.) - Lcndra -

dan gelen bir telrrrafname, Lon -
dra ve Paristeki Amerika sefirle
rinin İngiltere ve Fransa hariciye 

ncznretine Amerika hükfımetinin 

uzak tark meıeleıinde harekete 

c eçmenin znmam hüliil etmit ol

dueunu bildirmiş olduklarım ha -

bcr vermekt~dir. 

fmdan Londrada Sir John Simon 
nezdinde bir teıebbüıte bulunul
muş olduğunu tasrih edebileceği
ni yazmaktadır. 

Pariıteki teşebbüs Cumartesi 
günü hariciye nezaretine gitmiş 

olan Amerika maslahatgfü~arı M. 
Marriner ile hariciye müste~arı 

M. Kot arasında yapılan bir nok
tai nazar teatisinden ibaret knl -

Abir1esini san'at
ka larımız yapa

caklard1r 
ANKARA, 18 (A.A.) - C. H. 

F. Umumi Katipliğinden tebliğ 

edilmi§tİr: 

''Türk saıt'atkarlarına, 

lnkıliip ~ehidi Kubilay için bir 

abide yapılmak meksadile çalı .. 

şan komite topladı~ı yirmi bin li-
rnya yakın parayı f ırknmıza dev • 

la gidip çalı§maktadır. Ve çok Petit J~urn"'l, merika tara • mrtıhr. retmeğe ve ab idenin in§aıı itini 

BANDIRMA, 18 (Huıuıi) --'* 

Balıkeıire gitmek üzere Cuma ~ 
nü Bandırmadan geçmeleri mU1r 
temel bulunan Reiıicümhur Hz.İli 
karJılama programını lesbit et • 
mek için bu akşam kaza kayma " 
kamı, alay ku.mandanı ve belecl~ 
ye reisi beyler askeri mahfeldl 
toplandıl e.r. Bandırmalılar ıabır" 

sızlıkla Büyük Reiıimizi bekle ' 
mektedirler. 

Jzmlrlll~rln 
hazırlıkları 

1ZM1R, 18 (Huıuıi) - ıaor 
ve lzmirli1er Gazi Hz.ni kartıla" 
mak için hararetle hazırlanıyor• 

lhtlkArı tetkik §ayanı menunimyettir ki bu yolu ·f ır!mdan ricaya karar verdi. 
yapmak için sarfedilen emekler A • Fırka umumi idare heyeti kah- komisyonunda 
artık hızını almı:tır. Erzurumlu - J lh ·ı k'k k · fj raman ve mazlum ideal tehidinin ·ı tı •arı let ı omııyonuna 
lar da ayni surette kendilerine d · · .. t edil' 
düten gayret hissesini gösterirler- namını ve hatırasını ebedileştire • ecza eposu ıçın muracaa etil' 

A k · ı ·.., i 0 cek e"ere hı' o:-met etmeg"' ı' ı'ftı'hara miı ve komisyon bu mevzu ÜZ ..a se iki vilayet ara!jtnl b:r müJ 1et n a ra e ı s ıg il" "' - . k 1 . . . . ...~ 

ıonra otomobil ve kamyon i~liye- ec isi ug.. me- Nafi Atuf dey seç· idi de~er bir vaz 'fe oıarak kabul et - ~=db_:.zı ::kı:::ınb~:.v;:~i:: _,. 
bilecek bir yolla birleşecektir. 1 S • • • b •turİyor ti. Ve a ide projesini Türk san - mugtu. Henüz bu suallere ~.-f 
Yalnız bu hususta hükumete de a S Dl ANKARA, 18 (A.A.) - C. H. , ~ l k - l~ 

" .. \r arına yaptırmaya arar ver-

1 

verilmemitlir. Cevaplar ıe ., 
bir vazife düımektedir. Bu vazi - AN,' ARA, 18 (A. A.) - · Ali F. umumi katipliğinden: di. komiıyon tiki.yeti bir karara bf.» 
fe de Rizelilere yolu aç.mak için il'°trnat medit i d" n ve bugün ya!)· 1 _ Ankara Halkevi reisliğin- 1 1 k 

d d h t d 
n~a.at için m-'~allinde, fırkayı ıyaca ~ır. . ., 

icap e en inamiti temin etmek - tığı eyeti umumiye içtima arın a de gayretle ralı•an Çanakkale K J d k d ... 
tir. HükU.metin bu kadarcık b!r senr.yi ve tediye müvazeneıi en • T :r belediyeyı' ve ve şehidin meıleg"' i - omııyonun e ın e pe 

mcb'uıu Ziya Gevher Bey, uzun · ·ı 1 k b' h rak kalmııtır. yardımı Rize ile F..rzurum ara • cümenlerinin hazırladıkları rapor· nı temıı ec ece ır eyet me • 
sında güzel bir yol açılmasına I ları müza!ccre ve bazı tedilatla ka- ıüren haıtalığı dolayııile istifası· mur edilecel::tir. 
kafi gelecektir. bul etmiştir. nı vermeğe mecbur olmu~tur. Ye- H adisenin heyecanını ifade e-

Kabul edilen bu raporlar arasın · rine Erzurum meh'usu Nafi Atuf 
lzmlrde lmnr faali yeti da tediye muvazenesi encümeni- Bey ıeçilmiıtir. 

1 Z M l R, 18 (Huıusi) - . nin hazırlamıı olduğu milli gelir 2 - Trabzon, Tekirdağ, Edir-
Burada Ga:ti meydanının güzel meselesine ait raporlar da vardır. 
bir: tekle konulması ve ağaçlar di- Heyeti umumiye yarın da top • 
kilmeai hakkın.da yapılan müra - lanarak maadin komiıyonunun ra· 
caat tlzerine, profeıör Yansen ha- porunu müzakere edecektir. Mec· 

~ .. L:....._-...:z::.:ı.:...:rl~a~d~ığ~ı planı belediyeye gönder· lisin yarın meaaisini bitirmesi 

ne, Adana, Konya vilayet kongre

lerinde seçilen yeni idare heyetle

ri tasdik edilmiıtir. 

3 - Aydın vilayeti fırka YUİ· 

decek ve bunu bizden sonraki • 

nesillere duyuracak mahiyette 

canlı bir eaer yaptırmak iıtiyoruz. 

Bunun için satı'atkarlardan teklif 

bekliyor ve tekliflerin Şubat or-

taama kadar fırka umumi kdtipli· 

ğine gönderilmeıini rica ediyo • 

f n ~ı~enılilerl 
l ler mc~lcğin en k ıdemlisi kiınlerdi' 

' e mc~tek lcri üzerinde neler 
diışüniİ\'O•·l:ır 1' 

Bir kaç g"ne kad•' 
ok.-v11cttl«tunız 

Topbycın 
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SOHBETLER 
F alihin Romanı 
Falih Rıfkı'nın Roman'ını tam 

bet kere okudum. Bir kere tefrika 
edilirken okudum, bir kere kitap 
halinde çıktıktan ıonra okudum, 
ÜÇ kere de, taıhilı etmek için o • 
kudum [''']. Roman'ın taıhihlerine 
eıeri çok beğendiğim, çok sevdi • 
iiın için baktım. Eseri zevk du • 
yarak tashih ettim. Kitap intitar 
ettikten ıonra da fikrimi kısaca 
söyledim: Roman'ı inkılap ıenç • 
liği okumalıdır. 

Roman ellerde dolqmıya bat· 
ladıktan sonra, çok alaka uyan • 
dırdı. Muhtelif akisler, al<aisada • 
lar yaptı. Roman'a kimse fena di
yemedi, esasen diyemezdi. Ancak 
Falih Rıfkı beyin tahıi duygu 
ve görütleri tenkit edildi. 

16 tarihli Hakimiyeti Milliye • 
de de Burhan Asaf beyin "Roman 
ve romanın tenkitleri,, serlevhalı 
bir yazıaı çıktı. Burhan Asııf bey 
diyor ki: 

"Falih Rılkının bu aon cıeri, inkı
ldJ'rının up kitabıdır .• 

Bu huıuıta, bu aziz meılektaı 
ve arkc.dnşla hem fikiriz. Roman 
hal:!.ındn ·~i fikir lerine hürmet e· 
derim. Ancak, mı:.J<alesinin bir iH 
cümlesi • ne.s.l Falih Rıfkı beyi 
ha~ız } e. e I .. nr.bul dü;manJrğı 
isnat etm ': üzdü ise • beni üzdü. 
Bu cümlel rden iJ:isi ~unlardın 

Rurhan Asaf Bey diyor ki: 

1 - "Hele I tanbul tcn/.'idi, Roman 
rıyar:nda fii,ir ı c a' · ·d C""Tl rirıi, 

değil tc:ılı ·ı, lz~tt~ ta ılı/ r dcfjil tah· 

lif Jıa ta l a nıf dm f; i ı de bile, ne 

1 ad r .a a it oldu :ı. u o.'.uyar.a e:i· 
ilet verece bir ıekilde ortaua aerdi . ., 

_____,,-~- 1 k r • ın 
sanı: (ki Jstanbul tenkidi hep bunu 
llapnıak istemiştir) ortada kala:ı f"Y 
hC'z .. ,,andar: bafka ne alabilir? 

i?vrhan As;ıf iyi tahsil etmif, 
l:ürkçeyi iyi ya::an, okuduğunu 
•nlıyan, yazdığını bilen bir mu • 
harrirdir. Va • Nu beyin Roman 
müellifine hakaız bir isnatta bu • 
lunma.aı, Nurullah Ata beyin Ro· 
nıan' ı 1 an ıyaıntr.ıut olması İstan· 
~u!u nıuha.kkar görmek ve latan • 
uldan tezyif sezilebilir bir li · 

ıan!a bahs trneğe vesile olur mu? 
Herhulde ben bu cümlelerde 

bir ·· · ' :nıurettıp hatası veya bir zü • 
hul, bir dalgınlık olduğunu te • 
;enni ediyorum. Üır.it ederim ki, 

Urhan Asaf bey "İstanbul ten • 
~di,, değil, "İstanbuldaki iki mu· 

•rririn tenkidi demek iıtemit • 
r " ır, Bunun a.1<ıini ıöylemek liak • 
•ıılık olur, çünkü İstanbul gaze • 
~elerinde çıkan bütün tenkitler, 
endiıinin dediği gibi, inkılip 

ç.erçeveıini ıöküp alm~.mıttır. 
b' ~urban Asaf beyin bir fikri de, 
•• 

12
1 hayli düıündürdü. Bu genç 

t!lhlt diyor ki: 

''kabul etmek lazımdır, ki Ro· 
llıa.n•ı tenkit edebilmek icin, onu 
Y1•ıan kadar ceıur bir p~litikacı 
o "' le • prttır .•. . ,, 

Anlqılıyor, ki Burhan Aıaf 
bey Yalnız kendisinin Falih bey 
1cadar ceıur bir politikacı oldu • 
iuııu kabul ediyor ve bu vasfı 
b•tka kimıeye vermiyor. 

itiraz etmiyeceiiz, Roman'ı 
hlüclafaa ettiği için kendisini 
Kuvvetli Falih derecesinde bir 
muharrir telakki edebilelim. fa • 
kat unutmamalıdır, ki bir çok 
.. uharriria eserlerini tenkit etmek 

[•) ltoman'm tMblhlerine ben baktım. 
l:U :vantıı kaldıfmS, mllelllfi kadar blo dl 

-~ 

Terkos 
Belediye suyun 
kesilmemesini 

nasıl temin ediyor? 
T erkos, Belediyeye ıeçmeden 

evvel ıular sık, aık kesilir ve yan· 
gın zamanlarında da T erkos bo
rularında nadiren su bulunurdu. 

Belediye ilk İ§ olarak mevcut 
suyun §ehrin her tarafına müte • 
saviyen taksimi için bir proaram 
yapmııtır. Bu programa göre ge· 
ce yarıları hazan sular kesilmekte 
T erkos depoları doldurulmakta, 
gündüz ize ıu kesilmemektedir. 

Patlama tehlikesi gösteren bir 
kaç boru da değittirilmi§tİr. 

Belediye yangın zamanların • 
da muıluklarda ıu bulunabilmesi· 
ni temin için de tedbir almıttır. 
Bir yangın vuku unda kule T erkoı 
müdürlüğünü derhal haberdar 
ederek yan::ının olduğu mevkii 
biidirecek ve bu semtteki borula • 
ra fazla su ıevkedilerek borular· 
dalci tazyik arttırılacaktır. Bu ıe· 
kilde terkos te3İsatı bulunan semt· 
lerdeki borı:larda yangın vuku • 
unda daima itfaiye su bulabile • 
cektir. Terkoı tesisatı bulunmı -
yan yerlerde de eskiden kalma 
bazı mahzen?er bulunmuş ve bun· 
ln:-dan bir kacı te.mir edilerek su 
ile doldurulmuştur. 

MuhL cSin ve Cevdet Kerim 
B!~lerin avdeti 

rınce e ıs en v ora an 
beraberlerinde Mudanyaya kadar 
gitmit olan İstanbul vaJisi Muhid· 
din ve Cümhuriyet Halk fırkası h· 
tanbul vili.yeti idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim Beyler Yal ova yo· 
luyla nvdet ehni!lerdir . 

Haşhaş komisyonu 
Haşhaı zira.ıtinin tetkiki için 

Ziraat vekaleti taraf mdan hazır • 
lanmış olan talimatname muci • 
hince her vilayette bir ha!ha§ ko· 
misyonu tetkil edilecektir. 

Valinin riyaseti altında olncak 
bir komisyonda ticaret odaları na· 
mına bir de murahhaı buluna • 
caktrr. 

Hukuk talebeslnln 
seyahati 

Hukuk fakültesi talebesinden 
30 kitilik bir ırupun dün aktam 
Bükret tarikile Romanyaya git • 
meai mukarrerdi. Fakat bu seya· 
hatten bazı maddi sebeplerden 
dolayı vazgeçilmittir. 

mütevazi muharrirleri.miz var • 
dır. Artık Falih'ten ve Falih'in 
gelecek eserlerinden bahsetme • 
sinler mi? Bütün sami~iyetle 
söylüyorum. Falih Rıfkı gibi bir 
hakkının Burhan Asaf beyin inhi · 
.arında kalmasına gönlüm razı de· 
ğildir. 

Bırakalım herkes ıöylesin. Bir 
eser için bu en büyük mazhari -
yettir. Daima bu mazhariyete na· 
il oJan FaJih Rıfkı'nın eserlerini 
Burhan Aıaf bey ne hakla inhi • 
aara alır?... Hem herkes benim 
gibi hatır da ıaymaz: Dur arka· 
dq, öyleyse ıen de yaıma ! diyİ· 
verır. 

SelAmi bzet 

Telef on için C. H. Fo 
Tarife komisyonu 1 \l_ilciy~t k~?g~esi
dün ilk içtimaını nın dunku ıçtıma-

akdetti ında bir teklif 
Telefon tarifesini kontrol ede· 

cek olan komisyon dün saat 16 da 
Yeni postahane binasında ilk içti
maını yapmı,tır. Komisyona poı· 
la ve telgraf müdürlüğü komiser· 
lerinden Fuat Bey riyaset etmek· 
tedir. Komisyonda belediye namı· 
na ıirketler komiseri Muzaffer 
Bey ve tirkct namına da tirket 
muha.sebecisi bulunmaktadır. İçti· 
mada Belediyenin hazırlıyarak 
verdiği raporla §İrketin vereceği 
hesaplar ayrı ( ayrı tetkik oluna • 
cağı gibi Bcraadan İngiliz lirası • 
nın her güngü temevvücünü göı· 
teren liste de dikkatle gözden ge· 
çirilecektir. 

Dünkü ilk içtima olduğu için 
esaslı tetkiklere giritilememiıtir. 
Komisyon haftaya gene toplana • 
cak ve üç dört içtimada 
ücretlerin indirilip indirilmi • 
yeceği haklunda bir karar verile • 
cektir. 

6 ay hapis 
Şüphe üzerine yolda bir 
adamın bavulu ıııuayene 

olundu, kaçak rakı bulundu 
Bekir isminde birisi, Çarııkapı· 

da tram\•aydan inerken §Üphe Ü • 

zerine elindeki bavul muayene o· 
lunmuf, fçinde dar:t tenekeye tak· 
aım eCfılmi~ on kilo rakı bdlunmUf. 

Maznun, rakıyı inhisar rakısı ol· 
duğu kaydile kendisine birisinin 
ıattığını, kendisinin de meyhaneci 
Y orgiye satmak istediğini ıöyle • 
mit. fakat tahlil neticesinde bunun 
inhisar rakıaı olmadığına rapor 
verilmif .. 

Adliyedeki ihtııas mahkemesi, 
dün Bekiri altı ay hapse ve kırk 
beı lira para cezası verrncğe mah· 
kum elli. 

'fahlisiye madalya
sının 100 üncil yıl 

dönümü! 
Tahlisiye madalyası ihdasının 

yüzüncü yıldönümü veıilesilc Al
manyada merasim yapılmııtır. 

Bu madalyayı, 1833 senesi ka • 
nunu sanisinin birinci günü Prus· 
ya kralı ihdas etmi~lir. 

VAK 1 T 
Gllııdelik, Siyasi Gazete 

lstanbul Ankara <=:ıddcs1, VARiT yurdu 

Telefon Humaraları 
ı-aı.ı l§lerl telefonu : 24:l6ı> 
idare telefonu : 2•s10 

Telgnf adresi: lstanbul - \' AKJ1 
Posta .ıtutuııu No. •6 

Abone bedelleri : 
T{lrkl e Ecnctıı 

Sen Ul: 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

1400 l(r. 
'i:'ıO .. 
•00 .. 
160 .. 

UAn ucretlerl : 
P.caml fl4Dlann bir satırı 
Ticar1 U!nlarm bir ı:ıtın 
ncarl UAnların bir ıı:ı.nUml 

KUçUk uanlar : 

2700 l~r. 

