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Hatıralar ve Vesikalar 
lkiacl ın.,m: Umumi harbı Hin ve 
idare eden kabl• Wlarının mu
hakemesi. Pek yakında baıbyacalr.ı; 

Divanı Alt tahkikatı 
Cawlt. llalU, Ahmet Neslmi, Şilkr• 
ve 1111 .. Beylerin lstiçvaplarını ya
•-- forma haliacle bulacaksınız 

16 ncı Yıl • S&JI: 5420 "'#Jhrir Telefonu: 21379 CUMA, 10 - ŞUBAT (2 tact •1) - ltJS Sayısı S Kurut 

·Salihlideki yobaz sırrolmuş 1 1933 güzeli kim olmuştur~ 
"Dünya düzdür, dağlar çivisidir! işte ayeti .. .,, Bu ~akemlerin Nazi~~ H.ı T~~kiye ~üzeli 

söz için kelam hürriyeti var mıdır? ılaa eden kararıdungeceıtırazaugradı 

Hoca Kamil, bir mevkide sözlerinin giiya ayetlerini 
okuyunca tekrar kürsüye çıkmak müsaadesini almş .. 

IUraz ''""' Feriha hanıma karıı alkıı 
dere .... ln t14detlle başlamıştı 

e· 
o- ''Ezanı Muhammedtdlr, TUrkl değildir!,, ce\'herlnl de yumarUadı 

Alsa G' •• ~ baloUlri eberiyetln ba 
tıaıa,.._. ahle ifade ~ttl 

Miiddeiumumi Beyin ~-Yobazın VBIZI Mubabirimlzvercllil ...... 
tekzip telsıratı 1 SALiHLi, 9 (Hmwıl) _Hoca KAmU doğrulaiaacla m-dlr 1 

Salihlide Akaekililer camiinde 
~eden Hoca Kamil adlı biri • 
ilin vaazederken: "Dünya düz • 
diir, fotograf çıkarmak günah • 
tır, Arap harflerinden baıka harf· 
leri kullanmak dine uygun değil -
dir !,, gibi sözler ıöyliyerek ıaç -
IQalanıağa başladığını, bu hale 
C&ınide bulunan bazı münevver -
lerin ınani olmak iatediğini, müd· 
deiuınumiliğin tahkikat yapmakta 
olduğunu Salihli muhabirimizin 
telgrafı üzerine yaz11111trk. Hatti 
&)lıj sayımızda, bu haberden ıon· 
ra. da. lzmirin Hiıar camiind,s bu· 
!la benzer ,eyler aöyliyen Tunuılu 
Loca,.., dair bir telgraf vardı. 

"dünya dllzdür, clatlar tfvllldlr!., diye 
vauetmlş, fotograf ,ıkarmak gayri di
nidir diye beyanatta bulunmıqtur. Bu -
nun tw-..rlne fırka relal, Jtb'lladar rel9I. 
hWdlmet doktora, lalmayeletfal relal lıa 

yobazın ~-..zetmemelllnl temin etmlfler
cllr. Sonra boca bir yerde h eöyleilllde
rlnln gQyıı. ~etlerini okunml. '8 l&ftıar 
gQya "a:> euı .. oldufn ldn bet P ._ · 
ra tekrar kt1nllye çdnmlr mi ._.., 
almııtır. 

BllAkfs hoc.aıım kel&m lıilbrlJ'8 .... 
eelbettlJer diye yobazı hf'.nlmslymı, -
ublp Olkan cörUlmDtttlr. 

Valf, fırkanın TDAJet idare .beyetl re
ı.ı, blr de adliye llllfeülfl lııuraya ceı -
mlflerdlr. 

Bul letanbuJ pr.etelerl lloca Klml
lln tevkif edlldlj'lnl yazıyor. Hocıa KAmD 
tevkif eclilmemlttlr; kendisi tıaca)')'tlp et.
mittir. - RIDVAN TALAr • 

yin bir telaip teliıafı 
olıa olıa gene al.ibda; 
böyle bir takibat ol_ ..... 
but olmuıaa hile lehine aıliHI 
diğini reami bir 4lille ilJlemlk 
iıtemiı olmaamdaa, ı... tla .... 
deiumuminin lradiaine •w •._ 
saymaaından ileri aehiiF &. 

Fakat müddeiww• ztlik _... 
• haiz bir tahaiyetia ".ı,i .... 
det., bitilinclen bir els el,I rk• 
te ihtiyat aöet.....m anot ola. 
caiı için "SalilalWe Wr .aisia ir • 
ticai mahiyette ı.. ıf-.lw ...r.t
tiği yolunda auetı ..... it'ar 
a.aılıızdır.,, ibareaile iti .... 
nimsiyerek öyle ku++..U ltir 

iki pn evvel Salihli müddei • 
umumtıi gazetemize çektiği bir 

telırafla hunu tekzip etti. Alaka
darı dururken müddeiumumi be-

zip telgrafı çekmeaini dail'ID11ı9I•~ 

lstanbul belediye 
memurları 
kooperatifi 

Bir müddet eTel 1atanbul be -
lediye memurlan -aralarında bir 
İatihlik kooperatifi yapmı§lard \. 
8" kooperatif pek aa ltir zaman 
İçinde çok faydalı semereler Ter
ı.ıiıtir. Kooperatif aza ol~rak gi • 
"'-ı.re piya.aaya nisbetle yü~ 
lrırlc, elli, hatta hazan yüzde sek
~ dereceıinde ucuz fiatla eıya 

i ediyordu. Bu defa bu lrııfD
h~tif yeni bir teıebbüae ginnit, 
~-ıetelerde yaaıldığı gibi memur
) ~- Ucuz yemek verebilecek bir 
Lo -illa. açmıttır. Bir kaç günden· 
uer· L_ 

ı ı;ıu lokanta kooperatif azaıı-
:~ iki kap öğle yemeğini on bet, 

0
rt kap yemeği de otuz kuruta 

:eriyor. Yani memurlar alelade 
o~antalarda ancak altmıf, yet • 
~11 kuru!a alabildikleri gıdayı 
.en~i kooperatif tetkilatlan ıaye
•ınde yüzde yüz derecesinde az 
~ir para ile bulabiliyor. Bu ıuret· 
l
e her memur timdiye kadar öğ· 
e yemekleri · · 1 ka 
d

..... •çın o ntalara ver· 
ıgı paranın , . Yan11nı taıarruf 

edebılecektır, Bazı mem 1 . ur ar ay· 
da beJ altı lıra, bazıları da dokuz 
on lira kazanınıt olacaktır. Koo
Peratif te§kilatının diğer yollar _ 
dan memurlara bazı yardnnlar 
leınin edebileceği nazan dikkate 
'1nıırsa bu tuarruf miktarının 
da.ha bir misli artabileceği anla • 
tılll'. 

Haddi 2atında kooperatifin 
laizıneti bundan ibaret olsaydı 
hne takdir edilmek lazım gelir • 
:· Fakat bu hizmeti bir derece 
~a. geni§letmek için açılan lo • 

f la.ya içtimai muavenet vazi -... 
it 1 hptudacaktır. İstanbul hal-
b~rinin yardımı ile buradan 
~t ltaç yüz mektep talebesine 
~ili yemek verilecektir. 

Mehmet Aaım 

( Alı taralı ! U..d _,,pr_..-.,.., 

'Kız= Oğlan' -Gazi Hz. 
Erkek ell;l•e•İ 

giyen kız ı Zeliha 
.......... eh· izde 

y;rmi yanadakl Zeliha H. 
DUn Bakırköy lltlkamet doktorlofuna 

Zeliha Jamlncle bir erkek - kız getlrllml~tlr. 

ismi Zellba.clır, amma erkek t'lblseal giy • 
mektedlr. Yirmi J'&flllcla kadarınlf. Fakat 
ya,mı, batını ıılmış bir erkek ballnl, edasını 
cösterme~r .Sesi kaim, yUzll adali, vtl -
codU gergin. • • HiilAaa tam bir erkek •• , 

Fakat B:lkırköy hllkCUnet doktoru mil -
racaat edince Zellhanm kadm olclul'onu te.
blt etmJş, ancak p~TI tabii bir kadın •• , 
Her ay bomundan kan geliyor, v'JcodUnde 
kadmlıtuı bariz batlilrı tamamen noksan -
dır. 

Tahkik ettıtlmlze cöre, Zt-llba Bakır
köyün Ambarlı köyünden, tbrablmln kızı -
dır. Yirmi yaşındadır. Babaııı ölmUştllr. Ana
sı ~ iki kUçUk karcleşlle umumi harpte ök
.Uz kalm1ttır. Harpte f'lblııeelzllk yüzünden 
bu küçük '6Cuk erkek elbllleSI &"lym<'ğ"e 
llK'ıcbur olmuş. O zamandanberl bu elblst>yl 
çıkal'lllryara1ı: erkeklerle dü,Up kalkmağa 
ve bir erkek clbi Çalı,nuı~ başla.nııştır: 
Çapa, çllt, çobanlık her teJ' yaparak bugün 
yetmı, Yll§mcla olan -aam11 kU,Uk kardef
lrrlnl o beslemı,; Uç bet ~danbert ken
dl!llnl erkek tannnı,tır. l'akfl.. Zf.llbanm bu 
~nna kapılmasına da ııehf>pl~yok deflldlr. 
GöğııU bir erkrk göğsü gibidir. An~k on 
00, yaşmdanberl her ay bumufıun kanaması 
onu tf'rrddUdc ııcvketmlı, bunu bir baıtahk 
eseri bUerck t.t-d:ıvlalnl dU,ünmete batla • 
mıştır. 

Hll"mct doktoru clbnlrft nmayQetdnde 
pyrl tabU bazı hallerine ratmen ~ 
lılr ımtı im oldlipa aalallllftlr. 

llelalelbDlıar es.. ... ---- ... 
l)olD»kll~ ...,..... ....... dalrele-

rbacle ...................... - yedide 
refakatlerllltleld a&laıla lıtılllrte lılr oto
molııll l"*Uııl ,.,....ıarm. Gazi !iz., 

KanlrıBJ'9 sı.......... lleyotla " flflldm...,..,.........· 

Bursa da 
Bugün tahkikatın 

sonu ••• 
BURSA, 9 (Huauıt, telefonla) 

- Müddeiumumilik tarafmdan 
idare edilen tahldbt cuma olmaaı 
na rajmen yum da den.m ede • 
cektir. Tahkilrabn JU'lll akpm bit 
mNi mubı...ldir. Tahkikatm ilk 
aafhuı üzerine Ulu cami hatibi ha 
fız Tevfik Efeadhrin htanbuldan 
ıetirilmeıine karar •erilmiıti. Tev 
fik Efendi bugün lıtanbuldan gel
mittir, yarın dinlenecektir. Hak -
kında tevkif kararı yoktur. 

Tahkikat müfettiı Necmettin Za 
bir Bey ikmal etmektedir. Tevfik 
Hadi Bey bu tahkikatın neticesini 
beklemektedir. 

Haber aldığımıza göre mevkuf· 
lar arasındaki pek çoğunun tari • 
kat mensupları olduğu teıpit edil
miştir. Bunların bir telkin ile bu 
i~i yaptıkları da muhakkaktır . 

ilk lntlhapl8 a~ılan gazeller ( Salda gDlen Nazire H•nın1d1r ) 
932 Türkiye ve lıtanbal tüzel • 

lik kraliçeliji müsabakası dün ak· 
f&ID saat dört buçukta yapılmqtır. 

allll 
IC• .. re Han1111 en katı .. 

Nkıplerl .. blraratlA 



2 Sayıfa VAKiT 

Salihlideki yobaz 
sırrolmuş ! ~ÜN;HA~~~.L~ ~-

(Baı taralı l ıncı sayıfarnızda) 

bulmamakla beraber, resmi bir 
imza taşıyan bir tekzibi aynen 
koymayı da bitaraflık ve adalet 
vazifesi bildik. 

Be 1 e diyeler ~!.l!~!Y..~!-~~-~~!~~.!~!..~.~-~!.~~-~~--~~~-~!.~~! 
Konferansta Tevfik • • bir banka 

Muhabirimizden dün aldığı -
mız telgraf, bu ihtiyat lüzumu -
nün pek yerinde olduğunu göstc -
riyor. 

ıçın 

açı!ıyor Rüştü Beyin izahları 
Muhabirimiz verdiği haberin 

doğruluğunda musirdir. Bu vaizin 
yeniden vaiz kürsüsünü i~gal et -
memesinin de orada fırka reisi, 
himayei etfal reisi, gürbuzlar bir
liği reisi, hükfımet hekimi gibi 
Salihli münevverleri tarafından 
temin edildiğini bildiriyor. Ona 
göre bu tekzibi de müddeiumumi 
bey kendiliğinden yazmaya lü -
zum görmüttür. Hatta daha ileri 
gidilerek: "Hocanın söylediği söz
ler "ayetli,, imiı; onun için ıuç 
saymadılar,, deniliyor! Suç say - • 
mı yan kim? Burası belli değil; fa
kat her halde Salihlide bir §eyler 
olduğu muhakkak. Salihliye Ma -
niaa valisi, Manisa vilayet firka 
reiıi, bir de adliye müfettİf i gel
mif, bu gelişin bu itle alftka11 var
dır. 

Dahası var: Bir kasabanın bu· 
gün münevver muhitini temsil e
denlerin adeta şahitliğini yaptığı 
bir hS.diıe, bu telgrafa göre, yal -
mz böyle bir tekzip telgrafı da -
vet etmemiştir. Orada ayrıca bu· 
nu mesele yapan bu gençler "ke
lam hürriyetini aelbetmek,, töh -
meli altında bırakılmı§tır, bırakıl
mıştır değil bırakılmaktadır. Kim 
bırakıyor? Telgraf burasını da 
ıöyliyemiyor. Acaba "fotograf 
günahtır", Arapça harfleredn bat· 
ka harf kullanmak dine uymaz,, 
gibi saçmaları, içinde taşıdıkları 
feıat ve tahrik tohumlarına göz 
yumımıyarak bunu yükıek seıle 

boğanları bu memleketin Salihli 
gibi münevver bir köşesinde han
gi cür' çt ''kelam hürriyetini sel -
betmek,, le kabahatli görebilir? 
Ye böyle bir İ§te bu yobazın kim 
kendiliğinden müddeiliğini üze • 
rine alabilir? 

Muhabirimizin bu ıon telgrafı
ını daha çok dikkate layik bula • 
rak, hassaten hükUmete arzedi • 
yoruz. 

ANKARA,, 9 (Hususi) 
Te~kil edilecek olan belediyeler 

bankası nize.mnamesi hazırlan -
maktadır. Bankanın sermayesi, 20 

ıene müddetle yüzde beş ihtiyat 
akçesi ayırmak ıuretile temin e
dilecektir. Banka Belediyelerin 
modern tesisatına, gelirli işlerine 

kredi açacaktır. Şimdiden bele -
diyelerin mevcut ihtiyat akçeleri 
1,5 milyon lira tutmaktadır. Be -
lediyeler kanunile yirmi ıene 
müddetle belediyelerin ihtiyat 
akçeleri ayırmaları mecburiyeti 
konulacağı için bu müddetin ao -

nunda banka ıermayesinin yirmi 
milyon lirayı bulacağı tahmin e -
diliyor. 

Hitler 
Hürriyetten, şid
detli tedbirlerden 

bahsediyor 
PARIS, 9 (AA.) - Baıvekil M. 

Hitler dün öğleden ıonra belli baı· 
lı birçok Alman gazetelerinin mü -
meaaillerini kabul ederek, onlara 
evela matbuat hürriyetine taraftar 
bulunduğunu ve "zaruri ve arzu e

dilir,, telakki etmekte bulunduğu 
müspet ve samimi tenkitleri muhik 
huh:nmakta olduğunu söylemİ§tir. 

Baıvekil, bazı gazetelerin tut • 
mut oldukları yol dolay11ile tid· 
detli tedbirler ittihazına mecbur 
olduğundan dolayı mütee111r bu -
lunduğunu ila~e etmiıtir. 

M. Hitler, bundan sonra siyasi 
vaziyeti tetki ketmittir. 

Mumaileyh, kabineıine kartı bir 
ekıeriyet vücude gelmesinin müm
kün olduğunu fakat bu ekıeriyetin 
tamamen "menfi bir mahiyet,, te 
olacağını beyan etmiıtir. 

neden münevver zevat alev hine! 

Dikkat isteriz 1 Ve hem de: 
- Hocanın kelim hürriyetini 

lzmirde çıkan "Anadolu,, ar - ihlal eylediniz! 
kada§ımız, baımuharriri Denizli 
meb'uıu Haydar Rüttü Beyin Töhmetile !. · · ' " 
11Dikkat iıteriz !,, başlıklı bir ma- "Ne Salihlideki hocanın aözle-
kaleaini neşrediyoruz; makale bu ri, ne lzmirdeki Tunuslu Habip 
mevzua dokunmaktadır. Haydar hocanın saçmaları, ne Bursa.da: 
Rüıtü Bey diyor ki: - Arapça isteriz! 

"Salihlide,, hocanın biri vaız Diye §amala yapan güruhun 
!kürsüsünde: hareketleri bizi dütündürmüyor. 

· Bizi dü•ündüren ııey bu hareket-- Dünya düzdür; işte ayeh :ı :ı 
lerin ne cesaretle ve ne cür' etle kerimesi! 
yapıldığıdır. Anlatıldı ki lüzumu 

Dem it ve bir ayet okumuı · · • k d k k a ar ıs anç ve uyanık durmu
Biraz ıonra: 

M. Litvinof tarafından yapılan teklifi 
Türkiye kabul ed·yor 

CENEVRE, 9 (A.A.) - Fran • 
sız planının münakaıası müna -
sebetile söz alan hariciye vekili 
Tevfik Rüttü B., emniyet ve terki 
tealihat arasında rabıta olduğunu 
ve bu noktayı Türk heyetinin es· 
kidenberi müdafaa ettiğini hatır · 
latmı§br. Tevfik Rüttü Bey, Fran· 
ıız plfınının emniyet buhranının 

bir ifadesi olduğunu beyan ve pla· 
nın askeri kısmı hakkında geçen 
ıene konferansta söylediği nutku 
hatırlatarak emniyet buhranının 
daha ziyade ruhi amillerden ileri 
ı:eldiğini izah etmiştir. 

M. Politisin Türk - Yunan mü • 
nasebatı hakkında zikrettiği misa· 
li tekrar ederek kendisine teşek -
kür etmiş ve her şeyden eve) mes· 
ul devlet adamlarının her hangi 
bir meselenin ınüzakeresinde mu· 
hakkak bir netice elde edileceği · 
ne kanaat sahibi olmaları l .. zım 
geldiğini ve harpten sonra doğan 
yeni §eraite intibak mecburiyetin· 
de olan cemiyetlerin tereddüt dev 
resi geçirdiğini ve bu devrenin çok 
uzun sürmesi için mütekabil bir fc 
dakarlık ve muavenet hissile ça -
lıtmak li1zım gelı:f i.iiııi aöylemİ.f. 
F ranaız planının bu haleti ruhixe· 
nin bir netl~e~~ ~fd~ğunu izah et· 
mittir. 

Tevfik Rütlü B., emniyet mese 
lesi her hangi bir şekilde halledil 

BirFelemen 
•• •• para yuzu 

medikçe "silahları bırakmak,, me 
selesinin halledilemiyeceğini ve bu 
çıkmazdan kurtulmak için de ame
li bir çare bulmak lazım geldiğini 
söyledikten sonra, Fransız planı • 
nın derpiş ettiği siyasi emniyet leş 
kilatını sırasile tenkit ve tetkik et· 
miş ve planın Avrupada derpİf 
ettiği teşkilata bazı devletlerin bil 
hassa lngilterenin iltihak etmediği 
ni, bunun için timdilik daha alem 
şümul olan Briand - Kelloğ mi
sakını dahn ziyade tasrihle temsil 
etmek auretile bir netice elde edi
lebileceğini ve mutaarrız devlet 
hakkında Litvinof tarafından tek· 
lif edilen tarif teklini Türkiyenin 
kabul ettiğini ve buna Türk heye -
tinin bilahara be.zı ilaveler tekliF 
edebileceğini söylemiş ve şimdiyP. 
kadar muhtelif heyetler tarafın · 
dan vaki olan kemiyyet ve keyfi -
yet itibarile teklif ve tadillerin 
heyeti umumiyesniden konf eranım 
bu safhasında tahakkuku kabil bir 
terki teslihat mukavelesi elde ede 
bileceğini ve hülasa hem siyasi em 
niyet hem de "Desarmement,, sa· 
hasında konferansın bu defa fili 
neticeler-e vat'ma·u ntümUün oldu 
gunu eöyleml!tir. 

Tevfik Rüıtü Beyin bu nutku 
konferanı muhitinde pek iyi tesir 
ler uyandırmış ve fevkalade alkıı 
lanmıştır. 

zırhlıs da 
• n ıs 1an 

Felemenk donanması takibe çıktı, 
yola gelmezlerse ateş açacak ! .. 

l<~elemengin isyan eden De Zcven Provinclan zırhlısı 

LA HAYE, 9 (A.A.) -Asi zırh kif e?ilmiş olmasını protesto et 
lıyı takip eden gemilerin bugün ve mek istiyoruz. Vapurda her şey yo 
yahut yarın ona yetişmeleri ümit lundadır.,, 

edilmektedir. Son resmi haberlere göre zırhlı 
Asilere, kayıt ve §artsız olarak Somatra yakinindaki South-Pora 

yoruz. Bu cesaretler, bu cür'etler 
- Ezanı Türkçe okumak doğ - hep bundan ileri geliyor. Rahim cek ve mukavemet ettikleri takdir 

ru değildir. Çünkü ezanın adı (E- davranıyoruz, mühimse.miyoruz, de kendilerini takip eden harp ge 

hemen teslim olmaları teklif edile d k ·b a ası boyunca ve saatte ta rı en 
yedi mil süratle ilerlemektedir. 

zanı Muhamedi)dir; (Ezanı Tür· aldırıf etmiyoruz. Bilmiyenlerin mileri alet açacaklardır. 
ki) değildir! Hem ezanın ve ka- saçma sapan söz söyliyenlerin, BATVA, 9 (A.A.) - De Zeven 
metin Türkçe okunmasına dair zehir ve hezeyan kusa!ıların hal - Provincien asilerinden alınan bir 

-kanun da yoktur! ka pervasızca hitap etmelerine deki §erait mucibince teslim ola -
Cevherini yumurtlamıf. . . müsaade ediyoruz. ğız.,, 
Bu sözleri dinliyenlerden bir k ki ı t A 

Bursada ıo a arı çına an: Telsizin imzası şudur: " vrupa· 
kaç zat hocaya itiraz etmiıler, bir 

Bir tayyare kazası 
TOKIO, 9 (A.A.) - Japon do

nanması en yeni ve en kuvvetli tay 
yarelerinden birisinin Tokio kör -
fezinde mecburi surette denize in· 

- Arapça isteriz! lı ve yerli tayfa,, 
daha kürsüye çıkıp ta böyle cahi· muştur. Tayyare, motöre ariz olan 
iane 3azler söylememesini tenbih Avazeainden kat'iyyen korku • Telıizde ıöyle denilmektedir: 

mesi neticesinde 3 zabit telef ol-

k muz yoktur. Çu"nku" bu hidiıeler "A .. amızda kat'ı"yyen komu··nist bir sakatlık yüzünden düşmüıtür. etml.tler. Bu ha" dise üzerine anu• '' · kt d d 
b. h l...I\ b. ·a Zabitler, kendilerini va in e ı llİ takibat ve tahkikat baılamıf.. ıze, münevverlerimize, ün.ume- temayülü olmadığı ve hiç ır şı • 
t. · d t h k · d b ı l · t" şarı atmıya muvaffak olmu~lardır. _Kimin aleyhine? ımıze: e are etm e u unma' nıye ın 

D kk • ' d d ~ ·ı· B' } ·· ti · · Bu üç zabitten baıka tayyarede bu Diyeceksiniz. Haber verelim: - i at isterız. e egı ız. ız ya nız ucre erımı -
Hocayı ıaçma ıaban ıözleri va· Diye bağırmaktadır ve baiır • zin tenzil ve bizim namımıza söz lunan yedi kifİ yüzerek sahile çık 
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lstanbul belediye lşAı 
memurları nkılı 

kooperatifi Vtc 
Bur 

( B~makaleden devam) i. Göz! 

