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Ziraat Bankası için ... 
···················································-· .. ·-

Yeni alınan binada 
dünkü • 

merasım 

Dünkil mera•imde hazır bulunan zatlar 
nın yeni binasmda dün akpm çok 
güzel bir aç.dm& merasimi yapıl
mıtlır. 

Bu merasimde Jıtanbul Valisi 
Muhittin Beyle H. F. lstanbul ida· 
re heyeti reisi Cevdet Kerim Bey 
ve idare fleyeti azaları ile lstanbul 
da bulunan bütün banka ve mali 
müesseseler direktörleri, tanınmıf 
tacirler hazır bulunmuıtur. 

Yeni blnanan dan geceki 
görUrıUşU 

Batta Bankanın müdürü Ahsen 
Bey o!duğtı halde hütMe •ıııd :r 
~ batuk bir n•sak e 

kartıladıktan sonra bankanın yeni 
dairelerini gezdirmiılerdir. 

Ziraat Bankası lstanbul şubesi; 
Karaköydeki eski "Bank Viner 
F rayn,, binasını satın alarak yeni 
den birçok inşaat yapmış ve dün 
yeni binaarna taşınmıştır. 

Bu münasebetle Ziraat Bankası 

Bundan sonra davetlilere çay ve 
pastalar ikram edilmiştir. 

Bankanın yeni binası çok güzel 
tefriş edilmiş ve yeniden tamir e -
dildiği için asri ~ekilde de tadil o
lunmu~tur. Bankanın bilhassa ka· 
aa dairesi, çok aari tekildedir. 

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

Terkos ve Belediye 
Dünkü merasimde Vali Muhiddin Beyin bir si>zii: 

Halkın kendı işlerini kendi görmesi dünyanın 
her tarafında esas tutulmuş bir kaziyedir 

Dllnkll merasimde Vali Bey, davetliler ve M. Kaatelno 

Terkoı teıiaatı yılbatından iti • aun meb'uıu Hakkı Tarık, tehiı 
haren lıtanbul belediyesine devre meclisi reis vekillerinden Sadettin 
dilmit bulunuyor. Ferit, vali muaviıii Ali riza, Emni· 

Dün akıam saat 16 da bu müna yet müdürü Fehmi, Beyoğlu kay 
aebetle belediye tarafmdan, eski makamı Sedat, latanbul ıihhat mi. 
tirketin Beyoğlundaki merkezin • dürü Ali Riza Beylerle, tehir mec 
de bir çay ziyafeti verilmittir. lisi azaları ve matbuat mümessil 

Ziyafette lstanbul valisi ve be- leri bulunmuşlardır. 

• 
GAZI 

Hazretleri 
Haklarındaki sevgi 

ve alAkaya 
teşekkUr ediyorlar 

ANKARA, 2 (A.A-) - Reiıi· 
cümhur Hz. yeni yılı kutlulamak 
veaileıile haklarındaki sevgi ve 
alakayı bildiren ~atların tel yazı· 
larından pek büyük .evinç duy • 
duklarının ve yeni flhn büyük 
Türk milletinin yübelit ve iler • 
leyif yolundaki savatlarında mu· 
vaf fakiyetlerle geçınesi dilekleri • 
nin iletilmesine Anadolu Ajan • 
unı tavsit buyurmuşlardır. 

Darülfünun 
Islah içın ~rofesör 
Malş'1e mukavele 

hazırlandı 
Haber aldığımıza ıöre geçenler

de memleketi • 
mize da•et ed i · 
lerek Darülfü • 

DUDUD 11lahı et· 
rafında fikri alı • 
nan Profe· 
sör Maltın mem • 
leketimize tekrar 
getirtilmeıi hak· 

dıki ,.aaTvur 
kat'ilepniı Ye bir 

Protc.sör Mal§ habere göre Pro-
f esör Malt ile bir de mukavele 
hazırlanmışbr. Profesör memle • 
ketimizde on ay kalacak ve An • 
karada vekaletin müşaviri olarak 

çalııacaktır. Profesörün eaaı met· 
guliyeti teklif ettiği eıaslann tat· 
biki olacakbr. Bu tatbikatın Da· 
rülfünun veya Darülfünun hari • 
cinde bitaraf bir heyet tarafın • 
dan yapılmasının haklı veya hak· 
sız bazı tenkitleri mucip olacağı 

düşünülmüştür. Bundan başka 

tatbikat esnasında çıkması mel • 
huz bazı müşküller de hesaba ka· 

tılmııtır. Profesörün tatbikata 
memur edileceği haberi Darülfü • 
nun muhitinde de memnuniyetle 
telakki edilmektedir. Profesör 

Malı'ın tasavvurlarını üçüncü ıa· 
yıf amızda okuyacaksınız. 

.. 
Ol düğü herkesçe malumken ... 
••••••••••••••M••••••••H••-••••••••••••••••••ııa ... ın••••••••••••••••••••••••••••• 

Avukat Refik Bey 
oı taya çıkıvermez mi? 
Onu Adliye koridorlarında görenler 

hayretlerinden dona kaldılar. 
Bunu kim yaptı ? 

Son ıünlerde çok garip bir hadi 
ıe olmuttur. 

latanbul baroıunda kayıtlı aYU• 
katlardan Hafız Ahmet Refik Be
yin öldüiü baroya bildirilmiı, bu 
haber verilme, kendisinin baroda· 
ki kaydi kenarma ipret edilmit • 
tir. Diğer taraftan haber, a'Yukat• 
lar aruında aflzdan ağıza dolat· 
mıf, eoara hakimler duymuı ve ni 
hayet bütün adliye mulıiti, bu ö • 
lüm haberini öirenmiıtir. iyi bir 
zat olan Hafız Ahmet Refik Be -
yin illm haberi, herkeıte derin bir 
-.ur uyaadırmıı, yalnız kimıe 

kendi.inin nerede, naııl, neden öl· 
düjiinü anlıyamamıttır. 

Bir lcaç aün evvel Oıküdar mah 
kemeeinde Hafız Ahmet Refik Be 
yin takip ettifi bir dava aörülecek 
(Alt taralı 9 uncu ıagılanuzdathr) Avukat hafız Refik 8. 

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

Livtacı Uvrik Efendi 
Bu zat 42 senelik bir çalgıcıdır 

laltaaat devrinde çektikleri mGıkUlat ı Umum• yerlerde 
prlu •6~U~emezlerdL Blrgiln baparıaa bir kadeh incll 1 

Lavtacı Unik Efendi tam 42 ıayılan Uvrik Efendi, bugün ar 
ıenelik çalgıcıdır. Devrinin tok tık kullanılmaz bir saz olan liv 

Lavtacı Uvrlk Et. 

tasile beraber piyasadan çekil 
mit bir vaziyettedir. Ancak hu 
ıuıi davetlerde bulunuyor ve an 
cak böyle davetlerde muıiki bu 
retini bir kere daha dinclinniJ 
imkan buluyor. 

Diyor ki: 

(Alt taralı 9 uncu ıauıfamııdti.dıT) 

VAK 1 T 
Hatıralar ve Vesikalar 

ilivealle 

:=Yarın gene:: 

16 Sayıfa 
Bugün 6ıncı .. ydamızda töhretli bir ıiması olan ve k4>tma ı------------~ 
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Jüyük harbin meşhur Alman ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••" ... 
tayyarecisi Ribthofen'in 

hatır ala~, 

lediye reiıi Muhittin Beyle Gire. (Devanu 10 uncu ıa11fada) ''-------_...,.. ____ .,, 

Kocacığım, ne olunun, bana yirmi lira borç ver. 
- Ne zaman geri verir•ln ? 
~ Aybiını alır almaz ... 



Sayıfa 2 VAKiT 

V A K 1 T' ın Hususi Telgrafları 

MiUga donanma ct>miyetinin 93bln lirası _ ........................................................................................... -.............. . 
B. Millet Meclisinin 
dünkü toplan tısında 

iki meb'usumuzun sualleri Üzerine 
Maliye ve l\1illi Müdafaa vekilleri, 

bu h11susta, izahat verdiler 
ANKARA, 2 (Hususi) - B.M. 

Meclisi bugün Buna Meb'usu E
••t Beyin riyasetinde toplandı. 
Bugükü celsede Manisa meb'usu 
Refik Şevket ve Konya meb'usu 
Refik Beylerin, hakem mahkeme· 
•İnce verilen karar üzerine mülga 
donanma cemiyetinin ziyaa uğ -

rablan 93 bin lira alacağı hakkın
daki tif ahi suallerine milli müda· 
fU. vekili Zekai ve maliye vekili 
Mustafa Abdülhalik Beyler ce -
vap verdiler.. 

Zekai Bey, mesele etrafında 
maliye vekaletinden ve tayyare 
cemiyetinden aldığı malumat ve ce 
vaplara istii:ıaden fzahat verdi. Ma 
liye vekaleti tezkeresinde mülga 
bahriye nezareti tarafından Au • 
gQıten Normand §İrketine ısmar • 
lanan 6 destroyerin taksit bedel • 
lerinin 1914 senesinde Franıada 

~ilmjf eM- ietikr.asın ikinci 
ıa,mııın ·ıbfl edildiği ve umumi 
ha~bin ilanı dolayısile bu ikinci 
.kısmın akim kalmıt olduğu bil • 
diriliyordu. 

Tayyare cemiyeti ise tezkere • 
sinde, ıirketin komisyoncusu 
olduğunu söyleyen ve 93 bin 
liralık ilk taksit makbuzunun ken· 

di tarafından imza edilmit oldu • 
ğunu iddia eden. bir zatın ihbarı 
üzerine yapı)aıi konsültasyon neti
ce.i jdare' heyetinin 'kıirarlle dava 

açı!dığmı, ve tediye yapıldığına da 
ir 'lliç bir vesika elde edilmediğin· 
den dava nihayetinde yemin tek· 

lif olunduğunu ve bunun edası Ü· 

zerine davanın kaybedildiiini 
bildiriyor. Ve 93 bin Jirarun tir • 
kete verildiğine dair bir vesika 
bulunduğu takdirde Franaa mah • 
kemelerinde hukuku ıahsiye namı 
na yalan yere yemin davuı açıl· 
masma cemiyetin hakkı bulundu· 
ğunu ilave ediliyordu. 

Maliye vekili Abdülhalik Bey, 
maliye vekaleti tezkeresinde zik· 
redilen hususlara bir defa daha 
temas etti ve maliye nezaretinin 
o zamanlar münasebette bulun • 
cıluğu bankaların hesabı carilerin· 
de de böyle bir para verildiğine 
dair bir kayda tesadüf olunmadı • 
ğını söyledi. 

Maliye vekilinin beyanatın • 
dan sonra verilen izahat kafi gö· 
rülerek ruznameye geçildi. 

1931 mali senesi müvazenei 
umumiyeıine dahil daire bütçe • 
ı-erınin muhtelif fasıl ve madaele· 
r1nden bir milyon 791 bin 81 lira· 
run mevcut ve yeni bqka fasıl • 
lara münakalesi ve milli müdafaa 
bütçesinden 44 bin 495 liranın 
imhası hakkındaki kanun layiha
sı müzakere ve kabul olundu. Sey· 
risef ain idaresinin aktedeceği 
300 bin liralık istikraza maliye 
vekaletince kefalette bulunulma • 
sı hakkındaki kanunun iktısat veki 
li beyin huzuru ile müzakeresi ta· 
karrür ederek içtimaa nihayet 
verildi. 

Meclis Pertembe günü toplana· 
caktır. 

Almanya Reisicümburu 
Karadenlzde l,iaraya oturan bir vapurda

k11er.i Ulümden kurtaran tahlisiye 
memurlarımıza teşekkür ediyor 

I Mektep 
Kttap1arı llatları hak· 
kında bir talinıat
name hazırlandı 

ANKARA, 2 (Hususi) - Mek· 
tep kitapları fiatlarmın teıbiti iti 
için lstanbulda teşkil edilmit olan 
komisyon tarafından hazırlanan 
rapor Maarif vekaletine gelmiştir, 

Maarif vekaletinde te§kil edi • 
lecek hususi bir komisyon bu ra -
por üzerinde çalıtacaktrr. Maarif 
vekaleti mektep kitapları fiatları· 
nın tesbiti hakkında şimdiden bir 
talimatname he.zırlC'..lnı~tır. 

lznıirde 
Bulunan define ve 
bazı açık gözler 
lZMlR, 2 (Hususi) - Burnu • 

vada Altın dağında bir define bu
lunduğu bir kaç gün evvel vilayete 
ihbar edilmişti. Define bulunduğu 
haber verilen yerde dün gece üç 
kitinin gizlice define aradıkları 
görülmü§, jandarmaya haber ve .. 
rilmi§tir. 

Bunun üzerine jandarmalar ora· 
ya gitmişler, fakat yeni açılmı§ o· 
lan bir çukurda üç kazmadan baş· 
ka birıey laulamamqlardn. Defiae 
olauğu haber verilen yerae bir he· 
yetin nezareti altında araştırmaya 
başlanılmı~tır. 

Hava seferleri 
Bugün Ankaradan bir 

tayyare geliyor 
ANKARA, 2 (Husuıi) - An· 

kara ile lıtanbul arasmda seferle
re bathyan tayyare eksiklikleri ik
mal edilemediğinden dün ve bu • 
gün hareket edemedi. Yarın (bu· 
gün) sabah sekiz~e hareket ede • 
cektir. Tayyarenin yarın tekrar 
buraya dönmesi muhtemeldir. 

Macar takımı 
Alhn ordu takımını da yendi 

lZMlR, 2 (Hususi) - Macar 
Nemzetti futbol takımı ikinci ma -
çını bugün İzmir şampiyonu Altı • 
nordu ile yaptı. Altınordu çok iyi 
oyniyordu. ilk sayısını bir penal • 
tıdan yaptı. Bir kaç dakika sonra 
Macarlar beraberlik sayısını temin 
ettiler. 

ikinci devrede Macarlar haki -
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Uzak.şarkta muharebe 
tekrar baş adı ! 

Yeni senenin ilk günü yen:den silah 
sesleri işitildi ve kesi 'di ! 

CHANGHAl, 2 (A.A.) - Dün 1 rinde dolatan bir ıayiaya aSre 
ak§am Shankwanda ha§lıyan tü - dün akşam Japonlar tarafından it 
fek aleti bütün gece devam etmit· gal edilen demiryolu ıubesi istas· -
tir. yonunda iki bomba bulunmuıtur. 

Tiençin ve Peipin'den gelen tel- Japon tabaaımı himaye için 
graflar, ateşin snbahleyin de ke • Shankwan'a bir müfreze Japon. as 
"ilmediğini bildirmektedir. keri gönderilmiştir. 

Peipin'deki Çin menbalarından Şehirlerin kapıları kapatılmıı, 
alınan telgraflara göre Japonlar, telefon muhabereleri kesilmittir. 
henüz anlaşılamıyan bir sebepten Meselenin Y ehol ihtilif ı dolayı· 
dolayı atef a~mı§lar, Çinliler de sile bir Japon taarruzundan m; 
mevzilerini müdafaa için mukabe- yokıa bir anlaımamazlıktan mt 
lede bulunmuılardır. ibaret olduğu henüz öğrenilmemit 

Tiençin'deki Japon maha~ille • tir. 

B.ulgar 
Kralı Hz.nin memle
ketimiz hakkındaki 

samimi dll~klerl 

l\llısırda 
istiklal hazırlığı 
iki memie ket ara unda 

ihtilaflı noktalar 

LONDRA, 2 (A.A.) - Daily 
SOFYA, 2 (A.A.) - • Bugün 

yeni yıl münaıebetile Aleksandr Mail gazetesinin Kahire muhabi· 
Nevaki katedralinde yapılan bü • rine göre lngiltere tarafından 
yük merasimde Bulgar kralı Bo • Mısırın istiklali tanındığı 1922 
ris H~., Türkiye elçisi Tevfik Ki- senesindenberi muallakta kalan 
mil Beyefendiye bilhasal!- iltif,at dör.t.nokta hakkında Mıaır hükU • 
buyurduktan eonra s•k .ı...__. :mett t:.O'tfdra trab~ıth!; mUzak6,.."' 
bir tavırla ve Türkçe ola .Gazi· · 1 . w .,.t ,_ • ._ ,_, .. -~ . . . re ere gırıimer.: u :wc r e nu nuvor. 
Hz.nın hatırlarını ve afıyetlerinı A . li b. · M t 

sormuılar ve yeni yılın Türkiye i· ynı ' mu a ı~e nazara!1 ıslır 
B k·ı· s k p .. k .. çin hayırlı ve bereketli olmasını aşve 1 1 ıt 1 ata mum un ° · 

temenni ederek Rei.icütmhur Hz. duğu kadar yakın bir zamanda 
ne muhabbetkarane hislerinin ib- müzakerelere baılamak niyetin • 
lağım rica etmi~ierdi r. dedir. ihtilaflı noktalar ,unlardır: 

Çin - Japon harbı 
PEKiN, 2 (A.A.) - Japonlar 

1 - Ecnebilere ait menfaatle

rin himayesi. 

2 - Mısır arnzisinin müdafaa· ,. 
dün sabah Şan Hay K~an'ı bombar sı. 
dıman ve zapte~,...,· .. krdir. 3 - Muvasalnların emniY,eti. 

4 - Sudanın mürakabeai. 

Sıtkı Pa~aya göre M~sır hükii • Gizil malların ihbarı 
ANKARA, 2 (Hususi) - Gizli 

malların ihbarı hakkındaki kanun 

da, "hükumetin kayde müateni! 

iddiaları haricinde,, tabiri bazı 
memurlarca tereddüdü mucip ol
duğundan tefsiri için B. M. Mec -
liıine verilmiıtir. 

8Uz derleme 
klavuzları 

ANKARA, 2 (Hususi) - Türk 

meti, cmnü asayişi mu haf aza için 

kafi derecede kuvvetlidir. Sıtkı 

Paşanın fikrince bu hal ve vaziyet 

Mısırdaki İngiliz kuvvetlerinin 

geri alınmasını arzuya ıayan kıl • 
• 

maktadır. 

Meşhur şaki Larry. 
.Hay'Jn katil . 

NEW-YORK, 2 (A.A.) - Süt 

ANKARA, .2 (Hususi) - Ge • 
çen yıl, Karadeniz boğazı civarın· 

da bir fırtına esnasında karaya o

tur•:ı A'1man bandıralı Gerez va· 

pw .ı mürettebatı, tahlisiye umum 

müdürlüğünün Kunduz derede bu .. 

lunap Roket istasyonu memurları 
tarafın~an büyj.ik bir gayret ve 
fedakarlık gösterilerek kurtarıl -

mış1ardı. Bu vapur mürettebatına 
kar§ı gösterilen bu süratli ve mü • 
essir yardımı takdiren Almanya 
reisicümhuru Mareşal Hinden • 
burg Hazretleri tarafından Kun • 
duz dere tahlisiye istasyonu me • 
murlarına teşekkür ve takdiri mü
tazammın bir levha hediye edil • 
miştir. Bu levha iktııat vekaletine 
gelmişıtir. 

dili tetkik cemiyeti söz derleme kralı diye anılan, her vakıt zırhlı 

klavuzlarmı ve fiılerini bastırmıı· bir otomobille gezip dolatan meş

tır. Bunlar yakında memleketin hur ıaki Larry Hay sahibi olduğu 
miyeti ele alarak üst üste beı gol her tarafında dağıtılacaktır. klübün kapısı önünde kurıunla öl· 
attılar. Bu gollerden sonra oyun ta 

Fırka grupu bugün 
toplanıyor 

ANKARA, 2 (Hususi) - Cüm
huriyet .Halk Fırkası meclisi aru· 
pu yarm (burün) mutat içtimaını 
yapacaktır. 

tzmlr mualllmlerl 
IZMIR, 2 (Huıust) - İzmir mu 

allimleri yılbaıı tatilini geçirmek 
kere Denizliye bir eeyahat tertip 
ettiler ve hususi bir trenle hareket 
ettiler. 

Sıvas - ~rzurum 
demir yolu 

ANKARA, 2 (Hususi) Sivaı 

Erzurum demir yollarmm intası 

için hükumete müracaat eden Al • 
man ırupile bu husustaki müzake

relere devam ediliyor. Bu hattın 

inşası hakkıl)da diğerlerine naza· 

ran daha .müsait teklifler ileri sü· 

ren bu ~la anlaıılmuı ihtimal 
dahilindedir. 

mamile Altınordu sahasında ce -
reyan etti. Macarlar biraz sonra 
yedinci gollerini de yaptılar. Altı
nordulular devrenin sonlanna doğ 
ru ikinci ve son sayısını da penal
tıdan yaptılar. Bu suretle maç 2 - 7 
Macarhmn 1rn }P ı.,,.,.; 'e net?celendi. 

Hususi idareler 
kanunu 

ANKARA, 2 (Hususi) - Muh
telit encümen bugün toplanarak 
hususi idarelere dair kanun layiha 
ımm maarife ait kısmını müzakere 
etti. içtimada Maarif vekili Retit 
Calip Bey de bulundu. 

Arap atları 
ANKARA, 2 {Hususi) - Ziraat 

vekaletince saf kan arap ırkına 
mensup atların nesilleri kaydedil
meğe başlanmı§tır. Nesilleri kay -
dedilmeyen atlar bu cins atlara 
mahsuı koşulara iıtirak edemiye · 
ceklerdir. 

Menemende bir 
cinayet 

IZMIR, 2 (Hususi) - Bugün 
Menemende bir cinayet oldu, Ha
tiçe adlı bir kadını ve kızını, Ha .. -
ticenin damadı öldürdü. Katil ya• 
kalanarak: adliyeye teslim edildi. 

dürülmü§tÜr. 

Klüp kapıcısı aranmaktadır. Bu 
kapıcının Larry Hay'a kartı ücre· 
tipi azaltmasından dolayı, kin ıüt· 
mekte olduğu iddia .olqnuyor. 

Alman siyasi fırkaları 
liderlerinin beyanna

meleri 
BERLlN, 2 (A.A.) - Muhte

lif siyasi f ırkalarm liderleri, yıl· 
başı dolay::ile neşrettikleri be • 
yannamelerde f ırkalarmın pren • 
siplerini izah etmişler ve fırka a
zalarından sadakat iıtemiılerdir. 
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SOHBETLER 

Güç değil hiç 
yetişmiyor 

Dünkü Cumhuriyet'te Y utuf 
Z!ya .bey ~'Kadın erkekleşince,, 
pı:yeıınden ba.hıediyordu. Kıy -
metli meılektqımm bu tenkidi • 
ni tenkit edecek değiliz, yalnız, 
YllZ11lln son cümlesi üzerinde bir 
az duracağız. 

Yusuf Ziya bey, yazısını §Öyle 
'bitiriyor: 

• • Gelin hcnım rolünü yapan 
Zehra hammzn himmetiyle Bedia ha. 
1Wftın laumeti l/Örümiizde bfr dtilıa 
bü11üdü! ... 

