
Savıfa 12 

çalışmak hususuncıakı gayret ve inhimakinizi 
kesmPmelı ailenızıe berabeı geçırdığınız kısa 
zarnanıaraeı onıarrn d<ı neş·esinin kaçmasına 

sebebive1 vermemelıdıı A O A L i N tabletler• 
kullanarak sinirlerinizi te!'kın edıniz ı Bu suretle 
ışıeriniu aaha eyı bakabıtecek daha neş'eh 
buıunacaı. vt- daha çok caıışabileceksiniz ! 
Sizin!(:- tema~ eaenler sızden daha fazla 
m~mnun kalacaklar herke~ sizi daha zıyade 
~Pvecek Vf teşebbl.ıslerinızde daha ziyade 
muvaffak olacaksınız ı 

FC'1ANFı ~RUF,. RECETf iLE ALIN.ABILIA. 

Yedikule Gazhanesi 

Atideki maddeleri 
istihsal eder ve 
satar 

Zift - Taktir edilmiş katran (yol için) - Asit 
fenik - Benzol (Ham ve musaffa) - Sat gazel 
(Karbolineum evsaf1nı haizdir.) 

TOPTAN VE PERAKENDE 

VAKiT 

Hasan zeytinyağile, Hasan ko~onyasile 
ve Hasan kremile yapılmış 

A 
SABUNLARI 

birer şaheserdir. Halis limon çiçekleri· 
nin ve hakiki, tabii yaseminin ve Is
parta güllerinin insana hayat ve ruh 
veren kokularını cami olup cildi yumu· 
şatır. Bilhassa nermio ve nazik ciltli 
kadınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanın terkibi meçhul yağlarıodan 
yapılmış sabunlardan tevek ki ediniz. 
Veche ve cilde taravet ve tetafet bah 
şeden zeytin yağlı ve Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 
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m~ AnBcykoğl~d'ndaç;,istikk· ldsl caddesinde Böyle derin ve rahat bir uyku yajnız Feshaı :m ·ara a: ocu · arayı caddesinde 
liH Samsun'da: Bankalar caddesinde ve Hereke battaniyeleri altında nasip olur 
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Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları muteha.smu 

~-A~R::ı\/;Q :'."'A~. . UL :ı.21; ı· 
1'..tt T u ft rahrikas• :ı 2 ıra ya kıry 

Sirkeci Ebüssuut caddesı Tel. 22652 
Çocuı.. Kesme. Kemerli, Amerikan sistemı çelik yaylı. beyaz lAke ve muhtelit rak 
lerde karyolalar hastane ameliyat odalan malzemeleri ucuz fiatla saulır Her 
ölçüye ~öre sipariş dahi kabul edilir. Fabrik:ıda v~ Eminönü. Sellnlk B 

mar•esi ve Yerli Mallar PazArsnda da aynı fiatla satılır 

5iparişler ıçın Y edikufe gazbanesioe Beyoğlu'nda Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şita yurdu 
15-18 Beyoğlu, latiklA.l caddesi No. 193 ~lhllll111lllllllllllllUUlllflllllllllıt11111llllllllllllll1tllll"llllllllU1111UllllllllU111mıtlllllllll1Utı11UllllllllllU111118llflllllhl Metro Hanında Birinci katta dairesine müracaat (Opera slneması k&r§ısı) 

-
_________ ed_u_m_eı_id_k_.~~~~~~-·-~~~~--~--Tu-~-~_=_19_00_·_~_~_1 __ .-_-_-_! Tayyare Piyangosu 

Doktor 
Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz•••.. Balıkı;ıyan 14 Üncü tertip başlıyor 

smarlama elbiseler 20 liradan 
başlar. 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 

••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesah ••••• 

M, M. V. Askeri Fabrikalar 
Umum müdürlüğünden: 

Alınacak malzemenin cinsi 
Elektrik motörü ve teferruata 
10 ton elektrolit tutya 
40 " adi tutya 
1 ,. fosforlu bakır 
1 ,, mağnezli bakır 

Krom, nikel, volfram, vanadyum, kobalt, 
molipteo 
1, 5 ton nikel 
1 ,, aleminyom 
Demir saçlar 
3 ton bobçalık saç 
10 ,, çelik levha 
96 kalem zımpara taşı 
Bilya ve bilyalı yataklar 
Pafta ve erkekler 
Freıe ve· testereler 
19 kalem makkap 
21 kalem tctbin yağlan 
Muhtelif eczayı kimyeviye 

.. al atı " 

ibate tarihi Saati 
23 • 1 . 933 13,5 

" .. 
,, 14 

" " 
" " 25. 1 . 933 13,5 

" 
., 

" 
14 

" " 2. 933 13,5 

" " 14 

" " 8 . 2. 933 13,5 

" " 
" 14 

11 - :l. 933 13,5 

" " 
" 14 

Eğeler ,, ,, 
Yukarda yazılı malzeme hizalarında muharrer gün ve saat· 

&erde pazarlıkla ihaleleri yapılacaktır. lfo malzemeler kontanjao 
ye takasa tabi olmıyacakhr. Taliplerin şartname ıçın her 
tün &ğledcn sonra; pazarlığa girmek için de gün ve aaatin· 
de teminat ile müracaatlara. ( 162) 

!ı!uayeneh~~~~ ::::~u Mektep l ı in C i keşide ı ı ş U bat. 
Telefon: 3626 Beyoğlu ' 
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Doktor 

Cavat N. ZekAt 
Sinir mUtehasaısı 

Cuma ve pazardan maada günlerde sa.at 

S ten 6 ya kadar basta kabul olunur. 

Muayenehanesini BabıAlf kar)ıaında An
kara caddesi No. 47. ye tevsfan naklet· 

mlştir. Tel~fon muayene: 23469. 
lkametgAh: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yollan ba1't..t.ltklıın mUteh&S11111; 
Eminönü (Sabık Karakq) banma 
oakletmlşUr. Cumadan maada ber güD 

ba.staıarmı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 

Duvar inşa ve taimır ilanı 
Karaağa~ Milessesatından: 
Keşif bedeli 3988,67 lira olan pay mahalli duvarlarının ye 

ması kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle münakasaya 
nulmuştur. Münakasaya heyeti fenniye Mimari şubesinden 
liyet •esıkası alanlar iştirak edebilirler. ihale 22 • 1 · 933 p 
günü saat 14 le müessesede yapılacakbr. Mfüıakasaya ııf 
edecekler teklif eyliyecekteri bedelin yüzde yedi buçuğu nİ.I 
tinde teminat akçesini makbuz veya mektup olarak verecek 
dir. Keşfi görmek ve şartnamesini almak için Müdiriyete m 
caat edilecektir. ( 6880 ) 

. .......................................................... . 
Ademi iktidar ve 

gevşekllğtne 1 ır~~nı;ıı·~r~·ıı 8'Şı en müessk deva ~AV~ 
-------------• ii KARADENiZ POST ASI si ıandır. Deposu lstanbul'dı Sirk 

.. :: Ali R11.a l\lerkez ccı.ancsidir 'f 

DahiU ha.ııtalıklar mUtehassıaı 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 22239a 

ii sam Sun ii I 50 kuruş posta ile _;p1'derllir. .. .. ·~· 

Göz hekimi doktor 

Süleyman ŞUkrü 
:! :: Frtgral paz:ırındaki. Trabzon Y. 

Babı!U (Ankara Caddesi Numara 60) ~~ 16vaKpAuru Pazartesi H cczahanesinde dt bulun~ '1--------------• :: a.sanı :: 

· Birinci amıt mUtebassıa 

·· k s· k ··d h .. -------..--~ g günü a şamı ır ccı en are· n 
·· ·· Diı ta biplerln• si ketle ( Zonguldak, inebolu, ei 

Dltf doktoru 

Zeki Halit 
•• •• Dİ\'anyolu Biçki ) urôu itli 

Muayenehane.si: Kadıköy Altıyoı ağzı :! Samsun, Ordu, Giresun, Trab· :: b 
•-------------- H :: diş muavenehanesl; <kWtn sıtt 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
Her gUn nasta kabul edilir. Her nevt d.l;ı 

rabataı:zlığı tedavi olunur. Muayenehane: 
Üsküdar Abc:ıbaşı Mektep sokak No. ~o 

·· zon, Rize ve Hope ) ye azi· .. · ı. 
Si g t:ıbibi i\lecit Beye müracaat cdilcst1S 
is met ve avdet edecektir. gl==========~~ 
g Fazla tafsilat ıçin Sirkeci Si .. .. 
si Yelkenci Hanındaki acentalı- ii 
ii ğma müracaat. Tel: 21515 ES - .. .------------- .. .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



FtJtRE'l AD!L'IA 

ııt.A8T.ANS 

JNT1BALARI 

Yakında: 

r VAKIT'te 

Avusturya, Yunan elçileri 
Dün Reisicümhur Hazretlerine iti• 

matnamelerini takdim etmişlerdir. 
Gazi Hazretleri bu münasebetle elçi
lerin söyledik'eri nutuklara cevap 
vermi lerdir. Tafsilat iç sayfamızdadır. 

idare Telefonu: 2:1.1ifJ Sayısı 5 Kuruş 
.16 ncı Yıl * Sa~ı: 5196 

B, M. M. Dün kış tatilıne gir 
'- 11111111111 uııııınıııııııııııuııı•ıııııı1111ııuıı111111ıııııı1111111ı111111 11111ıu' 
,. ııııııı111ı• 1111 •1111ıı 

1 c·;·;·:""ii;~retleri bugün i 
j seyahatlerine baş ıyor 1 
= E 9 A. k ra 14 (Hususi)-Reiaicümbur Hz. yarsa öğleden ~ 
\ son:a :ıe:ııleket daliilinde yapacakları seyahatler:ne ~ 
~ başlıyarak buradan hareket _edec~klerdir. . . ... ~ 
§ C:a:ıi 1-. x.rıe bu seJahatler.ne ıkbsat vekılı Celal ~ 
\ ve Afyon ınebusu Ali Beylerin de refakat etmeleri E 
ğ muhtemef dir • i§ 
~ Reisicünıhuıumuz bugün yeni Avusturya ve Yunan ~ 
~ elçi erini kabul etmişler, Sefirlerin it"matnamelerini ~ 
i takdimi nıüna ebetile mütekabil nutuklar sö)lenilmiştir.~ 
~ ~ ~ ~ ~ 

j • . Meclisinin tatili İ 
~ Büyük ı~.ı o . kadar taahhüt· ~ 
~ Meclısi dün Ki lere girişmeğe ~ 
~ ıım Pşaa Hz nın mezunıvet veril· ~ 
~ R vasetinde top· miş,bususi idare· ~ 
§ Jıınmıştır.Bu top· Jerden maaş alan ~ 
~ lanhda Maarıf. ların tekaütlük· ~ 
9 Adliye, Nafia. leri bal..kındaki ~ 
~ Ziraat ve ıktısat kanun kabul e· § 
§ Velcaletlerile dilm ı şveMtclisl ~ 
~ T e m v ı z m a h· Marta kadar tatil g 
l kemesı ve hapi· yapılmasına karaı~ 
~ sane b_inalan1 ~n· I vererek dağıl· g 
§ şası ıçın ma ıye mıştır. ~ 
~ ve diletine 3, 5 Tafsilat iç sayı· § 
j mi ı yon liray M. Meclisinde bir içtima famızdadır ~ 
"111ııı•ıııuııı111nııı111ıı 111ııı1111ııııııı111111ıınııı111ııııııııı1111ııııııı11111ıınııııınııının11111ııııııııı 11 ııııııııı1111 ıııııuıı 111ııııııu1111 ııımıı 1 J 
Şark vi!a yet ' eri
mizde kasaplık 

hayvan buhranı 
üç koyun ıki liraya, b rçift 

sı ır on l raya ka~ar dü~tü 

Kıymeti ile vergisini ödeyemi • 
yen hayvan sahipleri ne 
}>ahasına olursa olsun mallarını e
linden çrkanyor. Ara. sıra bu sü -
tw~.arda Şark vilayetlerimizin ha) 
Van buhranı hakkında yazdığımız 
y;ızılar bu işte ihtısası olan bir za
tın nazari dikkatini celbetmigtir. 
Du münasebetle baş muhan·iri~i -
zel bu ~ıeselenin mahiyetini teşrih 
ec er hır nıektu l .. d . . G 
rek h "ku I gon ermıştır. e-

y 
· .u .met, gerek cfkan umumi-

e ıçın cıdden bi.iyu"k b. . h . 
t ·ı ıı e emmı -ye ı e okunmağa la k 

mektubu , YI olan bu 
as nen neşrediyoruz: 

M Kars - 24. 12. 932 
uhterem Efcnd· 

Ga. t . ım, ze enızde vaJ.- . 
cılığa, hususil ·~t vakıt hayvan· 
ae ve K.. be rzurum, Karakö· 

.... rtın u y" , 
te ld ki . . UZtten geçirmek-

o u arı ıktuıad" b h 
alınac k t 'b ı u rana kar§ı 

a ertı ata da. .. f' 
kaleler çıknıaktad ır mu ıt ma • 
d • ır. Bizi yakın -

an alakadar d b 
nıüh · e en u işin bazı 

nı ı . 1•m noktalarını aydınlatmak e
e ı e d·· .. 

uşuncelerimi zatı alilerine 
arzetnı ..... 
1 

cgı tasarlamakta iken 
4·12•932 tarihli nüshanızda bu 

meseleye bir dnha parmak basıl • 
ntış Ye b.., d ' ' • . . -n enızı tacıle teşvik et • 
:rtııstır S ı d b . A • . • ene er en erı Kara ve 

t1'>ın v:layetlcrinde bulunuyo . 
l'Utn h' b" k f ' ıtta ı her şeye yakından va-

ı Ve l •t d " a a.<a arım. Bu sebepten 
.,,azııa . b . . la rımın ısa etı takdır buyuru-

caktır. 

lcö 
1 

- Evet Kars, Erzurum, Kara· 
se V ·ı· 1 . Ş 'Va ' an vı ayet erı arkın hay • 
rı lllrtıharıdır, hususile Kars vila-

1\ıırs vflı\yeti baytar müdürii 

l Al Kemal 
ı fo.ratı 2 inci aayıfamızdadır) 

Yanan vapur ............................. 

Suikast 
görünüyor! 
Vapurun yanaca
ğını hareketinden 
eve. bildirmişler! 

Vapur tutuşurken •• 

BORDO, 14 (A.A.) - Atlan· 
tik kazası hakkında tahkikat ya· 
panlar, bir takım zihin karıştırıcı 
haberlere muttali olmuşlardır. 

Pazartesi günü vapurun hare· 
f<:etinden evvel bir ıahım elinde 
bir paket bulunduğu halde bir 
taksi otomobili ile gelmiş ve ıo 
dakika sonra paketsiz olarak dön· 
müş olduğu söylenmektedir. Di : 
ğer taraftan bahriye erkanı, ertesı 
günü anonim bir mektup almış • 
tır. Bu mektupta Atlantiğin Hav· 
ra giderken yanacağı bildirilmek· 

te idi. 
Bu havadis, Debats gaztesi ta· 

rafından verilmektedir. 

Dünya Nereve Gid1yor ! Yunanistan da 
···························· Kabin eyi düşüren '' .~ .......................................................................... . 

harbiye ve bahriye Duşma dan çok C~--
nazırları oldu! ve kadın öldür ceksiniz,, 

etmek ten bahse. 
denHarbiye nazırı 

Kondllla 

ATINA, 14 (Hususi) - Har • 
biye ve bahriye nazırlarını değiş· 
tinnek istenıiyen 
ba§vekil M. Çal • 
daris mecliste e • 
kalliyette kaldık
tan sonra reisi • 
cümhura kabine • 
nin istifasini ver -
miştir. 

Rciaicümhur , 

derhal siyasi fır • Bahrfye naun 

k a l a r rüesaıile Ktryakoıı 
müşaverelerine batlamı§, ve ev • 
ve la ekseriyet f ırkaıı reisi M. Ve
nizelosu dinleıniştir. M. Venize • 
los kabine buhranının halli için , 
reisicümhura bir sureti tesviyeyi 
teklif et.mittir. 

M. Venizelosun mütaleasmdan 
sonra reisicümhur, müstafa bat· 
vekil M. Çaldarisi nezdine çağı -
rarak M. venizeloaun arzusu mu· 
cibince harbiye ve bahriye nazır· 
tarını tekrar almanıası tartile ye· 
ni kabineyi te§kil edebileceğini 
ıöylemi§tir. M. Çaldariı, arka • 
datlarım feda edemiyeceğini, 
muhaliflerin kabineye kimleri 
nazır aıfatile alacağını kendisine 
kabul ettirmeğe hakları olmadı -
ğını söylemekle beraber, bu hu • 
susta kat'i bir cevap vermek ve 
arkadaılarile görütnıek için müh· 
)et istemiştir· 

M. ÇaJdaris, fırkası erkinile 
( Alt taralı 2 inci sayıfamızdadır) 

Yarınki sayımız ..._, , 

Sayıfadır, 32 sayıfalık ilave· 
miıde umumi harbin ilk kıvıl· 
cımları memleketimize nasıl 

atıldığını ok uyacaksınız. 

)#. "" • 

Varında n itibaren 
üç perdelik 

Ernıeni faciası 
1913 senesinde toplanan bü 

yük Ermeni kongresinin 
müzakereleri 

Bunu söyliyen sabık İngiliz başvekili, 
meşhur devlet adamı Baldvindir 

Yeni bir harp sonunda muharebe meydanınm görecegı manzara : 
Tank, motör, tayyare, makine enkazı yığım 

Maruf İngiliz devlet adamla • f 
rından Mr. Baldvin, Avam ka -
marasmda söylediği nutkun bir 
tarafında şöyle demiştir: 

"Yegane müdafaa taarruzdur. 
Ve kendinizi kurtammk için düş
mandan daha çok ve daha cVYel 
çok çocuk ve kadın öldürıneğe 
mecbursunuz ..... ,, 

Bu sözlerin ehemmiyti tayya • 
relerin tankların ve zehirli gaz • 
Jarı, korkunç bombalarile bütün 
harp vasıtalarının son bir iki se -
ne içinde attiğı terakki adımlarile 
görünmektedir. 

Saatte iki yüz kilometre sür'at· 
le giden tayyareler, saatte 150 ki· 
lomelTe giden tanklar yapıldı. Bir Sabık be vekil M. Baldvln 

koca köprüyü 100 kiloluk bir hiç mesabesindedir. Zehirli gaz· 
bomba baştan bata yıkabiliyor • lara kartı hazırlanan maskelerin 
ken 1000 kiloluk bombalar yapıl- tesiri pek azdır ve koca bir lngi • 
maktadır ve bunları küçük bir liz devlet adamının yukariki ıöz • 
tayyare tn§ıyarak istediği yere at· leri gösteriyor ki yeni bir haı·ptc 

maktadır. Bu bin kiloluk bomba· ne çocuk dütünülecek, ne de ka • 
run tahrip saha11 bizim Karaköy dın .. ,,.. Bu müthiş ve insaniyeti 
köprüsünün bet misli geni§liğin- belki baştan başa yıkacak · olan 
dedir. Hele gene tayyarelerin dö· faciadan senelerce, asırlarca u -
keceği zehirli gazların sahası bir zak kalmamızı temenni ederken 
büyük tehir sahasından fazladır. ne kadar müteyakkız olmamız i. 

Bütün bu tahrip vasıtalarına cap ettiğini de izaha lüzum gör • 
kar§ı yapılan müdafaa tertibatı müyoruz. 

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

Bir Iran mebusu ve gazeteci;i 
··················································································-• • 

lngiltere.,Jran ihtilifının 
esaslarını anlatıyor 

iranı eski l<ötü taahhütlerden kurtarmıya çalışan Şah Hz. tahtında 
lran ınch'uclarmdan ve Tah • ı bip ve başmuharriri Aka Zey • 

randa ~ıkan "İran,, ~azetesi ıa • !~1lt taralı 9 uncu sayılamı:dadır).. 
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Şark vilayetleri
mizde kasaplık 
hayvan buhranı 
<Baş tarafı I inci sayıl amızda) 

yeti başlı başma bir har.!.dır. 

Rus zamanında Kars vila -
yeti hayvanatmın 11lah ve teksiri 
emrinde çok büyük teıebbüsatta 

bulunulmuş yer yer, damızlık de -
poları tesis ve kıymetli damızlık -
lar ithal edilerek köle ve çıldırın 
namıdar ıığırlarını ve ağır cüsseli 
kotum atlarını ve ipek gibi ince 
yünlü tifliı Hirik koyunlarını el -
de etmeğe muvaffak olmuşlardır. 
Bu ıalah görmüş hayvanlarından 

her sene orta Anadolunun kotum 
ve kasaplık ~ığırlarım, İstanbul ve 
Sovyet hükumetinin kasaplık ve 
Kayserinin pastırmalık aığırlarını 
temin eden hemen hemen Kars vi
layetidir. Koyun ihracatı da iki 
mahrece bağlıdır: Kafkasya - ls
tanbul. Fakat geçen seneye kadar 
bu ihracat föyle böyle yürürken bu 
932 senesi tamamen bir felaket se
neıi olmuıtur. Herkeıin bildiği la
tanbul piyaıalarmdaki iıtıkrarsız • 
lık ve yollardaki maaarife inzımam 
eden İstanbul mezbahasmm çok 
fazla ve lüzumsuz harçları celep -
leri büyük ve umumi bir iflasa uğ
ratmıt, hele bu son aylarda Ruıla
rm hiç yoktan çıkardıkları tarbon 
hastalığı bahanesile hayvan alma
malan kııın ortasında ellerinde 
Ruıyaya verilmek üzere hayvanı 
bulunanları cidden elim bir çık • 
maza sokmuştur. 

Bu ıene Erzurum ve Karaköse 
vilayetleri İstanbul piyasalarının 
fenalıiına kartı Ruı hükumetine 
yaptıkları ihracatla biraz nefes al
mıtlardı.Fakat son vaziyet bu vila 
yet tüccarlarnn da mahvetmittir ı, 
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ESoN;HABERLE-R Yunanistanda 
• 

<Baı taratı l inci sayıfamıztla) 

müıaverede iken M. Venizelol 
müstafa bat vekile ceneral KolY 
dilisle Amiral Hacı Kiryako.U. 
harbiye ve bahriye nezaretleriD • 
den başka nezaretlere tayin et • 
mek ıuretile, kabinesine alabile • 
ceğini bildirmitti. Amiral Hacl 
Kiryakos, bahriye nezaretind 
başka diğer bir nezareti kabul e
debileceğini söylemiş ise de aa • 
hık harbiye nazırı Kondiliı yeni 
kabineye girmemek temayülüıı1' 
göslem'l1r.tir. 

Büyük · Millet Meclisinin tatili 
Hususi idarelerden maaş alan muallim ve memurlar 

tekaüt haklarından istifade 
ANKARA, 14 (A.A.) - B. 

M. M. bugün reis Kazım Pata Hz. 
nin riyaıetlerinde toplanmıttır. 

Çanakkale meb'uıluğuna ıe -
çilen Ahmet Cevat Bey and içmit· 
tir. Ve 1932 ıeneıi müvazenei 
umumiye kanununa merbut N. 
cetveline, liseye çevrilecek orta 
mektepleri için 20 muallim ilave
si kabul edilmiştir. 

Beynelmilel otomobil ıeyriıe
f erine müteallik beynelmilel mu
kavelename tasdik olunmuttur. 

Hükfımetiıİıizle Belçika hükU -
meti arasında aktedilen ikamet 
mukavelenamesinin ve Anadolu 
ıahillerile Meis ada11 arasındaki 
ada ve adacıkların ve Bodrum 
körfezi karıııındaki adanın ciheti 
aidiyeti hakkında ltalya hükume
tile aktolunan itilatnamenin tu · 
diklerine dair kanun layihaları 

ikinci müzakerelerinde kabul o • 
lunmuıtur. 

Konya ovası sulama idaresinin 
aktedeceği istikraza maliye veka· 
letince kefalet edilmesine dair ka· 
nunun ikinci müzakeresi yapıl -
mıı ve kabul edilmiıtir. 

iki milyon liraya kadar olan 
kısım; adliye, nafia, ikhıat ve zi
raat vekaletleri binalarile temyiz 
mahkemesi binasının intaaına ve 
en az bir milyon lirası da hapis • 
hane binalarının İn~alarına tah -
sis edilmek ve 10 sene zarfında 
tediye edilmek üzere üç milyon 

liraya kadar teahhüdatta bulun • 
mak için maliye vekaletine me • 
zuniyet veren kanun layihası mü -
zakere edilmittir. 

Bir ıuale cevap veren adliye 
vekili Yusuf Kemal Bey: 

Hapishanelerin iılahı ıçın 

mümkün olan her ıeyin yapıl • 
makta olduğunu ve alınacak 

tahsisatla merkezi bir yerde mo
del olacak yeni bir hapishane ya· 
pılacağıru, ve hapishanelerin ida· 
reis için yeni ceza kanununun 
derpif ettiği esaslar dairesinde 
hazırlanan nizamnamenin tetkik 
edilmek üzere ıurayı devlete gön
derildiğini ıöylemit ve hapisha -
nelerde münferit hücre usulünün 
tatbikine gidildiğini ilave etmit -
tir. 

