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Öz Türkçe davası lngiltere, Fransa arasında 
-1-

Türk inkılabı bir kocaman ''bü
tün" dür. Fakat, bu bütünlük, kü-

Sıkıcı bir vaziyet var 
çük v~ ayr~ ~arçalard~ teıekkül ingi/4erenin r.r·..::lnsa ile ıhtiıa-ia bedel 
etnıedı; tarı hı zaruretlerın karnın· l ~ ı · ~ u ':J C J 

dan ta~. olarak ~oğdu. Bun~ ne Aimanya ve itaLyaya temayütü ••• 
kadar böyle oldugunu, açık hır ıu · - . ih .

1 
Af 

rette asıl yarının tarihçisi görecek daki tı a 1 meydana çıkamuştır. 
•· b, ı · b" l" · lngı.ltere silahları bırakma konfe •e u emsa sız ınanm p anını çı-
ten elin kudretine maharetine ransmın ne yapıp yapılarak kurta-
karıı en hudutsuz hayranlığı o du- nlmask mıFve silahlarım 1 tahdidini 
Yac kt ister en ransa bu fikre taraftar 

Ma·ıı~rh. Ak• · t" · lA h"lAf görünmüyor. Diğer taraftan ltal-
ı ı a ımıye ın ıy anı, ı a e- .. 

tin, saltanatrn, metihatın ve med· ya bugune kadar konferansın ge-
l'e · ·1 · d k d ri kalmasını şiddetle reddederker1 ıenın ı gası, vıc anın ve a ı · , .... 
n ti .... h f d w • • • t ·h Mac Donald ın tesirile olduguna ın aza ıgı, ar egışımı, arı . . · 
t b. · · ·11-ı t• ·ı · · hükm~dılmek ıcap eden bir tema-er ıyesının mı ı eş ırı mesı ve nı- .. . . . 
hayet, bu son Türkçe hareketi, ~lfl7krit:hAınl kabul etmekte1dır. Ay-
h b" d · · nı ı manyanm da - talyaya 

ep ır en, aynı esasa, aynı ana t ··ı·· d"" ·· ··ı k ·ı · .. 
.J _ • •••• ,. • __ , :ı . ı~ ı ·· emayu u uşunu ere - ı en sure-
~1 ' .... •.:: .... ~ ~ı...a..ıa mıı . h 
cad 1- · ceyı mu akkaktır. 

e esL F B k·ı· ·ı tn T B Bir zamanlar, Gazi'nin en bü- ransız aşve ı ı ı e gı ız aş-
Yük eseri hangisidir deye araştı- vekili arasında görülen ihtilafın 
ranlar beyhude yere yoruldular. İngilterenin İtalyaya ve binaena-
Onun eseri "bir" dir ve eserin bü- leyh Almanya noktai nazarına te-
tün azameti birliğindedir, bir olu· ınayül etmesinden ileri geldiğine 
fundadır. Burada, yaratı§, top- hükmetmek yanlrş değildir. 
layı! ve meydana getiri§ kudreti, Hararetli pazarbklar 
bir kafanın en büyük sentez kabili. ~l.!yah:ıti g1ttilıçc clıemmiyetli neticeler verenJ CENEVRE, 15 (A. A.) - M. 
Yeti şeklinde tezahür ediyor. Çok M. MAKDONALD Mac Donald'ın silahlan bırakma 
bibıek isterdim, acaba, ilk Sıvaa Aşağıdaki telgraflarda okuna- konferansını kurtarmak ve Alman 
Kongresi kurulduğu gün; çok bil · cağı gibi İngiliz Başvekilinin Fran- larla Italyanlan, mukabilinde em
ınek isterdim, acaba, Kocatepe ta· saya, sonra Cenevreye gitmesi ve niyet teminatı olmaksızın harp le
arruzu hazırlandığı gece, Türk mil İtalya Başvekilini görmek isteme- -vaznm ile ordu mevcutlannm ek
letinin talihini kendi alın yazısı si silahlan bırakma konf eransıru siltilmesi şeklinde hakiki silah hı· 
g~bi ~~afası~da ta~ıyan bu insan suya düşmekten kurtarmak için- rakma teklifleri karşısında bulun
bır gun gelıp de hır (Öz Türkçe dir. Ancak bu yolda Fransız Baş- durmak tasavvurunda olduğu e
'1·~ "~.,,> ""'"' .uıuı.l;ı_fii olacağını dü- vekili ile yaptığı mülaka.t:amlann· 
§unuyor mu idi? 

Herhalde Sıvaı Kongresi kurul · 
duğu gün Osmanlı saltanatının ni· 
hayet bulduğunu hepimizden iyi o 

biliyordu. Türk ordusuna Akdeniz 
Yolları açıldığı sabah ise o salta
natın yerine yeni bir Türk cemi
Yetinin kurulmak üzre olduğuna 

hepimizden daha büyük bir vu
zuhla o anlamıftı. Pek tabiidir ki, 
bunları önceden görüp anlamıı o· 
lan bir dimağda bu yeni Türk ce· 
nıiyetinin köhne Osmnalı enkazın · 
dan in§a edilebilmesi fikri yertu
tamazdı. Zira o, bir ıslahatçı 
değil, bir inkılapçı; o bir politika 
"te ikbal hırslısı değil bir is
tiklal kahramanı idi. Ve ilk 
adımmdanberi muvazaanın, ya
rım tedbirlerin, demagojinin ne 
olduğunu bilmemesi lazımgelirdi. 

işte, onun içindir ki, Osmanlı 
saltanatının, bize bir ıssız virane 
halinde bıraktığı bu ülke üzerinde, 
on yddanberi, mütemadi bir "tes
viye" ameliyesi yapılıp durmakta
dır. Hilafet atıldıktan, medrese 
Yıkıldıktan, (darısı Babıali bürok· 
rasisinin başın~) ve bahusus Arap 
E:lif~esi silinip süpürüldükten son
ra b'"tün bu göçen şeylerin bir na· 
kil ve ifade va ıtaıı olan Osmanlı-

VAKUP Kadri 
(Devamı 2 inci sayıfada) 

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

DİLİMİZ 
Aşağıdakı kelimelerin 
Türkçelerıni bulunuz 
= 51ocl liste= 
ANKARA, 15 (A. A. ) - T. D. 

T. Cemiyetinden verilmiştir: 
1.-EB'AT 
2. -EBEDl 
3. - ECEL 
4.-.EClR 
5. - ECiR - ECR • 
6. - ECNEBi 
7.-ECRAM 
8. - ECZA- Türlü manalarile -
9. - EDAT - Gramer -
10. -EDEP 
11. - EDEBiYAT 

12. - EZELi 
Listelerde çıkan kelimelerden l 

manaları birden fazla olanların 

16 Mart 
Şehitleri 

Bugünkü 

• • 
ıçın 

ihtifal 

her manası için ayrı karşılıklar 16 Mart şehitlerinden biri ve mezarlan 
başında geçen seneki ihtifal 

ileri sürülecektir. 
[Bulduğumuz kelimaler ve 0 • ıı Kart §Chltıerf tçln 'bugQn büyük ihtifal 

kuyuculanmızın gönderdiği kar _ yapılacaktır. Mütarekede İngilizlerin l!ldür· 
1 dUğü bu mübarek gehitlerin hatira.sı tebçil 

ŞI ıklar beşinci sayıfamızdadır.) olunacaktır. Merastme latanbuld& bulunan 

B 1 r d i 1 y 8 rı'şı 8 çı yor o z mebuslarla, vUAyet, bclrdiye erk4m, §ehir 

Gazetemiz her gtin T .D. T. o. tarafın- meclisi azaları davet edilmişlerdir. İhtifale 

dan llAn edilen AraJ>ta ve Farisi kelimelerin Eyüpte şehitlerin mazalan bqmda saat bir 

Ttlrkçe ka11ılıklarmı ~inci aayıfamızda bu· buçukla iki arası.ld& 'M.ilftü Efendintn Türk 
lop koymaktadır. Bundan sonra da böyle 
olacaktır. Fakat pzeteınfz bu SOJ'etle bu - çe okuyac:ağı blr dua He bqlan&C&ktır. 

M • J lop koydutu iulreıhklarm hepsinin mutlaka Bundan sonra Halkevi va fırka namma JSyoner er doğru olduğıı davasında değildir. Onun lçln yüksek tktıaat mektebt mUdUrU HUsnU Bey 

K • J d gazetemJz bu kartılıklann daha doğrusunu 
iM er lr, ne yaparlar? bir nutuk söyllyccek Ve ı;ehlr Damına bir zat bulmak için okurlan arasında bir yarış aç-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t mağa karar vermı,tır. Okurlanmızdan bo 
zmirdeki Amerikan kolejin- kartılıklarm daha tylslnı bUenler buldoklan 

den çıkmış iki zat mi.;yonerle - eödert bildirsinler. Onlan da gazetemize 

rin Türkiyadaki faaliyetleri koyacağız .Dil anketi bittikten sonra ela ge

hakkında tetkikatta bulunmuş _ rek ıaı.etemlı: tarafından ve gerek okorla
lardır. nmaı taratmclan blldlrllen karşılıklan eUye-

rek ve ali7.erek en dotrııJarmı Osmanlıca -

tıe gençlik namına bir talebe de birer hitabe 

söyliyec:eklerdir. Muzlka matem havası ça - 1 
lacak, blr zabit kumandasında bir mutrezo 1 
havaya Uç defa ateş edecektir.Son olarak &a· r 
kert kıtalar, mektepler geçit resmi yapa - 1 
çaklardır. 1 

Bu iki gencin memleketimiz haıı d ........ ___ _ 
larilc blrliktıe bir kitap n e .........,..ğıll ~-e Öğleden sonra EyUp çr.mlinde bir mev!Ot de mıs· yonerlen·n neler yaptık- Tü k dlll •atklk ""'ml ... etlne ı"nde-~ı r "" "" " " .... ~p; ı:. okunacaktrr. 

lannı gösteren notları son dere 8u suretle basılacak ve dil cemiyetine gön· 
ce mühimdir. Cumartesi günü deruecek söz kttabmm 1nnuna buloş1armc1an 

Nefre başbyacağız fayda &'örülen okurlarımııua lalmlerlAl ve MI· 

~~----------------------~ reelerlal1111Mıa1& 
["Bir varmış, bir yokmuş!,, 

Üçüncü sayıfamızda] 

Balkan konferann içhı dün Romanyay• giden Türk ve Yunan heyet eri 

r Tafsi1An 4 üncü sayıfamızda ] 

Kaçak Yunan diktatörü 
5 gündür şehrimizde 

Balkan konferansına giden Yunan muahhası M. Papa 
Anaataayo "Ceneral şehrinizdedir,ama göremedim" diyor 

On gün evel Venizelos kabinesi 
düşerken Yunanistanda diktatör
lüğünü ilan ettikten sonra ortadan 
kaybolan Ceneral Plastrasın nere
ye kaçtığı ve nerede saklandığı 
hakkında şimdiye kadar kat'i ola
rka hiç bir şey öğrenilememişti. 
Yalnız Ceneralin tstanbula kaçtığı 
yolunda bazı şayialar dolaşıyordu. 
Dün öğrendiğimize göre Ceneral 
Plastras beş gündenberi şehrimiz
de bulunmaktadır. Ceneral Piast
ras Y unanistandan ev ela tzmire 
geçmiş ve oradan kara yolu ile İs· 
tanbula gelmiştir. 

Ceneral Plastras lzmirden bw·a · 
ya kadar nasıl gelebilmiş ? Şimdi
lik bu noktayı aydınlatacak malft. 

(Devamı % inci sayıfada) Ceneral Pli.atru 
•susa ıa .. ı ........................ •••••••••• .... ••• .. ••••• ... •••••• ....... •• ua asa 

Karısını ölü bulunca 
deliren bir kasap 

Ankarada önüne gelene ateş ederek 9 
kişiyi yaraladıktan sonra öldüriil~ü 
ANKARA, 15 (Hususi) -

Bu a.ktam burada biri kadın ol • 
mak üzere dokuz kişinin yaralan
muı ve iki kitinin ölümü ile neti· 
celenen bir hadise oldu. 
Poyracı mahallesinde oturan 

kasap Mehmet akıam üstü evine 
gitmiıtir. Genç bir adam olan ka
sap Mehmet Feride H. iıminde 
genç bir kadınla evlidir. Evine dö
nünce, sabahleyin sapsağlam bı

raktığı karısını ölü bulmuıtur. Ka· 
nıını çok ıevdiği anlatılan Meh
met bu manzara karşısında her 
halde yarı delirmiı bir hale gelmiş 
olacak ki tabancasını kaptığı gibi 
derhal sokağa fırlamış, önüne ge
~ne ateı etmeğe başlamıştır. Bu 

·ada kendisini yakalamak isti· 
n bir adamı da bıçaklamıştır. 
ehmet bu suretle sekiz erkeği a-

ğır surette yaralamııtır. Kurı un
lardan biri o 11rada sokaktan g~ 
çen genç bir hanıma da teaadüf et
mİf, kadıncağızı göğsünden ağır 

yaralamıştır. Hastaneye kaldın

lan kadının hüviyeti te'spit edile
memittir. 

Silah sesleri üzerine etraftan 
yetiıen polisler Mehiıiedi yakala• 
mak istemişler, fakat kasap onla
ra da ateş etmiştir. Bunun üzerine 
kendilerini müdafaa etmek mec
buriyetinde kalan polisler de ateı 
etmitler, Mehmet kalbine gelen 
bir kurıunla düşüp ölmüitür. · 

Hadise esrarlı bir mahiyette 
görülmektedir. Müddeiumumi mu 
avinlerinden Nazif Bey tahkikata 
baıladı. Dokuz yaralı Nümune haı 
tanesine, ölü karı koca morga kal• 
dırıldılar. 

············································~············································ .. 

Arap harfi - Siz nereye yahu ? 
Arap n Acem kelimeleri - Senin littiiin yere •• , 
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özTür~~~:~~~~ EsON;H~~E~L-ERia Kaçak Yunan dıktatör 
5 gündür şehrimizde 

cnnın yafamakta devam etmesine: V A K 
nasıl müsamaha edilebilirdi? Os- 1 T' ın Hususi T elgraflan (Blrlncl aayıfadan devam) 

~::z;:.~::.1!~:~~:~~~~:~!:~ Zabitleri;- ı;;f iı;ri~h;;; de-ğiştirme 
cadeledeki muvaffakıyetin manası · • • d d 

mat yoktur. Şüphesiz bu husust 
en doğru malı1matı verebilecek o 
lan, bizzat ceneralin kendisidir 
Fakat ceneral aerhal anlaşılabile 
cek sebeplerden dolayı bulundu ... 
yerin gizli kalmasını · istemekte 
kimse ile ve bilhassa gazetecileri 
görii~memcğe çalışmaktadır. 

~=~·~~:!.~:.!~tikli! harbinin za- mu etleri ve tekaütlükleri 
Onun içindir ki, dil hareketini, 

otuz kırk yıldanberi, onu görme
ğe ah§tığımız (dili sadele§tirme) 
b"lkımından değil, milli istiklal ta
rihinin bu geni§ zaviyesinden gör· 
ır.ek lazımdır. 

Osmanlıca yazan adam ~utla· 
kn osmanlıca dü~ünüyor demektir. 
(Bu hususta kendimi de müstesna 
tutmadığımı arzederim.) Dil ob
je1ctif bir ifade aleti değil subjek
tiı bir tebliğ organıdır ve bu orga
nın kökü dimağdadır. Şimdiye ka
dc r yapılan sade türkçe tecrübele
ri :ıden müspet bir netice çıkama
y :mm başlıca sebebi davanın böy
le esaslı bir §ekilde ortaya konul
r. mış olmasıdır. 

Bizim neslimiz, terkipsiz türkçe 
y zmağa çahıırken terkipli türk
ç yi tersine çevirmekten başka 
l r fey yapmıt olmuyordu. Ziya 
( ökalp mektebinin §İan "milli dil 
Y .hancı kaide kabul etmez" düs
t ru idi. Bu ayni zamanda milli 
t 1 yabancı kelime, yani yabancı 
\!. ısur alır demekti. Milli dilin ya

l 'lllcı kelime alabilmeıi kapitüla
r yon.u türkçeye öyle bir açık kapı 
, rakıyordu ki, buradan, yabancı 
.ıidelere göre "emir" in ismi faili 
' ''"' . '' ""'ki o an amır , «a l» in ismi mefulü 

<.lan "maakul" birer kelime pasa-
1 ortu alarak ve ellerini kolların, 
sallayarak türkçenin içine girip 
) erleıebiliyorlardı. 

Bir gün, Edebiyatı • Cedide üı
latlarmdan biri, kendi yazıların· 
dan bir parçayı Arap ve Acem ka. 
idelerine göre yapılmıı ıbütün izafi 
ve vufi terkiplerden temizleyerek 
bize göndermiı, bununla, itte arzu 
ettiğiniz yenilik bundan ibaret de· 
.... l . ., d 
gı mı • emek istemitti. Bu yazı· 
da, meseli "şebi tarik", «tarik 
şep», "handei gurap" «gurabın 
handesi» veya "şu~ dehir" 
cdehrin ŞUunU» ıeküni almııtı.' 
Eıki bir edibin bu yeniletme te
ıebbüsü, bizi, o vakit, epeyce gül· 
dürmüştü. Fakat, bugün dütünüyo
rum da yirmi lbeı yıldanberi bizim 
~ apmakta olduğumuz itin aıağı 
l u!:arı bu zatın hareketinden bat· 
l.a bir mana ifade etmediğini gö
ı·üyorum. 

itiraf edelim ki, ıu son dil hare
ketine kadar ayni ıahada daha ra
dikal gibi görünen adımların da 
bundan pek farkı yoktur. "Huzuru 
füilerine', yerine "yüksek huzurla
ıına", «taktim» yerine «sunmak,,, 
' · irham" yerine «yalvarmak» de
.... :ı bir Türkün eskiıinden daha 

• l'ı; bir türkçe konu§tuğuna ihti
ııl veremeyiz. Çünkü, bu da Os· 

ı n!lhca, hatta Babıalice konu§ma· 
n n bir tercümesi, bir tersine çevri· 
}' • dir. Hususiyeti, her §eyden e
, l sadelik olan Türk dehası, esa· 
!; n, muhterem gibi, ali gibi, arzu 
takdim kılınır gibi mefhumları 
reddeder. Çünkü, bunlar, yabancı 
bir terbiyenin, yerden temennaları 
divan durup elbağlamalar, iğilip 
etek öpmeler gibi dilimize solctu· 
ğu bir takım kötü adetlerdir. 

Bu misalleri zikretmekten mak
sadımız, Öz Türkçe hareketinin 
t.lsmanlıcayıTürk diline çevirme 
llareketi olmayıp kayıtsız §artsız 
nsmanheadan ayrılma, osmanlıca-

. •- ... hamlesi olduğunu 
· - - ' --~eağız 

Bu husustaki kanunun iki maddts.nin tadili hakkında 
hazırlanan iki layiha B. M. Meclis ne verildi 

A N K A R A, 15 (Husuıi) - tır. Bu müddetleri bitirenlerin kı- 1 

Zabitan tetEi kanun~nun 14 ve 16 tada hizmetlerine kabiliyetleri gö· J 

ncı maddelerinin tadili için B. M. rülmezıe tekaüde ıevkedilecekler 
Meclisine iki layiha verildi. dir. Bir rütpede on ıene kalanlar 

14 üncü maddenin §U suretle ta· için tedavi ve hava deği§tirme 
dili isteniyor: müddeti üç senedir. 

"Hazarda zabitanın kıta hizme· Hazarda illetleri tedavi ile ge-
ti yapamıyacak derecede hastala · çemiyecek derecede olanlar der 
nanları hastalıkları geçici ise lü- hal tekaüde ıevkedileceklerdir." 
zumuna göre iklim değİ§tirme ve- On altıncı madenin de §U §ekil-
ya ayni rütpede ay, gün ıayıaile de tadili istenmektedir.: 
cem'an ve filen iki seneyi geçme- "Harp Akademisini bitirenler 
mek üzere hava değİ§tirme veya üç zümreye ayrılmakta ve kıdem· 
tedavi muamelesine tabi tutula leri ona göre verilmektedir. Züm~ 

caklardır. Hat hastalıklarm teda· reler 'öyledir: 
vi müddeti dahil değildir. Vazife 1. - Erkanıharp ıtajine birinci 
icabı yaralanmak ve kırılmaktan derecede ayrılanlar, 
doğan arızalarda verilecek tedavi 2. - Erkanıharp ıtajine ikinci 
müddetleri ayrıca iki sene olacak- derecede ayrılanlar. 

3. - Erkaniharp ıtajine ayrıl
mıyanlar, yardımcı vazifesinde 
kullanılmağa elveri§li bulunan
lar ..• 

Birincilere birer sene tahsil kı
demi verilecektir. ikinci ve üçün 
cüler kıta ve erkaniharbiye ıtaji
ne tabi tutulurlar. Kıta ve ıtajda 
ehliyet gösterenlere iki sene daha 
kıdem zammı verilir. iki senelik 
kıdemi alanlar kendilerine verile
cek tezi muvaffakıyetle bitirirler 
ve amirleri aırasile muvaffakıyet
lerini taıtik ederlerse bir ıene da
ha kıdem zammı alacaklardır. Ü 
çüncü zümreye birseneden fazla 
kıdem zamm verilmiyecek, erka· 
niharp stajine tabi tutulmyacak
lardır.', 

M. Cenone Terkosun tesisatı 
Hakkında takibata Maliye vekaleti belediyeye kefil o'acak 

mec is~n izni Şirkete senede ne verilecek ? 

Uzun zaman Yunanistanda bu 
lunan kimseler ceneralin muhte .. 
mel taarruz ve suikastlara karşı e 
kiden beri tedbir almağa lüzum gö 
düğünü, Yunanistanda yedi sekiz 
seneden beri yanında daima bir ka 
muhafız olduğu halde dolaştığını 
söylemektedirler. Bu da cenerali 
lstanbulda saklanmağa lüzum his· 
setmesini tabii göstermektedir. 

Ceneralin tstanbulda bulundu .. 
ğunu evelki akşam Yunanistandat'l 
gelen ve dün sabah Romanyaya 
giden eski Yunan Başvekillerinden 
ve Yunan Çiftçi Fırkası Lideri 
M. Pa panastasiyu da kendisini va
purda karşıhyan tstanbulun, türk
çe, rumca ve fransızca gazeteleri
nin muharrirlerine söylemiş, Ce· 
ncrali burada bulunduğu müddet 
zarfında görmeğe çalışacağını bil
dfrmişti. M. Papanastasiyu gecele
yin kendisini Tokatlıyan otelinde 
ziyaret eden Jurnal Doryan gaze
tesi muharririne vapurda söyledik 
lerini tekrar etmiş ve: 

A N K A R A, 15 (Husuıt) -
Yataklı Vagonlar Şirketinin eıki 
lıtanbul Şubesi Müdürü M. Ce· • 
none hakkında Türklüğü tahkir 
noktaımdan takibat yapılabilmeıi 
için B. M. Meclisinden müsaade 
iıtenilmitti.. Mecliı bu müsaadeyi 
vermit, keyfiyet lstanbuldaki ala 
kadar dairelere bildirilmittir. 

A N K A R A, 15 (Husuıi) -
lıtanbul Terkoı Şirketi teıiıatırun 
•atın alınması hakkında Nafia Ve 
·kiietinc ıalihiyet verilmesine da
ir hazırlanmıt olan kanun layilia · 
ıı B. M. Meclisine verilmittir. 

