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Bug~kü sayımızda 
Eğlenc~ll yazılar, sinema, 

çoetik ve menıleket 
sayıfalorı 

idare Telefonu: 2d370 S "l yısı S l(uru, 

Alman yada kan, ateş ve şiddet! 
~==================oı::::===:==:==:==:==:==:==:::::: 

Kaçaklara ait Atinadan Vakıt'a gelen mektup ve res·mıer 
inkılap gençliği 

göründü 
"Wagon • Lit,, büroları önünde 

ki talebe nümayifleri, kimbilir 
kaç inkılapçınm yüreğindeki kül· 
leri üfleyip dağıtmıştır. Gençlik 
>'alnız inkılabın bekçisi değildir. 
İrt.1<dnbı yapan nesil, gönlünün ve 
enerj isinin tazeliğini kaybetme • 
laıek için bir (Ahı-Hayat) çefmeai 
Ribi ikide bir gençliğe bat vur • 
laıak ıstırarındadır; ve bunun i • 
Çin gençlik (Ahı-Hayat) çeı • 
laıeıi gibi daima co§kun akmalı • 
dır, ki onun suyundan içen kafi
leler (Ebedi tebabet} sırrına e • 
reler. Bunsuz inkılapçılık olamaz 
l'e bunsuz inkılap yürüyemez. 

Bazı kimseler, bu son hadise
de, haklıyı haksızı arattırmak 
laıeylini gösteriyor. inkılap mat • 
buatı, kendi neşriyatında bu tarz 
ilkıiil4haza1ara asla yer vermeme
lidir. Gençlik, bu meselede, ka • 
>'ltaız, ıartsız haklıdır. Çünkü in
lctlabın dinmeyen hızım gösteri • 
>'or. 

Türk milleti, bundan on iki 
nı ... -vd, yekpare bir vücut haline 
tirip, sayısız dütmanlara kartı 
\lı>lak ve kanlı aöiaünü sererek 
~in harbetti ise, lstanbul Darül
'un gençliği de Beyoğlundaki 
~ehi tirketin bürolarını onun i
~İtı tatladı. Yani kapitülasion 
~eninden kalmıı bir zihniyetin 
'IOrtlar gibi olduğu bir noktaya 
~cum etti. Kapitülasionlu Tür· 
~iye'nin ayıbını ve cefasını hiç 
liiphesiz, bizim gibi çelanemiı o-
1-n, bu gençlerin yüreğinde nasıl 
'-il bir hassasiyettir ki, onlara 
~ir frenk tarafından, bir frenk 
~essesesinde hakarete uğramı§ 
it Türk memurunun davasını bu 
ktcıu aletle müdafaaya sevkedi
:or ! Karadağ, Düa-tepe diplerin-

d:":at:i!;:~~=~ ~~=~~~;n;: 
re ölmediniz!. 

YAKUP Kadri 
<Derxımı 2 inci sayı/amuda) 

f Rayştag 60 yerden j 

tutuşturularak yakıldı! 
aşvekilimizin dilimize 
dair mühim beyanatı 

[ 2 inci say1famızda ] 

Yeni kanuna göre yangın çıkaranlar Dün Atina muhabirimizden tayyare 
ya ~üebbet küreğe, yahut ida~a ~-il_e_a_l_d_ı~~~-ı-z_r_e_s_i-~-ı-er~v-e~h-a_b_e-rl_e_r~ 

mahkum olacak .. 
şimdiye kadar 2000 kiti Matmazel Şor " ölürüm de 

tevkif edildi ondan ayrılmam" diyor 
Rayiştag yangını 

ve yeni intihap 
Almanyada Rayiştağ meclisi binaıı 

nın yanması efkarı umumiyede hay· 
retle karışık bir delııet husule getir· 
di. Çünkü bu yangın Avrupanın or • 
tasından yeni başlıyan büyük bir f e
ldketin başla .. gıcı gibi göründü. Nl • 
tekim ('Berlin) haberleri de bunu te
yit ediyor. Yalnız buhaberler biribi -

Rayiştag meclisinde J rine zıt iki iddia içinde kan§'yor. 
tevuif edilen komü· Bir taraftan Bitler hükumeti ve 
nfst mcb'uslann en , • ._1 ileri gelenle• i: Bun· taraf tarlan yangının mes ulıyetı,.. 
ların biri dünyanın en A lman komünistleri.ne isnat ediyor. 

genç meb,usudur " Komünistlerin umum! .JJir ihtüal 
BERLIN, 1 ( 4. A. ) - Demok- prooramına lfaret Mmtık ibne ,_ 

atlarla aağ. cenah müntehası me· gang•nın hanrlannuı bir aulkait ol
hafili, Reichıtag yangınının eıpabı duğu iddia olunuyor • 
hakkında kat'i bir 'ey söyleme· Diğer taraftan komünistler büd · 

mektedirler. Bu mehafil, her han kis mes'uligeti hükumet partisine at· 
gi bir suikast vukubulur bulma'? 
ounun bütün mes'uliyetinin Komü · 
ıistler üzerine atılacağından ve 
hunun sol cenah müntehaıınm iki 
fırkasına karşt zabıtaca vasi mik· 
y:-.sta faaliyete geçilmesine bir İ· 
şaret olacağından sol cenah rüesa
.. ının korkmakta olduklarını hatır· 
) atmaktadırlar. 

Demokrat mehafil yanıgmın çı.< 
masındaki garip ıeraiti ehemmi· 
yetle kaydetmektedirler. Bu me
hafil geceyarısında yangın aöndü
rülmüt olduğu bir anda itfaiye ef • 
radının binanın dört bet yerinden 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Dlln gece Atin Adan tayyare ile ildıflmız resim ı 
Ortada l\latmazcl Şor sağda 1\1. Papas solda onlan bulan gazctccl 

--=-

Asıl mesele : Rumlar bir 
yahudi ile evlenemezler ! 

Dün akşam tayyre ile 

Atinadon aldığımıı mektup 

Atine, ~8 (Huıusi - Bugün Matmazel 
Şor ailesine bir mf'ktup ve iki telgraf gön· 
dermiştir. Bunlar gönderild ikten sonra Mat-
mazel Şor bu gece yarısı M. Yani ism nde 
mütekaıt bir Yunan zabiti ile miikilemeye 
davet olunmuştur. Bu zat Matmaı:el in baba
SJ tarafmdan geldiğini haber vermektedır. 

Matmazel Şor dostlanndan birine aynen 
• ı rı ları söylemiştır: 

latm :ı zcl Şor'on dün gece 
Atmadan Va ıt'a gelen resmi 

Fransız karısından ayrılmıı olacak 
ve talakı imzalıyacaktır. 

Dünyanın öteki 
ucundak[ 1nsanlar 

- Ben kararımı verdim. Neye 
1 mal olursa olsun ve bana ne teklif 
ederlerse etsinler, bir daha t stan
bula dönmiyeceğim. Eğer beni 

----~--.....;· Yorgosuınu (yani Papası) terket
Yanan Rayştag mecflc;Jndcn bir gc5rfin6ş 

!ediyor. Birtakım tahrikçiler vasıtasi
le böyle bir yangın çıkarılacak ve 
mesuliyetini komünistlere yükletüe -
rek bu fırka mensuplarının ezilmesi • 
ne ı·esile yapıldığı söyleniyor. 

miye mecbur ederlerse intihar e
derim. 

Gazetecinin oyunu 
"Atineika Nea,, gazetesi muharri
rinin M.:.tmazel Şorla M. Papası 
nasıl bulduğu hakkında fu tafsilat 

~Frika ve ce~ubi Amerikada Bahrımuhitin ortasındaki tenha 
'laıı adalarda yaııyao insanlar1n garip Adetleri, yaşayış tarzları, 

kadın, erkek, çocuk hakkındaki akıl almıyacak nizam arı. .. .. .. 
Cumarteai gUnil bu çok cazip seyahat hiklyelerini 

~ V A K 1 T' da okayacak11nız 

Şimdiki halde bu iki iddiadan han· 
gisinin daha doğru olduğunu ispat e-

1 
decek elde delil yoktur. Yalnız Ra -
yiştag binası yandıktan, komünistle· 1 

rin reisleri teı·lı:JI olunduktan, nilıa • 1 

yet komünist gacztclcri kapatıldıktan 
sonra hadise kapanmıı ve Almanyada 
nispeten sükun avdet ctmiı görünü -
yor. 

I ptida yangın haberi gelince 
( 5) Martta yapılacak olan Ra • 
yiştag intihabatının artık geri kal • . 
ması ihtimali hatıra gelmişti. Fakat 
sonradan gelen malumat bu tehirin l 

(Alt taralı 10 uncu ıagıf amızda) 

M. Papas bir kaç güne kadar < Deı·amı sekizinci salıifam:zda) 

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

Pol•• - Gece yarısı aentn burada ne ı,ın var be ada111I 
Sarhot - Nene &Azım, ben aana soruror murum • 



inkılap gençlıği 
göründü 

(llafmakaleden devam) 

Miltecuir tirket müdürü vakayı 
tnil için timdiden ıöze batla -
mıf. Bu adam her kim iıe, nafile 
zahmete girmesin. Zira, kabaha • 
ti bu derece büyük bir cezaya müı 
tabak değilıe bile, biz, onu, ıair 

Avrupalı tirket müdürlerinin bu 
memlekette timdiyc kadar itledik 
leri sünabların kefaretini vermit 
teli.ki edeceğiz. 

Bu tirket müdürlerinden bir kıı 
mı hi.li latan bul da ve hala vazife 
bqmdadır. Bunlardan biri, cihan 
harbinde Türklerin idaresinde ka 
]an tirketinin berbat bir hale gir -
mit oldujunu ispat için İtgal dev· 
rinde bir kitap ne§retti ve sırtını 
tnıiliz dreadnought'larma dayıya 
rak bütün İstanbul halkının yüzü
ne tükürmek cüretinde bulundu. 
Öbürü, idaresi altında ne kadar 
Türk memuru ve itçisi varsa hepsi 
ni birden sokağa atmıya kalkı§tı. 
Beyoğlu ve Galatanm bize bir 

müatemleke balkı nazariyle bak • 
maktan tamamiyle vazgectiğini 
hiç zannetmiyorum. Kimbilir kaç 
türlü beli.dan arta kalmııLeventin 
umuru tefeasüh devreıini, orada, 
hlli bitirmemiıtir. Köprünün ö • 
hür ucundan itibaren ıarhot ne -
feıi gibi kokan bir acaip havanın 
içine zirildiii hiuolunur. Avrupa 
dan AmeriJEadan gelen her yaban 
CI da ilk admımda kendini bu ha· 
Yanm içinde bulur ve ıon adrmma 
k.Jar onda kalır. 

lürk inkılipçııı bonayı latan • 
lıal tarafına almakla, bu havanın 
•iç delilse, milli ekonomyamız 
üzerindeki tesirlerinden kurtul • 
•ak istedi. Fllbt, Leventinlik Tür 
bu~ mukadderatına za • 
maa . .a:.ban .el ve dtl uzatmaktan 
asli seri kalımamıtbr .. 

İstanbul ıençliği, münevver in· 
lalip cençliii, iıticam pusu kur -
duiu karanlık kötelere la r, 
kozmopolit'liğin bu tnıtan cephesi 
ne kartı da daima haasu ve uya
nık durmak mecburiyetindedir. 
Her uiflik ve felaket anımızda 
üstümüze yüklenip bizi yutmağa 
hazır bu iki ıinai kuvetin bütün 
iatildil mücadelemiz eanaaında 
el ele Yerip beraber yürüdüğü gö· 
rülür. Bu tefer de bir az öyle ol· 
madı mı? Bana.daki Arnavut Haı 
sanla, S.,oilundaki Monsieur Ga 
etan Jannone'in İstemedikleri teY 
Lirdir: Tiirkçe .•• 

Ukin, artık, Türk g~nçliği gö· 
ründü; ve lizmı olduğu gibi, li· 
zım olduiu yerde ... 

YAKUP Kadri 

B. M. Mechsının dün
kü yeni müzakereler• 

ANKARA, 1 (A. A. ) - Büyül: 
Millet Mecliıi bugün Reis Kazım 
Pata Hazret]erinin riyasetinde top 
lanmııtır. 

Ankara meb'uıluğuna intihap e
dilen Aka Gündüz Beyin intihap 
mazbatası okunarak kabul edilmiş 
ve Aka Gündüz Bey yemin etmit· 
tir. 

Tokat meb'uıu Bekir Lutfi ve 
Trabzon meb'uıu Hakkı. Bey 
'erin vefat ettikleri hakkın • 
daki Bqveki.let tezkeresi okuna· 
rak hitıralarına hürmeten bir da
)ika susulmuf tur. 

J 932 bütçeıinde münakale yapı-1 
Jıaıma ve Yüksek Mühendiı mck
lebıne munzam tahsisat verilmesi· 
ne dair kanun layihaları Baıveki· 
letin talebi üzerine hükumete iade 
cdilmlştir. 

·· ~- -,arteai toplanacakbr. 

VAKIT'm Hususi Telgraf lan - - ~ - - - - --- - -
Paramız 

Milli paramızı ko· 
ruma kararnamesi 

A N K A R A, 1 (Huıuıi) -
Türk parasının kıymetini koruma 
hakkında §İmdiye kadar neıredi
len kararnamelerin birleıtirilmesi 
suretile hazırlanarak Vekiller He· 
·elince kabul edilen kararname ve 
~ski, yeni kambiyo ihtiyaç liıtele
rinin birleştirilmiı tekilleri yarınki 
'bugünkü) reımi gazetede netre· 
dilecektir. 

Veni kazanç vergisi 
ANKARA, 1 (Huauıi) -

Yeni kazanç vergisi kanunu layi· 
hasmın müzakeretine, cumartesi 
günü Büyük Millet Meclisinde bat 
lanacaktır. 

lOtfln mtlbayaası 
A N K A R A, 1 (Hususi) -

inhisar idaresi lzmirin bazı kaza· 
lannda tütün almağa karar ver· 
mittir. 

Taksitle mlllt emlAk 
alanlar 

A N K A R A, 1 (Huıusi) -
T akıitle milli emlik almıf olanlar· 
dan yarısını marta kadar ödemif 
bulunanların taksitlerinin tecili 
kararlaıtmlmıftlr. 

lzmlr meclisinde 
lZMIR, (Hutaal) - lamir Umu· 

mi Mecliıi bugünkü toplantıımda 
inta edilecek hapishane binaaı için 
JO bin lira tahsisat kabul etti. 

Nafıa İ§leri için bütçeye fazla 
tahsisat konulması kabul edildi ve 
Saat ıuyunun lzmire kadar ıeti· 
rilmesi için tahsisat ayrıldı. 

933 yılı bütçesinde 
Meclise verilen bütçede gösterilen 

varidat yekônleri ne kadar ? 
A N K A R A, 1 (Hmusl) - ı hayvan Yer1riıi: geçen 1eneye naza 

933 bütçesinin masraf kııımlarmı an 500 bin lira nobanile 11 mil
bildirmiıtim. Bütçede göıterilen yon 250 bin lira, kazanç Yersisr. 
varidat fasıllarını da bildiriyorum: :ıeçen seneye nazaran 200 bin lira 

Arazi vergisi: geçen seneye na· -ıokaanile 12 milyon lira, poıta, tel 
?araft 300 bin lira fazlaıile 4 mil- graf varidatı: 127 bin lira nokea-

1ile 5 milyon 23 bin lira, babran yon 800 bin lira, Bina vergisi: 250 
bin lira f azlaıile 4 milyon 400 bin, 

gümrük varidatı: 6 milyoa 750 bin 
lira fazlaıile 45 milyon 250 bin. 

Yeni istınaf 

vergisi: 1 milyon lira nokaanile 
9 milyon lira, milvazene vergiıi: 
t m;lyon lira nokaanile 13 milyon 
liradır. 

mahkemeleri 
Yeni mahkemeler on vi'iyetimizde 

teşekkül edecektir 
ANKARA, 1 (Huauat) - , ya., Erzurum ve Buna vil&yetlerin 

':f ~kimler kanunu li!i~ı son ıe_k de istinaf mahkemeleri tetkil edi· 
hnı almaktadır. Yem liyıhaya ıo- ~ecektir. Bu mahkemelerde Cümhu 
re, hlkim olmak için hakimlerin riyet Müddelumumllerinin birer 
hakimlik teminah ancak altı sene stinaf milddeiumumlleri buluna
lecrö beden sonra bqlıyacaktır. 
S ~~~ 

ta.iiyerlerin, hakim namzetlerinin 
h.ı müddet içinde hakimlik temi- Yeni hukuk mezunlarmı hakim· 
n·.tı olmıyacaktır. 

Edime, lzmir, latanbu1, Diyar· 
bckir, Adana, Ankara, Srvu, Kon-

Gene lskAnda sul 
istimal 

IZMIR, 1 (Huıust) - İzmir iı· 
kin itlerinde yeni bir ıui iıtimal 
meydana çıkanldı. Hiııl olan zan· 
na ıöre, kitip Tevfik Bey sahte 
mühürler, ünzalar kullanarak aah· 
te taaanııf veıikalan vermiıtir. 
fahkikat yapılıyor. 

lik sınıfma ballamak için layiha· 
ya çok ehemmiyetli maddeı.- ko
nulmuıtur. 

Kati iden suçıu kadı
b o ..._, .. ~ a.e.ı · 

IZMIR, 1 (Hususi) - Kutada
lmda Rıza isminde birisini katlet· 
-nekten ıuçlu Miiferref Hammm 
muhakemeıine yarın (bqün) de· 
vam olunacaktır. Mahmut Eaat 
Bey suçlunun vekili olarak mah· 
kemede bulunacaktır. . .. 

Başvekilimizin dünkü mühim beyanatı 

"Devletin bütün teşkilatı 
etmek hevesinde ve 

cemiyete yardım 
vazif esindedir.,, 

ANKARA, 1 (A.A.) - f ni dolaprak her çalJ!ID& kolunu f büyük mabarrirler yarclım edehi • 
Türk dili tetkik cemiyeti umunıl ziyaret etmifler •• yeni ıelmit o- lir. Gazetelerimizin Mit&k mahar 

katipliğinden: lan bazı derleme fitlerini de ıiz rirleri haftada~ olm•zaa bir u-
Türk dili tetkik cemiyeti ı\luu· den geçirmiflerdir. z~nca yazılannı dil b•kımınclan 

mi merkez heyeti bugün cemiyet ea,veklllmlzln yeni arzulara uyacak üalllp ile 
merkezini ıereflendiren Baıvekil beyanatı yazmaia çalqırlana maksadımız 
lımet Paıa Hz.nin yüksek reislik- A N K A R A, ı (A.A.) çok kazanmıt olur. 

M. Venlzetos 1'8rkf 
ye merbutlyetlnl -' 
dostluğunu tek.-121 

ediyor 
Atina, t (A.A) - M. Ve, ... i·, ... ı ... 

ıo., intihabat dolayıaile Sakıs • 
dumda aöylemit olduiu bir 
tukta bilhuaa Türkiye ile takiP 
dilmekte olan yaklqma ve dotl 
lak aiy~dnden bahletmit ft - '"-. .. 

ıiyuetin her iki memleket 
faydalarmı izah eylemiıtir. M, 
nizeloa demitlir ki: 

"Lozan muahedenamesi imsa 
undan aonra bezimetimizi 
ıurette kabul ve teılim etm 
lazım gelmekte oldujunu dütibl 
diim ve Türklere 6 asırdan ~.-..... 
deYam etmiı olan mücadel 
artık kat'iyyen nihayetlenmif, 
pannııt telakki etmek tektir--·-· ... 
bulundum. Gui Muıtafa 
Hazretleri le ismet Pqa ve T _. 
fik Rüttü Bey ve diier Türk d_ . .._.. 
Jet adamlan Türk - Yunan uS 
laıma ıiyaıetini iki milıetin m 
faatlerine uygun en mükemmel 
yaaet olduğunu takdir ettiler. 

"Türklerin bizimle doat o 
Y&f"mak arzularının aamimi ol 
duğuna •e bizim de hu hua 
ki samimiyetimizin dereceıini 
diklerine eminiın. Biz, hiç 
fart ve biç bir ihtirazi kaydi il 
aürmekaizin muslihane bir ıiya 
set takip ediyoruz.,, 

M. Venizeloı, bundan ıo 
halka sulhun ve ıulh halinin 
vamındaki faydalardan b 
miştir. 

Ka.yser de 
lkt1sat vekilinin 

tetkikleri 
KA YSERI, 1 (A. A. ) - lk 

Vekili Mahmut Celil Be~ b 
villyeti, belediyeyi, kolorduyu 
Halk F ırkaaını ziyaret etmittiı 

Belediyede memleket i 
yab ve ümran hakkında l'a""riUılllll 
tür. 

Vekil Bey itiyea KaJM • 
Türkiyenin en mamur tehiri 
den birisi olacağını kuvvetle 
ettiiiai haabihalleri eanumcla 
lemittir. 