Vekil Bey tahsisatın bir kıı -
mile model hapishaneler yapılır -
ken diğer taraftan da mütebaki 
para ile hapishanelerdeki izdi • 
hamı bertaraf etmek için terkedil
mit bazı binaların inşaatına çah
tılacağını ve temyiz mahkemesi 
binası inşaatının bitmesine inti • 
zar edilmeden, temyiz mahkeme
sinin Ankaraya nakledilerek ha· 
len adliye vekaletinin it1al et -
mekte bulunduğu ve esasen tem • 
yiz mahkemesi olarak yapılmıt 

bulunan binaya yerleştirileceğini 
ve adliye vekaletile mahkemele -
rin isticar edilecek binalara nak
ledileceklerini aövlem1ştir. 

edecekler 
Bu izahatı müteakip kanunun 

maddelerinin müzakeresine geçil· 
mittir. 

inşa edilecek binalar arasına 
maarif vekaleti binaımm da ithal 
edilmesi ve bunun için 500 bin 
lira ilavesile itfa müddetinin 10 
seneden 12 seneye çıkarılmur 
hakkında verilen bir takrir reye 
konularak tasvip edilmiJ ve ka -
nun bu ilave ile kabul olunmuı • 
tur. 

Ankarada yapılmıt olan hıf • 
zıssıhha müesseselerinin bazile· 
rile hastahanenin dahili tesisa -
tının tamamlanmasına ve fenni 
tesisat ve levazımına tahsis edil
mek üzere bir milyon 600 bin li
raya kadar teahhüdatta bulun • 
mak için sıhhiye ve içtimai mu • 
avenet vekaletine mezuniyet ve -
rilmiştir. 

Hususi idareler bütçesinden 
maaı alan muallim ve memurla • 
rın tekaütlüklerile yetim ve dul • 
larına verilecek maaı hakkındaki 
kanunun müzakereai münasebeti
le bazı hatiplere cevap veren ma· 

Meclis reisimizin 
seyahati 

ANKARA, 14 ( Hususi) 
Büyük MilJet Meclisi reiıi KA 
Paşa Hazretlerinin Çarıamba gii 
nü l!ahkesire gitmeleri mühteme 
<lir. 

B. M. Mediıi tatil kararı verdi 
için meb'uslardan bir çoğu bu a 
şamki trenle Ankaradan harek 
ettiler. 

Dayısı öldürmüş •• 
IZMIR, 14 ( Huıuıt ) 

Bir hafta kadar evvel burada N 
fiıe adlı bir kadını yedi yerin 
biçakla yaralıyarak öldüren ada 
mm, dayısı Muharrem olduğu an 
lqıldı. Katil aranıyor. 

arif vekili Reşit Galip Bey, mü·. NUfus umum mUdUr 
zakere edilmesi talep edilen ka· 
nun layihaıının alakadar hükU • ANKARA, 14 (Hususi) - S 
met dairelerinde ve B. M. M. en- nayi umum müdürlüğüne sabık 
cümenlerinde dikkat ve itina ile nayi umum müdürü Ali Recai B 
tetkik edilerek hususi idareler • tayin edilmittir. 

te bu.kötü halin tesirile hayvan pi· _____________________ _..._m11111_...._ __ .._. ..... _...,. 

den maaı alan muallim ve me - l==============ıı=-t 
murların istikbalini emniyet al - sebepler üzerie tekaüde aevkedi 
tına alan bir ıek'e getirUmit ol - len vilayet husuet idare m~nsurf 
duğunu ~öylemiş ve .. kanunW1 larile mua~limleri Ye ~.unlfP'I~J'F 
müstaceliyetle müzakere ve ka - tim ve dulları da bu kanunun a yuaıında umumi bir panik baş gös 

terdiğinden köylü, yani yeti§tirici
nin elindeki malların kıymeti dü -
ıe düte nihayet üç koyun iki liraya 
bir çift ıığır on on bet liraya in -
mittir. Bittabi bu feci manzara kar 
tııında köylü vergilerini daima bu 
hayvan ve mevaddı ile öderken -
bu vilayetlerde ziraatten istifade 
mahdut olduğu malumdur - bun
ların da bu rüsumu temine kifayet 
iizliğini ve hükumetin haciz yüzün 
den mallarını, davarlarını çok de· 
jeraiz olarak ellerinden almalarını 
anlar anlamaz mütemadiyen ve 
her ne pahaıma olursa olsun elin
den çıkarmağa baılamıt bu ıebep· 
ten bugün vilayetin hayvan mevcu 
dü yarıya inmitlir. 

Bu sene altı yedi ay zarfında 
Sovyet hükumetine ve İstanbul ve 
Anadoluya vilayetimizden çıkan 
hayvan mikdarını göstermemiz ifa 
demizin doğruluğunu ispata kafi
dir. 
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itte hakiki rakkamlar: 
Sığır Koyun Keçi - - -

Mayıs 315 00 o 
Haziran 1586 407 8 
Temmuz 5839 10183 30 
Aiuıtoı 9176 23501 28 
Eylul 10259 35453 93 
1 Teırin 10970 62551 37 
il Teırin 881 6417 00 - -39026 138412 196 
Mayıı 543 000 00 
Haziran 3370 9078 94 
Temmuz 2702 7900 00 
Aiuıtos 5674 30419 174 

EylUl 3389 9515 43 
1 Teırin 819 4030 75 
il Teırin 582 16043 120 

17079 76985 -506 
ığır Koyun Keçi 

Umumi 56,105 215,517 702 
Yiliyetimizin hayvan mevcudu· 

nu biliyorsunuz lütfen ihracatla 
karıılaıtırmız derakap bu ihraca • 
tın memleket hesabına bir kar sa· 
yılmıyacağını anlıyacaksmız. Çün 
kü mevcudun yarısı ihraç olunmuı 
demektir. 

Y elittiricinin bu sürü ıürü hay • 
vanlarını elinden çıkarması malı -
nın para etmemesinden vergileri -
ne karşılık olacak bir kudretten 
çıkmasından baıka bir şeye atfet
mek doğru değildir. 

lalah ve teksiri hayvanat kanun
ları ve talimatnameleri yapılıyor, 
hayvanlarımızın ıslah ve tekıiri ar 
zu ediflyor hatta Karı vilayetinde 
huıusi kooperatif tirketler te•is e
derek peynirciliğin, tereyağcılığın 
inkiıafı için ileriye atılrnıyor .. Fa -
kat maalesef hiç kimse bu hayvan 
zayiatını göremiyor .. Bu senelerde 
bu arzulardan ziyade yalnız hay -
vanlarımızm mevcudunu koruma -
ğı dü,ünmek ve ana göre tertibat 
almak lazımdır. Diğerleri sonraya 
kalmışlardır. 

Bendenize kalırsa buna çare iki
dir. Birisi: Hayvan ihracatının bir 
elden idaresi .. Bu elin hükumet eli 
olması .. Tüccarların ıermayeai he
der olmamak için her hanıi milli 
bir bankanm bu iti tedvire alet e· 
dilmeıi. ikinci çare Sovyet ve Is -
tanbul piyaaalarmm müvueneıiz· 
liğine kartı bizzat nazım vazifeıi
ni göıecek Şarkta bir et konaerve 
f abrikaıı - daha ziyade ordu ih -
tiyacatı için - açılmasıdır. 

Birinci çare ile hem Sovyet za -
ğaıtrokuna (Kafkaıya ticaret ıu
besi) ve hem de lıtanbul kasaplar 
ıirketine kartı konulacaktır. 

ikinci çare ile hayvan piyaaaları 
düıtüjü zamanlarda yetittirici doğ 
rudan doğruya her vakit malını a
labilecek yanı hatmet. bir müeıse
se bulacaktır. 

Bir zamanlar Trabzonda yahut 
Rizede frigorifik tesisatını havi bü 
yücek bir mezbahada hayvanların 
kesilip hususi ve organize edilmi! 
vapurlar ile et sevkiyatı dütünül • 
müt fakat bir türlü bu ite muvaf -
f akiyet elvermemiıti. Çalııılaa o -
lur hükumet bir elden bu ihracatı 
idare edince kuvvetli bir bankanın 
deliletile bu itle halledilebilir. 

Bir çok yerlerde fabrikalar açıla 
cağını, ziraat ve iktisat vekaletleri 
nin bu çığırda büyük adımlar ata
cağını itiliyorum. Ne olur Ruslar 
zamanında milyonlar aarfedilerek 
teıiı edilmiı ve halen metruk ve 
harap bir halde bulunan Karı et 
ve konserve f abrikasmı ihya et -
mek iti de bu proğram araıına ko· 
nulaa •.. 

Hakikaten Kars ve Erzurum, Kn 
raköse vilayetlerinde Kağızman al 
tın madenlerinden daha canlı olan 
bu itin canlandırılması lazımdır. 

Kars ,;JAycri Baytar müdürü 
Kf'mal 

ispanya kanunu esa· 
sısene llAve ~dilen 

bir madde 
Beynelmilel hiıkiıkü umumiye 

enstitüsü katibi umumisi M. Mir -
kine • Guelzevitch ahiren neıret -
tiği bir makalede hukuku esasiye 
tarihinde tamamen yeni bir hadi
se olmak üzere yeni ispanya ka • 
nunu esaıiaine ilave olunan bir 
maddeyi tebarüz ettirmittir. Çün· 
kü mevzuu bahis olan maddede h· 
panya cümhuriyet hükUmeti ilk 
defa olmak üzere cemiyeti akvam 
Briand - Kellog misaklarmın sul· 
ha ve harbe dair olan ahkamını na 
zari dikkate almıı, cümhuriyet ka 
nunu eaaıiıi ile bu miaaklar ahki
mını tamam ile telif etmittir. 

bulünü istemiştir. kamından istifade edeceklerdir. 

Diğer bazı mütaleata cevap ve· Kanunun kabulünü müteakii 
ren dahiliye vekili Şükrü Kaya kürsüye gelen maarif vekili Re 
Bey de demittir ki: tit Galip Bey demiştir ki: 

"- Vatandaılarm &tisini te • "Kanun hakkındaki kararla • 
min meselesi bugün devletlerin rınızla, i~timai bir adalet hükııı 
umumi siyasetine esas olarak gir- yerine gelmiş oluyor. Artık k&f 
mit bir meseledir. Nerede kaldı muallimi iti ve ir.f'·"aline huzU 
ki, hayat ve faaliyetlerini devle - ile bakarak çalıtabilir. 
tin herhangi bir şubesine ha$re - On be~ bin muallimle hua 
denlerin istikbali. idareler memurları namına ıük ' 

Batka memleketlerde çifçinin, ranlarımı surwırım.,, 
aan'atkirın hatta doktorların, ya· Otel, pansiyon, ticarethane 
ni her vatandatın akibeti dütü - sair umumi müeueıelerde otur 
nülmektedir. Bu gibi inıanları va- ve çalııanların hüviyet veraka'f 
tanlarına hiznet ettikten ıonra vermelerini mecburi kılan kanı& ~ 
ırtık çalışmaktan ve kazanmak • nun bazı maddelerinin tadil 
lan mahrum kaldıkları bir za • tashihine dair kanun layihası 
manda - ki ihtiyaçlan daha fazla zakere ve kabul olunmu~tur. 
artar· dütünmek lazımdır. Cemi- ._. 
yetin ve cemiyeti temsil eden dev· Bundan sonra memleket ıçı 
letin 0 ya!ta ve 0 haldeki vatan _ de hazırlanarak tuzlu ve ıal• • 
d t tm l l b. mura halinde harice gönderile'. &fa muavene e ea esaı ı ır 

peynir, balık ve zeytine ıarfoid borçtur. blf 
nacak tuzların beher kilosuna 

Bizim devletimizin bu yolda 1 -
kurut prim verilmesi, demirfO 

giderek avtandaıların itiıini le - lar idaresinin 1933 ıeneıi bü~~ 
min edeceğine kanaati tammemiz sinde 25 bin liralık münaPf"" 

vardır.,, yapılması, 1912 ıenesinde Lahd' 
Kanunun heyeti umumiyesi l '-de imzalanan afyon mukaYe e 

üzerindeki müzakere kafi görü - 16' 
mesile 1914 tarihli munz&ID P i 

lerek maddelere geçilmiı ve ka- (> 
tokolda :ve 1931 senelerinde • 

nun kabul olunmutıur. ~ 
Buna nazaran hususi idareler- nevrede izmalanan afyon • il" 

den maq alan muallim Ye me _ velenameleri ve protokollarıı:~ 
tihakımız hakkındaki kanUll 

murlar, 1683 numaralı askeri ve 
baları kabul edilmittir. 

mülki memurların tekaütlükleri • 
hakkındaki kanunun mülki me • Türk parasının kıymetini ~ 
murlara ait hükümleri dairesinde ruma hakkındaki 20 ıubat ~ 
tekaüt edileceklerdir. Bu mual _ tarihli kanunun 3 ıenelik •:.,;ı, 
lim ve memurların yetimlerine ve müddeti be§ ıeneye iblil 
dullarına da bu kanuna ıöre ma- mittir. 
at tahsis olunacaktır. Meclis bundan ıonra 111il~W 

Kanunun muvakkat maddesi kıp içtimarn 1 Mart ÇartP':"......ı 
hükmüne göre de askeri ve mili - gününe tehir edilmesi ha 
ki tekaüt kanununun neırinden ki takrirleri kabul ederek İS 
ıonra kendi talebi veya kanuni ına nihayet vermiftir. 



• IS klnunnsani 1933 
• 
iŞARETLER 

Köylerde mektep 
Dün C. H. Fırkası vilayet kon • d 

gresinin açılma nutkunu dinl~diın· ıSöz er eme 
Cevdet Kerim Bey fırka i~lerınden -----

Rumeli hanı cina1•eti ............................................. 

tiller 
O.Ban ·ası 

bahsederken diyordu ki: 
1
. . d • 

"_ ıstanbuı vilayetinde mek - F aa ıyetıne aır • . 
tep açıJmamıt köy ka.bnamı§tır.~~ lecek defterlerinııltı 

Bu söz bana bütün hır nutuk, bu ge 
imtiyazmüddetinin 

kar.deşi~. anne- uzatılması mÜZa· 
lerıne gore . 

tün bir kaç saatlik ciğerleri ~oran tetkiki 
izahattan daha kuvvetli geldı. Os· 
ınan!ı saltanatı göçerken ken~i pa 
yitahtı olan lstanbulun köylennde 
nıektep namına ne bıraktığını ha
tırlarsanız bu cevabın manasını da 
ha iyi anlarsınız. 
Osmanlı imparatorluğu İstanbul 

vilayeti köylerinde bize tek bir 
mektebi ır:iras olarak bırakmamış
tır. Altı yüz ıene köylere sade tah
ıilda.r ekti ve mütemadiyen vergi 
biçti. 

Mektep, kültür, irfan ... 

Bunları imparatorluğun zekası his· 
ıetmezdi. lnaanın bir gün bir 
ıülüğü karşısına alıp: - Niçin kan 
emiyor.sun bu fena ~ydir.Bunu bir 
ı<lahiL yapma demesi ins~n enerji· 
aini bol, bol miras yedi viri harca
mak demektir. 

imparatorluktan da ilim, irfan 
kültür istemek sülüğe nasihat et -
tnekten farkh değildir. Sülük ya -
ra.dıh\ icabı emecek, imparatorluk 
.kuı-ul-ışu icabı cehaleti tamim et -
nteğe, temellerini hu raf eye, cehle 
koymaya mecburdur. 

imparatorluğa nasihat edilmez 
tekme atılır. 

Türkiye demokrasisini kurmak 
yükünü sırtına almı~ olan inkılap 
fırkası maariften bahsederken 
''Maarif siyasetimizde temel taşl 
cehlin izalesi,, der. 

Temellerini müspet ilme, müs -

pet bir efkarı umumiyeye istina~ 

ettirmek istiyen Türk inkılabı mek 
lep sahasında ~imdiki halde impa· 
ratorluğun açtığı gedikleri kapa · 

rn~!:h:ı mc~guldür. 

lstanbul söz derleme heyeti ya
rın saat ikide şehir meclisi salo -
nunda ilk iç.timaını yapacaktır. 

içtimada 70 aza bulunacaktır. 
Bunların ekıerisini yüksek, lise or 
ta mektep müdürlerile san' at mek· 
leri müdürleri teşkil edecektir. 

Halkevi dil ıubesi idare heye • 
tinden Köprülü zade Fuat, Mu -
z:affer, Hamit Beylerle maarif 
müdürü Haydar ve müdür muavi
ni Hıfznrahman Beyler maarif 
müdürlüğünde toplanarak yarın· 
ki içtima hazırlıkları etrafında 
meşgul olmutlardır. 

Söz derleme klavuz defterle -
ri dün gelmittir. Bu defterler iki 
yüzer sahifedir ve her sahifeye 
bir kelime yazılacaktır. 

Toplanacak kelimeler bu sa -
hifelere yazılacak, altlarına keli· 
me hakındaki tafsilat ilave edile· 
cektir. Bu defterlerden 2700 ta • 
nesi bütün İstanbul muallimleri • 
ne dağıtılacaktır. Ayrıca dil i~le-

rinde çalışmak istiyen vatanda~ -
lara da bu defterlerden tevzi e-
dilecektir. Söz derleme heyeti as· 
gart haftada bir toplanarak mu -

allimlerden ve diğer meslek mün
tesiplerinden gelecek defterleri 
tetkik edecek ve Ankaradaki u • 
mumi merkez heyetine yollıya • 
caktır. Maal·if Vekaleti söz 
derleme işi hakkında maarif mü -
dürlüğüne bir tamim göndermiş -

Lir. Vekalet, ~öz derleme işinde 

bütün muallimlere ve vatandaş -

lara vazife terettüp ettiğini, bu 

= Sadri Etem işte çok mesaisi görülen m~all~m-

G . b 1 d ! lnin kanunların müsandcsı ms -
ene erom u u::ı u - . 

. betinde kıdem zammı ve saır su· 
Usküclarda Çavuş dere caddesin\ retlerle mükifatlandırılacakları • 

de kundııracı Mustafa ile Andonun 1 nı bildirmiştir. Diğer vekalet ıne
~i:kanıncla arama yapılmış, Hero· murlan da ayni şekilde mükafat 
ın hulunmuştuı·. l kJ d v ... kmda cemiyetler 

Köft · · · ~cıyı döven adam 
Ku:ı:nkapıd . k l . 

t a ıs e e caddesmde 
o uran Meh A. 
i · d met lı Efendi Mihran 
•mın e bir köf · · 

ted. v. d tecıyı fazla para is 
ıgın en <]·· .. 

cağından a1·:vmuş ve piç.akla ha· 
li Efe c}" y lamrştır. Mehrnet A-

n ı yakaJanınıştır. 

Te-~adakai fitir 
;, yareye verilecek 

D_ .Aıaı Vasat Edne 
uqğdaydan 1 4 3 10 9 
o:~adan 16 14 13 

uınden 130 92 65 
!stanbul M .. ft" ı ·· v •• k u u ugunden: Hava 

. ~VVetlerimizin itila ve tarakkisi 
•çın her türl ·· 
t":nj . u muavenetin ifası va-
. ~azıfelerimizin en mu"h.ınl 
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4ln, fet 'b' "e va mucı ınce aadaka.i fitir 
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a aca ar ır · 1 .. 

ve bazr teşekküller ve bilhassa 

Halkevi dil ~ubesi azaları söz der-

i · ·ı ehemmiyetli surette eme ışı e 
meşgul olmıya başlıyacaklardır. 

Otobüsler için 
yeni b:r karar 

Belediye otobüslere, Raş~t Au~.b. 
· "nde birisinin yaptığı raglato -
ısını A k l tır 

.. konmasını mecbun ı mıı . 
run b '" l 
Bir ay zarfında bütün oto us ere 
bu reğlatör konmuş bulunacaktır. 

Diğer taraf tan otobüsçüler .be ~ 
lediyenin koyduğu bu mecburıy.~t
ten §İkayet etmektedirler. ?tobus· 
çüler bu hususta diyorlar kı: 

"Belediye beş ay evvel otobüsl~
re reğlatör konmasına karar :erdı. 
O Zaman bir kac nevi reğlator ya. ~ ·· ı ·b· bun -
pddt ve istiyen otobus sa 11 1 

tarı satm alarak otobüsüne t~k~.1• 
O zaman belediye üç nevi reğla~r 
den her hangi birini takına~ta ı
zi serbest bırakmıştı. Şimdi ıse Ra 

v}At'"riln ta . 
şit ustanın yaptığı reg a 0 . 

. · · k ·vor Bır kılması nıecburıyetı ·onu.,. · 
kısmımız diğer reğlatörlerı takt~ -
ğımız için bunları değiştirmek b: -
ze bfr hayli masrafa mal olac~1". · 
tır; Mecburiyetin kaldırılması ıçın 

·· aatta nlakadar makamlara nıurac 
bulunacağız., . 

cinayetin iç yüzü! kerelerı 
Geçenlerde Beyoğlunda Rume

li hanında Madam Antuvanet ad
lı bir kadını öldürenlerden Yani • 
nin, Yunanistanda yakalandığını 
yazmıştık. 

Yunanistanda yakalanan Yani 
ile lstanhulda yakalanan Sokrat 
evvelce yazdığımız gibi iki kar -
de§tirler ve Hamalbasında otur -
makta idiler. , 

Adam öldürmek suçile maz • 
nun bulunan iki karde§in annesi 
Madam Floransla kız kardeşi 
Matmazel Minanm söyledikleri • 
ne göre maktule Madam Antuva-
net, genç erkekleri evine çağıra -
rak onları ahlaksızlığa teşvik e • 
diyor, kokain, heroin içiriyornıuı. 
Hatta Madam Antuvanetin oğlu 
annesinin öldürüldüğünü duyun
ca, bu ahlaksızhklarından müte • 
essir bulunduğu için, memnun ol· 

"b d . mu~ ve una müstehakh,. emı§. 

Madam Florans katil Yaninin 
şehrimi:ıde bir İngiliz mürebbi • 
yesile nişanlı olduğu haberini te
yit etmiş, oğlunun lstanbuldan 
kaçarken kendisinden 60 lira al· 
dığmı söylemiştir. 

Yani ve Sokratm kız kardeşi 
Matmazel Mina cinayetin Kanu • 
nu evvelin 6 mcı günü yapıldığı • 
nı, Yaninin 6 gün sonra Yunanis
tana kaçtığım, Sokratm ise cina • 
yetten 8 gün sonra ynkalandığmı 
söylemiş ve dem ittir ki: 

"- Kiiçük kardeşim Sokrat 
pasaport çıkaıımak için dördüncü 
şubeye gitmişti. Ertesi günü bir 
kahvede otururken ağzından ci • 
nayete ait laflar kaçırmış, bunun 
üzerine yakalandı.,, 

Katillerden en küçüğü Sokrat 
20 yasındadır. Babaları on sekiz 
:ıenc :vvel Amerikaya gitmiş ve 
bir daha kendisinden haber alı -
namanuştır. Madam Floransm 
söylediğine göre bu adan.l Tita.nik 
vapurunda ko.marot iken bu va • 
pur battığı sırada boğularak öl -

müs~.·------------------~--
Deflerdar ve kazanç vergisi 

Def ter dar Mustafa Bey dün bü
tün şubeleri teftiş etmiş ve kazanç 
vergisinin tahsiline taallUk eden 
bazı hususatla meşgul olmuştur. 
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İstanbul Ankara Caddesi, VAKIT yurdu 

Telefon Humaralar1 
Yazı işleri telefonu: 2·1379 
tı.Jare telefonu : 24370 

Telgrat adresi: lata:ıbul - VAKI1' 
rosta kutusu :No. 46 
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d ! ~ı ıs ,.c o:ı defası 100 kuruşt'.Jr. 
dort e ıu; . 

a !ık ilin ,-erenlerin bır defası mecca-
tJç dly Dli"t 11atm geçen iJAn.ların fazla nen r. • 

1 
..,,., J<Uruııtım hesap edilir. 

satır arı .,..,,, 

İmtiyaz müddeti 1935 te bite
cek olan Osmanlı Bankasının im
tiyaz müddetinin uzatılması hak
kında bazı müzakereler yapıl -
makta olduğunu yazmıştık. Ak -
şamın verdiği habere göre, banka 
hu müzakerelerde şu teklifleri i
leri sürmüştür: 

Banka eski imtiyazlarının hir 
çoğundan vaz geçecek, eski mu -
kavele mucibince devlete verdi~i 
avans mil-tarım iki misline çtka • 
racaktır. Bundan başka döviz a .. 
vansı namı altında faizli iki bü .. 
çuk milyon altın liralık avans ve
recektir. Banka bunlara mukabil 
Cümhuriyet Merkez Bankamızın 

ecnebi memleketlerinde acente • 
liğini istemektedir. 

Dün bu mesele hakkında ken .. 
disile görüşen bir muharririmi2:e 
Osmanlı bankasının Türkiye di • 
rektörü M. Rid bu hususta bir şeY, 
söyJiyecek vaziyette olmadığını, 

bu işlerle bankanın Paris merke "' 
zinin meşgul olduğunu söyle • 
ntiştir, A 

iskan işleri 

Nüfus umum müdürü 
bu işle me,gul 

Bir kaç gün evvel Edirneye gİ • 
den nüfus umum müdürü Ali Ga
Jip Bey dün sabah ~ehrimize dön
mü§tür. Ali GaJip Bey Edirnede a· 
di iskan işlerinin tasfiyesi ile meş
gul olmuştur. Bu işler hakkında 

dün bir muharririmize şunları sör:
lemiştir: 

- Edirnede bazı tetkikat yap .. 
tım. Adi iskan işlerinin tasfiyesile 
meşgul oldum. Tekmil Trakyada 
bu kabil iskan işleri bitirilmiş yal
nız davalı ve ihtilaflı bazı işler kal 
mıştır. lstanbuldaki adi iskan mu -
ame)elerine ait tasfiye muamelesi 
de bu ak~am bitmektedir. Bütün 
dosyalar birer birer tetkik edilmiş 
tir. Daha çok iskan işlerile meşgul 
olduğum gibi bu seyahatimde nü -
fus işlerine bakamadım. İstanbul -
da iki gün daha. kalacak sonra 
garp vilayetlerine giderek meşgul 
olacağım. 

