
Medresedeki kadın r 
Dan kınanal'ak ve ai:u•d•• 
aalyalar akarak ölen kadına 

ait esrar dağılmadı 1 
[Tafsil!tı 5 inci sayıfamııda.J 

Üzellik müsabakasının 
---kteple'rdeki tahribab 

S Kuruş 

Tahsin Paşa 
. Geçenlerde latanbulun en ıea

' 
112 bir köıeainde ölen ve Eyüp me 

• ~Ja.rnıın bir tarafına lstanbulda 
• 
1 en Yakın dostlarının bile ha.be

• I'~ 01ınadan aeaaizce gömülen Tah 

lstanbul • Ankara hava seteri .................. _ ......... ·-················································ Dünya güzeli neden 
Haftaya gazete ve posta Türkiyede seçilmiyor? 
·nakline başhyacakJar ! Va ef istediğini koparamadı da ondan .• 

il •ın Pa.. ··1·· .. b" k A ~anın o umu ır ço vru-
1 h 18.%etelerinde akisler yaptı. 

Ab ~drada (Teimea) gazetesi 
.._ .. d~lhamidin bat katibiı_ıin ölü • 

) unu Yazarken aon günlerinin 
derecede yokluk ve büyük bir 

•efalet, . d •v• • A . ıçın e geçtıgını yazmış. -
llla.cla erkan Meaaager d' Athenes 

latıeteai de uzun bir makale neş· 
~~erek Tahsin Paıanm bu akibe 
!1i 'Yıldız muhiti içinde namua • 

lıfını muhafaza etmesine bir 
~lil olarak göatermittir ve o va • 

l'ürkiyede bol keseden imti -
hıla.r alan ecnebiler Yıldız a • 
lıbl~mı komisyon veya hediye 

ile servet ve nimetlere gark 
• eı'lcen Abdülhamidin en yakın 
it bıütaviri olan Tahsin Paşanın 
~iru yolda kendisini tutaıbilmiı 
110aam1 büyük bir meziyet ola -
k kaydetmittir. 
lii~ tüphe yok ki, Tahsin Pa • 

• ıen basit ıeviyede bir me • 
~ olmakla beraber Yıldız sara 
nua çok mühim bir §ahsiyet idi. 
a.lıai iradelerlle memleketi idare 
en AJxlüll-~~ ayni zamanda 

bir hükUmet reisi 
sayılırsa baı ka -
ip Tahsin Paşa 

onun muavini va 
ziyetinde idi. Ah 
dülhamit ara aı • 
ra mühim itlerde 
Sait Pata gibi iti 

at ettiği bazı 

' ezirlerin husu • 
hom Tahsin p ,i fikir ve müta -

~lanru •lır, fakat nihayet karar 
nı kendi kendine verir, sonra 
hıalideki vükelasını saraya ça

, Tahsin Paşa vaaıtasile ira -
elerini onlara dikte ederdi. Bu 
retJe Babıali hükumetine sa

:ee tebliğ edilen iradelerin tatbi 
1 ~e.zifesi kalırdı . 

Böyle bir vaziyette olan bir a· 
~ ~stemiş olsa idi pek kolay • 

la ıkinci katip izzet Hülo'nun 
tutu irtikap ve irtişa yolile mil 

0
111ar yapabilirdi. Tahsin Paşa 

tı t-ı,iatta bir adam değildi. 0-
\ltı İç.in 1 O te.mmuz inkılabından 
n..-. izzet Hülo gibi kaçmıya lü 

görmedi. Yeni meşrutiyet 

eıinin kendi hakkında vere • 
g, kararı aükunetle bekledi. 

i lııet Hülo'ya gelince, o ha! ka 
l>d l ~sin Paşanın aksine olarak 

tce dalavereli i§lerle iştigal e· 
etdi B··t·· . . . 1 . h · u un ımtıyaz ış erı ep o-

dairesinden geçerdi. O za • 
' 11 •'hasta adam,, denilen Oı -
lllJı İmparatorluğunun bütün 

e et kaynaklan imtiyaz şeklin • 
.;cnebilere dağıtılırken lzzetHü 
da kendi hesabına bir hisse a

ı. Bu suretle topladığı altm • 
f ecnebi bankalara yatırırdL 

tı~llnbulda ilk inkılap heyecan-
ih •tlar başlamaz bu Suriyeli 

l dat aleti derhal vaziyeti anla 
l'e 

lttı 0 rtadan kayboldu. iptida 
d l\n ıef arethanesine koştu. O • 

1,,• Uıun müddet dikiş tuttura -
"aca ~ .

1
. Kını anlayınca kapağı bir 
~ ~apuruna attı, Bu suretle 

Mehmet Asım 

(Alı taralı 2 nci aa11ıtada) 

Martta meclis kabul ettikten sonra 
tayyarelerle yolcu nakledilecektir 

Jki t:ıyynrenin An kara - 1-tnnbul seferlerinde geçeceııleri yollan ve c::mniyet 
bt:ısyonl:ırını gösteren harita 

İstanbul ile Ankara arasında sonra batlıyacaktır. Bunun ıebe · 
tayyare seferlerine önümüzdeki bi melekette hava seferleri ve yol· 
hafta içinde başlanacaktır. Bu iş cu nakliyatı için tesisedilecek ida 
için Amerikadan getirilen iki tay· reye müteallik kanunun henüz 
yareden biri evelki gün Anıkara- Büyük Millet meclisinde müzake· 
ya gidip gelerek bir tecrübe uçu - re edilmemi! bulunmasıdır. 
şu yapmıştır. Bu tecrübe uçuşu da Martta meclis tekrar faaliyete 
iyi netice vermiştir. geçince bu kanunu da sür'atla 

Önümüzdeki hafta içinde se · müzakere edecek, bundan sonra 
ferlere başlanınca evvela posta ve yolcu nakliyatına da batlanacak· 
gazete nakliyatı yapılacaktır. tır. Bu tayyarelere ve seferlere aıt 
Yolcu nakliyatı ise bir müddet tafsilat üçüncü sayıfamızdadır. 
........................................................................................... 

Karadeniz 
K nç fırtınalar: 
Bir halık ı kayıği 

battı, ş oi_ ı du 
POLATHANE, 15 (Hususi) -

Pazartesi birdenbire çıkan batı 
rüzgarı deniz açıklarında ha -
lık avcılarını müşkül bir vaziye -
te sokmuştur. Bunlar ijlümle pen 
çeleşmekte iken bir kısmı motör· 
lerle ölümden kurtarılmış salimen 
karaya çıkarılmıtlardır. Fakat 
Sürmene ile Araklı arasmcla 1 ba 

Tıcaret ve zahire bor
sası idare meclisi 

ic.'lret ~ umuw~ medlııl dUn toplana -

rak ge~nlerde vefat 

eden Ticaret ve Zahi

re boraam idare mec

lisi reisi Hamdi Bey • 

cleD lnhllAI eden mil -
teaddlı vazifelere oda 

namına murahhaslar 

intihap etnıı,tır. 

tktısat vekW CeW 

Beyle lktıaa.t VflkAle • 

tinden bazı: zevat ta 
Tardı. 

idare heyetı aza • 
lıfı için lntlhap yapd

mıt ve ekseriyetle ttı-

RIFKI BEY tUn tacirlerinden BU-

~oyin Sabri Be-y ııeçıı •• ıııtlr. Bundan SOIU'& 
Ticaret Odası idare heyeti azalığına dn ltlıa
JAı tacirlerinden ,.e sigortacı Rıfkı Bey ıı . 
tlfakla ııeçlbnlıür. 

Habip zade Ziya Bey: Şimdiye kadar llk 
defa olarak oda medlslnde bir lktısat vekJ
llnln hazır bulunduğundan bahııetnıı., ,.e Ce
UU &ye göstermı, oldu.klan alAkadan dola
yı tcf!'kUr etmı,ur. 

VekAJet tara.fmdan ta8dlk edilen oda. büt 
test ile Ticaret \'C Zahire Odası blitçesı de 
okunarak kabul oollml' ve muamele vergi • 
&1 komlııyonuna Hulki ve esham ''C tall\'llAt 

.. borsa mUşavJrllğine de Ahsen Beyler ıntı • 
bap edildikten 50nra mllı:akc.reye nihayet 
verilmJıtır. 

Karadeniz sahillerinde bir fırtına 

Irkçı kayığı pa.rçalanmıt 8 müret
tebatı dalgalar arasında kaybol • 
muttur. Cesetleri aranıyor. Fırtı. 
nadan limammıza bir çok büyük 
küçük vapur ve motör iltica etti. 
Batıdan sonra kesif bir sis ile kar 
fırtınası başlamı§ gece yarısına 
kadar devam etmiştir. Hava açık 
deniz sakindir. Nesim 

Bugün 6 ıncı sayıfamızda 

Şen Yazılar 
7 İnci ~ayıfadn : 

Sinema 
9 uncu sayıf ada : 

Çocuk 
Mutbuaı - ı:•ar bana bir eğlenco. • 
(,'Ulnburtyet - Geliyorum hal.. 

Nazire Hanımın çehresinden bir lmmı r.erih:ı Hanımın yüzünden bir kmm 
Biz gtlzelllk mllsabakalan hakkındaki fil<· 

rlmlzJ &0.}ledJk: 
Hlrçolc mUtcfekklrlP.rln, maarif erkA.ıımm 

memleket gençliği U:ıerlnde zararlı olduğu • 
nu SÖ.} lcdiklcrl bu müsabakalardan ya. vaz 
geçmeli, ynhut buna milli bir mahiyet ver • 
ml.}erek, son intihapta lfü seçimi makbul 
addetmeli, İlk seçimde I<'erlha H. kazannuıı
tı. İklnd bir lntihabm çok 3üphell olduğu 

me3 dnncladır. Buna neden Jllzum görWdUğU 
anla&ıL'lmamı,tır. Bir çok luı.lar içinden Uo 
tane ini ııcçmek l~ln bir tasfiyeye lllzwn var 
dı. Bunu anladık. İptida 8 kı21 ayrılmı,; AlA
Bonlnrdnn bir UçU d:ıha ayrıldıktan ve bu 
Uç tanenin kaı.andıt"I re.}lere göre birinci, 
ikinci, UçUncU olmaları gayet tabli iken tek 
rnr intihap ynpılmııı. Neden T Bu istifham 
işaretine hlc klmııe CC\'ap verememlııtır. O -
nun için dediğlınlz gibi ilk lntlbabı makbul 
addetmeli, Feriha il. en güzelidir, demeli. 

GDı.ellll< mUsnbakalarının ne derece ciddi 
olduğunu gösteren bir Ud ınlsal: 

Bu mUsabakıı.lan A \•rupacb yapan Vale! 
ııenelerdcııberl dUnya gU7.ell kim intihap edl 
11111(' ertesi sene mU'Jab:lkal ı onun memlc -
k ttndo yvpar. Getl'n S{'nc Keriman Ha • 
U. H. ku.andıJma göre bu wıule tabi olarak 
mO..bakıuım memleketimizde yapdmaaı JA
ZJJD gelirdi. Fakat '\'alet mllMbnkaıım ya • 
Pılacafr ıtehrln bclcdJJ ealnden, kazlnolann • 
dan, barlarmdan bir hııJiJ para koparma -
dan bu f~ glrmcdlkl için ve meınleketlmfa 
do de böyle bir 3 ttt bulamadığı için bu aene 
müsabakayı baıtka bir tarafa oakletmt,tfr. 

Foto ı Etenı 

Nezire Hanımın iki pozu 

Mütefekkirlerimizin, maarifçilerimizin fıkirleri 
·······················································-·--

Bu müsabakalar kızlarımızın 
maneviyatını 

bozuyor 1 
lstanbul Maarif müdürü böyle 
söylüyor. Muavini de Avru• 
pada artistlerden ve be, on 
kitiden fazlasının bu müsa- r 

bakalar la alakadar olmadı-
Muavini Maarif Müdürü 

Haydar B. ğını söylemektedir •• 
Hlfzırrahman B. 

Güzellik müsabakalarının genç 
kızlarımızın maneviyatım bozdu
ğu iddia edilmit ve bu iddiayı çok 
alakaya değer gördüğümüz için 

Perdenin 

kısa bir anket yapmayı ve bu mev
zu üzerinde maarifçilerimiz ve 
mütefekkirlerimizle kom.ı!mayı 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

iç .. .. yu.zu 
• 
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Gazi Hz. Tahsin Paşa ~g80N;HAB_~RL~Ria 
VAKIT'ın Hususi T elgraflan 

(Başmakaleden devam) \1 

f ş 
len 

,,_, ~ ,-,, ~ ,-,, ---
Reiıicümbur Hazretleri dün 

dairelerinden bir tarllf a çıkma· 
mışlardır. Memuriyet mahalline 
gidecek otan birinci umumi 
müfettiı Hilmi Bey dün Dol· 
mababçeye giderek Reisicüm· 
bur Hazretleri tarafından ka
bul buyurulmuş, arzı tazimat 
ve veda eylemiştir. 

lzmirliler de itiraz ediyor Türkçe 
ecnebi himayesi altında yeni id• 
reye hesap vermek korkutili 
memleketten kaçtı ve ondan .oıı!u ! ezan ra ecnebi memleketlerden bir cl4t !.. 

Güzellik müsabakasındaki İzmir hake- izmiıde tevkif edi
mi de yol~uzluk o!duğunu söy!üyor lenler bırakıldılar 

Almanya da 
1 Z M 1 R, 15 (Huıuıi) Cenab Şahabettin, Halit Zıya, iz· 

İzmir güzellik kraliçesi Neriman zet Melih Beyler, Fahrünnisa iz • 
Hanım buıün Ege vapuru ile bu- zct Melih, Naşide Saffet Hanım • 
raya geldi. Bir çok kimıeler tara - lar, Vala Nurettin, Heykeltrat 

Başvekil fırkasının fından karıdandı • Kenan, Nejat Beyler lzmir güzeli-

1ZM1 R, 15 (Husuıi) · 
Arapça ezan okudukları için tev· 
kif edilen Ömer, deli Hüseyin ve 
Mustafa Efendilerin bu hareket · 
leri irticai mahiyette görülmedi -
ğinden haklarındaki tevkif karar· 
ları geri alındı ve kendileri ser • 
best bırakıldılar. 

Güzellik müaabakaıında lzmir ne rey vermittik. Bu ıuretle topla· 
başında kalıyor namına hakemlik yapan Hüseyin nan 16reyden ba,ka Çallı İbrahim 

R Bey de Neriman Hanıma (şaka ol- 1 · 
Bertin, 15 (A. A.) _Sağ cenah ifat Bey de beraber geldi. An• • İzmir evkaf ha§ kô.tip iöine ır· 

dol t · b t d ıun diye) rey vermemiştir. Ha • ticakar mahiyette sözlerle dolu bir 
gazeteleri tarafından ıevk ile kar• u gaze esıne eyana m a şun· kemelrden biri Neriman Hanıma: 

l P "d . • t f' lan ıöyledi: mektup gönderdiği anlaşılan Se • 
tı anan ruıya ı aresının as ıye· "- Ben ıstırar karıısmda Na - petçi oğlu camii imamı Uyas Efen• 
si keyfiyeti, şimdi milliyetperver "-Müsabaka neticesinde iz • zire Hanıma rey verdim,, demiş.. di bugün tevkif edildi. 
Almanlarda bir endite ve gizli tu· mir güzelinin Türkiye güzeli ilan Neriman Hanım en aşağı 19 8 M M R • • 
tulmasma lüzum görülmiyen bir edilme&i lazımdı. Çünkü, ben ve reyle Türkiye güzeli olmuştur. Fa- • • • eısı 
infial tevlit etmi§tir. Abdülhak Hamit, Hüseyin Cahit, kat netice başka türlü ilan edildi. bugün Jstanbulda 

M. Fon Papen ile M. Hugenberg, ANKARA, 15 (Hususi) - B. 

bu tasfiyenin Prusyayı yani en bü- Vaıı·nı·n beyanatı MilJet Meclisi reiıi Kazım Paıa 
yük Alman devletini Nazi fırkası· Hazretleri bu akıamki trenle Is · 
na teslim etmek olduğunun farkı- tanbula hareket etti. istasyonda 

• "' vekiller, burada bulunan meb'uı -
na varmı,ıardır. , Istanbulda bu sene vılayet ve bele- lar ve diğer bir çok zatlar tarafın· 

Alman tarihinde ilk defa ola· 

rak bir bafvekil, bir fırkanın ba· diyenin yapacağı işler hakkında izahat dM~::~t~sat Beyin 
)ındıı kalmaktadır. bir makalesi 

Hindenburg, millfyetperver _ ISTANBUL, 15 (A.A.) - Va· başlanacak en mühim işlerden bi 
'.Alman fırkasına riyaset etmekten li ve belediye reisi Muhitin Bey ridir. 
vazgeçmit olduğu halde Hitler - yeni vilayet ve belediye bütçesi • Çok tıkışık bir vaziyette bulu • 

le yapılmaıı dütünülen itlere da· nan mezarlık ihtiyacım tatmin et· 
Nazi fırkaıındaki en yüksek ma· ir Anadolu Ajansına ıu beyanat· rnek için Beyoğlunda yeni ve ge· 
kamı muhafaza ve vaktinin büyük ta bulunmu9tur: nit bir mezarlık ihdas etmek mu • 
bir k11mmı fırka itlerine haare de· - Vilayete ait kısımlarda bu ıe karrer olduğu gibi, ıehrin büyük 
vam etmektedir. neki bütçemizde baılıca tevsi ve stadyomunu yapabilmek üzere 

Mumaileyh, Nazi üniformaıı· takviyesini hedef ittihaz ettiği • muhtaç olduğumuz arsaları is -

l Z M 1 R, 15 f Husust) -
İzmir mebusu Mahmut Esat Bey 
Anadolu gazetesinde yazdığı bir 
makalede 4'inkı1Abm çocukları, 
İzmir gençliği, ibadette bile ana 
dilini istiyor,, Allnhla kendi ara • 
sında ayrı dil istemiyor,, demek • 
tedir. 

ha Türk vatanına dönüp te bir~ Y 
fa olsun bakmadı. - M: 

Arap izzettin bu hareketlerir- Y_ 
mukayeıe edilince Türk Tah•jf- Sı 
Pata ile aralarındaki büyük ah t- B 
lak ve meziyyet farkını gö~ r- B· 
mek kabil değildir. Bununla be: !t. 
raber §unu da itiraf etmek idf_ ; 1 

eder ki, .Tahsin Patanın aon ıfl'-.... C· 
!erinde içine dü~tüğü ihtiyaç ıstı'- N 
rapları Türk milletinin takdinif'- F1 

liğinden değil, gene kendi kusut<>ikk 
lan neticesidir. Filhakika Tahtitharı 
Paıa 10 temmuz inkıllbından .o'daf 
ra Yıldızdan çekildiği vakrt el~Ytıi 
de kendini geçindirebilecek d~ ~~'ft 
recede emlake sahipti. Kı-.ö\>a 
~opraktaki büyük köşklerden ~a~i: 
ka Beyoğlundaki (Tokatlı) ap~etjJ 
tımanı kendisinindi. Sonra u~~~ 
zaman memuriyet hayatında bu le"~ 
lunduğu için tekaüt m&a!ı ba. VP.ıı 
landı. . a 

ll\g· 
Fakat aradan yirmi sene BCS ,ba:yı 

medi bütün emlaki clin"Clen gittıreııc: 
tekaüt maa§i bile Beyoğlu sarrf 1 1 

larmın haczi altına geçtt Sot,1k~ 
günlerinde evinin eşyaaını biref 
birer sattı. Ancak o suretle geçi Cl\? 
ne bildi. Nihayet kuru bir taht~an 
üzerine dü;mü~ olduğu halde so~ Rü· 
nefesini verdi. lrı · 

m giymi§ olduğu halde halka nu· miz i9ler ıunJardır: timllk için de tahsisat koyduk. 
tuklar ıöylemektedir. Baıveki.leti 1 - Vilayet dahilinde aıiır ve Çenberli tatın etrafını açmak 

Tahsin Pa~anın son za.manlo.r Ya 

d" yazdığı hatıratı okununca i hi 
adamın Abdülhamit idareıini a~a 
latı~ tarzına bakılarak bütün bü ~ht\t 
tün hoı hir kafadan i\,aret olma il ~ 

izmlr •Aydın yolu .d rğı görülür. fakat Abdülhan1•h\u 
1 Z M 1 R, 15 (Hususi) - idaresinden kendisini ve aileoiıo.1 ll~t· 

lzmir ile Aydın arasında yapıla - pel! iyi geçindireöile:cek bı~ ıer : fll 
cak büyük yolun inıasına bir k ç """Vetlı:: "' uıım~llt:ıı pc1' az hır 2.'6, ~1/ < 

ve nezaretleri Naziler idare 
mektedir. 

et· at ırkları ile, kümes hayvanları • ve onu temiz bir hale getirmek ka 
nın ıalahı için icap eden tedbirle ranndayız • 

Prusya dahilinde sükun ve in , 
tizamı muhafaza hizmetini üni • 
f orınalı Naziler ifa etmekte olup 
fırkanm azası bütün mühim me .,, 
muriyetlere yerletmitlerdir. 

Nazi fırkası, asıl memurların 
zararma olarak ıiyaaet kumanda 
sının manivclesini eline almıthr. 

Bu suretle Nazi fırkasına tabi yeni 
bir idare meydana çıkmrıtır. 

Prusya dahiliye nazırı Prusya -
nın baılıca ıelıirlerinin 30 kadar 
polis müdürünü muvakkaten izil 
§eklinde mezuniyete sevkebniftir. 

Bu memurlara kim halef ola · 
cakbr? M. Goering'in tasavvu • 
rundan ıüpheye düt mi ye mahal 
yoktur. Mumaileyh onlann yeri• 
ne f ırkanm mutemet adamlarını 
getirmek arzusundadır. 

