
Hazretleri • Almanya da Komünistler 
Bitler hilldlmetlae açıktan açıi• 

iayan bayraiı açblar ve ateıe, ibtiUll· 
kAraae nflmayiılere devam ediyorlar 
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Ecnebİ mektep· 
lerde dini telkinat 

· Son SMDanlarda lmıirdeki A -
iaeriku mekteplerinde biribirini 
mite-1Qp iki vak'a oldu. Bu vak'a 
lar bu mekteplerde efkin umumi· 
nnin dikkatini celbedecek IUJ'et• J 
te dİlll telkinlt yapıldıjmı ıöa • I 
terdi. 

Bu ıi~i vak'alar memleketimiz 
deki ecnebi mekteplerde ilk defa f 
olarak vuku bulmadıjı ıibi aade
ee lmıir muhitine de münhaaır 
delildir .. Ne vakit böyle bir vaka 
oluna hidiae matbuata aluedi • 
yor, ali.kadar olan maluımlarda 

hir hareket oluyor, tetkikler ve 
teltifler ,apılıyor, bu vaka'lann ı 
tekerriiriiae mani olacak tedbirle
rin artik abmmt olduğu zaanolu 
~-·Fakat sünün birinde bu 
anlann yerinde olmadıiı anlatı· 
lıyor. Çünkü rene ayni mahiyet• 
te bir takım hidiaelerin çıktığı 
ıarülGyor. 

Umumi harpten enel Türki • 
yedeld ecnebi mekteplerinin tale
helerl ytlzde yetmi9, eeben ni• • 
petlade Hristiyan olan ekalliyet 
1dla1ll'lanna mensuptu. Ba itibarla 
o .akit hu mekteplerde hriatiyan• 
lık telldnatı ,apılmuı bir dere • 
C4IJ'9 bclar ..... slrillebilircli. 
l~kia..,.. vaziret böylemiclir? 
Bir bre ,erek lstanbulcla, ıe • 
rek diler Yiliyetlerdeki ecnebi 
m~miain taJ.-i eberiyetle 
r.laaiYan defil, Türk" m8llüman 
sc· tiiei·· .,"'Jt&a ~:-r~. 
.... maarif ıiyaffU' ·~ ....... " 
ı...i .... lilillt .. .mehi ... 
~ fa1tılll w teı..,....16 " ,. ~· ,..,....... .. ..... 

Devlet ıstılahları 
BOL.Ü GÜ 

a.,welrAlet MUste .. n 
K .... al 8. 

ANKARA, 1 (HuasO· -
memuriyet uimlerile devlet da
irelerinde kullanılan ublahla • 

nn türlcçeleftirilmeai için, Türk 
dili tetkik cemiyetinin tefebbü
ıü üzerine bir "devlet 11blabla· 
n bölüiü,, tetekkül etmittir. 

Bölük Pazartesi rünü buraya 
ıelecek olan bqvekilet müate
farl Kemal Beyin riyasetinde • 
dir. 
~ 1161enıımat lddlrll 
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l&k mltdllrll Utta. daUIJe ftklleUa • 
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... ... ... ...... muın- amaml 

mödtlr m•Wal Baldq. dlftal _._ -

......... mankıp llalda, dl)'llDM ... 

lerl .........,..._ .... ,ere ... 
llamdl, lltulatUı ..,. unı•,...._ 
Aziz BeJlerdea llllltepldrHcUr. 

Alay köıkflnde dflaldl koaaıma •• 

Tüik ... mifıfh8Y.81inın 
J(onuşma ile takviyesi 41! 

Başka yerlerde havalar: 
Tunca nehri donmuştur 
Hararet derecesi sıfırdan aşağı 32-

Buna rağmen deniz banyosu az değil!. 

Bu mOthtş le~ rağmen 
Avrupa gençliğinin eğlen

celeri : Bir dağdan kayarak. 
tepe taklak atlıyan .. Buzlar 
üstlinde pıdna)a hazırlanan 
ve karlar içinden deniz ban· 
yosuna giren genç kızlar ,. 

lstanbul bir iki rün kar ve tipi 
yüzü ıardü. Halbuki yam batımız 
da, Trakya, Edirne ve Balkanlar· 
da, daha ileride Avrapada müthiı 
bir kıt hüküm sürmektedir. Fakat 
bu kqm oralarda nud karıılandı· 
imı resimlerimizden anlıyabilirsi· 

: Diz. Buraanm Ulu daimda yapıl • 

birin bu nevi sporlar olduiu artık 
kiG'....enİn meçhulü dqildir. 

§ Edimemiscle dört bet sün ... 
beri çok tiddetli aojuldar h,w· lllla 
sürmektedir. Hararet dereceei • • 
fırdan qaiı ona kadar inmit, T 
ca donmuıtur. 
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Geçenlerde Kumkapı tarafla • 
nnda alb aybk bir çocutun ka -
dm isterim! diye baiırdıjı ve 
pceleri uyuyamazolduiu haldon
da birpyia çıkmıt, bir muzip ta· 
rafmclan ortaya atılan bu pyia 
civar halkını eilendirmit, dediko 
da menuu olmu9tu. Fakat burün 
altı aylık delilse bile bet buçuk 
( Alt ttll'fl/ı ! lr.d aagıf amııdadır J 
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Ecnebi mektepler· 
de dini te l<inat 

w 
,.::-SON;HA~ERf~~ N 

Acaip bir mahluk 
(Baş taralı l inci sayıfada) 

ya9ında küçük bir çocuiun eT • 

lenmek iıtediğini, hatta kadmla• 
ra taaalluta bile baıladığım 3ğ • 
reniyoruz. Bu haber, hirinciıl gi~ 

<Başmakalenıizdcn devam) 
tesis olunmuştur. Ve hıristiyanlık 
telkinatı bu maksatların bir par • 
çasıdır. Binaennleyh bu mektep • 
lerin kuruluşunda ve an'anc:;inde 
tedriıatttı.n ziyade dini telkinat 
esastır. 

V A K 1 T' ın Hususi Telgraf1arı - - - ~ z._:1- ~ ---

Şimdi Türkiyede dünya daği§
mif olduğu için ecnebi mekteple
rin başlarında bulunan zatlar ve 
teıkilatlar da artık bu müessesele
ri yeni vaziyetlere uydurmak ih
tiyacını pek iyi anlıyorlar. Fa -
kat bu mekteplerin dini telkinat 
an'aneleri içinde yelitmit olan eı 
ki unsurlarını yerlerinden çıkar • 
maltsızın bu iti yapabileceklerini 
ümit ediyorlar. Bundan dolayı da 
muvaffak olamıyorlar. 

Filhakika bugüne kadar yapı • 
lan tecrUbeler bu ümitlerin tama
men bot olduğunu ispat etftıiştir. 
Bunun için yapılacak tek bir ça
re kalmııtır. Bu da ecnebi mektep 
lerin dini telkinat an'anesi içinde 
yetifmiı olan eski unsurlarını çı· 
karmak, bunların yerlerine Cümhu 
riyetin maarif zihniyetini benimsi 
yebilecek yeni unsurlar koymak • 
trl'. Bu radikal tedbir alınmadık. 
ça Türkiyedeki ecnebi mekteple -
rinin idaresinde esaslı bir deği • 
§İklik olabilmesi imkansızdır. 

iktısat vekilimiz 
Dün lzmirde tetkikat yaptı. Cumaya 

Burdura gidiyor 
1 Z M 1 R, 1 (Huıusl) 

Reisicümhur Hazretleriyle birlik -
le ıehrimize gelmit olan lktısat 
Vekili Cellil Bey bugün ı, Banka· 
•ı, Ticaret müdürlüğünü, Sanayi 
ve Deniz Ticareti müdürlüklerini 
ve maadin memurluğu dairelerini 
z~yaret etti. Celal Bey ziyaret ettiği 
dairelerde alakadarlarla görüş -

Po ·s kom,serleri 
terfi imtihanları 
AN KARA, 1 (Hususi) -

Polis komisrlerinin terfi imtihan -
ları kısmen yapılmııtır. Fakat ter· 

fHer Haziranda olacağından imti

hanların devamı da Hazirana bı· 

rakılmı~tır. 

lzmlr şehir meclisi 
1 Z M 1 R, 1 (Hususi) -

ıtıÜ§, Ticaret müdürlüiünde iktı -
sadi itler ve bir demir madeni 
hakında malumat almıştır. 

Celi.! Bey yarın iplik, kumaş, 

yağ ve pirinç fabrikalarını geze -
cek, cuma günü müteha~sıslarla ve 
lzmir Ticaret müdürü Saffet Beyle 
birlikte Isparta ve Burdura hare -
ket edecektir. 

Maarif islahatı 
komisyonu 

A N KARA, 1 (Hususi) 

Maarif Vekaletinde yapılacak ıs

lahatı tespit etmekle meşgul olan 
komisyon bugün Maarif Vekili 

Retit Galip Beyin reisliğinde top
lanarak çalı§ınasına devam etti. 

Ankaroda yağmur 

lzmir şehir meclisi bugün toplan• A N K A R A, 1 (Hususi) -

dı. içtimada, şehrin ıeylip tehlike- Bu sabah buraya yağmur yağmıya 
si kar§ısındaki vaziyeti, Yamanlar başladı, akşama kadar fasılalarla 
suyu meselesi müzakere edildi. devam etti. 

iz mirde 
Bir altın madeni bi ıayia delil, hakikattır. Bu zen 

perest çocuğun adı Nevzattır ve 
için milrucaat tam bet buçuk yatındadır. Ken • 

1ZM1 R, 1 (Hususi) disi lzmirde doğmuttur. Annesi• 
lzmire yakın Kavaklıdere dağla • nin adı ismet Hanımdır. la.met 
rında altın madeni buluııduğu zan- Hanım kocuile Anadoluda dola• 
nolunmaktadır. Bunun için alika· j tırken koca11 hastalanarak öl • 
dar dairelerden bu dağlarda ma -1 ınüt, Nevzat babaıız kalmıttır. la 
den araıtırmak üzere müsaade İs· met Hanım allı ay evvel hmir • 
tenilmittir. den lstanbula gelmif, bir yerde 

fzmır polfs mOdUrU 
kaza geçirdi 

1 Z M 1 R, 1 (Huıusi) 
Emniyet müdürü Feyzi ve emni -
yet memuru Şükrü beyler otomo -
bille hükumet konağından beledi
ye dairesine giderlerken yolda bir 
kaza geçirdiler, Otomobil bir dük-
kanın duvarına çarptı, ön kısmı 
parçalandı. Feyzi beyin sağ kolu 
kırıldı. Şükrü bey de batından ha· 
fifçe yaralandı. Feyzi bey memle • 
ket hastahanesine kaldırıldı. 

Sıhhat veldll 
An karada 

1 Z M 1 R, 1 (Hususi) 
Bir kaç gündenberi tehrimiade bu
lunan Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekili doktor Refik Beyle Tekir -
dağ meb'usu Cemil Beyler bugün 
Afyon trenile Ankaraya hareket et 
tiler. 

çalıtarak hayabnı kazanmak iate 
mittir. ismet H. bir kibar aile 
yanına girecek o!.mu,, bet yaım -
daki oğlu Nevzat •okaklarda kim 
ıesiz kalacağı için dütünnıiye 

dalmıttır. 
Bir aralık aklına ahbaplarından 

birisi gelmif, hemen evine kof • 
mu9: 

- Benim oğlanı ıana bırakıyo• 
runı. istersen bir yere evlatlık 
ver, islenen ıenin yanınd& kal • 
ıın, demittir. 

f "met Hanımın ahbabı çocuiu 
yanma almış, üstüne batına fazla 
itina etmiftir. Nevzat ufak oldu • 
lu i~in geceleri hamisi olan ha· 
ıum c;ocuğu odasına almıttır. 

Kaldı ki, bu unsurların ecnebi 
mekteplerden çıkarılması bu mek 
teplerde tedrisatın tekemmülü nok 
tasından da esaslı bir şarttır. Çün 
kü sadece dint telkinat maksadı
na hizmet etmek için hazırlanmt& 
olan talim ve terbiye vasıtaları il; 
aari fen ve marifet usüllerini tteş 
retmek kabil olamıyacağı açık bir 
hal<ikattrr. 

Gazi Hazretleri lzmirdelB.aşvekilimiz 

Nevzat bir kaç gecesonra gece· 
leri bazı gayri tabii haller gÖs· 
termiye başlamıf, bunun üzerine 
ev sahibi hanım çocul'iu yalnız 
bir odada yatırmıştır. Nevzat bu 
ayrılığa ra~mcn ev sahibine ta • 
kılmıya, takalar yapmıya başla • 
yınca annesine teslim edilmiştir. 
Anneıi, hanımın şikayeti üzerine 
oğlunu müteaddit defalar fena 
halde pataklamııtır. Bir gün Nev 
zadı anneıı hamama ıötürmüş, 

Fikrimizi hulasa edelim: Türki
yede ecnebi mekteplerinin idare· 
leri layik tedrisat zihniyetine uya· 
bilmek iıtidadmı haiz olmıyan 
eski unsurlarını değiştirecekler 
mi, değiıtinniyecekler mi? Mese 
lenin düğüm noktau budur. Bina
enaleyh ecnebi mekteplerde ya • 
pılacak ıslahatta bu cihetin tet • 
kiki ve yeni §eraite uyamıyacak 
olan mekteplerin Tiirkiyede yaşa 
yamıyacaklarımn alaka.darlara 
anlatılması lazımdır. 

Muhtelif daire eri ziyaret 
tetkikat yaptı1ar 

ett~ler, 

Reislcllmhurumuzun yakında şehrimizi 
şereflendirmeleri ihtimali vur 

Mehme Asam 

IZMIR, 1 (A.A.) - Reisicüm· 
hur Hz. bugün refakatlerindeki 
zatlarla birlikte otomobillerle vi • 
liyet makaınını, kumandanlığı, 

C. H. Fırkasını ve belediyeyi teş • 
rif buyurınuılardır. Vil&yette• va• 
li KlzımPı. tarafından Eğe mın• 
takasının iktiıadi vaziyeti, vilaye 
tin umumi vaziyeti ve bilhassa 

K" p ff maarif ziraat ve kredi kooperatif 
azım aşa z. hareketlerini gösteren rapor, gta .. 

Konyada fik ve albilmlerle küçük Mendreı 
KONYA (A A cellat gölü harita ve layihaları 

, 1 • .) -- Meclis 
Reisicümhur Hazretlerine arze .. 

reiı; Kazım Paşa Hazretleri, bu· 
glin kız muallim mcktebUe liseyi dilmiı ve &)'l'JCa şif ahi maruzat ~ 
ziyaret elniişletdir. D~rslcrde bit ta bulunulmuştur. 
müddet bulunarak talebeye. aual .. Gazi Hı. verilen izahattan vo 
ler ıormuılardır. Pa~a Hz., bili .. bilhassa maarif vekredi koopera .. 
hara iktısat müdüriyetindeki yer· lifleri hareketinden dolayı mem• 
li mamQl&t ve m!nsuca.t meşheri- nuniyetlerini beyan buyurmuı .. 
ni gezmişler ve Hnlkevinde, C. H. lardır. Kurnandnnlıkta müstah • 
F. tarafından verilen çay ziyafe - kem nıcvlti kumandanı Hüseyin 
tinde bulunmuşlardır. Kazım Pş. Hüınü Pı. tarnfından Reisicürn • 
burada esnafcemiyetleri mümea • bur Hz.ne erkin ve ümerayi as • 
ıilleri ve halk ile ynkından temırn keriye takdim edilmiştir, 
ebrtitler Halkcvi reisi tarafından C. H. Fırkasında Gazi Hazret· 
ıöyl~nen nutka: lerine reis Hacim Muhittin Bey 

"Beni çok samimi bir surette tarafından fırkanın yeni intihaba .. 
kabul etmiı olan Konfa halkına '======-======-===-----ııc::::= 
müteşekkirim, bahis buyun:luğu - ! lelimiz ve meı-:nleketimizin aela • 
nuz hizmetlerim, doğrudan doğ - . met ve refahı is:in büyük bir haa· 
ruya vatan ve millet için ifasnıa ! sasiyet ve gayretle çalııtıiını ve 
borçlu olduğum• vazifelerdendir. ı ~alışaca~ını kayde!nıişler ve ha -
Maamafih bu vaıifeleri ifa eden J l'aretle alkıılanmıtlardır. 
her vatandaı gibi ben de iftihar ' Çay ziyafetinde vali, Kolordu 
duymaktayım.,, kunıandanları, meh'uslarımız, va. 

Mukabelesinde bulunmuşlar ve li muavini, fırka ve belediye rei-
a. M. Meclisimizin, me~rutiyet ve si, mahalli hükUnıet ve matbuat er 
Cümhurlyetle idare edilmekte <>- kanı, hususi müesseaat ve cemi • 
lan difer bi~ok milletlerin mec • yetler mümessilleri hazır bulun • 
liılerinden yüksek ôlduğunu, mil· mu§lardır. 

tına ve bugtlnkü fırka mevcuduna 
dair cetveller tz.kdim olunmuştur. 

Belediyede Gazi Hazretlerine re 
is Behçet Salih Bey taraf mdan İç· 
timl'.da bulunan §ehir meclisi aza· 
l:ırı birer birer takdim edilmi9ler
dir. Gazi Hazretleri şehrin ihtiyaç
larile çok yakından alakadar ol -
muılar ve kendilerine uzun uzk · 
dıya muhtelif itler hakkında in. -
hat verilmiıtir. Gazi Hz. şch -
rin kanalizasyon projelerini de 
tetkik buyurmu~larclır. Bir saat 
kadar belediyede kaldıktan ıonra 
ayrılırken Belediye reiıi Behçet Sa 
lih B•yeı "Muhterem l~mir halkı· 
nrn gösterdiği samimi tezahürat ve 
muhabbetten dolayı ço!< müt:?has
sis olc1uklarının,. iblağını emir bı1· 
yurmu~lardır. Reisicümhur H:z. 
belediyeden milfarakatlerinden 
conra refakatlerindeki zevattan 
ba!ka vali ka:zıın, ınüıtahkenı r:ıe" 

ki kumandanı Hüseyin Hüsnü Pa
~ahırla, H. F. reiıi Hacim Muhit . 
tin lley olduğu halde Re,adiye il~ 
risinJe Balçova hududuna katla~· 

bir gezinti yapmı~lar ve tekrar ko 
naklarına dönmüşlerdir. Gazi Hı.. 
giderken ve gelirken güzergahtaki 
halkan pek coşkun leznhürat ve sa 
mimi alkı~larile "Yaşa,, avazeleti
le karşılanmışlardır. Bütün muhilt· 
fetah ve kudret bahıeylemitlerdir. 

V AKIT - Rcisicümhur Haz • 
retleri !zmirde bir kaç gün daha 

ktılacaklardır. Büyiik reisimizin 
bir kaç gün sonra Gülcemal vapu .. 

nt ile !zmirde hareket ederek Ça -
nakkale ve Geliboluyu ziyaret et
tikten sonra tstanbula teşrif etme
leri muhtemeldir. 

Finikeden Antal-
yaya döndü 

ANTALYA, 1 (A.A.) -Batve· 
k · · Hazretleri bu akıam Elmalı. 

Kürkükeli tarikiyle Finikeden An· 
lalyaya döndüler. Her üç kazada 
fevkalade tezahürat yapıldı. Yol · 
lar halılarla döıenmitti• Pata Hz. 
pansiyonlu köy mektepleri, sıtma 

mUcadeleıi ve ıu itleri teıkilabnın 
mesaisiyle yahmdan alakadar ol 
dular. 

Panıiyonlu mekteplerde kay ço· 
cuklarının yetiıtirilme, beılenmf 
ıiıtemini çok bejendiler "bizim is• 
tediğimiz ve takip ettiiimiz tarz; 

Öy çocuğunu köy hayatından çı • 
karmadan yetittirmektir. Sistemi • 
niz gUzeldir. Bozmayınıı.,, buyur• 
dular. 

iman yada 
I\omiinistler 

1 

Hit ·er hükumetine 
isyan ediyor ar 
BERLIN, 1 (A.A.) ....... Komünist 

Rote Fahne gazetesi dUnkU nUılıa• 
sında Berlindcki 2,000 kadar ktım• 

panya ve tirketin mutemetlerile 
memur ve mUıtahdimlerinin dün ~ 

den itibaren ıiyaıl bir ırev ilanı • 
na karar verdiklerlni ya•mııtr. 

Halbuki ıimdiye kadar hiç ~ir 
işçi ve memur ırev yapmamı,tır. 

8ERLIN, 1 (A.A.) ....... Thuring 
hük\ameti dahiliye naaırr, Al1nan 
hükCimeti aleyhlne nUmayiı yap • 
mak yahut itçilerf umumi grev 

yapmaia te9vik etmek makaadile 
toplantılar 7apılmaıuu nıenetmiı· 
tir. 

Nevzat hamamda çıplak ıördü • 
ğü kadınlara taıalliita başlamış, 
bunun üzerine annesi işin sarpa 
sardığını anh~.mışlır Günler ıeç • 
tikçe Nevzadın azgınlığı aTlmış, 
mahalledeki kızlara ve kadınlara 
da takılmıya devam etmiş, hatta 
dul bir kadına kartı da tatkınlığı 
hayli il4!ri götürmüştür. 

Ne•zadm annesi oğlunun bu 
h•llerinden çok usanmıtbr, çalı • 
ıamam~ktadır. Oğlunun 11lah e· 
dilıtıeıi için alakadar makamlara 
müracaata katar vermiıtir. 

İsmet Hanım diyor ki: 
"Ömriimde böyle çocuk görme• 

dim. Nerede bir kadın göne ıö • 
ıU gözlerinde bacaklarında ... Ko· 
nu, komşu illallah çekiyor. Kadın 
kızlara ıata9ıyor. Sövdüm,döv • 
düm, ıslah edemedim. Param 
yokki evlendireyim? Yatı da u • 
fak, kazancıda yok. Şaşırdım kal 
dım. Islah edilmesi için hükUme • 
te müracaat edeceğim. 

Diler taraftan bncak kadar bo 
yile erkeklik yatına eren Nevzat 
diyor l:i: 

"Kadınlara bayılıyorum. Hele 
güzelini görünce içim ıidiyot, 
kendimde bir ba§kalık duyuyo • 
rum. Ah bir ~vlenıe-:m !.,, 

Türk - Yunan 
Ticaret mukavelesi 

müzakereleri 
ATlNA, 1 (A.A.) - Yenl Türll 

- Yunan itili.fnaıtıelerini mU2a • 
kerc!ye nı~mur Türk murahaslatl 
buıün Hariciye nazırı M. Mihaht• 
kopulosu ziyatet etnıiılerdir. Tüı'
kiye ıefiri Enis Bey murahhaslat' 
Hariciye naıırına te.kdim etmittit• 
Türk murahhuları yent talimat ~ 
mak ü:ıere Türklyeye dönecektetl 
ni söylemitlerdir. 



2 Şahat 1933 

Talkın .. (1) 

Eler bu zamanın harikalarını 
aaymak li.zım gelirse, bilmem en 
'-ta ıinema edebiyatçılığını al -

• lllak doğru mudur?. 
Sinema edebiyatçılığı'ndan 

filmlerle propagandayı kastet • 
llliyorum. 