Silivride bir yangında 
B~r luzcağız yandı 

Silivrinin Pervane kasabasında 

Halilin evinden ateş çıkmış bütün 

evi yakmıştır. Facia bununla da 

bitmemiş ve bütün gayrete rağ -

men kurtarılmıyan Halilin on ya -

~mdaki kızı da yanmı~tır . 

Beledi~1e tekaüt 
nizam na ınesi 

Belediye memurları tekaüt ni • 
zamnamcsi tamamen hazU"lanmış
tır. Nizamnameyi hazırlayan ko -
misyon muavin Hamit ve Nuri 

1 

Beylerin de iştirakiJe hügün son 
bir içtima yapacak ve nizamname 
son defa gözden geçirilecektir. Mc 
murin müdürü Samih B. nizamna
meyi dahiliye vekaletine vermek 
üzere bir kaç güne kadar Ankara
ya gidecektir. 

5av1fa 3 

SOHBETLER 

Ne duruyoruz 
yiyelim! 

:::» 

Norl sabalılaması ile, 1Jılbnşı gec•• 

cğlc:ıccsini, Allalı için, f renklere tcı§ 

çıl:arlırcasma taklit c·diyoruz. Noel • 

dC', Clğacscz sofra yapa11lar, baloya 

pijama İ1c· ~clı~ıi~ bir hale düşüyor· 
lar. J'ılbo:p g('('efli biitiin millet sa -

1 

balt/l!Jor. · 

Bir yıldan ijbiir 11ıla geçilen gt.•ce 

uyumak ayıp sayılmıya ba§landı. ı\'o

el nünii Belediye çamları polis kord<>

ım ile mulıafaza ediyor. 

llcyoğlu semti, Ramazanı, buyr<r • 

mı unuttu, bunların yainc, Noel i, 

J'ıllıaşrm koydu. 

lstarıbul larafr, tlini bayramlanrı 

unutmadı amma, ilci. maşallah, Noel 

gecesi ile l'rlba)t (/ecesi • eski Rama· 

zan rıuclerindc olduğu gibi - sabalıa 

kaclar i~·ip eğlenmcği ıınutnHJ.yor. fJU 

geceler lstanbuldan Bcyoğluna cidcta 
akın akın sdc1· başlıyor. ı 

l 

'(. }/. ~ 1 

Frengin bir çok <idctlcrini takli{ 

etmek, muhakkak ki, faydadan hali 

değildir. Arıcak, benimsediğimiz şey' 

lcri tıpatıp alôak, fa11dasmı dalıa ço!C 

göreceğiz. 1 
Jl.lesclci !renkler, Noel gecesi yol~ 

nız çanı ağacı dikip şarap içmc:lcrJ 
• Fındık, iizüm, incir yerler. Halbuki 

bizde, No<!l gccclcı·i sofralar yap1lı ~ 

yor-, bol tarafından şarap, rakı içilt• 

yor, çam ağaçları donatılıyor, a111::ıtt 

ve lakin, ortada fındık, üzüm, in<';r. 

görülmüyor. 

Noel geceleri, lıiç olmazsa fındıl. , 

üzüm, incir yesek de, lıem frengi tcrm 

taklit ctmi5 olsaT.·, hem de mmılek( .e 
fay damız dokunsa ... 

:/> :{o :,. 

· Frengin güzel bir lıuyu ı•ardrr. Ye

meklerden sonra, bilhasaa la§ları, 
muhakkak yemi§ yerine fındık, ü::üm, 
incir yer. Mi.safirlerine fındık, iiziim, 

incir ikram eder. Hem de bu yemiJlt•
ri, iyi olsun diye, bizim memlckcil<·ıı 

alır. 

Yalnız Yılbaşı ı·e Noel eğlenctlc· 

rini değil, frengin bu lıuyunu da i<tk

lit edelim. Bayram günleri misafirle • 

rinıize bıı nefis kuru yemişlcriı.ıi:i 

yedirelim. 
:/. ~ lf. 

Frenk, bizim iizümlerimiz, incirfo 

rimiz, ftndıklarımız mevzuu balısolda 
mu, ağzının ımyıı akıyor, sonra biz blh 
rada 11emeğc nazlanıyoruz. 1 

llani meşhur fıkra t'(lrdır: 

ildamm biri bakkal dükkanına gir· 

miş, bakkala sormu§: 

- Bu 11ağlar senin mi?. 

- /Jenim. 

- Bu unlar? 

- Benim. 

- Bu şekerler? 

- Benim. 

- Ô!Jlt•ysC' ne duruyorsun bir lrelrn 
yapıp yesene .... 

lhınrrn gibi, fındıklar bizim, incir

ler bi::im, iizümfrr bizim. l 
1 

Ne duruyoruz, yiyC'lim. • _. 

Selami izzet 

15 Kanunusani 1917 

- IJi11 üç yiiz otuz altı sc·ncsi sür

rei lıiima!Jiin cmandim• miislC'şarı 

meşihat Kfımil F:fcndi layi11 olunmıı~
lur, 

- Drcrülfiiııuıı ft'şl:ihitı Jıakkmdcı 

lelf..:ikatta bulımarı mc·clis dürı bcr • 

mutat lofllanarnk fmzı mukarrerat 

ittilıazilc İfiiga/ cimi~ ı •c pa:ar gürıil 

i< .. ·rnr iopla11111alnrı tal•ariir etmiş • 

tir, 

- O mani~cı· Loicl ı·e Sabalı gaze

telerinin lıilafı rnki Jıaı·atlis ncşrctmlf 

olmalarından dolayı iiç gün müddet

le tatil c<lildiklcri miislal:berdir. 
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O.IMAllLI DEVLE 
Öl.ÜRKEN ••• 

Türk talebe1 

Birliğin yeniden 
teşkili ve 

yeni beyannamesi 

Muharriri : Celil Nuri 
• iktibas, nakil. tercüme haldan mahfuzdur. 

Se'am formüllerimiz cıva gibi kararsız 

Teşrifat budalalıkları 
Geçenlerde uzun ve münakaşalı 

kongreler yapan yüksek tahsil 
gençleri milli Türk talebe birliğini 
yeniden teşkil etmişlerdir. Birlik 
bu münasebetle gençliğe hitaben 
bir beyanname neşretmiştir. Be • 
yanname şudur: 

Selim formüllerimiz de hiç ta· 
karrür etmedi. 

Selam, müslümanca bir dua • 
dır. Adap ve erkanı vardır. Lakin 
her dua gibi bunun da biraz mo -
dası bayatladı. O uzun arapça iba· 
relere şimdi ağzımız yakışmıyor. 

Dedelerimiz gibi selam versek ço· 
cuklarımız bize: 

- Namaz mı kılıyorsunuz? Di
ye sora~klar. 

Uzun şark diyarlarında, mese· 
la, Çinde, Japonyada se • 
lam, aşinalık gayet uzun sürer · 
miş. Bir büyük coğrafya kitabında 
okuduğuma göre su katılmamış 

Çinliler arasında, mesela, şu mu · 
fıavereler geçermiş: 

- Sizin gibi zekanın, iktida · 
rm, namusun bir güneşi olan yük· 
sek bir zatı görmekle iftihar ede· 
rim. Bütün allahlar size her inıa· 
nın ömründen iki kat fazlasını, en 
büyük servetlerin iki mislini.. 
(Formül pek uzun sürüyor, onda 
dokuzunu hazfediyorum) ih!an 
buyursun. 

Güneşin yanında kôcaman bir 
ay olan aziz ve değerli hanımınız, 
herbiri bir seyyare gibi parlıyan 

mahtumlarınız ve kerimeniz iyi
dir .• 

Buna cevap ela ayni m'!rtebe 
de tevazulu: 

- Benim gibi hamakatin, be· 
f'eriksi%liğin, münasebetsizliğin bil' 
heykeli olan cüce bir adam sizin 
gibi .... birini görmekle gerçekten 
gurur getirir. Ahırdaki mendebur 
inekten daha düşkün olan karım 

cariyeniz, çöplükte eşeliyen do -
muz yavrucuklanna benziyen kö • 
lezadeleriniz .. 

* * * Osmanlı alemi Çinden uzak 
tır; lakin zannolunduğu kadar de
ğil .... Bizde de yavan formüller 
vardı. Resmi kitabette kullanılan 
tabirleri bir kere gözönüne getiri· 
niz. (Bendeniz) kelimesi bile bir 
zihniyete delalet eder. Temenna • 
larm kandillisi olurdu. Herkese 
rütbe ve nişanına göre, memuri • 
yetine göre temenna edilirdi. Sad· 
razam paşaya yerlere kadar iğil • 
mek üzere, kafirlere sol elle ve e · 
hemmiyetsiz .• 

Oturmak bile teırifata tabidi. 
Koltuğa gömülebilirsiniz; yahut 
yalnız iskemlenin ucuna iliıirsi · 
niz: Karşınızdakinin mevkiine gö· 
re! 

Merhum Sait beyin babası 

(Lastik Sait) Kemal paşa Bosna • 
da vali imif. O devirde lstanbul 
vezirleri ile taşra vezirlerinin bir 
farkı varmıf. Yani: lstanbul vezir· 

leri kazaıkerlere takaddüm eder -
ler; tafra vezirleri ise kazasker -
lerle müsavi addolunurlar ... Han -
gisi eski ise o öne geçer. Tesadüf 
bu ya! O zamanlar Bosnadaki ka· 
dı kazaskermiş. Pata bundan do · 
layı çok sıkılıyor. Bu ikilik vezir· 
lerin ıanma nakise getirdiğinden 

bahsen tashihi için saraya, Babıa -
liye uzun layihalar yağdırmış. Ce
vabını bekliyormuf. Bir gün vali 
paşa, kadı efendi, erkan otururlar· 
ken... Ha! cümleyi biraz kesmek 
mecburiyetindeyim. Bunlar na • 
sıl ve niçin oturuyorlarmıt ve ne 

büyüklükte koltuklara kurulmuş -
lar. Çünkü ikisi de ayni rütbede. 
Vilayet erkanı ise, derecelerine, 
.-ütbelerine göre daha küçük, kü • 
çülc, büsbütün küçük koltuk, san · 
dalye ve iskemlelerde. Vali paşa 
ziyafet veriyor. Daha sofraya otu· 
rulmamıf. Söz aramızda kalsın. 
Jşret ediyorlar. Vali pa§a ile kadı 

.endinin kadehleri ayni büyük • 
lükte ve elmaslı. Önlerindeki me • 
:ı:c on ikişer tabak. Diğerlerinin 

kadehleri rjitbelerine göre. Meze • 
leri de gittikçe azalıyor. Paşanın 

divan efendisi ise içer de değil. O
na büyük bir iltifat olmak üzere 
Kemal paşa ayak üstü, mezesiz 
bir kadeh rakı içmiye müsaade e· 
:~iyor. O da yerlere kadar iğilmek 
suretile teşekkürler ettikten sonra 
rakısını içip dışarıya çıkıyor .. 

:(. :{. :{. 

Senelerdenberi cemiyetler birli-
~ 

ği şeklindeki Milli Türk Talebe 
Birliği, her türlü tesir ve ihtiraslar 
dan uzak mukadderatım senin hür 
ve temiz vicdanmdan alan, yep ye
ni bir birlik şekline konulmu13tur. 

Seni dahil ve hariçte temsil e -
den yalnızca odur, Duygu ve istek
lerinin daima muvaffakiyetle ve 
gana lfıyik bir şekilde tahakkuku
nu istiyorsan ona bütün varhğml:ı 
sarıl, yılmaz ve ferağatli elçilerini 
bir an evvel seç. 

Millt Tilrk Talebe birli§i 
Yeni nlznınnıuneden bir kaç maddo: 

Gaye: - Türk yüksek okuyucu
larının maddi, manevi ihtiyaçları
m temin haklarını müdafaa etmek 

Tuhaf değil mi? Sabah, öğlen· tir. 
den sonra, akşam, gece, veda for· Asli aza: - Türk yüksek oku -
mülleri ve teşekkür sözleri bizde yucu gençleri birliğin tabii azası
cıva gibi kararsızdır .. Halbuki bu dır. Bunlardan duhul talepnamesi 
formüllere ekmek, su kadar ihti . imzalıyanlar asli aza olur. Asli aza 
yacımız olduğunu görüyoruz. Yer ~eçer ve seçilir. 
yüzünde hiçbir millet yoktur ki Kongre: - Her fakülte ve yük
selam sözlerini şimdiye değin sek mektep asli uzası tarafından i:t 
tesbit etmi§ olmasın. Biz hala bo- tihap olunan beşer elçiden mürek
calıyoruz. (Teşekkür ederim) ter· , keptir. 
kibi bile umumi değil. İdare heyeti: - Kongre tarafm 

- Eyvallah. Sağ ol. Bereket dan vazife taksimile beraber hiç 
,, .:rsin. Gibi bir hayli tabir, ava bir fakülte ve mektep kaydi düşü-
ı m ağzında kayna1ıyor. nülmeksizin intihap edilen on be. 

Merhaba! tabiri asla umumileş· ldşilik bir heyettir. 
l •. edi. Zaten bu arapça kelime bi· 
d gelirken kullanılır, giderken de· 
~il. Biz ise, şu yakınlarda, bu laf
zı her makamda kullanıyoruz. 

Au revoir yerine "Göresiye,, ye 
ne dersiniz? 

Fikrimce selam form~11lerin! 

aynen diğer garp dillerinden ikti 
bas edebiliriz. Fransızca (Bon 
jour), İngilizce ( Good bay) ve sa· 
ire hep {iyi gün) manasına gelir. 
O halde: (lyi gün), {iyi sabahlar) 
{lyi öğlen), {lyi ikindi), {lyi ak 
~am), (iyi geceler), {Göresiye) 
tabirlerini ihtiyar edemez miyiz? 
Vakıa bunlar ilk günleri cüz'ict 
gayrimenuı ve belki şiveye mu • 
gayir gelirse de - emin olunuz -
bir ay sonra alışkınlık hasıl olur. 

Malta ahalisi her makamda 
"sahha ~" derler ki, fasih arapçası 
"sıhha,, dır. Kezalik hıristiyan a· 
raplar da "saad,, diyorlar, zanne· 
derim. 

Selam, merhaba gibi tabirleri 
kadınlarımız hiç kullanmıyorlar. 

(Gün aydın), (Tün aydın) fena 
değil, lakin dikiş tutturamadı. 

Pek ala! Ya şu teklif ettilde • 
rim, yahut daha münasipleri bir 
fert, cemiyet, yahut bir makanı 
tarafından bulundu farzedelim, 
bunları ammeye nasıl kabul ettir· 
meli? Mesele buradadır. Her hal · 
de, en iyi formül, bir batın geç · 
medikçe kabul ettirilemez. 

* * * Dikkat buyuruyor musunuz? 
Yüksek tabaka, dil bilen kimseler, 
aralarında fransızca selam for · 
müllerini kullanıyorlar. Bundan çı 
kan mana nedir? Türkçede kul • 
lanılan ıelamün aleykiim,merhaba 
gibi lafızların bu dakikadaki şive· 
ye uygun olmamaları ... Hani, na -

madığımızda, dilimizden tabiatile 
o mefhuma müteallik frenkçe ke • 
lime çıkıyorsa, işte, (Bonjour), 
(bonsuar) da öyle çıkıyor. 

Resmi, gayri resmi yazılardaki 
hürmet formülleri de ta!<arrür et · 
medi. Eski zamanlarda her rütbe · 
nin elkabı muayyendi. Devlet sal· 
namesmın başlarında herkesin 
rütbesine muadil elkap bir iki sa· 
yıfada-.sıralanmıştı. Devletlu, saa • 
detlii ... Bunlar hala mevcut mu? 
Bazan kullanıldıklarını görüyo • 
rum. Hele (Zatıalileri) (Zatı dev· 
Jetleri) gibi formüller eskisi gibi 
kullanılıyor. Yazıda, imzanın üs • 
tündeki (Bende) işareti hayatının 
sonuna vardı. Llkin konuşurken 
(Bendeniz) tabirini eskisi gibi 
!::ullanmakta devam ve belki de 
inat ediyoruz. 

Osmanlı üslubunun tükenip ye· 
rine pek sade Türk üelubunun gel
mesi bu nezaket formüllerinin ço· 
ğunu çürüttü. Meseli yazılarımı • 
zın sonunda artık (ol bapta) ibare· 
sini hiç kullanmıyoruz. 

Sonbahar yaprakları gibi bir· 
çok şeyler düştü: Rütbeler, nişan· 
lar, madalyalar, fermanlar, berat· 
lar, sürre alayı, "olbapta,, lar, 
"çakirleri,, "cariyeleri,, "daileri,. 
ve daha birkaç küfe küflü tabir .. 
Ve bunlarla beraber redingotlar, 
fesler, alaturka setreleı·, istanbo -
linler, kaloş fotinler, kukuletalar .. 
Yalnız dindar olmıyanların elinde 
bile tesbihler kaldı. 

Tesbih sinirleri yatıştırıcı bir 
alettir. Acaba nargile de inkıraza 
yüz tuttu mu? Hele çubuk için 
şüphemiz yoktur. Hani odanın or • 
tasına kadar gelen o kocaman ya· 
semin çubuklar? 

Hepimizin memleketimizde yapıldığını dfişünerek iftihar edeceğidlİI 

Mükemmel 

Karım Beni Aldatırsa 
Rejisör: ERTUGRUL MUHSiN 

Büyük operet filmi ikmal edilmiştir. 

·················································· . . 
i SPOR~ . . . . .................................................. 

lstanbul Belediyesi• 
DarUlbedayi Şehir Tiyatro-' 

Temsilleri : 

Bugünkü maç su •k••m ISTAHBUL BELEDi~ 
saat 21,30 da ~~ 

Bugün Taksim stadında Seyrise· J JJUÜ t~ 
f~in takımile İtalyanlar ar~sın~a l~~rı leyhe~ n1rrr 
hır maç yapılacaktır. Seyrısefaın !UU U ft 
takımı, üç uzvunun hastalığı dola· 1 
yısile sahaya tam kuvvetile çıkamı 
yacaktır. Bununla beraber Seyrise· 
f ain sporcuları cidden değerli bir 

1111 

kuvvet haline gelmiş bulunmakta· umuma 11111111 
dırlar. ltalyanlara gelince birinci 1ı 

~pereti 
ı\ltt ya~ından aşaltt ?lan çocuk 

sınıf takımlarımızla sık sık muvaf tivatrO) a "abu! edılmezler. .../ 
fakiyetle boy ölçüşen bir kuvvet - dl 
tirler. Bu itibarla bugünkü maç Fransız ttyatrosun 
her halde zevkli olacaktır. T. A. 'l'. ... 

Büyük Yunan artisti 
• • • f • f G A V R ı L 1 O i S 
JSVeÇfı mısa lr er T. A. T. san·ntkArlarilc V 

Bir haftadanberi limanımızda 
OTHELLO 

) u tem~ilc hazırl:ınıyor 
bulunan İsveç mektep gemisi za • Olhello : GaHilidis 
bitleri şerefine, dün akşam lsveç Yago : Ertuğrul Sadettin 

\•apur acentesi tarafından Perapa· 
las otelinde bir çay ziyafeti veril • 
miştir. Ziyafette İsveç maslahat -
güzarı ve lsveç sefareti erkanı bu· 
lunmuşlardır. 

Gemide bulunan lıveç bahriye 
zabit namzetleri bugün Heybeli 
Adaya giderek deniz lisesini ziya· 
ret edeceklerdir. 

laveç gemisi yarın limanımız • 
dan hareket edecektir. 

Seyyahalunı m~vslml 
Seyyah gelme mevsimi yakınlaş 

maktadır. Bazı seyyah vapurları 

acenteleri bu sene lstanbula gele -
cek olan vapur isimlerini belediye 
seyahin ,ubesine bildirmiye batla· 
mışlardır. Bu sene 18-20 kadar se· 
yah gemisinin geleceği tahmin e • 

dilmektedir. 
Pire • İstanbul yolunun uzaklığı 

ve İ&tanbulda liman ve gümrük re
!İmlerinin fazlalığı yüzünden Ak· 
deniz turnesini yapacak olan di -
ğer bir çok seyah vapurlarının Is · 
tanbula uğramıyacakları da anla 
§ılmıştır. 

Cami kubbe~inden kur un 
çal'"n hırsızlar 

Ahmet, Aptülhalim ve oğlu Ha· 
san Edimekapıda Mihrümah ca • 
mii kubbeleri üzerindeki kurşun · 
lardan 100 okka kadar sökmüşleı 
ve çuvala doldurmuşlardır. 

Hırsızlar tam kaçarlarken yaka
lanmışlardır. 

Adanada bir yıllık 
zabıta vukuatı 

Geçen 932 senesi içinde Adana 
vilayeti polis mıntakasında 1866 
muhtelif zabıta vukuatı olmuştur. 

Geçen sene bu miktar 2395 idi. 
Şu hale nazaran 931 senesine na 

zaran 932 senesindeki vukuat 530 
noksandır. 

Gene bu sene içinde faili meç · 
hul hiç bir cürür.ı kalmamııtır. l 
rnnımımumı nımnı nmıu unıu 111m111n1111 mmu:ımın •ınrttrı 11nm-

i1111~~~1~1=: :ı~ı~nıı!.~~~1:1H~=ı~•~ı~n~ı~ıııJ 
Dekart ve Felsefesi 

Kıındılli Kız lisesi Felsefe muallimlerin

den Fallın 1samcddin Hanımın Dekart hak

kında yazdığ"t bu klymetli eser kitap halinde 

çıkmt§tır. Darill!llnun mUdcITislerinln ha • 

rareUe takdir ettiği bu kıymctll eaerl kari • 

lerimlze tavsiye ederiz. Umum tevzi yeri 

h v 1 ıvı 
Pazar 

15 K. sanı 
18 Ramazan 

P~zartesı 

16 K. uıı 
19 Ramazan 

Giın doAuşu 

Gün ııtışı 

Sabah namazı 
O~le namazı 
ikindi namazı 
Ak~ m namaz• 
Yası namazı 

imsak 
Yılın geçe ııllolerı 

kalan 

7,4!4 
17.~ 

6, o 
11,23 
14,SU 
17,04 
18,40 

5.33 
ıs 

351 

11:\ VA - Yeşilkuy as eıi 
meıkezinden rerilen malOma•n 
bu gün ha\ a bulutlu ve kısmen ~. 
kararelden mutedil U\ vctte ruı 
olac~lrnr. Dünkü sıcal\lık en fazla 6ı 
az 3, hava taZ) ikı 764 milimetre idı. 

Radyoda : 

J T ". TAUL - 18 den 18.45 e 
dar Ti hal H:mım, 18 45 ten 20 ) c 
dar orkectıa, ~O den 21,30 a ~ada~ 
deay!i musikiye heyeti, 21.SO d:ın -" 
kadar l\1adam Riçi tarafından ca~a 
~2 den 22,20 ye kadar Hakkı .[\~ 
Bey tarafından konferans tkooper~ 
hak kında), 22.~0 22 30 a kadar 
ve boı sa haberleri, !>ant ayım, 22,SO 
23,::10 n kadar Daı imalim heyeti. ~ 

BORSA 

Nu'rnt 

ur ~ - -20 1. tı'ransız 169,- ı ~ilin A~ 

1 Sterlin 715.- ı Pezeta 

1 Dol 11 214,- ı Mart 

20 r.lreı <>ıs.-
t Zolııtı 

20 f. flelçıı.~ 117.- 1 Penı:: ı 
20 Ley 

20 Drahmi 22.!50 2(• l>ıoaı 

20 Is\ içre ı-20-

20 l.C\ a 26-
1 lori11 85.-

211 1\ ııron (,:ek 12.!.-

Çek Hatları 

Parls 1206 
ı ondra 713-
i\ev-Ynr 0.4705 
:\lılaoo 9.1'185 flerlln 
Brukscl 3.40- Varşovıı 

/\tlna ,822- Peşte 

Cenevre 2.4450 1 ükreş 

Sor ya 6443-
A~ıerdanı 1.1:'25 

Esham 
fş Rankası 10.05 
Anadolu 23()() 
Reji 8,10 

Şir. flayrlye ıs. 

l'ram\· ıv 4,30 

'ark ı .yolları 
D.l\lu\8hhlde 61.:'-0 
Gi.ımrüklcı 5 SS 
Saydı maht 4,15 
Bddaı 490 

T askerlyr 
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VAKlf'ın edebi tefrikası 
~...____ _ __.. 

.i~ 15 

CC& IlM &1! 
:=:::::::=:================:=:- Selami b:ıet udur zannediyorsunuz? 

~ih başını .. .. "d' §eY yok rrı 
H 

onune eg ı: _Yoktur. 
- aT ş· .... ıındi anladım.. _Vardır Ayşe. 