Vekil Bey vilayette Ziraat 
düründen pancar aeriyab 11a11UP1 

da malWaıat almıfbr. Belediye 
rafından lkbsat Vekilimiz 
ne elli kitilik bi" ziyafet veril 
tir. Ziyafette, Kayserinin hal 
iı hakkında Vekil Bey meb' 
111ızdan ve tüccarlarnnadan 
hat almıı.lardır. 

leri altında maarif vekili Rt-~it Başvekil lsmet Paşa Hz. bugün U~ tü~kçe yazıların bir dil mev 
Galip Bey de hazır olduğu halde Türk dili tetkik c~miyetini ziya- zuu uze~e yazılması bqkadır. Hem hatip, heDI 
toplanmıttır. reJerinde ŞU beyanatta bulunmuş- ':an~, ba~ mabat Ye ihtiJllÇ İ• mualllDI 018m8Z-

Cemiyetin altı çalıf1Da kolunun tardır: ç~ndır. Benım hmacla bahsetti • IZMIR, 1 (Huıust) - Muall 
evelce ikinci kurultaya kadar iki .. _ Türle dili tetkik cemiyeti • iım ~~ar ~uıaal olan dil me. • lerden bazdarı camilerde hatip 
yıllık zaman için hazırlanmıt olan nin yapıımdaki aatlamhk 'benu zuu IÇJD delil amumt olarak her dalık yapıyorl&rllllf-Bu si • 
çalışma proğramlarından bu dört bütün milletin alikaaım uyandı • aünkü ihtiyaç veya ıiruet için ya Ya&ifeden çıkanlmalan Maarif 
ay içinde her kolca ne kadar kıı • rarak bütün milletin y&rdDIUJla zılan yudarcJır. kAletinden emerdildi. 
mının yapılmıı ve ne kadannın bu çetin iti baıarmaia çalqmasm Derleme mahm6 olan .azleri lzmlrde bir el119V 
yapılmasına başlamnı1 olduğuna dan geliyor. Bu yüzden bakılmca ben de herkes pbi tadına doya• 
dair her kolun hazırlayıp merkez en mühim bir netice elde edilmit mıyarak o~onma Bir taraftan IZMIR, 1 (Hulall) -

1 h burada bir cinayet oltla. Te 
heyetine vermiı olduğu raporlar tir. Her yurtdat dil itini seviyor. töz erin epainln lnılunmuı, ura- kahveci Ali Kokancı liiabile 
umumi kitip Rü~en Etref Bey ta Türkçenin güzel ve iteri olmasına lannm Ye manalahmn bt'I ola• 
rafından okumnuıtur. Cemiyet re yardım etmek istiyor. Bu milli ihti rak tespit olunmuı takip edile ~.!.':°halla Arifi sarhof 
iıi bulunan vekil beyefendi ile u· Jaca ve zevke merkez olmak. ve dunan, diler taraftan cemiyetin ı------===-=---=--.-. 
mumi katip ve her kolun bqı, ta• aile Yermekle cemiyet örinbilir. - İstene proje veya taalak tek· c:eler iyidir. Çok ümit Yerici 
raflanndan raporlar hakkında Devletin bütün tetkilib çabpna linde ol1UD - bbe mümk:u ~lrlu- cemiyet uuı emin olabilirW 
Ba§vekil Paşa Hz. ne izahat ve • nm her iıtikametinde cemiyete iu kadar çok Defl'İJat yapmaım • Türk milHretçileri kad•01 :..,.""' 

rilmittir. Bqvekil Hz. cemiyetin yardım etmek hevesinde ve vazi· dan kazanmz. ber elel'İDİ aabmalıkla lael!EW"'"Z: 
çalıımalarından memnuniyetleri- feıindedir. Bu ıayretlerden az za Cemiyet merkezindeki ıördük- lar ve w llirlDden çok .,riJMPYJIJtıi 
ni bildirmiıler ve ileriki çahpa • manda çok İJİ meyvalar alabili • lerim cidl ve büyük bir itin ehem lerdir.,. 
lar hakkında irtatlarda bulunmuı riz. Fakat aiyuet dili olarak, bO· miyetine J&rafır bir dikbtle ta· Paşa Hazretlerinin bu be~ 
!ardır. tiiD halkın her sün bllandıtı fi. kip olundujunu a&termektedir. tı Hakimiyeti MUJiy~)e 

Baıvekil Hz. cemiyet merkezi-
1 

kir dili olarak ~- bilb••• Az z•muıda eW. ttdu.a neti• tın:, 
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işARETLER 
liselerdeki gençlik 

SayıTa: 3 
==:J 

SOH6ETLER 

Görüşmek çare
lerini bulsak ••• e ~e müsbet kültür 

1'1aarif Vekaleti terbiye işleri· 
~izin mühim, üzerinde çok düşü
llijJnıesi lazım olan bir tarafm:ı 
l>lrnıağını bastı: 

T b 
, uıı11111umı1111111ııınıı11111ııı111ım11nııı11111111ııııı1111111ı nn' ale e ~ il 

Bugün Halkevinde ı~;f ;;~A·lü~I 
Balkanlar Türkiyenin, başta Yunanistan' 

olduğu halde, Bnlkan komşuları .. 
na karşı gösterdiği candan dost• 
luk his:ıiyatı meydandadır; o ka • 

lise programları! 
ar Bt.ıgünlerde lise hocaları, terbi-

l'tciler mekteplerde toplu hoc:\ 
t ' ~Pları hep bu mesele ile meşgul. 
ı,- ekaletin terbiyecilere sorduğu 

toplanacak i b J d I l 
MiJli Türk Talebe Birliğinin \ aş an ( • f 

Ticaret odası 
idare heyeti 

Balkan Ticaret Odası İdare He
yeti dün Ticaret Odnsında f evka-

dar meydandadır, ki me:ıeln Bul "" 
gar hiikume!i ve Bulgar gazete .. 
)eri bu dostluktan memnuniyetle 
bahsediyorlar. ı 

Daha so:ı günlerde, M. Venize
fes, Sakız ndasındn bir nutuk söy• 
ledi ve gene Türh-Yunan dostlu· 
ğund~n uzun uzadıyn bahsetti. 

., :'•~lelerden biri var ki hepsin· 
kong""esi bugün Halkevinde yapı· -
lacaktır. ~ 1st~.nbul ae Ankara arasında g 

1 V~:n daha ziyade alakalandırdı. 
1 c1calet liselere dair sorduğu sual· 

; erden birinde şöyle diyor: 

Yataklı Vagonlar Şirketi hadise- ~muntazam tayyare seferlerine~ 
sine ait tahkikata dün devam edil· ~dünden itibaren başlanılmıştır. / 

iade bir içtima yapmıştır. Bu içti
mada odanın faaliyete geçebilme-

· t' ~ Tayyare ilk sefere Ankara·~ mıı ır. : y g 
si için oda teşkilatının yapılmasınn 
!tarar verilmiştir. 

Türk hükumeti, Türk ricali, he:· 
fırsatta, bu dostluktan bahsedi • 
yorlar,ve bu dostluğun takviyesi 

t 
1 

Bugünkü liselerin son sınıfla -
i$ }'ıl'ldaki edebiyat ve fen şubesi di

D .. d b t l b 1 · şı'r =dan başlanır§, saat ona dogru: un e azı a e e erın ve - = ~ 

ket memurlarının ifadeleri alınını~ ~ Ankaradan kalkmış, on i!<ide ~ Dünkü içtimadaı Türk bürosu il~ 
Bulgar büı-osu teşkilatı yapılmıştır. 

: )e bir ayrılık yapmıya lüzum var 
~ ~•dır? Daha evvel şunu söyliye
sı l'ırn ki liıelerde edebiyat şubeleri 
,. ltıutfaka şaiı· ve edip yetiştirmeğe 
1 ~hıus yerler değildir. Bir za· 

t § Y ef ilköy tayyare pnrkma inmiş·~ ır. _ _ 

Şirketin Beyoğlu şubesi müdürü \tir. _A~~~ Tayyare, Ankaradanf 
Mösyö Cennone ile memurlardan § gctırd:gı postayı bıraktıktan~ 
Naci Beyin ifadeleri de tespit edil- ~sonra saat ~ 4 ~e Y eşilköyden ~ 

Türk bürosu şefliğine Nemli Za
de Nihat, Bulgar bürosu şefliğine 
de Mösyö Petrof tayin edilmiştir. 

çarelerini .dü~ünüyorlar. ı 

,ı :ı-nlnr, bir mektepte içtimaiyat 

rniş bulunmaktadır. ~ Ankaraya gılmış, İstanbul pos-g 
Diğer taraftan da Cenone'nin ff tasını da götürmüştü:-. ~ 

idare Heyeti ayni zamanda Va
kıf Hanının üst katında üç odalı 
bir de büro tutmuştur. 

Fakat, bütün bu söylenen söz• 
lere rağmen, arnda sırada Balkan 
larda, Türk düfmanhğını ateşliyen 
bazı komitacıların propaganda 
serpintileri bize kadar aksediyor. 

• d~t~.i okutuyordum. Mektebin mü
f' llru bir gün bana dedi ki: 

memur Naci Beyle münakaşa sıra· '111.1rııııııı11uunıııı11u:rrl'1t1, nıııırrır1111ınrııı111.urıııı11 ı~ I Dişçi mektebindeki madalya 
hadisesi, ne kadc:.r tevile uğraııl
sa, - komiteci faaliyetlerini bildi
ğimizden - içimizde bir ukte hı· 

• cc 

d '":"'"Beyefendi siz bu içtimaiyat 
, f ttaınde gençlere tabii çatal bıçak 

sında Türklüğü tahkir ettiği şek- K d ı 
lindeki haberin, gazetelere ne su- a ın ar 
retle geçtiği de araştırılmaktadır. 

Balkan Ticaret Odası cumartesi 

gününden itibaren bu büroya nak

lederek çalı§ma8a başlıyacaktır. 
- r''a.n tutmasını öğretiyorsunuz. 

> llt,t, bizim çocuklar, dikkat edi· 
d 
0tuın hiç te alafranga bir sofra· 

f .. '" k kA o Ilı' ,,eıne yeme er anına rıayet et-
, 'Yorlnr." 
;I 't 

abii Müdür Beye verdiğim ce· 
t'P 1 A ı . . . f d t ~ t ' ve ~a etın r.:ıu re a prog -
~~ını uzatmak oldu. Bu muh • 

• "e:n 2nt proğrnmı ckudt?ktan 
'ol\t~: 

Cc 

t ~- tlahi beyefendi, dedi. Siz 
~e bizim bildiğimiz içtimaiyatı 

, ner 
ın .• 

li.. &it kısım insanlar vardır ki, lç

~llİyattan muaşeret adabı mana· 

~·çıkardığı gibi Darülfünun E
~ 1Yat Fakültesini de gazel, hi
):~. roman, kaside yazılan bir 
\ıt~nırlar. Sanatkar mutlaka 
l:.,be muhtaç değildir. Fakat 
'tı~4i;in edebiyat şubeleri bizd~ 

ij • k h.k. f' e memuru, avu at, a ım, 

Yeni müdürler 
Galata acentesi müdürü Talat 

Beyin Beyoğlu !ubeai müdürlüğü
ne iayini üzerine münhal kalan 
Gal.cıta müdürlüğüne şirketin kı

<lt • 1li memurlarından olan Semuh 
Y csari Bey tayin edilmiştir. Paril
ten r.ehrimize evelki gün gelmiş o
J.,ıı müfettişin şubelere yeni Türk 
r.ıüdürler tayin etmesi vaziyeti tak
dir ettiğini gösterir. 

1,ürk-Yunan Turizm 
komitesi 

Memleketimizle Yunanistan ara 
sım!aki turizm münasebatının inki
~nfınr temin maksadile çalışmak ü
zere geçenlerde teşkil edilen Türk
Yunan turizm komitesi martın be 
şinci pazar günü Maksimde bir 
müsamere verecektir. Komiteye 
hasılat temini için verilen bu mü
samere say ziyafetinde Türk ve 
Yunan artistlerinin i~tirakile bir pi 
yes te temsil edilecektir. 

~ feci, edebiyat mütetebbii, ta
G ... •e ~o~rafya mütehassısı yeti§· 
•"'ek ıçrn rnahrcctir. Hülasa ilim 
~~ünevver idar; adamı ilk fey-

1 liseden alır. Balıkçı ile kavga 
~ .lli~im liselerin edebiyat şube- D~in Mısırçar~ısr kapısında sey -
~1 

ile sulardadır. Ve böyle bir !U· yar balıkçı Nikoli ile .Manol biri
~/t i' "yaç var mıdır? Fransada, hirlerile kavga etmiılerdir. Kavga 
11i llıtnyada bu nevi tahsilin ayrı- bir nralık çok kızıımış ve Manol 
~· '°il.ı·dır. Fakat orada latince, i~ikoliyi eiinden, Nikoli de Mano!i.: 
t,~'rıc.n. okunur. Bizde vaktile a- muhtelif yerlerinden yaralamı~tır. 
fıı\ 1 

"e farisi yüzünden edebiyat Manol Scı:boj hastanesine ya· 
~,~lerj vücuda getirilmiıti. Hal- tı!.'Ilnn~' r;·. 
j llt 1 ~l • d l • • kt mnıımınınllillllllllııııımunuuını ııcınıııaımıııııııımıı ıııwınu11U1ıımuımııuı:ıı ~ .._ ınce ers erımız yo ur. B b l · · A 'bi ı yor. u sa un arın ıcıne vrupa· 
~ \>e farisi de ortadan kalk· . · l ~ k 1

f buı lılar frengı mıkrop arını so uyor· 
J!ıı-Unu~~kr.b'J d b' b . }ar, bu suretle memlekette frengi 

~ii ...... 111 mu a ı e e ıyat fu eıı 
"'J)e artıyor. 

~ ıc_t ilim tedrisatında ve müs· Gerçi bunları söyliyen zatla" 
•,, fayı teıkil hususunda proğ- yüksek tahsil görmüf olmakla be
~~ rnucibince geri kaJmıya raber lise tahsili yapmış zatla" 

, J.t,lbınkd.urb.. . 'd . . değildi. Ve bugün liselerimizde 
'~.ı u ı ız, yem ı arecı, yem bo'"yle bı'r ı'lı'm . . k 

""lt sevıyesı yo tur. >'aı. ' Yeni hakim, yeni felsefeci, Fakat bundan yüz bin kere üs-
~ toğrdyacı, yeni tarihçide, tündür. Ancak yarınki ıan'atkarı.;· ~<'ni aan'at adamında mut-
~~ dan, yarınki hukukçudan, yarınki 
~ cıuhakkak her §eyden eve} mülkiye amirinden, aliminden, 
~ ~ bir. kafa, müspet bir dü~ kültür mütetebbiinden şaımaz bir 
'dtl\ ıatiyeceğiz. Bunun aksini müspet kafa iıtiyeceğiz, çünkü bü-
~.~etınek pek tuhaf olur. tün işlerin ve medeni görüşün te· 
:'it dan on sene kadar eveldi. ) k ı· 
L • ~ me ini uvvet ı müspet düşünce ~ ~~liıte kooperatif hakkında teıkil edecektir. Bilhassa eski kül· 
~ ~d lıf yapılmı§tı. Meclise reis- türden, hayali ve geri bir alimden, 
\.~ 't .. "n zat ilahiyat tahsili gör-
-, tı l doğrudan doğruya hendeseli, müs· 
•c • i\yihaya gözatmca: 

s., :"-- pet bir alime geçerken eski kül -d~i l\opiirgatif aidiyeti cihetile türün bozduğu zekaya karşı kuv-
."\ )e E: .. • h 1 d'l 
· d ncumenıne ava e e 1 • vetli bir müspetçilik terbiyesi ye· 
1 ı.. ~di ç·· k" k ( 'f) 
q ~I) · un u anca purgatı gine panzehir olacaktır. Onun ; · 
~ ~ı;r _ve bunun sıhhatle alika- ~in kültürle mefgul olacak gençle-
,. "'&unu biliyordu.. rin liselerde kuvvetli bir ilim ter-ır ır L ti~ Urı ir avukat bana hara· biyesi almaları, teknik işlerle meş 
c,,tu'\~arı söyledi: gul olacakların kuvvetli bir kültür 

i"'. Pttonter, Avrupadan memle· terbiyesi almaları zaruridir. 
•a:e Lir takım sabunlar geli- Sadri Etem 

Beynelmilel kon-
greye bizden D~rüşşafakalılar 

gidecek Hanımlar Mezunlar· cemiyeti kuruluyor 

rakır. Balgaristandaki Türk düş· 
manı komitecilerle Bulgar hiiku -
metinin daha ciddi alakadar olma 
ması, Buİgar matbuatının bu ha -
rekat ve propagandaları layıkı 
veçhile takbih etmemesi bizi ü • Beynelmilel Kadmlar Birliği Haber verildiğine göre Darüşşa-

k · 18 lt M ·1 d faka mektebi mezunları aralarında ongresı mar a arsı ya a . zer. 
toplanacaktır. Kongreye Türk bir cen1iyct kurmağa karar vermış-
K d B. l' v• b' l'k 'k' · ferdir. Bu irfan yurdu altmıs sene a ın ır ıgı namına ır ı ı ıncı ~ . 
rei::i Lamia Refik ve Seniha Rauf ~'el kurulmuş ve 1297 !:enesınde 
Hanımlar i~tirak edeceklerdir. Mu- de ilk mezunlarını vermişti. Bir 
rahhaslarımız, Türkiyede kadınla- çok tanınmış vatandaş yetiştiren 
ra verilen haklardan, kadınların bu mektebin mezunları, hayatta 
muhtelif mesai sahalarında teka- rastgelebilecekleri mü!külleri da
mülündcn bahsedecekler ve yakın· ha iyi karşıhyabilmek için me!ru-
da siyasi hakkın da verileceğini LİyP.tİn ilanı senesinde bir cemiyet 

bildireceklerdir. kurmuşlardı. Bu cemiyet o vakit 
Kongre bir hafta ::ürecek, ka- bir çırak mektebi açmış ve bu mek 

dmlığa ait meseleler görütiilecek- tep çok müfit neticeler vermi!tİ. 
tir. Fakat be§ sene kadar evel cemi-

Murahhnslar ko::greden sonra yet dağılmıştır. Şimdiki te~ebbüs 
Nise giderek sulh lehinde bir mi- bu cemiyeti ihya etmek ve bu su

ting yapacaklardır. Murahhasları- retle y.ırdıma muhtaç azasını ko
mız 6 mart pazartesi günü hareket rumak hedefini istihtaf etmekte-
eJeceklerdir. Murahhaslarımız 

bevnelmilel kongrenin 935 sene-
si~de 1stanbulda toplanmasını tek
lif edeceklerdir. 

Aleyhindeki rüşvet 
ldtliası sn bit olmıyan 

polis 
c~ıat:ı merkezinde poli:ı me • 

murn nfatile calıştığı sırada Hi -
da~·e-t Hamm isminde bir kadın • 
dan üç liı-a.·iişvet almaktan suç ~ 
lu Ali Rıza Efendinin muhakeme
si dün İstanbul Ağırceza mahke
mesinde bitmiştir. 

Suç, sabit olmc:.mı~, Ali Rıza 
Efendi beract etmiştir. - .. , 

VAK 1 T 
GUndellk, Slyns! Gazete 

Istn.nbul Aııkarn C:ıddı.:sl. \'AKIT yurdu 

Telefon rJumaroları 

.. ~ir. 

Haber aldığımıza göre, cemiyet, 
hazırlanan nizamnameye göre mil
li kültür ve ülkiiyü yaymak için 
bir de mecmua neşredecektir. Bu 

mecmuaya yazmaları için şimdi

den tanınmış muharriı-lerin yar
d rmları temin edilmiştir. 

Muvaffakıyet temenni ediyoruz. 

Mezunları davet 

Müteçebbisler, bütün Darüşşafa
ka mezunlarından, yeniden kuru
lacak (Darüşşafakalılar Cemiyeti) 
nin 3.3.933 cuma. günü Halkevin
de aktedilecek olan ilk kongresine 

gelmelerini ehemmiyetle rica et· 
rnektedirler. 

Ilir çok mezunların adresleri 
malum olmadığından bu ilan dave
tiye makamına kabul edilecektir. 

Üzüntümüzü kaydedip, Mösy~ 
Venizelosun son beyanatına mem 
nuniyetimizi ilave ettikten sonr.
Türkiye ile Balkanlar arasında] 
dostluğun kuvvetlenmesi hususur. 
da hatırımıza gelen bir çarede· 
bahsedeceğiz. , 

Gercl{ Bulgarlarla, gerek Yr 
nanlılarla kankaı-deşi sayılırız. A 
c!etleri adetlerimize, ırkları ırkları 
mızn a§ağı yukarı uyar. Kapıkorn 
~uyuz. Fakat bütün bu yakınlıkln 
ra rağmen, biribirlerimize y~ban
cıyız. Şimdiye k<ldar, saray ve po 

litika dala,·ereleri, bizi biribirleri
mizden uzaklaştırmıştır. Komş1 
münevverler bizi nncak Fransız 
kanalından ve yazı i!e tanıdar. 

Fakat artık Türkiye ile Yuna· 
nistanın ve Bulgaristanın yalnı2 
gazete sayıfaları ve nutuklarla 
temasa gelmeleri kafi değildir. 

Daha yakından görüımeler, soh
betler,. kaynaımalar lazımdır. 

Eu yakından görüşmeleri, tanış
maları temin edecek, bu kaynaş
mayı hazırlıyacak teşkilat olmalı· 
Jır. Turizm teşkilatı bu temasları 
ilerletmeğe çalışmalıdır. Siyasi 
uostluktan sonra, sıkı fıkı do~tluk 
la başlamalıdır. Fertlerden başla
yıp, camialaşmıya doğru hızlı a
dımlarla gidecek bir dostluğun 
doğması için büyük bir himmete 
de lüzum yoktur. Dediğimiz gibi, 
bu il<i memleket vatandaşları ile 
ırktaşız. Biribirlerimize pek ça
buk ısınacağımız muhakkaktır. El
verir, ki bu ı;ıkı temas çareleri bu
'u; sun ve bizim onlara açtığımız 

Yazı işleri tl'lcfonu: 243i9 
idare lclefo:ıu : !!437ô ~ ve Yunanlıların bize açtığı sami-

l'clı;:-rat adresi: lstnnbul - \' Al<11 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : - ~-

·rurı:ıye Ecnebi 

Sene il': l400 l\'.r. 2i00 l(r. 
6 aylık ·i:iO n 1'150 .. 
3 nylılt '100 .. 800 .. 
ı nylık ı r.o n soo • 

ilin UcreUeri : 
ltcsml flılnlnrııı blr satın 10 Kuru, 
1'1car! llı\nların bir satın 12.5 Kuruş 
1ıcnrl lldnların bir santimi 2.'.S Kuruş 

KUçUk llAnlar : 

Dlr detaSl 30 iki defası 50 Uç defası fı5 

dört defası 75 \'C on defası 100 kuru~:tur. 
Uc aylık ıııı.n \"Crenlerln bir defası mecca
nendlr. Dört satın gcı,:cn ilAıılarıo fazla 
:satırları beş kuruştan hesap edlllr. 

2 Mart 1917 
- Aydına merbut /(arapınar kö -

yünde alış z·cri§ için lzmirdcn giden 

iki kişinin crıini dürt kiri basmıştH·. 

Jtlıircn ele gct;en bu şakilerin dördü 

de meklefJ görmüş, setre ı·e pantolon 

giymiş, dlcrinc cldic•en talmul_! /..:im
scler olduğu anlaşılmıştır. 

- Aydın istasyonu cirarında yapıl

makla olan dairei askeriye inşaatının 

ahiren llitam bulduğu bildirilmekte • 
dfr. 

- Dün 1334 senesi martının birine 
müsadif olduğu dlıctlc balıkhane 

merkez miidiiriyetiııdc bermutat kur

banlar :cplıolunmuş ı•c ctl<!ri balıkçı 

lardan miilıtaç olanlara trrzi cdilmİ§· 
tir . 

nıiyetle, Bulgarlar da bize .kucal< 
açsınlar. 

Yeryüzünde candan bir dost 
kazanmak, yalnız fertler için değil, 
memleketler için de faydalıdır. 
Her hnidc Bulgar komşumuz bu 
fayday• pek iyi takdir eder zanne
deriz. Maahaza takdir etmek iste
miyorsa, gene kendisi bilir. Bize 
göre hava hoş! 

Selimi izzet 
IJUIUUI 1 t 1 t 1 11 l 11 U ıuını:n;u:n num. 

Heşikta§ta yangın 
Be~lktaşta, Uzuncaova cadde

sinde mütekait binbaşı Hakkı Be
yin m\ltasa:-:-;f ve Selenikli Dani~ 
}~eyiı •ııi.istecir bulunduğu 35 ııu
marnh ev.Jen ateş ç.ıkmı§sa da del'
hal sönclurülmüştür. 
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OIMAllLI DEVLE 
Öl. .. RKli ••• 

Muharriri : Celil Nuri 
• lhib:ıs.oaldl, terctıme hal:ları mahfU%dur • 

Tarihe kavuşan • • 
Hat, kalem traş, makta, bezir mürek

kebi, kamış kalem, rıh, ühre 
Eskiden adına sultani veya lim Paşanın Medresetül Hattnti • 

sultaniye mektebi denilen bugün- ni bile yazıya can veremedi. 
kü Galatasaray lisesine kaydedil • Ciddi söylüyorum: Demir ka -
dim. Bir perşembe günü idi. Uk lem hiç giırültü çıkarmadan Ttlr· 
defa olarak yazı salonuna girdim. kiyede bir inkılapçı ığı mucip ol -
Hat muaJlimi hattat izzet Efendi mııştur. Demir kalem sayesinde 
merhum, amıfta: yazı kolayla b, harcıalem oldu. 