H:'ıO ., 
00 

300 

10 Kuru' 
12.~ Kuru~ 

::?~ Kuruı 

s r delası 30 iki defası ~o Uç cıeıuı h~ 
dört defuı 76 u OD dcCa.sı 100 kunıılur. 
Oç aylık ilin Hrenlerln bir defaaı mecca
nendlr. oort satırı geçen llAnların fazla 
•t.ırlan bit ınıru,tan b~p edUtr. 

Cümhuriyet Halk fırkasının 
vilayet kongresinin ikinci celse • 
si dün saat ikide fırka merkezin· 
de yapılmıştır. Celse Hüsamellin 
Patanın riyasetinde açılmış Reisi· 
cümhur Hz. ile batvekil ve mec • 
lis reisi ve fırka umumi katibin -
den gelen telgraflar okunmu§, 
sonra kazalarla vilayet idare he • 
yetinin bütçelerini tetkik eden en· 
cümen raporunun tetkikine hat • 
lanmııtır. Varidat meseleleri gö • 
rütülürken Kadıköy azasından 
Tarık Bey söz almış, bütün ka • 
zalarm iıtirakile senede bir defa 
büyük bir eğlence tertibini ve bu
radan temin edilecek hasılatla 

bazı varidatı az olan ocaklara 
yardım edilmesi ve mütebaki pa· 
ra ile ele fakir çocuklara muave • 
nette bulunulmasını teklif etmit • 
tir. Bu teklif üzerine bazı müza • 
kereler cereyan etmif, aidatın da
ha muntazam bir tekilde toplan • 
ması için tedbirler alınması lü • 

zumu ileri sürülrnüf, ocaklar yar• 
dım itine lüzum olmadığı, müsa • 
mere verilmesi itinin de vilayet 
idare heyetince naznri dikkate a· 
lmması kararlaşmıştır. Bu arada 
kazaların ve nahiye1erin elden 

geldiği kadar fakir talebeye yar· 
dım ettikleri şükranla yad, mesa· 
ilermde muvaffakiyet temenni e· 
diJmiıtir. Kazalarla vilayetin ye· 

ni bütçeleri kabul ve tasdik o • 
lunduktan sonra Cuma günü sa -
e.t 14 le toplanılmak üzere celse 
tatil edi'':niştir. 

Bayranıda fakir 
çocuklar 

Himayeietfal, Hilaliahmer, Ka· 
dınlar birW;i, Topkapı ve Kadı • 

köy F ıkaraperver cemiyetleri 
bayramda fakir çocuklara elbi e 

dağıtacaklardır. Bütün cemiyet • 
ler elbiseleri diktirmekle rnefgul· 

dürler. Hazırlıklar Arefe gününe 
kadar bitirilecek ve Arefe günü 
fakir çocuklar uiydirilecektir . 

Tavla oynarken •. 
Arap camide nakkaş Albertle 

Sabahattin kahvede oyun oynar • 
larken kavgaya tutuşmuşlardır. 

Arkadaılımndan Şükrü bunları 
ayırmak üzere aralarına girmişse 
de tavlayı baıına yemis, yaralan • 
mıtlır. 

Oalatadıı bir yangın 
Galatada Selfinik hanı altın • 

daki bir dükkandan yangın çık· 
mıf, dükkanın bir kısmı yanmış • 
tır. Yangının devrilen mangaldan 
çıktığı anla~rlmıştır. 

Lise hademesinin 
kavgası 

Şehzadebaırnda Türk lisesin • 
de hademe Nuri He Mehmet Ali 
ve Jsmnil nöbet yüzünden kavga 
etmitlerdir. Kavgada lsmaille 
Mehmet Ali bir olmuşlar~ Nuriyi 
güzelce dövmü!ler ve ekmek hı • 
çağile üzerine hücum etmitler • 
dir. Kavıacı hademeler yakalan • 
mııtır. 

Savıfa 3 

İŞARB1,J .. EH 

Belediye bankası 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya B., 

yeni bir teklif yapıyor: Belediye 
bankası açılacak! Hükumet ada -
mı olduğu kadar fikir adamı olan 
Şükrü Kaya Beyin bu teklifi yeni· 
lik ve medeniyet hamleleri yapan 
bir memleket için tutulacak yol· 
ların en kestirmesi, çarelerin en 
verimlisidir. 

Büyük, küçük bütün şehirlerde 
bir kımıldanma Yar. Şehirler ken· 
dilerine çeki düzen veriyorlar. 

Her şehirde keser sesi, rende hı -
!lrhsı işitiliyor. Şehirlerimiz ıu, 

elektrik, yol, bina gibi mesele -

lcrle ancnk bu senelerde uğra§ • 
mıya başladılar. Daha evvel met• 
rutiyet ve Osmanlı devrinde te .. 
birlerin manası bir dergah, veya 

bir cami avlusundan başka bir 
şey dcüildi. Bir lokma bir hırka 
diyen bir devrin insanları ıçın 

şehrin manası ahrete zadü zahire 
lıazirlanan ilahi bir bakkal dük • 
kam idi. 

Yaşamak istiyoruz ... iman gi· 
bi yasamak, muaurlar gibi yaıa • 
mak istiyoruz. 

Dünyayı, ahretin ilahi bakkal 
dükanı değil yaşanacak, rahat e· 
dilecek, konfora erilecek bir alem 
diye tanıyoruz. 

Belediyelerin zamiri, tehirlerin 
hamlesi hunun ifadesidir. Yeni 
hnyat görü ü içinde belediyenin 

medeni i lcrini yapmak için ha) a· 
tı yalnız bir merdiven gibi (ail • 
silei mera\:ip) den ibaret gören 

memur kafası idare edemez. Şeh· 
rin su gibi, nakliye vasıtası gibı 

imar gibi öyle rniıhim işleri var 
dır ki bun!arm başarılması ve • 

daresi taınP.men iktısadi bilgiye 
bağlıdır. Gittikçe belediyelerin 

umumi hizmetleri arasına giren 
bu iş1er dünyanın medenileşmit 
mmtakalarında belediye banka • 

larına dayanarak vücuda getiri • 
lir. Bilhassa bizde belediye ban • 
kasının kurulması batka bir nok· 

tadan da cok faydalı olacaktır. 

Bu faydayı umumiyetle yüksek bir 
seviyeye varamıyan reylerin ihti:" 
saaln kuvvetlendirilmesi manası .. 

nı ifade edecektir diye kaydetme)( 
isterim. Bir bankanın emniyet e • 

deceği işle, iyi kalpli bir vatan • 
datın yahut vatandaıların arzu 
edeceği it arasında daglar kadar 
fark vardır. 

Türkiyenin imarı ve tehir itle· 
rinin hakkile yapılabilmesi ıçın 

lrnvvetli ıermaye ile teşekkül ede· 
cek Belediye bankası halkın kuv
vetini yüzde yüz arttıracaktır. Ben 
bu hayırlı teşe!:>büsün en kısa za
manda işe başlamasını temenni 
ediyorum. 

Sadri Etem 

15 Yıl evvelki VAKiT] 
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- !\ afia 11czarcti lstanbulla Os • 
l.üdar ara mcla bir /,iiprii irışası irin 
ll'ildli.ai icra etmege l>arar rernıiştir. 

811 l>öprimun bir l aç J.ailı re üzerin· 
daı irelllcr, iranwaylar, arabalar v• 
11iyacleh r geçebilecek bir tarzda ol .. 

m~ ı '' rcilı edilme/dedir. Köprü in • 
§OIH miimli.im olma:sn tiincl yapıla • 
caldır. 

- /aııe miidıirigf ti, memurların 

müşl;ülrit ız et alabilmelerini temin 
için vcsıkalar tnbdlirmiııtir. 



Sayıfa 4 

Yeni bir Yunan 
1 

nazırı şehrimizde 
inhisar usultımüz hakkında 

tetkikat ) apmaktadır 
Meclis Venizelosa itimat 
reyi verirse kalacak, yoksa 

feshedilecek . • M. eakatbasıs 
Yunan meclisi ayan azasından 

ve şimdiki Yunan kabinesinde zi -
raat nazırı M. Bakalbasis bir kaç 
gün evvel tetkikat yapmak üzere 
ıehrimize gelmiştir. M. Bakalba • 
siı şehrimizde toplanan ikinci Bal
kan konferansında Yunan murah· 
has heyeti ikinci reisi olarak evvel
ki sene de gelmiş ve konf eransm 
burada toplandığı müddet zarfın -
da Darülfünunda Fransızca bir 
konferans vermi§ti. M. Bakalbasis 
M. Papanastasyonun fırkasına 
mensuptur. 

Bir kaç aydanberi Ymımıistan 
ayan meclisi azası bulunmaktadır . 
Bir hafta evvel tetkikat yapmak 
üzere şehrimize gelmiş, burada 
bulunduğu sırada M. Çaldaris 
kabinesi istifa ederek M. Venize . 
losun riyasetinde bir koalisyon 
kabinesi teşkil olunm~, M. Bak.ıl
basis de bu kabinede ziraat nazı • 
rı olmuıtur. 

M. Bakalbasiı'in §ehrimizdeki 
tetkikleri inhisar sistemlerimiz et
rafındadır. Mailim elduğu üzere 
Yunan hükumeti yeni varidat te • 
mini maksadile son zamanlarda 
Yunanistanda tütünler için ban • 
drol usulünü terkederek inhisar 
sistemini kabul etmeği taauwur 
etmektedir. 

Bu tasavvurlar üzerine, M. Ba • 
nlbasis memleketimizde tatbik 0 • 

unan tütün inhisarı usuliyle diğe 
nhisar idarelerimiz hakkında tet _ 
kikler yapmak üzere §ehrimize 
gelmiştir 

Tetkiklerini bitirdiği ve yeni ka· 
binede aza bulunduğu cihetle sür· 
atle memleketine dönmek üzere 
bugün Yunanistana hareket ede • 
cektir. 

Yunan ziraat nazırı dün kendi" 
sile görüşen bir muharririmize, 
resmen nazırlık vazifesine lienüz 
ba§lamamı§ bulunduğu, hatta mu· 
tat veçhile yemin bile etmemi' ol· 
duğu için nazır sıfatile beyanatta 
bulunamıyacağmı söylemiş, §ehr.i· 
mizdeki tetkikleri etrafında yuka
rıya. kaydettiğimiz izahatı verdik
ten sonra Yunanistan ahvali hak~ 
kında şunları söylemiştir: 

"- M. Çaldaris kabinesinin, 
Yunan meclisinde ekalliyette knl· 
dığı için, istifaya mecbur kaldığ' 

nı biliyorsunuz. Bu vaziyet üzeri • 
ne M. Zaimis yeni kabinenin teş -
kiline M. Venizelosu memur etmiş, 
M. V cnizelos bunu kabul ederek 

bir koalisyon kabinesi teşkil et· 

mi§tir.. 

Bildiğiniz gibi, kabinede M. Pa· 
panastasyo da dahildir. Yunan 
meb'usan meclisinin feshec!ilip e· 
dihniyeceği hakkında şimdiden bir 
şey söylenilemez. M, Venizelos 
meb'uaan meclisinde itimat reyi 

istiyeccktir. Meclis yeni kabineye 

itimat reyi verirse mesele yoktur •. 

Aksi takdirde meclis feıhedile • 
cektir. Ben, yeni kabineye mecli· 
sin itimat reyi vermesinin memle· 
ketin yüksek menfaatlndan ol -
duğu kanaatindeyim.,, 

Bir ev·n bahçes nde 
bu unan kaçak tütün e 

Bir aı·ama esnas1nda şüpheli vaziyet: 
Maznun iftiraya uğradığını söylüyoı· 

VAKiT 

Istanbulda 

Neşriyat 
Bir sene içindeki 
kitap ve gazeteler 

Tutulan bir istatistiğe göre, 

geç.en sene içerisinde İstanbul 
mü<ldei umumiliğine muhtelif li -
sanlarda 8,395 tane gündelik ga· 

zete, 444 tane aylık mecmua, t 86 
tane haftalık mecmua, 192 tane 

on beş günlük mecmua gelmittir. 

Ecnebi lisanlarile basılmı~ 480 
tane mecmua bunlum haricind~ 
dir. 

Bunlnrdan başka yirmi kadarı 
roman olmak üz~re 600 kitap gön· 

derilmiştir. Geri kalan kitaplann 
ç.oğu, muhtelif mevzular.da ço • 

cuk, halk ve polis hikayeleridir. 
ilmi eserler azdır. 

Müddeiumumilik tetkik büro • 
su, bütün neşriyat dahil olmak Ü· 

zere, bir senede 10,207 parça ga· 
zete, mecmua, kitap gözden ge -
çirmiştir. 

Bunlardan başka, müddeiumu· 
milikçe 1931 Ağustosundan ~im -

cliye kadar 739 plak tetkik olun

muştur:. Bunların çoğu halk tiir -

külerine ait plaklardır. 

Çingenelerin eline 
ıreçen bir çocuğa 

ait tahkikat 
Son günlerde, f eriköyünde 

Çingene kulübelerinde Zeki is -
minde bir Türk çocuğunun sak -
landığı yazılmı§b. 

Müddei umumilik, bu hususta 

tahkikata başlamışbr. Bu çocu -

ğun Çingenelerin eline nasıl geç • 

tiği araştırılmaktadır. 

Takas işlerinde 
sahtekiirlık 

Takas işlerjnde bazı kimsele -
rin sahte vesikalar ibrazına te -
§ebüs ettikleri haber alındığın -
dan alakadar makamlar bu kabil 
evrtı.kı çok sıkı bir şekilde tetki
ke başlamı~lıı--lır. 

Bir ltalya bankası 
ltalyada Banka di kredi Popo· 

lor bankası konkordato talebinde 

l 9 Kanunusan1 1~ 

Bu akam ARTiSTiKsinemasınd•~ 

abt mi ner 
Sevimli ve neşeli komedisimn ilk raesi 

Sözlü filmin yeni yıldızı : M A R i A S O L VE G 
Cihanşümul bir şöhreti haiz komik : OTTO W ALLBllııG 1 

ilaveten : FOX Halihaıı:- dünya havadislerf ---~~ 

HERKES 

SARI ZEYBEK 

T KV l M 
Perşembe Cuma 
19 K. sani 20 K. aani 

22 Remazan 23 Ramazan 
G!ln do~u~u 7,22 7,22 
Gün lıııtışı 1:',10 17,10 
Sabah namaz.ı 6, o 6,40 
Oğlc namı11.1 1:1,25 12,25 
lklDdl namazı 14,55 14.:15 
Akşam namazı 17,10 17,10 
Yası namazı 16,45 18,45 

lmsı\: 5,37 5.37 
Yılın geçen gilnlerl 19 20 

kalan . 847 346 

HAYA - Yeşilköy As'kerf rn_nt 
merkcrjndcn Yerilen maltıınnuı göre, hu 
gün ha\'a ekseri~ etle bulutlu ve mütc
ha nil ı üı~Arlı ol:ıca1mr. Yağmur ihti
mali mc\•Cuttur. 

Dünkü sıcaklık en f:ızl:ı l O, en ıız 

4 derece, ha,·a taZ)iki :'58 milimetre 
idi. 

Radyoda : 

lSTA.1'i'"BUI:; - 18 den 18,45 e kadar 
Nebil oğlu limıall Hakkı Bey, 18,45 ten 
19,30 ıı kıı.dnr Orkestra, 19,36 ten 20 e ka· 
dar Fnın.sızcıı. ders (nerıeml§ olanlara). 20 
den 20,30 a kadar Seniye Hanım, 20,30 dan 
21,30 a kadar Tnmburl Refik bey ve nrka· 
dıışlan, 21,30 dnn 22,30 a lmdıır Gmmafon, 
Ajans ve Borsa habcrl, Saat ayan, 22,30 dan 
23,30 a kadar Darüttallm. 

BC>~SA 

18 Kanunusani 933 

Nu (Satış) 

urıs Kuru - -20 r. Fransız 170,- 1 Şilin Av 27-
ı Stcrllo 114.- ı l'ezctıı 17.-

l Dolar !11.45 1 Mark 50-

20 (.lret 219.-
t Zolııtt 24-

20 r. Belçika 117.- t Pcn~ 31 -
20 Ley 23,-

20 Drahmi 22.!50 20 Dinar sa.-
20 lsvlçrc 20- ı çcrvonc~· . 
20 l.c\•a 26.- 1 Altın Q{3,-

1 lorln 85,- t Mcccd!)'e !\3.-
20 Kuron Çct 122.- ı Banknot 240.-

Çek fiattan (kap. sa. 16) 

P:ırls 12.0ô 1 Pr:ılf:ı :5 88-
1 ondra 71 ı. r Vlv:ın~ 4,0225 
Nev-York 0.4711 l\ladrlr 57682 
:'>llldnıı Q.~050 nerlln 1.9750 
BrUkscl 3.3980 \Tıırşovıı 4.20-
Ati na 8822- Peşte 3.5375 
Cene\'re 2.4450 Biı\:re' ll02450 
Sof ya 64.43- Belı:raı 34.7950 
Astcrdam 1. 1:025 l\lr sl:ovıı 1 tol 25 

görmelidir 

lstanbul Beledlye-
oarorbedayı Şehir Tiyatro,_ 

Temsilleri: 

Bu akşam ISTAHBUL BfL-

iôr; i~Y~ik *ij~~m ~ 
~pereti 1111 I 
Umuma llllllll 
Altı yaşından a~ağı olan çocu~ 

tivatroya ı. abul edilmezler . .-/ 

Kadı köy Hale sjnemas>d' 
24 Kı'ı. s:ı.ni nlı akşamı 

Türk • Yunan artistleri-
nin ilk müşterek gala 

temsili : 
OTHELLO 

Ga,•rilidis : Othetlo 
Ertuğrul adettin : Yago 

( Otello ı Bcyoğlund:ı. '"C Jstanbul" 
tekı :ı.rlanac:ıktır. _./ 

ıstanbulda Hevagazı vo eıl.t' 
tuk ve teşebbUsata sınai 

TUrk Anonim t$hketi 
( SAiGAZEL) 

1 LAN 
lstanbulda Havagazi ve El~ 

kik ve T eşebbüsah Sınai ye fij 
Anonim ir e i AZEL) 
şın şu soğuk zamanlannda ailJ 
rin mahrukat tedarikini kola1" 
tırmak uzusu ile Kanunusani 
Şubat aylan için ve aile reitl' 
hüviyet cüzdanlarının ibrazı fi 
rine azami bir ton teslim edild' 
şartile Y edikule ve Kurbağalı~ 
(Kadıköy) gazhanelerinde 
kömürünü istisnaen tonunu 20 
raya satmağa karar vermiştir· 

Şirket mezkur hüviyet cüzdİ. 
larına verilen kömür miktard t 
şaret edecekti:-. Al.cınm aı zuı' .J 
zerine mezkur bir ton kok '!/ 
500 kilodan iki defada teslirıı 
lebilecektir. 

