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İnkılabı koruma kanunu 
değil, bir " inkılap 
hıfzıssıhası ,, il mi 

Gazeteler, Türkçe ezan ve 
kuran okunması yüzünden, mem· 
leketin ıuraaında burasında ha • 
zı hadiseler çıkıp "derahl kapatıl
dığını,, ve "mütecasirlerin,, Cüm· 
huriyet adaletinin pençesine tea • 
liın edildiklerini, bir kaç zaman· 
dır bize haber verip durmakta • 
dırlar. Maraş, İzmir, Buna, bu 
hadiseleri bildiren satırlar ara • 
••nda sık sık rasgeldiğimiz tehir 
İaiınleridir. 

Bursa da 
. 

yenı f evkifler 
-····························································-

Hafız ·Tevfik Ef. ve üç 
kişi tevkif olundu! 
Mevkufların muhakemesi 

Bursada yapılacaktır 
Bursa,, 11 (Hususi) - Ramazan başlangıcında TOrkçe 

ezan hakkında sual sormak suretile U u camide ilk hadiseyi 
çıkarmış olan ve daha o vakıt işten el çektirilen hatip Hafız 
Tevfik efendi dün isticvap .edildikten sonra bugün tevkif 

Nihayet, herk~sin bildiği gibi, edildi. !:undan başka gene bugün üç ki,i daha tevkif edil· 
bu hadise!erin en sunturlusu, son miştir. Bunlar U u cami kayyum vekili Yusuf, Kasap Yusuf, 
tiinlerde, Bursa'da vuku buldu. ve Arnavut Musadan ibarettir. Bu mev!rnflar da ötekiler gibi 
~ier, inkılapçılıwın bütün hassa· hapısaneye götürülmüştür. Tabkikatan bir iki güne kadar neti· 
•İJ'etini kendi. de toplamıt olan celenmcsi beklenmektedir. l~u müddet zarfında yeni bazı tev· 
Büyük Şefimiz vak'ayı haber a • kifat da bekleomelı-tedir. Mevkufiaran muhakemesi Borsada 
lrr almaz Bursa'ya gitmiş olma • yapı'acaktır. 
1~dı;hud~bclk~Muqnlz- -~~~-~~-~~~~~-~~-~~-~~~-~-~-~~~~~~~~~~• 

=~ ~i~~~s;!:rih:~~; ~:ı;~;::ı:;ü: l~damı istenilen k-ız-
!iiğu halinde g~ip gidecekti. La-
kin, inkılap sahfbinin vak'a ye· 
tincle bizzat görünüşü, onun ma· 
hiyef ni aydınlatmış ve ehemmi • 
Yetini bize anlatmış oldu. Artık, 
lllenıleketin her tarafından linet 
l'e nefret telgrafları yağıyor. 

Bu secikmit ve platonik nü • 
~ayi,Jerin, inkılap dütmanları, 

" haydi biz de gazetelerin diline 
töre konuşalım • "mütecasirler,, 

iİıerinde nasıl bir tesir hasıl et • 
ti ~ "-i ve gene gazetelere göre 

Qrnl~lcat.in.JlAr. bu!al'.mdan W.. 
~ yağmuru gibi yağan bu tel • 
htfların onlar tarafından oku • 
11llp okunmadığını bilmiyoruz. 
~ildiğimiz bir ıey varsa irticaa 
qrtr bu neviden bayat ve basma
"-lıp bir edebiyatla kartı çıkma
llııı Yirmi be§ yıldanberi hiç bir 
~İri görülmemi§ olduğudur. 

3 ittihat ve Terakki cemiyeti de 
~ Mart'tan Ermeni, Arnavut ve 

lp kıyamlarına kadar zaman 
~llıban ba§gösteren bütün menfi 

b~reyanları hep bu sistem muka· 
al taa ita rruzlarla, hep bu basma 
hp edebiyatla karıılamıtbr. 

YAKUP Kadri 
(Alt taralı 2 inci ıayılamızda) 

····· ------·····-····················-·····' 
Yarından itibaren t 

.\hın 
et Ncsimi U. 

HAşlm B. 

ilin ve idare 
eden kabine 
izaaının mu 
ha kemeleri 
bütün tafailA
tlle forma ha· 
linde karilerl
mi ze takdim 
edilecektir. 

..... 
----.......__ .. _ ..... - ...... ._J 

Erl<ek elbisesi giyerek ... 
Sevglllslle evlenmesine mani olan adamı 
tabanca Ue öldürilp. taşla başını ezmiş! 

Maznunun vekili sabık Adliye vekili Mahmut E•at Be1 
soruyor : Katil kim ? 

929 senesinde Kutadası • Söke ref Hanımın idama mahkGm e
yolu üzerinde bir cinayet olmu§ dilmesini istiyerek temyize bq • 
ve Kutadaaımn Hacı Feyzullah vurmuıtu. Temyiz mabkemeai .te 
m•Umindea 

Mo,erref Hanım mahkeme 
huzurunda 

lu Kodo Rıza namında bir zat 
öldürülmüttü. Bu cinayetten maz 
nun olarak Müterref Hanım is -
mindeki kız lzımir ağırceza mah • 
kemesine verilmiıti. iddiaya na -
zaran Müıerref Hanım, maktulün 
oğlu il yas Efendile sevittiği, fa • 
kat maktul Rızanın ademi mu • 
vaf akati üzerine mumaileyhi yol 
üzerindeki değirmen civarında 
erkek elbisesi giymek ve yolun 
bir kenarında puıu kurmak ıu • 
retile tabancaile öldürdüğü iddi· 
a ediliyordu. Mahkeme; ekseri • 
yetle bu 18 Yatındaki kızın bera· 

Ma,erref Hanımın veklll 
Mahmut E•at B. 

etine karar vermitti. Fakat iddia 
makamı bu karara itirazla Müıer-

Bahası vefat etmiı Ye vekil 
tutmağa kudreti kafi ıelmiyen 
genç maznunun vaziyeti, bir 
hemıehrilik ve insaniyet nokta • 
'lmdan, sabık adliye vekili Mah
mut Eıat tbeyi du davada mü • 
daf aa vekili olarak bulunmağa 
ıevkeylemifti. 

lzmir ağırceza mahkemesinde 
evvelki gün bu muhakemeye de
vam edildi. idamı istenilen genç 
kızın mahkemesinde hakimler a· 
rası~da kadın aza Zübeyde Ha • 
mm da hazır bulunuyordu. Mah
keme eski adliye vekilinin baro
da kaydı olduğunu tesbit ettikten 
sonra Mahmut Esat Beyin müda
faasını dinledi. 

Mahmut Esat Bey mahkeme 
huzurunda ıunlan söyledi: 

- Reis beyefendi hazretleri! 
Akibeti yüksek kararınıza bağlı 
olan Müıerref Hanımın aon mü • 
daf aalarından birini yapmak için 
uzak yollardan koıarak geldim. 
Bunu deruhte ediıim; birincisi 
Müıerref hanımın vicdanen ve 
kanunen masum olduğuna inam
tim, ikincisi de bu kara bahtlı 
Türk kızının idamı istendiği bir 
sırada vekil tutamıyacak vaziyet· 
te bulunuıudur. Muhterem Fuat 
bey de benim ricam üzerine da
vasını meccanen kabul civanmert
liğinde bulundu. 

Mahmut Esat Bey; Müşerref 
Hamının hangi suçla ve Kuşada
sr müddeiumumiliğinden ne su • 

1 

retle veskedildiğini anlattıktan 
sonra devam etti: 

- Cürüm bu! ••• istinat •.edi .. 
len delillere göre cürmün faili 
Müterref Hanımdır. Cürmü ha • 
her veren maktulün oğlu llyasbr. 
llyaa, Bozdoğanlı ailesinden olan 

{.Alt taralı 10 uncu ıagıfamuda)_ 

Güzellik Tacı 
uçup gidiyor 1 

Hakemler de, halk da, güzeller de bu 
müsabaka neticesini yanlış buluyor 

üçUncit gilzel MelAhat H. : "Nazire H. kazanacağını evelden 
biliyordu, bize aöylemiıti. Ben bu vaziyeti gördilkten aonra 
ancak kaçb demeainler diye müsabakaya girelim ,, diyor 

Feriha iL 

MDsabatadı tlçUacD gelen hUDm ve reylerin 
bir oyuna kurban gittiğini bize söyllyen 

Melihat H. 

Güzellik müsabakası ve kabul et 
tirilmek istenen neticesi etrafında· 
ki itirazlar, dedikodular devam e
diyor ve gün geçtikçe bu itirazlsı· 
nn ehemmiyeti anlqılıyoi". 

!Alt taralı 9 uncu aagıfamuda). 

Nazire H. 

Ankara da 
Aka G .. 1 düz B. aleyhindeki 
neıriyat naall karıılandı? 

ANKARA, 11 (Hususi muhabirimizden) 
- TokaWyan gecesi üzerine (Cumhuriyet) 
te meb'us Aka. GUndUz Bey aleyhinde çı

kan yazılar burada lstısnaıız umuml bir te
essUrll mucip olmu§lur. 

İstanbul, yahut Türkiye güzeli diye ya
pılan ayırmalar, herkes bilir ki, bir gazete
nin hususi teşebbüsünden ibarettir. B6yle 
bir te§ebbUsUn neticesi basit şekilde müda

faa edilir. O gazetenin, velev ki kendi ayır
dığı kimselerden olsun, sadece bu, bir yıl 

evvel Türkiye adına bir dUnya güzeli ka -
undırmış ol:ın hakemler ekseriyetinin ese
ridir, denilip mesele kapatılırdı. Böyle ya -
pılmayıp dıı, nem bu kadar ehemmiyetsiz 
bir vesile üzerine bir eğlenti makssdlle ve 
hiç bir kayda tAbl olmıyarak bir lokantanın 
yaptığı bir toplantıda. itiraz yolunda söz 
söyledi diye gazetenin her ,c,>i bırakıp ta 
§8hsa tecavüze geçml§ olması haddi zatın
da milli bir kıymet almasına imkCın olmı -
yan bu işe bir mcb'us llsanmm IUrazile bir 
ciddiyet izafe eder görUlmesindc toplanan 
yega.ne zaafı da unutturmu§tur. 

Tecavüz eden gazetenin sabiblle tec.A -
vUz görenin millet işlerinde daimn l:crubcr 
giden iki olgun arkadaş olması da bu yeni 
ne§riyat httdlsesinin en acı noktası ol11rak 
görUIUyor. Mürettipleri buna ne ad \'Crırler
se versinler, bir taraf güzel seçiminin hu -
sus! bir gazete tertibi olduğuna ba:knıalı -
dır, 6bür taraf herkesin kendi pa.ra:ılle gel
diği bir umuml eğlenti yerinde §ahsl hay -
siyctıere dokunur bir manası olmadıkça 
böyle bir husust tertip neticesinde lUraz edil
miş olmayı tahammUI edi,lcmlyecck bJr htı.

dise saymamak i!zmı geldiğini dU§Unmell
dlr. Bu takdirde ba§llyan neşriyatın tilr ar
kadq kavgası manzarnsmdan mynlma.sı 

pek tabii olaralt arzu ile beldenfr. 
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En kıdemliler kimlerdir ? .... _.. ............................. --..-. .... . 
En kıclemli fotoğ
rafçı F ebüs Efendi 

E 
V A K 1 T' ın Husus" Telgraf'arı 

inkılabı koı-un1a kanunu 
değil, bir " inkılap 
hıfzıssıhası ,, ilmı 

Şimdiye kadar yarım milyn'ı 
t"esim çekmiş -

Elli sene Tstanbullulann resimlerini çe
ken Fcbüs Ef. Vakıt fotoğrafçısı önünde 

Fotoğrafçıların en kıdemlisi, ~n 
meşhurudur. Yani F ebüı Efendi. 

İşe on iki yaşında iken çıraklık
la baılamış, yedi sene sonra çırak -
hktan kurtularak dükkan sahibi ol 
muı ve tam kırk be§ sene kendi ha 
şma çalışmış. Bugün tam altmı,! 
dört yaıında ve gene işinin başın -
dadır. 

Biraz tevazü, biraz tereddüt]e 
karışık bir haleti ruhiye içinde bu 
işe nasıl haıladığını kısaca anlat
tı: 

- Daha mektepte küçük 
bir çocukken fotoğrafçılığa heves 
ettim. Biraz resim yapmak ta elim 
den geliyordu. Belki bu hevesi bes 
liyenlerden birisi de bu oldu. 

- Şöhretinizi nasıl kazandı -
nız? 

- Çalışarak. iyi eserler vücude 
getirerek ve sanatın mütemadi te
rakkisini adım adım takip ederek. 
Sade bu makaatla Avrupa.ya on 
iki defa gittim, dolaştım. 

- Mesleğinizden memnun oldu 
nuz mu? 

F ebü Efendi, canının sıkıldığını 
teessür duyduğunu anlatan bir ha
reket yaptı. 

Is ılahlar kom·s onu 
Devlet ıstılahlarını 

komisyon 
toplıyacak 
çalışıyor 

olan 

A N K A R A, 11 ( Hususi ) - 21 Şubat :;ah günü yapılacak top -
Resmi utılahları tespit heyeti 21 lantıda bu listeler üzerinde tetkik
ıubatta toplanacaktır. Resmi ıstı - lere devam edilecektir. 

Resmi ıstılahlar kolunun bir bö 
lahlar heyeti resmi muamelelerde 
kullanılan ıstılahları, memuriyet 
isimlerini tespit edecektir. Şimdi • lüğü hariciye vekaletinde Tevfik 
ki halde her vekalet kendi işlerine Rüştü Beyin riyasetinde çal•§arak 
müteallik ıstılah ve memuriyet i- veka lette kullanılan ıstılahları tes 
simleri listesini tespit etmektedir. pit etmektedir. 

Al an murah 
ve bir 

CENEVRE, 11 (A.A.) - Ha
vas ajanısı muhabirinden: Silah .. 
ları bırakma konferanaı divanın
da M. Pol Bonkurun Perşembe 

günkü nutkuna cevap veren M. 
Nadolny, prensipler hakkında 

münaka~alara giri~mekten iee a
meli 8urette çalışmak hususunda 
Fransız nazirile hem fikir olduğu 
nu beyan etmiştir. 

Maamafih hukuk müsavatına 
müteallik olan 11 kanunuevvel 
tarihli itilafnamenin ALmanyanm 
silahları bırakma konferansına iş

tirakinin bir şartı olduğunu ve 
Almnnyanın asla uzaldaşmıyaca· 
ğı bir nevi esas teşkil etmekte bu· 
lunduğunu söylemiştir. 

Diğer taraftan mumaileyh, Al· 
manyanın umumi emniyetin an -
cak silahların fili olarak tahdit 
edilmesi sayesinde tahakkuk ede
ceği mütaleasında bulunduğunu 

hatırlatmıştır. 

asının 

teklifi 
izahatı 

si komisyona havale edilmesini 
kolaylıkla temin etmişlerdir. Fa • 
kat silahları bırakma meselelerin
de mühim noktai nazar ihtilafları 
meydana çıkmıştır. 

M. Eden, M. Gibson, M. Pol 
Bonkur bu meselelerin umumi ko
misyon tarafından tetkik edilme· 
eini ve bunlardan ordu mevcut -
ları meselesinin acilen müzakere 

olunmasını ve levazım meselesi • 
nin de henüz daha olgun olma -
dığından M. Gibsonun teklifi 
veçhile divanda kalımasını teklif 
ediyorlardı. 

Alman ve İtalyan müemessil
leri hu teklif aleyhinde bulun -
muşlar ve levazım me11elesine ait 
müzakerelerin daha evel yapıl • 

masını temine gayret etmi~ler • 
dir. 

Umumi komisyonun emniyet 
meselesini siyasi komisyona ha· 

vale etmesi ve silahları bırakma 
meselesinde M. Eden, M. Gibson, 

M. Pol Bonkurun tezini kabul et-
mesi tahmin olunabilir. 

Fabr·ka 
Rusyaya b·r 
heyet gidiyor 

r 

A N K A R A, 11 ( Hususi ) -
Sabık sanayi umum müdürü Şerif 
Beyin reisliğinde iktısat vekaleti 
eski mü9avirlerinden lbrnhim Ek· 
rem, Feshane fabrikası müdürü 
Şevket Turgut Beylerden mürek -
kep bir heyet bueünlcrde Rusyaya 
giderek memlekette kurulacak ye 
ni fabrikaların Rusyo.dan getirile· 
cek olan makinelerini ~eçccektir. 

Yeni kontenjan listesi 
A N K A R A, 11 ( Hususi ) -

Yirmi şubatta neşredilecek ohın 

yeni kontenjan listesinin h::ızırlığı 
ikmal edilmistir. lktısat vekili Ce
lal Bey bugünlerde lıtanbuldan ge 
lecek, listeyi tetkik ettikten sonra 
vekiller heyetine verilecektir. 

Ankarada bir 
toplantı 

A N K A R A, 11 ( Hususi ) -
Halkevinde bugün bir toplantı ya
pılarak Bursnda bazı geri kafalı -
ların çıkarmak istedikleri hadise 
tel'in edildi. Muhtelif hatipler söz 
ııöylediler. 

Kuzını paşa Hz. 
A N K A R A, 11 ( Hususi ) -

B. M. M. reiıai Kazım Pa~a Hazret· 
leri bugün maliye vekili Mustafa 
Abdülhalik Beyi makamı:npa~huı 
ret ederek görüştü. 

t 
Yeniden 20 mek

tep yapı 'acak 
- Beni memnun etmedi, hayır, 

dedi. Her ne kadar beş padişahın 
s~frasmda yemek yedim, on altı 
"lt§an aldımsa da .... 

Almanya, Fransız planını bü
yük bir hüsnü niyetle tetkik ede
cek ve bu bapta müzakeratta bu
lunacaktır. 

M. Madolny, bu planın kendi· 
sinin silahları bırakmağa müte -
allik tekliflerile ayni zamanda 
müzakere edilmesini teklif eyle -
miştir. 

IST AN BUL, 11 (A.A. )- htnn 
bul vilayeti dahilinde bu sene 20 

Divanda evvelki gün ve dün ilk mektep yapılmaktadır. Mektep 
yapılan müzakerelerdeki hareket binalarının bir kllmma ait inşaat 
Cenevrede bir veya iki çetin haf- çok ilerlemiştir. Yakında teslim 
ta geçeceğini göstermektedir. Pol rµuamelelerine başlanacaktır. Mek 
Bonkur Fransız planının başlıca j tebe girmek hususunda yapılacak 
iki esas fikri olan Avrupa misaki- ı müracaatları karşılıynbilmek üze
le Avrupa ordularının birle~tiril - re önümüzdeki sene için tedbir • 

mesi husu5larının acilen müzake- l ler alınmaktadır. 

- Sebebi? · 

- Muhtelif şeyler .• 

Febüs Efendi söylemek istemi -
yordu. Fakat geni~liyen konuşma 
hududu içinde anlndığıma göre 
kendisini en çok müteessir eden 
§eylerden birisi, bazı ecnebi fotoğ 
rafçıların memleketim'ızde . . 

Divan müteakiben, pazartesi 
günü konferansın İngiliz ve Fran· 
sız planlarının esaslı noktaları 
hakkında yapılacak müzakerele -
rin usulünü tayine çalışmı~tır. 

re edilmesini kabul ettirmiştir. Bazı mekteplerde yeni §UbclPr 
ıcrayı 

sanat etmelerine müsaade edilm _ 
.d. F e 

sı ır. ebüs Efendi bu fotoğrafcı - M. Eden, M. Gibson ve M. Pol 
Bokur, emniyet meselesinin siya· 

Mumaileyh bu müzakerelerin açılacaktır. Bu maksatla maarif 
konferansın istikbalini tenvir e • bütçesine yeniden 60 muallim tah 

ların fena bir rekabet usulile cidi deceği ümidindedir. aisatı konmuştur. 

Türk fotoğrafçılarını mutazarrır ~~~~~~~~~~~~~~~~~.......,~~~~.......,~~~=~~~":"'!:~~~~~~~~~!"!!!"'~.......,~ 
etmiye çalıştıkları kanaatindedir. ları kalmamış. lki jürnal de birer tup, reııimlerin Reisicümhur Haz- yüzünde esef ve teeaaür çizgileri 

S b ı gun.. hapı"s olmam fakat elliı:.er lira retlerinin takdirlerini mucip oldu· doğurdu. Anlattığına göre çırak ye onra gene un ardan bir kaçı- :s-

nın ferah ferah çalışmak imkanını atıye ile ve serbest bırakılmamla ğunu l>ildiriyor ve bunların ken - liştirmiş daha doğrusu yetİ!tirmek 
buldukları, kolayca para kazandık neticelendi. dim için olduğu kadar Türk sana - istemiş. Fakat hunlardan bir kısmı 
ları memleketin milli hissiyatına - Bu elli seneyi geçen fotoğ • tı icin de bir kıymet olduğunu nı evvelce mevzuu bahis ettiği cc • 
bile hürmet etmediklerini gösteren rnfçılık esnasında müşterilerinizi işaret ediyordu. nebi fotoğrafçılnrdan bir kısmı a· 
hareketlerde bulunmuş oldukları nasıl buldunuz?. Febüs Efendi bu mektubu çeı-çe- yartmışlar. Bir kısmı işten çabuk 
nı hatırlıyor ''e Cümhuriyet hükU - - Müşterilerim daima menı - veleterek salonuna asmıştı. bıkmışlar. Hele bir tanesi Avrupa· 
metinin küçük sanatların Türk le- nundu. Memnuniyetsizlik gösteren - F otoğrafçıhk hakkında dii -
baasına hasrolunması için çıknrdı mü~teri hemen hemen hiç bahrin· şünceniz? 
gı kanun Türk fotoğrafçılarını bu mıyorum. _ Do&l'Usunu isterseniz foton • 
fena ;ekabetten kurtaracağı için - Şimdiye kadar kaç fotoğraf raf çılık kadar ileri iyen bir şey pek 
8eviniyor. çektiniz? ıızdır. 

- En heyecanlı zamanlarınız? - Yarım milyondan fazla... Fotoğrafçılık eskisine nazaran 
- Bir çok heyecanlar geçirdim. - En mes'ut zamanınız ? yüzde bin nispetinde terakki et -

Fakat galiba en heyecanlısı 23 se - Büyük Gezimizin iltifatlarını mi_ ve bugün tam manasile bir sa 
ne eve) Sultan Hamidin resim.:i kazandığım gün. Ankarada lcendi· n t haline girmiştir. 
başısı olduğum devirde jurnallere !erinin beş pozda resimlerini çek • - Oğlunuz var mı , kendinize lii 
uğradığım günlerdir. mek ~erefine mnzhar oldum. Be - yık bir fotoğrafçı yeti~tirebildiniz 

Niçin bir hıristiyan reisimci başı ğendiler sonra er yaverelri tara - mi? 
oluyor diye benim için yazmadık fmdan bir mektup aldım. Bu mek- Bu sorgum da F ebüs Efendinin 

ya, sonra Amerikaya giderek ken 

di baıma iş görmiye bnşlamıt hat 
ta bir de aparhman sahibi olmuş. 

Halbuki çok bir şey de bilmezmi,. 

Sorgularım bitmişti. Ayağa kalk 
mı§ tık. 

F ebüs Efendinin müteessir hali 
devam ediyordu. Elimi sıkarken: 

- Hayat ve samimi dost.. Bun
lar boş şeymiş. Ben bunu anladım. 
Bunu da yazınız, dedi. 

A. Sırrı 

• • 
' (Başmakaleden deı-am) 

Lakin, yirmi beı yıllık bir zaman 
mesafesinin üstünden 31 Mart 

cirkefinin serpintileri, h;.Ia, Tür· 
kiye cümhuriyetinin eteklerine 

kadar sıçrıyabilmekte; Türk mil• 
liye ine kar§ı menfi hareketler, 
lstanbul'un kozmopolit salonla • 

rmdan Bursa'nın Arnavuttan, Ta
tarcl::ı.n, Boşnoktan mürekkep ıo· 
kal< kozmopolitizmasma kadar 

türlü şekiller ve mahiyetler ala • 
rak devam edip durmaktadır. 

Kapkara bir cehaletin, en geri 
ve en iptidai bir ümmet terbiye • 
sinin tabii neticelerinden olan bu 

cibi irtica hnreketl~rinin şiddetli 
ceza ve idnre t.edbirlerile de önü 
alınabileceğine kani olanlardan 

değilim. İttihat ve Terakki dev -
rinde, idarei örfiye ve divanıharp 
mnkinaları bir an durmaksızın it· 

ledi ve verdiği cezalar en merha
metsiz usullerle tatbik olundu. 

Fnknt, irtieaın vahameti, bu usul

lerin şiddetile hemen müva~i ola
rak tekamül etti. 

lrticaa kar§ı yalnız inkılabın 

ndalt?ti ~idclet gö:.termekle kal • 

madı, irticaa l<nrşı ordular tahrik 
ettiğimiz oldu. Lakin bununla, 
irtiı~n meı;elesi asla kapanmadı. 

Bu memlekette, inkılap dü' • 
manlıfh 31 Mart gününde cldu • "' , 
ğu gibl, Şeyh Sait isyanında ol-

dı.ığu gibi, zavallı Kubilay cina • 
yetinde oldufiu gibi daima ayni 
statik kuvvetle kar~ımızda duru 4 

yor. Ve, biz, bu heyula önünde 
yıllar<lnnberi yumruk ııkıp "la• 
ncl, nofı ~l !,, d iye 'bo.6u ~u c:u::c:utı 

}arız. 

Bu bir aczin ifadesinden ha§k& 

bir §ey değildir. 
Türkiye bir inkılap memleke -

tidir. Türk devleti bir inkıliıpçı 

müessesedir. Ve bu devletin bü • 
tün kuvetleri inkılap prensiple -

rinin emrine verilmiştir. Buna 
rağmen inkılabın bu onuncu yılı, 

seksen veya yüz seksen serseri 
biı- araya gelip en ileri ve en it· 
lck bir §chirde, Vilayet konağı -
nın önüne gelip tıpkı Yeniçeriler 

gibi "istemeyiz!,, diye bağırmak 
imkanını buluyor.Yani, muasır ve 

medeni Türkiye Cümhuriyeti hu· 
dutları içinde tarihin en geri en 

iptidai, hatta, en gülünç hi.di!e • 
lerinden biri cereyan ediyor. 

İşte, dü§ünülecek, elem ve is • 

tırapla düşünülecek nokta asıl bu· 

dur. 
Bu demektir ki, biz, bütün İ• 

dari, siyHi ve içtimai te§kilatı • 

mız, müneverlerimiz, gençlerimiz 
v. s., v. a.mizle inkılabın bu onun· 

cu yıldönümünde, muhite her • 
hangi bir reaksiyon'u imkansız 

kılacak bir "inkılap tcrnpera -

tur'ü,, nü, bir inkılap derecei ha • 
raretini hala verememişiz. 

Bir genç arkadaıımızın dedi• 
ği gibi "türbelerin duvar diplerin" 

de "adırvanların yalaklarında, , ~ 

hala, irtica çıyanları türiyebili • 

yor.,, Çünkü, inkılabın ateıi he • 
nüz buralara kadar sokulma.mıt • 

tır. Çünkü, inkılap Herkül'ünüıı 

süpürgesi, henüz, bu taaffüne dO" 
kunmamıttır, Çünkü, inkıl&.bıtıı 

"cemiyet hıizıssıhhasından,, ha " 

berimiı: yoktur. 

