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Bayram geliyor 

Çocuklarınıza bir • • 
ıyı 

istikbal yapmak • • 
ıçın 

güzel bir vesile ••• 
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Çocuklarınızın 
Bayramlık elbisesini 

nerede yaptıracaksınız ? 
ipekiş çamaşır dairesi 

. 
çocuk elbiseleri de 

yapmıya başladı 

ipekit yünlü ve 

ipeklilerinden 

her türlü 

Çohık elbiseleri 

~ 

Her nevi çocuk manto
ları, çocuk şapkaları, 
çocuk iç ' çamaşırları, 
çocuk eşarpları ve saire 

•• 

Fiatlar hayret 

edllecek kadar 

ucuzdur. 

lpekiş'teki modelleri görmeden 
son kararınızı vermeyiniz 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz 

Ismarlama elbiseler 20 liradan 
bşalar. 

Hazır pardesü ve elbiıeler fe•kalide ucuzdur 

•••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müeueaata •••• 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtil~tl anna kllrşı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Oivanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 
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:::ı 
münakasa suretile 1 · · ta- :::ı 

Pazarından alınız :.:::ı!ı. rihinde saat on dörtte ihalesi ı 
yapı!acakhr. Taliplerin şartname IUI 
için her glln öğleden sonra; 

1 
1- Kravat, gömlek, mendil, cüzdan, hazır elbise, ;=-

1
i1 

münakasaya girmek için de o fl İ kadı~ çtantası, kadın ve erkek çorapları, İ:f 
giln teminat ile müracaatları. Hl; eldiven, şapka, kundura, ıtrıyat ili . . . ili . -m 
--;========:::=;<:::

24=7=>:;- rı!ı Her ne isterseniz bulursunuz iii 

1
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Fırka ihtiyacı için ı&>so kilo inhisarlar Umum MüdürlügtJ ünden: 
sade yağı kapalı zarfla münaka-
saya konmuştur. 8-Şubat-933 "17 ,500,, Adet Nihayetsiz Şerit 
Çarşamba günü saat 1 S te iha· Komisyonumuzda mevcut oümune ve şartnamesi mucibince 
le edilecektir. Taliplerin şartna· pazarlıkla satın alınacak olan bu şeritlerin bedeli "13502., numa· 
mesini görmek üzere her gün ve rab kararname ahkamına tevfıkan idaremiz tarafından Türk pa-
münakasaya iştirak için o gün ve raıı olarak lstanbulda Merkez Cumhuriyet Bankasına yatmlacak 
vaktinden evvel izmir Mst. Mv. ve müteahhit yerıi mabsulit ve mamu atamızdan ihracat yaptığrna 
Sa. Al. Komisyonuna müracaat· dair vesika gösterdikçe bankaca ı stıhkakı tesviye edilecektir. 
Jarı. (3006) {186) Taliplerin nümune ve ıartnamelerimizi gördükten sonra pazar-

lığa iştirak etmek için " % 7,5., teminat akçelerini hamilen 
"25/11933,. çarıamba günü saat 1115,, te Galatada alım satım 8 ıncı İcra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alman ve 

paraya çevrilmesi takarrür eden Samatyada 

Karanlık sokak 157 numaralı hanede mevcut 

ev eşyaları 25/ 1/ 033 tarihinde saat 12 den 

18 e kadar Samatya çarşısmda paraya çev

rileceğinden taliplerin tarihi mezkUrda ma
hallinde hazır bulunmalan ua:ıı olunur. 

kom svonuna müracaat etmelerı. (6847) 
htanbul Vı:Uncü tcra MPmurlultJnda.n: 
18/ K!.sanl/ 933 tarihli Vakıt gazetesinde 

inUpr eden mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer Halı ve k111mlerin aatııı günU 
25/KA.sanl/ 933 saat 13.30 oldujun'1alı bu 
1UreUe taah1lı1 (63'8). 

SAH1Bl : MEHMET AS.Ilıl 

Umum! Neşriyat MUdUrU: FlKRET ADU. 

VA.KIT MATBAASI - lSTANBUL 
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Avasturyanm Almanya 
ile birleşmesi 

Avaaturya baıvekili mühim bir nutuk 
•öyliyerek Avusturyanın Almanyaya 

nasal bağlı olduğunu anlattı 

y bolan İngiliz 
adın tayyareci 

"C:::= 16 ncı Yıl • Sayı : 5402 Tahrir Telefo111J: 24379 Cumartesi, 21 - Kanunusani c11nct ay> - 1933 idare Telefonu: 21370 Sayısı 5 Kuruş 

Gazi Hz. Borsadan 
Balıkesire gidiyorlar 

Bursadan ayrılırlarken : "Ne kadar memnun 
olduğumu tahmin edemezsiniz,, demişlerdir 

Relslcümhur Hazretlerinin Gemlikten Bandırmaya geçmek için 
rakip oJduklan Gülcemal vapuru 

Amerikada .bir ka · 
hunuesasi meselesi 

Maliimdur ki geçen T eırinisa
llİnin ilk haftasında Amerikada 
l'eiıicümhur intihabatı yapıldı ve 
bu intihabatta demokrat fırkası • 
hın namzedi olan Ruzvelt ka • 
2:ıı.Jı. İntihabatın verdiği bu ne • 
ti-~:re g&re Huver derhal vazife· 
a ·:nalan ~1tere'k yerine yeni reiıi• 
eiiinhur 1resımiyor. Ruzveltin ite 
bqlamuı için gelecek Mart ayı -
lla kadar beklemek Jizmı geliyor. 
Demek ki tam dört ay Amerika • 
da hükOmet itleri bir nevi fasıla· 
Ya uğnyor. Çüıllrii Amerikada re· 
İıicümbur olan zat ayni zamanda 
hükUmet reiıi olduğu için dahili 
\re harici mühim i~lerde başlı ba· 
tına karar vermek cesaretini ken· 
disinde bulamıyor. Yeni intihap 
edilen reisicümhur ise henüz fi. 
len it başına geLmemi~ olduğu i
çin bu mühim işlerde verilecek 
kara'rlara müdahale edemiyor. 

$TAM8Ul. 

c..e: ... \t\\ 
~ 

• 'Blff\SA 
EIKİ~lHİ 

Bursa • Balıkesir haritası 

Gemlı kten Ban
dırmaya doğru 
BURSA, 20 (A.A.) - Reisi -

cümhur Hz., refakat ve maiyet -
)erindeki zevatla bugün Gemlik' e 
hareket buyurdular. Orada ken -
dile : bekliyen Gülcemal vapu -
runa binerek Bandırmaya ve tren· 
le Balıkesire gideceklerdir. 
GEMLİK, 20 (Hususi) - Gazi 

Hz., maiyetile şehrimizi bugün on 
üç buçukta şereflendirdiler. Kaza 
hududunda hükumet, fırka, ban -
kalar, cemiyet erkanı tarafından 
karfılandılar. Doğruca Maltepe 
ile Gülcemale geçtiler. Saat üçte 
Bandırmaya hareket ettiler. 

Bursacan. aynlırken •• 
BURSA, 20 (Hususi: telefonla) 
(Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) 

Monroe kaidesi mucibince A • 
Clıerika kendi hudutları haricin -
deki dünya işlerile hiç alakadar 
<>lmadığı zamanlarda bu kanunu 
eıaai meselesi bu memleket icin 
haait bir hadise idi. Halbuki b~ - l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j 
Rün bu meselenin mahiyeti çok 
değiımi!tir.. Zira umumi harpte 
İtilaf devletleri sınıfına karışarak 
Avrupa itlerine müdahale eden 
Aıınerika sulhten sonra gene ken
di alemine dönmek istediği halde 
buna muvaffak olamamıştır. Bir 
taraftan harp borçları, diğer ta • 
raftan tahdidi teslihııt işleri, ni • 
hayet u'!Dumi cihan buhranı gibi 

Yarınki sayımız 

16 
Sayıfadır, 32 sayıfah k 
Hatıralar ve vesikalar 

ilAv~mlzle •• 

Nasıl olduğu anlaşılamıyan bir kaza ..................................................................................................................... 

Tünel altında parçalanmış bulunan 
ihtiyar memur Rıza Ef. bu feci 

kazaya nasıl uğradı ? Meçhul! .. 
Bir ihtimale göre oruçlu olan 
adamcağız hava almak ister
ken, diğerine göre aptea 
bozarken parçalandı, gitti•• 

Dün öğleden ıonra Tünel araba
larında çok feci bir hadise olmuf, 
Ali Riza Efendi isminde zavallı 
bir memur trenin altında kalarak 
parça parça olmuı, ölmüıtür. 

Dün saat 15,10 idi. Tünelin Ga· 
lata cihetinde cuma olmak müna • 
sebetile oldukça kalabalık var. Bu 
nun için Tünel arabaları ıık, sık 
hareket ediyorlar. Saat 15,15 te 
Galata cihetinden Tünel hareket 
ediyor. hareketten bir kaç saniye 
sonra trende bulunanlar gürültü a
ra11nda müthi§ bir çığlık duyar gi· 
bi olmu§lar, fakat bir teY anlıya -
mamıtlardır. Tünel arabaıı Beyoğ 

(Alt tarafı 9 uncu ıagılamızdadır) 

C. H. F. ............... --
Istanbul Vilayeti 

kongresi 

Dün kongreye riyaset eden Nakiye H. 

intihap edilenlerden : Salah Cimcoz, 
( Jdmit, Ali Rıza Beyler 

DUn C. H. F. vi!Ayet kongresi, Recep 

Beyefendinin gönderdiğ'i mektupla açılmış, 

harııretıl mUzalccreler Ye münakaşalarla 

geçmiş, lntıhaplar yapılmıştır. 

Kongrede vali :Muhiddin Bey, vilAyet 

vebclcdlye işleri etra!mda ileri sUrWen di • 

!ekler üzerine söz söylemiş, dileklerin mad -

dl imkAnlar dairesinde nazan dikkate alı -

nacağını bltdirmişUr. Kongrenın tafsUAtmr 

3 UncU sayıtarnızdıı okuyacaksınız. 

.. 

.,... --

Dünkü hadiseye sebep olan Tünel nrabası müddelumumtnin tahkikan esnasında.. 

Akagündüz Bey Ankara mebusu seçildi ................................................................................ _ ........ _ ......... ___ 

Recep Bey bu münase
betle bir nutuk söyledi 

Recep Bey, vatandatların intihap hak ve 
vazlfelerlnden, yeni mebusumuzun 

f hlzmetlerlnden bahsetti 
ANKARA, 20 (A.A.) - Mün- ı seçmek, dev 

hal bulunan Ankara meb'usluğu let ve millet 
İçin bugün yapılan intihabatta 
C. H. F. namzedi Akagündüz Bey 
ittifakla seçilmittir. 

intihabata baılanmadan evvel 
Ankara müntehibi sanisi bulunan 
C. H. F. katibi umumisi Recep 
Bey müntehibi sanilere hitaben 
şu nutku söylemiştir: 

Aziz arkadqlarım, 
Biz bugün burada Ankara vila

yetinde münhal kalını§ olan bir 
meb'usluk yerine yeni bir meb'us 
arkadqı seçmek için toplandık. 
Bu toplanııtan istifade ederek in· 
tihap itlerimiz hakkında bir has· 
bihal yapmağı fay dalı buluyorum. 
Arkadaılarım, bugün intnhap 

yapmak, mebus ıeçmek vatanda • 
tın bir taraftan hakkı, bir taraf • 
tan da vazifesidir. 

Meb'uı seçmek, belediye azası 

işlerini gör -
düğü diğer 

meclislere a -
za seçmek bir 
taraf tan hak 
olarak nıçın 

telakki edilir, 
diğer taraf -
tan vazife o -
larak niçin te· 
lakki edilir ? 
Bunlar bil 
çok vatandat • Aka GündUz B.' 

lar tarafından bilinmekle beraber 

yükıekbir millivazif e görmek mak 
sadile yapılan bu toplanııımızda 

bilmiyen bazı vatandaşları ten • 
vir etmek ve bilenlere tekrar ey • 
lemek abes olmaz. 

(Alt tarafı 6 ıncı sayılamızda) 

~Ünya meseleleri bu memleketi ~:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ıster istemez Amerika haricinde· ================! 
ki beynelmilel cereyanları yakın • . 
dan takibe mecbur etmektedir. 1 

F ~kat dediğimiz gibi Amerikada j 

hır~ nevi hükUımet fasılası hulun· j 

dugu için bu memleket üzerine 
dü§en vazifeleri yapamamakta, 1 

~Undan dolayı diğer memleketler I 
ıle beraber Amerikanın kendi va- I 
ıiyeti ve menafii de müteessir ol-
maktadır. 1 

Bu nasıl olabiliyor? !çtlm3Jara iştirak eden 
1 \C gazetemizde hatıra-

3 Perdelik 

Siyasi 
• 

ermenı 

faciası 

~ruıdan 
hibaren 12e,
rine devam 
edeceğiz 

IJehmei Aaım 1 !arını neşreden 

l Tumacan Ef. 
Alt Uıra/ı z ıncı sayıfamızdadır) • o umanltl halile.------• 

BUGÜN 4 üncü sayıfamızda: 
Ermeni eski Türkün vc
kilharcr idi. 

5 inci sayıfamızda: 
Sırbiyalılann siyasi ga -
yel eri. 

7 inci sayıf amızda: 
Spor sayfası. 

9 uncu sayıfamızda: 
"Tercüme hakkı,, bah -
si etraf mdaki ha h~rler -
de yanlışlık mı var? 

- Seni . utanmaz, terblyealz haylaz aenl... Yephklarını 
bobuna sörlirerim de senin haddini veraln ••• 

- işte bu ••• Kadın delilndalnlz aQzınızda bakla ıslanmaz.. 



Siyasi icmal ı ....... ------·····-
F ransada mali 

mesele 
SON HABERLER 

A vustury anın niyeti Ceenevrde Bqiinlerde Fransa hükumeti 
bütün ıayretini bütçeyi muvaze• 
nelendirmek meselesine vakfet . 
mittir. Maliye nazırı Şeron bu 
huauıta müte:huaıılann tetkika· 
tına iıtiaaden !ıazırladığı Jlyiha· 
yı mecliıi meb'usana vermittir .. 
Tahminlere ıöre bu sene için 
Fransız bütçeıinde (10) milyar 
(541) milyon franklık bir açık 
vardır. Bu açılm ehemmiyetini 
if acle etmek için Türkiye bütçe • 
ıinin yeldinunun bet altı miıli ol· 
dulunu llylemek kafidir. Diler 
taraftan Franaız bütçeai (40) 
milyar frank raddeıinde oldu • 
iundan açılm dereceıi yüzde yiı-· 
mlfi buluyor, ı.eçiyor demektir •. 

Almanyaile birleşmek mi? Dünyanın iktısadi 
AvusturyaBaşvekili, kendisini Alman- mese~~le~i konu-
yaya bağlıyan bağlardan bahsediyor şu ur en ·• 

Franea hükOmeti bu azametli 
~ açılını kapamak için iki 
tarafı bir tedbir düıünmüttür : 

V1Y ANA, 20 (A.A.) - Bat· 
vekil, ıazete mUbabirlerile yap • 
tığı bir mülakatta bilhuıa Avuı· 
turyanm harici ıiyaaeti hakkında 
fu beyanatta bulunmuttur: 

- Avusturya bütün komşula -
rile, Avrupadaki bütün devletler
le ve yer yüzünde bulunan cliğer 
hüktımetlerin hepsile güıiiltüsüz 
ve dınltısız yaşamağa çalışmalı -
dır. 

Bununla beraber A yusturya -
run coğrafi vaziyetin~ kan ve ta· 
rih ortaklığına nazaran, müstakil 
Alman hükUmeti olmak sıfatile 

kendisini Almanyaya bağlıyan 

çok sıkı ve samimi dostluk bağla-
ıım müdrik olduğunu, bu dostlu -
ğun kendisine bazı haklar ve va· 
zif eler verdiğini bütün dünya 

halkının anlaması icap eder. 

Mesai saatlerinin azaltılma•• 
kararı verildi 

CENEVRE, 20 (A.A.) -40 
ıaat çalııma konferanaı çalıtma 

aaatlerinin azaltılmaaı huauaunun 
bir mukavele teklini almaaı lazım 
geldiğine 21 muhalif reye kartı 
36 reyle karar vennittir. 

Şimdi konferans bu mukavele· 
nin daimi mi, yokta muvakkat 
mı olması icap ettiii meaeleıini 
müzakere etmektedir. 

Bir taraftan bet milyar frank bUt· 
çecle tuamıf yapmak, diler la • 
raftan bet milyar yeni varidat 
lnabMr ... 

Uçan Hamburglu f Kaybolan tayya CENEVRE, 20 (A.A.) - Para 
ve iktııat konf eranaına ait hazır· 
lıklarla meııul olan komiayonda· 

PARIS, 20 (A.A.) - Cenubi ki müteha1111lar kaleme alınan 
Bu, Almaayanıa •on mlthlı reci kadın •• 

bealeriala adidir 
Hatırlarda oldutu üzere ıe • 

çea Mne bialm bütçe açılım ka • BERLIN, 20 (A.A.) - • Uçan 
pllbnak için ayni tekilde bir tM• Hamburılu • adı verilen Berlin • 
bir alnaqtı. Yani ıbütıçe açılı. Hamburı yıldırım trenile yapılan 
nm JVlll tuarrufla, diler yanıı• muvaffakiyetli ve memnuniyeti 
nr ela yeni ..,.1ner " verıi za • mucip tecrübe üzerine Alman de
maimlyle kartdanmııtı. miryollar kumpanyuı AlmaDJa • 

Fakat Franaa hükUmetiaia ya· nın ıark ve garp kııımlarındaki 
pacafı taaarruf bir çok kimıele - reni, iktıaat mmtakalanndaki 
rin aaruri olarak keaelerine doku· tebekeleri biribiri ardı 11ra yıldı
nuJOI' •• Onun için tasarruf ted • nm trenlerile teçhis ~in bir ç.ok 
birlerinden müteeaair olmaaı muh· yeni motriıler yaptırmağa karar 
temel olaa ıımllar taraf taraf vermiftir. 

Afrikaya yapacağı seyahate de • 
vam etmek üzere ikinci kanunun 
15 inde Orandan havalandıktan 
aonra ort•dan kaybolan tayyareci 
Leydi Bailey Franaız Nigerinde 
kiin Tahouanın cenubu garbiain
de 20 kilometre kadar uzakta sağ 
ve aalim olarak bulunmuıtur. 

Laidy Bailey benzin mevcu • 
dunun hemen hemen tamamile 
tükenmit olmasından dolayı yere 
inmeje mecbur olmuıtur. 

büken.et nezdinde teteb. ' Ancak Ren, Rur Te yubrr Si- iranda bir tevkif 
büıler yapmaia bqlamıttır. An. lezya ıebekelerinin çok dolqık 
lqılan Fraıwa hitldiaaeti bütç• obm.aı Uk Jlldınm treaiaia ıür'a
ıini m~azenelendirelailmek için tini INralarcla tad>ike mu.ait bu • 
çok zorluklar çekecektir. lunmadığından yeni yapılacak 

Y ~al Romanya kab:neai 

Nihayet Romanyada kabine 
ile kral aruında iki Lüyük me· 
llllll'1ID uli ve tepdili - biri Bük· 
Nf polia müclürü, difert valiıi -
IDIMleeinclen dolayı zlihur eden 
illllllf Maniu hti~d:lnin iatif a· 
11" rerin• Vaida Vo Vode kabl· 
neelaln ıelmeelyle neticelendi ... 
Füat Ma11a Vaida Vo Vode'nin 
tetldl ettill yeni ka'bine evvelki 
kaltlaain hemen ayni gibidir •••• 
:Yaba dllhlliye nazın olan M6ı· 
JI Mllaal.lıenln yeri~ Maıyö 
Mlroaeeko ppniftir. Bütün diler 
nuırlar mnkllerini muhafaza 
etmiılerdir. Ayni zamanda neza • 
ret mlltefarlan da yerlerinde 
'Jcalm91br. Sact.c.e haf•ekil müate
tarblma M. Tilea ıelmi9tir. Bir 
aralık 1eni hatnkilin biraz ra • 
bataız olmaaı bu.bile bu kabine
nin ıeri kalacaiı ıayi olmutaa da 
bu haber bilahare teeyyüt etme • 
mittir.. 15 kanumani geceainde 
bqyeJdl Vaida Vo Vode yeni ka
binenin liatesini krala takdim et • 
mittir. Yeni teıekkül eden hükii • 
metin mecliıte elueriyet kazanıp 
lcazanwn17aca11 meçhuldür. Şe • 
kil i\iJlarile elueriyet iıtif a eden 
hükametiıa menaup olduğu fırka • 
da oldulundan mecliı hükUmete 
kartı ademi itimat vaziyeti ala • 
bilir. Fakat bu takdirde hükUme
tin mecliai feahederek yeni inti • 
hal.ta ıe•ketmeai muhakkaktır. 
Kıt meYıimi içinde yeni bir inti· 
hap mütküllhnı bertaraf etmek 
için hükUmete muhalif olan mec
Ja ı•ıriJetinin bir müddet mil • 
salteret etımeıi ihtimal haricinde 
detiJdir. 

Y-11111.t•nda hUkGmet 
tebedcllllil 

Yunaniatanda öteclenberi bek • 

yıldırım trenleri aaatte ancak 100 
Ye 80 kilometre ıür'atle hareket 
edeceklerdir. 

TAHRAN, 20 (~.A.) - lran 
talu, IU'&Y nazın TİlllUltN bum 
vuifeaind .. asl;clolaJUile kendi•i 
ne bir tebrik telgrafı çeken Gu§İş 

ıazeteainin batmuliarririnin tev • 
kifini emretmi~ir. 

Bu_ yeni tre~lerin nıotriıleri 410 
1 Gazı Hz. D ursadan 

beyaır ~vvetınd•. Ma!bah ve Balıke&lre ~ldlyorlar 
175 beyıır kuvvetıDde Dı ... ı mo-
törlerile teçhiz olunacaktır. 

ikinci ve üçüncü mevkileri de 
olacak bu trenler 120 kiti tqıya· 
bileceklerdir. 

lenen büke.met tebeddülü nihayet 
bu hafta vukua ıeldi. Bqvekil 
Çaldariıin bazı icnab cümburi
yetçi fırkaları btlmlandırdı. 