En ileri ve kalabalık tehirden, en 
• teri ve azlık kasabaya kadar yer 
• l'üzünün her köşesinde sinemayı 

idetlettiren, ailelettiren, dinle! -
tiren, büyük talkrn mekaniu.nası-

• llın kudretini dütünüyorum. 

!ğer bir gazetede satıt kayagı-
• •ı Yarsa, eğer bir mecmua okurla -

tını artırmak istiyorsa, eğer bir 
e clükin vitrini önünde halkı dur -
~ durmak istiyorsa sinemaya tutun-
• 11ıağa mecburdur. Sekiz yatında 

~cuktan seksen yatında ihtiyara, 
llfabe heceliyen bir yarı - okur -
dan birinci sınıf san'atkarlara ka -

il dar herkes sinema aleminde bir 
• trkek veya kadın yıldıza, babası, 

lııası veya sevgilisi gibi bağlan -
bııttır. 

Kendi hatıralarının dörtte üçü -
llij unutan bir kimse, herhangi bir 
•inema yıldızının sinema edebiyat· 
Sılarının uydurduğu bütün hikaye
lerini bilir. Hiç bi.- imparator, ve· 

• )a büyük adamlardan biri umul -
bıaz bir fetihten veya itten sonra, 

• Şehir ıııkları filmini çevirmit olan 
- Şarlonun Avrupada kucaklandığı 

lcadar bağra baaılmamıttır. 
~ 
;ı Eier bir gün bir gazeteye uğrarsa 

iliz, Pariıte, Sofyada, lstanbulda, 
l"abranda veya Kabilde, her posta-

S.ŞükrüBey 
Dün Parise gitti, 
O. bankasile de 

müzakere edecek 
Osmanlı borçları meselesini haw 

millerle müzakere etmekte olan 
Saracoğlu Şükrü Bey dün ak§&m· 
ki semplon ekspresile Pariae hare· 
ket etmistir. 

Parist~ bulunan Nurullah Esat 
ve Feridun Cemal beylerle son za
manlarda onlara iltihak eden Ma· 
)iye vekaleti para itleri müdürü 
Sırı Bey, daha evvel hamillerle a· 
ramızda hasıl olan prensip itilafı· 
nın esasları dairesinde timdiy:a 
kadar mukaveleyi hazırlamakla 
metgul olmutlardır. 

Saracoğlu Şükrü Bey Pariste 
kısmen hazırlanmıf olan bu mu • 
kavele üzerinde hamillerle görü -
ıecek ve henüz halledilmiyen te -
f errüata müteallik noktaları mü
zakere edecektir. 

Hi.millerle esas itibarile anlatıl· 
mıt olduğu için bu itlerin o::ı bet 
gün içinde tamamlanacağı ve on • 
dan sonra kat'i mukavelenin im -
za edileceği ümit edilmektedir. 

Malum olduğu üzere Saracoğlu 
Şükrü Bey, imtiyazı 1935 ıene • 
sinde nihayet bulacak olan 
Osmanlı Bankası imtiyaz müddeti· 
nin uzatılması mevzuu üzerinde , 
Pariıte, bankanın merkeziyle te -
masta bulunmaktadır. Şükrü Bey 
dün bir muharririmize bu hususta 

• 
Istıkraz 

Sanayi erbabının 
demiryolları için 

temennileri 
Hükumetimizin dcmiryolları in· 

şazı hakkında büyük bir istıkraz 

yapmak için verdiği karar sanayi 
erbabını çok yakından ali.kadar et 
mittir. 

Bilhassa lstanbuldaki sanayi er· 

babı istıkraz mukabilinde Avru · 
·padan celbedilecek demiryolu le · 

vazımının milli sanayi erbabından 
ve memleketimizden teminini hü
kumeten rica etmek için hazırlan· 
maktadırlar. 

Dün bu hususta kendisiyle gö · 

rüştüğümüz tanınmış sanayiciler • 
den ve milli sanayi birliği ikinci 
reisi Kazım Ziya Bey demi§tİr ki: 

"- Hükumetimizin yapacağı 

istıkraz kar§ısında şöyle bir fikir -
de bulunuyoruz.. lstıkraz ht1su • 
ıunda hükiimetimize yerli ıanayi 

erbabımız tamamile zahir olmak· 
tadır. Bu istıkraz tahvilatı çok 
sağlam esasa istinat ettiği için sa
nayicilerimiz §öyle düşünüyorlar: 

Hükumetin demiryolu için alacağı 
kürek, çivi, cıvatalar, traversler. 

kova, saç galvanize ve saire ile di· 
ğer mühim malzeme doğrudan 
doğruya yerli sanayicilerden teda· 
rik edilmelidir. Yerli sanayiciler 

llın yazı itleri masasının üstüne bir 
büyük zarf ıetirdiğini görürsünüz. 
llu zarfın içinde en güzel fotograf • 
!ar. rardır. §unları ıöylemiıtir: -~-..ı.hwıı&. talw.ilat muka1>iliude derhal 

Makaleler her dilde hazırlan • 
lbıt, her seviyeye göre tartılmıf, ta· 
l'&nmıtbr. O kadar tamam bir mal
lenıe ki kliıeciye yahut tertip da
iteıine göndermek iç:n güzel re -
•inıler arasından bir iki resim, me 
,._ldı yazılar arasından bir kaç fık
t' &JJrmaktan baıka güçlük çekil· 
bıez. 

Yıldızların hayatlarına ait her 
tey mualdır. Bir isim unutulmağa 
ba!landıiı vakit, hastalandığı ha
beri ıelir. Eier etrafında büsbütün 
ı.ııerak uyandırılmak isteniyorsa 
iilnl'üş olduğu bildirilir. 

Cenaze meraıiminden bahaolu · 
nur •• bir ay aonra hayatta oldu -
h müjde olarak sunulan bu artiı· 
tia filmi o tehrin sinema perdele -
?İnde ıöıterilmeğe baılanır. Sine
bla teridi üstündeki tertiplerde ne 
lcadar teknik oyunu varıa, sinema 
•likaamı Ye heyecanını her sınıf 
halkta diri tutmak için o kadar 
ÇOk edebiyah •ardır. 

Sinema, bütün güzel aan'atları 
emrin~o kullanıyor: itte itin hlsı
mı 1 Smema, ıürekaiz talkm denen 
feyİa bütün masraflarını çıkarır 
bütün zahmetlerini öder en verim: 
li vasıta biliniyor, itte hlıaımın a· 
nahtarıl 

Evet, bpkı hatırınıza geldiği ıi • 
bi: 

- Sakarya için ne biliyorsunuz? 
Sualine: 

- Anadoluda bir nehirlir r 
Cevabını verip nutku tutulan ço-

cuJrtan bahsetmek itiyorum. 

Biz de talkın vermiyor değiliz . 
P &kat bunu o kadar klitelettiriyo· 
l'lız, o kadar kuru ve donuk man • 
ldc hapıi içinde bunaltıyoruz, gü· 
a~ı •aııatlann yaratıcı, diriltici ve 
~il °'1labcı kuvvetlerinden o 
-U-.. .. istifade ediyoruz ki her 

"- Osmanlı Bankası imtiyaz 
müddeti etrafındaki müzakereler 
henüz neticelenmemiştir. imtiyaz 
müddetinin ne kadar uzatılacağı 

da belli derrildir.,, 

Balkan konft,arausı 
meclisi 

Bir müddettenberi ıehrimizde 

bulunan Trabzun meb'usu Hasan 
Bey dün aktam Ankaraya gitmit· 
tir. 

Bükreıte toplanacağı yazılan 

Balkan konferansı meclisinin, 
konferans reisinin hastalanması 
dolayiıile tehir edildiği anlatıldı • 
ğından Hasan Beyle diğer murah
haslarımız hareketlerini tehir et -
mitlerdir. 

tarafta sık sık: 
- inkılap! 
Kelimesi duyulduğu vakit: 
-..- Bıktık bu inkılaptan ! 
- Daha bitmedi mi bu inkılap! 
Kartılıiı geliyor. Sinemanm bir 

türlü olan hiki.yeıini her gün din
lemekten ııkılnuyoruz .. Çünkü gü
zel san' atlar bu hikayeyi bin türlü 
lettirmefe muvaffak oluyor. 

Bizim talkın vaaıtalanmızın ku· 
ruluiu iae inkılap denen hudubuz 
heyecan kaynatı dört köte bir 
kalıpta donduruyor. Ziraat ıana· . , 
Y.• ~e naf ia hepıi inkılap Türkiye-
ıının maddi intaııdır. Manevi in • 
§ası yalnız 8"iizel aan'atlarla ve 
canlı ahli.kla mümkün olabilir. 
Ra~yo~, ıinemayı, edebiyab, hey 
keh, mımariyi, musikiyi, hepsini, 
batıbotluktan kurtarıp inkılabın 
manevi intaamın makanizması ha· 
line sokmalıyız .• 

Falih Rdkı 

(1) Hu kl'limeyi de halkın düzelttiği 
~bi kullanı~ orum. Telkin etmek yerine 
'f alkın veraıek. 

yapmağa hazırdırlar. 

Bu suretle malzeme hariçten a
lınacağına yerli olarak tedarik e • 
dilir ve Türk parası da dııan çık· 
maz.: Avrupadan tedariki mecbu· 
ri obn malzeme ise iptidai madde 
halinde gene sanayiciler tarafın • 
dan celbeclilir. ltÇilik Türkiyede 
yapılır. Bu ıuretle gene İfçilik 
masrafı memlekette kalır ve mem· 
lekette bir i, hayatı açılmı, olur.,, 

DarU.füoun btltçesl 
Darülfünun divanı dün içtima e

derek Darülfünunun 1933 senesi 
bütçesini müzakere etmittir. Bütçe 
daha evvelden hazırlandığı için 
dün müzakere edilmit ve esasları 
kabul edilmittir. 

Bütçenin ı:ıüzakeı·csi iltmal edil
dikten sonra vekalete gönderile -
cektir. 

VGUD~ .• ~ G~t• T 1 
Istanbul Ankara Caddesi, VAKiT yurdu 

Telefon Numaralara 
Yazı işleri te'efonu: 243i9 

idare telefonu : 24370 

Telgraf adresi: lstanbul - VAKiT 
Poata kutusu No. fi 

Abone bedelleri : 
Türkiye 

Seneli!: )400 Kr. 

8 aylık 750 .. 
3 aylık 400 .. 
ı aylık 150 " 

ilin Ucretleri : 
Resmi UA.nlann bir satın 
Tlcarl llAnlann bir satın 
Tlcarl llAnlarm bir santimi 

KUçUk lllnlar: 

Ecnebi 

2700 ı<r. 

1450 
800 .. 
300 

10 Kuru§ 
12.5 Kurul} 
2~ Kuruş 

Bir defası 30 iki defası M Uç detaaı fi5 
dört defasJ 75 ve on defası 100 kul"U§tur 
üç aylık l!An verenlerin bir defaaı mecca· 
nendir. Dört satırı geçen 11.lnlarm fazıa 
!l&tırlan bet kuruştan hesap edlltr 

Pi va sa 
Bayramdan sonra 
malların fiyatla
rında değişme 

Son hafta zarfında lstanbulda 
piyasa vaziyeti şöyledir: 
Bayramdan evvel gümrükten 250 

çuval kahve çekilmiştir.Fakat piya 
da çok kahve olması yüzünden bu 
kahveler satılamamıt ve 125 çu • 
val da dahile sevkedilmittir. Aıa
ğı mallardan da bir iki kurut le · 
nezzül vardır. 

Pirinç vaziyeti ise yerli iıtihsa -
lat istihlake kafi gelmektedir. Sa· 
bun, zeytinyağı f iatlarının pa -
halılatması yüzünden bir kurut 
yükselmittir. 

Şeker ise, dahili muamelata ilave 
ten celbedilen tekerlerden bu bay
ram münasebetile gümrükten 150 
vagon mal çıkarılmııtır. Piyasada 
ufak bir tenezzül de olmuttur. Ça· 
ya gelince, piyasada kafi miktar -
da çay olduğundan yeniden çay İl· 
hal edilmemittir. Fiatlarda da de -
ğitiklik olmamıttır. 

Bir memur daha 
tevkif edildi 

lski.n itlerindeki yolsuzluklar 

hakkında tahkikat f ezlekeai biti • 

rilmif, Devlet Şurasmca ekıik gö

rülen ifadeler tamamlanmıttır. 

Suçluların verilen karara itirazları 

olup olmadığı ıorulmuıtur. Ve • 
rilecek cevaplar tamamlanınca 

evrak derhal Devlet Şuraıına gön· 
derilecektir 

Haber aldığımıza göre ayni hi.· 
diseden dolayı mülkiye bat müfet
tişinin emrile bir memur daha tev· 

kif edilmiıtir. Bu memura evvelce 
itten el çektirilmitti. 

Emine Hanımın evin
de ·bulunan cıgara 

kAğıdı 

O sküdarda ıucu Durmut ağa -
nın karısı Emine Hanım, evinde 
üç defter cıgara kağıdı bulunduğu 
için, dün aktam mevcuden adliye· 
deki dokuzuncu ihtıaas mahkeme
sine gönderilmiıtir. 

Emine Hanım, bunlan otuz ye· 
di buçuk kurut vererek tanımadı· 
ğı birisinden kendisi kullanmak 

üzere aldığını aöylemit, mahkeme, 
mevkuf olmıyarak muhakemesine 
ve bir tahidin çağrılmasma karar 
vermiıtir. 

2 ~ui:at 1917 

- Haber aldığ·nuza göre ziraat 
bankasının memaliki sairedeki emaa· 
lirıe ve ihtiyacatı hazıraya göre ten • 
sik ve ıslahı için dört mütehassıs cel· 
bi takarrür etmi~ ve bütçeye vazcdi • 
len 3360 lira meclisi meb'usanca f:a
bul edUmiştir. 

- Ticaret ve ziraat nezareti de or· 
nıanlarımızın ıslahı için Avrupadan 
üç mühendis getirmeği 1'ararlaştır • 
mıştır. 

- 12 mart 1334 numaralı kanun 
mucibince bir buçuk milyon liralık 

daha gümüı meıkükat daı·p ve Uıra~ 
edUecektlr. 

SUHHE'l'LER 

Halkevinde 
Dün, Halkevi temsil tubeıi sa • 

lonunda, ıamimi bir hava esti. Hal 
kevinin bağrında yetiten genç sa· 
natkarlar, genç ıair Yatar Nabi • 
nin "Mete,, isimli manzum piye • 
sini temsil ettiler. 

Eserin temsilinden sonra, Fırka 
umumi katibi Recep bey, hazır 

b~lunanlarla hasbihal etti. 
Bir milleti yükseltmek ve bir 

rejimi köklettirmek için, itin ba • 
şında bulunanların ıahip olmau 
lazım gelen iki hasleti -feragati ve 
idealistliği- nefsinde toplamıt o • 
lan bu temiz alınlı adamımız, so • 
rulan iki üç ıuale, bütün ıamimi • 
yetiyle, apaçık cevaplar verdi .. Soh 
betinin bütün hotluğu ile bize, ya 
pılmaıı karar altına alınan birçok 
iyi ıeyleri müjdeledi. 

Açılan mevzuların gayesi fUY • 
du: lnkıli.pçı fikirleri halka atı • 
lamak. 

Recep bey, bunun için, Halkev• 
!erinin en büyük vazifeyi üzerine 
aldığını, sinemadan, radyodan, 
halk hatiplerinden, yakın bir za • 
manda istifade edilece~ini, Fır • 
kanın spora fevkalide ehemmi • 
yet verdiğini tekrar ettikten aon• 
ra, f erağati bile ideallqtirmit bir 
insan vekariyle ilive etti: 

- Fevkaltide diyorum, fakat bl • 
zim neslin fevkaldde hiç bir ıelli ola
maz. Biz yalnız her giln biraz daha 
Uerl gitmekle mllkellef iz, her ,eyin 

levkalddeıinl, bizden .anrald nesil 
görecektir. 

• • • 
Bugünün Halkevleri, muhak • 

kak, ki çok güç tartlar içinde ça
lıtıyor. inkılap fikirlerini, yalnız 
gençlere değil, Osmanlı maarifi • 
nin terbiyesini alanlara da atıla. • 
nuya çalıııyor. Recep beyin de • 
diii gibi, öyle imanlar vardır, ki 
yedi kere sekizin 56 olduğuna i -
nanmaz. Bunu ona inandırmak 
için, altalta yedi, 8 yazıp cemet • 
mek li.znndır. itte Halkevleri 
böyle güçlüklerle kartıkartıyadır 
ve bu güçlükleri yenmiye çalııı • . 
yor ve yenıyor. 

F aruğun Akın'ı, Behçet Kema • 
lin Çoban'ı nihayet Yapr Nabi· 
nin Metesi bu güzel ve yararlı tel• 
kinlerin ilk yemitleridir. Türkün 
eski medeniyetini, Türkün cihan· 
lar fetheden kudretini gözlerde 
ve gönüllerde canlandıran bu e • 
ıerler, bugünkü büyük i9limal ha· 
reketin bayraktarlarıdır. Akın· 
dan sonra, bir çok yeni doian ço
cuklarımızın adı Akın, Suna, lı • 
temi konmuttur. Çoban'ı, atqli 
ve iymanlı tair Behçet Kemalin 
bu eserini maalesef ıörmedim. 
Dün Mete, gözlerimizde Türkün 
tanlı tarihini canlandırdı. Gönlü • 
müzde Türkün anlı kahramanlık 
destanlarını yapttı. 

Kusursuz muydu? Hayır, ku • 
ıurları vardı, fakat mevzuun bü • 
yüklüğü önünde, kusur ıönneie 

imkan yoktu. Ve, Türkün mede • 
niyet tarihini canlandıracak ku • 
sunuz eserleri de, pek yakında 

göreceğimize fÜphe yoktur. 
• • • 

Recep bey, eıaslı bir noktayı 

daha işaret etti. 
- Yazmak kôli değU, konuşmalı• 

yız! dedi. 

Evet, konuımalıyız. Yazı, ni • 
hayet donuk kalır. Fikir dilde 
harekete gelir, canlanır. 

Bu güzel günün verdiği veıile 
ile Halkevimizden bir temennide 
bulunalım: 

Hergün, ~vde, haıaohpet bir 
arkadaı bulundursun. Kelebekler 
için çiçek neyse, insanlt9r için tat
lı söz bpkı olur. SELAMI lZZET 
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iskemle ve koltuk , çatal ve 
bıçak inkılabı 

Farkına varılmıyan inkılaplar 
olur pıu? Evet, olur! Yirmi, otuz 
senedenberi ev, mefruşat, konfor 
hususunda cezrice bir değiıiklik 
olma~tadır. Suyun içindeki balık -
lar suyun ne olduğunu bilmezler • 
miı.,Biz de onun gibi bu tebeddü -
lün seyrini takip edemiyoruz. 

Bizden çok evvelki devirlerde, 
gerek memleketimizde, gerek ec 
nebi diyarlarda mefru§ahn mikta -
rı azmıf. Mesela, kadim zaman • 
larda, iskemle denilen en zaruri, 
en iptidai istirahat aleti bile bilin-

i) 

miyormuş. Mefruıat §Öyle dursun, 
çamaşır ve elbise de öyle. Hatta 
insanlar pislikten kokuyorlarmış. 
Bu kadar azamctile, ihti~amile 
~(Güneş kral) denilen Fransanın 
·en meıhur hükümdarı XIV Louiı 
let gibi kokarmı§. Harici eJbisele1· 
başka .•• 

Gene pek meşhur laveç kraliçe
si Christinamn darı dünyada bir 
tek gömleği varmıı. 

Sonra, Avrupada mefru§at art· 
mıya ba,lamıı, lakin, bizim diyar· 
)arda mefruşat züğürtlüğü pek ya
lun zamanlara kadar devam ede -
gelmiştir. 

Ev de öyle. Eıkiden bizde kıı· 
lak ve yaylak modası cari idi. Be
devilik, yahut yarı bedevilik ile e§
ya, mefruşat itilaf edemez. 

Diyeceksiniz ki, müzelerimizde 
eskiden kalma bu kadar nefis eı -
yayı görmüyor musun?. Hay hay! 
Gözlerimle görüyorum ... Lakin ne 
kadar az eşya. Hem gördüklerimiz 
padişahlara ait öteberidir. Efrada 
ait eşya ise son derece azdır. Ay· 
ni devirlerde Avrupalıların mefru
§ab, konforu nispetle pek çoktu. 

Ah §U göçme adeti! Evlerimiz 
müstakar değildi. lstanbulun şim
di biraz gev§iyen g~ adetini bilir 
siniz. Bir yük arabası. Evin bütün 
eşyası, üzerinde kedi de olmak Ü· 

.zere senede dört defo bir semtten 
ötekine mekik dokur. iki göç bir 
yangına müsavidir; diye çok ma -
nalı bir s1>zümüz olduğunu bilirsi
niz. 

Şöyle bir tetkikata giri~elim: 
Bizim çoculduğumuzda ve yahut 
ondan evvel evlerde ayrı ayrı ya • 
tak, yemek, misafir odaları var 
mıydı? Koltuk, kanape, karyola. 
susta veya somiyeli mefruşat, per
denin içinde stor malum mıydı? 

Belliba!lı yemek masası ne za
man icat edildi?. Koca sultan Ha 
midin sarayında yemek !'alonları 
yokta. Yemek vakti gelince orta
ya bit sini konur, pek iptidai bir 
tarzda yemek yenirdi. 

Sondan bir evvelki devirde 
sarayda karyola bile yokmuf. 
Her odanın yüklüğünden yatak -
lar çıkarılır, sedirlerin üzerine ve 

· yahut yere serilir ve üzerinde ya· 
tılır, vesselam. 

Saraylarda soba yeri yoktur. 
Sonradan konan adi sobaların 
bayağı boruları cepheleri cenabet 
ediyor, piıs pis madeni bulaşık su
ları sokağa damlıyor, akıyor, 

hatta, mesela altından geçen bir 
hanımın iM bin liralık (Mavitil
ki) kürkünü bile turfa edebiliyor. 
Yalan mı? 

Keza sondan bir evvelki de • 
virde çatal denilen basit alet bile 
meçhuldü. Hatırlarım. Çatalm 

memleketimize gercgi gibi itha
lindt.• öteki beriki bunu idare ede· 
miyorlar, burunlarına, yüzle -
rine sokuyorlar, ve, kızıp atıyor • 
larclı. 

- Çatalla yenen yemeğin tadı 
çıkmaz! sözünü kaç defa işittim .. 

Akar su, lavabo, veya ona ya· 
km bir kolaylık yoktu. Leğen, ib
rik ne külfetli şeydi .. 

Hala, basit hnyat geçiren va • 
tandaşlarmıızm iskemleleri ya 
vardır, yahut yoktur. Herkes, ya 
sedirin üstünde, ya kilim veya 
hasırın üstünde, yahut yerde diz 
çöker, otururdu. Diz çökmek, 
hatta bağdB.l kurup oturr.ıak.. Ne 
çapraşık iş. 

