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Bir dil kanunu 
'"' ıazım 

Bir kaç gün evvel matbaamıza 
· e 

0

JQ..Cat eden bir zat bize §ayanı 
Bir ".eı\eJr hadiseden bahsetti. 

(S7) ev, kenif.: Galatada bir ma -
.--...-. keyfiyet 'ımn çifte defter 

Tehir aiırJr)tazanç ve muame-
• * :üz küsur bin li-

ra kada• oı. 'nk hakkı ketmet· 
a lrıit olduğu İll~'. 1 

bJilmi§. iddia -
llın sabit olması". 1 -.asesenin tut
tuğu ticari defterler, kontrol et -
lrıekle mümkün olacağı için bu 
lloktadan taharriyat yapılmış. Bir 

• ltıaım defterler kaçırılmı§ ise de 
• 831 senesine ait olanlar ele geçi • 

tilıni§. 

Fakat tetkikata ba§lanınca hu 
defterlerin Rumca olduğu görül • 
~iiı. Onun için her ıeyden evel 

) ilci tercüman •memur vasıtasilc 
_ defterlerin tercümesi lazll!D gel • 

~iı. Bundan dolayı yapılan tet • 
: ilcat sürüklenip gitmif. Altı yedi 

ly netice alınamamış. Bu arada 
hir de bakılmış ki defterlerin aslı 
0rt.dan kalkmış. Onların yerine 
lonra.dan hazırlanmış başka def· 
ltrler konmuş. 

Bu hadiseyi bu ıekilde bize 
•ilcaye eden zat devletin resmi bir 
dairesinde üzerinde tetkikat ya -
ı.ıtmakta olan defterlerin nasıl o-
1-ıp ta ortadan kaldırılarak yerine 
~ifte defter tutmak suçunu ört bas 
~ecek surette başka defterler 
dr. "'"' olduiJıu~• hı:alfl"et edivor -u. 

Acaba hakikaten bu defter 
:lınması iddiaaı doğru mudur? 
_ıııat tahkikat yapmadığımız i· 

Çııı bunu bilmiyoruz. Fakat biz 
~ hikaye içinde diğer bir nokta 
~etinde durmak istiyoruz ki bu 

l hir takını büyük ticaret ve san
~t lrıüesseselerinde tutulan defter
'-'in Türkce deg'" il, rumca olma -'•el ~ it, 

J tğer aleyhinde ihbar vuku bu· 
•ıı k . ~ I ma arna fabrıkasırun defter-
~~ti ~uınc~ değil, Türkçe olsaydı 
iç §uphesız hükumet memurla • 

~llın kontrol vazifesini yapması 
~le avla ·· '"ki · · · . rca suru enıp gıtmıye -
kti. Bu arada defterler çalındı 
hıı'aİte gibi iddiaların meydan 

t asına da mahal kalmıyacak -
ı. 

it Biıinı fikrimizce bize bir (dil 
'"unu) lazımdır. Bu kanunla u
."-t hayatın her sahasında ha -
'Ilı olrnası icap eden dilimizin 
erelerde kullanılması kanunen 
er7huri olacağı çok açık ifade • 

e IÖsterilmelidir. Bu arada 
e'-:trıelesi muayyen bir miktar 

1 ereceyi aşan bütün ticaret ve 
. at ırıüesseselerinin de defter
ili Türkce olarak tutmag'" a mec 't ~ 

olacakları tcsbit olunmalıdır. 

et ~ilsen bu yolda bir mecburi • 
~?nmadığı takdirde vergi 

e 1 nazarından hiç bir ticaret 
••ıı'at .. . . d .. l k lcoaı nıuessesesını ogru 0 a-

trol etmeğe imkan ola • 
ı ~ .. 

İı · ~Unkü yukarıda zikrettiği • 
111alcarna fabrikası misalinin 
•ııc ılle defter tutan her mü
•ede tekerrür etmesinin önü 

( Mehmet Aum .... ~. 
._... 1 ir.d ıa11ıf anuzdadır J 

Silahları bırakma 
konferansında 

Tevfik Rüştü IJey 

Bir Fransız gazetesi 
ne diyor? 

Lö J ou rn al 

gazetesi, si ah
lara b ır a k m a 
kon feransında 
M. Pol Ponku 
run nutkundan 
evvel M. Rıkof 
ile T evf k Rüş
tü beyin nutuk 
söylediklerinden 
bahisle nak 'etti
ğimiz bu kari
katürü koyuyor 
ve diyor ki: 

Tevf k Rüştü 
Bey, bütün dev· 
letlere fakat bilhassa ltalya ile 
Sov~·etlere iltifatlarda bu'urıdu. 
F rnnsıı p Anına da, şöy ece ge· 
çerken medihliar bir kaç söz 
söyledi. 

Nuri Çavuş 

Maraş müdafaasında 
nasıl çalışmıştı'! 

11 şubat Maraşın kurtu1uş gfi· 
nü lstanbu!da tes'ıt edilirken iç· 
tjm a K ı Iİ alı 
Aalan Bey Ma· 
raş kurlu'uşunda 

büyük yararhk· 
lar gösteren ve 
müteaddıt yerın· 

den yaralanan 

ve kulaklarındac 
ma QI kalan Ga
ziantepli çavuş 

Nuri Efendiyi ha- Nuri ÇaYUf 
zıruna takdim etmiıti. 

Nuri çavuşla gfüOşen bir mu
barririmize bu kahraman es'd 
hatıralarını şöy ece anlatmıştır : 

- Kumandam bu'unduğum 
alı mış mevcutlu Mar, şlı kıvılcun 
müfrezesinde Maraşın şehit ev· 
litlarından en büyüğü ] 6 yaşın
da bulunan kahramanlar vardı. 

Anasırıın, babasının intikamını 
almak için durmadan, dinlenme· 
den ateş altına atlayan bu kah
raman ev atlardan 15 kiş ı birden 
şehıt olmuştu. een de bu kah· 
ramanlarla beraber vuruşurken 
yaralanmıştım. Hir taraftan düş· 
mania pençe~eşen bu kahraman
lar dığer taraftan benim yara· 
ma koştular, sardılar. Çok kan 
z~yi . ~ttığim için bastabaneye 
gıtmışhm. Fakat biraz canlanır 

(Alt tarafı 2 inci sayıfamızdaJ 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Gazi Hazretleri 

dün akıam geç vakite kadar hu • 
susi dairelerinde metıul olmutlar 
dır. Dün birçok tanmmıf zevat 
Dolmabahçe sarayına giderek açı
lan defteri mabıusa imzalarını at· 
mak suretile arzı tazimat etmif -
lcrdir. 

" RumeJi ,, Hanında 
öldürülen kadın 

~tokratın anası 
Mahkemede şahitlik 

etli! 
Geçenlerde Beyoğlunda "Rume· 

li,, hanında zengin ve yatlı bir ka· 
dın olan Madam Antuvanettayı 
servetine tama ederek öldürmek • 
ten suçlu firari Yaninin kardeti 
ıof ör Sokra tın, ayni ıuçu firari 
kardetile birlikte itlemekten maz 
nun olarak muhakemesine, dün sa 
hah latanbul ağır ceza mahkeme -
sinde devam edilmittir. 

Sokrattan baıka, berber T odori 
nin de ' inayetten malumatı oldu· 
ğu halde, bunu haber vermediği, 
çalınmıı bir altın kalemi kabul et· 
tiği ve bir a.ltm saatin aatılmaama 
delalet ettiği noktaımdan birlikte 
muhakemesi görülmektedir. 

Dünkü muhakemede de, ilk mu· 
hakemede olduiu gibi, mahkeme 
lalona c kalaba\ıktl. Şalaitler sa 
irnldı, çoiu selmittf, bilcrdderi 80 

ruldu, anlatblar. 
Memurların ıalıHllji 

Evveli. komi.er Aptürrahman 
ve Kiramettin Beyler dinlenildi -
ler. Aptürrabman Bey, bir memu • 
run, T odorinin dükkanında ti'&f o
lurken, Sokratm "fail yanlıt tutul· 
du. Asil katil Yunanistana kaçtı!,, 
dEdiğini, kendisinin de gideceiin
den bahıettiğini iıittiğini, bu suret 
le cinayetin meydana çıkarıldığını 
bildirdi 1 Kiramettin Bey de, mak
tül kadmın evinde gördüklerini an 
lattı. Şahit kuyumcu Bedros Efen· 
di, altın ıaati, on sekiz liraya satın 
aldığını, üç ıenedenberi kendisini 
trat eden berber Todoriye "bu ça. 
lmmıt malıa, ıatm almam,, dedi • 
ğini, onun "hayır, çalınmıt mal de 
ğildir. Ben, kefalet ederim,. ceva -
hını verdiğini söyledi. 

Buna karıı, suçlu berber Todori 
"ben de o zaman çalınmıı olduğu 
nu bilmiyordum. Sokrat bana, bu 
nun eskiden kalma bir saat olau • 
ğunu ıöylemitti,, dedi. 

Şahit ıarraf Yako Efendi, bu sa 
ati kuyumcu Bedros Efendide gö
rüp satın aldığını, cinayete dair 
hiç bir ıey bilmediğini anlattı. 

(Alt tarafı 5 inci ıagıf anuzda) 

Hatıralar ve Vesikalar 

ikinci kısmı bugünden itibaren forma 
b alinde take&im ediyoruz 

.. ... .. 

Meşhur Sinema rejisörü
nün beğendiği güzel 

Amerikalı Re x lngram Melibat Ha
nıma ne teklif etmişti ? 

Müsabaka tekrarlanacak mı ? - Fabrünnİ•a izzet Mel:b 
Hanımın iddiası - Nazire Hanım ne diyor ? 

Cümhuriyet gazetesi tarafından 
yapılan ve hakemlerin ekseriyeti • 
nin arzusuna muhalif bir tekilde 
neticelendirildiği anlatılan güzel • 
lik müsabakaıının tekrar edilece • 
ği söylenilmektedir. 

Hakemlerin mühim bir kısmı, 
bu lüzuma kanidirler. Bunlardan 
Fahrünnisa izzet Melih Hanım tun 
lan ıölemittir: 

Meşhur sinema rcpsi5rlln0n bc~cndiği 

Melahat Hanım 

- Ben 45 numaralı Binen Hanı 
mı Nazire Hanımdan çok daha gü· 
zel buluyorum. Hakem heyeti ara· ı 
sındaki cereyan da bu merkezde 
idi. Fakat bir çok kimselerin iti· 
razına rağmen Nazire H. intihap 
edildi. Fikrimce hakem heyetinin 
tekrar toplanması ve yeniden mü -
sabaka yapması lazımdır. Benim 
fikrimce Birsen H. güezldir, Nazi • 

Türk güzelidir, hiç bir kusuru yok 
tur. Ben bu fikirlerimi müsabaka 
günü heyeti intihabiyede de ıöyle • 
mittim. 

re H. güzel değildir. Yalnız vücu • 
dünde tenasüp vardır. Birsen H. 
heyeti umumiyesi itibarile Nazire 

.lti'alf~ala ••deri 
Hanımla kıyas edilemiyecek dere
cede güzeldir. Şifmanlıkta da iki~ 
ıinin vücudü birdir. Birsen H. tam 

Feriha Hanım ne diyor ? 
Nazire Hanımın rakibeıi Birsen 

(Feriha) H. da tunları aöylemit -
tir: 

- Bu aec:medeki iaabet derece· 
• • n_1_ - • • • 'r.tl 

aını c1&&rı u.n,.ımıyenın ....... .ne 
bırakıyorum. jntihaptan •nra aa 
lÔndan çıkan bir kaç zat hemen 
yanıma geldiler. Ve kraliçeliği ka· 

(Alt tarafı 4 üncü sayıfarmzda) 

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

"Cumhuriyet ,,e cevap! 
Bize kıskanç diyeceğinize mUsabakanızı 
şOpbell gösteren bakemlerlnlzl dlnleylnlz! 

Bu bin lira meselesi de nedir ? 
Cumhuriyet gazetesi dün gü • 

zellik müsabakası münaıebetile 
yapılan intihabın ıekli ve neticesi 
baklanda yapılan itirazlara cevap 
verirken diğer refiklerimiz ara • 
ıında (V AKIT) ın adını da ka • 
nıtırmıııtr. Bu suretle bizi de kıs· 
kançlrkla, garezkirlrkla itham et
mek ve bu itin içindeki mantık • 
sızlıkları, garabetleri gürültüye 
getirerek kapatmak iıtemittir. 

Eğer güzellik müsabakası in • 
tihabına yapılan itirazlar yalnız 
bir iki gazete tarafından gelmit 
olsaydı Cumhuriyetin müdafaa -
ıı tarzınabelki aldananlar buluna
bilirdi. Fakat meselenin hakika -
ti biç te böyle değildir. Cumhu • 

r-............. -.. · .. ··-····--·-········ .. , 
Güzellik · 

Müsabakaları 1 
Kızlar1mızın manevi var
lıklarını tahrip ediyor 

Vazan:Reflk Ahmet 

Bugün 5 inci sayıfamızcla 

'---····················-···········--·····-·······-' 
riyet matbaasında yapılan inti • 
baba doğrudan doğruya hakem 
ııfatile iıtirak eden zevattır ki 
bu itirazı yapmaktadır. 