Çünkü harbiye nasın Koncliliıle 

bahriye nazın Ha~i Küyalddhin 
ordu Ye bahriye tetkilltlannda 

bazı deiitiklikler yapmaya kalk • 
111&11 zabitan ve kumandan bd • 
rolarında hUyük heyecan uyan • 
dırdı. Diğer taraftan hazı mali 
meselelerin teıviyeıi huauıuncla 
Venizeloıla Çaldariı aruında 
ihtilaf çıktı. Venizeloıun 1eni • 
den hükUmeti teıkil etmeaini ta • 
bii görmek lazımdır. Çünkü eaa· 
ıen Venizeloıun Çaldariıten zi· 
yade mecliıi meb'uıan içinde 
meb'uau vardır. Bundan bqka 
evvelce Venizelosla birlef1Diyen 
diğer cv:mhuriyetçi fırkalar bu 
defa tevhidi meaai etmiılerdir. 

Bununla beraber Venizeloıun 
te§kil edeceii hükiimetin ıeçen 

intihabattan evvelki kadar kuv -
vetli bir ekseriyeti haiz olamıya • 
caeı muhakkaktır. Bu vaziyet 
kuvvetli bir hükWnetin teıkiline 

tabii mini olacaktır. Onun için 
Venizeloıun ilk fıraatta meclisi 
meb'uaanı feabeclerek yeni inti • 
hahata anketm..ı beklenmekte • 
dlr. 

' .. 

( llGf taralı l inca aa111f ada) 

- Reiaicümhur Hz. buaün öile • 
den ene) köıklerinden çıkarak 

Kara Muıtafa kapbcaamda ban M 

yo yaptıktan aonra tekrar köıkle · 
rine d6nmiijler, orada kalmıyarak 
kendilerini bekliyenlerle vedalat · 
mıtlardır. Gazi Hz. bundan aonra 
S.ledi1e reiıi, Muhittin Beyi oto· 
mobilde 1anlarma almıılar, ve 
yollarda toplanmıt olan balkın al· 
latlan arumcla aaat 12 de hareket 
etmitlerdir. 

Btiylk reiaimiz, bu eeferki Bur 
sa aeyahatlerinden bahaederler 
ken: 

" - Ne kadar memnun olduğu 
mu tahmin edemezıiniz,, buyur • 
mutlu ve belediye reiıimizi alnm 
dan öperek onun 9ah11nda Bura . 
lılan iltifatlann en büyüiüne maz 
har etmi9lerdir. 
Baad rmadaa BaLkea're •• 

BANDIRMA, 20 (Huıuai) -
Reisicübur Hz.ni getiren Gülce • 
mal vapuru saat 22 de Bandırma 
önlerinde demirledi. Soiuja ve 
vaktin ıeç olmaaına ra~en iıke
le civarı büyük miaafiri görmek 
ve ıelamlamak istiyen kalabalık 
bir halkla doludur. Şehir battan 
bqa •tıklar içinde bayrak! rla 
donanmıııtr. Reiıicümhur Hz., 
vapurda vali İbrahim Etem Beyle 
belediye reisi Naci Bey ve C. H. 
F. azasından mürekkep Balıkeıir 
heyetini Bandırma kaymakamı • 
nı, Konya meb'uıu Tevfik Fikret 
Beyi kabul buyurdular. Bir müd • 
det kal diktan aonra ref akatlerin· 
deki zevat ile birlikte Bandırma· 
ya çıkaark trenlerine bindiler. Ge
ce yarııından 80nra Balıkeaire ha
-ıket ettiler. 

raporun albna ilave ettikleri terh 
lerde ıerbest altın eaaıına taraf • 
tar olduklannı kaydetmitlerdir. 

Müteh&1111lar serbeıt altın e· 
aasına ait muamelelerin cereyan 
tarzının islahı için uımumt bir iti· 
lif yapılmaaını tavıiye etmiıler • 

dir. Müteha1111lar bu ıerbeıt al • 
tın esaıının umumilefllleainin hü
kumetlerin birbirlerine olan borç· 
larının teıviyesine, ticaret etyatı, 
kambiyo ve sermaye mübadelele· 
ri hareketinde makul bir niıbette 
ıerbeıtlik uıülüne avdet edilmeıi· 
ne bağlı olduiunu da beyan et • 
mitlerclir. 

Mütehassıslar verdikleri erh· 
lerde beynelmilel tediyat banka • 
sının bir mütterek hareket vaaıta· 
ıı olmak itibarile haiz bulunduğu 
ehemmiyeti kaydetmiıler, çift 
maden esaaırun tatbikine imkin 

olmadığı mütaleaımı yürütmüt • 
lerdir. 

CENEVRE, 20 (A.A.) - Pa· 
ra ve iktııat konf eranaıru hazırlı· 
yan komiıyon, raporunu hitirımit • 
tir. 

Komiıyon bu raporunda hU • 
kGmetlerin büyük harp dolayıaile 
biribirlerine olan borçları meıe • 
lesinin halledilmesi lazım geldi • 
iini, bayle olmadığı takdirde bu 
borçlann mali Te iktııadl kalkın· 
ma gayretine yıkılmaaı ve yenil • 
meıi imkimız bir engel olacaiı· 
nı beyan etmittir. 

Komisyon Londrada toplana • 
cak iktııat konf eranımın ıu aıa· 
ğıdaki mühDnı ve eaaılı meıeleleri 
tetkik etmesi icap ettiği fikrinde 
bulunmu~tur: 

1 - Beynelmilel para esas ve 
mikyasının hakiki surette ıslahı 
ve kıymetinin iadesi, 

2 - :Maliyet ve satış fiatlan 
arasında gittikçe artan müvaze -
ne.sizlik, 

3 - Kambiyoların mürakabc
si hakl ındaki tedbirlerin kaldırıl-
ması, 

Telif hakk ı 
ANKARA, 20 - Franıızça ve 

Almanca eaerlerin türkçeye tercü· 

meıi takdirinde telif hakkı iıten · 
meıi meseleıile Maarif V ekilet& 
eaaılı ıurette alakadar olmakta 
dır. Vekalet daha bir kaç sene ka 
dar telif hakkı iıtenmemeaini te 
mine çalıımaktacbr. 

Amerikada bir 
nunuesasi mesel 

( Ba, makalemizden d~vana) 

Şimdi bu nokta üzerinde bir" 
izahat verelim: Amerikada reifi
cümhur intihabatı yapıldıldl' 
ıonra bu memleketi ali.kadar r · 
den beynelmilel iki mühim 111-': 
le çıktı: Biri Avrupa deYletl"' 
ve bilhaua Franıa ile harp bol'f • 
ları meaeleıi, diğeri JaponyaJllll 
Çin topraklarına tecavüzü hidilr 

•••••• 
Avrupa devletlerinin A~erİ • 

kaya kartı olan harp borçlan i9' 
takıit zamanı (15) Kanunueyttl 
idi. İngiltere, İtalya ıibi baSS 
devletler Amerikanın huıuıi vasi" 
yetini nazarı dikkate alarak yetJ' 
reiıicümhur ite batladıktan ıonrt 
bu meaelenin yeni battan t~ 
ıartile (15) Kanunuevvel tabi• 
tini vermeğe razı oldular ve ver 
diler. Frama ise Heriot'nun çekil
meaini mucip olan bir kararla bd 
tabiti vermedi. Bunun ül:eriııt 
Amerikanın kendi menafiini mil • 
daf aa için kat'I ve ıarih tarzı ha• 
reket almaaını icap ediyordu. Ye-
ni reiaicümhurun it baıına geç • 
memit oJmaıı buna mini oldu. 

Japonyanm Çin harekatı i" 
Amerika için daha mühim bit 
meaele oldu. Mançuriyi itıal edr 

rek burada kendi emrine tibi bir 
devlet yapan Japonlar emri vakd 
devletlere kabul ettirmek için ul• 
rqıp duruyorlardı. Bu ıırada A. • 
merikada. demokratların kua11 • 
matını temin eden yeni intihabat 
neticeai anla~ılrnca lf uverin mU
e .. ir h!eW.üaata ririıemiyecetioi 
ilQ!ündtller. Dif er taraftan Rı11 • 
...... l ttttafri!t ,... ..... 

tılar, İngiltere ve Fransa tarafı--. .. 

dan da fili bir muhalefet ıöremi• 
yeceklerini anladılar, bunun üsr 
rine Mançuride yaptıkları igal 
hareketini bu defa atıl Çin top • 
raklanna te~il etmete bqlaclı • 
larl 

Şimdi Amerikalılar bu mll91dil 
vaziyet kar!ıtında ideta ıa11rmıt 
bir haldedir. Son rünlerde ffgyer 

ile Ruzvelt araıında vuku bulaıa 
mülakatlar hep bundan ileri ıel· 
mektedir. 

Bu meıelelerde demokrat fır • 
kaı;le cümhuriyet f ırkaaının ta • 

mamen ayni fikirde olduiu bun• 
dan dolayı ilin edilmektedir. 

Öyle aörülüyor ki, Amerika • 
lılar reiıicümhur intihabatile yeni 

reiıin ite batlamuı aruında ıe • 
çen bu mahzurlu fasıla uıulünil 

bir gün kanunu eıaatlerinden kal· 
dırmaja macbur olacaklardır. 

"ehmet Atım 

ingilterede grip 
1 o'ı kiti aıda ı 

LONDRA, 20 (A..A.) - lnıil· 
terede ve Galles memleketinde 
ıalgın halinde büküm ıüren ıriP 
neticeainde geçen hafta 1041 kiti 
ö'müıtür. Daha evvelki hafta zar
fında öl•nlerin mikt:ın 681 idi. 

Bir vapur imdat 
istiyor 

NEVYORK, 20 (A.A.) - NeY. 
york tebiz istasyonu 3000 toııll&• 

toluk City Ofexeter yük vapurur 
dan bir telıt• almııtır. Gemi der 
hal imdadına yetitilmeainl late • 
mi§tir. Bu gemi Race burununUll 
600 mil tarkmcla bul~· 

) 

d 
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l§ARETLER 

·w·· 1 ~cerret bir sana-

VAKiT 

SOHBETLER 

Biraz sabredelim 
Türkiye İdman Cemiyetleri it-

·.······=··.......... Mı·marlar tifakı umumi merkezinin içtimaı 

b 1 V 1 
" k münasebetiyle, hükumet erkanı -

fstan u ı ayet ongresi Güzel san'atJardan ::: ::.~;i::i:.~:;:ı:tbuı~:::~; 

Ydeşnıe hareketi 
olamaz 

Siirt ıneh' 
di Milli usu Mahmut Beyef en. 
b' . Yet arkadatıınızda mühim 

•f • C •• h verilen ehemmiyet bir kat daha 
"Bizim vazı emız um uriyet rejimi ayrılarak müstakil arttı. 

ır hleıel 
• 8lıı .• • eye dokundular, Türkiye 
. aYlıııuı T·· k' 1 ti.icud ur ıye ziraatile tezat 

e ger · ~· ırınıyecek bir tekilde 
1tafı i · 1 Labıed· çına ınacak tedbirlerden 

•• • d k•ı · "' h J d b• }"k kJ "Türkiye sporculuğu, yalruı: 
uzerın e es 1 erın yaptıgı am eı en ·- ır 1 yapaca ar beden kuvveti sahasında değil, fi-

d h ·ı • •d k ı Halkevi Güzel san'atlar şubesi kir kuvveti ve seciye kuvveti sa
a · a ı erıye gı ere ça ışına ktır ,, mimari kn~mı dün senelik kongre- I hasında da bütün dünyaya karşı 

Ji 1Yorlar. 
•- akikaten T" k" d ıerde "B· ur ıye e son sene· 
olalı _ız, sanayi memleketi mi 
)e h:'.~ıtaat memleketi ıni?.,, di· 
11.r V'fU-~ \rsadi bilmeceyi konu!an· 

!lt Pek ır. B~Iarın münakaşaları 
IQiinak çok dınledim.. Adeta bu 
dt!arı 'talar hesaptan, kitaptan 
btelc çıkarak biribirini hapt et -

C. H. F. lıtanbul vilayet kon· Cevdet Kerim, Salah Cimcoz, Ali 
gresi dün öğleden sonra Fırka Riza, İbrahim Kemal, Galip Bah· 
merkezinde üçüncü ve son top • 

1 
tiyar, Hamit ve Faruki Beyler 55 

Iantısını yapmıştır. rey Necip Bey 54 rey ve samih Beı 

sini aktetmiştir. Mimari şubesinin Türk miJJetinin kuvvetini ispat 
güzel san' atlar şubesile ~ birlikte için teşkilatlarıınuş bir hr.~ et de • 
çalışamıyacağı, müstakil mimar _ mektir,, deyen vekilimiz, sporcu
lar birliği naınile bir birlik tesisi- larımızın vazifesini kutsileştir • 
ne ve nizamnamesinin tesbitine miş oldu. 

0111.n tdeklirıe girdi. Cenesi kuvvetli 
l\ı • 

r,atl 'Yı kazanmış oluyor. Zi -

Toplantıda kazaların mümes • de 45 rey ile ve büyük bir ekseriyet 
sillerile vilayet erkanı vali ve be- le idare heyetine seçilmiştir. 
lediye reİ!ıi Muhiddin Bey de ha- Yedek azalıklara da Manyasi za 
zır bulunuyordu. de Feridun, Kara Mustafa zade 

karar verilmiştir. 3 Şubatta tek • Müteaddit beynelmilel temas • 
rar içtima edilerek bu nizamna - lar neticesi duyduğumuz acılar • 
menin müzakeresine başlanacak- dan sonra, salahiyettar bir ağız • 
tır. dan çıkan bu kuvvetli teşvik sö:=

l . a~nıil .. ·1 1 . trıoirı 
0 
.... e sanayı eşme mese e -

d"iı.ı 
1 

°Yle medresevari konuşul
leai }' ~l'ada Mahmut Beyin maka· 
~ erınde bir cevaptır. ,,, ı· 

l:lt}rj itaat, ziraat için, ne de sa -
tt da sadece sanayi içindir .. Zira· 

~ie.1/ sanayi de bir millet bir ca • 
t.t··'rt ?nah olarak manalıdır. 

~a.rı,Ute~.ret ziraat, tarlasız h;ır -
!ııa.h llıucerret sanayi fabrikasız 
'ttı~k:.uı elde etmek hulyasına düş ~ 

ır. 

~·· • "' lf. 

'dl.ıtkiy~ sanayii, Türkiye ham 
~i delerıni İ§liyecek, yahut Tür-

~rıe ~a.?1 maddelerini, ziraat mah
llta.etını öldürmiyecek bir şekil a-

lt ktll'. Ya~ayan, Türkiyeyi ya • 

'-~11 sanayi ancakbu ~ekilde inki-
'l'~de~ektir. 

itti ~rkıyede sanayiin kurulması 
' ~ce herhangi bir sermayenin 
~ !t bot olarak istediği ~eki1de, 
~~Uıni millet iktıaadiyatı şartları· 
ta.ftıa.za.rı itibara almıyarak inki -

et:ınesi esasına istinat edemez .. 

~· Ci.hnhuriyet Halk fırkası esaı 
l ı~a.nınameıi memleketteki muh • 
~ı· lf ı" •• 1 . . d ~ ş zumre erının tesanü ünü 
·~tutar. 

)~ ~u zümrelerin birliği Türki -
.ı tıın iktisadi vahdetini ifade e • 
"eı-

" 
lı ~esela, inkılap fırkası nizam
~;ttlesinin üçüncü kısmını teşkil 

:..._n iktısat esaslarında der ki: 
lııact "..... Kilçllk ve büyüle sanayi iptidai 

ll;ıo <le nıiiatahslllMlııiıı menfaatlerine de 

t1ln himayeye nail olacaklardır. 
e 

Celse reis vekili Nakiye Hanımın Ahmet, Nemli zade Mithat, Hamdi 
riyaseti a)tında açılmış ve yokla- Emin, eczacı Celal, Dr. Mustafa 
madan sonra Fırka umumi katibi Hayrullah, Hasan ve Asım Beyle· 
Recep Beyden gelen fU mektup rin seçildikleri anlaşılmıştır. 
okunmustur: Ankarada top!anacak olan bü • 

''Ko~grenin toplanmasını ba - yük kongreye de lstanbul vilayeti 
na bildiren is'arımz üzerine ar • namına Nakiye H. ve Cevdet Ke • 
kadaslarım h~kkındaki samımı rim, Hamdi, Suat, Ali Riza Beyle· 
sevgiJ hislerimi ve muvaffakiyet rin asli ve Dr. Hikmet, Avni, bas· 
dileklerimi ifade eden cevabımı macı zade İsmail Beylerin de ye· 
arzetmişLim. dek olarak seçildikleri bildirilmiş 

Kongrenin daha başlangıç tir. 
gününde uzaktan takdirimi celp Kongre reisi Nakiye H. yeni ida· 
edecek alftkalı ve hararetli bir ça- re heyetine muvaffakiyet temen -
lı5maya sahne olması beni tekrar ni etmiştir. 

sizinle mesı-.;ul olmağa sevketti. Arkadaşlaııo tesanüdü 
C. H. Fırkası büyük ve derin bir 

inanma, sıcak bir sevgiye dayanan 
canlı bir çalışma ocağıdır. 

Bu ocağın bugünkü hayatiyeti 
müstakbel ve ~evketli Türkiyenin 
temellerini ısıtır. 

1st..1.nbul bunu her zaman anlr -
yor. Fakat I·ongrenizin çah~ması 
bu hakikatin bugün daha Heri bir 
anlayışla kavrandığınr gösterdiği 

için kongre hakkında yeniden tak
dir hislerimi yazmanın bir vazife 
olacağım hissediyorum. Bu çcı.lrl) -
ma günlerinizde aranızda bulun -
madrğıma üzülüyorum. Fakat bu 
sene hemen bütün haşka vi15.yetle
rimizdc olduğu gibi Ankara vila -
yeti ye fırka kongresinde de gör
düğüm saıniıni çalışma bende 
derin tesirler yapımı)tır. 

Yeni idare heyetine seçilen Cev· 
det Kerim Bey söz alarak kendisi· 
ne karşı gösterilen teveccühlere 
teşekkür etmiş ve halkevinde ınü· 

him vazife aldıklarından dolayı 
yeni idare heyetinden itizar eden 
Hüsnü ve Rüknelti n Beylerden si· 
tayitlc bahaetnıittir. Bundan son -

ra lstanbnlda fırka te~kilatma 

mensup arkadaşların tesanüdün • 
den de bahsetmiş "ve müşterek ga 
ye için hu kadar mütesanit olan 
arkadaşlar aı-asında iş almak çok 
büyük bir şereftir muvaffak ol • 
mak zor bir şey değildir,, diyerek 
alkışlar arasında sözlerine niha -
yet vermiştir. 

Bundan sonra layiha encümeni
nin mazbatası okunmuştur. Bu 
mazbatada lstanbulun 15 kazasın
daki halkın umumi ihtiyaçları tes
pit edilmişti. Arazi işleri, bankalar 

Himayeietfal cemi
yetinin· tebrik teı- · · 

grafnameleri 
Bayramlarda, doğumlarda, se

vinç ve saadet haberlerinizi, teb • 
riklerinizi; dostlarınız ve büyük· 
leriniz Himayeietfal Cemiyeti -
nin "Lüks,, telgraf kağıtları üze .. 
rinde okusunlar. Hem telgrafınızı 
çektiğiniz zat ve aileye karşı faz .. 
la itina göstermiş hem de kimse· 
siz fakir çocukların bakımına 

yardı:m etmiş olursunuz. Bu ka • 
ğıtlar en süslü mektup kağıtların
dan daha zarif ve daha sevimli -
dir. Bunun için telgraf müsvedde
nizin üzerine "Lüks,, kelimesini 
yazmanız kafidir. 

Fransız elçisi gitti 
Fransa büyük elçisi Kont dö 

Şambrön dün akşamki ekspresle 
Parise hareket etmiş, istasyonda 
Fransa elçiliP,i erkanı tarafın -
dan teşyi edilmiştir. M. dö Şam -
hrön mezuniyet müddetini Fran -
sada geçirdikten sonra tekrar 
memleketimize gelecektir. 

Tan muhabirine nişan 
Pariste çıkan Le T emps gaze • 

tesinin Tür!ciye muhabiri ve Is • 
tanbul Fransız ticaret odası u -
mumi katibi M. Dominik Valery 
ye Fransa hükumeti tarafından 
lejiyon donör nişanının şövaliye 
rütbesi verilmiştir. 

Bir dayak iddiası 

leri, hiç şüphe yok, ki sporcu 
gençlerin azım ve imanlarını bir 

kat daha arttıracaktır. 

Bütün dünyaya karşı Türk mil· 
Jetinin kuvvetini ispat edecek o· 

lan sporcularımız, bundan höyla 
çalışma faaliyetlerini arttırmak, 

canla, başla idman etmek mecbu
riyetindedirler. 

Bu sahada çok çalışmalC mec
buriyetinde olduğumuz artık in -
kar kabul etmez bir hakikat ol • 
muştur. Gerek atletizm ve gere'K 

futbolde ne kadar zayıf olduğu • 
muz meydana çıktı. 

Bu zaaf, bugün hala devam 
etmektedir. 

Vaziyet böyleyken, 1. C. l. u 

mumi merkezinin, çok faydalı ka 
rarları arasında 934 te yapılar.ak 
dünya futbol birinciliği müsab • 
kalarına i~tirak etmemiz k r: t r 

bizi biraz şaşırttı. 
934 te yapılacak dünya fut· 1 

birinciliklerine iştirak etmed n 

evvel, Balkan şampiyonluğunu 

kazanmamız lazımdır. Değil 1 u 

şampiyonluğu kazanmak, Balkan· 

ların herhangi bir klübünü mağ· 
lup etmek iktidarında olmadığı 
mız, buraya gelen ikinci, üçüncü 

derece klüplere yenilmemizle sa -
bittir. Futbol İ!lerinin başında 

bulunanlar, futbolümüzün teden
nisine her gün şahit oluyorlar. 

Milli takım oyuncularımız, 

formlarını tamamiy]e kaybetmiş • 

lerdir ve bu kayıplarını kazan • 
mıya muktedir olmadıklarını da 

~t - Memleketin iDki,afmda biltün tica-

\' 1~yctlerl mühimdir. Normal çolıpıı 
e te•·-· 

Bu tesir altında Ankaradaki 
kongre arkadaşlarınım yemek sof
ralarında söylediğim sözlerimi ih -
tiva eden broşürü İstanbul kon -
gremizin muhterem reisi vasıtasi
le İstanbul kongresi mümessili ar· 
kadaşlarıına gönderiyorum. 

balıkçılık, nıhhat işleri, Maarif ve 
diğer mühim i~lcre temas ediyor . 
du. 

