
Rus1ara göre 
Alman mecllslnl yakan 

Bolşevikler olamaz, belki 
flitlercller yakmış olabtllr!. 

Yataklı vagon!arda .. 
Şirket müfettişi tahkikata 
devam ediyor. Eco~bller 

yerine yeni 'fürk memurları 
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Siyasi bir yangın! Japonya Çinin merkezini 
- Berlinde Rayiıtag binası yan- t • d • 

rtlt§! •• Hem de altmıt yerinden a • tehdıt e ıyor . 
le§ çıkarak yanmıı!. Tonlarla ben· • • • 
lin getirilerek binanm içerisine 

atı~ını~. _ondan sonra bu milyonlar Japonların sol cenahı harp gemilerinin 
deger bınaya kundak atılmış! •. ,, t 
~~sanı hayretle karışık bir dehşet yardımı ile yürümektedir 
ıçınde bırakan bu haber birkaç 
ründenberi ağızdan ağıza geziyor, 
kulaktan kulağa dolaşıyor.. Ve 
lıerkea bu inanılmaz facia kartı • 
aında donup kalıyor. 

Eğer Almanyanın her hangi bir 
lllrafında sadece milyonlar değer 
bir bina yanmış olsaydı ve hatta 
b• \ 
ır zelzele ile bütün Berlin bina • 

ları yıkılsaydı meselenin o dere • 
Cede ehemmiyeti olmazdı. Halbu· 
ki yanan bina ne bir büyük 
banka merltezidir, ne de bir zen · ''.tıı11iiiii;.:.m; ..... ..;,;:;~~::::;;;~:ı Japon askerlerinin Jehol mıntakasında 
gin ticarethanenin idarehanesi . 1 Tapon başkumandanı inkişaf eden ileri hareketlerinin 
Ne de yanan Rayiştag binası, biı Ceneral Muto istikametlerini gösteren harita 
kala ate: ine kurban gitmiştir. Doğ 
l"lıdan do[iruya siyasi bir maksat 
İçib Almanya Millet Meclisi bina· 
•ı ateşe verilmiştir. 

Rayiştag demek Alman mille 
linin kalbi demektir. Rayiştag de
bıek Alman milletinin siyasi vah
deti demektir. Rayiştag demek 
Alnıanyanın siyasi mevcudiyeti 
dell&ektir. Bu itibarla Rayiştag 
meclisi binası milli sosyalistler 
İçin olduğu kadar komünistler i -
Çin de muhterem ve mukaddes. lu· 

tulmak lazım gelen siyasi bir ma · 
bet idi. 

A1manyada bir siyasi katil ola
bilirdi. Siyasi bir sui kast hadisesi 
hatıra gelebilirdi. Şu veya bu me· 
&e)eden dolayı falan veya filin 
'İyasi şahsiy~t ihtiras cinnetine tu· 
tıılmuş bir adamın taarruzuna uğ· 

Çin - Japon harbı şiddetle 
devam ediyor. Japonların bugün· 
kü hedefi Jehol eyalatini ve mer· 
kezini zaptetmekti. Buna kısmen 
muvaffak oldular ve eyalatm mer 
kezini sağ ve sol cenahlarile sıkış
tırmıya başladılar. Japonların sol 
cenahı bilhassa ve süratle ilerliyor 
Bu cenah Japonyanın 9 harp ge -
misile takviye edilmiştir. Bu ge -
miler içinde 24 tayyare taşıyan 
büyük bir de nakil gemisi vardrr 
ki Pur Atur -limanında yerleşen 

bu geminin taşıdığı tayyarelerin 
bombardımanı da inzimam edin• 
ce hu cephede harbin Japonlar 
lehine dör.hıüş olmasının sebelii 
kolayca anla§ılır. 

Bundan sonra Japon1a -
rın hedefi ne olacaktır? Acaba 
Jeholu almakla iktifa edecekler 
mi? Yoksa kar~ılarma çıkan Çin 
setlerini de yıkıp yakarak Çinin 
meşhur merkezini Pekin şehrlni 

/ 

Bombardımanla bir C.,'in kl5yil yanarken .. 

de ele geçirmiye kalkacaklar mı? 
Görünüş Japonlarm Çin ordu -

sunu izmihlala uğrattıklan takdir· 
de durmıyacaklarmı göstermek • 
tedir. 

tıyabilirdi. Fakat hiçbir vakit bü
tün Almanyanın milli vahdetini 
milli mevcudiyetini temsil eden 
bir binanın kundaklanması hatıra 
ı:r 1 d. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "'e mez ı. Çünkü siyasi §ahsiyet • 

Usküc'arda mühim eski eserler yakalandı ler aleyhinde suikast yapanlar on
ların her hangi bir şekildeki mes· 
\diyetlerinden bahsedebilirlerdi . 
}:' akat Alman Millet Meclisinin 
tniUet İ§lerini müzakere etmesi İ· 
Çin bütün Alman milletinin mü§ • 
lerek fedakarlığı ile yapılmıt olan 
~ayiştag binasının ne kabahati o· 
labiJirdi? 

Hakikat halde Rayiştag mecfü 
binasına yapılan suikast bu bina
nın tabii suçlu olmasından değil • 
dir. Almanyada iktidar mevkiine 
geçmek veya onu mu haf aza ede -
bilnıek için biribirlerile mücade • 1 

•::ve girişmiş olan bazı fırkacılaı j 
11Yasi muvaffakıyetlerini temin İ· 
\:in böyle bir suikaste lüzum gör • 
llıüşlerdir. Bu hal Avrupanın siya· 
ai fn·kacılık hayatında ilk defa gö
liilınüş bir hadisedir. Bilhasa Al · 
illan milletini f el ak etten kurtar • 
lllak iddiasile ortaya çıkmıf olan 
frrkacıların siyasi bir muvaffaki • 
}'et planı içerisine Millet Meclis; 

Mehmet Asım 
<Devamı 2 inci sayıfamızda) 

Kambiyo 
ihtiyaç listesi 

Paramızın kıymetini koruma kaıar
name-ıile birlıkte çı'•anlan ve her 
kesi al~kadar eden bu mühim liste 

bugün 9 uncu sayıfamızdadır. 

··································••••g··--·····························-······--· ... 

Altın kıymeti 15 bin lira 
tutan antikalar 

(\unlar pek eski eserler olduğu için eıbabı kıymetlerini 
yüz bin 1.r.t tahmln ediliyorlar 

Dslclldarda bulunan kıymetli altın antfka'ar 

Üsküdar kaymakamlığı ve za· Ermeniyi yakalamışlardır. 
bıtası bir asarı atika kaçakçılığı Bunlardan pamukçu Agobun e· 
meydana çıkarmıştır: vinden altı parça her biri 228 dir· 

Evvelki gece saat dokuz bu - hem ağırlığında üzeri resimlerle 
çuğa doğru Üsküdar kaymaka • süslü altın külçeleri çıkarmışlar -
mi lzettin Beye bir ihbar yapıl - dır. 
mış, pek kıymetli bazı ~ski eser • Gene evvelki gün Yalova ta • 
lerin bir Ermeniye satıldığı ve o• ·raflarından geldiklerini söyliyen 
radan da lstanbula kaçırılmak Ü· iki köylü sabıkalı pomak Ahmedi 
zere olduğu bildirilmiştir. Bu ih • görmüşler, kendilerinde kıymetli 
bar üzerine İzzettin B. ve Üsküdar altınlar olduğunu söyliyerek sat -
merkez memuru derhal icap eden mak istediklerini anlatmışlardır. 
tedbirleri almışlar, Üsküdar çar- Ahmet, bunları Kısıklı tarafların· 
şısında antika eşya satan pamuk- da bir yere götürmüş, tanıdığı ar
çu Agobu, sabıkalı Pomak Ahme- şakı haberdar etmiş ve ikisi bir o· -------------...--11 di ve Arıak isminde diğer bir <Devanu 2 inci sagılamuda) 

Matmazel Şor Anlatıyor: 
···················-·-· .... ·--· ... ········--·-·---·-····-------------··· .. 
Nasıl kaçtım ? Niçin kaçtım o 

ilk •• •• 
goruş ve 

bir dans ... 
Yunan artisti 

M. Papasla Mat· 
maze\ Ş o r u n , 
kendilerini sak
landık !arı yerde 
bulmağa muvaf
fak olan Yuaan 
gazetecisine ve 
iki sevdahya ait 
Atinada çekilmiş 
resimleri ve bi
ze tayyare ile 
Atioadan gön
derilen haberle· 
ri dün neşret· 

miştik. M. Papa1 
bu Yunan gaze• 
tecisine bir yo· 
lunu bularak Yu· 
nan artisti Mat· 

mazeJ Smiriyoti
sin pasaportunu 

a ş ı r d ı ğ ı n ı ve 
Matmazeli bu· 

ounla kaç1rdığ101 

J ~ 
Sahte pasapört 

ve kaçış ..• 

söylemiş ve Matmazel Şor 

Matmazel Şor, Yunan gazeteci- fak bir valiz vardı. Bu çantada an 
siae bu aşk ve firar macerasını cak en lüzumlu olan bazı eşyayı al 
şöyle anlatmışhr: mıtbm. Babama da sevgilimle fi. 

- Paaaportü elde ettikten sonra rar ettiğimi bildirmek için bir mek 
artık sevgilimle beraber kaçabilir tup bırakmıştım. 

dim. Kaçtığım gün, ailemden tam Şunu <la kaydedeyim ki, Büyük 
dığım bir matmazeli ziyaret etmek dereye bizi götüren şoför, eski bir 
içiıi müsaade aldım. Fakat evden Rus zabiti idi, beni tanryordu ve 
dışarı çıkınca sevgilimi buldum. beni görünce hemen tamdı ve şap 
bir otomobile atlıyarak beraberce kasını çıkararak: "Güle güle seya 
Büyükdere tayyare istasyonuna git hat ediniz Matmazel!,, dedi. 
tik. Matmazel Smiriyotise benze -
mek için saçlarımın taranma tarzı Ben korkumdan dona kalmıştım 
nı değiştirdim. Bereket versin ki, Rus şoförüne beni haber verme • 

mesi için rica ettim. Kendisi haki 
Matmazel Smiriyotisin pasaporta .. . . . . , . . 

t 
ı 1 f t .., f h kı hır centılmen gıbı 'ketumıyetı • 

yapış ırı mış o an o ogra ı vazı .. b'l" . . , b 
d "'"ld' d I"k d l · · me guvene ı ırsınız.,, ceva ını ver 
egı ı e a a a ar memur ar ışın d' 

farkına varmadılar. ı ı. 
Evimden ·çıkarken yanımda u • <Devamı 2 incl sayıfamızda) 

••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .......................... a ......... , 

8 s~ned·ı
saklı bir 101 

sene mahkômu 
Mehmet çavuş Aydında 

n "hayet yakal ndı 
Beıt ölüm vak'a!lmdan dolayı Niğde ad· 

llyeslnce yüz bir sene hapse mahkWn edilen 

ve ı;eklz senedir Koyserill Mehmet ÇaV113 

l!lmlle Aydında barınan Niğdeli Nusret ls -

mlndo bir §erir, Aydında. zabıta tara.fmdan 

yakalaruDL,tır. 

Mehmet ça:vq, geçen Ramazanda. orta 

mahallede gece yatağında öldlirtllen Şerife 

kadın hAdJseııelnden de zan altına alınarak 

te\·kll edllmlştı. BUMıara deliül bulıınaına.

dığmdan tabllye olunmuştu. Bundan başka. 

ortat"I ile altm111 kurue için kavga ederek 

adamcağızı odunla başından, bıçalda böğ • 

rUnden yaraladığını haber verdiğlm Mehmet 

ça\'11§ ta budur. 

Zabıta, bu şerlrden şüphelenerek, kendi
sini haklkJ ve gtzU blr tarassut oıtma. olmı§
tır. Nusret yolmyı ele vereceğini anlayınca 
kendJllğinden zabıtaya müracaat ederek ha
kiki hlh·lyctlnl blldlrml'j vo ttsllm olmııştu:r. 

Kontenjan kararnamesi 

lzmir, 2 ( Hususi) - Yeni 
kontenjan kararname ve listesi 
bu2iln buraya da tebliı? edildi. 

Dünyanın· 
öbür 

uçlarında. 
yaşı yanlar 
Nasıl yerler, içerler, 

evlenirler, çoluk çocuk 
sahibi olurlar ? 

Y ann V A K 1 T' ta 

• 



Siyasi bir yangın! 

(Baımakalcden devom) 

blna•mı yakması bir vasıta olarak 
koymuı olmalan inanılamıyacak 
bir ıeydir. 

Berlinde Rayi§tag meclisi bi· 
nuınm siyasi bir maksat için ya• 
krlmıı olması diğer bir noktadan 
bizi dütündürüyor ıki bu da bu 
hadilenin Almanyadaki fırka ih· 
tiraalarmın ne derecelere varmı§ 
olduğuna canlı bir delil olmaaı -
dır. Ayni zamanda bu ihtiraalan 
tatmin için gösterilen cür'et ve 
cesaretin ne derecelere kadar gi· 
debilceğini anlatmasıdır. Bu ihti· 
raa ve bu cür'et göz önüne getiri • 
lince bugün Rayiştagı yakmıt o • 
lan adamların yann gene bir fır· 
ka menfaati için bütün Almanya 
YI ve dolayıaile cihan ıulhunu a· 
tete vermeleri imkansız bir §ey 
ınidir? 

Şunu söylemek iıtiyoruz ki 
ATIUpa vaziyeti hakikaten bütün 
cihan için tehlikeli ihtimallerle 
dolu bir dönüm yerine gelmi§tir. 

-· Mehmet Asım 
kMU 

Matmazel Şor 
anlatıyor: 

(Baı taralı 1 tncı •ayıfada) 

wu 

Ve hakikaten sözünü de tuttu. 
Tayyareye binerken uzun uzadı • 
ya bizi tetkik etmediler. Ben de 
bu ıuretle ıevgilimle beraber kaç· 
mağa muvaffak oldum. 

Dk görüı ve bir dana 
Matmazel Şor artistle nasıl ta . 

nIŞtığı hakkında Yunan gazeteci 
sine de şu izahatı verdi: 

- Artiıt M. Papas, 30 Kanunu· 
evelde Franıız ti1atrosunda "Zaif 
Cinı,, piyeıinde bat rolü oynarken 
tanıdım, ıizi temin ederim ki, nr • 
tiıt bende o mman büyük bir tesir 
uyandırmamııtı. Sonradan Mak -
simde verilen bir baloda ailemle 
beraber bir masada otururken, M. 
Papaa ta arkadaılarile beraber, ya 
nmnzdaki masaya gelip oturdu. 
Bir aralık M. Papas, masamıza 
aelerek babamdan benimle bir 
danı için müsaade istedi. Beraber 
danı ettik. lıte o geceden itibaren 
biribirimizi çıldırasıya sevdik. 
Babası mutaassıp mıdır? 
Matmazel Şor, babasının koyu 

bir müteassıp olduğu hakkındaki 
iddialan da reddederek dedi ki: 

- Babam artistle evlenmeme 
müsaade etmiyccekti. Fnkat bu • 
nun sebebi, koyu bir müteassıp ol· 
maımdan değil, fakat aktörler hak 
kında dar bir zihniyet sahibi olma 
ımdandır. Hatta bir gün annemi 
iıkandil etmek istedim. Ve ~ayet 
bir ıün bir artist ile evlenmek is • 
teraem ne diyeceğini gülerek ıor· 
dum. . 

Annem bunun pek müthit bir 
fey olacağı cevabmı verdi. O za -
mandan İtibaren benim için firar· 
dan bqka bir çare kalmamıı ol • 
duğunu anlamıfbm. 
Matmazele Parlae kadar b"r 
••1•hat teklif edildi, ama 

o ayrılmıyor 
ATINA, 1 - Matmazel Şorun 

firari itile meıgul olmak üzere bu 
raya gelen, M. Şorun avukatı Mus 
tafa Adil Bey ikinci defa olarak 
Matmazel Şorla gÖrii§müştür. Mus 
tafa Adil Bey Matmazele, M. Pa· 
paala evlenmesine babasının razı 

olmadığını bildirmİ§ ve aşkını u • 
nutmak için kendisine Parise ka • 
4ar bir eeyahat teklif etmiştir. Fa· 
lımt, Matmazel Şor M. Pnpasla be
raber J'&pmak kararında ısrar et· 

~SON HABERLKR 
Üsküdarda mühim 

eski eserler 'akalan 
( Btıf taralı ı ind aavıltımuda) 

VA K IT'ın Hususi 
- -

aarif te ıslahat 
T elgraflan · - - -Ur lada 

) larak pamukçu Agoba ıitinitl~f 
- Elimizde altın külçeleri vat• 

Fakat zabıta duymaam ıana ucul" e 
ca satalım! demiılerdir. r, 

Teşkil edilen altı komisyon ıslah 
projeleri hazırlıyor 

A N K A R A , 2 (Huıusi) -
Maarif vekaleti, maarifte yapıla

cak ıslahat için müteha11ıslardan 

mürekkep altı komisyon teıkil et· 

mi~tir. Bu komisyonlar ilk, orta , 

yüksek ve mesleki tedrisat, güzel 

ıan'atlar akademisile Darülfünu· 

nun ve köy mekte?lerinin yeni va• 

B. M. mec isinde 

Varın neler mllzake
re edllflcek ? 

A N K A R A , 2 (Huıuıt) -
Büyük Millet Mecliıinin Cumar • 
tesi günü toplantısında ziraat ban· 
kası umum müdürlüğüne tayin edi 
len Konya meb'usu Kemal ZaimB. 
yin meb'usluktan istifası ve yeni 
kazanç kanunu !ay.ihası müzake • 
re edilecektir. 

ziyetleri etrafında tetkikler yap • 
makta ve projeler hazırlamakta • 
dır. Şimdiye kadar ilk mektepler· 
de yapılacak ıslahata ait proje ik· 
mal edilmiştir. 

Diğer projelerin hazırlanmaıı 
için de çalışılmaktadır. Bütün bu 
projelerin on he~ güne kndnr ha • 
zırlanması be .!eniyor. 

Uşakta Halk evi 
Açılması arzusu 

merkeze blldlrllcctak 
UŞAK, 2 (Husuıi) - Utak C. 

H. Fırkası aalonunda yapılan top· 

lantıda fırka reiıi Remzi Bey ta • 
rafından bir konferans verilmit • 
tir. Toplanmalar her on be~ günde 
bir yapılacaktır. U§akta bir Hal • 
kevi açılması arzusunun merkez'! 
ibliğı kararlafhnlmıştır. 

Büyük bir yangın 
J Z M JR, 2 (Hususi) 

Buraya ıelen haberlere söre, 
Urla hükumet konağının yanında 

bu:unan bir evden b.ıgün bir yan· 

gm çıkmıştır. Yanır.ı söndürüle • 
ınemit ve gittikçe buyüdüğü için 
hükumet konaimm da yanması 

tehlikesi bat ıöıtermiıtir. Bunun 
üzerine lzmirden yardım ve itfa· 

iye istenildi. 

Bir açık göz! 
lzmf rde sahte vesika· 

Jar satıyormuş. 
l Z M IR , 2 (Husust) 

Sahte iskan varakaları tanzim e -
derek satmak ıuretile dolandırı -
cdık yaptığı anlqılan ve hakkmda 
tahkikat yapılan müze memurla · 
rından Tevfik Bey ortadan kay • 
bolmu,utr. Memur kaçarken mü • 
zenin 250 lirasını ve müdürün ma· 
a§ım da beraber ıötürmütlür. 

~lmanya pazar günü yapılacak 
olan intihaba hazırlanıyor! 

5 Mart için fırkalarda büyük değişiklikler : fır~alar 
birleşiyor, rey puslalan da azaltıldı 

Agop bunlann teklifini kabul ll 
ederek Juııklıya gitmif, köylüler • d 
den 6 parça altın külçesini 300 li- n 
raya sabn almııtır. Sabıkalı il• ü 
diğer Ermeni altınlan lstanbuld• tü 
eriterek sattıklan takdirde ka • t 

zanca hi11edar olmak teklini ka• · 
bul ederek Agoptan para alma • e 
mıtlardır. de 

Dün sabah erkenden Yalova le 
kaymakamlığı telefonla haberdar k · 
edi!miı, Agobun verdiği eıkil ü• V 
zerine köylülerin aranmaaı ve ya• u 
kalanmaıı bildirilmittir. r~~ 

Dört köteli altın külçelerinio ~ı 
hepsinin üzerindeki eıkal ayni • ~ı, 
dir. Külçelerin bir tarafında altı Pl 

küçük ve bir büyük olmak üzer• et 
yedi domuz resmi yanlarında bir 
çoban, üst kısmında Bizanı im • f' 
paratorlanndan birinin resmi var ~ 
dır ve resmin yanında (Vasile 
Aceleko) yazılıdır. Diğer yüzün• 
de baıında kartal uçan bir kıı, 
kıza hücum eden bir yılan ve kızı 
kurtarmıya çalışan bir adam val"' 
dır. 

Külçelerin her birinin ağırlrfiı 
228 gramdır ve 20 ayarlı hal:s al• 
trndır .. Külçeler eritilerek sabldı • 
iı takdirde kıymetleri 15030 li • 
rayı bulmaktadır. Bizans devrine 
ait otan bu eserleer yüz bin lira• • 
yı mütecaviz bir kıymet takdir e
dilmektedir .Bu külçeleri çıka • 
ranlar aranmaktadır. Külçeler 
polis vasıtaaile müzeler idaresine 
veril erektir. 

ektl e emrine ahndı 
A K .A R A , 2 (Huıuai 

1 ( R • • f ·ı d"I f J ) ı· J • j ..1·.. b""t"" f k ı ·· hal' Gümrük ve inhisarlar vekaleti mü• BERL N, 2 A.A.) - eııı • temaı e ı en- ır ca arın ıste erı ~ıger u un ır a ar zumre ın· f . 
1 

. d Jb h' 
8 1777 . • h . 1 .. h h . b. d r 1 . . b. l t' w k ettış erın en ra ım ey 

cümhur Maretal Hındenburı ı· arıç o mak uzere er an~ı ır e ı~tel erdı.nı ır eı ırmeaıe arar numaralı kanuna tevfikan velcalet 
kinci kanunun otuzunda tayin et· intihap listesi için icap eden imza vermıt er ır. . 

d 60 b. ka lk 'd k.. • .11. t emrıne alındı. 
tiği temerküz hükiimeti hakkında miktan bet yüz en ıne çı • tı ar mev ıını mı ıye pe"er r =====~=:':'":'"="=~~::::= 
Alman milletinin reyini vermeıi nlmııtı. intihabat kanuna yapıla11 lOıyalistlerle paylaımakta olan ve duğunu söylediğidir. 
için Rayi§tağı capatmıftı. 5 Mart· bu hafif tadil sayesinde geçen in· geçen intihabatta 55 meb'uı çi • Milliyetlperver sosyaliatler iki 
ta yapılacak yeni intihe..bat hari· tihaplarda Rayişlagda aleliimum karmıf olan Alman milliyetperver fey görmü§lerdir. 
cen de evvelki intihaplardan ay • hiç bir kürsü elde edemiyen mü· fırkası çelik miğferle listesini bir· 1 - Komünist fırltasmı 
rılmaktadır. Bunun en bariz vaa- teferrik fırkalar arasına dağılan leıtirmittir. etmek. 

yüz binlerce rey bu ıefer zayi ol· Bu listenin batında baıvekil 2 - Sosyalistleri yıldırmak. fı rey pusulnları miktarının ev • 
velkilere nisbetle ç.ok daha az ol· 
masıdır. Şimdiye kadar bir mün· 

tahip geçmiı olduğu listenin ya • 
nma bir salip İ§areti koymak için 
hi!r kimsenin bulunmadığı dehlize 
girdiği vakit elindeki pusulada 35 
ve hatta 40 fırka iımi bulunuyor· 
du. 

Halbuki 5 Mart intihabatında 
müntehipler ellerindeki pusulada 
ancak sekiz fırka. ismini görecek -
lerdir. intihap pusulasının bu ıu • 
retle çok yerinde olarak tahdi • 
data ufrramuı reiıicümhurun bir 
emirnamesinden mütevellittir. Bu 
emirname ile geçen Rayiftagda 

mıyacaktır. muavini M. fon Papen Alman mil- Milliyetperver sosyalistler, de-
Gelecek intihabatın bariz va • liyetperverleri lideri ve iktıaat •~ mokrat ıosyaliıtlerin muhalefet 

sıflarınclan biri de müntehiplerin ziraat nazırı M. Hugenberg ve oyunu yapmalarına mi.ni olmak 

siyasi kanaatlerinde bir temer • 
küz usul bulacağıdır. Bu temer • 
küz bilhassa f ırkaradan fırkaya 

ko~mağa mütemayil bulunan mün 
tehipler arasında kendisini göste· 
recektir. Çünkü bir çok fırkalar 
listelerini birle§tirmi§lerdir. 