Dünkü nühsa.mızda yazdığımız 
hakem heyetinin başında olan 
Abdülhak Hamit şöyle diyor: 

"Jüri heyeti ekseriyetle ( 45) nu • 

maralı hanımı intihap etmişti, Bina

enaleyh netice de öyle Uan olunaca -

ğım zannediyorduk. Öyle olmadı. 

Bu aırada bir kanşıklık oldu. Ne ol

du anlıgamadım. Müstenkif kaldım 
baflca bir odaya gittim.,, 

Gene hakem heyetinden olan 
Halit Ziya Bey de fÖy)e söylüyor: Umumi harbi ilan ve idare 

eden kablnelerln Azası 
neler sUylOyorlar? 

. 
- Aşkolsun Nedim Bey, evelki gün kocamın cenaze

sine neden «elmediniz ? Bir daha sefere de ihmal eder
~ vallabi cnc-ırım • 

"Güzeller araaında bir kere bir in
tihap gapıldı. Bu intihapta, FnUuı 

Hanım birinel, Nazire Hanım ildnd 
gnmifti. Orüncülülü müaavi reg a. 

{UUen lfllP/"11.1 ~Dirlnlıl 



lan iki hanım kazanmıştı. Bu sırada 
ortaya ikinci bir teklif atıldı. Bu üç 

giizel arasında yeni bir intinlıap ya
pılması istenildi. Uzun münakaşa ol
du. Hakem lıeyeti iki taraf oldu. Bir 

kısmı yeni bir intnlıabın lehinde, di
ğer kısmı aleyhinde bulundu. Teklif 
reye konuldu. Ekrcsi11etlc kabul cdil
cll. Bu seferki intihapta Nazire H. 
birinci, Feriha H. ikinci oldu.,, 

Görülüyor ki Abdülhak Hamit 
Bey, açıktan açığa Nazire Hanı
mın birinci güzel intihabı aley • 
hindedir. Hamit Bey birinci inti· 
haptan sonra yapılan ikinci inti· 
hnbı tanımıyor. Çünltü müstenkif 
kaldığını söylüyor. Böyle bir va -
ziyette müstenkif kalmanın ikin • 
ci intiha:bı protesto etmekten baş
ka bir manası olabilir mi? 

Halit Ziya Beyin sözlerine ge· 
lince, o doğrudan doğruya ikinci 
intilıa1bı reddetmiyor. Fakat bi • 
rinci intihabın kıymetini de in -
1tar edemiyor. Hatta birinci inti
habın kıymeti ikinci intihaba faik 
olduğunu tarzı ifadesi ile itiraf e
der görünüyor. 

VAKiT 

VAKIT'ın Hususi --zr=e---,-- - -
Halkevlerinin yıl dönümü 

19 şubatta Recep Beyin konferansile 
yeniden 20 ev açılacak 

A N K A R A, 12 (Hususi) -
Geçen sene 19 Şubatta muhtelif vi
layetlerde 34 Halkevi açılmıştı. 
Bu evler bir senedir çalışmaktadır 
lar. 

Bu sene 19 Şubatta, geçen sene 

açılmış olan Afyon, Ankara, Antal 

ya, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, 

Çanakkale, Denizli, Diyarrbekir, 

Edirne, Eskişehir, Gazi Antep, Gi-

Ayni günde yeniden yirmi Hal
kevi açılacaktır. Yeni açılacak Hal 
kevleri şunlardır: 

Adana, Aksaray, Balıkesir, Çan 
gırı, Çorum, Erzincan, Gümüşha • 
ne Isparta, Kars, Manisa, Mersin, 
Muğla, Niğde, Sivas, Tokat, Bafra, 
Boyabat, Antalyanm Alaiye, Kas
tamoninin İnebolu, Urla. 

Bu suretle memleketimizde fa · 
aliyette bulunan Halkevlerinin sa· 
yısı 54 de varmış olacaktır. 

Yeni Halkevlerini, C. H. Fırka
sı umumi katibi Recep Beyefendi 

Ankara Halkevinde radyoda vere 

Lisede yangın çıkmış 
ve kısmen yanmıştır 
KAYSERİ, 12 (Husu~i) - Li· 

se binasında bir yangın çıkmıştır. 

Müdürlük evi ile mutfak ye anbar 
yandıktan sonra yangın söndürülc 
bilmiştir. 

Eşyalarla yatakhane ve mektep 
binası kı~rt:\rılmrc:tır. 

Maarif tayinleri 
A N K A R A, 12 (Hususi) -

Cemal Gültekin Beyin Diyarıbe · 
kir erkek lisesi müdürlüğüne nak· 
lile inhilal edecek olan Samsun ma 
arif müdürlüğüne Bursa erkek li -
sesi edebiyat muallimi Rifat Bey 
tayin edilmiştir. 

izmer ağır ceza r~lsUğl 
A N K A R A, 12 (Hususi) -

13 Su"ııt 1 CJ33 _ ~ 

Bir dil kanunu 
lazım 

• 
( BU§makaleden devam) 

yerlerde Türk dilinin kullanılma• 
sı mecburi yapılamazsa bu mec • 
buriyet başka yerlerde tesis olu· 
nebilir mi? Bunun neticesi olarak 
Türkiyede Türk unsurundan ~ 
ka olan ekalliyet mektq,-.=-,-ı 
resmi dilimize bir me-·---
bilir mi? .:!Iİ günü saat 

Hulasa naşıl be.paşa mağaza· 
bir (Şapka kanun _on· 
dan çok daha mr·vakkatan bir (dil 
kanunu) na ihtI ta{inız vardır .. 
Bu ihtiyacı mi•Dçkün olduğu ka • 
dar sür'atle tatmin etmek 18. • 
zımdır. 

Mehll'et A111m 

Nuri Çavuş 
Hakikaten Halit Ziya Beyin İ· 

zahı çok manalıdır,. Hakem heye
ti toplandrktan sonra bir kere gü· 
zeller arasında intihap yapılıyor. 
Bunda Feriha Hanım birinci Na· 
zire Hanım ikinci geliyor. Sonra 
bu intihap neticesi bir müdahale 
:ile bozuluyor. İkinci bir intihap 
yapılıyor. Bu intihapta Nazire 
Hanımın birinciliği aldığı, evel • 
ce birinci olan Feriha hanımın 

ikinci dereceye dü~tüğü görülü -
yor. 

resun, İçel, lstanbul, İzmir, Kas • 

tamoni, Kayseri, Kırklareli, Ko

caeli, Konya,Kütahya, Malatya,Or

du, ~ize, Samsun, Sinop, Ş. Karahi 

sar, Tckirdnğ, Trabzon, Van, Yoz· 

gat, Zonguldak, Halkevlerinin yıl 

dönümleri kutlulanacak ve bu mü· 
nasebetle merasim yapılacaktır. 

ceği bir konferansla açacai:.tır. Bi· lzmir ağır ceza reisliğine İstanbul 
lahara Halkevi temsil şubesi tara - icra reisi Suat Bey tayin olunmuş· 

fından bir müsamere verilecektir. tur. 

( Ba~ tarafı I ıncı sayıl ada) 

canlar m 1z bastabaneden kaçtım. 
Harba devam ett ~ Oiişmanın 
ha :im bu'undu~u Çınarı cephe· 
sınden 100 teneke gaz.la 50 ok· 
l<a barulJa düşmamn cep:1uini 
ıslayıp fitillerle dijşman cephe· 
sini tahrip ettım. Orada kahra· 
man Aslan ve ıs,am Beylerle 

Mustafa Paşa o ullan bu unu· 

Eğer bu ikinci intihap hakem 
heyetinin ittifakile olsaydı buna 
itira zedilemezdi. Halbuki ha • 
kemlerin mühim bir kısmı buna 
itiraz etmiştir. Nitekim Cenabı 

Şahabettin Bey de muhalifler a· 
rntındacr- Onun için Abdülhak 
Hamit gibi, Cenabı Şahabettin 

Bey de bu ikinci intihaba karış • 
mıyarak müstenkif kalmıştır. Hat
ta verilen malumata göre bunlar· 
dan başka miistenkifler de · var • 
dır. Demek ki bu suretle ikinci 
intihaba aleyhtar olduklarından 
dolayı müstenkif kalmış olan zat· 
lar intihaba iştirak etmiş olaalar· 
dı. Hiç şüphesiz bu ikinci inli · 
hapta da Feriha Hanım birincili· 
ği alacaktı. Çünkü ikinci intihap· 
ta Nazire Hanım on alh reye kar
§1 on sekiz reyle birinci güzel in • 
tihap edilmiştir. 

Demek ki intihabı tehin eden 
ekseriyet sadece iki reyden i • 
ibarettir. Halbuki müstenkif ka • 
lanların adedi iki değil, daha faz. 
ladır. 

Böyle bir neticeyi Cumhuriyet 
gazetesi nasıl oluyor da doğru 

buluyor, bunu anlıyamıyoruz. 

Bursa 
Sulh hakimine niçin 
işten el çektirildi 
A N K A R A, 12 (A.A.) -

Bursa asliye mahkemesi aza müla 
zımı iken sulh hakimliği vazifesini 
gören Hasan Bey hakkında yapı • 
lan muamelenin bazı gazetelerce 
ve kimselerce azil telakki edildi
ğini duyarak Adliye müate§Clrın • 
dan sorduk. Aldığımız cevap şu • 
dur: 

"Bu telakki yanlıştır. Hasan Be· 
yin Tevfik hoca hakkında verdiği 
beraet kararından bir gün evel çar 
şıdan geçerken dükkancılardan bi 
rine yarın idam kararı vcreceğ;m 
gibi istihzai ifad:ıUa bulun::luğunu 
ve kendiainin hakimlik evsaf ve va 
karma menafi diğer bir takım ha· 
rekatı, sözüne ehemmiyet verilme 
si lazım gelen bir zat tarafından 
vekalete haber verilmesi üzerine 
müfettişliğe verilen tahkikat em · 
rinden sonra alelüsul ve hakimler 
kanununun 18 inci maddesine bi • 
naen kendisine işten el çektirilmi§· 
tir. Tahkikat bundan ibarettir. 

naenaleyh tenkikarane neşriyata 

vasıta olan gazeteci arkadaşlarını 
garezkarlıkla, kıskançlıkla itham 
edecek yerde hakemlerin sözleri· 
ne dikkat ederek icap eden kara· 
rı vermelidir. 

Anasını 
öldüren 

Hapisaoede açh~ 
grevi yaptı 

Bartında öz anasını balta ile 
feci bir şekilde öldürdüğünü ev· 
velce yazdığımız Hamdi hakkın
daki tahkik'al bitmiş ve evrakı 
mahkemeye tevdi olunmuştur. 

Müddeiumumilikçe yapılan is· 
ticvapta, katil Hamdi, bir tek ke· 
lime söylememekte ısrar etmi,, 
fakat tevkifhanede söz söylediği 
tesbit edilmiştir. Bundan başka 

tevkifhanenin intizamını bozacak 
hareketlerde bulunan katile zin -
cir vurulmuştur. 

J 

Ana katili, verilen yemekleri 
yememeksuretile açlık grevi yap • 

mak istemişse de sun'i surette gı· 
da vermek için tertibat alınmış • 
tır. 

Reisicümbur Uz.ne 
gelen telgraflar 

Bursa hadisesi dolayısile mem· 
leketin her tarafından Gazi Haz· 
retlerine telgraflar gelmekte ve 
hadisenin müsebbipleri tel'in edil· 
mektedir. 

Dün de Kula, Kayseri, Esklşe -
hir, Alaca, Gördes, Tire, Mersin, 

Sonra yapılan intihapta nazarı 
dikkate alınacak bir nokta daha 
vardır. Cumhuriyet gazetesi bir 
müsabaka açmı~tır. Bu müsaka 
birinci çıkana büyük bir mükafat 
vereceğini de vadetmiştir. Böyle 
büyük mükafatlı bir müsabaka -
da (hakem heyeti) olacak zeva • 
tın şahsan ne kadar bitaraf olur • 
larsa olsunlar artık cümhuriyet mü 
essesesile yakın bir münasebeti 
olmamak laznn gelirdi. Bununla 
beraber hakem heyeti arasında 
doğrudan doğruya Cumhuriyeti 
temsil eden zatlar bulunduğunu 
da görüyoruz. 

Şunu da ilave edelim ki, gerek 
memlekette, gerek memleket ha· Elaziz, Urfa, Maraş, Balıkesir, Ö· 

ricinde gözütnüzü dört açacak ha~ demi, Lüleburgaz, Bolvadin, Bi • 
diseler oluyor. Bu hadiseler bir lecik ve Uzunköprüden telgraflar 

tarafta cereyan edip dururken ' gelmiştir. 

Hülasa şunu de.mek istiyoruz 

efkarı u.mumiyeyi idare etmek id· 
diasında olan gazetelerin ve ga -
zetedlerin bir güzellik dedikodu-

su içinde boğulup kalmaları gü· 
lünçtür. Bunun için biz bu sözle • 
rimizle bu münakaşaya artık bir 
nihayet vermek istiyoruz. 