Nihayet kooperatif lokanta }~r~~ 
. 1 litun ı 

aından yalnız beledıye memur a1J 
değil, lstanbulda diğer idare ıu ı.~'ia 
bel eri memurları da istifade ede-~~n 
bileceklerdir. bu suretle belediye ::.t 
kooperatifinin hizmeti sahası da•!üftd~· 
ha ziyade geni~lemiş olacaktır. lel ;r 

Belediye kooperatifinin bura•ıor.1 
ya kadar izah ettiğimiz hizmet • 
leri doğrudan doğruya yapacağı On 
vazifelerdir. Fakat bundan başk-.&diıe 
bir de dolayısile koperatif hari ·ıene 
cindekilere yapacağı hizmetletair fi 
vardır. Fikrimizce belediye me ·,ecan 
murlar kooperatifile memleketi -kat b 
mizde sür'atle inkişafını arzu et "tat h 
tiğimiz istihlak kooperatiflerin,ük t 
yeni ve güzel bir nümune kurul •liyel\ 
mut oluyor. Bu koperatifin mu• B 
vaffakiyetleri gerek lstanbuldaı!»ir i 
gerek lstımbul haricinde olan di•kiıı -. 
ğer vatandaşlar için teşvik olacak·~e1n 
tır. Bir müddet sonra bu yolds B 
başka teşkilatlar meydana çık • •e b 
mağa batlıyacaktır. clığı 

Belediye memurları kooperati- K 
finin dolayısile yapacağı diğer bir!tiz? 
hizmet te umumiyetle müstehlik· l'Yo 
lerden mümkün olduğu kadar f a:z· 
la kar koparmak maksadını takip'3u 
eden esnaf tabakasını yola getir • ılceti 
mek olacaktır. Çünkü Belediye l~ ~dı 
kanta11 gibi kooperatif müe11e • 
selerinin meydana çıktığını gö • d 
ren esnaf müşterilerine karşı iı • ~n 
ter istemez az karla iktifa etme • hı 
ğe mecbur olacaktır. Bu itibarla l n 
belediye memurları kooperatifi "· ' 
ve emsali memlekette hayat-paha• 
JıJığına kar ı fiil bır miıcacıe1t 

teıiri yapacaktır. 

Zannediyoruz ki bu izahatı • 
mız lstanbul belediye memurla "' 
rının muhtelif şekillerde ifa et • 

mekte olduğu hizmetleri göster • 
m•i• kafidir ve bu izmetler ha· 
kikatte 

0

çok mühimdir. Bu cihet 
nazari dikkate alınınca Kriatof 
Kolombun yumurta11 gibi basit 
ve fakat o niıbette mühim olan 
bu İ§e nasıl olup ta şimdiye ka • 
dar le§ebbüa edilmemi§ olduğu • 
nu sormamak mümkün olmıyor. 

il 

Nihayet bu teıebbüıte unutul • 
mMnak icap eden bir cihet daha in 
var ki o da 9udur: Belediye me • tu 
murları kooperatifi lstanbul Be • 
lediyeıinin varidatından bir hisse 
ayırarak vücuda getirdiği bir tef· 
kilit değildir. Bu teşkilat doğ • 
rudan doğruya belediye memur • 
}arından herbirinin peşin olarak 
iki lira vermesi ve bir sene içinde 
taksitle üç lira vermeği taahhüt 
etmeıi ıuretile tesis edilmittir. 
Bu kadar az bir fedakarlıkla ıay· 
dığımız büyük hizmetleri görebi• 
lecek bir tetkilatın vücuda gele • 
bilmesi diğer müstehlik tabaka • 
larını tcıvik edecek bir noktadır 
ve bilhaua bu noktayı göz önüne 
getirdikten sonra İstanbul beledi• 
ye memurlarının bu kooperatif İ• 
tinde gösterdikleri muvaffakiye • 
tin derecsi anlaşılabilir. -Bu münasebetle Belediye rei • 
ai Muhiddin Beyle muavini Ha • 
mit, lktısat müdürü Asım Beyleri 
ve arkadaşlarını takdir etmek bi• 
zim için bir vazifedir. 

Mehmet A•ım 

l\Azım Paşa Hz. 
A N K A R A , 9 (Hususi) ..

Büyük Millet Meclisi Reisi Ki.zırıl 
Pf. Hz., bugün, maarif Vekili Rr 
9it Galip Beyi makamında ::i:iya • 

ı k d .. ı k t d söylemış· olan arkada"1anmızın tev mıya muvaffak olmuılardır. 
2z ürıüıün enıoyeme te:n~m:::,::e~-:..!..~m:ı~t:ı:r-=a:·~~~·~·~·~~~~~~~____:'.-.._:_~_:_~~~~--=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_. 

ret etti. 
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nkıU\p derinleşiyor 
Vicdan = inkılap 

. Buraa.daki hadise sinirleri ger
i. Gö2leri yef il edebiyatın, ye§il 

la ,tacera.nm üstüne dikti. Başta şef, 
·ları?tün inkılapçılar, inkılabı şıar e· 
!U'~~n rnillet bir günde hizaya gel

!de·1 inkılap safı dirsek yoklıyarak 
liye'kl14tı. 
da• .. Dikkat ediyorum. Üç, dört 

jlı'dür en sakinimizin bile hid • 
ıra• et gradosu yükseldikçe yükseli • 

'Or, 

't " 
,, :/- :;. :f. 

agı 
-ks On bet sene evvel böyle bir 
~ "&ad· ri • ıaeden bahsedilemezdi. On beş 
I /~b.f! ev~el belki bir dil meselesi 
e )tr fi'-' . . d' D k . h • ıtır ışıy ı. onu , sessız, e· 

e 'ecana b' f 'ki F ·i -k ız, cansız ır ı r. . . a • 
~t • at bugün bütün bir kütle bir ha· 
. rat halinde dalgalanıyor ve kü ... 
ner·k 
I •t~ le. olsa bizi geriye çekmek is· 

Yen 1..&' •• •• d k' d & "ıca onun e ın uyuyor. 
~ ·L· Bir inkılabın keskinleşmesi, 
t:~r inkılap derinlefmesi büyük 
~ d 11 

'Ve büyült- aşklar yaratması 
· etrıektir 

la • 
Bursa hadisesi, büyük aşkın · :e ... biiyük kinin aramızda yaşa • 

1Rrnı İ!.pat etti. 
.i- • I<ini aşlaiz nasıl düşünebili • 
ir 1'1z? Mii t •. • . ki 1 k l · t ecıı, ırtıcaı n e arşı -
,. l}'oı-u.ı. 

~· ı8 B~ kin ferdin kini değildir. 
P le u. kın kütlenin kinidir. Memle -
• etın her kö~esinde bu kin ayak
"" lldır. 

"' Kütlenin kini, kütlenin aşkm
- da.n geliyor. Kütlenin kazandığı 
, hll a,k yepyeni bir aşktır. lnl,.la
L hın ta kendisidir. Fakat bir nok • 
' l, 
l ' ••• 

' d :Ozerinde clikl::4tle, bütün sid-
' etını· 1 d " · ~ \> ız e uracagımrz bır nokta 

b lt, inkılabın şuuru, inlulıip nö • 
f etç.ileri olan unsurların, memur· 
•'tın, müddeiumumilerin hakim -
•er· ' trı inkılabı yalnız kanun çer • 
~~'9'eıı içinden değil, fakat doğan 
l>l:t c . . b' . ı ı· k ~ eııuyetın> ır m tı ap aş mm 

derininden duymasını ister. 
~ ~ #1-

li.lt~"'tıunlnrı~ ruhu daima bir ah
l'll\th kıYtnetc, bir deruni sıcaklığa 
l:ıb.h t'Slır. Kanunların bizzat 

Sefti>!• h•J • . 0 'h d h"l' ~İrt 61 a ~:ımın ıçtı n ı, a n-
abJ&(cclani kanaati ded~ği şey bu 

1 
ıYet~ir. Ceıniyetin ruhudur. 

hılQı n.kdap müddeiumumisinin, 
ntn Ap hakiminin, inkılap memu
itıJt ~?t jandarmasının, polisinin ve 
b 

1 
a.p f ırlca.cısının vicdanı tek 

b~ı~a İşliyen bir cihaz degvildir 
~ır ~··tı . t u e ruhunun ifadesidir. 
1'ii1:tı. n~laplann keskinle§mesi, yü
ı. • eaa yalnız geni• kütled · lltr lu . -:r e yenı 
L. ymebn doğmalı ile d ğ'l h 
~u . 'd e J, u 

eyı ı are eden unsu 1 h 
§eyden evırel bu Yeni . rdarı~ _er 
d l d vıc anı vıc-

an arın a ya§aınalar .1 .. 
k·· l . ı ı e mum • un eıır. 

:(. ~ .l/o 

Bursa hadisesini rnizana vu _ 
?unca alacağlı'!D.ı:1; netice §udur: 
l . A) Türkiyede inkılap keskin
eııror, inkılabın bir ahlakı, aşkı 

l-e dütm~nma karşı kini vardır. 
I!) Türk inlalabrnm memur ve 

~dliyeci sınıfında "f çtihae', "Vi~
()\i"i ... kanaat,, = inkılap demek 
, ..ı U~unu bir kere daha anlatma • 
·~n-. 

~:::::===S=a=d=ri=E=tem=== 
Q~lediyf-' lok an tası 
ilet d· t()~ e ıye lokantası çok rağbet 

t"tıebt ~ktedir. Kooperatife dahil 
l'ilel' ~itam evlerine de yemek ve· 
h~ t e ' tenıin edilen faydanın da· 
--~~itletilnıesi etrafında. bir ta • 

Vatdll". 

VAKiT 

Mübadele 1570 kuruş Şeh · r işler· 

EILEH 

ihtMyarlıyanlar 

Genç J.'a anlar •• 

Otuz sekiz tabiiyet Çantanın içinden Munzam tahsisat 
Ücretler halckında 

ınazbata 

Dün güzel:er seçiminde bulun • 
duk. Bu, güzellik müsabakasının 
beşinci sene:;iclir. Beş senedenberi 
güzel'er ve kend;!erini güzel znn· 
nedenler, çirkinler, çok çirkinler, 
edşbücü;ı!er, mukannen ve muay· 
yen günlerde resimlerini çıkartı • 
yorlar, gazeteye gönderiyorlar, 
resimler gazetebrde çıkıyor; ni • 
hayet - mutat zevat • huzuruna ge· 
lip endam gösteriyorlar. İçlerin· 
den biri Türkiye güzeli, hatta ge· 
-~n sene olduğu gibi Dünya güze
li intihap ediliyor. 

ihtilafına dair çakı. taşlarına 
verilen karar nası çevrildi ? 

Muhtelit mübadele komisyonun 
da Türk ve Yunan mutnhhasları 

da Türk-Yunan murahhasları ara
sında halledilemiyerek hakeme 
havale edilen ihtilaflı meseleler • 
den muhtelif kimselerin tabiiyet· 
lerine taalluk eden ihtilaf hakkın· 
da bitaraf murahhaslar kararla • 
nnı tebliğ etmi§lerdir. 

Bu karar 38 tabiiyet ihtilafına 
dairdir. Bitaraflar bunlardan yir · 
misinde murahhaslarım~zın noktai 
nazarlarını kabul etmişler, diğer 

on sekizinde de Yunanlıların lehi· 
ne karar vermişlerdir. Bu karar mu 
cibince mevzuu bahis kimselerden 
yirmisinin Türk, on sekizinin Yu
nan tabiiyetinde oldukları kabul e· 
dilmiştir. 

Bundan başka apdüssettar Ef. 
di isminde birisinin, Arnavut taa 
hiiyetinde olması dolayısile müba
dele ile alakası bulunmadığına ka 
rar verilmistir. 

Çocuk düşürmekle 
maznun bir ebenin 

beraeti 
T opkapıda oturan ebe Zarok 

H., Aksarayda oturan Şaziment 
isminde bir hanımm çocuğunu dü
şürn;ıelde ma:znun olarak İstanbul 
ikinci ceza mahkemesinde muha • 
keme ediliyordu. 

Bu dava neticelenınif, suç sabit 
görülmemiş, Zarok H. beraet et • 
miştir. 

Beynelmilel turizm 
1933 senesi beynelmilel turizm 

kongresi şubatın on dördünde Ka· 
hirede toplanacaktır. Kongreye 
Türkiye T uring ve otomobil klübü 
namına İ§tirak edecek olan Koca
eli meb'usu Retit Saffet ve Kasta· 
monu meb'usu Ali Rıza B.ler Ka· 
bireye hareket etmişlerdir. 

Ecza lbtikArı 
Ecza ihtikarı meselesine dairJ 

vilayetteki komisyonun evrak üze~ 
rinde ve mahallinde yaptığı tetki -
kat bitmiştir. Karar yarın verile · 
cektir. 

Italyan konsolosu 
İtalyan konsolosu dün vali mu -

avini Ali Rıza Beyi ziyaret etmit • 
tir. 

Bir teşekkü.r 

Birihirini müteakip üç kıymetli 
uzvunu kaybeden ailemiz, - ha • 
herdar oldukları dakikada - elem 
lerirnize iştirak lutfunda bulunan 
!~ze:eci arkadaşlarımın gösterdi • 
gı alakadan dolayı derin bir min • 
net hi~setmektedir; bu meyanda 
yeğenım merhum Kemal Asımı son 
~dıma kadar takip etmek, mubte -
lıf suretlerle acılarımızı tahfife ça 
lışmak necabetini gösteren yakın . 
larımızı da ayni duygularla hatır. 
ladığımızı arzetmek muazzez bir 
borcumuzdur. 
Ayrı ayrı arzma fırsat bulama. . 

dığnnız teşekkürlerimizin. iblağı . 
na kıymetli sütunlarmızın delalet 
buyurmasmı rica ederim, efendim. 

irfan Emin 

Evelki akşam Küçük Ayasofya· 
da Çamur Şevketin kahvesinde bir 
hadise olmuştur. Bu kahvede otu· 
ranlardan Hüseyin Efendi kahve 
rafına bıraktığı çantasının içinde 
bulunan 1570 kuı·uşun çakıl taşla 
rına tahavvül etliğini görünce şa
şırmış ve zabıtaya müracaat etmiş 
tir. Neticede paralar kahvenin ha· 
vuzunda bulunmuş ve bu el çabuk 
luğunun Hüseyin isminde bir ço · 
cuk tarafından yapıldığı anlaşıl · 
mıştır. Hüsevin yakalanmıştır. 

Ucuz cıgaralar 
için makine •• 

inhisar idaresinin cigara f abri · 
kaları için yeni makineler tedariki 
için bir heyetin Almanyaya gittiği
ni yazmıştık. 

inhisarlar umum müdürü Hüsnü 
Bey dün hu hususta bir ınuharriri
mize şu izahatı vermiştir: 

- Son zarnanlarda piyasaya çı· 
karılan ucu:ı cigaraların satışı baş 
ladıktan sonra cigara imalatı ço -
ğalmı§tır. O kadar ki, mevcut ma · 
kineler kafi gelmiyor. Yeni maki
ne tedarik etmek mecburiyeti hasıl 
oldu. Mevcut makinelerimiz beş, al 
tı sene evelki modellerdir. 

Son aialem makinelerden bizim 
için seçmek üzere fen müşavirimiz 

Hulki Beyin riyasetinde Almanya· 
ya bir heyet gönderdik. 

Çekler memlekett
mizden 2,5 milyon
luk tütün alacaklar 

Şehir meclisi dün birinci reis ve· 
kili Sadettin Ferit Beyin reisliği al
tında toplanmıştır. Zaptı sabık hiı

lasası okur..up kabul edildikten son 
ra senei haliye bütçesinin 14 üncü 
faslının birinci maddesinden beş 
bin liranın 2 l inci faslın birinci tc 
kaüde sevk edilecek maarif memı:r 
ve muallimlerle yetimler maaş~ 
maddesine münakalesine dair dai
mi encümen mazbatası bü~çe encü 
menine havale edilmiştir.Senei ha-
liye bütçesinin muhtelif fatd 

Dün de gördük, ki bu güzellik 
müsabakasında değişen hiç bir 
şey yoktur. Gene güzelce olanlar· 
la, kendilerini güzel sananlar, çir 
kinler, çok çirkinler, eçiş hüçüş • 
ler - kadınlı erkekli - mutat ze 
vat önünde boy gösterdiler .•• 

ve maddelerine munzam tah - Yalnız dikkat ettik, değişen bir 
sisat ilavesine dair daimi şey vardı: Hakem heyeti ... 
encümen mazbatası da bütçe Hem: Mutat zevat, diyoruz, 
encümenine havale edildikten hem de değiştiğinden bahsediyo• 
sonra belediye kimyahane - ruz. 
since muhtelif mevadm tahlilinden Bu tezada düşmekliğimizin se· 
alınacak ücretler hakkında mülkü bebi yaş meselesinden ileri ge -
ye encümenince tanzim edilmiş o· liyor .. Güzellik seçimi hakemleri 
lan mazbata okunmuş, münakaşa ihtiyarlamışlardı. Halit Ziya be· 
edi1miş, nihayet makam namına yin saçları biraz daha ağarmış 

izahat veren belediye reisi muavi· Hüseyin Cahit bey biraz dahf 
ni Nuri Beyin teklifile mazbata re çökmüş, Sezai bey biraz daha zr 
ye konulup kabul edilmiştir. 931 iflamıştı; Çallının bile sesi pe' 
hesap kesimi hakkındaki tetkik he fazla çıkmıyordu. izzet Melih be~ 
sap encümeninin mazbatasının mü ortalarda dolaşmıyordu. 
zalteresi gene gelecek celseye hı Velhasıl, beş sene evel yerleri 
rakılmış, pazartesi günü toplanıl · de durmıyan, şakıyan hakemler 
mak üzere darrılrnıştır. de bir ağırlık, bir sessizlik, h'. 

icar bedelleri 
ihtiyarlık vardı. Abidin Dav€ 
bey dostumuz bile genç görürr.ı:. 
ğe çalışıyordu amma - şakakta 

İkinci kısmı mükelleflerin ka - rmı haleleyen ak saçlarının göl 
zanç vergilerinin tayin ve tespiti 

için kurulan komisyonlar faaliye · 

te geçmişlerdir. Bu kısım mükel · 

lefler bu ay içinde beyanname ve· 

rerek icar bedellerini bildirmiye 

mecburdurlar. Komisyonun vazife 

gesinde - genç görünmeğe çalı · 
şıyordu ... 

Çekoslovakya tütün rejisi 932 si bu beyannameler üzerine tahki 

Şaka değil, beş sene~... hakem -

lerin omuzlarına beş senenin ağı: 

lı:; çökmüştü. insana - durma· 

yıp geçtikleri halde - yük olaı 

yalnız senelerdir. 
senesinin sonlarına doğru memle kat yapmak ve vergiye esas olan 

ketimizden tütün almak üzere bir icar bedellerini takdir etmektir. 
Şunu da ilave edelim. ki bu yi 

kü taşrmıyan, yalnız hanımlar vaı 
münakasa açmı~, fakat münakasa 
bittiği halde neticeyi ilan etrnemiş 
ti.Buna sebep olarak hükumetimiz 

le Çekoslovakya arasında takas 
müzakerelerinin neticelenmemiş 

olması gösteriliyordu. Bu müzake
reler neticelenmİ! olduğundan Çek 
rejisi neticeyi ilan etmiştir. Reji 
memleketimizden 67 milyon kron 
kıymetinde 2,5 milyon kilo tütün 
alacaktır. 

VAK 1 T 
GUndellk, Siyası Gazete 

[staobul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 24379 
tdare telefonu : :.!4370 

relgrat adresi: Istan bul - V AKiı 
Posta kutusu No 46 

Abone bedelterl 
Türkiye Ecnebi 

Seneli'· 1400 Kr. 2700 [·{T. 

6 n.ylı!t 750 .. H50 

3 aylık 400 .. 800 

1 aylık 150 .. soo 

ilAn Ucretıerı 

Resmi ll!nların bir satır1 10 Kuruş 

ricarl ilAnların bir satın 12,5 Kuruş 
rıcarl UAnlarm bir santimi 25 Kuruş 

KUçUk iUinlar 
Bir defruJı 30-lkl defası 50 Uç defası 1-,5 

dört defası 75 ''e orı defası 100 l<uruı;ıt•ır 
üı; aylıl< ilA::ı verenlerin bir defası rrıecca 
nendir. Dört satırı gec;;eo ilAnların fazı.ı 

satrrla.n beş kuruştarı hesap edilir 

Bu müddet esnasında beyanname 

vermiyenlerden vergi yüzde on beş 

fazlasile tahsil edilecektir. 

Garajlar mddO~lüğU 
Belediyenin yeni sene bütçesin

de garajlar için bir müdürlük ka· 

bul edilmektedir. Bu müdürlüğün 

tahsisatı üç yüz elli lira olacak ve 

müdürlüğe bir makine mühendisi 
getirilecektir. 

Nakil vasrtalarmm fenni aksamı 
na ait kontrol işleri de bu müdür · 
lüğün vazifeleri meyanında olacak 
tır. 

Bir konferans ve 
muallimlerin nefreti 

Dün saat 14 te Yüksek mual • 
lim mektebi terbiye muallimi Sa<l
rettin Celal Bey tarafından İstan· 
bul mu~llimlerine "Tedris ve tek
nik,, mevzuu etrafında bir kon • 
ferans verilmiştir. Konferanstan 
sonr3. İstanbul b~şinci mektep 

dı. Filvaki onlar da değişmi~ler • 

di .• Çünkü beş sene gençleşmiş • 
lerdi ... Bu vadide banmıef endile~ 

re rekabet eden de Abdülhak Ha· 
mit beydir ..• 

işte güzellik seçimindeki deği· 
şiklikler. 

Selami b2et 
===========================~ 

Askeri kıy af etin 
değ:şmesi 

Askeri kıy af et kararname!: 

yeniden tanzim edilmektedir. Bı: 

hususta henüz kat'i bir 

yoktur. Kiyafetin İngiliz 

kıyafetine benziyeceği 

doğru değildir. 

kara.r 

askeri 

haberi 

;ımımıııııımıımııınııı1111111111111111111111nııııııııuııııııııı111ııııınrnı11111111111111ınııı11nı f: 
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10 ~ula 1917 
- Matbuat cemiyetinin senelik 

kongresi şubat n on beşinci gunu 

aktedilecektir. içtima scrball saal do-

ba~.mual!imi Adil Bey kürı;iye ge· f;.uz buc;ut.ta başlıt:acal.:t:r. 

lerck şunları söyfomiştir: - Yeni doğan çncu!.-ları tez-lif e -

Bursa hadisesi kalp!crimizde den ebelerin en ya.';m dairei beledi -

büyük nefreti mucip olc~u. Bu yo- yeye •tıb.!ra mccbrıı· o:du!.'laı-ı tami11t 
bazları şiddetle tel'in ederim. 

edilmiştir. 
Ilunun üzerine bütün mu.., 1l'm· 

ler bravo ve allcşlarla hu nefret· 1 - Son !Jlr~ni dö .. ~ "(Ut/ .,.nrf•n 1tı 
lerinin muallimler bh·liği vası •

1 

l:ıtanbul şehrı ve rırarmdu lelı:ell 

tasile izharına karar vermişlerdir. humma musabı 36 dır. 



Sayıfa 4 VAKiT 

r BO~SA" 
11 uu·I Mektuphırı j' Fra sa - Türkiye 
------------------------------

Mubarrirj : Celal Nuri 
• lttıbııs.oa\11. tcrciımc ha!.ları mahfuzdur • 

e li ec e 
- Allah aşkına bana bir vatan, bir 

mi liyet tedarik ediniz ! 
(Yerli ecnebiler) tabirinde bir 

tenakuz görüyor musunuz? Bir a· 
dam, hem yerli, hem ecnebi olabi
lir mi? Kaitleten olamamak lazım· 
gelirdi. Lakin oluyordu. Siez pe • 
§İnden bir hikaye anlatayım da on
dan sonra sadece girelim: Mü ta· 
reke günlerinde, eskidcnberi tanı· 
dığım Mavrokordato efendi ismin
de biri: 

- Aman yarabbi! Lutfcn bana 
bir milliyet, bir tabiyet bulunuz! 
diye çırpınıyor, bağrıyordu. 

Tuhaf şey! diyeceksiniz. Her • 
kes bir millete mensuptur. Bir in
sana (lutfen) veya (hatır için), 
(merhameten) nasıl bir milliyet, 
bir tabiiyet bulunur? Dinleyiniz: 
Bu efendi Tarabyada otururdu, 
ben ise Y eniköyde, on bu kadar 
aenc ekseriya ayni vapurda gider, 
gelirdik. l\favrokordııto efendi o 
tarihten yirmi beş yıl evvel hem 
Azrail aelyhisselamı, hem Osmnn· 
lı bankasını aidatını§. Böyle iki al" 
danmaz, aman vermez iki kuvveti 
yere sermek için efendinin ne kes · 
kin olduğunu tasavvur ediniz. 