Bir buçuk saat kadar devam e· 
den dilekler okunurken vali Mu • 
bittin Bey mütemadiyen not almış 

Arap camiinde oturan Nazime göstermişlerdir. 

~ 'Ullğe istinat eden ıermaye a:ıhlplerl 

\>il;: l'e hlmaye;ye !Ayıktır. 
11 

\' - Ha.yvııncılığm t~vlklne ve hay -
'ıııa .. lıı ınıttm 11lahm& ve çoğaltılm:ısma ça-
Uacaktno.,. 

t Şu üç maddenin ifade ettiği ruh, 
l efekkül edecek millet ikt11adiya
•ttırı t . . d , I anzımm e devletin rolünü 

t ll attığı gibi sanayiin inkişaf ıar· 
~ttda da tetekkül eden ıanayiin 
)\.. eınleketin hayatını kuvvetlendir· 
~e· 

•ıni esas tutmaktadır. 

.1 Faraza, hayvancılıfiı himaye e· 
"en " f" k k · ... ' cogra ıyası, oyun, eçı, sıgır 

)etiat" ... .. . 1 b" l k ~ ırmege musaıt o an ır mem-
e ette sun'i tereyağı fabrikaları 
~'ktile teessüs etmi§ olmaktan do· 
'l'ı Yeniden kurulmakta olan 

~ll'atlar gibi himaye görecek olur· 
l l hu himaye mücerret bir sanayi
'tnıe hareketi olur. 

ett·Mahmut Beyefendinin de itaret 
. •kleri ziraat sahasiyle haşhaşa 

:•decek bir ıanayileıme hareketi 
d 

0
1'1rta.I sanayi hareketini ifade e -

ecektir. 

Sadri Etem 

Bunu okuyacak arkadaşlarlnr 
kendileri arasında kabul edebilir· 
ler. Kendileıine muhabbet ve tak · 
dirlerimi tebliğ ederek broşürü 
tevzi etmenizi rica ederim candan 
saygrlarmu arzederim.,, 

Yeni idare heyeti 
Mektup okunduktan sonra aza

dan Suat Bey, bro§Ürün okunmasl 
nı da teklif etmiş ve kabul edilmiş 
tir. Okunan bı·oşüı· alkışlarla bitin 
ce azanın teklifi üzerine Recep Be 
ye hürmetlerin bildirilmesine 
ve teşekkürler edilmesine karar 
verilmittir. 

Bundan ıonra yeni idare heyeti 
intihabatma geçilmi§tİr. İntihap • 
ta bütün aza 9 asli ve 8 yedek ida
re heyeti azası seçecek ve umumi 
kon~re için de murahhas ayıracak 
tı. 

Herkes reylerini verdikten son· 
ra celse 10 dakika tatil edilmiş ve 
bu esnada reyler tasnif edilmiştir. 

!kinci celsede en çok rey kazan· 
mak ıuretile yeni idare heyetine se 
çilen azanm isimleri bildirilmittir. 

Buna göre .(55) mevcut azadan 

(Alt tarafı 9 uncu sayılamızdadır) 

VAK 1 T 
Gllndelik, Siya.si Gazete 

Islanbul Ankara Caddesi, VAh.""IT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 24379 
!dare telefonu : 24370 

Telgrar adresi: Istanbul - VAI<IT 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

Sene il!: 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Tilrl9ye 

HOO Kr. 
750 .. 
<iOO ,. 
150 .. 

ilan Ucretleri : -~l ııın.ıarın bir satırı 
Ticari il Anların bl r sa trrı 
Ticari i!Anların bir santimi 

KUçUk ilanla~: 

Ecnetıı 

2700 Kr. 
1450 ,, 

800 
300 

10 Kuruş 

1:?,5 Kuruş 
:?.1 Kuru~ 

Bir defası SO Ud defası 50 Uç defası h5 
dört de!uı 75 ve on defası 100 kuruı;tur. 
üç aylık llAn verenlerln bir defası mccca· 
nendir. Dört satn'I geı;en flAnlarm fazla 
satrrlan beş ıroruştan hesap edilir. 

ve Zehra hanımlar dün Galata 
merkezine müracaat ederek gene 
Arap camiinde oturan Zekiye ve 
Nazmiye hanımların kendilerini 
dövdüklerini iddia etmişlerdir. 
Tahkikat yapılmaktadır. 
::ıııııııııııu~ııııııııııuııııııııııııııııııııuıııııııııııııuıııııııııııuııııııııııııııııınııııııııııııuııı~ 
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21 Kanuncsani 1917 

- Meclisi meb'usanda mektep ta· 
lebesinden alınan ücretlerin tezyidi 

mevzuu balısoldu . . Uaarif nazırı na • 

mrna .}Juslilıiddin Adil /Jey izahat 

verdi. Şerif Hüscyinirı lıarc!.:eti tel'in 

olurıdu. 

- Harp matbuat karargahından: 

Bunun için, umumi merkezin, 
antrenör getirtmek hususundaki 

kararını alkışlayıp, gelecek antre
nör le, tam bir sporcu gibi çalışa .. 
hm. 

Üç dört senelik bir say ile bizi 
yenen Balkanlılar, çalışmak ıa • 

yesinde, amma ciddi çalışmalC 

sayesinde, futbolde ne kadar ileri 
gidildiğini ispat ettiler. Eğer biz, 
dört beş sene, ciddi çalışirsalC 
bütün Balkanlara meydan oku • 

yup galip geleceğimize şüphe 
yoktur. 

Fakat o zamana kadar acele 

etmeyelim, biraz sabredelim. 

Selami izzet 

Filomuzun bir kısmı Çanakkale bo . 

ğazında cesurane bir taarruz yapmı.~· 
tır. Raglan gemisilc iki monitör tah

rip olunmuştur. 

- Dahiliye nezareti 20 kuıuş yeıı. 

miye ile bir mübeyyiz aramaktadır. 'fü-~ı~eiiıfiıer! 
- Milli talim ve terbiye ccmiye . 

tinden Sati Bey ( Meşruliycttenberi 
maarif) hal.kında bir knnfercıns ı-ere

cektir. 

- Okranya ile sulh esaslarının ha

zırlanması. piyasada tesir yapmamış • 

tır. Fiatlar eskisi gibidir. 

l kr mc~lc,~in en ı.ıclemlİ~i kimlerdir 
ve meslekleri üzcriııdı.: neler 

du~iiııüı nrhır 'l 

Bir kaç 9Une kadar 
okuyaca~sınız 

T oplıyan : A. f ırrı 



O.IMAllLI Dl!VLll 
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Muharriri: Celil Nuri 
• [kt!bu, nakil. tcrcumc hak ları mahfuzdur. 

Ermeni, eski Türkün vekilharcı idi 
Osmanlı devleti bir (anasır f Müverrihlerimize geniı; uğra~a 

devleti) idi; devletin milli nıahi - sahası!. ... 
yeti yoktu. Türkiye cümhuriyeti - Ermeniler Türk cemiyetine gir
miz ise bir (milli devlet) tir; as- gin idiler .. Aslen Turani olmıyan 

len Türk olmıyan da Türklüğe ve Türkten büsbütün bail<a olan 
temessüle mecburdur •• Vaktile, bu kavim, nasıl oluyor da, Os -

bir Osmanlı, velev hükfrmetin en manlı diyarında, bir ev kedisi gi
büyük memuru olsun, -ben Türle hi Türklerle birlikte yaııyor ? • ~ • 
değilim! derse haklı olurdu. Bu • Rumlar hu derece temessül etme· 
nunla beraber, paytaht, İstanbul, mitlerdir .. İstanbulda, adalarda , 
bir Türklük temsil laboratuvarı Rumelide, garbi Anadoludaki 
olmuştu. • Rumlar doğrusunu söyliyelim, 

Şu fıkrada biraz Ermenilerden Türklerle haşrüneşr olamadılar .. 
bahsedeceğim.. Dil itibarile bize Orta Anadolu rumları, yani Ka • 
en kom~u unsur Ermenilerdi. Er· ramanlı dediMerimiz, ise zanne

menilerin (çoğu) Ermeniceyi bil- derim ki asıl Greklcrc!en değildir. 
mezdi; (azı) ise Ermenice konu~- Onun için dil ve adet itibarile 
tuğu halde Türkçeyi de ana dili ol- Türke uzak kalmadılar . 
mak üzere bilirdi. Van, Muı, Zey· 

tin gibi havalileri bilmiyorum, 
amma, §ahsan hiç Türkçe e.nla • 
mıyan Ermeni de tanımıyorum. 

yalnız dilde değil, adetlerde 
de (hissiyattan bahsim yoık) itti
rak büyüktü. ikinci Sultan Mah -
mut zamanında ordumuzda ımu • 
allimlik eden ve o zaman yüzba· 
§ı bulunan marşal von Moltke, 

Ermen:lere geleli:n: Irk iştira
ki yok. Menşede dil i§tİraki yek. 
Ermenice Farisiye benzer de 
T ürkçeye benzemez .. Din iştiraki 

yok .. Bununla beraber adet ya -
kınlığı büyük.. Eğer bir Ermeni -

nin yüzü fnzla esmer, kılları faz
la kara, derileri ziyade ha§İn, 

Türkçeleri de istifhamsız olma -
sa, tavrından, mizacından yaban· 

cılıfrı anla,ılmnz .. şark mektuplarında bunlnrı hı -
ristiyan Türk diye gösteriyor .• ,. • 

Bir Kütahya Ermcnisi, Erme -
Kaydine göre, o zaman, bu umu· nice konu§an bir İstanbullu ec -
ru ekseriyet unsurundan nyırmak b. k' l"k" k d. .. kül .. 

1 
ne ıye uza ur; a ın en ı ~e -

mut muş... birlisine veya köylüııüne daha ya-
Hele Katolik Ermeniler •. Bun - kındır ... 

lar Ermenice konuşmayı bir te • 
nezzül addederlerdi. Çoğu bil • 
mezlerdi. An':aramn bütün Er -
menileri katolikti. llaç için bir ke· 

lime Ermenice konU§amazlardı • 
Hangi milletten oldukları sorul -

dukta sadece Katolik milletinden 
derlerdi ... Ben bir Ankara katoli -
ğini Türkçesinden derhal anla • 
rım .•• 

Ermeni alemi tetkike layıktır: 

Mesela istifhamıız Türkçe söyle • 
melcri, Türkçede kendilerine 
mahsus kelimeler kullanmaları 

mütehassısların tetebbüüne seza 
değil midir?. Bu Ermeni Tiiı'kçe
sinde yüzlerce Türkçe kelime, öz 
Türkler tarafından artık kullanıl
mıyor .• 

Her millet, velev küçiik miUet
lerin efradından olsun biri, milli-

yetini, kavmiyetini gizlemez. 
Menoup bulunduğu ırkın en ufak 

eserlerile en büyük mikte.rda ifti· 
har eder .. Ermeniler bu kaidenin 
fotisnnt:ı değildir. Bununla bera -

her istisnalar Ermenilerde fazla -
dır. Diyarıbekirli Abdülmesih 
Ka;zazyan Efendi namında kato -
lik bir Ermeni her tesadüfümde 

bana oğlu Michel'in faziletlerin • 
den çok bahsederdi. Y aıı on iki 
olduğu halde altı dil bilirmif. Bir 
yılbaşı ziyaretlerine gittim ve ilk 
defa oğlunu gördüm: - Gel ba • 
kalım, Michel, dedim, bildiğin 

dilleri sayalım: İptida; Ermeni • 
ce ••••• 

Kazazyan Efendi fena kızdı, 

köpürdü, hiddet etti, protestola -
ra ba§ladı: 

-Michel bendeniz, vallahila
zim, bir kelime Ermenice bilmez .. 

Evet, Ermeni Michel Rumca 
öğrenmİ§, lakin Ermenice bilmi -
yor-... 
Naıd olmuf da Ermeniler dil 

itibarile Türklüğe hemen hemen 
kat'iyyetle temessül etmiıler? ••• 

Türklerin ev, ticaret, i§ husu -
sundn he:r.cn her işlerine tavassut 
eden Ermenilerdi. Emıeni, eski 
Türlc:ün kahyasıdır, muhasebecisi 

dir .. Öz Türk, asıl Türk bu işler -
le çokluk uğra!;maz.. O, hi l: im -
dir, f.mirdir, efendidir.. Ermeni, 
Omnanlı tarihinde, bu kahyalık, 

esnaflık, muhasebe::ilik, vasıtulıh: 
işlerini görüyor ve o zaman ce -

miyetin Türkler tarafından eksik 
kalan cihetlerini dolduruyordu ..• 

Ermeni, daima Türkün yüzüne 
gülmekle mükellefti. Bundan do • 
layidir ki Ermeni mizacen biraz 

tabasbwu sever. Kendisini ikin • 
ci derece görür .. Büyük adam ol
masını istemez, lakin büyük a -
damların bendeıi olmak başlıca 

emelidir.. Sonraları Ermeniden 
de vezir ve bala oldu: Agup Pa • 
p., Portakal Mikail Paşa, Abra -

ham Paıa, Saka Ohanes Pata, 
Kuyumcuyan Paıa ve saire .. 

Ermeni güç anlar .. Türk kolay 
anlr .. Lakin Ermeni bir fikri ka
fasına arkı§tırdı mı bir daha ka -

çınnaz.. Ermenin in kafası bir 
dalyan ağıdır. Türk kolay affe -

der, çabuk unutur .. Türk bahşiş 

verir; Ermeni bahşiş kabul eder .. 

Ermeni gayet nefis yemek pişirir. 

Türk büyük iştiha ile yer.. Os -
manlı yemeklerinin bir haylisi Er 

meni eseridir. Ermeniler ise bun· 
ları Bizanslan, Bizans da Roma • 

lılardan öğrenmişler •• 

Türk hakim, amir, siyasi, ku • 
mandan, efendi, tabir caizse 

(lord) olmak üzere Osmanlı ta -
rihinde tebarüz ediyor .. 

Ermeniye gelince, Ermeni as • 
la hakim, amir olmak istemez ••. 

Siyaailikle, kumandanlıkla uzak • 
tan yakından alakası yoktur. Er • 

meni, siyasetle uğrqmağa bqla • 
dığı gün ·-· mahvoldu. Ayıp de • 

ğil ya! Her millet siyasi ve yahut 
her millet bazirgin olamaz •• 

Bir takım alevli kafalılar, 1908 
de, Meırutiyetin ilanında, öte • 
den beriden kopup lstanbula 
damladılar. Derhal Ermeni ce • 
miyetleri, Ermeni klüpleri te~kil 

ettiler .• Gazeteler çıkardılar. Ki
mi sosyalist idi, kimi değil.. 

Bunlar siyasi değil, siyasi mu
katilleriydi. Asırlardanheri kah -
yalığa, esnaflığa fazla ehemmiyet 
veren ve bu mesleklere ait has • 
Jetleri iktisap eden Ermenilerin 
rahatına, huzuruna halel geldi ... 
Bu tumanlı siyasiler sakin Erme • 
nileri haraca keıstiler .• 
Bakkalıktan başka bir bilgisi 

oJmıyan)arın keyiflerini kaçır -
dılar .. Komiteye dahil olsalar hü
kumeti kızdıracaklar. Olmasalar 
hamiyet.sizlikle i!:ham edilecek -
Ier .. Örsle çekiç arasında kaldı -

nu 
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ALDATIRSA 
Türk Sinemacılığmın iftihar Edeceği Bir Filın 

Çarşamba akşamı Melek ve Elhamt-
lzmir'de E LHAMRA sinemalarında aynı zıflJ.,J. 

HE R · K ES 

SARI ZEYBEK 
Operetiııi görmelidir 

- Matbuat 
lar... Şehrimizin en muhteşem ve kibar, berkesin habişle bekle 

Büyük bir doktorun mutlaka diği balonun lslanbul matbuat cemiyetinin senelik balosu oldır 
büyük bir siyasi olması §art de - ğuoda şüphe kalmamıştır. Her sene kış mevsiminde verilmekte 
ğildir. Fertler için böyle olduğu olan biıi:n bu balomuz bu sene gelecek hafta bugüne müsa· 
gibi milletler için de böyledir .. .. dif 28 kanu11uaaoi cumartesi akşamı Maksim salonlarınd• 
Bir çok pratik hasletlerini tasdik munzam iki caıbandın iştirakile verilecektir. Müteaddit sürp 
ettiğimiz Ermenilere, Canabı hak, rizler ipekişin kumaş vesait hediyeleri binlerce koliyon tev1 
siyatıi faziletler ihsan etmemİ§tİr. f'dilecektir. Davetiyelerini almıyanlar telefon 20087 ye mür:A 
işte, bin senelik yoldan ayrılma· l•mımmmmmm•• racaat edeceklerdir. .... : ... ·( ... ':_ ' • 1 .-. _-. 

ları Ermenilerin çil yavrusu gibi 
dağılmasını mucip olmu§tur .• Er· 
menilerin ba~mı yiyenler komite
lerdir. Zannederim iti uslu akıllı 
Ermeniler benim şu mütaleamı 
asla tekzip etmezler. Kendilerin
den bu ciheti sorarım .• 

YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının hulasası 
Tarih İmti ilanını vermek isteyenlere lüzumlu bir rebberd~ 
ıOO kuru~ fialla lıtanbulda Kanaat Kütüphanes'nde satthr 

Ermeni mütevazı idi. Mütevazı 
oldukça zengin oldu. Bu tevazu 
Ermeninin kanma işlemittir •••. 
Size kısa bir hikaye nakledece -
ğim: 

Cumartesi 
21 K. sanı 

24 Ramazan 25 
Cila do~uşu 7,20 
Glla 1 atışı 17,12 
Sabah oamaz.ı 69 0 
o~ıe namazı IV,25 
ltiadl namazı 14,57 
A\:$ m nıım:ı7.ı •7.12 
Ya. sı oanıaıı 1 ,47 

imsak 5.36 
Yılın geçen gunlcn 21 

knlaa 345 

1 M 
Pazar 

22 K. sanı 
Ramazan 

7,20 
17,12 

6.49 
12.'.?S 
14,57 
17.'12 
18,47 

S,36 
22 
344 

(Venedik) e gittim. Oradaki 
konsolosumuz bir Ermeniydi. Ve
nedik adalarından biri, San Laz
zaro, katolik Mehitaryon Erme -

nilerinin manastır ve kültür mü -
esseselerini ihtiva eder. Konso • 
lo3la birlikte oraya gittik. ikram 
ve izaza mazhar olduk.. Resim ı•-_,!!9 __________ 11111 

lL / A - Yeşilköy Aıılterl rasat mcr -
salonu gerçekten güzeldi. Hatta kezinden verilen malumata göre, bugOn ha.-
meşhur İngiliz san'at münekkidi va tamnmcn kapalı olıı.calc, rllzg A.r Kura 

ve feloıofu Ruskin bunları tak • yelden mutedil kuvvette esccckUr. Sulu 
kar yağması kuvveCo muhtemeldir. 

dir etmişti. Kayıkla otele döner· DUnkU sıcaktık en f azla o, en az 4 dcrc-

ken konsolos beye bu resimlerin ce, hava tıı.zytkl 71SIS milimetre ldl. 

gerçekten üstadane olduklarım 
söyledim .. Konsolos bey güldü: 

- Hiç Enneniden artist olur? 
(Olunnu?. makamında) dedi. 

İşte bu, fazla bir tevazu, lü • 
zumsuz bir tebasbustur.. Erme -
niden pek mükemmel artist çıkı
yor .• Şarkta ve garpta kuyumcu -
nun en iyisi Ermenidir. 
Meşhur ressam Ayvazovaki 

halis muhlis Ermenidir .. Ermeni
lerden mühim şairler yetiıiyor .. 
Daha çok evvelden Shokapeare'yi 
tercüme ve avam arasında tamim 
etmitlerdir. Kilise musikisinde 
Gomidas hakikaten bir dahidir .. 
Böyle olduğu halde konsolosun 
bu derece yerlere iğilmesi bir zih
niyete delalet eder. 

-\' .. 
Osmanlı aleminin bu ciheti 

aöndü .. Bununla beraber ayni a
lem pek muhtasar bir çerçeve i 
çinde bilhassa Pangaltı, Taksim, 
Sakızağacı cihetlerinde devam e· 
dip geliyor .• Emııeni, bir hizmet -
karlar, bir bankerler, bir vasıta -
lar, bir kahyalar, bir esnaflar, bir 
kuyumcular milletiydi. 

Ermeniler "alaturka,, bir mil -
!ettiler.. Tuhaftır: Gregoriyen, 
katolik, proteatan ve hatta Rum 
(Hay - Horom) diye dört mez
hebe salik olan bu kavmin için • 
de neden bir de müslüman Er -
meni cemaati çıkmadı?. Yahudi 
müalüman cemaati diye bir ka -
vim mevcutken ... 

Celil Nuri 

Radyoda · 

ISTANBUL - 18 den 18,45 e kadar 
Saz (Nedime Hanım), 18,45 ten 19,30 a ka
dar Orl:estra, 10,35 tC'n 20 e kadar Frıın -
sızca ders (MUptedllero mnhsus), 20 den 
20,30 a. kadar Knragöz (Hıı.zmı bey tnratm
dan), 20,80 dan 21 e kadar :MU cr ret hanım, 
21 den 21,30 a kadar Hafız Ahmet B., 21,30 
dan 22,30 a kadar Orksetra, Ajans ve Bor
sa haberi, Saat ayan , 22,30 dan :?3,30 a ka
dar DarUttallm bcyeU. 

pmn:;:mıımıım ııımıııııınıı 

1 
Matbuat Cemiyeti tarafmdan 

tertip edılen 

1933 

Almanağı 
ÇIKTI 

Bir çok tanınmış muharrirler.n 
edebi siyasi iktisadi, tarihi 
yazılarını havidir. Her kitap-

çıda bulunur. 
Fiatı 1 liradır 

• llllllllllllllllllll!HI illır.nııı nınıu ın ıı • 
1 LAN 

idare merkezi Beyoğlunda Tü· 
nel meydanında Metro hanında 
bulunan İstanbul ve Kadıköy Gaz 
Şirketi, gazhaneleri için müımkün
se laboratuvarda çalışarak mü -
marese kesbetmiş diple.malı bir 
kimyager talep ediyor. 

