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Uzak Şarkta Müthiş Harplar ..... _ _....___ ....... .......-:._ .. _______ _ 
Japon akınları bugüne 

kadar püskürtüldü_! 
Milletler cemiyetinden çekilen Japon
Yaya silah gönder.ilmezse harp biter! 

Japon ve Çin aakerl~r;nin bugünkü vaziyetleri 
vetlert cenuba. dotnJ ilerlemekte devam ey
lemektedir. 

Reisicümhur 
hlz. Ankarada 

ANKARA, 27 (Hıuusi) - Rei
sicümhur Bz. bugün ıehrimize dön
düler. Ankara valisi Nevzat Bey, 
Gazi Hazretlerini, vilayet hududu 
elan Polatlıda karşıladr. Bügük 
Millet Meclisi Re;.i Kdzım Paşa 
Bz., BCl§vekU 18met P(lfa Bz., C. 
B. F. umumi katibi ·Recep. Dahlli· 
ye vekili Şükrü Kaya. Maarif ve
kUi Reşit Galip Beyler, büyük reı. 
simizi Gazi istasyonunda, Büyük 
Erktiiıılıarblge reisi Fevzi Paşa Hz. 
Ue, vekiller, meb'U&lar, vekdeltler 
erk&u. A·nkara istaayonundr karşı
ladılar. 

istasyon bi11a4ı bayraklarla slla
lenmişti. 

Rei8icümhur B z.nin bulunduk· 
lqrı tren istasyonun. içinde ve dı· 
şında bulunan kalabalık halkın 
şiddetli alkışları · arasında ıaat 
12,15 te Ankara istasyonuna geldi. 
Gazimiz pol/8 ve inzibat müfreze
leri tarafından ıeldmlandı ve şld· 
defli alkışlar arasında otomobUle
rine binerek doğruca . Çankagad<Jıo 
ki köşklerine gittUer. 

Rei8icüm/wr Hz.nin geleceğini 
duyan herkeı evlerini, dükdnlannı 
bayraklarla süılemif. ıehir baştan 
bflfll dOtıtıftmıftı. 

İ"l!tPlNG, %'1 (A.A.) - Yebol budu • 
~da. kAJn Palshltou g~iıllne karaı Japon
~ YBJIDUI olduklın §lddetll &aarnızlar 
llettceııız knlmıştır. YEHOL, 21 (A..A.) - Japon tayyarele- , Sihhat vekili Refik Bey ve son 

rt, l."ohol eyalettnln her tarafında fevkalA· seyalıatlerinde Gazi İlz.ne refakat '1utııış lıl.r bombarclmıa.nı: mllteakıp Ja
Poa alivarisi taarruza geçml~ae de nllıayet 
::.tok telefat vererek rlc'ate mecbur olmuş-

de faaliyet göstermektedir. Çin asl<erlerl eden meb'uslarunız da . A.nkaraya 
arasında büyük blr §evlt bUlı:ttm 8llrmek • 

fedlr. ~=~~;_ -----=--
Toıtto, !1 (A.A.) - KaDu'dn.n bildJ • [Buna alt dfğer haberler ikinci sayı!a-

11ldıttne göre ccneral Moglnin süvari kov- mızdaclır.] y • b •• t 
""··········································· .. ············································ enı u çe 
"rürkçe istemiyen müdüre u.. iif v.rKlattaa 

Türklüğü tahkir eden bir madalya ............... _ . ___ , ______ __ 

Bir Bulgar talebesi yüzünden 
dişçi talebenin galeyanı 

Bu 200 taleb~nln bir kısmı komiteci imiş .. 

~rkek ve kız · 200 Bulgar talebesinden bir kısmı -Dişçi ve Eczacı m~i önünde.. 
' . 

Dün di!Çi ve eczacı mektebin· nin ikinci ıınıf talebesinden Bul· 
de bir hadise geçmiştir. Talebe • gar tebealı Vlad.imir ·Ef. imıinde 
nin fevkalade galeyamnı davet bir talebenin üzerinde bir madal· 
eden bu hadiseye dişçi mektebi· (Devamı 5 inci sayıfaniızda) 
........................................................................................... 

Nihayet Ortaya çıkblar f 
••••n••••uuıan•••••••uı .. nını ..... ••nft•• ...................... . 

Çalınmış 
Matmazeli 

bir pasaportla 
kaçırffiışlarmış r 

'ş'"en el çektı·rı·ıdı· 5380 lira daha az 
Jj :> •• • Matmazel Şor babası tarafından affe-

------------- Butçenın . masraf kısmı geçen d• . . . · 
°l'thlilüğü de tabkir ctliğ'nden baklanda takib~t yapıl- ıenekinden 5 milJOD lira ılmesını beklıyor. Papasın annesi de., 

mak ü2ere Mil.et MecHsine mür .1caat olunmuştur kadar fazladır 

r1''~1111 '"''111 nı 11•• Tür kçeyı konuşturma cemi} etı .. ,"' .. '111""""11' ' 

l 1!,ün Hul.."Uk fakültesi talebesi • muralıhaa heyetler ayırmışlardır. f 
~ fakültede toplanarak "Türkçeyi Bu cemiyetin gayesi Türkçenin ~ 
~ k~nuşturma,, ismi altında bir ce - memlekette yaşıyan herkese öğre- g 
~ rnıyet kr.ırmak etrafında müzake • tilmesini ve umumi yerlerde Usa. ~ 
~ rede b~dunmuşlar, bunun için ı-es- nımızın ° lıô.kinı olmas·nı temin et- § 
~ l1tl makamlara müracaat edebil • mektir. Bu cemiyet hele Beyoğ • ~ 
~ "1.ck için . diğer fakülte talebesinin lunda ba.5tan başa yabancı isim ta- g 
~ de iştirakini istemişlerdir. Bu lıu· şıyan dükkan, magaza ve müesse- "! 

\~~ ""sta diğer fakülte talebesile te • selerin isimlerini Türkçeye çevir • ~ 
"1Q8ta bulunmak üzere üc ki0 ilik melerini istiyecektir. ~ 

11"'1111 •ı11111ııııı11u1ııınıı11 111 rııııııı1 11ıııııuıı 1111 ııİnııı 11 uımııı 1111 ırıııııı 1 nııııııııı 111 ııııııııııııııırıııııııııııııııııııııırırıııı11111ıııı11111t/. 
"( ataıklı vagonlar şirketinin Be· liye tarafından dün devam edil • 

r0aıu Ve Karaköy şubelerinin taş-· mittir. 
a1'nıası tahkikatına zabıta ve ad- <Deoomı 2 inci sayıfanuzda) ..... .......,.._ __ ._. __ ._..._.~--------~--.._ ____________________________ ..... __ __ 

Dün.yanın. öte i 
Ucundaki insanlar 

Afrika ve ce
tlubı Amerıkada 
8abrımuhitio or· 
tasındaki tenha, 

'•sıı adalarda va· 
''Yan insanların 
tarip adetleri, ya• 
h Yış tarzları, ka· 
d hın, erkek, çocuk 
alckıodaki akıl 

•l Ilı ı Y a c a k ni
lilrnJarı. 

• 
k bir iki giine 
•dar bu çok 
~tp seyahat 
'il le a Y e l e r İ D İ 

A. k 1 T'da 
okuyacaksınız. 

ANKARA, 27 (Huıuıi) - lcra 
vekilleri heyeti bugijn saat on bet· 
te topl~narak saat on dokuza ka· 
dar çalıştı. Toplantıda, 933 bütçe
sinin varidat ve masraf cetvelleri· 
le bütçe kanun layihuı ve eıbabı 
mucibeıi müzakere ve tasvip edil
di. 
Yarın akıam (bu akşam) B. 

Millet meclisine verilecek olau 
933 bütçesinin va~idatı 175 mil • 
yon lira, masraf da 174.994.620 
lira olarak teıbit edilmittir. Büt· 
çenin bazı f asıliMmda geçen ıe .. 
neye nazaran az çok fazlalıklar 
göze çarpmaktada. 

Bu f azlalığm sebebi, vekaletler· 
den bazılarmm teıkilitmı genit • 
[etmek mecburiyetinde olması ve 
bu buıuata meclise teıkilat layiha· 
ları gönderilmek üzere bulunma • 
ıııdır. 

Muhtelif dairelerin bütçelerin • 
de bu sene geçen seneye nazaran 
olan fazlalıklan bildiriyorum: 

Devlet Şurası: 19 bin lira, Di • 
ya.net itleri 20 bin lira, ıtatistik u· 

<Devamı 2 inci sayılam.ızda) 

ihtiyat efrat 
- yoklaması 

1. F. Askarli~ Dairesinden: 
1 - Evvelce 304 • 324 (dahil) 

doğumlular için yapılacağı ilan 
olunan yoklama askerlik mükelle· 
fiyeti kanununun emrettiği ve her 
sene yapılmur mutat olan ihtiyat 
efrat yoklamaııdn:. 

2 - İhtiyat zabitanın yoklama· 
ları ıeçen ıenelerde olduju ıibi 
Haziranda yapılacatı. 

iki Aşıkın pasaportuna çaldıktan 
Yunan tiyatro artisti 

Matmazel Slmrlyotls 

ATINA, 27 (A.A.) - Athinai. 
ka Nea gazetesinin bir muharriri. 
artist Papas ile İstanbullu Matma· 
zel Şorun bulundukları yere gir -
meğe muvaffak olarak kendilerile 

' 
M. PaP.aS'ın Yunan guetelerinde 

· çıkan yeni bir_ resmi 

uzun uzadıya görüımÜ§ ve gece 
yarısı her ikisini alarak bir fotoğ• 
rafhaneye götürmüştür. 

Fotoğrafçı her iki gencin fotoğ• 
(Alt tarafı 8 inci sayılcrmızda) 

............................................................................ ····----' 

Bugün 5 nci sa~·ıfada: 
lstanbul balık• 
çılannın sıkus· 

masına sebep 
nedrr? 

6 ıncı sayıiada : 
Keyif verici 

zehirler 

7 inci sayıfHda: 
Maskarala11n 

son gUJ\U 

8 inci sa \'Jfada : 

E alken devlet· 
lerl ne halde r - Hayrola bacı, pek seviniyorsun!?. 

- Cok ıDkllr: davadan alnım ak eı!ırhml 
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Dikkat edelim 
müd 19 re işten ' Bcyoğlunda J:'ataklı vagon 

el çektir· ı di A i r~i önünde Darüllürwn talebl!lt 
V A 1 T' ın u usı Telgraflan ı tarafından yapılan tczahilrat da 

~ layuUo bütün 'l'ürkfe {J(Uete 

(Ba~ taralı ı ıncı sayıfada) 

Dün de talebelerden bazıln -
rmm ifadeleri alınmıştır. 

Şirketin Beyoğlu §ubesi mü • 
dürü Janftonenitt vaziyetine gelin
ce, tercüman Necmettin Beyle ev· 
velce ralarındn geçen hadise es• 
nasında Türklüğü tahkir ettiği 

noktasındarı, müddeiumumilikçe 
tahkikat yapılmış, iEaaesi de a -
lınmııtır, Necmettin Beyin bu h -
diıeye dair anlattıklarını dün yaz· 
mıthk. Haber aldığımız göre, 
tercüm n Necmettin Beyle rala • 
rınd geçen müna••Q.§ada Türklü· 
ğü ta.'hkir ettiği noktasından ya • 
pılan tah'kik 't neticesinde, §İrket 
müdürü hakkında bu nokt dan tn· 
l 'bat yapılm ı .. üzere Biiyük Mil
let Meclisi reisliğine mür caat 0 • 

lunınuttur, 

Bunu takip eden aon tahkir ha
dicesine gelince, bu husuato.ki tah
kike.tın da bugün, yarın tamam • 
]anması muhtemeldir. 

Bundan onra son Türklüğü 
tahkir hıldicesinden de takib t 
geçilmek üzere, lazım gelen mü _ 
raca.at yapılacaktır. 

Taılanm neticesindeki zarar 
ve ziyanı te bit için keşif yapıl • 
dığmı dün kaydebniftik. Ketif 
neticesinde, Beyoğlu ve Karaköy· 
deki binalarda. Jcınlıp dökülen 
şeylerin bedeli üç, beş bin lirayı 
geçmediği anlaşıldığı söylenil -
mektedir. Rapor, Bugün adliyeye 
verilecektir. 

Dün yazdığımız gibi, hadise • 
nin hukuki tabirle kabahat nevin· 
den ve cez .kanununun 516 ıncı 
maddesine uygun, yani menkul ve 
gayri menkul mallara zarar ge -
tirmek mahiyetinde görüldüğü 
tahmin edilmektedir. 

Men'kw ve g yri menkul mal
lara zarar getirmek davalan, an
cak §ahsi tikayetle açılabilir da -
valardandır. Ortada böyle bir da
va da yoktur. 

Zarar ve z·yan d .. 
beş i rra kadard r 

Beynelmilel Yataklı vagonlar 
irketinin Türkiye kısmı müdürü 

H\i$nü Sadık Bey dün bir munhr· 
ririmize şunları söylemi§tir: 

"- Yataklı Vagonlar Sirketi 
beynelmilel bir müessese olduğun· 
Cian servisi olan memleketlerde §U 

veya bu lisanı resmi dil olarak kul· 
]anacaksınız, diye vcrilmiı bir e
mir yoktur. Her memleketin rcs • 
mi dili iİrketçe de rcami telakki e· 
dilir. Yalnız eşhas ve devn.irle 0 _ 

lan münasebbndan gayri, sırf da
hili servise ait işler Fransızca o • 
larak yapılır. 

Et fiyatları ve bele
d.yenin bir kararı 

IZMIR, 27 (Hususi) - lzmi -
rin ba§lıca dertlerinden biri de, 
etin çok p hahy ıatı)maııdır. Bu 
cihet ötedenberi halkın haklı şi • 
kayetini mucip olm kt dır. Tevali 
eden bu müracaatlar ve et fiatla
rının mütavasaıtlar elinde yüksel -
diği kanaati hasıl olm sın üzerine 
İzmir belediye i mühim bir karar 
verdi. 

Bu karar mucibine belediye 
lzmirdeki mezb hayı &atın alacak 
ve kendi i i letecektir. But kdir· 
de, belediye lzmirde etin okkası· 
nı 25 kuru§ indirmek mümlcün 
olabileceği kana tindedir. 

Vekillet emrine alındı 
· ANKARA, 27 (Hususi) - Ke· 
mah kaymakamı, 1777 numaralı 
kanunun 3 üncü fıkrasın tevfi • 
kan vekalet emrine alındı. 

Botum konsolosluğu 
ANKARA, 27 (Hususi) - Ba· 

tum kosoloıluğuna hukuk müşa • 
virliğinden orta elçi müıste!Clrı Re
ıat Bey tayin edildi. 

Oe lneden bir şey 
çıkmadı! 

1 Z M 1 R , 27 (Huru$i} -
Altındağ köyünde, yapılan bir ih
bar üzerine; b §1 mlmıt-0lan qı,.. 
tırmalarda bir §ey çıkmadı.. 

Glresunda Fırka 
kongresi 

GiRESUN, 27 (Husml) -
C. H. F. kaza kongresi bugün top
landı. 

Bir aenelik çalışma raporu o -
kunduktan aonra nahiyelerin di
lekleri müzakere edildi ve idare 
heyetine yeni azalar seçildi. 

lzmlrde bir k za 
l Z M 1 R , 27 (Hususi) -

Urltıdan lzmire gelen Nafiya ait 
kamyon yolda bir kaza neticesin· 
de devrildi. Oç lriıi ağır surette 
y ralandı .• 

Söz derleme işleri 
1 Z M 1 R , 27 (Huıuai) -

Vilayet Söz derleme heyeti bu -
gün vali Kazım Paşanın reisliğin· 
de toplandı. Mühim kararlar ve· 
radi. 

om··nist er 
Fransada Ermeni l:omünfot

leri, Yunanistanda işi 
Malum mesele için Avrupadan 

bir müfetti§ gönderilmesini iste • ezı .tlnlar •• 
dik. Müfettiş gelinciye kadar da ATINA, 27 (A.A.) - - Halk, 
Beyoğlu şubesi :müdürü M. Jan • M. Venizelosun Selanikte intiha • 
ııone i ten el çektirildi. Memur bat dolayınile riyaset etmekte ol· 

N · B duğu bir içtimada arbedeler çı • 
acı ey vazifesine başlamıştır • 

:Beyoğlu şubesine Karaköy şubesi karmak i tiyen komünistleri içti -
müdürü Talat Bey tayin edilmif _ ma yerinden uzaldn§tırmıştır. Za-

bıta, Atinada bir içtimadan dö -
tir.,, k k l ner en so rak arda nümayiş yapan 

Hadise dolayısile ~irlcetin Ka - d ve ahiliye nezareti binasının 
raköy ıubesindeki zarar ve ziya • cmalarmı kıran komünisleri da -
nın miktarı, şirket mensupalrınca, ğıtmıştır. Bir polis amiri yaralan· 
1500 lira olarak tnhmin edilmek- mı§br. Bir kişi tevkif olunmu9tw.ır. 
tedir. Beyoğlu tarafındaki zarar GRENOBLE, 27 (A.A.) Ermed 
ise d ha fazladır. Yataklı Vngon· ni komünistler, hemşehrilerinin 
)ar şirkctile ayni yerde bulunan yaptıklan bir toplantr · yerine gi
Banka Komerçiyale ve Loyjt rerek bıçaklarla hücum etmişler • 
Tristino tube)eri de zarar görm~· dir. 
]erdir. Hepsinin yekUnu 3 bin li· : 1 kişi ölmü§, 4 kişi yaralanmıı· 

tır. 2 ki~i tevkif edilmittir. 

-
· tçesi hazırlandı 

• 
3 

Bütçenin masraf kısmında geçen 
seneye nazaran fazlalık var 

(Baş tarafı 1 inci sayılamııda) 

mum müdürlüğü 100 bin lira, 
maliye vekaleti: 90 bin lira, tapu 
ve kad tro: 100 bin, gümrükler 
vekaleti: 300 bin, dahiliye veka • 
leti: 300 bin, jandarma: 300 bin, 
hariciye vekaleti 350 bin, sıhhat 
vekaleti: 695 bin, adliye vekaleti: 
305 bin, maarif vekaleti: 400 bin, 
ziraat vekaleti: 500 bin, milli mü· 
d f vekaleti: 370 bin, h rita u• 
mum müdürlüğü 60 bin, posta 
müdürlüğü: 75 bin lira geçen se· 
neki bütçeden fazladır. 

Bazı devlet alacaklılarile Os· 
manlı borçları için verilecek 700 
bin lir nın il"'veaile düy1İnu umu· 
miye bütçesi geçen ıeneye naza -
ran 1.139.000 lira fazladır. 

Riyaseticümhur, batvekilet, 
div ru muhasebat bütçelerinde ge 
çen seneye nazaran pek az fark 
vardır. 

Masraf bütçeai ıudur: 
B. M. M.: 2.429.085, riyaseti 

cümhur: 375.112, divanı muhase-

bat: 565.560, başvekalet: 1 mil• 
yon 155.538. devlet ıGrası: 219 
bin 136, ıtatistik umum müdür • 
lüğü: 153.816, diyanet itleri: 
622.166, maliye ..-eki.leli: 12 mil· 
yon 296.487, düyunu umumiye: 
50.844.311, tapu ve kadaıtro: 

1 .083.000, aümrük ve inhisarlar 
vekil eti: 4.908.565, dahiliye vek& 
leti: 4.13&601, emniyet iıleri mü· 
dürlüğü: 4.101.SOO, jandarma: 
8.679.379, hariciye vekaleti: 3 
milyon 26 bin, ııbhat •e içtimai 
muavenet veki.leti 4.196.884, ad. 

liye vekaleti: 7.955.980, maarif 
vekaleti 6.464.875, nafl veka • 
leti: 10.046.993, iktıaat vekaleti: 

1.717.610, zira.at vekaleti: 4 mil· 
yon 488,691, milli müdafaa veki· 
leti kara bütçeai: 32,373.640, mil· 
li müdafaa haya bütçesi: 943.000, 
deniz kuvvetleri: 3.775.560, uke· 
ri fabrikalar: 2.955.800, harita 
müdürlüğü: 603.505, poıta ve tel
graf mildürlüğü: 4.920.820 lira. 

Mılletler cemiyeti,Japonyaya 
•• .. . . 

eç1remey•.J!Ç~~~-~·· 
'f 

:,_...._....._~~------~~~~~ 

Onlara silah göndermemek 
tedbiri düşünülüyor 

LONDRA, 27 (A.A.) - Bu ıa· Bu gazete diyor ki: 
bahki gazetelerin hepsi, Japonya. Silahlar üzerine vazedilecek 
ile Milletler cemiyeti arasında • ambargonun müeaair olması için 
ci münasebetlerin inkitaa uğra • hakiki bir iktısadi abloka ebem -

masmdan tevellüt edecek netice· miyetini alması icap eder. Halbu· 
]erle fevkalade meşgul olmakta • ki lngiltere, bunu utemez. Çünkü 
dır. 

Muhafazakar gazeteler, müda· 
hale mahiyetindeki her türlü ted· 
birin İngiltere için teşkil edeceği 
tehlikeler hususunda israr etmek -
tedir, Liberalierlo amelenin niti· 
ri efkarı olan gazeteler ise bilakis 
siyasi rakiplerinin tereddüt et -
mekte oldukları ambargo vazı 

tedbirinin tatbikini İsrarla talep 
eyleinekted irler. 

Muhaf azalı:::ar gazetelerden 
Timeı gazetesi başmalmlesini bu 
meseleye hasretmekle beraber, 
hiç bir mütalea dermeyan etme
mek suretile göstermiş olduğu 
manalı ihtiraz kayda şayandır. 

Daily Telegraph, Morning Post 
ve Deily Meil gazeteleri Jnponya
ya yapılacak silah tevkiyatının 

menedilmesine kat'iyyen muarız 
bulunmamaktadırlar. 

mes'uliyeti, meseleye kartı göı • 
termekte olduğu alaka ile hiç te 
münuebeti olmıyacaktır. 

