
B. M. Meclisinin tatili 
Cumartesiye kalıyor, Gazi Hz. ondan 
sonra seyahatlerine çıkacaklarc!ır. 
Yunan elçisi it imatnamesini verecek 
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Son 1t aftan 
kaz ncımız nedir ? 

Halk fırkası meclis grupunun 
dünkü içtimaında sabık maliye 
vekili Saraç oğlu Şükrü Bey ge • 
çen ay Par iste düyunu umumiye 
meclisi ideresile imzaladığı borç· 
lar itilafı hakkında izahat ver • 
di Bu izahat fırlca grupu tara -
fından tasvip edildi. Bu vaziye· 
tP &~h·e muvakkat mahiyette o 
lan prensip itilafnamesinin kat'i 
şc klc girmesi için hiç ma ni 
kalrnarnıştır. Bu kat'i mukavele 
şekHn!n tanzim ve imzası da Şük
rü Beyin yakında Parise avdetin· 
de vuku bulacaktır. 

l ozan konferansında Osman
lı imparatorlui'undan Türkiyenin 
h i2sesine ayrıl:n düyunu umumi· 
Ye miktarı - eski mukavelat mu· 
cibince tediye şartlarında hiç bir 
değişiklik olmasaydı- ne ola • 
caktı?. 1928 Paris itilafiyle bu 
borçların ne miktarı teıuil edile • 
b1ldi? Bugün akdedilen prensip 
itilafına göre elde edilen tenzila· 
tın derecesi nedir?. Son itilafna· 
menin mahiyet ve manasını iyice 
takdir edebilmek için bu noktala· 
rı göz önüne getirmek lazımdır. 

Eğer eski düyunu umumiye 
mukaveleleri biç değitmemiş ol '" 
saydı Cüı:dliuriyet idaresi Lozan 
sulhünün ıner'iyete geçtiği tarih • 
ten itibaren her sene kupon ha -
millerine ( 4,600,000) a)bn lira ö
diyecekti ve bu tediyat tam (62) 
ıene devam edecekti. Şu hesaba 
göre tediyat ıartlarmda hiçbir de· 
ğitiklik olmasaydı Türk milletinin 
kesesinden 285.000.000 altın lira 

çıkacakb. 
tozan kanf eransında itilaf 

devletlerinin murahhasları düyü· 
nu umumiye hakkındaki taleple· 
rini hep bu esasa istinat ettirdi • 
ler. Fakat Türk heyeti murabba· 
ıasma bu taleplerini kabul 
ettiremediler. Nihayet sırf bu 
yüzden sulhün tehlikeye dü · 
§eceğini anlayınca düyunu umu • 
miye meselesini muahedena • 
nıeden tefrik etmeğe razı oldu • 
lar. işte 1928 senesinde Pariste 
aktedilen itilafname bu suretle 
Yapılmıt ve Lozan ıulhünü tehlike 
Ye düşüren mesele ancak bu mu -
kavelename ile bir tesviye şekli -
ne hağlanmışbr. 

1928 Paris itilafnamesi muci • 
hince Türkiyenin kabul ettiği borç 
nıiktarı fu rakkamlara indi: (8) 
sene ikişer milyon altın lira, sonra 
(5) sene ikişer buçuk milyon li
ra, ondan sonra sekiz sene üçer 
milyon lira, (41) sene üç milyon 
dört yüz bin lira verilecekti, yani 
cümhuriyet hükU.meti (62) sene · 
de ödemek üzere 188..000.000 al· 
tın lira tediye etmeği taahhüt et· 
miş oluyordu. 

Mehmet Asım 
( Alt tarafı 2 inci sayıfamızdadır J 
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Yarınki sayımız da 

Sayıfa olacaktır 

Tahrır 1'el f'ftmu : U .37!1 

Uzak Şarktan .. 

Dü yada 
HeJe Avı upcıda harp 

tehlikesi geçıyor ! 

ı )ün yayı barhe sürükliyeceP;i yrnlan 
Uzak Şark muharipleri 

lngilterenin amele fn·kası, 
dünyanın mühim bir harp tehli -

kesi geçirmekte olduğunu gaze • 

tesinde ilan etmektedir. Makale · 

de deniliyor ki : 
Bütün dünyanın gözleri Asyaya 

çevrilmiş bulunuyor. Bu ay içinde 

Milletler cemiyetinin, teşekkülüne se· 

bep olan maksat ve gayeye hizmet 

edip edemiyeceği JJlançuri ı·e Iran me
aelelerinin mevzuu bahaedildi.kleri 

aırada görülecektir. 

Fakat Avrupada da bir takım 
tetevvüşler vuku bulacağını gös -
teren alametİer az değildir. 

Harlıangi bir gün Almanya ile Le· 

histan matbuatı Danzig koridoru me

selesinden dolayı fitil alarak pek teh· 

likeli bir vaziyet vücuda getirebilir · 

ler. 
Cenupta Jtalya ile Yugoslavya hi

ribirlerine şüpheli şüpheli bakıyorlar. 

A vrupada sulh ve ınesalemet, 
·hiç bir veçhile emin değildir. Bü· 
tün Avrupa, muhtemel bir yangı· 
nın söndürülmesi için milletler 
cemiyetinin hizmetine mühtaç bir 

·haldedir. 
Asyadaki teşevvüşlerin, pek uzak 

bir salıada vukuundan dolayı ehem • 
miyeti ha.iz olmadığını söyliyenler 

yan·lıyorlar. 

Milletler cemiyeti Asyaya ait iş • 
leri tesviye edemezse Avrupadaki 
mevkiirıi büsbütün zaala uğratacak· 

tır. 

- -
Görücüler •• 

dile kadın .. 

Nika . tan evel 
zifaf 

Zifat an evE 1 
loğusalık 

~ * 
Adile ka-
dın ın an
lattıkları 

... ,.. 
Bugün 
4 üncü 

sayıfada 

* ... 
Muha riri · 
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Galatasarayın 
zayıflığının sebepleri 

Galatasaray takım arı baş kapta nı 
l\1usli}:ı Beyin iddialara cevap arı 

Bir ailenin sırrı Bizi mağlôp e -
kendi arasındc decek talum -
lialmalı •• Mu - lar varsa bu 
halledekl ko - memleket he .. 
mşu tar işitme -

meli! 
sa hına muvaf -
fakıyettir 

• * ~ • 
Eşref Şefıl< Beyin Bn hükiim erin, bugün 

Galatasaraydan çıkaul- iş başında bu unan di· 
ması a ı s esi ni takioen ğer bir ço G alatasaray· 
Ahşam tarcıfından bir hlar tar afından teessür 
anket a çı ldı ve bır kıs ım ve avretle ka rşı landı· 
sporcu ve G alatasa ray· ğına ş ahı l o doğumuz ve 
hıar a, Galatasaray ta· Musl'h a. kendı.er nden, baş i<ap · 
kımının bugünkü zafının sebeple· tanın bu iddiaların aksine ta -
ri ıorulmıya haşlandı. Ankete bi • kım üzerind e müeessir ve nafiz 
rinci olarak cevap verenler ara • bir vaziyette bulunduf·•nu dinle -
sında Sedat Rıza Beyin ezcüm le 
şu hükümleri verdiğini gördük: 

diğimiz için bu bahse kar§ı ali -

kamız daha çok arttı ve bizzat 
"- Mağlilbiyet sebeplerinden · l başkaptanı görerek ne düşündü • 

birısi de başkaptanm oyuncu ar 
üzerinde nafiz olamamasıdır. Ta- ğünü öğrenmek :stedik. 

kım başına bütün oyuncular üze
rinde nafiz nlabilecek bir başkap· 
tan getirmelidir.,, 

Ankete ikinci cevap veren, Sa· 
dun Galip Bey arkadaşımız da i· 
dare, otorite, tecrübe, disiplin za
aflarından bahsetti. 

Galatasarav ta1umlarmın baş -

kaptanı Muslih Beydir. Daha pek 

yakın günlere kadar Galatasaray 

birinci tP-km"'T,..Ttt ate§li bir uzvu 

olan Muslih Beyin cevaplarını 

7 inci savıfomızda okuyacaksınız. 
•••••••~•••••••••••••••••~••••rt•••• ~•••••••••••••••••••••••••• 1 • 1 •• 1 •• 1 ••1 ••••••••• 1 ••1 ••• 

C. H. Fırkası grupu 
~--~----~~~~------~ 

Borçlar iti ar namesini 
hükumetin kararını 

müzakere 
tasvip etti 

ve 

----------~--~-------~ 
ANKARA, 10 (Hususi) -Cüm· 

hmiyet Halk Fırkası meclis grupu. 
Afyon meb'usu Ali Beyin riyase -
tinde toplanarak Osmanlı borçlara 
ıti1afmı müzakere etti. Saat on 
beşten yirmiye kadar süren toplan 
tıda evvela Başvekil ismet Paşa 
Hz. itilafın esaslarını izah etti. 

Basvckil Paşadan sonra söz a . 
lan Emin (Eskişehir), Mustafa 
Şeref (Bordur), Mazhar (Aydın), 
Remzi (Sıvas), Mazhar Müfit 
(Denizli), Reşit (Gazi Antep), E
n. in Aslan Beyler itilafname hak
kın,1 aH m;;talealarını sövlediler 

Dün bir isveç 
gemisi geldi 

En son Saraç oalu Şükrü Bey iti 
laf ,1a"'Dt hakkında tefer rüatile iza· 
hl\l verdi. Neticede grup, bu hu . 
s:.ı staid hükumet kararını tasvip 
etli. 
S~raç oğlu Şükrü Bey kat'i itila· 

f ı imzalamak üzere yakında Pari
ıJe gidecektir. 

( Alt tarafı 2 inci sa!Jıfnmızdadır > 

[Hastane intibaları] 
Yazan : Fikret Adil 

( Peı< yakında tıoşlıyaca~ız ) 

Anlaşılmaz kelime 

u Es f,, 
Ellmiıdek1 kağıtlara 
)öre ht psı esnaf !.. 

'ayıkç'ı, simltci, teblakAr 
esnaf lsede •• 

lktısat Vcldl.letl "Esnııf,. kcllmcslnln lb· 

tlva t-ttlı".; 1 mana ha l kıntln lst<.ınbul 'flcarct 

Oılnıımm fUı rlııl ııornıııııtu. Ticaret OdaAı da 

bu hmımıta Oclıınm V<' al!lkadarların flklrlo

r lnl toplıyıır:ık nklll tın 111ınllne cevnp , ·er

mek üzere bir komls)on t k il <·tmlştl. 

K omi )On bir n)d;ınberl ;tııpnı~ olıi ığu 

l~tlnınlarda nl.ılmdıı rlnrın fikirler ini nldık • 

tıın ııonrn tl'tldl nt ;ı ımıııı \ 'C bunu dn lk· 

mnJ etmı11tır . 

F:sntıt lıonıle;ı onu bııglln ııon lı;llmnını 

ynparııl• \'('l>Mr.te ' crllııccl• cc\'ııbı hazırlı~ n· 

caktır. Esn:ıf lrnmls.}onunun "~snnf., h I< • 

lıında \'Crı:Ill:f oldu~rı.ı knrar alili, dıırl!ır ta
rııfından bü) llk bir dıld,nll(' be.denllmı .to

dlr. 

Buna da ııcoop k lmln cıımaf olnh 1 cc • 

ğldlr, N ltl'klm t•srııır komi )Onun da u:ı.a la.o 

bir zat diyor ki: 

- Esnaf nnlaşılınanuş bir ke -
limcdir. E::ınaf kimclir? Elimizce -
ki kağıtlara gört? kunduracIC1an 

itibaren kayı kçıyn, simitçiye ka
dar, tablakftrlara kadar hel'l::es 
esnaftır. Halbuki bu doğru de -

ğildir. meselfı. kayıkçı esnaf ııu -
dır? Kavıkcı esnafsa simit sat.an 

• 4 

adam da mı esnaftır? Bunu bu -
günkü zihniyetle ınütalea etmek 
lfızımdır. Düne göre bir çarşı es -
naf ı vard ı. Yemişçiler esnafı \'ar
dı. Dugün böyle değildir. Nitekim 
komisyonda tetkikat yaparken 
bu._gtinki.i noktai nazarı toplamak 

için çok mü~külat ç~ktik. Belli 
b:ışlı 60 esnaf tcş.kilütr de kay • 
dettik. Tali derecedeki esnafı da 
alakadar ol<luklan bir esas altın
da topladık Yarınki içtimaıınız

da bunları tesbit ederek Tjcar~t 

O dasına raporumuzu vereceğiz.,, 

·························~~·····.~·································· .. ······················ 01111ku Kru rınn Sonra ... 

Dün limana· 
.11 n ıı ı.ı-elen ve 

P. zartes ve ka· 

dar kalacak olan 

ı sveç harp gem'si 

ile süvarisi .. 

Buna ait taf· 

ailat iç sayıfa · 

mııdadır. 
Yahu, ın t'ıfrnreğ n yağ masile erimes ı bir oldu ... 
G :ı! ı •n bu ıcue asıl bıı. cr.yeceğız ... 



'iayıfa 'J. 

So6 ltiliftan 
kuancımız nedir? 

( Bqmi:i.kalemizden devam) 

G6tü1Uyat ki, Pariı itilafna • 
meıile hükilmet, Osmanlı düyunu 
umumi;resi yekününclan t11 n'iil· 
yon altın lirayı ıildir1t1İf oluyor • 
du. Ayni :ıimancia taksitlerin ıe· 
neler~ tak!imi noktasından da 
aynca teshilat görülüyordu. Fa -
kat bu defa düyunu ümumiye 
meclisi idaresi ile yapılan son iti
liİname mucibince 1928 multave· 
Jetinde letbit olüHan 188 milyon 
altin liralık borç miktarı 35 mil· 
fon altıh liraya inmittir. Bu ise 
harpt~n enelki tediye §artlarına 
iöre 97 milyon Hratı kaldırılmıt 
ilan düyunu üınumiyenin bu de -
la da 1 S3 milyon lirasını ki ceman 
ÜO milyon altın lirayı botç defte
tlnCİen ıilmek elemektir. 

Stt 35 milyon altın liralık &or
tan her ıene 100.000 lirası ödene
eek, bu ıuretİe (50) ıetıe nihaye · 

tinde düyunu umumiye hesabı bü
tüft &ütün kapanııuş olacaktır. 

Fakat bu izahatı dinli7en bazı 
kimseler tüphe Ye tereddüde dü -
fÜyorlar: "Naııl oluyor da düyu -
ftU uınutniy~ tııetliıi idareli Os 
tllttılı botçlattndan bu kadar hü · 
,.u'k bir yekunu sHmeğe muvafa -
kat edebiliyor?,, demek istiyor -
lar. itin İ§İnde bir yalan, yahut 
yanlıtlık btilunmaaı ihtimalini ile
ti ıUttlyorlar. 

Hakikati halde yukarıdaki iza· 

hatımız tamamen doğrudur. Dü -
yunu umumiye meclisi idaresinin 

neden dolayı bahsettiğimiz tenzi -

latı yapmıt olduğu noktasın~ ge • 
lince, bunu da ayrı bir makalede 
' 

y~rm tetkik ederiz. 

Mehme• A•ım 

Bozcaada da 
Oturan vapurlar 

kurtarıldı 
ISTANBUL, 10 (A.A.) -

Bozcaadada kayalar üzerine otu

ran Norveç bandıralı ve 9 bin ton
luk benzin yüklil Evina vapuru 

huıün kUitarılmıt ye Bozcaada 
limanına aetirilm ittir. 

lSTANBUL, 10 (A.A.) -
BOzcau~ada, Gaydaroı feneri 

Bnündeki kayabklara çarparak 
ambarlanndan yaralanan Yunan 

bandıralı Alma vapuru bu ıabah 

yaraları kapatılmak ve ıu,an bo
ıaltılmak suretile kurtarılarak 

Çanakkalede Nare limanına geti· 

rilmittir. 

Sevllde ummi grev 
SEViL, 10 (A.A.) - Milli me-

aal konfederasyonu umumi grev 

ilin etmiıtir. Şehirde hir kaç ar· 

bede olmuttur. Grevciler ile za • 
1nta arasında darülfünun önünde 

tüfek ateıi teati edilmittir. Altı 
kit l yaralanmıttrr. 

VAKiT 

ın Hususi Te,grafları 
-

Yarın B. M. mec isinde 
DahHi ve Seyrisefain istikr azları 

müzakere edilecek 
AN K ARA , 10 (Hususi) -

B. M. M. perşembe gUnü toplıt • 
narak, Seyrisefain iilaresinin is -
tikraz layihasile Ergani şimendi
feri için yapılacak dahili istikra -
ia ait layihayı müzakı!re eclecek-

tir. Dahili istikraz layihası için 
111üsi:ace1iyet teklifi olduğu için la· 
yiha bir celsede çıkarılacaktır. 

B. M. Meclisinin kış tatiline 
Cumartesi günil karar \rerınesi 

mu temeldir. 

1 pirto istihsa atı 
~imaye için htızu ıunan Hiyiha sarfedih~n 

benzine ispirto katılmasını mecburi kı ıyor, 
ANKARA, 10 (Hususi) - benzine yüzde on nisbetinde katı

Ziraat vekaleti benzine ispirto ka· Ja~ak, ispirto isHhsahltı fazlalaş -
rıştırılnıası lı.ıİtkıntlaI:i kamın la - tıh::a bu ıf sbet yüzt~e kırka kadar 
yihaıını hazırlamıştır. çıkarılac~ lttır. Bu IAyiha, liatiçten 

Layıhaya göre, benzine ispirto getirilen beT?zin yerin~ mem1e -
karışhl"ılır.a:;ı mecburi oltnakta ve ketimizde çıkardan iıpirto istih -
ispirto nisbetini tayin vekiHer he- salatını çoğaltmak i~in hnzırlan -
yetine bır21li•\,..., .. ltf... • .. ş· r •Jik mı"hr. 

lzmir be.eti y~ 
btltçesl 

l Z M 1 R, 10 (Hususi) 

İzmir viliiyeti umı.•,mi mecliıi Şu
batın on l>eşincle toplanacaktır. 

lzmir belec!iyesi büt,.esinin bu ıe

ne geçen sen.etlen 2GO bin lira ek
silt olacağı tahm"n ediliyor. 

Veni itseler eçıhyor 
A N K ARA , 10 (Hususi) -

Cenup viliyetJerimizdeki bazı or• 
ta mekteplerin liseye çevrilmesi 

için Maarif Vc!dleti kadrosuna 
yirmi muallim i15.vesi hakkındaki 
kanun liiyil~ası büt: e encümeni 
t .. ··a f ... l.,.n J, .. ~,.1 ,,. ..! ·11;. 

İzmir tüccarlarının 
içtimaı 

IZM!R, 10 (Hususi) -
lzmir ithalat tüccarları bugün Ti
caret odasında fevkalade bir iç
tima yaptılar. Bn toplantıda, Ot
tava konferansının verdiği karar
lardan kendilerini alakadar eden 
cihetleri teshil ettiler. Bunlar ik
tısat vekaletine blıditilecektir. 

Ath spor h lilbii 
ANKARA, 10 (Huıuai) -

Burada tesis edilen atlı spor klü
bü müessis heyeti bugün Ziraat 
vekili Muhlis Beyin riyasetinde 
toplandı. içtimada klübün nizaıırı
namesinin hazırlanılmasına ha~ -
lanıldı. 

An karada 
DUrt vehA.et 1~1n 
yapılacak yeni 

binalar 
ANKARA, 10 (Husuat)

Adliye, lktııat, Nafia, Ziraat ve -
kaletleri ve Temyiz mahkemesi 

binalarile yeni hapishane intası 

hakkmdaki layihanın tetkiki büt
çe encümeninde ikmal edildi. 

Encümen, hapishane inşasını 

mübrem ve acil ihtiyaçlardan say
dığı için bu İ§e asgart olarak bir 

milyon, vekalet binaları için de 
azami iki milyon lira sarfını ka

bul etti. Bu İf icin Emlak banka

sından yapılacak istikraz azami 
on senede ödenmek üzere üç mil· 
yon lira m;f.t .. ,...,..ıa olacaktır. 

Gazi Hazret erinin 
seyahat eri 

Reisicümhur Hz. memleket 
daliiHnde yapacakları seyahate 
meclisin tatilinden sonra batlı -
yacaklardır. Bu müddet zarfında 
Yeni Yunan elçisi M. Sakelaropu
los itimatneımesini takdim edebi
lecektir. 

iktısat vekili 
Gemliğede g·decek 

GEMLiK, 10- (Huauıi} - Bu • 
raya gelen haberleH ıöre .;Gaai 

Hazretleri ile beraber tetkik ıeya· 

hatine çıkacak olan lktısat Vekili 
Celal Beyin zeytincilik hakkmda 

tetkikatta .bulunmak üzere Gem · 

liğe de gelece~i anla91lmaktadır. 
fl •· a.. ,_ lf n-=-Ju __________________________ .._. ___________________________ .... ________ ~ ______ ............ 

Rusyanın beş senelik 
plinı ne oldu ? 

Uzak Şarkta 
Kan gövdeyi götü
rürken ingi iz erin 

Sta'in Yoldaş, bu p cimn muvaffakı- tavassut sesi .• 
yetini ve verdiği neticeleri anlatıyor LoNoRA, 10 <A.A.> _ Foı. 
MOSKOVA, 10 (A.A.) - Sta· yacm Çar idaresinin iktiıadiyal kestone süvarisi kumandan Taylo· 

sahasında Rusyaya miras bırakmış run Ching·Wan-Tao'da tavassut 
olduğu azim teahhurden mütevel· teklifinde bulunacafı haber veril 

lin, komünist f ırkasınm merkezi 
komitesinin heyeti umumiye içti -
maında be, senelik planın seyrine 
ve tatbik ve icrasına müteallik o .. 
lan raporunu okumu§tur. Muma -
iJeyh beş senelik planın yalnız mil· 

lit olduğunu beyan etmiştir. mektedir. 
Stalin, bundan sonra planın maz· CENEVRE, 10 (A.A.) - Nan· 

har olduğu muvaff akiyetin bütün kin hükUnıeti, Milletler Cemiyeti• 
nikhinane ümitlerin fevkinde ol .. ne Japonların ıon ıünlerde evvel· 
duğunu aöylemiıtir. den taımim etmek ıuretile ve biç fi noktai nazardan değil ayni za .. 

manda beynelmilel proletarya için 
ölçülmiyecek derecede büyük bir 

Mumaileyh demiştir ki: "Rusya- bir tahrike maruz kalmamı§ olduk 
nın ne ziraat makineleri sanayii ve ları halde Chan·Hai-Kouan'a ta .. 
ne de tayyare san'atı vardı. Şimdi ıuruz ve bu !ehri işgal etmeleri 

ehemmiyeti olduğunu beyan etmit ikisine de maliktir. Tokyo hülitimeti nezdinde !iddetle 

tir. Rusyamn petrol mahsulleri, dün· protesto etmit olduğunu bildir • 
Mumaileyh sözüne devamla de· miştir. 
· yanın birinci mevkilerinden birini -

mıştir kiı Nankin hu .. 1-'!.metı', Japon J0 andar i~gal etmiştir. Şark nuntakasmda "'" 
"Bidayette Burjua matbuatın is- masmın bilahara meauliyeti Çinli· 

Rusyanrn göğsünü kabartacak o • 
tihzalarile karşılanmış olan p!Un lcı·e atfetmek makıadile bizzat 

lan yeni bir kömür madeni ve ma-

Macarl 8ta D kabl
- tatbik edildikçe bu matbuatta iki !:endi katargahında yapmıt oldu -

fırka viicut bulmasına bais olmuş- den sanayii teşkilatı vücude geti - ğu mütekaddim bir takım hareki-
neıf nde tur. Bu fırkanın biri planın rnües _ rilmiştir.,, tı da taıvip etmektedir. 

JUDA.PEŞTE; 10 (AA ) H Stalin, planın dördüncü ıenesi B d b k Ch H · K 
• • - Ü· siriyetine kail olınağa başlamışlar, nihayetinde sınat iıtihıal proğra . l ~n an aş a b~n- l~ı- douh~n 

kaiaet haibi hariciye nazın Puky'- digv erleri itimatsızhklannda, inan- ıare .,itı, muayyen ır p an a ı · 
mınm yüzde 93,7 ıinin tahakkuk ı· d i b b h' Jl anuuna teyfikan yazifeıinden ınamazlıklarmda ısrar eylemişler- m e ve vaziyet Ue ütün va ım-
sahasına isal edilmit olduüunu e - fo~tirmek nıakıadile ye Japon mu· affetmit ve hariciye itlerini mu - dir. h 

emmiyetle kaydetflden aonra ı-ahhaslarımn Milletler Cemiyetin• 
ftkkaten ~--nkile teYdi etmittir. Stalin, bundan sonra planın baş- !"' ~ • • l k ..,_., P anın t\ r sa a1rıe aıt o an tamı- rle'ti müınlomet vaitlerine talinen 

·8-lindeki Macar ıefiri M. Ka- hca meselelerinin tetkikine geç - n n utta yil!!de 108 nispetinde tah vapılmı§tır. 
nia yakında hariciye na~ırı tayin mittir. kik eı.i lmıt uulunuugunu ıoyle • ı Nankin hükumeti, Chan-Hai · 
edilecektir. Mumaileyh, bu plana olan ihti • miıtir. Kouan'daki Japon kuvvetlerinia 

C. H. Fırkası grupd 

<Baı tdrafı l inci ıa11ıfamızdtd B 

Fırka gr11punuo 
teblığl 

ANKARA, 10 (A.A.) -C. fi. 
F. grupu idare heyetinden: 

C. H. F. grupu reis vekili AD 
Beyin reisliğinde toplandı. la111.t 
Pata Osmanlı borçları meselesi • 
nin müzakeresini aon vaziyeti Ü • 

zerinde kisa bir hülaıa ile açtı. 

