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Y akup Kadri Beyin 
•Avrupa buhranı ve biz,, 

Başlıklı makalesini yarınki 
sayımızda okuyacaksınız 

........__ 

&:o:::-16 ıncı Yıl * Satı: 5448 
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ol r ne alde? 
Şehtimizde dolar üzerine bili İl 
görülemiyor ve alakadar tüccar 

eli bölıünde bekliyor !. 

idare Telefonu: 24.170 Sayısı S Kuruş 

iki tarafın iktısat vekilleri buluşacaklar 
Hariciye vehııımiıın dünkü beyanatından: iki komşu hükumet 
aostıuğunun memleketlecimiz için emniyet havası içindeki 

lkhsat velıilimiz faydası ve sulhun idamesine hizmeti bir defa daha goculdu Hariciye •elril~mı. 
AT1NA, 9 (A.A.) - Tevfik ! rı arasındaki buluşma esnasında, 

Rüştü Beyefendi ile Yunan hari - iki memleket menfaatlerinin bir· 
ciye nazırı arasın~a yapılan mü - l iği ve lceza iki memleketi alaka
lakattan sonra matbuata şu tebliğ dar edebilecek her türlü beynel • 
•erilmiştir: m ilel meselelerin beraberce tetki-

Türkiye hariciye vekili Eevfik kinin faydalı olduğu bir kere da
Rüştü Beyle Yunan hariciye nazı- ha gfüii1ıınüştür. Her iki hariciye 

nazırı, bütün siyasi fırka liderle
rinin mütalealannı dinlemek fır· 
satını bulmuşlardır. 

İki memleket menfaatlerinde • 
ki sürekli tıpkılık, sürüncemedeki 
bütün meseleler yoluna lronulmut 
olduğundan aralarında samimiye• 

A merikada kopan 
maıi kıyamet 

Beş, altı gün evvel Amerikada 
Yeni Reisicümhur Roozvelt vazi
fesine başlamak için Beyaz sara· 
Ya gitti. iki yüz bin kişiden fazla 
bir kalabalrk bu münasebetle ya
pılan merasime iştirak etti. Fakat 
yeni reisicümhuru alkışlamak için 
beyaz sarayın etrafında böyle yüz 
binlerce insan toplanırken Ame· 
r kanın h er tarnfında milyoiilar~ 
İnsan ~ankaların kapılarına ko • 
fuyorlar, yatırmış oldu!darı para• 
ları istiyoriardı. Bu suretle ban -
kalara ko9an halkın istedikleri 
Parcl:ırın yekunu da ( 40) milyar 
dcları, yani Türkiyede mevcut hü· 
tün para miktarının yetmiş, sek -
sen mislini buluyordu. Sonra do
ların kıymetine karşı itimatsızlık 
ol..!uğu için herkes bankalardan 
altın para istiyordu. 

onların Çin setleri 
tarafına taarruzu 

a 
-rka 

Amer:ka tarihinde böyle bir 
tnaii panik öı i: ı:ıüş şey de • 
ğildi. Bankal~rm mevcudu ile hal
kın isted ı:ini vermek imkansızdı. 
Onun için İptida bir lcaç mahalli 
hiikü.met dah:Jinde başlıyan mo -
tatoryom bir kaç gün için de bü
tUn Amerikaya teşmil edildi. On
dan sonra vaziyeti tanzim için bir 
takını tedbirler alınmağa ba~lan
dı ki bu tedbirlerin başında Ame-

Mehmet A ım 

Çin set1el'inin b·r kısmı 

PEK'N, 9 (A.A.) - Japon zip etmektedirler. Maamafih Çin
tayynrelcri, dün öğleden sonra Jiler, şehrin önünde ,iddetli bir 
Büyük Seddin iç tarafındaki Chi- muharebe vuku bulmuş ve Japon 
kotchen~'i bombardıman etmiş - tayyarelerinin Büyük Seddin İ· 
lerdir. Bu ~ehirde bir mühimmat 
ve zahire deposu vardır. çindeki dahili kaleyi bombardı • 

PEKİN, 9 (A.A.) _ Çinliler, man etmit olduğunu beyan etmek· 
Kupeikou'nun zaptı haberini tek- tedirler. 

··············································-············································ - -
Gazi Hz. 
An . ara, 9 (. . usus - ı:Su 

~ün Ha k< v nde m ııı kitleleş 
memiz ı Ö~' eren bir revü tem· 
s ı edıld i. Rı- s cümbur d z. de 

Yunanıstanda -····-·····-······ .............. . 
Yeni kabine 

(Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) :.;u lundu'ar Venizelosu 
da takip edecekmiş ----------------.----------· --.. ..................................................................................... . 

Japonyada Güzellik Müsabakası 

Avntpada bu sene pek yaya kalan güzetıik müsabakası Japony:ıda rıvatroya 
l~ ve barlara alınacak kızlar için bir imtihan \:lSHası olmaktadı r. 

•rmki aayumzda: Japoa1ada kadınlar ve genç ku.Jar) 

ATINA, 9 (~uauai) - Dikta -
törlüğe ön a • 
yak olanlar a • 
leyhinde taki • 

bata devam edil 

mektedir. Dik • 
tatörlüğün ili · 

mnda Plastras • 
la te9riki mesai 

etmİ§ olan Ati · 
naika Nea ga -

zetesinin mu • Rei s tim hur 
h a r r i r l e r İ n M. Z aimis 

den Moskovitis ile miralay Spai& 
bizzat teslim olmuşlar ve tevkif e
dilmişlerdir. 

Kabine, M. Venizelosun tavsiye! 
sine rağmen M. Çaldarisin talebi 

(Alt taralı 10 uncu ıa11ılanu.zda) 

ti gittikçe artan bağlar örmekte -
dir. iki hariciye nazırı, bunu iz • 
har edecek güzel bir vaziyette bu· 
lund ııklarıru görüyorlar. 

Hariciye nazırlan, ihtisas aa • 
hasında her iki tarafı da alakadar 
edebilecek itleri halletmek için 

Türk • Yunan iktısat nazırlannın 
bulu9malarmı, bükUmetlerine tav
siye hususunda muta-bık kalmq • 
lardır. 

Hariciye vekilimizin beyanab 
ikinci aayıfaımzdadır. 

OSMANLICADAN TÜRKÇEYE ...... -.... .-... --·-······--···.__.... .... ..._ .......... _____ .................. __..... .. . 
O UOWW.._._ ...... w UWWLWWW ·--- W••-

T. D. T. Cemiyeti mü'1im 
kararlar veriyor 

Bütün okur yazarlarla .gazetecilerin 
bu dil seferberli- ... · ~--..-.--. 
tinde vazifeleri 

vardır ••• 
ANKARA, 9 (A.A.) - T. D. 

T. Cemiyeti umumi kitipliğin • 
den: 

T. D. T. Camiyeti umumi mer
kez heyeti dün saat 16 da maarif 
vekili doktor Reşit Galip Beyin 
reisliği altnda toplanmıştır. Esas
lı tetkik ve mukayeselerle telaf
fuz şekilleri tespit edilırllş ve yeni 
Türk harflerine çevrilmiş olan 
Şeyh Süleyman Efendinin Çaga
tay hlgatinin alfabe sırasına ko -
nularak hemen bastırılması ka • 
rarlaşnuştır. 

Çevrilmekte olan Kaşgarh 1 T. D. T. ızasrndan Ahmet Cevat ~ 
Mahmudun "Divanı IUgatüttürki,, Hasan Ali. reisi ve maarif vekili 
de en kısa zamanda tamamlana- Reşit Galip Beyler • 

rak bastınlması yerinde görül • dilerine yardım olmak üzere şim
müştür. lstdah bölüklerinin ha - diye kadar taranmış olan eski 
zrrladıklan dört bilim zümresi is- Türkçe vesikalardaki kelimelerin 
tılah listelerinin hemen bastmla • ait oldukları bilim zümralerine 
rak hemen bölüklerin dışardaki göre sıralanması ve hanüz taran
azalariyle mütehassıslara, müder- mamış olan başka vesikalann da 
ris ve muallimlere dağıtılmasına gene ıstılah bakımİ karşılığı ba • 
karar verilmiştir. Istılah bölükle - lamından hemen taratrlrnası işle .. 
rinin karşılık arama işlerinde ken- cnc~amı lktncı sa1ı1r~> 

........................................................................... .;.,.... ............... ... 

Fo'i~ - Ka r!.na söz mil ~h}'orsuo ? 
- ha.)H, a ... z <.eı.iyouun. 



Saııfa: 2 

Amerikada kopan 
mali kıyamet 

( Baımalcaleden derxım) 

rikadan altın ihracını menetmek 
karan vardır. 

Vakıa albn ihracmın men'i A· 
merikada dolarm kıymetinden al
tın esumı kaldrrm&k demek de -
ğildir. Fakat bu karar doların 
1kıymetini Amerika harkinde iı • 
ter iatemez dütürecektir. Bu düı • 
ikünlük te gene zaruri olara:k A
merikadaki kıymeti üzerine te.ir 
edeceddir. Bu itibarla dolar da 
beynelmilel piyualarda artık kıy
meti dütk\in pare.lar ura.sına gir
mit demektir. 

Acaba Amerikada yeni reiıi -
cümhur bir taraftan İ§e bqlarken 
diier taraftan memleketin her ta
rafında uımumi bir mali panik 
çılmıuı alelade bir teıadüf eıe • 
ri midir? Yoksa bu garip tesadüf
te dlakate deier bir mana var mı· 
dır? 

Hatırlardadır ki Amerikada 
~. ahı ay evvel intdııwbat kav
aalan olurken ıabık cümhur rei -
sinin menaup olduğu cümhuriyet 
fmcaıı büyük mali f edakirlıklar 
yapmııtı.. Bu fedakarlıklardan 
maksat Amerikada buhranın aar
emtııını hafifliyormuı gibi göı • 
termekti. Bu ıayede bir aralık 
borsadaki eaham kıymetleri yük • 
selıniıti. Sanayie nisbi bir hareket 
ıehnitti. Piyasada mevaddı ipti • 
daiye fiatları canlanmağa batla -
mı§tı. Bu hal hakikaten bir çok 
kim.etere buhranın artık tehli
keli devrinin geç.mit olduğu kana· 
atini vermitti. 

ta -- VAKiT 

SON;HABERL~ 
~ V A K 1 T' ın Hususi Telgraflan 

Ankar8cii'ki se;.gi-6in-8sıf Bi~ -liyiha 
300 bin liraya çıkacak ve hariciye 

veka'etinin karşısında yapılacak 
ANKARA, 9 (Huııni) - Bu· J it Bankaaı 20 bin, Sanayi ve Ma· 

rada yapılmaar kararlaıtrrılmıt adin Bankaıı 20 bin l~ra venneği 
olan ıerai binaıınuı yerini tayin taahhüt etmiılerdir. Yüz bin lira 
için teıkil edilen komiıyon B. M. da hükiimet verecektir. Geri ka • 
M. reiıi ve Milli lktısat ve Taaar- lan 130 bin liranın temini için ıı· 
ruf Cemiyeti reisi Kizım Pqa nai müe11e1elerin yardmu iıteni • 
Hz.nin reiıliklerinde iktıaat veki- lecektir. 
li Celal Beyin de ittirakile top • Serginin modern bir bina ol • 

, landı. Sergi binaıı hariciye veki - maaı için planların hazrrlanması
leti karıısında İnfa edilecek, 300 na batlarulmııtır. Sanayiimizin 
bin lira sarfedilecektir. her ıubesi için sergide ayrı pav • 

Binanın iJlfa masrafına kartı • yonlar yapılacak, ıınai, ticari, zi· 
Irk olmak üzere Ziraat Bankası rai ve güzel ıan'atler ıergileri bu 
20 bin, Emlak Bankaıı 10 bin, binada kurulacaktır. 

Kati iden suçlu kadın 
lZMIR, 9 (Huıuıl) - Katil • 

den ıuçlu Kuıadah Müterref Ha
nımın muhllkemeıine bugün ağır· 
ceza mahkemesinde devam edil • 
di. Suçlunun vekili Mahmut Eaat 
Bey müdafaasını ıöyledi. Muha • 
kemenin devamı ba,lta bir güne 
bırakıldı. 

50 yumurtaya sinema 
lZMIR, 9 (Huauıi) - Mene· 

mende köylüler aruıll<la ayni mü· 
badele uıulu son zamanlarda pek 
ziyade yayılmııtır.. Adam batına 
elli yumurtaya ıinema aöıteril • 
melde imiı.( 

"Haber,, refıkirniz 
hakkında bir karar 
ESKiŞEHiR, 9 (Huauai) -

lıtanbulda çıkan "HABER. Ak • 
fam poıtası,, gazetesi aleyhine, 
Amerikada intitar eden Ermenice 
"Hayrenik,, gazetesinden mem • 
leketimiz hakkındaki bir yazıyı 
tercüme ve iktibas etmek suçile 
bir müddet evvel İstanbul müd .. 
detwnumiliği tarafından dava a· 
çılmıt, gazetenin ıahibi Hasan 
Ruim Bey Üçüncü ceza mahke -
metinde mahkUm edilmitti. Bu 
kararı Temyiz mahkemesi boz • 
muttur. 

iki meb'usumuzun 
meclise mühim 

bir teklifi 
ANKARA, 9 (Huıuıi) - Kon· 

ya meb'uıu Kazım Hüınü ve Gi· 
resun meb'uıu Hakkı Tarık Bey
ler Büyük Millet Meclisine halkın 
kültür ıeviyeıini yükıeltmeğe ya· 
rıyacak mühim bir layiha teklif 
ettiler. 

Bu layiha ile; kültür müesıe -
ıeleri olan Hafkevlerinin gayesi 
dahilinde halka tamim ve neşrile 
mükellef olduklan fikir ve kana· 
atlerin halk araaında yayılmaaı -
nı daha kuvvetle temin ebnek için 
alıcı verici radyo, sinematoğraf, 
projekıiyon cihazları, inikas fe • 
nerleri ve bunların parçalarından 
gümrük, muamele, oktruva reıim 
ve vergileri alınma.maaı iıtenil -
mektedir. Bu vergilerden muaf o
larak gümrüklerden ancak o par· 
lörile birl)kte 400 alıcı radyo ciha· 
zı, 4 verici radyo makinesi, 25 ta
ne sinema alıcı makineıi, 100 film 
gösterici makine, 100 projeksiyon 
cihazı ve inikiı feneri geçebile .. 
cektir. 

Her halkevinin salonlarında 
birer alıcı radYo ve ıinema terti -
batı bulunacak, mühim yerlerde • 
ki Halkevlerinde verici radyo te-

,,,.-- ---..... 

Osman'ıcadan 
Türkçeye , 

' (Baş taralı I inci ıayıfmmz'1a1\ 
rinin bir ayak önce başarıiınast 
için umumi merkez heyeti azala· 
rından Hamit Zübeyr Vd HasaJl 
Ali B~ylerle kol azalanndan Ab-
dülkadir ve doktor Şükıii Beyle~· 
den mürekkep bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Türkiyede çıkan baş • 
lıca gazetelerin başyazılarının ce
miyetin daimi faal azası oldukls· 
rının kendilerine tebliği karar· 
laşmıştır. Cemıyet namına çıka " 
cak bültenin ilk sayısının nisail 
ilk haftasında basılmasına karat 
verilmiştir. Kollardan ve dışat· 

dan gelen kağıtlar da okunaral' 
icap eden kararlar ittihaz ~dil ; 
rniştir. 

(T. D. T. Cemiyetinin diğef 
kararlan 5 inci sayıfamızdadır.) 

Halkevlerine mü' 
him bir tamim 
ANKARA, 9 (A.A.) - C. l'f· 

F. katibi umumiliği tarafında" 
Halkevi reisliklerile C. H. F. idı• 
re heyeti reisliklerine telgrafla td 
tamimler gönderilmiıtir: 

Halkevi reisliğine: "DiliıniS 
üzerinde çalıımafiı ileri götürme~ 
için bugün en çok kullandığııııd 
Arapça ve Farisi kelimelerin kar 

ııhklarını az zamanda bulup bet' 
kesin istifadesini korumak yoluıf' 
da dil cemiyeti bir anket açtı. Ce' 

F aıkat intihabatın kat'ı netice· 
si aiil1.Jıldıktan sonra artık ller • 
hangi bir ıiyul maklatla ve ıun'i ' 
Turtalarla eeuen bozulmuı olan 

ıiaatı yanılacaktır. f "\ ...._ ____________ ._ ................. _. ________ ~~~/ 

miyet her gün on ile 20 arasın:! r 

Arapça ve farisi kelimeyi rad)Jı 

Ajanı ve gazetelerle ilan edecelr 
tir. Anketin nasıl açwlıp n-t] ,,r. 
rütüleceğini de cemiyet Ajaı;tı 

) radyo, ve gazetelerle bildirece1' • 
tir. 

~Marıciye V. eklhmizin beyanatı 
t.~ ... - .. -··· IUHWl•-.. ·-·--••nıo ...... - ..... - ....... _ . 

Pfredeıl izmire giden Tevfik Rôş tü itleri düzaiin ıöatermeie ne İm• 
lmn, ne de lüzum kaldı. Onun 
için cümlıuriyet fnkuına men1up 
büyük müeaeteler itlerini tabii 
teraite uydurmak mecburiyetin • 
de kaldı. Sun'I vaaltalarla vazi • 
yeti tutan aetler yllıaldı ve fena • 
ilk cereyanları artık her tarafa 
J'eniden tqarak tahriba.t yapma • 
ia bqladı. 

Amerikada mali ve ikt11adi 
Wıran çıktılı zamandanberi de
mokrat fırkuı bu felaketin meı • 
uliyetini Cümhuriyet fı~mın i
dareeine yükletiyordu. Bütün inti· 
habat mücadelesi hep bu yolda 
bücumlarla geçti. Nihayet ıabrk 
reiaicümhur Hoover bu yüzden 
intihabatı kaybetti, Şimdiye ka
dar Ameribıda buhramn tiddeti· 
ni kırmak için bin türlü vurtala -
ra müracaat ettikleri halde mu • 
vaffak olamıyan cümhuriyetçiler 
bundan ıonra demokratlara dö -

nerek: "Haydi bakalım, timdi ıiz 
ne yapacaksanız yapınız, kendini· 
zi ıHeriniz.,, diyeceklerdir. 

Bununla beraber Amerrkada 
yeniden büyük bir tiddetle bq -
lıyan mali ıbuhramn diğer bir ta· 
lam aebepleri daha vardır. Mese· 
li. Avrupa devletlerinin Amerika
ya olan harp borçlannı bundan 
ıonra Yermiyeceklerini kat'i bir 
surette bildirmeleri hu sebepler 
arumdadır. 

HUia.ta Taziyet tudur ki bütün 
berikanm mali ve ıınat müeue-

1eleri temellerinden sanılıyor. Bu 
unmtınm ıebehi ne oluna ol.un 
fU yeya bu tedbirle önüne geçmek 

lmlfleri de ıörünmüyor. Acaba 

•• s' ·-•elacak•• 
'I a.da lropan h maft laya • 
r. ~ : !' -~·,:. ile diler memleketler 

Bey mühim beyanatta bulundu 
Halkevlerimizin cemiyetin d~ 

çalıımasına ııkı yardımını önce • d 
den yazmııtım. Bu ıef erki an1'e' 

için bu çalııma ile;i götürülecelr 

Cenevrede büyük devletler arasındaki ihti 'aflar .. Yuna· 
nistanla dostluğumuz bir kere daha tebarüz etti 

1• • ' tir. Her gün ilan edilecek ke ı 
melerin öz Türkçe kartılıkları bal' 
lunarak en yakın gazeteye yoll•' 
nacak ve bir ıureti de Ankarad' 

IZMIR, 9 (A.A.) - Hariciye ve 
kili Tevfik Rüttü Bey bugün saat 
14 tt- İzmir vapuru ile Pireden şeb 
rimize gelmiştir. 

Vali Ki.zım, Kumandan Hü
ıey:n Hüınü Patalarla, Hacim Mu 
bittin, belediye reiıi Behçet Sa .. 
lih Beyler, matbuat mümeuilleri 
ve doıtları tarafından vapurda kar 
tılanmıştır. 

Tevfik Rüttü Bey karaya çık • 
mak arzuıunu izhar ettiğinden ay· 
ni zeval ile birlikte rıhtıma çıkıl • 
mıı ve yaya olarak İzmir Palasa gi 
dilmiıtir. 

Tevfik Rüttü Bey Anadolu ajan 
ıı muhabirine fu beyanatta bulun
muıtur: 

Tahdidi teılihat konf eranıında 
ilk günde olduğu ıibi bu defa da 
mütevazi veaaitimizle azami çalış 
makta devam ettik. Her aahaıı 
ile yakından alikadar olduk. Her 
komiteı:ne ıirdik. Konferansın iı
tigal ettiği müteaddit bahiıler üze 
rinde geçen müdahalelerimizi a • 
janılar elbette vaktile haber ver • 
mitlerdir. Derhal turuını itirafa 
mecburum ki, gerek konf eran11 

üzerine ne gibi tesirler yapacak? 
Bugünün en mühim meselesi bu· 
dur. Öyle görülüyor ki tahmin e
demiyeceğimiz kadar büyük ve 
mühim hi.diaelerle karıılatmak Ü· 

zere7i&. ı 
Mehmet Aaıin 

müapet bir neticeye erdirmekte ve 
gerek ıulh muhabbeti etrafında bi.i 
tün devletlerle mevcut mütterek ar 
zuya rağmen tahdidi teılihatm ıek 
linde sulhu anlayııta devletler ara 
ımdaki farklar dolayısile konfe -
ranım mesaisi Cenevreden ayrıla
cağımız güne kadar çıkmaz bir ıaf 
haya giriyor gibi görünüyordu. Fa 
kat bu meaainin neticesinin müı -
pet veya menfi oluıu zaten iktısa· 
di iztirap içinde olan dünya efka -
n umumiyeainde tevlit edebileceği 
akisler ve umumi buhranın her hal 
de mühim rol oynadığı artık kim 
ae tarafından inkar edilemiyen 
emniyet amili üzerinde yapacağı 

teıirler itibarile herkesi yakından 
ve çok ali.kadar ediyordu. Bu nok 
tai nazardan velev mütevazi olsun 

müıpet bir neticeye varılmanın 
faideıinde umumi ittifak var gibi 
idi. Mütkülatm çoğu küçük devlet 

lerden ziyade büyük devletler ara 
aındaki rekabet, görü§ ve iıteyiş 

ihtilafından doğuyordu. Bu itibar· 
la konferanıa müvazi olarak bü· 
yük devletler ricalinin Cenevreye 
gelerek huıuıi temaı ve musahabe 
lerle tabii diğer devletlerin de ha
liıane muavenctlcrile ve gene ço!: 
tabii olarak neticeyi konferanı he 
yeti umumiyeıinde müzakere et -
me1' ve almak üzere bir çalııma ıis 
temi U \di belirdi. Şimdi bunun 
ne~:. ;;ine intizardayız.,, 

Tevfik Rüıtü Bey bundan ıon. dil cemiyetine gönderilecektir.~ 
ra Atina ıeyahatine temaı ederek it le halkevlerinin bütün ıubeJetl 
sözlerine fU ıuretle devam etmit • uğraşarak bulunacak karıılıkl-' 
tir: evin dil şubesi tarafından gözdell l'J 

"Bu defa Türkiyeye avdet ıe - geçirilip elendikten ıonra yollaO' ~ 
yahatimi Atina üzerinden yaptım. malıdır.,, ~ 

1~ b C. H . F . K!Ubl Umumtll Atinada muvakkat hüKumet a 
riciye nazırı ile çok dostane gö • \ } RECEP 

rüttüm. Sabık hükumet reiıi ile ve Fırka idare heveti reisiikle' 
yarınki hükumet reisi ile uzun uza- rine göuderiİen tamim 
dıya aramızdaki kuvvetli. doıtlu~ C. H. F • idare heyeti reitlİ' 
münaıebatıru ve beynelmılel vazı· .. . ~ 

· ··t l tt'k B t l gıne: yetı mu a ea e l • u emaı arın 1 D'I' . .. . d 1 _,. 
· · ·· b" - ı ımız uzerın e ça ıı..-

netıceıı muıpet ır tarzda Yunan .1 • .. .. k · • d'I ·y~ .. ... . yı ı erı goturıme ıçın ı cemı 
hukU.metı tarafından yapılacak reı . · .,;ss 

... hl' "d 'f d d'l . l k bır anket açmı~tır. Halkevlerı mı te ıg e ı a e e ı mıt o aca - -
tır. intihabat ve hükUmet tebed • bu anket için naııl çahtacaklatf ,,-
d ··11 • ·· ··ıt"I · · · d l" evlere telgrafla yazdım. Fırka ...k li u erı guru u erı ıçın e ma umu· rv 
muz Olan •. i t b' · · k islerimizin bu telgrafları göre . ~ 

ıyaı er ıyeıını ve a· . . I ritJ' 
biliyetini bütün doıtlarmı memnun evlerın çalıımalarının netice ~ _., 

1 . t .. d rılıır edecek ıurette göıteren halkın ıah gazete ere ve cemıye e gon e 
11nda Türkiye doıtluğu hakkmda- melerinin takibini rica ederİDL 

ki tezahüratı huıuıi kayde 9ayan • 2 - Dil cemiyeti bu anke~ ~i 
dır. Bütün temaılanmızda, orada her yerdeki gazetelerde nasıl' ı~ 
kaldığım az müddet zarfında bu • Çiİıp idare edildiğini ıazetel~ tıi 
luıa bildiğim diğer fırka reiıler1 telgrafla yazdı. Vilayetiniıd~ ~ 
ile de müdavelei efkar edildi. Bü .. l'·k t 1 h' L •• .,ıtf t

1
• gun u gaze e er ıa ıp ve ~ tt ıa 

tün bu temaılarda iki komıu hü • harrirlerine benim ricam 01.,_.. 
kUmet doıtlu~unun iki memleket f"'• f,· 

• 1 b'ld' ' . ' V • fJI r için siyaıi emniyet havaıı içindeki ace e ı ırınız. e cemıye 1 ; 

faydası ve bulunduğumuz coğraf . al azaları olduğunu da hatırl•t'j• ~ 
ya m~ntakaımda ıulhün idameıi nız. Cemiyetin gazetelere y.sd• , ~ 
ne hizmeti bariz ıurette bir defa talimatı da görüp devamlı ~e 1;'.t 1fi 
daha müıahede edilmittir.,, tizamlı ııeırini takip ediniz J 

Tevfik Rüıtü Bey Cumarteıi gü diın. 
nü sabah poıtaıı ile tehrimizden 
Ankara ya hareket edecektir. 