Mavrokorclato efendi iı;mi ge • 

çen bankanın Buran şubesi müdü
rü imiş. Hasta olmu§. Hastalığının 
ne olduğunu kendi pek' ala bili -
yor; lakin doktorlar yanlış, fena, 
korkunç bir teşhis koymuşlar. 

- Altı aya kaln:r.z, ölür! fet
vası üzerine pinti bank otonıan bu 
adamı en dolgun maaşla tekaüt 
eder. Altı ay sonra öteki dünyaya 
gidecek değil mi? Banka bir cö • 
mertlik göstermiş. 

Fakat Mavrokordato efendi 
kabil değil vefat etmiyor! Kürei • 
arza kazık çakmı~. Yirmi beş se
ne bankanın parasını yedi ve her 
sabah da Azra.ilin dikkatsizliği ile 
alay etti. 

l\!üteveffa iyi İngilizce bilirdi; 
kendisile pratik yapardım. Dostlu
ğumtm e&babı mucihesinden birin
cisi bıyclu. 

Htç bilmiyordum: Mavrokor -
dato efendiyi ben o~manlı tebaa
sından, rum milletinden, Tarabya 
ahalisinden farzetmekteydim. La
kin h:ılis muhlfo Avustury"h de • 
ğil miymiş? 

Mütarekede lstanbulu işgal e • 
denler {lngilizlerle ortaklnrı) bü
tün muharipleri, Ah:ınnlnrı, Nem
selileri, Macarları, Bulgarları ko -
ğuyotlar. Mavrokordato c!a Nemie 
tebaasından: 

- Haydi memleketine! diyor· 
lar. Dağılmış Avusturyada Mav· 
rokordato kürciarzdan aya dü~ • 
müş aibi olacak. 

Efendi İngilizlere diyor: 
- Alicenap düşmanlar! Ben 

hayalen Avusturyalı idim. Hiçbiı 
vakit oraya gitmedim. Dillerim 
bilmem. Bilirsiniz, ya... V nktile 
Türikyede yerlirerden bir çoğu bü
yük bir devletin himayesine maz • 
har olmak içiu onun tabiyetine gi
rerdi. Benim de babamın dedesi -
nin babasının dedesi (Venedik) 

ıolmif. O zamanlu Venedik 
vusturyanmmış. l~te hayali bh· 

tabiiyet.. Ben burada doğdum 

büY,ildüm, kocadım. Beni Y.a Os • 

manlı, ya Yunan ad buyurunuz. A
nam tatlısu lngilizidir. Eğer arzu 
buyururlarsa Jngiliz de olurum. 

ingilizler efendiye kulak asma
mışlar. 

Sonra rum konsoloshanesine 
gitmiş. Deı·dini dökmüş. Aldıran 
olmamı~. Osmanlı memurlarına 
baş vurmuş. Onlar da Mavrokor
dato efendinin derdine deva bu • 
lamamışlar. 

Gün ele y.ıklaşıyor. On be~ gün 
sonra memleketten tardedilecek. 
Osmanlı bankasından aldığı dol • 
gun teke.üt maaşile, zavallı ve bi
çare Mavrokordato efendi Tarab
yadal:i bahçesinde ayçiçeği, ka
ranfiJ, gül yetiştirirken şimdi va • 
puta bindirilecek ve gidecek. Ama 
r.ercye? 

Biri kendi~;ne §U m:.Dihati verir: 
- Çekoslovakya, İtalya, Ro • 

mcınya, devletleri Avusturyanın 
miraı;çılarıdır. O::lardan birinin 
pasaportunu elde edebilirsen Is -
tanbulda kalabilir:;in. 

Znvallı adam, bu üç devlete dl! 
başvurur. 

Çekosolvakyanm neresinde doğ 
dun? 

- İtalyanın hangi vilayetinden
sin? 

- Romanyanm hangi şehrin • 
densin? 

Cevap yok. Sonra lııeilizler a· 
<.'ldılar da kendhıini görmemezlif!e 
geldiler .. Aldananlar miktarı nrlu 

b: Azrail, bank otoman, İngiltere 
ve bütün müttefikleri. 

):. :f. :{o 

Garip değa mi? O zıımnn halioi 
bir rum, ham bir er.meni, dumanı 
üstünde bir yahudi, su h:atılmamı~ 
bir tııt!ısu frengi 1 Osmanlı topra · 
ğmda ya~ar, lakin hiç ikamet et • 
mediği, dilini biimediği bir devle· 
tin tebaasından oluyordu. Rusya 
tebaasından Kirkor Kılıcyan e -
fendi, İngiltere tehansmdan Salo
mon Man:lolino, Frnn::xz v~!::.n · 
daşlarındnn ı;nndetlu doktor Zam 
bako pn~a .. 

Bu devletler, bunlcrm lton&0loı
lıırı, tercüm:ınları, kançlnryaları 
bu sürülerle rum, e:-m~ni, mutevi 
ve lalini Türldere karşı himaye 
ediyorlardı. O devletlere de ne 
nyıp ! 

Hayalen Fransız Lorando ve 
Tubinilerin kezalik lıııyali alacak· 
ları için Fransa cümhuriycti sula· 
rım:zıı 2ırhlılarını göndermiş ve 
ffiimrüklerimizi zaptetmİfti ! 

Düzme y.ıbancılur tebaalorın -
dan oldukları devletlerin dilierini 
bile bilmiyorlardı. Gala.ta piyasa -
emda, Beyoğlu şehrinde, hele he " 
le lzmirde Kordon boyunda müt:· 
lüm:ın olmıyanlann bir çoğu yerll 
yabancı! On binlerce sütü bo:-:uk ~ 
laı· alayı ... Knrasso efendi ltalyan · 
dı, ~onra Selanik meb'usu oldu. 
Bunlar ıaymakla tükenmez. 

Mütarekede de Osmanlılar • 
dan birkaçı vapur ve gemi işlet -
mek, serbe&tçe ı;eyahat etmek, ti· 
caretini engellere uğratmamalt i · 
çin muhtelif tabiyetlere girmişler· 
di. Müslümanlardan vapuruna 
Portügnl devletinin sancağını çe -

Bir ş·ıe köyü köy
lülerini şi ayeti 

Dün bir çok imza ve mühürle 
dolu bir mektup aldık: (Şile) nin 
Sofular köylüleri diyorlar ki: 

"Alaca nahiyesi müdürü, köyle na
hiye merkezini bir telefon lıat:ı ile 
bağlama/; tcşebbüsündedir. Bu teşeb

büs iyidir. Fakat nahiye müdiirü na
mına, bunun için köyden 200 lira te
min edilmesi istenilmekte, icap eder
se lıaciz surctilc bu para alınacaktır 
denilm~ktedir. f(öyiimiiz, 25 - 30 

evden ibarettir. Son derece faJ.:iriz. 
iJ!evsim kıgfır. Günlük yiyeceğimizi 

teminden ciciziz diyebiliriz. Nalıiye 

miidiirüne paramız yok, icap ederse 
Wzu:nu olan direkleri dai}lardan 
kesip indirelim dedik. BaM para için 
ayak diriyorlar. Köy mulıtarı, jan -
darma beraber, mallarınıza /ıaciz ko
yup alacafiız,diye sıkıştırıyor. 

Hü/.:ümetten tahkikat yapılmasını, 
buna 1mini olurwıasını istiyoruz.,, 

Sofularlıların bu şikayetini va
Ji Beyin dikkatine arzederiz. 

M~vlidl nebevt 
Gördesli Abdullah Nuri ve 

rnfihendis Şevket Beylerin pe· 
derleri methum Mehmet Efendi 
rubu için bugün (cuma! öğle na
mazından sonra Beşiktaş'ta Si
nan pa~a camiindc Yeraltı ca
mii hatibi Hafız Ali Efendi ta· 
rafından mevlidi şerif kıraat o!u
nacak tır. 

kenleri hatırlıyorum. Hele dede • 
sinin babası Boşnak olanlar der · 
hal hırvat tabiyetini istimal ettiler. 

.... ismet paşanın kılıcı ile im· 
zalanan Lausnnne munhedesi ka -
pitülasyon l<epazelitderine dört 

buçuk aslr .sonra. hatime çekti. Bu 
$efer it makuı oldu. Bakınız na -
sıl? 

Avrupanın (lıviçreden batka) 
kapitülasyonlardan müstefit her 
devletinin tebAAıından yerli rum· 
lar, yerli ermeniler, yerli yahudi • 
ler, yerli tatlısu frenkleri halis 
muhlis Türk, belki Turani olduk· 
larmı iddia ettiler. Çünkü eskiden 
ecnebilik naııl kurlı idiyse, şimdi 
de Türklük o derece menfaat geti· 
rıyor. 

Hele geçen sene yapılan bir 
kanun mucibince yabancılar ba· 
zı hırfetlerden menedildiler; kapi· 
tülasyon devrinin zıddı! Şimdi o 
çelebiler: 

- Biz ezeldenberi Türktük; 
muamelenin tashihini istiyoruz; di 
ye yay6'araya haşladılar. Dünya 

bu. Bir kararda durmaz. lzmirli 
Ohanes lr:ın tebaa&ından, Üıkü -
darlı Kostaki İtalyan tebaasından, 
Kuzguncuklu &hur İngiliz teba
asından ... Acaba Acem Devleti, 
ltalyan devleti bu mahluklara va
tandaş aıfatile bakar mıydı? Ya -
fon cıhğın bu kadarına cevaz olur 
mu? işte belli, besbelli.. Ohanes 
ömründe lrana ayak basmamı!. 
Konsoloshaneden elli lirasını sız
clırmı~lar, olmuş Ohanes han •. He
rifin suratı pasaportunu tekzip e , 
diyor. 

Dimitraki Sakelaridis efendi 
:-.sin Amerikaya gitmemiş. Bunun
la baraber ne zaman b~r cdepıi~
lik, bir hırsızlık, bir deyusluk etse 
som sırmalı bir kavas polis ve jan· 
daı-mamızın önüne çıkıyor, Dimit. 
raki bizimdir! diyor. 

Bu devirde yerli ecnebilerin de 
köküne kibrit suyu döküldü. Meş
hur maliyeci Selanikli Maitre Sa
lem efendi, rivayete göre, bir 1 

memleketten diğerine gider gibi 
bir tabiiyetten diğerine girip çık - ! 
mııtır. 

Celil Nuri. 

M. Heri yonun mu f m 
bir konferansı ve 

bir nıUtalea 
Sabık Fransız ba§vekili M. Her~ 

yo geçende mühim bir konferans 
vermiş ve bu konferansta, Türki • 
yeden, çok hararetli bir liı:ınla b<:.h 
setmiştir. M. Heryo mamleketi -
mizin salim ve azimli bir veçhe al
tında, asracşmek için, sarfeait!i 
muvaff akiyetle neticelenen ~ok bü 
yük gayı·etleri işaret etmcldedir. 
M. Hcryo, harp eveli diplomasisi · 
nin, Türkiycde l;afi maharet gös· 
termediğinden mütceasir olduğu • 
nu söylemiıtir. O zaman, F ran~ız 
nüfuzu ehemmiyetli idi. M. Heryo 
diyor ki: 

"Bize dü.5ınan olanlan, müttefi
kimiz yapmak kolaydı. Biribirini 
daha iyi anlamak iç.in, mütemadi 
ihtilfıtta ve dostça münasebatta 
bulunmak, her iki memleketin men 
iaati iktizasıdır.,, 

Bunları nakleden Fransızca Is -
tan bul ba~ muharriri diyor ki: 

Hakikati söylemek lazım gelir " 
se, Fransa ile Türkiye arasında 

hadis olan malum vaziyetin kaba-

hati, M. Heryonun zannettiği gibi 

yalnız Fransız diplomasisinin d;: 
ğildir. Ba§ta Enver olmak üzere 
Enver - T alit • Cemal T riyomoy • 
ra11 Almanyaya bağlanmıştı. Onla 
rı hiç bir vaat, hiç bir tazminat, hiç 
bir teminat bu cepheden ayıramaz 

dı. Fakat bunlar geçmİ§tir. Türki

yede yüksek bir şahsiyet tarafın • 
dan temsil edilen bugünkü Fran • 
sız politikası M. Heryo tarafından 
i~aret edilen i:stikamette ve lcemali 

r,ıuvaff akiyetle yürümektedir. 

Acıklı bir ölüm 
i\ lülkiye talebesinden Halit Şuuri 

dendi Cemıbp2~ ha tanesinde ııpan

disit ameliyesini müteakıp gözlerini h:ı · 
yata ) ummuştur. Çok genç \"C mcmlc· 
kete faydalı olabilecek bir yaşta ka~ bolan 
bu gencin cenazesi tıu cuma r;ünü cuma 
namazını miiteaklp Bc:ikıaşıa Sinan paşa 
eamiindeıı k:ıldırıl:ırak Y<lhya dendi 
me7.arlığınd:ıld hu~usl m:ıkbeıecinc dcfn· 
.edilecektir. 

~Tektebin talim heyetinin e~ki yeni 
bütün meıunlaı ınm 'e mektep talebe
sinin cenaze merasimine gelerek arka
daşlarına son ıDer:ısjmi ifa etmeleri rica 
olunuyor. 

§ Rahriye ferikanından meıhum amiral 
Moralı Arif paşa zade lsunbul mektup· 
çuluğundan · mütekait Fuat bey knlp it:ıs· 
ralığıodıı.n mütccssiren dün~ü gün lk)ler, 
be) indeki hanesinde vefat C.) leuıi~ ve bu 
AÜ" Çamlıcadaki medfcni mahsusa>ın:ı 
defnedilecektir. 

Veni icra ve iflas 
kanunu şerhi 

l ci cilt 
Muharrirleri 

Kayseri ıneb'usu Sait Azmi, 
Tokat meb'usu Nazım izzet 

çıkmı tır. 
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Nukut (Satış) 

20 1. flransıı: 111,-
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l Zolııtl 211 l.lreı 218.-
i!O r. Hel"Jkır 117,- 1 Pcnıırı 

• ~O f.C\' 
2rJ llrahnıı ~6 so 1 ~· IJlnaı 
~o l•vlçre ı.ı20 - ı çcrvone~· 
~o l.c\a !?fı. - ı Altın ~J 

ı ı lııri' ı-s,- ı ı ~leccdl}e ~ 
211 Kuron <.ek 122.- ı Ranknot !4 

Çek fiatları fkap. sa. 16) 
Part~ 
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\"ar~O\' ı 

l't~te 
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Eshnm ____,, 
iş Rankası 10.- Terkv' :ı9 
Anadolı 25 10 (imerı 1 .'\ı ı! 
l~ejl 4.:ı• r'nıon ney ~~ 

Şir. 1 la} rl) c: ıs., ~arlı: f)ev 1 
·ı rnnıvav 4,30 ltah·a t 

l1. !-=t,ı:on.ı :4.- Şarı. m ceu .. 
f onıoacl 24,25 1 Telefon 1 

istikrazlar Tahviller 

ise. dahili 95.so 1 F.lektrlk 
~u' l >.yolları ?. ıo Tram\'av 51 
D.Muı•ahhlde 65 50 Tuncl ~ 

' Gümriikler s :;5 Hıhtım ıe. 
Saydı mahı 4,35 Anadolu ~ 
na~dııı il i5 Anadolu il 4J, 

.A~keriVP 

TAK V 1 
Cuma 

10 Şubat 
15 Şevval 

GDn do~uşo 
Gün ı .. tısı 
Sabah namazı 
Ogıc oamaıı 

h:lndt nama7.ı 
Akşam nama?.• 
Ya· sı namazı 
imsak 
Yılıo ı;cçcıı ı: n e 

kalan 

Cumarteıi 
11 Şubat 
16 Şevval 

i',04 6,59 
17)15 11.•0 
t,04 6,01 
n•,ııs t!.~ 
·~.16 111.fll 
ı:-,35 11,40 
19.C6 U>.11 

s.ı9 .. ~ 
3~5 ,::,,, 

HAYA - YcşilkÖ)' askeri rasat ııı1 

kezinden ,·erilen ma!O.mata gör~. buf 
bnva az buluılu \C hafif rüzgArJı ti 
caktır. Dünkü sıcaklık en faıb 6, en 
2 derece, hu a tazyikı 772 mmınetrc 

Radyo: 
IST.ı:\NBUL - 18 den 19 a .kf. 

Kemnl 1 ·i)azi Bey ve aık:ıda~ları, 19 ~ 
~O ) e kndıır oıkestra, '20 den rn,sO 
katlar Belkis J lnnım, 20,.'30 dan ~t.80 
knd.ır lianımlnr sa;ı: heyeti, 2 ı ,30 22.SC 
k:ırutr orkestra :ıj:ıns ,·c borı;:ı habe.r'lef 
saat n~ an. 

lstanbul Belediyesi 
DarUlbedayf Şehir Tiyatro•" 

Temsilleri: 

~:=~~5~~t!ra9 ISTAHBUL BELEDIYı 
saat 21,30 do Hff TIJJI! akşam suvare ~UU~t·~ ~U~ 

~ fl R 1 
l f Y 8 f K lıııı I 

111il111 
Opereti 

Umuma 

Nakil 
Diş tal>ibj Mustafa %el.i Bey mu:ır' 

nehancsioi l:sk üdar Atlamataşı 53 ıııl 
ınararn naklctıni~tir. 

t!llıc:iJEimmcs::ıl!5llrnıll!!imıRl!ır:m~m1ıD I ~~~~--~~-----~~-./' 
Halkevioin fakir hastalar' 

Tevzi yeri: MuaHim Ahmet 
Halit kitapbanesi 

Sadri Etem 
en küçük hikayeleri iki cilt 

halinde çıktı 

Bacayı indir, 
Bacayı kaldır! 

• • • 
Silindir şapka 
giyen köylü ! 

yardımı 

İstanbul Halke\•i reisliğinden: 
Dahiliye ve Nisaiye müteha.t•1 , 

sı Dr. Şükrü Ahmet Bey yalnız ,jf ~ 
hili hastalıklar için evimizin 

1 • 
1 sikasile gidecek fakir huta 

Pazartesi ve Per§embe günler· 
ten 17 ·ye kadar Beyoğlunda p .. 
naiya kilisesi çıkmazında Mısır f' 
partımanı karşısında Panayia " ' 
partımanı No. 6 daki muayene'1f' 

nesinde, ~canen muayene •e '' 
davilerini kabul etmişlerdir . .A~ 

ı edenlerin idare memurluğuna ıı1 '-------·------------! racaatları .. 1'ev1i yeri: v~kıt id:ırehanesi 
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Aiti f'aa edebi tefr ikau 
zwa --sr=z- -

CANIM AYŞE 
===============Selami izzet 

Hiç bir fey yapamamıttı !.. olmadığını anlıyordu. Her ıözü, 
Bu asi kızın kalbine nüfuz e • her hareketi iflia ediyordu. 

denıenıiıti. ilk günden bugün a· Buraada boı yere vakit kaybe-
l'aaında hiç bir fark yoktu. diyordu. Milyonları onu ıevdir • 

Beyhude yere uğraımıf, a - meğe kifi gelmiyecekti. Buraa • 
~ aenetine rağmen, Ayıeyi ken- da hem vakit kaybediyor, hem de 
dıııe ranı edememiıti. her gün biraz daha muazzep olu • 

Mıarrdan, malikanelerinin, ki · yordu. Çünkü her ıün biraz daha 
flıaelerinin, Sudandaki kötkü - Ayıeyi ıeviyor, ona biraz daha 
~iin .. reıimlerini getirtmitti. bailanıyordu. 
... ~~bu yerler, peri maıalların - Ahmet Baruni Beyin içine kor• 
.._.. peri padiıahının oğullarmm ku girdi. Bu azap onu çileden çı• 
ObardukJarı yerlere benziyordu . . karacak, pek namuıkir olmıyan 
Ptternıer evler, binbir tarhlı bah · şeylere tevessül edecek, namus "' 
~·tunç heykeller, rcnıirenk ıuzca hareket edecek, hud'aya, 

"1aalar.. ıeytanete baı vuracaktı. 
ta ~Ütün bunlara Ayte bakmamıt· Ay§enin atkı onu katil bile ede-

uUe •• Şöyle bir göz atmıt: bilirdi. D Cüze) ! .. İtte, o sıcak günde, bahçede 
eıııekle iktifa etmiati... bunları dütünerek dolaııyor, Bur-

Blllıun üzerine Ah~et bey bir sadan kalkıp gitmeği kuruyordu. 
ht alınağa kalkmııtı. Avrupadan Buradan, Ayşeden firar etıme-
lllodeller, ve planlar getirtti.. si lazımdı. Selameti için bunu yap-

~len modeller arasında, küçük malı idi. 
~f, tık bir yat vardı .. Bembeyaz Peki ama, o buradan ıidecek 

"11, ıarı prinç bacalı bu ıemi olursa Ayte ne yapacaktı? 
c:idden aiizeldi.. Bu ıualin ceyabı meydanda i · 

Fakat Ayeı dudak büktü.. di: Kemalle evlenecekti. 
Ahmet Barunl bey taıtı: Bu düıünce ile, Ahmet Baruni 
- Beğenmediniz mi?. beyin kalbi yerinden oynuyor, kan 
- Befendim.. beynine ııçrıyor, ıözleri kararı • 
- Buna biner, doinı Mıııra ıi- yor, batı dönüyordu. 

deriz.. İçinde bir kin kabarıyordu. 
- Jıte bunu beğenmedim.. Bu kin, Ahmet Baruni beyin 
- Neden?. mahvına sebep olabilirdi. intikam 
- Büyük, güzel vapurlar durur- almaktansa, terki diyar etmek 

ken, bu küçücü?t gemiye binilip müreccahtı. 
aidilir mi?• Bir fırtına çıksa.. Kemalle Ayıeye bin bir inkizar 

- Ne olur?. ederek, hemen o akıam, vapura 
- Çok fazla sallandır .. Ben bu bimneğe karar verdi. 

te11ıiye dünyada binmem.. Eıyalarını hazırlaması kolay -
Ahmet Baruni bey, yat almak clı. 'DaCfı aa ona YtiliWI eiliMH ••• 

l-.a da vaz geçti. Ayıe tek "yap • Etrafına bir göz ıezdirdi. ihtiyar 
.._... !,, dediii !eyi yapmıyacafı . kadın, bah~enin ta öbilr köıeainde 
'- kanaat s•tirmiıti. çamatır asıyordu. 

Ba!ka bir gün, Ahmet ue;~ ..... +--.-....ıah!met bey, ona doiru yürüdü. 
ta,.. kocaman bir sandık koydu. Etrafına balOyor, bir daha bu 
~ye: yerleri göremiyeceii için içini hü· 

- Lutfen açınız! dedi. zün bafİıyor, derin derin ıöiüs 
Ayte ıandığı açtı, içinden bü • ıeçiriyordu. Bu köy evinde ettiği 

>tllcçe bir çekmece çıktı. rahati, hiç bir kci~anede bulamaz• 
~~et bey, genç kıza bir anah- dı, çünkü burada sevdiği bir kız 

" llıattı: vardı. Seven gönül, sevgiliıile be· 
._ Lutfen bu çekmeceyi de a- raber olunca cehennemi cennet 

$lllJz. sanar. 
41'1tt açtı. Ne yazık, ki bu genç kız onun 
~-•-- gönlündeki ıefkatinin kadrini bi-
lrC&111ecenin içi, tıklım tıklım 

llıiicevh lememiıti. 
~ er dolu idi.. İnciler, yakut- Birden arkasından, birinin ko· 

' zebercetler, zümrütler ııd ıtıl 
lfddıyordu. tarak geldiğini duydu. / ·-

Ay b f Dönüp baktı. te u ıe er itiraf etti: 
- Çok güzel. Ayteydi. / 
Aı..aet B · b Ayte, k~tux..· halde, sıcaia arunı ey göğüs gerdi: -'S' ... 

Buru rafnıen ıapsarıydı. Ahmet Baru-
~ v, evlendiğim zaman ni beyi •örünce haykırdı: 
el bun1 olacaJc. Düğün gecemiz· 

• arı takacak. Herkeıin ka- - Babam! ~ • 
mi qakn gözleri onun üzerinde ka- Ahmet Baruni bey ıaıırdı: 
aca · • • · - Babamz mı? ..• Nerede ol-

Ayp, elmaslara hayran ı dutunu bilmiyorum. lçerde de • 
tu. yalnız belli et-edı" R oh nıuı- 1 .... • u asa- ği mi? 
letini muhafaza etti. Ayte heyecan içinde, kekele • 

Dedi ki: di: 

- Peki ama, ya karınız fazla - Yere düftü, kendini kaybet· 
töze çarpmak İstemezae? Bu 0 • ti. Yüzü moımor •.. 
Dan için azap olur. - Konjeıtiyondur ! 