Güzel ıan'atların iki çorak sah
raıı vardır: Muharrirlik ve aktör
lük. 

Yusuf Ziya beyle tam yirmi 
ıenedir tanışırız. y 1·-1• ••u sene 
evvel, o, Peyami B.. h 
C h. b" , ur an 

a ıt, ı~a; daha sonraları Sadri 
Etem, Vala Nureddin h b , ep era· 
ber yazar, beraber konu•urduk y· . :r • 

. ırmı sene geçti. Bugün gene, 
~ynı arkadatlar, beraber yazıp, 

eraber konufuyoruz. Bu yİraıi se
ne, bize yirmi tane yeni arkadas 
kazandırmadı. Meydan; bir ya : 
tar Nabi, bir Cevdet Kudret cık· 
tı. Bu11lar ayarında arkadaıl~rm 
mevc~du, .bilmem beş altıyı ge • 
!;er mı? Bır Falih, bir ya.kup, bir 
Ruıen yetiştirebildik mi? 

Daha bir rrün evvel, Yuıuf Zi· 
Ya bey kendiıi fikayet ediyordu; 
ıa~n~den çekilen aktörlerin yer· 
Ierının dolnıadığını yanayakıla 
11.nlatıyordu. Sahne muhakkak 
ki bizim sahemızd~n da corak' 
Yirmi sene bize ancak bir H. Ke~ 
~al ile, bazı bazı istidat gösteren 
hır Talat verdi. Henüz bir ikinci 
Şa.Ziye bulamadık. Bir Neyirenin 
hir Halidcnin e§ine, daha yıJlarc~ 
-·l.rQSn raıacajımız anlaJdıyor. 

Eğer, esaslı bir tiyatro mekte • 
bi kurarsak, belki bir nebze ümi .. 
dimiz artar, fakat bugün tamamİ· 
le nevmidiz. Bunun icin fena 

~ ' , 
hem de çok fena oynıyan, hiç is· 
tidatsız bir hanımın bimmetile 
Bedia hanı.mm kıymetini takdi; 
etmek, biraz değil, çok haksızlık 
olmaz :ı:nı? 

Bedia hanım üç lisan bilen, 
bildiği lisanları okuyup yazan, 
münevver san'atkarlarımızdan 
biridir. Bedia hanımın, kıymeti • 
rıi gözümüzde büyültmek ıçın, 
Çok f enasına değil, çok iyi denen 
artistleri seyretmek, hatta sadece 
.Bediayı seyretmek kafidir. Bu • 
raya. gelen Yunan truplarını gör
dük. Belgratta, Sofyada tiyatro • 
lara gittik. Bedia ayarında bir 
kadın san'atkir parmakla g&te -
rilecek kadar azdır. 

Güç yetitiyor değil, bizde sah· 
ne san' atkbı hele kadın san' at-

' kir maalesef hiç yetişmiyor. San· 
atkiı-larımızın kadrini bilelim, 
onların kıymetini a!ağıya değil, 
}"Ukarıya h•karak gözlerimizde 
büyültelim. 
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Konferans 
Fakir çocuklara .• .................... ., ........•...... 

Bir yardım 
Yakında bir kanserle müca- Lokantacılar bunları doyur· 

dele cemiyeli yapılacaktır mayı taahhüt ediyorlar 
Kadınlar birliği tarafmdan Lokantacılar cemiyetinin le • 

tertip olunan konferanslardan §ebhüsü üzeı-ine şehrin muhtelif 
birincisini operatör Kazım lsma· yerlerindeki bazı lokantalar pek 
il Bey dün Halkevinde vermit • fakir olan talebeye öğle ve ak • 
tir. Salon hanımlarla dolmuıtu. fam yemeklerini vermeği taah -

Kazım lımail Bey kamerden hüt etm işlerdir. Sirkecide Cemal 
ve ka.nserin tedavisinden bahset· Bey lokantası iki fakir talebeyi 
tikten sonı·a demittir ki: doyurmaktadrr. Sirkecide Serkis 

"Kanser 40 }Tafından sonra çı· Efendi, Ali Efendi, Sultanahmet· 
kar ve tedaviıi geç kaldığı takdir· ~e Narin Zade, Sirkeci:le lstas -
de müşküldür ve vakit geçerse yon ve Balıkçı Y on~i, Ga)atada 
muhakkak ölümle neticelenir. A. Aptullah Efendi, 3eyc. ğ:lunda A • 
nadoluda fazlaca görülen bu a . merikan, Üsküdc!·d- Vangel E • 
fet evvela insanı pek korkutmaz. fendi lokantaları da birer fakir 
Vücudün herhangi bir yerinde çı· talebeyi doyurmakbdır. 
kan bir çıban ile görülül", ağrısı, Cemiyet şehrin diğer semtle • 
sızısı yoktur. Fakat ihmal edilir· rinde bulunan lokanta sahiplerile 
se sonu fecidir. Anadoluda kn.n· görüşerek hunların da birer ta • 
serin üzerine lahana, pırasa yap • lebeye yemek vel'melerini temine 
rakları korla.r ve katl'an ıürerler. çalışmaktadır. lstanbulda 400 den 
Bunlar yarayı azdırır. Vücüdün fazla lokanta olduğuna nazaran 
her yerinde çıkan ve tedavisi i . bunlardan hiç olmazsa 100 tane • 
laç.la kabil olmıyan hu hastalıkla sinin taahhüde girişmesi 100 fa • 
mücadele etmek lazımdır. Ve • kir çocusun istikbalini temine 
remle mücadele edildiği gibi bu • yarıyacaktır. Cemiyet bu hayırlı 
nunla da mücadele etmek istiyo· i' için çok calmnaktadır. 
ruz. Yakında biı· kanserle müca • 
dele cemiyeti kurulacaktır. Her· 
kesin, ufak bir yara gördüğü tak
dirde biribirini ikaı; etmesi, ken· 
disini sık, sık doktora gösterme • 
si laznudır.,, 

Konferanstan sonra tamburi 
Pefik Beyin refikası hanım ve 
hanende Cennet Han;m bir kon-
ser vermitlerdit. 

Poıtakallar1mız çok ucuz 
Son günlerde portakallar bir

denbire ucuzlamıştır. Bunun en 

büyük sebebi cenup vilayetlerin
den fazla miktarda portakal gel· 
meaidir. 

İhracat ofisi ilkbaharda porta· 
kallarımız için bir çok yeni mah
reçler aramı§tr. Fakat bu mahı·eç· 
lerden gelen cevaplar menfi oldu
ğundan ihracat ofisi yeniden 
mahreç tedarikine ba!!Jamı,tır. 

İhracat yapilmadığı takdirde 
portakalların daha ucuzlıyacağı 

muhakkak addedilmektedir. 

Gençlere bir idman yeri 
Halkcvi spor §ubeıi~ gençlerin 

idman yapabilmeleri için bir a& -
lon açmayı tasavvur etmektedir. 

Beden terbiye•İ kongresi 
Haber aldığımıza göre, Mar • 

tın son haftasında, Darülfünun 
spor klübünün teşebbüsü üzerine 
bir beden terbiyesi kongresinin 
kurulması kararlaştırdmıfbr. 

Kongre Ankarada toplanacak ve 
heden terbiyesine taalluk eden 
ilmi', fenni ve ruhi esaslarla me,. 
rruJ olacaktır. 

Kongreye Selim Sırrı Beyle, 
doktorlarımızdan Kemal Cenap, 
müderrislerden lsmail Hakkı, Şe
kip, terbiyei bedeniye hocaların· 
dan Nizamettin, güreş f ederas • 
yonu reisi Ahmet F etgeri Beyler• 
le diğer bazı mütehassıslar işti
rak edeceklerdir. Kongre, Maarif 
vekilimiz Reşit Galip Beyin hima· 
yelerinde toplanacak ve toplan • 
maya davet edilenler, kongre 
müddetince Maarif vekilimizin 
misafiri olacaklardır. 

Mallarımızı hariçte tanıtmak 
ihracat ofisinin iki senedenberi 

yaptığı şekilde ihracat emtiamızı 
hariçte tanıtmak imkanı zor oldu· 
ğu anla,ılmıştır. 

Bu sebepten yeni esne içinde ih
racat ofisine yeni bir şekil verile· 
ceği ve faaliyet sisteminin genişle 
tileceği habe.r alınmıştır. 

VAK 1 T 
Gündelik, Siyasi Gazete 

lııtanbul Ankara Caddesi, VAh.."l:T yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazr işleri telefonu: 243i9 
ldarc telc!onu : 24370 

Darülfünun ve mektepler 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 ......... . 

M. Malş 
Bütün yüksek mektep!eri

mizle meşgul o.acaktlr 

Profesör Malş DarüI -. ı ..:n hak
kında raporunu verirken ec.::acı, 
ve di~çi mekteplerile Ali ticaret, 
Mühendis ve Mülkiye mektepleri 
hakkında da fikirlerini bildirmiş· 
ti. Profesör, eczacı mektebinin 
fen fakültesine bir enstitü şeklin • 
~e, dişçi mektebinin tıp fakülte· 
sine, Yüksek iktısat mektebinin 
Ticaret Jiiesinden ayrılarak Hu -
kuk fakültesine, Mühendis mek -
tehinin Fen, Mülkiye mekte • 
binin de Hukuk fakültesine bağ -
lanmasını muvafık buluyordu. lk
tısat mektebi hukuka bağlanınea 
hukuk fakültesi hukuk ve iktısat 
fakültesi unvanını alacaktı ve 
duyduğumuza göe profesör Mül· 
kiye mektebi hakkında fikrini 
aöylerken dünyanın hiç bir tara .. 
f ında böyle mektep olmadığını ve 
bu mektepte okunan derslerin da .. 
ha mufassal olarak hukuk fakül .. 
tesinin esaıen okuttuğunu iJeriY,e 
sürüyordu. 

Darülfünun muhitinde profe • 
aörün bu tekliflerinden mühim 
bir kısmının kabul ve tatbiIC eCii· 
leceği kanaatleri vardır. Mülkiye 
ile lktııat mektebi Hukuk fakül• 
tesine bağlanınca hocalardan 
mühim bir kısmının tasarruf edil .. 
mesi mümkün olacaktır. MülkiY.e 
mektebinin de tedris seneleri a • 
zalmış · bulunacaktır. Mülkiye 
mektebindeki ley1i talebe için bir 
talebe yurdu ihdası çok mümkün 
telakki olunmaktadır. Mühendis 
mektebine gelince altı sınıf olan 
bu mektebin biri ilim diğeri ih .. 
tisas olmak üzere iki §ubeye ay • 
nlarak ilimle me,gul olan ilk üç 
sınıfın fen fakültesine bağlanma• 
sı gene pek mümkün görülmekte• 
dir. Mühendis emktebinin ilk üç 
sınıfında okutulan dersler esasen 
fen fakültesinin programlarında 
da vardır. Üç dört hoca da iki 
tarafta ayni dersleri göstermek .. 
tedirler. 

Halkevi binasının yanında bulu 
nan bir arsanın satın alınarak id
man salonunun burada yapılması 
da dütünülmektedir. Salonun ne 
kadara yapılabileceği hakkında 
bir ketif yapıldıktan sonra kat'i 
bir karar verilecektir. Salon yapı· 
hua gençler banyolarından, çalış 
ma yerlerinden meccanen istifade 
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Bir kısım mühendisler, mühen
dis mektebinin Darülfünuna il -
bakının doğru olamıyacağını ve 
mühendis mektebinin Almanya • 
da bile müstakil mevkide bulun • 
duğunu sölüyorlardı. Darülfünun 
muhitinde bu itiraz taraftar bula
mamaktadır. Bizim Almanya ile 
mukayese edilmemizin doğru ola
mıyacağı ve Almanyada bu mek· 
tebin müstakil olmasına mukabil 
diğer bir çok memleketlerde da· 
rüfünunun bir şubesi halinde bu
lunduğu mukabil iddia olarak 
ileri sürülmektedir. Bu birletme -
lerin en bariz iyilikleri tedrisatta 
birlik ve hoca adedile bir kısım 
laboratuar masraflarında tasarru• 
fu temin olacaktır ki bu tasarruf 
Jaaakal mevcut kalacak laboratu-İngiliz sefiri 

Londradan bildirildiğine ~öre 
19l3 seneıi içinde lngilterenin 
muhtelif devletler nezdinde bulu· 
nan sefirleri ara11nda deği,iklikler 
yapıla:aktrr. · 

Ha1'~r verildiğine göre Berlin, 
Brükıel, Ankara ve Nankin sefir • 
leri df"iiıecektiı' · lnıiJterenin Pa • 
riı sefirinin deği!miyecefi df" iıi . 
ve ediliyo ·. 

i•p•nya elçisi 
fıpanya e)çiıi M. Ariıtegui Pi· 

Yer Loti Vapurile Avrupaya ıit • 
mittir. 

__ ._ __ 
Toz kaldıran maddelerin 

nakli için bir tedbir 

Belediye daimi encümeni un, ki 
reç, alçı, çimento ve sair toz kal
dıran mevat ta§ıyan araba ve kam 
yonlarm üıtünde kalın bir örtü bu 
lunma11 mecburiyetini koymu§tur. 
Örtüler sıkı bir surette örtülecek, 
araba -ve kamyonlardan asla toz 
çıkmaması temin edileceketir. A· 
rabaların altından kireç, toprak 
dökülmeıi ve bu suretle sokakların 
kirletilmesi de yasak edilmiştir. 
Buna riayet etmiyenlerden para 
cezaıı alınacaktır. 

Abone bedelleri : 

Senelik 
G aylık 
3 aylrk 
1 aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 

7150 " 
400 .. 
ı ııo .. 

ilan Ucretle~ı..:. 

Ecnebi 

2700 Kr. 
1450 .. 
800 .. 
300 .. 

Resrol i!Anların bir satırı ıo l<uruıı 

Ticari ilG.nlarm bir satın 12,5 Kuruş 
Tlcart l!Anlarm bir santimi 25 Kuruş 

KUçUk lllnlar : 
Bir defası 30 iki defası 50 Uç defası t.5 

dört defası 75 ve on defuı 100 kuruştur. 

üç aylık ll!n verenlerin bir defast mecca
nendlr. Dört satırı geçen llruıların tıı.zı ,ı 

satırlan beş kuruştan hesap edlllr. 

arların zenginleşmesini de 
cip olacaktır. 

mu-

Ticaret odasında 
Yeni idare heyeti inlihabı 
Yarın Ticaret Odast umumi he

yeti yeni senenin ilk içtimamı yapa 
rak odarıın ye11;i iadre heyetini se· 
çecektir. 

Ticaret Odası idare heyeti dün 
fevkalade surette içtima ederek 
Çarşamba günkü içtimada yapıla 
cak olan idare heyeti intihabı için 
hazırlıklarla meşgul olmuftur. 

DOSTLUK 

Türk -Yunan 
münasebeti 

Y ıJba~ı münasebetile, Anadoht 
ve Atina ajanslarının iki dost mem 
leket arasındaki samimi münase .. 
betleri en salahiyettar ricalin be "\ 
yanatile bir kat daha aağlamla,tl1"" 
m:ık için iki memleket cümhur re· 
islerine, başvekillerine ve hariciy~ 
nazırlarına vuku bulan müracaat· 
ları her iki tarafm ricali tarafın "' 
dan hüsnü teli.kki edilmi!~ 
zimamdaran bu mes'ut münace • 
bet dob.yısile beyanatta bulun• 
mutlardır. 

Bütün bu beyanatın birlettiği en 
mühim nokta iki memleket arann 
da tam bir anlatmanın hüküm ısür 
düğü, müıterek menfaatlerin ink1 
şaf ma samimi bir surette çahşrlc!t 
ğı, iki memleketin beynelmilel I\· 

lemde haiz oldukları mevkii s1•l " 
ve müsalemetin taraini için kul1ı. n 
dıkları, iki memleketin mazi r 
aralarında cereyan eden vekay"e 
rağmen başka milletlere örnek t~ 
kil edecek surette günden güne 
dostluklarını, bağhhkla't'mı kunet 
lendirdikleridir. 

Türkiye ile Yunanistan mü.naee 
batında açılan yeni devir, he"nüı 
üç yafmdadır. Fakat iki taraf ri .. 
cali bu üç yıllık merhalenin muh .. 
tetem bir tarihi devrin batlangn:ı 
olduğuna kanidirler. 

Yunan reiaicümhuru M. Zaimi~ 
cenapları doıtluğun ve anlaıma • 
nın yeni sene İçinde de mümkilıt 

mertebe daha ziyade kun-etlendi-. 
rilmesini temenni etınektedirler. 

Türkiye cümhur reiıi Gazi H~z 
retlerinin bu münasebetle vuka 
bulan yüksek beyanatı ise menfa· 
atlerini uzlattıramıyarak didi!m-ek 
te devam eden milletler için ço~. 
beliğ bir ders tefkil ediyor .. Gıı:-i 
Hazretleri Türk Y un.ıi.n anla,ma 
ıının ve dostluğunu yeni siyaset n .1 

Jayıtının güzel bir nümüneıi old ı.:· 
ğunu beyan buyurduktan sonra bu 
anlatma ve dostluğun "in.anlığın, 
ıarki Akdenizde ve Balkanlarda. 
terakki ve taliıinin bir ifadeıi,, ot· 
duğunu söylemektedirler. 

iki memleket ba9"Vekillerile h~· 
ricİye nazrrlarınrn beyanatı da 
dostluğun güzel Ye samimi old.u(ıu 
kadar hakiki ve kuvvetli birer ifa• 
deleridir. 

Türkiye ve Yunaniıtan arasın • 
da teessüs eden yeni dostluk devri· 
nin günden güne tekamül etmesini 
dilemek ve bunun için ç.alıımak iki 
taraf rn da en birinci vazifelerin • 
den biridir. 
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- Meni ihtikar lıeyttinden: Cu • 
marl.esi ve Pazartesi günleri ayal•k<J-; 

bı almak için hanımlara vesika da • 
ğıtılacağı bildirilnıi§ti •• flüracaat e • 
dcnlcrin fcvkldde Ç(>kluğu intizam, 

bozduğundan ilanı ahire kadar yal· 

mz muallime hanımlara ı·esika ııe • 
rilccektir Sair hanımların beghud~ 

zahmet ihtiyar etmemeleri rica olu
nur. 

- A.yalı kerime ve chadi.si ferif elfi 

havi aahaiften tenbilıatı vakıaya rai· 
men kese kağıdı imol ve bu miaUlü 

kağıtları lürulıt ve isti~ıal eylemek
te olan Marko Neıim re baklı:al Cor· 
ci hududu milli haricine tard ff 

teb'it edilmişlerdir. 

- .'1alül ve ağır ha.ta üaragı aa· 
kcriyc ile etıbbanın t'e ıicil eıirlerin 

mübadelesi için geçenlerde Danimar
ka hüküme!-i kraliyeıinin tavaaıutu 

ile kopen!ıoğda aktedilen konleranı 

mukm·rcratı bütün hüki'imetlcrce taa

dik C"dilmiştir. 
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kaydetmediği san'at ve harikalar abidesi 

Halkevinin iki Yüzlü 
Demirtaş Hanın müsameresi A O A M Muharriri : Celil Nuri 

değişmesine sebep • iktibas. nakil, tercüme h:ıkları mıhhızdor. 

1 --ı.·nm ara y· 811J0k bir muvaffa• Yerrn •k••m 
ran ~ s J nazın ı · 

murtaş Hanın vazifesinden çekil- kıyet kazandı 
diğini evvelce yazmııtık. Journal latanbul Halkevi temsil ıubeai 

Bir dalavere dahisi:Utuf etlü Bohoraki MBLBK 
Şurasını unntmı1alını ki,. bü -

tün Os••nlı tarihinde Türk mil· 
Jeti balrim, memur, aaker- ve köy· 
lü t.ı.akalaruu tetkil edi,,c>r. Ti
caret, nakliye~ baııg,edik ve 
aanaflı~ komisyonculuk. Anupa 
Amerika piyaıalarile münasebet, 
muhabere Jaemea bemen nım, er· 
meni, Jalwdi ve tatl1Mt milletle • 
rinm ialüarları allmcla. idi. Me. -
aeli kDıkoca Ounaak bcıkasm • 
M Tüıktea memur yok 1ibi.1tli. 
Anaelola fimeuditui, latanbul. 
tranwaylıw bile Tüke ilt.ifaı •'
meslerdi .. 

Her tubede p.yıi müsli.m de -
Dilen Türk olmı.y.anları •&iiyo. • 
iliz. 

Karamanlı naa bakkal, Kara
manlı rum aan:ai bir ~ bir 
ıemti, bir mahalleıri fdl.Mıt..
di. Bakkal dqip. aeçmeı:iaim. •o
- Teyahut Yeı:daa ağa ailale -
rİll yı&lmz mekillit İfılll•İ.De dei~ 
ller tüı.lü. alqveı:iflenae, alaa&. -
larmaı 'Ve' veıecekleriıae kar$f1ıS • 
lar; hatta ve hMaa. wı -.. ..., 
aıelı:leriDlf, evlemnelue,, betan • 
malara, u.zla.,ma.lua M. t.unmı. -
rmı ıokarlacdı. 

Sara.;,, dııt.iırelu,. büsük ı..Mı 
lar bu mabl;Jdıma :aiiaıZ11ı alam--
da idiler. ICa11•maaluk enDe11ile· 
rin inhiaumda. icli. Eı..en, ~ 
Diler~ kuJ111Kv.Jaia .-il miiatıd • 
tirler. Bunlu ~mili. l'Niah Jlli1ll: 
lıiineı:lerini jiialmiıomlar. 

Müteahhitlik: lllllla Wr ifti. S.
rukeı kas-. 11e t.n.ıe ea Jaih 
b~dt. Lahirtie lııir 191mdi, 
•e;,abut bir-~ bir' tatl- ne.. 
Iİ verabut .... .n lfair:e9 cWıa.
pr, • laendR aibi .,.allık...-.... 
rir; likin HrMker.....,. ....... 
tan......,~ ai:ıleD.idi. .... 
zı aerukerlar Ye: bplilınl.- iMı 

bliteabbit ve naül•=i=dii~ biaat 
Jııendilen JE&pulu, -...., Boh...W. 
,.. Vuilikiyi, ~ilet ve- Kara.. 
idil efearilerj. eıl8".&: ain.ı.Niı. 
Bu takdirde bile gayri mıiWlml« 
ktmaa baimaa alrıa kuı•• liır; 
lüzimkile• bDlaı:a. inikip Wle et. 
-- pualan HIUIDda &\ime P., 
«fenli. 

Su.ar miit-Writlari;. ..... 
mahrukat, et, mefrutu, mıiice. • 
._, miitedıhitlm &unlamı diil: .. 
kinlan ~ sifai iıwcli. 

• 1-.ri • Bilimler hulul v• 
nGfuzun mütehuııaları olmuşlar· 
dL Pqalamı ut.aklarını bile do • 
7UJ'Wlar, mide feıadma uğJ'abr-. 
lardı. 