YAKUP Kadri 
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12 Şubat 1933 

İŞARETLER 

Kontenjan kaçakeı
lığı nasıl yapılıyor? 

Paket postahanesi tıklım tık • 
lım.. 

Zannedeceksiniz ki dostlar bi
ribirlerine boyuna paket, paket 
hediyeler gönderiyorlar. Fakat 
bir de bu paketlerin gönderildiği 
yerlere ve paketleri gönderenle • 
re bakarsanız hayretiniz birden • 
bire yüz dereceyi bulur. 

Mesela T ahtakalede bekar El
haç Nusret Efendiye Alman mil
letinden Her Şaydman on çift ka
dın çorabı yollamış! 

Bu kadarı gene hoş, fakat Her 
Şaydman ertesi gün gene 1 O 
çift daha kadın çorabı gönder • 
ıniş !. .. E. . . diyeceksiniz, Şayd
man, Elhaç Nusret Efendiyi pek 
ıeviyor. 

Amma biı· gün sonra gene bir 
paket ...• 10 çift çorap daha .•• 

Bakıyorsunuz, paketlerin bi • 
rinin üstünde ı:;unları okuyorsu • 
nuz: 

Beyoğlunda T omtom sokağın· 
da Madam Rabeka. . • Paketin 
içinde yirmi tane boyun 
Madam Rabeka lıer gün 
1>ostahanesine t~ınıyor. 

kaleme devam eder rribi. 

bağı! 

paket 
Sanki 

Her gün 20 boyun bağılık pa
ketini nhp gidiyor •.. 

Dah:ı neler de nelel' .•• 
Paket post:ıhan~!lİne bir bakıyor 

şunuz, bir köşe üç eylık eytam 
rnaa~ı veren aylık yerine benzi • 
tor, 

Çarşaflı, yeldirmeli, mantolu 
cins, cins kadınlarla, yaşlı erkek
lerle doluyor. Ilu köşeye bakıyor· 
sunuz sportmen kıyafetli, atlet 
l'apıh, favorili delikanlılar boks 
tnüsabakası yapar gibi biribirle • 
l'ini ite kaka paketlerin peşinden 
a:rrıımıyorıar. 

:,. tr :t-

1'1lmnnyada knli usulü değil, 
fa.kat ga:rip garip tarzlar keşfedil
ttıi§ ! 

Or~da kcntcnjandan mal ka
~trmanın şekli daha teşkilatlı! 
B~kır.n mız:::!? 

Bir gün Hamburg:ı meçhul bir 
'drose l 0.000 ayaklr:ıbı geliyor. 
tlıalın :ıahibi yoktu:-. Gümrük ida
!'esj ayakkaplann no.hibi bulun • 
»tıa,~iJı iı:;in satı'.}a ~rkarıyor. 

Fakat haraç, mezat malı alan 
~ok! Çünkü isl~arpinlerin hepsi 
•ol a;('ak içindir. Nihayet bir zat 
SıklJ;-:>r, bu satılmıyan ayakkap • 
ları toptan v:;: pek u::uz bir fiatla 
•atın alıyor. 

Bir kaç eün zonra F redı-ihsha
f en limanına 10000 tek ayakkabı 
teliyor. Gene n:eçhul bir adres! 
.\yakknpları gen~ gümrük idare· ,. 

l ta.rnf mdnn e.lelUsul satışa çıka-
~.hyor .. 10000 sağ ayak iskarpini 

1ln ıatm alır pey süren yok! 

Hal'aç mezat gene pek ucuza 
~allar satılıyor. 

İki gün sonra Berlinde 10000 ., .... 
t, 10000 aol ayakkabı kundu • 

:'cı mağazalarında çifleşiyor ve 
~at, rahat, kardeş, kardeş vit • 
t'ttılerde eşlik ediyorlar. 

~ l\tıd sahipleri mareşal Hinden
~ Q'un kontenjan kararnamesi -
)' ~ tağmen istedikleri gibi satış 
'ı>tyor Iar. 

~ ~ ~ 

ı 'l l!i2!de Almanyadaki gibi teş -
~l &. 
S>tl tir kontenjan kaçakçılığı ya -
k •)or mu bilmiyorum. Fakat pa· 
l\~t ~~atahaneleri gittikçe itha • 

tumriiğü halini alıyor. 
~l~al~uki biz, kontenjanla it -
~~ at gumrüğü önüne bir duvar 

telörgü çekildi sanıyorduk. 
Sadri Etem 

VAKiT 

StlHBETLER 

Alakamız 

Yeni Belediye ,_Gazi Hz.-. Bey oğlunda 
kaçakcıhk 

- Haberiniz var mı, Pariste 
kuponlo.r müzakerah devam edi -
yor, lehimize hallediliyor? 

vergileri 
Bütçe şimd1ki varidata 

göre hazırlanmı~tır 

Yeni belediye vergileri kanun 
layihası meclis encümenlerinde 
tetkik edilmektedir. Bu kanunda 
bütçeleri açık bulunan belediyele· 
re yeni varidat menbaları gösteril 
mektedir. Bu kanun layihası hak
kında ne düşündüğünü sorduğu -
:-Jıuz daimi encümen azasından Av 
ni Bey bir muharririmize demiştir 
ki: 

"Belediyelere varidat membaı 

gösteren lo:anun layihasını gaze • 
tclerde göı-dük. Kanun meclisten 
çıkmadan bil' şey söylenemez. Biz 
bütçemizi şimdiki varidata göre 
hazırladık. Bütçemiz tasdikten son 
ru böyle bir kanun çıkarsa yeni vn 
riclata göre ilk planda gelen işleri -
mizi hemen ayırır ve yeni varidatı 
karşılılc: göstererek bütçeye bir ila
ve yapar ve alaka dar makamlara 
tasdik ettiririz,, 

Reisicümll ur Hazretleri dün 
Do mabahçe sarayındaki dai
relerinde meşgul o mu~lar, bir 
yere çıkmamışl ardır. Evinde bir çok defterler 

bulunan bir adam 

Beyoğlu müesseselerinden bir 
Sabık Paris elç isi Ali Fethi 

t3ey d ün saraya gitm 'şt i r. Bir 
ço'c zatlar da dün sarayda 
açıl~n defteri i mz~fııruak sure 
tile Gaz.i Hazretler ne arzı ta-

ı bsmını alakadar eden bir vergi 
kaçakçılığı yapıldığı defterdarlığa 

ihbar edilmiş ve yapılan tahkikat 
zimd etmişlerdir. 

;; e *** 

Çakmak·ar 
Bir adam dün malı

kemede derhal 
tevkif olundu 

Adliyede dokuzuncu ihtisas mah 
kemesinde dün bir kaçakçılık d3 -
vası bitirilmiştir. 

Seyy~ıı· satıcı Halim Efendinin, 
Beşikta~ta pazar ye~·inde çakmak 
ve çakmak taşı sattığı iddia edili
yordu. inhisar idareci, kullnaılmış 
olan b:ı ç.akrnak ta~ı için beş lira, 
sekiz tnne taş i~in de 200 kuruş pa 

müspet neticeler vcrmiye başla -
mıştır. ihbara göre bu kaçakçılığı 
yc;ıpan adam bir Ermenidir. Beyoğ 
lunda yeni çarşıda oturan bu adam 
eskiden maliye memurluğu yap -
mıştır. Şimdi de birçok ticaretha • 
nelerin defterlerini tanzim işini 
üzerine almış bulunmaktadır. Bu 
efendi, ticarethanelerin vergiye 
esas olan defterlerini evine götü · 
rür ve bu defterlerde vergi mikda -
rını azaltacak tadiller yaparmış.tlı 
b".r üzerine bu efendinin aranan e
vinde birçok defterler bulunmury 
ve ihbarın doğruluğunu anlatan iz 
ler bulunmuştur. Kaçakçılığın yn -

rım milyon liraya baliğ olduğu tah 
min olunmahtadn-. Mahkemeye 
tevdi edihcer{i &ö~rlenmektedir. 

Otobüsler 30 kilomet
reden fazla sür'atle 

gidemiyecek 

ra cezanı istiyordu. a> 1 d• 1 k t 
Müddeiumumi, ceza istemiş, da ue e ıye O an a-

va edilenin vekili, müehkilin in hım sında 150 talebeye 
ları satmak maksadile üzerinde bu k 

Otobüslerin 30 kilometrodan 
fazla süratle gitmemeleri için reğ
latör konması mecburiyetinin kal
dırılması için belediyeye otobüsçü
ler tarafından yeni bir müracaat 
yapılmıştır. 

lundurduğuna dair bir delil me ... · - yeme -

Otobüsçüler şehir dahil ve hari
cj d~ 30 kilometreden fazla süral·_ 
le gitmediklerini ve bunu da aylar 

danberi hiç bir kaza vuku bulmn • 
manının kat'i olarak gösterdiğini 
bildirmi~ler, 40-50 liraya mal olan 

reğlatörün konma met:buriyetinin 
kaldırılmasını istemişlerdir. 

Ilelediye otobüsçülere mecburi • 
yetin kaldırılamıyacağını birçok o
tobüslere reğlatör konmasının pek 
çok faydalar temin ettiği cevabını 
vermi!, şubat nihayetine kadar bü 
tün otobüslere reğlatör konması 
için son bir mühlet daha vermiştir. 
Martın birinden itibc.ırcn reğlatör -
süz otobüsler işlemekten menedi 
leceklerclir. 

1'icaret odası 
umumi kongresi 

cut olmadısmı, memurlar "var 
mı?,, diye sorunca çıkarıp verdi • 
ğini, kendisine yalnız üzerinde bu 
lundurrnakhm ceza verilebilece • 
ğini söylemi~, mahkeme, satm::\k 
maksadile taşıdığı kanaatile, altı 
ay hapi•ine, 700 kuruş ta para ce • 
zası alınmasına karar vermiş, mah 
kumiyet kararı bildirilince, Halim 
Ef ., derh<-.J tevkif edilm iı:f~. 

Bir emniyeti sol is
. timal davası 

Tücc:ırdan H~lil Beyin emniye • 
t ini sui isti::nal ettiği id<lia~ile H ay 
dar Bey isminde birisi, dün İstan
bul ikinci ceza mahkemesinde mu 
hakeme edilmiştir. 

iddiaya göre, dava edilen, Polat 
lıdan namına buğday gönderildiği 
kaydile, Halil Beyin 2,000 liratı -
nı almış, bu suretle emniyetini sui 
istimal etmiş. 

Dün mahkemede Eminönü mer
kez memuru Hulusi Beyle &erko -
miser Mücip ve Şerif Beyler şahit 
olarak dinlenilmişleı·, muhakeme, 

Ticard odaları kanunu muci • başka şahit çağırılmasına kalmış -
hince senenin ilk ayında içtima et- tır . 

mesi icap eden Ticaret odası umu· r_...M'WI 'llA!!!M3i111111Nma 
mi kongresi hala toplanamamıştır. ~ 
Öğrendiğimize göre ticaret odnsı V A K f T 
meclisi kongrenin sürııtle toplan - UUndelllc, Siyası Gazete 

ması İçin hazırlıklara başlamıştır. lstnnbul Ankara Caddesi, YAKIT Y"Urdu 

Kon~re iki hafta sonra ticaret oda Telefon Numaraları 
Yazı işleri te!efonu: 243i9 

sı salonunda toplanacaktır. idare telefonu : 243iO 

Kongrenin en mühim mevzuu sa 
nayicileri alikadar edecektir. 

Bundan maada İstanbul ticaret 

hakkında tacirlerin fikirleri topla
nılacaktır. 

Bu fikir İstanbul tacirlerinin sa· 
nayi ve ticareti hakkındaki fikirle· 

ri olarak iktısat vekaletine gönde
rilecektir. 

Ceket çalıp kaçh 1 
Beşiktaşta Aziziye caddesindeki 

bir kamyon garajına girerek, ora • 

daki yazihane içinde bulunan ce -
lo:etleri toplayıp kaçan Eğri kapılı 

Osman Nuri, kaçarken yakalanmış 
tır. 

l'elrirat adresi: lstan bul - V AKJ1 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnebi 

Seneli!: 1100 l{r. 2700 l<r . 
6 aylı!< 750 n 1450 

3 aylık 400 .. 800 

ı aylıl< 150 " 
300 

ilan ücretleri : 
H.esmt Ulı.nlnrın bir satın 10 Kuru!;! 
rıc:ıri ilA.nlarrn bir satırı 12,5 I<:uru:;ı 

Ticari 1111.nların bir santimi 25 Kuruş 

KUçUk llSnlar: 

Bir defası 30 iki defası 50 Uç defası h5 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 

üç aylık llıln verenlerin bir defası mecca· 
nendir. Dört satırı geçen ilılnların fazı.~ 

satırları beş lrnruştnn hesap edilir 
1 

~ ~ 

Belediye lokantası dünden ıti · 
haren yüksek tahsilleı·;ni yapan 
talebelere yemek vermiye baııla -
mıştır. Talebele<in yemek masraf
larını Halkevi i~timai muavenet 
şubesi temin etmektedir. 

Şimdilik 150 talebeye yemek ve 
rileccktir. Bu mikdar yakın zaman 
da fazlalaştırılacaktır. 

Y akinda belediye memurlarilc 
halka kooperatifçilik hakkında 
konferanslar verilmesine başlana -
caktır. 

. 

Zeynep Kamil 
hasla hanesi 

Zeynep Kamil hastahanesinin 
tamiratı yakında bitecek ve has -
tahane mayıs ayı zarfında açıla -
caktır. Ilele<liye hastahanenin te -
sisi ve idame masrafı olarak 20500 
lira tahsisat koymuştul'. Hastaha · 
ne levazimatı için yakında bir mü 
nakasa açilacak ve bu levazJmat 
tamamen yerli fabrikalardi!n alı -
nacaktır. 

Unkopanı köprüsü 
Unkapanı köprüsünün tamiri i

çin belediye fen heyeti bir proje 
hazırlamakt::ıdır. Hükumetten is -
tenen 60,000 liralık döviz müı:ıaa • 
desi gelmi~ olduğundan köprünün 
mart ayı iptidalarmda tamirine 
haşin.nacaktır Belediye mühendis -
leri dün Unkapanı köprü:Jünü bir 
daha dikkatlice gözden geçirmiş • 
br, yeni arıza olup olmadığım te>t
kik etmişlc;·dir. 

Müddeiumumi ve r olis 
müdürü 

Polis müdürü Fehmi Bey, dün 
akşam üzeri adliyeye gelerek, mi.1.d 
deiumumi Kenan Beyi ziyaret et -
mi~, bir müddet görüşmüştür. 

Altı ay hapa.s kararı 

B:ı::ı evlere girerek eşya çalm:ı.k 

10
tan rnaznu::ı S:::.Hhin muh:ıkemcni, 

dün htanbul ikinci cc::a mahkeme 
sinde bitmiş, kendisinin altı ;;.y h:ı

pi:Jipe karar verilm:ştir. 

- Duydunuz mu, hariciye ve ., 
kilimiz Tahdidi teslihat konferan
sında, Türkiye'nin noktai nazarı • 
nı izah etti? 

- .... 
- Biliyor musunuz, dünya 

bı•hranının çal:'elerini aramak için 
mühim bir konferans toplanacak
tır? 

- .... 
- F c:ırkmda mısınız, ki Al • 

manya ile Fransa arasında!;' ger· 
ginlik devam ediyor, belki harp 
ihtimali vardır? 

- . ' .. 
- Tabii meşgul olmuşsunuz -

dul', takip etmişsinizdir, okumuş • 
sunuzdur, iktrsat vekilimiz esaslı 
tetkikatta bulundu, iktısadi me • 
seleler bizim için en hayati mese
lelerdir. 

- .... 
Aziz karilerim, bu suallere 

cevap v~remcyen pek çok kişi 
vardır. Fakat güzellik müsabaka· 
sının neticesini ve dedikodusunr 
öğrenmiyen, okumıyan kimse lı:al 

madı. Filvaki, her medeni dün · 
yada, bu işle meşgul olumıyoı 

fakat bununla meşg'tl olanlai 
harici ve dahili vekayi ile de car 
dan alakadardırlar. Güzel!' m~ 

sabakası, 1&1edeniycte ölçü ola 
maz, fakat harici ve dahili mühir 
vekayi ile alakadar olmak medc 
ni bir insan için şar tır. 

itiraf edelim, ki Hitleri bilme 
mek, Al.manyanın merkezini bi 
memek kadar ayıptır ve bur. 
bilmeden eüzcUik kraliçesini ta 
nr>ak da hayli gariptir.... Ho
esaslı meselelerle alakadar ck .. ı 
memleketlerde de, bu müsabnk::. 
lar, barların kapısmdan d?şan çı 
kamıyor ve bizde olduffu gibi k<:.· 
rın doyurmuyor, çerez ka.bilincler. 
kalıyor .••• 

Haberiniz var mı?... Rusya 
güzellik müsabakalarına i~tirak 

etmiyor. Almanya ile ltalyada da 
menedildi. Bu müsabakayı medc· 
niyetle kabili telif bulmadılar. 

Fakat mademki biz hu müsaba • 
kalan yapıyoruz, meşgul olalım, 

alaka gösterelim, çünkü iddia 
makul olarak "Bir Türk güzeli,, 
seçmek değil, "Türkiye güzeli,, 
seçmektir, hassasiyet gösterelim. 
Amma aynı alaka ile, ciddi mev
zuları da takip edelim. Bilhassa 
harici vekayi ile çok alakadar 
olalım. 

Başkalarının gözündeki çöpü 
görür de, kendi gözündeki mer • 
teği görmez, derler. Halbuki biz, 
kendi gözümüzdeki çöpü mertek 
görüyor ve başkalarındaki merte
ği, adeta bir çöp gibi güçlükle 
seçebiliyoı·uz ! 

Selami lz2et 
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12 ~ubat 1917 
- Tebliği resmi: Hakanı sabık Ab· 

dülhamit hanı sani hazretleri dünkü 
Pazar giinii vefat etmişlerdir. N ô.şı 

mağfiret 11işanları buoün bü!lük me· 
rasimlc Beylerbeyi sarayı hümayu • 
mında:ı kaldmlacaktır. 

- .'Jleclisi meb'usan saat ikide Ha

cı Adil Be1ıef endinin tahtı ı·iyasctirı
dc topla ıt • hakanı sabıkın irtilıali 

miinasebclile celse tatil edilmiştir. 
- 11. 2 . • '{J tarihile l;ararg:ilıı U· 

mr:miclen bildirildiğine göre sahnd 
Tıarplcı-dc şayanı i§'ar lıiç bir vak'a 

olmamıf'ı r. 
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OrlMANL ö .. 
••• 

Muharriri : Celal Nuri 
~ lktıbas,nakil, tcrcume hakları mahfuzdur • 

Babasının haki hürm~tine •• 

Osmanlı devleitnin son resmi 
salnameleri masamın üzerinde. 
Vezir ve balaların miktarı müret
tebatı tam bir tabur miktarında 
Yarabbi! Bu devletin ne de çok 
ricali varmış! Bu kadar büyük a
dam dostlar başına ... 

itiraf edelim ki bu binlerce ri
calin içinde iktidariı, namuslu a • 
damlar çoktu. Belki yarı yarıya 
idi. Aluini iddia etmeyi, tarihe 
karşı bitaı·nflık a.ddetmem. Evet, 
namuslu ve hamiyetli, hatta ku<l ~ 
retli ve meziyetli adamlaı· eksik 
değildi. 

Bir hesap yaptım: Şu istikamet, 
iffet, kudret sahibi zatların bugün 
oğulları ne hal de? 

Ha, unuttum, bu paşa ve heye· 
fcndilerin bir haylisi zengin, y~
ni eski tabirile at, araba sahibiy
di. Bunların servetleri oğullara, 
torunlara, kızlara eeçti mi? 

Gölgeli vezirler, azametli mi.i -
şirler, ağır başlı kadaskerler uz de
ğildi. Bu paşalar ve bu efondile: 
hazeratının zürriyetleri.. 

Kudemadan beş kişiyi yemc~e 

davet ettim. Eski devri ha dostla
ra hatırlatacak derecede kendileri
ni sofrada ve flofrndan sonra izaz 
ettim. Yemeklerde nlafronga bir 
nesne bile yoktu .. 

Yemek bitti. Kahveler içilmcğc 
cşlandı. Yukarıdnki sualleri ken· 
ilerine sordum ve Galnamelcrden 

çıkardığım bir e~mi defterini 
rendilerine okudum. Kurşun ka -
lemleri ele aldık. F alnn pn§amn 
mahdum beyleri... Falan, falan, 
falan bey .. Bunlar ne olmu§lar?. 
Erimişler .. Ya fil&ninkiler?. Onln
rm izi bile kdmam1ş .. 

Tahkikatta ileriliyoruz.. Pek 
nc>.dir zevatın oğullarını hatırlaya
madık .. Lalcin l:at'iyyen r:ıübalağ::ı 
etmiyorum .. O eski ricalin, koda · 
manların zürri~ etlerinden yüzde i 
kisi, üçü bile, bugün, nyak füstün -
de durur bir halde değil.. 

Paralar, se::-vetler, höınlar, ap:ır · 
tımanlar yenmiş, içilmig, hatta gü
zelce hazmedilmiş bile ... 

- F nkat ..... pc>.şn ~on derece 
zengindi, tticcnrdı, vc~irdi ... lmti· 
yazlar istihaı;al edel'di. Şu, bu ..... 
Emlaki de hesnp::;ızdı. O eml.ik ha
)p, ailesinin ÜA:erindc değil mi?. 

Biri atıldı: - E\·et, öyle, lô.kin 
üzerlerincle kaç ipotek vr.r; bili -
yor musunuz?. Bunlar cin 30 kulaç 
derinliklere dnlrmşla:r .. Daha fazla 
misal zikredeıniyeceğim .. Çünkü 
ibarı...min başındnr., ortasından- ::o. 
nundan mfı.nalar çıknrırlnr .. işi u · 
zatmnk neme lfızırn?. 

Geçende (Saadetli Celal Beye -
fendi Hazretleri) diye başhyan bir 
mektup aldım .. 

-Kim getirdi?. diye :;ordum. 
- Bir dilenci! dediler .. 
Dilenciyi içeriye aldım.. Ben -

den her halde sekiz on yaş küçük 
olan bu dilenci (ben elliyi aştım) 
yetmiş beşliktir .. içine !<:endi gibi 
bir kaçını almak mümkün olan bir 
redingot eskisini sırtına almış .. 
Mektubu okudum: 

-Vay, ( .... )Beyefendi! 
içeriye girmekten çekindi. Oda

mı kirletmek istemedi .. Gayet kö -
tü rakı kokuyordu .. Bir desise ile 
benden para vurmak istedi. 

- Desiseye hacet yok.. Buyur, 

dedim, ve kendisine bir miktar pa· 
ra verdim. 

Bu beyefendi hazretleri ben ço
cukken, bir aralık, hem mekteb(! 
giderdi, hem hünltar yaveri idi ... 
Sonra amedi hülef alığma geçti, u
lu evveline lmdnr da çıktı .. Kendi
sinden iki ya~ küçük kardeşi, 1 O 
Temmuz günü mirliva idi. Tensi -
katta rütbe!i mülazimliğe indiril
di. 

Size yenıiıı ederim, bu iki zatın 
babalurı değerli ricalden biri idi. 
Katipti. Seferi vardı .. Laf anlar · 
dı. Zamanı r:ıüdrikti .. Yüzde yet · 
miş beş Fransızca bilirdi ki büyük 
~eydir. Çünkü şimdi bile Fransız • 
canın bu kadarım bilenleri say -
mak için on p:ırmak çokçadır. 

Merhumun, yanılmıyor:mm, yir
mi, otuz bin nltını emlake y~tırıl · 
n11şlı .. Az mürtekipti .. Affedilecek 
dereced~ az .. Parasının çoğu ih ~ 
candı .. 

Böyle hnluk, nazik, keskin, h:ı · 
zır ccvnp bir zatın o3ullan nasıl o· 
lur dn pa.ryn, Hnidistan paryası o
lurlar?. Aklım ermedi .. 

Ha ... ilave edeyim.. Analarını 
da tanırdım. Okur yazar, musiki
den l'.nlar, tertemiz, aüler yüzlü. 
ince fikirli bir hanımefendi idi ki 
babası pek kıymetli vezirlerden, 
meşhur ricalden, tarihi siynı:ıiler • 
den biriydi. .. ... 

Maurice .l\facterlinck Belçikalı
dır, dünyanın en yaman ediplerin
den biridir. Yirminci asır, tarihte, 
bu zatla iftihar edecektir. lsadora 
Duncan küreiarzm en rıüzel, en 
şuh, en lnvr<ll:, en yalpak, en şak -
rak, en oynnk kadınlarından biri
dir. San'ntı dan:;özlüktür. Oyunda 
deh:ı mertebesine varmıştır. Bir 
aün, dansöz edibe demiş ki: 

- Ey büyük mütefekkir! Yer 
yüzünde, şu devirde, belki senin 
J:adar büyük zeka sahibi bir iki 
itişi bulunnbilir; lakin senden yük
neği yo~<tur. 

Ben de, yer yüzünde şu devir
de, en güzel lcadınım. Bediiyat a
limleri beni Zühre (Venüs) hey· 
kellerinden de üstün buluyorlar. 
Sana bir teklifim vnr. Hnydi bana 
bir çocuk kazandır. Zck& ile g-ü -
zelliğin birle§mesinden insem nev · 
inin şah~seri çıkııcaktır ! 

Meşhur edip aldırmamı~. Omuz 
hırım nilkmiş ve o güzel kııdma: 

- Hayır, olmaz cevabını ver
mış. 

Belçikalı mütefekkire hak ver
memek kabil değildir. Kahrama -
nm oğlu lc:llhraman, dahinin oğlu 
dahi çıkmak zaruridir diye bir ka
ide yoktur. Her dünya güzelinin 
oğhı ve hattn lcızı mutlaka dünya 
güzeli olmaz. Akıl ve güzellik mi
ra5 kalmaz. Mü:;te:ma yok değil. 
Köprülünün oğlu da Köprülüdfü·. 
Büyük in3iliz fliyasisi Pitt'in oğlu 
da Pitt'tir; le.kin bu em:;al ne.dir -
dir. 

Fakat şunu söyliyelim ki ba~kn 
yerlerde nervet, efen dilik, tahay • 
yüz bir iki kuşak devnm ediyor. 
Bizde maatteessüf öyle değil. 

Ölmüş babalar, batmış gemi -
ler, yanmış konaklar! 

Gerçek. .. (hayrülhalef) diye bi.· 
köhne tabir vardı. Bu asırda baba· 
sına halef olan ne de az! 
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. Japonya ile ara-
Istanbul Adlıye mızda takas mü-

memurları k 
1 

. 
d d v• ·krk za ere erı 

araSID 3 egIŞl ) Hükumetimizle Japon hükum.'.?ti 
İstanbul müddeiumumiliğine 

dün yeni adliye tayinleri bi!dir:I -
arasında biı· takas müzakeresi ya
pılacağı hakkında bazı haberler a-

miştir. 1 
• • •1 • ınmıştır. 