Almanyanın Prusya komiseri 
olan M. Fon Papen'in M. Goe • 
ring'e itlerin bu kadar ıür'atl~ 

yapılamıyacağmı ve Nazi fırkası· 
nın Prusyayı bir Nazi kalesi hali • 
ııe getiremiyeceğini ıöylemit ol • 
duğu rivayet edilmektedir. 

M. fon Papen'in bilhassa Ber • 
lin poliı müdürlüğüne Berlin hü· 
cum kıtaatı reisi M. Heldorff'un 
getirilmesine muhalefet etmit 
olduğu söyleniyor. 

Hltlercllerle 
komünistler 

LEIPZIG, 15 (A.A.) - Hitler-

cilerle komünistler arasında mü • 

aademeler olmuştur. Bir çok ya • 

alı Yardir. 
Zabıta tevkif at yapmıı ve bir 

takım silahlar müsadere etmiıtir. 

rin ikmal ~e tevıii • Önümüzdeki sene zarfında gil· 

2 - Bir prof eıörün nezareti al zel bir konıervatuvarbinaamın ıeh 
tında teıis ettiği yemişçilik enis • rin bedii ihtiyacma tahsis edile • 
titüsünü bir kat daha islah ve tev cek bedit bir eser olarak meyda • 
ıi ederek faydalarını teşmil için na geleceğini muhakkak aaya • 
lazım gelen tahsisatı bütçeye koy nm.. 
muftU1'. 1==-:ıı::ııı============;ıı:::::ı::= 

3 - Kimıesiz fakir çocuklar T .. k D • ı • 
için Edirnekapıda ıeçen sene aç· Uf J J 
tığımız çocuk bakrm evi gibi Üı· 
küdarda da Mihrimah camiine bi 
tiıik medresenin de aynen Edime 
kapıdr !cine mümasil bir müeateıe 
haline ifrağı için mUhtaç oldufu 
muz tahıisatı bütçemize koyduk. 

4 - Bu seneden itibaren Bo • 
iaziçinin mütebaki yollarile ıür 
harici yollarının asfalta tahvil ve 
ikmal edeceğiz. Biiyük tuTİzm yo· 
lu olan lıtanbul - Edirne ufalt 
§ÖSesinin vilayetimize isabet eden 
kınnmı hemen ihale ettikten hat 
ka komıu vilayetlerle mü§terek 
bir proğram yapmak ve beraber • 
lik vücüde getirmek ıuretile bu 
yolun da ikmal ve intaaına çalı • 
ıacağız. 

Maltepeyi aıf alt yolla Kartala 
bağlamak mukarrerdir. Çatalca 
ve Silivri kazalannm a.na yolla • 
n da esaslı surette ikmal edile • 
cektir. Anadolu yakasmda vill • 
yetimizin son ucu olan AfTayi, 
Şileye bağlıyarak, Şile - Beykoz 
- Kartal ve Üsküdar ana hattını 
ikmal etmit olacağız. Bu meyan " 
da Üsküdar - Beykoz yo1unu ta 
mamen ikmal etmek mukaner e>l 
duğu gibi, Yalova meydanını ve 
nhtımım da bu meyanda zikrede 
bilirim. 

Belediyeye ait itlere gelince: 
Uk kademe olarak tehir planı 

bu sene behemhal yapılmasına 

Cemiyet faaliye
tine devam ediyor 

ANKARA, 15 (A.A ) - T. D. 
T. Cemiyeti umumi katipliğinden: 

T. D. T. Cemiyeti umumi mer -
kez heyeti bugün Maarif vekili Re
tit Galip Beyin reisliği altında 
toplanarak tafradan ve kollardan 
gelen kağıtları okumuı ve her biri 
hakmda icabeden kararlan v~~ · 
mittir. 

Almanya, Macaristan, ve Fen · 
landiyada dili millilettirme faali
yetinin hangi yollardan ve hangi 
esaslara göre yapıldığı hakkında 
horaca derleme tetkikleri icraıı 
gramer kol çalıımalarının her §ey· 
den önce iş olmak üzere türkçede· 
ki kelime tetkili ve dilimizde ya· 
hancı şekligatın Türkçe nasıl §e • 
killerle karfılanabileceği hakkm· 
da anketler açılması, ıstılah koyma 
itinde ihtisas bloklarının çalıf111a 
larını kolaylaştırmak üzere en mü· 
him lugat kitapları taranarak bu • 
günkü dilimizde bilinmiyen öz 
türkçe kelimelerin derlenmesi ve 
ıstılah kısımlarına göre taınif edil 
mesi bu kararlar cümlesindendir. 

Umumi merkez heyeti pazar 
günü saat 15 te tekrar toplanacak· 
tll'. 

güne kadar ba~lanacaktır. man sonra atrf şahsi idareai:ılif ~~ 
Yozgat umumi mecllsl yüzünden içerisine du,!uıu ihti ;~u' 

YOZGAT, 15 (Hususi} - Vi
layet umumi meclisi bui:Ün vali 
Bekir Sami Beyin izahatile açıl • 
dı encümenler seçildi. Reisicüm • 
hur Hazretlerile Başvekil pa§a 
Hazretlerine arzı tazimat edilme-
ıine karar verildi. 

Bur•a hadiaesi "'e 
PolatbaoeUler 

POLATHANE, 15 (Hususi) -
Buna hadiseıi kazanıızda nefret· 
le karşılanmııtır. Halk bu hadise 
müsebbiplerini tidetle takbih et • 
mektedir. 

yaç ve ızhraplara ve nıkayet ıo F 
acıklı akıbt"t1ne bakinca o ıözletl lh I!~ 
sÖyliyen adıı.mm hakikaten Tah 'ltl c 
si11 Pat• olup olmadığından tü1'4 

1
•• 

he etmemek mümkün değilidir. 
Mehmet Aınıı ~a 

=========-====-=-IF e 
lzmirde bir define tn 
lzmir, 15 (Hususi - Yunani• '! C 

tandan buraya gelen iki kiti lz111İ1tti 
yangın yerinde bir define bulunddba 
ğunu ihbar ettiler. Bu ihbar üze 'ltı 
rine gösterilen yerde araıtnmal• ~ 
ra batlanıldı. ti 

f• .... __. ............... n••••••n••••••••nn•• ... - ... -.. • • .-aı l 

Har.biyeli bir gencin ölümü vearkadaŞ11d: 
l .. ı d .. .. 1 i4~ 
arının goz yaş arı arasın a gomu mes ~u 

bi 
h 

gencin mezarı haftada arkada,lan 
' 1 

Merhum 
,.,un ısaat 10 da Haydarpa§& hastahane • 

ellide uzun bir mUddettcn bert hut& bulu • 
ııan Harblycnln çok loymeW talebelerinden 
){ubllıı Efendi irtihal eylemiıUr. Emelinde 
rnuva!fak olamıyan bu gen!/, mult 115 te me.s 
tektaşlarmm kollan 11zerlnde mcııkenl ebe • 
d!ıılne kadar 1tötUrUlmUııtur. BölUk kuman • 

dam kıdemli yUzbqı Halit Bey, moıaatlll 
' terden Şakir ve Aptullah P.:tendller de el 

naze mernalmlıuie bam' bulunmuılardll'· :':: 
dunun bu kıymeW genctnl ziyamdan dol , 

bUtUn orduya. bilhassa mektep arkadaflar' 

rıa ''e aıırıeslne beyanı tal'.lyet eylet1~ • 



en~ ancak bilyllk 
i icla \1anıo kahramanı 

VAKiT 

iJı olabilir 
. ~ tehrin talii hep ikiye bölün-
ır ""'··· 
ir *"- Y eı il ! 

.... Ma. ., 'Yl. 

Yeniçeri! 
abli(-- Sipahi! 
.. ,.... Bazısı!. 

Defterler 
Beledıye koopera- Değiştirilmiş! 
tif klübü yapılması Verg· k . kc lıaı 
d .. .. .. k d. ı aça ı ö 

uşunulme te ır tahkikatı 

Lokanta 

,..... Ba.dısı! 
bl f""- ittihatçı! 
id#. ..... ltiluçı !. 
,,: Fener! 
ıst'4 Calata5aray ! 

...._Nazire! 
·n~Feriha ! 

i
~Üdca.t ediyorum, günler var ki. 

ll'rirler kalemlerini, güzelliği 
lfa.. .. b" 

-er. ıçın ır orta zaman şö -
e '•İnin meçini kullandığı gi • 
d• "l'llru 1 - . .-·..... yor ar .• 

llyeler iki saftadrrlar: 
~İre ıafı! . 
etilıa safı! 

1Ali Habille, Kabil davasına 
bu .. ~! gibi! iki kadın bir sürü 

• '{&l Vuruşturuyor .. 
. lkıa silah çekilmedi .. Fakat 
ınaan kanından daha temiz ni · 
{aiyetler bir güzellik tahtının 

e lerine aktı .. Hep biliriz, hic 
&al -
k•lanat kansız kurulmaz! Ya·· 

1 lan bile olsu ! 
=1- • .y. 

~etclcrde en mühim haber: 

0 '~ güzelin ka~ı yokmuş! Fa . 
RU2:eJin dişleri takma imiş! • 
n güzelin burnu büyül::mu·· .. ' r :r·· .. .°'" buhranı ne bal de?. Bur::a-

1 lıadise ne şe!til aldı?. lzmirde 
düzdür diyen adam hala 

t mi?. Japonya Cemiyeti 
~a ne cevap verdi?. Tevfik 

Bey Cenevre de ne konuştu? 
~ne yapıyor?. Fransa ne a· 

l/ ? Gelecek sene!!i bütçemiz 
O/~? •• 

~ 
.. •uallere cevap beldemeyiniz, 

henüz oütunlarda Nazh·e 
eriha mu.aherebesi b:tmedi •. 

'~ değil, mü areke bile ba~la 
,. r.. . 

• • • 
Zetelerde iki gündür iki tel · 

RÖzüme battı. Anadoluda ba
erıçler lstnnbuldnki güzellik 
Cebesine gönüllü yazılmıı -
. azetede basılan bir fotograf 
~asabiyete kapılan, derhal 

, .. ' aneye kosan insanlar be • ... -

Belediye lokantası günden güne 
rağbet kazanmaktadır. Her giin 
yemek yiyenlerin miktarı 200 zü 
geçmektedir. 

Muhtelit hakem mahkemeleri • 
nin arka salonlarından biri lokan· 
tanın üstündedir. Belediye bu sa · 
lonun da belediyeye verilmesi i
çin tefebbüse girifmiştir. Salon 
verilirse burada öğle zamanların
da yemek yenecek ve ak,amları 
l:ooperatif klübü haline getirile · 
cektir. Belediye kooperatifine aza 
olan memurların adedi günden 
güne artmaktadır. 

Y alovadan lstan
buf a gelen sütlF. r 
Yalova kaymakamı Şefik Bey 

dün belediyeye gelerek Y alovaya 
nit bazı işler etrafında belediye 
reisi Muhiddin Beyle görü~müş -
tür. 

Yalova, Baltacı çift)' ğindeki 
süthancnin sterilize sütleri latan • 
bulda fevkalade rağbet görmek -
tcdir. Şehrin bir çok yerlerinde 
ve rnüesse!elerden bu sütlerden 
istenmektedir • 

Çiftlik müdüriyeti lstanbula bu· 
günkünden daha fazla strilize süt 
göndermek için yeni bazı teıeb • 
büslerdc bulunacak ve Jstanbul 
ıevkiyatı artırılacaktır. Rağbette 
fiatların ucuzluğu da büyük amil 
olmaktadır. 

üç gazc e Je) hirıde 

Müddeiumumil:l:çe ~ehrimizde 
çık~:ı Fransızca "Kn::k:ın,, gaze 
lesi aleyhine beyannameye uygun 
olmı. ·arak ne§riyc:.tta bubnduğu, 
Fransızca "'Pi::t,, ve Ermenice 

"Arvelek,, gazeteleri aleyhine de 
vilayetten musaddak hüviyet va 
rakası almadan muharrir çalıştır . 
dıkları kaydile dava açılmıştır. 

Bu üç• · gazete ale} !ı!ndeki da . 
valar, mahkemeve verilmiftir. 

Geçenlerde defterdarlığa, Bey· 

oğlunda, bir ticarethanenin mü • 

him miktarda verği kaçakçılığı 

yaptığı §eklinde bir ihbar yapıldı

ğı yazılmıştı. Hu ihbar ü:;::::rine 

defterdarlık ehemmiyetle tahki · 

kata ba~lamış ve hakkmla ihbar 

yapılan ticarethanenin deftcrlert 

tetkilrnt için Beyofrlu mnl müdür 
lüğüne getirilmi§ti. Bu mesele 

tetkik edilirken mal müdürlüğüne 

yeni bir ihbar yapılmıştır. 

Bu ihbara göre, ticarethanenin 

mal müdürlüğünden olan defter -
)eri alınmı§ ve yerine başka def · 
terler konulmu~tur. 

Bu ikinci ihbar üzerine defter · 

darlık tahkikata haılamııtır. Def· 

terdar Mustafa Bey bu husu:;ta 
şunları söylemiştir: 

"- Beyoğlu mal müdürlüğüne 

böyle bir defter değiştirildiği ih -

bar edilmiştir. Tahkik::.t yaptırı • 
yoruz.,, 

C-eıaı Bey 
iktısat vekili 

ihracat ma ları 
ile meşgul 

Şehrimizde bulunan lktısat veki 
li Celi l Bey iktısadi mücssesele • 
rin he~en hepsini zi)·aret ederek 
tetkikatta bulunmu~lur. 

Öğrendiğimize göre Celal Be -

yin c :l ziya Jc memul o~du:iu me

sclelcı-dcn birişi de Türk ihr~c:ıt 

mallarının stan 1 :ırize ecrir:ıe:;i ve 

mahtelif mır.~""kn arc1 a sermaye!i 
i!ırnc.at ve it:.::ılat birli!deri tc~!d • 
lidir. 

Birli!der mili ban!:a!c.rda bulu· • ' acı düşündürdü. 
~ T k • b nan bütün sermayelerden tamami-
r,ı,11 .. l"'kr. "' 8 as pu·inç ve . orsa le istifade edebileceklerdir. 
Fı·ı~ guze aliçe olmamı§ T k t'I h · · ··h· 
-.ıı .. ) I a as sure ı e §e. rımıze mu ım Celal Beyin te~kikat neticesin -

ı.. guze o muş! Bunun in - "kta d · · · h ı d"I · t' 
"'°l ı_. mı r a pır1nç ıt a e ı mış lr de verecei!i karar Ankaraya avde 

• ,. 01r vatan davası gibi ala· D -
.. t ed ün hu pirinçler borsaya çıkarıl tinden sonra anla~ılacaktır. 

ı kiild·~n tarafını anlamak çok mıı iae de iyi kıymet bulamamıt • ı ıı•--•ı~------~ ,. ur. ..,. 
ij~. tı~ 

~İt ı~e gençliğinin heyecanını == = = = === ====== V A K 1 T 
~~ dın gibi kar,ıladım. Fakat lan müstehaıeleri itecek ve yarıta 1 

eca.nın ne bir spor, ne bir karı•acak ! •lleL· ~ 
'- b·· 1.~ it davasını ispat et · Heyecan bunun için duyulacak, 
bit utun meziyeti, sade tabi • hidet bunun için kutaileteeek, 

't'ergisi olan bir (tez) üze· genç aaibı bunun için isyan ede . 
~eııbereklenmesini lüzum - cek .. Gençlik heyecanımn ana düs 

ii..t ~.. turünu büyük tefin dilinden din
: ... "•te ıençliği beyecanlana • 

liyelim: 
n... "Milletimizin kat'ma mecbur ...._ fi.lcr• d .. . aae, 1 unya P1Yasasın - olduğu merhaleler büyüktür. Va • 
1•1:. Yer tutmıyor diye Tu"'rk 

111 L aıl olunması zaruri olan hedefler 
\it.it iddetlenecek, behemehal kat' olunacak, en nur 

'la L_eaeri (Nobel) mükafatını Ju hedeflere varılacaktır. Onun 
~a.n d d" . titk 

1 
nıa 1 lye.. için biribirimize vereceğimiz ita • 

L ençliği köpürecek, neden ret ıudur: 
'! ~ eYnelnıilel alimimiz yok "- ileri, daima ileri! •• ,, 
• "'"~ bu hıncı ile evvelki neıil Heyecanlarımız bizi ayrılığa 
'ffak •rebe saflarında harbi değil, bizi doğruya, hakikate gö 
,h_;:etıe idare edemiyenle • türmelidir.. . 
L-. lutarnıyanları bir ıel Gençlik ancak büyük davaların 

Gündelik. Siyası Gazete 
tstanbut Ankara Caddesi. VAKI1 'llUrau 

Telefon t:umara••tr• 
Yazı işleri te'efonu · 243il> 
idare telefonu · 24370 

retgrııt adr~I : tstıınbul - V AKI1 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
TUrklye Ecne tı1 

Seneli!: 1400 Kr. 2700 l{r 
6 aylık 7:>0 .. 1460 
3 aylı!< 400 .. 800 
l aylık 160 .. 300 

ilAn Ucretlerı 

P.esınl ll~lann bir satırı 10 Kuruo 
rıcart llA.nların bir satırı 12.5 Kuruış 
Tlcar1 llAnlarm bir santimi 2., Kuru, 

KUçUk lllnlar 

Bir defası 30 iki defası 60 Uç aeraaı t.6 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur 
Uç aylık UA.n verenlerin bir defası mccca. 
nendir. Dört satırı geçen llAnlıırın fazı.1 

satırlan het kuruştan hl!Mp ~lıtr 

Tayyart:I r 

S11vıh 3 

Jandarma 
Kaçakçı , ıktan •• uç 

seneye ve para 
cez sına mahkum 

P nkara • lst nbul 
seferini nası l ve ne 
yolda yapacalclar ?. 

Adli~·edc!:i do'.:zuncu ihtisas 
ma ıkemesi, dün bir jandarmayı 

aç .k çn 'ma l< la"ı bulun •1umıak· 

tan muhakeme et.mit ve muhake
meyi bitirmiştir. 

Ankara - lstanhul seferlerine 
tahsis edilen tayynreler iki mctör 
lü, te?sizle mücehhez son s:stem 
makinelerdir. içerilerinde i!.:i ta • 
raflı sıraları vardır . 

Tayyare seferlerinde yo1cula • 
nn azami dere::ecle emn·yet'ni te
min için her türlü tedbirler nim • 
mışhr. Tayyareler yoltla 500 ila 
1000 metre yükseklikte uçacak • 
lardır. Sisli havalarda bile bir teh 
like olmasına ihtimal yoktur. Çün· 
kü istasyonlarda \"e tayyaren:n i· 
çinde bulunan telsiz aletleri sa • 
yesinde her an hava vaziyetinde· 
ki en küçük bir değişikliği öğren
mek mümkün bulunmaktadır. An 
kara ile Eskişehirde sis olduğu za 
man tayyare istasyonlardan tel . 
sizle bunu haber alacağı için yol· 
da ve daha evelki istasyoclarda 
yere İnecek ve bekliyecektir. Ay -
rıc:ı tayyarelerin yolda giderken 
her hangi bir arıza zuhurunda 
tehlikesizçe yere inebilmeleri için 
Ankara ile İstanbul arasında muh 
telif yerlerde emniyet sahaları vü 
cude getirilmiştir. Bu sahalar ls· 
tanbul, Ankara ve Eskişehirden 

başka, Tuzla, Yalova, aşağı T oloz 
Yenişehir, Alpo köyü, Sarı köy, 
Beylik ahır, Beylik köprü, Mallı 

köy, Sincan köyde yapılmııtır . 
Bu suretle en ufak bir tehlike ihti 
mali bile bertaraf edilmiı ve yol 
cuların emniyeti yüzde üçyüz de • 
recesini bulmuştur. Hava seferle· 
rinin çc!c rağbet göreceği muhak 
kak t!Örülmekte:lir. Bilhr.!sa hüku 
met merkez"nde i, takip etme1c 

üzere sür-tle Ankaraya gitmek 
mecburiyefnde olanlar, avukatlar 
hükUmet e"l:nnı, ecnebi sefaret • 
lcr er!;1nı ı.u seferler en çok isti-

fade e~~c ::eklerdir. Mektupların da 
bir günde İst::ı.nbuldan Ankaraya 
veya Arı1 ·~radan lstanbula gön • 1 

derilme-i imlclnı h5.ınl oldu;;.un • 
:> 

dan acele i:lerin bir çoğunda te· 
graf yerine tayyareler l:ai.".11 ola • 
CJ.1;hr. 

1 elt>l"on şirkeliı den 
bir şf li Ayet 

Telefon ıirketinin, İstanbul ha
rici mükalemeler için avans para 
is•ediği üzer!nde vilayete bir şi· 
lciyct yapılmış ve yapılan tetkik 
ncti::esinde b:.;yle bir avans ve • 
rilm~sine mecbUTiyet o!cnndıi,!ı ne 
ticesine varı'~?"br . 

Bir yenı fııbrllto 
teşebhUsU 

lstanbulda hızı müteşebbisler 
tarafından süt tozu fabrikası te 
sis etmek için bir tirket kurul • 
muştur. 

Şirket fabrika tes ·satına hat • 
Iamııtır. 