Daily Mail gazeteaine göre, bü
tün haksızlıklar, Çintilerindir. Di
ğer taraftan Newı Chronicle di • , 
yor ki: 

"Japonyaya kartı ambargo va· 
zı lazrmdır, zira Japonya Ce~
re mukavelenameaini, Veraay mu· 

llhedenameaini ve Briand • Kel
log misakını )'Jrtmıftır, Çin ise 
daima hareketini hukuku düvel 
ahkimma tevfik etmiıtir . ., 

Deily Herald, ayni fikri daha 
f iddetli tabirlerle ifade etmekte • 

dir. Bu guete Japonyanın askert 

haZll'lıldarından bahsetmekte ve 

silah ihraca.tına ambargo konul • 
duğu takdirde Japon planlannın 

istifade edilemiyeoek bir hale ao• 
kul cağını yazmaktadır. 

in ~ıltere ·Hindistan servisini 
yapan bir ıayyare yolda kalch 

BASRA, 27 (A.A.) - lngiltere 

• Hindistan araımda haftalık ser· 

:: 
i bir talam neşriyat yapıldı ve hd 
= 
§ uapılm<JA"fa devam ediyor. 
E Bu neşriyat aramda art.."Clda 
nmııdan birinde çıkan bir yazı bil 

: rnulırtlerde endl;e ııc ha ali 
i uyandırmıştır. Sebebi bu yaıt 
I mUli mukadd&atı muhafaza fi 
\ retUe yapılmış olan tezahürü b 
f fmladı#fnuza göre bir nevi ecn 

İ cUipnanl.ıOı §eklinde gösteroctk 

1
-lcr bulunmasıdır. Biz bu türlü 

ratkdrlddan memleket 1ı abıM ı: 
rarlı buluruz. Tilrk millctı kelf 

izzeti nefsini. kendi fıau ig 
kendi mukaddesatını muhafaza 

rın ,aıışırken ecnebilerin izzeti 
!islerine ve lıaysiyetlerlnc ve on 

ruı mukadd atına Tıiirmet dm 
de bir vazilc bUir. Bu itibari 
DarüUünun talebesi fQT,af ı 

11apılan prot fo tcrahilrtrü 
mtuı mukaddegatınııza lıakarct 

mck cüreılnde bulunmuş olanl 
aittir. 

Bu hadiseden memleketim 
işleri va gilçlerUc meşgul oUuı 
nebilere karşı bir mcBUligd 
çıkarmak lılç bir mantığın, lıf9 
havsalanın kabul etmlyccefi 
cudlr. 

Hül&a mllll 1ııikukl.U1Ulzu md 
lıalaza etmek gayretini ecnebi d 

f manlığı derecesine götürmemelidl 
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C.H. ırkas 
Umumi idare 

heyeti toplandı 
A N K A R A, 27 (A. A.) 

Cümhurıyet '"ali\; tuhAcu UM.J 

iilare heyeti bugün toplandı. 

fırkayı ali.kalandıran muhtel 
meseleler üzerinde konutula 
Muğla, Kır§Chir vilayet fırka iO 
re heyetleri Muğla, Kırşehir, M 
nisa vilayeti kazaları reisleriıi 
yeni intihapları, tetkik vo tu 
edildi. 

Fırka teşkilitile Halkevleriıt 
umumi faaliyetinde sinema 
radyodan istifade tekilleri te 
ve müzakere edilerek merkez 
vilayetler için vücude getirilnı 
lazım gelen tertipler ve almın 
icabeden cihazlar hakkında k• 
rarlar verildi. Tatbik yolunda 
zı noktaların araıtınlmasma 
landı. Bu noktalar aydmlatt 
ıonra verilen kararlar ilin ol 
caktır. 

Birinci umumi 
mtifettlş 

ADANA, 27 (A.A.) - Bir 
umumi müfettit Hilmi Bey bu 
kü ekspresle tehrimize gelmiı " 
ni ekspresle Diyarıbekire gitaıif 
tir. 

Hilmi Bey istasyonda vali ~ 
kili, kolordu, fırka ve liva ku 
danları paıalar tarafından !_sti~ 
bal ve teşyi edilmiıtir. . 
Yugoslavya elçlslııll 

ziyafeti 
ANKARA, 27 (A. A.Y 

Yurıoslavya gefiri M. Yankoviç 1 
naplarile refikaları dün büyük ~ 
ziyafet vermişlerdir. Ziyafe 

Daily Telegraph'a nazaran ln
gilterenin, bütün kusurlar, kaba • 
ha.tler Japonyanındır ınanaarna 
gelecek bir hatb hareketle açık • 
tan açığ Japonya eleyhinde bu • 
lunmanı i~in hiç bir tsebep yoktur. 
Bu muhafazakar g zete, hayrete 
§ayan bir şiddetle milletler cemi • 
yetinin usullerini tenkit eylemek
tedir. 

Başvekil lamel Pqa Hz:. le refi~ 
ları hanımefendi, Tevfik Riif" 

visi yapmakta olan bir tayyare, Beyefendinin refikalan han~~ 
sabayı ıslak bir hale getirmit olan fendi, Dahiliye ve Ziraat Vekili'. 

ve tayyarenin kalkmasına mini sefirler, bt'tün kurdiplomati1' fi 
olan şiddetli yağmurlar dolayısile Hariciye Vekaleti erkinı ye /1 
i.:.ç gündeaberi BIOciıtanda kiin karanın yüksek ailelerindell ~ 

Moming Post, nlelnde aldıse • 
lim mahsulü olan delilleri ileri 
sürmektedir, Gwada'dc bulunmaktadır. .çoju hazrr bulunmu§latdu~ 
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VAKIT'ın Eclebi Tefrikası : N2 6 ---WWWi---' -
Bir Yastıkta Kocayın •• 

Ben mütemadiyen reddediyor· 
duın. Fakat teyzemle başa çıkamı
Y&cağımı da biliyordum. Teyzem 
bir feyi kafasına koydu muydu, o· 
nu nıuhakkak yaptırır. 

1 !' • 
ı..amıa: 

- Haydi Bedia teyze nazlan • 
rrıa diyor. 

Nazif Bey uzaktan bakıyor: 
- Görelim, bu işin altından bu 

Liiçük hanım nasıl çıkacak! de • 
ınek istiyordu. 

Nihayet kararımı verdim. Ne 
<>lurıa olsun ıarkıyı söyliyecektim 
Eatrello piyanoya oturdu. Teyzem 
tnuıikl üıtadına: 

- Merak etmeyiniz, dedi, bu 
hanımın ıeai gayet güzeldir. 

Adam yüzüme ateıli gözlerile 
baktı. Salonda bir an derin bir 
leısizlik oldu. Piyano baıladı. 

Melodi, derhal içime tesir etti 
liiç korkum, çekingenliğim kalma 
dı ... Şarkıyı söylüyordum. Eatrel· 
IObun beni takip etmesinden, tar
lu11 iyi söylediğimi anlıyordum. 

Suıunca, ıalonda kıyamet kop· 
tu, herkeı alkıılıyordu. Tekrar! 
diye bağrıyorlardı. 
l Teyzem boynuma sarıldı. 

Yazan: Mediha Münir 
da düğümliyerek onu teskin ettim. 
Hastalandıktan sonra, her gün bir 
az daha düt tüğünü gördükçe ona 
bir çocuk gibi bakıyor ve onu ade· 
ta çocukmuş gibi seviyordum. O • · 
nu, annesine beni ezdirdiği için 
af bile etmiştim. 

Fakat tuhaf değil mi, öldükten 
sonra ona acımadım. Hatta derin 
bir nefeı aldım .. 

Şimdi de bekliyorum. Ama ne 
bekliyorum?. Senelerce çektiğim 
ııkmtıların acısını çıkartacak bir 
!CY bekliyorum.. Bu beklediğim 
elbette gelecek. Buna şüphem 
yok. 

F akal bazan da içime korku gİ· 
riyor. Bir dost bulamamaktan 
korkuyorum. Hayatta öyle mah • 
rum yaşadım, ki bu mahrumiyetin 
nostaljisi ile, fazla şeyler istiyece
ğim. inkisarı hayale uğrıyacağım 
gibi geliyor. 

Artık gözlerim açıldı, fakat e
limden tutan yok. Yol gösteren 
yok. 

Böyle tek ba,ıma nereye gide
ceğim?.. Nasıl gideceğim?.. Ya 
kayboluraam?. Ya bir çıkmaza gi· 
rersem! ... 

-8-f Nazif Bey kulağıma fısıldıya • 
tlk fıraat buldu: Buıün gazetede bir ilan oku· 

VAKiT 

Gripin tarihi 
Bu hastalık asırfardanberi 
isim degiştirerek hükünı 

sürü, ormuş .•• 

Grip, şu günlerde, bilhassa ln
gilterede ve Amerikada salgın lın
linde hüküm sürüyor. Herkes ko
runma ve sirayet saha&mı daralt
ma çarelerini arıyor. 

Hastalıkla beraber, bunun la • 

rihçeai de bazı kimıeleri mefgul 
ediyor. Bu hastalığın yüzlerce ae · 
nedenberi muhtelif devirlerde ve 
mem?eketlerde isim değittirerek 
hük\im sürdüğü neticesine varan· 
lar, çoktur. Avrupada yapılan bir 
tetkike göre "Grip,, evvela İspan· 
yaJa meydana çıkmıştır. İspanyol· 
lar, bu hastalığı İspanyaya Afri· 
kadan geçtikleri sırada Arapla · 
rm getirdiklerine kanidirler. Ce -
ııubi Avrupanm bazı yerlerinde 
ise, bu hastalığı çingenelerin ve 
yahudilerin getirdiği kanaati var· 
dır. Asya ve Afrikada, gripi, çe • 
kirge sürülerinin getirdiği zanno • 
lunur. Fransada rüzgarın esişi. 
yahut kuyruklu yıldız buna sebep 
olarak gösterilir. 

Grip, birçok adı olan garip bir 
hastalıktır. Meeeli., ltalyada "Ka· 
tarrum epidemikum,, F ranıada 
"Moda hastalığı,, ve nihayet "En· 
fluenza,, denilen şey, hep ayni 
§eydir. İtalyanlar, aon zamanlar • 
da gripe "Çılgınlık hastalığı,, da 
demektedirler. Bu ismin verilme
sine sebep, gripin tutulanlara saç· 
masapan lakırdılar ıövletmeaidir. 

- Sizin musikişinas olduğunu· dum. Büyükadada kiralık kötk .. 
~u '\'lladığım için iftihar ediyo • Neyse Beyoğlundan kaçmq, kay • 
l'liın. nanamdan kalan Yakacıktaki kü· 

Maamafih, biraz aonra Lamia çük, üç odalı eve gitmiştim. Bura• 
lle konuıurken, baıka fikir beyan ıı fena ve çok tenha. Büyükadayı 
ediyordu. tercih ediyorum. Avukatıma tele - Havuzda boğulan 

Uınia sordu: fon ettim. Şu adadaki kötkü ha • ÇOCU k 
- Bedia teyzem güzel §arkı na tutsun.. T b '-' !]• a k 

\31'1 ra zunoa evın en oynama 
..... ;!'•• :ıınu 74 

- 9 - ___.,---~~~ı-c~uz e aokağa çıkan 3 yaılarmda 
- S6y16yor,-,arKı ıoyıerken a- ilkbahar L--lıyor. 

.a. ~ bir çocuk babasının bulunduğu 
~ta baıka bir kadın oluyor. Ma· Penceremin önünde ıigara iri - A f'lb dd · • d k. b h aı.. :r ya ı o ca esı üzerın e ı a -
.... an her ıarkı söylemediği za • yorum. 

çeli ve havuzlu kahvenin bahçesİ· 
'-anki teyzenizi tercih ediyorum. Bı'rden kapı çalındı. İgy ilip bak- b 1 
t ne gitmiş oynamıya aş amııtır • 
~arla söylerken gayritabiiletiyor. lım. 
Y~ . Mustafa Yılmaz ismindeki yav· • va: C&nım?. 
B d A ! ... Nazif Şakir Bey!.. Gözle· ru, babau varidat tahakkuk me • 

u a •ın ıinirime dokunmıya · d A ? '-ti d y 1 rıme inanama ım. caba o mu •. murlarından Hüseyin Bey arka. a 1• a nız kendini beg"' enmi~.· 
ı.L :r - Bedia Hanımefendi burada d 1 ·ı k h d hb ti 'Uır decfü'H bir dediğine uymuyor. a! arı e a ve e so e e meş -
~Gppe bir ıey!. mı?. Lutfen haber veriniz, Nazif gulken yalnız kalarak bahçede su 

B 
0 eldi dersiniz. d l h b •t • h ura•-lan kaçmak, kendimi ynl- 0 o u avuzun aşına gı mış ve a· 

• Yüreğim hop etti. Acaba teyze· k d b I .. ız bulmak için can attım. Hele vuz enarın a oynamıya af a • 
tf min batına bir kaza mı gelmitti? 
._ &zif Bey etrafımda dönmiye baş· Ko,arak aıağı indim. Şapkasını mı§tır. 
-.J'ınca ka~•ım. Umiaya usulca: k d Yavrucuk nasıl ve ne tekilde ~ çı ar ı. Yüzünü görünc.e sakinlet· 

- Ben gidiyorum, cfot.!im, tev tim. Telaşlı değildi. düttüğü belli olmadan havuza 
temin elleı ;nden öperm· .. düşmüı, ve gören de olmamıştır. 

- Ziyaretimt pıazur görünüz 
- 7 - Vakit 1ıeçmi, evlere gidilmi .. , 

hanımefendi. Beni buraya avuka - :r :ı Bugün kocam öleli ür ıene ol- d çocuğun geç vakitte eve gelmeyi· 
111 ~ tınız yolladı. Benim e ahpabım-
~. tinden kaybolduğu zehabına dü • 

Bu geceyi onun ruhuna hasret· 
llı~k iıtiyorum. 

Maıamın önünde oturdum. Ko· 
~J'hın resmini kar§ıma aldım. Ya
~orum. Kocam bana sanki de -
Piaı, IDÜ§fik - annesi yannnızda 
01-.dıtı zaman baktığı gibi -
'Qiltfik nazarlarla bakıyor. 

dır. Sizinle görüşmemi ıöyledi. 
ıülmüf, aramıya başlanmıştır. 

- Ne hakkında Beyefendi? Bir hayli arandıktan sonra ni • 
- Adadaki köık hakkında ha· hayet havuzda yavrunun boğul • 

nımefendi. Kötk bendenizindir ve muı cesedi meydana çıkardmıı • 
emrinize amadedir. Kötkü istedi • tır. Zavallı çocuğun na,ı göz yaşla 
ğiniz şeraitle kiralıyabilirainiz. rı arasında mezara gömülmüştür. 

(DePamı var) 
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Kon•ervatuvar mu,llim
lerinin konıeri 

Komşusunu çocu
ğunu düşürmekle 

maznun 

Sayı!a: S 
l 

Türklüğü tahkir eden bir madalya 
( IJaı tarafı l inci sayıfanuzda) rağımıza ayağım ve silahını da .. 

ya bulunması sebep olmuştur. yamı§ bir Bulgar aıkeri bir elin-
Meselenin iç yüzü de de bir Bulgar bayrağı.. ( 

Mektcplerimizdeki Bulgar ta- Türklüğün benliğini, Türklüğün 
!ebelerinin vaziyetinden biraz can noktasını acıtacak, yakacal( 
bahsedersek meselenin iç yüzü bir şekilde ynpılmı§ bir madalye• 
daha iyi anla§tlır. Burada ekseri- yi burada olmyan burada hayab• 
si ditçi mektebinde olmak üzere m kazanacak bir şekilde istifade 
eczacı ve dişçi ımektcbin::le iki yü- eden bir Bulgum Türk diyarın· 
ze yakın Bulgar talebesi vardır. da Türk darülfünununda taıımı· 

Bulgaristanda dişçi ve eczacı ya. cesaret etmesi derhal umumi 
fakülteleri olmadığı ir:in bunlar bir heyecan uyandınnı§tır. ~ 
lstanbulda okumaktadırlar. Talebe1er, madalyayı ntekter> 

'Memleketimizi tercih etmelc . mt\diiı Ü M~hir beye vermişler ve 
rine gelince: İstanbulun memle • derhP...l tahkikat yapılmasmt istP. • 
ketlerine yakınlığı ve yaşamak misl k·dir. Simdi genç darülfünun· 
tarzının diğer memleketlere na • h:l~r mekt;p idaresinden tahkika 
zaran daha müsait olması ve ni· tm neticesini beklemektedirler. 
hayet en mühim sebep te dişçi 1 Dün bir muharririmiz Diıçi 
mektebinin üc senelik bir tahsil ve Eczacı Mektebi müdürü 
devresini ihti;a etmesidir. İçlerin- Mahir beyi görmüş ve hadise hak .. 
den vakitleri müsait olanlar tah - kında malumat istemiştir. Ma .. 
sillerini Almanyada yapmakta - hir bey muhanirimize ~unları ıöy 
dırlar. Burada bulunanlar bu 2ik- iemiştir: 

rettiğimiz sebepler d.olayısile üç "- Bu çirkin hadiseyi ben 
dört senedenberi memlekeketi • şimdi ö~rcndim, derhal tahkikata 
mizde bulunmakta ve tahsillerine ba !adım. Bulgar talebeyi arıyo -
çok müsait bir şekilde devam et· nlZ. İsticvap edeceğiz. Tahkikat 
mektedirler. neticesinde mesele tavazzuh ede-

" Rodna Zaşteta " cektir. 
Bu iki yüze yakın talebe mcm- Bu madalya diğer Bulgar t.a-

leketlerinde olduğu· gibi burada lebeleri arasında da ıbüyük bir te
da siyasi kanaatler ve fikirler iti- eısürü mucip o!mu§tur .. Zira içle· 
barile yekcliğerinden ayrılırlar. rinde memleketimizi ve Türkleri 
içlerinden bir lusım vardır ki çok seven gençler de vardır. Bun
(Rodna Zaşteta) yani müdafaai lar hadiseyi öğrenince buna ıe -
milliye tefkilatma mensupturlar. bebiyet veren talebeyi dövmek i-
Malum olduğu üzere bu teıkilat çin aramı§lar, fakat bulamamtf • 
Bulgaristanda Bulgar olmıya.n un- lar. · · • Haber aldığımna göre 
surları Bulgariıtandan çıkarmak Bulgar talebesi de bu küstahm 
gayesini güder. Burada bulunan tecziyesi için aralarında bir içti • 
talebeden diğer bir kısmı bu teş • ma aktedece1dermi§. 

kilata muhaliftir. Bunun için ara· 
larında ikide bir münakafalar 
:zühur eder ve bu ikinciler Türkle
ri daha çok .severler • 

f stanbulun irfan muhitinde ya· 
~ıyan ve tahsil gören her iki çqit 
Bulgar talebesi burada gerek 
gençlerimizden ve gerek mC'ktep 
idarelerinden ayni muameleyi ve 
ayni misafirperverliği daima gör • 
mütlerdir. Fakat Rodna Zatteta· 
ya mensup olanlar diğerlerinin 

Türklerle fazla dost <>imalarını 
münasip görmedikleri iç.in buna 
bazan_mi.ni o im ağa çalı§mıf lar • 
dır, ( 

Bir vaka 

Bulgar talebenin 
mektubu 

Dün gece matbaamıza gelen ve 
Di§Çi mektebinde okuyan Bulgar 
talebeden olduklarını söyliyen iki 
genç, Dişçi mektebindeki hadiıc 
hakında bütün Bulgar tı:.lebe na
mına şu mektubu bıraktılar. Ay • 
nen ne§rediyoruz: 

"Bugün mektebimizde vuku bu
lan müessif vak'adan dolayı çok 
müteessiriz. Mevzubahs rozet bir 
komite rozeti olme.yıp ancak tari -
he karı§mış bir hatıradır. 

Bununla beraber talebe mezkiir 
Hattô. ufak tefek vak'alar da rozeti göğsünde değil ancak saati 

olmu§tur. Bundan iki ay kadar ile beraber cebinde ta§ımışbr. 
evel mektepte gene bir hadise ol· Mumaileyh talebe., bunu ne 
muş ve kapatılmı§tır; bir Türk ta- bir suiiniyetle ne de tahsil gördü· 
lehe di~ temizlemeğe mahsus alet ğü ve yaşadığı memleketin hissi • 
ile çe.lı§ırken bir Bulcar talcbP. ça- yatını ve onörünü rencide etmek 
bpnak iste.mit, Türk talebe arka- makıaciiyle taşımamıştrl'. 
daımdan biraz beklemesini iıte- Ancak çoktanberi müteveffa 
yince bizi tahkir eden bir tabir pederinden kendisine bırakılmış 
lnıllanmııtır. Fakat o zaman bu bir saat yadigarı olarak nezdine İ· 
mesele Bulgar talebesinin tarziye- ki gün evvel memleketinden gelir· 
sile kapablmıt diğer Bulgar tale- ken almııtır. 
belerin vaziyeti nazarı dikkate a- Müessif vak'anın mahiyeti 
lınarak iı büyütülmemiştir. Bul .. mektebimizin müdürlüğünee tet -
gar talebeye bundan sonra Türk- kilr ve tahkik edilmektedir. Neti-

Monden haayt beni yıldırdı. 
~ı özledim. Onun dostluğun 
~---. ınalhnnn kaldığmu timdi far
~Y<>rum. Koe&m benim hem 

İlın, hem de arkadaşımdı. O • 
~ aibi candan bir dost bulamı· 

Konservatuvar muallimleri dün 
ak§am konservatuvar binasında 
bir konser vermitlerdir. 

ilk olarak Huan Ferit Bey bir 
konferanı vermit ve Bethovenin 
birinci devresini çalmıı, Nimet 
Vahit Hanım bazı şarkılar nöyle· 
miş, Ekrem Besim, Muhiddin Sa· 
dık, Cemal Reıit Beyler Bethove· 
nin üçüncü triyoıunu ç.almıtlardır. 

I lüğü tahkir edecek vaziyetlerde cede adilane kararfm vereceğin· 
bulunmamaları ihtar olunmu§tur. den kat'iyyen eminiz. 