Toplantı ak,:t.ma kadar Ali ., 
Cemil Beylerin reisliğinde müte • 
addit celseler halinde devam e~ 
mi§tir. 

Bir çok hatip ıöz alarak mü • 
zakere saflialarını va neticeleriol 
tetkik eylemi~tir. Hatipler ıell 
zamanda iınza edilen prensip iti• 
lafı üzerinde de mütalealarınl 
st>ylediler ve .ttıuhlelif tafsilat .,.. 

malumat istediler. Müzakere eı " 
nasında Hariciye Vekili bey ti~ 

müzakereye bir aralık müdahale 
etti. Saraç oğlu Şükrü Bey mü .. 

kerreren izahat venni§tir. Müza• 
kere nihayetinde hükUmetin ha .. 
rekelini tasvip eden bir takrir ka• 
bul edilmi~tir. Kabul edilen diğer 
bir takrirle Saraç oğlu Şükrü Btt• 
ye menuniyet ifade olunmu!tur. 

Takrirlerin suretleri aşağıda teb· 
liğ ediJm:ştir: 

Fırka gıupu Qks~k 
rei HJ"ne 

1 - Osmanlı borçları müzake· 
resinin bugünhü bulunduğu ya • 

ziyet tetl ik ~i di. ereyan e ·' en 
etraflı müzakerelt!r arasıntla Sa-

raç oğlu Sükrü Beyin gerek me· 
ıelenin safhaları Ye gerek i,mza 
edilen prenıip itilafı hllkkındaki . 
İtahab tnetnliunlyetle .Jlnlendi. 

Hüktimetin hüınil niyetle kat'1 ye 

nihat bir itilafa Yarmak için ıar· 
fettiği faaliyetin ve takip Cmrıe-k
te olduğu hattı hareketin tuvip o
lunduğunutt karar altma alın • 
maıım teklif ederiz. 

Küfo1ıya meb'uau Retep Bey 

ı•e arkadaşları 

Fnka tırupu yiikaek 
reiıUğ 'ne 

2 - Müzakere esnasında ıöz 
ıöy)iyen arliadaılar Saraç ojlu 
Şükrü Beyin bOrçlar meselesinin 

son safhası üzerindeki çalıtma • 
ıını takdir ile kaydettiler. Büttln 

grupun ayni hiıte olduğlınu kuv· 
vetle tahmin ederek ŞükrU Bey 

arkadatımız hakkındaki 
0

bu tak • 
dir 'Ve teşekkür hissimizin grup 

kararile teabitini teklif ederim. 
Kütalıya me.b'usu Recep 

Japonya ile ticari 
münasebetimiz 

ANKARA, 10 (A.A.) - lkb
ıat veklletinden: Japonya ile ara· 

mızda mün'akit Moduı 1/Şubat/ 

1933 tarihinden itibaren meri,_t. 

ten çıbcıaimdan bu tarihten IOll· 

ra Japon müvaridatının wmuml 

ahkam dahilinde muameleye tabi 
tutulacalt teblii olunur. 

hemen çekilmesini bu ıibl ahvalin 
tckerrüriine mani olu.k tedbirle· 

rin ittihas edllmesiJ\l ft nihayet 
kargaşahklarcl&tt me1•w olan Ja • 

ponbrın tezalandırılM&ımı iste • 

mek surıallle 111\Urac& .. tlaanıeıine nİ• 
hayl'!t vermektedir . 

Cin, 'fllk... ıetirilen hasarlar 
iç!n tamirat talep etmek hakkını 

muhafaza eylemektedir. 

line 
bulu 

hitl 
·dir. 

" 
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• 
iŞARETLER 

Cahil alimler 
ilim köylüler 

Bir gün latanbulda lugat al -
18Qelerinin çekiştiği bir mecliste 
hulundunı. Efendim ne merak, 
ne gürültü, ne böbürlenme! Ko· 
nutmalar: 

" H - ayır efendim, hayır şa • 
~itleriniz, delilleriniz kafi değil • 

Limandaki Nakliye 

vasıtalannın tarifeai 

Komisyonda kö
mür fiatının tet
kikine başlanıyor 

<lir. 
''- . . . Limmn tarife komisyonu bu • 

Efendım hu kelımeyı mute- . . . .. d ·· ·· z ki 
her !Uara eserlerinde kullanmış - ı gün denız tıcar.etı mu uru e 
hr. Beyin riyasetinde toplanara~, 

cc H . d' 1 A Seyrisefainden başka, İstanbul lı-
- ayır efendım e ıp er, a ~ . . .. .. akl' 

Hını b .. 1 d manında ıslıyen butun n ıye er unu boyle yazmış ar ır. ~ . · · k'k B 1 . 1 .. vasıtalarının tarıfelermı tet ı 
aı arını luğat kıtap annm us -

tünden ayınnıyan üstatlara ceha- etmeğe başlıyacaktır. 
letimin verdiği hicapla sordum: Tarife komisyonu altı aJ: ka • 

- Üstatlar bu mü·him kelime ·dar evvel de toplan~ış, gene ta : 
iledir b ? rifeleri tetkik etmiştı. Bu seferkı aca a. 

İki üıtadm ikisi de şöyle bir bı- içtimalarda, aradım geçen zaman 
Yık altmdan güldüler. Hani bu içinde nakliye müesseselerinin 
tiilüınıemelerin anlatmak istedi - masraflarında ve umumi muame· 
.... p ·lelerinde tarifelerde tenzilatı icap gı §eyi sizler de ·anlarsınız.. a -
rıldıyan gözler: ettirecek bir değişiklik olup olma-
"- Bre cahil böyle mühim, e- dığı araştınlacaktır. içtimalarda. 

h k evvela Sirketi Hayriye ve Haliç em itlere ne diye kanıma cesa· • 
retini kendinde buluyorsun? di - 1irketinin tarif el eri tetkik edile • 

Yen bir istihfaf parıltısı idi. Al • cektir. 
1a.b zeval vermesin, biz de kendi· Son zamanlarda kömür fiatla· 
ııi alim aanan &:.erkeste biraz bu rı bir kaç ay evveline nazaran İn· 
illet vardır. Maar:ıafih bana da miştir. Tarife komisyonu tetkika· 
cevap vermediler değil: tında bu ciheti de göz önünde 

- Çitak kelimesinin vechi is • bulunduracaktır. Deniz ticareti 
tiınaJini arıyoruz. müdürlüğüne yapılan bazı müra • 

Olemanın beni a~r gibi caatlarda kömür fiatları indiği 
konuşnıalanndan sonra şu çıtak :J1alde bilet ücretlerİQde değitiklik 
.kelimesine birde ben bakayım olmama.sından ıikt:~t edifmekte-

dedim. dir. 
Şöyle böyle kitapları karıştır - Komisyon tarifeleri tetkik e • 

dım: derken bu şikayetleri nazarı iti • 
Şemsettin Sami Bey bakınız çı- ·hara alacağı gibi, amele ücretleri 

tak için ne diyor? Te yolcu ::ıd~dini de araştıracak· 
çıtak - Lisanı çetrefil olan Rum~ll tır. 

TUrklerine verilen fsimdfr. " 
Vefik p~~a diyor ki: Jğl 
Çıtak - Ll:ıant ~etrefil olıın Rumeli leh- TUrk talebe biri 

cet Tilrldst. 
Hüseyin Kazım Bey diyor ki: 
Çıtak _ Tehitak, Garp, ısım, Rumeli 

TUrklerlne verilen unvan. Çin;~ne. 

Hüseyin Kazım Bey bu hükmü
nü verirken Keresteciyan'ın eti • 
moloji lugatmdan istifade edi • 
yor. 

Şltag-Krakçı - uıııarmdan tutturarak 
nihayet çxtak't& karar kılıyor. 

(Şltag) ı haydut, (krakçt) yı hırsız mu
l<abUJ. olarak alıyor. Nihayet Rumeli ::hl\li
•l ve Çingenede karar kılıyor. ,,. ~ ,,. 

Ankaradayım, henüz istasyon· 
dıuı geliyorum. Büyük abidenin 
biraz ilerisinde heybelerini etek· 
lerinin sırtına yük1etmiş dört köy· 
lü geçiyor. 

E§ekler asfalt cadde üstünde a· 
ltfllladıkları bir yerden geçer gibi 
hayrette, kulakları biraz kısık, es· 
kiden tanıdığı yaya kaldırım;na 
doğru ilerlemek istiyor. E~ekler • 
den birisi her nasılsa asfaltın bir 
kenarına pisleyiverdi. 

Eteği kabahat işliyen delikan
lı köylü derhal eşeğinin sırtından 
bir fey aldı ve ufaltı kazırcasına 
temizledi. Ben, köylünün temiz 
bir caddede nasıl temizliği koru -
mak için içten gelen bir aşk duy· 
duğunu seyrediyordum. 

Kaldırımın bir köşesinden zan
nederim belediye çöpçülerinden 
biri seslendi: 

"- Eferim he çıtak! İyi temiz· 
le! 

"-Ne sandın, çıtağı! Bu ayna 
gibi yolu kötü komam ya! ... 

Bu ses bana üstatları hatırlat _ 
tı lugat kitaplan birer birer gö • 
z~mün önünden geçti, sahifeler 
yandan çarklı bir vapur pervane
si gibi döndü durdu. 

Köylü yürümeğe ba~larken ya-
nma yak!aştım, sordum: • 

,._ Bu adam sana çıtak dedı, 

Milli Türk Talebe Birliği kon -
gresinin sekizinci celsesi dün Hu· 
h'hi Beyin riyasetinde toplanmıt • 
tır. Nizattınamenin mütebaki mad· 
deleri münaka§a edilerek kabul 
olunmuş ve yeni federasyon esası· 
na müstenit nizamnamenin ahka • 
mına göre fakülte ve yüksek mek· 
tepleı-d.eki birlik asli azaları ara • 

smdan beter kişilik mura~~:Ul~ı 
intihap ettirmek için beş kışılık bır 
komisyon seçilmiştir. 

Güzellik Kraliçesi 
cıgarası 

inhisar idaresi Mis Univen iı -
. }tında yeni bir cigara çıkar • 

mı a b b' 
mıştır. Bu cigaralardan eş hındt~-

. K 'man Halis Hanıma e ı. 
nesı erı 

ye edilmiştir. Keriman Hanım ec -
ne'bi memleketlerde seyahat yap -
tığı takdirde bu cigaralardan da -

ğrtacaktır. 

k . ' o ne deme tır · 
"- Efendi biz Y abanibat köy· 

ı . d . bı'zlere çıtak denir. 
erın enız, 

Bizim köyler dağlıktır. 

* * * Köylü Osmanlı ülemasının 
kırk yıl kafa patlatarak ni~a;et 
Osmanlı kafasına uygun . hır 1~ • 

tihfaf manasını verdiklerı keh -
meyi yol üstü anlatıverdi. 
Osmanlı müesseseleri gibit Os

manlı ilminin de bir köflünün 
heybesi kadar faydalı olduğuna 
inanmıyorum. . . 

Luğatta doğruyu bu]mak ıçın 
okumak yazmak bilmiyen halk 
denizine dalınak lazr.':11. Bu görüş 
hu kanaatimi bir kere daha 1.."lJV -

vetlendirdi. 
Sadri Etem 

VAKiT 

Yunanlılardan sonra 

Bultlarlarla aramızda 

'-#nvıfa 3 

SOHBETLER 

Kuzgunlar 
Kuzguna yavrusu anka görü _. 

nürmüş. Kar ve güneş 

Bugün hava açık 
ve sakin olacak 

deniyor 
lstanbulda bu mevsim havalar 

'Senelerdenberi görülmiyen bir gü
zellikte gitti. Kış ortasında bu -
lunduğumuz halde ortalıkta ade
ta sonbahar havaları hüküm sü • 
TÜyordu. Üç, dört gün evvel gece 
yarısı hafif sulu bir karın serpiş
timıesi hepimize krş mevsiminde 
•bulunduğumuzu hatırlattı. Fakat 
kar devam etmediği ve havalar 
tekrar açtığı için dün sabah ya -
taklarından kalkanlar maruf ta • 
•birle "lapa, lapa,, kar yağdığını 
·görünce adeta şaşırdılar. Maama
fih kar saat on bire kadar devam 
etmekle beraber sulu ve hava mü· 
Jayim olduğu için yerlerde tutma· 
<lı. Öğleden sonra da hava aça • 
ırak güneş çıktı. 

Ticaret mukavelesi 
müzakerelerine 
başlanmak Üzere 

Güzellik eceliğine namzet olan· 
larm resimlerine bakarken, hatırı· 
ma bu söz geldi. Sonra düşündüm: 
Kuzguna yavrusu anka görünüı• • 
müş; acaba kendisi gözüne ne gö 
rünür? .. Haydi diyelim, ki bu nar.ı· 
zctler, ana ve babalarına ankn pô 
rünüyor, fakat kendi gözleri :>ol· 
mu? .. Hiç aynayo. bakmazlar mı? 

Geçen senenin ilk karı tehri • 
mize kanunu evvelin birinde, ya· 
mi bu seneye nazaran 40 gün da· 
ha evvel yağmıştı. Dün en faz· 
la sıcaklık 5, en az 2 derece idi. 
Halbuki geçen sene bugünlerde 
sıcaklığın sıfırdan aşağıya düş • 
tüğü zamanlar olmuştu. Bu sene 
şimdiye kadar asgari suhunet de
recesi 2 den aıağıya dü~memiştir . 
Maamafih Y eşilköy askeri ra.sat 
merkezinin tahminine göre soğu • 
ğun buğun daha çoğalması ve sa• 
bahleyin don yapması ihtimali 
vardır. Gene ayni yerden verilen 
malumata göre bugün kar devam 
etmiyecek, hava açık ve sakin o· 
lacaktrr. 

Katil hangisi ? 
Y enibahçede bir düğün esnasın· 

da kavga neticesinde amavut Ra· 
mazanı öldürmekten maznun ar • 
navut Hudai ile kavgaya iştirak • 
ten maznun Karanfilin ve bildikle 
rini saklamaktan maznun bulunan 
larrn muhakemesine dün İstanbul 
ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmif, tahitler dinlenilmiştir. 

Bunlar, kimin cinayeti işlediği -
ni iyice farkedemediklerini söy • 
lemişlerdit Sonra, Hudai'nin veki
li, kefaletle serbest bırakma iste -
ğinde bulunmuş, müddei umumi, 
bu isteğin reddini istemiş, mahke
me de reddetmi~tir. 

Muhakeme, ba~ka §ahitlerin ça
ğmbnası için kalmıştır. 

VAK 1 T 
OUndclilt, Siyası Gazete 

t:ıtaobul Ankara Caddesi, V AKIT yurtlu 

Telefon Numaralar• 
Yuı işleri telc!onu: 213i!) 
tdarc telefonu : 24370 

Telgrat adre.st: 1stanhul - VAJ<IT 
Posta kutus:.ı No. 46 

Abon~delleri : 

senelilt 
G aylık 
3 :\ylıl< 

ı aylıl.: 

TOrklye 

]400 Kr. 
750 .. 
400 .. 
150 ı• 

!Ccnebl 

2i00 TÜ. 

HM ., 
soo 
~00 

ilin ~tlerl.: 
p:;-;ıııAnlarm bir .satırı 10 f\unı, 
Ticari iiAn.Iarnı bir satırı 12,5 f{uruş 
Ticari ua.nıarm bir santimi !?!i r'uruş 

KUçUk ilAnlar: 
Bir defası 30 lld defası SO Uç defası tı5 · 

dört deta.sı 75 ve on de!aııı 100 kuruotur. 
Uç aylık ııAn verenlerin bir defası nıecca· 
nendir. Dört satın geçen UAnlo.rın rıt:ı:ı ı 
sııtırtan beş Jnını~tan heııap edilir. 

Türk-Yunan ticaret mukavc -
lesi müzakeratına Atin ada iki ta· 
raf murahhasları arasında çok sa -
mimi bir şekilde devam ediiımek
c.!ir. 

Murahhaslarımızdan alakadar • 
lara gelen malumata göre muka .. 
velenin esasları ve tali meseleler 
kamilen halledilmiştir. 

Yalnız tali derecede addedilen 
'bazı meselelerin halli ve protokol
ların hazırlanması için müzakera • 
tın 15 gün daha devam edeceği tab 
min olunmaktadır. 

Pek yakında Bulgaristan hüku • 
meli ile de hükumetimiz arasında 
bir ticaret mukavelesi müzakere • 
ıine başlanacağı haber almmı§ -
fır. Bu müzakerede Türk hükume• 
tini temsil etmek üzere Atinada 
bulunan İstanbul ticaret odası u • 
mumi katibi Vehbi ve ihracat ofi· 
si müdürü Cemal Beyler memur 
edilmişlerdir. 

Atinadaki müzakereler biter bit· 
mez Vehbi ve Cemal Beyler Sof • 
yaya giderek Türk - Bulgar tica -
ret mukavelesi müzakerelerine 
başlıyacaklardır. 

inhisar rekU\mı 
inhisar mamulatmm reklamı i .. 

çin yaptırılan film tamamlanmıt • 
tır. Film dün alakadarlara hususi 
bir seansta gösterilmittir. Bazr 
tarkılı kısımların da ilave edildiği 
filmde inhisar cigara ve tütünleri
le müskirat inhisarı mamulatı gös· 
terilmektedir. 

Limon Kralının 
muhakemesi 

Adliyedeki ihtisas mahkemesi, 
dün limon kralı Diyamandı Efen -
dinin kaçakçılıktan muhakeınesi • 
ne devam edecekti. Gümrükten 
sorulan bazı ıeylere cevap gelme • 
diğinden, muhakeme, başka bir 
güne kalmıştır. 

Pelronun evinde neler var? 

İnhisar memurları ihbar üzerine 
Taksimde Petronun evini aramış
lar, 85 kilo kaçak şarap, bir mik -
tar rakı ve bir kazan bulmuşlar -
dır. Petro yakalanmıştır. 

Eski çırağm yeni marifeti 
Arap camide Kalafat yerinde 

tornacı Nobarm yanında çalışmı§ 
olan İzzet, bir fırsntını bularak 
dükkana girmiş, 30 lira çalarak 
kaçmı!lır. izzet yakalanmıştır. 

Maarif nıUfettlşleri 
dönüyor 

iki ay evvel Anadoluda teftişe 
çıkan Maarif umumi müfettişleri 

birer ikişer dönmeye başlamışlar -
clır. 

Ali Canip ve Reşat Şemsettin 
Beyler dün dönmüştür. 

Tepebaşı bahçesinde hırsız 
Durmuş isminde bir sabıkalı T e

pe başı bahçesine girmiş, öteberi 
çalarken bahçe sahibi Leman ta • 
rafından yakalanmıthr. 

Bu güzeller, sürüp sürü,turüp 
takıp takıştırıp re:;i:n çılmrttıkl.,rı· 
na nazaran, aynaya b:ıktık!nrı :r.1:.ı 
hakkak. Bakıyorlar, baluyor a 
amma, dev ayn:ıt;ır.:ı bakı}'ork .. 

:;. .,. 'f• 

• Kadının hem zevki selimi, henı 
de aklı selimi, erkelden kuvvetli • 
dir. 

Zevki seliminin kuvvetli oldu • 
ğuna bilmem itiraz edilebilir mi? 
Ancak aklı selim bahsinde, pro .., 
testo için el kaldıran kaldırana .. 
dır. Ben feministim. Kadınların 
aldı selim sahibi olduklarına kai • 
lim. F nkat bir insan, feminist ol • 
makla, hakikate de göz yumama" 

• 
za ... 

Nası] , kumarbaz kumar masa~ 
sında, ayyaş rakı sofrasında akk 
selimini kaybediyorsa, kadm c• 
ayna karşısında bu hassasını kal1 
bediyor. 

Güzellik yaradılış vergisidir~ 

Zorla güzellik olmaz sözü bu ba • 
1 

histe tam yerindedir. Ece namzc[· 
lerinin bir çoğuna hatırlatalım: 

Çirkinlik ayıp değildir, fakc:.i 
zoraki güzellik ayıp oluyor .. 

'*' ~ :/o . 
Bu yazıya, ece namzetlerinin kt· 

z, caklarını zannedenler aldanır • 
lar. Hiç biri kızmıyacaktır, çünkü 
sözlerimi, hiç biri üzerine alın • 
mıyacak, en çirkin, kendini gi'zel 
undığı için, mesela en güzeli:ıin 
re<Jmine bakıp bana hakvcrecek;' 
"Doğru, diyecek, insan böyle çir• 
kinken kendini nasıl güzel zann~ :' 
der?!. ... > 

Onların da hakkı yok değil. G _4 

zel çirH.in aramayız, gönül kimi &<'· 

verse güzel odur! diyen kalender· 
Jer çok ... 

Selimi izzet 

r
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- lstanbul şehrinin umumi ver 

muntazam bir pltimm vücuda getir • 
mck için çalışan Alman sendikalı 

sacll'azam paşa hazretlerinin emirle , 

rilc: tekrar İŞ<' başlamıştır. 

&lycıım Osmanlı r•e Alman azadan 
miirekkrp olan bir lıcgcti fenniye ltr~ 

simalı lcizimeyi ifa dmcktedir. PUinr 
rücuda getirmek ;çin ltcmcn hcmt!lt 

işin .11arıs1 bitirilmiştı'r. Plan itmam 

edilince Türkçe ı·c Fransızca olaroK 

nc!Jredilcrektir. Sendika bu işin iki 

t•eya ii~ ıu neye J.:adar biteceğini temin 

dmektcdir. 

- Aılliyr 11ezarcli <·ım•al rıe eytam 

"'' bC'ylii/mal idaresince,· muanwMtı 
lıesabi!Jede rukıtf ı·c mümareııei kd • 

milesi olanlardan 11c11mi yirmi ku • 
ruşlan kırk kumşa /:adar ürretli me
mur almak için hugiin bir miisabaka 

açılacaktır. 

- Gt•ı-ef..: balı1'cn ve ncrek bcrrtn 
mcmalif.:i Osmaniycye itlıal edilecek 

na= f'(' şcka·:n nıcmlcJ..ct dahilind• 
nakil re satı§ı iaşe müdiriyetince .,,. 
besl bırakılmıştır. 



O.IMAllLI DEVLE 
Ö ÜRKE ••• 

Mubarr!ri : Celil Nuri 
• htibu, nak.11, tercOme hakları mahfuzdur. 

Görücüler tarihe karış· 
Nikahtan 

Zıfaftan evel 
evel zifaf 

Iohusa'ık 

Şu otuz, kırk sene içinde çok 
değişiklikler oldu. Bunların bir 
takımı elle tutulur, gözle görülür 
inkılaplardır: Fes, sarık, külah, 
sikke kalktı yerine fapka ve kas· 
ket geçti. Kocaman bir saray, di
binde tarihten arda kalmıı bir 
padişah vardı; saray yandı, pa • 
di§ah savruldu; a.ziz ve mukad • 
des cümhuriyetimiz ilan olundu. 

Siyasi saha da böyle. Umumi 
sahada da tıpkı onun gibi: Mem· 
lekele elektrik ve telefon girdi, o
tomobiller arabaların yerine kon· 
du, bir gramofon ve radyo isra • 
fıdır gidiyor ... 

Evet, bunları ellerimizle tutu • 
yor, gözlerimizle görüyor ve hat
ta kulaklarımızla i~itiyoruz. Fa • 
kat iç.ten içe hasıl olan bir takım 
inkılabat da var ki bunların der
h nl farkına varamıyoruz. Bunun· 
la beraber bu ikinci kı:nm deği • 
şiklikler de diğerleri kadar ha • 
rizdir. 

Eskiden bir (görüdi} vardı. 

Ne oldu o görücü? 
Mahtum bey kemaline gel~lf. 

Ya mektebinden ıehadetnameıi • 
ni almıt, yahut kaleme de'fama 
baş!amıJ. Yazısı inci gibi. Selika· 
ınnı da beğeniyorlar. Diyorlar k\, 
birkaç sene sonra küçük beyin 
kaleminden kan damhyacak. (Bu 
tabir pek zıddıma gidiyor. Kanlı 
bir benzetiş!) 

Bu körpenin hiç haberi yok • 
ken annesi, büyük annesi, bala 
ve teyzeleri ve onların yoldatla • 
rı görücülüğe çıkarlar. Sinema, o 
zamanlar, henüz icat olunmamı§· 
tı. Tiyatro nadir eğlencelerdendi. 
Ona da altı ayda, senede bir gi • 
dilirdi. imdi, görücülük eğlence 
ve spor makamına kaim olurdu. 