Müslümanlar ve bilhassa Türl::
ler gusülden, taharetten anlarlar. 
Onun için pek eski devirde Avru· 
pada insanlar kokarken bizde 
hamamlar i~Jerdi. Hamamdan 
baıka gusülhaneler de pisliğin i· 
zalcsine hizmet ederlerdi. (Halı -
ra kabilinden söyliyeyim: Mez -
hepleri ortodoks olan habeşlerde 
müslümanlaı-a benzememek için 
vücudu yıkamak harammış! Ke -
zalik pek koyu ve eski hıristiyan
larda da vaftiz yağının çılanama· 
ıı için guslün eksik ve yarım ol -
maıına riayet ederler.) 
Lakin bizim hamamlar külfetli 
idi. Bir de oralara lüzumu dere -
cede sık, mesela her gün, gidil • 
mezdi. Bugünkü Amerikanvari 
akarsu ve b2.nyo daha sıhhidir, 
daha tamdır. 

Ah! efendim, büyük bir derdi
mize daha geliyorum. ilimde ha· 
ya olmazını§. Ben de apaçık ya • 
zacağım. Apteshane meselesi. En 
ihmal edilen cihetti. Bilahare 
meb'us olan bir muhterem müfti 
ile buna dair konu§uyordum. A -
nadoluda apteshanelerin rıoksa • 
nından, yahut ihmal edildiğin • 
den, mevcudunun da pek pis ol
duğundan bahsettiğimde: 

- Ey oğul apteshane de temiz 
olur mu? Orası pislik mahallidir! 
deıneıin mi? 

Evden kırk adım ötede aptes· 
hane. Lağam yok. Mülcvver; bir 
yer ..• 

Hasılı, kcndikendimizi zem ol
masın ama konfor hususundaki 
görgi.i ve bilgimiz gayet azdı. 
itiraf ederim, mesela temizliğe 
bu kadar ehemmiyet vermekle 
maruf İngilizlerde bile, vaktile, 
pislik galip.mi!. Mesela hapisha • 
nelerin içine girilmezmiş. Hapis
ler son derece fena kokarlarmış. 
Muhakeme edilmek için hakimin 
huzuruna bir mahpus getirilince, 
muhzır, hakime derhal bir gül so
kuştururmuş ki belki onun koku· 
su mahpusun kokusunu bir dere· 
ceye kadar tadil etsin. 

:(. ,,. ~· 

Lakin kendiliğinden bir inkı • 
lap oluyor. Adetler değitmiye 
başladı. Bizde de mefruşata, 
konfora ehemmiyet veriliyor. 
Bunlar iyi alametlerdi:-. Çatal ve 
bıçak, karyola ve koltuk, soba ve 
ocak gereği gibi ahlika dahil 
oluyor. Hatta, en mütevazı 

kimselerin evlerinde, duvar • 
larda bir iki çerçeve, bir köıede, 
içinde bir iki bibe1ot bulunan bir 
camekana raıgeliY.orsunuz. Frenle: 

VAKll''ın avukatı .................................................... 
Kadastro memurları 

Şehap imzalı mektupta deniyor 
ki: . 

1 - Kadastro memurları, bir 
mülkün sahibini çağırmak için 
müsteciri polis ı efakatile bir maz
nun ve ya mücrim gibi cebren ge
tirmeğe cümhuriyet kanunları mü
sait midir?. 

2 - Kadastro memurları, bir 
mülkün icarını sahibine vermeme
si için müsteciri cebir ve tazyik et 
meğe ve kirayı vermekten mennet 
meğe salahiyettar mıdır?. 

V AKIT - Kanunlar, Kadas -
tro memurlarma böyle bir hak 
vermemiştir. 

Muhtelit mllbodele 
unıumi heyetinde 
Muhtelit mübadele komisyonu 

umumi heyeti dün bitaraf murah -
has M. Holştadın reisliğinde top • 
lanmıştır. 

içtimada, vazifesi lağvedildiği -i 
çin komisyondan ayrılan bitaraf 
umumi katip M. Gorter azaya ve
da etmif, kendisinin hizmetleı·in • 
den bahıedilmittir. Bundan sonra 
büroların on beş günlük raporları 
okunmuı ve kabul edilmiştir. 

Vazifesi bitmek üzere olan al -
tıncı tali mübadele komisyonu • 
nun lağvından sonra kalacak işle -
rinin natıl görüle~eğini tayin işi de 
reisler komitesine havale edilmi! · 
tir. 

çe ev tefriş edenler var. Artık 
semtten seınte göçebelik etmiyo -
ruz. 

Vaktile yangınlar sıktı. Onun 
için, bu dahiye, aileleri mefruşat 
kaydından vareste ediyordu. Ev· 
ler hemen hemen kamilen ah,ap • 
tandı, Sigorta usulü umumileşme· 
mişti. Mefru,at da daimi değildi. 

Beni tekzip etmeyiniz, rica e• 
derim: Evet! Memleketimizde 
güzel eşya yapılırdı. Eski sedir • 
leri hatırlarım. Hah, seccade ve 
kilimlerimiz ne güzeldi! Üsküdar 
ve Bilecik çatmaları zarifti. Şarm· 
kari mefruıat hoştu. Rafların ü
zerine konan bey kozlar, çeşmi 

bülbüller, fagfurlcır, mertebant • 
ler gerçekten latif ti. Hattatları • 
mızın levhaları hala nazarı celbe
diyor. Evet, bunların hepsini iti
raf ederim. Çin tabakları en zi -
yade bize gelirmiş. Saksonya 
fabrikaları bizim üslubumuzda 
bizim için etya yaparlarmı,. E • 

vet, evet, bunların cümlesini bi -
lirim. Lakin bu kadarla konfor 
olmaz. Tekrar edeyim: iskemle 
azdı. Masa yok gibiydi. (Bu iki 
kelime )atin aleminden bize geli
yor). Karyola, koltuk, kanape, 
çatal ve saire meçhuldü. 

Kfırgir ev, apartıman modası 

konfor fikrini • kuvvetlendiri • 
yor. Kaç, göç adetinin kalkması 

da bu fikri bir kat daha tebarüz 
ettirdi. Bu devirde akar sıcak ve 
soğuk su, kalorifer, asansör, alaf
ranga parke, telefon, telsiz tele
fon, gramofon, buz dolabı istiyo· 
ruz. Bunları istemekte yerden gö· 
ğe kadar hakkımız olduğunu tas· 
dik ederim. Artık uzakt.:ın tabla 
ile, Ayvazın veya tablakarın ha • 
şındo, siyah örtülü yemekleri ye • 
re konmuş bir sininin üzerinde 
yiyemiyoruz. Bizde de home fikri 
aldı, yürüdü. 

Celal Nuri 
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HAVA Yeşilköy as~en rn~at 

merkezinden verilen mnH\mata göre. hava 

bugün tamamen bulutlu \·c ~imali isti

kametlerden hafif rii7.~:\rlt olacaktır. Yağ

mur yağması ihtimAli kun·etlidir. Dünkü 

sıcaklık en fazla 7, en az 4 derece. ha

va tazyikı i64 milimetre idi. 

Radyoda: 

JSTANBUL - I 8 den l 8.35 c h
dnr 53'- ı)\chil o~lu Ismail llakla Bey), 

J 8,45 ten I 9,30 a kadar orkestra, 19,35 

den 20 ye kadar Fransızca ders (il erle

miş olanlara'. 20 den rn,30 :ı kadar saz 

(Seniye Hanım), 20 SO dan ~1 c kadar 

Darülbeda) i artistleri uıraf ından tcm::ıil, 

21 den 22 ye kadnr Tanburi Refik Bey 

,.e ark:ıdaşlan, 22 den 22,30 a \.;aılBr 

gramofon, Ajans \ ' C horsa haberi, saat 

ayarı. 

irtihal 
Mısıı·lı merhum AÜ Beyin hare

mi Meleknaz Hanımefendi dünkü 
salı günü kısa bir hastalıktan ıon
ra vefat etmiştir. Merhume hayrü 
hasenatı çok sever, salihatı nisvan• 
elan bir hanımdı. Cenazesi yarınki 
çarşamba günü saat 11 de Uluköy· 
deki kö§klerinden kaldırılarak Ru
melihisarındaki aile kabri:ıtanma 
defnedilecektir. Allah rahmet ey -

lesin .. 

Havaeıhk ve spor 
2:- l\Anunusani lfaı a ~chitleı i s:ıyısı 

çıkmıştır. Üç ren!• iızcrine Ofset haskı

sile çıkarılan bu nüsha Tıirk mccmua

cılığı hc.abın:ı cidden iftihar 'e .c\ inç

le karşılnnacak hir san'at c'eridir. 

Bu sayıyı hcrkcce t:ı,·si~e edcri7~ 

Holivut 
Holh utun "3,. üncü sene (5) inci 

niishacı zengin münderrc:ıt ve güzrl re

simlerle iııti~ar clmi;tir. 

1 

l'eşe k kil r 
btanlıul Ticaret Oda~' azasından Ah· 

met l l:ıındi lkj in \'cfatı hascbilc tccssU· 
rüınüzc 'c cenaze meı nsimine iştira~ 
%ahmetini ihtiyar eden ,·c şifohi \'c tıh' 

ri rl taziyet 10 ı funda hulun an zevatı kira· 
m:ı 'e lklediyc \'e Tic:ırct Odalan rci! 
' e azayı muhtcremeleıine ,.c matbuat \'t 
müesscsntt maliye ,.e ticari~ c 'e :ırka· 

daşlarınıı ayn ayı ı teşekkürde bulunmağ' 
ıecsslirürnüz mani oldujtundan bu ,·azi· 
fenin ifa ına dcltılet hu~ urulmum ricf 
e) lcrim cf endirn. 

l\lerhumun aile~i namına yeğeni 

ı\nıkııt : ~lehmct ~Hinir 

Müessif bir irtihal 
~:shnk ı\dli) e nazın Xecmcttin Mol• 

la Beyin mnhtumu Havrettin Hey bi 
müddettenberi çekmekte olduğu hasta• 

lıktan kurtulamıyar:ık dün ı:abah saa 

10,30 ı addclerindc irtihali daıiDeka et 

mi~tir. Ccnaze~i hu.gün ~aat ı 1,30 dl 

Cih:ıngiı 'deki c\'leı inden kaldnılarak Be 
~iktaş·ra Sin:ın Paş:ı C'amii ~eriflndc n:ı• 

mıızı kılındıktan sonra Şirketi 1 layriyt 

nin ':'4 numaralı \'apuru ile Ueşlktaş • 
J,clcstnden 1 hırem J~l{elcs:nc ve -urnda 
da Karaca .ı\hmct'tc aile kabristanına nu 

kil 'c defin olunacaktır. Ailenin gen\ 

ve haluk bir rüknünü gaybederck ço 
ağır bir acıy2 uğı:ımış olan !\ecmctti 
~lolla Beyefendiye ve ailesine sabır ,1 

ecir, merhuma da mağfiret temenni ede 
riz. 

Istanbul Belediyesi~ 
DarUlbedari Şehir Tlratros11 

Temsilleri : 

Bu akşam ISTAftBUL BELEDIYa 

~-ö~; i~;i;i ~ij~ ~ ~~ 
~~ereli 1111 

Umuma 11111111 
ı\ltı yaşından a~ajtı olan çocukla 

tİ)atroya l.abul edilemzler 

lstaııbul<la l l:ı\':ıgazı Vt! Elektrik ,~ 
Tı.!şchhib:ıtt Sın:ıiyc Türk Anonim Şit 

1 eti (!'ı\ TG ı\ ZEL) 

1 LAN 
lstanbulda Havagazı ve Ele1' 

trik ve Teşebbüsah SıoaiY' 
Türk Anonim Şirketi (SATGA 
ZEL), kışm şu soğuk zamanlı' 
rında aileleı in mahrukat tedırİ 
kini lıo!:ıylaşhrmak arzusu ;il 
Şubat ayı için ve aile reiılef 
hüviyet cüıdanlannın ibrazı üıe' 
rine azami bir ton teslim edi~ 
mek şartıle Y edikule ve Kurbl 
ğalıdere (Kadıköy) gazbanelerill' 
de kok kömürünü istianaen ti' 
nunu 20 Liraya satmağa kar-' 
yermiştır. 

Ş·rket mezHır hüviyet cüzd,,. 
!arına verilen kömür mikt•'" " 
işaret edecektir. Ahcının arıo'~ 
üzerine me:?KÜr bir ton kok ,( 

da 500 kilodan iki defada ~ 
lim edilebilecektir. (P" 

Müdiriyet 
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Mılıt Hayabn konuşma vasıtasıle takviyesi ., 

CANıM AYŞE Recep Beyefendinin Fırka ark 
daşlarile dünkü hasbihali ============lelbalbat 

- Ben de burada, 1enin yanm· 
.ta Wacat1111. 

- Ya ifill. 
- Gitmiyecelim. 
-Nuıl olur? 
- Bubayait olur. Resim ~-

ca llJIHL "Ya fidenin, yahut 11-
tifa edenin,, dedi. 

- latif& mı eclecebln 7 
-EYet. 
- lolU'aT 
- Soara kendime elbette bir ı, 

bulurum. Benim ıibl bir adamın 
ipiz kalmasına. imkln yoktur ... 
Gene mes'ut olurum Ayıe, aaade· 
te kawtunım. Senin yanında ka· 
lacalam. Btıl hiç kimae ayıra· 
mas. 

latlfa ecllııte, kola:t kolay it bu· 
lum,aulmı, uzun bir mllddet a· 
plda kalacatını pek iyi biliyordu. 
Falrat WJd bu suretle Şeflk Nu • 
rl Be,I, kızı ile eTlenmeslne razı 
edMllirdl. 

Dedi ki: 
- karanını •erdlın. Yemekten 

eoma hemen bir mektup yazaca· 
im, lhl ı«e poıtaya veririm. Am· 
•, ıallba r~ kaldıın. 

Ortalık tamamlle kararmıtb. 
Muol,.ı.rm kokuau, hlr ael gibi 
llserlerllle akıyordu. 

Biribirlerinden ayrıbn17acalda· 
nm diifünerek teselli buluyorlar· 
dl. BüJük bir ~iyetle, mÜteka· 
MI" bit teYtlaln hahtettili emnl· 
~ acılannı unutuyorlardı •.. 

Bir bülbül, yanu bir bülbül, 
ilk atGt tecrübelerini yapmıya kaJ. 
karken, iki genç ayrıldılar. 

• • • 
K'9mal BefOthma fli\lr.'"Btr 

kantUa ,_.le yedi. Kah...S..i 
içtPd.en IOlll'a aftlet etti. <Maam.. --IDUD laatma 1.pi. J.aifa-.. __ .. _ 
n__.ıaı,_.. 

G..e konaim balaçeaindeki idi· 
~ kitkte oturuyordu. 

Pencerelerden biriai ~. aoıa· 
ra ıelip ıeıa• maaasmm batma o· 
turdu. Bu esnada çajnldılmr 
~claı 

-Kemali 
kemen pencereye koıtu, tat&· 

Wı: 

- Ni1e ıeldin Ane 7 
Ane ufu uf ... aordus 

- latifanı yazdm mı? 
.... Yudım. 
- Pa.taya Yennedia >'•? 
- Hayır. Henüa bitirmedim lai· ... 
- Bitirme, lüzum kalmadı • 
l'•al eaclite liilacl• kaftandı: 
-NedeD7 
- Son 1ıtan'bulda kaln·aıan be· • D •• ____ ' 

nı _..,. ıöncleıVorlar. 
- Ne oldu, bu& ulat. 
- Hlt h;r .., olmatlr. in ti· 

....... Ahmet 8anın1 a.,. teaa· 
clQf ettim. .,ken.1 ..wı mi!,, de
di. ~ ... dedi& ....... 
............. ıewek ltllı••llfo 

- Peki, aoma? 
- Seara tordu: "lataDINlcla 

h .... lr IDl•acleabıl almq m'f., 
hp-Wı bir onap Yertlim. Qfll. 
dtit "Netenlzdea anbrol'WIL Gl-. ....Wal tebrik edeJim,, ... 
di.. Çıb. Bir daha rldaU alr-

Kemal dütllndtl: 
- Babanm ıeç ıeldiiini aöylü· 

yonun. Dayımla ıörütmüf, iıtifa 
edeceğimi anlamıt olacak. 

- Dayın bize ihanet eder mi 
derıin? 

Yeni sahne eserlerimiz - Filmler : Yerinde durmak 
felakettir-Radyo için yeni tasavvurlar ve teıebbiialer

Milli bayramlann tes'idi 
- lban.t .ttilinin farkında ol• 

mıyarak ppauıbr· Her halde Cümburiyet Halk Fırkası umu· .., .......................... -.._,,......, _ __.,."' hatipleri yetiftiıilme&ni kararlq .. 
durup dururken bana dütman ol· mi kitibi Recep Beyefendi din Behçet Kemal Be- tırdık. Umumi merkeze fimdiJe 
masına ..-, 7ok. Miler ld refakatinde vilayet idare heJeti re• JID şiiri kadar vilayetlerden 1800 ilim ve: 
onun botuna 1ltmi1• batlanut ola• lal Cevdet Kerim ve ilet k&tip Zi,.a rilmiştir. Merkezde böyle bir teşki 
ıın ! S.,ler olduiu halde 1Aa.htan cllr :::::m-11~:=""~u:~ anls~:~:ı lat yapılacak ve bir kul'I mahi7e • 

Ayte tiluindh .. kadar Oalniclar, KadllrlF, Be • Halkevine ı tinde olan bu yerden halk hat.iple .. 
- Blyle blr f81 aldma bile .. ıildat •• latanbul tarafmdald far • ToplulufUn hayrını kalbim çarpu de- ri yetişecektir. Bu da kifi delildir. 

tirme. Ahmet BeJln ,usunu ıör· ka tef)dlltau teftiı •• bası epor rfnden; Halka inkılap terbiyeli verecelC 
düiüm yok. HaJll', babam Mftt• ldGplerlni slraret etmlt •• eaat ize seltm Ankara Hılkevı ~nçlc müesseseler kunılmtı§tur. Bunlar 
tiği111lsin farkına Yardı, biai •Jll'- dlrtte ala1 klfkUn• ıelmlttlr. A • rJndcn ! da halk evl~ridlr. B~ halk evlerbr 
mak iıtiyor. S.yhucle ,.,. itini •• , kltldlncle a-- a.,ln faka Ben de ht"yecanımı sizlere sunacağım; 

--r Mete vealleslle tarihi ınacatım 1 den büyük işler bekliyomz. 51mdl 
ka1betme. Tunua sit. tefldl&t arkaclatlarlle bit haalnhal Sevglll büyuklerim, aziz aıkadaflanm ı ye kadar açılan halk evttıinden al 

Kemal &det& ha7larclu ,.apmuı mukarrer Wuadultmdan Dertliysem; kan kesilir bu anda goz k dal dığım raporlarda memnuniyeti mu 
- Hiddetimden, aczimden çıl· Alay öıkünün salonu ve 0 arı ) aşlınm; cip olacak noktalar vardır.,, 

dıracağım. tamamen dolmuıtu. Dördü çeyrek Se\'inçliysem, gözlerim birden Yıldız 

H bo
., ..ı Ro-·- geçe Halkevi temsil tuheai tarafm kesilir; .. .,. 

ayat ODU pyoruu. -· d M . Tiırk, cotunca ne olur, ne söyler A~L- A d.ttlL-dl za-.. --
larda, kahramanlar daima aevıi· all etenın temailbae batlanmıt · Tann bilir! Tim&t P uma r ·~- -~ 
lilerini takip etmek, aeYaililerhı· tı~: Mete beli lb~uçuia kal d~d ıUrl • l\anım nabız vurmalı etimde her da- rad1onun bir kültlr m8••••1 ~ 
d l ak 

• · bulurlar mut, tenaa U'ÇOk yer enn e a • marla; yoksa bir ticaret müeueae1i mi ;ı. 
en ayrı mam çaruını · k 1 • Fakat Kemal bir roman kahrama· lf a~m'fbr. Recep S.y M•~ BoRaznh yırtalmah eayısız naralarla; duiUJlu sordu ve mWI tnah8rat 

nı delildi. Kemal, bay•t adamı :1111ildle -;u~affak olan nal~::.~ Anaca1tm bir bliyOlr Türkf!, bUfUk f(lnlerlnin Mileler I~ h.,e • 
idi. Maddi hayat, onun yakaıma H= a,ş:~~__..~ttin, Tul ' 1 1 

Türk adı - Tann adı; Türk ;~~~ canmı kaJbetmekte olduluna ita• 
yaplflDlfb. Çal19maaı lumıdı. I· . t, ~ Beyleri ayn ayrı işi! ret etti. 
tini bırakması OD parasd kalma· tebrik •tm11, salıımalarmcla mu .. Hilkıttakl eh büyük mmadı an&catımı Recep Bey buna da fU enam~ 

!!--.!ı- • 'd kt' Bö 1 nffakiJet temenni etmİflÜ'• Lütfen kalkın •Yala : O adı anacağımı di: 
11, ıunuıme11 eme ı. ye o- M" __ ,_•L_ L __ ..ı 

l 
L .t~ııııen D - - - ..__ 1&natR11e Neler lıızandırmadı Gazi bu memlekete unca da, kı71Detinin mtibim Dir . ~P _., "Bugun·· rad7onun tema•h sacla• 

kı kürıü ·· ı..... ıt• e IÖZ Biri de tarihi ki ko)nunda onun Mete _, 
kıammı kaybedecekti. Hayatta 

1 
• ••0~ b:;ıma ıeçm v Şuurlu heyecana duruyor rlmsal gibi" yı memleketin her taralma yaya • 

deieri kalmıyacaktı enne fOY e amqbr: o bilyiık Türk de, bir az Mustafa cak surette delildir. Btmu maruz 
A K mal• 1.1 • • "Aziz arkadaşlamn ! K ı ""'bt ' kald ,x,._.... haldka "' yıe • m • ennı tuttu: Ankaranm nıenılek•t:" fikir ve ema &' ••• Ig.ı.u.u. acı tlardan bw .. 

f 
ç ıu Melel<ce sulh yapın o, aslinca kükre· R d bir ı..ıu.us- fi 

- Sana bir teY aoruaiım, a· politika hayatında yeni takip yo- yerck ı yonım. a yo J\W(,W" nı etlM« 
kat samimi cevap ver. Ju olarak yüz çevirdJğf başlıca bir Zaten her Türk, bir parça, .Muıtafa sidir ve öyle olmasına da çahtıJo-

- Emret. esas nokta Türk millt hayatının ko Kemal demek nız.Hükftmetle temas etinı.800,oocı 
....- Bir be ,.ne sabredemez. mi• nuşma :vasıtaaile taım.yesidir. Ben Bir :ıd, sönm~z : Bir daml:ı nur ,·erse liralık bir masraf ile tesisat mit • 

•1 .,._ ••111>•ar ~......--...r ıeıceue--ıto • 1· bô mlllete; kemmel bir hale ~~~· 
Küpik humı ... .,.., nupııayı ayn bfr tube olarak te • • • Tarttı llMfllrlnlA lllrbi dım Mell 1 Bu tesisatın parası bir kaç sene ar 