Balı" lardan fazla 
oktruva 

İstanbul balıkçıları dün Ticaret 
odasına müracaat ederek halık!.:ır· 
dan fazla oktruva resmi alındı . 
ğındnn §ikayet etmitlerdir. Balık
çıların müracaatı tetkik edile1 ek 

1 ' liaya g 'j1 e posta neferi olan 
jan arma ~.fo!ımeJin bulunduğu 

da' ren"n yeme'chane:;in eki bir 
bul~ur torbası aranmış. bulgurlar 
ara~m . a bir çok çakr.ın.l< taşı bu
lunmuş. Bu no ~adnn yapılan 

m ·'ı.:ıkemede, Mehmet, bu çal·mak 
t~~· ı.rının kendisine ait olmadığı • 
m söylemiş, fak at tahkikate göre, 
bu müdafaasının aksi sabit görü • 
lere!~, suçlu olduğuna karar ve • 
rilmit ve kaçakçılığı takip ve tah· 
kikle mükellef bir jandarma ol • 
duğu kaydile, cezası artırılmıf, üç 
seneye mahkUm edilmittir. 

Bundan başka, bir çakmak taıı 
için yirmi bet kurut üzerinden, 
bulunan taşlardan dolayı 16,125 
kuruş da para cezası alınacaktır .. 

Jandarma Mahmet, karar bil• 
dirilince, derhal tevkif edilmiş, 

hakim Refik Bey, kararm bir haf· 
ta temyiz müddeti olduğunu 

kendisine anlatmıshr. 

Zabıtai belediye 
talimatnamesi 

Zabıtai belediye talimatnamesi 
nin yeni baştan tadili için yapılar 
tetkikat hayli ilerlcoitlir. Ball:ar. 
memleketlerinden ve Avrupa be ~ 
Jediyelerinden zabıtai belediye ve 
scyrüsef er talimatnameleri isten · 
mi~tir. Bunlar da dikkatli bir su • 
rette gözden geçirilecek, memle • 
kctimizde kabili tatbik olanlaı a
lınacaktır. 

Bundan başka yeni taliınt\tna • 
meye son senelerde ncfrolunan 
bazı kanunların belediyecileri a • 
lakadar eden madceleri de kona· 
caktır. Tdimatnamc ıehir rnecli • 
sinin Nisna devresi içtimaına ye • 

tiftirilecektir. 

Uldürmeklen SU\'ID 

bir arnavut 
Davutpaıadaki bir düğünde 

Ramazan isminde bir arnavudu 
kavga neticesinde öldürmekten 
suçlu nrnavut Hudai ile, bildikle • 
rini saklamaktan suçlu düğün da· 
vetlilerinden bir çok nrnavudun 
muhakemelerine dün sabah lstnn
b'!.11 ağır ceza mahkemesinde de • 
vam e:lilmiş, bet müdafaa şahidi 
dinlenilmiştir. 

Gösterilen müdafaa tahitleri 
çok olduğundan, bunlarm beşer 
' • :er dinlendirilmeleri, daha bir 
müddet devam edecelrtir. 
sııuınınımııımımııınnımımnnıııuııuıııııııııııınıııuııınıınıııınıınınmıııınıı, 

Lnn.!!u!~u~~ıa~ı~~ua~~!.uc~!"--1 
16 ~uta 1~1 J 

• Matbuat cemiyeti kongresi dün 
sabah saat onda lleyoğlunda Galata
saraylılar yurdu konferans salonun
da al•tedildi. 

* Bugün, Fenl6r.diya ldil.umetinln 
tcşe!,külünü lıül:ümctl seniyege res • 
men tebliğe memur Dr. Nikola ve Dr. 
Kalimadan müre' kep bir heyet ıelır/,. 
nıi:e vürut etmiştir. 

, ıc:; Beçecek ve kendiıinin kahramanı olabilir •• 
Usuna ıirmeıine mani o- Sadri Etem ~----------~ • vekalete bildirilecektir. 

• Rotcrdam, 14 ( lfl. A.) Troçki'nln 
Rusya ile Fenlllndlya araı ndaki mü
nascbatı tanzim etmek üzere FenlQn. 
diyaya gitmek arzusunda bulunduğu 
" rfair biı ıauia dcı;cıan etmekte ., 
dir. 
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. na. a kası 

Esınafa para vermiyecek 

Belediye tarafından verilen bir 
karar üzerin'.! Esnaf Bankası 
esn::ı.fo pz.ra ihraz etmekten vaz 
geçmiştir. 

1 PAL'I.. FRA "\!\ \ ın rom:ınınd~n mu tebes 

CelfiJ Nuri G RAND OTE L 
ktltıa na\:ll rc•cumt hatları mnhluzdur • Sonck•ece neşeli ve fantezi filminde görünecektir. 

S A N T A L U C i A' nııı ımicllifi O T T O S T A N S K yt 
• a ei şer'iyede ka 

mah!<um e 
1, alla l Öğrendiğimize göre banka 

bundan sonra yalnız idarei hu -
:ıusiye ve belediyeden maas n.lan 
muallimler ve memurlara iki ke · 
fil imzası mukabilinde p~rn ikraz 
edecektir . 

mıısiki ile bir çok miikcrnmel ş.1rkılur 

ll:htıcn: FOX JUR:'\\I, . . \iman Baş,ckilı \. lllTLER 

nası 
·? 1 • 

Osmanlı meml:::kcti Avrupadnn Bu daireye (mahkemei ~er'iye) 
ve Arnerikadan çolı: geri knh-.-ıakh İ.;mini vermişlerdir. 
beraber gene ilrr..in, fennin hulu· Bu mahker.ıei şer'iye, şu oto • 
lüne, nüfuzuna karşı edememiş- mobil ve telsiz telgrc~ nsrmd:ı. 
ti. BüyüHer de J üçükler de, .:.:ı· 1200 senedenberi harfine doku • 
lamışlcırdı ki vnp:.ıru, !!imendiferi. nulmıyan bir hukuk ilmi ile hare· 
bur.ca fa.br:~·nbn, ctcımob!li, tny- ket eder. 
yare!cı i, tahtcl:,::ıhi::l...ri, telgrafı. , K:ıdr efendi fetvnlarm alimidir. 
telefona, gramofonu, her nevi e · , O fetvalcr bin küsur ı;ene ev -
lekı:rik l:ı .. --ih~.hnı y~s~t:ın ilim, vclki iht•yaçlaradn çıkan ihtilaf -
yalan' ir il'm c·e~ildir. G:lrp ilmi: ları hr.l için pch b:!y:.· '. dema ta 

- B ::ı 1;; 'lfII:l ! ~iye b~ğrıyc::. rafından bu1unc.n· ça:-clcrdir. 
Ne .. ~ g··zter~"'llizi yumnr • O pek büyük ulemn, bugün me-

s:ı.k y ·,.. • ~, 1-ml ..... <;for::mızı tıkar· zarl~rmdnn l:alktn ve ;:u maM:e • 
sn.l· · • -1 m, ilim d~.lGo. dulga bi - r.ıeciğe misdir, dinleyici :;:;fotilt
zc '~-de:- 3cl'yo:- ve bizi sarıyor. gefoc ne der, ne ye.par; bilir mici· 

llmi in1:"r c'cnin h::ı.l!di vr.rw. niz? 
gözlü!• kullanm- fm, h~st~l::.m:n2, - Ey h:·.dı efendi, der, z:ıtıali 
iizerindc bir epe: 5yon ynr>tı:m:ı· nb b!r mil:ıo.r yanılıyorsunuz ... 
!im.. Bizim telif edip ~u kt'.ra ldk.b" 

Evet! Taodik edelim l i, Osma,1 tlcr=eUi{!irniz fetva!nr, Baedath 
h diyarlarında, ilmin bu maddi Emeviler ~~:nnr.ı~dnlti i~lcre dair~ 
kısmı 'n!:~ r ol:.mmuyordu. En yo· <li. Fn1to.t bi:: ıncz rdan ~ıktık; 
bazlm·•:r.ı::, en ~ ·;k.c.c'"ı!'lcrımı.z b::ı.n!m ve bo c:-. ıtl~k olunan mü -
bile bu terakkiyat! he.bul eh:ıekte· ecsccclcı-i ~:::::l!l:. NcPn yeni atlet· 
idiLr. F n • t b:.ınlnr:ı belki "ilim . l.!rini nraJtı-::1:1 :. Bu asırda insan· 
demi ·ori"r, ~"na ı el h 1 afif ol· lar nacıl do{;uyo .. , crcyor, evleni· 
du .. la zahi.? b··h:ntluld:ırı "mon yor, ölüyor. Eu cihclkri de biı·nı: 
fct,, I·~ı;~ .... :ni l:ullnmyorhrdı. tetki~; cttilt. Merhamet ediniz, kn· 

.... P 1' a \ A•rnıpnda l:eı ilim dı efendi hazretieri ... Vur dedil: 
ilerler de ins:ınl"r nr~ .. m~a ~i ni . :;c öldür; demedik yn ! Her 1cyin 
zaları "1- llc.:le•1 lrl J' ilmi ilerle öl~üoii nyrıdır. Arşınla tu, ckkn ilıo 
tn~z mi? yol, dirhomle dimyct =-~tılmnz. Bu 

(Tanzi :ıt) tnııbe::i h"' ·u~et devrin işlcı·ini do bizim Men:un 
ke'cel'ye kc' el' e huktfkun cln te 'halifenin z:ımnmnd:ı to.sarlndığt 
rakki cde~i!cce(f ni diylcme!'; i:; • mız tertı.":İ ile hükmetlcmez:;iniz. 
tiyor, h 1·at, cok vnl::it hüH'ım-,tin Galata veyahut M:ıhınutpagn 
sesi boğuluyor. kadıcı rneznrınıfan ~ıkan bu faki· 

Dünya dc,:i~mi~, ~üphc yol: he ne ynpar<lı; bilir misiniz? Ek · 
E 'ciler bankayı \'C poli~~yi, c;clr= meaimize mani oluyor diye onu 
ve kan:ıb'yoyu, bo '':t\ ve c?r;ortnyı. hn:pce tı.:aı·dı ... işte o~m::.nlı hü 
kol ~'dif, kornnndit, fon 'tet, nr.o- kurncti bir tal'aftıın n!znrniye mah
r.im ~ ki''erinr cld !}irk".?tleri, l iase kemeleri nc,;~r ve unrp knnunlnrım 
sen~tlerile oeh · mlcr· ni, tcı ~-:,Tr;l!crini kopya ettirirl·en, öbür taraf tan 
bilmezlerdi. NcltH ve i::fhb~r \'a- nazarboncuğu eibi bu ınahl·emc • 

E:ır.af, ismi tagiyan bir harJm
mn esnafa yardım dmeme:;i bir 
çoh şikavete scbE: o'maktadır. 

Atı an a iJ Ei lardan 
gübre 

Y enmiyen bnlıldardnn gübre 
istihstıl cclilrnc&i i!:in Alrnanyndnn 
bir mües:lc::e l:tanbul Ticaret o • 
dasına mü:·acaat etmiştir. 

Bu müe:ısese Türkiyedeki bahk 
vaziyetleri h:ıkhmda malumat is· 
tcmc~dcdir. 

Muhtaç kadınf a;oa bedava 
adli bahat 

Kadm birliği k.:\tibi umumili -
ğinden: 

Pazar günleri saat 5 ten 6 ya 
kadar Cağaloğlu Kadın birliğı 

merkezinde azalarımızdan muk· 

tedir bir avukat hcnım t~rafınd.ır. 
umum memleket l·adınlarından 

adli mesail huslHunda dam~mak 

ihtiyacı olup da müracant cc1enle· 

re işleri hnkkmda izahat verilir ve 
istidaları yz.zılır .. 

Ma~ukı azam balosu 

"Türkiye Maşr1ki azam balosu,, 
Martın ikinci perşembe günü ak· 

~nmı Maksim ~nlc:mlarında veri • 
İstanbul miirettip1cr cemiyetin - lecektia·. Balonun mükemmel \'C 

cemiy~tt ürett pler 

den: muntazam olması için her türlü 

1 - lttc:ı.nhul Ticaret ve Sanayi tertibat alınmı!tır. 
odnsmın 1-1-933 tarihinde gn· BileUer Maycr, Karlman, Ol -
zeteleı-de çıkc.n tamimi veçhile yon mağazaları ile kambiyo bor· 
bilumum oan'at erbabının mensup tasında Mu~affer Nedim, ve Ga · 

oldukları cemiyete kaydcdilmele • I le.tasarayda Panaya aparhmanın - , 
l'İ rnecburiycti buhınduğundnn ce· da 2 num~rndn do!:tor Bahnattin 

miyetimiz bunu nazarı dikkate a - Liitfi Beylerde bulunur. 
lamk fr.aHycte badamıştır. Bihi -
mum mürettip, mücellit, makine · 

ci ve saire bütün matbaa işçileri -
nin her gün :ıaat 12 den 14 kud~r 
cemiyet m~ı·kezine mürncaatlar1 

• 1 

al:si takqirclc .a rl r ha ~k n-
dc. ' ~nun ahkamının tntbik edile • 
ccği, 

2 - Framıızça ve Almanca lisan 
larmx bilen arkadaşların cemiyet 
merk~::·I'e müracaatları ilan olu -
nur. 

na göredir.) Bu kaide bir hadioişe 
rif~cn alınmıştır. Bu devri ~eı·'idcn 
mnksnt, h:.:ırn::ı o!~n faizi almak · 
tır. İmdi dınc.n pE'.raıun da ha-

Bir i2ah 

Aldığımız mektuptur: 

zihan negrini rica ederim efendim. 
Bcşikt:ış \'aldc çeşmesi Ci num:ır:ıd:ı : 

lffct 
nn ır.: ıumı mı nnm uı 1111111•11111 •ır ·n 1111 mum 1111 mn muun 11 ı nu= 

ğ r/laibaamı7a gelen eserler p 
-f 111 ı.·ı u 11111 uw.ınurun ı numınnnuu ım ·11111111 uımm uuııııh ·ı m•u; 

Kadro nıecmuosı 
mtalcırmın 1500 tcne··c ni"'p"'tfo ciklcrin t<ıbmurr.cım yr.r.::ı.rd:. ı·am olrn::ı.sı l:ız!::ı~.ı::lınez mi? IO:adro mccmunsmm 13 lliıcU sayısı çık -

tı. Kadro, bu snyıctlo ikinci ynşmıı girmiş o· hüsbü:ün dc"'i .. ti~'n1 03manh hü Vakıa devlet bu mnhke:r.ıeleriıı rlhm~lim efendi, ki bir kazas -
kf,meti mütlril ti. Ecnebilerle h~r i'}lerini cznlttıkçıı n;:n.ltmı!h. Fa · kerdi ve eonra çeyhülislum bile 
gün alışveri1t yelik. On nrın naaıl lrnt gene ş:ıhca ve nilcyc ".it bütün oldu, ke~larını çattı, y:izü.nii ekşit· 
iş görd~Herini biliyordı..ili. işler bu ı·ütubctli mü:::dcrde göı·ü· ti, bir clakikn dü~ündüktcn conra: 

* * "' ıu··rdu·;, - Öyle değil, oğlum, buyurdu. 
Bununln beral:er .• Evet, b\!nun • * • B:ı işten makf:at gümıhtan kaçm· 

la beraber.. Şer'b e m .!ıh.emelc .. inin her i~i r..l~l:tır. Devri şer'iyi yapmakla ni· 
Camiiger:"i" he.I:i arından geçi· pürilz!ü idi; her kndı mürtekipt\ yetin fena olrr.:ıdrğı z;.hir cldu. 

lir, müteaffin bir yol, h::uap med- ~ihi bir idclüda bulı.mmal;: her.ılık .... Znlıir oldu nma bu çürük, 
re:;eni11 ötesirdc, b:!yük çmarın olur. Fa'm~ s;~tcm berbattı. k k l ı - opu , {0 ı:mu~, kurtlu mantıen 
beri~inde, üstü b;ı·~&.mlu h:öh:l~ bi · Her iJİ!:l, her uslll bin tieneden lıen imm~madım. Zannederim ııiz 

luycr. ICı:,•meUI yazılar okumak ve cihan ik 

tıs:Ldlyatı lınkltındn fikir edinmek lstlycn • 

iP-re tavsiye ederiz. 

Eski bir bahriyeli olıın Ali Rız:ı. Scy!i B. 

birçok tctcbbU ,.c tetkık ncUccs1 olarak hu 

bUyUk kors:Lllm hnyntını bir kit:ı.p hallndo 

neL1rctınlştlr. Kıymotıi Vc.'.lfünlan, tariht re· 
slmlerl ihtiva eden l u değerli , ı;cr bllhns:a 

Ul\.Slyeyo l!lyılüır. Re~mll Ay Mattruun 
TUrlt Limited Şlrl:cU taratmdn.n tnbolun • 
muştur. taş bin:ı eörüyor mus-:.ım.::~? P:ır beri ilerler cb bu ilira, hı u:ml de ... 

ki ki H f Ye • 1 b'l' . ? 116---------·-----ma ı . arı gayet pa:-h. er tara ı r•n: o so.y~ ı ıı· mı.. h ı 1 ' Hilci ecr'iyc b~r fen 3 ir.c ge · 
Sadri nem ve lru"f ko1 ·u,_-0ı.. Dııva-.1 ... -. Di.!::ıua p .... "'k b"ııı't•· 't. G;ttik<'." .; '"" ·~ .; ... _ ~ · ·- - .mi~~i. Kndı efendi bazen mahke-

çatlamı~. Ku':.hesi çmr.m ötüyor; çnpraiI1t c!uyor. Bu mahkemeler · 
Etem 

Örümcek aeları pencereyi kapfo . se g:ıyct sathi idi. o ~ekil hiley ~ 
mış. ı çok mü::::ıitti. (Hilci ~~r'iye) o u· 

Altı toprak. Duvürm bir ete . :ml1eri tasvir edici ne güzel bir ta· 
ğinde bir sedir. Üzerinde kokmus birdir! Gümrilkten mal k:ıçınr ı;i
ve yırtık bir seccade. Bir taraf ta bi allnhtan hak kaçırmak.. Ccnn . 
bir soba yanıyor; yanıyor def!il. bıhnkkın fımn olduğunu hiç. bilmi. 
tütüyor. Ornsını boğucu bir du • yordum. 
man kaplamış. Sedirin üzerine ok· Faiz haram. Lfıkin devri ~cr'i 
kalı sarıklı ya!}lıcn bir zet bafİdaş yapıyorlar ve faiz helal oluyor. 
)t"Jrmuş. Knrşısmda da kendinin • Şöyle: Ben size bin lira bor~ ve · 
den de.ha genç diğer bir sarıklı riyorum. Müddet bir sene. Faiz 
diz çökmüs, talik yazısı ile bir şey miktarı yüzde yirmi be~. 1Vi yfö: 
ler karalıyor. elli liraya mukabil ben size bir tes 

Öte taraf ta dairenin ittiap ede· bih veya (Halebii kebir) nam ki ta 
miyeceği derecede fazla bir kala • hı satıyorum. Siz de alıyorsur.uz. 
balık: Kadın, c;-kek, çoluk, çocuk.. Sonra bu edevatı :ıiz bana hediyt: 

İstanbul ehrindeyiz. Sağımız· ediyorsunuz .. Şeriati aldattık. Fa 
da, solurnuzı:i muhkem ve konfor- iz de helal oldu .. Aşkolsun bu usu· 

bin.al yülr eliyor. Sedirin üze· lü bulana .. 
rinde otur n zata (kadı) derler. Mektepte muallime sordum: 

mcdeki c~maati koğar, ya dava • 
cıların her ikisine, yahut birin'! 

bir clddkü ::onra kendi hl~zurunda 
söylenmesi 13.zımgelcn oözler· 
ö(!retird i. 

Baş dcndiler gayet kurnazdı. 

Koca Osmnnlı saltanatının ka· 
yıcbrı pek c:tsik, pek mÜ'.!evver ol· 
duğund n bah~i geçen mahkeme· 
cikler ölüicri diriltme~t, dirileri 

öldürmek, b:ı· çocuğa baba bul . 
mak gibi husud~rda mütehassuı 
tzlnr. 

O devir de kapandı, tarihe def 1 
ncdildi. Vefatı gününe kadar Os· 1 

in lcüçiik hildiyeleri iki cilt 
halinde çıktı 

Bacayı indir, 
Bacayı kaldır! 

• 
Siliı1dir şapka 
giyen köyl~ ! 

f <>v1i veri: Vnkıt •rlnf'hanes 

, ... ,. QUAP§JW 

manlx diyarlarında şeı·iat mahke 1 .ı ci cilt 

melerinin vücudu neye benzerdi, 1 Murharrileri 

Veni icra ve iflas 
kanunu şerhi 

bilir mi!iniz? 1914 de, büyük har· ı' Kayseri meb'usu Sait Aımi, 
bin ilanında, Osmanlı devletinin Tokat meb 'usu N::ııım izzet 

h ı (ı1ımışhr. 

B<::>RSAı 
15 Şubat 

Nukut 

ı: ur11~ 

20 1 1-r~nsız l;'t,-
1 Sterim ;:ı 1 -

t f\l:ırk 1 llrılır 214.-
20 Liret 219.- 1 7.olut• 

20 r. ııeıçıı. .ı 1 tR,- ı Pcoı:ii 

20 llrahnıı '1i',SO 
20 Ley 
21.ı ninnr 

20 lsvlçre s~o -
20 l.C\' 3 21'i.-

ı çenooeı; 
1 Altın 

I 1 lorl'l t;5,- ı Mccedh·e 
~tl ı,uro Çek 122,----

Çek fiatları 
Parls 1206 1 Pıa~a 

731) 25 1 \'i\•anıı 

0.4i09 1 :\:"•drlr 
9.2375 ncrııo 

1 oadrn 
:\e\ • York 
İllll~no 

flruk~cl 

Atın.ı 
Ccncnc 
Srılya 

Asıcrdam 

~.3851 \'a,~o\•·ı 

~I SSS!S ı Peşte 
2.4466 1 ukre~ 

I' elı:rııı 6646-' 
1.li'56 I· ~km·a 

Es!ır.r ı 

ıı.- Ter~" 
::6- Çimt 

iş Harı.ası 

Anadrılıı 
Hcjl 4,3! 