Müdürp 
bulunduğunu alakadarlara bildir· 

Adliyedeki ihtisas mahkeme -1 !aylıkla bulamıyacağına i,aret e - miştir. Tiryeste ile i~ yapan bütün ıı~~--------------I 
sinde dün bir. tütün kaçakçılığı da- diyor. tacirlere bu haber bildirilmiştir. 

lLAN 'f' 
idare merkezi Beyoğlund• ııı' 

Esham 

vasına l>akılmıştır. Netice itibariyle ,kanaatini 
İzmit civarında bir köyde otu- şöyle bildiriyor: "Ben, oraya baş -

ran Mustaf anın evi, bahçesi aran· kası tarafından konulmuştur 

mış, kaçak tütün bulunmuş. Ken • zannındayım.,, 

Dar lil f ün on hı 
sporcular 

iş Rankası 

A.n:ıdolu 

Reli 
sır. liııyrlye 

l'r:ınn·ıı)' 

t '. Slı:ortıı 
omrınıl 

ıo.- 1 

2400 

ll,IO 

15, 

4,30 

24,-
23.6~ 

Terkos 
<.;tmcnto Ar. 
Onyon Dcy 

Sark Dcy 
ltalya 

Şark m. cezıı 

Telefon 

32,2S 
11.30 
24,-

1.90 
f.-

~35 

nel meydanında Metro hanın.I' ~ 
lunan İstanbul ve Kadıkö)' ~· 
Şirketi, gazhaneleri için mü~• 
se laboratuvarda çalışarak b~ 
marese kespetmiı diplomab disi, bu tütünlerin başkaları tara - Gene istinabe suretile alınan na· 

fından garez neticesi olarak ko · hiye müdürü Mustafa Beyin ifa • 
nulduğunu idaia ediyor. desine göre de, evinde tütün bu -

Darülfünun spor klübünrlcn: . 
20/ 1/ 933 Cuma sabahı saat 

9,30 da Darülfünunla Sultanah • 
istikrazlar 

kimyager talep ediyor. ~· 

--------ıı Namzedin mutlaka Türk ~'· ~' 
sı olması, hizmeti askeriyeııt11 ol 
etmi~ bulunması ve en yeni fot j• 

rafisini raptedeceği istida~ 
le beraber diplomalarım "le~ 
eden sair vesikalarını ibraz e 

Tahviller 

Evi ve bahçeyi arayan takip lunan Mustnfanın yanından son 
memuru Ömer Efendi, istinabe su· zamanlarda ayrılan yirmi ya~mda 
retile alınan ifadesinde, muhbirle- çoban Mustafa, muhbir vaziyetin· 

lst. d:ıhlll 

~ark t '.rolları 
D.Mu\'ahhldc 
Gümrükler 
Saydl nıahl 
lla~dııt 

T :ısl:crlye 

93.75 ~ Elelarli. 
S.55 rram\'ay 10,25 

5Q.7!ô Tlinel 4,20 
s ~!'\ Rıhtım 18.90 
435 Ao:ıdolu 43.SS 
8 55 Anadolu il 43.35 

1 A. l\1ümes~ıı 48,75 

rin arama esnasında hazır bulun· de bulunan adamın teşvikiyb yir· 
maları uuulden olmadığı halde bu mi lira mukabilinde tütünleri Mus 

hadiseyi haber verenin hazır bu • tafanın bahçesine koydllğunu, 

lunmak istediğini, beraber geldi • Mustafanm evinden çıkarekn, o -
ğini ve bundan kendisinin şüphe • nun tabancasını da ahp götürdü -

met arasındaki koşuya girmek ü
zere isimlerini gönderen talebe • 
lerle girmek istiyenlerin mezkur 
gün (Darülfünun talim taburun -
da) sant 9 da bulunmaları ve ha
kem heyetine intihap edilen E• - ıa.----------··-~ 

% 1·11Mıım a1ıuııuıuntbanıııııınııa mıııımı1za11llUUllllllg"""'eı-e
0

nmu11ellllllllllllllse raııııswrler-"l ref Şefik, Besim, ilhan Beylerin r. 
de teşrifleri rica olunur~ GımnmmmtnunRDmnm1ımnınm1ımmuııım1111n111mn11mu1111111u111mrı111 nııı! 

Ho ivut 
lendiğini anlatıyor.. Sonra, yan - ğünü ikrar etmiş .. lıkla alı~ verişim yok .. itte okunan 

~eylcrde benim dediklerimin doğ -

ru olduğunu gösteriyor. Bir iftira 
yüzünden baııma bu iı geldi .. Kaç 

defadır gidip geliyorum .. Artık siz 
benim hakkımı koruyunuz!" 

farında jandarma bulunmıyarak Bunlardan sonra, bir istilama 
arama yapmanın güç. olduğundan, gelen cevap oh."Undu.. Bunda da 
ev .sahibinin bir hadise çıkarması kaçakçılık yaptığı iddia edilen 

ihtimalinden bahsedince de, muh- Mustafanın, muhbirle çoban aley· 
birin, "sen merak etme. Ses çıka hine iftira davası açtığı, takibata 
ramaz •. Çıkarır, silaha davranır· mahal olmadığı kararına itiraz et-

t ... · b ·ı· t t b I v Mahkeme, mezun olarak lstan· 
sa, ben onu susturmasını bilirim., ıgı ve u ı ırazmın s an u agır 

§eklinde sözler söylediğini ilave e· ceza mahkemesi reisliğince tetkik bula geldiği ve T eşvikiyede otur -
diyor, muhbirin, tütünleri2 yerini edilmekte olduğu yazılmıştı. duğu anlaşılan Kayma!'b nahiyesi 
eliyle koymuş gibi gösterdiğini, Bütün bunlar okununca, Musta· müdürü Dilaver Beyin ~ahit ııfati 
halbuki kendi kanaatine göre her fa, ayağa kalktı, şöyle dedi: le mahkemeye daveti için, muha· 

hangi bir kimsenin bl• yerleri ko- - inanın bana, benim kaçakçı- kemeyi aekiz Şubata bıraktı .• 

Holivut'un 3 eli seno 3 cU sayısı çok 
güzel resimler ve en son sinemn. havadisle • 
rlnl havi olarak intişar etmlrıUr. 

htnnbul Erltel• Use 1 mczunlnrı ccmlyo -
tinden: 

Ccmlyetlmlz 20/11933 Cumn günü ısıınt 
ıo da. Şehzndebaşı Letafet aputımanı Fatih 
knzMI Halk !ırknsı merkez salonunda se • 
noWt ltongrcsitıJ o.ktcdeceğlndcn mezkur aa.
ntto bütlln 'Lıtanbul llacsinden mezun arka-
d:ı.şlnnn t~rlti rlcn olunur (G343). 

Hukuk talebesi cemlyetladen: 
Cemiyetimiz 20/1 /933 Cuma günü saat 

H te HnlkC\inde tevka.lll.de bir kongre nk • 
tcdeceğ\nd n bUtUn nrkadaşla.nn mezkur sıı· 
atto bulunmaları rica olunur (6343). 

lazımdır. ,4 : 
l tıuıbul Asll.}e l\lahlterncsl tldnrl 

Dairesinden: ~' 
Mu.aUı.fa Beyüı Kumlcapıda )(01~~ 

da 7 No.lu hanede sakin Müırıuı tıub111'ıı' 
Etendi zimmetindeki 680 lira rııo dil\~ 
tnhııili hakltmd:ı ikame cyıc<Uği cfel'~ 
dolayı mwnııilcyh. Miluııtı rcı;Ut>'Jlll ll~ 
ye bcrııyı te bllğ glinderilc.n dD. \".3 çı1'Jf' 'dJ 
mumalleyhln mahalli mezkurdan ~~ 
semti meçhule gittiği. oJbaptııki 1 

.,e ııı" 
zahruııı ya.zılıın §erhten anın~ınfl ~ 
del \'ckilinin Ufınen tcbllg:ııt hfl)dcJtl U1lıl1l ,ır 
lebl hukuk usnl ınshkemcıcrl ıuuıun -•d" 

!lŞ U' # 

kllmınıı. tevflkn!l muva.flk g rUl!ll aY 1"' oJ 
ğundıın tarihi iltuıdıı.n iUtı:ırCJl Jı~ ,,eruoı 
!mda dava arzulınllnc lmr§l cc,·l\P •1 
Uzare bu bapu;.; cınva arzuııal111;1 g 
tahllk lulmmo.ktıı. tnhldltat ı;tınO~ ~ 
saat 14 salı gfuıü olncağrndıın ın ~ .,, 
ve saatte mahkemede hazır bıJIUll ı;ıı ıJIP 
lum olmak üzc::c lteyfiyct gazete 
olunur (6336). 
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M. V en;zelos Kralları ayağa kaldıra 
----------~======Selami izzet 

- Eski zamanlarda hacı bekler
ıermi! hanımefendi. Ben de dayı • 
nu §İmdi, hacı bekler gibi bekliyo· 
MJın. 

Kamile Hanımın ilk yorması • 
nın tahtı tesirindeydi. 

Eski kabinenin bir Türk sef·ri 
kararlarını attı 

-Temenni edelim, ki yolda ,l) • 

memittir. 
d. b'' le - Aman hanımefen 1• oy 

le-na §eyler yormayınız... .. . 
- Manen vaziyetiniz muşkıl · 

Eğer dayınız ölürse, manevi dü -
§Üncelerinize göre, ıizin için fe • 
laket olur. 
_Hanımefendi, beni korkulu -

yorsun uz ... 
!çeri girınitlerdi. 
Ayıc dedi ki: 

- Kemal. bak şurada eski bir 
nkuvarel var. Bu resim bana bir 
müjde gibi geldi. .. 

Kemal gülümsedi: 
- Şu müjdeyi bir görelim. 
Bu resim, meçhul bir diyarın, 

atmasyon bir resmi idi. Her han
gi bir ltartpostaldan kopye edil
mişti. 

Ayte izah etti: 
- Görüyorsun ya, bu resim Ka

hirenin bir yolu imi§.. Ağaçlıklı 
bir yolu. itte dayının oturduğu 
diyar ... 

Kemal resme baktı. 
Bu, kızğm bir güneşin altında, 

prrd pırıl yanan bir köydü. Fakat 
güne§e rağmen, küçük bir kulübe· 
nin bacasından beyaz bir duman 
tütüyordu. 