'd~:~e. dikkatle Senihe baktı, Nedir? 
cı ı ve ağır bir sesle: - B kn bir aşk. lnsan başka 

Ş. d - af k • - ım i böyle şeyler aöylenı ae öbür aş ının a -
nın sır"'-•ı ını? birini sever . fk t" "le 

<."fg • evcinın ~e a 1 1 
H . . . c•:;ını bu yenı s 

.. 
1 

ayır, hıç sırası değıldı. füı t r 
egen k uıu u · 
t ce gecesinde, Ayşenin sı 1• Kabil ıni? .. . 
ısı vardı. Sıkıntı içinde de, ilanı 1 - T bii kabil. Müsaade edın 
aşk dinliyemezdi. 1 . :nlıı:alım .. Her gün geleyim: 

Fakat bir an düııündü. Acaba n~§. habbetli sözlerle teselh 
kı . -:: Sızı mu 1 .. . · 

rımetı Senih miydi? d . Sizinle ev enecegımız 
Ol e eyım.. b d"" 

n.bilirdi. Olmaması için se - tımanı tutahm, bera er o-
bep d K 1 o- apar e yoktu. Mademki emn . · e başhyalım... • 
n rını· şemıy K'"b"k b" a surat ediyor, ehemmiyet ve _ Modern olsun.. u ı ır 

Yordu... t man kübik eşyalar .. 
. k aparı ı d 

Birden, Senihin kalbinı -~r .: _ hte bak, derhal kapıl ınız .. 
111a.ktan çekindi. Onun gönlunu Daha şimdiden hoşunuza gitti. 
alnıak istedi. _ Sahi .. 

Dedi ki: _Daha sonra düğün hazırlık-
- Senih bey, ben !İZİ seve - ları •.. Elbiseler7 tuvaletler, eğlen-

riın. celer ..• Seyahate çıkarız •. 
.. dü say-

Sonra misafirlere don ' Sustu ... 
dı: Gönlünden gelen bakı§larla 

- On.. On bir .. on iki. Tam Ayşeye baktı ... 
b. d" . . M"ke....,mel ara- b k d ır uzünesınız. u .... ' Ayşe de ona a ıyor u. 
nızda eğlenebilirsiniz. Bu pembe beyaz, gül yanaklı, 

Biri &ordu: şişman genç hiç de tasavvur etli· 
- Nasıl eğleneceğiz.. .. g" i, istcdig" i bir koca değildi. 

· Ben ku -- Nasıl istersemz. fakat bu eğlenceyi reddede -
d 5 'h beyle 

cüphane odasıın a enı cek miydi? .. Ona, ümitsiz aşkını 
'd' m Ona 

tavla oynnmıya gı ıyoru · unutturacak olan bu izdivacı is • 
b. d rs vermek istiyorum. 
ıraz e teı.'1liyecek miydi'? 
Se!iler duyuldu: Bezgindi. Bu bezginlikle dü • 
_ Bize de verin .• 
- Bjz de öğrenmek istiyo - şündü : 

"Ha bu, ha başkası. Fakat 

ru~ Ancak bir kişiye ders vere - mademki bu beni seviyor' bu ol· 

bilirim. 
Kütüphaneye girdiler. 
Ayseı kapıyı açık bıraktı. Her• 

kesin görebileceği bir yere otur • 

du. 
Senih tavlayı aldı: 
_ Benim tavlayı bildiğimi bi-

lirsiniz ... 
- Malum... Siz gene öğrenir 

gibi yapın .. PuJlar böyle dizilir .. 
Sizi dinliyorum1 söyleyim. 

_ Nasıl söyleyim. Ben tam: 
"Sizi seviyorum!,, dediğim za -
man, siz bana : "İki bir!,, diye -

celuiniz ... 

- Ziyanı yok. 
- Sizi seviyorvm ve bu aşk 

sun.,, • 
Amma bir türlü karar veremı· 

yor, evet deyemiyor, razı olamı • 
yordu.. . . 

lnsan hazan hinsiyatını ne ıyı 
saklar. Çehre hazan ne mükemmel 
bir maske olur .. 

Salondan onla\'ı görenler güzel 
güzel konu§up, anla ıp tavla oynu· 

yorlar zannederdi. 
Halbuki, karşı kar§ıya dert çe -

ken iki biçare idiler. 
Yalnız Senih ümide kapılmıştı. 
Ayşenin aessiz duruıundan hot· 

lanmıştı.. . 
A e de biraz daha geçseydı; 

Yf d" · gayret e· "Kendinizi sev ımııye 

din bakalım .. ,, 

VAKiT 
Savıfa 5 

Bir kaçakcı 
Altı ay hapse ve 

para cezasına 
mahkum oldu 

Türkiyede ecnebi 
mektepleri nasıl açıldı? 

Adliyedeki ihtisas mahkemeıin
de, dün bir şarap ve rakı kaçakçı· 
lığ ı muhakemesi neticelenmiıtir. 

Mevkuf olarak muhakeme edi • 
len Petro Ef. bir §irkette tahsildar 
mış. Evi aranını§, mutbakta dama· 
canalar içinde 83 kilo farap, bun
dan baıka bir şiıe içinde 900 gram 
rakı bulunmuı. Bunları Petro Ef · 
nin yaptığı nnlaıılmı§. 

Maznun, mahkemede kendisi -
nin §arap ve rakıyı satmak maksa
dile yapmadığını, hepsini kendisi 
içmek üzere hazırladığını söylemi§ 
müsaadesiz şarap ve rakı yapma • 
nın yasak olduğundan haberi olma 

dığını anlatmıştır. 

Müddei umumi hadiseyi kaçak-' . 
~ılık mahiyetinde görerek ceza ıs-
temiş, inhisar vekili lhsan Bey bu 
isteğe i§tirak etmi§, ıonra maznun 

vekili lzidor Kohen Bey, müdafaa 
yaparak, şöyle demittir: 

- Bu hadisede, suç kasti yok • 
tur. Müekkilim, gizlice şarap, rakı 
yaparak bunları satmak ve para 
kazanmak maksadını takip etme · 
miştir. Hareketi kaçakçılık sayıla
bilmek için, kazanç maksadının 
tespiti icap eder. SonrC\ evi, ima -

lathane vaziyetinde bulunmamış, 
damacanalnr mutbakta ele geç • 
niş tir. 

Gerek kiliseler ve mektepler için 
cari bu kapitülasyonlar "nihayet, 
Türkiyenin §eref ve haysiyetini 
muhil olduğu kadar dahili idare
si noktasından ıerbestiıine mani 
bir şekil ve mahiyet iktisap etmiş-

tir. Türkiyede oturan ecnebi tabea 
bir takım hususi muafiyetlerden 
müstefit olduktan başka Osmanlı 
devletinin kendi tabeası bile Tür -
kiyenin dahili i§lerine müdahale 
etmeyi kendi menfaatleri iktiza • 
smdan bilen bazı devletler taraf m 
dan Osmanlı memleketinde ihdas 

ve teais olunup ecnebilerin bulun -
dukları garip ve istisnai mevkiden 
hiç te farklı olmıyan hususi bir hal 

ve vaziyetten ahvalin ve vukuatın 
sevkile istifade eylemekte idiler.,. 
( 1) Nitekim Rusya, 1770 küçük 
kaynarca muahedeıine, Fransızla· 
rm 1673 kapitüliıyonuna soktuk

ları maddeye benzer bir kaç mad
deyi zorla soktular. Bu maddeler 
şunlardı: 

Madde - 8: Rusya devletinin 
aerek rehabin zümresinden ve ge
rek ıair raayasından olanlara ta -
mamen ruhsat verile ki Kudüıüıe· 
rif ve şayestei ziyaret olan sair 
mahallere ıeyahat edeler. Bugün 

yolcu ve ıeyyahlardan gerek Ku· 
düıii!erifte ve gerek sair mahal -
)erde esnayı tarikte dahi bir türlü 
ceziye ve haraç. ve yergi ve asla 
bir teklif talep olunmrya.,, 

tiyazları tahdit etmiye çahflJO? • 
du. Bu cümleden olmak üsere, 
serbestii edyanın zaruri neticeli 
olan tedris hürriyeti, birkaç HM

denberi Osmanlı hükumetinin su• 
izannmı davet eylemektedir. Ba • 
bıali ecnebiler tarafından tesis o
lunan mekteplerin gittikçe ziyade• 
leımesinden ve bu mekteplerdeki 
tedrisatın islim aleminin adetleri
ne ve itikatlarına mugayir bulun• 
maımdan tela§&. düıerek bunclaa 
sonra hiç bir mektebin Ba • 
builice ruhsat istihıalinden Te idi· 
ıadına iradei aeniye aadır olma • 
sından evvel açılamıyacajma da • 
ir bir karar ittihaz etti. Ayni sa • 
manda merkezde ve baıhca vili· 
yetlerde maarif teftitleri ihclu o
lundu. Bu müfetti!lerin vuifeei 
bütün mektep programlarım, ki • 
taplarını tef tit ve gerek efrat ft 
gerek mezhebi cemaatler nımma 

gümrüklere gelen bütün kitap ft 

risaleleri muayene etmek ve ica • 
hında bunların Osmanlı memleke
tine sokulmasına engel olmaktı. 
Bundan baıka mezkur tedbirleri 
daha müe11ir bir hale koJIDÜ ft 

Babıi.linin bundan sonra tedril&ll 
yüksek nezareti altında bulmMha • 
mak huıuıundaki kat'i •anini 
göstermek için maarif nezantİDİll 
talep ettiii evıaf ve ıerait hari • 
cinde açılmıt ecnebi mektep Ye 
müe11eselerine iıli.m çoculdan • 
nın devamı menedildi.,, 

Olsn olsa, inhisardan müsaade 
almadığı için, para cezası verile • 
bilir. Ben, beraeti lazım geldiği ka

naatindeyim. 
Hakim, dütünmüı, neticede 

maznunun müakiratı kendiai kul -
]anmak maksadile yaptığı kabul 
olunsa bile, yapması gene kaçak • 
çılık sayılacağı kaydile, altı ay 
hapsine, kendiıinden ayrıca tarap 
için 2175, raki için 385 kurut para 
cezası almrnasına karar vermittir. 

Madde _ 7 : Devleti aliyemiz 

taahhüt eder ki hıriıtiyan diyane
tinin hakkına ve kiniıalarına ka
viyyen 11yanet eder ve Ruıya dev· 
!etinin elçilerine ruhaat verir ki 
her ihtiyaçta gerek on dördüncü 

Ancak Oımanh hükUmeti tara• 
f ından alınmış olan bu ııkı tedbir
lerin tatbik edilemedijini IÖyle • 
miye hacet yoktur. Bu tedbirlerin 
tatbik edilememeıi için ilk maka• 
vemet tabiatile ecnebi dnletle • 
rinden geldi. Kapitüli.ıyonlar mü
ellifi bu mukavemeti bizzat JUi .. 
yor: "Ecnebi ilim müesseaelerinia 
ve mekteplerinin adedini tahdit 
etmek ve yeniden açılmumı me • 

Cıgara kağıdı 
kaçak cısı 

Adliyedeki ihtisas mahkemesin· 
de, evinde kaçak cigara kağıdı bu· 
Iunduğu noktasından muhakeme 
edilen Karlo Efendinin muhakeme 
si bitmiş, beş ay hapsine karar ve· 

rilmi§tir. 

maddede zikrolunup latanbulda 
beyan olurian mezktlr lriliaeye ve 
gerek hademesinin ııyanetine ib -
razı tefhimatı mütenevvia eyliye .. 

Madde - 17 : Hıriatiyan diya
netine asla onu bir taarruzla isali 
tazyik olunmayıp kiliıelerin tamir 
ve tecdidine vücuhla mümanaat 
olunmıya. Marüzzikir kiliıelerine 
hizmet eden ethaıa aıla bir tak • 
riple taarruz ve müdahale olun • 
mıya.,, 

netmek makıadile ittihaz edil• 
bu tedbirler büyük devletler tara• 
f ından kabul edilmedi. Bil ... 
- müessesahnın çokluğu, fr&DtD 
canın tefevvüku haıebile Tiirld • 
yede bir rüçhan mevkii ihru et • 
mit olan - Fransa Babılllala 
mektep prôgramlarına müclaha • 
le etmek ve nüfuz dairesi içindeld 

Deyecekti.. 
Bunu demek üzereyke~, salon .. 

dan Ccvzamn sesi aksettı: 

beni harap ediyor ... 
- Ya ... Demek muazzep olu· 

Sabık Kayser hasta 

Oımanlı imparatorluiunda ha· 
kikati söylemek icap ederse, tam 
bir ıerbestii edyan vardı. Hükü • 
met hıristiyanlann kendi mezhep• 
leri dahilinde tam bir tekilde ic
rayı iyin eylemelerine aıla mü • 
manaat etmemİ§tİr. Buna rağmen 
muahedelere bu gibi maddelerin 
sokulması, sırf ıiyast ve ticari idi. 

mahallerde açmak istedili .... 
lepler için Oımanlı hükOmetiaia 
evvelbevvel ruhsat vermek haJııla. 
nı haiz olmadıiını iddia etti ft 

el'an da ediyor. (Kitabın telif ta• 
rihi 1898),, 

Yorsun uz .. 
- Evet .. 
- Kapı yapın. 

- Ne kapısı? 
- Canım tavlada kapı yapılır. 
- Ya ... Ben muazzep oluyo -

"um, azap çekiyorum, siz alay e
diyorsunuz .. 

Ay§e elinden zarları bıraktı. 
Esrner teni beyazlaıtı. Bakışları 
gölgelendi. 

- Hayır Senih, bunu aklından 
çıkar ... 

- Atkımı mı? 
- Benim alay ettiğimi. Ben a-

lay etmiyorum, ben de harap o -
luyorum, hen de muazzebim .. ü 
mitsiz bir o?:lun ne demek oldu -
ğunu bilirim, kalbi nasıl acıttığı
na aşinayım. 

- Ay§e •. 
- Sus .. Ben de susuyorum. 

Keşki bunları söylemeseydin. Bak 
gözlerim yaşardı .. Sakın, mendi
lini vereyim deme, bize bnkıyor
lar .. Zarları :ıt .. 

- Bizimle meşgd olan yok. 
lınbanız tarihi bir bahis açmış .. 
Cevza öbür !cö§ede kur yapıyor .• 

- Siz gene ihtiyatlı durun .. 
- A§k acısını dindirecek bir 

- Kemal bey' fiizi gelmiyecek 

zannettik.. . 

K l hafiften gülüm&ıyerek 
ema l . ·ıe 

misafirleri selamladı. Göz erı k ı 
Ayşeyi aradı ve Senihle karşı ar-

şıya buldu .. 
Müteessiı· olmadı. 
Sişko Senihi kıskanmıyo~d~· _LJ-

_1-=. Ay~enin ta gözlerinın ıçıne 
zaıı..\,an :ı- • d" 
baktı ııoııra başını çevır ı .. 

' • · 1 mıyor -Fakat Ay§C gözlerını a a 
d Kemale bakıyordu .•• d. • 

u. . . . d 1 kocay ı .. 
Kemal onun ıçın ı ea . Bu 
Onu beğeniyor onu sevıyordu .. 

··mide kapılmıştı .. 
gece gene u • . h 

Cevza yanlarımı gelırken, e -

men Senihe fısladı: 
- Düşüneyim, derhal cevap ve-

remcr:ı .. Şimdi kapıyı açın .. 

_ Hangi kapıyı?· 
Cevza güldü: 

ı 'k edecegi • 
_ Ay~eyle geveze ı d' 

nize oyununuza dikkat etseyl : .. _ 
k nmıg olaca ' ı niz şeş kapısını ap 

S. d' de açardınız .. 
nız.. ım ı 

Se~ih kıpkırmızı oldu •• 

Cevza gene güldü: b öl-
- Gelin de size tnvlayı en 

ıvıeınleketine girebilelecek 
BERLlN, 9 lkinci Vilhelm son 

zamanlarda ,iddetli bir haatalık • 
tan muztarip bulunmakta ve bu 
ıztırap muhitinin enditesine ıebep 
olmaktadır. F elemenkten Berline 
gelen haberlere göre sabık kayee • 
rin boğazında bir iltihap vardır, 
iklimi ratip olan Doom havası bu 
iltihabı şiddetlendirmittir. Riva • 

yete göre ikinci Vilhelm h:ıyatının 
son günlerini Almanyada geçir -
mek emelindedir. Ahiren resmen 

kaydedildiği veçhile kayserin Ber· 
tine avdet etmesi için kanunen hiç 
bir mani mevcut değildir. 

rcteyim, Ayşeyle öğrenmenize im· 

kan yok .. 
Ayıe kalktı. Cevza durdu •• 

Senih: 
"Ben tavlayı bilirim.,, demeie 

cesaret edemedi .. 
Ayşe salonda Kemale elini uzat-

tı: 
( Deva11u var J 

Osmanlı devletinin dahili idareıi· 
ne müdahale için vesile kapıları 
hazırlamak, bilhassa Osmanlı te· 
baasından olan hıristiyanları elle· 

ri altına alarak memleket itlerine 
karıımaktı. Tanzimat ricali bu 
tehlikeyi anladılar ve bütün tan -

zimat devrinde tanzimat ricali 
muhtelif vesilelerle bu imtiyazla· 

rı hafifletmiye çalııtılar. Hatta 
1856 Paris kongresinde Ali pata 
''Türkiyenin münasebatı ticariye -

ıine ve hükilmetin icraatına en
gel olan miişkülitı zamanı ha:ım 
ihtiyaçlarile artık kabili tevfik ve 

telif olmıyan bir takım muahede • 
lerin mevcudiyetine atfeyler.1ekte 
olduğunu açıkça söylemiıtir. 

"Babıali itiraz ve tikayet vadi
sinde ilerledikçe vaktile azamet 
ve ikbal devrinde vermit olduiu 
ve ıimdiki yeni zamanın icaplari -
le telif kabul etmez bulduiu im • 

Papaı mektepleriacla 
terbiye ve tedria 

Juleı F erry ( 2 ) maarl .. 
finin Osamnh imparatorla • 
ğunda bu kadar iltizamla micla • 
faa ettiği ve hemen hemen ı..,.ı 
papaı mekteplerinden ibaret o 
lan mekteplerin terbiye ye ~ • 
ıah ne idi? Bizde mefrutİyete ta• 
kaddüm eden senelerde 1908 a 
F ranın hükumeti namına Mı_. 
ve Türkiyede yüz on alb f ...-S 

mektebi ziyaret eden maarif mi • 
f elti!lerinden Marsel Şarlo Fraa • 
ıa hariciye nazırlığına Termit ol
duğu rııporundan bu mekteplô 
nasıl çalıştıklarını anlamak mlllD • 
kün olur: 

Nafi Atfll 
(D~ ... ) 

( 1) Kapıttlllayonlar S. Hl • 

(2) Julle l'c ı r) . 1832 de ...... 
l\1f n:ızırlığındıı lıi)ik mcli.tc:bl mudafla 
etti. 



Dilenciler Fransada maarifin 
esaslı bir ıslahı Toplandıkça arbyor mu 

Hususi mektepler kaldırılacak, devlet Etraftan gelenler 

Yeni Fi/imler 
Asri Sinemada ı 
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tahsilin her derecesile meşgul .. eksik olmuyor Zeplinin ölümü 

Çocukların kafuı devlet mah aayllacakbr 
Ramazan olduğu için ıehrin bir 

çok taraflarında ve bilhaasa cami 
kapılarında dilenciler fazlalatlDlf 
tır. Bunlar takip edilmekte ve ya· 
kalanarak Darülacezeye ıönderil· 
mektedir. Ramazanm birinden iti· 
baren 80-90 dilenci yakalanmıt 
bunlardan albmtmm Anadoludan 
ve civar vilayetlerden geldiği an· 
laıılmıthr. Belediye reiı muavini 
Nuri Bey dilenciler hakkında tun· 
ları söylemittir: 

Çocuğun bfaaı devlete ve ce
miyete aittir. Çocuğun kafaamı 

dnlet inkip.f ettirmeli; tabıilin 
her dereceıini çocuğa devlet ver
melidir. 

Dnletin hedefi çocuğun dima· 
imdan, immenin menfaati namı • 
na, azami derecede iıtifade etmek 
olduiu için dnlet çocuğun tah • 
ıil ve terbiyesini adım adım takip 
etmeli ve onun tabıiline istikamet 
ıiistermelidir. 

Son ıünlerde Fransa maarifi • 
nin aldıiı iıtikamet budur. Bütün 
hu f"akirler; bir cümle ile huliaa 
edilerek "Herkes için bir mektep 
JAaın,, dD' deniliyor. 

Bu IUl'etle devlet bir maarif in
in.an ricude ıetirecek ve iptidai, 
tali, 78Juek tahlilin her derece.i
ni ele alacaktır. 

Bu proaramı tahakkuk ettirmek 
7olqnda ablan ilk adım, li1elerde 
tahsil ücretini kaldırmaktır. Bun • 
dan eoma leyli li1elerde de ücret 
kalchnlacakbr. iptidai ve tali tah
ıil bu 1uretle temin olunduktan 
aonn. üniveniteler de ıerbeat ola· 
cakbr. 

Yakın umana bdar Framada 
7abmı: ilk tahsil, meccani idi. Li
.. tahsili ıarel»ilmek imklnı an -
cak hali nkti yerinde olanlara 
nasip oluyordu. Bundan dolayı 
Franaada tali tilhail, nispeten 
miiatakildi. Onun kendine mahsus 
ihzari amıflan bulunuyordu. 

Bu itibarla Franaadaki tahıil 
Iİatemİ ikilqiyor, bir ıistem İpti • 
dal mekteplerden çıkanlan el it • 
çiliiüıe, diieri kafa itçiliiine ha· 
zırlıyordu. 

Yeni PJ'Oll'UD İM bu ikiliii 
kaldırmakta ve bütün Franuz er • 
kek ve im çocuklarını, zenain fa· 
kir ne olurlarsa olsunlar, ayni ip
tid mektepte okuttuktan eonra 
onlan ihzari ımıflara rirmekten 

·kurtararak liselere almakta ve bü· 
t6n hUIUll liseleri ilıa etmekte • 
dir. . 

Bu ıuretle devletin ilkmektep -
leri lbeleri bealiyecek, lbeler de 
devlet darülfünunlanm belliye • 
c:ek ve bu ıuretle herkeı için bir 
mektep eaaaı tahakkuk e4ecektir. 

Buıün Franaadaki huauıl mek· 
teplerin çoiu lriliaecilerin elinde • 
41ir. Hatta katoliklerin bir de da • 
riilftimmlan vardır. Fakat yeni 
Prosnmt bGtün mektepleri lliklet· 
tirecektir. Bütün muallimler, mü· 
clerrialer, devlet memuru sıfatiyle 
çocukları ve ıençleri devlet heaa· 
bma cemiyetin istifadesi için ye • 
tittirmelde metıal olacaklardır. 

Devletin hedefi kemiyette de • 
lil, fakat keyfiyet olduğundan 
tahülin her merhalesinde çocuklar 
bir lisaeçten ıeçecek ve seçile · 
celderclir. 

Yeni proıramm en mühim 
maddelerinden- biri budur. Fakat 
im etizme ve seçme lbeye ririldiği 
sinden bqlıyor. Hüldbnet tahsil 
.....utamu kaldO'dıiı için bun
dan hayle her teYden enel, çocuk· 
lana ebli,.ı ve liyakati noktai 
nuan dikkate almacak ve ehli -
Jetli ol='ır mektebe kabul edi • 
r.c.Merdfr. 

Çoeaklar açnek iti heter' ld • 
tiden mütetekkil heyeti .. bıra • 

kılmıttır. Heyetin iki azası ilk 
tahıili, ikiıi lise tahsilini, biri ço • 
cuklann ebeveynini temıil ediyor• 
lar. 

Bu heyetlerin ilk iti çocuklann, 
iptidai tahsilden tali tahsile ıeç· 
mek ehliyetini haiz olup olmadık
larını ve sıhhatlerinin vaziyetini 
tetkik etmektir. Ondan aonra tab· 
ıilin her senesinde, ayni tetkikler 
devam edecektir. Şayet liyakatsiz 
olduiuna hükmedilirse, çocuğun 
teknik mekteplerden haqiıine 
devam edebileceği gene ayni he -
yet tarafmdan kararlqtınlacak 
br. 

Lise tahsili bu yeni ıisteme ıö
re tadil olunarak daha az kli.aik 
olacak ve ancak çocukları darül· 
fünuna yetiıtirmeyi istihdaf ede • 
cektir. 

Yeni proje bir hayli ilerlemit 
bulunuyor. Bu sene Fransız büt • 
çesinin fzla açık vermesi, bütün 
projenin tatbikma mini olmuıtur. 

Fakat bu seneden itibaren ço· 
cuklan seçme heyetleri faaliyete 
ıeçmitler, bu sene liselere kabul 
olunan çocukların ıeçen aenelere 
nispetle alb miıline vardıiı ıörül· 
milftür. 

Framada bu yeni ulaha arnek 
olan bir mektep Saint Amand les 
Eaux mektebidir. Sosyalist bir be
lediyenin idaresinde olan bu mek· 
tep, Franaa maarifinin bütün ye • 
ni 11lahatma rehber olmuftur. 

Franaanm bu yeni tecrübesi, 
bütün maarifçiler tarafmdan de • 
rin bir dikkatle takibe deler. 