- 3 numaralı Celal Efendiyi Herkes yazı yazdı. Yazı hattatla 
arıyor 1 Efendi beni taltif ve tesvik rın imtiyazından çıktı. F"' kat bid 
etti. Beabelli büyüklerimden ~biri atindcn kaybetti. Hattat! r, de 
beni kendisine tavsiye etmis ola • mir kalemin biaman d ~şmanlart 
cak. - idi. Demjr kalem kendilerine iğne 

Oğlum ' d d" b · gibi, zehirli ok gibi batardı. - • e ı, em utandır· 
ma •• Seni hüsnüh t sahibi görmek Dinin ıiar bir çerçeve iç.inde 
isterim. Babadan, anadan hep telakkisi bütün müslüman alemin~ 
memur zadesin. Büyüdüğünde de ve bittabi bizde güzel san'a la
ıen de, aayei tahanede, memur 0 • rın bir kismına m"att~essüf mani 
Iacaksın. Mektebi ikmal edince olmuştu. Resim, heykel münlüman 
elbette seni bir kaleme çırağ bu • diyarlarında rnaE<lurdur. Fakat 

k h.ı'!r millette oldugu gibi müslü· yuraca Jar. Amirlerinin ilk işi: 
Oğlum, biraz yazı yaz! Bakalım, man milletlerinde de: bediiyate. 18-
yazınr görelim .. olacaktır. tidat ve inhimak yok değil. Bu is· 

tid&t kendisini gö termek için yer 
Tüccar, esnaf olacak degwilsin. 

arar. Jıte, bu kabiliyetin intihap 
Onlar ayıp §eyler. Evveli yazı, a· 

~ttiği meydan, hattı. 
hırı yazı ... Sayei şahanede efendi Büyük dindarlardan, büyük 
olacaksın. Ancak yazııı olana e • co§kunlardan bir Raphael, bit· 
fendi derler. Göreyim ıeni.. Michel Angelo kabiliyetlerinin te· 

I' limelerde belki üç, bet te • celliai "çin re.im gibi, heykel gibi 
hal " olabilir. Lakin izzet Efendi bir hazine buldular. Duygularım 
me. • ımun aöylediklerini, inan o)- nefis, b"'di bir Meryemana, Bit 
ısun aynen naklediyorum. İsa çocuk, yahut uzun sakallı bir 

Evet, evvel zamanda yazı bü- Musa aleyhisselam, keza heybetli 
yük ıeydi. ilim, irfan, iktidar. sakallı bir cenabıhak §ekillerindc 
fazilet gibi, hüsnühat da, ayni de· tercüme ~ttiler. Artık o nefasette 
recede aranılan bir meziyetti. Bu- resim ve heykel yapılamaz. O 
nun içindir ki eski münevverler dindarlığın iadesi ·llbiİ değildi1· 
daima iyi yazarlar. Hat, üslup ve ki muşamba veya tnş iİ""erine ak 
kitabet dereceıinde ehemmiyetli sedebilsin. 
addolunurdu. itte, Hafız Osman da, on'ar gi-

- Sırrı Paıa! Ne büyük adam.. bi bir dindardı. Hissiyatı galeyan· 
Alim, fazıl, müfessir, katip .. Hu _ da olan bu zat aşkla kur'anlar 
susile hatti! Neydi 0 inci gibi ya· yazmıştır. Bunların emsali yazıla 
zı ... Kendisine mahsus bir hat.. maz. O devir kapanmıştır. O duv-

?ülüs yazı, talik yazı, rık'a ya· gular sönmüştür. 
b · Yeni yetişenler bir Hafız Os-zı, ıs ve ezır mürekkebi, mühre, 

le k man mushanndnn bir şey anla-amıt alem, makta, kalemtrac. 
d . · h T' mazlar. Lakin öyle bir cildi de es ıvtt, rı ... Bunlar hep maz · . 
"k ı · ıye ın· kilerden birine gösteriniz. Gözler ta a ettı. On, on iki ya§ındaki ,.

0
• 

ki ;r hemen yaşaracak, o yazının bin cu arımıza (Makta) dan, (Müh • 
bir meziyetini size sayacaktır. 

re) den bahsediniz. Ben o efendi- Güzel kelamı kadimler, el ya· 
leri tanımam; diyecekler! 

~ısı kitaplar, levhalar, bugün, sü:; 
Ben uzun müddet karalama eşyası haline geldi. Bir resim, bir 

yazını§, mürekkep yalamı!tım. tab!o. bir antika derme çatma bit 
Hala kalem açmasını bilirim. Ya- şekilde, benim yazıhanemi süslü • 
zım (müslümanca yazıdan bahse- yor. Fakat az evvel hiç böyle de~ 
diyorum) pek nefis değilse de o fildi. Hafız o~manın kaleminden 
kunaklıdır. Açık söyliyeyim: U • çıkmıt bir levha ile velev pek de 
fakken yazı öğrenmek icin bocala- ğerli olsun bir re irn . tablosunun 
rımdan birkaç adet şamar da ye- yan yana duvara asılması tostopar
miıtim. Tadı damağımda kaldı. lak bir hürmetsizlik sayılırdı. 
Sülüsü unuttum. Lakin az bir him· C l d 

~eçen er e bir aziz dostum 
metle gene yazabilirim. Yazı .. rü- b d b" d t-n en yazına ır mushaf iste i. 
ya gibi geçti. Çarşıya gittim. Bu uğurda otuz 

Yalnız bizde değil, Avrupa a- lita vermeyi gözden çıkarmıştım. 
leırAhde bile hat, hüsnühat, frenk- Eski bir mücellidi bu paranın on
ce tabirile calligraphie, birkaç za· da bia·ine almıyayım mı?. Baz: 
man evvel güzel san'atların bir terckelerde bir sandık yazma ki
§ubeaiydi. En büyük Larousse an- tnbı beş kağıda alabilirsiniz. Di . 
siklopedisinde bu kelimeyi arana vanlar biraz pahalıdır; lakin dini 
nız mühim bir fasla tesadüf eder· ı ciltler hiç alıcı bulamıyor. ltalya
siniz. Avrupalılarda da, geçmis da M. Angelo neyse bizde de Ha
asırlarda Hafız Osmanlar, Yakuli 1 fız Osman o. '~ayret etmeyiniz! 
Mustasami'ler çıhmıf. Frenkçedt Pek az evve! 500 ile 1000 altın 

de deha mertebesini bulan hattat- arumdn satılan bir Hafız Osman 
lar yok değilmif, geçenlerde 300 kağıda, yani tak • 

Garpta bu sanat bir, iki asır e· 
vel öldü, bizde ise demir kalemin 
ihdasından sonra söndü. Sait Ha-

riben 30 altına gitti. 

Frenkler bundan iki üç seneye 
gelinceye kt"4dar biraz yazı alıyor-

1 

VAKll 

laı·dı. Lakin buhran onların da '""" ____ Bu Akpm Btlyilk GALA Olarak 
ahş, veı işine engel oldu. Bunlarm A ·~ T ı· s T •. K' t e 
coğu yazıdan hiçbir ,ey anlamaz. .K 
lki güliinç fıkra arzedeyim: 

Danimarkada bir zatın cvint: 
mi....afir gittim. Gayet büyük olan 
salonun dört köşe.inden birini 
eıl'lturka döşemiş. Eşya fena de • 
gil. Lakin Üskiidar çalmaların • 
elan yapılm.ş divanları takdir e · 
derken beni ani bir kahkaha buh· 
ranı tuttu. Durmadan gülüyorum. 

Güzel kuvvetti ve hissi bir film olan 

~Genç KIZ,,LAi1R 
KLUB 

~ahc:.er b:ı~lı)oı. Bu filmde mukeınmel \t nclı<> mut-iki ve bir çok 
cdilmı': ıarı~olar dinlenecektir 

11Aveten : F O X J U R N A L 
Yerlerin c\ elden temin \;dilme'i mcıcudur. Tel. 428:;1 

itiraf ederim ki, terbiyesizlik, bel 
'{i de s-ygısızlık ettim. Ben gülü· 
yorum; onlarsa bana hayret edi • 
yo Jar. 

arı1 hınçkıra hmçkıra gülmi
yeyim? Knbil mi?. iki karı§ genit· 
l;ğ;nde yaldızlı. nefis, mUkemmel 
ve belki yüz lira eden bir çerç.e • 
venin içinde bir yazı. Ama ne; 
bilir misiniz?. (Köşesarafı) diye 

O AV ET 
Kadıkö)r Havagazı Şirketi 

Süreyya Paşa sinemasının müsamere salonunda lıavaguile 
pişirme dersleri ihdas etmiştir. 

Dersler ayda iki defa verilir ve meccanidir. 

En nef ıs ve mütenevvi yemeklerin pişirme tarzanı a;r.tM • 

b;r levha •.• 
Zavalh Danimarkah ! Kim bili. 

ne diye bu levhayı almış ve onu 
böyle mü temmel, mükellef bir &u· 

Kadıl,öy Havagazı Şirketi 

rette çerçeveletmiş. 

mulıferem Hanımefendileri bu derslere devama hürmetle..._ 
ilk ders 6 Mart 1933 Pazartes1 günü saat iiçte Ye gelecek 

her on beş günde bir Pazartesi günleri verilecektir. 
Kahl ahalarımm sebebini ken· 

disine avildığımdn anlattım. Lakin 
do tum a"' aldırmadı. Hakkm1 
te:.ılim ederim. Çünkü, şimalin o 

uzak dıynrmda, mösyönün şark 
köfesindeki eşyayı ziyaret edecek 
olanlar bu levhanın manasını an· 
le.mıyacaklaT. Onlar için ha (Kö
şe sarafı), ha en güzel bir kelam 
nyni manayı ifade eder. 

Gecenlerde buna yakın bir fık
rayı P~ris sokak gazetelerinden 
!Jirinde okumuştum. Meğer eski 
Ç'n imparntorlarının birkaç çeşit 

odahklan ve zevceleri olunnus. 
Bunların cübbelerinin üzerinde de 

Perşembe Cuma 
"t Mart 3 Mart 

5 Zilkade 6 Zilkade 
Gun d~uşu 6,33 6.33 
Gün .ıtı. ı 18,01 l .Ol 
Sabah naı 1aı.ı 6,01 5,56 
Öğle ntm.'\Zı IY,'.!7 12.2-: 
ltlcdı namazı ıs~.-, l<ı.J<ı 

kşgm nam.u. ıı...nı u;,oı 

) nt ı ı:ıanıazı 19,30 19.30 
fm,ılı: 4,S4 4.')4 
Yılrn •cçc gl.olcr 61 t>.! 

lialaıı .. 305 J04 

HAVA - YeıllklSY ukerl rasat m erkezin-

o ke.dmlann hangi rütbeden ol· d<'n verilen mıııomata göre. bugün ba,·a ka· 
palı ve karay.ılden rUzgflrlı olacaktır. 

Dllnklı ıııcaklık en fazla 6, en az 2 derece, 

hav tazyiki 76 milimetre ldı. 

RADYO t 
Bugün 

dukları san~atlı yazılarla yazılır -
mış. Bir ln~iliz madam. oraya o • 
lan seyahatnide, Çin bedestenle -
rinden birinde böyle bir tübbe ve 

ya mnşlah almış. Bunu bir kos· 
tümlü baloda, Londrada, giyme:o: 
mi?. (Üçüncü sınıf kapatma) ya· 

•• c· fi • b • lSTAN.BUL - Saat l den lf!,45 kadar 
zdannı goren ~ ın se rı, enı~ Saz Nebil oğlu lsmııil Hakkı B. ı 1 ,45 ten 

gibi, gülmekten katılmış. Lakın 
1 19,so kadar Oıl•~tra. 19,80 dan 20 kftdar 

madamaya ne?. Maksat o yazının 

1 

Fransızça d ra (ileri mi§ olanlara ı, :ro den 

a ""l 20 30 kndnr Senıyc H, 20.SO dnn 21,80 ka· mannsı egı .. .. · 
30 • • • . dar Tanburl Refık Bey \"C arkadaşları. 21. 

!kıncı fıkram: Amerıkada Chı- dan 22.30 l<ad r Gramofon, Ajans v borsa 

cago' da bir otele gittim. Muaz· b.nbcll, aut ayarı. 
zam bir şark salonu. Gerçekten ,\1\"K \U.~ (1553 nı.) 
(.Tüzel. Bütün mefruııtalı Şamd~~ 12,80 - 13.30 Ankarapalıs Orksctresi. 
u x 18 • ı ,{0 Alaturka saz ıs,Hı · 10,10 
yaptırmış 0.1·. Tavanm etrafında Oramafon 19 ıo • ıP.40 Alaturka 11az -

cepeçevre yazılar. Lakin hepr.i 19.40 • ıo.ıo Grama.fon - 20.10 A1ans ba-
bcrı~rl v bava raporu. lers ! Dört köşede dört adet tuğra. 

Fakat hep i altüst!. 
Otelin müdürünü gördüm. Ke' 

fiyeti ona söyledim. OtJla mefru -
at müteahhidini çağırdı. Bir mü· 

bahase geçti. Neticede ben haksız 
çıktım. Çiinkü yazının olduğu hal
de tesiri, benim söylediğim şekil -
deki tesirinden daha parlak ola • 
~akmış. 

- Bizde de birkaç sene sonra 
ayni hale şahit olabiliriz. 

Celal Nuri 

\ ll""'ll> '\ (5U!,J m.) 

12,SO Kon~r - ıs Kons"r - 13.40 'Pll'Llt 
- H.10 Plttk konseri - 16.80 Plyano kon· 
Rerı - ı ,05 Konser - 20.20 Piyano kon· 
seri - 21.05 Ork ı;trc komıeri - 28,25 Dana. 

U~IPZt(; (889.6 ru.) 

7.lf.i Jlmnnstlk - 7,35 Konser - 18 
Opera - U,HJ Pllık - 17 Konser - 22.20 
Benfonl - 23,20 Haber. 

BUKUf,~ (lSIU,! PJ,) 

13 Pllk - 14 P19.k - 18 Konae.r _ 
19,25 Konser - 20,40 Opera 

ROMA (4U,! m.) 

20.10 Haber - 21,15 PIAk - 21.45 Sen· 
fonik kowıcr - 23,5:> Haber. 

HUDAPEŞTE (550,ö ru.) 
um '""'"""" 11 11Ull111nnumınm•ııınmıım"'n1mmııını11•m• '"'"""""' 10,lll Orkestre konseri - 13,05 Pllık -

lstan bu 1 Belediyesi: 19•05 Çigan mıaikıaı - 20.ao Opera - 2s 
DarUlbedayi Şehir Tiyatrosu Çigan mualkiıı. 

Temsilleri : IOSKO\'A nsoı m.) 

t 18,25 Opera Rigoletto - 2:! Fransızca 
Bu akşam ISTAHBUL BfLEDIYES neşriyat. 

s~aa.I• 12e1,a0Udea U ll~t~ ~ M 1 
\'AKŞOVA (141% m.) 

ıs,ıo PJtık - lS.35 Konser - 16,25 Plı\k urr nı r - 18 Oda musikisi - 19.20 Haber ve kon· 

ser - 21 Kouacr - 2ıts Haber - 2!,1'>11 

~f ~üi 
Y:ı7.an Şiiler 

1 crcumc eden · 
Sabri Bey 

1111 

ltll lllt 
Haile 5 oerde 

UMUMA 

Kadıköy Süreyya Sıoemasında 
1 mart çarşamba gününden ıtibaren 

Saadet Şarkısı 
ıliiveten: Meşhur hokkabaz 
~OLF HANSEN 
tarafmdan harakulide hünerler 

Konaer - 24 Dans. 

Yarın 
ANKARA (1658 m.) 

Saat 12,30 dan lS,30 .kadar Ankarapalas 
orkestrnsı, 15 ton 17 kadar Rıyascti cüm -
hur·narmonık orkeMrulnm senfonik kon • 
•erl. 18 den 18,4-0 kadar alaturka saz. 18.{0 
tan 19,10 kadar Gramofon. 19,10 dan 19,{0 
kadar Alaturka saz. 19,{0 tan 20,10 Cramo· 
fon. 20.10 Ajans haberleri v hava raponı. 

\1l"All!A (6Ul,1 m.) 

12,30 konııer - H,10 pllk konacı1 - 17,tri 
musiki - 21 30 konser - 23,40 konser. 

1,1ı:tPZIG (889,6 m.) 

7,15 Jimnastik - 7,35 konser - 13 kon· 

BORSA 
l lizalaıında ) ıldız işareti olanlar 

lcrindc l ınortt.ı muamele olanl 

Rakkamlar kapıını::; fi)adanm · 

Nukut 

Kuruş 

•20 ı. fransıı: liQ,-

• ı terlln 722 -
"q Oo\ıır !18.-
*!!0 Liret 217.-
•20 f. Bclçll.:ıı II:'.
•20 Drahmi 20,-
•20 1 vlçre 820 -
•20 l.e\ a 26.-
• ı l loıin S.-
•20 Kuron Çel.: 122.-

Çek fiatlan 

•Parı 
•ı o r 
•'licı·' ırk 
•\hl r,' 
•Bru't el 
* \tluıı 
• C'encı re: 
•::-;of\ıı 
•Anı terdanı 

1 Ranı.:as• 
Anntlolı• 

HeJı 
:;;ır. Ha) rl) e 
trıı\n 

( .• !Jıorta 
onıouu 

1206 
71 -

il -
25 

4 •• ~, 
ıs. 

