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Alman intihabatmda Hitler -
Hübenberı - Papen Birliği mühim 
ekseriyet kazandı. Bu ekseriyet i· 
~de yalnız Hiller fırkası (o/o43) -
•iapetinde bir meYki kazandı. Bu = 
1'1relle Almanyada F qizm id&re9i : 
ilk temeltatmı koymuf oluyor. A· ~ 
111 idare binaıınm kurulması için ~ 
~ıımak devreıine giriliyor. 

OSMANLICADAN TÜRKÇEYE 
Türk dili tetkik cemiyetinin himi re· · mizin 

reislikleri altında toplanması: Yurtdaş ar arasııi
da bir anket açılarak Türkçeler araştırılacak 
T. D. T. Cemiyeti Umumt kAtipliğinden ; l"""""""""'Mlflf"""""'"'"''"""'"""""'""'ııııı111""' Anket maddeleri bOttin gazetelerin bu iş 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti merkez heyeti bu i F k f" d t l E için her gün aynı yerde olarak avıracaklar1 kö· 

günkü yazı ve konuıma dilinde kullan.tan arap- g ev a a e op anma~ şelerde basılacak ve balkın bu kartıhkları ara• 
ça ve farisçe kelimelerin · Ttlrkçe kartıh~lar1nı i Ankara, 8 (A.A) - T. D. T. Ce- ~ yıp bulabilmesi için her türlü tedbir yapılacak· 
en kısa yoldan ve az zamanda bulmak itini g rrıiyeti umumi kAtip1iğinden: ~ hr. Halk evleri kendilerine ayrıca yapılan tebti~ 
yutttaşların yardımıyla baıa~m~k üzere g~n~ı \ Türk Dili Tetkik Cemiyeti umumi ~ liğe uyarak zaten içinde bulunduklan bu itle 
bir anket açmıy_a ka~ar vermıttır. BaA anket ıçın l merkez heyeti 7_8.3.933 gecesi hAmi i daha sıkı çalııacaklardar. 

Filhakika Alman intihababna 
batlarken Hitlerin maksadı ıade· 
ce hükUmet fırkaları için bir ekse· 
riyet kazanmaktan ibaret değildi. 
Almanyadan komünistliği tama· 
llaen kaldıracak ıurette ıiyasi ra· 
ltiplerini ıilip süpürmekti. intiha
batın neticesi milliyetçi sosyalist· 
lerin bu makıadını etmin edeme
lllittir. Bu itibarla muvaffakıyet 

Alman f aıistleri için asıl hedefe 
aitmek için sadece bir merhaledir 

Bununla beraber ıayanı dikkat 
olan ikinci bir nokta daha vardır. 
Bu da intihabattan evel - Reichs
taz ıuikaıti vesilesile - komünist· 
ler aleyhinde bir çok tazyik ted
birleri alınmış olmasına rağmen 
buuların dört buçuk milyona ya· 
lıın rey almıt olmaııdır. Sonra bu 
teyler aoıyalistlerinki ile birleıtiri
lir-ae yekUııu on bir milyonu bul· 
lllaktadır. 

Şemseddın Samı Bevın kamusu TOrkı atlı lugatı 'E . . . G M f K 1 H : Ankete verilecek cevaplarda sorulan kelime· 
t l t t 1 t B JA tt bulunan sözlerde = reısımız ızi usta • ema azret- = eme ~ u muş ur. u uga a n ~ . . . . . . 'E lerin karıılıkları yazılması ve mümkllnse bunla· 
bugünku konuşmamızda ve yazmamızda kulla- : lcrinın yüksek reısli len ılnnda C. = - 1 · · d k il 1 d 6rnekl rle - . • 1 = . :: rın cum e ıçın e u anış arının a e i n1lmakta o.an arapça ve fa11açe kelıme er tara· ~ R F. umumi kldbi Recep ve Maanf i gösterilmesi beklenir. Bu cevaplar imkln oldu· 

s narak •. ~unlardan . kartıbkla!'I aranacak
6 

ola!llar j vekili Doktor Reşit Galip. ve Riyaseti ~ ğu kadar gazetelerle ne4redildikten sonra bu 
bır bm ard1nca lıstele! ~a.hnde .her 1 n •ıana ~ Cümhur umumi hAtibi Hikmet Bey- ~ gazeteler ve basılamayan kısımlar olursa banlar 

E radyo ve ga~etelerle bıldmlecektlır. 1 ~ leria de buzurlarile fevkaltde bir top- ~ da ayrıca T. D. T. Cemiyeti merkezine rlnde-
E Bu anketın Oç ayda sonu a ınmıya Ç• lflla· s = rilecektir 
~ caktır. T. D. T. Cemiyeti bu ankete ıeleeek i lanma yapaHtur. i · 
§ cevaplar Uzerinde çabprak kısa bir zamanda / Bu topl~ma~ cemiyetin çalış~ ~ . Karıılık.la.n bulunanlann d~ b~ karplık~ 

yazı yazanlar1n ve kolaylıkla aradıtını bulabile- ~ lcollannın şnnd~,- kadar yapuklan ış· ~ bırer suretın~ T. ~: T. Cemıyeti merkezande 
ceği bir Osmanlıcadan TOrkçeye kartılak kıla- ~ l~e ı:um• Reıs Hz. ne malA~at ar- '§ ıöndermelerı çok ıyı olur. 
vuzu ortaya çıkacaid1r. En 11kı Ye yakın dil ilı- '! zedilmış ve Osmanlıcadan Turkçeye i Dil itini söz aabibi olan milletin ortaklığı 
tıyacımıza karıııamak için açelao bu ankete ajana f karşılıklar uqbrn1a programı ve esas- ~ ile batarmak yolundaki bu adımda büHin mille· 

E rc.dyo ve gazete mecmua gıbi biltiln yaym~ Ya· i lan da karşı~aŞunlmışt~ .. Bu ~ararlar ~ tin. ve w~lltün gazetelerin dilekleri~i~ y~rin~ 
s sıtalarıoın seve seve ortak olacaklarına ıaanı- = ayn bir tel>liğ ile hildinlecektir. = ıetarecegıne gilvenen T. D. T. Cemayeti Jımdi· .. 
- mız vardar. \. ,,.....,,..,,..,..,,._....,., • ..,,,,....._,,J den her kese teıekkilrler eder. 

~~ımm~ıuınıuvııııımn .. ~ .. ııııı~ııu~ıroo~ıJUPlllDDl ımaftlllllllllılm!JllRllllllRıı 

Bu vaziyet ıunu göıterir ki Al
IDanyad· . Mi•lua l lttkGıawo&mm var

JDak iıtediği hedefe giden yol bü· j 
yük zorluklarla doludur. Ve inti
laabat mücadelesini nispi bir mu· 
vaffakıyet ile bitiren milliyetper 1 
•ar so•yall•tler bundan eonra ye· ı 
ili mücadelelere atılmak mecburi· 1 

Jetinde kalacaktır. 

A M ER l KA Yunanistanda daha sükiindan eser yok 
Nereye gidiyor ? . . . 

Mühim ziyana ağrıyan ih - ,Dünkü diktatör savuştu.Evinde· silahlar bulundu. 
· racaı tüccarı var M. Venizelos aleyhinde takibat yapılıyormuş! 

Eğer hükiimet f ırklaarının intİ· 
habatta kazandıklan ekseriyet 
Reichıtag Meclisinin üçte ikisi de
recesinde olsaydı Hiller Almanya· 
da pek kolay bir Musolini olabilir· 
di. Çünkü o vakit (Weimar) Ka
ııunu Eıaıiıini kaldırarak kolayca 
bit yeni Kanunu Esaıi yapabilirdi. 
Nihayet Almanyada komüniıtliği 
kanunen memnu bir siyaıi mezhep 
baıine getirebilirdi. Ve ancak 
\V eimar Kanunu Esasisi kalktık· 
~ ve Almanyada komünistlik ı 
lcanunen menolunduktan ıonradır 
iti hakiki bir f aıizm idaresi kuru· 
1-bilirdi. 

Hitler intihabattan evel Alman 
laailletine tafıilatlı bir ıiyaıi prog· 
"am ilin etmedi. Yalnız müntehip
lere hitaben: 
·- On dört ıenede yıkılmıf olan 

.\lmanyayı dört ıenede yeni bat· 
'-n yapacağım. Alman milleti ba
~ itimat ederek bir kere reyım 
"ersin. Şayet dört senede dediği
'-li yapmazsam ondan aonra iıte· 
diğj gibi hareket etain." 
• Dcmiıti. Acaba Alman Batve· 

~li Hitler intihabatın bugünkü 
~eticelerini gördükten aonra gene 

IÖzünde duruyor mu? Yani iri
lihabatta kazandığı ekıeriyeti Al
..._..yada dört senede iıtediğini 
~Pac:ak kadar kifi bir kuvvet bu
""Yor my? 

Mehmet Asım 

Çor11ma l(Öoderl len 
imam 

l'·· l Z M 1 R, 8 (Huıuıi) -
'b'lcçe ezan meselesinden dolayı 
~•kuf bulunan Karııyaka camii 
~ Sakızlı Ali Efendi yarın 

l'Qına aevkedilecektir. 

Nevyork borsa51 
Aıoerlkadakl mail bnhranm t.ealrelrl bü • 

tün dünyada olduğu gibi htanlıalc1a da lala
sedllmefe hqlanmqtır. 

lstanbuldakl Amerika De Dl1l8IDele ,...,.. 

ve yahut Avrupa tabrikalan De dolar Ur.e • 
rlne tı yapmap kabul eden bir çok müeeee
ııeler bu vaziyet kaııtı&mda mtt§ktll mevkide 
kalııutlardır • 

BUhaua ihracat tacirleri Ye tütüııetller 

mallarını doların yüksek oldufu :ramanla.r 
da satıklan için &imdi doların dÜfllle&Ue 
oldukça mllblm ziyana uğramaktadırlar. 

Bu hwnııda ikinci sayıfamızda tatsllAt o
kunacaktır • 

Büyük Ameı ika üzerinde dolar 

"buhraa -

Y ananistanda Piremerle 

A T 1 N A, 8 ( Hususi ) -
Bqvekil ceneral Otoneua ekseri • 
yet fırka reiıi M. Çaldariai ziya· 
ret ederek memlekette ıüldin ve 
iaayitin muhafazası huauaunda • 
ki yardımından dolayı teteJdWr 
ebnif, iktidar mevkiini derhal ken 
diıine teslime hazır bulunduiunu 
ıöylemittir. M. Çaldaria, ceneral 
Kondilisle Metakıu Atinaya ıel· 
dikten aonra bu hususta bir karar 
ittihaz edeceği cevabını vermi,tir. 

Çaldaris iş başında 
A T 1 N A, 8 ( Hususi ) 

M. Çaldariı ajlebi ihtimal bugün 
iktidar meVkiine geçecektir. Ek • 
ıeriyet firkası reiıinin mevki ik • 
tidara bir an evel geçmesi zaruri· 
dir .. Zira vekalete geçmesi ne ka
dar gecikirse, derhal mevki ikti • 
darm iıgal edilmesini iıtiyen ta • 
raftarlarını da zaptetmeai o ka • 
dar mütkülleıiyor. 

Eıaıeıi ceneral Kondiliı, mevki · 
iktidar ekseriyet fırkasına teılim 
edilmedikçe, Atina üzerine yürü • 
mek için Liriıa civarında toplan 
mıı olan kendiıine ıadık kıtaab 

dağrtmıyacağmı ıöylemittir. 

Tn ıl{ikat ve takibat 
A T 1 N A, 8 ( Huausi ) 

Ceneral Kondilis Hökömet deviren askerlerden bazılan 
-r---c--;::-~~-~==- hakkında takibat ve tahkikata bat 

-
,. 

Yunanis.tanın i~,·an mınrakası olan 
Mo ı an gÖsteren harita 

Atina müddeiumumisi, evvelki 
ıünkü darbai hükUınet failleri 

lamqbr. Diktatör Plaatras ve dar· 
bai hükUmete ön ayak olan Atina 
daki alay kumandanları aleyhinde 
tevkif müzekkereleri keailmiıtir. 

Zabıt memurlan tevkif etmek için 
ceneral Plaıtraur arıyorlar. Öğle
den sonra evi.Ki taharriyatyaprl
mıt, fakat kndisi bulunamamıt • 
br. 

Pli.str1Uın evinde birçok ıili.b 
ve cephaneler bulunmuftur. Ati. 

(Devamı ikinci l&blfada) 



Yunanistanda daha sü
kondan eser yok 
(Btlf taralı 1 inci ıagılamızda) 

nadaki darbei hük(iınet eınaıında 
yaralananların aileleri Pliıtraıı 

teYkif edecek olanlara verilmek 
üzere aralarında elli bin drahmi 
toplamıılar ve bankaya yatınnıı
lardır. Ceneral Plastraıın Aerı 

elupreso tayyaresine binerek kaç
mak için Vuliagnoni mevkiine 
ıittiği ıöyleniyor. 

Plbtruın d0$tları, kendisinin 
affj için hükUmete müracaat ey -
lemiılene de af talebi reddedil -
mi§tir .. 

Venizelos aleyhinde 
A T 1 N A, 8 ( Hususi ) 

Burada muıirran deveran eden 
f&yialara göre Abrar fırkası reisi 
ve sabık baıvekil M .VeVnizelos 
aleyhinde ıon darbci hükUmetin 
miltevviki olmak töhmetile taki • 
batı kanuniye yapılacaktır. Bu ri
Yayetlerin ne dereceye kadar doğ 
ru olduğu belli değildir. 

Selanikte nümayiş 
A T 1 N A, 8 ( Hususi ) 

Selinikten ıelcn haberlere göre 
muhalefet fırkaları şehirde bir nü 
mayiı tertip eylemişler ve Venize· 
liıt olan belediye reiıi V amvaka-
11n azlini istemiılerdir. Aıkerler 
niimayifçileri dağıtmııtır. 

T evfık Rüştü Bey 
M. Venizelos nezdınde 

A T 1 N A, 8 ( Hususi ) -
Türkiye hariciye vekili Tevfik 
Rüttü Bey buaün Selinik tarikile 
Atinaya ıelmiftir. Tevfik Rüttü 
Bey öğle yemeğinde M. Venizelo
au ziyaret etmiı ve mumaileyhin 
Tefakatinde M. Çaldariıi gönnüı
tür. Tevfik Rüttü Bey öileden 
aonra buradan kalkan Seyriıef ain 
vapurile lıtanbula hareket etmiı
tir. 

Gazeteler, Tevfik Rüıtü Beyi 
~nada yaptıiı ıörüflllelerin iki 
millet arasındaki do.tlujun ne aai 
lam temeller üzerine kurulmuı ol
duiunu bir defa daha ıöıterdiii • 
ni yazmaktadır. 

.... ·eni baıvekil 
~l ,NA, 8 (A.A.) - Reisicüm· 

hur, M. Çaldariıi yeni kabineyi 
tefkile memur etmittir. 

ATINA, 8 (A.A.) - M. Çalda
ria, timdiki kabineye halef olacak 
olan bir kabine te,kil etmek icin 
kendi fırkasından intihap edil~it 
olan bütün mebuılann Atinaya 
ıelmelerini beklemekte olduğunu 
taylemittir .. 

Ceneral Otoneoı, iktidar mev • 
kiinin M. Çaldariıe tevdii huıu • 
ıunun münhuıran mumaileyh ile 
reiticümhur M. Zaimiıin arzuıu -
na bailı olduiunu ıöylemiıtir. 

M. Venizel0$, ıiyul hayattan 
çekilKe:iine dair olan haberleri 
kat'! ıurette tekzip etmittir. 

Kanunu eıaıi meydanında bü • 
yük bir nUmayiı yapılarak halkçı
lann muzafferiyeti tea'it edilmit· 
tir. 

Ceneral Ko!tdilis 
ATINA, 8 (A.A.) - Ceneral 

Otoneoa, Kondiliıin Lari11a ko -
lorduıunun batında olduğu halde 
Atina üzerine yürümekte olduğu 
haberini tekzip etmektedir. Kon
diliı, Atinaya yalnız batına oto -
mobille 1relmiıtir. 

"Reşadiye,, meseıesl 
l Z M 1 R, 8 (Huıuıi) -

Müddeiumumi Asım Beyi tahkir 
etmekten ıuçlu Göztepe ıpor klü
bü reiıi Muammer Beyin kefalet
le tahliye edilmeıi hakkındaki ta· 
lebi reddedildi. 

C24W' 4 AWU 

V A K 1 T' ın Hususi Telgrafları 
-. - ~ _,_,, ~ •'7 "-2,_2-~ ,_, ,_., --

Dahi i istıkraz Borç ar 
Tahviller bası'ıyor, nisanda A tertibine MukavelelSMarlta 

ait kayıt muamelesi başl yor imzalanacak 

A N K A R A, 8 (Hususi) -
Ergani demiryolunun in~aıı ıçın 
ihracına meclisçe hükumete sala
hiyet verilen ikramiyeli iıtikraz 
tahvillerinin üç kıamından ilk kı&· 
mını te§kil eden 4 milyon liralık 
A tertibinin muvakkat makbuz ıe
netleri baıılmağa baılanmıştır. 

Nisanda kayıt m ameleıi batlı· 
yacak, on be! gün devam edecek· 
tir. istikraz tahvilleri tamamen 
itfa edilinciye kadar her türlü ver 
giden muaf tutulacaktır. Dağıtıla
cak ikramiye her yıl ayni nispette 
olacak, faiz ve amorti senede bir 

defa, ikramiye senede iki defa tev 
zi edilecektir. Amorti ve ikrami· 
yeler kura ke;idesi suretile yapıla
caktır. Tahvillerin kıymeti 6 lira 

üzerinden tespit edilmiştir. ihraç 

fintleri yüzde 95 olacaktır. ikra
miye isabet edecek numaranın her 

üç tertibine ait tahvillerine aahip 
olanlar da istifade edeceklerdir. 

Bu tahviller resmi dairelerce iti· 
barı kıymetleri üzerinden teminat 

olarak kabul edileceği gibi ıatılıı .. 
cak milli emlakin bedellerinde ba · 
şa baı alınacaktır. 

Türkiyedeki ecnebiler 
Vatandtışhğımıza kabul edilmemeleri 

hakkında bir karar yoktur 
A N K A R A, 8 (Huıuıi) - ı Küçük ıanatlar hakkındaki 2007 

Ecnebi tabiiyetinden vatandatlığı- numaralı kanunla 16 hazirana ka
nuza geçmek istiyenlerin müraca- dar ecnebilere verilmiı olan müh· 
atlerinin kabul edilmiyeceği hak- letin uzatılacağı hakkındaki riva· 
!ondaki haberler doiru değildir· 1 d d ... d "''ld. E b. 
Salahiyettar zatlar kanunda yazılı yet er e ogru egı ır. ene 1• 

muayyen müddeti ikmal edenle· ler bu müddetten sonra memleke
'rin vatandaılığımıza kabul edile- timizde icrayi sanattan menedile-
bileceklerini söylemektedirler. ceklerdir. 

Doların kıymeti bugünkü 
haberlerden a.nlaşılacak 
lstanbul Ticaret odası tacirlerin vazi .. 

yetine dair tetkikat yapıyor 
Amerikan Elupreı Kompani 

Bankuımn ıehrimizdeki tubeai 
iıe dolann lıtanbuldaki ıukutuna 
mani olmak üzere her gün 200 
kuruıtan doları ödemektedir. 

Fakat borsada resmen üç gün
denberi dolar üzerine hiç bir mu· 
amele olmanu~tır. 

Bugün Pariı borıuından mü
him haber geleceği ve doların üç 
ıündenberi meçhul kalan vaziyeti 
nin anlatılacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

lıtanbul Ticaret Odası doların 
lıtanbul ihracat tacirleri arasın
daki teairlerini tetkike baılamı§· 
tır. 

Dün bu huıuıta müracaat etti· 
ğimiz Ticaret Odaaı Tetkikat Şu
besi Reiıi Hakkı Nezihi Bey demi~ 
tir ki: 

- Dolar üzerine muamele ya
pan tacirlerin vaziyetine ait tet
kikat ancak cumarteıi günü bite
cektir. 

Ticaret ve Zı!hire Bnntı"ı Umu 
mi Katibi Cevat Nizruui Bey i:.e 
demiştir ki: 

- Şikago Borsasından fiat ge
liyor. Yalnız pazar günü pazar ol 
duğu için buğday fiatleri gel~e
miıtir. Yalnız bu fiatler dört 
marttanberi muteber değildir. Bu 
gün de henüz gelmi~ fiat yoktur.,, 

l\f. Ruz,re]tin proğramı 

NEV - YORK, 8. (A. A. ) -
l\t Ruzvelt'in yarın kongreye tev 

mikyuının ipkaaı, altın ıehadct
nameleri ıöstermek ıuretile a!!m 
çekmek hakkının tamamen ilgası, 
albn biriktirme üzerine bir resim 
konulmaaı, gümüt para ittiraıı i
çin hüki'.imetçe mücadele yapılma 
ması, gümüş para halitası niıpeti
nin arttırılması esaslarını ihtiva 
edecektir. 

WASHiNGTON, 8 (A. A.) -
Bankalara ait tedbirlere müteal
lik bir program tanzimine memur 

edilmit olan demokrat reisi, para 
biriktirilmesine mini olmak için 
bir takım nakli cezalar ve diğer 
müeyyideler derpi§ etmi§tir. 

Ecnebi memleektlerde tediye 
edilecel· mandapostlar çıkarılma
sı menedilmiştir. 

Bankaların tatili 
NEW - YORK, 3 (A. A. ) -

Guatmaladan bildirildiBİne göre,3 
bütün Guatamala dahilinde ban
ka muameleleri tatil edilmiştir. 

Ta:;arı uf san ığ·ı 

NEW • YORK, 8 (A. A. ) 
Veli M. Lehmah, te§kil edilecek o 
lan ıcha.detna.meler korporasyo· 
nu reiıliğine enlti vali M. Alsmithi 
tayin etmi~tir. .. 

300.000 kitiye ait 400.000.000 
mevduata mnlik bulunan tasarruf 
sandığı, bankalnr açıldığı zaman 
mevduatın geri alınması için 60 
gün evciden keyfiyeti haber ver
mek esasını kabul etmiştir. 

A N K A R A, 8 (Hususi) -
Osmanlı borçlarına ait knti mu • 
kavelenin hazırlanması etrafında 
murahhasımız lımir mebusu Sa .. 
raç oğlu Şükrü Beyin Pariıteki 

faliyeti nihayete ermek üzeredir. 
HS.millerin mümessilleri ve mu • 
rahhaalarımız, evvelce kararlaıan 
anla§manın esasları dahilinde kati 
mukaveleyi hemen hemen ha -
zırlamışlardır. Mukavele martın 
onbeıinde Pariate imzalanacaktır. 

Saraç oğlu Şükrü Beyle gene 
ayni İf için Pariate bulunan mali
ye vekaleti para iıleri müdürü 
Sırrı Bey ay sonunda Ankaraya 
döneceklerdir. 

Hazine bonoları 

Eski hükftmete alt 
borçlar için bono 

verilecek 
A N K A R A, 8 (Hususi) -

1513 numaralı kanun mucibince 
tahakkuk ettirilmiş olan alacak • 
lar için verilecek yüzde bet faizli 
hazine bonolarının basılmuı ta -
mamlanmıttll'. Yakında istihkak 
sahiplerine dağıtılmasma batlana 
cakbr. 