Leyli elini kalbine koydu: 
"Ne güzel bir ev bu, ne güzel 

diyar, 
Bu evde olsaydı bana da bir 

~~==~::::::::::;;;:::::::;;.Y..~ .. ,, 
~~~~;~1""rı~ıaaıen ou oeyıt oKutlu. 

\ ne bu satırları dinlemedi bi · 
le, hafiften içini çekti: 

- Ah, dedi, ben de böyle bir 
evde, Mısırda, Kemalle beraber o
turmayı tahayyiil ediyornm ... 

Onun için, ressamın ma:ıasızlı
iı müsamaha edilebilirdi. tlave et· 
ti: 

- Güneı buram buram etraf t 
ya.karken, evimizin bacasından be· 
yaz dumanlar tu"t ·· sun ... 

Kemal içini çekti: 
.. - Eğer dayım bizi Mısıra götü· 

ruree ... Buna da emin değilim ... 
Kamile Hanım pek beğendi. 

Resmi alıp yatak odasına asmak 
arzusunu beJli etti ve resimden 
kat'iyyen anlamadığını meydana 
koydu. Mezat memuruna: 

- Yavrum, dedi, §U resmi indir 
be.kayım .. 

'\dam resmi indirirken elinden 
düıürdit.\JJir cam kırıldı. 

Ay,eye gülümsedi: 
- Saadet tahayyül ettiğim yu -

vaya yıldırım düştü. 
Leyla resme bir göz attı: 

- Bu da bir §ey yormaktır .. 

Bu mezat yerinde; bir takim a • 
di ve bayağı eşyalar arasında, sa • 
adetine göz diken bir uğursuzlu • 
ğun pusu kurduğuna kanaat ge · 
tirdi. 

Adım atmakla atlamak arasın -
da ne kadar fark varsa, evlenmek -
le ilanı a!k etmek arasında o ka • 
dar f rk vardır. 

Bir anda Kemalin kalbine doğ -
du. Kahirenin sıcak güneşi altın • 
da, Ayteyle, Canını Ayteyle be -
raber, mes'ut olamıyacaktı. 

-6-

0ayı geliyor 
- Vapur neden gelmedi? 
Kemal bunu memura heyecan· 

la !ordu. 
Memur, pitkin bir eda ile cevap 

verdi: 
- Bir saat sonra gelecek; Ça· 

nakkalede gecikti. 
Beyhude yere beklemekten bir 

şey çıkmazdı. Kemal rıhtım kı· 
raathanelerinden birine girdi. 

Nihayet me~hur dayısı geliyor· 
du. Kamile Hanımın fena yor· 
masına rağmen, Ahmet Barunı 
Bey ölmemişti. Kemalin i!İ olma· 
saydı, dayısını gidip Çanakkale· 
den kartılıyacaktı. Ayte ile ev· 
lenmesini temin edecek olan da
yısını biran evvel görmek, ona bi· 
ran evvel kavuşmak istiyordu. 

Kemal, evden çıkmadan uzun 
uzun süslenmi§, uzun uzun ayna
da kendisine bakmıştı. Baruni 
Beye ne derece büzcl görünebile-
c.eu ı ıa ivordu-

Filvaki ona herkes: 
"Sende şeytan tüyü var11 

Derdi. Onu herkeı severdi. Fa
kat aksilik bu ya, dayısına hoş gö
rünmiycbilirdi. 

Halbuki böyle bir şey hiç işin .. 
gelmezdi. 

Bundnn korkuyordn. 
Ahmet Baruni Beyi görmiyelj 

on seneden fazla olmuştu. O za
man Ahmet Bey iri yarı, geniş o· 
muzlu, esmer olmasına rağmen, 
pembe yanaklı bir adamdı. Şık· 
hkla hiç alakası olmamakla bera· 
her insana hürmet telkin eden bir 
vak~rı, ağırba§lılığı vardı. Acaba 
fimdi ne halde idi?· 

Kemal: 
"Yazık, dedi, fırtınalı bir giinde 

geliyor,, 
Filvaki 0 gün İstanbulun rüz-

garlı bir günü idi, deli bir lodos, 
Marmarayı köpürtüyar, rıhtım ga· 
:zinolarının çinko çatılarını sarsı· 

yordu. 
Zaman geçti. Vapur hala gö· 

rünmüyordu. 
Rıhtım memurlarından birine 

ıordu: 
(Devamı rxır) 

Meclisin feshi 
ATJNA, 18 (Hususi) - Yeni 

Venizelos kabinesi ite batlamış 
dün aktettiği ilk içtimada selefi ta 
rafından neşredilmit olan bütün 
kararnamelerin iptaline karar ver· 
miştir. 

Kabine pazartesi ve yahut çar· 
~amba günü meclise gideıek P og
ramını okuyacaktır. Kabine, mec· 
listen evvela itimat reyi ve tam bir 
selahiyet istiyecek, kafi bir ekse -
riyet temin edemediği takdirde 
meclisi feshederek yeni intihabat 
yaptıracaktır.. Siyasi mahafil, 
meclisin feshine §imdiden mu hak· 
kak nazarile bakıyorlar, esasen M. 
Venizelos, kafi ekseriyeti haiz bir 

kabinenin iş başına gelebilmesi i
çin ötede.,beri meclisin feshini ve 
yeni intihaba: ıcrasıoı pı~gıaınına 
koymuştur. 

Meclis feshedilirse, yeni intiha· 
bat Martta yapılacak bu intiha • 
batta iki cümhuriyetçi fırkalar 
müttehit bir cephe arzedecekler -
dir. 

Sabık Batvekil M. Çaldarin, ga· 
ıetelere beyanatmd:ı, kabıne$•nin 
iskatmı askeri anasırın tahrikatı· 
na atf eylemekte ve aleyhlerine it
tihaz ettiği tedbirlerden dolayı za
bitanın kendisinin aleyhine cephe 
almı§ olduklarını söylemektedir. 

Kabinenin tepclili, Yunan parası 
üzerinde iyi te:;İr ynpmıtbr. Drah

n.»n ereffdtt a ....... 

Sanayfi kredi bankası 
Sanayi ve Mnadin Bankasının, 

bir Sanayi Kredi Bankası haline 
getirilmesi ve Sanayi ofisi teşkili 
hakkında geçen :;ene Büyük Millet 
mecli:ıinden çıkan lo:anunun tntbi • 
ki hakkında henüz lktısat Vekille· 
tinden Sanayi ve Maadin Banka -
sına bir emir gelmemiştir. Banka 
umum müdür muavini Ali Sami B. 
dün bir muharririmize bugünlerde 
vekaletin tebliğinin beklenildiğini, 
emir gelir gelmez derhal tatbikata 
geçileceğini söylemiştir. 

Temiz halAlar 
yapılacak 

Belediye ıehrin muhtelif yerle· 
rinde temiz apteshaneler yapmak 
için tetkikat yapmaktadır. ilk ap -
leshaneler yeni Yapılacak olan 
Sultanahmet parkının arka cihe -
tinde inıa edilecektir. 

Dördüncü Sultan Mehmet zamanında fevkalade sefi 
olarak Fransaya ğiden Müteferrika Süleym n ağa 

on dördüncü Lui'nin yanına nasıl girdi ? 

Dördüncü Sultan Mehmet za· bulü mühim bir jumalcılık mev 
manında- ki takriben 1669 sene- u olnrak almışlar, hariciye nazı 
sine doğrudur- Osmanlı devleti nın sadrazam kıyafetine konm 
Fransa nezdine bir sefir gön - srndan dolayı on dördüncü Lui' 
dermişti. Bu sefirin adı (Mütefer- ~an ve şerefine nakise geldiği 
rika Süleyman ağa) idi. Jsminden iddia etmişlerdi; diğer taraftan 
de anlaşılıyor ki Süleyman ağa o fir Süleyman nğa dördüncü Sult 
vakit saray çavutlarından en kü - ı Mehmet tarafından getirdiği me 
çük rütbede, daha doğrusu hiç rüt• tubu Mösyö dö Liyon'a teslim 
besiz bir adamdı. Eski zamanlar • memiş: 
da ecnebi bir memlekete daimi va· - Ben padişahımın mektubu 
zifeyle sefir gönderilmezdi. Padi - yalnız kral hazretlerine kendi 
tahm cülus, yahut vefatı, yahut bir limle verebilirim. Kralın huzur 
muahede akdi gibi muvakkat ma- na çıkarılmazsam mektubu ver 
hiyette itler için bir sefir gönderi- mekııizin geri döner giderim. 
lir, ıefir kendisine verilmiş olan Demişti. 
vazifeyi yaptıktan sonra gene On dördüncü Lui'ye veril 
memlekete döner gelirdi. jurnallar şöyle diyordu: 

Diğer taraf tan cene o zamanlar· "Osmanlı devletinde p diş ah 
da Osmanlı padişahları yer yüzün- larm sadrazamı vekili mutlaktır 
de kendilerine rakip olacak salta- Padişahların mühürleri s draza 
nat tanımadıkları için sefirleri ların elinde bulunur. Binaennley 
yüksek rütbedeki ricalden intihap on dördüncünün hariciye na 
etmezlerdi. Zamanın en büyük zm sefir Süleyman ağaya bir sa 
hükumdarlarına bile en küçük rül- razam gibi gösterilmekle büyü 
bede memurlardan intihap ettikle· bir siyasi hata irtikap edilmişti 
ri sefirleri gönderirlerdi. Zira Süleyman ağa nazarında o 

Bu tarzı hareketle Osmanlı im- dördüncü Lui'nin de bir sadrazam 
paratorluğunun şan ve şevketini bulunduğu kanaati husule gelmiş 

tir. Bu hal kral hazretlerinin aza ecnebi memleketlerde yükselt-
metine halel getirecektir.,, 

miş olduklarını dü ünürlerdi. 
(Sonu yarın) 

işte Müteferrika Süleyman ağa ____ ._.. _______ ...,._. 

da bu suretle on dördüncü Lui'nin 
nezdine sefir olarak gidiyordu. 
Diğer taraftan on dördüncü Lui 

de Avrupada zamanının en aza· 
metli gösteriti sever bir hükum -
darıydı. On dördüncü Luinin ka
bul ettiği teşrifat usulüne göre ec
nebi sefirlerinin huzuruna girebil· 

mesi için mutlaka Ambasaadör. 
yani sefiri kebir rütbesinde olma
sı lazımdı. Sefir Süleyman ağa ise 
bu rütbede olmadığı için F rnnsa 
ricali kendisini on dördüncü Lui -

Vilayet Haberleri : 

Vilayetimizdeki adi iskan mu • 
amelesi bitirilmiştir. Bu muamele
ye nit dosyalar birer tetkik edile • 
rck noksanları tespit olunmuş, 
muameleleri lrnpatılmıştır. 

§ Defterdar Mustafa Bey dün 
bazı ıubeleri teftiş etmi tir. 

§ Vil" yet idare heyeti dün top • 
lanmış vilayet işlerine dair bazı 
knrarlar vermiştir. 

nin huzuruna çıkaramıyacaklarını Miibadele işleri 
düşünmüşler, bu işe bir hal çaresi M ht l't .. b d l k . 

ı d N
'h u e ı mu n e e omısyonun· 

aramı! ar ı. ı ayet on dördüncii d T" k ,, hh h 
L 

. . h .. a ur ve ı unan mura as ey • 
uının arucye nazırı Mösyö (Dö ı ti · d 'ht'l~ f · ld . e erı arasın a ı ı a ı mucıp o u-

L1yon) u !adrazam gibi göstere • ğu için halli bitaraf murahhaalnra 
rek onun huzuruna çıkarmağı mu· verilen meseleler hakmda hakem 
vaf ık bulmuşlardı. kararlarının önümüzdeki hafta i. 

Fakat Mösyö (dö Liyon) Süley- çinde yapılacak umumi içtimada 
man ağayı ne gibi merasimle ka- tebliği beklenilmektedir. lhtilafh 
bul edecekti? O vakit bu cihet de meselelerin halli bir çok işlerin 
ayrı bir mesele oldu. Bunun için sür'atla tamamlanmasını temin e
Osmanlı devletinde zamanın sad - d ceği için bu knrarlarn büyük bir 
razamları sefirleri ne suretle ka - ehemmiyet verilmektedir. 
bul ediyor!araa Mösyö dö Liyon • Komisyonun bitaraf reisi Şuba
un da Süleyman ağayı o suretle trn yedi:;inde değişecek ve M. 
kabul etmesi icabedeceğine karar Holştadın yerine M. Anderaen reis 
verildi. olacaktır. 

O zamanlar da Osmanlı sadra
zamları ecnebi ıefirlerini şarkkiiri 

Bu tuur:fJZÇa söylenen söz, a
ftkları kuıkulandıracak fena bir 
~hrnindi. Fakat Ane buna hiç 
b~r ehemmiyet vermedi. Kulak 

···························································· 

Ayaııofya camii ile Sultanah • 
met camii orasındaki sahada bulu
nan şimdiki apteshane çirkin man 
zara gösterdiğinden kalchrıla.cak -
lır. 933 bütçesine asri apteshaneler 
için tahsiııat konacak ve halen bir 
bina duvarının teneke çevrilerek 
vücude getirilmiş olan apteshane· 
ler peyderpey kaldırılacaktır • 

bir sedir üzerinde oturarnk kabul 
ederlerdi. Sefirler sadrazamın kar· 

Bir köşkü soymakla 
maznun ohınların 

ıle ~madı. O kadar bahtiyardı, 
lci bu gibi yormalar, bir kulağın· 
dnn ririp bir kulağından çıkmak 
1°Yle dureun bir kulagından bile 

• I 

fırıniyordu. O, uğursuzluğa deli· 
let edecek şeyleri duymuyordu bi
le .... 

kemal, batil itikatlara imanı 
0lınıyan bir adamdı. Fakat bu 
!lı&naaız hadise onu müteessir et· 
ti. . 

Saadet tahayyül edilen yuvaya. 
Yıldırım dü§mesi ne demekti?· 

Şefkat ve muhabbet yülyalaıı, 
~ caıaı aibi kırılacak mıydı?. 

Çin milslilmanları 
ve l1ısır Kralı • 

Çin Müslümanlarmm gönder • 
diği bir heyet, Kahireye gel -
mi§tir. 

Bunlar ıon zamanlarda Ezher 
darülfünununda bir Çin liıanı 
kürsüsü açılmasını taıvip ettiği 
için, Mısır kralı Fuada teşekkür 
edecekler, memleketlerinden ge -
tirdikleri hediyeleri verecekler -
dir. 

Bir tashih 
f:vvelki giinkü nüsh:ımızda Wç. per: 

delik Ermeni facincıl 'azısında Mızr:ıhı 
di\'e çıkan i~min n lı Agop Dcrm!!i~)·nn· 
dır. Namı müstean ise Arınım dır. O 
iuretlc tashih ederiz. 

fskan tahkikatıevraı,ı 
!skan tahkikatına ait evrak, 

b~zı ifadelerin eksikliği noktasın· 
dan Devlet Şura~ı tarafından iade 
edilmişti. Bu ifadeler alınarak ek
ııik mühletler tamamlanmıı ve tah
kikat evrakının umumi şekilde vi
layet idare heyetince tetkikine bat· 
mıttır. Gelecek toplanmada hu tet· 
ldk bitirilecek ve tasdik edilirse 
evrak derhal DeYlet Şurasına gön -
derilecektir. 

!Jlmda arkalıksız bir sandalyeye .. 
yani bir (tabure) ye oturtuldu. Usküdarda K1111klıdn Hıfzı Pa • 

muhakemesi 

şanın ı.-· k .. ·· k 1 Bundan dolayı o zaman Jzmirli bir 1 •0 § unu soy a tan suç u 
Rum ustası bulundu. Bu ustaya 'ı Vey~i ve arkndatlarmın muhake • 

M.. ·· d .. L' ' S"l mesıne dürı htanbul ikinci ceza osyu o ıyon un u e:;man a· ) k . 
ğayı kabul edeceği yerde ~a.rkk~ _ I m 1 emes ındc bn~I nmı lır. 
ri bir sedir yaptırıldı. Sedirin k=r- h·l~azn~nlar, inkar ediyorlar. Şa
tmna bir tabura konuldu. Kabul 1 ı· çagrıl c ktır. 
merasimini Parisin yük ek sonye. DarUşşafakada 
lesine dahil olan meraklı kadınla- nıilsamere 
ra seyrettirebilmek için hususi 
yerler yapılmı§tı. 

Kabul merasimi oldı:, bitti; fa • 
kat maksat hasıl olmadı. Çünkü 

bir taraftan on dördüncü Luinin et 

rafındaki dalkavuklar bu tarzı ka· 

Önümüzdeki Cumartesi günü 
aktamı saat 20 de Darüş afakada 
talebe tarcırından bir müsamere 
verilecektir. Müsamerede talebe 
şiirler, monoloklar söyliyecek Ye 
bir piyes temsil edecektir. 
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- Gene mi hlzmetçlnl detı,tırdln ? Arol bu senin kocan 
ne zaman uslanacak aceba ı .. 

············································~·············································· 

Hizmetçiler 
Rifat B. aileıi orta halli bir aile 

idi. Rif at Bey elli yatında, fakat 
henüz tekaüt edilmemit bir mü· 
meyizcli. On sekiz yatında bir oğlu 
vardı: Mithat daha liseyi yeni bi
tiriyordu. Karııma gelince Latife 
Hanım kırkında, tıknazça bir ev 
hanımı idi. Amma artık İ§ göremi· 
yordu. Dizleri romatizmadan ıızlı· 
yor, gözleri arada bir §iddetle ağ· 
rıyordu. Kocaıma bir kaç kere 
söylediı 

- Ben iki erkelin hizmetini ar· 
tık göremem .. Koı koca evi ıil, ıü
pür, yemeği pitir .. Artık benim e • 
limden gelmiyor .. Dizlerim ırzı -
dan kırılacak gibi .• 

Rifat Bey karıama çoktan bak 
veriyordu. Amma ne yapıın .• Ah· 
val malum.. Üç kitinin boğazmı 
kıt kanaat idare ederken araya 
bir de hizmetçi ıokmak, ona üıte· 
lik aylık vermek kolay mı?. 

Maamafih bir gün karııınm ai· 
rılan yüzünden yatağından kalka
maması Rifat Beyi çareıizlik kar • 
ıııında bıraktı .. Bir müıtabdemin 
idareıine bq vurdu.. iki gün evin 
itini kendisi gördü. Yemeği bile 
pitirdi. Oğluna bulqık yıkattı .•. 
Üçüncü gün idarehaneden genç 
bir Bursalı kız gönderdiler. 

Tem iz pik bir kızdı .. Elinden de 

it geliyordu.. Hemen ortalığı te · 
mizledi, düzeltti, yemekleri pitir -
di. Litif e Hanım da bir kaç gün 
yataktan çıkmamayı tercih etti. 

Leman -hizmetçi kızm ismi -
evin itlerini o kadar yolunda görü .. 
yordu ki Rifat Bey "gözüm arka· 
da kalmıyor,, diye aktam kahveye 