4. o 
24,-

25.50 

istikrazlar 

1 t. dahili 96.-
• sarı. ı • \'Ollar •.-
• D •• im nhb1de 6S~•fo 

Gumruklcr S SS 
&ı\ dl mıl•l .f,3.li 
R~dnı il 75 
ı\ ktrl\C 

•ı~Av 
•ı ezer. ., 
., Zolııtl 
•r hnıft . . ...,. 
*20 Dinar 

f ÇUYOt~ * ı Altın 
•c Mtddtye 
•ı &ntııot 

Tertos 
•Çimento ~. 
Gnvoıı lle) 
S&rt Dev 
ltal)a 
Şart m. ceza 
Telefon l 

Elektrik 
Tnuway 
Tünel 
Rı1ıtım 

•AAadola 1 
•Anadolu IJ 
• A. Mtlnıes911 

~~~~----------

Foto Süreyya llleclll ...... ~ 

22 inci ...... . 
~aıirc. Feriha hanunlarin 

'e bir ~'()!\ inema artisderiniP ı;I 

'c hıldi•at re~ımlccilc müzeyyen 
çıkmı~tır Bu kıymetli salon mecdl 
karileıimlze hararetle ta~styc ederiı' 

ser - 17,30 konser - ll,88 KODell" _. 
Haber ve musikl. 

80KUŞ (SIM,2 m.) ~ 
13 pllı.k 14 pllk - 18 ork..tra -

orkestra - 20,40 pllk - 21 MDtoDlk 

BOMA (4"1.% m.) ~ 
20 Haber - 21 45 komer - 11,ıı 

dl 23 l<onacr - 23,56 haber. 

HUDAPEŞTE (611,6 m.) , 

ıo,1:s konser - 13,0:S korwer - ıl ...ııl _, 
muırlklal - 21 konser - 2S lgd ~ 
2.f Haber. 

l\JOSKO\'A (lso.l m.) 

19,30 konser 22 1na1UzCe n~ 
\ARŞO\A (1•11 m.) ~ 

13,10 p'~lt 18.80 pl8 - 11 -,,,, 
kona r 10,:.?:i plı\k 21,30 .._.-

plrık. 
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Bir Yastıkta Kocayın •• 

Yazan : Mediha MGnir 

Küçük oda bakımsızdı. Seneler• Nazif Bey belki de doğru IÖy· 
denberi insan yüzü görmemişti. lüyordu. Hayatta bin bir tecrübesi 
Oturacak iskemle bile yoktu. Çık· vardı. Nail olduğu muratlarmm 
tık. Hava ıerinlemitti. belki de altında ezilmişti. 

- Köıke girelim nıi?. Fakat dedim ki: 
- Girelim. - Bu felsefenize rağmen, gene 
- Girdih:. Nazif Bey odamı de bir emelinizin, bir gayenizin 

pek beğendi. altında ezilmiye razısınızdır. 
- Burada sızın yaşadığmı'Z Gene güldü. Onun bu gülümse· 

belli, dedi, benim aleyhime ol • yişi beni ürkütüyor. Gülümsiyerek -nıakla beraber soı acağım: Bu gü· sordu: 
zel yeri bırakıp neden adaya git· - Ne biliyorsunuz?. 
mek istiyorsunuz?. - Hissediyorum. 

- Burada yalnızlıktan sıkılı - Cevap verecekti. Bu esnada 
yorum. Hayat yok gibi bir şey. kapı aralandı. ihtiyar hizmetçim 

Bir an, N:ızif Beyden nefret et- göründü: 
nıemeğe ba~ladım. Karşrmda, her - Çay hazır. 
zaman gördüğüm küntah ve yalnız O, misafirimi gitti zannediyor· 
kendini beğenmiş adam yoktu. muş. Nazif Beyi odada görünce, 

Dedi ki: derhal kapıyı kapayıp gitti. 
- Hakkınız var. Yakacıkta ya Nazif Bey dedi ki: 

tamak için insan tariki dünya ol- - l-Ianımefendi, size yalnız 
rnalı. Bir zaman hep burada otur· şöyle bir uğramak makaadile gel • 
mıya nasıl tahammül ettiniz, bu· miştim. Fakat tatlı sohbetinize ya· 
na şa§ıyorum. kalamp kaldım .• Demiıtim ya, ho· 

Bunu korkarak söylüyordu. şuma giden şeyleri muhakkak ya· 
Sanki kendisi oturmıya tahammül parım. Affedersiniz. Şimdi müsa
etmi§ gibi bir hali vardı. Güldüm: ade ediniz de, ben ıizi Adadaki 

- O zaman yalnız değildim. köt~de bekliyeyim. 
Kalabalıktan ho!>lanmazdım. Doğruldum: 

- Burada uslu us!u oturdunuz - Neden?• 
öyle değil mi? Y egine eğlencen:z, - Kö~kü gezdirmek için .. Bel· 
adaları seyrctınel..-ten ibaretti de • ki tamire, boyaya ihtiyacı olan yer 
ğil mi?. leri vardır. 

- Öyle demeyiniz, evlilik ha- Hemen cevap vermedim. Bir • 
yabmın birçok e~lenceleri vardı. den, müdafaa cihazlarım uyandı. 

- Çok iyi, ali... Şu resimde Fakat bir fey aöylemem lazımdı. 
gördü.gw y;·· IJl-JIAlra&a__...__~-&aıı~'i... Dedim ki: 
d gı iydiniz .. Tıpkı size benzi· ----............ aax.c ne ıün gelebi· 
yor. leceğimi §İmdiden ıCSyliyemem. 

- Benim eski bir resmim. Henüz fikrim yok ve Yakacıktan 
Yüzüme baktı: a~ağı inmek de bana hayli zor ge· 
- Anlamııtım, dedi, yalnız e- liyor. 

min olmak istiyordum. Dud'11darmı ınrdı. Bu sefer İ•· 
- Çok decişmişim değil mi? .. tediğini yapamadıiı için ıinirlen • 

ihtiyarladım. . mişti. 
- lhtiyarladmız mı? .. Yok ca· Odadan çıktık. Onu bahçeye 

ıum, siz Lamia kadar gençsiniz kadar geçirdim. Biraz arkamdaa 
Yalmz hale.ti ruhiyeniz batka... yürüyor. Sözlerine cevap vermek 
Gözleriniz arattırıyor, hayatın ta· için batımı çevirmek mecburiye • 
dını almak için oradan oraya g: tinde kalıyorum ve dik dik bana 
diyor.. bakan ve üıtümden aynlmıyan 

- Yok canım! gözlerini görüyorum. 
- inkar etmeyiniz, durgun ge- Sanki, saçlarımdan kalkıp rüz. 

çen ömrünüzün acısını çıkarmak gara karıp.o kokuyu ciğerlerine 
için fırsat gözlüyorsunuz. doldurmak sitiyormUf gibi derin 

- Durgundu Ama, söyledim ya, derin nefes alıyor. 
tiki yet edilecek kadar de~ildi. Korktum! 

- Ama şimdi durgun bir ha Bahçe kapumı açtım. Elimi u· 
Yata razı değilsiniz. zatbm. Biraz uzunca fakat terbi • 

- Hayır, kat'iyyen. Şimdiki ye dairesinde öptü ve dedi ki: 
hayatım eski hayatıma da benze • - Gene. görüıelim hanımefen· 
ınez ki ... ;:mdi; eskiden uzaktan di ••• Sizi rahatsız ettiğim için af· 
uzağa. J:nleyip seyrettiğim haya .. fınızı diler ve kabul etmek lut· 
bn, büt\in zev1derini tatmak isti· funda bulunduğunuz için de teıek· 
Yorum. kür ederim.. Her halde bugünler· 

Bu sözler a:znndan kaçıver • de ıizi Adaya beklerim. Telefon~ 
eli. Nazif Bey yüzüme yarı müs • la emredersiniz. istediğiniz gün 
teh~i, yarı alakalı bakb: ve iıtediğiniz saat emrinize ama· 

- Bir gün, teyzenizde, ıizin deyim. Siz bir kere ıelip kötkü 
hu emelde olduğunuzu anlamıf - geziniz, konturat itlerini avukatı • 
tun. •• Hayatın yeniliklerini arıyor· nızla hallederiz. 
awıuz. Benim tamamile akıime... Terbiyeli konUf'lyor ama, a • 
Benıe hayalin yeniliWerinden bık· henginie gene bir &mirlik var •• 
tun. Usand.m. - Ben ıize telefon ederim be· 

- Şimdi hayattan yeni zevk • yefendi. Biraz daha dütüneyim 
ler bekliyoı'Um ama, belki de beıı de ... 
de çabuk brkar, usanırım. 

Nazif Bey acı acı ba§ını salladı· 
- Nud emrederıeniz hanıme· 

fendi. ·· 

lğildi, selam verdi. 
Kapıyı arka11ndan kapadım. 
O, yoMan ata~ıya doğru iner • 

ken, ben kötke doğru çıkıyorum. 
( n,.,.,,,,,, rvrr ) 

- u ... nıp usanmıyacaiını~t 
bilmem hanımefendi. Yalnız bh· 
teyde füphenjz olmaıın, ki hayat 
İııaanı çabuk ~ıldırır... Arzulan· 
1'1ızın, er..-ıellerimizin yükü altın • 
da ezilip kalınz. insan, maksadı • =============~I 
-.. ıaail olamadığı zaman muzta. Berlln bOyUk elçlmlz 
tip olur, oldufu zaman da muzta• Berlin Büyük Elçimiz Kemaled· 
tip olur .. llayatın zevkleri bile a• din Sllmi Pata dün akpmki treıı· 
eıcLr.. le Ankaraya gitmiıtir. 

Mersin llmanından 
ltbal4tımız ve 
ihracatımız 

Karısını kaçıran hamab 
öldüren hamal .. 

Mersin Ticaret Odumdan ge
len bir rapora göre geçen sene zar
f ında Menin limanı vasıtaıile 

memleketimize 4.701.160 lira kıy· 

Katil hamal Y akubun binaullah1 
yıkmaktan uzun müddet çekinişi •. 

metinde ithalat yapılmıı ve bu Ji. İstanbul ağır ceza mahkemesin 
manın ihracatı 5.987.936 liraya ha· de, bir müddet evel Karaköy rıh
liğ olmuftur. Bu rakamlara göre tımında bir hamalı öldüren bir ha 
Merein limanının 1932 eeneai ihra· malın ınuhakemeıi son ıafhaıma 
cat fazlaıı 1.167.776 liradır. gelmiftir. 

Mersin limanı vuıtuile memle- Öldürülen Bekir çavuf, öldüren 
ketimize 1932 seneıi zarfmda en Yakuptur.. Hamalın hamalı öldür 
fazla ithalat yapan memleketler mesine eebep tudur: Bekir çavuf, 
!Unlardır: Yakubun kanıı HatiçeHanımı ka 

çırmıf, hemtiresi Gülsüm Hanı • 
Almanyadan 1 .5 milyon, lngil· 

mın evinde bet gün alıkoymiıf. O 
tt:reden yarım milyon, ltalyadan 

nu kocasından botatmo.k ve ken • 
yı..rım milyon, Japonyadan, Mısır· diıine nikahlamak iıtiyormuf. Ka 
dan, Belçika ve Ruıyadan yanm· dın, memleketinde tarla sahibi, 
,ar milyon ve Çekoslovakya ile oldukça hali, vakti yerinde bir ka 
Hindiıtan, Frang, lsviçre, Ameri· d ınmıı .. 
ka ve Suriye yüz bin liraya yakm· Kanadı kırdan kqıl 
dır· Dün eve la bir kaç ıahit dinle • 

Menin limanından lngiltereye nildi. Ha.mal Apdullah, Mıhçı 
bir buçuk milyon, Fraıuaya, ltal· Mehmet, Hamal Huan,. kahveci 
yaya birer milyon, Filistine, Al· Hacı Gılam oğlu Mehmet Ali .. 
manyaya, Suriyeye, üç yüz bin ve Bunlardan, Bekir çavufun cinaye· 
Mısır ile Bulgaristan ve Yunanis· tine sebep teıkil eden hadise hak· 
tana 2 :yüz bin liralık mal gönderil· kında kendilerine neler söylediği 
mittir. soruldu. Karşılattırmalar yapıldı. 

MerAİn limanından en çok ih· Bu arada kahveci Mehmet Ali, 
raç P.dilen mallar da tunlarclır: ıunları anlattı: 

Arpa, çavdar, buğday, yulaf, - Hamal Huan, Bekir çavu· 
tohumlar, meyvalar, fidan, çisek, fa "kadını ne diye kaçırdın. Bu 
aJaç, kömür, kereste, pamuktur. yaptığın it yakıtık alır mı?,, dedi. 

Menin limanmdan memleketi· O da "o bana ait bir it Sen ne ka 
mi:ıe en çok ithal edilen maddeler n§ıyorıun?, ,cevabını verdi. 
de teker, kahve, kakao, pamuk İp· Bu kaçırma itinden sonra, Ya· 
lifi, pamuk menıucat, her nevi de- kup, kahvenin bir köıesinde gün· 

)erce kanadı kırılmı§ kuf gibi o· 
mir ve çelj.k, makinalar, petrol, 
benzin ve tıbbi eczadır. turdu. Nihayet, dokuz, on gün 

sonra onu vunnuf. Vurduğunu 
TUrklyenln taze mey- ben görmedim, itilim. Ben, doğ • 
va 1 Neatı bakkleda nuunu a6ylüyorum. Öldürenden 

rapor de korlamam, ölenden de! 
Şahitlerin dinlenilmPıi bittik • 

ten sonra, müddeiumumi Ka!if B. 
tU istekte bulundu: 

lıtanbul Ticaret Oduı Türkiye· 
nin taze meyva ihracab hakkında 
bir tetkik raporu hazırlamağa baş· 
laını:ttır. Raporun çok mühim esas· 
Jara istinat etmeıi için İstanbul 
kabzımallarına mürac:aat edilecek 
ve kabzımalların fikirleri teıpit e· 
dilerek rapora ili.ve edilecektir. 

Memur kooperatifi 
lstanbul Ticaret Odası memur 

kooperatifinin umumi mecliai bu· 
gütt toplanarak kooperatife ait me
ıeJeleri ve bir senelik bilançoyu 
tetkik edecektir. 

Tttrk madenclllğl 
Ticaret Oduı konereıi tarafın. 

dan seçilen madenciler encümeni 
dün Ticaret Oduında içtima ede
rek kongreye Türk madenciliği 
hakkında bir rapor veren Sadred
din Enver Beyjn izahatını dinlemit 
tir. Encümen iki içtima daha yapa· 
rak rapora ait tetkikatını ikmal e
decektir. 

Fraosaya hububat 
ihracatımız 

Memleketimizden 1932 aeneıi 
zarfmda Manilya tariki ile Fran· 

eaya yapılan hububat ihracatı ye· 
kUnu 500 bin ton miktarmdadır. 

FranKnm ayni limandan ithal 
1tmiJ olduju hububat yekUnu ise 
'3ir buçuk milyon tona baliğ olmak 
'adır. 

Evkafıa Belediye 
arasındaki lhtllAf 
Evkaf ile belediye araundaki 

:htilaflı meseleleri hal için yakın· 
fa bir komisyon tetkil olunacak· 
br. Bu komisyon ihtilifları idari 
tekilde halle çabıacaktır. 

- Anlaşılıyor ki, Bekir çavuş, 

Y akubun karııı Hat içe Hanımı ka 
çırm19, onu nikahlamak istemiş, 

bunun üzerine cim•.:ret i9lenmiş. 
Şahitlerin ifadelerinden anlaşı • 
lan, cinayete sebep bu olmuıtur. 
Bu, §Üphe yok, suçlu lehinde bir 
ıebeptir.. Ancak, tahrikler, hadi • 
ıeyi müteakip, ani olarak mevzuu 
bahiı olur. Gazep ve tiddetli elem 
tesirile hiuiyata haklın olama • 
maık... Bununla beraber, hazan, 
alakadarın ruhi ahvaline göre, 
biraz geçte olabilir. Mesela, ba -

zı inıanlar, gazeplerini bir radde 
ye kadar yener ve daha fazla da· 
yanamıyarak, nihayet sili.hı çeker 
ler. 

Bu itibarla, Yakubun ruhi ah • 
valinin tetkiki icap eder, kanaa • 
tindeyim. Bu adam, haksız bir ha 
reket karıııında, dokuz, on gün 
eabır ederek, haksızlrk yapan a· 
damı, tonradan gene tahrik tesiri 
nin devamı ıuretile öldürmüı ola 
bilir mi? Ruhi ahvali nasıldır? 
Hırsı, ne kadar ıürer? 
Tıbı adli bu husuıta müıpet, 

~enfi bir rapor versin. iki tara • 
fın hakkının layikile korunması 

için, ben bunu lüzumlu görüyo -
rum. Mahkeme lüzum görmezse, 
esasa dair mütaleamı söyle.meğe 

de hazırım.. 

Buna kar,ı •• 
Bu isteğe kartı, suçlunun vekili 

Sadi Bey, ıöyle dedi: 

- Ben, Tepebqındaki "Lon • 
dra,, oteli sahibi Kofakoı Efendi· 
nin vekili idim. Bu adam, iflas et 
mit, oteli elden çıkarmııtı. Buna 

sebep olanlara karıı, içinde bit 
tahrik tesiri vardı. Ve haluız ye • 
re başına getirilen hadiseden ay• 
larca sonra, adam öldürdü. Tıbbı 
adli raporu, tahrikin devamını tes 
pit etti. Bu, ceza tayininde naza .. 
ri dikkate alındı. 

Tahrik tesirinin ani olması, §&rt 

değildir. Bazen de haksız bir ha
reketin verdiği tesir, ruh üzerinde 
tesir bırakarak, yürür. Bu ıuretle, 
aradan zaman geçerek iılenen ci
nayette de, tahrik tesiri bulunabi·J 
lir. , 

Y akubun hali, kendisinin mi .. 
tevekkil bir adam olduğunu aöı • 
teriyor. Evela, tahammül etmif,. 
ada.m öldürmekten, "Binaullih,,ı 
yıkmaktan çekinmif, fakat niha • 
yet daha fazla tahammül edeme • 
mif. Kaldı ki, Bekir çavuıun öl • 
dürüldüğü gün, Y akuba "karmı 

kaçırdım da sen hala rıhtıma a .. 
yak buabiliyorsun, ha? Dur, yü· 
küınü bırakayım da seni yok ede
yim!,, dediğini, müekkilim aöylü· 
yor. Bu ifadesinin aksi, aabit de • 
ğildir. 

Bence, tıbbı adliden rapor iste 
nilmeıine lüzum yoktur. Bununla 
beraber, gene siz bilirsiniz. 

Reis Aziz, aza Asım ve Tahir 
Beyler, sözler birlikte olarak, 
müddeiumuminin isteğinin yeri • 
ne getirilmesine lüzum olmadığı· 
na karar verdiler. 

Cezayı azaltarak .. 
Müddeiumumi Kaıif Bey, esasa 

dair mütaleasmı bildirdi: 
- Yakup, 31 ağustos 1932 çar 

tanba günü saat on birde taban • 
ca ile bir kaç el alet ederek, Be -
kir çavutu yere sermİ!tİr. Alnına 
isabet eden, dimağı parçalıyan 

kur,un, ölüme sebep olmuttur. 
Diğer taraftan, maktülün, ıuç· 

lunun karısını, hemtireeinin evine 
götürerek bet gün salıvermediği, 
onu bofatıp kendisine nikahlamak 
çarelerini düşündüğü de sabittir. 
Hatiçe Hanım da bunu teyit edi
yor. 
Şu halde, Yakubun haksız ve 

çirkin hareketin tesiri altında Be 
kir çavuşu öldürdüğü kaydile, ce 
za kanununun 51 inci maddeaine 
göre cezaıı azaltılarak, 448 inci 
maddeye uygun §ekilde cezalan· 
dırılmasını isteriı:ı. 

Müdafaa için, muhakeme 18 
mart cumartesi güaü saat on bu· 
çuğa bırakıldı. 

HugOn şehir 
meclisinde 

Şehir Meclisi bu gün topla • 
nacak, Mezarlıklar §ubeıi mü • 
dürü geçen celıe ıorulan sual • 
lere cevap verecektir. Azadan ı~ 
mail Şevket Bey geçen ıene ~ 
çeye mezarlık intaaı için 20000 lfı 
ra konmu§ bulunmasına rağmen 
yirmi paralık bir it yapdmadıimı 
aöylemitti. İsmail Şevket Beyin IJu, 
ta··ifi haklı görülmemektedir. Tah
sisatın bir kıemı ile cenaze otomo• 
bil ve arabaıı alınmı,tır. Yirmi bin 
!ira ile mezarlık yapılmuma ne 

aklen ve ne de maddeten imkin 
yoktur. Asri bir mezarlık ancak 3 
yuz bin liraya çıkmaktadır. 

Zi•aat mildiirii 
Ziraat Müdürü Tahsin Bey, Hal· 

kalı çiftliğinin heaaplarmı ve mali 
vaziyetini tetkik etmektedir. 



Zozo Dalmas bir film yaptı 
Burada da bir film yapmak ihtimali var 

1 • 
~il 

Bir müddettir Beyoğlundn ı-
Fransız tiyatrosunda oynamakta 
olan Yunan operet artisti, prima 
donna Zozo Dalması, lstanbullu
lar çok sever. Kıvrak, neşeli bir 
artist olan matmazel Zozonun ço· 
cuk gibi, cana yakın halleri de 
var. Bunun için kendisile tanıtır 

tanıtmaz, onunla dost, samimi 
bir dost olmamakiçin insanın tat 
tan olması lazım. 

Matmazel Zozoyu, elinde "Ev· 
domaı,, isimli bir Rumca mecmua 
okurken gördüm. Mecmuanın i · 
çinde, bir resme dikkatle bakıyor• 
du. Adakadar olduğumu görünce: 

- - - - - -

- Yunanistanda, dedi, bir 
film yapmıştım. Senkronize etmek 
üzere Almanyaya göndermiılerdi. 
Şimdi gelmiş, oynuyorlarmış bile 
On güne kadar da lstanbulda gön 
derilecek, ve ben buradayken gö~ Edmund Love De Bela Lugoai Şandu filminde 

terilecek. rıl;-;aka~ sa-;;ney: bi;:Je~~I - Nedri bu film?. 
- Sinadinos tarafından yapıl· 

mıt bir film. lami "Avukat kadın 
Eıer, bir piyeıten alınmıştır. B~ 
piy~i iki sene evvel, Madam Ki
velli oynamı§h. Ben, filmde onun 
rolünü oynuyorum. Benimle bera
ber Madam Kivellinin kızı Miran· 
da oynuyor. 

kan, muhakkak oraya dönmek iı· 
ter. Bunun için Zozo, bir sene son· 
ra tekrar sahneye dönmüttü. 

- Sizin lstanbulda da bir film 
yapacağınızdan bahsediliyor. 

- Evet. Böyle bir teklif var. 
Fakat llenUz bu hususla kat'i bir 
§ey yok. Filmi, pek tabii olarak 
ipek Film stüdyolarında çevirece· 
ğim. Gidip gezdim. Güzel stüdyo. 

- Ne zaman belli olacak?. 
- Bugünlerde. Şimdiki halde 

,örüıüyoruz. 

- Filmi rumca olnrak mı ya· 
pacaksınız?. 

- Hayır. Türkçe. 
- ?! .. 
- Ben türkçe de biliyorum .. 
Buraya kadar matmazel Zozo 

ile fran11zca konujuyorduk "Ben 
türkçe <le biliyorum,, der demez 
aordum: 

- Ya, o halde türkçe konuta • 
lım!. 

Zozo güldü. "O kadar da de -
iil,, gibi bir iıaret yaptıktan son . 
ra, rumlara mahsus hem garip 
hem de tatlı ıivesile: 

- Caaanrm ... sekerim... tsok 
aeviyorunı ... 

Gigi kelimeler 
söylemiye batladı. 
olarak devam etti: 

ve cümleler 
Sonra, türkçe 

- Bu kadar değil, biraz dahd. 
fazla konuıuyorum. Rolümü yapa .. 
cak kadar. Filmde, eğer oynar • 
sam, eaaıen bir manikür kızı ro
lü yapacağım. 

• • 

~ • I,\ 

Matmazel Zozo, bu ayın yirmi· 
sine kadar lstanbulda kalacak. 
Kendisinin bu cumartesi günü bir 
gala müsameresi var. Zozoyu 
"Çılgın Janet,, piyesinde görece • 
ğiz. Bu çılgın kızı görmek için o 
gün, öyle zannediyoruz ki, tiyat • 
roda yer bulmak güç olacak. 

fa. 

Gazeteci düşmanı 
lpekfilm stüdyolarında, cumar· 

tesi gününden itibaren "Gazeteci 
dütmanı,, ismini taşıyan bir film 
çevrilmiye başlıyor. 

"Gazeteci dütmanı,, deyince, 
gazeteci arkadaılar korkmasınlar. 
Bu gazeteci düşmanı, vaktile, ka· 
rısından habersiz bir eğlentiye 