En büyük Alman fırkası olan 
ve geçen Rayi§tağda 196 meb'uıu 
bulunan milliyetperver aosyalist 
fırkasile 70 meb'uıu bulunan mer· 
kez ve 100 meb'usu olan komünist 
fırkaları müstesna olmak üzere 

mesai nazın olan ve çelik miğfer· iatiyorlar. 
liler tqkilitı reisi M. Seldte'nm Naziler, intihabatta muvaffa • 
isimleri bulunacaktır. Müteveffa kiyebizlife uğramadan korku.mut 
Stresemanm f ırkuı olan ve ıeçen lardır ve bunun içindir ki, Rayİf"' 
intihabatta 10 bin meb'us çıkaran tağm mevcudiyetine nihayet ver• 
halk fırkaıı hiriıtiyan aoıyaliıt ve meği kararla,tırmı§lardır. 

Alman köylü fırkalarile birl .. miı· Almanlar 8 o' şevik-
tir. Son zamanlarda devlet fırka liğİ İmha fikrinde 
sı iımini almıf olan eıki demok.. BERL1N, 2 (A.A.) - Prusy• 
rat fırkuı da M>ıyaliılterle hirlet· hükumeti nezdinde Alman ko111i
mi§tİr. ıeri Goering son hadiseler hak .. 

Devlet fırkaımm geçen Rayiı • kında bir nutuk ıöylemi~tir. 
tağda iki meb'ıu vardı. M. Goering telsizle netrediJeJI 

Ruslara göre Rayiştagı Bolşevikler yakmamıştır 
bu nutkunda vazifeıinin yaln.S 
komünizm tehlikesini geri püs .. 
kilrtmekten ibaret olmakla kal .. 
mayıp Alman milleti arasında ko
miinistliii kökünden koparmai• 
ve atmağa da tamil olduğunu .öf. 
lemittir. 

Bu işi yapanlar gene Hitlercilermiş. Onlar bu fikirde ••• 
MOSKOVA, 2 (A.A.) - Tu f götürmenin mümkün olmadığı te- f de bir kundakçı IT\IPU aaatlerce 

ajanıı bildiriyor: lakkiıinde bulunan komüniıt fir· çahıır ve bunu poliıler ıörmez ve 
lıvestiya gazetesi Rayittai yan· kaıının anıızın böyle bir siyasete mennetmez.,, 

gını ve bunu müteakip yapılan be· karar vermit olmaıını ve karar "Alman komünistleri Rayifta • 
yanalla geçen vak'aları tahlil ede- vene bile ihtilal için planlar ha - gı ateılemek için bundan iki ıe
rek diyor ki: zırlıyarak bunları zabıta nezare · ne evvel komüniat fırkuından 

0 Milliyetperver ıosyalistlerin tinde bulunan umumi merkez bi· kovulmuı bir adamı ne diye Hol• 
Alman işçi sınıfına kat'i darbeyi nasında n.klamann neden lilzum landadan getininler. 
indirmek için yaptıkları feıat oka ve ihtiyaç gördüğünü kimıe anlı • Bunlann hiç biriıine akıl er • 
dar akıl almaz bir harekettir ki, yam az.,, mez. Fakat, bütün bu meaelede 
dikkatli bir adam hemen bunwt "Sonra ihtilal için umumi bina· aruaşılabilen bir nokta varsa o 
yapmacıktan ba§ka bir ıey olma· lan ateıe vermeğe neden lüzum da Hollandab ~mm ne İ• 
dığını görür. hi11edilıin? çjn komilniat oldulamı Te aoeya • 

Şimdiye kadar halkı ihtilale Naaıl olur da Rayiıtaı binasın· liıt fırka.aile de rabrtalan bulun • 

M. Goering komünist liderle • 
rinin yaptıkları içtimalarda ver -
dikleri kararlan da tarihlerile bil• 
dirmit, ele geçirilen talimata ve 
komünistlere ait bir takım söz •e 
rivayetlere istinat ederek ko111ii " 
nistlik tehlikesinin pek yakın ol• 
duğunu göıtermi§tir. 

M. Goering, bu korkunç ve fe
laketli pr~~leri daha. tohum ha • 
linde iken boiup butmnak hü~ 
metin nzifeıi olduğunu ı8yliye • 
rek nutkunu bitirmiftir. 



AR ETLER J 

ne biçim llberalllk,j 
ltol hoş görme ? 

J .. k' 
.;.. Ur: ıye iktısatçılar cemiyeti, 

•eııeierin fikir hareketi üze • 
e damgasını vuran bir var • 
·Genç fikir adamlarının ida· 

Düyunu umumiye v ı .................................... . apurcu ar 
Mektep mı? 

lltında iktısadi mevzular Ü· 

de müneyverleri baıbaıa top 
il .. bu cemiyet serbest bir fikir 
~ •• Ü halini aldı. Aklına, ilmi • 

ltivenen herkes orada tenkit· 
• ~llıanunül etmek §arlile fikir· 
• •öylüyordu. Fa:kat son gün· 
• bazı Darülfünun hocaları 

~ea.t~klerini genç bilgililerin 
dıt1 hu kürsüden söz söyle • 

at iıtediler. 
Ye aöylcdi. Bu kürsü, ilim kür· 

• 
1 
olduğu için fikrin ileri, geri, 
~ı doğru tarafları açıkça söy· 
1
• Bu münakaşalara ilme me· 

• 11 düıünmeği sever Darülf ü • 
ıençleri, yüksek iktıaat ve ti· 

• et talebeleri büyük bir !evkle 
~ ediyorlar. Münak&§aları 
fittir hareketlerini, fikir adam· 

mücadele ıilahlnrmı ya • 
lzı görüp tanıyorlardı. Bu 
at münakataların büyük bir 

)~ı da gençlerin hakiki kıy • 
· biribirlerile mukayese im

Ilı elde edebilmeleridir. Çün • 
Darülfünunda aerbeııt müna • 

l'e aerbeıt kürsüler bulun • 
iı için gençler ancak münev· 
ti ınünakqa ıahaamda tetkik 

nı buluyorlardı. 
liberalizmi, toleramı, ıerbeıt 
'beti biret medeniyet §~!e!; 
ileri •Üren üstatlar son gün 
bu serbest dinleyicilerin hıı· 

butunduiu münekaplardan 
ıörünmü • 

~ '-rbeıt rekabete taraftar olan· 
b ... töre inhisarcılık rekabet im· 
~an mahrum onlanların ha· 
~dukları çaredir. 
lngilterede liberalizm müda • 

" edildiği zaman, İngiltere bü
dünya rekabetinden emin bir 
de idi ve yahut kendi kuvveti-

I iııaıııyordu. 
~tı~t idn ,·;yleneni fikir hare
i İçin n~den c!oğru bulmuyo • 
· insanların birkaç türlü mü 
İ)eti vardrr? 

Vilayetle defter· 
darlığa tahsis mi? 

Düyunuumumiye binasının bir 

mektep yapılmak üzere maarif ve 
kaletine devredilmesinin düşünül· 
düğünü evelce yazmıştık. Habe\" 

aldığımıza göre bu tasavvur tahak 

kuk sahasına girmek üzeredir. Ma 
liye vekaletinin defterdarlığa em· 

ri üzerine dün bina maarif mühen· 
dislerinden mürekkep bir fen heye 

ti tarafından tetkik cdilmi,, meta· 
neti hakkında bir fikir edinilmek 

için planları da görülmüttür. Yal-

nız bina vaktile bir mektep bina • 
ıı olarak yapılmadığı için bazı ta· 
dilit yapılmaıı, salonların 11nıf ha 
line getirilmeıi için duvarlarla ay
rılması, ayrıca banyo salonları yap 
tırılmaaı icap etmektedir. Bunun 
için yapılacak tadilata sarfı lazım 
gelen paranın mikdarı da ayrıca 

teıpit edilmektedir. 

Bu masraf f azl;ı görülürse Düyu 
nu anumiye binasının mektep 
yapılmumclan sarfı nazar edil -
mesi ve binanın 'Yiliyetle defter· 
.Jt\rlığa tahıiı olunması ihtimali 

.skin işleri 

Hazirana kadar bitecek, 
bundan •onra •• 

lakin itlerinin hazirana kadar 
kat'i surette bitirilmit olacaimdan 
evelce bahsetmittik. Öğrendiğimi 
ze göre bitirilmesine çalııdan kı • 
aım mübadillere ait iskan itleridir. 
Bunun için muamelesi bitirilmiş -
tir. Tefviz dosyaları iskan müdür· 
lüiünden tapu müdürlüğüne gön· 
derilmektedir. Şimdiye kadar bu 
dosyalar iıkan müdürlüğünde du • 
ruyor ve tefviz edilen mülkün sa· 
hibi hakkında ctabli olup olmadı
ğı noktasından muhtelit mübadele 
komiıyonunda cevap bekleniyor • 
du. Cevabı gelen dosyanın mua -

~ l.l>eniyor l<i müderrislerden ba· meleıi bu :ıuretle bitince dosya o 
~~ iktııi'.lcılar cemiyetine mü • v~kit tapuy:ı gönderiliyordu. Bun 
ti::''t edere!: bundan ıonraki iç· dan sonra mülk sahiplerine ait e· 
~1-rda t;ılebenin hazır bulun • tabii meıelesi tapu idareıile muh· 
~ır:ı iıtemişl~r, çünkü tale· telit mübadele komisyonu arasın· 
ııı.. ıra münakaşada hazır bulun • da halledilecektir. 
)4• ilmi otoriteye halel veri • Hazirandan ıonra mevcut is • 
'\lf ! kan idarelerinin, yalnız memleke· 
~hirrı otoritesi titelerde sakla • timize her gün muntazaman ge • 
lı· cırnrcngiz bir nesnemidir? len ve mübadil olmıyan mühacir· 
~ıi~ na.nıahremler meyanında. a· lerin itile me11ul olacağı anlaşıl • 
>tt '~a~ bi·· rnu!lka mıdır? llım 1 mak_ta_d_ı_r·---------
l ~1 ır kihinlerinin biribirlerinin 700 b ı· 
"''ki f ld d ' -1 b . . •eyya gE ıyor .,.

1 
arma ısı a ı..: arı, enı ıs· E Of 0 l ·ı 

ı t h' . . k mpres stra ya vapurı e pa 
lh & ıplcrımn adını anc~ ıe.m· t · .. .. h . . 700 A · 
~ e l ki (Y h ) zar eıı gunu fe• rımıze merı 
~~ddan abt~ı ~.rı.. ~d~a? Nnın kan, Fransız ve Alman seyyah ge· 
ılı es ır ıozu mu ur . e• l kt" .. ..,? ece ır. 

~L'lı otoritc!İ serbest münaka· 
'1 •e müsbet tetkikin eseridir. 

\ık~'bet cıer hazırlanır, serbest 
~fada ilim dağarcığının 
~~ılır kiti irfanı nisbetinde 
' ı ıöylcr. Eksikse tamamla • 

ı' çahtır. 
~~llat itlerine devletin müda
~ ~e taraftar değilim diyen • 
~tJe ilmin otoritesini odacı • 
\ kuvve tile müdafaa etmek 
~•ıaa dütGyorlar? 

'
01erans, hnrriyet, serbeıt mu
ta Ye hatta serbeıt rekabet 

. ....,, ___ .. ______ .,, ..... , 
davaları nerede kaldı? 

Serbest firma altında dostlar, 
aıntan ilimde rekabet kabiliyet -
sizliğini himaye eden kapıcının 

• 
dişleridir. 

lktııatçılar cemiyeti kapııını 
ilim efkirı umumiyesine her za -
man açık tutmalıdır. Çünkü ka -
pısının suratlarına kapatılmaıı 
teklif edilen gençliğin uıtalarile 
boy ölçüıebilecek bir ıeviyeye 
yaklaıtığıru bu inhisar ve korku 
ıiıtemi pekili ifade ediyor. 

Sadri Etem 

Layıbası mecliste 
görüşülürken 

bir heyet gidecek 
Millet Meclisinin bu devresinde 

müzakere edilecek kanun layiha • 
!arından birisi de vapurculara ait 
tir. 

Vapurcular Millet Meclisinin ça 
hşmağa başlaması üzçrine derhal 
hazırlıklara başlamıtlar ve bir kaç 
içtima yapmışlardır. 

Bu içtimafarda layihanın meclis 
le müzakeresi esnasında müdafaa 
sı lazım gelen esaslar teıpit edil 
mittir. 

Öğrendiğimize göre vapurcular 
Millet Meclisi vapurculara ait ka· 
nun layihuını tetkike batlaymca 
derhal Ankaraya bir heyet gönde
receklerdir. 

Heyet Millet Meclisi encümen • 
lerinde no1

üı:ı. i nazarlarını müda • 
"an edeceklerdir. 

Maamafih dün temas ettiğimi'! 
vapurcular birliği azasından bir 
zat bu hususta ;Ju malumatı ver • 
miştir:. 

- Henüz ortada tespit edilmi~ 
bir şey yoktur. Kanun layihası çok 
değerli iktısat Yekilimizin tetkiki 
ile ortaya çıkmıştır. 

Daha cvel vapurculardan bazı -
lannm fikirleri de almdığından·ıa 
yihada. noksan bir şey yoktur zan 
netlerim. l\faamafih layiha Millet 
Meclisinde encümenlerde tetkik e
dilirken Ankaraya bir heyet gön • 
derilecektir. Bu heyet icap eden
lerle görüşerek noktai nazanmızm 
doğruluğunu ispata çalışacaktır. 

Gerek iktısat vekili Celal Beyin 
gerekse Millet Meclisinin dikkat -
1i görüşleri sayesinde hakkımızın 
kaybolmıyacağına eminiz.,, 

· Yeni kanun layihasına göre teı· 
kil edilecek firkete şilep ıahipleri 
vapurcular da iıtirak etmek iste • 
mektedirler. 

Şilepçiler de bu makıatla Anka 
raya bir heyet göndereceklerdir. 

ölüm 
Muallim Ahmet Sükrü Beyin ha 

remi ve muallim ve muharrir Meh 
met Nurettin, Cerrahpata hastaha 
neıi eczacılarından Cemalettin B. 
lerin teyzeıi Hacer H. evelki gün 
vefat etmit ve dün Beylerbeyinde
ki aile mezarlığına gömülmüttür. 

Allah rahmet eyleye. 

VAK 1 T 
GUndellk, sıya.sı Gazete 

lstaobul Ankara Caddesi. \'AKIT }1Jrdu 

Telefon ~umaralart 
Vazı işleri telefonu : 243i9 
ldare telefonu : 24370 

l'elgrat adresi : latan bul - VAI<rı 

Posta lmtusu No. 46 

Abone bedelleri : 
·rurkl) e Ecnetıı 

Seneli': 1400 ı.:r. 2700 Kr. 
6 aylık 750 .. lf50 
3 aylık fOO .. 800 
ı aylık 150 .. 300 

llAn Ucretlerl : 
Kesml ilAnlıfrın bir satın 10 Kuru, 
rtc:ırl llAnlann bir aatın l !!,ı5 Kuruş 

Ticari ll!ınların bir santimi :?5 Kuruş 

KUçUk lllnlar: 
Bir defuı 30 iki defuı ôO Oç defası ~ 

dört dcCuı 7~ \ 'C on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık llAn verenlertn bir defası mecca
nendJr. Dört atm geçen lllrıların ruıa 
satırlan bet kuruııtan buap edilir 

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

Bir kasa 
Kırıldı, fakat içinde 

10 lira vardı ! 

Garbi Trakyada 
···························--·-
intihap 

Garip 1lÜıültüler ve manev• 
ralıu : Ankar• böyle istiyor 
5 martta Yunanistanda yeni mec 

lfo intihabatı yapılacaktır. 
Bu intihabat dolayıaile bütün Yu 

nanistan heyecan içindedir. Fırka· 
lar hümmalı bir faaliyetle kat'i ne 
ticeyi elde etmek için çalıııyorlar. 
intihabat fa;ıliyeti lskeçede de ha 

Dün sabah Kadıköy 
dairesinin tahıil kasası 
failleri yakalanmııtır. 

belediye raretlenmittir. Oradaki Türklerin 
kırılmıf, münevver ve inkılapçı unsurlar ye 

Y aptığmıız tahkikata göre, 
vak'a §Öyle olmuıtur. 

Kadıköy belediye dairesi için· 
de belediye tahsil ıubesi vardır. 

Bu şube Kadıköy ve civarındaki 
yerlerin vilayet ve belediye reıim 
lerini toplar. Paranın miktarına 
göre hazan toplanan paralar ya 
bir iki günde veya bir hafta so • 

ni bir blok yapmıtlardır. Bu blo • 
kun adı "müstakil Venizelist çifçi 
ve gençlik ittihadı,, dır. 

Gençler bilhassa listelerinde ye 
ni harflere, şapkaya taraftar olan 
ve Türk hayatını irticadan muha • 
faza etmek istiyenlere rey verilme 
sini istemektedirler. 

Bu münaıebetle lıkeçede çıkan 
"Yeni adım,, gazeteıi vaktile Ku • 
düs hilaf et kongresine lıkeçe müı 

nunda belediye merkez veznesi· 
ne teslim edilmektedir. Dün sa • lümanları namına iştirak edilmeıi 

ni istiyen Ali Galip Efendi ile Hüs 
bah veznedar diğer memurlardan 

nü ve Hüseyin Beylerin aleyhine 
biraz erken gelmif, kuaya para 

tiddetle netriyatta bulunmakta • 
koymak istemiş, bu eınada ka -

l ld 
w • dır. 

samn kırı mıt o ugunu görmüt • § G b .. T ak d k d"l • . . ar ı r ya a en ı enne 
tür. Kua anahtar delığı parça • t I k · t' 1 b"lh rey op ama ıı ıyen er ı aısa 

lanmak suretile kırılmııtır · Me • . Venizelist gruplara mensup olan • 
mur kasada on liradan fazla pa· lar Türklerden rey toplamak için 
ra olmadığı için bu kırılı§ kartı • garip bir uıul keıfetmiılerdir: 
aında telaı ve heyecana düıme • Türklerden rey almak iıtiyen · 
mittir. Diğer gözleri de yoklamıı, ler !Unları ileri ıürmektedirler: 
on liranın alınmadığı gibi evraka - Bizim listemize rey veriniz 
da dokunulmadığını görmü§tür. bu listeye fırkamız taraftar oldu • 
Bu vaziyet kar,ıaında derhal kay· ğu gibi Ankara da taraftardır. A 
makam lhıan Bey ve zabıta ha· tinadaki Türk sefaretinden emn 
berdar edilmif, tahkikata baılan· aldık. 
mıttır. 

Tahkikatta ıu netice elde edil· 
miıtir: Dairenin kalorifer ocağını 
yakmak üzere bundan iki ay ev· 
ve) Etem isminde birisi kalorifer· 
cilik vazifesine abnmıftır. 

Etem ıabahlan bet b~uk altı· 
da gebıekte ve ocağı yakarak 
memurların gelme ıaatine kadar 

daireyi ısıtmaktadır. Hademeler 
ise sekiz ve sekiz buçukta gel • 
mektedirler. Etem dün sabah ge· 
ne altıda gelmiş, ocağı yakmış, 

biraz sonra da hademeler gelmit· 
tir. Etem ve hademeler isticvap e
dilmitlerse de hademeler hiç bir 
§ey bilmediklerini aöylemiılerdir. 
Etem sıkıttırılınca kasayı sabah • 
leyin daireye aldığı Mehmet iı • 
minde bir arkadatile beraber kır· 
dıkları anlaşılmıttır. Etem ay so· 
nu münasehetile kaıada fazla pa· 
ra olduğunu tahmin etmipe de 
umduğu çrkmamııtır. Etem ve ar· 
kadatı yakalanmıttır. 

Yeni kontenjan 

Li•le tacirleri çok memnun 
elmiı görUnilyor 

Yeni kontenjan liıtesi dün Is • 
tanbulun muhtelif resmi daireleri 
ile diğer alakadarlara tebliğ edil -
miştir. 

~----------------------Gayri mübadiller 

Ankaraya giden heyet yeni 
talimatı görüttüler 

Gayri mübadiller idare heyet 
dün toplanmıttır. Toplantıda, ga~ 
ri mübadillere ait muhtelif itleı 
hakkında ali.kadar makamlarla gö 
rütmek üzere, kongre kararile, An 
karaya gönderilen heyete verile -
cek yeni talimat görüşülmüştür. 

Toplantıda gayri mübadillerden 
bazılarının ıahıi bazı müracaatla • 
rı ve takdiri kıymet komiıyonu it 
lerinin daha süratle görülmesi hak 
kındaki temennileri de müzakere 
edilmiştir. 

Hamamdan dönünce •• 

Fatihte Hoca idris mahalleıin • 
de Emir Buhari tekkesinde oturan 
Salim Efendinin karııı Fevziye H. 
öğleden ıonra hamama gitıni§tir. 

iki saat sonra eve gelince 30 plak 
ile bazı ef yasının çalındığını gör
müttür. 
Yapılan tahkikatta sabıkalı Re 

cebin bu işi yaptığı anla§ılarak ya 
kalanmıttır. 

3 Mart 1917 

- Osmanlı matbuat cemiyeti h~ 
,yeti umumiyesi ikinci irtimaım Gala
tasaraylılar yurdunda l:onfcrans sa
lonunda aktetmiştir. içtimada nizam

namei eamıi müzakere edilerek kabul 

Kontenjanın neırinden haber • 
.:lar olan tacirlerin dün en mühim 
müznkere mevzuları bu noktaya te 
ma~ ediyordu. olunduktan sonra lıeyeti idare intiha

Bir muharririmiz dün bu husus batında riyasete lliis<"yin Cahit, k<Ui
ta. muhtelif tacirlerle aörüşmüş • bi unıı:nıUiğc Ahmet Em;n ve azalık-
tÜJ'. 

Tacirler yeni kontenjan liste • 
sinden çok memnun görünmekte • 
dirler. Bilhaasa çok büyük bir dik 
kat ile tanzim edilen ve Ticaret O 
r.laaı ile ihracat ofiıinden ıorulan 
birçok meselelerin tetkikinden 
ıonra tesbit edilen listeler İstan· 
bulun ihtiyacına kafi addedil· 
mektedir. 

lara da Muhiddin, Yunus .Vadi, Davit 

Fresko, Ağaoğlıı Ahmet, !t-largriti8, 

Keçyan, Hüseyin Ragıp, Enia TahlJin, 

Kcizım Şinasi, lsmcıil Mü~tak Beye
f endUer seçilmişlerdir. 

- Anadoludalı.i üsera lcarargôhla
rını ziyaretle Dercadete avdet etmif 
olan Danimarka salibiahmer heyeti 
dün ak~anı Balkan trenile Aı:rupa11a 
ardet etml§tir. 



Sayıfa: 4 
l.. .. ~ 

VAKiT 

O.l'MAllLI DEVLE 
Öl.ÜRKE 

1 
pis, çirkin, ahmak, aptal, paslı Is· 
panyolcalarım yava! yavaş hıra • 
kıyarlar ve hunun yerine hangi di-

Muharriri : Celal Nuri 
h :tibas.nakil. tercüme 'haklan mahfuzdur • 

••• li ikame ediyorlar; biliyor musu· 
nuz? Bozuk, çarpık, müteaffin, a· 
buk sabuk, çetrefil, acemi ve ken 
dilerine mahsus bir Fram;ızcayı ... 

iğneli fıçı hikiye~ i 
· Zavallı Fransızca! 

Bezirganlar nasıl mösyö o!du!a .. ! ' 
Osmanlı aleminin bir Babil ku

lesi olduğu meçhul değil. Bunun 
içındir ki Osmanlılığın öl~mt.!n • 
den baheedersek Y ahudilel·i unu· 
tamayız. 

Greçek l Bizim Yahudilerin a . 
leminde, §U otuz, otuz beş yıl için
de dehşetli bir inkılap oldu; oldu
da kimsenin haberi bile olmadı! 

Rusyada, Lehiatanda Yahudi • 
lerin mahalleleri, semtleri ııvrıdır. 
Beni İsrail heni beşerden uzak ad 
dedilmiştir. Getto ıtlak olunan bu 
şehircikler kapalıdır. Son d~rece 
fena kokar. Kendilerine İyi mu • 
amele edimez. 

Mesela Çarlık Rusyasında Ya • 
hudiler her vilayette, her şehirde 
ikamet etmek hakkını haiz değil· 
diler. Her işi de göremezlerdi. M~ 
sela bir şehirde Y ahudiden yüz • 
lerce terzi görürdünüz; lakin, 
mumla arasanız bir tek memur 
bulamazdınız. 

iki Rus bir araya geldi mi mut· 
laka Yahudileri çekiştirirler. 1912 
de lstanbuldan Odesaya gidiyor • 
dum. Vapurda Karantinalar mec
lisindeki Moskof murahhasına le• 
sadüf ettim. Hoşbeşten sonra söz 
tabiatile Yahudilere intikal etti . 
O söylüyor: 

- Pis mahluklar ... Bakınız ne 
oluyor: Bir Yahudi delikanlısı ile 
bir Yahudi kızcağazı, Odesada 
evlenmek istiyorlar. Para yok, kız 
da güzel. Oradaki Haham bunla • 
rın nikahlarını kıyıyor. Karı, koca 
soluğu Galatada (İstanbul) alı • 
yorlar. Oğlan kızI karhanelerden 
birine yerleştiriyor. Kendi de sağ
da, solda dolaşıp mü,teri arıyor . 
Dört sene, böyle ticaret ediyorlar. 
Sonra. elde ettikleri sermaye ile 
gene Odes&ya dönüp bir dükan 
açıyorlar ... Böyle evlenip muvak • 
katen lstanbula hicret etmek adet 
olmuştur. 