- Ktllllr la.- ela ld-. !lkkf etmek :tllainf klSkleştftnıek Kaynıyor bin bir Ulpre ~n ':n~ fmda ödenecektir. Gelecek lllle f .. 
- Bisim Be-._ s...ltllıııe istiyoruz. TOrkU anlar rarlhln içinden buan şe bqlanacalmı kuvvetle ümit edi 

hl'lftak için .e11elerce bekledi. lltanbuldaki bu kı8a bulunu • wıı t yonım. Halkevlırine, fırka merkez 
- Tanıdım. 3inıdl Dlyanbekir· flimdan istifade edt~k fttka arka Tarih gilnetlerfndm birili olan Metti lerine tadyo kov.o="h= BuilclMa 

deler dejil mi? datlanmla kon\lfll1Ak istedim. Fır- Aydlnlat her milleti, gosttr her mtm· ,,_ ~ 
d "' ı ı k başka memleketteki h&dtlelerl llıı 

- EYet. Etaaen kocaaı vilayeti kanmıs· vçalışkan .. K ;;.eBer i ~~yelt Tıirk, insanlık uğruna akın eden~~= nemalara alarak hır tarafta ... 
tarkiyede idi. Mektuplqarak ~ 1 evdet e Y uuy e eden 
hiriLirlerine yaknılqtılar. Belma hır Ü)J>lantr tertlP edtlmesfnf söyle Türkün medeniyeti, insanı insan eden, ve seMiz ıdnemalarda halb a&I 
nasıl lcoeaımı bekledi ite, ben de dl ve bqün de burada toplandık.,, T~rkiln günqlerilt dünya ufku ağatdı; terecejiz. 
seni beklerim. Biz de ell»ette, on· Yeni plJ'e.ıer ve eHrler T~k olmasa tarihe yaaılacak ne varda? Milli günler için söylenen llhler 
lar ıibi hiril»irimiziD oluruz. (t) Recep Bey bunları a3yledikten Turk kalbinden geçti ilk Tannlann de yerlndedfr. Mfllt bQranılarm 

Saadetlerini belere terketmek· eoma Metenln temaillne tenıu et· Ôbür ırklar sürÜ\·ken T .. ki ~anlı": daha şen, daha heyecanlı tes'it e.. 
ten bqka çareleri yoktu. Kemal ti, bu eMl'İll t1111tlliade bir çok ku· · ur e;,. 1 ço 1 dilmesi lbmıdır. Biz gelecek Tet-
baıını önüne eicli: ıurlar bulmanm kabil olclujwıu, insanlara gösteren tam otuz hl: a:~ rin evvelde Cilmhuriyetin ommou 

_ Gideceiim. Sana emniyetim perdeleri ~zdea, dekorl~ ki.iıt· . . . . . .. nedir yıl dönümüne tesadUfti doıa,.Dt 
Y-'- • • d f b" 1ı· . tan olan bır sahnede temaıl edılen furk gonlu, Turk kafası : Sevmek, fırkanın umumt idare heıetlnd« 

Yar. 1UDIZ ıçım e ena rr ıaaı • ·-~• bir T . ınınmık nedir! 
kablelvtıku da var. Seni tehlike· bu e~ ~~J::k . ~rk eaerı Nt ÇOk f!Cfkecektt mun olmakta fn· bir Proiram hamrlamqa batla"'lt. 
de ıörüyorum. Seni kaybedece· olması ıti111WU • ~tinm herkes sın Bunun için de ayn bir ~ 
iim zannediyorum. tarafıacluı tak4rr edilecellne ıüp • olması Türk ilk seven. ilk inanan, ilk teşkil ettik. CümhuriJet dndnde 

. -=,_,.. besi olmadqma liyletli ••dedi ki: ~azan 1 yapılan bütUn lfler, meınleketfn 
-Tunuı nıhayet on sU&llük yol "M te ·b· .... Arler hen·· b' ı ~ ..... -.....,.-._... ........ __ ..._ ____ ..._ __ .._... .. 

K 
• bl'k •--' e gı 1 ~ , uz ır yı lwn• h taraf da b:ı..ı&ı.. _ ,.ka 1 •• 

emal.. ~ır te ı e ıezenen, .... m doldunnıyatt Halkev~lrinde bir rliyoruz. Geri gidene lanet olsun, er m ""- "" Dil -. 
kıp ıelıraın. yığın gibi vardır. Bunlattn başında yerinde durmak ise bir millet için lerle vatandqlara g6eterlleceJr; 

- Oıa sün bazaa bir uır sayı· Faruk NafiBin •kını ve Çoban ge· san'at hayatında da muvazi bir Cttmhurfyetln ıelecek yıl d8ntlndl 
lır. Oaütaialm. lir. Bugün her tarafta orijinal Türk yfuiiyüşün adımlarını gômıek fevkalade tezahüratla tes'it edllıe-

Uaaldan, konatm kapamadan eserlerinin temsil edildiğini, hatti menfaate uygundur.,, cektir.,, 
Selik Nuri leyin seti clu,,.l•a: aslında eğlenceli bir operet olan be Recep Bey sonra kendiıine aoru· Bundan sonra ıporcu bir &-c 

- Ane 1 yaz at operettnfn üzerinde çalışı • lacak suallere cevap Yerecetini .ıs, lual sonlu, apordaki anarti • •· 
iki ıwl Wr arada ... emeıi larak San Zeybek ilmtle mfllileş • lecli. Beyoilu kazası reiti Meki Hik man kalclmlacaktrr, dedi. ReGIP. 

IAm& Kemal, wtsillıinl laain· titlldijinl priiyoruz. Bu operette met Bey aöz aldı Ye inkılip terbi • Be1 buna da, tpor itine ebemmiJet 
na ...._.. Kalpleri IMyecaDla Türk sanat motiflerinin işlenmiş ol yeeinin nasıl olmaaı llm ıeldlii· verildllini, pek Jakmda ıpor qı. • 
SU'PIJWdu. Vlldla fecaatini• ilen duğunu gördük. San Zeybekt.e mü nl Ye bu sahada nwl sabtıldıimı rinin Mhalanclınlacaiau, deala 
clileial tehtlit ecl• ietllsWl Mai· zik kusuru pek fazladır sinema hi .ordu. Recep Bey lna aaale tlfle ıpow ıthenıımiJet •erilecejild, 
rorlardı. Bltlda •• fbaltals bir dleelerhıe gelince; nıiUI bir kaç cnap Yerdi: memleket d1tmclaki apor baerktt-
Wde, blrlblrlerlDhı 4udaldarm· film yapıldı, bwılarda da namüte· "Bugün halkı millet künilaUn • lerlnln Balkan h ducl 
clu rulalarnu aadu.... nahi kulurlar bulmak kabildir. Ta den, fırka arkadqlarınm vuıta • catnu ,.. niha,':..-......,... 

kemal, hmlı aclnnlart. ndal'IM bildir ki, Holivodun milyonlar aar sfle, gazetelerle tamimlerle muh. lam' d bir Al -ı....._ .. 

• 

pkb. fedilen iılmlerile bizim filmlerimi~ ~ ... 1if k ' ' m • 111&11 epor -
~-- pk ıeç nldt ıelcli. Girmeci. ""1 eri danclü. mukayese edilemez, fakat milli wı • onuşma vasrtalaril~ fırsat ve ıı.1111m memleketimize ..... ut-

dikkade Jbilme baktı.. Mehta• altmM A ı baktı filmler 1'zımdır. Milli mücadel~. \ftSile buldukça yapılan ışler hak • kibt ,..._,. cnalnm ,,..iL 

....... .._ dedi ki: "Son uman- .\ne. llllt ....::::: • nbı bapnda .Ut emen bir ojlum kında haberdar ediyor, irşat edi • kit ıesmlttL Recep Mlııilıılli 
..:!,... .,.na~ tepclll!• beiJ'lk 1aa.._ -......c1. ..!~ vardı. Geçenlerde "bir millet uya- ye>~ Fakat bu kifi değildir. Hal kili ~Son . ...-• 

be fa :i'i. P bl1' JOtclu...,.. Ue, V..Wün nıyor,, lilmini seyretmi§, o devre. ka bızzat halle tarafından inlqllp Kemal llaJla flk~~A4'•11 
m Jamncla berkeliai ....._.... de yapyarilarm heyecanını duy • terbiyesi vermek pyellıizdlr. aı -ı .a,1ec1i leJl 

m111. pllp anlattı. Bir lalmı sanat nun da metotlu muayyen tarz&l ne,. da• etti ...... K...ı 
ta göjllmilldl filincek, J*lak bir anlar bir teşkUii .. daa de • • ildea ........... da. .,.... ..... 
istikbal vadeden bir ba§langıç gö- ruhte edilmesini d~ük ve halk iıldı. 



Bizim handa olmaz! 
Bizim handa olmaz! • Romanyalı kız a N • Elli yatına giren Sadi bey ll • 

çün=ü izdivacını tes'it ediyordu. 
Bir arkadaşına sevgili zevcesi.a • 
den bahsederken: 

Vasfi Raıit Bey Anadoluda 
bir hana inmiş. Fakat geceyi 
çarnaçar geçireceği bu handa 
kendisine ayrılan odayı §öyle bir 
gözden geçirince telitla hancıyı 
çağınnıı: 

- Aman kuzum hancı, gel, bu 
oda benim gözümü tutmadı , 

- Ne gibi efendim? 
- Hani tahtakurusu ve saire 

gibi ufaklık olmasın ... 
- Merak etmeyin beğüm; bi • 

zim hande öyle şey olmaz . 
- Neden? 
- Neden olacak!.. Bir yolcu 

gelip bırakır, öteki alur, götürür 
de ondan .. 

Ev sahipleri 

I 

-

- Yirmi bet yaıında bir be• 
bek ... Dedi. Yemin ederim sana 
azizim, beni yirmi yaş gençletti~ 
di. 

Arkadaşı Sadi beyin koluna 
girdi: 

- Dediğin doğrudur ama bun 
dan sonra haftada yirmi yaf ih· 
tiyarlamıya da hazır ol. 

Tevazu 

Hayri Efendi ev sahibinden çek· 
tiklerini anlatıyordu. Her ayın ilk 
günü gelip aylık diye gırtlağına 

sarıldığını, almadan kapının önün 
den ayrılmadığını söylerken Na • 
tit: 

Esmer güzeli Stlva yanındaki arkaiaşını da Necdete takdim edince ••• 

Darülbedayide bir operet oy • 
nanıyordu. Kimisi esniyen, kimisi 
gülen, kimisi uyuklıyan halk için· 
de bir kişi son derece dikkatle 
oyunu seyrediyor. yanındaki ar
kadr.ıına ve galiba yepyeni bir 
arkadaşına opereti ikide bir tak • 
dir ve methediyordu. Perde kapa• 
nıp oyun bittikten sonra o devam 
ediyordu: 

- Bak benim ev sahibi öyle de· 
ğildir. O da her ayın ilk günü ka
pıya düter amma verdiğim parayı 
kat'iyyen almadan gider. 

-O neden? 
- Daima tamamını ister de on-

dan ... 

Bir takdim 
Arif bey pek sevgili arkadaıı 

Rıdvanla bir lokantada kartılıkla 
yemek yiyorlardı. Masalarına bir 
zat geldi. Oturdu. Yemek ısmarla
dı. Arif yemeğin ortasında ba • 
tını hiddetle bu yeni gelen zab. çe· 
virdi: 

- - Efendi, ayağıma basıyorsu-
nuz? 

Diye seslendi. O zat da: 
- Affedersiniz efendim!. •• 
Diyerek hem ayağını çekti, hem 

Arife baktı, tanıttılar. ldadiden 
arkadaıtılar. Selıimlaıtılar, tatlı 
tatlı konuımıya daldılar. Fakat 
Arif gene ayağına basıldığı için 
rahatsız olmıya baılamııtı. 

Bir münasebetle Rıdvanı mek· 
tep arkadaşına prezante eder 
ken iğildi, masanıp altına baktı. 
Ayağına basan Rıdvandı: 

- Efendim, size takdim ede • 
rim Rıdvan, arkadaıım .. Bir vakit
ler düyunu umumiyede muhase • 
beciydi .. 

- Müıerref oldum efendim, a
caba timdi ne it görüyorlar? 

Arif hiddetle cevap verdi: 
- Şimdi mi efendim, şimdi a

yağıma basıyorlar. 

Necdet bet senedenberi diıini 
sıkarak biriktirdiği üç yüz lirayı 

yemek üzere geçen yaz Avrupa • 
ya gitmiye karar vermiıti. Enine 
boyuna hesap ettikten sonra gide 
gide Romanyaya gidebildi. 

Yazın en sıcak günleri idi, 
Köıtencede bir gazinoya indi. Bi
zim paramızla günde altı buçuk 
liraya pazarlık etti. Beş gün de
niz banyosu, gazinoda yemek, 
dans, çalgı içinde güzel bir alem 
geçirmiıti. Hele kumlar arasında 
tanıdığı Silva ismindeki kızla ah
baplığı ileri götürdükten sonra.. .• 

Bu kız bir esmer güzeliydi, 
Necdet, nasılsa kumların arasın • 
da bulduğu bir küpeyi Silva a • 
rarken iade etmİ§, bu suretle o • 
nunla ahbap olmuftu. 

Esmer Silva yanındaki arka • 
datına da Necdeti takdim edince 
Necdet artık gün!eri hesaplc.-nıya 
ve idareli hareke~ ederek 300 li· 
ranın bakıyesile biraz daha fazla 
kalmıya gayret etti. Fakat ne 
mümkün? 

Genç kızlara birkaç defa ye -
mek yedirmiş, çay masraflarını 

etmişti. Bu suretle evdeki pazar 
çarşıya uymamıya başladı. Fakat 
bunlar sayesinde Silva ile mercü
meği adamakıllı fırına vermiıti. 

Köstence civarında evvela Sil
va ile arkadatı Nadyanın 4a itti
rak ettiği gezintiler yaptılar, son
ra Silva bu gezintilerin yalnız 

olmasını tercih etti ve bat bata 
bütün bir gün Romen köylerinde 
kalıyor, bazı geceleri bile bu köy 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Komlaer - Peki, alze hUcum eden ve paranızı alan ada· 
mın nazar1 dlkkaU celbedecek bir hall ver• •••reUnl hatn• 
bror mu•unuz ? 

- Tabii komleer Ser ... Garet hızlı ko,arorda. 

lerin pek misafirperver evlerinde / denbire Silva çılrnnııtı. iki yeni 
geçiriyorlardı. aşıkın üstüne bir kurt gibi hücum 

- Doğrusunu söyliyeyim mi? 
Köstenceye döndükleri zaman 

Nadya onların yakasını bırakmı • 
yordu. Necdet Nadyayı kendisi • 
ne kartı mütemayil görmekte ge• 
cikmedi. Gazinoda geçirdikleri 
bir çay saati onun masa altında • 
ki küçük ayaklarının ifadesi Nec· 
dete yeni bir av elde ettiğini ih • 
bar etti. 

Necdet bundan sonra Silvayı 
yavat yavaı terkederek Nadyaya 
sokulmak istedi. Fakat buna le • 
tebbüs eder etmez itin farkında 
olan Silva Necdete açıkça yaptı • 
ğı oyunun tehlikeli olduğunu an· 
lattı. Falc:at N~c:clct bu ilıl~·:ın o
liemmiyetini anlamıyarak Nadya 
ile bir akıam gizlicc.- otomobil ge
zintisine çıktılar. 

Şehirden çıkıp da küçük orma· 
na girdikleri zaman arkalanndan 
bir otomobil yetiıti.. Onların önü· 
ne geçti ve arabayı durmıya mec• 
bur etti. Öndeki otomobilden bir 

Bir istirahat fikri 
Süleyman Bey aziz arkadaşı Ni· 

hadı çok mahzun ve dütünceli bul

du . Köprüyü beraber geçerlerken: 

- Nen var Nihat .• Seni çok dü

tünceli görüyorum! •• 

Diye sordu. Nihat anlattı: 

- Sorma birader, halimi aor • 
ma .. Cebimde beş param yok .. Ka· 

rım fevkalade ağır hasta .• 

- Ya?. Vah, vah •• Nesi var za· 
vallı kadının?. 

- Müthit bir böbrek sancısı, 

kum ... Haftalardanberi çekip du • 

ruyor .. 

- Bir çaresini bulamadınız mı? 

- Doktorun verdiği ilacı alabil. 

sem ağrısı tuttukça çaresi de bulu

nacak ... 

- Nasıl ilaç bu?. 

- Bayağı uyku ilacı.. Bir hap, 

bir saat uyutuyormuf .• 

Süleyman hemen Nihadm eline 

sarıldı: 

- Aman Nihatçığım, ıu reçete

yi bana ver, bir d_e ben yaptıra · 

yım; saattte bir hanıma vereyim •• 

- Neden karın hasta mı ki?. U· 

yuyarak rahat etmesini istiyorsun? 

- Hayır, hasta değil amma o 

uyursa ben rahat ederim de.. 

etti ve Necdetin Nadyayı müda • 
faa etmesinden kızarak çantasın· 
dan bir çakı çıkardı. Necdeti k~
lundan, yüzünden yaraladı. 

Necdet dört gün yattığı hastane 
den çıkınca mahkemeye gitmitti. 
Fakat Silva kendisinin tahrik e -
dildiğini söylediği gibi Necdetin 
hayatını da kurtardığını ilave etti. 
Hakim: 

- Nasıl? diye sordu. 
O zaman Silva Necdeti yara

ladığı çakıyı göstererek: 

. - Bakınız, dedi. Bu çakının 
ancak küçük ağzı ite Necdete hü· 
cum ettim. Eger büyüı: ağzını aç· 
saydım Necdet sac k:ılamazdı. 

Heyeti hakime Silvaya hak 
verdi, bu inaaniyetinden dolayı 

beraetine hükmetti. Fakat Nec • 
det bir daha sefere kendisinin 
hem yaralanmasından hem de 
mahkum olmasından korkarak 
heır.en kapa~ı lstanbula attı. 

Bir sadaka 
Bir dilenci sadaka istediği ka · 

pıdan bir dilim ekmek alınca he· 
men önündeki köpeğe nttı: 

Dilenciye ekmek veren hanım 
bunu görünce hiddetle çıkıştı: 

- Sana acıdık da ekmek verdik, 
sen de kalkıp komtunun köpeğine 
attın ..• 

Dilenci özür diledi: 
- Affedersiniz hanımefendi, 

doğrusu ben o köpeği sizin san • 
dımdı da .• 

Ben bu kadar Avrupa, Amerika 
memleketlerini gezdim, Rusya • 
da senelerce kaldım, bu kadar o· 
peret ve piyes seyrettim. Fakat bu 
derece cazip, tatlı, ahenktar bir 
operete raslamadım. Sen ne der
sin? 

- Bilmem .• 
- Nasıl bilmezsin yahu.. Mu • 

sikisini bir tarafa bırakalım. Fa· 
kat seni temin ederim ki bu ka· 
dar tatlı bir operet piyesi ne gö • 
rülmüttür, ne de görülecektir. 

- Acaip fey. O kadar beğe
niyorsun ha .. Acaba ki.m yazmıt? 

n _ _ 

Bir diş çekmek .• · 
Salamonun oğlu ditini çektir • 

mek iı;in nasılsa bir ditçiye gitmiı· 
ti. Üç gün üç gece dit atr111naan 
hali harap olduiu için dişçi ile pa· 
zarlığa vakit bulamadan kendisi • 
ni sandalyeye attı: 

- Aman doktor, tunu yökünden 
çek?. 

Doktor evveli bir ilaçla hini ip
tal edince lsakın aklı başına gel -
di: 

- Kuzum doktor efendi, kaç 
para vereceğiz?. 

Doktor iki lira isteyince lsak fır· 
ladı: 

- iki lira olur mu?. Sen de in • 
saf kalmadı mı?. Ben iki liraya· iki 
saat çalışıyorum.. . 

Doktor soğuk kanlılığını bozma .. 
dan: 

- Peki.la, dedi, telif etme .. Ben 
de senin dişini iki satte çekerim. . ........................................................................................ .. 

- Sen benim b8rle sıhhatte olduıuma . dol••llln"• ltalP: 
me. Tem on be' gUndOr, evde kepanmı, kal1111ıt11• 

- Sahi mi t kimini• 7 
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Klara Bov !İmdi Pariste bulu· r oldu. Bununla beraber, bugün, 
nuyor. Bu bir zamanlar bütün yegane iftihar ettiğim şey, çaJı, .. 
dünyanın nazarı dikkatini cel .. mak hususunda gösterdiğim sa• 
beden artist, hayatını şöyle anla- mimiyettir. Bütün gayem, yorul • , 
lJY.or: madan •halkın hoşuna gitmiye 

- Babam bir gün, bana beş matuftu. Bu suretle çabucak bü • 
dolar vereceğini söylemişti. Bu yük bir heyecan ve emniyet elde 
bet dolan ne istersem yapacak • ettim. 
tnn. Yalnız, babam, 'beı doları, Elynor Clyn beni cazibeli ka· 
at Y&nfma gidecek, bir at seçe· dm şekline koyduğu zaman, he .. 
cek, bu at kazandığı takdirde ala· yecanlarımı kontrol etmesini de 
cağı paradan verecekti. Bu beoı: b h 

~ öğretmişti. Kendisine u usus .. 
doları ne yapabilirdim? Benim 
için, bu para bir servetti, bin bir ta çok borçluyum ve müteşekki • 
hayal içinde yapacağım şeyleri rim. Onun sayesinde on sekiz 

düşünüyordum. Bunun için, ha • film yaptım. ' 
bam, yarışta kazanamayıp da bu 1930 senesinde bu kadar faali
parayı veremeyince, büyük bir su- yete dayanamıyarak artık bitap 
kutu hayale uğradım ve bir buh- olmuştum. Doktorlar bana istira• 
ran geçirdim. Babam, beni zorla hat tavsiye etmişlerdi. Bu istira • 
teskin edebilmişti. Benim "Niçin, bati Rex Bellin vahşi ormanlar 
niçin kazanmadın?,, diye sordu • arasındaki evinde buldum, ve o • 
ium suallere "Bir yarışı, kaybe • rada "memnuniyet,, kelimesinin 

den1erin hatırı için tekrar yeni .,, bütün manalarını tattım, ve ma • 
den yapmazlar,, diye cevap ver· dam Rex Beli olduğum :ı:aman, 
mifti. İfte o zamandanberi, bu hayatımın bu safhasını, kendim • 

aözleri kendime düstur olarak al- de ebediyyen saklıyacağnnı an • 
mış.trm. lamıştım. Artık tamamen dinlen .,, 

Mesleğimin mes'ut dakikala • miştim ve son film olarak kendi
nnı burada anmak istemiyorum. me ''Tiff amy Thager,, in "Ona 
Fena zamanları merak edenler vahşi diyelim,, isimli eserini se • 
Vana, onlar da, eski gazeteleri çerek yaptım. 
karııtırabilirler, meraklarını bu !~ te mesleğimin dönüm nokta• 
ıuretJe tatmin ederler. Çünkü ha· larım teşkil edP.n hadiseler. Dost
yatımda, inkisarlarımla uğraşma· larım :ve diişma.nlarnn , bunlarm 
IDayı kendime yukarda söyledi • haricinde kalır. Bugün, mazımı 
ğim gibi, bir düstur yapmıştım. düşünürken, bpkı babam gibi 

Hayatımda ilk sevindiğim ha· ''Bir yarışı, kaybedenlerin hatırı 
dise, bir güzellik müsabakasında 
birinciliği kazandığım zaman 
verdikleri suare elbisesi oldu. Ne 

kazandığnn ıeref, ne de bir sine
ma müesseıeıi ile imzaladığım 

mukavele beni bu kadar ıevin • 
dirmemqti. 