A~şam refikimiz ne diyor? 

ki, Cumhuriyet gazeteni biraz in· "Cumhuriyet,, gazetesi bizimle 
safla vaziyeti muhakeme etmeli • beraber Akşam ve Haber refikle 
dir. lntrha.bm şekihıi ve netice • rimize de hücum etmi~ti. 
sini ten'dt edenler, gazetelerden "Akşam,, refikimiz dünkü sayı· 
evvel bitaraflıklarına ve liyakat- sında "Cumhuriyet,, e cevap verir· 
larına itimat ederek kendisini ken bir aralık §Öyle diyor: 
müsa.bakaya hakem sıfatile da • "Müsabakaya i~tirak eden kız -
vet etmİ§ oldukları zatlardır. Bi· l !ardan birinin akrabası olan bir 

:===== 
zat, dün matbaamıza geldi, müsa
bakada çevrilen entrikaları ve se· 

yahat masrafı olarak vadedilen 
bin lirayı verip vermemek müla • 

haza ve endişelerini uzun uzadı • 
ya anlattı. Bu zemin ve mealde 

maruf bir kaç zatın müracaatmıı 

maruz kaldık tanımadığımız yerler 

den telefon edildi: Bir meslektaşa 
karşı mu haf aza mecburiyetinde ol 

duğumuz bitaraflık dolayısile bu 
tafsilatı yazamıyacağımızı bizi ma 

zur görmelerini söyledik. Bugünkü 

haksız hücumu görünce hata etti • 
ğimizi anladık. 

Atlı spor 
Ankara palasta yordu. Hizmetımı takdir eden 

yapılan toplan it kahraman ar bana cört a . tın ve 

ANKARA, 12 (A.A.) _ bir adet kı aba bedıye ettiler. 
Gaz antebın çok kahra~an 

Türkiye atlı spor klübü bugün An 
1-urtarıcısı Kılıç Ali Beydendi de 

karapalasta ziraat vekili Muhlis 
h zmetıme miilı af atan l::ugf n göğ· 

Beyin bir nutku ile açıldı. 
sümde taşıdığ m ı stık al mac'al· 

Toplantıda başvekil ismet Paşa 
l·lazretlerilelt"diokalan Haınımefen yasıdnı alrrıyam ı çin ~ük.u~et ~m~ı 
i:li, Büyük Eridim Harbiye Reısı i==>==az=ı=a=r=.===a=ş="=5'=0===az=ı=m=•=z~·==== 
Müşir Fevzi Paşa Hazretlerinin re
fikaları Hanımefendi veMilli Mü· 
dafaa, dahiliye ve ziraat vekilleri· 
le şehrimizde bulunan sefirler ve 
refikaları, sefaret müsteşarları, 

Kur diplomatiklerden bir çok ze · 
vatla kadın ve erkek klübün diğer 
kurucu azaları vardı. 

Toplantıda evela ziraat vekili 
Muhlis Bey bir nutuk söyledi. Son 
ra Lehistan büyük elçisi Olsoszky 
cenapları bir nutuk irat ederek 
Kur diplomatik namına klübün leş 
kiline ait tahassüslerini ve memnu
niyetlerini söyledi. Bundan sonra 
intihaplar yapıldı: 

Klüp idare heyeti riyasetine Kü 
tahya meb'ueu sıfatile Ziraat veki 
li Muhlis Bey intihap edildi. Baş -
vekalet müsteşarı Kemal, harici • 
ye müsteşarı Numan, Ankara vali
si Nevzat Beylerle, ltalya büyük el
çisi, Norveç elçisi Avusturya sefa· 
reti maslahatgüzarı ve Acem sefa
reti müste~arının refikası . ve İhsan 
Abidin, Mehmet Ali Tayyar, Ne -
şet Halil Beyler asli azalığa seçil
mişler.dir. 

T. 0.T. cemiyetinde 
A N K A R A, 12 (A.A.) -

Türk dili tetkik cemiyeti umumi 
Katipliği..;den: 

Umumi merkez heyeti umumi 
katip vekili Celal Sahir Beyin re -
isliği altında toplanmıştır. 

Vilayetlerden derleme fİ§leri 
~elmiye hatladığı cihetle eski dil 
ıtncümeninden kalmış fişlerle ye · 
ni gelmiye başlıyan fi§lerden edi
lecek istifade hakkında derleme 
kolunun hazırladığı proje tetkik 
edilmiş, muhtelif kollardan ve dı· 
şarıdan gelen kağıtların idare iş • 
leri hakkında da icap eden karar
lar verilmiştir. Cemiyetin vilayet 
merkez heyetleri tetkilatı hakkın-

Nis'te 
Bir Türk haftası 

tertip ediliyor 
Nisteki konsolosumuz 8 Mart" 

tan itibaren 21 Marta kadar de • 
vaın etmek üzere Niste bir Tür1' 
haftası tertibine karar vermiş b1J 
hususta alakadarlarla temas et • 
miştir. 

Neticede Türk konsolosu Nis • 
te Tür haftasını resmen kabul et· 
tirmeğe muvaffak olmuştur. 

Bu sene 8 martta başlıyaca1' 
olan bu günler için bir de prog• J 
ram hazırlanmıştır. ' 

Programa göre bu günlerd., 1 
Niste Türkiyeyi hatırlatacak ~., 

Türkün büyük ismini taşıyacal' 
bir çok işler yapılacaktır. Bu İf' l' 

lerin içinde en mühimmi Ruhi ote' i 
Jinde açılacak olan sergidir. Sd 
sergide Hilaliahmer ve Esirgeı:oi t 
derneğinin hanım i§çileri tarafıo• 
dan yapılan işleri, meşhur Tür1' 
reasamlarınm resimleri teşhir e' 

dilecek, ayni zamanda bir de hıllı 
kısmı açılacaktir. 

Bu kısımda Türk halıların•" 
evsafı, şimdiki fiatları ve doku ' 
ma tarzları hakkında maluı:o•1 
verilecektir. 

Nis konsolosu lstanbul ticare' 
odasına gönderdiği bir tezkere ~' 
bu hususta lazım gelen malUnı• ' 
tın tesbit edilmesini rica etmi§tit' 

Ticaret odası bu malumatı ıiif 
atle hazırlıyarak en kısa zarr.ı-' 
da Nise gönderecektir. / ............... ~ ...................................... ,, 
da vilayetlere yapılacak tamiıo 
tespit olunmuştur. 1" 

Umumi merkez heyeti çarfAO' , 
ıünü saat 15 te tekrar toplan~ 
tır. 



~ ,13 Şubat 1933 

iŞARETLER 

19 Şubattan 
19 şubata 

19 Şubatta Halkevleri bir ya§ı• 
c ili dolduracak. 
· Geçen senenin Şubat 19 undan 

hu ıenenin 19 §ubatına kadar 34 
• lia.Ikevi açıldı. Önümüzdeki haf· 

t-. 23 ev daha açılacak! 
· 1933 ün Halkevi bilaçosu (57) 

fikir ve kültür merkezinin açılma
•ile kapanacak. 

Bir senenin havsalaaı içinde 
(57) ev, kemiyet itibarile olduğu 
kadar keyfiyet itibarile de bir ye
knıı vehir ağırlrk teşkil eder. 

• * * 
Her açılan ev, inkılap fikriyatı· 

11rtı birer karakolu, birer garinzonu 
h· 1ter kıılası olacak. 

b• lialkevleri, fikriyatın, inkılabın 
lter seyri 'değildir. Fakat orac'ta 

•cemi ikmal bölükleri hazırlana
ttk, sağlam bir ruhla, inkılap ka • 
t'-ile, inkılap muharebesine, in· 
~lerikılap muharebesine, inkı

kıta.p siperine geçilecektir. Halk
~leri Türk inkılap fırka -
'lt\Jn ana vasıflarında tebarüz 
b~erı ideoloji~ini bir ahlak, bir din, 

lr fikir, bir hayat tarzı haline koy 
r~k için açıbyor. Bu açılışı inkı • 
lp kültürünün halk zümreleri ara
~tı\" sokmak, büyük siyasi kanaat 
eri, inkılap ideolojisini halk ara -

l'llıa yaymak için yapılan bir ham
edir, 

Bu hamlenin kuvveti, bir sene · 
d' ır Yer yer çiçeklenen, yer yer kuv 
\>et 'Ve hararetini hissettiren halkev 
lel'inde gördük. 

Bunu anlatmak için çok misal 
t'tirmiyeceğim. Bir tanesi, Hal -
'\>lerinin yerinde, zamanında ku 

f ~hn.uı bir inkılap kültürünün yu
ı::ır t'e.aı Oldufuna lieni ciClden ikna et· 

ı. 

it .\nkara Halkevinin bir kaç mü· 
\> tllercsine gitlim, insanlara neşe t: :taıamak t'.f kım veren yüksek 
Otl' ..... 'k• . ) .. ) d f d .... usı ı genıı sa onu oy e o . 
~~rınuıtu ki, insan burada milleti. 

tletin ta kendisini buluyordu. 

• l\ l a.rıınıda bir poturlu köylü, o -
dtileriıinde gene köylü biı· kadın 
0~ t ettim konserin sonuna kadar 
:ıı dular. M~rak ettim sordum, ba 

' ~ediler kı' • ,, . 
• l'\ıt, - Biz bu çalgıyı pek seviyo • 

h ~eki Bey pek yaman ıey !,, Biz 
el' zaman geliyoruz! .. 

' le Bu. müsamerelerde yalnız köylü-
r de'"I k 'ri gı esnaf, ve a şamları evle · 

~ ı,tıe çekilip bağdaş kurduğu sanı • 
~ k,tt 'ilice flf.kir, fukara vardı. Dik • 

>'ot ettim hepsi Halkevini benimsi 
• ri) r. Hepsi binayı içindeki tablola· 

1,t~f hatırlıyordu. Çünkü fırsattan 
ıl ~ 1 

a.de pek çokları ile konuştum. 
e '\ıı" h' trg h' ır zamanda Halkevinin yap 
' 

1 ır terbiye az şeymidir? 
)l,:•ta.nbul Halkevini yakından ta
hitı~runı, burası yüzlerce değil, 
t~~herce gencin, uğrağı oldu. Kü· 
""tı flrte, lisan dershaneleri arı ko , ~~~i rı~bi İ§liyor. Elbet öbür Hal • 

ı )lir :rı de ayni şekilde çalışıyor. 
'1~ epo alayı gibi inkılap cephe· 

l•li- .. .. f h ı 
•q gormuş e rat azır ıyor. 

e ~ * • • 
•itıi:~et~eyiniz ki, ben, Halkevle 

. i~ uaunkü çalıımasını varaca• 
d, •t hedef için kafi buluyorum 

ıı_~ ~ '1r1ık her ~ey oldu bitti bağ • 
'· li tup Yarenlik edelim diyo • 
~tik •tır maksadım bir senelik 

I 'd~ ola.n Halkevlerinin halk ara
'ıc ı na.ati kartılandığını söyle· 

' >,t\~hıt aene açılan Halkevlerinin 
a. 23 tane daha açılırken ia • 

Poliste: ........•....... 
Esrarengiz şekilde 

Bir çımacı deniz 
ortasında kayboldu 

Polis ve müddeiumumilik, bir 
kaybolma hadisesinin tahkikina 
l>aılaırııştır. 

Vak'a şudur: Bir kaç ç-ün ev -
vel, Hızır ve Ahmet Kaptanların 
"Kısmet,, ismindeki motörü Mar
maraya <İoğru açılmış.. Rizeli 11-
yas kaptamn idaresindeki motör· 
de, Ali isminde yirmi yaşında bir 
çımacı ve Hakkı Salih Bey ismin· 
debir kJavuz kaptan varmış. Kla • 
vuz kaptan Çanakkaleden Ahır • 
kapı önlerine doğru gelen "Og· 
lender,, vapurunu Karadenize ge· 
çirecekmi§. Klavuzu vapura çı -
kardıktan sonra motör limana 
dömnüı fake.t 1lyaa kaplan, biraz 
sonra çımacının ortadan kaybol • 
duğunu görerek telaşa düşmüştür. 

tlyM kaptan, Aliyi motörle bir 
hayli aradığı halde bulamatlığmı 
söylemekte; klavuz, vapura çık -
tıktan sonra Alinin motör • 
de olduğunu, sonra ortadan kay
bolduğunu, bu kaybolmanın ne 
şekilde vukua geldiğini bilemedi -
ğini söylemektedir. 

Tahkikatla müddeiumumi mu· 
avinlerinden Şefik Bey meşgul 
olmaktadır. 

Et satır'le vurmuş 

Beşiktaşta oturan Münire H., 
kendisile ayni evde oturan Pır • 
Janta H. isminde bir Ermeni ka
dınını, satırla vurarak, hafifçe ya· 
ralaınr,tır. 

Münire H. yakalnnınıştır. Ya -
ralamanın bir kavga neticesinde 
olduğu zannedilmeldedir. Tahki • 
kat, yapılıyor. 