Karagümrükte komıusu Hatçe Şimdi dünkü müessif hadise- Mumaileyh talebe, istemiye • 
Hanımla kavga ederek çocuğunun nin nasıl başladığnu izah edelim: rek bu müeaaif vak'aya sebebiyet 
düımeıine sebep olduğu iddiasile Hadisede ismi geçen Vladimi- verdiğinden bizzat teessüf etmek
muhakeme edilen sütçü İbrahim rinde Rodna Zaıtekaya mensup ledir. 

~((anı zannediyorum. 
~ Ölümünden bir hafta evevl, 
ı:inun ucunda yalnızdım. Yaa
' &nnı düzeltirken ellerimi tut • 

duda:klanna götürdü: 
~-.. Bedia, derli, seni istediğım 
~· lllea'ut edemediğime knniim .. 
""" l lle kadar sevdiğimi gösterP. -
'"4td' • • dil un, anlatamadım.. Rahatına 

•eıı~" bir adam olduğum jçin 
~ ~uazzep ettimse, beni affet. 
~oraundum ki.. Sana 

~-.~~~ konuf&D18.dt. Bitkin bir 
Ydı. Hıçkırıklarımı boğazım • 

Çay müstabslllerl 
Ticaret Odasma gelen mallı -

mata göre pek yakında lngiltere -
de çay müstahsillerinden mürek -
kep bir konferans toplanacaktır. 

Bu toplantıya Ticaret odası na· 
mına bir murahhaım gönderilmesi 
bildirilmiftir. 

Efendinin muhakemesine dün fs. olduğu anlatılmaktadır. Bu tale - Biz Türkiyede bulunnn bütün 
tanbul ağır ceza mahkemesinde benin vaziyeti Türk talebeleri a- Bulgar Darülfünunluları bu vak'a· 
devam edilmittir. rasmda şüpheyi mucip -0lmuş ve yı hususi mahiyette telakki ediyor, 

Müddeiumumi, mevcut raporlar kendisi kontrol altına alınmıştır. f ve tahsen bir talebeye ait olduğu 
arasında tenakuı bulunduğunu ile- Nihayet dün talebeler bu Bulga • ( kanaatinde bulunuyoruz. 
r-i ıürerek, raporların Ali Sıhhat rm üzerinde, yeleğine takılı bir 1 Burada tahsil etmeğe gelen bü
§Uraıınca tetkikini istemi§, mah • madalya görmüşlerdir,. Bu madal- J tün Bulgar talebeleri mektebimiz· 
keme buna da lüzum görmemi§· yayı kendisinden istemişler, ver • de gerek müdürlük ve gerekse 
tir • meyince zorla kendisinden almı§· prof~örlerimiz tarafından •bize 

Bundan sonra çocuk dütürme- lardır. gösterilen hüınü kabulden 
de kavganın tesiri olmadığı kay- Bu madalya :şu §ekildedir: ve Türk arkadaşları.mızın karde • 
dile, beraet istenilmiş, muhakeme Zemin üzerinde ay yıldızlı bir ıane muamelelerinden dolayı 
karar için kalmrttır. l Türk bayTağı. O zerinde A1 bay .. memnun ve müteıekkiriz.,, 
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Pek mühim keşfi oldu- Romanyada Keyif verici zehirler 
söyliyen zat " gunu 

Sıtkı Beyin izahlarını dinliyenler bütün 
bunlardan bir şey çıkaramadılar 

Buruda oturan, eski fizik ho· 
calarmdan Sıtkı Bey isminde bir 
zatın bazı ilmi ketif iddialarında 
'bulunduğu ve kendisinin ilmi bir 
heyet huzurunda iddiasından hah 
ae davet edildiği malumdur. 

Srtkı Bey, bundan bir kaç ay 
evvel Darülfünun fizik müderris 
muavini ve Fizik mecmuası mü • 
dürü Fahir Beye bir mektup gön· 
dererek bir makale gönderdiğini 
ve bunun mecmuaya dercini iste· 
mitti. Bu makale tabiatte mevcut 
enerjilerde:ı istifade için bir usul 
bulduğunu iddia ediyor, bazı tas· 
nifler yapıyor ve bu usul sayesin
de tedris müddetinin yarı yarıya 
İneceğinden bahsediyordu. 

Fakat bu makaleden müsbet 
fikirler çıkarılamadığından bu 
makalenin neırine imkan görüle
memiıtir. 

Sıtkı Bey bu defa iddiasını ls
tanbulda Dolmabahçe sarayında 
toplanan ilmi bir heyet huzurun· 
da izaha davet oluımıut ve bir çok 
müderrislerle alakadar mütehas • 
ııılardan mürekkep heyet kendi -
ıini dinlemit ve bahis üzerinde 
aaatlecre müna.kqa olunmuıtur. 
Fakat öğrendiğimize göre ıaat -
lerc:e devam eden bu konu9malar 
netic:eıinde heyet Sıtkı Beyin id • 
diaları üzerinde sarih bir fikir 
edinememittir. Yalnız iddianın 
sadece fizik ve kimya kısımları· 
na ait olduiu anlatıldığından i· 
kinci bir ıçtima yapılması ve Sıt· 
1a Beyin bu defa Darülfünun fi. 
zik müdermi Tevfik, heyet mü -
derriıi Nazif, kiınya müderrisi 
Liıor ve mühendiı mektebi fizik 
müderrisi Salih Murat Beyler ta· 
rafından dinlenilmeıine karar ve· 
rilmittir. Sıtkı Bey bu ikinci içti
mada bu dört kitilik heyet huzu· 
runda iddialarından bahsetmit ve 
arada epeyce uzun süren ilmi mü· 
bahaıalar cereyan etmittir. Fakat 
bu toplanmanın neticeıi de duy • 
duiumuza göre müsbet olama • 
mıttır. 

Atomlann bil • ayesı •• 
Dün ilmi heyet azasından hi • 

rinci içtNııada bulunan bir zatla 
konutluk. Dedi ki: 

- Sıtkı Beyin ne bulduiunu ve 
ne yaptığını bir türlü anlıyama • 
dık. Kendiıi tahtaya bir çok düı
turlar yazdı. Bir tayf nümunesi 
ıösterdi, izahat verdi, Fakat bu 
düatürların he)JIİ malum ,eylerdir. 
lddialannc:lan birisi baıit ciıimler 
cetvelinin daha mükemmelini bul 
duju ,eklinde tebarüz ediyordu. 
Bununla ciıimlerin bünyeıini da
ha iyi anlamak ve yeni cisimler 
bulunması mümkün olacakmıf. 
Fakat ne yeni ıbir düıtur ileriye 
sürebildi, ne de tecrübeleri neti • 
ceainde elde ettiii bir neticeden 
bahıetti. Atomların bünyeıini da
hi iyi anlamaktan bahıediyor fa· 
kat ıarib tek bir feY ıöyliyemi • 
yordu. Kendisine muhtelif ıual -
ler ıoruldu, fakat müıbet cevap
lar veremedi: 

- Dütüneyim, bunlar zor tey· 
ler ••. dedi. 

Bence bu zatın iki bariz vaıfı 
var: 1 - Sarih değil, 2 - Kifi 
derecede ciddi değil. 

Con Ahrret Bey bence bu zat· 
tan daha ıarihti. Hiç deiilıe ne 

iddia ettiği meydanda idi. Halbu· 
ki bu zatın iddialarında bu da 
yoktur. Gerçi çok okumut oldu -
ğu anlatılıyor. Fakat bunlar ka -
fasının içinde biribirine karıı • 
mittir. 

Atomlardan istifade 
Darülf ünün fizik müderris mu· 

avini Fahir Bey de dün tunları 
söylem ittir: 

- Bu zatın iddiaıı mantıksız· 
dır. 1Imi gelişi güzel sınıflara tak· 
ıim etmekte fayda göremiyoruz. 
Eğer bu zat atomların içerisinde· 
ki enerjiden istifade etmekten 
behıediyorsa bu belki kabildir, 
kabildir amma bu bahis te yeni 
bir §ey değildir. On senelik ma • 
lum bir şeydir. Atomları bir ara· 
ya toplamak kabil olsa filhakika 
çok enerji elde edilir. Fakat bu
nun için binnazariye 8 - 1 O mil· 
yonluk volt lazımdır. Avrupada 
Profesör Perren ile Amerikada 
Profeıör Milken bu işle neseler • 
denberi meşguldürler. Bir müddet 
evvel iki Alman fizikçisi de lsviç· 
re dağlarına çıkarak timtekler • 
den iıtif ade etmek fart ile 3 • 4 
milyon voltluk bir tevettür elde 
edebildiler. Bu zat eğer ben ıu 
kadar voltla bu iti yapmayı keş· 
fettim deseydi belki daha sarih ol· 
mut bulunurdu. 

Bir .. Y çıkacağı kanaatinde 
değilim 1 

Fikrini ıorduğumuz diğer bir 
müderris te şöyle ıöyledi: 

- Sıtkı Beyin iddiaaından müı 
bet bir netice çıktığı ve yahut çı· 
kacağı kanaatinde değilim. Yal -
nız kendiıinin Con Ahmet Beyle 
mukayesesini de haklı bulamam. 
Çünkü Sıtkı Bey malumat itibari· 
le Ahmet Beyden çok farklıdır. 

Çok okumuı ve öğrenmiıtir. Yal· 
nız okuduklarını karıştınyor. 

SJtkı Bey kimdir ? 
Sıtkı Bey uzun müddettenbe

ri Bursada oturmaktadır. Kendisi 
55 - 60 yatlarında bir zattır. Mü
hendishanei berrinin ilk mezunla· 
rındandır. Toplantıda ilmi heye • 
tin kendisini anlıyamadıklarını 
iddia etmit ve hatti bir aralık ta: 

- Bunlar bir şeyder. anlamı • 
yorlar •.• demittir. 

Fatin Bey Ankarada 
Darülfünun hey' et müderriıi 

ve Kandilli rasathanesi müdürü 
Fatin Bey, maarif vekiletinin da· 
veti üzerine Ankaraya gitmittir. 

Bir çocuğun ayap çekildi! 
Divanyolu fırınında çalı tan 

Mehmet, etek arabaaile Akbıyığa 
giderken 3 yatında Ahmet ismin
de bir çocuğun ayaiını çiğnemit -
tir. Mehmet yakalanmıttır. 

Bir odada ate, 
Dün gece Tophanede gözlükçü 

Halim ve ismet Efendi1,.rin evin· 
de müstecir Adalet !-lanımıaı 0 -

dasından ateı çıkmıt, bitiıikt4;ki 
iki ev de yandıktan ıonra zöndü • 
rülebilmittir. 

DUrt esrarkeş 
Kut dilinde Kamil Efendi ao • 

kağnMla 4 numaralı arabacı ahı -
nnda kabak çekerken Hamdi, 
Kimil, Ekrem, Hasan isminde 
dört esrarket yakalanmıt; hakla· 
rında takibata baılanmıtbr. 

Kral Karo( tahtın· Kahire poli• mUdilriinün çok mühim raporuna gare 

d k · ı k Türkiyede 3 kaçakcı fabrikası açılmış, 
an. çe. 1 me ayda 200 milyon .lira kazanıyorlar 

ıstemıyor 
"Le Journal,, ın Romanyaya 

gitmiı olan hususi muhabiri, Ro· 
manya kralı Karolla bir mülakat 
yapmıttır. Bu mülakatta, muhar· 
rir kral Karole, bazı gazetelerde 
son zamanlarda yapılan neıriyat
tan bahsetmiıtir. Bu netriyat ge· 
ne ıon zamanlarda Rcmanyada 
cereyan eden hadisatın, kral Ka -
rolu tahttan vazgeçmeğe mecbur 
etmek için olduğunu bildiriyordu. 
Kral Karol bu sözlere fu cevabı 

KAHlRE, (Hususi) - Onü· ı nini zehirlemek, beynini mahvet • 
müzdeki on on be§ gün içinde Ka- mek pahasına hasıl olan bütün 
bire polis müdürü Ruuel paşanın istifade, yığın yığın milyonlar bu 
keyif verici zehirler kaçakçılığı dört adamın kesesine gitmektedir. 
hakkında çok mühim ve meraklı Bu adamların ne kazandıkları 
bir raporu intitar edecektir. Ra· hakkında bir fikır edinmek için 
porda bu zehirlerin kaçakçılığı i-
le kimlerin meşgul oldukları mu· 

f aaaal bir surette mevzuu bahsol -
duktan ba§ka birinci sınıf Avrupa 
devletlerine mensup ve bu zehirle
rin kaçırılmamasına nezaretle mü· 
kellef yüksek memurların büyük 

vermiştir: 
_ Bu mevzua temas ettiğini· rüşvetler alarak bunların intişarı-

ze m~mnun oldum. Bu vesile ile, na yardım ettiklerini ifşa edecek · 
hakkında eıasen be11ce ma • tir· 
lum olan mahafil tarafın - Ruasel pata beyanatta buluna· 
dan uydurulmuı olan şayialara rak ıu sözleri söylemiştir: "Rapo· 
cevap vermit olacağım. rumun bir bomba gibi patlıyaca • 

ğını zannederim. Maksadım da 
Bu son hadiseleri büyültenle· budur. 10 senedenberi keyif veri

rin doğrudan doğruya, bir i111an 
ve kral sıfatile beni kaıtettikleri· ci zehirler kaçakçılarını takip edi-
ni biliyorum. Bütün bunlara, ve yorum. Artık bu i§le meşgul olan 
benim için bir alcakbktan başka bütün ıebeke gözümün önünde
bir §ey olmıyacak olan tahttan 

1 
dir. Bu tebeke hakkındaki bütün 

feragat edeceiimi ümit edenlere · malumatımı raporuma dercetmiş 
(Mac-Mahon} un sözü olan "Bu· bulunmaktayım.,, 

radayım, burada kalacağım,, ıöz· Rapor halihazırda tab'olun-
lerile cevap veririm. maktadır ve Cenevrede Milletler 

Romanya tahtına çağırıldmı. Cemiyetine takdim edilecektir. 
Halka verdiğim yemine ölene ka· Rapor hakkında aldığımız mevsuk 
dar ıadık kalacağım. Bütün kuv· malumat ıunlardır: 
vetimle, hayatımın ıon nefeaine Ruuel Paşa, Alman polisinin 
kadar, eıaaen bütün devletleri ıa- Hamburgdan memleket haricine 
ran mütküli.ta rağmen, büyük çıkardığı bir Yunanlıyı ele geçire
Romanyanın aaadetine ve ref a - rek ondan beynelmilel kaçakçı te· 
hına nıhuaı v vUcud:w!lla ke1adi- beke hakkında uzun malUınat al· 
mi vakfcdec~im~ mıtbr. »u... Yunanlı,. halib&7ırda 

Filvaki, bizi sarsan huımi bir Yunanistanda ya§.&maktadır. Ru• 
tecrübe g~iirdik, fakat bu bizim ıel Pqaya beynelmilel şebekenin 
için beklemediğimiz bir hidiıe ip ucunu veren bu Yunanlı ona 
değildi. Bu hidiıenin hariçteki bunların kullandıkları tifrenin mif 
Bol,evik teıkilitı tarafından ha- tabını vermiş ve bu sayede bu itle 
zırlanmıt bir hücum olduğunu metgul olan fahıaların, bütün fab
söylemekte tereddüt etmiyeceğim rikaların isimleri tanınmı,, Ham· 
esasen emniyeti umumiye teıkila- burg Marsilya tarikile kimlerin 
bmız bundan haberdardı. 

kaçakçılık yaptıkları, kimlere 
Boltevik propagandası, Avru

pa blokunu Romanya tarafından 
yıkmağa te,ebbüı etmekten bir an 
hali kalmamıttır, ve bir çok cep· 
heye maliktir. 

Geçen haftaki teıebbüsünde 
muvaffak olamadığı için, biliha -
re bqka türlü bir tetebbüse ıirit· 
mek ihtimali vardır. Bilhaaaa fU• 

nun bilinmeıini isterim ki, ne be
nim ne de memleketi idare eden· 
ler tarafından kargatalıia mey • 
dan verenlere kartı IOtufkirlık 
göıterecek kiıme yoktur. Aaayiı 
her teYe raiaıen muhafaza edi • 
lecektir. Ne oluna olsun Roman
ya muzaffer olacaktır. 

Güzeller • • 
sensı 

Resmini koy• _ __.. 

duğumuz rtı
zel kız bir çok 
lspanyol ıehir· 
)erinin en gil· 
ıel kızları ara· 
sından en gll· 
zel olarak in
tihap edilmit 
ve 1933 ıene-· 
ıi Miı lıpan• 
yolu olmuftur. 
ismi Senorita 
Emilya DDcet 
tir. HenBı yir. 
mi yaıına bile girmemif olan 
bu lspanyol kızının raminde 16· 
rUlemeyecek derecede aGıel ol
duiu iddia edili1or. 

rütvetler verildiği, kaçakçılığa göz 
yuman memurların kimler olduk

ları birer birer anlatılmıştır. Bü • 
tün bunlar adlarile, ıanlarile ra· 
porda yazıhdırlar. 

Kaçakçıların Bulgaristanda giz 
li, açık iıtedikleri gibi dolaştıkla· 
rı, kaçakçıların istedikleri zaman 
fabrikalarını bir yerden bir yere 
naklettikleri izah olunmuıtur. 

Heroinciler fabrikalarını ev ve· 
li. lıviçrede tesis etmitler, te,hir 
olununca Türkiyeye gelerek üç 
fabrika açmıtlar, fakat Türkiyede 

de dikit tutturamıyarak Bulgaris
fa-:ta ıeçmitlerdir. Bulgaristanda • 
i • · abrikalar cayır cayır çahımak-

--A ırlar. Yalmz Ruııel Pata ra • 
l:>Jrunun intitarı üzerine bunların 

kendilerine batka bir merkez arı· 
yacaklan tüpheaizdir. 

Kaçakçılar, hali hazırda Çin 
U,onu kullanmaktadırlar. Bu bey
:ıelmilel ıebekeyi kim idare edi • 
·or?. 

Bunu ilk defa olarak Ruuel 
ı'atanın raporundan öğrenece · 
iiz ve milyoner kaçakçıların na · 
ııl milyonları kazandıklarını an • 
hyacaiız. 

Şimdiden alınan mevsuk malu
mata ıöre beynelmilel kaçakçılık 
tebekeaini idare edenlerin ikisi 
Yunanlı, üçüncüsü Amerika tabii · 

yetinde olan gene bir Yunanlı, 

dördüncü tabiiyeti meçhul olan 
bir adamdır. lnıanların bey • 

Ruısel P,. 

onların Heroin ve kokain kaçakçı• 
lığının mükafatı olarak ayda yir • 
mi, yirmi bet milyon lngiliz lirası 
yani 200 milyona yakın Türk lira&ı 
kazandıklarını ıöylemek kafidir. 

Ruase) Pa§anm bu raporu d~ 
rin bir merak ve heyecan içinde 
beklenmektedir. 

Milletler Cemiyetinin bu rapo· 
ru aldıktan ıonra Ruuel pafaya 
fazla salahiyet vererek l<açakçııa· 
rı imha için ıalahiyet verilmesini 
beklemektedirler. 

1akıi renı1i 

Belediye, otomobil boyaları 
hakkında ıubelere bir tamim gön· 

dermi§tir. Bunda, taksiye yeniden 
çıkacak otomobillerin muhakkak 

surette taksi rengine boyanılması• 
na ve boyaları eskidiklerinden do-
layı yniden boyanacak olan oto • 
mobillerin de taksi rengine boyan• 
masına kat'i surette dikkat edil • 
mesi bildirilmiıtir. 

EGE gecesi 

Darülfünun ve Yükıek mektep
lerde tahsilde bulunan Ege mın • 

takaaı gençleri 2 Mart perıembe 
akıamı saat 21,5 de Park otelde 

Eğe geceıi namile bir eğlence tel"" 

tip etmeyi kararlattırmıtlardır. 
Çok zevkli ve net' eli ıeçeceiİ 

timdiden tahmin olunan bu eğlen• 
ce gecesinde yerli mabıulitııı 

memleket dahilinde revacını temin 
için davetlilere nefisincir, üzüdl 

ve ıerbet ikram olunacak ve Eıe 
havalisinin zarif hahları teıhri r

1 

dilecektir. Ayrıca gençler tarafıır 
dan milli tarkılar aöylenecek f• 
meşhur Zeybek oyunları oynana • 
caktır. 

Baıtan sonuna kadar milli zevki 
okşıyacak eğlenceler ve hasbühal· 

ler ile geçecek olan bu müumere"' 

ye tehrimizde bulunan Ei• 
m·~b'usları ve büyüler de ittir-" 
edecektir. 

Tertip ettiği milli müsamere do
layisile davetlilere emulıiz bir,.
ce yafatac;.k ve yerli mahsulat ıil
rümünü temin edecek olan ızıoit 
liaeıinden yetiıenler cemiyetillİ 
tebrik ederiz • 
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Kadın - Erkek 
kavgası 

lzmirde gene İ! büyüdü. Fakat 
biiyüyen iı ne dünyanın düz ol
dufunu iddia eden bir öküz ka • 
Eaaı, ne de incir, üzüm satı!ına 
dairdir. Hayır bunlardan hiç 'biri 
delildir. Büyüyen it, kadın, erkek 
llliinakB.fasıdır. 

Kadınlar erkeklere, erkekler 
kadınlara atıp tutuyorlar. 

~ ~ .. 
Kadın kelimesi zaman zaman 

cins, cins manalar almııtır. Mese· 
li, birisi: 

"-Ulan karı gibi gülme dese 
beriki bunu bir haysiyet meselesi 
Yapar. 

"- Kız gibi mahçup derseniz 
ali.turka edepli, terbiyeli, büyük· 
lerin yanında ağzını açmaz bir a
dv.nı anlatmıı olursunuz. 

Fakat kadını bu çeıit manalar 
İçinde anlamak, yani erkeği ka • 
dına üstün görmek bu devrin dü
tünceıine uygun olmadığı gibi, 
ilk insan cemiyetlerinde de kadın 
erkekten daha a,ağı bir mahluk 
tanınmaz. 