Görücüler için bir semtte, fi -
lan evde bir kızın mevcut bulun· 
duğunu haber almak kafi idi. 
Hiç ıormadan, haber verilmeden 
( unutmaymız ki telefon da mem· 
leketimizde yeni bir icattır) ora • 
ya. gidilirdi. Allahın emri, pey -
ıamberin kavli bu! Yüzde dok • 
ıan, rörücülerin huzuruna kız 
ç.ıkar. Orta halli ise kahveyi biz • 
zat getirir. Daha yüksek iıe kah· 
veyi hizmetçi getirir 'fe kendiıi 

fotoğrafçının kartııına geçen 
müşteri sıibi oturur. Put gibi dur
mak, kıpırdanmamak, ağzını aç • 
mamak kaidedir. 

Görücüler görürler. Li.kin an
larlar mı? Bilmem. 

Gerçekten evlendirecek erkek· 
leri olmayıp da eğlence için ıo -
kak sokak dolatan, her eve gi • 
ren: 

- Yahu! Gelinlik kızınız var 
mı? diye soran ve uzun boylu kı
tır atan hanım ve hanımcfendile· 
ri de bilmez değilim. 

Zaten görücülerin gözleri az 
görüyor. Bunlar ne anlıyabilecek
ler? Fakat unut.mıyalım ki bu u -
ıulle evlenenler arasında imtizaç 
adetti. Adet olmıyan ;.;.ıı~iazcaız -
lrkta. izdivaçların yüz~ yuzu 
müıtakbel karı kocanın hiribiri • 
ni tanımaması esası üzerine akte· 

dildiği halde, gene, netice dürüst 
çıkardı. Şu noktayı kaydetmiş o
lalım. Çünkü esassız bir nokta 
değildir. 

Bugün ya§ı on ıekizi, on doku
zu bulan genç hanımlarımız bu 
adete hayret ederler ve eıkileri 

biraz ıaf derunlukla ittiham eder· 
ler. Netekim vaktile memleketi • 
mizi tetkik için gelen Avrupalı • 
lar da ayni hayrete düşüyorlardı. 
Ne yapalım? Za.man değişmi ~. 

Üsküdarda yaşlı bir hanıme • 
fendi ikamet etmektedir. Yılda 

bir defa evinden çıkar ve belki 
bize gelir. Biz ise ıenede akalli 
dört beş kere teyze hanımefendi· 
nin elini öpmiye gideriz. Teyze • 
lik fahridir; kendisile hısımlığı • 
mız yoktur. 

Bir gün gene Osküdara git • 
miıtik. Hanıinef endin in yanında 
bildiklerimizden ve kendi gibi 
kudemadan ve gün görmüşlerden 
iki hanımefendi, üç hanım ve iki 
kadın lakırdı ediyorlardı. Sohbet 
p?k tatlı oldu. Bu gibi zatların 

meclisinde mazi ile hal fazla 
ınukayese edilir. Dereden tepe • 
den çok lakırdı edildi. Bunlar • 
.lan ya§lı başlı biri, Adile kadın, 
yan tatar ıivesile dertlerini dö -
lıcüyordu. Oğlu, aizlore öınür, 

merhum olmuş. Torunu, Nadire, 
Jek iyi yetiımit. Zavallı kadın, 
varmı yoğunu tüketmit Nadireyi 
Amerikan mektebine göndermiş. 
Kız Amerikancanın farisisini bi
liyormuf. Nadire hımımın bir fa -
sıl senası sıeçti. Fakat ikinci per
dede Adile kadının suratı ekşi • 
di. Bu ıef er de torununu yerın 

dibine indiriyor. Bir gazete aütu· 
nunda ıize bir küfe kantarlıyı 

tekrar edecek değilim. Ne olmuf, 
bilir miıiniz 7 Nadire bir gün bü· 
yük anensine birini getirmit. Üs
tüme iyilik, sağlık. O biri de 
kim? Adile kadın anlatıyor: 

Nadire beni üç defa futbole gö
türdü. Koca koca erkekler, Tak· 
ıim meydanında., top oynuyorlar. 
Hem ne kıyafette bilir miıiniz? 

Çıplak gibi. İncecik bir gömlek, 
dizden yukarı don ... işte Nadire· 
nin getirdiği o oyunculardan bi • 
ri. Fakat üzerinde ıetre, panta • 
lon vardı. Oyundaki gibi anadan 
doğma değildi. Nadire baca ne 
dedi, bilir misiniz, ey ümmeti 
Muhammet: 

- Büyük anneciğim! Nişan • 
hm Hikmet Cevdeti takdim ede· 
rim ! Dona kaldım. Herifin yanın
da hiçbir şey söyliyemedim. Na • 
sıl olmuş, ne vakit olmuf, niçin 
olmuş? lnan olsun haberim yok. 

Aradan bir hafta geçti. Da • 
mat kapıdan gireceğine bacadan 
giriyor. Nadireye: 

- Kızım, dedim, bari bir az 
hazırlık yapalım. Dedenden kal • 
ma 100 tane Şirketihayriye seh -
mi vardı. Şunları satalım da .. 

- Peki büyük anneciğ:m, de
di, fakat ardı gelmedi. 

- Ey, sonra ... 
- Sonra, ah, hanrmefendicik· 

lerim, ah! Bqıma gelenler ••• 

arası 

Kıymetini koruma 1 

kararnamesi 
Türk parası kıymetini koruma 

kanununa göre hazırlanan ve Ma -
liye Vekilliğinin 1-1-1933 tarih ve 
1-2 savrlı tezkeresile gönderilen 
(9) ~ayılı kararın mcr'iyete · 
konulması ; tcra Vekilleri Heyeti -
nin 2-1-1933 tarihli toplantısında 

görüşülerek kabul olunmuştu. Ka
rarname şöyledir: 

Madde 1 - Bu kararnamenin 
neşri tarihinde Türkiyedeki ban -
kalar ve bankerler, neztlerinde 
mevcut eşhası saliseye ait alehl • 
mum dövizleri 10 gün içinde Mer -
kez Bankası veya ıubelerine tev
die mecburdurlar. 

Ancak bankaların birinci fıkra
da gösterilen döviz mevduab ha -
ricinde olmak üzere diğer banka · 
lardan buldukları döviz kredileri 
bu hükümden hariçtir. 

Madde 2 - lıbu tevdiatın esba
bı tarafından isfonal hakkı bir nu
maralı kararnamenin 28 inci mad· 
desi hükümlerine tabidir. 

Bu A~,am ELHAM Sinema ında 
Göz kamıışoncı bir gUzellik - Zengin, neşeli - Zevkli eğlenceli bir me\'zu 

Tam manasıle hayat filmı 

an 

Dudaklar' dan ' e 
l\lUmessilleri : Viyananın altın ses kraliçesi 

MART A G 
GUSIAY it 
Filme i!Ave olarak: Dünya havadisleri gazetesi \·e umumi arzu üzerine 

TEMDiT Eoıe..EN ı 

K A R A G 5 Z : Oynatan Dariılbedayiden H A Z 1 M B. 

Bu akşam OPERA ve ART.ST• S•nemalannda 

T RiS TAN HER NAR O'ın eseri ve MARCELLE 
ROMEE - ANDRE LUGUET - JEAN 

• A na ar 
Muu :zam Fransız filminin Ok iraesi şeref ne büvük GALA müsameresi 
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M E K 1 E P L i K 1 Z L A R' 1 _._._..-;ı, 
Görenler 

E V L E N E C E K K 1 Z L A R' 1 
Görm .. lldlrle r 

Yakında : M A J i K' le Ba~b ,, or Madde 3 - MezkUr tevdiat için 
Merkez Bankasınca. mudi banka • 
lara verilecek faiz hadleri Merkez _.._B ..... 0--R ..... S ..... A--ıııaı ~ı.-•. ı·. ,-A-•K-•V--l ·M-lmnıll 
Bankaıile mudi banka araıında 
takarrür ettirilir. 10 Kir unuevvel 1933 Çarşamba 

11 K. sani 
14 R !!mazao 

Per şembe 
}'J, K. sanı 

15 Ramazan Adile kadın hüngür hüngür 
ağlamıya batladı. 

- Ne oldu, ne yapblar? 
- Ah, hanımef endiciklerim, 

Nadire ile futbolcü nikah olma • 
dan zifaf olmazlar mı? .. 

Bir pişkin hanımefendi Adile 
kadını teselli etti: 

- Kadınım! Bunlar bu asırda 
olağan ~eyler •• 

- Evet, hanımefendi, öyle di
yorlar. Filan, filan, filan, filan 
ve filan da öyle olmuı .• 

- Öyle ya ... Ben daha bete· 
rıni nakledeyim de 11kıntını bir 
az gider, Adile hanım. 

- Peki hanımcığım. 
- Bizim bir kapı komşumuz 

var •.• Nişantaşında. Sizden iyi 
olmasınlar iyi insanlardır. Bunla
rın bir kızı yetişti. Şeytan fey. 
Çok alevli. Almancası birinci. 
Fransızcası birinci. lngilizcesi bi
rinci. Elinden her iş gelir. Anası 
kızını gördü. O da, <>Jtdan çok 
şeyler öğrendi. Kız, anaya dersler 
verdi. Şimdi fransızcayı biraz 
t.öktü. Kırk bet yaşındaki kadın, 
kızından daha civelek. Birdenbi
re açıldı. Bunların fikirleri çok 
ileri imiş . Filosofların bildikleri • 
ni öğrenmişler. Ne ,izin gibi dü
tünüyorlar, ne benim gibi. Çar • 
şaf, kaç göç, karılık, kocalık ne 
imiş? Düşünceleri ba~ka. Ana. 
kendi aleminde, kız kendi i.le • 
minde .•. Vur patlasın, çal oyna • 
sın. 

Adile kadıncığım, senin toru • 
nunun nikahtan evvel zif afı hiç 
bir §ey de3il. Ne olmu9? Bir iki 
gün acele etm:§ler. Olacağı gene 
o değil miydi? 

- Peki bunlar ne yapnu~lar? 
- Bak, ne yaptıklarını söyli • 

yeyim: Kız bir gün acele acele 
annesine gelmiı. Annesinin yüzü· 
nü öpmü§, ve : 

- Anne! demiş. 
- Ne var kızım: 
- Anneciğim! Nevzatla be • 

nim bir yavrumuz olacak. 
Ann~~i ne cevap verir; beğe • 

nirsiniz?. 
- M --leğim ! Bu Nevzat dedi • 

ğin kim? 
Celll Nuri 
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istikraz ar lahv l 1er 

lst. dahili 92.2:1 1 F.tcktrlk 
' ark ı .yollan 5.70 rramvay 10,25 
D.Muvııhhldc 60 :;0 Tılnel 4,20 
Gümrllkler 5 ~s Rıhtım 18.90 
Sıydl mahl • •:ı Anad la 1 42 20 
Bı~d:ıı 4 50 Anadolu ll 42.20 

T ı~kerlye A. Mümusll 45,8() 

lstanbul Belediyesi: 
OarUlbedayt Şehir Tiyatrosu 

Temalllerl: 

Bu •k••m I I •••t 21,30 da STAHBUl BELED Yli 

K A D 1 N ~u~ t~ ~u~ı· Erkekleıince l'HH TIH 
Yazan: 

HDaeyln Rah· 

mi Bey 1111 
Piyes 3 perde 

3 tablo 

Zabitan gecesi 11111 ııı lı 
Pet•embe aksamı ı 

Sarı Zeybek 

Gun doıtusu ı~ 

Giıu ı atışı 17,00 
Sabah namazı 6, O 
Ojtle o amnzı t ll,ln 
lldndı namazı 14,47 

Akş m namv.ı 17.00 
Ya sı namazı IS,36 
lm$1k S.39 
\'ılın geçen ı:Unlerl ı t 

kalan 355 

7.25 
ıı.oo 

6.'iO 

12.22 
14.4:' 
17,00 

1 .3!'ı 

5.39 
12 
354 

H \VA - Y cşllköy ask rl rasııt merke
zinden verilen ma.JQmata giJre, h:ıva bugtin 
açık ve sakin olacak kar de,•am etmiyecck
tir. Dun '" fazla sıcaklık 5, en az 2 
derece, ha.,·a tnzyiki 762 milimetre idi. 

Radyoda : 

ISTANAUL - 18 den 1845 e ka
dar Stüdyo saz heyeti ı 8 45 ten 19,30 a 
kadar oıkestra, 1930 dan 20 ve la ar 
Refik Ahmet Bey taraundan ~üsabaha 
20 den 20,39 a kadar inci H, 20 30 dan 
20,50 ye kadar Mahmure 1 l. 20 50 den 
21,30 a kadar Hahz Sadettin bey 21 :m 
dan 22 30 a Kadar Or.<estra. Ajans \ 'C 

borsa haberi. saat ayan. 22,30 dan 23 30 
a kadar Darüttalim, 
l1lll!DlllD:D111lmft uısaınırwnn!ltftllnmmmmnrmmmanmmlllmlft 

Matbaamıza gelen e 

Holivut 
Holivutun üçüncü sene 2 inci S:t),SJ 

zenğin münderccatla int°şar ctmi tir. 

Haydar Rlfat.Ueyln 

HUk Q rndar 
Bohşevlk :ık 

Yeni Rusya ba!\kınd:ı en 
mel eseı dir. 

lkllmler 
ilk a,k 
Duman 

Kuruşa 

100 
200 

mükcm· 

150 
100 
75 

Senenin en mU\·:ıffak olmu, ro--
manlandır. 

Lenlnln hayatı 100 
Miras mes'elelerl 100 
Aynt haklar 200 

Kanunu medeninin şcrhleridir. 

Temmuz 1914 150 
Büyük mil\ errih Emn Lnd' ig·in 

Tarıh felsefesi 125 
Güst:ıv Löbon'un 

TahYiller, kuponler 25 
Vo~eı bol maçlaıı Şerhli borclar kanunu 100 

Voleybol heyetinden: 

1 

il!lllllŞ•a•fa•k-•k•i•t al!lp
11

b-an!m: .. :ain•d•e .. .; 
13·1-933 cuma günü Galatasa -

ray lokalinde yapılacak voleybol Hukuk ial l:e cem"yetinden: 
maçı: Fenerbahçe - Galatasaray 13- l -933 tarihine müsadif cum:ı gtinil 
saat 18 hakem Sami Bey saat 14 de Sult:ın Ahmet muallımler bir-

liğinde f e\ kııllde kongre ııktedileceğin
V aktinden 15 dakika geç kalan den bilumum azanın tcşı'ifleu c:hemıni-

takımlar mağlOp addedilecektir. yetle rica olunur. 
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VAKIT'ın edebi tefrikası ....._ .-. .......,,,.~~ 
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::::C=:&::::fj===H=M=~~y::-.s~ı~ml l:ızet 
"Evlenebilir mıyım. 
''Anlıyorum, ıa§ıyorsunuz. El • E-Yet, geldiği ilk gün, Şefik bey 

ona: 
- Sana fena bir haber •ermek 

nıecburiyetindeyim ! demişti. 
Bu haber, bir gazetenin yaz~sı 

"d· b" . t .-eıı -ı ı. Bu yazıda, ır cınaye 

lesi ile Kemalin babasından hah· 

el. ' • • • k ·terine se ıyor, o fecı cınayetı arı 

hatırlatıyordu. ı·k 
Bir çok kişi, bu yazı ile a a a-

dar olmutşu. Şefik Bey: . ha 
- Dikkat et, dedi, belkı bu • 

h. ~-' yı hatır· ıs açılır da, sana v:ı. .• a 
layıp hatirlnmadığını tararlar. 

Bu, Kemnlin saadetini tarumar 
etmiş, gencin net'eslni kır~ıt~ o· 
nu derin bir yeise sevketmıştı. 

Kemalin kalbi kan:yordu. 

Hatıraları c~~la~d~: eldi. 
Mazi gözlerının omıne g 

Her !\eyi, bütün unı:ttuldarını h&· 
tırladr 

Snnlci hürriyetini l·n:>•hctmitti. 
f . k ı 1 Ruhunu 

k 
Çınde bir !ieY Il'I Cil·

1
.. .. bir 

arnnlık bürürdii. Gön unu 
kurt kemirmeğe haşlndı. 

Artık herkesten kaçı~ord~. 
Kimse ile dest ohrtıyordu. Ozerı-
ne bit ürkeklik ge1mitti· 

I~ 1 tloiırıa catık duruyor, 
~a arı, - h' b" ,ey-

hiç bit ~eye gülmüyor, ıç ır 
le eğlcneıııiyordu. k 

Bilhassa Cavit Beyje arısı 

S 
'h ~_..~.,.,,ımdan ka ıyordu. 

enı a .ı-ı ... ~· 
8'r "ün Seniha hamım: 1 0 

' 1 ı;;cy edl ylltUöte - K.-n• u , ' 

dikl:atli baksanıza. . 
_Bakayım Hanımefendı. 
_ l3en bir zamanlar güzel bir 

kadın tanırdım. Onu kocası öl -
düı·dü. Siz o kadının çocuğuna 
benziybrsunuz... O tla güzeldi .... 

Kemal his: btifini bozmadı. 
Kııarıp sararmadı. Soğul< kanlı· 
lıkla cevap verdi: 

- lltifatımza te§ekkür ederim 

amma, herhalde o çocuk olmak 

iıtemezdim. 
filvaki Kemalin o çocuk ol • 

dufunu zannetmi lerdi, fakat. bu 
soğuk kanlı cevaptan ıonra -t?~ · 
heleri kalmadı. Bu zanları sılın-

di. b 
Kemal, bu soğuk kanh cev~ ı 

verirken, kalbinin eridiğini hıs • 
ıetmisti. 

o ~ünden sonra bir daha ca;!~ 
beylere gitmedi, tesadüf ettıgı 

· d' lara so· yerlerde de yan çız ı, on 

kulmadı. 
Hakiki huviyyeti, anla~ılacak, 

teıhir edilecek diye ödü kopuyor, 
için için kendini yiyordu. 

İşte Kemal, masasının ba~ın • 
da, day11ına o feci günleri yazı • 
yordu. 

Dayısı Ahmet Baruni beyi pek 
az tanırdı. Onu İstanbula geldi· 

1 .. 

ği zaman bir iki defa görınüştu. 
Ahmet bey Kalıireden dışan çık· 
mazdı. Bunun için Ahmet Baruni 
bey, Kemalin dayııı idi amma, 
çok yabancısıydı. 

Mektuba devam etti: 
" B • 1 • • · · • enı o mıyacak ıeyler 

istemekle itham edeceğinizi bili
yorum. Fakat siz cle unutmayınız, 
ki nihayet dayımsınız. 
"Hayatımda yen.i, mühim bir 

felaket oLmadı. Fa1:at mes'ut de· 
ğilim. 

"- Ne y~palım, hayatta her • 
ke~ mes'ut olmaz' hükmünü ver -

meyin. 
"Ben, bu yarı snadete kail olur, 

kaderlme rıza gösterirdim. Am
ma ne yapayım, ki seviyorum.. 
Ev~t dayı, Aşıkrm. Ümitsiz bir 
ıevdaya y_akalandım. 

b 
~lenlrsin ! <tiyouutıut. 

ette e 'k N . bevin 
"Kolay değil, Şefı urı , 

k 
·ı evlenebilir miyim 1 .. ,, 

ızı ı e 'b" dur 
Sanki felce uiramıı gı ı . 

du. 
Aytel. .. 
Canım Ayte! ... 
Kemal Ayteyi ıeviyordu. K: • 

ınal Aneye atıktı. BUtün aza ı, 
asıl iıtirabı buydu. A y' 

fakat Ayteyi, Canıın .• ne ~ 
.. hakkı olmadığı ıçın, on 

sevmege 
dan kaçıyordu. Kemali 

Amma bu uzaklatıf, 
. du öldürüyordu ••. 

ınahvedıyor ' kU üklüiünden-
Her zaman, ç ... d .. 
. A e diye çagır ıgı 

berı canım Yd§ vdet eder et .. 
Ane Avrupa an a 

, sahiden canı olmu tu. 
rne:zV, dan inip tc, karşısında 

agun .... h l 
. .. .. ncc yüregı op a -

AYteyı goru ' 1 
·k J.bi raı·pınıya ba~ amı§h· 

mı§, :- k' b b 
F k t ne yazık, ı u eyecanı 

a a N . b 
1 

.. ınemi• Şefik urı ey ona 
ço c sur • :s, 

· · hatırlat.mııtı. mazıyı . ... • 
Öldüğünü zanneltıgt man ya~ı-

yordu. h b' b 
K nın katili, ıraız ır a • 

arısı • el' 
banın otlu, Ayşeyı sevemez ı, 

buna hakkı yoktu. 
Atkım seyri tabiisine bıraka • 

eaktı. Tesadüfe terkedecekti. 
Fakat yapamadı. 
Hayır. Ayte ondan nefret et· 

meli ondan uzr.Waşm:Wt idi. ~e• 
1 

l.isini, Aneden soğutması lAzrm-
dı. Ayıe ona hiç değilse lakayit 
kalmalı idi. 

Bu kararı verdikten sonra, Ke-
• . 

mal Ayşeye ehemmıyet vermeıme-
;;.e onulila alay etınefe, yüzüne ... , 
bakmamıya batladı. 

Ondan uzak durdu. 
Fakat bütün bünlara rağmen, 

Ayteye olan ~tkı her gün biraz 
daha fazlalatıyor, uzaklathkça 
Canım Ayteyi daha çok seviyor-

du. .. h. 
Taksiratı neydi? Ne gune ış • 

lemi,ti? 
Ayşeyi: 
_ Canım niianlım ! 

D. k llarının arasında ıık • 
ıye o k k 

mak isterken, ondan açuıa 
mecburiyetinde kalıyordu. 

Hayatta bundan daha acı ne 

olabilirdi. 
Kemal bu ncıya dayanıyor, kal 

bini bu mengenede ııkar g~bi sıkı 
yor, Ayşeşi kendinden ıogutmı • 
ya uğraşıyordu... . .. 

Bir gün, Ayıe çekmecenın go -
.. de maziden bahseden gaze -

zun , k 1 1 . b lduğu gün, az a sın ona 
tekerı .ut'raf edecek, dizlerine ko.
aş ını ı ı 

panacak: • . . 
_ Canınt Ayşe! ••. Senı sevıyo-

deyecekti. 
rum .. ~ J k'kaf '"ğren • 

Artık Ay§e d~ ta ı ~o • 
. t' Kemalin kim oldugunu hı

mış ı. 

liyordu. K l 
b·ıd·~· halde ema e Bunu ı ıaı . ' 

lesi değitmedı •• 
muame ( ncvamı ı ar) 

Bir isim yanh~bğ-ı 
d Kemalin dayısı-

Dünldl tefrikamız a. D ıı-
Rahmi çıkmıştır. O,;· 

nın ismi \hmet . . T chih ederıı. 
rusu Ahmet Banınıdır. a =- :::ı: 

Ticaret odası hey~tl 
Ticaret odası umumi heyeh bu -

f k rde su. 
gün öğleden sonra .ev 8 a 
rette içtima edccektır. . 

.içtimada 933 idare heyetı se • 

çilecelrtir. . .d 
O y d..... ·ze göre yenı ı arl! gren ıgımı k 

k. d pek azı a· heyetinde es ı aza an 
lacaktrr. 

VAKiT 

Bir ziyaret 
• • isveç gemısı 

limanımıza geldi 
Alta • n •ehrimlzde 

mf aflr kalacak 

f yglia adlı l•veç nıektep ge • 
misi dün limanımıza gelmi~, ttı· 
ğı toplarla §ehri selamlamış, Seli· 
miyeden atılan toplarla mukabe· 

le görmüştür. 
laveç bahriye talebe ine matı • 

•u• bir mektep gemisi ölan fyglia 
kruv zlirü ym on ltıncı pazar • 
teai gününe kadar limanımızda 
kalacaktır. 

Geminin üvarisi kumandan 
Burman dün V li Muhiddin B yi 
ve Kolordu kumandanı Şükril 
Naili Pa§ayı ıdyaret etmif, Şükrü 
Naili Paşa ve Muhiddin Bey kru • 
vazöre giderek kıımnndana zi • 
ynr tini iade ctmişt:r. 

Geminin z bitl ri ve mürette • 
b. tı bugün saat 11 de Tak im 
meydanına giderek Cümhuriyct 
abidesine bir çelenk koyacaklar -
dır. Y rm akıe.m gemi zabitleri 
şerefine İsveç elçiliğinde bir su -
v re verilecektir. 

İsveç vapur kumpanyasının 

ıehrimizdeki acentası tarafından 
da Cumartesi ak§amı Pera Palaı· 
ta bir çay ziyafeti verilecektir. 

Fyglia mektep aemisi 1915 le 
denize indirilmif hafif zırhlı bir 
kruvazördür. 8 tane 15 Sm.lik, 
14 tane de hafif topu, 2 torpido 
kovanı ~ardır. Mürettebatı 300 
kitidir. içerisinde 27 zabit nnmze • 

di bulunmaktadır. 