OmnRıza 

Romanya Krah ile 
kabinesi arasında 
BOIÇREŞ, K. aani - Kral Karo1 

ile Maniu kabinesi araamda sizli 
bir mücadele batlamqtır. Bu mü • 
cadele kralda metrutiyet uaulüne 
müıayir bazı hareketlerin ve tema 
yiillerin bertaraf edilememesinden 
dir. Bundan bir müddet enel bat· 
vekil timendiferler müdürü ile 
postalar müdürünün deiittirilme· 
ıini kraldan iatemifti. Kral bqve
kilin bu talebini baur alb etti. Bu 
defa hük4met polis müdürü mira· 
lay Marineako ile Jandarma ku • 
mandam Ceneral Dimitreako'yu 
bu vazifelerden kaldırmak iste • 
diii halde kral Karol buna muhale 
fet etmektedir. Halbuki bundan 
iki ay enel kral bqvekil Maniu· 
yu it bqma davet ederken M. Ma-
niu idarei umurda serbest bulunma 
amı ilk p.rt olarak ileriye ıürmüt· 
tü. Bu vaziyete ıöre Maniu kabine 
ıinin ıünleri aaydı olarak teli.kki 
edilmek lazımdır. 

"Göıterilen gayretler aayesinde 
lıtanbullu dilenciler hemen tama• 
men ortadan kaldınlmıt gibidir. 
Bunlardan alil ve ihtiyar olanları 
Darülacezeye gönderilmit ve aağ· 
lam, eli ayağı tutanlar da ite sev· 
kedilmittir. Sokaklarda ıörülen • 
ler ise civar vilayetlerden ıırf meı 
lek ittihaz ettikleri dilencilikle pa· 
ra kazanmak için gelmektedirler. 
Ne kadar takip ebek hariçteıı di -
lenci gelmesine mani olunamıyor. 
Maamafih her zaman dıtardan ge
len dilencileri takip ediyor ve ıel· 
dikleri yere yolbyoruz.,, 

Bir eve usulsuz glren
lerln muhakemesi 
inhisar takip amiri Niyazi Beyle 

memurlardan Abbaa, Yuauf, Ce • 
mal ve Ömer Efendiler, dün Adli
yedeki ihti ... mahkemesinde mu • 
hakeme edileceklerdi. 

Suç, bir kaçakçılık badiaesi mey 
dana çıkarılmak üzere aranılan bir 
eve uıulıüz olarak ıirilmeıidir. E
vi aranan adamm \:açakçıbiı sa • 
bit olmuı, kendiıi alb ay hapiıe 
mahkUm edilmiftİr. 

Niyazi Bey, mevkuftur. Enelce 
diierlerinin de tevkifi kararlqb • 
nhmt, fakat dünkü celsede bu ka· 
rarm infaz edilip edilmecliii anla· 
tılamadığmdan, muhakeme bqii· 
ne bıralalmııtır. 

Şiir Kralı Hz.nln 
kafiyesiz şiiri l 

Enelki sün, tiir kralhimdan 
avukatlar kralı olmıya karar ver
diği söylenilen Florinalı Nizım 
Beyle bir mülakat Defl'etmiftik. 
Bu arada Nimn Beyin, Nizım 
Hikmetin bir ıiirine mukabil ay• 
ni tarzda bir tiir sCiyliyerek ken• 
diıini ideta edebi bir imtihana 
tihi tutan bazı ıençleri naad 
baptettiği de anlablmııtı. 

Florinalı Nlzmı Bey tiirinin 
bazı hatalarını gördüiüncfen ye • 
niden dercini istiyor. Taehih ede
rek koyuyoruz: 

[Serbest n•mnla kafiyesiz ıiir] 
G& 

Bir (kumru götBO) gibi: 

SilılrU panltılarla göa alıcı bir tabakf-

Sen de baki 

12 Klnunusant Çarşamba g(lnUrıden itibaren Asrt Sinemada ~sterilmekte o11ft 
Zeplinin ölümü filminden bir sahne 

Cihan seyyahı mqhur kitif 1 radyonun en aon limbuı da 1118" 

kumandan (Hal) ıayet cesim bir deniyet alemine bir haber ıönd 
zeplin balonu ile cenubi kutup Ü· ı miye çalıtırken kınlıyor. Yiye• 
zerinde bir cevelana çıbcakb. cekleri de ancak ıekiz sün kifa • 
Hareketinden bir ıün enel tere
fine verilen bir ziyafette, kuman· 
dan, kanımı en iyi doıtu olup 
tehlikeli ıeyahati eınuında ken 
disini takip edecek olan genç ve 
güzel mülizim "Tom .A.rmatronı,, 
un aguıunda görüyor. Her ikiıi 
de Halın ıırlarım sezmit olmaıın
·dan tüpheye dütüyorlarsa da 
mumaileyh, eğlentinin sonuna 
kadar ıeıini çıkarr-·vor. 

N·h- - .. kum ' ı .::-:-· ~ıııı.~ın zevce· 
si Marya..ı, Toma olan ., • 
kmı itiraf ederek bofanma • 
llDI talep ediyor. Hal bir 
teklifi ancak seferin icraamdaıı 
eonra kabul edeceiini söylüyor. 

Pek heyecanlı geçen zeplin se
yahatini Maryam radyo vuıtaai • 
le takip ediyor, ve bir zaman ıe
liyor ki, zeplin, ıuolinin bilmit 
olması ve harici sathı üzerinde 
teraküm eden karın ııkleti ıebe • 
bile hula bir ..hap düfiiyor. ve 

yet edecek derecede oldutundaa 
kumandan Hal adamlarım tak • 
ıim edip muavenet aramak üze 
re onları muhtelif iıtibmetlere 
göndermiye karar veriyor. Kendi• 
ıi İle T om ile beraber kaza ma. • 
hallinde kalıyor. 

Biçarelerin imdadına bir tar 
yare ıeliyor, fakat içinde ancak 
bir kiti için yer olduğundan Hal, 
Tomun binmesi huauaunda ıırar 
ediyor. 

Bir miiddet eoma T~ kay 
bolan zeplinin yqqe berhayat 
lan rakibi olarak V qinafond 
istikbal olunuyor. Tom hemd 
Maryamm yanma kofa7or, ilki• 
yeis ve keder içinde olan bu ka 
dm hakiki qkmm kocaı-da ol 
duiuna anlam..-. 

Bhbç iGn eonra da Hal aY 
det ediyor ve zevceeinin kendial
ne kartı derin aılmu perek oad 
affediyor. 

VIJAyete tebliğ edilen Fakir ve yetim ço
mllzeyyel kanun cuklar için yardımla 

2 Haziran 1929 tarihli ve 1511 Topkapı Tiirk Fıkaraperver B 
numaralı kanuna müzeyyel kanun yır Müessesesinden: Kıt ve BaJ 
viliyete tebliğ edilmittir. Bu b • ram münaaebetile Bucaimm 
nuna ıöre 927 mali senesi nihaye- fmdan ıiydirilmekte olan F 
tine kadar milli hüldbnet bütçele- ve yetim çocukların ri:rim lllMI~ 
rine müteallik borçlar hakkındaki fine kartilik olm&k üzere köp.-............ __ 
2 Haziran 927 tarih ve 1513 numa• tmda eczacı Haydar Ali ve Y 
ralı kanuna tabi olup bu kanunun bahçede makim Haaan Buri 
nqrinden enel hazine aleyhine fendiler tarafından onar lira 
Ş6rayi devlete, muhtelit hakem Beyoilunda Hilmi Beyle Salıdllllf:"I 
mahkemesine veya adli mahkeme- da Avni Beyler tarafmdan 
lere ve bu tarihten enel don11dan lira ve ismini zikreylemiyen 

··- it .. doinıya Maliye vekiletine veya zat tarafmdan iki lira ve tütibl 

Bu çok genif, çok derin 

mahallin en büyük mal memurlan hiaar idaresi Çapa deposun~~ 
nm fevkine müracaat ebnit olan • lıp.n erkek ve kadmlar ~. 
larla aarl hastalıklar sebebile öl • mezkOr müeıteae)'e mevzu Joa&lllt' 
dürülmüı hayvanların bedellerin· lara ablan paralardan 31 ~~ 
den olan matl6planm iıtifa için ra ve Kabrcı hanmda manif • 
hükUmete müracaatlar hüldbn ve tüccan Muıtafa Atim Bqd,.. • 

Tabakta: karara raptedilmiı olup olmaları· metrelik bir top kumat teberrtl;... 
(Ay), turunç renginde ve nur dalgalı b1r na bakılmakıa:m makbul ad dedi· dilmit olmakla bu yardnncı ~ _..., 

(portakal) lir. yır seven zatlara teıekkür ef..,.-
Gtbl (yutı gönWiere) n8f88ID!, ıevkiııl: Bu müracaatlar 1512 numaralı ği vazife telakki eyledik. 

DarUlbedayl bUtçesl TaUı.nazlıeda1arlauzaklardaDaerpı:vor. kanunun ikinci maddeıile buna 
Ve g&iOller m.ıolup, 

lnglllz san'atlatl 
sergisi 

Darülbedayi encümeni vali v~ Yerlere •rlllyorl müzeyyel 26 mart 1931 tarih ve 
belediye reiıi Muhittin Beyin riya· Florinab Nazım 1783 numaralı kanunun ikinci mad 

"Britiab lnduatriea Fair" (8-setinde toplanmıt, Darülbedayi, ..... .. _ .................... ---- desi hükümlerine göre muamele19 
konsenatuvar, tehir bandoıu büt· Vatandaı 1 Şeker bayramı tabi tutulacaktır. 
çelerinin bazırbklarma bqlamq • için iıtediiin her malan Ancak tediye usullerine halel 
br. içtimada konaenatuvar müte- yerliıi vardır gelmemek üzere Maliye Vekaletin 
bauuı M. Markam raporları da o· Milli ikbaat ve Tasarruf de mütetekkil komisyonlar tarafm 
kunmut, bu huauta müzakere ce • Cemiyeti dan il&ma ballı alacaklar taafiye 

-------------------------rey an etmittir,. için tetkike tabi tutalamaz. 
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dar Arap w Acemce kelime gel • 
m "pe • 9UDİn hecelerine tak • 
alm etmlt-
0.- oolE. mehtabı 1Q1r. gGndllsll u, 

- ftl' .. JrtnJ-t 8aJdn detD. dk6neU ftVQIA. 

._. ~ 11eJDa myab topntma kail 

Nl&r 
Sabüı 70k, alqamı ftl' kimi Kecnma " 

• LeJIA. 

Mahalr.ak ki tair bir sinden• 
dan bahaecliyor. Fakat o kadar 
ıarip bir zindan ki MeeaaaJa Le,-
1& bir arada .... mqmı. a.. ..._ 
pmn llic .. ....,... ...... .. 
....... .. ...... Ddel 
....... ..........,___Di,.. 
lllli .. pir blyle bir zindan 
tallantd elti. Olma, tairlik 
........ ya, .. biribirini cerhe • 
ela lrelimelere ne haJanılur. Ya-

lrarip YUIDlf olduium lat'anm 
birinci nuıraında Cıündüzü u) 
dır-P~:~ ... -.lilıMllfl 
bdı ~) c1ır.. ·~ ... 
olaa • •balo Cl'lmıadu 18 .... 
ba)uaaQ bir diyar .. laıtfediWit 
Herhalde diline aylan plen .. 
Arap .. Acem kelimeleri lmaail 
Safa BeJi pprbmt olacak. 

• • • 

1 : ~k ~ U.Wrat: 

İzmirden aynlış GençlerTemaşagrupundan HDsn88.dltork 
Bir amatllr katacaıım, çDnkU protearon•I olmak aç 

kal111•t• razı ol1116k de111ektlr ret w Flllnlk N&fisle 1116fabehet • 
... anedlfor. 

Blltiin banlara nimen lamail 
Safanm tiir a8ylemekteld kabili • 
yet •• iaticlaclı inkir edilema. 
Bir üzentiyi terkeclip tesirlerden 
kmtalduiu z•man i1le aüzel tiir
ler •m1or ki inaanm ppta ile 
balonamak elinden ıelmiyor. 

Güzel bir yaz sabahı, ıü • 
net kurtunl tepeleri ale.Ie par • 
latırken eYimin pencereainden 
lzmirin manzarumı bir ainema te

ridi ıibi aüzdüm ••• bmir buıün IÖ 
züme o kadar ıüul ,aribmaüftii 
iri, tarif .... , .... bWI .. 
dir? 
yarın barumı teskedip plecek 

tim pcnlrlatumu 1.pnlliim. bin 
bir badiaelerin talüdi oWalum iz· 

C.fıeıt duvara u111 ka1dL miri artık terkedeceldim-' Bet •• 
Hele ıiıara dum•nlan iaimli 

bir ıiiri •ar iri taptue laial•le buna takip eden dlrt ..-lik tah • 
ruhlan eair ediyor. •il hayabln ° kadar çabuk ıeçmİt-
ıu... c1pnma kGctDc .a.ta ıuar ti ld, timdi lzmirden yeni bir tah· 
o ..... de •ftllı ... d9ldlra lllmtl ...... ail için •:rnlclıiım •••" ba bir 

• • . • • • • . . . . • • ,..._ - ıibi -•·ip ~ ..... 
Diler bir tiirinde amiml bir •- •~ 

.....ıik tahsilimi....., ...... 
liaanla en,dlaiae d.t pmyor: tewir ohıfoNum. Şalledetnıme • 

PCl9taJI ,aıııılıdlr - JQktu. 
llqlDdl ,.. _. n1aam ..._ mi alclıiım •man anindliim b· 
Şu, ımuaamm Jilbeldilbü aa- dar timdi de m&teeuirdim- Fakat 

latma ,._lliline belan. bu teeaa6riim o kadar dnam etme

T_.. ~ düa dllr 1-fllD 
Ta1ımal ........ ftfa ...... 

Telav .. .,._ • 1-ıil Safa 

di cinldl ben bminl• &li bir tah· 
ail için •mi.,.._ 

Bmi tetJie ıelealer...-da an 
Wr mir" lwlllDiD ......_ot- ----~Km· 
madılı vme•ler ~ Wr tair ola • diai tib-IJ• dadaklulle bana •ir 
'°;r-'-- ..,ter llJleaaek iateıllıeD o dudak· 

.....-..... ~ oldaimn ıG· lar aanki o ua içiakillt'=Wtti • lt-
zel ~ kitabında a&iiDce te birinci dflclfik itti lefJİe plen
l1111ail Safayı katil puçalan ita • ler birer •a. J01ca1ari1e .......... 
ret ederek cımbal•maktan kendi- rak •JnbJorlanh.. .ADD"'; beni 
mi meneclemeclim. ba,... kadar ....... için ... 

Tahmin ediyorum ki, kenclili 
bam aibi b~ f..wkirbklar J&• 

• z. 

- Ne zaman ıahne:ve çıktına? zincir ıibi bafla1W1alıclırlar. Şim-
- Sahne:ve çıkmak için çok be- diki halde arkadqlanmdan ~ 

•eaim vardı •e niha:vet 'bu beveai· memnunum. Çünldl mütemad
mi tatmine nail oldum. Buııclan ça11f1DaktaJIL 

2,5 aeae enel arkadattar.nla - Sinema artitti olmak iller 
......,.. çılctım Ye OJIUJ'Onllll. misiniz? 

- Kimleri takdir ecliyonunuz? - Sinema artisti olmata .. • 
- Sinemada en rok ae•di~=- ı· Be h -~ d-L- ..:-.... 'il' ..-- ınce.... n aa n1n1en ...... .,.,. 

artiatler; Emil Yaninp, Dualu de ıinemarı tercih ederim. SS. • 
Fa:verbanka, Lon Şaney, Villi Friç ma artiati olmak için ...el& ... 
Brisit Heba ıibi aan'atkirları çok feeyonel olmak lb•cbr· On• 1-
ae•erim. çin brmm ~ 

- Amatlr mi, profeeyonel mi aıtiati olmü latemem. 
kalmak iatiyonunu? _ Bide a1-aalık? 

- Şimdiki profeqonelliii a• _ Biade ıiDllllMı .. daı. 
matlrlere a81le1ecek olanak dol· 
nadan doiruJa bir kahkaha 1aw
racaklanlır. çepldi timclild bal • 
de profeqonel olmak aç ( 1) kal
mak demektir, net. .... Mutt .. • 
a6f •mm memleketlmbcle pro • 

fesyonel olmak iltilmal'de ( 1) 

tok olmak zilıİliyetin' dGtibuİG • 
rilr; ta laalde amatar kalmak her 
teJden sbeldir. Profe11onel ol• 
mak ~ Aft'.QP& ~etlerine 
mahsattar. Ba hal 1.eıld bade 
10 - 11 aene IOlll'& il•lemit olar 
timdild halde amatlr kalmak ni • 

yetindeJim. 
- DariilhedaJi artiatleri hak· 

kmdaki fikirlerinia? 

Art or mu, 
Ttlrkl,ede meldel»e slden 
~ aqm ~ ma, eDİ· 
llyor mu? Bwmn etrafında bir 
~ dedikodular olda. 

...... lftl&,.dnde llDll ... 

Dl'fmda liae, orta, ft ilk m• 

teplere i1Na •e talwletname •· 
1aalarm .. ,... dikbte 1&71kbr. 

Talebe mlld.an artmaktadır. 

Geçen HDe latumuldaki reaml 

otta meldeplerden 173 talebe ta· 
hadefllllme almq, buna makabil 
2,111 ~ orta mekteplere ka· 
w ediliailfir. 

Lbıahaldald nam! liaelerden 
......... 318 ıenç ....ı.-... 
..... 712 talebe 1...... byde........ 



•rDB VAKiT 

Kızıl Bar tal Bir adam boğuldu (,o •• E_v.!e•n•m-e•k-i•s•ti•y•e•n-E•r·k~~·k•l•e•r-o,,) 
Harbi umumide meşhur Alman tayyareclsl 

Rlhthofen'Jn Hatıraları 

Evelkl gece fırtınada 
bir kayık battı 

Sarıyerde Aılan reis kumanda • 
sında lamail ve Ahmet iıminde iki 
tayfası olan kum yüklü bir mavna 
Ozine mevkiinde bir kayığm ya -

- 15 - Yaaan: Matma2el Kler klavnat 

Hizmet ettiğim mağaza gebe 
kadınları kabul etmiyordu 

Nakleden : fa. Tefrika N~marası: 13 
Ben de ötekini önüme aldım. Fa - civarına gelince ateı etmeğe bq -
kat arkamda başka bir tayya - ladım. Bunu mahıus yapıyor -
re olup olmadığını aörmek için dura, ve alelekıer yapardım. 
ıür'atle bir dönüp baktım. Bat - Makcadım, ateş ederek onu endi -
ka tayyare yoktu . Hemen mü - !eye düıürmekti. Nitekim mu -
ıait bir vaziyete geçti.m, nişan a - vaffak oldum, ve düşman, elim • 
hp atet ettim. Dütmnn tayyare - den kurtulmak için zikzak yapa • 
ıi, parça parça olup düıtü. Ha • rak uçmağa bqladı. Fırsattan 
yatımda bu kadar kolay bir tay - İ3tif ade ederek yakla§tnn, ve bu 
yare dütürdüğümü hatırlamıyo - manevrayı iki defa tekrar ettim 
rum. ve iki def atında da müapet neti -

Kardetim henüz düımanile cc aldım. Şimdi artık elli metre 
çarp191yordu. Bu suretle, ben - kadar ona so!nılmuştum. Biran 
den bet yüz metre kadar ötede bekledim . iki mitralyözümle 
döviifen kardetimi ıeyretmek fır - birden ateı ettim. Hafif bir seı 
ıatına nail oldum. Bu, harukula- itittim. Bu, düşmanın benzin 
de bir manzara idi. İtiraf ede- depolarının patladığına delalet 
yim ki, ben olsaydım, kardeıim· ediyordu. Filhakika, bir alev 
den daha ıyı dövü~mezdiır.. parladı, ve Lord Hazretleri bot -
Hasmına hücum etmit idi. Bir- lukta kayboldu . 

nına bağlanmıt fakat fırtınanın Bu projeler bana 0 kadar ci.d· J gibi hatırlı~oru~ .. Bir saat ıonr~ 
tiddetinden gece yarısı çözülerek di ve cazip göründü ki, Cezayır· Ahmet benı evımın kapıaına ka 
batmııtır. Tayfalar kendilerini linin daha ne gibi tasavvurları ol kar teıyi ederek kayboldu. 
kurtarabilmiıler fakat Aslan reiı duğunu anlamak için ona ertesi Birkas: hafta geçti. Hamile ol .. 
kaybolmu!, cesedi de bulunama • günü randevu verdim. Bu ıef er a- Juğumu f arkettim. Beni kandırall 
mııtır. ı damı atlatmıyarak gittim. Bu se- adamın i:smini, olduğu yeri bilmi• 

fer namzedim batka bir usul ta- yorum ... O zamandan sonra neler' 
Ame e sandığında kibine baıladı. Dostları ile bera- çektiğimi size uzun uzadıya an .. 

fazla masraf ! ber b.eni götürme~ iıtiy?rdu. ~i- latmıyacaiım madam. Pederilll 
dip hır evde nanelı çay ıçecektık. gayet sert bir adamdır. Ona vazl" 

Şark demir yolları amele tasar- Adamın ıöz ıöylerken nezaket ve yetimi ikrara bir türlü ceıaret e .. 
ruf ıandıg" ı hesabmm bozukluğun· · d p · t ld---

• • A • .. • • terbiyeden asla hata etmemeıinP. demıyor um. arıı en ayrı u-

dan amelenın tıkayet ettıgını yaz· .. . . b' .. h ıd· Civarda bir hizmetrilik buldu111-. . . . ragmen ıçıme ır fup e ge ı. !I' 

mııtık. Taıfıye heyetı reısı Oı~a.n . Beni faka baatırmak iıteımeleri Zaten böyle yapmıya mecburdulllt 
Nuri Bey dün bu hususta demııtır 'h . 1 .. d .... d·· Ö 1 t Hı'zmet ettı'ğim mag"aza aebe ka" 
k . ı tıma ını uıun um. y e ya. • 

1
: Bana naneli bir çay verecekler dınları kabul etmiyordu. Buldu • 
"Taıfiye heyetinin para üzerin- fakat buna uyuıturucu bir mad • ğum hizmetçilik pek yorucu idi.. 

de kanunen tasarrufa hakkı yok - ı b ı d .. ·· k··ı de de karıttıracaklardr. Mecalim Patron arım u un ugum mut u 

• lerinin etrafında dönüycrlar· Bu, benim için o günün dör -
Clı.. Birdenbire lngilizin tayya- dün~ü muvaf fakiyeH oldu. Kar -
resi taklak attı. Her halde için· detim iki muvaffakiyet kazan • 
deki vurulmuıtu. Tayyare düttü, ını~h. Sanki babamızı, o gün 

kanatlan koptu, ve enkaz, hemen 1 ma.hsuı davet ctır.iştik, ıevinci • 
hemen benim dütürdüğüm t~yya· mize payan yoktu. 

tur. Amelenin ortadan yok oldugu"' · 'f d d k t•• l:ı 
kesilince bu adamın elinde kala - ~aziyetten ıstı a e e ere ur 11 

nu aöyledikleri paraları Oımanh caktım. i;kenceler yapıyorlardı. Fakat bu• 
Bankaıındadır. Pertembe günün· Aklıma bu ihtimal gelir ıel • na mukabil benim elimden ne ge• 
den beri de tevziat& baılanmııtır.,, I I f 1 ·· ıı·rdı". Her feyı· rekmı"ye, her teye mez, Cezayir i i e az a munaıe • :r 

Diğer taraftan amele, avukat bet peydası emelinden h~rnen boyun iğmiye mecburdum. Günde 
ve mahkeme masrafı olarak göste· vazgeçtim. Kendiıine diier bir on dört saat çalııtığım olurdu. 

renin enkazı yanına düttü. Kar· Akşam üzeri arkadaşlan da • 
detime yaklqtım ve ellerimizle vet ettim. Eğlendik.. Bir günde 
itaret ederek birbirimizi ıeli.m- iki kardeı altı tayyare dütürmii!
ladık. Memnun bir halde yan- tük. Her halde dütmanlarımız 
yana uçuyorduk . Böyle iki kar· için pek sev!.-:nli mahluklar değil-
de, uçmak hoı oluyor. dik . 

rilen 10,000 liranın hesabında faz· ı· k ı Buna mukabı·ı 1·çı' kur'u ot dolu b. gün geleceğimi ıöy ıyere ayrı • _ 
lalık gördüklerinden bu heıabın dım. Onu da ekmit bulunuyor • minder üzerinde yatardım. Niha " 
kendilerine müfredatile gösterilme dum. Cezayirli bir daha ancak yet gebe kaldığımın ıekizinci a 
sinde ıırar etmekte ve müddei u· 

notlarımı karııtırırken hatırıma bir yurda giderek orada çocuiu 
mimiliğe müracaat edeceklerini geldi. Fakat bir kaç gün ıonra mu doğurdum. Çocuğum bir kız 
söylemektedirler. Ameleler avuka 

ba~ıma gelen bir hadiıe tekrar dı. Dojurduğumun erteai ıünü 
ta verilen 5000 lirayı da fazla bul- hatır!amaklığıma sebep oldu. ni biriıinin aradığını haber verdi 

Arkadaılar da yetitmit, muha
rebeyi aeyretmitlerdi.. Bir taraf
tan da arka taraflarımızı emni
yete almıılardı. 