Sakit hükWnete ait borçlar için 
yttsde ilci falali •• ~i ~lda itfa 
edilmek şartile verileceği cihetle 
yanlıılığa meydan yerilmemesi 
maliye vekaletince alakadar dai
relere taminı olundu. Bu tahviller 
hamiline yazılı ve kesirler hazfe • 
dilerek elli, yüz, bet yüz ve bin li 
ralık olauktır. 

Ankara stadı 

Tcldlf ve hazırlanan 
pli\n tetkik ediliyor 

A N K A R A, 8 (Huıuıt) -
Ankara tehir ıtadyomunun planını 
hazırlamıt olan Macar grupunun 
mümeaailleri buraya geldiler. Bnt· 
vekil Pata ile Ziraat Vekili ve An
kara Valisi yeni atadın pli.nmı tet· 
kik ettiler. 

Statta her türlü spor için kapalı, 
açık yerler olacağı gibi yüzme ha
vuzu, sıcak su ve buhar hamamla
rı hayvan ahırları ve otel buluna· 
caktır. 

Stadın yedi bin ki§ilik kopalı, 
yetmiı bin kişilik açık yerleri, ıı
nıflara ayrılmıt tribünleri olacak
tır. Grup stadın inıası için dört 
buçuk m

0

lyon lira iıtemektediı-.Bu 
hususta müzakere cereyan etmek· 
tedir. 

Kutil maznunu kadın 
l Z M 1 R, 8 (Huıuıi) -

Katil suçundan dolayı müddeiu
mumice idamı iıtenilen Kut Ada 
lı Müıerrcf Hanımın muhakeme· 
sine yarm ağır ceza mahkemesin 
de devam edilecektir. Mahmut E
ıat Bey ıuçlunun avukab ııf at ile 
mahkemeye gelecektir • 

lnh·sarlar veklll 
A N K A R A, 8 (Huıusi) -

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 
Rana Bey Cumarteıi günü bura • 
yn gelecektir. 

Askerlik rıi 
yoklaması 1~ 
ı. Fırka Askerlik daireal relallğln-
1 - ŞehremaııeU mmtakalı c1alı1llDM 1. 

nutuata mukayyet lhUyat efradı ya1ıUS 
dl ıubelerine mQracat edeceklerdir. 

2 - Yatmncıların yoklamalan §Ubel il 
llyelerinde yapılacaktır. lataııbuld& tıu1 
yabancılar mektup veya kcııdl tanıdıklatl 
ıntuııe ıube1 aallyelerinde yoklamal 
yaptırılması. 

a - ş.hrernaııeU mmtakuı d&hlllndl 
lwıan ahaliden yokl&m{laln yapılacak 
yatların §Ubclere gitmekte muueUerl 
ea veya DUbclcrdeki izdiham dolaymle 
larıuılarmı yaptırmakta mU§kWAt ıö 

elelrlnc1ckl vcsalkte ıube de!ter nUI11 
olmadığı surette nutusta kayıt olundU 
mahaller hane .,. ııokak nwnar'alan " lif 
ıen ikamet ~tUklerl ,.drqleri yazılmall 
Ule bir taahhUUU mektupla ıubelerln• 
dlrmelcrt llAn o'ıunur. 

C. H. Fırkası 
Teşl<ilatı dil işi' e 
meşgul o·acak 

ANKARA, 8. (A. A. ) - C. 
Fırkaıı idare Heyeti bugün 
landL 

Bugün en çok kullanılan oı 
hca kelimelerin yerine acele 
nulmaıı icap eden öz türkçe k 
melerin kııa bir zamanda top 
maıı için yeni bat tan giriıilen 
hıma da Halkevi ile fırka teıkil 
na düıen vazifeler konuıuldu. 

Azadan Saffet Beyin vilayeti 
de yaptığı ıon tetkik ıeyahat' 
ait raporu müzakere edildi. 

Kütahya Vilayet kongreainiıı 
zamnameye uygun olarak topl 
madığı yapılan tet!dk ile anlatıl 
ğından kongre hükümıüz aayıl 
~ kongrenin yeniden yapdmaı 

ait karar yerine bildirildi. 

Deniz kazaları 
Karadenizde ve anakka 
de iki vapur karaya oturd 

Dün Karadenizde bir kaza 
muı ve büyük bir vapur, ıiıten dl L 1 
layı boğaz methaline 15 mil m ~ 

fede Anadolu Kara bumunda \ 
raya oturmuftur. 

Bu vapur Ruı bandıralıdır. 1 
mi de Harkof'tur. Dün kaza h• 
ber alınır alınmaz derhal li.s 
gelen tedbirlere teve11ül edilmif 
Türk gemi kurtarma ıirketi tar• 
f ından kaza yerine Lanina vapİ f 
ru gönderilmiftir. Fakat vap 
kaptanı kumpanyaıından tali ~ 
beklediğinden kurtarma itine il' 1 

nüz baılanamamıtbr. 
İtalyan bandıralı T ripene iııo' 

del<i gaz gemisi fırtına dola ' 
evelki akıam akıam üzeri Bo 
Adada Mermer burnunda ka ~ 
Uzerine otunnut ve bir çok S t~ 
ıarnıçlarından yara almıttır. , · 

Türk gemi kurtarma f irketiO~ >, 
Çanakkalede istaıyoner buluıı; • 1 

Lavalet tahliıiye vapuru derhal Jııf 
za yerine ıitmittir. 

Gemide yük yoktur. Vaziyeti 
tikçe tehlikeli olmaktadır. 

Karaya oturan vapur 
INEBOLU, 8. (A. A. ) - 'tol 

guldak vapur iakeleıine ait ~ 
tın vapuru bu sabah kesif ıi•~ 
Kerempe burnunda karaya ~ 
muş ur. Haıar ve zayiat olup ol• 
madıifı henüz anlatılmamıf, .,.. ' 
pur da kurt1trılPmamıdır. ~ 

Avusturyada şiddetli ~ 
1f>dblrlek 

VIY ANA, 8. (A. A. ) - ffpt 
met sükUn ve uayi§in ve iktl~" 
di hayatın haleldar olmamaıı ~ 
matbuata aansör koymuştur. G
zeteler çı!::nadan evel gözdell ~ 
çirilecektir. Bütün Avusturf9 
toplantılar ve nümayiıler IJJ~ 
dilmiıtir. 
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S OH BE f L~R 

Bir ihtilaf 150 likler Pariste ne yaparlar? 
150 liklerin ezeli, ebedi bir ıan' • 

lti var!ır: Vatan konıiıyonculu· J 
iu! Mondros mütarekesinden son· f 62500 İngiliz lirası 
l't Dolmabahçe ıarayından Babıa· • •• • J 
liye kadar •ıralandılar haraç me·ıve gayrımubadıl er 
1-t kilometre kilometre vilayet, k k 

1 
· · 

:!layet vilayet vatan sattılar; bat· ı b' An yara muH~':k~ ..... enat~Te~~ kmucı-
"11 • .. k ınce, unan u ume ı ur gay· 

nda padıtahları Tur vatanını . ..b d.11 . d w l k ·· 
~ir Acem halısından daha ucuza rMımhu al. ı eMrı~be dagl ıtı mKa . uzere 
t u te ıt u a e e omııyonu 

'-ıeldiklerine ıattılar. (Sevr) mu emrine 62.500 İngiliz lirası vermiş-
~edesi onların esir pazarına çı· ti. Gayrimübadiller bu paranın 
lrdıkları Türk vatanının satıf fa· elan kendilerine tevzi olunmadı· 

t\u-aııdır. ğından dolayı tiki.yetlerde bulun· 
Fakat bu ıatıf yarı kaldı. maktadır. Bu ıikayetler üzerine 

~ !/(. "' Gayrimübadiller Cemiyeti son gün 
O gün bugündür Avrupanın bü· ferde Muhtelit Mübadele Komis· 

Yiilc fabrika şehirlerinde, siyaset 

lllıa.rları önünde hala vatan al
bl,k istiyenlere, satılık bir vatan 
"'ınakla meşguldürler. Zaman za 

~ müstemleke arayanlara ajan
ı· 
il[ ediyorlar. Zaman zaman mu-
lıtytel bir satıı yaparak siyasi do-

~'-'dıncılıkla günlerini gün ediyor
"'°· (La Republique Enchainee) 
\drnda bir de gazetecikleri vardır. 
d 8u gazete Avrupanın tehirlerin· 
~~bir keşkul gibi açılır. Müstakil 
~~\'atan davasından menfeatleri, 
~•leri rnhatsız olanlar bu keşkU· 
l 1:.~! on para atarlar. Paraları tü· 
eııır, dolandırdıkları müesseseler 
~ılerini çevirir. Yahut müstemle

arayan memleketlerin kanunla· 
)ı bile bu yüı:silzlük önünde kıza· 
tı., onlara: 

- Susun! der. 
''Zincirli Cümhuriyet" le Paris· 

\ höyle bir maceradan dolayı altı 
~dır ağzını kilitlemeğe mecbur 
"1111Uftu. Fakat timdi gene dilini 
'çtr. Ve batma Arif Orucu seçti. 

~150 likler şimdi ıözüm yabana, 
,ı_ fırka kurmu§lar. F ırkanm adı 
'''D b. emokrat". Haspala.rın prog· 
'«hları da var. 

Amn, ne program! .. Bu progra· 
~ iÖrc, 150 Iikler açıkça saltanat 
ııt·'ftardırle.r. SeJtanatın iadesini 

1:t>orlar. 

f r e.knt siz bu progrQmın alt tara· 
~1 törürseniz hiyanetin nasıl bir 
~ "h gibi işlemekte olduğunu an· 

1 "'1nız'. 150 liklerin iktfoat prog· 
~ı, lıiyanetin en keskin, en açık 
~ heaini göstermektedir. Bu 
"'

0
tramda Türkiyenin en aıağı 

t~"~cede bile makineleımesi kötü 
~11'\ilınektedir. Tavsiye edilen şe· 
t~ en iptidai elsanayiidir. Saade· 
~· ' refahın esaaını ancak en geri· 

)~ tercihinde aramaktadır. Suri
\ Onlara göre, refahın, saadetin 

&alidir. 

\~".tercihin sebebi açıktır. 150 
'1.erı besliyen, 150 likleri bir müs 
~eke fethine hazırlananların 
~r haline koyanlar ıtok ma!· 
~ pahalı müfteri arayan, va· 
~ t:rı bir pazar hRline koymak 

~~il gruplardır. Bu gruplar müs· 
~ Yatanların düşmanıdırlar. 
~ den Lozan'a geçen bir Tür· 

~Onların karınlarını doyurmaz, 
~~~-Türk vatandaıının alınt.eri· 
~~ır l<adeh ıampanya bedeli di· 
lf ~lıt İt vermez. 
\'Y~et bir fırka halinde açık 
~~~itli eke politikası yapıyor. Bu 
~ilcadan anlıyoruz ki, hainler 
\~atan komiıyonculuğundan 
~~tlardır. Fakat beynelmi· 

t!mcı!ara acaba lıi.la ina
•-, iDi? 

Sadri Etem 

yonuna müracaat etmiş ve 62.500 
lngiliz lirasının alakadarlara tev· 
ziini iıtemiıtir. Fakat komisyon· 

daki bitaraf murahhaslar bu para· 
nın, muahede mucibince, ancak 
lstanbulda Yunanlılara ait emlak 
tamamile iade edildikten ıonra 

gayrimübadillere dağıtılabileceği· 

ni bildirmitlerdir. Gayrimübadil
ler Cemiyeti bu cevap üzerine tek
rar komisyona müracaat etmiş ve 

Yunan emlakinden mühim bir kıs
mının iade ediİdiğini, binaenaleyh 

iade edilen emlak nispetinde bir 
paranın gayrimübadillere dağıtı· 
labileceğini söylemittir. Fakat bi· 
laraf murahhaslar bunu da muva· 
fık sürmedikleri için cemiyet Ma· 
liye Vekaletine müracaat etmiş· 

tir. Şimdiki halde mesele bu şekil· 
de ihtilaflı bulunmaktadır. 

İki şair aleyhinde 
Nazım Hikmet Beyin "Gece ge 

len telgraf,, isi.mli tiir kitabından 
len telgraf,, iıimli 9iir kitabından 
sonra, bn~ka bir şairin tiir ~itabın 

dan dolayı da müddeiumumilik· 
çe komünistliğe tahrik edici neş • 
riyat kaydile takibatı başbnıldığı 
nı dün yazmı~tık. 

"Bir yıldız aktı,, ismini taşıyan 
bu kitaptan dolayı İsmet Hüsnü 
Bey aleyhinde açılan dava, diğer 
dava gibi, tahkikat safhasında -
dır. Bu kitap ta toplattırılmıştır. 

Bir sahtekar 

Uydurma pasaportla bütün 
dünyayı dolaşmış 

İstanbul zabıtası, şehrimize ge· 
len bir Polonyalının pasaportun • 
dan tüphelenmit ve yaptığı tet • 
kik neticesinde bu pasaportun sah 
te olduğunu meydana çıkarmış • 

tır. Bu Polonyalının, elindeki pa· 
ıaportu nereden aldığı malum de· 
ğildir .. Fakat bu tahıs hu pasaport 
la hemen bütün dünyayı dolaımıı 
ve pasaportunun ıahteliği hiç bir 
hükUmet zabıtasının dikkatini cel 
betmemittir. 

Zabıtamızın bu dikkate değer 
muvaffakiyetini takdirle karıı • 
ladık. 

l\fart şehitleri 
16 martta Şehzadebatındaki ka 

rargihlarmda uyurken ıehit edi • 
len askerlerimiz için gelecek per· 
§embe günü ıehitlerin Eyüpteki 
makberelerinde büyük merasim 
yapılacaktır. Bu merasim proğra· 

mını hazırlamak üzere vilayet, be 
lediye, Kolordu kumandanlığı, po 
lia müdürlüğü ve diğer daireler 
murahhularmdan mürekkep bir 
komisyon bufün saat 16,5 ta Hal 
kevinde toplanacaktır .. 

Mübadiller Y ogortçuluk 
Tasarruf senetleri 

yüzünden bir 
muhakeme 

Mübadillere ait tasarruf senel
ierinin usulsüz verildiği noktasın· 
daıı sabık İskan Müdürü Cemil, 
Tapu Müdürü Mazhar Beylerle 
memurlardan Emin ve Sabri Bey· 
lerin muhakemelerine dün lstan· 
bt·: ağırceza ma!:.kemesinde hat· 
hnmııtır. 

Muhakeme edilenler, aleyhle· 
rindeki suç iddiasını kabul etme· 
reişler, sorguya çekilmeleri bittik· 
ten sonra, kefaletle serbest bırakı· 
!arak, gayrimevkuf bulundukları 
halde muhakemelerinin devamına 
karar verilmi~tir. 

Muhakeme, ihmal kaydile dava· 
ya dahil olan memurlardan Ratit 
Beye tebligat yapılması için, ba~
k<-. güne bırnkdmıştır. 

Halıcılar 
!1ntrepo ücretlerinin 

çokluğu ihracatı 
azaltıyor, diyorlar 
lstanbuldt\ki halı tacirleri lktı

s:- t ve Nafia Vekaletlerine müraca· 
at ederek İstanbul Rıhtım Şirketi 
tarafından alınan antrepo ücretle· 
rinin fazla olduğunu ve bu yüzden 
hah ihracatının azaldığından şi· 
ki.yet etmişlerdir. 

Bu §İkayet üzerine lktııat Yeki.· 
leit derhal İstanbul Ticaret Mü· 
dürlüğün::: bir emir göndererek bu 
hususta süratle tetkikat yapılma· 
sım .... e neticeinin vekalete bildiril
reesini istemiştir. 
· Nafia Vekaleti de lstanbuldaki 
Nafia Şirketler Komiserine emir 
vererek tetkikata başlamasını bil· 
dirmiştir. 

Dün İstanbul Ticaret Müdürü 
ve Nafia Şirketler Komiıeri Rıh
tım Şirketine giderek tahkikata 
başlamı§lardır. 

Gerek lktısat Vekaleti, gerekse 
N,,fia Vekaleti halıcıların müraca
aline ehemmiyet vererek bu hu· 
sustaki tahkikatın en kısa zaman 
z:.;·fında ikmalini emretmiılerdir. 
Bu sebepten Nafia Müfettişi ve Ti
caret Müdürü antrepolarda halı

daı1 alman resim hakkındaki vazi· 
yeti bu hafta içinde teıpit ederek 
vekalete göndereceklerdir. 

Kasti yangın davası 
Bir handa yan yana ticarethane 

leri bulunan Nobar ve llyazar E
fendiler aleyhindeki kasten yan • 
gın davasının muhakemesine, dün 
lıtanhul ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmi§, müddeiumumi dos 
yayı mütalea için almıfhr. Gele -
cek celsede mütaleasını söyliye • 
cektir. 

Temizliğe riayet 
bir talimat • • 

ıçın 
Piyasada satılmak üzere İstan

bul Belediye hududu dahilinde yo
ğurt yapan müesseseler hakkında 
bPlcdiyecc yapılan talimatname 
pek yakında tatbik mevkine kona· 
caktır. Bu talimatnameye göre, 
yoğurt yapılacak yerler her vakit 
left;ş ve sıhhi mürakabe altında 
bulunabilecek surette umuma açık 
bir vaziyette olacak ve kapısı Ü· 

zerinde hususi bir tabela buluna· 
caklır. 

Yoğurt yapma yerleri, mesken· 
Jer içinde veya meskun bina ile ve 
yahut yoğurt ve süt satmaktan 
baıka bir maksatla kullanılan dük 
Unlarla doğrudan doğruya ala· 
kadar olmıyacaktır. Yoğurt yapı· 
lan yerin zemini daima yıykana• 
bılir şekilde gayrikabili nüfuz ola
cak, pencereleri ki.fi hava ve ziyo. 
temin edecek ıurette bulunacaktır. 

Y oğurthanenin, kirli kase ve 
kapların temizlenmesi için akar 
suyu ve kanalizasyonda nihayetle 
nen bir yalağı havi hususi bir yıy
kama yeri bulunacaktır. Bütün yo· 
ğurt kapları ve yoğurt imalinde 
kullanılan malzeme sıcak sodalı 
ve ıabunlu sularla iyice yıykandık 
tan sonra ayrıca kaynar su içeri· 
sinden geçirilmek auretile temiz· 
lenecektir. 

Piyasaya çıkarılacak bütün yo· 
ğurt kaplnrınm Üzerleri parıömen 
kağıtları ile örtülecek veya üzerle· 
rinde Teya münasip diğer mahal• 
Jerinde yoğurt yapan müessesenin 
ismi, yeri, yoğurtun tarihi ihzarmı 
gösteren bir etiket bulunacaktır. 

Y oğurthanelerde bütün malzeme 
tam bir temizlik içinde olacaktır. 

Ta1imatname tatbik mevkiine 
konduktan sonra sıkı teftiıler ya· 
pılacak, hilafında hareket edenler 
şiddetle cezalandırılacaklardır. 

Gidecek ecnebiler 

Esnaf olanlar isimlerini yaz
dırmıya çağrıldılar 

Küçük sanatların ve esnaflığın 
ancak Türk vatandaıları tarafın· 
dan yapılacağı hakkındaki 2007 
numaralı kanun haziranın on al • 
tısından itibaren tatbik edilmeğe 
hatlanacaktır. Verilen mühletin 
bitmesine ancak üç ay kadar kal· 
dığı için alakadar ecnebiler vazi· 
yetlerile meıgul olmıya haılamıt· 
lardır. Bir k11mı Türk tabiiyetine 
geçmek için hükumetimize müra
caat etmiştir. Fakat bu müracaat 
lardan henüz bir netice alınama· 
mıttır. Bir kısım ecnebiler burada 
ki itlerini devretmiıler, veya sat· 
mıtlardır. 

16 hazirandan itibaren Türk va 
tandaılarına hasredilmit olan it -
leri yapan her ecnebi kanun muci 
hince 10 liradan 500 liraya katlar 

9 aya mahkumiyet kararının ceza göreceklerdir. 
nakzı lıleri dolayııile bu kanunla ala 

Bir müddet evci çakmaktatı ve kadar olan ecnebiler bilhaua Yu
cigara kağıdı kaçakçılığından ad- nanlılar ve ltalyanlardır. Şehrimiz 
liyedeki dokuzuncu ihtisas mah • deki konsoloıluklardan bazıları 
kemesinde dokuz ay hapiıe mah· kendi tabiiyetlerine mensup ve 
kUm olan uzun Y orgi Efendinin vaziyetleri bu kanundan mütees • 
kararını, yaf noktası:;ıdan temyiz ıir olan kimseleri isimlerini yaz • 
mahkemesi boz.mu§, Yani Efendi· dırmıya davet etmi,lerdir. Dün 
nin yaşı altmıt beş ten fazla olduğu bilhassa Yunan konsolosluğu pek 
için, yeniden muhakeme netice - kalabalık olmuş, alakadarlar kon 
sinde cezası yedi ay on bet güne 1 solosluk binasının bulunduğu so • 
indirilmittir. kağı bile doldurmuılardır. 

Terki t•care\: 
sehebile .,. 

Avrupada, bilhass:ı Frnnsada 
"hileli iflaslar" ın, meşru iflas şek· 
linde gösterilmesi öyle alıp yürü· 
müştü, ki bu mevzu üzerinde hika· 
yeler yazıldı, nükteler yapıldı, 
hatta komediler oynandı. Bir tüc· 
car iflas etti dediler mi, bunun 
borç ödememek için olduğu ve i~
lcis edenin, milyonlarını canı için 
:;arfetmektc bulunduğu, nnlaşılır, 
görülürdü. 

Bu şeklin başka bir nümunesin 
lstanbulda sıksık tesadüf etmekte 
yiz. Bu şekil: "Terki ticaret sebe· 
bile mecburi satış" lır. 

Bir ıabah, caddeden geçerken 
görürsünüz: Meşhur bir mağaza, 
kepenklerini yarıya kadar indir· 
mis. Önüne halk birikmiş. içeriye 
bir~r birer adam alıyor. Yaklaşır-
sınız. Camekana bakarsınız. Yirmi 
lira yazılı bir malın 20 si silinmis, 
yanına 5 yazılmıf. Aman, dersini~ 
bu ne ucuzluk!.. Ve girersiniz. Ma· 
lı elinize alırsınız. Eğer biraz an· 
layışhysanız, 20 si çizilip 5 yazı• 
lan malın, 3 lira bile etmediğini 

anlarsınız. Yok, eğer maldan ar.· 
lamıyorsanız, 3 liralık malı, UCl!::: 

diye 5 liraya alırsınız. 
Bazı kimseler de, bu günler=e 

süren fevkalade, harikulade ucuz 
aatı§a seyirci kalırlar. Elbette ta· 
tılacak mallar bitecek ve dükkü:ı 
sahibi, dediği gibi, ticareti teri. :!• 
decek ve firmasını kaldıracak... ~ 

Filvaki, ucuz satış biter, fakat 
ne dükkan kapanır, ne de firr.ıa 

kalkar. Tapon mallar elden çıka· 
rıldıktan sonra, ayni firma, al ni 
dükkanda ticaretine d.evam ede~·. 

Buna iki misal nösterebilir·'Y. 
Ticareti terketmek bahanesi° , 
reklamlı, gürültülü satış yapan i':i 
dükkan, bugün hala ticaretlerir..e 
devam etmektedirler. 