Bana, ilk defa mühim bir rol 
Vermek emniyetini gösteren El • 
!Der Cliftona da minnettarım. O 

sünden ıonra ciddi bir surette 
~bfllUYa ba§ladmı. Tabii bir çok 

ınuvaf~etlcrim oldu. Akai de 
• • • 1 

için tekrar yeniden yapmazlar,, 
d;yorum. 

Clara Bovv 

Sovyet filmleri 
takdir edildi 

Venedikte yapılan sinema ser • 
gisinde Sovyet Soiuzkino ve Mej -

rabpomfilm Şirketlerinin yaptık 
ları filmlerin güzelliği takdir edi .. 

lerek birer altın madalya kazan ·· 

mı§lardır. 

Bu yıldız ideal güzel değil mt f , 
Fakat acaba bu kim ? 

Büyük bir sinema §İrketi mü: 
dürü bu suali kendi kendine sor• 

muş, nihayet, cevap veremeyince, 
bir müsabaka yapmıya karar ver· 
miştir .. 

Acaba Holivutta ve öteki sine· 
ma merkezlerinde ideal güzeUiği 
temsil eden ıbir yıldız yok mu? 
Buna cevaben, en mütehassıslar, 
bu hususta en salahiyet saıhipleri 
"hayır,, cevabını veriyorlar. Va • 
kıa bütün yıldızlar hu güzelliğe 
yakındırlar ama, hiçbirisi ideal 
güzel değillerdir· İçlerinden 
"Claudette Colbert,, ideal güzele 

en yakın olarak tanılan artistmiş. 
Fakat mütehasaıslara göre ideal 
güzel olabilmek için, Kay Fran • 

cis yahut Elissa Landi'nin yürü .. 
yüşüne, Marlene Dietrich'in ba • 
caklarına Wyner Gibson'un diz 

kapaklarna Miriam Hopkins'in 
vücudüna, Carol Lombard'ın 
kalçalarına Sylvia Sidney'in el -
)erine, Mae West'in dişlerine, He
len Twelvetress'in dudaklarına 
malik olmak lazımmış! 
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Simone Simon, Daniele Parola 
ve Jean Gabin ile bir filim çeviri• 

yor . 
.v. Annabella, Jean Murat'la be-

IÖara 8ov raber bir filın çeviriyor. 

Pola Negri h~susi bir ko~~ ı .. Dudaklarına parlak bir boya. 
kullanmaktadır kı hunun eşını surer, yanaklarına hiçbir şey 
bulmak imkanı yoktur. Bu koku sürmez. Tatlı bir renkte gözlere 
muhtelif fransız kokularile, bir koyu siyah saçlara maliktir. 
Hintli mihracenin kendisine hedi- Filmlerinde cok uzun görünür .. 
ye etmiş olduğu bir kokunun im- Fakat bu bir galatı rüyetten iba • 
tizacile basıl olmuştur. Asıl bulu- rettir. Maamafih kendisinin tarzı 
namıyan Racanın lavantasıdır. telebhüsündeki meharetin· bunda 

1 Çünkü bir çok büyük fabrikatör- bir dahli vardır. Hakikatte ken
ler Mihraceye bu kokunun for - disi kısa boyludur. 
mülünü vermesi için yüz binlerce Pola çabuk hiddetlenir. Bütün 
lira teklif ettikleri halde almıya bir meclisi bir başına eğlendire .. 
muvaffak olamamışlardır. cek kadar nükteperdaz ve hoş 

Pola Negrinin sevdiği mücev
herat elmas ve züınrüttür. Başka 
herhangi bir mücevheratı tak .. 
ınaz. Kendisinde elli kıratlık kes· 
me yekpare bir zümrüt taşı var· 
dır. 

Pola Pembe ve mavi renkleri 
hiç sevmez. Hoşlandığı renkler 
siyah, beyaz ve aldır. Bilhassa 
siyahla gümüş renginin imtizacı
na bayılır. 

Çok az yemek yer. Hatta Ame
rikayı sevdiğinin bir sebebi: Aha 
lisinin yemek için yaşadıklarını 
değil, yaşamak için yediklerini 

gördüğünden ileri geldiğini söy • 
lemektedir. Avrupada yemek ade-

sohbettir. 

''Kurşuna dizilen 
kraliçe,, 

Pola Negri "Kurşuna dizilen 
Kraliçe,, isimli bir film yapmıştı.. 

Pola Negri, bu filminde en 
sevdiği renklerin imtizacına mu• 
vaffak olmuştur, Filvaki elbise .. 

lerinden biri gümüş lameli bir ce

ketin altına siyah kadifeden uzun 
etekli bir tualettir. Pola Negri a • 

deta bu elbisesini bir çocuk ma· 
sumiyetile sevmiştir .• 

Pola Negrinin "Kurşuna Dizi• 
len kraliçe,, filminde 37 muhtelif 

ta bir merasim halini almıştır. san'at erbabı iş görmüştür. Sırbis· 
Halbuki orada adet yerini bulsun tanın bundan otuz sene evvelki 
diye yapılan bir iştir. Maaınafih 
kendisi bazı artistler gibi yeme • 

ğini bir liste ile tanzim ederek 
onun haricine çıkmıyanlardan de· 
ğildir. Bilakis bunu ukalalık diye 
telakki eder. Yüzmeği, tenis oy • 
namayı, ata binmeyi, yol yürü -
meyi sever .• Yumuşak tüylü kürk .. 

lerden hoşlanır. Zibölin kürke 
bayılır. Tilki ve Hermini de se -
ver. Kumaşlardan da yumuşak -

ları sever: ipek, saten, k;ıdife gi· 
bi .• 

PoJa musikiye işrktır. Bir pi• 
yanosu, ve gramofonu vardır. 

Sayısız gramofon plakları vardır. 
lmzası çok tuhaftır. Herbir 

harfi adeta bir parmak boyunda· 
dır. 

bütün hayatını, evlerile, adetle ... 
rile, giyinişlerile tekrar canlan • 

dırmak için ta oralardan, mimar • 
Iar, ter:ı:iler, ressamlar getirtmek 

mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Bu filmde lvan rolünü oym • 
yan Antony Bushell, Oxford da .. 

rülfünunundan mezun olup Lon· 
drada (Dramatik Akademi) de 

de tahsil etmiştir. Bir talebe tem

silinde Hamlet rolünü oynarken 

meşhur bir vazu sahnenin nazarı 

dikkatini celbetmiş ve böylelikle 

evvela tiyatro hayatına atılmış ve 
Nevyorka kadar gitmiştir. Film • 

de Bushell, Pola Negrinin zevci 

kralın samimi dostlarından biri 
rolündedir. 

·················~··~················~······················••••&11••••····················· 
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Verdun avar Vali Muh.ddin Beyin verd:ği. izahat 

Yazan: 
Jacques Mortane -2-

Nak'cden: 
fa. 

Veni sene bütçesinde neler var; yapılacak ve yapılamıyacak işler 
İstanbul şehir meclisi, üçüncü ziranda tatbikine geçilmesi müm- Üsküdarda önünü açtığımız med -

senesinin Şubat devresi içtimaları- kün olamazdı .. Bu sene bütçeyi reseyi tamir ettirdik bir dispanser 
na diin başlamııtır. Bu devrenin meclisinize Şubatta yetiştirmeğe haline getireceğiz. Bir meyvacıhk 
birinci celsesi saat on dört buçuk.. karar verdik, hazırladık, takdim enstitüsü açmak için de bütçeye 
ta birinci reis vekili Sadettin F e- ediyoruz.. tahsisak koyduk. Bu mesele latan· 
rit beyin riyasetinde aktedilmiş- Bu sene idarei hususiye varida- bulun en mühim iktmıdi mesele • 
tir. Geçen devrenin son celsesine tında geçen seneye nispetle 80000, lerioden biridir. Vergisini aldığı • 
ait zabıt okunup kabul edildik • belediye bütçesinde 43000 lira va- mız köylü kütlesinin ihtiyaç ve re· 
ten sonra §ehir meclisi azasından ridat noksanlığı vardır. On bir, fahını temin borcumuzdur. Onü • 
Hamdi beyin, evvelki gün ölümü- on iki milyonluk bir bütçede bu mü:ıdeki sene zarfında köy hoca • 
ne dair belediye reisliği makamı· takkam pe'c çok olmamakla bera · larını hu enstitüye getirerek mey• 
nın meclise gönderdiği tezkere o· her hizmetlerimizin artması, ev • vacılık hakkında kurslar açmak, 
kunmuıtur. velce batlanılmıt itlerimizin inki • ~nlar vasıtasile de köylülere fenni 

Hava fena olduğu zaman, han· 
garları kapatıp tayyareleri dışa • 
rı çıkarmıyorlardı. Pilotların şef· 
leri, malumatlarım ileri nürerek, 
çalışmak istiyenlere tqhakküm edi. 
yorlardı. Jan, hayatında ilk defa 
olarak ciddi bir surette çalı,mıya 
karar ver<liği bir meselede, kar~h 
ama işte böyle maniler çılnyordu, 

Zaten hay~t bir ııürü inl-isarların 
ardı ardına tııkılmasmd&n ibaret 
değil midir? 

laımy•cağımı ıöylüyorlardı. Hal 
buki ne z man onların dedikleri· 
ni yapmıya knlkı~sam daima fena 
neticeler alıyor, kendi arzularımı 
tatbik edince muvaffak oluyor
dum. 

Vaktini kaybetmek ic~emiyen 
Jım, mütemadiyen apor yapıyor · 
du. Bunun için de, kısa bir panta· 
lonla dolaşırdı. Halbuki, tayynre .. 
ciler lüzumundan pek fazla giyin· 
dikleri için, karargahta, gavip bir 
mo.nzara teşkil ediyordu. 

Naval', bu mektepte çahta dur· 
sun, mch:tcp idaresi, pilot imtihan· 
larım yapabilmek için bir Caud • 
ron 60 C. V. Anzani tayyaresinin 
gelmesini bekliyordu. Fakat bu 
tayyare bir türlü gelmedi ve Na · 
var pilot )ehadetnamesini alama· 
dı. Arada seferberlik de ilan edi· 
lince Navar ye!::fıne çare olarak, 
diplomasız bir kahraman olmak 
mecburiyetinde kaldı. Ve öyle zan 
nediyoruz ki, tayyarecilik alemin
de, bu, emsalsiz bir hadisedir. 

Vali ve beledie reisi Muhiddin şafı ve yeni masrafları istilzam meyvacılıf:ı öğretmek faydalı o • 
bey, bu tezkeresinde Hamdi be • edişi bizi tazyik ediyor. Gayemiz lacaktır. 
yin ölümünü büyük bir teessürle varidatı en mübrem ihtiyaçlara Şe lıri aüdemek için 
bildiriliyor, merhumun meziyyctlc tahsis ederek hizmette akaaklık 

Navar, her ae;:, uynr..ır, kal -
kar, ertesi günü havanın iyi olup 
olmıyacağını tetkik ederdi. 

Hlr g6nü11UnUn başınn 
gele11ler 

Jan Navar seferberlik ilan edi
lir edilmez, derhal gönüllü olarak 
yazılmıştı. Navar, bu İ§ için nere· 
lere müracaat lazımgeldiğini tah 
kike başlayınca, bütün dairelerin 
altüst olduğunu görmüttü. ilk ev· 
veli, havacılık dairesine müracaat 
etti. Kendisine, müracaat eder et· 
mez kabul edileceğini söylemiıler· 
di. Fakat bir zabit, evvela, asker· 
lik şubesine müracaat etmesi lü • 
2umunu söyledi. Navar, derhal 
buraya müracaat etti. Kendisini 
muayene ettiler ve: 

- Şayet, dediler, bütün Fran · 
sızlar sizin gibi sağlam olsalardı, 
ordu çok kuvvetli olurdu. 

Navar bu sözleri duyµnca mem 
nun olmu§tu. Ve sonraları bunla 
rı hatırladığı zamanlar: 

- Bu, derdi, hayatımda takdir 
kazandığım ilk imtihan olmuıtu. 

Tayyareci olabilmek için, maki
ne ve pilot ~ehadetnamelerini ha· 
iz olmak lazımdı. Navarınsa yok -
tu. Bununla beraber Saint - Cyr 
tayyare karargahına müracaat et
ti. Burada sözü kendisine bıraka -
hm: 

- Karargaha gider gitmez, 

rini, kıymetlerini hatırlatıyordu • yapmamaktır. 

Tezkere okunduktan sonra i. • ~ ıhhi j ler 
zadan Mehmet Ali Bey (Beyoğ· 
lu) söz almıf, Hamdi beyin ölü • 
müyle meclisin kıymetli bir uzuv, 
ıehrin dirayet, fetanet ve sada • 
katle çalııan güzide bir hemıeh
ri, memleketin kamil ve müteka
mil bir vatanda§ kaybettiğini 

söylemi§, Hamdi Beyin ıehir mec 
lisindeki, bütçe encümenindeki 
mesaisini, çalııma tarzını ve ken· 
disinden edilen istifadeleri anlat-

Bu sene heyeti muhteremeni • 
zin kararile Zeynep Kamil has • 
tahanesini açıyoruz.. Bu suretle 
belediye, Darülacezeden batka 
bet büyük hnstahancnin sahibi ol
mut oluyor.. Vilayet, her sene 
hastahanelet isin beledjyeye yar
dım ederdi, bu sene bu yardımı 
kesiyoruz, fakat ona mukabil 
Beyoğlu hastahanesini vilayet 
bütçesine neklediyoruz. 

Fen iıleri 

Bu sene fenni işlerde de bazı 
takviyeler yaptık. Bir taraf tan 
personel, bir taraftan da vesa • 
it takviye ediliyor .. inşaat perao • 
nelin noksanlığı yüzünden iyi 

mııtır. Mehmet Ali Bey bundan 

ıonra bu kabil hadiselerin hat • 

ka memleketlerde bu gibi meclis· 
lerde büyük hassasiyet gösteril • 
mesine sebep olduğunu, geçenler· 
de Paris belediyesinin tekaüt e
dilen bir memurunun ismini orada 
bir caddeye verdiğini hatırlabnıf, mürakabe edilemiyordu. Bu sene 
sözlerini fU suretle bitirmittir : heyeti fenniyeye üç mühendis i-

- Meclisi alinin Hamdi Bey lave ettiI<, Öun1a~ bür1:, 
1 

işleriyle 
hakkındaki kadir§İnııslığının ne me§gul olmıyarak yalnız sokak • 

suretle tecelli edeceğini bilemem , 

bu sonra yazılı bir teklifle de ıill
dirilebilir. 

Bir dakika •Ük6t 

Mehmet Ali Beyin sözlerinden 

sonra reis vekili Sadettin Ferit 

ları dolatacaklar, inşaatı mura -

k:ıbe edecekler .. 

İtfaiye, nezafeti fenniye ve aa • 

ire işlerinde kullanılan üç yüz 

makinemiz Vl\r. Bunların iyi mu· 

hafaza.sı için bir mühendisin i -

daresinde bir garaj yapmak isti • Bey merhumun hatırasına hür • 
met olmak üzere bir dakika su • yoruz. Temizlik işlerinin de daha 

sulmasını teklif etmittir. Bir da • iyi görülmetsi için hem kadroya 

amele, hem de ölen atların yerine 

Şehrimizin her taraf mı bUyük 
binalarla süslemek imkanı maale • 
aef yoktur. Fakat tehrimizi ağaç • 
larla süslemek büyük masrafa ih-

tiyaç göstermiyor. Onun için tet· 

cir faslına gene bir miktar tahsisat 
koyuyoruz. 

Bir de Kfığıthane vadisinde ma· 
liyeye ait fidanlığı tesis ediyoruz . 
Halkın bahçelerine ve sokaklara 
lazım olan süı ağaçlarını burada 
yetittireceğiz. 

At, sığır ve kümes hayvanları I Ii 
cinslerini ıslah için bir kaç senedir 11 a 

fedakarlık yapıyoruz. Fakat vila • -

yet baytar tetkilab bu faaliyeti ifa ltı.~ 
ve idameye kafi değildir. Bütçemi- llrrJ 

ze iki baytar daha ilave ediyoruz. F'1a 
il· 

Muhiddin Bey bundan ıonra ı .e, 
llilı .. 

T erkosun belediyece satm alm • İ;i 
ması muamelesi hakkında meclise .... 

;n n 
malumat vermek istedi, fakat bu t, t.l 
mesele gelecek celsenin ruzname- lhl~ 

sine alınarak tehir edilid. t:c) 1 
Bütçenin meclise tevdi edilmiı '· B 

olan varidat k11mı bütçe encümc • c)i 

nine havale edildi. kle 
-...he 

Daimi encümenin Kapahçartı - 'd 
nın belediyece tamir ettirilmesi et~· 
teklifiyle hazırladığı mazbata mül· ~ 
kiye encümenine gönderildi. ~:t 

Debagat fabrikalarının ıslahına"

aair daimi encümen mazbatası ik· ite 

- Bir ıab:lh, diyor Navu, ea• 
at üçte uyanm11, tecrübe tayyare • 
)erinden biriıini hangardan çıka . 
rıp içine binmiştim. Sabahın serin 
rü~garım teneff üı etmek insana 
ne büyük ceaaret veriyor, Makine
yi harekete getirdim. Artık tekaü
de sovkedilmit, ve sııdece, talebe 
lere, bir tayye.reyi, yerde nasıl jda 
re etmek lazım ge!diğini öğret -
mek için ku!lanılan bu te.yyarenin 
motörünü harekete getirmek çok 
güçtü. Bununla beraber, bir tesa • 
düf, derh!ll arzumu yerine getir . 
mitti. Şimdi, karargahın bozuk 
sahasında ııçrİya sıçrıya ilerliyor 
dum. O k dar çok sarsİlıyordum 
ki, düımemek için kenarlara tu . 
turlmak mecburiyetinde idim. Bir· 
denbire aklıma bir 9ey geldi: Tay 
yareyi uçurmak! Fakat hunun ka· 
bil olamıyacağını biliyordum. Zıı
vallı tecrübe tayyaresi, kanatlar( 
kırık bir l.."'Uş gibi, ancak yerde gi 
debiliyordu. Ne olur ne olca;:, bir 
tecrübe edeyim dedim ve havalan· 
mn. kolunu tuttuğum gibi çeldim. 
Hayret! ihtiyar tayyare, yerden k~ 
5ildi ve uçmıya başladı. Bu ne 
tatlı bir §ey! Şimdi artık uçuyor, 
hatta, havada daireler çiziyordum. 
Memnuniyetimden, yere inmek 
aklıma gelmiyordu. Bu eski tayya · 
renin motörünün çabucak kızaca 
ğını unutmuştum. Fakat o unut -
mamıttı ve hararet hiaaetmiye 
baş lamıf tım. İ!ler kötü! inmek 
lazım. Ve derhal inmek lazım. La 
kin altımda, gayet geni§ bir ça • 
mur ve balçık deryası var. Naçar, 
iniyorum, ve her tarafım, makine· 
nin her tarafı çamur içinde kalı · 
yor. Karargahtan iki kilometre u· 
2aktayım. H ngara yürüyerek dö· 
nüyorum. Gelip tayyareyi buradan 
çıkarıyoruz.,, 

dalgın dalgın dola~an bir yüzbatı· kika susulduktan soma tekrar 
ya rasgelmi~tim. Etrafında bir sü· müzakereye baılanılmış, ml!•hu • 
rü tayyare vardı. Muhtelif marka- mun ailesine meclis namına tazi • 
ları olna hu tayyareler ne diye yet edilmesi için azadan bir zatın 
burada durup çürüyordu. Ne diye gönderilmesi vazifesi riyaset di • 
cepheye sevkedilmiyordu?. Cesa · vanına tevdi edilmittir. Bundan 
relimi toplıyarak yüzbaııya ao • ıonra Gümrük ve inhisarlar ve • 

kuldum ve: kili ve İstanbul meb'usu Rana 

yenilerini alacağız, tahsisat isti • hıat ve sıhhiye encümenlerine ha- hal 

Bu hadise, Ntıvarın, hocaları 
tarafından ce.::e.lr.ndırılmaıına se
bep olmuttu. Onu motörleri temiz · 
lemiye memur ettiler. 

- Yüzbaşım, dedim, müsaade Beyin Hamdi Beyin vefatı müna· 
ederseniz §U makinelerden biriıi · 

sebetile şehir meclisine çekınit ol· 
le uçmak iıtiyorum. 

dugu" taziyet telgrafı okunmuş, - Siz uçmak bilir misiniz? 
kendisine tefekkür edilmesine - Elbet bilirim. 

- Şehadetnameniz var mı? karar verilmittir. 
- Tabii var. Birinci reis vekili Sadettin Fe: 
- Ne zamandır uçuyorsunuz? rit Bey, Hamdi Beyin vefatile büt 
- iki senedir uçuyorum. Eaa - çe encümeninde açılan azalıea. bir 

sen istediğiniz bir to.yyareyi ve•İ zalm ayrılmasını söylemi§, Ga· 
niz, derhal uçup uçmadığımı ıö Jip Bahtiyar Beyin intihabı kabul 
rürsünüz. edilmittir. 

- Peki. Lüzumu yok. Evrakı· Ani surette Avrupaya gitmek 
nızı getiriniz im:zalıy:ıyım. b · eı· d k 1 N ı· d Navar, hocalarının söyledikleri· mec urıy ın e a an em ı za e 

işin tuhafı, uydurduğum bütün M' h B · b' h ft ·· dd ti ni dinlemiyordu. Hocaları, ona, ıt at eyın ır a a mu e e 
b yalanlara raiimen, yüzbatı bana mezun sayılması hakkındaki ta -

nazari ir surette uçu~lar yaptır • "i~te fU makineye bin de uç,, de5e 
mak istiyorlardı. Fakat o, fotedig"i, lehi kabul edilmiştir. 

idi, tereddüt etmeden binecektim. 
kolayına geldiiii gibi uçmak isti • (Devamı var) Yen beledİJe bütçeai 
yordu. Diyordu ki: Yeni sene bütçesinin gönderil • 

- Yere inmek için, ben, baş Yeni Çıktı ---••I diğine dair vali ve belediye reiai 
aıağı inerek, motörün yardımına Muhiddin Beyin tezkeresi okun • 
ihtiyaç hissetmeden makineyi doğ MusoJinİ muş, Muhiddin Bey söz alarak 
rultmak istiyordum. Halbuki ba • 

1 Meşhur müverrih Emil Ludvig' funları söylemiştir: 
na, yere muvazi olarak uçmayı, ın eon c~eri - Muhterem arkadaşlar, her 
yere temaslar yaptıktan sonra Tercüme Haydar Rifat B.in sene bütçeyi Nisanda verirdik, 
konmayı 8ğretmek istiyorlardı. \ müzakeresi, kabulü, tasdiki za • 1 ler kitapçıda 100 ırnıuşa 
Hocalarım, kendileı·ini dinleme -

1 
.... _111m ____ ._______ mana mütevakkıf olduğu için Ha· 

vince benim asla bir tavvareci o • zirana kadar yetiştirilmesi ve Ha-

yoruz. 

