
kasb 
ma •illb çekem 

•damın va"" pmaranarıiat gazete.ı 
çıkarım.- .ruju anlatıldı ra 

\ 

Avrupanın b·rçok yerlerinden, Ana• 
dolu Viliyetlerinden gelen haberler 
kı~ın tfddetli olduğunu gösteriyor 
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• En ziyade müsaadeye 
lllazhar millet prensibi ,, 

Tarihe karışıyor 
Fransa hükUmeti altı aya ka -

dar hükmü nihayet bulacak olan 
Türk - Franıız ticaret muahede -
•İlli feshetmek kararını vermit ve 
bu kararını hükumete bildirmit -
tir. Fransız mahafili bu kararın 
Fransa tarafından Türkiyeye kar
tı alınmıt huıusi bir tedbir mahi· 
Yetinde olmadığını göstermek i -
çin izahat veriyor .. 

Bu izahatın buliıası tudur: 
Fran.anm diğer memleketlerle 
.tctettiği ticaret muahedelerinin 
heınen hepsinde (en ziyade mü • 
iadeye mazhar millet esası) var
dıt. Bu esaa tabii zamanlarda her 
'-nai bir mahzuru mucip olma -
~thr. Fakat cihan buhranı çık -
tdttan ıonra Fransi\nın milli ik -
baadiyatı için zarar vermege hat· 
l.ınııtır. Bilha11a 1927 ıenesin • 
denberi Franaanın diğer memle • 
~erle olan ticaret müvazenesi 
~ztalmuftur. Onun için F ranaa 
diler memleketlerle aktetınit ol • 
cluiu ticaret mukavelelerinin hük· 
lllaij nihayet buldukça bunları ar -
tlic temdit etmiyor. Fransa hu 
lbQahedeleri yeni battan pazar -
lılda aktedecektir ve bu muahe -
deleri aktederken F ransadan ken. 
eli mallan için tenzilatlı tarife 
t.lbikinl iıtiyen memleketlere 
P'raanz -malları için mütekabil 
-.nfaatler teminini teklif ede -
...ıair, Türkiye .ile Franaa araam-

meYCUt olan muahede dahi it
it ıa.. arada feshedilmektedir. 

Fransa hükUmetinin ticaret 
~Teleleri hakkında aldığı bu 
~lllDI kuar bir kaç noktadan 
~n dikkati celbediyor. Fran
aa. Avrupada ikbaadi buhrandan 
~ bu sene müteeair olmuı -
t.ar. Bu itibarla diğer memleket -
1~e nazaran umumi iktısadi zor-
1uldarı nisbeten daha hafif de -
~ir~ Bundan başka gene Fran
·~ heYnelmilel ticaret prensiple • 
tınde eakidenberi müesses olan 
h:ulleri mümkün olduğu kadar 
k ı~amağa çalı§an bir memle -
ettır. Böyle olduğu halde Fran

••nrn kendi gümrüklerinde yarım 
~Jtdanberi tatbik edip gelmekte 
0 duğu 1>eynelmilel prensipleri ve 

deı~ları yeni bastan ve tamamen 
~·· ~ Kıttirmeue karar vemıit olma-

11 fiipheaiz mühim bir hadisedir. 
d·· J;'ranaa bundan evvel bütün 
~nYaya karşı tek cepheli bir 
~rük duvarilc sarılmıftı. Bu 
h l1'9'l',r F ransanın her tarafında 

1 
er l?ıcnıleke!e karşı ayni yük· 

d~~likte idi. Halbuki yeni akte -
.~. ecek ticaret muahedelerile bu 
"'*l!ıti.i '~ d if . " uvarının manzaraı de -
~•Yor. Her memleket için ayrı 

8'iıtıtük kapısı ve ayrı yükıeklik· 
Mehmet Asım 
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VAKiT . 
Bir kaç güne kadar 

Mediha MUnlr 
1-f.lllaun çok ıüzel bir eserinı 

lefrikaya baıhyacaktar. 

Mediha M:Unlr 
~--b yazdarı, hayali 

L ,.fanmlf bir macerad1r 
....ıııı 

Tra bzonun azaktaa görilntlıfl 

Trabzonda iki meyzinin tevkifine 
sebep: Bunlar Türkçe ezan okuya
madıklarını istida ile bildirmişlerdi 
Trabzonda Hamdi ve Muıa 

isminde iki müezzin tevkif olun· 
muftur. Trabzondan aldığımız 

malfunata göre çarfı ve meydan 
camileri müezzinleri Hamdi ve 
Musa Ef .ler Türkçe ezan okuma
ğa hazırlanamadıklanndan ha • 
hisle daha bir müddet ezanın a
rapça okunması için müddeimnu· 
miliğe bir istida vermitlerdir. 
Hamdi Ef. ayni zamanda evkaf 
idaresinden de müttekidir. Bil -
ha11a bu adamın vaziyeti şüpheli 
görülmüş, evinde yapılan tahar -
riyatta Bursaya gönderdiği mek -
tupla Bursadaki bir imamdan ge
len cevap bulunmuf, bu meyanda 
kitapları arasında saklı duran 

fapka hadiseleri anındaki yalnu: 
muhalif gazetelerin nepiyatı na • 
zarı dikkati celbetmi§tir. Musa 
Ef. meseleden ademi mal6mat 
beyan etmiı, içinde ne oldutunu 
bilmiyerek istidayı mühürledijini 
söylemittir. Bu iıtidaya, evkaf İ· 
dareıinden müıteki olmalannm 
sebep olduğunu da söylemekte 
imitler. 

Hamdi Efendiye lıtanbuldaki 
oğlundan gelen mektuplarda "ba· 
ha sen böyle itlere kantma ne e
mir verirlerse onu yap,, deniliyor· 
muf, Şahsi ve hi11i sebeplerden 
doğduğu söylenen bu fUUl'SUZC& 

hareket her ne olurıa olsun ititen
leri çok müte11ir etmiıtir. 

· Muhtarlıkların liğvı 
kararlaştırılıyor 

Ankara, 19 ( Hususi) - Avrupada o'duğu gibi memleketi· 
mizde de mahalle muhtarlıklarının liğvı için Dahiliye •eklleti 
bir liyıha bazuJamağa bqlam11tar. Uyıb-aa waslanDa sare 
bele4iye h~tlttnt d•hilledeM __..,.. malateıhk,.n tqndf .. 
Jecek Ye bu itleri belediyeler g&recıelderdir. KBylerdeki mala• 
tartaklar barakılacakhr. 

Belediye budutrarı dahilindeki mubtarhklaran on bin kadar 
olduğu ta~min ediliyor. 

Almanya ile Avusturyanın 
birleşmesi niyetleri 

Almanyanın harici siyaseti, gayeleri •• 

Çelik mliferl;ler Bertin •okaklanadaa geçerken .. 

BERLIN, 19 (A.A.) -Alman· oluna olıun Alman milletinin bü
yanın hariçi ıiyasetinin gayeleri, tün eczasının bir araya getirilme
çelik miğferliler tetkilitırun fikir- ıi lüzumundan bahıedilmektedir. 
lerini yayan bir gazete tarafın - Binnetice, bu vazife yalnız hüı-
dan izah ve tetrih edilmittir~ nü niyetle veya muahedelerin ye -

Makale, çelik miğferliler mu - niden tetkiki ile veya diplomaai 
haliflerinin ittirak edecekleri ha- yolile ifa edilebilecek bir vazife 
rekatın büyük sevkülceyit gaye - değildiT. Bunu bafarabilmek için 
lerini bilmeleri lazım gelmekte geride hakiki bir orduya ihtiyaç 
olduğunu yazmaktadır. Makalede vardır. 
iktısadi ve dahili ıiyaaetteki iı - Almanyanın harici siyasetinin 
tihzaratın fekil ve ahengini ıöı • büyük gayeleri şunlardır: 
termekte Versay muahedeıinin Flandre, Bohemia, Baltık mem 
tahririnden, Franıız • Leh heke - leketleri, Avuıturya, Tranailvan -
monyasının ortadan kaldırılma • ya ve Carinthie' deki Alman ca -
sından, tark hudutlarında Alman- mialannın Almanyaya avdeti. 
yadan kopanlmıt olan bütün a- · Pruıyaya gelince: Ona düten 
razinin istirdadından, askeri ve vazife, ıarka ve cenubu tarkiye 
iktııadi hukuku hükümraninin ta· doğru müıtemlikeci bir devlet ol
mamen ele geçirilmesinden ve maktan ibaret olan tarihi rolünu 
herhangi bir federasyon teklinde oynamaktır • 

Bir hakem da~a diyor ki: 
'' Ben ikinci intihaba 
taraftar değildim ... ,, 

Avrupada güzellik müsabakalan hıra· 
kıhyor. Avrupa müsabakası nerede?. 

1931 Avrupa gOıell: Mis Frans Nazire H.ın yeni resimlerinden biri 

Diin mıthur ı Dedik •e bu 
. ~ll!k .miiM• .yoİaalô ~ • 
bakası hakem - limize ceT~ i•
lerinden biri da teclik. G e n ç 
ha matbaamız- hakenı bu ıu -
da müıab&ka - alimize cevap 

Fransız gUzell 

nın tarzı hak -
kında bize iza
hat verdi ve 
dedi ki: 

- Ben bu 
mü ı a baka-

nın nuıl yapıldığını söylemek is -
tiyonmı. Çünkü doiruıunu iıter -
aeniz müsabak•da çok rey kazan
dıkları söylenen Nazire ve Feriha 
Hanımların ikisi de güzellikte ke
malden çok uzaktır. Aralannda 
çok küçük farkl~ Tardır. Ha o 
kazanmıı, ha öteki. • • Bence hiç 
farkı yok. 

Güzel aan'atlar mektebi mu -
allimlerinden olan bu hakeme: 

- Biz 'iki ıenç' kızdan birinin 
ötekinden daha güzel olmaaile 
meııul değiliz. Bizce müsabaka -
nm icraaında yolıuzluk var mı, 
yok mu? Mühim olan budur. 

vermiyece
ğini ve cevap 
vermemekle ne 
demek istedi -

ğinin anlatıla • Medrlt gUzell 
bileceğini söy • 
lemekle iktifa etti ve ilave edereJC 
dedi ki: 

- Zaten ben ilk intihapta üç 
kızın intihabından sonra ikinci 
bir intihaba taraftar değildim. 

Buna lüzum yoktu. Buna lüzum 
olmadığım o zaman da söyle<ıiaı, 
ama dinletemedim. 

itte Cumhuriyetin müiabaka • 
ımdaki bozukluğu ıöyliyen bir 
hakem daha. . • . Bu zatın iimini 
de söyliyelim mi? Güzel San'atlar 
mektebi bediiyat muallimi Bur • 
han Ümit Bey .••. 

Acaba Cumhuriyet hala hiç 
(Lütfen aagıfayı çeviriniz) ... .. .................................................................................. . 

Bu gidişle 1950 senesinde de milnakaşalar 
devam edecek .. 

- Birinci Naziredir •••• Ha,... Ferihadar .... 
Y..-11n Ferüaa... Y..-a N.-.... 
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.. bııkemin intihaba itiraz et
meditinde israr ediyor mu? 

Esasen hakemlerden bir ço • 
'ğumm tekrar intihapta müstenkif 
kalmaları da açıkca itiraz değil • 
midir? 

Avrupadakllere -
gelelim 

Güzellik müsabakalarına Av -
rupada aldırıt eden olmadığını, 

ancak bir kaç memleketin bu i§le 
meıgul olduğunu, meıgul olanla
rın da bar, kazino, kahve gibi 
müessese sahiplerine inhisar et -
tiiini yazdık. Dünkü Cumhuriyet 
Madrit güzeli intihap edilen kı:ı:m 
resmini dercederek diyor ki: 

- lıpanyada güzel İntihap o· 
lunmıyacak diyenler acaba buna 
ne derler? 

Biz lıpanyada intihabın yapıl
mıyacaiından haberdar değildik 
ve böyle bir teY de yazmadık. 
İıpanyada Madrit tehrinde kim 
bilir naaıl bir yerde böyle bir in
tihap yapılmıf, nitekim F raıuada 
da Şikago ıehrine gönderilmek Ü

.zere küçük bir yerde bir Fransız 
dilberini aeçmif. Bunların resim • 
lerini dercediyoruz. Fakat f u ya
nı batımızdaki Yunaniıtan evvel
ki dünya rüzelini çıkaran Yunaniı 
tan gibi daha bir çok memleket • 
lerin müıabakaların eıasından bo 
zukluğunu anlryarak bu itten vaz 
geçtikleri inkir edilebilir mi? 

Yeni ıene geldi geçiyor fakat 
Avrupa güzeli için hiç bir e1a1Iı 
hazrrltktan kimsenin haberi yok. 

VAKIT'ın Hususi Telgra 
Reisicümh~ "zretleri dün Dol 

mabahçedeki dairelerinde meııul 
olmuşlar ve bir tarafa çıkmamıt • 
lardır. 

..., ~ zr=nswwwzıee~=-ıc_.ı~ ~ -
I(')ntenjan 

Listenin bu gün ne~r~ 
muhtemel 

A N K A R A, 16 (Hususi) -
1ktııat vekaleti erkim bugün ve -
kil Celil Beyin evinde toplanarak 
kontenjan listesi ile me§gul oldu • 
lar. Listenin yarın (bugün) neJrİ 
muhtemeldir. 

Recep Bey 
Bugün lıtanbula geliyor 

A N K A R A, 16 (Husuıi) -
Cümhuriyet Halk F ırkaıı umumi 
katibi Recep Bey bu akıam latan· 
bula hareket etmif, istaıyonda fır 
ka erkanı ve bir çok dostları tara 
f ından te9yi edilmiıtir. 

Recep Bey lıtanbulda bir kaç 
gün kalarak bir müddettenberi ra 
hatsız bulunduğu diılerini tedavi 
ettirecektir. 

izmirdeki yobazlar 
l Z M t R, 19 (Huıu11i) -

Burada mevkuf bulunan llyas ve 
Habip hocaların hareketlerinin f iİ 
mul derecesi ve Buraadakilerle ala 
kaaı olup olmadığı araıtırılmakta· 
dır. 

Islaha t programJ 
yapılıyor 

AN KARA, 16 (Hususi) -
Maarif vel::ilinin .reisliği altındaki 

ıslahat komisyonu bugün de top · 
lanarak meşgul oldu. Komisyon 
ilk tedrisatta yapılacak ıslahatı 

tamamen tespit etmiş bulunmakta· 

dır. Yakında orta tedrisatta yapı· 

lacak ıslahat ile proğramı da tes -

pit edilecektir. Bundan sonra ısla 
hat proğramları ),ül halinde mat· 
buatla da ne§redilecektir. 

inkılap abidesi 

Sadettin Bey 

Sanayi k redi bankası 
müdür ü oldu 

A N K A R A, 16 (Hususi) -

"En ziyade müaaadeye 
mazhar mi!let prensibi,, 

Tarihe karışıyor 
Sanayi kredi bankas: umum mü - (fJaşnıakalcden der;am) 

dürlü3üne sanayi ve maadin ban · ı ., 
k "d'" .. S d tt' B t · te duvar yapılıyor. Anlatılıyor ki 
ası mu uru a e ın ey ayın e· b d F h'"kA · b' 
• • • • A • • • • u ara a ransa u umetı ıze 

dılmış ve taym.ı alı atstıka ıktıran d h A t kl'fl kt e ususı e ı er yapaca ırı 

etmiştir. "T " k' d F ı '~ u~ ıye en ransaya ge ecea 
mallara tenzilatlı tarife tatbik et• 
mek yahut şu veya bu tarzda ik• 

J tısadi kolaylıklar göıtermek için 
şu veya bu mallarımın şu veya bu 
şartlarla Türk gümrüklerinden 

AN KARA, 16 (Hususi) - ginnesını isterim,. diyecektir. 

.. i olar 

inşaat için teklif yapıldı 

Ziraat vekaleti yaptırılacak olan Fransa bu tarzda tedbirler aldık• 
buğday silo antrepolarının son sis tan sonra diğer memleketlerin de 

l z M t R> 19 (Husussi) tem olmacı için Avrupa -ve Ameri kendi iktısadi ihtiyaçları için ay • 
ni yola zitmeleri tabii değil mi • 
dir? 

Menemende dikilecek inkılap ahi _ kadnki bazı fabrikalara inşnatı 
desinin yeri mühendislerden mü • yapmaları teklifinde bulunm'.ıştur. 

rekkep bir heyet tarafından tayin 

t.dilmi§tir. Abide, Kubilaym şehit 

edildiği meydanlıkta yapılacak -
tn·. 

Bu meydanlığın dikilecel< olan 

abideye layik bir şekil alabilmesi 

için etrafta bazı binalar istimlak 

edilecek ve burası mükemmel bir 
şekle konacaktır. 

Talebi ı-edded ·ıdi 
1 Z M l R, 19 (Hususai) -

Müddeiumumi Asım Beyi vazife 

halinle tahkir etmekten suçlu Göz 

~epe :;por Jdübü reisi Muammer B. 

tahliye talebinde bulunmuş fakat 

bu isteği ka bul edilmemiştir. 

Göı-ülüyor ki cihan buhranı ar• 
tık eski beynelmilel ticaret uıul • 

Kaçırılan silahlar . . 
gerı ·mı gönderiliyor ? 

lerin i kökünden değiıtiriyor. Bu 
arada (en ziyade müaaadeye 
mazhar prensipi) de yavaı yavat 
tarihe karışıyor. Şimdiye kadat 
Fransa gibi memleketler gümrük 
vergisini dahili •1U1ayii himaye • 

den ziyade bir varidat membaı 
olarak telakki ediyorlardı. Şimdi 

ise varidat almaktan ziyade bu 
vasıta ile dahili san'atlarını ve 

mahsllerini himaye ctmeğe calııı• . 

Avusturyanın Almanya ya iitiha 1 
VJYANA, 19 (A.A.) -Nim res 

mi Reichpoıt bu ıabahki nüıhaım 
da fÖyle yazıyor: 

Hirtenberı müe11esesi, "tim -
diden aevke müheyya bir halde bu 
lunan ıili.hları ıeldiği yere gönder 
meğe,, davet edilmiıtir. 
Avuıturya hükumeti eıaı hak· 

kında lngili:ı:, Frania talebini tat· 
min etmeğe mütemayil bulunmak
tadır. 

Ayni gazete, 11 fubat tarihli no 
tanın,bir mühleti ihtiva etmekte ol 
maıına rağmen bir oltimatom ma 
hiyetinde olmayıp doıtane bir te 
§ehbüs ıeklinde olduğunu yazmak 
tadır. 

Bu tetebbüs dolayısile çıkan ha
berlerin Viyanada husule getirdiği 
heyecan tamamile sükUnet bulma 
mııtır. 

Neq Freie Preue ile Neues Vie· 
ner gazeteleri mutedil bir liıan kul 
)anmakta iseler de Reichıpoat, ga 
yet 4iddetli bir makale netretmek 
te ve Avuıturya hükumetinin esu 
hakkında İngiltere ile Fransayı tat 
min etmekle beraber ıekle ait bazı 
meıelelerdeki noktai nazarını mu 
haf aza edeceğini yazmaktadır. 

Reichıpoıt hükumetin arzularını 
ne ıili.hlan gönderenlere, ne de 
Hirtenberı müeaaeseıine zorla ka 
bul ettirilebilecek bir vaziyette ol 
madığını ilave etmektedir. 

Bu müeaaese, timdiden ıevke mü 
heyya bulunan silahları, geldiği 
yere ıöndermiye davet edilmittir. 
Bu müeaaeıe, bu davete göre hare
ket edecek mi? Bu, ona ait bir 
meseledir. 

. Bilmukabele, soıyal demokrat 
Jardan Arbeiter Zeitung, A vuıtur
ya hükUmetini ıilihları daha baş 
langıcmda geldiği yere gönderme 
mit olmakla muaheze eylemekte • 
·~· uır. 

Burjaa mufmm en büyük pze . 

Tagblatt gazetesinin de keza hü • 
kum eti mürakabe vazif eıini iyi 
yapmamı§, Hirtenberg müeueıe
ıinin silah ticareti muamelelerini 
yapmasına mani olmamıt olmak • 
la muahaze etmesi 9ayanı dikkat 
tir. 

Avusturyalılar ve 
Almanlar 

BERLIN, 19 (A.A.) - Çelik 
miif erlilerin naıiri efkarı olan 
Kreus Zeitun, Hirtenberg mesele • 
si dolayısile Avuıturya siyaıetin • 
de heyecan uyandıracak değiıiklik 
ler olacağını yazmaktadır. 

Avusturya Heimvehrenleri ile 
nıevcut münasebetleri malum olan 
bu gazeteye nazaran M. Dolfüuün 
lauaanne itilafları ile tayin edil 
mit olan Avusturya siyasetinin ar 
tık takip edilemiyeceğini ve Avus
turyanın Almanyaya teveccüh et • 
rneıinin taın zamanı olduğu kana 
atine vasıl olınuı olduğunu yaz • 
maktadır. 

Dolf üss kabinesinin> bir tatil ya 

pılmak üzere istifa edeceii rivayet 
olunmaktadır. 

Milli müdafaa ve emniyet nazır 
larınm yerine Alman ittihadı ta • 
raftarı Nazilerin ve Avusturya 
Reimverhrenleri tefkilatının iti • 
madıru haiz zevat getirilecektir. 

M. Dolfuss, bir katolik • Sosya -
Iist koalisyonunun te§ekkülü teh • 
likeıini arzedecek olan umumi in 
tihabatm önüne geçilmek için hü 
kumetin batında kalacaktır., 

nalın Berlin muhabiri> M. Hitler in 
ani surette Munihe gitmek üzere 
Berlinden hareket etmiş olduğunu 
yazmaktadır. Mumaileyhin kimler 
olduğu bildirilmiyen bir takım ze • 
vat ile mühim mülakatlarda bulu 
nacağı söylenmektedir. 

Asabiyet içinde bulunan Alman 
milliyetperverleri Prusyamn gi t 
gide daha ziyade Fransaya yakla~ 
maundan endişeye dütmüştür. 

Alman milliyetperverleri maha· 
filindeki bu asabiyet, §İmdiki hü -
kiimetin dahili ve harici vaziyetini 
takviye edecek mahiyette telakki e 
dilmiyen ecnebilerle ihtilatlar çık 
ması ihtimali ile izah edilmekte -
<lir. 

Mol llson'a madlt lya 
RlO DE JANElRO, 19 (A.A.) -

Brezilya tayyare birliği, tayyate • 
ci Molliaona cenubi Atlas Okya • 
noıunu bir turizm tayyaresi ile yal 
nız başına geçmiş olduğunu bir 
hatırası olmak üzere bir madalya 
ihda etmeğe karar vermi~tir. 

Fransada şiddetli 
soğuklar 

PARIS, 19 (A.A.) - Kar, meb 
zul surette yağmaktadır. Fransa -
nın birçok yerlerinde ve bilhaGsa 
Douarnenez (Britanya) da 9iddet
li bir ıouuk hüküm sürmektedir .. 
Orada birçok senelerdenberi bu ka 
dar f z!rı bır ya5dığı görül ..ıemiş
tir. 

Feyzi ey •• n 
defne "idi 

Kreuz • Zeintungun bu haberle
rinin kat'i ve müspet hadiselere mi 
iıtinat ettiiini, yokıa alelade Al· 
man hükUmet mahafilinin arzula- Sabık nafıa vekili Feyzi Beyin 
rma mı tercüman olmakta olduğu cenazesi dün ihtifalat ile kaldırıl
nu bilmek müıküldür. 

Hltlerln seyahatleri 
P .ARiS, 19 (A.A.) - Le Jour • 

mıştır. 

Reisicümhur Hazretleri cenaze 
&!ayına yaverleri Cevdet Beyi gön 
dermiılerdir. 

Tetkik cemiye

tinde faaliyet 

yorlar. 

Kendi lıud•larıı dal.ilinde .an 
atların her §ubeıi teşekkül etmit 
ve yükselmiş olan memleketler 

AN K ARA, 19 (A.A.) cihan buhranı karfısında bu tarz• 
Türk dili tetl,ik cemiyetinden: da harekete mecbur olur lana 

T ürk d ili tetkik cemiyeti umumi Türkiye gibi henüz dahili ihtiyaç• 
ırıerkez heyeti umumi katip vekili larr için bile ki.fi derecede ttna• 
( elal Sahir Beyin reislie i altında yii olmıyan memleketlerin ne yap• 
toplanmış, vilayetlerden gelen ve ları iccap edeceği derhal anlqılır. 
derleme faaliyetlerine ait malu ~ Gene bu v~,;iyet Türkiyenin 
ma: veren kağıtlar birer birer göz gümrük reapsfnden başka taku ve 
den ge~il'İ lerck icap eden karar • kontenjarıtman gibi usullere mü • 
lar verilmig derleme fişlerinde açı racaat ederek dahili sanayiini ve 
lan hanelerin tar ifeler dairesinde mahsulatını himayeye çalıtmaıın• 
doldurulmıyanlarına rast gelindi· daki zaruretin derecesini de göı· 
ğinden fişlerin bütün hanelerinin terir. ) 
defterin batındaki tarifelere gör~ Mehmet ASJm 
doldurulması Wzumunu bütün vi- ~=============:t: r---
layetlere tamimi de ayrıca karar • 
laştırılmıştır . Reisicümhur Hz.ne 

.. u~um mcrlc:ez heyeti Çarşamba gelen telgraflar 
gunu saat 17 de tekrar toplanacak 
tır. 