"-Şimdiki halde ceneralin ~eh· 
rinizde bulunduğunu biliyorum. 
Henüz kendisini görmeğe muvaf• 
fak olamadım. Binaenaleyh bu an

cek malzeme ve eıya bedeli 700 da da a fazla malumat verecek 

lzmirde bir zelzele 
daha odu 

l Z M 1R,15 (Husust) - Bu· 
ıün Çeımede tiddetli bir zelzele 
oldu. Bir gün evvel de lmıirde üıt 
üste üç defa tiddetli zelzele oldu· 
ğu için halk büyük bir korku ve 
telata düttü. Nüfuıça zayiat yok
tur. 

lzmlr vapurunda 
bir kaza 

JZMJR, 15 (Hususi) - Seyri· 
-aef ain idaresinin lzmir vapuru li· 
mana girerken kazanı temizliyen 
tayf adan Ali anıızın buhar boruıu
nun açılması yüzünden ağır ıu· 

rette yanmı§tır. Yaralı hastahane• 
ye kaldırılmıf, adliye tahkikata 
baılamıstır. 

C. H. F. umumi 
idare heyeti 

ANKARA, 15 C. H. Fırkası u· 
mumi idare heyeti bugün toplan • 
dı. 

Fırkayı alıikalandıran türlü me· 
&eleler konuıularak Mersin, Ko -
caeli, Şibinkarahisar vilayet idare 
heyetleri Mersinin Tarsus kazası 
ve Trabzon vilayet kazaları idare 
heyeti reisliklerinin yeni seçilme -
leri tetkik ve tasdik edildi. 

Kırklareli fırka VJlZiyetinin 
yerinde tetkiki kararla§tırıldı. 

ki, dil inkılô.bı denilen fey ne sa

dece bir lugat, ne sadece bir gra· 
mer itidir. Bu en geni§ manasile 
b'ir kafa ve kültür tasfiyesi mese
lesidir, ve onun için dava akadem
yalık mahiyetinden çıkarılıp mil 
let mikyaaınca genitletilmittir. 

YAKUP Kadrl 

Bu layiha ile, Maliye Vekaleti
nin vergi kesirlerini belediye ht-· 
sabına tahsil etmesi tartile lstan· 
bul Belediyesine kefalette bulun
masına ıalahiyet verilmektedir. 
T erkos gölünün taıması üzerin" 
evkaf ile tirket arasında çıkan 
zarar ve ziyan davasından vazge 
çilcc"lt, itilaf kuvvetlerinin Ter
koaa bıraktıkları dekovil hattı 
Müdafaa Vekaletine ait 01mas1 

lizımgeldiğinden belediyeye dev· 
redilecektir. 

Şirketin ıon bet yıllık bilanço· 
larına ve mukavele hüktlmlerine 
göre ,irkete verilmesi laznngeler.. 
senelik taksit bedeli 291 Hn lira
dn·. Muhamminlerce tespit edile· 

~in lira, 931 ~eneai zarfı?~." tirke-ı vaziyette değilim." diyerek ilk 
lın reımi daırelere verdıgı ı•ı be· sözlerini tekit etmiştir. 
dellerinden borç olan pal'a 299008 i a,v na,c;tasiYJJ. qün sa ah h~ 
lira, 931 •u satı~mdan ıirlCetin rPkr.tinden Pvr.ı endısınilen aha 
tılhsil eC:lemediği para takrilien fazla ma1Cımat rica eden gazeteci .. 
100 bin lira, umumi harp esnaam- lcre: 
da tirketin aldığı vaziyet ve de- "- Ccncral Plfıstras ile 1stan-
kovil ve saire ihtilafından dobyı bulda görüşmedim" demekle il ti-
gerikalan alacağı bir: milyon 836 fa etmiştir. 
bin 253 liradır. Bu rakamlar tah Duyduğumuza göre Ceneral 
mini olarak konulmuftur. Borcun Plastras gelecek pazar gunu va

ödenmesi için sermaye ve faizine purla Romanyaya gidecektir. 

mukabil yıllık taksit olarak yüzde -N..ahzef!leıdeki kı t metli 
altı faizli 1,200,000 frank Pa- evıalnn sallı mes'ulreri 
ris üzerine çek olarak tesviye edi- Mahzenlerde duran ve kıymeti 
lecektir. milyonlar değerinde sayılan bir kı· 

933 bidayetinde tedavülde ka· ıım tarihi evrakın, tafinif edilme· 
lacak olan 3055 tahvilin kalan den balyalarla ve paçavra fiatine 
müddet zarfında yüzde dört faiz· satıldığı, sonra kıymeti anla,ılır 
le beraber imha.aı için ıenede anlaşılmaz Bulgc:.:~ .. tana gönderi· 
100.183 frank Paris üzerine çek len bu evrakın geri getirtilmesi i

olarak verilecektir. 

Yugoslavyaya siliblRomanyada Tiir~i-
Milyonratt• tüfek, top ye hakkında hır 

çin teıebbüsler yapıldığı ve hadise 
nin B. M. Meclisinde de mevzuu• 
bahis edildiği malumdur. Bugün 
bu evrak kısmen geri getirtilmiı 
vaziyettedir. 

ve fi~ek gitti l k f 
PARlS, 15 (A. A.) - Stefani OD erans 

ajansi bildiriyor: BOKREŞ 15 (A.A.) - Hariciye 
Fransa ve Çekoslovakyanın nezareti matbuat müdürü M. Dra· 

Yugoılavyaya gönc1erdikleri ıi ~ gu dün Carol müesaesesinde yeni 
lahlar hakkında ne§redilen ista • Türkiye ve onun yaratıcı kudreti 
tistiklerden anlaşıldığına gör", hakkında bir konferans vermiştir. 
Yugoslavya 1923 - 1930 yılları Konferansta Türkiye elçisi Ham · 
arasında Avusturya toprağından dullah Suphi Bey bütün sefaretler 
geçirmek ıuretile Çekoslovakya - erkanı, bir çok Darülfünunlular, 
dan 900 top, tS,000,000 tüfek, yüksek memurlar, muharrirler ve 
1,100,000 gülle, 105,000,000 kur • gazeteciler hazır bulunmu,tur. 

Hicazda bir bat ~un, 300,000 kilogramlık patlayı • 

cı maddeler ve 800 tayyare bom -
baıı ithal etmiştir. KAHiRE, 15. (A. A.) - Hicaz 

1930 dan 1932 ye kadar geçen Hükumetinin Cidde'den Mekkeye 
müddet içinde Çekoslovakya ge • gidecek bir demiryolu intasına d~ 

ne Avusturya yolile Y ogoslavya ~ 
ir bir mukavelename imzalamıt 

olduğu haber almmı§tır. 
ya 403 top, 3,000 mitralyöz ve !=========::;:::==== 
40,000 gülle göndermittir. Bu 
yakınlarda da 700 top daha ver • 
miştir. 

Bunlardan batka Y ogoslav • 

yaya ayrı ayrı yollardan 250 san · 
dık içinde top, tayyare levazımı 
ile külliyetli miktarda patlayıçı 

maddeler gönderilmiıtir. 

Haber aldığımıza göre bu me-
sele dolayısile Devlet Şurasına v~ 
rilen dosyalar gözden geçirilmit 
ve Şura tarafından tarihi evrakın 
paçavra fiatine satılması işinde a• 
15.kadar görülen memurlar hak• 
kında muhakeme lüzumu karan 
verilmittir. Yazıldığına göre bu 
memurlar arasında o vakit lstan• 
bul defterdarı bulunan Şefik Bey• 
le, aaht komisyonundan bazı aza• 
lar da vardır. Bunlardan bir kı .. 
mı Şuranın kararına itiraz etmiflf!r 
ve itiraz layihalarım Devlet Şura• 
sına gönderilmjştir. 

Saygona doğru Bağ
dattan geçE'n kadın 

tayyareci 
BAGDAT, 15(A. A.) - Kadın 

tayyareci I:~ıe;'l Bc'ucher, yarıll 
Saygon' a doğrti yapmakta olduiu 
seyahatine devam etmek üzere b .... 
radan havalanacaktır. 
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iŞARETLER 

Jir varmış, 
bir yokmuş 

16 mart biten bir tarihin son gü
.üdiir. 

16 mart batlıyan bir tarihin ilk 
Ji;-··d·· ...au ur. 

Biten bir tarihin son günüdür. 
Ciiııkü Oımanb lmperatorluğu 16 
-.n akfa.IDı gün batarken son IÖ· 

Ziinü söyledi. Babıali 16 mart ak· 
lalnı neırettiği reımi tebliğde tun· 
lan aöyliyordu: 

Bur etbaa tıetkllAtı mlWye 11&1111 möe
._,. altrnda bir tertip tqkll ederek ve pa
.... ile llttktUnetl merkezlyenln evamlrtnl 
111t acldetmekle barbln netaylel eltmeetnden 
~ tükenmlı olan aballyl aakerllk için 
~. anaaırı muhtellle yanında nifak 
llka.rarak lanet milliye bahaneslle aballyt 
'°1lllak clbl efale ctıret ettiler. Bu veçhlle 
lalla detD Adeta yeni bir mulaarcbe devrini 
IOaııya tefebbila eyledller. Bu t;eevtkat ve 
~ ratmen ınılb konteranBJ vazifesi • 
.. devam ett'I ve nlbayet t.tanbulun Tllıi< 
ltareıııncte kalmaaına karar vereli. 

tebu karar Kulubu Osmaniyeyi müsterih 
~. Ancıak bu karıırlan BabıAllye 

fıalıut ettikleri zaman icrasının ne gibi tart
lara tabi oldop11 da ihtar eylediler. İfbu 
"'8lt. vUAyatı Oınnanlyede bulnnan lui8 • 
~ hayatlanm ~eye bırakma • 
~ ft elyevm dUvell itll&tlye De müttefik· 
ı..tnıa lnnayl aakeri)'l'lerl aleylıbıe mlit.e • 
~il '\uk>I bulın:ı~t.L ol:ı11 bUcıımlara bl· 
'-- ftl'lllekt.ea ibaret ldL BUldllnet mer • 
kıeztye bu ihtar:. luırı,ı bir dereoeye kadar 
"-nOnJyet göstemılt ise de teşkllltı ,mnıye 
ll&mı mtuıt.earı altmlla hıır"kııt f'den eehas 
.._ttıeeutıf te,vilcııt ve talulkAtlarmdan 
-. seçmek lstemedl!er. Blllkls hUkümetl 
ar...cıı hareketlerine iştirak ettlrmete teı}eb
... ettiler. Berkesin kemali beve11 De bekle 
etı llUlb için büyük bir tebUke tefkD eden 
"- ftdyete kar,p dUvell lt:UAflye yakmd& 
'-bt.ı karara alınacak ahkAmı sulblyenln 
tıı.tblldnl tıemfn edebUmek üzere tedablrl IA. 
dıneyt t.eemmuı etmeğe da mecbur oldular. 
lluan tein bir t.ek eare buldular. Bu da ı.. 
taabula muvakkat.en lt&'al etmekti. İ§bo ka
l'ar 1'octbl mevkll tcraya vazedllmektedlr." 

Bu reaml tebliğ, batan bir salta
llatın, batan bir zihniyetin, son 
tözleri idi. Bu sözleri biç bir dev· 
Jet, hiç bir müstakil devlet söyli· 
yemezdi. 16 martı benimsemek 
için edebiyat yapmafa lüzum yok. 
kötürüm Osmanlı lmperatorluiu 
ve onun Babıalisi lazımdır. 

17 mart sabahı artık lstanbulda 
ufunetli bir lmperatorluk leşi bul· 
du. 
Osmanlı lmperatorluğu Monclo· 

roı kocakarı ilacının tesirile ken
ciini zehirledi ve öldü. 

• • 
1 ü mart bir tarihi kaparken, bir 

tarihi açtı. 16 marttn Şehzade ka· 
rakolunda Türk neferlerinin göğ· 
•üne saplanan kaııatura esirliğe bel 
baibyanları bile korku aarho,lu
iundan kurtardı. 

16 mart ıulhü imzalamıyan iki 
iıııan dütmanm dövüımeıi değil· 
di. lnaanbğm bir parçasını kopar· 
lllak, bir milleti müstemleke sürü· 
leri araaına sokmnk istiyenlerin 
hareketi idi. 

16 martta emperyalizm Türle 
ıatıtinde bir kere dhııa süngü ha
linde battı. 

Fabrika karınlı, dritnavt ayaklı, 
kasatura bmakb, batarya ağızlı, 
zehir nefesli ve yakalıklı yamyam, 
eınperyalizm o gün Şehzade ka
tkolundan baıhyarak bütün Türk· 
lcri çrtır, çıtır yemek için kımıl· 
danml)ta batlamıfb. 
Şehzadebatmdaki facia bu kan

lı ziyafete hazırlananlarm ağız ıa· 
Pırtııı idi. 

la martta lstanbulda ıunlar ko-
ll11tuluyordu: 
"- lngiliz himayesi 
"- Hayır, Amerikan mandası! 
16 mart alevden bir lokomotif 

aibi memlekete efendi arayanla· 
tın, haraç mezat vatanı ıablığa 

tllcanıaıarm kelleleri üstünden 
lectl. 

o.an, 
"- Ali Anupa, ah ey buanlık 

Bahçeler Şekerle İki Rus 
Kiracının elinden oynuyorlar ! Şarap ve likör ka-
alınıp başkasına '50 ku t 60 k çakcıhg" ından mu· .

1 
k . ? ruş an uruşa 

verı ece mı · fırlamasına sebep olan hakeme ediliyor•ar 
Tepebatı bahçesi ile Garden . rıvayetleri çıkaranlar 

Bar, Darülbedayi, Aart sinema bi-
nalarmın müsteciri J. Leman dün cezasız kalmalı ffil \ a . 
belediyeye bir iıtida ile müracaat 
etmiı, bahçe ve binalarm mukave• 
lesinin mayısta bitmekte olduğu· 
nu bildirmittir. 

J. Leman Garden Bar binası ile 
bahçedeki y~zhk ıahneyi kendisi 
yu,pbrmıı olduğundan mukavele
nin hitmamda belediye bunları sa· 
tın alacak, pazarlıkta uyufup ala· 
mazıa müstecire kaldırmasını bil· 
direcektir. 

Son tekle göre Garden Bar bi· 
nası ile yazlık sahnenin yıkılması 
icap ebnektedir. 

J. Leman dünkü müracaatinde 
belediyenin kendisine ait olan bi· 
na ve tesisatı alıp almıyacağını 

aormuftur. Belediye daha henüz 
hiç bir cevap vermemittir. 

Ayni adamın isticarında bulu· 
nan Taksim bahçesinin de muka
velesi sonbaharda bitecektir. Sa
rayburnu park gazinoıunun da be, 
senelik mukavelesi bitmif, mfü;te
cir kendisine ait olan bir kısmı ef 

lstanİ>ulda üç dört sündür §eker 
·birdenbire fırladı. Daha bir kaç 
gün evvel okkası elliye, elli ikiye 
satılan ~eker birdenbire elli sekiz, 
elli dokuz:.ı ve küçük mahalle bak 
kallarında altmıp. kadar çıktı. 

Fiatlerin hu yülc:selişine tebep 
acaba ne idi? 

Bazı şeker işi yapanlar çimdi· 
den sonra memle'<:ete hariçten fe• 
ker gelmiyecck diye ortaya bir ri
vayet çıkarmışlar ve fiatlerin yük~ 
selişi bundan ileri gelmiıtir. 

Halbuki bu rivayetlerin aslı, e&a 
11 yoktur. Şu halde üç dört gündür 
oklc:a başına yüklenen ve zavallı 
halkın dar kesesinden çıkan altı· 
far, Y\'dişer, sekizer, dokuzar ku· 
rut ne oldu, bu paralar nereye git· 
ti. 

Ortaya ~dı olmıyan şayia çıka 
rarak bu suretle, gekerin okka:ıma 
böyle lüzumsuz ::amlar y2.plirma· 
0-cı se olnnhr kimlerse bunlar 
aranm:dr, meydana çı':arılmalı ve 

yalannı almııtır. 
Belediye, lstanbulun en güzel ce:A'!alandırılmalıdır. 

bahçelerinden olan Sarayburnu, 
Tepebagı, Taksim bahçelerinin gü· Seyıüse er ı~lerıni le k k "çin 

zel bir §ekil de i~letilmesi, buralar· Seyrüeefer islerini tetkik etmek 
da ~ırl tesia!l\ yapılm.um.ı.iıtcune~, üzere~!?A.Pll>'~lediyece bir me 
tedfr. Bu bahçelerin idare tekli et· mur giSnderUmesJftd JtarU -terlf· 
rafında eıaılı tetkikat yapılmakta- mit ve alLıncı şube müdürü Faik 
dır. Bu arada Taksim bahçesinde Bey scçilmiıti. Fnik Beyin gönde
büyük bir Luna • park yapmak İ· rilmeai için Dahiliye Vekaletinden 
çin evelce teşebbüıatta bulunan mfü:aade istenmiştir. Bu müsaade 
Macar grupu ile de temas edilecek- yakında gelecek ve Faik Bey he· 
tir. Maamafih tetkikat neticesinde men hareket edecektir. 
bahçelerin müstakbel vaziyeti hak 
kında kat't bir karar Terilecektir. 

Faik Bey Viyanadn bir sene ka· 
lacak, seyrü:sef er işlerini iyice tet-

F en fakllltesı taiebe cemiyeti kik edeceği gibi Viyana belediye 
•enellk kongreıl memurları kursuna da devam ede-

DarUlfünun Fen Fakültesi Tale- cektir. 

Adliyedeki 9 uncu ihtısaa mah · 
kemesinde lliko ve Mitel isimle· 
rinde iki Rus, kaçakçılıktan muha· 
keme edilmiıtir. 

Çorapçı lliko Efendinin Yere
batandaki evinde bir miktar ıa
rapla likör bulunduğu kaydile ya· 
pılan muhakemesinde, maznun 
şöyle dem it tir: 

- Efendim, ıarap denilen ıey, 
şira; likör denilen ıey, ıuruptur. 
Vişne ıurubu •.• 

Benim kaçakçılıkla ve kaçakçı· 
larla hiç bir alııveritim yoktur. 
Yat üzümden yapılan tira ile vit· 
neden yapılan ıurubu, karım, mi· 
safirlere ikram için yapmıfhr. Bun 
lar, kaçak ıeyler sayılamaz. Mik
tarlarına da itiraz ediyorum. Şira· 
nm içindeki "pislik" te tartıda he· 
sap edilmiıtir. 

lliko Efendinin "pislik" dediği 
şeyin "tortu" olduğu anlaıılmıt, 
neHcede içlerinde bulunan iıpirto· 
nun çok az olmaıma göre, kaçak 
şarap ve likör iddiası, doğru bu· 
lunmamıı, beraet ve tira ile f~ 
bun geri verilmesine karar veril· 
r.:ı'ştir. Ancak sahibi, !irayı, eğer 
bozulmamıtsa, alacaktır. 

lliko Ef. n:n akrabasmdan olan 
çorap boyacısı Mişel Ef. de, ayni 
evde kendisine ait olarak bulunan 
~yin, tiıliiaar İcJaresinin raporu i· 
le de tira olduiu anlqddığmdan. 
bernet etmittir. O da, tirayı, eğer 
bozulmamışsa. alacaktır. 

Üsküdar tramvaylari 
Üsküdar Tramvaylan bi11edar· 

ları 31 martta tirket merkezinde 
senelik umumi içtimalarmı yapa
c:ı.klardır. içtimada tirketin bir ae 
nelik bilAnçoıu tetkik olunacak •e 
hattm Kadıköyüne temdidi meıe
leıi de görütülecektir. 

be Cemiyeti ıe~elik kongresini dün 
Muallimler Birlifi binasında yap
mıtbr. Konıre üç ıaat ıiinnüt ve 
bu müddet zarfmda bir hayli mü· 
nakaıalar olmuıtur. Eski idare 
Heyetinin senelik faaliyet raporu 
ve billnçosu okunmuf, tastik edil
mittir. Sonra cemiyetin yeni ıene 
faaliyeti esasları görütülmiif, ni
zamnamenin 14 üncü maddesi de· 
ğittirilmittir. Tadil edilen madde· 
ye g&re reis her üç ayda bir delil, 
senede bir kere değitecektir. Mü· 
teakrben yeni idare heyeti intiha
batma geçilmit, zümrelerden nam 
zetler göıterilmit ve yeni heyete 
Nezihe H. ile Naci, İbrahim, Fik· 
ret, Nazım, Kemal, Suat, Can Bey· 
ler ıeçilmiılerdir. Bet kişilik bir 
teftit heyeti de seçildikten sonra 

Şehrimizde doların 
kıymeti ve vaziyeti 

lstanbul borsasında dolar üzeri. 
ne muamele dün tekrar batlamıt· 
br. Dolar dün borsada 0.47.69 da 
açılmıf, 0.47.77 de kapanmııtır. 

Bu rakamlar dolarm Türk lira· 
una nazaran kıymetini göstermek 
tedir. Yani bir Türk lirası dolarm 
dünkü kıymetine göre 47 çent ka· 
dardır. Doların bu kıymeti Ame· 

rikadaki son buhrandan evelki pi· 
yasasile büyük bir fark gösterme· 
mektedir. 

kongre bitmittir. Amerikadaki buhran ve onu ta· --------=--==-==--! kiben doların dünya borsalarında 
diye i11al ordularmın tehre giriıi· muameleden kaldırılması üzerine 
ne alkıt tutmaktan elleri nasırla· Amerika parasının kıymetten dü· 
nan avareler bile bu faciadan hi- ıeceği zannedilirken bu, doğru çık 
cap duydular, kıpkırmızı oldular. mamıştır. Dolar üzerine muamele 

16 mart böyle bir gündü. başlayınca tekrar eski kıymetini 

• * • 
13 aene sonra 16 martı dütman 

aletinde dövüle, dövüle çeliklet
mit, doğan darağacını göre göre İ• 
deal için ölüme kanıksamıı bir 
milletin olgunluiu ile bir varmq, 
bir 1okmut di1ormn. 

Sadri Etem 

bulduğu görülmüttür. 
Bunun sebebi Amerika Hük6-

metinin milli parasını korumak i· 
çin tiddetli tedbirler almasıdır. 
Diğer bir sebepte buhran batladı· 
ğı sıralarda lngiltere ve Fransanm 
paralarım gayritabii bir yübelit
ten kurtarmak için Loqclra Te Pa· 

riste mühim miktarda dolar aabn 
almalarıdır. Bunun için bu iki hü· 
kumetin dolarm dütmemeaini iıti
yecekleri tabiidir. Bu vaziyet in• 
giltere ve Franıanın aldıkları do
larları ellerinden çıkarıncıya ka· 
dar devam edecektir. Fakat ondan 

&0nra ne olacağı, doların 9imdiki 
kıymetini muhafaza edip edemiye. 
ceği meçhuldür. 

Para borsası komiseri Ihsan Ri
f at Bey dün bu huauıta bir muhar· 
ririmize şunları söylemittir: 

"-Ayın dördünden, yani Ame· 
riıkadaki malt buhran bqladıiın· 
danberi lıtanl>ul borsasmda dolar 
üzerine muamele olmamıtbr. Do· 
lar üzerine tekrar muamele batla· 

dığı zaman kıymetinin düteceii 
tahmin edilirken böyle olmamıt· 

tır. Dolar buhrandan evelki kıy· 
meti üzerinden tekrar muamel• 
gönneğe baılamıfbr. 

Avrupa borsalarmda da bu, böy 
ledir. Esasen, lstanbul boraasmda 
Avrupa borsaları fıatlerine ıöre 
muamele cereyan eder." 