Bu kahil Y ahudileriıı işleı·ine 
bakmak için İstanbul konsolosha· 
nesinde bir büro açmak mec.buri
yetinde kaldık. 

Bittabi doktorun sözlerine inan 
madım. Mübalaganın kuyruklusu 
dedim. 

Odesaya varınca Yahudilerin 
maruf muharrirlerinden M. Jabo
tinski ile görüştüğümde kendisine 
bu hikayeyi söyledim. Cevaben 
bu hikayeyi söyledim. Cevaben 
- Doğru! ~edi. Fakat o doktora 
sorarım: Yahudileri bu hale geti
ren o kötü Rus idaresi değil mi .. 
dir? 

şarlardı. Asla temiz değildiler. 
Yüzleri kansız ve binaenaleyh çir· 
kindi. 

ilk günleri bunlara tecavüz ol" 
mamış, lakin zannederim halk 
~endilerile çok alay etmişler. Hü· 
kUınet, bu zavallılara tokunulma· 
ması için duvarlara yaftalar ya • 
pıştırtmış. Türkçe hilmiyen, hep o 

mırdar Yahudi lspanyolcasım ko· 
nuşan hu muhacirlerle alay edilin 
ce, İspanyolcada (ilana bak veya· 
hut git) manasına gelen:Anda a 
l'Aviso ! derlermiş ki bu terkip ha· 
la mevcuttur. Yahudi kelimesin
den sonra "An"da a l'Aviso,, gelir. 

Bazirgan, kaideten uzun sakal
lıdır. Üstü ba.şı kokar. Kel~melerİ 
terennüm eder gibi çekerek söy' • 
ler. Usulen bir miktar hilebazdır. 
Alışverişte müşteriyi saf görür • 
se tereddütsüz aldatır. Pazarlık 
müptelasıdır. Beş liradan yirmi 
bet kurul'a kolaylıkla ve tabiatile 
iner. Herkesle, her yemeği yemez. 
Kater yer, turfa yemez. Eti sabun" 
la yıykar. Ve saire. Hatunkişileri
ne gelince: Hep evvel zamandan 
bahsediyorum: Saçlarını keseler 
içinde saklarlar. Türkçe bilmez • 
ler. Çok beyaz ve gayet sarıdrrlar. 
Soğuk mahluklar idi. 

iğneli fıçı efsanesi kendilerine 
ı;ok zarar etmittir. Guya her sene 
bunlar Yahudi olmıyan bir çocu · 
ğu çalarlar, onu iğneli fıçıya so • 
karlar ve kanını hamursuz ekme · 
ğine karıştırırlarmış. iki paralık 
değeri olmıyan bu efsane Yahudi 
leri alem nezdinde pek fena gös . 

'~erdi. 

Eski devirde Y ah':.ldiler turfa 
~dilmiş lspanyolcayı muhkem au· 
rette mu haf aza ettiler. Zalimlerin 
diline hu hürmetin sebebini ve ma 

nasını kendileri de bilmez, belki. 
Bunların Türkçesi çetrefildi. Di · 
limizi, söylerken, kepaze ediyor· 
lardı. Bununla beraber Yahudiler· 
den orta boylu iki Osmanlı şairi 

yetişti: Muhterem Avram Naon 
Efendi ile muhterem lsak F erara 
Efendiler. Bunlar şöyle böyle Tev 
fik Fikret mezhebine saliktiler. 
Her ikisi henüz genç oldukları hal 
de şiire devam etmiyorlar. 

Rumdan, Ermeniden Osmanlı 
şairi çıkmadığı halde Y ahudiden 
böyle ediplerin zuhuru hoş bir 
manzaradır. Fakat h~tıram beni 
aldatmıyorsa, (Musevi Yahudiler) 
den vezir ve nazır çıkmadı; (Müs 
lüman Yahudilerden) çıktı. 

Lakin şu son senelerde Yahu • 
dilerde bir inkılap görüyorum. 

Yahudiler vaktile İspanyolca · 
ya ettikleri zulmü şimdi Franslz· 
caya etmektedirler. 

Yahudiler korkak idiler; bu 
dahili inkılap ile cesur olamadı • 
lar. Bunun is batı şu veçhile olur: 
Yahudiler fevç fevç Türkiyeden 
hicret ettiler. Arzın her iki kısmı. 
şimdi, Türkiyeden uçan Yahudi • 
lerle doldu. 

- Türkçe öğrenelim mi, yoksa 
biraz intizar edelim mi? 

Tereddüdü ile Beni lsrail dost· 
!arımız hala Türkçeye ısınamamak 
tadırlar. Yahudiler azaldı. Lakin 
her zamandan fazla meydanda 
görünüyorlar. Meseli., bir yaz gü
nü Büyükadaya giden doğru va • 
puı-un göğertesinde bir rasat nok· 
tMına yerleşiniz. Herkes Yahudi! 
Kadınlar bile i~ten, komisyondan 
.Jahsediyorlar. 

O eski Yahudi tiı;leri ortadan 
kalkıyor. Yahudinin ileri geleni 
bugün biı- turfa Fransızdır. Turfa 
yemiyen Yahudi artık nadirdir. 

Fakat Yahudilerin ticari fazi
letleri de, f-aziletsizlikleri de oldu
ğu gibi bakidir. Hazreti Yusuf za· 
manında Mısırdaki Yahudi her 
ne idise şimdi Balat ve Hasköy 
Kuzguncuk ve Galatadaki Yahudi 
odur. 

lstaDbul Ermenisinin Türklüğe 
temessülü için tam bir asu lazım. 

lstanbul Rumlarından dilleri 
Türkçe olanların Türklüğe temea· 
sülleri için en aşağı üç asır lazım. 

lstanbul Rumlarından dilleri 
Yunanca olanların Türklüğe te -
messülleri için on asır lazım. ls • 
tanbul Y ahudisinin Türklüğe te • 
mesülü için ebediyet kafi gelmez 

Evet! lngiltereye, ltal~aya, 
F ransaya Yahudi ırkı başvekiller 

verdi. Osmanlı alemine ise bu ırk 
Avram Naun ve lsak Frera Efen
dilerden başka biç bir kimseyi ver 
medi. Halbuki Yahudilerimizin 
diğer lstanbul unsurlarından geri 
olduğunu iddia etmek kahil de -
ğildir. Bunun sebebi nedir? 

Ben bilmiyorum. Yahudilerimiz 
iki çefittir: Bir kısmı Musevi, di ~ 
ğer kıamı Müslüman. Müslüman 
Yahudiler bile Türk hayatına yeni 
giriyorlar ve tereddütle giriyorlar. 
Cemaat fikri her türlü Y ahudide 
pek barizdir. Yahudi kaynafmı • 
yor. Hıtan, zail olmaz bir alamet-
.ır. 

Ermeniden bir Sakızlı Ubanes 
Pa§a çıktı. Rumdan bir Aleksan • 
der Paşa çıktı. Yahııdiden ancak 
bir Bohor Efendi ile Daut Efendi 
bir doktor ishak Paşa ile bir dok· 
tortlyas Paşa çıkabildi. Yahudi 
mütereddit ve belki korkak. Os · 
manlı tarihinde Yahudilerin rolü 
büyük değildir. 

lstanhul Yahudileri iki çeşittir: 

Bugün Melek ve Eihamr 
slnemalaranda büyUk bır şaheser sizi bekliyor ~ 

Bir Gecenin ~ark sı 
\lümc sili : Cottkun Belde !'ilmini \aratan me~huı Lcnoı 

<lAN KiEPUR ,\ 
Fransızca s<i.t.lü \C ltalvanca şarkılı 

\, 
Bugün Elhamra' da -aaı 10.45, MELEK'tc :.aat I 1 J c 

tenzııatlı matine vardır. 

D A v E T 
Kadıköy Havaga2ı Şirketi 

Süreyya Paşa sinemasının müsamere salonunda havagazile ye .. J 
pişirme dersleri ihdas etmiştir. d 

Dersler ayda iki defa verilir ve meccaoidir. 

En nefis ve mütenevvi yemeklerin pişirme tarzını öğretmek ~ 

Kadık6y Havagazı Şirketi 

muhterem Hanımefendileri bu derslere devama hürmetle davet ed~ o 
Hk ders 6 Mart 1933 Pazartesi günü saat üçte ve gelecek der-.: L 

her oo beş günde bir Pazartesi günleri verilecektir. .) ~ 

ı-~R_A_D_v,_o_~ i r °""' TAKViM 
Cuma Cumartesi 

3 Mart 4 Mart 
6 Zilkade 7 Zilkade 

Gun do~uşu 6,33 6,31 

Gün lıauşı 18,0l 18,02 
Sabah namazı b,01 S,56 

Öğle namazı 11!,27 ı~.2h 

lı.:indi namazı 15 3S' [5,3tı 

Akşam nJmazı 18,01 1R,(J2 

Yatsı oamazt 19,JO 19,31 
imsak 4,54 4.59. 
Yılın geçen günlcrı 6;.? tı3 

kalan 30-1 303 

HAVA - YeştlklSy Askeri rasat merke

zinden verilen malumata göre , bugün hava 

bulutlu ve ş1malden rllzg!l.rlı olacaktır. 

DlinkU sıcaklık en fazla 4, en az nakıs 

1 °derece, hava tazyiki 770 milimetre idi. 

BORSA 
Hizalarında yıldız işareti olanlar lizer 

]erinde 2 martta muamele olanlardır) 

Rakkamlar kapanış fiyatlarını gösterir 

Nu"ut ıSatış) 
------., -

'' ' j r •ııı. 
*20 f. 1:-"raos;';'ı ~·ı.;ıv· 
* ı Sterlin T2J.-* l Dolar 213,-
*20 Liret ~17,-
*20 f. Belçika fl<,-
*20 Drahmi 2!',50 
*20 lsviçre 820.-
*20 Le,•a 26.-
• ı ı lorin 85,-
*20 Kuron Çek 122,-

Çek fiatları 

ıı ı --*. ~ilin .·h wb, -* • Pezeta l?,-
•ı tılark 50-
*t Zrılııti 24.-
*ı Pengö 31 -
•20 Ley 2:ı,-* 20 Dinar 54 -

ı çervooeç 
*I Altın * ı Mecidiye 
•ı Banknot 

9!!tı,-
34,-

228,-

(kap. sa. 16) 

*Pııris 12.03 *Pra~a 16. - ı 
4,2491 
5.t>925 
1.9971 
4.2310 
3.97-

*' ondra 
*Nev-York 
*Milano 
*Brüksel 
*Atina 
*Cenevre 
•Sofya 
*Amsterdam 

Is Ranka~ 
AoadolLı 

Reji 
Şir. Haym 
Tramvav 

• U. Sigorta 
r omonti 

719.- * Vi}·ana 
0.4:"58 •Madrlr 
9.2894 *Berlin 
3.5<86 •Var~ova 

82. 8925 •Peşte 
2.ıa2t 1 •Hükreş 

66.1750 * Belgrat 
1,1740 •Moskova 

ı ı . - l'eıku-
'i- •~'inıe r.r 
~.s,, Ünyon 

;;, *Sark ı ı ı .. ,,() ltaly .. 
+.- 'iark 1 .. l'elefon 

80.1!-
34.13.3-
1083,50 

<ı 5() 
f .'l!'i 

~ -
, '30 ·-
' 35 

ı.~.90 

ıstil<razlar Tahville• 

l s ı . <lahilı 96.-
* Sarı.: ıı.yolları ;-, ıo 
* D.Muvahl11de 63.75 

Gümrükler 5 55 
Saydi mahı 4,35 
Ba~d:tt 11 75 
Askerlve 

F: le 1.:tri t. 
Tranınl\ 
Tünel 
Rıhtım 

•Anadolu 1 
*Anadolu il 
ıtıı\, Mümessil 

51,50 
4,20 

18,90 
45.IO 
45,10 
Sll,40 

Bugün 
t~TAXRUI, 

ıs dtn 19 :ı kadar Saı <Kemal N 
Bey nı 11.rkadaşları}. lV dan 20 e kadar 
k<'stra. 20 elen ::!0 ,30 a kadar Saz 1 
Hanım) , W,:10 dan 21,30 a kadar H 
Saz hPyeti, 21.30 dan 22,30 Q kadar Qrl' 
tra, AJaD11 haberi ve Saat ayarL 

ANKARA (1553 m.) 

Saat 12,30 dan 13,30 kadar Ankar 

orkestrası, 15 ten 17 kadar Riyaseti 
bur flarmonik orkestrasının senfonik 1' 
seri. 18 den 18,40 kadar alaturka ~az. l 
tan 19.10 kadar Gramofon. 19,10 dan 1 
kadar Alaturka su. 19,•0 tan 20,10 G 
fon. 20,10 Ajans haberleri ve bava rapo 

\1YANA (:518,l m.) 

12,30 konser - 14,10 plA.k konseri - ı 

ınusiki - 21,30 konser - 2a,40 koneer. 
LEİPZİG (88!1,6 m.) 

7,15 Jimnastik - 7,35 konser - 13 
ser - 17,30 konser - 21,30 Konsru:. - "• 
Haber ve musiki. 

BÜKREŞ (894,2 m.) ~ 
13 pllk - 14 plA.k - 18 orkestra - 1 

orkestra - 20,40 plak - 21 senfonik korı· 
BUDAPEŞTE (550.5 m.) 

10,15 konser - 13,05 konser - 18 Çil 
musikisi - 21 konser - 23 igan musıkjşi 

ı 24 Haber. 
l\lOSKOVA (lS0-1 m.) 

W .30 konser - 22 İngilizce neşriyat. 
\.'ARŞOVA (1412 m.) 

13,10 plll.k - 16,50 plak - 18 orke 
konser - 19,25 plak - 21,30 konser 2· 
plak. 

Yarın 
ANKARA (llS/18 m.) 

12,30 • 13,30 Ankarapalas Orkestresl 

t 

18 - 18,40 Orkcstre: Senfoni patetiqueJ 
18.40 • 19.10 Alaturka saz - 19.10 • 1~ 

Oramafon - 19,50 - 20,10 Dans musiki.ıd 1 
20,10 Ajans Haberleri ve hava raporlar~ 

ViYANA (618,l m.) 

12,30 Konser - 14,45 PIA.k - 17,15 ~j 
ser - 18,25 Konser - 21 Komedi - P 
Dans. 

BlJKREŞ (89·1,2 m.) 

13 Pla.k - 14 Plak - 18 MusiJdJ 
19,25 Konser - 20,40 Pllk - 21 Orkef! 
- 21,4:5 Taganni - 22,05 Orkestre. 

BUDAPEŞTE (550,3 m.) 

10,15 Plak - 13,05 Orkestre - ı~ 
Şarkı - 20,25 Konser - 22,50 Çigan ;nı 
kisi - 23,30 Tiyatro - 24,15 Çigan m 
kisi. 

MOSKOVA (1804 m.) 

19,80 Senfonik konser - 22 Frarul~ 
neşriyat. 

VARŞOVA (1412 m.) 
13,10 PlAk - 17 Plak - 19,05 K~ 

- 21 Konser - 23,05 Musiki - 14: V 
bergden nakil. 

isten bul Beledlyesı 
Darillbedayi Şehir Tirat 

Temsilleri : 

Türkiyede, vaktile, Arap vila -
yetleri müstesna olmak üzere, Ya
hudi yok gibiydi. Bunların hemen 
umumu Engizisyon kaçağı lspan· 
yol ve Portekiz Yahudileridir. Bu 
rada, bu yeni vatandaşlar insani 
muamele gördüler, hürriyete ka • 
vuştular. 

Renksiz, soluk, benizsiz Yahu
di Hanımları açıldılar ve birden· 
bire güzelleştiler. Şu hadise tetki
ke layıktır. Veremli gibi görünen 
Yahudi kadınları, bugün, lstanbu
lun en dilber Hanımları ,ekil ve 
şemail indedirler. F esuphar,ellah 1 
Cocukluğumda Selanikte rastgel· 
dilderimin torunları şu şık ve gü
zel Madam ve Matmazeller mi • 
dir? Buna inanmak için şahit ve 
isbat lazım. Bir, iki batında hiı

ırk değişti ...• 

Sefaradim ve Aşkenazim. Birin • !=============== 
:::~1"5~gt~n.e ISTIHBUL BELEDi 

·u!ııe;~;de ~~ m 
Ben tahsen şöyle anlıyorum: 

Yahudilerimizin dedeleri lspan .. 
yada fevkalade zulüm görmü§ler. 
Çünkü benim çocukluğuma kadar 
o muhacirlerin torunlarının torun
ları bizim diyarlarda pek korkak 
idiler. Hususi bir hayat sürerlerdi. 
Muhtelif mahallelerde kapalı, mü 
, .!Sanit, sıkı cemaatler halinde ya 

Yahudiler eskisine nisbetle da·· 
ha zengin oldulor. Alafrangala•· 
tılar. Beynelmilel aleme girdiler . 
Frenk oldular. O kokmuş, küflü 

ciler İspanya ve Portogalden ge • 
lenler ki ekseriyettir; ikinciler Rus 
ya ve Lehistandan gelenler ki e • 
kalliyettir ve dilleri Alman bozun· 
tusu bir heyuladır. Bunlar kültür 
itibarile diğerlerinden ileri olduk~ 
ları halde, her nedense, Sefara -
dimlerde daha çekiniktirler. Kule 
kapısı, Galata, Yüksekkaldırım 
hunlarla hıncahınç doludur. Bu 
Beni lsrail diğerleri kadar olsun 
Türkçe bilmezler. Resmen Türk 

vatandaşıdırlar, lakin o mertebe
de kalmışlardır. • 

Benim kaydettiğim şu, tekrar 
ederim: Kar gibi soğuk, zeytinyağı 
gibi müteaffin, fare gibi çekingen 
kamış kalem gibi cılız Rebeka Ha
nımın torunu Matmazel Eater kan 
gibi kaynar, gül gibi kokar, mü · 
kemmel poker oynar, danseder , 
elmasa müstağrak, iyi giyinir bir 
Avrupalıdır. 

Celal Nuri 

~ f u Ü i 1 1111 1 
) az:an Siller 
Tcrcliıne eden : 
Sebri 8ey 

11111111 1 
Hsile 5 perde 

UMUMA 
6 mart pazarlesı akşamı 

Kavuk Devrildi. 



Edebi Tehlka• ı 

Avcılık Hoca ve talebe arasında 
öz Türkçe konuşanlar 

-
Bir Yastıkta Kocayın •• Bütün vilayetlerde 
Birdenbire içime bir sıkıntı 

ltldi, lrendi kendime kızmıya bq 
~ Ne diye sanki Adaya ıit • 
llai1ece1imi açıkça ıöylememiı • 
'-7 Sanki eski zm:ıandaki Bedia 
'-itim, kaJDanamın boyunduru • 
~ çıkmamışım, her söze 
"teki,, diyormuıum gibi, Nazif 
~ arzusuna da itaat e:iiyor • 
"'-. Bunu neden yaptım? 

Cöstordi3im bu zaafa öyle kız· 
"-, ki dud~;'a,.mıı ısırdım. 

EYe girdim, pen .. erenin önüne 
tbırdm:ı. • • Artık güneş alçr.lmxş, 
laa._ soğumu~'u. 

Bir tü:lü pen::creyi kap:.l ıp, 
Odama gidemiycrc! ı:n. O odadan 
itiraz evvel tJaz:f Beyin çıkmış 
•bnuı aaibmu bozuyorc!u. o g·l
likıen aonra, gene ondan !:orkma
la at!amı:tnn. 

Gazleri, bakı~lan gözlerimin 
laune geldi. Bugün bakı~farı, tey
'-nin salonunc"nki l:akı~!ar de • 
lildi. Gözlerin-~e rakik bir parılb 
._,dı. Bu parıltı beni korkutuyor· 
'2. 

Nazif Bey, cbh:1a göründüğü 

llhi dürüşt, h=ss": bir adam dc~il· 
tli. Husu bir e ·kek olduı}unu ba
'-. bOgün ispat etm0şti. Onun bu 
ince hislerinden korkuyordum. 

Peki umna, bu adamdan bana 
lll'llllı.. idi? 

Omuz ıilktim, onu düş ·•ıımeme· 
le batladım. 

-10-
r lart 

Bur~ya geleli ne kadar zaman 
d~? Bir kaç saat mi? Bir kaç 

tün mü, Yoksa hafta 1ardan beri· 
dir burada mıyım? Bilmiyorum. 
lferbalde Montekarlonun güne§i 
lçin:lerim. Hayatımdan meımnu • 
llum. Teyzemin veline minnet· 
tanın.. Teyzem bu sene beni Mon· 
tekarloya rlavet etti. "Adada 
oturup ta ne yaı:acaksın?.. Be • 
raber gidel'm.,, dedi. 

Montekar!aya ge'dik. Deniz üs
tünde güzel bir villa tuttuk. 

Buraya geldim geleli, bütün da· 
111arlanm ayak üatün:le. Güne§le 
earboı oluyorum. Ilrk rüzgarı, 
çiçek kokan me!temleri, deniz 
tulanm bainma dolduruyorum. 

Burada ilkbahara doyum clmu· 
Jor. Sanki arkamda hazin bir ma· 
zi JOlmıut gibi, yirmi yqında İ· 
lllitim gibi eğleniyorum. 

ETet, bir genç kız gibiyim. Dün 
Jadan hiç bir ümid ... n kalmadı· 
lmı farketmiyorum. Teyzemle 
Limia nereye iaLerlerse oraya gi
diyorum. Lamia ile sahillerde, 
clailarda reziyoruz. Teyzemle 
Montekar1o operaama, Ruı Ballet 
lerine aidiyoruz. 

Burada, teyzemin 1stanbuldan 
tamcblı Türkler ve ecnebiler de 
'Yar. Topluluklar, çaylar oluyor. 

llanlarnı arasında Nazif Şakir 
Beyin bulumnayııına §ükrediyo • 
rma... G-..ltba ltalyada imif. Şubat 
ipticlalannda onu bir iki kere tey· 
...- gördüm. O kadar. Orada, 
.... eaki Nazif Bey olmuıtu. Ya • 
bata gelen Nazif Bey değildi. 
Gene etrafına müıtehzi müıtehzi 
W..,or, birbirini tutmıyan söz • 
ı. eltylüyor. Göğsünü kabartarak 
clolaflJ'orcla. Beni ondan U%aklaı· 
braD da bu hali ya. 

K•cllıinclea uzaklaıtığmu, ko
...... l»ile i.temediiimi ıöril • 
,_,anlıyor. Fakat aldırq etml • 
... Bir kere, hernaıdaa, ıirsü • 

Yazan : Mediha Mllnlr 
sü:a telakki ettiii bir kadınla nazi· 
kine konuttu diye, mütemadiyen 
o kadınla alakadar olamıyacajım 
bana anlatmak istiyor-

ihya ~dil~ek Eskiden kullanıhpta yerlerini yabancı 
teşebbuslerı var kelimelere bırakanların derlenmesi 
Avcılık Türklerin en eaki spo

rudur. Fakat ıon zamanlarda 
memleketimizin her tarafında bu 
spora kartı bir l&kaydi uyannııt • 
tır. 

Bana kızım çünkü köıkü ıezmi· 
ye Adaya yalnız gitmedim, yanı· 
ma avukatımı da aldım ••• 

Canı istediği kadar lazam!. 
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-Salı-
Çılgın gibi batıbof, adeta terleri 

gezip dola§mıya biraz utanmıya 

ba§ladım. Eaki Bedianm haleti 
ruhiyesi, yeni Bediayı tahtı tesiri· 
ne almıya baıladı. 

Artık her gün sokağa çıkmıyo
rum. Oturuyorum, dütünüyorum, 
okuyorum. 

Fakat bunda güçlük çektiiini 
de itiraf edeyim. 

Kitap pek çabuk elimden dütü· 
yor ve derin bir dütünceye dalı • 
yorum. 

Dütünmek, artık en bUyGk zeYk· 
!erimden biri oldu. 

Limiamn burada büyük bir 
aükıeıi var. Bütün gençler etra • 
fında. lngilizce ve Fransızca bi • 
len bir Türk kızı diye onu el üs· 
tün-- e taşıyorlar. 

O da memnun. Otomobil kul
lanmasını öğrendi. Flirtlerinin o
tomobillerine binip geziyor. 

Lamiayı takdir ediyorum.. Na· 
muıuna halel getirmeden eğleni· 
yor. Ne erkekten korkuyor, ne de 
s8zden ••• 

Şimdi emrinde bir küçük oto • 
mobıl var. Sahibi ona bıralanıf. 

Hemen her. HÜJ1 bana teklif e.Ji • 
yorı 

- Bedia teyze Yeya sadece: 
Bedia diyor, haydi ıel teni ıez • 
direyim. 

Rahatsız etmek istemiyorum, 
çekiniyorum. Kimlerle buluıaca • 
ğım bilmiyorum. 

Durduğumu görünce ısrar edi· 
yor: 

Anadoluda tetkiklerde bulu • 
nan bükUmet erkimmızdan biri 
avcılıjın günden güne azaldıiını 
görmüılerdir. 