Bıldırı.en tayınler, şunlardır: Öv· d•v• . .. 'kt t 
. . . t. gren ıgımızc gore ı · ısa ve -

300 lırn tahsısath l::tanbul ;h.ısas k.. . J l l k ·· k 
• . . v. . . • . . ateh apon ar a ta as muza ere· 

hakımlıgıne Antalya ıhtısas hakı • 1 . d I k .. ı t b l f 
. A f 55 1. 1• 1 u·· k" sın e esas o ma uzere s an u ı 

mı h , ıra as ı maaş ı s u - . . . 
d h k k h.k. ı•v• B I 1. caret odasından ,.e ıhracat ofısm -ar u u a ım ıgıne o u as ıye • . . . 

hk . . . I f 70 1. 1 .. den bazı malumat ıstcmıştır. ma emesı reısı " an, ıra. at ı 
maaşlı temyiz mahkemesindeki Ticaret odası son on sene zarfın 
baş müddeiumumilik baş muavin. daki Japonyaya ihracatla ithalat 
liğine İstanbul altıncı istintak da • mikdarmı göderen istatistikleri lıa 
iresi hakimi Mehmet Süreyya, 55 zırlamağa ba1lamıştır. 
lira asli maaşlı İstanbul asliye rnah istatistikler en kısa ZQ.mancb. ve 
kemesi azalığına İzmir asliye mah kal ete gönde:tilecektir. 

kemesi azasından Hüseyin, 55 lira !sf anbuldan cıkan 
asli maaşlı Is tan bul altıncı hukuk y 

0 
murta l ~ r 

Ziraat vekcl.lcti İstanbul Ticaret 
odasma gönderdiği bir tezkerede 
lstanbuldan ihraç edilen yumurta
ların istatisliki göndermiştir. 

Zeytin ve zeytinyağı 
Tutulan istatistiklere göre dün

yada Türkiyeden maada zeytin \"C 

Zl"ytin yağı istihsal eden memle • 

BORSA 
11 Şubat 

Nukut 

20 ı. rrnnsıı 

1 Sı erlln 
1 Dol ır 

!<O l.irct 

1933 

(Satış) 

ı " 1'1" Av 
ı ez:: ıı 

1 !\ıark 
ı Zo!ııtl 

2n r. Belçikıı 

21l llrnhml 

ı: urn~ ! 
ı:ı.

i3l. -

214,-
218,-

ı Pcnı:rı 
117.- ı !:O Ley 
!.'6.50 20 Dlnnr 

20 I<\ i\rc -"~O -
~o l.C\'a 21i -

ı ı lori ı 85,-
211 Kuron <,:ek 12:2,-

ı çcnoner 
1 Altın 
ı :\lecediye 
ı Hanı.not 

1\ uru~ 

27-
17,-
51.-
24,-
32-
23,
ss.- o 

024,-
34,-

240,-

Çek Hatlara (kap. s.a. 16) 

Parls 
1 ondra 
'\e\·· Yor~ 
:\lılAnn 
P.ruksel 
Ati na 
Ccne\•ı ~ 

~ofra 

ı\sterdnm 

1203 
728 !jl) 

0.4:05 
<J.ı<l-

l'r:ı~a 
Vl\•an ~ 
!\ladriı 

Rerlln 
:ı.3:'54 \'ar~ov.-

SI 63~0 Pe~ıe 

2.4350 1 ıllı.re~ 

65.86- l!els:raı 

Ll5.:ı7 1 ~lı SkO\'a 
~----

Esham 
iş ll:ınkası 10.10 Terkos 
Anadolu 25 40 Çimento Ar. 
Hejl 4.3• CJnyon r>ey 
sır. llııyrlye ıs. .Şarı.: Dev 
Trıımvııv 4,30 ltalya 
U. Sigorta 24,- .Şark m. ceza 
romonu 24.25 Tc'don 

:s s:2s 
4.15-
573-
1.9737 
4' . JS<l2 
3.6975 

79 ss-
34.75-
1093 25 

39 50 
12.40 
24.-

2,15 
2.-

2.35 
13.25 

istikrazlar TahviJler 

lst. dahili 95.50 ) F.lclarıı. 
~ark I'.) ollaıı 7, 10 Traml'av sı.5o 
1L\1U\'3hhldc 65.- Tunel 4,20 
Gı:mılıl..ler 5 55 llıhum 18,90 

Saydi m:ıhı 4.35 Anad.ılu 45.70 
lla~daı ı ı ;-5 1 ,\nadolu il 45,;'0 

As':crh'" - • A. r-.rnnır s~ıı .!iô,-

r 

l 

mahkemesi reisliğine lstanbu! as· 
liye mahkemesi azasından Sala -
hattin, 35 lira a:;li maaşlı ı~tanbul 
nza mülazimliğine temyiz mnh • 
kemesincleki ha~ müddeiumumi -
lik muavini Mehmet Atıf, 55 lira 
anli maaşlı İstanbul azalığına Is -
tanbul sulh hakimlerinden Sabri, 
35 lira asli manşlı İstanbul sulh 
hakimliğine lstanbul müddciumu
miliği muavinlerinden Cavat, 55 
lira a:;li maa~lı İstanbul azalığına 
lzmir asli:re rci:ıi Mustafa Rar.ıa -
zan, 55 lira asli maaşlı İstaııbul 

dördüncü hukuk rci:;liğine müf et -
tiş irfan, 35 lira n:;li maaşlı Gümüş 
Hacı köy müddeiumumiliğine !s -
tanhul sulh hakimlerinden Hay -
rullah, 35 !ira adi maaşlı İstanbul 

Jl=mıı:zu:ımm.-------------..-~ ke!lerin :;on senelerdeki istihsal ve 
9

, ______________ , .. 

ziyeti §U şekildedir: T A K v 1 
- ltalya<laki zeylin miktarı 931 

sc:ıes!nde 14,840,00G kental, 932 
senesinde 13, 172,000 kental idi. 

Zeytin yağı ise 1930 senesinde 

1,343,640 senesinde hektolitre, 931 
senesinde 2,245,350 hekto litre ve 

933 senesir.de 2,245,000 hekto lit-
müddeiumumil iği muavinliğine redir. 
Zonguldak aza mülazımı Salim, . • 
15 ]" }" 1 ı b ı r ispanyada ı:::e ~32 s~nesmrlc 

Pazar 
11. Şubat 
17 Şevval 

Gun doğuşu 
Clın 1 atışı 
Sabah nıımazı 
O~le nama7.ı 
ikindi namnıı 
,\kşanı namaı:ı 

Ya·sı namazı 

lm!ak 

M 
Pazartesi 
13 Şubat 
18 Şevval 

6,SQ 6,59 
17,ıo 17,40 
6,04 6,01 
ı~.28 12,2~ 

ıs.2ıı 15,20 
17.40 17,40 
19,11 19,ll 

5,19 s.ırı 

4J 44 .• ıra ns ı maa~ ı st n u as ıye 3 44S 888 kental Yunanistanda 
ı 

v 1 b l "'dd 
0 

• ' I ' I ıı------------.,; azn ıgına stan u mu emmumı- 1 150 000 kental ve Cezayird.! 
oe~ 

liüi muavinlerinden Muhittin, 70 
19
' 

2 000
' k l T t 500 000 

1. ı~ I I b l b' . . h , enta , unus a , 
ıra aıı ı maa~ ı stan u ırıncı u· k ld 

kuk mahkemesi reisliğine, latan - ·enta ır. · 
bul dördüncü hukuk reisi Şerafet- Türk arıcı lığı 
tin Beyler !stan!>ul hukuk azasın - Peştede arıcılık ile uğraşan bir 
dan Mehmet Reşat, Burhanettin, mütehassıs İstanbul ticaret odast • 
Ali Sakıp, Saip, c~zcı azatından na müraca:ıt etmiştir. 
Mehmet St.it, ticaret azasından Mütehassıs ilkbaharda Türkiye 
Mehmet Na~ım, İsmail Hakkı Bey ye gelerek Türk arıcdığı hakkmda 
!erin unvanları dl'., asliye mahkc • tetkikat yapacağını ondan evel bu 
mesi azahfiına tahvil edilmiştir. hu:susta malumat sahibi olması için 

Eı;kiler mahdum beyleri hiç de 
te:.-biye ve idare edememitler. Mek 
teplerden çıkanların kat'i ekseri • 
yeti kişizağeler değildir. Bazı 

mekteplerde zadegan sınıfı var· 
dı. Ne bo~ müe5sese ! Böyle bir ıı· 
mf bir tembelhaneyi andrrmamak 
kabil değildir. Noblaisse, asilzade· 
lik, bir de,·let (rejim) idir. Bir çok 
yerlerde mansıplar, makamlar ba
badan oğla intikal eder. lngiltere· 
de bir lord ölünce oğlu hemen o· 
nun unvanını, rütbesini ve ayan 
meclisindeki koltuğunu alır. Sabık 
Almanyada, sabık Avusturyada, 
hele sabık Rusyada bazı işler 

mutlakıı kibarlara (asilzadelere) 
mahsustu. Bu tabakadan olmıyan 
o m::.kamlara nail olamazlardı. Me 
flela bunların orduda tah:ıyyüz et· 
meleri belki !~ahil değildi. 

bazı suallere cevap verilmesini is-
temiştir. 

Mütehassis şu sualleri sormaltcıt
dır. Türk arıcılığı ne haldedir? A
ğaç tavcı.n istimal olunuyor mu'! 

Koğanlar; eski Türk arıcılığı, ye -
ni Türk arıcılığında neler vardır? 
Balı nasıldır? G0rmeğe şayan an 
koğanları, arıcılığın meslek itibari
le yaşamıya kafi olup olmadığınr 
ve Türk ballarının ihraç mikdal'f. 

Ticaret odaı:ı bu sualleri ar;:cıhk 
ve kümes hayvanatı 
göndermiştir. 

cemiyet~nc 

Ticaret ve zahire 
borsası 

İstnnhul ticaret ve zahire borsa

sı idare heyeti reisi Hamdi Beyin 

vefat etmesi ü;;:erine borsa reisliGİ 
açık kalmıştı. 

Ticaret ve zahire borsası idare 
heyeti şimdiye kadar bu mevkie 
hiç bir zatı intihap etmemiştir. Bu 

nun da en büyük sebebi ticaret o • 
h aleminde asalet devam etmez • dası tarafından bir azanın seçilme 

Düşünüyorum: Osmanlı salta -
·natı devam et:;e ve paşazadeler pa
şa ola~lnrdı ! Bunun tehlikesini 
eskiler bile düşündüğünden bizde 
bir nobl..-.isse kuı·madılar. Osman· 

di. Kömürcünün oğlu ı;:ıdrazam o
lurdu. Ya olmasnydı, ya eski de -· 
virde paşalık irsen İntikal etseydi .. 
Diınağen kanburlardan, fikren to· 
pal!ardan, zihnen körlerden, sar -
ahlardan vükela heyetleri, ayan 
meclisleri, akademiler teşekkül e· 
decekti. • 

Celal Nuri 

mi~ olmasından ileriye gelmekte -
dir. 

Ticaret odası meclisi bu çarşam 
ha günü toplanarak zahire borsası 

için bir aza seçecektir. Bu azanın 
da ticaret ve zahire borsasına reis 

olarak seçileceği tahmin edilmek • 
tedir. 

1 li\ V.\ - Ycşilköy :ıskerl r:ıs:ıt mer· 
kezinden verilen m:ılfırnata ıı;öre, bup;iıl1 

h:ıvu ekseriyetle bulutlu olacak. rüzg!t 
şimal ile garp arasınd.ın esecektir. 
Oün~ü sıcaklık en fazla 10, en az l! 

derece, hn\':ı t:ıZ) ikı ";"60 ınilimcıre idi. 

Radyo: 
lST.Umt'I. - 18 den 18,45 e kad 

Saz (Nih:ıl Tevfik Hanım), 18,45 ten 20 1 

kndar Orkc.strn, 20 den 21,30 ıı kntlnr Bedi' 
yil musfüiye hcyeU, 21,l10 d:uı 22,30 a kads1 
Grnmnfon, Ajans ve borsa haberi, Sant O' 
yarı. 

r-----------------Sadri Etem 
in küçük hikayeleri iki cilt 

halinde çıktı 

Bacayı indir, 
Bacayı l<aldır ! 

• • 
Silindir şapka 
giyen köylü ! 

Tevzi yeri: Vakıt idarehanesi 

lstaııbul Belediyesi: 
Darülbedeyi Şehir Tiyatro•., 

Temsilleri : 

Bu akşam ı·tAHBU' arı rnJfl 
saat 21,30 da ~ L LLLU 

8 ft R 1 ~~~~ ~m 
lf Y 8 f K 1111 1 . 

H 1111 il ır Opereti 
Umuma 
Son terr:sil bu gece oynarı•' 

caktır. 

Zayi 
lll Pnrn. ç:ıntamla Ycsikalnnmı zayi c 

hUkmU olmndı~ı:ıı t'lı.rı ederim (6601Jı. ~ 
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Atmaca ile kumru 
Cavit beyin bahçesinde tenb 

- oynuyorlardı. 

Leyla: 
- Bu sene havalar pek güzel 

:.. gidiyor. Kanunuevvel değil, sanki 
ilkbahar. Ne güzel tenis oynam -

iS yor. 

., .. 
2 

75 

Biri dedi ki: 
- Ayşe hanım yok mu? 
Diğer biri cevap verdi: 
- Gelecekti.. 
- Biz de gelir diye ümit edi-

25 yorduk .. 

o 

Filvaki herkes Ayşeyi bekliyor· 

50 du. Onun güler yüzü, tatlı sözleri 
herkesin üzerinde iyi bir tesir hı· 
rakryordu. Onu herkes severdi. 

ıs 
Naciye hanım: 

35 - Ayşe gelemez, dedi. 
25 -Neden? 

- Haberiniz yok mu, son gün 
lerde çok meşgul. 

so Birden sözü yarıda kaldı. Her 
20 kes el çırparak haykırdı: 
ııo 

;o - Bakınız kim geliyor .. Bakı 
:-o llrz kim geliyor .. 

Bahçenin ta nihayetinde, bi, 
genç görünmüştü. Birçok kişi, bu 
tıu uzaktan tanıdı. 

Herkes soruyordu: 

- Kemal mi bu? 
- Kemal bey mi? 
- Güzel Kemal nihayet lstan· 

bula geldi mi? 
fakat gelen Kemal değildi. 

Bir ıes heyecanı teskin etti: 

- Senih bey geliyor. 

-Gelen Senihti. Anadoluda bir 
~-daha ~itmanlamış, bir az dalla 

r· toparlaklaımıştı. 
Üfl 

ar 

il -
j, 

dal'. 
0 I 

dl' 
ds! 

G' 

Derhal etrafını sardılar: 
- Neler yaptınız? 

- Nerelere gittiniz? 

- Yeyip içtiğiniz ıizin olsun. 
lôrdülderinizi anlatınız ..• 

Kenan bey soruyordu: 

- Bir Anadolulu ile nişanlan.ıp 
telmedinse hata etmişsin. 

Senih güldü: 

- Maalesef nişanlanmadım. E· 
~ lasen, bir an evel lstanbula dön -

mekten başka hiçbir şey düşün -
ltıüyordum .. 

- Düğüne yetişmek için mi? 
Senih, kimden bahsedildiğin: 

-lllamadan: 

- Evet, dedi, Ayşe hanımın, 

düğününde bulunmak istiyordum. 

Her taraftan sesler yükseldi: 

- Ne? .• Ayşe evleniyor mu? 
Cavit beyin karısı: 

- Evleniyor ya, dedi, bugün 
lriğrtları asıldı. 

Leyla: 

- Bu yaz sessiz sedasız Bur · 
'-da niıanlandı. Ben bile sonra · 
elan haber aldım. 
1 

Senih, Ay§enin evleneceğini bil· 
~elde beraber, birdenbire içine 

~ ~erıalık geldi. Çarpıntıya yakalan

~ l, Derin bir yeise düştü. Heye · 

~ını, yeisini saklayamıyacağı -

"lı -.ıalyınca, eve doğru yürüdü. 
1 !· E:ıasen, Cavit beyin karısı tek 

jl •f etti: 

- içeri gidiniz, bir çay içiniz. 

~ lçe~i. girdi .•. Kendini koltuklar-
11 hırıne düşer gibi attı, gögüs 

teçirdi, inledi: 
''M ' hJ' ea ut Kemal!.. Ayteyi aJı-
•••ıı 

Eğer bahçede olsaydı, hakikati 
derhal öğrenirdi. Bahçede dediko
du başlamıştı: 

- Ne dediniz, ne dediniz .. 
- Doğruyu söyledim. 
- Ayşe Ahmet Baruni beye mi 

varıyor? 

-Evet. 

- imkanı yok, adam elli ya · 
şmı geçkin. 

- Ama çok zengin. 

- Ne olursa olsun, Ayşe o a-
damı sevemez. 

- Hel' halde zengin başka ko· 
ca bulabilirdi. 

-Biraz zor! 

-Neden? 

- Ahmet Baruni bey milyo 
ner. Mısırda malikaneleri var. 
Sandık dolusu elmasları var. Bir 
yat almış, görülecek şeymiş ... 
Hanımlardan biri, gözleri parlı

yarak izah etti: 

- Yalnız düğün hediyesi ola -
rak Ayşeye üç sandık elmas ver -
miş. incilerinin kıymeti milyarlar 
tutuyormuş .• 

Bittabi mübalağa ediyordu. 

Cavit beyin karısı başını salla
dı: 

_ Ben para hatırı için Ayşenin 
kendini satacağını ümit etmezdim. 
Hem o Ahmet bey mi ne, benim 
üzerimde fena bir tesir bıraktı. O 
adamdan hiç hoşlanmadım .. 

Senih bahçeye avdet etti ve her 
kafadan bir ses çıktığını duyunca 
sordu: 

- Kimden bahsediyorsunuz? 

Cevap verdiler: 
A7-s--:., u1!Ga.di••"'d.::ıı. 

Senih, meselenin iç yüzünü bil· 
mediğinden, Kemalden bahsedi , 

liyor zannetti ve dedi ki: 
- Ayşe hanım daha iyi bir iz· 

divaç yapabilirdi. Maamafih koca
sı terbiyeli ve zeki bir erkek. 

- Terbiyeli mi, değil mi, bu
nu bilmiyoruz ama, her halde zen· 
gin ... Ayşeye kaşaneler, yatlar, el
maslar verdi. 

Senih bir şey anlamıyordu: 

- Kimden bahsediyorsunuz 
canım? 

Tenis partisi yeniden başlarken 
::evap verdiler: 

- Ahmet Barunt beyden. 
Senih, gözlerini dört açarak 

sordu: 

- Ahmet Baruni beye ne ol -
mu~! 

-Ayşeyle evleniyor. 
(Devamı var) 

Sarhoşluk yüzünden 
bir adam Hldü 

Zonguldakta evkaf gazinosu 
müsteciri Mustafa, müşterilerden 
Tokatlı oğlu Mustaf anın sarhoş o
lup gazinoda şarkı söyliyen kadm 
lara sarkıntılık ettiği iddiasile aley 
hinde bulunmuş Tokatlı oğlu Mus 
tafa bunu duyunca gazinoya gelip 
kahvecinin başına bir boş rakı ,i -
şesi fırlatmış ve kaçmıştır. Bunun 
üzerine kahveci Mustafa tabancaM 
smı alıp fırlamış, fakat karşısına 
Tokatlı oğlu Mustafanın dayısı 
tücardan İhsan Bey çıkmış ve kah 
veci ile kavgaya tutuşmuştur. Bu • 
nun üzerine kahveci ateş ederek 
lhsan Beyi öldürmüştür. 

Katil, önce kaçmış, civardaki fı -
rına girip tabancasını un çuvaUarı 
arasına saklamış, çıkarken zabıta 

memurile karşılaşmış tutulmuştur. 

VA.!<tT 

Bir falcı "T aymis,, in mühım bir makalesi -···-································ ................................................. _ 

Bir adamı nasıl 
çarptı? 

ithalatı tahdit siyaseti Türkiye 
canlandırmıştır 

. . . 
sanayıını 

Son günlerde, Viyanada Fünf
havzen mahkemesinde Eva Moya 
isminde Romanyalı bir kadın mu· 
hakeme edilmiştir. 

Siyah saçlı, parıl parıl kara 
gözlü, esmer, dolgun vücutlü, fev
kalade cazip genç bir kadın ..•• 
Muhakemesine sebep: Fal bakar
ken para çantası aşırmak ! 

Türk bankaları, ecnebi bankaların her 
işini yapmaktadırlar. Bu bankaların 
çoğu Türkiye şube!erini kapattı~ar 

Bu esmer güzelinin davacısı 

olan Jozef Valnerin mahkemede 
anlattığına bakılırsa, Eva Moya, 

bu adamın karşısında tam mana • 
sile bir ''Fındık Fatma,, rolü oy -
namış .. Göz süzüp kaş oynatarak 

bileğinden tuttuğu adamın avu -
cundaki çizgilerden mana çıkar • 
mağa, daha doğrusu bunlara ma -

na vermeğe çalıştığı sırada, başı -
nı onun ~aşına değdirmiş, lüzu -

mundan fazla sokulmuş ve Jazef 
Valner, istikbaline dair emniyet 
verici keşifler, hoşuna gidici müj· 
deler beklerken, hali tehlikeye 

girmiş. Yani söz arasında ceketi· 
nin iç cebindeki cüzdanı sır ol • 
muş! 

Alım, satım iılerile me§gul, ha -

sit, kendi halinde bir adam olan 

davacı, mahkemede yana yakıla 
şöyle demiştir: 

- Ben, fazla kalabalık yerler· 

de eğlenmekten hoşlanmam. Ak • 

şam üstü işimi bitirmiş, bir şişe 

şarap, bir kangal sucuk ve daba 
başka öteberi alarak evime yol • 
}anmıştım. 

Yolda, karşıma bu kadın çık -
tı. "lUe senin falına bakacağım, 

~ıUt6a ini bildireceğinı !,, diye tut 

turdu. Ben, "Vazgeç, ben halim · 

den memnunum. istikbalimi me -

rak etmiyorum. Ben istemedikten 

sonra senin ne üstüne vazife!,, de· 
d~mse de, sözümü dinletemedim. 
O, ısrar etti. 

Hakim, burada davacının ıözü · 
nü keser: 

- Uzatmayınız, anlaşılıyor. O, 
ısrar etmiş, siz ısrar etmemişsiniz. 
Sonra? 

- Sonrası, avucuma baktı, ... 
Bir baktı iki baktı .... gene haktı .. , 

- Sonra, istikbalinize dair bir 
şeyler söyledi tabit .• 

- Hayır, .•. Bilakis! Bana evve~ 
la kendisine bir şilin vermem la
zımgeldiğini söylemekten başka 

bir şey demedi. istikbalimi gör -
mesi için ... 

(Taymis) gazetesi her sene bü -
tün dünyanın mali ve ticari vaziye
tini izah eden bir ilave neşreder. 

Bu seneki ilavede Türkiyenin va -
ziyeti hakkmda şunları yazryor: 

"Geçen sene zarfında Türkiye de 
diğer memleketler gibi bütçesini 
tvezin ve parasının kıymetini mu -
hafaza ile meşgul oldu ve bu iki 
meseleyi cesaret ve oldukça mu · 
vaff akiyetle karşıladı. Kabul olu· 
nan usulden başka11 kabul edilmiş 
olsaydı, halkın daha az muztarip 
olup olmıyacağı ve daha çok mu -
vaff akiyet kazanılıp kazanılım -
yacağı meselesini tetkik etmenin 
yeri burası değildir. 

31mayıs1932 günü nihayet bu· 
lan mali sene için rey alınıyorken 
hükumet masraf ve irat olunarak 
186 milyon lira kabul etmişti. 1931 
senesi teşrini sanisinde varidatın 
bu tahminden haylı geri olduğu 
görülmüştü. Bunun üzerine tasarru 
fa ehemmiyet verilerek buhran ver 
gisi tarhedilmiş, ve bu tedbirler sa 
yesinde 33 milyon liraya baliğ o· 
lan açık, 10 milyona kadar indiril~ 
miştir. Evelki senenin verdiği tec
rübe neticesi olarak bir mikdar da 
ha tasarruf yapılmış ve bütçe 1932 
haziranında 169 milyon Türk lira
sı olarak tevzin olunmuştur. ltha · 
li.tın tahdidinden gümrük varida -
tının29milyon azalması beklenmiş, 

bu da müvazene vergisile bertaraf 
edilmiştir. Milli müdafaa (5,5 mil 
yon) naha vekaleti (6,5) milyon 
gibi azami tasarrufu yapmışlardır. 

Takriben bir sene evel gayet bü 
yük bir açık teraküm etmekte ol -
duğu halde yeni senenin ilk nısfın
da varidatın tahmin olunan ı·akka
ma vardığı anlaşılıyor. Vaziyet da 
ha az mucibi hoşnudi olsaydı da 

bakalım. Bu iş nasıl oldu? 
Esmer güzeli, kırıtarak şu ce

vabı vermiştir: 

- Bu adam, yolda kar,ıma 
çıktı, beni durdurdu, uzun uzun 
baktı. "Sen, çingeneye benziyor -
sun!,, dedi. Ben de, alay olsun di· 
ye, "Çingeneyim, ya. İstersen, fa
lına bakayım senin, fal bakarım, 

_Çizgiler kafi gelmiyormuş, yürek yakarım ben!,, dedim. Sırı
istikbali gösterecek yolda ilerle .. tarak avucunu uzattı. Ben, gene 
mek için, biraz loş olan yolun pa- alay olsun diye, evvela para iste· 

1 dim. Derken, elini cebine götür-ra ışığı ile aydmlatı ması icap edi-
mesile beni kolumdan yakalamayormuş. Öyle, değil mi? 

.. sı bir oldu, "Sen, cüzdanımı çarp· 
- Tamam. işte boyle. Halbu- t , d" b y d h · .. "ki d' 

ın .,, ıye agır ı, enı suru e 1. 
ki, ben istikbali hiç merak etmi · l polise teslim etti. 

yordum ki.. işte hepsi bu. O, başka türlü an-
- Ve buna rağmen.. )atıyor. Doğrusu bu. Hem cüzdan 
-Ve buna rağemn, "Oldu ola· nerede? Benim üstümde çıkmadı 

cak, bari yoldan dönmiyelim11 di- ki! 

ye cü:l:danrma el attım. Hakim Dr. Şvandtner, suçu usu, 
- Bir de baktınız ki.. lü dairesinde sabit görmemiş, be· 
- Yerinde yeller esiyor! raet kararı vermiş, bunun üzerine 
- Tamam. Peki, ama cüzdanı esmer güzeli sormuştur: 

bu kadının çarptığından emin mi- _Şimdi b~n bu adam aleyhi· 
siniz? Belki daha evvel başka bi- ne iftira davaaı açamaz mıyım? 
rısı... Hakim, buna karıı kendisine 

- imkanı yok. Ben, dedim ya, şu tavıiyede bulunmuştur: 
kalabalıktan hoşlanmam. Öylc:ı - Ucuz kurtulduğunuza §ük • 
yerlere giremem. Hele o gün, bu rederek uslu uslu yolunuza giste -
kadından başka yanıma bu kadar niz, daha iyi edersini~. Gene si:z 
sokulan olmadı! bilirsiniz, ama bana kalırsa, en 

- Eva Moya, siz söyleyiniz, J iY.iıi bul 

yeni vergi tarhı gibi bir tedbire te· 
vesül edilmiyeceği aşikardır. Çün
kü bundan sonra tarh olunacak her 
hangi vergi ikti$adi noktai nazar • 
dan sağlam olmaz.,, 

Taymis Paris borçlar itilafname 
sinden bahsettikten sonra devlet 
hankasma geçerek devlet bankası
nın bir sene içinde altın ihtiyatisini 
6,600,000 lira arttırdığını ve hali 
hazırda mütedavil Türk evrakı nak 
diyesinin yüzde 13 buçuğu olan 
21,000,000 Tfu·k lirasını tuttuğu 

nu anlatmaktadır. 
Türk bankalarından Ziraat ban· 

kası, lş bankası, Sanayi ve Maadin 
bankası da ilerlemiştir. 