C. H. P. KAUbl unıUJll!" 
BllOU. 
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Lis·e programları 
değişirken 

k'• Önümüzdeki scııe içinde Tür-
1.re maarifinde yeni hamlelerin 

~erlerini göreceğiz. Re§~t Gali • 
1n nıaarif .-ekuletindeki mana -

'
1 aenç kafasının, inkılap ruhu -

er· llun kültür ve terbiyede kayıtsız, 
,}dl !lrtsız hakimliği demektir. 

ş · k ~~.a~if vc~illeti kültürün bel-

e~· etnıgını te:;kıl eden liselerle e-
~ 1 1 • 

Ja· a.a ı bir surette alak~dF,; oJme.k -
~r. ~dır. Mesela lfoe hocabldar:na 
a. ı \rrupada tahsil görmüş (agreje

der) in tercihi başlan sonun;:ı l:a -
'b~r .ınaarif hayat:T;-:nızda medeni 

ıı· ınkılabm ifodcsidir. Lice ted
riıatının keyfiy"!t üstünlüt!iinü işa
ret etmeci bir zarure:tir. Jl-,1aarif 
"eikaleti kültür ve terbiye i~inin 
~~lnız hocayı yenileştirme He olup 
iteceğine kani c1efiildir. Madde, 

Ve pr l . ' .. .. ogram mcse esı oe onun g~z 
ı• 01'1üne o.ldığı işlc!'d n biridir. Eu
J' llun için liselerde programlarmdo. 

ltıta'Jıakltak :;urette bir ı.;c~ değiç-
r.ıeler ol&ıcalkt!r. 

:;. :;. ~ 

tf İnlnlilp rna.arifi;ıiıı he~cflerini 
~~k fırkasının programı a~ık bir 

4\lr .. 1.1. • , d' B: .... -.. .. e tayın ctmeı~~c ır. maen-
lleyh ter'bivc ve kültür na•relc • l'i ~ t..J 

h ne gidecek yol fırlta. ctaslnrmın 
il;>atlaştırılmaıı olacaktır. 

Ru csnıla::-.:ı. ecre Türkiy~ di.in
l't ıniltetleri arasmda1<i ahenge ,r \t 
Yacnktır. Fı::knt ayni zamanda 

I~ 

tf tiitlenin husu~İ! etini de muhafa
~a edecektir. 111' 

Fırka programımn terbiye si• 
~ ~a&ctin~n tefcrrüatma ait noktala
"' tı iJa.ret etmek istemiyorum. Bu • 
]ı• Riinkü t::!rbiye ve tedris usulleri • 
d' bıiz ana pı·cnsipe nazaran ne ka· 
~ uvaffa ·r? Bunun lehiMe 
'0,lenecck fazla sözümüz yok -
tur. Bizzat tadil kararını vermiş 
~lba~ inkılap Ye medeniyet ter -
d )'esınin verimini kafi göııınemek 

ıfı 

' . 
Jil 

enı eiı:tir. 
: . 
.el 

Bizim münevver ~1ci.;..,, · ~--. "' u-' l" ., . ı:. •• ··--
d~ \ltnüzdc eskiden.beri k~bul e· 

1bnis b" t d B t 'h t' • ır arz var ır. u arz ı · 

ı' 

btıat &de:mmı ikinci plana utar. 
~ tar: yalm:: ih~isası ink.a:r et
~ı hayatını <la inkar eder. Ho.1-
J .. ki münevvei"İn reli.!, iJmin ro
~ i~anları hl!'.ya!i bir aJmne sii· 

::'le:nek d"!ğİldir~ Him imanla • 
l' ~ t\ •ırtır.da bir y~k <leeil hayatm 

~~Pıaını aı;an an:llbtaı·drr. Haihu • 
1 Lizim tıır::!:ırmm:: :niikır.adi • 

l>,ra .. 1 • ( .. ~ .. nıunevve: erı muceı·ret) e 
li cia-:-..lı~ ha. a:ı inkar etıni~tir. 
l"' ele cemiyet hakkındaki bilgile -
t 
1
• ta.rnr.~:1.1an inkar etmbtir denile-

•' ' Qıı,· -... 
1 'lı Ay~n.ımyn nazariyes!ni bilme
ı: _ıhir liıe mezunu için •>»'ıp te

ı~ r ki odilir. Fakat bu eenç bir is
ııı ~fl.rııu nasıl hazırlanaca~ı, vergi 
ıı1 lf~U.."Ul!l!.l. nasıl itiraz edileceği -
r t·' \ihc.e:ı:se, hatta bir istidn sure-
~ "

1 >"~amazsa, hiç hayret edilmez 

,, 

J ~ e bu n:'.!ksanlık yüzüntlen uğrı -

l.~fr zar:.rlar bile mazur nörü-

,, 
1 

llt, t> 

~~i~e münevver gördüm, bana 
~- 1 'l unnn sitelerinden, sitelerdc
ı:ı-buln"k kaidelerinden bahsetti -
ti' • Fakat Türkiye cümh:ıriyeti -
t~~ d~:ıc: prcru;iplcri, hakimiyet 
~· lrkılerı htti.kmda doğru dürüst 

lt- .. 1 cuın e bile söyliyemediler. 
f\•· fj • J!t~n gen~ler gördüm, bunle.r, 

~~kteı~ bahsettiler, kimyadan 
ltr lettıler, biyolojiden bahsetti -
ı.1 · F a'ket dünyanın sasyal mese-
" tr" l\jt 1 etrafında konuşmayı bile 
~q)U:tııu.z buldula::, hatta bu mev· 
~t~7 bır ilim me .. elesi olarak 

~1 
• ınüsbet bir düşünce mevzu-

Sanayi birliğinde 
········-·································· 

Itriyat 
Bir ey et 

-----
Alınacak makine-

ler için dün 
Rusyaya gitti 

Sanayii neden 
günden güne 
aşağılaşıyor ? 

Sanayi birliği ıtriyat sanayiinin Memleketimtzde yeniden kuru-
günd:!n güne inhitata uğradığım lacak r.t".)nsucat fabrikaları için 
iddia eimektedir. ı Soviyet Rnsyada;ı alınacak ınalti· 

Dirliğin tetkikatına güre birçoh 
tacirler ehliyetsiz olduklan halde 
ıtriyat :;~mayii ile uğrasmaktadn· -
lar. Ayni zamanda Pa•İs, Londra 
İti1mlcri vcrcreh ha.~.ra r.ıcn::bkctte 
yaptlmış ~el:ilde !'.ıc:.lhrmı :;a~mak 

tadırlar. 

s~~~yi birliği buna mo.ni olmai' 
içjn hükumetten bazı tcmcnniyat -
ta bdmımn.ğa karar vcrmi~tir. 

Bu temenniler ıtriyat sa:ıayiinin 
fe:ı:::ıi bilgisi olanlar to.rafmdan ya 
pılması ve bu ev::afı haiz olmıyan 
!ara ispi;-to inhisarından i:;pirto ve 
;·!l:;ı:?em~sidi:. Bundan m:ın<la yer · 
li m:ıllara muhakkak surette (İs -
tanbul) markasının vunılr.1a:ndır . 

Taşlanma yüzünden 
2000 lira isteniyor 

Y atnklı vagonlar şirketi hadise
si tahkikatına dün devam edilmiş
tir. 

Hadise etraf mda, son isticvap -
lar yapılmaktadır. Yataklı \·agon 

lar şirketinin bulunduğu binanın 
bir katında bı.:Junan "Loyit Tri • 
ye:.tino,, kumpanya::ı, bir fatidil 
vermiş, bunda ta~lanma hadisesi 

esnasında 2,000 liralık zarara uğ· 
radığını bildirmiıtir. 

Tahki!.::at neticesinin, önümüz -
deki hafta içerisinde te3piti muh -
temeldir. 

u olarak bile l:abul etmediler. Fa· 
ık3t bu münevverler her gün buh·. 
randan ve dünya i~l~rinden, di.!n· 
ya fn kalanndzı.n bol bol dem vur
dular. 

V akıcı diyeceksiniz l:i mektep
lerde ork. tahsil çağında bulunan 
vat~ndaşlaı· yurt bilgisi ckurlar. 
Şüphesi::.-: ki son iki sene içinde 
yurt bilgisi tedrisatı yepyeni bir 
i:;tikarr:.et aldı. Afet Han:.mef en· 
cli!c, Halk Fırfoı~ı uml!llli kitibi 
R~:ep Bcycf endinin kitapları bil
giJi bir vr.tand&l} yetiştirmek için 
la=nn olan bütün malzemeyi top
laı:uşbr. Fakat orta mektep sene
le:-i bu iki cildi haftada bir saatle 
baıo.r3cak bir halde değildir. Or· 
t<>. tahsil cören v:ı.tandaşlar dev • 
lctin gözle &örülür, elle tutulur 
te~kilatmı pek iyi tamyabilirlerse 
ne mutkı ! Fakat biz daha nazari, 
daha a!'.ik tabirilc cöyliyelim Türk 
inkzlaba:nın fikir ve felsefesini cr
ta mektep sınıflarında değil, lise 
sm:flannda biraz daha eeni~ sa· 
at!er içinde an)atabiliriz. Bugün -
kü lisderimizin buna ihtiyacı var
dır . .Mteıkim maarif vekaletinin 
kabul dtiği bir esasla bugün lise 
sınıfle?rmda dn inkılap ve devlet 
bilgi:;.i verilmektedir. Fakat bu 
geleoeık seneden itibaren ka!ka. 
caki:ır. Halbuki lis~ sınıfir.rmın 
daha ıonra cosyoloji ile hirle§mek 
üzere hu bilgiye büyük amma bü· 
yük bir ihtiyacı va.r. 

Türk inkılaomın ve kültürünün 
kökleş.mesi için ders saatleri aı-a
sıncfo. riy~::iyc, fizik, kimya ka • 
dar da vatan bilgisine yer ver • 
mek mecburiyetindeyiz. 

Sadri Etem 

nalar hakkında hükumetimiz namı 
n:ı tetkikler ya;;mafta meır-ur edi
len sanayi heyeti akşam Çiçerin 
v~purilc Rusyaya hareket etmiştir. 
Gidenler Hereke F ~br~ka:ı Müdü
rü Rc~at, Devlet SL'..n:.\yi Ofisi Mü· 
~::.virlerinden lbrahim Kemal ve 
Fcft'•r~ne Fu.brika::ı Müdürü Şevket 
Tuı·':u~ Beylerdir. Heyet Rusyada 
biı- ::q k:ıdaı· kalacah ve fabrika· 
br hıltl:mda daha evvel memleke-
. . d •t ·ı lımız c te ... ı ~at yapmış olan Sovi· 

yet mütehassa!arile birlikte alına
cak mak!naları seçeceklerdir. Bu 
müddet zarfında Rus mütehassıs
ları tarafınd3n fabrikaların esas 

• 1 • J h proJc.erı Ge ~zırlanmış bulunaca· 
G'ı için bir :ıy knc!ar !:o.ıra mütehas
sıslarımız Soviyet miilehassısforile 
birlikte memleketimize dönecek
ler,Ru:ılar projeleri tetkih icin ik
tisat V ck;\letinc vereceklerdir. 

Av atlar 
Kazanç kanunu 
bazı noktalarına 
itiraz ediyorlar 

Avukatlar, dün öğleden sonra 
baroda umumi bir toplantı yapmı" 
lard:r. ~ 

Cehcyc reis Halil Hilmi Bey ri
ya!iet etmiş, yeni kazanç ı~anunu 
layihasının avukatlara ait kısml 

göril~iila.ıü~tür. Bu mevzu etrafın
da toplantıda hazır bulunanlar söz 
:ıöylemişler, neticede bazı tadilat 
y.'.lpılmasmın bcıroca temenni edil· 
mesi, bu hususta alakadar makam 
l:ıra mürac:ıo.t olunması kararlaş· 
tırılmıştır. 

Evvelce de yazdığımız gibi, avu 
katların itirazlarını muci!' olz-.n 
noktalar, kendilerinin muhtelif sı
nıflara ayrılmalarına CGas olan ci· 
het, alınacak vergi mikdarları ara 
nındaki nispet, bunun tespiti ve a
lınması şekilleridir. 

Dünkü celsede, bundan başka 
adliye meJlek mektebinden mezun 
olanların muayyen miiddetle ha -
kimlik ettikten sonra avukatlık yft 
pabilmeleri mesele:ıi de konuşul • 
muş, buna ait it.irnzlar dinlcnilmis 
bu meselenin başka bir toplantıd~ 
esaslı :;ureit~ tet:,dkinc karar ve • 
rilmi~, toplantı bitmistir. 

Şehr .. m · zde dolar 
düşmesi ve ziyanı 
İstanbul bor:m:mıdc. c!ün de do -

lar üzerine hiç bir ım:nmdc cl:nn
mıştı~-. 

Esasen Anupanm ve Amerika
nın büyük bcrsnlarından da sarih 
hiç bir fiat gelmemiştir. 

Ilirço~c tacirler doların bu ~üp -
heli vaziyeti ü::erine hiç bir mua
mele yapamamaktadırlar. Ticaret 
odası doların bu vaziyetinden zi
yan eden t:ıcirlcı· hakkındaki tet· 
kikatım henüz ikreal etmediğin • 
den İstanbul piyasasının ne kadar 
Zİj-'an ettiği henüz meçhuldür. . 

Mekteplerde ................................ .-... 

Tek kitap 
Bu usul kabul olun
duktan sonra da 

fiaft:lar kalacak mı? 
Uk mektep ı~:taplarınm önümü:: 

deki &ene alacağı vaziyet hakkın
da maarif vekaleti ile temas etmek 
üzere Ankaraya giden ve memleke 
timizde mektep kitapçılığı yapan 
Türk kitapçılığı limitet şirketi sa· 
hipleri lbrah:m Hilmi, Ahmet Ha
lit, Mecdi Devriş, Beylerle Kana -
at ve Tefeyyüz kitaphaneleri sahip 
leı·i dün Anharadan ~chrimize dön 
müşlerdir. 

Kitapçılar maarif vekaleti ile 
vaki olan temadarından memnun 
görünmektedirler. Kitapçılar ile 
görüşen bir muharririmize kitap -
çılardan bir zat şu izahatı vermiş -
tir: 

- Vekalet önümüzdeki sene -
den itibaren tek kitap usulünü 
prensip olarak kabul etmiştir. An
cak bu tek kitap hemen bir sen~ 
zarfında tatbik cdilmiyecektir. Zi
ra kitapçıların elinde 150 bin lira 
hktan fazla stok me··;cuttur. Veka· 
let kitapçıları bir andn mahvetme 
si muhtemel olan böyle ani bir ka 
rardan çekinmektedir. 

Bunun için tek kitabı üç sene 
den beş seneye kadar olan bir müd 
det zarfında ve tedrici surette tat 
bik edecektir. Bu sene için tarih 
ve yurt bilgisi kitaplarının tek ola 
rak basılması kararlaştırılmıştır. 

Filhakika bu ki':ıplardan mev· 
cut olan stoklar kitapçıların =arn
rına okkaya çevrilmektedir. 

Bu yüzden 15 bin liradan fazla 
bir zarar mevcuttur. Ancak kitzı.p
ç.ılar bu iki eserin kendileri tara " 
fından ba:almnsı mukabilinde bu 
haklarından ferağat edebilecek • 
lerdir. 

Gelecek seneden itibaren her 
kitap için müsabaka ilan edilecek 
ve birinci kazananın kitabı tek ki 
tap olarak basılacak, ikinci ve ü
çüncüye de nakdi mükafat verile
cektir. 

Maarif vekaleti Pazartesi günü 
bu mesele hakkındaki toplantıyı 
nihayete erdirecek ve gelecek haf 
ta zarfında neticeyi ilan edecektir. 

Gayrimübadiller 
ve bono işi 

Gayri mübadiUcr idare heyeti 
dün cemiyet merkezinde toplan • 
mı~, Ank<:mıdan dönmüş olan üç 
kişilik heyeti dinlemiştir. Heyet 
Ankaradaki mesnileı-i hakkında. 
idare heyetine bir rapor vermiştir. 
Bu rapor gayri mübadillerin ya • 
pac:tklal'ı umumi bir toplantıda o
kunacaktır. 

Bu toplantının gelecok cuma gü
nü eaat 15 te Halkevinde yapılma 
tı kararla~tırıl:nışlır. Heyetin ye -
niden bo.no tevzii için maliye ve· 
haleti nezdinde yaptığı te~ebbüs 
müsait bir şekilde karşılanmamış
tır. Vekalet eldeki bonolar bitme
dikçe yeniden bono çıkarmıyaca -
ğı c~vabrm vermi~tir. 

İnhisarlar Vekili .--
Biı- müddcttcnlıeri ~ehrimizde ' 

bulunan Gümrük ve İnhisarlar 
vekili Ali Rana Bey bu akşamki 
trenle Ankara ya döneceJ...-tir. 

Sayıfa: 3 

SUHHE'l'LER 
•• 

Besim Omer Paşa 
Önümde 379 sahifelik bir kitap 

vaı-. İsmi "Vilade fenni,,. Müelli -
fi Dr. Besim Ömer paşa. 

Bu isim, bana çocukluk za• 
manlnrımı hatırlattı ve bu kitap, 
yalnız bir çalışmanın, olgun, fay· 
dalı bir yemişi gibi, içime h:.ız ver
di. 

Eline doğduğum Besi.m Ömer 
beyi, Besim Ömer paşa olarak ta· 
nıdım. o· zamanlar bana saygıde
ğer, bilgi adamı içliliğini veren i
ki kişi vardı. Besim Ömer paşay
la, senelerce evvel gözünü dünya· 
ya yuman doktor Celal İsmail pa
şa. Celal İ!mail paşayı hastaları 
ve talebeleri arasında gördüm. 
Ölünceye kadar işi başında, bil -
ginin verdiği bir dinçlikle çalı -
şan bu doktorumuzu, elinde yeti .. 
şenler ünle yadederler. 

Daha çok uzun yaşamasını di
lediğimiz Besim Ömer paşa, tam 
manasiyle bilgi adamımızdır \'C 

çalı~ması, yetişeceklere tek örnel: 
deye gösterilecek kadar de{;erli
dir. 

Doktor Besim Ömer paşa, yük
sek ülkülü bir öğreticidir. Onun, 
memleketimiz doktorluğuna yap· 
tığı iyilikler saymakla tükenme~ . 

Doğum bilgisi, memleketimizd ' 
Bes:m Ömer paşayla başlar de: · 
sek, sözü büyülterek söylem.it c · · 
mayız. Bir taraftan hastııların- . 
dirlik düzenlik venr.eğe çahş:::r 
ker., başka taraftan öğreticiliğiı ' 
hız vermiş ve gereyi gibi, dun l 

dinlenmeden okumuş, fakültem · 
ze, kütüpaneler dolus'.1 kitap h .
diye etmiştir. 

Dc~dor Besim Ömf!r paşam·\ 
bir kıymeti de, tam bir profesö e 
yakışan bir çalışışla, fayde.lılı[.;

na son vermeyişidir. 

Son yazdığı :,79 sahifelik "V:
lade fenni,, &eneler ve seneler e
mek verdiği Tıp fakültesi kütü -
panesinde - nesilden nesle Eeçc

cek - bir eser olacaktır. 
Ünlü, deeerli profesörümüz 

bugün 70 ya~ındadır. Bu eser, yıl
maz bir çalışmanın da abidesidir. 

Besim Ömer paşayı, bütün 
dünyaya "Türk profesörü,, deye, 
göğsümüzü gererek gösterrebili • 
riz. Besim Ömer ismiyle, Tür!: 
doktorluğu övünmelidir. 

Selami l:zzet 

16 Mart şehitleri 
için ihtifal 

16 mart ihtifali proğramım hc
zırlamak üzere vilayet, fırka, be -
lediye, Kolordu, Halkevi murah • 
hasları Halkevinde toplanmı,lar -
dır. 

Hazırlanan proğrama göre, 1 ) 
mart perşembe günü saat onda E· 

• 
yüpte 16 mart şehitlerinin kabri 
başında bir merasim yapılacaktır. 
Evvela müftü Efendi türkçe biı

dua okuyacak, sonra fırka, ~ehir. 
gençlik namına birer hitabe söyle 
necek, muzika matem havası ça -
lacak, bir manga havaya üç defa 
at~ş edecektir. Son olarak asker ve 
mektepliler bir geçit resmi yapa -
cakfardır. Öğle üzeri de Eyüp ca
miinde bir mevlfıt okunacaktır. 

,. ıırmri 5 '"v ~ .. rrr~~~li;i'nuv'J\.Cii' tın r: 
"' ımrrnn.tmrumınıun ıu um nrmınmn m ım uunnuıurt 1Nca11 mu.E 

10 Mart 1918 
- laşe kanununun muaddel şekli ve 

mektebi mülkiye Jcanunu bugünkü mccllal 
mcb'u3ıı.nda mazakere ccilecekUr. 

Uecllr.1 umumu "i!Ayct \'ali \ 'ekili 
İzzet Beyfa riya.selinde toplanmış dcll 'e 
fevka'~dc bUtçclerc dnlr mUz:ı.kcratta bu • 
lunmuştur. 

- Son yirmi dört saat zarfında !ştan
bul \'C cl\·nnnda lekeli hllmmn muıı..'l.bt 

Oi dUr • 
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Muhrriri: Celil Nuri 
• lttlba nakil. ccrcümc hakları mahfuzdur, 

Kayser sarayında mavilerle yeşiller • 
Yıldız sarayındaki partiler .. . 
Kara Tahsin ile Arap izzet .. . 

"Monte Christo,, ve "Serseri 
Yahudi,, den daha meraklı bir 
roman okumak ister misiniz? Gü
zel yazılmıı bir Bizans tarihi te -
darik ediniz. Size sö~ veririm ki 
!iok eğleneceksiniz; hiç srkdmı • 
yacaksınız. 

Osmanlı ıaray alemi, Bizane 
taray i.leminin ka.ba taslak bir 
kopyası, bir ıölgesidir. Biıans 

' Roma kayserliği kelimelerini bi • 
len kimse telaffuz etmiy<>rdu. 
Şu kadar ki Osmanlı lmpaJator .. 
luğu Rum imparatorluğunun ta .. 
rihte ıürüklenmesinden ba.şko bir 
ıey değildi. Papazlar hoca oldu. 
lakin cübbe ayni cübe, papazlar 
rütbe rütbe idiler, bu rütbeler bi· 
zinı ilmiye mesleğine geçti. Ye -
mekler de öyle: Ayni imanı ha .. 
yıldı, ayni yal~ncı dolma, ayni 
Hünkar beğendi, ayni revani, ıu 
böreii, baklava. bumbar ve tel 
kadayıfı. Ayni alaturka. aaat, ay
:ni a laturka takvim. Zaten eeki M· 

atle takvime (alagrek) derler. 
Bizans, saray entrrkalaruun en 

aen~~ ve yaldızlı sahnesidir. 
Makalelerim muıalia.be tek • 

lindedir, laübalidir. Bunun 'ç.in -
dir ki bu notlar silsilesinde tarihi 
ve fenni söz söylemekten kendi • 
mi menettim. imdi ıize Bizanı aa· 
taylarının entrikalarından hah • 
ıedetek değilim. Yalnız şunu la -
yrkile biliniz ki Sultan lbrahimin 
aarayı, bir kaç. noktadan Sultan 
Mecidiıı, Sultan Azizin, ikinci 
aultan Hamidin saraylarından 
farksızdır .. Bunluın cümlesi de a· 
dabı, erkanı, teşrifatı, entrikayı 
hep Kayaer aarayından öğrenmit· 
lerdir. lkinci Mehmede kadar o • 
lan ıaray, biraz göçebe idi. 

htibdatta da, mutlakıyet reji • 
ıninde de partiler olur. Ev~ keli· 
meyi bilerek kullanıyorum. Siz 
bana diyeceksiniz ki parti met • 
rutiyetin icaplarındandır. Mün • 
ha.sıran öyle değil. Bizansta ma • 
vilerle ye9iller parti deiil mi di? 
Eıki Romada yeni Romada (yani 
Bizans) ta saray daima hızıplar 
elinde b.lnuttı. 