' Dün, gene böyle, kepenkleri y-:· 
rı kapanmıf, önü kalabalık b · r 
mağaza gördük. Eğer bu mağa:- ll 

da, terki ticaret dolayısile eldcrı 

mallarım çıkardıktan sonra, gen~ 
ticaretine devam ederse, biz h · ç 
ıaşmıyacağız. Fakat, acaba bu gi· 
bi itlerle meşgul olan daire alakn· 
darları gene şaşmıyacaklar mıdır? 
Acaba 20 liralık bir malın 5 liray:ı 
nasıl satıldığını ve 5 liraya satıle.:ı 
malın acaba bu değerde olup oln: l. 
dığını merak etmiş midirler? 
Şu anda, terki ticaret dolayısi'::: 

ucuz satış yapmakta olan mağaz. • 
ya sözümüz yok. Bu mağazanın t • 

cuz satışına hileli iflastır, deme': 
istemiyoruz. Hayır, bizim bu ve) ı. 
şu mağazanın mali vaziyetini kor· 
lrola hakkımız yok. Ancak, bu i~ · 
lere bakan m'akamn, geçmişte l 
ınisal getiriyor ve bu işin, bu sefc.· 
farkında olup olmadığını soruyo· 
ruz. Bu da hakkımız. değil mi ! 
Çünkü ortada halkın aldatılma · 
ihtimali vardır. 

Selami ızzet · 
tunuummmm nuumumu uuu nm unuuu ıııaınııııımıı:ıımımmnnr. 

Barselonada konsolosluk 
Barselonado. Türk tabeasınm 

haklarını korumak üzere fahri bir 
konsolosluk ihdas edilmiştir. 

- Aj:ıns Roytcrin Pctrcsburğtan lstıh • 

b:ır ettiğine göro M. Troı;ki hariciye l:oml· 

serllğlndcn fsU!ıı etmişti:-. 

- DUn ilk dela Trnbzona posta yııpılmı,o· 
tır. Bunun icin Alcd nlz vapuru ba)Taklarla 

donanmıo ve harekette merasim yapılmıştır. 

- lmıir gazetelerinin neşriyıı.bntı sarc 
buralarda hukuk aile ltararname l tnltik c· 
dllmlyc b.'l§lıınmıjlır. 
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Anafor kelimesini neden unu tule ? 
Meğer pek sahteymiş! 
Osmnalı devrinin sonunda ha 

zı mertebe istikrar vardı. Bu istik· 
rar cihan nıuvazenesinin netice 
sinden ba§ka bir şey değildi. Bel · 
ki otuz sene sürdü, 15.kin otuz güu 
de bozuldu. Evet, bu istikrar y 1 
nız bizde değildi, hemen hemen 
her yerdeydi. 

Mesela eşya fiatları seneden 
ıeneye, aydan aya çok değişmi · 
yor. Bu sene Baker mağazasından 
aldığınız bir İngiliz fanilesi, gC; · 
çen sene de, evvelki s ne de, da 
ha evelki sene de, ayni yerde ay . 
ni fiata almıştınız. Po:>ta ücretle
ri hiç kıpırdanmazdı. Vapur ve 
ıimendifer biletleri de öyle. Maaş
lar da öyle. Ücretler de öyle. 

Yani bir insan on sene sonraki 
aile bütçeı;ini §İmdiden tanzim P.· 

debilirdi. 
Borsa tahavvülleri bile uslu, a· 

kıllı. 

Bir hükOmet memuru, bir ban· 
ka müstahdemi, bir ticarethane 
katibi bile istikbali hakkında emin 
projelere koyulabilirdi. Gerek dai· 
relerde, gerek müesseselerde ani 
teraltkiye imkan azdı. "Kıdem,, e· 
saslı. "Ehliyet,, büyük bir mana 
ifade etmezdi. Bir makam, bir ser· 
vet sahibi olmak için behemehal 
yaflanmah. Tekaüt maaılarına İs· 
tihkak için de öyle. Bunun içindir 
ki, bir müneccim aym veya güne
şin tutulacağını nasıl elli, yüz, bin, 
iki bin ıene evvel hesapla tayin e· 
derse, bizim babalarımız da, is • 
tikbal hesaplarını öyle emniyetle
ve kat'iyetle hesap ederlerdi. 

Bilmem ama, bizden evvelk; 
harpler dünyanın muvazenesini u· 
mumi harp gibi alt üst etmemiıti. 
1293 harbinde henüz doğmut de· 
ğildim. Şu kadar ki anadan, baha· 
dan duyduğuma göre bu elim mağ 
lubiyet sürekli bir sarsıntıyı mucip 
olmamıf. Keza 1870. 1871 Alman 
Fransız harbinin ve akibetinin ta
ri~erini dikkatle okudum. O hai· 
le de bu derece sarııntıyı iktıaa • 
di, içtimai zelzeleleri iıtilzam et
ntemİf. 

Cihan harbi muvazeneyi hilhu
aa para işlerinde ve bunun netice. 
ıinde içtimai sahada bozdu. Ölçü 
değişti. Teraziler taklak attı. Ba
rometro ve termometrolar çatladı. 
Maden para gaza münkalip oldu. 
Fiatlar onlarla, yüzlerle, belki 
binlerle darbedildi. insanlar da 
öyle değişti. 

_.. Ha, unutmıyalım, yeni bir 
icada tahit olduk: Anafor. 

Anafor kelimesi, eıki devirde, 
meçhul değildi. Arnavutköyünd~ 
akıntıya, girdaba anafor derlerdi. 
Rumca mana11, sadece "yokuş,, 
demektir. Bu eski medlulden bah • 
setmiyoruz. Cihan harbinde ve 
mütarekede anafor. itte bahse 
mevzu ettiğimiz ancak budur. 

Anaforu ıöylece sahneye koya· 
hm ve seyircilere takdim edelim: 

Bir kalemde mümeyyiz veya • 
hut müdür muaviniıiniz. Odad.ı 
belki yirmi memur çalıtıyor. Siz, 
makamınıza gelmek için yirmi se· 
neye yakın emek çekmi§siniz. Ma
iyetinizde sünepe, beceriksiz bir e
fendi mevcut ki bunun itin den 
memnun bile değilsiniz. Şu zata 
bir isim takalım. lımail efendi 
bendeniz. Nisap doldurmak için 
yaradılmış bir adam. 

1 Günün birinde hma,il Efendivı 
kalemden ya atıyorsunuz, y hut 
kendi çekiliyor. 

Bu lnmail Efendi Sineldibak
kaltJn birinin sılnfıkı do:;tuymuş. 
Her ildsi de v<J.l..-tiyle kopuklar n
laymdan. F almt bu dost büyüdü!:
çe büyümüş. lktısadiyntta bir c:· ~ 
tatör olmug. D:r ve .. i!t Jla, bir pa 
s:>y la bin, beş bin, elli bin, yüz biıı 
l"ra ihsan e cbilecek hır ı·a.cC:~ye 
varmı§. 

işte, İsmail Efendi, ki İsmail 

Be;refendi hazretleri olmuştur, bu 
mndeni i.Ltmek üzere ermeniden 
bir Madrabazyan Efendiyi bulur: 
yahut Madrabazyan Efendi onu 
bulur. Memlekette biber, hardal, 
tarçın yok. Bunları getirmiye ko • 
yulurlar. Siz hala kalemde mümey 
yizainiz. Harp hali. Para yetitmi • 
yot ; çünkü fiatlar ekspres ~abuk· 
luğuyla yükselmekte. Siz sümüğü· 
nü:ı:ü yalıyorsunuz; İsmail Beye -
fcndiyse orospulara binlik bank • 
notlardan döşek yaptırıyor. 

Ufak, orta, büyük mikyaslarda 
bu i~timai ve ikhsadi deği,iklik 
çok tekerrür etti. Mantar gibi zen 
cinler türedi; çam gibi ~enginler 

de devrildi. 
Şu fıkranın başında geçen is • 

likrar, o eshidenberi devam edege 
ien istikrar acaba ne oldu? "Kı • 
dem,, esası bir tekme yedi. "Ehli· 
yet,, esuı da bir tekme yedi. Kı • 
demi ve ehliyeti olmıyanlar bir 
dalavere, bir tesadüf neticesinde 
zengin oldular. Siz hala kalem 
mümeyyizi ve borçlu bir mümey • 
yizıiniz. Vaktile siz lsmail Efen· 
diyi hakkile hırpalardınız. O size 
timdi öyle bir istihza gözüyle ha· 
kıyor ki! Kendisi ve metresleri 
şampanya içinde yüzüyor; zatıali
nız elli dirhem toz tekeri elde et· 
mek isin büyük sıkıntı çekiyorsu· 
nuz. 

Bütün ölçüler alt üst olmuş. 
K;mse meslekte (carriere'de) de -
vam ve sebat etmek istemiyor. 
Meslek: Anafor. Zengin olan ola· 
na. Harp memleketlere para geti -
riyor. Harp insanları zengin edi • 
yor. Hasılı, anafor, "meslek,, de · 
nilen mefhumu öldürdü. 

Zavallılar! Yirmi seneden beri 
tekaütlüklerini düşünmüşlerdi . 
Her dakika kıdemleri artıyordu. 
Altmıı Yftfında kendileri, yahut Ö· 

lürlerse haremleri ne alacak? Her 
gün, kurtun kalemile, bunun hesa
bını yapar, kağıt üzerine rakamlar 
dökerlerdi. 

Gelir sahipleri de öyle. Mahru
r. iyetlere katlanarak mecidiyenin 
üzerine mecidiyeyi katarak ev, a
part.iman yapanları bilirim. Siz de 
bilirsiniz. Buna mukabil bakınız 
ne oldu?. Biri, para biriktirmis _, 
Os1rrmh bankasına, yahut Alman 
bankasına, Avusturya bankasına 
yatırmış. Diğeri de ayni miktarda 
parayı kasasında, kesesinde tut -
mu§. Banknot icat olunuyor: Os • 
mıınlı bankası, moratoryoma tabi 
olarak paranızı ceste ceste kağıt 

olarak ödüyor. Her ödedikçe ka • 
ğıdm fiatı düıüyor. Hele Alman 
ve Avusturya bankasına, Macar 
bankasına para verenlerin halini, 
tanını dütününüz. Altınlarını ka • 
saıında ve keaeıinde tutansa rnü • 
reffeh, zengin, lord ! Biri paraıile 
esham ve tahvilat almıt: Sukut! 
Öteki teaadüf bu ya? Kahve, fe • 

VAKiT 

ker, k=nın, kalay almış: Servet! 
Bu ticatetle ne akıl var, ne mantık 
var, ne sebat var, ne iktidar. Şu 
nakledeceğim aynen vakidir: 

Bu &kf&ID büt.,n lstaubul laalkı 

ARTiSTiK SinemasındB 

G M işt ra .. ede H R tarafından ' 
ala Usameresine c 1< H enry oussel da getirilen 

TiırkLrden bir komisyoncu her se· 
ne bir miktar tütün yapar, orta bir 

gelir temm ederdi. Buralardan 
alır, Almanyada Dresden'e gön -
der)r"li. Aımanyacla bc.ngerine git· 

miş. Yi::-: bin kağıtlık bir parti al· 
dıgını ve 'bunu depo etmek şartile 
in"'i iz lirası alıp alamıyacağını 

sorar. Esnsen bildiği olan banger: 

ŞAHAf'-E MENEKŞELE 
zengin \'e mükl!mmel rilrrıindc bil\ iık. dilber \e tatlı tebe,..sümlu 

RAQUEL MELLER'i 
SUZANNE BlA C iEfTi ve GEORGES PECLET 

ile beraber 1::-pan,ok:ı \'C Fıan IZL'a lionu,:ıup ş;ırJ..ı s<iyJedığini gorecrk \C ~11 

lhecektiı FO. JL H~ :\L'de Jclıol mııh.ı ebesi - :-\b i\arnı.n.ıl e~·lencelerı • 
Hkb har Mo alau. 

- Memnunen ! cevabını verir. 
B · zim hemşeri tütünleri getiril ; 
Jc poyo. yerleştirir, İngiliz parasını 
almak üzere bankaya gider. 

lyi bir iş .. 100,000 türk kağıdı 
iızer n en yüzde 4 alsa, 4000 eder. 
Sen ey ı gesiririz ! der. 

B:'lnkaya gitiğinde, diıeklor,· 

telicla: 
_·_ Aman, arkada§, sözünıde 

duramıyacağım. Vakıa size iragi -

Kutu ve Fıçı 
Balık ve diğer maddeler ihraç 

eden birçok tacirler başka mem • 
leketlerden, hazır olarak kutu, fı· 
çı ithal etmektedirler. 

İstanbul marangozlar cemiyeti 
dün İstanbul Ticaret Odasına mü 
racaat ederek bu vaziyetten ~ika
yet etmişleT ve Türk i~Ierinin 

himayesi için bunun men'ini iste
mi,lerdir. 

liz lirası avans edeceğimi vadet • Himayei Etfal İçtimaı 
tim, lakin, bu sabah maliye nez~: Himayei Etfal Cemiyetinin Fa· 
retinden bir tamim geldi, ecne 1 tih kaza ıubeai ayın 10 uncu cu -
parasile avans yasak edildi.. ma günü, öğleden sonra saat 3 te 

Cız;!ll Türk komisyoncu sık• p Şehzadebatında Halk Fırkası bi
lır. Tavan, t.nnki başına çöküyor. nasındaki salonda heyeti umumi· 
Fakat ban~er: yesi akti içtima edecektir. Şubeye 

- N~ teJaş ediyorsunuz, a:r.i • mukayyet bilcümle azanın behe • 
zir• .... Bunun kolayı var: Size m:,tk mehal teşrifleri rica olunur. 
olnrak avanı veririz. Mark borçla· 
nırsınız. Sonra bankamızın diğer 
~işcsinden o markları isterline tah 
vil tder ve borçlarınızı öylece ö • 
der-;ıniz. ! 

lktısadi Devletçilik 
Geçen hafta Türk iktısatçılar 

cemiyetinde Ahmet Hamdi Bey 
tarafından iktıeadi devletçilik 
mevzuu üzerinde verilen konf e • 
ransın ehemmiyetle karıılandığın 
dan hahsetmittik. Hamdi Bey bu 
mevzu üzerinde ikinci konferansı 
nı buıün ıaat dört buçukta Halke 
vi salonunda ver~ektir. Konfe -
rane serbest olup her istiyen tara
fından d' lenebilecektir. 

Doğru. Böyle yaparlar. Bizim 
tüccar mark borçlanır. Mark yıl • 
dırım hızıyla inmiye bqlamaz 
mı?. Bizimkinin borcu İngiliz ol -
saydı hali haraptı. Çok tükür ki 
borc mark üzerinden hesap edili
yor: Yüz bin liralık tütün üzerine 
yapılan borç altın kuvvetinde o -
lan ingiliz parasile değil, çürük { 
markla tediye edilecek. Emin olu
nuz, bir paket sigara pahasına am
bardaki bütün tütünleri satm al • 
mıt oluyor. Dört ibin lira kara çok
tan razıyken yüz bin liraya kon • 
muş: istemeden, haberi de olma • 
dan. Böyle büyük ikramiyeyi hiç 

BORSA 
Hizalarında ) ıldız işareti olanlar ti zer 

terinde 8 mıırtta muamele olanlardrrl 

Rakkamlar kapanış fiyatlannı go.ıerir 

Nukut' (Satış) 

Kurus l{urıı <o. 
bir piyanko temin edemez. 

lşte bu haller klasik memuriyet: 
meslesini de, klasik ticaret usul • 
lcrini de berhava etmiştir. Bir ta
rafta çabuk terakki, öbür tarafta 
çabuk tedenni manzaraları. Hava
lananlar da çabuk çukura düttü • 
ler. Meğeı servetleri rüyada visal 
mif. Bunun içindir ki anafor da 
serian itibardan düttü. Düttü ama 
maneviyatı berbat ettikten sonra. 
Küsuf hesabı gibi heaaplar? Ben 
§U kadar çalııacağım, ihtiyarlı • 
ğımda şu vaziyette bulunacağım .. 
Rıyaziyatın modaıı geçti. Hiç u • 
nutmam, pek eski vezirlerden bi· 
ri hayatında varını, yoğunu ço · 
cuklarına teslim etmi,ti. 

_ ya hanım ne olacak?· 

Sualine1 daima ıu karşılığı ve· 
rirdi: 

_ Onun hayatı emniyet altın · 
dadır. Kendisine tam 75 altın era· 
mil maaıı bırakıyorum. Neticede 
eramil maaıı 23 kağıt liraya, ya · 
ni takriben 2 buçuk altına indi. 
Husuf, küsuf hesabı topalladı! 

Hele esham ve tahvilatı olan • 
lar ... Onların allah yardımcısı ol
sun. Borsalarda dimdik duran kaç 
türlü kağıt kaldı?. Bunlar iskam• 
bil kağıdına döndüler. Emlak, a • 
kar sahipleri bir aralık güldüler, 
~~lendiler, dansettiler. Lakin Şiı· 
lide1 Maçkada, Nipntatında, A • 
yazpaşada, hele Taksim de, ötebe
beriJe eflake ser çeken yeni apar· 
tımanlar onları da ağlattı. Bir h· 
tanbulluya sekiz ev .• T eraıi büı 
bütün parçalandı. 

Celil Nuri 

*20 r. Fr4JISIZ 171,- • ı Silin A\ 
• 1 Sterlin 735 - * 1 l>ezeta 

1 Onlar - .- * 1 Mark 
•20 Liret 217.- •ı Zolııtl 
+20 f. Belçika 116,- • ı Pcngo 
•20 Orahml 25.- :~g ffıKar 
•20 lsviçre 20 - ı ı çervooeç 
•20 Lt\'a 26.- • ı Altın 
• ı florin ~s.- • ı l\lcciwve 
•20 Kuron Çek 120.- • ı Banknot 
-- -

27.-
17,
;ıO-

24-
30-
2.1.-
54 -

Q42,-
34.-

22 .-

Çek fiatları (kap. sa. 16) 

•Parls 1203 •Pra~a 
•I ondra 78625 •Viyana 

'ev-Yorl: • i\ladrfı 
•l\111Ano 9J3M2 '* Berllo 
•Brukscı 3.3050 • Varşova 
,.Atına so sı •Peşte 