Şimdiye kadar ecnebi bankalar 
taraf mdan yapılan işleri yapmak • 
ta olan bu bankalar ecnebi banka
lardan bazılarının Türkiyedeki şu 
helerini kapatmalarına saik olmuş 
tur. 

Geçen senenin ilk on bir ayında 

Türk ihracatı 1931 senesine nisbet 

le yüzde 20 kadar tenakus etmit • 

tir. Onun için ithalatı tahdit siya • 

setine devam edilmi§ bulunuyor. 

ithalattan bir kısmının tahdidi, 

bir kısmının men'i, iptidai madde
lerin serbest ithali aleyhinde ne gi 
bi itirazlar denniyan edilirse edil· 
sin, bu siyaset, Türkiyede yeni sa• 
nayiin vücut bulmasına,_ ve yaşa • 
mak için uğraşan sanayiin canlan· 
masına saik olmu§lur. Türkiye, ta 
biat ve an'ane itibarile ziraat mem 
leketidir. Fa.kat zirai mahsulleri 
hariçte piyasa bulmaz ve Türkiye 
de başka memleketlerin sanayiini 
alamazsa onun doğrudan doğru • 
ya kendi sanayi işini derühte etme .. 
ıi kadar tabii bir şey olmaz Türki
yede bu işi, şayanı dikkat bir mu• 
vaff akiyetle yapmaktadır. 

'l ürkiyedeo oyuncak 
ve hediyelik eşya 

isteniyor! 
Amerikada Va§İngton şehrinde 

mühim bir müessese lstanbul tica• 
ret odasına müracaat ederek Tür· 
kiyede oyuncak ve hediyelik e§ya 
imal eden Türk fabrikalarının re· 
simli kataloklarının gönderilmesi• 
ni rica etmiıtir. 

Fakat Türkiyede ne böyle mu .. 
az zam bir fabrika ne de uf ak mik 
yasta iş yapan bu kabil esnaf m ka 
taloğu olmadığı için ticaret od&st 
cevap vermekte müşkülat çekmek 
tedir. 

Karnaval sarhoşları 
Evelki gece, geç vakıt Osman ı.a . 

- Şişli caddesi üzerinde karnaval 
elbiseli dört kişinin, yüksek sesle 
şarkı söyliyerek dolaştıkları görül-

müş, F l'ti, Rifat, Mahmut, Vecihi 
isimlerinjeki bu dört kişi polisçe 
yakalanmıştır. 

Gizli sığır kesenler 

Karagümrükte Neslişah sultan 
mahallesindeki evlerinde kaçak o· 
!arak sığır kestikleri haber verilen 
Faik ve Ali polisçe yakalanmışlar 
dır. 
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Bir kadın dolandırıcı 
Bir nazırın ismini vererek 

işin içinden çı tı ! 
Viyanada bir senedenberi muh

telif fasılalarla devam eden ga
rip bir hadise, geçenlerde mah -
kemeye intikal etmiş ve bir kaç 
gün evvel, karara bağlanmıştır. 

Hadisede rol oyruyan bir "k~
dın sesi,, dir.. "Kadın sesi,, dir, 
diyoruz, çünkü bu "ses,, in hangi 
"kadın,, ın olduğu, derin ve et -
raflı araştırmalara rağmen, bir 
türlü tesbit edilememiştir! 

Hadise şu! Bir sene evvel, Vi
yananın maruf şekerleme ticaret • 
hanelerinden birine telefon edili
yor. Telefonda, bir "lmclın sesi,, 
işitiliyor: 

- Nazır Banhanş namına te -
lefon ediyorum. Madam Roza F. 
in evine bir sepet götüreceksiniz. 
Şekerleme, pasta, çikolata, likör, 
§arap, şampanya. En nefislerin -
den olacak. 

Hesabı sonra Nazıra gönderir
siniz. Ekselans; bu hediye ne ka -
dar pahalıya mal olursa olsun, ra
zıdır. Yeter, ki hediyeyi alan, 
memnun kalsın! 

Nazır, Banhans, zengin, nüfuz
lu, kibar bir zattır. Viyanada bü
tün ticarethaneler tarafından ta
nınmaktadır. Herkes, kendisine 
tam bir itimat besliyor. Her mü
esseaeye sipariş ettiği şey, parası 
0

peşin alınmadan da, derhal gön-
derilir. Dolayısile, telefonla ve • 
rilen emir, hemen yerine getirili· 
yor .. En nefis şekerleme, pasta, 
çikolata, likör, şarap ve şampan
yalar la doldurulan sepet, Madam 
Roz<i F. in evine gönderiliyor, 

Fakat, aradan bir müddet geç
tikten sonra, nazır Banhansa bu 
hediyenin hesabı takdim olunup 
lfıtfen bedelinin ödenmesi rica e -
dilince, nazır, hayrette lcalıyor. 
Derhal telefonu açarak, ticaret -
hane müdürü ile görüşüyor: 

- Ben size, böyle bir şey sipa
riş etmiş değilim .. 

- Evet, ekselans, gerçi şah • 
san bize bu hususta e.mir verme
diler .• Ancak, telefonda bir "ka
dın sesi,, işittik ki bu.. , 

- Ben, hiç kimseye bu husus
ta bir ı?eY söylemiş değilim .. Size 
telefon edenin benimle bir alaka
sı yoktur! Tabii, bu kat'i cevap 
üzerine, hadisenin meçhul birisi 
tarafından tertip edildiği, bir do
landırıcılık mahiyetinde olduğu 
neticesine varılıyor.h Bir taraf tan 
bu hususta polisçe tahkikat ya
pılırken, ayni "kadın sesi,, , baş
ka bir şekerleme ticarethanesinin 
telefonunda akisler bırakıyor: 

- Nazır Banhas namına tele • 
fon ediyorum.. Madam Roza F ·• 
in evine bir sepet göndereceksi • 
niz .. V. S ... Tıpki, evvelce diğer 
ticarethaneye telefonla verilen e • 
mir." Ayni "ses,, ayni zat namına 
sipariş ve ayni madamın adresi 
sepetin gönderileceği yer!. 

Bu ticarethane, diğer ticaret -
h:ınenin başına geleni öğrenmiş 

olduğundan, müdürü, derhal na -
zır Banhansı telefonla arıyor, bu· 
luyor ve soruyor: 

- Ekselans rahatsız ettiğim i
çin mazur görünüz .. Ancak bi
liyorsunuz, ki geçende .. 

Nazır, derhal kendisinin hu ye
ni sipariş.ten de malUmatı olma -
dığını kat'iyyetle bildiriyor. Ta -
bii, bu sefer madam F. in evi -
ne hedeyie gidecek yerde, polise 
haber gidiyor! 

Mdaam F. aleyhine dava açı -

lıyorM Bu kibar kadın, mahkeme
ye çağrılıyor.. Diğer taraftan, ü • 
çüncü oiarak, haşha bir şekerle -
me ticarethanesine, evvelki iki 
ticarethaneye oldufru gibi, tele -
fonla nazır namına sıparış 

veriliyor.. Gene "Kadın sesi,, .. 
Bir farkla: Bu sefer ki hediye ma 
dam F. in evine değil, Barones 

Ridhorstun evine gönderilecek ! 
Amma, koca Viyanada hu isimde 
bir kadın bulunamıyor! . 

Madam F. e gelince, böyle bir 
hadisenin faili oldğu iddiasını 
şiddetle reddediyor.. \ıtuhakkak 
onun yaptığını ispata yarayacak 
sarih bir delil ele yok.. Bununla 
beraber, müddeiumumilik, b·.ı ki· 
bar kadının "l~endisine ait ohm
yan şeyi alıkoymak ve hundan İ:>· 
tifade etmek,, maddesinden ce • 

zalandırılmasını istiyor. Bu~ıa 
karşı da, madam F., şu mUdafa
ada bulunuyor: 

- Bcn'..m, samimi bir dostum 
vardır ,ki bana karşı çok nazik 
davranır ... Buııu karısının duy -
masını muvafık f!Öı·mem. 011un i
çin ismini söylemiyeceğim !. 

Bu zat, Viyanada oturmaz, şe • 
birden çok uzaktaki çiftliğinde 

yaşar. Viyanadan uzaklaşH·ken. 

hana hoşa giden her şeyi gönclereM 
ceğini vadetmişti. Sepet içindeki 
şeylere gelince, ben, hüv\yetini 
belli etmeden onun gönderdiği • 

ni sandım ve k:ıbul ettim. Bana 
ait olmadığım bildiğim SE"yleri 
yiyip içmiş sayılmama kanunen 
imkan yoktar. 

Bununla bert.her, m2'.clem lı:i 
menh!ıs bir yanlı!ihk clmuş, bana 
gelen sepet içiI!<leki :eylerin be -
delini öder.:ıeğe hazırım. 

Hakim doktor Ştark, bu tem1na.· 
tı esas tutarak, madam F. in be
raetine karar vermiştir. 
Şimdiki halde, vaziyet, bduur. 

İşin iç yüzü, ap acık clarak anla
şılamamıştır. Telefondaki "ka
dın sesi,, , ltimindi?. Hakiki 
maksat neydi?. iş bu kadarla ka
lacak-mı, yoksa hadise tekrarla • 
nacak mı? 

Bu garip, hatta esrarengiz hô. -
dise, hatta hadiseler de denilebi -
lir, Viyan ada f evkulde merak u
yandırmış, bilhassa kibar muhi • 
tinde hararetli dedikodulara eş • 
siz bir mevzu teşkil etmiştir. 

AmerHıalı müt~has· 
sıslara rapor 

inhisarlar için getirilecek Ame -
rikalı mütehassısların inhisar tf~şki 
latı hakkında malumat almak üze· 
re iste:likleri rapor hazrrlanmış, 

vekalete gönderilmiştir. V ek5.let 
bu raporu tetkik ettikten sonra mil 

tehasıslara gönderecektir. 
inhisar dinrcsinde mütehaı;ı$laı· 

için hazırlıklara başlanmış, oda ay 
rılmış ve tercüman bulunmuştur. 

Cıgaralar içinde ilan 
inhisar idaresi tütün paketleri 

içinde iki sıra cigara arasına ko
nulan kağıtlar yerine ticari ilanlar 

konulmasına karar ~ermiş, bu hak 
kı tayyare cemiyetine vermiştir. in 
hisar müdürlüğile tayyare cemiyeti 
arasında bu mevzu üzerinde görii· 

şülmektedir. Yakınd:l sigara pa • 
ketlerine bu şekilde ilanlar konu -
lacaktır. 

VAKll 12 Sul-ıat 1933 

Elli bin Casus tarla kuşu 
Küçük esnafın 
Ticaret odasına 

kaydedilmesi 

Madam Marta hayatını yazıyor 

İstanbul ticaret odası geçen ae -
ne lstanbulda mevcut küçük esna
fın ticaret odasına kaydedilmesi -
ne karar vermişti. 

Bu karar iktısat vekaletince de 
tasdik edildiğinden lstanhulda ye
kunu 50 bine varan esnafın oraya 
kaydına başlanmıştı. 

Fakat geçen sene odanın muhte· 
lif ilanlarına ve tazyiklerine rağ -
men bu mikdarın hepsinin birdP.n 
odaya kaydi yapılamamıştır. Ti -
caret odası yeni sene münasebetile 
evelce kayıt olanların muamelesi -
nin tecditlerine ve kayıt olmıyan -
ların da derhal kaydine karar ver • 
T.'lİŞtir. 

Bu karar üzerine oda alakadar 
lara verdiği emirde esnafın ticaret 
odasına kaydi için l3zım gelen fa. 
aliyette bulunulmasını bildirmiş • 
tir. 

Ouya çalmış. gtiya 
bunu itirAf elmiş •• 

Fakat dayat< korkusu imiş! 
Mehmet Ef. isminde bir taci • 

rin iki teneke yağını, bir çuval şe
kerini a'}nmaktan maznun Hasa • 
nm muhakemesi dün lstanbul 
ik~nci ceza mahkemesinde başla • 
mıştır. 

Mahkemede yağ ve şeker çaldığı 
nı inkar eden Hasana, polisteki ve 
müstantiklikteki ıkrarlarına ne di
yeceği sorulmuş, "poliste beni döv 
düler, ondan öyle söyledim. Mı.is • 
lantiklikte de, belki döverler, diye 
ou~lu benmiş~m gibi ifade verdim,, 

rlcmi}, şöyle devam etmiştir: 
- Guya pencereden içeri girmi

şim, guya yağ ve şeker çalmışn:ı 

ve yn!talanmışım. Böyle demiş olu 
yorum, demi~im, amma bu işi yap 
mış o!mıyarak t:ıbii dayak korku • 
:;unrlan ! 

Mahkeme, şahitlerin çağırılması 
için başl:a güne bırakılmıştır. 

Bursa hadisesi 
ve Elazizliler 

Bursadaki malum hiidise hak 
kında birçok imzalarla Elazizden 
matbuat cemiyetine şu telgraf 
gelmi!:tir: 

Bursadaki can sıkan cahilliği 
bugün çıkan gazetede okuduk. Bc
yinsizlikten, düşüncesizlikten ve 
dinjn esasım anlamamazlıktan ba~ 
ka bir şey olmıyan bu hadiseyi 
hepimiz ve halkımız nefretle kma 
dık. Bu cahil ve bilgisizlerin Cüm
huriyet Adliyesinin en ağır cezasr
na çarpılacaklarına eminiz. Bura
da camilerimizde iki aydanberi 
türkçe ezan ve kamet okuyoruz ve 
dinliyomz. Hepimiz dilimizle bn 
rumza yönelmek ve dilekte bu -
lunmaktan büyük bir haz duyuyo
ruz. Bize bu imkan yollarım açcı.n 
ulu Gazi'mizi beş vakitte hepimiz 
minnet ve şükranla anıyoruz. Bun 
dan sonra da Gazi'mizin göstere -
cekleri ve açacakları yolda gidece 
ğimizi ve çığrmdan zerrece ayrıl
mıyacağımızr sonsuz saygılarımız
la arzederiz.) 

Müftü: Kemal, izzet Paşa camii 
imamı: Ömer, Saray camii imamı: 

" Görünmiyen yazı yazan mürekkebi 
tırnaklarımın içinde taşımıştım ! ,, 

[ 
E 

Umumi harp e:;na:;mda Fran 
sız casusluk şebekesinde en fazla 
çalışan kadınlaradn biri Madam 

Marta Cromptondu. Birkaç gün 
evvel bu kadının "ifa ettiği f evka-

lade hizmetler,, dolayısile F ran:m 
hükumeti tarafından lejyon donöt 

nişanile taltif olunduğunu yaz 
mıştık. 

Madam Marta Londra gazetele
rinden birine gönderdiği bir ma · 
kaleyle umumi harp esnasında ge
çirdiği mühim maceraları naklet· 
miştir. 

Bu makal~yi naklediyoruz: 

"Alman casus ! 
Umumi harp esnasmc!a bu nam 

altında kendi memleketime hizmet 
etti3im halde herkes beni alman 
casusu :;anarak hakaretle kaı·şılı · 
yordu. 

Londrada ikamet eden valdem, 
her gün, millerce mesafe kat' ede· 

rek hiç tanımadığı bir kasabadan 
ekmek tedarik ediyordu. Sebep, 

yarccilerine iltihak etmek iatedim. S 
Fakat fransız akdını idim. Genç • 
tim, dediklerine göre güzeldim. 
Almanların planlarından her biri· 

· d"" · · b' ki t ya nın suya • u~mesını ır zev e a- . 

J • d" d \Ti 
cıp e ıyor um. b. 

Tahtelbahir harbinin başlama· 1•
1 

ıs 

sından iki ay evvel, fransız maka· 
matına lazım gelen bütün maluma ~ 
~ı vermiştim. Fakat fransız maka- 3 

matı bu malumattan istifade ede· nı 

mediği için onları İngilizlere bil- kü 
dirdiler. ı· 

İngilizler hayret içindeydiler, la 
Cünkü 200 alman tahtelbahirinin ç ·· 

harekete geçmesine ihtimal vermi· le 
yorlardı. Onun için verdiğim ma· 

lumatı kollarını silkmekle karşıla· ~i 
dılar. 

Verdiğim malumat tahakkuk ae 

edince İngilizler beni hizmetleri • ~l 
ne almak istediler. Kabul etsey " lı 

dim daha çok fazla para kazana" h 
caktım. Fakat memleketime hiz • 'k 
meli tercih ettim. Ve Madritte bit b 

gazetelerin benden bahsederken güzellik müessesesi kurdum. 
"Alman casus!,, demelri idi. Müesseseye "Tarlakuşunun ay· 

Öbür taraftan Madritte en lük<ı nası,, diyorlardı. Burası, bir çok 
otelin en muhteşem dairesinde ika· adamların randevu yeriydi. Mües• t 

met eden ve genç bir dul olarak sesenin içinde baron Yon Krohn· 
vaktini sefahat içinde geçiren biri un bir odası bulunuyordu. Oraya 
vardı. ben de giremiyordum. Halbuki o· 

iki ay böyel yaşadığı halde Al- nun en aziz dostu idim. Bir gün 
manların birine de rasgelmiyen, bu odanın yarı kapalı kapısı önün• 
birini ele ele clüşürmiyen bu genç de bayıldım. Beni uzaklaştırmıy3 
dulun, fransız istihbaratından al 
ddı para bitmiye lia:;larn19h. 

Zekasını kullanması lıizımge 

liyordu. Genç dul bir gün Cafe de 

Rhinc gitti. Köpeği yanında idi. 
Köpek iki Almanın oturduğu bir 

masaya çarptı. Camlar, bardaklar 
yere düştü. Genç kadın itizar etti. 

Almanlar da onu masalarına da · 

muvaffak olmadan evvel Fransa • 
ya bir ra~b.,. gXndA..-,..hiJ,..,. .. ı,. lr• 

dar bir şeyler görmüştüm. 

Bir defa da göze görünmiyeJ1 l 
mürekkep tozunu tırnaklarımın i · b 
çinde taşıyarak hududu geçtim. Bıı t 

mürekkep Almanlara mahsustu· 

Fransızların buna benzer mürek· 
kepleri yoktu. 

vet ettiler. Günün birinde baron V on Kr<>" 
Kabul etti. Birkaç gün sonra hn'un artık işime yaramıyacak bir 

ayni kadın umumi bahçelerin hi- hale geldiğini anladım. VerdiğiJ11 

rinde bekliyordu. Yanından uzun malumat üzerine bir mühimmat 
boylu bir adam geçti. Asker ol - fabrikasının infilak etmesi, ve yü.t 8 

duğu belliydi. Asker seslendi: kadar masum insanın heder ol ' 
- Beni takip et! ması üzerine içime dehşet geldi· 

Genç dul takip etti ve onun Bunun üzerine hizmetten çekilmi· 
muhte~em otomobiline bindi. Bir· ye karar verdim. 

kaç saat sonra baron Yon Krohn · Halihazırda İngiliz tebaasıynu 

la karşı karşıya idi. Bu zat, San Bir lngilizin zevcesiyim. 

Sebestiandaki alman üssübahrisi • 
ni idare ediyordu. 

Genç dul, meramına ermişti. 

Almanlar, onu hemen Fransa · 
ya gönderdiler ve onların hesabı· 
na malumat almasını istediler. 

Genç kadın derhal Fransaya dön
dü ve haber verdi: 

- Beni alman cc:.zusu olarak 
tayin ettiler! Bundan böyle size 
istediğiniz bütün malumatı elde e 
deceğim! 

Bundan böyle adım F ran:;ız is
tihbarat tarihine "Taı·lalmşu,, ola· 
rak geçti. 

iki sene Almanlara sahte ma · 
lumat verip durdum. Ve Alman · 
ların en gizli sırlarını Fransay.:ı 

bildirdim. 
Kocam, harbin ilk senesinde: 

maktul düşmüştü. O zaman Al -
manlarla mücadeleye karar ver · 

:-==========================~-;::?' 

inhisar cıgnralnrı 
inhisar cigaraları için ufak bit' 

reklam filmi yapılmış ve gösteril ' 
mişti. inhisar likör ve şaraplar• 
için de yakında bir film yapılaca1' 
tır. inhisar idaresi bu filmden soJ1 
ra bütün inhisar mamulatının pro 
pa:Ianda ve rcklimı için 15 bin lire 
&arfile büyük bir film yapnuya kt 
rar vermiştir. 

Eczu thtihart 
Ecza ihtikarma ait, vilayetteki 

komisyon te:!ı:ikini bit:rmiştir. Bs' 
zı küç.i.ik eksiklerin tamamlanması 
nı müteakip karar verilecektir. 
Duyduğumuza göre bu tetkiksl 

neticesinde komisyon ecza fiatla ' 
rında cüz'i bir tereffü bulunduğı 

kanaatini hasıl etmiştir. 
Feyzi, Nail Bey camii iammı: Os • 
man, Rizaiye camii imamı: Musta 
fa, Eski saray camii imamı: Sa • 
lih, Tahsin Paşa camii imamı ve miştim. ilk evvel, Fransız kadınla· 
vaizi: Tevfik, Harici camii imamı: rından bir tayyare bölüğü vücuda 
Mehmet, müezzinler namına: Meh 1 getirmiye çalıştım. Te,ebbüsümde 
met, Vaız: Hacı Ahmet. l muvaffak olamayınca İngiliz tay· 

Müddeiumumi! ğe davet 

lstanbulda bulunan Kocaeli iC' 
ra memuru Mehmet Kemal Beyifl 
derhal memuriyetimize müracaatı 



r 

1 Gençliği ı f Hüyük Adamlar 
Hey 1:.-----s-~p-l_n_o_z_a ____ _ 

i --------- .. ·----------------Gençler için Edebi Müsabakamız 

Bursanın 100 metre şampiyonu Faiz 
m. spor hakkındaki dUşUneelerlnl anlatıyor 

Gayem: Yabancı milletler aı a -
sında spor sahasında Türkiyeni ı 
şerefini ve yük!>ekliaini i:;pat ede
cc!t bir 1 on metreci olmdı::. 

1 h Nazmi 

1 
bit C. :: ~ 1 Bu n~~d~~ ;h7el~~: 1t:şel·kül 

ril - Resim <:.ersinde 1 vücude getirilmiştir. Te~e!dtül te-
Iart Resim hocası _ Hani bu ağa . ma~a, spor ve musiki §~Lelerini ih
ca1' cın yaprakları Türkan?. tiva etmektedir. Te:na~a şubesin:n 
ıoll l'alebe - Efendim hiç bu mev· azalarının kısmı külliı;ini Türk 

,. , en l b. r-. . f" l . 
prO 'inde ağacın yaprağı olur mu?. g. ç er ır ısının ~ma or e:-ı le~ • 
Hı·• lieca _ Ya dalları ? . kıl etmektedir. 

a kı l" alebe _ Dalları da iki gece Gençlere muvaffakiyetler dile -

:~elki karayel fırtınasında kırıl· ı=rı~z=-.========---=--==== 
ı.. Talebe - Yıldızların etrafında 

• • • 
ttei<İ Gramer dersinde 
. Ba• a··li0ca - Şu cümledeki gördü • 

uıı fiiller malUm mu, meçhul mu? 

l"alebe - Meçhul efendim .. 
ik li i . Oca - Canım, nasıl meçhul. 
tla ' 1i hak!.. 

dui' l"lllebe - Efendim, bilmediğim 
~Ye ben nasıl malum derim?. 

et • 
~li ie' Coğrafya dersinde 
Be~ di:OC. - Kızım eöyle bakayım, 
~ca,.tf Ja Deyin etrafında döner?. 

efendim .•• 
Hoca - Nasıl yıdrzların?. 
Talebe - Greta Garbo, Birigit 

Helm, Flodet Kolyer filan gibi. 
Hoca - (Hiddetle) Ya güne · 

şin etrafında neler döner?. 
Talebe - Odunsuz, kömürsüz 

fakirler döner efendim .. 
• 

Tarih dersinde 
Hoca - Beni lsrail Mısırdan ne 

zaman çıktı?. 
Talebe - Alıt verit durunca e· 

fendim! .. 

Gençler için açtığımız edebi mü- J 
tabaka devam ediyor. Bu müsaba- · 
kaya genç okuyucularımızdan is -
tiyenler itilrak edebilir. Gönderi • 
lecek hikayeler 800 kelimeden da· 
ha çok olmamalıdır. Manzumeler 
d~ azami 15 mısra olmalıdır. 

-3-
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Kış gecesi 

RUzgıl.rlar; dudağmdn ıslrk bir devin, 
Soj\'uk; son yolcuların ne!eslerldlr. 
Kaldırımlarda şimdi duyulan enin 
Can çckJşcn açların hevesleridir. 

Olu!hı yere dUşmUş caçaklarda; kar 

Andırır sanki mum örpcrlşinl. 

Hıçkıran bir bksUrUk kalbimde ağlar 

Hatı~latır ruhumun serzenişini ••• 

istemi Ayhan 

Bugünkü sayımızda müsabaka -
nm üçüncü yazrsr olan istei Ay 
Han Beyin (Kış gecesi) manzume
sile, Ekrem Beyin (Biraz ötelerin- ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Spinoza 1677 senesi tubatının 

21 inde Lahey'de fakru sefalet 

içinde öldü. 
• • • 

Spinozanın 300 üncü dcğum s~ 
nesi bu sene Avrupanın ve fikir a· 
l~minin hemen her yerinde hararet 
le tes'it edildi. 

de) hikayesini neşrediyoruz. 

Biraz Utelerlnde •• 

güzelliğine doymuı gibi gözlerini 

bunlara çevirdiler. 

Meçhul gençler ruhu okşiyan 
bir eda ile konuşuyorlardı. Genç 
kız: 

- Nevzat, seni bana o gün Yalo 
vada takdim etmitlerdi. Konuşmuş 
tuk, dans etmiştik. Tabiatın oka • 
dar hof ki, yerinde gülen yerincie 
söyliyen ağır başlı bir benliğin var. 

- ikinci defa Hilaliahmer ha • 
tosunda görüşmüştük o gün de be· 
raber gülmü~, beraber eğlenmiştik. 
Ve bir aralık evlenelim demiştin. Spinoza f akru sefalet İçinde 

öldü fakat tarihin ölmezleri arasın 
ela yer tuttu. 

- Sen bir cevap vermemiş, dü· 
§Üneyim demiştin. Evet sen ehem • 
miyetsiz bir maaşla hakimlik ya • 

Bir ambtörün ölUmU pıyorsun. 
Gençler tema,a 

dan Recai Beyın 
ölüm haberini a· 

lıyoruz. Recai 
çok kıymetli bir 

- Ve iten, evlenirsem bu paragrupu azasın -
mn kafi gelmiyeceğini dütünüyo • 

amatördü. Son 
nefes.ne kadar 
gülmesine ve in· 
celiğine fütur gel 

medi ölürken : 
"Arhk ö.üyorum. 
Arkadaş 1 arım 
haklarını belil 
etsın ve yaban- Recai Bey 
cı piyesını o~nasınlar,, demiş· 
tir. Gençler temaıa grupu aziz u· 
kadaımın bu son arzuıunu ıelecek 
hafta yerine getirecektir. 

l'Um. 