Jiletle yaı alamış 

Çukur bostanda oturan san -
dıkçı İsmail, Hüsniye Hanımı 
kavga neticesinde jiletle sağ ko • 
lundan ve elinden yarahımıf, ve 
yakalannuıtır. 

Araba ile otomob 1 çarpı· b 
Eminönü cihetinden Karakö -

ye geçen 2632 numaralı otomobil 
Galata.dan Eminönüne gelen bir 
erzak arabasile çarpışmış, hem a
raba, lıem otomobil hasara uğra
mıfhr. 

Araba, adama çarptı 

Cibalide Ayakapıya giden cad
dede, Mustaf anın idaresindeki a
raba, tüfekçi Hamdiye çarpmış, 

Hamdi yaralanmış, Mustafa ya • 
kahmmıf tır. 

Şevki Bey 
Muhtelit mübadele komisyonu 

reisi Şevki Bey mübadele işleri 
hakkında talimat almak ve şim
.diye kadar yapılan isler hakkında 
malumat vermek üzere dün ak -
şam Ankaraya gitmi,tir. Şevki 
Bey Ankarada bir hafta kadar 
kalacaktır. 

teğim §udur: 
Gelecek sene 19 Şubatı bir kül

tür bayram günü anarken Halkev
lerinin fikir ve kültür yolunda 
meb'usları seferber etmiş bir halL 
de büyük §efe: 

- işte meb'uslar fırkanın ana 
vasıflarını bir din, bir ahlak, bir 
fikir halinde yapmak için emrini
ze amadedir.,, Desin! 

Sadri Etem 

VAKiT 

Kimler 
kazandı? 

• Tayyare 
sunun 

pıyango-

talilileri 
Yeni tertip tayyare piyankosu -

nun ikinci keşidesine dün öğleden 
sonra devam edilerek bitirilmiştir. 
15000 lira 18560 numaraya, 10000 
lira 3498 numaraya çıkmıştır. 

Sonları 21, 22, 23, 44, 91, 95 nu 
maraları ile nihayetlenen biletler 
yirmişer lira, onda biı· hesabile iki 
şer lira amorti alacaklardır. Pat • 
rikhanede hademe lspironun bile
tine otuz bin lira çıkmıştır. Otuz 
bin lira çıkan biletin diğer iki par 
çası şehrimizde, bir parçası Mene 
mende ve Yalvaçta satılmış, diğer 
parçaları satılmamıştır. 

15000 lira kazanan biletin iki 
parçası şehrimizde, birer parçası 
İzmir, Adanada satılmış, diğel'. par 
çaları satılmamıştır. 

10000 lira kazanan biletin üç 
parçası şehrimizde birer parçası 
lzmiı· ve Konyada satılmıs diğeı· 

~· paı·çaforı natılmamıştır. 

Dün çekilen numaraları bugün 
orı b!rinci sayfamızda sıraya kon
mu~ bir halde bulacaksınız. 

Ce 81 Bey 
lktısat vekilinin 
dünkü tetkikleri 
Şehrimizde bulunan iktısat ve -

kili Celil B. clün ticareti bahriye 
mektebi ile balıkçılık enstitüsünü 
ziyaret etmi~tir. 

Vekil Bey bilhr.ssa ticareti hah· 
riye mektebinin bütün sınıflarını~ 
taJebelerin deniz çalışma yerlerini 
tetkik etmiş ve gördüğü intizam
dan dolayı mektep müdürünü teb
rik etmiştir. 

Vekil Bey balıkçılık enstitüsünü 
de gezmiş ve mütehassıslardan ba
lıkçılığın inkişafı hakkında fikir -
lerini sormuştur. 

Celal Bey bugün yüksek ticaret 
mektebini teftiş edecektir. 

Vazifesine iade edildi 
iskan memurlarından Zühtü 

Beye iskan suiistimali münasebe • 
tile işten el çektirilmişti. Zühtü 
Bey dün vazifesi başına iade edil
miştir. 

APS 

Gündelik, Slynsl Gazete 
Istanbuı Ankara Caddesi, VAKI1 yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 24379 
idare telefonu : 24370 

l'elgrnr adresi: tstanbul - VAIU1 
Posta kutusu No. 411 

Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnebi 

Senell!: 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7M .. 1450 

3 aylık 400 " 
ROO 

1 aylık 150 .. 300 

flfin Ucretleri: 
Kesml flblarm bir satın 10 Kuruş 
Ticart UAnlann bir satırı 12,5 Kuruş 
Ticari ua.nıarın bir santimi 25 Kuruş 

KUçUk IUinlar : 
Bir defası 30 iki defası 50 üç defaııı t.5 

dört defası 75 ve on defası 100 ku~tur. 

Oç aylık UO.n verenlerin bir defası mecca
nendir. D1lrt satırı geçen ııa.ntarm fazla 
satrrları beş kuruştRn hesap edlllr 

Adliyede 
······················ 
Şof Ör Süruri 

Divanı harbe gön
deriliyor 

Şoför Mehmet Süruri isminde 
biı·isinin davası. dün İstanbul ağır 
ceza mahkemesinde tetkik edil -
miştir. 

Mehmet Sü-ruri, asker kaçağı 
imiş. inzibat memuru Hi1mi Ef. 
bir gün kendisini Sultanahmette 
görmüş, yakalamıs bir otomobile 

~· 
bindirerek, alakadar makama tes· 
Hm etmek üzere yola çıkarmış. 
Bahçekapıda otomobilden indik • 
]eri sırada, Mehmet Süruti, Hilmi 
Efendinin üzerine atılmış, belin -
deki tabancasını tutmuş, çekmiş 
ve üç el ateş etmiş. kurşunlar Hil
mi Efendiye isabet etmemiş, iki
si boşa gitmiş, bir tanesi oradan 
geçen komisyoncu İsmail Efen -
dinin hafifçe yaralanmasına se -
hep olmuş. Şoför Mehmet Süruri 
kaçamamış, hemen karakola gö • 
türülmüş .. Şimdi katil kastile si • 
lah atmatan suçludur. 

Müddeiumumi Ahmet Muhlis 
Bey, suçun inzibat memuruna 
karşı, vazife ifa ettiği sırada it -
lendiğinden, bu davanın rüyeti 
askeri mahkemeye ait olduğunu 
ileri sürmüş, mahkemede davayı 
vazifesi harici görerek, divanı 

harpte muhakemeye bakılmak ü -
zere, evrakı müddeiumumiliğe i· 
ade etmiştir. 

Beledaye e: 

uaı için projeler 
Kerestecilerde yapılacak olan 

halin projesini hazırlamak ve in
şaatini yapmak üzere belediyeye 
l>azı gruplar müracaat etmi§ler • 
dir. Belediye, bu gruplara proje • 
)erini haznlamalarını bildirmiş • 
tir. Diğer taraftan belediye fen 
heyeti de ayrıca bir proje hazır
lamaldadır. 

Terkos saatleri 
T erkos saatlerinin muayenesi

ne devam edilmektedir. Bozuk ve 
eski saatlerin miktarı tesbit edil
dikten sonra Avrupaya yeni saat· 
ler sipariş edilecektir. Bazı fab • 
rika mümessilleri belediyeye asri 
ve mükemmel saatler telkif et • 
mişlerdir. Bu saatler belediyece 
tetkik edilecek, en sağlam ve hi • 
leye en az müsait olanı bulunursa 
saatler teklif sahiplerinden temin 
edilecektir. 

Umumi miifettiş 
gidiyor 

Sark müfettişi umumiliğine 
tayin edilen dahiliye vekaleti 
müsteşarı Hilmi Bey bir iki güne 
kadar Diyarrbekire gidecektir . 

Bulgaristanda 
kontenjan 

Bulgaristan hükUmeti döviz 
takyidatına rağmeuithalat ve ih
racat arasmdaki müvazenenin te
min edilemediğini nazarı dikkate 
alarak bu aydan itibaren konten
jan usulünün tatbikına karar ver· 
.miştir. 

Kontenjan listesi henüz neşre· 
dilmediği için memleketimizi a· 

l 
lakadar eden maddelerin konten
jana dahil edilip edilemediği an -

,. ...... ••••••••••••1111~11" la§ılamamıştır. 

S<ıvıf a 3 

SOHBETLER 

Münasip mi? 
Dün elime, Hinıaycietfal cemiyeti 

tarafrndP.n neşredilen "Gürbüz Türk 
çocuğu,, mecmuası geçti. Bu güzel 

mecmuayı arada sırada bulur. bul • 

dukça okurum. Bu küçük mecmuada 
çocuk bakımı, çocuk sihhatı, çocuk 
doğumu ve ölümii hakkında pek fay• 
dalı yazılar, nasiha:ler uardır. 

Son elime geçen nüshada da "Ço
cuk terbiyesi hakl.-ında bir konferans,, 
"Ağız ı•e diş bal:ımı ve verem,. başlık
lı bir yazı nazan dikkatimi celbetti. 

Alaka ile okudum. Billıassa bu son 

yazı üstünde durdum. Burundaki 
ahtapotlar yüzde altı, bademciklerin 
bozulduğu yüzde on beş ı:erem tevlit 

ediyormuş. 

Bu yazıda deniliyor ki: 

Akciğer vereminin de diş '"e 
ağızla olan alUkası yani akciğer
lerin de bir (diş ve ağız mikrop
lanmasr) neticesinde kurtulamı • 
yacağ1 pek kat'idir. 

Bunlun okurken, hatırıma içtiği • 
miz cigaralar geldi. 6fuhakkak ki, 

içtiğimiz tütün hem dişlerimizi bozu
yor, hem bademcik/erimizi örseliyor. 
Hem de ahtapotları tahriş ediyor. 

Çocuklara cigarayı tevekkeli şid· 

detle menetmiyorlar .... Çocuklar ci
gara içseler, herhalde bademcik bo-

zukluğu ile ahtapotların verecekleri 
mazarrat daha büyük olurdu. Çünki 
tütünün bu uzuvlara fena tesir eW 
ği muhakkak ... 

Bunları düşünürken, mecmuanı: 

yapraklarını çeviriyordum. Gözüm 
"Tütün inhisar idaresi,. nin bir ilan 
ilişmez mi? 

Bu sefer şunu düşünmeğe başla 
dım: Ağız ve diş hıf zıssıhhasında: 

bahseden ve ismi "Gürbüz Türk çc 
cuğu,, olan bir mecmuada, tütün re/, 
lamı yapmak, tütünü tavsiye etme: 
münasip mi? 

Harhalde bunun yerine incir, ü • 
züm ve fındıklarımızı reklam etme/. 

çok dalıa iyi değil midir? 

Türk çocuğu tütünle değil, f ındıl. 
iizümle gürbüzleşir. 

Selimi l:net 

Adliyede bir tayin 
İstanbul ağır ceza mahkemesi za
bıt katiplerinden Bahaettin B. Ba{ 
ra istintak hakimliğine tayin edil -
miştir. 

Vazifesini muvaffakiyetle ifa e· 
den kıymetli bir adliye memuru o· 
lan Baha ettin beye, yeni vazif esin 
de de muvaffakiyet temenni ede • 
riz. 

('''"'ll""i's"'''y';('"';·;;iki'''''vAmKITuı•ı•ııınl 
::.ıııınnıunııınıırrnnıruuılRııımııını•lllDtırınııımıınıııınııunıımnnııuuııl»ıınnııı.::. 

13 .Şubat 1917 
- Vulı.."Uu irtihalini dünkü nüsha • 

mızda yazdığımız Hakanı sabık Sul • 
tan Abdüllzamitlıanı sani hazretleri • 
nin cenaze merasimi dün mutantan 
surette icra edilmiştir. Cenaze alayı 

vaUi ile Beylerbeyi sarayından alına
rak divan yolu kurbindeki türbeleri· 
ne nakil ve türbe derununda talısü 

edilen mahalde ralımeti ilahiyeye tev
di edilmiştir. 

- IJJaarif nezareti fenni terbiye 
encümeninden bildirildiğine göre mu
allim içtimalarmın birincisi şubatın 

yirmi ikinci cuma günü saat ikidtt 

Darülfünun konferans salonunda ini
kat edecektir. 

Salonda muallimelere de yer ay • 
rılacaktır. 

- Avusturyada tahsil etmek üze
re lzmfrce intihap edilen 21, 6lanisa
dan gönderilen 13 efendi dün lstan -
bula gelmişlerdir. Bir hafta içinde 
Avrupaya izam olunacaklardır. 



••• 
Mubarrirl : Celil Nuri 

• lktibas,nd:ll. tcrc!irnc hakları mahru;ı:dur • 

Harem dairesinden dans salonuna 
On beş yaşında vardım. Rume· 

linin, o matemi ile dağdar olduğu
muz hakiki Türk elinin güzelce 
bir şehrinde, büyüklerin medfoin~ 
de, bir ramazan gecesi, söylenen· 
leri dinliyordum. Sancak erkanı 
kadı, müfti, oralı olup ramazanı 

geçirmiye gelen meşhur bir ka • 
zasker efendi, askeri teftişe çıkmış 
bir miralay hazırdılar. 