( "' (J 
1 r 

sır. l lay rl\'e 
l'r:ım,· ıv 

l'. !'il~ona 
romonıı 

ıs. 

4.30 
1 

i>4.- 1 
~<i.ZS ı 

istikrazlar 

lst. dahill 

!":ırk ll.}ollaıı 
I> Mu\ :ıhhlde 
Gunıruldcı 

Sıl\ dı nınh• 

JJ:ı~d.11 

Sark ı •c, 
hal~ a 

Sark n l t'I' 

Telc:lon 

VI 
Perşembe 
16 Subat 

21 Şevval 
Gun do~u,u 
Guo ı atışı 

Sııbııh oam:ızı 
O~le namazı 
lk indi nnmar.ı 
Ak~nm o:ımazı 
':ısı namazı 
lms.ıık 
Yı'ın geçen ~ünlcrı 

k:ı1an 

6,S'l 
17,J.? 
6,01 

lV,'i!S 

IS.~2 

li',42 
19,13 
5,ll 

47 
319 

llA \ 'A - Yeılll<öy llllkerl rasat ı:nc t 
zinden verilen malClmata göre, buı;-Qn 'il 
trunamlle kapalı ve karaycldcn kU\'VctV•t 
g~rlı oıac.ıktır. Kar i'lUmaU kuvvcuıdirt 

DUnkU ıı?caklık en faz!n 7, en nz 2 d 1 
hnva tnzylkl 75i mlllrnelrc idi • tı 

Radyo: 
lSTAı'IJBUL - Sruıt 1Sden 18,•5 

Sıız (Nebil oğlu lsmail Haklu Bey) 
ten 10,30 kndar Orkestr:ı, 19,30 dan 20 

dnr Fro.nsızca ders (tıcrlemlı; olanlartl 
ıruJ), !?O den 20,30 l:ad!lr Saniye H., 
dıın 21,30 kadar Tanburt Refik Bey vt 

l:ndnıtan. 21.so dı:ın 22,30 lmdnr Gr11 
Aj:uıs ve bOrsa haberi, snnt o.yarı. 

i 
lstanbul Belediye· i 
Oariltbedayl Şehir Tiyatr"~e 

Temsilleri : 

~ H K H ISTij~~l BE, 
Naklll: Bedia 

1 
m 

i. Galip Hanım 

Komedi 4 
il il 

perde il 111 111 ~~~ 
J

ı, 
UMUMA 

~----~~------;;,,J ~r. 
Yeni çıktı .\ı 

·~i , ...... liı,f . ·•,, .. 
lııl 

Nasıl dü~tü '/ J S4 
He1hur tarihçi Emil Lll' 'tJ 

l1 
vig*ın bir tiyatro'" ltı • 

Huzu unda yazı yazan baş e - - Efendi hazretleri, dedim, 
fendidiı·. (bir işten ır.a.k!lnt neyce hühüm o· 

cep el~re yeniçeri ortaları sev • ı Tevzi ycrı: Muallim Ahmet 
ketmesıne!... Halit k;taphanesı· rı d r • er I,itııpçı a 75 mnışa 

Celal Nurj liaa ____ ı:m _____ ııll•~-~------' 

Tercüme Haydar Rifat f 



NiM AYŞE 
============ ..... •ı..t 
• onu gördü ve telitmı far· 

lne böyle fapkurz, mantosuz 
ıidiyordu? 

Kemal lleJ 
Rue ela Barclo 

Tunia 

Dil klfesl 

Yurtdaf, Türkçe 
yaz! 

Beace protelt&Dlılı kmu Lü • 
ter'in büyüklüğü, lsaya inanan • 
lan Roma papuınm boyan Jwıı • 
&..=:laa lcurtannwncla delildir •• 

Y ı on kiz .. .._ .. 
küçuk bir hır ız 

üç hırsızlıktan dort n ağlr 
hapse mahkum oldu 

e dalımdı ki, u kalım bir 
r.tl .. J..ilin albnda kal11ordu.. E • 

leaih Yaktinde yetitiP ıelme • 
Ane yere JUTarlanacalc, •· 

&elki de aıecekti ... 

.. Aais ar1sa.1- ... , •- ...::.ı.ı ıu ""' Ha,,.., Liiter'in bü,~il 
Danla, ıülümıiJ ..... -...ı lren ••lmık, unutulmuf, yok olmak Ü· latanlMal alır cua mabkemeei, mallktm edhrif, '8f1 

eline tlylendi: sere bulunan Alman dilini dirilte· dün, &ir ıaildclettenheri mubake • bQ cua iki buçuk ....,. Wlrll 
- Bir IÜft, rald&ime •ifanl• · rak, Wr millet ,..pmumcla. Al • mealle 11Mfpl oltlaiu üç hırsızlık nılftlr. lldnei hmmlddaa lf 

nı kaftflm'acatımı hiç aklıma ,.. sma ltirlitiai orta,. pbracak te • daftlnu bltinniftir. ,. mahktlm edilaiı, ,... .... ,. 

lmm omudarmdaô tuttu: 
tirmemittim. ff&79tta &eldea • meU lmrmumWır. Halil •• Recep isimlerinde Uri tile eenn lrir haçak ... ,. 
•edik ne ac:ı ..,.ı.. ..,r incili ana dile cnirea Lüterle mamaunlu olaa ba davanın muha· rilmittir. O~ bnalı••• 

Ne ,.apıyorauam A:ne H •• 
·--Ula albnda kalacaktuııa. ! 

Ve melda1"a ~ dnam et- Janhila bu itleri Alman bütüntlnü kellMli aetlcaia .. , on ıelds,. • üç eene,e" ı•n• ,..,a .._il 
iL yantma1c 'cin ele ppm-qlarcbr. tmı .... telaaillememit bir ıenç lerek bir buçuk....,. 

kendine aelmemiı ıibi, 
alt sibi içini pkti: 

Fakat Kemal Mtu .. ftktin.. Ancak yapbklan itin sonunda hiç olan HalUin, it hınalıktan ıuç • 0ım111, üç lunmlddaa 
alacakmırclıf 'beklemedikleri AIM&n birlili lu ol..,_. brar ftrilmittir. Sa· telıtaıu &et haçak llM _ 111 

.,.. .. kalsaydım da ölaey • - 4 - ortaya çılmııtbr. bit ılril• laınmbk hidiaeleri. lar Wr arara ..ı•lll ltla .... 
8enlhl11 mektaba Bi• de Wru ıeçmiıimiae baka· fUllfard"ı Birimtaı, C.&ze bele· larak c11rt ... ..., ..,.. _. 
Kemal, o ...... , itine sitmed• rak huna &emer irnekler hula • cliye clairetba! IOJIDak. Halil, be- tetMt Milmltllr • 

.ı.ı.....-.... . d.... . - d.. eTel, Taat11 fVll'lll& ıittle ru. B.- Mr Kfka stin, dilimi • ledl,. dairetine ılımlı, para var 
-•quua, tı~e _ısını gor u. • Bir •7 lala -1•'ftl· Bu imi lttaa sia etki sünleriai baflraca 7ua • nanfte bta11 •smıt. fakat içeri· 

ft md:ışe ıle -.ıu: hNa ~ içia, eli hat pt. cat-·· einde pua ...._..., bulduju 
W.ıia nr?. Ne oluyanu • mek ilt-.ly 11m•ı 1narada fQDU .ı;,ı..- bam ••"-lwl" ...-akı almq. I· 

1 
Miakçilerdea ltir ince tip kolm i.tiyorum ki Malerp ıeliaceJ• lrindal Nlrbl S..I Efendinin, 

Ane ~ aıı.,.r. aldı. Bu ö7le Ml't •tr ...,U. idi ld. dek Fran1111Ca, LUter pliaceJe ilçii8dlll inat lf•dl iaminde 
ih koluna ıirdi. Yan .okak camdan talN'hhar Mt,.da. Bir dek Almanca tıpkı bizim dilimis birlainln .. raıu- phnık • 
birine sapblar. Genç kısın dolap • .,. tel. aıceye koymak pW im. HalU, enell WHIJ• dair•ba· 

•'11cuna alclr. Gizli bir eler • pmqırlara ail•el &ir keb Ter • O-. ortalıkta bir dUfl1lllhlk deki lurmbldaa ... ._. hapae 
.. laanu oldup ltellidi. Scmltt: mesi için lc&fidi. Genç lds için de 1..-acık bir kafa tatkunluta. 
tc..nz var Ane H. T. Bana söy sUmüt mercandan bir ıerclanlrk aanld bir anlamemasbk, batla " 
~-- her ,eyi oldutu grbi IÖJ· aldı.. Ba ıerdanlık Jlrillltifıe çok llllf···· Geriye kalolmıt olan bir 

la. Doatluğuma emin olunuı.. cazip detlWi. Fakat tenin hara • ~ bu ite kartı koymaJI ken
hflarmız beni harap ediyor. t"etini almea, tatlardan ıüsel 1rif •tlerlae Mr it ecliwmlflercllr • 

........ ..._, .._ aisin en Mmi• lroka pluyordu. Bir de aeclefll ~ Utince ile kantık dil psıcılan 

Dün zih 
kadın zehı 

)'•ti ..... .,. _.,... ............. 
Da.u.ld ........ - ..... : 

..... , .. o, ........ .... 

Jdr arkaclatmı81111 •• Baua der • meoe alclı. Şefik Nuri S., İfİa Ta· ertalılı laaılca priiltillere 1'ol • 
aıılabna.. nua kumapadaa bir pijama ._, matlar, bUJUk kalabalıiı en İQCe 
...... dertlerlnl, b8tGn a • laclı.. " Jafka Jerinden YUl1llak o.ere Kıvranarak ölen kadıncatı it 

tahkikat henüz esrarı daiJtmıyoı t ..-ııarau. çektiii ~ anlatp Kemal alütı ..,._.._ aıem • 1ldau bir iaanç cJelitiıni pbi ılı· 
A•m.e Banant ISeJiıa emali nandu. Her halde hedi1eleri mak· tet1Bek ietemitlerdir. 

-'dattriıtmı, kendisini iz bale~ •• lflnin '-tma ise- En dofru JUrür, o, her sQrll • 
nuıl dentce razı ettiflni yifil ıeldi.. ilk iti IOl'Dlalc elda: tü ve patırcbJı 1enerek )'olana 

di. - M•ktup nr mı? ıider ve en ıon bü,.Uk kalabalık 

7&pacakıma? 

eiylf7emem, Japhlnn 
driiniiaü. Sis 1.ı.m ra • 

.1-'Jllltllllla.. H1' bir,.,. dütÜIUneJİ 
.-..w oluua, ke,finiae ba • 

... ,. ... ~~~ 

Baıve,a11111·111ma 
Rusya 



- Eksik olma kocacıAım ama ben senden bu yüzüklerden bir tane i stemiıtim, 
ıen ikl tane getirmişsin_ • 

- Bir tanesine hasyattmm yansını veririm demiştin de .. 
........................................................................................... 

Yalanlar 
Bir Franaız darbmıeteli: 
"Bir horoz ötünce anlaynuz ki •Y. yalan 9ÖJleniyor !,, 
Ba darbı meseli duyan biriıi 

~tonDUf: 
- Peki ama horozlar uıl aa• 

W.leJin, karanlıkta öter. Bunun 
~nedir? 

- Gueteler ~ karan· 
lılda hudD' da ondan. .. 

Kiralık mahal 
Gazetelerin biriıincle ıeçen 

aUn fCSyle bir ilin çıktı: 
"Şehrin if lek bir mnkiincle ae

_..... beri ciddi müfteriler te
darik eden bir dilenci DMTldini 
ldraı-ak iatiyor. Talip olanlann 
..-. idarehapelinde C. aclıeti • 
• mektupla müracaatlan.,, 

Dit tecrübesi 
c.nne Hanım ihtiyarladıkça 

lurçmlapnq, rut ıeldiğine çat • 
IDIJ'& f,qlamqb. Bir ıün komtu· 
Jarmdan biri ötekine anlatıyor • 
da: 

- AJOI, Cemile ıittikçe azıttı. 
Hele IGD sünlerde artık ııırma • 
~ lrhnee bıralmu,or .. 

ICcmta hana onap •erdi: 
- APmdaki elitler yenidir de 

lielld ~ini yapıyor! 

Utarlu antika 
Bir •ntibcı, ariitteritine eaki 

Wr çamlı aatm.ll için dil dökü • 
70rda: 

- Çok eakidir, en atalı bin 
1eDelik bir çanak, hem de imana 
..... ,.tirb-, diye bütün •tanlar 
anamda hir Jranaat nnlır. 

Mütteri hu iddia o.erine anti -
1iacı ile UJU1bı. Bu em çaneiJ 50 
liraya aldı. Kapıdan çıb.rha an
tlsacı: 

- Uiur ptirdiii bir kere da· 
lia ahit oldu. 

Namuslu köy 
Doktor Cemal Bey, civar köy • 

leri muanen sünlerde dolqıp 
toplanan haatalanm toptan ...... 
yene eder, küçük otomobili ile 
geç vakit bu inaani seyahatten lı
tanbuldaki evine döner. 

Geçenlerde bir gün gene böy • 
le Uç bet köy ziyaret ederek dön
düiü ıırada eyde bizme~çiıi to • 
rar: 

H . . . , 
- anı fenlllyenız ..• 
Doktor f&fırır. liakikaten 1&· 

bahleyin otomobiline •e havanın 
açık olmuma rağmen temaiye ile 
çdmııfb. Demek bir yerde unut • 
mut olacaktı. 

O ıece ıemıiyeyi dütünmelde 
geçirdikten eonra erteai •bah he
men otomobiline atlar, bir gün 
evvel dolqtıjı kö1leri birer kere 
daha ziyarete çıkar. 

ilk uiradığı köy halkına toru: 
- Şemsiyemi ıördünüz mü? 
- Hayır ••• 
ikinci, üçüncü, dördüncü köy 

halkı da doktorun temıiyeaını 
ıirmeclilderini tayleyince Cemal 
Bey ton derece hiddet ve ümitsiz· 
lik içinde, hepıine aöylenerek ton 
uğradıiı köye bq wrur. Orada 
köy muhtarı Cemal Beyin temti • 
yeıini kotarak evinden ıetirince 
doktor içinden: 

- Aferin! Der, •izin köyünü. 
zün halla atekllerden daha na • 
muakir imif. 

Yaşasın! 
Şevki Bey, Galatanın methur 

meyhanelerindenbirine en civciv
li zamanında ayak atarak bairr • 
mıya baıladı: 

- Y aıum Galila ... 
Onu pek iyi tanıyan bütün 

müıteriler Galilayı yeni bir vatan 
perver zannederek cehillerini 
meydana vurmamak için: 
-Yaıaıın! 
Diye mukabele etmekle iktifa 

ettiler. 
Fakat Şevki Bey kafayı çektik· 

çe tekrar ediyordu: 
- Y atatın Galila ... Haydi hep 

birden yaıaıın ~iyin! .. 
Mütterilerden biri nihayet me· 

rak ederek yavatça ~vki Beye 
ıordu: 

- Allah aıkına bu Galila da 
kim oluyor? 

O zaman Şevki Bey izahat 
verdi: 

- Bilmiyor muıunuz yahu? 
Sarhotlann piri ... Herif o kadar 
çok içemıit ki "dünya dönüyor!,, 
diye tutturımuf. Oıtelik iıpata da 
ko.lkmıt··· 

Merkep ve köylü 
Bir köye yeni gelen muhtar bir 

köylünün ıon derece zayif, bitap, 
kendini tqımaktan aciz bir mer
kebe bir oda doluıu eıyayı yük • 
lettiiini ve vura kaka ıürdüğünü 
görmüt, hayvana acımıf. Köylü· 
yü çaiırarak ıormut: 

- Bqka hayvanın var mı 7 
-T_elC; 
- Bunu bana aatar mııın? 
- Ben neyle geçineyiaa? 
- Sen bqkumı alır ıeçh.W • 

ıin. 
Hulisa muhtar kayliiJii ikna e

denk merkebi ahmı, beslemlı, 
yeclirmit, içirmit, az çabtbrmlt 
•e bir iki ay içinde canlandm • 
Yennif. 

iki ay 80Dra merkebi satan köy· 
lü muhtarın albnda sabık hay.a
nının olgun, diri, canlı halini ıa
rünce kotmut, muhtarın eline ka
panarak, demit ki: 

- Muhtar efendi, ne •erinen 
•er de beni de •bn al. 

- Ne ,. ... cal••• .. 91rd1111, 
gltUkç• ,ı,111a11llroru111 a., .. 
fendi ... 

- Hiç 111er•k et111.,lalz, al• 
ae bir lllç tavslr• eclec .. 1111, 
bir hani içinde ••rıtlaraını• 
afe11cll•-

. .. . .. 
•111 , ~r, '.: llıı 
'!!.,;; ıııin ıı ~ 

·''' 1 ''" ) 

·~. 
it . • 
,,~ 

• 
• 

.... 
" 
~ 

- Benim ftncaı11n11 k1r111afa acımadın nu ? Sende "'' m 
hame!, insaf ~ok mu ? 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir tevbih 

Mahkeme huzurunda bir hırsız 
hakimin ıiddetli bir ıualiyle ıar• 
ııldı: 

- Odamn içinde ~ vlr, ne 
yok 1ötünnüt1ün. Peki kötede du 
ran kua1a neden el aürmedin 7 

Hırıız boynunu büktü: 

1 işte o! .• 

- Reıs Bey, brna a..,.r--'-' ......... 
diye ıoymadm diye bana aünler • 
ce çılafb durdu. Bunun için bir 
de ıizden lakırdı ititmeli mi1im 
ya .• 

Hakime sual 
Hakim maznuna toruyor: 

- Evli miıin? 
- Neden tordunuz? E•leqa • 

cek bir kızınız mı •ar? 

Torunlan 
Küçük Ami babumm ıetirdi • 

ii oyuncaiı hemen dolabına kilit· 

lemitti. 
B.buı tordu: 
- Oilum Ami, neden oyun. 

catmla oynamıyorıun? 
- Kırılır diye korku1orum. 
- Canım kmlıraa kırılsın, ben 

onu dolapta aaldıyum diye ıetir
medim yL. 

- E•et ama ben onu çoculcla
nma uklıyacajım .. 

Babası güldü: . ' 
- Ya çocuklann olmaua. 
- Tonınlanma •eririm. 

- itte efendim, ha da F 
Sultan Mehmedia latanbaha 
bettikten tonra tehri dolqtıtı 
tomobilin enka'llitP' • 

Bu aöz lqilizleri fn ..... .., 
hayrete dütürmiif.. Kadınlar eD 
rindeki ıözlükleri sözlerine 
türerek, erkek yerlere kadar eti 
lerek bu enkazm her taraf1111 • 
n ayrı tetkik etmif. Fakat ned 
tonra lnailizin aklına ıelmifı 

- iyi ama Fatih Sultan Mela 
medi11 zam•nmda daha otamcı~ 
icat edilmemitti ki. •. BeBd 5, .... - -. 
Mehmet böyle bir teYi aldmd 
ıeçinnittir ama ... 

Bizim terdiman hemen lqill 
zin aizimi keterek: 

- Ben bindiii otomobil d• 
elim, yanlıt··· Aklından ıeçird· 
otomobil diyecektim .• 

Yağmur yafln--~ 
iki arkadat yolda rut plmlt 

lerdi. Şiddetli bir yapıur ~ 
dı. Biri ötekine yapaurdan ıdrl. 
yet etti: 

- ~n yainıur yaimca ne 
param?. 

Arkadap durdu, kemali aMllP.I 

-Neden? 
.... Glrdtlab ,., elli bnqa al· 

•eln, IO Bra1a aabJoram. 

- "Zengin ,,. gazel, 1 . , . T•111 ben• g&e ltlr klldt• ... 1 
32 al11de bir dul. orta 
raflı bir .. ,,. .,.,_.., •• gidip ıeter.,1•-

- a ..... a:ı alndemlalnlz? mi1etle: 
•vet. d•I kalalı tam 32 - Bea mi?. dedi.. 

- old• .,..d.._ n m~ 
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111:::::------------------------------------~ Alman başvekili : Hitler 1 
ı\rnıand Bernard 

kimdir ? 
ir çok komik filmlerde severek 
•tladığımız Armand Bemard 
dir? .. 

Bu sevimli artist Fransız kon • 
atuvarından facia mükafatını 
anarak çıkmıştır. Komik zan· 
f"• •gııniz ve komik olarak 
diiiıniz bu artistin facia aktö · 

.. ~larak yetişmiş olması tuhaf 
gı) ıni?. 

Arınand Rernard buradan son • 
, l(oınedi Franseze girdi, orada 

ik piyeslerin hemen hepsini 
~ı, sessiz sinema Mnx Lin • 
r ile beraber "Küçük Kahve,, 
ltıl' 1 filmle başladı. 

Sonra yirmiden fazla filmde 
~te~if roller aldı, ve ancak 
1 fılm çıktıktan sonra kendisi 
})ren rollerde oynayabildi. 

rlkat kendisi henüz, istediği 
ktbiliyetinin bütün manasile 
e~dana çıkacağı rollerde görün· 

itti. 

Bir gün Armand Bernard, bir iş 
nllfurken rejisör Thiele'nin na· 

dikkatini celbetti, ona Dak · 
0 filınindeki rolünü verdi. O za · 
~ dan itibaren Armand Ber 
~rd ınütemadiyen komik roller 
OYJladı •• 

.,..~al.buki, Armand Bemard, bu 
leruaden memnun ~eğildi. O 

..,,,,..-=::;...:..-=r,_.._,.._~ 

' 
l.it~ 
. un nıö.nasııe btr komeaı amatı 

~ 1 anıma, yaptığı komik tesiri, 
· i,e"ıuun komik vaziyetlerinden 
'la~~il, kendi kabiliyeti ile yapmak 
~(?Ordu. Esasen en büyük arzusu 

l'rano de Bergerac,, ı oyna · 
~llctadır. 