V akra bu partilerin mqruti fır. 
kalar ıibi umdeleri yok. Buıilar 
muhafua:ki.r, Hürriyetperver gi • 
bi maksatlarla birbirinden ayrıl • 
mıt değillerdir. lıtihdat partileri 
boia:& hızıplandır. Makam ve 
mevki hızıplanclır. Bununla be • 
raber birer partidirler. 

lıte, ikinci Abdülhamidiıı aa • 
rayında da isimleri olmamakla 
beraber partiler mevcuttu. Ahırla 
ev araaında bir daire. Rengi aarı. 
Alt kab nemli, dö§eımeleri külüı
tür 1 halıları çaprqık. Ufakları aç 
gözlü, tavanları alçak. Dıvarla.rı 

ıa:kat, küflü bir dairede bafkitip 
devletlu Kara Tahsin Paşa otu • 
rurdu. Bu zat Mahmut Nedim Pa
§&nm torununun kocası olduğun • 
dan, sabıka Mahmut Nedim Pa • 
ıamn uşağı, lahika Padişahın akıl 
kahyası Lutfü Ağa tarafmdan 
t.avıiye olunmuıtu. Süreyyanın 

•ef atında bahriye mektupç.ulu • 
fundan bqkatip!iğe getirildi. 

Kana Tahsin, Efendisinin ay -
nuından başka bir şey değildir,. 

Padi§ah gülerse o da güler, ağ· 
laraa o da ağlar. Bir şahsiyeti 
yoktur. Padi§ahın elidir, ayağı • 
dır; kafası değildir. Abdülhami • 
din bu 2ala' yüzde yüz emniyeti 
var.dır. 

Lakin mabeyin dairesinin öbür 
taraf mda gene külüstür bir dai • 
rede ikinci katip devletlü Arap 
izzet otururilu. Bu zat entrikada· 
ki kuvvetinden dolayı bu maka • 
ma gelmişti. Hatırı sayılrrlardan 
birinin damadı değildi. Kurnaz, 
!ehvani, çapra§ık, bulaşık, mü • 
ze•İr, muhteris, mürtekip bir Su· 
riy41li, bir Şamlı. Padiıah, Tahsin 
Patanın ne avanak olduğunu bil .. 
diğinden ondan bir fikir, bir mü· 
talea beklemezdi. Lakin Arap lz. 
zetin zekasına iman ederdi. O da, 
efendNinin bu imanından istifa -
de ile hep para İ!lerine sümüklü 
burnunu soktu, kendisine bir ha • 
zine temin etti. 

ltte, efendim, Kara Taha in ile 
Arap izzet, sarayın ba9lıca iki 
partisinin liclerleri idiler. Bunlar 
daima birbirine kontra giderler. 
Paditah ikiıini de ıever, ikisini de 
dinler. 

Kara Tahsin ve etrafmdakiler 
daima Arap izzetin aleyhinde mı· 
nldanırlar. 

Arap izzet ve etrafındakiler 
daima Kara Tahıinin aleyhinde 
mmldamrlar. 

Padiıah da. her iki tarafa: 
- Hakkın var! der. 
En adi bir itte bile Arap İzzet

le Kara Tahsinin ayni fikirde bu· 
luomaıı Abdülhamit için ölüm ile 
müıavi idi. Demek ki bunlar itti· 
fak ettiler. Padi§aha karşı ikisi 
de cephe aldılar. O gece Paditah 
uyumaz. Lakin başkatip ve ikin • 
ci katip bu kadu teçrübesiz mi 1 
Kara Tahıinin kara dediğine A • 
rap izzet mutlaka beyaz demekle 
mükelleftir. Kar, siyahtır; kö • 
mür, beyazdır. 

Abdülhamit hakikatte kimse • 
yi günahı kadar sevmezdi. Ukin 
zi.hiren bu kadar sevdiği bu iki 
katibi aleyhinde her ne söylense 
dinlerdi. Hiç kimseye - iftira e
diyorsun! demezdi. 

lote 32 buçuk ıene, ikinci Ab
dülhamit, etrafını böylece nifaka 
dü§Ürmekle müvazeneyi muhafa· 
za edebildi. Bu usul, aynen Bi -
zanstan intikal etmiıtir. 

Ebülhüda Efendinin ıkarıısın • 
da Şeyh Zafir Efendi de ayni 
mevkidedir. Ebülhüda, Seyit 
Ahmederruf ai Hazretlerini rüya • 
da görür. Hazret, Sultan Hamide 
söylenmek üzere Şeyh Zafir Efen 
di aleyhinde bir çok §eyler ilham 
eder. Zafir Efendi de ertesi gün 
ba~ka bir evliya '\"'asıtasile ayni i· 
ti görür. 

Vükela. Meclisinde Sadrazam 
Patanın mutlaka bir kaç muhali
fi olacak. Bunlar zatı şahaneye 
her gün Sadrazam kullarının ne 
yaptığını yazacaklar. Sadrazam 
Pa!a da behemehal nazırlardan 
bir kaçı ile fena geçinecek. Aksi 
takdirde Padişah ıinirlidir; belki 
vükelasını toptan azleder. Çün • 
kü bunlar birbirinin aleyhinde bu 
lunmazlarsa mutlaka uyupnuılar 

VAKiT 

demektir. Uyu§manın neticesin • f 

de Padişahın Çırağana veyahut 
Zincirli kuyuya, Sultan Muradın 
da, yahut Reıat Efendin in de Yıl· 
dıza gönderilmesi ihtimali yüzde 
yüzdür. 

10 Mart 1 

Hi a. iahmer tar~fındao ter· 
tıp olunan: 

MÜNiR NURETTiN 
KONSER 

BE~ 
ve arkadaşları tarahndan : 

Yeni mana.sile, ilmi mefhum ile 
hükUmet demek, kabine demek, { 
bir reis (Baıvekil, Sadrazam) ta· 
rafından seçilen ayni fikirdeki a· 
damların heyeti demektir .. 

15 Mart 933 Çarşamba GLQRYA SinemaSJndı 
günü saat ~ 1.30 da: verilecektir. 

13 O R S A 
Hizalarında ' ıldız işareti olanlaı üzer 

lcrinde <~ murtta muamele olanlardır) 

r T ~um~ Veu~~ 
10 Mart 11 Mart 

Bunlar biribirinin işinden mes' 
uldür. Fakat Ha.midi manasile 

Kabine (Her biri ayrı ayrı) 
Padişahın hukukunu kollıyan ve 
biri diğerini kontrol eden kimse· 
lerdir. 

Mütecanis kabine! En arzu o· 
lunan şey. Fakat ikinci Abdülha· 
mide göre bundan fena bir ıey 
olamaz. Bunun içindir ki bu hü • 
kilmdar, 93 kanununun sarahati· 
ne rağmen kabineyi Sadrazama 
tayin ettirmezdi. Kabinede der ~ 
hal iki parti tebarüz ederdi. Bu 
partilerden biri ~oy}e böyle Kara 
Tahsine, öteki Arap izzete ba • 
kardı. Kara Tahsin Padişahına 
gerçekten aadıkh. Uf ak tefek pa· 
ra ~<azandt ise de onları da atu· 
f etlu Haronaçi Efen<H:re kaptır • 
dı. Arap 17.Zet nncak mevki sahi· 
bi olmak ve tonilatolarla altın ka· 
znnm.ık için Efendisine sadıktı. 
B·ı ihtimal zail olunca Arap lzze· 
tin sadakati de zeval bulabilirdi. 

Kara Tahsin §aşkın kaz: Meı • 
rutiyetin ilanında Bekir ağa bölü .. 
ğünü boyladı. Arap izzet pek kur 
narz: Meırutiyetin mimi telaffuz 
olunur olunmaz fir:ar etti. Millet 
arkadan sövsün, onu rezil etsin.O 
Avrupanın auyu ve havası iyi bir 
yerinde hayat sürdü. Sonra gü· 
rültüler sönünce genehtanbula gel 
di. Li.kin nasıl? Küçük bir hü • 
kümdar gibi. Halbuki Kara Talı· 
sin, o sıralarda, on lira istikraz 
etmelc için Haralambos Efendiye 
kunduralannı rehin bırakıyordu. 
Arap izzet §&hane bir arabada 
geçerken, elinde kunduralan Ka· 
ra T ahsini gördü. 

..... Mabeyinde herkes ayni fi • 
kiTde değildi. Hiç bir bendei §eh· 
riyari yoktu ki komşusunun aley· 
hindeki bir ha eri paditahma i· 
sale vasıta olmasın. Bendelerden 
hiç birinin diğerine itimadı yok. 
Latince bir aöz var: "Divida e im 
pera,, Türkçesi: "Dağıt ki hük • 
medebilesin .,, Abdülhamit ve 
kendisinden evvel gelenler bu 
darbı meseli belki bilmezlerdi. 
Lakin manası kendilerinin kanın· 
da yaııyordu. 

İki vezirin fıs kos etmesi. Da • 
hiliye Nazınnm Sadrazamın ko • 
nağına gitmesi. iki büyük ada • 
mın ayni fi.kirde bulunması. Bir 
it hakkında ( ummni mevzular 
haricinde) ayni projeyi iki zatın 
imzalaması. Neuzübillah! Bunlar 
kıyamet alametleridir. Paditah 
bunlardan kocunur. 

HeM<es gördüğünü, bildiğini 
haber vermelidir. Eğer bu haber 
doğru değilse? Bunun hiç bir 
mes'uliyeti yoktur. Eğer havadis 
doğru mu, değil mi? diye tahki • 
kat yapılmak lazım gelse muh • 
birlerin şevkine halel gelir. Vu • 
kuat va!kti vaktine arzedilmez. İş· 
te bunun içindir ki Padişaha ar • 
zedilmek üzere hic bir yalan, hiç 
bir iftira cürüm teşkil etmezdi. 

..... Bunlar hep tarihe, hem ta • 
rihin yazdmıyan kısmına karı! -
tı. Arap İzzet, hayatının hesabını 
verınek üzere ahrete gitti. Kara 
T hsin de r;eçenler.de vefat etmiı· 
ti. O na hazan caddelerin birinde 
tesadüf ederd'k: Sanki 'bütün bir 
devrin mahcubiyetini sırtında ta • 
fıyordu. 

Celil Nuri 

Rakkaml:ır kapanı, fi) atlann ı gbsteriı 

Nukut 

Kuru! 
* 20 r. l"ransız 171,-
• 1 Sterlin 788.-

1 Dolııı - .-
* 20 Liret ! 17,-
• 21) f. Belçika ı rn.-
• 20 Oııhml 25.-
•20 lsvlçre 820.-
• 20 l.eu 26. -
• 1 l lorin RS,-
• 20 Kuron Çel.; 120,-

Çek fiatları 

•Paris *' ondra 
Nev-YorL 

• 1illao 
• Brüksel 
t: Atlna 
* Ccne\ re 
* Sof\·a 
• Amstcrdam 

1204 
731,-

9.30 750 
3.3 50 

81,4 >-
2. ıs-

66.5:'50 
1. 1783 

(Satış) 

• ı Silin A\ 
• ı Pczcu * ı Mar1' * ı 7.olııtl 
• ı Pengö 
• 20 r..ev 
• 20 DIİıar 

ı çcn•onec 
• r Altın * ı l\Tecldlyt 
• ı B11nknor 

(kap. sa. 

• Pra~n 
* Viyana 
• Madrlı 
* Bertin 
* Vırşova 
*Peşte 
* Bukres * Bclı:ur 
*Mosko\·a 

Esham 

~Urıt, 

.7.-
17.-
50 -
24-
so-
23,-
54-

4S,-
34.-

22.-

16) 

IS 9023 
4.~21C• 

6250 
l.9'Jl)2ro 

4.237~ 
3.Ql25 

SO.Q875 
.14.8650 
l(}lj 1 ,50 

13 Zilkade 14 Zilkadf 
Gün do~u~u 
Gün ı :ıtısı 

Sabah namazı 
O le namazı 
ikindi namazı 
A\: am uımaz• 
Yatsı naınaıı 

im ak 
Yılın geçen günlerı 

kal arı 

6,.?'.! 
18,09 

5,50 
r~.2s 

ıs. g 

1 .mı 
19~ 

4.44 
6CJ 

297 

~ 
\ıs.o9 

. ··,~-
ıs~ 
ıs.a9 
ııı,3' .... 
~ ·• 

'-~~~~~~~--
HA\' A - Y~lköy A.skert raııat ~ 

zinden vuilcn malumata g öre, bı.ıJ1l.O '"'j 
bulutlu olacak, rUzgfl.rm kuvveti az:sJa<" 
tır. 

Dünkü sıcaklık en tula 6, en as S 
rece. hava tazyiki 77( mılim tr idi. 

RADYO J 
Bugün 

IST NBUI. 
ıs dm 19 ıı kadar Saz (Kffll.lll ?--1. 

1$ Rankası 
•Anadolu 

ıı.-
23 50 

4,3, 
ı s. 

4,80 
! 4, -

Terkos 
Çimento At 
Onyon Ocy 
Sark Oev 
ftafya 

311 50 Bey ve arkndqlan ı 19 dan 20 o Jt 
il.-· Orkeııtre - 20 den 20.30 a kadar Sa:ıı ( 

Reli 
Şlr. Hayriye 
Trnmvııv 

24·- kis Hanım) - 20,80 dan 21,SO a kac:tsr tJO ~ 
2.- rumlıı.r sa.-: heycU 21,80 dan ~~,30 a .,.r 
2.3!1 Ork 11tro, Ajans haberi ve saat ayarl-U. Sigorta 

Fomontl 25,ŞO 

Şark m. ccı::ı 

Telefon 13.- :-:u IU\ (1553 m .) 

12,80 • -ll..&O Ankru'apalfui Orkeııue' 
15 ten 17 ye k adar Riyaseti cUmhut 

------------- monlk orkest.rasmm senfonik kcınaerL 
istikrazlar Tahviller 

l L dahili 96.- Elcktrlk 
• ~rk il.yolları 6,5 Tram\•ay 
• D.Muvabhldc GO .so Tünel 

r Rıhtım 
"fımrllL:lcr 5 55 •Anadolo 1 

51,!'İ 
4,20 

1 8,9~ 
43.4-0 Saydl ıuahl 4.35 

Ba!dıt 11 75 •Anadolu n 43,40 
Askt rl 1e •A. Mumcs~n r,ıo 

\... __________ ~·--------
Yeni bir seyahat 

şirketi 
edat f uat Be f1minde anitqcbbi6 

bir Türk genci tarafından Gı:a .. itt 
alanda milli bil' eyahat ,irkcti te is 
edilmiştir. 

"'imdiye :k:ıdar ekseri etle ecnebilerin 
elinde olan bu ticaret şube-ine. bu u
rctle öz Türklerin nüfuz etmeJ mnti 
iknsadiyanmızın kazandığı yeni bir za • 
ferdır. 

Her türlü eyahat. ~gortıı. nakliyat 
' e komi~yon işlcrile i tigal edecek olan 
hu , irkctin ba ına mütehassıs bir dire • 
tö r ıretirilmiştir. 

Hu güzide Türk gencini tebrik \'e 
mu' :ıffakı) etler temenni ederir~ 

TEŞEKKÜR 
Refikamı hazakatla teJavr e· 

den ve tehlikeli bir doğumu ke -

mali muvaffakiyetle yaparak ge· 
rek ailemin ve gerekse çocuğu • 

mun hayatını kurtaran Haseki 
hastanesi baş hekimi Esat, Vila • 
diye ve Nisaiye poliklinik tefi Dr. 
Hüıeyin Naıit, mua~ini Adil, 
asistan Suat Beyefendilerle d~ 
ğuımda en ziyade hizmeti ıabke· 

den baş ebe BeJkis, ebe Hamide, 
Naime, F abna, Ma§Uka Hanımla· 

ra minnettar ve müteşekkirim e· 
fendim. 

Memurini maliyeden 
Refik 

VEFAT 
Şehrimiz tüccaranmdan A. M. 

Farhi Efendinin zevcesi altmış 

ya.ılannda Madam Anna F arhi, 

uzun bir haatalığı müteakip 9 
Mart Perıembe günü vefat etmif· 
tir. Cenazesi bugün saat 11 de 
Beyoğlunda Büyük Hendek'te 
(Şişhane Cıvarı) Kenesset lua-
el ıina.ğonunda icra edileceğin· 
den ıon vazifei teşyide bulunmak 
arzusunda bulunanların teırifleri 

rica ve iıbu ilanın davetiye rna -
kamına telakki edilmesi rica olu-

nur. 

den 18,40 a kadar Alaturka saz, l ,40 
19,10 a kadar Vlyolon k onseri (Ekrem 
B. tarafından) 10,10 dan 19.4.0 a ko.dar 
t urka su, 19,40 tan 2Q,10 a kadar 
ders, 20,10 Ajıı.ns haberleri. 

\'!YANA (518,1 nı.) 

12,30 konse:::- - 18,40 pl!k - H,10 r' 
ıs mwılkl - 20.SO mu.etki - 21,45 k 
23,%5 dans. 

LE1PZIG (889.6 m.) 

7,13 Jlmnaııtik - 7,35 pl&.k - 17,80 rl. 
ııer - 20,35 konser - 22,SO. kouu -

1 

BUKR E., (89-1,2 m.) 
18 pl!ık - 1' pUl.k 19,25 orkestra _, 

&entonlk konser - 2%,15 konser. 
ROMA (441 ,2 m.) 

20 haber - ıı hnber - %1,•:ı konaet ' 
22,80 kom dl - 23 koııstt. 

BUUAPE!}TE (5~0,5 m.) 
10,15 Orkestra - 13,05 pl!k - ıs kO 

- 20,30 opera - 24,30 konGcr ve Jaı:. 

1't08h.OVA (1304 m.) 

18,30 konser - 19,.30 k onser - 22 ı.J 
ltzce neşriyat - 22,liS kızıl m eydan 
%3,015 h:ı.:vadia. 

\'ARŞO\'A (H.12 m.} 

13,10 pl~k - 18 orkestra konaer - 191 
kate konser - 21,55 senfonik konser. 

Yarın 
ASKARA (Jl'iiil m .) ,1 

12,SO • ıS,30 Ankarapalas ork cstres! 
18 - l ,40 Orkc.stre: Sekizinci sentonf, c/I 

/ 

ZCUDCW 18,tO -19,10 Alaturka .as ~ 
10,10 • lD,40 Gramafon - 19,40 • ıo. ~ 
Danıı musikisi - 20,10 Ajamı baberlcTI 
hava raporları. 

\ ' l YA NA ( IJ18,l m.) 
12,30 Konser - 14,45 PIAk - ıs Kotı,

- 21).40 Şarkı - 21,15 Operet - '' 
1 

Dans. 
IEU'ZIG (889,G m.) 

7,115 Jimna.!tik - 7.35 Konser - 13 ~ 
siki -14,15 Konser - 17,30 Konfft'r - -
Koro konseri 23,05 Dawı. 

BlJKREŞ (89~,2 m.) ./ 

ıs Pllk - H Pllk - ı Konser ,,,. 
10,16 Roo r - 00,4.0 Pllk - 21 şarıtı 
22,05 Balalayka orkcstrcııi. 

ROMA (4'11.~ m .) 

21 Piynııo orkeat.resi - 2I,30 Tıyatrt" 
UUDA!.'EŞTE (550,5 m .) ../ 

18,80 Çıgan orkcstresi - 21,20 operet 
28 Haber - 24,8& ÇlgM or kcstreaI. 

VA.RŞO\'A (Hll m.) ../ 

uı 30 Komıer - 22 Fransızca. neıri~t 
22,55 Kızıl meydan - 23,05 Haber . 

lllOSKOVA (180.1 m . ) 

u.ı o Pllk - 17 Pllk - 19,2..'i K~r "' 
21 Kons r - 23.05 Konser - 24 n.ıt~ 

lstanbul Beledtyf,8f: 
OarUlbedayi Şehir Tl~atr~ 

Temsilleri: 

-
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y .................. . 
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iGiıa pr,.., ...... 

- t:.taır.,.ıw.... Bir &le tllf8aliJ'w , M•nf 
- ..... etmeJiaiz, beal pcuk ........... ..,...,.-. ıc:-dl • 

,..._ lro,u,onunu. Benimle, U. mi topl--, toph1.Wh- I· 
..a ile kolUlfur sibi konupıyona· tin Moılfıllmrlodaa anlr'·pt••• 
...... letanbala .... -- .. _, 

Naif ., biru dfltladi, feY• - 18 -
.... ..,..... cleiil. tat1a tatla s& • a:-.ı--L!-- N-~~ ._ .-a..• .. 
llmıe.Uı ....,..,... ..... -7 •-

- Size tloinumm 11Jli7eyim riwcl• az+lqtı. 
-. detli.. Si.sele ~ hali •ar.... Oma ıöremu oLlmn. 
C>,I. ı~ tlrlaü;rorlUDUZ, ki bu Bir ıiin oma lloldniiade mak· 
a-sJilinis, çocuklui Yarıyor • tan ıinliim. Ba, karanbk l»ir k6-
lw ıize a.Jdıiı za••n tlinleni· tede, bir im eabcıdaa siplı alı • 
JW. Stidlne ihti;raa olanlar, bpla ,.d-. Nuif a.,ia pmede .. 
n r-.ıarla, herrak t,q. mnata bir kadm Yanlı. Bir aile kadım 
Wü .. teqlar 11m, ıbe dudak ..,dı, J'N-. Mlil miJdiT Bir 181 .... " ... " • .u,.. aöyl..U,. ......... yalım bir.., bi· 

._ 1WDi k•ttdrtbs, btJa· n,__s ICadm tOseldi. Nuif B. 
llllp pttwpı ....... t llle6ni lamartank ,. 

- Rica eclerim, hanpnef...U, ...,_da. Kadm meımnm 18ri • 
4i,. dnam etti, birle pds ._ • nU,orda. K.,ifli ıeaiyorlardı. 
_,.., derhal cicLlilı..,.,m, ae o- Acaba, bm F erra laarnun&la 
ı., hiru l,.i 71tı•J1 ohm. .. Ne ya· bir ıönn olta7dı, biaiıa için deı 
... ,.., .m. ,.ıan taylemi7oru-. •bi D'n ,,. ılı•, ı..,if1i .-ı • 
• ., ....... , biitiia .... ,,. • ,.......,,, .. mircli? 

eınap Y9'i)el ı H•n-+i, Aacı6a heniw p•m.. 4a 
lı im e.luim, .. J&llm• b • blJle allla .......,_ ..., ... , 

' ...... d. karpmada ,.. ... ..... 
ı'mael•Y•••• .~M9l9~JLWltwili'l .. iillıllllillmr · 

-Dohp .... 

Huriye 
Annesi olmadığını 

iddia ediyor 
MGtareb aenelerin&le Ermeni 
~ ltal:rara ıittirülm n sesen· ı 
lerde memleketimize iade e&lila 
HuriJ'e Hanımm meli oldalu id· 
&liaaile ICırldarelia&le Dnec.i dalı 
klJÜDde Otaran bir mnamm Yil&re 
te bir iatida. Yerdiji ,azıllDlfh. Bu 
Hanım, Huri1eain kendi km olma 
lana kanaat ettilini, :ralms kendi 
.. mile Hrbeatp kollUflDira im 
kln Yerilmediiini elrliJerek ..... 
nm kadiaine tulim olanmewn• la 
ti7orda. Huri,. ffanan retit olma· 
la iciD ba hammm anneal oldala 
tahaldmk ebe bile, kendiaile bir • 
likte Kuldareline silmek ...... 
tullek eder bir itti. 

Dün ha 111e1eleaia ne earetle hal 
leclildilini llrenmek kere Kadı· 
kl,llne bir arbdapmm ...... 
dik. ltal:ra;ra altmadea eni n • 
lltlık olarak KadM,.unde H ..... 
Halit Be,.in mnde bulanan Huri 
,. H., tehrimize &l&ı&IGlden ıoma 
da sene •JDİ aile nezdinde otarmı 
J8 batl&llllftır. Mulıarririmia nde 
Huri1e il.mı balame•q, fat Ya• 

SİJelİD h.a&a hallecliJ..ecliiini 11-
namlttlr. EY&leldleria anlattıkla • 
nna lire de Han,. Haamm anne 
ai oldaian. i&l&lia eclm Ane H. n 
lerine ıebnit, badiaial bW et
mltler, _.beetp ...... alarma 
....... Yennifl.dlr. 