Hatırımda kaldığına göre ge • 
çen bahisleri hulnsı.ı edeceğim. 

O günlerde Tisalya hnrbi baş

hyacaktı. 

Miralay bey askeri ilimlerin 
fevkalfıde ilerlediğinden bahnetti. 
Sözleri bir bir aklımda.dır. Lak:n 
tekrara lüzum görmem. isabetli 
fikirler. Bir erknnıharp zo.b:tinr. 
yakışacak mütalealar. Zırhhalr -
dan, yeni toplardan malumat ver
di. 

Muhasebeci bey mektep mezu .. 
nu. O da servet üzerine bahisler 
açtı. Ciiz'ice fransızca. biliyormuş. 
Avrupanın mali müesseselerini an· 
lattı. Lakin bildiklerinin pek ek -
sik olduğunu şimdi hissediyorum. 

Meclisi idare başkatibi hem 
zarif, hem şair ... Bizim ilmi, mali, 
iktısadi ·vaziyetimizle afay etti. 

kanaatleri muhkem değilmiş. Kök
süz kanaatler .. 

* * * 
(Mai Fare) gazinosunda vur 

patlasın, çal oynasın, dansedi!iyor_ 
Ba~ döndürücü, yorucu, öldürücü 
bir danı .... Sekiz siyahi muttasıl 
Okyanosya havaları çalıyorlar . . . 
Bizim hanımlarımız asla yorul -
mıyorlar. Sanki 13 aur hiç danset
miyen büyük analarımızın intika -
mım alıyorlar gibi bugünkü batın 

hoplıyo•·, zıplıyor ... 

Bir takımı iptilayı o dereceye 
götürmüş ki: -hayattc dans da 
olmasa ,vallahi, ölümle onun farkı 
olmaz ;eliyor! .. 

Kimi gece yarısına ltadar uyu · 
yor ki dıı.nstan b.ı§ka bir şeyle uğ· 
raşmasın. Hani, vaktile, orucu his
setmemclt için akşama kadar uyu· 
yan tiryakiler gibi .. Tiryaki keli -
meıini telaffuz ettim. Ben yalnız 

cıgara, enfiye, afyon, nargile, kah· 
ve ve belki çay tiryakiliğini ve iç
ki iptilasını bilirdim. Meğer bir d~ 
dans iptilauı, tiryakiliği varmt§ .. 

Yedi ,selci~ ıene evvelki dans İp
tilası, tıplu lspanyol eribine benzi
yordu. lstanbulu, Anadoluyu kapla 
dı. Pendikte mi, o civarda bir yer
de mi mütemadiyen dansetmekten 

VAKiT 13 ~ubat 1933 

1..--------------------------..A 1 H.ari Mektupları El' ı,,. 
._. ________ _. onumuz~k~~~arşamba 1.ıamra 

Bir mecnun ile çoeuğu 1 

sokak ortasında 
Karagümrüklü bir okuyucumuz 

yazıyor: 

Burada bir zavalı mecnun adam 
cağız var ve bu adamın bir de üç 
yaşında bir erkek çocuğu var. Aile 
si ise ölmüştür. Bu adam, bu za -
vallı çocukla birlikte burada bir e
vin bodrumunda yatıp kallnyordu; 
şimdi bunları oradan da sokağa at 
tılar. Buna ne mahalle heyeti, ne 
hiç l<imse bakmıyor. ihtimal bu 
halden Himayei Etfalin de haberi 
yok! Halbuki, buradaki çocuk ba
kım evinde böyle birçok çocuklara 
bakılırken bu mecnun adamın üç 
yaşındaki çocukla birlikte sokak -
ta kalmaoı muvafık mıdır? Hatta 
bu halde tehlike bile vardır. Deli 
adam her şeyi yapabilir. Himayei 
Etfalin ve ba~ka lıizım gelenlerin 
buna nazari dikkatlerini celbetme
nizı rica ederim efendim. 

Kadın birJiğiode 

bedava ders 
T. K. B. Katibi Umumiliğinden: 
Birliğimizde meccanen verilmek 

te olan Fransızca, Almanca ve türk 
çe lisnn derslerine <levam edilmek 
tedir. Dersler muktedir mualli?!l -
ler tarafından veriliyor; hu ders -
ler içinde c-yrı ayrı kursla1· mevcut 
tur. Yeniden kaydolmak arzu eden 
ler Cumadan maada her giin saat 
14 ten 18 e kadar birlik merkezine 
müracaat edebilirler. 

Rus ihtilali - Rus hayatı arasında geçen hakiki bir aşk 
sergüzeşti olan 

KiZI ~ 
rxuı 

harikulade filmini takdım edecektir. Baş rollerde : 1 
Je Mfryan Hopkins - George Baokroft 

~~----.-ıı _______________ w_______________ ! 

M h · Istanbul Heledlyes~~ı 
eş Uf Sinema OarUlbedayi Şehir Ti,atrofŞır: 
rejisörÜDÜil Temsilleri : 11:! 

beğendiği güzel ==~~~ik,:~: ISTAHBUL BELEDrka. 

( /Jaş taralı 1 inci sayıfamızda) 

zandığımı söylediler. Jüri heyeti 
meyanında hiç kimseyi tanımadı -
ğım için bu zatların kim olduğum• 
bilmiyorum. 

Aka Gündüz Beyi de tanımıyor 
dum. Nazire Hanımın güzellik mü 1 

sabakası olan 1000 liradan vaz ge ı 
çerek seçildiğini bilmiyorum. Yal
mz b~zı dedikodular işittim. En 
iyisi jüri değişmeli, yeniden inti • 
hap yapılmalı. 

Nazire Hammın cevapları 

Diğer taraftan Naziı·e H. da şu 
beyanatta bulunmaktadır: 

- Benim müsabakaya girmiye 
niyetim yoklu. Maksimdeki dans· 
lı çayda gördüğüm teşvik ve bu işi 

birinci defa ~~~ ~ ~! : 
S H K H . ı 
~aklli: Bedia il ı ı I rn l 
ı. Galip Hanım 

llllllll Komedi 4 

perde 

T AK V 1 ıJau 
Pazar lesi 
13 Şubat 
18 Şevval 

Giın do~uşu 
Gün 1 acı~ı 
~abah namıııı 

o~ıe nanıaıı 
!~ınuı nıım~ı.ı 
A kşn ııı na rnaıı 
Ya· sı n:lmar.ı 
lm~ak 
'ılın ııeçcn glinlen 

kalan 

(ı,59 

17,ıo 

6,04 
l\1,28 
15,211 

17.40 
19,11 
5,ııı 

4.ı 

3!2 

tertip edenlel'in ıarnrı üzerine he • ı.----------
men zorla girdim. Eğer maksat hal 
kın arzuau ise hen Maksimde bu · 
lunan yüzlerce kişinin arzusuna da 
yanamıyarak müsabakaya girmiş

llı\ YA - Yeşil köy askeri rasat Od 
ke;t.inden ,·erilen malômat:ı ı;öre, b r 
ham bulutlu olacak 'e \'ajtı;lı de • 
d 1 . fl .. d : ., .... gı e ece rnr. ,uıgar a garp ıstınametı11ı . 

k . lı cscce lir. ' (Ha •••• ihtar edeyim: "lkh!at) 
kelimesi o esnada meçhuldü. Bu 
kelime sonradan icat edildi. O za· 
manın ıstılo.hatı ticari vaziyet, ma
li vaziyettir.) 

vefat etmİ! birinin ismini ve res • ___ , ___________ _ tim. 
T okatliyandalci hadiseden çok 

müteessir oldum.. Kraliçelik için 
çiçekten bir taç yapılmıştı .. Dnver 

Dün en fıızlıı sıcaklık 10, en ıhı 
dereı·e ,o h:ıva rnzyfkı da 758 mili' 

Biri dedi ki: - Hcp:.i güzel •.. 
Onlar her halde bizden hem ileri, 
hem zengin .. Öyle olmasaydı or · 
duyu tanzim için Almanyaclan pa· 
şalar getirtmezdik; İngiliz ter:s:ıne
lerinP. zırhlılar yaptırmazdık; Pa
ris bangerlerinden para istikraz et· 
mezelik; malın iyisini Paristen, 
LonJradan almazdık ..• 

Evet, hepıi iyi, hepsi güzel am
ma, iki şeyleri kötü: Biri dinleri, 
ikincisi ahlakları .• 

Müsaadenizle ba~ katibin dine 
ait olan filtirlerini nakletmiycce -
:ğim. Diğer kısma aelince: 

- Efendim, dedi, namus, alaf -
ranga alemde yoktur. Mesela ba
lo .... Gene baş katibin sözlerini ke
siyorum .. Balo hakkında söyleme· 
diği kalmadı .. 

Buna yakın sözleri, yaşı bugün 
elliden a~ağı olmıyan herkes, ha
yatında binlerce ve binlerce defa 
duymuıtur. 

Harem hayatı, peçeli, örtülü ka
dınlar, erkekle konuşmıyan ha · 
nımlar, memur, kati?>, tacir da -
mıyan hanımlar .. O devirde, şiip • 
hesiz, bir kadının aözlerini, elini 
göstermesi bile iffete mügayir bir 
hal addolunurdu. 

Onun içindir ki, yalnız Avrupa· 
lılar değil, alafranga aleme mail 
olan yerliler bile çirkin görünüyor· 
du. Ahlnk, bir jandarmaya muh -
taçtı. Otuz beş yıl evvelki içti -
mai heyeti görenlere, tetkik eden • 
lere öyle gelirdi ki onun değişme
si için en azdan b\?ş yüz sene ıa · 
zımdır. Daha az bir zamanda Os -
manh alemi bu telakkisinden vaz 
geçemez .. Kadınların hürriyeti te
rakki ve tekamül programının en 
son maddesi addolunabilirdi. 

• • • • Meğer bu fikirde bulun • 
d'ufdarını zannettiğimiz kimsele -
rin -ki kahir bir ekseriyetti-

mini gazetelerde gördüm. 

••... Dans, bir frenk icadıdır .. 
Bizdeki oyun ise, vaktile, ba~ka 

mahiyetteydi. Alafranu her· 
kes danseder. Onasa İ§tİr<ı . edilir. 
Danş çift oynanır .. Dangeden o • 
yuncu değildir. Maksadı başkala -
rmı eğlendirmekten pek uzaktır 
o alemde, dnnsetmekle hem ken . 
di eğlenir, hem iştirakile şetareti 
arttırır .. Kral ve imparator, kra -
liçe ve imparatori~e, rical, zahit -
ıc .. , genç.leı·, karılan, kızları, bir 
müsamerede, hep oyuna karışır -
Itır. Dans haysiyeti kırmaz. Alaf • 
ı·anga C:handa e~hiclenberi kaiclc 
budur. 

Bizden bir evvelki neslin alatur
ka dügünenleri ise dansı memleke
timizdeki köçek ve çengi oyunları
na benzetiyorlardı. Y anhşhk bura
dan geliyor, işte ... Bizde. dansör ve 
yahut dansöz bir mımara<lıı-. Baş
kalarını eğlendirmek için oynar • 

Oyununa mukabil ücret ve bil· 
hassa bahşiş e.lır. Tek başına oy -
nar .. Hnzır olanlar onu aeyreder -
ler, gülerler, eğlenirler. Onun o -
yun una kendisini :;ayan i;.tirak et
mez. Alaturka dansörün karşısın
da siz bir tiyatro, sinema, cambaz
hane sey!rcisinden başka bir şey 
değilsiniz. 

İ!}te bu farkları bilmiyenler, 
toptan cğlenceni11, herkesin iştira
kile hasıl olan zevkin ec!lehisi olan 
baha ve nğnbeyleı-imiz ciddi insan
ların baloya karışmasını anlaya.mı 
yorlardı .. 

Abdi.Hkeıim Paşa isminde biri 
Rusya imparatoriçesi büyük Kate· 
rina nezdine elçi gönderilmiş. Baş· 
katibi Nahifi Efendi de sefaretna
mesini yazmış. Diplomat efendi 
Kalerinanın Osmanlı elçisinin ;;e • 
refine verdiği baloya (der vasfı 
cemiyeti masharagi) diyor ve ora· 
da çalman havaları kapı gıcırtısı 
na ve sinek vızıltısına benzetiyor . 

Bu ıelefler kadınların açık ola· 

bileceklerini hayallerinde geçire • 
miyo:rlardı. Öyle bir alemde yaşa
nıyordu ki bir insan meşru zevce -
sinin i:ımini bile eöyliyemezdi. 
Örf, adet, ı:.hlak bu cihete müsaa -
de etmezdi. Onun içindir ki bi1tün 
frcnk alemi toptan itham edil -
miştir. 

•.•.. F aket bu sıkılık tabii de · 
ğilmiş .. ln~anın yaradılışında hür
riyete kabiliyet de, ihtiyaç da var
dır. Kadın, kutu içinde saklanma· 
ğa mahkum bir nesne olsaydı Al -
lah ona bir can vermezdi. 

işte bu kabiliyetin, bu ihtiyacın 
vücudu, yeni hürriyetin ilanında 

görüldü. Aç kalan birinin eline yi
yecek geçince onu, nevine, nefase· 

tine bakmıyarak acele acele yeme· 
si kabilinden, sekiz, on yıl evvel 
hatun kişilerimiz toptan ve müsta

cel danslara başladılar.. Ha dön
düler, ha döndüler!.. 