çıkıyor, gece yarısı geliyordu ••• 
Mithat da anneıine Lemanı meth· 
ede ede bitiremiyor: 

- Anne ayağa kalkınca göre • 
cekıin ! .. Evin içi miı kokuyor ••. 
Sanki aen temizlemitıin gibi .• 

Latife Hanım da müsterih olu • 
yordu .. 

Bir gece yarıaı uyandı. Kartıki 
yatağa baktı, daha kocaıı gelme -
mitti, uykuıu kaçtı, yataimda 
doğruldu. Bir cıgara sardı, tam ya
kacağı ıırada yukanki katta ayak 
ıeıleri duydu, bir kapı açılıp ka -
pandı. Sonra bir kotutma .• 

Aklına fena §eyler geldi. Hır • 
kaımı giydi. Baıtonunu aldı. Ya • 
vatça kapıyı aralık ederek dinle • 
di. Bir güliifme itidir gibi oldu •.. 
Hemen ayaklarının ucuna basarak 
yürüdü. Yukanki kata çıktı. Mit
hatın odaıınm önünde durdu. 1 -
çeride bir kahkaha, bir gülüt • 
medir gidiyordu. Hemen kapıyı a· 
çarak içeri girdi. Gördüğü manza· 

l · ı 
. ı 

- Madem ki parasız kald11 .. Sen de benim gibi rap. Ben 
benimkinden istedim. 

- Adresini verlrmlsln 7 

- 1 lanım, dişçinin parasını tamam

Jadı m, artık ağzındaki dişleri tam kendi 
malın addedebilirsin .. 

-·························································· 
ra karıısında ellerile yüzünü ~a • 
pamaktan baıka çare bulamadı. 

- A ... a ... a .. edepıizler .. 
Bunehal böyle?. 

Mithat yorganı batına çekip ıin· 

di .. Hizmetçi Leman terliklerini 
giyerek yandaki kapıdan kaçtı, üıt 
kata odaaına çıktı .. 

Latife Hanım, kapıyı hızla çe • 
kerek: 

- Babana aöyliyeyim de bu 
yattaki kepazeliğinin cezaıınt 

venin de sana ... O hınzır kaltak da 

yarın bohçasını toplasın, gitsin .. 

• • 
Erteıi sabah erkenden Lemanın 

bohçası koltuğuna verilmit, Mit -
bat da babaaı tarafmdan 11kıca 

tekdir edilmitti. 

~ltife Hanım artık hizmetçi al

mamaia karar vermitti aımma bir 

ay sonra gene ıancılarla yatağa 

dütüp de bir hafta yatınca Rifat 
Bey ~ylenmiye batladı: 

- Evin içi kir içinde... Bula -

tıklar: çamatırlar toplandı .. Bun • 
ları kim yapacak?. Ben atÇı deği • 
lim ya .... 

Nihayet Litife Hanım yathca 

bir kadın alınmaıına razı oldu ve 

Rifat Bey bir gün kırkında bir hiz· 
metçi getirdi: 

- Hanım, dedi, buna da birdi
yeceğin yok ya .. itte ıenin yatında 
bir kaJıncağız .. 

Latife Hanım, oğlunun kırk ya
tında bir kadma musallat olmıya· 

cağından emin ve müıterih yata • 
ğmda yatarken bene bir gece u -

yandı .. Kocası daha gelmemitti .. 

- Peki sen kaç yasındasın ? 
- Adamına göre ••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Küçük fıkralar 
.Bir tercih 

Bir terzi mütteriıine dikeceği 

pantalonu methed_iyordu: 
- Öyle bir pantalon olacak ki 

beyefendi, sanki ıize eldiven gibi 

gelecek.,o.,_.~ =-=·~~-o:---~--=;=== 
- AmaD kuzum, bea pantalon 

gibi olmasını tercih ederim. 

Büyüdüğii zaman 
Geçenlerde bir bacakaıza baba • 

ıı çıkıtıyordu: 
- Yahu ıenin bir tek doğru la

kırdı ıöylediğini iıitmedim .. Bü " 
yüdüğün zaman ne olacaktın bil • 
mem ki! .. 

Doğru değil 1 
- Gazeteci ••. 
Kelli f elli bir efendi yolda raıt 

geldiği nahif, zaif, renksiz bir 
gence çıkıttı: . 

- Yahu atkolıun, ıc:ni bir yere 
yerleıtirdik, bet on para kazan
mıya batladın da bana bir letek 
kür etmedin .. 

Genç pek mahçup, cevap verdi: 
- Vallahi adreıinizi bilmiyor -

dum efendim .. 
-Allah, allah, peki bir mek · 

Hızı hayvan 
Smıfta hoca, küçük Oımam 

dırdı: 

- Söyle bakalım Oıman E 
di, en hızlı siden bayYan haııcJ" • 
d. ., 
ır .• 
- Kaplumbaja efendim .. 
Hoca hayretle sordu: 

- Neden?. 

- Babam geçen ıün 
bir attan bahsederken ''kamı 
re ıürünüyordu,, dedi.. Hal 
kaplumbağanın karnı her 
yere ıürünür de ondan .. 

Bir oyuncak 
Elinde bir yığın oyuncak ol 

ğu halde bir paıtacı dükinma 
ren ıatıcı birer birer maaalan 
lattıktan sonra bir genç kad 
önünde durur, yanındaki ihtiyat 
damı görmiyerek: 

- Hanımefendi, Iİze küçük 
maymun vereyim mi, ejle • . ., 
DiZ •• 

- Hayır, ihtiyacım yok.. 
Oyuncakçı hanımm yanm 

ihtiyara bakarak: 
tup yazarak adreıimi benden sora· 

Bir cıgara yakarak yatağında o - maz mıydın?. 
turdu. Sokak kapısının açıldığını · 

- Affedeniniz, 
görmedimdi efen~='11. 

duyarak bekledi, aradan on daki-

ka, yarım aaat geçti. Kocaaı oda -
ya gelmedi. Merak etti. Baıtonunu 

alarak yukarıki kata çıktı. Oğlu . 

nun kapısını dinledi. Seı yoktu . . 

Bir merdiven daha çıkarken bir ta

kım ıeıler ititti. Hizmetçi kadının 

odaaına doğru yürüdü. Gülütme • 
ler, fıkırdatmalar .. 

Ve nihayet Latife Hanım bir • 

den kapıyı açınca gördüğü man -

zara kart111nda ellerile yüzünü ka
pamaktan batka çare bulamadı. 

Bu ıefer kocaaı idi .. Latife Ha· 

nım düttü, bayıldı.. Ayıldıktan 

sonra günlerce kıyametler kopar -

dı ve bir daha evin içine diti kedi 

bile sokmamak ahdiyle bu hizmet
çiyi de kovdu-

.................................................................................. 

- O u••k olacak herife s&yle. ben· soyunurk•• 
girmesin •. 

- Söyledim etendllb, artık kapının delil••d•• 1tal11tt 
girecek.. 
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Büyük Sinema Müsabakamız 
22 Kanunuevvelde sinema say • 

f amızda okuyucularımız araımda 
bir büyük sinema müsabakası aç· 
mıı ve okuyucularımıza sormuf • 

tuk: 
_Bu mevıim içinde, bugüne ka 

dar gösterilen filmlerden en çok 
Bu suale 179 okuyuc·,muzdan 

hangisini beğeniyorsunuz? 
cevap aldık. En güzel film olarak 
(Mata Harİ) filmi 75 reyle birin· 
ciliği kazandı. Bundan sonra 
(Mektepli Kızlar) filmi 35 re··le 
ikinciliği almıştır. 

(Mata Hari) ye rey vermi§ o.an 

0kuyucularımız arasında, en gü -
.zel yazıyı yazanı, birinci olarak 
seçtik. 

Bu okuyucumuz, Samatyada, 
Etyemez mahllesinde Feride Avni 
Hanımdır. 

!kinciliği Beşiktaşta, Tuzhaba -
dan K. H. Hanım kazandı. 

-

Arbk göremediğimiz yıldızlardan : Paramount'tan Franceı Dee ve M.G.M. den Leila Hyams 

Bu alman kızlarının isimlerini 
bilmiyorum. Galiba perdede ve 
afiıte daima yaftalık isimleri ara· 
yan gözler gibi benimkiler de bu 
isimleri okumağa ve ezberlemeğe 
tenezzül etmemiş. 

Feride Avni 

Mata Harı 
Müsabakada koyduğunuz bir • 

kaç filmden mesela (Mavi tuna) 
(Seninle bir ıaat) gibi bir kaçını 
tercih etmek iıtedim. Fakat bil • 
mem nedense (Mata bari) de ka· 
rar kılmıya mecbur oldum. Çünkü 
hepsinden bambatka bir mevzua 
malik yegane filmdi. 

• • • 
Şimdiye kadar bu tarzda yapıl-

mıt dört be§ film gördüm. (27 No. 
casus) (Yabancı l:iir'J)ayrak altın· 
da) (Casus kadın) (Gizli vazife) 
ve daha buna mümaıil ismini u -
nuttuğum filmler. Bunlar herbiri 
ayrı ayrı kendine göre güzeldi. Fa· 
kat (Mata Hari) nin ıonunda du
yulan kalp zedeleyici güzelliği, 

heyecanı, ve dökülen gözyaıı emi· 

Her iki hanımın yazılarını ıı~ş· 
rediyoruz. Yalnız Feride Avni Ha
nımın, (Mektepli Kızlar) hakkın
da yazdığı yazıyı da güzel olduğu 
içbı onu da neşredeceğiz. 

Mata Hari'yi beğenen okuyu - muharririmizden alması lazımdır • ve bundan zevkalmak mazhari • mütevazı, fakat daha yeni ıeyler nim ki, hiçbirinde görülmemit ve 

cularımızdan elli kişinin adresle- Beşiktaşta oturan K. H. Hanım yetini artık kaybetmif sayılırım. 
rine Grcta Garbo'nun büyük kıt'a· da Melek sinemasına iki hafta için Fakat nedense ,ualiniz bana der· 
da birer fotografisi gönderilmiş - davetlidir. Bu hanımın da daveti· dimi dökmek fırsatını verdi. Bu 
tir. yelerini gazetemizden alması la· sebeple bu çocukça işe giriyorum: 

istiyorlar. dökülmemittir. Neden? 
(Mektepli kızlar) da o adı, sa· Mata Hari hayatta yatamıt ve 

Feride Avni Hanım, Mata Hari· zımdır. Mata Hariyi aördüııü.z mü? E-

nı belirsiz ıarı saçlı, cılız kızla o ölmüt bir tahsiyet olması ve Gre
ıüzgün yüzlü emsalsiz muallimi ta Garbo gibi ilahi bir san'atkir 
unutmak imkanı var mı? Ve kim tarafından güzel ve kendine ya • 
iddia edebilir ki bu küçük kızın kııan bir tarzda _yapılamamaaıaır. 
hüznitnü 'Ve bu ilah yüzlü kadının Hele o ayrılık ıahneleri ! Bunu 
ıan'ahnı bize timdiye kadar veren Greta Garhodan başka hiçbir ar • 

nin gösterildiği Elhamra ıinema • M t HarJ fer .,ördünüue bayle .,ir mal aor-
•ıina-dört hafta için davetlidir •• • • a a mıya nasıl diliniz vardı? Mata Ha-
l>avetiyelerini, her gün saat 16 dan ~~n ya§ ve baı. it~barile gaze· riden evvel ona benziyen bir rü.ya 
ıonra gazetemize gelerek sinema te musabakalarma ı§tırak etmek ne görüldü, ne okundu, ne de dın-

birkaç yahut bir (artist) geçmittir. tist yapamazdı. K H 
11ıııtııı11a1 1ıııın111:1ıt11tııı11 11ııııııı11111ııııııı111 uınıııı111uııııııı11ııı1ıııııı11111ııııııı11111ııııtııı 1 1111ıııııııı 1111ııııııııııııllltıııuuııııı~11111111~111• 

tlu 11111 
..,

11111
" 11111w1111111ııın11111111 ııı111111ııııııı 11111ıııııııın u11ııın11111ııııııı11111ııııııı111111ıııııı111111ııınııu ı lendi? Birçok ıenelerden beri (Gr<! 

uı tıııı11ııııınıııııl1111111111ııı tıtıh" ı ·ı b · k ·k 
F·ımJ ta Garbo) denı en u ebız, emı • 

Y enı Filmler : 

,!eni ..! !r ! siz mahl\ıku seyrediyorum. Fakat 
hiçbir zaman onu gayri beteri bir 
mahiyete çıkmıf, bu kadar derin -
letmit ve enginletmiı görmedim? 
Yanında (Ramon Novarro) deni • . 
len soğuk insan bulunduğu ve göz 
!erini projektöre, kulağını makine· 
ye, aklını rejisöre eair ettiği halde 
benim ve ıizin gibi bir mahlukun 
bu kadar hayale Yakın; bu kadar 
bizden uzak olmasına akıl erdire
bilir miıiniz? 

Sarışın 
Bir cicek iki böcek 

Kontes d'Eküaon yeğeni Heleni 
zengin, ti•man "Borisle evlendi -• :s ,, 

rıyor. Konteı bu itten iki türlü 
llıemnundur: Birincisi Helen ba • 
tından gidiyor. ikincisi oğlu An • 
dre ile Helen araımda baılamıt 
olan ıevitme bitecek ve Andre 
Viyanada bulunduğu memuriyet -
ten Helenle evlenmek için gelmek 
tehlikesi ortadan kalkacak. 

Düğün evi, merasim hazırdır. 
Fa.kat iti haber alan Andre geli -
Yor ve eski ıevgilisinin kartııma 
çıkıyor. Helen ancak onunla evle· 
nebilir ve hakkını o kadar güzel 
ispat ediyor ki, hazır olan seyya· 
hat çantalarile iki genç i.tık balayı 
•eyahatine gidiyorlar. 

Bal &JJ seyahati Helenin büyük 

annesinin malikaneıinde geçecel<· 
tir. Büyük anne sabınızhkla yeni 

evlileri bekliyor. 
Büyük anne Andreyi Boris di· 

ye zannediyor ve yeni evlileri bir 
odaya kapıyor, yanıldığını anlayın 
ca büyük anne çok kızıyor sonra 
vak'a botuna gidiyor, iki genci kö
yün kiliaeıinde evlendiriyor. 

fi 

Kontes d'Eküıon geldiği zaman 
Heleni oğlu Andre ile evlenmit 
buluyor. 

• • • 
Fransızca iami "Güzel macera,, 

olan bu filmde Kate de Nagy her 
zamanki gibi güzeldir. Dün aktam 
danberi Melekte gös' ilen bu film 
de erkek baırolünü Lucien Ba • 
roux y•pryor. 

Bu kadın ve onun bu eseri, be
teri bir sahneyi diriltmektedir. 
Fakat hiçbir yerde, hiçbir ilahi se
bep bize - tabiri tekrara mecbu· 
rum • bu kadar gayri beteri, bu 
kadar ilahi bir inıan göstermiye 
kadir olamıyacaktır. 

Feride Avni 

Mektepli kızlar 
Biz bu ıene (Mektepli kızlar) 

diye bir film gördük. Bilmem ne
den, bu filmi ıeyrederken de, ko -
nuıurken de büsbütün ayrı ve büs
bütün canlı hayaller içinde kal • 
dım. Göreli bir ay kadar oldu ga -
liba .. Fakat zannetmem ki bir gü· 
nümün ya sabahından, ya gece • 
sinden bir parça (mektepli kızlar) 
a bet on saniyelik bir hatıra payı 
ayırmaıın? Düt ünü yorum. Biz bu 
bayağı, bu boyalı ve resimler ka -
dar manasız (artist) lerden demek 
artık bıkmıtız. Daha az güzel, da
ha az parlak, fakat daha çok te • 
miz insanlar istiyoruz. ilk f ıraatta 
çirkin ağzını açıp bağınnıya bat • 
lıyan boyalı kafalardan ve daima 
karııını aldatanla kocasını atlatan 
harap yüzlü ıinema ilahlarından 
artık uaandık. insanlar yeni, daha 

iki arkadatın ıan'atları camcı· 
lık ve temizlemektir. Kartı komıu 
cambazhanede çalışan Juju (Juju 
oyuncak demektir) her iki arka • 
datın kalbini çalmıthr. Juju ha
yatta bir sinema yıldızı olmak ar· 
zusundadır. 

iki arkadat kızın muvaffakıye • 
ti için evveli çalııtığı cambazha -
neden çıkarmak, sonra angaje e • 
decek bir rejiıör bulmak niyetin • 
dedirler. iki arkadaş kızı ihtiyar 
l'Afrönün arabasına yerle§tiriyor· 
lar. Juju derakap rejisöre müra • 
caat ediyor, fakat bu hakiki reji-
5Ör değildir. Juju ve iki i.tıkı her 
yerde hakiki rejisörü arıyorlar. 
Juju kendini yıldız yapacak Ame· 
rikaya götürecek rejiıörü buluyor 
ve o kadar çok söylüyor ki rejisö: 
onu alm11.a muvafakat ediyor. 

Ruya 

Şimdi iki itıktan birini tercih 
etmek ve diğerini darıltmamak la
zım. Juju her ikisine a)fni saatte 
randevu veriyor. Randevu mahal· 
line merdivenle çıkılacak ve ilk 
çıkan tercih olunacak. 1 numara 
arkadatının merdivenini bozuyor 
ve bu suretle kendisi daha evvel 
maksadına nail olacak. Yarı§ bat· 
larken yaptığından nadim olan 
1 numara 2 numaraya her ıeyi iti
raf ediyor ve yerini ona terkedi • 
yor. Zaten Juju da 2 numarayı 

sev~ektedir. Rejisör batından 
beli. def etmek için bağladığı kızda 
hakiki bir san'atkir ruhu olduğu· 
nu çabuk anlıyor ve kızı uzun bir 
mukavele iln bağlamak istiyor fa -
kat yalnız olmaz 2 numaralı Mo • 
riı kocası ve 1 numaralı Moriı de 
kitip olarak anıaje ediliyor. 



Sayıfa 8 
-~-- VAKiT 

Fikret Adll'ln 
Hastane intibaları 

1-

Cenevıede Maarıt Vekıhnin beyanatına göre 

4Ö-··;;·~ti ik Dif i~·k;J'ib;~~·;-;;~;ı·;;ın 
Hastane diyince inaanın aklına 

en evvel gelen şey ıstırap, sancı ve 
kederdir. 

Haıtane diyince bir beyazlık, 
dört duvar, öksürük, aktam ve 
yalnızlık düşünülür. Bu söz, he • 
men inıanın burnuna bir ecza ko·· 

kusu, yüreğine ezginlik verir, yü · 
züne bir acıma maskesi takar. 

Jardır ... Sağlamlar, yani evvela 
hasta bakıcılar, hemşireler, bade ~ 
meler, daha sonra da doktorlar. 

mesai haft~sı da güzel ·netice,er 
Buhran, mesaı sa. . • 
atlerini indirmekle Vilayetlere 21 bın derle 

Hastabakıcı, hemşire 
geçer mi? me kılavuzu dağıtıldı Bir hastabakıcı ile bir hemf ire 

arasındaki fark &§ağı yukarı bi • 