Hayır, Ahmet Baruni bey, bu İlciıi birden eve koıtular. 
" derece inat kar,ısında hiç bir fey Oraya girdikleri zaman, yerde 
' 1•Paınazdı. Y apamıyacaktı. ~e?dinden •eçmit yatan, yalnız 

. Bir genç kızın inadını yenmek, ~.htıliçlar içinde kıvranan, ölmek 
' ,,ele gönlünü ele geçirmek, zan uzere olan Şefik Nuri bey ıördü. 
~~· tahmin edildiği kadar kolay - Hemen bir doktor ]lzmı. 

•iildir. Genç kızlar, pek çabuk - Nereden bulalmı, nuıl bu· 
ele ıeçer aibi görünürler, fakat lalım. .• 

el UZatıldıjı zaman, inıan boılu· - Hemen otomobile atlar on 
h tutar. dakikada bir doktor alıp ıeli~im. 

itte Ahmet bey de mütemadi • Kaybedecek vaktimb JOk. 
)eıa hotlutu tutuyordu. - Aman kotunm r 

Aneye yakınlaımuı ihtimali ( Dft1tllnl l1G1' > 

VA'<n 

M. Venizelosa göre _ .............. ·-·-···-·················· 
Balkanlarda 
harp tehlikesi 

(Trau) hidiseıi üzerine cihan 
efkarı umunıiyesinin dikkati Bal
kanlara çeVl'ildi. İtalya ile Yugoı
lavya arasında bir harp çıkmuı 
ihtimali ıık sık mevzuu bahıolma
ğa başlayınca (Le Joumal) gaze
tt~ıinin seyyar muhabiri (Hele • 
ıey) Yugoılavya, Yunanistan, 
Bulgariatan ıibi Balkan memle • 
ketlerinde tetkikat yapmağa çık
tı. Helseyin yazdığı mektuplar • 
dan bir kaçı gazeteıinde çıkmıt • 
tır. 

(Journal) muhabiri bu mek • 
tuplardan birinde (Venizelos) la 
mülikabndan bahsediyor. Gaze -
leci evelemirde Balkanlarda bir 
harp tehlikesi olup olmadığı hak
kında Yunan baıvekilinin fikrini 
öğrenmek istem it tir. Sonra §ayet 
bir harp olursa Yuanistanın ta • 
kip edeceği hattı hareketi sonnuı· 
tur. Venizeloaun verdiği cevaplar 
mühimdir. Bilhassa bu cevaplar 
araıında Türkiyeye taallük eden 
bir kısmı da vardır. Onun için ev
velce ajans tarafından tebliğ e • 
dilmit ve ıazetemize de derco • 
lunmUf olnıakla beraber Venize • 
losun ıözlerini aslından bir ke • 
re daha ve aynen tercüme ve nak· 
le diyoruz. 

Yunan bqvekili Venizelos 
(Helıey) in suallerine kartı fÖY • 
le demiftir: 

- Balkanlarda bir hnrp çık • 
ması ihtimaline inanmak istemi -
yorum. İnl111ı8miyorum. Y unanis -
tan böyle blr telı1i1Cefıih önüne 
geçmek için her vakit elinden gel-
diği kadar çalışacaktır. Fakat şa
yet bü.ün bu gayretlerimiz~ rağ -
men harp bir emri vaki olursa 
Yunanistan felaketin hududunu 
mümkün olduğu kadar daraltmak 
için en sıla bir bitaraflık takip e
decektir. Böyle bir vaziyette Türk 
dostlanmızm faydalı yardımla -
nna itimat edebiliriz. Şu noktaya 
çok iyi dikkat ediniz ki biz vak • 
tile büyük hayaller arkasında 
koştuk. Fakat bunlar artık bit • 
miştir. Biz yalnız Yunanistan için 
ağır olan Lozan muahedesine im
zamızı koymakla kalmadık. Biz 
o muahedeye dudaklarımızı ve 
kalbimizi de bağladık. Bütün o 
eski şeyler artık bir mazi olmuş • 
tur. Biz onların hepsinin üzerine 
bir haç diktik. Mağlup olan mem
leketler mağliibiyetlerini samimi 
bir kalple kabul etmedikçe bu 
dünyada devamlı bir sulh ola -
maz. Biz Yunanlı Iar tam bir sa • 
mimiyetle ve kat'iyyetle başnmzı 
eğdik. Biz dünkü düşmanlanmız
la yanm bir sulh değil, tam bir 
sulh aktettik. Biz bu sulha ebedi 
olarak s~rhk knl~caibz.,, 

SUz derleme 
faallyetlerl 

ilk tedrisat müfettiıleri dün ma
arif müdürlüğünde toplanarak IÖ% 

derleme itlerinde ilk mekteplere a
it faaliyet tarzlarmı tespit etmit . 
lerdir. 

Millet mek tepi eri 
yeni devre tedrisatı 

Millet mekteplerinin yeni deVl'e 
tedriaatı yirmi sekiz tubatta bite -
cek ve mart haftasmda imtihanla
ra bqlanacaktır. Muvaffak olanla 
ra diplomalan verilecektir. 

Biri ö!düı tmek, öteki de 
öldürmekle maznun .• 

Cinayetin sebebi,mak•ulün sarhoşluğu 
imiş; bu iddia doğru o:abilir mi? 
Unkapanında itlenen bir cina· / üzerine Mehmet Ali Efendin in vale 

yetin muhakemesine dün latanbul tile kendi oğlunu bir meseleden 
ağır ceza mahkemesinde devam e· hiddetlenerek jandarmalara döv • 
dilmiştir. ? dürmek istediğini iddia etmittir. 

Bu davada, Mehmet Ali EfencH Bundan sonra, davacı variılerin 
isminde bir çiftliksahibi, kayın bi- vekHi Ethem Ruhi Bey, §Öyle de • 
raderi Lütfü Efendiyi öldürtmek mİ§lİr: 
ve Bedri isminde biri de onun tef· - Bu dava, ailevi, içtimai, es • 
viki üzerine öldürmek ıuçlarmdan rar tılut bir davadır. Polis, ilk tah
maznun bulunuyorlar. Cinayetin kikatı nasıl yapmış, iz üzerine na
sebebi de, iddiaya göre, Lütfü E · sıl düşmüştür.? Bu cihet, etraflı su 
fendinin eve sarhoı olarak gelmesi rette araştırılırsa, hakikat, bütün 
ve Mehmet Ali Efendinin buna kız açıklığile meydana çıkar. Bu hu • 
ması ımıf... sustaki tahkikatı yapan polislerin 

Dünkü muhakemede dinlenilen mahkemede dinlenilmelerini iste
bir ıahit, Mehmet Ali Efen dinin dm. 
bu cinayeti teıvik ettiği kanaatin- Müddeiumumi Kiı~if Bey, bu İa• 
de bulunduğunu ıöylemiı, buna teği muvafık gömıüf, mahkeme, 
kartı maznun vekili Rif at Bey, eve polislerin çağırdmasına karar ver• 
aarhot olarak gelnıenin, bir ada - m\~, muhakemeyi 23 mart peJ1em• 
mın öldürtülmesine sebep olamı • be günü aaat on üç l>uçuğa bırak
yacağını ileri sürmüf, tahit, bunun mı~tır. 

Genç futbo!cünün kat!i hakkında 
temyizce bozu!an karar üzerine 

ceza?ar indirildi •• ~~ 
Bir müJdet evel Beyoğlu ıoka.k f dirilmif. Cemal ve Reıat Efendiler 

lanndan birinde çıkan kavıa ne - yediıer ıene allıfar aya mahkam 
}arından birinde çıkan kavga ne • edilm"ıler, Reıat Efendi yirmi bit 
ticesinde, "Beykoz" klübünden Sa- yaımı tekmillemedilinden, cezan 
it Bey vurulmuş, ölmüı, onu öl - bet sene altı aya indirilmittir. 
dürmekle maznun olarak lstanbu? Kavgaya karııanlar da yirmi bir 
ağır ceza mahkemesinde muhake· gün hapis edileceklerdir. 
me edilenlerden Bahriyeli Cemal Cemal ve Rept Efendiler, te • 
Efendi ile f&pkacı Retat Efendi, hevriirle katilden on beter seneye 
aayri muayyen fail eaumdan, mah mahkOm edilmftler, gayri muay • 
kum edilmiıler, Kazım ve Salahat yen fail vaziyetinden dolayı, ceza· 
tin Efendiler de kavgaya karıtmak larmın indirilmesi kararlattınl .. 
tan mahkum olmuılardı. mııtır. Bu ikisi hakkındaki karar, 

Temyiz bu kararı bozmuıtu ve ekseriyetle, diğer iki maznun hak· 
aon zamanlarda yeniden muhake- kındaki karar ittifakladır. 
me görülüyordu. Cemal ve Retat Efendiler, ay• 

Dünkü celsede, yeniden muha · nca maktulün varislerine üç bin U 
keme neticesinde verilen karar bil ra tazminat verecelderdir. 
........................................................................................... 

OarUlbedayi talebe v~ 
muallim J{ereslnl 
kaldırmamalı! 

Darülbedayi son ramaolarda 
operetlere ehemmiyet verdi. öy
le aolaşı'ıyor ki bundan sonra 
operetlere sahnelerimizde sık 
sık tesadOf edeceğiz. 

Belediye tiyatro!lunda eskiden 
salı akşamlan tems fi muallim 
ve talebeye tahsis edilirdi. Her 
Hh aktamı muallim ve talebeler 
ten1illth tarife tatbik eden ti· 
yatroyu baştan başa do'dururlar· 
dı. Operetler 11hnt!ye vazedilme· 
ğe başlandıktan ıonra bu salı 
akşamı muallim ve talebeye ya· 
pılan tenıi At ortadan kaldırıldı. 

Operetlerde belki biraz açık 

saçık le ikki edilecek sahneler 
balunabileceği için talebenin bu 
eeerleri görmeleri arzu edılmive· 
bilir; fakat muallimler için blSyle 
bir vaziyet menuubabs değ'i!d r. 
Bu itibarla Darü bedayiin ope· 
ret:erden gayri piyu'erde tenzi· 
lltlı talebe ve muallim gecesinı 

tekrar tatbik etmeıi, operetlerde 
de muallimleri tiyatroya tenzi it· 
h biletle kabul etmui fiıımdır. 
Darülbedayi idaresinin bu cibetı 
temin etmts:ni temenni ederiz. 

Amerika elçlsl 
Amerika elçiıi M. Şerril dün ak

f&ID Ankaraya gitmiıtir. 

Tütün işi 
Yunan· standa bir 
mütehassısımız var 

ATINA, 9 (Huıuıi) - Türkiye 
sefiri Eniı Bey, buaün Yunan ha• 
riciye nazırı Mihalakopoloau •iya• 
ret ederek tütün meseleıi hakkm

da salahiyettar Yunan makama• 
tile temaı etmek için bir Türk tü • 

tün mütehasaııının Atinaya ıeldi· 

ğini teblii etmiıtir. 
Tütün meaeleıinde Türkiye ile 

Yunanistan arasındaki teıriki me • 
saf, cemiyeti akvama tütün haldcm 
da müıterek bir rapor vermekten 
ibarettir. Çünkü cemiyeti· akvam 
meclisi dünya tütün iıtihsalitı me• 
selesini tetkik edecek ve ihtiyaçtan 
fazla olan istihsalatın tahdidi için 

münaıip tedbirler alacaktır. 

Yunan darü1fünununda 
grev ve tatil 

AT1NA, 9 (Huıuır) - Darlil· 
fünun talebesi grevlerinde ıarar 

ettiklerinden hükGmetçe Darül • 
fünunun muvakkat bir zamua 
için ıeddine karar verilmittir. Ka• 
rarın dünden itibaren tatbikine 
bqlanmııhr. 
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ne a.yrılmış odalarda istirahat edi
yorla.,.dı. 

Saat tam beşte vali Muhittin 
Bey de gelince müsabaka için ha
zırlıklar başladı. 

F otograf münasebetile bütün 
güzeller bir araya gelmişti. Bu es
nada çok garip vaziyetler vardı. 

Türkiyenin ve hiç olmazsa lstan
bulun 933 güzellik tacını başına 
giymek için gelen güzeller rakip
lerini garip İstihzalarla süzüyor -
)ardı. 

Hepsinin dudakları bükülüyor. 
Güzelliğine güvenenler mütebes -
sim, kar§ısındakini daha güzel 
bulan başı önde fotoğraf obje!~ -
tifinin lc:arşıı;ında duruyorlardı. 

F otograflar çekilip biterken 
hakem heyetinin bulunduğu salo
nun kapısı da kapanmıştı. 

Bu salonda hakem heyetinden 
b&§ka yalnız gazetelerin birer 
muharrirleri bulunuyor ve bun -
dan başka hiç kimse içeriye so -
kulmuyordu. 

Bundan maksat güzellerin es
rarını faşetmemek içindi. Güzel • 
lerin aileleri bile kendilerine tah • 
sis edilmit olan salonda neticeye 
intizar ediyorlardı. 

Hakemler kimlerdi? 
r Hakem heyeti İstanbul valisi 
ve Belediye reisi Muhiddin, Is • 
tanbul C. H. F. idare reisi Cevdet 
Kerim, Şairi Azam Abdülhak Ha
mit B.ler ve refikası izzet Melih B. 
ve refikası, edebiyat fakültesi re
isi Muzaffer bey ve refikası, Ce
nap Şahabettin, Halit Ziya B.ler 
931 güzeli Nitide Saffet H., ve 
konservatuvar müdürü Yusuf Zi
ya B., heykelg)lş Nejat B. ve refi
kasile Sabiha Hantm, rassam Çal
lı İbrahim, Nazmi Ziya, Sami B. 
ler ve Türkiyenin belli başlı ta -
nın mıt muharrirleri, reasa!Dlar ve 
ediplerile doktorlarından müteşek 
kildi ve elli kişilikti. 

Saat tam beşte •• 
Hakem heyetinin ve seyirci bu

lunan gazetecilerin oturduğu sa
lonun kapısı kapanınca Abidin Da 
ver Bey söz aldı. 

- Vakit tamam .• ~. dedi 

ve hakem heyeti ıçın bir 
reis seçilmesini rica etti. 

Bu teklif üzerine lstanbul bele
Cliye reisi Muhittin Bey reis olarak 
seçildi. 

Daver Bey bundan sonra tekrar 
söz aldı. Ve müsabakanın teklini 
ve nasıl yapılacağını fu suretle 
izah etti. 

- Müsabaka iki şekilde tertip 
edilmiştir. Birinci kısmı İstanbul 
güzellik seçimidir. Bunun için ha
kem heyeti reylerini verecekler ve 
en çok rey kazanacak olan hanım
lar rey sırasına göre birinci, ikinci, 
üçüncü olacaktır. 

Bundan sonra ikinci şekle başla 
nacaktır. Bu da İstanbul, İzmir ve 
Bursa güzelleri arasında Türkiye 
933 güzellik kraliçesi için olacak -
tır. 

Bunlar arasından en çok rey a
lan da Türkiye güzeli ilan edile -
cektir. 

Fakat bu kararlar ve neticeler 
gece Tokatliyanda 931 güzeli 
Naşide Saffet H. tarafından halka 
bildiıilecektir.,, 

Abidin Daver Beyin izahatından 
aonra Peyami Safa Bey söz al mı~ 
ve müsabakaya ittirak eden bütün 

.. nımlara bir resmi geçit yaptırı • 
lacaimı aöylemiıtir. 

VAKlT 10 Suh~t 1933 f 10 
:J 

Güzeli Kim Olmuşt·ur ?_ t 
lebek kanatlarına benziyen ka.-oı••lli 
lar vardı. Bu elbisesile Melahat 
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j T okatlıyan balosundaki münakaşalar ( 
~ Dünkü güzellik müsabakası Aka Gündüz Bey Türkiye gü - iki kanaat arasında bir ihtilaf ~ 
§ neticesinin ilanı için geceleyin zeli diye bir seçime taraftar gö· hasıl oluyor dedi. ~ 
~ Tokalliyanda bir balo tertip e - rünmüyodru; fakat Türkiyeden Ne yapılabilirdi? Vakıa mü · ~ 
~ dilmişti. Balo onda başladı. Sa- yabancı memleketlfre Türkiye sabakanın mürettipleri seçim işi § 
~ lonlar dopdolu idi. Masalarda güzeli diye gösterilecek sima hiç ni gene kendi seçtikleri bir ha · ~ 
g bir çok tanınmış simalar da gö • değilse kendini arzedenlerden kem heyetine vermişlerdi. Bu g 
~ rünüyordu. en güzeli olmalidi. Nazire H. gü iıin olduğu gibi kabul olunması § 
!§ yemek, dans, gece yarısına zeldi; amma burada görenlerin o tarafra zaruri idi; fakat elin~ 
~ kadnr böyle gitti ve saat yarıma çoğu daha ilk gün (kırk bet te ağzı ke;e değil ya, çekip büze · ~ 
~doğru müsabaka neticelerinin kırk beş yoktur sana et) naka - sin, i§te herkes kendi gördüğüne jj 
~ ilfınilc ve tam manasile lrızıştı. ratını söyleten Feriha Hanımı göre de kendi hükmünü veriyor,§ 
~ Esasen müsabaka neticesi ağız· daha güzel buluyordu. Esasen hakemin dediğine de dil uzalı -~ 
~dan ağıza duyulmuş, (Haber)in son dört hanımdan birinci ayrı- yordu. Hatta hemen hemen biri i 
~ikinci tabı Nazire Hanımın evel lırken hakemler arasında büyük birine el bile uzatacak olanlP.r ~ 
~ ce F criha Hanıma knrşı İstanbul bir ayrılık olduğu, hatta seçim gÖrüldü. Masalar ayaklandı, iki~ 
§_ güzeli olarak, !onradan lzmir gü i~i bittikten sonra bunlardan ba- taraflı gürültüler salonları dol - J 
§ zcli Neriman Hanıma karşı Tür zılarınm hoşnutsuzluklarını şu - durdu. i 
§kiye güzeli olarak birinci geldi- na buna anlattığı rivayetleri de Aka Gündüz Bev, hakem he • "f: 
~ ğini bu resmi ilandan evci her . bu münakatalara hem kuvvet, yetinden bahsedildii!ini işidincc j 
§kese bildirmiş ti. Hakemlerin ka· hem hak verdiriyordu. Nazire tekrar halka hitap etti: ~ 
g rarı yer yer münakata olunuyor H.ın lstanbul güzeli ayrıldıktan - lıte ıiz, iıte hakem heyeti '§ 
~ du. Makt im gününün. halkın ilk sonra Türkiye güzeli seçilmekte nin kararı, hunu doii'ru bulmıyo j 
§seçimi diye kabul edilen toplan de kendi 18 reyine kar§ı rakibi· ruz? dedi. Büyük bir ekserivet-g 
g tının eserleri ya§ıyordu. nin 16 rey almış olması bu gece le buna (evet) ler İ§tirak etti. \ 
_ ki münakaşanın kaynaklanndan Aka Giindüz: l 
~ Müsabaka tertin heveti namı biri sayılabilirdi. 
~na evvela Nazire H. b~lonun me Aka Gündüz Bey işte hemen - O halde jüri yoktur, mef. 
~ rak ile açılan ~özlerine arzedil- bu umumi temayüle sözle bir ıuhtur; kararı makbul deeildir ! İ 
~ di alkı§landı. Bunu Fe,iha Ha. mecra açtı: hükmünü verdi. Alkıtlandı. f 
~ nımm takdimi takip etti; Feri - "_Türk milletinin zevkile, Bu vaziyet üzerine ortalıkta ıs, 
~ ha Hanıma ait olan alkı~lar bi- güzelliğile, sanatile, güzelliğe 0 • bir kararsızlık, karga&ahk hali • g 
~ rinciden daha sürekli , daha şid - lan hürmetile bu derecede istih- ni andıran bir hal oldu. Hakem E 
§ detli oldu. O kaclar ki, bu alkış za edilemez! dedi. Bu intihabı heyetinin mefsuh olduğunu id -~ 
g ların cemil~ haddinden geçtiği, protesto etti. Peyami Safa B.in dia edenler, kararın değişmiye - '§ 
~ bununla hakem heyeti kararına sesi hakem heyeti namına opar· ceğini sövliyenler hararetle nok- !§ 
§İştirak edilmediğinin ifade edil lörle cevap verdi. Bu takdirde i· tai naza;larını müdafaa etmiye § 
§ diği mamunnı bulmamak müm - sabetbulunduğunu, bunda ken • koyuldular. Fakat tertip heye -~ 
~ kün değildi. disinin tahsen beraber olduğunu tince bu hususta bir fey söylel' ~ 
§ Bunun üzerine Aka Gündüz söyledi. isimlerini sayarak, Ap • mediği için hakiki vaziyet anla-§ 
~ B., oturduğu masadan ayağa tülhak Hamit Beyefendi, Halit tılamadı. ~ 
~kalktı, yüksek :ıesle beraber ol - Ziya Beyefendi, Cenap Şahabet Şimdilik anlatılan şey ıudur: ~ 
~ duğu bu temayülde oradaki ek - tin Beyefendi, Hüseyin Cahit Be 1933 güzelinin fU dakikada Av-E 

§ seriyetin duygusuna tercüman ol yefencli hülasa hakem heyeti rupa seyahatinin şüpheye düt • ffi 
i du: böyle bir karar vermiıtir, Şimdi müş olmasıdır. ı 
''"'tl"""""''"'tllffMtttlfHHuıtffllllllHHınııt1IHllHtııın1111ııııııııı11111111ıııııııııı111111111ııııııı11ıı111111ıııııııı111111 ıı-"·ıııı_' .................. ıu ... ı• ""•., 

Resmigeçit b&flarken 1.. re H. birçok rakipler kartısında bu Son ~61e Hk e'ft>e1 cta-.et edı 
Salonda 500 mumluk iki büyük lunuyorlardı. len 33 numaralı Fazilet H. oldu. 

lamba konmuştu. Bu lambaların Resmi geçit bittikten sonra ha - Fazilet H. beyaz bir elbise giymit 
ışıkları da gözlerin duracağı tarar kem heyeti azasından Halit Ziya ti. Kapıdan içeriye girince hakem 
ta toplanmıştı. Bey çok doğru bir teklifte bulun - heyeti önünde gezdi. Ve Peyami 

Güzeller birer birer içeriye gir- du. Safa Bey ile Abidin Daver Beyle • 
meğe batlayınca mikdarlarının - Hanımların rnikdarı çoktur rin yardımile ortadaki masaya çık 
çok olduğu anlaşıldı. Salon daT Evvela bir seçme müsabakası ya • tı. Hakem heyeti epeyce kontrol et 
celmişti. Maamafilı güzeller bire':' palım geride kalan hanımlar ara - ti. Peyami Safa Bey güzeli güldür
birer numarası ile hakem heyeitnc smda İstanbul güzelini seçelim. mek için bir çok sualler sordu. Bun 
Peyami Safa Bey tarafından tak. Halit Ziya Beyin bu teklifi çok dan sonra 45 numaralı Birsen H. 
dim edildi. Bundan sonra bütün gü yerinde idi. Hanımlar bu sefer bi- geldi. Kapıdan içeriye girince 
zeller birer birer hakem heyetiniaı rer birer salona alınmağa batladı. hakem heyeti arasında bir hareke~ 
önünden gererek salonu terketti. S b b k d baıladı. Elektrik limbalarmm ıtı 

:ı- ırası ile irer irer apı an içeri ları 45 numaranın üzerine vuruldu. 
Yekunu otuza varan güzellerin · h P · S f B ye gıren anımı eyamı a a ey yetil tuvaletinin eteklerini tu -
hepsi salonda toplandığı zaman elinden tutuyor ve hakem heyeti tarak masanın üstüne çıktı. ltıklar 
hakiki bir çiçek bahçesi manzara - önünde gezdirdikten sonra dııarı altında gözleri kamaıtığı için iyi • 
sını vermişti. çıkarıyordu. ce bakamıyordu. Fakat Peyami Sa 

Rakipler f. Halit Ziya Bey teklifini yaptık- fa Bey mütemadiyen ten suallerle 
tan sonra bir teklifte daha bulun· Binen Hanımı güldürüyor ve ce

Bütün güzeller ilk defa olarak 
salona dahil oldukları zaman ha· 
kem heyeti Maksim salonunda bü 
yük partizanlığa sebebiyet veren 

45 numaralı Birsen Hanım ile Na~ 
zire Hanıma her nedense fazla dik 
kat etmitlerdi. 