Sayıfa: 3 

SOHBETLER 

Sinemadan 
bekled:ğimiz 

Geçenlerde, bir F ramız yazıcı• 
mn, sinema için bir sözünü oku • 
muştum. Bu yazıcı diyor ki: 

"Sinema yalnız adetlerimiz ara 
sına girmedi, bizim için bir ihti• 
yaç oldu. istatistiklere eöre, dün• 
ya iatihsalatında, buğdaydan 

ıonra sinema geliyor.,, 
Doğrusu, sinema bir ihtiyaç ol• 

muıtur. Ancak, bu ihtiyacı, yerli 
filmlerimizde, vodvil seyrine, tak· 
lit dinletmeğe, çıplak vücut göı • 
termiye inhisar ettirmemeliyiz. 
Memleket haberlerini, memleket 
kımıldanışlarını, sinemamız bize, 
canlı olarak aksettirmelidir. 

insan, sinemaya gidip te, ccne• 
bi dünya haberlerhıi seyrederken, 
hem sinirleniyor, hem de kendi 
kendine soruyor: "Acaba bizim 
memlekette, hiçbir hareket clımu
yor mu? Acaba bizim memleket• 
te herkes olduğu yerde mi oturu • 
yor,, 
Yabancı memleketlerden gelen 

havadiı filmlerinde, talebe nüma• 
yiılerini, baıvekil gezintileriniF 
asker resmi geçitlerini seyrediyo
ruz. Her gün, hemen her sinema .. 
da M. Mussolininin bir nutkunu, 
M. Herriyonun bir sözünü dinli • 
yoruz. Buna mukabil, bize c:J,.ir • 
bizim ıinemamız bize ne gösteri • 
yor? 

Sinemadan, ''Yarın,, için çc!c 
fey bekliyoruz. Fakat bugün, bi • 
ze, bizim memleket h~berlerini, 

hiç derıilıe ehemmiyetlilerini gÖ3 

termesini elbette bekleriz. 
Gazi Hazretlerinin lstanbul•.i 

fereflendirmeıini, ismet Pata H3. 
nin tayyare ıefe?"ini, iktısat veki • 
limizin Anadolu ıeyahatini, Re • 
cep Beyefendinin Halkevlerindc
ki nutkunu, ıinema perdesine~ 

görmek, dinlemek arzusunu mu .. 
hakkak, ki benim gibi herkeı du• 
yar ve bunu da ıinemacıhğımız • 
dan ister. 

Mesela evelsi gün M. Papanas
tasiu lstanbula geldi; dün Yunan 
ve Türk heyetleri Bükrete hare • 
ket ettiler. Behzat Hakinin jübile 
ıi için, Vali konağmda bir toplan 
tı oldu. Bütün bunlar, sinema se• 
yircilerine gösterilecek günün ve• 
ya haftanın canlı havadiıleridir. i 

Sinemacılığımızdan, timdilik,..' 
memleket hareketlerini, memle • 
ket aktüaliteıini takip edip, biz"! 
ıeyrettirmeıini iıter ve bu iti ya_1 
masmı bekleriz. 

Selami izzet 

Otobüslerin fazla yolcu aı .. 
mamalaı ına dikkat ediliyor 
Zabıtai belediye memurlraı o· 

tobüslerin fazla yolcu almamalar.• 
nı gayet dikkatli bir surette kont· 
rol etmektedirler. Taksim - Büyü

0

: 

dere hattında iıliyen otobüsleri :ı 
14 müıteri yerine 20-24 müf te i 
aldıkları ansızın yapılan teftiılr ... 
it: anlatılmı9, bu gibilerden 20 lir .ı 
ceza ahnmıtbr. iki otobüaçünü :-ı 
de ruhsatnameleri bir müddet için 
geri ahnmııtır. Eyip - Kereıteci· 
ler hattında iıliyen otobüslerden 
üçü de çok eskidiğinden çalıım•~ .. 
tan menedilmiılerdir. 
l'llftJl•lllllftlllltlllfttnlflllHllmllnnmımt11HllDlllRtnllt1•11U1ltlllftMllllHl,_ftlf 

Ln•ıı!~ ... !~!nn::.:!~~,!!~!!uı...J 
16 Mart 1918 

- Hidlvlyett Kuırıye kapı kethilduı Ce· 
JUettin P"eflt Pqa, kadmlar .Ahmer rehıesl 
Lebibe H. Viya.nadan Dersaadete gelmlfUr. 

- Kadınlan çalıftmna çemlyetlnin bir 
muaveneti içtimaiye olmak 11zıere açtıA't iz· 
divaç i§leri mUdllrlllğU va.artune Uk evlenme 
dUn 'O'aktldar mahkeme! pr"lyeat huzuna • 
da lçra edllmlftir. 

- KaatteeaOf b&ber &ld.Jlmuz& g6N lılt 
pazarında lhUk&r dalyanlan kurulınUf, del
lallar n mWıteldrler el ele verip blçare aar
dUJCI IO;ymala baflam.lflVdır. 
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Balkanlı 'Irak petro u Askerlik 
~--------·Bu akşamdan ıtıbaren --:.-••-----~ 

• 
ı 

medisi Dev.etlerin kon- Nasıl çıkarı ıyor ve Askere göndermek 
feransı t k · d. · ? işi yapılacak 

ARTİSTİK SİNEMASI 
Talebi umumt UT.erine, me\ ımin en .en '< C 

PAPR A 
Türk ve Yunan murahhas
ları dün Romanyaya gittiler 

Yarın Bükreşte toplanacak olan 
Balkan konferansı meclisi toplan 
tısına iştirak edecek olan murah
haslarımız dün sabah Romanya 
vapurile Köstenceye hareket et -
mişlerdir. Murahhas heyetimiz 
Trabzon mebusu Hasan Beyin re
isliğinde Rüşen Eşref ve Reşit 
Saffet Beylerden müteşekkildir. 

Evelki akşam gelen Yunan mu 
rahhasları da ayni vapurla Kös -
tenceye hareket etmişlerdir. 

M. Papa Anastasyonun reisli -
ğinde bulunan Yunan konsolosu 
M. Kapsalis tarafından konsolos
luk biasmda bir akşam ziyafeti ve 
rilmiş, ziyafette murahhas heye -
timizin umumi katibi Rüşen Eşref 
Bey de bulun.muştur. 

Yunan heyetinin reisi M. Papa 
Anaatasyo dün ı&bab hareketin -
den evvel, yanında Yunan murah 
hulanndan ve eski nazırlardan 
M. Argiropulos ve Yunan konao -
losu M. Kapsalis olduğu halde 
Balkan ticaret ve sanayi odasını 
ziyaret etmiıtir. 

Balkan Ticaret ve sanayi odası 
reisi Nemli zade Mithat Bey tara 
fından karıılanan ziyaretçiler o -
daJYD çabtmalarına yardımda bu 
lunacakları hakkındaki sözlerini 
tekrar ve teyit etmitlerdir. 

Yunn murahhasları bu ziyaret -
ten ıonra Romanya vapuruna git 
mitlerdir. Yunan heyeti ve murah 
lıaalarmuz vapurda Vali Muhittin 
Beyl Yunan konıolosu M. Kapıa 
Jis v Balkan ticaret odası memur 
)arı ile icra heyeti azası tarafın -
dan uğurlanmışlardır. 

Yunan murahhasın•n 

a sım e ı ıyor . 
Gergfikten gelen haberlere göre 

Irak petrol madenlerinin işletilme
si için faaliyet hararetle devam et
mektedir. Malum olduğu üzere 
t.ılusul petrollerinin asıl membaı 

Gergukte bulunmaktadır. Bu ha
valide şimdiye kadar yüze yakın 
\ uyu açılmıf, bunlann hepsinden 
fevkalade mebzul surette petrol 
çıktığı görülmüştür. Açılan kuyu
lar yakın zamanda işletilmek üze
re muvakkaten kapatılmaktadır. 
Bu madenlerden senede 150 mil
yon İngiliz lirası tutarında istihsa
lat yapılacağı kuvvetle tahmin e
dilmektedir. Bu rakam, madenin 
zenginliği hakkında müspet bir fi
kir vermeğe kafidir. 

Son açılan kuyulann birisinden 
fı§kıran petrolün on metrelik bir 
yüksekliğe kadar çıktığı görülmüş 
tür. 

Gelen mütemmim haberlere 
göre bu madenlerde Amerikalıla

ra ve İngilizlere a it olan petro1 

hissesi GergOkten Yafaya uzatılan 
demir borular içinde Yafaya gide· 
cektir. Fransızlar da kendi hisse· 
lerini Şama aevkedeceklerdir. 

Taksim İ§İ Gergukte yapılacak
tır. Burada evela büyük bir ha
vuz kurularak istihsnlat burada 
biriktirilecek, sonra hisseler ayrı" 

larak ham madde halinde sevke
dilecektir. Tasfiye i§İ petrolün 
gönderildiği mahallerde yapılacak 
tır. Sevkıyat için yere dö§enen bo
rular, nısıf kutru 20-25 santim tu
tacak kadar, geniştir. 

Petrol. çtkarmıya yarayan muh
telif ameliyeler, yeri kazmak, ça
muru atmak, boruları biribirine 
bağlamak için muhtelif makineler 
getirtilmiştir. itlerin büyük kısmı 

b~} anab bu makineler tarafından görüle-
M. Papa Anastasyo hareketin - cektir. 

den evel gazetecilere yeniden ıu 
beyanatta bulumnuştur: 

" - Size geldiğim gün vapur
da da söylediğim gibi Yunanistan 
daki siyasi vaziyet günden güne 
sük\ın bulmaktadır. 

Merhum b r ressem iç in 
Müstakil ressam ve heykeltraş

lardan Muhiddin Sani Bey geçen 
sene martın on doku:ıuncu günü 
ölmUttü. Martın 19 uncu pazar gü 
nü Halkevi Güzel Sanatlar Birli-
ğinde reua.mlar, arkadaşlarının 

hatırasını yat için bir ihtifal ya • 
pacaklardır. 

:••H•••••••••••••••••U•••••••••••••••••••••••••ı 

ihtiyat yakı ama
Lar ı geı i ka1.dı 
Usküdar Askeri şube reisliğin

den: 
1. - Askere göndermek İ§İ ya

pılacağından ihtiyat yoklamaları 
ikinci bir bildirişe kadar yapılmı · 
yacaktır. Dışarılardaki ihtiyatla
rın yoklama için gönderdikleri 
mektuplar kabul ve dilekleri yapı
lır. 

2. - Çağrılacak ve gönderile
cek 325, 326 doğumlu sağlam, sa
kat piyadelerle 327, 328 li jandar
ma, deniz efradının işlerini anla
mak üzere her haftanın pazartesi 
çarşamba günleri §ubeye gelmele-
rı; 

3. - Teşrin çağrılıtında iki de
fada bedel verenlerden ikincisini 
vermeyenlerin bir hafta içinde 
vermeleri, vermezlerse kanunun 
buyruğu ypaılacağı. Bunlar da 
nisanda gönderileceklerdir. 

(Ate!;in gençl k) 

'.\lacar musıki i \ 'C şarkıla rı ha\ i filmi ı ıncı de a olıırilk tekrar ırae ine ba~h~or. 
FOX JCH \ \L.de 

Japonlar Cemiyetı aı..-,,·.ımı ıerkcdh< rl:ır - Rcich wız 
) angın. itah""a J.ral \C kralıça .. ı Mısıı•'da 

ra\ındak{ btiyük 
,e .. aıre 

Dahili sahneleri lstanbul'da 
ipekfilm studyosunda, harici 
sahneleri Yunanistan'da ya· 
pılan ilk Rumca sözlü, şarkılı 

FENA 
\'OL 

Rejisör: 
ERTUGRUL 

MUHSiN 

r 
TAKViM 

Perşembe Cuma 
16 Mart 17 Mart 
19 Zilkade W Zilkade 

Gun fo u~u 6,12 6,12 
Gun atışı 18,16 ·~. 16 
Sabah namazı 54 5,45 
n~ıe namazı 1 ',23 12,22 
hdndı namazı 15.44 15,44 
AJ;ş\\m namazı 1 1 fi 18,16 
Yat$ı namazı 19,46 19,46 
imsak 4.M •.34 
'{ılın geçen ünler 75 16 

katarı ~'Jf 290) 
~ 

HA\'A - Ye§ilköy Askeri rasat merke
zinden verilen m ıtnnata göre, bugün bava 

Fil mi bugün çık ve sakın oıacaktır. Dlinkü sıça~ eıı 
' ! azla 9, en az 2, havıı tazyiki 768 mılimeU-

MELEK idi_. _R_A_D_Y~O---..) 

4. - Bu gönderilitte bedel ve
recekler de toplanma gününe ka- r 
dar ge!ip bedel itlerini bata~ala-

SiNEMASINDA. J l, ___ B_u-gi.ı-. n·---

BORSA 

• TANBCL 
Saat 18 den 18,46 c kadar Saz {Nebil ot· 

Ju İGJDall Hakkı Bey) 18,45 ten 19,80 a k•· 
dar Orkestra, 19,30 dan 20 ye kMıı.r Fran • 
l'II zç& ders {İlerlemiş olantıı.ral 20 den 20,30 
a k ndar Saz (Sar.iye H ). 20,80 dan 21 O • 
k adar Tanburt R fik Bey ve arka.d~ları 
21 ,80 dan 22,80 a kadar Gramofon, .A.ja.nll• 

rı. 

S. - 316, 325 doğumlu kısa hak 
lılardan şimdiye kadar gönderil

miyenlerle 326 lı ehliyetnamesiz
ler ve 325 li yüksek ehliyetnameli · 

ler de bugünlerde ehliyetnamele
rile beraber gelmeleri. 

6. - 329 luların ilk yoklaması
na başlanmadı, ne vakit batlana
caiı bildirilecektir. Bu doğumdan 
mektepte olanlar okuduklarına 

dair hüccet kağıtlarını temmuz a• 

yı içerisinde askerlik kurultayına 
getirmeleri. <ilk yoklamada getir-

melerine lüzum yoktur. Yalnız hal 
lerini bildirmeleri). 

• • • 
1. Fırka Askerlik Daire~i Rei~

liğinden: 

1. - Nisan 933 celbinde bir bu
çuk ıeneliklerden 325 ve 326 do· 
ğumlular ve bunlarla muameleye 
\ahi olanlar ile 316: 324 bekaya11. 

2. - Jandarma ve mızıka sını
f ır. dan 326, 327 ve kafi gelmediği 
surette 328 doğumlular da celp ve 
sevkolunacaktır. Bu sınıfların 

Hiz:alannda ;ıldtz: işareti olanlar üzer· 
]erinde 15 martta muamele olanlardır) 

Rakkamlar kapanış fiyatlarını gösterir 

Nukut (Satış) 

Kura' 
*2<'1 r. f'ransrt 170,- • ı şııln Av *' Pezeta *' Mark 
• ı Steı-liıı 1so.-*' Dolar 212,- • ı Zolotl •20 Liret !18.-

•ı Pcntö •20 f. Relçlkı 
•to Drahmi 
•le> 1nl~re 
•20 Le\ a 
a 1 1 !ôrl 

•20 Ley 
•20 Dinar 

ı ~ervoıte\ * 1 Attın * 1 ı 1ecldlyc 
•20 Kuron Çd; 120,- * 1 Banknot 

Çek fiatları (kap. sa. 

•Paris 
* ondra 
•Nev·Yor' 
•:ı.ııuno 
•Rrubel 
•Atlna 
• C'enevr~ 
•~ otyı 
•Amstcrdım 

iş l\ankası 
Anadolu 
ltejl 
$1r. Hayrlve 
TT&t!Wll.'V 

12.otı 1 •PraJı 
72S !~ * Vl~ ana 

n•770 ı • 1adrlr 
Q.2497 •Berfin 
3 39- $ \'UŞO\'I 

82 79lı5 * Pe~te 
!? 4425 • l ukre• 
66.235 • Belgraı 
1.1755 . M stova 

Esham 

11.- 1 Terko~ 
2350 Çimento Ar 

4,3 , On,·on Dev 
ıs. Sark Ocy 

4.30 Bal va 

!\ ur•ıs 

:i5,-
17.-
o-
4 -
o-

23,-
ss -

16) 

M 50 
ı uo 

H.-
1,70 
2-

U. Sigorta !4,- Şark m cez.a ! .35 
omootl 25,50 Telefon ı ıı.-

istikrazlar · Tahviller 

borsa ha.beri rı v t yarı 

ANKARA (1558 m . ) 

12,30 - 18,30 Ankarııpsta.a orkııstresi -
18 - 18,40 Alatuı-ka saz 18,40 • 19,10 Gra· 
maton - 19.10 - 19,dO Alaturka eaz, -
19,40 - 20,10 Gramnton 20.10 Ajan• ha· 
herler! ve Hnva. raporu. 

\'İYANA (618,l m .) 

12,30 Gonser ıs 40 PlB.k - 14,10 Pi~ 
- 16,55 Vl_yotona ı - 17 ,50 Koruıcr - Sl 
Mwıiki - 21,30 Opera - 28,20 Dans. 

uı:uaı W:......,"'"6..---~ ~-~~, 
7,15 Jimnıı.stl - 7,35 Kon r - 13 rı 

- 17 Konser - 20,30 Operet - %3,4.0 Ha· 
ber ve m usiki. 

Bt!l\lt.EŞ (89~,t nı. ) 
13 P lft.k - 14 Pltık ıs Konser - 19,10 

Konser • 20.so Opera. 
BUOAP T (550,5 m.J 
J ~.ao Orke tr<: 21 Pta.k - 21,46 Koıs· 

ser 28 .ı5 Haber. 
M<isKO\ A ı ı so.ı m .) 
1 80 Ko.naer 19 30 Opc?$ 2% lı:ıgi· 

tız:ce neı;rlyat 22.5~ Kız:l meydıı.n 2S,05 
Haber. 

\ ' R'ŞOVA (141: m ) 

l Q,115 Plytmo kon <'rl 

sıkisi 10,45 Kon er 
k isi 24 11> Ja:ı; t. 

18,05 Çigan mu· 
22,45 Çigan muaı· 

Yarın 
ANltAltA (15:>3 m.) 

ı s ıa.so An r ıa.s Orkest~ -

Yeni hükümete karşı tnkip ede 
ceğim proğramı sanıyorsunuz. Bil 
diğiniz gibi fırkam bugün liberal
lerle birleşerek muhale! eti teşkil 
etmiştir. Bununla beraber proğra 
mımız bugünkü hükfımeti hareke
tinde serbest bırakmak ve faaliye 

1 Yeni Neşriyat i ................................................. ~ 316 327 b k d k ı•k lst. dabilt Q6.
: e ayası • eza ı sev- 1 • Şut r .yollan 6,75 

kolunacaklardır. ,.n.Muuhhlde 61.50 

F.lektrlk 
• rrıım\•av 

T ünel 
Rıhmn 

•Anadnlo 1 

4~i 
·UO 

1 ,9;) 
43.6~ 

43.6S 
51,50 

16 ten 17 y ko.d r R ya.ıı tilimbur flarmo
nik orkestrruımm senfonik konseri. ıs den 
18,40 a. kad r Al turka sar;. 18,40 dan 19.10 
a kad r Vi oıon ko rt (~kreırı Zekı Bey 
tarafmdan) 19,10 dan 10,40 & kadar Alatur
ka ııaz . 19,40 tan 20.10 n kadar Franaızca 

der "0 10 AJ ns haberleri. 
tine muhalefet etmemektir. 

imdiki hükfımetin proğramını 
tatbik ~tmesinc imkan bırakaca -

Türkçeden Almacaya 
yeni ltigot 

3 Y 
. . . 

12 
. 

933 
Güı.nrlikler S 5:ı 

. - evmı ıçtıma nııan Sa~·dl mılıı 4.35 
•Anadolu ıı 
•A. !\füme~ il t .. Bed 1· kt" ki 11 . Batdıt ı r rs ur. e ı na ı verece er nı- A~lt rıve 

.Arkadaşlarımızdan ve Alman lisesi mu -

ğız. alUmlerinden zeki Cemal B<-y tanıtmdıı.n u-
- Yeni başvekil M. Çaldarisle 

Ceneral Kondilis ve M. Metaksas 
arasında çıkan ihtilaf halledilmiş 
midir? 

zun bir gal11ma ne hazırlanmı§ olan (Türk

çeden Almancaya yeni IClg a t) kitabı knnaat 

kUtUpha.nesl tarafından çok güzel bir ,ııckll· 

de tabı ve neşredilmi~Ur. 

- Yunanistandan hareketim Bııgilnkl\ tl\rkçcnin yazma ve konuşma 
gününe kadar M. Çaldarisle tam Jlsanrnm blltUn kelimelerini blr arada toplı· 

yan eeerde bir de yenilik ~-npıltru§ ve Türlt· 
ve kat'i surete . anlaşamamışlar - lere Almanca gramer ve Almanara dn Türk 

dı. Maamafih zannederim ki, ni- çe gramer 1Ave ecıımtşur. 
hayet anlaşacklrdır. Çünkü biıi -
·birlerinden ayrıldıkları sebepler 
-o kadar mühim değildir., 

M. Papa Anaıtasyo Vali Muhit 
tin Beyi ziyareti hakkında düşün 
dülderini ıöylemİ§tİr: 

Bihassa tcrcU.me yapmak isti ·en re çok 
gUzel bir rehber olan {Türk ç u n Almanca· 

ya yeni JQgat) kitabı {150 ) kuruşa bUtUn 

kitapçılarda satılmıı.ktıı.dır Okuyucularımı • 

za birer tane edinmelerlnl tavalye 00 rtz. 

Yeni Türk mecmuası 

san 933 akıamına kadar bedel pa-

ralarım §ubeleri vasıtasile maliye
ye teslim etmeleri. 

4. - Gerek bu celpte ve gerek
se daha evvelki celpte bedeli nak
li verenler 1 mayıs 933 te kıtada 

bulunmak üzere 25 nisan 933 tari
hinde tubede bulunmaları ve bl.1 
tarihte gelmiyen ıbedelciler hakkın 
da Askerlik mü'tellefiyeti kanunu
nun 106 ıncı maddesin in ceza kıs-

mı tatbik olunacrıP,ı ilan olunur. 

BAl.,,0 
" _ Vali Beyi Rüşen Eşref Bey !stanbUl llnlk '\'illin h r ny n retmckto Kadıköy Süreyya sinema.sının 

le ziyaret ettim. Bu bir nezaket olduğU Yeni Tilrk m muam Mar t nu h 1 senei devriyesi münaaebetile her 
yıl donumu mllnnscb uı F kal d ld ... "b" b d ·· ·yareti mahiyetindedir. sene o ugu gı ı u sene e mues 
bugün çıknu tır. lsm t Pa.şıı H nzr ti ri, Ne-

Bu münasebetle kendisile, ecne ctp Alı. Hcı.mtt, vıı.n Muhittin, eevcı t Ke _ sesenin büyük salonlarında 16 
· ıere bazı işleri meneden kanun rım, ve Htısnu Bo:y en ıı rin yıı dönumu mart 1933 Per§embe günü aktamı 
!.kında uzun uzadıya konuşma - ınUna&cbeUle nuluktaıı, Sali z ki MUntr , I v~ri~mek üzere bir balo tertip. edi~ 

w a fırsat buldum. Vali Beyin be - M. saet t, Raut Ahmet, tsnıaU M taıc, Po- mıştır. Sabaha kadar muhtelıf eg 
Cl b l h l l d yamı Safa, Sıı.dri ,tlt m E :'.in alt:ılc - lenr.el 1 k "k" ... k .. k. 

yanatm an u mese e a ~ nn a ıcrtıc . Yusuf zıya, Orh:ın s('~fl. şuı eıt Nı- .nder eb.ydu ar.ık~ ve baıagı ı ı ı 
iki memleket arasında bir itilafa bal, y llh& Avni, Cahıt aıtkı Hanım vt' 8 y- salo a ır en : ı caz ant çala • 
vAsıl olmak üzere bir çalısına bir 1 ıerın ş~.rı ln1 lbU•a dmcktedlr. Tav&cye • c~ktır Tertip heyetine muvaffaki 
liğine doğııı gidildiğini anladım. 1 dertz. 1 yetler dileriz. 

lstaobul belediyesi: 
OarUlbede,ı tJeh1r Tiyatrosu 

Temsilleri 
Bu ak,am 

•aat 2t,30 da ISTAftBUL BELEDiYE 

ft 0 J 0 t ~~ ~~~I 
i~rnmiye l ıııı 1

' · 

O P l R l l i 11111111 1
11 

Ka ınlar birliği konferansları 
Kadınlar Birliği tarafından ter· 

tip edilen konferansların be
çincisi Darülfünun Hukuk Fakülte 
ai müderrislerinden Ahmet Reşit 
Bey tarafından pazar günü saat 5 
te Halkevinde verilecektir. Mevzu 
(Cemiyeti Akvam ve kadınlar) 

dır. Konf eranıtan sonra Şek ip 
Memduh Bey tarafmdan alaturka 
bir konaer verilecektir. 

l\ ANA (M S.1 m.ı 

13,40 Pltıl< - 14,10 Plt.k 
ı Ko r 20,30 Musıki 21 ,10 Mıa .. 

sild 23 30 Koruı r. 
~EtPZlG (889,6 m.) 