••••. Vaktile lbrahim Abilof 
isimli bir Azerbaycan Bolşevik el-

çisi Ankaraya gelmitti. Bu zat mü· 
temadiyen yer ve mütemadiyen zi
yafetler çekerdi. Hem ne ziyafet · 

ler .... Mücadelenin ilk devrinde, 
her şey kıtken, öğleden sonra saat 
ikid~ sofraya oturur, sabahın iki· 
sinde sofradan kalkardık. 12 saat 
yemek ... Altı, yedi yemel...-ten son · 
ra çorba gelirdi. Bu da ne?. Bunu 
ev $<'.hibinden sorardık. Saatine 
bakar: - Akş&m yemeği haşladı; 
derdi. 

Zavallı İbrahim Ahilof, sonra, 
hmirin istirdadında, fazla yemek
ten vefat etmiştir. Cenabı hakken
disini ahrette (Lenin) e karin et· 
sin ... 

Bu kadar fazla yemenin sebe -
hini kendir;inden sorduğumda de
mişti ki: - Uzun müddet Sibcr· 
yada menfi idim. Senelerce aç kal
dım .. Şimdi onun acısını çıkarı -
yorum! ... 

Celil Nuri 

rede idi" lır 

bey, Peyami bey: 
Radyo: 

ISTANBCL - 18 den "Küçük salona gelin de tacın ha 
şınıza uyup uymadığını tetkik ede dar Vedia Rıza 11. 18,45 ten 19.ı 

kadıır orkema. 19.30 dAn ~O ye ~ k 
Jim !,, dediler .. Öteki güzeller he • Fransızca ders (ınüpredilere mahsus~ p 
nüz kralicenin kim olduğunu bil- den 20,30 a kadar Da.rülbedayi arti! et 
miyorlardı. Yavaşça küçük salona tarafından ıcrosil, ~0.30 dan ~ I ,30 a 
geçtim. Çiçekten tacı küçültüp bü- dar Safire II. ve arkadaşları, 2 I ,30 

yülttük .. Başıma uydu .. Bu tacı Na 2~.30 a 
0 

kadar orkcctr:ı, ajans ve b 

d S ff H l d b · h:ıberleri, saat ayarı. B 
şi e a et . sa on a aşıma gıy ~ k 
direcek bu suretle takdim merasi· =====-==-=======~~ 
mi yapılmıt olacaktı .• Büyük sa • H. olduğunu gördüm ve o zat Ş· 
lona geçtik .. Naşide H. tam tacı ha derhal hatırladım. j Ilı 
şıma koyarken Aka Gündüz Bey Melahat Hanım hakikaten ; le 
ayağa kalktı. güzelliğini temsil eden bir ha~ le 

Teessürümden ne yapacağımı dır. Hatta bir aralık "Nice,, şe 
bilmedim .. Tacı Naşide Saffet H.a ·; bulunurken, meşhur ve so1' J> 

verip Vamık Ruhi beyle birlikte 1 dan İslamiyeti kabul etmiş C 

T okatliyandan çıktım .. ,, A d t k .,t dr vrupa a o urmıya arar " 

Bir üçüncü güzel Amerikalı sinema rejisörü Re~ di 
gram Barut isimli şarka ait 

Şu güzellik kraliçeliği meselesi 
bitinciye kadar bu mesele etrafın 
da bi rşey yazmamağa karar ver • 
miştim. Fakat dün, bir hadise, da· 
ha doğrusu bir tesadüf beni bu fik 
rimden caydırdı. 

Bütün intihaplarda olduğu gibi 
şüphesiz ki, güzellik intihapların -
da da yanlışlıklar olabilir. F akal 
nisbeten, güzellik intihabında yan 
lışlığın az, çok az olması lazımdır. 
Zira güzellik intihabı mantık ile 
ve hele bizde, muayyen bir ölçü, 
bir nümuneye nazaran değil, göz 
ve his ile yapılan bir seçmedir. 

Seçmede de amil olan unsurlar ni 
hayet umumi manasile güzellik ve 
cazibe olabileceğine nazarnn ha -
i:anın az olması lazımdır. 

Dün, gazetede, güzellerin resim 
lerine alıcı gözile ilk defa bakın
ca, 21 numarayı taşıyan hanımda 
durdum. Bu, tanıdık bir sima idi. 
Biraz ıorut turunca, bu hanımın, 
Almanyadan buraya gelmiş ve gü 
zellik müsabakasının ancak son 
kısmına yetişebilmiş olan Melahat 

minde baş rolü kabul etmesi 
kendisine çok ricalarda bulund c 

tu. F aknt Melahat Hanım, o zJ te 
henüz pek genç olduğundan bıl 

lifi kabul etmemişti. ti 

işte bu Melahat H., geçen ... 
müsabakaya girmiş olan 21 n&I g· 

ralı ayni Melahat Hanımdır, d 

kcndi~i temsili bir güzelliğe l d 

bir tipte ve şahsiyette olm~ J\ 
rağmen, seçilememiştir. k 

Şüphesiz bu hadise, intihaf , 

yetinin lehine kayıt edilece) b 
hadise değildir. Çünkü, za.,f, 

mem ki, intihap heyetinin içi a 

kndın güzelli~ini aeçme husuf . 

da binlerce "yıldız,, görmüş, t ~ 
rinden intihap yapmış bir rı d 

olan Rex lngram kudretinde / 

lar bulunsun. Nerde kaldı ki, d 

güzellik kraliçesi olarak 

Nazire Hanımın 

yalnız Mel~hat Hanım 

Birsen hanım da var. 
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AKI f'ıa edebi tefrikası 

CANilM AYŞE 
----------------------------------- Selaınilzzet 

- Ne? Bitkin ve perişan bir haldeydi. 
Senih hayretten, olduğu yerde o şen, neşeli, güler yüzlü kızdan e· 

Jnıhlanıp kaldı. ser kalmamıştı. Gözlerinin feri kaç 
Demek Ayşe, Ahmet Baruni Bey mıştı. ihtiyarlamıştı. 

le evleniyordu. Arada sırada, küçük bir deftere, 
Nasıl olmuştu da, bu elli yaşın • hissiyatını, gönlünden geçenleri 

sdaki, büyük babası yerinde olan kaydediyordu. 
,hir adama varmiya razı olmuştu?. işte: 
Şaşılacak bir şeydi bu ... Eğer bu • "Kemal bu defteri senin için yaz 

1 
nu başka bir yerde duysaydı, im • mıya başlıyorum. Bir gün elbette 
kanı yok inanmazdı. sana bu yazdıklarımı okurum ... O 

1 

Ya Kemal? nefret ettiğim adamla evlendikteıı 
Kemale ne olmuştu? sonra bu defteri okursun. 
Kemal nerede idi? "İçimi bilsen, kalbimden geçen-
Kemal bu işe ne diyoidu? leri bilsen ... Bunları bilmeni, anla· 
Senih bir kabus geçirdiğ ine hük manı, bana acımanı ve beni unut· 

llletti. manı istiyorum. 
Kalbi muztaripti, beyni ağrıyor "Bana acı ve beni unut Kemal. 

du. içinde bir isyan kabarıyordu. "Fakat ben seni unutmıyacağım. 
Bu halde, oturup konuşmasına Seni unutmama imkan yoktur Ke· 

Rülüp söylemesine imkan yoktu. mal... Kemalim ... Kemalciğim ... 
Veda edip çıktı. "Seninle gizli nikahımızın batı· 
Kemalle Ayşenin arasında ne rasıru, gönlümde bir demet çiçek 

e>lınuştu? Belki de hiç bir şey ol . gibi saklıyorum .• Ne yazık, ki bu 
l ttıamıştı. Fakat namevcutlar dai . çiçekler soldu, yaprak yaprak dö • 

;r, llla. haksızdır. Gözden uzak, gönül külmiye başladı .. 
:c den de uzak derler. Kemal lstan . "Bir demet diken, yaprakları ku 
:; bul dan ayrılınca, Ayşe onu unut • ruyup dökülmüş bir demet güldü .. 
·' llluştu. ihtiyarın serveti gözlerim "Sevgili Kemal, beni ilk öptü · 
.ı kaınaştırmışb. ğün günü ve beni son defa bağrı • 

5·! Senih buna da ihtimal veremi . na bastırdığın akşamı hatırlıyo · 
,ı Yor, buna da inanamıyordu. Bu biı rum. Aklımda hep o günle o akşam 

Yük aşk, bu kadar çabuk sönüp gi· var. Meğer beni bu son sarışınmış t 
~der miydi? Hem Ayşe, Kemali hı· "Babam bugün biraz daha iyice. 

be _ ,_ Y a!unda Ahmet Baruni Bey res • 
rv-Ktıktan sonra, Sen:hi aramamış i: gidip Ahınet Baruni B.Ie evlenmiş men izdivacıma talip olacak. Be · 

t ti, onunla evlenmek için Kemah nimle evlenmek istediğini babama 
, bırakınıştı. söyliyecek. 

ti~ Bu, ancak para hatırı için yapı . "Ya ret edersem? 
lıl'dı. Bunun başka h iç bir sebebı "Yeminimi düşünüyorum .. Fa • 
Yoktu. Arahın kaşaneler i , yatı, el kat ne yapayım, böyle feci bir ye· 
'••q.~ıarı, paraları kızın b1\.§ını dun m inin hükmu yoktur. 

e clurmüf o1acakh. "Ret edeceiiim, istemiyeceğim. 
9~ Garip şey! .. O saf, tnsaum, ve . "Seninim Kemal, senin olaca -

k karlı kız deme!i ken dini satmıştı? ğım.,, 
:ı Para uğuruna aşkını aşıkmı feda ~ r. Jf. 

, etmişti. 

1 

"Allalu m beni a ffet! 
O Sen~hin kalbi sızladı. " Yeminimde hanis olacal..'1ım. : 
b Ayşeden hunu ümit etmiyordu. Baham te?nar hastalandı .. Aczim· 

Bir ~k erkekler gibi, o da bütün <len, ıztırabımdan çıldıracağım. 
kadınlardan şüphe mi edecekti? 1 ~~mi~imi tutacağım, sözümden 

af Şüpheye düşmesi mi lazımdı? De - donınıyeceğim ... Babamın hayatı 
tl\ 1 h benim e)imd b · ·· ·· d e4 er kadın, para hatırı için böy e, emm sozum e .•• ,, 
le hl~'-- l ·· Jt. :f. Jt. '* J a cuuız ık yapmıya hazırdı oy· "K 1 at e nıi? ema henden mektup alama " 

Ay 'b' ·ı hl b' I b'I dığı için merak ediyor. Herkese e fe gı ı ası ru u ır uz ı e. 1 • 
.. l>ar....... k .J b w • • meadup yazıp hem sormuş 
ı• -..Am arşısınaa aş egmıştı. " . ··• 
" Senı'h d · b' d .. .. d l Ona hır mektup yazdım. 
ı· erın ır uşunceye a " 
~ dı. Uzun uzadıya yalan söleme • 

Ayte ·ı .. ·· 1• dim. Yalnız hakikatin çoğunu sak 
ei d' ı e yuz yuze ge ınce ona ne 1 d 

t 
IYecekti? . a ım. 

...., il l "Babamın hastalığını, benim . "-ema e ev enmiş olsaydı, Ay · 
ı .... !eyi tebrik etmesi biraz güç ola • döktüğüm göz ya~larmı anlattım. 

P caL F l (Devamı var) J tttı. a cat şimdi, bu izdivacını .............................................................. . 
aJi leh ile · ttaıkevı ıct mat yındım ba.osu 

r etmesme imkan yoktu. İstanbul Halkevi içtimai yardım 11 
• ''Bu ahlaksızlığınızı tebrik ede- şubesi tarafından tertip olunan se· 

tıın,, diyemezdi. 
nelik büyük balo şubatın 16 mcı 

n .. lam bunları düşünerek yiirüdü· Perşembe günü akşamı Beyoğlun • 
ıi rii esnada, karşıdan Ayşenin gel · d p ı ı ı eli'" a erapa as sa on armda verile -

r, gıni gördü. cektir. Neticesi itibarile büyük biı' 
l Ayşe dalgındı, başı önünde gi- eınrihayıra hizmet eden bu balo • 
'"' diyordu. Senihi görmedi. Senih te, nun fevk IAd "k l 
v 4 a a e mu emme ve zen· 

k Yşe ·İle konuşmamak için, derhal gin olması için her türlü tertibat 
f arşı kaldırıma geçti, adımlarını alınmıştır. Şehrimizin yüksek ti • 

e• ~tklaştırdı. Hızlı hızlı yürümeye caret müesseseleri tarafmdan he • 
&.§ladı. diye edilen yüzlerce eşya balodaki 

111 
Bir zaman, Kemalden başka kim misafirlere piyanko keşidesile tev 

aluraa olsun, Ayşe ile evlenmesine zi olunacak ve o gece bütün davet • 
aı_ıani olmağı azmetmişti. Fakat liler birer kıymettar hediye ile av· 

, ~itildi bu azmi gevşemişti. Ayşeden det edecektir. Baloda huıuai bir 
e. de, nişanlısından da nefret ediyor· balık avı eğlencesi de vardır. Bu 

\t, eğlence dahi çok kıymetli hediye • 
d itte Ayşeye hiç bir kimse yar • Iedren ibarettir. 