öteki işler 
İhtiyacı en çok olan Beyoğlun-· 

da bir mezarlık yapmak için de 
tahsisat koyduk. 

Sonra birikmit İstimlak borçla· 
rımız var .• 400000 lira kadardır. 
vatandqların alacaklarını ver -
mek borcumuzdur. Bu faıla da 
geçen seneye nispetle bir buçuk 
misli fazla tahıisat koyduk. 

Çemberlitaıın etrafını temiz • 
lemel: ve istimlak edip ibideyi 
meydana çıkarmak istiyoruz. Bu· 
nun için de küçük bir tahsisat is
tiyoruz. 

Bu sene bütçede bazı f edakir
lıklar yapmak mecburiyeti de ha
sıl oldu. 

Yol tahsisatından biraz azalt • 
mak mecburiyetinde kaldık.. Fa· 
kat bir tesellimiz vardır. Geçen 
sene bütçesine koyduğumuz 
200000 lira, bütçe geç geldiği için 
henüz sarfedilmemittir. O parayı 
bu sene harcayacağız, yol faaliyeti 
durmıyacaktır. 

Geçen sene 200000 lira olarak 
koyduğumuz Tatdelen suyunu 
~ehre getirmek iti tahsisatına bu 
sene ancak 100000 lira koyabili • 
yoruz. 

Vilayet bütçesinde 
ldarei hususiye bütçesinde de 

vale olundu. Pazartesi günü saat u 
on dörtte toplanılmak üzere içti .. ıdü 
maat nihayet verildi. tle:z 

bir 

'•b ... 
Zonguldak 
Halkevlnde 

ZONGULDAK, 1 (A.A.) _. ...... 
Cümhur reiıimiz Gazi Hazretle· 
rinin tarih tetkiklerinin halka kon 
feranı olarak ilk verildiği günün 

yıl dönümü, Halkevi tarafında 

parlak merasimle tes'it edilmiıtir• 

Sinemada toplantı yapılmı 

konf er anı verilmitlir. 

Talisiz bir tayyare 
ciyi ölüm kovaladık1h 

BERNE, 1 (A.A.) - Davo• 
1
Ya 

yakınında garip bir takım ahv•I' eri 
ve teraitaltmda vukua gelen "e: o 
bir kitinin ölü~ile neticeleneıı~un 
bir tayyare kazası olmuıtur. Taf da 
yareci mülazım Maier 2.848 mel' , 1 

ak l W 
.. , ın 

re r ım ı euaafluh dağının u b··ı· 
zerinden uçarken birkayaya çad 

0 

mııtır. Mumaileyh paraıütüoiı~•n. 
kullanarak tayyareden dııarı atı' hn 

labilmit ise de bir çığa yakalarıı'lin 
rak albnda kalmıttır. Ceıedi _,dl 
zun' ve tehlikclibir takım ameli1' ~er 
lerden sonra c;ığ altından çıkarf ' 
labilmittir. 
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insanlar arasında koıma, atla 
ma, sıçrama, mukavemet rekoru 
kimde diye soranam derhal ceva· 
bını verebilirsiniz.. Fakat hayvan • 

da 14 metre, aılanm 10 metre, bir 
maymunun 10 metre atladığı ıö • 

rülmüttür. 

Dünyada bin bir çetit hayvan 

Yüksek atlamada birincilik 
lar içinde rekor kimdedir. diye so aslandadır. 4 metre kadar baya• 

' rarsam eminim ki, kolayca cevap 
ya ııçrıyan ulana mubbil bey • 
girler ancak 2,5 metre Ye bir taY• 
tan da 1,90 metre sıçrıyabilir. Fa• 
kat atağı atlamada tanmmıt baY,· 
vanlar içinde maymunlar vardır. 

16 metre kadar çukura atlarlar. 

vardır. Hele kut cinsi pek çoktur. 
Resimde gördüğünüz kut (Balık 
kartalı) namile meıhurdur. Ve ti· 
mal memleketlerinde bulunur. 

Bu kut bilhaısa balıkları yaka· 
layıp öldürdüğü için bu iımi almıt
tır. Çok korkunç gözleri, iğri ıa
gası vardır. 

Sakin havalarda derelerde, göl-

1 N )erde dalga olmadıg"' ı zaman yıldı· 

veremezıiniz. 

Yalnız kotu için beygirler, uç • 
mak için kutlar dersiniz. Fakat si· 
zin bilmediğiniz öyle garip haki • 

katler vardır ki ... 

1-IincHıtanda gezen bir arkada- .Ne kadar güze manzara.. e 
r L 1 · ki d 5 k" t b" rım gibi ıuya yaklaıır. Ayakları ile J1 anlattı: güze çıçe er Yar ı. an ı a ıa · 
• - O gün Ganj nehrinin mem· tın yarattığı bütün nebatlardan balıklnrı tutar. Hemen parçalar ve 

Bildiğimiz at koıularında en 
ziyade muvaffak olan beygirler 

ıaniyede 20 • 22 metre kotarlar. 
Fakat bu kadar av köpekleri de 
kotar. 

Bir tavtan ise saatte altmıt ki· 
lometre giden bir otomobille 2 ki-

Uçuıta en mühim kut pYercin 
lerdir. Saniyede (45) metre ıiden 
kutlar 4000 kilometreyi &f&iıya 

inmeden uçabilir. Halbuki bir kır· 
)angıç günde 4SO kilometreden 
fazla uçamaz. Yüzücülükte en 

mülhit balık da balina balıiıdır. 

Saatte 31 kilometre ıüratle yüzen 
bu balığa rakip morina balıiıdır. 

Dalgıçlıkta da rekoru kıran ba • 
linalardır. Bir buçuk saat kadar su 

altmda kalabilir. Halbuki büyük 
bir ördek ancak 17 dakika, su ay• 
sın 10 dakika ve su kUtlan da 4 
dakika bir köpek iae ancak 1 bu • 
çuk dakika su altında kalabilir. 

· i b" k il k · yer. Bundan baıka hiçbir ıey ye · 'a Jilıtznd:ı bir tcyahat ya9ımya mürekkep büyük ır o e sıyon... d lometre me••fede yarıt yapar ve 
'- me iği söylenir. -• ~rrla.n.-:nııtık.12 arkada!hk. Altı Bir sağdan, bir soldan çiçek top· 
ı.. 1 geçebilir • • "da muazzam filJer, ellerimizde tarken kucağım koca bir kolleksi · ı ı 

1 
Uıak Memleketlerde Netekim Londradaki hayvanat l•emmel silahlar vardı. Maksa • yonla dolmuştu. _ 

ı:: avdan ziyade :;eyahat oldu - ı Bu esnada bilmem nasıl oldu. '------------·--• bahçesindeki hayvanlar arasın .. 
• i · ı · · d l Venezuella da bir müsabaka yapılmıttır. Bu cı l orman nrın ıçın en ge en Beynime doğru hiç ümit etmedi · · · · · 

tanların seslerine bakmıya - ğim bir yumruk inmez mi?., Bqı· 
•l chrmıyarak ilerliyorduk. Bir mı çevi~diğim 'amttn ne ı~reyim. 
lık he:ıimiz yorulmuş!uk. Çok Dev kadar büyük bir fil. Gözleri 

ti bir su başında f"l!erden İn· dönmüt, kulakları kalkmıı, ho • 
Billur ı;ibi akan suyun b~tın murdanarak yanıma geliyor. Hor -

• limiz:, yüzümüzü yı~adık. Ye· tumu ile de ba,ıma vuruyor .. 
lerimizi hazırlıye.n Hi~tiilerle Bu müthit manzara kartısında 

• her karnımızı tı"::aba:;a dol y gözlerim karardı. Yere düttüm. 
• duk. Ben ye:n~~i ~abuk yerim. Başımı hafifçe kaldırmak iıtedim. 

tim böyledir. Arhadaşlarım • Ke~ki kaldırmasaydım .. Muazzam 
evvel ayağa kaU:r.:nk i:stedim. ayak yerde duran kafama inmek 
t arkadatlarım: üzereydi. Birkaç saniye ölümle ya· 
Şurada, ıu giizel ağaçlıkta, şamsk arasında beklerken fil ha-

• e altmda uyuyalım.. Dediler. na baımadan ilerledi. Ben de bir 
• al bqlanna paltolarını çeke- ölümden kurtuldum.,, 
l ll1'Ullıya baıladılar. Benim Geri dönüp arkadaılarıma bu 

Galeri ıözüme kat'iyyen uyku hikayeyi anlattığım zaman hep 
a. Oturdum. Kalktım. Niha, hayret içinde kaldılar ve (Fil kor· 

biraz ıezeyim ..• dedim. Dağ • kutan) lakabını verdiler. 
İçine doğru ilerledim. lllf •••lcı 

ibrlt ç6pUnde n oyuncaklar : ....... -........ -.. · .. ····-····-·· 
Boks6r ''e meç oyunu 

- Hinılilet in a.ı üstündeki kandf 
saraylarını görüyor muıunuz? Bu· 
ruı 1499 senesinde bulundu. Av -
rupahların Küçük Venedik dedik
leri bu mahalle Venezuela ismi ve· 
rildi. 

Buranın halkı dere üıtünde 

kurdukları büyük kamıt evcikler 
de otururlar. Erkekler çok tembel
dir. Kadınlar çalııırlar, tarlalarda 
uğratırlar, sırtlarında yük tafır • 
lar. Erkekler de evde keyif yapar· 
lar. Buraların kadınları arkaları · 
na beyaz bir entari giyerler. Er • 
keklerıe yalnız bir don giyerler. 
Sırtları açıktır. 

GUzel ve GUrbUz 
çocuk mUsabakası 
Şimdiye kadar n~ı~.e~iğimiz 

., resimler içinde beğendıgınız reı . 
ihrlt ç(Jpünden öyle çok oyun- J manzaraiar s·ız" m d k me reyinizi veriniz. 

ı emnuneece 1 ·· 1 ·· 
apılır ki.. Bunların en mü • kadar bottur En çok rey a an guze ve gur • 

boklO··rlerle lk" · • büz yavruya rey verenlere hediye. 
ıncı oyuncak da meç talimle· 

u yapmak tahmin ettiğiniz. 
daha kolaydır. Bir kibrit çö-

IDıa, bu çöpün yarııından iki· 
hinfb. Baı tarafı yukarda 

• iki kıunın araıını açınız. 
ıördqünüz gibi ayak 

~-. ikinci kibrit çö· 
hl tek:!de hazırlaymız, 
~ız. Gördüğünüz 

"d" B ler vereceğiz. 
~· ır. u~u yapmak için uğraıaca· iiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiii 
gmız vakit bokaörlere nazaran da. 
na azdır. !!!!!!!!!!! 

Yalnız kibrit çöpleriııi keser. GOzel yazı 
ken, kırarken resme çok dikkat et· 
mek lazımdır. Akıldan yapılacak mOsabakesı 
tekiller iıtediiiniz kadar ıüze! 
olmıyabilir. Bir tecrübe ediniz. 
Fakat kibrit çöplerinin zehirli bat· 
larmı r:utmcymız. Atqe dokun • 

Güzel yazı müsabakasına ge · 
len yazılan tasnif ediyoruz. Güzel 
yazı müsabakasına iıtirak edenle 
re hediyeler vereceiiz. 

durmayınız. Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

müaabakada bir av köpeğinin sa • 
ate 75 kilomette kottulu ıörül -
mütHir. Bir insan bu kadar yolu 
ancak 15 saatte yürüyebilir. 

Bir at iae dakikada 1160 metre 
kotmuıtur. Bir zürafa 900 metre 
koımuttur. Bir kaplan 860 metre 
ve kurtlar 570 metre bir tavtan da 

400 metre kotmuıtur. Bu uzun ko
ıudan maada bir kanguro atlama· 

Bu anlatıta ıöre: 

Tazılar koıuda, ulanlar yük • 

sek atlamada, güvercinler muka • 
vemette, balinalar yüzücülükte ve 

dalgıçlıkta rekoru kırmıtlardır. 

, ............ ·-·------·······················-·-········-··········-·......... 1 1 ··ı 
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150 karllmlze hediye veriyoruz 

Bu bilmecede kazananların isimleri dört hafta ıonraki pa· 
zarteai günll gazetemizde nepedilir 

Bu haftaki bilmecemiz heceler· 
den cümle tetkilidir: 

dır • var, ler, di, ye, be, çok, ra
la • ka • nan, za, lar • a, dan, ıın, 
bat, mü, ıa, at, ıu 

Dikkat: 

- Bilmecede kazananların 1 • 
ıimleri her pazartesi ıünü netre .. 
dilir. 

- Hediyeler her perıembe ıü· 

Doğru halledenlerden 150 kari· nü öğleden aonra idarehanemizde 

imize, saat, mimar oyuncağı, biı· 

küi, çikolata, kitap ve ıaire bedi · 
ye olarak vereceğiz. 

verilir. 

- Oç hafta hediyesini almıya • 
nın hakkı kaybolur. 

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

Küçük orkestra şefi 
Bugün ıize, yafı çok küçük ol - ı içlerinde büyük babası olacak yaf· 

duğu halde, memleketinde büyük ta artistler bulunan orkıtra heyeti .. 
bir töhret kazanan mini mini bir ni elindeki değnekle vetdiği ita • 
san'atkin tanıtalım.. retlerle fevkalade mahirane idare 

Henüz dokuz yatında olan bu etmektedir. 

z:?ki çocuk Brünello Groısato iı • Brünetto'nun orkıtraıı bir kaç 
minde bir ltalyandır. Küçük Brü· gün evvel ltalyada büyük bir kon· 
nello orkeıtra tefidir, yani bir çok 
artistlerden mürekkep olan or · 
keatra idare eder. 

ser vermiı ve mqhur Alman bea· 

tekirı Vaınerin, çalmau ıayet ıüç 
ve değme muaikitinularm kin ol· 

Emri ve idaresi altında bulunan mıyan bir c;::nfoniıini harıkulide 

orkeıtra tam 80 kiıilik muazzam güzel çalmıı Ye herkesin takdirini 
·'-.. ,.an.ııtır. 
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Hikiiye Hayalindeki kadın Nakleden 
fa. Gemi kurtarma Arabacı Abdullah Esadı 

Memduh kendi nesline mensup 
gençlere benzemiyordu. Çalı§tığ. 
dairedeki bütün delikanlıların he· 
men hepsi her akşam gidip ötede 
beride toplanıp eğleniyorlar, kimi
si içki içiyor, kimisi bara, tiyatro· 
ya, sinemaya gidiyordu. Fakat 
Memduh, her ak!am doğru evine 
gidiyor, eski divanları, 18 inci a· 
sır fransız edebiyatını okuyordu. 

Memduh sigara içmez, kahve 
ve içki kullanmazdı. Dediğimiz gi
bi, yalnız okur, radyosu ile de gü· 
zel konserleri dinlerdi. 

Memduhun kalbi de boştu. O, 
gözleri boyalı kadınlardan hoı -
lanmıyor, ve kadınların gıyım! 

tarzlarını da beğenmiyordu. Mem
duh için bir kadının sa~larını kes· 
mesi de affedilir cinayetlerden de
ğildi. 

Memduh arkadaşlarından fark
sız giyiniyordu. Lakin, bütün dai
rede, ondan başka bıyıklı kimııe 
yoktu. Hoı, bu bıyık dn ona yakıt· 
mıyor değildi. 

Memduhun arkadaşlarının ta · 
nıdıkları genç kızlar vardı. Bazan 
bunların ~evişip, bir müddet son· 
ra nyrıldıklarını gören Memduh 
aşk gibi kutsi bir şeyin nasıl olup 

lan bu rus kızını Darülbedayie da-
vet etti: 

- Yarın, dedi, Darülbedayide 
yeni bir operet var, gelir misiniz? 

- Hay hay. Zaten, yarın saat 
sekizden sonra izinliyim. Saat 9 
d:ı burada buluşuruz. Olur mu? 

Ertesi gün, Memduh, pastaha • 
nenin önüne gelince durdu, içeri 
baktı. Lola orada yoktu. Saat se· 
kize geliyordu. 

- Belki hazırlanmıya gitmiş • 
tir! 

Diye düşünerek Memduh pansi
yonuna yürüdü. Biraz üstünü ba
şını düzeltti ve dokuza on kala 
pastahaneye döndü. Fakat, siyah 
saçları kesik, yüzü boyalı, gayet 
renkli bir tuvalet giyinmiş bir ka· 
dın, elinde bir sigara kendisine 
doğru ilerledi: 

- Haydi, dedi, gidelim. Sizi 
bekliyordum. 

Memduh, hayretle bu kadına 

bakıyordu. Lolanın sc:;ile konuşan 
bu kadın kimdi? Biraz dikkat et· 

da böyle oyuncak derekeısine indi
rildiğine şa§ıyordu. Bu kızlardan 

birkaç tanesini Memduh da tanı • 
mıştı. Fakat hiçbirisi hoşuna git· 
memişti. Onun hayalindeki kız, 
basit, ısakin, tatlı bir kızdı; ağ -
zında sigara, ayaklarını biribiri 
üıtüne atan kızlardan bir §ey anla
mıyordu. Eğer, Memduhun biraz ,_ 

ti ve o zaman her eyi anladı. Bu 
Lola idi.Hakikatte siyah rıaçlı olan 
Lota pastahanede hizmet için ba · 
~m:ı san bir peruka takıyor, yüzü· 
nü boyamıyordu. Giyindiği kos • 
tüm de, sırf, kendisine bir çeşni 
vermek mo.k "adile idi. 

Memduh, kalbi boş, Lola ile be· 
raber t:ıktı, Darülbedayie doğru 
yürüdü. 

Hayalindeki kadın, bir hayat 
gibi erimi~ti. 

daha hususiyetine girersek, onun 
Odrı sa5ları omuzlarına düıen, ma· 
v. gp-.\ü beyaz yüzlü bir kız haya
l' ~ .a-nef.gul olduğunu görürüz. 

• 
Bir cuma günü, Memduh, Tak· 

sim civarında olan pansiyonundan 
çıktı, yavaf yavaş Galatasnı·aya 

doğru inmiye başladı. Memduh, 
Parmakkapıya gelince durdu. Göz 
leri yeni açılmış bir pastahaneye: 

dah doğrusu, bu pastahanenin 
camekanında görünen bir kıza 
saplanııp ltalmıştı. 

Bu kız, Mcmduhun hayalinde • 
ki kıza benziyordu. Sarı saçları, 
mavi gözleri vardı. Rengi de be -
yazdı. Üzerinde eslti çarlık dev -
rine ait bir rus kostümü vardı. 

Memduh, pastahaneye girince, 
bu kızın orada hizmet ettiğini gör
dü. Onun hizmet ettiği mesalar· 
dan birisine oturarak bir çay ıs • 
marladı, konuşmasından, onun 
Rus olduğunu anlamıştı. 

Haydarpaşa silosun-
dak I hububat 

lstanbul ticaret ve zahire borsa
sı idare heyeti &on içtimaında 1 
Kanunu:mniye kadar Haydarpa§a 

silosuna hububat koymuş olan ta
cirler hakkında karar vermiştir. 

Bu l:arara göre, 1 Kanunu sani
ye kadar Hay<larpaşa :;ilo!luna gi-

ren hububat eski ahkam üzerine 
muamele görecektir. 

Seyrlsei'aln - Kasım 
paşa maçı 

11.<inci kümenin kuvvetli ve hatı
rı ayılan teşekküllerinden biri o
lan Kasımpn§a takımının çok kuv· 
vetli bir kadroya snhip Seyrisef ain 
takımiyle yapacağı maç enteresan 
olacaktır. 

Yalnız Sc:rrisefainin ileri oyun
cularından bir kaçının mazeretle
ri hasebile bu maça iştirak edemi
yeceklerdir. 

inhisarı ne 
halde? 

Gemi kurtarma inhisarı kanun 
halinde çıkmı§ ve nizamnamesi 
tertip olunmuştu. Fakat haber ah· 
yoruz ki alakadarlar arasında 
meclisi idare ve mütehassıslar me
selesi yüzünden bir ihtilaf çıkmış· 
tır. lhtilaf, bugüne kadar Türk ıu· 
larında tahlisiye iti ile meşgul o • 
lan tahlisiye limitedi ile Kalkavan 
zadeler arasındadır. 

Yeni inhisar nizamnamesine gÖ· 

re tahlisiye işleri hüktımetle müş
terek bir tahlisiye tirketi tarafın • 
dan idare olunacaktır. Hükumet 
yüzde yetmiş beş alacak, tahlisiye 
limitediyle Kalkavan zadeler yüz
de yirmi beş hisse alacaklardı. 
lardı. 

Fakat Kalkavan zadeler hala 
~irkete sokulmak istiyen İngiliz 
mütehasaıslara lüzum olmadığını, 
bunların yerini Türk fen adamla· 
rının işgal edebileceğini, kendile • 
rinin iki senede Türk fen adamla· 
rı eliyle 40 bin tonluk 18 gemi 
kurtardıklarını iddia ebni§ler ; 
Avrupada tahsil etmi§ bir çok 
Türklerin şimdi boşta oldukları • 
nı İngilizlerin çalıştırılmasının ka
butaj kanununa da muhalif oldu • 
ğunu ileri sürmütlerdir. 

Yuoanlstanla ticari 
müzakerenin geri 

lialmosı 

Memleketimizle Yunanistan hü
kumeti arasında yapılan ticaret 
nlüzakeresi evvelki cün yazdığı • 
mız gibi ihtilaf çıktığından dolayı 
kalmı§tır. 

Öğrendiğimize göre murahhas· 
!arımız ticaret odası umumi katibi 
Vehbi Bey ile ihracat ofisi müdü
rü Cemal Bey cuma günü §ehrimi
zc avdet edeceklerdir. 

Vehbi ve Cemal Beyler doğruca 
Ankaraya giderek hükumetten ta
lin:nt alacak ve bundan ıonra tek
rar Atinaya avdet edeceklerdir. 

Dünyada kahve 
ı>lyasası 

Dünya kahve vaziyeti hakkın • 
da alman malumat çok §ayanı 

hayrettir. 
1932 senesinden 1933 senesine 

kadar bütün dünyada 50 milyon 
çuval kahve stoku devredilmittir. 

1932 senesi ikinci Teşrin sonun
da 10,938,066 çuval kahve Bere • 
zilyada kamilen yakılmıf ve deni· 
ze dökülmüştür. 