gitmi§ ve gazeteciler tarafından 
bu eğlentide bulunan bir grup a· 
rasmcla resminin alınarak gazete~ 
ye konulması neticesinde, karıat 
ile kavga eden bir berberdir, ve bu 
sebepten gazetecilere düşman ol • 
muttur, dükkanına bir tek gazel" 
koymaz. 
Bir gün, havadis petinde koıa11 
bir gazeteci bu dükkana girer, o· 
rada bir kız görür. Bu berberin 
k!zıdır. Ona aşık olur. Ayni dük • 
kanda patronun kızına atık bir 
kalfa da vardır. Gazeteci ile kalfa 
dost olurlar, ve gazeteci ona atkı
m itiraf eder. Kalfa müteessir o • 
lur ama, kendisine yardım edece
ğini vadeder. Nihayet... nihayet 
kalfayla kız evleneceklerdir. 

Senaryosu Osman Mümtaz Bey 

Matmazel Zozo ilk defa olarak 
Atinada sahneye çıkmıthr. Ken • 
diıi timdi ölmüt olan Viyanalı El. 
sa Enkelin trupunda, üç ay balet 
heyetinde oynadı. Sonra, Mısıra 
turneye çıktı, orada küçük küçül: 
roller almıya batladı. tık rol ola
rak, "Leblebici Horhor,, da, gö . 
bek atan çingene kızı rolünü yap • 

tarafından yazrlmıt olan bu eseri 
gazeteci rolünde Ferdi Tayfur, 
kalfa rolünde Muammer, patron 
berber rolünde 1. Galip oynıya • 
caklardır. 

"' Paramundun yeni yıldızı Ge • 
orge Raft "geceden geceye,, isim
li bir film yapmıttır. ' 

Genç kızlar kulUbD fllmlnden 

1 

Claudette Co)bert 

Filimler + l ın•ınm• tın•nıllllını. nı.. . ~ . ı ıı 
102 bu sefer Robertle uğratmıya bar 

lar. Kadını ve çocukları ölümdeıt 
Şandu (Edmone Love) ile Rok- kurtarmak için, Robert, Roksor• 

sor (Bela Lugosi) arasında ölüm makinenin sırrını öğreteceğini va· 
ıuaı sırrına vakıf olmak için bir deder. 
rekabet hasıl olmuştur. Ölüm fU • k' . k ate•i 

· · ak f d Roksor ma ınenın ya ıcı Y 
aı makınesı uz meaa e en, her w 

1 · t h · d b'l b' l tt• L hasıl ederek işlemeğe başladıgııı 
ıeyı a rıp e e ı en ır a e ır. u . . S d N"ld e 

. ak. . . d' l R \ sevınır; fakat, an u, ı en ,, 
gbosıt, Rm ıntetyı, mul cı ıt o anR o- tabutundan k;rtulup gözlerine 

er egen en ça mıt ır, ve e • l k d k a 
· h d k · k .1 bağlı mendi i çı ar ı tan aonr 

gentı apse ere ış ence ı e ma • . 
k

. · · 1 t k .. w k tekrar manyatizma kuvvetıne nıa· 
ıneyı ış e me sırrını ogrenme . 

· kt d' R t' . lik olarak makinenın önüne geçer· rsteme e ır. egen ın zevce" b' d 1 e 
D th Ed d L , h . Roksor ile büyük ır müca e ey oro y, mon ove ın emşı • . 

1 'd' D th 2 w B tt' girişir ve nihayet deh Ro ~sorU 
Tesı ır. oro y çocugu e ı ve . 
B bb. ·ı R b t'' h t t mauyatizma etmıyc muvaffah o• o ı ı e, o er ın aya ına a- . .

1 
. · h · 1 

d kl · d k k kt lur ve Robert ıle aı esını apıs e • arruz e ece erın en or ma a · 
rinden kurtarır. drr: imtihanlarını iyi vermiye mu 

Rohert makinenin şuamı ter• 
diği manyatizma kuvveti ile heı:ı-

çevirdiğinden ve dünyanın mah • tiresine yardım etmeyi vadeder. 
volmasındansa kendisinin haya· 

Şandu, Roksorun Prenses Na • -. 
tına hitam vereceğini arkadaşları· 

ciyeye yardımını meneder ve Bet· 
na söyler ve bunlar alelacele ita• 

ti Luyu yakalanmaktan kurtarır. 
leden kaçarlar ve kaleden dışarı 

Fakat, nihayet Lugosi tarafından 
çıkar çıkmaz büyük bir infil5.klıa 

ağlatıcı bomba ile yakalanır. Ro-
ka.le havaya uçar. 

bertin ailesi kalede hapsedilmi~ 

ve Şandunun gözleri bağlanmış 

olduğundan, Roksor, partiyi ka 
zandığını zanneder. Şanduyu bi, 
tabut içinde, Nil nehrine attırır ve 

• * • 
Bu film dün akşamdan iti aren 

Opera sinemasında gösterilmek- •rı 
tedir. 

" Genç Kızlar Klübü ,, 103 

Şehirlerin toz ve toprakların .. 
dan uzak yaşıyan 18 genç kızın 
bayatı bittabi çok calibi alaka· 
dır. Bunların hayatı, epor zevkleri 
kürek çekmek, yüzmek, güneş al
tında, sandal içinde geçmektedir. 
Bütün alemden uzak ve çok taira· 
ne bir yerde bulunan "Deniz kır • 
langıçları,, klübü, onların kraliye· 
tidir. B~ kızlar, hayatta araları· 

daki arkadaşlıktan, kendilerini 1 • 
dare eden kaptanlnrındnn, şen ve 
!alır olmaktan, kürek çeknıclıt..o• 
ve güneş altında esmerleşmekten \ 
başka bir şeyle alakadar değildir 

Evvelce talebe olan arkadaşla· 
rrndan Krista Engelhart, bütün ar 
kadaşlarmdan bir sır saklamakta· 
c!rı: imtihanlarını iyi vermiye mu· 
·affak olamamıştır. Bundan maa • 
la bu güneşli "Deniz kırlangıçla· 
rı,, aleminden de yavaş yava~ çe· 
kilmektedir. Bittabi, gebe olduğu• 
nu arkadaşlarına nasıl itiraf ede • 
bilir?. 18 yaşındaki zavallı kız nd 
yapacağını ıaşırmı!tır. Dostu, o ' 
na, takip cdilece-:..· yegane bir yol 
olduğnuu yani çocuktan kt1rtnl • 
mak icap ettiğini anlatmıştır. On· d 
ce ümitsizlikle bunu kabul etmif• 
fakat en son dakikada kaçarak d 
klüpte, kendisinden hiç şüphe et• '• 

r miyen 17 arkadaıı arasınd:ı ken • 

'rNancy · Caroll 

dine bir melce bulmuştur. Knptaıı 
lan Ha na, en sevdiği kızın ga • 
rip halle:inden mütehayyir olmu9 
ve Kristanın inzıbat kavaidini ta· 
kipten ist:nkaf ettiğini zannedere1' 
esaslı bir surette onu çalıştırma • 
ya baılamıt ve o kadar fazla ta • 
Hm ettirmittir ki nihayet Kristi 
bitap olarak yere uzanmıttır. O 
ze.man "Deniz kırlangıçları,, haki· 
kati öğrenmişlerdir. 

Arkn laslarından hicbiri bun• 
~ ~ 

intizar etmediklerinden hepsi meJ!I 
mıniyetle yardıma koşmuşlardır· 

Ve Kristanın dostuna kart•• 
mücadele için planlar hazırlarlar• 
Fakat buna lüzum kalmaz. 

4 4 

Bu film, yarın aktamdan itiba· 
ren Arfr· · i k' le oynıyacaktır. 

Piliç illmi 

mı§tı. Bu rol, her halde çok hoşa .y. "Yatak arkadaıı,, uzun zaman 
gİtmİ! olacak ki, Zozonun kend~ dır perdede görmediğimiz Nancy 
tabirile bir "arap prensi,, diye ta· Caroll'un yeni filminin ismidir. 

rif ettiği bir Mısırlı prensle bera-ı . .y. Har~ld ~oi~. Franıadan Ame
ber yaıamak üzere sahneden ay • rıkaya donmuıtur. 

Bu tuvaletleri bu iki artist kendi ellerile yapmışlardır. Artistler 

aadece zevk ile deiil, ev iılerile de meıgul o!uyorlar 

~ Dranem ile Mnrgucrite More· 
no "Piliç,, iıimli bir film oynuyor· 
lar. Bu filmde, rol icabı bu iki ar• 
tiıt kartıhklı salyangojimin vazi • 

ı 
yetinde kalıyorlar ve kaç ıalyan • 
goz yiyorlar biliyor musunuz? 215-
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Güzellik 
3 f lioc:annn yetişgin kızların sını 

?1da imtihana yakın, son dersle -
t~."ermitli. Talebesini §öyle bil 
toıd . k . . d en geçırme ıstıyor u. 

- Kızlarım, içinizde dersim 
ttt İYi bilen kimse kalksın! ... 
~ Genç kızlardan hiçbiri ayağa 

1 '1kınadı. O zaman hocanım şöy · 
~ bir teklifte bulundu: 

- Yavrularım, içinizden en 
e tiiıe) kimse ayağa kalksın!.. 

\ l' alebenin hepsi ayağa kalkmıs 

Bir telefon 
r k tiadir Bey de - Bütün evli er· 

.Sir mukabtle 
Fikrinin babası aksi, başın bir 

binba§ı mütekaidi idi. Oğlunu hak 
cmı müdafaa etme:;'ni bilen, bir 
genç olarak yeti~tirmek istiyor o· 
na: 

- Eğer birisinden bir toka' 
·ersen, iki tokatla muknbcle et!. 
Jiyordu. 

Bir gün Fikri elini yanaeına tu 
tarak babasına geldi: 

- Baba, dedi. Karşıki komşu 
nun oğlu suratıma bir tokat sa 
vurdu. 

- Ben sana ne dedim, s:ına bir 
tokat atana sen iki tokat at; de 
medim mi? Hemen git mukabele ekler gibi - kansının üzerine 

• ~l>kmlık etmekten kendini mene~ "?t. 
• .emiyordu. Karısı Nevire hiç te - Ettim. 
• Sıtk' k d - Ne zaman?. ın a ın değildi, üstelik koca 

ı..... d k d k - iki gün evvel.. .. Qa a ço üş ündü. Onun bu ya 
• ~az ve uygunsuz hallerini tabi· 
• 'tile kıskanıyordu. Nadir Bey bu

lllı bildiği için i~i karısına çaktır 
' ~'ttıak için eve her geç gelişte. şu 

'~'neyi tekrarlıyordu: 

artık bıkmıştı. 

Bir gün Nadir Bey eve geç gel· 
diği zaman sordu: 

- Karıcığım beni bugün kimse 
aradı mı? 

~ d ......_ Bugünkü yarış harikulade ol Nevire Hanım kaşlarını hafifç~ 
ti, Benim (Kısrak) birinci geldi . çatarak: 

' d tievire Hanım kocasının bu uy - Evet dedi. Senin (kısrak) te-
' tll'tna. at ve yarış merakından lefone etti. 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~; Hanım, malQm ya bu akşam misafirler gelecek, yeme§i 
.!1tlet.v6r r.. 

\ı Maaıl hazırlatayım, tekrar qelecekleri gibı m , yoKaa 
' ttaha bizde remeıe tövbe edecekleri gibı mı ? 

I Adada bir gece r 
Samih yaşını başını almış, fa - J 

kat hala zinde, hala hovarda bir a-

1 
damdı. Rahmetli karısının evlen -
memeyi tercih etmişti. Pek nadi
ren bir iki ahbabı ile gidip kadın 

maceraları yapıyordu. Bu mace· 
rahırdan biri gayet garip ve tatlı 
geçti: 

Bir pazar günü Adaya gitmiş
ti. Gezdi, tozdu. Akşam lstanbu· 
la dönmektense geceyi Adanın gü
zel bir otelinde geçirmiye karar 
verdi. Erkence uğradı, bir odayı 
gezdi, denize lcarşı, çamlar ara
sında tatlı, sevimli bir oda .• 

Hemen kiraladı. Anahtarını al
dı. Yemeği iskelede yiyerek belki 
geceyarısı dönüp yatacaktı. 

Saat ikiye kadar bir iki arka
daş ta bulduğu için Adanın meh
tabında, gazinoda vakit geçirdi • 
ve nihayet yatmak üzere otelin yo · 
lunu tuttu. 

K::.pı kapanmıştı. Zili çaldı. 
Bir kadın kapıyı açtı. Anahtarı 
aöste .. _ ·ek gündüz kiralanan oda· 
ya çıkacağını ~öyledi . 

- Ben biliyorum, sen zahmet 
etme madam!. • 

Dedi. Merdivenleri çıktı. Sağ
Jald koridor üstünde ikinci kapı 

Hanım - Ol1şUndüm . taştndım, F.kri Beyin •Y• bır adam 
olmadığını a ı ~ dım. s z · nıe evlenmiye karar verdim efendim .. 

- iyi ama F kr ı ben m Hanımr.fendl .. 
öyle m f, af edc rsiro ı ;r. Yanhcı gelm 'şfm öyleyse ... 

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

Saç ar 
- Birader .. Bü/ ük babam öyle 

kuvvetli bir adamdır ki, altını§ ya 
şına gelmiş daha hala tef,CSİ afıar 
ma.mı~. 

- Sim siyah mı?. 
- Hayır.. Kafası gümüş gibi 

parlıyor. Mü :::ella .. 

Bir mübadele 
Bir lokantada yan yana iki 

asada oturan iki müşteriden bi· 
ri yarım saattir biftek bekliyordu. 
)teki henüz listeyi tetkikle met • 
guldü. 

olarak hatırlıyordu. Kibritini bu- mıınnıımıı•••""'"mıınnıumıuıııoıııı "'" "'""'m"'' ııııımıııuıım•om•mııınuınn 

'tiralaclığmı söylüyor, kndın do

Bifteği getiren garson, sahibi· 
ni ararken listeyi tetkik eden müt· 
teri: 

lamadığı için karanlıkta birincı 
kapıyı elyorclamile buldu. lkincı 
kapıya anahtnrı soktu. Biraz uğ 
raftı. Fakat to!~::ıağı çevirince ka
pı açıldı. içeri gir;nce kapıyı ka
padı ve bu defa masa üstündeki 
mumu ve yanında kibrit kutusunu 
.uamağa koyuldu. Bir hayli ara 
dı. Bulamayınca çamların arasın 
dan odayı hafif aydınlatan meh 
tabın yardımı ile bir koltuğa yer
leşti, soyundu. Karyo]aya doğr•ı 

,ürüdü. 
Karyola çiftti. Bir tanesine gi

:eceği sırr ' randaki karyoladan 
bir kadın sesi: 

- Kimsin? 
Diye haykırdı. Samih §aşırdı. 

Olduğu yerde mıhlanıp kaldı. Fa
'mt kadın kıyameti koparıyordu~ 

- Hırsız, hırsız ! .. 
Sam~h birden kadının yanın

Jan uzakla§arak: 
- Hayır, affedersiniz, ben hır

sız de3ilim. Otelin müşterisiyim. 
Karanlıkta bir kadınla bir oda

da kalmak Samihi birdenbire şa. 
şırtmıştı. Fakat ne yapabilirdi? 

- Affedersiniz efendim, bh 
/anlışlık olacak, ben kendi odama 
giriyorum sandım. Yanlış girmi· 
§İm. Çıkarım, dedi. 

Bir taraftan giyiniyor, bir ta • 
raftan da: 

- Nasıl oluyor, anahtar bu ka
pıyı nasıl açtı? Anlıyamadım. Bu 
kadar da ahmak mıyım? Sonra i
kinci kapı idi. Ben de ikinci kapı
yı açtım. 

Kadın yorganın altından: 
- Burası soldan ikinci kapıdır. 

Yanlış gelmişsiniz. Numarası da 
28 dir. 

- Aman efendim, ta kendisi .. 
Benim odam da 28 idi. Bunu hem 
size hem bana kiralamı§lar. . o· 
lur şey değil .•• 

Samih tam ceketini giyecek 
iken: 

- O halde, dedi. Gidip otel aa· 
hibini kaldırmalıyım. Fakat bu 
daha ziyade size düşer. Siz gidip 
kendinize bir oda ayırtmalısmz. 
Benim odam burası .• 

Kadın itiraz etti ve aralarında 
bir münakaıa başgösterdi. Samih 
kendisinin akşam saat 8 de odayı 

'rnzda gelip tu ttuf:!unu bildiriyor· 
du. Fakat kadın "madem ki yatı
yorum, o halcle siz kendinize bir 
oı.la bulunuz" <liyorc!u. Bu müna
!m~a epice uzayacakken Samih 
lmdınm itirnzlarıntla bir hafiflik 
hissedince: 

- Znrar yok, dedi, iki karyola 
var. Ben bu karyolaya yerleşirim. 
Siz ne isterseniz yapmrz. 

Bunu söy]erhen Samihin aklın 
thn bin türlü hayaller geçiyordu. 
Tam masanın yanında surahıya el 
uzatırken kibrit eline geçti. Mumu 
birdenbire yaktı ve karyolaya u· 
zandı. Kibritin sarı ziyası Samihi 
altmışlık bir kandınla karşılaştı· 

rınca Samih hemen fırladı. Pıhsı-
nı pırtısını topladı. Çıkarken ka· 
dm: 

- Rahatsız olmasaydınız .• 
Diyordu. Fakat Samih çoktan 

~avuşmuştu. 

- Getir, dedi. Benim olacak. 
Yarım saattir bifteği bekliyen 

zat hayretle masa komşusunun a
:ık gözlülüğüne bakarken o: 

- Masanızdaki hardalı liitfe-
der misiniz?. 

Deyince hemen hardalı uzatır • 
ken, fakat diğer eli ile de biftek 
tabağını çekerek: 

- Hardalı huyrun, fakat liit • 
fen bifteği verin! .• 

Arkadaşlık 
- Ahmet, gel gidelim de 

tek atalım-
- istemem .. 

iki 

- Ne?. Arkadaşlarla gelip iç • 
mek istemiyorımusun?. 

- Ne yapayım param yok. 
- Bunun için mi? Haydi ıen 

de aldırma geç be .. Sen gene gel 
de bizi seyredenin •. 

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

Han1m - Kocalftı göryormusun, bir lllç aldı, saçları bir 
hatta içinde dökUIUverdl. 

- Neden aldı bu lllcı ? 
- Taraş parasından tasarruf etmek için .. 



Balkan Tayyare ile 
kaçan kız 

Mart maaşı Havaharb 
n 

Devletleri 
alde 7 

- 4 - Yazan: Edouard Helıey 
&°'la.aıl olda da bu vaziyet oldu? ehemmiyet" atfedemiyecek kadar 

Umumi buhran, sonra da hususi dahili işlerile me§guldür. 
bazı sebeplerden. Hatta dahili siyaseti bile pek 

(Baş taralı 1 irıcl aagılam~da) 

vardır: gazeteci iki itığınAtinaya 
geldiklerini öğrenince uzun uzadı· 
ya saklandıkları yeri araıtırmıf, 
nihayet bulmağa muvaffak olmut· 
tur. Bunun üzerine gitmi9, kapıyı 
çalmıfhr. Bir kadın kapıyı açmıf 
ve ne istediğini sormuıtur. Gaze
teci bu suale hiç tereddüt etmeden 
§U cevabı vermiıtir: 

Dün dağıhlmıya baıladı 
Umumi mart maafmm dairtd· 

mauna dünden itibaren ba,lanmıı 
tır. Üç aylık maaıların tevziine de 
cumartesi günü ali.kadar tubeler 
tarafından başlanacaktır. 

Sivil tayyareciliği 
beyne imi leJleş
mesi meselesi 

Bunun ba§lıca sebeplerinden hoşuna gidecek vaziyette <leğil • 
biri de, ilk iki Balkan harbinin dir. Hem, ey büyük Jupiter.! 
oldukça yüklü masrnfları, sonra Nasıl oluyor da siyasi mücadele • 
da, Kral Konstantinin delilikleri. lere bu kadar hararetli olan Ati • 
üç sene de lüzumsuz seferberlik nalılar bugün bu kadar sakin bu • 
oldu. Daha sonra da Anadolu he- lunuyorlar. Halbuki bir zaman • 
zimeti, Lozan konferansı ve bu • lar ne idi onlar? 

- M. Papas beni bekliyor. Gel· 
diğimi kendisine haber veriniz. 

Vergi kaçakçıhğı 
Beyoğlu ma:müdürlüğünde, ver

gi kaçakçılığı ve defter tahrifi üze· 
rinde açılan tahkikat bitmek üze· 
redir. Dün Defterdar Mustafa 
Bey Beyoğlu Malmüdürlüğüne 
giderek tetkikatta bulunmu§tur. 

BERLIN, 1 (A. A.) - Cen 
ı ede Alman murahhaıının gıya 
da sivil tayyareciliğin beynel 
lelle~tirilmesi meselesine ait m .. 
kerelere devam edilmemesi Al 
mehafilinin hayretini mucip ol 
tur. Deniliyor ki: 

Bu mesele evelce Milletler 
miyetinin tamamen 
misyonu tarafından 
miş ve komisyon Fransızlarla 
çikahlarm bu mesele hakkında İ 

nun neticeleri. Şüphesiz Anado • Konstanten tahttan indiriliyor, 
ludan bir buçuk milyon Rumun tekrar çıkarılıyor, ve bir daha 
Yunanistana nasıl nakledildiklc - indiriliyor. Nazırlar kurtuna di • 
rini hatırlarsınız. Zavalılar, ev • ziliyorlar. Biribiri pe§ine üç dik • 
ferini ve İ§lerini güçlerini alelace- tatör: Plastiras, Pangalos, Kon • 
le terketmek mecburiyetinde kal- dilis... Venizelistler, Venizelist 
mışlar, yolda ölmiyenler, eşyasız, aleyhtarları .... Ve nihayet Cüm • 
üst baş yok, yiyecek ve içeceksiz huriyet ! 

Kadın bundan hiç §iiphelenme· 
mit ve içeri, haber vermeğe git
miıtir. Bir kaç dakika ıonra tek
rar kapıya gelmi! ve M. Papasın 
orada oturmadığını söylemittir. 
Fakat gazeteci buna aldnamamıt 
ve: 

- M. Papaaın burada bulundu
ğunu biliyorum. Ben gazeteciyim, 
kendisini de tanıyorum. Eğer ken
disiJe görüımeme mani olursanız 
pclise haber veririm. 

Liselerde edebiyat 
şubeleri 

Maarif Vekaleti lise müdürlük
lerine yaptığı bir tamim ile tedri
sat hayatında bir takım yenilikler 
nrif esinde oulunduğumuzu ih.is 
edecek mahi~rette bazı mütaleala.
sormnktadu·. 

ri sürdükleri bütün tekliflerin iklj 
saden imkansız olduğunu bildir'l .. 
rtık reddetmişti. 

bir vaziyette gelımişlcrdi. Bütün Bugün ise süt limanlık. Sefa • 
bunları bir tarafa yerle~tirmek letin doğurduğu bir bezginlik .. 
İcap etti. Ve bu, Yunanistana iki Bununla beraber, Atinada bu· 
milyara yakın Fransız f 

rangına lunduğum esnada Çaldiris kabi-
Bu tehdit karıısmda kadın şa

şırı.ıı§, bu sırada M. Papas görün
mu!, gazeteciyi Matmazel Şor'un 
yanına götürmüttür. 

Maarif Vekaletinin mektep ida
relerinden sorduğu ilk ıüal liselea· 
deki edebiyat ve fen ıubelerinin 
lüzumlu olup olmadığıdır. 

Alman mehl'\filinde tamamen "'l 
vil olan bu meıelenin askeri tafl 
yarecilikle ve bu tayyarecilik t 

)ahlarının tahdidi ile İ!tigal etııı 
mal oldu. {~) 

Bu parayı bulmak icin istikraz 
yapmak İcap etti. Ve ö-nüne gelen 
yerden borç alındı. Fakat bilhas
aa, ağır feraitle İngiltereden borç 
alınnu§tı. Hüklimet yüzde sekiz 

nesinin düşmesine sebep olan ik· 

Gazeteci bundan sonra her iki
sini de resim çıkartmak için bir 
fotoğrafhaneye gitmeğe ikna et· 
mi§tir. Üçü birlikte bir otomobile 