Namzedin mutlaka Türk tebe
aaı olması, hizmeti askeriyesini 
ifa etmit bulunması ve en yeni 
fotografisini raptedeccği istida -
namesile beraber diplomalanru 
ve İcap eden sair vesikalarını ib
raz etmesi lizımdır. 

lstanbol Helediye8 
OarUlbedayi Şehir Tiyatro•' 

Temsilleri 

eu akşam ISTAHBUL BELtllıl 

s;;; i~Yii~ ~*~ J t~ ~~ 
erer ı ıııı 

Umuma ltf\lltl 
Altı ) a~ınd:ın nşağı olan çocu 111 

ti\':ıtroyn :ıbul edilmezler _) 

Kadı lÖy Hale liinemaaınd' 
24 Klı.. sani ~nlı akşamı 

Türk - Yunan :ırtistleıi 
nin ilk müştcı ek gal:ı 

temc:ili : 
OTHELLO 

G:ıvnlidis : Olhello 
Ertuğrul .'adcttin ~ Yago 

Otello ı Be)o.ı;lunda 'C l st:ınbulda 
tckr arlannca ı, ur. __.; 

r ~1a~ba~:n:•2maı~~erlet 
lzmir muharrirlerinden A. AJ 

nan Bey bu atla bir küçük ron>• 
yazmış, neıretmiştir. OkunmaıJı 
tavsiye ederiz. 

lstanbulda Havagezı ve eıel'' 
trlk ve tet;ebbUsah sınatyf 

TUrk Anonim Şirketi 
( SAfGAZEL) 

1 LAN 
lıtanbulda Havaaıaıı ve Elek 

trik ve T eıebbüsatı Sınai ye T~~ 
Anonim Şirketi (SATGAZEL) JU 
§ın şu soğuk zamanlarında aile)( 
rin mahrukat tede.rikini kolayl&f 
tırmak arzusile Kanunu sani ti 
Şubat ayları için ve aile reislet 
hüviyet· cüzdanlarının ibrazı üze' 
rine azami bir ton teslim edibn~ 
şartile Y edikule ve Kurbağalıde' 
re (Kadıköy) gazhanelerind' 
kok kömürünü istisnaen tonuJ1d 
20 liraya satmağa karar vennit ' 
tir. 

Şirket mezkur hüviyet cüzdaO' 
!arına verilen l.ömür miktarı"1 

İ§aret edecektir. Alıcının arzutd 
üzerine mezkur bir ton kok aydl 
500 kilodan iki def ada teslim e ' 
dile bilecektir. 

Müdiriyet 
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iM AY 
• =================Selami izzet 

söylemeğe hacet yok. Katerin Da

ragon değil mi? 
-B"l"k" d 1 a 11, akııi, lanet, ten bira-

h anı .. Toprağa ayak basar basmaz 
havadan, sonra otelden sikayete 
atladı H d" b" J 

hh 
·· a ıt ır adam yalnız 

•ı . b • atı ozuk K .• ı 

1 
ernal, dayııının haıtalığmı an-

attı. 

Ayşe: 

- Allaha vere de adama bir ha! 
olrna&a d d" , e ı .. 

İkisini d d · b" d'' .. k e erın ır uıunce 

aplamıştr .. Fakat Kemal, genç kı
ıa endiıeıini belli etmedi .. Güldü 
Ye• • ışı §akayn bozdu: 

- Benim korkum batktt .. 
- Nedir?. . 

d - Dayım lodosun öfkesini biz -
en çıkarmasın .. 

"~ • .y. 

A~efik Nuri Bey, büyük salonda 
S illet Baruni Beyi bekliyordu . 

1 
~lon, eski saray usulü ağı takım 

kt:r a. döşenmiıti. Orta yerde büyük 
,. rıataı bir avize sarkıyordu .. Du -
f a.rJ~a, muhtelif kılıklı, muhtelif 
eı ı re . 1 d B ıım er var ı .. 

1 .• Unlar Şefik Beyin babası ve 
DU1h:k nı babasıydı .. Şefik bev vakit re . . 
I' ç.ırrnek için salonda dolafıyor, 
t:sıınlere bakıyor, eıyaları düzcl-
1Yordu .. 

Kemal, dayısını alıp aıelmek Ü· 

Zere gitmi§ti. Fakat öğleye doğru 
Yalnız gelCi .. 

Şefik Bey sordu; 
- Hani Ahmet bey?. 
- Çıkmıf .. 
- İyiletmit demek?. 
- Evet, öyle olacak .. l~im biraz 

rahatiadı .. 
- Nerede kaldı?. 
- Gezmeğe gitmi~tir. Seneler 

var latanbulu görmedi .. 
Biraz sonra Ahmet Baruni bey 

geldi •• 
Ayte hayret etti ve usulca Ke · 

mala sordu: 
- Hani ihtiyardı?. 

kemal cevap vermedi.. O, Ane · 
den fazla şafmı§tı .. Gözlerine ina
namıyordu .. 

Ahmet Baruni bey sıkı perdah 
ltrat olmuştu .. Pudralanmıştı .•.• 
Pembe yanaklı, kanlı, güçlü kuv · 
•etli bir erkek olmuıtu .. 

Bir gün evvele nazaran yirmi 
Yat gençlefmİ!lİ. 

Kemalin elini sıkarken güldü. 
- Beni tanıyamadın değil 

illi? •• Kryaf et insanı değittirir .. 
Hııatalanınca vapurda hic tırat 
olmo.dım. Vapura binerken de tı
l'&faızdrm. Beni bir haftalık sa -
kalla ıördün .. Büyük baban ye • 
rinde bir adamdım değil mi? 
Şimdi naıılrm ! 

-Mükemmel. 
- Viskinin kudretine ne der· 

•in? 
Sürekli bir kahkaha attı. Şefik 

Nuri beyin elini ıdctı, Aneyi, e
vin kedisini okıar ııibi oktadı, çe
ııeıine bir fiske attı, ıalona girdi. 
Etrafa bakmadan doğru pence· 
reye yürüdü, açtı. 

Şefik Nuri bey bu teklif sizlik 
önünde ne yapacağını taşırdı, 
hir müddet se11iz durdu, nihayet 
dedi ki: 

- Bu ıabah erkenden çıkmı9-
•ınız? 

- Evet. 
- Dolat tınız mı 7 
- Evet, biraz ırezdim. 
- Beğendiniz mi? 
- Çok beğendim .. Yetil elbi-

eeler ıiymi1ti. O da çıkme.k üz~ 
reydi. 

kemal güldü: 
- Anlatıldı. Kim olduğunu 

Ayşe gülümsedi: 
- Muradına ermi~ olacak!. .• 

- Belki .•. 
Dayı bey atıldı: 
- Muradına erip ermediğini bil 

mem. Beraber çıktık. Taksimde 
biraz oturduk. Kartıdan boğazın 
manzarasına bayılıyor. 

Hizmetçi kapıda göründü: 

- Yemeğe buyurun efendim. 
Yemek odasına geçtiler. 

Ahmet Baruni bey kimseye söz 
ıöyletmedi. Yemek deva.m ettiği 
müddet Mısırdan, pamuktan, ln • 
giliz lirasından, bankasının mua -

melatından bahsetti. 
Mısırın güzelliklerini, Sudanın 

medeniyetini, eğlencelerini anlat-

tı. 
Kemal ile Ane dikkatle dinli· 

yorlardı. Belki bir gün oralara 
gidecekler, oralarda oturacaklar-

clı. 
Şefik Nuri bey, konuşamadığı 

için canı sıkılıyordu. Nihayet or
taya komposto gelince: 

- Bu kase halis Sevre'dir, de· 

di, çok es.ki bir kasedir ..• 
Dayı bey, ev sahibinin sözünü 

kestiğinin farkında değilmit gibi: 
- Çin porselenlerine bayılırım. 

Ne güzel fey onlar ... Ben bir de 
modern etyaları seviyorum. Ne 
ise, İstanbul evlerinde e~yalar 
modernleşmiş diyorlar. O eski za
man döıemeleri ne berbat şeyler· 

dir. 
Bunu söylerken, konağın hep 

eaki zaman eşyalarile düıeli ol -
duiunu dütürunüyordu. 

Şefik Nuri Bey itiraz etti: 
- Modern efyalar entipüften 

§eyler .. Eski zaman eşyalarında 
bir asalet vardır. 

Ahmet Baruni hey, kolay kolay 
fikrinden cayan imanlardan de -
ğildi: 

- Güzelliğin yanında asalet 
kaç para eder .•. 

Kemal, mevzuu deği,tirmck i • 
çin, bugünlerde verilecek balolar
dan, konserlerden söz açtı. 

Bunları da, Ahmet Baruni bey 
biliyordu, kendisine Fransız ar • 
tiıti haber vermişti. Hatta balo • 
da beraber gece yemeği yi • 
yecekler, ertesi günü bir otomobil 
ıeyranı yapacaklardı. 

- Artık hep beraber gezece -

ğiz. 
Şefik Nuri bey, dişlerinin ara -

unda hcımurdandı: 
- Ne valtit evi ncceksini:ı:? 
Ahmet Baruni bey işitmemez -

tikten ~elJi . 
Kahveler içildikten sonra, Şe -

fik Nuri bey, bu tnhamımül edil • 
mez gevezeden kurtulmak için, 
rahatıızlığmı, romatizmalarını 
bahane ederek odasın;ı çekildi. 

Ane ile Kemal Ahmet beyi 

bahçeye çıkardılar. 
Şefik Nuri Beyin bahçesi, Fra

gonard'ın tabloları kadar nefiıti. 
Tarhları, çiçekleri, ağaçlarile la -
tanbulda emsaline nadir tesadüf 
edilen bir bahçe idi. 

Fakat Ahmet Baruni bey için 
çok basit ve çok sade, ehemmi • 
yet bile verilmiyecek bir yerdi. 

Bir aralık Ayteyi Şefik Nuri 
bey çağırdı. Yalnız kaldıkları za
man, Ahmet bey Kemale döndü: 

- Bu kızı almakta ıırar ediyor 

musun? 
- Evet. 

.(Deı•amı var) 

VAKiT 

Köy baskını 
Büyük bir alay ha
linde kız kaçırmak 

istediler 
"Gazi Antep,, in küçük Masera 

köyünde nişan bozulmasını bir hay 
siyet ve şeref meselesi addeden bir 
baba ve oğul iki kişinin ölümüne 
sebep olmuşlardır. 

Ulu Masera köyünden Karaca 
kahya küçük Masera köyünden A
li kahyanın kızını oğluna nişanla -
mıştır. Sonradan nedense uyu!a -
mamışlar, nişandan dönmüşlerdir. 

Karaca kahya ve oğlu buna kız
mışlar, yanlarına aldıkları müsel ·· 
lah sekiz on adamla kızı cebren 
kaçırmak için küçük Maıere köyü
ne baskın yapmışlardır. 

Orada vazife ile bulunan jandar 
ma Mehmet ve dört bekçi bu ha • 
rekete mani olarak baskıncıları 
tevkif etmek istemiılerdir. Netice
de işe silah karışmış, jandarma şe 
bit düterek baskıncılardan da bi -
riıi ölmüttür. 

Hepsi mahpusa sokulmuşlardır. 

Meclis reisi 
Adana ya gitti 

ADANA, 19-Meclis Reisi Ka
zım Paşa Hz. bugün Adanaya va· 
sıl oldular. Kazım Paşa Pozantıda 
vali, jandarma kumandanı, Yenice 
de Mersin valisi ve gelen heyetler, 
Adana Halk Fırkası ve belediye 
reisleri tarafından karşılandı. 

Tren on dördü çeyrek geçe gel • 
di. latasyonda fırka kumandanı> 
jandarma, polis ve bir çok halk 
vardı. Kazım Paşa alkışlar arasın
da ailesile birJikte trenden indi. 
Güler yüzle herkesi aelamlıyarak 
istikbale gelenlerin ayrı ayrı elle • 
rini sıktı ve gene alkışlar arasında 
otomobile binerek ikametlerine 
tahsis edilen mimar Senih Beyin 
evine misafir edildi. 
Kazım Paıa cumartesi günü be

lediyeyi, fırka kumandanlığını. 
halk fırkasını, bazı fabrikaları, pa
zar günü ziraat mektebini, kışlayı 
ve bazı mektepleri ziyaret edecek 
tir. Bdediye tarafından şerefine 
bir akşam ziyafeti verilecektir. 
Hafta içinde Mersine gitmesi çok 
muhtemeldir. 

Diyarıhekirde 
şiddetli soğuklar 

DlY ARIBEKIR, 19 - Bu se -
ne soğuk çok ~iddetlidir. ihtiyar -
lara nazaran uzun senelerdenberi 
böyle şiddetli soğuldara tesadüf 
edilmemiştir. Soğukluk derecesi 
sıfo·m altında yirmiyi bulmuştur. 

Dicle nehri donmuştur. Mektep· 
)er soğuk yüzünden on gün müd -
detle tatil edilmiştir. Dicle dondu· 
ğu için "kelekler,. le odun getirile 
memektedir.: 

Şehirde mahrukat buhranı baş . 
lamıt ve fiyatlar yükselmiştir. 

Başvekil Paşa 
ANKARA, 20 - Başvekil Paşa 

Bayram tatilinde Antalya ve hava· 
}isinde umumi bir tetkik gezintisi 
yapacaklardır. __ ,._ __ 

Hariciye vekili 
ANKARA, 20 - Hariciye Veki 

li Tevfik Rüştü Bey önümüzdeki 
hafta zarfında, tahdidi teslihat 
konferansına iftirak etmek üzere 
Cenevreye gidecehtir. 

Sırbiyalıların siyasi 
gayeleri ve ruhu 

Diktatör idaresi ve müslümanlar, 
Hırvatlar, Sırplık hegemonyası 

Bclgrattan bildiriliyor: 

Sırp, Hırvat ve Slovenler 1918 
de Sırp,Hırvat ve Sloven hükume
ti namı altında birleştiler. Fakat 
çok geçmeden bu birlikte Sırpların 
samimi olmadıkları ve bunu sami· 
mi bir maksatla meydana getir -
medikleri anlatıldı. 

Sırpların ittihattan bugüne ka
dar takip ettikleri (Hegeımonik) 
siyaset bunu çok açık olarak ispat 
etmi~tir. Bunun için de bu birlik 
kıymet ve ehemmiyetini çoktan 
kaybetmit bulunmaktadır. 

Bu Sırp, Hırvat ve Sloven hüku· 
meti, 3 adlı Yugoslav milletinin 
anlaşma mukavelesile demokrat 
esaaatr; millet ve dinlerin tam 
müsavatı prensiplerine göre tesis 

olunmuftu. 
Halbuki buna hiç bir zaman sa

dakat gösterilmedi . 
6 - Kanunusani - 1929 sene · 

sine kadar parlamentar hükumet 
olarak meclisi meb'usanda bulu -
nan fırkalar şunlardı:Milli radikal 
demokrat, Hırvat köylü, müstakil 
demokrat, Yuguslavya müslüman -
ları, köylü ve Sloven, hümanist 
fırkaları. Bunlardan yalnız milli 
radikal fırkasile demokrat fırkası 
eski Sırbiya fırkaları olup diğer • 
leri 1918 de Sırp, Hırvat ve Sloven 
hükumeti §eklinde meydana ge -
len, birliğe el- '·H olan milletleri ve 
araziyi temsil d mekte idiler. 

Bu siyasi ittihat\ar, milli radi • 
kal fırkası müstesna olmak üzere, 
kendi proğramları dahilinde kabil 
olduğu kadar samimi ve kardeşçe 
çalışmak fikrinde nisbeten birbir • 
lerile anla!abiliyorlardı. 

Milli radikal fırkasına gelince: 
reisi Nikola Paşiçin ölümüne ka
dar sarayın gözde partisi olarak 
büyük Sırplık mücadelesini, hile -
li Yuııuslaven siyaseti altında yap· 
makta devam etmittir. Bu fırka 
her zaman ve bütün intihaplarda 
doğrudan hükumet memurları ta
raf mdan yardım gördüğünden ve 
intihap mücadelelerinde "Kral 
fırkası,, parolası altında bir çok 
hile ve entrikalaı-la parlamentoda 
daima ekseriyeti temin etmeğe 
muvaffak olurdu. Bu suretle mec-

liıi mebuıanda müc1tir ve amil 
olmak muvaffakiyetini gösterdi
ğinden hükumetin dümenini elin· 
de tutuyor ve böylelikle Hırvatis· 
tan, Dalmaçya, Boanaheraek'te 
büyük ve ehemmiyetli mevkilere 
kendi adamlarını, yani Sırbiyfthla· 
rı ve çn.r Rusyasının adamlarım tl\ 
yin ediyordu. Bittabi bu vazi
yete uzun müddet tahammül edi· 
lemedi. Çünkü bütün müessese
lerde hakim vaziyetinde olan bu 
adamlar, kendilerine bilakaydü
şart boyun eğmiyen halkı, bilhas· 
sa katolik ve müılümanları tahkir 
ediyor ve her fırsatta milleti ıoyu· 
yorlardı. Bu muamele ve tazyik 
1918 de Sırbiatana geçen yerler 
halkında ve onların vekillerinde 
pek tabii olarak bir aksülarnel u -
yandırdı ve :mücadele batladı.Çün 
kü yapılan muamele Sırpların bir
le~me itinde samimi olmadıklarını 
gösteriyor, beraber yaşamak fik· 
rini ve her türlü iştiraki kırıyordu. 
İ§te yapılan tazyikın uyandırdığı 
aksülamel üzerine başlıyan müca~ 
dele neticesinde 1928 de Hırvatla
rın belli ba~lı mebusları ve reisleri 

Radiç tazyikın kaldırılması hal<-· 
kında parlamentoda sesl~rini yük
selttikleri için öldürüldüler. 

Sarahaten ve bilfiil Sırbiyahla· 
rın siyasi gayelerini gösteren bu 
tarihi hadiselerden sonra, bu ağır 
ve siyasi vaziyeti de radikaller le
hine çevirebilmeğe rnuktedir olan 
hileknr Nikola Paşiç de artık ha • 
yatta olmadığından büyük Sırbiya 
tesisi gayesinin hiç olmazsa ruhu • 
nu muhafaza edebilmek için kral 
Aleksandır harekete geçmek lüzu· 
munu hissederek 6 -Kanunusani· 
929 da bütün ıiynsi fırkaları da • 
ğıttı ve diktatölük ilin etti. Ve ida· 
renin başına (Obrenoviç) katlinin 
fi.millerinden olarak tanınmı§ o • 
lan ceneral Jjfkoviçi getirdi. 

Bu idare milli hürriyeti, birlikle
ri, konferanslar ve anlaşmaları 

mennetti. Matbuatın en küçük hür· 
riyetini tamamile söndürdii. Sami· 
mi olarak Yugoılavlık için çalıtan 
yeni yerler fırka reislerini sıkı po
lis nezareti altında tutuyor ve ba • 
zılarını da hapse atıyordu. 

Bundan sonra 3 - Eylul - 931 
tarihine kadar yani üç sene zarfın· 
da diktatör idaresi en ağır şekil • 
lerde mütemadiyen Hırvat, Sloven 
ve bilhassa gayri kabili taıvir bir 
ıekilde müslümanları takip etti. 

Hırvatlar ve reisleri Maçek 
komünist oldukları, Slovenler 1tal
ya Fatisti, müslümanlar komünist 
oldukları bir takımı da 1914 de 
harpte Sırpları öldürdüler diye it· 
ham edilerek hapishaneye doldu
ruldular. 

Bu rejim sayesinde teessüs eden 
büyük Sırplık hegemonyası adalet 
hükmünü en aşağı seviyelere dil • 
şürdü .. Hiç bir kabahatları olma • 
dığı halde Belgrat, Zagrep, Spi • 
Jint ve Sarayova hapishanelerine 
doldurulanlar senelerce ifadesinin 
bile alınmasına lüzum görmeden 
bekletiliyorlar ve eziliyorlardı. 

Bu görülmemiş ve gayri kabili 
tahammül zulum ve tazyik bir çok 
münevver ve müdrik Hırvat, Slo· 
ven ve müslüman gençlerini muh· 
telif memleketlere hicret etmeğe 
mecbur etmiştir. Etrafa dağılan ve 
mühim bir yekun tutan bu münev
ver zümre boş durmamakta mem· 
Jeketlerinin ve ezilmekte olan 
kardeşlerinin kurtarılmaları için 
çalışmaktadırlar. 

Ticari vaziyetin f ev kalada ııkı 

olmasına rağmen millete ağır ver· 
giler tarholundu. Ağır olan vergi • 
Jeri tahsil edebilmek için de cebir 
Jrnllnnmak mecburiyeti hasıl ol • 
mnktadır. içtimai ve iktısadi milli 
müesseselere de devlet hazinesi 
ka.pan.dı.Hükumet vergi tahsili için 
mılletın menkul ve gayri menkulü
nü satır.akta kat'iyyen tereddüt 
göstermemektedir. 

Bu vaziyete rağmen kral ve na
zırlar servet yapmakta ve servet
lerini harice nakletmekte ve bu 
nunla da Yugoslavya mevcudiyeti· 
nin emin olmadığını göstermek -
tedirler. 

Bunun için memleketin her ta
rafında ihtilaller, soygunculuk, te· 
kavet ve talebe nümayitleri baş 
gösterdi. Bütün bunlar milletin 
hukukunun oorbeıtiaini temin ve 
diktatörlüğün ref'i için yapılmak -
tadır. 

,(Sonu l:arın) 
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Evvela seçmek vatandat için 
bir haktır. Çünkü yeni manada 
devlet, milletin reyi ile kurulur. 
Kanun milletin reyile toplanan 
meclisler tarafından yapılır. Emir 
ve nehilerine itaat edilecek olan 
hükfımetin kuruluşunda ve itle • 
mesinde millet meclislerinin te • 
sirleri ve murakabeleri vardır. 
Bütün otoritelerin me§ru olması 
için vatandaşın rey vermek hak
kı masun ve emniyet altında bu
lunmalıdır. 

Vatandaş, kendi iradesinin te· 
siri altında kullanacağı reymı 
vermekten hiç bir sebep ve suret
le menolunamaz. Eğer intihatpa 
rey vermek hakkının herhangi bir 
sebep, herhangi bir cebir altında 
geriye kaldığı forzedilirse muasır 
manada devlet telakkisi sukut e
der. Medeni devlet tözü hüküm
süz kalır ve vatandaşların bu şe -
kilde seçmek hakkı olmaksızın 
kurulmuş olan hükumet meşru ol
maz. Böyle bir hükumetin de ken
di emirlerine itaat talep etmeğe 
hak ve salahiyeti bulunmaz. Yal
nız dikkat edilmelidir ki intihap 
hakkı herkesin istediği şekilde de
ğil, kanunla teshil edilen §ekiller
de kullanılır. 