Bu hanımlar da hakikaten biribi 
rini mağlup etmek için en şık tu · 
valetlerini giymiılerdi. 

muştu. Her hanım hakem heyeti 
önünden geçtikten sonra hakem he 
yeti tarafından son seçmeye kal • 
ması muvafık olup olamıyacağın!l 
karar verilecekti. 

Bu karar üzerine birer birer ha
kem hcyetinedn geçen her hanım· 
dan sonra müspet ve menfi karar· 
lar verildi. 

9 güzel 

vaplar alıyordu. 
Binen H. Jandarkta okuduğunu 

ve sporcu olduğunu, kürek çekti • 
ğini ve yüzdüğünü söylüyordu. 

Hakem heyeti önünde bet daki
ka duran Birsen H. masadan inip 
kapıdan çıkınca herkes biribirinin 
kulaklarına bir feyler fısıldıyordu. 
Bundan sonra garip tesadüf ola -
rak en büyük rakip Nazire H. gel 
mitti. Nazire H. tam bir sporcu va· 
ziyetinde sıçrayarak masanın üstü 
ne çıktı. 

Güzel ve keskin bakıtları ile ha 
kem heyetine baktı. Peyami Safa 

şirin bir yavru kuş tesirini yapıY' 
du. Melahat Hanım: Almad '-i 
Fransızca bildiğini. Nis'te okud' 
ğunu söyledi. Biraz helecanlı ol 
ğunu da ilave etti. 

g güzel böylece sırasile hakt 
heyeti önünde masa üstünde iyı 
den iyiye tetkik edilince hakem t 
yetinin kararı tebliğ edildi. 

- Salonda hakem heyetinde B 
baıka dinleyici olarak bulunan f 
zetecilerin salonu terketmeleri .• 

Bu karar üzerine bütün gaze 
ciler dışarı çıktılar. 

Hakem heyeti lstanbul gü 
için kırmızı rey varakalarına 3 

1 zel ismi yazmıya başladılar. 

Hak em heyetinin karan 
Hakem heyetinin İstanbul gü 

1i seçmesi için yaptığı müzake 
münakaıa çok heyecanlı olmuf 

Dakikalarca dışarıda bekliye 
ler hakem heyetinin arada sıra 
yükselen seslerini duyuvorlar 
(ne oluyor?) diye gavri ihtiyari 
pıya bakıvorlardı. Nihayet 9 ha 
nımdan Birsen, Nazire ve Alm 
yadan gelen Melahat Hanımla 
hakem heyeti tarafından tekr 
kontrol için salona davet edile 
reylerin hangi hanımların üzeri 
de toplandığını anlatıyordu. 

Hakem heyeti hanımları bir kd 
re daha tetkik ettikten sonra tol 
kararını gizlice verdi. 

Fakat bu karar açık göz gazeli 
ciler arasında derhal anlaııldı. 

- Nazire H. İstanbulun 193S po 
güzeli. ırt 

193 3 Türkiye güzeli kim ? du 
Bu karar üzerine ikinci ve en aıl Va 

him intihap başladı. 
- Türkiye güzeli. hu 
Bu çok mühimdi. lstanbul, Is - çoı 

mir, Bursa gibi Türkiyenin bel~ 
batlı üç ıehrinden gelen güzelle' 
araamda ol~~ktı. 

Hakem Jleyeti arasınaa İzmir 'Je 
Bursa güzellerinin haklarını mil • n 
daf aa için iki ter de hakem a7'atl n 
vardı. Hakem bP.yetinin İstanbul 
güzeli olarak kabul ettiği Nazir' 
H., Bursa güzeli Leman H., İmıit 
güzeli Neriman Hanımlar hake11' 
hey tt önünde biraz d r lar. 

Ayrı ayrı kontrol edildiler. Ha 
kem heyeti hanımlar çıktıktan so 
ra beyaz rey varakalarına fikirle ~ 
rini yazdılar. 

Bu fikir de gizli kalmı!h. Fakat 
gazeteciler derhnl anlamışlardı. 

Nihayet sabırsızlıkla bekleneıı 
ve yalnız üç şehri değil bütün Tüt 
kiyeyi alakada reden giizeller p.ü• 
zelinin seçildiği ilan edildi O da ı 
lstanbul güzeli Nazire Hanımdı. l 

Naz"re hanım ne diyor ? 
Nazire H. dnü Cağaloğlu yoku• 1 

tundaki foto Ethem fotoğrafhane• 
sine gelerek resmini çıkarmıttır. 

Bu esnada bir muharririmize Nıl 
zire H. ihtisasatını şöylece anlat • 
mıttır: 

- tstanbul ve Türkiye güzeli o
lacağıma tam hir kanaatim vardı. 
Bunun için l\faksimde müsabaka
ya dahil olmuştum. Fakat bugiin 
hircok rnl<iT)lcr nrrı~mda fazlaca 
t-eyecana kapılmadım de~il. 

Çok memnunum.. Hislerimi Ş'J 
rlakika ifade edecek haşka keli -
me bulamryorum .. Çok memnu -
num. Çok ... 

45 numaralı Binen Hanımın ar
kasında yeşil bir elbise vardı. Kol 
ları açık ve etekleri utun olan bu 
elbise içinde Binen H. güzeldi. fa 
kat Nazire Hanım da kolsuz ve vü 
cudüne tamamile intibak eden u • 
zun etekli beyaz bir tuvalet giy -
mitti. 

Bu suretle yapılan seçmelerden 
sonra 30 güzelden 9 tanesi ayrıl -
mıth. Bunlar hakikaten biribirine 
rakip 9 güzeldi. 

Beyin suallerine tebe11ümle cevap !=====---~~-=--~-====~ 
verdi. Maraş gilnil 

Bu tuvalet içinde biraz esmer 
tenli falc:at ke=kin siyah gözlü olan 
Nazire Hanım da rakibini bir ham 
lede mağlup etmek istiyordu. 

Hakem heyetini teshir edecek 
gibi etrafına derin derin bakıyor
du. Fakat bu iki rakipten maada 
ortaya yeni yeni bir kaç rakip cla
ha çıkmııtı • 

Bu ıuretle Binen Hanımla Nazi 

23 Nazire H., 22 Fazilet H., 45 
Birsen H., 21 Almanyadan gelen 
Melahat H., 18, 32 Mari H., ve 24 

numaralı Melda müstaar ismi al • 
tındaki Şükran Hanımlar. 

Ilı"nci ve son se çm~ 

Son seçme olduhça heyecanla 
ha§ladı. Peynmi Safa Bey: Her gü 
zelin birer birer getirilerek masa· 
nın üstünde tet!dk edileceğini ve 
hakem heyetinin 3 güzel seçerek 
ısimlerini rey vara!ca.arma yaza -
cağını bildirdi. 

Peyami Bey soruyordu: Bugün Maraş günüdür. lstan· 
- Spor yaparmıamız Nazire H? buldaki Kara~lılar saat 14 buçuk-
- Evet tenis oynarım. Yüzerim. ta Duülfünun konferans salo • 

Kürek çekerim. 
- Heyecanlımısınız? nunda toplanıp kurtulutu kutlu• 
- Heyecansız değaim her hal· 1 layacaklardır. 

de.. 1 -~--
fI:ızire. Hamm duruşla.r~~ en~a- foyyare cemiyetinin 

mı, bakıtıle hakem heyetı uzerın -
de bn~~c:a bir tesir yaptı. Ve salonu 1 · balosu 
lerkettı. .. • . Dün gece Pera Palasta Tayya· 

Bundan sonra musabaka ıçın Al . . . . w. 

manyadan gelen Melahat H. ıalo- r~ cemı:etının. v~rdıgı balo p7k 
n:ı girdi masanın üstüne çıktı. eglencclı geçmışhr. Balo Tokatlı. 

Melahat Hanımın beyaz elbise . yandan dönenlerle hemen sabaha 
ıi çok tıktı. Kol yerine güzel ke • kadar sürmü~tür. 



J(J,.... • ' . 

LD 

Lt 
ııY 

ırı' 
.dı 

0Jt 

ı .. 

e 

vffünau 
~ -

Pariste yapılan yeni 
tiyatro binası 

Başınızı kaldırınca kendinizi yıldızlı bir 
yaz gecesi içinde sanıyorsunuz 

Rex slnema ve tlya tr' 
Pariste yenı bir tiyatro ve si- J 

?e lll" binası vapılmıştır. Binanın 
1~'tıde geniş koridorlar, sofalar, 
bırço c vestiyerler, telefon oda11, 
Po s merkezi 1 hekim dairesi, 
artistlere mahsus elli beş loca, 
dus sa 'onları ve yirmi asansör 
'tardır. 

Binama dikkate çarpan bir 
hususiyeti vardır: içinde, küçük 

salonunun içi 

' çocu lar ve köpekler için birer 
ayrı salon vardır.Sinemaya <?elen 

~adın l ar ,çocuklarını içinde çocuk-
arı meş~u edecek tertibat ve me· 
llıurlar bulunan bu bakım saJo· 
hunda bırakabi mektedirler. Sı· 
nemaya geJ• nler köpek:lerı ni de 
Onlar için yapılmış o 1an hususi 
dairede bırakmaktadırlar 

Sahne, içinde yüz sau'atkarın 
tabatça oynıyaoı leceği genişlik
tcdır. ~abnede ayrı ayrı idare 

edilen do!rnz asansör vardır. Si· 
nema perdesi yüz murabba met
tod1.1 S . . .. 
t ~ r. alon dört bın seyırcıyı t ~t rahat alabilecek gen ı şlik· 
edır. Binanın en müh•m husu· 

: 'Yeti, salonundadır. Çünkü sa
e~n, fanteziye ve hayale istinat 

1 
en bir tarzda ve s nema Sl

onu o,d v h' t· . k b· · ugunu 1sset ırmıyece 
ır Şekiıde yapılmıştır. 

haS.aıınenin önünde, büyük ve 
sıt bir kemer vardır. Bu ke· 

perin iki tarafında Fraosanın 
rovens vi ayetindeki binalar 

f.eklinde yapılmış, ku 'eli, kemer-
ı, balkonlu birer köşıc görül-

lnektedir • Köşklerin cepheleri 
a.çık renkte sıvahdır. Balkonları 
çıçekler, nebatlarla sarılı ve süs
llldür. Balkonlardan bir'l d k 
'- f · b · ı d n e uş 
ıs:a esı ı e var ır. Bu çiçek 
renkle dolu kö'şkler salonun d:~ 
VarJarmdadır. Ayrıca duvar yok-
~ur Ye büyük salona girenler, 
•ki taraflarında duvar yerine 
tbanzarası gözü okşiyan binalar 
iôrerek kendilerini büyük bir 
llıeydanhğa kurulmuş anfiteatr 
Üzerinde zannetmektedirler. Asıl 
bu hissi tamamlıyan şey de sa
lonun tavanıdır. Cünkü başıarmı 
:>'u1<arıya kaldıranlar, başlarının 
listünde tavan yerme yıldızları 
e~rıl pırıl açı lıp ı.- apaoan mavi 
t ır Yaz gecesi seması görmek· 
edirler. 

Ziya tertibatı, bilhassa dikka· 
ti celbetmektedir. Sa !onun üs 
tilnde tavan yerine yapılan bo

~alı müdevver gö 'deki yıldızlar 
ltı1 gösterilirken de v anıp sön

inek tedir. 

Sahne, sayısı iki yüze varan 

Salonun yan duvarlan ' 

~rojek törlerle aydınlatılma !dadır. 
Salonda yirmı makine, günde 
300,000 metre mik' abı temiz ve 
portakal kokulu hava dağıtmak· 
tadır. 

Salonun yirmi beş tane çıkış 
kapısı vardır. 

tiinamn inşasında ses, avdın
hk ve emniyet tertibatı nokta
sından büyük bir ihtimam gös
terilmiştir. 

Açık hava tiyatrosu ismi ve
rilen bu tarz bina, inşasındaki 
mµv affa '< İyet l e beraber ihtıva 

ettığı husus yetler itibarıle de 
büyük rağbet kazanmıştır. 

Mösyö JacqıJes Haık isimli 
bir sermayedar tarafından tes ·s 
edilen m~essesenin ismi Rex'tır. 
Rex müesseseai, geçenlerde fa. 
alıv etP O't>" rn ·s•;,. 

1 'ren u;ıoae sergi 
Fransada belli başlı şenır . eri 

· dolaşacak bir seyyar sergi ter· 
tıp o unmuştur. l u sergi bir 
tren içmded ı r. San'atkarane bir 
şekilde yapılmış eşya ve tezyini 
san'atlara dair eserlE'r bu sergi· 
de tesh•r P ..ıi 1m0 ' ·te ·' ir 

Moa~ı-n , ztt" edilen 
halk oyunları 

Dans muaHimı Bahri Bey Ka
radeoız sahiJıerinde, bilhassa 
Trabıon ve Rıze v !ayetlerinde 
oynanılan oyunları, bir salon 
dansı haline getirmeği tecrübe 
etmiştir. Bu dansları, bugün saat 
ondan on altıya kadar Beyoğ:un
da yerli mallar pazarı yanında 

"Santral,, sa lonunda ilk defa o
larak davetlilere gösterecektir. 

Tahltl adasında Pl
yer Lotl abidesi 
Meşhur Fransız edibi Piyer 

Loti gençliğinde bahriye :zabiti 
iken gemisile Bahri Muhiti Ke
birde do aşmış ve Tabiti adası· 
na da gitmişti. Piyer Lotinin 
eserlerinde bu seyahatine ait 
intiba ve tahassüsler vardır. 

Bir hafta evvel, Şubatın üçün
cü günü Pariste askeri mabfel
de am ı ral Lacaze'm riyaseti al· 
tında bir Tahiti süvaresi yapıl· 
mışhr. Ba süvarenin hasılatı Pi· 
yer Loti komitesine tahsis edil
miştir. Ta biti de teşekkül etmif 
o lan bu komitenin maksadı o 
diyarda Pıyer Loti namına bir 
abide vücuda getirmektir. Tahi
tide meşhur Fransız edibinin bir 
heykeli dikilecektir. 

Heykel Fransız san'atkarların· 
dan Philippe Besnard tarafından 
yapılacakhr. Bu abidenin vücu· 
da getirilmesi için Tahiti ada
sında Pomare süJalesinden olan 
kıraliçe tarafrndan bir iane def· 
teri açıl mıştır. Para toplamlmak-
tadır; Tahitide açılan defter, Pa· 
riste k=tp c:ı nılacakhr. 

_._ __ ...... __ ____ 

Şaka 
Önümüzdeki Salı günü, yani 14 

Şubatta, Darülbedayide Şaka i · 
1 
simli bir piyes oynanacaktır. Bu 
piyesi nakleden Bedia Galip Ha· 
nımdır. 

Şaka, Darülbedayi repertuarm-
da yedi senedenberi muvaffakı -
yetle oynanan süt kardeşler isim· 
li vodvil ayarında çok kuvvetli bir 

komedidir. 
Şakanın provaları, bu komedi · 

nin çok büyük bir muvaffakıyet 
kazanacağına ıüphe bırakmıyor. 
Çünkü, komedide oynıyacak ar -
tistler, zaman zaman eserin neıe· 
aine kapılarak kahkahalarla gül • 

mektedirler. 
Şimdiden söyliyebiliriz ki, 

bu eserde, lstanbulun tanınmış 
bir çok şahsiyetlerinin isimleri 

geçmektedir. 
Şakanın tevziatında, topaz, süt

kardeşler, Kuok gibi piyeslerde 
çok muvaffak olmu§ 1. Galip ile, 
bilhassa son zamanlarda kıymeti· 
ni herkese kabul ettirmiş Hazim, 
kadın rollerde ise, Darülbedayiin 
en kıymetli üç san'atkan Neyire
neyir, Şaziye ve Halide Hanımlar 
vardır. 

Şaka, bir çok kimselere takıl • 
makla beraber, şaka olarak kala· 
cak ve herkesin hoşuna gidecek • 

tir. 

Arabasını tablo ile 
değiştirecek adam 

aranıyor· 

Pariste çıkan Güzel San'allar 
gazetesi Paris belediye sahş sa· 
(onunda görülen ve dikkati cel
beden bir ilandan bahsetmekte· 
dir. Amatör bir ressam, bu ilan
da güzel bir tabloyu şehir için· 
de ~. ullanılacalr bir kupa araba
sile mübadele etmek istediğini 
bildirmektedir. 

Gazete bu ilanı haber ver
mekte, falcat ressamın tabloyu 
alıp araba verecek adam bulup 
butamadığını kaydetmemektedir. 

.AtAeolo.ji ... --'-'~ ~~ 

Persepolis sarayları 
meydana çıkarıldı 

Birkaç senedenberi eski Ira· 
nm payitahtı olan (Persepolis)de 
hafriyat yapıhyordu. Şikago da
rülfünunu alimleri tarafından ya
pılan bu hafriyat ile insanlığın 
vahşetten yükselme11ine ait tari· 

hi iki devrin sırlan ortaya çık· 
mışbr. Hafriyat yapan heyet er· 
kanından doktor Erııest HerzfeJd

in yazdığı rapor, bunları aydın
latmış bulunuyor. 

A'imler, büyük lskender tara
fından milattan 330 sene evvel 
~akllan Persepolis sahasında yir
mi beş kademe kadar kazdıktan 

sonra Iranın eski devirlerine 
ait birçok heykeller bulmuşlar
dır. Bu sabadan iki mil ötede 

taş devrine ait bir köy keşfolun· 
muştur. 

Doktor Herzfeldin Persepo1is· 
teki keşifleri arasmda nakışlarla 

süslenmiş büyük bir duvar var· 
dır. Dara ile Hüsrev tarafından 
yaptırılmış olan sarayın duvar-

Jarmın güneşte kurutulmuş ker
piçlerden yapıldı~ı anlaşılmıştır. 

Fakat sarayın sütunlu salonları 
pencere çerçeveleri siyah renkli 

ve fil dişi işlemeli bir taştan· 
dır. Iran şahının kendisine tabi 
21 memleketin sefirlerini nasll 

kabul ettiğini gösteren resimlert 
son derece şayanı dili.kattır. Bu 
sefirJer, şaha takdim edilmek 

üzere getirdikleri hediyeleri de 
taşımaktadırlar. 

eu nakışlarla resimlerin çoğu, 

yaplldığı günde olduğu kadar 
güzel ve mükemmeldır. Bu re
simlerde Iran hükümdarları, biz· 

metçileri, arabacıları, atları, şaha 
ait yükleri taşıyan adamları gö· 
rülmektedir. Sonra bu resimlerin 

asıl renkleri de anlaşılmış bu1u
nuyor. Çünkü bütün renklerini 
muhafaza eden parçalar da keşf
edilmiştir. 

Saray muhafızları kısacık kılıç
lar taşımaktadırlar. Bu kısa kı· 
lıçları taşımak adeti, sonraları, 

Yunanistana geçmişti. Diğer si

lahlar, muhafızların kemerlerin· 
den sarkmaktadır. 

Rivayete göre büyük lskender 
sarhoşluk sevkile Iran şehnişah· 
!arının sarayını yaklırmış, ve 

orada çıkan yangın yüzünden 
şark medeniyetinin garbi Asyaya 

bulülü tevekkuf etmiştir. 

Arkeo'oj ilc heyet, bu sarayla· 
rın bulunduğu sahayı karargah 
ittihaz edere'< müze haline ge-

tirm işt ir. Daha sonra ilet Here 

gidılmiş ve milattan dört bin 
sene evvel yaşıyan taş devrine 
ait bir köy bulunmuştur. 300 
kadem derinliğinde bir tabiye 
alhnda bu 'unan bu köy, msbfuz 
bir haldedir. Köyün içinde uzun 
bir yol vardır. 

Ev erın içinde birço!< şeyler, 
ocaklar, çanaklar buluomustur. 
Bazı tabakların içinde taştan 

yapı lma bıçaklarda vardır. Bun· 
lar insanların 6000 sene evvel 
kullandıkları vuıtalardır. Bun· 
Jarın keıfile kablettarih devir· 

!erdeki san'at hakkındaki malft
mat artmıştır. 

Keşfiyat devam etmektedir. 

Hitit medeniyetini 
keşfeden alim 

Sayce öldü 
logilterenin en meşbur arkeo• 

loji ilimlerinden biri olan Sayce 
birkaç gün evvel vefat elti. 

Doktor Sayce yakın şark ar
keoloj"si ile meşgul olmuş en 
değerli a limlerden biri idi. Eski 
mısır ve Asur onun belli başlı 
mevzuları idi. 28 sene Oksfortta 
Asur tarihi müderrisliğini yapan 
do!itor Sayce'nin Hititler, Babil· 
Jiler, Finikeliler ve Asuriler hak
kındaki keşifleri, bütün dünya• 
nm maıi hakkındaki noktai na• 
zarını değiştirmişti. 

Doktor Sayce her kesten ev
vel Kenan medeniyetinin saha• 
larım bularak hafriyat yapılma• 
sını temin etmiş, Hazreti Davut 
şehrinin yerini göstermiş, şark 
medeniyetini, Humerden evvelki 
Yunanistan medeniyeti ile bitiş
tiren Hitit devletini keşfetmişti. 

Doktor Sayce on sene evvel 
Hindistanın Pencap öJkesinde 
bir takım plakalar bularak bun
larm Elam'ların şehri olan Susa~ 
da bulunan pla~ alarla cebinde ıı 
bulunan plakaların aynı o\duğu
nu tesbit etmiş ve neticede mi· 
lattan 2000 sene evvel Hindista
nın muazzam bir medeniyet sah· 
nesi olduğunu bu medeniyetin 
yahın şarktan uzak şarka kadar 
yaylldığını, hatta bu medeniyet 
manzumesinin ekseriyetle aynı 
dili konuştuğunu, ayni mimari 
yazıyı yazdığmı meydana çıkar
mışb. 

Profesör Sayce 87 yaşında 
vefat etmistir. 

Kralıçenin 
yazdığı roman 

Devli Ekspreste okunduğ-una 
göre ·Romanya kralı Karol, val-
desi sabık kraliçe Mari tarafın· 
dan yazılan bir romanın neşrini 
menetmiştir. Sebep, bu romanın 
kral Karol ile sabık zevcesi 
prens Helenin hususi hayatına 
istinat etmesidir. 

Bu emre rağmen kraliçe Mari, 
krahn emrını dinlemiyece~ini, 
ve eserinin pek yakında ''Taçh 
kraliçeler,. ramı altında neşrolu
nacağını söylemiştir. 

Romanın mevzuu genç bir 
kraliçenin, kocası tarafından ta-

kip olunan hattı hareket yüzünden 
memleketini bırakıp kaçması ve 
pek çoğalan hanedan sürgünlerin• 
katılmasıdır. 

Kraliçe Mariden romanında 
kimi mevzubabs ettiği sorulmuş, 
o da eserinin kral Karol veya 
sabık zevcesi ite ala~adar olma· 
dığını söylemiştir. 

B i r d i p 1 o m a t ı n ver
diği ma:ümata göre kral Karo~ 
valdesinin bu eseri neşretmemesı 
üzerinde ısrar etmiş, eserin mev
zuu ister muhayyel, ister hakiki 
o sun, bunun neşrine müsaade 
ctmiyeceğini söylemiştir. 

Buna mukabil kraliçe Mari, 
rs~rin tabedilmekte olduğu ve 
yakmda ıntişar edeceği cevabını 

vererek ot:unu din!cmiyeceğini 
anlatmıştır. 
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Verdun Müdafii Navar 

irtica hadisesini 
tel'in eden 

telgraf:ar 

Büyük harp neden 
beş sene sürdü ? 

Yazan: Nakleden: 
1ST ANBUL, 9 (A.A.) - Bur

ıada bazı mürtecilerin yaptıkla -
rı hadise münasebetiyle memle -
ketin her tarafından Reisicümhur 
Hazretlerine bir çok telgraflar 
gelmektedir. 