Daha garibi ili~ insan toplan • 
tılannda kadın = mabuttur. Ka
dın ailenin mul<addes bayrağıdır. 
Kadm ailenin bağıdır. Çocuklar 
anaanun akrabalarıd11. Çocuklar 
an&Jarının m<ıbutfarma ibadet C• 

derler .. 
Bir zaman sonra ailenin impa

l'atoru olan, heybetli, kudretli ba
ba o zaman ananın yanında bir 
Yanatmadır. İç güveyisinden daha 
halli değildir. 

Til:etteki bu cins cemiyetlerde 
kadınlar dört beş koca alabilir, 
iıtediiini terkeder. 

Eeki Arap kabilelerinde kadın 
çocalUfiun baba.mı kal»ile ileli • 
kanlıları arasından seçerdi. 

Eıki Türklerin dinlerinde ka • 
dın mukaddeıti, ayinlerde ıu.na • 
nalar, büyücüler kadın kıyafeti • 
ne airerek mabutların §erlerine 
mini olurlardı. 

"'" .. :,. 

Amma kadının hu üstünlüğü 
boyuna sürüp gitmemiıtir. Bir de
vir ıelmi§ ki, mukaddes kadını 
hayvanlarla uğratmış, ziraat ma • 
butları hep kadındır. Fakat, har
beden, harple uğraıan teşkilata 
lıılkim olan erkekler vaziyete ha· 
lam olunca, yani yeni bir din, ye· 
hİ bir hayat baılaymca kadın mu
ltaddeılikten cıkmış, erkek üstün 
bir hal almı§ ! 

Ailenin kudıiyeti artık erkek • 
ten erkeğe geç.meie baılamıı, 

inal babadan oğula intikal cbnit, 
akra'balar ıadece harpçi erkek ta
rafından ıayılmıya baılamıı ! 

Avuıturalyada bazı kabileler 
bili kadının bir ruh sahibi oldu • 
iuna kani değildirler. Kadında 
Yqıyan erkek rµhudur derler. 

Kadın onlara göre canıızdır. 
Sadece bir maddedir. Tat gibi, 
toprak gibi. • • • Kadını erkeğe 
nazaran manasız gören zihniyet 
Lu zihniyettir. .. .. .. 

Kadın iı hayatına girince artık 
onun haıkkındaki bu eski zaman 
difünceleri kendiliğinden ort!' • 
dan kalkmıya bqlamıt. 

Eakiden, saçı uzun aklı kııa 
di1e bir ta-bir vardı. Halbuki bu
IÜn bu tabiri kullanmakta bir 
laa11i mütkülit çekiyoruz. Hatta 
İt hayatı kadınla, erkek arasında 
ö1le birlikler yapıyor ki, iki cins 
arasındaki farkları kaldırıyor. 

Kadm ve erkek farkı gitgide 
)"alnız fiziyoloji farkından ibaret 

Vapur mu? 
Yoksa kaçak eşya 

ambarı mı? 
Kalkavan zadelere ait Nazım 

vapurunda Ruıyadan gelirken ka· 
çak mal olduğu haber verilmit ya· 
pdan araıtırmada kaçak mallar 
bulunmuıtu. Gümrük muhafaza 
memurlarının kontrolu altında 
gemiden çıkarılan e!ya araıında 

yeniden kaçak mal bulunmuıtur. 
Bunların listesi tudur: 
iki sansar derisi, siyah kuzu 

deriıi, kürk, kürk deri, kürk man
to, havyar, çuvallar dolusu toz ve 
kesme teker .. 

Bundan maada gemide kaçak 
olarak fazla miktarda kömür de 
bulunmuttur. 

Bu vaziyet üzerine Kalkavan 
zadelere ait Üsküdar vapurunun 
da ambarları mühürlenmif ve mu· 
hafaza memurlaı-ının kontrolü al
tında malların çıkarılmasına baş· 
lanmııtır. 

Maamafih §İmdiye kadar Üıkü· 
d:.ır vapurundan bıçak hiç bir §ey 
bul unmamııtır. 

Bir toglllz vapurunda 
araştırnıa 

lalinyede demirli bulunan lngi· 
Jiz bandıralı Mazot vapurunda 
gümrük muhafaza ve polis mc • 
murları tarafından araıtırma 
yapılmış, 198 deste kaçak iskam -
bil kağıdı ile 95 kaçak çakmak ta· 
,ı bulunmuıtur. Kaptan ve iki tay· 
fa ihtisas mahkemesine verilmiı • 
Jerdir. 

Milli sanayi blrllğlnde 
Milli Sanayi Birliği geleeck 

hafta büyük biı· toplantı yapacak· 
tır. 

Bu toplantıya §ehrimizde bulu
nan birliğe kayıtli olan ve olmı • 
yan bütün sanayi erbabı ittirak e -
decektir. Bu toplantıda bütün ıa· 
nayicileri a.li.kadar eden mühini 
bazı m~seleler görütülecektir. 

Memurlann maaşı 

Memurların Mart maaıı per • 
2'embeye verilecektir. Bu maattan 
; 0 1 parasının ikinci taksiti olan ü
çer lira ke~ilecektir. 

Mütekait, Yetim ve Dulların üç 
aylık ma -,.şiarının verilmesine ya
kuıda başlanacaktır. ·-, 

irtihal 
Ankarada Anadolu Maarif kü

tüphanesi sahibi ve Çanakkale 
meb'usu Ziya Gevher Beyin eniş -
teleri Ahmet Edip Bey evvelki ge
ce müessif bir kaza neticesinde 
vefat etmiıtir. Maarif hayatımız -
da tam kırk bet ıene hizmet eden 
mumaileyh fazilet ve liyakati!e 
kendini herkeıe sevdirmiıti. Bu i
tibarla vefatı bütün tanıyanlar a
rasında derin bir tee11ür uyand1r
mıttır. Cenazesi bugün öileden 
sonra Tetvikiye camiinden kaldı -
rılarak medfeni mahıuıuna tevdi 
edilecektir. Mevla rahmet eyleye. 
_. .......... ,,,,wszıaıW11ıffllWl111•rı•wı•Mti••n ..... ııam ......... 

kalıyor. 

Y 8.fadığunız günler kadın er • 
kek davası diye ileri bir dava ta
nımaz. Bugünkü dünyada hakkı
nı istiyen, inkitafına ıerbeıt im • 
kanlar arı7an insanlar vardır. 

Sadri Etem 

İşçilik ~- . Söz derleme 

600 Bulgarı da 
işinden çıkaracak! 

Bunlara mil•lilman olmaları 
teklif edilmiı ! Yalan ·• 
Hazirandan sonra ecnebi itçi -

lerin memleketimizde çalııamı -
yacakları malumdur. Bu ara~a 
Bulgar itçileri de kanunun tasrıh 
ettiği it ve san'atları yapamıya • 
caklardır. Bunun için ıon günler -
de bazı Bulagr gazeteleri bu İ!le 
alak2\~ar oluyorlarmı!· 

Türkiyede 600 kadar Bulgar 
itçisi vardır. Bul kar gazetelerinin 
yazdığına göre bunlar Türk tabi • 
iyetine geçmek üzere Türkiye hü
kumetine müracaat etmitlerse de 
~<'ndilerine şöyle bir cevap veril • 
mi~tir: 

- Sizi Türk tabiiyetine alırız, 

Türkçe ve edebiyat 
hocaları faaliyette 

Söz Derleme heyeti İstanbul 
merkez ıubeıi dün Maarif müdü • 
riyetinin üst katındaki salonunda 
bi.iyı.ik bir içtima yapmıttır. 

Bu içtima& lıtanbulda bulunan 
bütün liselerle orta mekteplerin 
Türkiye ve edebiyat muallimleri 
de davet edilmiıti. 

içtimada Söz Derleme heyeti 
tarafından Türkçe ve edebiyat 
muallimlerine ıöz derime defter -
)eri tevzi edilmiı ve muallimlerin 
istedikleri ıubelerde söz derleme • 
leri için çalııabilecekleri bildiri} · 
mittir. 

Geç vakte kadar devam eden 
bu İçtimada söz derlemenin muh
telif şekilleri görütülmüt bilha11a 
lstanbuldaki eınaf te!kilitı ara -
sında çalı!ılması kararlaıtırıl -

fakat daha evvel müılüman olu • mııtır. 

' nuz ... Dün ayni zamanda söz derleme 
Bulgar gazetelerinin y.azdıkl~- 1 ve halk bilgileri komiteıi de bu 

rı bu haber yalandır. Vah muavı· sahada çalqmıt olan muallim ve 
ni Ali Rıza Bey demiıtir ki: sanatkarları dün davet ederek ge
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"- Bulgar işciJerine müslüman ne Maarif müdüriyetinde toplan • 
olmaları teklif ~edildiği haberi tı yapmııtır. 
doğnı değildir. Küçük san'atlarm Bu toplantıda da Halk bilgileri 
Tfüklerc tahsisi kanunu neyi em - derlemeıi için çalışacak olanlar 
rcderse o yapılır. Hem biz Bulgar- aralarından iı bölümü yaparak 
ların dinine ne karışrnz?.,, vazife almıılardır. - . -
Şirketi Hayriye varidatı 

boyuna düşüyor! 
Şirketi Hayriyenin kazancı se· / rayı mütecaviz bir noksan gös • 

neden seneye azalmaktadır. 93~ termeı~nin en m~.h~~ sebebi, bi· 
senesi hescbatı ile daha evvelkı l~t vandatında gorulen tenakus-
seneler hesapları bu hakikati mey· 
dana koymaktadır. Şirket 932 ıe· 

nesinde 1086982 lira haaılit top· 
lamıf, 951914 lira murafyapmıf• 
br. Aradaki varidat fazluı 

tur. 
Yapılan statiıtiğe 

miktarı da !Udur: 
göre yolcu 

135068 liradır. 932 ıeneıi haaı • 
latı ile evvelki ıeneler hasılatı 
ıöyledir: ~ -- · 

Senesi 
926 
927 
928 
929 

\ Yolcu adedi 
11139218 
10921003 
10948180 
10835887 
10112040 
10072051 

Senesi 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

Umumi huılit ~ 
1320123 
1349329 
1320434 
1270241 
1193502 
1086982 

930 
931 
932 9495450 

932 deki varidatı umumiyenin 
931 ıeneaine nazaran 100 bin li· 

Bu iılatiıtiie-göı·c, yolcu ha· 
rekatı, 928 ıeneıi müıteana, 926 
senesindenberi mütemadh·cn düt· 
mektedir. 932 senesindeki yolcu 
azalması iıe 931 e nazaran 567601 
kitidir ve 932 deki yolcu tena • 
kusu diğer bütün senelere naza -
ran en dii!üiüdür. ·-,.. 

VAK 1 T 
GUnde111<, Siyasi Gaute 

latan bul Ankara Caddesi, V AI<ll' yurdu 

Telefon Humaralart 
Yazı ı~terl telefonu: 243i9 
idare telefonu : 243iO 

Telgraf adresi: Jııtan bul - V AK11 
Poata kutusu No. t6 

r ) 

Abone bedelleri : . 
Türkiye 

Bir senede limana 
gelen vapurların 

miktarı 

932 ıeneıi zarfında latanbul li
manına gelen vapurların yekunu 
8318 dir. 

Bunlardan 1525 i Yunan bandı
rahdır. 

· SaJ!fa: S -SOHBETLER 

Turp elden 
gidiyor! 

LATiFE 

Turp nedir? , l , 
Hayır hemen cevap vermeyin; 

' 1 "? derhal atılmayın: Bu da ıua mı· 
Turpun ne oldujunu, bet yaıın· 
daki cocuk ta bilir!... demeyin. 
Bugü~ün çocukları, turpun ne ol• 
duğunu bilmezler. Bilen ortayaı• 
lılar da unutmutlardır. ! 

Turp! ... O ne güzel teYdir ya -i 

rabbi !... GüzeIJiği tohumundan 
hatlar. Minimini, çıtırpıtır tane -
ciklerdir. Toprağa ıerperainiz, ye· 
til yetil filizlenir, köklenir kıza• 

rır. , 
Aman bu kırmızı tomurcuklar· 
Bol suda yıkanıp, kırmızı ka • 

buklarının bir kımn soyuldu mu, 
haydi ağıza! 

Parantez açıyorum: Kabukla• 
11 dedim, ne münasebet, turpun 
i;cecik, kıpkırmızı, narmkinden 
biraz daha kalınca bir zarı vardır. 
Puantezi kapattım. 1 

Turpun kırmızı zarı kaldırıl • 
dı mı albndan beyazı görünür. 

, • L-
T urpun içi, taze 11takoz etıne v_cn 
zer. Bembeyazdır. Neıcinden, ın
ci gibi nemler sızar· 

Haydi aiıza ! demittim .• Alız 
da ne nefis bir bahar tadı, ne en
fes bir ıüzel kokudur o... Çene. 
oynadıkça, turp, kötür kötür eder 
ezilir, erir. • • Oh! 

Şimdi böyle mi ya? Turp d~ 
diniz mi, önünüze, mor mu, siya! 
mı, renıi bozuk bir ,ey ıelir. Ai 
zınıza attınız mı: Püf! ••• Kof mı 
kof!... Kof değil mi? Saıuan m 
saman ... Ne bahar tadı, ne rüze: 
koku .. . 

Ne zaman turp yesem, aklımr 
çocukluğumda yedilim turplar 
l'elir Turpun hasretini duyarım. 

• •• 
l.tanbula gelen bir Alman, 

birahanede, bira içen iki kitiyc 
bakmıt: 

- Zavallı adamlar, deoıiı, turp 
yemiyorlar. 

Kendiıine bira ile berabet turp 
getirmiıler. Turpu tadınca, ıene 
o adamlara bakmıt: 

- Bahtiyarlar, demif, turp ye
miyorlar. . "' . 

Bizim memleket ziraat memle· 
kelidir. Entıtitüler, traktörler, fa • 
lanlar ve filanlar var; ali, güzel, 
mükemmel. Fakat bütün bu hum· 
malı çalı!ma arasında turp elden 
gidiyor. Evvela ıu turpu kurtar • 
ıak! 

1 
\'f 

Selimi izzet 

28 Şubat 1917 
- Türk ı·e Bulgar kıtaatının garp 

cephcıine taJııit edUdiği haberi teeg. 
yüt eylediği takdirde Cemahiri müt • 
tehidei Amerikanın Türkiye ve Bul
gariıtana lıemcn ilanı lıarp eyliyeceğl 

bUdirilmektedir. 

- Edebiyat lakülteıi meclisi mD· 
derriBini yarın badczzeval içtima Ue 
fakültenin bütçe müzakeratı ile me19 
gul olacaktır . Seneli!: 

6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

~ uoo l{r, J.. 
750 " 

Ecnebi 

2700 l{r. 

H~ • 
\800 • 
800 • 

Bir yolun temizlenmesi 1 - Meclisi meb'usanın dünkü i~~I· 
Aksarayda, Gazi Mustafa Ke • maında hürriyeti matbuat ı·e sanıo.~

mal caddesi ile Aksaray merkezi den ba/11edilmiş bu münaıebctle so~ 
arasındaki yol belediyece iıtimli.k alan Sadrazam Talat Paıa: Resmi u&ıılann bir aatın 10 Kunıı 

Ticari ıılnların bir satırı 12.5 Kun.ıı 
Ticari utnıarm bir aantımı 2:1 Kunıı 

KUçDk lllnlar : 
Bir defası 30 lkl detaaı 60 Uç detuı MI 

d3rt defuı 75 ve on defuı ıoo kunıttur. 
uc aylık Uln verenlerin bir detuı mecca
nendir. 03rt aatın ıeçen 111.nlamı fazla 
satırtan bef kuruştan beaap edntr. 

edilmit olmaıına rağmen bir bu .. - Milletin iki lisanı cardır. Biri 
çuk senedenberi temizlenmemit - kürıüi millet diğeri serbetü matbuat. 
t . Bunlar muntazam itılemedik~e mcı • ı. ~ 

Dünden itibaren yolun temiz - rutiyet nıakineıi iflemigor demektir. 
Y 1 .. B. t k•t ~.,meli·"· Meıikii h~ lenmeıine baılanmııtır. o uze • ız en rı r,.... ,, ..... 

rindeki bir dükin da kaldırıldık - mette olanlar bu tenkidata cevap vn-
1 k d .. -necek melidir, yolunda benayatıa bulun • tan ıonra yo a par e o~-· • • 

tir. muı ve :flddetle alkıılanmııtır. 



Satıfaı 4 

O.IMAllLI Dl!VLE 
6&.ÜllKliN ••• 

Muharriri: Celil Nuri 
iktibas.nakli, tercüme hatları mahfuzdur • 

Akıl çolaktır, topaldır, sala .. tır, 
solaktır, sarsaktır, alımcı ktır 

Büyük harp ııralarmdaydı . 
Şu telgrafı almı§tım: 

"/slanbul ('ikdam) Celal Nuri B.: 

"On kelime cevaplı1ır. 
"Allalz var mıdır; yok mudur?. 

derian işarı .. Haizse tutuştuk. 
lm!a,, 

Bu telgrafır. manası :ıedir? 

Böye acayip bir tegarf bir zihni • 
yete bir tereddüde, devrin döndü
ğüne delalet eder. B"' itibarla ga
yet manalıdır. Kulakları çı:ılnsm .. ı 

Kılıç zade Hakkı bu tipleri ya • 
ratb. 

Bundan pek az evvel kara kap· 
· er h r..atı .. ~; .. mililWI• 

ğin batıl itikatlara saplanmışım .. 
Ne Allah vaı-, ne peygamber, ne 
din var, ne iman var, ne ahlak 
var .. Bunların hepsi boş şeyler • 
dir. Benim pirim, üstadım Büc· 
hener bana öğretti ki bütün alem 
(kuvvet) ile (madde) nin birleş· 
mesinden ibarettir. Zeka, fikir, 
idrar gibi, safra gibi, gait mad • 
deler gibi bedenin ifrazatmdan 

başka bir şey değildir ... 

Gene o a.zt anlatıyor: 

"- Ben, o sıralarda, Sırrı Pa· 
şa merhumun (SırTI ku/an) mı 
okuyordum. ( •) Başım ve fikrim 
döM'' 

VAKiT 

kerrat cetvelni ezberleme1' iktıza 
ederdi. 

• * • 
İtle, Ailah var mı, yok mu ? 

telgrafla seri'an cevap isterim 
şeklinde bana baş vuran zavallı 

muhabirim metoddan bihaber bir 
zattı .. V, o seneler bu gibi zatla • 
nn modası cariydi. 

Yeni moda müellifler güm -

rükten mal kaçırır gibi, yazıların· 
da cüz'i miktarda dinsizlik edi • 
yorlardı. Fakat bunlar düpedüz 
dins~zliğe gidemiyorlar... Bazısı, 
mesela, Büchner'i tercüme eder · 
ken ... Ey ümmet bu batıl fikirleri 
bilip mucibince amel etmeyesiniz 
diye na dediyorum, diye sözlerine 
b1'slarlardı. 

iki cami araınnda beynamaz! 
Dinde.n vaz geçemiyorlar! Fakat 
din 'zlikle uğra§maktan da gaye~ 
hoşlanıyorlar. 

:(. :(. ~ 

Akrabalık 
Aynı yerde iki 
akraba memur 
çalışmıyacak 

Memurin kanununun 46 mcı 

maddesi mucibince akrabadan o
lan memurlar bir dairenin ayni 
tubesinde veya bir he1ette içtima 
edeme:ıler ve çalışamazlar . 

Bu vaziyette yapılacak muame · 
le vilayetlere tamim olunmuftur. 

Diğer memurlarla tepdil ve be· 
cayiıleri lazımdır. Devlet Şuı-aıi 
bu kanunauzluğun ıılahı için bu 
gibi gayri kanuni vaziyetin tahad
düaüne hiç bir dahli olmıyan bir 
memur akraba memıırla mecburen 
becayiş olunarak yeı·inden ve iıin" 
den edilmesi muvafık görülmemit
tir. 

Şayet akraba İçtimaını mucip 
tayinle•· kanunun neırinden ıonr:ı. 

28 Şubat 1933 · 

(Tannenberg •uhi 
( ' 
[ T As.~ V ç:,~. 1 

28 Şu )at 1 Mart 
3 ZııkadE i Zilkadt' 

(:un dup,uşu o.3. 6.3:' 
c.un atışı 17,5'! 17,58 
~ah.ıh namazı b,UJ 6,01 
Öğle n.ınıaıı ı~.~~ 12,t:-
tı:indı n.ımazı 15,.~::ı t5,3.~ 

\kş ım namaz 17.5 17,58 

Yatsı namazı ıcı.1;- {0,27 

imsak 4,511 4,59 
\ılın geçen •ılnler 50 bO 

kal:ın .. 30:- 306 
) 

HA\A - YefUköy Askvi ruat ınerke· 
zinden verılE'n ınalilmata göre bugün ha\·• 
garp ı!ltıkametinden rüzglrlı oıacaktıt'. 

DünkU sıcaklık en fazla 9, en az 3 de· 
rece, ha\'a tazyiki 769 milimetre idi. 

RADVO 1 
Bugün 

IST.\NRUL - la den l&.•5 1 kadal 
saz (Maltbule Hanım), 18,•5 ten 19,SO t 

kadar Orkestra, 19,30 dan 20 e kadar J'ran· 
sızca dera (flerlemif olanlara}, ıG den IO,IO 
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' 28 Şubat 1933 

Kapalı çarşı tamir 
ettirilmeli mi ? 

Şehir meclisinin dünkü içtimaında 
~eclfse bir teklif: Mezarlıklar miidürüottn 
~elbine karar verilmesini rlea ederim! 