' •lll etmiyordu. Hiç bir ümidi kal Hem f ev kala de bir eğlence, hem 
bladı. ile büyük bir emri hayıra hh:met 

Bunun farkında mıydı? vesilesi olan içtimai yardım baloıu 
Bahasmın Bursada hastaiandığt kaçırılmıyacak bir fırsattır. Adedi 

Riinde b · A 'l d w• k l b'I ti H Ik d .... . il en, yşe tamamı e egış pe az o an ı e er a evin e 
~••ta.' ~ tedarik olunabilir. 

VAKiT 

"Rumeli,, hanında 1 Güzellik 
öldürülen kadın 

müsabakaları 

Sokrat1n anası 
Mahkemede şahit

lik etti 
<Baş tarafı l inci sayıfamızda) 

Terz'nin borcu! 

Şahit terzi Sokrat Efendi, şu şe
kilde ifade verdi: 

- Firari Yani, bana elbise yap· 

tı~mıştı. Kendisinin Yunanistana 
gitmiye hazırlandığını öğrenince, 

bana borcu olan yüz lirayı istedim. 
"Param yok, amma elimde tahvi • 
lat var. Sana bunların numaraları· 
m vereyim. Bu tahvilat, piyasada 
kaça satılıyorsa, öğren, satalım: 
borcum olan yüz lirayı al,, dedi. 
Amma, buna vakit kalmadı. Onun 
cinayeti işlediği ve bu tahvilatı çal 
clığı meydana çıktı. 

Şahit Madam Emiliya, Aleksan· 
dra, matmazel Panayota "Rume • 
li,, hanında kiracı imişler. Birinci
sinin vak'aya dair mal6matı yok
tu. Madam Aleksandra, şöyle de · 
di: 

- Bir gece, handaki daireme 
geldim. Komşum Madam Antuva· 
nettanın kapısı aralıktı. Merak et· 
tim, zile bastım. Ses çıkmadı. Bu 
sırada Matmazel Panayota da gel 
di. "Komşumuz, belki kapıyı ita -
patmayı unutmuştur.,, diye, ikimiz 
birden çekip kapattık. 

Matmazel Panayota, ayni şekil
de şahitlik etti. Telefon memuru 
Recep Mümin B., çağırıldı, o da 
Beyoğlunda bir kahvede gazete o
kurken, Sokrahn cinayet havadi • 
sile alakaclar olduğunu, kendisine 
''ben, türkçe bilmiyorum. Sen oku 
da dinliyeyim !,, dediğini, "katili 
bulmuşlar mı?,, diye mcr~kla sor· 
duğunu, kendisinin de "bugün de· 
ğilse, yarın tutarlar!,, demesine 
karşı, onun beti, benzi attığını bil· 

dirdi. 
• 
Kız kardeş ve ana 

Sokratm kız kardeşi Matmazel 
Katinaya, suçlunun kız kardeşi ol
ması itibarile, isterse şahitlik etmi· 
yebileceği izah edildi. O da, bir 
şey söylememeyi, çekilmeği tercih 

etti. 
Sokratın anası Madam Floraya 

gelince, o, yeminle şahitlik etmeyi 
kabul etti. Şunları anlattı: 

- Cinayet olduğu gün, öğleden 
evel, ölen kadın, bizim eve uğra • 
dı. Ben, kendisini tanımıyordum. 
Benim çocukları sordu, biraz son· 
ra onlar geldiler. Bu kadın, Yani 

ile konuştu, gitti. Akşama doğru, 
Yani ile Sokrat beraber çıktılar. 
O madamın evine gideceklerdi. 

Domal es salçası 1 

Akşam, evvela Yani, sonra Sok
rat, eve döndüler. Yaninin elbise • 
sinde kan lekeleri vardı. Bana eve 
la "domates salçasıdır,, , sonra 

"bir otomobil çarptı da kanadı elle 
rim,, dedi. Sokratın ellerinde de çi 
zikler gördüm. 

Cinayetten dokuz gün sonra, Ya· 
ni Yunanistana giderken, bana bir 
mik'dar para, bir de içi tahvilat do· 
lu paket verdi. "Paketi yastığın içi 
ne koy, sonra yastığı tekrar dik!,, 
dedi. Kimden aldığını sordum. E-
vela "Sana ne?,, , sonra "bir arka· 

Kızlarımızın manevi var ıl{larını 
ediyor! tahrip 

Güzelliği teşvik etmeliyiz, fakat 
müsabakaları değa ! 

Güzelliği severim, güzelden ı 
hoşlanırım. Bedii temaşa, ruhu • 
mun ibadetidir. 

Dalının üstünde baharı özliye· 
rek açılan ve gözlere samedani bir 
ziyafet halinde uzanan çiçekler, 
bence koklanmaktan ziyade sey • 
redi1mek içindir. isterim ki hiç bir 
el onların yapraklanndaki ipek 
kıvrımlarına dokunup buruştur • 
masın, hiç bir şamme onların in
sanın içine ılık bir tat ve ürperme 
veren renklerini soldunnasın. 

Bahçede kökü toprakların de • 
rinliklerine uzanıp kuvvetlenen, 
endamı havada ve aydınlıkta sal
lanan canlı nebat, vazoda ve ya
kada boynu bükük ağlar gibi du· 
ram ondan bin kat güzeldir. Ka • 
dınlan pek eskiden·beri çiçeklere 
benzetirler. Bu teşbih eğer doğru 
ise kadınların da ancak kendi 
muhitlerinde, kendi havalarında 
ve kendilerine en uygun gelen 
fon içinde daha güzel olduk
larını kabul etmeliyiz. Onun için 
dir ki her güzeli yerli yerinde 
bırakmak ve uzaktan hapanlık 
duyup heyecanlanmak ruhani 
hazların en kibarıdır. Bedii te • 
maşa, ruhumun ibadetidir,. 

~ 

Neslimin kadınlarını, erkek • 
lerini güzel görmek istiyorum. 
Güzellik, neş'e, kuvvet ve hayat· 
tır. Bir milletin içinde güzellerin 
çoğalması, o milletin manevi var
lığı i~in kazançtır. 

Her asrın güzeUik tela· ·;isi 
o asrın karakterine göredir. Yir
minci aısr, insan zekasının "meç
hul" ü yendiği, "sır,, ın suda eri· 
yen birmadde gibi dağılıp kay· 
bolduğu, "bilinıniyen,, i örten ta
bakalann birer birer kaldırıldığı 
bir devirdir. 

Her şeyi bilen ve yapaıbilen 
yirminci asır adamı, "güzellik,, 
mefhumunun esrarengizliğini de 
artık gidermiştir. 

İnsanların ziya ve hava içinde 
avare dolaştıkları ve uzak alem • 
lerin yanıp tutuşmasını seyret -
mek için kızıl ufuklara kartı a • 
ğaç altlarına uzanıp yattıkları de
virlerde güzelliğin elbette bol, 
rahat ve geniş çizgileri olmalıydı. 
Halbuki dünün plastik güzelliği • 
ni vücuda getiren amiller yerine 
bugünkü hayatta hareket, cevva -
liyet, sürat esastır. ve güçl~şen 
hayatın me§akkatlerine dayana • 
bilmek için de sihhat lazımdır. 

Eski güzel, kuş tüyü yastıkla -
rın zineti idi; yenisi iş hayatının 
girdibadı içinde, ayakta ve so -
kaktadır. Eski güzel, kalıptı, zarf
tı, resimdi; onun içindir ki eski • 
den "tasvir gibi güzel!,, derler • 
di. Bugünküsü ruhtur, dimağ ve 
zekadır. 

Şu halde anlaşılıyor ki yirınin· 
ci asrın güzelliğindeki hakim va
sıf, sağlam, adali ve atletik bir 
vücutta içten gelen bir olgunluk, 
canlılık, daima değişen ve yeni -
leşen bir dimağ ve ruh kuvveti, 
hüla~a dinamik bir haldir. 

sı halinde dolup boşalandır. 
Yirminci asır kadınının 

dışı güzel olmalıdır. 
~ 

içi, 

Kızlarımızı bu sağlam vücut, 
kafa ve ruhla yetiştirelim. Genç • 
liği yetiştirmekle meşgul müesse
seler ve gençliği yetiştirenler bu 
yeni estetikten tegafül etmemeli-

dirler. • 

* " 
Güzelliği teşvik etmek lazım• 

dır. Fakat bunun yolu müsabaka· 
lar değildir. Hiç bir esasa ve ölçü· 
ye dayanmıyan, hele asla dimağ 
ve zekaya hitap etmiyen bir usul
le yapıl.makta olan müsabakalar, 
kızlarımızın manevi varlıkların .. 
da tahribat yapıyor. Müsabakada 
kazanan ve bir yıl mütemadiyen 
kendisinden bahsedilip ismi, reı· 

mi dillere destan olduktan sonra 
sene sonunda unutulan genç kı .. 
zın - eğer biraz zayıf ruhlu ise "' 
artık ne baba ocağında, ne aile 
bucağında o debdebe ve ihtişa • 
mı bulamayıp bedbaht olacağın -
dan şüphe eder misiniz? 

Ya kaaznamıyanların huaranı? 
T alebemden bir genç kız, sene 

başında hiç değilse orta seviyede 
iken bir aralık derslerini sermeğe 
gitgide büsbütün yüz üstü bıru .. 
mağa ba.Şlamıştı. Yıl sonunda aı· 
nıf ı dönen ve sonra da utancın -
dan mektebi bırakıp çdanağa 
mecbur olan bu hanım, öğrendik 
ki o sene güzellik müsabakasına 
girmit ve birinci olmamıııa bile 
hayli de beğenilmiştir! 

Sade güzellik müsabakası de
ğil, fakat mektep muhiti haricin· 
deki bütün müsabakaların talebe 
üzerindeki tesiri daima tahripkar 
oluyor. 

Gene bir yıl talebemden bir 
genç hanım, bir adadan bir kıyı· 
ya yüze yüze geçmişti. Gazeteler 
ismini yazdılar, spor mecmuala • 
rı resimlerini bastılar ve bir ham• 
lede kahraman olan genç artık ide 
aline irişmiş, meşhur olmuıtu. Ne
tice §u oldu ki bir adadan bir kı
yıya şu kadar dakikada yüze yü
ze geçen hamın, yedinci sınıf tan, 
sekizinci sımfa bir senede geçe • 
medi! -. , 

Güzellik müsabakası yapan -; 
ların bu işi haklı olarak bir satış 
meselesi saydıklarını ve kimsenin 
ticaretine, kazancına, alış verişi -
ne karı§ılamıyacağıru bilirim. Bu 
satırları yazmakla bu işlerin dü • 
zeleceğini de zannetmem. Fa .. 
kat bütün bunlara rağmen bana 
bu yazıyı yazdıran şudur: Gaze • 
lelerden birinde son güzellik mü• 
sabakasındaki filan şehir birin • 
cisinin henüz on altı yaşında ol .. 
duğuna dair bir havadis okudum. 
Yüreğim "cız!,, etti: Orta tahsil 
yaşı. 

Demek ki yeni güzel, güzelleş· 
daşımdan aldım,, dedi. b 1 meyi i en, çizgileri karşısındaki 

Filan ~ehir birincisini tanımı· 
yorum; mektepte okuİnuş mu • 
dur, bitirmiş midir? Bilmiyorum. 
Zeki ve kibar bir hanım. Elbette 
tahsili de yolunda olacak. Allah 
mes'ut etsin. Fakat orta tahsil 
yaşında bir güzellik kraliçesi ba· 
na biri müsabakada muvaffak o
lamadığı için, ötekisi başka bir 
müsabakada muvaffak olduğu i· 
çin dönen iki talebemi hatırlattır 
yüreğim burkuldu. 

Neticede muhakeme, diğer şa • gözleri okşayıp sihirliyen, dima • 
bitlerin ve bir müdafaa tahidinin ğı karşısındaki dimağları doyu -
çağırılması için, 13 mart sa.at 13e1 rup hüyülüyen ve ruhu, karşısın -
bırakıldı. i daki ruhlara bir' heyecan kası .. ga· Refik Ahmet 



Dört defa •• 
Borcu olmıyan muharrir tlQlak • 

aız insan kadar nadirdir .• En met· 
burundan en çok karii olandan, en 
yeni yetişenine kadar hemen hep· 
sinin üç, beş mutlaka borcu var -
dır ve bundan dolayı aylığından, 
evının eşyasına kadar her feyİ 
haczedilir. Geçenlerde Fransızlar 

me,hur muharrirleri içinde borç
tan dolayı hapis yatan muharrir ve 
ediplerin bir serisini neşretmitler· 
di. 