Dün lugat ıstılah kolunun ıstı . 
lah merl:ezi de toplanmıştır. Bu 
merkezde şimdiye kadar seçilmiş 
olan 13 ihtisa:; b3lüğüniin r~islcri 
hazır bulunmuş, kolun başı Celal 
Sahir Bey toplanmaya reiGlik etmiş 
tir. Dil ıslnhı i'lilerini f inlandıya, 
Macnrist<l.n ve Almanyada hangi 
U"ullerle yapıldığı hakkında hü • 
lii.~alaı· yn~tırılması bnşlıcn luga.t -
ların taranarak öz türkce kclimel~ 
rinin işlenmesi türkçenin söz üret 
n:c ve söz birle~tirme gel-illerini 
dilimizdeki y, bancı şekliyat ile 
lmrşıl şlırılması hakkında umumi 
merkez heyetinin verdiği kararlar 
tstılah merkezine bildirilmiştir. 

Merkez reis vekillifiine ccıniyet 
umumi ihtısns derleme reini prof e 
$Ör Cemil Bey ve 1"' t'pliğinc büyü?t 
Erkanı Harbiye 10 cu şube müdü • 
rü tvl~erlik ihtı"as bölük reisi bin 
bnşı Yusuf Atlil Bey ı:eçilmi~ler • 
dir. 

Büyük reis şimdiye kadar olan 
çalı1mnları hül5.sa etmi~ ve faali
yetlerde tereddüt edilen noktalnr 

ISTANBUL, 19 (A.A.) - Bur• 
sa hndisesi münasebetile reiıicün' 
hur Hazretlerine Elmalı, Çerkeı " 
köy, Malkara, Adıyaman, lnce ıUr 

Erbaa kaz~larile Edirne ve Bolıl 
vilayetl~rinden gelen telgraflar d• 
Bursada öz dilimize kartı yapıla• 
hare!·et ile müsebbiplerini tel'ill 
edilmekte ve dilimizin hakimiyeti 

yolunda da bütün milletin bü~ 
inkılapçı emrinde şaşmaz ve aar ' 
sılmaz bir azimle yürümeye de ~ 
\'am edeceği bildirilmektedir. 

hallolunmuşutr. Istılah merke-' 
4 mart Cumarte:si günü tekrar tol' 
lanacaktır. 

Neşriyat kolu da dün toplanar~ 
kolun çalı~ma ve teşldlit proğra_. 
nı ,müzakere etmi§ ve karalattd ' 
mıştır. Kol cemiyet tarafından ı,.• 
tırılacal. bültenin en aon bula~ 
larını da kararlaıtırarak udi; 
merkez heyetine bildirmittir. a' 
telerde dil köşeleri açılmaıı h~ 
kında yazılan tamimin ıön • .,.... 'i de kola bildirilmi9tir. 



ar 
Afyon Karahiaara gittiniz mi, 

hlanuz bu ıehre ğradı mı? Git· 
• , yolunuz bu tehre uğradı • 
tüı>beıiz Taıpınarı hatırlar11 • 

iliz. T &§pınar bu şehrin bir köıe • 
-.ı. bir derenin bqmdadır. Tq 
Paaann ıuyu tatlı ve cana can ka· 
bc:ıclır. Ben ıize bu Taıpmardan 
Lah.etmiyecejim,. Afyon Kara • 
iri.arda üç aydır bir pmar gibi 
tat-, bilgiye, fikre, yeniye ıu • 
'-1&nlann dudaklarıni ıılatan 
?&fltmara dair konuıacağım. 

• • • 
Tqpmar bir mecmuadır. Köı 
~ez okuyucularımın bana 
•trecekleri ceva:bı biliyorum: 

"- Adam ıen de, itin yok ta 
4-dolunun bir köteıinde bir 
"--ua. çıkmıı ondan bahaedi • 
hraan. 3h neler gördük. 

Eminin. okuyucularım T qpı • 
~ bir ı&yııını görseler bana 
~_•erirler, T a;pınarm, kabı fa • 
L.-.Z, baakııı fena değil amma, 
.,.. pek ıık filin ıaydmaz. Gö • 
~e babayani fa lcat aahifalan 
~a, yazdan ııraladıkça, sa • 
~ bir tarafa biriktikce insan 
~doluda kültür h~reketinin 
9'lalaı.ı kudretine hayran oluyor. 

Tqpınar bize, yeni bir dille, 
~ bir ıörü,le, yepyeni bir Türk 
~.çıkıyor. 
~~ edeyim ki, lstanlnıld-;' 
~i bu kadar latan fikirleri 
~ etmit Mr mecmuaya te· 

etmeci im. 
ş..... ... Qnca llyliyeyim, 
11m.-~a Sakat Osmanlı mü • 

erinden, Osmanlı kafumdan 
nlı kafasının heıapıız, ki • . 

.ııl.,IM~nnn Afyon Kara
~··:rapan "Tatpı • 

,. bize hakilaııtea d.,_li iati-
demiyeceğim, deı-B rmr ---.lan kazandırdı. T...,.._, 

hla._ ilmt tetkikler, edebi • '* Ye halk ldetleri etrafında 
~~· olıun yazılan tatmuyor. 
....._hın terbiye metelerleri Tat· 
~ batL batma bir mı11le • 
trıa. Bir tez halindedir .. y...,_. 
..... lra1Daklan arumcla yep)•i 
~ daha söze çarpıyor, 
~ .,_. bir meslek aıkadap b· 
a~or. Biz Afyon meb'uau 

8'7efeadiyi, düpnana ailllu 
..... kahraman, 7üDek bir 
~ adamı, kunetli tetkilitçı 
.a...._olawı bir insan diye tanıyor
~pınann ıon ıayııında ıö-
'-' '-•· ~· dilfmana ilk ıilihı a· 
........_ 'Ullür hareketinde de Afyon 
,~~İndedir. 

411 Beyefendi Türk okuyucu • 
Hana Koben'in naayona • 

tarihini lngilizceden Türk • 
~İrmektedir. Tqpmar A • 

İçin bir kazançtır. 

Sadri Etem 

depolarının 

Balıkçılar 1 Kizım Pş. 1 Bir yumruk 
Sulara kapılarak 

devrildiler ve 
kurtarıldı!ar 

Eyüp balıkçılarından Yakup ve 
Hikmet, balık avlamak üzere Fe • 
nerbahçeye gitmiıler, Bir müddet 
aonra rüzgar ıiddetlenince dön 
müılerdir. 

Kayddan, tam Alurkapı önle • 
rine ıeldiii zaman, ıularm cereya 
nına kapdmıı, kayıkçdarm bütün 
gayretleri bota ıitmiı, kayık Ahır 
kapı tütün depoıu önünde devril • 
mi§tir. 

Denize düten kayıkplar, etraf· 
tan görülmüt, iki sandal, yetitmit, 
kazaya ufrıyanlar kurtanlllllfbr. . 
Manifatura dOkkA
nındakl yangın 

tahkikatı 

Evelki ıece, saat yirmi üçte bah 
çe kapıda Salihattin Vehbi Beyin 
manifatura maluumdan yansın 
çıktıimı, yanımın itfaiye tarafm· 
dan maiaza kumen yandıiı halde 
söndürüldüiünü )'UDUftık. 

Y angm baldnnda eaulı ıurette 
tahkikat yapdmaıma bqlanmq • 
br. Hidiaede bir kuıt olup olma· 
clıiı aoktamulu ;rapdan athkikat 
la zabıta ve mllddeiumumilik e • 
hemmiyetle metaul olmaktadır. 

B. M. M. Reisi dün 
akşam Ankaraya 

gitti 
Bir kaç ıündenberi tebrimizde 

bulunan Büyük Millet M9Cliai reiıi 
Kimn Pata Hz. dün akpm Anka 
raya hareket etmiıtir. 

Klmn Pata Hz.; Anadoluda bii 
yük bir tetkik aeyahati yaptıktan 
sonra ditlerini tedavi ettirmek üze 
re tehrimize ıelmiılerdi. 

Pata Hazretleri Mart iptidum• 
da açılacak olan Büyük Millet Mec 
liıine ait faaliyet hazırbldarmda 
bulunmak üzere dün Ankaraya ha 
reket etmek iıfediklerinden din 
akfamki Ankara ekıpreıine Pata 
Hz. için ayn bir vagon talalmq • 
br. 

Pata Hz. ıeç vakite kadar ea • 
rayda metıul olduktan sonra bü • 
yük reiı Gazi Hz. tarafından ka • 
bul edilmiıler ve Gazi Hz. ne arzı 
veda etmiılerdir. 

Bundan aonra aaat bette Dolma 
bahçe aaraymdan Ankara motörü 
ne binerek Hayd&rpaf& iıtaqona· 
na ıelmiflerdir. 

Bu eanada lıtanbul valili Muhit 
tin Bey ile Kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Pqa ve muhafız kıta· 
ab kumandanı lamail Halda beJle 
bir çoldan Pqa Hazretlerini tefyİ 
için istasyona ıelmit bulunuyor · 
Jardı. 

Pqa hazır bulunanların ellerini 

Gözünün malul 
kalmasına sebep 
olanın davası 

latanbul alır ceza mahkemeain 
de, dün bir malOliyete aebep ol • 
mak davuma balalmqbr. 

DaftCI, Fahri oilu Allan İlmin 
de yqlı bir arabacıdır. Maznun 
Hakkı tarafmdan, gözüne J1llDIU)c 
la 'nlnlldulunu, ıözünün sakat kal 
dıimı ileri ıürmekte, 1450 lira taz. 
minat iıtemektedir. 

Buna kartı Halda, davacmm ıö 
züniln aenelerdenberi iyi ıörmedi 
ğini, hattl aeJriiaefer merkezince 
bu aebepten arabacılıktan mene • 
dildijini iddia etmekte, ayni za • 
manda "asıl tecarize ufnyan be
nim. Şahitlerim var,, demektedir. 

Mahkeme, tabitleri clinlemiye, 
aeyriiaefer merkezinden de Aala • 
mn vak'adan evel arabacdıktan 
menedilip edilmedijiai aormala 
karar vermiıtir. 

HAIA vakıt kDresl 
Zeval yaJdini ,a.tennek üure 

beledi19 tarafmdan Galata kalesi • 
ne iki leDe evel femd teaİllıt ya
pdmuı braralpaq, bunun için 
de ıeçen aeneki biitçeJe S&OO lira 
tabaiaat kon"ltlftu. Teaiaab kimin 
itleteceii bir hayli zaman diifünil 
miif, bir aralık bu iti limanm ;yap

muı ileri ailriilmiif. 1G11ra da ra • 
iill!llıil• . .-.-...hı11H1 ..... ............ . 

mitleaılir. ae teeiaat ......ıı olarak ıooo Ura 
Yeni nevi afiller içia her HDe • .__ a__ • .:.. .. -a: L-L 

C 11 BA d itti llQ)& ........ ....-Yelait_..._ nin ilkbaharında Barsöloada bey· em ~Y e lf riye müdürlüPnce temin edileeek 
nelmilel bir müaabaka açdmakta Kizım Pata ile birlikte; tehri • tir. Yakıt lriirreainin İf)emeai an• 
ve kazananlara kıymetli mükafat· "mizde bulunan T ekirclai mebusu cak üç ay aonra kabil olabilecek • 
lar verilmektedir. Müaabaka ter• Cemil Bey de Ankaraya hareket et tir. 
tip heyeti tarafmdan ziraat Tekile mittir. 

tine bir mektup ıinderilmif, Yeki ---------
let te keyfiyeti bütün ziraat mü • Blrlala ceblad• maz 
dtirlfllderine tamim etmiftir. Mü • plarkn ~alralaachl 
aabalraya airmek iıtiyenler zira • Ortakayde tramvay beklerken 
at mldiirlfiiiiae haber vermelidir a1Çı Miukm cebinden diirt mu a· 
~er. praa llaaan iaminde biri, muzları 

Ruhsatsız plJango 
bileti 

Beyoflunda rfalaaataız PİJanlo 
bileti aatan Mizrail iaminde biri 
)akalanmıfbr. 

PiJ'&Dlo bileti, Macar ıpor klü
bü ibareaiai tqDDaktachr. Hiikt • 
metçe taıdik edilmit böyle bir 
ldüp meYCUt olmadılı noktaam · 
dan, aatan haklnnda takibat ya • 
pılmalctaclır • 

Vlf Ayetler koaajına 
para \•erecetız 

yİJ"aaedea, tatalmuttar• 

Sa damacana• lurnzhiı 
Kuzpncakta oturan auca Kara

bet Efendinin au de•ac•nalana • 
dan birini Oaman iaminde biriai 
çalmıt, Nuri Efendi iaminde biri • 
ıine aatmak iaterken, yakayı ele 

• tir" Yermlf • 

VAK 1 T 
OODdeUlc, BIJ&ll Guete 

r.tanbal Ankara CaddMI. v A.Krr >'Urdu 

Telefon N••ar•l•rı 
Yam lflerl ı.1etoau: 24179 
idare telefcmu : 24170 

Yunanistan kahvesi 
Gelen bir habere nazaran Bre • 

zil:ra kabYe ıindikuı memleketi • 
mizden aonra Y unaniatan ile de 
kahve mukabilinde tütiiD tabu 
1apmak üzere bir mabvele akdi
ne karar vermiftir. 

Brezilya kahve aindibu Şark 
mümeuili Atineda Yanan bük6 • 
meti ile temaı etmit " neticede 
bu mukavelenin eaaalanm karar • 
lqbnmfbr. 

Mukavele heaiia reaml -ui~ 
imza edilmemiftir • 

Bir çocap tr .. vay çarpb 
Beyoilanda M9fl'Uliyet cadde • 

ıincle, Hacı Efendinin diddrinm • 
da çırak OD bir ptmcla Sutiriye 
91 numaralı tramvay çarpmq, ,O. 
siinden " kalçamıdan yaralamq 
tır. 

SORRETLBR 

Ülkü 
Ualkevlerl meemaall 

•VLKV,. DEN, OZ OLKVMOZll 
YAYMA YOLUNDA, KUTLU YB
RIMLER BEKLERiM - GAZI il. 
KEMAL. 

Büyük lairtancmm, bu izli 
tepik aabrlarmı tqıyan, Halkev
leri mecmuası "Ülkü,, nün ilk ea• 
Jlll çıktı. 

Bu mecmuaya Olkü admı •• • 
ren Büyük Milli Reiatir. Bu iıim
den de, bu meanuanm Jübei 
mabadı anlqdıyor. Fırka umu• 
mi kitibi Recep beyefendi ~ 
güzel, cana yakın, açık bir ifade 
ile "lleri aiditin hızı, yolcularai 
ne için Ye nereye aif.tilderini ini• 
melerine baihdll",, vecizeaile .... 
byan bq yazıda, "Ülkü,, llÜD ai
çin çıldıimı anlatıyor. Diyor kb f 
•Olldl.. klınınlık..,,,.,.,., eri ... 11-

rakard ,adli, ,,,,.,.,. 6lr ,.,,,,. ... gl4n,,.,.,,..,,. ,,..,..,,. ,,., .... , 
ceınl,eUn '"""""""' ,...,. .... ,,. 

""' udınd, um ..ıunı.n • .,.,,... • 
llld ip..... •011ı11,, ...... ,,.. 
la atılanlar Cl18IUIH W• 6lrlfl4 
g&dU blrllll N ,,.,.., 6lrUlı ,.,,. 
IJICli ıp.... •Oıldl,. ..mı ,,,,., ..U 
,,,,.,., ınlUJ ,.,..,,,,,.. N idil ... lü-

lllef ~ •••• •Olldl,. 6lffla .. tlf!lle· 
ın. Alald ,,.,,,,.. pıllfflll Blllbo • 
lainin rdtÜldali ........, ... -
faltırlle ...... '911 esir..-•••• 

lalnllp Tihta,eeiain, aen;1i • 
ii bu •• ,. .... irittlrecelr, ,_: 
nealia, aydml• bir _._le si • 
den ymi nealin heyecanlarım '* · 
liyecek, alnül ve barelmt birlif 
7apacak hiı ..,.ua,_ olan ildi· 
,._ • 1 .,,.., llilll 411, .w 

tar111,..wı ........ ····-·· ......... "OUdi,, clalaa • •Jll! 
ile doldarda. 

"Oldl,, de bir tek JUı yolc, ld 
alan- Jmrlanmm aMkadar et • 
meain. 

Recep be,.Eendiain "ICoaa • 
fU1IU Ye kmmftanıam,, JUlll 
heılreein Sft'kle olm,.caiı Ye .. 
aencita blıtmda kipe olllak, 
eauJı bir Mtihat~ :J&Jl ... R .. 
ıenc:e Uldi olıcak hir t.. •.Wlr. 

''Olldi,, de Jmllaılar, Allçara • 
otlu Yataf lle;ria, Mriaci t&k ta• 
rihl koapetiain çehp-emp, Ra • 
pp Hul8si he,ia, TIN dili tetlA 
cemiyetinia neler 7&Pblmı. Ali 
Siirena f»eyin, DemW,oha ai)ue • 
timzi aaletan :raalanm llalecak • 
lanhr. 

Aıaotla Ahmet ..,.., .uıt 
miWaa tarilal kıımetini anlatan 
:ramı, Meh._ F.min heJia lala· 
llpçıbk ..aleai, Necip Ali ı.. • 
Jin "19 tuhat,, 1 her tiirk ........ 
vsinin .......... olmmaaı lbmt 
olan :razdardır. Kı,metU, temis 
Sadri Etemin, meputiyet denine 

Anbracla ;rapılacak olan Yill • 
yetler konalı intaatma latanbul 
beledi7~ 85118 lira tahaiaat •er • 
mek IUl'etile ittirak edecektir. Ye
ni biitçeıi tasdik edilince aJn)an 
tabaiaat Dahiliye velrlleti emrine 
verilecektir. 

Abone laedellerı ı 

ait "Yalı almmq au,, lülra,.ai 
tam bir memleket bilriy•idir. 

1 
IJllWl(ı, lalü, tair Behçet Xewa-1 15 Yıl enllrl VAICIT lia "Erıenekoa,, ma1W••1eai "Aao; 

ı_.;;.;;.. __ 2,_0 _f_a_ba_t_1_9_1_7_ kara tabibımcla dolu aiiDelia 

Bir ılrket m8d8ılatlea 
hakaret hlclla etllliyor ! 

Maçka da T etYİkiyede oturan 
tercüman !CeGeci zade Ali Rıza ot 
Ju Necmettin Bq, it Mtemek için 
ıittiii yataklı ftlOll)ar tirketi mü 

TDrldJe 
8eDeU!: ı.oo Kr. 
• &Jldc 710 • 
IQlık ..O • 
ı &Jlık ıeo • 

.... Dcretl•I • 

2700 Kr. 
ıw • 
800 • 
800 • 

Kemal UA111ar1D bir atın 10 Kuru, 
ncart U1D1arm bir atın 12.15 Kmu, 
'tlcaıt U1a1atm bir antlml t:J K111'11f 

Kaçak ilanları 
Bir defu IO Od detall &O ~ defaa 1G 

clDrt clefall Ti " - de'- 100 lrunlftur. 
Ot aı'* illa .......... bir def .. -
....... Cilt IMm P01D lllDlana fula ........................... 

- Slrk«l gbarlk mn6an Aımıpa. 
dan ,,.,., .,,... .,,,.,,. ,..,, ede • 

.aipeei 61r W. ~ 11eıd Wr 
atre110 ,,,,.. ,,.,,,,..,...idedir. 

- Bl/Wlld ollıa B~de pe1r 
goi ....., ..,,,,, dııdf 11e K.,,.,_ 
r .,..,,_ iatltır ,.,.,. aa1dl btdıltla .,,,.,,,,.,.. 
- '• ....,.,,,, ,..,,.,,.,, ... 

...Wiiini tarih çerçeveti içiwle,; 
ıöatermektedir. 

"Olldi,, Halknleriaia, ~ hl 
aa bir zamanda ne hli1iik Mr 1 • 
mania tiHdiaiine doiru irfı•lli» 
olcluiuna ea büyGk delildir. 
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O.IMAllLI DEVLE 
61.ÜRK~N ••• 

ittifak ? Bilyiik ve eğlendirici komik 

ARMAND BERNA~D 
ile aehhar yıldız 

İtalya - Almanya 
ve Macaristan 

<lEANNE BOITEL 
t:ırafındım tem il edilen 

Muharriri: Celal Nuri CANIN iSTERSE .. o 
• lttıbas,nakll. tercüme bal.:l;ırı mahroıdur • 

Sipariş üzerine bir sultan Mehmet Reşat 

nlmındaki pek güliinçlii \ "C. ne,eli komedi müzikal 
Bu Perşembe akşamı G L O R Y A sinemasını.la 

'\, Büyük bir sinema h:ıdi~e-i teş:<il edecektir. 
ittif~ şay.alarını M.~uso- ~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jioi tekzip ediyor P R f\ N S 1 Z K A G A A L ......................................................................................................... : 
di; saniyen, fena bile olsa bu ROMA, ı 7 (Hususi) _ Başve· P Sözlü tilınleı in 'eni \lldızi olup l\cndisine mahsfö mümt:ız ve i 

ht · r· l · b J b A ·dahi,· :ınc tarzı temsili ile · ! mu erem mıaa111· erı öy e oz · kil Musolini, harici vaziyetten hah · ı 
k fi P P A P R i K A :

1 
ma muva ı c değildi. sederken, Fransız meclisi hariciye R (Ate,ın gençlik) 

Ressam zabitler şaşırdılar. Ben. c!ncümeninde konu§ulan bir İtalya j me,·:ıimin en se\·imli fılminde se,·ircileri nih:ıret iz güldürecek 1 
frcnk lugatinde sorckm: -Almanya ve Macaristan ittifakı K . 'e neşe saçacaktır. . 

A : Pek vııakında ARTiSTiK s:nemasmda : - Pata hazretleri...... Padişal1 hazırlandığına dair haberin, tama : ........................................................................................................ . 

Hiç unutmam. Büyük :muhare· 
bede bir Ramazan gecesiydi. Sad
razam pafanın Y eniköydeki yalı -
11na gittik.. Kimseler yok.. Yalnız 
pafa hazretleri büyük bir tela§la 
reaaamları bekliyor.. Ressamlar 
gele dunun, pa§a hazretleri bun -
ları uzun boylu methetmekte .... 
Bunlar gibisi nadirmİ§ .. Yer yüzü . 
ne böyle mühim san'atkarlar eel • 
memİ§ .. Ve saire .. 

meçhulümüz bir tip değildir .. Ben .nile asılıız olduğunu aöylemi§tir. 
bu kroldleri nefis, enfes buluyo - "Popolo d'ltalya,, :ıazetesinde 
rum .. Zatı §ahnnenin saffetini pek çıkan bir makalede de, bu meaele
güzel tasvir ediyorlar.. Kendimi <len bahsedilirken şöyle deniliyor: 

Anadoluda ır- T A K v ı M 
1 

kar yağıyor hünk5.rln konuşuyor, sandım. "Hakikat şudur, ki Fransa, si -
Sadrn~am paşa: Hı.hlarım bırakmağı istemiyor ve ln Bir santtenberi beklediğimiz 

re11amlar akibet geldile:-. Sadra . 
zar.t pa§a da onları ilk defa görü· 
yor; ilk defa görüyor, 19.kin müte
madiyen göhretlerini duynrmıı. 