',1•taıyao Başvekili 
llema ile alAkadar 

i 
1~Iya başvekili sinyor Musoli • 

~'•nema ile çok yakından ala · 
eç ar olmaktadır. Esasen hafta 
~r lkıez ki faşizmin yaradıcısını 
li"ı havadis gazetesinde görmiye • .. 
~11Yor Musolini, hu sefer, Ame~ 
h-. Ve lngiltereye bir çok müte · 
tiıt~l&~ar göndermiş, oradaki ar • 
~l tın çalışma tarzlarına ve o • 
~'tıd~~na dair tetkikat yaparak 
ili • 1

• 1ne raporlar göndermeleri • 
••te-· · ~ek·ı •a.oı§tır. Bundan başka, baş • 

dt 
1 h· ltalyada yapılan filmler · 

'lı ~ . ır kısmının terbiyevi olması· 
•tıtor 8 .. 
~ ~ Çeıit filmlerin, yapılmadan "'-k '. llıaartf nezareti ile anlat • 
l'ttt ~ere, senaryolarının neza · 

Ronderilmeıi, tasvip edildik • 

N E · M A 
Harpten evel, harpte ve harpten sonra 

nasıl çalıştı ? iş başına nasıl · 
mücadelelerle gelebjldi? 

Üç haftadan beri Abıanyanın 1 
başvekilliğine gelen Adolf Hit~er, 
Almanyayı cümhuriyet yapan ın • 
kılabın ortaya attığı en bariz si • 
madır. 

Almanyada eski rejimi deviren 
hadiselerde Hitlerin rolü olmama· 
sı hu iddiayı sı:ırs:ımaz. Su!hten 
iki sene sonraya kadar, Almanya· 
nın içinde de, dışında da adı, 18.• 

nı tamnmıyan hu adam, 1920 se
nesinde bir akşam, yeni teşekkül 
eden milliyetperver sosyalist i!Çi· 
ler fırkası toplantısına giderek hu 
fırkanın fikirlerini ve proğramını 
kafasına uygun bulduğu için ora• 
ya girmiş, bir sene geçmeden bu 
Almanyanın faşistleri diye tam • 
lan hu fırkanın başına ge§llllişti. 

Fakat ona şöhret kazandıran ha • 
dise, 1923 te Lodendorf ile birlik 
te darbai hükumet yapmıya teşeb 
büs etmesidir. Buteşebhüsün aka· 
mete uğramasile HitJerin de siyasi 
hayatı bitti sayıldı fakat bu tah -

İ min yanlış çıktL 
/ O zaman beş sene kalebentli • 
/ ğe mahkfun olan Hitler bir kaç ay 

Marie Bell' "Otomobilli adam" is:mli filmi bit:rmiştir. 
.. er zamankinden daha güzel olarak bu filmde görünüyo 

sonra serbest bırakılmış nihayet 
\lmanyanın başvekili olmuştur. 

Gelecek nisanda kırk dört ya • 
şına girecek olan Hitler Alman de 
ğil, Avusturyalıdır. Fakat onun 
doğduğu Bravnau kasabası, Bav· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EWWWWllW rmıınmınııımmıııınnıırmnnııı•ınut•omıın~ Mil kem m e ı y llzl il k iZ 

l . .!!.~~nı~ıı~nn~~nm~ııı~ua!ınnl 
.Y. Jack Hylton ile Jannette 

Mac Donald' dan sonra, Marlene 
{ Diet.rich ile Ramon Novarro Pa· 

1 
riıe gelerek bir sahnede oyruya • 

1 caklardır. 
1 

• Josef von Stemberg, Alman· 
yaya gelip filmlerçevirecek .. F akat 
daha evvel Rusya, Viyana ve Bu· 
dapeıtede bir seyahat yapacak • 
tır. 

• "Kadınlara nazaran aşk,, İ· 
ıimli bir film yapılıyor. 

• Renate Muller ile Willy 
Fritsh "Kahirede bir mevsim,, 
iıimli bir film yapıyorlar. 

"'Gray Cooper ile Joan Craw· 
ford bir filmde oynıyacaklardIT . 

• 'Beyaz Hemşire,, isimli eser, 
sesli olarak tekrar çevrilecek . 
Baş rolü Clark Gable oynıyacak. 

• Bebe Danyel ile Beu Lyon 
draya gidiyorlar • 
İngiliz aktörlerinden Victor 

foc Laglen Amerika tabiiyetine 
geçmiştir. 

"' Viyananın me,hur tenörü 
Alferd Piccaver sinema artisti o • 
lacaktır. 

"' Greta Garbo ,lsveçte "Krali • 
çe Kristin,, isimli bir film çevir • 
mektedir. 

.y. Çekoslavakyada "İnsan ve 
gölgesi,, isimli bir film çevriliyor. 

"' Moskovada, Tsusimi isimli, 
mevzuu Rus - Japon deniz mu • 
harebesine ait bir film çevriliyor. 

.Y. Leningrat'ta "Çar tiyatroları" 

nın artisti,, isimli bir film yapılı · 
yor. 

"' Moskovada "Üç koca göbek,, 
isimli bir eser filme alınmakta • 
dır. 

"' Sovyet sinemaları şirketi, kla· 
sik Rus eserlerinin filmlerini 
yapmak niyetindedir. 

lf. (Mustafa) filminin rejisoru 
Nicols Ekk dahili ihtilalde bir a • 
mele kadının geçirdiği 

filmini yapmaktadır. 
hayatın 

ten sonra yapılması lazımdır. 
Sovyetlerden sonra, faşizmin 

de sinemanın propaganda kuvve · 
tini anladığı ve tatbikatına geçti 
ğı anlaşılıyor. 

Viyana Mülen Rujunda oynan 

mıya başhyao " Mükemmel yüzlü 
kız " fi .minde baş rol Mis Olivıa 
lsvid tarafından deruhte olun· 

Japon bUkOmetl 
sinema tçln tahsisat 

veriyor 

1 yera hududuna pek yakındı. Ba • 
bası da Bavyeralı idi. 

Hitlerin babası mütevazi bir 
gümrük memuru idi. · Oğlunu iyi 
yetiştirmek istiyen bu baba mu • 
vaffak olamadı ve Hitler umumi 
harbin patladığı ana kadar zaru • 
ret içinde çabtarak hayatını ka • 
zandı. Bir aralık nakkaşlık yapan 
H itle.r sonra amelelikle meşgul ol 
du. 

1914 ağustosunda Munih te 
idi. Harp ilan olunmuştu. Evela 
Avusturya ordusuna girmeyi dü • 
şündü. Fakat kendisini daima Al
man sayan Hitler, Bavyera ihti • 
yat alayında hizmet ederek Flan· 
derde harbe iştirak etti. Dört se • 
ne içinde ancak onbaşı olan Hit • 
lerin askeri sicili tertemiz idi. E • 
veli Sommada yaralanan Hitler 
Y ser' de gazla zehirlenmiş, teda • 
vi edilmiş ve kendisine demir çe • 
lik birinci rütbesi tevcih olunmuş 
tu. 

Hitlere bugünkü mevkii veren 
birı:ok amiller vardır. Kendisi, 
Almanyamn cümhur reisi olma : 
yı da arzu ettiğini gizlemiyor. Ni • 
tekim geçen seneki riyaseticüm • 
bur intihabında 13,417,000 rey, 
Hindenburğta 18 milyon almıştı. 

Hitler nedir? 
Japon hükumeti, yeni yapılan Bir devlet adamımıdır?. Yoksa 

bir sinema firmasına 1 ,200,000 bir demagok mu? 
yen tahsisat vermiş, şirketin faa- Onun hakkında devlet adamı • 
liyette bulunarak sesli Japon film dır, demagoktur, diyenler de var· 

leri yapmasını bu suretle temin etw dır. 
miştir. 

"' Rusyada silahları bırakma 

konferansı hakkında bir hiciv fil · 
mi yapılmıştır. 

:/o ispanyada yeni bir film şir . 

keti tesis edildi. 

Hitlerin bütün Alman gençli • 
ğini cezbettiğinde şüphe yoktur. 
Hatipliği pek kuvvetlidir. Sesi 
gök gürültüsü gibi gürler ve yo • 
rulmaz. En mühim mevzuları 

aulh muahedesi ve yahudilerle mü 
cadeledir. Başvekilliğe geldiği 

takdirde Almanyada kanlar dökü 
~ Jeannette Mac Donald Londra leceği, kellelerin yerlerde yuvar • 

da bir film çevirecektir. lanacağını peşinden söylemişti. 

"' Sefiller filmi çevriliyor. Bit . Almanyadaki memnun olmıyan 
bütün unsurların ıztırabım 

mek üzeredir. 

• Vakitsiz baba filminde Fer · 

nand Gravey büyük bir sakal tak· 
mıttır. 

Hmer temsil eder. Kommünizm 
ile sosyalizmden korkanlar, onun 
etrafında toplandılar .. 

Hitlerin teıkil ettiği Naray or • 

Bitler nutuk söylüyor ! 
dusu harbi görmiyen gençleri cez 
betmif, harbi gören ve ona iştirak 
edenleri cezbetmemiş, Hitlerin 
hühenzülem tahtını sağlamlaştı • 
racağına kani olan monarşistleri 

cezbetmiş, prensler onun kahve 
rengi gömleğini giymiş, ve bu su· 
retle milyonlar onun etrafında 

toplanmıştır. • 
Hitlerin en çok alakadar oldu • 

ğu ıınıf, orta sınıf m az para kaza 
nan kısmıdır. Çünkü kendisi bu 
kısma mensuptur. Hitler, bunları 
memnunetmek için trüstleri mil • 
lileştirmek, büyük iş bürolarım 
kapıyarak küçük esnafı kazan • 
dırmak, küçük çiftçiler lehine a • 
raziyi yeniden taksim etmek is • 
temiş, Berlindek; büyük Yahudi 
mağazalarını kapattırmakla teh • 
ditetmiş, hiç bir yahudiye Alman 
vatandaşlığı hakkının verilmeme • 
si tarafını tutmuştur. 

1923 te beş sene kalebentliğin 
mahkumiyetini bir kaç ay hapisle 
savuşturan Hitler beş sene Bav • 
yerada nutuk söylemekten meno· 
lunmuş kendisi bu fırsattan istifa 
de ederek teşkilat ile meşgul ol • 
muştu. 

Nazi hareketi bu beş senelik 
mesainin mahsulüdür. Gerçi bu 
hareket daha evel başla.mış, fakat 
onu bugünkü haline getiren Hitler 
dir . 

1928 de Nazilerin Rayiştağta 
yalnız 28 mebusları vardı. Bir kim 
sede onlara ehemmiyet vermiyor· 
du. Fakat 1930 da iş değişmiş ve 
Hitlerci mebusların sayısı 107 ye 
vararak herkesi hayrete düşürdü. 
Geçen sene temuzunda yapılan in 
tihabatta Hitlercilerin sayısı iki 
misline vardığı zaman bu hayret 
kat kat artmıştı. 

Bu suretle Hitlerciler va.rabi • 
lecekleri şahikaya ermiş oldular 
çünkü geçen T eşrinisanide yapı • 
lan intihabatta Naziler 35 mebus• 
luk kaybettilerse de Almanyanın 
en kuvetli fırkası olarak kaldılar .. 

Son zamanlarda fon Papen ile 
fon Şlayherin parlamenter bir hü· 
kumct vücüde getirememeleri yü· 
zünden Başvekillik Hitlere tev • 
cih olunmuştur. 

Onun ne yapacağını bütün dün 
ya. meralt ile bekliyor. 
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Verdun Müdafii Navar 

Yazan: Nakleden: 
Jac ques Mortane - 16 - fa. 

Na varın yerleşme işi, güpe gün Yerleştiğinden bir gün sonra 

Susurlukta 
Yeni bir mektep 
yapıldı, açıldı 

düz yapıldı. Maksat gece düıma- Navar, tayyaresi il'! derhal hava· S:ıç:ırıu:: Husuat !\~uhatılrlmlzdcn:. k 
d.kk t" · lb k · ç 1 d F k t t d"f b k k" Kazamıza bagh (Karapurçe ) nın ı a ını ce etmeme tı. a· ı an ı. rı. a esa u e a mız ı, 

d 1 f·ı · k ı · h. b" d ·· t · h d köyünde, köyün parası ve bütün rr ar ı an uru unca, tayyarecı • ıç ır uşm:ın ayyaresı ava a .. .. .. .. . . .. l b. 
ler yatmak istediler. Fakat topra· görünmüyordu. Navar sinirleniyor 1 koylunun. eme~ı ıle ç~1k. guKz~ ... 1r .. · · d ı ··t b \ el mektep banası ınsa edı dı. oyun 
gın çamur ıçın e o ması, ru u e u. . . • 
b • · ld 'd' t kt'• ··n H h:ıxo.dar hır yerınde kurulan bu una manı o u, gı ıp ra oru er öğleden sonra Navar yere 

· d ı · .. kl d.l bilgi yuvası bir çok kaza ve nahi-
mın er erme çore en ı er. iniyor, benzin alıp tekrar yükseli· . .. 

E · b h h "d k b' d F k ye mekteplerınden daha çok mu· 
rtesı sa a , te re gı ere ı· yor u. a at gene kimse yok. k ld' 
·1 k ld 1 ş emme ır. rer fite aramıya oyu u ar. e · Nihayet, bir sabo.h, Navar, ka · 

h k f Binaya on bet kadar basamak· 
ircle, evler, altüst olmuf, a esf leye doğru ilerliyen iki düşman 

h lı bir merdiven ile çıkmakta 
dönmü,tü. Nihayet, yarı yarıya a tayyaresi gördü. Üzerlerine yürü· 

d 1 B ve altında kışlık tenefüshaneıi bu· 
rap olmut bir kötk gör Ü er. u · dü. Alm:ınlar onu görünce geri 

l b. lunmaktadır. Yukarıda genit bir 
ranın eıyası oldukça sağ am lf döndüler, fakat Navar peılerine 

Y 1. k l snlonu, bil"' muallim odası ve iki halde kalmıştı. ugarı çı tı ar, o· dü•mü~tü. Almanlardan biri kaç· 
'k' T - büyük dershanesi vardır. Salonun rada, karyolalara uzanmış ı ı pi · mnk ihtimali olmadıg .. ını görünce 

A k bir kısmının ufak bir tadilatla, iki 
yade neferi gördüler. s erler, o yere indi, ötekisi de, aşağıdan a· 
kadar yorgun ve bitap bir halde çılnn ateşle düşürüldü. 
idiler ki, o.yakkaplarını bile çıkar· Şimdi artık Verdun havaların· 
mıra vakit bulmadan uyuyuver · da dü!m:ın tayyareleri eskisi gibi 

derahane daha ilave edilerek ica· 
bıncla beş sınıflı bir mektep haline 
ifra~ı mümkündür. Mektep, üç 
bin sekiz yüz liraya çıkmııtır. 

mişlerdi. görünemiyordular. 
Navar onlara, bir tarafta ıilte · Pi N Bu paranın altı yüz lirası mu • 

hasebi hususiye, diğer kısmı ise 
köylü tarafından temin edilmittir. 
Fakat mektebin hakiki kıymeti 

sekiz, on bin liradır. Çünkü bina • 
nın kerestesini, kiremidini ve sair 
bütün malzemesini köylü tedarik 

ye dair bir şey görüp görmedikle- yer av ar 
rini sordu. Müspet cevap alınca yaralanıyor 
arkadaşlarını §İlteleri aramıya Navar kardeşinin nihayet ken· 
gönderdi, k~ndisi de aGkerlerle la di filotillisına tayin edildiğini 
fa daldı. haber aldı. Bu haberi aldığı za • 

Bu aske:-ler, meqhur "Ku. tlar ~ ,, 
alayına mensuphılar. ll::isi de öy· 
le pi .. bir halde ve bit içindeydiler 
ki, Navar derhal alaya baıladı. 
Askerler de oldukça pişkinmişler, 
kendisinin de kim olduğunu tanı . 
yır.ca kendisine şu hikayeyi an · 
)attılar. 

Bir hafta evvel, aene böyl~ 
bir vaziye_tte, cepheden. geri dön· 
müşler, i&tirrc hale çekilmiılerdi. 
Üç dört arkndaş şehre girince bo, 
bir eve gelmişler, temizlenmiye 
başlarnışlc.r. F e.knt çama~ırların· 
da artık temi:ı:lenccek bile hal l:al· 
ma<lığı için çıkarıp atmışlar, ve 

evin ötesinde beritıinclc, giyecek 
çama!ır aramıya knlkmı~lar. Ni · 

hayct, bula bula, fistolu \•e <lı-.n . 
telalı kadın çamcıırları bulnn?ş • 

]ar, m~cburen 3iymi§ler. Ayni ak· 
şam, bu dfüt ar!~ada§a, bir ke~if 
va::ifosi verilmi§. Gitmi~ler. Al • 
man!ar i~in farkına varıp ateş e· 

dince içlerinden biril)i vurulup öl· 

mü,, büyük burunlu olan birisinin 

burnuna bir kurşun isabet edip ya 
rısını alıp götürmü~, bu yaralıYl 

ark:ula5ı ceriye getirebilmif. Za . 
vallı; 

- Artık şarabın kokusunu du · 
yamıyacağım. 

Diye inlerken, birdenbire biı 

kahkahadır kopuvermiş. Arkadaş 
ları ha neienin sebebini so:unca: 

- Bizim arkadaşı esir aldılar. 
Şimdi kendisini ararlarken fisto· 

lu iç çamaşırları ile görecekler. 
kirnhHir ne lromilc olur! 

Diye cevnp vermişti. 

Navarla askerlerin konuşmala· 
rr pek samimi bir §ekil almıftı. Bu 
aralık arkadaşlan şilte bularak 

gelmişlerdi. Geriye. çadırlarına 
döndüler. 

Heı· taraf, ç. dırın, etrafında, 

delikdeşik olm::ç.tu. Toplar, ;a . 
rapneller ç:ıdırm üzerinden n~İ • 

yordu. Fakat tayyarelerle •dçak 
irtifal~rda uçmak büyük bir tehli 

man Navar, kardeşinin Verdun cİ· 
varında nöbete çıkacağını bildiği 

İçin hemen tayyaresine binerek o 
nu aramıya gitti. 

Nava:-, kendisine yaptığı kü · 
çük bir ihtiyat ini~ mnha.Uinin ü • 

zeı-ir.den ceçerken, orada, düşma· 
nın gözünün öniinde duran bir Ne 

euport tayyaresi gördü, alelacele 
in~rek, onu bir kenara r.akla.mak. 
bu su~·etlc düşman topçusunun 

n:ızarmdtı.n kurtarmak istedi. 

Tayyareye yakla§an Navar i · 
çinde kimse olmadığını görünce 

biraz dah:ı dikkatle baktı, bu tay· 
y:ırenin harde§İ Piyerin tnyyaresi 

olduğunu anladı. Ayni zan1andR 
tnyya~ede knn izdri de vardı. 

Navnr k~n lekelerini cörünce 
büyük bir h-eyecamı clü~iit ve ağlı· 
yarak ça.dırmn koştu. Orllda ma· 
kinisti v:ırdı. Makini~t: 

- Merak e~n1e, dedi, tehlik': 
yok. 

- Ne oldu? 

- Bir muharebede kolundan 
yaralan:lı. 3 kurşun isabet etmi!. 

- Dumdum kurşunları mı? 

- Evet. 
- Çok fena. 

. - Doktor bir tehlike olmadığı 
nı söyledi. Merak etme! 

- Nasıl yarnbnmıt?. 

- Bir dütm:ın tayyaresini dü· 
şürürken. 

- Muzaffer olarak mı? 

etmi~tir. 

Bu güzel irfan ocağının cuma 
günü açılma resmi yapıldı. Kara
pürçek köyü bu vesileyle bir bay· 
ram gününü yaşadı. 

Mektebin açılma resmi vali tb· 
rahim Etem Bey tarafından icra 
eclildi. Kaza kaymakamı Salihat· 
tin, vilayet maarif müdürü Vasıf 
Beylerle umumi vilayet meclisi 
S:ısurluk azalarının, Susurluk 
muallimlerinin, bütün köy halkı • 
nın huzurunda yapılan açılma 
resmi çok samimi olmuştur. 

Merasimi müteakip bütün da -
vetliler mektebi gezdiler .. Ve bu 
süzel eser kar§ısında köylüyü ay· 
rı ayrı tebrik ve takdir ettiler. 

Davetliler ö(!le yemeğini köy · 
lülerle bel'aber yedikten ve köyü 
gezdikten sonra saat ikide kadın, 
erkek,, çolu.1< çocuk yüzlerce hal · 
kın samimi tezahürleri arasıncla 

köyden ayrıldılar. 

Yeni mekteple eskisinin arasın · 
da çok büyük bir fark vardır. Eı· 
ki bina yenisinin yanında pence • 
rcııiz, dar, karanlık ve iki odadan 
ibaret hali ile ndeta bir hapishane· 
de:ı farklı değildir. 

Güzel bir irfon müessesesi vü
cude getirmek ı;ure~ilc r.1:ınl'if i! 

hizmet eden IC:uapürçcklileri tak· 
dir ve tebrik etmek bir borçtur. 

Okkası 40 paraya 
kömür! 

- Evet. Susurluk, (Hususi) - Kaza • 
- Çok iyi. Hiç olmazsa bu bir mızda havalar bu sene çok güzel 

tesellidir. Hemen gidi;> kendisini gitmektedir. Ekseri günler bir ba· 
kucaklıyayım. har gününden farklı olmıyoı· . E· 

- Olmaz. Doktor "yarın gel . aaıen ucuz olan odun, kömür fiat· 
sin, ,dedi. Yaralıyı heyecanlandır· ları kışın bu sene böyle hafif git· 
rnarnak lazım. mesinden büsbütün ucuzlamıştır . 