Ane H. Huriye Hanıeeı 
- Sen heıiim lmmaam, ha,di 

,idelim, d~ fakat Huriye Ha· 
/."' mm: ( 

Türk Dili Cemiyetinin 
açtıtı anket 

Memleketin bütün okur yazarla 
nndan rica olunan şeyler 

ANICA.RA, 9 (A.A.) - T. 
D .. T. c-iyeti wmlebtin Mi· 
tin obr ,......1armm ortaklık 
tleterecelini amclala pDİf bir 
anbt .,... Bu anbt, bastin 
,... Ye lmaapa dilinde imi • 
laaalaa Arapça "Fança elale
re la Tanp brpbldar IMılm•k 
anhtitlir. 
8-' Arapça n Fança ıh· 

leria lrarpbtrlan arandıtnu ce
miJet, .... IÜD OD yirmi ak O

larak li• lialinde Ajam YU1 • 
taaile hütiln paetelere, rad10 
naıtuU. de berkHe Wlclire • 
cektir. 

Gaseteı..m lla anket hak • 
landa YSiı. Ye YWileaık olan 
maltmatı birinci ea7fada bü • 
,Ok harflerle ....... dil ,.... 
m1arma •JP'&Cllidan aa- çar • 
pan titaada MMMl•n Ye ta 
.............. iJet nnaeleri 
temenni edilmektedir • 

ı - Cemiyet tarafından kar· 
§I]rkJan aranmak tizere nepredi. 
lecek listeler f.i:inü gününe ga • 
zet-elerin dil sütununda baaıla • 
caktır. 

2 - Gazeteler bu listeleri 
hallan dikkatine ~ bir 
yolda neşredecek ve herkesin 
bu 16dere karpbk bulmaamı 
te§vike elind.!n geldiği kadar 
çahpealdır • 

a - Liateclekl sözlere kar
phk olarak gelecek teklifler de 
gene clll sütununda basılacak 
ve bu nttshalardan tiçer tane 
cemiyet merkezine gQnderile • 

Yaa,m Jilrll)ONL Yaftf ,a• ieaim ...- Julı'blr; ...._. .. 
ftf ,t.111 Wr ,-.. pkıjer, •ara Ha,..,, om •lr olmıpcat-! bLele etmiftir. 

Wr w.- lniJ'Oln. Etrafı • H.._. aldıimaa s1re lltida Yi· 
-. deei• ...... slnet aydm- -

19 - llyetçe Kadıkly lraJmalwnlılma Japon yanın 
... e;w. • .._.. ipme ••ilaç Hani huı ymaifler ftl'dır. Dal- haftle edllmiftir. ICaJ'ID•bmlık 

... .,.. ........ • ........,... ft a.lilik- Japonya büyük Okyanosa hi · .Artaılr, ,_ ...... 1ilrlJea adam· 1-iaclea tltiferler. Harbe Hanıma itldia tiserindeld 

bir vaziyet almıştır ... llıs' .,._ Art*.._._ .... ...,. a.dtt .....aı Mrl difGDceaiDi ......_ IOracak, AJ' • 
~. sadili, slnlQü .._. hende olpnlafb " bir sün ....- .. ffanımm aawl oldaia ta.hak • 
............ .......,_, .......,.. ..., Umdu eli.- ıibi: laak ebe blle ann..Ue tidip sitme· u-ı huptm IODI'& Japonp• Japoap, ... Mlılara 1,1 
O- psip dollfblı ,.._. ._ _ ._ l•slc•la sicliyoraml mek hUIUIUllda karar Yermek ı• ,_ llil:rtk Ok,uaueta ~000.000 iaterlia ......_. w...,.. 
ılnmlJWiim. Omm içia ......_ dedim. • kendiaiae ait olacabr. .....w. mil MlJlldQWe Wr • ••W•lm 110,000 iltslW 
..... dmliJOtam. O da aalda a. karan pJri lldiJut ..,..... ..._ •ında11 Y..u.ittL iata•tme laarcoln-mr-. 

--- tatlı tatlı anlatıyor. tim. Burada bir te1a11re ea1,.... Mahkemede .............. a ...... ... .. ,.....,.. ..,.. ... •• 
.. M ...... C)OIW. Ye k....-ir illlJWam. 1mniyet ea1aib1 o1aa J.,..,., .. DÜa ... talanla ........ 
KıDUflırlca lnrilhrimi.. yak • Te,.-.le U..ia ıiddetle itlraa ._. Milletler wiJtıliDe Wr ra • t6ıli tedbiri almıp • 

... .,.- H •• ,-!-....~_! _ _.__ S L: _9!_ı_ Ja~a L.... -ı..•--••lllJ 
-·- ......... -7V·- lttilel'. IU - rüıt por ............... Oaaa ..... ol • rm;. ~ ---
•uW11iadsi mab,_. ~ - Gid ... •inl &li7e ...... e z gum dala M1a1arm •1111 ı• bdar • m ......... eltili •aaa ,.il 
Taı.. ._ k...ı-... w.. · 1ar. memurunun beraetl dır. 11ma1ara .,._, earoım. ~ ..._. .ıv .,,., .... 

•ı•w.. Onlar Ma,.. kadar kal .... • Jatanbal birincl cesa .W,Jreme. ft Manlaal adalan d..nm l ıecllr. ~ etmı•.,S. W W. 
.._ pcatdapma aortla. Ha • lar, MaJllla hep beraber pı.;. J setUmı...,ı taalMt ....... .: 

,..._ .. laı ıw ..,, • .._ Fa • ai, ı&mriik memarlarmdaa ..ada Bu •elalana ..,. .. &poaJ'& HM-dd ....... aHr• 
......... ,. ıwald .__.__ .,_lar " ierlr .. iJ•lar. kitinin ..ı.akemeaini d&a akpm isin wa dm ..,wetli&lir. ÇGa • L• ·~- ..au...I!- I!= 

.,._ (D..- RJ') a...-ı b~:...:. --LA'--• L-_..ı ulr I~• .._..... ~ .. ,. Wr imatla itile bal• •
1 
___________ 

1 
~ --s-• ki. laepli de ..,,,--:-.,,. .. aa.ruııcu eneı isi ...... -••m 

-- Dan eclil..ıer, Cemal, Ali JCe • liaia&lir. Ve A.,a ile h&Jiik Okra· ,_. Japon m.-hhl-
Hakak ta ebesi ...ı, Necati, Vahi&lettia, Raa, lb- -eaibaleri arumdaki bitiia ..... _...,_. _.._ 

rabilD, 0-.• Hacli Ye ffawa Be, ....... JOllanaa h8Limdir. Yap ....... ..... 

Glzel hlr tuavvarda hahm11· lvdir... Mahahmeleriae ıebep, • Amerikab1ara tlhi o1aa. Filip- iti• '--- W•• ....... _ .. _.~ 
1or. Btlylldatn heykeDerl -n-..::L __ .__ .. _hal ..1-1a J -•-- ........ dDdJecek •---~- ma .. • P• -d'I, apODJap ait.,.... a• ftP ._....._Ut .... 

mk1arc1aa Wriabaia ~nMld J1a dalana Wr tarafmdad.r. AJDi a • Nilaa,.ı Japan,_, .. 
Hakak T.W. Birlili Darlilfl. ••tUCatm tlikbbizlilde plmma dalana dila-~ Hafti a • W•daia ıalla;r, ....... 

- w .... lalacWd biriik mq • 1111a •hep olclaldan i&ldiallllD'. Vi dalan ft A--.blana Nadaki ralan sp. ıec•lt .......,. 
Una Tiık laanma lainnet eden ıa,.et iün ı.,eti, bta hltlileJ"I •· W tlaleri W-lswbr. ki lla hanli d•la tea~-
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~ KADIN VE MOD A 
L-..ını il 10011 ~nıııı ~ 1 fü l lı ' 'I 1.1 1 ı 'l 'l 1''11 ij 

Bir şernsiye ve b"r baslık 
1 

Yahya Kemal 
Parısteki gençlerimjze 

bir hitabesi 

j Türk milletine öz olmuş se-l ciyyeler: Biz Türkleşiyoruz 
Sa bık Madrit Sefiri, Şair Y ah

ya Kemal Bey 1stanbula g~lme -
miştir. Hala A vrupadadır. Ada • 
nada çıkan Türk Sözü refikimi -
zin Paristeki bir arkadaşı şair 

hakkında şu satrrlan yazma! 

ct1. 

1~ ı sene vazın en yeni ve moda · renkle c1rn vapılmış llcbek şel.Tinde şem c:i} el 
lacakmı ,.. Rcsmimizde görü ldüğü gilıi bebeğin :ıyaı, I urı şemsiyenin sapı. 

ı de kendisi olacakur. 
f )iğt:I tar:ırtan arkaya Uzanan PaŞJık bu Sene yazı için Ortam atılan modalar

dan biridir. Jolly Boger ismini alan bu lın~lığın arka tarafı enseyi güneşten ı,oru
ma' içindir. Resmini göıdiığünii z bu başlık bir korsan serpuşunu andırıyor. 

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

a 
Bir kadı 
adaşı·· 

1 

ec 
Bu öpüş 
yüksek 

boşanmıya se ep 
ma keme iht• af 

•• 

Son aünlerde Viyanadc. bir ka-1 hahab;;z ~rkeği kabahatli göre · 
tı, kora arasındaki karşılıklı bo· ı rek , Le .anma kararını böylece 
§anma davaları görülmüş ve iki ta- ve• ;yül' · 

rafın iddiaları, verilen bi. ibhine T abii kadın memnun, "Oh ol -
zıt muhtelif kararlar davalar et - sun!,, diye mücadele en galip 
rafında büyük bir m~rak ve alaka ~rkmanm gururilc kocasına . göz 
uyandırmıştır. ucile ba!up, müstehzi, dudak bü -

tik safha, şöyle ba§lıyor: Em - küyor. 
merih isminde bir a dam, karısı Ancak kocası da i~in peşini bı
Anna aleyhine boşanma davası a rakmıyor. Hemen, ':;tinaf yolunu 
çıyor ve hu istegine sebep olarak tutarak, daha yükcek muhkeme h u 
ta şunları gösteriyor: zunma çıkıyor, bu cefor de orada 

- Karım, bir zamandanberi ev karşıla~ıyorlar. Koca, ~öyle diyor: 
işlerini tamamile yüzüstüne hı - - Aleyhime I~a.rar veren mah A 
raktı. Gönül eğlendirmekle, ge - kemenin arl.acla.ımın hediye ve • 
zip tozmakla vakit geçiriyor. A - rerek, karımı öpmesini hoş cör -
labildiğine pn a harcıyor, ne mo - mesi, çok garip doğrusu! Hatta , 
da olursa hemen o modaya uymak karım da bu öpüşe mukabele et
istiyor, kat kat elbiseler yaptıra - ti. Hediyeye karşı teşe1 kür, hedi -
rak, cifter çifter şapkalar ısmar ye verene kendisini öptürmek ve 
lıyarak, terzilere, şapkacılara onu öpmekle mi yerine getirilir? . 
borçlanıyor. DQğrudan doğruya Eğer iki taraf da kndın, yahut er· 
kendisi değil tabii, dolayısile ke!t olsaydı, kuşkulanmıya r.ebep 
ben!. kalmazdı. Halbuki, vaziyet iböyl~ 

Bu kadarla kalsa, haydi, neyse, değil. Bu vaziyette öpüşmeğe gö:t. 
diyelim. Üstelik bana ihanet te e - yumulamaz! 
diyor. Arkadaşlarımdan Rober - tık hükmü istinaf suretile göz
ti, karımı öperken gördüm. Ayni den geçiren yüksek mahheme, ko 
zamanda, bu arkadaşımdan ol - cayı bu noktada haklı buluyor, 
dukça kıymetli bir hediye de ka "Böyle öpüşmek, hDşanma sebebi
bul etti. Artık bu kadarına, pe.t d ir. Kadın da hareketile boşan • 
tabii olarak, tahP=!:!ülüm yok · maya sebep olmu~tur. Kocasının 
tur. arkadaşı tarafından, evinde kocası 

Kabahatin ona ait olduğu kay • yokken de ziyaret edilmesi, 25 şi· 
dile, boşanma kararı istiyorum. lin kıymetinde bir altın zincirden 

Bu vaziyet karşısında, karısı gerdanlığı hediye olarak alması 

bo, durmıyor. Hemen o da mu - da, öpüşmenin öyle pek masuma
ka'bil bir dava açarak, istinat olu - ne ve sırf nezaket e:ıeri olma,lıihm ... 
nan şeylerin hiç birisi doğru ol - sezdiriyor. Bu itibaı-la ikisinin de 
madığını, bila kis kocasının son lml hatli s yılarak bo anmaları -
zamanlarda kendisini ihmal etti - na t?.rar verildi,, diye ilk kararı 
ğini, ev ve aile hayatına alaka - deği.,tiriyor. Fnkat , iş bununla da 
sızlık gösterdiğini, hatt5. bir ka - kalmıyor. Bu sefer de, kadın, tem 
dmla aralarında evli b ir adam yiz yolundan ~eç .... re1t en yük.ek 
yakışmıyacak hal mevcut oldt•ğu mahkemeye ko:· yor. Temyiz isti
için, ceza mahkemesince mah · dasında "İlk karar, doğrudur. Ko
kiim olduğunu ileri sürüyor. cam kabahatlidir. Ben ,·ab~'1 tsi -

- Şimdi maksadı, d iyor, hem zim. Senelerce sn nlcatle lmrılık 
kabahatli çıkarıp, aklı sıra öç al • etm · ş bir l adının bir öpü~me ~ ü -
mak ve boşanarak o kadınla dü" zündcn herkesin nazarım:ln ş"phe
ğün, dernek yapmaktır! li bir vaziyete düşürülmesi yersiz 

Hukuk mahkemesi, ik: trrafı ve yoLuzdur. Sonra d"c''n"lmeli, 
da din1Pdikten sonra, kadını ka - 1 ki b iz n e yüksek tabakaya , ne de 

dır: 

Yahya Kemal Bey, içinde ya • 
1şadığrmız Fransadan, daha husu
sileşerek Paristen ve Parisin tale
be mahallesi olan "Kartiye Laten,, 
den bahsederek hitabesine baş .. 
ladı. Koyu ve manasız bir mater
yalismin bu muhiti nasıl ifsat et
tiğini ve nasıl ruhsuzlaştırdığım 

işaret etti. "- Fransa ve Fran -
.. anın Kartiye Lateni ruhzusla -
şıyor !,, dedi. Sonra; hars sahasın
da her gün biraz daha derinleşe • 
rek yapmakta olduğumuz inkı -
lapların kısa bir tarihini çizdi, ni
hayet; Türke, Türk milletine öz 
olmuş seciyyelere geçti ve: 

"- Halbuki biz Türkler ruh • 
lulaşacağız, çünkü biz Türkleşi -
yoruz !,, dedi .• 

Yahya Kemal Bey, memleketi
mizde daima bir "alafranga,, mo· 
dasının mevcudiyetini acı acı kay
detti, fakat, bunun bizleri endişe· 
ye düşürmiyecek kadar ehemmi • 
yetsiz olduğunu da söyledi. 

"-Bu cereyana kapılanlar, 

arkalarında iz bırakmıyacak olan 
küçük, cılız ruhlardır!,, dedi. 

Şair; tahsil hayatında yalnız 
kitapların dar çerçevesi içine sap
lanıp kalmanın tehlikeli olabile -
ceğini ima ~tij,. ve ;muhitimizin 
bize en büyük bir ibret sahası ol
ması lazım geldiğini bildirdi: 

"- Garbin bize vereceği en 
b üyük ders, Türklüğümuüzdür; 

ben bu memlekete alafrangacı 
geldim, buı-adan alaturkacı dön -
düm !,, diyen Yahya Kemal Beyi 
elimle, kalb imle, bütün mevcu • 
diyetimle alkışladım! 

Yahya Kemal, sözü, tarihimi
ze sanat ve felsefem ize intikal 
ettirerek, hulasaten şunları söyle
di: 

"- Ben; Fuzuliyi, Nedimi, 
Şeyh Galibi sevmeği bu memle -
kette öğrendim. Ben; Fuzuliyi, 
Nedimi, Şeyh GaHbi bu memle • 
ketin kütüphanelerinde okudum. 
Tarihinizi ve mazinizi ihmal et • 
meyin ~ocuklar ! Başkaları kadar 
bizim de felsefemiz, mimarimiz, 
şiirimiz, "leziz şiirimiz,, var!,, 

Yahya Kemal Bey bu babayi
ğit fikirleri söylerken, içim nasıl 
geniş bir sevinç ve iftiharla do • 

1 • "B" t luyordu ! Ben bu söz .erı; ın a • 
Jı akınlarda ... ,, diye başlıyan 
şiirinden daha kabadayı, daha 
kudre tli ve daha şairane buldum .. 
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orta tabakaya mensubuz. Aşağı 
tabaka dan insanlarız. Kocam, bir 
ate~çidir. Ve biz:m sınıfımızda in 
sanlar arasında öpüşmenin mana 
ve mahiyeti, ihanet değil, samimi
yettir . Böyle bir ~ey, olsa olsci 
teklifsizce harekettir. Bir rezalet 
sayılamaz.,, diyor! 

En yüksek mahkemenin ilk ve 
ikinci karardan hangisini tercih € 

deceği henüz belli değildir. Fakat, 
ikisini de beğenmeyip bambaşka 
bir karar verir ve bu yeni kara,.. 
da ya iki taraftan birinin, yahut 
ayni zamanda iki tarafında hoşu· 
na gitmezse, ne olacak? Son ka
rar ve neticesi Viyanada merakla 
beklenilmektedir. 

Mart 1933 
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Yavrum. 
Fernan Gravey, Florelle, 

Baron Fils 

MELEK'te -

Hukuk tahsil eden genç Brasa· 
ihtiyar bir antikacının metresi o -
lan güzel Anet baştan çıkarmış -
tır. iki genç antikacıdan çekinmi
yerek serbestçe sevişmektedirler. 

Bir gün antikacı iki genci haşhaşa 
pek sıkıf ıkı konuşurken yakalar ve 
kıyamet de kopar. 

Sarışın Venüs 
Marlene Dietrich 

- ELHAMRADA -
Helen F raday artistlik hayatı • 

na veda ederek genç bir kimyager 
olan Ned Faradayla evlenmit ve 
bir çocukları olmuştur. istikbalden 
ümitlidirler. Gene kimyager Ra· 
diumun şekilde istimali hakkmde 

• keşfiyatta bulunmuştur. Nedin sıh 

· bati fazla yorgunluğa tahammül e• 

demiyerek uzun bir tedavi için sa• 

natoryuma gitmeğe mecbur kal • 

mıştır. Bu büyük masrafı karşıla -

; mak için Helen yeniden eski sana

İ tına avdete mecbur kalmıştır. Bü· 

1 yük bir revüde Blonde Venüs re .. 
1 

v t.1 sünde baş rolü oynıyacak. 
Genç ve güzel kadın herkesin 

.• zarı dikkatini celbettiği gibi 

:tengin ve yakışıklı bir Amerikalı 

servetini kadının ayaklarına bıra

kır. Helen bin müşkülat karşısın • 

da nihayet Amerikalının metresi o 

lur. Ned tedavisine sarfedilen pa· 

ı·aloırın karısının kazancından ol • 

Anet kendisini bozmaz ve dos- mayıp da karısının dostu tarafın .. 
tuna her şeyi itiraf edeceğini söy- dan sarfedildiğini öğrenince karı· 
ler. Onun yaşı 20 değildir. Fakat sına lanet ederek ve çocuğunu al· 
30 dur. 13 yaşında iken ilk aşığın- mak üzere eve gelir. Kadın, çocu· 
dan olan bu genç onun evladıdır. ğundan ayrılmak için beraber ka
lhtiyar bu yalanı yulP.r ve genç çar fak at fazla sefalete tahammül 
Brasara acır. Antikacının gene biı 

edemiyerek nihayet çocuğu babaantika arkada~ı vardır. Brasarın 

babasını tanıyor. iki ahbap evlat
lığını tanımadığını farzettikleri 
babayı kanrl•Tmıya ve onu evlatlı
ğa kabul etmesi için ricaya gider· 
ler. 

işler bu kadar karışınca Brasar 
babasına her ıeyi11 Jof:;rus\iria an· 

sına teslim eder. Beş sene geçmit· 

tir. Helen Pariste sevilmiş ve şöh-

ret kazanını, bir artistler arasın -

dadır. Eski dostu genç Amerikalı 
tekrar beraber yaşamak ve evlen -

meği teklif eder. Helen son defa 

gelen kocasını ve çocuğunu gör • 
mek istediğini söyler. 

Analık hissi galiptir. Helen ha-

latır ve uslanacağım wadeder. Ta
bii hayat hayata girmek istediğin

den F anny ismindeki genç bir kız
la evlenmesine de müsaade ister. 

yatını çocuğunun terbiyesine ha~
yalnız Herkes memnun. Zararlı 

An et kalıyor. Zira, genç 
kaybetmiştir. 

redecek ve belki zamanla eski aiaşıkını 
le ocağı yeniden teessüs edecektir. 
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60 .. 70yaşında kadınların 
aşk maceraları 

Bir gün 50 yaşındaki kadınların 
güzel ve dinç olduklarını göreceğ,z 

Akademi Fransez azasından varmış kadınların gençliklerini ve 
Marcel Prevart, kadın ruhiyatı güzelliklerini muhafaza ettikleri • 
hakkında en giizel eserleri yazan ni göreceğiz ve bunların macera • 
fransız muharriridir. Yetmişi geç- larını okuyacağız. 
miş olan fransız muharriri kadın· Yakın zamana kadar muharrir· 
lara ait bahislerde en sala hiyet\ i ler, aşktan bahsettikleri zamaıı. 
zat sayılır. otuz yaşındaki bir kadını geçkin. 

Kendisi birkaç gün evvel Am· Eayarlar ve onun aşk maceralarını 
basadör tiyatrosunda "Asri kadı - yazmıya cesaret edemezlerdi. 
nın zamana galebesi,, hakkında ,a Mesela Balzak gibi bir muhar· 
yanı dÜckat bir konferans irat et- rir, otuzluk hiçbi~ kadını sevişti • 
miş ve konferans büyük b ir kala- remezdi. Çünkü o zaman, bir ka • 
balık tara rmadn dinlenmiştir. dının otuz yaşına varması, ömrü .. 

Marcel Prcvost bu konferansm n ün ha .. e.n evrine erismesi de • 
da şunlaı·ı söylemiştir : m ekti. Bua" ı;e güzellik müesse· 

Yakında Fransız a ·adcmisi a - seleri, güzell'k doktorları, güzel • 
zası yazdıkları romanlarda alt - lik operatörleri kadınları çirkin ..,e 
mışlık, yetmişlik kadınlarla eenç - ihtivar gör iinmekten kurtarmışlar 
ler arasındaki muaşakalardan çirkin bir yüz, kizli bir yüzdeo 
bahsedecekler. Çünkü o zaman bu ı far·~· .. n1,....., .+,r. 

altmışlık, yetmişlik kadınlar genç • 
ve güzel görünecekler. Genç erke'• Tayyare pıyangosd 
ler, sahiden onları sevecelder. On- 14 üncü tertip tayyare piyanko
ların peşine düşerek yanıp yakı • sunun ikinci keşidesi yarın öğle • 
lacaklar. den sonra yapılacaktır. Bu keşide-

Kadınların zamana, zamanm nin en büyük ikramiyesi 35,000 li
tahribatına kazanacakları muvaf radır. Bundan başka 20000, ısOOo 
fkıyet bu kdarla da kalmıyacak. 1 O'JOO gibi b üyük ikra miyeler 'f/e 
Gene çok geçmeden, 150 yaşına 20000 liralık bir mükafat vardır· 



.AtiHuıtt 

Ş11ı8go Serglsladeld 
Yealllkler 

Bir Amerikan mimari tarzı var mı? 

Amerikanın kendisine mahsus sergiden alınan netice o zamana 
bir mimari tarzı var mıdır? Avııı- kadar ifade edilmemit temayülle· 
Pa sanat gazetelerinden biri, son rin tezahüründen ibaret kalmıt 
llilshalanndan birinde bu mevzua 1 ise de bu temayüller bilahare bü· 
dair dikkate şayan bir makale neş · yük bir inkiıafa mazhar olmuftur. 
retmiştir. Burada deniliyor ki: Bu sergide pek iptidai bir te· 

Frank Lloyd Wright'in Amerika kilde tatbik edilmeğe başlanmıı 
llın m:ı!ıtelif istirahat ıehirlerinde olan ıtıklı, cilasız cam ve alomin
)aptıfi'ı ı;fü::el köş:Jere bakılacak yom tatbi!tatı Şikago Sergisinde 
olur:;a insanın Amerikanın kendisi pek zenginletmiı, pek çoğalmıt o· 
ile ·uus hususi bir mimari tarzı Jarak bulunacaktır. 
ol : na inanacağı geliyor. 