binmişler, otomobili Matmazel 

si 15.zrmgf:'len askerlerden müre 
kep bir komisyona havale edilaı 
sinjn t!ıi\nhksız bir hareket o]dll 
ğu aövlenmektedir. 

Ticaret odası 
kongresi 

Ticaret Odaıı kongresi paı 

buçuk faizi bile vernıiye razı ol • 
mu§tu. Bankalar, sanayiciler, tüc
carlar, gemi mücehhizleri borç • 
landılar. Bugün Yunanistan hü-

k<irnetinin harice yedi milyar 
Fransız frangı, hususi eşhasın ise 
üç milyar 150 milyon Fransız 
frangı borcu vardır. 

tisadi buhranın tekemmülüne şa· 
hit oldum. Fakat bu buhranın 
nltmda ne var? Venizelistlerin, 
harbiye nazırı Kondilis ile bahri -
ye nazırı Haci Kiryakosa. karşı 
memnuniyetsizlikleri. Bu iki na
zırı kral taraftarlarının lehine, 
erkanı harbiyeden liberal unsur· 
farı bertaraf etmiye çalı§makla 
müttehim idiler. Bu, Venizelo· 
sun, ekseriyeti olmıyan ve sadece 
muhalefetin müsamehaaı ile a· 
yakta durabilen bir kabineyi ko· 
layca devirmesine sebep oldu am· 
ma, hakiki buhran, parasızlık a· 
rasında dönüyordu. 

Şor kuUanmıı. dönüfte otomobil 
çok aür'atli gittiği için yolda ken· 
dilerini çeviren polis memuru bun· 
ların günlerdenberi aranan adam· 
lar olduklarının farkına varma· 
mıştır. 

İkinci sualde liselerdeki fen ve 
~debiyat Juhcleri birleıtirildiği 
takdirde hasıl olacak faydalar ve 
mahzurlar sorulmaktadır. Bundan 
ba§ka Maarif Vekaleti lise prog
ramlarında yapılacak tadilat hak· 
kında da muallimlerin fikirlerini 
sormuftur. 

günü :Jğledr.n sonra Ticaret O~ 
sal~nundn toplanarak ikinci ;çt 1 

Polis hila onları 
arıyor! 

Bu tamimi alan liselerin mual
limler meclisi toplanmı§, ve tetki
kata batlamııtır; 

mamı yapacaktır. 

Bu içtimada Ticaret Odası tef 
~.1kat ve istihbarat şubesi müdü 
H aklu Nezihi Beyin (Ticaret te• 
mülleri ) mevzulu ra ont okunara 
miino.kaşn edilecektir. 

l§ler iyi gittiği müddetçe, va • 
ziyet o kadar fena değildi. Ha • 
l'İçte bulunan Yunanlılar ana va • 
tana mühim paralar cönderiyor -
Iardr. Ameril:ada bulunan Yu • 
nanlılar banka muamelatında 

' Mısırdakiler pamuk işlerinde bir 
çok paralar kazanıyorlardı. Fa • 

kat Amerika bankaları, Mısır pa • 

mukları gibi çöktü. Bu sebepten 
bütün dünyaya yayılmış olan Yu • 
nan müstemlekeleri ana vatana 
para gönderemiyorlar. 

Şimdilik bütün mesele bu müt· 
kül vaziyetten kurtulmaktadır .. 
Buhrana çareler aranıyor. Ye • 
ni vergilerden bahsediliyor. Şüp • 
hesiz bu bir hayaldir. Çünkü ö -
lü gözünden yaı çıkmaz. 

ATINA, 1 (Hususi) - Mel. Şo· 
ru kaçıran M. Papasın izini gaze· 
teciler bulmo.ğa ve kendisile ko· 
nuımağa muvaf ak oldukları halde 
Atina polisi, henüz firarilerin izin i 
bulmağa muvaffak olamadığını 
iddia ediyor. Zabıtanın bu iddiası 
iki sevdalıya vakit kazandırmak 
ve kızın babaıını yola getirmeğe 
icbar etmek maksadına matuf oldu 
ğunu söyliyenler vardır. Hadisat 
ta bu iddiada bulunanlara hak ve
recek mahiyettedir. Artist Papaı, 
evelki gün, 1stanbuldan firarlarını 
teshil etmit ve kendilerine sahte 
pasaportu vermİ§ olan M. Helmis· 
in zevcesi artist Madam Kotopu· 
liyi oturmakta bulunduğu Splen· 
did otelinde ziyaret ederek iki ıa• 
at kadar konuımuştur. Zabıta, bu 
mülakatı sonradan haber almıı ve 
tekrar otele geldiği takdirde izini 
takip edebilmek için Splendid o
telini sivil polislere tarauut ettir
meğe baılamııtır. Papas ile Mel. 
Şorun artist Kotopulisin Ambelo
kipus civarında kain kötkünde sak 
Iandıkları da tahakkuk etmittir. 
Kö~kü tarassut eden sivil polisler· 

Bazr )iseler ıubelerin birlettiril
mesine, bazıları da edebiyat ve 
fen fubelerinin lisenin birinci sını
f mdan itibaren ayrılmasına taraf
tar olın··-lı:ırdır,. f" ' "' ~ ıı , .,. 

GeJec~.= der ~n~~Lnc!e y~ni tes· 
lcilat tatbik edilecektir. 

İtalyanlar - Seyriaefa~n· 

Millet mekteplerinde lmtih• 

Millet me:Cteplerincle imtihan 
l'a dün başlamuı~hr. 20.000 kİ 
imtihan cdilecefrtir. 

Cuma günü Be,ikta§ Çirağan sa- İ•kan memur la rı 

Denizçi bir millet olan Yunan -
lılar, bu iıten oldukça para kaza • 
nıyorlardı. Deniz ticareti de dur -
du. Dünya ticaret bahriyesinin 
yarısı §İmdi işsizdir. 

İhracat ta azalmı§h. Kuru ü • 
züm lüks bir madde idi. Bir çok 
devletler bundan vazgeçtiler. Re _ 
kabet, kontenjan, dampin ler 
biitün gayretleri kmyordu. Je • 

men hemen bütün tütün istihsa • 
latına müşteri olan Almanya, haı 
ka yerlerden tütün almıya baıla • 
mı§tı. Şimdi, iktisadi olmaktan 
ziyade siyasi sebeplerden dolayı, 
Rusya ve Amerika ile it görüyor. 

Kısacası mm bir felnket. Müs • 
takir zannedilen varidata istina • 
den borç edilmişti. Varidat kay
boldu. Fakat borçlar duruyor. 

Bu ıerait dahilinde, bcynelmi • 
Jel ıiyuetle az me§gul olunması, 
hayreti celbedecek mahiyette de • 
ğildir. Şüphesiz Yunanistan ha • 
disata nezaret ediyor, ve, bugün· 
kü ka~arsızlık içinde, olclukça 
sarih ve mantilci olan vaziyetinin 
de ne olduğunu göreceğiz. 

Mesela Atina, Bulgaristamn 
başlıca rolü oynamıya na.mzet 
olduğu muhtemel vekayie karsı 

tamamen lakayt kalamaz. E ·• 
ğer bu bir gün knbili tatbik olur • 
sa, İtalyanın bilvasıtn olsun, Ar • 
navutluğa vaziyet etmesine de a • 
lika g8stcrmemezlik edemez, 

Fakat, !İmdiki halde birer ih • 
timalden ibaret olan meselelere 

lşte Yunanistanm bugünkü 
hali.. Mesele bir refah meselesi 
folan değildir. Ekmek mesele • 
sidir. 

Pek tabii böyle bir vaziyet 
sulhperver efkarı ancak arttıra • 
bilir. Yunanistan harbi sade ken. 
disi için değil, ba§kaları için de 
istemiyor. 

Yuannistanın bu vaziyeti sul • 
hun idamesinde ne dereceye ka • 
dar bir amil olabilir? Eğer is • 
terseniz, bunu gidip, Yunan si • 
yasetinin en gedikli şahsiyeti, 
beynelmilel siyasetin gözdelerin -
den biri olan Elefteros Venizelo • 
sa sorahm. 

(!Jevamı ı~ar) 

( •) l\Iösyö Helsey, ayni vazi
yetin Yunanistandan buraya gel
mek ınccbuıiyetinde kalan Türk· 
ler için de olduğunu acaba nedim 
unutmuş? Fransız muharrir, bun
ların Türklerin bıraktıkları yerle· 
re yerleştirildiğini de unutmuş. 

Ba~ ından yaralanan ocakçı 
Cibali caddeainde oturan ıeyyar 

satıcı Hamdi Recep Sirkecide Kon 
ya kıraathanesinde çay içerken a
lacak meıelcsinden dolayı ocakçt 
Bı:ıyram ve Kamil tarafından ıopıı 
ile ha§ından yaralandığını iddi.:ı 
et•L1iştir. Suçlular yakalanmıttır. 

Fukaraperverlerin yardımı 

Kadıköy Fukaraperver Cemiye· 
ti kış ın:;nnsebetile fakirlere yar · 
dını etmektedir. Şimdiye kadar 
be~ bin okka kömür dağıtılmıştır. 
Ayrıca altı lise talebesinin tahıil 
masrafı deruhte edilmİ§tir. 

hasır.ela İtalyanlar Seyrisefain takı Suiistimal o'ohyısile mahkeuıt' 
mile karşıla~acaktır. Bir çok kere- 1 ye verilen bir liııım iskan mem 
ler birinci ~mıf kulüpler karıısnda larile diğer t\İ.ikn.darlann mu 
muvaffakıyetli neticeler alan hal· kemelcrine on ~iine kadar ağır 
yanların kun·etli bir takım olan za mahkemC'_c;in~lc başlanacaktır• 

Yabani ağaçlara a;ı 
Seyri~ef ain He kartılatması alaka~ 
yı celbctme!•~cdir. halyanların lruv 
vetli def ansına ve mü hacim hattı-
na nazaran Seyrisefoin bazı nok
tr. Iarda bilhassa teknik ve açıkla
nn sür'ati cihetinden daha faik bir 
mevkii işgal ettiği ıibi ezcümle: 

Şilede ynbani ağaçlo.rın müsJ11İ 
hir hale getirilmctıi icin Ziraat fdiİ' ·· 

dürlüğii larafmdı..n ~ıılar hazır1•1 

I..uıfi. Ercüment, Seyfi, Eıref ve 
Jlhamiden mürekkep mühacim 
hattı da cidden zikre şayandır. 

Darülfiioun divanı 
Dariılünun Divanı dün Fen Fa· 

kültesi Reid M·ıatafa Hakkı Beyin 
riyasetinde toplanarak Hukuk Fa· 
kültesi imtihan taliınatnamesin: 
tetkik ve ... ıü7akere etmiştir. 

den biri, artist Papas ile sevgilisi· ı==:==:=--~-=-===-====~=== 
miştir. Rivayete göre Papa&, Fran· ni köş~, ten çıkar ve bir taksiye bi· d 
sa a bulunan zevceıinden ayrıl· ncı-ken görmü§, kendisi batka bir 
mak için 18.zımgelen kanuni te~eb· 

otomobille takip etmitse de kala- b"' ) k'I . 
b ı k d . 1 . . k b t . us ere ve ı lerı vasıtaıile gırıı· a ı arasın a ız erını ay e mıt· . f 
lir. Yunan zabıtasının firarilerin mıı ır. 
ııclresini bi!cliği fakat neticede M. Nasıl evlenecekler? 
Şorun izdivaca muvafakat edece· Rumlar için bir Yahudi ile evlen 
~ıni tahmin ettiği cihetle müdahA· nıeğe imkan ve ihtimal yoktur. Bu 
le etmediği söylenmektedir. vaki değildir. Daha geçenlerde S" 

M. Şorun buradaki vekili, dün lanikte bir Yahudi kız bir Yunanlı 
firari kızla görüımeğe muvaffak ile ıııeviımit, biri Yahudi, diğeri 
o~muf, ve genç kızı aileıinin nez- Rem olarak e•leneceklerken kıya· 
dıne avdet etmek için iknaa çalı§· meticr kopmu,. Yahudi kız hıristi· 
mıttrı. Genç kız, artist Papası çok yan olarak ınahadına nail olmuı· 
ı;evdiği cihetle, kendisinden bir tur. -

türlü ayrılamıyacağını ve macera· Binaenaleyh Mel. Şor için de 

t:rılmaktadır. 

Bir tavuk h1rs1:ıı 
Şitlide muhtelif zamanlarda t•' 

vuk hırsızlığı yapan bahçivan i{t' 

fit dün yakalanmıştır. ·(~r 
Retit §İmdiye kadar 35 ta""~ \ 

çalmııtır. tı\iı~ 

~. 
ııılİl 
d" 

izmirli gençler milaamereıl 
lzmirli gençler bu aktam Pat~ 

otelinde Ege gecesi ismini vercli1'' 
leri bir müsamere tertip etmitler' 
-lir. Müsamereye bir çok kimıele' 
çağırılmıtlardır. 

Bursa mezunları 
Buna lisesi mezunları y~ 

Muallimler Birliğinde görülen Jii' 
zum üzerine umumi bir konırf 
aktedeceklerdir. 

Su mütehass151 
Viyana mümessilliğimizden 16' 

len bir mektupta sn müteha••1" 

ı·· M. F ra.ns F efle"'İn pek yakında .
1
, 

tanbula ha;·eket edeceği bildir• 
mektedir. 

=:elkevi reia1 

I~ 

?'.n aldığı .. ıe~.ilden. sonra babası asıl mcs~le babasının rızası değil, 
ıçm hu muıkul vazıyetetn yeıane Y ahudiliğidir. Mel. Şor hıristiyan 
çıkar Y?lun izdivaçlanna muvafa· olacak ve nncak öyle evlenebilo· 
katten ıbaret olduğu cevabını ver· cektir, 

Bir kaç gün evel Ankaraya •it· 
mit olan Halk~vi Reiıi Hamit Be>' 
dün sabah dönmü!tür, 



• ~.: l bista n çöllerin de: 
······································• 
Bedeviler arasında .. 

liayahn en güzel znmanlarım ı mıyan bu çölün bir kö§esine gel ~ 
l'i\biatan çöllerinde kızgın gü - dim. 
~er altında ku;::ılnr arasında Gece yarısı olduğu için etrafı 
itelim. gürememi~tim. Fakat ertesi gün 
'tıbbiye mektebinden doktor o- bana ikram eden arkadaşlarımı ta 
~çıktığım zaman lasmet:m' nrdm1. Bunlar Anadolunun fU kö · 

. b~stan ç1kmı~tı.. Arabistan .. 
1 ~~sinden bu köşesinden gelmiş o· 

1•ıni ben bnLarnd.ın, büyük ba· 'ı b11 öz Türk ev]atlarıydı. Birkaç 
dan çok iyi biliyor<lum. yüz.c yakın asker ve onların ku • 
>'a giden yüz binlerce Türl:: ~v 1 maıdanları zabitler arasında bir 
llıdan ancak i;ç bciİ öl:ncclcf'I • l:lne 1>ile ba!ka millete mensup in· 
thilirmiş. Kum ~öllerinde ca • san yoktu. 

l birnmiycn for.ıi unutulmuş Uzun zamanlar insan yüzü gör-
}'onlarcn Türk vr.rmış. miyen ayda bir defa gelen trenle 
\'atan borcu ... Seve seve koş · yiyecek, içecek, ve giyecek1erini 
· Bcruta, nihayet Şnmdnki ku· t~darik eden bu zabitlerle derhal 
danlığa gidince c!ime bir e - arkadaş oJduk. Hepsi biribirinden 
~erdiler. Şamdan Medineye daha iyi inıanlardı. Çünkü hep:si 
r uzanacak olan demiryolu • de benim gibi olan di]i dilime uy· 
bilmem kncıncı kilometresi gun, fikirleri fikirJerime uygun öz 
h)'{)rmuş. Orn·ln birlrnç. to.~"Gr ı~nrde~lerimdi. 

n'"keri varmı: .. Bu askerlerir. Bir gün, garip bir vak'a oldu. 
"-i\ cloktor olacakmı!ım. Gcceyarısı çadırlarda ytarken dı-

>.l'ttıüz işlem:yc bn~'ıyan demir- şarcla avazı çıktığı kadar be.ğıran 
~a hindim. Katardan katar.:ı. bir arnp sesi duydum, hemen ya -
ı;~ct nmcliyat katnrma yetiş · ~aktan fırladım. 

liarita üstünde İsmi bile ol · Arabm karı:ıı r.ok hasta olduğıı 

oldum'? 

, ' Beni lnmrnr.~ mısınız?. E.. anlattı. Herkese sordu. Ben arka 
~ \ tden tanıyacaksınız. lstanbu]- taraftan yavaşça arkadaşlarımı 

~11't!iİ:: yüz bin, Türkiyede 1 i 1 kandırdım. 
~"Yon İman var .. Bu kadar !;işi 1 - Anlamadık muallim bey ... 

,J --~:~.da beni tnmmak hakikaten dedik .. 
r1' diı... "~l. Maamnfih l:endi:ni tak • M 11" B .. ı··kı · · d" 

·cı •d . I ua ım ey goz u erını u • 
ile' "' ey f -..... B ım.. . .. ,.. .. 1 zeltti. Kaşlarını çattı. Ama.. Ne 
r il) cndenız.. dorüuncu sım · yapsın .. Bir kere daha anlattı. Ge-
ı,r r~1.~U!1tarı .. Ne o gi.ı]üyorsunuz. l d k d d'k B" k d f "t v ne an ama ı e ı . ır ere a-

'tı l _ bende muhtar kılıgı kıya · h l tt G 1 d k d · 

' 

~l d 1 O h ld . a an a ı. ene an ama ı eym-
11 

rna ımz mı. . a e sız~ 
ce: 

\. trıuhtar olduğumu anlata - Ö 
- yleyıe sınıfta bir muhta"" 

f,~~tk .. d M t" D . T intihabı yapalım. Dedi. Herkese 
"'fi ~ nşım e ın, emır, u · ~ ~ 
~_' h .. p. · b' · D 1 k hirer kagıt verdi . ._..., "' ımız ırız.. ers ere co 
~ •rıı. Zaten ders ne olacak.. . - Bir muhtar, beş aza, bir de 
\ ''-t okudnu mu ıru gibi insa- ı korucu ismi yazımz. Kimi isterse· 
~ 'klına giriyor. Geceleri çaJı _ niz onun ismini yazınız.. deyince 
~~ın. Gündüzleri de tembelJe- hemen ben u:::al<t:m kaş göz işareti 
;:ıu}'orum. Ama bu da fena. ·c beni muhtar yazmalarını. arka-
~ 0lduğunu ceza aldığım za . daşlarıma söy]edim. Hakıkater 
kanlıyorum ama, ne yapayım. l:ız erkek 35 arkadaş içinde 20 
,ttc alı§mışım.. reyle ben muhtar oldum.. OJdum 
~Alışmış olmak kudurmuş . ama, kız1ar dn Fifiye rey vermiş· 

\ lerıni~.. !er. 15 rey de o almasın mı?. Ah 
~~•e dün yurt bilgisi dersin - o kızlar, hep biribirini tutarlar. 

~~de teşkilat dersini okuyor O günden itibaren sınıfta muhtar 
' Uallim bey muhtarın, aza- ben oldum. Hala muhtar olduğu ~ 

lcorucunun nasıl seçiJcliğini ma inanmadınız mı?. 

'için beni çağırmıya gelmişm'· 
Kendisi bir şeyhmiş.. Develel c 
bindik. lki saat kadar ilerde ça -
dır kuran şeyhin kabilesine geldik. 
Güzel bir çadır önünde durduk. 
Arap bana: 

- Uaç veriniz .. 
- Kime?!.. 
- lşte çadırda yatan hasta ka-

dına .. 

- Böyle şey olur mu?. Kadın, 
görmeJiyim. 

Arap birdenbire kızdı belinden 
cenbiyesini çıkardı. 

- Sen benim karıma ne hakl::ı 
bakacnksm .. demez mi?. 

Hayret içinde: 
- Olmaz, dedim. Hiç olmazs~ 

nabzını kontrol etmeliyim. Diline 
bakmalıyım .. 

Arap benim ısr:lrım karşısındı-. 
cenbiyesini beline soktu. Çadırın 
içinden büyük bir maşa aldı. Boy
nunu bükerek: 

- Hiç olmazsa şu maşa ite 
tut.. Ne olur .. Günah almasın .. 

Arabın hu garip 11aziyeti kar • 
~uında güJdüm. Fakat bu kadar 
vahşilik karşısında da müteessil' 
oldum. 

Masalcı 

·-····-······································································································ı İ Bunları Biliyor musunuz ? : 
! ................................................. ,, ......................................................... --• 

- . ~-~ .. - ... . .. '· '. 
Hesimlerioizl 

gönderiniz 
(V AKIT) çocuk sayıfası oku · 

yucularını biribirine tanıtmak için 
bir sütun açmıştır. 

, Bu sütuna bütün okuyucuları -
mızın resimlerini basacağız. 

Eğer siz de re3minizi bu sütun· 
da bastırmak istiyorsanız (Çocuk 
sayıfası) muharririne büyük, kü -
çük nasıl olursa oJsun bir resmini· 
- j gönderiniz . 
~- . .~ "' ' . . 

\'alan değil gerçek •• 

Afrikanın vahşi ormanları için 
de dolaşan seyyahlar öyle garip 
şeyler görürler ki .. Avrupanm A -
merikanın zengin adamları garip 
İ§ler görmek için As yara Afrika· 
ya giderler. 

Bir zengin Amerikalı da valı~i 
ormanlar çinde dolaşırken müthiş 
bir haykırma duymuş. Birdenbire 
kulak vermi§. Bir hayvan sesı .. 
Yanındaki arkada§ları ile bera· 
her sesin geldiği tarafa gitmi§]e ... 
Bir de ne görsün]er .. Müthit bir 
facia .. Sinemalarda yalancıktan 

görülen şeylerin sahicisi .. Bir kap
lanın üstüne bir boğa yılanı bir -
kaç defa sarılmış .. Hayvanın ka -

Çin seddi •• 

Çin seddinin ne olduğunu bi • 
liyor musunuz?. Asyada yüz mil
yonlarca insanın bulunduğu Çin 
memleketinde büyük bir duvar 
vardır. Bu duvar binlerce kilo • 
metre uzundur. Ve dünyada en ga 
rip bir şey olarak gösterilir .. 

Bunu hangi adam yaptırmıt • 
tır diye belki düşünürsünüz. 

Çinde milattan çok sene evvel 
derebeyler vardı. Bu beyler arasın 
da birisi bütün Çini eline aldı • 
Han sülalesini kurdu. Milattan 
250 sene evvel garpten akın eden 
Türklere karşı durabilmek i~in bu 
duvarı yaptırdı. Senelerce uğra§ • 
tı. Fakat Türk kuvvetine ne daya
nır. Gene Çini zaptettiler. Milat • 
tan üç asır sonraya kadar Çinde 
hükümdarlık yaptılar. 

Ispartalı gençler 
Isparta ne?. Bunu biJmiyen 

yoktur. Isparta şimdiki Yuuanista· 
nm cenubunda Kora yarımadası· 
nın tam ortnsmda bir 1<asabadır. 

Eskiden burası çok meşhurdu. 

Kahramanlar hep bu şehirden çı · 
kardı. (Ispartalıyım) diyen bir ;ı· 
dam karşısında hiç kimse söz söy
liycmezdi. 

-1. l\laı t Bi'mecesi ı mm emiyor.. Zavalh kaplan da 

--------------- bacaklarını sımsıkı bağlıyan bu 

lspartada hırsızhk yapmak ya
sak değildi. Ama .. İ§te bu am:ıs• 
fena .. Bir kere de hırsızlık eder • 
ken ynkalanan öldürülürdü .. Na • 
ı;ıl?. 

1 
Mart bihncceslnde 
kazananlara pek çok 
hediyeler vereceğiz 

Mart bilmecemiz biraz fazla • 
ca uğra.ştıracnk.. Şu aşağıdaki bo~ 

}'erlere harf koyarak kelimeleri 

meydana çıkarınız. Ondan da fa. 
ili, mefulü, fii)i bir arnyn getire -

rek cümleyi te!kil ediniz. 

1 - M .. t: Fail 

2- . . B ... r ! fiil 

3 - K .... d: meful 

4 - K .... a: meful 

5 - K ... k: meful 

6 - Y ... r: fiil. 
Gizlice size şu kadarım söyli -. 

yeyım. 

Bu cümle bir darbımeseldir. 

Doğru halledenlerden 100 ka -