rinciıinin alaylı, ötekisinin mek
tepli olmasından ibarettir. 

CENEVRE, 18 (A.A) - 40 aaat· 
lik mesai haftası konferansı umu· 
mi müzakerelerini bitirmiştir. 

Beynelmilel mesai bürosu mü · 
dürü müzakeratı hülaıa etmit ve 
bütün mürahhasların, İfsizliğin her 
çareye bat vurmak ıuretile önüne 
geçilmeıi lazım gelecek derec~.de 
vahim olduğunu kabul ve teslım 
etmiı olduklarını söylemiştir. 

ANKARA 18 (A.A.) -1\faarü ·ile çalı~acağına ve m~a~nf, 
Vekili dokto~ Reşit Galip Bey dil yükseli§imizin en feyızh vası 
işleri hakkında Anadolu ajansına nndan .~ir~ni tefkil edece'k . ol 

- Yahu bizim fa. nerelerde 
Haıtabakıcılarla hemtirelerin 

vazifeleri r.abah saat 6 da hatlar şu beyanatta bulunmuştur: Türk dılının ku~tulu!unda ~a 
hiç ıörünmüyor? 

- Hastaneye kaldırmı~lar. 

- Vah vah vah ... Nesi varmış? 
- Vallahi bilmem ama, işitti-

ğime nazaran pek iyi değilmiş .. 
His:- de gidip göremedik zavallı ço· 
cuğu ... 

- Ya!... Bir gün buluşalım da 
gidelim .. 

BuluJmak l Hem de bir hastayı 
gidip görmek üzere buluşmak! Bu 
çok güç, hatta kahil olmıyan bir 

ittir. Bunun için haıta gidip görül· 
mez. Çünkü, nasıl tok, açın halin
den anlamazea, sağlam adam, 

haıtanın haline kar!tı o kadar la • 
kayttır. Hof ... 

'1- 1i• :r Bir hasla bakıcı 

ve aktam 21 de biter. Yani tamam .... Hoı, haeta e.cınacak bi:- mah- 15 saat ~ürer. 
JQk değildir. Asıl acınacak kimse· Burada teferrüata girmeden 

ler, hastanın zavallı olduğunu söyliyeyim ki, hastabakıcı ve hem
zanneden sıhhatli kimseler, hasta- şire, bir hastanenin temel direkleri 
yı !efkat ve merhametlerine muh· dir, bir hastanenin değil, bir has· 
taç sanan sağlamlardır. tanede mevcut hariciye, dahiliye, 

Çünkü, bir hasta ağır ve ölecek bevliye, akliye, üzniye (Burun, bo· 
ise, bunu, kendinden ziyade sağ- ğa~, kulak), ayniye, asabiye ve 

lam olanlar ve geride kalacaklar cildiye koğu§larının temel direkle • 
dütünsünler. Kendi uydurdukları ridir. 

adetlerin esiri olan insanlar, ölen Hastabakıcılar ve hemşireler 
hastanın peşinden, bir takım me· 
rasim yapmak, kederli görünmek 

veya ağlamak, sahte vaziyetler ta
kınmak mecburiyetinde:lirler. 

Eğer hasta ölecek değilse, has
tanede iyiletir, birçok hakikatjer 
öğrenir ve eğlenir. Evet. Yanlı., 
söylemedim: EliLENJR. 

Bir dakika dütününüz. Dünya
C:la ha4taneden komik ne vardır? 
Orada bütün insanlar, hastalar ha· 
mamda gibidirler. Yani tabiattan 
çok uzak değillerdir. Sokakta, ev· 
de, dairede kelli, felli, azametli 
gördüğünüz kimseler, hastanede, 

ya bir koltuk değneği ile yürüye • 
bilirler, yahut hatları, kolları :sar· 
adar içindedir. Yahut da yatağa 

hemen eks~riya genç hadmlardır. 
Bu kadmların hayattan kendi his· 
se!erinc dü!}en zevki almak hakla
n olduğu halde, onlar, lıcr gün on 
bet saat durmadan, dinlenmeden, 
feci komiklikler arasında, verem 
ve frengi mikroplarile döğüterek, 
her hastanın tabii ihtiyacından, 
yiyeceğine, ilacına, yatacağma ka
dar bütün itlerile hem vücutları, 
hem ıefkatleri, hem de uzun ıene
ler mahsulü elde ettikleri tecrübe 
ve bilgileri ile çalıtırlar. 

Bu sayıları pek az kadın ordu • 
su meçhul asker kadar hürmet~ 
layıktır. 

(Devamı var) 

T. D. T. cemiyeti 

Bütün diinya yalnız it saatleri • 
nin ekıiltilmeıinin kafi bir çare ol· 
madığına kani bulunmaktadır. 

Herkes, bu ıahada yapılacak 
ıılahatın tetkikat itibarile bir ta • 
kım mütküllere tesadüf edeceğini 
bilmektedir. Fakat bu hal hiç bir 
feY yapmamak için bir ıebep tef -
kil etmez. 

Eter konferans bu suretle hare· 
ket edecek olursa beynelmilel me· 
saf büroıunun kendisine tevdi et· 
mit olduğu vazife hilafında bir ha
rekette bulunmut olacaktır. 

idman ittifakının 
kararları 

<Baı taralı 1 inci sayıfamızda) 

ları ya Edlrnede yahut 1zmitte yapılacak • 

"T. D. T. Cemiyeti dil inkılabı · · he malolacak feda!~arhk mısall 
nın ilmi esaılarmı ve uıullerini tes· göstereccgıne ıç JU~ • e~ v• h' .. h yoktut 
pit etmek için bugüne kadar gece· Dil inkılabının bıru~cı um 
li gündüzlü çalıtmıı ve güzel neti· merhalesini tetkil eden deri 
celere varmııtır. Vekiller heyetin· İ§İ!'de yalnız kurulan heyetlereı,a 
den çıkmı§ olan talimatname mu· hil olanlar değ.il, ba§tan baJa 
cibince bütün vilayetlerde valile tün mill~t vazıfedardır. 

. d .. d 1 Son ikı ay zarf mda memleke rin reisliğı altın a ıoz er eme • b' M 
kk ··ı . t' 25 b' her k;>~es;nde umumı ır a heyetleri leşe u etmıt ır. ın · . . •. 

d ı d ft . 21 bin derleme teftiti yapan müfettışlerımızın g er eme e erı, 
1 

. 
1 

A t ·· bu v ki ·ı A etlere dağıtılmıttır. tirdik erı ma uma a gor~ 
avuzu vı ay il .. ··ıd lerek A t k d 'l . k lAbının hakiki •~fer- fe mi etçe gonu en sevı 
r ı ı ın ı a ·ı . k l A b imdid b l •v• b"t•• emlekete •amil bir tılnnmıt ve dı m ı a ı f 
er ıgı u un m :s- b' 'il · · 'ilet t k 'lAt f aliyetle ba•lamıı bu· umumi ır mı et ışı ve mı et ı a ve a :s- h 

1
. 

1 
• . 

lunuyor. Hayatları Gazi inkılabı • a ınc ge mı~tır. ,... 
b"t·· safhalarına ortak ol· Büyük rehberin kurdugu bu Y nın u un · 'b' 

makla tereflenmit bugünkü neslin e3eri de bütün diğerlerı ıı ı 
dil inkılabı sahasında da kendin • ltat'i ve en parlak muvaff akıye 
den umulan sonsuz gayret ve irade varacaktır .. , 

Gazi Hz. Hoiivut'ta 

tır. Final mUsab:ıkaları geçen sene İzn:ılrde ANKARA, 18 (A.A.) - Reisi 
ynpılmııtı. Bu aene Bursada yapılacaktır. r cümhur Hazretleriyle Bulgar Kra• 
Yalnız bundan evvel Burıı:ı stadının vazı • • . d v 

k ksanıarı varsa lı Borıs Hazretlcrı arasın a aşagı-yeU tcUdk ettlrilece • no . . • • 

Bulgar Kralı Hz.nl 
tebrik ettiler Sinemaartistlerini 

kaçak içkisi yüz_" -
den bir hadise 

HOL!VUT, 18 (A.A.) - i 
nema artistlerine İspirtolu · 
veren müteahhitlerin muameJel 
rini kontrol ebnek maksadile d 
gece §arktan gelen bazı haydut 
lar tarafından yapıldı3'ı zann 
len bir sarkıntılık neticeıinde 
kişinin öldüğü bu sabah §ehi 
duyulur duyulmaz büyük bir k 
ku ve telit hasıl olmuttur. 

k U 1 ın Buraa mıntakası h&rekete geti • daki telgraflar teatı edılmıştıl': 
i ma ç ı· U ·· ·· rııecekUr. 

1 

Bulgar Ifralı Haşmet u çuncu 
Bu yer değ!~Urmclerinin en esaslı fay· Horis Bc.zretlcrinc 

dası bu mmtaka'arda da spora fe:,izli bir "Müfehham ailei kralilerile bü-
lnldJRf' ve hareket temini içindir. Bu suretle tün dost Bulgar milletini sevindi ~ 
hı?yecruı, rekabet, gcnl§lU: r;ibl faydalı ha • ren mes'ut hadiseyi çok büyül: bir 
rekcUer tedricen bUtün memlekete te§Ill!l 

fievinçle öğrendim. En samimj edilmi§ bulunacaktır. 

Bunlardan b&§ka geçen senekı. müsa • tebriklcrimlc birlikte zatı ha,me· 
bak:ılarıı. girerek grup blrincll!ğl kazan • tanelerinin ve kraliçe ve genç 
tnı§ takımlara da mUkı\!at olarak birer prenses hazretlerinin sıhhat ve 
kupa verilmc.-sı karar altına alınmr§tır. sonsuz saadetleri hakkındaki te • 

Galataaaway ..:._Beşiktaş mennilerimi takdime müsaraat e· 

derim.,, 

Oa=i lfl. Kemal 
Gazi .,Justafa Kemal Bazrcilel"inc 

"Zatı devletlerinin lutufkar 
::özlerile temenni ve tebriklerin • 
den derin bir surette mütehaaıis 
olal'ak ayni zaınanda laaliçe na
mına en har ve saın:ımi teşekkür • 
lerimi takdim eylerim.,, 

Bu ölenlerin arasında buha 
nan rnahalli kaçak~ılardan bi 
rinin cesedi elinde bir revol 
olduğu halde bulun.muttur. 

adamın ~ark cihetindeki bay~~ 
lar tarafından tehdit edildi 
evvelce zabıtaya hr.ber vermit 
duğu söylenn:c!,tedir. 

Bir sene ie kir arı 

mıblanmııtır a.; tabi ihti•·a~:hı ·ını 
görebilmek için altlarına bir tenew 
ke parça11 sürülür. 

AznmetJi, kürkler içinde dola
tan, otomobilden İnmiyen, domuz 

Reşit Oaıiı> H.ın riya
setinde toplandı 
ANKARA, 18 (A.A.) - T. D. 

Ga!atasaray - Be§iktaş ma~mx mü

teıı.kıp, Galatasaraylılar tarafmdan Beşik -
tll§ oyuncul:ı.nnclan birisi hakkında Tür1c 

tebelBJ olmadığı, bu itibarla bu maç neU • 

ccstnin deği§tlrllmesl ııızumu yolunda lıfr i

tiraz yapıldığı ve bu ıuraznı mıntakadan 

umumi merkeze intikal cttfğ-1 malQ.mdur. 

Umumt merkez bu meseleyi telklk ve in • 
taç etml§tlr. Bu karar mııçlıırdan evvel ha

keme !Uraz vııkl olmadılcç:ı. bundan !Onra 

yapılacak itirazların mesmu olmıyaeattı yo. 

lundadır ki ekııcr!yctlo verilen tu karar 

dolayuıile Gnlatasarııylıların itırazı .redde • 

dllml!J olmaktadır. Federasyon reisi Hamdi 

Bey bu ka.rnrı kabul etmlyenlc.r arasındadır. 
Hamdl Bey, nizamnamede Tllrklyc blrln::l
llğlne girecek Olanların bchemch:ıl Türk le· 

bc:ısı olmalarına dair mevcut kayıt dola • 
yısile yapılacak Hirazlann maçtnn evvel ve

ya sonra yapılmasmm bir mesele tqlcll et· 

mlycccğl kanaaUndedlr. Haber ald•irnuza 

gEre llcrfric de böyle lht!lt.flara sebebiyet 

verme:n'k için federasyon oyuncularm tes

elli oeltlllcrf üzerinde bir mUsabaka tal!mat

nam~ı hazırlamağa bıışla~tır. Eu husus

ta Fr&Mız federasyonunun nizamnamesi 
tercUme ettirilerek tctltik olunmuştur. Al • 

r.1:ı., \"C 1ngtU.z nlznmnamcleri d~ öğrenildik

ten sonr:ı 1 nt'I karar verilccclttir. Yapı"a • 

cak talin .tname sarih ve kat'! olncaı;ı için 

bir dn!ıa bu bekllde itırazlıırın önüne geçil
mı, olacalttıı. 

Boris 

itizar 
Y azılarrmızın çokluğu yuzun • 

den (Kızıl Kartal) tefrikamız • 
la Celi\l Nuri Beyin (Osmanlı 
Devlc!i ölürken) makalesi derce • 
dilen"emi~tir . Okuyl!cularınuzdar 
öz~r dileriz. 

Şikago, 18 (A.A.) -Her ne 
dar kaçakçılık azalmışıa da Ş' 
go kaçakçılarının istifadeleri 
oldukça mühimdir. Bu lıtlfad• 
rin 1932 senesinde 550,000 dol l 
baliğ olmuı olduğu tahmin ecl 
mektedir. 

yağı içinde kıpkırmızı, selam ver· 
mek İçin em:esini bükemiyen tefe. 
ciyl8t kö~kün kapmnda titriyerc!! 

bekliyen KÖ}lü~ csı:.::en az olan 
maafı bir' an C\.-veJ !;ıl;"m diye c · 

linde ınunmcleli kağıtlar ka!>ı ka· 
pı dolıı.!an mütekait, ve yetimi 

koynunda, delik iskarpinleri :;u. i • 
çinde, yavrusundan yüzünü çevi • 
rip öksüren dul taze arasında be-

yaz karyola İçinde ve operatörün 
masası üzerinde bir fark yoktur. 

HMtaneler, in•anları tabiata 
avdet için tesis edilmi! olan "Çıp
laklık • nudisme,, tarikatinin nsri 
tekkeleridir. 

Her hastane, içinde komik biı· 
la.ile oynanan bir tiyatrodur. Bu 

tiyatronun afdörieri ve p:ılyaçola • 
rı haatalar, haile aktörleri ı r __ 

T. Cemiyeti umumi katipliğinden: 
T. D. T. Cemiyeti um'.lmi mer • 

kez heyeti Maarif Vekili doktor 
Re§it Galip Beyin reisli~i altında 
toplnnclı. D.:.rülf:ir.un ile başka 
yükse!: rız!1:t~,!crin c!crk:::e, I~ • 
g:.t, •t:ık.!ı çdı;.;.ıt:.!arındoı cet.lİyc· 
tc ne ;ureUe yardım edcbilecekie· 
ri üzerinde müzakere edilerek İcap 
eden karar vedldi. 

"Dh•anr Lugatüttürk,, ün her 
Türkün kolayca istifade edebae ~ 
ceği yoldn Türk alfabesi sırasına 
.l..ı.mularnk dilimize çevrilmesi ka
rarlaştırıldı. 

Bu işe memur edilen zatın uğra· 
drğ bazı müşküllerin halli çareleri 
tespit edildi. 

Ne~riyat meseleleri üzerinde de 
tetkikler yapıldı. 

Umumi merkez heyeti pazar gü
nü 8ant 15 te tc!trar toplanacak • 
.. ır. 

Nüfus unıum müdürü 
Umum nüfus müdürü Ali Ga • 

lip Bey vilayette meşgul olmakta • 
dır. Kendisinin iki gün sonra iz · 
mire hareket etmesi ve yolda Bur· 
ıaya da uğraması muhtemeldir . 
Galip Bey Bursa ve lzmi.rde de adi 
iıkan itile uğraşacak ve bazı tet · 
kikat yapacakbr • 

: : :: : : : : :: : : : : : : : : :: : : :: :: : :: : : :: :::::: :::: : :::: :::::::::: !! ... ·ı 

U Sadakai fitir !i 
.• ı· 

~f Ta vyareve verilecek i~ .. .. .. ... 
H A 'fi Vasat Edna :: 
~ ~ 
:; Buğ-dııyd:ın l .3 lO 9 H .. . . 
i! ı\rp.tdıın 1() 14 l:l :! .. .. .. . .. .. -~ ,.... (: - .. :: L zümdcn r .ıo . •:! 1;, ;: 

H 1 t:ınbul i\hihUlü~nden : l l:mı H 
H kuvvetlerimizin İ!ıl:l ' 'e tarakl\i;;i için g 
g her tiırlü mtıa\·cııctln ifa ı rnt:ınt \'a- i~ 
H zifcleıinıi zin en mi.ıh m!erlnden bu H 
g lunduğu cihetle l'u bapta diy:ınet g 
:: . ' r , ı: :: ı~ıcı i ıj\:ı(cı ındcn sadır o.ıın Cl\ a :: 
.. ' J i" ii mucibince s:ıda1 al fitir \'C zckAt ile :f 
:: l ., . (. . il :! mi.ıkcllef htılun:ın rırrn a\·y:ır c emı - :; 
:: vcı ine \'ardımda hulunm:ıları arz ve n 
:: i' :: ilfo olunur. .: 
:: ................................. :1111:~· .. ··9!·· ....... . ................................. 

Atlı spor 

KulilbUnUn nlzamll 
mesi hazırlandı ,.. 

Ankara, 18 (Hu:;u:;i) -~ 
cpor klübü nizamnamesinin !~ı,IJllf 
b:tmi, ve n:zamnamc ıon ';ijİet 
almıştır .. ' Niz~mname ve 
heyetine verilmek üzeredir. Jlfll 
Ba~vekil ismet Pn:a Hs·,.tlı 

daimi riya~cti alhnd~ "Türk~ 
s~or ldübü) mınıiyle ~:~rul ~ 
olan bu klübün fehr1 re111 Bat ....ıl ı 

I . f ' • iı y..,-Pn~l'.l Hazr~t erı, anrı re ~ 
leri de Ziraat ve Milli Müdaf .. 
killcridir. • 

Klübün maksat 'VC gaycsa 
ı;por zc·.-!ı:ini uyandırmak, at 
gisini, ata binmek ınerakuıı 
dırmak, gençli~i ıpora ahıt 



Seyyah Yamyamlar •rasında ... 

Yam Yamlar arasında 
Yamyamlar arasında deyince j yaklattıkça farkıyı çoğaltıyorlar -

birdenbire korkmayınız. O kadar dı. Nihayet son nefeıini verirken, 
korkunç bir hikaye anlatmıyaca - ,arkılar, dıtardaki çalgılar, kah -
irm. Çok ıevbili dostum Min~on kabalar o kadar yükseldi ki, ben 
kabilesinin reisini ziyarete gitmif- bile kulaklarımı tıkamıya mec -
tiın. Bir gece dostumla otururken bur oldum. 
iki vahti geldi. Bizim oturduğu -
tnuz sallara pardon kaıanelere 
l'İrdi. Hongola, mongola diye bir 
!eyler söyledi. Dostumun çehresi 
bozuldu. Gözleri yaıardı .. Vah vah 
dedi sonra bana dönerek ilave et-

' ti: 

- Doıtum .. Bizim kabileye üç 
günlük mesafede bulunan kabil~ 
teiıi ~ok haıstaymı~. Bizi de §enli
ie çağırıyorlar. Gider misiniz? 

Ertesi gün büyük meydana a
teılar yakıldı. Reis hazretleri öl -
düğü için etraftan bütün kabile 
efradı geldi. Meydana yeni kabi -
le reisi gelince ateşin etrafını do
laştı. Arkasından 50 tane genç 
kız geldi. Bu kızları parça parça 