E. Renan JazQa.~ Besicpn -
lar vezir elmak idemezw;. fakat 
Yezirlerle doü olmak iıkrw. 

"' . . 
ICar.pma ti!le w. ~

tiyle bir tip geliyor. ismini sar • 
maıuuz;. qlemem.. Matta yahu· 
4i. midir, değil midir? Dire laeni 

~auFa ~yiuiıa. Ha)141i ada • 
-. ~alanaldan Bola.eki tliye -

limı. 'Y almr ıuma size temin. ede
- ki,. taniw edecejim zatm b• 
rada pek ıadık, hatta fazla •dıl 
Wr iaMiralmı halecalu-n. 

6&7et 11Z11D ...,..,_ çn:ır pn 
~ aiJaduil• çirkin Ye Wl 
.._Mwlen,. ,.m ataletle: his zllf. 
lliv almmw yok,, ...... , b · 

•• lmmandatu mütir H ... n 
pqayla bir arabaya •ıpa.c .. le 

recMe ı.ua cahil Hasan paıa de Geneve gazetesinin verdiği tarafmdan dün akpm aaat 18 bu- .. ft8111 I •llld• 
bir Jedi ve bir sekiz yapar, orta· h~berlere göre, İran tahı, aaray çulda Alay köfkünde bir müsame Dikkat: iki Yüzlü ADAM filmiftin 

larma bir çizıi çeker ve öyle im· nazırının Anglo • Peraian ıirke • re verilmittir. Vali muavini Ali Ri rejisörü 
zuım atamı"' Bohuraki efendi ti meıelcıinde müzakeratı iyi i • za, H. F. idare heyeti reisi Cevdet ROUBEN }lamull88 
huıetleri bu kadanru da bilmez. dare etmediği için ve aradaki ih- Kerim Beyler, Fırka, Halkevi er· Blrhtcl ert'9U: 
imza yerine mühür buar. tilafa sebebiyet verdiğinden do. kanı, lstanbul tehir meclisi azala- Frledrleb MARCH 

Amerikada film akademisinin yaP1fll 
J 932 senesi birinci rejisörü \ e aı 

mu,·aifak artisti müsabakasında birin• 
ciliği kazanmışlardır. 

Falı& herif.in müth~ bir ba - layı Yazifcıinden çıkarmııtu. rı, 11mat Ye irfan alemine mensup 
fıZMJ v:e bir de zihni hesap kud- Timurtaf han on senedenberi kadm er"ek diler birçok zevat bu 
reti vudı... Mektepten mezun, İran ta hının en eamimi ve nüfuz· müsamerede bulunmutlardır. 
Seliuik baııkaaında bir çok sene- lu bir adamı idi. Gayet zengin Darülbedayi aanatkirlarmdan 
ler muhaaehdlik clmit katibi bir aileye mensup olan Timmtat M. Kemal Bey, tiyatro hakkında ;===========~ 
hesaplan yaparkeıı efendi cDUD han Rmyada tahlilini görmütlü. bir konferans vermittir. Kemal B .. 
bqrnda dikilir 1'e zihuen biitiin İran tahı ile, Timurtaf han, u • tiyatronun son senelerde bütün 
hesqılan yapar, altmıı kurutluk kerlik hayatında tamtmıılar ve dünyada geçirditi buhranı, bu buh 
bD pulayı bile batularcb. Ger • doıt olmlJ!lardı. Hatti, talı haz • randa müessir sebepleri anlabmf, 
Ç,ektcıı lair heap, bafm -ve. dala- retleri, on~ çocuğunun terbiyesi • bizdeki tiyatro hayabndan bat • 
veı:e dahiai ! ni tevdi etnıitti. langıçtan bugüne kadar bir hulasa 

Hukeu dobnd.ırv;. lakin her- Gayet iyi bir tliplomat. olan yapmak ıuretile bahsetmit, dünya 

Büyük Resmi 
GEÇ i T 

lstanbul Beledlyesb 
DarUlbedeyl Şehlr Tlratrosu 

Tem•llterl ' 
ı.. oııdan cıemıuın; herke• ona Timurta~ han, bri çok ecnebi li · tiyatro buhranı fcartumda bizim 
mahtaç. Hiç bir cirüm v~kası, ıanlarLTta vakıfb~ ve lran hükii. tiyatromuzun vazi7etini·ve takip Bu ....... ISlllM IElEllVESI 
izi lurakmaz. meli t.ara,ından Pari.,. Londra. etmeleri tizım gelen hareketi izah saat 2S.30 da ~ 

ltal)'Mla seyahat ediyordum... Berlin ve Moakovada bir çok etmittir. Kemal Bey memlekette P•z•rlesl l'UllU•5'11Mflltl 

Baboralriııia oilnna tesadüf et • meaeleriD halline memur eiil • hüldlmet yardmıma dayanan bir PERŞEMBE 
tim.. Bana dedi ki: miJ, muvaffak ta olmuftu. milH tiyatronun bir an evvel kurul 

- Merhum peder ;erçekten maıı lüzumunu ortaya lcoymuıtur. . Y a:ıan: 
İf için yaratılmıftı. Kabiliyeti bü· Nakliyat sir.ortaları M. Kemal Beyin konferamm. MllsahiD zade 
yii)dü. Heaa çooıkkeıı utidadı tstanbul Ticaret Odası nakliyat dan sonra Şüldlfe Nillal Hanım, Cerıı Ber 
belli olmUf. On akı yaşuıda var,. ~igortaları hakkında tetkikat yap· iki tiirini okumuftur. Ko111ed'I 3 
,,.k. Çap içinde bir kuyumca· maia batlaml§tır. Ba maksatla Av Bundan sonra Halftevi temsil pwde 

1 1111 1 

, llHtf U 
D&m ~ağı imiı. Heı aün elendi· rupanın ve Amerikanm en ~k ıubesinin yetiıtirdiği sanatkarlar. Muallim gecesi 
lerden ~el tlüWna gelirp dülc· nakliyat aicorta müeueaelerinden Ruı edibi Anton ÇelıoffanBedretr-ı .. -~---------• 
kim Mipüriir ve bekler. Bir • • nizamnamelerini, fiat lielıelerini is tin Beyin terctime etmit olduğu B O ~ S A 
~ henü.ı:. uatuı admeden bk tetrniştir. "hem acı, hem gülünç,, uimli bir 2 Klnunuevver 1933 
İhiİ.Jalt kadla dükkana gelir. , ______ .... ..._ ____ _.._ perdelik diyaloğu temıil etmitler· 

- Oilwn, hani astan? len OR1' git av\lkabma sö,le. dir. Diyalot Hilmi ve Sadettin Bey , ____ N_u_kut ___ \_S_a_llf_) ___ _ 

- Hanımefendi bim •eci. • 4 
"' • ler tarafından aöyteniJaritfir. M. ~ur!t. Ku 

lllecek. Bu maıinb Yana • gel - Bu. &horaki efeaıliw· ldr- de- Kemal Bey, h d~ ..-ı aı. ~ !i.!':!51
' !;:·: ı ilin Av 

ı eueıa 
ı Mart me.dea bea. de yaparım. sisesini anlatayım: mizansen koymuftu. Dekor, ziya t Dol:ır tıs.-

- Acelem YU ojlum. Paıay.a Saltaa Ha.midin her ı-Wa. ihsan tertibatı ıözü ok•ıyordu. Gen,.ler, 20. Lir.t 
21

9'- r l'enJı•ı 
1 Zolııtı 

• :s- ~ 20 [ Belçika ı ıs.-

muhtacım. ~ Jil.ziiiü. aattıraca. - ettiji kıymetli bir teYİD- c·:tcab- bu küçüli: eserin temıumde pek ~Drahmi 23.- :C~ ~fı:ar 
jım. bidi icli. Gümüt ve altıa yesine nnnaffali: ofmutlarchr. 2t" lsvtçre .-20 - , ~~ 

.. •• -1&- 1...._ .. __ 1, ••• to Leva 27.- l Altın. <ııa. 
- C:.im.dt hanımefendi ... B- IWDUt 'M' 1WWMo suyuna UM.U1......_ Temsilden.,... Ha1lteTl muıt- ı ıorh ıı:J,- .ft·.--~ -s k ı :'I ecedl) I.' "T 

dakilmufa para. elinizdefiir. Biı: .. twkeler,. pırliat& ;,eriae iç- H tuf,esi aza1R1cfan Siret Bey Ha· ı•-!O_K_or_o_n _~_ı_2s._-__ ı _Baıı_tu_o_r _Rı.-
bh11:a? leri clamazlı felemenk tatları 1ıe- vayen Kitarla solo olarak bazı par Çek fiaflart fltıp. sa. 16\ 

- .. Bizim medıum peder. ba • rirdi. çalar çalmıtbr. P:ırfs 
kar ki tq s,ü&~ kadın da cahil Ba kadula kanaat etse olmu Siret Beyden sonra Necip Celi.l 'ondra 

12:03 Pr:ı~a 
Vl'van ı 

Elçabuklup ile tqı çıkarı;-,. yeri- m:ı? Hayıı- Öylelerin göziİllİİ- an Beyin idaresiıufe Halkevi musiki ~~~~;oor.k 
De daha. kötüaünü koyu. Ve ka.. - cak toprak dOJWur.. t•iesi azumm teılril ettiği orkeı- Rrütsel 

0.4702 
9.(668 
3.3:"98 

!\ladrlı 

Berlln 
s:-640 
1.9:-08 
4.16-

cima bedelinin. yaruı kadar bir L nesıaeluia. saraydilki mu. • b1t Necip Celal Beyin eserlerini ~:::Vre 
paı:a. •erir .. Kaduı memnun, çı· bahar ile uzlq&r. O naaebsiıa ~qtır. En son Necip Cel&.t Bey sorya 

&:43-
2.4389 

Vrr,O\'lf 
Pı$~ 

1 ilkrcş 
3;,44-

796:-s& 

karken bizim ihtiyara: defterini tutmak padiıaha J ~ '''!- • akordiyon ife l»ir parça çahnıttır. Amtttnlam 

An-L ..ı__ _ı__ maz. Bun\la. ~i.a. memur, aldık-
f 1050 

l'elııraı 
1\1 skovıı 

65.627:5 34.SS-

- u.au &enuıını. razı uwun, orr-. HaU..i mi"•mewesi büyiili bir Esham 
.=.ı.._ B · __ ı_ ..ı__ ı __ _._ lananı makbuz11n1" Mnaa; ı.. · ıı:-:--=--------~-------o....- em: ıussıbu.au ıuu:ı.ar • -.aifalriyet ka.mnufhr. Genç • Is Rankuı ıo 'terkos st-

dm .. Şa mecidi.Je ele benim sana ıün aldijmı yann Bohoı:alri efen ferin ~ çalıfbklan, iy;- çalqh. Anadofu rsao Çime tl Ar. 

bedqemı elum.; du.. diye iade ed'enaİf... Dipıia ~ nldıklan ıörü1iryor. Reji R,JO Cnvon nn. 
Gömcliiniis mü bi&im köpek. oj_- lnmyni. y alna ·~ ... YC111 sır. l!la)•rlye ili. Şartı ne, 

kal d h 
___ .., ..... ~ P'll!~llll!-lllJlll_lllllll _____ ıll Tr.amvav 4.30 ltalyı 

lu. kötMk peder. efendiyi. Keadi:- ma ı veya ut ~ UI~• .,.. T A K V 1 M u. Sigorta Sark m. cez• 
Tel don 

!.

t.35 
ıiain, e:nt,. 0 Jafla bile kabiliye· perunu ı.aew, Ye, hazi...ı.n So • 
ti anlqıbmtb t bor.akiye yeu aipatiflıir ve11ilW-

.Bomnki efendi. yirmi küau mif. Bu aıMli!fe, Bolıonki efelHli 
NiM: Ml'&fl ~ •• boi . ayni neıne,i l&l'&J'& kut, etli. .._ 
mat•· Büttiik memmlar; Bohora fa ıatlllnttn ... 
ki it~ ~ 8 ., ... :~ mallarır Alıt. ıabf, dolantbrıcllılı, ko • 
tiiltendiliııi IÖ!Jleıler,. o, tekrar misyon, riitveL-
mal veriıcli.. Alan kim?' Patfi!alt. Sataa 

kim? Bohoraki. lrtilip eclenter 
S..~n laYUJDCla upn hat.. kimler? Bütün bencl'egin. Dolan

lar.& wanncap bd.r- • mulütte dırılan kim? Ha. .. Bir parça diif.. 
.... s seleWai:a hecli,esine giri~ tünelim de bu ıual.i.tı ce11abım. 
bat,,_ c:laçar Jm-.m. Kimiıı l>a· öyle verelim .. Ba. oıy1UICla dolan -
111 ..1a1ee, efeada ı.natle.ine-. E . dmlan, yanan minetti. Za11al• 
'-di: lıir aenet alır,_ IUraı ~·lo 
..-ellette ltahmar. Vere•er köylü bu kadar eziyet çekiyoıt,. 

aç kalıyor, eline, avucuna. a.eçea 
ıenedi hükümsüz acldedalerd~ üç bujday tanesinden ikwaiı ~ 
Ukin metı atiy erin ilanında bü • 
tün .. semtleri B•henki efendi horaii efendiye -..eriyordu-. Zn .. 

lı köylü asku aJuıcor, Yemene,. 
malakemeye veımez mi 1' Koda • Havrana, Arnantıhıi• aidiJ-. O 
maaluclan biı.ıoğwıun evlerini, gurbet diyarlarmda aç kahyoıı,. 
mehutatlannı cay.il! ca.yu sattır- iliçaız kalıyor. Aakeıin. hakkım 
da, Oukı.ım aöndilı:dü. v.e 11ak. • yiyen, hümmalar içinde yanar -
tile rütvet diye, hediye diye v.er· 

ken onun sulfatoaun~ örtüsünü. 
diklerini yüzde ~ ~-. • aeııi. ahlı. 

ıabunmnı kendisinden esirgiyen 
- A·ın, Brhmaki efendi, kim? Bohoraki efeJMli-

lnt .-rap Mit ıeri almamak üze- Bohoraki efendiler t6rü t6ri 
re vıeımfttin. idi. 

ç .. -. 
4 K. ani 

'1 ·---GiiA dotıqa 7:J,fı 7,26-
Gün 1 atışı 16.,'lt 16, r2 
Sabah namazı 6, <r 1ı • .Jı 
Olta: 1111111111 ~18 17.. s 
111uclJ namazı 14,30 LUV 
Akşam nımuı 16.St. tU2 
Y1t' Si nmtzt' lt:tt' 19.29" 

istikrazlar 

04,.7.5 

!luk !'.yollan Mil 
D.Movahlilde ~9.SO 

Ctimrü1tler s 55 
Saydi mahl 4UI 
BaAd-. 4 50 

Aş.Jtcrly l' -

TabviDe1t 

.Elcktdlı. 

Tramvay 10,25 
Tun el 4.20 
Rıhtım ıs;• 
Anadolu 1 
Anadolu il 

A. l\flimessll 

lmalr ~ U9 J1hıı•n•ıı•ın--ını•ınıııı• ıı ıısıın-ı 

._Y •. '.'.•n.~.a~.::.'.iin•ıerı-•3fi3----•86•2•• mi L~!~~ın~!=:!.!~!~n eserler 

HAVA - Y eşilköy alked t:1&At mer--. 
kezinden veftlen llllll6mata göre, bugün 
h~ kıannm,, buJutJa G~ rüzgar. şi
mal istilwnetindını hafit lw.vvettc ese
cektir. Dün hava tazyıkı 772 milimetre, 
111ı fazla 11c:aklaJc. 1, en azo -t d~ fdL 

ltac!zocla ı 

JST.ANSu'L - I 8 den I 8,45 ı ka.
dar saz •,Makbule Hanım, 18,45 ten 
19,!0 ye kadar orli:estra, 19,20 den 
19',45' e kadllr Fransızca ders ttftJptedl
lere- llllhsus•, f~ IBlt !O ye hdllt 
orkatn;. 20- deır 20ö'5 e k..ı. mmce 
Bıa ilanım.. 20,4ö ten- !Jı,39. • ı.da 
Senet lli.nıtDl 21,iO claD. 2i J& kadar 
ı.pnni <Matmazel Ko,renllll), 9-2 den-
22~0 a kadar gramofon, Ajans, borsa 
ftaberl, sut ayan, ft',IO cfan 23,aa ı 
kadar alaturka saz; !>lllta1lm ~ 

Askeri meemua 
Bu laymetli melleı. mecmuasındl 

seksen yedinci s:ı)'lll indt• etmitdt· 
iç.inde aak.eııllle ait fiyG&h. yazılar v• 
resimler v.udır. iltv..e- olarak v.crileır • 
rih kısmını ferik izzettin Paşama ıstiklJl. 
harbı. hauraları adlı eserinin beşinci cüzff 
teşklf ediyor. Tavsh·e ederiz. 

ırtı• .. 
Ayandan- merhum Kazasker ~ 

Erencit -a .ltamit ve a,andla &d ... 
BiiSnif P8ft. .zıwıe. Tabsia: Beytma Mir 
desi ve KAmil Bey mahtumu. ElllİIL 8'r 
yin kerimesi Nevm Hanım müptel! ol• 
duğu hasıahbm kur.tulaau.Jlfak ııevbr 
lwı. hayaaada uüıl eıınJştir. ee.
bugün sut 12 de Hakırkö1ündeld. Jııılr 
lerlttd'ert kaltllnl'aral oracfdr d'e ._.~ 
reıinc defnedilecektir. 
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3 Klnonusani 1933 VAKiT 

v V AKI f'm edebi tefrikası - - .. M 3 

Abıhayat 
1 

işi iyen Ya a 
L 

70 yaşında doktor 
150 sene yaşıyacak 

Milli Roman -56- \azan : Necmettin Halil 

onun topraklarında can veresy· 

dim. 
================Selami l:ı:zet 

Cevza sözü değiştirdi: 
- Amcanızın hediyesine 

memnun oldunuz mu? 
- Elbette.. Otomobili yarın 

alıyoruz ... 
Ayfeye döndü: 
_ Beraber gideceğiz değil 

PARIS, 2 (A.A.) - La Liber • 
le gazetesinin bir müstacel haberi 
nin sernamesi şudur: 

Ne pahasına olursa olsun, ar
tık burada kalmağa tahammü
lüm yok; burada boğuluyoruCI). 

içimd~ duyduğum ateş bütün 
hava ve heveslerimi eritti, mab· 

vetti . 
Artık Helenin şefkati de beni 

teselli edemiyor. Vakit va!dt 

1 Nl$4n 
ilk kısımların hiilisaaı 
Ayıe sevinç içinde. Güzel Kemal 

'.Avrupadan geliyor. istasyonda kar -

fllaııuorlar. Ayşenin elile hanrladığı 
konağın bahçesindeki küçük köşke gi

rtl/Or. A11ıenin çok güzelleşmiş oldu· 
öunu ıöylüyor. Ayıe heyecandadır. 
Dadıaına elbisesinin yakışıp yakış -
madığını 110ruyor, yerinde rahat du

ramıyor .. Gece misafirler geliyor. On
lar da Ayşeyi Ç-Ok güzel buluyorlar. 

mi? 

"150 sene yaşıyacak bir adam,,. 
Bu haberde mevzuu bahis olan 

adam, Dr. Faust gibi iskeletler, 
kafatasları ve karniler arasında 
yaşayan Parisli alim Georges 
Knap'dır. Fakat bu zat cüsseli, si
ması enerjik ve saçları siyah ve 
bol olan bir adamdır. 

Ayşeyi düşünüyorum; onun ı 

Bu aydan itibaren konturabm 
hesabına para olmamak, içinken· 
d ım karanmak ıstedim. Fakat, bü· 
tün ımklln lrnpılan kapah Dün bir 
iş müesseses ıne mliracaat ettim. 

- iş yok . Hem olsa bile iş· 

s!z durnn binlerce vatanda91mıza 
ve .. kiz. 

Bir bey: 

k - Düşmanların bile güzelliğini in
dr edemezler, a· • ıyor. 

• • • 
Biraz a S l'h 

l . onra a ı a hanım ge· 
ınce A · 

S 1
. ' Yfenın nefesi biraz kaçtı. 

a ıha. hanını ·· ıı·ı h . ' guze ı t müsaba • 
asına gırnıeıniıt T·· k' 

l'ğ' . n ur ıye güzel -
ı ını resmen k 

ı azanmarnıştı am • 
tna, stanbul .. 
olarak t un en guzel kadını 

· anının b bul- 1~• ununla şöhret 
•••UŞtu. 

Peın~oğrusu S~Iiha güzel kadındı. 
l . e, ına.t hır rengi vardı. Göz • 
erı açık ı~ , 
.. v .. e ayar. Gepgeniş bir 

gogsu Vard A . . b k 1• yşenın tepesınden 
a •Yordu. 

lih Ş~fik hey, Kemali yalnız Sa· 
t a. anıma takdim etti; Kemali 
anıınıyan bir o vardı. 

h - Size Kemali takdim ederi.m 
anınıefend. 1. 

Saliha. hanım kırıttı. Dudak -
lannı büzerek, ağzını küçülterek 
cevap verdi: 

- GiiZ'el Kemal beyin İ!mini 
çok işittim ... 

Kemal itiraz etti: 
- Rica ederim hanımefendi, 

bendenh:e bu sıfatı vermeyin. Bu 
lakabı arkada§larım bana alay 
.. ı..._,," rliP- 6-ha.ııar •• 

Saliha hanım, küstah bir ta -
vırla mukabele etti: 

- Siz alayla ciddiyi ayırt e
demiyecek kadar ıaf değilsiniz .. 
Bazan isimle müsemma uymaz 
amanı, sizin lakabınızla cis.!llinh 
mükemmel uyuyor. 

Bu küstahlığa kimse itiraz e
'demedi. Kemal cidden güzel er
kekti. Saliha han.an hunun far • 
kında olduğu için, gözlerini on • 
dan ayırmıyordu. 

Ayte adeta haykırdı: 
_Tabii beraber gideceğiz. 
_ Esaıen beraber gitmemiz 

lazım. Senin beğenmen tart. Ben
den ziyade ıen gezeceluin. Sa • 
na kullanmasını öğretirim. 

Ayşe sevincinden, kendini tu· 
tamadı, ellerini çırptı. 

Kenan bey sordu: 
_ Fransada sınıf mücadelele· 

ri var mı? 
_ Fransanın bugünkü .. 
Siyasi konutmıya başladılar .. 

Kemal anlatıyor, Şefik bey söy· 
leneni tasdik ediycrdu. Garpteki 
yüksek tahsili, Komalin zekasını 
bir kat daha inkişaf ettirmişti. 

Saliha hanım ôayanMnadı: 
_ Siz ne mükemmel avukat 

olursunuz .. Spora meraklı mısı -

nız? 
_ T eniı oynarım. 
- Futbol? .. 
- Hayır. Esasen ilk hocam 

amcamdır. Herhan.gi bir kitab=, 
her hangi bir spora tercih ede
rım. 