, lstanbul Şehir meclisi dün ikin· ı fikrini izah ve teyit etti. Tevfik 
cı reis vekili Necip Beyin reisliği Salim Paşa, çarşının yollarının, 
llttnda toplanmı§tır. kubbesinin, dükkanlardan başka 
Sıhhiye müdürlüğü yoğurt yapı- taraflannın kime ait olduğunu 

llıı yerlerin sıhhi şartları haiz ol • sordu. Çar§ının öyle Ayasofya 
lnası için bir talimatname yap- kubbesi gibi dört taşı düşerse ka
~ış, meclise göndermiş, meclis sıh milen yıkılacak vaziyet ve şekilde 
biye encümenine havale etmişti . olmadığını, en çok tamire muhtaç 
E:nci.imen, talimatnameyi tetkik yerinin tamir edilebileceğini söy· 
~tıni,, mazbtasmı yapmış, kabulü· ledi. 
ili.in muvafık olduğunu bildiriyor· Beyoğlu azası Mehmet Ali Bey 
du. Talimatname müzakere edile • Tevfik Salim Paşanın sorduğu su· 
tekti. Fakat evvela bastırılıp aza· allere de cevap teşkil edecek ma
)'a dağıtılması kararlaştırıldı. 1 hiyette izahat verdi, doktor Galip 

Cerrahpaıa, Haseki hastahane- Hakkı Bey: 
leri kadrosunda bir, Beyoğlu has- j - Çarşının tamiri meselesi iki 
lahanesinde iki olmak üzere üc- senedir işidilen bir laftır, böyle 
t'etJe kullanılan dört hasta bakıcı- tetkik edilsin, projesi yapılsın, 
)a emsalleri gibi bareme sokula • gitsin, gelsin denilecek olursa bu 
t'ak on yedinci derece üzerinden iş iki sene daha ıürer, gene bit -
tahsisat verilmesi muvafık olaca ı mez ! 
ğnıa dair sıhhiye encümeni maz· Dedi. Hafız Raif Bey tekrar 
hatası, bütçe encümenine havale söz aldı, projesiz hesapsız bir ta. 
~dildi. Sıhhiye encümeninin sucuk mir kararı verilemiyeceğini söyle· 
'Ve pastırma yapılan yerler hak • di. Emin Ali Bey evvela, esas me· 
krndaki talimatnamenin muvafık selenin halli icabettiğini işaret e • 
Olduğı.:na dair olan mazbatası da derek: "Belediyenin bu iş hakkın~ 
<>!tundu. daki noktai nazarı anlaşılmalıdır; 

Bu talimatnamenin de müza • meseleyi gelecek celseye bıraka· 
Jc .. r · d b 1 hm, belediye reisi beyı·n huzuri -... esın en evvc stır! .ıp azaya 
da~ıblmC\sı ! 3.L olundu. le müzakere edelim!,, dedi. Re • 

Çarı mesel~si is Necip Bey bu teklifi reye koy • 
du, kabul edildi. 

Kapalıçarşının tamiri hakkın· Aydınlı, Orhanlı, Tepeören 
ki daimi encümen mazbatası köylerinin tekrar Kartal kazası -
ılVelce meclisten mülkiye encü • na l'apt-Ve ilhakı mu\7afik dlduğu-

:.ıenine havale edilmitti. Mülkiye na da-ir miilkiye 'Cncümenince ha
.1cümeni, meseleyi tetkik etmiş, zırlanan mazbata okundu, kabul 
el'lüz tekemmül etmemi§ olduğu· olundu. 
ı ırönnüş ' 'evvela projesi yapıl • 
n, kaça çıkacağı anla~dsın da bi

te öyle getirilsin!,, diyerek geri 
töndermişti. Evrakın makama i . 
•desini istiyordu. 

Çartı meselesi uzun boylu mü • 
lla.kaşayı mucip oldu. Evvela Na
kiye Hanım söz aldı, bu mesele • 
ilin encümenin istediği şekilde 
?1akamca tetkikinin, proje ve sa • 
1t'eainin hazırlanmasının uzun za ~ 

.lllana bağlı olduğunu söyledi: 

- Doğrudur, bu yapılmalıdır ; 
f~at §İmd_i bu muamelelerin bi • 
tırilmesi için evrakı makama iade 
~dersek bu iş bu devrede çıka • 
lnıtz ! Fakat bir kere işin esasını 
kararlaştıralım, Kapalıçarşmm ta-

lnirinin üç yüz bin lira ile bile başa 
Sıkarılamıyacak muazzam bir iş 
0lduğu söyleniliyor. Bu darlık za
l:nanmda bu İş için bu kadar para r venneği k abul edecek misiniz? . 

, , \>Vela bu cihet kararlaştırılsın ; 
1
§ esas itibarile kabul edilmiye • 
tekse uzun uzadıya tetkikat yapıl
lnası lüzumsuzdur. 

~ .Mülkiye .. encümeni reisi Hafız 
aıf Bey soz alarak encümenin 

~azbatasmda ileri sürülen fikri 

~iidafaa etmiş, ve bugünkü vazi
~ette çarfının tamirine karar ve • 
;•lrnekte tereddüt edileceğini söy
erniştir. 

. lsmail Şevket Bey çar§ının i • 
t~ndeki dükkanların sahiplerinden 
ır kısmının firari olduğunu, bir 
nının öldüğünü, bir kısmının 

ıbolduğunu, bjr kısmının mev. 
:llt olduğunu, belediyece çarşının 
&.Jniri için sarfedilecek paranın 
lonı-a hu karı§ık vaziyette tahsil 
alunanııyacağını söyledi. 

Nakiye Hanım tekrar söz alarak 

Devre uı a ıldı 

ikinci celse, birinci reis vekili 
Sadettin Ferit Beyin reisliği al • 
tında toplandı. Şehir meclisinin 
bir aylık İçtima devresi Martın i • 
kinci günü bitmektedir. Halbuki 
yeni sene bütçesinin henüz bütçe 
encümenindeki 'tetkiki bitirilme -
miştir. Bu itibarla 1933 bütçesinin 
bu devrede müza '~eresine imkan 
vermek üzere içtimaın 3 Marttan 
itibaren on beş gün müddetle uza
td ::hğma dair olan makam tezke
resi okundu. 

Mezarlık bahsi 

Bundan sonra 1931 senesi he • 
sap kesimi hakkında tetkiki hesap 
encümenine hazırlanmış olan ra -
porun müzakeresine devam edil -
di. Raporda mezarlıklar varidatı· 
na ait madde geçen celsede maka· 
mm huzurile müzakere edilmek 
üzere tehir edilmisti 

Bu celsede maka~ namına iza· 
hat vermek üzere varidat müdürü 
Nail Bey gelmişti. Yaptırılması 
kararlaştırılan mezarlıklar hak • 
kında istenilen izahatın bütçenin 
masraf kısmı müzakere edilirken 
konuşulması daha muvafık olaca· 
ğmı söyledi. Bunun üzerine ls
mail Şevket Bey, Tevfik Salim 
Paşa, Mehmet Ali Bey, Avni Bey, 
Esat Bey söz aldılar. 

Bu mesele hakkında bütçe gel • 
meden müzakere cereyan etmesi • 
nin bütçenin yapılmasmda fayda 
ve tesiri dokunacağı ileriye sürül· 
dü. 

Bu arada meclise merhum 
Hamdi Beyin geri kalan müdde
tini doldurmak üzere geçen celse
de iştirak etmit olan ihtiyat aza • 
dan Senihi Bey ilk defa olarak söz 

VA.KIT 

M.Briyan 
ölen Fransız baş
vekilinin metresi 

Dava açıyor ve para iatiyor 
Pek yakında Paris mahkemele· 

rinde gayet meraklı . ve mütevef • 

fa Briyanın hususi hayati]e ali.ka· 
dar mühim bir dava rüyet edile
cektir. 

Davayı açan, Nant ıehrinin 

bankerlerinden birinin zevcesidir. 

Bu kadının iddiasına göre M. 
Briyan gençliği esnasında bu ka· 

dmla mahremane bir surette ala • 
kadar olmuıtur. 

Bankerin zevcesi kendiainin 
1889 ıenesinde kocaımı bıraka· 

rak Mösyö Briyanla birlikte yafa~ 
dığını, o zaman Briyanın mubar • 

rirlik ve avukatlıkla meıgul oldu· 
ğunu ve münasebetlerinin 1905 
aeneaine kadar devam ettiğini 
söy)emiıtir. 

Madamm davasını Parisin en 
maruf avukatlanndan Moriı Gar · 

son deruhte etmiıtir. Avukat bir 
mülakat esnasında ıunlan söyle· 
mittir: 

- Müekkilem hayatını Mösyö 
Briyan uğrunda heder etti. Onun 

için kendisi bugün bet parasızdır 
ve kendisine ya 150.000 frank 

yahut her sene 1800 frank verilme~ 
sini istemektedir. 

Mösyö Briyanm veresesi namı
na davayı alan a~at Aleksandr 
Zevaes de fU sözleri söylemiıtir: 

- iki taraf arasındaki müna· 
ıebet 1905 senesinde nihayet 
bulmuttur. Ondan .onra Mösyö 
Briyan bu hannna mali yaFdnn-
larda bulunmut Te hiçbir kanuni 
mecburiyeti olmadığı halde bunu 

yapmışhr. Bu hanımın şimdi hiç
.)ir §ey iıtemiye hakkı yoktur! 

Sayıfa: 7 

Maskaraların son günü ................................................................. ---
Dün Tatavlada ve cadde
lerde bir kepazeliktir gitti! 

Dün aokaklarda görülen maskelilerden bir inamı 

- Al gozum, seyreyle, varan f alayları bile berikilere bakıp aül· 
.1 be§! meden kahldılar. 
- AI canım, seyreyle, varan Saat ikiden sonra Dolap(Jereel, 

on altı! Y eniıehir yolile Kurtuluşa çıkan 

- Madam Gatina, ne hesaplı- dik yokuş insan almıyordu. Be • 
yon beyle? yoğlunun yansı Kurtulu§a akıyor .. 

- Zabahtan berlim hurdan du. 
seyran eden maskara kervanları • Ayvanaarayda, Sulukulede çal· 
nı hisap ediyorum! Bu, nagadar gıcı kalmamı§, hep buralara dö • 
maskara beyle! Daha sehet ikiye külmüıtü. Bilhassa kadm mas • 
gelmedi, yuharı gırlar, bayırlar kaarlann ekserisi çalgı ile gezi • 
baştan baıa maskara bazarına yordu. 
döndü. Acap bizim oğlan noldu At ve arabalarla gelen taknn
ki, yoğusam o da pakkalın un çu- lar yukarı taraftan Hamam, Te • 
valını sırtına, yoğurt tenekesini peüstü tarikiyle tramvay cadde -
batına geçirip maskaralara mı ga- sinden geliyorlardı. 
nştı? Tuhaf değil mi, bu seneki mas• 

Sabahtanberi, Dolapderesi yo- karalann hemen hiç birinde eski 
lu~dan Kurtuluta geçen maskara• maakelerden yoktu. Kaail:ılar ve 
alaylarını saymakla vakit geçiren sözde kibar giyinmiı erkekler 
Madam Katina, bir aralık karşı maske yerine yüzlerine küçücük 
kaldırmıdaki hemşerisine bağır· birer peçe örtmüşler, ayak takı
dı: mı, cavalacoz alayı ise yüzlerini 

- Gız şuraya hah, şuraya! Vıy Dava, birkaç hafta sonra rüyet 
olunacaktır. ocağı batasıcılar !... Gordun mu -""'""""' .. , ..... ,,,nn••------"w--... asıl maskarayı. . • Aha bunlar 
aldı, heyecanlı bir lisanla şunlan maskaranın kibarı! Soyhalar eş· 

çivit, kömür tozu, tebeıir, kahve 
telvesi ile boyamışlardı. Hatta bir 
tanesi suratına elindeki kaseden 
boyuna yoğurt sürüyor, yanında:ki 
külahlı soytarı da ikide bir onun 
yüzünü yalıyordu. 

söyledi: şeklere de ters binmişler! 

Mezarlıklar müdiiriin Un Hakikaten de öyle idi. iki mas-

1b• kara da birer külüstür eşeğe ters ce ıae .. 
binmiıler, etraflarında bir alay 

- iki celsedir aranızda bulun· çocuk ve alaalaheyle geliyorlardı. 
makla ıeref duyuyorum; geçen Maskaralardan birinin yüzü çivit· 
celsede bu mezarlıklar meselesi le maviye, birinin de kömür tozi· 
hakkında lsmail Şevket Beyin be- le siyaha boyanmı§tı. Bunlar ya-
yanatmı dinleyip mütessir oldum; 
makamın bu celsede gelip izahat 
vermesi kararlaıtırıldı; halbuki 
mezarlıklar müdürü gelmemi§, 
varidat müdürünü göndemıiı ! 

Varidat müdürü Bey bu İ§İ 
bilmez, ihtisas meselesidir; müte· 
akip celsede mezarlıklar müdürü. 
nün celbini rica ederim! 

yeni azanın bu ifadesine karşı 
reis Sadettin Ferit Bey izahat ve· 
rerek izahatın filanca daire mü • 

. dürün den değil, makamdan alın -
ması usul olduğunu, belediye re • 
isinin kendisi gelebileceği gibi her 

hangi bir memuru kendi namına 
izahat vermeğe göndermek de 
hakkı olduğunu söyledi. 

Bahsin üzerinde bir hayli mü -
zakere cereyan ettikten ıonra ni· 

hayet tetkiki heıap raporunun ta· 
lik edilmit olan maddesi tasdik e
dildi, tesisi evvelce kararlaştmlan 
asri mezarlıklar hakkında timdiye 
kadar ne yapıldığının makamdan 
ayrıca sorulması ve bu hususta 
gelecek celsede izahat alınması 
kararlaıtrrddı. 

~ehir meclisi perıembe günü ıa· 
at on dörtte toplanacaktır. . 

lana gelince Madam Katina. da • 
yanamadı: 

- Enekleri de boyaya idiniz, 
daha iyi olmaz mıydı? 
Maskaralardan biri sordu: 

- Nasin boyayazayiz essekle • 
ri? 

- Kendi yüzüğüzü nasıl boya-
dınızıa ! 

Bu hallerile zaten gülünç olan 
maskaralar, etrafı büsbütün gül • 
dürmek için hayvanlardan indi -
ler, oradaki çocuklardan birine 
para verip nalbur dükkanından 
iki kutu toz boya aldırdılar. Şiın
di sürücü: 

- Olmaz, ben hayvanlarımı 
boyatıp akşama ustadan lakırdı 
işitemem! 

Dedikçe ahali gülmeden katı • 
byor, maskaralar ise ille boyaya -
cağız! diye israr ediyorlardı. Ni • 
hayet yirmi beş kuruş bahşiş ve
rip sürücüyü kandırdılar, boya -
lan sulandırdılar ve zavalli eşek· 
lerden birinin yüzünü, gözünü, 
kulaklarını yeşile, ötekinin de ma
viye boyadılar. Boyadılar amma 
etraflarına yığılan seyirciler de 
alayı son dereceye çıkardılar, hat
ta etraftan geçen diğer maskara 

Maskaraların son günü olduğu 
için, çoktandır laı dolayııile it 
yapamıyan kerizciler, yani ayak 

çalgıcıları, kahveciler oralarda bir 
hayli iı yaptılar demektir. Fakat 
itin en daniskasını dün tramvay 
kumpanyası yaptL Çünkü saat on 
ikiden sonra kurtu1uıa hep kırmı .. 
zı arabalar işledi ve hepsi de ha• 
samaklarına kadar salknnıaç~ 

d~d~ i 
Ayak muhbiri 

==--
Rıhtım sullstimalı 

lzmir Rıhtım Şirketi suiistimal 
davası neticesinde birer buçuk se• 
ne hapse mahkUm edilmiı olan 

şirketin eski müdürü M. iv Gifre 
ile mürahhas müdürü M. Jurdan 
ve muhasebecisi M. Pere ha1'ların• 

daki temyiz mahkemesi ilammm 
infazı için teşebbüste bulunulmuı· 
tur. 

Mahkemeden müddeiumumili• 
ğe verilecek olan ilam hükümleri• 
nin tatbiki temin edilirken bir ta• 

raftan da haklarında nakz kararı 
verilen Galip ve avukat Gad Fran· 

ko Beyler için asliye ce:ıada mu • 
hakeme açılacak ve nakzen dava• 
ın rüyetine ba§lanacalrtır . 

Mahkumiyetleri tasdik edilmit 
olan M. iv Gifre, Jurdan ve Pere 

İzmirde bulunmamaktadırlar • 
Franaaya gitmiılerdir. 



Sayıfa: s 

Balkan 

- 2 - ~ a2an: Edoı,ard Helıey 
Bu bir his meselesi olduğu ka

dar, bir nüfuz ve bir mevcudiyet 
meselesi de idi. Dar bir arazidı:? 

fazla nüfusile sıkışmış olan hal • 
ya, bu araziyi, tnbii birer müstem· 
leke telakki ediyordu. Onun için, 
bu yeni niz mı kabul etmedi, ve 
birçok anl ,ma teıebbüs)erine ra. 
men, halytı ile Yugoo1nvya aracın· 
da §İddetli ihtil&flar baş güstcr
d i ve munllı.z man da tekerrür et· 
ti. Musolini, birçok def ahır, mun· 
hede1crin yeniden yapılmnı:ını tclc
lif etti, tatmin edilmemiş bir galip 
olduğu halde, mernrolini, rnnğlOp· 
larmk~lerlc mnğlubiyet eserlerini 
silmiyc uğrnçnn Almcnlnr, Mt.car· 
lar ve Bulgarlarltı birleştirdi. V c 
zaman zamnn, hn ~·~da büyük elek. 
trik c.creyc:ınlarilc dch.ı bulutlnr 
gozüktu. 

1(. .. ,'t' 

Geçen te~rinisani n;·ında M. 
Vickham Steed foimli mo&hur bir 
ingiliz gazetecisi, çok mü.him bir 
mkaale ne~rediyordu. 

M. Steed bir çocuk değildir. 
Kendisi, hi~ te bir mizah cnzelesi 
telakki edilrniyen, "Times,, gaze -
tesinin başmdn bulunmuştur. Bü • 
tün Avrupa payitaht!nrmcla uzun 
müddet ko.lmıştır. Şimdiye kadnr, 
hafif rne!rcp hicbi.· azı•ma. tesa· 
düf edilmemi~ ~k.n .bu mi.lharri -
rin son yazısına da ehemmiyet 
vermek mecbuı iyeti vardı. in e· 
na.lcvh onn İnnnmak icap cc!h-cr· 
clu. Balamı::, ne yazıyor. 

M. Stced'c cörc ltalya, Al
manlo.rm dclô.Ict 'le, M~cnri:;hıı.n. 

Bulcaristnnla bir ıniııak yap:nıştı. 
Bu misaka gere c!e, harplerden, 
herhangi bir va~ıta ile olursa ol · 
sun, Dalm:ıçya, I hrvntistan, S!o · 
ven memlehcti ile Bosn:ı, 1-!ern~l 

alma.cak, Romanyn:lc.n frt.nsil • 
vanyrı, Bokovinn ve belki de Ba· 
sarabya alınnc3kh. Bütün bu pt'.r· 
çalo.rla bir T unn fcdcra~yona yt..· 
pılac~k, bu f edcrnyon lttılynnın 
kontro!u allando. h:.ılunnr~l:, u=r' 
kalen Avtupd mili tlerl aleyhine, 
Avu&t\!rya ve Almc.nyn ile Öcrn · 
her, ccniş bir nüır.riift ittihadı yn 
pılacakb. 

halyanın tekzibine rıı~men 
"S . "' • teed,, ın maknlelli, iktısadi buh · 
ran dolayııile d:'.limi bir knynn • 
ma halintlc bul 1nan rki ve ortn 
Avrupadn biiyüh: bir nkis uyandır· 
dı. Bilhassa Yugotl vl r lm,lc.r~m 
~.attılar. Sırplarla pek iyi anla a • 
mıyıın Hırvntla:·ln SloYenlerle he· 
men dahili ihtilaflarını unutnrak 
ltalyaya ltnı·şı pcnçelciini göı:t~r
diler. 

işte Tro(Juir nslnnları hatliıesi 
bunun üzerine p!itla.dı, ,.e hemen 
akabinde Stinj'cle ayni hucii!lc telt· 
rarlnndr. V cnerlik a:llanlarım tah· 
kir, Romaya kar~r meydan oku • 
mak demekti. 

Matbuat meseleyi alevlendirdi. 
Fa~i t haHple!'inden en talahiyet· 
tarları nutukla:- s5yledHer ve bi::· 
zat Musolini bunu protesto etti. 
Buna. Yugot.lnv hnı·iciye nnY.ırı 
Mösyö Yeftlç cev p verdi ve el ôi 
ki: 

- Biz İtalya ile do:;tane mtnn· 
sebat idame etmiye karar vcrmi • 
§İzdir. Yalnız. nnleşalım. Biz, iki 
büklüm olmuş bir tnrzda, veya 
kollarımızı kavuşturmuş bir hal
.le bir eiyuct takip E:~ck i temi 

J"OfUS. 

Bütün bu ,ayialar teskin edil • 

mi§ değildir. Bilakis, her eün bir 
takım ht\dicelcr, birijok havadisler 
me:;eleyi hararetlendirmektedir. 

B:r eün, bir havndia çıluyor ve 
küçük itilaf devlet erinin yenid n 
bir nnl tm J'aparak daimi b;r ko· 
mi&yon tesi edecek) rinden bnh3~ 
diliyor. (~) Bir ba,kn gün, bu l:ç 
devlet erkô.nıhart iyelerin in top
landıkları, bunlara Polonya erka
nıharbiycıainin de içtirak ettiği bil
diriliyordu. Ve yahu1 ltalyan Ma • 
:ar ve Bulgar askeri mUmeaailleri 
Budape~tcde toplandı haberi ve · 
riliyor, Breseiadaki ltnlyan ıilah 
fohrikalarımn mfü~tnkbcl mut • 
tefikleri içln allah ynpmıyn ba§ln· 
dığı bildiriliyordu. 

Milddoti bitmif olan İtalya • 
Romanyn dostluk muahedesi, bir 
l·aç gtn içinde yeniden yııpılacak~ 
tı. imza günü, tehir edilmişti. 

~~"' lyn, bu yeni muahedeye kat'i 
bir bitaraflık rnadde:ıi koymak is· 
tiyormu~. 