7,10 Jımnastlk 7 35 PJQk - 13 Komer 
17.30 Konser 20,25 Pl~k - :u,10 Mu-

siki 23,05 Orkestra. 
Rtll\.REŞ (894,2 m.) 

13 Plcı.k 14 Pl!'lk ıs Orkestra -
19,25 Ork• stra 20 40 Pllk - 21 Senfo .. 
nlk kon er 22,15 Konser. 

no '2A (441,2 m.) 

17 KonB r 20 Pla.k 21 45 Konser -
21,45 Muslklh komedı. 

6t:.L>APEŞTE ( 550,6 m.) 

10 16 Asi r bando 22,4~ Çig an mu.il • 
kisı 23 Orkestra konser 24,80 dans. 

'110~ (1' A C180J m.) 

19,30 Senfonik konser 22 İııgUbQe nıı11· 
rı;> at 22,55 ı 'ızıl m ydan 23,05 Habef'. 

VAHŞO\ A ( 1412 m .) 

l".10 Pi 16 50 Pl k 18 Orkestra -
19.25 Hn 1 m ıkı 21,15 Senfonik kon • 
ser. 

A ay köşkünde sergi 
Halkevi Güzel Sanatlar Şubesi!\ 

den: 
Halkevi Güzel Sanatlar Şubıeei

nin - resim, heykel , mimaTİ, ter 
yini - ayl:k sergisi Alaykötkünct
açılmıstır. Sergi nisan 15 e kad-' 
her gün &aat 10-16 ya kadar~· 
br. Duhuliye yoktur.. 

1 

I! 
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Bir Yastıkta Kocayın .. 
Yazanı Mediha Mlnlr 

4 

yeni 12 kelimenin! Çıkan 4 Üncü listedeki 
Türkçe karşılığı 1• I • k I v 

Peki, onunla metres mi yqıya· Sen de ona bakanm •• Her halde 

ve kullanışları ke ıme erın arşı ıgı 
1DD 7 beni aratmazıımz. 

- Dedim ya bu da fena. Bedia baımı 1&lladı: 
- O fena, bu fena .. Benim elim - Buna imkln •ar mıdır? .. Öy 

den bqka türlü iyiıi gelmiyor. le hauaa bir çocuk, ki çok üzüle- Ebat: Y&aler. M. Nurettin Beyin bulduğu tur. Buna bqka yol anyalım. Bu 
Ben de keyfime bakıyorum. celine eminim. Dünyada üç yön vardır: en yö- karsılıklar derde başka ille; olamaz. 

- Annen bilivor mu? Rqide bqmı avuçlarmm arası nü, boy yönu,·· derinlik yönü. Çehre - Yüz, ııfat, aarat: 
J T. D. T. Cemiyetinin gönder 

- Artık biliyor. Refik ona bir na aldız Ebedi: Ölmez, aomm. diği listelere okuyuculanmızdan Hele şuna bak, mfatma kara 
111ektup yazdı. Ben nrar ettim. - Ne yapayım? •. O çocuiu da Milletlerin hayatı sonsuzdur. gelen karşıbklan koymadan eval çalmış! Bu ne ı;urat yahu?! •• 
Sen annemi bilmezsin. Ymnuıak beraber alamam ... Onun hayabm Ecel: Giinü ıelmek, 6ltimün e- bu işle gazetemizde uğraşan mu. Çelenk - Çenber çiçek. 
aörünür. Monden görünür. Müaa. dedirgin etmek iıtemem... Ona rifm•i. harrir Mehmet Nurettin Beyin Ölünün önünde çenber çiçekler 
11aahakir görünür. Halbuki hiç de- daima benden bahıedeniniz •• Ken Günü gelen bir dakika bile du. taşıyorlardı. 

bulduğu kaı,ıbklan qağiya alı • 
fildir. Tekrar evlenmeme imkim diıini ne kadar çok ındiiimi 13y ramaz. yonız: Çemen - Çimen, yefel'ik. 
Jok razı olmıyor. Çoluiu çocuğu lerıiniz .. Yalanda ıelecek deni • Olüm geldi cihane. Çare_ Yol, ulak. Tarlanın üstü yeeerikle öıtiil • 
olan kadın kocasından ayrılmaz, niz. Avundururaunuz... Bq ağrım bahane. Bir yolunu bttlup ta şu işi ba • dü. 
aynlırıa bir daha evlenmez, di • Raıidenin ıeai kesildi. Hmçkır Ecr: SaYap, brtılık. şarsak. Dafia - itim. 
yor. Ben de, kocamdan ayrıldık. dı. Ağlamaia baıladı. Tann ~ektiklerinize karphğmı Bu işin de ulağmı buluruz. Datdaia - GUriiltü pahrb. , 
tan ıonra evlenmek fikrinde de • Birdenbire ayala kalktı: versin. Çehre _ Beniz, yia. Bu iş, başıma ne kadar da gtl.. 
iildim. Fakat artık ıevdim.. Çocuk - Artık ondan babaetmiyelim. Ecir: Gündelikçi, ll'ıat ondalık Korkudan ~nzi aoldu. Güzel rültü patntı açtı. 
delilim. Hayatımı iıtediiim gibi Yoksa sidemem. Halbuki ptmem çı, upk, yanapna. Dahi - Ozkebilaiç. 
tanzim etmekte hürüm. Hayatmnı lizon. Sana ırgat olduksa köle olma - ~l= _ Çelenk. Ozkebilgiç ozammmn l'lld8nft. 
Refiie •akfedeceğim... Sevmek, - Oziilme Rqide- dık ya! (Not: Bu kelimeyi Burhanı ka- mü kutlulanacak. 
ne güzel ıey, ne büyük saadet Be - Senin de bqmı alrıtton. Be- Ecnebi: Yabancı, yat. tı ve öteki Acemce ldgatler alnu- Dair - Danen, için: 
dia. ni dinlediiin için tetekkür ede • Sevgilim yat ellerde kalml'f. Ya yor. Lehçe ile Türkç.! eözler ara- Senin için eöylenenleri i§ittm. 

Rqide coıkun konuıuyor ve bu rim. Artık ıideyim. Refik beldiye hancı diller. smda sayJDlltır.) Daire - Dettim, çenber, .... : 
ı8zler, Bedianm kalbindeki külle· cek. Her halde daha çok siriitll· Ecramı Yıldızlar. Dafi&- itim, pWd1 Odanın ortumdaki devrim ma-
ri e,eliyor, ateıleri me1dana çıka· riiz. Eier ıarüıemeaaek, sintil • Gök yıldızlannm kbm gezici, ki Çarkın itim kuvveti yanhf he • BL Çember sakal. Burin kama 
nyordu. den çıkarma. mi dunıcudur. saplammf. :Motorun çıkardığı inemiyecefim. 

Dayanamadu Gözlerinin Y•tmı ıildi, Bedia • Ecza - Parçalar, illçlar.. , __ ,_ Dan - Dan.. 
- Suı R••ide, dedi, hayatta be· fi öptü. Parçalar toplanınca bütiin olur. suyun pUaktilil ~ Debdebe - Ga.terit, ~ 

~ Datdata - Dedikodu, tasa. 
nim kimsesiz olduiumu unutuyor· Bedia mırıldandı: Edat - poh poh. 

d 1 Diinyanm tuumdan bıktım. d .._ 
ıun. - Zavallı, aa•allı Ratl • Edep - Türe, ı&flfl• Bu mesele üzerind.? ne dedikodu- Kardeşin ne kadar & pohpouu 

Rqide eiildi, Bediayı almndan FU~aki Rqideye &CIJordu, fa • Turgut saygılı bir adamdır. ın • lar 9lka.rmlflar ! !eviyor. 
aptü: kat için için de ona ppta ediyor • raz saygı ayol! Dehfet - Korku. 

_ ... __._ -L Dahi - (Kartıbimı hul•ma • L 
- Sahi, dedi .. Meıut imanlar du. Her tefi feda .u-, çocaa • Edebbat - Edebiyat dm) Amerikadaki son yer sarsma 

hodbin ol1J70l'lar •• Maamafih ıe .. Jarmı sl.U prmiyecek bclar ERii - laab. sr herkese korku saldı. 
nin de bir sün hodbin olmam te· kuYYetle aevmek, &tık olmak, • • Madde &naUz ve sonauzdur. Dair - Dl-. a.rlne Muallim Ba~ettin tıhan Be-
menni ederim. Sen seaçain, süze) Yilmek ne mutlu bir 19ydl.. Galile "Gene dönen yerdir,, de <7 & 

aln, muhakkak ki, aeviliııein ve ıe- Raıidenin atddıiı hayat, Bedi • Dil cemiyeti eli. Tarih üzerine bir konferans yin bulduğu karpbklv 
vers.n.. anın taha11ül ettiii cennetti ... Bu verdi Çare - Yolak 

ı> •••• u .. .a.ıuc.~ı. v._ ı.ıuJa»bbo \ly ~ ......... ,. ı6w.K Çehre - Yüa, ıurq 
daldanm 111rdı. Lüzumauz Lir ıey •ifDt ~ ..-1* Çelenk - OnlUll 
.CSylememek için aizmı kapad• kapuını bulabilecek miydi? .. A • Kara tahtaw. ....,_ '--a'- -'• Çimen-Y--..;· 
111tkundu. ., caba bu kaplJI açtırabilecek miy· lslifincle toplandı elim. Bir tıeke;--";;lin =: Dafia -1~-

Bir an, o da sevilir ve.. Sever di? ANKARA, 11 (A. A. ) - T. D. tm aldım. Kaleyi ~~e kupt- Daldaia - GGrilltfi. 
pbi olmuttu. Fakat bu qka emin Gözlerini kapadı. T. Cemiyeti Umumi kltipl~ tılar. Hem tarla söyliiyor, hem tef Dahi - Ulua (Ulu ua) 
olamamqb. Hayalinde belendili erkekleri den: çalıyordu. Pap kapısma b8f vur- Dair - l~in 

Bundan bahaetmeie hile del. canlandırmak iatedL Kendiaiae ar T. D. T. Cemiyeti Ummnt Mer- du. Daire - lı yeri, J'Gftl'lali 
mezdi. zu ile bakanlan hamlamaia sabi- a. Heyeti Maarif Vekili Dr. a.. Dan - DaT&. Dan - ~·-

Sordu: tı.. fit Galip s.,ia Reialili alımda DeW ... _ GlrGltl, poh pob. Debdebe - Bezenti. 
d Muaffak olamadı. ._lanmıım. "'-L..- _ OrLdllllll, -'-. n-L ..... - Yaman - Annen en ce•ap geldi mi? -r -...,- L--- T• .. • ~ 

Gözlerini kapadıtı nman, ye • Kitaplarda nblah lrartdddan Orta,,. ..,,, __ _.., ••• Bir Qrldln. Seyriaefaln idareeinden Ha 
- Daha gelemez. Fakat ce•a • --s~ Be .,- .,.16& ~-, 

ılne ı&rdülU ı8zler NaAU Jin d•leme komiqomaa kaTQfma tfl içinde kaldım. lit Ziya Beyin buldaia 
bmı eYelden biliyorum. Bana acı• si5zleri,.di. •-el -ı .. H-L L-'baJ lr•-lwlrl.-
yacak, beraber oturmağı teklif e· _ 3 _ ':J~.~-~~ eD PWN .. ..-..; .. Jüdıkly Jlwi hoealarmm. Çare _ i; :::iJileltiıme. 
decek. lıtedifin kadar para vere- 1 .....,...- baldalrJan ı..-1.1.1.- r,J,,.- _ y:ı. --at. 

ki ıGn Raticleden l8li pkma • Dil aabtl cen.plamun lll'alm w~ ~ _, ·-· 
Jim diyecek. Ama ve lakin evlen- d -L .Jt. .. aı--L ._ ''Dil W tinin,_.,.~ ..na r-ıenk _Bu kelime la tllll • 
meme razı olmıyacak.. Halbuki ı.. r11& topl•nmaunı " ....... .._ .. " e ~wa· auu • ,.... 
hen refikten •az geçemem. Oçündl ıGn hlr mtldap aldı. tıhk lalaYUSUD& konacak lh1wiD denberl X. L. ipNti1e dil eemlJe· pdir. Çelak takmek, çelenk 

"Canım Becliacıtım, teapiti ....ıan kararlatbnbmtbr. tinin gönderdiif blimeleıe kar • mek. 
- Peki. Bunun ıonu neye •a • 1.a-..ı-..1... 1 ,...:1 ,_,, __ ,,._.,1_,_., u---s h r- y il., !n!I..: 

"Annemin ceYa'ln pldL T.la • Heyet, plea -·~- idare it· p ıx ar u"°"' AaWAU)' UBam o • ~- - et _, J'8taum. 
racak 

1
.. min ettilim ,ibi. BasGn llis nikAJa im ipnda de lap eden kararlan ealan ( 4) ilneB Ulte,e de 111 kar- Dafi& - Koiucu, abc:ı, aürlcll. 

- Annemi dinlemiyeceiim. b ----• :....ı. •11r1 bulm ... ,._._ itici. landık. Eaaaen ütün mUAUV1e • •erm.,.... r 1 an ..,-.w.a. 
Yalanda Refik gidiyor. Gitmeden U --• _ ..... _ he -&1 .._._.~ r-- ç...L.. _, ----'- ala- D·•d•.ı..a - G.ı'-&a.k.:a. _...._ miz hamrdı. muma m .. a ~ uaU1Uur ,.._,. wwt1•, T- ... __..., ~= - - uır...., .---
bir sün eYel nik&hlanacağız, ben "Y ann lltanlluldan hareket • • deki çaqamba - ... ı 11 a tek Bu ifln bafka gıbr )'Olu )'Ok • (Dağdatuız, gürültüsüz. ~ 
de beraber aideceğim. diyoru. Ben heyecandan Ye hele- rra toplanacaktır. tısız) gibi. 
Şimdi Bedianm ıözleri ale• a • candan bitkin bir haldeyim. Cemiyetin teeekktlrtl .. ı&n•.nı •• .a. . D&hr - Yüksek dütinceli .. 

le• yanıyordu. "Sana küçül\lmü bir kere daha AN.,. .ı. D .ı. ıs (A. A. ) - T D a. - a..-,. pllp te an.P· bilıili. ileriyi iyi auen Y• iyi ~ 
- Çocuklarını bıralop ıidecek· • • ~ • • • • ,_ 1abut ,.ım. h8ll1&11 koaala· 

ıin demek? ~ edıJOl'Ulll. Onu teeellı et.. T. C:-iyeti um~ kltipliiind•u bilen meldap " teldlfteria eemi· 
- E•et, ıidecejim. Bir aene Be.;.ara~a.. daha A 1 Dil itini milletin Mlıflk bir W.. pt • ..-.m. ............. ., 

soma ıeldiiimiz nman ortalık ır ncam ftl'.n,,... metl olarak fahri IQl'9tle illlM CemiJetia ,.,_alı malama i· 
durulmut olur. Her halde aen be- teskine ç_abt· Sana meldup JU&• ~ileri satGrwle pllf&D T. D. tind• aahtas ol•ata ita hlsmetin (Dair) mana itibarile dönen ile 
nim arkamdan, lleni müdafaa e· rm. Benı UDutm&JlllD ... Çocalda• 1 • Ceml,.ti, apim11 olaa 1tiJ8k delnll madlaataaıs tarafından de bizim kull&ndığmuz dairin bı 
denin. Nazif Bey de benden ya• rımla lleraller ıenin de sizlerin • dJI anketinde in matla pllf&ll A· • .......,.... fi ti. ... phğı (. . ) dir 

den Hperim. lıtanbula ıeldilderi nadoha ,\jwı ile Anlrara Ye latan ..., d p 
1 ır. D . ıçın ~ •• 

na.. zaman, onları ııla ıda Lucakla ... ,. bul rad1olanna Ye b\itUQ Türklü- Aydın " siz derleme ·-.:aıre - cnirik, PIY 
Bedianm kalbine bir ok 1&plan Akpm, Montekarlodan bir mek de, ıuete ye mecmualara te~k· l•lerl n .. D... So . ..L __ ..ı.: 

du ld r V' ava - r-, ~ ..,.._ 
_ 0 da mı biliyor? tup a 1• kiir eder. AYDIN, ıs (A. A. ) - Vali S.. O.Webe _ Alay 
_ Tabii Refiiin çok iyi doatu• Açb. Dil anketinin aıbn almmca fin reialiii albnda toplanan 'rill· J>ehtet _ Korka·......, 

dur. Yani elinden ıelebildig"i ka. Umiadandı. bunların netieeleri toplanarak oaw mülhakattan ıelen f"ıtleri ıCSaden mak •ırtma. 
R)eııw ftr) manlıeadan tilrkp,e brtdık la- ıeçirmif, tetkik Ye tasnif edilmek 

dar refili MYer. Çünkü malam ya l======ı=ı=s==ı=llll!==:ı==m==:::==ıııı=mf ıa'ftml yapdaealrbr. bere ihtnu endbnenlerine han· MaalHmler ve k~e 
o ldm1eyi ıevemea.. Belediye okantuı ıabeal Ankette ileri llrülen brpblda· le etmlftir. Hallrnl idare laeyetl kuldddatı 

- Peki ama, küçük kızm ne o· Belediye kooperatif meclili idare- nn tam olarak toplanaltilme.t için toplaurak ala derleme itlerinde 
laeak? si bu akt11m bir toplanb yapacak T. D. T. Cemiyeti l>lit&n me..._ kendine dilfen Y&Zifeleri teapit et• 

ltafidenin sBzleri J&tanh: ve lokantanın bir ıubeainin açıl· tin, suete ft mecmualrmdaa f'ID• mittir. Bu hafta içinde Halkm 
-Anımı rudım, dedi. Ll • maıma •e fakir talebeden daha lan diler: tullelerinin ittin.kile umumi bir 

mla11 dllfOmnfJOrum. Fakat k6 • fazla bir miktarmm ucuz hlr flat- 1. - Di1 aabti ft eenplan toplanb yapdacak Ye lriltGn Hal· 
cOk ,azlerimde ttlt8JOI'. Ona ana le doJUl'Qlma1111a alt m...Jelerl halrlanda JUi lnıhmaa a6allaJap. leni menauplan dil 1efer11erHJia-
WE •i&ı. 1Amla da onu aner. ıörütecektir. daa-...teaıı'•c~aeı• 
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Opera komik ile sinema! Okuyucularla 

haşhaşa 1 NERO (Q :o Vadis) 
Paristeki F avar opera komik 

tiyatrosunda haftanın pazartesi 
günleri sinema oynatılması düşü -
nülmektedir. 

Tiyatro müdürü Mösyö Gheusi, 
filmden ayni zamanda başka türlü 
de istifade etmek niyetindedir. Bu 
husustA diyor ki: 

Bu filmlerde, opera artistleri oy - l••Oık•··.···d•••••r'k 
uyucu arımız an bir ço 

nıyacaklardır. Yani, sinema, sah - mektuplar hyoruz. Ayrı ayrı ce • 
nemize layık eserleri gösterecek, vap vermek uzun olduğundan bu 
bu suretle de bütçemizi düzelte - sütunu açbk. 
bileceğiz. KADIKOYONDE SELMA HA-

NiM - Marie Glory'nin adresi 
şudur: 

Görülüyor ki Opera komik mü
dürü, sinemayı, imdadına, bütçe -
ıini kurtarmak makaadile çağırı -
yor. Vakıa, yukarda batka işlerde 
de kullanacağını söylüyorsa da, a
sıl maksadı, son sözünde belli. 

- Tabii ve müteharrik dekor 
olarak filmden istifade kabildir. 
Mesela "Tristan ve Y seult,, de 
Komuay denizinin sisli manza -
rası göründüğü zaman Vağnerin _., - -

Zamane çocukları 

Marie Glory, place Napoleon, 
Maisons - Laf fite - P ARiS 

ŞiŞLi A. B. - Albert Prejan 
sinemadan çekilmiş değildir. Film 
leri burada oynamıyorsa, bu, sa -
dece Osso filmlerinin latanbulda 
mümessili olmayıımdandır. Adresi 
şu: Albert Prejean, 5, rue des 
Dardanelles, P ARiS. ' 

Muhteşem Roma imparatorlu -
ğu, başta imparator zalim Neron 
olduğu halde müthiş bir fesadı ah 
lak içinde yuvarlanmakta, esirler, 
imparatorun havuzundaki yılan 

balıklarına yem teşkil etmekte ve 
bütün saray halkı içki ve fuhşun 
himarından ayılıp etraflarını 
görecek bir halde bulunmamakta
dırlar. 

Saray halkı arasında bir istis · 
na teşkil eden şahıs (Zarafet tim
sali) lakabını verdikleri Petron • 
dur. İmparator, Plota, harpte esi· 

Fakat, o imparatorun malı oldu • 
ğundan önce Neronun muvafaka • 
tini elde etmek lnzımdır. Buna 
Petron tavassut ve Lijiyanın hat· 
metpenaha layık olmadığını anla
tarak yeğenine hediye edilmesini 
rica eder. Neron sarayda bermu • 
tat tertip olunan bir eğlence mec· 
lisinde Lijiyayı görür. Zevkine mu 
'\'af ık bularak ona temellük etmek 
ister. Lijiyayı Neronun elinden 
kurtarmak istiyen Petron kırali • 
çeye müracaat eder. Neronu oya• 
lamak maksadile şiirlerini söyle • 
mesini istirham ederler. Neron ıi-

musikiıile, Y seultü getiren gemi -
nin görünüşü dekoru pek ala film
le yapılabilir. 

Bundan batka "Roi d'Y s,, in 
batlıca motiflerini, sinemayla gös
termek niyetindeyim. Tabii bun -
lar ilerde yapacağım itlerdir. Şim
dilik, "lyriques,, filmler göstere · 
ceğim. Mesela, büyük F ranıız ve 
ecnebi musiki eserlerinden alın · 
mış filmleri. ilk film olarak Sme· 
tananm "Satılmıt niıanh,, sını 

göstereceğim. Bu film, mevzuun 
cereyan ettiği Bohemyada ç.evril
mittir, ve Viyananın büyük artist
leri tarafından oynanmıştır. Max 
Nadler, muhtar, Yarmita Novot -
na, "'":ırya, Annemie Soranaer iıe 
Esm ' ralda rollerini oynuyorlar. 