ErteJİ sabah N:ıvar deı·hal ya _ 
1 

Geçen sene bu aylarda yüz elli 
ralının yanma koştu. Oradn Piye·} kuruın ~atılan bir araba odun; -~~ 
re ilk ameli at yapılmıştı. Fakat. sene ellı, altmı~ huruşa kadar duş· 

I A "-' d dy b ..ı h k l d ~ müştür. Gene kömürün okkn:u iki 
;::an crece e urv.-;ıa a ı ma ı : k . . . · d 
.. d 'k· d' d K d' • uru§ ıl:en şımdı cllı para rr. Hat· 
gın an !• ayet e ıyor u. en ı • 1 ta b ki k k ·· . . ki .

1 1 u pazar o n~ı ır pera uze • 
sını başka hn3tancye na ettı er, • rinden k" .. t k"' l"l 1 · omur sa an oy u er o • 
ve kcndi:sinc askeri madalya veril· 1 muştur. 

ike teşkil ediyordu. 1'!avarın endi· di. 

§esi bunda idi. Birkaç gün evvel, vücudu ile de parça parça olmu~ Yahyaköy köprÜsÜ 
arkadaşlarından Delcamp, fran· 

sız topçulnrınm tayyareyle nişan· 

gahlannı tashih ederken, bir gül 

le kafasını koparıp uçurmu~tu. 

tayyarenin saea sola iğilmek ıu 

retile nuvazeneıini temin ederek 

yere inebildi. 
( Devcrmı var) 

Susurluk (Hususi) - Balıkesir 
- Bursa ~osesini bağlıyan Yah • 
ya köy köprüsü bir aydan beri ta· 
mir edilmekte ve bu yol üzerinde 
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harp neden Büyük 
beş sene sürdü ? 

Fransız meclisJnde meb'usların mühim ifıaatı 

- 14-
Bu hata sebebine az kalsın Ma .. 

rudaki muvaff akiyetimiz hiçe gi· 
diyordu. 

Ordu mühimmataızhk yüzün • 
den durmıya mecbur oldu ve hü· 
kumet, orduya mühimmat tedarik 
etmiye imkan bulamadı. Bütün 
madeni ve harbi güçlüklerimizin 
membaı budur. Buna galebe çala
bilmemiz, pek büyük bir mucize 
eseridir. O bu devrin insanları ve 
et ynsı hakkında hüküm yürütüyor 
ken bu ciheti göz önünden ayır 
mamalıdır. (Çok doğru sesleri). 

Sualler biribirini takip ediyor. 
Efk:;.rı umumiye bunların ehern • 
miyetini ihata etmiştir. Parla · 
mento meseleyi tavzihe mecbur 
dur. 

Evvela §U meıele: fl'anıa harp 
ten evvel kıt'anın demir filizi iti· 
barile en zengin memleketi idi. 
Şarkta, garpta, Pirenelerde, Nor · 
mandiyada demir vardı. Maden 
sanayii demir filizleri üzerine İs· 
tinat eder. Çünkü yüksek fırın 

kok l<ömüründen iki misli fazla 
maden filizi istihlak eder. Mac1en 
sanayiinin daha tabii, ve dr.ha ko· 
lay bir surette ademi merkeziyete 
ıevkedilmesi için Fransadan mü· 
nasip memleket yoktu. Şu halde 
niçin milli müdafaanın eıas unsur
larından bid obn maden filizi 
istihsali ve rnaden sanayii ~arktn 
hudutta ve Metz btihkamlarının 
topları altında tek3jf edildi? Na ~ 

sıl oldu da hükumetler bu nokta· 
yı hafifleterek daha az maruz di· 

ğer mmtakaJarda sanayii madeni· 
ye merkezleri tesisini düıünmcdi· 
ler? (Çok doğru se:;leri) 

Birinciden daha az mühim ol· 
mıyan diğer bir sual daha vradır: 
Sanayii madeniyemizin ruhunun 
buluncluğ\.\ hudut noktarnız açık • 
tı. Mfalafaasız ı~akh ve mücadele· 
Giz tcrkedildi. Briey r.ııntakl\sınd.ı 
harpten evvel müdafaa mıntakaaı 
haricindeydi. Oraya yalnız 1913 
te bir n·ıcı tab·ıru gönd~rildi. Bu 
tabura verilen emir, ccer yamlmı· 
yors.,..m, tehlike gürür görmez ric· 
ut ctmc~~ti. Erkanıharbiycmizin 

pl~nmda Periyenin terki göze 

i~liyen otobüsler, kamyonlar ak • 
larma yapmak suretilc yolcularını 
ve cşyalarnı nakledebilmektedir . 
ler. 

Cu köprünün uzunluğu seksen 
beş, e:ıi be~ mcfre l:adarclır. Köp· 
ı·ünün tamiri halih:ızır:laki Vl'.zi • 
yetine ne.zaran iki ı::.ya kadar cle · 
varn crlccektir. 

Çok mühim bir yolu bağhyan 
bu k':>prii çabucnk tamir edilecek 
olurs~ ~imdiki r.kkr:na ı~mın 
müşkülatı bir an e\-vel bertaraf e· 
dilmiş olacaktır. 

M. K e ma J paşa ha pis
ha nesin dc kanlı 

bir vak'a 
M. Kemalpaşa kazasında Yol 

bağından yedi 8eneye mahkum 
Musa isminde bir taki hapishane· 
de dam çavuşu Kamil ile kavga et· 
tikten sonrn eline geçirdiği bir hı· 
çakla hapishanenin içinde bıçağı 

ile sağa sola ıaldırarak mahkum
lardan üç kişiyi yaralamııtır. 

Y aralılnrdan Rasim ismindeki 
mahkumun yarası tehlikelilidir .. 
Zabıta Musa ya bıçak getiren Şl\h • 
aı adliyeye tevdi etmiıtir. 

Tahkikata devam edilmekte· 
dir. 

aldırıldığı söylenilebilir. °' 
Şurasını söylemek hakiliatpt' 

restlik icabındandır ki, hükUn:ı'' 
tin kuvvetlerimizi huduttan o~ 

kilometre içeri çekmek hakkınd•· 
ki kararı üzerine Brieyin tahlif' 
E"dildiğini iddia etmek abes olur 
Briey mıntakaaınm terki evvel ' 
den karalla~tırılmıştı. (Soldan '(f 
en soldan alkıtlar). 

Şu halde, kat'iyyen eminim ' 
erkanı harbiyemiz bu Briey köf 
sinin iktısadi ehemmiyetini bilınİ 
yor. Ve Fransa için naııl bir tabi 
ye esası teşkil ettiğinin gafili idt 

Alman erkiinıharbiyesi buratl' 
nı biliyordu. tlanı harpten iki giie 
evvel Lüksemburg büyük dükolr 
ğını i~gal etmiı ve ilanı harpte~ 
bir gün evvel de Brieyi ve havı• 
nın mühim nokt:ılarını işgal et • 
miştir. Bu noktanın Almanya içi~ 
znyıf ve müdafaasız bir nokta ol 
duğunu biliyordu. Filhakika Al ·~~i 
manya bütün maden filizini blltaif 
mıntakadan alıyordu. lb 

Brieyin tabiye noktai nazarın'lç1 
dan ehemmiyeti bizce pek büyük bla 
tü. Her vakit Briey havzasınd•~ 
bah~ederler. Bu suretle isim ver ~la 
me!c do~ru değildir ve meselefil'u 
karı1tırrr. Briey havzaıı Lore!I lll 
maden havzasının Fransız kr• 1 h 
mıdır. 1871 hududu bu havzayı İt)y 
kiye ayırmııtı. Bunun en mühirıı.t~ 
kısmı Almanyaya ilhak edilen Lo' ~ı 
rende kalmıştı. Alman n1aden e''~le 
nayii harpten evvel ma~en filizi 'l~ 

'tı 

''d 
itle bu b~pta rak:.r:ıbr: \t~: 

1913 le alman toprağından çı': ~ 
karılan 33 milyon ton maden f eli. 
lizinden 29 milyonu bu Loren h , t, 
clltdundan istihsal edildi. 'j,~ ~ 

Almanya bundan baıka ırıı \> 
mHyon ton maden filizi ithal edi d 
yordu. Bunun 4 milyonu Briey mflll ttı~ 
lakasından ıevkolundu. Böylec' ~k 
hududun bu kö!esine nüfuz ede ' lıya 
rek ve hatta sa.dece müdafaa ede' bi 
rek nlman madenciliğinin e.-' 'r 

maddesini topumuz altına almıf l'ian 
olacal{tık. Almanya uzun bir hsr' 
b~ girmiycceltti. Almnn maden flb}e}j 

n:lyicileri de bunu miike:-reı· defıbe§ 
lar tasdik etmi~lerdir .. Ve c!emif ~<l 
lerdir ki: "Eğer Fransızlar hudu'tı ıtb 
dun bu köşeıini mu haf aza etse1' C!rj 

diler, harp, altı ayda ve Alman · l'a\> 

yanın mağlubiyeti ile nihayet bıJ' ~ 1 

lurdu.,, I·· I> 
Niçin Briey müd~faa edilme l\illttı 

di. Muhakkaktır ki jencral Set'~ l-' 
de Boiyer'in eski müdafaaaız pli:~~· S 
nıncla Briey mıntakası \ 'e Nan•1~ ~a 
terkediliyordu. Bu harici :ıiyaset İ' e' 0 

cabatındandı. Fakat 1875 te Bri •• h~ha 
ey hnvzası henü.: keıfedilme111İf •re 
ve or3do. sam~yii madeniye f abrİ' li 
kalnrı teessüs etmemişti. 

O zaman::Janberi harbiye nezl' 
rctinde görülen muhalefetlere rıl 
men Nnn:;inin müclafaa~ı tertip ı· 
dilehildi. Meslekta~larımızdan bİ' 
çoğ!.I bu meselede büyük fa~il-' 
göstcrmiı!erdir. En batta cef"' 
Driant eelir. (Alkışlar) Daha ,atı 
ra mösyö Marou vardır. Bütçe J;O' 
misyonunda!ci nrarı bütün ııı,,. ' 
niaları devirmiş ve 1914 te Nan•i' 
nin müdafaa hnline sokulma••"' 

\ 

mümkün kılmıştır. (Alkıtl•f' 
Fransız parlamentosunun bu hıarP 
teki rnuvnff akıyelleri bu gibi ~'f' 
lcrdir. 

(Devamı var l 
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'YOzbaşı Ali Asienın lSks8z çocuklar1 babaler1nın 
hohralaranı d nliyorlardı 

Geceleyin çocuklar müteessir Yarın Türk toprakları düşman a· 
• 
1 ·~~İ}'ette annelerinin yanına gel · yağından temizlenecektir. 01 gü • 
bıtıııf~rdi. Anneleri gözleri dolarak ne kadar çalışarak Türkün §enlik 
llhalarının hikayer · ni kim bilir rıününü göreceğiz. 

ın'l 
"k lıf 1nc1 defa olarak bir kere daha Artık Anadoluya gitmek için 

a.ttı. hazırlanıyordu. Üsküdardan A -
daJ! ~ Yavrum babanız yüba§ı Ali lemdağına çıkarak İzmit üzerin • 
~:~ ~· Ol devirde tanınmış çok den Ankaraya gidecekti. Bir gün, 
~ }'ı.ık bir kahramandı. Bir za kimse tanımasın diye pejmürd•: 

or tllar büyük bir harp olmuştu. bir kıy af etle yola çıktı, ve gitti. 
11

• hıtptc İngilizler, Fram:ız!nr, Yanında bir de arkadaşı vardı .. 
yı l\l>'anlar Çnnakkaleden lstc:n · Üsküdara çıkınca bir de ne gör· 
'hiA~ . k . . 1 d 

gırme ıdıyor ar ı. sün .. Müthi§ bir kalabalık toplan 
ı:.l ~ıhlılarla binlerce asker getir · mı§ .. Yunan askerlerini seyredi • 

• '. •tt er Çanakkaleye çıkmışlardı. yorlar. Babanız büyük bir teessür 
ızı I)~- b h b d · · 'b' . "' u mu are e e ısmı gı 1 altında yumruklarını sıkarak, göz 
stı ~~en döğüştü. Harp madalya - Ierini kapıyarnk yoln devam et • 

~dı, Mülazimdi, yüzbaşı oldu. mi~ .. A.1emdn~ından ileriye geçer· 
~~ k:ı .sonuna kadar Kafkasyadc., ken bir köye gelmişler. Orada bir 

Ç~;,.;~l\l:ında bin bir muharebeye nz istirahat etmiye başlamışlar. 
f ~·Altı yerin:len yaralandı. Bu esnada dört Yunan askeri ve 

h ~·. t!c t Türkün tnlii o günlerde birkaç sivil Yunanlı yılışarak bun· 
~ karaydı. Türkler mağlup ol - larm yanma gelmiş .. Nereden ge-

1 l \re mütareke yapılmıştı. Ba lip nereye gittiklerini sormuş .. Ba 
edı tl lstnnbula dönmüştü. Çoh 
m~I ~~den galip düşmanlar bütün 
lee' lllilletini öldürmek için Ana · 
de : llt~ dolmıyn başlamışlardı. Ba 
ede . ır ~k~nm eve eeldi. Çok mü 
etşf rclı' n . 
lrııı1 iltıa: 
h r·'-ç 0 ~el· ?k fenayım... dedi.. ben 
n f h 1Ytın .. oraya .. Orada doğan 
de.'~;! 'fürk kuvvetinin güneşidir. 
ın•t. l! b her Türk gitmelidir ... 

'1anız ehemmiyet vermemiş. Faka~ 
biraz sonr.ı bu serseriler köy mek· 
tebinin önünde dalgalanan güzel 
Türk bayrafiına la~ atmıya ve 

küfretmiye ba~lamıtlar. Babanı·ı 
di~lerini sıkmı§. Nihayet serseri 
nin birisi bayrak direğine tırma 

narak Türk bayrağını a§ağıya in
dirmek isteyince babanız sabrede· 
memiş. (Türk bayrağı inmez) diye 
rek kökremiş aslan gibi sıçramış 
ve herifi bayrak direğinden a§a -

udu tl,a.. anın bu s5zleri söylerken 
tsef }' tı düşünceliydi. Bizi yani ~iz 

• ilVP... 1 ğı atını§ ve bir yumrukta yere ser· an ·~su i e beni düşündüğün• 
btJ' dırn.. ı,i§. Yunan askerleri tabanca ile 

1. :Peki d d' S 't g·. l bana saldırmışlar .. O da taban· liıı .. c ırn.. en gı .. ı 

me Jıı- tıı~ .• Ben tahtn silerim, ça . asını çekmit dört Yunan askerini 
Sctlı... l'ıka y ı b ve ikide sivili öld!inrnüf. Fakat Mll. S rım.. avru arımı es . 
pli,l~ en çalış .. Madem ki esir 0 . diğer düşmanlar babanın üzerine 
an•' it ~ll§arnaktans:ı ölmek daha i~ o kadar çok kur§un atmışlar ki .• 
et.i: ~~h halde git.. zavallı kahraman (Türk bayrağı 
Brı lhi lln benim bu sözlerime bir inmez .. Türk bayrağı inmez.. O 
eıııİf te kı:ldı: Türkün namusudur •. ) diyerek 
abrİ' lia}'ır .. dedi .. Ölmiyeceğiz.. can vermi§ .. 

lıte yavrum babanız, böyle 
kahramanca can verdi .. Siz de o -
nun evladı olduğunuzu her za -
man ispat etmelisiniz.,, Annenin 
bu hikayesi beni çok hüteessir etti 
ği için ben de size anlatıyorum .. 

Masalcı 

1 Oünvada olup biteo er 

Fili sever mısioız ? 
Fil dünyanın en büyük hayvan 

Iarındandır. Afrika ve Asya kıt'a· 
larında yaşarlar. Bu iki kıt'anın 
filleri de :ıyrı ayrı tabiattadır. As 
ya filleri insana daha çabuk alı • 
şırlar .. Afrika filleri ise vahşilik· 
ten kolay kolay kurtulmazlar. 

Fillerin insana. alışışı deyinc~ 
aklınıza koyunun, öküzün insan 
ların yanındal<i vaziyeti gelmesin. 
Fillerin en uslusu insana kızınca 
hortumu ile su alarak kızdığı in 
sanın üstüne sıkar. Sırsıklam ya
par. Ayağının altına alır, çiğner 

Filler orman içlerinde sürüler 
halinde yaşarlar. Tabii bunların 
sahibi yoktur. Fakat Asyada, Hin 
distanda İse fillerin sahibi vardır. 

- Mihraceler .. 
Mihraceler Hindistanın beyle 

ridir. Bu beyler kendi arazileri 
dahilinde bulunan, gezen bütün 
filleri kendi malları addederler. 
Hariçten birisi bu filleri tutmak 
isterse onlara müsaade etmezler. 

Mihracelerin zenginliğini gös· 
terecek en büyük misal fillerin 
çokluğudur. Bu sebepten her mih· 
racenin. sarayında büyük fil ahır· 
ları vardır. Bu fillere çok büyük 
itina ile bakılır. Hizm('tlerine yÜ'l: 

lerce Hintli tahsis edilir. Filin ye
meğini hazıı lıyan, üstünü silen, 
kulaklarını temizliyen hatta tır· 
n:ıklarmı temizliyen bir çok hiz -
met~iler sabahtan akşama l<adnr 
çah;ıırlar. 

Mihrace gczmiye c-itmek ister· 
se bir file biner. Fakat nasıl? Fi
lin üstüne mihracenin zenginliği· 
ne göre altın ve gümüşten yapıl 
mış- tahtırevanlar kurulur. Bıı 

tahtırevanlar üzerine elmasla: 
kakılmıştır. Gözleri pırıl pırıl ka· 
m<ıştrran bu tahtırevana mihrace 
şöylece biner. 

Filin önünde mihracenin adam-

ları diz çökerler. Mihrace de bu 
adamların 8ırtına basarak tahtıre· 
vana çıkar. Oturur. 

Bundan maada filleri dağlard<\ 
odun kesmek, ağaç devinmek, a -
raba çekmek gibi işlerde de kul • 
lamrlar. 

Fillerin en zel<i olanları Hin 
distnnda bulunanlardır. Fakat 
mihraceler tutulmasına müsaade 
etmedikleri için Avrupaya çok az 
gelmiştir. 

Dünyanın dört bir tarafında 

hayvan bahçelerinde, sirklerd~ 
görülen fillerse Seylanda ve Hin 
diçinide tutulan fillerdir. 

Y zııız Hikive : .................................... 

Cabı Etendı kı2g aaçayaQı ocaktan nasıl kald1rdı ? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ................................................................................................................ 1 
L ......................... ~~.~~.~~~ ....... ~.i.!~-~-~~-.~~.~-~~.~~ .. : .......................... ı 
Bu kadın klmdlrt 

Bu kadının batına gelenleri 
sormayınız? Almanyada Bronı • 
vik §ehrinde oturan bu kadın ge· 
çenlerdc bir doktora giderek baş 
parmağının içinde bir acı duydu· 
ğunu söylemiştir. Doktor hemen 
muayeneye batlamıt ve kadının 
ba§ parmağının içinde bir iğn«
saklı olduğunu öğrenmiştir. Dok · 
tor bu iğneyi çıkarmış, sonra ka · 
dmın diğer taraflarını da muaye 
ne etmi§tir. Muayene neticesinde 
doktor ellerini kaldırarak avazı 
çıktığı kadar haykırmıya hatla · 
mıştır. 

- Hanım .. Hanım. Sizin heı 
tarafınızda iğne dolu .. 

Kadın doktorun bu sözleri kar· 
'ısında hiç hayret etmemi§, kendi 
sinin bir terzi olduğunu ve arka· 
daşlarile iğne yutma!< müsabaka· 
sına giri§tiklcrini, fakat bunu on 
sene kadar evvel yaptıklarını söy 
lem ittir. 

Doktor bunun üzerine kadının 
her tarafındaki iğneleri çıkarını· 
ya ba~lamı§tır. iki gün devam e 
den bu çalı§ma sonunda kadının 
vücudundan tam 270 iğne çıka 
rılmı§hr .. 

Bu nedir'! 

f f~~ l lf~lllf:ll llllfllllm~~rrı 1 ııı ,111n
1 

•t 

" ~ 

.... "'"''''"" ~\\' 

m' "'u ı l lıuı' >*:: ~,,~Ilı....._! ııf°'ot.ııı f ljl lf il!~ 
Bu nedir? 

Hakikaten anlamaklığınız İ:n· 

kan haricindedir. Ne kadar düşün 

seniz bulamazsınız. Çünkü bu re· 

sim birçok feylere benizyor. Aca· 

ba bir sarık mı? Yoksa mihrace· 
lerin batına giydikleri kavuk mu? 

incili ve pırlantalı olduğuna göre 
evet diyeceksiniz? Evet bu bir 

mihracenin ıarığıdır. Çok açık o

larak gözüküyor. 

Hayır, bu düşündüğümüz feY• 

lerden hiçbiri değildir. Bu resim 

hakikatte olan bir ıeyin 20 defa 

büyültülmü§ ıeklidir. Yani bu 
' ı esmin ifade ettiği şey bir ıanti· 

metrenin dörtte biri kadar küçük· 

tür ve bir hattır. 

Bir arı ba§ı .. Tatlı tatlı yediği· 
miz bal itte arının bu 
başı ile yapılıyor. 

Çocu luk ••• 

kadarcık 

Muallim talebeyi fa§ırtmak için 
bir sual sorunca: 

- Rica ederim muallim bey •• 
Dedi.. Çocukluk yapmayınız .. 

w••••••• ..... -•--••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 
: Ş bat Bilmecesi : 3 ! 
: 1 : ............................................................................................................ -. 