•Cenevre 2.449750 • Hukreş 
.sofya 
•Amsterdam 

Js Bankası 
Anadolu 
Reji 
sır. Flayrlye 
Trımvıv 

(ı(i.l 775 • Belgraı 
1.177(1 •Moskova 

Esham 

ı ı .- j Terkos 
23 50 •Çlmenco Ar 

4,3:S Onvon Dey 
15, Sark Oey 

1595-
4.1743 
'i 647;ı 
2 -
4.2075 
4. -

79.75-
34.2750 
I 10325 

39 50 
ı ı.--

24,
f,70 

U. Sigorta 
Romonti 

4,30 lta!ya 
24,- Sark m ceza 

2.-
2.35 

25,50 Telefon 13 

~~------·--------------~ 
istikrazlar 

lst. dahili 96.-
* ~ark il.yolları 6.10 
• D.'.'\1uvahhlde 61.-

Gurnrukler 5 !i5 
• aydi mahl 4,35 
Ba~dat t 1 75 
Asktrlye 

TabvHler 

Elektrik 
Tram,•ay 
Tunel 
Rıhtım 

•Anadolu J 
•Anadolu il 
•A. Müme sil 

51.5 
4,20 

18.05 
43.70 
48,70 
Sf,70 

lstanbul Belediyesi: 
DarUlbedayl Şehir Tiyatroau 

Temslllerl : 
Bu •k••m 

saat 21,30 da ISTAHBUL BELEDiYESi 

8 ü Yü ~ ~~ 
ı~raıniye 

~~~ 
it il 

OPfHlli .IHIHll 

'TAKViM 
Perşembe 

9 Mart 
12 Zılkade 

Cuma 
10 Mart 
13 Zilkade 

Gün doğuşu 
Gun ı atışı 

:-ıahah oamazı 
()~le namazı 

lıclndl namazı 
\l>şaın namaz 

\ ııts~ namazı 
imsak 

6,26 
IS,07 
s,.,o 

...... 6.2~ 

\·ılın geçen günlen 

·~.26 
15. CJ 

18.07 
19,35 

4,47 

29 

ıs.09 
s.50 

12.25 
ıs.99 
18.09 
19.58 
.. • .tA 

öf 
19~ .. kalan ,. 

\...~~~~~·~~-
HA \'A - Ye§fikey .Atıkerl ruat 

bulutlu olacak, rüzgar §imal lıtlkame 

kuvetıl olarak esecektir. 

Dün en çok sıcnltlık , en az .5 dcrcct 

Hava tazylld 769 milimetre idi. 

ADYO 

Bugün 
ISTANBUJ. 
aat 18 den 1 ,45 kadar SSaıı; (Ntbil 

lu lsmaıl Hakkı Bey}, 18,4~ ten 19,30 
Orkestra 19,30 dan 20 kadar Fransızça 
(llerlemlş olanlara), 20 den 20,30 kadal' 

<Saniye H.). 20.so dan 21,ao kadar TaJl 
Refilc Bey ve arkadaşları, 21,30 dan 22,3' 
dar Gramofon, Ajanı ve borsa haberleri. 
at ayarı 

ANKAHA (15.,8 m.) 

12,30 - 18,80 Ankarapalas orkestre# 

ıs den 18,40 a kadar Alaturka saz, 18,40 

19,10 a akdar Gramofon, 19,10 dan lt,ştl 
kada.t: alaturka ...,., 1P 50 ~ 

Gramofon, 20,10 Ajans h berleri ve 

raporları. 

\1YANJ\ uns.ı Ul.) 

12,SO Konser - ıS,40 PlAk - 14,10 
konseri - 16,85 Bi-ahma - 18 Konae' 
21,05 Orkestra konser - 23,10 Bar mu 

u:tPzto <S8!1,G ın.) 

7,16 jimnastik - i,35 konser - ıs 

- 20,30 musiki - 22,20 piyano konsefl 
23,05 haber. 

BOKJtEŞ (SIU,2 uı.) 

14 plA.k 19,25 konser - 20,40 opeı' 
ROMA (441,2 rıı.) 

21 haber, plA.k - 21,•5 senfonık k 
BUDAPEŞTE (630,6 m.ı 

10.16 konser - 18,30 Çigan konııetl 
19,45 konser - 22,45 Orkestra - 2a,16 
gan konseri • 

MO KOVA (l81U m.) 

19,30 konser - 22 fransızça neşri~' 
22.55 kızıl meydan - 23,05 haber. 

VAR 0\'A (141% nı.) 

18,10 plA.k - 16,25 plA.k - 19,25 d) 

21 Koro konser - 21,55 muılkl - 2' 

Yarın 
ANKARA (1661 m.) \.... 

12,30 - 18,30 AnkarapalAs Orkeı~ 
15 ten 17 ye kadar Riyaseti cümhUf~ 

monlk orkeatnuımm ııentocıJk kcm..--
den 18,40 a kadar Alaturka saz, ıs,.0 
19,10 a kadar Viyolon konseri (I!lkretı' 

B. tarafından) 19,10 dan 19,40 a kadat' 
turka saz, 19,tO tan 20,10 a kadar 
ders, 20,10 Ajans haberleri. • 

ViYANA (318,1 m.) ~; 
12,30 konser - 13,tO pllk - ıd';;. 

ıs musiki - 20,30 musiki - 21,t~ 
23,26 dans. 

LElPZIG (189,1 m.) 1. 
7,15 JimnaaUk - 7,35 pllQr - ı·r;tfl t 

ser - 20,35 konııer - 22,30 kODMr -' 

plAk ve haber. 

BtlKREŞ (894,! m.) ~ 
/ 

18 pllk - 1' pltk 19,211 ork~ 

senfonik konser - 22,16 konur. 

IWMA ("l.2 m.) I 
20 haber - 21 haber - 21,'6 lt.-' 

22,30 komedi - 23 konser. 

BUDAPEŞTE (3110,11 m.} / 

10,115 Orkeıtra - 13,0fi pllk - ıs 
- :Z0,80 opera -- 24,30 konaer ve , ... 

110 J\QVA Uao.& m.) ztl 
ı ,so konıer ,...... 111 ao J>9ııaer - -~ 

lizc lle§Tlf".İ. ,..... 22,55 Jaaıl 1'4f1_.. 

23,0:S havadis. 

\'AIU\lO\'A (141% m.) - jf 
ı:ı ıo p!ılk - lB orkestra konser 

kafo kunııcr - 21,M senfonik ko-t• 



Mart tlD VAKiT 
---==--iıiıiiiııiıııııiiııiıı::===-=================!l!le=================~=:=--~= 

~ayıta: ::> 

Edebi Tefrikası : N2 14 

Bir Yastıkta Kocayın •• 
Ne yalan ıöyliyeyim, için için 

korkuyordum .. Ama, otomobili j • 

yi kullanamıyacağından değil, ha· 
yır, kendiıinden korkuyorum, fa· 
kat , hiuetmemeliydi. 

Biraz gülümıiyerek, 'ızlanan 

Umnmın yüzüne bakmadan ce · 
vap verdim: 

- Olur efendim .. Sahiden Fer 
ra. b:ırnu gezintisini çok ~evcrir.ı. 
Bir gün geht'z de görüızür, gtiniı 
tE'.yin eJerız. 

~upkası:u çıkardı, otomob1ı yol 
ahJı. 

Ben biraz sonra arkama bak· 
tım. 

Nazif Bey, Miryam Vlaskezle 
konu§uyordu. 

-15-
Artık burası bana karanlık gö 

rünüyor. 
Maneviyatım ıaraıldı. Keyfi en 

kaçtı. 

Kendimi zorluyorum. Eğlenmi· 
ye çalr§ıyorum. Kendi kendime 
diyorum ki: 

"Ayol, F errat burnu ıeyran1 • 
na gidemedin diye bu kadar üzü· 
lecek ne var .. Çocukluk etmt- !,, 

Evet bu çocukluk.. . 
Fakat, Nazif Bey d~ garip a • 

dam. 
Be~ gündür meydanda yok. 

-16-
Ezeye gezmeğe gitmiştim. Bir 

hayJi dolaştım. Kendi kendimt! 
gezdim. Akşam eve dönünce ~u 

mektubu buldum: 
"Hanımefendi, 

"Otomobille gezmeğe gideceği· 
nıizi unuttum zannetmeyiniz. Yal· 
nız maalesef biraz uzadı. Ant bir 
ıebepten dolayı biraz Montekar • 
lodan uzaklaştım. Bugün geldim 
ve si.:e derhal şu satırları ye.zıyo • 
rum .. 
"Yarın sabah, mesela on buçuk· 

ta gelip sizi alabilir miyim? Fer • 
rat burnuna gideriz. Eğer kabul ~
diyorsanız, muvafıksa hiç cevap 
yazmayınız, yarın ıabah on bu • 
çukta kapınızdayım. 

"Saygılarımı sunarım hamme . 
fendi.,, 

Acaba iyi mi yaptım, fena mı?. 
Mektuba cevan vazmadrm. 

-17-
Nihayet Nazif Beyle birlikte, 

kaç ~ndür için için istediğim o • 
lomohil seyranını yaptım .. 

F errat bumuna kadar gittik. 
Fakat o gün kartıma bam bat • 

ka bir Nazif Bey çıktı. 

Yazan : Mediha Münir 

Çabucak geldik .• 
Yolun uzamasını istediğim için 

çocuk gibi, ağzımdan kaçırdım: 
- A ... Geldik mi?. 
- Müteessir misiniz? 
- Yo ... Hayır ... 
- isterseniz biraz daha ötelere 

gidelim .. Gidelim mi?. Mantona 
kadar, Vintimile kadar uzanalım 
mı?. lsterseniz ltalyaya geçelim .. 

-Çocuk musunuz?. 
- Neden çocuk olayım?. Ben o· 

raları gayet iyi bilirim .. Mükem • 
mel bir rehberim, siz ele mükem • 
mel bir yol arkadaşısınız .. Her şe 
yi bilmek, görmek istiyorsunuz . 
Hatta can sıkılacak bir gey bile ol· 
sa, öğrenmek, görmek, bilmek ar· 
zusundasınız .. ideal bir kadınsı • 
nız ... 

Güldüm: 
- Ne deseniz nafiledir Nazif 

Bey ... Benim yüzümden içim anla· 
~ılmaz .. Beni bilemezsiniz. 

Nazif Bey otomobili yavaşlattı. 
Burunun civarındaki ormana gel • 
miştik ... 

Nazif Bey be.na yardıma gele • 
cek vakit bulamadan otomobilden 
atladım. 

Nazif Bey arabayı bir köşeye 
yerle!tirirken, ben çamlı yolda do
latmağa başladım ... 

Bu yol, karııda, pırıl pırıl yanan 
denize doğru iniyordu ... 

Kuru çam iğneleri, ayakları • 
mm altında kıtırdıyordu. Çam sa -
kızı, deniz, yosun kokan ılık rüz • 
garı ciğerlerime sindirerek yürü • 
yorum .. 

Deniz ve çam havasile sarhoş 
gibiyim ... 

Biraz da §atalamı§ bir vaziyet • 
leyim .. Nazif Beyle yapyalnız, bu 
ıs~ız yerde bulunmak, dü~ündük • 
çe garibime gidiyor. 

Burada onunla beraber değil, 

kendi kendimle bzı.şbaşa, benli • 
ğ~mle yapyalnı:: olmak istedim .. 

Birden hatırıma ''kurtla kuzu,, 
masalı geldi ... 

Ve l·urt, kuzuyu yemiş .• 
Bereket, bu ormanda kurt yok· 

tu .. Dağ başında değildik .. 
Acaba? ... 
"Kurt,, un olmadığına emin miy

dim?. Benim etrafımda dönenen 
bir kurt yok muydu?. 

lnaan gibi dile gelen ve müşfik, 
rakik bir sesle: 

- Hanımefendi, memnun mu· 
ıunuz?. 

Deyen kurt değil miydi?. 
(Devamı va.,.) 

Yarabbi, bu adam ne kadar çok ı============== 
deiitiyor ! .. 

Otomobildeki adam, her za 
manki küıtah ve müstehzi adam 
deiildi. Beni ziyaret eden ha11aı, 
nazile erkek de değildi. Batka tür· 
lü bir inıandı .. 

Beni §Öyle karşıladı: 
- Sahi mi 1. Ay gözlerime ina· 

llamıyacağım geliyor .. Demek kim
ıeye ehemmiyet vermiyen, herke· 
le llkayt duran böyle bir hanımla 
baı bata gezeceğim. Sizi turada 
t6rmeden evvel inanamıyordum • 
Bir fey olacak, bir akıilik çıkacak, 
aelemiyecekıiniz sanıyordum. 

Keyifli, net'eli, meı'ut konuıu • 
Yordu. 

Dizlerimin üıtüne bir demet 
bıenekte yaydı. 

Ve uçar gibi gitmeğe ba§ladık . 
Doğrusu Nazif Beyin, Lamiaya 

~z ICSylemeğe hakkı yok.. Öyl~ 
ızlı aidiyoruz ki .• Yol kıq ıÜJ' • 

do._ 

Mısırda Yunan sergisi 
Yunan hükumeti Mısırda daimi 

bir ıergi açmıya karar vermiştir. 
Bu karar üzerine Mıııra giden ti· 
caret heyeti Kahirede daimi ser • 
gi olmıya müsait bina aramağa 
ba~lamıttır. 

lıtanbul Ticaret Odası bu ha· 
her üzerine, memleketimizin pek 
çok ticart muamelede bulunan Mı 
aırda Yunaniıtanın ne suretle da· 
i.mt ıergi kuracağı hakkında tah· 
ki kata baılamı§tır, 

Öğrendiğimize göre Yunan hü 
kümelinin Mısırda açacağı sergi • 
nin en mühim maddesi tütün ola· 
caktır. 

Ticaret Odası da tütün komis • 
yonunun ilk içtimaında bu mese· 
leyi müzakere edecektir. 

Maamafih Ticaret Oda11 tetki
kata henüz başladığı için bu hu· 
ıusta tam bir malumat elde etmek 
mümkün olamamıthr. 

Var Muhiddin Beyin beyanatı 
Ter l<os · şirlceti kaç lira istiyordu, kaça ve nasıl satın alındı? 

lstanbul şehir Meclisindeki müzakereler - Terkos bedava 
ahnamaz mıydı ? - Adalarıo su meselesi ne olacak -

Evkaf para vermiyor 

latanbul Umumi Meclisi dün l · ması hakkındaki teklifimizi kabul bitmi! olma:;ından dolayı halkın 
kinci Reis vekili Necip Beyin reis· ettirdik. da memnun olduğunu söyledi, 
liği altında iki celse aktetmittir. "şerait ne kadar muvafık olursa 
Birinci celsede Vali ve Belediye · ~ İlişikler olsun T erkos bilabedel alınabilir· 
Reisi Muhiddin Bey sular mesele· "T erkoı üzerinde ethası salise· di, mukaveleGİ mucibince tesiıatı· 
si hakkında mecilsçe kendisinden nin hiçbir hukuku mevzuubahis ol nı şehrin ihtiyacına göre tevsi et· 
iılttmilen izahatı vermiştir. Muhid· mamak lazımdı. Şirketin Evkafla mesi kendisine ihtar edilir, dinle· 
din Bey ~unları söylemiştir: ihtilafı vardı: şirket denizle gölün mezse altı ay sonra vazıyet edilir· 

Şirket ne istiyordu? 
arasında bir takım bentler yapmış di. Bu mümkündü, evelce de söy· 
Evkafa ait arazinin su altında kal· lemiştim." dedi, müstakbel idare 

- Terkosun mukavelesi muci· dığı iddia edilmiı. Bu pürüzü de. şekli hakkında ne düşünüldüğünü 
hince satınalmması keyfiyetinde 
iki noktayı nazarı dikkate almak 
lazımdı. Birincisi şirketin senelik 
bilançolarında gösterilen safi ha
sılat e.sas sayılarak tazminat ve 
mübayaa bedeli vermek, ikincisi 
de ambar mevcutlarının tamamım 
bugünkü fiat üzerinden defaten 
tesvi~·e etmek. Buna göre yapılan 
hesapta şirekte senevi 300.000 li· 
rahk taksit vermek icap ediyordu. 
Şirket he:ıabını buna göre yap· 
mı~tı. Nafia V ckaleti müzakerede 
bulunacak, T crkosu satın alacak 
ve aynı §artlarla lstanbul Beledi-
yesine satacaktı. Nafia Vekaleti 
bizden de müzakereye i§tirak için 
bir :nümessil istedi. Vekil Beye· 
fendiye yazdığım bir arizada me · 

selenin Belediyemizi pek yakından 
alakadar etmesi itibarile müzake· 
ren'n Ankarada değil, lstanbulda 

yapılmasını ve hükumetin tarafım 
elan temsil olunmasını rica ettim. 
Bu talebim kabul olundu ve Is· 

tanhulda teşkil edilen komisyona 
Nafia Vekaleti namına bendeniz 
ve komiser Arif Hikmet Bey, Ma· 
liye Vekaletinden Tahir Kevkep 
Bey, Belediyeden de Fen İ§leri mü 
dürü Ziya Bey memur edildik. 

"Şirketin bilançolarındaki safi 
hasılat esası üzerinden senevi üç 

yüz bin liralık bir taksit verilmesi 
lazımgeldiğini arzetmiştim. Am· 

bar mevcudu hesap edilince ayrıca 
750.000 lira ile bir milyon lira a· 

rasında bir rakam daha mevzuu 

bahisti. Zira şirketin 20,000 saati 
vardır, bunlara 20 şer lira bedel 
konulsa, sade 400.000 lira saat be· 
deli tutuyor. Şirketin deposunda 

5.000 ton kömürü vardır. Bunun da 

beher tonu on be~ on altı liradan 

şu kadar yekun tutar. Şirketin 40 
kilometreden fazla mefruş borusu 
vardır. Mukavelenamede bunuu 
bedelinin ödeneceğine dair mad. 

de olmamakla beraber müzeyye] 
nizamnamede her nasılsa böyle 

bir kayıt sıkıştırılmış. Bu da bizi 
korkutuyordu. 

Kaça alındı? 

'
1Müza1<ere çok çetin oldu. Şir· 

ketin Paristeki merkezile telgraf -
la müzakereye lüzum hasıl oldu. 

Şirketin istediği sermaye amortis· 
mamnı reddettik. Tamirat, sigor· 

ta, sermaye i!(in koydukları mik
tarı da tanımadık. Yalnız koyduk 

ları sermayenin yüzde altı faizini 
kabul ettik. Neticeden bet sene i

çin senevi 100.000 liralık taksit 
Yermekle it in içinden çıktık. Şir· 

ket vaktile 12 milyon franklık bir 
istikraz yapmış, bir kısmını öde-

miş, bir lnsım borcu var. Bunun da 
taksitlerini ödemek için senevi 8 

bin lira kabul ettik; ambar mev· 
cudunun da bize parasız bırakıl· 

ortadan kaldırmağa uğraştık. &ordu. 

Şirketin hükUmetle de bir ihti- Adaların su meselesi 
lilfı vardı. Şirket hükumetten de· 
kovil almıı, bedelini vermemi!; 
hükumet bunu istiyor. Şirket te 
hükumetten harp senelerindeki 
İfgal tazminatı olarak üç milyon 
lira istiyor. Tavaasutumuz üzerine 
tarafeyn biribirini ibra etti. Ter· 
kosun üzerinde ba~kasma taalluk 
eder hiç bir hak kalmamıştır. Mu· 
kavele parafe edilmiştir. Hükumet 
ve evkafa taalluk eden hukuk mev 
zuubahis olduğundan hükO.met 
hakkından feragat için meseleyi 
meclise götürecektir. Meclisten çı· 
kınca kat'i imza yapılacaktır. 

Kanun çıkıncıya kadar 
Bu muallak devre esnasında biz 

suya vazıyet etmek iıtedik. Şirket 
kabul etmek istemedi. Riyaset 
mesuliyeti üzerine alarak tirkete 
vazıyet edildi. Şimdilik tirket ken· 
di namına, fakat tamamen beledi· 
ye hesabına çalıtmaktadır. 

'1Şirketin bu sene bütçesinde şe· 
bekenin tamiri için 67.500 lira gibi 
mühim bir para vardı, onun da 
belediyeye devrini temin ettik. 

"Senelerde.1beri tehre 11tırap 
veren bu it mütemadi müzahere· 
tinizle zannederim ki tehrin men· 
featine bir hal tekli bulmuı olu· 
yor. Bu İ! için verdiğiniz 800.000 
lirayı harcamadığımız gibi üzeri· 
ne de 67.500 lira ilave ettik. Mü
zaheretinizden dolayı heyetinize 
teıekkür ederim. Böyle zamanlar· 
da istediğimiz tahsisatın mutlaka 
harcanmak için olmadığını da bu 
\"esile ile hatırlatırım. ı 

H. . J 
ızınetı geçenler · 

"Heyeti Fenniye Müdürümüz 
Ziya, Maliye mümeaaili Tahir Kev
kep, Nafı komiıeri Arif Hikmet 
Beyler bu işte bize çok yardım et· 
tiler. Gerek bu zevata, gerekse 
mukaveleyi hukuk liaanile kombi.
ne için mesaisini dirig etmeyen 
Hnci Adil Beyefendiye huzurunuz 
da te§ekkürü bir vazife sayarım. 

"T erkos için ecnebi mütehassıs· 
ların kullanılmasına hükUmetten 
müsaade aldık. Viyananın cu işi· 
ni halletmi~ me§hur bir mütehassıs 
olan Profesör F enner namında bir 
zatı da angaje ettik, parasını da. 
gönderdik, gelecek, 11ularımızı tet

Azadan Emin Ali Bey, Adaların 
su ihtiyacının tatmininin evelce 
mecliste ittifakla kararlaıtırıldığı· 
nı, belediyece de arteziyen ilitı 

ve ıaire alındığını, fakat !İmdi itin 
hallinin gelecek ıu mütehuaısma 
bırakıldığını söyledi. 41Adayı elek
triğe kavuşturan kuvvet Adayı ıu• 
ya kavuıturmağa da muktedirdir, 
bu i!i gelecek ·mütehassısa talil( 
buyurmasınlar!" dedi. Muhiddin 
Bey alman para ile icap eden ili· 
tın temin edildiği, bu aletleri kul
lanmak için para kalmadığı ceva• 
hım verdi. Muhiddin Bey lamail 
Sıtkı Beyin sualine cevaben de ıu• 
ların idaresi için hükUmetçe hük· 
mi tahıiyeti haiz mütedavil aer• 
mayeli bir idarei mahsusa yapıl· 
ması düıünüldüğünü, Büyük Mil· 
let Meclisine verilmek üzere bir 
kanun layihası hazırlandıiını aÖ)'.• 

ledi. 1 
Evkaftan devredilen sular 
Mehmet Ali Bey (Beyoğlu), be· 

lediyeye evkaftan devredilmiı o· 
lan ıuların varidatı hakkında ne 
yapıldığını ıordu. Vali ve Beledi· 
ye Reisi Muhiddin Bey cevap ver• 
di: 

- Vakıfnamelerde eular için 
ayrı varidat bulamadık, evkaf ida
resi de yoktur diyor. Evkaftan bu 
aular için maktuan bir para verme
sini istedik, onu da vermediler. 
Biz de 11rar edecek vaziyette defi .. 
liz. Bu iıten ümidimiz yoktur. Bu· 
nu bitmit sayalım. 

i 

Muhiddin Beyin izahatı üzerine 
müzakere kafi görüldü. 

İkinci celsede 
7 

*' 
ikinci celsede muhtelif evrak a· 

it oldukları encümenlere havale e• 
dildi. Konservatuvara alınacak ' 
meccani talebe miktarı nispetinin 
mevcudun yüzde onu yerine yüzde 
on betine çıkarılması hakkındaki 
makam teklifi kabul edildi. 1 

' 1931 senesi heıap keaimine ait 
tetkiki hesap encümeni raporunun 
varidat kısmı müzakere edilerek 
bitirildi. Azadan rahatsız olan Ab· 
clülkadir Ziya ve Galip Hakkı BeYj 
lerin mezuniyeti kabul edildi. 

Meclis, cumartesi günü saat on 
dörtte toplanacaktır. 

kik edecek ve ıehrin ıu itinin e· ===============ıı 
saslı surette halli çarelerini göste- Maliye teşkilatında 

deg .. iQikl:1-
recek. Ada suyu da bu tetkikat es· "' m. 

Önümüzdeki hazirandan itiha ; 
ren İıtanbul Maliye teıkilibnda 
esaslı değiıiklikler yapılmaaı bek 
lenilmektedir. Mali idare cihetin
den lstanbulun diğer vilayetlerle 
ni&pet edilemiyeceği ve hudutla • 
rı çok genit olan İstanbulun mal 
müdürlükleri vasıta.aile idareıin • 
de büyük müıkülat çekildiği an .. 
18.§ılmıştır. Bu müşkülat bilha.aıa 

nasında halledilecektir. Sular ida· 
resi sermayeli bir tirket olacaktır. 

Bedava alınamaz mıydı? 
Muhiddin Beyin izahatı bittik· 

ten sonra azadan lamail Sıtkı Bey 
sözaldı, bu mühim işin bu suretle 
başarılmıı olmaaından dolayı Be-

lediye Reisine ve arkadaılarına te· 
ıekkür etti, halk mümessillerinin 
yedi ıenedenberi devam eden Ter· 
koı mücadelesinin muvaffakıyetle 

mürakabe noktasından dopak -J 

tadır. 



Sayıfa: 6 

Olacaktan Haber 
Veren Bir Film : 

I.F. 1 Cevap Vermiyor! 

&enar adada tayfa isyan et111h,t1. (Ortada başı ve eli bal';lt olan 
Jeaıı Murat, arkadaki kadın Daniele Parola'dJr. ) 

Pi\n!€J~ Şubat (Hu. Mha.) - 1 Orost nişanlanmıtlardır. Elisene 
Ufanın epey u d _ gelince devrialem seyahatini ya -

zun zaman an d b k ak "K d d 
beri hazırladığı "1. F. 1 cevap ver- ı ı a ıra ar ana a,, a yere 
miyor,, isimli filmi iki gündenberi inmiye mecbur kaldığından her -
"Marivo,, sinemasında gösterili _ 1 kesin gözünden dütmüttür. 

yor· Eıer "Karl Hartl,, tarafındar Her geceki gibi Nora, telsizin 
sahneye konmuıtur. Oynıyanla. 
içinde Charleı Boyer, Jean Muratt 
Daniele Paorla gibi franıız sine -

masının en meşhur artistleri bu -
lunuyor. Mevzuunu anlatmadan şu 
rada kısaca söyliyeyim ki: Bu fil· 
min hür sahneleri bize Fritz Lan
gm "Casus,, ve "Metropolis,, ni ha
brlatryor. Hareket ve sürat hiç.bi?' 
zaman ekıik değil. Kusuru bütün 
macera filmlerinde olduğu gibi 
vak'asının hakikate uygun olma -
maıı. Aht ve sahneye konuşta mu
vaffakıyet var. Hatta ben daha i
leriye giderek iddia edebilirim ki 
bu film alman sinema sanayiinden 
bafkası tarafından yapılamıyacak 
ve onun kuvvet ve tekniğini bü -
tün dünyaya ispat eden bir nümu
nedir. 

Gelelim hikayesine: Hamburg .. 
Geceyar111 meıhur gemi donatıcı -
lan "Lemartz,, kardeşlerin yazı -
hanesine bir hırsız girer. Polis mü
diriyeti ve gazete muhabirleri te -
lefonla haberdar edilmitler .. Çok 
•eçmeden hırsızın hava yıldızla _ 
nndan Elisen olduğu meydana çı
kıyor. Çaldığına gelince deniz mü
hendislerinden "Droat,, un eseri 
Babrimuhit üzerinde tayyarelere 
iskele olacak yüzen ada, "l. F. t,, 
nin planlan dır. 

Eliaen ve Drost gayet iyi arka
dqbrlar .. Bu yudurma hırsızlık 
vak'uına gelince halkın ve bilhas· 

sa "Lennartz,, kardeşlerin nazarı 
dikkatini plana çekmek için Elisen 
tarafından tertip edih:µittir. 

Lennartz kardetler adanın ya
pılmasına karar vermişlerdir. Şu
rada burada rasgeldiği ihanet işa

retlerine rağmen Drost adanın in
tumı kontrol etmektedir. 

Donatıc:ılarm kız kardeti "No
ra,, tayyareci "Eliıen,, i ıevmiye 
bqlamıttır. Fakat öteki şeref ve 

galibiyet neşeıi içinde bu aşkı gör 
miiyor. iskelesiz devrialem, Berlin 
.eyahatine çıkıyor. 

iki sene geçmittir. Yüzen ada
mn yapılması bitmittir. Nora ve 

1. F. 1 Cevap vermiyor . l 
höşında adadan ve Drosttan haber 
beklerken hoparlörden birçok ta -
banca aeıleri işitiyor. Sonra bir -

denbire 1. F. 1 susuyor .. Adaya git
mek lazım. Vakit geceyarısı .. Han-

gi tayyareci bu teklifi kabul eder? 
Yalnız bir kişi. Norayı sevdiğini 
aniıyan Eliaen. 

Birkaç saat osnra "I. F. 1,, in 
üstüne kondukları zaman kimseyi 

bulamıyorlar. Drost ağır surette 
y·:ırah, başından geçeni anlatıyor. 

inşaatı idare eden mühendi~ 
Dumski havagazi ile bütün tayfa -

ları bayılttıktan sonra, kendisine 
hücum etmiş ve motörlerden biri
ne athyarak kaçmış! 

1. F. 1 makinelerinin işlememe
si yuzünden ağır ağır batmakta · 
dır. "Elisen,, in imdat getirme.;\ 

lazım. Fakat.. O yerinden bile oy
namıyor. Zira Noranın "Drost,, u 
sevdiğini anlamıştır. 

Bununla beraber "Elisen,, No • 
ra ve "Drost,, u birleştiren aşkm 

kuvvetini gördükten sonra uçuyor. 
tık gördüğü vapurun üzerine pa . 
raşütle atlıyor. 

1. F · 1 batmaktan kurtulmuş . 
tur. "Elisen,, e gelince balıkçı ge
misile meçhul yerlere do<Yru yol 
almaktadır. 

"I. F. 1 cevap vermiyor! ,, bü -
tün dünyaya alman tekniğinin ra· 

kipsiz olduğunu bildiriyor!. 

A. Fuat 

VAICIT 

-
ilk sesli filmde 
oynıyan kim ? 

Sesli filmde ilk defa oynamıf o· 
lan artist, sarışın Una Merkel -
dir. 

Una Merkel, ilk defa olarak 
1924 de sesli bir film yaptı. Bu 
filmi doktor Leede F orest yapmış· 
b. Doktor ilk defa olarak, bir film 
üzerine bir insanın resmi ile sesini 
çekmeğe muvaffak olmuftu. On • 
dan yirmi sene evvel Edison bu 
yolda bir çok tecrübeler yapmıftı. 
Fakat o, sesi bir plak, resmi de bir 
rım üzerine aldığı için hiç bir va· - ,_. -

Fra"SlZ ~1a1Z111n,,aa11 

Suzelte Mai• ~~------,_, ____ ,_, ____ ,_, ______ _ 
kit "bidik,, teeaaüs edememiıti . 

Doktor F oraten iae batka bir u
aul bulmuıtu. 

Una Merkel, bu filmde, doktor 
F orest'in karısı ile oynamıştı. Bu 
kadın mükemmel bir tantözdü, ve 
doktor filmi yaptıktan sonra bir 
kısımlık bir film olarak onu pi • 
ıaya çıkarabileceğini ümit ediyor· 
du. Lakin filmi yapmak fevkali. • 
de müşkül olmuttu. 

Una Merkel diyor ki: 

1 
RAKEL MELLER 

Kendisinden Bahsettiriyor 

Tercih ettiği .. Matmazel Lili mi? 
Bir taharet pudrası mı? 

Pariste son hafta içersinde çol; f pudra, temin ederim ki, kıymetli 
garip bir hadise olmuş ve netice - eczacı .... nın ... taharet pudraRdır.,, 
de, meşhur İspanyol sinema artisti Rakel Meller, bunu görünce, fev· 
ve muganniyesi Rakel Meller, mah kalade öfkelenmiş, bunun bir sah· 
kemeye müracaata mecbur olmuş- tekarlık olduğunu söyliyerek res • 
lur. Hadise, şudur: min derhal imhasını istemiş, fakat 

Raket Meller, bir sene kad3ı mağaza sahibi buna yanaşmamış, 
i:vvel, Lili isminde bir matmazele bunu elde etmek için kendisinni 
hatıra olmak üzere bir resmini he- hayli para verdiğini, getirenin de 
diye etmif. Resmin altına, dostça matmazel Lili olduğunu ve onuıı, 
birkaç satır yazı yazmış, tabii im- yazının Rnkel Meller tarafından 
zasını da atmıf. yazıldığını temin ettiğini söylemiş-

Bu resim, kendisini lspanyot tir. 
kadını kıyafetinde gösteriyormu~. Bunun 5zerine, Rakel Meller 
Ellerini ensesine doğru kaldırmış, Mahkemeye m üracaat etmiş ve 
atkısı omuzundan sarkmış, başın- matmazel Lili ile mağaza sahibin· 
da yüksek bir tarak, dudağı kena- den 100.000 frank tazminat is.te • 
'!'lllda bir gül... miş.tir. Muhakeme, henüz netice • 

Geçende, bir lavanta, pudra sa lenmemiştir. 

tan mağazadan öteberi alırken, Se f I 11 er 
gözü, duvarda sıralanan artist re -
simlerine gitmif. Bir de ne gör • 
ıün? Bir ıene evvel matmazel Li -
tiye hediye ettiği resim, duvardo.. 
A.ltmdaki kendi el yazısı, imza 
kendi imzası, yalmz bazı kelime
let in silinmesi ve yerlerine başka 

kelimelerin ilivesile mana değİ§ -
tirilmit!. 

Evvelce resmin albna yazdıiı 
yazı, aslen şöyle imiş: "Benim en 
tercih ettiğim dostum, temin ede -
rim, ki kıymetli ve güzel Lili, siz
siniz,, 

Bazı kelimelerin silinmesi ve 
yerlerine başka kelimelerin ilave· 
si suretile mana değittirilmesile 

de fU tekilde bir yazı ortaya çı -
karmış: "Benim en tercih ettiğim - -

Viktor Hügonun bütün lisanla • 
ra tercüme edilmiş olan bu tahe • 
seri, sessiz film zamanında çok bü 
yük bir muvaff akiyet kazanmıftı. 

Evvelce Jc hal:.or verdiğimiz gİ• 

bi bu eserin sesli filmi de yapılı • 
yor, ve bitirilmek üzeredir. 

Jan Valjan rolünü, Davit Gol • 
der filminde takdir ile gördüğü • 
müz büyük artiat Harry Baur fev· 
kalade bir canlılıkla yaşatmak • 
t.ldrr. Hain ve alçak Tenardiye ro• 
lünü Charles Ouellin, polis hafi • 
yesi Javer'i Cahrles Vanel oyna • 
maktadır. 

Madam T enordiye rolünde ise, 
Marguerite Moreno büyük bir mu· 
\'affakıyetle ve tam manasile bir 
cadaloz karı tipi yaşatmaktadır. 

-

- Şimdiki sesli filmler, bizim 
yaptığımızın yanında bir çocuk 
oyuncağıdır. Ben hayatımda, bu · 
filmi yapmak için çektiğim azabı, · 
hiç bir zaman çekmedim. O za· 
manlar henüz yirmi yaşındaydım , 
ve bana bu rolü Lillian Gisch'e 
çok benzediğim için vermişlerdi. 

Annabella ile Jean Murat, Alp datlar1nu 
kı' sporlar1 yapıyorlar 

Filmi çevirdiğimiz odanın h~ 
tarafı şiltelerle örtülüydü. Hariç
ten odaya yeni havanın girmesine 
mani olmak için bu tedbir icabe
diyordu .. Zira, sesin üzerine kay· f, 
dedileceği madde çok hassastı. 
Ben sözümü bitirip de muhatabım 1 
söz söyliyeceği zaman, ses alma l 
makinesihenüziptidaiolduğuiçin ... __ ,_,,.... __ ,_,.... __ ,_,.... __ ,_, .... __ .... awı_..,_-.._..,_.-.._..,_,-.. .... -..---··-._.-,_..__.._.__,,.._ ___ ____, 

onun sesine göre ayar etmek ica - la, bir telefon çıngırağı duyulması 
bediyor ve bu çok uzun sürüyor - icabeden bir sahnede, makine, bu 
du. Bu tedbirlere rağmen gene ra- çıngırak sesini kaydetmiyordu . 
rip ses hadiseleri oluyordu. Meae - Bir çok ıeyler tecrübe edildi. 01-

madı .. N;!:.1yet bir bisiklet çıngı : 
rağı ile mesele halledildi. ötelıt 
muhtelif çıngraklar mitralyöz .,
sine benzer sesler çıkarıyordu. 