Bu söze Kenan bey hayran ol· 
du: 

- Aşkolsun. Hiçbir münevver 
bunun aksini ııöy)iyemez. 

Sofradan kalktıktan şonra Ke· 
mal, bir kö,ede Saliha . hanımla 
konuşmıya' ~aşlaaı. 

D ünya A y,enin gözüne zin· 
dan oldu. " 

Biraz aonra Sabire hanım 

gramofona bir tango koyunca, 
Kemal Ayşenin yanma geldi: 

- Oynar mısın? 
- Oynarım. 

Genç kızı kollarının arasına 
aldı. Ayşe, bu geniş omuzların a
rasında kuş gibi havalanıyordu, 
Kemal uzun boylu olduğu ıçın, 
Ayşeyi, kuv\ etli ko1ları i]e hava
ya kaldırıyor ve yavaşça konuşu
yordu: 

- Meşhur 8.tıkmdan hiç bah· 
setmedim?. 

Tedavisinin esası, radyo aktivi
tenin insan hüceyreleri üzerindeki 
tesiratıdrr.Bu tedavi, mumaileyhin 
gençlettirme proğramının bir kıs
mını teşkil etmektedir. 

Knap, 70 yaşındadır. Sigara iç
mez, içki kullanmaz, nebatat ile 
teayyüş eder. Yediği şeyler mey -
valar, sebzeler ve yoğurttur. 

Mumaileyh, 150 sene yaşryaca • 
ğına kani olduğunu beyan etmek -
tcdir. 

Şehir Arması 

ayaldarma kapanmak için ya
nıyorum. 

Geçen gün konturahmı fes
heltirmek için Şark Kolecleri 
merkezinin umumi kltibi olan 
Mister 'f omasa gittim, müraca· 
atımı hayretle karşıladı; ısrarım 
karşısında son maddeyi gösterdi. 
Hemen Doktor Vuda da bir 
mektup yazdım; fakat müsait 
bir cevap alacağımı hiç ummu· 
yorum. 

1~ Mart 

Bu akşam yemekten sonra 
Helenle konuşuyorduk. 

- Nen var Turan ? Bana 
içini anlatsana 1 

Dedi. 
Yeisle başımı salladım: 
- Buna muktedir değilim 

Helen. Fakat hissediyorum ki 
hastayım. 

Onun gözleri korkuyla açıldı : 
- Sabi mi ? Ne hastalığı ? 
- Dailssıla 1 
- Daüssılamı? Vah zavallı Tu-

ran. Yazık ki bu derdin bir tek 
ilacı vardır ; Memleketi görmek. 

Helenin bu sözleri ıstırabımı 
kamçıladı. Arhk sabit bir tek 
fikrim var: Türkiyeye dönmek 
ne pahasına olursa olsun dön
mek.. Kaçmama imkio yok. Bin 
dolara kazanmam da imkansız. 

Bu ıstırap içinde ara sıra jn
tiharın bile zihnimden geçtiği 

oluyor. Fakat bu da derdime 
çare olmıyacak, sade ruhumun 
azabı ebedileşmiş olacak. Benim 
içimdeld .kirleri cehennemin 
ateşleri bile temizliyemeı. 

25 Hart 
Ben sefil bir mahlulmm. Va

tana dönmeyi dütünüyorum ; fa. 
kat ne yüzle? 

Bu ıstırap beni kahredecek, 
kahrolmaktan korkum yok, sade 
vatanımı bir daha görseydim ve 

Deo~h;r. 
Bu şehirde y!jbancılığımı her 

gün bin bir nzctph vesileyle his
sediyorum. 

10 Nisan 
Uç gUndenberi bir lokantada 

garsonluk cdiyoruw. Bunu bana 
arkadaşım Rudolf temin etti. 

Arlık darülfünunun derslerine 
de devam edemiyorum. Hiç bir 
şeyden tat almaz oldum. 

Helen de annesinin bastahğı 
dolayısiyle tekrar memleketine 
gitti. Büsbütiin yalmz ve teselli· 
siz kaldım. Her an ıshraplarım· 
la başbaşayım. 

Bundan nasıl kurtulacağım ? 
Darülfünunda, bana yumruk 

atan talebe gibi her halde bir 
iki Türk daha vardır. Onlardan 
yardım istemeyi düşündüm, fakat 
gene hangi yüzle? Hayabmtn 
feci hatasmı, cinayetini onlara 
nasıl itiraf ederim? 

16 Nisan 

Dün müthiş bir vak'a oldu ve 
lokantadan kapı dışarı edildim. 
Akşam yemeği esnasında bir 

masaya yeni oturan iki müşteri 
tarafından çağmldım. 

Karşılarına gidince, o, vak

tiyle kozmopoliten klüpte "Eşek 
Türkler f ,, diyen Ermeniyi gör-
miyeyim mi ? Bir anda kanım 
beynime sıçradı. Sefaletimin 
bütün acısını çıkarmak ister gi· 
bi, elimdekj tabağı kaldırıp onun 
kafasına fırlattım. Arkadaşı be~ 
men kolumu tutmuş olduğu için 
tabak onun kafasına değil du· 
vara çarptı. Gürültü büyümeden 
patron beni kapı dışarı attı. 

Artık her kapıdan tekmele· 
nen uyuz bir köpek gibiyim. 
( Y. M. C. A. ) dan da kovulma· 
ma < için çaresiz Mister Tomasa 
gidıp aylığımı alacağım. 

(Devamı ı·ar) 
Yemeğe buyrun, dediler. 
Sofrada, Keına) bir yanına 

.l\Yf eyi, öbür yanına Cevzayı al -
dı. Saliha hanım Kenan beyin ya
lllna oturdu. 

Ayşe sordu: 
- Hangiıinden? 

İstanbul Belediyesi memurla -
rmdan ve Darülfünun Hukuk Fa
kültesi talebesinden Muhtar E -
tem Bey İstanbul şehri için bir 
arma tertip etmiştir. Muhtar E .. 
tem Bey, bu armanın şehir için 
kabulünü ve İstanbul Be]ediyesi· 
nin men~upları tarafından rozet 
olarak kullanılmasını, Belediye 
neşriyatının ve evrakının üzerine 
konulmasını teklif etmektedir. 
Amıa bir kale, sahilde bir cami 
ve bir k3r;: resimlerinrlen teşek • 
kül etmektedir. Kale şehre alem 
sayılmakta, ~' şehrin bir Tül'k 
tehri olduğunu göstermektedir. 
Cami de İstanbul timsali adde • 
dilmektedir. 

Cenup kutbuna sefer j Kooyoda kuraklık 

- Bize biraz F ransadan bah· 
tedin Kemal bey. 
Şefik Bey atıldı: 
- Fransanın mali vaziyeti ... 
Hep birden haykırdılar: 

. - Hayır, hayır; fransız ka -
dınlarmdan bahsetsin .. 

Kemal cevap verdi: 
- Sade, fakat zarif giyiniyor -

lıır .•. 

Saliha Hanım göğüs gererek 
doğruldu: 

- Şıklıkta biz muhakkak on· 
ları geride bıraktık... Esasen 
F ransız'larrn çoğu sarışın değil • 
dir ... Kumrallar da çekilmez ..• 

Saliha Hanını, bu sözü Fran. 
sız kadınlarım tanıdığı, bildiği i . 
çin söylemiyordu; Ayşeye taş a • 
by.ordu . Çünkü kendisi sarışın • 
dı. 

Kemal bir nefeste cevap ver· 
di: 

- Sarışınlar sevimlidir hanı • 
nıefendi fakat kumrallar sevilir • 

' ler ... 
Bunu ıöylerken, Ayşeye, yan 

gözle kendisine bakıyor gibi gel
di ve kalbi attı. 

- "Hangisinden,, ne demek? 
Kaç tane aşıkın var? Senihi so
ruyorum. 

- Hala aşık! 
- Ne usanmaz gönlü varını§ .• 

Plak bitti. Kemal, gözlerini, 
Anenin gözlerine dikti: 

- Senihin aşkı pek mi hoşu· 
na gidiyor? 

Sırf Kemalin canını sıkmak 

için: 
- Evet! diyecekti. 

Demedi. Deyemedi. Kemalin 
güzel yüzü, ciddi bakıtları bütün 
hoppalığını giderdi. 

Lakaydane: 

- Hayır!.. derneğe hazırlan
dı. Fakat buna da muvaffak o • 
lam adı. 

Tamamiyle ciddi, ağır 
cevap verdi: 

başlı 

- Senihi sevmiyorum ! 
Gramofona yeni bir plak 

ha koydular. 
da-

Kemal Ayteden ayrıldı. Sali
ha hanımla, sonra Cevza ile dan· 
setti. 

(Devamı car) 

Muhtar Etem Bey yaptığı ar
mayı bugün vali ve Belediye rei
si Muhiddin Beye takdim ede -

cektir. 

Bir Joglliz diploma
tının vefatı 

LONDRA, 2 (A.A.)-Siı· Mans
fed de Cardonnel Findlayın vefat 
etmiş oJauğu bildiriliyor. 

Mumaileyh, güzide bir diplomat 
idi. Kendisi, Stokholm, lıtanbuJ, 
Viyana ve Buenos-Aires'tc hizmet 
görmüş ve 1911 tarihinden 1923 
tarihine kadar Kristiyanya orta el
çiliğinde bulunmuştur. 

Lehistan konsolosluğunda 

Lehistan hükumeti şehrimizdeki 
Polonya klübünün reisi M. fon 
Lepkonski'yc ecnebi memleketler
de Lehistenı tanıttırmağa çalıştı • 
ğmdan dolayı bir ni~an verilmiş
tir. Lehistan konsolo&u dün M. 
Lepkonskiye nişum vermiş, bu mü 
nasebetle konsoloelukta bir çay zi 
yafeti verilmiştir. 

OSLO, 2 (A.A.) - Aımund • 
senin eski mesai arkadaşlarından 
Rüser Larsenin idaresi albnda ce
nup kutbuna gidecek olan sefer 
heyetinin iki kişiden ve 60 Gro • 
enland köpeğinden mürekkep ~ -
lan bir kısım bugün Thorshaven 
vapurile Norveçten hareket et -
mittir. 

Bir müddet sonra Larsen de 
hareket edecektir. 

Bu heyet cenup kutbunun gar

binde bulunan "Kraliçe Maud,, 

arazisinin meçhul kmmlarmda 

köpekler tarafından çekilen ara -

balarla, keşfiyetta bulunmak e -
melindedir. 

Eulgarls~aoda ç~te
cller 3 liiŞi daha 

öldürdüler 
SOFYA, 2 (A.A.) - Make -

donya gazetesi muharril'İ olup, 

son Makedonya suikastı esnasın
da yaralanmr§ olan M. Etimeff, 

ölmüt ve bu suretle telef olanla -
rın miktarı üçe baliğ olmuştur. 

KONYA, 2 (A.A.) - Havalar 
kurak gidiyor ve don yapıyor. 
Soğuklardan ekim işleri durmuş .. 
tur. Tohumluk tevziatı her taraf· 
ta bitmiştir. Merkeze bağlı 76 
köyde 1806 çifçiye dağıtılan to· 
humluğun miktarı 83 vagona var• 

mıştır. Almıyan çifçilere ilkba • 

harda dağıtılacaktır. Şehrimizde 
bir milli istihsal cemiyeti teşkili• 
ne teşebbüs edilmi~tİr. 

Yılbaşı gecesi Ber
Jinde çılion vak'alar 

BERLlN, 2 (A.A.) - Yrlbatı 

gecesi, Berlinde 3 kiti ölmüttür. 

Bunlar, siyasi sebeplerden dola • 

yı yapılan iki cinayete kurban 

gitmişlerdir. Bir çok kimseler de 

yaralı düşmüştür. 

GISSEN, (Hesse'de) 2 (A.A) 
- Zabıta, yılha~ı gecesi vukubu· 
lan çarpı~malara müdahale mec • 

buriyetinde kalmış, silah atan 
kavgacıları nyınnak için sopa 
kullnmm;.:tır. 8 kişi yarnlanmıtlır. 
Bunlardan üçünün yarası ağırdır. 



Safda 6 VAtcrr 

iZi rt Softalar 
Harbi umumide meşhur Alman tayyareclsl Yunanistanda Müs-

Rihthofen'Jn Hatıraları lüman klübü 
Nakleden : fa. 

Baron Manfred de 
Rihthofen 

Afanfred de Rilıthofen, umumı 

lıarpte Alman tayyarecilerinin en 
nıeşlıuru idi. Tek başına 81 düşman 

tayyaresi düşürmüş olan bu cesur 
tayyareci 21 l\'isan 1918 senesinde 
"Som,, lıarp cephesinde düşürülerek 
öldü. 

Rhthofen'n tayyaresi kırmızı ren
ge boyanmıştı ve kendi emrinde bu • 
lunan tayyare filotilası da kamilen 
kırmızı idiler. Bunun için, düşmanla
,., onu ta uzaklardan görünce tanır. 
lardı. Rilıtltofen düşmanları ara · 
smda bile o kadar me:jlzur olmuştu 

ki, kendisi dü§iirülüp ölünce, ona ln
oilizler ı·e Fransızlar askeri. mera
sim yaptılar. 

lflanfred de Rlıtlıofen orduya, 
süvari zabiti olarak girmişti. Umumi 
lıarp başlangıcında da süvari keşif 

müfrezelerinde çalıştı. Rus ı•e Frnn· 
sız hudutlarında bulundu. Sonra, bir 
çok müracaatlrı neticesi olarak, f'Jla • 

yıs 1915 te tayyareciliğe girebildi. 
işte, biz burada Rilıtlıofen tayyareci· 
liğe başladığı tarihten öldüğü tarihe 
kadar olan harp lıatıralarını anlata
cağız. 

lngiliz ve Fransız tayyarecileri ta· 
rafından "Kızıl korsan,. ismile anı · 
lmı Baron A!anfred de Rilıtlıofen, öl

düğü zaman yirmi beş yaşında idi. 
Kendisi umumi harpte dalıa fıenüz e
mekleme devrinde bulunan lıarp tay
yareciliğine büyük yardımlarda bu • 
lunmuş bir çok yeniliklerin keşf edil· 
mesine sebep olmuş, bir hava şövali
ycsi idi. 

ilk uçuş 
(30 :\faylı ı 9 ı 5) 

Yarın sabah saat 7 de ilk uçuşu
mu ve hava vaftizimi yapacağım. 

Şimdiden nasıl bir heyecan geçir · 
diğimi tasavvur edebilirsiniz. Ki 
me bu hususta bir şey sordumsa 
hepsi başka başka şeyler söyledi • 
ler. Sabahleyin erken kalkmak ve 
s~ğlam bulunmak için erkenden 
yattım. 

Sabahleyin tayyare sahasına git 
tim. Bir tayyareye bindirdiler. 
Pervanenin rüzgarı beni çok ra • 
hatsız ediyor, pilotla konuşmama 
mani oluyordu. Her şeyim uçuşu· 
yordu. Rüzgar, elimdeki haritala· 
rı koparmıya uğraşıyor, başımda -
ki kasketi sökmek için çalışıyor, 

boyun atkımı çözüyordu. Ceketimi 
de iliklememiştim. Velhasıl, h~r 

şey tersine gidiyordu. 
Daha kendimi tamamen topar· 

lıyamamıştım ki, pilot gaza bastı, 
gittikçe artan bir hızla, yerde iler· 
lemiye başladık. Fazla sarsıldığım 
için bir tarafa tutundum. Fakat bi
raz sonra sarsıntılar durdu. Artık 
uçmıja başlamıştık. Yer altımız · 
dan kaçıyordu. Ben pilota gidece • 
ğimiz yeri söyliyecektim. Vazifem 
muayyen idi Fakat bir parça uç· 
tuktan sonra, sağa döndük, sonra 
sola döndük ve ben istikameti ta
mamen kaybettim. Nerede olduğu
ruuzu bir türlü tayin edemiyor • 
dum. Altımdaki manzarayı, küçü· 

Tefrika Numara•• : 1 

lot, uçuıun bittiğini, yere ineceği· 
mizi söylediği zaman adeta bir ço· 
cuk gibi muztarip oldum. Ve yete 
iner inmez tekrar kalkmak için 
şiddetli bir arzu duydum. Uçar • 
ken, kolan salıncaklarında, ve bu· 
na benzer iniş çıkışlı (Rus dağla • 
rı) denilen yerlerde duyulan ra • 
hatsızlıklardan hiç bir şey duy · 
mamıştım. insanın başı dönmezse, 
kendini tayyarede olduğu kadar 
hiç bir yeı-de o derece emniyette 
hissedemez. Hızla uçarken ve bil
hassa inerken motör durdurulduğu 
zaman tam bir sükut içinde uçu • 
şun bıraktığı his kadar güzel ve 
tatlı bir şey taso.vvur edemiyorum. 

Yere yaklaşınca, insiyaki bir ha
reketle tayyarenin kenarlarına tu· 
tundum. Lakin iniş o kadar tabii 
ve o kadar rahat oldu ki, korkum 
ve heyec:ınım kayboldu. Sevincim
den yerimde duramıyordum. Bü
tün gün tayyarede uçmak istiyor· 
dum. Gelecek uçuşun saatlerini bi
rer birer sayıyordum. 

Keşif u~uşları 
10 Haziran 1915 de, cepheye 

sevkedilmek üzere "Grassehain,, e 
gelmiştim. Bir an evvel cepheye 
gitmek istiyordum. Umumi harbe 
iştirak edemiyeceğim diye endi,e 
içinde idim. Pilot şehadetnamemi 
alabilmek için üç ay uğr;:ışmıştım. 
Hergün harp bitecek diye ödüm 
patlıyordu. Fakat sulh olmadı. 

Eski bir süvari zabiti olduğum 
için keşif kabiliyetimden istifade 
için, beni, on beş gün içinde, Rus· 
ya cephesine göndermişlerdi. 

Makenzen muzaffer yürüyüşü • 
ne yeni başlamiştı. "Gorlice,, de 
Rus hatlarını yarını~, "Rawarus • 
ka,, ya girmişti. Ben de orada ye • 
tiştim. Ordunun tayyare kararga • 
hında bir gün kadar kaldım ve, o 
zamanın meşhur ıubesi olan 69 un 
cu şubeye verildim. Burada kendi· 
mi bir müptedi için pek küçük bu· 
luyordum. Filhakika henüz yirmi 
iki yaşına girmiştim. Pilot olarak 
bana, mülazim Zeumer verilmişti. 
Bu tayyareci, §İmdi, maluldür. E • 
sasen buradaki arkadaşlardan sağ 
lam olarak bir ben kaldım. 

Tayyareci hayatımın en iyi kc
scmları burada ba,Iar. Sabah ak • 
şam uçuyor, mühim bir çok keşif· 
ler yapıyordum. 

Holk il~ Rusyada 
Haziran, Temmuz, Ağustos 1915 

aylarında, Makenzen'i "Gorlice,. 
den "Brest Litovsk,, a kadar takip 
eden tayyare karargahında bulun
dum. Ben, rasıt olarak bulunuyo-
rum. 

Bir rasıt için lazım olan §ey, her 
şeyden evvel cesur bir pilota ma • 
lik olmaktır. Bir gün, Kont Holk' · 
un geleceği rivayeti çıktı. Kendi 
kendime: 

- ı,te bana lazım olan pilot, 
Dedim. 
Holk, tasavvur ettiğimiz gibi bir 

mersedes otomobili veya vagon-li 
ile gelmedi. Fakat yayan olarak 
geldi. (Devamı rar) 

cük görünen evleri, karıncalar;:ı _______ ..., ____ _. __ 

benziyen insanları seyre başladım. Bir kadına taarruz eden adam 
Bütün bunlar, bir oyuncak kutu - Boğazkesende oturan Refika 
&undan çıkar gibi görünüyorlardı. Hanım evine giderken Aksaraylı 

Arka planda Kolonya şehri ile Fehmi isi.minde birisi önüne çık • 
kocaman kilisesini küçülmüf bir mı§, bu adam kadına sarkıntılık· 
halde görüyordum. Böyle insanla· ta bulunduğu gibi çan.tnsını da a· 
rm ve tehirlerin üzerinde uçmak- lıp kaçmııtır. Fehmi, Refika Ha
tan tarif edilmez bir his duyuyoı·· nımın feryadı üzerine peşine ta
'dum. Artık; istikameti kaybediti· kılan adamlar tarafından yaka • 
mi filan dütünemiyordum. Ye pi • lanarak polise teslim edilmiıtir. 

yapıyorlar 
lskeçede Türkçe olarak inti.Jar 

eden ",'1illiyet,, refikimiz yazıyor: 

Eskidenberi irticaa ve kör ta • 
assuba memleketimizde önayak 
olan bir kaç meşhur ve büyük 
yobaz, şimdilik gayet gizli tutu • 
lan bir teşkilat vücuda getirmek
le meşguldür. 

Bu teşkilatın esas gayesi §U • 

dur: Memlekette şapka giyenler 
ve yeni Türk harflerini okuyan -
larla, kendilerinin müslüman di· 
ye tavsif ettikleri ve ötedenberi 
yeni harflere düşman, şapkaya 
aleyhtar kalanları biribirlerinden 
tamamen ve filen ayırmak! 

Gayet mel'unane bir maksadı 
hedef tutarak ortaya atılan bu 
fikrin mürevviçleri şimdilik an • 
cak 15 • 20 kişiden ibarettir ve 
temeli .ıtılmış olan bu teş<.'kkülü 
Garbi Trakyalılai'ca tanınmış o -
lan bir kaç hoca idare ~tmekte • 
dir. 

Haber aldığımıza göre; "Müs· 
lüman klübü,, namını taşıyacak 
olan bu teşkilat, daha şimdiden 
el altından faaliyete geçmiş ve 
valii umumilik vasıtasile hükume· 
te verilmek üzere mufassal bir 
muhtıra hazırlamıştır. Muhtırada 

Grbi Trakyadaki Türk ekalliyeti • 
nin, "Müslüman ve Türk,. diye 
iki kı3ma ayırdığı, fakat, Lozan· 
da imzalanan muahedelerle, Yu
nanistandaki ekalliyetlere bahş.:ı • 
dilen müsaadattan, yalnız Müs • 
lüman kısmın istifade etmesi la • 
zım geldiği, Türk namile ayrılan 
kısmın hu müaaadattan mahrum 

bırakılması icap ettiği söylen • 
mekte ve daha bir çok saf sata • 
lardan dem vurulmaktadır. 

Hükumetin, bu gibi manasız 

iddialara kulak asmryacağı ta · 
bii ve şüphesiz ise de, mesele; 
ancan 15 - 20 beyinsiz, cahil ve 
Allahın mel'unu tarafından sev· 
kedilen mürteci kütlenin ne gibi 
hainane fikirler pe§inde koştuk· 
larım göstermesi itibarile, pek 
mühimdir. 