Bu c:;n:ıdn, İtalyanlar tarafın· 
dan müphem biı· $Urcttc tekzip 
edilen halyn. - Arnavutluk güm • 
rüh ittiha ~1 mesele i çıkıyor.du. 
Bu ittihada nn~aran ltı:ılyanlnr, 

Muzahynda bir ltalyan mü,tenıle• 
l·c~: yapacaklardı. Bu hadi~c. n;· 
l:cri no!dadnn Yugo!\ltı.vyaya dofi • 
rudnn doğruya bir tehtlit te.kU C· 

diyordu. 
Biı· taraftan ela, Bulcnr vüke • 

IA hulıranr, komiteci hnreketlerile 
birlikte, birçok dedikodulo.ra sev· 
kediyor, her ta;-e.ftn ııiya~i uhıkt~ 
karışıklıklnr zörünilyor, aulh teh • 
likeli z ""18.nlnr geçiriyor hlulrıı 
ıe!·İyordu . 

Pek tnbit bUtün bunların İçin• 
de doğt-usu ve yanlışı vardır. Y a.I· 
nız muhalckıık olan bir şey vana, 
o cb İjlerin pek yolunda olmadı
i:ıdır. 

"' 11- :;. 

B~n bütün ~:>cukul!Jumu ve 
ançliğimin bir kısmını, s.ğırbaçh 
efendilerin "Be.I ~:lnlıır bit gün Av 
rupaya ate~ vetetel<,, t5ılctini elin 
le?melc1e eeçirdinı. 

B:..::Iları bu ndamltırı tıraşçılık· 
b. ithnm ediyor, bn%ıl:ırı da onları 
cHnl~diktcn Gonra: 

- Ya, öyle mi?. 

Deyip geçiyorlardı. Hnlbuld bü
tün dünyadc.: dört Gene mütemadi
yen knn al.h. Buna ôo ccbcp Saray 
Bosnada, bir yaz cünü patlıyan 

bir tnbancndır. 

Ve bütün bu h.lcliGeler pek es
ki bir şey değildir. O zamanın kÜ· 
ç.ük çoculdnrı, daha henüz adnm 
olmuşlardır. l~tc bunun için, so -
ğu tkanlıtığımızı da kaybetmemek 
şartile, Tror.uir aelan!arı metele • 
sile fazla nlay etr.1iye gelmez. 

Fakat, diyecekGiniz, maknleni· 
zi Atinndan ynzdığmızı gördük. 
Oraya ne di~·e g:ttiniz?. Yunaniı· 
lanın bu meselelerle ::.lakası bile 
yok. 

!ii~e ccvnlıen dc:im !::i, Balkan· 
lara do.ha girmeden, bu eınaeleleri 
dnh:l ynİnndan tctkil: etmeden, u · 
mumi manznrayı görebilecek bir 
rasat rnevltii seçmek hiç de fena 
olmaz. · 

Akc!eni7.de bulunan Y unanis • 
tan, B lknn meıelcler:ni ~ikko.tle 
tnkip edecek kndnr bu j~lerle alu• 
kadardır, ve iyi ile fcm:.vı ccç ... bi 
lecek 1 adu.r da akıliıdır. Kcndioi· 
nin Sırplarla olduğu it~ dnr Bul· 
garlarla da huduclu var, ltalyan . 
larla olduğu gibi Yugo:lavlarla cla 
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ihraç ettiğimiz 
üzüm miktarı 

Nihayet ortaya çıkhlar 

İzmir Ticaret Odasından gelen 
bir rapora göre mevsim bo.şlangı • 
cındnn itibaren 15 Şubata kadar 
muhtelif memlekc~lerc (S,916,992 
kilo üzüm ihraç edilmiıtir. 

En fazla ihracat ynpan memlc· 
ketler, Almnnynya 23 milyon, in • 
gik!rcye 19 milyon. hal)·nyn 3,G 
milyon kilodur. 

Hn:-iç piy~salardan yeni spa • 
rişlcr yoktur. lzmil' piy:ı&nsındnki 
nlı~, c~ki ~?~rişlcrin ikmnli ve ih
timtt1e k::.tşı elde bir mikto.r mal 
bulundurulmacıdır. 

Son ho.fta fi:ıtlaı·r evvelki haf
taya nl~pctl~ düşkündür. Fia.tlar 
20 lml'unla 14 kuru a.rasındndır. 

incir piyasası da 5on hnfta zaı·
fınclu çok durgundul'. Maamafih, 
m~vsin1 bnşltıncrıcrndnn 15 Şubattı 
had r ihraç mikt rı 24,447,826 
kilodur. Fiatlar da 15 ile G kuruş 

aı·a!nnda değişmektedir. 

A merikaya pamul< 
ihracatı 

Gelen haberlere nazaran Ame· 
rikanın l 932 aeneaind~ki pamuk 
ihracatı 8,916,000 balyayı bulmuı· 
tur. 1931 senesindeki ihracat foe 
6,850,000 balya idi. 

Amerikanın 1927 aencairıe ka • 
dar pamuk müşterisi birinci dere· 
cc:fo lngiltereydi. Fakat iki sene· 
denberi Amerikndan en çok pa • 
muk alan Japonya gelmo!dedir. 

Jıtn+iatiklere göre 1932 aenesin
foki Japonyanın satın aldığı pa • 
m~k 2,24-0,ÖOO balyayı bulmuş • 
tut. 

Jpllkçiler içtinıaı 
Sanayi Birliğinde yarın iplik 

imali ile uflraıan iplikçiler büyük 
bir içtima ya acaklardır. 

Bu içtimada yerli ianayii ala
ka dnr eden mühim meeeleler gö
rügülecektir. 

Daı cifti Dl'U 5pcrcul&ra 

D:ıtülfütturt apoı· ldübü lctıtibi 

unmiliğindcn : 
Yük:ıck mektepler ve fakülteler 

arıı"'ında Darülfünun &por ldübü· 
nün tertip edeceği lig maçlarına 

2--3-933 perşembe cünü devo.:n 
edilecektir. 

Saat üçte, Selimiye sah~ında. : 
Baylar - Mühendi5 (H. Hıfzı B.) 

Saııt üçte, Çarıığan ı~hr.sında: 

Orman - Oi§çİ, (H. Nuri B.) 

Voleybol: 
Salt 4,30 dtı, Gnlatasnrny lokn -

litıde: 1-Iukuit - Ticaret, (H. Mü
fit B.). 

Yukarıda ytzılı muayy~n za · 
manda hazır bultmml.\ları. 

(llaş taralı 1 ıncı ••uıfadt11 

raflarını almış ve bunlar Athina. • 
ika Nea'da intitar etmİ§tİr. Bin • 
dikleri otomobili Matmazel Şor İ· 
darc etmİ§tİr. Fazla sür'atle ıitti • 
ğinden dolayı kendisine bazı ih -
taratta bulunan po!is memuru bu 
kızın, zabıtaca aranmakta olan 
genç ı~1z olduğunun farkına var • 
rnı>oııştır. 

M. P pas, Matmazel Simirioti; 
isminde bir kızm pntaportunu ça· 
lornk Matrnaz~I Şorun aeyah&ti i
çin kullanmış olduuunu oöyle-
mi~tir. 

M::.bı:ilzel Şor pQdcri t:ıraf ındon 
affedilmesini beklediğini 21öylc .. 
ıni~tir. Her il'i gencin şimdiki hal

de paraya ihtiyaçl :-ı yoktur. Zira. 
Papaı tiyatroda çalıttığı zırndı:. 

kafi rniktnrdn para kazanınıtbr. 

ATINA, 27 (Hususi) - M. Pa
pna genç kızın pederi iıter izdi -
vcıçlarmA muvaf alce.t obin, İgter 

etmesin tiyatro hayatına e.vdet et
mek ve ıttalrıctini adnının teriyle 
temin ctınek niyetindedir. Atina 
zabıtası, İ!ılnnbul zabıtasına bir 
cemile giSstermek için iki firariyi 
bulmak üzere diin zabıta, Papaıın 

anne::inin oturdu~u evi baımış, f n
katkat firarileri ora.dA bulama -
tnışh. Artistin anneti htanbuldan 
burya geldiğinden beri, oilunu 
hiç görmodiğinl, hatta oflu ht:.n
bulda iken bile o~lundan hiç bir 
mektur> almadığını ı8ylemit ve hu 
h&disenin izdivaç ile kap•nması 
temenniıinde bulunarak demif -
tir ld: 

"- OğluttıUıi tiyatroda büyiik 
bfr fsfikb~li \'ardt. Korkarım ki "bu 
aşk nrncerası oğlumu tiyatrodan 
uzakl~tırmasm. Mnamafih, eğer 
biriblrlorini hakika.t~h seviyorlarsa 
evlensinler Ye bahtiyar o1sunlaı·, 
zannetm~ın ki l\f. Şor böyle biı· iz· 
divaca muvafakatini esirgesin . 
Çi.inkü oğlum dn aile çocuğudur.,, 

Bit" fıkra 
Yunan srazeteclstnln 
muvaflnkıyet san-

dığı şey 
l'ukonyn d<'roottlAlml:ı: bit tin• tel • 

~rııfı Matnıuel ~Orlll !il. Pnpasm bir gau· 
tecl taratmdaıt e.tnde t.1,rarn edUcUftıll 
hlldlrl~·ör ve tJW bir rnıınffı\klyet addöaıı • 
llUJ or. nu ,\ tlnll telgrafınm hlr mu\..tfakl• 
yet o!Aralc gllstt'tdl~l Udls.•,fl, bir., pyet 
tabii butııyonız. Çünklı, t~ırnUtl\ balıiedllen 
muharririn, bu gnz~te<ıe Fortunlo lmu!U 
cok SC\'lleıt fıkhlar yaMıl M. j>lros lllclns 
oldııj;'tlnıı ~lıphc 3·01.-tur. U·ı zat, lU. Papasm 
ll lltu vı kendlA.lnln tlyatl"tlJ'a hHI bınıı de
IAI t c-cll'.n bir uttır. t1Ml4'.!ll t.latmucı Şorıa 
tıl. Papaı haltlimdA bir fıkra eh >"•&mıttır. 
Splto Mt'lb, '.\'ııMnl tıııııın en nütutıo ~bi 
mUıteld.tıU, ı 1 bir tomaneısı \'C Yar.ır ühnt\• 
ııl ır. l\L Splro Mt1:u.m %1 Şuht tarihi! frk
m .. 1111 tcrciıınP. <:dhıorur:: 

VOROOS [IJ 
Bugün lstanbuldan aelen tel .. 

3raflnr, genç artiıt Mösyö Papa • 
sın yen\ bir aık macerasını bildiri· 
yor: 

dostluk mua:ıcuclari ,•ar. Bundaı~ 
b:ı,ko., filen ve anntimi olarak Mösya Papaı Matmaıel Şor i-
ıulhperverdir. Y dun ~arktan har() ı;imli bit muae\ri kııunı kaçırhnf • 

1 • • • • tır. Bu kızın babaM, bütün muse-
teaılıkeınni uzaklaştırmak ıçin bır 1 vile · t ~ • . kt d ,. , 1 rm yap ıgı ıoı yapma a ır : 
ço!< gayret ve feclcl.:anık arda bu- p k k 

d 
, . h . . , nra nz:ınma .• 

}un u ve taı.>.nten er !}tyı ıyı sc· ''Y n' b' k d' 
. . . . . . c ı n: aı mncera11,, ıyo -

~er, vnzıyetı ıtıbnrılc de bılt\r~f - runt, zira Y orgoıun küçük ve bü-
tı;-. lluraGınm "Mincrva,, nın bu yük bir cok maceraları vardır ve 
nkıl ve zckfı ilahesinin memlcke· bunlnrm- yekunu bir roman, bir 
ti olduğunu da unu!mamalıdır. · çok a1ıkane fasılları olan bir ro -

Hem mndem l:i Yunc.niota:ıdo.~ mnn teı'cil edebilir. Metbut 9aire 
yı~j her şeyden o\·vcl bira~ da bu Milt'acliaa'ın oalu olan Yorgoa, 
radon b.:.h~ctlclir:ı. nnne:ıinin şiirlerile ifade:! ettl§i 

( fJelıau.ı nar J şcyltri, hayatta biz:zat tatbik et -

( •) Bu makale ldi.nunur ııiniıi 
19 unda razılmıştı. Bu ha,·adisin 
bugün bir hakikat olduğu ma
lftmdur. (VAKIT) 

m iştir. Fakat bllhaıoa Y orQ"oo, ta
bi talın babaıına vermiı olduiu 
bedeni kusurları ıahıen ödtmeie 
karat- vermittir. Babatı he kadar 
l<ua boylu ise, oğlu o niıpette ıer· 

Tİ ııibi bir boya ıahiptiı. Ba 
kadınlara kar§ı ne lctıdar mahc 
ite, oğiu o derece de eirişkindit 

Bundan dolayı sevimli Ye a ' 

bir mcılekta.ş olan Y orgosun bı 
bası müftehir değlidr, Çü 
ibandnn dolayı Y orgoı, g~e bP'l 
Sf;.: macera~ı neticesinde. Fraııl 
ıefnrcthanesindeki \'azifesindei 
iıtifa etmek mecburiyetinde k.J 
mıştır. 

B:r cün Y orgoıu bu huauıta 
nu turmıık istemİ§tim, ve aordd 

- Babanın senden istediği ttl 
dir?. 

- Benden ne mi istiyor?. 
da ~öyliyeyim, dedi, babamın 
gion d'honneur'ü var.. Benim 
bir Fr~nıız kadınım var. (2) 8' 
bam bu iki ,ey arasında imtizat 
aız:ık görüyor, ve lcendiıinin ft 
reflondirdiği Franı;ayı beni ter-' 
ıizlendirdiğimi zannediyor. 

Y oreos, benim vazn ıahnesl o1 
duğum ve Kivilli ile Kotopuli'11' 
oyn;ıdıkları "Serbest aahne,, trU' 
punda çah9ıyordu. Anneal bana 

- Dikkat et, demiıti, bir 
yapmaaın .. 

Hayata girerken a~tıiı a9k ., 
riıinin, tiyatro en tabii bir müntt' 
hasıydı. Bu kadar ıinemakari lif 
hayttan sonra, bu hayatm en yil~ 
tek noktaıma ıahnede vasıl olm• 
ıı kadar tabii ne olabilir?. Keıt· 
disini ilk görüıte sevimli bulmUf' 
tum .. Terbiye, görünüı. konuı!Jll 
itibarile de pek •evimli ve çelıliel 
bir hali Tardı. Tiyatrod• ve Yu 
nan tiyatrosunda da "Jeune pre 
mier,, az olduğu için, hayattaki 
"J~nne prernier,, 1erin sal1ned 
muvaffak olamadıklarını uzun f4 
acı tecrübelerle görmÜ§tÜm • 
Y orgos için tle hu endif eyi be.fi 
yordum. F akt.t kenditi, 9imJi1' 
kadar oyna.dığı piyeslerde hu rofil 
çok iyi yapmı§ ve aldandıfımı dı 
bana göotermiıtir. 

1 
(lJ YOrgos, M. Pap:ımı kUçllk ismidir. 
l2J D\J Franaız ltadtı1ı, P&punı kam 

değildir. Fransa. eerantiwıeliııde at&Jtad# 
olCluğu kadmdır. 

Gönende iki cinayet 
Günenin Dere köyilnden Sülilt 

oilu Mahmet a~anın kızı Hallet 
Hanım köye on dakika metef adt 
bulunan bir mnğrada ölü ota,.lc 
bulunmuıutr. 

Dokuz on ay ~'VVel ayni clan•.
Bekir oğlu Hakı isminde biri tarı&· 
fından kaçırılmış olan Hatice .,_. 
nımın feci bir cinayetine kuro.ıı 
olduğu anlatılıyor. 

Zabıta tahkikata ba9lamı9trr· 
Faillerini bir kaç l'Ün içinde rıH1' 
dana çıkarılacağı ümit ediliyor, 1 

KUmn~ çorpmasındaP 
bir adamın Ulmesl 
Şahinpafa medresesinde otural' 

30 yatında Hasan <lün sabah od•• 
sanda ölü olatak bulunmuttur. 

Haaanın cesedi zabıta doktor" 
far:ıfından mu:.ycne edilmiı, kö' 
mür çtırpmasından öldüğü nnla ' 
!•lmıştır. 

Seyyah akını 
Martın ille hnftaıından itibardf' 

!otanbula Myya.h vapuru selmiY; 
bntlr;·?ı~aktrr. Jlk ltalyan bandı' 
rfı.lr Üıüstos vapuru 1000 Amcri' 
kalı ıeyyah getirecektir. 

Bundan sonra Emprea Of J. ' 
'\.-uaturalya, Stadendnm, RomA, () 
neral Von Steuhen,· Monte Rol" 
Viceroy of lndiyı:ı, Arandon s~·. 
Atltmti:;, Orford l)Cyynh ccmHff' 
do geleceb"" 

Bundan batka bur büyük ~
cu Camileri do Hyyah tetlreft1' 

1 

lir. 
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mn ~öre harbiye nc~::ırcti scl·y.:ıvcri idi • sefcrbc~· • 

lik m~zbataiını bana vcıdi. B~ktım ki rüf ek ayı ki· 

ranıdtın yalnız birkaç mazba~ayı imzc:.lanu!lardı. 

Ben mazbatayı imzalamadım ve yavere:"Meseleyi 

istizh edeceğim, sonra icabı teemmül edilir., dedim 

ve doğru sadrazam paşanın yalı11na gittim. 

SAtT HALlM PAŞANIN lZAHA Ti 

Yalıya vasıl olduğum vakit Enver Paşa, Talat 

ve Halil Beyler de orada idi. Derhal onlcıra sordum 

ve: "Biz böyle karar vermemiştik. Seferberlik ila
nı mcdi::;in kararilc, ircdciseniye istihı;:ılile, y~ni 

usulile olmak lazımdır., dedim. Bunun üzeı-inc c.: •. 

r~uam Sait Halim Pa!a "Ruıya Almanyayıı : .. .. • 

harbetti. Avrupada ahval - tabir hala hatırımdadır 
bir sürati berkiyc ile tebeddül ediyor. Halbuki bi

zim seferberliğimiz güç ve yava~ oluyor. Sonra 

Ruslara. ve Balkanlarda Bulgarlara ve sair devlet

lere kar!!ı tehlik~ye maruz kalınz. Binaennleyh 

böyle bir hale maruz kalmamak ve seferbcı·liğimi· 

zi ıüratle yapabilmek için umumi seferberliği ilıin 
etmek mecburiyetinde kaldık. 
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giUİır.. vraÜ~ iK:i ay kadar müzakerede buluria -
rak hem bu hafi mukavelenameyi iptal ettirdim, 
hem de Almanlardan bir sene vadeli evrakı nakti

yenin de altın olarak tediyesi hakkında imzalı bir 
taahhüt aldım. Bundan sonra da diğer. yaptığn:ıız 
istikrazların da altın olarak tediyesi §artım Al • 
manlara kabul· ettirdiiimden milli bankanın leş • 
kili' için bir mahzu; kalmamış oldu. Bunun ·Üzeri
n~ hibarı milli bankası teessüs etti: Bu senenin 
eylülüne kadal· Almanlarla cereyan eden müzake
ratta daima cvrakınaktiyenin kısmen bu banka ta· 
rafuıd.an çıkarılması ve kar~dığınm hükftmet( Os
ma.~iycce te.min olu_nması teklifleri vaki olduğu· 

na da bu teşlifleri şiddetle reddettim. · 
Hasan b~y (Gümü!ane) - Bu istikrn.:dr.~. vu

kuundan bir sene sonra, haberdar olmuşsunuz; fa· 
kat Cahit bey düyunuummniyede idi; acaba evra
kı nakliyeye mukabil altın yatırılmamış mı idi? 

Co.vit bey (Biga) -Biliyorsunuz ki birinci ev• 
rakı naktiye İ&tikrazmdan maada bilUınum istik • 
razlar·ın karşılığı altın olarak muharrer Alman 
hazine tahvilatıdır. 