Diğer taraftan intihap bir va -
zifedir, bunun esas sebebi de şu
dur: 

Farz buyurun ki bir memle -
kette şimdi bizde olduğu gibi va
tandaşın rey vermek hakkı ma -
sundur .. İntihap yolu açıktır. Dev
letin koyduğu usuller, kanunlar 
vatandaşı reye davet etmekte ve 
hatta te§vik etmektedir. Fakat o
rada vatandaşlar bu hakkı kullan
mıyorlar, bu takdirde arzettiğim 
gibi muasır manada kuvvetli ve 
salahiyetli bir hükU.met kurmak 
gene akim kalır. Gerçi, nazari o
larak, biz hakkımız olan bir şe -
yi yapmıyabiliriz. Hakkımızdır, fa 
kat yapmıyoruz diyebiliriz. Fa -
kat mesele intihap hakkında böy
de değildir. intihap etmek, rey 
vermek hususunda vatandaşlar 

kanunun kendilerine verdiği hak
kı kullanmazlarsa bu şekilde yal -
mz bir hak kullanılmamış olmak
la kalmaz. Ayni zamanda vatana 
karşı büyük bir vazife de ifa e -
'dilmemi§ olur. Farz buyurun ki 
seçme için rey sandığı başına 

davet edildiğimiz zamanda ekse
riyetimiz sandık başında bulun • 
muyoruz. Bu vazifeyi ba!kaları -
mn yapacağını tasavvur ederek 
rey vermek vazifemizi ihmal edi
yoruz. 

Bu takdirde millet eli ve halk 
reyi ile devlet ve hükumet kurmak 
için açık olan kapıları kendi 
elimizle kapamış ve vatana kar
şı çok büyük bir mes'uliyet aHına 
girmİf bulunuruz. 

Binaenaleyh vatandaşlar her 
hangi bir intihap münaıebetile 
salahiyetli heyet ve makamların 
çağırdığı zamanda ve yerde be -
hemehal ispati vücut etmeğe ve 
reylerini kullanmıya mecburdur -
lar. Bu mecburiyet kanuni olmasa 
bile vatana karşı vazife hissinin 
teyidi altındadır. 

Eski ve yeni Ankara 
meb'us)arı 

Bugün bizi bu intihap vazife -
sine gelmeğe sevkeden hadise ü -
zerinde biraz durmak isterim. 

Arkadaılar, biliyorsunuz ki, bi -
zim ahlaki kıymetine ve şahsi va
$ıflarına hürmetkar olduğumuz 
Ankara meb'usu Kütükçü oğlu Ali 
Be~( arkadRşımı2 ""f "'t elti. Onun 

me us intiha 1 ve Recep Beyin nu u 
yerine bugün başka bir arkadaşı Ali Beyin yerine takdim edilecek zarından hayati ehemmiyeti haiz-
meb'us seçeceğiz. vasıfların sahibidir. dir. 

Ali Bey, şahsı itibarile fazilet Milletçe ve fırkaca konuımak Fırka mzıbah 
timsali denilebilecek derecede yük Arkadaşlar, biz milletçe ve fır - Arkadaşlarım, fırka dissiplini 
sek bir insandı. Ali Bey meb'us ol- kaca az konuşuyoruz. Lazım oldu diye bir mefhum vardır. Fırkanın 
duğu ve olmadığı zamanlarda fır - ğundan az Politika hayatında, ye - bugünkü nizamname ve progra -
kamızın aziz bildiği prensiplerine ı ni devlet hayatında konuşma ve mmr yaptıktan sonra her fırkaya 
gönülden inanmış hunların tatbika . konuşuculuk, başlıca ehemmiyeti inanıp başını, mukadderatını ora
tınd.a file~ çalış~ış v.e .şahsi kı~. • anlaşılması elzem olan bir şeydir.! ya bağlamış olan vatandaşlar, o 
met~, a~lakı, selabetı ıle temayuz Ben bu kısa hasbühal ile bazı fay - ' nizamname ve programında ve 
etmış bır arkadaşımızdı. dalı gördüğüm şeyleri söylerken salahiyetleri tesbit edilmiş olan 

Ali Bey, Milli mücadele ha~lan ayni zamanda bir itiyat yolu da otoritelerin gösterdikleri izleri ta
gıçlarmda yeni milli devletin An- açmak istiyorum. Memleketimizde kip etmeğe mecburdurlar. 
karada kuruluşu günlerinde ilk ka her nevi intihaplar ve bir çok se - Bu mecburiyeti ifade ederken 
rışıkl~~ günlC:rinde Ankara beledi- beplerle vaki olan toplanışlardan bazılarında bunu vatandaşın en 
ye reısı sıfatı le bugün kendisinin i:stif ade ederek vatandaşlar, fırka esaslı hak ve vazifesi olan rey ver 
yerine diğer bir arkadaşı seçmek arkadaşları mutlaka konuşmalı - mek hususundaki istiklaline bir 
için toplandığımız hu binadaki dırlar. Fırka kongrelerimizde art- müdahale gibi telak!:i etmek zih
mevl<i ve makamında dürüst ve tırmağa çalıştığımız konuşma can- niyeti vardır. 
yılmıyan bir politikacı o!ar:ık çalı- lılığı kafi değildir. Her münasip Arkadaşlarım, fırka hayatında 
şıyordu. vesilede fırsat bularak devlet Vt' usas olan disiplini vatan • 

O esnada hakikatleri anlamı - millet işlerini sık sık konuşmak ya daşın kendisine göre her şeyi müs 
yan, görmiyen bir çok şahisların ve takil düşünmesi gibi bir nazariye 
cereyanların ortasında ve karşısın yanında eksik sayanll\r ya muasır 
da hakikaten bir çelik parçası ı ruhlu bir cemiyetin icaplarını an-
gibi vazifesini yapıyordu. O gün o lıyamıyanlardır ve yahut bunu 
kadar bol olmıyan vasıtaların bizi bildikleri halde kasıtlı bir propa-
sevkettiği müşküllere ve yokluğa ganda ile vatandaşlara bunun ak-
rağmen her ihtiyaca bir varlık bir sini telkin ederek fırka birliği fik-
çare buluyor ve gösteriyordu. rini kırmak emelini takip eden • 

Onun o zamanki halinden hat- 1 lerdir. 
ta bugün yaşadığımız ileri devirde & Bazılarının nazariyesi, iddiası 
bedbinlik gösteren bir çok genç va ; şudur: 
tandaşlarına çalışma ve irade nü - Fırka mefhumu üstünde vatan 
munesi olacak bir kuvvet ve mahi- mefhumu vardır. Fırkacılık fikri 
yet vardı. Recep Bey üstünde memleket, millet fikri 

Ali Beyin hatırasına hürmet ifa- vaş yavaş esaslaşan bir usul ve ka- vardır. insan bir taraflı olarak bu 
de eden bu sözlerden sonra onun ide haline gelmelidir. Yalnız ya- iddianın edebiyatına bakarsa eser 
yerine seçmek üzere Cümhuriyet zı kafi değildir. C. H. Fırkası teş- vardır zanneder. Fakat hunu söy
Halk Fırkası namzedi olarak Cüm kilatı içinde bir halk hatipleri teş- liyen bir gaip şahıs kastediyorum 
huriyet Halk Fırkasının umu • kilatı vücutlandırmak için ayrıca muayyen bir kimseyi kastetmiyo -
mi reislik divanı tarafından mün- çalışıyorum. Bu teşkilatı vücutlan rum, Haksızdır bu fikir esasından 
tehibi san il ere takdim edilen Aka dırdıktan sonra fırkanın doktrinle- yanlıştır. Medeni bir düşüncenin 
Gündüz Beyin şahsı üzerinde de ri ve ana fikirleri ile beraber fırka mahsulü değildir. Vatan ve mem
kısa bir duruş yapmayı faydalı bu- ve devlet işleri daha itinalı ve leket mukaddes mefhumlardır. 
lurum. takipli bir urette konuıulacak Fnkat bunun yanında \fırkacıh-ın 

küçük mana altında ani!':~' mış ol-
Arkadaşlar, Aka Gündüz Beyin ve söylenecektir. ması mümkün olduğu kadar ça -

memleketimizde yeni devletin ku- Arkadaşlarım, sessizlik karan - buk düzeltilmesi lazım gelen bir 
ruluşuna temel olan C. H. Fırkası lıktır. Konuşulmıyan muhitlerde hususutur. Programının ve tutttu -
hayatındaki mevcudiyetinden ev - söylcnmiyen bir takım gizli taham ğu yolun İsabetine inandığı bir 
velki mesai!i benim için bu topla- mür etmiş fikirler olduğu vahime- siyasi fırkaya başını bağlamak 
nış m~inasebetile mevzuu bahsedi" si insanları rahatsız eder. Kendi- her vatandaş için vatan ve mem-

lekete en müessir surette hizmet 
lebilecek bir şey olmıyabilir. Fa - leri konuşmak fırsatını bulmıyan etmenin kısa yoludur~ 
kat o, Malta sürgününden döndük lar ve yahut konuşanları dinlemi • Evvel vatan ve memlekete hiz-
ten sonra Ankaranın o zamanki yenler, yaşadıkları hayatın hangi 
maddi ve manevi çok müşkülatlı gün ve hangi noktasında bulunduk 
havası içinde imanlı bir mefkureci larını takdir ve temyiz edemezler. 
arkadaş olarak sözlerile, kalemi~ insanlar hususi hayatında bile, bu 
büyük davanın yaşamasına ve iler- gün hangi hayatın noktasında -
lemesine inkıtasız bir gayretle ça - yım. Ne haldeyim. Efradı ailem 
lışmış, C. H. Fırkasının güzide ev- 5İhattemidir, vaziyeti maliyem na
latlarından birisidir. sıldır, şahsi vaziyetim yerinde mi-

Aka Gündüz Bey bir taraftan da dir, borçlarımı nasıl vereceğim gi
adeta yarı Ankaralı olmuştur. Şu- bi bir takım mülahazalarla ken
nu da arzedcyim ki, Ankaranın clisinin her günkü şahsi müvaze -
meb'usu olmak için İnsanın uzak - nelerini düşünürler ve vaziyetin 
tan, yakından Ankaralı olması bir icaplarına göre tedbirler alırlar. 
zaruret değildir. Bizim prensiple - Her vatandaş bir ailenin ferdi 
rimize göre her vatandaş her yer - olduğu gibi en kıymetli ve kutsi 
de meb'us olabilir. bir aile olan cemiyetin de bir fer -

Ankaralı fırka arkadaşlarımızın didir. Binaenaleyh, mensup ol -
da her zaman olduğu gibi fırkala- duğu cemiyet içinde yaşadığı gün 
rının salahiyetli makamının göste· hangi hayat mecrasını takip et -
receği her hangi bir nomzete rey miyor, hangi işler ileri gidiyor, 
vereceklerine şüphe etmem. Fakat hangileri geri kalıyor. Hangi nok
bundan fazla olarak ta Aka Gün - talarda ne tedbirler alınıyor bü -
düz Bey Ankaralılarca sevilmiş ve tün bunlarla da meşgul olmak 
Ankaralıların her günkü hayatına mecburiyetindedir ve bu noktala
kendi hayatını karıştırmak sureti - rı sık sık, znman zaman devir 
le Ankaralılar tarafından takdir e- devir kendi kendine mülahaza et-
dilmiş tanınmış bir zattır. mek ihtiyacındadır. 

Aka Gündüz Bey bakında söy - iyi gören ve düşünen vatan -
lem ek istediğim fikirleri bitirmek daşlarm, konuşması ve izahatı bü
için şunu da ilave edeyim ki, ben yük vatandaş kütlesini bu mühim 
şahsen Aka Gündüz Beyin çalış - işleri yanlış düşünmekten yanlış 
masında, yazı ve eserlerinde bizim hükümler v~rmekten korur milli 
fırkamızın ana fikrinden biri olan ufukları aydınlatır. 
halkçılık ruhunun cezbeli bir kay- Bir vatanda~ ya konuşmalıdır. 
nayı~ını görmekle onu takdir ede . veya diğer vatandaşını kendi fır-
rim. ka arkadaşını dinlemelidir. 

Yeni namzedimiz başka tipte Konuşmak, hareketli, ıesli, 
başka evsafta bir arkadaş olmakla anlayışlı, şuurlu bir politika ya -
beraber fırki\ noktai nazarından şayışının temeli olmak noktai na-

met etmenin yolu, ayni prensip -
lere, ayni surette inanışı olan va -

tandaşlara müşterek bir proğra -
mm altına birlikte imza koymak 
ve sonra karşılıklı inanışların vü -

cude getirileceği büyük siyasi küt
le ile memleket işlerini kurmak ve 

işletmektir. Yoksa beraber inanı -
lan esaslara hiribirine bağlanmış 
tek tek vatandaşlardan mürekkep 
muasır manada bir devlet tasav ~ 

vur olunamaz. Bunu izahetmek i· 
çin uzun misaller ve tef errüatlı 
fikirler zikrine ihtiyaç olmadığını 

zannediyorum. Fakat bugün için 
de bulunduğumuz vaziyete baka -

hm. Bir fırka arkada§ları olma -
sak ta intihapta herkes kendi aklın 

dan bir namzet ismi yazıp sandı -
ğa atsa bu memleketin büyük işle
rini idare etmek mesuliyetini kul
lanacak kuvvetli bir meclis kurula 

bilir mi? Böyle bir meclis mem -
leket ve millet karşısında salahi
yetle iş görecek bir hükumet ku -
rabilir mi? Halbuki bugünkü 
devlet değil terkip eden millet fert 
terinin tek tek olsun hep birlikte 
olsun en esaslı vazifeleri kuvvetli 
hükumet kurmaktır. Kuvvetli hü • 
kfımet kuramamak yoluna götü • 
ren herhangi bir nazariye haki -
kate uymıyan bir hayalden iba -
rettir. 

Türkiyede her vatandaş, dü -
şünüşünde teşkilatı esasiye kanu
nunun ve bizim fırka programının 
amme hakları esaslarına göre ser-
besttir. Fakat vatancı ve memle • 

ketçi görünerek, fırkacı olına~ 
vatancı ve memleketçi ol~~111.~ 
gibi göstermek fırka disiplını fıf 
rini beslemek muasır ıne 
humlara uygun olan Türkirt 
devletinin hayatı için zaaf yapar 
zarar yapar. 

s·r ve iki dereceli intibaP 
Zaman zaman C. H. F. proC' 

ramının iki dereceli intnhap ta!' 
vip etmiş olmasına itirazlar işilİ' 
yoruz. Bu mütaleada bulunanlar 
bence iki sebepten hataya düşü· 
yorlar, ya programımızdaki hii' 
kümleri okumadıklarından ve yn· 
hut memleketimizin bugünkü va• 
ziyetini iyi mütalea edemedikle' 
rinden ... 

Bir kere bütün esasları en yeıı 
ve en ileri fikirlere dayanan C. 
H. F. prcgrammda prensip olarş}; 
iki dereceli değil bir dereceli iıı' 
tihap iltizam olunmustur. f&kat 
yalnız mecıleketin b~günkü fil• 
vaziyetine uygunluk noktasındall 
değil ayni zamanda bugünkü htı.' 
le göre demokratik fikirlere ot 
daha ziyade uyan bir şekil ol • 
mak üzere ve muvakkat bir za • 
man için iki dereceli intihapt• 
kalmak zaruret olaark ifade olun· 
muştur. 

İzah edeyim: 
Arkadaşlar, memleketin halini 

toplu olarak göz önüne getiriniz· 
Nakil vasıtaları muhabere vası • 
taları gibi vatandaşların biribirle
rini anlayıp bilmesine, tanımasın• 
yarıyacak bütün vasıtalar alelu • 
mum basılmış neşir vasıtaları, 
gazetelerimizin tabı adedi, gaze• 
te ve kitap okuyan Türk vatan • 
daşlarmın miktarı hep birden mÜ" 
talea edilince bugünkü halimizin 
bir dereceli intihabın istediği 
şartlara uygun olmadığı kabul o• 
lunur. Bir takım kıymetli naza• 
riyelerin yanında kendilerini bize 
cebren kabul ettiren bir takım fili 
icapları da göz önünde bulundur .. 
mak vazifedir. Bu vaziyet içinde 
rey verecek vata,..d ... ,ı ...... ,.. aatTh 
mesaliası'S00.000 Km. murabbaı· 
na yakın olan memleketimizin on 
dört milyon nüfusu içinden Tür• 
kiye B. M. M. için doğrudan doğ • 
ru....... bilerek ve anlıyarak aza se· 
çe~ .lmeleri mümkün olamaz. 
Gerçi intihaplarda fırka rehber -
liğinin verdiği kolaylık mevzuu 
bahistir. Fakat hu rehberliğe rağ
men vatandaş kendisi fırkasının 
namzeti hakkında reyini kullanır 
ken dahi umumi bir biliş ve gö • 
rüşe istinat eden ıuurunu kullan • 
mak mevkiindedir. 

O halde tek dereceli intihabı bu 

gün içinde bulunduğumuz §art • 
ların icabına rağmen hemen tatbik 
ettiğimiz takdirde pek çok vatan
daşlar ya hiç bilip tanımadıkları 

hatta ismini dahi işitmedikleri in • 
sanlara rey vermek mecburiyetin -
de kalacaklar ve yahut ancak ken
di dar ufukları içinde tanıdıkları 

mahdut insanları tercih ederek rey 
lerini tamamen dağıtmış olacak • 
lardır.Vatanımızın irfan ve umran 
yolunda çalışması her gün bizi bir 

dereceli intihaba baılıyacağımız 

devreye yaklaştırıyor. O devreye 
kavuşuncıya kadar vatandaşların 

millet meclisine aza seçmek işini 

hayatı ve siyaseti ve tebliğatı nis -
belen İyi takip edebilen ikinci mün 
tehipler kademesine bırakması ve 
bu maddeyi bilerek anlıyarak biz
zat intihap etmesi demokratik dü-
JÜnceler noktasından dahi mürec• 
cah olmak lazım gelir. 
Maruzatımı bitirdim. Şimdi in • 

ti hap teftiş heyetinin yapacağı da -
vet üzerine reylerimizi kullanmağa 
hazır bulunuyoruz. 

Mümtaz Bey; 

- Efendim, fırkamızın muhte • 
rem katibi umumisinin tenvir ve 
irşatlarında: dolayı müntehibi sa· 
ni sıfatile bütün müntehibi sani ar· 
kadaşlarım namına kendilerine 
teıekkür ederim. 

it 
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• • Fenerbahçe 

Galatasaray: 
4 
4 

--
--

Vefa • • 
Beykoz: 

1 
4 

Darülfünun koşusu 
Dün sabah yapıldı, büyük bir 

alaka ve rağbetle karşılandı 

Dün daha iyi bulduğumuz Galatasaray takımı, Beykozu 
ancak talihsizlik yüzünden kazanamadı 

liğ ınaçlarının sekizinci hafta· na gelmişti. Galatasaray ve Bey · 
aı d.. · . ~n geçti ve şampiyonanın bi • koz birinci takımları - ne gar~p 
rı.ncı d 11' k' b' · ' d evresindeki vaziyetler ve de bir tece ı ı - ırıncı evrenın 
re~e farkları J.;raz daha tavazzuh sonuncusu kalmamakiçin karşılaşı 
e~tt. Bu vaziyetler hakmda sözle • yorlardı. iki taraf ta beklendiği gİ 
l'Utıizi en sona bırakarak dünkü bi çok gayretli oynadılar ve neti • 
ltı~sları ve neticelerini söyliyelim: ce, hiç kimsenin kolaylıkla tahm~n 

T k 
. edemiyeceği manzaralar gösterdık 

a ıım stadında · b l'k d' l' k . ten sonra 4-4 bır bera er ı ver ı . 
....._ Vefsımde ilk maçı Fenerbahçe Tafsilat vermeden evvel şunu işa-
ti a. B takımları yapblar. Ne - t d 1• G 1 ta.saray takımını 

Ce:yj b' ka d" .1 F re e e ım; a a 
h-.h ıre rşı ort sayı ı e ener d" k" t d h du""zelmi" daha 
~ Çe k d un u maç a a a :n 

Rebiinin çalışması, hafların canlı 
oyunu sayesinde Galatasaray taz • 
yikini muhafaza ediyordu. Buna 
rağmen Beykozlular devre sonuna 
doğru güzel bir hücumla ikinci bir 
sayı çıkararak birdenbire galip 
mevkie çıktılar. Birinci kısım bu su 
retle bitti. 

ikinci devrede, sahalarımızda 
nadir seyredilen bir maça §ahit ol • 
dıık. Bu devreyi "gol üstüne gol, 
heyecan üstüne heyecan,, devresi 
olarak tavsif edebiliriz. ık azan ı. k b'l' · · ld t · b. in · . oyun a ı ıyetını e e e mış ır 

._ B cı karşılaşma Anadolu ı1e h ld .. d"k O un müsavi bit 
eyierbeyi arasında oldu. Ge • a e gor u · yunb' · d ı· 

~en haf .. . mesinin başlıca sebe mı e ta ı ve 

Galatasaraylılar Leblebi Mehme 
di bu sefer ortaya alarak iyi bira
kıllılık göstermişlerdi. Oyun kabi· 
liyetinin bugün pek yerinde oldu • 

Kotuya iştirak edenlerden bir kıımı 

lerb . ta guzel hır maç yapan Bey ansın daha çok Beykoz takır--""a 
eyı bu hafta bu maçı tekrara ş · lduk 

rtıu\"aff k 1 d 'k' k 7 yardim etmesınde bu • 
E a o ama ı ve ı ıye arşı G I 
an aı'b' "h' b' f kl 'ld' a atasaray. ~~=:::=~~~~-::ı--~---'"'!"!!"'~~ 
S 

~ ı mu ım ır ar a yenı ı. ı;:; 

ıra hu sahanın en mühim maçı· lılar birinci ta • 

Darülfünün spor klübü tarafın- leşekkildi. Darülfünun ile Sultan· 
dan tertip edilen koşu dün yapıl· ··ahmet arasındaki mesafede at -
dı ve Türkiyede ilk talebe koşusu letleri hakem heyetinin ve merak· 
sayılabilecek olan bu müsabaka ldarın otoları takip ediyordu. 
büyük bir alaka ve rağbetle kar • Neticede ali mektepler grupun .. 
şılandı. Müsabakaya ali mektepler da: Harbiyeden Ziya Bey birin -
ve liseler iki grup üzerinden işti • ci, harbiyeden Hasan Bey ikinci, 
rak etmişlerdir. Ali grupta, harbi· geldiler. Güzel bir koşu yapan Zi .. 
ye, hukuk, fen; fakülteleri, liseler ya Beyin derecesi 9,31,3/ 5 tir. 
grupunda da kuleli, Kabataş, Hay Liseler grupunda: Alman lise • 
riye, lstanbul, Alman liseleri atlet s1nden Suat Bey birinci, Hayriye 

leri vaı·dı. lisesinden Feri dun Bey ikinci gel -

~~. gelınifti. Vefa ile Fener bahçe kımlarında ge • 
truıci takımları karşılaştılar. Bu ne bir hayli ta• 

~açın birinci devresi tahminin hi· dili.t yapmış • 
tfına bir manzara gösterdi ve Ve- lardı. Kaleden 
a en kuvvetli rakibine kartı çok itibaren takım 

lllu\raffakiyetle çalııarak devreyi şu oyuncularla 
&ıfıra kar§ı bir sayı ile ve galibi· kurulmuştu: 
'etle bitirdi. Fakat Vefalılar bu Rasim - Bur . Hakem heyeti: Antrenör Her· diler. derecesi: 9,34,3/ 5 tir. Her 

Arahams, İstanbul atletizm heyeti iki grupta birinci ve ikinciliği ka • 

reisi Ihsan, darülfünun klübü reisi zananların madalyaları darülfü • 
Muhtar Bedi, denizcilik heyeti re- !ıun klübti tarafından bayramın 
isi Ekrem Ru"'ştü Beylerden mu·· -

gİ.iıel oyunlarım ikinci devrede han, Asım - · 
de"anı ettiremediler.Evvela penal Suphi, Nihat,Ri _..__, .. 
tıdan bir sayı kaybetti ki, bu ceza• za _ Leblebi 
llın penaltı olmadığını iddia eden-

Fener - Vefa takunları bir arada 
Mehmet, Refi, Rasih, İbrahim, Re- ğunu birinci devrede gösteren 

ler çoktu, bununla beraber müsa· 
\'ileşen sayılara rağmen iki taraf 
ta çalışmasına devam ediyordu. 
F alcat bir müddet sonra Niyazinin 
biraz da ofsayt telakkisini veren 
bir vaziyette Fener lehine ikinci 
bir sayı ~ıkarması üzerine müsavi 
\taziyet çözüldü. Bütün şevk ve he
tteslerini kaybetmiş görünen Ve · 
f~lılar dakikadan dakikaya bozul· 
:tdar. Devre sonunda Fenerliler, 

1
• takımları gibi sahadan 1-4 ga • 

kl> Vaziyette çekiliyorlardı. Vefa 
alecisinin çok fedakar ve mahira 

ile oyunları bilhassa dikkati celp 
etr 1 ve alkışlandı. 