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-1 - Birinci mektup 

Se\>gili yeğenim; 

Artık yqını, başını aldm. Bir 
ltııealek sahibi de sayılırsın. Görü
~0tuın ki bana pek ihtiyacın da 
l tlınadı. lstanbuldan buraya ge· 
~erden işinin iyi olduğunu, fa. 
d t Çapkınlıktan başalamadığım 
'-Yuyorum. Seni mektepten çıkın· 

~l}a kadar himayem altında bulun 
tli ~ayı nasıl bir vazife bildimse, 
•.,, dan sonra bir de evbar'k sahibi 
~- ~ınayı kendime borç biliyorum. 
h· un için çoktandır, burada, lz
; .. lttitte gözkulak oluyorum. Nihayet rt ~lla. nıünasip bir yavrucuk buldu· 
fş: tlı:n:ıu zannediyorum. 

nı ~ektep tatilinde gelip yattığın 
~e Odtda bir kaç gece geçirmek üze· 

a, ~~ lıınite kadar gel. Belki hayırlı 
m ll' neticeye vanrız. 

Amcan: Tahir Fevzi 

r Ikinci mektup 

re Sevgili amca, 
n· 

.. tvela bana dört aayıfalrk, kuru 
• '•ihatlerle dolu bir mektup yaz· 

~dığmız için size teşekkür ede· 
~. Yarın trene binerek emrinizi 
~l'İne getireceğim. Niyetinizi anlı· 

• 01"\ını ve eminim ki bana lstan· 
• lda bulunmıyacak kadar sakin. 

Ü 'f'f 
1 bir evhanımı tanıtacaksmız 

ı. eticenin hayırlı olacağına ve size 
rj- L 

\qa. büyük bir minnetle minettar 
l,c .. ' · Eli · · · ·· , aITTma emınım. erınızı ope-
~ efendim. 

~ıtkı Rahmi 

Ycüncil mc t• 

Dördüncü mektup 

Amcacığım; 

Evet, dediğiniz gibi hareket et· 
tim. Kabalık ettim. Fakat siz de 
benim yerimde olsaydınız ayni su
retle hareket ederr1iniz. Size, yal· 
nız size ifşa edeceğim bir sırrın 
ge:r' sizde kalmasını rica ederim· 

Sizin bana tanıtmak istediğiniz 
•nımım 

- Geçen sene tıf; şler 
ettin bakalım usta aodos ? 

- ikı tefe ıfıAs ettim .• 
itlllUUIRDUWJllllllftllUllHIUlllllliıt111ılllhııtıı ııoıt•UlllllltlJllllllllUlllllllllWUOJlllUUIJJ 

zengin İzmitlinin kızı Ayşe Leman 

Bir seyir ve 
mükafab 

O gün büyük bir maç vardı. Kı· 
yamet gibi kalabalık olan ve iki 
rakip kulübün en büyük maçlarm
dan birini teşkil eden bu spor mü
sabakasından başı gözü yara için
de, bir eli sarılı, bir bacağı topallı· 
yarak avdet eden bir sporcuyu ka· 
nsı kapı arkasında elinde süpürge 
sapı olduğu halde karşılamıştı. 

Tam sopa kafasına ineceği sırada 
onu bitkin ve mecruh görünce ka
dın bu ... merhamete geldi: 

- Nereden geliyorsun? 
- Halimi görmüyor musun? 

Maçtan.geliyorum. 
- O ne demek? Maça mı gir

djn? 
- Hayır, seyrettim. 

Bir sinema mevkii 
lnegölden lstanbula öteberi al

mağa gelen Abdullah ve Murtaza 
Efendiler Beyoğlu caddesinde bir 
iki dolaştılar. Ucuzca bir lokanta
da akşam, karınlarım doyurduktan 
sonra rengarenk lambalarla pek 
cazip görünen sinemaların cezbe
sine kapıldılar. 

Kapıdan içeri girince bilet al· 
makta bir müddet tereddüde uğ· 
radılar, levha epeyce fırakli idi: 
loca 4 lira, hususi 9 kuruş, birinci 
mevki 65, ikinci mevki 40 kuruş ... 

Abdullah Efendi locaları aklın· 
dan geçiremiyeceğini söyledi. A
ma bir kere biletçiye sordu: 

- ikimiz ayrı ayrı loca mı ala
cağız ki? 

- Yok bir loca alırsınız, ikiniz 
de oturursunuz! 

Bir tahlil raporu 
Nihat Bey hasta idi. Fakat has 

talığı bir türlü anlaşılamamıştı. 

Kanı mı, idrarı mı, nesinde bozuk 
luk vardı? Bunu doktorlar da pek 
kea.tiremedikleri için ona kan ve 
idrar tahlili tavsiye ettiler. 

Kan tahlilinden bir şey çıkma
dı. Hizmetçisi ile gönderdiği ka -
nmın raporu biç bir şey söyiemi • 

ummnnnım111nnırlf11nnl'fltn"'ıınrmnn1tınmımtıır11ımnmumııınııımıırııııunumtırııı 

- Vallahi gene hap sanede 
olsavdım daha iyi idi. 

- Tahliye mi 6ltiler ? 
- Yok canım, ~şek gibi 

kaçbm. 
"'"''"m•nıınıuut11ıın11ı"tıınıııaıııu11rmıtuuıa111mırnıırın11rurımurnııııwıırmııın11111 

yordu. Sıra idrar tahliline geldi. 
Onu da bir şişe içinde ve gene 
Naziktere vererek tahlilhaneye 
gönderdi. Umumi tahlil yapılacak 

niyordu. Nihayet içlerinden bin 
onunla ciddi surette meşgul olmı· 
ya karar verdi ve bir gün onu evin 
de bularak tahlil raporunu aldı. 
Evirdi, çevirdi. Bunun tahliJha • 
neye nasıl gittiğini sordu ve hiz • 
metçi kızı sıkıştırdı. O zaman it 
anlaşıldı. Hizmetçi: 

- O gün Beyefendinin verdi • 
ği şişeyi taşırken şişeyi kırmış • 
tım. Yerine ..• 

Nihat Beyin arkadaşı hemen 
kızın sözünü kesti: 

- Sus .. Ahmak budala_ 

Bir zan 
Hikmet Bey hizmetçisinin oda· 

sına girinee küçük kız birdenbire 
haykırdı: 

- Beyefendi, girmeyınız. Gö
rüyorsunuz ki, yarı çıplağun. 

Hikmet Bey aldmı etmedi ve 
çekilir gibi yaparak: 

- Pardon~. Ben büsbütün çıp • 
laksm sandım da ... 

Bir nokta 
Yağmurlu bir havada ~ki arka· 

da§ konuşuyorlar: 

- Baksana karşıdan Hüsnü ge 
çiyor .. Zavallının şemsiyesi yok. 
Fena halde ıslanmış. Çağırıverde 
senin şemsiyenin altına sığınsın. 

- Ya sonra şemsiyenin kendi • 
sinin olduğunu çakarsa.. 

Yeni hizmetçi 
Nadir Bey evine yeni bir hizmet 

çi almşıtı. 

Sıtkı, 

sekiz ay evel lstanbulda, benim o· 
turduğum pansiyonun karşısındak: 
evde otururdu. Pencereden ahbap 
olmuştuk. Bu ahbaplığı bir genç 
kızdan beklenmiyecek müsaade 

karlıklar yüzüiı'.clen çok ileriye gö
türdük ve nihayet onu bir gün ta
nıttığım arkadaşlarımdan birile 
ikamete başlamış olarak buldum. 
Münasebetimi, selamı, sabahı kes
tim. 

Bu cevabı Murtezaya tebşir etti. 
Husuai;Jİ, birinci mevkii de pahalı tı. 
buldular. Murtaza: Gelen raporu evirdi, çevirdi. bir 

Nadir Bey kıza bazı tembihler· 
de bulundu. Ve dairey~ gitmek Ü· 

zere kapıdan çıkarken: 
.. Seni evladım gibi, belki olsaydı 

tdan fazla sevd iğimi bilirsin. Da · 
bir iki ay evel görüştüğümüz 

I ide seni nasıl büyi.:k bir iştiyak 
e karşıladım. Sana . aydab ol
k için nasıl canattığımı gördün. 

'na, tahsilini lstanbulda bir lise 
e bitirmiş, fakat saffetini asla 
'l>betmemiş bir genç kız takdim 
~iın. Burada pek adet olmadığı 
h· ide bu genç kızın zengin babası 
~ 1~İ evine davet etti. Fakat ne ol-

1('> G k ·· ·· ·· d' · enç ızı gorur gormez ney 1 

1 lıalin? .. Sanki fena bir manzara 
~ karşılaşmış gibi arkanı çevir· 
•tt, kızla bir kelime konuşmadın. 
-.e gelir gelmez çantanı aldm ve 
lla. bir kelime bile söylemeden 
'tttştun gittin. Halbuki o gün, te~ 
diifen orada bulunan sabık Di

ı Muhasebat Rei,inin oğlu ba
karşı ne derece nazik bulun

'-! .. 

Senden bu hareketinin 
ltJiyorum. 

izah mı 

- Canım, ikinci neyimize yet· 
mez ki!.. 

Diyince Abdullah gişeye yanaş-
tı: 

lzmitte onunla karşılancışnca . . . . . 
h ı ld .... . . . d·· .. .... - lkımız ıçın hır dene ikincı 

ne a e ge ıgımı sız uşunuunz. · k. b k l 1 . mev ı ver a a ım. 
Ben. dedıkoduya mhaal vermemek D d" 
için, kaçtım, geldim. Kabahat mi ıı1111111ıııuıı~11a~:~uınııı11ıımruıııruııı111111Hııı .. 11111nmıum11111m .. rr111mıın-· 
ettim? 

Beşfnoi mektun 

Sıtkı Rahmi Bey, 

Sıtkı Rahmi 

Tabii bizim evimizde garip bir 
tesadüfle bana tanıtıldıktan sonra 
yaptığınız hareketle beni tahkiı 
ettiğinize kanaat getirmişsinizdir 
Fakat ben o küstahça tavrınızdan 
dolayı size teşekkür etmek isterim. 
Çünkü sizin o edanızdan mütees
sir olan zengin ve büyük bir me
murun oğlu derhal beni tatmin ve 
tesliye etti. Ertesi gün annesım 
gönderdi. Ve şimdi onunla nişan· 
hyız. Sizin gibi bir mahlllkun ka· 
nsı olmaktan beni kurtaran bu te
sadüfe müteşekkirim. 

Na21r olsardın hangi iş· 
lere bakmak isterdin ? 

- den mi? Para ifşlerine .. 
uR.....,.1tımnmtırnııı11u•nwıımııMıııwı.,.ınat11nıııaıt1111n&ttmnwuııo118tlllftl 

, Amcan: Tahir Fevzi Ayşe Leman 

'··· .................................................................................... Kibir ve aza met 

- Efendi ne arıyorsun ? 
• ..- DUnyadaki lntizamsızhfia, karu;•kh{la dair bir makale 

•"'••tim, onu arıyorum. 

Hayriye Hanım kendi halinde, 
basit bir kadındı. Bir gün kocası 
öğle yemeğine gelmiyeceği için 
mutfakta hizmetçi kızla beraber 
yemek yemeğe karar verdi. Küçük 
masanın başına oturdu: 

- Getir yemeği de şurada yiyi· 
vereyim! 

Dedi. Fakat kız hemen fırladı. 
Mutfağın perdesini indirdi. Hayri
ye Hanım merakla sordu: 

- Perdeyi neden indirdin? 
Hizmetçi kız saffetle anlattı: 
- Karşıdaki kızlar sizi benimle 

yemek yerken görürlerse "Müjga
nın da hiç kibri yoktur, hanımla 
karşı karşıya oturmuı yemek yi
yor!" derler. 

şey anlıyamadı. Bunu hemen dok 
toruna götürdü: 

- Kuzum doktorcuğum, ben 
mi şaşırdım. Yoksa tahlil raporu 
mu? Şunu bir gözden geçir. Aca -
ba nem var? 

Doktor iyiden iyiye tetkik etti: 

- idrar tahlili gebelik gösteri -
yor. 

Diyince Nihat Bey fırladı. Ken 

dini kapıdan dışarıya attı. Çıldı • 

racaktı. Zaten çok sinirli bir adam 

olduğu i~in o günden sonra onu ar 
kadaşları yarı deli gibi bir halde 
görüyorlardı. Kendi kendine: 

- Ben gebeyim, ben gebeyim .. 

Diye dola§ıyor. ikide bir kar • 
mnı muayene ediyordu. Arkadaş· 
lan onun bu halini evvela alayla 
kar§ılachlar. Faıkat İ§ ciddiyete bi 

- Ayşe, dedi, şu on lirayı al 
bugün buraya bir adam gelecek · 
hem bunu hem de lacivert elbise
mi verirsin. 

Hakikaten biraz sonra kapı ça
lınıyordu. Ayşe koştu. Kapıyı aç· 
tı. Baktı ihtiyar bir dilenci .. 

- Zavallı! dedi, beyefendi ha· 
kikaten merhametli adammış! 

Sonra fukaraya: 

- Dur bekle! 
Dedi ve yukarıya koştu. Elbise

leri ve o nlirayı aldı. Kapıda bek
liyen adama uzatarak: 

- Al, dedi. ihtiyar sevinerek u
zaklaştı. 

Akşama eve dönen ve elbisesi
nin terziye verildiğini zanneden 
Nadir Beyin meseleyi öğrenince 
kopardığı kıyameti söylemeğe ha
cet yok. 

·------......... ----···-·····-····· .............. _____ ! ____ _ 

Onu Yeni giyinme tarzları 

uyandır! 
Annesi kiıçük 

Nimetin sabah 

karaohğı uvan· 

mış olduğunu gö· 

rünce başucuna 

geldi. Saçlarmı 

okşıyarak: 

- Uyu e•:a
dım, daha g6-

neş doğmadı .• 

Nımet ço ~tan 

uykusunu almış 

o'duğu için ce

vap verdi: 

- Ne kadar 

geç ka lmış an
ne ... 

- Şu oğlanı tanıyormusun ı 
- Evet, kız kardeı;ıim ••• 



Sayıfa: 8 VAKiT 9 Mart 1933 

Balkan Devletleri 
ae balda 7 

Memleketimizde 
•••1111••······································ 

Kuduza aşı 
Yakalanırken paltoson 
bırakıp kaçan kaçakcı 

Sofya, ıubat -

-11- Yazan: Edourad Helsey Isırılanların yerinde M k. • •ft• d k. • J ı kt-• t d · · t ··b 1 · aznun ımıı ıra an ımı yanışı iP' 
tara.f asıyordu. Makedonya kan i- e aVISI ecru t eri bu baljn başına geldiğini sÖylÜyor 

Zaman olur ki altı ay Bulgariı
tandan bahsedildiğini duymıusı -
ruz. Bir sabah, gazeteyi açar aç -
maz, Sofya kelime.ini büyük harf 
lerle yazılmış görürsünüz ve he • 
men ekseriya, orada, isminin son 
kıım& "of, la biten birisinin, gent~ 

cinrle kalmııtı. Memleketimizde kuduz ve şüp-

. Bu kanlı mücadeleler etrafın - heli köpek tarafından ısırılanların Adliyedeki dokuzuncu ihtısaı 
da Makedonyada hurafeler doğ • vaki tedavisi timdiye kadar lstan- mahkemesi, dün Karanfil Efendi 
muştu. İhtiyar Makedonyahlar, bul, Erzurum, lzmir ve Konyada isminde birisini sigara kaiıdı ka
küçük çocuklarına bu kanlı mace· bulunan müesseselerde yapılmakta çakçılığımlan muhakeme etmiıtir. 

ve uzak mahallerde ıaırılan kimse-
raları nlatıyorlar, onların ruhları· d 

ler buralara müracaat için günler- Karanfil Efendi, Kasımpaşa a. 
na. tesir ediyorlar. Onlar da büyü· hi ı 

ce süren bir ıeyahat yapmak mec- !okııntacı imİ§. Davaya ve ta te .. 
.l~ince "haydut,, olacaklarına ye • f d ı · ı d' · · · buriyetinde bulunmakta idiler .. rin i a e erme göre, ten ısının sı· 
min ediyorlardı. · 

Uzun yolculuk sebebile tedavinin gara kağıdı kaçakçılığı yaptığı 
Nihayet bir gün, bundan yirmi · 'd gecikmeıi hazan tesirsiz kalması- haber almmı,, evi aranmış, ıçerı e 

ıene evvel, Osmanlı devleti mağ • b F k nı mucip olmakta ve bazı vakalar· ir şey bulunamamıf. a at, me· 
lup edildi. 

da da vahim akıbetin zuhuruna ma murlar, Karanfil Efendinin peşini 
Pek tabii, zaferden sonra bu ni olamamakta idi. Kuduz tedavis1 bırakmamıılar, gözlemişler ve bir 

tec:.kilatın artık vazifesi kalmadı · h ı Jık "' t k k ~ ni hastaların bulunduklnrı ma a • ara eve ugrayıp e rar çı an 
ğından dağılacağını zannetttiniz de tatbikine dair Avrupada devam Karanfil Efendiyi takip etmitler. 
degy il mi?. Hayır. Komiteci reisle • ı d ·· A 1 1 ld' "'· ı' eden mesai son zaman ar a mus- r cası 11ra memur arın ge ıgın 

rinin hepsi Bulgardı ve Makedon- pet ve itimada şayan neticeler ver· farkeden Karanfil Efendi, birden
ya Osmanlılardan alındıktan son· meğe batlamıttır. Sıhhat ve içti- bire koşmağa baılamı§. Memur
ra Sırplara verilmitti. Mücadele mai Muavenet Vekaletince Anka- )ardan biri kaçanı paltosundan y3 
bitmemişti ve daha 'iddetlendi. ra Merkez Hıfzıaaıhha müessese· kalamış. Bunun üzerine, Karanfil 

Peki, diyeceksiniz, Sırp veya ıinde dahi bu yeni usul dairesin· Efendi, paltosunu ceketile beraber 
Bulgar, bu adamlar ıli.vdırlar ve de virüı (atı) ihzar ettirilmeğc sıyırıp atarak, gömlek ve panta 
ayni ailede·ıdirler. başlanmı§ ve kafi miktarda hazır- lonla kurtulmağa muvaffak ol 

Evet, dogru. Fakat aile efradı- lanan bu virüıten timdilik Trab· muş. Palto ile ceketin cepleri ara. 
nm biribirlcrine kinleri daha kuv- zon, Antalya, Adana, Kastamonu, mı,, bet paket ıigara kağıdı eh~ 
vetli olur. Aralarında büyük bir Van haıtahanelerine gönderilmi, geçmiş. Sonradan yakalanan Ka· 
anla§amamazlık yoktu ama, mev· ve bugünden itibaren bu müeue- ranfil Efendi, "Bu ceketle palto 
cut olanı pek ıertti. selere müracaat edeceklerin teda· bana ait değildir. Dolayısile beş 

Muzaffer Sırpların ilk iti, Ma- viıi mahallen tatbik edilerek ala· paket sigara kağıdı da benim ola· 
kedonyayı Sırplaştırmak oldu ve kadarın uzun bir yolculuğa lüzum maz. Ben, ne kovalandım, ne kaç· 
bunu, pek nert bir surette tatbik kalmakıızın erken olarak tedaviye tım. Ne de paltomu ve ceketimi 
ettiler. Bulgar lisanı menedildi. alınma11 temin edilmiı olduğu ha· beni lcovalıyanların elinde bırak· 
Konuşanlar hapse atıldı. Bulgar her alınmııtır. tım. Kat'iyen kabul etmem. Ga
adetleri yasak edildi. Birçok Bul • Yeni aıılardan kuduz müessese- raz tesirile, bana böyle şeyler isnat 
garlar hicret ettiler. Geri kalan • )erinde de bir kIBım hastalara tat- ediyorlar. Ben, kaçakçılık yapma· 
lar ailelerile muhabere edemedi - bikat yapdacakhr. Muvaffakıyet- dnn.,, demi§. 

ler. Sırplar: le neticeleneceği şüphesiz olan bu Mahkemede de, ' bu ifadesinde 
- Kendi topraklarımda vahdet ilk tecrübeyi müteakip diler •ıhhi ıırar ediyor ve "ben,~ gün o aaat· 

yapmak istiyorum. müesseselere ve hatta imkan niıpe te Galatada "Ege" kahvesinde 0 • 

Diyorlardı. Bulgarlarsa: tinde hükômet tabiplerine kadar turuyordum. Şahitlerim var. Esa· 
Yukarda: Malhaitof ~ altta:' Protogeroi _ Ya hür yaşarız, yahut ölü • aşı gönderilerek tedavinin daha sen benim paltom yoktur. Palto 

. iımini11 &onu "of,, la biten bir ha!- rüz. gen:ş bir sahada tatbiki de temin giymek adetim değildir!,, diyor. 
k ··ıd· d olunmaktadır. aımı 0 lir üğünü okursunuz. Diye yemin ediyorlardı. Komi- Dün dinlenilen şahitler, kaçma, 

- Of!.. dersiniz, gene komite· teciler, her zamandan daha ateşli Bulgar baş konsolosu kovalama, palto, ceket bırakma v2 
ciler biribirlerini öldürüyorlar. olarak harekete geçtiler. Sırplar o Bulgaristanın İstanbul baş kon. ııigar:l kağıdı bulunma hadiseleri· 

Ve içinizden ilave edersiniz! nispette şiddetli mukabele ettiler. solosu M. Balamezof Sofya bari. ni teyit ettiler. Bu arada Kasımpa~ 
- N~ kanlı katil şeyler! Yugoslavya, 031'11anlı mirası ola · ciye nezaretinde daha mühim bir şa merkezinde üçüncü komiser Eı-
~ia!,sndım, !i:te O. R. ı. M. in r<ık> bir koçan dikene sahip ol • vazifeye tayin edilmiştir. M. Ba- r.!f Bey, kendisinin merkezde bu· 

gizli t~şld!ntını, nnsıl çalı~tıfiın. rnu~tu. lernezof bu ayın on be~inde Sof- lunduğunu, memurların paltoyt: 
anlatmak değildir. Beni, bir r.cce. (Devamı rıar) vava t>"İclcccktir. getirdiklerini, bu paltoyu evelce 

t b'll ·ı·hı ~~~~~~~~~~~~~~~-,~·~~~~~~~~~~~~ · ~aznununarka~nda gördü~ünü 0
•
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gizn evine kıı..d::u· götiirecekıerinı \lenıozefosJa 
vade:ıiler. Bu ad'\,o teth~•cilerin . ~. , 
komitecilerin reiı~~dir. Y <> lnız. ken 

Plistras Karanfil Efendi~ bu ifadeyi ka· 
bul etmemekle beraber bilhaasa di 
ğcr bazı şahitlerin ifadelerine tid
detle itıraz etti ve mahkemeye bi" disi bu aralık Nevrokop k.raflartrı· 

dayını,, on be§ gün kadar rnüsaa· 
de istediler. itim olduğu için, bu 
kadar beklemek istemedim. E!a . 

ıen, komitecilerin polis romancı . 
larım alakadar eden kısmı beni a· 
lakadar etmez. Ben daha ciddi bir 
mevzua meıgulüm. Mevzuum, has· 
ta olan sulhün istikbalidir. Bina · 
enaleyh, bu haydut masallarmı 

bir tarafa bırakalım ve O. R. 1. 
M. in ne olduğunu tarife çalışa -
hm. 

Yakında ORJM Makedonya 
komitecileri te~kilatı, kırkıncı se· 
nei devriyesini teı'it edecek. 

1893 te Makedonya slavların -
dan iki Bulgar muallimi Gronef 
ile T onçef, Manastırda gizli bi( 

tef kilit yaptılar. Maksatları: Mern 
lekete )ıtiklal temin etmekti. Şair
lan, ya ölüm ve yahut hi.iriyet, usu) 

Bu ceneral hareketlerinin hesabını, 
neye mal olursa olsun vermiye haz•r l\falmüdürlüğündeki uy

gunsuzluk 
ATINA, (Hususi) - Bir riva • lunan livalar, askeri kendi s1ynse· Beyoğlu mal müdürlüğünde, 

vetc göre M. Venizelos, 6 mart ıa tine alet etmek istiyen bu ihtilal- tetkik için getirtilen defterlerden 
bahma doğru dairei intihabiyeden cinin emirlerine ehemmiyet atfet· birisinin çalınması noktasından 
alınan haberlerin kendisine müsa· memişler ve böyle bir harekete yapılan tahkikatın ilerlediğini ve 
it olamdığını görünce vaziyeti kur girişemiyeceklerini bildirmişler · bir tacirle bir odacının tevkif edil 
tarmak ve bir mitddet daha bilva - dir. Kolordu ve livalardan gelen diklerini yazmıştık. Bu hadisenin 
sıta mevkii ikt:dara hakim olmak bu menfi haberler, Atina kolordu-
. · d yalnı? bir odacının delaletile ya • ıçm öte enberi orduda ihtilalcili • sile bu işe girişen harbiye nczare· 
y • 1 · pı!~.mıyacağı nazari iti hare alına· gıy e !Önret bulan ve askeri cemi • ti erkanını cndi~eye düşürmüş ve 

t · d rak tahkikatın teşmiline ve varsa ye e rıyaset e en jencra.l Plastira· bilhassa milletin bu harekete kar-
sa faaliyete geçmesi tavsiyesinde şı isyankar bir vaziyet almış olma
buhmmuştur. Atinnya istediği za- sı, ihtilal oyununun oynanmauna 
bitleri getirten ve kolordu ile mer· meydan bırakmamıştır. 

odacının su.ç ~eriklerinin de mey· 
dana çıkarılması takarrür etmi! • 

tir. Tahkikat devam etmektedir. 
Dün lıtnnbul defterdarı Mustafa 

Bey Beyoğlu malmüdürlüğüne git 
mi~ ve tahkikat işile bizzat meş· 
gul olmuştur. 

mali cesaretle vereceği yerde kaç
mayı daha 9erefli bir hareket te • 

kağıt verdi. Bunun üzerinde "1'1' 
liradan aıağı olmaz, diyorlar . .>.# 
nem, parayı bekliyor. Sana çalllf 
şır, çorap gönderdi." teklinde bit 

' 
"A ,, . _.ı <aç satır yazı ve gop nıu..,. 

vardı. Karanfil Efendi, ıöyle aôf 
ledi: 

- Bu Agop, benim oğlumdut· 
Ona bu~u yazdırmıtlar, bendell 
bu ıureile para koparmak ve bıl 
§artla beni kurtarmak iıtiyorlar!,, 

.f' akat, bunları kimlerin yazdır 
clığını t~spit edemedi, sadece "oi' 

1
,, 

luma söylemişler, o da yazmıı 

dedi. 
Maznunun sabıkalarına dair I' 

len cevap okundu: kaçak rakı yaP 
mağcı mahsus kazan bulundurma* 
tan 100 lira ceza. Buna mükabil 
98 gün hapishanede yatmış, çık 
mış. 150 kilo üzüm salamurası bıJ 
lundurmaktan 2D lira para ceza&1 

Dükkanında esrar bulundurmak' 
tan iki ay hapis. 

- Ne diyeceksin bunlara? 
- Kimi iftiradan, kimi yanhf 

hktan oldu! 
Karanfil Efendi, müdafaa ıah~ 

!eri gösterdi: 

- Benim vaka günü, öğle z•' 
manından akşam saat •ekiz buçıJ' 
ğa kadar paltosuz ve ceketsiz ol•' 
rak Karaköyde "Ege" kahveıin 
oturduğumu bunlar ıöyliyeceklet• 
Yaka yedide oldu diyorlar. Ben, 
zaman kahvede oturuyor, gelip ' 
den.m~terileri kontrol e<liyordıi 

- Ne kontrolti? 
- O kahveyi işletmek 

devralacaktım da Lliişteriıi 
mu, az mı? Anlamak istiyorcluınl 

- Kim ıahitlcı·in? 
- Müşteriler: . Y akup, Süler 

man •.•.• 

- Bunların adresleri? 

Karanfil Efendi, üzerini, ceplt 
rini bir hayli aradı, adresler yazdl 
kağıdı bir türlü bulamadı. 

- Onlar, sabahtan aktama k•' 
dar, daima o kahvede otururlat• 
Oraya celp çıkarın, bulunur!-" 
gelirler! 

Bunun üzerine, muhakeme, pef 
şembe günü saat on dörde bırakıl' 
dı. O gün müdafaa tahitleri dinlt 
rıilecekler. . . . . 

Edirneye asfalt yol 
Edirneye yapılacak aafalt ~ 

üzerinde vilayetimizle temas et ' 
mek için bir kaç gün evel tehrİ ' 
mize gelen Kırklareli valisi fa~ 
Bey Kırklareline dönmüştür. S" 
yolla ~laka.dar valilerin heniif 
şehrimizde ne günü toplanacak 

1 

ları tespit edilmemiştir. 

166 çakrnaktaşından 6 aY 
hapis 41 lira ceza , 

Yapılan arama neticesinde 1" 
tığı odadaki sandık içerisinde 166 
tane çakmakta§ı bulunan Ah111~ 
din muhakemesi, dün adliyede . , 
dokuzuncu ihtisas mahkemesııt 
de bitımistir. 

Müdcl~iumumi Muzaffer Sefı 

leri tethiş va11taları da haç §ek -
linde iki hançerle incilin üzerine 
hayatlarını feda edeceklerine dair 
,..m. eden müteassrplardı. 

!uakistler, cinayetler ba,ladı. 
Osmanlı imparatorluğu da muka -
bele etti. Bir taraf katlediyor, öte 

kez kumandanlığındaki zabitan Bu hal, Plastrası, yalnız işgal 
ve efrada istin:ıt eyliyen jencral eylediği harhiy<" nezaretini teslim 
Plastras, hemen di?ctatörlük ilan ve diktatörlük sıfocanı kcn·Jisinrlen 
etmiş ve keyfiyeti diğer kolordu • nez ile ke.lmamış, belki Yurlanis • 
lara eli bildiı·erek, büyük ~ehirlt!r taaı terke dahi mecbur ctmİ!tİr. 
için tayin eylediği murahhasların Çünkü jeneralin halden başka, ma 
arzularr11a ve emirlerine raiyet o· :aiye de ait olan bir takım hare . 
lunmasını istemiştir. Bu murahhas ke~lere de cevap vermesi lazımdır. 
lara da bildirerel:, büyük tehirler ":ı c~vapb.rm, makul olam;ycca . 
y11ya &eyahat eden miralaylar ol· ğı iç~n, l·entlis'ni beş ba§vckil ve 
cluğu zannolunmaktndır. Ancak ba~kumnndanm kurşuna dizildiğı 
ne kara.Y"gihlar, ne de Selanik ve Godi mevkiinc kadar götürmesi 
Kavalada bulunan kolordular, ne muhakkaktı. Jeneral, harekatının 
de Larisa ve diğer mahallerde bu- hesabını canına bile mal olsa ke · 

l:ikki etmiştir. Plastirasın firarı. 

tarafto.rları arasında büyük bir in· 
fial uyt:.ndırmıştır. Kendisine ya -
kin olan ve birçok emirlerini yeri
ne getirenlerin de birer birer orta
dan kaybolmalarına intizar edil -
mektedir. 

maznunun kaçakçılığı sabit ol~:: 
ğunu eöylcmif, ancak samiınt 1 

, 

rar ve itirafının ve mikdarın c,e ti 
zayı hafifletecek takdiri ıebeP 1, 
larak düşünülmesini, bu suret 
ceza verilmesini istemittir. •' 

Hakim Refik Bey, ikrarı ceı , 
yı ha.fifle~e sebebi olarak !'•.,, 
bul etmemiş, altı z.y hapı• .,ti 
4150 kuruş para cezası kararı 
miştir. 

t 



.. Japon Hikayesi : ................................... 
Bir adam bir ''Yen,, [ I] 

laştı ki. • Ya fırtına çıkıyor veya 
bir bela geliyordu .. Açlıktan öl
müyorlardı. Lakin karınları da 
doymuyordu . . , .. 

~ ~.· 

- Oğlum dümene dikkat .. 
Deniz çok sakindi. Oğlunun kıs· 

• metine olacak .. Oldukça balık ta 
tutmuşlardı .. Babası: 

- Oğlum.. diyordu.. Bu akşam 
biraz da içki oldu mu .. değme key
Eine. 

Bilmem nasıl oldu? Deniz bir
denbire karıfh .• Dalgalar yüksel· 
di.. Bir bora. Fırtına .. Kırık sandal 
thaammül edemiyor .. Tekne müte· 
ır .. ıdiyen çatırdıyarak haykırıyor· 
du. 

- Oğlum .. dümene dikkat ... 
Müthiş bir dalga geldi.. Baba 

An ba~ tarafta yelkene sarılmıf kopan 
, n, baba senelerdenberi bu ıs · ipi bağlarnağa çalışıyer. Arkasına 
ıı adada yaşıyorlardı. 22 c-ene e · b km l h k d 

'*~l h' a adan oğ una ay ırıyor u: 
ı.ı'1t ~r .oğulları olmuş onu okut· _ Oğlum dümene dikkat .. 
t J •çın mektep olan bu aday".!. Bu e!lno.da sandaldan bir sey de-
d~:rek yerleşmişlerdi. 22 sene . . · ı ni2 e düttü .. Çaff ... • 
ti.? kolay.· ne kadar çabuk geç· Balıkçı arkasına bo.ktığı zaman 

ç . . . oğlunu göremedi. Bağırdı. Çağır· 
t• :>c:.ık ıkı sene rnektehc zor gıt · d D 1 1 k h d' · ı · 
ı, 8 b , 1 r. a ga :ırın a re ıcı ses erın· 
~ i\ ası hasta.la:a~ı. · eh. · ne 0 . d n batka hiç bir ses duymadı. 
SıCak?. Deniz adamı .. bil' balık : :f.. :r. :t-

~ · Ufak bir ttandalla günlerce, Deniz sakinleşti .. Tlalıkçı gözie· 
~halarca, aylarca, senelerce Ja· ri dolarak sahile çıktı. Çarşı için· 

f Bu sakallı da kim? r 

Bu sakallı kim ... Tanıdınız mı? 
Adama da benziyor ama.. değil. 

Bu bir kuştur. Baykuş ailesin -
den ayrı bir cinstir. Uzun tüyleri 

vardır. Sesi de hemen hemen in · 
s~n sesini andırır. 

Şarki Afrikada gezen bir sey • 

yah bir gece dağda arkadaşlarile 
beraber yalarken garip bir ses 

duymuş. Uyanmış bir insanın bo· 
ğulurken Çlkardığı bu sesi duyun-

ca hemen tüfeğini almış sesin gel· 
diği tarafa doğru arkadaşlarile 

beraber koşmu~. Fakat kimseyi 
bulamaını~. Tam bir ağacın altı -

na geldikleri zaman dalların üs -
tünden doğru bu acı se3 yüksel -

mi~ Seyyah da hunun bir kuş ol -
duğıma nnlamış . Ağ:ıcın üstünde~ 

ki (resmini eördüğünüz) kuşu tut 
muş. 

YazHız Hikaye : . ................................ . 
Cabi Ef'!ndinin başından g(:ıoçenler 

i OOH••OHOOO H OOO•OOOO ·····a~·;i~·;~·••Hoiiiii;:~;·· ;;;;~~;;··1····· HHOHHWHOO ... ~. • ı 
! .................................................................................................................. . 

Kahve memle
ketinde 

Dünyada en çok kahve yetişti

ren memleket Cenubi Amerikada 

Brezilyadır. Brezilyada oturan hal 
kın yüzde altmışı kahve yetiştirir. 

Artist köpek 

fıı. il deniz:nin mi:thiş dalgalarımı 
hnalarınn, horahlrınn ve niha· tt felak.e~lerinc kar~ı hangi vücut 

~ 
'·~- • Dünyanın kahvesini tedarik ederu 

l'cnab1lır?. Bu~-:t:'.. da.y::macak vü· 
~ der:ıir bile olsa erir .. 
i O dn eridi. ihtiyarladı. . fakat 
~~~n. • Biraz pirinç yiyebilmek j. 
~ 1\ lı:nzanmc5a mccb~rdur. Çalı~· 
~ Çalı~ıyor. Çalışacak .. Ölünceye 
J dar, ~özlerini bu bol aüne~li -! · 
~~ b • 