Söz derleme heyeti 
S<iz derleme klavu::ru dün Maa • 

rif vekaletinden Maarif müdürlü 
ğüne gelmiştir. Maarif müdürü 
H ydnr Bey ak§&m üzeri vali ve 
belediye reisi Muhittin Beyi ziytı • 
ret ederek ıöz derleme heyetinin 
f stanbul ıubesinin toplanması etra 
fında görü~ınü9tür. Şube heyeti 
yakında Muhittin Beyin riyasetin· 
de toplanacaktır. 

1,alebentn VJyana 
seyahati 

Hukuk fakültesi talebelerinin 
bu ayın on betinde Viyanaya ya • 
pacakları seyahat ayın 18 zin kal 
ını,tır. 35 talebe gidecektir. Tale· 
beler evveli deniz tarikile Kösten· 
ceye oradan Bükreıe, sonra Pe te· 
ye ve Viyanaya gideceklerdir. Her 
tl\lebe 65 ter lira vereceklerdir. 

Taksllerln boyanması 
Jıtanbuldaki bütün taksilerin on 

gün evvel muayeneleri yapılmış, 
bunlardan çoğunun boyalarının 
yeni olduğu anla§ılnu§ttr. Bunde.n 
dolayı taksi otomobillerinin bo -
yanm:ıları bir sene müddetle tehİt' 
edilmiştir. Bütün otomobil aahip -
lerinden otomobillerini gelecek 
Kanununuenele kadıır tamamen 
boy mıo bulunacaklarına d ir bi • 
rcr t ahhütnamc alınmııtır • 

Belediye zabıtası 
tellmatnomesl 

Zo.bitai belediye talimatnamesi· 
ni yeni ihtiyaçlara göre deği tire • 
cek olan komisyon önümüzdeki 
haftadnn itibaren daha sık topla -
narak yeni talimatnameyi ym yir 
mi betine kndar hazırlamıf bulu -
nacal•tır. Talimatname chir mcc• 
liıinin Şub"t içtimaın yetiıtirile • 
cektir. 

Memleketın E ım Vaziyet, ......................................................................... " 

ra 
y z r er 
Kayserı ve civarın a kar - aradeniz 

mıntakasında fazla yağmur 
Ziraa\. Vek·ı ti m tcoloii en \i· 

tüaü memleketimizin umumi zir:ıt 
vaziyetini vött~ren bir ırapor he ı. 
r tmi tir. 

Raporda iraat müdür ve me • 
murları ile ra athanelerden alı • 
n n raporlara göre m mlelredn 
utnum[ ııirni vaziyeti u ' killeri 
göstermektedir. 

Is\ nbul. Yeşilköy, Bakı.r köy, 
Büyülcdere, Çatalca, Çorfo, Hay • 
rebolu, Lülcburaaz, Maikara, T-c • 
kir dağ, Edirnede hava bu ay için• 
de çok müsait gittiğinden kim 
fazla )'apı1mr§tır. 

Kıılık ekim bitti w i içi ; f r at 
bulan iftçiler ya2lrk ckirn t rl -
larını da hazırlamı lardır. Bu mm· 
takalarda koyunlar kuzulamağa 
bil ba§lamı tıt. 

Kütahya, .Afyon, Sandıklı, Bur 
dur, Isparta ve şa.rkt Karaağ ç ha· 
valisinde evvelce ckilmit bulunan 
hububat büyümüttilr. 

Bu mıntakada da havalar çok 
ınü&ait gitmit, kıtlık kim bitmiş 
ve yazlık ekim için ttltl larda h -
zırlanmıştır. 

Bu mıntakada dyonlar ikinci 
T e rin yağmurundan tonrn ekil • 
mi ti. Bu sebepten birçok afyonlar 
derhal büyümü§tÜ. F kat geçeni r· 
de yağan dolu afyonlar bir z z -
rar yapmıştır. 

Konya, Bcyşehri civarınd da 
havalar çok müsait gitmi tir. Y l • 
nız bazı mıntakalrda yağmur az 

m• tit. 
Konya :nuutakasında doh oldu

ğundan af ~onlarıfl koruma tehli • 
esi n göslcrmi tiı·. Ankarn, Kır
ehri zirai vaziyeti iyidir. Son 

günlerdeki donlardan sonr bu 
mıntakadalti çiftçiler çifti bır k -
mıtl rdır. 

Y ozgnt, Çorum, Merzifon mm -
t ka ı çok iyidir. Yalnız Amasya 
hav }isinde birinci tetrin ba!ında 
çok urak gittiğinden iska sureti • 
le ekim y pılmışh. 

Maamafih bu ekim cok iyi neti • 
ce veımi~ ve tarlalar yeşillenmi§· 
tir. 
Kayseri, Siv civarında kar yağ· 
dığından ekim durmuştur. Bütün 
tarlalar kar altındadır. 

Ka tamoni, Hopa, Araç, Tavaı, 
Botu, Safranbolud havalar mli • 
sait gittiği için kı hk ekim iti kli
milen bitmi tit·. 

Son günlerd de kar yağdığın .. 
d n ekim durmu§tur. Cenup ve 
Şark mıntnl{aları ile Karadeniz 
havalisindcki zeriyat ta iyidir. 

Bilhaa!l K rnd niz mıntakasın • 
d çok y ğmur düştüğünden top • 
rak çamurlnnm•~tır. Fakat ekime 
devam edilmektedir. Bu mıntaka 
da bu neki zeriynt ,geç.en seneye 
nazaran yüzde kırk f 2ladır. 

Rize ve h valisinde de portak l· 
1 rın hasadına dev m erilmelrte • 

Muharrir e Rejisör Ecnebi vapurları 

A-rasındaki davada cilrUm Limanlarımız ara ında gizlice 
kar ıbklı olduiundan.. nakliyat yapıyorlar mı? 

Muharrir Ahmet Hidayet Bey -
le rejisör Ertugrul Muhsin Beyler 
rasındaki kaı·tıhklı yakı~ık al -

mıyacak sözler söylemek davala . 
rmm kararı, fstanbul birinci ceza 
mahkemesince dün bildirilmiştir. 

Mahkeme, her ikiıini de suçlu 
görmüf, Muhsin Beyin Hidayet 
Beye kartı mektupla, Hidayet Be· 
yin Muhsin Bcyo kartı telefonla 
böyle suç itlcdikleri noktasından, 
ikisinin de üçer gün hapisl rini, 
üç.er lira para cezası vermelerini 
kararlaıtırmı tır. 

Ancak, eu~lar kar§ıhklı oldu~un 
dan, ceza kanununun 485 inci 
maddesinin ikinci f ıkrnsınn göı·e, 
cezalar dü ürUlmüştür. 

Kabutaj kanunu mucibince, ec· 
nebi vapurlarının Türk limanları 
arasında yolcu ve ~ya taıım ları 
yas lır. Bu kanun ahkamına mu
halif olarak son gün1erde ecnebi 
vapuılarının Türk limanları arasın 
da gizlice yolcu taşıdıldarı yazıl • 
maktadır. 

Dün bu hususta malUmalma mü· 
racaat ettiğimiz deniz ticareti 
müdürü Zeki Bey bize şunları söy· 
ledi: 

"- Ecnebi vapurlarının kabu· 
laj kanununa muhalif olarak li · 
mnnlnrımız arasında yolcu taşı • 
dıkları hakkında dniı emize bir şi • 
kayet ynp1lmış değildir. Bu itibaT • 
la yazıldığı gibi bir tahl<ikatın baş 
lamı~ olduğunu da bilmiyorum. 
Ben şahsen böyle bir eye ihtimal 
de rmi •onın .• , 

Helediye bü te l 
Belediyenin 933 bütçesi daimi 

encümen tarafındnn hnzırlanmıt 

Ahmet Hid yet eyin bu mektup 
ve telefon hadiselerinden evvel 
neırettiği m kale, sadece tenkit 
mahi)·etinde oJ rak kabul edilmiş, 
Muhşin Bey t rnfından bu nokta -
dan açılnn da,•ndn, Ahmet Hidn -
yet Bey beraet etmi_tir. 

1 

tır. Y:ıbn:ln chir meclisinin bütçe 
encümenince de tetlcikinc başla • 

Sanayi ve Maadin 1 mı.:akbr. Biitçenin geçen seneye 
ban luısı nda nr..zaran ye;kl!.nunun biraz düttlk o· 

laca wı tc.hmin olunm,,.ktndıt. Bu • 
Sa~~yi .~e Ma din B nk ıı idan· I nu l b r b r t rruflarl bütçe· 

mcdı ı dun toplanarnk geç vnl ıt 1 nin tew-~'ni tem'ı• t!ilecektir. 
k dnr meşgul oln1uttur. Bu içti -
mad , s nayi ofi~i tctl.ili hnkhn -1 Kayz i::Çrlm ın vgau 
da geçen sene B. M. Meclisinden Y ng h pnnmda kayıkçı Salih. 
kl\mınun tntbiluıtın ait i§lcr gü • Ahmet, Niya:?i, Muıl fa isminde 
rü9ülmü tür. Bu kanunun tatbikine dört kiti nöbet yüzilnden k ven 
1ıeçilmcainc dnir emrin bugünİerde ctmi Jcr, biribirl rini kürekl rle 
iktisat vekaletinden S n )'i , e dövn1ü~l rdir. Bunl. ı d n Ahme • 
M din Bnnka51na tebli i bekle • elin ba_ı clıen myiotli ur tt yara· 
nilmektedir. lnnmı tır. 
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Aptülhamit ve Artin Pş. [o-Me·mıeket ··uab~ırıt~· ii 
ili! llDlllilllHDlll 

Boşalan hazineye padi- Adanada maarif hayatı 
şah para ararken ... 

Artin Paşa fikrini söylüyor: Ben artık 
bu ermeni işlerinden bıktım .. 

,(Norlur) gazetesi geçenlerde / Vükela arabaları ile dağıldık-
Betiktat Ermeni kilisesinde Artin t:ın sonra Abdülhamit ile Artin 
pafanın vefatının yıl dönümü do
layısile yapılan dir.i ayin mü • 
nuebetile ve AbdüU·.oımidin ma • 
beyincilerinden biri tarafından 
nakil ve hikaye ed~mif olduğu 
kaydile bir fıkra yazmııtır. Bu 
fıkrayı tercüme ediyoruz: 

Abdülhamidin ma~eyincisi de
mitlir ki: 

- Bir zaman Abdülhamit çok 
sıkıntıda kaldı. Me:nleket gerek 
dahilden, gerek bari.ten büyük 
tehlikeler içinde idi. Bu vaziyet 
üzerine Abdülhamit bir gece fev· 
kalade bir meclis topladı. Bu 
mecliste sadrazam ile vükela da 
bulunuyordu. Bu fevkalide mec • 
lisin azası Abdülhamidin riyase • 
tinde olarak geni! bir masa etra· 
f mda toplanmı§lı .. ~bdülhamit bu 
meclise methur A.,~in pa§ayı da 
çağırmııtı. Artin paıamn bu mec· 
liste reyi yoktu. Y •lnı:. masadan 
bir.ız uzakta ve so.dece dinleyici 
vaziyetinde müzakeratı takip edi
yordu. 

Dahili bir İsyanı bastırmak i
çin mahalli kumandanı Etem pa· 
ıa tarafından 30 bin askerle bü
yük bir para isteni::;t"o·du. Cere • 
yan eden müzakeratta birinci mü
him nokta bu idi. Bundan baıka 
bir de devletler tarafından gön -
uerilen notalara verilecek cev.ı • 
bı:t ıekli münaka§a olunuyortl.1. 

Birinci mesele hakkında Ab • 
dülhamit harbiye nazırına hica • 
ben ıöyle diyordu: 

- Pata, tabii Etem pafadan 
ıiz de telgraf aldınız. Buna ne ce· 
vap vermeği münasip buluyorau • 
nuz? 

Harbiye nazırı - Sayei taha • 
nede ben iıtenilen 30 bin aıkeri 
tedarik ederim. Eğer para mese • 
lesini maliye nazırı pata temin 
ederse her fey yoluna girmit olur. 

Abdülhamit (Maliye nazırına) 
- Pqa, paranız var mı? 

Maliye nazırı - Paditahım, 
hazine tamamen bottur. Parayı 
nereden bulacağız? 

Hamit (sadrazam Halil Rifat 
paıaya) - Pqa, ıiz söyleyiniz. 
Halimizi anladık. Ne yapmamız 
lazımdır? 

Sadrazam - Her ıeyden evvel 
bir noktayı istirham edeceğim ki 
ıöyliyeceğim ıey ne olursa olsun 
gücenilmesin. Lutfen buna müıa· 
ade buyurulur mu? 

Abdülhamit (hiddetlenerek) -
Pekala, ıöyle. 

Sadrazam - Efendim, bütün 
yaptıklarımız hokkabazlıktan 
batka bir ıey değildir. Kaç defa 
harbiye nazırına gerek kulunuz, 
gerek maliye nazırı tarafından 

para olmadığı ıöylenmitlir. Bu 
vaziyette devletin harabiyetine 
gidiliyor. 

Ciddi letkilat yapmağa lüzum 
vardır. Bir gün bile tehir etmek 
doğru değildir. Eğer itler bu te • 
kilde devam edene istifamı ve • 
rip çekileceğim, paditahım. 

Abdülhamit - O halde haydi 
kalkınız, evlerinize gidiniz. Yal • 
nız ıadrazam paıa ıiz ıabahleyin 
erken geliniz. Artin pafa bu aece 
burada kalacaktır. 

pqa arasında fU ıuretle bir mü • 
•iileıııe cereyan etmitlir: 

Abdülhamit - Yakına gel Ar
tin. (Artin pafa bir ıandalya alıp 
kartıaına oturduktan sonra) ıöy • 
lenen sözleri dinledin, meıeleyi 

an;adın değil mi? Söyle bakal· 
senin fikrin nedir? 

Artin pa§a - Çok esef ederim 
ki kulunuz da sadrazam pata gi· 
bi ıerbest söyliyebilmek için mü • 
saa de istirham etmek mecburiye· 
tin deyim. 

Abdülhamit - Ben ıenin söy • 
liyeceklerini eıaıen bilirim. Açık 
söyle, bakalım tam benim fikri • 
m~ tercüman olacak mısın? 

Artin pata - Evvela ıadraza· 
mın sözlerini kulunuz da tekrar 
eöeceğim ve fazla olarak padi • 
tı.inmda~ rica ve iıtirhammı ıu· 
dm ki b~;· kere bütün bu düzen· 
bazların hepıini bir tekme ile ba· 
şın;.~den def ediniz, sonra tekrar 
ıadr;ızamın riyaaetinde ikinci bir 
vü;:ela meclisi toplanmaaını ira· 
de buyurur.~z, ve bunu hemen 
bugün yap:•n. 

Abdülhamit - Bu dediklerin 
.,:rde.l>ira olacak !ey ~ğildir. 
~enden r&kayet edenlerin yanına 
bir de orr...ı1yu katamam. 

Artin pafa - !=°•kat padita • 
hım, unutuyorıunuz in ben gerek 
lıli.mlar, gerek Ermeniler naza • 
rında haysiyetimi kaybedebilirim. 
Aıırlardanberi benim atalarım 
tıpkı müslümanlar gibi bu mem • 
lekele ve bu devlete hizmet etti -
Ier. Ben de asırlarca babalarımın 
çizdikleri hattı hareket daire • 
ıinde hareket etmeğe mecbu • 
rum. Ben milliyetçe Erme • 
ni doğmutcm. Ermeni kilisenin 
evladıyım. Fakat ayni zamanda 
gerek ruhum, gerek cismim ile bağ 
lı olduğum devlete kendimi feda 
etmeğe hazırım. Bunda hiç f Üp • 
heniz ~lmaıın. Gerek patrikhane 
ye, gerek bu komitenin mümeı • 
sillerine mil'kcr-. ıurette ihtar • 
larda bu!undunt. Ve dedim ki: 

"Eğet böyle seraericeıine, de • 
liceıine hareketlere ni~ayet ve • 
rilmezae bu millet mahvolacak -
tır. Ve tarihte namları hain ola • 
rak kaydedilecektir.,, Lakin din • 
liyen nerede? Bll millet budalalar 
ve deliler elinde adeta oyuncak 
haline gelmitlir. Evet Ermeni mil· 
leli içinde benim gibi mutedil dü
tünen bitaraf insanlar vardır. Fa
kat onlar ıeı çıkarmağa korku • 
yorlar. Çünkü sea çıkaranlar kur· 
ıunu yiyor ve gidiyor. Ben artrk 
bu Ermeni itlerinden bıktım ve 
kat'iyyen uzak durmağa karar 
verdim. 

Abdülhamit - Artin paıa.. Fik· 
rinden ne geçiyoraa onu ıöyledin. 
Ve ben çok memnun oldum. Be • 
nim teklifim bir taka idi. Ben ge· 
Tek atalarını, gerek seni takdir 
ıetmitimdir. Yalnız aramıza niçin 
•bu kara kediler girdi? Eğer bü -
tün Ermeniler tıpkı ıenin gibi dü
tünıeydi o zaman bu memleket 
bir cennet olurdu. Haydi artık bu 
kadarı kafi. Şimdi yoruldun. Bir 
az yatalım ve yarın itimize tekrar 
bakalım.,, 

VAKiT- Ermenice (Norlur) 

Teftlşler- Lise mecmuası- Maarif mUdUr- 1 

JUğil - Reşit Rıza temsilleri - Konserler , 

T' 

Maarif veklletl umum mUfettı,ıerl Adana mualllntlerlle blrllktr 
[ 1 Numara ile işaret edilen müfettiş Ali Canip, 2 müfettiş doktor 
Nebil, 3 Muallim mektebi müdürü Fevzi, 4 Kızlisesi müdürü Enver, 
5 Muallim mektebi tedris usulü muallimi Hilmi, 6 Muallim mektebi 
müdür muavini Sait, 70rta mektep tarih muallimi Ömer Kemal Beyler] 

Adana hususi muhabirimiz· orta tedriıat mekteplerinin bir kıs 
den: mırun teftitatını ikmal etmittir. 

Geçen sene ııkı bir teftitlen 
mahrum kalan Adana orta tedri· 
satı bu yıl Ali Canip, Harun Re • 
!İl beylerin dakik ıüzgecinden 

geçtiler. Nuıl bir kanaat haııl et· 
tiklerini bilmek mümkün değil. 

Yalnız fU kadarını zikredeyim ki 
böyle bir teftiıe tiddetle ihtiyaç 
vardı. Çünkü terfi edecek mual • 
limlerin müf ettit raporu ile bunu 
elde edecekleri bir teamül halin
deydi. Müfettitlerin bir mualli • 
min dersine iki üç defa girdikle
rini, muhtelif sınıflarda kontrol 
ettiklerini ıöylemek sıhhatli bir 
fikir edinebilmek için göeterilen 
hüınüniyetin derecesini bildir -
miye kafi gelir. 

Müf ettiıler ayni zamanda ida· 
ri itleri de gözden geçirmiılerdir. 
Müf ettiti umumi Ali Canip bey 
buradaki vazif eıini ikmal ederek 
Eskitehre döndü. Harun Retil 
bey daha bir müddet burada ka· 
lacaktır. Silifke, Merain, Tarsua, 
Adana, Cebelibereket orta tedri· 
sat mekteplerini tefti§ edecektir. 

Harun Reıit bey, teftiıini mü
teakip muallimler birliğinde bir 
toplantı yapacaktır. 

Maarif vekaleti umumi arhhat 
müfettiti doktor Nebil bey de 
ıehrimizdedir. Mekteplerin sıhhi 
itlerile yakından alakadar ol • 
maktadır. O da bir müddet bura· 
da kalacaktır. l1kmekteplerin ve 

gazetcsinoen yukarıya nakletti • 
ğimiz fıkranın sonlannda Artin 
paşaya atfedilen sözler üzerine 
bir küçük mülahaza ilave etmek 
isteriz. Artin paşa Ermeni komi
tecilerinin vaktile yaptıklan ha • 
'l·eketleri hiyanet olarak tavsif et
tiği halde butılara karşı söz 
geçiremediğinden bahsetmiş . 
thtimalki Artin Paşa Erme • 
ni ihtilalcilerine kapalı odalar 
içinde nasihat etmiştir. Fakat 
hiç bir vakit bu nasihatlerini a -
çıktan açığa söylemeğe cesaret e
dememiştir. Eğer Artin paşa gibi 
Enneniler arasında temiz, akıllı 
ve diplomat tanınmış olan kimse
ler vaktinde bu cesareti göstermiş 
olsalardı belki Ermenilerin gerek 
Türk milletine, gerek kendi mil
letlerine yaptıklan fenalrklann 
hiç olmazsa kısmen önü alınabi -
lirdi. Vatan i~lcrinde bir milletin 
büyüklerine dü~en vazife gizli o
d? farda konuşmak değildir. A -
çrktan açığa bfüün millet ve mem
lekete karşı hitap etmektir. 

Lise mecmuası 

Adanamızda liıe tarafından 
bir mecmua neıredilmektedir. 

Üçüncü ıayııı da çıkmııtır. Ede
bi, ilmt, fenni yazıları ihtiva ey
lemektedir. Muhitin mecmuası 
olmıya çahtıyor. Her nüshada 
bir tekemmül göze çarpıyor. Mu· 
allimlerin ve talebenin yazılarile 
kıymet kazanan bu biricik mec • 
muanın satııı maaraf ını koru· 
maktadır. Böyle bir kayda lü • 
zum görmekliğim çıkan gazete 
ve mecmuaların ıalıtsızhk yü • 
zünden kapandığını ifade etmek 
iıteyiıimdendir. 

Maarif mUdUrlUIU 

Şehrimiz muhtelit orta mek • 
lep müdürü Ruim beyin maarif 
vekaletine müracaat ederek mün 
hal bulunan maarif müdürlüğüne 
naklen tayinini rica etmiı ve bu 
arzuıu da memnuniyetle ve bili 
tereddüt kabul olunmuıtur. 

R••lt Ruıa temslllerl 
Adana, ramazan gecelerini 

güzel piyeıler seyretmek ıuretile 
geçiriyor. Ratil Rıza ve arkadaı
lan halkın büyük teveccühile 
kartılanıyor. 

Gördüiümüz eserlerin mühim 
bir kısmı eskidir. Darülbedayiin 
l•tanbulda temail ettikleridir. Fa
kat Adananın temqaya meftun 
olan halkı, bunlan seyir ve tema· 
ta etmekten büyük zevk duyuyor· 
lar. Her gece mevkiler, localar, 
ağzına kadar dolup boıanıyor. 
Talebe toplu olarak gittikleri 
takdirde 25 kurut fiatla İçeri gİ· 
rebiliyorlar. 

Kon9er 
Önümüzdeki hafta .onunda 

Adanamızın muktedir musiki 
muallimleri tarafından bir kon • 
ıer verilecektir. 

Tarıua orta mektebi muıiki 

muallimi Ihsan bey de viyolonae· 
liyle bu konsere ittirak edecek • 
tir. 

Günlerdenberi hazırlanan bu 
konaerin muvaffakıyetli olaca • 
ğına timdiden hükmeylemek çok 
mümkündür. Mesai tarzını yakın
dan takio evle,.y:~:."11 için bu hü -
kümde aldanmadığımı zannedi-
yorum. \ 

Bu konıer evveli ilk ve orta 
tedriıat muan:r• rine verilecek 
sonra da memleJ· .. tin tanımnıt, 

yülc~ - '· memurlarına tekrar edi • 
lecektir. 

• • 

~ılma ıu cade'~sı 
mıntaliasındau 

sayılacak 
'emlkl huııust muh:ıblrlmlz.den: 

Yapılan bir çok müracaatlar 11• 
zerine bu sene Gamlik ve civarı 

da sıtma mücadele mmtaknsı a • 
rasına sc!rnlmuştur. 

Halk hastalıktan kurtarılacai• . . .. . 
ıçın sevınıyor. 

lntihaplar 

Belediye intihabı için mahalle 
defterlerinin yazılmasına ve ha • 
zırlıklara davem edilmektedir. 

Ticaret ve ıanayi odası intiha • 
la batlamıtlır. 

Kooperatif 

Orhan gazinin köylerinden 
Y eniköy ve Narlıca köylerinde i· 
ki kooperatif daha tetekkül et· 
mit ve derhal faaliyete geçi im it • 
tir. Bu zirai kooperatiflerin mu • 
a.mele mıntakasına ayrıca üçer 
köy de dahildir. 

HUkOmet konalı 

Pek eski bir halde bulunan 
Gemlik hükumet konağı ıon gün· 
lerde tamir edilmit, içerisine e • 
lektrik tesisatı da yapılmıtlir. 

Bu bayraıı yenllemell 

Kazanın en iılek bir yerinde 
bulunan Gemlik inhiaarlar müdi • 
riyetinde binanın balkonu U.tün· 
de asılan bayrağımızın pejmürde 
hali göze çarpıyor. inhisarlar mü
diriyeti bu bayrağın bir yeniıin: 

alıp uıa çok iyi olur. 