Yolumuza devam ettik ve çok 
yüksek bir irtifaa çıktık. Zira, 
üıtümüzde, Rihthojen düşman 
filotilliuna mensup bir kaç in • 
giliz tayyaresi toplanmağa ha§ • 
lamı§lardr. Tayyarelerimiz, gü • 
netin ziyasile parladığı için u • 
zaklardan bile kolayca tarulabi • 
liyordu. Sıkıtık bir grup halin -
de uçmağa ba~ladık. 

Düşmanlarımızın da bizi.m 
kadar itlerinin ehli adamlar ol -
duğunu biliyorduk. Maaleıef 
onlar bizden daha yüksekte ol -
dıuklnrı için hücum etmelerini 
beklememiz lazımdı. Onların 
t~yyareleri, me§hur ve son model 
üç aatıhh 'Spads,, lardandı. Fa • 
kat asıl ır.e:sc!e 2.let değil, içinde 
olnnlardadır. Dostlarımız mü -
tereddit idiler. Kendilerini har • 
be davet ediyorduk Fakat ı:ek 
istekli değillerdi. M<ldemki son 
dakiknda cesaret ec!en:iyecekier -
di, ne diye l:eni mnhvctrneet 
men!ur filotilli.ları ile böy!e fi -
yaka yapıyorlardı? 

Nihayet içlerhden birisi cesa -
ret ederek en <lrkada olan arka • 
daıın üzerine :saidırdr. Vaziyet 
aleyhimize olmak!a berabe: har -
bi kabul ediyoruz. Ne yap;ılım? 
Başka çare yok. F nkat İngiliz 
itin farkına , . .:.r::;·:.r ve dönüyor, 
dönüyor z.mm:ı, I.a..'P bnşlcdı. Bir 

ba§ka lneiliz de i!e karı§ıyor, ve 
hiıım olarak beni seçiyor. Ken -
diıini, iki mitra!;·özümlc :ıy:ı.i :::ı • 
manda ate! ederek ıel.imlıyorum. 
Bu karııla::un:ı ho§una gitmiyor 
olacak ki, b.:.I:hl~::ıa. dnlarak e -
limden kurıulm~k iıtiyor, ve bu, 
onun sebebi felaketi oluyor. Zi • 
ra, bu ıuretle kendisine tamP.men 
hikim oluyorum. Altımda, ve 
cepheıbizde yalnız batına olan 
bir tayyare, hele bir kiti!ik iıe, 
muhakkak rnahvolmuı demekJir. 
Hummun cok seri ve mükeır.~el 
hir tayyare;i vardı . Lakin ken -
di hatlarına yetitemedi. Leuı 

Kardeşim 

Sekiz gün için i~inli gitmittim. 
Bir gün bir telgraf geldi: 

"Kardeşiniz Lothar yaralandı. 
Ölüm tehlikesi yok.,, 

Bu kadar. Baıka tafsilat yok. 
Nihayet haber alabilince kardefi -
min tedbirsizce hareket ettiğini 
öğrendim. 

Kardeıim Allmenroder isimli 
arkadatı ile hatlarımızın öte tara
fın :la uçarken bir lngiliz tayyare
:;İ görmüıler. "Piyade,, tayyarele
ri denilen bu tayyareler, o zaman· 
lar yeni meydana çıkmıth ve va -
zifeleri, piyade kıt'alanna kartı 
ateş etmekti. Bu cins tayyarelerin 
maddi müspet bir netice aldıkla -

maktadır. Bunlardan biri diyor ki: Bir sabahb. Odamın kapısı vu- ler. Göreyim dedim. Bir de n 
"Bazı maıtaflar için bizden o/" ruldu. Açtım. içeri mahcup ta - bakayım, çocuğumun babaıı de• 

20 niıbetinde katiyyat yapıyorlar. 
Evvelce avukata % 1 komiıyon vırlı, yüzünde hüzün nsarı mev • ğil mi? izimi nasıl bulmuıtu bil • 

cut bir kadm girdi. Kendisine miyorum. Her halde gelmif, kız verilmeıi için bizden imza topla -
sordum: mı evladı olarak tanmııya hud' mıılardı. Şimdi hesap görülürken s· 

. .. - ır arzunuz mu var ma • bulunduğunu söylüyordu. Ben b 
bu komııyonun yuzde 5 e çıkarıl- d ? adamdan nefret ediyordum. Çüo 
dıimı ve bazı yeni masraflar ıö•· l anız· . d ··t d 

• • .. • • •• .. ı • t ıyaı-etçı ıon erece mu ere • kü 'bütün felaketlerime o ıeb terıldıgını ogrenıyoruz. Taıfıye nej 1 d. d d s·· ı· ~· 
· d 11 ıJ • .. ıt avranıyoı· u. · oy ıypcE;aıı olmuıtu. Fakat hiçbir metcel yelin en neaap soraca1ıız.,, .. 1 • b. t'" ı·· b ı kelı· 

1 
soz erı ır uru u amıyor, • Hiçbir gelirim yoktu. Ne yapabi • 

V lld il d ki meler aızından yarım yamalak. tirdim. Çocutumu piç bırakmak a e ea m n e d N.h k d. · b" çıkıyor u. ı ayet en ım ıraz tansa bu adamm teklifini kab 
mevlit top!ıyarak: ~tınek daha doğru deiil miydi 

Evvelki gece, musiki üıtadı Mu· Ef d" d d" ı· · ıon 
- en ım, e ı, s zı Z8 ten Ahmet aslen Cezayirli ol • 

sa Süreyya Beyin ölümünün kır - .. J d k · et etmit 
gun er e ocam zıyar ' duğumz aöylemitti. Beni Ceza~ kıncı gecesi idi. Bu münaıebetle d .. b. e1..ı..up elime ı~ 
yaz ıgınız ır m '" -3'· götiinnek vaadinde buh:nuyor -

musiki münteıibi güzel seıli hafız· t• o J • ·n go"ru·'ıtüjünüzü 
ı. nun a ne ıçı du. Eğer oraya gidersem evlene " 

lanr:uzdan bazıları kendi araların anladım. Binaenaleyh, ıize bir ri· 
da verdikleri bir kararla Aksaray· cada bulunmağa geldim. "Zev • ceği.z ve bir aile sahibi olacağı 
d V ld C ·· d h demekti. Dokuz aydan beri çek rı t • • a a e amıın e mer .. umun ru· cim,, kanun mucibince zevdm de· nı z:ınne mıyorum ama, maney, h . h f d'I k I' tiklerimi unuttum. Onunla gitm 

cihetten tesirleri çoktu. Kardeıim, una ıt a e ı me • üzere mev ıt ğildir. Onunla lalam uıulü ü~ere 
b Okumu'lardlr. Mak d ı • · yi maalmemnuniye kabul etti u İngiliz tayyaresini dütürmek evlendik. sa ım ge ıp ıı • 
üzere hücum eımiıti. İngiliz 1000 Hafız Sadettin, Sultan Selimli zinlc bir kıskançlık kavgası yap· Viladethanede birka; :;ün kalar 

t · f Hafız Riza, Be•ikta•lı Hafız Rizıı.. ı_ d ·ı f k toplandıldan sonra Cezayir ıeya me re ırti ada karde!im 2000 met. :s' :r mar. eğı a at ...• 
..J b H f M 't H f H d' ,,.. l hatı'rı ..... hazırlandım. Marailyaya re;;ıe ulunuyordu. Düıman, ken • a ız ecı ' a ız am ı, '-":& a • Bir kelime söyliycrck bu kadı-

diııilc döğü;ii kabul etmediği içiıa taıarayh Hafız Nuri, Raıit, Sala - ni teıkin etmek ve lsl:im usulü ü- derek vepura bindik. Daha va 
derhal yere inrniye b:ışbr:ııftı. hattin, Halil, Ali Mustafa ve ibra- zere evlendiği kocaya göndermek demir almadan ç:x:uğumun ba 
Lothar bir da,<!ka bıl tereddüt him Efendiler mevlit okunma:ına mümkündü. F;ıkat ne ıöyliyece • batından f&pkaamı arkaılJI 
etmeden kendisini İp etmi!; iıtirak etmitlerdh·. ğini merak ediyordum. Devam et- dan ceketini çıkardı. Batai 
clü;;ım:m hatlarının öts tarafında mcsini bekledi.m: bir "Şeıya,, arkasına bir celi 

d Göte madaıyeslnl ka- · d' v kt. ı· • olduğunu İ.i!iinın~mi§tİ. Bu te<l . _Fakat bu adamın kim ve ııy ı. a ı ge mce vapurun 
birsiz bir harckei.ti ama, k\!ndisini zanan Vunan şairi najll bir tıynette bir mahlQk oldu- vertesinde Mekke tarafma d~ 
' · d k b h tı· b B •· -1 1 h b l .. rek namazını kılıyordu. Dem•r .Ju yiız en a a a ı ulmuyo - erııntıen ze en a c::- ere g ... re, ğunu bilmenizi istedim. Böylece _lfılift 
rum. Ben de olsam böyle yapardım Reisicümhur Hind:mburg, Yumm size büyü}: bir hizmet yapmak, ben Cezayirliyi bir Avrup~. 
ve ebe::yctb yr.:lıy.>:um de. Ve ş~iri Kostiıs Palama:ın ismini, gö· ,;z: muh::ıhkak bir felAkeUen kur· değil, fakat bir uabı ve daha~ 
natcl:im kardcJ:rn ona yeli§mİş, ~ ~e mad:ılynu. verilec~k !ah:ıiyet • tarr.1~1; i:stcdh~. Koc:ımın ismi rus'-! bir becleviyi takip edi~ 
dütürmüşttl. j lerin littesine ila~e etm~şHr. "Ahmet,, clir. Ben Abmedi bir dum. Halbulci hali tavrı Cedti' • 

Y:ı.!~ı=, y~r~c~ rı= p.:l:~.J~. ~-:r 1. ~~.-::1::-.~ya, Atınad1I.:1 ~ima~ gün ~k~am üzeri ailemin evine de yerleımit bir Fransrzı an~ 
ye~· de, hl il <lu~manla du~l..!l !> w~- •• l D .. A! zcnlora 8Jn:lcı zlecc!. ~\"det eclerken t;ımclım. o ıırada yordu. Şaşırmıt lc:almı9tım. ş 
de, bir ııa~:ı, bir soi:ı :;onra tekr:'lr '\e sefir, Yunan S='l·~·ne verecektir. 1g ya~ında idim. Büyük bir elbi· ne ya:pacakhm? 
s~~a \•e gene sola tapınca istika • se mağa2asında çalı§ryordum. On sekiz saat sonta ~ 

t • · k b d b' Tıp t alebe in o l.onfeı ansları d'f-....11• ,.. me ı:ıı .ay e er. B:ı:ı:ı, sis ve ı· Erkek!erle henüz onları tanıya - vardık. Oradan ıimen ı ~ ·~ 
· · b" ı d ·ı • l Tıp 'fa}e:,e Cemiyeti bu ac:ıo t~r d A ı 1 ·ık __ ,_...., ç•ı:ı3ız !!' ıava .a ı_&ve e:.i ir:c, cak kadar münaaebatim yoktu. gün e t r.s arın ı t~epv- • 

· ~ b"" • · 1 '- tip ettiği konferansların birinci:ıi· B d k. vazıyCL usbüi:tin güç e~ir. Lotr.or, "Ahmet,, ban3 gayet nazik bir ta- vardıl<. un ıın sonra ı . ..-
h d .. · • k Hal!,evinde müderris Akil M-.~htt'.r ~-...., asmmı u:..irdü ·:en ::onrn fotiha· vırla yanaıtı. Mükcmel Fransızca miz mcr!<e;>lc idi bit meravalr....a.. 

· · · · · b. h ı· Bey tarafından He!<imlikte Deon k d 1 .. 1 d: ı el ~ mctını tny.n ıçm ır ayı u:!::ı~ · konufuyordu. Onu Fransız zan a~ı:-ı a o ;ıraıt ağ ara _ _wıır 
mış, nihnyct l:cndi5inin dü~man toloji ve mütekabil saygı mevzuu nettim. Beni bir kahveye kadar Ahmedin köyü dajlann'le~.....:--. 
h l 1 • • d' etrafında bugün saat 18 de verile· d h ı d · ka nt arının pe.J.: aer·sınc ı!'tüğünü davet elti. Teklifinde hiç bir teh- e er tür ii me enıyet ~ 
aörmü~. B:zim rasıtlnr, kendhıinin =c==e=k=ti=r=. =============! like yoktu. Bir kah\·eye girdik. dan uzak Fran::ız kontrol 
Vimi sırtlarının üzerinde, ancak lun::luğu za:n:ın, inJan old:ıkça ra. Sor:.r:ı ne clc!u burasını bilmiyo - har:ç ·ıe k3rtal yuvnaı 1:ibi ~""" 
yüz metre yül:~ekliğincle olduğu - hataız bir h:s duyar. Aşağıdün l'.· ru:n. Zanne::?eraem bu adımı iç • Ji. Aı tık r~edeniye~ i~ 
nu gö:m~le:-, sonra gö::den kay- tılan mermilerle daima vurulmak kime bir şey katmı~tı. lradc.m c- kentli hemdnslcrimin _. .. 
hetmitler. tehlikesi vardır. Lakin bereket ver Hm en gitmişti. Baıım dönüyor • ayrılını~, v~ l,ence bayatı ı;ır 

Lothar derhal geriye dönmüf. sin bu ıık ıık vaki olnıaz. du. B:r otoı:ıcb:le bindirildiğimi yata karıımıt bu1unuyord\l:,..r 
Düıman hatlarının üzerinde bu -j (DeVGllll uar) meçhul bir odaya girditiml hayal · (~ 

• 
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c 15 Kanunusani 1933 ~-. 1. • 8. . ,- Ali iktisat mec ısı Ankarada, yeni elçilerin Maarif vekilinin 
ır ıran meb usu ı a•ına devam ediyor 

• Ça ışnı (A A ) Al4 'k kabulü • • 
Sporculuğumuz hak

kında nutku ve gazetecisı ANKARA, 14 .. · · - . • 
1 

-
. t meclisi bugun de komısyon -
tısa 

merasımı ANKARA, 14-ldman cemi· 
yetleri ittifakı tarnf ından dün bu
rada bir ziyafet verildi Ziyafette 
bulunan Maarif Vekili Reşit Ga
lip Bey Türk sporu hakında bir • 
nutuk irat ederek sporcuların yal
nız §U veya bu klübü değil, mem· 
leket sporunu temsil etmekle mü
kellef bulunduklarını söylemi§tir. 

CBCZJ tarafı 1 inci sayıfamızda) 
nelibidin Rehnüma, evvelki g~n 
Toroa ekıpreıile şehrimize gel~ı§ 
ve dün aktam Avrupa ekspresıle 
Cenevreye gitmittir. l 

Aaka Zeynelabidin lranla n· 
giltere arasındaki petrol ihtilafı · 
nın milletler cemiyetinde müza -
keresi aafhalannı takip edecek, 
ıonra Avrupada bir tetkik seya -

hati yapacaktır. .. 
Aka Zeynelabidin Rehn~a 

l·ı d"' •... t''k İran meb usu e un goruf u · 
Türkiye ile İran arasında ta eı -
kidenberi devam eden münase -
betleri izah ve tafsil etmiş, ve a
ralarındaki daimi mcveddet ve 
ıamimi münasebetleri yadeyle -

mittir. 
İngiliz ve İran ihtiltf ı hakkın

da şu izahatı vermi§tİr: 
- Petrol meselesi, İran mat -

buatının vatani bir nidasıdır ve 
bunun Türl: matbuatında aksi bi
zim için mucibi memnuniyettir. 

Vaktile verilen imtiyazlar, kor· 
ku, tamah, tazyik ve tehdit altın· 
da ''erilmiş olan imtiyazlardı. 

Sabık saray mahafili bu husus· 
1 

ta hiç bir !ey düşünmüyorlardı. 

Bu petrol imtiyazı da tam mama
ıile tazyik ve tehdit altında \•e • 
V~rilmittir. Pehlevi rejimi ile lrnn 
nıua.hedeleri mukarrerah deği!tİ. 
Mesela kapitüliı&yonların ilgası 
ıibi. 1ranın niyeti o kadar halisa
ne idi ki Mısırda lran kapitülis· 
Yonu hakkı olduğu halde, Mısır
daki kapitülasyon hakkını terket
ti. Bu, yeni rejimin hüklımetlerle 
olnn şerefli rabıtasını gösterir. 

lra:ı hükumeti; samimi olarak 
Ingifü: hr rumetine imtiyazın adi
lane bir şeltilde alınmadığını, 
binaenaleyh, imtiyazda tadilat 
yapılması lazım geldiğini bildir · 

di. 
İngilizler bizim söyledikleri • 

mizi nazarı itibara almadıktan 
maada imtiyaznamede hakkımız 
olan şartlara da itibar etnıediler, 
kendi lehlerinde olan hakları 
kullandılar. 

Misal: Kumpanyanın taahhüt 
ettiği: Ana olan kumpanya ve 
kendisinin tetkil ettiği diğer fer'i 
kumpanyalar hükfunele temettü 
hisset1ini vennemislerdir. Yani a· 
~ kunıpanya (A~glo Persian Oil 
01

°ll1Pany) kendi hissesine düşen 
/ O lS te- tt" "' d'-'kt .... e uu verme ıgı en 
maada f e •· k h' bir r 1 umpanyalar da ıç 

§ey vernıenıi&l d" A k _ er ır. 

d ..... n~ 'dunıpanya bir miktar ver· 
ıgını ı di d' ,. k a e ıyorsa da fer ı 
umpanyalar h. b. ' 

nıişlerdir. ıç ır §ey ,·erme -

On sene evvel ı . . d ran malıyesın· 
% e ~alıtan ve İngiltere de.,letinin 
ı:rıle millet tarafından kabul edi-

n Armtage Smı'th ·ı b' ''k' 
ır h 

ı e ır re. ı ı 
an "k• 

d u umeti tarafından· Lon -
raya .. d ·ı h gon erı di. Kumpanyanın 
eaabını dikkatle tetkikten sonra 

r&%ınıı oldukları bir raporda: 
\J.fl'tpanyanın taahhüdatını ifa 

etmediğini kaydetmişlerdi. Bu ra-
Por 1 ·ı· 1 l ve J ngı ı~c~ o a~a .' l8:holunmuş 

tan hukumetının ehndedir. 
r lier birinin 200 bin lngiliz li-
~'•rıd b ·ı ı· d an et mı yon ırasma ka -ar 1 ?l't er?l'tayeleri vardır. Ve esha -
ırı cka . . k 

elı' d erıyetı ana umpanyamn 
n ed· ı-ia:y ır. Bu, imtiyaz şartlarına tt ediJ!nemenin bir misalidir. 

tu d urn~anyanın ikinci yolsuzlu
ettn • a. 1nıtiyaznamede taahhüt 

l§ <>ld k ı nın • i 1 • u ları petrol kuyu arı-
kuru~ ttıl?l'teıidir. Kazdıktan elli 
lctdi arı Yalnız dördünü i§letmi~-

r. ~ütebakisini itletmedik -

lar halinde çahtmaıın~ d~v~.m et· 
. t'r Meclis pazıırtesı gunu he • 

oıış 1 • 

yeti umumiye içtimaı yaparak ko-
misyonların hazırladığı raporları 
müzakere ~decektir. 

Avusturya ve Yunan elçilerlnln nutukla
rına Reisicümhur Hazretlerinin cevapları 

Ankarada sergi 
binası 

ANKARA, 14 (A.A.) - Anka
rada in§a edilecek sergi binası için 
teskil edilen komisyon B. M. Mec· 
liııi reisi ve milli iktisat ve tasar • 
ruf cemiyeti reisi Kazım Pa~a Hz. 
nin riyaset inde sah günü ilk topla· 
nışınr yapacah.-tır. 

ANKARA, 14 (A.A.) - Reisi· ı koymak ve adil bir nisbet daire· 
cümbür Hz. bugün yeni Avustur- sinde menfnatlerimizin karşılıklı 
ya ve Yunan elçilerini Çankayada himayesini temin etmek suretile 
ki kö~klerinde ayrı ayrı kabul bu · en mes'ut bir inkiıafa namzet ol
yurmuşlardır. Elçiler itimatname - duğu aşikardır. Çünkü devamlı 
lerini Reisicümhur Hz. ne taktim ve sağlam bir dostluk yalnız his· ı tnnbut ı~~fnl"I mıı.uıc ?ıtnhl.cıne ıncım : 
etmişlerdir. Kabul resimlerinde siyat üzerine kurulmaz. Blkmcl Bey vıulycsı SUrcyya Hanrmın 
Hariciye müsteşarı Numan Rifot Hayati menfaatler ve karşılık- BU)1llt"da.d:ı l pilll.ndlt Oteli c!vnrınd:ı ' c 

Bey hazır bulunuyordu. lı emniyet milletler arasındaki sır:ısmda Elblk h nesi demekle maruf ha - • 
-' J 1 b nede m ıklm ı; ıı:ıım tcbcrunndıın mUtc,•cJ. 

Reisicümhur Bz. Avustur.va el · uost u < t1.ğ lnrmın yegô.ne garan - fa Mö yo.> l"lblk 'arisi ' c oğlu Şarl Elbtk 

elçisinin söylediği n utka cevaben tileridir. aleyhine borçlannı tamamen ödediklerinden 

şu nutku irat buyurmuslardır: Türkiye hükumetinin yük:;ek bnltls!c mcrhun hancnln fel.ld haltkmdn i · 

1 m hik satışı 
"Elçi Hz., · ~ reisinin bu sözleri, iki devletin kame eylediği da\'lldan dolayı llmınctı; hı 
Muhterem Avusturya Reisicüm- bundnn böyle diled iğ i bu asil ga· m çhul olduğu anlıvııian vo il!ncn y3p1lan 

huru H z. nin sizi nezclime fevka . ye arkasında takip olunacak yo - tebligat ,.c gıyap karan U7.crlne tahkiltat IZM1R, 14 ( Hususi ) 
Bedeli sekiz senede verilmek üze· 
re müzayedeye çıkanl:ın cm!al:1n 
t~!:sit müddetlerinin yirmi seneye 
çıkarılması tasavvuru etrafında 
Maliye Vekaleti vilayetin rnütale

asmı sol'du. 

ı hl\klml huzuruna gelmlycn mUddclnlcyh 
iade murahhas \'e ortn elci olarak u göstermektedir. Ben de her Mösyö Snrl Elblk hnlckındnkl muhakeme 

tayin buyurduklarını ~bildiren dakikamın gayretini buna has • 2a :: 033 tarlhtnc ınilsndlf Cumartesi sUnU 
mektuplnrını büyük bir memnuni· rctrr.ekle mes'ut olarak bu büyi.ik s:ınt 14 tc ıcra kılınacağından mumo.lle,> h 

yetle alıyorum. i~ için bütiin kalbimle çahşaca - mezkur g.ın ,c ' ktlt m hl, ınc,>e gelme· 

1l<i memleket ara:ımda mevcut ğı.m. dl ı t:ıkdırd muıı lkrnı nın Strnbında in • 

Z t · ı · · h J d taç edile i kbllğ mnkaınma kaim olmak 
olan çok iyi münasebetleri bir kat a 1 samı erının şa ıs arın a üzere u n olunur. 

daha sı,·laş~ırmak bizim de sami· T.ürkieyniı~ bu k3dar 
1 
h.~riku.lad. e. 

1 
___ -----------

izınirde IIoopera if 
tZMIR, 14 (Hususi) 

Teşkil edilen sebze ve meyva :atış 

kooperatifi ite başladı. 

b t kk b 1 1 - b J 1 ı.t:ınbul ltl r:ız \I~ Tt tld l. mcrcllııdcn: 
mi dil egYı"m ı· ... -- dı'r. Bunu baı:armaı. ır . . e.ra _. orç u o tiu_gu, 1 sı 1 ~ _ _ SUUUccd Mnhmut ıığa mııhalleslndc l{a-

icin Türk millet' ·ı . Avustur reısını selamlar ve şahsı saadetle- rn ağaç cndd sindo auıc 63, aı. c::. ,.c cedit 
~ ı ı e necıp . . ·ıı . . f 1 1 k 

ya milleti arasında mevcut olan iyi ı rı ve asıl m. ı. etının r.e e. ıı la - 83, 3 ı 9 '· 97 ı, 07 3, 07 4, 07/5 numnra-d b da saldnken clyc' m ll<amctgft.ht meçhul olan 
duygular ve yüksek vazifenize baş · kın a samımı temennıyatta u • borçlu Mnhmut ~ o ayni mahalde \'e Trabzon· 

larken CÖSte d• ~ · · l k V lunurken vazifemin ifasında zatı do. da Yalı nl hali sinde Ara!ıl soka •ında 71 

Vekiller heyeti dün 
toplandı 

r ıgınız arzu ar u - · · "k k ·· h numııı alı hnncdl' ınultlm olcluğlınu iddia e-
vetli ve u·· mı't · . . 1. ti rdır devlellerının yu se muza are -verıcı ıs ma a · . .. ... . .. . . den ve mc2:l<ür mahııl'erd bulunamıyıın H a· 

ANKARA, 14 ( Hususi ) - · 
Vekiller heyeti bucün Başvekil İs· 
met Paşa Hazretlerinin reisliği al
lında toplandı. T oplanh geç vaki

te kadar devam etti. 

Size bu hususta muvnff akiyetler tme ve hukumelı . cumhurıyenın 
dilerim. devamlı muavenetıne mazhar e· 

lerinin sebebi sorulduğu zaman; 
buhran dolayısile i~letilemediği 
ileri sürüldü. 
Halbuki ayni kumpanya Venezü· 

cilada sahip olduğu petrol imtiya
zını tevsi ederek dünya P-azarın -
daki mevkiini yedinci dereceden 
iıçüncü deı eceye çıkartlı. Geçen se 
neki bir milyon üç yüz bin lngiliz 

liralık hisseden bu sene ancak üç 

yüz bin İngiliz • · • · ı vermi~lerdir. 