Nevzat, Bunu hiç düşünme V3V· 

rum, kızım, seni temin ederim, çok 
mesui olacağız. 

Bir kaç saniyelik sükutten son M 

ra: 
- Nevzat, muvafakat ediyotSun 

c1eğil mi, haydi çabuk söyle, kcrk
ma muhitimizde bizi seyreder. söz 
lerimizi dinliyen, mehtap, deniz ve 
yıldızlardan bagka ne v~r. lJir de 
i!te şu miı kokulu çamlar ve onun 
kokusunu etrafa serpen s<'rin rüz. 
. ' gar .• 
- Perran, Nis ne ka-:lar güzel, 

fU bahçe, cennetin çiçek bahçde • 
rinden biri olsa gerek. Bal ayımızı 

Niste geçireceğimizi ne iyi düşiin• 

mÜfÜZ. 
- Şadan, böyle gül gördün mü, 

ne kadar büyük ve ne kadar güzel. 
- Ya ıu, renk renk karanfiller. 
- Bugün otel Şarmanda taıııt .. 

tığımız bizim gibi genç kan koca• 
yı tanımadın mı? 

- Hayır .... Kimdi. 
- O gece adada öpü§enler de • 

ğil miydi, biz de onlardan ilham al 
mamıt mıydık!. 

M. Ekrem 

Mlllt piyes 

Cümhuriyet Gençler mahfeli 
güzel bir temail verdi 

Cümhuriyet gençler mahfeli te
maıa ıubeıi haftalardanberi ilan 
ettiği (Tarih utandı) ismindeki mil 
li piyesi bu cuma oynadı. Pek mu • 
tena bir halk tabakası kartııında 
oynanan bu eser milli mücadeleye 
ait bir vak'ayı canlandırmaktadır. 
Bin bir kahramanlık vnk'aların • 
dan birini gösteren l>u piyeste bü· 
tün gençler muvaffak oldulat. "Pi· 
yesin sahneye konuı tarzı yep ye· 
ni idi. Bir biri arkasına, dizilen tab 
lolar gayet muntazam tertip edil • 
mi§ ve kemali itina ile baıanlmıt 
tır. ilk büyük Haymana tabloıun • 
daki kahramanlardan Baha Hulu· 
si Bey, vatan için her an ölmeğe 
amade olan içimizden birini çok 
güzel canlandırdı. Bu suretle Baha 
Bey en muvaffak oyunlarından bi • 
rini oynadı. ilk ve son ıiir tablolar • 
da ve asıl perdede Müçteba Sali. • 
hattin ve Temel Zühtü Beyler çolC 
heyecanlı ve muvaff akiyetli oyna .. 
dılar. 

Yunan kumandanı rolünde Nu• 
rullah diğer köy delikanlı rolünde 
Sadi Beyler bihakkin vazifelerini 
yaptılar. Yazı dil, velhasıl bütün in 
kılabın ana hatlarını bariz bir ıu .. 
rette gösteren bu eseri oynamakla 
Cümhuriyet gençler mahfeli mu • 
vaffakiyete bir daha ilave etmit ol 
du. Gençleri candan tebrik ederiz. 

Bilmecemiz 
iki arkadaşın ceplerindeki pa • 

ranın yekUnu 2eo kuruş olsa ve ·her 
ikisi kırkar kuru§ snrfettikten &Ol'\• 

ra birinin cebinde diğerinin do .. 
kuz misli pal"a kaba &caba sa.rfet• 
meden evci her b:r~n~n cebinde ne 
vardı? 

Mül<afnl ı,ozananlar 
Ge:en haftaki bilmecemizi doğ· 

ru halledenle::- arasında Kasımpa • 
~ad~ tekl:e sokaüında Mehmet, İn• 
hisar müdüriyetinde Osman Bey .. 
lcrle Beyoğlu dördüncü ilk mektep 
tale!>esinden 158 Muazzez H. birel' 
ki tap. kazanmıtlardır. 

Hediyelerini idare müdüriyetin 
den alsınlar. 
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Verdun Müdafii avar 

Yazan: 

Jacques Mortane 

Almanlar sordular: 

- İsminiz nedir? 

-Navar! 

- Ya, siz misiniz bu meşhur 
tayyareci? Bizim tarafta herkes 
sizi lanı•· ve siz h:ıvalanınca ihti -
yatlı hareket ederiz. Doğrusu 

sizingibi kıymetli bir tayyareciye 
esir olduğumuza müteşekkiriz. 

- Sizi nasıl yere inmiye mec -
bur ettim? 

- llk kurşunlarınız motörü • 
müzü parçaladı. 

Navarın attığı sekiz kurşundan 
'dörclü isabetetmi~ti. 

O zamanlar Fransız tayyare -
lerinde bir seferde 25 kltrşun atan 

~ ağır Hatchkiss'ler vardı. Halbu • 
ki Almanlar, Bir atışta 500 kur. 
şun atıyorlardı. Ve bu muhare • 
bede, Navara 300 kur,nu atmış -
lardı. 

Alman tayyaresinin kuyru • 
'ğunda Navar kırmızrhir ·bayrak 
gördü ve sordu: 

- Bu ne? 

Almanlar da hayretle baktılar 
ve anlattılar. Bu bayrağın ucuna 
bir mektup asmışlar, Fı·ansız hat· 
larına atmak niyetinde imişler. 

:Alman arazisine inmiye mecbur 
olan il<i Franl!z tayyarecisine ait 
malumat varmış. 

Bu malumat, Navarın hoşuna 
gitti. 

Oaral:h, halk,koşuşmıya baş · 
lamı;ştı. Tayyarenin ve Alman· 
ların etraf mı aldılar. . Halk a • 
rasından biri, · Almanlara yum • 
ruk sallıyarak yürümek istedi. 
Na var derhC\l atılarak haykırdı: 

- Bir esir, mukaddestir .. Ona 
dob.-unulmaz. Bu adamlara k. m 
dokunu;sa, benimle hesap göre . 
cektir. 

Alman :zabiti Navarrn bu hare. 
·" ketinden çok müteessir oldu. 

- Size, dedi, müsaadenizle bir 
hatrra vermek iııtcri:rn. 

Ve tayyarede bulunan şahsi 
dürbününü verdi. 

.iandarmalar, ve ~ehrin retmi 
şahsiyetleri de gelmitlerdi. Genç 
bir kız, Navara bir büket hediye 

etti. Navar kızı öptü. Kendisi di • 
vor ki: 

- Bu güzel kızın taze ve ılıl:: 

teni bana çok tatlı bir tesir yap • 
mt§h. 

Jandarmalar İ!5e ne büket ile, 
ne de öpücüklerle gelmişlerdi. 

Doğruca esirleri aldılar ve gö -

türdüler. Navar onları taki!l et • 
ti. 

• Jandarma ltarakolu bir kalı • 
vede idi. O tadan N<'.varm zafe • 

rini karaı·cah;:ı. bHdir<liler. Saat 
biredoğru, yfü:b~~ı B~;nİ:; d~ o -

tomobil ile geldi. Temiz yürekli 
kuımandan Navarm }':emeği yarı. 
da bıraktığım hildiP.i icin r:elir -

;;:J ... ' ;...,, 

ken yiyecek, öteberi g-etirmişti. 
Fakat yukarda da söylediğimiz 
gibi Navarın bir şey yiyecek hali 

yoktu, yemeği esirlerine verdi. 
J Almanlar, açlıktan ziyade suca . 
dıklarını söylediler, ve Navar 

hemen şarap getil'tcrek onlarla 

masaya oturdu. Kadehlerini vu • 
ruştular. 

Navarm, esirleri ile kadeh vu • 

rutması jandarma ku.-nandanı • 

mn hoştına gitmemişti. Nitekim 

Nakleden: 

12 - fa. 

bunu raporunda yazmıştı, ve se • 
kiz gün sonra o mmtaka kuman • 
danı Ceneral Frauchet d'Esperey 

Navnra bir tekdir göndermişti. Bu 
tekdir yüzünden cesur tayyare • 

cinin emiri yevmiye geçmesini iki 
ay geciktirdiler. 

Navar tayyaresine binip hu • 
radan hareket ederlten, adet ol • 
duğu üzere, halka bir gösteriş u • 

çuşu yaptı1 hünel'leı-ini göster -· 
di. 

Yakalanan tayyare son model 
bir L. V. G. avcı tayyaresi. idi. 

Sapasağlam bir halde idi, 6 silin • 
dirli biı· Mcicede motörü vardı. 

Navn, karar~aha dönmüj, 
şimdi, kendinden memnun ola • 

rak, yatağına eirmi§, rahat bir 
uyku çehiyordu. 

Navar, havalarda düımana 

rasgelmediği 2amanlar uçuşlar 
yapar, bir çok ek:liklerini tamam • 

lamıya, yeniHkler icat etmiye ça • 
lışırdı. 

O ze.manlar havalar fena ol • 
duğu zaman, bütün karargahlar .. 
da "Tayyarecilik için gayri mü • 

sait, tayyareciler için müsait bir 
hava,, denilirdi. 

Her şeyin istisnası kaideyi tak· 
viye ettiği nazuriyesi bir defa da· 
ha tahakkuk etti. Navar asla fe. 
na hava diye bir mania tanıma· 

mışb. Hava ne olursa olsun o, 

uçardı. Yağmur, fırtına, kar din· 
lemezdi. Saniyede yirmi, otuz 

metre sür'atle esen rüzgarlar bi
le ona mani olamiyordu. Bu se
bepten kendisini ku9 olmuş bir a· 
dam olarak telakki ederlerdi. 

Navarın bu harikulade san'atı 

arkada~ların ve mütehassısların 

takdiı·ini kazanmakla beraber1 

amirlerinin hiddetinimücir> olu

yordu. Bu hiddet, Navarın iz
zeti nefsini kamçılıyordu. 

Nihayet fevkalade bir hadise 
bu vaziyete nihayet vei·di. Düş· 

man Verduna hücur.ı ediyordu, 
hava hakimiyeti de Fran::.ı:dar • 

dan çoktu. Navar buraya gitmek 
şerefinin kendisine verilmesini 

istedi. Müsaade verildi. Navar 
emri alır almaz, kar kağmasına 

rnğmen hen1en hareket etti ve 

Vercluna geldi. 

O zamanlar h<ıva hakimiyeti 
Almanlarda. idi. 

Almanların en iyi pilotları 
lmmelınann müstesna ore>.da itli • 

ler. Mülazim Boelke canbazha
nesi ile berabcı·1 faaliyeiini bura

da yapıyordu. Canhazlıane:ıi de
mekten maluat, o zamanlar Al

m&nlar n· cı filotiliabr:nı te"kil 
• 1 • • ' 

etm"_;.craı, r:.1 fi!ctillala:ı-a mı;:n· 

sup te.yy~rc:cr, dütrn:-.rıl:ırwı ::.!· 
kıştırırlar, içlerinden en kuvvet-

lisiııiıı öıliine sevketlerler, 0 da 
düşürürdü. 

Şafaktan aün batana kadar 
on tayyareden mfü'ekkep Almran 

filotillilan havalarda uçarlardı. 
En miithi; tayyareler ilci motör • 

lü tek ld~ilik T okcrl-:!r ve L. V. G. 
ler idi. Fransızların Fannan'ları 

kolay birer av vaziyetinde idiler,· 

arka taraflarmdan müdafaasız 

bu!unduklnrı için kolayca düşü • 

rülürdülcr. 
(Devamı ı·ar) 

Kıskanç ık 
den 

harp neden Büyük 
beş sene 

.. yuzu •• sürdü ? 
Bir kişiyi öldürdü, 
üç kadını yaraladı Fransız meclisinde meb'u•lar•n mühim İf{aata 

- 10-
lzmirde kar,ı Maltızlarda, bir Mösyö Po.ul Constant _ Ne 

kişinin ölümü ve üç kadının yara • kit? 
lanmasile neticelenen feci bir ci -

va .. 

nayet olmu§tur. 
Maltızlılarda yangın yerlerinde 

bir barakada oturan Erzurumlu 
Habip oğlu Mustafa Lütfi namın· 
da bir şahis, epiyce zamandaberi 
insaf hanım isminde bir kadını 
dost tutmaktadır. 

Fakat son zamanlarda insaf ha
nım sevgilisine karşı küskün gö

rünmekte ve Lütfiye yüz verme· 

Mösyö dö Ven del - Demir ha· 
neler komitesi riyasetine tayin e · 

dilir edilmez, yani 1918 senesi es • 

nasında raporu arkadaşımız Bru· 
net'ye devrettim. 

Mösyö Frederik Brunet - Ba· 
na de1iil.. 

Mösyö Po.ul Conıtant - Ne va · 
kit mösyö dö Vendel rllporu aldı 
ve ne kadar müddet bu raporu bir 

mekte imiş. 
Bundan müteessir olan 

neticeye bağlamaksızm nezdinde 
Lütfi, hıfzetti? 

sevgilisinin niçin kendisine yüz M" ., d'" V d 1 p· ı 
·~· . osyo o en e - ıyaıa a=: 

vermedıgım araştırmış ve Erzurum k 't · t k'l d.ld' .... 
omı esı e~ ı e ı ıgı zaman ya-

lu Yusuf oğlu Memduh nammdo. · 1915 1916 · t'd . . nı aonu veya ıp ı asın· 
bıri ıle alaka peyda ettiğini anJa • ı d b 1 d l 

t a u rapor arı aramız a pay aş 
mış ır. 

B ·· . L"'tf' tık. unun uzerıne u ı gece geç va 
!dte kadar içmit ve dostu insafın Möıyö Paul ConttQnt-Demek 
oturduğu eve gitmittir. ki üç sene müddetle raporu bir ne 

Zorla açtırdığı kapıdan içeri gi· ticeye bağlamadınız öyle mi? (gü
ren Lütfinin gördüğü manzara, ira rültülcr) 
desini elinden almıştır. Mösyö Pierre Renan de - Ken · 

Lütfinin iradesini kaptırdığı man di ağzınızla tutuluyorsunuz. 
zara, sevgilisinin evinde alakası ol Mösyö Barthe - Maksadım 
duğu iddia edilen Mcmduhun bu • münakaşayı bu noktaya götürLnek 

lunu~udur. değildir. Röyle bir münakaşadan 
işte bu anda, Lütfi belinden sı • bir netice alınamaz. Çünkü tara · 

yırdığı biçağmı, Memduhun kulak 
tozuna saplamış ve rakibini yere 
yuvarladıktan sonra insafı, annesi 
Fatmayı ve hemşiresi Matlubeyi 
vücutlarının muhtelif yerlerinden 
hafif ve ağır surette yaralıyarak 
kaçmıştır. 
Kulağından yaralanan Memduh 

hastahanede ölmüştür. Diğer ya • 
ralılar tedavi altında bulunmakta 
dırlar. Katil, zabıtaca yakalanmış 
ve hadiseye müddeiumumi vaz'i • 
yet etmistir. 

Hususi idarel~rden 
alınacal< manrif 

blssesi 
1\ruallim mekteplerine nıuave -

net hakkındaki 8191 843 ve 1051 
numaralı kanunlara müzeyyel ka
mm vilayete tebliğ edilmiştir. Şu
dur: 

Madde 1 - Vilayetler hususi 
bütçelerinden muallim mekteple • 
rinc yardım listesi olarak ayrılıp 

ta henüz ödenmemiş olan parala· 
rın tahsili 1937 seneci nihayetine 
kadar üçüncü madde mucibince 
tecil edilmiştir. 

Madde 2 - Yüzde 10 larclan 
maarif vekaletince elde edilen -1e 

cclilecek olan paralar 1937 m.,.yısı 

:o:ıun:.l kadar aarfolunur. 

f eynin yapacağı tekziplerin kısmı 
azamı az çok bir esasa istinat e ~ 

'der. Meclis hadisatı tetkik etmek 
için bir komisyon intihap edecek • 

tir. (Sol cenahtan çok iyi! çok iyi! 
sesleri) 

Mösyö Maycras - Bu kor.::ıis 
yona da mö yö dö VwuJeli ıpazba· 
ta muharriri intiha etmeli ! .. 

Mösyö Barthe - Meclis bu in-
hisarın ne suretle tanzim edilmiş 

olduğunu mutlaka öğrenmelidir. 

Londradaki yegane bayi hükUmet 
tarafından gösterilmittir. Bu da 

demirhaneler komitecinin bir aza. 
sıdır. Bu zat mösyö Hembert dö 

Vendeldir. Msöyö dö Vendeli Lon 
drada müraknbe edecelc ataşe mi· 

liter kimdir? Jeneral De la Ponon· 
zedri. Bu zat ela mösyö dö Vende-

lin luıimbiraderidir. (En 
nahta gürültüler) 

sol ce • 

Konsoraiyom nerede? Konsor · 
siyom dcmirhnneler komitesin -
dedir. Nezarette bonoları imzah • 

yc:.n1 F rnnsaya gelecek her kilo · 
gram madeni mürakabe edecek o· 

lan kimdir? Teçhizat nezareti mı· 
mın:ı silih altınn alınmış olan ve 

nezıırette odun ve maadin komis • 
yonu umumi katibi vazifesini gö • 

ı-en Denıarky bankasının ve demir 
haneler komitesinin müdürüdür. 

Ş'..l halde clemirlıaneler komitesi -

nin yc3ane alıcısını mürakabe e -
den kimse demirhaneler komitesi· 

Mösyö Barthe - itiraz oluna 
mryacak bir nokta varsa o da § 

dur ki, demirhaneler komiteain' 
bankası askere alınan ve cephe 
gitmeden yüksek bir zabit paye 
sine konan kendi direktörlerind 
birinin imzasile maden tevziatı 
idare ediyordu. Fakat demirhan 
ler komitesinin başında acaba ki 

vardı? Evveli ne olduğu belli o 
mıyan bir ecnebi bulundu. Möa 

Bindschedler ismindeki bu ada 
harp esnaaı~da lngiliz tavrı takı 
mıştı. Ayni adam bir tek alıcı k 
rarnamesi intişar etmeden hükO 

metin bir tek alıcı usulünü teşk 
edeceğini lngiliz demirhaneleri 

bildirmişti. işte size deliller. Mö 
yö Brindschidler şu vesikayı eli il 
yazıyor: 
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"Efendiler. 

Yakında Fransız parlamento 

tarafından bir kanun neşredilece 
ğini haber almaktayım. Bu kan 

Fransada bulunan her kimseye 
nebiden emtia satın almayı men 

decektir. Hükumet her türlü nı• 
denler ve mevaddı haşebiye il 
siyha saçlar ve tenekeler için bİ 
aılcı gösterecek ve bunları anca.!' 

o satın alabilecektir. Binaenaleyh 
İngiliz madencileri artık doğrU 

dan doğruya F ranıız tüccar ~t 
madencileri ile muamelede b\llu ' 

namıyacaklar ve Fransız tüccıJ' 
ve madencileri İngiliz komisyoıı ' 
cular . g'ri enıi.yecelJer.dit 

Franı11z tUccar ve sanayicileri ıİ' 
parişlerini r~smt alıcıya bildıre ' 
ceklerdir. Hükiimeti11 resmi l.\lı' 

cı ingi!iz sanayicilerinden ve ~ 
hiccarlarmdan satın alacaklarclıt 

Bu alıcı ile hususi gayet iyi oldıt 
ğundna men"fiinizi burada '!ika1 
ye beni memur ettiğiniz takdirdt 
müstefit olacağınızı tahmin edi 

yorum. Teklifimin kabulü ha!ind1 

mücssesenizin ehemmiyeti dere 
cesinde mühim sipari§ler temin ç 
ı. ecefiinize eminim. Yüzde bir ko" 
misyonla iktifa edeceğim. Cevabf 
nızı bekler ve ilah .. ,, 

Mösyö Ringvier - Bu iıte mil 
yftrlar dönüyor. 

Mösyö Barthe - Bu Bindschel• 
r1eı kimdir? Parlamento mecmu&' 

sının yazdığı şudur: Anket kom it' 
yonu buraaım ~ahkik edeceknıit 

lkinci bir .~mal: Acaba Bindschel· 
dam lsviçrede Alman te~kilatı h1>' 
fiycsine menımp olarak tanılnııi 
bir kardeşi var mı? Acaba bu a ' 

dam timdi Amerikada bulunuyof 
mu? Bindschelldcr' in karde§İI11 

Madde 3 - Vilayetler maarif 
vekafotine olan borç!arını 1937 ma 
yıs sonuna kadar tamamen ödemi 
ye m:?cburdurlar. Bu horçtn•ı her 
::ene ne mikdarmın tesviyesi 11::ım 
eolct:c!;i dahiliye, maliye ve maarif 
-v d.:. 1e4lerince tespit olunur. 

M::ı.dde 4 - Birinci maddeü~ 

ır.ezkur borçlarını üçiincü r:ıadd.c 
mucibince senesi içinde ödeı=:ıiyen 
vi)~yetlarin maliyede olan alacak~ 
)arı borçlo.rı ile rnahoup edilir. Bu 
suretle elclc edilecek paı·alnr bir la 

raftan varidat bütçesine irat ve di
ğer taraftan da maarif vekl leti 
bütçeoin..Je nr•JMxı; o1ı:>n faslı m:ı. • 
'·aısa tahsisat kaydedilir. 

nin bir adamıdır. Ve memleketi - hitaben yazmıf olduğu bir mektof. 
mizde maden tevziatını tamamen elde etti mi? Bu mektu!>la müda 
inhisar altına nlmış olan şirl<et de- faai milliyeye müteallik bir taktı" 

Mtldde 5 - Yüzde 10 lard'1.n t c 
ı-~kilm eden parafor memleketin u
C'lumi irfan haynh iç.in li' zumlu nli' 
essencle-in inı:aat ve te:;i:ı~tına ~c.r 
colunur. 

~ fzı. ,.He 6 - '' J..A.nun neşri ta · 
rihinden muteberdir. 

mirhaneler komitesidir. malumat mevcut mu? 
Möayö dö Ven del - Sözle&·iniz 

1 
f n11rnm1 :mr) 

lcnrdeşimin no.muskar bir adaır. 
olmadığını ifade eder mahiyette . Halk~v.ade meccani teda~i 
dir. (En soldan hayır sesleri) 

Mösyö Barthe - Hayır, hayır. 

Reis -M~diGtc mevcut olrnıy&n 
bir kimsz ho. dundu ma5uniyeti 
teşriyedcn istifade cdcrch: tecavfü:-

de bulunulmasına e:;acen cevaz 

vermezdim,. 

Mösyö l\1.ayer'1s - A!l!lh kain 

balık aileleri 

mazhar eder l 

her türlü nimete 

İstanbul Halkovi reisliğinden~ 
Di§ hekimi Hayri Rağıp Bey eJ 

:.niz vesikasile müracaat edecek ff 
kir ha:.taların, her gün Sirkecide 
Hamicliy~ caddesinde Meriç otel• 

karşısındaki 8 numar.;llı rauaye.Jle 
hanesinde, meccanen muc.yene 41e 

tedavilerini !~abul ctm:Qlerdir. At' 
zu edenlerin idare momurluğuıt1 

müracaatları. 
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Dünkü Keşi dede 

• 
Numara 

tl 
38 

18S 
2JO 
295 
sss 
S60 
4711 
688 
GS6 
671 
711 
884 
91R 

1020 
1049 
1098 
1191 
1207 
1294 
ıs.;.; 

14:l0 
JM6 
15G3 
1G53 
1G83 
1820 
1861 
2006 
2138 
2175 
::ıı3 
::2ıı 
2.ıso 
!?312 
2591 
2637 
267S 
2880 
2'7-lıi 
::1;;z 
285'7 
28711 
288R 
3029 
SiM 

Ltra Numara 

50 3Srn 
30 SS3R 
M 3:rnı 
60 sa.;.11 
tJO 4071 
156 4292 
60 «SZ 
SO 4 SSG 
30 444..'i 
SO 4SG~ 
ı50 -lMS 
so 4331 
60 4591 

130 4GJ 1 
80 4G:;:ı 
r;o .ıo50 
30 4730 

1000 4838 
50 4933 
60 497.~ 
33 509:t 

1000 5ooı 
so ırn:ın 
50 5lHa 

130 5357 
uO ~37!l 
!!O 5578 

2.'iOO 5G14 
ro f..67 • 
60 6330 
30 6237 
so (lj"" 

30 6"iGR 
30 (l(IDI 
::o CGI)'; 
30 0719 
30 670'1 
so 6831"1 
so 70!8 
so ;z!a 

1ı;o ınn 

80 7557 
lfif) '7ii!i9 
.;o 1:;ıı'.> 

50 76 ll 
GO n:;.; 

Lira 
1000 

30 
30 
so 
30 
30 
50 
50 
so 
80 
30 
50 
50 
30 
so 
30 
so 
30 
50 

150 
:moo 

.iO 
;;o 
:ıo 
30 

lGO 
lU) 

rıo 
;;o 
;;o 
,'j~ 

30 
50 
;'\O 
:;() 

so 
riO 

ırco 

GGOO 
so 
:m 
r.o 
30 
!50 
ro 
30 

Okçula~ başın.da 
numaraların 

Numara 

783R 
78~ 
790R 
80-lZ 
8S03 
8367 
846-0 
8tG-l 
8518 
8317 

8830 
8091 
914.8 
9257 
9JO! 
9331 
936A 
f)37ll 
9lı.t 
973ı> 
9812 
!l:llO 
9ll35 
!199~ 

10147 
10157 
ıoe.;9 

10-12"1 
10518 
10523 
10582 
10061 
107ıt 
107:>1 
1081j 
ını:ı::t 
10891' 
1106'! 
l l<ıG:l 

11169 
112lfi 
11221 
1l:lt1 
11-182 
11:112 

Lir:ı 

80 
80 

150 
so 
60 
80 
so 
50 
üO 
30 
30 
so 
50 
30 
M 
!'iO 
30 
30 
:JO 
;ıo 

50 
so 
:;o 
:ıo 

1;;00 
so 
30 
30 

150tl 
so 

li'iO 
IOOJ 

so 
30 
so 
so 
M 
30 
50 
50 
80 
30 

li'>O 
.;o 
30 
no 

Numara 
ltG-19 
11683 
11811 
11926 
12208 
12210 
12·157 
12.599 
12722 
127GS 
J299i 
lS087 
182tll 
1SS20 
ı:ııo1 
13·tlll 
13521 
13381 
18.i4:J 
186.31 
18793 
18!>93 
HOO.l 
H071 
14U9 
H136 
J.1~71 

14.'HR 
J.1536 
l .t:IBO 
11603 
U6SO 
1 rn:ı8 
H8:>'7 
14883 
1 ıı>37 
15016 
150.;s 
151G'7 
ıımı.; 

15276 
1GS87 
l:H·12 
I.'H38 
lMM 
15693 

Lira 

80 
50 
50 
30 
so 
60 
so 
50 
so 
.;o 
50 

150 
ıso 
50 
~o 
so 

1.'.lOO 
so 
so 
so 
110 
cro 
30 

liiO 
Si) 

1.'.lO 
bO 
so 
30 
50 
30 
50 

160 
50 

ıso 

50 
80 
30 
30 
30 
üO 
80 
50 
50 
50 

Numara 
15607 
15713 
15880 
158!0 
15938 
16283 
16357 
16:S38 
16808 
16902 
16920 
169JO 
17009 
17193 
17200 
17307 
173.>8 
1752R 
176il7 
1793;} 
17981 
180:S8 
18129 
18108 
18289 
183:>5 
1886.) 
l80U 
187!)8 
18815 
190.)2 
1909'1 
19231 
l 9ıJ87 
10406 
19U9 
19188 
19630 
19'799 
198i2 
19880 
200-19 
200GJ 
20898 
20li6.'J 
20611 

ve Ged Ngı~şada Yeni tkhai grşereıri 
ikTamiy-e ve miihalatlaıi°nnll veı.rirrlle11'1 
Lira 

50 
50 
30 
50 

150 
so 
80 
80 
30 
30 
30 
50 
so 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
80 
50 
so 
80 
80 
50 
50 
50 
80 
30 
so 

150 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

li>O 
50 
80 
80 

Numara 
20700 
2083;; 
20388 
'?09 ~'7 
209l}3 
2110l 
2112:1 
2115fı 
21185 
21-li.1 
21!79 
219H 
2193l 
2!:J.J4 
22141 
2210~ 
22212 
22217 
22601 
22711 
2~860 
2303ı 
23111 
23238 
23210 
2SSSO 
280U. 
23648 
236Jl 
2S699 
23720 
2S7lH 
239U 
2399 ı 
2l02 t 
2106G 
2113:; 
2·H9~ 
21:;'!: 
21601 
2!Gl0 
21692 
2-1123 
2!'71~ 
2178-1 
2li03 

Lira 

150 
80 
30 
/jQ 

t>O 
30 
80 
30 

Jı)O 

~o 

50 
:>o 
so 
50 
~o 
30 
50 

151)0 
so 
:;o 
80 

soooo 
30 
:ıo 

M 
50 
50 
so 
30 
l'iO 
30 

150 
150 
no 

l!O 
Si> 
!)!) 