Muallimlerln sera11aUerl 

Geçenki mektubumda, mua1 • 
limlerimizin yılbatı tatilinden iı • 
tif ade ederek Mudanya, lnegöl, 
Y enitehir kazalarında birer tem· 
ıil vermeğe gideceklerini yazmıt· 
tını. Muallimler bu kaıabalara gi• 
derek "Köy hocaaı,, , "Köy mual• 
limi,, piyeslerini temsil etmitler, 
dönmütlerdir. Muallimlerimiz bu 
ıayahatlerinden ç.ok memnundur· 
lar, bilhassa Yenitehir Halk fırka· 
ıı tarafından tereflerine verilen 
ziyafetten hararetle bahsetmek • 
tedirler. 

Emet'te 
C.H. F. kongresinde 

konuşulanlar 
Emet bo9Ud mubablrlmlulen: 

Emet C. H. F. kongreai kaza İ• 
dare heyeti reisi Hacı Rif at Be· 
yin riyaıetinde a;ıldı. 

Reiı vekilliğine Hamdi Kara • 
kadı, katipliklere belediye reısı 

Cemal, Tayyare muhaıibi Tahsin 
Beyler seçildi. Geçen sene itlerine 
dair rapor okundu, Hamdi Kara• 
kadı Bey, raporun eynen kabul e
dilmesini istedi, kabul edildi. Hee 
yeti idarenin reyi hafi ile intiha
bına başlandı, tasnif neticeıinde 
memleketin büyük iıtifade ede • 
ceği ümit edilen Hacı Rifat, Ham• 
di Karakadı, Cemal, Nazmi, Ha· 
lil Beyler ıeçildi, badehu vilayet 
kongresine iıtirak edecek bet mu• 
rahhas ayrıldı fırka katip umumi• 
si Kütahya m&'usu Recep Beyle 
Kütl'\hva meb'usu Hııkkı ve vili. • 
yet fırka rP;si Et,.rn Beylere tazi· 
mat tPt"rrft.-.rı '"e1.:1"" ... ,;ne karar 
verilerek kongre bitirildi. 

Ha meli 
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Binicilik Bahisleri : 5 

Kırb·aç···nasırvur·uıur? 
1 Bir sp~rcu~un Galatasaraylılar birleşiniz 

vazıyetı 
E9kİ htan u SJ>~'ıu Te~fik Y akın]aşan kon~rede tutulacak 

Bey vazıyetının le<ibıt u 

eai ımesini istİ)Or hedef bu olmalıdır 

1 Numaralı at 1932 senesinin Fransız Jokey ('tuh ve. G~and ~riks de Paris 
mükdfatlannı kazanan "Strip The \Vıllow " '.smı.ndekı. attır .. 1 

Tatbik tarzı - Gerek hilkaten ki noktalı çız~ıler ~~e, .~n ko1un 
tenbel olan bir atı intibaha getir · göstermektedır. Vuculdu ~e o~un 

k ı ı"'arıya ve yana nası açı acagını 
mek gerekse oşunun son arına :ı • •• 1 k"l 
d 

v ' d IA .-zasını bu çizgılerden muteşe.: ı 
ogru yorulan a e at ve uzvuna k l 

. b" )ru f çerçivenin dışına çıkaraca o an 
son ve nısbeten taze ır vve ı, k 
c.. l . b" t ile heY.İn... her hareket müvazeneye oşuşun 
uın _eı asa .ı~e vası al s k k b ~ ahenk ve ittıradına muzirdir. 

\'erdırtmek ıçın vuru aca rr a d "k" · 
b

. d . Kırbaç kullanma tarzın a ı ıncı 
cın kullanılışında ır tarz var n · . k 
T 

. 'd . . . bir nokta daha vardır kı, atın ata · 
ıpkı bir saz beyetı ı arecısının 

1 
.. l . . 11 sal· !arını uzattırabilmek ve ko~!.!Şl!n 

zarp arı gosterme c ıçın usu e b • 
J cl - d k "b" ahenk ve ittıradım ozma-an ata 
ayıgı efyne . ~ı.bı. ·ı b" .. in hız verdirebilmek hususunda bil . 

arış ennı ıtı arı e ınıcın · k b" 
• 'L l' · d d"kkat ede . hassa çok dikkat olunaca ır me 
ıst <Jsa ıne en zıya e ı . 

v• hd t ve muayyen ko- rcledır. 
cegı şey ma u . d d 1 l v h·ı 

1 
' mesafesinde lsmın e e an aşı acagı veç ı ~ 

şu yo unun muayyen .. · l. b. k 
h 

·· kü" erte t..e yor • dört nal, dort f ıle ı ır oŞ~!~tur. 
ayvanını mum n m - . · l d"' 

k tt "d e edip en kısa Yanı yarışta at umumıyet e orl 
mıyaca sure e ı ar 

ıd 1 ,. bir ..,amanda ko nala koşar. (2) 
yo an, en us... - ki 
l erine ulaştırmaktır. Bunun Dört nal, yandan çar ı vapurla 
i:7nyatın tam bir ahenk ve ittiratla rı yürüten çarkların dönüşüne ben 

koşmasını ihlal edecek ve müva · I 
zeneyi bozacak hareketlerden sa· 
kınmak icap eder. Bu hareketlerin 
en mahzurlularınclan biri, ekse -
ı·iya, mücadelenin had bir mer 
tebeye vardığı sıralarda, kazan 
mak için ab vurulan kırbacın fe · 
na kullanılmasından ileri gelir 
Binaenaleyh kırbaç vururken bi 
nici bedenine bozuk vaziyetler al-, .. 
dırarak hayvanın müvazenesını ve 
dolayısile ataklarını boz::uracak 
kol hareketleri yapmamalıdır. 

_,_, .. 

' 
zer. D5rt nalda hayvanin ayakla-

lstanhulspor birinci takımı aza · 
smdan Tevfik Bey geçen sene ba
zı sebeplerle klübünden çıkarıl · 
mak suretile cezalandırılmıı ve 
Tevfik Bey de bunun üzerine Ga · 
latasaray klübüne girmişti. 

Dün Tevfik Bey gazetemize ge 
lerek, vaziyetinin el'an tespit edil 
memiş olduğundan ıikayet etti. 
Anlattığına göre eski klübü kendi· 
si hakkında verdiği kar;ırm lastik 
veya reddini klübün senelik kon • 
gresine talik etmiş. Aradan aylar 
~eçmiş ve nihayet "1stanbulspor,. 
konı;resi geçen hafta yapıldı}ı hal· 
de bu karar ora a mevzuu bahse· 
dilmemiş, edilmişse bile henüz 
mm.akaya bildirilmemiş. Bu iti 
barla mıntaka kendisi hakkında 
kaı·ar verem'yormuş. Kendisi İs· 
~anbulspor klübii idare heyetinden 
vaziyeti hakkında verilen kararın 
bir an evvel mmtakaya bildirilme 
sini isteme!-de lir. 
Tevfik B~y kıymetli ve faal spor 

cu ge::ıç'erimizdendir. Bazı sui te
fehhümler ve·· anlaşamamazlık · 
lar ne~icesi ziyetin müşevveş 

kalması, iyi ı bolcuları mumla a · 
radığımız bu devirde her halde 
muvafık olmasa gerektir. Bu iti -
barla bu mesele ile mıntakanın da 
meş:rul olması ve kent~· sinin vazi 
yeti hakkında kat'i bir karar ver -
mcsi temennisine biz d .. i~tirak e 

diyo•U::I' 

Bu hafta yapılacak 
futbo maç arı 

Bu haf ta Taksim ve Kadıköy sa· 
halanncla yapılacak şampiyona 

maçları şünlardır: 
Taksimde: Jstanbul~por - Bey 

koz B, Topkapı - Kasımpaşa (l . 
kinci güme) Jstanbulspor - Bey. 
koz birinci takımları. 

Fenerbahçe stadında: Be,şikta~ 
Süleymaniye B, Altınordu - Eyip 
(ikinci güme) Beşiktaş - Süley 
maniye birinci takımları 

Vefa - Kasımpaşa ve İstanbul 
spor - F enerbahçe genç takım 
!arı. 

Bu maçlar ha!,kında düşündük -

Kırbaç - Hayvanına göre 
sağ veya sol elle kulJanıhr. Kırba 
cı tutan el, vurmak için, omuz hi· 
zasına kadar ileriye doğru kaldı · 
nlır ve kırbaca havada, aşağı ta • 
raftan, yarım tekerlek resim etti · 
rilerek sağrı üstüne indirilir. Bu 
hareket esnasında elin tahip ede • 
ceği çizgi, atın başından sağrısı 
üzerine kırbacın indirileceği bir 
nokta arasındaki gövde kısmına 
müvazidir. El ve ön kol, yana ve 
dışarıya doğru ancak, dirsek omuz 
lıizasmdan biraz aşağısına gelecek 
kadar kaldırılıp açılır (şekil 1) 
Bu hareketler böylece yapılmaz da 
vuruşun şiddetini arttırmak düşün 
cesile, el, kol daha yukarı ve abn 
gövdesine tam karşı kalacak şekil 
de yana ve dışarıya daha fazla a· 
çılacak olursa vücudün, - kırbacı 
tutan el hangisi ise ana nazaran -
ya sola veya sağa dönmesine ve 
atm gövdesinden dışarıya sarka -
•·ak ağırlığın o tarafa daha ziyad~ 
basmasına dolayısile müvazenenin 
bozulmasına sebebiyet verilmiş 0 • 

lur ki binnetice at yeni bir müva
zeııe bulabilmek için, ataklarını 
bozmağa ve yükün bastığı tarafa 
doğru yan kaçmağa mecbur ola -
rak doğru çizgiden çıkar ve me -

safe kaybeder. Şekildeki noktah 

rı biribirin:n pe~inden istinade ge· 
~erek gövdeyi ilerletirler. Her .a · 
yak yere istinat zamanını gcç.r · 
dikten sonra gövde havalanıp boş
lukta asılı kalır ki, buna asılma 
safhası denir. Dört ayağın birihi 
rinin peşinden ist:natta geçirdiği 

fh 
· b l !erimizi ayrıca yazacafiız. 

zaman, asılma sa asma nıs ete =========:======== 
çok daha kısa:hr. Binaena' h is safhasını beklemek mecburiyetin· 

. · ınüvazeneyi bozma 
amu1 çızgı, . . 

k 
. . vu·· cudün hıç hır sebeple 

ma ıçın, . 
terketmemesi lazıın gelen vazıye 
t. . b' . ·nı"n omuzlarından ge ~ 
ını; ınıcı d 

çen ufki çizgi kolun nereye ka ar 
kaldırılabileceğini kolun etrafında 

t;nat esnasında, bir hareket. husu· dedir. Resimde görülen numarasız 
;c getirmek için, o hareketin mey· dördüncü at, asılma safhasında 
dana gelmesini temin eien ınuh • dır. Kolan yerine on iki metto ka
telif adele gruplarının toplanıp dar bir şey kalmıştır. Bu atın ya _ 
kısalma ve açılıp uzanma ef'ali a· rım boy ilerisinde bulunan ı nu. 
lasında geçen zaman da çok kısa· maralı attan üçüncülüğü almak ih 
dır. Fakat asılına safhasında bü · limali vardır. Bir kırbaç darl:es; 
tün adele grupları müteakip birin· lüzumludur. Binicisi, bunu tah . 
ci istinat filesine başlamak üzere min etmişe benzer. Zira, onun iyi 
toplanıp kısalmış bir vaziyette, h_a görünmiyen sağ koluna dikkatlice 
zır bulunmaktadırlar. işte t~ hı· bakılacak olursa, kırbaç vurmak 
-inci ayağın istinada gelecegı hu için kolun haı ekette olduğu, geri· 
esnada vurulacak kırbaç, adelenin ye doğru giditine delalet eden va· 
bütün kuvvetile açılıp atakları en ziyetinden anlaşılır. Bu iki hayvan 

c;on hadde kadar uzatmağa yarar. arasındaki mücadele çok çetindir. 
Halbuki istinatta iken kırbaç 1 numaralı ata binenin ufak bir ha· 

darbesini daima adele grupları • tası üçüncülüğü arkasındaki ata 
nm toplanmış olduğu bir zamana kaptırabilir. Birinci srnıf binicile . 
tesadüf ettirmek toplanma ile açıl· rinin en iyilerine verilen "usta kır· 
ma ef'aJi arasındaki zaman darlı· baç,, lakabı, iyi kırbaç kullanarak 
ğından, kabil olamaz bundan do • kazandıkları müteadd:t ko~ular 
layı da ataklar, açı1ır.:ı esnasına dan kinayedir. Gc- fata!'ara~ 1 
tesadüf edebilecek C: benin tesi • 
rile, kısalmış olurla:·. Ju halde lii· 
nici kırbaç vuracağı zaman asılma 

[f] Yazının birinci kısmı 4 KAnunusani 
tarihli Spor sayıfasında.ılır. 
(2] Alcllde dört nal, uç filclidir. 

Kongrenin bir hafta gecikmesi ihtimali var 
Geçen yazımızda futbol vaziye

tini ve bu arada Galatasaray va· 
ziyetini tetkik etmiş ve Galatasa· 
ray takımının üst üste yenilerek 
ik'nci planda kalmasının, diğer 
takımların ikinci plana dü'"ımele-. ~ 

rınden çok farklı bir manası ol • 
duğunu ve bu halin laakal latan • 
bul futbol muvazenesini ve kre • 
dis'ni çok sarsacağını işaret et -
m:ştik. Galatasaray klübü Türk" 

Gafat:ı~aray ' liihü hln:ısmm kapısı 

yede futbolü ilk defa oynamış ve 
yaymrs olan 1düpt .. r. Tam yirmi 
sekiz senelik ma7is= ve •rmi se • 
kiz senelik de şöhreti vardır. 
Menbaı itibarile dayandığı l:ay • 
nak da.ima taze bir hayat halin -
dedir. Te:c!;kül ve taa::zuv iti • 
barile de uen·ş teşebbüs ere giri~e

bile~ek bir vaziyet' edir. Bütün 
bu ncl:l<\br, h::ı!•" '-i kıymetleri 
verilerek r:;ö ~n4n:le tutult:.rsa 
GalatasaraJrın ikinci planda kal • 
masmın, futbol muvazenes:ni ni • 
çin boza ağı der!ıal anlatıla -
bilir. Vakıa br3l"n Gaktas~rayı 
yenen ve yer "';;~iyen klüp!el in 
heps in:n ke1ıf;yet ve ker· iyet iti-

l::arile "G.- lataaaray,, lm·1ar h~tta 
"Gal~tasaray,, cfan ç~k daha kuv 
ve:li bir manzara a 1maıanı hepi· 
rr. · z can ve rTö-"' lden let enni e -
diyor ve fut cli:'n Tiirldycmizde 

1 ..... - _ ... 1~- '·-n ' . ,.. __ ,,.. 

! ı 

için hatta bunu elzem buluyoruz. 
Fakat şunu da unutmuyoruz ki 
bunun için hiç değilse seneler la· 
zımdır. 

Galatasarayın eski vaziyetine 
gelmesi ve tekrar nazım bir rol 
oynıyabilmesi için ne lazımdır. 

Buna verilecek ilk cevap "Evve • 
la ikiliği kaldırmak,, olmalıdır. 

Eşref Şefik bey hadisesile ilk 
ıarici tezahürünü veren bu iki • 
lik, bu hadise dolayısile yaptığı • 
mız muhtelif temaslar neticesin • 
de anlıyoruz ki, hayli geniş ve 
şümullüdür. Fakat yeni ve eski 
birçok Galatasaraylıların bu iki • 
lik için gösterdikleri sebepleri bu 
iht'.15.fı mazur gösterecek ve ya • 
hut Galatasaray gibi şuurlu bir 
müessese için kuvvetli olabilecek 
mahiyette bulamadık. Bununla 
heraber ihtilaf gözle görülür, el • 
le tutulur bir haldedir Ve Gala • 
tasaraylıbr serc•erden beri de • 
vam eden bu il tilfıfın an ak, 
Galatasaray iç· n müfit olabile • 
cek simaların mütemadi surc~le 
harcanması ile neticelencHCııi 

de itiraf ediyorlar. işin en hazin 
nol·tası da bu. 

Neyse. Bu ihtii:Hlar iizer·n~1e 
fnzla du ·mryn bur 'nn çok hrı.t • 
kı ız , ı· · "m 1 n t " le t:ze • 
r · c e "Ö ; yer ;yim · z r;cy bütün 
samimiyetimizle: 

"GCllat"'saraylıl r l:irleş·n·z !,, 
demekten ibaret c1 cr 1·tır. He 'ef 
bir o) u1~tan s"nra vo1lnrı bir 1nş • 
tirmekten da.' a l·r1"'y b·r ~ey 

yo •tur. lI ' b ... ,~ta l: 1;i he .. ve 
ta'lı gö ··rm-.·ecck h"'-ı l · .. .,i fe. 
c k'h·hl~lnı·a lmtlan lch'··~n son· 
ra ... 

A ~ ırı 

IlaLer aldı,~)mıza cöre Gala • 
kı;aray klübü bir c.:ncbi ::ınh·enör 
zc!irflır.esi iç. n yen. den te~ebbüı 
bre girişmiştir. Kcn~renin bir 
hafta sonraya tehiri i1 f mali var -
cır. Çür':ü k--ngre ciinü olarak 
:1·n e •·ı n ?1 ,.~,.,.•nu nn'de Ga -
lrtr....,ray tr-1:mun n I~adıköyün· 
,1 ..... n , 1 

---· V"' ır. 

Kasti h· t ~da r 

b ı ' oy.oıa cez 
yapan 
,anc' 11 .1ı 

fut' 3
1cu ar 

c ,,. 
... r 

İstanbul mm taka~· futbol he~ eti 
riynsetinden: 

Birincilik mu :ı.baluılannm n"ta~iclnl ha· 
vi olnrak ıntlBn halm hakemi ri tur fın n 
verilen rapor nrı ll tkllt ve m •ar • 
ki h!tdisalı eh mıııı) etle l. 1 p e n he 
mlz, a ağıtl:ı. )11Zılı husu nu klup <'rln ~c 

ldmnncılnrın nıızan dıl knline \'llZ tm ,ı ıu. 

zumlu nddetml~tır. Şöyle ki: 1 

1 - Mllsabakn csn:ı.ıııııdıı bnzı idman • 
cıla.rm tıell<I lle lılr nrlmdıı n•n h • t na 

1 t n 

malolabllecek kastı, ~cwt \'C hatalı h:ı.rt>ltct· 
ler yapmal<ta olılultları gör,\ mel.teJlr. I• ut. 
bol kavaldl umuıııiycsinın §hld ti znmnam nln <'il it olnrnk tayin etti ti ce-

kt ıd ...., , h e e menet • zalnrlar tcc·lyc o Hcc ltlcrdlr. Spor gibi 
me e o Ubu u h:ıretl><'lcrl yapnn ld 

1 
d h 

1 
man- 1 n.sll ve nezih 1 r hal"C'keUn t rblye \e ne • 

c_ı :ıra er a mllsnbakn boylcotu \'eıiecclt • z:ık tte y pim ı m ' J inde bUtnn ru--
tır. 

2 - Gene lıazı idma cılar bakcmlero 

1taat8.lzllkten ve onların verdikler! mukıır· 

reratı dinlememek veya mukıırrerattan hO§· 

kn 1 tar mızın llzi"'lle h mfiklr olduklarma 
fUmnt etmekle bcr:ıb r yuknndnkf hususa-

tı bir kere daha arkadn lnnmızm 

dlklmUnc vazctmegi faydalı gördUk. 



Savda 8 

Kızıl Kartal 
Harbi umumide mcşliur Aman tayyarecls 

Rltithofeo'ln Hatıraarı 
lleltıeden: fa. 

Bir zabit, yanıma koştu ve, ne
feı iief ese so'rdu: 

- Yatalı değilsiniz ya .. Bilse -
niz ne heyecan geçirdim. Harbi a 
§&fidan ieyreaiyordum .. 

Hiçbir şeyim olmadığını kendi 
sine göstermeli için tayyaTeaen a 
şağı atladım. Bu hareketimin ma
naiinı pek iyi kanıyamamaldl'l 

beraber, beni otomobiHne bindir · 
di, ve karargahına götürdü. Buza· 
bit. bir istihkam zabitlydi. 

Otomobilde, zabit, heyecanla 
bağırmıttı: 

- Pilotunuz ne;e.~? 

Hayretle kendisine baktım. Bu 
z:ıbit, tayyaremi i!ti kişilik bir tay
yare, beni de rasıt zanneaiyordu. 
Kencliıine, tayyarenin hem pilotu, 
liem rıuıclı ben olduğumu söyle • 
dihi. 'lahit, yolda b3na daha l.;ir 
sürü ıu<ıllcr aordu. Nihayet karar · 
ga11a gelince, beni, :z:orla bit kana· 
peye uzanmıya mecbur etti. 

-- Sinirler;ni~ yorulmuıtur ! 
Diyordu. Kendisine, 11u gibi 

şeylerin ili< defa başıma gelme • 
8iğini aöylctdim. Fakti :zal>it f>ir 
türlü ittanamıyordu. Hef halde, 
beni muharebe eaeceU !;if adama 
Hmze:-emiyordtt. Bita~ ~1nra sor -
dU: 

- ı:~'.ir tayyare filan auşür -
dünüz mü? 

- Evet, arasıra ilütürdüğüm ol 
au. 

- Belki i:.i tane? 
- Hayır, iki değil. Yirmi dtı.--t 

tane düıüraüm. 

Ze.l>it tüldü. Sonra, sualini te'k 
rar etti. Ayni cevabi verdim. lnnfı· 
madt. Alay etlitorum 2:annel!erek 
beni rahat bıraktı, ve yemeğe da -
-vet etti. Kabul ettim ve yemekten 
aonrıl uyutlum. Sonra, tayyareci 
mantomu çıkardım. üniformanı 
yoktu atna, göğsümde (ınezi:;et) 

madalyaırı Tardı. Zabite üniforma· 
sız oldnğumdan dolayı özür dile -
met.lim. F akiıt zabit nitlıiımıı gö • 
rünce ağzı açık kaldı, ve ismimi 
bir tü'tlü hatırlıyamadığını itiraf 
ettj. Kendisine ismimi ıöyledim. 

Arkadaıım otomobille gelip 
beni alanı1. kadar, t:;uraaa bir hay
li ikram ettiler. 

Iİli çitte müvaffa
kıyetlm 

1911 •eneıirtin 2 nisan tarihin· 
de, filotillam ile olduI<ça mühim 
bir harbe gitnıiıtim. 

Yatakta yatarken, emirber ne -
.ferim kofd ko,a geldi ve: 

- Jrigilitler üzerimizde! 
Diye haber verdi. Y aTı uy:ıntk 

bir halde pencereden ba~mca, in· 
giliz dostlarımın! !.. üzerimde dai 
reler çizdiğini görmüştüm. Derhal 
giyindim. Kızıl ku9um hazırdı. 

Her ~ey yetli yerintleydi. Önce 
tayyaı-e e1Hisemin, sonra da tayya· 
remin içine girerek havalandım. 

Arkada,lar, benden eTI'el kalk· 
mr!'lardı. Ben en sona kalmıstım. 

M~ı1arebeye tututanla~ bile v~rdı. 
Onun için, düşman kaçacak di

ye ödıim patliyordu. Fakat tiun · 
lardan biı isi, ııktlmaaan üzerime 
doğru hücuma hatlamasın mı? 

Kar,ı kar9ıya aelince, ikimiz -
Ben ba,ka tayyarenin ohnaBıi;ını 
g8rllüm. fiü!man tayyaresi iki ki 
ıilik bir avcı tayyaresi idi. De • 
melr ya1iuzdık. O halde, hangimiz 
saftık kanlı danintr ve iyi nişin 
alıp ate, e8ene, zafer onunau. 

Tefrika N1.1marası : 9 

Birkaç saniye içinde, hasmımı 
oldultça zedeliyerek yere doğru in 
.niye mecbur e~tim. Cepheden iki 
"dlometre içerdeydik. Neredeyse 
·ere inecekti. F al~at, yere birka;. 

metre kaldığı zaman, doğruldu, 

!~a.çmak istedi. ~rtık bu işi bitir 
:nem lazımdı. Y al:la~ıp ateş ettim. 
ingiliz son dakikasına kadar mu • 
kavernet etti. O kadar alçaktan u
-r·ıyorBuk J{ir az katsın evlere çar· 
pacal<tım. Nihayet, bu kaza lngi
lızin bacına ~eldi ve tayyaresi par· 
ça •.nrça 'lldu. 

Arkacfaşforım, yere indikleri 
'Z<\man, yr.mekte kendilerine hu hi
kayeyi anlatınca ~aşırdılar. Beni, 
uçmamış zanned:yo;!ardı. Runuıı · 
la otu:ı: ik ind tayyaremi aü~ürmü .. 
oluyordum. 

Yemekten sonra, arliadaşım 
Vosala konu~uyordok. V 011 yirmi 
üçüncü tayyaresini düşürmüştü. 
B l:ıim en ciddi rakibim o idi. 
I~~ntlisi beni ziyarete gelmişti. 

Kalkıp gidecekti. Onu t(.1ı!yi et • 
mek istedim ve tayyareme bin -
dim. Hava çek fena idi. Bulutlar 
üzerinBe uçuyorduk. Ostü~üz de 
kapalıydı. Voss bu havaliyi tanı
madığı için endite ediyordu. Ma
amafih ona yol gösteriyordum. 
Arras U•erine geline~, kawe9iih~ 
rasgeldik. Y o1tinu kay\;etmitti. 
'J ayyaremi tt'.nı)"!nca, yanrmızn 
ge1Bi. 