Her hofta 150 karllmize htıd" ye veriyoruz 

················ı···························································· Çocuk şakaları 
~ılmec. d.! kazanan arın s 111 erı bet p zar ı esı ~ünu n ştedi:ır I 

rl 
·~ b11ıy, 
~-....., 8 Qı inmez .• dedi ve 

'"kta dUşmonı yere 
serdi .. 

Güzel Çocuk 
müsabakası 

Müsabakamız bitti. En çok be · 
ğendiğiniz gürbüz ve güzel çocuğ:ı 
reyinizi veriniz. 

En çok rey kazanana rey ve -
renlere birçok hediyeler verece • 
ğiz. 
. . .. . , .._ .. . .. .__, 

-------Bilmecemiz hecelerden cüm1f" lar, bfoküi, çikolata, kartpostal ve-
teşkilidir: receğiz. Muallim - Sen söyle Ahmet 

efendi .. On kuruş baban verdi. 
nuz - bu! - zel - <lu - gü beş kuru§ da annen verdi. Şimdi 

ço - cu - cu - gi - han - d" 

., Hal varakaları 4 hafta zarfın· 
da "çocuk ınyıfaıı,, muharrirliği· 
ne gönderilmelidir. lcaç kuruşun oldu? 

Talebe - 20 kuruş .. 
Munllim - Nasıl olur? 

Talebe - Benim de beş kuru 
~um vnrdı .. 

sın - ka - mü -.b~. - sa - cuk 1f. B:lmec<::~erde kazananların 
mi•k\fatları her perfembe günü 

arasında öi!leden sonra idnı ehanemizde ve 
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Karımın mariieti Mü tef ekkıderımizın, 
maarifçtlenmizın 

hkirlerı 

Feriha Hanımın rakibi 
Nazire H. hakkında * 

Bugün işlerim ç.ok az. Hemen 
hemen hiç derecesinde, yazıhane
de boşuna pinekliyorum. Bari e· 
ve gideyim. Dün gece bizim karı
nın babaları üzerinde idi. Sabaha 
kadar somurttu. Hem gönlünü e

lır, hem de biraz uzanır, kestiri
rim. Seslendim: 

-Ahmet .. 
- Efendim .• 
Ahm .. t yazıhanemin bekçisidir. 

Y aln•z benim değil bütün handaki 
yazıhanelerin. 

- Ben gidiyorum, gelen olur· 
sa "ansızın hastalandı, eve gitti,, 
dersin. 

Cantama bir takım evrak dol • 
durdum. Her ihtimale karşı hazır 
lıklı gitmeli. Evde mi5nfir varsa, 
yazıhaneye geçer, i~lerimi tamıı.m 
larım. 

Merdivenlerden ağır ağır iniyo 
rum. Bir kadın bana çarparak ve 
merdivenleri iki!er ikişer atlıya 
ray yanımdan geçti: 

Üst kattaki doktorun karı:n .. 
Böyle, her gün hemen bu zamıın 
lar kocasının arkasından çıkar, 
gene hemen ko:a"mın önünde11 

döner .. Kime gider, nerelere gi . 

der? Bilemem. Yalnız, bu kadın 

için fena geyler ::öylüyorlar. G:t.l". 
ba doktor da biliyormuş ama, ne· 
denoe sesini çıkarm1yol'muş .. Ma 
azallah ben doktorun yerinde ol · 
sam bu karıyı diri diri mezara gö· 
meı·im .. Şeyt<ın lm!ağına kurşun .. 

- Allaha ısmarladık hacı! .. 
Kapıdan geçiyorum, kapıcı H~1 

cı emektardır. Hatırını, her geçi • 
şimde ahrım. 

pacaeını, f.eni içeriye elma~dım. 
Düşüp bayılmasam bari. Acaba w i'~ 

sonuna kadar tahammül edebile- c /taş taralı ı ıncı -ıayılamııda) 

cek miyim? .. Vah vah, demek im· faydalı b.ulmuştuk.. Evvela kız 
rım da?! .. Şimdi ben ne yaparım!. muallim mektebi müdürü ile ko -
Tabancam da yok.. 

1 
nusmuş ve kendisinin düsündükle· 

Haydi, kapıyı açayım; herifin ri;i dünlcü sayımızda bildirmiştik. 
üstüne çullanayırn, ya benden Burı:ün de cyni mevzu üzerinde İo· 
çok kuvvet~iysc?. Durun clurun tnnbulun kıymetli mam·if rükün • 

ka~ı,mın sesı: . leri, mnarif müdürü Haydar ve 
- Yeter artık .. Bır daha tek mua·;ini Hıfzırrahman Raşit Beyin 

s ediği sözler 
Birinin kaşları, Ötekinin dişleri ve 
bacakları .. )' aş1, sinema sevmeyişi 

tık intihapta birinci gelen Fe · I - Evet .. Modern bir ıey.. K8• 
riha Hanımla bir muharrir akada- 1 bik kaş ... 

- Fakat hanımcf endi.. Affe • rerlarsan .. alimdlah seni kova • d şımız şöyle konuşmuştur: 
düşüncelerini takdim e iyoruz. 

rım .. Yapma arttk.. H d B k ld Bu - Şimdi müteessir misiniz?. dersiniz .. Biraz ditlerinizi göıte • 
.. ay ar ey ço. me~gu u. ... . . • d · k' · · · '? 

Tıı·ak K k k yı "'çıyor ı .. ı· . w• • -Hmç .. Sızı temm e crım 1 rır mısını .. .. ;-ır .. a .. apı ... • itib~r a uzun soy ıyemıyecegını. ... . . . . . . 
bir la:;ti': top gibi fırlıyorum. Kn· f k h ~ f'l • 1 • • 1 · l hmç .. Yalnız ışın ıçmde bır ha.~ • F arıha Hanım bu ıefer iyici 

a at r:a m ı.nr.erınt u~aca ışare .. .. 
rımın yatağının dibind~y:m .. Ağ· ..ı b.1• w• • b'ld' , ·nları sızlık olduğuna canım sıkılıyor .. 

1 

guldu: eae ı ec~Jını ı ırereK şu 1 • • k 
zımdan köpükler saç.ılıyor .. Göz • .. l d" Yok5a ille kr:ılıçclık tacını alma, - Anladım .. Nazire Hanımıll 

soy c 1
: h b d l d h h ld b lcrim kan çanağı gibi .. Ellerim a· " .. .. f ırsı en e o say 1 er a e aş· kaşlarından bahsettik te aklınıJI 

_ Boyle musabakalara tara tar k t·· }" h k ~ d d' Tabı'&ı 
vını parçalarmya h:ızırlanan bfr a ur u are e~ e er ım .. 

l k b değilim .. Çünkü genç kızlanmı - müracaat edecek bir çok yerlerim 
ş:ı ıin penç.esi.. Saldırma ' oğ • zın ".ıaııeviyatını bozuyor .. Bilhas· 

1 k k k - 1 • • &. olabilirdi. 
ma c, ya ma ·, yı r.lilf~ ıslıyorum.. sa eon derece de sevdiğim mual • 

Acaba rüya mı g5rüyorum? .. limlik mesleğimde bu müsabt'.lm • - Sizin için dnvadan ve tazmi 
Ya rabbim bu ne hal.. Knrmı ya • nat istiyeceğinizdcn bahsediliyor. 

i,ı:ı.rm bize bir muallim arkadaş s·· 1 b" d.. .. d' tağına uza:ımı~ koynunda sevuili - oy e ır şey u~unme ım ·· 
kedisi küçük pi.\muk .. Evei: küçük kaybettirmesi, ve bu arkadaşın Halltın reyi kafidir. Esasen müsa· 

l mesleğini bırakarak müsabakanın b"'ka gayet tuhaf yc:ıpılmıştır. Bir pamu i', oynuyorlar.. ... 
d neticelerini kabul etmesi bendt! kere boya ve korse meselesi ev Hemen o;ncığn yıkılıver im 

'oilhana bu gibi müsabakaların a· I b" ··ı, şart olarak orta' a Oradan ötesini bilmiyorum .. Ayıl- ve ce en uyu ~ / 
leyhine hisler uyandırdı. Kimi k l ~ Halbt k' mu··sabaka dığım zamr.n karım, y<ıtağımm onu mu~LU.. ı ı M 

kenarında, mütemadiyen gülüyor. kastettiğiı:ıi tabii anlarsınız .. Son· da benden ba,Im boyasız olan yal· 
Katılırcasına cülüyor.. ra mü~ehedelerim, taht.il çağındn mz bir h~mmı vardı .... Hele ya • 

Pamuk gö:>·lerir.i e~mxş hom bulunan genç kızlarımızın tahsil • mmda oturan bir genç kız . 
yalanıyoı·, hem de §a"l~ı:ı Şt'.şkm leri için ayırdıkları zamanın bir 
karım~ bakıyordu. hu;::-.. 1xnı bu müsabnkalarm netice· 

leri üzerinde rnün:-.knşalara . han • 

Mütemadiyen ayna istiyor , 

boyasmı tazeliyordu.. Ben de bo· 

yanabilirdim. Fahat düşündüm .. 

benim ditlerim geldi .... Guya be • 

nim dişlerim kırık ve takma inıİf 
değil mi? ... Şayanı hayret... sıı 

dedikodu nereden çıkıyor bil · 

mem ki.. ikide birde - Y alnıS 

kaldığımız zaman- dişlerimi tıJ' 

tup uzun uzun muayene ediyo '. 
rum .. Acaba bir şey var da hen Jll1 

farkında değilim diye .... 
- Sonra ayağım da çarpıknııt 

Bu dedikodular çıktığındanbetl 
aynanın karıısında bacaklarıd 

evirip çevirip muayene ediyor 

Sopa gibi .. Hiç bir inhina yok •• 

- Peki şimdi ne olacak?. 

- Bilmem ki.. Osüıte bir ç rettiklcrini de gösteriyor ki bu da 
bir zarardır .. 

Küçü 
u 

o,,. .. "f 
00:1.a a · Bu kadar boyalı içinde boyasız istifhamlar L. Bildiğim 

Cenevreae to~hını:t·or ! 

CENEVREDE, 15 (A.A.) -

Küçük itilaf mümessilleri, yeni • 

den toplanarak grupbrınm, ka · 
tibi umumiliği Cenene' de bulu 

- Böyle bir mfüıe.bnka netice • 
sinde ceçi]en güzele "Tiirkiye gü • 
zeli,, c!emnedni muvafık buluyor 
musunt ::?. 

Hayti:ıı- B~y 

ki: 
gülümsedi, dedi 

kalmak bir orjinalite olacaktı .. Bu
nun için boyanmadım.. Bilhassa 
Nazire Hanım epey pudra oürmüş 
ve çatık kaılar yapmıştı ... 

- Yaaaa ... 

Ev içinde patlıyorum .. 

neşriyattan sonra -tatlı bir gii 
lü!le fıdeta günün adamı oldu 

Sokaia çıkmak pek müıkülleıti ' 
Şöhret berbat şeymi! .. 

Ne biçim iştir? On dakikadır 
bekliyorum, bir Harbiye tramvayı nan bir komiteden başka, husll!İ - Bu gibi ı:ıü:;abakalar hak · 

kında fikrimi söyledim .. Bu itibar· 
la bu ikinci sualiniz için cevap 
vermiye lüzum görmüyorum. 

Halk güzeli uzun bir "eveeet., 
çekti: 

- Eveeet .. Nazire Hanımın ka· 
şı yoktur.. Kaglnrmı &onradan 
kendisi kaleml~ yapmıştır. O gün 

müsabakada kaşları dümdüzdü .. 
Gece T ob.-.tlıyanda baktım .. Kaş· 
lar bu sefer benim cibi toparlak 
toparl::ı.k kıvrılmış ... 

- Kaç yaıındasınız?. 

- Bursa güzeli benden bahsi 
geçmıyor. 

Allahtan ha!ka bir şey istiyey 

miş'm verecekmiş .. işte geliyor. 

Bindim. içeni çok tenha .. Y almz 
bir kanape dolu. Ondn da, bir kü · 
çük hanrm, yanında bir ger.ç er 
kek. Burun buruna konuşuyorlnr. 
Arkalnrına oturdum. Konu;tu!dn · 
rmı duyabiliyorum: 

siya3İ mahiyet arzede:ı bir itilfıf c 
da ihtiva. eden bir mi:ıak statüsünü 
tetkik etmi~brdir. 

M. Paul Boncour, fil. Bencs, M. 
Titule:ıco ve ve M. Y evlitch ile gö· 
ı·üşrnüştür 

CNEVRE, 15 (A.A.) - Küçük 
itilaf hariciye nazırı, zümrelerinin 
müaehit bir te~kil:.t halinde ha • 
rcket edebilme .. ini lemin edecclt 
bir miısck tanzimi ile mcıgu] ol • 
duklarını beyan etmirlerdir. 

Muavini de ayni fikirde 

Maarif müdür muavini Hıfzır • 
ı·ahman Ra~it Bey de şunları aöy· 
ledi: 

Kadının yanın..:ıal;;i yakı~ıklı 
çocuk koc~,ı değil, te\.·gilisi ve 
kendisinden rantlcvu İ:;tiyor. Ka . 
dın çekiniyor. Nihayet yarı:ı . . Bu misakın sil l'..&İ kı:;mı, I-at'i 

ıçın surette tanzim edilmi~tir. Urtrnadi 

- Gazetelerde gördüğümüz ve 
okuduğumuz şekilde güzellik mü
sabakaları yapılmasına, tedris ve 
terbiye işi}rle me~gul bir adam sı· 
fotile taraftar değilim.. Görüyo • 
rum ki hu gibi müsabakalar, mek
tep nesli ve gençliği üzerinde, mu· buluşacaklar .. 

-Harbiye!. 

Ama da dalmışım. Aferin yav· 
rularım, beni b · ı hayli eğlendirdi 
niz; teşekkür ederim .. 

Tabii bunları içimden di;şün:.i 
yorum. 

Oturdueum anartıman ü~ kat 
tır. Ben ikinci katı tutuyorum. 
Karrm kat'iyycn hizmetçi kullan· 
maz. Her isini kendi yapar. Be · 
nim de hazır tarafım .. Hem hu z.:.· 
manda iyi, elve:ri§li bir hizr.:ıetçi 
nereden bulacak!;ır.ız .. 

Şimdi kapının kar~ısınclayım. 
I' apı kapalı.. Karım içcrde olsa 
gerek .. 

Hiç se .. çıkarmıyayım. Kulağt 
r.;ı kapıya yaklaştırır, biraz içersj. 
ni dinler, ııonra ansızın giriveri 
rim.. Karım da şaşar .. 

Hayırdır inşall:ı.h .. lçe:·de biri: 
si d~hi.\ var. H"y kör olası şeytan. 
.Misafir galiba .. 

Aman .. e. .. ma .. n .. neler .. duyu .. 
yorum?. 

!çerden ke.rımın sesi: 
"- Yap a.. yapma, diyor 

Ağzın ·irli, öptürmem .. Of.. o .. f . 
Evet! Duyduklarım hep karı · 

mın seıi. Tekrarlıyor: 

- Y di orum.. Aman. 

hu:msatn ait mü:ı:nkerel~r devam allimleri ve talebe velilerini bir 
ctmcl;teiiiı-. hayli üzecek ve meşgul edecek ka· 

CENEVRE, 15 A.A.) - Küçük dar iyi olmıyan akisler bırakmak· 
itilaf rnümccsillcri bu ~t:.bah, yeni 1 tadır. Esasen talebeye güzellik 
bir içtimn al detı:ıiş'ierdir. terbiyesi vermek için mevcut ders· 

Bu içtimar:ı büyük bir kısmı 3 ler ynnında daha pek çok mevzu • 
memleketi nlakedar eden iktısadi lar vardır. istenildiği ve reklam 
meselelerin tetkil:ine haoredilmiş . edildiği tarzda güzel olmak, hiç 
· kimsenin elinde olan, kendisini ve· hr. 

Seyrisef ain -Almaıı 
talc:ımları karşı

laşıyor 
Yarınki Cuma günü Şi~li saha -

sında Alman - Seyris~fain ta -
kı~ları kE'.rşılaşıyor. Seyrisefain 
takrmmm kuvvet ve hıymeti her
kesçe malumdur. Almo.n takımı • 
na gelince: Bu takım §ehrimizde 
hi ecn~bi takımları içinde iyi bir 
mevki elde etmiş yalmz teknik 
cihetinden zaiftir. Meziyeti sü • 
rat ve vücut kabiliyetindedir. Al
manlara nisbetle daha teknik bir 
oyun oynıyan ve kuvvetli müda • 
fnaya, muhacim hattına malik O· 

lan Seyri&cfain k?rşısında,Alman 
lnrın nasıl bir netice alacağı cid
den meraka değer. Bu maçtan e
Tel ikinci takımlar karıılaşacak • 

ya yetişen nesli böyle bir ideal ıır· 
kasında koşturmakla kazanılan 

bir ~ey <leğil:lir. 
Gençlerin, daha çok kızları 

kastediyoruı:ı tabii, güzeller meş· 
herine uzaktan veya yakından ba
knrken göğüs geçirmeleri, bin bir 
hayel ve ihtiras içinde yuvarlan· 
maları büyük bil' kısmmm aciz 
duygu5ıt ile kıvranmaları, her hal
<;" :ıağlam bir terbiyenin esasları 
olal!laz, ki bu cins müsabakalar 
onu takip eden ve o muhite dahil 
olan, fokı:ıt nefse hakimiyet ter · 
biyesini tamamlamamrf bulunan 
gençlerin hayatında saydığımı?.: 

tehlikelere kolayh1 ı::la yol açar . 
- Bu müsabakalarda milli bir 

kıymet görür müsünüz?. 
- Kanaatimce bu tarzdaki mü· 

sabakaların milli terbiye itibarile 
b:r hıymeti yoktur. Ölçülen ve ıe· 
çilen c!aha ziyade bedeni vasıflar 
olunca bunun ruhi mezi etler ve 

Odadan bir ses yükseldi: 
- Kübik kaş! .. 

seciye hat1arile ahengi araştırıl -
madıkça ve bu ahengin kemaline 

doğru çıkılmadıkça mesele. niha· 
yet bir ırk, bir kan gı-upu ve bir 
irsiyet meselesidir. Halbuki ırk ele
mek behemehal millet demek de • 
ğildir. Yapıl:ın müsabakaların 

milli bir kıymeti deği], fakat böy· 

le bir maksadı olduğunu kabul e. 
delim.Bu defa da, müsabakaya itti 
rak edenlerin adedi ve bazılarının 

milliyet rabıtaları karsısındaki sa· 
mimi hüviyetleri dav~yı ispat et· 
memektedir. Bu sekildeki müsab&ı 
lı:aların ve avakibinin icabettirdi -
ği tuvalet, merasim ve müıabak.ı 
yerleri için de bir mektepçi sıfati · 
le lehte söylenecek sözlerim yok. 
tur .. 

Şunu da ilave etmek isterim ki, 
Avrupada müsabakanın yapıldığı 
yer halkından, artistlerden ve bet 
on kitiden basknsının bu tarzdaki 
müsabakalarla ehemmiyetle ala . 
kadar oldueurıu zannetmiyorum . 
Uzaktakiler için i::e, gazeteler bu 
meseleyi uzun uzadıya yazmıya 
lüzum görmezler ve a&ıl vazifele· 
ri kartıamcla böyle şeyleri akılla " 
rmdan ceçirmezler. Dünyanın en 
garip bir kö§esinde dahi bilii isti&· 
na bütün günlük gazetelerinde 
bilhassa ağır ba§lı gazetelerde vü
cudu güzel bir hanım veya hanım
lar için bu kadar resim neıriyatı 
yapılacağını tasavvur eclemiyo -
rum •• 

derken "biraz büyükçe,, demif 

Kendiıile siz görüımüşıünüz ... 
kızmadım .. Çünkü ben -bir 

hanımların aksine- küçüklü 

beri aima büyüklüğe heveı edl 
rim, da.ima yaşımı büyütü .. 

küçük yaşa hiç heves etmedim· ' 

Büyümeğe de bayılırım.. Şi 

yirmi yaşındayım .. 

Odadan bir ince seı: 

- Yarım yaş fazla söyledin!• 

- Olsun .. Hatta mümkün o 
da fazla söylesem .. 

- Hayatınız hakkında bir" 

malumat verirmisiniz?. 

- Babam devlet demiryoll' 

rındadır, Lutfi Bey .. Fransı~ 

lirim, kürek çekerim, iyi ·· 

lirim, kiirek çekerim, iyi yüze 

piyano çalarım, ev işlerini ıe-t' 
rim.. Fakat yemekten maada·· 

-Sinema .. Sinema artistle 

- Her genç kızın aksine .. 5· 
maya seyrek giderim.. Artiıtl 
dikkat bile etmem .. Yalnız Lil 
Harvey aklımda kalmış.. N 
bilmiyorum .. 

-Müıabaka tekrar edilir~ I 
halde yeniden girersiniz değıl 

- Tabii her zaman .. Her 
kar§ılaşabilirim .. 

Şeker 
Piyasada şeker rekabeti 

makta olan şeker tadrleriııd•~ 
lu!mının şekeri bit.mi§tir. G f'!_ 
rükte şeker olmadığı iciıı ~ tİ' 
ların · birdenbire yükıeleceS1 

min olunmaktadır. 
Buna mani olmak için -; 

teki tekerler derhal çıkarıı. 

tı 
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V. A' ni Pıey. 257~~ :;q ~464 ı ~ıt 5:1:"8 :15 
l!,inci iflAs memurlu~undaıı: l\1ü0is J. Yerıısıç efendinin tetki'• di~una bitmiş ,.r. ~u, :ırı.Iıı )l!Zıiı defter tanzim kıtın

l?ı%r. :\1ürJi· alaca ı- lılımn:ı J onguıdaı tekfir rdılme! tedir. Bu c:hctln muzakc:rui , c ikinci toplanm•ı için 8 ~l.ut-9.~;} Çıtr· 
~ gü~ü saat 14 de alacaklıların i dnci iilıts daire,indc hazır bulunmııl::n ilan olunur. 