~ a.ra k~payıncıya kadar çalışa · 
} . · Büyük mabUt. . ve onun bü· 
~ ~ölgesi Mikado Hazretlerinb 
tı ~eıınde oğlu dn büyüdü. Artık 
I\~ ..1 , Yarcım eder. Ama .. Ne de ol · 
'- k" ''kt·· A 0 d' O ' a·· · UÇ '.l ur. ccrnı ır. na yo. 
~'termek lazımdır. Do~iz oyunu 
bi '· Hiç ümit etmed!ğin zamı:m 
iıı~d~nbi~·c ahlfı.kını dccr i~tirir. Ona 

tlt!ı.::.k olmaz. 
J(. .,. >(. 

\ .,, 
~·' . . .,,., 
~~- . 
\ \ 
1 \ 
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Çocuk sayıf ası 
okuyucuları 

Türkiyenin içinde ve dıtında, 

yabancı mernlekctlcıde kalbi 
Türklük ateşi ile yanan binlerce o· 
kuyucumuzu biribirine tanıttırmak 
:çin b ir ricamız var. 

'· . 
1 Resminizi bize gönderiniz. Hıç 

bir şal'tı yoktur. isminizi ve adı·e· 
sinizi iyi yazınız. Büyük, küçük ne 
boyda olursa olsun bir de fotoğrafı 
nı;ıı bize gönderiniz. · 

l Çocuk sayıfoı;mda sn·ası ile neş· 
J 
redeceğiz. 

Unutmayınız, resminizi gönderi-
niz. 