riimize saat, mimar oyuncağı, ki

tap, def ter. kalem, cetvel, bisküvi, 

çikolata, vereceğiz. 200 kariimizc 

de birer kartpostal ,·ereceğiz. 

S Bu nydan itibaren beş def:>. 

bilmecede kazan:ın]ara da derhal 

bir paket ç.:~olata, veya bisküvi ve 
receğiz. 

§ Bu biJmecenin müddeti dört 

haftadır. 

§ Hediye kaznnanlnrm müka -

fatlnrı her per~crnbe günü öğlcdc,1 

sonra matbaamızda verilecektir 

~ Knzamınlarm isimleri de heJ· 

pazarte:;i günü çocuk ıütumm-d 

neıredilmektedir. 

yılanm arasında eziliyor. 

Seyyah bu vaziyetini görünce 
ne yapacağını şaşırmış. Fakat ateş 

Lüzumu yok •• 

Dayısı küçük Feri de sordu: 

etmişler .. Yılanın kımıldamadığı • - Küçük kardeşin konuşuyor 
nı görünce ne olursa olsun diyerek mu? 
kaplanr yılanın arasından çıkar - - Hayır .. Ama konuşmasına 
mışlar. Kaplan kanı emildiği için da lüzum yok. 
bitkin vaziyette imi~.. Gözlerini - Neden? .. 
seyyahlara dikerek yalvarırcasına - Bağırmıya başlayınca, an w 

bakmış ... Fakat kam zehirlendiğ; 

1 

nem ona her şeyi veriyor da on -
için derhal ölmüş. dan ... 
.................•..........••.................... , .................................... , .. . 

Yazısız Hikaye : 
···································· 

Cubi Efendinin başından geçenler 
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Sayıfa: 10 VAKiT 

Hitlerın mlh•m beyanatı hazırJanıyor ----" ................................. ._. ......................................••.............• 

Komünist fırkası önünde Nazi 
bayrağı dalgalanıyor 

Dünyayı tehdit eden Komünizm tehlikesi 
(Bat taralı 1 ıncı sagıfamızda) 

nteı çıkmıı olduğunu beyan etme
lerine k&111 polisin dünkü resmi 
tebliğinin 60 yerden birden ateı 
çıkmq olduğunu beyan etmekt; 
olduiunu dikkate şayan görmek
tedirler. Bu sebepten dolayı sol ce
nah mehafili yangının tahriki.tcı 
bir takım ajanlann işi olduğun"u 
açıkça söylemektedirler. 

AMSTERDAM, l ( A. A. ) -
Reichstag binasını alete vermiş o 

lan Vanderlubhe'in beynelmilel 
komünistler denilen müfrit grupa 
mensup oldugu söylenmektedir. 
Kendisi, tahrikatçılık yaptığından 
dolayı Komünist fırkasından çıka
rılacaktır. 

Hücum kıt'ala11 ve çelik 
miğferlıler dolaşıyor 

BERLIN, 1 (A. A. ) - Prusya 
Komiserliği HükUmeti matbuatına 
nazaran Reichstag yangını hakkm 
da yapılan tahkikat şöyle bir neti
ce meydana çıkarıyor: 

Yangın çıkarmak üzere parla 
mento sarayına tasman malzeme 
için en &!ağı yedı kiti Ye bu malze
menin bina dahilinde şuraya bura
ya yerleştirilebilmesi içinde on kişi 
lazım geliyor. Bu cinayeti bütürı 
teferrüatile uaulu veçhile hazırlı
yao:!mek ıçin bunu yapanların 

mec.li! birnsı ı(ni iyice bilmeleri 
ica? ederdı 

Dun Berlin Kt,,münist fırk:ısına 
Yeni kanun :ııensup olan yüz memur tevkife-

BERLIN ı (Hususi) _Alman- di!miştir. Polis müdiriyetinin oda
yaduki ıor.' vaziyet üzerine tatbik cıklcuı bı.uları yerleştirmeğe kafi 

1 • b' k başka ıahasmch yer iutan fevkalade ah· gern.emış ve n· ıımının 

val kaııuıı•.;na gôre_, ölüm yah~t bir hapısncm .... ye kaldırılmasına 
müebb~t hap'sle, bilhassa şu suç.· nıec1ıurıy t hfısd olmuştur. 
ların faılleri cezalandırılacaklar· Prusya Dahi!iye Nazırı Komü-
dır: nirıt hareketine lu~rşı alınan ted

Vatana hiyanet, zehirleme, yan 
grn çıkarmak, bir yeri dinamiti\? 
veya bomba ile havaya uçurmak, 
den,ıiryollarmı tahrip etmek, Dev
let Reisine, hükfunet erkanına kar· 
Ş! ıuikaat hazırlamak. 

Kanunun derhal tatbikine ge
~iJmi§ ve yeni her hangi bir hadi
senin olnıa.maıı için sıkı tedbirler 
alınmııtır. 

BERLtN, 1 (A. A. ) - Polisin 
Komünist fırkasına kal'fl faaliyeti 
bütün gece devam etmistir. iki bin 
k:ti tevkif edilerek poli; müdiriye· 
Hne getirilmittir. Mevkuflar uzun 
uzadıya isticvap olunmuştur. Mev
l-.uflar müteakiben tamamile tecrit 
f.dilmitlerdir. 

Berlinin muhtelif mahallelerin
Jeki komiserliklerle polis müdiri
yeti arasında telefonlar durmakıı· 
zın işlemekte tehirde bir heyecan 
havası yaratmaktadır. Diğer taraf 
tan sefer her hale getirilmiş ola" 
poliı devriyeleri eaddelerde dolas
maktadır. Şehir örfi idare altmia 
yaşıyan bir hali göstermektedir. 

Nazi bayrağı Komünist fırkall 
önünde dalgala.nmaktadır. Dün ak 
şam Nazilerin bir hücum kıt'ası 
Komuniat fırka,ı binası önünde 
mt:vki almıştır. Bu kıt' anın kuman
danı hc.yecanlı bir nutuk aöyleınif 
ve tlnif ormalı ü~ Nazi binaya gam
me itareti la§ıvan bayrağı çekmif· 
tir. 

~ Hitlcr 1,u l\kşam bir nutuk aöy
Iiyecı!k ve hu nutuk bütün Alman
yada ne~ruiuhacaktrr. Bu nut.!run 
tezi "Bütün dünyayı tehdit eden 
komünizm tehlikesi" olacaktır. 

Gürültüler 

BERLIN, 1 (A. A. ) - Bu gece 
Almanyanın muhtelif noktaların
da kanlı kavgalar olmu§lur. 

Berlinde iki Nazi tabanca ile a
ğır surette yaralanmıılardır. Ham
burgta bir polis memuru sekiz kur
ıun yiyerek ağır surette yaralan
mııtır. Worms'de siyasi rakipler 
arasında tüfek aleti olmuttur. 
Neticede bir kiti ölmüş bir çok ki
ti ağır surette yaralanmıttır. Stut
..,t'ta Wartenberg diyet binasın
da arattırınalar yapılmı~, komünist 
meb'uılar dikkatle araştırılmıtlar· 
dır, 

biı-leri haklı &Ö:;le:ren vesikaların 
pek yakında neşredileceğini bil
dirmi~tir. 

Prusya Dahiliye Nazırının emri 
üzerine muavin poHsi §imdiki hal
de Almanyanın muhtelif şehirle
rinde seferber bir halde ve emir ü
zerinde bulunmaktadır. Muavin 
polislerin kollarında polis müdiri· 
yetinin mührü ile mühürlenmiş bi
rer kol bağları vardır. 

Bilhassa Düsseldorf'ta muavin 
polis kuvvetleri Nazi hi'cum kıt'a-
1arı ve müfrezeleri ve çelik miğfer
lilerle takviye edilmiştir. Bu kuv
vetler bu akıam işe başlıyacaklar· 
-lır. 

Alman Devletlerinin hiın~yesi 
emirnamesinde tatbikine dair ola
rak dün akşam tanzim edilmiş o
lan kararnameler bu akşam veya
hut pertembe sabahı neşredilecek 
tir. Almanyada bulunan ecnebi 
gazeteler mümessilleri Almanya
dan ecnebi memleketlere gönderi
lecek havadisleri kontrol etmek 
hususunda Alman Hükumetinin 
verilen salahiyetleri hükumetin ne 
şekilde kullanacağını kararnamele 
rin neşrinden sonra öğrenmiş ola
caklarr? ır. 

Dünkü emirname posta ve tele
fon muhaheratınm mahr ... miyetini 
kaHırı ıalfta- ve te:grafl!lı a sansür 
koymaktadır. 

Alman Hük:Umeti erkanı dün ec
nebi gazeteler mümessillerine ol
dukça tatmin edici beyanatta bu
lunmUJlardır. Maamafih hazırlan 
makta olan metinlerin ecnebi mu
habirlerin hareketlerindeki serbes· 
tiliği tahdit eden bir takım tedbir 
leri ihtiva edip etmediği belli de
ğildir. 

Bitler - )lussollni 
ROMA, 1 (A. A.) - Salahiyet· 

tar mehafil Alman Ba§vekili M. 
Hitlerin mart nihayetinde Romaya 
bir seyahat icra etmesinin mukar
rer bulunduğunu beya etmekte· 
dir. Maamafih, mevcut müşkülat 
dolayısile M. Hitlerin Romaya an
cak nisan nihayetine doğru gelme 
si de ihtimal dahilindedir. Siyasi 
mehafil, bu seyahatin İtalyan - Al
man doatluğunu takviye edeceği 

mütaleaaında bulunmaktadır. 

Ra)riştag yangını 

ve yeni intihap 
(Baş tarafı l uıcı sagıfada) 

yapılmıyacağını gösterminştir. Hila -

ki Rayi tag yangınından sonra ya

pılacak intihabatın Bitler · Huherı -

berg - Papen hükUmeti i~in büyük bir 
muuafakiyet temin edeceği anlaşıl -

maktadır. Onun için Rayiştag yan · 
gınımn Almanya için şiiphesiz büı:ük 

bir felaket olmakla beraber yeni irı· 

tilıabatta Hitlercilerin muuaffakiyet

lerinc.• yardım edecek bir zamana te

sadiif ettiği kayıt olunmaktadır. 

Bir Fransızca gazetenin 
mütalaaları 

' Alman~ a lı4diııc.erl etrafmda, franı>ı.zça 

olarak tstıınbulda ı:ıl.:an tamboul ga:ı:ctt> -
si bas muharriri ı. Plyer Le G<ıp bir ma
kalo ~unnı tır. Bu makalede M. Le Gop, 
diln gn:r.ctcmlzde de çıkan telgraf havadis -
lerlnl hlUftsa ettikten sonra diyor ki: 

Eski anarşistlerin ve nihilistle • 
rin pek severek kulalndıklan bom 
balar yerine, şimdi yangın kulla
nılıyor. Bu yeni usul, ötekinden 
daha az tehlikelidir. Rayiştag 
yangınını ko.münistlere atfediyor-

lar. Telgraflar buna dair bir çok 
vesaik elde edildiğini bildiriyor. 
Komünistlerle polisler çarpı§acak 
ları esnada, bütün resmi hükumet 
daireleri, aaraylar, müzeler, yakı
lacaknıı§ ve bu kargap.lıkta, ko
münistler kendi saflarının önüne 
kadınlarla çoluk çocuğu, tercihan 
polis memurlarının çoluk çocuğu 

nu geçireceklermİ§, Rayiştag yan 
gını, harekete bir işaret olacaktı. 
ihtilal u.lı günü saat 4 te bathya

cak, Berlin şehri yağma edilecek 
ti. Ertesi gün de, bütün Almanya 
da tanınmış eşhas aleyhinde sui 
kasitler yapılacaktı. 

Hükfur: etin bu harekete karşı 
aldığı vaziyet ani ve şidetli oldu. 
Bir çok tevkifler yapıldı, şiddet· 

li tedbirler alındı.Bir kelime ile, 
Almanyada idarei ürfiye ilan e
dilmiştir. 

Bütün hüriyetlcr takyit edilmiştir. 

Bu1111nla beraber, M. C..oeringe naza • 
ran ltükümet bir hüriyeti takyit et • 

memiştir. Hu da, gelecek intihabatta 
rey ı•emıek lıüriyetidir. Bununla be· 

raber, Almangada tesis edümiş bu 

çdik rejçim altında, intihabatı umu

miyenin serbeHlce yapılacağını tasav 

ııuı· etmek miişküldiir. 

Ne olw·sa olsun, Jıükiimet aleylıi -
ne, vatandaşların şahsi ve servetleri

n(' karşı yapılmı11 bu suikast, Hitler 
Hugcnbern ve Fon Papenin tcljkil el
likleri siyasi vaziyet lehine, tam za· 
nıanında tıı mucize 11ecinden bir yaı· 

dını tE ·kil etmektedir. 
Diktatörlük aleyhtarı bile olsa, her 

Almarnrı ı•icdani, kendüerin~ arzedi· 
len bu biiyük ihtilUl projçesi karşı · 

1:unda isyan c•decektir. 

Bir çayın tehiri 

Bu akşam Tokatlıyanda verile -
cek olan edebiyat fakültesinin çayı 
tehir edilmiştir. Yeni tarih ayrıca 
gazetelerle ilan edilecektir 

Ç.çes se.-gisi 

Bu sene açılacak çiçek sergisinin 
daha miıkemmel olmasını temin i
çin serginin geçen ıeneye nazarar. 
daha geç açılması kararlaştırılmıt
tır. Sergi Haziranda açılacaktır. 

2 Mart 1933 

Jehol şehrine karşı 
Japon taarruzları 

26 deniz tayyaresi taşıyan bir Jap~ 0 

gem ısı Çin sularında • • 

PEIPING, 1 (A. A.. ) - Hoadıo 

ismindeki Japon tayyare gemisi, 
beraberinde diğer iki harp gemisi 
olduğu halde Chinwangtao açıkla
rına gelmittir. Oradaki Japon 
harp gemilerinin miktarı 1 O a ba-
iğ olmuttur. 

Hucho tayyare gemisi, 9.000 
ton hacminde olup içinde 26 deniz 
ayyaresi vardır. 

Çin kumandanlarından Tangyu 
lin, Lungyuan'a ve Thangtıolin'in 
sadık muavinlerinden olan Chang· 
t:.hlinag da Jehol'e hareket etmiş· 
terdir. 

Çin membalarından gelen son 
haberlere göre Paiahihtau geçidi
ne karşı Japonların yapmıt olduk
ları bütün taarruzlar, püıkürtül

müştür. 

Japonlar, Çinlileri mevzilerin
den çıkarmak maksadile Çin siper 
lerini tiddetli bir aurette bombar
dıman etmektedirler. 

TOKIO, 1 (A. A. ) - Japonlu 
Chihf eng ve Lingyuan geçitlerin
den Jehol §ehrine karşı taarruzla
rına. devam etmektedirler. 

Chihf eng mıntakasında jeneral 
Nome'un timali şarkiye doğru ile
rilemekte olan $Üvari kuvvetleri i
le jeneral Matsuda'nın cenubu pr
kiye doğru ya1datmakta olan liva
sının l 0.000 kit ilik bir Çin kuvve
tini garpteki dağlık mıntakaya ayr 
müş old•?.k.ları hober verilmekte
\ir. 

Linıyuan cephesinde Hattor! 

vaaına mensup Y oneyama~" d 
zeai, tiddetli bir mukavemetle Ş 
tılatmıttır Evelce cenubu d 
tikametini alan bu müfreze, ,il 
Chang - Hıue - Liang'm 19 ~ d 
livası umumi karargahının b.J F 
makta olduğu Peinchangyin~ l' 

ya yaklaşmaktadır. 

Hattori livasının kısmı kJ 
fecir vakti Peichangyin'deki ' 
mevzilerine karşı yapılmış ola 
mumi taarruza iftİrak için YJ. ... 
yama'nın müfrezesine iltihak ~-

. • &ı 
n1ıftır. Ji 

NEW - YORK, 1 (A. A. ) -' K 
ponların Peichangying'i zapteİ ti 
oldukları rivayet edilmektedir a· 

LONDRA, 1 (A. A. ) - L~ 
radaki Çin mebafilinde NJ la 
Hükumetinin yakında şu vey• l1. 

tekilde ailah ve mühimmat ih~ ır 
'ı hakkında lngiltere Hariciye 1 di 
zaretince dün ittihaz edilmiş 
tedbirin mahiyeti hakkında ld 
tere Hükumeti nezdinde tetebl at 

te bulunacağı söylenmektedir. Yo 

Londradaki Çin mehafiU ~ 
Cenevrede ihdas edilmif olan ~ 
komisyonun ictimaından evel t 

giltere Hükumetinin ittihaz tJ 1:· 
olduğu bu kararın Uzak Şarkf Bi 
harekatı, Milletler Cemiyeti ti el 
f ından takbih edilmiş olan JJ. tı e 
yaya açıktan açığa müsait ol • 
temin edilmektedir. 

Sabık 
ıe 

Kayserin karısı si 

ile Hitler arasında re 
di 

l\1üzakerede başvekil henüz Kayseıi 
dönmesi zamanı olmadığını söylemi~ ae 

dı 
Bir kaç gün evelki telgraflar aa· 'ı memleket namına onları tebc;f I~ 

bık Kayaer Vilhelmin zevcesi ve tiğini, fakat Kayseri iade e' 
Almanyanın en zengin kadını pren zamanının henüz hulul etnı~ ıar 
ses Hermine1nin Berline gidip baş ni söylemiştir. lbe 
vekil Adolf Hitlerle görüımek is · Gene haber verildiğine göre 
tediii haber veriyordu. Hitler, bilhassa siyasi ve ik~)o 

Londra ı~eteleri bu mülakat buhranın son derece had olnı,lil 
hakkında ıayanı dikkat tafsilat mebni Kayaeri iade etmek t.4 tir 
vermektedirler. büsünün muvafık olamıyac:I. 

Prenses Hermine'nin makıadı izah etmi~tir. 
Kayserin Almanyaya avdetini te- Prenses Hermine bu beya ~f 
min etti. Hermine evela fon Pape· tan hiç tP memnun olmanı ı 
ni görmüt, Fon Papen, Kayaerin Onun Hitlere nasıl mukabele \çtı 
avdeti için elinden gelen her şeyi ği malum değildir. 
yaptığını, Kayserin yakında Ber -

lindeki sarayına avdet edeceğini S · T.. ki.Jet 
söylemiş, fakat Adolf Hitler, Pren Urıye . Uf Jı~d 
ses Hermine'i kolaylıkla kabul et- tel 
mediği için Frav Nikotria Dikserı Hudut tahdidi taaliy ~~ 
tavasut etmİ§, ve Her Hitleri tertip ADANA, 28 (A. A. ) - 1 
ettiği ziyafete davet ederek ikisini ı ve • Suriye tahdidi hudut ko di.. 
görü,türmek istemiştir. nu bugün şehrimizde toplan 

Her Hitler davete icabet edece· lir. Komisyona reislik yapa Siz 
ğini söylemekle beraber, bütün da lan Emniyeti umumiye Müd'' '-ını 
vetlileri uzun bir zaman beklet - ın iıı.1 Şükrü Beyle dört mura 
mit ise de nihayet gelmit ve pren mız Ankaradan fehrimize 1 

ses Hermina ile tanıtarak onunla lerclir. Bir reis ve dört 
konuşmuftur. 

Yemekten sonra Hitler ile pren 
ses Hermina bir tarafa çekilerek 
baş ba!ma ve uzun uzadıya sohbet 
etmişlerdir. 

Verilen malumata göre Hitler 
Hohenzolern hanedanına aon de • 

müreKkep olan Franaız hey 
rahh:ıl'ası dn yarınki eksprd 
rimize gel<>c~.lderdir. c 

ı. ' Miizakcrahn vann akıans Qlra: 
perşembe günü başlamasına ~h 
mal verilmektedir. Müza ~tk 
belediyenin bi!yük salonundl 

rece hürmetkar olduiunu, bütfüa lacaktır. 



VAKiT 

Acele işe .... Doktorlar 
- Anladın mı yavrum •• Sakın 

ıeç kalayım deme , saat sekizde 
evde olmalısın .. Şimdi saat 4 .• 
Yemek yiyip, sinemaya gideceğiz, 
ona göre i§lerini bitir .. Bu saatte 
Beyoğlu caddesi kalabalıktır, oto· 
nıobillere ve münasebetsiz kimse· 
lere dikkat et •. 

Nesrin telefonu kapattı. Bu ko· 
cuı da ne kadar kıskançtı. On • 
dan korkuyordu, ve bunun için, 
Şevketi bir senedir üzüyor, her 
dafuında yeminlerle verdiği ran· 

devuyu bunun icin tehir ediyordu. 
Fakat artık bugün, son dafa ola· 
l'ak bir r&ındevu vermişti ve eğer 
gelmiyecek olursa , Şevket kat'i 
bir lisanla artık onu gönniyeceği· 
ni ve evlerine ayak basmıyacağınr 
bildirmişti. 

Nesrin, Şevketi beğenmiyor de 
iildi. Fakat yukarıda da söyledi • 
iimiz gibi oldukça yaşlı ve Suriye· 
Ji olan kocasından korkuyordu . 
Kaba ve ayni zamanda biraz vah
§ice bir adamdı. Lakin, artık bu • 
gün gidecekti. Onun icin a} nanın 
kar~ısında her zamankine.len f ctz · 
la gecikti ve vücudünü en ince inhi 
ııalarına kadar meydana çıkaran 
ırkı krep maroken tuvnlctini crıy

di. 

ze alarak Nesrini kucakladı, ken· 
dine çekti .. 

Fakat o ne? •• Bir çatırdı.. Ve 

Doktor - Operat6r 

Ahmet Asım 
Doğum \e kadm hastalıkları birinci eınu 

genç kadının krep maroken'i, ar· mütehassısı Muııyeno: 10 - 12 Ortaltöy, 

ka tarafından, diki! yerinden ça - şıra yurdu, ı~ - ıs Beyoğlu, 1stık1a.1 
tır çatır söküldü: c:ıddesı No. 193 (Opera etneması ltar§ıaı) 

Telefon: 41060 - t,2221 
- Eyvah .. Mahvoldum şimdi ... -------------·• 
Şevket, kıp kırmızı olmuş, bin 

bir özür diliyordu. Nesrin ise müte 
madiyen tekrar ediyordu: 

- Mahvoldum.. Mahvoldum .. 
Kocam bu halde görürse bittim ... 
Hizmetçiyi çağırınız da bari dik • 
. ' sın ..• 

Doktor 

Cevat N. Zekl\I 
Sln!r mütehassısı 

Cuma \'C pazardan manda günlerde saat 
3 ten G ya kadar hasta kabul olunur. 
Muayenehııncsinl BabıAll l•arıJlsında An· 
kara caddcs! No. 47 ye teV'sian naklet-

mlgUr. Tele!on muayene: 23469 
tkam tgAb: 60740 - Hizmetçiyi gönderdim.. Siz 

r•--------------------------11 dikemez misiniz?. 
- Ben mi?. Kabil değil .. Om • ı 

rümde elime iğne iplik almadım . · ı 
Kapıcıyı çağırsak, buralarda ter • 
zi falan yok mu?. 

- Öyle ya .• isterseniz polist! 
de haber verelim, kocanızı da ça -
ğırtahm .. later misiniz?. 

Nesrin, istemiyerek güldü. Şev· 
ket fırsattan istifade için: 

- Nesrin, dedi, benim pijama 
mı al .. Bir ben tecrübe edeyim .. 
Harpte, bir çok kereler çama§ır • 
larımızı diktik .. Ne yaparsın, hiz· 
metçilerimizi de beraber götür · 
mek kabil değildi. Hem arkadat • 
lar, benim iyi terzi olduğumu da 
söylerlerdi .. 

" .. T .. ,. .. . .. 

Dı• Tabibi 

Elle ff oyon 
Meşhur Dl;: tnbihl mUtC\"Cffn Dnvld Ha
yon'un oğ'u dl;J lablbl ELİE HA YON 
hastalarını artık Beolktqta değil yıılnız 
)·eni taşındığı Perapalas karşıamda As· 
m:ılı Mescit sokağı No. 63 Kamhl hanı 