Bir ayda ne kadar içılmiş? 

inhisarlar umum müdürlüğü ta· 
rafından hazırlanan bir istatistiğe 
göre, 932 yılı teşrini evvel ayında 
inhisar idaresi fabrikalarile husu -
si imalathanelerde 637,632 kilo ra 
kı, 27072 kilo konyak, 19540 kilo 
likör 233 kilo votka imal edilmiş • 
tir. 

Bir zenginin oğlu 
hırsız çetesi reisi imiş 
BOKREŞ, 2 (A.A.) - Bükre' 

adliyesi, son derece heyecan uyan 
dıran bir işten haberdar edilmiş • 
tir. Payitahtın yüksek alemine men 
sup birçok zevat bu işte methaldar 
dır. 

Bir kaç zamandan beri, kasa kır 
mak suretile yapılan hırsızlıklar 
çoğalmıştır. Yapılan tahkikat bu 
hırsızlıkların faillerinin Bükreşin 

yüksek alemine mesup bir zatın oğ 
lunun riyasetinde çete halinde top· 
lanmış olan genç talebe olduğunu 
meydana çıkarmıştır. 

Bunlar bir musiki mualliminin 
evinde bir kasayı kırmağa çalışır· 
ken yakalanmışlardır. Mücrimle • 
rin içtimai mevkileri dolayısile 

polis, Bükreşte büyük bir heyecan 
uyandırmış olan bu mesele hakkın 
da son derece ketumiyet göster • 
mektedir. 

3 Klnunuuai 1 

Yeni Fi timler 
Asrt Sinemada : ........... -............................... . 

8(; 

5 Kanunusani 933 taribinden itibaren Asrt sinemada gösterilmiye başlanac~ 
olan filmden bir sahne ~ 

Jim Apperson, çok şakacı ve ı da Slim yaralanır ve onu 
neşeli bir Amerikalı, zengin bir hendeğe götürdüğü esnada ~ 
ailenin çocuğudur ve hayat endi· da bir kurşunla öldürülür • J 
şeleri ile meşgul olmak pek ho- dahi bacağından feci surette ~ 
şuna gitmez. 1917 senenin ilk· ralanır ve hastaneye gönderili1 
baharında, kendi nişanlısı Mat· Orada Melisandinin oturdıd 
mazel Justyn Reed tarafından köyünün bombardDnan netic• 
teşci edilerek, gönüllü asker o· sinde harap olduğunu haber 1 

larak Fransaya hareket eder. O- lınca, Jim dayanamaz ve derlı' 
rada ordu arkadaşlarından Bull sevgilisini aramak için hastaJJI 
ve Slim ile birleşerek üçü birden den firar eder • Bu harekatı Y' 
çok eğlenceli maceralar geçıru·· rasını f enala~tırmağa sebep ol; 
ler ~ ve koltuk deynekler ile yürüıxıef 

Fransanın köylerinde, birin • mecbur kalır. 
de Jim Melisandi isminde genç Harp nihayetinde Jim menıle 
ve şirin bir kıza tesadüf eder, pek ketine avdet eder ve yokluğu11dl · 
çabuk ona hayran olur ve peres • nişanlısı Justyn Reed, kendi bii 
tiş eder • Eski nişanlısı Justyn'i yük kardeıine aşık olmuş old1l 
de büsbütün unutur . Askerle • ğunu görür . Bunun üzerine J~ 
rin cepheye ilerlemeleri için kat'i tekrar Fraruaya avdet eder' 
bir emir verilince iki aşıklar bir - Melisandi'yi bir tarla itÇileri ar• 
birinden ayrılırlar. sında bulur, beraber mes'ut o' 

Müthiş bir muharebe esnasın • !urlar • I 
....................................................................................... 

Karısını ö dürmekten maznun .. 
' ..................................................................................••.• 

Bir imam aleyhinde açıla~ 
davanın net· cesi 

63 yaşındaki bu ihtiyarın zevcesi 
davacı olmadığını söyledı ve 
imam bir liraya mahkum oıdu 

İstanbul ağır ceza mahkeme • 
sinde dün bir imam aleyhindeki 
karısını öldürmeğe teşebbüs da • 
vasına bakılmıştır. 

Dava edilen, imam Esat oğlu 

Mehmet Fahreddin Efendidir. 
Kendisi, altmış üç yaşındadır. 

Vak'a, altı Mayısta Sultan Selim
de ol.muş. Sebebine gelince, ıu: 
imam Mehmet Fahreddin Efen • 

dinin ilk karısından bir kızı, ikin· 
ci karısının da ilk kocasından bir 
oğlu varmış, Bunlar, bir arada 
büyümüşler, biribirlerini severek 

evlenmek istemi§ler. imam Efen· 
di, "olamaz. Kardaş sayılırlar. 

Evlenmeleri caiz değildir,, demiş, 

halbuki gençler evlenmekte israr 
etmişler ve bu kararlarını tatbika 
kalkışmışlar. imam efendi, "Bu 
işi bana vaktile neden haber ver • 
medin,, diye karısına çıkışmı§, 

karısı evdeki bazı eşyayı topla • 
mış, Celile isminde bir hanımın 
evine gitmif. Mehmet Fahreddin 
Efendi, bu vaziyet üzerine büs -
bütün hiddetlenmiş, o eve gire • 
rek karısı ile şiddetli bir kavga • 

ya girişmiı. Bu aralık, yanında -
ki tabancayı çıkarmış, karısına 

doğru çevirmiş, bir kurşun atmıı, 
onu yaralamış. 

imam Efendi, mahkemede 
kendisinin asla öldürmek kaıtile 

hareket etmediğini, namuslu bit 
adam olduğunu, bu yafa kad,ı 
hiç silah kullanmadığını söyle ' 
miştir. 

Davacı yerinde oturan karıtl 
Hatice Hanım da, bu vak'a1' 
gençlerin hareketlerinin sebep ,> 
duğunu, kocasından davacı olnıl' 
dığım bildirmiştir. 

Nusret Beyin riyasetinde"' 
mahkeme heyeti, müzakereye çl' 
kilmiş, neticede imam efendini" 
etraf tan yetişilip kolu tutulnı• ' 
dan ateşi kesmesi düıünülereJı. 
bunun hiddetle yaralamak mahİ' 
yetinde olduğu kabul ediJıııİfı 
vak'ada tahrik, cezayı azaltac:~ 
sebep olarak görülmü§tür. Neti • 
cede ceza kanununun 456 ııı" 
maddesine göre imam F ahred " 
din Efendiden ceza olarak bit 
lira alınması kararlaıtırılmıttd' 
Ancak, Vaka' da tabanca kull• ' 
nıldığından, bir liraya on altı k1"' 
ruş zammedilmiş, tahrik görüldii-

' ğü için de Öu para cezasından ° 
tuz küsur kuruşun indirilmesi Ji" 
zım gelmiıtir. Halbuki kanuna ı3' 
re, küsurat, hükümde hesaba 1'•" 
tılamıyacağından, paranın alınıo' 
sına lüzum olmadığı neticesine "~ 
rılmı§tır. . ~ 
Yalnız karar mucibince ıı~ 

müsadere edilecek, mubakelV" 
masrafları da alınacaktır. 



1 Çocuk bakımı J I Sade elbis~nizi tuvaltl yapın pıadm çamasm 1 
Her şey değiştiği gibi, artık ço· 

cuk bakımı da tamamile değişmiş 
tir. 

Kundağa çoktan veda edildi. 

Fakat hala, çocuklarının kollarını 
sıin sıkı bağhyanlar mevcut. 

Bu, tamamile gayri sıhhidir. Ço 
cuk serbest büyümelidir. 

Çocuğa, bir yaşına kadar don ve 

çorap ta giydirilmemelidir. Çocu· 
ğun başı çıplak olduğu gibi, ayak 

ları da çıplak olmalıdır. 
Son senelerde, çocuklara, bir ya 

tından sonra, lastik, kavuççuk 

donlar giydirilmeğe başlandı. Bu 
donların da tamamile sıhhi oldu -
ğu iddia edilemez. 

Süt hülasaları da, bizim iklim
le imtizaç edemiyor. iyi bir dckto 
run tavsiyesi, ana sütü ve pirinç 
unudur. Yemiş suyu vermeği de ih 
mal etmemelidir. 
Çocuğun en büyük gıdası bol 

hava olmalıdır. Çocuk kış yaz, kar, 
yağmur, sokağa çıkarılmalıdır. 

Salon tanzımi 

Salonları süslemek, artık kadı . 
nm zevkine kalmıştır. Bu yalnız 
para meselesi olmaktan çıkmıştır. 
Gördüğünüz resim bir kalorifer 
radyatörüdür. Bu radyatör ceviz 
ağaciyle kaplanarak küçük bir 
masa ve kütüphane haline kon • 
muştur. 

. .. ·t>·. ' 

Arhk tuvalet diktirmek 
için masrafa hacet yok. Sa
de dikilmiş her hangi bir 
elbiseoizi tuvalet şekline ko · 
yabil rsiniz Bu yuvarlak bir 
yakadır. Kumaştan bir fi. 
yong:ı ile bağlanır. Fiyonga 
elbisenin kumaşından o mı· 
yabilir. Etrafındaki oyalar, 
ya kadife kurdetadan veya 
jorjetten yapıJır. A ve B 
plisesini F ve D no\tasına 
ıaptetmeli. Sonra C E yi 
alıp D ye bağlamah ve ya· 
kanm etrafına dikmeli. 

Eııer Hava 
Bir çok kadınlar, ellerinin bakı

mını ihmal ediyorlar. Halbuki de
ğil kadınlığın, hcıtta insanlığın ilk 
şartı ellerin bakımlı ve temiz olma· ı 

itiraf edelim, ki biz havadan 
korkarız. 

Halbuki hastalanmamanın baş
lıca şartlarından biri havadır. 

sıdır. 

Bazı kadınlar: Ne yapalım, işi
mizi kendimiz görüyoruz! diyor • 

Kış gelince, pencereleri kapayıp 
yünlere bürünüp mangal veya so· 
ba başında pinekleyenler nezleden 
öksürükten kurtulamazlar. lar. 

Bu mazeret değildir. Elleri ter· 
temiz ve yumu~ak duran pek çok . . ... ./ . 

Kış yaz, pençereler açık yatın.ak 
lazımdır. Elverir, ki kurander ol • 

ev kadını vardrr. 
Elleri yumuşak ve temiz tutmak 

için, geceleri limonlu gliserinle .,ı· Eğer biz korkuyorsak, çocukla • 
rımızı havaya alıştıralım, onlar kamak kafidir. 
!~::>:-kınasınlar. · 

Elbi•elri temizlemek Mürekkep ve şeker lekel.=ri 
Mürekkep ve şeker lekelerinin 

temizlenmesi iç;n en basit ve en iyi 
çare, leke olan .,_-=.= i ;erip şekerli su 

Erkek elbiseleri ile, şayak tay • 

yörları ütülemeden evvel çayla sil 
Bu iki renkli şapka en son moda mek iyidir. Kumaşı adeta cilalar. 

ve en rağbette olan bir şapkadır. ile çizmektir. 

Y apıln;;,-;,--;ıs; /"jj-;;;,~ 
gelen şeyler 

Herkesin zevki kendinedir; ben kırmızıyı severim, sen 
yeşili .• Sözü artık iflas etmiştir. Artık modanın önümüze 
serdıği renkleri kabul etmeye, giymeye mecburuz. 

Amma bu mecburiyet bizi sakiUeştirir zannetmeyin. Hayır 
eier giydiğimiz renk bize yakışmıyorsa, kabahat modanın 
değil sırf kendimizindir. 

Eskı zamanda, renkler mahduttu. Alaiıni semanın yedi 
reng ndea, ancak beş on renk yapılıyordu. Halbuki şimdi 
bin bir renk var. 

Yerli fabrikalarımız, durup dinlenmeden çalışıyor ve etra· 
fı bir ilkbahar bahçes ne çevıriyor. Faket maalesef renk inti· 

babında mabaret gösteremiyoruz. 

Esmerler, çok açık, çok çiğ renklerden kaçınmalıdır. Me

sela açık sarı, esmer tene katiyen uymaz. 

Teni pembe o~anlara yeşil çok yaraşır, kırmızıdan biç 
sakınılmamahdır.Açıkh koyulu kırmızıyı herkes giyebilir. 

Bu sene menekşe rengi de Avrupada çok rağbettedir. 
Şişman olanlar beyaz giymemelidirJer. 

raket ütüsü Erkek panfalonu 
Erkek elbiselerinin pantolanları 

m sık sık ütülemek caiz değildir. 

kumaşın havı dökülür. Pantalonu 

muntazam şekilde ortadan kıvırıp 

Tarih tekcrı-ürden ibarettir der• 
ler. Tuvaletlerde de eski modalar 
bazı bazı yenileşiyor. 

Mcııela kadın çamaşırlarında 
müthiş bir değişiklik var. Eski za· 
mamn ipekli çamaşırları iflas et· 
meğe başladı. Artık krepdöşinden 
ince tülden gömlek, kombinezon • 
lar kalmadı. 

lnce yünlü kumaşlar ve ince pa· 
zenler fevkalade modadır. 

Esasen bu senenin yünlü moda· 
sı alup yürümüştür. Hatta gece el 
biseleri bile yünlü kumaşlardan, 
ağır tuvaletler, yünlü kumaşlardan 
yapılıyor. Çaylarda, balolarda hep 
yünlü tuvaletlere rastlanıyor. 

Büyün modasının, hariçten dn· 
hile intikal etmemesi imkansızdı 
Nasıl ki, etti. Şimdi en şık kadın 
kombinezonları yünlüdendir. ince 
dokunmuş yünlü kumaşlardandır. 

Bu k?mbinezonlar ki, urleli, a· 
jurlu feston işlemeli, dantellerle 
süslüdür. Esasen yünlüler, ipekli • 
lerden ucuz olduğundan ayni za • 
manda tasarruf ta edilmiş oluyor. 

.Salon tanzimi 

Artık söminelerin modası creçti. 
Yerli oc~klar, salonlarda fuzuli 
bir yer işgal ediyor. Bir çok kadın· 
lar, salonlarındaki şömineleri bu 
tarzda çekmece haline koydukları 
gibi, bir çokları da, şömine hiçi • 
minde çekmeler yaptırıyorlar. 

Etcgt tkt volanlı siyah tül bir ruvalet. Tul peıerın um uz ve 
koldan gölgelerken, taşlı bir korse gögüs ve arkayı aydınlaur 

Bir çokları, erkek caketleri ile 

kadın tayyör ceketlerinin yakasına 
üstten ütü basıp, bir çizgi belirti • 
yorlar. Caketin yakası açılmalı, alt 

tan ütü basılmalı ve yaka kıvrık 

çizgisiz, kendiliğinden kıvrılmalı
dır. 

asmalıdır. Bu suretle pantolonlar ~~~,~~· ~IJAil~~~~I~ 
sık sık ütıi.ilenmiyeceği için çabul~ ı 

\ Altı siyah tül, üstü beyaz veya açık mavi, s:ın krcptir.Omnz başls.· 
yıpranmaz. nnı ince bir yaka kopar.Düğmeler iştcnirı;c a~ağıya kadar konabilir. 
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- 34 -
Pol, kahveler içildikten son • bir 9arkınm tek mııraını heceli-

ra: yor. 
- Az kalam unutuyordum, - Kendi memleketinin §arkı· 

dedi, Portekiz sizin 1erefinize larını söylemez mi? 
bir gala müıameresi hazırladı. - Bazan, ben olmadı$ım za • 

- Portekiz mi? ı man ... Fakat o kadar yeknaıak 
- Evet. Burada bir nevi lo - bir ~ey ki ... Ben 'r:ı geJdiaimi du-

kanta ve bar sahibi vardır, Por· yar duyınaz hemen susaı-. 
tekiz, derler. Büyük ve nadir fır· - Heı· halde sh:e pek sadık 
ıatlar zuhur ettiği zaman, duva • oba gerek? 
rın üzerine bir beyaz perde ge • - Zo.nnederseın t<\dakatten 
rer, ve senelerdir sakladığı bir biraz d<\ha fazla bir hi:::le bana 
filmi oynatır. Gitmemiz l.i21m. bağlı ... Biı.• a~k diycbilh·im. Lakin, 
Biz dönene kadar Lem Lem ye - cndi~::~i:::, meraksız, facicıaız ve 
mi!leri hazırlar, ve !ayet, içeriye I gü~lül:. namına hiçbir fCf olmı· 
sivrisinek filan airmitıe, kovar. yan bir <:..şl::. Bir kelim~ ile ideal 

Portekiz, Avrupalı kadını hür bir a~k. Bütün tecrübelerime rağ• 
metle kabul etti, ve ön sır~da, im men bu)am~cl ıjılt\ bir tı§k. Ken• 
cası ile hil:imin arasına oturttu. disini satın aldığını zamaıı on üs 
Birçok ıey~rci zer.cilor "·ardı. I<.i- yaşındaydı. 
miai lıoyunlaı·ıpo. biror cam ger • - S;.:rn aldığınız zaman mı?. 
danl~k tp.kmıtlar, 1.:azı kadınlar, - Evet, bir ma•:zer tüfeği, 
başlarına hasır er kele !apkalnrı hırk fişenk, on jilet bıçağı, ikj 
giymişlerdi. Bir ihtiy<!r ::encini.n şişe konyak mukabilinde. Piyasa 
boynunda bir deniz cH:rbünü a - böyledir. 
atlıydı. ' - Sizi ~eviyor dediniz? 

Sinema, 1904 senesinde Fran· - Kendi n!>kt:ıi nazarın2' aö· 
ıız cümhur reisi "Lonbet,, in oto- re seviyor. Kendisi sevip sevıne
mo.bil ealonunu ziyareti esna~ın - diği bir başkasını sevdiğimi tah.· 
dıı ilhnmış bir fi!rrıi 'ile ba.tlach. kik ve merak etmeden seviyor. 
Mühendisin karısı, o zamanın O, aşka, Avrupalıların verdilCleri 
modası olan garip tualetleri gö - ehemmiyeti verınez. Gitara çal • 
rerek güldü. Sonra, n dram,, baş- mak, kunduralarımı boyamak, 
ladı. Fakat bunu beğenen olma - atımı sulamıya götürmek, ve aşk 
dı. Zira, esaşen adeta bembey~z yap.mak, i~te onun bana olan mu· 
olmuş filmin parçaları kopa ya • habheti. Biraz yemiş yer misiniz? 
pıştır.ıla, öyle bir vaziyete gelmiş- ·- Hatıralarınızı görmek is -
ti ki, hem görülmüyor, hem de terdim. 
yerleri yanbı yapııtırıldığı için Pol ayağa kalktı: 
bir teY a.nl~ılmıyordu. mesela, - Pek çok değil, 
kanaıru bir _çuval içinde der.ize Diyerek bititik odaya geçti. 
attllttan ıonr. ,"'korsan reısının, Mühendisle karısı odada yaltuz 
tekrar karıtı ıile evlendiği görü • kabncw, knnaı: 
lüyordu. Komik film, bereket ver - Eve dönerken, dedi, galiba 
sin o kadar fena değildi. Bir Üfüyeceğim. Keşki mantomu al -
pastacı garıonu uslu ualu gider - şaydım. 

ken, birisi gelip parmağını pasta- - Ben gidip alırım .. 
lara ~okµyordu. Ganon kızıp ko- Hakim içeri girerken sordu: 
valamıya h~şlıyor, bir kaç yolcu - Ne o, gidiyor mu3unuz, Er· 
on& ihih~k ediyorlar. Kaçan a • ken ! 
dam, bir p~Ji&in bfoikletine atlı • - Hayır, ıimdi geleceğim. 
yor, kaçmaktil- devam ediyor, la- Lem Lem, feneri al da yol göster. 
kin, merdiven üstünde duvar ha- Karanlık var. 
dana· edem iki nmelenin merdive· Hakimle mühendisin kan11 
nine çarparak deviriyor, badana yalnız kaldılar. Pol ona tiddetle 
koğaaı, o aı·alık geçen bir kadı • bakıyordu. Eskiden olduğu gibi 
nm... güzeldi. Belki biraz daha kadın~ 

Film burada bitiyordu. latınıftı. 
Çıkarken, milhendiain kanıı - Beni tanıdınız mı? 

tr~petelerle .selamlandı. Genç kadın h5.kimin getirdiği 
Eve dönerken, mühondiıin ka· ııümüı çerçeveli ı·esmi alarak 

rıu hik;f.llc ıordu: baktı, ve bir ~ocuk sevincile: 
- Posta her gün uelir mi? - HSa~t., r Kedim. 
- Ben, on ıene evvel buraya Diye haykırdı, Bir an, kadının 

geldiğim 2aman, poşta pn bet gözleri reıimden ayrılmadı. Göz • 
günde bir gelirdi. . lerinden ya~lar akıyordu. Sonra 

- MUthİ§ ! batını kaldırarak ve, resmin üze· 
rinde yazılı olan şu ittihafname • 
yi okudu: 

- Fakat, poıtayla gelen mek· 
tuplarm iki ay.ela bir bana geti -
rilmesi için emir verdim. 

(Devamı var) 

- Şimdi? 
- Şimdi aı tık mektup yc.;:~n 

kirr.Je kalm~d:. Bütün lanıdılda • 
rım dtı öldüler. 

ı l'.ı ::» r~! !>.J 

Yenİj{)hirde Hacı I~uri ve or
tağı Refik yc,plarmdn Mnrika it· 
n.inde bir kadın olduğu halde 

- Hatn•t\larımz yok mu? BeyoiHund~ I\.2'Jyoncada rande • 
- Hatıralarım mı? Size gös- devu~u Eleminin e\--ine c:;itmişler-

teririm. d" N ır. ur ile ortağı sarhoş bulunduk 
. ~e.m Lom ye~i~, donduı·ma .ae Jnı-mdnn Eleni bunlg,ri' ki'p•Y• 

hrdl. Hava se1ınlıyordu. Vantt • <lÇmllmıfhr. (ki ortak bu hale çok 
litörlere lüzum kalmamııtı. Gök kızmıtll'.r, kapıyı tekr.neltıd\k1$ri 
yüzünde yıldızlar dol~ !di. 1ı gibi bir ktlO Cllill da kırmışlardır. 

Lem Lem, mUhendıaın karı • Gürültüye nokca. mo"rnru 1omail 
11.ndan. aynlımyc:r, onun nazarı 1 Efendi yetiımi~, s~rhoşll\rı mer • 
dıkkatıni ge~danlrğına çekmek J lteze gi.)türmek ist~ıpiştir. Poliain 
htlyordu. Nihay,eıt Lem Lem, gelmesi ıki uk<ldaqı çileden ~ı • 
methv ıark1:ıını J;,nırılclamnca, karmı,, ev ıa.hibine bir hayli kü -
mühendlJİn kanGı Gordu: Jür ıavul·duktan ve polise de hü· 

- Ne söslüy9;. cuma kalktı~tan aon.ra yakalan· 
-: frannıça ,Qlmtıaı icap ed~Jl mıtla~dır .. 