_ Sen nnlnmadın ! c~edi, ve bu rakımyacaktır. Bunun için hayalet 
sefer, benden ziyade anl"~mabrı ler görüyor ve Ren sahilile Alpler Yolları kapladı, 
lazım gelen bizzat artisller h~z~ . de harp tehlikesi bulunduğu şayi· 
ratına hitap ediyordu: asını çıkarıyor. Fransayı tehdit e- postalar durdu 

Adetleri ~ekiz idi. Tekrar edi • 
yorum, tam sekiz baş ressam . . . 
Bunlar üniformalı idiler. kimi ha
yalt yüzbaşı, kimi binhuı kimı 

l . den yoktur. Bilakis fazla silahlan ELAZİZ, 12 (Husus·ı) _ Oıı - Padişah, aza.met i tasvır c · 
l ı ması, entrjkası Ye hırsı ile, hodbin u .. ndenberi sürekli bir surette de-

dilmeli.. Bilmi§ 0 unuz, mö~yö er liğile, diğer milletlerin ihtiyaçları, g 
ki Sultan Mehmet Re~at Han Hz. vam eden kar epeyce kahnlaşmı~ 
Osman Gazinin, Yıldırım Bayazi- m idrak etmemekle ve kendisinin ve vilayetimiz dahilindeki hemen . - , 

miralay ..•.. Osmnnlr ·zabitleri, ~u 
kadar ki tek bir kelimo Türkçe bil· 
miyorlar .. Bu beyler Alman ve A
vusturyalı .. 

din, Fatih Sultan Mehmedin, Ya- yaphğr ittifaklarla Avrupayr ve bütün yolları kapatmış; ve müna· 
diinyayı tehdit eden Fransadır.,, kala· tı durdurmuttur. Kar Palu, vuz Sultan Selimin, Kanuni Sul -

- Bu zatlar niçin nsker?. 

- Çünkü askere hiımet ediyor· 
)ar .. Müttefik ordulara topçu gibi 
reaaam da lazım ... 

tan. Süleymanm daha bir ç.ck aza- ı---·-..... ---------- Mazger; Nazmiye havalisinde bir 
metli Fatihlerin toronudur.. Zatı yapmak değildir. Siz, bütün dün· metreyi geçmi! ve meı·kez ve civar 
şaheneyi bir Yavuz, bir Hercule, yaya Osmanhlann bir kahraman köylerde de yarım metreden fazla 
bir Rüstem uibi ta::lıİr etmelisiniz. hükıimdara malik oldukları hiui • bulunmuıtur. En yakın köylerden 
Resminizi görenler, bat kuman - ni vermekle mükellefıiniz.. Ben bile kaza merkezlerine gidip geli
danımızı bir ordunun ba~ında bir öyle bir Mehmet Reşat isterim ki nememektedir. 

• • ••• O günler felaketli gün -
lerdi. Mütemadiyen mağlup olu • 
yorduk. Babıilinin yıldızı dü!kün. 
Millet Babıiliye küıkün.. Ortalık 
ölkün .. Bununla beraber ıadrazam 
pafanın iti büyük.. Reaaamlara 
bir kumanda verilecek • 

- Rahatsız etmiyeyim .• 

- Yok. Otur! Bana yard:m et .. 

kale fethe gidiyor sanmalıdırlar · onun recmine bakan biraz aaraıl • Evelki gün Elazizden çıkan Dı ~ 
Halbuki sizin muhtelif krokileri • sın! .. Gözleri fener gibi parlasın.. yarıbekir poataeı (Gezin) mevki· 
ni:: zatı tahaneyi bir ihtiyar, bir Yaşlılığına rağmen yüzü genç gö- inde; Dıyarıbekirden gelen posta 
haıta şeklinde gösteriyorlar .. Ben rünsün .. Çarpık bacak Mehmet da (Kelamdan köprüsü) batında 
iıtiyorum ki tasviri hümayun her Re~at istemem .. Bacakları düzel - kalmııtrr. Malatya ile ise otomobil 
yerde bir heyecan uyandırsın.. tiniz.. Kat'iyyen düşkün Mehmet münakalatı büsbütün durmuştur. 
Bilmit olunuz ki; bat kumandan· Re,at ~:;temem .. Yumu§ak surtalı, Posta bin müşkülat ve at ıle' aele· 
Irk padiıahındır •. Siz bir kahra - bezg-İn Mehmet Retat istemem. • • bilmi,tir. Kar devam ediyor. 
man asker, bir pehlivan tasavvur Ben öyle bir padi§ah isterim ki o
ed1niz ve ona Mehmet Re,adm nun 1·esmini görenler, derhal ga -
g::>zünü, kaşını, sakalını retuf ede- leyana 1-:-elainler .. Asker iseler ileri 
rek veriniz!.. Sizin vazifeniz bu atılsınlar .. Asker değillerse aaker 
idi. Tasviri hümayunu gören kork olmak istesinler .. Siz ise büsbütün 
malıdır ... Halbuki bu krokilere ha- tersine bir fikre sapmıtsınız. Sizin 
kanlar birer koca karı suratı göre· muhtelif krokilerinize bakanlar 

- Peki pafa hazretle~i .. 

Almanların Fransızcası çetrefil. 
Ukin söylediklerini anlayabili;o • 
ruz; onlar da bizi anlıyorlar; hem 
pek ali. ... 

Deniz hamamları 
Mevsimi olmamasına rağmen 

belediye deniz hamamları hakkın 
da §ubelere bir tamim göndermiş -

- Hani krokiler?. ceklerdir. Olmadı, ressam beyler. "Geçen sene deniz hamamları -
Bu ıöz üzerine ressamlar maa?ı- - Knt'i resim nasıl olacak? A~ padişaha alkolik ve bunak diye • nın tefti!inde hamamlarda mühim 

tir. Bunda deniyor lci: 

nln U··zerı'ne otuz. kırk krokı' •erdı'- h cekler .. Hele §U çarpık bacaklar ·· noksanlar görülmü• ve bu noksan· . .. ü~Hindf· mi, yoksa hücum alinde -s 

ler •. Zavallı Sultan Retat.. • Bu mi?. Bu ~ndar realiıte olmakta ne fay· lar hakkında birer zabıt vnraka . 
Alman ve Avusturyalı ressamla • Ressamlar dona kaldılar. Çö - da tasavvur buyuruyorsunuz?. · · aı tutulmakla iktifa edilmİ§tlr. 
nn kar§ıaında on gün, günde bir kük, !olak, ı;arkak, salak bir Meh. Scm·a hiç kimse padi9ahtan kork· Maksadı temin etmiyen bu zabıt 
kaç aaat poz yapmıı .. Sanki cörü· met Resattan, bir ihtiyarcfo.n nasıl maz .. Herkes zanneder ki Osman- varakalarile iktifa edilmemesi 
cüye çıkmtf. Doğrusunu aöyliye • bir esatir k~hra.manı yapılabi • hlarm imparatoru dünyasından için deniz hamamlarının mevsim 
yim: Re.saamlaı· hayli mahir. Mer- liı·?. Sadrazam pa~:ı artistlerin vo.z geçmiş bir ihtiyardır. Bu kro· bidayetinde açılırlarken sıkı bir 
bumun ° etli ve diittik vücudunu, izzetinefslerile oynamıf oldu. La- kileriniz politikaya dokunur. surette teftit edilmeli ve noksanı 
feraiz gözlerini, yorgun ıuratın1 kin ressamlar duygularını belli et· Kimııe duymasın, lakin, §U kar· görülen hamamların açılma müsa 

muvaffakıyetle tuvir elmi§ler .. mediler... tonları:l içindeki krokileri kaza _ adesi verilmiyecektir. 
Almanlar da, Avusturyalılar da - Paıa hazretleri, diye biri sö - en bnııtıracak olursanız millet er· 
artist bir millettir. · · · b kd" d 1 t 

ze gmştı, u ta ır e yaf ı za ı tesi giin cümhuriyet istiyecek ... 
Müttefiklerin ordumuza ötlünç ta.haneyi böyle günlerce taciz et- Emin olunuz ki böyle resimler te· 

verdikleri bu ressamlar bir çuval memeliydik .. Maksat bir kahra ·· kcrrür ederse memlekette bir ihti
etten ibaret olan ıondan bir evvel- man resmi yapıp ona fevketli Sut- lal uy:m~bilir .. 
ki Oımanlı imparatorunu ıayet tan Mehmet Han Hazretleri de - Padişı::.ha bir cengaver şekli 
iyi temsil edebilmiıler .• Bu kroki· mek müllezem idiyse alelade bir veriniz .. Paditah ayakta dursun .. 
Jeri &'Örenler, gerçekten Mehmet fot"grafı bile bize kafiydi. Hatta Padicıah canlı olsun .. Padişah sıh
Retat Hanın huzuruna çıkmı! o - mevcut fotografilcre bile ihtiyaç hatte• o?sun.. Çanakkalede hem 
] l yoktu. Mi~ologiquc bir tablo ya 
ur ar.. - İngilizleri, hem Fransızları denize 

Krokl.ler bı"r•z merh•met celbe· par; binlerce nüsha baatrrırdık; b" 1 d"" 
.... .... kafi gelircli. döken bir milletin oy e uz ta • 

decek haldeydi. Çünkü o günler c: d ban bir padişahı olrunaz. Ben bu· 
;:,a razam söz söylüyor: 

zab tahane haatalanmı!tı. Hasta· s· k nu ktl.bul ctmern .. Padişah bir eJir .. 
Ah t S - ız ~o ren.liate insanlarsı • lığı bile tersim etmi~ler.. · #u k l' d' ~ ı· 1 

- nız. Bahnız ue;ende r:.~ yaplık: le kılıcını çe me ı, ıger e ıy e 
krokilerden bir tanesini edintey • b ı l 

Bizim milletimiz şiirden fazla yüksek bir işarette u unma ı .. dim ... F otograflar o kadar tadık 
ho~hınır. Dütmanlar Çanakkale Evet, 6adık icrokikr vücuda ee· deiil.. Bu kurtun kalemiyle işaret d 

1 cephesin e ma~ up oldular.. Bu tirmi~ciniz .. Bir diyeceğim yok .. edilmit surat çizgileri İôe en tabii h 1 d h 
vak' ayı zi in er e a enkli kelime· Lakin büti.in bu t~s' irleriniz bir foto.-raflardan ziyade ( mi2acı k 
lerle tesbit etme için gayet giı • k:>ca karı'-·ı andırıyor .. Koca kart· büm•yun) u ifade etmektedirler. d d k B ~ 
zol bir gazel yaz ır ı .. n gazeli yı değill\e her halde dünyasındsn 

Ben: - Ufacık tahesetler ! de · h · t · d.k T · · 
Z!ltı !"' aneye ımza e tır ı . esırı geçmiş bir şeyh efendiyi .. 

"dim.. p~k büyük oldu. O manzumey: Bu re3i·nlt:ri görenler cenaze 
Küçük sadı azam paıa ka§larını bizzat padi~ııha yaptırsaydık, ta • namnzma hazırlanacaklar. 

çattı .• Reaaamlara ve bana hita - bit, böyle eüzel olmıyacaktı. Bır - Olmadı, artist beyefendiler, 
ben : kanunu, bir iradeyi padişah nasıl olmadı .. Sizden azamet tabloları 

- Bu krokilerin hiç biri olma • imzaladı ice bu §iİri de tıpkı onun beklerim •• Gidiniz ve bana yaman 
llllf 1 Demea mi?. Re1aamlar da 11• gibi imza buyurdu •• Mesele, tesır bir Mehmet Reıat tabolsu getiri. 
ldcb; ben ele müteessir oldum • • yapm{\ktrr. niz-
lpticla r•imler tldclen pek süel- .. Si:ıin itiniz realiıte bir reaim C.W Npri 

lstanbul Heledlyes1: 
DarDlbedeyl Şehir flyntros u 

TeftılalllerJ : 
Y3rınki salt günü 

:ı '<~~m1 - ISTAHBUt BELEDIYESı 

~·e n-r fi ~~m~ ~~ ı 
t.t.~ Eti~ 1111 1 

rul Muhsine. (lJlllll 
Pi~•• 3 perde 

Mualllm ve talebe gecesi 

Osmanlı Bankası 

1 l AN 

% 3 Faiıli, 1886 ve 1903 hı
ribli Mısır Credit Foncier tahvil· 
ferinin 1 Marl 1933 tarihinde 
icra edilecek itfa ke~idesi iize· · 
rine başa baş tediyesi tehlikesi· 
ne kaışı Osmanlı Bankası Gala· 
ta Merkeıi ile Y enicami ve Bey· 
oğlu Şubeleri tarafından pek 
mOsait şeraitte sigorta edileceği 
meıkur tahvillt hamillerinin ma· 
lilmu obaak iizere ilin- olunur. 

Pazartesi 
20 Şubat 

25 Şevval 

.Salı 

21 Şubat 
2ô Şevval 

c;un do~u~u 
Cün 1 aıısı 
Sab:ıh aamnzı 

ogıc namaıı 

Mndı nıımaz.ı 
Ak~anı namaıı 

Ya sı namazı 
imsak 
Yılın geçen günleri 
.. kalan ., 

6.50 
17,t 
6,01 

IY,ii:! 
15.26 

17.48 
19,1'.l 

5.10 
51 

315 

6,50 
17,48 
6,01 
12.2~ 

15,26 
17.48 
19.19 

5.10 
52 

314 

HAVA - Y8§1lköy Aal<erf raaat met 
kezinden verilen malQmata göre bugUn illi 
kapalı olacak ve rUzgı\r mıraycldcn d 

mekte devam edecektir. 
Diln en fazla aıcaklık 6, en az 2 dert 

'\'C hnva tazyiki de 756 mlllmctre ldL 

RADYO J 
Bugün 

tSTA~BtTI, - 18 den lS,45 e ita~ 
ao.z (Vedia Riza Hanım), lS,45 ten 19.SO , 
kadar Orkestra, ı 9,SO dıuı 20 e kadar FrtP 
11ızc ders (MUptcdilcr~ mahsus), 20 det. 
20,30 a kadar Dıı.rUlbed:ıyi artistleri tarafı~ 
dan tcmııil, 20,30 dan 21,30 a kadar safi),, 
Hanım v• ark&da§ları, 21,30 dan ~2,~ 
kadar Orkestra, A anıı \'C lior:ı baut-ne, 

sıı.at ay:m. ......_... 
\11'ANA (518,l m.) ..._,_. 

12,SO Konser - 13,40 Pllk - J4,1 
ı:onser - ıs Konırer - 19,80 Mua1k1 
20 85 n....ra - 28,05 Dans muslklııl. 

1 "t'~ -

LEtrzto (380,G m.) 

i,15 Jlmnaatık - 7,85 Konser -
Konser - 17 Plft.k - !?O Hıınnonlka koD 
ser - 21 Senfonik konser - 23,05 Kon8' 

r.üKitEŞ (S9t,2 m.) 

18 PIG.k - 14 Pl!k - 113 Romen m 
ldsl - 19,25 Konac:r - 21 Oda mualkill 
21,45 Taganııl: Nlna. .Aurelina tarafmdan 
::?2,015 Oda musikisi - ::?2,35 Jaı. 

ROMA (1-ll,2 m.) 

21 PlAk - 21,45 Konser - 23,55 Jlf 
bcr. 

BUDAPEŞTE (6110,5 m.) tı" 
10,15 Salon orltestresl - 13,05 Ork~.ı'l 

- ıs.so Plı1lt - 19 Konser - 23 Musitv' 
eğlenceler - 24,SO Çigan orkcatreııl. 

MOSKO\'A (lSo.& m .) 

18,80 Mozart. Bcethovcn, Schubert~ 
parçalar - ı 9 Mfinnka.,alar - 22 lngll 
ncvrıxat - 22.615 Kıııl meydan - 28,06 ~ 
vndla. ., ,,. 

\'AltŞO\',\ (lt12 m.) ....,.... ,1 
13,10 Plak - 16,!'iO pl&.k - 18 Kol\ /. 

- l !ı Hafif konser - 21 Halk konaerl 
22,10 Konser - 23,15 Dans musikl•L 

Yarın 
\1l'ANA (."118,l m.) ~•~ 
12,30 KoMer - lS,40 PIAk - ıuo ~ · 

konııeri - 16,20 Tagannl - 18 Dan• • .1 
20,35 OrkC3lrc ltonscrl - 21,55 Kublı"l 
ve minareler ve bir drnm - 23,10 Bar ııı" 
aikisJ. 

LElPZlG (88D,6 m.) 

7,115 Jlmnaatık - 7,35 Kon.ser - ıs t' 
ııcr - 14,15 Plt\k - 17,80 Konser - 'JOr 
Plf.1< - 21,80 Konııer - 28,lli Oda m 

nt~KUEŞ (801,2 m.) 

ı::ı P!Ak - 18 Konacr - 19,25 Konst_~ 
20,tO Plo.It - 21 Senfonik konser - " 
Konser. 

RO!\L\ (iti,'! m.) 

21,ll'i PIAk - 21,41'i Operet. 
HUDAl'EŞTE (Gl'i0,5 m.) 

10,15 Orkcatre - 13,05 PIAk Pllk .,., 
Konser - 20,30 Opera sonra ja& - S 
Çigan muslk181. 

MOSKO\'A ( lSOi m .) & 

lS,25 Opera - 22 Fransızca netti>" 
22,55 Kızıl meydan - 2S,05 Havadi•· 

\'ARŞO\'A (lU! m .) J 
13,10 Plllt - lG,50 PlAk - 18 seıı;I 

konser - l 9,2:S Musiki - 20,SO )!uııi 
21 Operet - 28,J:S D:ınıı muatklsl .,.... 
Dans. 

Kadıköy SDreyya Sinem• ..... __ ,llfi 
Yalnız: Pazar, Pazartesi ve SalJ ~ 

l.IU:ıabıı.kanın dtlrdUncU ıtınıi 

&....-..-

1 



......_ 20 Şubat 1~ r 

tAKJrıa edebi tefrik••• ,_ ,_, --~ - -
CANIM AYŞE 
================Selami izzet 

Ayıe haykırmamak için kendini 
IÜÇ tuttu. Bu neteli davetlileri da· 
iıtmak nasıl mümkün olacaktı! .. 
Eaaıen gençlerin anaları ile ba 

baları da, gürültüye karıtmıtlardı 
Çocukların feryadım teskine çalı!• 
Yorlardı: 

- Yahu auıunuz ! .. Kıza ıöyli • 
Yeceii eözü tafırtacakıınız. Niki.h 
defterine imzaıınr atamıyacak ! 

Şefik Nuri Bey, ıolgun bir gü • 
liinııeme ile gülüyordu. Kızının 
''Beni kurtaracak mısın?,, diye hay 
lcınnası kulaklarında çınlıyordu. 
Dııarıdan sesler duyuldu: 
- Haydi aıağıya, salona inip 

be)diyelim. 
Şefik Nuri Bey gene tereddüde 

düıtü. Bu saatten sonra ne yapabi
lirdi? •• 
Kızının koluna girdi: 
- Haydi biz de aşağı inelim, 

dedi, davetlileri bekletmiyelim. 
Atağıya indiler. 
Salon çiçeklerle donatılmıftı. 
Kemal meydanda yoktu, gelmi· 

)ordu. 

· Feriha, birden bire Ayteye doğ· 
t'\I koıtu: 

- Bayılıyor muıun Ayfe? 
Evet, Ayte bayılıyordu. Birden 

hatırına batka bir fey gelmi§tİ. A
Caba Kemal onu unutmuş mıydı?. 

' Oııu artık sevmiyor muydu? 
1 Birden kalbine bir şüphe girdi 

•e knkançlık damarlan aancıdı ... 
l(emal muhakkak o F ranıız kızı· 

" .tıa, Fransuaya a~ık olmuttu .. Fil -t 

,.lll<i o azman Kemal makul bir 
cel'apla böyle bir ıeyin mevcut ol 
bıadığını anlatmıftr. Yazmıftı. Fa· 
~t Ayte, o zaman inandığı bu iza· 
beta, timdi inanmıyordu. Kemal, 
Ondan kıaa mektup aldığı halde 
\ile aea ~ıkarmamıftı. Demek, ki 
"'tka birini seviyordu ... Buıün lı· 
~bulda bulunmayıtı buna en bü 
)ijk delildi. 

Bu düıünce ile üzerine fena -
lık geldi oturduğu kanapeye yıkı· 1 , 
tp kaldı ... 

Derhal lokman ruhu, amonyak 
koklattılar. Kendinden geçmesine, 
bu dünyayı bir an bile unutmasına 
l'ahat vermiyorlardı. Ayıltıyorlar -
dı. 

Ayıldı ve dıtarıdan aeıler duy -
du. 

ŞeAk Nuri bey: 
Buyurunuz Ahmet Ban:ni bey, 

•İzi bekliyorduk, diyordu. 

Fakat gelen Ahmet Baruni bey 
de'"Jd· lU ı. 

kenan bey gelmiıti. Yüzü sarar 
tnııtı. Ve dedi ki: 

- Damat biraz sonra gelecek ... 
Biraz ~nbrediniz ... Ona yolda te -
'-diif ettim... Otomobili bozul • 
lııuı ... Tamir ediyorlar. 

Şefik Nuri beyin koluna girerek b• 
ır odaya soktu ... 
leyli Ay§eye yaklattı: 
- Kenan Bey babam meşgul 

!diyor .. Bir felaket var .. 
- Felaket mi? 
- E\ret .. Ahmet bey gelemiyor .. 
- Öldü mü? 

f.f - Hayır ölmedi amma fena ... 
'Ydi gel otele gidelim. 
Aytenin omuzlarına bir tal at

tı, Atte ıordu: 
- Bir kaza mı geçirmi!. 
- Öyle olacak. 

I Bahçeye çıktdar. Kapıda Senih 
e otomobili duruyordu. 

L _ - Senih bey, Kemalden ne ha· 
"'91'? CC:Srdn-ı:- .. , 

""41~ mu. 
SenU., ~tılan da aan icli. 

-Gördüm. 
- Geldi mi? 
- Evet, maaleıef geldi. 
- Ahmet Beyle görüıtü mü? 
- ... Görüımüı olacak... ,., 
-Ne oldu? 
- Bilmiyorum.. Kimse bir şey 

bilmiyor. 
Hem otomobili kullanıyor, hem 

de kısa kısa cevaplar veriyordu ... 
Konaktan, Ahmet Baruni beyin o

turduğu otele gidinciye kadar, Ay 
!e olup bitenleri ıezdi. Ahmet Ba· 
runi Bey kazaya uiramamıf, Ke • 
malin gazebine uğramıf olacaktı. 
Kemal, Ahmet Barunt beyi öldür· 
müttü. 

Eğer böyle bir fey yaptı iae, hem 
kendini, hem de Ayteyi mahvet • 
mit olacaktı ... O da, tıpkı ba~ı 
gibi ağır cezaya ıidecekti. Hapıı
hanelerde çürüyecekti. 

- Allahım bana acı! 
Otele ıeldiler. 
Kapmın onü kalabalıktı. Yüz .. 

)erce meraklı birikmitti. 
Girdiler. Birinci kata çıktılar. 

Bir polis memuru yolu keati: 
- Girmek yasak efendim! Ya -

ralmm yanmd• doktor var. 
Demek ölmemitti? Ya ne ol -

muıtu? 

Ayıe, yan taraftaki kapııı açık 
duran odada kalabalık ıördü .• Gir 
di. Kemal ordaydı. 

Bir iskemleye oturmuı • 
tu. Bitkin, peritan bir haldeydi .• 
Bir adam, omuzunu sarıyordu. 

Doktor: 

- Jlir ffJ'. ~tiil J.-.l AUı RIÜ9 
terih olunuz, diyordu. 8118fia kah 
raman gibi hareket ettiniz. Kah • 
ramansımz! 

Ayte artık hiç bir §ey anlamı .. 
yordu. Kemal neden kahraman o
luyordu? .. Ne olmu§tu? 

-6-

Kade.rln cllvesi 
Bu vak'adan on ıaat evel. 
F ırtmah bir deniz ortasmda. 
Orada, rüzgarın kökünden aöke 

ceği ağaç, uçuracafı çatı, devirdi
ği baca yoktur. Rüzıar, bütün hı
zını ıulardan alır ve sular kudura
rak vapura hücum eder. 

Kemal, güvertede, direklerin İp 
ferine tutunmut duruyor, gözlerini 
İıtanbul ufuklarından ayırmıyor· 
du. 

(Devamı var) 

Köylerdeki umran 
faaliyeti 

Cümhuriyetin ilanmdan beri be 
lediyeler ile köylerdeki umran fa. 
aliyetlerini göıteren malftmatm da 
biliye vekaletine gönderilmesi bü
tün belediyelere ve vilayetlere bil 
dirilmiıtir. Aradan üç ay geçmesi· 
ne rağmen bazı yerlerden henüz 
hiç bir malümat alınamadığından 
dahiliye vekaleti yeni bir emirle is 
tenen malümatın en kısa bir za -
manda gönderilmesini bildirmit • 
tir. istenen mal6mat, cümhuriye • 
tin l O uncu yılı münasebetile nef
rolunacak kitaba konacaktır. 