Fransız meclisinde meb'uslar.n mühim if~aab 

Jr.cqr.ıes Mortane - 10 - fa. -8-

Navar elindeki haritaya baktı. ! decek oradan dü§man harekatını 
inilecek yeri tayin etti. Burası bir taras.sut ederek haber verecekti. 
ormanhktı. inmek hemen hemen· Bır akıam evvel Navarla arka
kabil değildi. Fakat ne de olsa bir daşına izin vermişlerdi. Asker, 
tecrü~c etmek lazımdı. Bunun içiu Reims ~ehrinde tanıdığı bir evde, 
yava~ yavaş daireler ç!::::?rck in - eğlenebileceklerini söyledi, gitti • 
miyc bu~ladı. Hakikatte buraya ler, eğlendiler, ve geç vakit karar· 
inmek hemen hemen kabil değil gaha o kadar ne§eli döndüler ki, 
di. Fakat her zaman verilen emir· sabahleyin gidebileceklerini kimse 
lere isyan eden Navar, mühim bir ümit etmiyordu. 
vazife verildiği zaman, en küçük Fakat Sf\bahleyin, ikisi de ha · 
noktaya bile ehemmiyet veriyor • zırdı. Bu sefer de Navar tam öğle 
du. Madem ki filiin noktaya inme· üetü uçtu, ve hiç bir arızasız icap 
si söylenmişti. Her halde bunda eden yere inerek askeri bıraktı. 

bir ı.ebep vardı. Belki de yokt:.ı Asker, Navarı pek sevmi~ti. Uzun 
ama, neyse!.. uzun kucakfaştılar. Fakat asker 

Navar, ormar.lığın üzerinclı.: bir türlü ayrılmak istemiyordu. 
daireleri küçültüyor, inmek ihti - Tayyarenin motörü ise boyuna dö
mali olabilecek bir meydenhk nrı· nüyordu. Nihayet Navar, asker'! 
yordu. Nihayet böyle bir yer b~- tehlikeyi nnlath ve ayrıldılar. Za
Iuyordu. vallı asker, sanki başımı gelecek • 

Burası gayet dar ve ağaçlar - leri biliyoı muş gibi bir türlü on • 
la Çevrilmi§ bir yer oimakla bcra· dan ayrılmıya razı olamamıftı. 

her nihayet bir meydandı. indi. Filhakika bir müddet sonra o da 
Hoca, pılısını pırtısını toplıyarak yakalanıp kurşuna dizilmitti. 
hemen ormana daldı ve kaybol • Dönüşte Navar, bir alman tay
du. Navar bin bir mütkülatla ve yare karargahının üzerinden geçi
kendisine has bir ustalıkla tekrat yordu. Birdenbire aldına gidip o • 
uçarak döndü. rada bir gösterit yapmak geldi ve 

Bu hoca, yanında götürdüğü ür, o tarafa doğru uçtu, 500 metreye 
gü\•ercini birkaç gün sonra geri kadar alçalıp cambazlıklar yapmı
göndermif, mühim şeyler bildir • ya batladı. Atağıdan hiçbir alet 
mişti. Fakat bir ay sonra Alman · etmiyorlar, ıanki onu ıeyrediyor -
ler onu yakalayıp kurfuna dizmi"ş· lardı. Fakat, bi;denbire Navar bir 
lerdi. ateşe maruz kaldı. Dönüp bakın -

• • • ca bir düşman Albatroı tayyaresi· 
iki ay ıonra Navar, ikinci mü · nin üzerine hücum ettiiini gördü. 

him vazifeıini görüyordu. Navar Fakat ne yazık ki, bu gibi mühim 
hu vazifeyi, yaptığı bir kabahati vazifelere giderken tayyarecilere 
rötmck, ödemek için kabul etmİ§ silah vermezlerdi. Bunun için Na
ti. Doğrusunu isterseniz, Navarm var çekilmiye mecbur oldu. Bere
bu kabahati büyük bir şeydi ve az ket versin düşman tayyareıi za • 
kalım bir arkadaıınm ölümüne se· manında gelmi~ti, aksi takdirde 
bep oluyordu. numara yapmakla meşiul olan Na 

Navar, rasıt arkadaılarından var, eittikçe alçaldığını farketme· 
Chambe ile beraber tayyareyle ör· 

mişti ve biraz daha ileri gitse, in
delt avına çıkmıf h. Evet, evet, Ör· miye mecbur olacaktı. Bir keli -
dek avına, hem de tayyareyle. 

meyle, düşman tayyaresi onu lü -
Navarın bu çılgınca fikrine İş· 

tirak eden Chambc, bir aralık, pe· 
gine düştükleri bir ördeği vurmak 
için ayağa kalkmıf, tüfeğini omuz
lnmıştı. Yere muvazi olarak elli 
me.tr~ kada~ irtifada uçuyorlardı. 
Ördek, birdenbire aağa saptı, ve 
uzaklaştı. Bu takibin zevkine ka • 
pılmı§ olan Navar "madem ki " 
böyle birdenbire döndü, ben de 
dönerim, benim de kanatlarım va ı: 
Cliyerek dönüverdi. Fakat, Nava . 
rın kr.natları daha büyükti;, bu 
Clönüf eına!ında bir taneııi yere 
değdi ve tayy•ıre bir tepetaklak 
:attı. 

Neticede kendiıine bir şey ol -
marn.ıkla beraber, Chambe'ın ha -
cağı t:ırılmı§ ve ağır surette yara· 
lanm-ı§h. 

Şimdi Nn 1 ar, hastanede onun 
ba!ı ucundan ayrılmıyordu. Biı· 
gün, 'iı;eriyc hu va kumnndanı mi -
ralay Rosc sirdi: 

zumsuz bir esaretten kurtarmıştı. 

• 
Navar, götürdüğü askerin kur· 

tuna dizildiğini öğrenince uğur • 
suzluğuna hükmetti. Bununla be 
raber bir üçüncü defa olarak böy· 
le bir vazife kabul etti. Bu sefer, 

hususi ve mühim vazifelerde em • 
salıiz bir muvaffakıyet gösteren 
Jalcs Verdine ile beraber, iki tay· 
yare olarak hareket edeceklerdL 

Gidip Chimay civarında yere inile
cek, ~onra, clütmnnı §tı§ırtmak için 
Nancy tarafından dönülecekti. 

Bu sefer uç uf ıafakla berabe: 
yapıldı. Alça!dan uçarak Arden · 
nes ormanının ortasına indiler. 
Her iki tayyıırede birer gümrük 

memuru vardı. Vedrine onlarla u. 
zun boylu konutmak istiyordu. 

Fakat Navar bunu t~lılikeli bulu • 
yor.-du. Altı dakika kadar yerde 
lrn.ldıkt:ın s?nra uçtular, dönr.Wlc:r. 

Salihli, Ulukışla, Denizli, Bar· 
tın, ve Çaycumadan gelen telgraf· 
lar aşağıdadır: 

Bartın, 9 - Dini anlamndı:;ı
mız bir lisanla telkin ederek mil· 
!etimizi hüsrana sevketmek isti -
yen Bursa yobazlarının harekeli • 
ni Bartın halkı derin nefret duy • 
gu'arile tel'in etmektedir. Hükü • 
metimizin Türkçe ezan ve Kuran 
hakkında musip tedbirlerile nur 
içinde gö3terdiğiniz yolda son ne· 
fesimize kadar yürüyeceğimize 

bir daha and içtik aziz reis. 
C. H. F. relal: Rahmi, Belediye retal: 
M. J{adri, GCD!:lcr blrllJ!l reisi: Cemal, 
Ticaret odam reisi: M. Niyazi, Ziraat 
odası reisi: Sn!AhatUn, Hllft.llahmer 
rolsl: Ali, Tayyare ceı:nlyeU rclsl: 
llulQsi, Himaycletf&l reisi: Ahmet, 
Kunduracı Esnaf Rciai: R . HU.eyin, 
ı<as:ıp e3Ilatı reisi: Hasan, Kereste -
eller namms.: !nel Alemdar zade A. 

Sol cenahtan - Hayır! MöıyCi 
Barthe böyle bir şey söylemedi. 

Mösyö dö V endel - Bu bapta 
olacak telmihleri tiddetle ve kat'i· 
yetle reddediyorum. 

Mösyö Louis Deshayes - Mö~· 

yö dö Vendel hanGİ sıfatla konu • 
şuyorsunuz? meb'uı aıf at ile mi yok 
sa demirhaneler komitesi azası ... 
fatile mi? 

Reis - Efendiler rica ederim 
hususi konu§maları bırakınız. Ba· 
husus bu neviden olan konuımala· 
ra kat'iyyen yana§mayımz. 

Mösyö Eugene Laurent - So· 
rulan fey nıösyö dö Vendelin bu 
beyanatı demirhaneler komitesi a
zaıı olarak yapıp yapmadığıdır. 

Mösyö dö Ven del - Bunu hem 
şahsi olarak hem meb'uı ııfatile 
hem de demirhaneler komiteıi rei 
si sıfotile söylemekteyim. 

Mösyö Barthe - O halde niçin 
Rıı:s., Bakkallar namına: Nuri, 
murtacılar namın~: Musto.ta. 

Yu- Girard Jordan'ın - ki demirhane!· 
lcr komitesine iltihak etmiştir -
not defterinde içtimaların demir • 
haneler komitsinde vukua geldiği· 
nin kaydedilmit bulunduğunu i · 
zah eder misiniz? Ya şu ıözlerden 
maksat nedir? "Mösyö Gontrad ta 
rafından bana verilen malumah 
mösyö Pinot'ya bildiririm. Buma· 
lumata göre eksper Pf eff er itini 

Salihli, 9 - Büyilk davaya 
iman ed~n Salihlinin münevver 
halkın Bursada irticaa benzi -
yen çirkin hadiseyi coşkun inkı -
lap ruhile tel'in etti. Büyük emek
lerle kazanılan bugünkü varlığa 

dokunması muhtemel en küçük 
gafleti bile şiddetle ve asabiyetle 
karşılamıştır. Gençlik ulu Gazi -

bT h d'. ' V b k" mizin hadiseye kDırtı olan zati a- 1 ır ya u 1 ımış. e ana ze ı ve 
lakaıını minnet hisleri dolu heye- tehlikeli olarak tanıtılmıttır. Diğer 
canla tebcil etmektedir. Varol ulu 'taraftan mösyö Pino eksperlerden 
Gazi. birisini lehimize çevirmek vaaıta. 

c. 11. F. Reisi: Necmi, Tayyare retsı: larına malik olduğumu kendisine 
:MusWa, HllAllahmer relBI: Hilmi, Mu- anlattım.,, Mö•yÖ Pinot denilen 
allimler birliği reisi: Sami, Belediye zat demirhane)er komitesinin umu 
reisi: Hamit, Ticaret odası rel.si HO. • 
§tm, Hlmayciottaı rclst : CohU, GUr - mi katibi değil midir? 
bUzler ıcıu1;ıu reldl: li:O.mll, DozkurUs.r Mösyö dö Vendel - Mösyö Pi-
rel.si : tıhaml. 

Denizli, 9 _ Bursada şuursuz not belki demirhaneler komitesi • 
bazı kimselerin ezanın Türkçe nin umumi katibidir. (Gürültüler) 
okunması gibi milletimiz için çok Mösyö Pinot demirhaneler komite· 
hayırlı olan yeni bir inkıliip ham· sinin umumi katibidir. Ayni za • 
lesini vesile bilerek dini siyasete manda kuvayı meyahiye ıendika • 
alet ittihaz etmek gibi ahmakça zının katibidir. Buna aıla itiraz et· 
bir teşebbüste bulunduklarını ha- miyorum. Maamafih bu iki te9ki • 
her alan bütün Denizli halkı bele- !at yekdiğerinden ayrıdır . 
diye önünde toplanarak bu men· Mösyö Barthe - Şu halde mös 
fur hareketi tel'in etmişler ve yö dö Vendel, müsaadenizle şu su· 
mütecaıirlwjnin şiddetle tecziye - ali birn.z daha derine götüreceğim. 
lerini istemi§ler ve Cümhuriyet Nasıl oluyor da vicdanların ıatı11 
inkılabına ve yüce başbuğuna o • alınması hakkında müzekkere i • 
lan sarsılmaz duygub.rımn arzına çin yapılan içtima Madrit ıokağı 
bizi tevkil ebni!lerdir. Temelleri numara 7 do demir haneler komite
Türk milletinin kalbi olan cümhu· sinin merkezi umumi binasında 
riyetin ve inkılabın clü~manltlrına yapılabilmiştir? 
kartı Denizli halkı her birinin Mösyö dö Vendel - Demirha • 
birer G:ızi evladı olduğunu teyi - neler J.omitesi gerek kuvayı meya 
den arz ve aonauz hürmet ve ta - biye sendikası odasına gerekse ce· 
zimatımızı ıunarız efendim. miyetlcr salonlarını açar, fakat on 

&lodiye reisi: M. Naili, Mebus dok- larla hiçbir r.ıünasebatı yoktur. De 
tnr Kdzım, Meb'us Yusut, Meb'us: 
Mnzhar ı.ıum. Halk F. ucıBi: Esat, mirhaneler komitesinin diğer teı • 
Kaza reisi: Ragıp, T. T. c. reı::ı: A_· kilfı.tln rahıta:a olması keyfiyetin~ 
Rlfnt Hll~llıı.hmer reisi: Doktor Co~- • :Ld ~ ı 
det, ~lmayeietcaı Telsi: Kemal, Tica· ı :il c. e ve bıt'iyetle rcddcdiyo · 
ret odası reisi : A. Rağıp, Borsa rcl· ı·um. 
si: Rasim, Tasnrrut C. R"l:ıt: Dr. A. M" .. . 
Tc·:f!k, spor mıntnka reisi: Rl!nt. osyo Barthe - Bu· mesele 
E:;nat cenıiyctıerl namına: HUseyln hakl(ında uzlatmal; çok iyi bir 
HUsnU. "eydı· D · h k · · · · • •11 ':i r. cmır ane omıtes1 reısı 

Ulukı1'la 9- Asırlardanberı mı ete m·· ·· d'· V 1 l' · d l • ... . . . osyo o entıe m vıc an ar sa -
- Ey Navaı-, yaptığından mem

nun ~usun? 

No.var sapsarı kesilmitti. Bu 
sözleri hatırlarken: 

muhtaç olduğu sükun ve 1stırahı-.ta t I 1 . · . I . . ~. .. ın a mo. t ıçın para vermı! o du · 
yerden bı., adamları alm getire . temın ve benlıgıne karı~an Cum· ;;un h. b. k.t .. 1 d"l y 1 . • . . . . . d c u ıç ır va ı aoy .eme ı t. a. 
ceklerdı. Füka! biı· güvercinle ge· ı' hurıyet ıdareımız aleyhm c bazı n b" d k" d d 

Birkaç sün sonra gidip ayni 

-- Beni, diyordu, otuz gün h~.· 
pisle piyadeye nakletselcrdi :-azı 
idim. 

1ttc, N11.vnr lrn kabahatini ört· 
:nek >;.in göniillıi <ılarak mühim 
~ir vazife i<ahııl etmişti. 

Ba ikin~İ mühim vazifeye gider 
l:en Nilvar, hiı· ~\~ker im.çağını gö· 
tnrüyorliu. Bu n~ker kaçağı da, ka 
!:>anatin\ ödemek içjn i!gal e<lilmi! 
~ide 1tlan ltarısmın yanma gi • 

. . . l ız ır şey var ır ı o a §U ur. 
len haberde, bu lesehbüsün tehli· 1 haınlerın bu kerre vakı o an te· \'" d l t l k . . k 

• • •• • • ... • 1 ıc an ar sa ın a ma tıcaretı l!· 

keli oldı~ğu bildirildi gitmediler ' §ehbualerını lanetle yad ıle, baş -
1
• h. . . . 

.. .. ' ' \ l "dd 1 l d ] V'1yı meya ıye komıtesı umumı 
Gumruk memurları da Holanda • f arının !l et e caza an ırı maaı • , ı-: .b. f . 

1 dT · ·b· d' · · • d l ~utı ı tara ından, demırhaneler 
dan Fransaya döndüler. J Tnı .. vke ı ılmız gı ~ t ~nımıfzınd. e komitesine ait olmamak sıu·tile bil 

( Dernmı r~r) ur çe o masını ıs erız e en ım. ~ 

=---=--===-=----=---::-=~=====' Beledlyc ve F. Reisi : Ynlmp .. • ===== 
'fürk tarihi mede

niyet faslı 
Türk tarihinin medeniyet faslı -

m yazmıya memur heyet dün da . 
rülfünuQ.dn toplanarak çahımaıı · 
na devam etmiıtir. 

Çaycuma, 9 - Nahiyemizde 1 rume~ ve ~u .luyme~lı :olunuza 
Ramazandan itibaren baıılıyan ıet "".~mek ıstıyenleı·ı hogmak, te-

~ ] k. . l ... k 1~ k h Türkçe ezen, memnuniyetle kar • pc eme ıçın uymet ı m ı.ap .a • 
tılanmaktadır. Türkçe ezan cley- raman arımızm iı:'1retleı-ine her an 
hindeki harelteti §iddctle tel'in c· hazır bulunduğumuzu arzeyleriz 

der, açtığınız çığırda yorulmaz, efondim. 
C. H . F. reisi: Ahmet, Gençler birliği 

ıaraılmaz bir imanla daima yü • nısı: Beb~t. 

demirhane komitesinin merkeıi 
umumi binasından tanzim ve ida· 
re olun-:.ıyor. (En solda ve solda bii 
çok sıralardan alkışlar.) 

En soldan - Komitenin eğer re 
isi değilse umumi katibidir. 

Mösyö Charles Bernard - O bO 
itte yalnız değil. Yanında bir dt 
Megrion isminde biri daha var. 

Mösyö Berdouce - Mösyö do 
Vendelin beyanatından t u nok • 
tayı zaptetmelidir ki bu itler de · 
mirhaneler komitesi namına dejil 
fakat kuvayı meyahiye komitet' 
nam ve heıabına yapılmışlardır. 

M. Barthe - Tekrar edi • 
yorum. Demirhaneler komite~ 
azasından birinin el yazıaı ile y•' 
zılmıt bu delillerin elde edilmetl 
aırf bir hüınü tesadlif eseridir. ŞiJ11 
di mösyö dö Vendel lutfen ıözü ' 
mü kesmek ~erefini bana verdiiİ' 
nizden iıtif ade ederek sizden baf 
ka bir malumat daha ıoracaiılll' 
Bir iıtizah takriri daha verilmi! • 
tir. Mühim ithamatta bulunduııı 

Matbuat bundan bahsetmiyor. Bıt' 
zı gazeteler lcayit ile iktifa ediyor' 
lar. Ekser hallerde gayet geveıt 

olan matbuat bir şey yazmak iste' 
miyor. Bu kadar mühim olmıyaıt 

bazı meseeller için sütun sütoJI 
yazı yazan bu matbuat değil mi? 

Mösyö Charles Bernard - Kil' 
hahat Mösyö Mignon' da. 

Mösyö Jean Ban - söz iıtiyo • 
rum. 
Möıyö Barthe - Size ıormak i• 
tediğim ıudur. Haberiniz var ını· 
dır ki mühim bir meblaf?, itycn 

larcayı bulan bir para, hakikatİJI 
meydana çıkamaması için matbtı' 
ata tevzi edilmittir. Rica ederi~ 

Möıyö Vendel söylesinler bu baP' 
ta beni tekzip edebilirler mi. Ae• 
ba Mösyö Mepion isminde bir ili 
nat acentesi demirhaneler komite 
ıi veya bu komiteye merbut ola; 
di~er komiteler hesabına paral-1' 
dağıtarak matbuatın susmasını te' 
mine çalışmıyor mu? Bu adamı' 
idarehanesi Pariste Drouot ıoka ' 
ğında numara 14 dedir. Kendifl 
Monreo tirketi ile demirhanele' 
komitesinin sermayelerini tev~it 
memurdur. 

Mösyö dö Vendel - Size cevıtf 
k . ' verme te asla müşkülat görmil' 

yorum. Demirhaneler komitesinill 
matbuata tevzi etmek için ayırdı' 
ğı bir para yoktur. (Gürültüler) 

Mösyö Barthc - Ben burad' 
gazeteciler hakkında bir §ey söy ' 
lemiyorum. Şurası muhakkakt 
ki gazetecilerin kısmı f\zamı vaıİ' 
felerini hakkile ifa eden gayel 
namuslu kimselerdir. Bir gazete' 
nin susmasını teı!ıin için &azeteeİ 
satın alınmaz. Gazetenin idar' 
müdürü kimse o satın alımr (Mo~ 
telif ııralaı-da alkı§lar) 

Mösyö Pierre F orgeot - Böylt 
sini kızgın demirle vurmalı! 

Mösyö Pierrc Renendcl - Va· 
zif elcrini namu:Jkarnne yapan gs• 

zeteciler vardır. Mnamafih bu dı' 
laverc !}'nzetcciliğinin profeayo ' 
nelleri vardır. 

Mö:ıyö B.-.rthe - Şüphesiz de ' 
mirhaneler komitesi bütçesind1 

gaz~~~lcn~ dıığı~ıl::.cak ve para n'' 
mile bir fasıl açmamı~tır. Fak'1 

yalnız temin edebileceğim bir no~ 
ta vardır. O da ~udur ki Möı16 

Mignon matbua tın sükutunu tt · 
min etmek için mühim miktarcl' 
para tevzi elmiş tir. 

(Devamı uar) 
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"Jtmı.ı 1110.1.;ıı f.(aı 111,ıWtıı •İlll'•nttncı uıı>~.l.ı ~ıııo 

l·'·~'!\U .IJl!~I '"Jfl!JdA Otl~·i!l;W'fa .lCf.1'1.rln( 'Cp.l~OAGftuO}l ·.mu 

•llfO ;a;utp '•:ZV )f.ı~I ~nı.ı;,.\ ııttıunı tıq'91l[ft8 ·tl'oovA"ırtnttmınq 

.ırzcq ı.-paıırılJ oıttfaq~ .ııq ı~uı:qıı.;ıu ·.ıo::\'J v.ı:.nm .ıtm:!ı ~.\ ,;u, 
-nlı "11-nı~q Tifff!s:ııı.un:ı ·unruzu :..\ ı;ıa.ı nap:ı lPJil3l mıo.<'ıııme>:ı 

'ı*Itıo.~sıwo,1 7.1 .rnr;,ı :ı.\ Jt:unsı 'mmı '.ll.rtttı.t, - 8Ç ılf.?Jl!'J\'. 

"l{!p}n,s.1m nJnwaın ;l.\Jlfü!W )lf!All'l u;l 11111 

•ffit:qt:w uap11101nıa1 uıııı.ıc-ıcmımrnq :quıı .ı,ıt:s.\.> nq ııım:-.r:l) 'IJP" \' 

"·\ c;qı ııJııp.ı 'llr.ımuı t:.ır.ıuo.Ccımo:g "Jın.n:~ ıımnıunın<1 m;ınasnıu 

uın•ı.:ruuıtmı D.\ JllljO.\ :ıunu.\ı:u p:ııiiı t:tıı:t ;ı.\ '0Ufll1!Jafl nıı:s 

-ıpn ın:ıcqnınnı n.t.ı.\ J!q;ır; tı~nıııo dwmaru 'tsnwnwuuınq {;11uml.l 

oııı,ııınw 31! ?iııs JIQ·~ıq wızıaıı:nru ısdı:ıı u.\.l.\ an ımiSI u;ıp,;ıı{ııı 

• .ıpauı mınıınq a.'\ ~;ı.Cıurıuw.:m u.ırıuı.ı<>ıı;ıwzııı awwu a.\ J!>llWIO 

Ciıu:ınr.r:mı ıuıpmunı :ıA ;ıa.Cıuw.> uıuımmı :ııqnuı 111.fnı.:ı l<IWl?lfl 

eıı.ır.qııı ~n{ıı.r;to, 0.1 nnıfi a.\ ımt uıuuzv duııoıunw 'la3Jl!J >rıuıı 

-tı ı:ııı.ıuıııoaı.ıruc1t tıı>t:J 't.ı.ıa!l :.ı.\ .ıı.ıııcJ >p.ı.:ıo - tÇ .ıppv~ 

".ld.qjf v~JA!,JdW JJIJt.'T.l U;).ll?Qlll ııap 

-.lu;ıs rıı:m dıı:r.Jrnıu .ı~ll!ll!Q ınıııv1 uıım:,11211.l .ıan "Jııcınıoı•Ptı 

• 

ml'kl~ı:nıyl'ıı:ı :r.unur Ptliği wriht(} takdir ohman ve kat'iyet 

l•~S!lf>dnzı ,ga:,Tisııfi lrntlnr.ı gü.rc t:ı.lı.aldmk ctUrfUr. 