~'-~-·-- . 

VAKiT 

Arn~~~tlar 1 (~:;en.~;~ -~~~E~:~ler o) 
Umumı ıntıhabat - 2 - Yaıanı Matmazel Kler klavnat 

ve parlamento Hüngür hüngür ·ağlamıya başhy~n · 
İsmail Kemalim ili Lahraman 

olarak tebcil ettı)er 
Bir talip : Çocuğ·un1 o sa ne isterim! 

TlRAN, 28 K. evvel (Huıuıi) - - Sbe bir şey soracağım ... ) ~in şenl~ğjni temin edeceğiz. Sizin 
Yapılan umumi intihabat neticesin Benim !;Ocuğum §İmdi köyde siit yüzünüzü aüldüreceğiz. 
de Arnavutluk parlamentosuna 50 nine ynnında bulunuyor!. Onu e.. Ne kadar muhabbet ve hürmet 
meb'ua intihap olundu. Bunların ve getirebilecek miyim? cröreceğini uzun u::un kendisine an 
38 i mU.;lüman, altısı katolik, 14 ü - Burasını ıonra düşünürüz. latmıya ba~ll\dım. Evliliği dünya -
Ortodokstur. Arnavutlukta.ki kato Şimdilik maksat karımla komşu· nın en men'ut biı• hı::Jiymit gibi göz 
lilder nüfusun tekizdc birini, orto- ları adamakıllı icerletımek.. Eğer leri önünde C\\nlandırdım. 
dolcalar da yüzde 12 sini ter.kil et· sizin yanınızda bir rocuk olduğu - Söyleyiniz... Diyordu. 
tikleri için hristiyanlar kafi bir halde eeldiğinizi görürlerse beni Söyleyiniz. Ne ıöyleraeniz ho - . 
derecede temsil edilmiş bulunuyor aptal yerine koyarlar. Öyle de{iil §llm:l aidiyor ... Gtildii~üm · Za"1An 

lar. ı mi?.. da.,. yalnı:.um .• Amma timdi deli· 
lntihabntm hitam bulması üze • Miikaleme bu kadar sürdü. lim. Hayatımda ilk defa olarak 

rine meclis kral tarafından açıl - Benim başımdan geçen facia, se- meş'ut ofacağzm ümidi içerimi dal
mıştır. Merasimde l<raldan başka faletim, uğraMJ§ olduğum azap • durdu. Onu bir nimsi kablelvuk\ı . 
prepsesler, "diplomatlar, ve Tiran- lar ve :;wirc ıslahı mev%uu bo.h - biina artık 'enindir, diyor .• 
daki yerli ve ecnebi büyükler zev - solmadı. Acaba bana talip zuhur Zavallı mösyö Alekıandr. Eğer 
celerile bi:-likte bulunuyorlardı. edenlerin hepsi böyle vicdansız kendisini nasıl içerlettiğiıni, ne ma 

Kral irat ettici bt.~langıç nut • ve l~kayt mı ~uhur edecek? Er- vallar okuduğumu bilseydi, timdi 
Jıuncla Arnavutluğun bilhassa ltal kel.derde lıfo denilen şey lmlma· "hissi kablelvukq,, lara bir daha 
ya ile r.ıünaı;ecellerinin çok dost· rnq mı? Diye gayri ihtiyari dü . inanmamıya ahtedcrdi. Nihayet dü 
ça olduğunu, Arnavutluğun terak· şündüm. kecek gözyaşı kalm41mq. olo.cak ki, 
ki ettiğini, ziraatin ıılahma, yolla~ ~ 'f. ~ yüzü §enlendi ve ~ıı sefer talakat-

rll\ açılmasına umumi sihhat ve Diğeı· bir mektup gönderen, la söze başladı: 
maa,rifin yükseltilmesine çalışıldı- kendisine filan numaraya telefon - Evet mes'ut olacağınuı ınu
ğinı, ordu ve jandarmanın iyi bir etmekliğimi söylemi~ti. Telefon haklr;aktır. Şimdiye k-.dar saadet 
halde olduğunu, nafianm on sene- ettim. Evvela sert bir iş · adamı nedir görmedim. Size ş'uraımı ıöy
lik bir proğrllm tatbik ettiğini söy sesi duydum. Fakat niçin telefon liyelim ki, evlendim. Kunn beni 
lemiştir. ettiğimi haber verince ses yumu- aldattı. Evlenmiştim. Bir sene ka .. 

Meclisin riyasetine M. Kotzo şadı ve nazik bir tavıl'la: "Pek dar evden uzaklaşmıya mecbur . 
Kotra intihap olunmuştur. ala pazar günü saat on dörtte kalmıştım. Avdetimde komıuları -

Bir kaç gün evvel arnavutlar Is- x •.. kahvesinin taraçasında bu- mızdan birinin o akşam misafir 
mail Kemalin hatırasını taziz etti l ı f d" d d' geleceğini karıma haber verdim. uşa mı e en ım .. ,, e ı. 

ler. lamail Kemalin cesedi Avlan - Adam geldi bir de baktım, yerı"m· · O pazar günü saat on dörtte 
yada bir parka defnolunmuştur.Ar Ruayal sokağındaki x ... kahvesin de oturuyor! Eşyamı kullav,ıyor. 
navut heykeltraıı Odhiae Paıkeli d Bir sıra karıma: "Adel! Bu rosto e bir tek müfteri gördüm. Yaş· 
kralın emrile İsmail Kemalin bir 1 b iyi olmamış!,, dedi. Hiç ıeı çıxar-

ı ir adamdı. Kır şapka11, hııki 
heykelini yapmış ve heykel onun k madım. Bir vesile bularak masa • ren te keten pantalon, beyaz be~ 
defnolunduğu yere dikilmiıtir. Bu ayakkabdar giynıişti. Benim yak· dan kalktım. Gidip terliklerimi 
milnaaebetle yapıl•ıa n ..mentaime 1 buldum. Salonda Mösyö Luinin o 

attığımı görür gÖrımez, olduj" 
kral pamına, hükQmet ve meclis yerde kımıldanmak, kaçmak is • t1U"d•fiu-kolhiiun «;nüne W,ditib . 
namına ittifak edilmiı, Arnavut· ve bir şey söylemeden çıkıp gittım:-'· 

tiyormuı gibi hareketler yapmı-
luktaki bUtün belediye reiısleri ihti ya başladı. Sonunda kekeledi: Neden sonra·bo§anma k•rarı'7e • 
fale gelmil!lerdir. rildi. Biraz param vardr. Kadına 

- Lutfen oturunuz matma - hepsini b•r~ktım. 
Bir ecııebı gazeteci 

şehrimizde 

zel !.. ismi Aleksandr' dır.. Çok 
lzdivaçıa ne kadaı· talihsiz ol· müteheyyicim .. 

duğumu anl"dınız. Metrea tutmak 
Cenevı-ede ecnebi gazetelere mu 

habirlik yapan gazetecilerden M. 
Rcanati, latanbula gelmi! Ankara 
ya giderek bir kaç hafta kalmıf • 
tır. 

Yüzü yeisle kırışmış bil' halde meseleainde de arni talih15izliğim 
idi. Biraz sonra hüngür hüngür d var ır .. Bundan on beo gün evvel 
ağlamıya ba~lamaz ını? Hayret- bir genç kadını yolda çevirmlt ha· 
le dedim ki: 

nimle odama gelm~sini rica etmiı-

M. Recanati bundan yirmi üç 
'ene evvel latanbulda Franıızça 
çıkan (Jön Türk) gazeteısinde mu 
harrirlik yapmıştı. 

Mö•yö Recanati Ankarada Ba,. 
vekil ismet Pnta ile bütün vc~illeı· 
tarafmdan kahlll edilmiştir. Gaze
teci, Ankaranın birçok yerlerini 
a-ezmit, ihtiıaılarını mensµp oldu
ğu muhtelif gazetelere göndermi§· 
tir. 

- Rica ederim mösyö Alek .. 
sandr lcendinizi biraz zaptediniz. 
Canım beni göı-mekle sizin mem
nun ve mea'ut olmanız icap et ~ 
mez miydi? iki yüz talep arum
da sizi tercih ettim. 

~Ah.. Evet .. Çok doğru 
söylüyar$unuz .. Meı'uclum.. Çok 
ıne&'udurn. 

~öyle der,neklc beraber göz 
Y•§ları ıel cibi yanaklarından 
yuvarlanıyordu,. 

M. Rc~anati, bir kaç güne kadilr 
SofyayC\, oradan da Cenevreyc gi
decektir. 

- C:mıın mösyö Alekoandr bir 
az aoğulc knnhlığınızr ele alınız. 
Bh- kdaınln bir çocuijun boı:len • 

Seyrisetain lavuzlan meıi ı·ükiinji oımızlarmı:aa ıılmak 
''Seyri&efain,, klivuzları, bir ohm !!ÜÇ lilÜ acliyDr? Kodmrım . ~ .. 

u.üddet evvel idareye mürt. :or.l: • ~i bıı huhu· korkui.e.n çocuk m ıe· 
fo h~:;~sAtın arttınf;ınaıınt iate • lc:Ji olet:::ık., 
m1~lerdi. Buna §İıngjki hAJdo im . Hı:q~lm·ıf\lar nrotundıı.: 
kan ı:örülmemiş, nct!ce kendilo _ - Hayu. Dedi. Evime bir 
rine bi!clirilmj~, hunun ür::crine çozuk 11c1ece!c: olu: ,a hc.@kn bir ha 
lı:lavuzfor, istifalarını verm:~Icr • ya~, ba~k:ı bir canlılık gelmit ol .. 
Clir. caklır ! Ondıın -yül,stinmek hatırı -

Müddeiumumtlik, dün hcdişc- ma bile selmcz. Bir çocueum ol • 
yi letkike hatlamıttır, Limandft sun daha ne ioterim? Hele bir ka· 
klavuıduk, seyrisefeı·in scJimcti • dm .. Ah ineanm bir z~vce&İ olur • 
ııi ve dolayı!iile ureumpn menfa . t'a n~ k~ :fo.r bahtiyp.rdır .. Ben yl'l1-
atini al5kadar eder bir iş mahi- nız anlıyor musunl!;;ı, ynlm~ •. Kim· 
yetinde olduğundan, hadiıenin gem yok,. YalnıS?him ne k~dar H• 

tetkikine lüzum gfüü!.müştür, Tet· cıkh hir 'ey çld11ğunu allab •i~o 
kik vo tfıhkik netico::inde, bu h~ bilcHrme;;in .. Bir lokanteya cıide • 
birden i ~tcn ~cl~CJrne va"iyetinin rim .. Y i4lmzım ... Evime rlöneriı:n 
grev mahiyetinde oldQğu netice . yalnı:mn ... Ağb.rıım, gene yall)ı p 

sine varılırsa, Tatili işgal hanu . zım ... 
nuna göre alakadarlar hakkında . Artı!t yalnız olmıync4tlctmız M. 
takibat yapılacaktır. Aleksandr. Ben ve çocuğum evini-

tim. Bir otomobile atladık. Yolda 
200 frank istedi. Hemıirelcrinden 

baıına gelen f eliketlerden bahset· 
ti. P•ray• ıaydım. Aparbmamn Ö• 

nüne gelerek otomobilden indik 

ben otomobilin parjlamı verirken 
kl\dın 200 frankla ıırra kadem 
basmııun ını? 

Geçen haf ta baıka bir kadım 
lı::ıra davet ettim. Mahsat hep yal• 
nız lnılmarnak. Kabul etti. Fakat 
yeni elbfaeler istedi. lıtediği fey • 
lerin hiı- liateıini yaptı. Hem yazı• ~ 
yor, hem uAh ! Möıyö Alekıandr 
çok pahalıya ml\l olacak!,,, diye kı 
rıtıyordu. AyaMcabı, ca.pka, roba, 
manlo, hepsi birden 450 frank tut• 
hı. ParAyı kendiıinet verdim. Gidip 

Prcntrın mıı(ia~ıu:ımcl!"n elbi•elert 
nla,cakh. Gidif, o gidif ... 

- Canım Möoyö Alekıandr ıi .. 
ı bil' fOY 3o ı-~c fiım. Niçin pa.rayı 
penin voı•lyonıunuz? 

( f)erımm var) 

l ±_ ' 

.ht kUil 11tU\ i mezuJdar1 
. Şeh~md ~ h:+:n1'1al :aliklal Li•e· 
ııl rnc~\mj ı mı bir are.ya wplRmak 
ve bir ~~mlyet tc~l.il etmolı i~in e • 
aaslı tm·LibRt tlhyordu. Dlin davo ~ 
te celon rrenGlcr htikl5.l Llo~ai k~n 
fernn $ ;;~!onunda toplıınmı~hlrdır, 
lntihnp y rdmı~ ve reiıliöe Fuat 
Bey ve idareye :;0:1 me~unlardf\n 

on Id;;l seçilmi~tir. Müdfir Sırri B. 
f o.hri reis olmuşhlr. 
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.. , ıı frtıtıuını Lavtacı Uvrik Ef. öldüğü herkesçe malim 

Yatan 
<Baı taralı 1 inci •agıfamızdadır) <Btlf taralı 1 inci taııfamızdadır) buaa, hayretle kartdanıyor. 

Karag6zfiıı - Muaiki heveaim küçükken mif, Müekkili, Oaküdar adliye da- - Siz ölmedinizdi demek? o. 

P • • bqladı. Seaim güzelmif. Bu iti • ireıinde vekilini aramıf, sormuı, lur teY delil! 
l y esı barla kiliaelerde müezzinlik edi. biriıi kendiıine töyle demittir: Adliye koridorlarmda awkatlu 

yordum. Sonra lavtaya meylettik. - Haberiniz yok mu? Botuna tatırryor, mahkeme ialonlarm&la 
Li.vtacdar da hem çalar hem 0 • beklemeyin. Hafız Ahmet Refik hakimler ..... Müddei umumUer ... -
kurlardı. lıte bu ite böylece bat· Bey rahmeti rahmana kaYUfmu~ ! Nihayet, aldü zannedilen a~ 
ladık, devam ettik. Dile kolay tam - Aman! Nasıl olur? Daha ıe baroya ridiyor. Orada da badiai 
42 sene çalııtık. Güzel pnler ıe· çenlerde....... ni sapa sailam prenler, ha,..._ 
çirdik. Fakat zaman bu.··· Her - Evet, amma ölüm bu. Zaman hayrete dütüyorlar. Kaydma ili· 
zaman bir ifıkrn denanıdır. mekin ıözetmez. Gence, yqhya, müne dair verilen haber İl&ft edil 
Şimdi de zaman ıençlerin · · · sallama, hastaya bakmaz. Birini diii halde, itte Hafa Ahmet Re • 

· HacıJYat - Nuıl Karaıözüm, Karaıöz - Etmez olur mu hiç 
k•ICadıa erblrl9finee) piyesini Hacıyvat? Sonu komedi veya vocl 
'"1reltia mi? yiJ ribi biten piyeılere bütün pen· 

Xaraaö• - Neeini ıeyredeJiab? çerelerden komfU)ar kahkahalar • 
O.. ten ıel de ıeceleri bizim eY· la İftirak eder, fakat sonu dram Iİ 
~ •• MJhlt! bi bitenlerde de aon perde ineceii· 

Haa,yat - Aman Karaıö • ne :rakın mahalle bekçisi ıelüp it· 
da, ne llylüJOl'MID, ıisin nde tirak eder. 
...... ftr mı? Hacl)'Tat - Mademki öyledir de 
· Lraaaz - Bizim evde ıabne Karqöz, Darülbedayi, ıünlerclen 
Yar, perde de var, rejisör de tar, biri (Kadm erkelcletince) piyesi· 
alltör de Tar! ni oyniyoru diye bütün pzetelere 

_ Bu kırk iki ıene içinde batı· diğerinden ayırt etmez. Ansızın öl fik Bey, yqıyor ! . 
nızden geçen heyecanlı hatıralar müt itte zavallı! lı, bu kadarla kalmam.,, &lllt 
tabii çoktur değil mi? - Vah, vah! Ne iyi bir zattı. bir taraftan kendiıini tan.,....._, 

T 1 · d f 1 Çok yazık, çok. Cenabı hak, gani 

Hacı,vat - Bak hele! Bundan ilin verdiii halde, ayni oyun her 
Wç haberim 10k benim! Rejiaö • ıece bizim evde daha iyi oynanı 
rünü kim ..._,.m? yor diye siz ne için illn etmiyorau-

- abii meı eğimız e en az a evine taziyet telsraflan çekdlitl• 
mütkülitı saltanat devrinde çek· gani rahmet eylesin. Makamı cen· _..;...ı• ! 

neti ili olıun ! mektuplar ıöndennitl ... ır tik. içkili yerlerde ıazçalmak 0 de illeri 1 
virde çok ıüçtü. Adeta kellemiz Bu konuımadan sonra, aradan Hayaba prlp teeel 

learqk - Bizim kaynana! naz? 
HaaJY&t - Allah Allah! Ya lllna hacet var mı ya? En batta 

aldlrler kimler? ıizinkiler olmak üzere bütün konu 
Karaı~z - Kimler olacak; komıu tannnm ıünü bunu klinata 

ltafta ben olmak üzere bizim lrör illn ecli70rlar. 
ıttllu, baJdız, ıörümce, kaJUl pe- H&Cl)'ftt - Karaıözüm, naul, 
tler, damat, aonra evdeki bütün bari oynadıim ibit rollerinde iyi 
~luk çocuk! muvaffak olabiliyor muaun? 

Hacıyvat - Aman Karagö • Karaıöz - Y ıllardanberi hu rol 
~· sen ne oymyonun, ne rolle- de pittik artık Haeiyvat .. Böyle mü 
" yapıyorıun bakayım? him bir rolde sen, ben muvaffak 

Kara,öz - Sen kendi evinde olmayacafız da, evlilik hayabna 
ne rolleri yapıyorsan ben de onu yeni ıirmit acemi ıençler mi mu • 
'J&pryonmı ! vaffak olacak? 

Jh.cı,vat - Yani ne ıibi? o.m.. Cemal 
Karaıöz - Ne ribi olacak, bü- ı----=---=--=--=

tin lnLhıldar rilti, lbit rollerini 
J'ap17orum. 

Hac.,.at - Ne münasip, ne 
m6ııuip.... Tanı ıana ıöre biçil
mif kaftan! 

Karaaöz - Ulan yalnız bana 
ı&e mi, ıana röre delil mi? 

l:f•cıJV~t - (Gülümaiyerek) 

~~ 1:öre ~ 
di hemtiremiz han,i rollere çıkı -
yorlar? 

Karaıöz - Onu bilmiyecek ne 
Yar ulan? Onun rolleri mal6m: 
:Atlı Aau, Eli bayraklı, Deli poy
ru ıil>i sorlu rolleri hep o yapar. 

Hac1JYat - Ya baldız hamm? 
Karapz - Baldız, aörümce, 

onlann eoluiu, çocuiu icabına 
•'öre fiıüranbk, >:ani palavracı. 
bk yaparlar, icabrna söre de bat· 
Jsa roller alırlar. 

HaCIJ'ftt - Peki ama, Darül • 
liedaJideki Halide Hanım kızı • 
8IDin rollerini ıizde kim yapar? 

Xancti• - < Obiiriip 1Utku • 
arak) Ha! ona ltizim komtuJar • 
... Wr pmatm:r tuml..al Zehra 
-. iri onun ortanea km ya • 
par. 

Kar&lis _. Kapana hannn rol 
......... mı? 

KMaals - Söyledik Ja, o, re· 
jilf~ l''· Gece oynanan piyesleri 
11ep 0 cadaloz tertip t•.d.r, aün • 
411sdea Pl'Q_valannı )a.Pbnr, c• • ...... 
ce de ~tr, br.ınnrza bize neza .. 

_ı ~ ...... nt-•· 
ffaaJY&t - Ya ıiain mahdum 

t.q? 

lzmir borsasında 
Ba yıl ela ne kadar indr 

ve fldm .. bldı 
IZMIR, 2 (A.A.) - Şehrimiz 

ticaret ve sanayi odasının üzüm ve 
incirlerimizin ticari vaziyeti ve ib· 
&CIWaı9. dair ~evim •~i bir 

ftlilil'lk 'B'llimıı ~ ~PitdaUD-
clan 31·12·93Z tarihine kadar iz • 
mir boraaaında 44 milyon 135 bin 
108 kilo üzüm ve 14 milyon m 
bin 686 kilo incir aatılmqtır. Ayni 
rapora ıöre 27·12·932 tarihine ka· 
dar lzmir limanmdan ya\,ancı 
memleketlere 4S milyon 494 hin 
875 kilo üzüm ve 23 milyon 586 
kilo incir aevkolunmuttur. 

Ankarada atlı spor 
cemiyeti 

ANKARA, 2 (A.A.) - Alb 
ıpor cemiyetinin esas nizamna • 
meai huırlanmqtır. Nizamname· 
ye nuaran, cemiJ8l memleketi • 
mizde atlı sporu Türk ıençliii a· 
ruında tamim •• at biniciliiini 
inkifaf ettirmek makıadile müaa• 
bakalar, a• kotaları tertip ede -
celr, binicilik mektepleri ve karı· 
lar açacaktır. Cemiyetin merkezi 
Ankaradaclır. Nizamnameye ıöre 
ikan ıelen tartlar tamamlandı • 
imcla memleket dahilinde de tU• 
beler açacaktır. 

lspan1ada karıtık
Jıklar 

koltuiumuzda ıezerdik. Bende • bir kaç dakika geçiyor ve Hafız Hafız Ahmet Refik Bq, clia 
ıi.ndan olanlar, ıaray menaupla· Ahmet Refik Beyin müekkili, ıöz kendiıile ıörü,en muharririmim. 
rı, zaptiyeler buralara her dakika lerine inanamıyor. Fakat, bu ka • fiiyle demittir: 
musallat olurlardı. Şimdi cümhu • dar benzeyiı mümkün defil. itte, - Hayabn buı prip tecelli,a• 
riyet devri bütün bu sorbalıkları vekili, uıul uıul merdivenden çıkı b ve sihrimiz cineleri ftl'lllll-• 
temizledi, ıötürdü. Şimdi her teY yor! Bu cilvelerden biri ele &enim .. • 
iyi, her meslek rahat ve kolay - Hafız ... Ahmet Refik Bey? yat aafhama te1&düf ebilittir· Z • 

1 - Neye bana hayretle bakıyor· vet, esefle anederim, ki OD ... • tart ar içinde . •• • , N ld , ._ .. _ı_-
lıte bqımdan en heyecanlı, ıunuz · e 0 u · den beri ıerek remal mahna....-

en korkulu hidiıe de bu devirler· - Siz..... ve rerek Mmiml doetlanm .,... 
de geçti. Bir ıün Kmabadada o - Allah, Allah! Ne oldu ca • da ölümüm haheri IÜJU INlmn9' 
Talcit methur olan "Nasihat dea· nım? S~enimÖlitted •. G.eld~d:? müeldrill~!!-İn Tehbeni bilen, ta• 
tam,, Dl okuyorduk. Bunun için • - ız... me IDIZ mı ı. nıyan doHJarımm miin ve teel • 

- Ne! Bu naııl ıual böyle! Ne ıürlerini do.z..-Uftur. Hatta ..ı... de fiiyle bir kıt'a vardı: ....... 
Kovma muıwmeu, kovdUD yeter münasebet! met ibtiyarile evime kadar .. ı.-
Kabraman edenen k&rflD& biter - Sahi ıizıiniz, ha! aileme taziyetlerini aunanlar Tar-
tytye bir kem ll6z ölUmden beter Müekkil, rüya ıörmediiine e • dır. 
Ve .wctn namertte namua ar oınau! 

itte hunu okurken hafmuza min olmak ister ribi, ellerini uzab Muhitim dahilinde eeen •• • • 
birdenbire bir bira kadehi indi. yor, merdivenden çıkan :aatm vü- reden aktıfı bilinemiJea acı w 
Sonra bet on kiti önümüze diki· cudüne dokunuyor, kolunu elini müellim havanm haJdamda ha,. 
lip aaldırmalarmı çektiler. Az tutuyor. lı cilvelerin tecelliaine Mbep ola• 
kaldı öbür dünyaya ıidiyorduk. - Olur teY dejil ! Bana timdi c:atma itminan miihafua etmek • 

ll·zı·n öldü"'1ı;nüzü töylediler ! te-'m. Ebedt üfulümd• dola-Bereket versin, bir poliı vardı, au J. r 

yetiıti, kurtardı. - Kim aöyledi? can evinden keder dayan Ja,met· 
_ Peki ıebep? - lıte, ıu adam... li meılektaılanma, MYlili qiaa~ 
M- sa•-.. •••bet Dil u11i Mtieldcile Yeldlinia iLlfliüal. nma htlrmet dolu ~ 
- Muhannet te nedir? J.aber Yenm de fAfll'IP blmlf bir lblllım &lr &orç •ilirim. 