Bilet almamak için 
Kızıltoprakta Zühtü Pata ma -

halleıinde oturan huırcı batı za • 
de Arif Galip Beyin, dün Kurtu -
luıtan tramvaya bindiii ıırada, bi 
Jet almamak için keıuliaine zabıta 
memuru tüaü verditi iddia edil · 
mitt atbldkat& .......... ~ 

VAKiT 

Cümhuriyet gençler mahfeli te· 
mata §ubesi evelki gün C. H. F. 
Beyoğlu merkezinde (tarih utan • 
dı) adlı milli mücadelenin en he· 
yecanlı aafhaımı gösteren ço~ gü: 
zel bir piyes temsil etmişlerdır · Pı 
yeı eaaa itibarile bir perdelik vata· 
nl temsildir. Fakat ilk girit çok gii 
zel tanzim edilmittir. 

Perde açıldığı zaman siyah bir 
dekor ortasında boı bir daire gö· 
rülmektedir. Bu dairenin ortaıın • 
da tarihi temsil eden bir ihtiyar, 
genç bir Türk çocuğuna Türk ta • 
rihinin; inkılap kitabı olan dör : 
düncü cildini gösteriyor. Ve eıkı 
günleri anlatıyor. Bu esnada eıki 
köylünün halini gösteren bir tab • 
lo, Sultan Hamidi gösteren bir tab 
lodan sonra Samsunda doğan Türk 
güneıi Mustafa Kemalin canlı bir 
tabloıu göıteriliyor. Tarih Türk in 
kdibmın bin bir kahramanlığı için 
de yalnız bir taneıini itaret ede • 
rek: Şu siyah perdeyi aç .. Diyor. 
Piyea batlıyor. 

Bu; Anadolu köylerinden birin· 
de milli mücadele zamanında ge• 
çen bir kahramanlık vak'aııdır. 

Amatör gençler; rollerinin bü· 
yük ciddiyetini iyi anladıkları için 
çok muYaff ak olmuılardır. 

Eıer evelki gün öğleden evel 
mekteplilere ve muallimlere, öğle 
yin halka ve akıam da halka ol • 
mak üzere üç defa temıil edilmif 
Ye yüzlerce kiti tarafından al kıt .. 
)arla ıeyredilmiıtir. 

f tfttlfimlh"ififtoel btt )>lyeain tren 
yolu güzergahındaki bütün Anado 
lu köylerinde temsil edilmesi için 
Cümhuriyet gençler mahfeline bir 
teklif yapdmıttır. 

DUkkAnınd11 tlç şişe 
lfkUr bulunan bakkal 

aleyhindeki dava 
y eniköyde bakkal Y orgi Efendi 

nin dükkanında üç tişe kaçak li
kö; bulunduğu iddiaıile muhake-
meaine adliyedeki dokuzuncu ihti 
ıaı mahkemesinde dün devam o • 
Junmuftur. 

y orgi Efendi, kendisinden alı -
nan üç tifeyi "şekerden mamul §U 
rup,, diye bir tekerciden satın al • 
dığınr, inhisar idareıince tahlil ne 
ticesinde içindeki mayide ispirto 
karııık olduğu ileri sürülen ve mah 
kemeye getirtilen titelerin; kendi 
dükkanından alınan şiıeler olmadı 
ğını ileri sürmektedir· 

Dün aramada hazır bulunan Ü!f 

memur karıılatlırılmıf, bunlardan 
biri titelerin tepelerindeki mü -
hürlü etiketlerin kahve rengi, biri 
beyaz, biri yetil renkte olduğunu 
ıöylemiılerdir. Diğer taraftan bi • 
riıi, Üzerlerinde türkçe olarak ya
zı bulunduğunu söylediği halde, 
eldeki titelerin üzerindeki yazı 
Fransızca imi§. Gene bir ifadeye 
göre de, dükkandan alınan titeler, 
mahkemede göıterilen şişelerden 
batka biçimde imif ... 

tahitlerin karıılaıtırılması bittik · 
ten sonra, müddeiumumi, ceza ia· 
temiı, muhakeme müdafaaya kal-
mıttır. 

ü•kildarda bir )'angın 
baılanpcı 

Oıküdarda Sultan tepede Mali-
7e müfettiti Harun Beyin evinin 
IOba borularındaki kurumlar tutut 
..... ....... liaclüriilaıtiftir. 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde, dün Üsküdarda su 
cu Durmuş Efendinin karısı Emi
ne Hanımın muhakemesine devam 
edilmittir. 

Genç, teı:ıiz giyinmiş bir kadın 
olan Emine Hanım, evinde üç dei 
ter cigara kağıdı bulunduğu için 
muhakeme ediliyor. Bu üç defter· 
den birisinin yaprakları de eksik
mif. Kendisi, inkar etmiyor, "çeş ~ 
me batında su doldururken, ban:ı 
birisi bunları satmak istedi. Tü -
tün içerim. Cigara hi.ğıdı yetişmi
yor. Bunun için aldım.,, diyor. 

Ortada cigara kağıdı sattığına 
dair de bir iddia var. Fakat, Emi· 
ne Hanım, "kat'iyyen doğru de -
v•ı r d' gı .,, ıyor. 

Muhbir olan Şaziye isminde yaş 
lı bir kadın, dün ıahit olarak din • 
lenildi. Bu, Emine Hanımın kendi 

Sayıfa: 5 

Gümrük ve inhiıarla~ ~ek~leti [ Arpa .. .. 
iıtatistik ve tetkik müdırıyetı fu• Kuru uzum 
bat ayının 15 aiin)ük ithalat ve Kuru incir 
ihracatmı toplamıftır. Hazırla • Fındık 

97.845 
152.762 
27.859 

100.986 
25.481 nan iıtatiıtiğe göre 15 günlük it- Zeytinyağı 

halitımızın yekunu 2, 773,300 li - Tütün 1.259.383 
58.029 
20.430 
75.657 
54.416 
27.551 
42.474 

ralık bir kıymet göstermektedir. Palamut 
Buna muka.bil ihracatımız 253,008 Palamut hülasası 
lira nokıanile 2,520,292 lira ol • Afyon 
muıtur. 

Bu senenin birinci ayma ait 
rakkamlar bu &on rakkamlara ila
ve edilince bir buçuk aylık itha • 
latın miktarı 8, 730,403 ve ihraca
tımızın yekunu de 9,193,500 lira 
olduğu anlaıılmaktadır. 

932 senesinin ayni aylardaki 
ithalat yekunu 7,995,625 ve ihra· 
cat 14,214,537 lira idi. 

Şubat ayının 15 gündeki baş· 
lıca ihraç ve ithal maddeleri ıun· 
!ardır: 

İTHALAT 

Eıya cinsi 
Yün ve kıl iplikleri 
Yün mensucat 
Limon 
Şeker 

Kahve 
Çay 
Sargılık kağıt 

Matbaa kağıdı 
Pamuk iplikleri 
Pamuk mensucat 
Kaneviçe ve çuval 
Her nevi demir 
Demir saç levha 
Dokuma, tarama makin • 

Lira 
88.714 
74.561 
21.896 

166.077 
73.423 
48.538 
24.308 
33.814 

118.011 
440.215 
26.028 

291.065 
62.657 

eleri 42·833 
Petrol 35·845 
Benzin 32·388 
Madeni yağlar 27.798 
Bakır tel 17.110 
Sair etya 1.148.019 

İHRACAT 

Eıya cinai 
Yumrta 
Barsak 
Av derilen 
Yün 
Tiftik 
tfalı 

Lira 
93.762 
27.765 
79.241 
27.860 
14.648 
24.499 

Kereste 
Pamuk 
Maden kömürü 
Sair eşya 309.644 

takas Anverste 
bllrosu 

Anverste beynelmilel takaı İt· 
Jerile meıgul olmak üzere bir ta -
kas bürosu tesiı edilmiJtir. Bel • 
çika tacirlerinin hariç memlek.e~ -
ferdeki haklarını müdafaa ıçm 

kurulan büro İstanbul Ticaret o· 
dasına de bir sirküler göndermit· 
tir. 1 

Çekler Bulgarlardan 
tlltiln alıyor 

Çekoslovakya hükumeti rejisi 
Bulgaristandan 770.000 kilo tü • 
tün mübayaasına karar vermit ve 
bu maksatla Bulgaristana müra • 
caat etmiştir. 

Öğrendiğimize göre bu müra • 
ca<:.t iizerine Bulfarlar Çekoslo • 
vakya rejisine çok kolaylık gös • 
termişler ve 931 mahsulünden 550 
bin kilo ve 1930 mahsulünden de 
200.000 kilo tütün satmıtlardır. 

Ağaçlar aşılanıyor 
Beykoz ve Şile kazalarında 

mühim miktarda yabani kestane 
elma fındık zeytin ağaçlarının , , . 
aşılanarak müsmir bir hale ıetı : 
rilmesinin temin edeceği menafı 

halka filen gösterilmek ve halkı 
yabani ağaçların atılanması hak· 
kındaki kanunun bahşettiği men
faatlerden istifadeye teıvik için 
vilayet ziraat müdürlüğünce muh 
telif yerlerde aşıya başlanmıttır. 

B9n!n içip ffl~yadan 2 bin el-. 
ma atacı ıetirilmiıtir. 



Sayıfa: 6 

DUnyada ve Türk 1- ,Mt .. ....,,... ...................... ......., ..... ,.,..., ........ :ıa, ... " ...... "ıı:ı:ııınıııı:ıı:ııınııııııı:•"'ııııııııı::rnıııııı•"ıı"u"''""ııı:ıııııııı,,'""'"''"""''"'"'ı:ı'""ıı''""''"""""''"'\ 

yne::a::;:::~:!~k ( Görüp işitmedikleriniz ve işitip J 
Bundan iki hafta evvel, Halk ~ •• d t!t k ı • • ~ 

Fırkası umumi katibi Recep Bey, ) g 0 r m e 1 er 1 D J Z 1 
Alayköşkünde yaptığı bir görüş - 'E §' 

mede, fırkanın sinema işleri § ~ 
ile yakından alakadar olduğunu ~ g 
söyledi.. 1 \ 

Çok güzel düşünülmüş olan bu j '=-
teşebbüsün yakında müspet neti- 1ı E== 

celer vermesine intizaren, bura -
'da, umumi olarak sinema sanayii- } ~ 
nin verdiği eserlerin bir "senar - ( • ~ 

~ = yo,, sunu yapacag"" ım. ! 5 
Bugün diyebilirim ki sinema, 1 § 

= = hepimiz için bir ihtiyaç olmuştur. f ~ 
Sinema, sade bir ihtiyaç da de • ~ i 
~ildir. O, geçen asır edebiyatları • ~ ~ 
nm, bir aksülamelidir da .• 

Daha açık söyliyeyim: Geçen 
asırlarda, hatta daha düne kadar, 
hepi]lliz, Dostoyevski, lbsen, Bal -
2ak, Edgar Poe, Bodler gibi mu- : -- = 
harrirlerin tesiri altında bir haleti § § 

- & 
r-uhiye içindeydik. = = 

Bu adamlar da kendilerinden ' r i = = evvel gelmiş olan Şekspir'lerin, s ~ 
Göte'lerin tesirlerile insan ruhu - ~ ~ 
nun en derin taraflarını araştır- ~ • ~ 
mışlar, karıştırmışlar, adeta rahat- i ;:;. ~ 

b 'E "" e sız edercesine, ize,kendimizin ne §_= -~ 
fon adamlar olduğumuzu göster-

~ [ ın:~Lrdi. Vakıa bu, büyük bir şey- ~ § 
<Ji. Yalnız, netice olarak bize ne = -
k § .. l ' azandırdılnr?. ~ ı • 

Biraz düşünürsek, azap.. Ve ğ ~ - [ 

kendi kendimizden nefreti.. { ~ f 
Öyle bir zaman olmuştu ki, ken ~ ~ 

aini filan romanın filan mütever- § Bir çok filmlerde, " Fransızca bilmiyen bir artisti Franıızca, lngilizce bitmiyeni de lngilizce ~ 
rim kahrnmanına benzetmek mo· § konuşurken görüp işitiyoruz. Çünkü, bu artistler oynarken onlar hesabına konuşan takat perde i 
'da haline gelmişti; öksürürken 'E arkasında kalan başkaları vardır. Mesela, şimdi yukarda resimlerini gördüğünüz Greta Garbo ile ~ 
mahsus dişini kanatarak kan tü- f Joan Cravford, (Grand Hotel) filminde oynamıılar, Fransızca nüshası için onların hesabına, Claude ) 
3cürenler, Manon Leskovari aşk - 'j Marcy {solda) lsabelle Klonkovsky (sağda) konuşmu,lardır. Bu seslerini işitip kendilerini görme- \ 
!ar; en küçük hadiseleri facia ha- i diğimiz meçhul kadınlar, acaba bizzat görünselerdi, acaba seslerini ödünç verdikleri artistlerden ~ 

. .. . - ,.- ' 

Bir gazete sinema 
salonları a~ıyor 

Pariıte çrkan Paris • Soir ıa • 
zeteıi, gündelik havadialerini Te 

telgrafl~ını okuyuculanna. ıöa • 
tennek için, parisin muhtelif yer 

lerinde on iki sinema salonu aç • 

mıştır. 

Yavaı yavq Framanm bütün 
gazeteleri kendilerine birer sine • 

ma açıyorlar ve filmle havadia al· 
ma makinelerile aldırdıkları ha • 
vadisleri buralarda gösteriyorlar. 

Journal ile lntran'm birer ıine " 

malan esasen vardı. Bununla ü • 

çüncü oluyor. 

Annabella nerdeshı 'l 
Annabella'nın "14 Temmuz,, 

ve "Mari, Macar hurafesi,, isimli 
iki filmi birden Berlinde göıte • 

rilmiş ve o kadar büyük bir mu • 

vaff akiyet kazanmıttır ki, bir beı· 

tekar, onun hakkında bir farkı 

yapmıştır. Bu ıarkı şöyledir: 

Oh! Annabella, wo bletbct dut 

Oh! Annabella, wo bl11t do f 

Yani; 

Oh, Anna.be-Ua, nerede kahyonnın f 

Oh, Annabella, nerecle9ln ! 

ValAnslya yıldızı 

Liane Haid ''V alenaiya yıldızı,, 

iıimli filmde baırolü oynuyor. Bu 

film Almancadll'~ Fransızca nüs • 

huı da vardır. Bu nilıhada Dani· 

ele Parlo başrolü oynuyor. line getirenler çoğaldı.. ğ daha az mı muvaftak olurlardı ? Belki evet, belki hayır f ~ 
işte nasıl cazbant, Vagner ve \.1111ııııı111ııııı11111, 11 ,,,ıııı111 11 1111ıııı11111ıııı11111111ını11111111•"""''"''"111'"'''"""'''ıııı11ııııu1111ıııı11111 1 111ııııı111111ıııııı111111ıııııı111111ııı11ııı1111ımııı111ıııııııı111111ıııı1111111ııı111111111ııı1111111111ıııııı1:111ırııı11111tl ======~=======::::::ı9 

Debüssilerin, spor bu nsırların hrırken, ortaya sesli filmler çıktı, Bu rakamlar, 1932 sene niha • köy, Erzrum, Çanakale, Çorlu, milli filınler, havadiı gazeteıi ıi" 
hareketsizliğinin birer aksülamel - bu propağandanın onune, lisan yetinde şu kadara çıkmıştır: Zonguldak, Bolu, Denizli, Ezine, bi, Elhamrada gösterilmit olaP 
]eri olduysa, sinema da bu edebi - meselesi dolayısile geçilmiş oldu. Köylerde 23151 sinema, şehir - Adapazar, Aydın, Alaşehir, A· "Karagöz,, gibi filmler yaparak, 
,yatın !\1ÜmeJsili. olan tiyatronun O da bir dereceye kadar, ve an- lerde ise 7600 sinema vardır. Bu, masya, Dinar, Çarşamba, Çorunı. ve buuları, kontenjan usulu ile 
'aktülameli oldu .. Bilhassa, Ame - cak içti.mai ve iktısadi şartları, son beş sene zarfındaki terakkiyi, Tire, Tokat. her sinemada göstermeğe mecbur 
l'ikalıle.rm buldukları "happy n:ç olmazsa birer stüdyo yapmağa köyler için yüzde 628, şehirler i- Hiç bir köyde, bir tek sinema - ederek ite baılamahyız .• 
~nd,, usulü, bunun en güzel nü - müsait memleketlerde.. Bununla çin yüzde 157 nisbetine çıkarır. mız yoktur. Yukarıda isimlerini Kontenjan, dedim, zira, kontefl 
'Jllunesidir. beraber, Amerikan film tesirin - Sovyet Rusyada 1932 senesinde saydığımız şehirlerdeki sinema · jan ıadece ihracat için tatbik edi· 

Bugün sinema, bütün dünyada- den Sovyet Rusyadan başka hiç şehirlerde sinemaya giden halkın larm çoğu da nıuntazam bi:- su • len bir usul değil, yerli mamulatı 
::ki halk tnb~kalarına, fenanın da- bir memleli:et kendini tamamen sayısı 560 milyon, köylerde ise rette çalışmazlar .. Asıl sinema fa- da kullandırmağa mecbur edeıı 
ima cezasını çekeceğini, aşkın her kurtarmış değildir. 419 milyon kişidir. Sinema sana · aliyeti Ankara, lstanbul, İzmir bir usul. Nitekim, Avrupa hüku • 
.%aman iyilik ile beraber muzaffer • • • yii ise beş sene içinde 70 milyon gihi üç büyük şehirdedir. metleri, Amerika filmlerine karı' 

t 

olacağını eöstermekte; bol hava, Bundan evvelki asırlarda, gü ~ ruble hasılattan 388 milyona çık- Yapılan vasati bir hesaba gör~ bu sistemi tatbik etmektedirler. 
hol ziya, gençlik, neş'e, kuvvet ve 2 el san'atlar nasıl bir milletin öte- mış ve yeniden iki fabrika ile dört Türkiycde bir senede sinemaya gi- Havadiı gazet:!si,, üzerinde de 
hareket, hodbinlik aşılamakta, bu- ki milletler üzerindeki faikiyetini film şeridi fabr!kası, bir de tren den halkın yekiınu on üç milyon durmak isterim. Pekili biliriz ki, 
günün adamına, bilhassa Umumi temin ediyordu ise, bugün, film hattında işler, seyyar sinema fahri kadardır. Fakat bu rakam üç bü· Türkiye geni§ bir memlekettir, na• d 
iıarp ve iktısadi buhran ile manen sanayii kuvvetli olan milletler, ö • kası yapılmıştır. yük şehrin dahi\ doğrusu hemen kil vasıtaları pek azdır. Trabzon" h 
olduğu kadar maddeten de titiz - tekilerine, kendi hususiyetlerini, .y. "' .y. hemen lııtanhula ve lstanhulun da oturan bir vatanda,, Edimede 
lenmiş insana en lüzumlu ve fay • kendi görüşlerini aşılıyorlar, onla· Gelelim Türkiyeye .. Bugün nü · Beyoğlunclaki si:ıemaları tarafın · veya Adanada oturan' bir Tatand• 
aah bir ilac olmaktadır. rı bir nevi fikri ve içtimai müstem- fusu 17 milyon tahmin edilen Tür- dan temin edmr. Filhakika, Bey- şın yerli adetlerini, yaıama tarzla 

Fa.kat sinemanın bu kuvvetini, lekeleri haline sokuyorlar. kiyede 98 sinema vardır. Bunlar • oğlunun, büyük. birinci sınıf yedi rını bilmez ve gidip görmek imki 
göze hitap ettiği için yapacağı ve Yukarıda da söylediğim gibi, dan 51 tanesi sesli, üst tarafı ses · sinemasına. I.er cuma 30,000 kişi nı yoktur. Bir "havadis gazetesi,, 
yaptığı tesirin şiddetini derhal Sovyet Rusya, bu hakikati derhal sizdir. Bu 98 sinema 58 şehirde • gitmektedir. Buna nazaran.. ise, bunların sinemalarını alır, öte 
kavramış olan Amerikalılar ve da- anlamış, ve inkılap yaptığı gün - dir. Aşağıya yazıyorum: Buna nazaran yapılacak bir şey kine göıterebilir, hu ıuretle har~I 
ha sonra Avrupalılar ve daha son- denberi, kuvvetinin en büyük kıs- SESLi SiNEMA OLANLAR : var. Biz de, film sanayiimizi inki- yardımlarda da bulunabilir. 
ra da Sovyetler onun ne dehşetli mmı, sinemaya vermiştir. Ankara, lstanbul, lzmir, Edir · şaf cttirmeğe ve memleketin her Bizde, en mühim olarak yapıla 
bir silah ok'•".lğunu anladılar ve bu Bugün Sovyet Rusyada "15,, ne, Adana, Bur:sa, Balıkesir, Es ft tarafında, şehirlerde sabit, köyler cak şey, bir sesli film müzesi ku~· 
silahla, propağandaya başladılar.. sinema fabrikası, bir sinema Da- kişehir, Samsun, Trabzon, Mani · de hiç olmazsa seyyar sinemalar maktır. Bu müzede, büyük adamlı C 
Evvela, bunu Amerikalılar yaptı rülfünunu vardır. 1932 senesinde, sa, İzmit, Mersin, Ödemiş, Akhi· yapmağa çalışmalıyız. rımızın tarihi nutukları ~esli filmcı I 
)ar ve film sanayii vasıtasile, he - kırk sesli, üç yüz kadar da sessiz sar... - Fakat, diyeceksiniz, yuka - alınarak saklanabilir. Yani bu aıJ 
men dünyanın her tarafını Ameri- büyük film yapılmıştır. SESSiZ SiNEMA OLANLAR: nlarda, ecnebi filmlerin propa - retle, sözleri ve resimleri, gelecelc 
ka1ılaştırdılar. Fakat asıl mühim olan, Sovyet İstanbul, lzmir, Balikesir, Af · ğanda yaptıklarını söyledik, Bu nesillere de dinlettirilip göste~l~ 

Bugün hala, bir çok yerlerde ve Rusyadaki meşher, klüp, mektep yonkarahisar, Antalya, Kastamo · sinemalarda gösterilmek üzere bilir. 
Tiirkiyede bu tesiri görüyoruz . ve köy sinemalarının sayısıdır. Bir uu, Diyarıbekir, Edremit, Gazian - film nereden bulacağız?. 
Sevişmemiz, giyiniş tarzımız - fikir verebilmek için şu ietatistiği lep, Kars, Giresun, Konya, Milas, Bu pek haklı suale, havadan 
gençlerin- hemen hemen Ameri- neşrediyorum: Ordu, Nazilli, Tekirdağ, Sarıka - bir cevap vermek ve "stüdyolar te-
kalılarınki gibidir.. Sene Şehir Klüp Mektep Köy mıı, Erzincan, Siirt, Söke, Salihli, sis edelim,, demek kolaydır am 

Amerikan film sanayii, dünya- 1922 180 20 Rize, Urfa, Uşak, Muğla, Merzi · ma, bu !imdilik kabil deiildir. 
;p...uia filml•ile Amerikaldat • 1931 1600 4000 400 16000 fon, KiftDUtt, Ka1Mri1 Hatlöa • "Şimdilik,, 1aclece ldiçiik küsiik 

. . 

Bu notların her bireri ayrı ayt' 
birer bahis olabilir. Uzatmak iıtl 
mediğim için kısaca yazdım. Hedl 
buttlar \,iribiriotlen ~ W 
laiıld - . ' 
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Bir kadı 
Şeyhülislamın biri çok sevdiği 

kalaycısı Uz Mehmedi kadı yap· 
lllak' iıtemit .. Hiç okuma yazma 
hihniyen, hatta Türkçeyi bile iyi 
lavıramıyan kalaycıya: 

- Ben ıana hazır ilamlar verir 
nıa.hkemeye gelenlerin ellerine bi
rer tane ııkııtırarak davaları hal · 
!edeceğini söyler .. 

Liz Mehmet hazır ilamlar kol -
bıiuna alarak kadı tayin edildiği 
lllemlekete gider. ı,e ha,Iar. 

Saçar 
Bir zendost eski hatıralarmı 

yokluyordu. Karıcığından gizli, ya 
zıhanesinin kilitli çekmecesini aç• 
tı, içinden bir yığm mektup bir 
kaç zarf çıkardı. Mektuplara şöy • 
le bir göz gezdirdi: 

- Leyla, Nigar, Nazmiye, Le • 
man ..... ilah .... 

Zarfları karıştırdı, bir sürü re .. 
sim: 

Marika, Despina, Lamia, 
Virjin, Ahsen, Eleni .. ilah .. 

Derken eline küçük zarfların 

paketi geçti, bunların her birinin 
üstünde bir isim ve içinde bir tu
tam saç vardı .. 

Her gelen davacıya hazır ilam
lardan birer tane vererek dağar • 
cığnu hediyelerle, paralarla dol -
durmağa koyulur... Gün geçtikçe 
İliınlar da suyunu çeker .. Nihayet 
ldedi bire iner.. Fakat kadı da -
itrcığını doldurmuftur. Son ilamı 
da verdikten sonra kadılıktan çe 
lcilip memleketine dönecek.. 