On.ha sonra da, bizzat birçok o

pera komikler çevirmek istiyorum. - -
Morafuryomun 

Sinema 
artistlerine tesiri 
Bankaların Amerikada mora -

toryom ilan editi Hollivutta bü .. 
yük bir teıir yaptı. Eıaaen son gün
lerde, Hollivutta vaziyet kötü gi· 
diyordu. 

Artistlere yardım için, biTÇok 
gangsterlerden yardım istenmİ§ _ 
tir. Bu haydutlarm bankalarda pa· 
raları yokte. Çünkü, haydutların 
kendi yaptıkları tefkilitlan var -
dır, paralannı buralara tevdi e -
derler, bu suretle hükiimeti~ kon • 
trolundan kurtularak vergi ver -
mezler. 

Şimdi, parasız kalan artistlere 
Hollivutta sinema tirketleri, depo
larında bulunan kostümleri ver • 
mişlerdir. Artistler bu kostümleri 
satarak geçineceklerdir. Zira, iç -
lerinden hiçbirisi, para biriktir-

• 
mit değildir. 

1931 senesinde de böyle bir 
buhran olmuıtu. O zaman, halle 
mübadele usulü ile geçinmenin 
yolunu bulmuftu. Şimdi de bu u • 

sule avdet edilmittir. Hatta, Nev
yorkta bir tiyatro eıya mukabilin· 
de bilet satmıı, müıteriler kendi
sine her nevi eıya getirmiılerdir. 
Bunlarm arasmda kundura, jan -
bon ve hatta yatak bile vardıT. ..... 

Bu parasızlık yüzünden Mau • 
rice Chevalier'nin başına bir it 
gelmiş. Lokantada yemek yemiı, 
heaap iatemif. Fakat iki dolan tu
tan hesabı verebilmek için parası 
olmadığmdan, bankalar da para 
wırmediğinden garsondan ödünç 

para almıt-
Bu haberi yazan bir franıız ..-..i ıunu ilive ediyor. 

- Biz, Maurice Cbevalier'nin 

- Anne l kapıda .. çocuklara 
yasakl ., diye içeri 'sokmamak 
istedlklerl fllm bu muydu ? -

ŞiŞLi BELMA HANIM - Flo· 
ı-E:lle lstanbula vaktile gelmişti, 
doğrudur. Kendisi yaralanmııtı, 
bu da doğru. Şimdi iyileşti. Adre
si ıu: Florelle, 7 rue Philippe Le 
Boucher. Neuilly • sur • Seine 
FRANCE. 

OÇ HANIM - Emredersiniz 
küçük • hanımlar. Eğer bir gün sa· 
at 14 den sonra gazeteye gelir ve 
"fa.,, yı arasınız, sizi lpekfilme 
götürür. --- - -

edilmi, ve bir kral hanedanına 

mensup dilber Lijiyayı berayı mu
hafaza tevdi etmi~tir. Pctrcnun 
yeğeni Vinisiüs, Lijiyaya aşıktır. -

j irini söyler ve bu hususta Petro • 
ı nun fikrini sorar. Petron bu şiir • 
lerin kuvveti olmadığı cevabını 

1 
verir. Bu cevap Neronun zalim ka· 

, fasında bir fikir uyandırır: Roma 
: yanacak ve o, ıehrin semaya yük • 
selen alevleri karşısında mütehey
yiç olarak daha kuvvetli şiirler 

~öyliyecek. Zulüm hususunda Ne • 
rondan a§ağı kalmıyan kumanda· 
m, Ti gelen, efendisinin arzusunu 
yerine getirir. Şimdi, muhteşem 

Roma şehri, alevler içinde yan • 
tr~k!a ve Neron bunu zevkle sey· 
retmektedir. 

Fakat, bu yangın ahaliyi ayak· 
landırmıttır, kundakçıların teczi .. 
yesini istemektedirler. Neron aha • 
liyi teskin iç.in bir çare ararken 
serseri filozof Şilon Şilonidea bu 
yangını hıristiyanlnrın üstüne at• 
masını soyıer. 1'1eron, nıhayet, za· 
lim ruhunu tatmin edecek bir vah· 
şet bulmuıtur. Hristiyanlar her 
tarafta yakalanır ve Roma sirkine 
getirilir. Canlı meşaleler teşkil e· 
den, aslanlara paralattırılan insan
ların feryadı Neron için şiirlerine 
ilham menbaı olmaktadır. 

Lijya için hususi bir intikam 
hazırlanmıştır. O, azgın bir bo • 
ğanm sırtına bağlanmış olduğıı 
halde meydana bırakılır. Lijyanın 
esirler arasında bulunan eaki kö -
lesi Ürsüs boğanın üzerine atılır 
ve kollarile boğayı zaptederek 
Lijyayı kurtarır. Şimdi, imparato
run locası önünde halkla beraber 
onun için af istirham etmektedir 

O esnada, sebep olduğu bu 
vahşetin devamına artık taham · 
mül edemiyen Şilon Şilonides it· 
tihamkar parmağıyla Neronu işa
ret ederek: Ey Roma halkı siz al
dabldmız. Romayı yakan Ne~on 
dur. Diye bağırır. Vinisiüıün tef• 
vikile ayaklanmış olan askerler de 
Romaya hücum etmiş oldukların · 
dan artık Neron için kaçmaktan 
başka çare kalmamışhr. 

Neron iltica ettiği her yerden 
kovulur. Ve nihayet, gelen asker• 
ferin kendisini tutacaklarını an • 
layınca son bir gayretle bıçağnr. 

kalbine sokarak dünyayı mülevves 
vücudundan kurtarır. 
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iki do1a~1ık bir hesap :apaca1mı 1 . . . Doktor Mabüzün vasiyeti ••• 
zannetmıyoruz. Maunce, kendi Se • • d b' j h · d h k ı ~ d d · uız ıınema zamanm a ır teren sa nesın e arı u a e enı· 

yemek yediği zaman bu kadar dönüm noktası olan bu filmin, leibilecek surette oynamıştır. Ar~ 

Emil Y eanningsin oynadığı Ye 

seslendirilmiş olan bu film dün 
akşam Operada gösterilmiye bat· 
landı. 

masraf etmez. Batkasmm hesa • timdi aeıli bir nüaahsı yapılıyor • 
bma yediği zaman bu kabildir. Filmde deli doktor Mabüz rolünü, 

Binaenaleyh, bu havadiste yanht • Alman artistlerinden Klein -

tist yarattığı role o kadar kendini Konte§ Monte Kristo 
vermiş idi ki bir an, bu sahnenin 
akışında hazır bulunanlar onun 

hakikaten çıldırdığına inandılar .. 

Fakat sahne bitince Klein - Rog-

hk var. 

Okuyucularımıza tunu da aöy

liyelim ki Maurice Chevalier ya· 

hudidir. 

Rogge yapmakta ır, ve bu filmi 
rejisör Fritz Lant çeviriyor. 

Klein - Rogge, filmin çılgın 
doktoru demir kafes içinde ölür-· 

ken •• •aaİJ.etinİ J&parba ıös • 

ge gene kendi tabii haline döndü 

" bir 8Ürii takdirler topladı. 

Brigit Helm, Kontes Monte 
Kristo filmini yapmıştır. Bu film 
Almanca ve Fransızca olarak iki 
nüsha yapılmıştır. Fransızca nüs • 
hanın montaj işi bitmiştir. Filmi 
yapan Rabinovitah'tir. 



Bir yanlışlık 
Nahit Bey kahve meraklıaıy -

dı. Khave bir çay iki .. Fakat çayı 
tünde bir, ikiden fazla içmediği 

halde, kahveyi saatte, yarım saat • 
te bir isterdi. 

Dairede bin tenbihle iyi kötü 
bazı kahveler içer, fakat asıl ağ -
ıınm tadını evinde bulmak arzu 
ederdi. Ama nasıl?. 

Kar111 öldükten sonra tuttuğu 

llrap ve köylü hizmetçilerin ba -
§ında durarak kahveler yapbnrdı. 
Onlara öğrettiğine kail olarak eve 
ıelir gelmez kahveyi sıraya bindi
rir, birini müteakip ötekini içer, i
Çerdi. 

Fakat .. Daha tam manasile ta
dı damağında kalacak bir kahve 
İçmemiıti. Kadınların hiçbiri bir 
türlü ayni derecede kuvvetli v~ 
lezzetli kahve yapamıyordu. Bir 
ilci defa töyle az çok tatlı bir kah
•e içiyor, arkasından sade suya 
kötü, tatsız tuzsuz bir ıey geliyor· 
du. 

Bir gün emektar hizmetçi:si F e -
raaet kalfanın daireden gelir gel • 
lbez hazırladığı kahveden bir yu· 
dum çekince hayretle durdu: 

- Feraset, dedi. Bu tam kıva · 
bımda kahve olmuf. Eline sağlık .. 

Feraset kalfa efendisinin ya -
ıundan ayrılır ayrılmaz aıağıki o
dadA kendisini bekliyen komıu -
Dun hizmetcisi Dildara: 

- Gördün mü ettiğim haltı! 

dedi. Sana piıirdiğim kahveyi be
Je götürmüşüm. 

- Ne olur?. 

- Ne olacak, şimdi durup din· 
lenmeden kahve piıirmeli. 

ihtiyatlı hırsız 
Bir akşam sinemaya, oradan 

bir doatuna giderek geç vaıkit evi
rıe dönen Ulvi, 11rtındaki elbise -
lerle kaldığını anladı: 

Evet hırsız girmiı, bütün elbi
selerini taıımııtı. Aradılar, tara -
dılar. Bir takım adamları yakala -
dılar. Karakola getirdiler. Nihayet 
bunlardan birisi Ulviye ait elbi -
aeleri sattığı ıüphesile mhakemeye 
•erildi. 

Muhakemede hırsız, vekil tut
nıuıtu. Hırsızlığına ait kafi delil 
'bulunamadığı için beraet etti. Fa -
kat mahkeme salonundan çıkar 
çıkmaz, koridorda bir sıraya çök
llıÜf, oturmuıtu. Avuaktı ona: 

- Ne oturuyorsun?. Beraet et
tin, gitsene .. 

- Biraz ıabret. Ulvi Bey gitsin 
de sonra .. 

- Neden?. 
--, Karanlıkta farkında olma -

dı, sokağa çıkınca sırtmıdaki el -
biıeleri belki tanır, nafile aramız 
'büsbütün açılmasın. 

.......... a~nmınt11111tH11tıı1tttıınımuımnmuı1111111111mt111111 ... ...,ı.--t1M 

Dört ayaklı mablak.ar 

Hoea - Bana dört ayaklılardan 
birini 13yle ba <ayım. 

Talebe-Mua efendim-

-J~ . )"' 
i .· ' .•·· 

- Hanımefendi size yerimi takdim etmeme müsa
ade ed~rmiıinlz ? 

- Benim için ehemmiyet yok. inıan genç oha• aa 

avakta dwmaktan yorulmaz. - Tetekkür ederim efendim zaten yorulmuttum. 

1111 mttı~\111111111:111= 

Hanım - Haydi kuzum .• Tamiri hltlr. 8aa70)'a ıfn<'elfm _ 

~mele - Giıecekaenlz sbin- &..• rabataas olmam efendim.. 

Bmıt dlDJ&SI 
Cemil senelerce aç biiliç dolat· 

tıklan, işsizlikten harap olduktan 
sonra nihayet bir ıirketin mümes
ıilliğini elde etti. Bir lastik yaka 
ıatan ıirketin müme11illiği .. 

Fakat ıirket ona aylık vermi 
yor, toptan satacağı yakalar üze
rinden komisyon vermeyi taahhüt 
ediyordu. 

Cemil de buna razıydı. Mete -
liksiz dolaımaktansa üç bet ne sa
tarsa üç beş komisyon almak, iler
de fazla satıp fazla kazanmak . 
Fena değildi. Ancak Anadoluda 
satıı yapılacaktı. Şirket ona yo) 
parası verdi ve bir gün Cemilin 
trene binmesi kararlaıtı. Cemil o· 
turciuğu odadan birkaç pırtıl eı -
ynsını kurtarmak için elindeki pa
ranın beş lirasını vermiye, mahal
lede ıuna buna taktığı yedi bu -
çuk lirayı ödemiye mecbur olun • 
ca sabah Haydarpaıaya geldiği 
zaman elindeki bilet parası suyu
nu ç~kmişti. 

Cemil tam tren kalkacaiı sıra· 
da kendini bir vagondan İçeri at· 
tı. Niyeti lzmiti boylamaktı. Tren 
kalktı. Cemil bir kenara oturmuf, 
mukadderatmı bekliyordu. Kon -

trol memuru kartıdan görününce 
ayağa kalktı. Kantıkhğa getirip 
kontrolun ıözünden kaçmak iıti • 
yordu. Yakalandı, aöyliyecek sözü 
olmadığı için memur arkaama bir 
tekma atıp onu ilk istasyonda a • 
ıcığı savurdu. 

Fakat Cemil tren tam kalkaca· 
ğı sırada tekrar vagonlardan bi -
rine atladı. Gene yakalandı, bu 
sefer baıka bir kontrol memuru o

nun arkasına daha hızlı bir tekme 
savurdu. Tren durunca onu qağı 
savurdu. Cemil gene yılmadı. Tren 
kalkarken kendini vagonlardan 
birine attı. 

Bu vagonda bir tanıdık rasgel
di, seyahatinin maksadını anlattı. 

- Arif Bey, dedi. Şu pakette -

mite de bir saatlik yol kalmıftı. 
Cemil tekrar kendini trene attı. 

Fakat bu seferki kontrol memuru 
ötekilerin hiçbirine benzemiyor -
du. Cemil arkasına yediği tekme
nin acııını unutamıyordu. Ondan 
evvelkilerin hepli bunun yanında 
olqama kabilindendi. 

Cemil belinedn atağısını uğuı
tururken Arif Bey yanına geldi: 

- Demek, lastik yaka iti ya· 
pacaksın ha .. fena değil. Bari bu 
iıte ümidin var mı Cemil?. 

Arif yediği tekmenin acısıyla 
içinden inliyerek ve arkasını gös· 
tererek: 

- Onda ümidim çok ama bun
da ümidim kalmadı .• 

Dedi. 

ki yakalardan bin tane sabam T b• Ji b 
dönerken cebimde 50 lira olaack. e r ıye ayvan 
50 lira da bugün mühim bir ser - Bir kasap dükkanında iri bir 
mayedir. köpek ıören müıteri kasaba sor -

Arif Bey de itsizlerden biri ol- muı: 

duğu için Cemilin anlattıklarm1 - Bu hayvan, böyle baııbo§ 
kulaklarını açmıı dinliyordu. dükkanda dolaııyor. Etleri yemez 

Kontrol memuru Cemilin .a . mi?. 
zünü balla kesti Te istasyonda bir - Hayır terbiye edildiği için 
tekme daha yeyip atalı indi. iz • 1emez, u.de yalar .. 

Asmaaltında meşhur yağ tüc
carı Ali Fikri Efendi oğlunu ev • 
lend;rmişti. Konusu komtusu gibi 
mağazasının civarında bulunan, 
onunla alııverit eden birçok tacir
ler de düğüne gelmişler, birçok 
hediyeler getirmişlerdi. Yemekten 
sonra Ali Fikri Efendi misafirleri• 
ni evin büyük salonunda bırakarak 
hareme gitti. 

Misafirlerin hepıi biribirlerini 
tanıdıkları için salonda laf lafı aç· 
tı ve getirilen hediyelerden bahse • 
dilmiye batlandı. Bir çuval taciri: 

- Ben, on kitilik bir çay takı • 
mı getirdim. 

Dedi. 
- Ben on altı fincanlık hir 

kahve takımı hediye ettim. 

- Ben de yirmi dört kitilik bir 
sofra takımı-

Bir kö,ede ev sahibinin ikram 
ettiği cigarayı içen çuval tüc:can 
Hayım Efendi herkesin kendiaine 
baktığını görünce: 

- Ben de yüz kiıiye çorba da
ğıtmıya yarıyacak bir katık yetir • 
dim, dedi-

Ağız tadı 
Bir İngiliz misyoneri Afrika 

vahtilerinden bir kabile araımda 
aylarca kalarak bu kabileyi bıria
tiyan etmek istemiıti. Verdiii 
derslerin artık kabile halkım iyi • 
den iyiye uyandırdığına kail ola· 
rak bir gün reislerinden birine 
sordu: 

- Dostum, lngilizleri mi jf a • 
ha çok seversiniz, FftnııZlen mı?. 

- Biz lngilizleri daha çok se • 
venz. 

Jngiliz misyonerının iftiharla 
kolları kabardı. 

- Neden?. 

- Etleri daha tatlı oluyor. 

Bebek 
Küçük F eridenin bayramda 

hediye ıelen koca bebeii kırd • 
mqb. Annesi bu güzel oyuncala 
ziyan etmemek için bir tamiıci,e 
verdi. 

Bir hafta sonra Feride anne.ile 
beraber tamirciye gittiler. Adam 
bebeği aradı, taradı. Karıtık di&
kinın her tarafını yokladı, bula • 
madı. Feride bin türlü efyaDlll 
içinde kendi bebeğinin bir türlil 
ortaya çıkmadığını görünce dük• 
kin sahibine: 

- Adını bilmiyorsunuz da on

dan bulamadınız! Bebeğimin adı 

Leyli.dır! dedi. 

- Bana yirmi bet lira borçla ol
duiunu unut mıyorsun ya?. 

- Şey ! . Evet, ebedi bir min..-. 
ta• lak borçlu oldujwnu biç uau l• • 
muyum 1 
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Nakleden - fa. - - o • 

rı - Beyefendi, Selma Hanımla 
aranızdaki münaseneti öğrenebi • 
lir miyim?. Dostu musunuz?. Ak
rabaşı mısınız?. 

üçü de, ayni zamanda, bundan üç ı 
ay kndc.r evvel bütün lstanbulu 
heyecan içinde bırakan e rarengiz 
bir hadiseyi düşünüyorlardı. Bu 
hadise de gnrip bir tesadüfle, he· 
men hemen bu şekilde olmu§tu. 

·ı 
- Affedersiniz efendim .. He· 

yecanımda.n kendimi tamamile 
takdim etmeyi unuttum. Ben Sel -
manın akrabası filan değilim .. Fa
kat .. nişanlısıyım! 

Beş saatlHi i~tlmada şehir bUt~esinlo hangi knbu e 

Deliknnh bir saniye durdu: 
- Bu !lırrı size ifşa etmeldiği

me de sebep, onu bulup ha.na iadtı! 
etmek üzere y3rdımımza ihtiya • 
cım olduğundandır. Yoksa, kendi
sile, resmen evleneceğimiz güne 
1-.adar nişanlını olduğnmuzu :;ak • 
lamıyo. karar vermi~tik, Selmnyla 
o lcndar cevişiriz ki.. 

Polis müdürü sordu: 
- Niçin nişanlı oldueunµzu 

cnklıyordunuz. 

Ali Ramiz bir an . .lcreddüt etti 
::onra kararını vcrerelc e.nlattı: 

- Efendim, sizden çekinme • 
den söyliyebilirim. Ben henüz ev· 
liyim. Fakat, karımdan ayrılmnl: 

üzereyim. Bunun için, nişanlı bl -
duğumuzu, tamamen aerbest ol • 
cağım güne k:ldar • ki o gün de ev· 
lenmiş olaco.ktık • saklamıya ka • 
rnr vermiştik .• Selmayl:ı. aramızda 
o kad r büyük bir atk vardı ki.. 

Rejisör poli5 müdürüne döne -
r~k: 

Lidia ııefirinin karıaı güzel Ju
anita hariciye vekilinin Perapalaı;
ta verdiği bir ziyafetten çıkm19, 
ortadan kaybolmuştu. Kaçmıt mıy 
dı, kaçırılmış mıydı?. Kimsenin 
bir şeyden haberi olmamı§tı. Jua· 
nita de T on3a otuz yaşlarında, as· 
len İspanyol, esmer, nefis bir ka
dındı. iki ay mütemadi bir ta.har· 
riyattan sonra, hiçbir netice elde 
edilememişti. Güzel Juanita kay • 
bolup kalmıştı. 

Dışardnn zil seolcri duyuldu. 
ikinci perde başlıyacaktı. Reji1$Ör, 
polia müdürüne: 

- Azizim, dedi, ikinci perde 
ba~hyor. Val:it kaybetmeden lo ... 
cr.nızn gidiniz .• 

- Hayır. Selma Hanımı der • 
hal aro.maları için emir vermeden 
tiyatro filnn seyredemem .• 

Ali Ramiz, minnettar bir hare· 

İstanbul Umumi Meclisi dün bi-
rinci reis vekili SadeUin Ferit Be· 
yin reisliği eltında iki celsede be, 
saat süren uzun bir içtima aktet· 
mi§ tir. 

Konservatuvar binası inşası hak 
kındaki teklif bütçe encümenine 
havale edilmiş, iş saatleri haricin
de çnhşen mcmurfora verilecek 
yevmiyeler hnkhmdaki bütçe en· 
cümeni m.a:c:bata:n kabul cdilm:ş
tir. Darülbedayi eanatknrforından 
M. Kemal Beyin geçen sene Viya· 
nada tedavi ettirilmesi için kendi 
sine verilmiş olan iki maa§ niape· 
tindeki avans ilişiğinin keailme-0ine 
dair hesap işleri müzekkeresi okun 
muş, azadan Refik Ahmet Beyin 
talebi üzerine bütçe encümenine 
lervicen havale olunmuştur. 

Kadıköyü kanalizasyonu 
ketle polis müdürüne te~ekkür et· Kadıköyündcki Kurbağ hdere· 
ti. Polis müdürü: nin temizlenmesi için bütçede yir-

- Bu işi en iyi memurlarımdnrı mi bin lira ayrıldığına dair bütçe 
birisine vereceğim. encümeni mazbatası uzun boylu 

Diyerek telefonu nldı, bir nu - münakaşa edilmiştir. 

marn çevirdi: Vali ve Belediye Reisi Muhid· 
-Allo .. Ferdi bey orada mı? din Bey, derenin fennen eıalilı ıu· - Bu takdirde, dedi, Selmarun 

bir aşk yüzünden ortadan kaybol • 
mak ihtimali de kalkıyor demek • 
tir. 

Rejisörün odn.sındaki telefonun rette temizlenmesi mümkün olma 
üzerinde küçük mikyasta bir ho dığını, taranıa için garfedilecek o· 
parlör takılmıştı. Bunun i;in, o · lan paranın heba olacağım söyle

ÔJ $Ö:d~re ::-~ : t:nefsini yarala• rndekiler, veri!en cevapları, seo miş, Kadıköy için avan • proje ve 
mn:ıma rnjr.ıcn1 Ali Ro.mi~ de iş • büyüdüğü i~in, oldukça vuzuhla ondan sonra da kanalizasyon ya.-
tirak etti: cluyuyorlrndr~ Bir k~~m sesi cevap pılmıııı için aeksen l>in lira, bu 

-Tabii efcn..:·.:n .. t::.!..i: .. Eö}lc vermi~ti: mümkün olmazsa Sıhhiye ve Na-
bir ihtimal olama.z. - Siz ldmı;iniz?. fia Encümenlerinin evelce verdik· 

- Selma. fo:::lo. yor~unhiktan - Ben polis müdürü. h.ri karo.ro. göre avan - proje ya· 
dolayı hafızaaım: da birdenbire Kndm sesi derhal endi~e pey · pılmadan kanalizasyon yapılması 
! ayb~ttiüini for=er)emeyiz.. ln cderelc: so"'du ı için kırk bin lira istemiştir. 