Ka:lıköyün~e 

k l<adıköyünde evvela küçük ta -
1rnların maçları yapıldı. Kasım

~a!a ile Süleymaniye küçükleri 
ik~rşdaştılar. Neticeyi sıfıra karşı 
d 1 sayı ile Kasımpaşalılar kazan • 

tla:r. 
Sun dan sonra Galatasaray - F e 

ller k·· '"ki · d k' uçu erı arasın a ı maça sı • 
ra gelmişti. Çok hararetle telakki 
ed·ı 

•• 1 en bu karşılaşmadan Fener kü 
Çtdde · ·· 1 · d b' l' b· rı guze ve yerın e ır ga ı -
k;etl~ ~ıktdar ve rakiplerini sıfıra 

~~ı ikı sayı ile yendiler. 
~ Dçüri'tü maç Galatasaray- Bey 
S Oz B takunlan arasında yapıldı. 
tfır sıfıra bareberlikle bitti. 
Dördüncü maç Hilal - Kasım· 

~aşa, arasında yapıldı. Kasımpaşa 
.azı sebepler dolayısile dokuz ki· 

:~. ile oynamak zaruretine düşmüş 
u. Bununla beraber gayretli oyna· 
dar netice sıfıra karşı iki sayı ile 

"e 1-Iilalin lehinde bitti. Hilal takı· 
tnı arasında cidden alkışlanan gü· 
le} hareketler gördük. 

Galatasaray • Beykoz 
Sn-a bu sahanın en mühim maçı 

bii. Mehmet Salim ikinci devrenin da-
Maç Galatasarayın hücumile ha beşinci dakikasında bir gol çı· 

başladı ve Leblebinin güzel bir or· kararak takunını mağlubiyetten 
talayışile Galatasaraylılar daha kurtardı. Fakat Beykozlular aldır· 
ilk dakikada bir sayı çıkarıverdi· maddar, bir kaç dakika sonra on· 
ler. Bununla beraber Beykozlular lar da üçüncü sayılarını yaptılar. 
beş on dakika sonra bu sayıya m• Bu sefer de Galatasaraylılar aldır· 
kabele ettiler, amma nasıl. Burhan madılar. Beş dakika geçmeden 
kaleciye bir geri pas verdi topu, Leblebinin bir gol daha çıkardığı 
avut çizgisi üzerinde tutan Galata görüldü. Vaziyet gene üç sayı ile 
saray kalecisinin uzağa atacajı müsavileşmİ§tİ. Galatasaraym taz·· 

yerde kendi ka· 
lesinin önüne 

doğru yuvarla .. 
dığı ve Beykoz-

luların bu akla 

liı- ki, her maçta mühacimleri yü -
zünden yenilen Galatasaraym bu 
seferde müdafaası yüzünden ye • 
nilmesine ramak kalmıştı. 

Beykozun bütün maçta altı ye. 
di defadan fazla Galatasaray ka 
lesine sokulmuş olmamasına rağ
men bu akınlardan dördünü sayı 
ile neticelendirmiş olması dün bu 
müdafaanın ne kadar berbat bir 
maç yaptığını ispata kafidir. Bur-
hanın ağırlığına bu defa lüzum y 

suz bazı mütereddit hareketler de 
inzimam etmişti. Vaziyet böyle 
devam ederse bu maruf müdafiin 
şöhretini kaybetmesini tabii gör M 

mek icap edecektir. 
Dün Galatasaray takımının en 

muvaffak oyuncusu birinci gole 
müessir olan ve diğer golleri de 

sığma2 vaziye • 

ti kaçırmıyarak 
beş altı adım· 

dan kaleye sok· 

tukları görill -
dü! 

Maç devam e-

1 
başlı başına çıkararak takımını 

mağlubiyetten kurtaran Leblebi 
1\1ehmettir. Bu cevherli oyuncu, a· 
tılgan oynamanın ve mümkün mer 

diyor, Galata • Fener ketesi 8n0nde bir vaziyet tebe sık şüt çekmenin ne kadar 
faydalı olacağını senelerdenberi 
ilk defa dün bizzat tecrübe ederek 
görmiye muvaffak oldu. Temenni 
ederiz ki, bu tecrübesini gelecek 
maçlarda da aklından çıkarmasın ! 

A. Sırrı 
Dereceler 

ikinci günü T okatliyanda Maarif 
vekilinin şerefine verilecek çayda 
dağıtılacaktır. 

Koşunun galibi ne diyor ? 

Bu güzel koşunun galibi, Ziya 
Bey, girdiği müsabakaların mühim 
kısmını kazanan, iki defa Balkan 
olimpiyadına iştirak eden ve bir 
iki müsabakada Türkiye rekort .. 
nleni olan maruf atletimizdir. Dün 
ınüsabakadan sonra kendisile ko· 
nuştuk, dedi ki: 

- Şimdiye kadar yaptığım 
müsabakalarda daima taşıdığını 
formanın ~erefile mütenasip de • 
receler almıya ahdetmiş bir spor• 
cuyum. Bunun içindir ki daima 
çahşırım. Her türlü suiistimal be~ 
nim için yabancıdır. Muvaffaki • 
yetlerimi bu çalışmamla beraber 
bana fenni cihetleri öğreten an • 
trenör Abrahams Efendi ye ve ça• 
hşmam için azami müzaharet ve 
yardımlarını esirgemiyen mektep, 
alay, tabur ve bölük ku.mandan • 
larım Miralay İzzet, Miralay Ri • 
fat, Binbaşı Hamdi, Binb~ı Ke • 
mal ve Yüzbaşı Kamil Beylerle 
zabitlerime :medyunum. Dün ta • 
bur kumandanım Hamdi Bey "Zi
ya muhakkak kazanmalısın de • 
mişti. Bu itibarla şimdi ne kadar 
memnun olduğumu tahmin ede • 
bilirsiniz. 

İşte muvaff akiyetlerimin esas• 
lı sırları . ••• 

Gelecek hafta 

saraylıların daha ağır bastıkları yiki birinci de'Vl'edeki gibi sürekli 
ve mütemadiyen Beykoz kalesine değildi. Bununla beraber gene 
aktıkları görülüyordu. Fakat Leh· mahsüs bir klas farkı görülüyor -
lehinin eski yeri olan sağ açığa a • du. Maçın bitınesine on beş daki -
lınmasının Galatasaray takımına ka kala Beykozlular dördüncü sa -
sadece iyi bir sağ açık kazandır • yılarını da çıkarınca Galatasaray
maktan başka bir şeye yaramadı • lılarm bugün de mağlubiyetten 
ğı, buna mukabil mühacim hattı - kurtulaınıyacaklarmı tahmin eden 
nin sayı çıkarmak imkanından ler çoğalmıya başlamıştı. Fakat 
mahsus derecede kaybettiği de gene Leblebi bir iki dakika sonra 
meydanda idi. Rebiinin kardeşi o· Galatasarayın da dördüncü golünü 
lan sağ iç genç bir çocuktu. iyi o - cıkarmıya muvaffak oldu ve mac 
yunlar yapıyor fakat ilk defa bi • ta Beykoz kalesinin on dakika içi~ 
rinci takımda oynaması dolayısile de atlattığı üç ciddi tehlikeden son 
bilhassa Rasihle anlaşamıyordu. ra beraberlikle bitti. 
Rasih bermutat muvaffakiyetsiz • 
di. Hele haf oyuncusu olan sol iç 
lbrahim fırsatları ü:: :lste kaçır -
maktan başka bir ~c .J yaramıyor 

du. Bununla beraber Leblebinin ve 

:(. ~ ,,. 
Galatasarayın dün aldığı bu ne· 

ticede şans ne kadar rol oynadise 
Galatasaray müdafaası da o ka . 
dar bariz bir rol oynadı ve cJenilebi 

Dünkü maçın berabere gitmesi, 
Galatasarayın birinci devreyi so -
nunculukla bitirmiye mahkum ola
caklarmı ve ümitlerini ancak ikin 
ci devreye saklıyabileceklerini gÖ9 

terdi. Galatasarayın bu devrede 
kendi çalışmasile sonunculuktan 
kurtulması ancak F enerbahçeyi 
yenmesi ile kabil olabilecektir. Bu 
nunla beraber Süleymaniye ve ya
hut Vefanın da birinci devreden 
Galatasaray kadar puvan temin e
derek çıkmaları ihtimali de vardır. 

Gelecek hafta iki sahada da liğ 
maçları yapılmıyacak ve şilt maç -
larma başlanacaktır. Şilt maçlan 
için ayrılan günler 27 Kanunusani 
24 Şubat, 2 ve 31 Mart, 28 Nisan, 
26 Mayıs günleridir. Bu maçlar al
tı haftada tamamlanmış olacaktır. 
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llimt'e·~ akafcı:r 
Kırba adam 

"Yazı,, yı ilk insanlar, evvela 
ifade etmek istedikleri şeyler ney· 
se, onların resimlerini yapmak ıu· 
retile icat etmişler. Sonra Hiye -
roglifler falan olmu§, nihayet bu
gün şu gördüğünüz şekildeki "ya· 
zı,, meydana çıkmış •• 

Tevekkeli değil. Uk inaanların 
hakı varmış. Çünkü benim timdi 
size anlatmaia ve "tasvir,, etme· 
ğe çahtacağım kırba adamı, yazı, 
kabil değil, resim kadar kuvvetle 
ifade edemez. 

Zaten ötedenberi düşünürüm. 
İyi bir muharrir, muhakkak suret· 
te reaaam da olmalı. -musikişinas 
da olmalı ya!.- Esasen büyük ve 
kuvvetli muharrirlerin hemen hep. 
si ayni zamanda az çok ressam ve 
musikişinaa idiler. Göthe, Beau • 
delaire, Andre Gide, Cocteau, Na· 
zmı Hikmet gibi .•• 

Leonard de Vinci, Picasso gibi 
ress3.mlar Pt.derevski gibi musi • 
kişinaslar da ayni zamanda iyi 
birer muhnrrirdiler. 

Yirminci nsrl)l "san'atkfır,, diye 
anılması icap eden şafısiyetleri bü· 
tün meziyetleri şahsında toplamı! 
olan film rejisörleridir: S. M. Ei • 
sentein gibi. 

Nereden nereye geçtik? Bir mu· 
harrir, demiı?tim, ayni 2amanda da 
reuam olmalı ki, "Kırba adamı,, 
size tarif edebilsin. Ben reasam de· 
ğilinı. Kendimi küçük düşürmek 
gibi olı::casın amma meihur bir 
muh:ırrir ele değilim .. Y almz, !iize, 
§U kırba adamı iyice tarif edebil • 
mek için, oturdum, dişimi sıktım , 
mektepteyken resim dersinden al
dığım 11fırlan hatırfomamıya çnlı · 
bşarak onun bir krokisini çizdim . 
işte hakmız: 

marn yirmi bir kilo su botaltmı§ -
lardı. 

Üç gün sonra artık bu hadiseyi 
unutmuf, koridorda dolaııyordum. 
Birdenbire kartımda kimi göre -
yim?. Kırba adam! .. Karnı gene 
üç gün evvelkisi gibi fİfmİ§ti, se • 
kiz çocuğa birden gebe imit gibi 
karnını, gene kucaklamıf, fıpıtık 
terliklerini sürüyerek balkona çıkı· 
yordu. Yanına gidip ıordum: 

- Ne oldu gene?. 
Karnının büyüklüiüyle büyük 

bir tezat yapan, bir milrahik sesiy
le cevap verdi: 

- Ne olacak, gene doldu .. Za -
ten böyle üç dört günde, haftada 
bir dolar, boıaltırlar ... Ölene ka • 
dar bu derdi çekeceğiz .. 

- Peki, bu neden oluyor?. 
- Tabii çoğu sudan ve sulu ye· 

meklerden galiba ama, ne bilirim 
ben, doktorlara sor ..... Sen hele bir 
armut yer misin?. 

Kırba adam önündeki kese ki· 
iıdmdan çıkardığı armudu bana 
uzatıyordu.. T C§ekür ederek al -
dım .. Bir tanede kendisine çıkar • 
dı, olduğu gibi yemeie batladı ••. 
Karnının !İtliğine rağmen gene o· 
nu titirmekten çekinmiyen bu a • 
dama, irkilerek bakıyordum: 

- Birader, hala da yiyorsun ha! 
Burnundan çıkardığı mızmız ıe

siyle: 
- Ne yapayım?. dedi, bu hastah· 
ğın çaresi zaten yok.. Mütemadi • 
yen doldur, boşalt.. Bir gün bir -
denbire doluverecek ve ben de gi· 
deceğim ... (Bir iskelet tebeHümü 
ile) öte tarafta böyle tatlı yemiı
ler yokmu~ .. İyisi mi, doya doya 
yiyeyim .• 

O gece, bir gürültüyle uyandım. 
Yatağımdan kalkarak koridora 
çıktım .. Gece bekçisi, kırba adamı 
!:olundan tutmuş, yatağına götür -
meğe cabahyordu.. Kırba adam 
ayak diriyordu .. Bir eliyle karnını 
tutmuş, öteki elinde, içinde kah • 
vesi, §ekeri, suyu hazır birlik bir 
cezve titrek sesHe yalvarıyordu: 

- Ne olur yahu?. Bir kahve i · 
çeyim ... Bırak da şu gaz ocağında 
Pi!irivereyim ... 

Gece bekçisi, laf dinlemiyor: 
- Olmaz, öteki hastalar da gö

ı·ür, imrenirler .. Haydi git yat •. 
Uzun münakaıalardan, kırba 

ndamm "beni bırakın .. Eve gide . 
deceğim,, diye feryatlarından son· 
l'a onu teskin edi!> yatırmak kabil 
o)~u .. Gece bekçisi: 

- Gece yarısı, diyordu, hiç e\·e 
gidilir cıi?. Sabah olsun, çıkar gi
dersin .. 

Fakat kırba adam o sabaha çık· 
madı .. Bir elinde sıkı 31kı tuttuğu 
cezve .... Entarisinde kahve leke -
leri ... Karnındn iki gaz tenekesi 
su .... 

( lJevamı var) 

B b d kk k ··························•····••······•···•·••·•••••·•····· en u e. e..n1:, os cca nrnını ::··············· .. ······•••••• ........................... ,: 
iki koluyla kucaklıynrak dolaşır - H Sadakai fitir n 
kencördütf~mzo.man,cvvclu,hor- ~~ Tavuareye verilecek i~ 
kulu bir ruyn görüyorum sandım . . iE ' ~i 
Zira, cnu, gece yarısı, koridorda H Ali Vasat Edna H 
dola!ırken görmüştüm. iE Buğdaydan 13 I O 9 İ! 

Kırba adam, trtesi günü teker· fi Arpadan 1f> l4 13 il 
lekli bir karyola ile nfaiı kata, a- g Üzümden 130 92 65 :! 
meliyat odasına götürüldü. Bu sey- ii lstanbul i\lüftülüğünden : Hava li 

!! kuvvetlerimizin itil4 ve tar ak kisi için 1i yar karyolada, hüddalar gibi yata- •· h I" 'f ı= :: er tilr u muavenetin ı ası \'atan[ va- ·i 
rak gitmişti. Yanm saat sonra, .. lı ii zifelerimizin en mühimlerinden bu- .: 
sönnıüt bir balon gibi yatağına ge· ii Junduğu cihetle t>u bapta diyanet !! 
tirildi. !! işleri riyasetinden sadır olan fetva k .. :• 

Doktorlaı· bu kırbamn muslu • g mucibince sadttkal fitir \'e zek&t ile d 

ğunu a~mışlar, daha doğrusu kar· H mü~cllef hulunanlann Tayyare Cemi· fi 
nma soktukları musluk gibi bir §ey EE ?'etme yardımda bulunmılaıı ırz ve ii 
.1 d . . b' k'l t t j:: ılAn olunur. p 
ı e, on an yırmı ır ı o, eve , a· ::, ....... - ................... 1 ....................... 1 ••• 1! ······----················· ······················ .... 

Bir banka Kızıl Kartal 
Konkordato işi ve 
alacaklılardan 

birinin izahları 

Harbi umumide meşhur Alman tayyareea 
Hththofen'ln Hatıraları 

Ticaret ve Sanayi Bankası ala
caklılannm içtimamı yazmıştık. 

Bu münasebetle aldığnnız şu 

mektubu derce diyoruz: 
Efendim, 

20 kinunsani 933 tarihli nüs -
haruzda hali tasfiyede bulunan 
Türk ticaret bankası alacaklıları· 
nın Ziraat bankaamda toplana -
rak konkordato müzakeresinde 
bulundukları ve konkordato tek

lifini ekseriyetle kabul ettikleri 
yazılıdır. Bu haberde bir yanlış -
lık vardır. Konkordato müzakere· 

si olmuş ise de konkordato tekli
fi kabul edilmit değildir. Üç yüze 
ya.kın alacaklıdan ancak 64 kişi 

teklifi kabul için imza etmiştir. 

Binaenaleyh ekseriyet olmamış 

ve bittabi konkordato da kabul 
edilmemi~tir. Bundan sonra tas -
fiye heyeti paçaları sıvıyarak 

kapı kapı dolaşıp kanunun verdi· 
ği (10 gün zarfında iltihak) mü
saadesinden istifodeyi temine kal 

kıtmıt ve konkordato komiserine 
de §Öyle bir ilin verdinnittir: 

16 kanunusani tarihli Milliyet 
ve Cümhuriyet gazetelerinde in -
tişar eden bu ilanda (alacaklıla -

rın konkordato komiserine ver • 
mit oldukları veıikalann 15 ki. • 

nunusaniden itibaren be§ gün 
zarfında saat 11 ile 12 arasında 

müracaatla geri almaları lüzumu 
teblii ediliyordu). Bu ilan muci • 
hince ve.ikalarını almak için 

müracaat zaruretinde kalan ala

caklılardan bazılarına iltiha:k 
için hazırlanan varakalar im'ia 

ettirilmit ve bu suretle dün imza 
edenlerin adedi 124 de çıkarıl -

mıştır. Fakat bu defa da konkor
dato talebi için evvelce icra mer· 
ciine müracaat edilmesine itiraz 
edenlerin itirazları T emyizce 

muhik aörülerek konkordato ta • 
lehinin nazarı dikkate alınması 

hakkında icra merciine ve -
rilmiı olan karar temyizce red -

dedilmiı ve bütün konkordato 
planları ıuY.a dü!müttür. Şu son 
va.ziyete göre banka iflas vaziye· 
tine girmittir. Konkordato teıeb· 

büsleri de gayri vaki addoluna -
caktır. iflas masası tetekkül et· 

tikten sonra yeniden ve ancak a -
lacaklılarca ~ayanı kabul bir kon 

kordato teklifi vaki olursa o za
man adliyenin mürakabcsi altın -
da yeniden müzakere edilecelrtir. 

Haberin bu suretle tashihi rica o -
lunur efendim. 

Alaca! lılıırdan: l\liıhcndis Arda~ 

BirblrJerlne hücum 
eden nıemurlar .• 
1zmircle Karantinada postahane 

binası meselesinden bir vak'a ol • 

muıtur. Karantinadaki Kar:ıte.ş 
Maliye şubesi ittihaz edilen bina 

Hekıeden : fa. 

Evvela, iki kişilök bir tayyarede 
büyük bir netice cl!madan harbet • 
tim. 1916 baharında, Vertlunda, 
ayni sistem tayyarelerde pilot ola· 
rak çalıştım. Bu devreyi çıraklık 

devresi olarak telakki ediyorum. 
Bu sur.?tle yüz; yüz t:>lli k!'\dar har· 
be girerek, düşmanın ve kendi 
bindiğim mak:nelerin huıusiyet • 
lerini öğrenmiye çalıştım. Bilhas • 
ı.a, iki kişilik tayyarelerde, düş • 
memek için ne yapmak lazımgel · 
diğini öğrendim. Sonra, her ıey • 
den evvel bir hücum tayyaresi o -
lan Fokerlerde uçtum. Tedbirli 
bir tayyareci, iyi bir harp tayyare-· 
cisi olamaz. Zira, hücumdan ziya· 
de, müdafaaya geçer. Halbuki iki 
kişilik tayyarelerle hasmımı indir 
meyi hemen hemen taahhüt edebi
lirim. 