~ !J~~iz kenarında.:~i yıkık kulü· de dolaşmağa başladı .. Ne yapsın? &":== ""'z ... __________ -=I 
~.~l'? önünde anası ile oğlu kucak· Açtı. Karısı evde yemek bekliyor ·ı·==-r; A RT Bilmec~B 1 
ı1 l · Baba sandalın içinde sabr:· du. Oğlunun pahasına tuttuğu bir 
~ a"' H .. "" l d' b b d Ç d •• ıyor.- aycıı o g um.. ıyor- kaç alığı satmağa mec ur u. ar. 

lıı: f.' akat gözleri dolu olarak ofr· !I içinde dola~lı: 
a ht.kıvor: B 1 k b . ~ ... 

J - a ı . . a!ı ..... 

Ueçen hafta yanhş
hk oldu 

~.._,..,Zavallı yavru ... Bir ana ile Kadınlar Eiat soruyorlar, pahalı Geçen haftaki bilmecemizde di· 
'il ~iın gibi bi ı- koca adamı doyur- diyorlardı. Fakat o .. bir (yen) .. zilirken çok büyük yanlışlık olmu§ 
ııı:k için bu genç ynştn çalışı::1ağa 'bir (yen) diye bağırıyordu. tuı·. Bir çok okuyucular bu yanlış· 

;bur,. diye düşünüyordu. Kadının biı-i çok hiddetli: lığı da bularak bize bilmeceyi hal· 
l~ iln:lala bindiler .. Ah bu sandal. - Ama da aptal adamsın .. Bu )ederek göndermi~lerdir. Fakat 

ler. Hiç merak ettiniz mi? Bu a

dar.:ı1ar nasıl çalıfıyor. Ne suretle! 
yetiştiriyorlar? 

Resimde gördüğünüz manzara 
bunu s:ze çok iyi eösteriyor. Kah
ve yetiştiren adamlar suların üs· 

tüne kurdukları evlerde otururlar. 

Çünkü ne kadar toprak varsa hep Sinema meraklısı olanlarınız bu 
köpeği çok iyi tanırlar. Filmlerde 
en büyük rolleri alan bu köpek 

(Mösyö Bully) dir. Kendisi ciddi
yetten kat'iyyen hoşlanmaz. Bı.:.· 

nun için filmlerde aldığı roller 
hep komik rolh~rdir. 

Fakat kendiııi de öyle çapkındır 
ki .• Şapkayı bir kere giydi ve boy 
nuna da boyunbağım bağladı mı 
artık yanına sokulabilirseniz ~

kulun .. Tam çapkın olur. Ağzını 
açıp dilini çıkarınca muhakkak bir 
kurnazlık yapmağa hazırlanmı~ 

kahve yetiştirmeğe hasretmişler- demektir. 

dir. Mösyö BulJy daima elbise giyer. 
Babamızın, annemizin yemek· Elinden bastonunu da hiç eksik et· 

ten sonra keyif ile içtikleri kahve- mez. Gazete okurken gözlerine de 
ler işte hu zavallı adamların uğ- gözlük takar .. En ciddi adamlar 

raşmalan ile meydana çıkıyor.Son 

senelerde bu adamlar çok sıkıntı 

çekmektedirler. Çünkü dünyanın 

gibi kaşlarım çatarak 'gazeteyi ro• 

kur gibi yapar. 

Mösyö Bully gibi lngilte rede de d,· !~~Indaykcn babaııı ölünce ken ka~arcık balık bir (yen) eder mi? 
•ı... d. h bütün okuyucularımızı çok fazh başka memleketlerinde de kahve bir tane daha vardır. Faka o da 'il ··~ mira" kalan $andal.. O za· j ıye yüzüne aykırdı. Onun göz-

~Oa.llJnr 10 YMmdaydı. Şimdi de 1 leri doldu: düşündürmemek için bu hafta ay· yeti~tirmck için uğraşanlar vardır. (Madam) dır. Onun da meralp' 

~· · Evet GO ~~nedir kendisini do- - 22 yaşında bir delikanlı bir ni bilmeceyi başka şekilde tekrar Şimdi dünyada çok kahve yeti · ,~n son modayı takip ederek şapka 
~ l"an sandal.. Artık onun tahta· (yen) etmez mi? dedi ve hiç bir ediyoruz. şiyor. Az içiliyor. Geçen sene Bre- giymek ve en açık kadın elbisele-
Stkı da çürüdü. Kaburga kemikleri tara.fa bakmadan (bir yen, bir Bilmecemiz zamana uygun bir zilyada milyonlarca çuval kahve r~ giymektir. 

~I' tt., Japon denizinin suları bir yen) diyerek satıcılann arasına atasözüdür: Geçen hafta bunull çok olduğu için hükumet, bu ka- Sahibi lngilterenin zengin bir 
ı...,~f.tan bir tarafa geziyor .. Bir ta· karı~tı. noktalı şeklı0nı· yapmı'tık. Bu haft .... .,. d k h · d · d k l ld ~ · · h l "'• ,. ar a veyı enıze ö müştür. Bir a! amı o ugu ıçın ma zun oma· ~ ıatiyor. Fakat ne ile .. Hele bu Masalcı il d 1 

1\ •• İse hece şeklinde ha e i mesini ri· kumını da yakmıştır. 
''·· Runfeı·dc deniz de öyle berbat· [ I] Yen Japon pıı.rası dı r. 
·· ca ediyoruz. 
··········································~············································ ~elecek Hafta : ................................... kar, ya, rek, kü, ma, kaz, M, dan, her pazartesi günkü gazetemizde 

sın diye ona her i s tediğini alff. 

Madam cenapları da sokakta i-

art, ka, bak, pı, kar. neşredilmektedir. 

Gürbüz çocuk müsabakası Doğru halledenlere oyuncak, şe• Bilmecede kazananların müka- la gezmeğc başlar. o zaman da 

t~Ciirbüz çacuk müsabakasına _ Hangi çocuğu beğendiklerini ker, bisküi, kitap ve başka oyun- fatları da her perşembe günü saat sahibi kızar. Bunu bilen madam 

k i ayağı üstünde tıpış tıpış yürür . 

La kin çok defa yorulur, dört ayak· 

-~:derilen resimlerin hepsini ga- sorduk. Yüzlerce cevap geldi. caklar vereceğiz. 14 ten sonra idarehanemizde ver11 cenapları; (Sahibim kızmasın) di· 

~!tıize bastık. Bu cevapları tasnif ile meşgulüz . Bilmecenin hal müddeti dört mektedir. ye sokakta hep iki ayağı üzerinde 

't' '-dan sonra okuyucularımız Tasnif neticesini 30 mart perşem haft.ıdır. Dört ha fta içinde hal va· Üç hafta sıran ile hediyesini aJ . yürür. Fakat çok yorulur. Eve gel-

t~~tnda bir müsabaka tertip ede· ı ~~ günkü nüshamızda neıredece- rakaları elimize gelmelidir. mıyanın hakkı zayi olur. Hediye· diği zaman 24 saat başmı kaldır-
gız. Bilmecede kazananların isimle: . nizi günü gününe alınız. 



Sayıla: 10 

Sahte şehadet
nameler 

Bu yfizden iiç genç tevkif 
olunmşlardır 

Ham maddelerin 
gümrük ta if eleri 

rapor 

eledJyenin 
tasarruf o 

200 bin lira başka tiir1ü 

Sahte şehadetname yapan üç lstanhul Ticaret Odası sanayi Belediyenin geçen seneden kal-
genç zabıtaca tevkif edi!miştir. 1 şubesi ham maddelerin gümr J.c j mı borçları. ile hu sene vhas~l ol-

ödenemiyecek 

Bunlardan biri Talat ismini ta· tarifeleri hr:k!~ında bir tetkik ta- muş ve tahsısatı olmadıgı cıhetle 
şımaktadır. Talat Efendi bundan poru hazn lamaktadır. R.::.porun / ödenemLmiş borçlarının 200.000 
on bet gün evel Şehzaüebaşında en mühim kısımları sanayi erbabı lırayı geçtiği anlaşılmıştır. Bu mii 
Tilrk lisesi Müdürü Kemal Zülfü nın bu husustaki fıkirlerini ihti • n .. ebelle Belediye Reisliği tarafm 
Beye müracaat ederek mektebe va etmektedir. <laa1 dun fUbelere bir tamim gönde 
kaydedileceğini bildirmiş, lzmirde Öğrendiğimize göre sanayi er· rilmittir. Bunda, borcun miktarı 
Karşıyaka ortamektebinden aldığı babının bir kısmının gümrük tati bildırildikten sonra deniyor ki: 
taıtiknameyi ibraz etmiştir. Mek- fe1eri h kkmdaki fikirleri şöylece ''S nei maliyenin yaklaşması ve 
tep Müdürü taıtiknameyi tetkik hülasn edilmelttedir: Yaziyeti maliyemizin müsaadesizl ı 
edince bunun hakiki olduğundan "Mevcut tarifel rin esaslı tet - gi dolayı ile 200.000 liralık borcun 
§üpheye düşmüş ve böyle hir tas- kikat!'.\ btin t edi1erek yapılma - ı:.enc nihayetinde ödenebilmesi i
likname verilip veri:medigini Kar· mış oldu undan bazı sanayiH.miz ~in azami derecede tasarrufa ria
şıyaka ortamektebinden sormuı· noksan ve bazıları da fazla hima- yet etmek zaruridir. Bu şekilde ha
tur. Karşıfaka mektebi nıüdtirü ye edilmektedir. Tarifenin &allayi ıeket edilmediği :.ıtkdirde mali va 
mahrem işaretli bir mektupla noktai nazarından diğer bir nok • ziyetiıniz pek ziyade sarsılacağı 
Türk Lisesi Müdürlüğüne bir mek sanlığı da fenni t anife tabi tu - gibi Umumi Meclisin haklı tenkit 
tup göndermiştir. Bunda, mehe· tulmamış olmasıdtr. Teşviki sana- ve ınüahazesini de mucip olacnk
hin resmi mühürünUn çalındığını yi kanununun tadili ile mevadı İp tir. Bugünden itibaren müstac?l 
ve Talat Efendinin bu mühürle tidaiyenin hafif mamulünü daha ve lüzumlu ihtiyaçlardan başka hıç 
kendisi için bir tastikname tanzim ağıt gümrük resmine tabi tutması bir şey alınmatna ı ehemmiyet)e 
ettiği bildirilmiştir. Bu mektup Ü· noktai nazarı kabul edildiği tak - tamim olunur.,, 
zerine Talat Efendi zabıtaca tev- dirde gümrük tarifesinin tadiline Bundan baıka 931 senesi zar • 
kif edilmiştir. zaruret hasıl olur. Bu suretle ta - fında devair ve belediye müea&e -

Diğer vaka da §udur: dilat esası batlıca üç noktada top telerinde ıarfolunan elektrik, ha • 
iki gencin ihbarı üzerine Beşik- lanabilir: va gazı, ıu bedellerinin ödenmesi 

la§lı Ziya ve Nihat isminde iki 1 - Mevadr iptidaiyenin hafif için bütçeye konan tahsisat kafi 
k ı B resme tabi tutulması. gelmemiıı., bu yüzden belediyenin gtınç ya a anmıttır. unlardan Zi- 'll' 

E.f d' · ·· · d 2 - Mevadr mamulenin müma §İrketlere 78128 lira 68 kurut bor ya en ının uzerın e lstanbul Li-
ses~ne ait sahte bir şehadetname sillerinin memleketteki maliy~t fi cu kalmıştır. 

k t N"h atlan nazari dikk::ı.re alınmak ve istihlakte taıaruf a bakılmamaaı çı 11".!Jf ır. ı at Efendinin ise Ge· 
enoevı ısesı namına tanzim t>dil 

Almanyada son intihab 
neticeleri ve Hitlercile 
Yeni Rayiştag binası yandığı içi 
Potsdarm kilisesinde toplanacak 

BERLIN, 8 (A. A. ) - Kabine j intihap neticelerine uyd~r~alı 
bugünkü içtimarnda yeni Reichs- · savvuru Bavyerada dahı bır 
tag'ın ilk celsesini Potsdam kili- kavemete tesadüf etmem 
sesinde aktetmesine karar vermiş· Hesse de bir Alman komiterİ 
tir. 

Başvekil, ayni celsede siyasi a· 
talete rucu edilmenin önilne geç
mek için yapılacak büyük bir 
propaganda mücadelesine başla
nı1acağım söylemiştir. 

Gerek Almanyanm ve gerek 
Almanyayı teşkil eden hükumetle 
rin siyaıeli, ayni plana uygun ol
malıdır. 

Almanya Dahiliye Nazırı M. 
Frick, Alman Hükumetinin emni
yet ve sükununu tehdit eden teh
likelere mani olmak için muhtelif 
Alman Hükfunetlerinin işlerine 
müdahale etmek mecburiyetinde 
kalmıı olduğunu ıövlemiştir. 

BERLIN, 8. (A. A. ) - Son in 
tihabat net~yici Alman dahili si
yasi vaziyetinin inkişafında tesiri 
ni göıtermeğe batlamıştır. Muh
telif memleektler parlamentoları 
ve hüklimetlerinin vaziyetlerini 

yin edilerek milliyetperver 

lisl yardımcı poliı kıtları ile 
viye edilen polis kuvevtleri · 

resinin kendisine tevdi edilm~ 
ması hiç bir hadiıeye ıebe~ 
vermemiştir. 

Keza Badende Alman Hü ~ 

ti tarafından bİr polis komise 
yin edilmittir. Sosyalist ayan 

ları henüz istifa etmediii 
Beremene de bir poliı kC)m· 
tayin edilmiştir. Lueıbeck ve ti 
burga da birer komiser tayin 
mu§tur. 

Çıplaklara yasak 
BERLIN, 8. (A. A.) - M. 

ering, Prusya polis memurlar 
bir tamim göndererek "med 

yeti tehlikeye sokmakta ol~n'' 
laklık cereyanı hareketlerine 

ni olmalarını emretmiftir. 
ı , · L" · fabrika sahiplerine makul bir yüzünden bu senede anyi mikda -
miş ıahte bir §ehadetname ile di- kar temin etmek aıtile mevadı ip rm bu borca inzimam edec\!ğİ an· 
ğer bir liseye girdiği tespit edilmig tidaiyeden daha yüksek bir resme laşılmıştır. Bundan dolayı odacı ve 
tır. u e en iler de zabıtaca te~w · B f d tabi tutulması. hademelerin de tasarrufa riayet 
kif edilmiştir. 3 - Madde tasniflerinin daha etmeleri bildirilmiştir. 

Sür'at ve kaza 
Evelki gece Maslak yolunda 

Bir genç yaralandı. 

fenni olarak tespit edilmesi.,, 
Ticaret Odası raporunu henüz 

ikmal etmemittir. 
Yataklı vagonlar 

Şirketinin Türkiye aleyhinde 
bulunan müdürü izahat 

Adapazarı 
Bankasının yıl dö
nümü kutJulandı 

Kubilay abide 

Avrupadan bir he 
ke•traşımız dab 

gel dl 

E'fe1ki gece Maslak yolunda ge 
ne bir otomobil kazaaı atlatılmış· 
tır. 

lpekfilm stüdyolarında çevril
uıekte olan "Fena yol'' isimli ruın
c.a filmin sermayedarlarından Con 
Madras gece saat üçe doğru husu
si otomobiline beş arkadaşım al
mış, lstinyeye doğru bir gezinti 
yapmağa çıkmıştır. 

İhracatın engelierinden biri 
de hamallar ücreti.. 

Ticaret odası, Türk mallarının 

daha fazla ihracı için tetkikat yap 
mıı ve bu hususta §Öyle bir netice 
elde etmiştir: 

ihracata mani olan en mühim 
meselelerden birisi gümrük hamal 
larmın fazla ücret alması, liman 
ücretlerinin kısmen pahalı olma • 
sıdır. 

Türk tacirleri bu vaziyet kar • 
~ısında haricte rekabet yapama • 
maktadırlar .. 

Oda bu hususta bir rapoı· hazır 
lıyarak vekalete gönderecektir. 

Tütün ihracatı 

veriyor 
Yataklı vagonlar hadisesi hak· 

kında şirket müfettişi M. T uşfö 
tarafından yapılan tahkikata de
vam edilmektedir. Hadiseye sebep 
olan eski direktör M. Cenone teh 
rimizde bulunmaktadır. Direktör 
hadise hakkında yeniden şunları 
söylcmistir: 

Memleketimizin eski mali mü
eaaeaelerinden biri olan Adapaza· 
rı Türk Ticaret Bankasının yirmiıı 
ci senesini kutlulamak miinasebe
tile dün gece Perepalas otelinde 
bir ziyafet verilmiştir. 

Güzel sanatlar akademisi A 

pa müsabakasında "Tayyare 
liıtleri,, a iôesını yapar a 

dığı muvaff akiyetle, Ahnan 

heykeltraşı tahsiline gönder 

Nusret Bey dün §ehrimize d'' 
mÜ§tür. 

Nusret Bey iki buçuk sene 

beri Munihte bulunuyordu. So 

tı ayını sanat hakkında umumi 
görü§ daha temin edebilmek 

re Parise ge)mi§ti. 

Heykeltra§ Nüaret Bey, son 
lerde yapılması kararla§brı 

olan Kubilay abidesi müsab 
sına girmiştir. 

Müsabaka müddeti, bilhaa., 

t 

y 
b 
v Beş arkadaş otomobilde neşeli. 

neşeli konuşurlarken otomobilin 
biraz daha hızlı gitmesi mevzuu· 
bahis olmuş, Alman kazinosu ön
lerinde otomobilin ıürati arttırıl· 
nırşbr. Fakat bu süratli gidisin 
neticesi iyi olmanuı, liıtik bird~n
bire patlamıt ve direksiyonun bir 
az yanlıt manevrası üzerine de 

0
• 

tomobil yandaki hendeğe yuvar
lanmııbr. 

Yunanistan hükumeti iktısat ve 
kaleti 932 senesinde Balkan hüku 
metlerinin Almanyaya gönderdiği 
tütün ımikdarım gösteren bir ista· 
tiıtik neşretmiştir. 

- Hakkımda söylenilenlerden 
dolayı çok müteessiı·im. Ben böy· 
le bir hareketle bulunamıyacak 

öerecede:: tahsil 3öYmÜ§ bir ada • 
mım. Talebenin nümayişi aley • 
hinde s.öyliyecek sözüm yoktur. 
Onlarm içten geleıı hareketlerini 
anlıyorum. Çünkü ben de talebe 
ve bir zamnnlar İtalya talebe bir· 
liğinin re:si idim. 

Saat yirmide başlıyan toplantı· 
da Vali Muhiddin, Ordu meb'usu 
Ahmet Ihsan, Fırka idare Heyeti 
Reisi Cevdet Kerim, Harici Tica-. 
ret Ofisi Müdürü Cemal, İt Ban· 
kası Miidürü Ziya, Sanayi Ofisi 
Müdürü Sadeddin, Ziraat Banka
sı Müdürü Ahsen, Liman Şirketi 
Müdürü Hamdi, Defterdar Musta· 
fa Beylerle diğer milJi, ecnebi ban· 
ka müdürleri, matbuat mümessil
leri, ve şehrimiz ticari. iktisadi' 
mehafiline mensup 200 kişilik da· 
vetliler hazır bulunmuştur. gencin Avrupadan gelip ittir v 

temin etmeai için Fırka tarafı n 

Kazadan M. Con Madraı ile di
ğer üç arkadaıı yaralanmadan 
kurtulmuılarsa da Çekoslovak te
baasından 21 Y~fında M. Alben 

batından, ve bacaklarından ehem 
miyetli aurette yaralanmııtır. Oto 
mobilin hendeğe düıen taraflan 
parçalanmııtır. Yaralı, arkadaıla 
rı tarafından çevrilen başka bir o· 
tomobille Şiıli çocuk hastahane-
sine kaldırılmııtır. 
Sarıyer jandarma 
meşgul olmaktadır. 

Tahkikat ile 
kumandanlığı 

Çinliler 
Maglup bir cenerali diğer ce

nm-alin askerleri öldürdü 
TOKIO, 8. (A. A. ) - Jehol'u 

terketmİ§ olması bütün Çinde bü
yük bir infial uyandınnıt olan 
jeneral Tangyulinin Haifengkow' 
da Chang - Sue - Liang'ın asker-

leri tarafından öldürülmüt oldıa
fa Chinchow' dan alınan telgraf· 
lardan anlqı lmıttır. 

Bu istatistiğe göre 932 senesin
de Yunanistandan Almanyaya 
159817 kental tütün ihraç edilmiş 
tir. Bulgaristandan 88 bin kental 
ve memleketimizden ise 91 bin 
kental tütün ihraç edilmistir. 

İhracat ofisi bu raklcamın yan• 
lıt olduğunu ileriye aürerel' mem· 
leketimizden ihrac edilen tütün • 
lerin hakiki mikdarını gösteren 
bir iatat'At1k nec:re.lP.rektir. 

Takasa tabı eşya 
Gerek memleket dahilinden ve 

gerek haric.ten alınacak ecnebi 
memleket eşyalarının takasa ta • 
bi olduğu bütün belediye ıubele -
rine bildirildiği halde bazı tube • 
lerce takas müsaadesi alınmadan 
mübayıat yapıldığı ve bu suretle 
belediyeye bedelini ödemek üze • 
re emrivakiler ihdas edildiği an -
laşılmı§tır. 

Belediye, kırtasiye levazimatı • 
nın maliye vekaleti kırtasiye de • 
posundan tedarikini ve takas mü -
aaadesiz olarak hiç bir suretle alış 
yapılmamaaı tekrar tuhelere bildi 
rilmiştir. 

Beni bilhassa müteessir eden 
alcyhimdek: ithamlardır .. Halbu · 
ki bu hadiseden eve) ben "anır • 
mak, kcHmesinir. fransızcasını bit 
miyordum bile.. Bunun manasını 
bana hatliscden sonra izah etti • 
ler. Hadiseden bir kaç gün evel 
Beyoğlu şubemizin eski memur • 
larında11 birinin Galata şubemi • 
,;İn eski şeflerinden birile ortak o
larc- k Galatada bir seyyah at a -
centaaı açl aını öğrendim . .Bunla • 
ı·ın her ikisinin de bizim hizmeti • 
mizde lcardcşleı i ~rardı. Bu vazi • 
yet kumpanyn.mrzm menfaatlel'i 
aleyhinde olabileceği için mevzuu 
bahis memurldrdan birini çağır · 
dım. Evve!a ;nka1· etti, fakat son· 
ra duy,luklarırnın doğru olduğunu 
söyledi. Ve hadi!=-€. bu görüşmeden 
bir gün sonra vukua geldi. 

Derhal harekt"?t etmek istiyor · 
dum Çünkü burada kaJmakhğırn• 
icap ettiren bir sebep yoktur. Tür 
kiycden "Wrılmakhğım da mene · 
dilmiş değildir. Hatta adliye beni 
ısticvap bile etmemiştir. Fakat 
Türkiyeden, tahkikat tamamlan • 
madan ve masumiyetim tahakkuk 
etmeden ayrılmak iıtemedim. 

Ziyafetin sonlarına doğru Banp 
ka Umum Müdürü Asım Bey 1914 
ıene~inde 1178 lira ile işe ba§lı· 

yan bankanın 933 te bu miktarı 

bir milyon 200 hin liraya çıkardı
ğını ve 2 milyona iblağ etmek ü
zere bulunduğunu söyliyerek mü
essesenin fanliyetini izah etmiştir. 

ayın yirmi beşine kadar uzatıd c 

Vali ve Cevdet Keriın Beyler A
sım Beyin nutkuna teşekkür ve teb 
rikle mükabele etmişler ve müesse . , 
senin muvaffakıyeti için temenni-
lerde bulunmutlardır. 

tı. 