Birdenb're cephenin öte tara· 
fmdan bir dil{ıman filotillaaı gÖl'· 
,~·{., Derhal "Haydi otuz üçüncü • 
ye Httcuft1,, diye Büşünclüm. İngi
lizler dcl·uz tayyarcy8Her ve 
~endi hatları üierinde uçuyor • 
lardı. Bununla beraller dliglı~ • 
mekten çekinmi~lerdi. Het haltle 
tayyaremin rengifii tanımışfaraı. 
F nkaf rnnkinelerirnizin slirati ıa· 
yesinde kendilerine yet· tik. 

Düşmana en yakın 'Eıendim. 
Bal:tım, teyyarcforden biri~i aa . 
iü!ü ita bul elti. Gayet mefnHün 
olclüm. Hele arkadaşlarının oı u 
yalnız bıraktıfım görilnce dana 
sevindim. 

Karşı Kal'şıya gelince, bu in -
gilizin de saba ~i ln!!iliz gibi 
çeti bir ~ey olduğutiu anlamal~Ea 
g~cikmeClim. lnuiliz ba1ma ne 
geleceğini liiliyoraü. Bununla 
bera er, iyi ate~ ediyerC:lu. Rüt -
gAr lehime esiyor, Öizi, hatları • 
mıza sürüklüyordu . Hnsmrm, 
ır.eselenin farkımı vatdı ve baş 
aşağı inerelt bir bulutun arkasın • 
Ha kaylfoiau. 

Pe,ini bırakmadim, ben de bu -
lurun içine girditn ve öteden çı -
kınca: l:UyUk bir tes.:ı:!t:f eseri o -
larak tam arkasına dii~tüm. fn • 
giliz kendisini kurtulmuş zanne -
diyordu. Beni arkaamda· cfüün -
ce ta~ırdı . F ~!<at gene c.te~ etti.. 
Ben <le ettim ve, tnyyarenin hei1 -
zin deposuna isabet ettirdiğimi 
anladım • Zira, liemen pe~inden 
beya2: bir dornnn çılmnağa bat!a -
dı • Bu vaziyette derhal yere 
inmesi lazımdı . 

r ncvanıı uar J 

Ağa oğlunun 
konferansı 

Pazar günü iktisatçılar birliği 
Ticaret odasında bir içtima yapa -
caktır. 

lçtimaCla Ağa oğlu Alimet Bey 
Eert ve devletçilik mevzuu altında 
bir konferans verecektir. 

VA'<JT 

Geri. kalan çocuk
lar, mÜct im genç' er 

~ ~ 

O Ev!enmeli istiyen Erkekler O 
.... ·--~ -'·- ---- - --- - -- --~ ..... 

lç'n Akıl hı121a-lılhası cemi· 
yt. tinin hükumetten 

-·ı ı - Ya2an: Matmazel Kler klavnat 

ısteoiklerı 

Akıl hıfzıssıhhası cemiyeti ya -
kında gene umumi bir toplantı ya

Deniz altındakı setvetleti çıkaracak 
makineyi bu an bir zat 

}Jal'ak cinsi terb'iye meselesini görü Bu mektubun yazılıtınd~ h~ı • J tünmiye başlad~m. ~~ s~rvetle~ 
şeccktir. 8eıniyetin reisi !•~ahret - sasiyet, doğruluk ve samımıyet elde etmek benım ıçın hır den 
tin Kerim Bey dün bir arkadaşı vardı. Sahibin.in vicdanU bir ki lem de onu1ma% bir dert olmu,. 
mıza şunları söylemiştir: se olduğu muhakkak görülüyor . u. Birçok arattırdıktan sonra bu 

"Akıl hıfzıssıhha11 cemiyeti du. tık defa olarak hakkmı dütü ı.azinelere erişebilecek makineyi 
memlekette zihnen geri kalmıt o- nülüyor. Ve bana kartı mer • :cat ettim. icat etti~im makine en 
lan tabii çocuklarla birlikte tah:;il · haır.et değil, hürmet gösteriliyor- terin Cleniz tabakalarına kadar 
lerini takip edemiyen ve sınıfta . du. Batka bifi~inin yaptığı fena- 'nebilir. Yiirüyecek ayaliları, :taka
kalnrak izze1i nefisleri yaralanan lı(!ın telafisi fikri ileri ıutiilüyo'f· lryacak kolları, görecek gözleri 
:oculdar için yardımcı me!tte?ler du. Benim Süttüğüm girivec1en vardır. Verıasıl hazinenin nerede 
veya yarfümcı sınıflar vücucle ge · İ!tifade edilmek istemniyordu. bulunduğunu i~aret etmelc için ne 
tirilrnesini ve ayrıca Maarif sıhhı· Di[;er cihetten mektubun esas ve li.iıın olduğunu hcsaplaelım. Bu 
ye teşkilatı içine ele tababeti ruhi· üslubu karsımdahi adamın ze - Böyle bir makineyle Pak adası .a-
·e mütehassıslarının il5.ve:;ini Ma· ki, a.yni zamanda vaziyeti içti - ' alindeki serveti zahmetcizce çı • 
arif ve sihhat vekfıletlerinden rica maiyeai yüksek Dir kimse oldu • karabil~eijirne kat'iyyen emin?m. 
etmisti. Sıhhat ve!:5.!eti, bütçc:ıin ğu kanaatini veriyordu. Böyle Makinem tamamdır. Hiç"İJir eksi • 
:nüsaade etHği ilk fırsatta bu leş· bir ademdan Jforlbilak manasız • ii yoktur. Yalnız onu Pak ııi8aiıtıa 
· .i:ah yapacağını cevaben bildir · dı. Onun liissiyatım tetkik ise en kadar götürecek vapuru teçhiz et
di. Ayrıca mücrim çocuklar ve mühim blr şeydi. insanlığın bu mek lazımdır. Bu ıefer i~in 88rt 
gençler için de mahkemeler kurul- nt!.tlir görülür enmuzecini gidip l>ef milyon ftank kadaf bir 'fiara 
masını Adliye vekaletinden iste - bulmak \re onunla yapacaiıriı mU- lazı molduftutiu liesaplatlrm. 9u 
miştik. Psihopat çocu"klar için de laka tın zevkini J<aydetmelt için miktarı fazla götiiieyiniz kaza vu
bir ıslahhane açılması te§eohüsle - adresi nra"ştıtdım. Heyhat! mek • kua geldiği zam•ndanberi deniz 
rimiz meyanındadır. Bütün bu te- tubiı evlrip çevirô!ğim lialde aif _ altında l<in11Jilir tiastl değitil<1ik • 
şebbüslerimizin memleketin ikti - rese del~ fet eder bir kelime gar • ler olmuftur .. Bitıaenaley11 ayrıca 
sadi zaruretleri müsaade eder et- medim. Meğeı' vicdanlı adam aa- birçok çalışmak ve masraf ihtiyar 
mez vücut bulacağına eminiz. Ru- resini yatmdını unutmuş! dniek lAzımdır. Taliii l>öyle bir işe 
lliyat laboratuvarİarmdaki ve ae - giri!Hliği zaman hepsini kf'r ede -
ririyatİarındaki mÜ§ahedelerimiz - 2 - cek deAiliz ya! ! Pak adasıfım ta-
bu teşekküllerin lüzum ve ehem - Para peşinde koşanlar n:bi şm hakUr-ıetitlir. o a-. m tt. 
miyetini pek canlı bir surette gös • Bu sefer yeni bit illn venniı- laka deflneder. hir:c~aiııi istiyecelt • 
ter:mektedir. tim. Büncl~ di:tordudl ICi: ttr. BeW.1 de kt'rı;an geiiJiSitideki 

Cemiyetin geçenlerde yaptığ/ "Genç bir eyalet ltızı (i5dö6ô) ın hdtebn.tm ~lilnfü 18ağütfü t<J • 
lfongrede Reisicümhur Hazretleri franf( trahotnaiı ~ardır. Bu parayı cl!a eClerı e set\1e•e ittifak etm~k 
ile ö'aşveki{ ismet Paşaya tazimat nemalantlıra.Mfecek y!kışıUlı bi\" istiyen bir takim ailatnlata teia • 
telgrafları çekilmi~ti. Reisicumhur mösyö ile evlenmek istiyor. Zama- düf ederiz. Keffimi:tin tifeHae 
Hazretleri verdilcleri cevapta, ce - nın icabatmdan mıdır nedir? Bu i- hepli karga gil:;i konmili istiye • 
mi yet tarafından haklarında ,ö. - lanım o kadar tazip olduğu halde cek f ak&t her halde cm lira Çblc l:;ir 
terilen güzel duygulara teıekkür asla rağbe ğördtelff bir-kaç günde şey 9ap(ımuıtM.lt ~ ~ ~ 
etmelCte ve muvafEaki~etler temen ancak on on ik:ı İıie crup alabildiiit se ya;:acr:ığız. Böyle şeylerde 8* ft' 

ni etmektedir. Ba!vekil Pa~a ise, Anla!ılan trahomalı lfrz düşkünleri azim "e p-enawttldt ll:tım. Bü s3i· 
"C.~.;niyetin saygı değer azasını bu dünyad~ dzalmıılar. Yahut tra· lere kal'fı: 
öıuhablfötle sclfımlar, Türk cami · homamı işletmeR t«;klifim şu buh - - Ay! .• 8e3im, Bu cihet intıl
asının saglıgı yolunda değerli hiz- ran zamai:ımaa tietltese 0 kadar ga m dilşündUf~cek gllfülir. 'fa mdıtf. 
metlerini ve &.lllkalarmı hil<dir ve rip ve imkansız görÜntriüş ki, kim· li tilltA çılfiriffjiCnJt blursak .. 
teşeRlcürle kal'şıla~ıtri,, dettıekte • se namzet olmıya cesaret göstere- - 98:tUhlii çok doğru. .buralı 
dir. Yakında rtı(1htelif matlfeller · m~miş. Aİdığırrl on iki kadar mele- da ıtiuhtemeldir. Maamafili o de
de nesli bozan zehirler tizeritiBe tuptan ilk geleni bir mucitten ve- fineyi Huli:lüktah sonra onun gllii 

yahut mucit olduğunu iddia eden on aefine, yifirli Cleffue, elli <tefi -
bir adamdanclı. ne buluruz. De6:izin dibine İ>at!iiiı 

Japonya İ.~ Ban.a bir kahvede ran. o an gemilerin hesabı mı var? 
aramızda takas devu vermişti. Az buçuk serseri ve Bıittlarırl hepsi bizim olacak. Ben 
Onbeı gün kadar evvel Cenevte lmçıK bir adama benziyordu. Ba~ı rfüilHne adamı aenize indiraim mi, 

den 8 efen Japonya büyük elçisi gayri taliii surette yukarı doğru ne varsa lıepdini bize beher vere· 
oaron lsabow Joahida dtin Anka- uzamıJ, 'acieta bir top,atan kavu • cek e hiı bütün Ge:-vetİere lfona -
radan şehrimize gelmiı ve ak • nunu andırıyordu. Yüzü gayet cağız .. Hem cie ne 3ervet t;i!seniz. 

.J d h '' ı · ı: l k k DüşilnünUi bir defa, asırlardan ıamki Avrupa ekspresile Cenev - tlar ı. uoz erı, ournu, e macı e -
'l 1 · r d 1 1 k d lJeri li1ılan aemilcrin İrinde aa.r • reye hareket etmiştir. mır erı ou ar ıahacıa ne a ar "' -s ., 

Japonyanın milletler . cemiyeti sıkışıyorİardı. Haibuki ağzı koca - }{olmuş defineler. 
nezdinaeki mur<ıbhas heyetinde ınan - tabir mazur görülürse - - Pe!ci .. Sözlerinizi kabul ed~
faal bir mevkii olan ve L-.,tton ko· fırın gibi bir ıeydi. Büyük bir ne· yim. Fakat bu muazzam tcşebhüs
füiayonu azasınaan bulunan bö.ron ~aketle kenaini takdim etti. Sabık •,e benim (150.00Ô) franklık tra • 
Jos}füla yılt:>itşi tatilletinden i• ti • A.vu3turya zabitlerinden olduğunu homamdan ne menfaat görülebil • 
fade etlefek, beş altı ayda!lberi bu- zöyledi. Muhatabım kendisi hak • diğini ıınİıyamıyorum . 
lunCluğu CenevreBen ayrılfnıt, ve kında lüzumu miktarı malumat - Müsaade buyurunuz matma· 
Ankaraya gelmişti. A:nlcaratla. ltal- sahibi olmaklığımı münasip gÖt'- A.el, bu noktayı da size izah ede • 

• 
dığı on gün zarfında Japohya ile düğü sö::"le:-ilc mükalemeye baş - yım ... 
memleketimiz arasın8a takl'.g c:;a. 1adı ve ismini, hüviyetini töyledik- Namzedim beni göz ucuyla stiz-
snıa ır.i'stenit bir ticaret mukave - J ten sonra dedi ki: dü. Ş:mdiye kadar evveli. heyec11-
lesi altti için alakadar vekaletlerle Bir gün, Viyana umumi kütüp - nımı uyandırmıya, sonra di onu 
temas etmiş, bu hususta mtlziike - hane:;inde oturuyordum. Bir çol< l'öndürmiye uğrattı. ilanda ken
relere başlanılmı!tır. Btı ttiUz~e • servetle yüklü bir korsan geırtiıi - dini bildirım ahmak eyilet li:m 
relere Japonya e1çiHğ1 m~slahat - nin Pak adası sahilinde karaya o- böyle skafanthtr hlklyeıine nasfl 
eil2:arı M. Muriıkaml tarafından turduğunu anlatan bir eser gözü - kanmasın 1 Artık timdi dlrbefi 
Cleviüri eCJilecelctir. me ili~ti. Bu gemi bundan iki yilz vurmak ııtaaıydı. Sabık A'vu•tUr • 

Japonya ile tnemlek~limiz ara- sene evvel batmış, fakat d zaman- yalı zabit, bu noktaya gelerek de
iındaRi tica et mUvazetiesindP. danberi hiç kimse bu mtıhayteri - di ki: 
Türkiye aleyliine mühim bir f arf: lıikul serveti elde etmek için ota fa 
mevcut olduğu İçin bu vaziyetin gitmek zahmetini göstermemif. 
ıslahını temin eaecek olan hu tnÜ· Çünkü bu gibi i,1eı-Je, arayıcıların 
za!terelere büyülC bir ehemtniyet yegiıne müracaat edebildikleri fey 
verilmeJ<tedir. Slmfandar giyip denize inen dal • 

M. Murakami dün bir mtiliarti - gıç?ardır. Halbuki bir dalgı~ dal -
rimize Ankaratla ba!lıyan milztı · gı~ ceketi altında olsa bile ıtı taı
kerelerin İyi ve müsait bir cereyan yikınm tahammül edilebileceği bir 
takip etmekte olduğlinu löylemiı- dereceden a§ağı inemez.Bu benim 
tir. 1 naza~ dikkatimi celbetmitti. Dü -

(Devamı var) 

Hilaliahmer Şitli Nahiyesi idare 
heyeti ritbetindetı: 

1933 koııgresinin Kanunuı ni · 
nin ( 11) inci Çarı;r.mbd 'kilriü iaitt 
(20} <le Osmt\n Betde Caalti cacl • 
desinde nahiye merkeildde tbpla · 
nacağı ilin olunur. 
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Galatasaray kaptanı 
izah ediyor ? 

lktısat 
······································· i A s k e ·r:·i ....... B .. a .. h .. i .. s .. i'°e··;.-.. ı 
................................. , ··················-········ ... ··················-··········· .... -...... ···--

Hakkında cihan Zehirli gazı silah olarak 
konferansı toplanıyor . 
c~N_EVRE,10.(A.A.)-L~n- kullanmak men d·ı f Galatasaray bir aile yuvasıdır dra ıktısat ve nakıt konferansı ıçin e 1 em ez . 

istihzaratta bulunmağa memur o - S · ı " hl 
lan mütehassıslar komitesi, ikinci 1 1 a arı azaltma konferansının komis· 
~ı~;~~:;•ine ait ilk toplantısı· YODU bu kanaatte 01duğUilU gizlemiyor 

Çin hükıimeti namına şahit M. 
Lolo hazır bulunr.ıu§tur. Amerikan 
mütehassısları, mütehassısların si
ya.si müşkiller arzeden iktisadi me
seleleri münakasa edebilmelerini 
teklif ve yalnız harp ,borçları me
selesini istisna etmişlerdir. 

Yeni keşifler içinde insanları ! Komisyon bu kanaatlerini i ~ 
e~ Ç~~ kor~utan v~ düşündüren, fade etlikten sonra şunu da ilave 
hıç şuphesız zehırli gazlerdir. ı ediyor: 
Böyl~ olduğu halde, bütün dün- "Gerçi müsellfth kuvvetlerin 
:a ~ılh~ssa bu zehirli gazleri, en / kimyevi silahlan kullanmalmı 
~hlıkelı ve en tahripkar hale ge- menol una bilirse de lıu rncmnui -

Hususi celse, saat 16 da akte · 
dilmiıtir. 

M. Leith Ross (İngiltere) olduk
ça betbin davranmı5tır. Mumai -
leyh altın mikyasmı -terketmiş olan 
devletlerin hali hazırda bu mikya · 
sa rücu edebilecek halde olmadık· 
larını ve diğer devletlerin bu mik · 
yası terk mecburiyetinde kalacak · 
farını söylemiştir. 

Mumaileyh, nasıl istikamet ve -
rilmi§ bir iktisat sistemi kabul edil· 
mişse ayni veçhile nakit için de 
böyle bir sistem kabul edilmesini 
serdetmiş ve şunları istemigtir: 

1 - Harp borçları meselesinin 
kat'i surette halli· 

1 

2 - Nakitlerin istikrarını te • 
mın; 

3 - Kontenjantman ve memnu
iyet gibi ticaret engellerinin kal • 
dırılması; 

4 - Bir takım krediler açmak 
suretile toptan fiyatların yüksel -
tilmesi; 

M. Williams (Amerika), harp 
borçları meselesi dolayısile has -
mane bir tavır almaksızın, 1ngili:ı 
arkadaıınm tekliflerine itiraz et • 
mittir. 

Mumaileyh, Amerikanın toptan 
fiyatları yükse]tmek için geçen se
ne yapmış olduğu tecrübenin mu
vaffakiyetsizlikle neticelenmiş ol· 
<luğunu söylemiştir. 

Amerika, her zaman altın mik -
yasına taraftardır. 

tırmek icin uğraşılıyor . ,. • 
B" h ~ · yet l•ımyen harbe mani olamaz. 

h
. 1

1~ arlp ~u~uu tak~dirinde bu Çiinkü zehirli mcııniler alelade 
ze ır ı gaz erm ınsanlıgı yıkıcı ve . . 
mahv d" · f 1. k 1 ~ mermılel'dcn fol'ksızdtr. Trp ısle-

e ıcı e a et ere ugrrıtaca - .· . . . : . 
gvını nazarı ı't"b ı l b. ımde oksıJen, t:ıyynrccıler ıçın 

ı ara a an ar ır a - j h' . . . 
ralık bunun ı ld 1 k 1 ıdrnJen ıçın kullanılan gnz si -ca ırı mau ve u • . . 
lanılmamasiçin faaliyete geçtiler. lındırlel'i z:J~il'l~ ga~lcr içi~ ı.a
Zehirli gazler aleyhinde uzun u _ zıın olan sılmdırlcrın aynıdır. 
zadıya nutuklar irat edildi. O _ Aydınlık veren bombalar atmıya 
nun beşeriyeti nasıl helak edece _ alışık ohm bir tayyareci zehirli 
ği en acı, lisanla anlatıldı. Nihn· gaz homb3Jannı da kolaylıkla a
yet silahları azaltma konferansı tabilir. 
bu meseleyle meşgul oldu .. Silah- Binenalcyh komisyona göre 
ları aztlma konferansının bürosu sulh zamanında zehirli gaz ha -
zehirli gazleri kaldırıp kaldırıma - zırlıklarım tahdit etmekte hiçbir 
mak itiyle me§gul olacak bir ko- fayda yoktur. Bu tahdidattnn, u
misyon ıeçti. Birkaç gün evvel hu mumi hir fayda çıkmaz. Bi1akis 
komisyon azasına zehirli gazle - sulh zamanında bu gibi tahdidat! 
rin kaldırılıp kaldırılmaması su - ileri sürmek ticari ve tıbbi terak _ 
ali irat olundu ve azanın herbiri kiyata mani ohu·. 
cevabını verdi. Cevaplar toplan - K · b"" ·· b ··ı· h . omısyon utun u mu a aza-
dı ve şu netıceye varıldı: Iara · t" t d k h. ı· . ,. . . .. . ıs ına e ere ze ır ı gaz a -

Kımyevı sanayıı muhını olan leyhind ıc h. b' · d . . . . ,. J e ame ı ıç ır tnvsıye e 
bır memleket, kınıyevı sılahtan huJunm ı t d • . . ,. ama<: a ır. 
ıstıfade etmek ımkanmr haizdir. K . 
Kimyevi harp vesaiti kolaylıkla ,. omısyon~ıı tavsiye ettiği ye• 
temin olunm. Bunun için sulh za- gan~ çare, mılletler cemiyetine 
manında da haznfannuya lüzmn dahıl olan bütün devletlerin ı::c -
yoktur. Kimyevi bir harp açmak nolunan bir silahla diğer bir dev
istiyen bir meleket, alelade bom- Jete taarruz eden devlete karşı 
baları da bu vadide kullanabilir. mütecavizlere fenni, tıbbi, bütün 
Hatta şiBeler, toprak kaplar, ına - silahlarJn yardım etmeleridir. 
deni kaplardan da bu yolda isti - Komisyon on devletin nıurah -
fade olunur. Elhasıl bir memle - haslarından müteşekkildi. Mu -
kette kimyevi mevat olduktan rahhasbrm ekserisi beniye ve 
sonra kimyevi harp kadar kolay bahriye zabitlerinden müteşek _ 
bir ~ey yoktur.,, kı.ldı' 1 t' ı d k' ,. · ç ıma ar a ımyevı mütc -

Fransız mütehassısı M. Rist, 
Londra konferansının harp borç -
Iarı ile hususi borçlar meselesi hal· 
]edilmeden evvel fay dalı bir iş gö· 
remiyeceğini söylemiştir. Mumai . 
leyh, beynelmilel mütterek bir ser· 
maye ihdası lehindeki Stresa kon • 
feransı ve!ayasmın tatbikine dair 
olan İngiliz teklifini memnuniyet
le karşılamış ve fakat sun'i bir su
rette fiyatların yükseltilmesi aley
hinde bulunmuştur. 

Demek ki kimyevi harbe man.i hassıslc:mn sesi pek duyulmamış • 
olmak imkan dahilinde değildir. tır. ı 

Komisyon bakteriyolojik har- Bugün varılan netice, zehirli 
be de ınini olmanın yolu olma • 'lAh gaz sı a ının men'ine kimsenin 
dığına kanidir. kadir olmadığını göstermektedir. ____ ....,.. ____________________________________________ __ 

Bulgar kom· tecileri 
Bulgar gazetecisini nasıl öldürdüler? 

Makedonya komitesinin ikiye ayrılan 
azası karşıhk h ne JstJyorlar? 

Mumaileyh, Fransanın her hal • 
de altın mikyasını ifa ve ınuhafa-
2a edeceğini beyan etmiştir. 

irtihali müessif 
Bahriye ferikanından ve ayan 

azaczndan merhum Mehmet Mu • 
zaffer Paşn :zevcesi sabık bahriy ~ 
nazırı Rauf Beyefendinin valdei 
ı:ıuhleı·emeleri Hanımefendi kısa 
bir rahatsızlığı müteakip irtihali 
dari cenan eylemiştir. 

Bulgarca Makedonya gazetesi -
nin sabık müdürü Eftimof'un öl . 

ciürüldüğünü telgraf haberi olarak 
yazmıştık. 

Manzarayı başlangıcından beri 
Harbiye nezareti penceresinde!1 

seyreden znbitlerden biri tabanca~ 
sını çekeı·ek Eftimofun diğer kati. 

Naaşi mağfireti nakşı bugün 
saat 12 de Erenköyündeki ynlmn· 
dan motörlc Cadde bo!lamnz. nn . 
kil ve ikindi namazı Erenköy is . 
tasyon camii ~erifindc cenaze ne • 
mazı badeleda Sahrayi ccditteki 
aile makhcresine defnedilecektir. 

Sofya gazeteleri son nüıhalarm
<la Eftimofun ne şekilde bir sui · 

kasta maruz kaldığım tafsilatile 
yazmaktadırlar. Bu tafsilata ~öre 

Eftimof 28 Kanunuevvel günü öğ -
leclen biraz sonra refakatinde, da· 
ima olduğu gibi, iki muhafızı bu -
lundueu halde harbiye nezareti 
karşısındaki meydandan geçmek . 
~t; iken tramvaydan atlıyan yirmi 

i!cişer yaşlarında. iki genç tarafın • 
dan ayni zamanda atılan kurşun .. 