Bu sporun çoğalması yolların
da teşebbüaata giripniıler, Anka· 
raya avdetlerinde ilk itleri bu it· 
le alakadar olabilecek veklletle
rin nazarı dikkatlerini celbetmek 
olmuıtur. 

Maarif vekaleti de villyetlere 
gönderdiği tamimle bu spora aza• 
mi ehemmiyet verilmesini tavaiye 
etmiılerdir. Bu tamimi alan Yill· 
yetler hemen faaliyete ıeçerek 
mıntakaları dahilinde a•cı tetki • 
litımn ihyası yollanna bqvur • 
mutlardır • 

Vilayetimiz dahilinde de faa • 
liyete ıeçilmit ve evveli a•cılıpn 
ihyası için neler yapılmuı llmn 
geleceği tetkik edilmefe batlan
mııtır. 

Tflrk .. Yuaaa tar nı ldiibll 
Türkiye Turing ve OtomobiJ 

klübü tarafından: 

Türkiye Turinı ve otomol»il ldü 
bünün Türk - Yunan tubeai ta • 
rafmdan martın betinci pazar aü· 
nü saat 4 1 /2 da Makıim aalonla • 
ntıda tertip edilen artistik ~Y zi· 
rafetiae iftiı'ak etmek ~ M· 
!etlerini henüz almamıt olan mah 
terem azanm biletleri Galatada A· 
dalet hanın:la Turing Klüp mer • 
kezinden veya Beyoilunda Fran • 
sız tiyatrosu kitesinden aldırma • 
ları rica olunur. 

Dil teferberliğinin en önünde 
ıiden muallimler büyük gayret • 
lerle vqifelerine devam etmekte
dirler. 

Doldurduktan fitlerinin ade • 
dini muallimler günden süne ço
ğaltmaktadır. Son gelen tamimde 
fitlerini dolduran muallimlerin 
ayda iki defa mektep idarelerine 
fitlerini •ermeleri bildirilmittir. 
AJID birinde, on betinde ••• 

Her &JID birinde ve on betin· 
de toplanan bu fitleri viliyet dil 
encümeni tetkik ederek vekilete 
ıöndermektedir. Buaüne kadar 
derlenen sözlerin '% 50 si eskiden 
kullanılıp ta timdi unutulan öz 
Türkçe sözler olduiu anlatılmıt • 
tır. Esasen IÖz derlemekten asıl 
mabat ta budur. Yani, eskiden 
kullanılan fakat zamanla yerini 
ecnebi eözlere bırakan &z Türkçe 
kelimeler deri-eldir. 

Her aJID birinde •e on betinde 
toplanan dil encümeni azaları el· 
de ettikleri neticelerden çok mem· 
nun olduklanm söylemektedirler. 
Villyetimb dahilindeki muallim
lerden bir kımn tatil pnlerjnde 
ci•ar kaylere ve semtlere kadar 
uzanarak l'allleldikleri sözleri 
derlemektedirler. 

Diler bir kısmı muallimler iae 
rastladddan sözleri esulı olarak 
tetkik ederek üzerinde uirqmak· 
taclırlar. Derledikleri tazlerin 
mentelerile uirqan bu muallim· 
.... eMWpt ...ılimlerile de te
mua plenlc tetldldmni bir bt 
daha ıenitletmektedirler .. 

Son tenelerde yapbimm inkı
llbın bqmcla giden irfan ordusu 
bu inkılapta da en öndedir. Mu· 
allimler aralarında öz Türkçe ko--

- Haydi bimene .•• 
- Rahatsız etmiyelim. 
- Bu da söz mü Bedia, haydi 

bin diyorum, canım Bcdiaaiım 
benim. 

Bu söz üzerine otomobile atlı• 
yorum. Otomobilde ona aokuluyo-
rum: 

- Bana kartı ne iyi davranı • 
yorsun Lamia. Sana müteıekki • 

Muallimlerin maaşlarına 
yapılacak zam hakkında 
Bu sene istihkak kazananlar haber 

verildi, lstanbuldan 1200 hocaya zam .. 
rim. 

- İyi davranmıyorum Bedia, 
seni aadece seviyorum. 

- Ben de seni seviyorum L& • 
mia.. •• 

• • • • • • • • • 
Bolyö yolunda, kut gibi uça • 

yonız. Limia otomobili mükem· 
mel kullanıyor. 

Avdette, kazinonun önünde, 
muhtelif eğlence yerlerinin proı • 
ramlarma baktık. 

Umia: 

- Hayret! •.• Nazif Beyin ae • 
naryoıu buraya da ıelmif. Atk 
olsun ona. • • Tevekkeli delil bir 
kaç gündür Vilyam Vlukez bura· 
da.. . . lntallah Nazif Bey damla• 
maz. 

- Neden Umia, Nazif Bey 
botuna gitmiyor mu? 

Aiır ağır, kesile •e knık bir 
sesle cevap verdi: 

- Hoıuma aider. Alel.._ o
nunla ka•ıa ederiz. Damlamaam 
IÖ:zilnil llf ol11m diye alfledim. 
Gelirse ıelsin. •• 

ilk mektep muallimleri her üç 
senede bir haremden bir derece ka 
zanarak terfi ederler. Bir ilk 111ek • 
tep mualliminin mektepten mesun 
olduktan sonra ilk maqı S2 lira • 
aır. Her Uç senede bir terfi ıirea 
bu muallimlerin aon terfi ID&afla-
n 120 liradır. 

Y almz müfettiflerin ft ma&• 

rif müdürlerinin teftit raporlan o 
mullllim halduncla iJi detilae ter· 
fi bir miiddet ıecildr. 

Her HDe memleketimlsin her ta 
rafındaki ilk mektep maallimleri • 
nin terfie iatihk•k keabebnit olan 
lan maqlumda bir derece aam 
ıörürler. 

Bu tene de sene aJDi tanda ha 
reket edilerek terfie hak banan 
lar terfi ettirilecektir. Y alna ba • 
zı Yilayetlerin huausl idarelerinin 
bütçeleri milsait olmadıtmclan o 
vilayetlerin ilk mektep maallimle • 
ri en u terfi ıöreceldir. Her Till· 
yet hususi muhuebeai bütçeainin 
kifayeti nispetinde mmtakaamdaki 
mual1imleria maqlarma aa 791' 

llllfbr· 

latanbul .Ul1eti -..arif idaresi 
de •illJet dahilindeki muallimle
rin kıdemlerini tetkik ederek iç • 
lerinden iademe iatibkak keabet· 
mitlerden t 200 kiti aJll'IDlfb· 

Maqlarmcla bir derece zam 
ıörmeleri kararlqtmlan bu mual · 
)imlerin liateti hundan bir müddet 
evel huırluarak maarif •ekileti 
ne ıönderilmifti. Liıte tutikten 
çıkmak üzeredir. Yakında villye • 
timize ıelecektir. Terfi ettirilecek 
bu mualllm1erde önümüzdeki ha· 
ziran aJIDdan itibaren terfi ettik • 
leri derece &zerinden maqlarmı 
al•caklardır. Muhtelif Yiliyetleri • 
mis mualllınleri içinde en çok ter • 
fi ılren muallimler lstanbul 'Yili 
;reli dahilindedir. 

Diler taraftan öfrendiiimize 
ılre: 

ilk mektep muallimlerine mes
ken bedeli verilmeai de ıöriltül • 
müıtür. Fakat hususi vilayet büt
çelerinin mibaadeaizlili bu YUi • 
1eti ıimdillk biru ıeriye atmıı Iİ 
bidir. Maamafih ne •erilmesi ne 
de ....Umemeai luıkkmda heaüw 
bir bay htilM• edihait .,Uclir. 

nupnağa karar vermek üzereclit-.. 
ler. Hatta lstanbul dahilinde 'bazı 
mekteplerin talim heyetleri Yer • 
dikleri kararda bütün arkadqla • 
nnm öz Türkçe sözlerle konupna• 
lanru temin etmelerini istemekte
dirler. Bunun için aralannda ant 
ederek timdiden az Türkçe ile 
konutmağa bqlamıtlardır. Bu te
kilde konuıma günden güne ya • 
yılmaktadır. lnkılaplanmızm &zll
nü çocuklarına qılamakta olan 
muallimler talebelerini de 6z 
Türkçe ıözlerle konupnaia te, • 
vik etmektedirler. 

Talebeler ellerinde defter n 
kalemler etraftan mütemadiyen 
öz Türkçe aözler derlemekte •• 
bunları kolaylıkla kull•nm•kta • 
dırlar. Çocuklar var ki mekteple
rinde elle basbklan pzetelerile 
herkesi öz Türkçe koD11f1Daia da· 
vet etmektedirler. EJJerinde oku• 
duldan kitaplann ecnebi IÖZ1-
bulunan yerlerini çizerek hemen 
yerlerine öz Türkçe .azler ko,.. 
vermektedirler. ( 

Muallimlere konferan• 
Yüksek Muallim Mektebi •• 

Muallim Mektepleri terbiye ho • 
cası Sadrettin Celil Bey dün saat 
14.5 ta Dariilfün1Ul konfer&111 aa• 
lonunda lstanbul muallimlerine 
bir konfer&111 Yermiıtir. Menu 
"tedriste teknik,, idi. GünilD Per
ıembe olmasından istifade eden 
muallimler salonu hmcalımç dol
durmutlardı. Sadrettin Celil Bey 
bundan eonra hemen her hafta 
lstanbal muallimlerine terbiye.,. 
tedris hakkında konferanalu ft
recektir. 

Millet mektep'etl 
ehliyet nameleri 

Vilayetimiz dahilinde 1 Teıtft
nitani 932 de açılan Millet mek
tepleri dershaneleri dlrt ay tahail 
müddetinden aoma 1 Mart 933 te 
hitmifti. Geçen tene 'Yiliyet dahi
linde 170 millet mektebi açılarak 
bu mekteplerde on üç bin kiti o
kutulmuttur. Okuyan millet mek • 
tebi talebe.inin dokuz bini han1m, 
dört bini erkek olarak teabit edil
miıtir. Bu devre imtibanlan l 
Mart 933 te bqlıyarak 2 Mart 
933 alq•mı bitmit Ye olaıyaııluqa 
bir çoğu millet mektepleri ehli • 
yetnam"19"ini kezanmıalardır. 

1'11180 
Adanada tüccardan Salih zacLI 

Musa Efendinin kızı ve Rasih u.
de Feyzi Beyin yeleni Remzi1e H. 
ile muhtelit orta mektep tarih 11111-

allimi ve muallim mektebi tarih ft 
coğrafya muallim vekili Omer ke 
mal Beyin ni§&D merasimleri p 
çen cuma pnü Adanada yapıbmt 
tır. 

Oıner Kemal Bey arkadatnnma 
kuracakları yuvada mes'ut o._~ 
m dileriz. ·· · · 

Esirgeme Derneği 
balosu 

Türk Hanımları Esirgeme Der • 
neii menfaatine Tokatliyan 
lonlannda tertip edilen balo 
leketimizin mümtaz ve m 
bir heyeti tertibiyeai 
idare edilecektir. 

Bu balo mevsimin parlak 
lanndan birisi olacaktır. 

1933 aeneai kraliçesi de bal 
daTetlidir. 



Şehir 
verilen 

mamulitına 
yeni primler 

Şehir meclisinde dünkü müzakereler 
İstanbul ıehir meclisi dün birin- ı miıer para kadar olduğunu söyle

ci reis vekili Sadettin Ferit Beyin mit ve bu primin kiloda onar pa
reisliği altında iki celse aktetmiı- raya indirilmesini istemiştir. 
tir. Birinci celsede primlerinde ta- Müzakere kafi görülerek me • 
dilit yapılan ıehir mamulat ve sele reye konulmuı, peynirler ve 
masnuatı hakkında iktısat ve büt sabunlar hakında Muhittin Beyin 
çe encümenlerinin ve beyaz tor tadil teklifi, diğer maddeler hak
peynirlerinin de primden istifade kında da lktıaat encümeninin ı.:ıaz 
etmesine dair iktısat encümeninin hatasındaki rakamlar aynen ka • 
hazırladıkları mazbatalar okun - bul edilmiıtir. Bu suretle peynir • 
muı, uzun boylu müzakere ve mü-

ler ve sabun priminin onar paraya 
nakaıa edilmiıtir. 

Oktruvadan istisna edilenler 

Geçen sene oktruva varidatın -
da mühim nisbette dütüklük gö -
rülmuı bunun üzerine belediye re
iıliği meclise bir teklifte buluna -
rak yerli mamulat ve masnuat sa
hiplerine bu kabil sanayii himaye 
içinn verilen primlerde tadilat ya
pılmaımı istemiıti. Bu teklif ka -
bul edildiği takdirde tehire geti • 
rilecek bu kabil maddelerden de 
duhuliye reımi alınacak ve varidat 
korunmuı olacaktı. Meclis, geçen 
devrede bu teklifi iktısat ve bütçe 
encümenlerine havale etmiıt. En
c~m~nler tetkiklerini bitirmişler , 
fımdı mazbatalarını meclise gön
dermiılerc!i. lktıaat encümeni, maz 
batasında yerli sanayii himaye 
noktasından sanayi erbabına ken
dilerinden alınan resmin bir kıs _ 

mmm prim olmok üzre iadesi esa
amm bozulmaması muvafık oldu -
iu mütaleaaaı ileriye sürüyor, ma 
kamm tadil teklifini bu esasla te
life çalıttığını söylüyordu. 

Yeni primler 

lktıaat encümeni, bu telif yo -
landan yeni bir prim cetveli yap -
~ıfb. Bu arada beyaz ve lor pey
nırle sabuna resmin tamamı prim 
olarak veriliyor, her türlü deriler
den kiloda on para, ipek mensu -

ca~ ~iloda onbeı kuruı, triko -
taıda kıloda bir kuruı, kolonya ve 
loıyonda kiloda yüz para yün men 
eucatta kiloda bir kuru,, 'ıusam ya 
iı tahanmda kiloda yirmi paranın 
prim olarak verilmeıi teklif edili
'ordu. 

lktıaat encümeninnin mazbata 
muharriri Galip Bahtiyar Bey .. , ıoz 
alarak mazbata hakkında izahat 
Termit, müteakiben Nazmi Nuri 
Bey söz adarak iki aene evvel sa
nayi erbabına verilmesi kabul e • 
dilen primin timdi azaltıldığını 
bu hususun sanayi erbabmı zara
ra sokacağını, sanayiin himayesi 
lizım olduğunu aöylemiı, primler
de tadilat yapılmamasını istemiı· 
tir. 

indirilmesile bu iki madeden kilo 

başına onar para duhuliye resmi a
lınması kararlaıtırılmıf oluyordu. 

Bu mesele böylece bittikten son 
ra Muhitin Bey tekrar söz aldı: 

Geçen celsede arkadaılar me -
zarlık, çarıı ve ıu işleri için izahat 

vermemi emretmiıler, memnuni -
;;etle arzedeceğim. Yalnız bende -

nize gelecek celıeye kadar müsaa
de edilmesini rica ederim. 

Dedi. Kabul edildi. 

Belediyeye maa,ı. memur 
ahnab lir mi, ahnamaz mı ? 

ikinci celsede bilhasa Cerrah -
pafa, Haseki ve Beyoğlu hastane· 

lerinde!<i dört ücretli hemşirenin 

maaıa geçirilmesi meselesi müna-

kaıa edilmittir. Sıhhat itleri mü • 
dürlüğü bunu teklif etmiı, sıhiye 

encümeni muvafık bulmuıtu. Büt 
çe encümeni mazbatasında mecli-

sin belediye memurlarının tekaü • 
diyesi mühim bir yekun tuttuğu 

için artık belediyeye alınacak kim 
aelerin maaıla değil, ücretle alın -

ması hususunda verdiği kararı ha 
tırlatıyor, hemıireler hakkındaki 

teklifin bu karara muhalif olduğu 
nu bildiriyordu. 

Tevfik Salim Paşa, lsmail Şev
ket Bey, Nakiye Hanım bu mevzu 

üzerinde söz söylediler, hasta ba
kıcı hemıireler hakkında mecli -

sin ıefkatini celbettiler, lamail Şev 
ket Bey bir istisna yapılabileceği

ni söyledi, Nakiye Hanım öteden
beri belediye hizmetinde çalıımak 

ta olan bu hemıirelerin maaıa ge
çirilmelerinin eski kararla tearuz 

teıkil etmiyeceğini iddia etti. 

Bütçe encümeni reiıi Galip Bah 
tiyar Bey, hemıirelerin fedakar • 
ıık ve kıymeti hakkındaki mütale
alara tamamen iıtirak ettiğini, büt 

çe encümenine düıen itin tearuzu 
göstermekten ibaret olduğunu, 

mecliıin bu mütaleaya ittirak el • 
mediği takdirde karar ittihazmda 
elbet ıerbest olduğunu söyledi. 
Meıele reye konuldu. Dört hemf İ· 
renin ücretlerinin on yedinci de • 
rece üzerinden bareme geçirilme
si kabul edildi. 

Meclise gelmit olan muhtelif 
meselelere ait evrak okunarak a • 

lakadar encümenlere havale edil· 
di, 931 senesi hesap kesimi hak. 

! Mart 1933 
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Bugünkü maçlar Bir Geceni1'1 Sarkısı 
8 dakikalık mühim Me~hur tenor Feraro ıan'ati • ', ~·,, ;w;;;;;;;iii 

nin esiridir. Bir dakika serbeıt 
bir mllÇ yapılacak! değildir ve impreıaryosunun sö • 
Bugün de geçen cuma olduğu gi zünden dışarı çıkamaz. Bu hal fe

bi lig maçları yoktur. Bu maçların na halde canını ııktığmdan bir 
ikinci devresine gelecek cumadan kaç gün serbest yaşamak arzuıile 
itibaren başlanacaktır. Bugün yal- habersizce Luganoya gider.Orada 
nız Kadıköy stadında da resmi otelde samimi zannettiği bir ada • 
maçlar vardır· Bunlardan birisi 8 ma F eraronun ~ekingen tabiatin
Jl\kikalıktır. latanbulsporla - Ve den istifade ederek kendisini 
fo bırinci takımları lig maçlarının meşhur tenor F erraro im it gibi 
birincı devresindeki karıılaımala- hareket eder. Ferraro ise gazino· 
rmı, havanın kararması yüzünden nun sahibinin kızı Matild ile çok 
tamamlıyamamışlardı. Maç sekiz meşguldür. 
dakika evel hakem tarafından dur Bir ak§am bir menfaat için ve-
Jurulmuıtu. rilen müsamerede sahte F erraro-

Bugün, bu müddet tamamlana - nun ,arkı söylemesini rica eder • 
caktır. ilci takım evelki maçta bi - ler. Koretzki sesinin kısık oldu· 
reır ıayı ile berabere kalmışlardı. ğundan bahsederek atlatmıya ça
Bu itibarla iki takımın da bu se · !ışırsa da muvaffak olmaz. 
kiz dakika içinde bu neticeyi de- Vak'ayı öğrenen Ferraro per
J1iştirebilmeleri imkan dahilinde - de arkasından şarkı söyliyerek 

dir. Koretzki Jcurtannağa çalışırken 
!ıtanbulsporun, maç berabere Matild işin farkına varir, kızar ve 

sayıldığı takdirde, 12, Vefanın da 
1 

geli r. Ferraroyu tokatlar tabii Fer-
11 puvanı vardır. lstanbulspor bu raroda tokalı Koretzkiye iade e
sekiz dakika içinde bir sayı çıka - der. 
rarak müsavatı galibiyete çevirir· Ertesi giin polisler bir dolan -
se puvanları 13 e çıkacaktır. Fa - dırıcı olan Krotezl<iyi tevkife ge

ıuepunı 

o akfam F erraronun operada ıar
kı söyleyip kendisini kurtarması 

lazımdır. 
Bu müsamere F erraro için bü· 

yük bir muvaff akiyetle neticele • 
nir ve F erraro yeni karisile bera• 
her ç ift olarak avdet eder. 

Bu film Elhamra ve Melek si • 
hat galibiyetten başka bir şey ka· lirler. Kroetzki F erraroyu tevkif nemalarında ayni zamanda göste
zanmıt olmıyacaktır. Halbuki Ve· ettirir. Meselenin anla,ılması iç in ı rilmekterl'r. 
fa için vaziyet böyle değildir. E· 
ğer bu takım bu müsavi vaziyetı 

~alibiyete çevirebilirse puvanlar• 
>n ikiye çıkacaktır. lstanbulspo -
run puvanı da on bire İneceği için 
bı: galibiyet Vefaya pek yarıyacak 
ve Vefa birinci devrenin üçüncü -
lügünü lstanbulsporun elinden ala 
caktır. Bu itibarla bugün Vefanın 
3 clakika içinde bütün hızile ve bü 
tün kabiliyetile sayı çıkarmağa ça
'ı§acağı muhakkaktır. Bu vaziy~t 
bugünkü (8) dakikanın pek ente -
Tesan olacağını gösteriyor. (8) da
Jdka diyip g ... çmeyiniz, sahaları · 
mızda bet dakikada üç sayı çıka· 
·an takımlar da görülmüştür. 

Kanmpaşa • Vefa 
Kadıköyümle bu maçtan sonra 

Kasımpafa ile Vefa arasındaki 

ıilt maçı tekrar edilecektir. Malum 

Yatak ı vagon a • ti şr 

Tür emur arıJor 
Eski müdür tahk1kat bıtınct> Avr upaya gidecek 

daırelerde ıs tı la farın Türkçesi aranıyor 
Yataklı vagonlar bidiıeıi hak

kındaki tahkikat yapmak üzre §İr 
ketin merkezi tarafından Avrupa 
dan buraya gönderilen müfettİf 

M. T uşfö tahkikatına devam et -
mektedir. 

Tahkikatın yarın, yahut öbUr 

"n b itmesi muhtemeldir. 

Türkçe karşılık far 
araştuıhyor 

Hadiseye sebep olan M. Cenone Türk dili tetkik cemiYehnin te • 

şirl<ete hiç uğramamaktadır. M. ıebüsü üzerine devlet dairelerinde 

Cenone dün T okatliyan oteline gi- kullanılan resmi ıstılah ve tabirle
derek, otelin karşısındaki yataklı rin türkçe karıılıklarını bulmak 

olduğu üzere bu iki takım 
hafta berabere kalmışlardı. 

geçen vagonlar tirketi ıubesinde bulunan için harekete geçildiğini yazmıt • 
müfcttit M. Tuşfö ile telefonla gö 

tık. Taksimde 
Bugün Taksim de Gala tasa -

rayla Süleymaniye birinci ta • 
kımları arasında hususi bir maç ya 
pılması muhtemeldir. Galatasaray 
resmi maçta Süleymaniyeye, bir ıa 
yı farkla yenilmiıti. Bu itibarla bu 
huıuıl kartılatma Galataaarayın 

son vaziyeti hakkında bir fikir ~
dinmiye yarıyacaktır. 

ı· eni bir dans eıkb 
• 

rüşmüştür. Eski müdür, hakkında 
yapılmakta olan tahkikat nihayet 
bulunca Avrupaya gideceğini söy 
)emiştir. 

Şirket ıubelerindeki muamele -
ler hadisedenberi türkçe cereyan 
etmektedir. Yalnız ecnebilere biz
zarure kendi dillerile hitap edil -

ektedir. Bütün memurlar da iş 
e nasında türkçe konuşmaktaJır -
lnr. 
Diğer taraftan yataklı vagonlar 

f rketinin memle1·et:mizdeki şube
J rinde fazla ecnebi memur kulla . 
nıldığı hakkında da tikiiyetler ya· 
pılmış, tirketin merkezinde yedi 
ecnebi memura mukabil ancak üç 
"ürk memur bulunduğu bildirilmiş 

tir. 

Bu arada inhisarlar umum mü• 

dürlüğünde de tütün, müskirat tuz 

ve barut inhisarları murahhaslan

nın da ittirakile bir komisyon teı

kil edilmi~tir. Bir kaç gündenber• 

toplanmakta olan komisyon, inhi

sar dairelerinde kullanılan ıstılah 

ve tabirlerin türkçe karşılıklarını 

bulmağa çalışmaktadır. 

Bir kaç güne kadar işini bitire -

cek ve hazırladığı raporu Anka • 

ava ,.,.ön.Jerece1ctir. 

15 sene~1e mahl<tlm 
bir odnmın kararı 

nakzedildl 

Galip Bahtiyar Bey tekrar iza
hat vererek hem belediye varida -
bnm korunduğunu, hem de sana-
7İ erbabına zarar vermiyecek bir 
tekil bulunduğunu, tadilatın bu 
niıbette az olduğunu söylem ittir. 
Nazmi Nuri Bey bu hususta maka
mın ne dütündüğünü sormuı, ön
ce varidat müdürü Nail Bey, son· 
T'& Belediye reisi Muhittin Bey ma
kam namına izahat vererk encü • 
men mazbatasmdaki mütaleaya 
İftirak edildiğini söylemiılerdir. 