Memduh, bütün gününü paata· 
hanede geçirmişti. Akşam olup da, 
istemiyerek çıktığı vcıkit, hem 
memnun hem de müteessirdi. Ara · 
dığı kadını bulmu§tu, bunun için 
seviniyordu; fakat acaba onunla 
tam~mıya muvaffak olabilecek 
miydi? Bu endişe ile üzülüyordu. 

Bu vaziyet karşısında Seyrisefa
in takımının nasıl bir ekilde sa • 

haya çıkacağı belli olmamakla he· 
raber takım kaptanı llhami Beyin 

Maksat düşecek olan kahve pi· 
yasasını tutmak idi. Kahve ~atı~ı 

ıs· bütün dünyada bilhassa Avrupa · 
da son üç sene zarfında seneden 
seneye dü!mektedir. 

çalı tırdığı genç elemanlardan 
tif ıde edilecektir. 

Artık Memduh, her gün daire· 
den bir an evvel çıkmak için gay· 
ret ediyor, doğruca pastahaneye 
gidiyordu. Şimdi, bu sarı saçlı, 
mnvi gözlü kızla ahbap olmuşlar
dı. O da, Memduhun geleceği sa
a.t i biliyor, daha kapıdan girer 
~irmez kendisini tatlı bir tebes· 
sümle karşılıyordu. Kendi masa -
larında çok mÜ§leri olduğu ve 
Memduhun mecburen ha~ka bir 
masaya oturduğu zamanlar, hız, 
bir mÜ§terisinin kalkmasını sabır
sızlıkla bekliyor, yer açılır açıl -

aas hemen Memduhu ç ğırıyor • 
in. 

Fransadan bir nişan 
Heybeliada deniz lisesi İngiliz

ce muallimi Mr. Veron'a Fransa 

hükumeti tarafından Oficier d' A-
cademie unvanı verilmiştir. 

italyn sefal'eti yeni 
müsteşarı geldi 

Tiran elçisi olan ltalya sefareti 
müsle§arı M. Kock'm yerine tayin 

edilen M. Giura §ehrimize gelmiş 
ve Ankara)~ gitmi:tir. 

Hrezllya sefiri 
Berezilyn sefiri M. Brandno dün 

Bir BÜnı Memduhı ismi Lola o· Ankaradan gelmiştir. 

Bunun en büyük sebebi çok kah 
ve içilen İngiltere ile Almanyada 
son senelerde çay fazla içilmesi -
dir. 

Hamburg'ta incir 
ve üzüm 

Hamburg piyasasından gelen 
haberlere göre incir ve üzüm piya· 
r:ası çok sa!<indir. Yeni mallardan 
pek çoğu satılmı§br. 

Ekmek fiatı 
lstanbul Belediyes"nden : Şu· 

batın birinci Çarşamba gUnün· 
den itibaren ekmek sekiz buçuk 
ve francala on üç buçuk kuruş· 
lur, 

çıra 

Kendi 

\1 

ı mı öldürdü? 
endini mi öldürdü 

Çırak, ustası yaralandıktan sonra onu 
sırtında taşımış, merkeze götürmüş ! 
Halbuki arabacı ölürken beni çırağım vurdu ! dedi 

Şehremininde arabacı Abdullah 
isminde bir adamın bayramın ilk 
günü vurulduğu ve hastahaneye 
kaldırıldığını, evvela kendi kendi
ni vurduğu sanılan bu adamın ev
velki gün ölümünden biraz evvel 
çırağı tarafından vurulduğunu 

söylemi~ olduğunu yazmıştık. 

Bu arabacıyı hakikaten çırağı 
mı vurmu§tur?. Sebep neydi?. Ha
dise nasıl oldu?. Bunu yerinden ve 
arabl\cı Es'at Abdullahm yattığı 

ahırdan öcrendik; yazıyoruz: 

Şehremininde Kemikliburun 
mahallesinde "Ma.ksimaz,, ismin • 
de bir bahçe vardır. Bu bahçe ka
vun, karpuz ve zerzevat bahçesi • 
dir. Bahçenin sahibi Beyoğlun • 
da Soğuk çeşmede Madam Sofi • 
ya apartımanmda oturan madam 
Sofiyadır. Bahçeye bahçıvan "Bar
ba,, nezaret etmektedir. 

Madam Sofiya senenin bazı 

zamanlarında bahçeyi ziyaretle 
kontrol eder. Umuru hususiyesi 
bahçıvan Barba taraf ındnn idare 
edilir. 

Bu bahçenin Kemikliburun so • 
kağmda bir kaç ah§ap evi ile nhı • 
rı vardır ve bu evler bazı Türk ai
leleri tarafından kiralanmıştır. A· 
hırını da Anadollu Esat isminde 
bir adam bundan üç ay yirmi gün 
evvel ayda dört lira ücretle kira • 
lamıştır. Esadın Necip isminde 
bir çırağı ve iki beygir tarafından 
ko§ulnn bir yük arabası vardır . 
Hem araba ile atlar ve hem de E
sat ve çıraklığını ye.pan Necip bu 
nhırda yntmaktadırlar. 

Her gün sabahleyin erkenden E 
satla Necip arabalarını koıarlar 
ve öteye beriye yük taşırlar. Bu 
meyanda bahçenin sebzelerini de 
götürüp satarlarmış. 

Akljam olunca arabalarım ahıra 
korlar ve kendileri de ahırın bir 
köşesinde yatarlar. Hemen her gün 
yaptıkları itler bundan ibarettir. 

Esnt çırağı Neciple iyi dost ve 

arkada§tır Fakat bayramın birine 
günü arabalarını ahırda bırakara 
herkes gibi eğlenmeğe gitmi§ler 
dir. Ve bir çok meyhanelere uğrı 
yarak bir hayli içmişler ve sarha 
olmuşlar. Gece olmuş. Yattıkla 
yere dönmek üzere Karagümrük 
ten Yeni bahçe yoluyla Şehremini 
ne doğru yürümeğe başlamıılar 
Yeni bahçeye geçmişler, Halk fr 
kasını da sollarında bırakart ı 

Yeni bahçeden Şehreminine çıkt 
yokuşa tırmanmağa başlamışlar 

Esat epeyce aarhoıtur ve abuk • 
buk konuşmaktadır. 

Tam bu esnada Esat cebinde l 
tıdığı iki yüzlü sustalı çakıyı ç 
karmış, işte Esadı vuran bu çak 
dır ve karnına saplanmıttır. Ta1 ' 
bu sırada hi!lsettiği acıların lesi 
le feryat ve fiğan etmeğe başl 
mış .. Yanında yürüyen ve fa) 
daha az sarohş olan çırağı Net 
gördüğü bu hadiseden teli.ta d 
şerek sağa sola sealenmeğe baş) 
mı! v~ ustasını sırtına alarak Ş 
remini karakoluna doğru yürüt 
ğe baılamıştır. Bu esnada bağ 
maları duyan halk koıuşmuf, p 
meyanda Şehremini polis me U 
zinden de polisler vak'a mahaf d 
ne ko~mu§lardır 

Maktul ve çırağı Şehremini ar 
lis merkezine getirilmit ve ifat 
leri alınmıştır. Şehremini P: nı 
merkezi mecruhun ilk ifadesi( 

nı 
ve çırağının iddiasında Esadı1' 
kaza eseri olarak kendini vur 
ğunu kaydediyor. 

Bayramın ilk günü akşamı 
ralanan Esat hastahaneye, f'J 
de serbest bırakılmıttır. 

Fakat vurulduğu ilk dakil 
hayal meyal kendini bilen 
hastahanede kendini kaybet1i 
tir. 

Nihayet ölürken biraz ke~ 
gelebilmi§, kendisini vuranın 
rağı Necip olduğunu söylemi • 
Bu if adc üzerine çırak Necip 
deiumumilikçe tevkif edilmif 

bi 
hi 

________ ...... .._ __ ..... __________________________ ...., ______ ..,, 
'l'ürkiye 

imar Bankasından: 
'I ur .. iyc imar B.uıl.n ının 1932 senesi 

umumi he~ eti 27 Şubat 1933 P:ızıırte•i 

günü s:ı:ıt 15 te l•tanhul'da yeni posta· 
.hane ar ra~ındn A, ir Erendi caddesinde 
12-14 numaralı merkezinde adh·cn top· 
)anacaktır. Asaleten 'c) :ı ,·ekAleten en 
:ışa~,, elli his e\ e malik olan hi•seclırların 
topl:ıntı tarihinden bir hafta C\ elıne k:ı· 
dar hisse .scnetlerıni 'eya 'csıkal.ırını 
bankamıza te,·di ederek mukalıilindc 
makbuz almala•ı rica olunur. 

Mnzal<er~ edilecek maddeler 
1 - :\Jecli'i idare 'c murakıp rapor· 

!arının okuıım:ısı. 
2 - mı.ınço ile mufred:ıt \ c kı\ı u 

1.arıır cet\·clleıinin tct~ık 'e uıııdikile 
idare mecti~i az:ı~ının 'c ınura ıplerin 
ilıra~ı. 

3 - Muıakıplerin ~cnidcn cçılmesi 

\'e ücretlcrin·n tavini. 
4 - Tcmettiıiın suıcti tc\ ziılc bazı 

i\'lcr hal..kında idare mecll i teklifinin 
tcıkil• 'e ~ :ır:ır:ı b:ığlanma"ı 

:ult:ın:ıhmet 5 inci Sulh lıu'.uk h:'ı
klmliğindcn : 1 J:ıcıkadın mahalle i ':ıbun· 
hane sokağındn 20 No. lu han"de mu
kim ,.e akıl ;rııifüğinc muptcl:\., Jly:ıs 

l;chmi l!c~· o~lu Y:ıhıp IJilmi Efendi\ c 
aynı adreste mukim oğlu Zeki Efendi
nin ,·a~i t:t\ in cdilmi~ olduğu kanunu 
medeninin 3(1 inci mııddı.!.)i mucibince 
ilan olunur. 

J,tanbul dcirdı.incLİ icra memur 
dan : Tcmamına be, bin lira 1 
takdir edılen Boğaz içinde Rume 
nnda arpa emini mahallesinde sll 
halen mezarlık oknğında eski I-3 
yeni halm o~ :'\o, hı k:ıyden mtı 

ma yekdiğerine maklöp arsa elye 
ne halen ah,ap ap:ııtmon şeklin 
h:ıhçch hanenin tamamı açık af 
konmuş olup 3·2·93;.l tarıhinde 
me~i dh·nnh:ıne} c talık cdilere\: 
C33 t:ırihine müsadif Cumarıe 

s:ıat 14 ten l Ci va kadar lstanb 
dı.inclİ ıcrıı dairc.,inde açık artı 

rctile sııulııcakur. Artırma ikincid 
ci arttı mad.ı. mezkı'ır gayri mcıı~ 
bin lir:ıra talip çıkmıı:tır. Bu • 
çok artıranın uzerindc bır:ıkıln~ 
tıı m:ı' :ı ı~tira'' için ) üzde 'e 
teminat akc;a•ı alınır. l\1iıtcııı 

heledivc. \:ıkır ıcarcsi mi.ışteıl1 1424- :\o. lı icıa 'c ınıı K. 
maddesine t~\ fıkan haklaıı tıır' 
rilc s:ıbıt olmıvan ipotekli alııC' 
diğer alak:ıdarİ:ırın \ c irtifak t. 
hiplç.ıinin hu haklarını \ e hll 
\o ma arı le dair olan iddı• 
tarıhiııdcıı ilibaıcn ~ irmi giıt1 1 

rıı 11 mushitclcrile bıldirınc~c~:ı 
\ksi halde hakları t:ıpo cıcı 

olrnn anlar sau~ bc.:dclinin r' 
dan hariç kalırlar, J\ldkadıı 
maddci kanunİ\c :ıhkılmınıı iZ 
etmeleri ,.c d;h:ı fazla m:ılô 
i<tip.:nleriıı 932 • 1030 do~) 11J! 
memuriyctimizc mürc:ıatlnrı 1 

hr. 
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Sıma 11 VAKiT 2 Şubat 1933 -
M. VenizeJosun beyanatı Borçları Dördü mahkemede tevkif yeni 

-.. ......... u ....................................................................... . 

Şayet Balkanlarda. bir 
ihtilaf çıkacak olursa .. 

ingiltere Amerika edilen 5 kaçakçılık maznunu 

Türklerin yardımına güvenerek Yuna
nistan faal bir bitaraflık gösterecek •• 

' • PARIS, 1 (A.A.)- Le Journal, 
Balkanlarda seyahat yapmakta o • 
lan M. Edouard Helsey'in M. Veni· c 
2elos ile yapmıt olduğu bir müla -

a katı tıe§retmektedir. Balkanlarda 

r bir ihtilaf zuhuru ihtimalleri hak
rı 

0 kında sorulan suallere cevap veren 

a M. Venizelos, böyle bir ihtimali 
kabul etmek istememi§ ancak şu 

ni •özleri ~öylemiştir: 

r "'Omidimin hilafına böyle bir 
fı ihtimal tahakkuk ettiği takdirde 
rı ıYunanistan bitaraf kalacaktır , 
kı hem de faal bir surette bitaraf 
r kalacak, ihtiHifı tahdit Ye onu 

• mümkün olduğu kadar süratlc 
halletmekten başka bir şey düşün
ıniyecektir .. Bu takdirde Türk dost 

lanmlZm yardımına gövenebiliriz. 
:Yunanistan her iki tarafla da dost-

ıi 

ltık misakları aktdetmiştir. Gerek 
Roma erkam ve gerek Belgrat ri
calile görüştüğüm sırada fikirleri
mi açıkça söyledim. Biz sulh isti -
yomz, sulhtan başka bir şey iste -
miyoruz.,, 

M. Venizelos, netice olarak şöy
le demi,tir: 

"Vaktilc büyük hayallere kapıl
dık, fakat bunlar artık btiti. Biz, 
yalmz Lausanne muahedenamesi-

ni imzalamakla kalmadık, bu mu

ahedename ahkamına sadık kala

cağımızı hem lisanen, hem de kal

ben söyledik. MağlUplar, mağliıbi

yetlerini kabul etmedikçe dünyada 
devamlı bir sulh olamaz. 

"Bize gelince, biz bir rnlh akd -
etmedik, sulh nkdettik ve buna da
inrn şaclrk kalacağız .. , 

!\Japonya devıetlere karşı." 
el • -

Eğer istediği olmazsa milletler cemi-
yetinden heyetini geri çekecek imiş .. 

TOK10, 1 (A.A.) - Japon im -
Paratoru bu sabah b:ıtvekil M. 
Uchida'yı kabul etmittir. M. Uchi
da, mütarünileyhe Cenevreye tel -
ııarfala gönderilmiş olan talimatı 
a rzetmittir. 

Reımi mahafilin pek fazla ketu· 
rniydt gö&termekk olm<ıcına rağ -
men salahiyettar bir membadan 
bildirilidğine gere Japon heyetine 

r bir uzlatma zemini bulunması icin 

nihai gayretler carfctmesi fakat a
~inıkarane bir hattı hareket ittihaz 
ederek yeni Mançuri devletinin ta-

miş olduğu siyasete tevfikan, tah
dit edilmecini temine çalışması 
şeklinde talimat veriJmiştir. 

Eğer uzlaşma teşebbüsü netice
siz kalırsa Japon heyeti 15 inci 
maddenin 4 üncü fıkrasının tatbik 
edilmesine itiraz etmiyecek, yalnız 
ne gibi ve:myada bulunacağını 
beki iyecektir. 

Bundan sonra Japon hükumeti 
nihai bir karar ittihaz etmeden ev· 
vel bu vesayayı bir lcere tetkik e-
de::ektir. · 

ile pazarlıkta .. 

Amerikaya nazırlerın i•ti
rakile bir heyet gidecek 

LONDRA, 1 (A.A.) - Ameri -
kadaki İngiliz sefiri Sir Lind -
zeyin 6 Şubatta Londraya gelmesi 
bekleniyor. 

Sefir aelir gelmez harp borçları 
meselesi hakkında bazı nazırlarla 
ve bilhassa M. Mac Donald ve M. 
Nevill Chamberlain ile görüşecek
tir. 

Salahiyettar mahafilde söylen -
diğine göre Sir Lindze gelinceye 
kadar Amerikaya gönderilecek 

İngiliz heyetinin teıkili hakkında 
hiç bir karar ittihaz edilmiyecek
tir. 

Borçlar meselesini müzakere et

mek üzere Amerikaya gidecek 
heyete bazı nazırların da dahil ol

masına karar verilecek olursa ma· 
liye nazırının İngiliz mümessille -
rinden biri olması tabiidir. 

Maamafih, hiç bir nazır i~tirak 
etmeksizin müzakeratm idare e -
dilmesi imkanı da mevcuttur. 

Bir alış veriş 
NEVYORK, 1 (A.A.) - lngil -

tere bankası, Kanunuevvelde A -

merikaya altın olarak tediye etmİ§ 

olduğu 95,550,000 dolardan 

32,163,200 dolarını tekrar satın 
almıştır. 

20 Kanunusanide öğrenildiğine 

göre İngiltere bankası veya İngiliz 
hazinesi o tarihe kadar takriben 
5,000,000 İngiliz lirası kıymetin -
de altın ıatın almıt idi. 

• lstanbul Ikinci icra l\lcmurluğundan: 

nınmasına müteallik olan c&habı 
kil 

mucibe lıiyihas:ndaki 9 uncu fık -

UmumiyetlP. zanncdildiğine gö -
re bu ve saya pek fazla mutalebe· 
l:arane olduğu t:ılcdirde Japonya, 
milletler ce41iyctinclen ayrıl:ıcak 
ve yahut Almanynmn cilô.hları hı· 
rakmn konfcransındn yaptığı gibi ' 
Cenevrede!d heyetini geri alacak -
tır. 

Bir borçtan mahcuz 'e paraya çeHile 
cck doı-u1. parçadan ibaret koltuk Ye 

.kanape takımı 5-2 933 tarihimi\! saat 
12-14 de Cihangir ~usnm solink üç 'o. 
)11 hanesinin kapısı önünde :ıçık nrltırm:ı 
ile satılacaA-ınd:ın taliplerin mnhallinde 
memuruna müracaatları jJdn olunur. 

-3 
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ye' 
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tanın ka!dırılması vey3 tadili hu· 
•usunda ısrar etmesi Ye keza teli -
fibeyn komitesi salahiyetinin Ja -
Ponyanın dof:rudan C!ofrruycı Cinle 
müzakerat icrası §eklinde te::bit et· . ..__ .. _ 

T ... o:· .. ~r : .. ·c·: .............. v;;g-;;;i;~;·;d'; .. bİ~ .. .. 
Dllritop=anarak ~alıştı 1evklr ve bir mub-

ANKARA, 1 (A.A.) -T. D. T. kt\nılyet 
Cemintinden : 

T. D. T. Cemiyeti umumi mer _ 
~ez heyeti umumi l:füip vekili Ce _ 
lal Sahir he~·in reidiği altında top
lanarak gelen kağıtlar ve mevcut 
meseleler üzerinde müz:ıkerelerdc 
bulunmuı ve icabcden kararları 
Vermigtir. 

Umumi merkez heyeti pazar gü
nü saat 10 da tekrar toplanacak -
tır. 

A~1 dı11da Fu·ka 
kongresi 

AYDIN 1 (A.A.) - C. H. Fır· 
kası Aydın vilayet kongresi 30 i _ 
kinci Kanun pazartesi günü .ıçda
rak iki gün mesaide bulunduktan 
sonra içtimama nihayet vermiş -
tir • Yeni den yapılan idare 
heyeti intih:ıbında idare heyeti 
nıüttefikan seçilmiştir. 

BELGRAT, 1 (A. A.) - Eski 
müslüman fırkası reisi Mehmet Si
p~ho, heyecan verici haberler ifaa 
ettiğinden dolayı Saraybosna polis 
mahkemesi larafından yirmi gün 
hapse mahkum olmuıtur. Spaho bu 
kararı iı;tinaf etmi~tir. Kendisine 
serbestçe müdafaada bulunmak 
için müsaade verilmiştir. 

BELGRAT, t (A.A.) - Muha. 
l~fet Hırvat grupu reisi M. Maçek 
~ır ecnebi gazeteye verdiği müla -

attnn d~layı tevkif olunmu~tur . 
Mumaıleyh l<endisine gösterilen 

yerde ikamet edecektir. 

Aydında futbol 
AYDIN, 1 (A.A.) - Aydın soor 

tnkımile D · ı· · enız ı sporcuları araı:m-

<la yapılnn futbol maçında Aydın
lılar ga!ip gelmişlerdir. 

YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının 

16481) 

1 fukuk f:ıl~bc~i Cemiyeti kongre ıi· 
y:ı<ctinden : ~O 1-933 tarihinde ck.:eriye
tin bulunamama~ı yüzünden ı iyaset di
,·anmca tehirine k:ırıır verilen fcvl\alıidc 

kongre 5·2·953 cuma günü 1 l:ılke,•indc 
ı:aat ı 4 te toplanacağından :1za ::ı.rkadıış 
Jann, muaddel nizamnameyi kahul , e 
yeni intihabı icr:ı cımck üzere, ıeşıirleri 
rica olunur 

DERSAADE I' 
Küçük istikrazat 
Sandığı Türk Ar.oaim Şirlcetinin 

I fis~edar:ın heyeti umumi yesin in sc· 
nelik adi içtimaı 5 ı\ lart 1933 Pazar 
günü saat 15 cc < ;~lata'da, Sen Pi yer 
hanında, 12 i\o. da ~irketin merkezınde 
akdcdileceğinden nizaınnamei dahilinin 
24 üncü madde"i mucibince gerek ns:ı· 
!eten ve gerek ,·ek:lleten laak:ıl -o his· 
~e\·e malik olup i~tir ak ermek :ıı·zu eden 
hl~sed:ıı l:ınn yc\'ıni içtlmıı<lan I O giln 
mukııt!dem usuli.i d:ıirc-indc hbse Sl'rret 
Icrinı nıerkct.i ~lrkı:te te\ di c~ lcınclcı i 
iliın olunur. 

Ruznamei müzakerat 

- i\leclisi Jdare Raporu, 
2 _ .\lııra ıp r:ıportı, 

:i - 19.r.ı2 senesi bil4nço unun ın~di
ki, , c . Jecllsi idarenin tebıiyesl, 

4 - l lis~clcrc mecbuı f faizle l'ıir te· 
mettüun te\·zii. 

~ - l\fecli-1 JJ:ıreye dikt azanın in-

tihabı. 
l levctl umumiyede gerek asaleten ve 

gerek.' ekAlcten bulunacak her bir hi;,· 
sed:ınn 50 hiss.c için bir rc~i olaca'< \C 

~u kadar ki bir hissedarın l O dan ziya· 

hulAsası 
larih imtibaoını vermek isteyenlere lüzum'.u bir rehberriir. 
100 kuru' fiatla Istanbulda Kanaat KUtllpban~slnde satılır. • de 1eyl olamıyncaknr. 