M.h B h ne- vazivetteclir. Halen aax.-, dincim, memleke-- 1 net canan-.. u er J aaau 

dense 0 vakit mubannet diye o· - Aman, kuaura bakmayınız. time ve milletime daha usan • • 
kunurmuf.... Bize hücum edenler Ne bi!~lim? Öyle itittik ! neler nafi hizmetler ifa etmek İ9-
de muhanneti, Muhammet zan· - Kwden? terim. Çok tükür, ,..........,_ 
netmiıler !. - Filandan.... arzusunu izhar edenler •JlllS .. 

itte efendim, bizi oradan Kar- Fillndan, filandan ... Herkes bi· nilecek derecededir. 
tal kazuma mahkemeye de ıö - ruinden, birçok kiti biribirinden Ya hu me,'um haberi kim çabı
türdüler, fakat aoma bir manası bu acı haberi ititmiı. Ölüm haberi dı? Onu ıiz hana aora:ronunas. 
olmadıiım anlıyarak koyverdi • nin çıkarıldıtı günlerde, bir dava Ben de ıize ıorayım. Bu beclhahal 
1 takibi için tesadüfen tqrada bulu· irim olclutunu, ne maksatla ...... er. 
Batımıza ıelen ikinci heyecanlı nan Hafız Ahmet Refik Bey latan ket ettiiini bir türlü ilnaeme • 

Yakalardan biriai de ıu: bulda nereye rirae, nereye ayak elim! 
Bir tarihte Ermeni vak'aaı ol • 

mutlu bilirainiz; itte o zaman bü· 
tün sular, tiyatrolarda yasak edil 
mitti. Sonra Padiph tekrar müsa· 
ade etti. Biz de Şafak bahçesine 
riderek çalmaya baıladk, 
ortada biç mütteri yoktu. Fakat 
ıene biz çalıyorduk. Mejer bizim 
ıörmediiimiz bir kö,ede tek bir 
milfteri varmıı: iri yarı bir Ama· 
YUt sillhtor. Bu adam yerinden 
ltirden fırlayarak bize arnaYUt ha 
TUi çalmamısı emretti. Batladık 
çalmaya. Fakat nedense hoıuna 
ıitmecli. Gözleri kan içinde masa· 
lan clnirerek JIUU1IUZ& ıeldi. Ye
lefinin difmelerini çö:1meje bat· 
ladı. Uakta bulunan sivil memur
~ bu anada vaziyeti ıörerek: 

........................................................................................... 
Çalııcılar bet kuruttan yüz kuru • 
p kadar kazanırlardı. Sonra ellen 
tiler, diiiünler vardı. iyi kaunır
clık, iyi de yerdik. 

- Hanıi p.rlayı beienircliniz? 
- Oo.. Kırk iki 1ene içinde kaç 

prkı ıeldi, ıeçti. bunlar hatırda 

kalır mı?.. Ben her makamı he • 
ienirim. Hepsinin tüzel ıüzel ta· 
rafları var sonra Saba ribi, beste 
Nirir ıibi töylenmek için a~sa· 
atleri ve vakitleri olan makamlar 
var. Eskilerden öyle üstatlar var 

nımıt diye muaildmiz Arapplap
yor demek doira delildir. Mml • 
kiyi biraz da tabiat clojarur. • 
itibarla bir muaiki ~ W 
ki Japoncadan bir nalme de lia • 
lunabilir. Bu takdirde bu ...... 
Japonca mı diyecetiz? Meael& 1i 
fos Efendinin au Mlbaiai ...... 
hata Arapça n&tmelerle dolml•• 
Şimdi bu adam bunu Arapca tli • 
Je mi yapb, tabii hayır. Ehwir ld. 
oiul, yapılan beste kulaia .., ..... 
ıelain ve temiz ol1UD. 

A. s. 

Nlfu amam ....... 
Karqiz - O, ekseriyetle Da· 
~deki Mu&lllmerin rolle
.U.i 0.,.,-. Zalln haspam boJ 
llOi ._ kılık kıyafet cihetinden de -.m oaa heuer. 

HaaJY•t - Kerime Hanma? 
~ - o, ... nulıdır, 67· 

l;t Clhı orta her Pb'eete rol almaz. 
1alms (Tahir ile Zülar.) (Y • 

.... ıra ..,....t) (Ginllik IDiiaa. 

•auı) ~ -- 'ft --- pi • 
.. ._. .. pt Janlchm roller Japar. 

BARCELON, 2 (A.A.) - D. 
niz kenarında bulunan mahalle
de bir bomla& patlqarak ıayet 
mühim huarat yapaufbr. Geçen· 
de meyduaa çıbnlan bomba de
poeu ... iplerinin ibmetı&hla • 
nncla ele ıeçirilen liatecle iıim • 
leri mesker 8 müfrit, dün alqam 
zabıta tarafından tevlof edilmit • 
tir. 

- E:rvah zavallılann iti bitti, 
clemifler! Bizae bu eanada tınl tı· 
nl titriyorduk. Derken efendim 
birdenbire palumı çekerek aıılr 
limbaya bir tane vurdu, yere in • 
dircli. Fakat tam o anda oradan 
bir kanun ıeçmes mi?. Hızınnum 
mübarek •• Geleli, kulajma bir teJ' 
IÖylecli, urtmı oktaclı, eline de bir 

ki, saydamaz. Yenilerden Salihat· 
tin Beyin prlalarını beienirim, 
maharetle yapdlDlftır, ruhnevaz 
,eylerdir. Sonra birçok fuıllan ih 
ya eden Bimen Efendiyi de çok 
beienirim. 

- Alaturka • Alafranıa bahsi· 
ne ne derıiniz? 

- Bizce alaturka alafranıadan 
daha zenıin, daha kıymetlidir. Bir 
alaturkacı ıenç Avnıpaya riclerek 
mikemmel bir alafranıacı olabi • 
lir. Fakat bir ecnebinin ıelip mü-

Ankaraclan Adanaya .W•.a
fua umum müdürü Ali c.Jip .., 
dün Adanadan tehrimise ,.lmir. 
tir. lskln müdürlükleri de ha • 
mum müdürlüje baib olduP i 
çin Ali Galip a., din ....... 
müddet itkin müdürlifihul•-. 
aul olmut ve ialrin itlerde ,.1 • 
ımluk ve aaiiltimal hidiMW 
tetkike bafla•qf!r. 

Haa,nl--Peki karaai&iim, I• 
--· ..... .,...tılam .... pi,.. • 
..--- ........... Zehw in 
......... _ :...._..ln.ueitti-

BARCELONE, 2 (A.A.) -Dün 
Pratt tanare meytiamaa riderek 
muhtelit bir komite ·tefldl etmek 
•• •itral,&I ..., __ ... pçir-

... illiJ9a ,.. •lfılt-ll•ldf .. ........... 

cİl&ra Yenli, JWDUf&tb. 
itte bundan da böylece kurtul· 

lftUfblk. 
- S.natinizden memnunmidi -

• .__ "d •• ? ma, .. anıırmı mız 
- Memmmcham. Su o ftldtl.. 

,.ı... cama, ,._.. sinleri vardı • 

kemmel bir altturkacı olmuma 
imkin yoktur. Alafranpyı da ee
Yerİm, fakat alaturka batbdır. 

Muıikimiz Arapçalqıyor, ideli· 
uma ela hak vermem. Bizim mui· 
kimiz Arap muaikiaiH yalandır. 
Fakat içine arapsa Wr nalme ka· 

Diler taraftan milki1• mlfel
tiıleri tarafından JaPılan tMlli • 
bt ta devw etmektedir. Mtafa 
itam clo.,.alar, biaat illrln - • 
tliiril tarafmda'1 mahafua etti • 
rilmeldeclir. 



Sayıfa 10 

Marika 

Kendime eldiğim zaman, ak· 
şam olmuştu . Nasıl ölmemi§tİm? 

Daha doğrusu beni .nasıl öldür -
memişlerdi. 

Dört arkadaş, Yunan 'hatlar.ı • 
nın gerisine doğru sarkmıı, ku -
mandanın istediği malumatı lop -
lamak üzere, görünmeden, Eski -
şehire girmiş, istediğimizi öğren • 
miş, sonra, birer at teaarik ede • 
rek, kıtamıza iltihak etmek üze • 
re, bir akşam üzeri EskişehirBen 
çıkmıştık. 

Oördümuz de köylü kıyafetin
dey:dik. Geoc yansına kadar gö· 
rünmetlen iler.ledik. Fakat saba -
ha karşı, bir düşman müfrezesi 
p~imize takılmıştı .• Kalabalıktı -
lar, selameti atlarımızın bacakla 
rında bularalc sürmüştük. Gaye • 
miz basit olmakla beraber, hiç 
de kolay değildi. On saat ilerde
ki düşman ha.1:bm gerisin geriye 
yararak kendi hatlarımıza iltica 
edecektik. Atlarımız bunu yapa· 
bilecekler miydi? Bunu düşün • 
m.üyorduk bile. 

Düşman süvarileri, gittikçe 
yaklaşıyorlardı. llk kurJunlcu- a· 
trldı. Biz, mukabele edemiyor• 
duk. Tüfeklerimiz yoktu, taban -
calarmJızın menzili ise .• 

Bereket versin önümüze kü
çük bir ağaçlık çıktr, oraya gir • 
miye karar verdik. Y almz ilk a· 
ğaçlara yetişir yetişmez, omuzum 
da ani bir iğne batar gibi bir ıızr 
duydum. Sonrasını bilmiyordum. 

.y. .y. ~ 

Yavaşça doğruldum. Her ta -
rafım ağrıy.ordu. Fakat en çok o· 
muzum. Kalktım. Müthi§ bir ba§ 
dönmesi ile oldu_ğum yere yıkıl • 
dım. Acaba karnım mı acıkan§ • 
tı? Belki de susamıştım. Gutla -
ğım yanıyordu. Bir sigara yap· 
tım. Ağzımda kağıdı yapıştırmak 

için tükrük yoktu. Gene uyku 
bastırdı. 

ikinci uyam§ımda ortalık ta
mamen kararmıştı. Artık sol ko -
Ium'u hiç kıpırdatamıyordum. Bu 
sefer kalkabildim. Yürüdüm. 

Ağaçlığın sonuna gelince, gö
züme hafif bir ışık ili§tİ. Yava§· 
ça ilerledim. J 

Genişçe bir kulübe. Işık gelen 
pencereden bir şey görmek ümidi 
yok. Çolı: yüksekte. Kapıya yak· 
laşarak dinledim. lçerden iki 
kadın sesi geliyor. Rumca konu· 
şuyorl&-.r. Başım gene dönmiye 
ba~lıyor. Tabancamı yokluyo -
rum. Kapıyı vuruyorum. 

•'lo 

ll<i kadın, beni tuhaf karşılı· 
yorlar .. Birisi çok ihtiyar, birisi 
çok genç. ihtiyarı çok çirkin. 
Genci çok güzel. 

Bir kelime söylememe ihtiyaç 
yok. ikisi de vaziyeti anlıyorlar. 
Bir elimin cebimde oluşu da te· 
&irini yapıyor. Bununla beraber, 
rumca konuşuyorum: 

- Valde, kıyafetime aldan • 
mayıDı... Ben İstanbulluyum. A -
ma Türk değilim. Esir olmu! • 
tum, bir Türk köylü elbisesile 
kaçtım. Vuruldum ... 

lki kadın inanıyorlar, yahut 
öyle görünüyorlar. Sıcak çorba 
ne iyi şey .• içiyorum. Gözlerim ka 
panıyor. 

- Marika, haydi sıcak su ha
zırla •. Yaralarını saralım. 

Sarıyorlar. Ne rehat? Marika 
da ne güzel! Ihsan olsa - ka • 
çan arkadaşlardan birisi - ıim· 
di bir türlü rahat duramazdı. 

- Marika, götür yatır. 
Güzel kız koluma giriyor. Lü· 

zum vaı- mı? Var. Bir oda kapı· 
sı açıyor. Hayret! Bir karyola! 
Böyle bir yerde. Tuhaf §ey. A· 
man ııe uykum var. 

- Size sabun getirdim ... Mus· 
fok şurada .. 

Marika çıkıyor. "Sabun da ge 
tirdim,,. Ne yapayım? Uykum 

"S b d 1· •· A var. a un a ge ıraım,,... . .. 
Bir türlü aklımdan çıkmıyor. Fik 
ri sabit oldu. Bari ellerimi yıkı· 
yayım da bu i§ bitsin.. 

Sabunu alıp musluğa gidiyo • 
rum. Tam yıkıyncağım anda, el· 
lerimden kayıyor. Karyolanın al· 
tına gidiyor. İğiliyor, elimi uza • 
tıyorum. O ne? Müthiş! Bir.den -
bire elimi ~ekiyorum. Elim, buz 
gibi soğuk bir şeye, bir taşa do -
kundu. Bir kibrit, yakıyorum. 

Liiiih!. Brr ceset. Başım dö -
nü yor.. Kolundan çekiyorum .• 
A_. İhsan .•. lhsarun cesedi .. 

... 
Sessiz adımlar, kapıma yakla

şıyor. Kıapı ne de hafif açılıyor. 
Marika bu ... Elinde büyük bir bal 
ta .. Y ak!o.~ıyor .. Yatağa .. .kolunu 
kaldırzyor .. indiriyor .. 

Uyku ne iyi şey! Adeta diril
dim . .Karyofarun altından çıkıyo· 
rum. Zavallı Ihsan, ild defa 
maktul, yatakta y:r.byor. Giyini • 
yorum. Se.ı.sizce hareket edi}'O • 
rum. Sonra, elimde tabancam, 
kapıyı aç.ıp çıkıyorum. 

Hem kapı aralığı, hem yemek 
odası, hem sofa vazifesini yapan 
yerde, Marika ile ihtiyar acuze 
annesi, sofraya cturmuşlar, ye· 
mek yiyorlar. Beni görünce, iki· 
sinin de ağızlarına giden elleri 
havada kalıyor. Donuyorlar. Don 
m~lar. Tıpkı 1hsanm cesedi gi • 
bi. 

İhtiyar bdıı:ın, hana baktık· 
ça gözleri büyüyor, büyüyor, son, 
ra, bir kütük gibi yere yığılıyor. 

- T e§ekkür ederim, Marika .. 
Çok rahat uyudum .. 

- ..... . 
- Şöyle yanr.ma gel, Marika ... 

iki cesetle, güzel ve 
Marikayı evde baş başa 
rak ayrılıyorum . 

perişan 

bıraka· 

Zongulda ta C. H. • 
viUlyet ı~ongresi 
ZONGULDAK, 2 (A.A.) -

Zonguldak C. H. fırkaaı vilayet 
kongresi, bugün ~ehir salonunda 
büyük ~ezahüratla açıldı. Kongre· 
de mümessillerden başka dinleyi
ci olaı·ak pek ~ok zevat vardı. 

Mütarekeden ve meş'um de • 
virden ba,Iıyarak istihlas ve istik· 
lal mücadelelerinin ünlü hatıra -
ları e büyük zaferlerimiz, sulh 
ve müsalemete kavuşturan son • 
ra yaratılan emsalsiz tarihi var• 
lıklar ve inkılaplar anlatıldı. Ve 
ulu yaratıcımız Gazi Hz.nin bü -
yük ve ebedi namı ve C. H. Fır · 

kasının yüksek hizmet ve muvaf • 
fakiyetleri hürmet ve tebcil ile a
nılmıştır. 

Raporda, iki yıl zarfında vila
yet dahilinde başarılan işlerden 

ve Halkevinin mesaisinden ve es· 
ki devirle mukayese olunarak 
cümhuriyetimizin feyizlerile ma
den kömür havzasının mazhar 
olduğu yüksek inkişaf ve terakki
den bahıolunmuştur. Çok müte -
hassis ve müteheyyiç elan mü -
mensillcrin ve halkın şükran ve 
tazim duyguları, sevgili Gazimi -
ze, büyüklerimize kongre kara • 
rile arzedilmiştir. 

VAKiT 

sene 
Çetin bir mücadele 

se esi of muştur 
LONDRA, 2 (A.A.) -Gaze -

leler, M. Mac Donald'ın yeni se· 
ne münasebetile millete hitap e -
den bir beyannamesini neşretmek 
tedir. 

Mumaileyh, geçen 4enenin 
herkes için çetin ıbir say ve mÜ§• 

kül ve hatta bir çokları i~in elim 
bir mücadele senesi olmu§ oldu-

ğunu beyan etmekte ve f.akat İn· 
gilizlerin terakki yolunda :ileri 

gitmek fikrile har.eket etmiş ol • 
dukları mütaleasında bulunmak .. 
tadır. 

Beyanname, -§U suretle devam 
ediyor: 

"Daha iyi bir vaziyete rücu e • 
dileceğinin emareleri daha şimdi
den -görünmeğe başlamıştır. 

Başvekil, bu satırları okuyan • 
lardan, ba'Şlanılan işlere bunları 
ikmal etme'k azmile karşı koy .. 
malarım ifllemektedir. 

VUA.yetıe rı mizde yı1-
başı gecesi nasıl geçti 

KONYA, 2 (A.A.) - Yılbap 
gecesi şehrimizde neş'eli geçmit -
tir. Zabitan yurdunda bir eğlence 
tertip edilmiştir. Kız muallim 
mektebinde müsamere •e bafka 
yerde maskeli bir balo verilmiş • 
tir. 

ZONGULDAK, 2 (A.A.) -
Halkevi tat"af mdan yeni yıl mü • 
nasebetile bu gece kostüımlü bir 
balo verilmiştir. Türk ve ecnebi 
bütün hanımlar milli ve mahalli 
elbiseler ciydiler. Kostümlü balo 

şehrimizde ilk defa verilmekte .. 

idi. Balo ç.ok parlak ve muvaff a· 
kiyetli olmuştur. 

SiNOP, 2 (A.A.) - Yılbaıı 
gecesinde Halkevi tarafından bir 
müsamere ve konser verilmitlir. 
Gece yarısında gösterilen canlı 

tablo çok san'atkarane olmuı ve 
çok alkışlanmıştır. Halkevi bu ve· 
sile ile Sinoba iyi bir gece yaşat· 
mıştır. 

Almanyada 
kaçakcılık 

BERLlN, 2 (A.A.) - Alman. 
ya ile Belçika ve Felemenk arasın 
da büyük mikyasta kaçakçılık ya· 
pıldığı malumdur. Bu gayri meşru 
ticaret en modern vasıtalara malik 
ve zahiren bir ticarethane §eklini 
haiz büyük müesseseler tarafından 
yapılmaktadır. Kolonya civarında 
Alman polisi iki kat bir zırh ile 
mücehhez bir otomobili durdur • 
muştur. Zırhlar arasındaki bo~luk 
ta 1000 kilo tütün ile 2000 cigara 
ve bir miktar kahve bulunmuştur. 
Arabada bulunan 2 kaçakçı yaka· 
lanmıştır. Bunlardan biri Fele • 
mcnkli ve diğeri Lehlidir. Üzerle· 
rinde dum dum kurşunlarile dol· 
muş tabancalar zuhur eylemiştir. 

Müthiş bir haydut 
LUKSENBURG, 2 (A.A.) -

Koch adlı bir köy papa~ını geçen 
ni&anm 24 üncü günü öldürmüı 

olmakla zanna.ltına alınan cinayet 
mahkemesine gönderileceği 11 i
kinci te~rin günü hapishanede asıl 
mış olarak bulunan Bulgar taba.a
sından Constnntiniff'un 1925 aene 
sinde Sofya katedıraline karşı ya
pılan sui kast in faili olduğu adliye 
memurları tarafından yapılan tah 
ldkat neticesinde meydana çıkmış 
tır. 

üst ah 
Garson bir müşte

riyi ya' al adı 
Balıkeairde Ferhat isminde bir 

garson Hasan isminde birini çakı 
ile birkaç yerinden yaralamıfbr. 

Hasan Efendi şaba.hleyin ıma ~ 

hallesin deki Yıldırım kahvesine 
gelmiş, kahve kapa1ı olduğu için 
kapıyı çalarak garsonu uyandu .. 
mıştll'. ıFakat ;garsonun: 

kal 
Çakmak fitilile 

boğuldu 
AYDIN - Çinenin Demircıae 

köyünde iki yıldır bakkallık ecl 
eski umumi meclis azalarından ' 
racasulu Mustafa Ef. çakma'k fit 
lile 'boğularak öldürülmüştür. 