Avcı tayyarecisi ise, normal o
larak fU devreleri geçirir: Evveli, 
dütmanla çarpışıp onu yenmek az· 
inile genç bir pilot olarak gelir. 
ite hatlar. Müthit bir ateti vardır. 
Fakat usta bir lngiliz onu mit • 
ralyözü ile bir atefe tutar, 
gayeretini ve ate,ini ıöndü • 
rür, yavaı yavaı mesleğin 

tehlikelerini anlar. Sonra, hayatı -
nın tehlikede olduğunu anlıyaca -
ğı nazik devre gelir. Baıladığı za· 
manki gayret, cesaret ve ateıi bu
labilmek için korku ve enditeleri· 
ni yenmiye çahtmahdır. Ekseriya 
bu devre çok tehİikeli olur, ve bir 
çok kimseler, açıktan açığa, bu işi 
yapamıyacaklarmı bildirirler. 

Fakf!_t lff>r~\uh~H ,b~d9 punu 
saklıyanlar, açıkça •öylemiyenler 

meslekte kalırlar. Uçarken daim~' 
muharebeden çekinirler, bir ar • 
kada~larma yardıma kotmazlar. 
Bazı uıta kimseler, bu suretle se -
nelerc;e vaziyetlerini muhafaza e· 
debilirler ve hatta, acemi bazı 
"lngiliz tavşanları,, nı da dü9üre· 
bilirler. 

Bu devreleri sayıları mahdut 
kimseler muvaffakıyetle geçirir -
lcr ve lazım olan ıahsiyeti iktisap 
ederler. 

izzeti nefsin bazı kimseler ui; 
rinde büyük bir tesiri vardır. Faz· 
la olmamak prtile izzeti nefis li.· 
zımdır. Hava muharebeleri fer· 
didir. Bugün bir tayyareci yalnız 
batına uçmamakla beraber,, kat'i 
netice, ancak §ahsi muharebelerle 
elde ediliyor. iki filotillanin kar· 
~ı kar§1ya harp cdişı de vardır. Biz· 
zat ben filotillıim ile bir dü§man 
filotillasını kamilen mahvettim .. 
Fa.kat bu neticeyi alabilmek için 
bütün filotillanın tamamen mahir 
tayyarccilerden, iyi arkadaşlardan 
müre d1:ep olması, herl<eıin birbi · 

rine l:at'iyyen emin olması lazım· 
dır. Fena teı·tip edilmit bir filo i· 
le düşman tayyaresi düşürmek ka· 
bil olmaz. Zira dütmanın içine 
cirdin mi, o zaman insanın yegint1 
dü~üncesi, hayatını kurtarmak o· 
lur. 

Ferdi tayyare harbinin takti · 
kası sonsuz ve nihayetsiz münaka· 
şalara sebep olmuştur. 

postahane olarak kullanılacaktır. 
Bunu defterdarlık ta kabul etmiş- Her tayyareci, kendisine mahsu$ 

t. F k M l' I h bir usul tatbik ettiğini zanneder 
ır. a at a ıye memur arı e - . . -· . 

b b. h' . l . l Ben, bu fıkırde degılım. Bu, bazı 
nu~ u mayı ta oye e memış er - ... . . . . . 
1 

• • • • ı pek hususı vazıyetler ıçm kabıl: 
'- ıt. B:nanm t:ıhlıycsı mesclesın - t tb'l 1 b'l' H h · b' d" . a ı c o a ı ır. er angı ır uş· 

den posta ve Mnlıyc memurları 1 t · d" .. .. 1 b' man ayynresı uşurmuş o an ıı-

ar4smda kavg.ı ç.ikmış bll'ihirleri· layynreci, muv01ffak olduğu için, 
ne hücum etmişleıcHr. Zabıtnca yegane ~islemin kendi tatbik ettiği 
vak'a hakkında tahkikata baılan· sistem olduğuna inanır. Eğer bu 
mı§hr. tayyareci, muvaffak olmuı hir 
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tayyareci ise, hemen her z~el 
ayni suretle hareket ederek ~e 
manını düıürdüğünü, ve bun°'~ 
ç'n de, en çok kullandığı u~b~ 
d:i,mana, arkadan mümkün dl'li. 
teb ~ sokularak iyi nitan al~l 
ibaret olduğunu itiraf edece1: e 
İngilizler de, en iyi usulün bG 
duğunu biliyorlar, bunun için, I' . 
manın, t:ıyyarenizin arka taraf-:~ 

. .. d ı. ~ 
gcçmesıne musaa e etmeme .. 
zımdır. Bl', zannedildiii k•~ın 
kolay bir şey değildir. Ve ~'ff. 
rf'cilerin ekserisi böylece, arkıdl"r 
vurularak dütürülmüştür. 1-tt 

• t 
insanın maalesef ancak ik~ı 1 

zü vardır. Bunlarla tayyareyi i 
!anacak, motörü kontröl ed 
mevkiini tayin edecek, arkadJlb 

rile beraber uçacak, ve dütma' ıa., 
manevrelerini de gözden kaç~ 

yacaktır. Bir acemi, bu iti 'n 
güçlükle ba§arabilir. Bir m~di 
rebenin cereyan tarzına ve hef\ıa: 
umumiyeıine hakim bir bakı§& 9'e 
hip olmak, çok güç elde edilir 

biliyetlerdendir. Bunu öğr 

mek için de yegane mektep cep 
dir. Ve Allah'tan ki yalnız cep 

dir. Aksi takdirde, mesleğe y 
girenlere acaba ne ıaçma 9ef 
öğretmeğe kalkıtırlardı. 

Bir avcı layyarecisinin, ayni 
manda gözleri iyi görmelidir. 

2lük kullanmanın hiç bir mah 
yoktur. Vintgeus miyop oldu 

halde yirmi lngiliz tayyaresi dilt' 

müıtü. "Gözleri iyi görmeJidii'tL. 
idemekten maksadım, iyi avcılari"6 

mahsus haaaalara sahip olmaııdıt 
Yani vaziyeti derhal kavramak.-

Ben ava gittiğim zaman, bana yd 
göıteren orman bekçisinden ve 
o havaliyi bilen arkadatmıdan b 
ha pek çok ıeyler görürüm. Avct 
lara mahıuı hassalardan en mii • 
himmi dikkattir. 

Tayyareye hakim olmak, beniot 
için ikinci derecede gelir. Bu aö ' 
züm, bir çok kimseleri ve bilhaı ' 

sa tayyareci arkadatlarr §&fırttı·• 

Halbuki ben, bir canbaz değilil!I• 

Ve bütün kavaidine uygun mane1' 
ra yapamıyan bir çok arkadatlat' 

da tanırım ki, bir çok düşmall 
tayyaresi dütürmütlerdir. 

Söylendiğine göre Baviyerli bit 
mülazim Bölke'nin yerine geçeıt 

tayyareci Kimıeyer yalnız hattı 

müstakim üzerine uçabilirmif. 

Bir talimatnameye şunu yazmıt' 
lım: Y almz sol tarafına (pervane-

den dolayı bu dnha kolaydır) dön• ..-
mesini bilen bir acemiye, dütm•• 

na hücum etmesini bilmek fartileı 
mükemel canbazlıklar bilen, fa· 

kat muharebede vaziyetin müsai' 
olup olmadığını tetkike kalkı§&ll 

bir usta tayyareciye tercih ederim· 
Şüphesiz iyi uçmasını bilmek bil 

hata . değildir. Bilhassa bunuo 
meziyetleri, küçük, sür'atli, çok 

oynak tayyarelerde belli olur. fa• 
kat bu, iyi bir avcı tayyaresi ola· 
bilmek için elzem değildir. 

Şimdi biraz da atıştan behsede· 
lim. Bazan çok usta arkada9la,. 
niçin henüz bir düşrnnn tnyyareıİ 
düşüremediklerini sorduğı.:::: ~· 

ma.n, cevap ~!arak 41Hcr halde fe· 

na ate§ ediyo:um, bir türlü YUl'9' 
mıyorum,, <liye cevap verdiler· 

( Dt'rarm ı.:ar) 
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Tercüme hakkı C. H, F. Istanbul 
vilayet kongresi 

Nasıl olduğu anlaşıla
mıyan bir kaza 

et. 
ele11 haberlerde yanbşlık mı vardır ? 

(Baş tarafı 3 üncü sayıfamızda) 

ve deliklerin okunması bittikten 
ıonra söz almıştır. 

!::~ ~e ~lmanya ile iki yıl 
~el edılmış olan ticaret mu-

enaıneı · · 
_..L!! d ennın birer maddesi 
'""un en b "k· b~ u ı ı memleketin ~ -
..Jthı .vke bedii eserlerini Türkçeye 
ır•ıtır en ı~ .. 

· 1.t:rcume hakkı verece -
ıze d · 

rl aır Ankaradan gelen ha-
~~r ve bu haberlere dayanan 

aalar malumdur. 
1' Ahit · 

· nanıelerl~ mukavelenanıe-
,t~kbuna. dair olan hükümlerini 
Jı.nı. ~tnıış olan bir zat dün bize 
~ ıştJr ki: 

~ ~ Sa.na kalırsa bu ne§riyatta 
ter~lı§lık vardır. (Grand otel) 
en '-ııe et.mit olan Retat Bey • 

11' ~~~ ınuharriri bir hak ara
i de~ ılır; bu arama bizim bu 
dij ete bundan böyle edebi ve 

~-el!ıi '~erlerde tercüme hakkı ver· 
-. de:~ıı mukavele icabı olduğu· 

alet etmez. 
J Bilira· · 

'nin t' 11tız ki Lozan ahitname • 
Cli eıe 11ct~et faslında edebi ve be

aw....~ er111 milletler arasında hi· 
"'"il • • 

e J> Jçın mevcut bir mukavele 
i ~otolcola Türkiyenin de itti

ld~ı kabul eden bir 14 üncü 
e:nı e "~rdır. Lakin İsmet Pa,a 
Urk eketın ihtiyacını dü,ünerek 

, Çeye tercüme huıusunda ihti-
• .1 kayıt ileriye sürdü. Bunu da 

· " de'Vletler kab;:l ettiler. Tür· 
~~il.İn bu ihtirazi kaydına İJtirak 
~~ediği takdirde, Türkiyenin 
'•ı reçen beynelmilel mukave· 

Türkiyenin ahitname ile iştiraki 
kabul ettiği beynemilel hükümle
rin Fransızca ve Almanca edebi 
ve bedii eserler hakkında tatbiki- Valinin beyanatı 
ni taahhüt ettirir. Bu maddelere Evvela fırkanın nahiye, kaza, 
göre bir Fransızca veya Almanca kongrelerinde belediyeye ve vi -
eserin Türkiyede Türkçeden bat· layete gösterilen teveccühlere te
ka herhangi bir dile tercümesi ha- tekkür etmiş ve demiştir ki: 
Jinde böyle bir tercüme hakkı is· - .l\Iesaiden maksat ve hedefi
tenebilir; lakin her iki devletle miz Cümhuriyet rejiminin feyiz 
olan ticaret mukavelelerinin im • ve mcnafiini bütün vat:mda~lara 
za protokollarında gerek Fransız- ve Yatana tamimdir . 
lar, gerek Almanlar .demişlerdir Ciimhuriyct rejimini kuran bü
ki, "biz Türkçeye tercüme h_akkı yük reisimiz bt~gün fırkamızın 
hususnda o beynelmilel mukave - da reisi olduğ11 icin bütün mesa
lelerin tatbikini iki yıl istemiyece· iyi fırkanın üzeri~de halkın seın
ğiz.,, bu iki hükumetin bunu iıte· patisini temin etmek için çalış -
diğine dair hiç bir haber yoktur. ınak hepimize vicdan borcudur. 
Eğer bu fıkralar iki sene geçince Bundan sonra eski günleri 
• ki geçmi~tir • bu iki hükıimetin anlatarak demittir ki: 
beynelmilel mukaveleyle proto • - Hilfıföt ve saltanat bir çok 
kolun Türkçeye tercümelerde de abideler meydana geti1111iştir. 
tatbikini istiyeceği manasına alı - Cami, köprü, medrese, çeşme, 
nıyorsa muahedenin 14 üncü tekke, hazine, şimendifer andan 
maddesindeki fU fıkranın hüküm sonra da daha bir çok şeyler ... 
ve tümulü karşısında kalırlar; o Fakcıt hepsinin znnnındaki mak
fıkraya göre "devletler Türkiye - sat padişaha. ve halifeye dua için 
nin tercüme hakkındaki ihtirazi vesile bulmak ve halkın dikkat 
kaydına iştirakte devam edeme • ; kaynağım halife üzeıine çekmek~ 
dikleri takdirde Türkiye zikredi· ti. · 
len mukavelelerle protokola işti • Bu adamlar 3 asırd:mheri ta-
rakte devama mecbur tutulmıya • ınamile d~jenerc olduğu halde 
caktır.,, ihtiyari bir telakki ile tereddi e-

Bundan baıka tiyatro piyesle - den bu adamların bütün şekillc
rile ilmi eserleri n~ktaıından bazı rinc tahammül etmişti. 
taraflarda aösterilen telaş tama • Çünkü nerede olsa padişah 
mile yersizdir; çünkü bütün bu dehası gözünd\! tecelli eder \'C 

taahhütler Türkçe için varit de propagandası hiç bir zaman ku
olsa bunların yalnız edebi ve be- !ağından eksik bulmazdı. 

<Baş tarafı 1 inci sayıfamızda) 

lu tarafına çıkınca çığlık duyduk -
}arını zanneden yolculardan bazı
ları Tünel memurlarına haber ver
mişler, bu sırada tünel katarının 

ön tarafında ayrı bir kompartiman 
da bulunan fren memuru Ali Ri-
za Efendinin yerinde olmadığı gö· 
rülmü§tür. 

Bunun üzerine derhal tünel se -
ferleri tatil edilmiş, memurlar fe · 
nerler yakmışlar ve tünelden içe· 
ri girerek memuru aramağa baş -
Jamışlardır. Memurlar Tiinelde e· 
peyce ilerledikten sonra Galata ta
rafından onbeş metre kadar içerd.! 
müthiş bir manzara ile karşılaş -
mışlardır. Zavallı Ali Riza Efend; 
raylar üzerinde yatmaktadır. Vü . 
cudü tamnmıyacak birhale gelmiş 
parça, parça olmuş, beyni parça -
lanmış, tren bir kolunu bir bacağı· 
nı koparmıştır. 

Bundan sonra derhal polise te . 
lefon edilmiş, Galata belediye dok 
toru Remzi Bey de en yakın dok -
tor olmak münasebetile çağrılmış
tır. Polisler ve doktor Remzi Bey 
biraz sonra gelmişlerdir. 

Remzi Bey Tünelin karanlığı i -
çinde kanlar içinde yatan parça • 
lanmış adamı görünce fena olmuş 
bayılmışıtr. 

kapıyı aralık etmiş, bu 11rada ya 
müvazenesım kaybederek veya 
hissettiği fenalık çoğaldığı ıçın 

trenden dışarıya düşmü~tür. Tren 
süratle gittiği sırada düttüğü için 
zaten dar bulunan tünelde duvara 
çarpmı~, o şiddetle trenin altına 

yuvarlanarak parçalanmıştır. 
Bu ihtimali ileri sürenler Tünei 

şirketi mensupları ve bilhassa şir • 
ket doktoru M. Tarantodur. 

M. Taranto diyor ki: 
- Ali Riza Ef. oruçlu idi. Tren 

kalktıktan ı::onr:ı üzerine bir bay -
g·ınhk gelmiş, kapıyı açarak hava
lanmak istediği sırada düşmüştür. 
Tünelin yolcu aı·abaları gerçi dı • 
Bardan ka1ıanır ve içeriden açıl -
ması kabil değildir. Fakat Bu ~ral

nız yolcu \'agonlarında böyledir. 
F'rcn ıneınunınun bulunduğu kom
partimanda kapıyı içeriden açmak 
kabildir. 

Diğer taraftan ileri sürülen 
ikinci ihtimal de şudur: 

Cuma olduğu için dün Tünel 
çok kalabalık bulunduğu cihetle 
arabalar sık sık hareket ediyordu. 
Bu sebepten Ali Riza Efendinin 
apdest bozmak için bulunduğu yer 
den ayrılarak uzağa gitmesine im
kan ve vakit yoktu. Tünelin Gala• 
ta tarafında durduğu kısa zaman 

>'ıe Pr()t()kola ittira.lde devama 
ciur tutulamıyacağı da o mad
~e taarih edildi. 

.tranıa ve Almanya ile aktedil
~ nıukavelelerdeki maddeler 

dii eserlere münhasır olduğu bel· Bizim vazifemiz ciimhuriyet 
lidir. Ben gösterilen tela~ı yersiz rejimi üzerindi! onların yaptığı 
•örüyorum. hamleden daha ileriye giderek ça-

Çünkü bu parçalanmış vücut 
Remzi B.in kayinpederidi. Çok fe 
na bir tesadüf bu doktoru kayin 
pederinin naşı başına ~etirmişti. 
Bu arada işaret edilmesi lazım ge" 
len şayani dikknt bir nokta var • 
dır. Her hangi bir cinayet veya ka 
za halinde ölünün ilk görüldüğü za 
manki vaziyetinin değiştirilmeme 
ai uaulden iken bazı iddialara göre 
Tünel memurları Ali Riza Efendi· 
nin cesedini tüne)in içinde bulun . 
duğu yerden kaldırmışlar ve tüne
lin Galata istasyonuna getirmişler 
dir. Biraz sonra nöbetçi müddei 
umumi Sabri ve zabıta doktoru 
Cemil Beyler de kaza mahalline 
gelmi~ler ve tahkikata başlamışlar 
dır. 

zarfında bulunduğu kompartiman 
dan inmiş, Tünelin içinde bir kaç 
metre ileriye giderek apdest boz• 
muştur. Fakat gardöfrenin yerinde 
bulunmadığım farkedemiyen me· 
murlar yo1cularm trene dolduğu • 
nu görünce hareket işaretini ver .. 
mişler, Tünel kalkmıştır. 

Ali Riza Efendi de ya trenin 
kalktığını görmediği için altınd 
kalmış veya tren henüz tam sü -
ratini almadığı için içeriye atla -
mak istemiş, bu sırada tekerlekle .. 
re kapılarak sürüklenmiş ve ölmüt 
tür. Bu ihtimali düşünenler cese -
din, Tünelin methaline yakın bir 
mesafede bulunmasını iddiaları -
nın kuvvetine bir delil olarak gös
termektedirler. 

lışmaktır. Bunda iki iş vardır. 

340 sene evele ait ...................................................... 

iirkçeye tercüme edil
ltıİş el yazması kur' an 

llll 1006 tarihli kur'an Tuzla nahiyesi 
lllüdürii merhum Hasan Beyde idi 

Yapmak ve söylemek. Yapmak 
bize ve söylemek tc size düşi.i • 
yor. Nahiyeden vilayete kadar 
bütün arkadaşların bu vazifoyi 
yapmasını faydalı buluyornın.,, 

Muhiddin Bey bundan sonra 
dileklere birer birer cevap ver -
mi, ve para, zaman ve imkan nis
betinde hepsinin yapılacağını 

söylemiştir. 

Nakiye Hanım kongre namına 
vali beye teşekkür etmi! ve layiha 
encümeninin mazbatasını kabul 
ederek tatbiki için yeni idare he· 
yetine verilmesini teklif etmi,tir. 

Ceset ve sahibi 
Zabıta ve adliye memurları 

tahkikata başladıkları vakit evvc· 
la cesedin niçin yerinin değiştiril
diğini sormuşlar ve bu nokta üze
rinde şirket memurlarını muaheze 
etmişlerdir. Bu arada gelen Tünel 
şirketi doktoru M. T aranto buna 
cevaben, Ali Riza Efendiye yar • 
dım etmek, ölüp ölmediğini anla
mak için böyle yapılması zaruri ol· 
duğunu söylemiştir. Halbuki Ali 
Riza Efendi çoktan parçalanmış, 

ölmüştü. Ali Riza Efendinin üze· 
rinde kırmızı bir cüzdan içerisin
de 15 lira para, 49668 numaralı bir 
tayyare piyango bileti bulunmuş • 

Kaza tahkikatına bugün de de .. 
vam edilecektir. Kazanın hakiki 
.sebebi tahkikat neticesinde anla -
~ılacaktır. 

l' Bir kaç gün evvel vefat eden Arapçanın lisanımıza daha zi • 
ij lqJ1, nahiyesi müdürü merhum yade hakim ve bilha11a Kurana 
~ "-n beyde 1006 tarihinde ya - kar§ı taassup duygusunun daha 
1~ı! bir Kuranıkerim varmı§. katmerli olduğu bir devirde bir 

S"QJc 8u Kuranın huıuıiyeti, üç bu- Türk aliminin; Kuram tercüme et

cf ilaırlık nefis bir eser oluıun - meğe kalkr~.ma11 ve bunu bir mil
tı'1ı ıiyade, hem bir Türk hatta • li ihtiyaç telakki edip bu eıeri vü
~ın kaleminden çıkı!ı, hem de cuda getirmesi de ayrıca dikkat 
~ 'Pça. her ıahrın altında o za - ve tetkike değer bir mevzudur. 
c··"'•n temiz Jİvesile Türkçe ter- Eserde Arapça ayetler kara ve 
~etinin yazrlmıf bulunuşudur. altındaki Türkçe tercümeler kır • 

tt t edi sekiz sene evvel Türko - mızı olarak ayrı ayn satır halin • 
t~ tarafından ıatın alınıp kü - de ve Arapçalar üstün esreli, 
ı,:_..ııanede saklanmak istenen bu Türkçeler o zamanın imla tarzile 
~ .. Ylbetli eseri merhum Hasan B. düz olarak yazılıdır. 
er lıedenae satmak istememişti. Binaenaleyh, ya Türk dili tet-

d "1ıünkü dil inkılabı ve söz kik cemiyetinin ve yahut ta Maa· 
~tleıııe faaliyetleri kar§ısmda bu rif vekaletinin bu kıymetli el yaz· 

buçuk asırlık vesikadan pek ma11 eıeri merhumun vereaesin • 
~ İıtifade edileceği muhakkak· den satın almuını ve bu suretle 
"· hem bu yurda çok değerli hizmeti 
..... k . lci •. 'ürk Sözü,, refikimiz diyor dokunan bir vatandatın imaeaız 

aileaine bir yardım, hem de biz· 
L. •• ''Omıanlı imparatorluğunun zat dil tetkikatında çok istifade
tıtün hqmet ve depdebe ile do· li bir me'haz vazifeai görecek o· 
ta ıafer ve zenginlik günlerinde lan bu eseri milli kütüphanemize 
?~dan bu eserde ö~le güz~l kazandırmak ıibi iki hayırlı iJİn 
l'~e kelimeler, oyle temız birden görülmeaini ehemmiyetle 
~ 'irlcçe ııtılahlar vardır ki onlar· dileyoruz. 
.'- busüa kazanç elde etmemek Biz bu münuebetle eserin ıe-
tıcfden çok günah olur. liti güzel kartılıklı iki sahifesinin 

il:ından üç yüz kırk altı sene fotografiaini alarak okuyucuları • 
·~.el, din hissinin daha koyu ,.c ı mı2a sunduk.,, 

Bu teklif ittifakla kabul edil
miştir. Müzakere kafi görüldi.iğü 
için celsenin zaptı okunmuş ve 
1932 fırka kongresine nihayet ve-

rilmİ§tİr. 