Muhittin Beyin •Özleri 

Muhittin Bey fazla olarak maz
.. tanm bir noktası hakkında tadil 
llıklifinde bulunmuıtur. Encüme -
ain peynirden ve sabundan alınan 
,__in tamamen prim olarak ve • 
lflmM teklifine mukabil Muhiffin 
a.,. lnı primin eaueıı kiloda yir-

kında tetkiki hesap encümeninin 
raporu müzakeresi vali Beyin ra • 
pordaki bazı maddeler hakkında
ki izahatı gelecek celseye kaldıit \ 
için - gelecek celseye bırakıldı. 
Meclis Pazartesi günü saat on dört 
te toplanacaktır. 't 

Bu sene yeni bir danı çıktı. Her 

Şirkette ecnebi o!arak yalnız mü 
tehassıslar bulunabilecektir. Müte 
hassıs olmıyan ecnebi memurların 
yerine türkler ve !irketin memle · 
ketimizdeki ıubelerine Türk mü -
dür tayin edilecektir. 

Yataklı vagonlar tirketi hadise· 
ıi tahkikatına adliyece dün devam 

, edi mittir. 
r .. n de bazı kimselerin ifadeleri 
1Jnmıftır. Adliye, bu tirketin Be -

yoğlu ıubesi müdürü M. Cenone -
nin memurlardan Naci Beyle mü -
nakata sırasında türklüğü tahkir 
eder mahiyette söz sarfettiği hak
kındaki haberin, gazetelere nasıl 

inlik~) ettiğini tahkikle de meı · 
gul olmuştur. 

Durmuş ismin:le birisini öldür• 

mekten suçlu Sadettin oğlu Meh

met, evvelce İstanbul ağırceza 

mahkemesinde on beş sene ağır 

hapse mahkum edilmişti. Temyiz, 

bu kararı bozmuf, fakat yeniden 

tetkik neticesinde mahkeme ka • 

rarında israr etmiıtir. 

Orta tedr.sat mildfirD 

Maarif vekaleti orta tedrisat u· 

mum müdürü Fuat Bey dün Anka 
radan ıehrimize gelmitlir. 

Haaköyde iki ev yandı 

Haıköyde Çrk ıahnda 20 numa 
rah Madam Maryamın evinden 
dün gece ateş çıkmıt iki ev yandık 
tan sonra yangın söndürülmüıtür. 

erkek birer kadınla danı edeceği
ne iki kadmla danı ve ikisini bir • 
den idare ediyor. Bu yeni danı er
kekleri son derece yormakta imif .. 
Resimde bu yeni danam naaıl oy -
nandıiı ıörülüyor. 