Bunda da buhran münasehetilc 
fazla petrol çıkaramamak baha · 
nesile ileri sürmü~lerdir. Bunun 
sebebi (ram döviz buhranile kar
şılaştırmnk istemelerindcndi. 

AvusluryaRei:;icümhuru Hz. nin 
;.ahsım ve memleketim hakkmdn 
tercümanı olduğunuz asil hisleri 
beni çok mütehassfo etti. Kendile
rine en kalbi teiekkürlerimi ve şah 
si afiyet ve saadetlerile Avusturya 
milletinin refahı ve saadeti hak -
kında beslediğim halisane temen
nileri ibliğa delalet buyurunuz. 

MilJetJeri biri birine bağhyan 
manevi rabıtalar arasında iktisadi 
ve ticari münasebetler fÜphesiz ki 
ileri gelenlerdendir. Dünya buhra· 
nının her memlekette ızlıraplar do 
ğurduğu §U zamanlarda Türkiye 
ve Avuıturyanın yüksek menfaat
lerini en iyi koruyacak çareleri a· 
raştırrnaları tabiatile temenniye 
~ayandır. 

Bu hususta ve vazifenizin ifası 
esnasındn benim ve cümhuriyet 
hükumetinin daima müzaheretini 
göreneceğinize emin olabilirsiniz 
elçi Hazretleri.,. 

Yunan elçisinin nutku 

İran üç yüz bin lirayı kabul 

etmedi ve Lcndr&dan Tahrana 

bir salahiyet sahibi mümessil gön-
derilerek, bu imtiyaz meselesinin "Reisicümhur Hazretleri, 

d. K Yunanistan Reisicümhurunun 
tekrar konuşulmasını iste ı. um 

d. t · beni nezdi devletlerine fevkalade 
panya mümessili gönderme ı. şı 1 . ı murahhas ve orta e çı sıf atile tayin 
sürüncemede bıraktılar. ranın ld ' 

buyurduklarını bi ıren mektupla-
kendi menafiini korumak için ya· rı zatı samilerine tevdi ile şeref 
Pacag~ ı yegane .şey imtiyazı }ağ - k b d . 

eı; e el'ım. 

vetmek olacaktı. ~ağ~elti .. Fa~at Hiç bir vazife bana bu kadaı· 
eğer kı.•,mpanya hır mumessıl go.n· j ıevk ve bu kadar gul'ur veremezdi. 
derir de müzakerata başlamak ıs· ' Uhteme terettüp eden vazifenin 
terse, ona da hazır olduğunu 1 ehemmiyeti hakındaki duyguml'\ 
kumpanyayn bildirdi. Hüsnü ni · 1 beni bu güzel ülkeye bağlıyan aziz 

yet sahibi olmadığını ispat e • hatıralar da inzi~am etmektedir. 

d k mpanya hükumetin bu tek- Filhakika memurıyet nıeslekimin 
en u B ~ · · 

l
'f' 't' az etti · Ayni zamanda büyük bir kısmı ogazıçı sahille -
ı ure ı ır · d h d" 

ln iltere hükumeti işe müdahale rinde geçti. Y_,e a a un Tü~k -
ett~ ve bütün matbuat bir ağızdan Yunan dostlug~n~u mu.hkem hır su-

. l . rette kuran tarıhı hadısede, Türki-
hilafı hakikat ne,rıyatta bu un . nç merkezinde, bulundum 

'k' tbuat a· nın ge · 
dular. Buna kartı ı 1 ma k R · .. 'ıcümhur Hazretleri. 

k ·1 hak ı eı .. 
leyhte hare et e.ttı er ve d Bu dostluk ve itimatlı anlaşma 
müdafaa eyledıler, bu kar eş si aseti dünkü Yunan hükumeti . 
Türkiye ve İran rnatbuatıdır. . ! Jdugvu kadar bu günkü hüku. 

ı .. 1 nın o 
Bildiğiniz veçhile, ran m~~essı - metin de siyasetidir. ve bütün mil · 
lerini cemiyeti akvama go~der • letin hiasiyatına istinat ettiği için 

. . B 23 ··nde muzake- b" .. f k 1 mı~tır. u ayın u ayni zamanda ulun ır a arına dn . . k 
ı:ata başlanacaktır. Cemıyetı a . - politikasıdır. 
vamın insafına, adaletine emın Esasen Türk • Yunan anlaı -
olduğumuz için bu cidalde . mu. • masına müncer olan müşterek 
zaffer çıkacağımızı ve hakık.~tı~ cehdin, iki milletin teşriki mesa
hizimle birlikte olduğumu umıt 1 isini gittikçe daha sıkı bir hale 

etmektey_iz. 

dileceğimi ümit etmek cesaretin-

de bulunuyorum. 

Reisicü.mhur Hazretleri, 
Sulhe merbutiyetlcri ve zama

nın icaplarını doğru bir surette 
takdirlerile milletlerimiz kendile
rine yeni bir yol açmışlardır. 

Bu yol, şüpheıiz, doğru ve iyi 
yoldur. Çünkü büyük şairlerini:z· 
den birinin ıöylediği gibi hakikat 
yolunu tutan sevgiye doğru yol 
alır. 

Rei•icümhur haz1"ellerinin 
cevabı 

"Elçi Hazretleri, 
Muhterem H elen Reisiciümhu

ru Hazretlerinin zalı asilaneler ini 
nezdime fevkalade murahhas ve 
orta elçi sıfati le tayin buyurduk -
larını bildiren mektuplarını eli -
nizden nhrkcn sizin şahtınızda 

iki memleket dostluğunda güzel 

num::ırnlı yrı ın ukullln 4 llncıl k ra me • 
murluğunca u ~ıun t ~ flltan Utlnci d fil. 
ı r:ı kılınan 01:11! r ttırm 181 ıı Uc sinde ala· 
c:ıltlı Mc'ım t Nllzım l: y ut "csmdc bıral ıl· 
masınn, mUdd tındc I' tncl derece ipotek a
hlbl Fatm:ı. llunım ' m zl\nr gnyrl men· 
lcull\Un hl r ı lıulun:ı-nl: n1 lt:ıdar oldıı .. 
ğımu lddi!\ .:- ı n lJ uınıı Ii' hm! Bey §il\~: e t 
ctnıı:-lcrlnı • utı ın J ı ııını ııı ' lcnhındn ' 
mutcılz H lS ın ı.·~ıımı v borelu Mal mut 
ooyln G'l.}ıı p!IU'ın tıı ıcrıı ı ılınan mUrn!nn nf'· 
Ucc lnd ı Uhklt nncalt r ınl vC3lkıı.J a m -
tcnit olması 1 zım gclm ine ' kaydı rcıımt 

hU'ı!ınn bu gibi iddiaların tetkikine imltft.n 
bulunmam nn 'c c!:ı'lict rn men le lx't 
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bir faaliye t hissesi olan mümtaz ! hissiyata müstenit değil karşılık
bir diplomatı intihap buyurduk - lı, haya li menfaatler icabı olduğu 
!arından dolayı müşarünileyh hakkındaki kanaati pek haklı bu
hazretlerinc teşekür etmek iste • lurum. 
rı.m. Şahsını hakkındaki güzel ıö~-

Size tevdi olunan yüksek va • lerinize ve bilhassa mesainizi iki 
zife hakkındaki hislerinizi ve memlel::et arasındaki dostlucun 
memleketimizde ifa etliğiniz hiz- inkitaf ı gibi mes'ut bir maksada 
metlere ait hatıralara atfettiğiniz hasrcdcceğiniz hakkındaki te -
kıymeti gösteren sözlerinizi din· minata teşekkür ederim. Yüksek 
Iemek benim için pek zevkli ol • vazifcn i::in ifasında benim ve 
muştur. Türk • Yunan dostluğu· cümhuriyet hükumetinin devamlı 
nun dün için olduğu kadar bugün muavenet ve müzaharctinden ~ 
için de bir hakikat ve bu siyasetin min olabilirsiniz. Vedanamesini 
Yunanistandaki bütün fırl:aların aldığım muhterem selefinizin bu 
siyaseti olduğu ve hunun Yunan vadideki meıkur mesaisinden 
milletinin hissiyatına istinat etti- mütevellit memnuniyetimi dost 
ği hakkındaki beyanatınızdan da Yunan milletinin necip reisine ib· 
pek mütehassisim. Cümhuriyet lağım da hu vesile ile rica etmek 
hükumetile bütün Türk milletinin isterim. 
bu dostluk hakkındaki hissiyatı "Elçi Hazretleri, 
tamamile böyledir. Filhakika, el- Siyasetlerinin umdesini sulh ola 
çi hazretleri, temsil ettiğiniz rak kabul eden iki memleketin için 
memleket hakkında del'İn dostluk de bulunduğumuz nazik zamanla· 
hislerile meşbu olan memleketim- rın icap ettirdiği istisnai bir ihti • 
de deruhte ettiğiniz yükGek va • marn ile kendilerine açtıkları doıt• 
zifenin ifasının mütkül olmıya - luk ve karşılıklı merbutiyet yolu • 
cağına kanaatjm vardır. nun doğru ve güzel bir yol olduğu 

Derin ve karşılıklı bir itimada ve bu doğru yolun muhabbete ulat 
istinat eden Türk • Yunan dostlu- tırdığı hususundaki yüksek telakki 
ğu artık açık bir hakikattir. iki nize memnuniyetle itlirak ederim. 
memleket arasındaki bu sıkı dost- Asil Yunan milletinin refah ve 
luk bağlarının gün geçtikçe kuv- ikbalini ve onun yüksek Cümhur 
vetlenmesi şahsan benim aziz bir Reisi Hazretlerinin sihhat ve ıaa· 
emelimdir. Bu dostluğun yalnız detlerini halisane dilerim.,, 

/ 
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Hikaye Kadın düşmanı Nakleden· 
fa. 
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lmanlardan nefret ediyordu •. 
Buna insanlardan nefret ediyor· 
du da demek pek doğru olmaz .. 
Aaıl, kadınlardan nefret ediyor • 

• du .• 
Memduh Bey kırk yaılarına ge

lince, evli hayatından kadınların 
sade kendini değil, kocalarını, a· 
şıklarını aldatışlarından da o ka· 
dar nefet etmişti ki, Bursa civa • 
rında Karacabeydeki çiftliğine 
çekilerek, her gün ve bilhassa ka· 
dınlardan uzak bir hayat geçir • 
meğe batlamı§tı. Memduh Beyin 
çiftliğinin içinde kadın denilen 
cinse tesadüf imkansızdı .. Ken • 
disine ihtiyar bir uşak hizmet e • 
diyordu. 

Bir erkek a.ıçı ile bir bahçıvan 
çiftliğin işlerini görüyorlardı ..•.• 
Çiftlik u~aklarının hepsi bekar -
dılar. içlerinden meşru olsun 
gayri meşru olsun bir kadınla a
lakadar olan derhal işten çıkarı· 
lıyordu. Burasına adeta bir ayna
roz manastırı denilebilirdi. Mem
duh Bey elinden gelse, çiftliğin 
içine dişi hayvan bile almıya -
caktı amma, tavukların yumur. 
tası ineklerin sütü pek lezzetli ol
duğu için bu arzusunu tatbikten 
vaz geçmişti .Yalnız, çiftliğin i • 
çinde hiç kimse "tavuk,, vıa ha -
husus "piliç,, kelimesini söyliye • 
mczdi .. Memduh Beyin derhal si
nirleri boşanırdı • 

Çiftliğin hudutları içine tesa • 
düf en bir kadın girecek olsa, ko
rucular derhal onu çıkarırlar ve 
bir daha o taraflara ayak basma· 
masını tenbih ederlerdi. 

Memduh Bey, vaktini kütüp -
<" ~ hanesi ile çiçekleri arasında ge • 

çirir, ara 11ra da korusunda ge • 
zerdi ... 

Memduh Bey gazeteleri de o • 
kurnazdı .. Bunun sebebi, gazete • 
lerin haftada bir veya iki defa 
sinema ve kadın sayfaları yap
maları, bazılarının güzellik mü -
sabakaları tertip eylemeleri idi .. 
M~mduh Bey bir kadın fotogra -
f ına bile tahammül edemezdi .. 

Kendisine şehirden öte beri al
mak icabettiği zaman, uşağını 

gönderir, aldırır, çoraplarını ona 
yamatır, kopan düğmelerini, sö
küklerini ona diktirirdi. 

Bir öğle üzeri, Memduh Bey, 
kütüphanesine çekilmit Nedimin 
divanını okuyordu. Dışarda ha • 
va fevkalade aüzeldi. Ilık ve tatlı 
bir rüzgar, yaprakları ancak kı
mıldatıyor, uzaklardan tek tük 
çan sesleri, hazan bir kişneme 

duyuluyordu. Her şey -bir şair 
olsaydım l:öyle derdim- insanı 
sevmeğe davet ediyordu. 

Kırlangıçlar, yolun tozları i -
çinde çırpındıktaon sonra telgraf 
tellerine konuyorlar, uzaktan ba
kılınca daima değiıen bir batota 
üzerinde gene daima değişen no
talar gibi görünüyorlardı. 

Ve Memduh Bey Nedim diva
nını okuyordu .• 

Buaralık, yaz günün sükununu 
müthiş bir gürültü bozdu. Uıak, 
ne olduğunu §aşırmış bir halde 
bekJiyen Memduh Beyin yanına 
koşa koşa geİerek: 

- Beyefendi, diye kekeledi, 
beyefendi .. Bahçede bir kadın 
var ..• 

- Ne bir kadın mı?. 

- Evet efendim .. 
- Nereden gelmi'?. 
- Havadan efendim!. 
Memduh Bey tereddüt etti. ••• 

Sonra kalktı, bahçeye çıktı. Kapı· 
nın biraz ileraindeki üzüm çar • 

dağının altında, bir yığın tahta 
ve bez arasında, üzerinde tayya -
reci kostümü ile bir kadın duru • 
yor, bir elinde ayna, ötekinde 
"kırmızı,, dudaklarını boyuyor • 
du. Memduh Beyin ilk sözü: 

Acaba deli mi idi ? 

- Eyvah, oldu, çardağım mah
volmuş .. 

Bir kardeşini öldürdü, ötekileri de 
öldürecekken köylü er kurtardılar 

Genç kadın, Memduh Beye 
ters ters bakarak: 

- Çardağınız mi?. Merak et· 
meyiniz efendim, zararınızı öde
rim •. Fakat doğrusu pek kabası -
nız, bir tarafımda bir kırık fa -
lan olup olmadığını soracağını -
za ... 

Memduh Bey içinden "kırık 
bir tarafın olsaydı hiç boyanır 
mıydın?,, diyecek oldu amma vaz 
geçti. Çünkü tayyareci kadın: 

Karacasu kazasının Çiftlik kö -
yünde fed bir cinayet olmuıtur. 

Bu köye yakın bir yerde, çadırda 
oturan Saçı karalı aşiretinden Meh 
met oğlu Mustafa, babasının ve a
nasının yokluğundan istifade ede
rek kardeşleri 7 yaıında Raziye, 
4 yaşında Cennet ve iki yaşında 

Elif'i oynamak bahanesile yakın 

ormana götürür, orada daha evvel 
çadırdan aldığı Tahra ile Raziye
yi parçalıyor, bunu gören diğer 

kardeşleri bağırmağa ve istimda • 

da başlıyorlar. Mustafa Raziyeyi 
öldürdükten ıonra diğer kardeşle 
rine hücüm ediyorsa da, acı sesler 
üzerine vak'a mahalline gelen köy 
lüler bu yavruları muhakkak bir 
ölümden kurtarıyorlar. Mustafa 
jandarma tarafından yakalanmış· l 
tır. Vak'anm sebebi, henüz anlaıı
lamamışsa da, babasının diğer kar 
deşlerine katilden fazla ehemmi -
yet verme3inden ve onu ihmal et
mesinden ileri geldiği zannolunu· 
yor. 

- Biraz suyunuz var mı?. 
Diye sormuştu.. Memduh Bey 

hayretler içerisindeydi. Onun 
zamanın, yani henüz dünyadan 
elini eteğini çekmeden evvel, da
ha doğrusu bundan on sene evvel 
kadınlar, değil böyle 500 met· 
re yükseklikten, kanapelerinden 
kazara yere düşseler hemencecik 
bayılırlar, sular, lokman ruhları, 
kolonyalar yetiştirilirdi. Genç ka
ltolonyalar yti~tirilirdi. Genç ka -
dm, Memduh Beyin bön bön yü -
züne baktıcını görünce: 

Gene Hahailer 
Tevkif edilen~ er çoğalıyor 

- Kendimi takdim edeyim, 
dedi, ben Türkiye kadın tayyare 
şampiyonu Zübeyde! Arkadaşla
rım bana Lindberg'iiı kızı derler. 
Ayni zamanda motörsüz Boğazi
~ini geçtim. 

Adanada bir takım adamların 

gizli olarak bahailik mezhebi teş
kilatı yaptıkları için tevkif edil -
diklerini yazmıştık. 

Yapılan tahkikatta bu teşkilatın 
yalnız Adanada değil, diğer bazı 
kasabalarımızda da bulunduğu 

meydana çıkarılmış ve muhtelif 
kimseler tevkif altına alınmıştır. 

Son günlerde Birecik kazasında 

Dinarlı Mehmet 
pehlivan 

·· · d Bir kaç günden beri Adanada - Hayır canım, motorsuz e-
- Sandalla mı?. 

diım ya .. yani motörsüz tayyare bulunan serbest güreş Türkiye 
ile .. Siz hiç gazete okumaz mısı • şampiyonu Dinarlı Mehmet pehli· 
nız? van Cuma günü yaptığı müsabaka 

Ş H O d . da Silifkeli Kara Ali pehlivanı 4 - ey.. ayır.. n sene ır ga-
zete okumam.. dakikada yenmiştir. 

- Ne tuhaf?. Bu sefer de mo- ()kutulan amele 
törsüzle Uludağ - Y eşilköy re • Adana ziraat bankası mensucat 
korunu kırmağa kalkışmıştım. Fa fabrikası, bundan bir müddet ev -
kat rüzgar beni bu tarafa attı, vel, kendi kadın ve erkek amele -
mecburen çardağımzı kırdım · • • le~·ini, fabrika dahilinde açtığı bir 
Fakat biraz su demiştim.. gce dershanesinde okutmak teıeb-

Zübeyde bu son sözü pek ya · büsünü almış muallim İslam Bey • 
vaş söylemişti. Rengi sararmış, den de haftanın beş gününde mun 
aonra olduğu yere yıkılıvermişti.. tazam bir programla bu ameleyi 
Memduh Bey derhal genç kadını . okutmasını rica etmiıtir. 
kucakladı ve içeriye götürdü. Muallim lslam Bey, iki yüzden 

Biraz sonra, ihtiyar uşak kapı· fazla bir miktarı bulan bu amele· 
yı açıp da içeriye girince, müthiş 
bir şey gömıüş gibi geri ÇP.kil -
mişti. Memduh Bey, minderin ü -
zerinde yatan, bir kadının üzeri
ne eğilmiş, kolonya ile bileklerini 
ve alnım ovuyordu. 

Bu, biraz evvel tayyareci elbi
sesi içinde biraz erkek tavırlariy· 
le pek hoş görünmiyen kadındı ..• 
Fakat şimdi, ipekli bir pijema ile 
hiç de fena görünmiyordu. 

Zübeyde kendine gelince, 
Memduh Beye: 

- Teşekkür ederim, dedi, sizi 
önceden kaba bir adam zannet -
mittim amma .. Affedersiniz • 

Tayyare şampiyonu şimdi ar -
tık kadın olmuştu.. Bunun için 
mi acaba tekrar bayıldı, bilin • 
mez?. Her halde , Memduh Bey, 
ıabaha kadar onun başı ucunda , 
menenjitten can çekişen yavru 
sunu bekliyen bir ana şefkatile, 

uykusuz, bekledi.. 
Bir kaç gün sonra, çiftliğin ü

zerinde bir tayyar~ sesi duyuldu .. 
Bu, çekilen telgraf üzerine lstan
buldan gelen bir tayyareydi. 

Zübeyde, pilotun arkasındaki 
yerine tırmanırken, Memduh Be-
ye: 

- Allaha ısmarladık Memduh 

leri, mesai saatlerini nazari dikka
te alarak, gruplara ayırmıştır. Az 
zaman içinde büyük bir gayret ve 
hevesle derslerine bağlanan bu ta
lebelerden bugün altmışı tamamen 
yeti~miş ve şahadetname almağa 
liyakat kazanmışlardır. Diğer ame 
leler de derslerine devam etmek
tedirler. Talebeler arasında kadın 
ameleler de vardır. 

Maarif müdüriyetinin gönderdi
ği mümeyyizler huzurunda imti -
hanları yapılan talebelerden (60) 
tanesi (A) dershanesinden mezun 
olmuıtur. 

Bey ... 
Diyordu. Fakat Memduh Bey: 
- Hayır, dedi, gene görüşe • 

Iim .. Eğer bu taraftan geçecek o
lursanız, tekrar çardağıma ine • 
bilirsiniz?. 

Motörün gü. Ultiisü arasından 

Zübeyde haykırdı: 
- Evet, geleceğim.. Fakat 

bu sefer çardağın üzümlerini ye
mek için~ .. 

Memduh Bey, hayatındaki bu 
yalnızlık on senesini hiç yaşama· 
mış gibi, Zübeydenin arkaundan 
elini sallıyordu ••• 

da yedi kişi bu meseleden dolayı 

yakalanmıştır. Bunlar Birecik be· 
lediye muhasebecisi Aptullah Şa
zi, kardeşi Davut, Evkaf katibi Ce 
mil, kasap Selim, tüccardan Ka -
zım,Postallı Apdülkadir ve Ali E
fendilerdir. 

Bu mevkuflar da Adanaya gön· 
derilmiştir. Muhakemeleri oradaki 
' ahailerle birlikte yapılacaktır. 

izmir viUlyeli 300 
bin il.rayı ne yapacak? 

İzmir vilayeti umumi meclisi ge
çen yıl toplantısında üç yüz bin li· 
ralık bir istikraz akdi için vilaye· 
te salahiyet vermi§ti. Bunun üzeri
ne Vali Kazım Paşa da Emlak ve 
Eytam Bankasile konuşmalara ha~ 
lamıştı. Banka müdürü Hakkı Saf
fet Bey lzmire gitmiş istikraz me
selesi halledilmiş, mukavele imza
lanmıştır. 

Mukavelename mucibince, Em
lak ve Eytam Bankası ilk taksit 
olarak muhasebei hususiyeye sek· 
sen bin lira vrecektir. Yani istikraz 
parasından bu miktar avans; vila
yet emrine hazır bulundurulmak
tadır. Bu para ile vilayetin yapaca
ğı ilk iş; büyük Gediz köprüsüdür. 
Bu köprü 165 bin lira keşiflidir. Y n 
rısı istikraz parasından verilecek 
diğer yarısını da Nafıa Vekaleti ö
diyecektir. 

Balıkesir ve Manisa Mıntakaaı
m doğrudan doğruya cenuba Yt: 

lzmire bağlıyacak olan büyük köp 
rü 12 Şubatta ihale edilecektir. 

Bu para ile y~pılacak diğer mü • 
him işler arasında lzmir-Aydın yo
lu in~a.atı da vardır. 