30 
30 
59 
so 
30 
r,o 
so 
30 

ı:;o 

Numara 
25074 
251G5 
2.>ıo.; 
2.;222 
252'77 
2;;.ıo.ı 
25111 
2511:1 
25t!l:.ı 
:?5601 
!!"i6S6 
2:}6814 
2;}7i!A 
2;;sos 
25931 
2G030 
261JZ 
2328.i 
26293 
26.f !>9 
2G6H 
2672-l 
20781 
26850 
26890 
2690R 
27179 
27221 
272.;7 
27303 
27381 
27498 
27561} 
21.;7:; 
27SOl 
27751 
2771);; 
271H9 
271118 
2i030 
28630 
23SR1 
28309 
28-1111} 
2!l72.J 
23iJ;; 

Lira Numara 
50 290(;8 
50 29141 
80 29117 
50 29810 
50 29330 
80 29869 
50 29388 
50 291(;6 
30 29710 
.30 297i9 
30 29941 
30 299:;2 
80 30057 
30 30391 
30 80ıt3 
30 SOGlO 

1000 SOG62 
r;o 80122 
50 S0070 
50 31261 
30 31270 
30 s13:m 
50 31379 
30 3148:; 
50 SH8!J 
80 31000 
50 31718 
so :;1857 
80 Sl923 
50 32015 
30 82027 
80 S2!>70 
:ıo 321s:ı 
so 32113 
so 3211>7 
50 322.15 
80 32170 
30 32171 
30 82011 

lnO 32671 
so 327G5 
50 3~50> 
30 3282l 

ır;oo 328tl7 
30 32878 
ı:o 3289:; 

Lira 

30 
30 
M 
30 
30 
50 
80 
30 
30 
Sil 
80 
50 

151) 
30 
,')O 

150 
30 

ı.;o 

80 
30 

1;,o 
80 
30 
30 
30 
30 

ı.,o 

l'iO 
30 
üO 
sa 
50 
30 

ı.;o 

sa 
30 
so 
30 
:;o 
80 
ı>O 

150 
50 
50 

1:;0 
30 

Numara. Lira 

S2!>G1 30 
swı;.; JöO 
3306() 30 
333'?R JCOJ 
88~2ô :lO 
3311)1 :.w 
33100 50 
ss8rn ı:.o 
33:t7G r.o 
sso:a 30 
8lll9 50 
31283 30 
sı:;ıı :;o 
81582 so 
sn:;:; ::o 
SJ7Go ao 
S18;)7 1000 
S1882 l'ıO 
3;;o:ıı 50 
:;;;ucı 50 
35176 ;";0 
s.;ııo:> so 
S~3lR :;o 
S.J3""J'.! tıO 
s:moı • 50 
3:,121 ;;o 
35489 111) 
33512 50 
sn>o ııo 
35612 80 
8561~ 30 
s;;s.~8 ;;o 
3.;sa;; 2500 
86017 1:>0 
S6010 SO 
36113 1000 
sGss2 ı::o 
Sô12:i !jQ 
3G-11)7 151) 
:rn;,on so 
SGalR r.o 
3635tl 50 
36702 30 
SG722 50\ 
36808 50 
36833 50 

Numarn 

37GO.ö 
37012 
87335 
37381 
37311 
37101 
S'H67 
:nssz 
88017 
38110 
38187 
38:i00 
S8137 
38361 
S8933 
so:ıoo 
39189 
39211 
soaoa 
3!>3:! 
:!912:": 
30W2 
W~l:l 
3n;25 
S9i6.:; 
S91Sl 
39938 
40COZ 
40107 
40109 
40235 
401.U 
-10.}!9 
.J08U 
~0818 
4089;) 
40!H2 
41027 
41171 
41S17 
418S.'i 
4U31 
4U!l'7 
41488 
415111 
41571 

Lir:ı. 

so 
30 

2;;00 
30 
Si) 

:ıa 
50 
liO 
;JO 
ı;o 

1500 
150 
riO 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
~o 
;;o 
so 
.;o 
50 
!!() 
:'iO 
::o 
30 
30 
.;o 
!':O 
~() 

30 
50 
50 
sa 
ııo 

tlO 
:;o 
3) 
30 
80 
80 
so 
50 
30 

• •• , " ... -,,, .. ;.... ....... y)!!'' •,. '· • ' 1 h ......... • ~: .. • ; ;.... • ' .. • .. fllElllİ 

Numara. 
.1J 7()3 
.U737 
41072 
.. 19~!) 
42cıın 
42071 
4210!) 
421CR 
ı!'?'!O."i 

.ı2;1:; 

.t?.G:W 
42846 
42876 
42986 
482,S 
13'~67 
4Sl7!? 
4SCiJI 
.ıım.ı 
43G?~ 
43C!l,~ 

43701 
4:18:'>-l 
-ll003 
·l U2.J 
4 tS?,l 
41100 
41110 
41502 
41':81 
4tG17 
41G2l 
.:ıGGıl 
4'011) 
4;215 
4539:; 
4ii';20 
·1ilGS7 
457GJ 
4 815 
~5907 
4.,!):}3 
460S2 
4013.t 
46100 
40'!"2 

Lira 
30 
co 
so 
1~0 
33 
ıo 
;$0 

30 
80 

JüOO 
ı;o 

30 
50 
30 
30 
80 
50 
:>O 
30 
r.o 
:;o 

1001> 
50 
;,o 
80 
:\? 
50 
30 
80 
so 
:;o 
so 
30 
30 
30 
eo 
50 
80 
30 
30 
30 

ı:;o 

30 
üO 

150 
1000 

Numara L!ra 

46SSO SO 
46!87 80 
4Gt8ı 80 
4Gl9l SO 
46606 50 
46681 50 
-1G7,';2 üO 
4632.j 50 
47C!l8 80 
47251 80 
47233 30 
4i870 80 
47193 80 
47GS.~ 80 
4769.! 60 
4778!1 30 
47887 so 
.mı:n 50 
~8006 so 
43007 150 
4810-l 50 
48113 so 
48101 50 
48222 50 
48J78 50 
486l ı 80 
48670 80 
48713 so 
49:152 50 
4!H89 50 
491!'i7 5() 
49'?17 50 
S933r. 50 
49j'!2 1500 
-l!l:i!l~ löOO 
49870 50 
499?3 so 

Güzelbk rnüsabakası münakaşaları - Ben or~ya bir seyirci sıfotilc 
gittim. Fakat halkın bu saki\t iş -
hakkındaki coşuun tezahürünü ı;ö
ı·ünce hemen tetkik ettim. Kana~t· 
lerde müştere!t olduğumu anla -
dım. işe sert bir ~eki!dc mü<laha.lc 
eltim. Bu müddınlemde y~rcbn -
cırn halk olduğu iç.in devam ede -

raber bir daha te!i:rar edeyir.1, ıs • 
rarla tekrar edeyim ki, ben, ne ············································-··············································-····························-

~ k a Gündüz B.müsabakalaruı ka~dı-
rılmasını meclise teklif edecek 
t !faş la.rafı ı ıncı .-;aytladnJ 

L Bu itirazbra ha!t verdiren en 
"ll'Y'Ye~li $0be~, dün de yazdıj-ımwz 

rbi, ilk intihnpta F criha H. en faz 
'tey ııldıjiı halele her n:!den'le ihi:ı 

'm·a• ....... ._.._ __ ıcam~•--nm--m:m.11mm1ı:ım:::mr.--____ _. _ _.'\ cc3im. 

Cemiyeti Akvnmm bile nazarı: 

;i bir intihap yapılnı:ı:ı ve bu !:':! -

i~·l' Naz.ire H.a,~ımın birinci geldiği 

Uçüncü güzele göre 
intihaptaki abes ikler 1 

dilcl1:atini ve mü<lnhale~ini cclhet -
mit olan beynelmilel bir Möcyö 
Dövalefin oyuncağı olmak isti -

1 yen ne bi1· Türkiye, ne bir tek 
Türk vardır. 

iln e:lılme:m.ır. 
L Bu neticeye ilk itim.= c:lcnlcr To 

1 

l\4llli~an balczunda bulunt".nlar ve 
t111Iıırın dür;ünccle:ini acığ:.t vuran 
~ita GündÜz Bey oln.n.1~lu. ~imdi 
'ııJa.§ılıyor ki, buna itiraz edc11!er 
~l\~ındn hakem heyeti nzalan, da 
,'l garibi mi.isabaka mürettipleri -

~ırı itirazları dindirmek için ber 
~~aa~ ileri sürdükleri Apdülhak 
amıt Beyefendi gibi zevat bulun 

~aktadırlnr. 

f\bd~.~hak H~~i Beye göre j 
l Ah:.:ulhnk Hamıt Bey bu husus
i'- ~itnları söylemi{;lir: ,, . 

- Jüri heyeti ekseriyetle 45 
~~nıeralı hamını intihap etmi~ti. 

Dün güzellik mfüah.ık:mnda üçün· 
cü ız;rlen ı\lelı\hat 1 fanımla göıü:;tük. 

Bu gcr.ç 1 :rnım hize ~unl:ıı ı ~byledi : 

"fen ilk mi'sıbakaya, Mak· 
s me yetişemedim. Berlinde 

idim. F<tkat bulunmamamın 
ceıasını çeklim. Çünkü ilk 
müsabakada l: ulunan/ar taraf· 

tar top~amış'ardı. Sonrald mü· 
sabakaya yet'ştirn. eenim gör
düğüme böre bu İnt hap çok 
fena idare edılmiştir. 

Nazire Hanım rt:lisabakadan 
evvel bencen şiipheleniyor, 

elbisem ve loyafetımde benı 
el1 büyilk rakip addediyordu. 
Fakat intıhc>p edi'eceğinden 

t'mindi. Halta birinci gele· 
ceğini bize söylemişti, biliyordu. 

Doğrusu ben bu vaziyeti in

tihaptan evvel gördüm ve gör· 

dükten sonra kaçtığıma bük-
metmesinler dı)'C kaldım ve 
müsabakaya girdim. Maamafih 
bu kadar lıalcsızlığa ı:neydan 

verileceğini bilseydım ne o'ur

sa o!sun girmrzdim. Hüküm 
ve reyler bir oyuna kurban 

gitm'ştir. Biz b:rndan eminiz. 

Ben tamnrnen bitar~fone ve 

Devletin, milletin, evlat babala
rmm, Tiirk canıiasımn nazarı dfü -

katini celbcderim. Hatanın, bura -
~andan bile dönsek gene büyiik 

kardır. Bu işin muhterem müret -
tip ve müdürlerinden eksilmiyen 

bir saygıyla vaz geçmelerini blep 
ederim. 

Şunu bir daha söyliyeyim. Se -
çilenlerin hiç birisini tanımıyorum. 
Bazı arkadaşlar, şuna veya buna 
taraftarlık etmişim gibi gösteriyor 
hır. Bütün seçilenlerden, muhte -
rem ailelerinden, dostlarından 

son derece dürlist b=r mü~a· Gorulsun. Bir tanesile bile selimım 
bakaya gireceğimi sanarak sabahım yoktur. Ben, doğrudur ki, 

Rerlinden geldim, a!danmışım.,, ::;ert ve dönmez bir taraftarlık ~t -~?acnaleyh neticenin de üyle Hôn 
~ 1 1Icceğini zannediyorduk. Öyle 
0

1
tnaclr. Bu srrnd~ hir karga~alık 

~ dtt. Ne oklu, :mlıynmadım. l\Ifö
t~l'lkif kaldım. Bn~lm bir odaya r,it 

Jlll· Iladi~e belki h~klrdil', belki 

'---------;m--ııı:m-11am::mc;;oa. ww• -.1 tim. O da, hd!:m izzeti nefsine, 

c:P.ild' Ç" 1 .. J...l ~ l ·ı . y "' ır. un.ı.:tı ne o lıugunu >. na 

k?1·uı11. Yalmz sunu söyliycbilirirn 
•l • • • 
kiİ ?cticeden jüri de memnun de-
d'" tlır, halk ta ... Fikrimce vazi 1/ı1tı 

ll<:aJt k · · '1 · } • rıa me - ıçm ı.1:1 rnnnm yan y~. -
I' t"'krar jüri huzuruna crkarmak 
Zrrndır · . ,, 

lialıt Ziya Beye göre 

dtb~n ~ö~~ştüğümüz Uşaki za -
led· al.t Lıya Bey de şunları söy -

ı: ,, 
ll'l~ - Y <miden bir intihap yaprl
~·oı-. 1 nıeseleyi halleder mi? Bil mi

• llıl}. 

hakkmda müsabakaya dahil olsun 1 

lar, olmasmlar diye rev verildi. Hu . . 
suretle 20 hu kadar güzelden 8 zi 
kaldı. Arzu edildi ki, hunlar h:::k
kmda da rey verilsin. Ve hakeff -
lerden her biri .yalnız üç güzele 
rey versinler. Bu suretle reyler kul 
!anıldı. Birinciliği kazanan Ferih:ı 
H., ikinciliği de Nazire H. alımstı. 
üçi.incülüğü iki hanım müsavi ;ey 
.:ılmak suretile kazanmıı:tılar. Her 
ikisinin de üçüncü güzel addedil -
mesi kurnrlaştırıldı. Bu sırada or
taya yeni bir teklif atıldı. Bu üc ,~·ü 
zel arasmda yeni hir intihap y;pıl
m:ı.sr istenildi. Uzun bir münalrn -
~n ba~ladr. 

Mesele tabii münakaşa ile halll' 
dilemez. Hakem heyeti iki tarar ol 
du. Bir kısım teklifin lehinde, bir 
kısmı aleyhinde idi. Teklif reve kc . ~ 

nuldu. V c ekseriyetle kabul r.dildi. 

Fahriinn sa H.ın barikaH?rü milletimin şeref ve hayı:ıiyetine ta-

Hakem heyeti aznları arnsmd<'. raftarlıkhr. Ilu bir su~ sayıb·~a 
F el'iha Hannna rey verenler ara • derhal cezi\~ma razıyım. 
smch Fahrünn:~a izzet Melih lfo. _ Meselenin, ı;ürültü, küfür Vı> 
mm da vardır.I='ahl'ünnisaH. ikinci süslü tulı.:cb<:.cılık larafı bit -
intihapi.a Nazire Hanımın birinci mişfr.·. Ş;m:liden sonrr.~:i s~fhasmı 

ilan cdildieini görünce (Bu sene rejim kanunlan mütalea edecek -

çok fena bir intihap yapt.ık.) Dt! • tir. Birinci faslın bii:miş olduğ11 -
miş ve dcrhnl kurı:un bılcır.Ic elin nu kabul e~mek iı;temiycnler var
dcki kağıda nokta gibi küçücük , sa, peki .. Pilavdnn dönenin kaşı{;ı 

iki göz ve ko3 koca bir burun ç;zc· 
rek yeni kraliçenin bir karilr-ahirü· 
nü yapmıştır. 

Mfü:a.bakaya iştirak e:lealer ara 
smcla bifo en güz;:)]inin intihap <" • 

dilmediği nokta:;ından yar,nbn bu 
itirazlar devam edcrk'n diğer ti-. -

rafbn eüzellik müsabakaları ya • 
pılmasının doeru olup olmadığı ır.-:: 

selesi de tekrar ortaya çıkmı~hr. 

kırılMn . 

- Bu intihap~a h:ı.keız!ık y<!pıl
dı!tına knnimisiniz? 

- Asıl iş oarda değil mi ya! .. 
Bu haksızlığa yalnız: ben dcği] bü
tün hııı.lk kan? olm:ı~ ve ~er!liz, n~ -

zik bir isyr.n halinde tezahfü-dc 
bulunmuştur. Hak:;ız!ık kelime -
s:ni, b~şka ve çeki taşınd~:1 çok 

daha ~ğır kclimelcrb iııtidlal et -
mck kabildir. F~h:at, böyle bir h~-

seçilenleri, ne seçenleri ne &lÜret· 
tipb:ri !i:nt'iyyen incitmek isteme • 

dim, istemiyorum. Nitekim, yırmi 
cltı seneHk cbstum olan ve b:ma 

çok yiil:~cl: dc:;tbkfor e!:!en Yu • 
nus N:ı:linin, aleyhime yaz ':fiı 
f ı~rayı bile terbiycsizl:k tel~ ':ki 

etmedim. Şunu dedim: Bizim Ni). • 
eli bu, ya.zar, y:ız~r y:ı, kulak aı • 

D'lt"·· 
- Hususi müesseselerin böyle 

~amil bir müsabaka yapmasma ta
raftar mısınız? 

- Böyle ~eyler Monnrnrter 
kaharalarıntla oluyor. Temiz Tür -
hiye buna müoait olmadığı g"bi 
Dö Va]ef de Türkiye tebaa:a de -
ğildir . Bu non hadiselerden sonra 
bu müsabakaların, umum! bir ~e
kildc bile yaptırılmaması için ka -
nun teklif edeceğim. 

- Tokatliyana dağ kıyafetile 
gittiğiniz yazılıyor? 

- Teşekkür ederim. Bir tara • 
f ı doğru söylenmiş. Ben, Make • 
donya dağlarında ve bir dağ do • 
ruğunda doğdum. Anadolu dağ]a• 
rmda büyüdüm. Dikmen ve Çanka 
ya dorukJarında kafa, kalp ve 
ciğer nefesi aldım. Ba~ka kıyafette 
gelen]ere bir küçük kardeşleri gi • 
bi hürmetlerim vardır. Fakat, bu -

na kar~ı Dumlupınarı yapan clağ 
kıyafet ile dağ çocuklarına karşı da 
bilfıkaydü ş~rt saygı talep ede • 

rim. I lem, benim kazancımın men
baı, gözümün nuru ve alnımın te • 
ridir. Bu manalı sozumü başka 

lınrflerlc dizmenizi rica ederim. 
Halkın nazarı dikkatini daha iyi 
celbcder de ondan .. 

- Bu mi.isabakanm netices~ • 
ne razı olmak lazım ınr, kazanan 
Annpaya gitmeli midir'? 

- Sizin anlıyacağınız, yani mil
letin anlıyacağı, münasebetsiz bir , 
Türkiye güze]i intihabı yoktur. 
Göyle bir şey yapılmamıştır. Böyle 
bir şey yapıldığını kabul etmiyo • 
ru:z. Türk güze]i adı altında 1933 
~en~sinde ya kimseyi göndermiye
ceğ;z, ya o kızcağız 45 Feriha mı 
~e? Gidecc::tir. Zannedersem, bu 

~~rcyanz hali biliyorsunuz. 
lcr.)~zeller ispatı vücut ctti
t'i:\'e teklif~!n :Jzerine bir t~s
rı 1 t.!~Pma.K karargtr oldu. Gtlzd 

er teker geldiler. V c her biri 
Bu seferki intihapta Nazire H. bi -
tinci, Feriha H. ikinci oldu.,. 

Aka Gündüz Bey bu mevzu iizc. 
rinde T oketliyar.daki müdahalesi 
hakkında tunları söylemiştir: 

rekett'!n kendimi Yi::danen mc;ıc - ~csclc milli bir onör meselesi ola· 
d;~·orum. Ilunla.rı sövlc::nckle be - rak naze.::.·i dikkate ahnmıttır. 
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Hadiseye Dair Münakaşalar 
-········································································· Bitler idamı istenilen kız 

ordu
sundan bahsediyor 

Güzellik müsabakasından E k. Al s ı man 
çıkmış olan 

bir kalem münakaşası 
Cümhuriyet refikimizin tertip 

ettiği güzellik müsabakası neti -
ccsinin ilfmı ınünasebetile Tokat
liyanda yapılan gece içtimamda 
(Aka Gündüz) Bey tarafından 
bir müdahale vuku bulduğu ma -
lı1ındur. Cümhuriyet r~fikimiz er
tesi sabah intişar eden nüshasın
da (Aka Gündüz) Beyin şahsını 
istihdaf ederek bazr acı ve imalı 
sözler yazınu;tı. Buna mukabil 
(Aka Gündüz) Bey de dünkü 
(Haber) de bir mektup n~şret -
miştir. Bu suretle güzellik müsa -
bakasmdan bir kalem münakaşa
sı çrkmrştır . .Münakaşanın mahi -
yetini göstermek için Cumhuriye
tin yazısı ile Aka Gündüz Beyin 
Haber gazetesinde çıkan ınakal~
sini buraya derce diyoruz: 

vatanını, mllletlnl çok sevrr; onun I~ iliği 

uğrunda çah,.ır bir vatandaı.ı, bir dosttur. 
Nadi B<-y nle)hlnde bu ha~a nereden çıktı 1 

Onu, rejimin bir badiresi gibi göstermelı: 18-

tll enler dof'ru harelrnt etmlyorlar. JlııttA 

dlyeblllrlm ki, n~:ığı yukarı, rejimin nley -
ıı .. ıdc de h:ır~kt't ediyorlar. ~liinkU, bliJ Uk 
inkıllbın, ÇOk kun·euı tok haklı bir neti -
cc~l olruı Oilmhuriyet rejiminde blı; bir tele 
lmtlynzlr \'O (Hususi ku\'\'Ctll) tC'k ki')I yok
tur. Oıı b(>Ş mllyonıı:ı hepsi, teker teker, 
:ı.yııi \'lltnnd:ııtlı:< lıulmkurıa ı;ahlptir. 

Hıc kllllS('yC', b:ışknlnrmın mr.dtll~ ntına 

nı:ıııcvl~nhıı:ı, cnnııın, mtlmn, ırLınn, ,·arlığı
n:ı şu '"Yll bu tnrzd:ı hükmetmek hnkkı 

\ erllm~nılştlr. 'erllm<'til flıtimall yol.tur. 
Böyle bir ihtimal farzı nıuhaJ ~arım 

dı:lıika lı;lıı l<ar.:mı vnrit <J!sa llk HıtlUl.l ı;ı

lmracak lıcıılm. l\.nldı . ki, t:ıb'aıı, nlıl!\l:nn, 

l<nl~n I~ 1 bir adanı ı.e c ld bir dostum ol:ın 
Ym:.mı Nedi n~·. bö~lc bir şe:, 1 öhım:ıllnh 
k!ltıul etmez. Onun !;;in, ııtwglll İstnııbul hal
luna, t('r uö!;en iş ııdaııılnrına rica ede -
rİI'ı. Naili ll •y<l"n ı.crkm::uunlıır. O:ı beş 

ı.ıilyon \';ıt:ınd.-ış ı;-:Ji onu da hu toprnğm 

bir iız C\ladı saysınlar. Eğer, her hangi bir 
Cümburiyetio mal(alesi 

1 
p:-op:ıg:ınd'l netkc i olıırıılt, gerek Nadi 

1 
Bt·ydcn, ı:ert>lc lılr ba5Jmsındnn bir korku-

<lilzclJlk lntlhııplnnnı netlcdcndlrınelc 1 J.nr nırs:ı \'C ol1\Calısa bUatereddüt bir lmr-
lizere dün al• :ını Tok:ıtllynıı sıılonlnrıııd:ı 1 ıl ·.kıl, bir \'l'ltı:lı-ri sıf:ıtllc bnıı ı g r, 
\'f'rllen mUsnmcrc pek ntll\'ll!clt;ıt bJr m-d- IY-n onl.ını lulı:ıt \'l':-C:I im. tııandırnyım ki, 
det için P<'k nnho' bir hfldl e ıı ihlfıl edil- bu r~jlm lı;lndc (lmUya7lı umacı), (sahibi -
mı ti 1 t 1 nln s~I) gibi bir ıscy yoldur. . 

r. Tıım gecen n s:ı:ı oıı lklsi:ıd" lntt- J\l ılıt"N'nı ıı:ıır.t:!n, &C\'{~i!cr, saygılnrln 
hap neticeleri muhterem hııllra ililn olu - 1 rlc:ı ederim. bıı haksız ,.c kötü h:ıvnyı ycl
nnrken muharrir Al.:ı Gündüz lley kim bl- I p:ızell'l ip, tn:r.c rejimin tn:ıe havn .. m1 tcn<'J
lir itimden hmç çılmrmnI• iı'in, ,·eyn blll:ı"- fıls r~sl:ıler .... Rlc:ı c:lrrlm, )'lllnı::: Cümhu-

ı 
mez l'ıımgl te lr 'e snik:t>rl_, lınrC''.et ı•tl"-

rek, aklınca lntılı.:ılmı lsalıetslzll[~L~I ldı.l;ı 

etmclt istl~l'n nvn:nfiribar.c b:ızı sö7.lcrlc 
n:ı.trlmP<'.rd:ızltğn kaJkıı;mı" \'c krııdl ini d

kışll)wı b:ıu tnraftarlarllc crmilctln bu -
zur Hl sllkOnunu ddt ta t:ı.l:!mı tır. 

llMlseli nnhoıı kılnn scbepkrden bir 
rnülıJmaıl muharrir Al:n GUrıdl.iz n :ıtn nhl· 
r ıı nıcb'us seı:llmeğe 14~ık bir z:ıt sayıln· 

ralt d;'lf-.a be'} on gU ı .evv<"l Ankr.radu bu 
mlllct \Cl illiği p:ı~cslne ~ılmnlmış olm;ısı -

dır. \·Jcdnnlıırın tnm \'e kllmll bir lıürrl,\'dl 
ile :ıapılmış ol;ııı gUzcllik lntihn!Jı h~l:l km-

rlyct krn•ın!;ırınm hill>Urnll'rlnl <!ini<' inler. 
II!ıU: knrı.;ı, sevgimin derlnl.J.!;'1 nlsbc • 

tinde Nndl Be~· ~ll>l bir ıırkndqınun nl<'Y -
lılncl~l•l bu çl:-ldıı havadan mlitces lrlnı. 