Fakat bu yapılar bir iıt"sna tet· 
in c .. ~ br. Bun""~n ba~.~a frank 
lloyd Wraytin, eski yanlıt itiyat 
l'e te!akk'lcri bertaraf ederelt za· 
bıanımızın ica!Jatına c!aha uygur: 
bir t;ırz yarat:nt> ğa ço.lı::ın Avrupa 
da~s.i büy:.ik harc:~cHen ilham al • 

Serginin gayesi fenni takdir Ye 
tebcil etme!~tir. Fuat bu kolay 
bir it değildir. Sergide cephenin 
bazı ye;·let'ne gönye, perge • ve
ya e:1emm · yctsiz bir kaç ı .ür· 
mort yapılmakla an'aneye olan sa 
da':at gösteriltli~ten mimarın ha
yali serbest kalmıtbr. 

bııt olduau görülmektedir : 
f Şikago Sergis:nde mimarlar 
~la tezy'n.-uan rekinme, 

'S' l~en~ilerine has olan alametleri ka 
~ayet iyi tetk:k eclilmit dahili pıda bırakmışlardır. Filhakika bu 
'Crt'hat endi~esi, pl3.nların tenasü-
b al1metler yalnız cenüp cümle ka· iin::le mut~akların tanzimint!e a-
lı pısının üstüne ve fenle sanayii tem 
enk aranması, çizailerdeld sade - sil eden alominyomdan iki büyük 

lilc her iki tarafta da aynen mev - heykelin etrafına konulmuıtur. 
CUttur. Aradaki rabıta pek itikar· ŞimaldeM esas kapı Müstemle-
dır. k s . . d k' . k 

Bun:Jan Amerikanm hilha11a, he el rgısınBe ıkmerdaaım fapdıs~nı 
~ , 1 • 1 • 1 • . • 1 alır alır. u apı a nısı aıre 

Çox. ·c. a ::. ...; ~ c: .... r e araz nın pa h 1. d 1 • l . , I I d .. 
L - ı J .. ' • .. ·ı l 'f b' h I a ınr e mr C§rnı§ .ca e er en vucu-
qa ı zgı ve ~~ ~~ı ı c ~esı tr a - . . . . . 
~ b , , 1.. l"f da getırılmıştır. Gecelerı lurmızı 

arın :.ııı-mıı.ı: zumunu te ı e· 1 1 la dml 
1 

oakt n:-
decek yegane çare olan yübek in- 1f!

1 
c ~ ·~ • atı. a 1 ırk.I -1 •aııı dte 

ıruzı mavı:ıı renaınce ıtı ar a o 
kat meselesinin fevkalade müt!tü t 1 1 b · 1 1 t kul si 
libnı halle~e?de meşgul olduğu na ıdacaRı: !r, ~ aıbı taaada ·netı" 

var ır. ent>.erın u arz ı -
lıı.laıılıyor. Amerikada mimarlar h ..1·1 • A 'lı 1 ı 'd • ap e;ıı mesı merı a ı arın tı • 
"1evkılerini mühendislere terket - . · 1 l · 
"1i 1 ..1· d h d .. . detlı te2:lt te~kıl e:len ren.{ erı sev 

f er~ır, a a ogrusu mımar, d'kl · · .. · A .. d rt" 
-· d . d .. h d' . ı erını go:;terır. şagr a, o a ... ınıar an zıya e mu en ıstır. 
°Y"ka k · h d A yerde hır ç"!:me, sularını etrafta· u e ınşaat ususun a vrupa· I . k I . 1 
.a_ d b' d k d b k u a elerın boyunca f19.urtacak-.._ a ır ereceye a ar u no · 
t.i nazar kabul edilmeğe başlan - tır. 
laııttır. Fransada, Parisin kapıları· Serginin idare heyetine tahsis 
llnı hemen yanı başında Nevyork edilen paviyon, kapıdan içeri gi· 
l'eya Şikagonun yüksek binalarını rilince, aksa.mı cıvata ile b:ribiri· 
~amcn andıran on bir katlı bir ne raptedilmiş geniş pencereli çe
l_ h 1 akta lik bir k i.:tledir. Duvarl "'rmın da· -.ata ane yapım dır .• 

Acaba Amerika, istetiğe daha hili arnra.nUan ·'ır. Çcli~~ ve am
atiyade ehemm"yet vermek lüzumu yant :·anar matl;lelcr olma t1 ıkları 
~ mu hiaaetti, yoksa Fransızlarm j iç:n m~cerrit ı:ı•u::e clar;-k kc.lla· 
\çtıklan sanayii tezyiniye sergisi· nılan ıslatılarak çıgnenmış eıkı ga 
'-iıı yarattığı yeni üslubu ve bunun zetelerle mısır saplarının yangına 
llelllfümul tesirabnı izzetinefis me kartı muhafazası için ayrıca terti
leleıi mi saydı? Her halde Ameri- bat alınmamıştır. Bu suretle VÜ· 

ita, bazi•anda açılacak Şikago ser cuda getirilen halitanın pek iyi 
tlainde bu sene ihtiyar Avrupadan olduğu anlatılmaktadır. Esasen 
biç bir fey almaksızın büyük, ge- bu maddeyi yanmaz bir hale getir 
lliı mimari bir gül vücu:le getirme mek te zor b:r §ey değ:ldir. Tezyi· 
ie karar vermiştir. Amerikanın nat motifl~ri ka!ı:ma alominyom· 
>ilk.ek binalarının derecelerine ı dandır. Binanın mer!tezi kısmı beo 
~l'Jncıya kadar her yerde pekçok yaz minaya boyanmıftır. Cenah
~landığı dorigue sütunlar bile bu lar mavidir. Bu mavi kobalt ile 
'ergide bulunmıyacaktır. kuvve~lendirilmiştir. Hulasa, gay -

Filhakika Şikago sergisinde!d ol ri men!ı:ul bir otomo~il karo~erisi. 
~'-lcça karııık ve müteferrik olan "Fen Salonu" akla hayret vere
llltaatın orijinaliye ;ni inklr etmi- cek mahiyettedir. Bu snlon muaz
)~ iınk5.n yo!dur. Esasen uzun süt" z:ım bir U teklin:!e lir. U nun 
._İYecek olan sergin"n mimari tar kolları Mi~"gan Göl'"ne kadar inen 
~husus! bir ~ahiyeti haizdir. 1 sıra halin ~e'd ç:ç

1

::!k!:rle b~z~nmi5 
Gerçı sergılerde yapılan bina· taras:ıbrdan teıe.ckul etmı~tır. Ge 

1-tın normal bir ıehirde yeri ol • niş dört merdivenle diğer katlara 
~dıfimdan bu sergi nümune ma- 1 çıkılır. Bunların ortasında gayet 

11'et"nde sayılamaz. Fa'c;:ıt bati~ rrcn;ş b=r ara k"'.tı Var' ır. Asıl sa· 
~ gör'"lmemis :ı1ekilde birlesmcsi lon bur:ı 1 ·lır. "u sı.lon cam''an 
)eni çe~it ma~l;cme kullanıİması: dır. Gc~eleri fev1·allde bi rı•ıret 
'ıijinal tezyinat ve bilhassa yapı- te tenvir ed"l ce' tir. Tara11aların 
~ lfık tezyinatı faydalı neticeler 

1 

tenviratı renrrl renk olacaktır. 
~i11r. Nitekim 19~5 Fransız Tn'un=n e !"Ic-:e"i ver' "!e Ame
-ratabıde bu hal ıörülmüıtür Bu 1 rikalılann hayatında hi.kim bir 

Eaıdi edditµıtı - ,,_, - - - - ~ -- -
Mevsimin son 

opereti 
Yeni kitaplar ve 

Darülbedayi, dün ıeceden itiba
ren bu seneki tiyatro mevıiminin 
aon operetini temıil etmeğe batla
mıtbr. Büyük ikramiye isimli olan 
bu eser Celil Eaat ve Y uauf Süru
ri Beyler tarafından yazdmıf, Ce
lil Esat Bey tarafmdan bestelen· 
mittir. 

Bir iddia 
Film ve radyo, kitabın yerini tutablllr mi? 

Darülbedayi bu sene batka o· 
peret oynamayacaktır. 

Bulgar kooperatif 
tiyatrosu 

Sofya Kooperatif Tiyatroıu, on 
yqına girmittir. Bu münasebetle 
Sofyada tiyatroda merasim yapıl· 
mıttır. Sofya Kooperatif Tiyatrosu 
heyeti geçen aene lstanbula da ıel 
miı, burada muhtelif operetler tem 
sil etmiıti. Bulgar artistlerinin 
san' at kudretleri memleketimizde 
de takdirle görülmüttü. 

rol oynıyan elektrik, pek mühim 
bir mevki itgal edecektir. Elektrik 
için üç paviyon tahaiı edilecek. Bu 
paviyonlar biribirlerine otuz met• 
re yüksekliğinde bir köprü ile mer 
but bulunacaktır. Bu köprünün 
kamatbrıcı ıtık.ları ile mavi, aü· 
müf, altın rötütlerle kuvvetlenen 
sarı, kırmızı, beyaz tezyinab ıö· 
lün sularına akiıler yapacaktır. 

Fakat bunlann içinde en ziyade 
hayreti macip olan nakliyat ve ... 
yahat ..... ,..dır. 

Bu sarayın çatısı on iki çelik 
kuleye raptedilmit tellere aaılı ma 
deni plakalardan dır. Bu uma köp
rüler esasının 100 metre kutrunda 

mühim bir sahada mimariye ilk de 
fa tatbik edilitidir. Bu yeni kom
binezonun f aydalanndan biri des

teklerin tamamen ortadan kalkma 
sıdır. Artık ne kemere, ne potrele, 
ne de direğe hacet kalmıyacak. Si
man arme ile elde edilen en cür'et
kirane mesnetler hiç 9üpheıiz bu 
dereceye çıkamazlar. Mütehanik 

iltisak tertibatı öyle bir ıuretle ya· 
pılmıttır ki çatınm üstünü tetkil 
eden plakalar hararete göre biribi· 

rinin üzerinde kayabilecek ve bi
naenaleyh açılıp kapanabilecek, 
aralıklatabilecektir. Bu paviyonun 

sütunlan telsiz antenlerine benzi· 
yecektir. 

İngiliz münekkitleri, 1933 sene
ıile nqriyat dünyasına doğan Da
vit Garnett'in Pocahontaa'ı ile in· 
gilizceye harikulade hakimiyeti ile 
bütün lngiliz edebiyat alemini ken 
disine bağlıyan Michael arlan'ın 

"lnsanm faniliği,, isimli eıerlerini 
sevinçle kartılıyor; ve bu yazıcı • 
larm timdiye kadar takip edegel -
dikleri an'aneleri kırarak kendile· 
rinden beklenmiyen yeni bir ede .. 

bi tekli ortaya atbklarını söylüyor 
lar. 

• 
Gene münekkitlerden biri buıün 

kü İngiliz tiirini adeta dikenli ve 
çalılıklı bir meTzu telakki ediyor, 
ve "Bu mevzuun içinde gezinmek 

iıtiyen her hangi bir münekkit. 
korkarım ki, bir kaç çizgi, yara al
madan çıkabilsin,, diyor. 

• 
ihtiyar Loit Corc, (Dünya har • 

bi tarihi) nin ancak üçte birini ya
zabilmiftir; Ye bu laıon 250,000 
kelime olmuına rağmen vak'a an
cak 1916 senesi bqlangıcına ka· 
dar anlablmıftır. 

• 
Meıhur İngiliz ediplerinden 

F orater ortaya enditeli bir haber 
atb: Fikrince radyo Ye sinema ya 
Y&f yavq bisi okuyuculuktan, din 
leyici ve ıörücü tekline döndürü
yormuı. F orater kitapaız bir dün-

yayı, gayet açıklı ve teselliye müb 
taç buluyor; Ye kitabın terbiyevi 

Edebiyatımızın 

kıymetinin yerini hiç bir fenni ica 
dın tutamıyacaiı kanaatini beali· 
yor. 

"Okumayan, zihni terbiye ı&r· 
miyen bir insan fikri teksif kabili
yetini haiz değildir. Halbuki (ki
tap) ın yardımile film Te radyo • 
dan daha kolaylıkla teksif etmek 
ilmini öğrenmek mümkündür. Çün 
kü, meseli bir sahifayi okurken 
zihniniz baıka ıeylerle meıgul iae, 
yeni bat tan okuyabilirsiniz. Film 
ve radyoda ise etkil ve ses akıp 
gider.,, diyerek bu asır icatlarmm 
ileride terbiyevi bir kıymeti olaca 
ğına inanamadığmı .a,.lüyor, film 
ve radyonun yardımcı Taziyetincle 
kaldıkları ve kitaplarla tamamlan 
dıkları müddetçe ite yanyacakla • 
rını ilave ediyor. 

lngiliz radyo tirketinin neıret -
tiği, (The Liıtener) dinleyici mec 
muuında F anter'in iddialarına 
kartı dünyanın kitapla dolduiu a
deta tatmak derecesine ıeldiii Ye 

okuyucu kitlesinin de bu vaziyet • 
ten bıktığı Ye kanıksadıiı bildiril 
dikten aonra, okuyucunun kitap 
ile ancak bazı husuıi mevzulara te 
mu edebileceği bildiriliyor. Mik
rofon ve film ile ise, dinleyici ve 
sörücüye birçok malumat verebil· 
mek, bu suretle de okuyucuyu da 
ha fazla istifade ettirmek imki • 
nının her zaman bulunacağı kat • 
iyetle ifade olunuyor. Acaba doi· 
ru mu? .. 

lbrahlm Ho71 

mühim hadisesi 

Görülüyor ki Şikaıo mimarları 
yenilik yolunda çok ileri gitmiıler• 
ve eski usullerle geride kalan meı· 
lekta~larının tenkitlerinden kork· 
mamıılafdır. Hatta hayal, fantazi 

sahasında çok ileri gitmit olmaları 
Amerikalıların gençliğini muhafa· 
za e:len bir millet olmalan itibari-

" Kıym~t~i !air Faruk. N~fizin f ni bir haber almıt olmryalım. &. 
Akın,, aaımh manzum pıyesı ya- bal ıöateriyor ki, Faruk Nafizin 

le bizi pek hayrete dütürmemittir. 
Paris Tezyini Sanayi Sergisinde 

zılıp ilk oynandığı zaman latan • 
bulda Darülbedayide kazandıiı bü 
yük muTaffakiyetten aonra timdi 
ye kadar yurdun her tarafında bir 
çok defalar temıil edildi, seyirci -
lerine heyecan Terdi. Gün geçmi • 

eseri, ıeçen senedenberi edebi -
yatımızın mühim hidiseıidir. 

Yukarıya koydujumuz resim, 
"Akm,,ı Sivuta temıil eden ıeaç 
leri, sahne kıyafetlerile gösteriyor. 

elektrik kurbağalar, ıiman arme 
ağaçlar Tardı. Şikagoda, reflek
törlerin ziya huzmeleri altmda mü 
tetehhip görünecek çelik yapraklı 

yor ki, Anadolunun her hangi bir Akın, Sivasta üst üste dört ıün oy 
ıehrinden "Akın,, temsiline ait ye nanmıttır. 

serviler serginin güzel manzarası· 
na batka bir revnak, bqka bir le- Marinetti 
tafet verecektir. F"t" • · ·1 · 1 h u ur1zm1n en ı erı ge en çe • 

Sikar!O Sergisi mimari şekiller· I · d 1 ltal ş · · M 
deki pe'• büyük tenevvü, yeni ıe-1 re erın en ° an yan aırı · 

k 'll b ı k · · f d"l takd" Marinetti, geçen sene lstanbula 
l er u ma ıçın sar e ı en ı· ı 

re ıayan gayret, ekseriıi bu mu· gelmiı, alaka ile karıılanmıt ve bu 

vaffak"yetli buluılar itilıarile ebem 

1 
rada iki konferans vermifti. M. Ma 

miyetlidir. riDetti, ı~erde ele Y waaniata-

Atinada 
na gimtit ve Atinada konferanalar 
vermittir. 

Atina aan'at ve fikir mecmuala
rı ltalyan tairinin ziyaret ve ko~ 
feranslan münasebetile edebi eer. 
yanlar ve fütürizm hakkmda nepi. 
yatta bulunmaktadırlu. 
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lJludağda kış H. I A d "' 
sporlan _ ıma aya agının en 

Atletizm antrenörü Her Abra • ( •• k k • d 
Komiteci deyince, aklınıza, 

ı6pheıiz saçı ıakalına karıımı~, bı 
yıldarı düfük, kıllı vücutlu, ateı 
ıözlü inıanlar gelir. Haydi diye 
)im, bu sizli tetkil~tm alelade ne· 
ferleri bu tarife benzerler. Bunft 
da emin değiliz ya •• Münakaşa et 
memek için kabul ediyoruz. F altat 
l>qlarındakiler birer "mösyö,, 
idOr. 

Sof:rada, ıakin ıalonlarda, bir 
~k adamlar beni ıayet kibar bir 
aur tte kabul ettiler. Bunlar. teş 
killta çok yakından mensup kimıe 
lerdi. 

Belki Mihailofu dağlarda omu· 
nnda tüfeırk belinde bombalar 
~olqan bir haydut zannedersiniz 
icap ederae bunu da yapar. Fa • 

11cat emin olunuz ki, icap ettiği za
man, bu zat Sofyaya gelmektedir 
Orim bir çete değildir. Gizli bir 

UlcOmettir. Fedaileri, onun ordu -
.~u teıkil eder. Fakat kadrola • 
n, reamr müme11illeri, idarecileri 

e ıiyaaileri de vardır. 

Orim kendi tayin ettiği versile
«"ı alır, Hük!ımetin bet para verıi 
:alanr.ıdrfı yer~en, o vergi alır. Ba-
2an hilkemetin memurları onun 
adamıdır. 

Petriç'te, Orim tah ildarlarm -
~du. biriıile hükUınet ta.lııildarla -
nnm makamları yan yanadır, ve 
Oriın tabıildarının ihbarnameleri 
daha ziyade müessirdir. 

Size daha kat'i bir miıal ve · 
reyim. 

Bundıın bir hayli evvel, Köı • 
;:ıdil Franaız konaoloıhaneainin 

l apıamdaki Franaız annaıı kay • 
~uı, duvarlar tahrip edilmi11 

a<apıya hakaretamiz yazılar yazd-
1Dlfb. Sofyadaki Frantız ıefiri tid 
~dle proteıto etti. Kendisine te • 
minat verdiler ve bir tahkikat a -
~ldı: J ııdarmıılar faaliyete geç • 
h, 'Itır netice elde edilemedi. 

F ranıız ıefiri Hrar etti. Sof rıı 
•f"krar teminat verdi, jandnrmnlnr 
{naliyeti arttırdılar. Gene netice 
,-ok. 

Bir ıüa, Köıtendil konsoloau • 
f:ntma, biriıi müracaat etti. Bu • 
~ komitecilerle münasebette i -
U. Konaoloıa dedi ki: 

- Bu meıele hem efil· •• h ... unç, em 
Cfe aı\ık kabak tadı verdi. Müsa· 
t•ıade ederseniz ben nıefııul ola . 
CAflm. 

Erteai ıün arma konaoloıhane 
kapııma aadmıtb. 

. Orim'in bu kudretini, Sofyada 
ınklr eden yok. Araaıra gevıer .• 
L• Ö •• ij f (JI 
uı 1 run yor, akat mü kül za • 
manlarda derhal ortaya çıkıyor. 

Vitoı dağlarmda kar ziyadeleı· 
tiii zaman ve ıofuklar artınca 
kurtlar dafdan inerler, Boriı par-
111 etrafmda dol&Jırlar. 

Siya.at ufuk kararınca, Make • 
donya kurtları gelip parlamento • 
nun kapısmda ulurlar, ve onlara 

_herkeı itaat eder. 
Niçin?. 

Bulgar siyasi adam[arını ce n . 
'1<etaizlikle itham etmeyiniz. Eğer 
mesele sadece tabancalara karşı 
mücadeleye girmek olsaydı, emi • 
nim iri, Bulgaristanda bundan çe • 

Maecek nazırlar bulunmaz değil. 
Poliı var, ordu var ve Orim niha· 

7et yeııllmaa bir kuvvet, onlar, 
aW5' mrefte ertadan kaldırmıya 

llarv Tenelv, bu olmaz bir ıoy 
.! .. ildir. 

Yugoslavya olıun, baıka dev 
letler olsun, Bulıari.tana: 

ham ile Vedat Abut Beyin riyaıe· yu se tepesı e 
tindeki heyet Buraaya giderek ka • 

- Bu komitecilerin yaptığı ta· 
hammül edilir it değil. Şunları ha· 

fınızdan defediniz. Hüktlmet için
de hükumet olur mu? Aksi tak • 
dirde onların hareketlerinden ıizi 
mes'ul tutarız. 

Dedikleri zaman, Bulıar hükii· 
meli §u cevabı veriyor: 

- Hakkınız var .• Orim bizim 
İçin bir badiredir. Fakat ne yapa· 
hm?. Elimizden bir ıey gelmiyor. 

Bu, tamam ile hakikat değildir. 

Zira komitecilerin bu Mltanat 
ıürmeleri, nihayet halkın da itine 
geliyor. Uıullerde de mi? Hayır .. 
Fakat nihai gaye itibarile •• 

Hem komitecilere kartı hareke· 
te geçmek, Bulgariıtana: 

- Artrk Makedonya hakkında 
mctalibatmızı nazarı dikkate al· 
mıyoruz. 

Demektir. Halbuki buna değil 

bütün millet, kral bile razı olmu. 
Fakat bütün bun1ara inanacak 

mıamız bilmem. Diyecekıiniz ki: 

- Ne de olsa, bu lcomitecilerin 
biribirlerini öldürmelerine millet 
razı olmaz ya?. Bu husu.ta nasıl 
olur da ittifak edebilirler 7. 

Mihailof taraftarları ile Sofya· 
da görüttüm. Protoıerof taraftar • 
ları i · le ıöriiJtüm. Mihailof ta • 
rafta. .n diyorlar ki: 

- Protoıerof'un partizanları, 
Sırplardan para alıyorlar. Bu a -
damlar vatani satıyorlar. 

Protogerof taraftarları iae, fÖy· 
le diyorlar: 

Mihailof partizanlarına 1 • 
talyanlar para veriyorlar. Bu a • 
dıımlar, Bulgarların ellerini, ayak· 
l:ırmı bağlıyorlar .. Milli istikbal 
namına fena hareket ediyorlar. 

Sağd n soldan para alınması 
hususunda bir teY ıöyliyece!< de· 
ğilim. Bu te§kil&tlar çok masraflı 
oluyor. Gelen parayı reddetmemek 
bizi hayrete dütürecek hadise de· 
ğildir. Hem Bulgariıtanda, bu itin 
meslek haline gelmemeıi için ıü· 
rü ile komiteci, bir ıürü de ı'izli 
reisler var .. 

(Deoamı mır) 

Türk haldan ve ecnebiler 
Isparta ticaret odaaı, lıtanbul 

ticaret odaıma gönderdiii bir tez 
kerede Türk hahlarmm Avrupa • 
nm ve Amerikanın muhtelif taraf· 
larındo.ki vaziyeti hakkında malu 
m t iıtemi~tir. 

Ticaret odaıı bu hususta tetki • 
kata bntlamıttır. 

yak sporu için Ulu dağda tetkikat 
yapmıılardı. 

Bu tetkikat neticesinde Ulu da· 
im •ki-kayak ıporu için pek mü • 
sait olduğu ve yalnız yollarda im· 
dat yerleri yapdmaaı lizım gel • 
diği anlaıılmııtır. Kurban hayra • 
mmda Vedat Abut Beyin riyaset 
edeceii yirmi bet kitilik bir heyet 
Bunaya giderek Ulu dağda bir 
hafta kalacaktır. Bu heyete 8 ha· 
nım da dahildir. Şimdiden yerli 
kayaklar hıızırlanmaktadır. Bur • 
sa belediyesi bütçesine 1000 lira 
tahsisat koymuıtur. Bu ,para Ulu 
da~da yapılacak imdat yerlerine 
aarfedilecektir. 

Zingal orman tirketi de im -
dat yerlerinin kereıteıini mecca • 
nen vermeyi taahhüt etmiıtir. Bur 
aa belediye reisi Muhittin Bey, Bur 
Mdaki nakil vurtalanndan kayak 
ıporu yapmıya gelen1erin ucuzca 
iıtifade etmeleri için teıebbüsata 
giriımittir. Gelecek kıt mevsimin
de Ulu dala kayak ıporu için bir 
çok heveskirların gideceği ümit 
edilmektedir. 

Türkiye - Fransa 
ticaret muahedesi 
Franıa hükiinıetinin, müddeti 

altı a·· sonra nihayet bulan Türki· 
ye - ./ransa ticaret muahedeıini 
yenilememeie karar verdiğ\ ve bu 
karanôı hükOmetimize de bildir • 
diii yazılmııtı. Bu karar mucibin • 
ce fİmdi mer'i olan ticaret muahe
deıi ağustosta tatbik edilmiyecek 
tir. 