- Bilmezsin onu nasıl çıldırasıya, bütün ı.aloimle, bütün hayatımla sevdim. 
- Kadriyenin saçı, Despinanm 

saçı ... 
- Bu aşk ne kndar sünlu ? 
- Bilmem, ı:aate bakmadım. 

Delik fıçı Bu sırada bir davacı mahkeme~ 
l'e müracaat eder. Bu bir alacak J Yağ tüccarı Fehmi Efendinira 
•dır •• Borçludan parasını tahsil 1 d d' · · h k şarabı ne ta ar sev ığım er es 

ettirmek için kadıya müracaat et· . . l · ·· l rn· · H ki ld w f bılır, onun a ış goren er onu mem-
ıstır. a ı o ugu kadı tara m · l . . · · · · · t:::::::.: ' nun etme c ıçm en ıyı cınsını araş-

tırarak şişe şişe şarap taşırlardı .. 
Fehmi Efendinin lzmirdeki or

tağı bir gün lstanbula gelirken o -
na büyücek bir fıçı şarap getirmiş
ti. Bu şarap hakikaten nefisti ... 
Fehmi Efendi bu koca şişeyi evi -
ne götürdü .. Fakat onu koyduğu 
yerde kapıyı kilit altına alamadı
ğı için fıçının ağzına küçük bir ki
lit uydurdu .. Anahtarı cebine koy· 
du ... ihtiyata .riayet lazımdı. 

Evde çoluk çocuk, hizmetçi, utak 
v'°rdı .• 

l - Ne"'k•der geç kaldın cl
Cf m.. Getmfyeceksın sandım. 

- Ben del •• Fehmi Efendi bu ihtiyatın pek 

dln teılim edilmi§ son ilam da 0 • de faydalı olmadığını arada bir 
~ verilmi, .. Alacaklı ilamı oku • fıçıyı yokladığı zaman anlıyordu . 
)Unca baknuı ki ilam bir karı ko- Fıçıyı bir giin evvel bıraktığı hal~ 
C. d~vasına 'ait kendisile hiç bir de bulamıyor, şarap üç beş par 
tlikaıı yok... mak aşağıya inmiş bulunuyordu 
koşarak kadının hu_zuruna çıkar: l Karısına meseleyi anlattı: 
- Kadı hazretlerı, ben alacak- - Hanım, ben yokken bu kü • 

lryım .. Siz bir karı koca ilamı ver- çük odaya kimse giriyor mu?. 
diniz.. Yanlışlık olmuş deyince Hay ] f ·1 k' k · - ır, oraca ıçı ı e es ı san· 
~dı ~iddetle ayağa kalkmış, de • dıklardan başka bir şey olmadığı 

lllı, kı. . . h' b' . . . . · ıçın ıç ırımız gırmıyoruz.. Sa-
te - Elimizde o var .. ister al, is · de Ahmet, ikide bir temizlemek 

r alma.... için giriyor .. 
Diye bağırarak dağarcığını o ~ h 

- Ahmet, uşak A met... Yapsa 
oq'Uzlamak üzere yandaki odaya 

yapsa bu işi o yapacaktı .. l'iirür ... 
Fakat nasıl?. Fehmi Efendi fı 

Ama mı, topal mı~ çıyı bir güzel muayeneden geçir 
Dilencinin biri bir gün evel ama, di ve buldu .. Fıçının altında kü 

hir gün sonra topal olduğunu ilan çük bir delik açılmış, bir mantarla 
tderınit. Eski bir mahalle komşu- tıkanmıştı .. Mantar çekilince ince 
•u ona rast gelince: bir hat lıalinde şarap akıyordu ... 

- Yahu sen dün ama idin ya... Fehmi Efendi Ahmedi fıçının ha 
- Ne yapayım beyim, amaymı şına götürdü .. 

~iye herkes taklit para sürmiye - Dikkat ediyorum, her gün şa· 
l§ladı. rap bir kaç parmak aşağıya ini -

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

Dr::J 
c:::ı 

- Zenaınuıı g8rDror musun? Hava solluk mu acaba d ire 
llcllp derecere bakıror. OönUp bize baksana a mUbarek L. 

- Sen beni aldat.yorsun 
hanı !11 • • O adam klmd ·? 

- O benim doktorumdu. 
Sen ald•nıyor•un •• 

yor .. Bu senin marifetin olacak ... 
Şu mantar ve şu delik nedir?. 

Ahmet inkar ederek dedi ki: 
- Beyefendi vallahi haberim 

yok.. Amma dediğiniz doğru da 
olsa şarap fıçının üstünden eksili
yor .. Halbuki bu delik fıçının al -
tında .. Nasıl olur?. 

Rakı düşmanı 
Ayyaş için her hususta bir ma· 

zeret vardır; içmek için bin bir 
bahane ve bin bir mazeret.. Ne • 
den içiyorsun?. Diye sorunuz, size 
hazan canı aıkıldığmdan, hazan 
keyfi olduğundan, hazan sıhhati 
yerinde, hazan hastalığı kendisini 
müteessir ettiğinden içtiğini söy -
ler. Her hal onun için bir mazeret 
ve bahanedir. Böyle bir ayyaşa 
bir gün bir dindar zat demiş ki: 

- İçki senin en büyük dütma· 
nındır ... 

Hemen ayyaş atılmıf: 
- Doğru söylüyorsun amma 

peygamberlerimizden biri ne de -
miş: "düşmanlarınızı seviniz!., 
dememiş mi? . 

- Evet; fakat düşmanlarınızı 
yutunuz, dememit ya! .. 

Radyo taksiti 
Mustafa Bey de evine güzel, mii 

kemmel bir radyo almıştı. Fakat 
tam 450 lira tutan bu radyo ma • 
kinesini bir çokları gibi o da tak • 
sitle aldığı için ayda 50 lira veri • 
yordu. ilk taksiti güç halle verdi
ler. Sıra ikinci taksite gelince ora
da dama diyip duracaklardı. Ha
nım ısrar ediyordu. O zaman da 
Mustafa Bey bir çare buldu: 

- Hanım, dedi. Eğer tahsildar 
gelirse radyonun kamerden hiç bir 
merkezi almadığım söylersin. Böv 
le bir makinaye 450 lira vereme -
yiz, canın isterse der, kapıyı ka · 
param. 

/Her şeyin yolu var 
Ihsan Feyzi Bey on iki senedir 

dava vekaleti yapıyordu. Fakat 
ne kendisini tanıyan vardı, ne iı
mini. ... Pek az müşterisi olduğu i 
çin kıt kanaat geçiniyordu. 
Kırk yaşına geldiği halde evlen· 

memit ti .. Yalnız son zamanlarda 
komşuları miralay mütkaidi Ah -
met Hakkı Beyin kızında gözü 
vardı. Onu beğeniyor, ıöyle u • 
zaktan selamlaştığı babasından 

kızım istemeğe can atıyordu. Fa • 
kat buna bir türlü cesaret edeme -
di ve annesini, kızın annesine gön
derdi. Aldığı cevap: 

- ltittiğimize göre oğlunuz 

Diye sıra ile sarı, siyah, kestane, 
kumral renkli saçları karıştırdı ... 
Sonra hiddetle hepsini topladı : 

- Benim başımda bir tek saç 
kalmadı, bunlarda ise bir tek be
yaz yok. .. 

Diyerek topunu sobanın içine at. 
tı ... 

Feyzi Beyin kazancı azdır. Müt - - Nı,anh iken senlnle yal• 
teri.si bir kaç ki6den ibarettir .. nız kahnca kıpk1rmızı olur• 
Zaten geçinmesi de bunu göste • dum. Halbukl şimdi yUzUmde 
riyor .. Bizi mazurgörünüz. ne kadar k1rmızıhk varsa hep 

al Uçuyor •• 
Ihsan Feyzi Bey bu cevap üze • ı=============::=:a 

rine eşi dostu vaartasile miralay 
mütekaidine kazancı hakkında te
minat verdi amma para etmedi ve 
avukat bu kızdan ümidi keamek 
üzereydi. Bir gün kızın babası ya· 
zıhanesine geldi.. Acele bir it 
için Feyzi Beyin kendisine veka • 
let etmesini rica etti: 

- Batka tamdık bir avukat hu· 
la.madım.. Alelacele sizi buldum, 
affedersiniz ! 

Dedi... Feyzi Bey memnuniyet -
le iti kabul etti .. Mahkemeye çık
tı ve davayı kazandı. O zaman 
mütkait ihtiyar, avukata teıekkür 
ederek borcunu sordu. Feyzi Bey: 

- 1500 lira deyince, şaşmr 
gibi oldu .• 

Feyzi Bey izahetti: 
- Davayı kazandığım ıçın 

1000 lira alacaksınız .. Kaybetaey
diniz 1000 lira verecektiniz. De -

Bir düşünce 
Bir hanım kendi kendine düşü

nüyordu: 
- Bir beyaz kadının vücudun· 

da her hangi bir çürük siyah ola .. 
rak görünüyor .. Buna mukabil bir 
habeş kadının vücudundaki çürü • 
ğün de beyazlaşması lazım gelir • 
ken öyle olmıyor .. Bazan habeı ol~ 
mak istiyor canım .. 

meki ki gene 500 lira karlısınız •• 
Esasen benim kabahatim budur •• 
Kimseden aşağı para almam ve 
ayda onun için bir iki müşteri ile 
iktifa ederim. 

Feyzinin bu palavrası muvaffa1' 
oldu. ihtiyar adam ayda 1500 ili. 
3000 lira kazancı olan bu adamın 
elinden 1500 lirayı kurtarmak 
için kızını verdi. 

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

Evelce kimin yan1nda hizmet edivordun kızım ? 
Karısını l oşıyan bir Amlnıo yanında idim efendim •• 

bende idi de ondaa çıktım.. 
G~Sıil 
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Makinemden çıkmak ıçın bir f k t .. ' I ı rı " • n 6 0 nun ye~e' parçayı vere • ! D~yli Hernn rmzeteoinin ve:tliui ,... r.'\I\ ,... .,. T .. · n ı •'J! .'i'I ~ ç-...,.:n.,cvtıyoı••11oır 
travret yaptım, ayag"'a l"alktırn. Fa· tl'l B' .. l ld E t . .. ... ı... uv ...... -..,, •:· .. v. ~ lllWQ ~· ... ~ lıWl'-4 
• " " rne ı er. ır gun ca 1• 'r esi gun t malurna~n cöre Arm•vuH:.t._.vu:ı İn· -
kat dizlerimin üzerine yıkılmakta J d G k ld i ----- ____ ___._ 

parçayı gene a ama ı. ene a ı. gillere ckiti (Cen:il o· ... 0 ) nc·u L . • ,..1 '- · l '· .. U d 
gecı'kmedı'rn v ı d' O k b' k • · w .. ı;· ,/ on .a .. c.n -G- c::ı ur l::.uc.. · lele sin°l' lınatnlıkbrı criptec •• 

, e ses en ım. a şam ır ar ac.:a!}ma rast gel ; L ..,d d h . .. 1 A 

Gözlerimi açtıiYım zaman yanım d. G'd' b' ..ı • •
1 

O ! 0 •· ra an arcket ve Pan~e ı:ıu- r::ı· n. h-rı::t.: l: nı~~ız h::ı.rn sahne· ha mü~evli, her evin içcriaincle 
o ı. ı tp ır yerae ıdı er. za · l ~ . . , . . . • 

da ilk gördü<-ürn f,
1
·m·e dostum l p · t b"t': · .. l : vasn a. etm ştır. I cnd:s,nın r.:::.-r.1ı1 c'n ·,.. ln,..'li:: l··.\·ve~'e:-i L::ı~ cer • bir kaç müsabı mevcut hantahk • 

b .. ., ı:ı&n ar, arıa e u t..n muesse:e er 1 • • d .. • . .. "' -:-
Pelletier Doisy oldu. Pelletier ya· 21,30 da kapanıyordu. Nnvaı· ar· rıyctm e:ı nffı kk&.rrn: dm.~ta·. r ' i .. c~aviri L .. 1!:.ı an lncilt~re • ı~rdt".r.dır. Cinnet arttığı gibi cin• 
ralandığırnı anlıyarak hemen "'a _ kadaslarmı otomoh'I' ·• "l 1' l • Bu huı:!i:ıc, Mil.l=!ı lca g~n:.i, Lon . ı?.:n 'i:'...iy~·'· c!o~ tor \'C o .... rntürlcrin neUo dnh3 fazla utan psiko,-t 

J • ı ı ııc 1a ,, c d d • . •. nıma inmiati. re götürdü Bı' d" . rn :ı mccan.l n:1l:crm mez:ırı cı - & .. :ı s:l' ı-ı~ n.;·i Gr~yi l'eno.ıfo.da dcdilimiz yarım e.kılhlardır. Ka • 
ır • raz so:ıra onmıyc • -

Benim ye.ralandığımı haber a • karar verdi. Şimdi sözü onn bır..-.- ı varında o:ehidenm:~ ve öl:nü:ı bu . L:r ko:ıL n"l.» vcrcrcl1: r.' ,, ~r:m mr:nzlar, scbatsızlo.r, ço.buk hid • 
lınca, herkes büyük bir tclasa dü~ kıdım, ve bc;ı~dan geçenleri anlal lunam Zcyncr.> ve Lc:-:ı H.:..mm hu - rnnli e i h r.di tu~ utu ci i, <l'm.ı C:ctl~r.cnler, cemiyet aleyhinde o• 
mü~tü. Halbuki ben hayret ~diyo; sın: ı disc:;.i!e nı · ı:adnrchr. B:.ı öl "ci h.:- ı':i bir t ' uta da u:rı/:ıcaO:ı l·o.r.o· b.nlo.r, disiplin sevmiyenler, ari • 
clum: - Ba1ır.ıdan ceçecek m~::crn discsi, ço!' enrcrengi:: bir mo.hi . alİn'1 e b· hm , ~ u•u hr.bcr vc:..:i . f vidcr yn~i .çabuk ~öhret ve servet 
Ne diye ynralanmıyacaktım? Ben halckmda hiç bir fikrim yoktu. Q. yet'e idi. Sefirin talelıi fü:crine tdı if l. b 'Uirmc' tcciir. ynpm.Uc ı::tıyenler, kuruntulular' 

İns~n değil, miydim? lomobille hareket edeceeim esr..~· kilmt uizH yapılmış ve ga:.: telcr'· G..: i · :ı 0 • ...... ı, ~r:i r.t~mr.m eli· merdtltle.r cibi r.~ikopo.tlo.r gün' 
Arl(ada~laı·, be:ıi tuyyarcmden da, aynğını sürüyerek ae1en bir as ~kset:ncmc:ıi iç'.ı tedbirler nlınmış rn~·ı k;ı füyc! \C t.:ı.L~r:ur.;'!üı:::r: den gi.;ne çoğuhmı.kto.dır. 

çıkarıp mı.klettiler. Chanzy hasta- l·er ile bir sivil sou:uldular ve Opc lı. Dun:ı r::ı.ğrn:::n bütü·1 r ::ı.tb':.!at Ilunlar:lnn bir bs:nı ~ekfılan i• 
hanesine kaldırdıl~r, derhal arrıe· r::ı. cihetine gidi!l uitmiyeceğimi h.1-:!iscden bahı:etmiyc ir.ı!:fın bu!· } i.:'.! r.c:?. yt:H.:·ı i 1r<r. bünye:;'nin le t:::m:ıyüz elmi~tir. Faknt sedye' 
liyat oldum. sordular. Müspet cevabım üzerine, mu:lardır. Ze~·ı::e~ E~n:=m c~::;::: t ... '. --m n=.:l l..zdr -~i l. .. ::c:n~e olau- brindcld çar~ıklık marazi bir §e • 

Ertesi günü gözlerimi c:ıçınca ha~ sivil, a:;kerin yaralı olduaunu, oto d. , ., f 1 v • .J • - 1·1 I~.·ıldc oJ.-lurwu ·ırı'n bı•nların atr-.kla ;:, ı morga gö:nu.:!n•mİş ~~,-.i c:cyiı _,.m ı_ "'ret e ... crc ~ c c ı.crin art . ... " -.;- -
ucumda, Yüzbaşı Sainl Samvcuri mobile alarak oraya kac!ar götür - ameliyatı yupılmı:tır. Ceset h~l3. m~:.ını, k:ın:::::t· v~.~' .=.rmın çoğol . rmdan, ccsa•·etlcrinClen, kayilıiz 
gördüm, kumandanımm elini min nıemi rica etti.Bir y~ra1ı benimtç.in d lı!darııı:lan ve hclta küdah!ıklaı·ı 

tt l ki k k dd 
Lon rL'da rno.hfuz:kr. HA dLcn: , m~sı. ı bi~· mi::d obr::ı.l: i!eriye 

ne ar ı a !J tım. mu a es bir şeydir. Derhal ken 
d ·ı . . b' d' d' k bütün rnahiyeti bir lmç eün iç:nc!e ~"rr.ı;,;.~t"r .. 

Sonra pansümanlar devresi baş 
ladı. Birçok acılar çcktiı:ı.,, 

Navar'rn yarası iki yel'inde idi. 
Bir kurıun sağ J.olum.r del~iş, göğ 
ıüne aıirmi~ ve çıkmı~h. Doktorla
rın raporu §Öyle ya2ılmıştı: 

"Bu yarnlarm nefü:es~nde, yara
lının nsnbi haller geçirdiği görül • 
dü. Hasta. bakıcılara karıı kaba ha 
rek~t eden Navar, arkadatlarına 
kartı da sert ve nnlaıılmaz sözler 
söylüyordu. Arkada§ı Guignand· 
elan, her abah gelip penceresi ö
nünde uçmasını istiyordu. istediği 
yapılmadığı ::r.man, huysuzlanıyor 
du v-0 c!crh:ıl büyük bir hiddet buh 
ranı:ı::ı. knpılıyor, sonra, kendinden 
geçiyordu. 

Hnlbuki, yaralanmadan evel, 
herkes Navarrn iyi ve temiz kalp· 
li olduğunu, nrbıdaşlnrına karsı 

gayet iyi hareket ettiğini söylemek 
te ittifak ediyor. 

ı erını ın u· ırn, ar a tarafa o· an la ~ılncnktır. 
turttum. r~oıher Osm~n B. ne !!iyot? 

Yolda, birdenbire, aklıma bir Cemil Dino Bey Pariste lmlnrck 
fikir geldi. Kaldırıma çıkıp ora _ vihhatinin bozul: olmarn~a r:ıe'!Jni 
dan gitmek. Derhal bu fikrimi tat orada l<cndicini ~ctlavi ede::::el. ve~ 
bik ettim. i:;tifasını oradan rc,:;mi bir fiuretlc 

Fakat bu hareketim polislerin 
ho§una gitmemişti. Derhal önüme 
çıkarak aşağı inmemi söylediler. 
Hakları vardı. Durdum. Fakat po 
lialer tehdide de başladılar. O za· 
manlar asabi olduğum için tehdit 
sinirlerimi bozdu, dinlemedim, tek 
rar yoluma devama ba§ladım. 

Polisler, tabancaları ile. arka te 
kerleklerimi patlatmak istediler. 
Yanımda otuı-an arkadaşım de 
Ponthieu fazla ısrar etmemekliği • 
mi söyledi. Eun m üzerine tekrar 
caddeye indim, yoluma devam et· 
tim. Maksadım polislerin yanımı· 
zn gelip benden vesika sormama
larını lemin etmekti. Zira, yanım· 
da izinli vesikası yoktu. 

cön:lerecektir. 

1 ıgos avya a 

Silah ve mühimmat 
k~çakcılığı 

BELGRAT, 19 (A.A.) - Me ~ 
buslardan M. Metikoch, halk klü

bünün Hırvatların rnüt~ e zh le -
hindeki beyanatını protesto etmiş 
tir. 

D:.!n bu mevzu üzerinde Mnzhnr 
O:;me.n .Ley!e kom.a1nrnk bu iddi~ 
ka.rşı:ıında neler dG.~i.indüa~r..ü tor· 

du1~. Dedi l:i: 
"-Doktorun sözle:-inde bir ye· 

nili ~ ve fevkalô.delik yoktuı·. Ge · 

dan, makt•llerin pek çoğu yılmak 
ta ve çoğu d:ı hayatta hakim 1:ö 
riinmektcdir. 

Tabii bunların hükümleri bir~ 
m3.n <devi kndar luı:a sürer. 

İşte bütün dGnya hekimlerini 
çoğaldığında ıibiyet cttil:lcri bll 
:mllftır. Peder ve valdenin yorıu 

kanları, frcnzi veya gizli bh- ve 
remle kirli ve yahut alkol, morfi 
ve kokainle zehirli diğer to.raft 
yoksulluk, üzüntü, ati kayg'ıaı ile 
daima lıelec~nla geçen bir ömiir 
Bu suretle bir { ena muhitte yeti 
~en çocuk 15.zır.ı gelen ili: terbiye 
kusurlu alırsa cemiyetth ... ~nm n 
acuheler yeti~eceği de bcyond::. 
azadedir .. 

- Memleketimizde de haıta' 
ları artış nispeH ayni ıek:lde mi 
dir?. 

- Muntazam bta.tistiklerimil 
yok.. Fakat ;unu işaret edeyim : 
Bizim memleketimizde de her yet 

rı, S:.ı suretle, fevkalade bir faali· 
yetin verdiği yorgunluğa ilave o -
lan yaralar, Navar'ın şahsiyetinde 
büyük bir değigiklik yapmı§h. 

( /Jet'amı var) 

Mumaileyh, mebusan meclisin· 
de memlekette kanunu esasinin tn· 
dili i~in fnaliyet sarfedilmektc ol • 
d-:.ığunu ve Yugoslavyada karğn~a 
Irklar çıkarmak maksadile gecele -

ri Dalmaçy:ıda 'le adc.lnrda til ~ h 
ve mühimmat kaçakçılığı yapıl • 

makta bulunduğunu söylemil]tir. 

çcn sene 84 yaşıncfo vefat eden 
l:ı.viçrenin meşhur emrazı asabiye 
muallimi f orel bundan otuz, o
tu:! beş sene evvel yazdığı "Ruh 
ve cümelei a:;abiyc,, unvanlı ese -
rinde en bedhnht uz·ıumuz olan 
dimn3n lüzumundan fazltı yük -
lentliğirnizi, ansiklopedilerde 5c k · 
lı kalması icabeden malur..ıatı bir 
bavul iç;ne eşya sokar gi!Ji dima -
ğımıza tıka basa yerle~~irdiğimizi 
dimv.ğm buna tahammül cdcmiye· 
rek (mide ve bağın:aklar fazla bir 
şey yü!denince r.asıl ::ui hazim o -
luyoı::;a) isyan cdcceaini oöylemiş, 

rnckte? programlarına, etüt usul • 
lerinc itiraz etmişti. O zaman 
mektep programlarında §akirda ~ 
n:ı lise tahsillerinde lüzumsuz bir 
çok ~eyler öğret=ldiği:li, halbuki 
kız mekteplerinde dahn ziyade 
pratik çoc~1k yeti1tirilcrek hayatta 
okumuş bir hafız olmaktan ziyade 
dügünehile:ı bir teknisyen yapmak 
dah3. d~ğru olacağını yazmıştı. 

de olduğu gibi hükumet her ha5' 
dı. 

tahanede bir sinir dispanseri yap' 
tıe 

tırmıya mecbur olmuş, naııl tra ' ld 

Navar nekahet devresini geçir· 
mek üzere Parise yollamışlardı. 
Bu hnreket, iyi bir tedbir olmadı. 
Zira, Parise g~lince, Navarın töh 
relinden ve onunla beraber bulun 
maktan kendilerine bir §eref hisse 
ai ayırmak istiyen bir takım kim· 
&eler, onu öteye beriye, eğlence 
yerlerine sürüklediler, ziyafetler~ 
götürdüler, içirdiler. Navar yara • 
lanmadan evel, içki içebilirdi. Fa 
kat yaralandıktan sonra bir kn r 

deh içer içmez derhal kendini kay 
bediyor, münasebetsiz hareketler 
yaparak her gittiği yerde olmıya • 
cak vaziyetler ihdas ediyordu. Bu 
yüzden Na.var, Pariste, bir çok de· 
dikpd"ulara sebep oldu. Ve bir gün 
ru·!cadaşlarr ile, avlanmak ·yasak o 
lan bir yerde avlanırken yakalan 
dı, ve yaraıı iyi olmadan tekrar 
cepheye döndü, uçmağa teıebbüs 
etti, havada iken bayıldı, güçlükle 
yere indi ve yaraları tekrar açıla
rak gene Parise döndü. 

Navar, o aralık, kardeşinin bir 
uçu~ esnasında, tayyaresinin fena· 
lığı ve eskiliği yüzünden öldüğünü 
haber alarak büsbütün çileden çık 
tı, ve artık bu sefer kendiıini ta
mamen içkiye verdi. 