Az.l.ı; ''at:uıd:ı,lıır ! . . . ne hat çıılı,ınız, 

rahr.t UJlll unuz, kor!rmayımz.; Urpcrr:P:ıi • 
nlz: nu \ntnn içinde bu rejimin b."ınl;n gibi 
m.ıbet,çl neferleri, lmmandmıl:ın sn::ıs::z.drr. 

Ati>a Gündüz 
Mühim not: 
Bu .lzıı.lumı okuyan'nr, okumryanlarıı o

lmt.s:ın: l<ıitenler, işitm!ycnlcrc duyursun ... 
Çllnk~. vczly"t <!oğru del!'lldir. Bunun b8y
lc YO.!>Ilm::ısı bir (rejimo a.ıdaltat vazifesi) 
cllr. 

d. bu fi'na ~artlar \"O !:"l•llll'l'le söı r:ÖJkmel: A. G. 
lı;.n nr.Wnrrlr Aka Gllııdüz. Bey cbh., ~"n 1 Bu mese!e h~.1d·ında bizim fikır 
kendl lno rey 'unıış (': n \.r.k.'lrnl lrrıı ve r..c.ütale:ımız n!dur: 
bil nü umlıınnr tl'luip ctnıl.ı olmıl'llC'.alctr. I.ı l l w • 1 • C h 

'lCr :;ene o -U_!U gı1.>1 ı:m u • Fllhaldl.a bir lnf'b'us dıln ı;••co Al,n 
riyet refikimiz bir güzeli"!: rnÜ5a· Günd'lı;,ın :ı ııptıl;ı gibi bir clnğ l:ı3 r.!ctao 

ıwlll'm huss•l m bir gece mu nmerl'!!iııe ;."1- bak~:;ı y~~mz~tır. Fak;ıt intihabın 
drmez 'o hu usile ornda buiumın ı .. ı!km ııu- neticesini hakemlerin mühim bir 
rııtrn:ı. nğzıııa ı;t·l '11 h r t..1zU hn)kırwmnz- kısmı dn clnhil olduğu halde cla
dr. 

vetlilerin ekseriyeti isnbetstiz te -

BERLIN, 11 (A.A.) - HitJe;-
dün akşam spor sarayında bir nu
tuk söylemiştir. Mumaileyhin, baş 
vekil olduğu gündenberi Nazi fır
kası sıfotile reisi ve üniforma ıle 

söylediği ilk nutuktur. 
Salonda mühim bir samiin kitle

si vardı. Uk sırada ltalya, lngilte· 
re Amerika sefirleri İngiliz ve Ja· 
pon diplomatları yer almıştı. 

Hitler, mutat merasime tevfi • 
kan birçok bayraklar arasından içe 
ri girmiştir. Bu sırada Nazilerin 
marşları terennüm olunmuştur. 

Mutadı hilafına bu defa nutku· 
nu yazmış olan Hitler,Almanyanın 
hezimetinden, müstemlikelerini 
ve donanmasını kaybetmesinden 
me:;ul bulunan marksizme karşı 

tesis edilmi§ olan milliyetçi sosya· 
list fırlcaamın tarihini hatırlatmış
tı. 

Mumaileyh demiştir ki: Mark· 
sisler enflasyon tarikile milleH 

mahvetmişlerdir. • 
1-Iitler, iklicfar mevkiini 14 sene 

lik enkazı kaldırmak için kabul et 
miş~ir. 

Nazilerin reisi demiştir ki: 
iktidar mevkiinde yalnız kanun 

lardan, tabiattan ve tecrübeden 
mülhem olacağım, Marksizm gibi 
smıflar arasındaki mücadele naza 
riyesinden değil 
Y cui hükumet, Almanyaya eski a
zcır.etini iade edecektir. Bun~n 

İ!;İn de memleketin dü~manları o· 
b.n l'.fark'lislcri tamamen imha e • 
dir..-:iye kndar mücadele edecek • 
tir. 

Son derecede şiddetle alkı~la · 
nnn Hitlcr şöyle hağırmzştır: 

"Mil!etlcrin tiınsali obn eski or 
dumuzu <lnim~ düşünmeliyiz. Mil· 
let kendi muhadderatını kendi ta· 
yin etmzlidiı-. 

Bundan sonra Nazilerin hücum 
kıtaulmın marşları çalınmı§hr. 

Bir infilik 
lakki etmiştir. Halt\ hakemlerin . d •• h• 
başında olan Abdülhak Hamit B. ; Arman ya a mut 1 ş 
bile dünl<ü gazetelerdeki beyana- b• f • d v d 
tına göre bu i:;abetsizliğe kani o- ır acıa ogur u 

( Haı tarafı ı ıncı sayılamızda) 

Mehmet ağa ile zevcesi Şahur H. 
ve kerimesi Müşerref Hanımdan 
~üphelendiğini söylüyor. Bu, müs· 
tantiklikteki ifa<lesile de sabittir. 
Uyas; niçin Bozdoğanlı ailesin -
den şüphe ediyor, arzedeyim: 

Çünkü vak'adan bir gün evvel 
aralarında, zorla dağa kaçırmak 
ve evlenme vadile ırza tecavüz 
davası cereyan ediyor. Bir gün 
sonra llyas, bu şüpheyi gösteri • 
yor. Şayanı dikkattir ki, gene aym 
adam, yani Ilyas; mahkeme hu -
zurundaki ifadesinde, babası ile 
Müşerref Hanım arasında hiç hh· 
husumet olmadığını söylüyor. İs· 
tintakta ise, babasının Müşerrefle 
evlenmesine razı olmadığından 

öldürüldüğü şüphesini ileriye sür· 
müıtü. 

Malumu alinizdir ki, asıl kıy· 
met veren söz, mahkeme huzu -
rundaki sözdür, keyfiyet Temyiz 
karaı·ilc :ıabittir. Esasen Mü§er -
ref Hanımın maktul Rızaya karşı 
ne husumeti olabilir? Eğer Mii • 
şerref Hanım kindar ve intikamcı 
olsaydı, kendisini zorla ve evlen· 
mek vadile dağa kaçırıp bu hale 
getirenden alması lazımdı. O a

dam ki, lcen:lisini aldatıp götür -
dükten sonra: 

- Müşerref Hanım evimi bas· 
tı ! 

Diye zavallı genç kızı kolun • 
dan tutup dışarıya attırıyor . .Buna 
ait dava nihayet bitmiştir ve fıyaa 
mahkum olmuştur. Kuşadası 

müddeiumumiliği bu husumet i • 
şinden şüpheleniyorsa d", orzetti· 
ğİm gibi, keyfiyet, varit dcı!ildir. 
Ku§adası müddeiumumisinin na
zarı dikkatini celbeden ikinci 
nokta; Mü!erref Hanımın Jfade 

esnasında inkfü·la beraber bağırıp 
!_:~ğır.ması, telaş göstermesi ve 
kalbinin fazla çarpmasıdır. Bu 
hareketler, he:- namuslu insanın 
bir cürüm isnadı l:arşısmda yapa· 
cağı tabii şeylerdir. Bağırıp ça • 
eırmamak, heyecan duymamak 
masumluk ifade etmez. İtalyan 
hukuk alimlerinden Lomrozonun 
dediği gibi, hi~ kalbi çarpmıyan
lar mutlaka katil değildirler, ola· 
maz. Hukuk ilmincc bu gibi ah • 
val, maznun aleyhinde delil ola • 
ırnaz. Bu, ruhi bir hadisedir. Bi • 
naenaleyh bunların delil olarak 
gösterilmesi, hukuk ilmi ıte ka • 
nunlarımızla kabili telif değildir. 

l\le!lus olın::ıı;n bun!nrı ycpm:ı ı:ıa Cl'\n~ 
olur mu idi? Bizce gene d<' ,il, tnlıli nrnn::n 
Öllc ol.ıııadığ'r zıını:ınforcfa mes!'li çaml::ır 

ta5lıynn \'C lnrnıı \·c f117.la olaral. antııJ ellr
m1ıc sllrgUnc gönılcrllen onzı f~hn.aı ııas için 
ne l.n<l~ r n. bo~ tu c..:...n, ne kııcl ır sat.at tıı 

ols:ı b:ı türlü hnrek0 tler1n gc:ı rl 1 !l!ılH ıc
tlnap oln!>Iltecğlnl turnnç:ır lrnbul f'drbm • 
rl:ı:. 

lanlardnn biridir. Bu takdirde 
güzellik müsabakasının ilan edi • 
len neticesini bozarak intihabı 

KOLONYA, 11 (A.A.) l\Iahınut Esat Bey, maktulle 

Arıla;:ıılan Ak::ı <.iUndiiz Bey J:cnUz meb

us s~lle.rek millet \'eld!i olduğunun hl.le fnr
kmda de~Udlr. 

A ti8 Gündüzün makalesi 

tekrar etmek, yani HJ.mit Beyin 

Sarrebruck yakınında ki.in Neun- l\lüşerrd Hanım arasmda hiç bir 
kh·clıen ismindeki küçük sanayi husumetin mevcut olmadıg'Yınr 
şehrinin büyük gazometrosunda tekrar ve llyasm büyl~ bir husu -

dediği gibi Nazire ve F criha Ha- bir infilak olnm,tur. İnfilak ne • . 
mmları bir defa daha hakemler ~ met iddia etm~sı sebeplerini de 

ticesinde bir ço!c nmelelerin evle- izahl~, evl..:nme \'adile daifa ka -
huzurunda karşıla~tırmak müm • 1 "' 
k ri harap olmuştur. ki yüz kişinin çırnıa v~ ırza tecavüulen clog:a -ündü. Böyle intihabın tekrarı , 

Gllzeı ~me L<dndıo, hnllmı ıııı .. gusu ,.c ölt.lüğü ve iki hin kişinin yara • cak ftkıbetten kmi:ulmal\ için l\fü-
gustosu ale)blııc yapılan hnlt.iızJı; kr&:!c.'.R. mü~:ı.bak~yı teı·tipı ec~cn mdücsse- landığı tahmin edilmektedir. scn·efi cani ~eklinde buralara 
müdafaa etmı~tım. r.unuıı için 0 ... ece, orada senın ve neyetin le5aoma a as· R t (AA ) N k' k. d .. ~ 

~ ı k. BE L N, 11 . . - eun ır- ·a ar surüklediğini anlattı: bulun:ınlnrdan, bulunmıynnLudaıı, tuttA, a c_:e ınilecek bir şey değildi. 
ı Chen ı'nfı'laA!cı neticesinde 1009 den O h ld k 'l 1 · ? stnnbula uz.akça lCrlcrden tir r.ok r.wk - Hnl böyle iken (Cumhuriyet) - a e al! ;;ım · 
tuplar, telefonlar ııldrm. Hep;! BC\'gl ılol:ı refikimiz neden dolayı bu işte bu fozln himse yaralanmıştır. Bunlar Herhalde ba§kası dn dü~ünü • 
idi. lfopsine te l'kk r ederını. Yclııız ept'~cc kadar asabiyet göstermiştir, hunu dan lOO ki§inin yarnsı ağır olduğu lehilirdi. Herhald°e hu izle onun 
zam:uıd.-ınberl gclmcdıı:;rtrn lstanımıun muh- bir türlü anlıyamadık. Sonra şu söylenmektedir. Ölenlerin mikda . mücrmiyetini iddiaya kalkı:.mak 
tı n>m ve olgun halkına bir ııaç ııoz s<hlt' - rmm artmasından endişe cclilmc!• 
met• i<Jtcrim. Sözlt•rım, hc>nı ltendi ka~ııat-

1 
veya bu s .. bepten dolayı ortaya yanlış bir haj·ekct olmuştur. 

ıerı, hem de rejlın ıı;-ın fnydur olu~!ct:r. j bir münakaşn çıkıyor. Münaka • tediı·. İzmir müddeiumumiliği de hu 
htnnbtılda, bir (Yunus N:ıcıı n l korku- ! §anın mevzuu nihayei: bir güzel • Gazhane yak.inindeki b~mzol fab delilleri bir araya gctirmdde be-

su) bir (Yunus ·adi Bey M~keti) gll:ı bir Iik r.-ıüsabakasıdır. Bu mevzu ile ril .. cısmdaki yangın dcv:ım etrnC'k • raber e:;ki bcr'4et kararının t~m -
hnrn ur; h:ıll< bu hnmyı tcncrnıı. <"de ede hiç bir siyasi vaziyetin ır.ünase _ tcdir. Kanalizaspon hozulmu' ol- yizden nak2mı ileriye sürerek 
!id · 

01 

t rorlzc olmuş bir ''nzl)etuıdır. Her beti yoktur. fakat hal böyle ol • cluğundan hcnzo! alevler içinc?e et- Müşerrefin ölümiinü talep ed İyor. 
tnraftn :r..ıır.ıındf:iyor 1,1, l'ııııu Nncll nev f } k d 
ıstecıı1:1ııı '.'1-npıır, ıtlnıS<'.rc ıı sap ,e ·' duğu halde (Cumhuriyet) refiki • ra a yayı ma ta ır. 1\fahmut Esat Bey, dah:ı bazr 
diledi ·ı ıı: .ııunu çıknnr; hoıııanmnııııı.:~:: miz (Aka Gündüz) Beye karşı Şehirde ha!k ar.:.sında clelı;et hü 

1 
iz:ıhattan sonra, Kuşadasmda, 

b k.. ·· k .ı· ı n~k h ır rıımu )ırtıp atar, ı ı ınıııcun, dişe, tırn:ı~n yazdığı yazılarda onun siyasi §ah· um !lurzne .te-..ıır. n ı a mu c. 1• hadiseden iki sene sonrn. bazı ad-
gC'lır, her 11}1n<', her mücSS('.se ine ı;ııp:ı ıı.tar, siyetiııi nahoş bir şekilde mevzuu ne ya!an mahalleler tahliye edil- liyc kfltiplrı-inin \'C bu hadised0 
kclularn, kalplere lıUltmedC'n Dl;;ın::ın bir M- bah~etmiştir. Diğer taraftan (Aka miş o!duğundan bu dehşetin d~re· istintakı yapmış olan eski müstan
diredlr. nu ~·01• )nnlı,?tır. nu )nnlr::ı dc.,·:ım , Gündüz) de Yunus Nadi Bey cesi artmıştır. tiğin huzurunda Giritli Ahmet 
ettlkç~ roJlınıı sadık olan hn.lk lıllm•·lldır ki, ' hakkında ayni silahı kullanmış • Ahali serseriyane dolaşı::,.aı.ta • namında bir gencin içki flleminde 
bundan l'l'jim de müteessir olur. 1-I k 

hr. eri i tiuafın dostları mii • clır. Aileler dağilmı~tır. Çocuklar ve nt!Ş'~li bir halde Müserref a -J{!'ndlslııdcn olduğum h~lkn, r!'jlmln bir , 
nöbetçi Jlelt'ri sırntııc ıırzo<lerlm ki, bu biiy- nakaşamn böyle tatsız bir safha • aebmakta ve yangın alevlerile ay leyhine vaki sözlerinin kıymeti o
le deflldlr. Ben, Nndı Bt>ll )inni nıtr sen<'- ya girmiş olmasından tabii olarak dmlanmnkta olan nokaklarda ana lamıyacağmı, miistantik kararna
denbert tanının: Nndı Bey ,t<'rbl)cll, na .. Jk, müteessirdir. l ve babalarını aramaktadırlar. mesindc bile isabetsizlikler mev -

cut olduğunu; çünkü hiç bir 
hidin a~zmdan çıkmıyan ve 
~erref Hanımın bahçe içinden 
tel gerisinden silah attığını bi 
r~n kuyudat göriildüğünü söyl' 
rek: 

- Müşerref H., Kutadu 
iyi bir ailesinin bahtsız kızı 

Tam murada ereceği sırada h 
runuza hesap vermek, hem de 
nu ölüm olan bir suçun hesa 
vermcğe çıkmış bulunuyor. 
şerref Hanım hapishaneye .d 
tükten sonra babası öldü ve 
beraet kararını duyamadı. Çü 
babası bu felaketten müteessi 
ölmüştü. Müterref hanım, bu 
tanda ocak kuracağı çağda m 
tulün oğlu tarafından zorla 
çırı1mış, e;.rlenme vadile taarrJ 
maruz kalmıf, gene sokağa f 
latılrnrştır. Onun ahını ala 
Cümhuriyetin adalet teşkilatı 
llyas, cürmünün cezasını çek 
ken onu da bu vaziyete sürü 
miştir. Fakat bu kız, gene ümi 
değildir. Çünki.i en emin bir 
cededir. Hakimlerin adaleti 
vicdanına sığınmıştır. O, vicd 
nen, kanunen emindir. 

Biz de umuyoruz ki, 
rin kıymetsizliği, artık yü 
Cümhuriyet müddeiumumiliği 
de kabul edilmittir. Esasen o 

vazifesi de la il karşısında teczi 
delilsizlik kar§1sında beraet i• 
mektir. Ben, masum olduğuna 
nandığım kimsesiz bir Türk 
zının müdafaası için söyliyec 
lerimi söyledim, takdir; hüY 
heyetinizindir. 

Müteakiben müddeiumu 
muavini Kı::mal Bey ayağa kal 
karnk; müdafaanın ciden çok e 
saslı bir tetkik mahsulü oldı\ğJI 

nu, fakat makamı iddianın ''81 
fesinde zühul vaki olmadıf 
söyledikten sonra, ilk iddialarv 
da r~rarla maznunun ölüm cez~ 
sına çarpılmasrm ist~di. 

Mahmut Esat Bey, buna 
mukabele ile, iddia makamr 
bütün deliller etrafındaki müt3 
lealarını cerhedemediğini söyl 
izahatım tevsi etti. 

Heyeti hakime Kuşadasın 
Müşerref Hanımla maktulün ot 
hı arasında devanı eden (vadi · 
di vaçla taarruz ve kaçınna) ds 
vasr neticesinin sorulması i 
muhakeınevi 2 Mal'ta talik etti. 

C. H. Fırkası 
kongrele:rl 

tZMlR, 11 (A.A.) - C. H. f'.J 
kası viJiyet kongresi bugün mü~ 
kerelerini bitirmiştir. Kongretl 
çalı~mn&ı dö:-t gün sürmüştür. 1' 
gre birçok f ay<lalı kararlar alırıJf 
tır. Kongre, umumi kongreye giJ 
cek murahhasları köylerden ı~ 
miştir. 

KÜTAHYA, 11 (A.A.) - C. ~ 
F. merkez kazası kongresi 12 ıub' 
pazar günüdür .Diğer be§ kazaİ' 
kongreler hiatm bulmuştur. 

Vilayet kongresi 15 şubatta :~tti 
n1alarma ba§lıyacaktır. 

Uşakta sıhhi vazlye~ 
UŞAK. 11 A(.A.) - lzmird~ 

gelen bir yolcuda lekeli hüırı 

arazı görüldüğünden haıta ted 
edilmiş ve bu suretle hastalığırı 
rayetine meydan bırakılmamıttı' 
Şehrimizde hafif bir grip aaISf 

m vardır. 

Hilaliahmer kongre 
UŞAK, 11 (A.A.) - HilaliıJI 

mer Uşak merkezi ıenelik kon • 
sini aktctmiş ve aihhi itler üzet 

de cereyan eden hararetli mUS-J 
kerelerden sonra eski idare he1 
tekrar intihan edilmiıtir. 
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Öyle bir yalan.ki .. ~ak leden: 
fa. 

VAKiT 

Muarimlere ait 
tekaüt sandığı 

Beyoğlu uçüncU ulh Hul.uk H:ıkim· 
liğinden : 

:Savıta 11 

btanbul dördUncU tara m murluğundan: 

Nazik Eda Hanım, kocasına: 

- Gel bakayım, dedi, bu gün 
biraz geciktin. 

O~nde bundan otuz sene ev· 
Yeline ait bir kostüm, boynunda 
Jaıtık gibi bir kravat, aparbman 
Yakalı, bıyıkları kozmatikli ve 

Abdülleziz bey, karısının oda· 
smdan çıkınca, kendisini harap ve 
bombo§ bir konağın sofasında bul· 
muştu. Kollarını kavuşturarak ka· 
pının önünde duı·du, alacaklıları · 

Vilayet hususi idarelerinden ma 
a§ alan memur ve muallimlerin 
tekaüt maaşları hakkında kabul e

dilen kanunun bir sureti vilayete 
tebliğ olunmuştur. Kanun şudur : 

ı Do .tor Nafi bey ile lstanbul 
Dcfterda lığının ~a) ı:ın 'e müşt~ı eken 
mut:ısarrır oldu ları -oo lira kı) met tak· 
tir edılen Haskö) de Pıri pa .. a namı le: 
maruf har :ıp olup ı I) e\ m muattal nulu 
n:ın 7 numar:ılı hamam şu uun izal si 
zımnında açıu arttırma\ a 'azedıldiğinden 
13 Maı t 933 ıarihine mUsadif p:ızuı test 
günü sa:ıt J 5 elen 16 } a kadar Hevo lu 
Sulh ~1aht>erncsindc bilmüzııyede ııtıla· 
caktır. 2 - Artıırma bedclı ıymeti mu

h:ımminc ini fıulur a o J?Ün ihale edile
cektir, bulm:ıdığı taktirde en son :ırttıra
ııın tenhhiidu baki ı almak surecıle ıkinci 
:ıruırm:ı on beşinci ~One mü adıf 28 -
Mart 933 S:ılı güııU _:ıat 15 den 16 ya 

lindıır icra olunncak ,.e en çok ıırttıranın 
listunde bırakıl:ıcn tır. Bir defadan baş a 
11:\nat ) ııpılmı) :ıcakıır. 3 - Tarıhi ıha· 
leye f..:ıdnr ıd 'ergi, \ nkıf ic:ırc,,i. Bdc-

Tamaınma 7200 lira kıymeti muhammf· 

neli Sııraçıuı başında Haydarhane mahal· 

lesinin YC§ll tekke sokağmdn 1 'e 3 No lu 

maab:ı.hçe konağın tamamı açık arttırmaya 

konmu§ olup artruımca1nln 22 2 ~33 t.nrl • 

hinden fUbnren dairemizce herkes tıır:ıtm

dan gBrUlcblleccğl gibi 14/3 933 tarihine 

mU ndlf Satı gtlnU saat 14 ten 16 ya ltadnr 

daJremtzı..le arttırma llc satılacaktır. Art • 

tırmağa bedeli muhammen kıymetin yüzde 

76 lnl bulmadığı takdirde en son arttırn· 

mn teabhUdU baki luılmalc Uzcre 29 3 933 

tıırlhlnc mu ndlf Çal'fiamba günU gene saat 

14 ten 16 ~a kadar dairemizde yapıla • 

c k olan nrttırmnsınd;ı gayri menkul en 
çok arttırnnıı ihale cdllecc~den taliplerin 

muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 

ntııbctınde pey akçeıılnl vcyn mllll bir ban· 

kanm teınlnnt mektubunu hAmll bulun • 

malım lı\ztmdır. MUteraklm vergilerle \;n • 

kıt lcarcsi \'C belediyeye alt tenvir ve tanzı.

fat rQsumlan m~teı1ye alt ve 2004 NoJu 

tcrn ve ıno.s konununun 126 c1 maddcs1nln 

4 cU fıkrasına tevfikan bu gayri menkul 

Uzerlndeld lpotck.ll alıı.ca.klılarla diğer alA • 

kndnranm vo irtifak hakkı sahlplcrlnln 

ve husustıc falı: ve masarlfe dair olan ld • 

dealarını llln tarihinden ltlbnren 20 gün 

içinde evrakı müabitelerlle blldlrmelerl ak

sı halde haklan tapu elclllerfle sabit olma • 

dıkça ısatıa bedcllniıı paylll§mnsmdan ha • 

rlç kalacakları clheUc nlAlcad:ınuım l§bu mad 

denin mczkOr fıkra ahkAmma gllre harek t 

etmeleri ve daha fazla malOmat almak is

teyenlerin 032/1720 No.ıu dosyaya müracn
aUarı lllln olunur (6608). 

u yukarıya doğru kıvrılarak sivril · 
~ tilmit olan Abdülleziz bey içeriye 

~ ıirerek, Nazik Eda Hanımın yata· 
imrn ucunda gösterdiği yere otur· 

du, ve yirmi senedir her gün tek -
tarladığı suali sordu: 

- Bu gün seni daha iyice gÖ· 
rüyorum. 

- Evet, biliyorum. Söyle ba • 
!calım nerede idin? Niçin geç kal· 
am?. 

- Bir pcrçn Şaf§avi pa§aya 
uğramıttım da .. 

na: 

- Efendiler, dedi, görüyorsu • 
nuz evde ne var ne yok hepsini al 

dmız. Konak çoktan haciz ... Bu -

rada e§yn namına, bir benim, bir 

de sadık hizmetçim Gülfem kal 
fanın yatak yorganı ile üstümüz • 

deki elbiselerden başka bir şey 
yok. 

Fakat alacaklılar, gözlerini ka· 

pah kapıya dikmitelrdi. içlerinden 
Karamanlı Boğon: 

- lçerde, dedi, b\r ~ey yok 
mu? 

- Ayol Şafşavi paşa da yüz tı: 
Abdülleziz efendinin rengi at· 

Yatını ceçmiş olmalıdır. Hala bu
namadı mı? 

- Oğlu ile idim, pafa ile değil. 
- Yoook .. bak, buna razı ola· 

inam, çoluk çocuk ile ne diye me§ 
ıul oluyorsun? 

- Çocuk değil karıcığım, bu 
lene elli betine baııtr. 

-- Ya .. vakitler de ne çabuk 
ıeçiyor. A .. A .. O ne? üç gündür 
•eni aynı kravatla goruyorum ... 
Sana bakmıyorlar caliba.. Hatıan 
ağa artık ihtiyarladı mı ne? 

- Hasn nğn çoktnn Çamlıca· 

daki kö§ke, karde~'nin yanına git· 
ti. 

- Şu kötk bekçimiz AH !tllVU· 

tun yanına mı? Kimbilir o da ne 
ihtiyarlamıştır? Son gördüğüm 
zaman kulakları iş:tmez olmu~tu. 
F•kat Şafşavi paşalarda niçin geç 
kaldrğmı aöylcmedin? 

- Mısırd ki feddenlcr i~ini ko 
nu~tuk. Bu sene de bir h yli para 
kazanacağız. 

- Ya .. pek memnun oldum .. 
t:' akat bu gürültü ne? .. 

-- Soknktan neliyor?!.. 

- Otobüs diyorl r. Mn.dneli 
omnibüs yani .. 

- Doğruıa~ ben fennin ve te • 
rakkinin alcyhtnrı değilim .. bilir • 

ıin kupa arabasına ilk defa ola • 
rak htanbulda ben 1 ~atik taktır • 
mıttıın ama, böyle herkesi ro.hnt • 
ıız eden gürültüleri istemem .. 