Fuat Bey §ehrimizde kaldılı 

müddet zarfında bir çok mektep • 
leri tef tit edecektir. 

~~~ 
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SAN".ATLA 

Odeon Ede!if}Ot' 
...._.... ... ~ ~_.,. 

Vllz elli yıışında Bir Macar e ibl 
Birib:rıerinden 

ayrılıyor:ar mı? 

F ransanın Komedi F ransezden 
sonra ikinci tiyatrosu olan Ode · 
on, yüz elli yaşına girmiştir. Ode 
on tiyatrosunun kuruluşunun yü: 
ellinci yıl dönümü geçenlerde me 
rasimle tes'it edilmiştir. Bu mü ~ 
nasebetle Odeon sahnesinde biz 

inkılap harbimize ait bir 
roman yazıyor 

Bir zamandır san'at muhitlerinde tiyatronun güzel san·atlar arasından 
çıkmıya. bılhassa edebiyatla al~ka~ını hesmiye ba~ladığı yolund.ı bir noıc
tai nazar ileriye sürülmektedir. Bu fikirde olanlar, tiyatronun gitgide 
ticari müesseseler arasına geçtiğini, "g:.izcJ eser,, den ziyade "'paıa ~etircn 

eser,, i hedef saydığını ve böyle olması icap cttiğıni söJlerler. Garp 
san'at Alemleıini işgal eden bu müna~a~anın serpintileri hazcn bızim 
gnzeteleıimizde de göı ülüyor. 
Tanınmış Fıansız muharrıılerinden i\lösyö François Porchc·nin tercüme 
ve İht bas ettiğimiz aşağıcLı.i makalesi, bu meselenin Fransa.la ~açiıdığı 

gala müsameresi verilmiş, Odeo -
nun tekmil trupu sahneye çıkmış· 
hr. Sahnede ilk adımlarını Ode -
onda atmış olan bugünkü bulvar 
tiyatro - ·· ·:·tleri de hazır bu · 
mmuşlardır. 

seyri ve bugünkü \azıyc:ıini teşrih ediyor. Müsa c Molyerin Burju • 

h· 1'iyatro ile edebiyat arasında düğü tiyatro bir lotarya, az buçuk va jantiyom ve Maled imajiner 
•r iftirak var mı?. Böyle bir su· ~ansla büyük ikramiyeyi kazan - i:>!mli eserlerile Rasinin lfijenisi-

1 •l· w d h I ·d 1 · · f h ·• IA <l b" n ·n i:dnci perdesi tcmsı·ı edilmi" • t ' eger a a evve e gı en Vt! ma c ıçın nıen ur ve arı.;u a e ır T 

~r~~sadan çıkılmadan Fransı:&. vasıtadan başka bir şey değ:Idi. tir. 

asık devri düşünülecek olursa Ediplerin bilahare tiyatro hak· l:JÜyÜk Behzat 
~anasız görülebilir. Bu takdirde kında besledikleri suifikir Edgard 
b~a.tro ile edebiyat arasında tam Poe' dan ilham almı§ olan Baude - Darülbedayi sanatkarlarının en 
ır uzlaşma görülür. Bu uzlatma- laire'in ncktai nazarı etrafında te· kıdemlisi büyük Behzat Beyin sah 

lltıı e b · d l"ll · d b. · ne hayatına giri-.inin yirmi bectin . ı,. n arız e ı erın en ırı cellür etti: Saf §iir mefhumu ile · :f :f 

f\otney R · M l · t k.l ci yıldönümü münasebetile 31 ı' , asın ve o yerın eı ı riye sürüldü. 
tttikleri teslistir. Mart Cuma günü akşamı Darül · 

Şiirc!e mevzu, vak'a bile maddi b .1 • t"yat d . 1 Romantı·zmı'n kahraman} k d .• _ .. . . . e~ayı ı rosun a merasım ya-
1 e · unsurlar, ıLıhi şıır cevhcrı harıcın· 1 ~ n t k M · y ~rlerinde bu uzlaşma hali baka . . • . . pı acagı ı yazmış ı . erasıme a 

V.\KIT muhabirine beyanatta bulunau 
,\leşhur Macar edibi 
t egedUs Şandor 

Peşteden yazılıyor: 

mualarda neşretti. Büyük harp za
manında mühendislik zabiti iken 
Rus cephesinde bulundu. 

Hegedüş Şandor edebiyatla o .. 
tuz seneclenberi meşguldü. Şimdi
ye kadar yazılan eserleri elli cil
di bulur. Bu elli ciltten otuz iki 
cilt neşredilmiştir. Yazdığı eser • 
ler arasında bin kadar küçük hi -
kaye vardır. Altı tane roman, on 
yedi piyesi vardır. Bunlardan al -
tısı Macar, Alman, Avusturya, 
Romen, ve Amerika tiyatroların • 
da oynanmıştır. Şimdi Japonyada 
büyük bir tiyatroda oynanacaktır. 

Hegedüt Şandor'm yazıları 

şimdiye kadar on beş dile tercüme 
ve neşredilmiştir. Bazı hikayele -
ri türkçeye de çevrilmiştir.Bunlan 
türkçeye çeviren meşhur Türk dil 
alimi Dr. Ragıp Hulusi Beydir. 

~l de şeyler gıbı tel:ıkkı olunursa h· ' 1. b-..le·'" .. M h•tt• B . dı. Bunun an'anesini müdafaa ı ve ... ..ııye reısı u ı ın ey 
~i .. d "H d l :rntro gibi bir janr, anbşılmak için riuaset edecektir. ...,, e ernani müca e esi,, ya· J 

11ıldı, zafer de bu ayrılmaz çiftin evvelden bir hazırlık istiyeceğine, Bu münasebetle Darülbedayi 
ltrefine kazanıldı. halka hitap ettiüine göre vuzuhu mecmuası da hususi bir nüsha neş 

Şu ıuretle edebiyat sahneyt esas tuttuiiundan ve seyircileri ka- retlece!ctir. Mecmuanın yazı mü • 
~r§ı rağbetsizlik göstereceği yer- zanmak için piyesin uzunluğu dürlüğü tanmmış muharrirlerimi 
de onu fethe gayret ediyordu. Y t: müddeti gibi kısa bir zamana ma- zc müracaat et!erek bu nüsha için 
ili hareketi canlandıran •ey pro- lik bulunduğundan cok basit ve 

Macarlar arasında öteden herı 
Türk dostluğu kuvvetidir.Türk is

tiklal harbi sıralarında burada bir 
çok Macarlar, Türklerin muvaffa-

Hegedüş ~ 1ndor otuz sene ev
vel Türkiyeye gitmiş ve Anadolu
yu gezmi~tir. Bu :;eyahatten sonra 
"Altm güneş vatanında,, ismile 
Türklere ait bir kitap neşrelmİf -
tir. 

:r Behzat hakkında mütalea ve ihti-llaganda gayesiydi: Reisler gayet safiyetsiz görülmek icap eder. 

atik ve tabiyeci olduklarından Maamafih geçen asrın sonun · 
L·· .. J d , lıtun yazı janrlarından yalnız ti· a e eilİyatın tiyatroya zıt olarak 

saslarmı yazmalarını isetmiştir. 

Behzat müsa~eresinin fevkala
de parlak olması için çalışılmali · 
tadır. 

.ltronun en büyük inki§af kuvve iki vaziyeti kaydedilmiıtir, edebi
~lle malik olduğunu ve bu kuvve· .!'at da iki cereyana ayrılmıştır: 
tıtı her halde daha doğrudan doğ· Symbolisme, Naturalisme. :ıözleri söyledi: "Şişmanlamıya 
"ı.ıya müessir olduğunu biliyorlar· I Naturalisme gerek mahiyeti ge-
dı. Onun için meslek nazariyeleri· .·~k mevzuu itibarile mi:.şahede ü
lle uygun bir dram san'atı hal!:et· zerine tecss::s etmişti. Gayesi gö 
~e-k endişesini beslerlerdi. Bu uyu .-ülenin tasviri idi. Sahne şeklinin" 
1
'-n çift arasında ilk geçimsizlik, kullanılmasına m:ıarız dei!ild! 

b~iiteakıp devirde gözüktü. Henüz B d b k b 1 , .. 
0 

d 
un an aş a u mes eı< muca e· 

()luşulmamı~tı. Fakat karşılıkh l · ld w d 1 t"l · t•d -lll·· d l I ecı o ugun an va.t ı e ıp ı aı 
t.ıca e c er, somurtmalar başla • r · t w 'b· f t 

dr. Tiyatro adeta bir koca vaziye . roman ızmın. ~ap ~gı gı 1 ıya ro • 
tine d .. t·· Ed b. t k ı· la maksadı ıçın hır neşir aleti bu-

uş u. e ıya sa neza e ıne 
1 

.. . 
tec •• d·ı . I b. .. _, uyordu. Boylece Naturalısme ti • avuz c ı en, gıtme den, ır mu.;;ı . 
det l 1 b h d b. k yatroya devamlı hır eser bırak-ayrı m:ı.dan a se en ır a· 
dr h 1. mıştır. Dram san'atının bir devri· 11 a mi aldı. 

Bu değişmenin, tarihi tesbit e- ni temsil eder. Bütün serbest ti . 
ıilemez. 1845 sıralarında diyebi _ yatro hareketi ondan doğdu. Di • 
•riz. Hügo ve Vinyi sahneden ay- ğer taraftan Symbolisme ötekisi -
l'tlınıtlardı. Müse, ilk bir mağlubi- ne aksülamel teşkil ediyordu. Ha
~etten meyus olarak, oynanmasını yal hakikatten yüksektir. Esrar. 
dUşünmeiuizin komedyalar yazı- meçhulün bat döndürmesi tecrü -
)or ve Revue des Deux mondes' da beden, bilaiden, kat'iyetten güzel· 

~~§rediyordu. Daha "Edebi,, ma· dirler. Tavsif değil, ilham etmek 
1Yette janrlarda, "san'at için,, for lazımdır. Bir peyzaj bir ruh hale· 

~iilü galebe çaldıkça, bahusus li~ tidir ilah ..• Bununla beraber tala
l'j.k şiirde içtimai meşgalelerden ı:at pek men!cuptur, yerine telmih. 
'Yrılık, asrm gürültü3ünden kac · istiare kaimdir! O vakit uzun 
~a.k, hafaya. sırra doğru gitm~k müddet ne§vünema bulamamı§ o
~ey)i tebarliz ettikçe tiyatro sırf lan Bodler prensipleri harikulade 
tUzellikle alukadar olan edibe be- semereler verdiler. Şiir başkasına 
diiyatçıya, ~aire çekinilmesi 

1

la • nakledilemez bir lisan oldu. Bina· 
b•tllgelcn ifade tarzlarının en ka· enaleyh tam sembolizmciler, yük

()~. §ekli gibi gözükmiye başladı. sek eclebiyutla tiyatro arasında 
llına Fis gibi tiyatro sosyologla-

t't !:at'i bir uzlaşamamazlık olduğu · ınuharrirden ziyade bir nevi a· 
"'ı.tL ·b· l 1 k nu söylemiye kadar vardılar. Genç ıtat gı ı te a ' i edildi. 
F·ıh k k FJ iken bu "lftirak rejimi,, ni tanı ı a i a aubert sahne üze· 

'inde bir tec:cbbüs vaptı. f alcal mıştım, o vakitler edebi mahfeller-
~ . - . 
h ll\raffak olamadı. Dostu Bovi) _ de dram san'atının aşağılığınrn 
~t nüfuzunu kabul ettirmiye mu- tasdikı bir san'ata iman şartı ad . 
~Ffak olamadı. Böyle sebepleı· dolunurdu. 

~ '°trsrn~a ~stat janrı tenkit etti. Bu v~zi~~t uzu? m?d~~t b~yle 
l\udıı'--'• kai1-ıtlan arasmda kaldı; G:de ın vazıyetı gıbı. Gıde. ~ b 

aşladı, korkuyorum!,, 
Fakat Gide tiyatro için yazı 

·azdı denilecek!. 

Do~rudur. Yalnız Gide'in dram 
cliyaloğları, Roma filozofunun 

Jramları gibi temsil için tasavvur 
~dilmemişe benzer. Bu sebepten 
dolayı kıymetleri azalır. Doğrudan 

doğruya cevheri inceliklerinden 
bir kısmı kitaptan sahneye nakle . 
:iildikleri sırada tebehhur eder. 

Maamafih muhakkaktır ki yir· 
mi senelik bir müddettenberi ede· 
biyatla tiyatro arasında bir yakın
laşma husule gelmiştir. 

Veiux Colombier'nin tesisi ba 
uzlaşmanın tarihinde mevki tu . 
tar. O, uzlaşmanın başlangıcı ma· 
lıiyetindedir. Şüphesiz Copeau, 
1913 le mevcut tiyatro kabul 

etmiyordu. Hatta onu baştan aya
ğa değiştirmek arzusunda idi. Fa· 

kat hiç olmazsa tiyatronun san . 
atın yüksek bir şekli olabileceği . 
ni ideal olarak kabul ediyordu. 

Veiux Colombier meydana çık· 
madan evvel Duhamel, Romains, 
Coludel sahne için yazılar yazmış
lardı. 

Bugün şair olsun, romancı ol -
sun birçok edipler hayallerini, fi. 
kirlerini, tasavvurlarını, üslupların: 
tiyatroya nakle çalışıyorlar. Gi -

raudoux gibi bazıları tiyatro gö . 
rünüş kanunlarına uyduğu için bu 
intikalde kazandılar. Diğerleri 

vaktile kıymetsiz görülen bu san· 
atın güç bir san'at olduğunu saf 
Jilane bir hayretle farkettiler. Vel-

~ ttramm tasra!<ları oulundu. Fa- müess!:;lerin 1cn b:.:hınduğu Nou· 

~t. borç içinde yüzen betbaht 1 velle revue française'in baskı a -
~uı oaza.nnda; kıymetsiz gör • dedinin çoğaldığını görünce fu 

hasıl edebi muhitler tarafından 
tiyatroya gösterilen rağbeuizlik 

gittikçe kaybolmaktadır. 

kıyeti için dua ve ibadet etmişler
di. Bugün de Macaristantla Tür

kiyeye karşı duyulan alaka büyük 
tür. 

Şimdi de Türkle meşguldür. 
Meşhur edibi V AKIT gazetesi na
mına ziyaret ederek yeni eseri 
hak!nnda malumat istedim. 

Meşhur Macar ediplerinden He 
gedüş Şandor son zamanlarda bu 
alakanın yeni bir delilini göster
di, Türklerin istiklal harbine ait 
bir eser hazırlamıya başladı. 

Hegedüş Şandor Budape~tede 
1875 senesinde doğmuştur. Baba-

sı Macar ticaret nazırı idi, anne · 
si Y okan Yolan, dünyaca tanınmış 

olan büyük Macar şairi Y okai Mo· 
run amca kızıydı. Kendisi mühen· 
dislik için Budapeşte darülfünu • 
nunda okudu ve mühendis diplo -

ması aldı. Sonra Budapeştede Tu· 
na nehri üstünde yapılan köprüle· 
rin inşaatında çalıştı. Hegedüş 

Şandor iki ı>ene kadar şimali A -
merikaya gitti, ilk defa yazılarını 
orada İngilizce çıkan büyük mec· 

Hegedüş Şandor diyor ki: 
"- Yeni dünya tarihinin en 

büyük ve en şayanı dikkat sima • 
farından Gazi Mustafa Kemal Pa
şanın idaresi altında bulunan kar
deş Türk milletini ve onların yap
tıkları istiklal muharebesini, Türk 
halkının ruhunu Macar vatandat • 
larıma daha yakından tanıtmak 
istiyorum. Vak'ası Türk istiklal 
muharebesi zamanında geçen bir 
roman yazmıya karar verdim. Ro
manımın mevzuu hazırdır. Fakat 
eserimi daha çok hakikatleşmit 
bir halde vücuda getirmek için 
bir kere daha Türkiyeye gitmek 
istiyorum. Ümit ederim ki bu çok 
sevimli işi yapmıya muvaffak ola
cağım. 

Vegb Yenö 
··············································~············································ 

------ -
iki milyoner kadının KllçiikŞanzellye sara
tertip ettiği sergi yını yapan san'atkAr 

Nevyorkta yeni Wildenstein 
galerisinde dikkate ıayan bir ser· 
gi açılmıştır. Amerikanın iki mü· 
him zengin kadını, Misis Graham 
F air Vanderbilt ile Misis Charles 
Morgan Jr. bu sergiyi bir hasta -
hane ve bir çocuk bakım yurdu 
menfaatine olmak üzere tertip et
mişlerdir. 

Bu iki milyoner kadın kibar ale
mine, maliye, spor, tiyatro, ve sine 
ma mahafiline mensup birçok san 
at meraklısı tanınmış kimselerin a 
mntör olarak vücuda getirdikleri 
tablolorı, heykeller ve diğer san' at 
eserlerini bu sergide toplamışlar
dır. San'at hayatı haricinde tanın
mış kimselerin vücuda getirdik • 
leri san'at eserlerinden yapılan bu 
sergi, Nevyorkta büyük bir rağ

bet ve alaka uyandırmıştır. Bu 
sergi ilkbharda Londra ve Parise 
de nakledilecektir. 

F ransamn meşhur küçük Şan· 
zelize sarayının mimarı olan 

Mösyö Charles Girault Pariste öl• 

müştür. Mimar Charles Girault, 

1 SOO senelerine doğru büyük bir 
rağbet kazanmış olan ve o zaman 

memleketimizde de art nouveau 
ismile tanınan mimarideki modern 

üslubu ortaya koymuş üstat san • 

ntkarlardandı. 

Eyfel kulesini yapan 
san'atkAr 

Parisin me~hur Eyfel kulesini ya 

pan mimar ve mühendis Gustave, 

Eiffel'in doğuşunun yüzüncü yıl 

dönümü geçenlerde Pariste teı 'it 
edilmiştir. Bu münasebetle Fran • 

sız sanat gazetelerinde sanatkar· 

ve vücude getirdiği e~er hakkmda 
yazılar çıkmlflır. 
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Ne kadar değişmit ! Fakat vü· rak anlattım. Biz sulh istiyoruz, e· 
cut itibarile değil, kendi y::.şına na ğer uzlaştırma için cayret sarfı i . 
zaran harikulade ~cnç buld~m . , cap ederse nüfüzumuz nisbetindc 
Parlak hakı~lı, çevık harekctıle . ve uüciimüzün yettiği kadar buna 
berrak sesli ve f evknlô.de cevval çalışırız. F aknt eğer benim kuvvet 
zekih. Yalnız fikirleri evvelkilc - 1i ümitlerim boşa cıkar da bu hav· 
rinin ayni değil. M. Venizeloaa :;alamın l<abul et~cdi{!i ıey, ~ukun 
maksadımı l:ısaca iz~h ettim. fı.iü-ı gelirse, eınin olunuz ki Yunanis . 
tebeuimane beni ~inledi. M~~ha· ~a~ her iki tarafın da iyiliği için 
za sonun:ı. kadar dmlemck luzu • ıhtılaf 1 tahdit ve en tıeri bir suret· 
munu da görmedi. Bu kadar ça -ı tc halletmekten ba9ka bir dütün · 
b~k ~nlayı~ kabiliyeti ola~. atlam ceye sahip olmamak fartile, bita· 
hıç gormedım. Bu sefer o sozc baş ı.f kalacaktır. 
ladı: O zaman dostlarımız Türklc · 

Bnlkanlerda ynkında b:r ·in de bu hususta faideli yardım
harp mı? Buna inanmam, inan · larını hcsabn katabiliriz. 
mam. o~hn iyisi var: Böyle bir latanbuln kar§I mücadeleleri İ· 
feye i~nnmı:orum. Buna dair hu - dare eden birinin ağzından bu yen1 
susi hır malumalır.ı yoksa da va - Türk-Yunan samimiyetinin ha -
ziycti biliyorum. 1 tırlatrlması bana gayri iradi bir 

. Me:;ela Bclt!radın culh istedi . hareket yaptırdı mı bilmem? Çün
ğınden kimse ~üphe edemez. hal- l:ü M. Venizelos derhal sesini de • 
yaya gelince, c~zli dü~ünceleri ne if ttirdi. Yüzüme dikkatle baka · 
olu~sa oltun bunlan sulh yollarile J rak ciddi bir sesle tunları söyledi~ 
temın etmek tasavvurunda olda - - Bunu aklınızda iyi tutunuz . 
iuna mulmainim. M. Muszolin: Vaktile biz büyük hulyalar peıin
bana bu hu:;usta müteaddit defa· de ko§htk. Bu artık bitti, tamamen 
lar teminat vcrmi~lir. Mü§arüni • bitti. Biz, bizim için ağır hüküm • 
leyh bu hususta bana mükemmel leri havi olan Lozan muahedesin; 
deliller de göaterdi. Adriyatik mm yalnız imza etmekle kalmadık. O· 
takası haril:ıımda bazı tashihat nu dudaklal'ımrzda ve kalbimiz • 
yapılmaımı arzu etmesi mümkün· le de kabul ettik. Bütün bu hulya· 
dür, arzu ettiği sarihtir. Fakat zo.- lar maziye karı,tr. Bunlarm üze • 
manrmızda talep edilen ~eyi el - rine biz arlık haç diktik. Yenilen· 
de etmek için mitralyözlerden <la· ler yenildildcrini kendiliklerinden 
ha iyi vasıtalar vardır. İtalyan nü- ı kabul etmedikçe devamlı bir sulh 
fusumın fazla miktarda artması dünyo.da hiçbir zaman olmryacak· 
bu memleketi c:enit!emiye sevket- tır. Bizler tamamen, samimi ola • 
mektedir. Gözlerini bilhassa Ar · ral: knti surette iyildi1c. Bir gün 
Davutluğa çevirmi~tir. "Bu rııra:!a evvelki dü~manlanmızla yalnız 
M. Venizeloıun çehresi dal1a cid· bir sulh muo.hedeni imzalamadık. 
dl bir ifade aldı.,, Fakat harp ... Bu Onlarla karıştık da. Buna daima 
ihtimali ancak top ı;eı!erini i~itti- sadık kalacağız. 
iim zıı.man kabul edeceğim... Mağlubiyeti kabul etmek, ne 

Eter top seslerini i~itirseniz.... büyük ders. Fakat, heyhat bunu 
Batvekil cenapları? 1 nnlıyalıilecck kaç millet var? Bu 

- Yunanistancla fikirler bu hu· saf ı:.ılh arzusunda herkes mütte · 
auata müttehit olduğu için size c:e· fik mi? Bu arzu umumi mi? Hiç 
Yap verebiliı-im. Yunanistanıin olmana eakiainden bira2 daha 
her iki tarafla dostluk misakları fazla mı? 
nrdır. Eunlnrı b' -zat ben müza - - Hele bir de Sofyaya gidip 
kere ettim. Yaktile Belgratta oldu görelim. 
iu ıibi Roma ile de 2.Çık konu§a· (Devamı rar) 

........................................................................................... 
KomGnlal) kten •uçlu bir Hız'ı giden otomobil bir 
makinlatin mahkGmiyeti çocuiu ezdi 
lstanbul ağır ceza mahl:emeıi, 

dün bir komünistlik tahrikatı da _ Şoför Alinin idaresindeki 1718 
-·m b't• · k numaralı otomobil dün Şi•hane yo ·- ı ı ırmı~, arar, açık celsede T 

bildirilmitlir. !:ufundan hızla gelirken 11 ya§uı· 
Suçlu makinist Mahmut Celi.lal 

tin Efendinin komünistHk ~hrika 
tı pptılı sabit olmuı, dört buçuk 
8eDe hapiıine karar verilmi!tir. 

Ancak kendisi, evelce de ayni 
mahiyette suçtan yedi buçult sene 
ye mahk6m olduğu iç.in, ihi ceza 
birlettirilmiş, dokuz buçuk sene 
hapiae mahkum cdilmiftİr. 

Tıp talebesinin çayı 

Tıp talebe cemiyetinin ıenelik 
Ç&JJ dün Perapalat salonlarında 
Yerilmiıtir. 

Çayda Tıp Fakültesi mü • 
derriıleri ile darülfünunun di(!er 
fakülte müderrisleri ve bütün tıl' 
talebeleri ve aileleri hazır bulun -
muılar, geç vakite kadar güzel ve 
nezih bir surette eülenmi~lerdir. 

llllli talebe bırliği kon~real 

Milli Türk talebe birliğinin kon 
pui bu sabah saat dokuzda hal • 
lleviade Japılacakbr. Kongrede in 
tlhap enc:Omeninin raporu okuna· 
cak ve yeni idare heyeti seçilecek 
tir. 

claki çocu3n ç.arpmı! ve hemen o

tomobilin altına almıftrr. 

Şoför Ali birdenbire otomobili 
durdurmu~aa da çocukcağız a~ır 

yaralı olarak yere yuvarlanmrttrr. 

Şoför Ali yakalanmış ve çocuk 
hastahaneye kaldırılmıstır. 

Lt mon taciri 
beraet etti 

"Limon kralı,, li.kabile anılan 
limon taciri Diyamandi Efendi, bir 
müddet evel gümrükteki sekizinci 
htisas mahkemesinde limon ka • 
çakçıhzından muhakeme olunmu,, 
:mç 'nbit 3örülmemit, beraet et • 
miıti. 

Kararın temyizce bozulması üze 

rine, adliyedeki do?mzunc:u ihtisas 

mahkemesinde yeniden yapılan 

muhakeme, dün bitmiş, karaır bil

~irilmittir. Diyamandi Efendi, ye 

r.iden muhal<emesi neticeıinde de 
heraet etmittir. 

llıracat ma larımı
zın 100 milyona 
çıkarılması için 
lktısnt vekaleti 1933 senesinde 

ihr3cnt mallarımızın 80 milyon • 
d::\n 100 milyona çıkarılması içiıı 

yeni bir faaliyet pı·ot;rarnı hazır · 
!nıMşhr. Bu fadiyet proğrcmına 

gö:-e bi!hnssn takas e:ıa:ıına fazla 
ehemmivet verilecektir. 

\'eknletten ~elen bir emre gÖ -

re Ticaret Odası ve ihracat ofisi 
•akas esasları dnhil'nde ihraç edil
ml ıi lazım gelen m:ıddeleriıı ge -
niş1etilmc3İ için tetkikat yapacak
tır. Tetkikat neticesi sfüatle veka· 
lele crcm.lerileceltlir. 

Yeni yapılacak 
güınriil< tarifesi 

lktısal vekaletinden gelen bir 
emirde yeni yapılacak gümrük ta
rife3ine cörc hanı:i mat!<lelerin de 
ğişmcsi ıazım ·geldisi İstanbul Ti· 
caret Oi'aıından sorulmuştu. 

Ticarf't Odası sanayi ve ticaret 
~ubcleri bu maddeler üzerinde ali 
ltadarların fikirlerini alarak tet • 
kikat yapmaktadır. 

Tetkikat bu haf ta içinde bitiri • 
lecek ve hafta ~onunda iktısat ve
kaletine sön derilecelrtir. 

Türk sUngerclllğl 
lstanbul Ticaret Odası Türk sün 

gerciliğinin terakkisi için lüzumlu 
olan esaslar üzerinde tetkikata 
baılamıftır. 

Bir zamanlar Avrupa piyasasın 
dn mühim bir mevki elde eden 
Türk sünrerc:iliğinin eski kryme -
tini bulması için icap eden tedbi1-
ler tespit edilecek ve iktısat TekA • 
!etine bir 'rapor IUlUnde gönderitc 
cektir. 

Esasen birçok lngiliz firmalar1 
Ticaret Odasına müracaat ederek 
kendilerinin sünger tacirlerile ta
nıstınlmasını istemh~lerdir. - . 

Fakat büyük mikyıuta muame • 
1e yapan ıünger tacirleri pek az ol 
cluğu için ancak bir kaç firma iımi 
bildirilmiflir. 

Buğday flatları 

Buğd:ıy fiatlarr bir kaç günden 
beri on para kadar diitmü~tür. Bu
nun sebebi stok malın fazla.lığı ve 
her gün mühim mikdarda ıehrimi 
ze buğday eelmesidir. Dün de ;eh 
rimize 13 vaaon buğday gelmiı ve 
5 lcunı~ 20 n rac1an eab1mı:-tır. 

Beyoğ u ınalmüdür
IUğUnde yapılan 

luhlilkat 
Beyoğlu Malmüdürlüğünde, ba

zı noktalardan tah!dkat yaprldk~ı 
malumdur. Öeı·endiğimize gör~ 
tahkikat bir kaç mc3cJcyi alakadaı · 

etmektedir. Bunlardan defterdar· 
lri;ın e:ıkiden lıir memuru olan bi· 
li\har:ı ç::kilcrck bazı ticareth:lne 
lerin ddterlcrini tutmaJ:la geçi • 
nen bir ~aham dclaletile ynpılan 
vergi kc.ç.altçılıaına nit olan talı • 
lcikat bi!miş ve bu ınhıa mahkeme 
ye verilmiştir. a~ &uretle nz vergi 
veren ,,}8kadnr tic:ırethanelerdcn 

de b\ vergi ce:asile birlikte tarhe 
Jilet ektir. 
Malmüdürlüğüne tetkik için ge· 

tirilen defterlerden birisinin değiş 
tirilmesi nokta:an<lan yapılan ikin 
ci tah!dk:lt ta bitmek üzeredir. Def 
terin ne suretle clc;yi!:.t:riltliiii ve bu 

., • ..... ~ w 

aeğışmeye kimler:n delalet ettiV.i 
tespit edilmi~ gibidir. Bu suç do'"'
layısile de bir iki memurun İ§ten 
menedileccği tahmin edilmekte -
dir. 

Kıymetli bir baytarın 
heykeli dikilmek isteniyo 
Merhum Mehmet Ali Bey baytar ve 

Ziraat mektepleri kurucusudur 
Türk baytarları cemiyeti tarafın bu esnada memlekette ilk defa .-ıı.....ıı 

dan çıkarılan mecmuanın aon çı · larak bir de bakteriyo)ojihane 
kan sayısı, yüksek baytar •e zira · boratuvarı teıis etmiye de m 
at mekteplerinin kurucuau Meh- 1 fak olmuıtur. Fakat 1313 te 
met Ali Beye tahsis olunmuttur ıirnal üzerine Mehmet Ali Be1 

Mehmet Ali Bey, Baytar mirah 1 'ilene nefyedilmiı fakat o haaTI 
yı iken tekaütlüiünü talep etmit j· 
ve 1339 tarihinde de hayata ıözle 
rini yummuıtur. Kendiıi umumi 
muhasebat mümeyyzlerinden Os· 
küdarlı büyük Mehmet B.in oğla· 
dur. O zamnn harbiyede takriben 
1266 senelerinde tesis edilmit bu 
lunan baytar 11nıflarına talebe, ida 
dilerdcn harbiyeye geçmif olan· 
lar meyanından kura ketideıile 
tefrik olunurmuf. itte Mehmet Ati 
)ey de kura çekerek baytar ıınıf 
lcırına geçmit olanlar meyanmda 
dır. 

Baytar 11n1Elan 1288 de harbiye 
den ayrılarak askeri tıbbiye mek· 
tebine naklolunmuttur. 

Devlet f uraaı azaamdan ve sn.bık 

baytar ve zooteknik itler umumr Mehmet All Bey merhuM 
müdürü Ali Riza Bey tarafmdan 
yazdan bir tarihçede mektebin na• ki gösterdiii himmetler neticeıi 
srl kurulduiu Te Mehmet Ali Beyin de unutulmuf bir sima vaziyeti 
bu uğurda nasıl çalııtriı Süzelce dütmemittir. Metrutiyette tekr 
izah olunmaktadır. Bu yazmm bü eaki yazifesi iade olunmuı bu .. 
'asa11na göre 1298 da Mehmet A· fer de mesleki bazı tensikat ve 
li Beyin raporu üzerine O.naaclet lahat yaparak fen adamı baytar 
te sivil bir baytar mektebi kiijadı· lan "rüsumu hayvaniye cibaye 
na irade çıkmıt fakat mektebin a· ıibi adi bir tahsildarlrktan,, kur 
çılmaıı gene mümkiln olamamıt • tarmıttır. Cemiyet; muhitinin d 
tır. Nihayet gene Mehmet Ali Be- lıklan ve zorluklan içinde zira• 
yin teıebbüaU üaerine 1304 te Pat- tin, hayYancılıi(ın, baytaı·i tababe 
tör usulü tetlrihin tamimi için mül· tin ehemmiyetini anlatmı}'a sah 
kiye tıbbiyesinde bir ıınıf açılma· tan Sultanhamidin nazırfarilcı 