Haber aldıiımıza g6re Fransa 
hükUmeti yeni eıaslar daireıinde 
bir ticaret muahedesi hazırlanma
" için müzakere açılması tekli -
finde bulunmuıtur. HükUmetimiz 
bu teklife henüz bir cevap verme • 
miıtir. 

Mezuniyetle Fransada bulunan 
Fransa elçisi Kont dö Şambrön bu 
ay sonunda bu mesele hakkında 

hüktlmetinden aldığı yeni talimat· 
la memleketimize gelecektir. Mev 
cut muahede tatbik sahasından knl 
dırılıncaya kadar yeni muahede • 
nin müzakeresi yapılacaktır . 

F ranıız elçfoi memleketimize 
gelclikten ıonra Türkiye - Fran· 
sa ticaret muahedesinin müzake -
releri başlıyacıığı gibi ayrıca ge • 
çen kanunusanide ba~lanıldığı hal 
de bir müddet için tehir edilen 
Türkiye - Suriye ticaret muahe -
desinin de tekrar müzal<eresi ba~
hyacaktır. -'"'\ 

1 

ıpek f b "k t·· 1 • E naf yerine 
a rı a or erı k 1 k k r 

ipek fabrı·k t·· 1 . k d. 1 ' u lanılaca t ıme a or erı en ı ara a-
nnda bir birlik yapmıılardır. lktıaat vekaleti kimlere (Esnaf) 
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Ülkü Mecmuası 

lstnnbul HA.lkel1 r.eısUttndcıu 
Ankara Halkovleı:i mecmuut ola.n (U1-

kU) mecmu&3mın blrincl sayısı Evimizde 
•tılmaktadır. 

Anru edenler Ceğıı.loğlu m.erkezlmizdeki 

İdare ve KUttıphıuıe ltemurluklarmdan te
darik edeblllrler • 

Flatl 2:S kuru§tur. 

Bir tereddüdün romanı 
8Wıulet ktituphaaest tarıılmdaıı çok te

miz bir baakı De çıkanlan bu 02cr, Peyami 

Bat& Be,YiD - ~J:l )"~ lQIDMda, H&tı 
btr liradır. 

denileceği hakkında ticaret oda • 
sındnn malumat istemitti. Bunun 
üzerine toplanan bir komisyon u· 
zun müddet yaptığı tetkikat neti
cesini ikmal etmİ§ ve bir de rapor 
hazırlanmı§tır. 

Komisyon ıbu raporda esnaf ke 
limesinin değİ§tirilmesini ve bu • 
nun yerine (Küçük sermaye ıahi· 
bi ve ıanat sahibi) kelimesinin 

) konmasını bu suretle mananın ~ü
mullü bir ~ekilde anlaşılacağını 
ileriye sürmektedir. 

Rapor oda idare meclisinde mü 
zakere edildikten aonra Yekalete 
gönderilecektir. 

- -Tayyareler uçarak keşif yapacaklar 
Bu ay içersinde, havacılık fa -

aliyetinde mühim bir hadise kay -
dedilecek. Bu hadi.c;e, şimali Hin -
dist.an:n göklerinde olacak. tngi · 
lizlerin Mount Evcrcst dedikleri. 
Yeni Himalaya dağının dünyanm 
en yükse~ tepesi olan en yukarl 
kısmılarmm keşfi, gözden geçiril
mesi, ~ctkik mevzuu olması için 
ya1nlan teşebbüste, tayyarelerden 
istifade olunacak. Tayyareler, bu 
dev görünil§lü dağın en yüksek te. 
pesi üzerinden aşmıya uğraşacak
lar. 

bu mü~jm hava seyahatini ter· 
tip eden mühim simalardan Lord 
Burnhanı, LlÇUŞ hazırlrklan, hava 
scyahatin~n nasıl yapılacağı husu
sunda bir makale yazmıştır. Bu 
m:ıkale_yi, naklediyoruz: 

"Himalaya uçuıuna ittirak ede
cek olan jkj tayyare, lngilteredeıı 
vapura yükletildi, yola çıkarıldı. 

Bunlar, 6 martta Karabide bulu -
nacaklar vt: orada uçuf tecrübele
rine baılıy.lcaklar. 

Bir hafta ıonra da, Karabiden 
hareketle Delhi üzerinden Pume -
aya uçmak üzere hazır bulunacak· 
lardır. Havadan keıif seyahatinin 
baılangıç noktası, Pumea olacak· 
tır. Buradan ilk ketif uçuıu tecrü
besinin de 18 martta yapılması 
küvvetle muhtemeldir. 

Tayyarelerin gelmesi gecikmez, 
yahut h.hmin edilmiyen her hangı 
bir mini çıkmazsa, havadan ke • 
tif seyahati hazırlığı, 25 martta 

kat'i surette hitmiı olacak, erte,J 
günü, yani 26 mart sabahı, hava 
berrak ve rüzgi.rm tazyikı, yük -
ıeklerd~ çok tiddetli olmadığ( 

takdirde, "Houıton \Vestland,, ve 
seyahat arkad~~ı "Vestland Val • 
lacc,, tayyareleri, Purneadan ha
valanacaklar, Mount Everestin en 
yüksek tepesine doğru yol alacak· 

lıı.rdır. Uçacaklan mesafe, Pume • 
adan itibaren 116 mildir. Çıkacak· 
ları yükaeltliğe gelince, bu da 8 
bin 700 metredir. 

Bütün bunlar, timdiden etraf • 
lıca tasarlanmıt ,eylerdir. Fakat, 
farzedelim, ki pilotlar, bu ketif ıe · 
yahatinden müspet bir netice ala
bilmek için, biraz daha beklemek 
zaruretile kar§ıla,tıl<ır. Ne ne ol • 

aa, nihayet mayıs ıonuna kadar 
bekliyebilirler. Çünkü, haziranda 

yağmur mevsimi batlayınca, te • 
~eb~üse girişmiye bu ıene için ar· 
tık imkan kalmaz. 

Bütün bu çetin hava ıeyahati· 
nin ma:rafım, Lady Houıton üze-

rine almıçtır. Mali vaziyeti tarsin 

eden onun parası ve bu harikula
de tnaavvuru tatbik ıahaıma geçi· 

ren, onun derin alaka., teıvik v~ 

tahriki olmu tur. Bu aıil ve zen· 

gin kadın, cidden sonsuz takdire 
lô.yık bir ınhsiyettir. 

Eğer pl5.n muvaffakıyetle ne • 
ticelenirse, Mount Everest üzerin· 
de ve etrafında uçuf, iki ay içer -
sinde tamamlanmıı olacak, d;ıha 
hiç bir zaman insan ayağı basma· 

mı§ yerlerin fotoğrafla alınacak 

resimler igözlerimizin önüne ge· 
tiril ecektir. 

Bunun, ne kadar mühim bir iJ 

olduğunu daha iyi anlatmak içİ' 
biraz izahat vereyim. Himalaya d'ı 
ğmın bazı kısımlarını doğrudıfı 
doğruya, yahut fotoğraflarına b~ 
karak gören kimseler, buradJ 
aıra dağlar vaziyetinin hn.kild ıelr. 
1i ve mahiyeti hakkında mümkii" 
değil sarih bir fikir edinmi§ ola 
mazlar. Sarih bir fikir edinebilıP~ 
olabilmek için, buradaki sıra a-t 
ların tahminen 1200 mil meıafetf 
kadar uzandığını ve bu sıra dai 
ların 6000 metre yükıekliğindt 
birçok yüksek tepeleri bulundu 
ğunu taıavvur etmek lazımdır. 

Bu sıra dağların vaziyetini te~ 
itik ve teabit etmek için timdi1'i 
kadar türlü zahmetlere katlanıl 
mıf, bin bir metekkat çekile 
dağların eteklerinden yukarı U 

raflarına doğru tımıandmıf, fa.Jet 
çok defa tepelerin pek a9ağılar 
da kalınmııtır. 

Tetkiki er, burada ıarpJJcl ır 
kartdaımca durmuıtur. Daha faf. ~ 
la cesaret ve azim sahibi olanl• 

da, ancak tepelere yakla'8biluıİJ le 
ler, bu kadar tırmanıfı, kafi gô 
mek çaresizliğini hissetmi§lerdit· 

Bu itibarla, Himalaya dağIJ1 

en yüksek tepesine eritmek, eh 
miyeti çok büyük olacak bir mıl 

vaffa1uyettir. Bu da öyle umuyo 
ruz, ki tayyareyle uçu~ a.ayesin4 

mümkün olacak, tayyareler, tepe 
ye eritmekle ~almıyacak, hatta t 
penin üzerinden a!acaklardır. 

Bu uçuı esnasında havadan v 
yükıelı:: tepenin yukardan ve ett• 
fından fotoğrafları çe!dlecek, kt 
tif ve tetkik seyahatine saha ol• 
cak bütün civar dağların, tepele 
rin görünüfü, l<uıbakıgı olar• 
objektife ve objektiften cama a 

ıettirilecek, elde edilecek resimlef tı 
bu dağların ve tepelerinin 9ekiJle 
rini harita üzerinde tayine yarır' 

caktır. Bir cümle ile, bu uçuf, b• 
ritacla kat9iyetle 9ekil verilemiY'~ 
bu yerleri şekillendirmemizi teı11İ~ 
edecektir. tjı-

Bilhassa, yeni bir kabartma h• 
ritanm bu uçuş neticelerine gör' 
vücuda getirilmesi, bu yüksek rrı1' 
vaffakıyetin en iftihar edilecek ' 
bidesini te,kil edecektir. Almac,. 

resimlerle beraber, müıahedeleı' 
notlar, krokiler ,imdiye kad•

1 

müphem, daha doğrusu karaııl~ 
kalan bir vaziyeti, aydmlatacaktJ" 
Hiç değiİse, Himalayanın ceıı1'9 
kınmım qöylece olduğu gi.bi göriiP 
gösterebilmek, gene bu çetin ~ 
şun mükafatı olacaktır. 

Himalayayı havadan keıtl (1 
tetkik için icrasına giriıilen bu İ~ 
teıebbüsün temin edeceği netice 

ler, her halde bizi tatmin edeeJ' 
tir, kanaatindeyiz. Bundan aonrl' 
ki senelerde de, eksik kalan cihet' 

1 

leri ikmal yolundn tetkikata de, 
vam edilmesi, ihmal edilmiyec::eıl' 

I 

tir. Te~ebbüıün bu seferlik ~-, 
mete uğradığı bir an için farzoltJSI 

I 

sun, Biz, hedefimize eritmek 1;, 
lunda uğratmaktan vazgeçnıiY ~ 
ğiz. Evveiid gün muhal olan, d ~· 
muhtemeldi, bugün kuvvetle ınıJ • 
temeldir. Yarın için de fC>yle dit° 
ruz: Muhakkaktır!,, 
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llFS'mıll!!lll il ıl~--

ln egö l de maarif hayatı l Bataklıkları 
. . . Peş hin liralık bir iş ve bir 

Mahalle ıhtıyar heyetlerıne 1 işten el ccktirmc ! 
talimat gönderildi ~, .. 'd . . d~ b" hanımı- rn, n .. ur~ı c ısmın e ır .. ı;. 

Orta mektep için yeni bina yapılacak kurutmak 
llknıekteplerde liaÇ kişi okuyor? - ltual- d 
ll111ıer birliğinin fa11ıllyetl - SUz derleme). Avrupa an sürfe yiyen 

Belediye reisliği, 933 sene:;i yol 
paralarının tö:ö.hakkuk ve te~piti i · 
çin şube müdürlükleri vasıi:ıuile 

mahalle ihtiyar heyetlerine yedi 
maddelik bir talimat göndermiş · 
tir. 

Bu talimatta diyor ki: 

niyet :;andığına yatırdığı beş bin 
lirayı, hanım paranın faizini alır
ken esas pa.-ayı almış gibi göstere 
rck, zimme~ine geçirdiği iddia.s:l., 
Hamdi Efendi isminde bir men1u
ra isten el ccktirilmiş bulunmak • 

~ . ~ 

Jsi ne safhada 'l lı balıklar getirilerek 
ı.;.;.:;:::mo;;;;;ıııı , sulara atılacak 

Yol parasile mükellef eşhasın i · 
simlerini muhtar ve ihtiyar mecfü, 
leri nisan ayı nihayetine kadar be
lediye ıubelerinden boş olarak ve
rilecek cetvellere gayet doğru dol· 
durup vereceklerdir. 

tadır. 

iddiaya göre, Hamdi Efer..di, 
Mürşide Hanımın mühürünü al • 
mış ve verdiği makbuzda faizle 
birlikte esas parayı do. verilmi! gi 
bi göstererek, ma!;buzu mühürle • 
miştir. 

8ur9a murff m!Mürü F:lkir Bey Tnegöl mu:ıllimleri :ırasında 

IMEGöL, (VAKiT) - Bur13 getireceği kuvvetle ümit edilmek
~if müdürlüğüne tayin edilen tedir. 

tlcır B., vazifesine ba§ladıktan ilk tedrimat i,leri 
~a kazalardaki mektepleri tef· 
• çıkmıftrr. Geçen pazartesi gü

hıınıda müfettiı Zühtü, mimar 
dbn Beyler olduiu halde bura. • 

l. - aelerek mektepleri aezmit 
~ deralerde bulunmuılar ve ihti • 
~ teabit etmiflenlir. 

t ecrübeti, diıiplin ..U,j bir 
ıAm:"O•• .. ifçi olan Fakir B., ibaraddi 

firlilderi eanumda muallim • 
e çok 8UDİmf lıubihallerde bu

u,, hemen bepıile ayrı ayrı 
up dertlerini dinlemistir . Fa-

8., muallimlerin muıiki kur -
'-da aöylediii bir hitabede "lne
~e Yazifesini, inkılap mefhum -
lt ı tamamile kavramıı ve dima· 
l..ı !aaiiyetten mütevellit durgun -
~rını dinlendirecekleri saatle -
:..~ ~ile vazifeye hasreden f era • 
~r bir muallim kütlesile kar • 
~lıiım için çok müteha11is ve 
llı~ecanlıyım.,, diyerek intibaları -
f)~fade etmi§lerdir. Fakir B, köy 
tiaı lba odalarile söz derleme i§le
lf t çok ehemmiyet vermektedir. 
ı._'r köyde bir okuma odası a::arak 
~ita. hitap eden ve onun ihtiyaç· 'a cevap veren gazete ve mec· 
'it la.r getirtmeğc karar vermiş -.. 

Orta mclrtep 

tİıtı Bu :ıcne başında burada açılıp 
> dilik kücük bir binada tcdı it:at 
.::~il orta -ıncklcp için yapılacak 
\• 

1 binanın temel ntmn merasi -
-.::iiakında ikmal olunacaktır. 
\ 11n için planın gelmesi bcklcn
'lctedir. C;.ı binn için hastane ya
~ d• t:eniş ve hn'\ ndnr bir yer ha· 

•lltnHhr, 

~ ~bamızda iktısadi, içtiami, 
'•abalarda inkılaplar yapacal;: 
~ Orta mektebi ellerinden ka • 
~inak için halk mümkün olan 
,.llUı gösterecektir. Mektepte 
' .... t ciddiyet ve intizamla de
)~ etmektedir. Talebenin terbi -
~·~edeni ve içtimai temayül -
~ 1 ınkitaf ettirmek maksadile 

dıın, sıhhat, mektep efyasını 
~ IUa, muaıeret, fotograf çektil"· 

~· l'•zinti, tayyare dernekleri te§· 
~dilmiıtir. Her dernek bir mu
" iıı aözcülüiü altında üçer ki
' tal~be grupları tarafından i -

•dılmektedir. Yapılacak bina 
batına kadar ikmal edilin~ 

Gr Zeki Beyin gelecek ıene 
e.,. bir orta mektep meydana 

Kaza merkezinde dört tam dev 
reli, bir de üç ımıflı ilkmektep 
vardır. Bu mektepler kasabanın bü 
tün okuma çağındaki çocuklarını 
toplıyabilecek seniılikte değildir. 
MeıkeZ mekteplerinde 29 muallim 
nzife ıörmelrte, 1067 talebe oku
m .... dır. Köylerde de 44 mektep 
ıreo kadar da muallim bulunmak
taclD'. Oçü tam devreli olan bu 
mekteplerde 2190 talebe mevcut· 
tur. Bu köylerden altısında Mf, 
~illHnektep plinlarma 
söre yeni mektep binaları int• e -
dilmektedir. 

Kazanın maarif itleri tam bir 
intizamla cereyan etmektedir. Vn
zifesinde ciddiyet ve hassasİyt>t 

gösteren genç ma:lrif müfettİ§İ Şa
hap Bey ve maarif memuru Faik 
B. maarif i!lerinin muntazam ce -
rcyanmda mühim amildirler. 

Muallimler birliği 

Dokuz senelik bir hayata ma • 
lik olan muallimler birliği mual -
limlcr arasında birlik mefhumunu 
çok iyi telkin eL-nit bir vaziyette -
dir. Birliğin ilmi heyeti her pazar
tesi günü Şahap Beyin idaresinde 
konferanslar vermek ve gece içti· 
mal arı yapmak gibi faydalı itle~· 

görmektedir. 

Söz ce:deme işle1"i 

Kaymakam Ekrem Beyin reis 
liği altında belediye reisi Ali, Dr, 
Halil, orta mek!cp müdürü Zeki, 
maarif memuru Faik, mualli u 
Haydar ve Hamdi Beylerden te -
şekkül eden söz derleme tubesi 
her hafta salı günleri içtimalar ya· 
parak ocaklardan gönderilen fi~ -
Jeri tetkik ve taınif edip merkt!ze 
göndermektedir. Toplanan sözler 
arasında şivemize çok uygun ve 
haHs türkçe olduğu anlatılan söz· 
ler dikkate §ayan bir yekun tut -
maktadır. Bütün fitlerin bir sure -
ti burada bir deftere kaydedildik -
len sonra gönderilmektedir. 

Hamdi 

Bugünkü konser 
Muallim Seyfettin ve Sezai 

Aıaf Beylerin talebelerinden Su
avi ve Sezai HulU.i Beyler tara • 
f ından bugün saat on altı buçuk
ta Galataıaray liseıinc:le Keman 
ve Viyolonselle bir komer verile
cektir. 

1 
Atinadaki Rokfeller müessese-

si mümessili Mister Rayt lzmire 
gelımi§tir. 

Bataklık kurutma mütehassısı 
olan ve halen Yunanistanda ba -
taklık kurutmakla me§iul bulu -
nan bu zat, belediyeyi ziyaret et
miı ve reis Behçet Salih Beyle 
birlikte, Halkpınar, Salhane 
Bostanlı, Güzelyalı ve Talebe ça· 
yırı bataklıklarını gezerek tetkik 

t etmi§tir. 
Mister Rayt, belediyenin tat -

fbik etmekte olduğu usulü takdir 
etmit, bataklıkların ve sıtmanın 
tamamen ortadan kaldırılması i-

Bu cetvellere 18 yaş dahil olmak 
üzere on sekizinden 60 yatına ka
dar olan yalnız erkek nüfusun iıim 
leri yazılacaktır. 

Bu kayıt ve tespit itini yapanla· 
ra bu scnede:ı itibaren nakdi mü
kafat ta verilecektir. Defterde is ~ 
mi yazılı mükellef batına ihtiyar 
heyetlerine beı kuru§ \'erilecektir. 
Yol bedeli mükellefleri icabında 

kapı, kapı dolatılarak tespit edile
cektir. . 

çin bazı usuller göstermiştir. Eski Fransız Reisicümhuru 
Mütehassıs, Atinaya avdetin - Esl<i Fransız reisicümhuru M. 

de, günde 68 sürfe yiyen balıklar- Dumerg'in Rusyada seyahatte ol
dan gönderecektir. · duğu ve dönüşte memleketimizi de 

Bu balıklar, !ehir dahilindeki ziyaret edeceğini bazı refiklerimiz 
havuzlara ve su birikintilerine a- yazmaktadır. 
tılacak, teksir edikdikten sonra da Bu haberler üzerine dün Fran • 
havuzlarına atmak ic:in halka da- sız elçiliğine müracaat ettik. Elçi
ğıtılacaktır. likte M. Dümergin Ruıyada bulun 

Bostanlıdaki bataklığın muh - duğuna dair bir malumat olmadı • 
telif yerlerine belediyece okalip· ğı gibi tehrimizi ziyaret etmesi dt.: 
tos ağacı dikilmektedir. mühtentel görülmemektedir. 

Torbalıda 
Emineyi nasıl 
öldürmüşler? 

TORBALI, (Hususi) - Özbek 
köyünde ikamet eden 35 yaşların
da, dul Emine kulübesinde öldü -
rülmüttür. 

Almanlar 
Eski lzmir harabelerini 

görmeye geliyorlar 
lzmirdeki hafriyat neticesinde 

eski lzmirin harabelerinin tama-

men maydana çıkarılmış olması 

Avrupa ilim aleminde büyük bir 

Hamdi Efendi hakkında vilayet 
idare heyetince muhakeme kara • 
rı verildikten sonra, evrakı adliye
ye gönderilecektir. 

Diğer taraf tan, Mürşide Hanı· 

ma beş bin liranın iadesi takarrür 
etmittir. 

Sairle aktör arasında açılan 
dava 

Bir mücMet evel, tair Halit Fah 
ri Bey tar:lf ından "Darülbedayi., 
mecmuasında çıkan bir yazıdan do 
layı yazının muharriri Vasfi Rıza 
Beyle mecmuanın neşriyat müdi.i • 
rü Neyire Neyir Hanım aleyhine 
bir dava açılmıttı. Halit Fahri Bey 
tarafından, mecmuada ıahsı hak• 
kında yakıtık almıyacak yazı ya • 
zıldığı knydile açılan bu dava, be· 
raetle neticelenmif, karar, davacı 
tarafından temyi:: olunmuıtu. 

Temyiz mahkemesi, bu bel"ael 
kararını bozmuttur. 

Dün yeniden muhakeme ba~h • 
yacaktı. Halit Fahri Bey mahke -
meye gelmi~ti. Neyire Neyir Ha • 
nımın vekili hazır bulunuyordu. 
Vasfi Rıza Beye tehlıgat yapıla • 
tnamıfb. Muhakeme, l>unun İ~in 
batka güne bırakıldı. 

Türk-Yunan mahkemesin.de 
Türk - Yunan muhtelit mahkc 

mesinde dün 10 davaya bakılmıı, 
üçü reddedilmittir. Yedi dava da 
mürafaaya kalmı~tır. 

Komünist 7 Bulgar Katil meçhuldür. Emine iple 
boğulmuttur. Katille aralarında 
mülhit bir mücadele de geçtiği 
kadının boynundaki tırnak izle -
rinden anlaşılmıştır. 

alaka uyandırmıttır. Önümüzde
ki Nisan içinde Alman ilim a-
damlarından ve münevverlerin - Komünistlik tahrikatı yapmak .. 

d ·· kk 350 k' 'l"k b" k tan suçlu yedi Bulgarın muhake -

Katiller, kadmcauızı öldür -
dükten &onra alette kızdırdıkları 

palamut kozalaklarile kadının te

nasül aletini yalanıtlar ve ayakla

rındaki nasırları sökmütlerdir. 

Emine kadının bir övey oğlun· 

dan batka kimsesi yoktur. Ölmez

den iki gün evvel bu çocuk anası

nı görmüt ve sonra kaybolmuttur. 

Neı-ede olduğu belli değildir. Za

bıta ve müddcicmumilik tahkika

ta başlamııtır. 

Balıkesirde Ömer 
Seyfettin gecesi 
Ömer 4!eyfettinin ölümünün yıl 

dönümü münasebetile Bahkeairde 

Necati Bey muallim mektebinde 
bir toplantı yapılr.ııttır. 

Talebenin tertip ettiği bu top -

lantıda mektep müdürü ile talim 

heyeti ve bütün talebe hazır bulun 

muıtur. Bir talebe Ömer Seyfetti • 

nin güzel hikayelerinden biri olan 

"Vira,, yı, bir talebe "dün,, !iirini 

okumu§, diğer liir talebe de haya

tını anlatmıthr. Sonra mektebin 

edebiyat muallimi Hilmi Bey O -

en mure ep ıtı ı ır a- . . I 
mesıne dun stanbul ağır ceza 

file toplu olarak lzmire gelecek, I mahke · d k ı ı d d . . mesın e apa ı ce se e e -
tımdıye kadar tamamen yanmış vam edilmittir. · 
ve yok olmuı zannedilen eski iz· 
mirin harabelerini ve Berge.ma -

daki hafriyat sahasını ve meyda· 
na çrkarılmıt olan Calinoa beki • 

min methur hastahanesini 
ret edeceklerdir. 

zıya· 

Kütahyada bir arkadaşımız 

Sekiz senedenberi muntaza • 
man netrediJ.mekte olan (Kütah-

ya) sazetesinin sahip ve yazı it • 
leri müdürü Nuri Bey vazifesinin 

çokluğundan dolayı gazetesini 
Kütahya vilayeti umumi meclisi 

azasından Halil Kadri Beye dev
retmittir. 