Nusret Bey Kubilay abidesi • 

kmdaki fikir ve planını hazırıJ 
bulunuyor. 

Y arm, mesele ile yakından J 
gul olmak üzere Ankaraya ,· 
cektir. 

Nusret Beyin modelini 

tayyare tehitleri abidesi, 

dikilmektedir. 

'llll!ll 1 ~ • 

Büyük Tayyare Piyangosu 
2 inci keşide 11 Mart 1938 tedlr. 

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

1 1 
i 1 l l 'ı :".1 ' ' 

Her sınıf tarih kitabının hu14sası 
T arib ımtihanını Yermek isteyenlere lüzumlu bir rebberd' 

100 kuruı fiatla lıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde ıatıld'• 

Fal 
dü! 
çeıı 

kiu 
dilı ,.. 
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Hikaye Bir mülakat Nakleden: 
fa. torlar 

JI 

fil 
J 

Saat çanlan kralı mister Morti· 
ıner Muffini'in htanbula gelen 
Amerikalı seyyahlar arasında ol • 
duğunu öğrenince gidip kendisini 
buldum. Bana hayatını anlatması· 
nı rica ettim: 

- Old boy, dedi, botuma gitti· 
niz, oturunuz da anlatayım. Neb · 
ruka eyaletinde bir telgrafhane· 
de çalıfıyordum. Bokıter iıimlı 

bir arkadaşım vardı. Bu çocuk bir 
puro sigarası içene kadar 3000 ke· 
lime çekebiliyordu. Fakat zavallı, 
\'ereandi. 

T elgrafh~neye bir müddet ton· 
ra Duglas isminde bir müdi:r gel· 
di. Bu delikanlı hem iyi bir bok • 
sördü, hem de deh§etli aurette ka· 
dıncıyc!ı, bunun için Bok!terin ka· 
rısını ba~tna çıkarmadan rahat et 
medi. 

Meseleden hiçbirimizin haberi 
yoktu. Bir gün, Ouglas, hizmetçiyi 
döğmüı, hizmetçi de ondan inti • 
kam almak için gelip bi::e habel' 
vermitti. 

Bokster, felaltetini haber nim· 
ca iki kolu yanına dü!tÜ. Bu se • 
hepten gidip Duglası tokatlıya · 
mazdı. Ayni zamanda znvallı çok 
da zayıf olduğu için bu i~i benim 
aörmekliğimi rica etti. 

Müdür odasına gittim. Duglas, 
ayakları masanın üzerinde, siga 
rasını içiyordu. Arkamdan Boka • 
ter geliyordu. 

Duılasa hiçbir §ey söylemeden 
iler!edim. Çenesine bir sol kro§e 
vurdum. Dualaı yuvarlandı. On 
saydn:ı. Nakavt olmu§tu. Bu he • 
yccanlı sahneye, Bokster dayana· 
m!'mtf, bet dakika sonra zavnlh, 
afzından kan tükürerek ölmü tü. 
Yalnı=, ö mcden cn·cl, bana, ölü· 
me kadc.r ve ölümden sonra da e 
bediyyen minnette.r lcnlacağmı te· 

• ~ • t• 
mır. c.-mış ı. 

Erte!lİ gün, müdür Duglnı be • 

j 
ni çağırdı. Kovulduğumu bildiren 
tezkereyi verdikten tonr.:.: 

- Sen, dedi, iyi yumruk atı • 
t yorsun. Al çu tavsiyeyi Tuskaloza 
~ bokı klübüne git, orada ~:ına iı 

verirlı:r. 

Filvaki bu ldi'pte bana epey İf 
vertl;lcr. Orta tıkletler aracında 

önüJıiile getirilen boknörü clöğdüm, 
nihayet Amerifoı şc:.mpiyonaama. 
çıktım. Karışımda bir zenci boksör 
vardı. Bu siyah adam, üçüncü ra· 
vnttn b~ni nakavt etmi~ti. Hiç u • 
nutmam, çeneme yumru(!u ycyin· 
ce, kulaklarımda bir sürü çanlar 
çalmıya başladı .. O h:adar berrak 
bir sesle ötüyordu ki, bu çanlar. 
gayri ihtiyari notaları ezberimdt! 
kalmıştı.. işte bu notalar da, beni 
bir müddet :sonra me§hur edecek 
ve SAıat çanları tahtınn çıkaracak 

notalardı. fa - fo - c.lo - fa . do - fa 
fa ... 

Bu yedi nota, benim için bi~ 
servet tetkil edecekti. Derhal, bir 
az se::-rnaye bulup, bir sa!lt çan:ı 
yapmalıydım. Aı-tık boksörlüktc 
dikit tuttura.mıyacaktım. Fakat 
kimse fikrime bet para vermedi. 
Bir arnhk gidip Duglası g~rdüm. 
Beni knpı dı,arı attı. O gece, evi
ne girip onu aoymoğı düıündüm. 
Lakin, korktum. Zira Duglas o cİ· 
\'arın revolverle nİ§ıın atma ıam -
piyonu idi. 

Artık intihara karar vermiştim. 
Fakat, hayat pek tatlı. Onun için 
dütündüm ve tesadüf, elime gc -
Çen bir gazetede, Coloradoda te • 
kimiz bir evden hararetle bahse • 
dildiğini okudum ve gidip orada 
)'qamıya karar verdim. 

Bir trene gizlice bindim, va • 

gonlar altında sekiz ıaat seyahat 
ettikten sonra §ehre geldim. Kim· 
ae, tekinsiz eve girmekliğime mu · 
halef et etmedi. Fakat, akşam olup 
ta lambalar yanınca, tekinsiz ev · 
deki piyano, kendi kendine: 

"Jon .. Jon .. Sefalar getirdin.,, 
Havasını çalmıya başlamasın 

Doktor - Opero ör 

Ahnıet Asım 
Doğum \'e kadın ııastaııklnn blrtncı aınıt 
mütehassısı Munyene: ıo - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, Hı - 18 Beyoğlu, lstlklAI 
cnddcsl No. 103 (Opera sineması knroısı) 

felcfon: 41960 - 4,2221 

Doktor 

Cevat N. Ze~ai 
mı?. Bu gayet davetkar nazmele· Sinir mlltehıı.ssısı 
re rağmen rahatsız olmıya başla· Cumn \'e pıızard:m mnadn günlerde snat 
mı~tım. Fakat biraz sonra kıea kx· 3 ten G yn kadar hnstn knbul olunur. 

Munycnehane:ılnl Babıtııı karşısında An· 
sa darbeleı· vuru!mıya başladı. lt:ı.ra c:ı.ddcsl No. 47 ye tevstan naklet· 

Dinledim. Bu darbeler, telgraf i - mlşUr. Telefon munyene: 2346:l 
lkam~tgtıh: G0i40 

~aretleriydi derhal şu cümleyi ter· N------...;;._ ______ .. 
tip ettim: O.ş Tabibı 

- Heli o! Mortiner nasılsın? E 1 i e Hay on 
Meşhur Diş tabltıl mUtevcf!a David Ha· 

Bilmem nasıl oldu, bu hitabın yon'un oğ1u diş tabibi EL1E HAYON 

bana, sağlığında Bokster tarafın • hnstnlnrmı artık Bc§lkta~ta değil yalnız 
yeni t.aşındıtı Perapalas karşısında AG· 

elan yapıldığını hatırladım ve eli m::ılı Mc cit s:>?tn
0
'l No. 63 Kamhl hanı 

me kalem ialarak, ben de telgraf 3 numaradaki muayenehanesinde knbul 
etmektcdir.T('lcfou: 41603. Adrese dikkat. 

İ§aretlerilc: 

- Boks ter aen misin?. 

Diye sordum. Bu, onun ruh:ı 1· 
di. .. 

Artık rahnttvn. Şimdi Bokstc· 
rin ruhuyla konuşuyorduk. Ken • 
disine dertlerimi, parasızh~ımı an 
!attım. Bana, ynrdım edeceıini 

vadetti ve: 1 
- Y almz, dedi, ıöyledik!erimı ! 

harfiyyen tatbik et. 1 

lki saat sonra, kapının önüne 
~u levhayı asmı,tım: 

Diinyanm en maddi ruhu, hu -
radn tecrübeler yapacak. Sorulan 1 
suallere ceYap verecek, biletleri · 
nizi tedarik ediniz. 

Erteni cün on beş müşteri eeldL 
Bokıterin ruhu bunlara o kadur İ· 
yi cevaplar verdi ki, en gün sonra, 

kapıya sizin tüneldeld gibi bir 
turnike koymıya, dört dal:tilo tut· 
mıya mecbur ölmu~tum. Nihayet., 
tehrin radyo merkezi, bir aktam, 
e·.re bir hoparlör koyup, müşteri · 
lcrine Boksterin cevaplarım nak • 

ledeceğini, bu cevapları bir 11pike· 
rin anlatacağını söyledi, pazarlık 
etı:i!::. Fakat geceyarısmn doğru, 

spih:cr o k:ıdar korkmuştu ki, ~~ • 
yılmı!lı. 

işte Bokster ınucizc:.ini o za • 
man r:östcrdi. İnce bir :;esle h::ıy • 
lnrdı: 

- Ey dünyııdn beni dinliyen • 
!er. Emin olunuz ki hem &izin dün· 
yada hem bizim d ··nyada en çok 
tercih edilen aaat çanları Mortimer 
Muff:n~in çanlandır .. • 

İşte o günden itibaren zengir. 
olmuştum .. 

Amerikalı seyyaha teşekkür et· 
tim. Mülakat hitama ermişti. Bel -
ki yalan söylüyordu amn, eğlen ~ 
celi bir şeydi. Size de onun için 
naklettim. 

DoCctor 

Hafız Cema' 
Dııhlll busuuıkınr mutehasaısı 

Dlvnnyolu Nn 11.R Telefon. 22'.l.'19~ 

Gt>z hakimi doktor 

Süleyman ŞükrU 
Blrlncı amıt mUtcbassıa 

Batıı:\ıt ( Anknrıı Caddesi Numara 60) - Diş doktoru 

l\1ustafa Zeki 
Muayenehane: UskUdnr AUamatqı No. 63 

Oış dolttor u 
Zeki Nuri 

1 Her glln n:ı.sta kabul edilir: Her nevı ctlş 
rabnt.ııızlığı t da\•I olunur. Muayenehane: 
U:ıl<UJ:ır Ahçıbaşı Mektep soltnk No. eo 

L rnn1 ul d(1rdiincU İl'ra memur lıığun· 
dan· T mamın:ı .;ekiz bin ~üz on nltı 
lıra hı\'mct tnl,dir cdılcn Beyoğlundn 

Pan~altıda Sehit 1\Juhtar bey caddesinde 
"Ski I 55 yeni 181 nürncrolu ma:ı h:ıhçe 
h:ınenin n'-ıf h'sses açı'< armrm:ı~:ı çı
~ aıılmış olup 20-3 933 tarihinde ~artna· 
rrcc:i herkese oçıknr 10 4-933 taııhinc 
mtisııdıt Pazartesi gtinıi saat J 4 ıen 16 
~ a kadar lst:ınlıul dor dündi icra daire· 
sinde c:ııtı 1 :ıt"aktır. Auırrr:ı~ :ı lı;tirak için 
\'üzd e ~ cdı buçuk temin t akçesi nlınır. 
Mütera ,,m \'ergi \:ıl,ıf icaıcsi belediye 
rüsumu mtişteriye aitt'r. ı\rtırmıının be· 
dl'li muh:ımmcn kı) metinin yuzde ) etmiş 
beşini buhlujtu t:ı.'.diıde ihalesi yapılacak
ur. Aksı halde en son arıııranın taahhü· 
dü bal,j lrnlm:ık liıerc ar mrm:ının on 
beş gün d:ıha temdit edilerek 25 4·933 
tar hine miıs:ıdıf salı günil ayni saatce 
en çok arttı ana ih:ıle cdılecektir. 2004 
num:ıı:ılı icra kanununun 126 ıncı mad· 
desine te\ f ,an iporck :sahıbi alacaklılar-

1.ı di;'ter n'ilknd:ır:ıuın ve irtifak hakkı 
sahipleıinin dahi arni menkul üzeıindeki 
ha .!arını 'e hususile faiz ,.e masrafa 
dair olan iddialarını e\l'akı müspiteleıile 

) ırmi ~un iç'nde icra dairesine bildirme
l eri l::'ızımJır. Aksi halde haklan tapu 
sıciller le .abit olmıyanlar satış bedelınin 
paylaşmasın<lan hariç ı..alırlar. i~bu m:ıd

de) i kanuniye ahkdmına göre hareket 
etmeleri ve dahı fazla malOmat alma, 
iStİ\'cnlerin 932 2329 dosya numaıasile 
mcmuı İ) et m'zc münıc:ı:ıtl:ırı ilfo olunur. 

30 llra ikramiye 
Graham, Joss. mıtpp, Tbos, Tomplon 

London mnrl:nlı esld saatleri bulana lkra· 
ınJye ve ay:r:cn komisyon. 'fepeba;ıı Knbrla· 
tan sokn"ı No. 42 Y. M. G. A. (672G>. 

lstanbul 6 ıncı icra l\1emuı luj!:und:ın. 
l\lahcuz ,.c p:ıraya çc,•rilmc~i mu :ırrer 

mulıtı'lı[ cins 'e renkte ipekli 'e ~ünlü 

ı, um:ışl:ır bu keı e Bt:rottlu istıkl~l c:ıd · 
de inde 2.~8 • 240 No. lu mağazada 
1~-3· 933 Pa?.ar j!.iınü rnııt 11-12 de ılk 

açık aıttıım:ı suretile satılııcağından ta· 

!iplerin ır:ıhallindc bulunacal' memuruna 
müracnatl:ırı. 

Askeri Fabrikalar il5nlau 1 

Yerli Pamuk 
lstanbu'da s~hildc bir d<'poya "' 

tes im cdi.mei< şartile 50: l 50 
ton yerli pamuk n 1rnac:ıktır. Pa· 
zarlık gf nii bilah<mı lusa bir 
müddetle ılan edi!ecektir. ita yn 
h:lip o ~caklnrın şimdiden pa-::!u· 
f un evsafını ö · renmck iç"n her 
gün 13,S ilii 15,5 kadar fen ~u-
besioe müracaatları. (1000) 

Sayıfa: tf 

Istanbul Kadastro 
. 

Heyetleri Riyaseti.1den: 
Kadastro tatbikat sahasında bulunan cskı Üs' übi dığcr oamı 

Büyük Ayasofya ve lsbakpaşa mahalleJerinin lemnmlari!e Eski 
Seyit Masan nam diğer Cnnkurtarao ve A'tbıyı!c ve Kabasakal 

mahallelerinin birer kısmından müle~e'ckil yeni c~:ıku. taran ma
hallesinin ve eski Güngörmeı maballcs;ıı;n ta ınamıle K::ıpıağam 

Mahmutağa ve Nakilbent ve A'.bıyı 1~ ve Ka > S-ikal mahal e1cri· 
nin birer hısmından müteşe'ckıı yeııi Su:tanabmet maballes nin 

ve kezalık eski Kapıağ·ası Mahmutağa ve c~nkurlaran ve Küçük 
Aycısofya ve Nakilbent V<! Üçler mahallelerinin biıer kısmından 
müteşekkil o'an yeni lsbal<paşd m3hallcs 'nin dahillerinde mevcut 

binalar ile müştemilatının ve yangın yerlcrındelci arsa?arm tasar· 
ruf haklarının ve bunlar Ülerlerinde başka kim ;elere aıt ne gibi 
hak varsa on'ar tetkik ve tespitine baş'anılacağmdan ve Martın 
12 inci pazar gününden itibaren ber pazar ve salı ve perşembe 
günleri öğleden evvel ihtiyar hey'etlerinin vaz:fe gördükleri oda· 

larda Kad<istro memur ve mühendis eri bulunduru 'acağından ala· 
kadarların tasarrul senellerile nufus tezkerelerini veya hüviyet 

cüzdanlarını ve ecnebi tabasından bulunanlarm ilcamet tezkerele
rini ve harik mahallelerindeki arsalar iç in de belediyeden veril· 
miş çapları memurlara ibraz eylemeleri ve u!'ıteler'ndeki mallar 

hakkında kanunen ita edilmesi lazım gelen beyannameleri tan
zim ve imza ile tasdik eyliye:rek tevdi etmeleri ilan ve kanunu 
medeninin tatbikatına mahsus kanunun 37 iocı maddesi hükmüne 
tevfık an bu sabada aharın uhtesindeki parçalarda teessüs etmiş 

ayni hakları bulunanlar da isbat vesikalariJe birlikte aynı gOnler 
de meıkür mahallere müracaatla haklarını tespit ettirmek üzere 

davet olunur. ( 1052 ) 

1 Devlet Demiryolları ilanları 

Maden nakliyatında mil hl m tenzllAt 
25/2/933 tarihinden itibaren maden nakliyatına mahsus 

~~· numaralı tarifedeki nakliye ücretlerinin ve bu tarifeye ta

bi olarak nakledilecek madenlerin Haydarpaşa ve Derince "an• 
trepozaj. palamar ve bir kilometre demiryo'u ücreti hariç ol· 
mak üzere,, liman rüsum ve ücretlerinden % 20 tenzilAt yapıla
caktır. \967) 

Haydarp•t• • Eakiıebir arası Km 188, 160 ta 2 X 50 açıklı
ğında Cambazkaya demiryol köprüaDnlin inıası ve eskisinin kal
dmlarak yerine montajı mDnakasası kapalı zarf usulü ile 
11-N·san·933 salt ~ünO aaat 15 te Ankara'da idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
50, • ellişer liraya satılan şartname•erde yazılıdır. (1010) 

Ankara deposu \<ömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı ıaı fla 
münakasa11 30 • Mart· 933 perşembe gilnil saat 15 le idare mer
kezinde yapılacaktır. 

Tafsi iıt Ankara veznesinde birtr liraya sahlmakta olan şart· 
namelerde yaıılıdır. ( 1009) 

Erdek Mal Müdürlüğünden: 
Mevkii Sokağı 

T ula ve Fener 
mera. adası. 

Mikdarı Bu'unduğu 
mahal 

Muhammen kıy- Sureti fu-
meti lira ruhtu 

1065 dö· Erdeğin karşı· 
40 oünı yakası köyll kar• J 

~ §UlDda 

13,000 Temlikten 
ve bedeli 

def' aten veya 
birinci tertip 
tasfiye veıi· 

1 kasilc. 
Erdcğin Karşıyaka karyesi ve Bandırma Kazası karşısındaki 

Fener Adasında mevcut 40 dö:ıüm kabili zer ve 1065 dönüm el· 
yevm mer'anın satışı 20 Mart 933 tarihine müsadif Pazartesi gü-
nü Erdek Mal Dairesinde icra kılınacaktır. (1061) 

ııuum .ıuaıııııuıı~ 1 1 .\ \ \ ~lıllliUllUllllılllllll'lill ~ r 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30.000.000 Frank 
rnerkezı: lS1ANBUL ldtıre 

1"ürlıiyedehi Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun. Mersin . Adana 
\'unanistandaki Şubeleri : 

SeU\nlk. [\avula. AUna. Pire 
Bi!ümum EouP.a muameleleri. Kredi mektup'arı. Cari hesap-

ları küşad. Esham Tahvilat. 
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PARA-J'ERVET 
KU~&ARADAN 

f l stanbu l Belediyes i ilan lar ı \ 

Eminönü Kaymakamhğnıdan : .Beya zı t camıi türbe kapısı ci· 
betinde bulunan eski belediye barakası enkazı açık müzayede 
usulile satılacaktır. Talip olanlarm Martın onuncu C u'llarlesi gii· 
aü saat on dörtte Daire Encümenine gelmeleri ilin olunur. (1053) 

DO~GAR 

SA.HlBt MEHME 1 ASW 

Um umi Neşr1yat MlıdUrU : FlKRE'l ADll 

V AK11 MA'l"BAAS.l - 1S1.'Al'IBUl 

9 Mart 1933 

TELEFUNKEN 343 
Bu tanın mı f M a r kan ı n piyasaya çıkmasile 
Radyo aleminde mühim bir yenilik doğmuştur. 

Tefefunken 343AtaOıdakl yenlllklerlle ken· 
dini göstermlftlr: Pa,.zlte kar•ı ayarlı ol· 
maaı, kendlllOlnden ffadlng'I dUzeltmeal, 
Çerçeve Uzerlnde l.tasyonları doOrudan 
doOruya aydınlık olarak gö•termesl, bir tek 
dOOme ile kullanılması, yUk"k konufanı 
Elektrodlnamlk olması, ayırma kuvvetinin 
yOkaekllOJ, Mela iadesindeki tabllllk. 

TElEFUNKEN 
80URLA BiRADERLER •• Şa nSATIE MACAZALARI 

ımra:i! Mı·ııAı Tu··rk Seyahat A t .., Cen a ıg ' mm:m ı .......... . .... 
:::: :::: 
ie ını - ~ ~i -~ 
ın fu.ı.~ 

ı;:: e:-t 
ıffi =~ 
lifl Türkiyede 1925 de müesses iJk Milli Seyahat Evı ÜÜ 
Hl ISTANBUL, GALATASARAY, Telefon · 44914 iu1 
~ Seyahate Ç1karken İş için, Zevk için, NA TTA dan lf: 
P.:: bilet almak demek, daha rahat, daha ucuz, daha ::i: 
iiil..- .. • . • ................... !:.!! 
:::=--==!==:::: zevkli ıeyabat etmek demektır •••·•••·•••••••••••••••• ---:::::===:::::::: • :::::::::::::::::::::=: 

---Sultanhamamı'nda---• 

BALCIL.llR 
Mağazasındaki yeniliği bir defa ziyaretle öğreneceksiniz 

1 liralık sergi 
Sergimizden alacağınız her hangi mal 1 liradır. 

Flatlarımızdan bir kaç niimune 

1 adet yün fanili l Lira 1 15 adet mendil l Lir r 
3 ,. kaıl<orse 1 ,, 7 ,, fantezi k adın mendili l " 
2 ,, Erkek kasketi 1 ,, 10 " Erkek mendili 1 ., 

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

t O adet Aılan marka keten yaka t ,, 
1 ,, Poplin gömlek çift yakasile (düz ve fantezi) 1 ,, 
2 " çift fantezi erkek çorabı 1 ,. 
2 adet fildekos erkek fanillsı 1 

" 

Ziraat Bankası 
Adana Mensucat Fabrikası 
Sağlam - Güzel - Ucuz 
iPLiK !!i!B EZ 
20 logilız numarasına 
kadar 

V A T E R (Bükülü) 
E X T R A Kıvrak) 
R E T O R ( Katlı ) 
BOYALI 

m~ 
m~ :::: .... .... .... 
~m 

90 santim genışhğiae kadar 
ince, kalın, renkli, beyaz. 

Çifçi marka KAPUT 
Dimi, örtülük 
Yazlık elbiaelik 
Ten telik, Perdelik 

Evler - Hastaneler · Mekteplere her yere el erişli : 
Nümuncleri görmek ye fiarl aıı an lamali için Ziraat Bankalaı ına Ve)a dojtru· 

dan doğru va fabri l{aya mimıcaı;: edili r. 

Adres: Adana P K No 67 