gözümün önünde kesmiye başla -
mazlar mı? ikide birde mani ol -
mak istedim .. Fakat neye ve ki -

1' uhaf ıma gitti. Kabile reisi me? ·• 
h Bundan ıonra merhum reiı as~ .. Şenliğe gitmek .. Bu zıt söz· 
1 hazretleri getirildi. 28 tane kadın 
er Üzerine (peki) dedim. da ağlıya ağlıya geliyordu. Meğer 

Bir gece yarısı uzaktan müthiş ıe bunlar merhumun karıları i -
a.teıler gördük. Vaveylalar i~ittik. mif. Hemen cellat meydana gel-

- Honago kongola.. Honago di. Yarım saat içinde bu 28 kadın 
kongola.. da parça parça kesildi. 

Diye ayni makamda söylenen Ben bunl~rdan bir şey anla -
s~zler kesilince tuhaf bir r.algı se· mıyordum. Adamı gömdülcı-. Et-
51 Yükseliyor, bir de köpekler gibi rafına bu kadınların cesetlerini 
•esler çıkıyordu. attılar. Hiç kimse ark~sın~ bak : 

1 Bu kalabalığın arasına biz de madan ko~a koat kabılenın yerı-
<arıftrk. Hemen kabile reisinin a- ne geldi. .. .. 
ğaç kulübesine, pardon sarayına Meğerse bu kabile her olum 
ll~.dılar. Adamcağız kamış gibi vü- zamanı yaklaşınca çengiye, çalgı· 
\•ucutlu bir araph. Seyrek sakalla- ya başlar, öteki dünyaya . gi~:n 
rı V<ı.:·dı. Canı da çıkmak üzereydi. adamın güle güle gitmesı ıçın 
. Halbuki dışarda müthi~ bir ka hokkabazlıklar edermi§. 
labaJrk belki de bütün kabile ef- Keıilen kadınlar da merhu • 
rad, avazları çıktığı kadar neşey- mun karılarıymıf. Kocası ölüp 
le •J1.rk1 söylüyorlardı. kendiıi parça parça edilen kadın 

8, ... . ... \, .. .:.·· , ......... ~··· ....... . \ 
"\' \ .. 

\ 

\ 
: \ 

..• ····- . . ... ..... ,! ... _. •• _ .......... - .. ...... -· 

····································································------························-.......... , i , Bunları Biliyor musunuz ? : . . ······················································································ ......... ·····• .......... . 
Dolayı l"'ama · 

Asyadn Buda dininin bir mez - : HayvanJOl'H llCIJ/IDJZ 

ı Papağan - Papağam aya -hebi vardır. (Lama) denilen bu 
mezhebin en büyük adamı olan , ğından zincirle bnğlaınak en 

Dalayılamadır. Bu adam Tibetin 
(Lasa) §ehrinde oturur. 

Bu §ehre şimdiye kadar la- i 
ma dininden ba§ka hiç kimse gire 

memİ§tir. Bir çok seyyahlar Lassn 
ıehrine girmek için uğraşmışlar -
dır. Fakat hepsi hoşa gitmiştir . 
Bu seyyahların içinde en meşbu - 1 

ru (Prejevalski) dir. Bu seyyah j 

iki defa uğra§tı. HüST ve Gabe na· ı . . ' . ı 

büyük zulüm yapmak d.~mek -
tir. 

Köpek - Köpekleri boğaz 
tasması ile bağlamayınız. Gö -
fiüslük tas.mnları ile baelayı -
nız. 

Balık - T atlısu balığmı yu · 
varlak bir kase içinde beslemek 
zulümdür. Onları dört köşe ve 
dibinde biraz ot olan cam §işe 
ler içinde besleyiniz. 
Kuş - Kuı kafesleri dört 

köşe olmalı. Süslü, kuleli, bal· 
kontu, kale gibi yapılmıı ka -
feslere konulan kuş1ar deli 

Dört köşeden güzel bir üç kö
şe yapabilir misiniz? Birdenbire 
zor diyeceksiniz. Fakat yavrula • 
rım, şunu biliniz ki, dünyada bi -
linmiyen her §ey zordur. Maama -
fih çalı,arak zor i~leri kolay ya -

T I . 
pabiliriz. 1 

olur. 

lıte bir dört köte çiziniz. Re- [, 
simde gördüğünüz dört köşeden \ 
evvela uzunlukları biribirine mü -
savi bir (C) üç köşesi çızınız. ' 
Bundan sonra bu üç köşenin tam 
ortasından iki çizgi çiziniz. Bu 

çizginin biri dört köşenin üstüne, 
diğeri de altına gitsin. Resimdeki 
gibi güzelce resmettiğiniz şel<il • 

leri nokta nokta gösterdiğimiz te· 
kilde toplarsanız gayet güzel bir 

mmda iki Fransız papası ve iki 
Hintli bu ıehre girmek için seya -

hat ettiler. Hele; Sven Heden is· 
minde bir seyyah silah kuvveti ile 

üç kö§e elde etmiş olursunuz. 

Güzel yazı 
müsabakası 

Güzel yazı müsabakasına gelen 
yazıları gelecek haftadan itibaren 
dercedeceğiz. 

Mektep idarelerinden de yüz • 
lerce güzel yazı geldi. Siz daha 
yazı göndermedinizse: 

- Beyaz bir kağıda siyan mü· 
rckkeple: Ve VAKiT gazetesinin 
açmıı olduğu güzel yazı müsaba • 
kasına ben de iştirak ediyorum.,, 

Diye yazıp gönderiniz. Adrcı;İ• Sekiz elma 4 armuda 
taksim olablJf r mi ? 

niz ve İsminiz okunaklı olsun. 
Lassaya girmek istedi. Giremedi. !===============-
Giremedi~·· Bunun için bütün dün 

ya Lassa şehrinde olan biten şey
lere (esrarengiz) derler. 

Pundl •.• 
- Bu da ne demek? .. isim zor 

ve kulağımıza da yabancı ama .. 
Biraz okumuı olan herkes bilir. 

Orta Asyada Tibet battan ba
§a meçhuldür. Hele yukarda söy-

lediğimiz Laasa §ehri gizli bir a -
lemdir. Bunları ve bu memleket-

ler hakkında çok malumat almak 
için Hindistanda bir mektep a • 
çrlmııtr. Bu mektepte okuyan sey 
yah çıkar. Bunlara (Pundi) der· 
ler. Bazan doktor, hazan da af • 
oyn tüccarı, çok kere Lassa şeh • 
rine girecek buda hacıar kıyafe • 
tine girerler. Fakat 50 seneden • 
beri çahşan bu mektepte tam 
muvaffak olarak Lassaya girmiı 
olan yoktur. ,.. ................. ___ "j'93'3""::""'3'il~~·ü""iiii~;·;; ............................ , 

·················································································································. - Oh ... Bundan kolay ne var. ~IJmecede kazanana bu hediyeyi vereceğb 
Dersiniz. Fakat it öyle bildiğiniz • 
kadar kolay değildir. Elmalar ve ı::====:::=~=~~~~~~~ ...... ...,...,.. __ _ 
armutlar resimde gördüğünüz te
kilde karmakarııık duruyor. 
Simdi marifet bu elma ve armut -
Iarı güzel iki çizgi ile ustalıklıca 
taksim etmektir. 

Bunun için ne yapmalı? Üst 
köşede üç elmaya bir armut var. 
Alt kötedeyse 3 elmaya üç armut 
var. Meydanda duran elmalar dn 
caba .• 

A J ~ ı· d l .k I cll'ınyan•n en mes'ut insanıvmıf.,, 
r }\'"tlC:\rrrzın ö üm a a a ar.:,1.:...----------~~-•-.. 

--~----------~--------\' azıaız hikaye: Cabi Efendinin baıından geç~nler 

Bu kadar dütünmeyiniz. He. 
iki elmaya mukabil bir armut 
taksim etmek için re~in küçük 
köşesinde gösterilen §ekilde iki 
hat rcsmederseniz mesele de bit-,1 
mit olur. 

Fırıldak yapınız 

ı k.-• avladılının resmidir Cabt Efendin n · • 

Resme çok dikkat ederseniz 
fırıldak yapmak çok kolaydır. 
Bir kağıt alınız. Dört köşe kesi -

niz. Her uçtan da resimdeki gibi 
keserek uçlarını ortada toplayı • 

nız. Buraya bir iğne takarak i~ -
neyi de bir tahtaya geçiriniz. Fı -

rıldak dönmiye baılar. 

Gayet gUzeı tarzda bir TUrk san•atkfirının yaphfjı mimarhk aletlerı 
Buhaftaki bilmecemiz heceler- Üç knriimize de birer mürck-

den te§ekkül etmektedir. Jcepli kalem vereceğiz. 20 kişiye 
niz - e - hal - di - bil - birer l<itap ve 20 kişiye birer ku

yi - ce - ma - se - be - di tu bisküi, 20 kişiye çikolata vcrc
ğen - niz - ğın - ca - o - yun cegiz. 

- ri - ma - mi - zel - gü - Bilmecede kazananların isim • 
Gelecek nüahamızda hu. leri her pazartesi giinkü gazete • 

k .. b k Doğru halledenler arasında 2 mizdc ilan c:dilir. Gürbüz çocu musa a ası 
d l.a. kariimize yukarda fotogwrafını Mu"" ka~ fatlaı· her perı:embe gu" • neticesi hakkın a ma umat •e· :r 

gördüğünüz mimari oyuncağını nü saat ikiden itibaren idareha • receğiz. 
,._ ____________ ,..., vereceğiz. nemizde verilir. 
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Japonyaya karşı Rusya 
ile Amerika 

~-~~~.~~~~~! 
Bu ne 

biçim iştir? 
Zonguldakta halktan 

kanunsuz para mı 
alınıyor? 

Zonpldak hwmst mııhabfrbnb:den: 

tki sene evvel Zonguldak be -
lediyesi, 2 Şubat 1330 tarih ve 148 
numaralı küçük nehirlerin temiz -

lE.nmesi hakkındaki kanundan is· 
tifade ederek belediye hudutian 
içindeki bilumum memur, i~çi ve 

halktan dörder lira para almı~ -
h. Bu para şirketlerdeki memur ve 
işçilerin istihkaklarından ve dt>v -

let memurlarının maaşlarından 
kesilerek belediye veznesine ko -
nuldu. 

Bunun için geçen sene vilayete 
ve aair yerlere bir çok §İkayetlet 
olmu,tu. Belediye şimdi bene her· 

kesten ikinci bir dörder lira daha 
istiyor. Müessese sahipleri bu 

dörder liraları belediyenin icbarı 
karşısında amele ve memurlarının 

bu aydaki istihkaklarından tevki -
fe mecbur kalacaklardır. Diğer ta· 
raftanbir çok dava vekilleri, mev

zubalıs kanuna tevfikan belediye -
nin para alamıyacağını ileri sürü -
yorlar. 

Fakat dinliyen yok! Belediye bu 
hususta evvelce halktan aldığı on 
binlerce lirayla şehrin ortasından 
geçen derenin kenarına bir duvar 
inta etirdi. 

istenilen para bu duvar içindii" .. 
Küçük nehirlerin temizlenmesini 
istihdaf eden kanun gayet sarih o-

lup buradaki vaziyetle alakası 
yoktur. Bu kanunda yazılı bulun -
duğu gibi derenin kenarında ne 

arazi var, ne de irnsı hasar edil -
miş seylaptan müteesıir olmu~ bir 
şey var! •• 

Sonra Zonguldakta evi barkı ve 
dikili bir ağacı olmıyan, buraya 
yalnız çoluk çocuğunun mai~etini 

çıkarmak için memleketin muhte -
lif uzak yerlerinden gelip ötede be
ride kömür ocaklarında çahfan, 

ya bir kira eTinde, yahut bir ba -
rakada barınan insan1ar neden 

nhbm parası venneğe mecbur ol
sunlar?. 

Bırakınız ki bir defa verdiler .. 
Bu işe kanunun fiimulü olsa bile 

l.u mükellefiyetin dere kenarmd:ı 
veya fe}ıirde emlak ve arsa sahibi 

bulunan kimselere ait olması la -
zım gelir .. Bundan da sarfı nazar 

iki sene evvel verilen bu para . 

nın tekrar istenilme.si büsbütün 
haksızlıktır. 

Şirketlerde bulunan memur ve 
iıçilerin bir çokları vil ·yet~ ve 

mahkemeye münferiden müraca -
atlarda bulunarak belediyenin 

gayri kanuni ikinci defa talep et
mekte olduğu bu paradan tikiyet 

ettiler ve, günden güne de şikayet 
edenlerin sayısı artmaktadır. 

Belediye şirketle~i her nasılsa 
zorlıyarak dörder liramn belediye 
hudutlarındaki memur ve işçiler -

den bir def ada kesilmesini ısrarla 
istiyorlar .. Müe!seseler, tüccar ve 

esnaf da ayni mükellefiyetten dert 
yanıyor. 

Hükumetimizin meseleyi tetkik 

ec!erek bu işiıı önüne geçeceği ta

biidir. 

B z ar Ootctor - Opera•at 

Ahmet Asım 

k rı ı ca •o 
. Japon yanın büyümesine muha ~efet 
1 

Doğum ve kadın ha.staııldan blrlDcl ı' 
mUtehassısı Muayene: 10 - 12 ~ 
Şl!a yurdu, 115 - ıs Bey ıu, ı~ 
caddesi No. 103 (Opera sineması Jcarr ' eden bu iki devletin ittifakı da ar tık 

Bir çocuk Porsuk l Japonları Mançuriden atamaz .. 
nehrinde boğu- ) 

larak Öldfi t Nevyort.ta r.zkan (NATION) gaze· 

Son günlerde havaların çok sert- t tcsi yazıyor: 
le§mesi yüzünden Eskişchirde Por- Sovyet Rusya ile münasehatı • 
sukda dahil olduğu halde bir çok mız meselesi gayet mühim ve bir 
sular donmuştur. Porsuk büv:ik ve an evvel halledilmesi lazım gelen 
akıntılı bir au olduğundan, bu su- bir meseledir. Bugün Amerika hü
yun ancak yüzü donmuştu, on bir kiimetinin, Sovyet hükumetiyle an
ya~ında lbrahim isminde bir yav· laşmakta Sovyetlerden daha çok 
ru kızak yapmak için buzla:rm üs- menfaattar olacağını da söylemek 
tüne çıkmış .. F aknt buzlar birden- ten çekinmem .. Eğer gelecek yaz, 
bire parçalandığından zavallı ço- Moskovada Amerikanın bir sefiri 
cuk derhal suyun derinliğinde kay- bulunmaz&a, Amerikanın uzak 
bolmu§tur. şarktaki menfaatleri büyük zarar-

tbrahimin cesedi ölü olarak çı- lara uğrıyacaktır. 
karılmıştır. Mösyö Hoover'in Sovyet Rusya 

lzmir Amerikan ya karşı takındığı vaziyet, a-elecek 
on sene içinde milletlerin mukad

mek lebi hadises· deratına sahne olacak olan 
lzmirde Göztepede Amerikan Bahri Muhitte, Amerikanın vazi

kız kollejinde Namık Kemal günü yetini bozmuıtur. Bu siyasete karıı 
hasebile bir muaIJim tarafından bir an evvel mukabil tedbirler a • 
Türklüğü tahkir edici mahiyette lınmazsa, bu bozuk vaziyet çok 
bazı sözle:- :::öylcnmişti. tamir kabul etmez bir hale gelebi-

Bu hadise ınünascbetile mü&de- ı· ır. 
iumumilil{çe ihzari mahiyette ya -
pılmakta olan tahkikat evrakı tet
kik of una.cak ve mütalea ile birlik
te istintak dairesine tevdi edile 
cektir. 

izmirdc işlen mene
dilecek ecnebi 

kaç kişi? 
Türk tebaaltlarma kanunla has· 

redilmiş olan küçük esnaf işleri ve 
san'atlar için şehrimiz Emniyet 
müdürlüğü tarafınc!an alakadar 
müesseselere ve ticarethanelere 
tebliğat yapılmı~tı. 

Haziranda tatbü~ rnevkiine ko -
nacak olan bu knnunln san' attan 
ve esnaflrktan m~nnedilecek cc -
nebiler miktarı !::::mirde 1500 rad
desincle tahmin olunmaktadır. 

Bu kanun tatbikine başlanınca 

ecnebi tebaalı kunduracı, şotör, ar 
tist, çalgıcı, kahveci ve saire gibi 
itler yapanlar mennedilecek, onla
ların y~rine Türle işçiler ve esnafı 
geçecektir. 

Eskişehir şeker 
fabrikası Jçio 

Eski~ehir şeker fabrikası için 
Belediye adası civarındaki arsa ve 
tarlalann satın alma işine devam 
edilmektedir. 

Bu hafta içinde Eslciıehirde Re· 
cep Zühtü Beyde tapu ve ferağ iş
leriyle mc!gul olmuftur. Tapu iş
lerinin bir an evvel görülmesi için, 
Fırkada., belediye ve fırka, cemi w 
yetler a~lannm huzuriyle ve vali 
beyin riyaseti altında bir toplan -
tı yapılmı~, bu toplanbda, fabri -
ka memurlarına yardım etmek ü
zere bir faal komite ıeçilmiıtir. 

l! feselnein kör düğümü Çinde -
dir. Amerika Bahri Muhit dev -
letlerinin kuvvetlerinden birisi· 
dir. Bu devletler, Japonya -
nm nüfuzunun büyümesine da -
ima mümanaat etmişlerdir •. 
Vilson, 1918 de, Japonyanın Si -
birya müdahalesine, müttefiklerin 
tesiri iie artık bir 'ey yapamıya -
cak vaziyete belene kadar müma· 
neat etti. Japonyayı Çan - Tung 
dan çıkarmak i{tin Versay' da so -
nuna kadar mücadele etti. 

Bugün Japonya Mançuryada 
mevzi almıştır. Onu oradan sö
kecek hiç bir kuvvet yoktur. Hatta 
bir Amerika - Sovyet ittifakı bi
le ... Ancak bir muharebe bunu ya· 
pabilir .. Şüphesiz Mançurya Ja -
ponya için bir zaaf unsurudur, ve 
belki Japonya, bir gün, bu fark vi
layetlerini işgal ettiğinden nadim 
olacaktır., Fakat bugünün büyük 
devletlerinin muvazeneıine göre, 
Tokyonun vaziyeti sağlamdır. 

Japonyalılar, Mösyö Morman 
Davis'in bütün teşebbüslerine rağ· 
men Fransa ile lngilterenin, Ame
rikayı Bahri Muhitte tutmıyacak