Halil Kadri Bey; Kütahyanın 
iftihar ettiii değerli gençlerinden 
biridir. Uzun zamandanberi umu· 

mi vilayet meclisindeki faaliyeti 
ve Kütahya gazetesindeki maka-

lelerile kendisini muhitine sevdir-
mittir. 

Halil Kadri Bey gazete işlerile 
meıgul clmağa bz.Jladığı için vi-

liyet meclisi azalığından istifa et
mittir. Bo~ kalan mediı azalığına 

da Mazlum oğlu Osman Bey ge· 
tirilmiştir. 

Halil Kadri Beye yeni atıl8ığı 

Takas ihracat 
işleri ve biz 

ihracat ofisi bütün dünyanın dıi
viz ve gümrük vaziyetlerine ait bir 
rapor hazırlamııtır. 

Bu rapora göre Almanyada ba
zı tahdidat varsa da ihracat mad
delerimizi alakadar etmemekte -
dir. Yunanistanda ise ithalat kon· 
lenjana tabidir. 

Fakat kasaplık hayvanlar, kü -
mes hayvanları, yumurta, manıal 
kömürü, odun kör.ıürü, sebze, za
hire ve taze balık ile, lakerda, çi· 
roz Yunan bankasının müsaadeıi 
ile yüzde yüz takas mukabilinde 
yapılmaktadır. 

Yoguılavyada tahdidat yoktur. 
Tuz, tütün, cigara kağıdı, petrol 
ve benzin gibi etyanın ithalleri 
memnudur. 

Romanyada birçok e§ya hakkın 
da tahdidat vardır. 

Macaristanda birçok efya iç.ia 
müsaade alınması lazımdır. Bun -
!ardan memleketimizi alakadar e
denler kuru incir, üzüm ve halı • 
dır. 

mer Seyfettin in edebi kıymetini gazetecilik hayatında muvaf.fakı-
izah etmittir. yetler temenni ederiz. 

Norveç, Polonya, Portekiz, Ja -
ponya, Kanada, Litvanya, ltalya, 
lıviçre, lıveç t?i!mrük resmini 50 • 
ialtmıttır. 



Sayıfa: 10 

Yunanistanda 5 
vukuatın t 

Venizelosçuların 111 meb'usluğuna mukabil 
muhalifler 130 meb'usluk kazandılar. Bır 

nüma~ şte 1 sıvil öldü, 20 kışi de yaralandı 
ATlNA, 9 (A.A.) - Ceneral 

Otheneos'un reisliği altında muh
telit bir iş kabinesi teşkili ile ne· 
ticelenen hadiseler, şu suretle hü
lasa edilebilir: 

Pazar günkü intihabat, bütün 
Yunanistanda adeta bir nümune 
sayılabilecek bir intizam içinde 
yapılmıştır. Neticede 130 azalık 
elde etmİ§ olan Çaldaris grupu 
ekseriyet kazanmış, Venizelos 
grupu ise ancak 111 azalık elde 
edebilmit ve hatta Atinada dahi 
knybetmiştir .. 

Bu netice öğrenilir öğrenilmez; 
aaayİ§İn bozulmasından ıkorkan 
ceneral Plastras, bir kaç zabitin 

başına geçmİ§ ve abah gazete • 

lerini müsadere ettirmiştir. ee~
ra~ harbiye nez retine yerJeşmİf 
ve metni mailim olan beyanna • 
meyi neşreylemiftir. 

Cen;ralin bu darbesi, herkes· 
ten evvel M. Venizelos tarafın • 

- dan tasvip edilmemiş ve M. Ve· 

nizelos, M. Çaldarisle temasa gİ· 
rerek vaziyet için bulunacak hal 
sureti hakkında müzakerelerde 
bulunmak üzere reisicü.mhurun 
yanında toplanmak hususunda 
mumaileyhle mutabık kalmıştır. 

nun ekseriyeti ve bilhassa cene
ral Otheneos ile yüksek harp mec· 
lisi taraf mdan da takbih olun -
muştur. 

Reisicümhurun yanında yapı -
lan toplantıda, ekseriyet reisi M. 
Çaldarisin muvafakatiyle cene
ral Otheneosun riyasetinde muh -
telit bir iş kabinesi teşkiline ka -
rar 'Yerilmiştir. 

Matbuata verilmiş olan resmi 
tebliğ, yeni hükumetin vazifesi 
memlekette sük\in ve asayişin te
mini olduğunu ve pel~ az bir za • 
man, yani ekseriyeti 'kazanmış o· 
lan fırka, reisicümhur tarafından 
iktidar mevkiine çağırılacağı vak· 
te kadar iktidar mevkiinde kala· 
cağını bildirmekte idi. 

Ceneral Otheneosun gazetelere 
vaki beyanatı da mumaileyhin 
ekseriyet fırkası tarafından hü • 
kUmetin te~kili anına kadar yani 
pek az bir zaman iktidar mevki· 
inde kalacağını teyit eylemiştir. 

VAKiT 

Rusya da ....................... .. •• 

Y ıldönümünde 
bir kaç ra am 

MOSKOVA, 9 (A.A.) - Mat· 
buat beynelmilel kadın gününün 
2 Oinci yıldönümüne geniş bir yer 
vermektedir. 

Pravda gazetesi, Sovyet hü 
kumctinin kadınların siyasi hu -
kukundaki müsavatsızlıgı tama • 
men kaldıracağını söyiiyerek di • 
yor ki: 

Dünyada hiç bir memleket ka
nunları, kadın hukukunun hima · 
yesi bahsinde Sovyet kanunlarile 
mukayese edilemez. Kadına Sov
yet Rusyanın mesai ve mücadele
sine faal bir surette iştirak imka
nını veren har müesseseleri şe -
bekesi dunnak$1zın büyümekte • 
dir .. 12 kadın, amele ve köylü ka· 
dınlara, komünist kadınlara talim 
ve terbiye vermek lhuıu?sundaki 

yorulmaz faaliyetlerinden dolayı 

Lenin nişanile taltif edilmi§ler • 
dir. Bunlar meyanında Krupska • 
ya, Kdara, Zetkin, Kollontay ve 
Ulyanova. bulunmaktadrr. 

Diğer 17 kadın da fabrika • 
lardaki fedakarane mesailennden 
dolayı Kızıl i§Çi bayrağı ni,anile 
taltif edilmişlerdir. 

lmanya 
Bir taraftan komünist-

10 Mart 1933 

Yumurta tüccarının te aşı .................................................................... 

e 
Vapur umpa ya an m ru a i~ 
an aşması - icaret oda arı teşebbü. 

Memleketimizin baslı.ca ihracat 
maddelerinden bii· İ -olan yumurta 
piyasası son günle: • çok düşmüş 
tür. Bunun en büyiık sebebi harice 
fazla mikdarda yumurta sevk e
dilmemesidir. 

Memleketimizden ltalyaya ve mü 

him mikdarda ispanyaya yumurta 
ihraç edilmektedir. lhrac edilen 
yumurtalar muhtelif ecnebi va • 
pur kumpanyaları tarafından nak
ledilmektedir. 

Bu vapur kumpanyalarının şim
diye kadar aralarında müthiş bir 
rekabet vardı. Bu rekabet netice -
sinde de yumurta ihraç eden tacir
ler mallarını iyi fiatlarla sevkedi · 
yorlardı. Fakat son günlerde va • 
pur kumpanyaları aralarında bir 
anlaşma yaparak yumurta nakliye 
tarifesini çoğaltmışlardır. 

Bu vaziyet karşısında ispanyada 
ki tacirler de ayni §ekilde araların 
da bir anlaşma yaparak muayyen 
~ir fiat tespit etmişlerdir. 

• • 

Tacirler bundan sonra lsp~ 
ya yumuı-ta ihraç eden :J 
memleketle e bilha sa menıl-'.ı 
mizin mühim ihraç İflkelelerİ 
Trabzon, lneboJu ve lstanb 
can:t odalarına birer tezkere 
dererek bu fiatları bildirmİ 
dir. 

Ticaret odaları da hu tezkJ 
alakadarlara tebli;: etmiştir. 

Yumurta tacirleri bunun üf 
ne ticaret odasına müracaat 

rek yükselen fiatlaı· kar§Uill1 

yapacaklarını sormuşlardır. 

Öğrendiğimize göre Tica 
dası vapur kumpanyalarının 
fesini tetkik etmiye başlamı 

Bu tetkikatın neticesi sii 
vekalete ıbildirilecektir. f akli 

e&nada harice fazla yumurta 
edilemediğinden fiatlar dü9 
tür. Toptan olarak (40) para. 
tdan yumurtalar perakenae ı 
ruıa u.tılm ktadır. 

un J 

Amerikada dolar buhranı 
~··-··············· .................................................. . 

Kağıt para ıktarını~ 
Ceneralin bu hareketi, ordu • 

Dün halkcıların yapmış ol· 
dukları nümayiş esnasında bazı 
a 6keri kıtalar halkı korkutmak 
maksadile ateş etmişlerdir. Bu 
yüzden bir ivil ölmüş, ve 20 kişi 
yaralanmı§br- O gecedenberi bü· 
tün Yuna.nistanda sükun hüküm 
aürmektedir. 

·standa yeni kabi 
ler le diğer taraftan 

e müfritlerle mücadelede 
çoğaltılması ve karşdı 
3 mi yar derecesinde arttırmak mümkünd 

(Ha~ taralı r inci ayılamızda) 

üzerin~ Ceneral Plastrası affetme• 
ği reddcylemiştir. 

M. Çaldaria, Plastraıın Yunanis 
tD.ndan gizlice çıkıp gitmesine razı 
oluyor. Maamafih zabıta kuvvetle 
ri Plastırasın saklandığı yeri bu • 
lup kendisini yakalamak için ara, 
tırmalarına şiddetle devam ediyor 
lar. Venizelist Patris gazetesi ida· 
re müdürünün evinde araştırma ya 

pılını§ ise de Plasbras bulunama • 
mıştır. 

verilme&ini istiyor. Ve tavsiye edi· 
yorlar. 

ATINA, 9 (Huausi) - Ceneral 
Kondilis bugün Larisadan Atina -
ya gelmiştir. Kondilis gazetecilere 
atideki beyanatta bulunmUJtur: 
"-son darbei hükUmette ön ayak 
olanları ~iddetle cezalandıraca • 
ğız.,, 

Kondilis, M. V eni:ıelosun da ta 
ki bine geçil ece~ ini ima eylemiştir. 
Diktatör Plastra ı müvazenesiz ve 

deli olarak tavsif eylemiştir. 
Dün gece ceneral Plastrasın ye· 

ni bir darbei hükumet teşebbüsün· 
de bulunduğu şayi olmuşsa da bu 
rivayetler teevvi"t etmemiştir. 

Adapazarı ankası 

Bolısevizme kar§ı siyasi 
zabıta kuvvetleri teşkili 
BERLtN, 9 (A.A.) - Prusya 

Dahiliye nazırının bir emri ıüzeri -
ne komünist fırkasının merkezi hü 
kCunetin emrine verilmiıtiı-. 

Bolşevizme karşı mücadele ede 
cek olan siyasi zabıta kuvvetleri bu 
günden itibaren kendilerine veril· 
miş olan binalaı-a yerleşmişler ve 
bu binaların üzerine öğleden son 
ra milli bayraklar çekilmi§tir. 

diyorlar, şahadetname yerine asıl para geçd 
VAŞiNGTON, 9 (A.A.) - Ye- de bulunmaktadır. 

ni Reisicümhur M. Ruzveltin kon· M. Houl, şimdiki banka hu 
greye göndereceği beyanname, büt nının ve hu yüzckn ortaya ç 
çe müvazeneaini temin için hüku • ol n zorlukların dünya iktısat 
met dairelerinin yeniden tenkısi· feransrnm muvaffakiyeti ve ı 
ne ait geni§ bir proğramı ihtiva e· kur konferansa Amerikanın d 
decektir. mesi meselesi üzerinde hif bi 

M. Viidin timdilik hükumetin sir yapmaması lazım geldiği 
yapmakta olduğu plan mucibince rini ileri sürm~ştür. 
Clearın Hoas §ehadetnameleri ye· Bankaların hükiımet 

1\1. Hitler rine aıd paranın ikame edileceği - yardımı 
BERLIN, 9 (A.A.) - Başvekil ni söylemiştir. 

M. Hitler, bugün ltalyan sefirini Saffihiyettarların be!ranatı NEV-YORK, 9 (A.A.) -
knbul etmi! ve sefir kendisine in • V AŞlNGTON, 9 (A.A.) - M. retlerin ve mutlak urette ali 

cak şeylerin paralarının veril~ tihaptaki büyük muvaffakiyetin • Viidin kağıt para mikdannın art~ tf, 

den dolayı M. Muuolininin tebrik tınlması hususunun ıbiriktirilmiş o mesi için bugün Nevyork ha 
rı tarafından 10 milyon dolıl lerini bildirmiştir. lan şimdiki banknotların yerine 

Komünistlerin bir ateşi başka banknotların konulmasına fazla para verilmi§ olduğu 5 

h mektedir. BRESLAV, 9 (A.A.) _ Na yo· yardım edeceğini i sas etmiştir. 
Yan resmi mahafil kağıt para teki vasağı 

Muhalif gazeteler diktatörün em 
ri üzerine gazetelerin geçen pazar 
tesi gilnü intitarı menedilmiş ol • 
masına rağmen V enizelid ( Elef • 
teron Vima) (Foni tu lan) ve (A· 
tinaika Nea) gazetelerinin dikta • 
törün beyannamesini ihtiva ettik • 
leri halde gizlice neıredildiklerini 
ve tayyaı-eler tarafından Y unanis
tanın muhtelif şehirlerine atıldık
larını iddia ediyorlar. Hatta muhB. 
lif gazeteler, bu darbei hükumet . 
te M. Venizelosun da parmağı bu 
lunduğunu iddia ederek kendisinin 
tevkifi lehinde neıriyatta bulunu -
yorlar. 

20 inci yıl dönümünü evelki ak
şam Perapalas otelinde bir ziyafet 
le tes'it eden Adapazarı Türk ti· 
caret bankası heyeti umumiyesi 
aktettiği bir içtimada bankanın bi 
lançosunu müzakere ve tastik et · 
miştir. 

nalistlerin bir alayı, sendikalar bi · · ı 
rk f k karşılığını temine yarıyan ihtiyat VAŞiNGTON, 9 (A.A.) ~ 1 nası önünden geçe en tü en a • .- _ 1 

akçenin kanunen en az miktarının ki yaıağı kanununu tatbike ' 

Diktatör Plastrıuın emrile bah • 
riye nezaretini üzerine aldığı hak· 
kında donanmaya hitaben bir em 
ri yevmi neşretmiş olan Amiral 
Demestiha, ahali fırkasının talebi 
üzerine vazifesinden azledilmi~ • 
tir. 

ATJNA, 9 (Hususi) - Reiı;i · 
cümhur taraf mdan yeni kabinenin 
teşkiline memur edilen M. Çalda -
ris, bugün yeni kabinesini teşkil e
decektir. Yeni kabine yarın tahlif 
edilecek ve askeri ı~abineden zima 
mı idareyi tesellüm edecektir. 

ATINA, 9 (Husussi) - Venize
lll flrkaya mensup olan Sela ~ 
nik mebusları neşrettikleri bir be· 
yannamede muvafık ve muhalif -
w araamda kavgaya bir nihayet 

Aldığımız mal'1mata göre, 1914 
sene5inde 1178 lira ile işe başlıyan 
müeuesenin bu seneki bilançosu 
6,642,413,94 liradır. 

Başta müdürü umumi A ım Bey 
olmak üzere muktedir ve eı.; i ban 

kacılar tarafından muva.ffakiyetl~ 
idare edilen bu teşekkül bilanço • 
sunu her sene olduğu gibi bu sene 
de yüksek bir karla kapamış ve 
yalnız bu yıl 135,903,77 lira safi 
kar temin etmiştir. 

Bu suretle; her sene mütezayit 
karlarla bankanın hisse seneleri 
hamillerine kıymeti asliyesinin bir 
kaç misli temettü vermi~tir. Bu se 
ne de yüzde on dağılacaktır. 

932 s~ne~inde ha .kanın mevcut. 
şubeleri 24 ü bulmuştur. 
Şube için müessese daha ziya · 

de küçük şehirleri tercih etme1·te 
ve bu yıl sermayesini 2 milyon li
raya ibliiğa çalışmaktadır. 

teşine tutulmuştur. . J 

l b aşağısına düşmeksizin kağıt para· mur büro, memurlarına gizli 111! 5 nasyonalist yura anmı§ ve un 
nın çıkarılması mikdarının kanuni ra dokunmamalarını ve bu lardan biri hastahanede ölmüş· 

k l · olarak hemen hemen 3 milyar de- uğraşmağı hükumetler idarel tür. Nasyonalist polis uvvet erı, 
he ·kalar binasını işgal et recesinde arttmlabileceği fikrin • terketmelerini emretmi~tir. 

men sendı ••••ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
m·şlerdir. 11 kigi tevkif olunmuş • 
tur. • 1 

Almanya elinden çıkan 
yerleri istiyo~· 

SARBRUC ' EN, 9 (A.A.) 
Sarre arazisindeki merkez fu- -

kasının fikirlerini yazan gazete 
Alm?.ın int!ha.batı haklı:ındn tef • 
ir1erde buluP.Ş.t"ak ~öyle diyor: 

"Açıkça 5öyliiyoruz, Almanya
nın mı 1(adcieralı ve akibeti ne o· 

lurea ol un hic bir şey Sarre hav· 
zrı.sı erkezcilerinin tekrar Alman 
yanın çeı çevesi iç.ine girmek hu · 
su mdnki azimlerimizi deği~ ire-

aatte 270 m. 
Tayyarecilik aleminde 

bir rekor 
VlLLA COUBLAY, 9 (A.A.) 

- Tayyareci Lemoine, 1000 kilo· 
metrelik mesafede bir ton yükle 

ve saatte vasati 281,025 kilomet • 

aş 

TAHRAN, 9 (A.A.) - t9 
bat tarihinde tevkif ve ilk 
irtikap ile itham edilmi bul\1 
eski saray nazırı Timurta§ 
şimdi de ihtilô.8 'Ve dolandıncıl 
itham olunmaktadır. 
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re yol almak suretile dünya sürat yiat yoktur. 
rekorunu ve gene ayni şartlarla ve 

saatte 270 kilometre yol alarak 500 
l\ıJ:uhtelit mübadelenin Jf~J 

ISTANBUL, 9 {A.A.) - ~ 
kilometrelik dünya rekorunu kır . telit mübadele komisyonu 
nuştır. umumiliğinden gönderilmiştif 

Kurtarı an vapur Muhtelit mübadele komi• 

lNEBOLU, 9 (A.A.) - Si ten Beyoğlunda Mis sokağındaki 1 
~. ~ 

Sal're katoliklerinin Alman va • Grempe burnı1nda karaya oturmuş cı tali komisyonu 15 mart 9 
1 d k l h d l B t k rt 1 r"ıhı"nden ı·tı·haren lag~vedı"lect tanma o an sa a at erinin u u • o an ar ın vapuru, u arı mı' · 

du yoktur.,, l tır. Vapurda hasraat ve insanca za • alakadarlara bildirir. 

t 
c 

J 



ıo Martım 

Açıkgöz gazeteci fNakleden: 
fa. 

Yolcuların çdm.eağr ielatY'>n ı Şimdi, kaprya gelmiıler, bir o· 
rdıtmunda üç pııp vardı. Evvel&, tomobilin önünde durmuılardı. 
razeteciler, sonra fotoğrafçılar ve Nizamettin son bir tecrübede hu• 
nihayet, polia memurları. 

O gün, latanbula, Hintli hir 
ınilıtace celeceıkti. Bu mihrace • 
nia aiyut bir ıabıiyet olarak e • 
h.mmiyeti yoktu ama, villyete çe 
1'ilen bir telarafla gelecejini ha • 
her vermiı, muhafaza11 için hrti· 
\at alrnmumı hildirmifti. Bu M • 

be,,ten, polialer ıönderilmiı, ga • 
zcte)er, bunu haber almca, en a· 
~ık ıöz muh'birlerini harekete ge-
tirmiıler Te onlara: · 

- Aman dikkat et, mirhace ile 
bir mülakat yap .• 

Diye tenbih etmiılerdi. 
Banun için gazeteciler, hiribir· 

lerini atlatmak içirl bin bir hile 
dütiinüyorlar, fakat, düfiinceleri • 
ni belli etmemek için de, l>itı1>ir • 
lerine güler yüz gösteriyorlardı. 

"Şa:ka,, razeteıinde çalııan Ni· 
zamettin bu ıueteeiler ara11nda 
İdi. KenJiıine tahrir müdürü: 

- Haydi, bakalım, demiıti, 
kendini aö.ter. Seni ilk defa böy
le mühim bir ite rönderiyorum. 
Boı dönme. 

lundu. 
- İ•tirham ederim .. 
Mihrace gene aldırıt etmiyor • 

du. Nizamettin, nihayet dayana • 
madı, mihracenin koluna, çekin • 
gen bir halle dokundu: 

- Bir kelinıe ! 
Bu sefer mihrace, dönüp ken

disine bakmııtı. 
- lstanbula nirin geldiniz?. 
Mihrace elini cebine aoktu, bir 

dolar ~ıkardı, Nizamettine uzattı. 
Gazeteci kıpkırmızı keailmitti. 

Bir an, aklından mihraceyi tokat• 
lamak geldi. Fakat gülünç olacağı 
nı dü~ündü. Hem mihracenin bu 
hareketini kimse görmemişti. Ar • 
kuı öteki ıazetecilere dönüktli. 
O :saman Nizamettih, elini uzattı. 
parayı alırken, baıkalarma, mih • 
racenin elini ııkıyormu~ gibi bir 
hareket yapar gibi iğildi, ıonra, 

~antayı otomobile koyarak döndü. 
Şimdi 8teki pzeteeiler etrafı ~ 

nı ıarmıılar, ııpta ile ona soru • 
J'Orlo.rdı: 

- Ne dedi? Ne dedi?. 
Nizamettin, mihraceyle ıBrüı ~ 

nıiye muTaffak oldu•u takdirde, di: 
Niza.mettin gururla ceTap ver 

patronun gözüne girocefini, ıa • - Y ann "Şaka,, da okursunuz! 
•etede kenditine mülıinı. bir it 'f'e· • • • 
rileceii.ni biliyordu. Bunun için ne Erte:;i rün "Şaka,, gazetesi, 
yapıp yapıp mihraceyle rörüfe • mihraceyle yapılmıı uzun bir mü · 
eô:ti. Fakat ya polisler mAni olur- lllcat ne~redlyordu. Bu mülAkat 
,. 7. hir hayli dedikodu uyandırdı, hat· 

Bu aralık, ıelen lokomotifin b., tahrir ınildtlrü, Nizamettini ça• 
düdlilil öttü, herkes faaliyete ıeç· frTdt Te: 
ti. Politler, derhal l:rir kordon yap· - "Şaka,, 8"a:!etesinin, dedi, 
mıtlar, fotofrafçıları, ga.zetecile • cirlcı~ bil' gazete olduğunu uuutu • 
ri filln, ıeriye ıilrmiiılerdi. Gaze · yont'!lUZ il. ~i!la?. Prensin müla • 
teciler itiraza baıladılar, birkaç i· ka.tmı nıçin uftlurdun.ız?. 
titip kakııma olclu, fabt e-aleho - Erendi~. uydurmadm'l Ken 
poliılerde kaldı. disile gBruıttı~ıı. inanmazsanız a 

Bu eınatla tren duniıuf, mih • teki ı;azetecilere sol"..: mz Göıdü • 
race, elinde bir küçilk teyahat ler. 
çantaıı, kapıda g6rünmü,tU. - Ya ...• Öyle mi 7. Haydi schi 

Mihrac~· bir an etrafına bıtkm- bu ıefcı·lik affediyorum. Yalınz 
dı. GHzlerilo bir fOY arar ıibi et· prenılo bir daha mülakat yapM • 

rafına bakındı. san hab~rin olıun, kendisi hem •.1· 

Polis komiseri, derhal anloıdt. ğır, hem do dilaizdir. Ona göre ha-
Meydan açmak için yapılan kar · reket et. 
raın.Jı.lc:ta, otel garsonları ile ter • ~H,===""'1==1 =1"""""=====:::1 
ti ı d li lll ü-+" G i nyvan arı ı mnye cemiyett-

e man ar a ıs r .. m ıı•u. er Y~ l ""I M li f . t ı·ı·ü ·· 
dö dıı .. 1 • Ni tt' .1. • . n n n • . .... mm n J c CGC uı. ru n u, goz crı . zame ıne ı ıf .. ı. 
Üstü batı pek yeni olmadığı İçin ltalyan hüldimcti ıon zamanlar 
- psetecilik herkesi ~tıngin et • da Kapri aduında Icuılar için bit· 
tne% _ çafırdı: aığıntı yeri yapmı!hr. Dunu fıaber 

- Kot. dedi, va.lizini al ve ıi· alan 9ehrimizdeld hayvanları lm • 
deceii oteli ıor ! ruma. cemiyeti İtalya elçiliği vaaı· 

Nizamettin, izzetinefıine ya • lasilo ltıılya Daıvc!ıili M. Mu11oli
pdan bu hakaret kartıtmda önce niye teıokkür etmittir. ltalya aefi
titredi. fakat •onra, mihraceyle ri M. Lojakomo bunun üzerine ce 
lconutahileceğini dütünerek, mem miyete ya::r;dığı bir mektupla M. 
nun oldu Te derhal atıldı, mfhra- Mauolininin ceTabmı bildirmi, • 
eenin elinden yolcu çantaımı a • tir. 
lulten, kendini de mihraceye tak· 
dim etti: 

- Ben gazeteciyim. "Şaka,, ga 
zeteıi muharrirlerinden Nizanı.et • 
tin 1 Çok rica ederim l'Uallerime 
ce•ap veriniz. 