1.-ırla yaralanmış ve yere yuvarlan. 
mıştır. Eftimofun muhafız arka . 

Merhume salihati nisvandan. 
hayrı seven bir hanımdı. Mevla 
rahmet eyliye. 

cJaşları da derhal rövelverini çeke· 
değil kendi ocakfo.rında kongre • rck mukabeleye haşlamı,la.r ve 
)erinde söyleseler, yaralannı ora- f :nüt~cavizlerden birini tepelemiş 
da tepih etseler ve bunlara çare- l"rdır. O esnada sokaklar halklı>. 
ler bulsalar he~ halde daha çok ı dolu oJduğundan ortalıkta büyük 
iyi hareket e~ı§ olacnklarına ka· tir telaş başlamış ve iki kişi teati 
niim, diyecegım. t-di:en kur§unlarla ölmüştür. 

ı· "h -ıne levc1 etmiş, onu başından ve 
c\yaklanndan yaı·alıyarak yere ser 
miştir. 

Yaralandıktan sonra tevkif olu· 
uan katil isticvap esnasında Pro • 
1 o ger of grup una mensup olduğu • 
.- u, Protogcrofu öldürenlerden in· 

tiham almak için Eftimofu öldür~ 
mok istediğini, buhususta arkada

~ · ie kendisine talimat veı·ildiğini, 
ou talimatın Viyamıdan gönderil • 

Jiğini, fa.kat isim söyliyemiyeceği 
ni hildiı-miıtir. Sofyada ve Bulga

\·İstanın diğeı· yerlerinde Makedon 
!'a komitesinin biribirine hasmı ke 

! ılmiş bulunan iki g;upu anuında 
cereyan eden mukateleleı- Bul -
gar efknn umumiyesinde çok tid -
detli bir infia) uyandırnıı~, Eftimo 
fun cenazesinde kesif bir halk kit· 
lr.11i haztr hulunmu9tur. 



Savıfa 10 

Hikaye Tahrir vazifesi 1 
Nakleden 

fa. 

Cemil Şükrünün son romanı o ı fa beş numara bile aldı. 
kadar büyük bir muvaffakıyet ka- Ratip, zımnen, benim de ken • 
zanmıştı ki, "ipek film,, kendisine di tahrir vazifesini yapmibıı isti
müracaatla bu eserden bir senar · yordu. Lakin her defasında "ge -
yo yapmasını rica etmiş, Darülbe- lecek haftaya r,, diye atlatıyor • 
dayi de bir piyes istemişti. dum. Nihayet, bir gün, hocanın 

Arkadaıları, Cemil Şükrünün verdiği "tayyarecilik ve zevkleri,, 
bu muvaffakıyeti üzerine kendi - mevzuunu ben söyledim, o yazdı, 
sinden bir ziyafet İstemişlerdi. ve götürdü. Hocası buna dört nu-

Bunun için, Cemil Şükrü ile ar- mara vermiş, bu suretle, her za . 
kadaşları, ''Tokatlı,, nın arka ta • man tahrirden birinci gelen arka
rafmda toplanmıtlar, eğleniyor • daşıyla ayni .. numarayı kazanmış. 
lardr. Ertesi hafta, tahrir vazifesini gene 

Bir arabk, kapıdan, edebi an • ben yaptım. Ratip bu sefer gene 
ketlerile tanınmış gazeteci Orhan dört numara alınca, artık, vazife· 
Methi gözüktü. Sağa sola selam - leri benim yaptığım meydana çık
lar vererek, Cemil Şükrüye yak • mıf, ve Ratibin arkadaşının baba
laştı ve: sı ile, aramızda bir rekabet yüz 

- Üstat, dedi, sizinle bir mü - göııtermİşti. 
18.kata geldim. Fakat bana ya-ıı Şimdi, her çarşamba gününü 
hayabnıza ait eski hahralarmız • Ratiple ben, arkadaşı ile babası 
dan birisini anlatmanızı rica ede· gibi heyecanla beklemiye başla -
ceğim. Hani ya §U okuyucularla mıştık. Kah benim tahrir vazifesi 
muharrir arasındaki me:;afeyi kal· daha iyi oluyor, kah, Ratibin ar . 
dıran hatıralardan birini.. kadaşının babasmmki iyi oluyor 

Cemil Şükrü, güldü ve, elile Or· du. Şunu da söyliyebilirim ki, ek 
han Methiye yer gö~tererek: seriyetle ben:m vazifelerim yük· 

- Peki, dedi, biraz sonra, ar. sek numaı·a kazanıyordu. 
kadaşlara bir hatıra anlatacaktım, Cemil Şükrü, bir an sustu. ö -
ıize ıöyliyeyim. Hem onlar da din- nündeki kadehi kaldırarak devam 
]erler. etti: 

Bundan on sene kadar evvel, - .A.ıl mesele ve hikayem bu 
Ratip Galatasaray lisesine gidiyor değil. Kendiaile tahrir vazifeleri 
du. Mekteplerde öğretilen dersle • yaparak müsabakaya girdiğim a 
rin birçoğunun liaumsuzluğuna damm kim olduğunu ogrenince 
kani olmakla beraber, Ratibin ne hayrete dü§tüm. Ratibin arkadaşı· 
dereceye kadar derslerini takip nm babası kimdi biliyor musunuz? 
ettiğini gözönünde tutmak istiy«, Orhan Methi başta, bütün da
ve akşamları eve dönünce onunla vetliler meN.kla soruyorlardı: 
müzakere ediyordum. Ratip, ne • - Söyleyiniz, rica ederiz .. Söy· 
haıi olduğu için, bu müzakereler· leyiniz. 
den pek sıkılıyordu. Akıam üstü, Cemil Şükrü arkadaılarmı ve 
ı'nnca sinemalara gitmeyi tercih gazeteciyi biraz daha üzdükten 
::liyordu. . sonra: 
Doğrusunu söylemek lizmıge - - Kim olacak, dedi, Ali Ham· 

1 irse, bu müzakerelerden ben dıa di bey! 
sıkılıyordum. Zir~ heap, hende • - Hangi Ali Ha.ındi Bey! 
se, fizik hakkında o kadar cahil - - "Son Avrupalı,, "Mart ahen· 
diın ki, oğlum bile hunun farkına gi,, "Beyaz yaseminler,, romanla -
varıyor, ben ona bir şeyler öfrete· rımn meşhur mW!~.L 
ceğime, çok zamanlar o bana öğ- ı 
retiyordu. H om-tiO:.Stlere karşı 

Fakat çarşmaba günleri olun. Bitlercilerin kini 
ca, Ratibe te'evvükumu ispat ede- BERLIN, 10 (A.A.) _Naziler 

iliyordum. Zira, o günleri, ede - komünistlerin bir içtima salonuna 
biyat derslerini müzakere eder, girmişlerdir. Bunun üzerine iki 
tahrir vazifelerine bakardım. Ra- taraf a.ra.amda bir mücadele ba.ş _ 
tip, hocanın verdiği mevzuları ya· lamıt ve bütün mobilyeler ailab 
zar, ben de tashih eder, bu suretle olarak kullanılmı§tır. 80 masa ve 
tahrirden 3, 3,5 numara almasına sandal ya parça parça olmuştur. 
yardım ederdim. Naziler tarafından sıkılan göz yaşı 

Bir gün Ratip: dökücü gazlar, kargaşalığı büsbü-
- Bey baba, dedi, bir arkada· tün artırmııtır. Süratle vaka ma • 

tım var, onun vazifelerini hep bey halline gelen polisler beş Nazi ile 
babası yapıyor ve daima yükse~ bir komünisti tevkif etmiştir. 20 
numara alıyor. Hatta bir defasm • yaralı kaldırılmıştır. 

Il ı ~111 . 

Selinik 
~ 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezi : IS1 ANB[IL 

TUrkiyedekl Şubeleri: 
lstaobul ( Galata ve lstanbul ) lzmir 

Samsun. Mersin • Adana 
Vunanistandakl Şubeleri : 

Se.J4nlk. Kavatla. A Una. Pire 
Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektup 'an. Cari hesap 

lar l<Dşadı. Esbam ve Tabvılat. Kasalar icarı. 
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YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının buhlsası 
Tarih imtihanını vermek iıteyen iere lüzuın u b.r reh berciir. 
100 kurut fiatla lıtanbulda Kanaat Kütüpbanea.ndc satıhr. 
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C. B. F. Balk hatipleri talimatı 
Semt, köy ve mahalle ocaklarımızın da 

b·r iki hatibi olmak lizımdır. 
Fırka hatipleri için dersler açılacaktıt 
.Dünkü sayımızdan devam) 

Bilhassa köylülere sık sık söz 
söyliyecek hatiplerin kendi sınıf • 
!arından, kıyafet ve halce ve hatta 
söylemek tarzı itibarile mümkün 
mertebe kendilerine benzer olma· 
sı faydalıdır. Fakat bunlar aşağı -
da teşkilat bahsinde yazılı şekilde 
yetiştirilirken her halde ana fikir
ler iyice ezberletilmelidir. Köylü • 
ler ve basit görüşlü . vatandaşlara 

s:1z söyliyecek arkdaşlarımızı 
nispeten basit ve muhtasar konuş
maldırlar. Bunlar tarafından, iyi 
ve güzel fikiı-lerin, muhatapları 
yormıyacak bir surette fakat de • 
vamh, sebatlı bir tarzda ve her ve 
silede tekrarlanması halka kuvvet 
li inanı~ ve uyanış tesiri yapar. 

Meı·kezce hatiplere esas olacak 
bazı mefhumlar tanzim edip gön
de;-eceğimiz gibi fırka proğramı • 
mızın şerh ve izahı için de broşür
ler yapıp hunları da gönderece • 
ğiz. Bütün bunlarla beraber fırka 
rüesasının ve merkezden vazife 
verilecek konferansçılarm muhte • 
lif vesilelerle yapacakları nutuk • 
lar ve verecekleri konferanslarda 
hatiplerimize verilerek onların 

t 

mahhallerindeki söz zeminleri ge-
nişletilip, zenginleştirilmelidir .•• 
Zaten hatiplere fırka idare heyet· 
lerince icabı hale göre vazife ve • 
rilmesi tabiidir. Fırkaca hatipliğe 
memur edilecek arkadaşların bu 
vazifesi daimi bir hüviyet unva. 
ni gibi bir mevki ve hüviyet yok • 
tur. Bu, sadece fırkaca, fırka arka
daşlarımıza ve kendi aramızda 
verilmiş bir vazife demektir. 

Fırka hatipleri sözlerine (Ben 
fırka hatibiyim veya Cümhuriyet 
Halk Fırkası namına söylüyorum) 
tarzında ima ile dahi olsa bir söz 
ve fikir ilave etmezler. ~azifeleri· 
ni sadece o günün icabı olarak ve 
kendi teşebbüslerile yapıyor gö • 
rünürler f rrka prensiplerine ve 
talimatname ahkamına muhalif 
söz söyliyen veya efkarı umumi -
yede fena tesirler yapan ve yahut 
fırkaca verilen hatiplik vazifesini 
menfaat hissine alet eden hatipler 
idare heyetlerince mütalea edildik 
ten sonra hitabette devam ettirile
mezler. 

KISIM VI 

kında merkeza.en İ§İn mahiyeti • 
ne göre telgraf veya poata ile teb· 
ligat da yapılır. Tesiri mahalli o· 
lan mühim meıelelerde mahalli 
idare heyetleri söylenecek aöz ze
mininin esasını kararlaştırıp lü • 
zumuna göre vilayet, kaza ilah •. 
halk hatiplerine tebliğ eder. Me -
seli: herhangi malaa.tla yapılmış 
bir içtimada veya başkalarının 
verdikleri konferanslarda fırka· 
mızın hüviyetine, §erefine ve 
prensipine uymıyan bir ifade ve 
cereyan gören fırkacı, kim olur -
sa olsun derhal söz alarak bildi • 
ği, gördüğü kadar mevcut halkı 
tenvir etmeli ve gene mesela bir 
tren yolculuğunda, bir kahve sah 
betinde, bir otel, han arkadaşlı • 
ğında konu§anlar yanlış ve zarar
lı şeyler söylerlerse dinliyenlerin 
hüsnü telakki edeceği bir tarzda 
söze katılarak yanlışları tashih 
etmelidir. Her halde her fırkanın 
büyük fırka ideallerine zarar ge· 
tirecek vaziyetlerde, mevcut şe -
rait ne olursa olsun cesaretle fikir 
mücadeleleri yapmaları ve bu • 
nun için teşebbüs almalan lazım
dır:. Hatta böyle bir ihtiyaç ha • 
linde söz •Öylemek için ifade 
düzgünlüğüne hile ihtiyaç y.ok • 
tur. Bu noktalar fırka mensupla
nmıza hem bir vatan borcu, hem 
de bir teref vazifesidir. 

Bunun gihi buna benzer yer -
lerde, vaziyetlerde, seyahatlerde, 
toplanma ve konutmalarda, ıoh • 
betlerde de aleyhte ve aksi tel • 
kinlerde bulunanlu olmasa bile 
her fırkacı kendiliğinden sözü a· 
çarak ve maksatlara intikal etti • 
rerek fırkamızın o zemin ve az • 
mana uyan bir prensipini, bir ka· 
ideaini, icraatım ortaya sünneJi 
ve herkesi memnuniyetle inandı • 
racak tarzda hakikatleri muhab • 
bet mevzuu olarak tenvir ve ifa • 
de eylemelidir. 

Bu vazifeler fll'kamız nizam
namesinin (3) üncü maddesi 
hükmü olarak dahi hepimize te • 
rettüp eden bir borçtur. Hassa -
tan fırka idare heyetleri reisi ve 
azalarımız her gün bu vaziyeti i · 
fa etmek ve arkadaşlara da ettir· 
nıekle mükelleftirler.) 

Fırkanın halk hatip!eri 
teşkilitı şöyle yapılacakbr: Fırkanın halk hatipleri 

te,kilatı: t) Fırb merkezi meb'us veya 
Bu kısmı yazmadan çÔk mühim fırkaya mensup diğer aı-kadatlnr

bir noktayı esas olarak tespit et _ dan bir es~ halk hatipleri züm • 
mek lüzumludur. resi vücuda getirecektir. Bu ze • 

Cümhuriyet Halk Fırkasına men vata bu talimatın ikinci kısmın • 
sup olan ve devletin, milletin kur· da zikredilen vazifeler gösterile • 
tuluşunu ve saadetini fırkamızın cektir. Bunlar fırkanın halk ha • 
muvaffakıyetinde gören her fır • tipliğine eıaslı bir it olarak ve 
kac ıarkadaş fırkanın daimi bati - kaideli bir surette tanzim oluna • 
bidir. Her fırkaca nerede ve her ca.k nutuklarla hazırlanacaklar· 
hangi vaziyette olursa olsun, frr • dır. 
ka prensiplerine ve esaslarına uy· 2) Her vilayet idare heyeti • 
mıyan bir sohbete şahit olur, böy- miz kendi muhit ve mmtakasın • 
le bir fikir ve bir söz işitirse der - da bu talimatın üçüncü kısmında 
hal zeminin ve vaziyetin icftbtna yazılı evsafta hatipler ıeçecek • 
göre ve gene vaziyetin gösterdiği lerdir. lıtanbul, İzmir, Adana, 
bir eda ile, yani icabında sert ve Ankara, Samsun ve saire gibi ka
lüzumunda yumuşak olarak haki- labalrk ve hinterlandı geniş bir 
kc-.tları izah, hataları tashih ye sa· çok cereyanlua ıahne olan yer -
milerde yanlış kanaat husulünü lerde her vilayet idare heyetimiz . 
men~tmeğe mecburdur. ce 5 - 15 hatip hazırlanmalıdır. 

Devamlı muhalif propaganda- Fırka idare heyeti reiai ve aza· 
lar veya tesiı·i umumi olan siya.ei larından hitabet evaafı olanlar da 
ha1lerde hatiplerin sözünde eaas bu meyanda bulunabilirler. 
fikri teşkil edecek noktalar hak- 1 3) Her kaza idare heyetimiz 

yerin ehemiyetine göre 2 - 5 he: 
tip hazırlamalıdrr. 

4) Nahiye idare h~yetimizitı 
1 · 3 hatibi bulunmalıdır. 

5) Semt, köy ve mahaUe o • 
caklarımızın da bir iki hatibi o1' 

mak lazımdır. 
Merkez hatipler teşkilatınıı:ı 

tedrisi ve nezareti altında mer • 
kezde fırka hatipleri için ders 'fe 

kurslar açılacaktır. 
Bu kurslar evvela mühimle · 

rinden başlanarak birkaç vilayet· 
ten ve sonraları tedricen diğer vi· 
liyetlerimizden kendileri tara • 
fmdan seçilen veyahut merkezce 
uzaktan tanılıp teshit edilen isti • 
datlı zatlardan ve bu vazifeyi fi• 
len yaparken mahallerince liya • 
katlerile temayüz eden arkadaş • 
lar celbolunarak umumi bir su • 
rette yetiştirileceklerdir. 

Bazı vilayetlere nutuk ve kon· 
ferans hakkında vilayet ve ~ 
hatiplerini yetittirmek üzere li • 
yakatli arkadaşlar Ja gönderile· 
cektir. 

Vilayetlerin de kendi hatiple· 
rini yeti~tirmek ve kaza ve nahi· 
ye hatiplerini tedricen kuvvet • 
lendirmek için her fırsat ve vesi • 
leden istifade olunur. 

Kurs ve deralerle yetiştirmek 
işi bittabi yavaş yava.ş ve seneler
ce meıai sarfını müıtelzemdir. 

Son •Öz 
Bu talimat bütün te,kilabmı • 

za tamim ve tebliğ edilerek fırka 
arkadaşlarımızın umumi toplan • 
malannda okunacakbr. Bu suret· 
le malumat hasıl olduktan sonr3 
vilayet, kaza, nahiye, aemt, ma • 
halle ve köy halk hatipleri ayrı· 

lacaktır. Vilayet ve kazalarda 
bu vazifeler in kimlere veril · 
diği vilayet idare heyetlerince 
bize de bildirilecek, diğerlerinin 
isimleri vilayetlerde toplanacak· 
tır. 

Arabaların fazla yük il 
Arabalara olduğu gibi kamyon • 

lara da fazla yük konulduğu ..,e 
kamyonların yokuşlan çıkamadık· 

ları, bazı yerlerde de kırılarak 
seyrüseferi haleldar ettikleri gö • 
rülmüştür. Bu halin önüne geç • 
mek için kamyonlara fazla yük 
konulmaması ve bu işin kontrol t 
dilmesi şubelere emredilmiştir. 

Zırhlı otomobille 
kaçakcılar 

DUSSELDORF, 10 (A.A.) 
Bir zırhlı kaçakçı otomobili, Bel • 
çika hududunu geçmeğe teşebhü• 

etmiştir. Alman gümrük memur -
ları ateş açarak otomobili tevkife 
muvaffak olmuşlardır. Otomobil· 
de mühim miktarda tütün bulun e 

muıtur. 

Bir çarpışma 
BOKREŞ, 10 (A.A.) - Niza • 

ma uygun :süratle hareket eden bir 
si.irat katarı ile bir ominibüs treni 
bu sabah Bükreşin şimal istasyam.ı 
civarında çarpışmışlardır. 

Ominibüs treninin vagonları yol· 
dan çıkmıştır. Bunlardan 5 tanesi 
harap olmuştur. Tren hıncahınç 
dolu olduğundan ölenlerle yarala· 
nanların çok olmasından korkul • 
maktadır. 
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iktisat Vekaletinden : 
2054 numaarh kanunun hükumete 

Verdiği sılAhiyete istinaden şekerin bir eJdeh memlekete it
hali ile idaresi bfikümetçe kararlaştırılmış ve bu husustaki şerait 
alikadarlara tafsilen ilAn o'unmuıtu. Bu illnda zikreditdigi veç· 
hile 1 Otkiye gtımrükletine gelmiş veya ) S Birinci klnun tarihin· 
de yolda bulunmuş olan şekerlerden lngiltere menfeli olanlar 
için muadil kıymette bah ve tiftik ve bu'gur rnenteli olanlar i~in 
de m11ldtl kıymette ıeytid tanesinin salıfüzzikir ılAn ff'rıiti da-
hilinde kabul edittceği ıeyJen ilin o'unur. ooı 9) 

Savda 11 

DOtctot - Oper• 8r 
Ahmet Asım 

:Dogum ve kadm haatalıklan mOtehauım 
Muay ııe: 10 - 12 Ortaköy, Şita yurdu 
ltJ 18 Beyoğlu, !ırt1klA1 eaddeaf No. 193 

(Opera ııineması karpm) 
Telefon: 1960 - 4,2m 

Doktor 

Cavat N. ZekAI 
Sanayı k11nunu ıanayı erua.,.,... ~ tt .. t NkA .... .. 
rilen birçok muafiyeti Jsald ta ihJtdilftllflU'• Bu teteb?.u~ v~ • 
tadır. ıU ıtak4 tarafJtHI• dotru gorulmüt 

Maamalih Sanayi oliiJ t:':ı ,. t• ,ude 3 toJet&n; ~ıat~k . ka~~l 
ve sanayi kredi bankaıı~~t aolt • edH•iftlr. ildltat .~~~~~t.ı dun 
maaı sanayi erbabına dıg • fiblii"Üldet 1taf mUtlurlugu ıle Is • 

Zonguldak Halkevi Reisliğinden: 
$inil' mOteha.aı11 

Cuma ve pazardan maada gllnle do aat 

S ten 6 ya kadı:ır hasta kab<ıl olunur. 

ladan birçok faydalar teınbı et W ficarM ôduına verdiği bh 
meri.tedir. . _.1 • ~ .ıe iN ketan teblil etmiıtir. 

Zonguldakta yapıfacak Halkcvi bina projesi, ikinci kanun 
ıytnın birindtn itibaren Şubat ayının on beşinci gOrUme kadar 
nıti1abıkaya vaıolunmuıtur. Müsabaka ,eraiti ile bina hakkında 
uftıumi malOmat ve esasat Ankara'da Cumhuriyet Halk fnkası 
kltibi umumıliğinden ve lstanbul'da C. H. f. , lıtanbul villyet 
merkezinden ve 2onguldalcta Halkevi reisi ğinden; müracaat f 'k' lerııM .... ı•ıta 

J)ün bu huıuıta ı ır rlkl L 1 k 
racaat ettijimiz aanayi erbaiıffl .. El kt e ua 1 
dan bir zat diyor ki: . k R ada olteonosrafl enıtitüsil . fı İ";n bırço uıy . 

- Sanayilh ınldşa ~- d'ltne· V6lh nehrinde el8lfık cereya • 

edenlere verileceği ilin oluiitır. (105) 

" h'maY~ e 1 va ··bel · nokı::!d:m S.'.l.nayıın ı ilt balık tutmak tecru en ya~· 
si lnzımdır. .k cılann n ı•tır. Nehire iki tel aarkıtılmıı, hı-

taimir ilAnı Duvar in$a ve 
. ~re fabı1 a ın :ı- • 1 ··t Y (ln! kanuna 15v e hu- .. nehirin dibıne uzalı mıf, o e · 

. k b kaya serınay rısı R •• 1 .. '-'--
yem açılaca an . 'bi bit e _ kisi suyun yüzüne gomu mut, uu 
s .. ısunda vardım efmesı gı 1. eden sonra bu tellere kuv -

~ am• ı1 
s:ıs varrlır. 1 1 kolay • lı w.I ıdtilt "'tetaHı terilmiıtir. 

1\/1' f"h w ınese e er tıt • • .. . 
ıaah1a ı t b ka ··e M 1 kt 'k cereyanından mutee11ır 

lı 1 ·ı· alttı~ an • E e rı 
hkla nhl edı ır: b .k .. Innmrza 1 _.ı,;ı. baf&lar f;ı&an yüztine çık • 

. f' . b" ım fa rı '" d llD d nayı o ısı ız 1 k · ·n de uğ.. b lar bura a tutularalt 
yeni pazarlat btı ma ıçı ::;,.;~ffza bıtaktltnı4lardır. 
raşmalıdır.b k veni kanunun en Bet on dakika sonra balıklar tek· 

Bundan aş a .. ı t h""kktn • · 1 d' s·· 1 likl · · t f yeni fllbrika 4 ~ rar dirilmıt er ır. oy e e ya • 
ıyı ara ı . f d b· k .. k'l 
d :ı • • rım saat zar ın a ır aç yuz ı o 
atıır. . . teşvıkı sa - .. · h 
Evvelce her ıstıyen , ·n b'r Mlık tutulmuf •e huiusı hır avuz 

datı f!tifade ıçı ı t 1 
nayi itatııınun ~ h 1 'k' ..... laş i~ind~ top anı mıtbt. . Hriyttt, aer a ı ı ti<• 

=~fabrika vücude g~tlriyot-

dı~u pkJJde yelıJ fabrikalıır başı 
bit •kilde çoğalıyordu. 

bOŞ "" , "l..t.li Yehl kanun bu ınanzurun on -
ne gccm · tit .. , 

f k~r tacirleri 
Ankaraya gi~miş olan. ıeit'r. ta· 

. 1 'n'n iktisat vekaletı ntzdın -
cır erı ı .ı bb" f.ıl.t 

!dukları te1e us ı:: 
de yaı;ın•! 0 • • • 

.. c• netice vermı~tır. 
m~~kilct gümrükletde bülunım 
690 vlgon şeke::-in çıkarılmasın 
karar verınişt:r. 