Hukuk talabesi 
içtimaı 

Hukuk talebesi ce'!niyetinden: 
20/ 1/ 933 Cunıa günü aktedil • 

mek istenen fevkalade kongre, 
ekseriyetin bulunmaması yüzün -
den yapılamamıf, ikinci içtima, 
araya Bayram ve sömestr tatille· 
rinin girmesi hasebile, fakültenin 
açılacağı zamana talik edi!r.niştir. 

tur. 

Kaza kurbanı Ali Riza Efendi 
Ortaköydc Taş merdivenlerde o • 
turmaktadır. Biri nahiye müdürü, 
diğeri zabit iki oğlu ve Galata Be
lediye doktoru Remzi Beyle evli 
bir kızı vardır. 

Kaza dolayısile dün Tünel sefer 
!eri saat on beşten on sekize ka • 
dar tatil edilmiştir. Bu müddet zar 
f ında bazı şoförler Tünelin Beyoğ 
lu tarafile Galata ciheti arasında 
seferler yaparak adam başına on 
kuruştan yolcu taşımışlardır. 

Ali Riza Efendi şirketin 13 sene Toros Gençler birliği 
lik eski bir memurudur. Elli !:.eş Senelik kongresi 
yaşında çok iyi ahlaklı bir adam ~ 

Toros Gençler birlig"i senelı"k dır. Dün oruçlu bulunuyordu. 
kongresini Şehzade başındaki T o· 

Kazanın nasıl olduğu tahkik c -
il •• d ros yurdunda aktetmiçtir. Bir ,~oyvo y zun en •. dilmektedir. Hadisenin cereyanı 

hakkında alakadarlar tarafından Kongre riyasetine Hukuk son 
Seyyar işkembeci Jbra.him dün s. ın_ıf talebesinden (Taha Ay) Bey 

d muhtelif tahminler ileri sürülmek-
yu .. ksek kaldrrıın an geçerken Tah ınlıh d'I · tedir. ap e 1 mış ve müzakerata 
sin isminde dokuz yaşında bir ço - başlanılımıştır. Eski heyeti idare 
cuk kendisile "Voyvo" diye alay Acaba Hangi ihtimal doğrq raporunun kıraatinden sonra ni .. 
etmeg" e batlamıştır. Jbrahim buna Bir ihtimale göre tren hareket zamname tadil edilmiş ve yeni i· 
kızmı•, bir iki defa çocuğu kova - ettikten sonra, yaşlıca bir adam o- d h 

:r are eyeti intihap edilmiştir. 
lamışıa da Tahsin alayda devam lan Ali Riza Ef. akşama kadar ça· yeni idare heyetine: Mahmut, 
edince büsbütün hiddetlenmiJ ve lıştığı ve oruçlu bulundug" u için fe· S · T 

1 k 
. . . uavı, aha, Mi tat, Ferit, Bahri, 

yerden bir taf a ara atmıştır. Taş nahk hıssetmış, bıraz hava almak J .. m ·ı K J B d . B 1 b . . . " aı ema , e rı ey er ve ye· 
zavallı çocuğun aşma gelerek ya- ıstemıştır. Bunun için de kapı ve_ dek l ki d H"l · H aza • ara a ı mı, ayyam 
ralamıştır. ya pencere açmak lazımdır. Fakat Beyler seçı'lmı' ııtı"r Kon ·· 

· lb h" k 1 b l d " k 1 :r • gre muna-lşkcmbecı ra ım ya a anmış1 u un ugu ompartimamn pence- sebet"I • )A k l . 
k d 1 

ı e a ı ma am ara tazımnt 
çocuk }ıaıtahaneye al ırdmışhr. resini açmak kabil olmadığı için telgrafları çekilmiştir. 
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Cafer Sadık, bir dost evinde Sa
lihayı tanıdığı zaman tamam elli 
yaımdaydı .. Saliha yirmisine yeni 
gimıitti. 

-Hayır .. Devam et .. Farzı ma · 
hal bana olan a~kın ... Silahlı kadın Anadoluda Bilardo ına 

- Peki o halde tamamhyayım .. 

Cafer Sadık memleketin en 
meıhur ressamı idi. En eskiler ve 
en yeniler d eonu "Üstat!" olarak 
tanımıılardı .• Memleketin büyük 
şahsiyetlerinin resimlerini o yapı • 
yor, herkesin teveccühünü kazam· 
yordu. 

Eğer böyle bir şey olacak ise, ben 
yalandan nefret ederim deği, yal · 
nız senden, kendimden de utanı 

rım ve emin ol sana haber verı · 
rim ... 

Saliha gülerek ili.ve etti: 

~1aktulün babası Bayram münasebe- Eskişehirde şif11 
davacı sıfatile mah- tile Konya- Ankara 933 senesi maçla 
kemede bulunuyor arasında tren için hazırJanıY0 

Ücretleri - Ne gülünç şey! .. Seni sever • 
ken bir başka adamı sevebilmem 
imkanını tasavvur ediyorum da! .. 
Bu hiç kabil midir?. 

Beş sene evlilikten sonra, bu ka-

ADANA, 18 - Ceyhanlı Hacı 

Bayramı öldürmekten suçlu ve 
mevkuf Osmanla, öldürmeğe tef -
vik suçundan mevkuf tabancalı 
Zehra ve üvey babası Hüseyinin 
muhakemelerine devam olunmuş -

Bayramlarda yolcu ücretlerinden 
yapılmakt olan yüzde 30 ve 40 ten 

zilat önümüzdeki şeker bayramı 

için 24-25 ikinci kanun 3-4 Şubat 

içinde eskisi gibi tatbik edilecek -

ESKiŞEHiR, 14 - 932 . 
Eskişehir bilardo maçları iki ı 
vel Remzi bey bilardo sa1°~ 
yapılarak birinci ve ikincili~ 
zananlar merasimle birer I 
verilmiştir. 

Cafer Sadık, yüksek san'atinin 
kendisine verdiği töhretini, ayni 
zamanda kadınlar üzerinde de 
kullanıyordu .• Ona mukavemet e
den bir kadm hemen yok gibiydi .• 
BiJhasa, Cafer Sadık Beyin saçla -
rı gümü§ gibi olduğu için, timdi, 
kadınlar üzerindeki nüfuzu, he 
men hemen tam olmuıtu. 

bil olmuştu. Saliha, kocasının ta - tur. tir. 
lebelerinden genç birisinin ateşli Maktulün baban, Mahmudiye § Havaların yağışsız gitmesin • 
tekliflerine mukavemet edememiş, köyünden Ali ağa mahkemeye ge· den otobüs seferleri durmamıştır. 
kocasını ıevmelde beraber, tabia • lerek reis beye bir istida vermi§ ve Ankaraya üç, dört ve beş liraya 

Yılbaşı gecesi gene bu ~ 
gençler arasında iki sınıf (t 
hediyeli bilardo maçları yaP 

Birinci sınıfın birinci ve i~ 
Saliha, zengin ve temiz bir aile 

kızıydı. F evka)ade mütenaıip bir 
vücudu, çok güzel bir yfu:ü vardı .. 
Bunun için Cafer Sadık, bu katlm 
güzelliği timsali karfısında hayran 
kaldı .. Kendisini genç kıza takdim 
ettirdi. Sonra ... Sonra bir kaç kere 
görüttüler, ve Cafer Sadık, Saliha· 
nın yanmda hiç sıkılmadan uzun 
müddet oturabildiğini, onun, alel
ekser güzel kadınlar da olduğu gi • 
bi, sadece güzel değil, ayni za -
manda da akıllı olduğunu farket
ti ... 

1 1 mahkemede davacı sıfatile buluna atın kanun arma boyun eğme.{ yolcu götürülmekte, ayni ücretler 
mecburİ'-·etinde kalmıc:tı . cağını ve dört tane de §ahidi bu -

o akşam seçilerek Remzi bef 
f ından birinciye bir kol ıJ 
ikinciye bir portmen hediye ~ 

~ :.' le getirilmektedir. 
Fakat her ~eyden önce, Saliha, lunduğundan bunların dinlenme • 

1 · · • t · · Konya - Ankara arasında yüzde 
evlenirken kocasına vadetW?i ıı.ey· erım ıs emıştar. 

ikinci sınıf m maçları mer~ 
adedinin çok olması yüzünd 
cak iki gecede tamamlan 
Bu sınıfın birincisine de bir ~ 
ati ve ikinciye bir para çantıf 
diye edildi. 

- >" kırk tenzilatlı daimi bir tarife tat· 
leri hatırladı ... Ve o akşam yeme - Mahkemece Ali ağanın davacı sı· 

Cafer adık, Salihaya kartı öte· 
ki kadınlara kullandığı teshir kud · 
retini bütün meharetiyle kullan -
dı. Fakat buna rağmen, doıtlan, 
bir gün Cafer Sadığın, Salihanın 
babasına gidip kızım istediğini 
duymakta geçikmediler. 

Saliha, bir çok gençlerle tanıt -
mı~tı; hiç birini sevmem itti. Ca • 
fer Sadığın töhreti, beyaz saçları, 
fevkalade zekası onun bu yA§ı i
lerlemiş adama aşık hem de deli -
cesine a§ık olma11na ıebep oldu 
ve kendisiyle evlenmek istediğini 

söyleyince, derhal kabul etti. 
Fakat, Cafer Sadık, bu kadar 

büyük bir yaı far kıy le evlenmenin 
tehlikesiz olmıyacağıru, anlamıya
cak kadar da akılsız değildi. Bu· 
gün, i§ık bir koca vaziyetini pek 
ala yapabilirdi. Lakin yarın?. 

ğe oturunca: fatile bulunamıyacağr, yalnız gös
- Cafer, dedi, sana !Öyliyecek terilen şahitlerin dinlenebileceği 

mühim bir şeyim var.. kendisine bildirildikten sonra Hü • 
Cafer Sadık karısının yüzüne seyin tarafından müdafaa ıahidi 

bakınca, gözlerinden onun söyli . olarak gösterilen, yaralamak ıu -
yeceği sözleri anlar gibi oldu.. çundan mevkuf Süleyman ismin -

- Hayır, dedi, hayır.. Bana de birisi dinlendi. Bu şahit, hadise 
söyliyecek mühim bir §eyin ola • günü Hacı Bayrnmm elinde bir bi
maz .. Böyle lüzumsuz ~eylerden çak gördüğünü ve bu biçakla Os • 
bahsetmiyelim .. Hayır, hayır.. manın üzerine saldırdığını bunun 

Saliha kocas:na baktı .. Birdenbi üzerine Osmanın, Hacı bayramın 
re onu ihtiyarlamış, dudakları tit . gözüne bir yumruk vurarak biça· 
rek bir halde gördü .• Acnba bili ğını elinden alıp merkumu biçakla 
yor muydu?. Belki de .. Saliha, ko- dığmı gördüğünü söyledi. Muhake 
ca~m:ı kartı derin bir merhamet metalik olunmu tur. 
ve ·r şefkat duydu, bundan beş 
sen. evvel ona ciddi ve emin bir Aydı da 
vaziyetle söz söyliyen bu adam 
timdi kartıaından yalvar olmuş. 
titriyordu, hiç bir şey öğrcnmc!r 

istemiyordu ... 

p~ştema' 
ve bir ta'ebe 

Demek o da ötekiler gibi .. 
.............. - ..................... _ ............ _ .. _ ... .. ................. . .................................... . liz " . . .:: 
fi ekat ve fıtrtnızı H 

~Tayyare cemiye-!! 
ii tine veriniz ~~ 
J " .. . . 
.......................... ,.. •••••••••••••••••••• 9 •••••••••••• ···························································· .. 

SEYRiSEFAiN 

• res 
AYDIN, (Husus}) - Bildirildi-

ğ'i üzere şehrimiz hadmlarmm pe!· 

lan1alları bıraknrnk a!ri kıyafet ik
tisap etmeleri umumun arzusile 

tclmrri.!r etmiş ve herkes bu kıu·arı 
tatbika ba,:lamıştxr. Peştemal tafı· 

yanların her gün azaldığı görülü 
yor. 

Diin akşam şehrimizde Güzelhi· 

::nr ilk mektebi talebeleri bir mü -
Bu nokta üzerinde de Saliha ile 

anlatmak üzere ona dedi ki: 
Mertezı idaresi Galata toprü aşı R26~ samere vermi~Ierdir. Müsamerede 

- Ruhum, ıeninla gayet mü · ,$u c A, Sirkeci r>llihiırdaı zad" ilan 22640 
him bir feY koı:ıutacağım ! •---------------aı belediye ve Halkevi reisleri, azala 

Karabiga hattının 21- l 933 rı, umum daire amirleri ve 300 den 
Saliha endiıeyle sordu: C · 
- Ne •ar?.• Çabuk ao"yle'... uf ma~t~sı bposhısı yalnız bir fazla talebe ana ve babaları bulun 

• se er ıçın ir gün teahhurla 
muflardır. Müsamereye Halkevi - Peki! Biliyorsun ki seni ae - 22· l· 933 pazar günü akşamı 

viyorum .. Sen de beni seviyorsun.. kalkacak ve mutat programı muzikası da iştirak etmiıtir. Yav • 
- Bu1ıda §Üphen mi var?. tatbik edecekt:r. 1282\ rular rollerinde çok muvaffak ol· 

- O halde dinle .. Sen yirmi ya· IWı••-•m•ı:mıC!l!tm•~•mil muşlardır. Muallimlerini ve ken. 
ımdaam .. Ben elli ... Dur ... Sözümü llll••mm ... •ma•mı••!llll dilerini takdir ve tebrik ederiz. 
kesmeden dinle .. Bir gün gelir de Sadıkzade Bıraderler 
eğer beni artık sevmiyecek olursan Vapurları 
bir a§ık gibi sevmiyecek olursan ve KARADENiZ VAPURL~RI 
başka birisini seversen ... Hayır .... 
Dinle diyorum .. Eğer böyle bir gün 
gelecek olursa, beni aldatma!.. Ba-

• •• •• 
ınonu 

vapuru p l • 
na, öteki kadınlar gibi yalan aöy- 23 Ka.sani azar eSI 
leme .• Haber ver .. Ben, emin ol ki günü akşamı saat 18 de Sirk~· 
sana darılmam .. Bilakis memnun ci rıbtır.11ndao hareketle (Zon· 
olurum.. Hem tabiata k~r§t is· guldak, inebo'u, Ayancık, Sam· 
yan edecek de değilim .. Elbet, her sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
mahlukun hayattan hissesi ve hak- Sürmene, Rıze ve Hope) ye 
kı vardır .. Bu hususta serbest dü • azimet ve avdet edecektir. 
§Ünürüm ... Ve kimbilir, belki se · FaıJa tafsilat ıçin Sirkeci 
ninle gene dost, gene iki arkadaş Meymenet hanı altında acen-
gibi kalabiliriz. Tekrar ediyorum, talığına müracaat. Tel. 2:tl34 
yalandan nefret ederim, sakın be- lll••••n•m•mmı:•ııaııEtta• 
ni aldatma! .. Anladın mı?. · 

Saliha bu sözleri ciddi bir suret· 
te dinlemişti: 

- Böyle bir teye ihtiyacım ol • 
mıyacak canım, dedi, Seni daima 
seveceğim .. Farzı mahal, sana o • 

lan aıkrm .•• Fakat böyle bir tef ka
bil değil •• 

• .......... _ ış arıyorum ····-··· .. ::····-···· ··········:: .. .. 
İİ Sigo•ta şirketl~rinde çalış- ~~ 
i! mı~, referanslı mükemmel 1 ürk·!~ 
iİ çe Ye Fransızca daktilo bilen i~ .. .. n bir genç kız iş arıyor. lstan· ~l 
iİ bul P. K 46 E. P adresine H 
.. 1 :· :: yau ması. :: .. .. .. . 
=:=:::::m:.::::::::::-.:::::::::::-...:::::::r.:= 

lzmlr belediye me
murlarına kur~lar 
İzmir Belediye zabıta meml!l'la

n kursu dün açdmıf ve ilk den re 

is dcktor Behçet Salih Bey tara -

fından verilmiştir. 

Derıin mevzuu, §ehir ve §ehir 

halkına karfı olan vazifelerdir. 

Memurlar badema, haftada bir 

defa snat 18 de toplanacaklardır. 

Kurs serbest olduğu için istiyen 

her kimse derslerde bulunabilecek 
tir. 

Kurota muvaffak olanlara dip · 

loma verilecek, olmıyanlar iıe tas • 

fiyeye tabi tutulacaklardır. 

Bu tasfiye dolayııile zabıtai be· 

lediye kadrosunda husule gelecek 

boşluğa, hariçten kursa devam e -

dipte muvaffak olabilenler alına -

caklardır. 

biki takarrür etmiştir. Yeni tarife
ye nazaran bir yolcu üçüncü mev· 

ls:i biletile Ankaraya sekiz lirayla 
gidebilecektir. 

Yeni tarifenin tatbikinden son· 

ra, yaz mevsiminde otobiisçülerin 

ücretleri daha fazla kıracakları vn 

ridi hatırdrr. 

Kütük çarpması, 

bir adamı öldürdü 
Bartmda geçen salı günü Arıtın 

Kayacılar köyünde f cx:i bir kaza 
olrnu~, bir adam ölmüşti.ir. 

Köy odası yapmak için köylüler 
orm3na giderek bir kaç ağaç kes • 

nıitler ve asker RiJ'd l\1uaWa iam.in 
de ve sanatı dül erlik olan bir a · 

damda, imece suretile ağaçların 

yontulmasındn çalııan diğer köy -
lülere nezaret etmekte imiş. 

Geçen salı günü akşamı iş pay • 
dos edilmiş; diğerleri giyinirler • 

ken Mustafa, yontulmuş olan bir 
~ğacı, yokuştan a~ağı yuvnrlamal. 

iıtemiştir. Fakat, bu sırada, kütük 
önünden çabak çeldlmiyen Musta 
fanın kulak tarafından kafasına 
çarpmxş ve çenesini de dağıtaral: 
ölümüne sebep olmuştur. 

Hadisenin tahkiki için müddeı 
umumj muavini Saim Beyle hüku
met tabibi Ali Bey köye gitmişler 
ve vak'anın bu suretle kaza caerı 
olduğu tespit olunarak ölünün gö· 
mülmesine izin verilmiştir. 

Birinci sınıfın birincisi (f> 
hir bilardo ıampiyonu) fel 
mahkemesinde Hilmi ve itıi' 
nüfmçu zade Naci beylerdir· 

ikinci 111nıfın birincisi Ta 
maldnistlerinden Saim ve iki 
Çalık zade Ali beylerdir. 

933 bilardo §ampiyonaaı dl 

lan ilk baharda yapılacakt::J.. 

Kon yada k un dut 
kahbı fabrikası d 

açıldı 

Konya da bir marangoz f ab 
smnı snhibi bulunan İsmail ti: J 
Bey ve arkeda§ları ayakkabı 1": 
hı yapan bir kaç makina getir 
lerdir. Sanatkarlar makinaları 
;aralı çar!lll kartasmdaki iki d 
kana kurarak faaliyete geçınİf 
dir. 

Mnkinalar günde elli altmıf ( 
kundura kalıbı yapmakta ve~ 
lıplar 75, 100 kuruş arasında ti 
maktadır. 

San'atkalr Raşlt RJ 
Sanatkar Raşit Riza tem!il ~ 

yeti Konyaya gitmektedir. M~ 
de bulunan sanatkar ve arkad.r 

rı ilk temsillerini Çarıamba ~ 
mı vermiştir. 

Su deposu tamiri ilinı 
Karaağaç Müessesatından : 
Keşif bedeli 2061 lira o'an mczbeha su deposunun tamitl 

yirmi s.?Ün müJdetle ve kapalı zarf usulile münak2saya kooul· 
muşlur. ihale 25 Kanunusani 933 Çarşamba günü saat 14 dl 
Müessesede yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekler tektif 
edecekleri fiatın yüzde yedi buçuğu ııisbetinde teminat akçesillİ 
makb~z veya mektup suretinde teklif mektuplarına leffedecekJef 

ve bu iş n ehli oldukiarına dair Belediye Hey'eti Fenniyesi be' 
fonarme şubesinden alacakları vesikayı mektuba koyacaklardır• 

Keşif evrakını gormck ve şartnameyi almak isteyenlerin Müdi1' 
riyete müracaatları lazımdır. (6898) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

62 kalenı eczayı tıbbiye: Pazarhk!a 23·Karıunusani-933 
pazartesi gUnü saat 14 te . 

Deniz kuvvetleri ibtiyacı için 7 · Kanunusani • 933 taribind• 
müoakasası icra edileceği itan olunan eczayı tıbbiye; yevmü meJ .. 

kürda talip ıuhur etmemesinden dolayı pazarlakla mübayaa edi
leceğinden takassız olarak itaya talip olanlarm teminat. muvak .. 
kate makbuzlarile birlikte hizasında muharrer gün ve saatt• 
Kaaımpaşa'da Deniz Lenum aabnalma komisyonuna müracaat'"' 
lan. (253) 



• 
- Hayret 1 bu adamın •ırtındakl ne 'l 
- Ne olacak 1 btr daf 1 
- 7 .. 111 
- Hem de ıo.ooo ton sıkletinde 1 
-??il. 
- Fakat dikkat et 1 nereye baııyor 1 
- Evet ! flrdflm : 

ZiRAAT BANKASI 
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nın kumborc' rıno 

T .ımam,.. Bu adamın 
ZiRAAT BANKASI 

nd~ lr 

Tuarral Be all vaı ! 
- Öyle lıe., daha bunun Qlbl iki yilk tatır ve 

Slrta Yere lel•ezı 