Maznunlardan iki musevi kardeş sı· 
kışınca birbirinin aleyhine söylendiler 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisaı 
mahkemesinde dün aktam üzeri 
beş mevcutlu yeni bir kaçakçılık 

davasına ait muhakemeye başlan
mıştır. 

Maznunlar, Balatta oturan sey· 
yar elbiseci Salamon oğlu Yuda, 
karde!i seyyar dantelacı Nesim, 
zahire ıimsarı Şiıman oğlu Uzun 
Y orgi, Küçük Mustafapaşa cadde
sinde bakkal Sürmeneli Uya ve 
Yenicamide tuhafiyeci İranlı Hü • 
seyin Efendilerdir. 

Kaçakçılık, çakmak taşı ve cı -
gara kağıdı kaçakçılığı davasıdır. 
Hakim Refik Bey, hüviyetlerini a
raştırdıktan sonra, maznunları 

sorguya çekti. 

Yuda Efendi, şunları söyledi: 
- İranlı Hüseyin Efendi Balat

taki evime gelerek, bana bir kutu 
bıraktı. "içinde karanfil vardır,, 

dedi .. Ve emanet olarak bıraktığı 
bu kutuyu ertesi gün kendiıine ge
tirmemi istedi .. "Peki,, dedim. Er
tesi gün dükkanına kutuyu götü -
rürken, memurlar beni yakaladı • 
lar. Meğer kutunun içinde çakmak 
taşı varmıt ! 

Hüseyin on senelik ahbabımdır, 
amma bu işi bana yaptı işte .• ihti
mal ikramiye almak için! 

Yuda Efendi, mazbut ifadesin • 
de, kutuyu kardetinden alıp Hü • 
seyin Efendiye götürdüğünü söy • 
lemişti. Kardeti Nesim Efendi, sor 
guya çekilirken, ilk söz olarak o -
nun bu ifadesine dokundu: 

- Kardetimle sekiz aydır dar -
gınım .. Çünkü, benden para iıtedi, 
vermedim .. Ondan beni yakmak is 
tiyor .. 

Bana "kardeşin kiminle konuşu
yor?.,, dediler, kimlerle konuıu 
yorsa söyledim .. Bunlardan biri de 
buradaki Y orgi Efendidir. Me
murlar, bana para verdiler, "bu 
Y orgiyi ara, bul.. Ondan çakmak 
taşı iste!,, dediler. Memurlarla bir
likte yola çıktık.. O dükkan senin 
bu dükkan benim, nihayet bakkal 
tlyaa Efendinin dükkanında ken -
disini bulduk .. Ben, içeriye girdim, 

Y orgi Efendiden çakmak tafı iste· 
dim. Yüz tane aldım. Sonra me -
murlar dükkana girdiler. 

Y orgi Efendiye gelince •• 

Y orgi Efendi ise, kendiıi düli .. 
kanda otururken, bunun gelip 
çakmak taşı istediğini, kendisi 
"Yok!,, deyince, dükkanda bulu -
nan tanımadığı birisinin "bende 
var,, diye pazarlığa girittiğini, 

Nesim Efendinin çakmak taşı ku • 
tuıunu o adamdan aldığını iddia 
etti .. 

- Peki, senin koltuğunun altında 
bir paket de cıgara kağıdı bulmuı· 
lar?. 

- Onu da bana dıtarıda o ta .. 
nımadığım adam, "elinde tut bi • 
raz .. Ben, şimdi gelirim,. diye 
vermişti .. İçinde ne olduiunu bil -
miyordum .• 

Bakkal tlyas Efendi, bu itle hiç 
bir alakası olmadığını, o sırada 
dükkanda müşterilerle metgul bu
lunduğunu, kaçak çakmak aht ve
ritinin f arkma varmadığını anlat· 
tı .. 

iranhnın dUkkinında •• 

İranlı Hüseyin Efendi, Y orgi E
fendi isminde bir kolonyacmın 

"hana kaçak çakmak tatı bul ! ,, 
diye dükkanına gelip gittiiini, zih
nini ifgal ettiğini, nihayet bıkıp u
sandığını, onun gelip gitmeıinden 
kurtulmak için Nesim Efendiden 
kaçak çakmak lafı istediğini ve o
nun kardeti Yuda Efendi tarafın
dan dükkanına çakmak taıı geti -
rildiğini söyledi, devam etti: 

- Benim bu itte menfaatim 
yoktur .. Yuda Efendi beni tanıyor
sa, bana ne?. Ben onu tanımıyo -

• 1 rum ıtte .• 

Neticede hakim Refik Bey, 
muhbir kolonyacı Y orgi Efendiy
le bu husustaki zaptı imzahyan 
memurların mahkemeye çağrılma
larına, maznunlardan bakkal 11 -
yas Efendinin mevkuf olmıyarak 
muhakemesine, diğerlerinin tevki· 
fine karar verdi. Muhakemeyi pa
zartesiye bıraktı . 

---------------------------------------------------------Ç'nkmakçı\:ırda Şerif Pıışa hanında 2-3 
.N'o, lıı müstamel clbi cci ı !asan fikri 
ve şürckı\sı ı:rcndilere: 

ı :;tan bul :l ü11c(i kr:ı Mcrnurluj;und:ın: 
l\l:ırpuççulardn Salih !~fendi hanında 12 

!\o. da l)imitr:ıki Efcııdi l:ırta ojtlunun 
25 :--92'l \C 2;" 7·929 tarihli \C !JJ sün 

vadclı iki kıt'a ~cncde m(ı~tcnidcn l 550 
liranın 2tı · IO-CJ3.? tarihinden itibaren ber 

mucibi mu!c:ı' ele ma:ı faiz \ c komi::) on 

b:ıli~ olduğu mi kını ın haciz yoli~ le tah

sili talebini h:ı\·i it:ı eıti~i ıı-:--9:12 tarihli 

t.tklp talchl üıeıinc adrcsiniıc gond..:ıi

len ödl'me emrine muba~!ıi taı:ıfından 

\ erılcn mcşruh:ıtt:ı 'e zat>ııa ınııı Heti) le 

)llptırıl:ın ıahkikaııa bulıınam:ıdığrnıı an

lnşılaı:ı ı, ilııncn tc'ıliı;ut icr :ı s ııı:ı kanır 

'cı ilmişıir. Tarihi ilandan itibaren bir 

:ıy zar fınıla horç 'e m:ıcr:ıll:ımı odcn

mcsi t1orcun tnm:ımın:ı 'eya bir kt~mına 
,·eyahut al:ıca lır.111 ı:ıkilı:ıt h:ı a~ı lııık· 

1111.1 dair lıiı irırazınız \ar~:ı vinc bu 
mliddct içinde tlildirmı:niz itirııı olun-

madığı takdir de tıu nlliudet içinde :-4 
uncü ın:ıdde ınucilı'ncc mal he\ anında 

hulunrn.ırıız hulunma1.sanız h:ıpbk tal· 

yik olunııcağtnız 'e muhalifi hcrand:ı 
uulunur;;anız hapi ·ıe ce1.alandırıl:ıc.ıgınız 

hQıç odcnmcz \cya itiıaz olunın;ızsa 

cehri icra!n de' am olunacağı mezkl\r 
ödeme emrinin tebliğı makamına kaim 
olnııık Cxcrc i!ıln o!nnı7r. (b484) 

htanbul Üçüncü krıı Memurluğun· 
dan; Tamamına 7500 lira :kıymet tak
dir olunan Pendik'te Istasyon cıvannda 
:Karakol ~okağında boyacı Manidi köş 

kti namile maruf 205 - G N'o. lu maa 
bahçe \'c teferruat bir bap hanenin ta• 

rnamı :ıçı 1< aııtırmay:ı nzolunmuşnır. 

5-2·3.'3 tarihinde ,.artname. i divanhaneye 

talik edilerek 25-2-3,1 tarihine müsadif 
Cumartesi giin ü sn:ıt 14 ten J6 y:ı kadar 

1 tanlrnl .l iıncü icr :ı memur:uğun<la 
ikind açık :ır ıtırma sure tile satılacaktır. 

Birinci arttırmasında ınmnmına 500 lira
ya talibi .zuhur eımi,tir. Bu kere en çok 
:ırttır:'ının lİ ılindc bırakılacaktır. Arıtır-

m:ıyn i~tlrnk için ~ üzde ~ edi buçuk te
min:ıt nkçc.si alınır :\liitcrakim vcrf;i be
lcdh·e, \al, ıf karesi müc;ıcrİ\'C aittir. . . 
1 fa:. lan ıapu cillcrilc ~ahit olmıyıın 

ipotekli nlac:ıklılar ile diğer ala' adarların 
'c irtifak hakkı • ahip'crinin bu haklannı 
'e hıısu:.i:e faiz 'e ın:ıo;aı İf c dair olan 

iddiııl:ırının ilı\ıı tar ihindcıı itibaren ) lr
mi SÜn lç'ndc e\ rnkı mtisD;teleriJe bil• 

dirmcleri IAıımdıı. \k~i halde haklan 
tnptı siciller ilı• ~ahit ıılmıy:ın lar satış be· 
delinin pn\ la~ma:ı1ndan hariç kalırlar. A

l:lk:ıılnrların 1424 numaralı icr:ı ve ifJAı 
kanununun 1J9 uncu maddesi ahkiımına 
tC\ fıkan hare'·et ı tmclcrl ve daha fu:lı 

1 
m:ılılm:ıt almak istlyenlerin 32-2557 nu· 
ma~a ile mcmurlyctimizt müracaatlın 
ilı\n olunur. 
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KARYOLA'·e~~~:::şy· ı2 1/2liraya k~;;ıa 1 Doktorlar 
Sirkeci Ebüssuut caddesı Tel. 22652 .. ----··------.. 

Çocuk, Kesme. Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelit renk· ı 
terde karyolalar hastane ameliyat odalan malzemeleri ucuz fiatla satılır l ler türlü 1 

ölçüye 'öre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Sellnik Bon· 
mar4eal ve Yeril Mallar Paz6r1nda da aynı fiatla satılır 

Devlet. Demlryolları ilanları 

Ulukışla· Kayseri hattının Ulukışladan itibaren Karalar Bor ve 
Niğde istasyonlarını havi iJk kısmı 1·2 933 tarihinden itibaren 
işletmeye açılmışhr. 

inşaat işletmesi halinde bu kısımda haftada üç defa işlemek
te olan muhtelit trenlerin gün ve saatleri aynen muhafaza edil· 
miı olup aşağıda gösterilmiştir. (433) 

607 No. Jı tren 608 No. 1ı tren 
Ulukışla • Niğde arasında Niğde • Ulukışla arasında 
Salı ve Perşembe günleri Çarşamba ve Cuma günleri 

Ulukışla 
Kardaşgediği 
Karalar 

M. H. M. H. 

13 50 
14 28 
15 55 
16 45 

13 40 Niğde 12 15 
13 54 Bor 12 50 13 08 

Eor 
14 33 Karalar 14 30 14 32 

Niğde 
l 6 l O Kardaşgediği 1 :> 04 14 05 

Ulukışla ıs 15 
610 No. h tren 609 No. Jı tren 

Ulukışla - Niğde arasında 
Cumartesı günleri 

Niğde - Ulukışla arasında 

Ululuıla 
Kardaıgediği 
Karalar 
Bor 
Niğde 

M. 

t3 ~o 
13 54 
15 13 
16 00 

H. 
13 10 
13 24 
13 58 
15 25 

Pazar günleri 

Niğde 
Bor 
Karalar 
Karda,gediği 
Ulukışla 

M. 

8 02 
9 30 

10 04 
10 15 

H. 
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Lokomotif, alev, duman ve regülatör borularının kapah zarfla 
münakasa11 13 Mart 933 Pazartesı günil saat 15 de idare mer· 
kezfode yapılacaktır. · 

t afaiJit Ankara Ye Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya sa· 
talan ıartnamelerde yazılıdır. (365) 

idaremizde istimal edilmiyea lüzumsuz ve ( 15 l ) kaleme bağlı 
olan otomobil parçaları, boJ çimento çuvalları, hurda bez ve 
çuvallar kopye presleri, kilçük kıt'ada oks"jen tüpleri, muhtelif 
mutfak ve ey eşyası ve saire bilmüzayede satılacaktır. 

Müzayede 9-2-~33 tarihine mlisadif perşembe günü saat 9 da 
~aıhya.cakhr. Talip olanların, satılık eşya hakkmdaki müfredat 
lıstelerınden tedarik etmek üzere her gün Haydarpaşa mağaza· 
sına müracaat edebilecekleri ve muayyen günde müzayedeye 
iştirakleri ilin olunur. (331) 

Arap Atları Sahiplerine 
lstanbul VllAyett Baytar MUdtlrlyellnden: 

Talimatnamesi_ mucibince neıilnameye kaydedılecek Arap 
atlarınm muayenesa Şubatan yedinci Salı günü öğleden ıonra saat 
birde Sultanabmette Kabasakalda eski Baytar mektebi binasmda 
icra edileceğinden Arap at kısrak ve tayların evrakı müsbitele
rile beraber sahiplerinin lstaubul Vıllyeti Baytar Müdüriyetine 
müracaatları. (427) 

1 -, ıstanbul Beledlyesı llAnları 

F atib'te Yeni Sinan Ağa mahallesinde Tetümmei bam ise 
medresesi taşları satılmak üzere açık m6zavedeye "onulmuştur. 
Talip olanlar tafsilat almak için Levazım Mlldürl6ğüne mllzave
deye girmek iç'n de 15 lirahk teminat makbuı veya' mekt~l;u 
ile 23-2-933 Perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Er.cü· 
mene müracaat etmelidirler. (43-1) 

Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden : Halacılarda Sultan 
Selim medresesinin kabili nakil aksamı pazarlık suretile sahlaca
ğmdan talip olanlarm 5-2-933 tarihine müsadif Pazar gilnü saat 
ı 4 de Daire Encümenine müracaatları ilin olunur. (436) 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30.000.000 Frank 

Doktor - Opera ör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastiı.lıklan birinci 1DJ1ı1 
mUtchassısı Muayene: 10 - 12 Ortakay, 
Şita yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, lstiklAJ 
caddeai No. 193 (Opera slnemaaı karııaı) 

Tcteton: 41060 - 4,2221 

Doktor 

Bahk~ıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

Sokak No. 17 

Telelon: 3626 Beyoğlu 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Slntr mUtehaıısıaı 

Cuma ve pazardan maada günlerde saat 

8 ten 6 ya kadar haata kabul olunur. 
Muayenehanesini BabıAll karşısında Atı · 

kara caddesi No. 47. ye tcvslan naklet· 
mfştlr. Tclcton muayene: 234119 

lkametgA.h: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 

HASAN O/ONYASI 
Tabir limon. portal\al ye turunç çiçeklerinden musrahzer 90 derece bir hl

rikaı san'atıır lngilcerenin Atkinsonu, Francanın hakiki .fan !\larina l"arina'sı Al
man\l'nın 4711 ı ne ise Türklyenin HASAN KOLANY ASI da o dur. Hastalara 
hı\'lt ve şifa verir. Sinir. nevrasteni. çarpıntı. heler.:nı kalp, bayıtJnlı ve bütiln 

idrar )'ollan taaııt..Uıklan mı.ıtt.-tauaıM alAmı ı·ıbiye zamanlarında bir hayat arklldaşıdır .. Derecesi yüksel< olması dola-
EmlnllnU (Sabık Karakaş) hanına )İ ile masaj için ·egıınedir. memleketimizin bütün kibar rical ve nisvanı, hüyük 
oaktetmlştır. Cumadan maada tıer ~ hanım cfondiler HASAN l\OLO:\'Yı\SI istimal ederler 

•---naa_ıa_ıa_"_"_' -k-ab_u_ı -.-e-te_d_av-ted_e_r_. - ,llUtııtuııınıın1111ııınııflllllllllt"""""'llllntquııııınnııı1ıınııııııııııııı11111111ııtm•1nıı1ınııııtntnıı11nııııınınııııunıııi1Jll 
Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili baatalıklar mUtehaaaım 

Dlvanyolu No. l 18 Teleton: 22239R 

\ Tayyare Piyangosu 
~ 
~ 

14 üncü tertip başlıyor 
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= = ı inci keşide ı 1 Şubat ~ Göz hekl"'I doktor 

Süleyman ŞUkrU 
Birinci aınıt mUteba.ssw 

BabıA.11 (Ankara Caddesi Numara 60) 

01• doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Üskllclar AUamataşı No. 33 

Dı, tabıbl 

Zeki Nuri 
Her gUn basta kabuı edilir. Her oeV1 cıış 

rahataızlığı tedavi olunur. Muayenebano: 
üskUdar AhP,•~t Me~tep sokak No. 00 

1 Askert Fabrlkelar lllnları 
400 Ton la vemarin kömürü. 

13· 2 933 tarıhinde ihalesi ya
pılacağı ilin edilen yukardaki 
malzemenin ihalesi sehven aleni 
münakasa suretile yapılacağı i in 
edılmiştir. Bu kömürün ihalesinin 
yine aynı tarihte kapah zarf su· 
retile ya alacağı alikadaranan 
ma ürcu olmak üzere ilin o .unur 

(395) 
• "' .y. 

6 Ton petrol 
31 " Mahı uic at benzini 

3 ,, Tathirat benzıni 
23 Kalem res 'm malzemesi 

Poligon malzemesi 
100 ton O:eum 
J ,5 ,, Granül 
Elek motorlar 

iğne ve iplik ve saraç ma'ze· 
sı (Tal.azdan istısna karan 

alınacaktır.) 

Vesaiti nakliye marka yağları 
Kup vıdaları 
Mukavvalar 

Attş tuğla ve harcı (Fenni 
şartnamesı hazırlanacak) 

100 ton c'o'omit ( Gümrükten 
muafiyet kararı alınacaktır.) 

30 ton mağneıit 

Yukarda yazıla malzeme bu 

s 
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Ziraat Vekaletinden : 
Bu sene mühim istihsal merkezlerinde muhtelif bQyliklOkte 

hububat siloları yaptırılacaktır. Alakadar fabrika yekillerinin ip· 
tidai projelerini Vekalete verebilmek için hazarlanan esaslara 6ğ· 
renmek üzere Zıraat Vekaletine milracaatları. (369) 

MUflls Dontls ve ,ureklsına alt sıra defteridir : 

No: 1 mi KaJıt< olu· Kabul olu- Kabul olu Mül!hazat 

il@ J'~ 
L. K. 

"Ilt" sıra n:ı.n para 
L. K. 

J ı\l ıgırdıç efendi 828 6 8 8 Adi yen 
2 ı\ptülhamit cf. 5000 6 5000 Prote to tan'hinden if· 

]As tarihine kadar J üz 
de beş faizile. 

3 Harıl • landı! 2721 ~ 2721 Adı~en 
cf. 

8549 8549 
lstanbul ikinci itli• me111ur•uıundan ı 
i\1ürlis tütün gümrüğünde banlc ala sokağında 10 :\o. da limoncu ve komls

voncu Dontis \'e ~ürekdsı hakkında yapılan borç tetkikatı bitmiş 'e yukanda gos
;erilen aır:ı defteri vapılmışcır. Müflis şirket azasından Dontis efendi alacaklılara 
kongurdato teklif e~miştir. Bu cihetin müzakeresi \'C al~c~ktı.ıa:ın ikin.ci toplanması 
için 22 2·933 çarşamba günü sa:ıt J 5 de alacaklıların ıkıncı ıflAs daııesinde hazır 
bulunmalan ilin olunur. 

Ankara'nın en hiiyük 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiy.e mağazası 

AKBA 
Kıtap evi ve kırtasıyecilik 

Anafartalar cİıdcl~d : · 
lclrl u n : JJ77 -}.: • 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e şyagı 
ve mektep levazımı 

Her türl~, Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör işleri · 1 . 

... - .. . .. 

Etem Pertev ıtriyatı . 

1 ZAYILER 1 
Ticaret lisesinden 24· 1-931 tarihinde 

aldığım hü,iyet \'arakamt kaybeuim. 
Yeni ini alacajtımdan eskisinin hükmii 
)Oktur. (6480) fazıl 

§ Niıfus kAğıdımt ve 2332 No. arı· 

bacılık ehlivetnamemi zayi ettim. Yenisi· 
ni çıkaraca~mdan es <isinin hükmü yok
tur. Tophanede l\araha~ ~1. 21 Ncı. h:ı.· 
nede Solıh oğlu Sabri 

lstanbul icra hdl.imliğinden: Pangal· 
tıda l lalAskAr Gazi cadde inde No. 18 
dükkAnda Ecza}i Tıbbiye ticaretile müş-

idare merkezi : IS1ANBUL ~ sene içinde satan alınabilmek Kütahya çinileri 

tagıl Kirkor Hacıyan ~:fendinin alacak

lılaı ile kongordato akteylemck üzre Js
tanbul Jcra dairesi tetkik meı cii alisine 

'uku bulan talebi nazaıı itibare ılınarka 

kendısine iki ay miıhlet verilmiş oldu

ğundan mumnile) hden matluhu olan ala
c:ıı. lıların icra ve Jll~s kanununun 292 
inci m:ıddrsi mudbince tarih iltndan 
itibaren yirmi gün içinde alacaklarını 

TUrklyedekl Şubeleri: 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Vunanlstandakl Şubeleri : 

SeU\nlk • Kavıtla • A llna • Pire 
Bi16mum Banka 

)ar küşadı. 
muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap
Esbam ve Tahvilit. Kasalar icara. 

--•ıı 

için hizalarında yaulan esbabm 
temini lazım ıelmektedir. Bun· 

lar temin edıldiği takdirde mez 
kür malzeme lcıaa bir ilanla 

pazarlıkla alınacakhr. Bu gibi 
- işle alakadar olan firmaların 

daha evvel Fen ıubesine müra· 
caatla evsaf Ye ıeraiti fenniy_. 

leri hakkında izahat alarak •im 
diden hazırlanma ua. (330) 

Usı-üdar krasından: Bir borçtan do
layı mahcuz \C paraya çe\'lilmesi mu
karrer 50 ampullu elektıik tesisatı \'c 
bir adet 4 ampullu Telefun~en mar alı 
maa ıeferı at R11d)o 'e 204 adet demir 
ve 8 adet tahtı sandal ya \ •e masa \ e 
üstü muşanba kaplı ,.e camlı iki adet 
baraka kaimen 7-2 9R.i tarılııne mü~adif 
Salı günü saat 10 dan l 2 } e kadar saa
lacağından talip olanlann yevm ve vakti 
mezktırdı Kadıköy Fenerbahçe Set baı,;ı 
Mimoza gazinosunda hazır bulunacak me 
murunı müracaatları il!n olunur. (6492) 

bılcümle vcsa kile 1 tanbulda Aahçehapı

~ında birinci \ a ıf hanında No. 50 ~ a· 
zıh:ınede mukim komiser ve anıkat Fah-

rettin Be\ c hildircrck kavdcıtirmeleri ve 
hilAfına hareket edenlerin kon ,ordato 
miızaker<·sinden hariç bırakılacakları ilAn 
olunur <6482 

SAHiBi MEHME1 AHIM 

Umumi Neşr1yal MUdUrU: FlKRE'I ADIL 

VA.Krl 14.ATBAASl - ISTANBUL 