Bu devirde Navarrn yaptığı mü 
nase'betsiz hallere bir misal olmak 
üzere, bir macerasını anlatacağız. 

Navar, bir gün, tayyareıi ile, 
cepheden Parise gelmitti. Bir ye
dek {>a.rça. alıp derhal dönecekti. 

lzmlr v~rem müca
dele ceml31 e li 

IZMIR, 19 (A.A.) - Şehrimiz 
verem mücadele cemiyetinin sene 
lik kongresi yapılmıştır. Mürakip 
ve idare heyeti raporları okunmus 
idare heyetinin bir sene zarfmdC\ 
yaptığı işler takdirle karıılanmış· 
tır. Bu raporda cemiyetin verem · 
Je mücadele işlerinde muhtelif sa
halarda ne suretle çalıştığı izah c· 
dilmiştir. 

ispanyada kış 
MADRIT, 19 (A.A.) - Mebzul 

surette yağan karlar, Avila yaki -
nindeki bir çok kasabaların etraf 
ile alakasinı kesmiştir. Bilbao mm 
takasında münakalat durmuştur. 

Mumaileyh, Hırvatların serdet · 
melde oldukları mutalebatm önü · 

müzdeki mart ayında Dalmaçya 
sahillerinden ve ~imal ve şark hu· 

dutlarmdan Yugoslavyaya kar~ı 
bir taarruz yapılacağı suretindehi 

§ayiaların tesiı-lerini İzah etmekte 
olduğunu beyan etmiştir. 

Bu beyanat, meclis üzerinde bü • 
yük bir te:;ir yapmıştır. 

Amer·kada 
Reisicümhura suikast 

MIAMI, 19 (A.A.) - Tıbbı nd. 
li komisyonu a.:ası Zingaranm mu 
ayene edilebilmesi için mahkeme • 

nin buna lüzum görme:i lazım gel 
diğini ::öylemi~lerdir. 

Mütehassısların bu mütalealarr

Leb 1 sla n da zelzele nı öğrenen Zingara, şu sözleri :;Öy 
KATTOV!CE, 19 (A.A.) - Kat lcmiştir: 

tovice civarında evelki gece em~a
li görülmemiş derecede şiddetli bir 
zelzele olmu{tur. Zelzele, 3 sani • 
ye devam etmiatir. Zelzelenin se -
bebi, kışrı takaİlüıattır. Korku için 
de kalan ahali, evlerini terketmiş· 
lerdir. 

Hava seyahatleri 
ORAN, 19 (A.A.) - Tayyareci 

Marches~eau, Descombes ve Thu
illiez, ıaat 6,52 de Roggana git • 
mek üzere Lasenia tayyare karar
gahında havalanmıtlardır 

"Een kaçık değilim.,, 

Tahkikata devam eden zabıta. 
Zingaranın 1931 senesinde Los An 
gelosta Era Nueva isminde bir a -
narşist gazetesi neşretmiş olduğu
nu meydana cıkarmıstır. 

~ . 
M. Cermakın sıhhi vaziyetinde 

tevakkuf vardır. 

Kongre madalyasının .şecaat ve 
fera:ıetine mü!~afaten M. Ruzveltin 
üzerine ~teş edeceği sırada Zingn 
rayı kolundan yakalamış olan Ma 
dam Crossa verilmesi tn~avvw· e· 
dilmektedir, 

Keza Grase, "istikbal dimağen 
yorulanlarmdır,fakat çalıştığı hal 
de yorulmıynnlarm olmcsı şayanı 

temennidir,, mealinde uzun uzadı 
ya dimağ fnaliyet~nin sihhat üze· 
rinde tesirlerinden bah~etmişti . 
Binnenaleyh dimağın da diğer u· 
zuvlar gibi midemizi, karaciaeri ~ 
mizi, böbreğimizi nasıl lüzumtıu7. 
şeylerle yormıyor:;ak bu suretle 
yoruhnamıısmı ve salim bir hıf • 
zıssıhhn takip edilmesini tavsiyı! 
etmişti. 

Dirnacı yol'an okumaktan 
ve çalışmaktan ziyade üzüntüler, 
eereinlilder, hıro, kazanamamak -
tan son derece meyus olmak, ka · 
zanmak için azami sinirlerini yor· 
mo.k gibi daha ziyade ahlal:i v!! 
manevi sebeplerdir. Binaenaleyh 
Harbı umumi ve a\·akibi gibi d · 
nirlerin fcvhalade gergin olmasını 
intaç edc=ı avamili hc.riciye di · 
m:ığımızın zaafını ve bundan da · 
ha mühimmi böyle yorgun kafa ve · 
siniıden yetişecek neslin dnha zi
yade ha:;talı.~a mfü;teit olma::ır.ı 

inlaç edeceği tabiidir. 
Bütün c!üyada H~rhi umumi · 

dcberi delilerin adedi gittikçe art
mnktndır. Her yerde timarhaneler 
hic olmazsa bir misli büyümüştür. 

•••• 

1 

hom, frengi ve veremle mücadel• 
ediyorı:a sinirlilikle de mücadele' 
ye ba~la.nmıştır. Sinirliler tecla~İ 
edilmekte ayni zamanda sinirtİ' 
nesil yeti!tirmek için icahcden 1J' 

suller öğretilmelde, ve çocukla' 
küçük yaştan itibaren munıazaJI' 
bir mütehassıs nezareti altında ye' 
ti§tirilmektcdir. Avrupada pekço1' 
muvaffakıyet veren bu uıulleriO 

bi7.de de hüsnü teıir göştereceiiSI' 
ltı de:ı eminiz .. Nitekim üç sene e•' 

vel otomobil kazaları bizde •' 
kadar çoktu. Halbuki şimdi vat' 
mnnlar, ~oförler muayene edil ' 
mekte ve ufak bir kaza vukuund• 
bu muayene lekrarlanma.dıkç' 
bunlara san' atlarını icra müaaad• 
si vcrilmeır.ektedir. Yani tah,ı 
menfaat değil, umumi menfa•' 
gözetilmektedir. 

Sonra di:tpanserlere gidecek ç~ 
cuklarrn da zekaları ölçülerek it 
Liclatları tayin edilmektedir. 

Selanil,te zelzele 
SELANIK, 19 (A.A.) - ~ 

iki zelzele hissedilmişti;;-. Hi~ 1' 
hasar yok~ur. 

Mısırda bir yangıll 
KAHiRE, 19 (A.A.) - Mütbİf 

bir yangın, Siri~cos ko.sabasıod1 
103 ev4 t,:

0

-:.rip etmiştir. Altı kadd 
alevler içinde telef olmuıtur. 

Bir çok erkek, kadın ve ç~ 
ta ağır surette yaralanmıttır. 

ı'-l 
•-... 

l 

~·~ ~iı 



Adam kaçırarak geçin
mek Amerikada iş oldu 

8n işle meşgul olan bir genç kız tevkif 
• edildi. 8ir çok sinema artistleri ve 

çocukları tehlikede idi 
•• 

. 
1 

kaçınlmak tehdidine uğrıvanlardan S"nema artisti 
Adolf Menjo 

Bir kaç gün evel me,hur tayya-ı Bunlar dönerken maskeli iki ki· 
'eci Lindbergin ikinci oğlunu ka . ş i milyonerin üz~rin~ hücum ede
Çırınak için vuku bulan bir teteb ~ rek onu otomobıllerıne atmı,lar, 
biiıten bahsetmif, bu teıebbüsün ve alcp götürmütlerdir. 
11-•ıl akamete uğradığını anlat - Genç milyonerin babaaı derhal 
lllıttık. Tan: ~ili .efebbüsten sonra oğlunu iade edecek olanlara 5000 
.\ıııerika gazeteleri, genç bir mil- ılolar mükafat vereceğini ilan et -
)onerin kaçırıldığından ve Holivu mit, karısı da ayni mikdarda müki 
d"n en tanınmış simalarının ço · fal vermiye hazır olduğunu ıöyle· 
~\aklarını kaçırmak için vuku bu · mittir. 
lrı teıebüslerden bahse batladı. Fakat haydutlar 60,000 dolar İs 

Genç milyoner Şarl Bottcher'in temektedirler. 
tilesine gönderilen tehdit mektu • Bu hadisenin Amerika efkarı u-
""bıda fU cümlede vardı: mumiyesini meşgul ettiği sırada 

.. Unutmayınız ki, istenen para Holivut yıldızlarının evlatlarını da 
·ıMydi, Lindbergin çocuğu ha- kaçırmak için te,ebbüaler vuku but 

kalacaktı,, dulu an'laıılmqbr. llu keyfiyet 
. ltaydutlar, genç milyoneri iad'! zabıtanın Luella Hammer namm
?ita (60,000) dolar istemektedir · rla şüpheli bir genç kızı isticvap et 
~,.. tiği sırada meydana çıkmı§tır. Bu 

ı.._ Cenç _milyonerin nasıl kaçırıldı- genç kız, çocuk kaçırmaktaki hü · 
•CQa. daır fu malumat verilmekte· neri ile tanınmıştır. 
dit. Bu genç kızın evi basılmıt ve 

t Milyoner ile zevcesi, bir gece ya onun kaçırılacak çocukların bir liJ 
l'lıı bir ziyafetten avdet ediyorlar· lesini tuttuğu anlatılmıttır. 
dı. Yakıt, gece yarısı idi. Milyo · Liıtede Adolf Menjo ile karısı, 
iter ile karısı garajlarına yaklaı • Mari Pikford, Harolt Loit ve karı 
hlrl;ırı zaman, bir lcenarda boş bir ıı ile çocukları, Çeki Koğan, Kons 
~~C\l'l'lobil görmüşlerse de hiç bir tans Talmaçın isimleri vardır. 
!~Pheye düımemiıler, otomobille· Mis Luella Hammer, para elde 
tın· k · · M' S 1 · k 1 garaja koyarak evlerine gir • etme ıçın ıster tee e ı açır • 
l'tıek iatcmiılerdir. dığını itiraf etmi§ bulunuyor. 
•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Futbol \ Jlm Corbett, Uldll 
t lONDRA, 19 (A.A.) - Dün 

LONDRA, 19 (A.A.) - Eski a-11&İliz bir inci kümesi takımları 
''aaında yapılan futbol maçları _ ğır sikletler dünya boka tampiyonu 

' lltıı neticeleri tunlardır: Jim Corbett, 66 yaıında olduğu 
ti Ston Villa - Huddersfield O - 3, halde vefa tetmiıtir. Bir kaç za • 
~ e-caatie - Shneffield United mandanberi kalp hastalığından 
il .. O, Wolwer Hampton - West muztarip bulunuyordu. Son günler 

l'on-ich 3 - 3, Liverpool • Lei-
~ter 1 .. 2. de yatağa dütmüttü. 

l'rtlıkoçya birinci kümeıi takım· Jim Corbett, 1892 aenesinde 
1a..._: -raaında yapılan futbol maç· John Sullivana galip gelerek ıam 
. ._lllııı neticeleri ıunlardır: piyon olmuıtu. Mumaileyh 1897 

' CJ ~0rton • Ayr 1 • 1, Falkirk - senesinde Fritzmmonaa mağlup o 
~d~ 2 • l, Queenspark • Air larak §ampiyon ünvanını kaybet • 

eoııiana O • O. 

Fransız - İngiliz 
'tdulan arasında 
~i~NDRA, 19 (A.A.) - Dün 
~t'ıı en sonra Selhurst - Parkta 
~td •ız ordusu takımı ile İngiliz 
~I "au takımı arasında bir fut • 

J:' lllaçı Yapılmıtlır. 
1 .._ ~ı~z takımı, bir sayıya kartı 

)1 ile aalip gelmiıtir. 

mitti. 

lrlanda ve lnglllz 
amatörleri 

BELFAST, 19 (A.A.) - in· 

giltere ve İrlanda amatör taknn -

ları beynelmilel bir futbol maçı 

yapmıılardır. İrlandalılar, 3 sa • 

yıya kar,ı 4 sayı ile galip ıelmit· 
lerdir. 

VAKiT 

Beş senelik p an 
Sovyetıere neler 

temin etti? 
MOSKOVA, 19 (A.A.) - Sov

yet Rusya kc,münist fırkası mer
kez komitesinin katibi M. Kaga • 
noviç Kolkozlar kongresinde söy
diği nutukta bet aenelik planın 
tatbikında elde edilen büyük mu· 
vaff akiyeti ehemmiyetle kaydet· 
mit ve hu muvaff akiyetin Sov • 
yet Rusyayı müstakil ve ileri bir 
memleket haline koyduğunu söy· 
liyerek demittir ki: 

"Düşmanlarımız artık Sovyet 
Rusya ile alay edilemiyeceğini 

anlamışlardır. Çünkü Sovyet Rus 
ya yalnız basit teslihata değil, 
fakat tekmil silahlara da malik 
bulunuyor. Eğer kısa bir müddet 
içinde ıanayiimizi yükseltmeğe 

muvaffak olma.mıt olsaydık bu • 
gün ıükunet içinde iş görebilmek 
fırsatını kaybeder ve gene hem 
ıarktan hem de garpten gelen 
emperyalistlerin müdahale ve ta· 
arruzlanna maruz kalacaktık. Bet 
senelik plan, bize sulbü temin et· 
mittir. Fakat bu teminatla avun· 
mağa gelmez her an tecavüze, uğ· 
rıyabileceğimizi unutmamak la • 
zımdır. Bunu daima düşünmeli 
ve Sovyet işçilerine anlatmalıyız. 
Diplomatlarımız bütün dünya 
milletleri müvacehesinde konu -
şuyorlar ve sulh için mücadele e• 
diyorlar. Dünyada sulbü halisane 
istiyenlerden bizimkidir. Çünkü 
biz yeni bir yaşayıf kuruyoruz, 
sulh için savaııyoruz, ıilahlann 
bırakılmasını inala istiyoruz. Si • 
lahları bırakma konferansına gi • 
riyoruz ve diğer memleketlerle 
ademi tecavüz misakları yapıyo· 
yoruz. Bir çok memleketlerle ve 
bu meyanda Lehietanla .demi te
cari• muahedeleri yaptık. Ja • 
ponya daha bizimle böyle bir 
muahede imzalamamııtır. Fakat 
sulh istiyorsa buna er geç mecbur 
olacaktır. Maamafih sulbü muha
faza için bunu istemek kafi değil · 
dir. Sulh silahsız ellerin salanma
sile veya ruhani ayinlerle temin 
olunmaz. Ordumuzun kuvvetini 
arttırmalıyız. Yakmda 15 inci yıl · 
dönümünü tes'it edeceğimiz kı • 
zıl ordu hudutlarımızın bütün em. 
niyetini muhaf aaz edecek bir ha
le gelmiştir. 

ltalyan sularında bir 
kutup hayvanı 

ROMA, 19 (A.A.) - Albenga -
daki balıkçılar, kutup hayvanla -
rından birini yakalamıtlardır. Bu 
hayvan, 4,80 metre uzunluğunda 
ve 10 ton ağırlığındadır. Hayvanın 
iki batı vardır. 

Raslng klUbUn bir 
hezimeti 

LONDRA, 19 (A.A.) - Ports
mouth futbol takımı, Racing klü 
bü bire kartı 7 sayı ile mağlup et
miıtir. 

Sayıfa: 9 

Radyolu İngiliz polisleri 
çoğalmıya başladı 

Polis merkezleri tarafından verilen 
emirlerle haydutlat ı takip ediyorlar 
Zabıta kuvveti ilmin her tarak · 

kisinden istifade ederek cemiyete 
zarar veren una urların zararını a · 
zaltmağa çalı§ıyor ve muvaffak o 
luyor. 

Onun için, geçen cün yazdığı -
mız gibi ilmin en son harikası o • 
~an radyo da zabıtanın silahlraı a
;·asına geçti ve zabıta bu silahlar 
c'ar. azami İstifadeyi temine bat -
tadı. 

Zabıtaya radyodan istifade et · 
mtyi temin eden ihtiralardan biri, 
radyo ahızelerile mücehhez moto
sikletlerdir. Polis merkezinin mür 
silesi tarafından verilen her adamı 
takibi yaparken alarak ona göre 
hareket eden motosikletli polis • 
ler bilhaasa otomobil hırıızların1 
derhal sarıyor ve onlan üç bet da· 
kika içinde ele geçirmiye muvaf · 
fak oluyorlar. 

Londrada bu radyolu motoıik -
letler ve küçük otomobiller tecrü • 
be edilmit ve ümidin çok fevkinde 
neticeler elde edilmiıtir. 

Radyolu takibatı idare için Lon 

Radyolu inriliz polisleri 
dra ıehri, dört mıntakaya ayni • 
ıı· ıtbr. Bu dört mmtakadan hare• 
lrel eden radyolu motoıikletler bir 
kaç dakika zarfında bilbaua oto
mobille kaçan canileri, otomobil 
hırsızlarını sarmakta ve onları bir 
kaç dakika içinde ele geçirmekte
dir. Radyolu motosikletler her an, 
derhal harekete müheyya bulunda 
ğu için verilen her emir derhal tat 
bik olunmakta ve canil~re aman Ye 

rilmemektedir. 

Küçük itilif yeni halile 
ne istiyor? 

lktısadi bir anlaşma yapmıya, harici 
vaziyetlerjni tayine çalışıyorlarmış 
Bundan bir bç gün evel, telgraf 

havadisleri, küçük itilaf yani Ro -
manya, Çekoslovakya ve Yugos -
Javya mümessillerinin toplandıkla 
rnu bildiriyor. 

Filhakika, Ccnevrede toplanan 
M. Titulesco, M. Beues ve M. J ev 
tiç orta Avrupada bir blok tesisj 
için görüşmüşler ve siyasi bir sta 
tuko da yapmışlardır. 

laıma mevcudiyetini icap ettiri • 
yor. 

Bu ittihadın maksadı oldukça 
yüksektir. Milliyet düsturlarına 
istir.aden, bu üç devlet, müstakbel 
bir !imal Slavları bloku yapmak 
niyetindedirler. 

Bu maksada vasıl olabilmek için 
evela dahili parçalanmalara ma • 
ni olmak menfaat bağlarmı sal • 
lamlaıtırmak lazımdır. KüçÜk itill 

· Bu hususta, "Saint - Bricc,, , Pa fı, hir çok kereler iktiaadi ve mali 
ıistc çıkan Le J ournal' da, şunları bir anlqma yapmamakla itham 
yazıyor: ettiler. Şimdi bunun önüne geçme 

ğe çalıtacaklar. Bunun için de aa 
de aralarındaki münasebetleri de 
ğil, harice kartı alacaklan vaziye• 
ti de tayin için milli, mali ve zirai 
bir konsey teıkil ettiler. 

Bugüne kadar küçük itilafın, ıa 
dece Macariıtanın intikamcuyane 
hareketlerine kartı yapılmıt bir an 
laımaları vardı. Romanya, İtalya· 
ya kartı, Çekoılovakya da Alman 
yaya kartı müsait davranıyordu. 

Faıiıtlerin bloku kartııında, M. 
Benes ile M. Titulesko, orta A vru 

16 Şubatta imzalanan bir muka 
veletle, timdiden, Tunada aeyriiae 
fer i,leri, posta, telefon, telgraf ve 

pada nizamın bozulmaması için rc..dyo itlerile, emisyon bankalan• 
tekrar birleımek ihtiyacını buldu · nın mütlerek çalıımaları temine• 

dilmittir. lar, ve üç tarafın rizaaı ol-
1":.ak ıartile yeni hattı hareketler 

ittihaz edebileceklerdir. Şimdiki 
h:\lde bu blok müdafaa esaıına iı 

Bütün bunlar kağıt üzerinde iyi 
ıcylu amma, tatbikat sahasında 
ne netice elde edilebilecek? Bu 
meseleler hükumetlerin istikrar ve 

tinat eden ÜÇ taraflı bir ittihat tek otoritesine bağlıdır. Bu hususta iae 
lini muhafaza ediyor, zira, Çe · Belgrat ile Bükreıin vaziyetleri 
knlovakya, Romanya ve Yugos · peh naziktir. 

Hlndlstaoın altınları lavyayı biribirine bağlıyan bu iti· 10 senedir mevcut olan küçük 
tihat daimi bir tekildedir.e Bu ye· ıtilaf, bu suretle bir konseyin ida· 

BOMBAY, 19 (A.A.) - Raval d ı · b' 
. d' 

1 736 000 r b k ni ittihat,mevcut muahe e enn ır resine verilmi! oluyor. u konseyi, 
pın ı vapuru, ' ' u u ıy· 1 . . 'd 1 k . d 1 • h .. 

. d h . d'l it h et:nesını ve yenı en yapı aca mu uç ev etın arıcıye nazırları tef· 
metın e ta mın e ı en a ın amu .. k k'I . 
1 •1 L d h k t tm' . ahedeler hususunda muştere an · ı edeccklerdır. 
esı e on raya are e e ııtır. 

Gemide ayni zamanda Nev·Yor - . ~111iilfmGmllff-18•11alll
ka götürülecek olan 4,698,000 ru· fW'. 

1 
' i ; 1 

" ' I: 1 ~ : : ı I ! 1 
"' ; ' it• ' : ' ' 11 ' • 1 : • 

bu kıymetinde altın da vardır. Büyük Tayyare Piyangosu 
Leblstanda kış 

VARŞOVA, 19 (A.A.) - Var· 
ıova civarında yollar, keıif bir kar 
tabakasile örtülmü§tür. ı 

Yüzden fazla otobüs, yolda kal · 
1 

mıım. 

2 inci keşide tt Mart l9SS tedlr. 

Büyük ikramiye: 35.000 liradır 
Dünyanın En Zengin ve Biiyilk Plyangosudur. 
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Ne yapmalı? Yazan: 
Fikret Adli 

. . . . . ' .· ..... . .... 

- Nasılım baba ?. 1 götürdüm, birer lokantada ye • 
- Fena ... Çok fena .•. Çok, çok meklerini güç bela temin ettik-·· 

fena... Bizim kendi adamlarımız durur • 
- Neden?. ken yabancılara yardım, vallah 
- Bazı günler oluyor ki, ye • bilmem, ba~kalarını dütünmek 

mek yemiyonım.. ne dereceye kadar doğrudur?. 
Böyle aöyliyeceğini bildiğim i· - Hakın var canım amma, dü-

çin, onu un'ktan ıörünce, kartıki şün kü bu adam, bura.da, yabancı 
kaldD'Dlla ıeçerek kaçmak iste • bir memlekette, hiç tanıdığı yok, 
mittim. Fakat ıöz göze gelmi§ • Yapayalnız.. İhtiyar, izzetinefs 
t~- K _. sahibi bir ndam, dilenemez, der • m..açamam.,..nn. 

Kendiıini altı senedir tanır • dini kimseye söylemiyecek kadar 
elan~. Bir barda, heaap puılaları • da mağrur ... 
nı yazardı .• Bir beyaz Ruatu. Alt· - Dünya bu kardeşim.. Ge· 
1111! yqlarmda, beyaz sakallı, bir çen gün, bir vergi memurunu 
amiral tipindeydi. Atıl imıini u- gördüm .. Fena halde cenı trkıl • 
nu1muftum. Ona ıadece "baba,, mı'a benziyordıt .. "Ne var?,, diye 

d d . aordum .. "Bırak AAlahım sever • er ım .• 
- Evet, diye tekrar etti, bazı 

ıün oluyor ki yemek yemiyorum. 
Faıkat bugün iki gün oluyor •. 

Verecek cevap bulamıyordum . 
- Ah, dedi, bir it bulsam .. Ay

da on lira .. On lira.. Y oba, ilk 
elime geçen parayla bir revolver 
alacağım, ve.-

Gözleri bafka yerde, havada, 
vücudu dim dik, Beyoğlu Caddei 
kebirinde duruyor... Çitileyen bir 
yağmur var •• 

- On lir ... Ayda on lira ... 
Yanımızdan o aralık, Beyoğlu

nun eğlence yerlerinden bjrinin 
eahibi geçiyordu .. 

- BiT dakika baba. .. Şimdi ge· 
liyorum ... 

Diyerek arkasından ko§ilum, 
yetittim. Meseleyi anlattnn. Ken· 
disine bir it vemıesini rica ettim. 

- Her halde ayda on liralık 
bir it verebilirsin.. 

- Sen §İmdilik benim heu.bı
ma kendisine bir lira ver, arka • 
datlara da söylerim... Bir kaç pa· 
ra daha toplarız .• 

- Fakat mesele bir iane me • 
telesi delil ..... ı, ..... 