3 numaradaki muayenehaneslndc ~ abul 
etmektedir. Telefon: 4 ı 603. Adrese dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dııhlll hastalıklar mQtehsııaı.SJ 

Dlvanyolu No. l U! Telefon: 2223DQ 

Göz hekimi doktor 

Süleyman ŞUkrU 
Birinci aıaıt mlltehaaaı• 

BabıAtt (Ankara Caddesi Numara öO) 

---------------------------'il Dh; doktoru 

Mustafa Zeki Şev.Ket, npartı::nanında 6übır • 
tızlıkla bekliyordu. celecek mi ? Şimdi Şevket, elinde iğne iplik Muayenehııne: UakUdnr Atlamatıı.şı No. 53 

yoksa her zamanki gibi bir vesile dilini çıkararak, Nesrinin tuvale· 
bulup atlatacak mı? İçte kapı ça. tinin sökülen yerini dikiyordu. . . Diş doktoru 

lındı. Gidip açmadan evel aynaya Nesrin ise, bir taraftan hazırlan · Zeki Nuri 
baktı. Saçları pek iyi tnranmamı§ mış olan küçük sofradan pasta ve 'I Her gUo basta kabul edilir. Heı nevı c11, 
tı. ipek gömleğinin ye.kası iyi ütü· ve aancloviçleri yerken, bir taraf~ rııhatsızıı~ı tedu·ı olunur. Muayenehane: 

tan likörlerden tadıyor ve için • UskU:lıır Ahcıba~ı Mcl<tcp sokak No. M 
len.~emişti .. Amma zararı yek .. , 
Birazda ihmalkar gör.inmek fena aen: 
..> ·ı K lb' t ı k kl - Dikiş diken bir erkek ne tu· 
qegı . a ı a e.rn ~ apıya ya aş· . 
1 - y .. va·ç a t B ı ı l·t ·ı· 'T1af oluyor, H1yordu, 1ŞevI<et pel; 
'-1. ... :ı a ç ı. u ne.en e.e • rı • 
t h 'Jd ·d· krhbık ıeymiı•ayol .. Ha-zır eli değ· a ıı arı ı ı : 

. . . . mi,ken evdeki çorapları mı da ge· 
-Efendım, clektrık P"-ra"ı tem . d. f 1 d ? . ~ tıney ım,, ena o maz ı .. 

geldım. .. . j Fakat Ş~vket de düşünüyor ve: 

30 lira ikramiye 
Grahaın, Joss, Kntpp, Tbos. Tompion 

Loodon marlt.llh c kl saaUctl bulana lkra· 
mlye ve ayrıca koııWQon Tepebqı Kabri•· 
tan aokıı~ı No 42 Y. l\.f o. A. (6726). 

Yün ipliği sahtı 
Asli~ e )lalıl,l'Jll si nlrln<'I Ticaret Daire • 

Şevket bu adamı l:~ "n<?.me.l: ı · N l d d. d d'k" d'k . . . . . .. . - e :a m, ıyor u, l lŞ 1 •• sinden: 
Sın aınırlermı guc zapL.~ı: . . b"I b"l . 1 . .. .. "Icrııuıı o•.up ıır.tıtmıısı mukarrer dört san 

V kı:. .. d · mesını ı c ı mıyor.. şı gucu •. 
- er .a.gı ı ·· L l k y bb' 1 · ı · L 2 2s al bo aı ıı h 

S 
. . . ~oppa ı .. ara ım.. yı tı 1JU dıktn ~2:ı ı uo numnr ı Y ı ç c a-

- _ey .. Beyefenc!ı .. !kıncı defa h. d. ld y k b"' l b' k llnde ye 22 sandıltta 2474 ı.ııo 2 32 numara 
1. K 

1 
- .. . a ısc o u.. o sa oy e ır a· 

ıe ıyorum •• lrmJZJ U!.glt getJr• d r d 1 k k . boyQlı bobln ailınc!irk hıı.Jınde 8SnlmtŞ Ve on 
dim mın c m en ne er çe ece tım .. beş sandıkta 1531 kilo mlkt.arındn 2/40 nu· 

"v' ' B l d. . k Biraz sonra, i! bitmi§ti. Şev • mııraıı boy"lı oobtn sıundırıt halinde sn~ıı • - er . .. en ~en ım •nr ete l · .. .... 
getiririm •.• · <:et: mı11 iki katlı )1ln lpliğlnln açık nrtırmııııı G 

- Buyurunu=, dc:li, c.!du. He· 
Tahsildar, çantasını açtı, kağı • 

dı aramağa koyuldu. Bir türlü bu· 
lllmıyordu. Şevket içinden: 

- Ya şimdi geliverir bu man • 
ıa.rayı gürürse mahvoldum de· 
lrıektir •.. 

Diye dü~ünüyor, sabırsızlanr • 
)ordu .. Nihayet kağıt bulundu, ve· 
~idi. Adam gitti .. Şevket içeriye 
tirdi •• 

. Biraz sonra kapı gene çalındı .. 

- Tamam, diyordu, Şevket, bu 
~ferde hava gazı gelmiştir. 

lstemiye istemiye kalktı, kapıyı 
'stı. Nesrincli.. 

- Nihayet ... Gelebildiniz .. 

- Gelmiyeceğim zannediyor • 
dunuz değil mi?. Zaten be§ daki • 
it.dan fazla duramam.. Kocam 
lelefon etti .. Saat sekizde muhak • 
~ak evde bulunmam lazım .. 

- Fakat saat daha beşe gelme· 
di., 

- Olsun. bir cok işlerim var ... 
Size ancak beş dakikalık bir zama· 
~. verebilirim. 

- Dudaklarınızı veriniz .• 

-çıldırdınız mı?. Buraya gel· 
"ıekle sade haysiyetimi değil, ha
);..tımı da tehlikeye koymuı olu • 
~tn •• Yapma Şevket .. Bırak beni! 
~· Şevket biran düşündü. Eğer, 
lraz kaba davranacak olmasa, 
~hakkak ki bir sene daha bekle· 

ek lazım .• Onun için her §eyi gö· 

men giyininiz .. 
- Hiç nazik değilsin Şevket .. 

Şimdi artık acelem yok .. Kalabi • 
lirim .. Haydi bakalım, güzel terzi, 
dudaklarım bana ver .. 

Şevket ayağa kalktı .. Ciddi bir 
tavırla: 

- Nezrin Hnnımcfendi, dedi, 
pantalonumda bir düğme koptu · 
ğu ve hizmetçiye diktirdiğim za • 
man, ne kadar dn güzel olsa, onu 
öp:nek adetim değildir. Si.:e d~ 
bunu tavsiye ederim. Hem aceh 
ediniz .. Saat altıyı da geçti .. Da • 
ha bir çok işleriniz var, sonra eve 
geç kalırsınız .. Kocanız ne der?. 

1
3UncU Kolordu Sallnalmel 

Komisyonu lllnl3r1 

iımir Mst. Mv . .Sa. Al. Kom.dan. 
i7m'r civarında muhtelit yer• 

)erde yaptırılacak askeri ir.ş:ıat 
kapah zarf usulile münakasaya 
~ onmuşlur. ;halesi 13 Mart· 933 
Pazartesi günü saat 15 te izmir'· 
de Müstahkem Mt>vki Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Şart
name \'C keşifnameleri görmek 
ve bu hususta izahat a'mak üze· 
re her gün ve milnakasasına iş· 
lirik edfceklerin tayin edilen 
vaktinden evvel teklit ve temi 
nat mektuplarının makbuz mu· 
lcabilınde mezkur komisyon Ri· 
yasetine tevdi etmeleri. 

(3030) (763) 

mart !l:l3 pazartesi günU yapılacaktır. Al • 

\it tstiyenlerin mezktır günde saat 10 da 

Sultan hamamında Topalyan hıınındıı 22 nu-

maralı ardiycdo hazır bulunmaları illln olu 

nur. 

ZA 1·t - Askerlik VC!!ikamı :zayi ettim. 

Ycnlsın ıalacağımdan eskisinin hUkmU olmn. 

dığını ll!n ederim. 
J<:oca Mustafa PB.§8 yeni çeı;me Canbaztye 

sokağı :57 numarada Ahmet &OS 

lstanbol 1klncl lcrıı l\Jl'rmırluğuıı<lnn: 

Bir borçtan dolayı mahcuz \'C paraya çev 

rllmcsi rr.uknrerr bir tıdct Pırlanta tnş 

11·3·933 cumartesi gUnU sa.at 2 den IUb:ıren 

Sandal bedesteninde açılt arttırma ne ı;:ı • 

tılacağından talıp olanlann yevmi mczk(lr • 

da 932 4033 dosya numarasını hA.mllen ma 

halllndc hazır bulunncnlt memurunıı mUra. • 

cııııtınrı iltuı olunur • 

lstanbul ~hıd terasından: 
lstanbuldıı Balıkpazarmda Peynirci aol:a

ğında 14 numaralı dUkl>lında mahcuz yazı· 
hane eşyası satılacağınd n talip o'nnlarm 
g.3.933 tarıhlne mUsadlf Çarşamba gUnU sa· 
at 12 den itibaren ıınzır bulunmaları il~n 

olunur. 

Asliye Uçüncli Uul.ul;; l\l:ılıkcnıc11lnden: 

lsrall Le~ ı Etcndlnln Bcyoğlunda Şeyh ha 

nmdıı ikamet etmeltte ikeu elye\'m ikamet • 

gahı meçlıul olduğ'U nıtibaş!ri tarafından ve 

rllen şerhten ttnl:ışılan JJ:ııdam Glzclla Alt· 

man aleyhine açtığı 1'cshl nikah dıı.vıuıınrn 

tahldkntı hitam bularak evrak mUçtcmi 

mahkemeye te\•dl edilmekle ını:.h t me günü 

olarak 22-3·9:l3 çıır§amba gUnU saııt 14 te 

tayin edilmi§Ur. Yemı! mczkô.rda. gelmedi • 

tı takdirde gıyaben mahkemeye devam olıı 

nacağı mm olunur. 

Devlet Sanayi 
Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Biri yevmi 25 ton diğeri yevmi 50 ton istihsal lrnbiliyetinde 

ve elektrikle müteharrik iki kısımdan mürekkep Unl<apanı de· 
ğirmenleri mü~temı.atıle birlık te kiraya verileceğinden talip olan• 
Jarın Galatada Bankalar caddesinde Sanayi Kredi Bankası bina• 
sı dahilinde Devlet Sanayi OF sine müracaat etme!crı Han o'u· 
nur. (889) 

1 1 

Büyük Tayyare Piyangosu 
2 inci keşide 11 Mart 1933 tedir •• 

Büyük ikramiye: 35.000 liradır 
Dünyanın En Zengin ve Büyük Piyangosudur. 

\ıınooı 1 
1 Devlet Demiryolları ilanları 

33 ton delikli bakır antrtuvaz 
nakasas1 13 · Nisan - 933 perşembe 
idare binasında yapılacaktır. 

çubuğunun l<apalı zarfla mü· 
günü saat 15 te Ankara'dn 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 

veznelerinde üçer 
{835) 

K Utahya deposu kömür la hm il ve tahliyesi ışının kapah zarfla 
mUnalcasası 2'l • Maıt • 933 çarşamba günü saat l S le idare mer
kez nde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Eskişehir 
şartnamelerde yaııhdır. 

veznelerinde birer liraya satılan 
(897} 

Kir alık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar V!6rdır. Talip 
olanlar VAKiT idaresine 

müracaat edebilirler 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Beşıidaş Belediyesinden : Başı boş bir koyun bu uomuştur. 
Üç gün ıarfmda sahibi çıkmazsa satılacaktır. (926 

Erenköyünde Sahrayı cedıt camıi yanında Z·ver bey mekte· 
bi k·raya verilmek üzere açık müzayedeye konu!muşlur. Ta:ıp 
o\anlar tafs:ıat almak için Levazım müdürlüğüce müzayede> e 
girmek için de 3 liralık teminat mak~uı veya meb tu':.u ılc 
23·3·933 p~rşembe günü saat on beşe ı,~dar daimi etclırren_ 
müracaat etmelidirler. 928 

inhisarlar Umum l\1üdürlüğünden: 
Ş<atnameleri muc bincc 1 '1010,. metre mik'abı kereste i'e 

"20,25 ve 28 .. santim genişliğ'nde "40,, oıdet ıhlamur tomruğu 
satın a'ınac ı :tır. Taliplerin şartnameleri gördükten sonra pnar
lığa iştirak etmek üzere 110 7,5 leR'inat akçe'erini lıanıılen 
6 3 933 pazartesi saat 14 te Galatada Alım salım komisyonuna 
müracaatlau. (601) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nev'i Mık tarı 

Siklop çelik çcınbcı Kilo 7000 
Çember raptiyesi 11 3CO 
Çember raptiyesi için lcavnly~ ,, 30 
Bileği taşı Adet 1 CO 
Yui<arc!a yazılı dört kalem levazım pazarlıkla ve ••13502,, 

numaralı kararname ahkamı dairesinde salın alınacaktır. 
Taiiplerin şartname ve niimuneieri gördükten !:Onra pazarlığa 

iştirak clmek üzere 13-3 933' pazartesi günü saat J4 tc G<Wata· 
da a 'ım satım ~ omisyonuna müracaatları. (711) 

r Baokas~ 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30.CCO.CCO Frank 
ldaıe me1kfz1 : /SJ Al\7BUL 

TürkfyedekJ Şubeleri: 

lstanbul { Golata ve lstanbul ) lzmir 
Samsun .Meı·,i 1 • Adana 
Vunanistandakl Şubeleri : 

SeUlnik. Iiavıda. Atina. Pire 

Bilumum Eanka muamclelerı. Kredi mektup'arı. Cati hesap· 
!arı küşad. Esham ve Tahvilat. Kasn'ar icarı. 



Sayıfa: 12 

Harbiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Harbiye mektebinden bu sene zabit vekili çıkacak efendilere 
satın alınacak aşağıda cinsleri yazılı melbusat ve teçhizatın evsaf 
ve şartnameleri Harbiye mektebinde teşekkül eden komisyonda
dır. Talipler görebilirler. (901) 

Cinsi Muvakkat temi
nat akçesi 
Lira Krş. 

Sureti 
ihale 

ihale günü 
ve saati 

Elbise 1530 UO Kapalı zarf 4-3-933 Cumar 

Çizme, getir ve fotin 612 

Manevra kemeri 91 

Çamaşır "F ani!a don,, 122 

Kar gözlüğü ve düdük 61 

Matara 30 

Manevra sandığı 244 

Portatif karyola 306 

Yatak takımı, şilte, yatak } 
örtüsü, yatak çarşafı, yastık 382 
portatif masa ve sandal· 
ya cibinlik. 

00 

80 

40 

20 

60 

80 

00 

50 

" " 

tesi saat : 14 
4.3.933 Cumar 

" 
,, 

" 

" 

" 
,, 

" 

lesi saat : 15,30 
,, 4· 3 933 Cumar 

tesi saat : 16, 30 
,, 6- 3- 933 Pazar 

tesi saat : 14 
,, 6·3· 933 Pazar 

tesi saat : 15 
,, 6· 3. 933 Pazar 

tesi saat : 16 
,, 6- 3- 933 Pazar 

lesi saat : 17 
,, 8 · 3 · 933 Çar· 

ıamba saat: 14 

,, 8 · 3 · 93 3 Çar-
şamba saat: 15 

. 

~· 

~l'.. 

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

HURÇ, seferlaaı kahve , } 
çay ve !eker için üç ka· 520 
paklı vıdah sahan ve üç 
bakır tabak 
Battaniye 397 

20 
" 

80 ,, 

" 

" 

8- 3 • 933 Çar· 
şamba saat :16 

9 · 3- 933 Per· 

En mütekamil otomobill~iii oir modeli olan V - 8 Ford 
arabası, size yüksek vites ,mutlak emniyet , fevkalade akselera .. 
syon, mükemmel yürüyüş ve konfor, kolay içlare ve güzel hutut 
takdim eder . 

şembe saat: 14 

.__ _______ ı._t_a_n_b_u_ı ___ E_v_k_af ____ M_u_·d __ u··_rı_u_·ğ_u_· __ iı_a_n_ı_a_rı _________ J 

1 - Babçekapıda dördüncü vakıf banan 
ikinci katında 6 No. oda. 

Müddeti icat 
933 l\l:ıyıs g:ıyesi 

Yalnız şahsi bir tecrübe ,Ford otomobilinin bütün bu şa• 
yanı hayret evsaf ve hassalarını takdir için kafidir. Bir otomq• 
bil almak fikrinde olamasanız bile, bizzat direksiyona geçerek 
Ford otomobilini bir kerre tecrübe etmeğe sizi davet ederiz. 8 
silindirli Ford arabasını iyi tanıyınız. En yakın acentamıza müra .. 

2 - Hırkaişerifte Akseki caddesinde 7/1 No. hane11 ,, 

3 - Zeyrekte Ferhatağa mahallesinde 120 No. 934 ,, 
dük kin 

4 - Beyoğlu, KAtip Mustafa çelebi, Abdullah, ,, ,, 

" ., 

" 

caat ediniz ve V-8 arabasının tecrübesini yapmağı isteyiniz. Bu 
tecrübe , tarafınızdan hiç bir teahhüdü tazammun ~tmeksizir 
yaptırılacaktır . 

18 No. hane. 
5 - Bahçekapı, dördüncü vakıf ban ikinci katta ,, ,, FORD MOTOR COMPANY EXPORTS tNC: ISTANBUL 

8-1 No. oda 
6 - Galatada Mehmet Ali paşa hanında 21 No. ,, ,, 

Mahallebici dükkanı. 
7 - Çemberlitaşta Atikali paşa camii avlusunda ,, ,, 

23 No. oda 
8 - Hatapkapısında meyva hali karşısında Hacı ,, ,, 

Salibağa camisi. 
9 - Çakmakçılarda büyük yeni han dahilinde ,, ,, 

Tarakçılar tarafında 5 No. oda 
10 - Kapandakik, YaYuzersinan, cami altında 935 ,. 

7 No. dükkan 
11 - Alemdağı, Dudullu, çayır sokağında kab- ,, ,, 

vehane ve saire 

" 
,, 

" 

" 

" 

" 
~alada cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizalarandaki müd

detlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. ihaleleri 
Martın ôn sekizinci cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 
Tutmak istiyenler Çemberlitaşta evkaf Müdüriyetinde akarat 
kalemine müracaatlara. (809) 

Beşiktaş Malrnüdürlüğünden: 
8eşiktaşta Viıne zadeden Camh köşke inen cadde üzerinde 

Ahmet Turana ayazma mevkiindeki kahve yeri 9.3.933 tarihin· 
den itibaren bir hafta müddetle icara verileceğinden taliplerin 
yevmi ihale olan 5.3.933 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te 
Beşiktaş Malmüdürlüğünde müteşekkil komisysnu mahsusa miira-

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 
istihdam olunmak üzere bilmUsabaka fen memurları alınacaktır. 

Şerait aşağıda yazıhdır : 
1 - Türk olmak. 
2 - Hizmeti askeriyesini ifa etmİf olmak. 
3 _ Darülfünun kimya şubesinden veya ziraat mektebi ali

sinden veya eczacı mektebinden diplomalı bu:unmak. 
4 - Sıhhat raporunu ibraz: etmek. 
5 - Evvelce ve halen müstahdem bulundukları vazifelere 

ait bons~rvis'erle diploma veya şahadetname asıllarmı vermek. 
6 - Tercümei hal varakasanı ita etmek. 
Müsabetka imtihana merkezde ve taşrada 20- Mart· 933 tarİ· 

binde saat 14 te icra kılınacaktır. Müsabaka imtihanına lstanbul'
da iştirak etmek istiyeolerin yukardaki evrakın raptile. d~ha ev· 
vel umum müdürlüğe müracaat etmeleri, ve taşradan ıştırak et
mek isliyenlerin bulunduklara mahallin en büyük inhisarlar me· 
moruna yine mez\d'ır evrakın raptile ba istıda müracaatla bera· 
ber istidanamelerinin birer suretinin umum müdürlüğe gönderil· 
mesi lüzumu i an olunur. (921 l caat eyJemeleri. (855) ______ _;_ ____________________ .:_ ________________ ___:~;_:_ __ _;_ ________________ ~----------------------------------~ 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra No. Semti Mahallesi Sokağı Ciıısi Hissesi Em'i'< Hisseye göre mu· 

No. hammmen kıymeti 
175 Kotamustdapaşa Kocamustafapaşa Leblebici Ahşap hane Tamamı 12 800 T. L. 
176 Samatya Sancaktar Hayrettin Sulu manastır Kargir dükkan ma bahçe ., 52 1500 ,, 
177 Kocamustafapaşa ., " Mektep Hane mal bahçe ,, 35 1500 ,, 
178 lst. Bahkpazarı Ahi çelebi Yoğurtçu ~agir mağaza ve üstü oda ,. 6 4800 ,, 
179 " ,, ,, ,, Çoban çeşmesi Üç katla kagir mağaza 1/3 19 4950 " 
180 ,. ,, ,, ,, " ,. Üç katlı l,igir mağaza 1/3 21 4900 ,, 
181 Fener Tevvakkiicafer Kazancı Kigir hane Tamamı 30 2000 ., 
182 Balat Karabaş Köprübaşı Ahşap haüe ,, 21 800 ,, 
183 Edirnekapı Hacımubiltin Yağhane Nım kigir hane ,, 5 800 ,, 
lM Galat& Arapcamii Fermeneciler Kagir mağaza ve üstü odalar 50/120 60 :Sj33 ,, 

Pey akçeleri ve ihale bedelleri nakden Yeya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazıla gayrı menkuller açık 
arttırma suretile satışa çıkarılmışhr. Kat'i ihaleleri 2.3.933 perşembe günü saat on beştedir. Arzu edenlerin pey akçe!erıyle bankamı
za müracaatları. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. Senei baliyc vcrgisile belediye rüsum• müıteriyc aittir. 

1Çanakkale 
Defterdarlığından: 

Çanakkale Hastahane cadde· 
sinde vaki mağaza içinde mev
cut maa teferruat na tamam is
timpot müzayede ile sahlacaktar. 
ihalesi 4/3/933 saat on beşte 
Çanakkale Defterdarlığında ya-
pılacaktır. (890) 

tatanbul Blrlncl Ticaret Mahkemesinden: 

Zehra Hanıma izafeten avukat Ahmet 

Nur Bey tara!mdan Beyazıtta Soğan ağa 

camll ittisalinde Salt Beyin hanesinde mu • 
klm Ahmet Hikmet Bey aleyhine ikame o • 
lunan 6540 Ura i3 kuruş alacak davıwndan 

dolayı borçlu namına gönderilen arzühal ve 

mUııtenidat suretleri ikametgA.hmm meçhull· 

yeti hasebile bl!Atebliğ iade edilmiştir • 

Tahkikat M.klmllğince H. U. M. kanunu • 
nun 141 inci maddesi mucibince ilAııen tcb

llğat ifasına karar verilerek nıuı ve arzuhal 

suretleri mahkeme koridoruna talik edil • 

mlgtlr. Tarihi llmdan itibaren on beJ gUD 

zarfında Ahmet Hikmet Bey mahkeme ka • 

lemine mUracaat ile arz!lh:ıl ve mUstentdat 

suretlerini tebcllUğ ve cevap:ıameslnl ita ey 

lemediği takdirde kanunu rnezkQrun 39S lıl 

el maddesi veçhile muamele ifa kılınacağı 

llAn olunur. 22·2-933 

tııtnnbul tlçUncU tcra l\lemurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

7 parça krep döşin dokuma tezgAhları '5·3-933 

tarihine mUsadlf pazar gUnU saat 9,3o-ıo,30 

da Kadıköy rıhtım caddesi 122 numerolll 

fabrikada birinci açık arttrrma suretıle aa· 
tııacağından taliplerin mahallinde hazır bU" 

ıunacak memuruna mUracaatıan uıuı oıu • 

nur. 

SAHIBl: MEHMET ASIM 

UmumJ Neşrtyat MUdUrU: P'lKRE'r ADIJ.. 
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