Hasan bey (Gümütane) -Bu İ!te düyunuumu· 
mi ye alakadar değil miydi?. · 
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- s:ıA. v o~ -c.<uuwıv 'utut?.ı .:ı '::ı.ıa1n11u1 ~ıos3w '.:oı 

·1a:.i<Jll!ldw !U:>p~ı.u uo '.!3f!~:ıa lf!hzu1 ıuı1-;::oasGanw !q 
-at~::>ö> mmnınq <>pupe>f1.:l:;ı~ıwouı !pu:>::i !Spos:·j3 u!.ı:aı 

-1dv•<>P wısutınw !>{ znuns.ıo.Amg ·npıosqeqnnzAdw 

apo.ı\~PP!:> !l<IJns .ıepıpp >fO:l.ı!q t?pzıwu.rn w!z:q 
l.'J-lllluvwıv !saps3w qesau3nw u!.t3{la[A:>p wt!:t?H 

·wma :rc-eul!wnw <>u!ıawnp;>qsa1 -ep uıuız-c.\!lUI! 
!l3if.1!S H~<>.13 uaw~u.l v.ı-eplusı ul?ınqn~A Ul?puıj 

-l?ı'Cl ll!ftıl?W{V >p.1aa uupc.ınq >f3.ra8 "t!I'C~a)I 

·~ ·ıpfl!l{ epuıs 

•'l?.<sop !U3!.ll!!~Ua '2!jl?U apuneq ll!lf>fl?Anw nunuv>ı 
a A ·9Ç:uıı!P«>>fA31: o.<a.A!wnwn !t~.<•nı .ı<>ıawt?u.ı-c.ıe>{ 

o ::>paım: ng '!ll<> inqv>{ Ul?Z~U !'t?l>{OU nq op u~w 

MOESSESATI NAFIA VE ŞlMENDIFERLER 
lDARESl 

Şimdi biraz da müscsesatı nafiadan ve bu mü
n:\seb~tlc şimendiferl~r icfaresindcn bahsedece· 

ğim'. Bu idare teşe!.dcül ettiği zaman ben hülcut:lct
tc dcfiildim ve bunun t~~ekkülüne de muarızdım; 
halt~ bi::im şimendifer yapmıy:ı daha ehil olmad\· 
ğımr:::ı ve yapacağımız şimendiferlerin şirketlc:·in 

ya:>~c:ı5ı şimendiferlerden daha: pah~hya ~al 'ela~ 
caJr:u söylemi~tim. Böyle olmakla ber:ıber şimcn: 
difa:-ler idaresi teşekkül etti ve. kanunu muvak!"at
ler ~·:ıpılarak (~Y:dın), (Suriye) ve sa~r ccnabi 

m:ıliyunun~ ait şime:n~iferler hükumetçe ~:ıtın 
alımlı. Ben Talat paşa kabinesine girdiğim vakil 
bu knnunu muvakkatler nafia encümeninde idi. 
Talat pa!a kabhıesi kanunusani ~ihayetindc te~ek· 
lciil etmişti, ben de 7 şubat tarihinde nafia encü
menine gittim ve:. "Harbin ne suretle biteceği ma
lum değildir. Eğer harp· bizim gru~uiı galibiyetile 
neticelenecek olursa bunları hükumet her zaman 
satın alabilir. Fakat mağlup olursak külli tazmin~t 
itası icap eder, binaenaleyh mecliıi meb'usan bör· 
ı,. hir mea'n1iv,.te i!tirak etmesin.,, dedim. Encü • 
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•W:!'f U!O! 1J!!(3WlmUt l?AUUIUf \f 3U!JOZ~ ur:~ng '!W> 
::p?~J'CJ~Anw "l!Pt?l opu!:;3.ı!"P zm:m::J"t? ıuı.:~iur....::ı:::ıı 
l?Att'Cwıv ·wıp<cfh:t o . .\.,.ı~:ı'C::nm t?p-cıu-ewıv ueu-e-' 
·ı:?l J3~!0 ·wn~3 ll!?l! !U!~o:.~~o.5 t.:~puof.~p.:;o=1 ;ııu 
-ıl~lawunw fud U!f-l<)3 <>A -cut?A!A u~:tJl!.n:q .ım 

·z!·'!J!Cia.\!p }[11d-e.{ ;1.1az~ 
'tt?ıuıo !S!WJ!q3ıoql?~m:.ı op"e.{p~ t:qep ~~!saıawv 
-nu.ı OA!quİu:.ı U!5! .l3f~Cl~~<:>jlli~W n3 ·np.ıoı\!ltıapc;ı VJ 
•!lS! !q!3 !~!f~::c! !U!P!="q 'CASO ı!]ın-:::::; up'C.lO ın-:.ıv..( 

ıu:~ured uap~e uup.::.ınq IfUl!lU!:Q .ı. q u-cc:nır.q l?pv.< 
. Ul?W[V 'np-c.{.rnvm.\ v '!~~3W.t!~~~ t~pn:lr!A ·r~f!S .l!q 
u::,! ısu~n U!-~onn:m U3J!P" !t!<pe1 ".:?~UI>t>fl?lf zıwevq 
·<>1 01P!&O[U1~lU !;,U .:~ıı 'CS!:'Cl!f!CJ wrpl?S>{l?W -ep uvp 
-u:~~ 'w!na {!tt!;a1 up l:UJl~punmw u.<.1n1snAV 3A 

l?.(u·Jruıv !u!ı:op:::Il?nuı o..<!q:!l'C>f ~ı\?.ıeıo t?UIJ"Ç[!q 
ı.ıl?Fl::!J'C uuup1t:ı\ın1snAV !fO.t~.5 'uı.rcıu\?wıv 'f~u::>8 

U!5! unung 'U:l?Jl!i!A l?p l?l!In:IS!!tll lll?UOJO l:Jf! -.?[> 

-unı:p::ıı l~U~=t<>1 IfCt?UlSQ \?p'C•rnf.!A }p.i3.8 'OPU!f-l3fl 

>ja.m~ ·wnp.xr:a !U!~!U" a.mp! uıuıs-e>fut?q r.<~m1 
-sn.\ V .r!q zmp?ı\ !saı<>w-crmı OA!C{Wl?'f e.<.ın1snAy <>A 

uı:1u\:q~~.Aoa ;:ıuı'I?.< !U!ı:~ıouı-enu.ı o.<!qwe>t uuwıv 
ut:ı~·ez w!,!PPa a1a.rez;:>u u;,q t?.mos·ıpı•>t-e.ııq 5!.ıuq 
ul?puo.As!WO>t nq .ıupıl?.{.ın1snAV ep-eıu'l:mıv lPI 
·l?A o <>A !P(!P<> seplf! ua'1! apu!~<>(1J>{3A !10.ltızau 3A. 
·!ll?W .Aag HH'2ı !u~;{ mmıl?z wı~ı:rnwunınq onc:m 

biyo kontrolunu kaldırdım. Fakat Avustm·ya<ia 
müzakerat daha ~ok devam ettiğ;nden buna s~cı 
seyahatimde muvaHc.k oldum. Ve bu sayede de 
hariçteki teb:ıamızm hukuku muhafaza edilmiş ol
du. Bu hususta hiçbir taraftan tc.:.ir vaki olmamış· 
tır, belki müttefiklerimiz bizim bu tarzı hare?:eti
m i::clcn dolayı muğber olmuşlardır. 

Sadık Bey (Küt:ıhya) - Şubeyi tenvir ettiniz. 
Bif b;:ı:;s:ı te~ekkür ederiz. 

Reis - Celse hitLım bulmuştur. 

(Cavit lfoyin i ~;;ticvabı hurada hilmi~tir) 

NAFIA NAZIRI ÇÜRÜKSULU MAHMUT 
PAŞANIN tSTlCV ABI 

Reis - Birinci sual, kabinelerin sebepsiz ve 
valdtaiz harbe girmeleri hakkındadır. 

l\bhmut Paşa - Evet, sehcpciz ve v:ıkitsiz kır· 
be i?irmek bendcnize kalırsa bu sualle "Harp için 
bir mecburiyet var mıydı?,. demek isteniliyor. E· 
ğeı· ·böyle ise esasen kendi fikir ve kanC'\atimc~ 

h:ırp için bir mecburiyet görmüyordum. Esasen 
memleketimizin vaziyeti umumiye ve siyasiycıi 

harpten tevakkiyi amir bulunuyordu. Filvaki ıe· 
ferberliğin bidayetinden birkaç hafta evvel Saray 
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28 Şubat 1933 

Bar 

- Nüzhet Bey iıinminde bir 
zat ıizi görmek istiyor efendim. 

Ali S di, batını kaldırarak: 
- Buyursun, 
Dedi. iki dakika sonra iki ar -

ka.dat birbirlerile kucaklaşıyor -
lardı. 

Nüzhet ile Ali Sadi otuz beı 
YB.§lannda idiler. 

- Hiç deği memişsin Nüzhet! 
- Sen de Sadi! 
lkiıi de şık giyinmiılerdi~ Nüz

het Sn.diden biraz daha zayiftı. 
- Birbirimizi görmiyeli kaç 

•ene oluyor? 
- Yedi sekiz &ene var değil 

tni? 
- Sahi!.. Ama d çok!.. 
- lhtiyarhyoruz azizim, ihti • 

Yarlıyoruz .•. 
Gülü, tüler. Bedalcim bankası 

nıüdürü Ali Sadi, Nüzhete sordu: 
- Ey, aöyle bakalım, çiftlik 

nuı1? lıliyor mu. 

Kızı 

- Artık ıidelim. 
Dediği vakit, Nüzhet itiraz et-

ti: 
- Daha erken f 
- Ya!. . Erken mi? O halde 

sen kal Benim yarın saat 9 da bir 
randevum var. Siz kalınız, 

Ert ııi günü Nüzhet, bankanın 
kapanacn ı sa tte geldi, Ali Sa -
diyi buldu: .. 

- Ey dün nkta.m bt!nden son -
ra iyi e~lendiniz mi? 

- Eğlendik. Bu Fatma haki -
kalen iyi bir kız. Ailesi de iyi biı· 
aile imi§ ama, omadan dü~.müı
ler ... Otomobille evine k dcır gö
türdüm, sonra döndilm. 

-Ya!.. 
- Evet. Bu aktam ben seni 

davet ediyorum. Akıntı burnuna 
gideceğiz... F tmayı dn davet et -
tim, bir mahzur var mı? 

VAKiT 

il -Doktor - O;u~ra ' ör 

AhnıeJ Asım 
Doğıını ve kıı.dm hestaltkları tılrfnct aıı:ıll 

mUtchassısı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, J~ - 18 Beyoğlu, Istlklt l 
cuddeııl N'o. 1G3 (Opera sineması karıısı) 

Telefon: ~ı oıso - 4.2221 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahl11 hastalıklar mUtehnssısı 

Dl\·anyolu N'o. ı ıs Telefon: :!2230'1 

G5z hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sını f mUtebnssı!I 

Bııbı11 11 (Ankara Caddcsf .Numara 60) 

Diş doktoru 

Must a Zeki 
.Munycnchnnc: UsltUdar AUamataşı No. 03 

Oi doktoru 

Zeki Nuri 
Her s-Uo hııstn lmbul edilir. Her oevt dl' 

' rarı:ıtsızlığı tccıavı oıunur. Muayenehane: 

OskUdar Al:çıbaşı Mektep sokak No. ôO 

Sayıfa: ıı 

lsta-nbul Bel e diyesi ııa nı a rı t 
' Kandılli 32 inci ilk mekt'epte mevcu t hurd ıı sı rn\ar 2 · Mart -

933 tarihine rnüs adif Perşembe g ünü mai a l!en b' lrrıüz aycd: ~ı· 
tılacağından t:ı ! ip o!an ~ar ye vmi m ezk urda s:ı at ondan on ı~ıye 
kadar orad~ bulunacak memuru na m ür a caat arı (89 -' ) 

lstanbul Posta ·r. T. Baş -
müdürlüğünden: 

Ista n b ul pos enesi için yaptınl ncak o 'an masıı r!o ep ve e:ı irc 
13-2· 93~ tarıhind en ıt ı baren kap alt zarfla mün :ı'rnuy.ı l<O:ıul
muştur. Talip o:anların şartname ve p anlarsm gö. mek iizere her 

gün başmüd ıriyet kalemine ve münakasaya işti~a~. i~.·1n de yev-:ni 
ihale o ' nn 5. 3 933 tarihinde saat 14 de bnşmudurıu,;: rnü!Jayaa 
kom·s rnnu ri yasetine müracaatları. (638) 

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

YENi T ARiH 
Her· sınıf tarih kltab111111 hulftsası 
Tarih imtibamnı vermek isteyenlere lüzumlu bir rebbernir. 

100 kuru' fiatla lstanbulda Kanaat Kütüpbanes·nde sahlır. 

lstanbul 1 Zayii er 1 
l\1aarif - Evet. Nakil vasıtalarının 

ı:ı&h&lılığına ve fiatların düt • 
ldinlüğün rağmen, bu sene gene 
iyi it yaptık. Ya en naııl9ın? 
Memnun musun? 

- Ne münasebet carum? 
Fakat Ali Sadi içinden "elbet 

bundan bir it çıkacak, fakat ne -
me lazım. Nüzhet çocuk değil, 

--asnıı----• Müdüriyetinden : 
SEYRISEFAiN 

UskCidar ona meı.rep ikinci sınıhan 
almış oldu~um t:ısdikn:ıme~; kaybettim. 
\"' enisini çık:ıı tıc:ığtmdan ecki::inin buk-
rnu olmadığı. {6822) 

kendini idare etmesini bilir,, di • 11·--~~~-~--"""'."'~':':"'"".'""'==ı 
Mcrkcıl ld:ırcsl <:a1.11a koprillıası R!623 

ye düşlinliyordu. )ul.c A. Sirkeci ill uhürdar zadı: Hao 22640 - Oldukça . Daha evlenmedin 
Filhakika, bir hafta sonra Nüz- izmir .. Pire _ iskenderiye 

nıi? het Adanaya dör..müş, Fatma da Po ta•ı 
- H yır. Ya ıen? ortadan kaybolmuttu. 

E 1 · (• • ) 28 Şubat salı 11 \ - Ben d ••• v enıp ne yapa• Ali Sadi, Nüzhetin Fatmayı a- ızmır de 
cağım? Hem bu ihtiyacı İstanbul lıp beraber götürdüğünü, Fat -
da hiaaetmdc kabil mi? Yalnız manın, bu ıen ve bar kızının ne
aana §&§ıyorum ~ Dağ başında. ya! rede ise, çiftlik ve tenhalık ile -
payalnız na&ı1 yapabiHyorsun? mine ahşamıyarak döneceğini 

Nüzhet güldü : tahmin ediyoYdu. 
- - c:;t1ik i leri, bana heı- §eyi Yalnız, aylar geçti. Fatma dön-

unuttu~yor. Hele bugiinlerde medi. Hatt" iki tiene geçti Fatma 
"muz,, yetiıtirebilmek için tecrü- gene dönmedi. Ve bir aün Ali Sa 
beler yapıyorum. Malfun ya, A .. di, Adanaya gidip t~ bu vesile 
dnna bu i§ için mUsaitir. Muvaf- Ha Nü2 hctin çiftli~ine uğrayın -
fak o:uraam karlı bir it olacak. en, Nüzhet onu : 
Çünkü muz ithalatı kontenjana _ Sann, dedi , kanmı takdim 
t-b· ' d . a. ı . e eyım. 

Trabzon Postası 

(Gülcemal) !ar~::~ 
ba 18 de Galata rıhtımından. 
Dönüşle 1 ir~boluya da uğra· 
nılır. 

izmir - Mers~n 
Poataaı 

(Çanakkale) !a~:'! 
ba 1 O da. idare rıhtımından 

kalkarl r. (870) Ali Sadi, Nüzhetin omuzuna e· Ve iceriye giren Fatmayı ona 

lini koyarak: t&kdim- etti. Al~ Sadi, bu kadn~a l · Mart. çnrşambadan itiba· 
- Bunlar çok iyi, dedi, bura· hayretle bakıyordu. Bu, bi!cliği ren Bandırma ve Karabiga 

da k ldığrn müddetçe, biz muzu Fatma delildi. Tanıamcn başka postaları Istanbu ı'dan saat 18 
meze yaparız ve bir aprça da eğ- bir kadındı. Yüzünde boya ve de lıallucaklardn. (873) 
1 niriz, olmaz mı? Hayır .. Hayır. . pu~ra namına. bir §e)' yoktu. Sade Lm•mıa:ı:a•••m•••• .. I 
İtiraz etme ... Bu akıam seni "Ab- parmafiında altın bir halka vardı. 
dullah Efendi,,de bulurum. Son ~ Fatma Nüzhet Hanım ona ynklaf· 
Ta .••• Saat sekiz d e buluşuruz. o - tı: 
lur mu? .. 

- Olur. 
Saat sekizde iki arkadat bulut· 

tuar. Hafif bir yemekten sonra 
~alktılar. Bir bara gittiler. 

Bardaki artistler Ali Sa.diyi gö 
tünce aülcrek selamlaşıyorlardı.. 
N\izhet, çoktandır görmediği bu 
nıuhitte kendini yabancı görüyor, 
hafif blr sıkıntı duyuyordu. Fa • 
kat bir iki viskiden sonra açıldı. 

Bu aralık, humaralar başla • 
lnıftı. Bir çok artistler dansedi • 
Yördu. Nüzhet, içlerinden biriıi· 
ni göstererek: 

- Ne güzel şey, 
Dedi. Sadi sordu: 
- Hangisi? .. Şu esmer olanı 

nu? Ha •. Fatma ... tanırım. işini 
bitlrıin, sana t kdim edeyim. 

...... Ne münasebet canım? 
- Çok iyi bir kızdır. Pek eğ -

l~nc lidir, gürilr&ün ! 
On dakika sonra Sadi, ıalona 

gelmit olan Fatmayı yanına ça • 
ğırdı ve : 

-.... Fatma, dedi, rkadaçrm 
Nüzhet seni tanımak istiyor. 

liakilmten ~ok sevimli bir kız· 
cağız olan Fatma, hiç sıkılmadnr 
~alarma oturarak: 

- Bonjur Nüzhet ! 
Dedi. Bir § mp nya ısmarlaUı. 

NO:thet daha 2!İyade açıldı. Dan • 
•ettiler ve Ali Sadi, saatine ba • 
~Ak; 

- Tcıekkür ederim So.di Bey, 
dedi, saadetimi size borçluyum! 

- Sandetinizi mi?.'. Sahi mi 
ıöylüyorsunuz?. Bıraktığınız ha· 
yattan ayrıldığınıza bu tenha yer· 
de aıktlmıyor musunuz?· 

_ Sıkılmak mı? Asıl ben Is -
tanbulun kala.balığı içinde ve mec 
buren ya§ndığım muhitte sıkılıyo
rum. Hem ben, bir ev kadını ola
rak yaratılmııtım ama .. Şimdi bil· 
ıeniz ne mes'udum. 

lflııttımtı•11nuıı11111rnmnnırtmı111mH11n1Jflihttt1ımu.ı111111w1111uııuuuıumutoıwmım 

Üsküdar Hukuk h:ıkimliğindcn : Cs
~ ücbrda l\ı ~ıklıd:ı a r~ :ı rnk:ıl;t.t 9 ~o. lu 
hanede sakine ;\fakbulc 11. t.ır:ıfından 
biraderi dik bertrı g:ıiplir_ıinc hüküm 
itAsı hnklond:t i lı :ım<ı e\'lediği da,·nnın 

cari tahkikııunda mumaile,·hin hny:ıtt ve 
mcmntı h:ık ı.ında mnlum:ıtı olanlann bu 
babdnki malumatl:ınnı mahkemeye bil· 
di rmclerl lüzumu mukaddema altı n , . 
ın üdderl c ll~n edildiği görülmüş ,.e m:ıh · 
ııcmccc tek ını· nltı ny nıiiddetl c lllın ic
ı-aEma krur Hrilmi~ olm:ık l ;ı muınail e'11 

~cflk br\·in hu)·at ve ıneınutı h:ıkkınılu .. . 
malum:ı ıı olan l:ırı n müddeti ınrzl.fırc 

zarfınd:ı m:ıh kemc:c bil dirmelcı i ı c kı :ı r · 
llı\n olunur. '68~(1) 

Tbt:ınbul Ahıncı icr:ı mcınuılu~und:ın 
Bir boı çı :ın do!arı mahcuz ,.e bu keı c 
par:ı }·a ~enllme 1 muk:ıırcr bir :ıdet tah· 
t:ı hlç~t mııkl rt a~ı 28 ~ 9~3 tarihine mü
!:ıdl f S4l ı A'Ünü aot 10 dan 12 \c k.ı 
d:ır :\hırkopudıı .\hınet l lilmi cftndiııfn 
maranA07. fabri t-ıa mda ı qnci açık o rtıır· 
mıı suretiyle ~:ııılneıığtnd:m ye,•mi fnt> Y. 

kQrde mahallinde hulun :ıcak rn rmuruna 
milr:ıcaatl.ııı ilAn olunur. \6823) 

l st.ınlml l)ördünciı Icr:ı ınemuı lu~un

d:ın ; T:ımıı ınınn dok ur. bin ) üz altmış 

bcq lir :ı ıınnet ı:ı dir cdUcn ~araçhıınc 
de' ;\ lim:ır ·Ayas Horhor \ c Sar :ıçhanc 
caddelerine naıır . eni 5 ,·c 157 numa.
nıhırla muraltkam t:ıhundıı kdrgtr b:ıkk:ı
liye m:ıj!,:ız:ı~ını ,·c bir ınık t:ır b:ıhçe\i 
müştemil hanenin c:ım:ımı açık nrtı rma)n 

, :ızcdilıni ol up 11 1\J.ı rt 933 tıırihinde 

şarın:ımesi dh ıınharıe~·e t:ıli k edilere <: 

ı ~is:ın 933 tarihine mu~adif cum:ırresi 
günü saat on dörtten On alıt)':ı kııd:ır 

lst:ınhul dördüncü icı·a dairesinde açık 
:ıruı m:ı surnile ı;:ıul:ıc:ıJ...tır. Anırma) a 
i~tiı :ık için ) ü:r.dc ) cdi buçuk teminat 
akçesi alını r mlıter:ı~inı vergi, belediH\ 
\'nk ı f ica ı c i mü~tcri)C aıttir 929 tarihli 
Jcr:ı k:ınununun J 19 uncu nıadı..lc:.inc 

tc\ füıtn h:ı kl:ırı ı npu sjci ll c ı ilc: ~ahit ol
ma) an ipotcl,li :ılnc:ıklı l:ır ile diğer a'•l· 
kııd:ıranın , c irtifak hakkı :ıhiplerinin 

bu h.lkl:ı rı nı , c hu~usilc faiz ' c m:ı-:ı
ı ifc d:ıir olan ıJdi:ıları ıı ı il.ln t:ıı ihindcn 
itıb:ı en yirmi gün içinde C\ ı:ıkı ınüsbi· 

tclcrile bildirmeleri lazımdır. \ kşi h:ılde 
h:ık l:ır ı tııpu c;jcl llerı lc snblt olmı\·an':ır 
snuş bedelinin p .l) 1a$ırı3:ıınd:ın hnrlç ı.o-

1 ııl4r .• \lı\kadarlann i~bu mııdıleyi kanuni) c 
:ıhkAnıına goı c hare ,,et etmeleri \C dııha 

fn:r.la mlhimıı t ıı lmuk isd~ enlerin 9.12 4{1,l 

do ya nuın :ı :ı:.il..: menıuı i~ etimize mli-
ı ::caııtlorı il'.ln olunur. (68JS 

) tan bul üçüncü ic .ı mrmuı luj:,t nJ.ı ı 

Bi ı · boı cun tt·minı i ... t fa,ı merhun 'c 
mahcuz 'c parJ\ :t ç Hilml bir :ıd1.:t 
.\ lm::n mıımul:\u pİ\ nnıı 1 3 <J.3.~ t:ııihıne 
mu•ıadıf <.;:ıı; .• nba ~unu <a:ıt on u\d n 
:-onrıı blrlncı :ıçı, ı tııı m:ı u l l '!c B ı 
, ü ~d:Jd:ı l'ah ·n Jn o lu · l!ll\ tı ~ akir 
rıı n ok:ı ınd:ı ;:ı 1 :'\o lu h:ıncdc (llll· 

lnl'.ll tır. T:tlipk ılnıı1 mııh:ıllindc buluna· 
c:ı\ nıcnıurunıı ını.iı.ıca:ıt!Jn ıl:ln olu-
ı ur. \682;") 

Millet dersaneleri imtihanlarına 

ı .3 933 çarşamba günü başla
nıcakhr. Hususi surntte okumuş 
olup "vesika almak istiyen!erin 

dörder lut'a fotoğraflarile birlık
te ikametgAhlarına yakın Millet 
mekteplerine müracaatları. (891) 

Iatanbul Yedinci Icr:ı memurluğundan; 

'f am:ımı J 8:'7 lira kıymeti mubammcnc · 
Ji Eren kuvündc i st:ısyon caddesinde ce
dit 41-53:55 No. muk:ıddı:ma :ır sa el· 
yc\'m iki bab hn~1e \ 'C eşc:ırr müsmircli 
bahçeyi ınüştemil ~:ıyrıme'nkuhin 64 sc
himde 14 schlmi ikinci nÇlk :ırtırm:ıy:ı 

çı karılmışcır. Talip olanların kt) meti mu· 
hammenenin 'üzde onu nlsbetinde pey 
akçesi ' erm;lcı i Hzımdı r. ikinci :ıçık 
arttrm:ıy:ı 2J-.,J:ırt-933 t:ı rlhinde s:ı:ıt 14 

de dairede icra olun:ıcakur. T:ılip ol:ın
l:ırn bu l~e ait 9JO- l 526 );'o. dosy:ı irac 
olanaca~ gibi daire~·c 1alik olunan açık 
nrm ma arınamc ini dahi okuyabilirler. 