AbdülJeziz bey, ayaaa kalk 
lnıf, salonda geziniyordu. Gitti, 
ıayet büyük çini tob:ıtJır.n bir odun 

attı. Bu •alon, mükellef bir salon· 
du. Herhalde sonradan olacak, bir 
1'öteıine zavallı kötrüm kndın için 
:büyük bir karyola konarn.k, ha~ta 
ve yatak odası hllline konmu!tu. 
Eaki ::aman usulü koltuklar, per· 

deler, büronun üzerinde !amdan • 
lar ... 

Kapı açılar k içeriye, Gülfem 
kalfa girdi ve :;akin yııpmağa ça

lıttığı bir ı:esle 
- Beyfendi, dedi, ı;izi üç efen· 

di gelmi§ .. istiyorlar .. 

Nazik Eda hanım titredi. Endi
!eli bir seıle: 

- Sakın mabeynden olmasın? 
dedi, bilirim sen dnima hürriyet 
taraftarı idin, ba~ına bir kaza gel· 
lrıeıin ... 

- Merak etme hnnım, artık 
benim böyle §eylerlc uğrnştığım 
~ok. Zaten lüzum da kalmadı .. 
Müsaade edersen gidip göreyim ... 

- Haydi .. bana da zaten bir 
~il~ ç5kttı. Uyuyacağım bir az. 

Dıtarda üç ki§İ değil, ıekiz ki
!İ bel.liyordu. 

- Var, dedi, yirmi be! senedir 
kendisine ynlnn söylediğim, ve bu 
yalanla yaşattığım bir vücut, kötü· 

rüm bir vücut var .. Yirmi bet se• 
nedir 3yaklarını bu kapıdan dışarı 

almadı .. Zaten atamazdı da .. O, 
yalnız, etrafındaki dci:işmiyen eı· 
ya ile bu yalana inanıyor. 

- Biz böyle ıey dinlemeyiz .. 
paramızı ver ... yo!:sa, madem ki 
içerd eşyn var, alıp salarız. 

Alııcaldılar ilerlem~ğe ba§Ja • 
dılnr. Abdülleziz efendi, bir elile 
göz%erini kapayc.reh ~eri çekildi, 
Boğos kapıyı nçh, girdi. Ötekiler 
ta!dp ettiler. 

Derin bir aülti'ıt ! 
Bir caniye nonra, al caldılar a· 

yaklarınıq. uçlarına ba::arak dı§arı 
sıktılnr, bıı§lo.rı önlerinde, Abdü~ 
leziz beyi oclllmlıynrnk gittiler. 

Açılc kalan lcapıdan, içerde, bü, 

yük bir lmryolanm iç:nde, beyaz 

oaçlı, ilfıhi bir lmclınm uyuduğu 

zörünüyorclu. 

Bir temo~ mii an:eresi · 
(CUmhurlyot C nç?er mnht 1) temtı§a 

QUbo:ı1 lT/Şubat O~ cuma UnU Boyoğlun· 

d m hfel mUs:un re 11ruonunda (tarih u· 
tnnclı) ndlı c rJnl 11 d bllüınum molttep 

munlllm ve tnlo ·erine \'e 18,lı \'O 16 da 

mubter m letıınbul hallun:ı uc d !a mcccn
ncn tcnuıll cı cckUr. 

Mll5nmerc! re f~Urn.k ctmctk ısttyen • 

lcr d ., otlylorlnl lt §Uh.'\t puart.CJJI gOnUn

dcn IUb:ırcn her gtln ıı:ınt 15 ten 18 e ka

dar mnh!clln CUmhurty t IIallt fırltaaı Be

yoğlu knz:ı merk zl blnn.suıdald delresindcn 

cı.labllirler. 

icra mt:murluğun· 
dan: Bir borçıan doln\ı m:ıhcuz \e para 
~ a çenilmcsi mukarrer terzi le\ azıma
tınm J 5-2-9J3 Ç<ı• ~nmba günü saat 14 • 
16 da n ~ kozdn Çeşmebıı~ınd:ı 2 No. lu 
terzi Rnşko dendi du Hnı onündc me· 
muru huzurunda para> a çcvnlcccği ilfın 
olunur. (6628) 

Madde 1 - Vilayet hususi ida · 
releri tekaüt sandığı namile bir saıı 
dık teşkil edilmi§lir. 

Madde 2 - Her zene idarei hu 
susiye bütçelerinin maaşat tertiple
rine mevzu tahsisatın yüzde ikisi 
nispetinde tahsisat vazolunarak 
hususi idareler tekaüt sandığına 
gönderilir. 

Madde 3 - Sandığın veznedar
lık vazifeleri Ziraat bankaları ta · 
rafından ifa. olunur. 

Madde 4 - Hususi idarelerden 
maaş alan muallim ve memurların 
1683 numaralı askeri ve mülki me 
murların tekaütlükleri hakkındaki 

kanununun mülki memurlara ait 
hükümleri dairesinde tekaüt edilir. 
Bu muallim ve memurların yetiın 
lerine de bu kanuna göre maa§ tah 
sis olunur. 

Madde 5 - Hususi idarelerden 
maaş alan muallim ve memurların 
tekaüt ve yetim maaşları muamc • 
lesi mensup oldukları vilayetlerce 
ikmal edildikten ıonra ait olduk -
ları vekô.letlere gönderilir. Veka • 
letçe tetkik ve knbul edilince maa
şın mikdnrı tah~is tarihi sandık ida 
resine bildirilir. San:lı'tça keyfiyet 
vezm~darl1k vazifcı;ini yapan zi • 
rant bnn'iası müdüriyeti umumiye 
sine bildirileı·ek cüzdan da alaka· 
dara gönderilir. 

Madde 6 - Hususi idareler te · 
kaüt sandığını idare edecek h~ye • 
tin vazife ve sal!l.hiycti, kadrosu ve 
maaşlnrının mikdarı, tanzim edi • 
Jecelc bir nizamname ile tayin olu
nur. Bu heyetin maa~ masrafı san• 
dık sermayesinden tesviye olunur. 
Ziraat bnnlmsının sandık nam ve 
he::abına bankaya yntırılncak pn · 
ralar iç.in vcrecefii faiz mikdarilc 
ban'mca bu husustn ihtiyar oluna • 
c le m earif, yapıla .. e.k mü~terc1 

nnln:nuı ile tespit edilir. 

Mndde 7 - Mii!terek tekaüt san 
dıfiı için ikinci madde mucibin.:e 
snntlıh namına ziraat banka:;ma 
tevdi olunncalc tekaüt nidatı müte
knit muallim ve memurlnrla bun • 
ları yetimlerine tahcis oluna.~ak mn 
a 1 rı tediyeye kifayet etmedi(!i 
takdirde e~siği, hususi idare büt • 
celel'İ mnaş tertiplerindeki muhas 
;asala cöre, icra veldllcri kararile 
i":lÜtenasiben vilayetlere tevzi olun 
mak suretile tamamlanır. 

Madde 8 - Bu kanun 1 haziran 

diyc re mi. Della'iyc hl Sl'd:ulorn ııittir. 
4 - Artıırma)a i tll'.;lk edeceı.ler ı..ıy
meti muh:ımmlncnin ) tlzde yedi buçuğu 
nisbetlndc teminat akçe~i ,.e,·a l\lılll hir 
lfankanın teminat mektubun~ ~etirmcleri 
~aı ttır. 5 - Arttı ma bedeli ıar ihi ihale 

den beş ~un zarrındn l\1:ıhkcme Kasa ınn 
tedı~ c cdılecektır aksi takıirde ihale fesh 
\ e farkı fıpt zar:ır 'c ziyan, faiz \'e 
ma-arıfi saire bila hukiım · f.:endı~indcn 

ıah(il edilecektir. 6 - 2004 numaralı 
icra \ e irf4 kanununun 6 cı maddesi
ne tedikan mezkOr ga)rl menl,ul uze· 

rindeki fpotc;ı sahibi ala .. aklrlar ile hak
ları Tapu siclile sabit olmıyan ipote li 
:ılacaı..lılor ve h~r hangi bir hak iddia 

edenler tarihi ilnndan itibaren yirmi gün 
z:ufında cuııkı müsbitelerile bir tikte sa 
tı~ memuı una müracaot etmelidir aksi 

taktirde haklan Tapu siclile ~ahit olmı

~ anlnr atış bedelinin payla~masındın 
h:ıriç h:ılırl:ır. 7 - Şnrmame 20·Şubat 933 
t ı ihlnde Mııh eme di\ anhane!;inde her· 
ke in ~örebileccjti bir vere asılmışur 

fazla taf ılAt :ılmak i ti\ enlerin 933 4 nu· 

maı:ı ile Beyoğlu Sulh Mahkemesi B:ış 
.kitab tine müı ac:ı:ıtlaıı il An olunur. 

:uttan:ıhmet 3 üncü sulh hukuk hıı 

kimliğinden: Güneş Şirl.etinin mUddei 
ale} h Gedıkpaşada T:ıılı ku) u sohagtnda 
19-21 l\o. hı hıırıedc mukim 1 laçadur 
Allnh\Crdıyan efendi nlc}hine nçuğı 20 
frrıı nlııc:ık da\ıı~ıncl:ı müddeiale\hin ika· 
metg hının meçhul bulunması • h:ısebilc 
on becı p;un muddctle HAncn fcra edılen 
tcblıgaın rağmen m:ıhkcme\e gelmemi~ 
olduğundan ha~kırda gı} :ıp k:ıran \etil· 
rn 'e i t ktap 'e 'emin tel-. lif edılecc
ğındrn muhakeme 18 2·933 ıaıih'nc mü
~adı[ Cumartc i giinü !;J.:ıt 14 e talik 
1 ılınmı tır, l\1ez ör r;ün 'c aatte mah· 
kem de ı batı \ ucut etmesi )uzumu JIAn 
olunur, 

1 t nbııl üçüncü icra mcmurluAundan: 

Bir borcun t mini istifa ı zımnında pa 

ra)n çcvıilme 1 mu nrrcr 73 ı..ıv~c çe

kiıdck ~ah\c 16 • şuhat - 933 perşembe 
gunu • at ondnn itibaren ehlıemlnlndc 

ıram, a~ cadde inde tutOncu Mehmet ef. 

dukkAnı onunde ııçık arttırm:ı suretile 

s:ıtılaca~ınd:ın talip olanlano mez ör gün 

'e nattc nıohalllndc hazır bulunacak 
memuruna ınLirac:ıatlan ilAn olunur 

Istanbul M:ıh wnei Asliye ikinci Hu. 
kul\ Daiıeslnden: Posta ve telgraf umum 
müdürl!iğii vekili Buıhancttin bey tara· 
f ınuan Emirgi\nda sal. in .Şevket Et. alev
bine mumaileyhin Emiı gan posta 'e 
telgıaf miıdürU bulunduğu sırada mer
kezde mevcut '\'arid:ıt ,.e haHlle para ı 
olan cem'nn 215 lira ~9 kuruşu ıht 1 s 
Merek ~mmetine geçirmiş olduğundan 
bahisle meblağı mezkOrun tnhsili h:ık· 
kında 931 ·899 No. ile i ame olunan 
davadan dola}ı beıayı tebliğ gön eril n 

da\·a ıırzuhıılı mumalle\hrn 2 sene e\cl 
fırnr ettiği ve i ametgahı meçhul bulun. 
dugu şeıhiyle bilA tebliğ ıade edılmc ne 

mebni tııhk ıhat hAkimlığince uculün 141 
\'e 142 inci maddeleri mucib:nce 2 2y 
müddetle arzuhallerinln ilAnen tcbl ğ ne 
ı.arıır 'erilmış ve mezkılr müddet z r
fında cc,ap \·ermt'mlş ve ta\ln olunan 
tahkikat \e muhakeme gilnlcrfnde de 
gelmemiş olduğundan 30 1 ı 9.12 t rihli 

celsei muhakemede ha kında muomelelı 
gı)ap kaıan ittihaz \C bunun da ilanen 

tehligine karar "erilmiş olduğundan ka· 
rarı mez Ore itiraz c~ lcmedigi ,.e ı 5-3-
933 tarihli celsel muhıı emede saat 

13 30 dıı gelmediği takdirde gıyab n 
ittıhazı kıırıır edileceği il4n olunur. 

lst. 6 ıncı icı:ıoı:ından : 

Hır deyinden dol:ı}ı Beyoğlund:ı is

tiklAI c:ıddcslnde 341 num:ır:ılı kundura 

mnğa7..:ısında tahtı hacze alınan k:ıdınl rn 
ait \<oton) IAstlk nynkkahılann !uıuhnı 

r:ıknır ur ederek J S 2-9SS p:ız:ırtcsi gün il 

ı 5· J 7 ye kadnr mah:ıllinde ~:ıtıl.,cağm

dan tııllp olanların m:ıh:ılll m<'zkOrda 

memuruna mu ncant ctmelcıi ilan oltt· 
nu~ 

!~:.3 larilıinden itibnren muteber· y E N 
1
• T A .R 

1
• H 

Muvıık1mt madde - 1 GS3 numa 

ralı askeri ve mülki te!::aüt kanunu Her sınıf tarih kitabının hulAsası 
nun ne«rindcn ı:o:ıraki kendi lale T 

~ arih imli ınnını verme!< isteyenlere IOzum u bir rehberdir. bi veya kanuni sebepler üzerine 
ı 00 kuru" fiatla lstanbu!da Kanaat Kütüphanes nde satılır. 

tekaüde sevkedilen vilılyct husnoi ·~··'-""""'""" 
idare memurlarile muallimler ve 
bunların yetimleri hu k nun nhlc;' 
mın-:lan ist'fade ederler. 

Be ikta, 1. cı huku tan · 

~1liddei il 1'17.:t Ef. nln müddcia
le\ h ı~tin\ ede c:ıbı A rnann O\' orman 
cin:I\ et memuru merhum Mu tafa cf. 

zerce i Mnclcle f t :ıle\ hine il :ıme olu
nan oıuı.. hcş lira :ılııc:ı '< c!:ıqıcının caı i 
rnuh:ıkeme inde mukaddema ili\nen ıeb· 
lığnt \ e edl gı) ap kn arı \ aııılmı~ 'c 
m:ıhkcınC\ e gelmediğinden bu kerrc 15 
ırun muddetle ılı\nen ln\'np l\:ırıırı tehlf· 
ğin ar.ır \"e rilmiş olma"' a ~<'\ m mu 
h:ıkcme olan l ·l\lart 933 Ç ·~:ınba ~ünLi 
s:ı t 1030 d:ı u ulen itraT. ederek )İne 
m:ıh eme) e ı!Cl mcd it• \ e~ n hir -.ekıli 
mu :ıdd:ı1c ~ondermedip;ı tu tirde '\':t ıa 
lan ık :ır \C ı ahııl ctmis 11ddıle huhum 
ita edılcce ı ıli\nen teblığ olunur. 

Sel inik Banka ı 
1'esis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30.000.000 Frank 
idare nıer kFz1 : IS'/ AN 13l L 

Türl,iyedekl Şubeleri: 
lstanb.?I ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Vu~anistandnki Şubeleri : 

SefAnık. (\avala. Atina. Pire 
J 'ü num Banka 

ları li üşad. 
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844. Numaralı kanunla müteşekkil 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Lirahk 

40,000 adet 
"B" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

Raydın başladığı tarih : 1. ŞUBAT 1933 
Kaydın kapanacağı tarih: 28. ŞUBAT 1933 

flfsse senetlerinin ödeme şekilleri : 
DEF ATEN : Kayıt esasında % 100 

ve ya TAKSiTLE : Kayıt esnasında% 10 - 1/5/1933 tarihinde . % 30 
t/7 /1933 tarihinde . % 30 - 1/9 /1933 t~irhinde • % 30 

----. 
Tevzi edilecek temettü hisseleri : 

% 100 • ödenecek hisse senetlerine sermayenin tamamı Qzerlnden 
0/o 6. (yüzde altı) 

Mukassatan ödenecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

/o 6. (yüzde altı) 
fler hisse senedine senevi % 6 hissei temettü tevzi edildikten sonra 

ftmettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan ' - . -
{kinci hissei temettü olarak yine hissedarana verilir. 

Nezdinde kayıt Muameıesl yapılacak mOessesat ı 

T. C. Merkez Bankası 
Türkiye Ziraat Bankası 

Osmanh Bankası 

• 
türldye iş BankasJ 
Emniyet Sandığı 

Banka Comerciale ltaliyana 
Doyce Orient Bank 
Felemenk Bahrisefit Bankası 

Emlak ve Eytam Bankası 
' 

lstanliul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup ta· 

mamı 10432 lira kıymeti muhammeneli Şehzadebaşında Kalen· 
derhane Mahallesinde Şehzade mektebi ve cüce çeşmesi so1<a· 
ğında eski 4, 4 mü, 4 mü, 4 mü, yeni 21, 4, 4/1, 4/2, 413, 414, 
415 No. larla murakkam üstünde iki odayı havi üç dükkan ve 
bir kıta arsanın tamamı açık arthrmaya konmuş olup şartname· 
pin 1-3-933 tar1bioden itibaren dairemizde herkes tarafından 
görülebileceği gibi 15· 3 933 tarihine müsadif çarşamba günü sa· 
at 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile sah· 
lacakbr. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en son arttıraoın taahhüdü baki kal
mak üzere 30-3-933 tarihine müsadif perşembe güoü yine saat 
14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttırmasında 
gayrımenkul en çok artbrana ihale edileceğinden taliplerin mu· 
bammen klymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini 
veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 
lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait 
tenvirat ve tanzifat rüsumları müşteriye aittir. 2004 numaralı ic
ra ve iflas kanununun (126) mcı maddesinin dördüncü fıkrasına 
tevfikan bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadaranın ve ırtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve husu· 
ıile faiz ve masarife dair olan iddialarmı, ilin tarihinden itibaren 
~irmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde 
haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça sahş bedelinin paylaşma
sından hariç kalacaklara cihetle alikadaranm işbu maddenin 
ınezkiir fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 932- :l048 dosya numarasile muracaatları ilan 
olunur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Bedelleri ( 13,502) numarala kararname ahkamı dairesinde 

Türk parasile bankaya yabrıJarak mukabilınde ihracat yapıldıkça 
peyderpey tesviye olunmak üzere şartname ve nümunesine tev· 
fikan muhtelif eb'atta (5,500) adet Mantar satın alınacaktır. 

~ ~ 

Doktorlar 
Doktor - Operaıar 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın tıastahklan birinci amıt 
mUtehasslsı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şlla yurdu, ı~ - 18 Beyoğlu. IstlklAJ 
caddesi No. 193 (Opera ainemaaı karfm) 

Telefon: U960 - •.2221 

Doktor 

Bahkçıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

Sokak No. 17 
Telefon: 3626 Beyoğlu 

Doktor 

Cevat N. Zekai 
Sl.nlr mutebaasm 

Cuma ve pazardan maada günlerde saat 
8 ten 6 ya kadar basta kabul olunur. 

Muayenehanesini Babıa.u karş11mda An· 
kara caddeııl No. 47. ye teva1an naklet· 

aıiştir. Telefon muayene: 23469. 
tkametgtılı: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet All 
idrar yolları bıl!ıtd.hltlan mUtchasıuaı 

EmlnönU (Sabık Karak&§) tıanuıa 

nakletmiştir. Cumadan maada ber gUn 
hastalarını kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor 

Süleyman ŞUkrfi 
Blrincl BIDd mutebaıısıa 

Babıa.u (Ankara Caddesi Numara 60) 

12 Şul,at 19~~ J 
Gayrimübadiller Cemiyetinden ı 

Şubatın onuncu günü nisabı ekseriyet olmadığından aı.dedilmiyen fevı,attdt 

kongremizin Şubatın 19 uncu Pazar gününe taliki kararlaştınlmışsa da o gün 
IJalkevinin yıldönümü merasimi yapılacağı, binaenaleyh salonun meşgul bulu· 

nacağı anlaşılması üzerine kongre, Şubatın ~O inci Pazartesi ~ünü saat 14 tı 

Halkevlnde toplanacağından mukayyet azanın teşrifleri rica olunur. 1 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Beyoğlu otuz albncı Kireçburnu ılk mektepte mevcut yerli 
kiremitler kmklarile birlikte 14-Şubat 933 salı günU saat 12 den 
14 de kadar mahallinde aleni müzayede ile satılacağından mez
kur günde mektepte bulunacak memuruna müracaatları. (614) 

1 Devlet Demiryolla.rı ilanları f -
173 kalem ilacın paıarhğı 18 Şubat-933 Cumartesi günü saat 

10 da Haydarpaşa'da Devlet Demiryollan Haydarpaşa mağaza
sında yapılacaktır. 

Talip!erin aym gün ve saatte 750 liralık muvakkat teminat• :. 
larile Mağaza Müdürlüğüne müracaatları. Fazla tafsilat Ankara 
Malzeme dairesinden ve Haydarpaşa mağazasından alınır. (592) 

1stanbul Posta T. T. Baş 
rrı üdürlüğünden: 

ldarem:z için bir deniz Motor boıu yaphrılac=tkhr. Münakasa ti 
kapalı zarf usulile 4- Mart· 933 tarihinde icra o unacakbr. Talipler 
bu baptaki şartnameyı ve planı almak ve görmek için lstanbul d 
Posta ve Telgraf Başmüdüriyeti kalemine, münakasaya iştirak 
çin de yevmi mezkfırde saat on dörtte Başmüdüriyet Komısvo· 
nuoa müracaatları. (578) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nümune ve şartnamesine tevfikan ve takastan istisnaen (600) 

adet Yaldızlı kağıt Bobin satın almacakhr. Taliplerin nümune 
ve şartrıamemizi gördükten sonra pazarhğa iştirak etmek üz:cre 
% 7,5 teminat'arını hamilen ~0-2-933 Pazartesi gllnü saat 14 te 
Galatada Alım Satım Komisyonuna müracaatlara. (406) 

Fatih MalmUdürJUğUodeo: 
Karagümrükte Hatice sultan mahallesinde Karabaş caddeıinde 

eski 85 yeni 105 No. lı dükliin kiraya veriıecektir. Müzayede 
müddeti 5·Şubat·933 tarihinden 25 Şubat-933 tarihine kadar 
21 gündür. Taliplerin 25 Şubat· 933 tarihine mllsadif cumartesi 
günü saat 10 da Fatih Malmüdürlüğünde müteşekkil müzayede 
ve ibalit komisyonuna müracaatları. _ (441) 

,,. • .. •4 .•• - • 

1
3UncU Kol~rdu Satanalmal 

Komisyonu ilAnlara 

Ankara Hava Sa. Al. Kom. 
dan: 

301 O numaralı ilanla Hava 
kuvvetleri ihtiyacı için kapalı 
zarfla münakasaya liooup 18 · Şu· 
bat· 933 te ihale edilecek olan 
500 ton hafif ve 100 ton ağır 
benzin ilanındaki 100 ton ağar 
benzinin 50 tona tenzil edildiği 
ve ihale günlerinde tebeddülat 
olmadığı ilin olunur. (3020) l609) 

.y. .y. • 

Ankara M. V. Hava Sa. Al. 
Koın. dan: 

Hava kuvvetleri ihtiyacı için 
pazarlıkla kanat bezi, kanat şe· 
ridi, keten yumak ve kapsÜl 
satın ahnacakbr. ihalesi 5- Mart· 
933 pazar günü ıaat 14 tedir. 
Taliplerin şartnamesini görmek 
üzere her gün Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna ve pazar· 
lığa iştirak için mezkfır günde 
Ankara M. M. V. Hava ~atın 
alma komisyonuna müracaatları. 

(3019) (608> 

Istanbul ildnci icra memurluğundan; 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 
gazino eşyası 17·2·933 tarihine müsadif 
Salt günü saat 14 den itibaren Taksim 
stadyomu ittis:ılindeki gazinoda birinci 
açık arttırma suretile satılacağmdan talip· 
leıin aynı gün ve saatte mahallinde hazır 
bulunan memuruna müracaatları ilAn 

SEYRISEF AIN 
Merkezi idaresi Galatı köprülıışı 826!3 

;uı c A, Slrltect Mühürdar zadr: Han tt640 

izmir • Pıre - iskenderiye 
Posta•ı 

(EGE) 14 Şubat sah l 1 
de Galata nbtı· 

mından. 

izmir • Mersin Postası 

(Konya) !~m~~ba:oç~~ 
idare rıhtımından kalk arlar. 

(619) 

Trabzon Postası 

(Gülcemal) 15 Şubat 
çarıam· 

ba 18 de Galata rıhtımından 
kalkar. Dönüşte Tirebo:uya da 
uğranahr. ı 622) 

Üsküdar icra memurluğundan: Fe
nerbahçede set başt Mimoza gazinosu 
müsteciri lsmail efendi muciriniz Rasim 
beye ol:ın borcunuzdan dolayı mahuz 
ve emvalin paraya çevrilmesini talep 
etmekle icra ve iflıls kanunun 99 tıncu 
maddesi mucibince tanzim kılınan ihbar-
name tarartnıza Binen tebliğ olunur. 

(6621) 

Istanbul 5 inci icra memurluğundan : 
Bir borcun temini için mahcuz kömür 
ve odun'ar 22·2 933 tarihine mü~adif 
Çarşamb:ı günü saat ondan itibaren Bey· 
oğlunda Arslan yatağı sokağında I 2 No. 
lu odun ve kömür deposunda satıla.ca
ğından müşterilerin yevm ve saati mez
kôrda mahallinde hazır bulunacak m"· 
murun:ı müracaatları ilan olunur (66241 

e. 
b 
o 

' 

Taliplerin nümune ve şartnamesini gördükten sonra pazar
lığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 22-2 933 
çarşamba günü saat 14 te Galatada Ahm satım kom syonuna 
müracaatları. 423) 

•-----D-,-.-d-o-k-to-ru ____ .. , olunur. 16625) 
İstanbul Beşinci İcra memnrluğundtın: 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nevi Ye miktarları l<0misyonda mevcut listede gösterilen 21) 

kalem levazımı tıbbiye pazarhkla satın almacaktır. Taliplerin l:s. 
teyi gördükten sonra % 7,5 teminatlarmı hamilen 20 2 933 
paıartesi günü saat 15 te Galatada Alım Satım komisyonuna 
müracaatları. ( 405) 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UskUdar Atlamata§ı No. 63 

Dı, tabibi 

Zeki Nuri 
Her gün basta kabul edilir. Her nevt ~ 

rabatsızlrğı tedavi olunur. Muayenehane: 

Üsküdar A.bcıbaşı Mektep sokak No. 60 

Üsküdar icra mt"murluğundan: Bir 
borçtan dola}, mahcuz ve paraya çev· 
rilmesi mukarrer iki adet baraka demir 
sandalye ve masa ve sairenin ikinci art· 
tırm:ı.sı icra edileceğinden talip olanların 
16-2·933 perşembe günü saat 9 dan 
ona kad:ı.r Fcnert'lahçe set başı Mimoza 
gazinosunda hazır bulun:ıcak memuruna 
müracaattan ilan olunur. (6621) 

SaWmasma karar verilen bir gramaton 
ve bir aynalı dolap 22/2/933 T. Çarşamba 

gUnU saat 13 ten itibaren Beyoğlunda Ka • 
yoncu kolluğunda iki kuyulu sokağında 4 

No.lu hanede açıl( arttırma ile aatılacağm· 
dan isteyenlerin mezkQr gUn ve saatte ma
hallinde bulunmaları no.n olunur (6609). 

SAHlBl: MEHME'l ASIM 
Umwnt Neşriyat MUdUrU: FlKRET ADIL 

YAKIT !4ATBAASI - lSTANBUL 