Köy ihtiyar heyeti Mustafa E 
fendinin iki gün dükkanını açııt 
dığını ve clükkanaan .pis bir kol< 
yayıldığını görünce dükkanı k11' 

- Bugün ramazan. Kahve açıl- mışlar, içeriye girdikleri zaın 
mryacak ! Sözile karııla~mıştır. Mustafa Efendiyi çakmak fiti1U 

Garson kahveyi açmamakta, Ha boğulmu§ ve çekmecesini kırıl 
san Efendi de açtırmakta ısrar e - bir halde bulmu~lardır. 
dince aralarında kavga çıkmıştır. Vak'a hükumete haber verilrni 
Uykudan uyandırılmıı olmasına Çine müddeiumumisi ve Jandar 
ku:an .garson Fer hat, kahvenin ka • ma kumandanı, :vak'a mahallio 
pısını açar açmaz eline geçirdiği giderek tahkikata başlamışlardır 

ç~kıyı H~G~a. saplamışt~r. F.er~at izmide de ad nla 
hır defa ıle ıktıf a etmemı~. bıçagı· 
m birkaç defa Haaana sokmuş, çı· dan polis yazıJaca 
karmıt ve zavallıyı .al kanlar için- Jzmir emniyet müdürlüğü gaz 
de yere ıermiıtir. lelere bir ilan vererek memurl 

Ağır ıurette yaralanan Hasan kanununun dördüncü ve polis ni 
derhal memleket hastahanesine zamnamesinin on dördüncü med 
kaldırılarak derhal tedavi altma delerin<leki şartları haiz hanunl 
alınmıştır. dan polis yazılacağını bildirmiş 

Carih gar:son vak'adan bir az tir. 

sonra tutulmuş, adliyeye verilmq· Bir katil ya aland 
tir. 

Mecruh Osmaniye mahallesin • 
den Mehmet ÇaVU§un oğlu dur, 20 
yaşındadır. Carih ise Mecidiye ma 
hallesinden Şevkinin oğludur. 19 
yaşındadır. 

Altı ay evvel Bergamanm örtü 
lü köyünde bir cinayet olmuş, Ci 
ci Halili katleden Hasan pehlivıı. 
ismindeki şahıs kaçmıttı. Jandar 
malarımızın yapbkları takip neti 
cesinde Hasan Pehlivanın dağd 

Asfalt yol Uşakta bir koyun ağhnda saklanmakta ol 
duğu haber alınmış, bir gece jan: 

U§akta asfalt yollar tatbikatı • darmalar ağılı sararak kendisiıı' 
na baılanmıştır. Uşak belediyesi, tutmuşlardır. Katil hakkında tah' 
istasyondan başlamak üzere tehir kikata Jevam olunmaktadır. Yıı • 
dahiline doğru mükemmel asfalt J ~mda mahkemeye teslim edilecel: 
yollar yapmıttır. tır. 

Terkos ve 
<Baş taralı I inci sayılamızdadır) 

Saat on altıda gelen vali Muhit 

tin Bey yeni terkos idaresi müdürü 

M. Kaıtelno'yu Sadettin Ferit Be

ye: 

" - Kıym~tli bir mühendistir. 

Kendisinden çok istifade edeceği

mizi ümit ediyoruz.,, Sözlerile tak 

tim etmiş, M. Kastelno tefekkür 
etmiştir. 

luhiddin Beyin izahları 

Ziyafet eınasrndn Vali Bey ter· 

kosun belediyeye devri hakkında 

gazetecilerle bir hMbıhalde bu -

lunmu!} ve bu arada şöyle demi§· 
tir: 

- llallı:ın ihtiyaç t·c ıstırabı neyi 
emrediyorsa onu ifade ve ifa ediyoruz. 
Bu, bir mut·affakiycttir. Bu muvaf • 

fakiyetin şerefi de Jstanbul halkına 

aittir. biz hizmet ediyoruz. Amme 

lıiznıctlerinin doğrudan doğruya 

lıalk müesseselerine geçmesi l'e lıal • 

kın kendi millcadderatına salıip r:e 

lıakim olarak kendi işlerini kendisi 

görmesi düyanm lıer yerinde esas tu
tulmuş bir kazigyedir. Bu tar:ı ida

reden lstanbı.:l Belediyesinin de müs
tağni kalmaaına imkan yoktu. işte, 

bu t'adide inkiijaf etmekte olan He • 
lediye mesaisi bugün ük ve pek mü • 

lıim semerelerinden birini iktifa( et

miı bulunuyor. 

Suyun doğrudan doğruya lıalk ta· 

ralından idaresi, ilıtiuaç mülôlıaza ı.. 

e e 
larından başka hiç bir şeye yer ver • 

miyeceği noktasından çok faydalı • 

dır. Yakın bir zamanda bunun neti • 

celerini görece9imiz ve bir şelıir içifl 

en başlıca mesele teşkil eden su işinifl 

mesele olmaktan çıkacağı nıuhakkaJ.· 

tır, bu muvaflakiyctte cünılıuriyet lıil• 

kümeti ricalinin biiyiik müzalıcrctlt

rini yadetnıedcn gcçenıiycccğirfl· 

Cümhuriyet rejimi bu sayede mcmlt" 

kette her gün biraz daha fazla feyzi• 

nl tebarüz ettirmektedir. Bu csasıt' 

tabii ve çok lıayırlı neticeler de ve • 

rcccğini fikirlerime ild'oc eder ve bil 

işin /star.bul için lıayırlı olması.nı te
menni ederim. 

Terkos için yeni tesisat yapıınıa· 

sı meselesine gelince; mevcut pUinltıf 

üzc:rindc esaslı bir tetkik yaptıkttıfl 

sonra tesisata başlanılması takarr01 

etmiştir. JJu iş için nctirilnıesi diişO· 
nülen mlltelıassıs miişaııirin de fik • 

rini almak esas programın halli 1101'· 

tasından çok faydalı olacaktır. }'o • 

kında gelmesi melhuz olan bu zat fi· 
yana sularını şelıire indiren ve l1İ · 

yana su işlerini uzun :zaman idll(t 

ed :1 Jf. Frans Felfor•dir. Filvtı/.4 

Tcrkos idaresinin bo§rna getirdiği11ıİJ 
M. Kastelno da kıymetli bir müJıe1' • 

distir. Fakat getireceğimiz müşazıir ' 

de:n yalnız Terkos için değil ayni ıd
ultıf manda bent sıtla,.ı ve diğer 

için de istiladc etmek istİU()tuı. 



3 Klnunusani 1933 

C!r~E-_!!~~ ~:;· ~J 
ithaline müsaade edilen 

bazı maddeler 
. lktısat Vekaletinden dün lstanbul j 

TıC-Oret müdiriyctinc aynen şu tamim 
Uelmiştlr: Geçen sene 

On ayda 
Tlltiln ihracatımız 

1334 ııumaralı kararnamenin Ü· 

ÇÜftcü maddesinin verdiği ealihi -

Yete istinat ederek halı, tiftik, gül 

Yalı P&laınut, palamut hülaıası, 
lcereıte, travers, Jı:ömilr müstespa 

olmak üıer~ diğer mlldenler ve 

s~ •ttneıi veya daha evvelki sene 
ltr ınah•nl" d .. .. 'h le .... un ~n t~tun ı raeı mu· 
ahilirıde . h ı· ~ . h'' 1c:ü ! . '! u ta ımatnumenın u 
ın ~rı drııresinde ithalat yapıl -

nıaıına iktı t ._ .. 1 . .. d . sa VeKa etınce muıan-
e edılınittir. 

CI Taka.sa tabi her hangi bir mad -

ele~ ı.ıc., mevzuu olm~ktan çıkarıl 
•ıı lııkdi d k . .. "•kll ~ e ·eyfıyet uç ay evvel 

etçe ıli.n edilecektir. 
11'r9'cat k . . 

ithaı ~ nıu abıhnde yapılacak 
İcindat ta ihraçtan itibaren altı ay 
• c muteber olacaktır. 

Afyon tııcirlerioin 
lılr müracaatı 

)(- Afyon tacirlerinden bir grup hü 
Utncte .. J muracaat e:lerek Japon mll 

ına mukabil ~ark ve aksayi şarkn 
2

UC biıı hrnlık afyon sevkedec~k -
le • d rm cm tal::~~ muamelesinin yapıl 
rnnsını u:cmialerd· • ır. 

_V~kaleaen henüz cevap gelme-· 
rnı1tır. 

Alt lktısut mecllsl 
.. Ali iktısat meclisi per~embe eti· 

nu rada topb.n:ıca~ından Jo 

laqbulda buhı.ı~n m-dıa azah:-· 

1&rın Ani-;o.rny::ı har~ket ctlecek • 
lırclir. 

932 yılı ilk on ayı zarfında 
memleketimizden muhtelif 
ecnebi memleketlefq 17 mil -
yo.,. 879.652 kilo yep:rak tü • 
tün ihraç edil«ıiştir. Bu ti1 • 
tünlerin kıymeti 16,819.407 
liradır. 

932 yılında 931 yılına na • 
ı:aran 3 milyon 800 bin kilo 
fazla tütün ihraç edilmi~tir. 
Fakat hu ıeneki fiat dütkün -
lüğü yü~üpdcn alman parada 
2 milyon 800 bin lira eksiklik 
vardır. 

ret odaları da Şikago sergisine iş

th·ak edebilıp.ck i9\n pijtçelerine 

faıla tahsişat koyınuılardır. 

· Sergiye ne suretle iştirak edece 

ğimiz ha!<kmda faaliyette bulunan 

:;er; i komisyonu gelecek hafta tek 

rar i!iltm\l eflerek tetkikata devam 

e:lecchtir. 

Beledıyeoin ) €Di iıleri 

Belediye iktısat i~leri müdürü 

Asım Süreyya Bey bir k~ç gün için 

de AnkC\radan dönecel-tir. Sehz~ · 
cilerdc yapıl~cak muvakkat hal 
için İ5tencn tah:ıi~at veknletçe tas 
tik edilmiıtir. 

Unka anı köprü ünün · tamiri 
iç'n C!" Gn::' ·· •"t" lu ._iaalından 
iatilfr:ız yapıTmaaı a'a vcKalctçe 
tnsdil: ol:.:nmmtuı-. Tn~dik cvı·akı 
Anlc~r~clnn ge!ir gelmz7 Un kapa 
m köprüs~nün tamirine başl<ı:l:. 
c~ktır. Eld~ki tahsimtla tamir cdi· 

VAKiT 

Istanbu! Ziraat 
Bankasından : 

Sırn Semti Mahallesi Sokağı Cinsi No. Hısseıi Muhammen 

numarası 

90 Galata 

91 Üsküdar 

Bereket
zade 

Yenima· 
halle 

Kemer· Kagir 
altı hane ve 

dükl<a1 
Yeni· Kagir 

mahalle dükkan 

33.35 

35 

kıymeti 

1125 

400 

Pey akçes i ve bedeli ihale nakten ve gayrımübadil bonosile 
ödenmek llzerc yukarda yuılı gayri menkuller 9.1 .933 paıartesi 
günü saat on beşte iba!e edılmek iizere rıçık arttırmaya çıkarıl· 
mıştır. 1 t'yenlerin yrzde yedi l: uçuk pey akçeletile müracaatları. 

{ 6708) 

Tayyare Piyangosu 
6. ıncı keşide: 

11 kanunu sani 1933 dedir. 
Büyük ikramiye; 200.000 liradır 
Ayrıca : 50.000, 30.000, 20.000, 10.000 liralık 

bUyük fillramlyeh~r ,,e ıoo.ooo llrahk 
bir mUkafat vardır. 

Istanbul Gümri\k muhaiaza 
Başmüdürlüğünden : 

455, l 26 adet arka çantasına aittir. 
1 -.- Kıtaat için satın alınacak olan 455, 1 ~6 arkn çantası pa· 

zarlı!da satın alınacaktır. 
2 - Kırdırma şartları kağıdının taıdıkli suretleri lstanbııl 

Gümrük Muhafaza Baımüdiriyetincien alınacaktır. 
3 - Paı::ır.ık: lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdiritetlndeki 

kQmisyon tarnfındpn yRpıl@ctsktır. 
4 ,...... Pazarlık: 5 - ~ · 933 tarihir.e raslıyan perıeınbe günü ııa-

at 14 tcdir. 
5 - Her istekli biçilmiş bedelin % 7, 5 ğu olan 224 lira 50 

l.uruş uk muvakkat güvenme ':teminat., larile belli saatten evvel 
&.ornısyoQa geJ\DeJerı. 

6 - örncl•: Lt. nl:.ul Gümrük Mubafaıa Btıtmüdirıyetindedir. 
lstekh:cr orada görebilırlcr. (18) 

Alnıan.vaya ·hracat 
yapan~ar 

!!e!'linde!u Türl: Ticaret OC:as: 
JıtAnbul Ticaret Ocinsma yazdı:>ı 
bir rr.,1 <tupla Tiirk tacirlcrind;n 

4Jınan} aya ihr".cat yapanların Al 

~anya cijıhilinde ne gibi rnü~külit 

len üç dub:ı e::hi!eri!e deaiştiril -
mi:tir. Köprü:ıün bir ay zarfmdn 1 -

açıbbib~e~i tc' r·:ı cdilmek~edir. 

ik Bankası 
·resls tarihi : 1888 

Sermayeı;j : Tamamen tediye edilmiş 

" kar~ıla~trklarıqı ıor;nu~!ur. 

Vilayet idcıre lıeyeti 

Vilayet idare heyeti dün top -
!anarak ır.cvcut evrak üzerinde 
n:e:gul olmuştur. 

Öercnciiğir.1ize eöre bu ıyı·etle 
'Opl~ac:ı!<: ol:ın c'vllplor Almsn 
lıUkumctin _ veril tcısktir. Alman •---,c-r-~r ... ııı .. ı"'"ıı .. :ır-c, .. ı -,;-:ıı_ac_:ı _k_p_r .. Q ........ ,-B-2-6-23• 
Jı 1 "u e .-\. ~fr~e 1 MühJrdar uıh Han 22640 

Ukuınetı bu h·2:;ustaki mü~külatı izmir _ p re _ ıskenderiye 
"•lledccPğini \·~cletrn~ştir. • Poıtası 

Kereste Jhracotı (EGE) 3 · ikincı kinun 
sah 1 l de. 

Ticaret odası Yunanistan, ltalya 
Pnı· ı· s Tr•bıon posta11 s ın ve uriy~yo k~rastc ihra " 
ct:t b'I ı · · ı (Karadenı·z) 4k1ak"ninucni 1 ynpa ı mc : ıçın tet dkata bas 
laııız1ttr. • 8 G h 

çarşamba 1 de a'ata rı · 

Yeni hontenjan tamından. Zongulda-
A 'Ik Gtdııte yı:ı 1 gününden itibaren tat· 

l:.ika ba~bnılmı§ olan yeni konten ğa Dönüşte Tirebo· 
Jan llıt~i pıyasada çok iyi teıir J 
yapmı§hr. Birçok larirler yeni kon 

tenjan listesinin normal vaziyette 

IMIJunduğunu aöylcınektedirler. 

Şlkogo sergisi 
llkGaharda Amerikada açıla 

cQ olan Şikago sergisine memle _ 
lcetimizin de iştirak edeceği ma _ 
16nıdur. 

Ticaret Odası bu hususta yeni 

Mite bütçesine 2,000 lira tahsisat 

lcoymut v ..... fazla varidatı da sergi 

ft hasretmeğe karar vermiştir. 

Öirendiğimize göre Anadolu - ı 
11\Sla •uhttllf ~raf lırındaki UM • 

uya da ujrar. 

İzmir - Mersin PostaEı 1 
(Konya) 4·ikinci ka 

ba 10 da idare 
kalkar. 

CUnbilş 

Dünyanın en 
güzel ve en 

pratik Türk 
sazıdır. 

FABRIKA~J 
1 ıt · nbul 8eya 

''' No 39 • 41 

nun çarşam 
rıhtımından 

(7031) 

30. 000. 000 Frank 
1'ürklyedeki 

Galata . lstanbul • 
Mersin. 

Şubeleri: 

lzmlr. Samsun 
Adana 

\'unanistandoki Şubeleri : 
Selanik. A thıa. Kavttla. Plr-e 

Bılumum Banka muamelatı. J(redı ruel<tup 'ırı. Her cin~ 
nakit üzerine hesap küşadı. Husuai liasplar icarı. 

lstnnbul ikinci icrn memuılu!tundım: 
~Jahcuz \e pııra\n ç nilcccl. :ımnul 
motor lnınhn ' Jiıe clcl,trik cdc\.ıtı 
3· l ·93J tarihinde (ant I 2 ilı\ 14 uc 
Gıılatııcli\ h hti ar hanının _G ~ l. 'ı 
ı.iukkAnı mınd ık :ımırm:ı ile • .. tıl.ı· 
cağından talıplcr n m:ıhallındc hazır hu
lunacak mc mr ı ıs 9.1' Ju02 d 1:.\:1 :'\o. 
ııılcmu c ti ıı:hoh>Lr. ıLıt5;;) 

Doktorlar 
Doktor 

A. Horhorunl 
ı.ı yoğlu m ktep l!Oka~daki muayene· 
hruıulol tamamen kapam t1r. Emln!SoUn· 
de V~lde kıraathanest ~ ıınındnkl muıı· 

ycnebo.n sinde hastalarını ıınbahtan ak· 
ı;amıı kadar blıut teda\l eder. Tele!on: 

2fl.131 

Doktor 

Cavat N. Zekai 
:)lnlr mUtehlUlllaı 

cumn \c pazardan mnadıı gUnlerde saat 
3 t n G ya kadnr hnııta ı.abul olunur. 

Muayen han nl Babı:ı.ıı ı aroıaında An· 
kara c dd No. 47. ye teulan naklet· 

mlştlr. Telefon mu:ıyene: 2.>469, 
lkamctgll.h: 60740 

Doktor 

Bmln ŞUkril 
DnblU hastalıklar mUtehassISJ 

lstanhµt Sultnnmahmut tUrbe.st, Babı· 
tı.11 cııc1dc~. No. ıo. Telefon muayeneba· 

ne: 22G2:! - 'felcfon ev: 4.312:1 
"tter gün llğlcden •onra eaat H-18 .. 

UroloD· Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Höbrck, meaano ve idrar yolu 

bastnlıklnn mUtelıa.ssıaı 

Muayeııchanc: TUrbc, Mahmudiye cad· 

desf. No. ıo. Telefon 22622 

Dotctor 

Koplkyan 
Munyenehaneal ı Slrlccci Muradiye cadde· 

s1 No. 26 Tel. - 21077 1atanbul 

Op,ratör • Urolog doktor 

Mehmet All 
ldror yoll:ırı haııtıtlıl'1ıın ınDtehauw 

Emlnl!nU (Sabık Karakq) hanına 

nııklctmlşUr. Cumadan maada her ~ 
hllı{t41arını kabµJ ve tedavi t<ler. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dnhlll hv.stalıklar mUtehB.8Slıı 

Dhe.nyolu No. 118 Telefon: 222398 

Göz: hekimi doktor 

SüJeymao Şükrü 
Dlrlncl Blllıf mUtchassl.8 

BnbıtUi (Ankara Csddcsf Numara GO) 

Diş doktoru 

Zeki Halit 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
H r giln hııata kabul edilir. Her nevi dil 
rahntsızlığl tecıııvf olunur. Muayenehane: 
üs'tUclnr Ahc;ıbaşı Mektep sokak No. 60 

\C 

alı 



Sayıfa 12 

BASAN KUVVET ŞURUBU· 

""~ 
Zafı umumi, kansızlık, romatizma, damar, 
sıraca, kemik, sinir, verem, ademi iktidar 

hastalıklarında tesiratı şifaiyesi mücerreptir. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

20 Ton makine yağı: Açık münakasası: 18/Kinunusani/933 
çarşamba günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 20 ton makine 
yağının açık münakasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağın
dan şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip 
olacakların da münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat 
makbuzları ile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım satınalma 
komisyonuna müracaatları. "6828,, 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz •••• 

lsmarlama elbiseler 20 liradan 
başlar. 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 
•••••• E"Tlin<Snü, Kazmirci Ali Riza müessesah ...... 

Bu 

Nedir? 

VAKiT 

Maliye Vekaletinden: 
Vekalet Hukuk müşavirliği kaleminde münhal bulunan (2~00) 

kuruş maaş'ı kontrol memurluğuna Hukuk fakültesi mezunların
dan talip o:anlarm " kanunu medeni, Eorçlar ve icra kanunla
rından ve Ceza ve Hu ~u:C usulü muhakemelerinden,, kanunusa
ninin onuncu salı günü sabah saat onda Istanbul Deft'!rdarhğında 
teşkil olunacak hey'et tarafından imtihanları icra edilme'.< üzere 
dokuzuncu günü akşamına kadar evrakı müsbitelerile birlikte 
mezkur Defterdarlığa müracaat eylemeleri ilan olunur. (19) 

___ o_e_v_ıe_t ___ o_e_m __ ı_r_y_o_ll_a_r_• _i_ıa_"'_n __ ı a_r_• __ ,
1 

H. P. Mağazasında bu~unan müsta mel çembersiz saç varilJerin 
yapılan müzayedesinde beheri 70 kuruştan talibi ubtesinde kal
mııtır. 

% 25 zammile arttırmağa talip olanların ihalei kat'iye günü 
otan 8 - 1 - 933 pazar günü saat 1 O da H. P. mağazası Müdür-
lüğüne müracaattan ilin olunur. (24) 

4000 adet meşe traversin kapalı zarfla münakasası 21 ikioci 
Kanun 933 Cumartesi gUnü saat 14.30 da Ankara' da idare Mer
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara Haydarpaşa ve Mudanya 
veznelerinde ikişer liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. ("1016) 

[ 
lstanbul Belediyesi ilanları -------

Üsküdar Belediyesi Müdürlüğünden: Üsküdar Yeniçeşmede 
postahane binası yaptırılacaktır. Ve bu iş pazarlıkla ihale edile
cektir. Taliplerin 5 - 1 - 933 perşembe günü saat 14 te encü-
mene gelmeleri ilin o!uour. (30\ 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KiTABI 
Hayat - Kumbarası 

1
3UncU Kolordu Setınel 

Komisyonu lllnbr1 

Yerli fab:ikalar mamulitıD 

50,000ı metre boz renkte 
putluk kumaş kapalı zarfla 
nakasaya konmu,tur. ihalesi 1 
933 tarıhine müsadif Cumart 
günü saat on üç buçukta ya 
caktır. Taliplerin şartname 

niimunesini görmek üzere 
gün Ankara'da M. M. V. :;a 
alma komisyonuna muracaa 
ve münakasaya iştirak edec 
!erin o gün ve saatinden e 
teklif ve teminat mektupl 
makbuz mukabilinde m 
komisyon riyasetine vermel 

(1055) (6 ..... 
Hava ihtiyacı için iki bin 

resi 13 milimetrelik ve iki 

metreıi 1 S milimetrelik ki ce 
an 4,000 metre amortizar 1 
pazarlıkla aahn ahnacakbr. i 
lesi 5-1·933 saat 14 tedir. 

lip!erin Ankarada Hava Sa 
Kom. riyasetine müracaattan. 

(1060) (6720) 

V A..KlT MA TBAASl - 1STANBUJ,. 

SAH1Bl: MEHMET ASIJI 