- Hnyır c~entlim. Bu dn.lıtlbii - Amun yarabbi .. Bir kaza mı Methi, Galip Bahtiyar, Cevdet 
değil. Çiinkil b.cn S~lmayı tmat n.1- o!du. Kerim, İsmail Sıtkı Beylerin, Tev 
lı buçukta görmü~tüm. Ta.mr.men Polis müdürü şn ırmı~tı: fil. Salim Paşanın ve diğer bazı 
kendin::? hakimdi. Hi~bir fe'Okae-ı.· - Hnyır .. Ne müna~ebct? Siz zevatın i§tirak eUikleri münaka~a-
deliği yoldu. Onun için, oehnı:.dcn ~timııini::. lnr neticesinde büyük bir faydası 
birdenbire fcnnla,tığmı flÖyledi • - Ben Ferdi Beyin kanıı.. o!mtyacağı anla~ılan dere temizle-
(; in iz zamnn ~nçırdım. Dnhc. iki - Koce.nı::: orada değil mi?. ' tiln esinden vazgeç.ilmiş, avan -
saat evvel mhha.ttc, ıı:ıp an.llbin, ne - Hayır efendim. lıte bunun projenin çok masraflı olacnğı an-
§eli bıraktığım Sclmnmn böyle a· için endi~ ediyorum. Bir tant kn- lu~ılmr§, kanaliza~yon yaptırılma. 
pansızın ha.stalnnmasına bir m:ı. • dar evvel, kendisine müdiriyetten sına mevcut yirmi bin lira ile baş. 
na veremiyorclum. Derhal salon • telefon ettiler, gayet mühim bir İ§ lanılmo.sı, üst tarafı için lazım ola· 
dan ~ıkıp, bir otomobile ati dım için çağırdılar. cak masrafın bilahare tamamlan· 
ve evine gittim. Orada hizmetçisi - Müsterih olunuz hanımefen· ması kabul edilmiştir. 
Mari, bana ıaat yediyi yirmi geçe di. Bir 9ey yok. Y alıuz kendisile 
tiyatroya gelmek üzere çıktığını görüşmek i tiyordum. 
söyledi. Hattn1 inip, Takaim mey· - Siz müdiriyette defjil miai • 

tik mektep talebesinin dişle· 
rinc dikat olunacak 

danından bir otomobili bizzat Mo.· niz efendim?. Gelince kendisine ikinci celsede 1933 belediye adi 
ri çağırmış .•• Hem, Selmanın bir - haber vereyim iGter!leni:ı:. masraf bütçesi müzakere edilmiş· 
denbire hafızosını kaybettiğini ka - Tc.,ekkür ederim. Ben Mat lir. Bütçenin iktısnt, belediye za.· .... 
bul bile etsek, Mari şoföre, Darül- 12 ye ka<lo.r µarülbedayideyim, o bıtası, evlendirme, sıhhat işleri fa. 
bedayie gideceğini söylemiş, her 2ama.nn kadar gerrse, aöylcyiniz. ıılları bitirilmi§, imarat ve tezyi· 
halde, otomobil burnyn gelirdi. beni burada ara~ın.. nat i§leri faslının bazı maddeleri 

- Evet. Fakat ne olabilir bu Polis müdürü telçfonu kapadı. tetkik olunmuştur. Belediye mas· 
kıza?. Kazaya uğramamış! Birisi· ı Rejisöre döntlü: raf bütç~sinin mfü:akercsi pek ha-
le kaçmnk ihtimali yok .. Ani bir - Az~~im, ben gidip piyesi raretli, ~iddetli müzakereleri mu-
şekilde hafızasını kayıp bile et • ıeyredecegım. Arıyım oluna lut • cip olmuştı:r. S:dıh&t içleri konuşu 
mit olsaydı buraya getirirlerdi. O fen beni çağırtırunı:z. }urken ilkmckteplerdc çocukların 
halde ne oldu?. Geriye başka. bir Ali Ramiz, poliG müdürüne dişlerinin hıfzıssıhhnsına itina c-

ihtim l kalmıyor! tekrar te~ekkür etti: dilmeGi mevzuu etrafında müzııke 
Polis müdürü na!tin bir te:ıle - Bcn1 dedi, tc~c:rar Sclmanm 1 re geçmiş, bu işle meşeul olmayı 

cevap verdi. evine gidiyorum. Euer bir §ey 0 • } kabul etlen Diş tnbipleri Cemiyeti 
- Kalıyor! lursn size mal umut veririm. ! emrine sekiz yüz lira verilmesi kn· 
ikisi birden on1 dönüp sordu · _Hay hay efendim. ( ro.rlaştınlmıştır. 

lar: Rejisör yalnız kalınca, gidip J İnkılap müzesi ne halde? 
- Ne?• yazıhanesine oturdu. Masasının ya f 
- Ne olacak? Kaçırılma! nıbasmdn duran küçük bir kutu.~ .. Belediye idaresi, ln!tılap müzesi 
Bu sözlerı· bir sükut takip et • t ~ d""... . . kt' derho.l a l!tın yeni nene bütçezinc on bin li-unun ugmesını çc ı, • 

ti. Odada, sade, polis mütlürünün tcgli, haris bir erkek sesi duyuldu: ra tah$ia:ıt konulmaeım: teklif et-
el' n elinde tuttug"u Darülbeday\ S f. b l h t mi§, bütçe cn:ümeni bu rakamı - n ıye, u a c:5am aya ımın 
mecmuasının yapraklarını ~evirit en güzel ah"amı ola~ek. ceçcn sene olduğu gibi beş bin li-
ken çıkardığı kağıt hışırtısı duyu B .. 1 'i .ı b' t raya indirmişti. Bu madde müza· u soz ere aeır, ıraz mcrare - . . . • 
kyordu. li bir kadın sesi cevap verdi: kere edıhrken Tevfık Salım Paşa 

Üçü birden suGuyorlardı, zira, (Devamı ,·ar) inkılap müzesinin şimdiye kadar 

ne yaptıfiını eordu. Muhiddin Bey ·G5.COJ fü·a !iarrHe bir rınrnj yaptı
uz:un boylu izaht\t verdi, bir çok r!lma~mı L.:eıniş.i. m.a~c eııc.ürae
kitap, efytı ve saire alındığım ~Öy· ni bu tc::liffori redclctm:ç.i. Heye
ledi, bunların içinde manevi Ye tn- t_i umumiyetle bu m!ltlc!clcr konu· 
rihi kıymeti yüksek §eyler bulun· ~ularken Muhiddin Dcy beyr.natta 
duğunu anlattı, "Bu sene artık mü· bulunnrnk belediycn'n iki milyon 
zeyi açme.k istiyoruz; fakat beş bin lira kıym~tinde mahlnesi olduğu
lira a3la yeti~mc:z:; bunu on bine nu, bır.lc.rın sobık oı·to.::ında. ko.l· 
çı!t~rm !" eledi. Ilütç.c encümeni dıcrım, tamir "·c ı::uh:ı.fazc.tı iç:rı 
rciGi Gnrp Btıhtiyar Bey müzeye oı.•·o.jin hı~o.nır.t\ lüzum olduğunu 
nlınnn kitr.pların bir lm;mının lü· m .. dafo.a cUi. Fen i~lcri kadrosu• 
zumcuz ~eyler olduğunu, bcq bin 'la i~tcnilon muavin ve mühend:s· 
liramn yeti;e::~ğini, fazlc. pam ver .erin iltıv .... ı.i lüzumunda ısrcr etti, 
meğ~ imk.1n olmndıi:mı ııöyledi. :..u t.c.lcpleı·in l~abulünc imkan ol· 
Tevfik Snlim Pa~a bu ka.bll müze· madığı yolundn!d c::v~pfor üzeri·· 
!erin fayda ve ehemmiyetlerindcrı ne mün~l:a~a.lar şiduetlendi. Bil· 
bahsederek on bin liranın bile nz haeı;a Rluhiddin Beyle bütçe cncü• 
oldu~unu ııöyledi. Fakat neliced~ 1:1eni re::;i Gali, B:ı.htiyar Bey aro.• 
bütce encümeninin tcldifi vechile sında gcç~n r.ıanak:ışa fü:cı·ine bu 

~ . 
beş bin lirn. tahGi::nt \0crilmc::ıi k"- ::cno blitç~ cnc:.:m~n:n~n teamül lıi-
rarln§hrddı. l 

4 

fıncı olıım ·t makamın '\'e daimt 

Şirketlerden şikayet 

Fen işleri Müdürlüğü bütç.c:;i 
müzakere edilirken Doktor Hilt
met Bey Eyip ilkmekecbinden ıu 
tesisatı olmadığı için İ$tifade edi· 
Jemediğini, Edirnekapı Çocuk ha· 
lumcvinde su dcpo:mnun tamir e· 
dilemediği iç'n çocukların sıhhati-

encümenin tekliflerinin bir ~o.ğ:.ı• 
nu bü~çcden çikt.rn.-nlt yerine ·:en 
diliğintlen bir çok h:~mc~le: ihtc.' 
ettiğini, bunl::ı.rın mühicı bir kısmı· 
nı do. esas hizmetler ycı·ine mun• 
venetlcrin teşkil eylediğini iddet· 
Ie ve şikayet yollu söyliyerek ~öz· 
lcrini: 

- Prensip 13.zımdır, gelıir pren• 
ne muzir bir vaziyet hu:ıule ,.,.etir· sipsi=li!t i~int!e ifl.\ı;a dof!ru eidcr ! !' 
diğini ıöyledi, şikayet etti. Tevfik Cümle:ıilc bitirdi. Münake!n.ler 
Salim Paşa imtiyazlı ;;irketlerin d 1\1 h'dd" B · t ı·r· · . . . .. . uza ı, u ı m oyın '.) < ı ının 
hl aklk~ ... ~ulmehttıl~ll~rınd!u .. oxle~lhf • irnbulUne m i &n o1nm ıgı 
e trıgın pa a ı ıgm an, te e on b ·ıd· b l •· ı · l 

.~ .. • cev~ ı verı ı, c cuıj·c ı:ıı:..une e· 
ücret erinin indirilmesi lüzumun· r· · ..... ht ı·f 1 d ı .. ilk 

ının .~u e 1 rer er e tl!Ç .. en· 
dnn bah$elti. Muhiddin Bey ka· ... J·ı ld .., ·· ı ·ıd· M ı ·d 

• A r... arı o ugu soy em ı, u 11 -
nuni vaziyetlerin ve ımkanlt1.rm d" B f 1 · l m ey ·az a ıerar ctmeyıncc te t· 
nazarı dikkate alınacağını söyledi. lifini geri nlmı1 ::al•ıldı ,.e bütce 

iki milyon liralık makinalar cncümer..inin lmrarlr.rı ta:ıvip edil· 
sokak ortasında mı? di. 

Belediye iduresi, bütçeyi teklif 
ederlcen Fen işleri Müdürlüğüne 

bir muavin, i!ç mühendis ilaveıini, 

Meclis bugün sn.al 14 le ton ~· 
narnk bütçe müzo.kercs:nc de\ rn 
edecel·tir. 

• • 
ır kô 

• • • e nı o • 
İstanbul hnpishanesindc mah-

f;umlardan ikisi ıırasında kavga 
çıkmış, bunlardnn biri, eline ge· 
çirdiği bir çivi ile diğerini yarala· 
mıştır. Y n.ro.lanan Bitlioli Ali oğlu 

ı 
t Halit Bey, lchldl:o.ta b şlamıı, 

Muradı çivi ile yardıyan, sorguya 
çckilmi~tir. Öbnin cesedi morgz. ~ 
kııldırılmıgtır. Otop:ıi yapılarak. 

rapor vcrile:ehtir. 

& 

Murat isminde biridir. Çalmaktan 
2 seneye İno.hkumdur. Kendiıinin 
derhal tedavisine başlanmıt, fakat 
Murat, bütün tednviye rağmen bir 
m; ddet sonra ölmü~tür. 

Müddeiumumi muavinlerinden 

Çivide tetanos mikrobu bulun· 
duğu ve Muradın tetanosa tutuln.• 
rak öl:lüğü neticesine varılmıştır • 
Bununln bero.bcr, ölüm f!ebebinin 
da.ha kat'iyetle tespiti için, mor· 
gun raporu beklenilmektedir. 

Eski 1'erkos lAmerlh ah mü ehıts· 
hisse arhırı sıslar 'reh.irdağı da 

T · ' _ı_ • b l d. inhisar idarelerinde tetkikc.t 
csıss.t ve şeiJeKezı e e ıyeye Am ·ı 1 ·· h l 

yap:ın crı ı:c ı mute c.ssıs ar 
intikal eden eski terkos şirketinin dün Te!drdı:ı.i!ınıı gitmi~lerdir. 
hizGedarlar umumi heyeti yakın - Mütehnı;sıslar or:ıdn, müskirat in • 
ela gehr.mi::de loplanacak!ır. his'"rınm ~arap fnbrilmsır.ı geze • 

Bu içtimadıı bulunmak üzere ceklerdir. 

şirketin umumt müdürü M. Juan • 
ırun heyeti gitti 

ve murahhas azası M. V ey han 

dün !}ehrimize gelmişlerdir. 

Tıbbi müsameıcler 

Giilha.ne 933 sene:ıi tıbbi müsa

merelerinin birincinine 19 mart pa

zar günü saat be~te ba~lanncaktır. 

Bütün meslektaşlar davet olunu
yor. 

İngiltere ile İran hükumetleri 
ara:ımda ~ıkan petrol kumpan • 
yası ihtilafmm milletler cemiye • 
tindeki müzakcretıi esmı~ında bu • 
lutıınak ü~cı c: Cenevreye giden 
ve C!ö:ıürıte :;ehrimizc de uğrıynn 

lıan heyeti dün sabah Toros 
eksprc~:ıe hareket etmişler, Hay • 
darpaşa Iran lc:or...z;olosu tarafın • 
dan teşyi edilmiştir. 
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1 Dilimiz Sibiryada seyahat! .. 

Si'biryada seyahat.. Bu SÖ:!:ler1 
İtilince birdenbire üşüyoyrsnuz 
değil mi?. Fakat ~imdi anlataca • 
hıı hikayeden Gonra litriyecekei -
Büyük bir vazifeyle Türkistana 
iliz. 

Umumt harp ıenelerindeydi. 
Iİdiyordum. Çok İyi nı~a, acom· 
te bikiiğim için Türki:;tana gide -
tele orada beni bekliyen bir c~mi· 

·. 
; Orta Asyadan kalkıp Ana -
' doluya gelen ve hükUmet ku • 

ran Türl~ hükumetlerinin §U fe· 
nn tabiatlarını tarih kitapların
da okuycruz. 

Dillerini kaybetmek. 
Bir zamanlar Konyada hü -

laimet kuran Selçukiler türkçe· 
yi o kadar unutmuşlar ki resmi 
dairek~r<le lisan acemce olmuş. 

H~u~ gar:p bir hik5.ye anla· 
tırlar. Kaı·aman beyi bir za -
mo.n!ar kuvvctlenmİ§.. Konya • 
yı zaptetmil\,. Bir de bakmış ki 
memleket Türk. Halk türkçe 
konuşuyor, bir az okur yazar -
lar da ukalalık, züppelik olsun 
diye acemce yazıyorlar. Resmi 

d •-=-- el' ·ıd· B lis~n da acemce .. 
mün önün e ınır§una ızı 1• cı • Hemen, bir emir vermiş, res· i 
pasaportumun (lsviçreden) alın • ~ mi lisan türkçe olacak demiş. 
dığına bakarak benim lsviçreli ol· i Türkçe olmuş ama.. Osmanlı 
duğumu .zannetmeyiniz.. Hayır .. i hükf.."llcti gelince dil gene a • 
Ben su katılmadık tntanbullu Tür· e cem, nrap ve türkçeden alınmış 
küm. Fakat casusluk yapmak için i kelimelerle dolmuş. Olmu1 oı -
giderken o zaman harbe girmiyen i manlıca.. : 

• Büyük kurtarıcı Gazi Mus • • 
İGvİçre hük!iıneti namına uydur - : tafo Kemal Türk dilini de Türk 
m~ bir pasaport bulmU§tum. ~ milleti gibi Osmanlı belasından 

Neyse .. Bi:ıı.:;m ısevgili arkadaşı j yabancı felaketinden kurtarı· 

..................................... .._ ........................ ___________ .................... -·-········, 
Okurlarımızı birbir ne tanıhyoıuz : 

...... --..•--••••••••••••...,...___.---... -. .... wwwwwwww• .. •--• .. •••••••••••••--•"!' ... 
__ .... 

1 - Büyükderede Dökülmez 
sokak 12 numarada Margarita. 

2 - Çorlu Şücaattin mektebi 
ikinci sınıf talebesinden 283 nu • 
maralı Ali Akif efendi. 

3 - Şemtülmekatip talebe!;in -

den Bülent Reha. (183) 

4 - Salahattin Bey, 5 - Os -

man Halil bey. 

.......... ~···················· .. ···········•··············································· 

Bu kulübeler nelerdir? 

u• tet efradının ba§ına crcçecclt ve 
en 1>irço1t İfler y~pacaklık. 

gömdükten sonra beni de Sibiryıı· ! yor. 
ya sürdüler. Sihiryada hangi şeh· i Artık dilimiz de özümüz Tabii herkes bir şey uydura • 
rl. go'"rdül' .. dı·ye "'Ormayınız. Han· !. gibi türkçe olacak. k l ·d · · b 1--- k d 

otellerdir. Hayret etmeyiniz. Otel. 
Avrupalılar Afrikada seyahat e • 
derken saman altında veyahut ça· 
dır altında yatarken istirahat ede
medikleri için böyle kulübeler ya· 

pılmı~tır. Mnnmafih s~yyahlara 
(otlar altında yatmadık demcdn -
ler) diye kulübenin damım s<ı .. 
mandan yapmışlardır. 

BakO.da mua:::::ım pct::-ol lmyu-
1,rrnı crezdilde~ ~onr:ı. T:-~n3 Ka:ı· 
Pirenin başı s:ıyı!c.~ Kro:ınoYotd~a 
teçtim. Ve or~dcr. B..!h.:.ray~ ~!t • 
tiın. l lakikd-:n oraclnki Türkler 
6z yurdun öz evl:ltlnrı.. Öyle de 
cana yakın ki .. !for nl~~am, h:?r Ö· 

~ ., Şimdi herkes bu yeni dile i ca . yı en ıyıye aKlllıa epo • 
gisini görmediniz diye norarsanız ~ kelime toplamak için çalışıyor. 5 ya benziyor. Daha sık bakarsak 
size daha iyi cevap verebilirim. S Siz de bildiğiniz kadar yardım 5 rasathaneye benziyor. Biraz daha 
ilk gittiğim ıehir Alaıkada idi. i ediniz. ! bakarsak bekçi kulübesine de ben· 
Sonra biraz daha garbe yaklaştık. \.. .................................................... .-' zeteceğiz. Fakat, hayır bunlar söy-

n• 
r ! "Ün h:r ziy.ıfett~:ı hh· ziy:;.f:;te çnğ 

tılıyor, yeyip, iç'p vakit geçiriyor· 
c:lum. 

Tomsk ~ehrine geldik. Buradan da 1 
1 

lediğimiz veya benzettiğimiz üç 
sağa sola gezdik durduk. Bu kadar _ r.!ART Bilmecesi 9ekilden biri de değildir. 
seyahat içinde en hotuma giden Cu binalar Afrikada yapılmış 
Yakut Türkleri oldu. Sibiryanın şi- Mart bi 1mecesio1 ....... _. .............. __._.___. .................... ---·····-·············································· ! 
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Buharad;>. ::::~ .:!l hayatım başlı· 
malinde yerleşmiş olan bu millet dikkatle balJedlnlz 
de halis Türktü. I ~atla ilk devirler. 
de Ha2!er denizile Tuna araımda 
devlet kuran b.:git Türklerini:len 

L ......................... ~~.~~-~!~ ...... ~:!.?..~~ .. ~~~~~~~ .. : ......................... .! 

j bir kolmuşlar. Benim Türk oldu • 
rmmu anladıkları zaman öyle se· 
""indiler ve bana öyle ikram etti -
lcr ki .. Dille tarif etmek zordur. 
İQte buraya resmini koyduğum de
likanlı Yakut mektep muallimidir. 
Kendisi almanca, fransızca çok i· 

Sib"ry11 ahıı :;o1ı.len b r ka 1 koca yi bilir. Bina da mektaptir. Aşağı· 
b _, B daki resimde arabada giden iki a!mıı bir rornanuır. llDU anlat· 
... ı · · C · ~ · b Yakut görüyorsunuz ~a c: ıs~cmıyorum. emıyeLın a • • i····································-······· .... ······••••9 '?1a geçtim. lki, üç içtima sonra ıllesmlnizl gUnderinfzS 
bızim yaptıeımız i~leri Ruslara ha~ : ~ 
l>er vermişler. Çard~n tielen emir j Dünyanın dört bir tarafındaki j 
~ıerinc bizi yn.!:alndılar. Hapsetti '! Çocuk &afİfaıı okurlarını biribi· 
ler. Derhal divanrhnrbe verdiler. ; rine tanıtmak için bir Gütun aç . 

Mart bilmecemijı:İn ilk harfleri 
yazılmıştır. Diğer harfler yerine 
nokta konulmuştur .. Bu noktaları 

doldurunuz. 
M .. t - K .. .I - a..n - b ... t --

K ... a- k ... k - y •.. r. 
Doğru halledenlerden 150 ka ~ 

riimize oyuncak, saat, mürekkepli 
kalem, bisküi, çikolata, ipekli men 
dil, kitap, cetvel, defter vel'ece • 

Neron ! .• 
Dünya kurulduktan bugüne ka· 

dar birçok zalim krallar, impara -

torlar gelmi§tir. Fakat belalı ola • ~ 
rak tanınmıf olan bu kralların ve : 
imparatorların içinde Neron iı .. ~ 
mindeki Roma imparatorundan , 

daha zalimi gelmemi,tir. 

Neron 17 sene kayserlik yaptı. 
ğiz. 

ı _ Bilmecenin müddeti dört Bu zaman içinde yapmadık kepa • 
haftadır. zelik bırakmadı. Kendisi biraz çal~ 

2 - Bilmecede kaz'1nanların i· gı çalardı. En büyük zevki halkın 
simleri pazartesi günkü gazetemiz arasına geçip bu çalgıyı çalmak ve 
de ilan edilmektedir. alkış toplamaktı. Birkaç dalka -

Bu adam kim ? 

Dört karış sakallı, ağaçlar 

arasındaki bu adam da kim bili • 

yor musunuz? .. 

1932 - 1933 senesinin Rohenao-

idama mahkum edildik. F o.kat pa- $ tık. Resmini gönderecek her o· 
•a.portumda İsviçre tebaası olarak i kurun resmini bu sütunda baıa· 

3. aazüktüğüm için beni Sibiryaya İ cnğız. Bugün bet okurumuzun 
k, lıefyedc::ekbrini Euh:mllı Türl; s Resmini bastık. Sizde resminizi .c 

()lan arkadaşım;: be kur~:ın;ı dize· i cönderiniz. ! 

3 - Bilmecede kazananların he 
diyeleri her perşembe günü ikiden 
sonra idarehanemizcle verilmek • 
tedir. 

4 - Üç hafta hediye:sini almı~ 
yanm hakkı kaybolur. Hediyeleri. 
nizi derhal aldırınız. 

nu .• 

Robenson Krozoe ismindeki bu 
adam bir gemiciydi. Gemisi batm• 

ca ıssız bir adaya çıkarak hayatmı 

kurtarmış orada senelerce yalnız 

başına yaıamıştı. 

.. 