- Yarın gel ~ konuturuz .• 
Ümit ve ıevinç dolu, "babn,, • 

mn yanına d6ndüın. 
- Baha, ıana bir ~y söyliye • 

celim, kabul edeceksin... Sakın 
izzeti nefsine 8okunmaaın.. H~ 
bek, sana "ba!ba,, diya hitap edi
yonmı, beni oğlun f arzedebilir • 
ein.. Şimdi, sana iki lira ödünç 
•ereceğim .. Bu adam ile de ko • 

sen,, dedi ve anlattı: 
- İki ıenedir yol paraıı ver • 

miyen birisinin evine haciz me • 
muru ile gittik.. Kapıyı aile!ii aç· 
h. Bir apartr.manm üçüncü ka • 
tında oturuyorlar.. İ!:eri girdik. 
Bombo~ bir yer .• ~. Bir odada ,bir 
mangal .. Eleku·ikler kesilmi§.. O· 
dada adamın knrısı, annesi ve kız 
çocuğu bir ~ilte üzerine oturmu~ • 
lar .• İki r:ündür ağızlnrma l<0ya • 
cak bir lokm:ı ekmek bulamıyor • 
larmıf ... Bizi görünce adamın an· 
nesi bayıld: .. Su aradık. Yok .. E· 
vet, bir bardak su yok.. T erkos 
çoktan kesilmi§ .. Şüphe!iiz ev ki • 
rasını da veremiyorlar .. Alt kat • 
tan bir bıırdnk su bulduk da ka· 
dım ayılttık .. Haciz koyrnağn git· 
tiğimiz adam, bir ça!gıcıydı .. Ses· 
1i ıinema çıktığı gündenberi iş!iz 
kalmıf .. Bir ay, üç ay, beş ny, bir 
sene, iki sene İ!sizlik kolay mı ? •. 

Evden nasıl ç.ıktığrmı sorma 
birader?. Mesleğime lanet ettim ... 

Memur bu epzleri söyleyip, 
gözlerini silerek gitti. Şimdi ken· 
di vaziyetimizi goruyorsun ya 
hazret ... Eğer kabil olsa, böylele· 
rine ynrdım ederiz .. Değil yaban· 
cılara ... 

Birdenbire, zıldnn:ı "babn,, nın 
çalı~tığı eski bara gitmek geldi .. 
Gittim, !_:ok iyi tanıdığım müe:;3e· 
ıe müdürüne: 

- Seninle, dedlın. kavga etme 
ğe geldim .. 

- Neden? Bir bısurd :mı bu
lunduk?. 

nuftum, i~ bulacaiız... Sen §unu - "Baba,, yı işten çı!tarmıt • 
al, ve bana adreıini ver.. tıınız, zav;ıllı açlıktan ölüyor. Ya· 

Beyaz sakallı ihtiyarın burnu hu, ne olu:-, bu adama on lira ve· 
moral'dı .. Gözleri kızardı.. Elimi rem.ez misiniz ayda?. 
tutmuı mırıldanıyordu: Müdür uzun uzun yüzüme bak· 

- Allah senden razı olsun..... tı: 
'.Allalı eenden Tazı olsun!.. Bili • - T eeuüf ederim, dedi, bizi bu 

kadar kalpsiz nıi zannediyorsun ? 
Bir senedir ona biz para variyo· 
ruz .. Fakat artdc kabil değil .. Bu
rada çalışan garsonları çağır da 
sor .. Yirmi garson var, on tanesi 
bir gün, on taneı;i de ertesi gün 
çalı§ıyorlar... Böylece, gün aşırı 
çah9malarına rağmen, günde o • 
tuz, kırk kuruı kazanabilen ken· 
dini bnhtiyar addediy<>r ... Dü!Ün· 
ki garscmlarm aileleri var, bun • 
dan ba§oka, çalııa bilmek için hep· 
ıinin smokinleri, kolalı gömlekle· 
ri olma11 lazım .. Bu otuz kırk ku· 
ruıla, yesinler mi, ailelerine mi 
baksınlar üıtlerini ba,larını mı 

yor muıun oğlum, §İmdi, gidip 
yemek yiyece& değilim.. Kiliseye 
ıideceiim, r.enin için dua edece • 
tim ... 

El~ıni elinden zorla kurtardım .. 
Arkama bakmadan kaçtım, yan 
ıokaklardan birisine saptım. 

Ağladığımı ikimaeye göstermek 
istemiyordum. 

"' .. 
Ertetl, daha ertesi gün, "baba,,· 

ya i! vereceğini vadeden müene· 
ae sahibine gittim .. 

- Azizim, dedi, timdi it ne • 
rede?. Vaziyeti biliyorsun.. O 
gün ıa.na vadettim amma, çok 
müteesairdin onun için. Biraz ka· 
tı yürekli ol.. Dünyada neler var? 

1(. ,,. 111-

Bir lokanta ıahiıbine müracaat 
eltim .. Beni sonuna kadar dinle • 
di. Hak verdi: 

- Fakat, dedi, beyaz Ruaların 
kendi aralannda bir tefkilitı var, 
.. ba ne diye ona yardım etmi • 
yorlar?. Ha.Jbuki bizim teıkilatı • 
mıa yok.. Geçen (iin, dört talebe 
plcU.. Aç b.Jmıılar.. Cemi1ete 

' 
temiz tutaunlnr?. Sen ne diyorsun 
birader?. Her ay zarar ediyoruz, 
eskisi gibi müıteri de yek .. Bak, 
kendi halini eörmüyor musun ? .. 
İki senedir seni buralarda göre • 
mez olduk.. Üstündeki pardesüye 
bak.. Sen eakiden böyle mi gezer· 
din?. Bu soğuk hava-da paltosuz 
gezilir mi?. Tıraş bile olmamış • 
ıın?. 

Hakikater. tıraı olmamıttım •• 
EYde jilet kalmamııtı. Günler • 

VAKiT 

l"°" .. ·ç-o··c""if K ..... 
................................................. 

Bilmecedekazanan 
talil il er 

Dört hafta evelki müsabaka • 
mızı doğru halledenlerden 
Büyükdere Yalnız ıokak 12 nu • 
marada Margerita Hanrma bir mi
mar oyuncağı takımı hediye ede· 
ceğiz. 

Margerita Hanımın Perıem • 
be günü öğleden ıonra idareha • 
nemize gelerek hediyesini alma • 
arnı ve gelirken bir de fotograf ını 
getirmesini rica ederiz. 

Kitap kezananlar 
ı - Sivas 1amet Paşıı. mektebi :? inci 

smı!tan 121 Mehmet, 2 - Sivl!JI lisesi 5 inci 
sınıftan 249 Nafiz, 3 - Stokholm Bofora 
oteli Hayat İbrahim, 4 - Bitlis ikinci mek
tep 100 Zeki, 5 - Ankara Yenlşehlrdc Ma
arit '\'e~ll Rc~t Calip Deyin kerimesi Ley
li, C Balıkesir Börekçiler mtıhnllesi l>ft.
zım Paşn cadde.si 17 No.dn Memduh Nejat, 
7 - nzıne mUdcleJumumtal lrfan Bey oğlu 
Çotln Cem, 8 - Ankara keı;iören Jnndarm:ı 
umum kumandıınr Kl'ı:::ım Pa:;a o~lu Ha~mct 
K~7.ım, 9 - Kayseri ortn mektep l inci sı
nıf 23 Faruk, 10 - Birinci ilkmoktep 5 inci 
sınıf tnlebcslndcn 327 Cell'ıl Beyler ,.e hanım
lar. 

Birer paket çlkolat kazananlar 
ı - Beyoğlu 12 inci llkmektep ( UncU 

sınıftan Zafer Hamdi, 2 - Kaaımp&§a El· 
ref P~ yokUıilJ 15 Cemal, 3 - Kadıköy 

lnz orta mektebi 2 inci sınıftan 326 Meliha, 
4 - ÜskUdar Pap yokufU Tunuabağı cad
desi :ııı No.da Muaz!fer, 5 - Tıbbi ndll u • 
mum mUılUr'j Dr. Halit Tekin Be:,• oğlu Ay
tekin, 6 - Parmakkııpr lı.blt sokak ıs No. 
da Alis, 7 - Beyoğlu 2 ınci mektep 5 inci 
:.ılnıf ta'ebcsindcn C2 Fo.hrcttln, 8 - Beyoğ

lu 3 inci lll<mcktep 5 inci sınıf 46 Nimet 
ismaıı, 9 - üskUdar M. O. M. 438 Adnan, 
10 - Şehzadeba§ı ıo uncu mektepten 4 cU 
smıf 399 Nlho.t, ıı - Aksnrayda Horhorda 
~lustat'n Namık, 12 - Taksim Parmaltkapı
da Ali Vehbi Bey kcrlme.si Rn:tlyc, 13 -
Beıılltlııa köylı;lndo Ali Raslm, U - Kadı· 

köy Yeldcğirmcntnde Mustafa Hulki Bey 
oğlu HUscyin Tckln, 15 - Tophanede Bo -
ğazkcı:cn caddesinde Ayten Hanımlar ve 
Beyler. 

Birer kutu blskUvl kazananlar 
ı - Şclızadobntı 10 uncu mektep 185 

Fuat, 2 - Devlet mntlınnıımdıı çinkograf 
Mustafa, 3 - Kndtk~y Osman ağa rna • 
hııllesl Hnllt nğ:ı. soknğı 7 No.da Mualla. 
P.asim, 4 - Kız orta mektebi yedinci m • 
nıftn 108 Bakiye, 5 - Fcrlköy mektep 8t>

kak 56 No.da mıoı, 6 - Bcylcrlx'ylnde ara.
uacrlnr soka~d:ı r.2 No.dn Ahmet Vamf, 
7 - Top!:npı Fatma sultan rnahalleainde 
Topkapı yoltu§Undıı. 26 No.d& Rezan Osman, 
8 - Aksarayda Haseki hn.ııtııhanesi civa -
rında lccçl hatun mahnllcslnde l No.d."l Rllk· 
nelUn, 9 - G mcı il!anelttcp Handan Fev
zi, 10 - ÜskUdar Pa;a llmnında Hayriye, 
ll - mısımpnşa Uzunyolda Mehmet. l2 -
Şehzadcbaşı Kalenderhane mahallesi CUco 
çe§mcsi nokak 22 No.da Seyfi, 13 - Hay
riye lisesi 10 uncu 8lnı! talebesinden 97 Nu
r•ttln, H - FaWı :Manisalı frnn sokak 23 
Mehmet Murat Bc.Yin hanesinde ümmUgUl· 
sUm, 15 - Balmköy hat boyu ıoz No.da 
Ziya bey ı.ızr Sara Hanımlar ve Beyler. 

Kartpoatal kezananl•r 
Kartpostal kazanan okuyucu -

larımızın hediyeleri bugünkü pos· 
ta ile gönderilmittir. 

Dikkat 
§ Bilmecede kazananların he • 

diyeleri her pertembe günü öğ • 
leden sonra idarehanemizde ve · 

20 Şubat 1933 ~ 
:::::::;o...... 

Konya hastanesi 
binasında • 

yenı 

)'eni hastanenin bir çok 
şehirlerimizde eşi ve 

benzeri yoktur, diyebiliriz Konya sıhhat müdü 
HaUt Bey 

Konya hususi muhabirimizden: 
Memleket hastahanesi yeni, bü

yük ve modern binasına taıınmıt 
tır. Taıradan gelenlerin bile ala
kalarını celbeden hastane binası 

bundan üç sene evel yapılmıştır. 

Fakat su, elektrik ve kalorifer gi· 
bi mühim noksanları ikmal edil • 
mediği için açılamamıştır. Mer • 
hum vali İzzet bey zamanında 932 
muhasebei hususiye bütçesine bu 
noksanların ikmali içn 12000 lira 
konulmuş ve hastanenin üç sene 
bos durması herkesi üzmüıtür. 

Valimiz Vehbi Beyin idarecilik· 
teki isabetli görü§ ve yürüyüşü, sıh 
ho.t müdürümüz Dr. Halit beyin 
gayreti kııa bir zaman içinde bü· 
yük ve modem hastaneden istifa· 
de imkanını ortaya koymuş oldu. 
Y o.lnız yeni hastahanemizin kalo
rifer tesisatı henüz yapılmamııtır. 
Sıhhat müdürlüğü bu noksan için 
de 933 senesi hususi idare bütçe · 
sine 12000 lira tahsisat konulması 
teklifinde bulunmuıtur. Bu para 
ile ucuz ve iktiıatlı olduğu öğreni 
len Etaj kalorifer tesisatı vücude 
getirilecektir. 

Hutanemizin bir çok şehirleri
mizde bir. eti v.e ben~r.i :yol.tur di 

yebiliriz. Omı idarıı ,~deu tkıy~et· 
li doktor ve mütehassıslarımızın 
da hastalara ve baı vuranlara iç • 
ten bir yakınlık göstermeleri, elle· 
rini uzatmaları bu sıhhat yurdu · 
nun içini ve dıtını güzellettiren ve 
kıymetlendiren delillerdendir. 

Yeni binaya dahiliye, göz, ku • 
lak ve intaniye servislerile baktri· 
yoloji, kimya laburatuarla.rı ve ec· 
zane nakledilmittir. 

Servislerdeki yatak mecmuu yet 
mit beştir. Hastane 300 yatak İsti
ap edebilecektir. Hastalar için ye· 
ni karyolala.r, ya.taklar, pijamalar 
ve abalar yaptırılmııtır. Evelce 
hastalar don ve ~ömlek giyiyorlar 
dı. Şimdi pijama ve aba giyecek • 
lerdir. Mevsimin kıt olması yüzün 
den ameliyathanelerdeki bazı nok 
sanlar ikmal edilmemi~tir. Harici
ye ıerviıi ve ameliyathaneıile mut 
fak ve çamaşır kısımları yeni bi
naya ilkbaharda taşınacaktır. 

Yeni haıtahanede iki ameliyat 
hane banyo ve etüre cihazları, a 
rıca büyük bir banyo dairesi ' ir 
bunlardan baıka her katta husu' edil 
küçük banyolar vardır. Ameliyat iiıer 
hanelerdeki eksikler tamamlandıl &elm 
tan sonra birinde septik diğerind 'bir il 
antiseptik ameliyatlar yapılacak lltn 

tır. lcatl 
Dahiliye servisine ait hususi li -.ıdı 

boratuar yeniden teıiı edilmiJtir• \om 
Göz servisinde timdiye kadı 

gözlük kutusu olmadığından mu• 
yeneler yapılmıyordu. Avrup• li t 
danmükemmel bir gözlük kutul 
getirilmiş ve muayenelerin yapıl 
bilmesi temin olunmuttur. 

Son zamanlarda siparit edile'. 
37000 liralık alat ve edevatı tıbb' 
ye gelmiş, istifade edilmeye bat 
lanmııtır. 

Hastanede altı mütehassıslık ~• 
dır. Bat tabip ve göz mütehauı~ 
Dr. Zihni beydir. 

Diğer mütehassıslar tunlardıt 
Hariciye - Operatör Asil Mukb~ 
bey, Dahiliye - lhsan bey, Bakl( 
yoloğ - Vasfi bey, Kulak, boğ.ı
burun - Refik Ahmet, Rontkef 
-Tevfik bey, 

Dahiliye 3$, aöz 10 kulak boi n 

1 O, hariciye 35 ve intaniye servit 
]erinde 10 ki ceman 100 haıta te' laz 

~e 
davi edilmektedir. 

Her gün poliklinik vardır. Po' 
liklinikte vasati olarak 15 kulalı 
20 dahiliye, 30 hariciye ve 20 göS 
ve saire hastaları muayene edile• 
rek reçeteleri yazılmaktadır. 

Hastaneye ayda 80 - 100 ara : 
sında hasta yatırılmakta ve teda11 

olunmaktadır. Hastanede geçeli 
üç ayda 109 büyük ameliyat ya' 
pılmıştır. 

Geçen sene hariciye kısmınd• 
f e~ 

489 hasta yatmış ve tedavi gör ' fil 
müştür. 

Son iki ayda bir defa kaydedil ' 
mek üzere polikliniğe 183 vatan# 
dat müracaat etmi§tir. Bu sene 
batlangıcında 35 hastaya ameli ' 
yat yapıldığı kaydedilmi,tir. 

Yeni operatör Asil bey i!e bat ' 
ladıktan bugüne kadar 144 büyiil< 
ameliyat yapılmıttır. Ahmet A· 

rilmc;ktedir. r-
§ Üç hafta bilmece hediyeıini -· 

almıyanların hakla kaybolur. Bil-

ıl ll!l~l!~l!~OOMl~llli~~Wlll 

Selinik 
ııı ııırı~~oow~ ııı~mı 

Bankası mecclerinizin hediyesini derhal 1 
alınız. ~ 
=d=e=-n-=c"""'.'u-=m=a=o~l-=d=u=ğ=u=ic=_ i=n==c:;:lm=~:o:k~d=-=a =-~ 
kabil değildi ... Berber var di · 
yecekainiz?. Fakat yirmi kuruı 
sarfedecek vaziyette değildi.m. ... 
Hem ne diye burada duruyor -
dum?. Saat "5,, olmuştu.. Bara 
yavaı yavaı müıteriler geliyordu .. 
Cazbant başlamı§tı. Tıraşlı bir 
yüzle, rengi kaçmış bir pardesü 
ile içerde kalamnzdım. Çıkmak 
üzere yürüdüm .. Barın kapısında 
gelenleri kolu kordelalı birisi kar· 
şılıyordum umumi bir yerde ne 
münasebet?. Bir garsona sebebini 
soı·dum : 

- Bugün, dedi, so.lonu hususi 
bir çay için tuttular ... 

- Ne için?. 
- Fıkaralar menfaatine bir 

müsamere varmıı da .• 

Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30.000.000 Frank 
idare 1nerkezi .· ISI ı\NBUL 

TUrklyedekl Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun. Mersin • Adana 
Yunanlstandaki Şubeleri : 

SeU\nlk. Kavula. Ati na. Pire 

Bilumum Banka 
ları küşad. 

ffer sınıf tarih kitabının huU\sası 
Tarih imtihanım vermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 

tOO JJıqruı P,~tJ. lttaob.\'\4& Kanap ~l~llpbaaeı-• .. td•f• 
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'~!ID~~•J 1
3UncU Kolordu Satınalm•ı 

Komisyonu lllnlsra 

İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Kom.dan. 

Amerika bir tayyare hü
cumu karşısında kalırsa .. 
Harp birden bire başlıyacak, haber 

izmlr civarında muhtelit yer
lerde yaphrılacak askeri ioıaat 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. ihalesi 13-Mart· 933 

1 Pazartesi günü saat 15 te izmir'· 
de Müstahkem Mevki Satınalma 
Komisyonunda yapılacıkhr. Şart· 
name ve keşifnameleri görmek 
ve bu hususta izahat almak üze· 
re her gün ve münakasa11na iş· 
tirlk edeceklerin tayin edilen 
vaktinden evvel tcklit ve temi
nat me\tluplarının makbuz mu· 
kabilinde mezkur komisyon Ri
yasetine tevdi etmeleri. 

verilmeden, ilan edilmeden .. 
~ı ·ounkU sayımızdan devam) 

Bu tayyareleı·, ıaatte SOO kilo· 
il 
, lnetre meıafe geçmektedirler. Bu 

f,ur itibarin, havadan bombardıman 
t ~.dilmesi tasarlanan harp gemıst 
~1t 'llzerine tepeden inme alçalıp yük· 
~d •:lrnek, bir kaç saniyelik, kolay 

hır ittir. Alçaldığı anda, zırhlı • 
tnn mermiıine hedef olarak sa • 

Is lca.tıatmaıı ihtimali, vana da, pek 
'ıdır. Bu tayyareler, bir çok 

, bomba ta~ıyabilirler. 
, Havadan torpil ! 

Amerika filosunun, çok kıymet· 
li diğer bir hava mücadele vasıta· 
•ı da, torpil atan tayyarelerdir. 
bunlar, sun'i bir sis tabakaıı ya
l>a.n beyaz duman arkasında sak· 

. lllnaral.c, a:li hücumlara geçerler. 
birdenbire alçalarak tatıdıkları 
bir torpili, nitan a1Clık1arı harp 
i'ernisinin üzerine gönderirler. 

Tepeden inme tayyarelerle tor· 
~il atan aeropla.n'ların yaptrkları 
1tleri, müteaddit motörlü büyük 
hoınLardıman tayyareleri, ıa
lnamlarlar. Bu hava zırhlıların· 
dan baıka, çok çabuk uçan bir 
«;ok tayyare de, harp sahaaınn 
10,000 metreden f azala yüksek . 
en hakim olurlar. 

Biitün bu mükemmel tedafii 
laıiyete raer.1en, di.i~man deniz 

"'~hava kuv·ıctlerinden bir k1Smı· 
~~' istihdaf ettikleri gaye olan 
Uyük şehirleri, t anayi mer!.:czle· 

tini ve askeri mevkileri tahrip i· 
Çin, açık clcniztlaki müdafaa 
Seınberinden geçerek, Amerika 
topraMuına yaklaımaları, lı\As • 
bütün imkansız bir §ey değilclir. 
\re her halde düsman aeroplan -
ları, Am~rika t~prakları üzer;n · 
de uçabilecektir. iste o zaman da 

·kara. kuvı,.etleri , mÜdafaa vaıi -
f~~ini yl\pacak, ordunun tayyare 
lı]ofarı, memleketi koruyacak -
tıt . 

iiç misli kuvve;t 
Ordunun hava kuvvetlerine dü· 

tecel: vazife, donanmanın hava 
U\1vctler ine düşecek vazifeden 

dllha mühim ve daha güçtür. 

Onlar, Nevyo~·k'un \•e Atlan • 
~k .s~hilindeki di!ier ~ahirlerin oı -
k alı11ni panikten, ölümden, felıi -

etten kurtarmak için sonsuz 
ta.1rct gösterecekler, dütman ha · 
\re_ kuvvetlerine febirlcri bombar 
dıınan etmek f:ınat.mı vermiye • 
teklcrdir. Eğer 50 tane düşman 
~eroplanı, ıraz, infilik ve yangm 
l 0ınbası atabilmek imkönını bu -
tcak olursa, kıaıı bir zaman zar -
•nda Manhattan da hayat dura -
~k, ölüm 5Ükunu hüküm süre . 
~klir. 

f Böyle müthit bir hücumu, de • 
d~·debilmek için, hüçum eden 
~ \itınan kuvvetlerinin üç misli 
~vvetle, üç misli müdafaa va -

•ıt-. ·ı k b •ı e ar§ı koyr.ı:ık lazımdır. 
t tha az lcuvvetli olursak, dü~man 
'>'Ya.releri, müdafaa hattını ge -

Serek t·· 1 .. . • h . : • uy er urpcrtıcı ta rıp ve 
~ha tasavvurlarını yerine geti • 
~ilil-1-. 

la altı gemileri 
t F alrat, tehlike maalesef bunun· 
'1:1a ibitnıiyor. ~nıerika ıahille· 

rinin müdafileri, batka bir teh· 
likeyi de hesaba katmak mecbu
riyetindedirler. 

Gece, ıu altı gemilerinin sez -
dirmeden ıahile yaklatınaları 
mümkündür. Şimdi su altı gemi -
lerinde de aeroplanlar var. Su 
altı gemileri su üstüne çıktıktan 

üç dakika tonra, hu aeroplar, 
uçabilecek bir hale gelirler. Bun• 
lar, mitralyüz kullanmazlar. Mit
nılyüz yerine zehirli ve boğucu 

gaz bombaları ve hayli çok mik· 
tardn benzin tatırlar. Kııa bir 
zamanda, Nevyorkun yukarı kıs· 
rmna gaz bombaları fırlatarak, 
havayı zehirler ve bütün Manbat
tan dıı, uyku anında, feci bir rol 
oynıyarak, önüne geçilemiyecek 
paniğe ıebep olurlar. Bunu ta.kip 
edecek dehşetli hücuma 2emin ha
zırlıyacak olan böyle bir hareke
tin önüne geçmek, bu sivri sinek 
tayyareler oyununu bertaraf et
mek huıuıunda, Amerika donan· 
ınaımın nöbetçi deniz kuvvetleri, 
nöbetçi hava kuvvetleri, çok ih· 
tiyatlı, çok uyanık davranmalı

dırlar. 

Donanma yenilir•e ••• 
HAMerilla na~natnttıaımln~ • açık 

denizdeki harpte tenildiği, ' yahut 
bombardıman tayyareleri barın -
dıran dütman harp ıemilerinden 

bir Jc:ısmmm sahile aokulmuına 

sed çekemediği farzedilirae, bu -
nun bütün düıman haTa kuvvet • 
lerini ne kadar tanin edici bir va
ziyet temin edeceği bir düıünül -
'ün.. Bu takdirde, bir çok hava 
ista;:;yonunun bulunduğu Long Is • 
lanJın mu haf azası için, nevmi -
c.l.aul\ bir müi:adeleye giri!mek i -
Clp edecektir. 