Mihrace, cevap bile yermiyor • 
Uu. Çattk: kaılarile, ba,mı bile çe· 
•irmeden yilrüyor, yanmda biriıi • 
ıı:n bile bulunduğuna ehemmiyet 
l'ennl,.ordu. 

Nizamettin, bu soluk Taziyet 
karııamda ıatırdı. Artık, mihra • 
eenia ınel'hametine deluı.letten hat 
ita care yoktu: 

- Riea ederim, dedi, hir keli· 
ille... Bir kelimeeik.. lstrrham ede· 
tlın.. lmiıbalim me'H'tmhalıi•, ne 
elur, hh- kelime olsun cttap •eri· 
llis. 

Bu sözler öyle aamimt Te niyaz· 
h? Mr .. n. ı8ylenmifti iri, bir 
'-t 1'tle •arelıete ıelirdi. Fakat 
lllilar- aldmt bile etmedi. 

Dk öldürmek ve bir şahitlik 
İstanbul ağır ceza mahkemesi, 

Lalezar boıtanmda bahçivan Mu
r~dı öldürmekten ıuçlu Kenanın 
muhakemesine diln devam edilmiA 
tir. ~ 

Dün, bahçivanlar cemiyeti reisi 
Yuıuf Bey, tahit 11fatile dinlenil· 
miı, vak'ayı teyit etmiıtir. 

Neticede bu tahidin batka bazı 
tahitlerle kartılattırılmaıma ka -
rar verilmiı, muhakeme, baıka gü 
ne bırakdmııtır. 

[yüp icra nıemorJuğandın: Hacı Yu
suf Eıendinin mat masarif 61 lira 7'! 
lturoş alacağına bin•en mukaddema tahtı 
hıeı:e ıhftan ineklerin 1'or~ tumrı mık
dırınt1' parayı ~eY'rilmeslne ~e i~'< aıt

t'ltm1. ile ~atışını kattr veı ilmiş olduiun
dın arttırma F'ıtift At pa:mındı t 5 l\ltrt 
93S saat lO dın tt ye \.:adar icra olu
naeıı.tır. i~nk tdeeeklerin ~füterilen 

natte 1121ntı m.Ulde buhmmalaıa J&an 
o?unur. 

VAKiT 

ihtiyat yoklamaları 
Fatih ıubesinin ihtiyat yoklama 

)arı baılarmştır. 11 Mart 933 cu • 
martesi gününden itibaren her haf 
ta için iki doğumun yoklamaları ıa 
at 14 ten 17 ye kadar devam et • 
mek üzere bakılacaktır. Arzu eden 
ler tahriren nüfus kağıtlarını ve 
elyevm ikamet adreslerini yaza • 
rak bir mektupla §Ube riyasetine 
bildirirler veya bizzat gelirler. 

Yoklama hitam tarihi olan ağua 
tosta yapılacak tetkikte müraca • 
at etmemi§ olanlar hakkında mü • 
kellefiyeti askeriye kanununun 
maddeyi mahsuaası tatbik edile • 
cektir. 

Yabancılar birer mektupla doğ· 
ruca şubelerine müracaat etmeli • 
dirler her iki doğuma bir hafta tah 
sis edilmiş olduğundan sırası ge • 
çenler en son hafta müracaatları 
kabul edilir. ihtiyat efrat yokla • 
malarmın hangi tarihlerden hangi 
tarihe kadar müracaat edecekleri 
listede yazılıdır. 

Kısa hizmetlilerin celp 
ve sevki 

F. 1 a.akerlik dairesi reisliğin • 
den: 

1 - 326 doğumlu ve bunlarla 
muameleye tabi kısa hizmetli efen 

Şark demiryolları 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 

• Davetname • 
Esas mukavelenamenin 44 ve 

45 inci maddeleri ahkamına tev • 

f~an lstanbulda Şark Demiryol • 
ları Türk Anonim Şirketi hiese • 

darlan, şirketin lstarrbulda Sirke
ci' deki Merkez idaresinde 1933 
senesi Marbnın 29 uncu günü aaat 
on birde alelade olarak içtima e· 

deeek olan Heyeti Umumiyeye da 
vet olunur. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - 1932 senesi zarfındaki 

Şirketin idaresi hakkında Meclisi 
idare tarafından tanzim kılınan 
rapor, 

2 - Murakıp komiserin rapo• 
J'U, 

3 - 1932 senesi hesaplarının 
tasdiki ve heyeti idare azalarının 
ibrası, 

4 - 1933 senesi için Murakıp 
komiserlerin tayini ve bunlara ve• 
rilecek tahıiıabn teabiti, 

5 - Şirketin umumi idaresini 
tedvirle mükellef bulunan müdür· 
ler ve Meclisi idare azalarına ve• 
rilecek tahıiıabn teabiti zmının • 
da Meclisi idareye ıalahiyet ita • 
ıı, 

dilerle 316-326 doğumuna kadar 
6 

_Ticaret kanununun 323 
sevkleri iktiza edip mazereti kanu üncü maddesi mucibince Meclisi 
niye veya bekayahk dolayıaile idare azalarına verilecek mezu • 
sevk edilmiyenler Nisan 933 cel • 
binde sevk olunacaklardır. Sevk 
aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

A) Askeri ehliyetnamesi olmı • 
yanlar 1 mayıs 933 te 

B) Orta, tam ve yüksek ehliyet 
namelilerle ihtiyat zabitan kanu • 
nunun muvakkat maddesinin (D) 
fıkrasına tabi olan efendiler ehli • 
yetname derecelerine göre muay • 
yen zam.ınlıırda 1 temmuz, 1 Ey -
J(U, 1 2ci teırin 933 te 

C) 325 doğumlu ve onlarla mu
ameleye tabi olanların yük!iek eh· 
liyetno.melileri ve (D) fıkrasına 
tabi olanlar evelki celpteki emri • 
ne nazaran 1 mayıs 933 te krtada. 
veya mektepte bulunacaklardır. 

2 - Baladaki maddenin A, C 
fıkraları mucibince sevke tabi o .. 
lan efendiler 25 nisan 933 te tube 
lerinde hazır bulunmaları. lstan -
buldn bulunmıyarnk memuriyet ve 
saire dolayısile taşrada olan efen· 
diler nerede olduklarım şimdiden 
fubelerine mektupla bildirmeleri 
ve muayyen celp zamanında ha .. 
zırlık kıtalarında ve yahut ihtiyat 
zabit mektebinde bulunmak üze • 
re fubelerine müracaatları ilan o· 
lunur. 

Isıanbul üçüncü icra mt'murlu~undan: 
Bir deynin temini lstifaı;ı zımnında mah

eu:ıı; \'e pa •aya çevı ilmcsin e karnr \'eri
len 2 adet aynı cinste \"apur ~tim mı· 

kine.si 13 mart 933 pazarte~i günü ,!:Ut 

f 3, l 5 te Toph3nede iskele caddesinde 
24 numarnlı garaj önünde birinci :ıçık 

artırma. suretlle 5atılacağından talip olan· 
lann mez;hôr p.ün ve saatte mahallinde 

• 
bızır bulunacak memuruna müracaat 
tylemeleri lüzumu ilAn olunur. 

PERTEV Şl.!rubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

fW' A. BRlt< A St 
lıtanbul Çe,.,berll Tas 

niyet, 
Esas mukavelenamenin 49 un· 

cu maddesi ahkamına tevfikan 
Heyeti umumiye, gerek asaleten 
gerek vekaleten laakal yirmi hia.· 

se senedine malik bulunan hisse -
darlardan mürekkeptir. 

Heyeti umumiyenin beher aza· 
sı gerek asaleten ve gerek veka • 
leten 20 liiaee için bir reye malik 
bulunmaktadır. Maamafih 10 rey• 

den fazlasını nefsinde cemede • 
mez. 

Reye ho.kkı olan hissedarlar • 
dan iıbu alelade içtimaa itlirak 
etmesini arzu eden zevatın eıaa 

mukavelenamenin 54 üncü mad • 
desi mudbin~e nihayet Martın 

yirmi ikisine kadar Şirketin Sir • 
1keci'deki merkez idaresine hi11e 
senetlerini ve yahut biate senedi 

yerine ke.im olan muvakkat aer -

tifikalarını bvdi etmeleri lazım • 
dır. 

. 
Şark Demiryolları Türk Ano· 

nim Şirketi Meclisi idare 

Beşikts~ 1 inci sulh hukuktan : Müd
dei Rıza Beyin müddcaleyha Istinyede 

5abık Arnavut öy orman cibayet memu
ru merhum !'\ lust:ıfa Ef. zeycesi Macide 

hanım ale\hine ikıme erlediği mütevef
fa !\Justaf~ t'fendıyc mübreı 65 liralık 
bir kıfa scneı le Ye llefaleti müteselsile 
ile kefil olduğllnu ye meb!Ap;t mt>zbur-

dan bakı'"e 35 liı anın tediyesindı·n e\ Yel 
med\'Unu. mumaile~ hin \'efıııı hast•hile 
kendisi ödemeye mecbur oldtığunu bil

beyan müteveffanın \·arisi \'e sağıretanın 

,·elisi olan müddeialeyhadan tahsili dava
sının caıl muhakemesi neticesinde rnüd· 

deialeyhanm ikametgAhının meçhul ol
duğu mahnllesi muhtarı \'e rnübaşiı i tara· 

fından davetiye znhnna Yerilen rncşru
hattan anlaşılarak olnçhile gerek bida
yeten \'e gerek muameleli ~ıy3p ı arar
la:t ilAnen ve usultn tcbli!'; edildiğı halde 

yevmi muhakemede vurut etmemesine 
mebni \'akıaları ıkrar ve k:ıbul rtmiş 
addile mübre;r, senet zahrındakl meşr u· 

hata n117aran müddeinin tediye eyled ğl 

anlaşılan meb!Ajtı müddeatıih :lS liranın 

mu rnasaı ifi muh:ı eme müte\·a ffanın 
terekesine izaf•·lle müddeialeyhadan bit
tahsil müddeiye itasına ı abili temyiz 

olmıı.k üzere I -Ma• t 9..,:1 lınihinde r_ıya
hen karar verildiği 'cihetle tnrihi ilô.ndan 
itibaren on beş gün zaıfında ve müd· 

detinde temyiz edilmediği taktirde hük· 
mün keıbi kat'iyet edecegi ildn olunur. 

I• 

!ayıFa: tf 

Büyük 
Kelepir . 

Bir 3det o.omatik fireze maa dlvt~r 
,.e teft:rrüatile birli~te. 1 adet 3 meao 
tulünde to na tezgthı rnaa. tefenüat, 1 
adet 2 .metre tulünde torna tezgahı maA 
teferı üat, 1 adet J, t ·2 metre tulünde 
torna tezgahı rnaa teferrüat. 1 adet pillt
ya maa teferrüat. 1 adet büyük mik'ap 
tez;rihı A. E. G. maı kalı maa teferrilat, 
1 adet küçük mik"ap te:ı:gılhı, 1 adet el 
presesi, 1 adet destı•re, 1 adet gaı motö· 
ril, 2 adet ele ı-. trik motörü. transmisyon, 
kayışlar, süpör \"e 1ata :..Jan ile birlihte. 

Adreı: Beyoğlu · Sürp Agop Köstebek 
so!.ak, yedi kupılar ~o. 1 O Adnan Bey. 

lstanbul 4 üncü icra memurluğun· 
dan : Tamamına bin iki )'Ü7. liı alık kıy

meti rnuhammeneli Aksarayda Oruç Gui 
mahallesinde Gülhan sokağında atiK 
S cedit 5 :\o. h bir bap hanenin tamamı 
açık aıttırmaya .konmuş olup şartname
sinde T 5-3-933 tarihinden itibaren dai
remizde herkes tararından p;örülcce~·i 

gibi l ı -4-933 tarihine müsadif Salı günu 
saat on dörtten on altın kadar daire· 
mizde aç.ık aıtorına ile ~atılac:ı.ktır. Tt· 
!iplerin muhammen kıymetin yüzde redi 
buçuğu nisbetindc pey akçnsını te.sllmi 
vezne C\'lemeleri lizımdır. Müterakim 
vergiler .ile Yakıf icaresl ve belediyeye 
ait tenvirat ,.e tanzifat rilsumlan müş

teriye aittir. Ve 929 tarihli ica K. nun 
1 19 uncu maddesine tevfikan bu gayri 
men~ ut üzerine ipotelo. li alacaklılar ile 
diğer alAkadaranın irtifak hal-. kı ubipleri
nin bu hahlannı \"e hususile faiz vt 
masarife dair olan iddialannı ilin tari· 
hinden itibaren yirtni gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri aksi halde bak• 
tarı tapu ~icıtlerile sabit olmadıkça satıf 
bedelinin pnylaşmasından hariç kalacak• 
Jan cihetle al:lkadaranın i~bu maddenin 
mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri 
ye daha fazla malumat almatc isteyen·' 
Jerln 32 801 No. lu dosyaya müracaat• 
lan ilAn olunur. ' 

1 Aakerf Fabrikalar lllnları 1 
1630 too Lıve marin kömürü 

Yukardaki malzeme kapah 
ıarf suretile 5 · 4 · 933 tarihinde 
saat 14 te ibatesi yapı!acakbr. 
Taliplerin şartname için her gtln 
öğledt n sonra, mOnakasaya gir
mek için de o glin teminat ve 
teklif at ile müracaatları ( 1042) 

Sultanııhmet Sulh Hukuk HA.kimli
ğinden : Jmmi Gülsüm hınım ile Meh
met efendinin ~ayıan vı milşterckln 

mutasarrıE oldu:,Jan Mahmutpaşada Tt-
1 akçılarda Daya hatun mahallesinde \"e 

sokaıtında eski 35 ve yeni 37 num1.ro.lı 
ılunda bir bodromu \'e üstünde bir odı· 
J·ı havi kargir bir bap dükkA.nın izalei 
şuyuu zımnında foruhtu tekırrur ederek 
müzayedeye vazedilmiş Ye birlncl açıl.: 

arttırmasının icrası 18 Nisan-933 tarihine 
müsııdif Salı günü saat l 5 de mukarrer 
bulunmuştuı.Kıymeti muhammenesi 1650 
liradır. Tarı hi mezh Orde kıymeti muhtm
menesinin °/11 75 ini bulmadığı takdirde 
en son arttırantn taahhüdü baki kalmak 
üzert! armı ma 15 gün daha temdit edi
leceğinden \'e ikinci artnrma9 May111.9J3 
tarihine müsadif Salı günü !-aat 15 de 
icra kılınacağından talip olanlann kıymeti 
muhammen esi olan 1650 liranın ' /0 7,5 
nisbetlndc pey a'<çeslnc hamilen_ 933·2 
numara ile Sultanahmet Sulh Uçüncü 
Hukuk l\luhkemesine müracaatlan iltn 
olunur. 

Istnnbul ikinci ticaret mahkemesinden: 
31 .,\lart-933 vadeli Osman Ziya Beyin 

emrine ve mumaileyhin senet aıkasmda. 

açı , Cirosu oldu~u h .. lde 1000 Türk li
r alık senet \'e Çak makcılarda Sünbüllü 

hanında l 8 No : da mu dm elbiseci l\u· 
\'art "ılıç~ an üzerine arkasında aÇtk ci
rolu , bl!heı i 50 şer liralı" 8 adet sene· 

din Z1\' İ olduğunun bu kerre Jsıanbulda 

Fincancı !ar da : 2 No : lu t:carethanede 
Abdi Ziya il tarıırından senetlerin lptall 
talep olunduğundan mezı Or senetlcı in 
her kimin yedinde ise 45 gün zarfında 

malı cmeyr ibraz edilmesi :ıl:si taf.. tiı dt 
salıfü27Jkir senetlerin iptaline karar ve
rileceği ticaret kanununun 636 CJ mad
desine te\ fil.an ildn olunur. 

) 
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~ Döşemeliklerde yüzde 50 tenzilat 
a Halılarda mühim tenzilat 

... 0 Halılar An~.\a .. a nıemurlarına 12 ay 
~ vade ile satılır. 

Ankara'da 
Çocuksarayı Cadc!esinde 

lstanhul'da 
Babçekapı'da ve Beyoğlu'nda 

istikfaı Caddesinde 

Samsun'da 
Bankalar Caddesinde 

~ ! 
1 

lpekiş Yünlü 
de Yaptı! 

•• •• 
11 iP~ 11: I~ 111. 

• 
Yun~ü,eıı 

pekış mağazaların a 
~ atıımıya başlanuı 

Her gün lforsadai.ı ani· 
kadan yeni çeşitler gd yor. 

ipekiş fabrikası 
tezgahlarında i
mali nebaşlana n 
)Ünlüler in pi
yasada emsali
ni bulmak müm-
kün değildir. 
Dünyanın adedi mahdut fa~rika· 
armdan biri ve Türkiyenin en 
büyük ve en asri tes:satla müceh-
hez ipekli fabrikası olan (ipekiş)in 
v '3 nlü imalinde kazandığı muvaf· 

fakiyet büyük hir zaferdir. 

ipek iş yün1üler inde de P ris 
mo~ası günj gününe 
tat~ik e ıı il r.e <tedir 

"Bu iş te ipaki!findfr,, 
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oktorlar 1 lstanbul Belediyesi H8nları 1 

• Ga.yrimübadiller Cem·yetinden: 
'.\ lali,·c vckal.:tilc tema,; etmek üzı·rc \nka. a·y.t !!,'iımkı ilmc-i ~0-~- 9.~3 ı a

rihli 'on~rrada kararlaştırılan heyet bu 1-crrc \•ıkara·dan a\ det C\ lemi~tıı·. ! le' etin 

izahatını tiinl.'rnck i.izı·e konı;ı :ı 17 .3. ı 9.13 Cuma günü :-aat ım be~tc ! lal kc\ indi' 

toplanacaktır . .\luka, yet azanın tc<ırilkı i i l;1ıı olunur. 

Istanbul Posta ve Telgraf 
Başmüdüriyelinden: 

Muhterem k za; 
Adi ve t~abhütlü harici ve dahili mektuplar iç ne para ve sair 

kıymetli evrak koymaymız ve lrnymam ıılarım muhabere etlilde· 
rinize bildiriniz. Çünkü bunların ziyaı halınde Turk ve Ecnebi 
Posta idareleri mes'uliyet ve tazminat lcabul dmcdıklerinden 
başka hariciler için gönderenler hakkında (Ti.irk parasıı1ıoı koru-
ma) kanununa tevfikan takibab adıiye dahi ynpılır. (~11) 

Harbiye Mektebi 
Mü ürlüği.!nden: 

8-3-933 tarihinde mü na kasası vapılan poı tatıf kar}·olaya ve· 
rilen fiat pah ah görüldüğünden 14· 3. 933 salı criinü saat on c.öct 
te ~zarlakla i~ale edile~eğinden talip erin me;l- fır gün ve saatte 
muvakkat temınat akçesı olan 300 lıra ile Harbiye mektebinde 
müteşekkil komisyona müracaatları. ( 1069) 

Çanakkale Defterdarlığından: 
Çanakkale Hastane caddesinde kain mağaza içınde mevcut 

maa teferruat na tamam istimpotun satıs müzayedesi ı 1· Mart· 933 
tarihiae müsadif cumartesi güni.! saat on beşte Çanakkale Def-
terdarlığında vapılacaktır. (1062 
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1 Büyük Tayyare Piyangosu : 
2 inci keşide 11 Mart 1933 tedir. 

Doktor - Opera ör 

Ahmet Asım 
Dogum ve kadın tıastalıkJa.n blrtncl smıt 
ııUtehassısı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, lstikJAI 

nddesi No. 193 (Opera sinemam karşısı) 
relefon: 41960 - 4,2221 

Doktor 

Cevat N. Zekai 
Sinir mütehassısı 

Cuma ve pazardan maada gUnlerde saat 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 
Muayenehanesini BabıAli karşısında An
kara caddesi No. 47 ye tevsian naklet-

miştir. Telefon muayene: 23469 
lkam<ıtgllJı: 60740 

Diş Tabibi 

Elle Uayon 
Meşhur Diş tabibi müteveffa David Ha
yon'un oğlu diş tabibi ELİE HAYON 
hastalarını artık Beşiktaşta değil yalnız 

yeni tnşmdrğı Perapalas karşrsmda As
malI Mescit sokağı No. 63 Kamhi hanı 
3 numaradaki muayenehanesinde kabul 
ctmcktedir.'l'clefon: 41603. Adrese dikkat. -Doktor 

Hafız Cemal 
Dnhilı tıastalıldar mutellassısı 

Dinıuyoıu No ıık Telefon. 4!24!391'< 

Göz hefcimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci smıt miltchassıs 

Haoıaıı (Ankara Caddesı Numara iiO) 

Diş :ıloktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane : Osküdar Atlnmıı.taşı No. 53 

Dis do'<toru 

Zeki Nuri 
tieı gun nasta kabul edllır Her nevı oış 
rabatsı:ıııgı tcdavı oıuııur hluayeocı:ıane 

l'sküdar Ahcıbaşı Mt>l<tep !!Okak No 50 

- **@ Büyük ikramiye: 35.000 liradır 
!:@ ----.,,=-~=-==------.................. 

-==> Dftoyanın En Zengin ve Büyük Piyangosudur. ~ ~ 
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RAHIBI MF.HME1 ASIM 

Umumi Neşriyat MlhJUrll: FlKH.E'I ADll 

VA.KIT MA TBAASJ - lST A.NBUL 

Adalar Şubei idariyesinden: Bedeli keşfi 517 liradan ıbaret 
olan Büyükada'da ÇaırkıfeJek sokağmm bir kısmına çimento 
künkten lağım mecrası inşası ameliyatı kapah zarf usu 'ile müna• 
kasaya konmuştur. 12· Mart· 933 pazar günü saat on altıda şube 
encümeninde zarflar açılarak muvafık görüldüğü takdirde ihalesi 
yapılacağınd::m talip olanlarm muayyen mi.iddete kadar bermu
cibi talimat teklifnamelerini tevdi eylemeleri ve keşifoamey i gör
mek istiyenlerin de her gün daire başmühendisliğme müracaat· 
Jarı ilan olunur. ( 7 i3) 

Beyoğlu Dairei Belediyesınden: Daire binası dahi inde tcs·s 
edilecek olan imdadı sıhhi ıstasyonunda yapılacak tadi.at ve ta
mirat bedeli keşfi 313 lira 50 kuruş olmakla taliplerin yevmi 
ihale olan 30-3 933 Perşembe günü saat 15 de Daiıe Encüme-
nine müracaatları ılan o lunur. (1082) 

lstanbul Belec!iyesinden: ( Şoför ehliyetnamelerinin sureti 
itasına ve müteferriatına daır ) talimatnamenin 11 inci maddesine 
ilave edilen fıkra aşağıya yazılmıştır. 1 an o lunur. 

Fıkra: (Müracaatla müddetlerini temdit etmiyen veya yeni• 
den ruhsatname almıyan şoförler Belediye tenbih ve yasaklarına 
muhalefet cezası görürler. ) (1083) 

. ___ o_e_v_ı_e_t_,_o __ e_m __ i_r_y_o_ı_ıa._r_• _i_ı_a_n_ı _a._r_• __ ı 
idaremiz için pazarhkla satın almac~k olan (U) kalem bakır 

çıplak tel, cıvata, perçin çivileri, elektrik malzemesi ve saire gibi 
muhtelifülcins ma zemeoin pazarhğı l S- 3· 9.>3 tarihine müsadif 
çarşamba günü mağazada ıcra luhnacağından tal iplerin yevmi 
mezkiirda saat 9 dan 11 e kadar ısbatı vücut ederek tahriren 
fiat veı meleri bu baptaki malzemenın müfredat listesi mağaza 
dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap eden malzeme 
için pa7arlık ~ünü nümune.erinin beraber getirılmesi, nümunesiz 
tek itlerin kabul edilmiyeceği i ıan oluour. (1079) 

inhisar Jar Umum Müdüı üğünden: 
Takasla ve pazarlıkla nümune ve şartna nesine tevfikan 

( 10,000) yarda yağlı yeşil kanaviçe almacak~!!. 
T alipJerin nümune ve şartnameleri gördükten sonra pazar l ığa 

iştiraı, etmek üzere l 8 3 933 Cumartesi saat 15 de Galata'da 
Ahm Satım Komısyoııuna müracaatları. \732) 