• 

t 
r 

• 
• 

. . 
teklerini bild!!"·· ·ıcr. İ ........ Basalım.. i 

Zavı3.llı i~ti: ::I ""' ! lrurlıanı gözü - '······· .. ··•········· ....................................... NI .. ! 
-·························································································· 

Yazısız Hikaye : ................................ - 1.._, <... ~ ~·-
~ -
Jt_[' l~ 

ıl ? ) 
~ ~ ~ 

CAbl Efendinin başından 

'° (Jf 

geçenler 

5 - Hal varakalarını gönderir
ken isimlerinizi çok okunaklı ya -
zınız. Y anhş isim kullanmayınız. 
Sonra heqiye çıkmaz • 

·····--·--.. ·-···············--········ .... -·····:: 
Allo Allo ! i 

ueıecek hafta 
Güzel ve gürbüz çocuk müsaba
ka.sında kazananların isimlerini 
ve adreslerini neşredeceğiz .. 

En çok rey kazanan çocuk 
acaba kimin? ....• 

: 

vuktan alkıt toplıyacağım diye · 

kıl ve hayale gelmez işler yaptı. 

Büyük sirkte gözünün önünde aç. 

aslanlara yüzlerce esir yedirdi. Bu 

zavallı adamlar cıyak cıyak bağı · 

rırken o çalgısı elinde tarkılaı 

söyledi. Kahkahalar attı. Güzel e· 

sir kızları havuzlara attı, onları 

yılan balıklarına yedirtti. Hatta a · 

işte bu adam da insanların fe• 

nalığından başını alıp dağlara çı

kan ve 40 senedenberi Afrikanın 

ıssız dağlarında yaşıyan bir Avru

palıdır. 

Şimdi 65 yafında olan bu adam 

25 yaşına kadar Avrupada iyi me

muriyetlerde bulunmuş, nihayet 

dünyaya küserek Afrika.nm kut uç 

maz, kervan geçmez bir yerine gi· 

dip yerleşmiştir. 

Birçok seyyahlar Afrikada do--
nasını ve kardetini bile öldürttü. latırken bu adamı da bulmu,lar • 

Nihayet bir şarkı uydurabilmek dır. Fnkat adam Avrupalı seyyah· 

için Romnyı yaktı. Kenclisi de u· larla kat'iyyen konu~mamaktadır. 

;;:::ıktan yangını geyrederek keyif • Bunun İ!:İn bu adamın kim olduğu 

lendi. Bu resim (Neron) rolünü anJaşılamamı§tır. Maamafih bir 

yapan bir artistin yeni yapılan b;r !ieyyah fotografını çekerek gazele

fllmdeki vaziyetini g&teriyor. ı lcre eöndermi9tir. 
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Bazı azanın hücumu 
sebebinden mi ileri geldi? 

ihtilil hazırhtı 
yapan İngilizler 
Tevkifiere dair İngiliz 
hükumetinin teıebbüsü 

Nazi 
adliye 

askerlerinin bir 
binasını işgalleri 

Bu varit görülmiyor, asıl mesele 30 
mart umumi toplantısında anlaşılacak LONDRA, ıs (A. A. ) - Mos

kovadaki lngiliz aefirine verilen 

üç gün zarfında hiç bir yahudi adliye 
binasının eşiğini aşamıyacak 

lstanbul barosu birin ve ikin-
ci reiılerile inzibat meclisi azala
rmm hep birden çe1 ilme sebeple
rini, iki gündür etraflı surette izah 
ett:k. 

Sebep olarak, bunların haricin
de bazı refiklerimizde yapılan neı 
riyat, hakiki faziyete uygun sayıl
mamaktadır. istifaların, baro he
yetinin geçen umumi toplanhda 
bazı aza tarafından ıiddetli hü
cumlara uğrama11nm bir neticeıi 
olarak tefsir edilmeıi, ancak de
dikodu mahiyetinde görülmekte
dir. 

Şimdiki baro heyetinin Yuife 
müddeti 11 mayııta bitecejine ıö
re, ba iatif alar üzerine 30 martta 
yapılacak toplanbda yerlerine ıe
çileceklerin müddeti de ıene t 1 
mayııta bitmiı olacaiı e dolayı
ıile o zaman bir intihap daha ya. 
pılmaıı lbımgeleceii teklinde 
kaydedilen bir mütalea da, ~arit 
telikki olunmuyor. Şimdi istifa ~
dilnıeseydi, 11 mayuta intihap ya
pılacak ve şeçilenler, muayyen 
müddet için iıbatma geçecekler
di. latif a dolayııile intihap tarihi
nin 11 mayııtan 30 ~ alınması 
muayyen müddet vaziyetini deiit-

talimatın gayesi, Sovyet memurlatirmiyecektir. Muayyen müddetle 
rı tarafından tevkif edilmit olan 

iıbatında kalmağa batlangıç, inti-
lngiliz tebaasının ne sebeple tev-

hap edilme tarihidir. 30 martta kif edilmit oldukları ve nerede 
seçilecekler için, 11 mayıs işbaşm- mevkuf tutulmakta buhmdukları 

BRESLAU, 15 (A. A. ) - Na
.ıi hücum kıtaları 3 gün müddetle 
Breslau adliye dairesini iıgal ede
ceklerdir. Bu müddet zarfmda 
hiç bir Yahudi adliye binaımın 

eşitini qmeyacakbr. 
da bulunma müddetinin son günü hakkında izahat almaktır. 
olmeyacak, yeni heyet, o tarihten 1 lngiltere HükUmeti, Sovyet Hü

ıonra da muayyen ~üd.deti doldu- Jriimeti nezdinde ciddi teıebbüsleı· Danzig'te İmpara-
runcaya kadar vazıfesıne devam de bulunmamıfbr. Yalnız pyet • 
edecektir. ortada bir cürüm varsa bu cürmürt torluk ve Bitler 

Bu itibarla "gelen heyet, giden ne olduiunun tasrih edilmesini ve bayrağı 
heyetin vazifesini tamamlar ve ye~ takibatın aleni olarak yapılmaını
ni heyetin vazifesi de 11 mayısta nı temenni etmektedir. V ARŞOV A, 15 (A. A. ) - Dün 

~at 13 te Dantziı'teki Alman kon 
soloıu, konsoloshane binaıma Hit· 
ler bayrağı ile lmperatorluk bay· 
rağmı çektirmittir. 

biter" mütaleaıı, ortaya çıkan va- Tevkif edilmit olan 6 lnıilizdeıı 
ziyete uyıunluk göstermemekte- ikisi, Moıkovayı terketmiyecekleri 
dir. Bu nokta etrafında dünkü a- taahhüdü ile serbest bırakdmıılar· 
rqtırmamızın neticeıi budur. 

Diğer taraftan 30 marttaki umu
mi toplantıda, bu toptan istifaların 
geri almmaıı ve !İmdiki heyetin, 
ı ı mayııa kadar itine devam et
meıi temenni olunacağına dair 
dün bir pyia çıkmııtır. Böyle bir 
temenni vaki olursa, bunun istifa 
edenler tarafından kabul edilip e-
dibniyeceği şimdiki halde belli de· 
iildir. Vaziyet, ancak 30 mart 

toplant11mda anlqılacaktır. 

O ıünkü toplantmm, baronun 
en hararetli toplantdarmdan biri 
olacağı ıiipheıizdir. 

dır. 

Sovyet Hük\lmeti, lnıiliz Sefa· 
rethanesine ıef aret erkanından bi
ri vaııtasile mevkuflarla temaı et
mf. •{ teklifinde bulunmuı ve fakat 
bunun için yapılacak ıörüpnenin 
mevzuubahiı meseleye müteallik 
olmaması prtını ileri sürmüştür. 

İngiliz sef arethaneıinin bu tek-

Bu münaıebetle mumaileyh, 
konsoloshane önüne toplanmıt o
lan halka bir nutuk söylemiıtir. 

lmperatorluk bayraiı, harpten 
e't"'t'elki Alman satvetini temıil et· 
melde, Hitler bayrqı iae, yeni 
oetlin kuvvetini söatermektedir. 

lifi kabul edip ebniyeceji hentls Bu meraıimde Reichıtag azasın 
belli değildir. dan M. Foerater'in kumandası al· 
Reımi Ruı tebliği, tahribatın ya- tmdaki Dantzig Hitler teıkilab da 

pdmıt olduğunu beyan etmekte hazır 'bulunmuştur. 
fakat bu tahribatm hakiki mahi- Konıoloıtan tonra söz alan M. 
yeti hakkında izahat vermemekte- Foreıter, fCiyle demittir: 
dir. lngilterenin müracaatından "Bu lmperatorluk bayı-aiı, 

ketumi:yet muhafaza edil 
dir . 

Hitlercilerle ayni kanaa 
olmadığından bir sefir 

çekildi 
WASHiNGTON, 15 (A. A. ) 

Almanyanın Waıhington Sefiri 
Prittwitz, Hitler rejimi kendi 
naat ve temayüllerine uysun o 
dığından dolayı iıtifa etmittir. 

Almanyada hayra 
BERLIN, ıs (A. A. ) - N 

bayraklarının lmpera.torluk ba 
raklarının yanıbatında çekilm 
daha şimdiden Hitlercilerle N 
yonal Almanlar mehafilinde 
takım münakaşalara yolaçmıı 

Nazilerin her ne suretle olursa 
sun kendi hususi alametlerini · 
ka edecekleri muhakkaktır. 

Naziler, intihab;,.tta 'kazanmq 
dukları muvaffakıyetten sonra ,· 
di de Almanya'nın Prusya Kom' 
seri sıfatile Hitler'i M. von Paped 
in yerine getirmek istemektedirl1 

Bu ypaıldığı takdirde M. v~ 
Papen, Prusya Batvekil mua~ 
olacaktır. 

Komilnlstlerln imha~ 
............................................................ , ••••••••••••• 11111 .............. . maksat, fayet bir dava açılacak o- Dantziı'de milli bir Alman binaıı

luna, l>u davanm normal bir ıu· aa ;ekilen ilk bayraktır. Pek ya
rette !~pıhnaamı t~in ~· • inada daha bir çok\annın ~ildi

BERLIN, 15 (A. A.) - Bugii 
Almanya resmi gazetesinde in~ 
pr eden bir tebliğde Bertin PoU 
Müdürü, Alman Komünist Fırkatf 
nın eski merkezi olan Kari LielJJ 
kneeht yurdunun Prusya Hük\imd 
ti namma ve Alman millet ve deJ 
letinin himayeıine dair olan Reiı 
cümhur emirnamesi ahkamını tat 
b:I..:an istimlak edilmit olduğun 
bildirmektedir. 

lngiltere, Fransa 
arasında 

(BlrlDel _........ ..,.., 

velld gihıdenberi herkesin nıalu
mudur. 

lngiliz Başvekilinin diişfincesi · 
ni ne suretle tfade edecell ve 
bir takım itirazlan ve bilhassa 
Fransızların itirazlannı hesaba ka 
tıp katmıyacağı bilinmemekle be
raber dün öğleden sonra mumai
leyhin düşüncelerini bir nutuk 
şeklinde ve binaenaleyh her taraf
ta akisler h8sıl edecek ~da ifade 
edeceği ve bu nutku ya umumi ko
misyonun veya siyast komisyonun 
rcelsesinde bugün veya yann söy
liyeceği öğrenilmiştir. 

Bu nutuk ile beraber yazılı bir 
takım teklifler tevdi edilmesi ihti
JDali vardır. Fakat vaziyet olduk
ça sıkıcıdır. Ve M. Mac Donald'm 
mesuliyetleıi taksim etmek isteme
si de bunun delilidir. Mumaileyhin 
dün M. Daladier'nin Cenevreye 
gelmesi için ısrar etmiş olduğu 
li>ylenmektedir. Ancak Fransız 
Başvekili, cevabını bilahare vere
ecğini bildirmiştir. 

M. Mac Donald, dün ttalyan 
murahhasmı iki defa kabul etmiş
tir. ltalyan mw-ahhası Başvekalet
ler arasında diplomasi yolu ile gö
rilşmeler yapılmak üzere konfe 
ransm tehir edilmesini istiyeceği 
ni gizfomemiştir. 

Daha geçen hafta İtalya Hüku
meti her türlü tehir düşüncesi
ni şiddetle reddetmekte olmasına 
nazaran pek birdenbire vukua gel 
miş olan bu değişiklik nazan itiba 
n alınırsa İtalyanların diğer bir 
takım memleketlerin ve tereddüt 
.... buluMn Almanyanm namı
ıa saz slSylemekte olduğuna hük
metmek icap eder. 
Amerikanın da konferansın te-

tngılız gılzetelerınde ve lngılız ğini ıöreeeğimizi ümit ederim.,, 
efkarı ununniyesinde bu metele 

Çin-Japon 
Müzakere tiddetli bir h~yecan uyandırmıı- Raylştagı yakanlar 

br. 

ihtimalleri görün
miye başladı galiba 

Rusya tahrlpçllerl 
ve devlet adamları 
MOSKOVA, 15 (A. A. ) - Sov

CHANGHAI, 15 (A. A.) - yet Ruıya lua Komitefi, M. Kale
Chanıhai' da çıkan mühim Çin ga · nin'in devlet müeueteleri müstah
zetelerinden olan Chounpao bat· demininin mesuliyetlerine ve elek
makaleaini, Çinin Japonyadaki ae- trik santrallarmdaki tahribata da
firi M. Tchana - Tao • Pin'in Nan- ir bir nota netretmittir. 811 nota, 
kinde yapmı! olduğu aöylenilen son zamanlarda •niyetleri itiba
beyanatına tahıiı euıtittir. rile amele ve köylü devlete kartı 

Bu beyanata göre Çin, Çin. Ja- namuskirane ve vicdani bir bare
pon ihtilafında batka bir yol ara- kette bulunmaları lizımıelen ba· 
malıdır. zı devlet miiatahdeminin mukabil 

Chounpao gazeteıi, tek yeni yo
lun doğrudan doğruya müzakerat
.ı:an ibaret olduğunu ve bunun ise 
memleketin ölümüne muadil bu
lunduğunu ilave etmektedir. 

Yarı • resmi Tavzihler, M. 
Tchanı • Tso • Pin'in Nankin'ı 
ziyaretinin hükUmetine Tokioda 
h'üküm ıürmekte olan ruhi halet 
hakkında malumat vermekten 
bqka bir gayeai olmadığım gös
termek istemektedir. 

Maamafih bazı mahafil, Jeneral 
Tchang - Kai - Chek'in ve M. Le· 
wenkan'ın timalde oturmalarını 
ve M. Tchang • Tso - Pin'in Nan
J .. ~n ziyaretini, meseleyi doğrudan 
doğruya halletmek arzusunun bi
ter delili addetmektedir. .. _. ....... _ .... ,.....,.-, ... -, ...... ____ .. __ _ 
hirine taraftar olduğu haberi her 
ne kadar doğru değilse de başka 
bir takım işlerle me~gul olan A
merikanın Cenevre konf eransmın 
kısılmış llir lamba haline ~etiril
mesini memnuniyetle karşılaması
nın İtalyanın vaziyetini bir derece 
kuvvetlendirmesi ve M. Mac Do
nald'm vazifesini müşkülleştirme
si muhtemeldir. 

ihtilal hareketlerine ve tahripkir
lıklara İ§tirak ettiklerinin ıörül· 
müt olduğunu beyan ebnektedir. 
icra Komitesi, ıiyaai dairenin tah· 
ripki.rlık, yangın, infilak, devlet 
müeıseseleri makinelerini bozmak 
gibi harekib mahkeme celselerin· 
de tetkik etmek ve bütün tenkil 
tedbirlerini tatbik eylemek hakkı
nın bu gibi ıeylerle itham olunan 
müstahdimine kartı tiddetle tat· 
bik edilmesi lazımgeldiğini ilave 
eylemektedir. 

Bir lngl llz deniz altı 
.remi si 

LONDRA, ıs (A. A. ) - Dün 
Chatham Doklarmda Starfiab ia
mindeki deniazlb ıemiıi, denize 
indirilmittir. 

Bu denizaltı gemisi 56.50 metre 
uzunluğunda, 7.50 metre genitli· 
ğindedir. fİacmi 640 tondur. 

Tayyarelere kartı bir topu var
dır. 

30 lira ikramlı• 

Graham, Jou, Knlpp, Tboa, Tompton 

London markala •kf aaatlert bulana Dua· 

mlye ve aynca komiayon. Tepebafa Kabri.i
tan aokatı No. '2 Y. il. G. A.. (872e), 

BERLIN, 15 (A . .A..) - Reichs
tac yanıını hakkmda tahkikat yap 
maia memur edilmit olan hakim, 
Felemenkli kundakçı Van Der 
Lubbe'ü bir takım tahrikitçıların 
tetvik etmiı olduklannı bildirmit· 
tU. 

Deasau' dan bildirildiğine gö~ 
Anchalt Hükumeti Demokrat FJ 

811 mesele ha'kkmda büyük bir kaıı, feshedilmiştir. 

Amerikada 
bankalar 

Uri bin taaeai yeniden 
ip baflacb 

NEW • YORK, 15 (A. A. ) -
Eıham borsaıı, borsa muamelele
cilerine yann muamelelere girit· 
mek üzere hazır bulunmaları hak
kmda talimat vermittir. 

NEW - YORK, 15 (A. A. ) -
Gitelerini tekrar açan bankaların 
miktarı tedrici surette artmakta o· 
lup dün öğle vakti adetleri iki bi· 
ne baliğ olmu§tu. 

Avrupa ile Cava ara 
sında balonla seyaha 

BERLIN, 15 (A. A. ) - c..J 
Zeppelin kumandanı Doktor Ecli 
ner, Felemenk Hindiıtnama Y•Pj 
mı, olduğu seyahatten dönmüıtiif' 

Hindistandaki ikametinin gay~ 
si, Avrupa ile Cava arasında bil 
Balon servisi vücuda getirmek imi 
kanlarını tetkik eylemektedir. 

M. Eckner'in söylediklerine ~ 
re Hattüstüva mmtakalarında hül 
küm sürmekte olan hava §artları 
nm bilbaasa hava rutubetinin de
recesi hakkında derin tetkikler ya 
pılması lizımgelmektedir. 

Bu hava §artları, pek süratli vf 

mukavemetli ve kafi miktardı 

Ballast götürebilecek balonlar ya 
WASHiNGTON, 15 (A. A. ) - pılmasmı zaruri kılmaktadır. 

New "' Y ork eıham borsasının 

bugün muamelelerine bqlıyacağı 

kat'i ıurette bildirilmektedir. 

M. Woodin, bazı bankalara bir ta- Büyük balonlar inıasına mecb~ 
kını müfettiıler tayin edilmesi, bu olmmaak için, Şap denizinin ce• 
bankaların behemehal zorluklar i. nup sahilinde bir orta iskele vücu 

çinde 'bulundukları manasına gele 
miyeceğini, bu müfettiılerin tayi
nine sebep, bazı bankalara men-
ıup müesıeıelerin bunların tama-
men açılmalarına mani olmaların
dan çıkan karıtık vaziyet olduğu 
nu taırih etmiıtir. 

da getirilmesi daha muvafık ola• 
caktır . 

Bu ise Felemenk hükfımetinid 

alakadar devletlerle ve bilhaıd 

F ranıa, İngiltere ve ltalya ile mir 
zakerelerde bulunmak yolu ile tel 
kik etmesi İcap eden bir mesele• 
dir. 

New - York borsası komitesi, 1=============1111111 
borsa muamelelerine buıün yeni· 
den batlanacalmı Hin etmittir. 

New - Y ork eıham borsası ile 

Loı Anteles piyasaıı kolisinin bu 
gtin yen· den açılacağı haber veril 
mektedir. 
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[ lktısadi Haberler ] 
Fındık satışımız 

ı ihracat Ofiıi fındık ihraç ia • 
J lcelelerimizden mevıim batı olan 

Aiustoı ortasından Şubat 1933 
ııibayetine kadar fındık ıevkiyat, 

e llltktar ve kıymetlerini göıteren 
bir iıtatiıtik hazırlamrıtır. 

Gireaon, Trabzon ve Ordu Ti· 
C&ret Odalanndan gelen malu • 
lnata göre, bu aylarda Gireaon • 
dan 1,654,955 lira kıymetinde 
4,624 ton iç ve 1 ,343 ton kabuk 
fındrk satıLmıttır. 

Trabzondan iıe 1,S02,154 lira 
) lcıYmetinde 5,950 ton iç ve 355 
· ton kabuklu fındık aatılmıttır. 

Ordudan da (729,798) lira 
lcıYmetinde 2,603 ton ic ve 98 ton 

• lcabuklu f mdık satılmı;tır. 
Yekunu 4,286,907 lira kıyıne • 

tinde, 1,776 ton kabuklu ve 13,177 
ton iç fmdrkdan ibarettir. 

Bu is.k~lelerden Almanyaya, 
Aınerikaya, Avuıturyaya, Bel~i • 
~ya, Bul~aristana, Danimarka • 
)'a, Filistine, Fransaya, Holanda • 
)'a, lngiltereye, lsveçe, ltalyaya, 
lehistana, Mısrra, Romanyaya ve 
Suriyeye aatılmıttır. iç fındık 
&attığnnız memlel:etlerin basın • 
da. İtalya, Alm::ı.nya ve Fr~nsa 

· telmektcdir. Kn:buklu fındık mah· 

111 
l'eçleri ise chc.":nıniyct aırasile Mı-

11 •ır, İtalya gelmektedir. 
Jd Maaınafih Tirycstc yoluyla 
vd llıerkezt Avrup:ıya da fındık satıl· 
Ti llııtllr. 

ıı,tısot vekAletl 
müşavirliği 

. ihracat Ofisi raportörlerinden 
~tı Haluk Bey iktisat Vekaleti mü • 
ol §avirliiine tayin cdilmi§tir. 
a.t Çok kıymetli bir genç olan Ha· 
e~ ilk Beyin yeni vazifeıinde mu • 

' vaff ak olacağına eminiz. 

Yunanistan ve 
kasaplık hayvan 
Son senelerde Yunaniıtan tara· 

n fnıdan ıatm alınan kaıaplrk hay
'Yan miktarı azalmaktadır. 

931 senesinde yekQnu 650 bin 
ı baıa varan koyun ve keçinin 

llliktarı 930 senesinde bir milyon· 
dan fazlaydt. 

Yunan hükUmeti kasaplık hay· 
8 'Yan satın alınmasının önüne geç· 

1 
IDek için Yunanistanda fazla hay· 

ral 'Yan bealeımek yollarını aramıya 

9' l,atlamı§tır. 
t~ltalya veyumurtacıhk 

ltalya hükumei.inin parlamen -
Y~ toya yumurta elde edit inin faz • 
.bü lalaımaaı için bir kanun liyihaıı 
1111! Yerdiğini dün yazmıtbk. 

Ticaret Odası memleketimizi 
göl pek cok alakadar eden bu yumur· 
hüı ta layihasının bir suretini ltalya -
rı dan getirtmiıtir. Bu layiha Ti· 
& caret Odası tarafından üzerinde 

ya çahtılacak ve memleketimize ne 
taraftan zarar vereceğini ara~h • 

v• racaktrr. 

d• Pamuktan ipek gibi 
kumaş 

Londrada pamuktan ipek gibi 
uı bir cim kumq dokunımıya bat -

lanmııtır. 
cu 
la• Muhtelif lngiliz gazetelerinde 

nıethedilerek anlatılan bu hava • 
•
0 

diı İstanbul Ticaret Odumı da 
1 

ali.kadar etmittir. Oda bu ku -
sd 1 . d ir ınaı ar üzerın e araıtırma yap • 
tel ınak için Londradan malumat is -
I temit ve kumaftan gönderilme -
e• . . . . . 

ıını rıca. etınıttır. 

K.umaı aeldiai zaman meımle • 
lcetimizdeki pamuklarla bu i'ıin 
Yapılıp yarılamryacağını ayrıca. 
~qtır.sla.cakbr. 