Camiden hah \'Blmış 
Elazizde Malatya İstanbul ha -

pishanelerile sair bazı hapishane -
lerdc muhtelif zamanlar hırsızlı!<
tan, sövmekten tefcvvühattan, za
bıtaya karşı gelmekten hapi~ yat
mış olan Ante;>'in Nizip kazasm • 
dan Hasan Reşat Elazize gelmiş -
tir. Elinde bir de eşya dolu hey he 
bulun:.ın Hasan Re~at polisin gö -
zünde::n ku!tulmak için eşyayı baş
ka bir yere saklamıştır. Polisçe ya 
pılan araştırma netice3İnde Reşa

chn ısakladığı halı seccade ve di -
ğer eşya yakalanmış, bunları Re • 
şadın Malatyada camiden çaldığı 
Malatyadan alınan tezkerede bil
dirilmit olduğundan Hasan Reıat 
müddei umumiliie verilmit, Ha • 
piıhaneye tıkılmııtır. 
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3UncU Kolordu Sebnallll 

Komisyonu ilinbr1 

Yerli fabrikalar mamulatınd 
"45,0()0,, metre boz renkte k 
pulluk kumaş kapalı zarfla mü"" 
kasaya konulmuştur. lbal 
18 1·933 çarşamba günü s• 
l 4 tedir. Taliplerin şartname 
nümunesini görmek üzere h. 
gün ve münakasaya iştirak İ 
ihale günü vaktinden evvel A 
karada M. M. V. Sa. Al. Ko 
nuna müracaatları. ı ı 062) (67j 

lf. 1(. 1(. 

lırnir Mst. Mv. Sa. Al. 1' 
misyonundan: 

Fırka ihtiyacı için 1~050 kili 

sade yağı kapalı zarfla müaak~ 
saya konmuştur. 8 Şubat 9JI 
Çarşamba günü saat 1 S te ib" 
le edilecektir. Taliplerin şartol 
mesini göı mek üzere her güP -
münakasaya iştirak için o güo ~ 
vaktinden evvel ızmir Mst. r.1f 
Sa. Al. Kom svonuna müröcaat 
lan. (30(6) (186) 

Jstnnbul Dördüncü icra 
dan: Temamınn 1294 lira kıymet tal\ 
edilen .Medevihnne kapusıı Cİ\'lın 

Tar.sos mahallesinin Hacı Evlh·a s~ 
~ında cedit 36,38 nurnerelu iki seıı 

t:ı arruf edilen m:ı b:ıhçe hanenin en 
mı açık :ıı tırmaya vazı edilmiş olup 
Ununu sani 933 talihinde ş:ırtn:ıııı' 
divanhaneye talık edilerek 6 Şubat rJ 
tarıhine müsadif Pazaıtesi günü 5' 
14 den Onaltıya kadar lstnnbul Dörcl 
cü icra dairesinde saıılaca tır, artı 

ikincidir, nirinci aruı rnada en ziY 
300 liray:ı müşteri çı rrışıır, buhcrrc 
çok artıranın üzerinde bırn ılacıı .J 
aıtırmaya iştir:ık için 'üzde yedi bllj 
teminat akçesi alınır, müıera im ' 
belediye, vakıf icarcsi müHeriye ai 
929 tarihli icra kanununun 119 u 
macldesine cediken hal,lan Tapu sici 
rile sahit olmayan ipotPkli :ılac:ıl lıl d 
diger al:\kadaranın ve irtifak h:ık ~ 
hipleıinin bu haklarını ve hususile 
ve ma5ari[c dair olan iddıa\annt 

t:ırihindcn itibaren 20 gün içinde C\ 

müsbitclerile bildirmeleri lazımdır, 
halde hal lan Tapu sicillerilc snnit 
mayanlar :;aıış hcdelinİn pa) laşm:ıs:ı"ı1 
hariç kalırlar al:\J,ndaı lann işbu Dl' 
kanuni~ c ahi :\mına gore ha~eket e 
lcri ve daha fazla malumat almaı. J 
yenlerin 93 -68G dosya num:ı 

mcmuı iycıimize müracaatlan il:\n 
nıır. (62:'51 _/ 

btanbtıl lkl:ıel icra memurluğundl':.,, 
MuhitUn beye birinci derecede l~ 

olup tamamma dört bin lira kıymet :.J 
edilen Beyoğlundıı. HUscyin ağa m~ 
de Yeşil sokakta kl'ıln eski 17 yeni 9 ~,,I_ 
ralrı.rla mllrakkam ve dahili kısmen ~ • 

bir bap ltArgtr hanenin tamamı açıl'~ 
tırmaya konularak birinci arttnınaŞS 1 
933 tarihine mUBadlf Çarvamba gün~ 
U ten 16 ya kadar dairede icra ıa1ıı:ı ~ 

Arttırmaya i§tirak etmek lsUycn~e • 
kur gayri mcnkullln kıymeti muba ~ 
sinin yüzde yedi buçuk nls~Unde 

akçesi vermeleri l!!.zrmdır. ~ 
Haklan Tııpu alclllerfle ııablt ~ , 

ipotekli alacaklılarla diğer altLkadat ~ 1 
tifak hakkı sahiplerinin bu hald ıddı&l' 
hususile faiz ve mas:ırl!e dair ol~ ,,artıP 
rmı tarihi UQ.ndan ltlbarcn 20 ı;-0!1 re ti 
da evrakı mUBbltelcrlle birlikte dştre~s1'ı/ 
dirmeleri lA.zrmdır. Aksi takdirde ~ il' 

satı~ _.t 
Tapu stcUlcrlle sabit olmıyanlat ... -,.· 

~ırı ... · 
delinin paylaşmasmd:ın hariç 1< ~ 
teraklm vorgllc.rle vakıf lcaresl \'e u:tl 

11er ııı 
ve temirlyedcn mlltevellit ver&" 

ye aittir. ı.stl>'cıJI'. 
Daha fazla malumat aıınalC de ı 

16/1/933 tarihinden itibaren daire uı.ıı',I 
bulundurulacak ola:ı arttırın~ :::t "" ~ 
032/2867 No.lu dosyasında :rne ,.ı~· 
halli mczkurun c\·saf vo ınes:ıl18 '~,.pt'~ 
ni havi vaziyet ve takdiri ıuy:rnot (6zs:ıı· 
görilp anlıyabilcceklcrl llA.n olunur 

~: 

tRtanbul tklncJ lr.rıı mennırıuğU:stıl~ 
Bir borçtan dolayı mahc~;l 9,S f. 

sına karar verilen ev e~yast tıab ;t oJ' 
hine mUs:ı.dif Peraembc gllnO .- ıc~,: 

e. sol<• 
ıo kadar Beyoğlunda Bek r d .,,. 

4 :ı:-ıoJu .,,..._ 
tzzet Bey apart.ımanının dı.P -J 
açık arttırma suretlle satılae4!:te ~ 
lerln yukarıda yazılı gt1n ve .. ~ 

lutı-· 
linde huir bulunmal•n U&n ° 



VAKiT 
15 Kl nunuant 1'33 

fi. Menturıuıundan ı 
latanbul Birinci 1 • ,· ·n sına aıt, sırı cct\elidir. 

lDri1takl Haa i oaif ve illya .l\Jakrapolo:ab~~ e~ı~ 
1
J.abul r t ed t beplen Doktorlar 

K.N. alacakhlann ismi ve kaydı talep 1 n f. ı 
d 1 . edı'en __;.... - ·~---••••••••• .. _ a res erı 

232
-:;-;- ô 279.9 'l alep cdılen mık-

1 Amerikan Ekspres Hanka ı 23502 34 d ra ıta hal edild". 
V. Ali Hl\·dar B. ginden 

2 Adapazan Emniyet Banlca· 0536.97 

Si V. Cevdet Fahri B. 

6536.97 

2508.87 

6 

6 

Doktor Oper•lfSr 

Ahmet Asım 
Do:Um ve kadın hutalıkları mUtehuaw 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
1a-1s Beyoğlu, laUkW caddeal No. 193 

3 Adapazw T. Ticaret Ban· 2508.87 

'cası V. Cevdet Fahri B. 
4 SUleyman B. v. ee~det 6250. 

62'.)0. 
( Opera alııemuı karpı) 
Telefon: 1960 - f ,2221 Talebin geri alın· 

mnsı •------D-o-k-to-,-----1 
Fahri B. 

5 lsmai!B. V. Cevdet Fabri8. 6250. 
6 HasanB. V. CeNdet FabriB. 6250· 
7 Türkiye Jş Bankası V. 2008. 

6250. 
6250. 
2008. 

,. 
.. .. 

• Bahkeıyan 
Muayenehanul: Be70111l Kektep 

Sokak No. 17 
Telaton: 8821 SeJOllll 

Talebin geri ılın· .-------------... 6250 Cevdet Fahri 8. 
8 Arap tade Sa t B. Vere· 62!50. 

1111 V. Cevdet Fahri B. 
9 Emlak ve eytam blnlıa· 30202 

10 
il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Si \ . 43125. 

Y Er V. Alkh adfs Ef. 17688.77 
orgı · • 

M Elenl '. Alkıv~ di Ef. 1 1 OOJ. 

0 
· anlı Bankası V.Ref et B l 187 3.51 

MsaıDe plna 565. 

Di
.mitrl Mad nli O lu t::ı. ..,60. 

K090 p.ıkal E . 4 • O. 
Aıban ı Ef. il .65 
y0vanakı \ . Alkı\\adi ı:r. ı·oı.so 
AvnJIJ Avramldı I f _ 57.S > 

~ Ef. 793.6 
Atflddls Kasaboğlu Ef. 177.02 
y orgt Kalınoğlu Er. 2496.75 
1.1ıet Fettah Ef 281 ~.87 

.. OC52 
macı 

6 150. l'azlata ulep cdıldı· 
ğinden 

431-:>. mumtaı 
17688.77 6 

Q138.67 6 1861. t dne 

l 187'3.51 6 
) 5. 
360. 

4850. 
)10 . 

504.8 
2Q57.85 
798.6 
177.02 

2496.75 
2815.97 

(J 

6 
6 
6 614 5 'fedt\e 
ô l O O. s nedin ıadc ine 
(J 

(J 

ö 
6 
6 
6 431 02 T d \e 

Doktor 

Cavat N. ZekAI 
Sinir mOte__. 

Cuma ve pazardan maada ıonıerae aaat 
3 ten IS ya kadar but& kabul olunur. 

Muayc:nehanelinl Babı&ll karpmlda AD· 
kara caddesi No. t7. ye tevıılan nakJet· 

ınl~ttr. Telefon m1J&1911e: 2M8t. 
lkaaıetglh : 80740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Alt 
idrar :t ol&an baaWlıkları mtHt'....._ 
EmlnöoU (Sabık Karakae) bUUD& 
ııakletmııur. Cumadan maada bel' sGD 

haataıannı kabul " ted&Yi eder. 

21 
22 
23 
24 
25 

Tenoğlu 1\luc;ıaf:ı \ chbl 13. 1053.6 
MEsp:ı. \a\ l\I:ırn:ıpolocE. 57.70 
Banka Komerçı~ :ılc \'. 19228.60 
Yeşma ı:r. 

Cı02. * 
57~0 

18328.60 
(J 
6 <)O • 

SEVRISEFAIN 
Tcdl\ c, t:ıl ... p edilen l--1'-lc:-rli:-c:-ıl-1-da-rc:-sl-G-.a-la-tı_k_ö_pr_il_l ı-şı~B~2~623~ 
11000 liret ıçın \e· 'U e A. Sirkeci Mlihllrdar zade: Haa H640 

26 Yorgi Tıh tiz oglu rF. 
27 Yorgi ) rırgh :ıd s Ef. 

28 An:ısıas \' l1\ :ınidis Ef. 
29 Anan) :ı p:ı) et U. 
30 Prodoromos J 1:1' 1 

Ef teren~ :ıdi Ef. 

31 K. Zene Ef. 

32 Va il KeşişetJu Ef. 

33 Vasil Ko tantınidı Ef. 

34 Mthal Ko .. m di rr, 
35 Etem zade :\Ju t fa rt. 
36 Andiı \m:ırndb l f. 
~ Yorgi il rı~tıdı Ef. 

38 YuHınal.i Ymanidis Ef. 

39 Jctipnos ı:r. 

1437.41.> 
ı 1,;54.23 
tOOO 
000 

2000 

B20 
400 

2720.31 
377 

_soJ 
4163,81) 

1000 
17 >50 

40000 
28700 

1387.46 6 
1854.21 6 
1000 6 
000 (J 

_ooo () 

132 (> 

00 (> 

6 
() 

... so () 
4168 8 () 

o. 
aıl, y; tcrılmedığind.:n 
Tedi)C 

I 13,52 () 28 ,4S 
12 >5ıJ 300 

70J 
30344,')0 ~1timıa 9iJ5J Ingılız lir:ı ı f:ırhı 

l Ol Jı5R5- t ISSOA.m . defe ·rı 
mund rccatı 

39 Jstfyano Kömürcü otlu Ef. 0000 'lj ~ Jng lırüı far ı 
28700 J 8584 Oerwfcrl 

40 Artin J ık) nn Ef. 1'3-0,72 1291. ô 

41 Do)ÇC B:ınk \'. \eldi Be' 271818 1 38 13 

42 Yorgi Y. Ali.ıradı bf. 
43 1$ ll:ınka ı \. I' tı B. 
44 Ha kı B. \". \. • :ıbıı B '· 
45 Sıdı .a 11. \ . ,. 
46 Scmah:ıt I 1. \. " 
47 Bcdah t 1 1. \ . ,. .. 
48 l\leUhat 11. \. ,. ~ 

49 Kaci B. Y. .. " 
50 Kemal ı .. \. ,. " 
51 Va ilaki \. O m~ 1. 
52 Andan ı:r, \. \·e u .. E . 
53 Hiristo Y. Ycşua F.f. 
54 Nikola V. Ye,u:ı Ef. 
55 Mıh:ıl .Ef. Y. ., 
56 Sıtkı B. \". Ye u:ı Ef 
57 Altı Kulaç z:ıd ... ~:ıbi B. 
5S Y. Sa1Jn B. 

l\J. Efresinı Y. \ cc:ua Ef. 
50 i kbal şirketi ıız:ıl:ırı 
ftC) Hasan Hilmi h Y:ı'<O Ef. 
Ot Mehmet .:\uı i Cf. 

Altın Ge\ .k fnbrıka ı N 
02 hta, ri E . 

Ali Namtk 13. 
~ l\t Fotik:ı Y. ). eşu:ı Ef. 

65 Fransız B. \ . ·a,,ız Ef. 
Hoııando B. \. 

1 ..ıo. ıo·o. 
2512.73 25127 

309.21 309,21 
J4-1.'3J '4.3 

ı ı g.ı O ı ı o.ı O 
9()(}U 84 '1.ı 

1273 -.00 

31 17,78 '3147.78 
4450,20 4400 20 

60 Doyçe Or~a t U:ınk. ~:ı ... ıı 2oil,31 1071.31 

Pandazi D:ı\a YC Yorgi 'Er. 645,SJ 
645·~ 

y anko Pap~dolo ı:r. 2 6 O. 14 ~~ , 
Saıuı B. v b 415695 .>410·

2J 
-u_ • a r 13. ' 642 O'J 
&Ulit ve şürckA ı \'. Ycsua Ef. 3042 09 2 · 
Yorgi Topto lu Ef. 35-2 50 
Şarkı Karip Bankası V. 11117, 11117, 

73 gıyamandi Ef. 

milnder h 
ö 28.8 
ö 800 B. Judan ;ı, rıc 

6 
() 
(J 

o 
6. 
ı. 

(ı 

6 
(ı 

6 
o 

) 

o 

() 

() 

ı net alıp e\ elkı ıptal cdılc 
_ooo n d n ıa e n ı.:. \ . 

>10 .,., ... 
1 

ı J h.l 1)1.. 

6 >01.~2 
(J 41 
() 

() 

6 

6 
D { O in . 1 

net alınmı~ 
ınd:ın 

,, r ır"ı 

0 oSl,i:> t dh 
6 00 Tedi 

;; • f) n rJc,tı mıh 1 
nıc 

ô 

ô!J N. d:ı muka'l et 

74 o~çe Or~ant Ban 
75 ~Uçuk Pazar Mali} c ş. 
76 ,) u P:ıp:ıd plo U. 

101617 JQJ6J7 (J QÜ 'j cdt\C 
1 178:75 1OiS75 () l 

6 24> l anı P p:ıdopolo Er. Ye. 
lta\rj F.l<'flel\ :ıdi Ef. '>3~016 210:>,lÔ • -

- j' - - 4 S7 
4N:J55,ıJO 403SOgt'3 ıol :ti m • ·• ~ :ı t l.a\ıt 

~\1~flıs Hıristakı Hacı \ o·fi 'c ilı\ a :\b' ran 1 ' .~ lu:ım ' kıt' ır cc 
ttl'll-etinin hitam ile karnlan talep oluna :ılac ki r t t '1' o - 14'> 1 ;r 8:' k ı . 

... , 4799-6 1 k hu ' '" ' b · t ._ ., . J·mfan 403809 I ira on U\' ht r ~·ı madd ındckı m"c urı e 
~e 

11 
edümıştır. ıcra ve iflds kanununun 23J uncu d ı.:d tmcklc at:ıcakl:ırı 

kııQ!ıeıı etfee~ 1 g~ ter n ı bu ,1r:ı el ft ri m ... murh d ıc t ' 
1 

chri halin _9 uncu 
Pe.. •eyı ta ' bl at ılaı:ı 'e " J bu -.,tılabe mamcn reddedilen alacak dara tc 1 da' tkri zımnın :ı 1~ 
-.._ defttrfnU saat IS c alacaklıların ikinci toplanma'• ltll• idare herotl 

blrfııci i a bırakıldı . 

lzmlr - Pıre - lakeaderlye 
Po•taıı 

(EGE) 17 ikinci Kbun 
Sah 11 de 

Trabzon poıtaıı 

(Karadeniz) ~~~i:~ 
Çarşamba 18 de Galata rıhtı· 
mıadaa. Dönüıte Tireboluya· 
da uğranılır. 

lzmir • Meraia Poataıı 

(ç kk 1 ) 18 ikin ana 3 e ciKioun 

Ça,~a ıQA:la idare rlbh· 
mını-aii''fealtlarfar. 194 

.n:n1111mr.1:111111---••-11111•I 
Karadeniz Pofltaaı 

Sulh \l:ur~n~ 5 Pazar 

ıi h•;:,,:k,ı~m~;:,k.' !.~: u, '.~~:~~::. ı 
•: (, r c amili • G r 'un, \ akfıkeb r. 
i~ ı a 'n S rmene v~ Rı7.e ı kclelerinc ı·: 
:i m t , 'd tte arnı fskclclcrlc Gıl ! 
!~ 1 ı e ÜnH! c u~a~ arık avdet i! 
!i kur 1' 1 tafsi t için Eminönu İi 
=! R tınl 1 an 2 No \a miııac3at U .. :• 
g r ı 20.Ji' .Ü 
• ::::ı::::::::::=::nr.ı:::ıı:n::ıııır.::ınaa:::ıllll 

Zarı 
. ı numaralı ~ for ehlı\ ctnımeml 
oemm hukmu olmıdı~nı be\ln ede. 

ın 1ı-4 Lef ter oğlu ) ani 

1 tıuıbul UdJMll icra memartatwadıuı : 
Bir bal'Ct&Zl dol&JJ lll&hcus ve paraya 

vrl1Jrle81 ınukarror Motör, Jıılaktna, Tulum· 
ve b dAvaUar 19 ı 983 tarihlne mtı.ııadit 

p ,unu ... t 10 da GaJata Kalınıu • 
diye caddeat Kuyumcu hannıda &9lk arttır· 
ma ll• aatdacatmdan talip Ol&nl&rm yev· 
.mı m k rda malıalllnd 932/.016 doeya nu· 
mutı.SJDI hlunl'en hazır bulunacak memura 
r:lUr& ı:ıUa.""t llAD olqnur (6281). 

-"hıanbul ı Uacll icra nıemurlııtma--daa.....:.....: -
?ılah u.z ve .. tümuı mukarrer muhte • 

ll!UI ln.s B&lık oltıı iğnesi ile Pist ,.. Luter 
balJ 1 ıı. ıanıun birin i açık arttırmuı 
18 1 9S3 tarthiD mtlaadtf Çarpmba gQnU 
sast ıı. 12 ye kadar Balıkpazarmda P•Y· 

11 
12 No lu dUkk dıı l ra edile 

c )tUr Talip olaDlArm mahalu ve yevmi 
me&k r;Sa memuruna mUracaaUarı llAn 0 • 

ıunur (G287) 

btanllal Udnel icra mcmurlulmadaa: 
MahCUI ve paraya çevrllmui mukarrer 

bir a • But 21 1/9S3 larihloe mtm.dif 
cumarust unu saat 9 d&n iUbaren ildnci 
açık arttı ıa reUlo !Uynğlu Tarlabqı 
Sakız atacı caddesinde 99 No.lu Sami pata 
apartmıanı öııUnde ikinci açıJc arttırın& w· 
reUI tdacatın an taliplerin aynı ıUn ve 
ııynl tt mahalllode h&ztr bulunacak 

s ınUracaaU n U&n olunur (6Ml5). 

j tanbul ı tncı icra dalreeln*n: 
:M p r yıı çevrUm r.:ıukarrer 

bir :ıd t > n1 al a:ıdıra aoba 18/l 933 
tarihin mtı.aadit Çarpmba gUnU .. t 10 • 

12 d BeY ıunda ,. enedlk aoQlmda ı No • 
ıu oba. 1 v .ı.ıı EtendlniD dOkklnmda aıeat 
mu de u atıla afmclan ta.liplertJı ma· 
hallinde h&Zlr bulunacak icra )(. mnracaat· 
ıan Uln oıunur (6283). 

Sayda 11 

Bayramlık Hediye-• 
2 liraya ipekli Hlon yaıtıklan. 1 lı raya kuı tOyO yubldan. 

lıtanbulda Çakmakçılar 11ndal1ecilerde Bali zade kut tOyG 

fabrikasında yorgan, t ilte, bat yastıklara ve 

çocuk yataklarmda bayrama kadar 

yüzde yirmi tenzilit vardır. Kut tüyüne 

mahıuı kumaşlar da vardır. Tel: 23027 

lstanbul Beledlyesl llAnları 1 
Baatmlacak konlurat ve illa pulları için imal ettirilecek ldiıe 

kapah ıarfla mllnakıaaya koaulmuıtar. Talip o!aalar .. ıtume 
almak üzere her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmeli mtı
r!akasaya g irmek için de 71,S liralık teminat makbuz veya mek· 
tubu ile teklif mektuplar1aı 6-2·933 pazartesi gllDG •at on bqe 
kadar daimi encümene vermelidirler. (193) 

inhisarlar Umum lt1üdürlüğünden: 
1200 adet kıyım bıça,P: 

Şartnamesi mucibince pazarhkla satın alınacak olan bu bıçakların 
bedeli (13502) numarala kararname ahkimına tevfikan idaremiz 
tarafından Tllrk paraaı olarak lıtanbul'da Merkez Cumhuriyet 
Banlraaına yatmlacak Ye mOteabbit yerli mabaullt Ye mamala• 
tımızdan ihracat yaptığına dair vesika g6aterdikçe Bankaca 
istihkakı tesviye edilecektir. Taliplerin ıartnameyi g&rdtıktea aoa• 
ra pazarhta iıtirlk etmek için % 7,S teminat akçelerini hamilen 
18-1-933 Çarıamba gönü saat (14) te Gılatada Ahm Satım Ke· 
miıyonuna mUracıatları. 16878) 

M, M. V. Askeri Fabrikalar 
Umum müdürlüğünden: 

Alınacak malzemenin ciaıı lbale tarihi Saati 
Elektrik moUSrli ve teferruata 2:i -1·933 13,S 
1 O ton elektrolit tat,.a " •• 
40 •• adi tatJa " 

14 
1 ,. ( odorJu bakar " " 
1 •• mıpeıli balnr " " 

Krom, nikel, tolfram, vınadJ11Dl, kobalt, 25 • 1·933 13,S 
moliptea 
1, 5 toa nikel " .. 
1 ıleminyo111 " 

14 ., 
Demir ııçlır " .. 
3 ton bobçahk aaç 1·2. 933 13,S 

tO ,. çallk- • " " 
96 lraJ •• ,.,. t ... ,, 14 
Bllya .. IJll1alı 1ataklar " " 
Pafta " •kelller 8. 2. 933 13,S 
Freze Ye teıtereler " " 
19 kale• makkap .. 14 
21 kalem tetbin yatları 11·~·9S3 13,S 
Muhtelif ecrayı kimyevi ye .. " 

" 
ı!ih .. " 

14 
Eğeler ,. ,, 

Yukarda yazıtı malzeme biıalanoda muharrer ton ve aaat• 
lerde pazarhkla ihaleleri yapılacaktır.· Bu malzemeler kontaajaa 
ve takasa tabi olmıyıcakhr. Taliplerin tartname için lıer 
gUn öglcch n ı onra; pııarhja girmek ıçin de ınn ve aaatlD-
de teminat ile mOr•c•atlara. ( 162) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
~edeli takaatın iıtiınaen TOrk pat11ile &denmek Ozere tartaame 

ve hllmuneıine tevfikan p11arlıkla 1170" lcifo Bobin halinde çe
lflc NÇ aahll alaaacakbr. TeHplerla .. maame •• almueaai ..... 
dükten sonra pnarhi• iftirak etmek 15zere % 7,5 teminatlannı ba• 
mi.en 4·2·933 <l'martui ıtnü 111t 14 le Gılatada Alım .. b• 
lromisyonuna müracaatları. (103 ı 

Yerli ve Avr• t.umat larrndan kuıu11uz •••• 

lsmarlama elbiseler 20 ı iradan 
hatlar. 

Haıar pardesO ve elbiıeler fevkalAde ucuzdur. m••• EtıtfnönO, Kazmirci Ali Rlza mUeıseaah •••• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünde 
Şartnameleri moc bnıce lım r fabrikaaı için 148 metre mik'a• 

bı kereale ve P.ı,.babçe fabrikuı ıçin 1508 metre 19J du'met• 
re .mik'a bı t~bla. ayra ayra ve pazarlıkl a aalın a'tnacakhr Talipe 
lerın paıarhga ıtt rl k etmek üıuc "b 7,5 temiaat aktcleri 
hamilen 8 2· ~33 Çarıımba aDnti ıaa t on ı'&rtte Galatada Alım 
Satım komiıyonuna müracaatları . l 14 ı 

Fatih Mal MOdOrlUğUnden: 
Vergi borcundan do!ayı müzayedeye Yaıo.unan Eyllp'te AbdDI• 

vedut ınahaUeıinia Yala caddesinde S ve 6 No. h fabrikada meY. 
cut bulunan hhbi pamuklara mah!\ua aJAt e edevata taUplerl 
tarafında11 verilen bed,lin baddı liyılu bulmamıı oldujaada 
c!olayı mlb • yedui temdıt edılmitt ir. Garmeir için Eytlp mali 
{Ubnfo e mDracaat edılmui Ye yevmi ıbate o'aa 18· 1·933 
tımba tini Net 14 tn 1 f; ya lracllf malsıtlede &ahniaak 
aatıı komisyonun• mllracaatlan. (165) 