B:ı "'ıır<>tıc talıaldrnk dtlr!lcıı \"Crt;lh~rle, zamları. .mcktu -

nıly~·tlıı zuhur ettiği tarihi tal•Jıı ·c<km tnksıttcn itibaren tnhnlı· 

lmk t'ıl<"cPI; as:I \•crglyı~ il.iıvckn bt·~ ııeıwde \'C muayyen tııl;.sit
lrrd~ t:ılısil olunur. 

llla<ldc G3 - Arn7.l \'t•rglı;i hul..kmd:ılii 1888 numaralı \·e 

6 - 7 - HlSI tarihli knııun mucllıiııce onızl .lttymcllcrlniıı t~umı 

h:ılı!mula ara:ı:I t:ılırlr Ye tııdll komlı:;yoıılurr tıırnfmdnıı \'ı•rikn 

ıuır:ırlar :ıkyhlnt• \ ·akl olacnk tcmy17.cn t efülkat taıcıılcrl blnn \1.'r• 

a;isl merkez teıııyl:r. lrnmlsyonıınca tctı;IJ; ve lcnruru r:ıııtoluııur. 

l'ıladdc Gel - Hlnıı vergisi knnunu m;ırlblnce ve bu nl • 

ı:.-ıı::mame hill\Umlı>ri dairesinde ~uyrls:ı!i ir:ıcJr malCim olnıı hir

bln:mııı kı)"I?lı~tlııl:ı billıımcsl lfız.ım~l'lcn hıısuslnrtln (Tapu harç 

knnunu, belcdlyı: \ ·ergi ve rcslınll'rl lmııuııu gilıl) blıı:ı n~rglslı;c 

mntra?ı ittlı:l7. 4•dlleıı s:ıfi lrodm mı misli luymet :ıd \ '<" :ıtllmr 

olunur. 

l\l:ıddc 6;; - Talırir, t :ulil, turlı \C t:ıh::ı.klmk ınu:ımcl.ltma 

ait bllCırnıım C\Tak \ 'C d cft erlt•rln !jcl•ill<'rl ve lstlrual tnrzlıırı ve 

bunlar ilzcrlndıı yn;nlacalc tmliller, maliye vclcCılctlrıc~ .. lh7.ar o • 

luıınc-.ık nmunıi talimatname ile tayin olunur. 

l\ladile 66 - Bu nl1.nnıımmedc yn7..ilı lıli.kümler tlıılrcsimlo 

3·apılnn umumi tnhrirlcr, tahriri ynpduıı şehir ve lmsnlı:ı wra 

köyün uınııııı blııal:ınııın tnhr.lri ve lrııtı:ırımn tnhmlnl ile tenı· 

3lz tctkUmtnıın hitamı ncllccslııdc mc\·kll mer'lycte glrn. Bıı 

euretlc ııelılr, knsnba \:cyn köyün tahriri lknıul c'<llldlğl mcl~·cı 

Ycklilctineo rcsmt gnzctc ile llfın olunur. 

l\faddc 67 - nu nb.nmnnmc ımıcibincc ynpılnc.-ilt umumi 

t:ııırlrln, h c.r on senede bir tekrarı mecburidir. Tah:ir ltayıtlnn 

yıw3n Yl'yn sair bir &cbqllo mrun·oJnn yerlerde bu mfü!dctc b~ 
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• n:ı:;,ru UfJ:lU:>JJIU .ıuna.Cıııı:f1:!1 ııaruı.ı.aıılrı.-ı l'JtlPr.l ııupdcı\ 

·.ı;lıJapa ll.l:>J oma.ırıs >ıaw.ıa.\ o.ı:ıııııaznw ,;urunuıawıum lm.C 
·t!'J Uô> ll!llUQUW 'Jııµaıd;ıM 3SJ l.IV(JOWO!W >fll1flf1Tlll."I ;J'CpJ.ıC;\ 

·.ıq.mp.ınq 

-aauı o~aw.ırpnq ·uuıJuı.ınru.;uı ıımıııuqı:ı CQnil ll(lJ~ıı.ıa.\ uuıo ı~\ill:>t: 
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uatH.1oıp vpJ.ııwı;ı§ ıpzr~C ı:ıpapprw ı.:ı:::ı Gf' ı.ıquttı 'llW(ltıqiTill 

• .1111.ıa.\ 9J a.fQqnQ .ııtrıaın7..ı v 

n<ı op.ıoı.ıa.t 'UU(O IJ~lPI~ ısaqn' litUJ.JJt?qllJ. ·.ımp;ı ıl."'tF.>Wfittl (t\I 

•fw.icpf l{ml'ftniV, l"Jll.IV.\ JJll(lJtl(l(O dO'illOtU 9Q1!1(nZJU 'ırt~J f.lölfıf,ıJ 

- wı ı1iilP•t:ı ~tcal:ııdu..< 111wıuJt:4t::ı .ıauonı:ımıJ\I - &J· OflPftl\! 

'Z;l{IJl>l dU;:I( lfiUUllfl(O ~.ı.\(11 

-nuıu :uap.ıa(!.>.ı.Jru .ılQı.lA°J11VI811 uı:ıı l""Idaıcı 11\!'llPGı ıp.ıa,ı1 

·.npumr:vı 

'ı.:ıc.ıu:ıı n:ı.\~q :ı.ıupı auı.ı-~ ı.ıı:ıcıuq~mu ~;ıısn 
·:ıaw .ıv.&ııın .Cıı:ıı .1p.ı.11.\n>ı aA ı.ı;it.,..!f:>;;ıw :ı..<ıp;.-ı;ıq ;:p.ı;ıı.ı.ıA'. ur.ıı> 

opuıııqvp ııpnpmı o.\ıpaıaq 'ufl.ı .l'CfUUJQ unuııııı<ı vpu~:ııoı; 'IH\ 

-a.ı ucp.C:ııu '->;1111rı:w .ııq un.<:nıı 1:,\oı.\ ı:qı:tm'f rk\.>A .ı!q~ .ıuı 

'UA•> 

-ruu2'!W uıun.ın;:>ıJ.\ a.tnı:w ;ı.ı ı.ıu.ıu11 na..\..ıı; o.ııııı ı ı.J!\tı!.\ .mı.ı: 

·nn ı.ıqu:ır.qzcm f.l<ı~ııo>.:ııu .ır:.Cuqı A{PI :ıp.ıa1A:g11 {l.\ ıı.:ıı•ıt.>;;ııu 

o.Cıp;ıpq op.ı:;ıı.J.ı.\ mmnınq apuıulJ'llp n~npt:q ;ıJıp.l fi":!l uı~ı nıı:u 

·Jq uvunınq ı.ııunuuwvl un.<P.11 'ı.<.l..ı uqw1111 w.~..ı.\ .ııtıafi .ııg 

: 1llı tn Pl?l !fZ. \;ıl\.' 

·.111ıd1:.\ ıam.ı&ıunz.ıw up;ıı!a.ZJm 11.ı ıa.C;ıq ııızı:A'. ı:r 

•ı.Şvh .ı.:ınıpuı ıımsnq WUJQ!Jnw oppvw r.>111 !lt - .!.t 1111p11ı..: 

".JVJZmrn:unınq apu1q.>1ı:ı Jtm>\!J w.ıeı ucı.ınwaw )(ml>f111fCl 

l:T.Dl="lct FASIL 

\'erginin tarhı 

l\Iadd~ 43 - Umumi tahrirler! 66 ıncı mndde muelblnoo lıl· 

ı :-.m htıl:m şehir, kus:ıba veya kiiylerddil blıınlarm w·rgilerl tnh• 

ririıı lııtamıııı takip eden mali seneden itibaren tnhrlr mucl

bi ııcc t:ıhmln olunmuş ve kat'iy('t kcspt•tıui'j olan guyrlsnfi irut

lu U:terlııdcn tahakkuk ettirilir. 

Madde 41 - Her sene tnhnldruk hlarelerlncc nıUtenldp ımı• 

ıi ı-cnc \"ergllcrinln tekftllf cetvelli.iri tıınz.tm ,.e mali 5('ncyc ta

k:ıiWilm etll'n nlsı:m nyı fpttdasmdan evvel tabsiUıt ldıırelerino 

tc;~l olııııur. Tahakkuk eabe tcşkililtı bulwıaıı yerlerde cetvelle

rin tıın71ın vo tevdil varidat veya varidat tahakkuk meinunma 

ıılyabctcıı bu enbı:lerln bina vergisi tnhakkult me.munı tarofuı

dıı.n ifa olunur. 

•rckAlif C('t\~Uer:t, mUkellefterln fslmlerlle rsöhrctlerıııı n 

Jkatııct mahallerini ve blnalann kat'iyet ketıbcdC'n l:"llyrlsafi \·a· 

rıı:ııtıarile vergiye matrah lttıııaz edlleock safi tratlaron ve ta• 

h:ıldcıık eden vergi miktarını lhti'rn. eden ve tahsilllta cıms tı-ş• 

\dl eder. 

Hatalı tnhakkuklu Uzcrblde talısllllt icrası eniz cJdrlldir • 

Outvcllcr mUDdcrlcatmcla: 

A - Am mükcllelln pyrt kllll!!O .millcdlrf göskrllmcl<, 

ll - Tahrir kayıtlarındtın gnyrl sa.fi \•ariılatın cetvellere 

nnl;liudc veya ı;ayrl safi vıı.ridatları san lraılıı tııh\'lllndo tı!!!;np 

yanlışliğı vukna gctmtı oltnak. 

C - S Uncu nı:ıdde mucibince tamamı ,·eyıı 'bir lm;mı ,.el'ı~l-
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gayrisafi iı·at kesbi kat'iyet eder Ye 46 ıncı mad
de mucibince verginin tahakkukuna esas ittihaz 
olunur. 

Madde 41 - Tahrir ve istinaf komisyonları 
temyiz komisyonunda komisyona gelen ve komis
yondan çıkan evrakın kaydına mahsus bir evrak 
defteri ile verilen kararların zabıt ve kaydınoı 
mahsus bir de karar defteri tutulur .• 

Bu defterlerin muntazaman tutt~lmasından ve 
muamelat ve mukarreralıln günü gününe bu 
deftcrforc kaydedilmesinden ve komisyonların sa· 
ir idari işlerinden komisyon reisleri mes'uldürler. 

Keza tahakkuk idarelerinde bir (bina tahrir 
ticfteri) bulunur. Bu deftere tahrir komisyonla· 
rmın tevdi edecekleri tahrir evrakı hakkında ce· 
reyan eden bilumum itiraz, istinaf ve temyiz mu· 
amclatı tarih ve numaralarile muntazaman derce· 
dilir. Bina tahrir defterinin muntazaman tutul· 
mamasından ve muamelenin hu deftere günü gÜ· 
nüne kaydedilmemesinden varidat tahakkuk me· 
murları birinci derecede mes'uldürler. 

Madde 42 -Tahrir varakalarile tahrir cetvel
lerinde ve komisyonların karar defterlerinde hak 
ve silinti yapılama%. Şayet bunlar üzerinde. tashi· . 
'hat yapılması la%ımgelirse tashihi icap eden keli· 
me ve rakamların Üzerleri okunabilecek bir suret· 
tc çizgi ile çizilerek üstüne veya yanıbaşına doğ· 
rusu yazılır. Bu suretle yapılan tashihler, komiı• ; 
l'3n reis ve azası tarafından tasdik ve imza olu· 
nur. 
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l\lııddo GB - ŞClmyı ılı>\•lctç::- görülınllJi olan b;ı ıılzamn:ıcw• 

niıı umumi tahrire mUtc:ılllk olnnlardnıı maada hUklinılcrl n~rl 

tarihinden omtuoo.rolr. l.'munıi f;!hrirc nlt hUl;Unılcrl <re he: ma· 

Jı~dc umumi tnbrlr ~l.'l.dığt tıırllıtl'.'ıı ltlb:ı.reıı mcr"lyete girer. 

Mııddr 69 - Cu nl:rAı.rnııamenlıı hük!:tlerlııi ie.rnyn ndllyt·, 

dnMllyc, rn:ıllyc ve lktıs:ı.t \"e r.-.ıra:ıt ,·d;ıtıc·rl mı-murdur. 
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lilttlr. 

S - 14 IIa::.lrarı 132G tnrlhll nıuıı:ıldmfnt. ,·ergisi luınnııu U" 

bu lt:ınun bül•Umler.lnl tndll eden lmnunlnr mucibince dnimi su • 

rette Yergide n ınuııf olup ta lıln:ı vcrgl3f lcunnnumııı 8 lin<'l\ m:ıd

d1JSI muclbiııme nı::ı:ıflyctllr knbul t'<lllml~ bulunnn lılnol:ırtl:ııı 

mczlcOr knııuııurı G ırıcı m:ıdd~l nıuelblııc;,.) nmafixctU?n istifade• 
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-10 Şubat 1~3$ 

•• • Hakleden: 
Hiklye Ustadın ımzası fa • 

. Şevki hazan sebebini bilmediği 1 ü~t~~ ~lif Nacinin f&heserlerinden 
bır §eyden dolayı kederli olurdu bırııı • . • . . •• 
&nıa, netice itibarile hayatmdan Şevki, bu ıımı ılk defa ıtıtıyor· 
llıenınundu. du. Fakat meseleyi çaktırmadı.: 

Üç ıenedenberi bulunduğu ls· - Ya ... dedi, yalnız neden ım· 
S t&nbulda, bir ecnebi tirkette çalı • za atmamıt• 

tıyordu. Aldığı para kendisine ka. Filhakika tabloda imza yoktu. 
fi ı· d b ı B - Üstat her halde bu resmi ıe ıyor u. Hatta fazla i e. u 
f~zla parayı, Şevki eğlence yerle· çok eskiden yapmıt olacak. Ma • 
rıne gitmek suretile sarfediyordu. lum ya, kendisi, tamamen tahsi 
Bunun için latanbulun töhretine bir ekol yapmış bir re11amdır. O 
11lin:ıen mahdut eğlence yerlerin· zamanlar, eıkilere kartı açtığı bu 
de, Şevkiyi tanırlardı. mücadeleyi anonim bir tekilde 

Otuz yatına geldiği halde Şev· yapıyor, kendisi mektepte taleboe 
kinin evlenmemesine sebep de bu olduğu için hocalarına bir cemilt 
idi. Kadm tarafından bir eksiklik olarak, eıerlerine imza atmıyor · 
~ekıniyordu. du. Esasen bu hareket, bu tarzın 

Şevki, cumartesi günleri "in muvaffak olmasında büyük bir a · 
liliz haftası,, tatbik eden, yam mil de olmadı değil.. Doğrusu bu 
c~ınartesi öğleden sonra pazarte . tablo, timdi en aıağı beş yüz lirs 
·~ IÜnüne kadar tatil yapan ıirke· eder. 
~ilde, mecburi cuma tatilini de Şevki için bu para mühim bir 
d C&aba koyunca pek az çalışıyor • para değildi ama, ne de olsa bir 
k u.Vaktinin gündüzleri bot kalan şeydi. Genç ressam devam etti: 
~•ınını güzel san'atlara vermişti. - lıteraeniz tabloyu yarın üs· 
h'Pertıınanında tablolar olduğu gi- tada götürelim, gösterelim. t liizel bir de kütüphanesi vardı. :t- )#. ,,. 

endiai de saksofon çalardı. Ertesi c-ün Şevki, genç reasam-
lt' Bu saksofon, Şevkinin altında la beraber koltuğunda tablo, üs • 
k 1 apartımanda oturan Amerikalı tat Elif Naciyi aramıya çıktılar. 
.. adının hoşuna gidiyordu ama, Bir hayli aradılttna sonra üstadı 
Uat kattaki bir tathsu frenginin buldular ve tabloyu gösterdiler. 
h_ İ.ç de ho•una gitmiyordu. Bunun ·· 

s- U&tat cebinden gözlüğünü çıka· 
ıçııı, tathsufrengi apartımanı bi· 1 vardı. Şimdi öldü. Kendisinin hiç 
e bırakıp çıktı ve onun yerine Nihayet: 

tenç bir ressam geldi. ,,. :(. . 
Yaz gelmitti. Şimdi Şevki, sak· 

aofonunu balkona çıkıp çalıyordu. 
Bir gün, güzel bir parçayı çalıp 

.>itirdikten ıonra, yukarı balkon • 
l n: 

- Bravo! 
D'ye bir sea duydu. Bu, ressam· 

:(. 

T.ınıttılar. Genç ressam Paris · 
· -n yeni dönmüttü. Memlekette 
resme karşı gösterilen lakaydideı! 
tikayet etti ve, birdenbire Şevki . 
ilin odasındaki tablolardan birisi 
nin karşısında durarak: 

-- Amrm, dive hıwkırdı. bu. ........ • 

- Bu, dedi, benim eserim de · 
ğil. Fakat gayet muvaffak bir kop
yası. Hatırlıyorum. Bir ressam 
vardı. Şimdi öldü. Knedisinin hiç 
şahsiyeti yoktu ama, gayet iyi re 
sim yapardı. Benim tabloyu da 
kopya etmis. 

Üıstat, sözlerinin Şevkinin üze· 
rinde "ne yazık?,, der 1ribi bir te· 
air yaptığını görünce mütfik bir 
eda ile: 

- Üzülme yavrum, dedi, üzül· 
me! 

Ve, çoktandır lc:ullnnmadığı fır· 
çalarını çıltararnk, !Övalesinin ha· 
tına ge~ti ve tablonun altına im • 
za:nnı attı. 

M ı---. .................. .._ __ .,... ______ __ 

YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının hulAsası 

Tarih imtiı ananı vermek isteven'ere üzuın u bır rehbercfir 
l 00 ~uru" fiııtl:ı lıtanbu'da Kanaat Küti'p11ant"S nde satılır. 

G Kasımpaşada Zincirliku,·u caddcs ndc 
Cdik Abdi Çthmazında ı4ı No. lu ha· 

~ede sakin iken ikametgAhı meçhul 
ulunan :\lehmet 1 ldm Et 

Ec Istanbul yedinci icra memurluğundan; 
,ret efendiye olan 120 küsur lira bor· 

c~nuıun tesviyesine da\ eti muta zammın 
COnderılen ödeme emri ikametgdhınızın 
rnc.,huliyeti hasehlle tebliğ olunamıı· 
IJ'!a~ını ve i14nen tebligat ifasına karar 
Vcıllnıesine hlnnen tarihi tehl'ğten iti· 
haren 38 ıı;Un znrfında 932 29?4 No. 

ıunu müst:thslben müracaatla hu bapta 
kanuni bir itirıız de me):ın cdılmedi~l 
takdirde gı\'abınızda muamelei k:ınunive-. . 
nin ifa kılınacağı malum ,.e ödt'mc emri 
Dltkarnına kaim bulunmıık üzere llAnen 
tebliğ olunur. (6585 

Istanbul mahkemei asliye 5 inci 
htıkuk dairesinden 1 tannul Aelcdi\·csi
nin G:ılatad:ı Bor :ı hanı dcrunund~ 14 
~o. lu odn müsteci ıi ,\ pustol kO.h) a 
•leyhlne ikame eylediği tıedeli icar ve 
lalreden mütevellit 46516 buçuk kuı uş 
<4~asından cfoJn, ı da,•a arzuhali sureti 
~u":1aileyhin gô~tcrilen adı esine gönde· 
1lrnış ise de mez Qr mahalde bu namda 
J..i~s~ olmadığındnn niH tehliğ i:ıdc edıl
tllı' "' bermuclbi ulep ildnen tebligat 
'Crasına tahkikat hı1' imliğince ı.aı ar \'cril
'lılş olduğundan 2 il\' zarfında cevap 
vermek ve ı ebliğ makamına 1 aim olmnk 
~ ar.ımltıl sureti rrıahl eme divanha
~slrıe talik edlldi~i gibi gazete ile de 
1 n olunur (6:;97) 

\ 

lwınhul icra itirı7. •et ik merciinden 

Madam Olg:ının ma lam F.lenldeki m:ıtlu· 
bundan dolayı merhunun satışı yapıl:ı-
cak Ye~ilkö~de Şc\'J,cthcc mahalle inın 

lksil! so ağında 66·08 No. lu hanenin 
sahibi madam Eleninin ikametgı\hı meç
hul kıılmı~ olcJuğund:ın hir harta için 
hakl<ında ı14nen tebligat icı aı:ına karar 

nrilmış olmakla murafaanın mualla' 
bulunduğu 18 ~·9.13 ıar ihine mlisadif 
C ıımartcsi ~ünü sa:ıt onu otuzd:t lsLan· 
bul icra dal•csi itira7. ttt~ik meıt'iınde 

bulunmad ıgınız \'l!rn bir vekıl kanuni 
göndermediğiniz ıa'.diıdc me7. ~r mer
lıun hanenin ~atı~ tarzının tayini cihe
tine gidileceği ildnen tebliğ olunur. 

Jsıanbul asliye ikinci hukuk mahke· 
me~inden: l\lustnfa beyin Kumkapıda 
i\lolla ta~ında ? numarıılt hanede sa•,in 
i\lıhıan Pcçi~yan ckndi zimmetindeki 
680 liıa matlubunun tahsili h.ıkkınd:ı 
jkame e~lediP,i davadan doln\I muma· 
ileyh l\lihrıın Pc:çikyan cfcndinİn ikamet· 
gdhının meçhuliyeti hasebiyle olbaptakl 
dava arzuhali ve usu len tchliıı;at icı asına 
rağmen müddeti kanuniye!'i zaı fında ce· 
\':l.p ita etmedil;inden müddeinin talebi 
veçhile )'evmi tah ik olar ak 7 .3 933 saat 
13,30 da ta}in kı;ııımış \'C bu baptaki 
da\'etn mc mah~cme di,·anhaneslne talik 
ı ılınmış olduğundan yevmi mezkur \'e 
saatte ıah dkat hd imi huzurunda h::zır 
bulunmanız aksi tal,dirıle ha kınızda 

muamelei kanuniyenın icra kılınacağı 
malum olmak üzere keyfiyet ,.ızete ile 
llln olunu~. t();;rm 

VA.KIT S11vıfa 11 

L·--:-~eaıtier~eir~o--ı 
Galatasaray-Fenerbahçe Bu sene 
iki eski rakip bvgün tekrar karşı'aşıyor 

Galatasaray takımı nasıl lıurulacak ? 

Galatasarayla Fener bahçe.. Bu recek ve iki takım ancak berabere 
iki ezeli rakip bu sene ilk defa ola· kaldıkları takdirde birer puvan 
rak bugün karıılafıyorlar. lki ta· farlda sonunculuktan kur~lmuf o 
kımın da bu kartılaşması birine: lacaklardır. 
devredeki ıon maçlarıdır. :t- :t- :ç. 

Fenerbahçenin dört g~libiyetine Mektepliler arasında ko~u 
ve bir beraberliğine mukabil Ga · Galatasaray lisesi talebe teşek · 
lataıarayın ancak bir tek galibiye· külleri spor şubesi mektepli genç · 
ti bir beraberliği ve üç tane de mağ lik arasında bir anlaşma ve seviJ · 
lubiyeti vardır. Bu maçı Fenerbah me·fırsatı yaratmış olmak için 
çe kaybederse ancak birinci devre- mekteplerinde bir koşu tertip et · 
de en çok puvan kazanmak imka· , mi~lerclir.. Davet edilen bütün 

1 

mm tehlikeye koymu! olacaktır. mekteplerden ancak Hayriye, Ka 
Çünkü Beşiktaş bir puvan farkla dıköy liseleriyle Alman mektebı 
kendisini takip etmektedir ve icabet etmişlerdir. 
son maçını da henüz oynamamış · Müıabaka dörder ki!lik takım 
tır. lar arasında 3500 metre üzerindP 

Fakat vaziyet Galatasaray için yapılmış, ve heyecanlı bir alıika 
böyle değildir. Hemen her karşı ile takip olunmuştur. 
!aşmasında rakibinden şampiyon Gençlerin memleketimizde ıık 
luğu koparmak için uğraşan sarı· ıık tekrar edilmiyen bu takım ko 
kırmızılılar bu seferki karşılaşma şularmda gösterdikleri muvaff a -
da şampiyonluğu korumak için de· kıyet yüz ağartacak, yarın hak -
ğil, ancak birinci devrenin sonun • kında ümitler verecek kaclar kıy 
cusu olmamak için çalışacaklardır. metlidir. 