sına mUTaff ak olunlllUftur. Bunu iutan, o zamanki askeri bbbiyeni 
müteahip mektep ilerlemit ve Meh yeni dolmak iıtiyen bir meste 
:net Ali Bey e•ell Halkalı baytar çelme takan bir k11ım hocalan ta 
mektebi müdürlüğüne sonra Zira· raFmdan hocalıktan çıkarılan, ı 
at 11nrflannrn da ihduı üzerine r.ülen fakat bütün mütküllere ra 
Hallcalı ziraat ye baytar mektebi men fikirlerini tahakkuk ettird. 
müdürlüğüne tayin edilmiıtir. 310 bo idealist adamı takdirle yad c • 
da iki mektep aynlmıt Ye bayta" derken ziraat vekilinden ıer 
mektebinin tıbbiyede bulunan iki barlar ve eerek ziraat mekteple • 
ilk sınıfı ile Halkalıda bulunan aon rinin ban:si olan bu büyük adam111 
iki ıınıfı birleştitilmi! ve Halkalı yeni teeuüı eden Ankara yük .. k 
bay~nr mektebi iliıi lınvanile bir siraat ve baytar mekteplerinin mil 
binndr. kurulmu~tut. Mektep mü - naıip bir yerinde §erefile müte"' 
dürlüğiine gene Mehmet Ali Bey ta nasip bir heykelinin dikilmesin• 
yin edilmi9tir. Mehmet Ali Bey vasıta olır.alarını rica etmektedir. 
........................................................................................... 

San' atı himaye 
Güzel san'atlar mensup'arının hima

yesi h< k. ında mühim kararlar 
·------

Güzel sanatlar akademisi mü • 
Jürü Namık lsmail Beyin Ankara 
cla ınnnrif vckıllctile lemaamda il· 

ndeminin takip etmesi arzu olu
nan yeni faaliyet vechcai hak
kında bazı esaslaı· karıırlatbrıl • 
mıftrr. Bu esa~la.r; akader:ıide ted· 
ris usullerinin 11lahı, ianalkarlaran 

himayesi, halkta bedii terbiyenin 
nlti,a.f ettirilmesi mevzuu üzerin· 
1cdir. 

Söylenildiğine a:öre, yakında ıü 
zcl annatlar mensuplarından mü • 
rc!dcep bir kongre yapılacak ve bu 
kongrede düşünülen noktalar me" 
::µu bahis edilerek sanatkarların 
·eçecc deri bir heyet ayrıca kendi 
erine taalluk eden itlerle me§gul 

olmaya davet edilecektir. 

Akademiden çıkan aanatki.rla· 
rm himayesi için aynca Ankarada 
bazı t&sanurlar nrdır. Bu arada 
devlet ve müeaaeaeler tarafından 

yeni inta edilecek her hanri bir bi• 
nanm kc~if projesine yüzde bet ka 
dıır bir mikdar da, o binanın re • 

aim, heykel gibi güzel sanatlar nolc 
tasından kıymetlendirilmesine ta 

sis edilecek bir rakkam ilaveai e
saı obcaktır. Bu suretle memleket 
le rüzel sanatlar mensuplannı 
fili himayesine ve ayni zamanda 

'ıalkta bedii terbiyenin yükselme
ıine hizmet cclilccektir. 

Kora t\11 ile adamlar 
mahkemede 

Gebze, Danca ve c:iv~rmda a· 
elam öldürbııeklen s!IÇ.lu Kar& 
Ali ile adamlarının muhakeme • 
ıinc, dün lstanbul ağırceza mah· 
kemeıinde devam olunmu9bıl'. 
Muhakeme, dün son aafhasma 

gefmittir. Gelecek celsede iddia 
•e müdafaa yapılacaktır. 



VAKiT Sayıfa: 9 

Paramızın kıymetini koruma tedbirleri 

ş, tahsil, tedavi için ve memuriyetle yabancı memleket .. 
lere gidecek kimseler nasıl döviz alabilecekler ? 

Ordu miktarınııı azaltıl
masında Türkiyenin fikri 
T evhk Rüştü bey : ''Nüfus değ'C saha da 

Kambiyo ihtiyaç listesini neşrediyoruz 
hesaba katılmak. Jcap eder" demıştır 

aynen CENEVRE, 2 (A.A.) - Ordu ltsinde fazla nüfus kesafeti ol .. 
~ miktarının tenzili şeklinin müza- duğunu hatta bundan dolayı nü• 

fa l<ARA, 2 (Hususi) - Türk Yataklı vagon şirketi, ecnebi va - tinde gidecek bir kişi için ayni keresine devam eden umumi ko • fusımun diğer havdiye nakledil -
e !' arasının kıymetini koruma hak- pur acenteleri gibi memaliki ec - miktaı-a kad.:ır döviz veri.lir. Tev - misyonda asayiş kuvvetlerinin diği, h~lbtt~{i ~:ırk havalisinde ve 
f ~~daki 1567 numaralı kanuna nebiyede müesses şirketlerin mem sik edilen başkaca tedavı operas- hesahmda her rncmleh:etir.. nüfu • lran hududu lm;mır.:!<l. ke!;afetin 
b~·ll'l<ı.clen ~İmdiye kadar neşredil- ı lcke~imi:zdeki ;>.:helerinin hasıla - yon .:Ua.saı-ifi :nr::a aynca naza • ı su~u esas :ılan projenin milzakc· n:shcten az olduğunu, bu itibnrla 
1~ .. 1! elan kararn:lrnelerdcil hü • tından indclicap mernaliki ecne - rı r!tri:kat~ alıa.ır. resı esnasına İran murahhası 1- bu muhtelif ~er::ıiti bilfiil bildiği· 

JicJI~ l.ıtnJeri el' an mer,i bulunan 1 ila biyedeki merkezlerine sevkolu - Madde 8 - Ti.lrkiyede mukim randaki münakale vasıtala:mm mizden kavvetleı·in yalnız nüfus 
~ llt~ar<ılıbn birlc~tiı-ilerek 10 n.:ıcak miktarı için lcezalik mura- Türk Ye ecnebilerin berayr tica:c~ nokcanlığından bahset:İerek ka . adedine uörc de?:il, mesahunın da 
~ l.ıtnaro. h.:ı.line getirilmiş, yalnız kıplılc vizesile lmmbiyo alın:ıbilir. memaliki ecnebiyede seyahat, 1 • lacak kuvvetlerin hesabmd:ı bu büyiil::li.iğüne göre hesap edilmesi 
~ı~lllllaralı k~rarname ayrı hıra - Sigorta ~irketlcrinin memaJiki cc· kamet etmelerinden mütevelli! gibi hususi :Jartm nazara alınması- ic~;; eniğini, bundar.. ba~ka sahil
~ tn·~·ır. 10 numaralı ku:·arna • nehiyede tediycsir:~ mecbur ol • kambiyo ihtiyacı: nı söylcmişfo·. lerin uzunluğunu ~abu hesaba kat 
ıicde aı; tadilat yaprlmıştır. KLım· du~ları hasarat bedeli müstesna a - Seyahat ve ikamet edecek- 1 Am-J:ika murahhası her mem- mnk zaruıi olduğunu :ıöyleıniştir. 
~~Ya k~rarn:ı1:1~:;im!e11 mi.~hir.ı o - o 1::nak üzern sigorta primi olarak le~in beyaımz.melerine r:ıptede • · leket i~.in icnp eden hususi ~crait Tcvfü: ll.üqtü Bey, sahiller 
' n Jc... b' 'h · ı· · · l k k 1 k b ı· kl · l .. b't ı ı k ~ •·il: ıyo ı lıya~ :!:tcsını ay • mem c ·etten !;'1 ·arı aca me a ı - ce crı cvra n mus ı e:. nazara a m:ıcağmdan nüfus ade - mutlak:ı hudut olma~a bi e a • 

en hildiı-iyorurn: ğin retrotisyon suretile elde ede- Vizeleri ikmal edilmiş pasa• din~n en esaslı miyar olacağını çakçıhltb müc.:~cle için fa~la 
J\Ial ithnlindcn ırütcYcllit bilecekleri mukabil primler tari • portl:.\ mahalli ticaret odası~dan söylemiştir. kuvvek ihtiy~ç vardır demi::tir. 

aınhiyo ihtivacı: kile te:ninine imkan bulmımaclığı maks3dı sey~hatin Türkiye ıktı .. Tevfik Rüştü Bey, ::öz alarak Fr~r.sı::: murahh:.!;ı cevabımla 
l Macldc 1 ·_ Memlekete ith:ıl sabit olmadıkı:a verilmez. sadiyatınm inkişafına hadim ol- İran murahhasının beyanatını Te·ıfik Rüştü Beye hak v~rerek 
a~rı~'Zl Iha] bc:.?cl!e~·: lf;57 ~t~ma- l l\'~emaliki c'cı:_ebiye~c seya~rnt duğunu tebarüz ettirecek mahiyet- takviye ve hı me:;elcde Amerika projenin lıfüün l:m imkanları mah-

1.anur.a t~vf.kc.:1 tan:nm ve ı \·e ikamc.t011 mut0Y~lht kaınbıyo te verilmiş vesikadır. Bu gibilerin murahhasmdan ayrıldığm1 söyli- fu:::: tutan ~ekildc tadilini teklif 
~t~dilen 10 numarcı.lı karama - ihtiyacı: . esnayı seferdeki masrafları için yerek Türkiyenin de garp hava- etmiş ve k:ıh•l cdilmişi:ir. 

ll.ın 13 üncü rna1dcsİi:ı~ tcvfi- Madde 6 - Türkiyede mukım azimet, avdet masrafı olarak üçer ..................... ••••••••••••••••••••••n••••••n•••••••••11••••••••••n••••••••••••••• 
il.tı eshnbı tarc:ı.fmdun ~ankalarla Tüı-k ye ecnebilerden kendi he • yüz Türk lii·ası, ikamet ayları i- parasile aylık veya ücret nlanlar Tür!~ Hra:anı tecavüz etmiyen h~.-

ll\il.lıkerlere tevdi chın~cal;:. mt!a - saplarına berayı tahsil ve teteb • çin de azami iki ay için üçer yüz bunlar mahalli istihdamlarile şeb- kiki bir ihtiya~tan tevellüt ettiğine 
lı ele \reı·gisine ait r,üm;·ük mak - bü seyahat ''C ikamet edeceklel': Türk lirasına kadar olan ihtiyaç- ri ücretlerini natık olmak üzere kanaat edilen müteferrik kambi .. 
lell:ıları üzeri:r:.dcki kayı~ln k.sdik- , a _ Seyahat edet:eklerin be· ]arı murakıplık~a tesbit olunduk- tanzim edecekleri ve müstahdeı:..~ r'> talepleri muro.kiplik vizesi ol .. 
~e R<h·e ecnebi dövizi olarak te - yannamelerinc raptedecekleri se - tan sonra bankalarca temin olu • bulundukları müesse::;eye tasdik maksızın yalnız Merkez banka .. 

İJI ~1
1~. eclifü. Şu lmd:ır ki ve.deli tev- yahat evrakı müsbitesi vizeleri ik- nur. ettirecekleri beyannameyi mura- cmca kabul ve temin edilebilir. 

11ş ~~t;ı bu dövizler vadelerinin hu· mal edilmiş pa:;aport, Madde 9 - Devair müessesatı kıpliğe tevdi edeceklerdir. Merkez b:mk~nnm mile!:ses cldu
.ı l.ıne talmddiim etlen hnfta için- b - İkamet edenler namına resmiye tarafından memuren be - Bu gibilerin şehri kazançlarının ğu yerlerde kaıubiyo m~muciphk .. 
• ~tenıin olunabilir. Bu takdirde hareket ede;ılcı·in beyannamele - rayı tahsil Ye tetcbbü azimet ve azami yarısına kadar hcriçtcki :ı.- ları bu talc,hdc ncşgul olm:.-:.z]ar 

11 tı! ıı~i döviz mübuyaasının dahil rine raptedecekleri ikamet evrakı ikamet edeceklerin kambiyo ihti- ilelerine gönderecekleri döviz ih - Madde 16 _ Bu listede yr,zılı 
, ~~ğu .b.o~clroy~ rncl·h~~ m~kb~z müsbitesi, mekte.~c ka!ıt ve müd- yacı: tiyaçlan bu baptaki beyanname ~ olr.uyan ihtiya~iar~ aic döviz tcda-

ti ~ ,'Y~:n ırm Vüetelerc gu::-e k:mı • deti devamını mubeyyın mahal· a - Seyahat ve ikamet ede- ler murakiplarca vize edildikte:; riki icin m::ıhalli murakıpiiğe vaki 
• ~ t~ık ve mura.kiplikça musadclak !indeki Türk talebe müfettişliğin- ceklerin beyannamelerine rııpte - sonra temin olunur. olacak müracaatlar maliye veka • 

r ~ıh~·~r vcril:r. Muamele vergi • den bulunmayan yerlerde de Türk dccekleri evrakı müshile: Vizele· Türkiyedc l>endi hesabına çal:- letincc tetkik! ·;c kabı tayin ve ifo 
~den müstcsn<ı obn ithal5.~tan scf aretile konaoloshanesinden ri ikmal edilmi~ pasaport, seyahat ı)'.~ n t:cnchilerin ailelerine para gö:ı Ldilir. 
ı.,,leve.Jit döviz ihtiyacı rnurnkıp- mus,uldal,. ve bunların bulunma - ve ikamet müddetini mübeyyin ol- 1 .J• rınclerinden mütevellit kambiyu 

1 1 rı~ f" ı Made 17 - ~hu i 1tiyaç listesi 
, 'll r.:ıczuniyetile temin edilir. dıf?ı yeırlerde de mektep idaresi- mak üzere mensup oldukları da- J ihtiyacı: d 1 . 

l. ~ 27-2-193::> tarihimle neşre i mış o-
\ ıyfo<lde 2 - Kor:.sinyasyon tar- nin en büyük amiri tarafından irenin en büyük amiri tarafından I Made 13 - Şehri kazançlarını 
'~J lan ihtiyaç listesi ve 12929 nuır.:ı· 
ıb ".a ithal edilen malların birinci mu~:t.ddak mektep vesikasıdır_. musaddak vesikadır. Memuren ve mübeyyin tanzim ve mahalli vergi 
~ h j rah kara•·nnme ile ne~redilcn z~y-~ izi kezalık yukarıki maddede Mektep vesikası senelik devret ya mezunen seya at ve idaı-t::lerince tasdik edilecek beyan 
"'"'" 1 ak · · ·h 1 ı li yerine haim olrnuşiur. . ~"lldığı ve~hilc muamele vergisi tahsil müddetine şamil om ü- ikamet edenler içm ıstı sa ey- 1 nanıe üzerine şehri kazançlarının 
\llubuna islinaden bc:nkalarla zere bir defa için taleple kabul o- liyccekclri vesaiki re~.miyede les • keza nısfını tecavüz etmemek ü • 

i \ kerlerce t~darik olun:!r. Bu lunuı·. Bunların avdet masrafları bitedilecek kambiyo ihtiyaçları zere bu gibilerin hariçteki uileleri
fl ~~buzlar bordrclara rM.pten er- için ikinci mevki bilet ewıanı ·mumkiplikça tasdik edildikten I ne göndere<·ekleri döviz ihtiyacı 
• ~ ~1 trün .tnurakıpliğe rıöndcrilir. Türkiye haricindeki ikamet müd- sonra temin olunur · murakiplik vizesile temin olunur. 

h~~kiplikça makb.~z:ın müte - ' c.lcti İ{:in ayda ayni memleket veya Madde 10 - Yukarıdaki mad· Ancak bu gibilerin irsalatı Mali-
.. \> .1 kısmı için sahibine vesika ülke dahilinde hükumet veya bi ~· deleı·de yazılı kambiyo Avrupa ye vektı.letinin müsaadcd olm::.dık

'İ~·ılir. Mütea!tip r.:übayaaları ve· idare hesabına tahsilde bulunan- kıtasile Türkiyeyc yakın olan ça 300 Türk lirası muadilini teca
b t.;r;ı müstc:1iden ve vesikaların lara verilen miktara kadar olan memleketler dahilinde seyahat ve vüz edemez. 
lt

0
tdrobra rapt ve mu~·akıpliğe kambiyo ihtiyaçları muraıkıplıkça ikamete mahsus olup mema.liki Türkjyeden usulü dairesinde 

"clii suretile temin e::lilir. tasdiık olunduktan sonra banka - ecnebiyeden şimali ve cenubi A - gitmiş ve memaliki ecnebiyedr: 
~ ~'1oıdde 3 - Kendi namları ve farca temin olunur. merika ile Akeayı şark mc.maliki tesisi ikamet etmiş bulunan Tür:; 
t ta~Pla.rma memlekete mal geti- Madde 7 - Türkiyede mukim baideye gidecek olanların yol ve ve ecnebilerin Türkiyedeki iratb-

Muvakkat madde - Muamele 
vergisi rnakbuz~ı 1 Mart 930 dan 
itibaren alınıp ta daha evvel kon~
mento ve cair evrakı müshile ibra• 
zile kambiyosu tedarik edilmiş o• 
lan ithalata ait muamele veraisi 
makbuzbrmdan da alınmasına mü 
saade edilen kambiyo miktarının 
tenzili lazımdır. Binaeı~aleyh bu 
!cahil makbuzlar sahipleri tarafın
dan m'.l?'akiplikça ihraz edilerek 
i11bl veya ta:;hih ohnur. 

detı kendi antrepo veya depcların- Türk ve ecnebilerin esbabı sihhi- ikamet masraflarından mütevellit rmdan mütevellit kambiyo ihtiy!l~ 
ı,.' ~uhafaza eden ecnebi ı:.irket ye dolayısile hariçte seyahat ve kambiyo ihtiyacı hakiki ihtiyaca cı : Bir 
t~ ll'lüe:;s~selcr dövizlerini birin- ikamet etmelerinden mütevellit göre murakıplıkça tesbit ve mali- Madde 14 - Memaliki ecne -
ledll'lacldenin hükmü dairesinde k.-.-nbiyo ihtiyacı: ye vekaletinin mezuniyetile ban- biyede mukim Türk ve ecnebile • 
Q'• iltik ederler. f n~k bunların a - Seyahat edeceklerin be • kalarca temin edilir. rin Türkiyedeki emvalinden mü · 
llı~l/İılcrinin mubayaa zaman ve yannamelerine raptedecekleri se- Madde 11 - Ticari, sınai, ma- tevellit iratlarından masictleri için 
tı~ltt~rı mt:raluplı!:~a tayin olu - yahat 'evrakı müsbitesi: Vizeleri li müessesatın memaliki ecnebi • para istemelerinden mütevellit 

emniyeti sui 
istimal davası 

l', ikmal edilmi! pasaportlar mahalli yedeki ihtilaf veya davalarını hal kambiyo ihtiyaçları resmi vekille-
~ Ma<ldo 4 - Transit suretilc hükllınet tababetinden muta sihhi ve takip için Türkiyeden gönde • ri tarafından mürselünileyh olan 
~~len emtc:ı bet~eli tamamen veya ı ye müdiriyetinden musaddak ec - recekleı·i veya mahalleı·incle tayin irat sahibinin Türkiyeden suret, 
~'tnen clö·riz olarak ödenmek la- nebi memleketlere seyahat zaru • edecekleri veki};erin masraf ve :.ebep ve tarihi müfarekatini ma -
l~~ tieBiüi l.:~dirde bu bedele retini tebarüz ettiren iki nüsha ücretleri, sergi 'l.;eyo. panayiı·lara hal ve sebebi ikametini, ailesinin 
te ahi.il eden dö·.1 izin tayin cdi!c- rapor. Bu rapor nüshalarından bi- mal göndereceklerin yer kiraları, adedi nüfuGunu, Türkiyedeki ir::ı
~h~ ~füJdet zar;mda rnemlek~tc ri dahiliye vekaletine tevdi edil - reklam ve sa;re gibi iştirak mas· dının membuını, miktarını, gönde~ 
t alı ".ıankalarc :-ahhüt c:Hl:i!k- mek üzere maliye vekaletine gön- rafları mcmaliki ecilehiycdeıı cel· mek i:.tediği paranm miktarım 
~l\ ton:-n mım:.k::hkça verilecek derilir. bedecckleri mütehassısların har • mübeyyin olmak üzere tanzim ede 
l (!~Un iye~ üzc:-in:: döviz ihtiy..-.cı b - İkamet edenler namına cırah veya peşin ücretleri gibi hu- ceği beyanname malumatı mezku. 
~~· ın edilir. lı:ıreket edenlerin bcyannri·nelcri- susatt<ın mütevellit kambiyo ihti - reyi teyit edecek vcsaikle berabc>ı· 
~iı·kı1th-l'in k:ıın lıiyo ihtiyacı: ne raptedccckleri i!camet evrakı yacı bu bapta alilmd~rlar tarafın- murnkipliğc tevdi olunduktan son 

\l·~adcle 5 - T.iirkiyedc icrayı fa müsbitesi dahil olduğu hastaha - dan verilece!' beyanname ve ica- r:ı murakıphkça tesbit edilecek 
~~'~t eden ~irketlertn memnliki ec ne, sanatoryom müdürlerinden bın<ı · eöre raptedilecek evrakı miktar bankalarca temin o!unur. 
\oit· •}'ede bulunnn his:>cdar ve tah- tabibi müdavi profc~örden masa- miisbitc ü::~!·İnc muruk1:11lıktan 1 Ancak bu mebJ&.fr ayda 211 Türk 
le ll.t hamillerine icup eden hiJ::ci rifi ~ehriyeyi mübeyyin clarak a- mczur..iyct ::lınchktan !;onra ban- lira::nnı tecavüz edeme.: . Fadu!:ı 
~ tneıtü veya faizin irsali lüzumu Jınac::ık miifredatlı fatura ve ra- kabr~a te:nin olunur. Alelumun h:ıkkmda Ma!iyc ve!caletinden 
~n~e bunl:ırn teki:lbül eden I porlardır. Bugibilerin avdet mas- pa!:ap3rll:lr:ı kambiyosu verildiği mezuniyet nlınması lazımdn·. 
~ bıyo ihtiya::ı !}irkct heyeti ı.:· . rafları için birinci mevki yataklı şerhilc imzalanır Madde 15 - Kitap, gazete, 
~l lt~iyclerinin ln!:di!::ne iktiran l bilet csmam ,.e i!::~rnct ayları için Türkiycdc ecnebilerin ailele - mecmua, müteferrik bczı alat, c
'\ ~1§ tneclisi idare raporl<ll·mın şehri 300 Türk lirası kadar olan l'inc par:ı göndcrmelerin~en mü - dc-;:ıt, umura hayriyeye müic:ıllik 
~ \lt~Jikça t~tl:ikındcn ::cnra döviz ihti~r~-:-ları murak!phkça l tc·;~lJit k2.1:ü1iyo ihtiy~cı: bahhiidal, mu~b".:at ve saire gön· 
~ll~ye vektetince verilece!: ll!e • tasdik olunduktan sonra banka • Madde 12 - Rcsn:.i, Hu:n:d derenin hal ve vaziyetine [!Öre 

t\ıy~t (1aircsinde le!Tlin olunur. l tarca temin edilir. Hasta refaka • 1 devair ve mücs:;cs:ıtta çalışıp Türl: 
1 
mecmuu be~eli ayda yirmi be~ 

htanbul üçüncü ceza mahke-
mesinde, clün bir emniyeti suii5ti· 
mal davasına bakılmıştır. 

lddinya göre, Koço Ef. ismin· 
de biı· kc.misyoncu, tüccardan 
Agop Ledeyan Efendiye Roman
yadan uetirttiği 5,568 teneke ga • 
zı rc!1in olarak bırakmış ve bu ı·e· 
hin mukabilinde 10,000 lira ö • 
dünç. a!mış..Koço Ef., hunları sat• 
tıklan sor.ra, bo:rcunu ödiyecek • 
miş. Koço Ef., Çubukludaki 
G~Z deposuna rriderek, tenekeleri 
çıkartmış. oro.<la, kendizini Agop 
Ef. nin akımı :;anmışlar. 

Somaa~;.1 Koço Ef.nin kati
binden, r,c.z tenekebrinin a.lmdı
f.ı h<lydilc ordinolar istenilmiş, a· 
lınmış ve Agop Efendinin Avru • 
p:ıdan dünü;ü üzerine iş mahke· 
ııneyc dü~müş. 

Koço Efondi, bu iddiayı doğ • 
nı bulmuyor. Bazı ~:ıhitler dinle
nildih~en s:mra, başka ~ahitlerin 
ç;J.ğırıiması::ı:ı ve ticaret mahire • 
mcsindcki o:·dinola;.·m get!.rilme
sinc karaı· verilmiştir. 
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m e t Haberleri 
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yseri Halkevinde f lnegölde e er yapıldı 
Mu telif şubelerinde şimdiye kadar neler yapıldı, daha 

neler yapılması lazımdır ? 
Sıtma mücadelesi - kurutulan bataklık 

Elektrik tesisatı - Himayeietfal 
Kayseri, (V AKIT) - Halke . 

vinin yıldönümü için evvelce ha a 

zırlnmp basılan program dağıtıl • 
mı,tı. Bunu bilen hallt cuma gü • 
nü öğle üzeri büyü salonu doldur 
du. Kapıda bando çalıyordu. Sa
at on beşte Ankara nutukları rad
yodan dinlenmiye başlandı. Hava 
güzel olduğu için parazit de yok _ 
tu, bu yüksek sözler noksansız işi
tildi. Faaliyetleri takdir edilen ev
ler arasında Kayserinin de ismi • 
nin geçmesi halkımızı pek sevin
dirdi. 

INEGÖL, (V AKIT) - :ki sene 
evveline gelinceye !·"\ hl' k·,snba 
dabilinde ve haricinde bii çoı ba
taklıklar her sene sıtma=-m intişa
rına sebebiyet vermekt,. idi. 

tki sene evvel buraya gelen 

Re!it Beyin kısa bir nutkundan 
sonra. Gazi Hazretlerile İsmet ve 
~azım Paşalara, Recep Beyef en 
dıye halkın candan bağlılığı vt f ayseri Halkevinde yıl dönümü merasiminde bulunanlar 

kaymakam Ekrem Beyin bu cihet 
dikkatini cc!bc·tmic: Vl! ilk iş ol?. • 
tak bir sıtma mücadele komisyo
nu teşkil etmiştiı-. Komisyonun 
bu seneye kadar yaptğı işleri sı -
rahyorum: Kasaba dahilinde ve 
Kurtunlu köyündeki pis ve müte -
affin mecralar temizlettirilmiştir .. 
Kasaba ve Kurtunlu gibi çok nü· 
fualu iki mühim mahalden geçen 
".>u mecraların her zaman meyda
na ı:etirmesi mümkün olan tehli
keli haıtnlıklarm önüne ges:ilmİ§ 
oluyor.. Bundan baıka kasaba 
civarındaki geniş cayırlıkta mev -
cut bataklıkları kurutmak 1çın 

1470 metre uzunluğunda, üç 
metre genişliğinde ve 1)5 metre 
derinliğinde bir kanal açmıştır, 
burada 921 apıe]e çahştırrlmışhr, 
geçen sene icinde de 740 metre -
lik diğer bir kanal daha açhrıl -
mıştır ki, bu it için de mükellef 
amelenin ancak bir kısmı çalıştı -
rılmııtır. 

saygıları telgrafla arzedildi. sitti ki seyircileri hiç tatmin etme 
Mahalli programın tatbikma di. Bu yıldönümünde bir "Mavi 

gece 20 de güzel san'atlar şubesi yıldırım,, bir "Mete,, bekliyenler 
tarafından istiklal marşı ve lise ta- küçük bir komedi bile görmediler. 
lebesinin cümhuriyet yeminile Heveskarlardan biraz gayret bek • 
haşlandı. Bundan sonra evin reisi riz. 
meb'us Reşit Bey bir hitabe irat 3 - Güzel san'atlar şubesi aza· 
etti, eczacı Hazım Bey tarafından sının çokluğu ile birinci derecedt.: 
halk ve gençlik namına mukebe • gelmektedir. 210 kişi kaydolun -
lede bulunuldu. ınuştur. Programlı ve metotlu ça· 

Lise müdürü Yunus Kazım Bey lışmaya ilk ba,hyan ve ayni hara
halk vlerinin fayda ve gayeleri retle devam eden bu şube musiki 
hakkında istifadeli bir konuşma kolunun faaliyetini yoluna koy· 
yaptı. Musiki kolu, milli nağme _ duktan sonra timdi de bir resim 
lerden birkaç parça çaldı. "Mete,. atölyesi açmak üzeredir. 
den bazı kısımlar oynandı. 4 - içtimai yardım şubesinde 

işletme müfettişi Yakup Beyin bu muhit çok §eyler bekliyor. ilk 
tatlı bir musahabesinden sonra sa· mekteplerde o kadar çok fakir ta· 
lonu dolduran yüzlerce halk hep lehe vardır ki, bunlardan hiç ol 
bir ağızdan iştirakile Bozkurt mazsa bir kısmının ~le elbiseleri 
cümhuriyet martı heyecanla söy • nin yenilendiğini,. ne de boş mide
lendi. Yerli mahsulden üzümler lerine iki kaşık sıcak çorba veril
Jeblebiler dağıtıldı, istifadeli v~ diğini henüz görmedik. Bunlar a· 
neşeli bir gece geçti. raunda kağıt kalem tedarik ede • 

Söz sırası gelmişken, ikinci miyerek mektebi terkedenler görü 
devrede açılmı olan Kayseri Hal- .üyor. Soğuk, karanlık han odala· 
kevinin sekiz aylık mesai bilanço- rında lise tahsiline devam eden 
sundan bahsetmek istiyorum: köylü çocuklara da henüz şefkat-

Halkevimizin dokuz şubesi de li bir el uzanmadı. "T alehe yur • 
faaliyettedir. Kayıtlı aza adedi du,, çatısının altına sığabildiği 
"1047,, yi bulmuştur. Bunların kadar ancak 50 talebeyi himaye 
içinde ancak on yedisini hanımlar ediyor. Fııl<at unutmıyalım ki li e
t~kil ediyor. Şimdiye kadar yir • de 650 genç okuyor. 
mi konferans verilmif, dört müsa- içtimai yardım şubesinde ida 
mere yapılmıttır. Akın, Beyaz kah- re heyeli, bunun gibi birçok ihti
raman, siper faciası oynanmııtır. yaçlara şefkatle kanadını açama · 
Her haf ta idare heyetlerinin içti- dıcını bizden evvel görmü§ olacak 
malarından başka, komiteler şube ki, geçenlerde istifa etti. Yeni İn· 
azalarile aylık hasbıhallerde bu • tihap edilen heyet şimdi bir mü -
lunmaktadırlar. ~amere hazırlamakla meşgul olup 

Memleketin ferefile mütenasip hasılatile yardıma koşacakhr. 
bir halkevi binası yapılmak üzere 5 - Halk dershaneleri şubesi • 
c~aılı hazırlıklara baılanmı§, tah- nin biri türkçe ve ikisi İngilizce, 
s1satının tamamlanmasına çalışıl fransızca olmak üzere üç kursu 
maktadır. vardır. Almancaya talip olmadı , 

Her !Ubenin faaliyetlerine ayrı cmdan bu dershane kapanmışbr. 
ayrı bakarsak: 6 - Müze ve sergiciler muhiU:e 
. 1 - Dil, tarih, edebiyat !Uhe araştırmalar yaparak maarif mü· 
sınde İyi bir çalışma vardır. idare zesine yeni eserler kazandırmış • 
heyeti uzun tetkikat yaparak "Kay }ardır. Yakında açılacak olan yer
seri tarihi,, ni hazırlamıştır. Bu li mallar sergisini hazırlamakta 
eser, her ay bir tanesi verilmek dırlar. 
üzere beş konferansta anlatılmak- 7 - "Kütüphane ve neşriyat, 
tadır. Bu konferanslardan ikisi şubesinin bir okuma. salonu vardır 
Kemalettin ve K ~ zım Beyler tara. Yeni eserlerle henüz zengin de 
fmdan "Kavseride 1-Iif tler,, mev ğilse de mecmua ve gazeteler mun 
zuu üzerinde verilmi§tir. tazaman geliyor. Şimdi'ik 200 cilt 

2 - Temsil şubesi: lşe candan kitabı varclır. Neşriyat kolu bir 
başlamıştı. Fakat bu komitenin ba- Halkevi mecmuası çıkartın k iste 
şında bulunan ağır ceza azası Fu· mişse de "Lise mecrnua!iı, muhi 