Böyle bir vaziyet kartıaınd3., 
yani düıman kuvvetleri böyle bh· 
~?;,süih<>.rc!ceye yerletHii takdirde, 
ordunun hava kuvvetlerine, hu 
yeri veya yerleri terkederek, sa -
hil~ uzak hava iıtasyonlarına çe • 
lcihnek ve rüc':ıt esnaamda artık 
lıarek"t noktası olan.it istifadeden 
mah>·um kalacağı iıtaıyonları ve 
mühimmat depolarını tahrip et 
mek iti dü~ecektir. Ve dütman. 
hava iilolarile donanmaıına gü -
venerck, karaya asker çıkarabi -
~ecektir. 

Karada ve havada 
Böyle olunca, büyük harbin ifü 

(3030) (763) 

lstaobul üçüncü icra Memur· 
luğundan: Tamamına 3:l00 lira 
kıymet takdir edilen 12/14 No: 
ile muraklcam Yeni bahçede Ar
paemini maballeainin Köprübaşı 
caddesinde dükkana havi bir bap 
banın üçte iki hissesiyle yine ta
mamın• 1380 lira kıymet takdir 
edilen Keçecilerde Karabaş ma
hallesinin Y cnibahçe (Vatan) 
caddesinde 8, 10, 12 No. h iki 
abm müştemil bir bap hanenin 
msıt hisseleri açı!< arttırmaya 
vaıcdilmi~ olup 5.3.933 tarihinde 
şar\aımtsi divanhaneye talik 
edilerek 25· 3-933 tarihine mü
sadif Cumartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar lstanbul Üçün
cü İcra dairesinde birinci açık 
arttırma surctile Satılacaktır; 
arttırmaya iştirak y\b:de yedi 
buçuk teminat akçesi alınır. Mü· 
terakim vergilerle Belediye re
simleri vakıf ic.uesi mU~t~riye 
aittir hakları tapu siciUeriJe sa· 
bit o!maynn ipotekti alacaklılar 
ile diğer alikadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususiyle faiz ve masuife 
dair olan iddialarını ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitcleriyle bildirme
leri lizımdır. Akıi halde hakları 
tapu sicil1eriytc sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaştırılmasın
dan hariç kalırlar aJikadaranm 
1424 No. lu icra ve iflis kanu• 
nuoun l 19 uncu maddesi hük
müne tevfıkı hareket etme:eri 
ve daha fazla malumat almak 
isteyenlerin 9301796 dosya No. 
siyle dairemize müra.caatları ilin 
olunur. 

A~ılao dükkanda 
çakmak taşı 

Beykozda Y alıköyünde iki nu -
maralı dükkanda Rizeli Dursun oğ 
lu Kadenim kaç.ak çakmak ta§ı sat 
tığı haber verilmif, dün sabah dük 
ki.nı aranmı,, 78 tane çakmak ta~ı 
bulunmuştur. Takibat baılamış --lır. 

Bir ceza re;an ·n tayini 

Kastamonu ağırceza mahkeme
ti reisi Abdiiaaamet Bey, Ria:e ağır 
ceza mahkemesi reisliğine tayin c
dilmiıtir. 

senelerinde olduğu ıibi bir vazi · 
1 

munu vasi mikyaıta takviye ede _ 
yet tahaddüı edecektir. Harp rek, kolayla~tıracaklardır. Bun 
~ası taayyün edecek, kar§ıhkh }arın gökyüzünü kaplo.yışı, siper • 
aıperler kazılacaktır. lerdeki ukerleri yahut ileri yürü • 

Bununla beraber, harp, daha vüı halindeki kıt'o.ları, tarif edi -
ziyade havada cereyan edecek - İe~ez dehfete ve ölüm manzara . 
tir· sının korkusuna uğratacaktır.,, 

1-föcum aeı·oplanları, çok sür' • Netice olarak 
atli uçtuklarından, ıiperlerden Amcrikalr mütehassıs muhar . 
a te' açılınca, uzaklaşabilecekler • ıir, netice itibarile, müstakbel 

dir. harplerde tayyare filolarının en 
Yalnız dört bir taraftan aynı büyiik rolü 0ynıyacaklarmı ve 

ı:amanda deş açılması yahut iıa - kat'i neticeyi <_;abucak elde etmeği 
betli bir endnht, onları dü,ürebi • temin edecekleıini ileri sürerek, 
lecektir. hava kuvvetlerinin hiç a ra verme -

Ancak, zırhla kaplı olurlarsa, den daima daha mükemmel bir 
ha tehlikeden cndit" etmelerin~ hale getirilmesi, :ıyni zamanda 
de lüzum kalmıyacaklır. her ihtimale karşr mümkün oldu -

Aıkerl mütehaasıılarm ltanaa · ğu kadar çoğaltılması lüzwnuna. 
tine g5re, bunlar, oVdunun hücu • işaret ediyor. 

Ankara'nın en büyük 

-~· KH~p, gaz~te; . .ye_> . · 

. !{ırt~ ·siy~. -~ağaz.a.$i .' .... . . ~-

A K: B :A ·~ .. 
. ' .. -:,. ' .. ·, ! '\·,. ; . ·;.. j: ·.;. ' 
·. , Kıtap ·en ·.ve : kırtas ivecilJk ,· .. 

· · Anııfartala'r . ~~Jdui .: :. • · 

. r{ieto~:: ~ J~7: ' ., ' 
.... "'.: ... : . ,·,; •. ,.'"' . ~. :;. , .:·=-·· ·. -:.·: 

~ Her lisanda gazete ·,-._ ... · . ·~ '.. _. . . . -, ' . ~-- •·;~ .. 
· m ecmua \"e kıt.'\p , · 

. .. . .ı~· .. _. ~.-.· '. 
'..... ' . .. ~· ·- .: \ ' ·_.- ... 

Her nevi kıı:ta ~iyc: c~ya s( · 
ve mektep levazım~~ 

Her türlü. Fofoğfaf·~ / · 
. ' levazımı .• . makineler.: -

ve ·amatör işleri .~ · • · 
. . ' ' . 

Etem 'Pertev ıtri~ati1 ~: ~ 
- . . . .· .. - . ~- .. "' . . ... ·- . .,,....: 
. Kütahya~ çinileri ·~·~ ·;: · 

30 llra ikramiye 
Graham, Joss, Knlpp, Thos, Tomplon 

London markalı eski s:ıaUcri bulana ikra

:mlye ve ayrıca ltomtıyon. Tcpeba~ı Kabris

tan sokağı :-\o. 42 Y. M. G. A. (6i26). 

U 'li<Udar kra memınluğu.nd.:ın: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer oda taknnı Ye bir adet 
mua ve bir adet idal markıı.lı av çiftesi YC 

sandaliyc ve ıair e,,ya 22/ 2/ 933 tarihine 
m\lııadit ç r§amba gtlnU saat 10 dan 11 e 
kadar Kadıktly Rasim Paşa. mahallesi eski 
a&lzlye sokak 5 numaralı hane önUnde sa
ulaca.ğından talip olımlo.rın yevmi mez -
k<U'da mahallinde hazır bulunacak memuru
na mUracaat cylcmelcrl ilAn olunur. 

hta nbul ikln <·I lem meınurluğund.:ın: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer Mobile eşyası 26/ 2/ 933 
t&rfhlnc müsndl! Pnzar g'UnU sant ı~ ten 
IUbnrcn Tophanede Boğazkesen caddesinde 
145 No.lu moblla. dUkkO.nında ikinci a~ılc 

arttırma suretlle satılacag-Indan tıı.11plcrin 

ye\'mi me.zkClrda mahallinde hazır buluna -
cıı.k memuruna mUracaatları lltın olunur. 

(6i28) 

ı .. taııbııl n inci icra nıenıurluğundıın: 

KadıköyUndc Çaror içinde Vahap bey so
kak ~ numarnı hanede oturan Nedim bey 
22/ 8 /931 tarih][ senedi adiye müsteniden 
lama.il Hakkı Beyin 2i0 lira alacağının tah• 
ııill zımnında her ne kadar ikametgtlhmıza 
ödeme emrl tebliği için mübaşir izam kı -
lıntnı§sa da yapılan tahkikatta. ikametgcı. -
hmttm meçhuliyctt anlG.§ılmı§ olduğundan 

tidtme emrinin bir ay mUddctle gazete ile 
ll!nına. karar \'erilmi§ olmnkla tarihi ilA.n -
dan ,.e 21 inci gUnUndcn itibaren 10 gUn 
zarfında borcun tnnııınıına veya bir kısmı
na veyahut aı:ıcnklının takibat icrası hak
kına dair bir itirazınız olduğu takdirde bu 
müddet içinde tnhrlren ~ya ştrruıcn !.132/ 
41HS numar:ı.lı dosyayn müracaatmrz IU2U
mu ve aksi h:ı..loo gıyabmızd:ı. ~br! !cr:ıyn 
te\•tısstil edileceği malum ve ödeme emri 
yerine ı;eçmck Uzerc !!An olunur (672i~. 

l"t:ınhul /') ind i cra rııemıırlıığnndan : 

Satılmasına karar ,·erilen Aynalı g:ı.r -

drop ve tuv:ılet mııs:ısı 23/::: 033 Per§crnbe 

(j(lnU sa:ıt 13 ten itibaren Beyoğlund:ı tnr • 

laba~ı caddcıslnrle 9 .:-:o.lu gazino onUndc 

açık nrttırma ile satılacaCınd&n istlyenlerin 

mezkur gUn ve saatte malı:ıllindc bulunm:ı-

ları ilıln olunur. 

Sayı'fa~ ıl 

SEYRISEF AIN 
Mcrkc~r idaresi c;aıaca t.;öprul.aşı B!ftl 

)ulıe A, Sirkeci .i\lühürd:ır zade ifan !2640 

izmir - Pire - iskeaıderlye 
Postası 

(Ankara) il ~~~at • .ı. 
Trabzon Postası 

(K d • ) 22 ıu-ar a enız bat çar 
şamba 18 de Galata rıhtımın• 

dan. 

iamir - Merain Posta• 

(A f t ) 22 şuba t-na ar a çarşamba 
1 O da idare rıhtımından kal-
karlar. c744) 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTALARI 

Dumlu Pınar 
vapuru21 S A L l saat 
Şubat 

16 da Sirkeci rıhtımından ha• · 
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Sürmene ve 
Riıe) ye azimet ve avdet ede 
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirked 
Meymenet hanı altında acen
talığına müracaat. Tel. 22134 

1 Aakeri Fabrikalar lllnlan 1 
30 Ton Etek trolit Bakır 

Evvelce pazarlıkla sahn aha .. 
cağı ve esmana Banka vasıtasile 
tediye edileceği illin edilen 30 
Ton Elektrolit bakır supal• 
teslim edilmek tartile 22·~ 
tarihinde saat 14 de p~zmrlıkla 
alınacaktır. Şartnames·ni girmek 
ve tafsila t almak is~eyenlerİ• 
her gün 13,5 dan 15,5 kadar 
müra c=ı at l arı. (727) 

tı.tıınhul G ııın l t'rn D:ılrcsindcn: 

Bir dcynin temini isUfası zunnmda 
mahcuz ve pnraya. çe\•rilmcsi mukarrer • 
raathanc eşyası 20/2/933 tarihine muaaaf 
Pazartesi gUnU saat S den ıo kadar BeJOtla 
Tepebnıında ş yh Hanı altında No. 73 ld
raathane önünde Açık arttırmn usullJe il& • 

tılsc:ıtındnn tnilplcrln nynl giln ve aaatte 
maha.llinclo mcmunına mUraeaatıan llln .. 
luııur (Gi3:?) . 

ht.:ıııbul li mcı lem memurluğı.nuluu 

Mamcuz ve parayn çcvrllmesi mulcarrw 
gardirop, konsol \'e saire ev eşyası 23/2/m 
tarihine mUsadl! Perşembe günU uat n 
den 12 ye kadar Bryoğlund:ı Yenişehir BQ. 
yük Altarc:ı caddeııl ıo numarnlı hanede lıi• 
rincl nçılt arttırma ile paraya c:e,'Tllecep 
ve talip olııniarın mahallındc memuruaa 
mUraca:ıtıarı l!An olunur (6734). 

lı; tnııbul ASii ~ c ınahltrm<'oıi lldttcl bu • 
imi. ıl ıılreslııdC'rı : 

ht:uılml 3 tincü İ<'ra mr.nııırlu~untlan: :\Yllli mUdnfan veklletl deniz mllatqar

rnr borcun temini istifası zımnında mah- lıf.t tnrıı!ından Bozöyllkte belediye tahaU • 
darı m\mil Bey nezdinde mukim P.C§&t T•..,. 

cuz ve p:ı.ray:ı çevrilmesi mukarrer muh • !ik Et. ile Vefada Kerim pnşa urııumda 

telif cins ve ebatta §Iraz, klrmnn, bu:ıhra, Hncı FllZII Et. hanesinde nıultlın Ayoe H. 
ı:.leyhlcrlnc .Uelttcp UerC'tind~:ı (90 lira • 

torba!, tebr:", lsp:ı.rta, du\•nr halıları 27 2/ kuruşun tnhstli hakkında lltıı.mc olunaıı 4--
!l3S Paz:ı.rtc.e;I gUnU saat H - 16 da Sandal \'ada müddelaleyh'erl:ı ik:ı.mctgı\hlaruaa 

meçhullycti h:ı.scbilc tlavaarzuhali Ue tala • 
bedesteninde nçılt nrtırma surctilc s:ıtıl:ı. • 

ldkat ctınU llMen azetelcrlc teblll .. • 
cıığmdıın talip olanların mcıtkOr ı;Un ve sa· mııı \'C bu lterre C\Ta.la dava heyeU .....,.. 

attc mahallinde hazır bulunacak memuruna mJnyn sevl{Cdilmia olup her llti mUddelaleyll 
h:ı.1dtoıan y~nlden ilılncn tebligat ~ 
\{arar ,•erilmiş olduğundan :revml muhake • mUracatlan ltb:umu uruı olunur. 

mc olarak 25/ 3 !133 cumartesi gü:ıU saat 
Ik yoi,rlu H.tıı l'i ırnlh hul.ıık lı !i l.lmliS-ln • l3,!;0 tayin lulmmı§ \'C bu bnptıı.ki davet • 

n:ı.me mahl<,.me divnnhnnerine tnl!lc kılın • 
mı11 olduğundan yevmi mcıkOr ve saatte 

dr u : 

latan bul Defterdarlığına lza!cten :ı.vulı:ı.t j mahkcmcd • i:ıp:ıtı ,·Ucut etmeleri ve akı;t 
Cemil neyin GoJ:ı.t:ı.dn Arnp camii m:ıhatıe- b.ltdirdc munmel.J knnuniycnfn icra kd- • 

sinde De-mir ı:ıkmnz sok.,~mda sc.bıl: Polis c:ı~ı mall(Jmları olmak Uzerc keyflyet sa • 
::etekrle de lltm olunur (67Z:?ı. 

memurlıırın<!an l'r.kup Şahabeddin acndi 

alcyhtne ikame eyledig-1 da\•nnın caı1 mu -

haltemc::inde f!<:ımctı;O.hı mcı:hul olduftu ıın· 

! aşılmış \·c adiyen &ıyap ltararınııı l:crı::ı.bılc 

illlncn tebliğine !tarar \'erllerclt emri mu . 

ha.keme ll/3ı 93!; tıırıh saat 10 na talik l:ı

lmmı:, olduğı.nd'!n yc\·mt mez:\Cırdn bızza~ 

veya \'eldll hazır bulunmadıl}'ı tnltdlrdc mah
kcrncnln dcvnın edeceği tebliğ makamına 

kaim olma lc Uzere lltın olunur. 

İ!ıtnııbııl lkin<-1 ır:tı ~ rıı~murlağundaıu 

Münlıı P:ın. yot Rıtukya \•e ı;irketi ma • 
ııasm!l mürac:uıtıo l No.ya lm) dolunaıa 
Hllcn"'t Zly'l 1.;ıc;ı;ln l:ayı.!etUrdi~i :?3 S '-it· 
Jlz ilr:ınrn tu•.arı (ilan 221 llranm \"O lD No. 
~;:ı ka~·t,olun:ın I"cı~'tantın Yntro ErencUrıha 
8500 lim ntacıığmın Panıı.yot l~a::ı.kya & 
borcu oln1n:t tb:cre G mcı aıraya '19 
kabul olunaraksıra d~!tert bu suretle. 
tlldlgi 110.n olunur. 
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ım Şeker Fabrı·kaları 1111 
ı::: :::: 
ı::: :::: 

mı m~ 
1111 Türk Anon·m Şirketinden: ım 
m~ Alpullu şeker fabrlkasın1n lstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki flatle m~ 
;m her isteyene bin kilodan eksik olmamak Uzere satılar. H~ 

1

1111 Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para !il! 
:.·.::. Taşradan vukubulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde :::: 

d k d h l :::! 
m ö enme üzere er a te~~:de;;:~~~. D~~;t::~ i!~~r::e:i~!l~~~~ti~:.sarif ve mes'uliyet müş- ~m 

... ::.=52':fü;#.~;;!~~~!~~~!~;;i;.:~::~na:~ı 4ş:~::. ~ :~~!o~·;~4~0ü~;ü9 ~~:;::!::~;;::~~;,;,;;;;ı:mmmm .M 
················································" 

Türk 

Terinin en 

büyük ı'azilest 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu -
Muktesit 

VE 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

Bir A ınız 

lstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - lstanbul ve Galata Rıhtımları üzerindeki szümrük bina
lariJe ambar tarasalarmın tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Kırdırma şartlan kağıdmın tasdikli suretleri Istanbul 
Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden alınacaktır, 

3 - Pazarlık: lstanbul Gümrük Muhafaza Ba·f::ıüdürlüğün
deki komisyon tarafından yapılacaktlr. 

4 - Pazarlık: 23-2-933 tarihine raslıyan perşembe günü 
.. at 14 on dörttedir. 

5 - Her istekli biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 600 lira 
69 kuruşluk muvakkat güvenme (teminat) larile belli saatten 
enel komisyona gelmeleri. (753) 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Dofum ve kadın hastalıkları blrlnct amıt 
mOteba.ssım Muayene: lO - 12 Ortaköy, 
Şlta yurdu, ı~ - ıs Beyoğlu, latikllU 

caddesi No. 193 (Opera slnem8Sl karıım) 
Telefon: 41960 - 4,2221 

Doktor 

Cevat N. ZekAi 
sınır mUteba.asun 

Cuma ve pazardan maada gtlnlerde saat 
3 ten 6 ya kadar basta kabul olunur. 

Muayenehanesini BabıMJ karşwnda An· 
kara caddc81 No. •1. ye tevsfan naklet· 

mJ§Ur. Telc!'on muayene: 23469. 
lkametgllh: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar )'Ollan haııtulıldan mUtehaa1111ı 

EmlnönU (Sabık Karakq) ııanuıa 

nakle~tlr. Cumadan maada ber gUn 
bastaıarm.ı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll hastalıklar mUtebaaaıaı 

Dlvanyolu No. 118 Tele!'on: 222398 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci ısını!' mUteh&S81e 

Babı&.U (Ankara Caddesi Numara 130) 

Oifl doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: üakUdar AUamatqı No. 03 

Dit; tabibi 

Zeki Nuri 
Her gUn tınata kabul edilir. Her nevı Cl!ş 

rahataızlığı tedavi olunur. Muayenehane 

UskUdar Alıçıbaşı Mektep sokak No. 60 

'>, . 

'C~üncU icra l\lemurluğundan: 

Mahcuz ve satılmam mukarrer ve Sirke· 

el ltlınl&.t g1lmrüğUnde bulunan TUrklyeye 

ithali memnu ve alan tarafından TUrklye 

haricine ihraç edllmek suretlle kabil tatl
fade Uç sandık derununda 243 adet 9 çapın

da parabelum tabancası ı adet Drayze ı 

adet Raynmetal 2 adet Manllber tabancaşı 

26/ 2/ 933 pazar gUnU 1!88t 9 Ue 10 arasında 

Sirkecide İstanbul ithaIAt gumrüğtlnde bl -

rlncl açtk arttırması icra edileceğinden ta

lip olanların mahal ve yevmi mezkörda 
memuruna mUracaaUan UAn olunur . 

SAHiBi • MEHME'I A Sll\.t 

Umum Neorlyat l\liidüril: Rl!:Ftn A.IDIET 

VA.KIT 14.ATBAASJ - ~TANBUL 

20 Şuhat· 1933"' ~ 

Milli müdafaa 
vekaletinden: 

1 - 931 ve 932 senelerinde mazeretlerine binaen vaktinde 
müracaat eder~k ıkramiyelerini alaOJıyan malullerle şehit ve ye· 
timlerinin istihkaklarına ait bordroları Maliye vekaletine ve cet
velleri de askerlik şubelerine gönderilmiştir. Buna göre esbabı 
istihkakm askerlık şubelerine müraccat etmeleri. 

2 - · :şbu tevziattan sonra müracaat edeceklerin paraları 933 
tevziatında verileceğinden beyhude yere M. M. vekaletine mU· 

racaat edilmemesi. 
3 - 933 senesinde vaktinde mür;1caat etmemiş olanlar için 

ayrıca bir tevzi yapılmıyacağmdan malii!lerle şehit yetimlerinin 
behemehal 1 Nisan 933 tarihine kadar şubelerine mliracaatla 

kayıtlarını yaptırmaları, bu tarihe kadar kayıtlarıDI yaptırmıyan· 
tarın müracaatlarının bilahare kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

(3022) (655) 

Deniz Levazım Satınalma· 
Komisyonundan: 

200 Ton Dizel mayi mabruku: Kapalı zarf: 20 ·Şubat· 933 · 
Pazartesi saat 14 de. 

Deniz ~ uvvetleri ihtiyacı ıçın 200 ton Dizel mayi mabruku· 
nun münakasası yukarda yazılı gün ve saatte icra edilecektir. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve takassız itaya talip 
olacakların da hizasında yazılı gün ve saatte muvakkat teminat 
makbuzları ile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. (375) 

Ankara Nafıa Baş
mühendisliğinden: 

1 - Bedeli mubammeni (13008) liradan ibaret Polatlı· Hay .. 
mana yolunun birinci km. sinden dördüncü km.sine kadar (4800) 
metre mik'ap ham taş ibzarah kapalı zarf usulü ile mDnakaaaya 
konmuştur. 

2 - Ibalc 2 - Mart • 933 perşembe ~an aa 15 l• A.Dkara 
Vilayet Daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler ihale gününden evvel münakasa ve mllıeyede 
kanunu dairesinde teklif mektupları ile birlikte bedeli muham• 
menin °/0 7,5 çuğu nisbetinde (976) liralık banka teminat mektu• 
bu veya o miktar paranın vilayet ldarei Hususiye veznesine ya• 
tırıldığına dair makbuz ilmilhaberini zarf derununa leffct1Deleri 
lazımdır ' 

4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler. vilivet 
Başmühendisliğine müracaat etmeleri ve ihale gfinlinde Daimi 
encümende hazır bulunmaları ilin olunur. (631) 

Devlet Demiryolla.rı ilanları 1 
Yük ve yolcu vagonları yedek akıamınıo kapalı zarfla müna

kasası 3 Nisan 933 pazartesi güofi saat 15 te Ankara'da idare 
merkezinde yapılacakhr, . 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beter liraya aa-
hlan şartnamelerde yazılıdır. (702) 

ıs tan bul Belediyesi ilanları 

Beher metro murabbaına 18 lira kıymet konulan Cıbangir 
yangın yerinde Cihangir mahallesinde yirmi altıncı adada 9.>,10 

metro murabbaı arsa satılmak üzere kapalı zarfla müzayedeye 
konulmuştur. Talip olanlar şartname almak fizere her gün Le· 
vazım müdürlüğüne milracaat etmeli, müzayedeye girmek için de 

126 }iralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 
13-3 933 pazartesi güuü saat on beoe kadar Daimi encümene 
vermelidirler. (766) 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Koca Mustafa paşa muhterik altı mermer karakolunda meY· 

cut taşlar bilmüzayede satılacaktır. Milzayedesi ~2-Şubat-933 

tarihine kadar bir hafta temdit edilmiştir. Taliplerin 22·Şubat· 
933 tarihine müsadif Çarşamba günil saat 10 da Fatih Malmü• 
dürlüğünde müteşekkil müzayedat ve ibalit komisyonuoa mora .. 
caatları. (761) 

Satılık Antika hah ve sntre 
Eminönii Malmüdürlüğünden : Firari Iliya Zagitodan metrük 

;ıntika halı, bu bara örtüsü, va:zo ve saire 6· Mart· 933 pazartesi 
günü saat 14 te ardiye ve sair masarif ahc:ya ait olmak üzere 
sandal bedesteninde cem'an 514 lira muhammen kıymet n,eria· 
den ayrı ayrı aatılacaktır. Antika merakhlar1nın mOracaatlan. 

. (651) 
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