Acaba bu çalışmalarında muvaf Umumi tasnifte Galatasaray li· 
fak olabilecekler mi? Doğrusu bü· sesi takımı birinci gelmiştir. Atlet 
tün ihtimalleri he:aplamamıza rağ lerin aldıkları neticeler şunlardır: 
men bir hü!-tüm vermeyi hc.tta bir Birinci Cemal (Galatasaray), i · 
tahmın yapmayı güç bir iş buluyo· kinci Suat (Alman mek.), üçüncii 
ruz. Evela evelki gün de yazdığı - Feridun (Hayriye), dördüncü Ta 
mız gibi Galatasaray bu maç için lat (Galatasaray), beşinci Hal · 
iyi bir vaziyette değildir. Mektep dun (Galatasaray). 

li futbolcular meıele3i takımın var 
lığı üzerinde bir hayli tesir etmiş • 
tir. Bu itibarla Ga!atasaray takımı 
nm, takım ve oyun itibar:le bugün 
rakibine yaklaşamıyacak bir vazi
yette bulunduğu bir hakikattir. Bu 
takdirde bütün mesele, Galataıa · 
raylılık ate~inin -bir çok mnçlerd;\ 
olduğu gibi. bugün de takımın b3· 
riz botluklarını doldurmıya kifa
yet edip etmiyeceği davasına da · 

yanmaktadır. Galata:ıarayhların 
iddiaıı, edeceği yolundadır. Ga -
latasaraylıları en zaif zamanların· 

da bile galip getiren bu ruhu ve a
leti yakından tanıdığımız :çin her 
şeye rağmen bu maçın gene çok 
hararetli ve sıkı olacağına kani bu 

Güreş ve Boks 
tSTANBUL, 8 (A.A.) - GUre:ı ve boks 

heyeUnden tebliğ ecUlmfotir: 
10·2·933 cumıı. gUnU Vcfa-Kumkapı İdman 

yurdu ııalonunda boks te~vik mUs:ıb:ıkalnn 
yapılacaktır: 

ı - Mllııabakaya ancak mmtaknca mu • 
scccel boluıörlcr ıııUrak edebilcccklcrlndcn 
klUpler, ooltsörlcrln isim ve b:ıbıı.'armın Is -
mile mıntakn 61cJll numıırıılnrını muhte\1 bl 
rer liste vcrmclcrl 10.Zımdtr. 

2 - Tartı 12 den 18 c l:adıı.rdır. 

3 - MU:ıtıbıılta tıı.m mat 13 te b~lıya -
caktır. 

• - Tartı zamanına yctl,,cmlycnler mu -
snbnltnyo. giremezler. 

lSTANBUL, 8 (A.A.) - Futbol heyetin· 
den tebliğ ClUlml,Ur: 

10·2·933 Cuma ı;UnU yapıl:ıcak lig mııç • 
lan: 

Ta.kaim Stadında 
Go.'ntasnray - Fenerbabçc birinci takım· 

ıan saat 11,30 hakem Emin Bey, ımıu -
Ana.dolu İkinci küme saat 13,15 bnltcm 
Necmi Bcıy GnlntMaray - Fenerb:ıhçe bi • 
rtncl to.lmnlnrı .eaat 15 hkcm He.mdi E -
min Bey. 

F enerbah~e Stadında 
SUleymanlye - Vefa - I{wnkııpı birinci 

takımlnn snnt 11,30 hakem lzzct Bey EyUp 
- Beylerbeyi lklncl küme saat 18,15 ha • 
ltem Arif Bey, SUlcymnnlyc - Vefa - J{um 
kapı birinci t.alnmlan saat ııs hakem Snit B. 

Gen!Jler 

lunuyoruz. B:ınunla beraber netice 
üzerinde bir fikir }'Ürütmemeyi de 
iki tarafın haleti ruhiyesine mües" 
3İr olabilmesi ihtimalile, tercih edi 
yoruz. F enerbahçe takımında mer 

kez muavinliğin Fikret tarafından 
yapılacağına dair kuvvetli ihtimaJ 
ler vardır. Bu takımda başka bariz 

· k 4 Kaııımpll§ll - fslıınbtılspor saat 9 halıem 
bir değitmiye ım an verilmiyor. s:ııt Bey, no)ktnş - Vefa - Kumkapr sa-

Galatrııaray takımına gelince, at ıo hnlıcm Nuri Bey. 
b 1STANUUL, 8 (.,\.A.) - Voleybol heye • 

duyduğumuza göre ugünkü kad- tım~cn tebliğ ecUlmi Ur: 

rosu bundan evelki kadrolarından JO·:?-!J33 cuma stınU Gnlntıı:;aray loka'ln-

büsbütün başka türlü olmıyacak • de yapılacak ıı: maçları: 
Hlldl - letanbUl8J>or saat 5 hakem Bas -

tır. Takım mümkün mertebe tecrÜ· rt Bey, ıcuımp:ı§a - Galatasaray so.at r;,so 

beli ve dayanıklı uzuvlardan mü . hakem Rrdv:ın Bey. suıeymnnlyc - E) Up 

rekkep olacak, kalede Avni, mü:la 1 santM6 ~akebm ks:ımlı Bey. t' . d 
A .. usa a n ar ne ıcesın e 

faada Burhanla t;ım, hucum hat· 1 • 
1 'nde Mehm t s r 1 verılecek puanlar 

tının mer tezı e a ım, a:ıııp 3 
ıağ açıkta da Kemal Şefik oynıya 3 derecede mağlQp 2 ---

caktır. 2 derececıe mng-ılıp 1 puan ntacnldardı:-. 

Sül eymaoiye • Vefa KlUptertmlzln nezarl dikkııUerlnc nrzcy:c-
riz. 

Kadıköy sahasında da Süleyma· 
niye ile Vefa kar§ılaşacaklardır ki, 
tampiyona vaziyeti üzerinde bu 
maç Galatasaray - Fener maçın· 
dan da ehemmiyetli sayılabilir. 

Bu iki takım da birinci devrede· 
ki ıon maçlarını yapmaktadırlar. 

lkiıinin de puvanları sekizer tane 
dir. Mağlup olan takım birinci dev 
reyi Galatasaray vaziyetinde biti-

A hnorc"uva r'avet 

Altmordu kulübünden: 

Altınordu'nun hayatile alaka . 
dar mühim meseleler müzakere e 
dileceğinden 10-2-933 cumn 
günü saat iki de bilumum mukav · 

yet azanın tetriflerile kıymettar 

mütalealarıntlan idare heyetim 
müstefit eylemeleri rica olunur. 

Yapı·acak aite• 
tizm temasları 

Atletizm federasyonu reisi Biır· 
hanettin Bey muhtelif meseleler Ü• 

zerinde beyanatta bulunmuttur. 
Bu beyanata nazaran beş senelik 
bir pist inşaatı proğramı hazırlan· 
maktadır. Türk ve ecnebi ne ka -
Clar atlet vnrsa sicilleri yapılarak 
lisansları verilecek ve klüp değif • 
tirmeler de yalnız senede muayyen 
bir aya inhisar ettirilecektir. 

Y altında bir antrenör muavini 
getirtilecektir. Bazı mmtakalarda 
beynelmilel temaslar yapılacaktır. 
Bu cümleden olarak Çekoslovak 
milli takımından bir grup temmuz 
içinde memleketimize gelecektir. 

Yunan atletlerinin getirtilmesi 
için de muhabere yapılmaktadır. 

Çekoslovaklar da bizi haziran • 
da büyük tenlik münasebetile 
Prağa çağırmışlardır.Buraya en ha 
zırlanmış bir lcaç atlet gönderile • 
cektir. Antrenör Abraham Efendi 
kıı sonunda Anadoluda iki buçuk 
aylık bir talim seyahati yapacak -
hr. 

935 senesinde Balkan oyunlan 
lstanbulda yapılacaktır. Beşiktaf 
sahnsmda 400 metrelik bir p:at yap 
tırdncaktır. Bunlardan ba§ka da • 
rülfünun meydanile Fatih camii 
avlusunda da birer talim pisti ya• 
pılması için mmtaka ile mutabık 

kalınmıştır. Ankarada 400 metre• 
lik bir pist yaptırılacaktır. İzmir • 
deki pist te ıslah edilecektir. 

Çorııp maklnaları ve 
teferruatı satışı 

J tanhul Aslivc 1\ 1:ıhkemesi Bir ind 
Ticor<:t Dairesinden : 

Mer hun olııp rehni ticarf ahkamına 

te\ fi an mahkrmecc saulması muk:ı rer 
47 ndet ~ U\ nr lak otomati çoı np ma i· 
naH ve 8 adet yuvarla!\ otonıatil\ çornp 
ldstik mak nası \'e 119 adet alemi"' l m 
ele trll,lc tc hin olunur k:ılıp 'c 2 adet 
24 lü re 2 adet J 2 il \'~ l adet l B il 
bohinuvıır 'ani s:ı• gı ma !nacı \'C 1 adet 
8 li hli üm mnkina~ı \'e 6 ad•·t roma)ÖZ 
\'ani nurun dikme maklnasının açı :ırt· 

urmıısı 1.l 2· l 9.l3 rar h•ne müc::ıdif Pa
zartesi ~ünü saat 1 O da yaoılacnl,ur Al-
mak isteyenlerin mezkOr j!Ün \'C saatte 
Sultanhnmamında 53 numerolu çorap 
fobrik:ı~ında hazır bulunmaları ildn olunur. 

1
3UncU "o lordu Sahnelml' 1 

Komisyonu i1Anl3r1 

Yerli fabrıkalar ma nu atından 
160 hin metre çamaşırlık bez 

l<apalı zarfla müna ıasava l<0n· 

muş' ur. iha\e5i "6 · Şubat · 933 
tarıhine müsadif Pazar günü saat 
.4 de vapı acaktır. Tal perin 
~artname ve nlimune5 ı i görmek 
üzere her gün Anl<ara'da M. M. 
V. SA. AL KOM. nuna müra· 

caatları ve mlinakasaya işt ra" 
edeceklerin o gün ve saatınden 

evvel teklif ve teminat mektup· 

tarını mald:: u7. mukabilinde mez· 

1 fır om s o::ı R yaseline veıme

erı. 13013) 458) 

Jst:ınbul bir inci Tıcarct mah eme· 
s"ndcn : 

Rk.ınati 'e Şı.ire a ı efrndılrre 
terhin C'dilmiş olup malı emece saııl· 
m'.I ınıı knrar 'er llmış olan sckı z sandık 
Knr:ıhi.::ır \C Izmir ha\a isi harman edil
miş eski mal :ıhoııun 15 2-9.~3 çarşam· 

ba gtinil cnat 14 de Ticııret l'orcasında 
<anlmn•ı t~n ip \.ılınmış olduğundan talip 
oı:ınl.ınn , e\ ın \ r cn:ııl mc;ı:ku da Bor· 
~ada hnzır nulunmaları \'e J!Öı mek iste· 
, enler nde ~! ' ccidc A !11'8\ lılar hıınırıdı 
Re~:ınatl ve Şerikı efcndıler dc.-posuna 
her gun mur.ıcaat cdcoilccdlcı i iUa 
olunur. 



Savıfa 12 

Zafiyeti umumiye, iştiha· Fosfatlı ııılık Ye kuvvetsizlik ba-
llhnda büyük faide Ye 

tesiri görülen 

UtUl HlMHK 
ister misiniz ? 

Sultanhamamı'nda 

BALClL.flR 
Mağazasına Koşunuz 

Tasfiye münasebetile 

Bilumum Tuhafiye eşyası 
0

/ 0 50 noksanı na 
satılmaktadır. 

istifade ediniz. 

Satılık emlak hisseleri 
Fatih sulh 3 üncü hukuk hakimliğinden: 

Mahallesi Sokağı i\umarası Cinsi l\lilaan T:ımamının Hissenin 
eski yeni kı\'mt'ti l;ıvmcti 

11 mukaddema ıah- 84 1: Elvan zade Azaplar 9 

camii 9müker. 13 tında bir bap dük- 576 
I 5 kanı müştcmil müfrez 

iki hane elyevm milf· 
rez üç hane 

9 .. 

2: Kapıındakik Kapan- 12 

Papas zade dakik 

S:,. Yavuz Er Ayazma737 

Sinan caddesi 739 

20 fevkında od:ılan 84-

337 

mii~temil dükhAn 
"meyh:ıne,, 

fcvkında odayı 

57b 

mU~tcmil iki cep· 1728 
heli arp:ıcı dUkk!\nı 

2291 liıa 334,60 

4124 • 25~.oo 

I5J6 • 135,00 

4: Sangezçıkınkçı Ke- 5 müker. 3 arsa ''çapı mucip,, tamamı ~46,5 246,50 

malettin 968,10 
Terekesine mahkrmece ,·az'ıyet ve aldkadnı lannın uılebile tas fiyesine J.:arar 

verilen Unkapanınd:ı Yeşiltulumbatla Elranzade m:ıhallesinde Azaplar c:ımiişeri (i 
sokağında 13 numaralı h:ınede mukime iken vefat eden Zehra Hanımın :\tide ya
zılı emlıik hisselerinin paraya çenilmesine karar \·erilmiş \'e bugünden itib:ırcn 
açı'c arttırma suretile me~kii müzayedeye \azedilmiştir. l\lez tir cml:'lkin muham
men kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulduğu taktirde otuz günlü'< birinci antır
manın sonu bulunan I 6-3-9.33 tarihine müsadif perşembe günü s:ıat 15 de, mez
ktlr kıymeti bulmadığı taktirde tekrar il:\n edilmeksizin on beş gün sonra ikinci 
arttırma sonu bulunan 2·4 933 tarihine müsadıf pazar günü saat 15 her nc\'e ba 
liğ olursa ihalesi yapılacaktır. Tapudan cellıolunan kayıtlarında eml:\ki m~zkôre 
üzerinde aynı ha •,Jar yoktur. ildndan itibaren böyle bir hnk iddia edenlerin yirmi 
gün zarfında evrakı rnüshitelerile mürac:ıatla kı'ıydettinneleri ve gönnek istiyenle
rin dııhilinde sakin bu:unanlaıdan, müzayede şartnamesini öğıenmek istiyenlerin 
20-2 933 tarihinden itibaren mahkemede mevcut mezat J\aimcsine müracaatları· • 
ıüsumu tellaliye \'e ihale pulu müşteıiye ait olmak ve bedeli ihale akabinde der-
hal tesviye edilmek ve ihale tarihine kadar işlemiş belediye rüsumu, v:ı ıf icaresi 
ve bina verrisi müte\•efflyeyeraci olmak şaıtlarile talip olanların yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçesi veyahut o kıymette milli bankaların teminat mektuplarile 
Fatih sulh üçüncü hukuk mahkemesinin 931·111 dosya numaıasilc müracaatları 
lüzumu ilAn olunur. (GGOO) 

Devlet Demiryolları ilanları 

idaremiz için pazarlıkla satan alınacak olan ''43l" kalem 
elektrik malzemesi, hndavat, demir, cıvata, vantilatörlü ocaklar, 
Manometre, Klingerit, zeytin yağı, lamba şişesi, göz taşı, tuz 
ıubu, hamııa kiprit, alet ve edevat, Basküller, muşamba, linelium, 
Tranmisyon kayışı, Kum'u karton, 50 kalem Jaburahıvar malze· 
mesi, 69 kalem hbbi alit ve malzeme, Sinek ve kalbur telJeri, 
demir ve kurşun levhalar, dikiş iplikleri, Kömür küfesi, egeler, 
çini, adi ve. kavısli ateş tuğlaları, Şeytan arabası, vesaire gibi 
muhtelifü'cins malzemenin pazarlıği l 5- :l 933 taribine müsadif 
çarşamba günü mağazada icra kllmacağmdan taliplerin yevmi 
mezkürda saat 9 dan 11 e kadar isbah vücut ederek tahriren 
fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza 
dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap eden malzeme 
için pazarlık günü nümunelerinin beraber getirilmesi nümunesiz 
tekliflerin kabul edilruiyeceği ilin o!unur. t591) 

idarece terakiim eden müstamel çembers·z saç variller 
bilmüzayede satılacakhr. Talip olanların 18. 2. 933 cumartesi 
günü saat 10 da teminat akçderile Haydarpaşa mağazasında 
isbatı vücut etmeleri ilin olunur. (517) 

Alancı icra memurluğundan: Bir borç
tan dolayı mahcuz ve para ·a çevrilmesi 
mukarrer (10) adet balık ağı açık artır 

ma suretile 15-2-933 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 16-18 e kadar Istan· 

bul Balık pazan peynirci Akif sokağında 
(14) No it dükkAnda !atılacağından talip 

olanlann mahallinde hazır hulunaca < 

memurine mürıcaatlan iltn olunur. (6590) 

Istanbul dördüncü icra memurluğun· 
dan: Bir alacağın temini için saulmasına 
karar verilen endam aynası. hah secca
deleri ve dıvar saati :ıçık artırma sure
tiyle 13-2-933 pazartesi saat 10 da Bey· 
oglıında Istiklı11 caddeıinde Deva çık 
mıızında Sidetidis apartımanı önünde 
satılaca~ndan talip olanların yevmi mez
kOrdı mahallinde hazır bulurıacak me· 
muruna müı acaatlan ilAn olunur. \6592) 

VA.KIT 

Dol\tor - Opera tir 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın bastaııklan blrtnct aını! 
mütehassısı Muayene: lO - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, l~ - 18 Beyoğlu, tstlklAI 
caddesi No. 193 (Opera alııeması kar§tııı) 

Telefon: •1960 - 4.2221 

Doktor 

Balık çıyan 
Muaycnehaııesl: Deyoğlu Mektep 

Sokak No. 17 
Telefon: 3626 Beyoğlu 

Dok or 

Cevat N. Zel\al 
Sinir mtiteha.ssıaı 

Cuma ve pazardan mııadn gUnlerde saat 
3 ten ff yıı kııdar hasta kabul olunur 

Muayenehanesini Babıılll karşısında An· 
kara cadde:.oıl No 47 ye te\•ıı1an naklet 

mlştlr reıeton muayene: 23469 

ikametgah 60740 

Oı>era ör • Ura OA c'oklo• 

lV:.ehmet A il 
idrar Jnlları ha04t,1ıı11ı:ın ınOtf·h-l"J 

Emlnbnfl (:dabık Kauıkq) tıAnım• 

nakletmiştir Cumadan maada ner «lln 
hllStaJarını k&hul Vl' tedavi eder 

·---------------------------Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll bastatıklar mUtehııa_,ısı 

Olvanyolu No. ı lfl Telefon: 22239q 

GlSz hekımi doktor 

Süleyman ŞUkrU 
Birinci sınıf mUtcb88Slı 

Btıbıl\11 (Ankara Caddesi Numara i\O) 

Di• doktoru 

Mu[ilafa Zeki 
Muayenehane: UskUdnr Atlnmataşı No. ~3 

Utıt tabıbi 

Zeki Nuri 
Her gUn nasta kal)UI edilir. Her oeV1 d.I 

rııhatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 

UakUdar Ahcıbıı,,1 Mektep aokak No. flO 

1 Zayii er 1 __ ___. 
i\lühürümü zayi ettim. Mezkôr mü

hüı le şimdiye kadar kimseye burcum 
olmadığı! gibi yenisini y:ıptıracağımdan 
bu eski müh!irün hükmü olmffacağını 
i!An ederim. (65821 

~leıhum Rekir :\izamı pa~a 
l laremi 13innaz 

§ Ortaköy Şehir yatı mektct>inden al
dığım tasdiknamemi kaybettim. Yenisini 
çıkaı ac:ığımdan esldsinin hükmü yoktur. 

928·929 mezunl:ırından 
Osman Sabahattin 6591 l 

§ Beyoğlu mal müdürlüp;ünden 5218 
No. hı cüzdan ile almakta olduğum 
tekaiit maaşıma ait senedi resmiyi zayi 
c\'ledıgimdcn ve venisini çıkarııc:ığım 
cihetle eskisinin hükmü olmadığı ilAn 
olunur. (6601) 

Jbrahim 

Üçüncü icra memurlu~undan: l\lah
cuz ve saulması mukarıer bir adet kasa 
nın birinci açık artırması Sirkecide Köp· 
rülü hanın kapı~ında 12-2-933 saat 9-JO a 
kadar icra edileceğinden talıp olanlann 
yevm ve mahalli mezk6rda memuruna 
müı:ıcaatl:ıu i!An olunur ~6586) 

10 Şub~t1933 

Teni herkesin hayretle taktir ettiği taze
lik v~ güzelliğe bugün artık malik değit
dır. Dünku düşünceler ve geceki ~yku
suzluk o güzel çehrecıe şayanı dıkkat 
izler bırakmıştır. Hiç bir zarar iras etme
den sıze sıhtiat ve hayat verici bir uyku 
bahşeden ve bu suretle guzelliğinizin 
sadık bir bekçisi olan ADALIN tabletle
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALİN tabletleri kullanırsanız sabah
leyin taze, canlı, neş'eli gül renkli ola
rak kalkarsınız! 

ECZANfı..EROEN RECETE iLE &l..IN&BILIR 

Deniz Levazım Satınalma 
Komis \'Onundan: 

2500 Ton Kazan Mayii Mahruku: Kap ah zarf: 18 Şubat· 933 
Cumartesi günil saat 14 te. 

35 Ton Benzin : Kapah zarf: 18 · Şubat· 933 Cumart~si 
günU sut 15,5 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda mikdarları yazılı Mazot 
ve Benzinin mtıoakasaları icra edileceğinden ta\uesnı olarak 

ıtaya talip olanlarm teminatı muvakkate makbuzlarite birlikte 
hizalarında muharrer glln ve saatlerde Kasımpaşa'da Deniz Le· 
vazım Satınalma Komi•yonnna müracaatları. t344l 

Posta T. T. Levazım 

Müdür.lüğünden : 
1 - Posta sevkiyahnda kullanılmak ilı.erc mubtdif eb'atta 

''9575,, adet bez posta ça?ıtası kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiştir. 

2 - Mezkur çantaların ''15 Şubat 933,, tarihinde ihalesi 
icra edileceğinden talip olanların şartnamedeki tarifat dahilinde 
ihzar edecekleri teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek zarfla
rı tevdi için mezkur tarihe müsadif çarşamba günü saat 14 te 
Yeni postanede mtibayaat komisyonuna mliracaatları. (341) 

SEYRISEFAIN 
l\lcrkezl idaresi <:alata lı;opril ıaşı R2623 

'U e A, !'\lrkecı :\lı.ihürdar zade ilan 226•0 

idare Muhasebesıne müsa· 
baka ile iki memur alınacak· 
tır. Müsabaka 12-2-933 hri· 
binde yapllacakhr. Arzu eden· 
ler şeraiti öirenmek üzere 
Muhasebe Mndnr Muavinliğine 
müracaatları. ı 551 \ 

rı 
.................................................... . ·············································-····· 
Alemdar Z. Mebmel!i 

~ " h VAPURU 5i 

ıı· Bülent~ 
: ı: il Vapuru 12 Şubat Pazar günü ii . .. 
i Zonguldak, inebolu, Ayancık, Samsun, i! 
İl Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve U . .. 

PERTEV 

MÜST AHZARATI 
FABRIKASI 

iLK TÜRK MEV ADDI TIBBiYE 
VE lTRIY AT F ABR1KASJ 

8ASLICA l/OSTAllZARATI• 
ıv- 1'111... o.Mı. ..,.... 
Brtyaatla l'm_. ıc;.ı.,..ı.. 
y ... .ıet Poclr.ı.,. t.u.ı.. Y & ~- ,._ 

Ecnebi Marlcolttnntlon. Çolc Dolıo Uau Ne/o~ 
Pılt Dalıo Mülctmmtldi,, 

i. Rizeye azimet ve avdette ayni lske· H 
İl lelerle Vakfıkebir, Görele ve Ünye'ye n ------
·ı d k iil Istanbul yedinci icra memurluğundan; =· uğrayarak a\' et edece ·tir. Acentesi p 
it Al~iye ilan ~o. 1 TrL 21037 d Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 

•==rnın::m:m::::::ı::::::ı::::::::::::::::::::. çcvri1mesr mukarrer Konsol, Ayna, Kar· 
Istanbul yedinci icra memurluğundan: 

Bir tıorçtan dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilme.si mukaırer Hırdavat e~yası 
14·2 933 Salı günü saat 11·13 de Jstan· 
bul Alacahamam 49 No. da Hırdavatçı 
Yasef Oanon ef~ndinin mağazıısında 

memuru huzurunda paraya çevrileceği 
ilAn olunur. (6596) 

yola, l\ Tasa ve saire eşyayı beytine 

12-2 933 tarihine müsadif Pazar günU 
saat 1 O dan itibaren Tünel civarında 

Şah değirmen sokağında 5 No. lu Hacı 

Sayit apartımanı ittisalinde ap:ırtımanın 

3 cü katında açık artırma suretile saa-
lacağı ilan olunur. (6591) 