Bı! karar üzerine ıümrü\derd~n 
• ..ı..oıy• lıı:!la ııeker ~ıkatalı lçın 

p1yaı111 D ~ 1 f fntl'i:: 
şekerin Çok ucuı ı1atait a ı • 
edilmektedir. 

'ralias ftl~ri 
Meıttıe•:cHmfzl~ tlt•rt tnUalll~ . 

lesi "*"" bİ11n memleketlerin e!y~ar-
... ,. lktııat 

na kartı takas yapılmaeı 
vekiletince kararlaıtırdmıttı. 

DUf! ıkttıtai tekilelih~eri bt~~ · 
hul tlt!tet riılidUtlteHtt~ çok bıu -
hil!l bir emir gelmiştir. 

Bt: eittlrde yalnız K. aarii ~!hat r 

thtlne kadar ıifoteher o1maY uzed e 
bUtlin ıııemleketlctle l:iu ıne)•&n a 
• 1 -; ., Japonya 
ıhracatııtuzın az o aıJ8U l . 
•j , ame esıne 
ı e yapılacak takas mu • 

1! J ;.ı '·ıa · ~. hildirilmelttedır. 
muıaa c etil 1(11 • _ı ... 

w • •· • tl aret ınuourı· Du emır uzerme c . 
• ı _, k'I edi1ını~ 

yeb dcare~ otıasınca te~ 1 alu • 
olan talias heyetine c!eriıai in . 

l . • 1 ve bır mat vermış ve tacır ere 
i&Dıtm net,·elmİ§tİr. · 

Öu yeni karar lıtanbulda taka• 
muamelesi yapmak istiyen birçok 
tacirlefi ıetindfrmiıüt. 

fiugönden itibaren dcüW mü • 
~üriyetl ve takal heyeti muame • 
leleri yapmaia t;aı1ıyacakiır. 

Paibült lpllji 

tliga lt:ra memutluttJndan : 
Jcı~ llukuk Dosyt No. ~u 1932 ~04~ 

olan lJiga Jcta !11emurlutundım Bandır
mada avtıkat Bı.lthancttin Beye borçlu 
1-\argf qırtlihı tnt li arntlirından A:i Ik) 
.keıı.m~s• ı~ Un ?A.\.C~i Hmilc hanı, 
mm t1Jl' ali nıahcuıe*!n_4.cn mutcaarful· 
fesat bulunan Ku/A ~ğtnfn tepe ıfıl 
flıe<rkilnde ,.e d~da mevcut tfraıt 
fen rfrediurlu~ntirt fijllOrunda rahminin 
200000 iki -, ~ tiln '*bdan yine tafı. 
;in! S5000 "otai 6fJf tin okkası çürilk 
'e mu .ebald l 6~000 ,.Ut: altmış beş bfn 
okkacının sağlam mıltmduğu meşru? ~1~ 

n ~ıllam 'e çuruıı;u 
Junm:tıına nazara • mezkt\r iki ,·Uz 
lı:ın•ıl: tahminen ~ . d b"" .ük 

" 1 ıı \'C bır a et U} 
bin okkalık ha ya r t ı. r mevkii mu-

I b kete t.-ra 
l :ımıta ht an l~k kırmcti muhammc· 
zaytdey~ .kona tlrıff beşini bulursa 17 
nenin ) ul'.de yt! _.t.ı ı günü llargı· 
1 al. ' lMS tınn 51 ı 
11anuri 51n1 frıetkllnde saat 1 O d:ı mil· 
n1h ! ı:;e qıı d ~dt ı 5e ı.adar de· 
tayedey6 tnubıfert e hile talip çık-

edeceA'I e eeraft teç 
.:.~ 'et• Ç'lltiltk ihtimali bulbunm~~s~ 
... • "h rı:am a gunu 
18 unun ~ani 1933 wı ~ \ k n 
teJımıfl~ muhahercnitı suhıılctı no t9ası~ 

f'' - • <adın·an yanında sut 
dan Bı~ada ' i 16 ·da ihalesi icra 
11:ış1ı} arik et sa t tıllp olanların z!tde· 
kılınacağın an i>fikan 1 iga lcra mcmur-
JH cetattc fCT ı 

1 11
• mutacaat "lcmeleri ilin o on~r.l 

ııeuna. . ti dellalive 'c ma!lnf a ı 
Şeraıt,-1 uı·cre e tesellüm muaı iii 'e 
l 'e res ım v ııl 

~a re. . ·· ttHlere ıltdr. 2 • Jşbu ot r 
nakln esı mu! . fü kanftk olırık toptan 

sa~lıı~e~:d;":,Jup gerek balyaların 'e 
mütı. .. . k bir .kamaranın mohani· 
getekse buyu 

1 
ooo 000 iki } üz bin 

· iktart o an ~ ' 
tnın rn k fi olar:lk lh:ıle tanhinden pek 
okkarı :d 'çinde tniıfteri tesellüm er· 
kısa ·ttıu et dı Onun ifih l1iltlmunı 

mechtıt ur. . I" 
tne} e . . f kö' rtıadın ev' el ., anı • 
mü·tenlcn~ ~ a rih ~alı ıfinu oılııtı 

canı t 93o ta • öt 
ktnun - . zat pmesı ve ona g c 
mahallinde bı:ı.ı dır Tesellum kah 

ı;ı azım . b 1 
peve kô~ m•- ki olac'k itlı atat kil ıı 
olop bil!hara '.~ ·mın Unun sani 

Ç"nku rnc~sı b 
deyitdir. u ve lddetll kışlann aş 
kıt"' olmHt ık ,e okU okka 
gösterecetındrn . ~ 'mevsim müsait ol
' etin etıirme'- ıçın ıdrtkslz Nnfa 'e 
ntadıl1 atıla~ılmbıyla hasıl olmu~tur, 

1• rnectlurlfl!t ı 
kati tc5 ımt · k' otıcak talep er 

t lgrafl• \1 l 3 Hırircen e 1 rniı7.a,·edc rna-

Karaağaç MBessesatından: 
Keşif !;edeli 3988,67 lit• ol•n pay mahalli duvırlarının yapıl

ması kapalı zarf usulile te yirllii ıin müddetle milnakasıya ko· 
nulmüştur. Mtinakasaya heyeti fertrri16 Mimari şubtsinden eb
li7et •eaıkası alınlar iıtirak edebilirler. ihale 22 • 1 • 933 pazar 
günü saat t 4 te müessesede y•ptltıcılibr. MünakaHya İftlrak 
Etletekl~t teklif e91iyecekletl bedelin yoıde yedi buçutu nisbe
ttaü teminıt ılrçttfni makb11z HJI meitup olarak •erecekler· 
dir. Keıfi ı&rmek ve ıartnamufal ılmık için Mldfriyete müra-

tıai edilecektir. ( 6880 ) 

, a * ' 1 
1 ıstanbul Beledlye81 llAnları 

--------------------~-----------V etaiti aıkti,~ teımindetı ölın borcundan dolayı hıeiz altına 
alınan 185 numaralı huıusi otomobil borcun Bdenmemeıinden 2~ 
~lhanuıani 933 pazirtesl gltıb Silllitarefa imrahor caddesı 
Şakir bey ftıeftddı inlillkfye fabrikası &nOnde bilmDzıyede sah-
1acıijı iJAn olutıbr. 

V...W 1t•lrli1• ınminden oln borcundan dolayı baeiz altına 
alınan 2b6 Dumaralı 16 · Ki. sani · 9l1 paıartesi günü saat 11 
ae Haydarpaşa Rıhtım cadddi Misakı Milli ıokait l;ltif efendi 
garajı önOnde biJmDzayede satılacağı il•n tilttnu;. t 139) 

Şehir bandosu binbma yaptırılacaft elbr.e ddtabl açık oıO
•aka•aya konıHmuftur. Tıtfp olanlar keşif evrakını ıörmek ilzere 
her gün Levazım MOdOrlOidne, mUnaka1aya girmek için de 
32ıS liralık teminıt m•lcbuz veya mektubu ile 2 • 2 • ~33 perıem
be gliııü saat «>n be'e kadar Daimi €ncümene müracaat etme· 
Hdırler. ( 141) 

11 An 
Şir~et'mizde müıtabtem Emil 

İtralov.ç Efendi 1 • i · f 933 t.ri· 
hinde keneli arzusu ile Möesse· 
ıelbizden :nfiklk eltiğioden 
evelce kendisine verılmiş olan 
vekAledn hnkmli olmadıfinı 
beyan ederiz. 

Lebet bitatletler •e 
Şbret<itı $1tketl 

Jstanbul üçi!ncli icra rtı~murluğµndan: 
l\1:ıhcuz , e paraya çeuılmesl mukirrcr 
bulunan muteaddit halı 'e keçe 17 -1-93S 
tarihine mu adıF alı g ntı 13,30 dah 
itibaren satıl clğındın taliplerin and:ıl 
bedestanı mczit mahallinde hatır bulu· 
nacak memdnını mOracaıtları llAn olu· 
nur. (62251 

Jstanbul Aloncl icra dilı csln8en Bir 
borcun temini fçln taht hacze alınıp pi· 
11, a çeHılmesine karar \ eı ilmi~ olan ev 
eşyacı ı 2.1 ~3 tarihinde aat 16 da he\" 
oğlund~ tozkop•rın 1\tektep okik Çitu
ra apaıtımamnın önUnde !llolkagt llln 
olunur. (6.!13 

1 J tanbuİ UçuncU icra l\Jcmurluğundan· 
lstıınbulda Tütiın Gumrugündc •

1

afor 
:mfe blrtıderc; Ttlrldye Jş hlınkasının bil' 
kıt'a hchbr cart mnka\ eltnlttlesi trıbef
hlnce ztnımetınlzdc J 73A f rl 19 kutuf 
matlubu olup 3. !\Jl\1s. 930 tarihin· 
den itibaıen ° 0 9 f ılt '°e :' 5 ;ira ücreti 
\ekAletve mas:ıııfi icraİ\e ılc birlikte \C 

haciz } olılc tahsili zımnında J >airemiıe 
9:H -3:-00 numıH i ile mUhca t edilmiş 

\:C t:ır:ıfını7a g nd tlletı odetrie cmnnc 
'erilen mtşrbhııttıh fk~mergAhthıt:ın meç
hııJ bulundu~ı ıınla•ılmı~r. 'fınhı il~n
dan fdbareh bir B) Y.trtınttıı tıorcunu u 
odeıtıenlz 'e bort'Un temllmı s 'C) a b r 
kı(mınıı 'ed a'ac:tkhnın taıclr talebine 
hir ltlrazıı1ı:ı: <ar a bu mudd t znrfıntl 
şifahen \ e\I! tahriren O kı ıın \ C\ a ,.mlk
tannt ıçıkca go~te~menli. taksi t:ıkdırd 
ııır:ız diılmcmi •yıl:ıcıiğı ~bı l·o 
tedi~e \C\a ltlrtt. ttmtdl!inlz takd rde 
mal hr, anında bulunmanız bulunma?.' 
ntz hapis ılc tl7.\ ik olunaca~nız 'e ha· 
l<ik!te tnuhallf beyan<h bulunursanız ha 
pis ile cezalandırılacdğmı:ı: 'e bortu < dı • 
mez \e\8 ıtıraı etmcz~cnız hakkınızd 1 
tnıben cenrt lrtita de am olunacaA"ı 
~dem etntl mlktmına ~:um olmak uzc
re !l:\n d!tıhor. tı\!24 

Avrupadan getirtihnekte olan 
pamuk iplikleri gümrilk depola • 
nnda kaldığı müddet zarfmda • .a· 
lüktad~ ıt~tdtlaıı, i'Utdbetten bır • 

ha ··Jet ıeçirmekt1tUt. 
~~~lifi ithaf edel tatirltn' 

_.I ·~ hfit-mda ticaret oda · ha vd ;.. ~ ı . 

mahıJlf fcrısı tacıwh ~uracd; edllrndi 
h:alllndeki memuranıı k otmıct çe der· 
"re t1lebtntn gıyetk ıçt ~~ ı.,~a tnud
hal bizzat eta 't'e l!tle~e;,~ur: .. catı~ 
det l~tıde t!tttl ~iti id dalti eski· 

lfttlfl lfl~ H~ldl.. l"ldt tartfl!\'ln7~ 
tl~rt lftthu , c mcuımın 
i:ıtifade ha:tıl olmadılt da flddedı 
kıt olmaas " 7akın 

kışın baş göstcrcceğınClen gerek mcfııl 
-, e gtrekSC cahıf e tefrik \ C Ytzin için 
p~k çök tamıni h ıtıasarlfıfa milt\\'l!k
klf bıthıttAtastndln bu ı e kı me\ ııınl 
ttttlttttftl !Jhd!tt h i haHtlııtt k:ıçıtttı!k 
doğrU ol:ım:ı) ııcağı \C ınumkun olama
yıcall aoktai lldlnndandır. 

ıtıbat lıa ır 

0racaat ederek toleram 0 • 

Mua)enl?haneslnl BabıAll karoıamda An· 
ka•a cıı.ddcsl No. •7. ye tcvstan naklet· 

mlştlr. Telefon muayene: 23•69, 
[kametg4b: 607•0 

Operat8r • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar ) olları haııtıtlıklan mıttcııa.... 

Emlnönll (Sabık Karaka§) banma 
naltl tml tir. Cumadan ıııaada ber rtın 

hruıtalıı.rmı kabul •• tldav1 eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll hastalıklar mUtehaaınm 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 2221t18 

GSi Hekimi doktot 

Süleyman ŞUkrU 
Bfrlnd amıt mtttehumı 

Bıı.bıAll (Aııkara Caddeal Numara 80) 

tlı• doktoru 

~ki llallt 
MaayeneıwıNS: IUdlköy AJ- &iZi 

Da, tabibi 

Zeki Nuri 
Her rtın buta kabUI ~Ur. Her n .. I dlf 
rabntaızlıfı tedavi olunur. MuayenehaM: 
OırlcUdar Ahcıba§t Mektep eokalt No. 60 

postası 

(Cumhuriyet) ik~! 
el lclnbn Çltfadiba 18 de. Ga
lata rıhhmından kalkar. 499) 

······:r.·n·······ın-:n:··n:·:unıu:manı·--

rmı ı r 
H KARADENiZ Pdst Ası 

i tRZURUM 
vapuru 

:i 12 Kt.iani Perşembe 
8 gdftô akıamı Sirlcecl'Clen hıre
ff ketle ( ZonMulaik, iııe&olu, 
İ Ayancık, Sam•uh, Ordu, Ofre
H sith, Ttabtori, Sürmene ve Ri
pl ie ) ye azimet ve a\tdet ede
f cekfir. 
il Fazla tafsilat için Sfrlieci 
ğ Yelkenci Hanındaki acentah· 
i: ğıoa müracaat. Tel : 21S1 S u 
::::::11111i1111n111ıt1nıftın:::t::::::::::::::::.-: 



Sayıfa 12 

Bu yeni ambalaj, tabletlerin ha~ 
kikiliği hakkında teminat teşkil 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
başka mamulat almaktan korur. 

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Asoırin 

paketlerini tercih ediniz. 

ASP 'A İN 20 ve 2 tabıetıık amoaıajlar •cinde 
tıer yerde ouıunur 

vAKll 

Istanbul Üçüncii icra l\lemurluğun· / 
dan: G:ıl:ıtada Sigorta hanında mukim ( 
AbhaıJ efendi \ e .Nişantaşınd.:ı Maçka 

' garajında Tollcr Rf cndilcr: Tüı kiye iş 
Bankasının 1.mınbul Birinci Tican·t l\ lah
kemesinin 19·12-931 tarih ''e 931-512 
numaralı bir ];ıfo ilAmt mucibince zim· 
metinizdc 1475 T. liras ı a 'acağı olup 
takip talebinde yazilı şekil daire~inde 
tahsili zımnında Dairemize 932-2539 
numara ile re ilamların icrası yolile 
t:ıkibedilmek üzere tarafınıza ıı;önderilcn 
icra emrine müba~irinin yerdiği meşru

hata nazaran ikametgilhınızın meçhul 
kaldı~ı anlaşılmıştır. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay zarfın
da borcu masraflarilc hirlikte ödemeniz 
Ye hu müddet iç nde te:ikik merciinden 
veya temyiz Yey:ı iııdei muhaı. eme yolile 
icranın ~eri hırakılması hakkında. hir 
karar getirilmı·dikce cebri icraya dev:ım 
olunacağı iştıu müddet içinde icra ve 
ifl<ls Kanununun 74 düncü maddesi mu-
cibince mal beyanında bulunmanız bu· 
lunmazsanız hapis ile tazyık edileceğiniz 

\'e hakikate muhalir beyanda bulunur~a

nız hapis ile cezalandınlacağtnız icra 
emri ma camına ı.aim olmak üzere ilan 
olunur (6~ 3) 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursu; •••••• 

Istanbul 6 ıncı icı n dairesinden: Bir 
borcun temini zımnında mahcuz ve pa
raya çevrilmesine karar ver ilen Kasa \'e 
yazıhane eşyasının 17-1 -933 Salı günü 
saat 9 ila 1 1 de Jstannulda tütün gümrü· 

günde Tuzçulaıda 3-5 numaralı Karaca· 
bey şirketi mağazasının önünde açık art· 

fsmarlama elbiseler 20 ırada o 
başlar 

-rfazır pardesü ve elbiseler fevkala::le ucuzdur 

•••••• ETinönü, Kazmirci Ali Ri:ıa müessesatı ••••mi 
Hasan zeytinyağil~, Hasan ko.onyasi'~ 

ve Hasan kremile yapılmış 

birer şaheserdir. HaJis limon çiçekleri· 
nin ve hakiki, tabii yaseminin ve Is· 
parla güllerinin ınsana hayat ve ruh 
veren kokularını cami o:up cildi yumu· 
,atır. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
kııdınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanın terkibi meçhul yağlarındau 
npılmış sabunlardan tevekki ediniz. 

v ecbe ve cilde taravet ve letafet bah· 
şeden zeytin yağh ve Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 
' 

tırma ile satılacağından talip olanlann 
mezkür gün \'e snatta mahallinde hazır 

bulunacak memuruna müracaatl:ın il<ln 
olunur. 

. ' -
iktisat Vekaletinden : 
Türk mahsulat ve mamulatından 

Hükumetçe takas eşyası meyanına ithal edilen "halı, tiftik, 
gülyağı, palamut ve hülasası kereste ve travers 1930 senesi ve 
ya ondan evvelki seneler mahsulatından tütün, kömür müstesna 
olmak üzere madenler, ile incir, fındı'<, canlı hayvanlar, Afyo 1 

zeytin, zeytin yağı ve kuş yemile Antep fıstığını Türkiye eşya 
sına henüz pazar olmıyan memleketlere ıhraç ve sahrak muka 
bilinde mezkur memleketlerden muadil kıymette ecnebi eşyası· 
nın takas larikile ithaline iktisat vekaletince müsaade edileceğ 
ve talep olunacak ihracat miktarının iki yüz bin liradan az ol· 
maması lazımgeleceği evvelce ilan edilmişti. Bu pazarlar için 
tesbit edilen işbu ' 100.000 11 liranın yalnız " 100,000 ,, liraya 
tenzil edilmiş olduğu ilan olunur. "7020,. 

lstanbul Asliye mahkemesi üçüncü 

hukuk dairesinden; Hüseyin Nazif efen

di tarafından Kasımpaşad:ı Zincirli kuyu 

Pişmaniye sokak 55 NO. lu hanede 

mukim knrrsı Hüsniye hanım aleyhine 

932-1830 N. lu dosyada açılan ~iddetli 

geçimsizlik sebebilc boşanma davasına 

ait arzuhal sureti mumaileyha Hüsniye 

hanımın ikametgAhının meçhul bulundu

ğu şerhilc iade edilmiş \'e keyliyetin 

ilAnen tebliğine karar verilmiş olduğun· 

dan işbu dava arzuhaline ıar~ı t:ııihi 

il!ndan itibaren IO gün z:ırfında cevap 

vermesi ,.e ye\'mÜ tahkikat olıın 2-2-933 

tarihine müsadif "er~embe günü saat 

14 de tahkikat hakimi huzuruna gelmesi 

ilAnen rebli~ olunur. (6226) 

AH!AMA (ABUK!; ltJ:C313EiJ 
•.• DİZİM! BİR ALKOK YAKISI OH, HE RAHATLIK 

. 
• .uıo 1 ne s.aoo.- n(. lztinr.- Adeta bıçak darbelcn .. 
Kızarmı1 bir demir- Çok JökOr kı mesamstı çok aU 
Alkole yakısı bu agnyı' izale edcccktır. Sıcaklıgı doı:nı 
•tnDıD merkezine pder ve atrıyı t;ıbfif te3kın ve tedavi 
eder. Bıı tcsır muvakkat deı•t. buton ııın. bulun 
ıece devam eder, ve o tesirini u:n ettıti uman siz de 

TOrkiye Umumi Acentalarl ı 
G. & f'. BAKER Ltd 

.STAMIUL 
, .. ,. •ııtuııı .... '"•""•' 

•$~izle meJıul olursunuz. Goı:n•. arka, omurlar, 
dızlcr.. clh.asıl •Ucudıınuzun her hanı:i bir ycrındc 
tıddcılı bır aı:rı hi6'cttigıniıclc henı:ın mcsamatı çok 
.Alkok yalm.ılc izale edıoız. . Fakat Alkok umini ıyicc 
hatırıoız.da tııtuuuı ~·c takliıtcrd'en s~kın ınız. Her 
eczanede bulunur 

11 Kanunusani J 933 

K A R T A L, kuşl~rın kralı 

630 
RADYOLARIN KRALIDıR. 

Çünkü : SUPERINDUK TANS - MiKROMETRiKLE 

her istasyon saat gibi ayar edilır. 

ı~a•nbııl beşinci icra memurluğundaan: 
N- 928-29l1Q Noter. 

Luiz Hanımın i\l:ıdam Angclikiden 
Alacağı olan (ÜÇ HİN) liranın temini 
için haciz edilen Büyük-Adada {eni 
Bağçc sokağında eski (4 ve yeni l2) 
numerolu b:ığçe ve h:ınenin yarısı açıl, 

arttırmaya konulmuş ve birinci arrnr
ması 29· ( -9:33 tarihinde ,.e arttırma tıc

dcli taktir olunan kıymetini bulmadı~ 

taktirde ikinci arttırmanında J 3-2-93.'3 
tarihinde icra edileceği \'e en ço~; :ırt
tıranın üzerinde Dırakılar ak ihale edile· 
ce~i nkıt gazetesinin 21-12-932 tarih 
\'e 53:" l numerolıı nusha11iyle ilfın edil 
ııiş isede 29-1 ·9.33 tarihine tatil günü 
tesadüf ettiği anla~ıldığmdan gerek hirin
:i arttırma Ye gerekse ikinci arttr mala
·ın ilin edilen tarihlerde yapılamıyacağı 
•e mezkur Yakıt gazetesiyle yapılan 

ilı\ndaki şer:ıit \'cçhilc mezkur gayrimen-
ulün birinci arttırmasının 2-2-933 t:ıri

hinc müsadir pe~emne günü saat 14ten 
16 kadar yapılacağı ve gayri menkulle 
taktir edilmiş bulunan ıymetin °/0 75 
ırttırma hedeli ıutınadıjtı taktirde ikinci 
ı ttırm:ı 18-2-933 tarihine mü!'adif Cu
nıırtcsi gün Ü sa:ıt 14 ten 16 ye kadar 
yapılacağı ve en çok \·erenin üzerinde 
ihalesi icra. edileceği ilan olunur. ((j;?J.!) 

1
3UncU Kolordu Sabnalmel 

Komisyonu llAnbr1 

Yerli fabrikalar 
dan 55,000 metre 

mamu atın
boz renkte 

kaputluı< kumaş kapaı ı zarfla 
münakasaya konulmuştur. ıha

lesi 14 · 1 · 933 Cumartesı günü 
saat 14 dedır. Taliplerin şart

oames.ni görmek üzere hergtln 
ve münakasaya iştirak için ıha
le günü vaktinden evvel Anka
ra'da M. M. V Sa. Al. Kom. 
Riyasetine müracaatları. (1061) 

(67 ll) 

Diş tabiplerine 
Dh·anyolu Biçt,i Yurdu itıisalindeki 

di ~ muayenehanesi de\Ten satılıhır. Diş 
ta hibi l\ lccit ile ye mtır:ıcaat cdi! mesi. 161ı3 ) 

HAHtBI MEHME1 Al:)UJ 

Umumi Neşrlynı Mlldllrll F1KRE1 ADIL 

VAKIT MATUAASJ ISTANBUL 

Stil 
Veren 

Annelere Fosfatlı ark alt Hu s 
uııanın11 \ÜlunJıu artırır 

ocukıarı emı' erını 

kuvvetıen .. irn 
1 