Balkan tütünleri 
ATINA, 15 (A. A.) - Cenev -

redeki Şark tütünleri konferansı -
na gitmekte olan Türk, Bulgar ve 
Yunan murahhasları Cenevreye 
gitmeden evvel hattı hareketleri • 
ni tayin etmek üzere dün alqam 
lktiıat nazırı M. Peımazoğlu'nun 
riyasetinde toplanmıılardrr. 

izmirin ihracatı 
incir, ilztlm ve tiltOn 

lZMIR, 15 (A. A.) Ticaret O -
duı, üzüm ve incirlerle muhtelif 
mahıullerimizin ticari vaziyetine 
dair tanzim ettiği bir rapora gö • 
re, mevsim batlangıcrndan 9 
Mart 1933 tarihine kadar İzmir 
borauında 48 milyon 96 bin 337 
kilo üzüm ve 15 milyon 384 bin 
520 kilo incir sablmııbr. 

Mevsim başlangıcından 6 Mart 
1933 tarihine kadar lzmir lima • 
nından yabancı memleketlere 
50,381,668 kilo uzum ve 
24,837,364 kilo incir ıevkolun • 
muştur. 

ihracat mevsim baılangıcı o • 
lan bir Temmuz 1932 tarihinden 
6 Mart 1933 tarihine kadar lzmir 
l'manından yabancı memleketle • 
re gönderilen muhtelif mahsulle • 
rin miktarı ıudur: 

16,485,730 kilo tütün, 79,857 
kilo afyon, 18,940,278 kilo pala • 
mut, 13,148,670 kilo palamut hü • 
laıaaı, 3,959,451 kilo meyan kö • 
kü, 444:366 kilo zeytinyaiı, 
6,509,450 kilo arpa, 7,316,107 ki· 
lo bakladır. 

lzmlr kunduracıları 
İzmir kunduracıları geçenler • 

de büyük bir toplantı yap.arak 
yerli malı köıeleyle derilerin pa ,. 

hah olmaamdan Ye bir çok kun • 
dura malzemesinin memlekette 
çıkarılmamasından şikayet et • 

mitlerdi.. 
Dün İstanbul Ticaret Oda,ı da 

lstanbuldaki kunduracıları ve de • 
ri tacirlerini toplıyarak fikirlerini 
sormuıtur. 

Toplanan fikirler Ticaret Oda· 
ıının dütüncelerile birlikte lkti· 
sat Vekaletine gönderilecektir. 

Japonyanın lthaUltı 
Japonya hükUmeti memleketi • 

ne girecek mallan azaltmak için 
fatur:ı!arın üzerinde arqtmna 
yapmıya karar vermittir. 

Ticaret Odası bu haberi ala • 
kadarlara b'ldirm;Atir. 

Ta e e un in ş ki yeti yiiziln
den bir muel im"n istlfa•ı 

lstanbul lisesi son sınıf fran • 
sızca muallimi Ahmet Tevfik Be • 
yin derslerine çalıımıyan iki ta -
lebeyi müdüre !İki.yet etme.i yü • 
zünden garip bir hadise çıkınıı • 
tır. 

Talebeler bu hidiaenin Tevfik 
Beyin Türklük aleyhinde söyle • 
diği bir sözden olduğunu iddia 
etmektedirler. 

Tevfik Bey talebelerinin bu 
idiası üzerine bir muallime yakı • 
ıacak tarzda derhal iatifasıru ver· 
mittir. Ayni zamanda gelenbevi 
orta mektebinde muallim olan 
Tevfik Bey bu mesele hakkında 
demiştir ki: 
"- Ben Türk oğlu Türküm. 

Senelerden heri muallimirn~ Der -
sina çalı~rnıyan talebeye, vatana 
faydalı tir eylfıt •)lması için bazı 

sözler !;Öyledim. ~e yazık ki, ta. 
leb~n~ bunu fena tefsir etmiş.,, 

Mektep müdürü Celil Ferdi 
Bey meaele olmadığını aö7lemit • 
tir. 

VAKiT !ayıfa: tt 
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Avusturya mecli- :AKTF.RrYoLoc 

Yedi eşkiya ele 
geçirildi 

sinde )lavgalar Dr. Ihsan Sami 
Oluyor 

BAKTERiYOLOJi LABORATUYARI 
Umum kın tahlilltı. ~·rengı noktıı 

ViYANA, 15 (A. A.) _ Saat nızanndan (Wassermın ve Kahn tea· 
14 te Büyük • Alman Fırkasına müllerl) Kan küreyvatt sayılması. ti· 

fo \'e ısıtma hastalıklan teşhisi idrar. KOZAN, 14 (Huıuıl) - Kozan 
civarındaki köyleri basan yedi ta· 
kt jandarmanın ııkı takibi netice
ıinde ele geçirilmiılerdir. 

menıup bir kaç meb'uı içtima aa· bal~ım. cerahat. kazurat ,.e su tahlilltt 
lonundaki mevkilerini İfgal etmit ültra mi ros«opi. hususr aşılar ıstihzıı 
}erdir. Kanda ure. şek~r Klorıır koli esterin mik 

Çetenin azaımdan üçü Türk, 
dördü Fellihbr. Reiıin adı Oıma· 
niyeti Hüseyin, diierleri iıe Silif • 
keli Mustafa, Talip, Ali, Şaban, 

Mehmet, Halildir. Bunlardan Ali 
Cebeliberekete tabi Kırmit kara 
kol kumandanını öldürmüttür. 

Soıyaliıt • Demokrat hizbi, bir- tarlannın tayini. Olvınyolun'dı Sultan 
Mahmut türbt.'Si No J89Telefon.!0981 

az sonra içeri girmittir. Parlimen· -------------

Gelin alayında 
bir hadise 

AYDIN, 14 (Huıuıl) - Aydına 

tabi Çiftlik köyünde bahıit iste· 
mek yüzünden bir vaka oldu: 

Çiftlik köyünden Dalma köyü
ne gelin götürülürken Konyalı Sü· 
leyman gelin alayının önüne çık· 

toya bir çok paliılerle ıivil me· 
murlar girerek müzakerat salonu· 
nunun civarında yeralmıılardır. 

Polis gazetecilerin içeri girmeleri· 
ne mani olmuıtur. 

Saat 14.40 ta polis meb'usların 
girmesine mümaneat etmi~tir. 

Poliıin kürsüyü İ§Sal ederek M. 
Staffner'in riyaıet etmeıine mini 
olmağa hazırlanmakta olduiu 
zanediliyor. 

Ahali Parllmento etrafında top 
lanmııtır. Parlamento methalinde 
ağız kavgaları olmuıtur. 

mıf, ip gererek güveyden bahtit -------------
iıtemiıtir. Dalmalı köyünden Ha
lil hemen cebinden çakııını çıka· 
rarak ipi keımit ve Süleymanı ite· 
rek alayın önünden atmıttır. Sü· 
leyman buna fena halde kızarak 
Halilin üzerine ablmıf, Halili to
katladıiı gibi araya giren Kemal 
Beyi de dövmüttür. Süleyman bu 
kadarla hıncını alamıyarak eve 
koımuı, biçağını laıp alayın arka· 
ıından yet it mit, Hal ili ağır ıuret· 
te yaralamııtır. 

Gece gelen garip 
yolcular 

Geçenlerde bir gece cenuptan 
Kiliı ıehrine bir otomobil gelmiı, 
durdurulup bakıldıiı zaman için· 
de bazı paıaportau• ve ıarhoı 
.F ranaızlar bulunduiu, otomobilin. 

MARAŞ 
Çeltik Fabrlkll81 
T. A. ŞiRKETiNDEN : 
1 - Mecliıi idare ve Mura

kıp raporlarının kıraati, 
2 - 1932 bilAnçosunun ve 

klruzarar beaabınıa t11dikile 
Meclisi idarenin ibrası, 

3 - Nizamname mucibince 
çıkecak nıaıf aza yerine diğerle
rinin intıbabı, 

4 - Muralup intihabı, 
5 - Heyeti Umumiyenin 22 

Nisan 933 tarihine milsadif Cu· 
martesi gDaD Şirketin merkezi 
bulunan Maraı Çeltik fabrika· 
11nda alellde senelik içtimaına 
muhterem biasedaranın teırıfleri 
rica olunur • 

~-~.oldaiu ~ilfttlr __ F_a_t-ib-lc_r __ -.,-n-da_n_: -----
Bu sarip sece yolcularımn ü· Jstanbul'da &yoğlunda Aynalı Çeş· 

zerleri arandıtı zaman yanların· me'de mukim ,.e Mercanda Caferiye 
da bet yüz Suriye albnı bulundu· Hanında 10 t\o. da mU.tegil Arap oğlu 
iu anlqılmııtır. Anastas Efendinin lbrahim Cudi lfolck· 

Poliı pasaportıuz ecnebileri tif Şirketine olan borcundan dolayı mıh· 
otomobillerilt- bcnber Gazi An • cuz muhtelif manifatura eşyası I 6 Mart 

933 tarihinde !a&t 14 sandal bedestenin 
tebe ıöndermittir. de ~atılacağından taliplerin 932-2544 'e 

Suriyedeki Fransız ıiyasl me- 2545 D. numaraslle mahallinde"! mema
murlarmdan biri bu hldiıe mü - na müııcaatlın 
naıebetile bir kaç defa Kilise re- Fatih icrasından: 
lip gitmit ve hükOmet memurla - Istanbul'da Heyoğlundı Aynalı Çeş-
rnnızla temas etmiıtir. me'de mukim ''e M~rcanda Caferiye 
Adapazan - Bolu Hanında 10 numarada müştegil arap oğ

lu Anastas Efendinin ÇıkmıkÇllır yo· 

Y
O)U .kuşunda 27 :numarada lbrıhim Cudi ko· 

lektif Şirketine olan borcundan dolı}ı 

mahcuz olup satl' illnında yazıh emval ADAP AZARI (V AKIT) __. A
dapazarı • Bolu yolunun gazete 
ıütunlarına da alueden bozuklu -
iu bili düzelmemittir. 

Bolu villyeti, kendi hududu 
dahilindeki fena kıırmlaıın timdi· 
lik ıathl olarak tamirine karar 
vermit ve derhal ite bqlamııtır. 
Bu cümleden olarak yolcular için 
bilhasıa otomobil sahipleri için 
ecel köprüıü telakki edilen "ibra· 
him ağa,, Asar ıuyu kısmıların • 
daki büyük çukur Ye hendekler 
doldurulmuftur. iki "Melen,, ara· 
ımdaki k11mı da tamir edilmekte· 
dir. 

Koca.eli vilayeti hüaudu dahi· 
lindcki kuım iıe, artık yaya yü • 
rüyecek halden de çıkmıttır. Ada
pazarı tehirden Sakaryaya kadar 
olan bir iki kilometrelik bir kısım 

I 6 Mart 933 tar ihlnde saat I 4 de San· 
dal bedesteninde bilmür.ayede sıttlıca· 
R"tndan mumıileyhln ikametglhının meç
hdliyetl hasebile keyfiyat lltnen tebliğ 
olunu!'. 

•• mm nnaı:::a:::mı:m:::ı:::::::ı::::n:ı:m 
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Samsun 
vapuru p b 

16 Mart erşem e 
gDnll akşamı Sirktci'den hare
ketle ( Zonguldak, inebolu, 

Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Faıla taf•ilAt ıçin Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentaı.-

o kadar fena bir hal almııbr ki ! 
aküz ve manda arabaları bile 
devrilmekte, otomobiller, en kuv· 
vetli kamyonlar ıakatlanmakta • 
dır. glh Bey bu çok fena kııımdaki 

büyük çukurların tim.dilik muvak 
katen doldurulması için karar ver 
mitlerdir. Bir iki güne kadar ite 
batlanacaktır. Bu haber yollarda. 
perİf&ll olan k67lilleri Ye araba 
ıahiplerini memnun etmittir. 

Bu kısım bir müteahhide veril· 
mit bulundutundan derhal tamiri 
i:cnkansızdır. l\taamafih keyfiyeti 
ehemmiyetle nazan dikkate alan 
vali Eıref Beyle mahallinde biz • 
zat tetkikat yapan kaymakam A-

lstınbul beşinci icra memuı luğundin ; 
Bir borçtan dolayı haciz edılip sauimuı 

mukarrer bulunan bir adet motorun 
20·3 933 Pazartesi günü saat 13 den 
itlb:uen G:ı.latad~ Arap c::miinde doğru 
sokakta No. 3 dukkAn önünde ilk art· 
tırması ~apılacağından i~tı.-yenlcıin muay• 
yen gün \'e ~aatinde mahallinde huır 

bulundurulacak memuruna miıracaıtlan 

ilin olunur 

ikinci iflas mtmurluğundan : Müflis 
Galatadı Ahen müıılh hnnında Vitali 
Kohenk:ı 'e mahdum lan şirı.eti ile Jık 
Kohenka Efendinin muhasip raporunun 
'uruduna intizar en tehir edilmiş olaa 
ikinci toplanma ve müllis tarafından 
telilif olunan kon«tJrdatonun müzakeresi 
zımnında 29 • Mart· 933 çarşamba günü 
sa:ıt I 5 de :ıl:ıcaklılınn ikinci iflts dai
reşinde hazır bulunmaları ilAn olunur. 

Jstanbul ikinci Iera memurluCUndan ı 
ffü borçtan dolayı mahçuz ve pınya 
çevrilmesi mukarrer iki kasa. iki dosya 
dolabı, Jdtaphıne 22-Mır-1933 çarşam

ba günti saat I! den itibaren Gılıtada 
Ömer Abit Hanında ikinci katta 6 na
maradı açık arttırma ile satllıcafındaa 
talip olanların yevm ve saati mez\ctlrda 
932 · 188~ dosya numarasını htmile11 
mahallinde ham bolunıcık memura 
müraeaatlan il!n olunur. 

Fatih icrasından ; 
Bir deyinden dolayı tahtı hacze alına!\ 

zirde cinsleri yazılı 

48 No. M:ı.\"İ renkte Mcrscı iz pi 

255 • Kahve renkte ,, 
255 .,. Penbe renkte 
!78 ,, Sın renkte 
274 ., Açık mavi , 
114 ., Kurşuni 

ı t 4 .. Kurvvnt ., 
Yedi kalem e~ya 19 ma t "~ l :rar 

günü saat J 4 de çaı ,ıda ~andıl bedes
ttnlnde bilmüzayede eaulacağtndan talip
lerin mahalli mezktlrdı memuriyete mö• 
racaatlan iltn olunur. 

lstanbul üçüncü icra dairesinden : 
Bir borcun temini için mabçuz ., e pa· 

rayı çevrilmesi mukarrer kıııethane ef• 
yuı I8-Mart·933 tarihinde aut it dea 
13 c kadar Divan yolanda Ttlrbede 
215·217 No; lu Jnraethanede birinci 
açık artırma suretiyle sablacakar. Talip
lerin mahallinde bu!unıcık memuruna 
müracaatlın il!n olunur. 

lstanbul 4 üncü icra memurlutundan ı 
Tamımını 5000 lirı lııymet takdir edl· 
len Cst,üdardı )eni mahallede Selmi 
Ali efendi mahallesinin mezarlık kn"1• 
sokağlnın ( Bağlar ba~ından Haydarpa-
şayı gidecek tramvay caddesi üzerinde) 
) eni 33 numaralı maa bahçe ahşap ıbuı 
ha\•i ktglr müceddet fınnın tamamı açı~ 
arttırmayı 'azedllmlş olup !8 - 3 - 933 
taı ihindc şıı cnamesi divanhaneye tsliıt 

edilip I 8 4.933 tarihine müsadif Satı gü
nü sut 14 den 16 r• kadar iÇii< artır

ma suretile 'ıtılaeııkttr. Artnrmıya i~· 

rak için yUzde yedi boçuk teminat ık· 
çası ılınır. Müterakim vergi, belediye. 
'a~ ı f lcıresl müşteriye aittir. icra ve 
Iflls kanununun I 19 uncu madde'5ne 
te\'likan ha ı\lan tapu sldllcrlle sabit ot
mJyan ipoteklı alacaklılar ile di~tr s1a
kadarının ,.e irtifak hakkı ııahlplerfnta 
bu haklarını 'e hususile faiz ve masa
rife dı'r olan iddialarını iltn taribindea 
it baıen yirmi ~un fçinde e'> rakı miisbe
te ile hildfrmelerl IAzımdır. Ak~i halde 
hakları tapa !!lcillerlle ~ahit olmı\lnlar 

Sltıj bedelinin pıylışmıcından hariç ka· 

hı l:ır. A lak:ıd:ı.rlann i:bu m:ıddci "•nıı. 

niye :ıhk!mın:t ıı;orc hareket etmeleı i 'e 
daha fazla malOrnat almak istiyf'nlerin 
93!· 78 do~yı numara!!ile memarlyetı
mize müracaatları iltn olunur. 
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Veni 8 silindirli Ford 

otomobilleri tasavvurun 

fevkinde birer san'at tim

salidir. Kuvvetli, seri, geniş 

ve rahattır. 

Fennin en son tekemmüt1erinden 

olan, aşağı emici sessiz karburatör. 

otomatik avans, ve pompa ile benzın 

vermek tertibatı bu yeni modellere tat~ 

bik edilmıştir .. 

En son tekemmütat ve 

terakkiyatın bütün incelik 

ve güzeliklerini kendinde toplamıştır. 

Şanjman ayar edilmış, ve ikinci 

vites sessızdir. 

Yeni 8 silindirli Ford otomobilleri 

çok kuvvetli, seri, emin ve rahattırlar. 

Şasinin bütün temas noktaları las

tik yastıklarla tecrit edilmiştir. 

Büsbütün yeni bir şekilde inşa edil

miş olan şasileri sadelik ve sağlamlık 

hususunda eşsizdir 

Otomatik çift ayarh yeni sistem 

Houdaille amortisörleri en fena yollar

da bile sarsıntıları izale eder. 

Yeni motor 90 derece zaviyeli V 

şeklinde 8 silindirlidir. 

Her dört tekerlek üzerinde çalışan 

gayet müessir frenlerle techiz edilmiştir. 

Sessiz ve sarsıntısız çalışır . 

En yakın acentemıze gıder:ek biz

zat görünüz. 

FORD MOTOR COMPANV EXPORTS INC· İSTANBUL 

Harbiye Mektebi 
Müdürlül?ünden: 

Harbiye Mektebinden bu sene zabit vekili çıkacak efendilere 
sabn alınacak aşağıda cinsleri yazılı tecbiz:atın evsaf ve şartna· 
meleri Harbiye mektebinde teşekkül eden komisyondadır. Talip· 
ler görebilirler. (1121) 
Cinsi Mu•akkat temi· Sureti ihale ihle günü 

nat akçesi ve saati 
Lira Kr. 

Resmi üniforma için t 
sırma, kemer, kıhnç 

244 8 püskülü, apulet ve ı- O 
teferruatı 

Kılıoç · 153 00 

Kaıık, Çatal, Bıçak 

Rugan fotin 

52 

214 

05 

20 

Kapah zarf 16·3·933 Perıem· 
be saat: 14 te 

.. 
,. 

" 

,, 

,, 

16·3-933 Perşem· 
be saat: 15 te 

16-3-933 Perşem
be saat: 15,30 da 

16 .3.933 Perşem
be saat: 16 da 

Ankara : Emniyet işleri 
Umum Müdürlüğünden: 
1 - Zabıta memurlan için yapbrılacak asgari 1000 azami 

1637 kat elbise "pantalon caket,, 20 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - ihale 26 Mart 933 pazar iÜnü saat on dörtte Emniyet 
itleri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartlarını Ankara'da Emniyet işleri Umum 
MüdUrlüğlinden ve lstanbul'da Emniyet Miidürlüğünden istekliler 
her gün öirenebilirler. 

4 - isteklilerin 1596 lira 8 kuruştan ibaret muvakkat te· 
minat akçesi veya bu miktarda banka mektubu ile Emniyet i~leri 
Umum Müdürlüğüne müracaatları. (99ı) 

Yeni Tarih 
Her sıod tarih kitabının hulasası 

Tarih imtihanını Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
100 kurul! fiatla lıtanbulda Kanaat Kütüpbaneıinde sablır. 

l Doktorlar 
Dr. Mehmet Ali 

idrar yolu hastalıkları mUtehassısı 

Köprüba§mda Ernlnönti Hanmda No. 2 

Her gUn öğleoon aonra 

Doktor 

Cevat N. ZekAi 
Sln1r mlltehasımıl 

Cuma Ye pazardan maada gUnlerde aaa.t 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muayenehaneai.ıı.i BabtAll karşmnda An· 

kara caddcsi No. 41 ye tevsian naklet-

ml§tir. Tele!on muayene: 23469 

tkamctgl.h: 60740 

Diş Tabibi 

Elle Hayon 
llfl§hur Diş tabibi müteveffa Davtd Ha

yon'uıı oğla& dl§ tabibi ELİE HA YON 

h&stalarm.ı artık Be§iktqta degü yalnız 

yeni t&§md.ığt Perapaıaa kar§ISIDda .U
malı Mescit sokağı No. 6a Kamhl hanı 

3 numaradaki muayenehanellinde kabul 

etmektedir.Telefon: n603. Adrese dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Oahill baata11k1ar mllteh•mm 

Oivanyolu No. 118 Tele!on: 2223911 

Göz hekimi doktor 

Siileyman ŞUkrll 
Birincl auut mütehassıa 

Babılll (Ankara Caddesi Numara 60) 

Dl• doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UskUdar AUamata§ı No. CS3 

Dl• doktoru 

Zeki Nuri 
Her gün basta kabul edilir. Her nevt dl§ 

rahataızııtı tedavi olunur. Muayenehane: 

Usktıdar Ab~ba§ı Mektep aokak No. flO 

SAHlBl : 14EHME1 A~lM 
Umum! N~yat MUdUr11: FlKRET ADn 

Y .6.KlT Jıl.A TBAASl - lSTANBUL 

------ - -· -

16 Mart 1933 ....;......----"'.'=-, 
. . " 

t • • • . 

lpekiş Yünlü eri 

Ropluk 
Ve 

Tayyörlük 
En güzel en 
şık ve en 

ucuz yüolU 
kumaşlar 

ll'EKIŞ yünlülerin in hem s:ıfi ) tinlulcri 
hem de ipekle karışık olanları \:ırdır. 

ipek iş yünlüsü ga\ et ~üze! ütü tutar. 
hiç bir zaman buruşmaz. ) :ığmurdan 
mütee~sir olmaz ve honlan çıkma?~ 

I~EKIŞ'indir 

Tilrklyenin her 
tarafında her lisanda 
münteşir bütiin gaze
te ve mecmualarda 
neşredilecek llAnlar 
için yegane merci .... 

Cünyanın her tarafında intişar eden gaute ve mecmu1ıar için 
ae ılan kdDul ve her nevi rekıam neşriyatı yapılır. 

idare merkezi : Ankara caddesi · Kahraman zade Hanı 
BiRıNCi ve iKiNCi katlar 

Telefon Numaraları : 20095-20094 

Posta kutusu: lstanbul postahanesi 176 

Erdek Malmüdürlüğünden : 
Adet Metre mik'aba 

38 1 
68 8 
75 12 

200 21 

Beher metre mik'abı muhammen kıymeti 
Lira 
13 
13 
13 
13 

Marmara nahiyesinde Palatva nam diğer Saravlar kariyesinde 
vaki emvali metruke taş ocaklarmdan çıKarılan 381 adet 45 met· 
re mık'ahı taşın ihalesi 22· Mart-933 tarihinde yapılacağmdan ta· 
liplerin Erdek mal dairesine müracaatları. (1180) 