larını biliyorlar. 1921 de, Mister 
Hugues lngiltereyi Japonya ile o
lan ittifakından ayırmağa muvaf
fak oldu. 

Fakat eski müttefikler tekrar ve 
derhal yeniden birleştiler. Milli 
menfantla · alevh1ne verilen siva&i 

zartesi akşamı k~labnhk bir hnlk 
kütlesini toplıyan ev, konferans -
ları ve musiki ~ubesinin verdiği 
güzel konıserlerile halka faydalı 
olmağa gayret etmektedir. 

Giresun ti car et 
odasında 

GiRESUN, (V AKIT) - Şeh
rimiz Ticaret Odası intihabı bit -
miş münevver tacirferimizden 

teminatların hiç bir ehemmiyeti 
yoktur. Japonya.nın büyümesine 
hakikaten mümanaat eden iki 
devlet Amerika ile Soviyet Rusya
dır. 

Telefon: 0060 - 4,2221 

Doktor 

HahL~ıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mekl"f 

Rokak No. 17 ~ 
Telefon: 3626 Beyoğlu 

Ook1or 

Cavat N. ZekAI 
Bu sebepten, Japonya, Soviyet sınır mtıtehBalJlaı 

Rusyanm bitaraflığını teminde Cuma ,.e pnzntdnn maada g1lnlerdt ~ 
f s ten O ya ltadar huta kabul ol~. 

men aattardır. Bunun için tehdit Muaycnchıınestnı BtlblAll ka~ıamd•~ 
ve hediye, tazyik ve ikna kuvvet - kartı caddesi No. 47. ye tevlllan ~ 
leri kullandı. Japonya, Sovyetler • mlşttr. Telefon muayene: ı.'ldl 

lkametgllh : 60740 
den iki şey istiyor: Birisi Manço- ı•------------
kuanın Resmen tanınması, yani Operatör • Urolog doktor 
Mançuryayı hırsızlığının resmen Mehmet Alt 
me~ruiyetini tanıması, öteki de ldnır yullıırı ba"w.ıııoım muw~ 
Ruslar tarafından idare edilen Çin Emlnbnu (Sabık Karnkıış) ~ 

oaltletmlştJr. Cumadan mııada tıer 
şark şiı:ıendiferlerinin Japonlar ta hııstaınnnı kabul ve tedavi edtr 

rafından ele geçirilmesine ses çı· ıeamı:n:n::ammm••--' 
karmamasını ve bu hakkın kendi- Bnyo"lu !l'rıpu Bııımemnrıu~dııJI: 

Buğnzlcl Ortnköyde Fırın sokağtll!., 
sine satmasını. Bu ~imendifer he.t- kt ıa yeni 80 No.ıu maabahço hane ' 

tının kıymeti son feyezanlar, ve nımı diğer Manu!Un tasarrufunda ıJCI' 
sene evvel vcfııtlle lm:ı Luludyayı ter' 

asilerin taarruzuları dolayısile a - ıudyr.nm aa 35 fıene evvcı vHatııe 
zalmıt ise de gene mühim bir var- mı.tlnko ve Desplnayn intıkıWio eatıf 
Iıktır. m-:ılesl ta•ep edilmiş lse de mezkur ~ 

çe hnncnln 23 Ağustos 029 tarihile .,,,, 
Bundan ba!?ka Ruslann bu hattı nıı.mınn dcfatıı1 mUdevverece aebtl 

l edilerok y:ıpılan tetkikat \'ll taııarrl).,ı Japon ara satmağa razı olmaları. '-·" 
Uceslnde tasarruf kaydına tesadüf c<IJ 

Manço - Kuamn Japonlar tara - diği bildirilmiş olmakla senetsiz~ 
fından yarı i~gal altında oluşunu h"lyascn tnhldkAtı mahalllytı icra etil~ 
tanımaları demek olacaktır. lstid· ğlııdcn işbu bahçeli luinenın talep 

Manuk nam diğer Manu!Un muta.sa~ 
rat olarak şunu da söyliyeyim ki, klkist ,.c :ıtkrolunıuı vercsesııc gayri t4 
Mançuryaya, yakında, zengin bir kul mezkur hıudrmcuı iddlııi taumJf ~ 

klkat halin a ksini bilenler mevcut .il 
afyon vilayeti olan Jehcl ile bütün takdirde bir ay znrfmda tapu mudif!Y""".ı 
Çinin cenup kısmı, Pekin ve Ticnt· neyogıu tapu b3I memurıuguna 93' 
~ine' kadar ilave edilmek ihtimali muamele numaraslle mllracaatıan ııııı 

nur (G337). ~ 
de çoktur. Bütün bunlara, pek ta- -

n~:ı;oı;tu Tnpıı lla§mcmıırluj;"Un,..,: 
bii, evvelce kendfoiıı• den veril · Tatıı.vıaaa sandalcı Sokağında ~ıd 
mi! bir kral tayin edilecektir. _ ve yeni 18 No.ıu hnne dc!atlri IX1il~~ 

kıı.ydında Maryora blnU Mihal ubd 
Ruslar Mançuryayı tanımak is - muı:ayyet fsc de tnpuda mukayyet ~ 

temiyorlar. Çin şark şimendiferlc- madı(;'Indıın scnedstz tuarnı!at.a 
• d k ml!ıı.mele l!a kılmacntmd:uı bu mııJıAlna/l' nn e i haklarını da Japonlara 

dJnyı ttlmlrnı! ' 'e temel!Ukte bulu 
verr:ıek istemiyorlar .. Bu iki ihti · bir ny znr!mda Sultanahmet de!terh~ 
mal, Amerikanın Sovyet Rusyayı nıısmtln B<ıyoğlu Tap~ memurluğtmıı 

tanımasile bertaraf edilebilir. Fa-
kat hiç bir şey olma:;a bile, ve Ja
ponlarla Ruslar bir ademi taarruz 
misakı yapsalar bile, Sovyetle.i:İn 
Amerika taraf mdan resmen tanın-

ması, böyle bir misakı kıiğıt üzcriw 
ne yazılmış sözlerden ibnret hıra· 
kabilir, ve Rusya ile Ameri!<a. 
Bahri Muhitte, Japonyayı kontrol 
icin elele vermiş olurlar. Bazı en· . . 
hil kimseler, Sovyetlere itimat ca-
ız olamıyacağını aöyliyebilir -

ler. Bu kimselere Sovyetlerin 
harici siyasetlerini okumala -
m ve tetkik etmelerini tav -
siye ederim •. Görecekler ki Mosko· 
va hükômeti, samimi surette ken
disine dost olmak istiyenleYe mü -
zalıeretini esirgememiştir. Mesela: 

Almanya, Türkiye, Litvanya, lran. 
Efganistan, ve bir müddet için Çin 
gibi .. Bugün A!ncrikanm Bahri 
Muhit!e Ru~yanın yardımına ihti· 
yacı vardır. Mösyö Roozcvelt bunu 
anlamak ve icap eden hare -
keti ihtiyar için ne kadar zaman 
:ıarf edeue, Japonlar Ru:tlardan ne 
kabil olursa: o kadarını almağa ça· 
lı~acaklardır. 

numara ile mUraccat edUmesi lllın 

füıdıklly Sulh icr:ı"ından: 

Nısıf hJsse:ıJnc sahip Sıdıka ~ 
nım! hlsSesl dahl firari E!Umya.ya ıılt 

ııup İstanbul vU!'ıyeU dcfterdarlığlllC~ 

yet olunan KaclıköyUnde Osm:ın ağ• 

lesinde eslti bahriye ve yeni kalfa of 
kağmd3. ukl 17 mUkcrrer ve yeni 1Z ,.,# 

rnıı ve 1500 ura kıymeti mWınıntJI""' 
kattan ibaret ve yedi oda bir bod~ / 
mutfak Uç hclA \'C t:ı.hmincn 185 sn-' ~ 
rabbrunda bahçeyi havi bir bap ıı~0 

dıköy sulh birinci hulmk mahkero~p1 
mile :fzaleyi şuyuu zımnında turubt~el 
kmdakl ll~mı üzerine Kadıköy suıti 

ca u.nzım ve tatihl IUndan fUhtl~ J 
gUn mUddeUe <lairede aıoık tıuıııı',ı 
sntU} prtnamcslnde muharrer ıı~' .ı' 
resinde ve pe§ln para ile blrlnd ~ ttl' 
tırma ırurcWe 20/Şubat/033 taıibit" ıf 
dUf eden pazartesi günU saat ı• ~...ıl 1 
kadar satılacağı ve ilk arttırma ~~ 
hammcnln yüzde yetmiş tıeştnl 11 ııO ı/ 
takdirde en son arttıranın taaJıb11 ~ 
kıılmak Uzcre mUz.a,>edenin on ııeŞ gU" ~ 
temdld[ ile 8/ Mart/ !133 lar1hlnt ~ -,,' 

de:ı Çarr.amba gür.U saat 14 ten :16 ' ~ 
Jet• ~ 

en çok arttırana ihalcl knt'lyesi JP"' 

Şimdiye kadar, ferağı istenen a· 
razinin yüzde yetmişine ait tapu 
işi ikmal edilmi~ir. Recep Zühtü 
Bey işlerin tanziminden sonra An
karaya gitmiştir. Recep Zühtü Bey 
Eskişehirde kurulacak fabrikanın 
dünyanın en modern ve en yüh:selc 
randımanlı fabrikalarmdan birin· 
cisi olacağı söylemi~tir. 

Akif zade Fahri Bey Od~ reiı;i in- ı--t-st_aı_ıbu_l _A_c;_IJ_y_e _U_ç_ll_ne-11--hı-ık_u_k_m_nb--

cag1 ve taliplerin ytlzde yedi teı11 ,;ti' 
etmeleri l~m geldiği ve mcılt~ tıtl' 
bina \"C evkaf ve belediye vergile re fi ~ 
Jarı hlsscd:ırlıı.rma vo r esmi dcıııtU ~ , 
ya ve ihale pulu müı;tcrlsine si~~ 
mczlti.u' mil§a U::er!'nden blr. ııaı< ~ _1'' 
lerln tarihi Uılııdan !Ubarcn )if1111 O'Of"( 

fmdn evrııkı mUsbitclcrile daireye ııı ~~ 

Giresun Halkevhıde 
GİRESUN, (VAKiT) - Gi • 

resun Halkevi son günlerde faa
liyetini arttırmıtlır. Komiteler fa-

aliyet programlan üzerinde çalı -
fıyorlar, bu sefer temsil §ubesi de 

tihap edilmiştir. k<'mesfndrn: 

GEresunda bir hayır Feyzi efendinin Mecidiye. Myündo Sakız 
ağn.cmdıı 28 No.lu hanede mukim .Ahmet 

GİRESUN, (V AKIT) - Ha- kızı Esma h'nımı aleyhine terk sebebllo 

yırperver lüccaı·dan ekmekçi Veli ikame e,>ledlği boşanma davası Uzerine mcz· 

zade Ali ve mahdumu Fahri Bey- bureyc berayı tebl!f! gtinderllen dava ar;:u -

Ier şehrimizin mühtaçı muavenet hali mezkur ikametgfı.hı terkle semti meç -

hütün fıkarasına şeker, un, snde hu'e gittiği §erhlle btltı tcbJlğ iade kılnmı§ 
ve kcy!lyeUn na.nen tebliği tensip kılı:ımış

ve zeytinyağlan, zeytin, peynir, 
tır. Tarihi ilı'l.ndan itibaren on gUn zarfmdıı. 

makarna, tuz gibi mevaddı gıdai- ceva.p ''ermesi ve ye\~U tahkikat oııı.n 

bCdcltıı r 
lan ve al-:si tnkd!rd satış t,.r.l' _.t 

\'0 ,..,... 
lnşmamııdan hariç kalBc:ıkltırı ıı19 1" 
lilmat almalt lStlyenfcrin daırcO't ı'f1' 
2243 numaralı dosyamnıı ınU~ 
lerl !Uzumu ııo.n olunur. ~ 

htonhul lklnc:I icra ıncınurl': ~· 
rUl?I<'"° ,- - • Mahcuz ve pnra;l a ç v ı:nL şo>" ~ , 

ev ~ yası 26/l 933 tar!hlnc u p:_ ~ 
şcmbe gil!ıU saat 10 d:ın it ba: rıııtl 
kl:ly Frnncıla ırokak 8 numnr tı 
rinci açık arttırma suretile sllt~ 

yn1 ııaa t.al!plcrin ayni gün ve a ısı 

ilyas Rami i çalışmağa hatlamıştır. Her Pa -

ye tevzi etmek büyüklüğünde bu- 28/2/933 Salı gtınu stUı.t onda berayi tah w 
lunmu§lardır. ıtıkat mahkemede hazır bulunması lUzumu 

Zira ill!.nen tebliğ' olunur. 
de :tınzır bUlunan ıneınurUıı• 
119.Jı olunur (6334). 



§ 19 Klnunusant 1933 

• 
VAKiT 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiils.~a 11 

• 
1 BANKASI KUMBARALARI 
Bayram geliyor 

• bir Çocuklarınıza 
• 

ıyı 

istikbal yapmak • • 
JÇJD 

güze] bir vesile ••• 

Bir iş Kumbarası 
Hediye ediniz 

Istanbul Ziraat Bankasından • 
• 

Hisseye göre 
No Semti Mabalfesi Sok1ğı Cinsi No. Hissesi Muhammen K. 
109 Feuer Hacı lsa Mahkeme alta Kagir dükkan 1 Tamamı 750 
])0 .. Tahta minare Tahta minare Ahşap hane 78 2500 ,, 
] 11 Üs!cildar Selami Ali Efendi Ermeni kilisesi Kagir dükkan 2 112 300 
112 Fener Tahta minare Çiçek bahçesi Kagir hane 20 Tamamı 1200 
113 " " 

,, 
" " 22 ,, 1200 

; ·~ ; ~· ' . . 

Beyoğlu'nda 

BAKER 
Eski mağazaların en asrlsi ve biltilo 

Pe1 akçes"le ibale bedeli nakten veya gayrımübadil bonosile ödenmek üzere yukarda yazılı Tflrklyenln en mükemmel çeşitli 
ga }'tJ men lrnller şartnamesine tevfikan açık arttırmaya çıkarılmıştır. 19-1- 933 perşembe günü saat 

o_n_b_e-şt-e-ih-a-le_i_k_a_t_'i-ye_ı_er_i_y_a_p_ıı_a_ca_k_t_ır_._A_rz_u_e_d_e_n_ıe_r_in_y_üz-=-d-e==y=-ed_i_b~uç_u_k_p_e_y_ak_ç_e_s_ile_b_a_n_k_am_ız_a_ I M A G A Z A l A R 1 D 1 R _müracaatları. Şartname bankamız kapasana as.Jmıştır. (6890) 

rtır.Tıfü!tm~~ a•• ALKOK YAK•S• OH, HE RAHATLIKI 1 ~ Kanunu sn n; il a u u ~ Bt g 3 3 

Bır r.lko>lc ~akısı agrıyı ınlc eder. eund3D ma~da bir 
"!kek yakısı • bııtun lhçlaruı hılı\fina olar<ık·bil.ı fasıla 
ıc:sınnı icra ve tcalun ve tc:davı eder. Sı.ı işıu,zle aıc:tıuı 
ohırkc:o o da yaıifcsrnı yapar. Gôgus. arlca.cmuda.r, dızlc:r 

clbaaıl had bır s.aneı ıuıısc:dılc:n yere hcmau mcaanıatı çok 
at• Alkok yakmnı tatbık c:dlniı Dtrh;ı.I agrıyı lc:sldo c<!cr.1 
Fakal Allıok ısmını hatınnıLd.& tuıunuı .ve . taktiUcrdc:n 
sakınınıı . Her c:cıaocdc bulunur 

flJrklyc Umumi Acccntolari: 

G. & A. eAr<EA Ltd 
UTA .. IUL 

.. , -'1·· n"mı•r12r:1'.3Tl~ ır.:ccr.• xr.,M:ll"~"T.f:vt!'1 an~1nı 
SANCIYI lzALE EDER 

Den~z Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

62 Ha'em eczayı tıbbiye: Pazarlıkltt 23 Kauunusani-933 
pazartesi günü saat 14 te. . .. 

D!r.İz kuvvet.eri iht:yacı için 7 · KaoU !'lU S!lnı • 933 tarıhınde 
münakasas ı icrn edi~cceği ilan o'.unan ec7ayı tıbbiye; yevmü me~· 
korda talip ıı.bur etmemesinden c!olayı pazarlıkla mübayaa edı
Jeccginı en takr ssız o!atal' ıtayn talip o'an!arın teminatı muvak
kate makbuz:.ırile birlikte hizasında muharrer gün ve saatte 
Kaaımpa~a'da Deoiz Levazım satınaJma komisyonuna müracaat-
ları. (253) 

lstanbul Posta T. T. 

Sadıkzade BiraderJer 
Vapurları 

izmir - Mersin postası 

FiRUZAN 
vapuru Per b 

19 Ka.sani Şem e 
güuü akşarnı saat 18 de Sirke· 
ci rıhtıG:Jından hareketle ( Ça
nakkale lzmir ve Mersin ) e 
azimet ve avdet edecektir. 

fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen· 
talığına müracaat. Tel. 2~134 

Başmüdiriyetinden : w========= iş arıyorum ==========;i 

0Jmaniye telsiz istasyonu binasında pazarhkla bazı tamirat ii Sigoyta şirkeı.lerinde çaJış:- ij 
ve tadılit yaptmlacaktır. İftirak etmek istiy~nlerin teminat akçe· s; mıf, referanslı mükemmel 1 ürk· !I 
lerini hamilen şehri halin 23 üncü pazartesi günü saat on dörtte ii çe ve fransı2ca daktiJo bi!en ~i 
Bafınüdiriyette nıüteşelt:kiJ komisyona mürı1cı1at eylemeleri. ('t51> ~i bir genç kız iş arıyor. Istan· H 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~bul~ K 46 E. P adresine H 

H ya21lması. H Beyoğlu Kazası Defterdarhğındao : 
Feriköyünde ikinci kısım maballes"nin müodar sokağında 

Mösyö Dapcynataliye ait fabrikada mcv:::ut bu:unan l 5000 kiio 
parmaklık parçaları müza~edeye ~~nu!m~,tu. Talip o'madığı~~an 
temdit edilmiştir. Tal'plerın ye'lmı ıhale~ı o'an 21·1 ·_933 tarının.~ 
musadif cumartesi günü saat on ~eşte ıcra kıhnac,1gından t.cmı· 
nat akçelerilc Beyoğlu maJ dairesinde mlltcıekkil ıatıı komısyo-

.• tJ (260} nuoa muracaa arı. 

i! ··················••ıt••• == ············· ··::: ............... ········ .:::::::::· ···:···· ..... i·;;;:~;~I S tindi ımı nll'nıurluğıınd;;: .... 
Bir borcun temini için mahcuz ve para.

ya Qt'vrllmesi mukarrer bUk, sandalya •;e 
sıılro 2• KAnurıur.anl 933 tarihinde sa.at 9,30 
dan ıo 30 n kııd r Şl§lldc Hıı.ltLBkAr Gazi 
cacldes!nclo ycnl lstnsyond:ı Scbuhyan ııpar
tımanında birinci açık orttırrna ile aatıl&e&• 
Ctndaıı fiupıerin mahallinde memuruna mU· 
rııl'aııtları 111\n olunur (6341). 

MEVSiM SONU 
münasebetile 

Büyük Satış 
Bütün dairelerde 

Fevkalade Tenzilat 
Emsalsiz Piatlar 

B ·AKER 
Yalnız iyi mal ve halihazırda 

her yerd~n ucuz satan 

MAGAZALARDIR 

Bu Fırsattan İstifade Ediniz 

Su deposu tamiri ilinı 
Karaağaç Müessesatından : 
Keşif bede!ı 2061 Jira o' an mezbeh:ı s d tamı•r,· . . . u c ~osunun 

yırnıı ~lin mü:ldetle ve ka · f ı ı ·· pa ı 1at um c munakasaya konul-
muştur. iha!e 25 Kanur usani 933 Çnrı:a b .. ·· t 14 d • · ... m a gunu saa e 
Müesscse~e . yapı lacaktır. Münakasa~·a i{lirak edecekler teklif 
edecekl~rı fıatın yüzde yeclı· b - · ı · .ı • k · · uçu~u ıııs:.>. .. tıııue temı nat a ·ç esım 
makb:.ız veya mektup suretinde teklif mel:tuplan:-ı ı leffcdecekler 

ve bu işin elıl~ olduklarına dair Eelcdiye HG/eti Fenniyesi be
tonarme şubesınden a laca 'dan vesika ı mektuba ~oyacuklordır. 

~eşif "'.~akım görtr.ek ve şartnameyi almak isteyenlerin Müc.lU-
rıyete muracaatları lazımdır. (6898) 