Jlnkara Nafıa Bas .. 
~ 

mühendisliğinden: 
1 - Bede:i mubammeni (J 3008) liradan ıbaret Polatlı· Hay· 

llı•na yolunun birinci km. sinden dördüncj km sine kadar (4800) 
~'be mik 'ap ham tı~ ihıarah kapaJı zarf usulü ile münakasaya 

()" ınuıtur. 

V 2 - lbole 2 - Mart - 933 perşembe gcnlı saat 15 te Ankara 
iliytt Daimi ~ncümeninde yapılacaktır. 

k 3 - Tal•pler ihale gUnünden evvel münakasa ve müıeyede 
•ııunu dairtsinde teklif mektupları ile birlikte bedeli mubam• 

b'nin •ı. 7,5 çuğu nisbetinde (976) lirahk banka teminat mektu· 
t u veya o miktar paranın vilayet ldarei Hu1Uıiye veınr.s"ne ya• 
)~~aldığına dair makbuz ilmühaberini zarf derununa leffetmeleri 
-qınıdır 

'Sa 4 - Şartname ve keşifnamuini görmek isti yenler, vilayet 
lrnllbendisliğine müracaat etmelui · ve ihale ıDnUnde Daimi 

~mende hazır bulunmaları ilin olunur. (631) 

t Devlet Demlryolları llAnları 1 
k 'fille ve yo!cu vagonları yedek aksamının kapıh zarfla mOna. 
rıı'••ıa 3 Nisan 933 pazartesi günü 11at 15 le Ankara'da idare 
~kezinde yapılacaktır, 

lıJ •fılJit Ankara ve Haydaıpaşa veznelerinde beoer liraya aa· 
aa ıutnımelerde yazılıdır. (702) 

lO l 73 kalem ilAcın paurlığı 18 Şubat· 933 Cumarttsi günü aaat 
'-dda Haydarpaşa'da Devlet Demiryollan Haydarpafa mağaıa• 

• J•palacaktar. 

ı.r1!•liplerin aynı gUn ve aaatte 750 lirahk muvalıkıt teminıt· 
Pt1aı:. Mataıa MildürlüğUne mllracıatla11. Fazla lıfaillt Ankara 

ille dairesinden ve Haydarpaıa mağazasından ahnır. (592) 

\> 
~ AıU~·e Malıkt-mesl Sulh Rulcuı: Da-

J~I: 

DUzcenln Çerkez aynalı ltarye3inden Ap • 
tull&lı otıu Abmct zevccııi Sa.nyc Hanım 
vekili avukat HUıreyiıı K!zım bey ile Bur • 
haniye mahallesinden Hııtız 1mıaıı Efendi 

veroaeal zevcesi ldUıllmct ve kızlan Hilmiye 
•e Sadiye ve oflu .Aptll88Cl&.ın Efendi me • 
yanelcrlndeld l.zalcl ıUyu d&va&nıdan dolayf 
nllcn ikarııetgihlarmm metlıuı bulundufU 

anlaşılal'I mUddealoyhtcrd.n H~ııiye \'e Sadi 
ye Hanımların ~·cvml muhakeme <Jlan ll 

mart 933 tarihine mllsadlf CUmartoıl gl1ntl 
s.ut 13 te PDzce Sulh Hukult ?ı.lahkcmulQde 
hazır bulunınalan veya bir \·eklli l\anunı 

bulundurm&lan aka! halde muhakcmen1D 11• 
ıaplarmda rQyet edileceği tebllğat makamı
na kaim olmak Uzcre ilG.n olunur. (&679) 

Dünyanın En Zengin ve Büyük Piynngosudur. 

. rooıııı•ıım~nıııııımnmmrnınımmın~mıınıınıınııım~ınıooıınıu~ımııı mimıııııı~~ınıııı-~wı• : 

Milli müdafaa 
vekaletinden: 

1 - 931 ve 932 senelerinde mazeretlerine bınaen vaktinde 
müracaat edere~ ıkramiyelerini alanı1yatl ma'u1lerle şehit ve ye
timlerinin istihkaklarnıa ait l:ordrolerı Maliye veki 1etine ve cet
velleri de askerlik ~ube!erine gönderilmiştir. Buna göre cs'ıabı 
istihkalun askerlık .şubcfer:ne mfuccat etmeleri. 

2 - :şbu tev:ıiattan sonra müracaat edcce~lerin paraları 933 
tevziatında veri' cceğinden beyhude yere M. M. velca!etine mU· 
racaat edilmemesi. 

3 - 933 ıenuinde vaktinde müracaat etmctôİf olanlar için 
ayrıca bir teni yapılmıyacağından ma!ullerle ıchit yetimlerinin 
behemehal 1 Nisan 93j tarihine kadar ıubclerjoe müracaatla 
l<ayıtlarını yıptırmaları, bu tarihe kadar kayıtlarını yaptırm1yan
l:ırın müracaatlarımb biJUaı e kabul edilmiyeceği ilin o!uout • 

(3022) (655) 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

Tarihten iki ay sonra baılamak üzere Bulgaristan'dan kayık
larla ve buharlı ımerakibi bahriye iJc getirilecek kömürlerin ba
dema mtra\ıipde kalmasına ve satılmasına müsaade ediJmiyerek 
islteleye yanııır yanaşmaz mal sahibi veya kaptanların tedarik 
edecekleri bir depo veya antrepoya bilveıin tahliye edilerek be· 
men r\\sumu llıimesini tediye etmeleri liıım geldiği ve bıtka 
türlü muameleye imkin o1mıdığı alikadarlırın malumu olmak 
Uıere ilin olunur (690) 

Sultannhmet Sulh tklnd IIıılmI;: l\l:ıbI.c • 
nıe.:.lndeıı 

Anastas !!:fendi ile Despina Ye M:atika YC 

A~taaiya ve ,Toodoııtya Hanunlarm §&yian 
ve mU§terekcn mutasarrıf oldukları llabı 

Calerde .A.hf Çelebf ma.haJIN!nde Yumurta
cılar aokağmda aUlc 8'TD ve cedit 8:5 No. Uze 

rinde bir bap oda ve bir bap hal!yı \'C deru
nu cımento dts§cli sabit camek!nlı )'Ulhane 
tın'anları nh,np tamire mUhtaç btr bap dUk-

k~nın izale! §UY'UU zımnmda furuhtu takar
rilr ederek icra kılınan açık arttırma. neti • 
ceslndc mczk~r dUkkft.nın tamamı (2300) 

Ura bedel mukabilinde müşterisi hlssednr 
llarlka H. ilzerlnc ihale! l•nt'iyyesi icra l•ı • 

1 
Jınmııı lte dı.: semeni mcbl tctılml vcme ccm 
mcdlğ"inden ıı.iı\kadar hlııaedar tarAfmdan 
talep üzerine merasimi k&nunlycnin ifuın • 
dan sonra bu bo.rıtn - Uattlnde bırnkıl~ıı. ka 

rarının bozulmnğn karar verilerek - yeni • 
den müzayedeye vıız ve açık arttırmanın 
2S mart !>33 tarihine müsadif ıah güııU aaat 

l:S te icrası mukarrer bulunmuş oldufundan 
talip olanlann krymctl muhamminesi olan 

(l:iOO) lıranm yüzde onu nla~Unde pey al;:

ı:c&nl hAmllcn yevmi ve s:ıat mc:ı:l<ürdıı. Sul

tnnahmet sulh lkfncl hukuk muhakemesine 

032·38 No. fle n1üracaııtı:ırı 110.n olunur. 
(6G8i) 

btanbul lTçUnciı krıı Mt'murlııA-undaıı: 

Tamamına 26G Hm CO l<uruş kıymet takdir 

e<:lilen L!Uelidc Mcsi!ı Pa,a m:ıhallcslndc 

l\loktep soltatJJıd:ı ~3 No. ıu bir kıl'n. Rrsa 

n~rk artırtmnyB \'azodllmiı olup 1·3·933 ta -

rlhinde §&rtnnmc::ı divo.nhaneye talik edile· 

rek 16·3·!l3:t tarihiM mUsadi! f'er§cmbe ı;U 

nU 11:ı.at H ten 10 ya !:adar tstıınbul U<;OncU 

lc."a d:ıtrcslnd~ birinci açık ıırttırmıı surctlle 

satılacaktır. Arttırmayn iştim!< yUule yedi 

teminat akçesi alınır. 

llUteraklm vcrgi'er ile bclcC:i -

ye resimleri vakıt lcııresl mU~tcriyc attUr. 

Haklan tapu slclllcrile sabit olmıynn ipotckfı 

alacaklılar ile dlter al1kadaranın n lrtJfalc 

hakkt aahlplerlnin bu h~lıları hususile Caiz 

ve m~rlrc dair otan lddinlcrını lll'ııı to.r!hin 

den illb:ıren yirmi gUn içinde C\'r&kı mUsplte 

Jorl ile bllcJJrmcleti l~ımdır. Al:si halde hak 

tarı tapu ııiclllcri!c sabit olmıyanlıu· ı>ııtı§ 

bedelinin payln~masından hari!: kahrlıır. Al:\ 

kadarlarm icra Ye ınaa kanununun 119 un

cu maaaest bDkmUne tovfiknn h:ı.rekct et -

meler! ve daha !ıı::Ja malflmat alm:ık is~-cn 

lerin 030·28:SD do.cıya No. sile d:ılre:nl::e mü· 

rııcnntlnrı il~ olunı:r. 

bt.nbul IJc'tlnt'f l<'rn MrmorlııittJndıın: 
Mahcuz ve furuh~u mukaınr hnh, J:onscl 
ve sair kıymettar cı;y:ı 21-2·033 tarihlr.e mu 
hdit Salı gUnU saat O dan iUb:ıron Panı;al
tıd& 8Weyman Nutr sokt.fmd4 (70) No. ıu 
hane derununda aatılncağı ilAn olunur. 

(668!1). 

1 Zayiler J ·----1452 maa, l<ayıt numaralı maq cUzdanr • 
mm senedi r~mtnt Zllyi olmUftUr. Yenlslnl 
çıkaractığımıian csklsinın hUkmU yoktur. 
MaJQllnl askeriyeden 1801 te,·oıılltıü: Sami. . .. . 
• 19U numarıılr ma&§ cllzdanımr zayi et • 
tim yenl9lnl çıkaraeafnndaıı eskisinin hUl•
mu olmaaıtı 110.n olunur. GUmrtık lcoıcu me 
murlıırmdan mütekait: lhsan (6Gıl::) 

;:. .f. ~ 

İzmir vUO.yellndcn almıf oldutum nilfua 
te1.keremı za~i ettim. Yenlııtnl çıkaraca#ım
dnn eskisinin hllkmll olmndığl il.in olunur. 

c&SSil 
lzmird~ Dumlupınar mahıılleainde ı:1zılc1~c 
solcafmdd Besim zndc Uur:ıt o~ıu SertL 

)!. :(. ~ 

Tatbik mUhilrUmU zayi ettim yenisini &la
cağlmdan eııldsinin hü!mıü yoktur. (6688) 
Bilyükderode Ehilcr mahallealnde mukime 
Emine Hadiye • 

llltnnbul r..-!iinl'l fcru :'lfomurfufwulan: 

Pangoltıdıı Hal!takA.r Gazi caddcainde 

!?67 ~o. lu hanodc mukfın iken llce.metgibJ 

meı:!lul Edip E:ıyc: 

Behçet All beye { 7) kıt'a. aenel mucibince 

borcunuz olan (758) yedi yUz clll sekiz Ura 

ile faiz ve mıı.aarl!i !cmlycnln haczi yollle 

tnhıılll zımnında r,1umnlleyh dairemize tıı • 

klp ltı.loblle n1l\racııat ctnıl§Ur. Namınıza 

dôldurutın ödonıo emri iltametglbmızın mcc 

hullyctl haaotııc tarafınıza tebllf: edllmcdl:S 

tnUb:ı;1rin 6erhlndcn anlırılmı, ..-c zabıtnca 

yapılan tallklkat nctlccsin<'lo do ikamctı;ll • 

lıınu:•n IJlCthul bulundufu l.l'dlrllmi' olm&lJI 

na bl.tıne:ı ödeme emrinin tuıırm:z:ı l;ir ay 
müddetle llftnen tcbllğlnc l:nrar \'Crllm~tir. 

Bir ıtırnzınız olduğu t:ıkdlrde tarihi ıı~nd:ın 

iUbaren (20) gUn g.:çtikte:ı ııonm 21 ı~cı 

gününden IUbarcn (10) g\l.'1 lçindQ D32·'CGii 

So. lu do.fyaailc bilmüracu filfnhc:ı ve ya.
but tllbrlrcn mUro.caat ile IUr:ızmı::ı ırer<Jet

mcn~ lcabcder. !Uraz l'lmedit;lni:-: ve bor

cunuzu tesviye cytcmcdiğlnlz ırurcttc b:ı ny:n 

mururunda cebri auratto gıyabınızda icra)"& 

devam edileceği malüm ve ödeme emrlnh\ 
teblirl'i :verine gcı:mcl: Uıore Mncn tcbll,! 
o:unur. 

Ueyoğlu Oördünt'I\ S:ıl?ı llul,uk Il!ıl•lm!I -
ğln::cn: 

Terekesine malıkıımeco v:ı::ı·yct o·un:uı 

Or. liın~ryan Efendiye alt olıır.:ık': 

l - Taluıimt!c \"ıı!dc ~mo.'.Ilııd(? OOi) 

No. hı hnno t.ahtındakl Abııd!\ mı~wcut ara • 

b31nr ı.o,um ve tcferrilaUlc J:>-:?-933 paı:~r 

rünU ıı:ıııt JCJa ocsk arttırmıı sı:ro~Hc sa~ • 

la.eaktır. Talip olanların mczkflr gUn ve saat 

te mahalllndo hazar butunm&Ian ınsumcı 

ilG.n olunur , 
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karşı PiRiN komprimeleri kullanınız 
Tak llllerden sakınınız 
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' 
Yeni gömleklik 
çeşitleri geldi 
iPEKiŞ kumaşlarından yapılmış 

gömlekleri 

8 sene 
Eskitmeden giyebilirsiniz 

iPEKiŞ'in gömleklik kumaşları yıkan· 
dıkça güzelleşir ve sağlamlaşır. 

iPEKiŞ gömlekleri ayni zamanda en 
makbul hediyedir. Zevcioize, biraderi
nize veya pederi· 
nize iPEKiŞ'in ha· 
Jis jpekten mamul 
ve müstesna bir 
güzelhkte ve sağ
lamhkta dokun
muş kumaş· 
larından ya
pılmış göm· 
lek hediye 
edebilir si -
niz. 

\ 

/pekiş gömlek dairesi her zaman emrinize amadedir 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 

Tutarı Fiyat Miktan Cinsi No. 
Lira K. Kuruş 

500 00 50 G iyim 1000 A lafranga katır nalı o 
1000 00 50 

" 1000 Alafranga _katır nalı 1 
1250 00 50 

" 2500 Alafranga kahr nalı 2 
1000 00 50 

" 2000 Alafranga katır nalı 3 
1250 00 .50 

" 2500 Alafranga beygir nah 3 
83 10 02 Adet 4160 Et arabası parmağı o 
80 00 80 

" 100 Ar"ba tekerleği başlığı o 
360 00 90 00 

" 4 Fabrika sistemi araba o 
5523 20 

Adapazarı Evkaf idaresine mukataa vergisinden borçlu Ada
pazarı Ahşap ve demir malzeme fabri kasının borcuna mukabil 
ve fabrikada mevcut bulunan balada cins ve miktarı ve fiatları 
yazılı mahcuz malzeme paraya çevirme yolile bugünden itibaren 
sat.şa çevrilmiş ve arttırma şartnamesi 1 • 2 • 933 tarihinden iti
baren Evkaf Memurluğu koridoruna talik ve birinci arttırma su· 
retitc satış 25 • 2 • 933 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 16 
ve mab.alli sahş Adapazafl Evkaf Dairesi tayin kılınmıştır. 

Arttırma günü arttırma bedeli menkul emvali maliyet fiahnın 
% 75 ioİ bulursa talibi üstünde ihalesi icra olunacağı olmadığı 
takdirde arttırma on beş gün müddetle uzatılarak 14. 3 - 933 
tarihine müaadif salı gUnü saat 16 da en çok arttıranın üstüne 
ihalesi icra kılınacaktır. 

ihaleyi takip eden yedi gün zatfında müşteri ihale bedelini 
def'aten tediye etmediğı takdirde ·2004- No. h İcra ve iflas ka· 
nununun 133 üncü maddesine tevfikan muameJe yapılacaktır. 
Mahcuz Mal verginin karşıhğına bile zor tekabüJ edeceğinden 
ve haciz tarihinden on gün mürur ettiği halde bir güna müra· 
caat vaki olmadığından ve alacak hazineye ait bulunduğundan 
diğer alacakhların işbu satışa iştirak hakJarı ancak borcun itfa
sına mütevakkıftır. 

% de iki buçuk dellaliye ve teslime müteallik masarifah müş
terisine ait bulunacağı ve taJiplerin maliyet kıymetinin o/o de yedi 
buçuk nisbetinde pey akçası depo etmek şartile arttırmaya işti
rakları ve fazla malumat almak arzu edenlerin Adapazarı Evkaf 

idaresine müracaatları lüzumu ilin olunur. (496) 

sut 
Veren 

Annelere 

fi Stafilokoklardan mütevellit ( E rgen 1 

I•· lik, kan çıbanı, koltuk: alu çıbanı. ii 
arpaClk ) ve bürün cilt hastalıklanna ij 

_ karşı pek tesirli bir aşıdı r. lı 
:: •• - ... ·····- . 1 N 89 a ......... nı .. .................. Dıvınyo u o. 1 • ......... •··· ,, 
Doktorlar 

Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastıılıkJarı blrlnc1 smıf 
mütehassısı Muayene: ıo - 12 Ortaköy, 
Şita yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, !stiklll.l 
caddesi No. 193 (Opera sineması karşısı) 

Telefon: 41960 - 4,2221 

Doktor 

Cevat N. ZekAi 
Sinir mütehassısı 

Cuma ve pazardan maada g1lnler de saat 
3 ten 6 ya kadar basta k abul olunur . 

Muayenehanesinl BabıAll karşısmda An· 
kara caddesi No. 47. ye tevsian naklet · 

mlı;ıt lr. Telefon muayene: 23469, 
lkametgA.h: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yolları ha.<ıt.t.lıldan mUtehasıuııı 
Emlnönll (Sabık Karakaş) banıruı 
oakletmtşUr. Cumadan maada her gün 

bastalarmı kabul ve teda vt eder 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahut hastalıklar mütehassısı 

Dlvanyolu No. 118 T elefon: 222398 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci smıt mütehassıs 

BabıAll (Ankara Caddest Numara 60) 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: ÜskUdar Atıa.mataşı No. ~ 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
Her gün hasta kabul edilir. Her nevı dl§ 

rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 

Üsküdar Ab((xbaşı Mektep sokak No. tiO 

1
3UncU Kolordu Satlnalmal 

Komisyonu 1Uinlar1 

Yerli fabrikalar mamulibndan 
(160ı bin metre çamaşırlık bez 

kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi :L6 • Şubat • 933 
tarihine müsadif Pazar günü saat 

14 de yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve nilmunesini görmek 
üzere her gün Ankara'da M. M. 

V. SA. AL. KOM. nuna mfira· 
caatJarı ve münakasaya iştira" 

edeceklerin o gün ve saatinden 
evvel teklif ve teminat mektup· 

larım makbuz mukabilinde mez· 
kür komisyon Riyasetine verme
leri. (3013) (458) 

4 ,,. ~ 

Ankara Hava Levazım Md.· 
den: 

Hava rasat merkezleri için 

asri ve son sistem aJatı rasadi

ye sahn alınacağından bunu 

verebilecek firmaların azami 5-
Mart . 933 tarihine kadar kata· 

loğlarım Milli Müdafaa Hava 
Rasat Merkezine göndermeleri. 

(3024 000) 

BAHlBI : MEHME1 ASIM 

Umumı Neşriyat MUdürU: FİKRET ADn 
YAKIT MATBAASI - ISTANBUL 

s A T 1 E 
Mahdut Mıkdarda 

Elektrik su ve banyo ısıtıcı cıhazlar 

imal etmiştir 
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12 ilci 48 ay 
vade ile satılacak olan bu alellerl 

tedarik etmek için acele ediniz. 
Elektrik Şirketinin bu cıhazlara sahip olanlara tatbik 

etliği tarife hakkında malQmat isteyiniz. 

cin. 

1 lstanbut BeledJyesl llAnları J ._ _______ _ 
Beyoğlu Belediye Şubesinden: Taksimdeki umuma mahsus he• 

la dairedeki şartnamesi mucibince bir sene için açık arttırma 
ile kiraya verilecektir. lstiyenlcrin daireden a lacakları ir1aliye 
ile Bankaya tevdi edecekleri yüzde yedi buçuk niıbetindeki te· 
minat makbuzile 9 Mart -933 per,embe günü saat on beıte Da-
ire encümenine gelmeleri. t697) 

Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden: Fatih çarşamba cad· 
desinde Kazasker Mustafa Ef. medresesinin enkazı bilmiizaycde 
sahlacağmdan talip olanların şartnameyi görmek ve ıOO lira 
tahmin kıymeti üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçesiuı yabr· 
mak için daireye ve müzayedeye iştirak etmek için de 7- 3 · 933 
tarıbine müsadif salı günü saat 14 te dair~ encümenine mUraca· 
atları ilin olunur. (696 · 

Kullanınız. Sütiinüzü · art· 

hnr. Çocuklann kemik• 

lerini kuvYellendirir! 