at Beyin ayrdmaı:;ile faaHvet azal tin iht:yacına cevap vermiye ça 
dı. Geçenlerde hilaliahmer men - ışıyor. 
faatine verilen müsamerede oyna 8 - "Köyciilcr

0 
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nılnn e.crler o kadar kısa veba -1 nüz gazete sütunlarındndır. 7.iraai 

ve baytarlık işleri hakJunda Kay
seri gazetesinde köycü azaların 

makaleleri sık sık görülmektedir. 
Önümüzdeki sene evin azası 

birkaç misli çoğalacağı gibi yapa -
cağı işler de bir o kadar genişli -
yecektir. Bunu sekiz aylık kısa 

bir zamanda yapılan işlerden ü • 
mit alarak söylüyoruz. 

F. D. 

Agılda Ölen genç 
Balyanın I' oca Avtar köyünde 

ihtiyar anaıile babasının maişetini 
temin için bil ağanın yanına ~o· 

ba..., airen R1ze. cglu Kazım "Ya
rcntepe" deki ağılda koyunları ba
şrnr.la ölü olarak bulunmuştur. 

Zavallı gencin gecenin ayazın
da hasta olduğu halde sabahlara 
J<adar bin bir acı ile kıvranmıt 

ve koyunları mu haf az& etmiş ve 
sonr son nefesini vermit olduğu 
ı.nlaşılmıttır. 

Vak'adan haberdar olan Balya 
Müddeiumumisi hükfımet doktoru 
ile birlil-te köye gelerek tahkikat 
·rapmıştır. 

Kazımın bu suretle ölümü bütün 
',öylüyü elem içinde bırakmıştır. 

Ten 1iz azasından 
bir znt Uldü 

Temyiz mahkemesi azasından 

Hüseyin Avni Bey, Eskişehir mem· 
leket hastanesinde kanser hastalı
ğından ölmüştür. 

iım'rde 9 aylık ihracat 
İzmir, 1 (A.A) - ihracat mev

simi başlangıcı olan bir Temmuz 
932 den geçen ayın 20 sine kadar 
lzmir limanından ecnebi memle
ketlere yapılan ihracat ıudur: 

14 milyon 880 bin 130 kilo tü
tün, 75, 972 kilo afyon, 18 milyon 
299 bin 258 kilo palamut, 3 mil -
yon 290 bin 150 kilo palamut hü
lasası. 3 milyon 839 hin 380 kilo 
meyan kökü, 402.366 kilo zeytin
yağı, 6 milyon 993 hin 450 k'lo 
arpa. Bakiyat 7 milyon 316 bin 
107 kilo. 

Sıtma mücadele komisyonu -
nun proğra.mı ikmal için çıkardı • 
ğı ve cıkaracağı mükelleflerin a -
dedi 2336 dq. Hizmetini he -

nüz yapmamıı olanlarla daha bir 
çol· =·ter yaptırılması mukarrer -
c1 • ~misyonun bütün bu it -
lerdeki masrafı sadece 320 lira 

.. eg&lde kurutulan batakhk 
açllan ark 

kadardır ki, bu para da hizmeti -
ni, para ödiyenlerden toplanmıt -
tır. Komisyon devlet hazine -
sinden bir santim bile istemeden 
bu vatan itini başarmaktadır. 

Şiddetli yağmurlarda oya köy
lerin tarlalarını seller ırk aık tah
rip eder, köylüleri hayli zarara 
uğratırdı. Eskiden vatan hudut -
ları haricinden gelen muhacirle -
rin ormanlara civar yerlerde köy 
kunnalarile batlıyan bu sel tah -
ribatının şimdiye kadar bir türlü 
önüne geçilP.memişti. Kayma -
kam Ekrem Beyin. nehirler ve 

üzüm ve ınc.~ Jer miç mecralnra dair olan kanunun ver· 
lZMiR, 1 (A.A.) - Mevsim ip diiji S'"'JI' hiv tle yantı«ı bir teşeb

tidası .lun 23 şub~t tarihine kn • büsle iic:: ·"lt>metrelik bir kannl 
d r İ mir borsasında 47 milyon acbrıl r:ık 1'u zararı da berh:.raf 
275 b'n 1 kilo üzüm, 15 mi' on t-·., ol• or. 
101 bin ( ~3 kHo incir satılmr"' ır. K ~ c~ b:ının elektrik tesisa tm<>. 

43 milyon 958 bin 32 hilo üz'·m ı ha 1 a ha.zırlıldarı iyi bir saf -
ve ?.A mi}:'jon 4 {)bin 102 kilo in • { hn a r;· · 'ş bıt1unuyor. Mnkine • 
cir il,rııç olun..'"Tluştur. leı almrnr~ ve bina yaptırılnuya 

başlanmıştır. Tesisatı münak.f 
ya konulan bu işin de bir iki 
içinde biteceği, belediyenin 
diği ehemmiyetten anlaşıld 
Bir kac ay sonra Ahı dağını 
Kazancı bayırını İnegöle dol 
aşan yolcuların göreceği man 
ra pek latif olacaktır. 

Kazamız Himayeietfal şu~ 
sinin gecen seneki faaliyetini 
gelecek sene yapacağı işleri t 

pit eden kongresi geçen hafta 
tedilmiştir. idare heyetinin (: 
poruna göre geçen sene 103 -ı 

cuğa muhtelif eşya, 77 çocı

da mektep kitabı verilmi~ 
Mevcut azanın senelik aidatJı 
rından başka muayyen bir vJ. 
datı olmıyan idare heyetinin gö 
leri takdire şayan görülerek ~ hi. 
idare heyetine ayni zevat teıd 
secilmişlerdir. Kongre bu sJ 
için yenjden bazı kararlar v~ 
miştir. Bu cümleden olal"ak 
çocuk lıahccsi açılacak, fakir hl 
ta çocuklar muayene edilecek 
ilaç veı ilecek, mekteplerde yC 
meae muhtac cocuklara ye, 
verilmesi için mektepler himt: 
heyetlerile bu İ!te elbirliği yap! 
lacak, süt cocuklarında sıkça ~ .,. 
kua gelen ölümün önüne müd 
kün olduğu kadar gecebilmek 
çin bir süt damlası müesaeı 
kurulması huauaunda belediye~ 

yardım istenecektir u hayı 

lı ilerde Kaymakam Ekrem B 
yin de azami yardımım temin 
den idare heyeti reisi Doktor J-t 
seyin Beye ve arkadaşlarır.a es 
dan muvaffakiyetler dileriz. 

Hamdi 

Esk"şehirde 
Eskişehiı· (VA KIT) - Ha 

kevlerinin senei devriyesi burr 
pek co~kun bir arzu ile tes'it ~ 
dildi. 

Halkevl"i temsil heyeti A 
ve Park sinemalarm cumll gü 
gündüz ve gece halka açık bulu 
durarak her iki -;inamada (Mü( 

rim) piyesini pek büyük bir mı.ı: 
vaffakiyetle temsii etti. 

Temsillere istiklal marşı ı 
baılandı. Halk fırkası mutem~ 
)aman ve Sakarya gazetesi baf 
muharriri Faruk Şükrü Beyefell 
diler Halkevlerinin gayesini, e 
mellerini anlatıp her yerden ge 
len tebrik telgrafları kartıhğı o 
larak 64 vilayete Eslsitehir hal 
kinin bu cotkun hislerini yazdılı 
larım söylediler. 

Hitabeyi müteakip konıer di'ı 
lenildi. İlk mektep muallimle' 
tarafından da milli 2'eybek oynt' 
mldı, hararetle alkıtlandı. 

Mücrim, Sakarya gazetesi ~ 
muharriri F. Şükrü beyin güA 
bir eseridir. Mücrim, din perde 
si altmda i§lenen fenalıklar 

m<uık sini koparan ve iç yüzü 
ortaya koyan bir mevzula dolıJ 

dur. Bu eserin muvaffakiyet 
terrı;ili de seyirc;ler üzerinde 
iyi bi~ te- ir yaptı. Seyirci ha 
tem '}j sonuna kadar alkıtladı. 

• "·· .;Mi canlandıran ve y• 
ş· t-n M• '1 ttin ve Ziya Beyi 
tebrik ederiz. 

M. Şevket 
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Hikaye Rüya mı, hakikat mı? Hak~~~·· 

Müthi§ ıurette bir yalnızlık ih
ti1aana tutulmu§tum. Onun için 
Adanın kalabalık pansiyonlarını 
Lrrakarak, "Maden., tarafında 
bir Rum balıkçının evine iltica 
ebni§tim. 

Bu balıkçı bir Rumdu, oldukça 
kalabalık bir ailesi vardı. Bir iyi· 
lifi varsa, adanın bu tenha kö§e· 
•iııde, sayfiyeye celenlcrle temas 

etnıez, yalnız ba§ına yaşardı. 
Y orgo ile ara sıra balığa çıkar· 

dan. O a:ktab gene beraberdik. 
küçük bir koya çekilmiş, balık tu 
layorduk. Birdenbire Y orgo ko • 
lumu tuttu ve : 

-Bak! 
Dedi. Parmağı ile deniz üze • 

rinde bir yeri gösterirken dişleri
nin birbirine çarptığını duyuyor· 
dum. 
Baktım. llk önce bir şey göre • 

ınedim. Sonra, denizin üzerinde 
bir kaç noktamn kımıldandığını 
f arkettim. Belki, Yunus balıkları 
idi. 

Bu civarda Yunus balıklarının 
görünmesi sık sık vaki olan bir 
hadise idi. Yorgo neden korku • 
yordu. Şimdi, vücudünü sandal • 
dan dı§aı-ı ıarkıtmı§, ku'.,. ğım de
niz sathına doğru uzatmış, bir 
feyler dinliyord\!. 
B~ de onun gibi yaptım, ve 

o zaman uza:ktan fevkalade a· 
henkli, derin nağmeler dolu ses· 
ler duy:mağa başladım. 

- Nedir· bunlar Y orgo? 

Bamı boğuk bir teıle cevap 
"erdi: 

- Deniz ?u::Jarı. 
Bu ıeste o kadar müthiş bir kor

ku vardı ki, Y orgoya, sandalı o 
tarafa çekmesini söylesem yap • 
mazdı, ve §ayet, kürekleri almaia 

Kendi kendime ıinirleniyor • 
dum. Sonra aklima bir ıey geldi. 
Onlan korkutmağa karar ver • 
dim. Hemen soyundum, denize 
girerek, sessiz kulaç.larla onların 

bulunduğu tarafa dof!ru yüzmeğe 
ba~ladım. 

Sarıtm kız, ıiyah saçlı beı kı

zın te~kil ettiği grupla benim a • 
ramda bulunuyordu. Bunun için, 
beni ilk gören o oldu. 

Ne oldu bilmiyorum? Yetil, 
yoıun renginde gözlerini bana 
dikti, sesi gittikçe yükselerek, ma
deni bir tannaniyet keıbetti. Bü· 
tün izam donmuıtu. Kollarım, 

ayaklarım kurıun gibi olmuılar • 
dr, aon bir gayretle bağırmak İa· 

tedim ve torpillcnmit bir gemi gi· 
bi denize battım. 

"' ~ ,,. 
Gözlerimi açtığım zaman ken· 

dimi Y orgo'nun evindeki odam • 
da buldum. Bir kadın sesi: 

- Ayıldı, yaııyor. 
Diye bağırdı. Hemen odaya bir 

ıürü genç kız doldu ve hepsi bir· 
den ıormıya baıladılar. 

Meıele fU imit. Y orgo'nun kız· 
ları ve yeğenleri yıkanmıya git· 
mitler. Benim denize girdiğimi, 
yanlanna doğru yüzdüğümü gör • 
memitler. Fakat kopardığım fer • 
yadı duyarak, tam batacağım eı· 

nada görmüşler, hemen yetiıip 

bin bir mütkülitla beni kurtar • 
mıtlar. Daha sonra da, beti bir· 
den beni buraya ıetirebilmitler. 

- Beti birden mi? 
O halde bu altıncı kimdi? Mu· 

hakkak altı kr:ı ıirdüiüme emin· 
dim. 

Bu ıırrı hali halledemedim. 
Y egi.ne ç~e bunun bir deniz kızı 
olduiaria inanmaktı. 

kalkışıam muhakkak beni öldü - , _____________ _ 

rürdü. 

Bunun için kendisinden, beni 
sadece, bu karaltıların göründüğü 
tarafa yakın bir yere çrkamıa&ını 
iıtedim. 

Ötedcnberi deniz kızları beni 
çok alakadar eder. Bunların ha • 
yali birer r.ıahluk olduklarını bil
mekle beraber, muhayyilem, gene 
onlada meşgul olur durur. 

Y orgo, beni bulunduğumuz 
koyU/1 bir kö§esine ~ıkardı, sahil
de ko!mağa bn§ladım. Bir an ev· 
vel karaltıların • deniz kızları de· 
meğe cesaret edemiyorum • bu • 
lunduğu yere yeti§mek istiyordum. 
Filhakika §İmdi, ~arkılar gittikçe 
vuzuh peyda ediyordu. 

Bir kayanın köşesini döndüm, 
ve birdenbire harikulade bir man· 
zcıra kar§ısmda kalarak durdum. 

KUJımdn, denizde altı tane 
deniz kızı yıkanıyor, ıarkı söy • 
lüyorlardı. Öylece seyre ba§la· 
dmı. Ay ı§ığmda, hepıini, vücut· 
larmın bütün teferruatilc görü • 
yordum. Y almz nazarı dikkatime 
bir fey çarptı.. Deniz kızları alel· 
ekaer ıarı saçlı olurlar. Bunlardan 
yalnız bir tanesi sarı ıaçlı idi, öte· 
kiler ıiyahtılar. Sarı saçlı olan, 
eauen onlardan uzak duruyor, 
ıanki daha uil bir aileye menıup 
imit gibi, müteazzım bir vaziyet• 
te yüzüyordu. 

Biraz daha yakından sörmek 
üzere ilerledim, ıahile, kumluğa 
indim. Fakat orada, birdenbire 
beni taıırtan baıka bir manznra 
ile karııla!hm. Sahilde, bir çok 
kadm etbiıelerinden mürelckep bir 
71fın kumaf, iskarpinler çoraplar 
cfaruyordu. Demek bunlar, deniz 
kızlan delil, sadece, alelade ka • 
dın veya ıenç kızlar<lı. 

itimadı Milli 
TDrk Sigorta Anonim Şirketinden 

Ticaret kanunu ile şlrk~t Tt'luka\·ele
nameslnfn olbaptakt ahkAmına te\•fikan 
"Jtimadı Mitır,. Türk Sigorta Anonim 
Şir.-eti hlssedarlan 1933 senesi ~lartının 
25 inci Cumanesl gUnü saat 14 de Ga
latn'da, Yor\'oda • caddesinde "itim dı 
MilU,, hanında mer~czinde inikat edece c 
heyeti umumiyeyl adiye içtimaına da\'et 
olunurlar. 

flis~edaranın heyeti umumiyeye dahil 
olahilmek için Ticaret J.anununun 37 inci 
m:ı<ldesinc te,;fikan içtima tarihinden bir 
lufta C\'cl hi!!selerinl ~iı ket merkezine 
blne\ldi dühuliye vara. ası almaları rica 
ve Jc;ıanbul bankalarına tevdi edilecek 
lı 'ss· senedntı mıı•,lıuzlarınrn tevdiat ma
hiretindc olaınk kabul edileceği ilAn 
olunur. 

Müzakerat ruznamesi 
t i\lecfüi idare raporu ile Mur:.ı-

kıp r:ıporunun limıati; 
2 - l 932 senesi bilAnçosu ile kAr 

Ye zarar hesaplarının kahul \'C ta5<1iki 
ve mezkCır sene ın•tayici muamellltından 

Meclisi idarenin ibrası; 

!l - 19.~3 senesi için Murakıp intl· 
h:ıbı \ 'e tahsi~:ıtının tayini; 

4 - Meclisi idare\'C mU\·akı :ıten 
tayin olunan u:aların ·bu ta) inle inin 
tasdiki \'e çıı;an azanın ~·erine yenilerinin 
intihabı; 

5 - Ticaret kanununun 323 Oncü 
maddesine tc\'fİkan Şirketle muamclıltı 
tlcıtriyede bulunmak üıere Meclisi idare 
nularına mcıunlyet ltasL 

btanbul Altuacr Hukulc Mahktme • 

tlnılenı 

Kanat Sabire Hanım tarafından &• 

Jeyhlne bopnma davası ikame olunan 

Veznecilerde Camcı Ali mahallesinde 61 

No.lu ha.nede muldm İhsan E!. ye be· 

rayı tebliğ gönderilen bu baptaki dava 

arzuhali mumalleyhln lkametgA.hmın 

rneçhullyeUne binaen Ut.nen teblll e • 

dUmlş olunduğundan tahkikat günU ola· 

rak uı.ytn olunan 27 /3/933 pa.zartcli 

a.ı.at 13,30 da b.hltlkat Mkiml huzu .. 

runda h&Ztr bulunmtLSl d&\-eUye maka

mına 1talm olmak ben Uben t.eblJI 
olunur. 

Vll1T 

Doktorlar 
Doktor - Opera ör 

Ahmet Asım 
Oogum ve kadm butalıkl3.n blrtııct anut 
mUtebaaaısı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şlla yur<:u, ı~ - 18 Beyogıu, lstlklat 
caddesi No. 193 (Opera elııemaırı kareraı) 

Telefon: U960 - f,2221 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Sinir mUteh&MJSI 

Cumn ve pazardan maada gUn1erde saat 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 
Muayenehanesini BabıAU karşısmda An· 
kara caddcal No. 47 ye te\'slan naktet-

miıUr. Telefon muayene: 23469 
tkam~tgalı: 60740 

11---------------------11 
Di. Tabibi 

Elle Hayon 
Meohur Dl§ ta.bibi mUtevc!ta Davtd Ha· 
yon'un oğ'lu di!.I tabibi ELİE HA YON 
ha.ııtalarmı arttk Be§lltt.a§ta değil yalnuı 
yeni tqmdığt Perapataa karvısmda Ae· 
malı Mescit sokağı No. 63 Kamhl hanı 
3 numaradaki muayenehanesinde kabul 
etmektedlr.Teleton: 41603. Adre&e dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll hastalıklar mQteha9Jm 

Dlvanyolu No. ııs Telefon: 2223911 

İstanbul Yecllnd icra !tlemurlufun· 
dan: 

Tamamına (20640> lira kıymet tak

dir edilen Bakırköyde Sakız ağacmda. 
İskele caddcslııde kA.Jn 14/16 numaralı 
bahçe ve mU;,temilA.tı havt kA.rgir ha· 
nenin nısıf hleaeat birinci açık arttır· 

ma neticesinde (2~) lira bedelle ala
caklı A. Deslpri ve Y. Gabay vlrkeU 

Uzerinde ve gene tamamına (2700) 
lira kıymet takdir ed11en Bakirköyde 
Cevlzlikto Muha.aebecl eokaftnda kA.ln 
80 numaralı ahpp hanenin nısıf hl.8· 

sesi blrlnct açık arttırmada (800) u
ra bedelle alacaklı me:zh~r firket 1lze· 
rinde k&lml§tır. Bu kere ikinci art • 
tırma 23/8/933 tarihine müsadit Per • 

~be gUnU eaat U - 17 ye kadar 
açık arttrnna mreUle awacaktır. En 
çok arttıranm tlzertnde kalacalı:tır. 

MU,tertıertn yllzde on teminat pa
ram vermeleri l&mmdır. Vakıf ve ma 
Uye ve Ah' ftr'Sfler w deUallye mOf· 
terlye attur. Haklan tapu aıc1lllle sa
bit otmıyan lpotekll olac&khlarıa dJğer 

allkadaranm ve frtlfalı: hakkı sahiple· 
rln1n bu haklarını ve huaus11e faiz n 
masarite dair olan ld<11&1annı llln ta -
rthlnden 1Ubaren n1hayet yirmi gün 
zarfmda evrakı mtlabiteıerlle bildirme -
lert aka1 takdirde tapu eicllllle sabit 

olmıyanlar aatıf bedelinden hariç ka • 
lrrlar. AIAkadaranm mWga icra \'C ff. 

lla kanununun 119 uncu maddealne 
rısre hareket etmeleri ve daha fazla 
malQmat ve tafalllt almak istlyenlerin 

' 931/llM doe7a numa.rul!e daireye mu. 

raca&t etmeleri nan olunur. 

BURSA CER, TENViR ve KUV • 
VEI MUHARRIKE TÜRK ANO

NiM ŞiRKETiNDEN 
Hlaaedarlar. 1933 aeııeaJ M:ırtmrn 

29 uncu Çarpmba günU sa.at 17,30 

da Burea'da Şirketin merkezi idare • 
slnde aureU acUyede inikat edecek o

lan HeyeU umumJye lçtimııına <!ııvet 

olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - İdare ı.ıccllsl raporunun kır.:ı.-

au, 

2 - Murakıp raporunun luraaU, 
3 - Şlrl:et blltınçosu, mevcudat \•e 

klr ve zarar bc..abının kabul ve tas
~lkl ve buna mUtealllk kararlar. 

t - Meclisi ldare azalannm tntl • 
babı, 

IS - Meclial tdare azalarının hakkı 
huzurlarının teablU, 

6 - 1933 hesap devresi için mura
kip intihabı ve Ccretinln tcsbltl, 

T - Ticaret kanununun 323 ve :ı2ı 

ncU maddelerinde mUaarra.h mUtaad&tm 

Mecııeı İdare ar.alarma ıtaaı. 

Meclisi ldare 

btunbul t'çUncU İl'ra l'tll'murlufun• 

dan: 

Bir borcun temini taUfa.sı için mah· 

cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

oda takımı, kanepe ve aaire Ankara 

caddesinde Orhan Bey hanında Ust knt· 
ta 7 Mart 933 tarihine r:ıUudlt Salı 

ı;UnQ raat ıı den ıutıru-en blrtncı a

çık arttırma euretUe aWacaktır. Ta· 

Uplertn · mahallinde btJJunacak memuruaa 

mUracaatlan flfın olunur. 

isten bul Belediyesi ilanları 1 
Fatih Be'edive Şubesi Müdiriyetioden: Kara~ümrük tramvay 

caddesinde ) 4/16 numaralı kahve öniine mcsadif belecive ma'ı 
tarik fazlası kiraya verileceğinden tal'p olanların 2.!·3 933 tari· 
bine müsadif çarşamba gjnü saat \4 te da re encümenine mü• 
racaatlars iJAn o!unur. (950) 

Fatih Belediye Şubesi IVJüdıriyctinden: Karagümrük F evıi 
pata caddesinde 3 numaralı kahve önüne müsadif tarik fazlası 
kiraya vcrilcccğindeo talip olan~aran 23 3.933 tarihine müsadif 
perfembe günü aaat 14 te daire encümenine Jüıumu müracaat• 
lan i!Ao o'unur. (951) 

Istanbul Liman 
Şirketinden: 

Şirlcelimizin ihtiyacı o'up aşağıda cins ve mikdarları yazılı ( 
malıeme için bizalaranda g6slerilen tarihlerde münakasa yapıla· 
cajındın taliplerin ıartnameleri almak (zere Şirketin Sirkeci'de 
Liman hanmdaki teKnik bürosuna müracaatları lüzumu ilan o'unur. 

Um-zmi Müdürlük 
E,yanın cinsi 

Çara 

Ton Kilo Adf't M~tre M/M Münakasa T. 

Çıralsçam 
Mete 

30 
100 
150 

10 

7 Mart 1933 

" " 
tt 

" " Karaaiaç 
Fabrika tablası 
Yo'Jama 
Pıraçol 

150 
1500 

300 

" •t 

" " 
" " 

K6knar 
Zehirli boya, a~acı 

" ,, denure 1 
SOi yen 
Üıllibeç 
logiliz beziri 
Tork beziri 
Neft 
Faça l:oyesı 
S.katif 
Muhtelif toz boya 
Mistamel halat 6 

J 

400 

600 
800 
250 
~50 

700 
50 

250 

120 
" " 8 
" •• 
il " ,, 

" 
il " ,, 
,, •• ,, 

" 
" " 
il fi 

" 
11 

" il 

" kr 111n 1:.orusu 
Peraşine, tente bni 
Karpıt 1 
Karpit memesi 

200 ,, 
" 1000 ,, n 

" 
,, 

600 il " 
Arap •~bunu 1 

Ressan1la1 n 
Lefranç Talens 
fabrikanın ar· 
tistlık ve etüd 
t oyaıarı. lst. 
Necati Mem
duh'dı. 

, .. ····:·········ı·········ı··········· .. ····· ....... . u Ai~·;d ;·;··z~ .. M·;·b;;; ı ı: 
il VAPURU F 
i .. 

.. ,. 

Çanakkale 
Def terdarhğından; 

Çanakkale Hastahane cadde· 
sinde vaki mağaza içinc!c mcv• 
cut maa teferruat na tamam is· 
timFot mü?ayede ile satılacaklar. 
ihah:s 4/3H33 saat on beşte 
Çanakkaie Defterdarhzında ya• 
pı'.ac~ktır. (890) i Bülent!~ s= ~---~~~~~-~~~~~ 

Vapuru 5 M4rt Pazar günü: ( Zon- g lst:ınbuı t tUıı~u l<'r.ı r.:rmurhığuıı· 

guldak, İnebolu. Ayancık. Samsun, g d:ın: 
1. b •· tııı.hcuz ve satılması multarrer "" Ordu. Giresun, r:ı zon, Rize H~ :: 

•· lstanbul lthaJA.t gUmrU.,'°'Ünde bulunan 
~Japa\'rl) ye a7.imct 'c ndette a) ni is- SE 
kclcleıle SUrmenc, \'akfıkcbir, Görele :: 1 

.. Tilrklyeye ithali memnu ve a 1an t:ı.ra-

d n Onye'yc uğrayarak avdet edcccklir. H fmdan Tllrltlyc haricine ihraç ecfilmelc 

H Acentesi Altlye Han No. 1 Tı·J. ~ 10:1i ~; surctile üç sandık derununda 243 adet 

• 
~ 9 çapında Perabclum 1 adet drayze 1 

·:a amııııııııı·· .. ·m·ı········· .. ·············EM • 
1 

...... • ···-
00

·•••••••••••••••• adet Raynıental 2 adet Ma:ıllhcr t:ıbanca~a.n 

1
3Unca l'olordu Sahnalm•ı S/ 3/ 933 Çarpmba gUnU saat Dile ıo anıam-

Komlsyonu llAnl~uı dıı lstanbul lthıılA.t gUmrUğtlnde ı numaralı 
aınbuda iltinci açık arttırması icra 

M M V Sa Al K d • et!lleccğfnd:ın talip olanlar mahal ,.. • · . . o:n. an. 
Kapa:ı zarf usulile mubayaa ye\'lll mczl<Qrda memuruna mUrac:ı.at • 

edilecek infılAk madde!er'nin lan UAn olunur. 

müoakasası J 5 Mart 933 Çar· 
ıamba günü saa.t 11 de yapıla

cakhr. Talip eri evsafı ve şerai· 
tini g6rmek (bere her gü;ı ve 

münakasa gününde dahi vak
tinden evvel temioatlarile M. M. 
V. Sn. Al. Kom. nuoa müraca· 
atları. «3029» "780,. 

htınıbul ti.inci trrn r.!er.rn:-in!un • 
dan: 

Mahcuz ve pare.ya çevrilmesi mu. 

karrer ev e,,yıım 4/3/ 933 Cumarte:ıl 

günU snat tiokı.:zdan IUba.rcıı FmdJkk 

:Narlı Çıkmazında Uç numaralı hanede 

birinci açık arturma auret11e aaWaca • 
ğmda.n t&llplcrln mabatılnde mem.ıruna 

mOnıcaatıan tlAn olunur, 



~--Sultanhamaml'nda __ _ 

BAL 
Mağazasındaki yeniliği 

1 lic 
Sergimizden alacağınız her hangi mal 1 liradır. 

FJatlarımızdan bir kaç nttmunA 

1 adet yün fanila 1 Lira 115 adet mendil l Lire 
3 ,, kaşl<orse 1 ,, 7 ,, fantezi kadın mendili 1 

" 2 ,, Erkek kasketi 1 ,. 1 O ,, Erkek mendili 1 
" 

3 çift yün erkek çorabı 1 Lira 
3 ,, futbol çocuk çorabı ı ,, 
1 ,, Hanımlara halis ipek Avrupa çorabı t 

" 10 adet Aslan marka keten yaka ı 
" 1 ,, Poplin gömlek çift yakasile (düz ve fantezi) ı 

2 ,, çift fantezi erkek çorabı 1 " 
" 2 adet fildekos erkek fanilası ı 
" 

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

Feyziye Mektepleri Cemiyeti Riyasetinden:. 
l\Jaarıf~n neşr Ü taammümüne çalı~mak, ,,e bu gayeye vüsul için mektepler 

açmak, Cemıyet tarafından açılmış mekteplerin idaı esini deruhte etmek, mecmu~ 
ve kitap ncşrile iştigal eyleme'i ve merkezi Istanbul'da olmak üzre bir cemiyet 
teşkil edilmiştir. 

Ziraat Vekiletlnden: 
Ankara Yüksek ziraat ve Baytar mektepleri civarında inşa 

edilecek süthane ve şaraphane binalarının inşası 21 gün müddet
le kapalı zarf usuliıe münakasaya vazolunmuşıur. 

Mezkur inş2atın münakasa evraliı ve p larıJıırı 25 lira muka
biJiııde Y~ksek Zir2at ve Baytar Mektebi ve Enstitüleri Bürosu 

Müdürlüğünden alınacaktır. Her talip münakasa şartnamesinde 
zikredildıği \•eçbile ehliyeti fenniye ve kudreti maliyesini ve şim· 
diye kadar Devlet, Vilayet, Belediye ve amme müesseseleri ve 

şirketlere ait 70 bin lira kıymetinde bir binayı matluba muvafık 
surette ikmal ettiğini tevsik eden vesikaları lrnmisyona ibraz et· 
meğe mecburdur. 

70 bin lira luymetinde bir bina inşa etmemiş olanlar müna· 
lrnsaya iştirak edemezler. 

Taliplerin kendi teklif edecekleri bedelin % "/,S nisbetinde 
teminata muvakkatelerile birlikte ihale günü olan 2l-3-933 tari· 

hine müsadif Çarşamba günü saat on b~şte Vekalet inşaat ko

misyonuna müracaatları ilan olunur. 

Teminah muvakkate olarak nakit ve çek kabul o!unmaz. (880) 

Harbiye Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Harbiye melttehinden bu sene ıabit 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- Sureti ihale günü 
nat al{çesi ihale ve saati 
Lira Krş. 

Elbise 1530 LO Kapalı zarf 4.3.933 Cumar 
tesi saat : 14 

;izme, getir ve fotin 612 00 ,. ,, 4 3-9:53 Comar 

Manevra kemeri 91 

Çamaşır "Fanila don,, 122 

Kar gözlüğü ve düdük 61 

Matara 30 

Manevra sandığı 244 

Portatif karyola 306 

Yatak takımı, şilte, yatal } 
C>rtüsü, yatak çarşafı, yaslı! 382 
portatif masa ve sanda l 
ya cibinlık. 

HURÇ, sefertası kabve , 1 
çay ve şeker için üç ka 520 
pakla vidalı sahan ve ü• 
bakır tabak 
Battaniye 397 

80 
" 

40 ., 

20 ,, 

60 ti 

80 " 
00 " 

50 

20 " 

80 
" 

tesi saat : l 5,30 
,, 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 

tes• saat : 16 
6- 3- 933 Pazar ,, 
tesi saat : 17 

., 8 · 3 · 933 Çar· 
şamba saat: 14 

" 
8· 3 · 933 Çar· 
şamba saat: 15 

,, 8· 3 · 933 Çar· 
şamba saat: 16 

• " 9 · 3 · 933 Per· 
şembe saat: 14 

Bakırköy Fabrikas 
Kaput bezleri (Japon bezındeu daha yuhsek) 

Renkli ketenler 
Döşemelik pikeler 
Yollu şezJonğ bezleri 
Yollu tentelik ketenler 

Çay örtüleri ve peçeteleri 
Çarşaflık enli patiskalar {130 sıntim eninde) 

ve De z 

Weırllil M~llll©1rr }P)@~~JT11 

Ankara'da 

1 

lstanbol'da 

;ocuk Sarayı Caddesinde 
Babçekapı'da ve Beyoğlu'nda 

istikli ı Caddesinde 

KUW 
Ankara Posta Telgraf Telefon 

Başmüdürlüğünden : 
Ankara şehir dahili posta nakliyatı müteahhitliğine miiddeti 

zarfında talip çıkmadığından miinakasa bir hafta müddetle 
7 3 933 ıah a-üoil saat J6 ya kadar temd t edilmiştir. Taliplerin 
posta telgraf telefon başmüdürlüğüne müracaatları. \942) 

Samsuo'da 
Ban1<alar Cadde,;nde 

J 

ZA Yl - ÜskUdar Askerlik §Ubesin • 

den aldığını askerlik tezkeremi kay • 

bettim. Yenisini alaca~mdan eııldstnln 

geçeri yoktur. 

308 doğumlu l\lehmct oğlu İbrahim 

SAHlBI: MEHME1 A::irM 

Umumi Neşriyat MUdUrtl: FIKRl!:T ADIL 
VA KIT MATDAASJ - ISTANBUl.. 

" 1 
le 

l 