H:ıklaıı ı:ıpu ~·cilirlc sab·t olamavan 
ipotı·kli alnc:ıklılar ile diger al4knd.ıı l:ınn 
\ e iı tifıık Jı.ıl.kı c:ıhiplı-rinin bu haklarını 
\ c husu i~ le faiz 'e m:ı :ırlfe d:ıir ol:ın 

Jddi:ıl:ırını ilAn mildd"ti z:ıı fınd:ı c\·r:ıkı 
mü::ıbetelı.: r de blrlik ıe hildirmeiı.:ri Jjzım· 

dır. Aksi halde h:ıklaıı tapu !-icili ile 
sabit olnmanlar ıı:ııış bedelinin p:ı) laş

m:ısınd:ın h:ıılı; k:ıhıcaklnıı İJıln ol un ur. 
{6831) 

J:, Lip ulh m:ıh eml'Sİ :ıhk~mı ~nhsi) e 
hAkimlığindı;n: l\ludclci :\ecati cfondi 
taı tıfınd;ın m:ıhkcme\ c 'etilen nr .zuh:ılde 
pcderj '.:\lu tafa ' fondi nteh getirnıi· \'e 

i~l crine lı:ıı;m:ıdı;;ı gıbi b:ızı muzır ıac:ır

rnılard:ı d:ı bulunmuş o!duğund.uı hac-

. rlle kendisin n 'n::.i ıa} ini talebi du\ a 
olunmuş 'e ubbı:ıdli nııecli ince mumn
ilc) h , lustnr.L efendi mu:ı~ ene cttirileı c'< 

Jmlen filhnli'.n tclc\-yunüdimağhc müp 
t elıl olduıı-u 'e bu i ııbarl:ı t~hcı ' e :ırete t'.> 

alınmat-mı tnıl\·:ırıkı f rn olncııgı ,-e İHİ· 

m:ıından tııidc memul olabilecl'ği go ·. 

terilmi... 'c ınum:ıilc\ h :\ 1 <:t'if a dtndi 
oğlu ~ecati dtndinin kcnd15!n ... \asi tıı· 

) inini aı zu c~ led ğini ::ıo' lemi~ olmnkl:ı 

hncnlc n~lu \cc. ti dendinin kendi~•nc 

, a::ıi ta\ irııne 'c ı,e, fİ\ ctiıı ilanına kabili 
iti.znı ,·c itiraz u'm:ı'c.üz ı..: ~1-$uh:ıt-
93.l tarihinde 1 :ıı:ır \eril mi, olduJ:tu :ıll· 

kad:ıınnın m:ıh'lmıı o mH üze c il:in o-
lunur 

Şc\•kct 
' J -3 932 tarihinde Balıı;csir lise(f. 

nin dbrdüncü sınıfından almış olduğum 
tasdiknamemi zayi eyledim. Yenisini aU
c::ığımdan eski~n in hükmü yoktur. 16824) 

~o. ~8 isroail 

lst:ınbul ikinci kra memurluğunchn ; 
!\J:ıhcuz 'c par:ıya çe\Tilmesi muknrrer 
elchı ik lc\azımau Ye s:ıiı c Cnlatada 
hıdır oğlu h:ınınd:ı 3 num:ıı:alı dairede. 
2·3·933 t:ırihlne miı adif perşembe gun 
":ı:ıt 9 dan it ib:ıren birinci açık :ı rttırma 
su ı etilc sanlnn:ığtndan taliplerin :J}ni gu 
\"C s:ıattc. ın:ıhallindc hazır bulunan m .. · 
muruna mur:ıcaatlan ilıln olunur. 

Fatih lcr:ı memurluğundnn ; Aıı de' i· 
nin temini i~tifosı zımnında paray:ı çe' -

ı ilmcsine k:mır \ 'er ilen muhtelif cı :. 

man fntur:ı C';'yası u~·ılc :ı ı ttırm.ı !-urct le 
9.3.933 talihinde !-J:ıt 1 J te ~.ınd l 

Arde•teninde ntılac:ığınd:ı'l t.ılip oI .. nl:ı· 
nn 932. 2545 n. numcro-i'c mu ~c ı 
:ıtl:ııı. 

Jctıınbul :ıltmcı icr:ı.=ır.dan ; '.:\lahc ;, 

\C p:ııa\n çcHilmc ine l;n•:ır \'cti'cn .lJ 

çift isk:ırpin 2-3-9.~J pcr;-eınbe ~iı u 
saat 13 30 d:ı şehremaneti ~:ı.rdnl hctk • 

tanınd:ı ikinci nçı k :ırcırma uret.lc ·a· 

tılacıık tır Taliplerin mürncaoq:ıı ı il ln 
olunur. 

l. tanbul ikinci icra !\J emuı luğund.ın : 
Mahcuz \ c c:ıcılm:ısı mukarrer çini "Oh:ı, 
konsol, h:ılı , yazıhane, kıır~ol:ı. k:ın:ıpe 
'c-airt:ı in 4·3 C),3,} cumarte i ~iınu ' • t 
ı J,30 • I 4.~0 da ua, :ım k:ltip ın:ın 

çeşme ol.ak 2 r\o lu h:ıncdc birinci 
açık :ıı cıırm:ı ı icra kılınacağından talip 
olımlann hazır bulunmal.ırı ilan olunur. 

Jcuınbu l dördllncti kı :ı ~lemu ı h•ğun· 

d:ın : 'fem:ımın:ı 2140 lir:ı kı~ met takdir 
cdılcn \" <.'Şllku,·dc ~c\ ke ti~ e m:ıh:ıllc.. i 

Mdct sokağınd:ı GG l\. lu m:ıa bolıçc :ı h · 
şnp h:ıncnln uç hf~sc itıb:ırıle bT hi~,. 'İ 
\c \İne ıem:tmınt: 460 lir:ı ıı~nıct tı.· 

di ı c '! len :ı) nl m:ıh!lllc 'e ıı~ ni sok:ı' ı:ı 
68 :'\ lu r.ı:ı:ı h:ıh~~ atı,;ıp h:ınenin he· 
zıı Lçıc bir hi: c i :ıçı 1, • rtırm::\:ı '· 

cdilm • olup 1 o·.'i 9.t1 t:ırihindc ~::ı ın · 
mekr dl\:ın~ııeH· talik cdıle· .. ı. .3 4' . ı 

t:ır hine mu'":ıclıf puarte i p,üniı .;:ıat 4 
den 16 ':ı k:ıd:ır J,tanbcl dordı..ncu ıcr.t 

l
1o:rc.:.'ndc ;ıçık aı uıma surctilc •:ıtıl:ıc:ı .
ııı. \ıtıım:ı\.t ı~ti•a:.. için ~cdı buçuk t.:

mlrııt :ı' ı,;e 1 :ılınır. ;\lutcıı.\..inı Hrgi be-
ledhe \akıf k:ırr~ı ınli\t:::ıİ\c :ıiıt r. 9~(J 

J q:ı.nbııl i' irıcl icr:ı memurl11~und:ın: t:ırıhlı krıı ınfü, kıınunıınun 119 uncu 
.\! hcu:r. \<' ıı:ır:ı\.\ ç.:,•r ilınc"-İ nııık:ırı1.:r tnild,l.::- ıh t..:\lh::n lı:ıklaıı tapu s·ci:lt.. rı· 
J:ıa\ ıt ı_.,nu.i \C ... :ıiıe 2·3- 1).~.~ t:ırıhinc le ıb't olnl\Jn ipotc:,lı ı:b.:.ı lı l.ııl:ı d • 
111 u .. 8Jıf per ·eınhe ~ünu ... :ınd:ıl bcdc~t ~ ·r :ıl.ı ad ırl:ı•ı 1 ' e irtifo' h f, f, ı ,:ı'ıh-
nınd:ı hırind :1~11' :ınırın:ı ~urı·ti'c :ıtı' ı- krlnıo hu h:ıkl:ı· ırıı 'c !ıu-u ... Jt: r:ıi.~ 'c 

cn~ıııd:ın tal•p'erin ll'ah:ıllinde ıntmtırlın:ı ın-. .. :ırfc ı:a\ 1 o1 T\ iJdi:ıLrı·ıı ı ııihı i':l 1-

um ıll.'ıı .ıl:ı ı ıl n olıınur <i:ın lcıl :ıı en 'ıtm ı:Jn 1\ınd cHa',, 
---------------- . muspctc'crilc b'lJ ı mdcrl 1~1.ımı1ı. \ !.s ı 

ı :m•ı t et :' mdı~'ı ~lildu lü!!;lindcıı : 

f' 1 't\\ l lı: J~ () \ı.; J 1 m .'l\ 1• ( ,}! \C 

muhtdıf uıııhkıd! ::ındı~ımı1.1 lır:ı t.,_,, 
rınra için ' cılkrı !l088.i • :l6~:ı 5 • ;" 5::'!8Q 
!\um:ırah eı etlerin dcfı erini kn, b:ttl~lni 
!=Ö\ lemi, ti . Y t: n•01r \'cı ileceğinden t•,J.; ı ~ı

ııın hu mu olmıl .ıcıığı ıldn olunuı . \68.!:') 

h:ı'dc h::•.I:: ı t:ıpu ~ic.lleıık :ıh t c lmı· 

\ .ı 'Jı arı 1 c,ldiı n p:l\ 1 ~m. ınd n 
hn ı rç 1-a ırlıır \ :ıcf:ırln ın i:l•u nı:ıdJl' 

ı onunm~ ~hkümına gorı hı:rd et cıme 

lcı i ,.e d:ıh:ı fozl ıı mn~umat :ılm:ık l!=te· 
\cnlrrin CJJO 5CJ8 do \ a rumarn .. ı l c J\11.' 
n ull\ rnmızL nıuı .ıc. :ıtlıııı i'in ılım~ 



• 
Enılak Sahiplerine: 

Emli.kinizi idare ettirmek mi istiyorsunuz? 
Sigortalarınızı daha iyi şeraitte yapbrmak mı ıstiyorsunuz? 

Vergilerinizin zamanında tediyesini mi istiyorsunuz? 

İcar bedellerine mahsus Bilafaiz avans mı istiyorsunuz? 

KADIZADE Komandit Şirketine 
•• muraacat ediniz. 

Jstanbul Samlı Han 12-14 Telefon: 23818 

TürkiyeCümhuriyet .Merkez Bankası 
23/2/1933 vaziyeti 

PASiF K•••: Lira 
AKTiF ~ 

Altın~ safi kilogram 11. 685. 274f! L. 16.436.308 .1 ç Sermaye ...••••••••• • •••••••. 
Banknot • · • • • • • • "19.288.763.-

Lira 

15.000.000.-

Ufaklık • • · · . • • • ... 594.094.52 36.319.165.71 TedavUldekl Banknotlar: 
Dahlldekl Muhabfrler : 

Altın: Safi l\g. • • J.788,024 r~ 2515.003.7 
Türk lirası • • • • • j .. 93Q.502 .51 3.454.506.21 

Herlçlekl Muhabirler : 1 

Deruhte edilen e\·rakı naktlydlr ... 158.748.563. 
Kanunun 6 ve 8 inci madde.! 
delerine tevfikan vaki tediya > 4.2<>2563.-

Altın Saft kilogram 1.541,044 2167.606 .94 
Deruhtc edilen emıkı nakliye 

ı 54.456.000.-
Altıne tahvili kabil Seı best dö\•izler 1.201 .593 .3 3.369.200 2t 

Hazine Tahvlllerl : 

bakıyesi •••••••••••• 
Karşılığı tamamen alon ol:ırak 

ı 
tedavüle vazedilen •••••• a... 8.688.000. - 163. t 4 ~.000. 

Deruhte edilen. evrakı naktiye Mevduat: 
karşılığı L.15S.74S.5ô3.-
K uunun 6 ve 8 inci mad
de !erine te\iikan ·vaki tedint 

Türk lirası • • • • • \\ 17.790.398. 50 
4 292563.- 154.456.000- l>ö\'iz · • · 5.05ı;:l .0()0 5 7 22.849.459.07 

CUzden: · 
Senedııt . • . • • • • • fı L. 3.265.278 .2 

Muhlcllr .• • • , • • • • • • • • 38.315.706.6 

Esham \"e}Deruhte edilen C\'rakı~ 
tah\·flAt naktiyc hr~ılığı (iri· 

bari ı.,ymetle) • . • • • • ,, 27.125.825. -
Esham ve Tah\ ilı\c • • , • •• J .028.206 .9 

Altın ve d6vJz Uzerine avans . 
Hl••ed•rlar • • • • . . . . 
Muhteltf 

Yek On 

l 
3 t .4 l 9.400.2aı 

10.522.5~1 
4.500.000.-

5.780.370.731; 
~~O\J.I0,.70 ıı 

YekOn l39 . .- 09.lo5.7 

Iskonto haddi % 7 - Alhn üzerine avans %5 1/J. 

AH! AMAN! (ABUK! SANCI GEÇTİ/ 
BiR ALKOK YAKISI ···•ARKAM 1 

Sizi bwrand11'UI tı. bddeJI qal\kt bad aanoyı nJçiD 
~ '" lu1c e'-ell l Maamatı ç.ok al.\ Alkok yakw. 
aiziA için anin •• mDnal,r blt tedbiri p.üclir. Sana tek· 
~ bcmcıı bıa yakıyı apıyu mahalle tatbik 

•ckttıU 9CD'ctatf oharaııııu. O.ima niıı.JJdc bir 

•cya iki Alkole ,.U111 bahaııdanunaz. VOc;odau bu ııanıı 
bir .. DC111D1 b.fl1 bazal'•• em.Uı bir tedbirdir. Bir dti1llı• 
illçtu daha m6aairdirlu. SU iflııhlc mes&ıal olvkc.ıao 
da tc.nd.I ~ cecw. Hu ecunedc balaou. Fabt 
Alkok laaı1ıal Ubruwıda t.ataau. Taklitkriııdc u!rJDıotL 

Tlrlllye U•••1 AccHtalarl ı 
G. AA. BAKER Ltd 

ın&••L ................. ..-.. ı.Hn:ııe~~·I!l:m:mı 
SANCIYI ZALE EDER 

----===========-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=---~-

Devlet Demır:volları llAnları ) 

1 - 1·3·933 tarihinden itibaren Ankara_ Konya kısmında 
iki istasyon arasında seyahat edecek yolculardan nakliye vergisi 
dahil, azami : ' 

1 inci il inci ili üncü için 
] 9J9 1404 893 

kurut bilet ilcreti alınacaktır. 
2 - Ankara • Konya kısmı haricinde bulunan bir istasyon· 

dan ba kısım dahilindeki bir istasyona ve bilmukabele •e yahut 
. Ankara • Konya kısmından geçmek üzere mezk<ir kıamın hari
cinde kalan iki istasyon arasında yapılacak seyahatlerde de An
kara - Konya için bu azami ücretler alınacaktır. 

3 - Çocuklardan azami ücreUerin yarısı alınır. (877) 

33 ton delikli bakır antrtuvaz çubuğunun kapalı zarfla mn
nakasası 13 - Nisan· 933 perşembe günü aaat 15 te Ankara'da 
idare binasında yapılacaktır. 

Fazla 1 tıfsilit Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde üçer 
liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (835) 

lstanbul Asliye l\f ahkemesi 6 ıncı 
Huku!c 03ireslnden : Balatta .Molla Aşki 
mahallesinde yatağan çeşme yokuşunda 

35 No : lu hanede mukim Gülsüm 1 J. 
tarafından kocası Hüseyin Ef. a1eyhine 
açılan boşanma davasının cari tahkika
tında : tcbliğata rağmen gelmediğinizden 
tahkikat gıyabınızda billcra ~ahit dAhi 
dinlenmek suretilc ikmal edilmiş \'C 

26-i\fart-933 pazar saat 13,30 a talik 
kılınmış bulunduğundan tarihi ilAnın fer· 
dasından itibaren beş gün zarfında itiraz 
etmediğiniz ,.c yevmü muayyen olan 
mezkOr günde mahkemeye gelmediğiniz 

takdirde muamelei muakıbei kanuniyenln 
ifa olunacağı malum olmak üzere keyfi-
yet illn olunur. (6836) 

SA.HtBt: MEHMET ASilrS 

Umum! Newrtyat MUdUr1l: FiKRET ADIL 
VA.KIT lılATBAASJ - tSTANBtn. 

. • 

laKıltıerrlen 
saKınınız • 

Istanbul Liman işleri 
inhisarı Türk Anonim Şirketi idare 

Meclisinden : 
DahiU nlzamnamemizin 23 üncü maddesi mucibince hissedarlar umumr ~

yetini zirde yazılı ruznamedeki maddelerin müzakeresi için 30 ~Iart 933 Perşcm· 
be günü saat 16 buçuı<t:ı Şirketin lstnnbulda Sirkeci'de klin Lim:ın Hanında ı. 
dare merkezinde alel!de topl:ınmağa çağırılm:ısı kararlaşunlmışur. 

t\izamnamenin 24 üncil maddesi mucibince alelAde toplanmıya gerek asaleten 
gerek vekAleten lhkal 50 hisseye sahip olan zevatın 26 ınct maddeye göre top
lanma ~ününden e\"elki on gün içinde hisse senetlerini şirket id:ıre merkezine \'C 

ya Türkiye Iş bankasının merkezlle şubt;lerine tevdi ile mukabilinde nl:ıcakJan 
makpuzu idare meı kezine irae ederek dühuliye varakası almaları iktiza eder. 

Müzakerat rumame•İ 

t - idare meclisi ye murakıp raporlannın okunması \'C tasdiki. 
2 - 1932 '6enesi Hi1Ançosonun ve kAr \'e zarar hesabının \'e temettüün tev· 

zil hakkındaki teklifin tasdiki Jlc Jdııre Meclisinin ibrası, 

3 - 1933 senesi bi1Anço11unun tanzim ve umumi heyett<!n tasdiki tarihine 
kadar devam etmek üzre şirket muıakıplerinin intihabı ve tahsisat mtkdarlıınnın 
tayini, 

4 - ldare l\lcctisinde açılan azalığa intihap olunan zarın azalığının tasdiki. 
5 - l\Jüessls hisse senetlerinin şirketçe mübayaa edilebileceğine dair karar 

ittihazı. 

6 - Tahlish·e inhis:ınnın .kanunu mahsusla rcri dolayısile yapılacak mua
mele hakkında Jıaı ar ittihazı. 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 1 ----...,..-----
Kıymeti 

Mubammeneıi 
L K. 
420 Edirnekapısında Keçecipiri mahallesinde Sofahçe:,

me ve Zeynelağa sokağında Müyesserçelebi camii 
arsası ve mevcut taşlar. 

96 30 Kadirgada Eski Bostanıali yeni Emiosinan mahalle· 
sinde Cami içi sokağında eski ve yeni 35 No. b 
bir kıt'a arsanın tamamı. 

30S 08 Küçükmustafa Paşada Mollabüsrev mahallesinde 
Küçllkmustafapaşa cadciesinde eski 19, 21. ~5 yeni 
33, 35, 37, 39 No. la ve 152 metro 54 santim mik
tarında bulunan miifrez bir kıt'a arsa. 

260 Ediroekapısında Kariyeiatik Alipaşa mahalles'nde 
camii şerif sokağında 21 mükerrer ve cedit Aya• 
yorgi sokağında 76 No. la dükkan arsası 

30 Tamamı 70 metro 50 santim terbiinde bulunan Çe• 
lebioğlu Alaettin mahallesinde Y enicami avJusunda 
67170 No. h kAgir dükkanın 3b/3600 hissesi. 

170 13 Tamamı 319 arşın terbiinde bulunan Ortaköyde 
Yeni Meyhane sokağında eski 'J.7 No. h arsanın 
8/12 hissesi 

1095 Tamamı tahminen 3650 arşın terbiinde bulunan 
Cerrahpaşada Hobyar mahallesinde Y okuşçeıme ıo· 
kağında eski 23 yeni 43/45 No.lı meşrutabane ar• 
sası tamamı. 

Baladaki emlik 4 hafta müddetle ilina konmuşlar. ihalesi 16-
Mart • 933 perşembe günü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçele

rile beraber lstanbul Evkaf müdiriyeti binasında Mahlulit kale· 
mine müracaatları. (647) 

Zafiyeti umumiye, i§tiha· 
aazbk Ye kuyvetıidik ha-

llbnda bilyllk faide ve t H 1 A Kullanınız a u asası Her eczane· 
t11iri ıBrillea de satıhr 