Bu meyanda meıhur Alek • 
sandr Dümaya ait bir fıkra çık • 
mıştır. Bu büyük romancının o ka
dar çok borcu, o kadar çok ala -
caklısı, o kadar çok icradan gelen 
tahsildarı varmış ki kapısı çalının· 
ca mutlaka bunlardan birinin gel
diğine hükmeder, ona göre hazır · 
lıklı bulunurmuş .. 

Bir gün evinin kapıcısı elind~ 
bir kağıtla büyük romancının ya • 
nına girince Düma: 

- Gene mi bir hesap yusulası?. 
Diye sormuş .• 
- Hayır efendim, dün gece ki· 

Doktor - DillnizJ hiç de iyi bulmadım •• 
racılardan bir fakir adam öldü de Hasta _ Hangisini ? Ben yedi dtl bihrım •• . ~-::::"' 

-."'.• 

bütün katlarda oturanlar beşer ı •••••••••••n•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
frankı~ ~eriyorlar, cenazetıini kaldır Alimin tetkikleri Büy .. k felaket Hanım - BugUn slzin•e az kalsı" kar1 koca ohicakltk.8enl 

otuz sene evet babamdan istediğinizi, babamın vermed § ni 
habrhror mısınız ? 

ma ıçın .... 
- Peki ...• Bir tabiiyat alimi uzun boyb 

tetkikattan avdet etmitti. Dağ -
larda, tatlarda yapılan hu yorgun
luk verici tetkikatini zapt ve ka • 
yıt ile meşgul iken biçimsiz bir a · 
dam odasına girdi. Alim fevkala
de meşğul olduğu için onu gör -
medi .. Biçimsiz adam: 

Sey -· Hayahmın en tath habralar1ndan biri budur. Ve cebinden bir lira çıkararak: 
- Bunun beş frangını al, on beı ········································~·················································· 

Aptal ve zengin 
Davit Efendi, işini yoluna koy • 

duktan sonra bir evlat sahibi oldu. 
Salamon büyüyünciye kadar Da -
vit Efendinin serveti on misline 
çıktı ve artık şehrin sayılı zengin
lerinden biri olduğu zaman da Sa
lamon on be! yaşına bastı. 

Davit oğluna hayatı ve insanları 
iyice öğretmek istiyordu. Onunla 
sokata çıktığı bir sırada köşede 
pinekliyen bir zavallıyı gösterdi: 

- Salamon, şu adami yordun 
mu?. 

- Yordum, fıkaranın biri .• 
- Yalnız fıkara değil, aptal da .. 

Aptal fıkara aptaldır. 

Bir kaç gün sonra Davit Efendi 
gene Salamonla Beyoğlu caddesin
de gezerken mükellef bir otomo -
bil içinde, kürk~ere sarılı iriyarı 
bir adamın geçtiğini gördüler. Am 
ma bu adamın yüzü bir kaç gün 
evvel gördükleri dilencinin yüzü
kadar ahmaklık ifade ediyordu. 

Davit Efendi sordu: 

- Bu ada mi yordun mu?. 
Küçük Salamon bir kaç gün ev-

vel gördükleri fıkaranın ahmak su
ratile bunun arasında bir muka -
yese yaparak: 

- Yordum baha, aptalın biri .. 
Davit Efendi hemen tekzip etti: 

- Y anniş söyledin Salamon .... 
Bu aptal adam zengindir. Aptal 
bir zengin zengindir, bu adam da 
zengindir. 

Sonra oğlunu daha iyi tenvir et· 
mek için ilave etti: 

- Buyuklarin şu sozunu unut • 
ma: "Eğer bir köpek zenginse ona 
köpek beyefendi derler.,, 

Yerinde bir cevap 
Gevezeliğiyle meşhur olan S. 

Bey mecliste §U hikmeti savurdu: 
- Kadınlar için en müşkül şey, 

dinlemektir!. 
Tahammülü kalmamı§ olan ev 

sahibesi cevap verdi: 
- Hayır, en müşkül fey can sı

kıcı t8zleri dinlemeğ muktedir o • 
lamamaktır. 

Fehim Efendi •• 
Merhum san'atkar Fehim E • 

fendi, aon zamanlarda değil, fa -

kat evvelce son derece şen bir a
damdı. Sahnede ince hareketler, 
mimiklerle halkı gülüp eğlendirdi· 

ği gibi hususi hayatında da bin 

farngmı geri getirirsin .. 
Sonra merak ederek sormuş: 
- Kim bu ölen zavallı adam? .. 

- Bir tahsildar .. 

-Tahsildar mı?. Öyleyse para· 
pın üstünü getir~ene lüzum yok.. 
Beı frank yerine yirmi fiank veri• 
yorum, tahsildar efendiyi dört de· 

bir nükte ile, şen fıkralarla etrafın- fa gömersiniz .. 

dakileri ve kendini eğlendirirdi. Karın doyurmak 

- Affedersiniz üstat, galiba si-

- Hayır, hayır .. 

- Belki yazınıza mani olurum. 

- Hayır, ehemmiyeti yok. Bil-
akis .. Ben de maymunlar hakkın • 

Aktörlerden birisi yeni bir mu • da bir yazı yazıyordum, oturunuz 
den birinin eserini oynarken Fe . kavele akdettig~inden bahsediyor • b k 1 

O zamanın yeni muharrirlerin • 

him Efendi neş'esiz ve tatsız oyna· du: 

mış .. Muharrir beyin buna canı _ Oyun oynadığım günler kar
sıkılmış, bunu Fehim Efendiye a · nımı doyuracaklar, işte hepsi bu 
çıktan açığa söylese paparayı yi - kadar .. Para falan yok.. 
yecek.. . - Daha ne istersin!.. Açlıktan 

Onun için piyesin ikinci oynayı· kurtuldun, demektir .. 

şmde perde arasında Fehim Efen- -Evet amma, haftada bir oyun 

dinin gülüp eğlendiğini, tatlı tatlı 

hikayeler anlattığını görerek: 

- Üstat, demi,. Bizim piyes oy· 

nanırken çok neş' esiz bulunuyorsu 

nuz .. Halbuki siz tab'en neş'elisi • 

niz, hayatınızda daima şen görü
nüyorsunuz. 

Fehim Efendi hemen şu cevabı 
vermiş: 

-Evet, çünkü hayatımı kendim 
yazar, kendim oynarım .. 

vereceğiz .. 

iş~er fena 
- Baksana Ahmet Reis, sen bir eş 
kıya çetesi teşkil etmiş ve bu çete
nin başına geçmişsin .• 

Maznun ayağa kalktı, bu iddia -
yı şiddetle cerhederek: 

- Hayır efendim, ben eşkıya 
değil, bir şefkat müessesesi tesis 
etmiştim, amma ahval malum, iş · 
ler fena gitti •• 

a a ım .. 

Sahte para 
Geçenlerde bir kere daha Tünel 

de sahte 25 lik süren bir adam ya
kalandı. Bunlardan biri mahkeme
ye sevkedilmişti. Maznun değerli 
avukatlarımızdan birini vekil tut
mu~tu. Mahkeme haftalnrca sürdü 
ve nihayet sahte para çıkardığı id· 
dia edilen maznun bu müdafaalar 
elan sonra beraet etti .• 

Bir iki gün sonra onu mahkeme 
koridorunda gören arkadaıları 
muvaffakıyetini tebrik ederlerken 
vekil bey son derece meyus: 

- Bırakın iblisi, Allah kahret· 
&in! .. dedi ve ilave etti: 

- Hınzır herif elinde kalan bü
tün sahte paraları bana sürdü. 

....................................................................................................................................................................................... 

Meyhaneci - Ru ~arııbın 1 
fiyatı arttı ama bereket ki 
ben ı;u karı stırı"'orum da 
sizden fazla isterİtiyoruın. 

- Bacak kadar bovunla cıgara lçmlye utanmı· 

yor musun ? Daha Elifb•yl IS§re"meden •• 
- Nasll Gjrenmedim Efendi amca •• Elif be .. 

Garson - Aevefendi artı \ 
cvlcnivoruro : 

- Alt ·~ O ~man gene 
garson olar a, kalacak mısın? 

Bir Amerikalı karı koca büyü 
bir devri alem seyahatine çıkmı§ 
lardı .. lstanbula da uğradılar. Çal 
şıyı, pazarı, müzeyi, Eyüp Sult~t 
gezdikten sonra Ayasofya camiir 
ziyarete geldiler. Yanlarında bt Gr 
tercüman vardı. 
Ayaaofyanın içi dolatıldıktıa 

sonra etrafında da bir tur yapıyot :a 
lardı .. Tam ·~Cidaki nuıtia.zanın al ~ll 
tma geldikleri urada AmerikSI "inıı 
karısını kolundan çekti. T ercünı' ltıq 
na minare~in üstünü gösterdi: ~C\ 

- Bakınız, §U iplerle aaılı iıkel 8 
de, ta minarenin tepesinde bir ı. ti 
dam galiba tamir yapıyor.. ti. 

- Evet •••• 
- Ne tehlikeli bir ıey .. Müthi1 Röa 

korkunç bir kaza olabilir .. Tam & ede 
tındayken bu adam bizim üstüm~ teri 
ze diitebilirdi. Şimdi biraz yand~ 
yız .. Amma şimdi de düşecek oluf 
sa üstümüze sıvaların 11çraması it lp 
timali vardır. Uzaklatalım, ti~ 
müthit ~ey.... I' 

Müthiş bir vaziyet .. () t 
Hanımefendiler baş~ata kontı Ütti 

§uyorlardı.. Aralarına altmışı11 )'ı, 

geçkin olan Nigar HanımcfenÔ ~r 
geldi, onu çoktan, senelerdenber 
görmemiılerdi.. Hoş beşten aonrf dat 
ona hararet~ sordular: )et 

- Ne yaptınız, ne haldesiniz?, Nk 
Nigar hanım, iki tarafına sall& hiç 

narak: 
- Sormaynız, dedi, hala ko tı 

camdan haber yok, öldü mil, katJ ten 
mı, bilmiyorum... ~~ 

- Ne müthiş vaziyet!.. 1~ti 
- Evet, ne müthiş.. Dü~ünütl t,tt 

tekrar evlenmeme imkan yok!. )it 

Boş saatlerde •• •a~1 
Evvelki gün Üsküdar vapuru1' i en 

dan çıkan avukat Cevdet Beyi litp 

Refik Ahmet Beyler bu küçük ~' ia i 
purdan çıkanlar arasında pek '/J h~l 
rif mahluklarla karıılatmıılardı . ıl 
Cevdet Bey Refikin koluna giroı 
ve bu zarif mahlukları gösterll' ~u} 
ve demiş ki: kiye; 

- Birader, bu vapur bizim ~ıf dile 
reddinin yeni çıkan "Bot ıaatletl •ahı 
d ki . b • k"" ~' lq ... e .... ,, taoma enzıyor, uç .. < 
amma içinde ne kıymetli ıeyll 
varmıf ... 
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A Q~l&~•I -==============•@ Uzun uçuş rekoru 
Yedi yıldız bir arada 

'' Grand Hotel ,, filmini yaptılar 

it 
bi Grete Garbo telefonu elf nde 

bir saz g ibi tutarken •• 

al Yedi büyük sinema artisti, Al • 

0 t ~anyanm tanmmış muharrirlerin • 
.a1 a~n Vicki Baum tarafından yazıl· 
lll "inıt ve bütün dünyada çok okun • 
' ~llf "Grand Hotel,, isimli eseri oy 
ll~rnı,lardır. 

el Bu eser, Türkçeye de, Reşat Nu 
ati Bey tarafından tercüme edilmit 

ti. 

Bu filmin aahneye konuşunda 
büyük bir itina gösterilmiştir. Göz 
!erimiz zengin dekorlar görüyor. 
Kulaklarımız iyi ses duyuyor. Fa· 
kat bütün bunlar filmin güzel ol • 
masma mani değil. 

Filmin artistleri şunlardır: 
Greta Garbo, Joan Gravford, 

Vallace Beery, John ve Lionel 
Barrymore, Levis Stone ve Jean 
Herscholt. 

Yedi yıldız, bir film için büyük 
bir siklet teşkil edebilir. ise de bü· 
tün artistler muvaffak olmuşlardır. 

Greta Garbo,büyük bir Rus ar -
tisti rolünde tamamen yerinde ve 
kendine uygun bir şahsiyet yarat· 
mıttır, fevkalade güzel oyniyor, 
bilha11a telefon ile, sanki bir mu· 
siki aleti ile meşgulmüf gibi konu· 
şuyor. 

Lionel Barrymore filmin en se
vimli şahsiyetini gayet iyi canlan· 
dırmış, kendisi bir muhasip rolün· 
dedir, ve patronu Vallace Beery'ye 
kin ve nefreti çok realist bir tarz· 
da söylüyor. 

Joan Gravford, Flaemmchen 
ilimli bir tip yaratıyor ve çok nefis 

Avrupanm büyük şehirlerinde . ., ·· "" r;· 1 G d H t 1 J Joan Cravford'un fevkallde nefis vD~udu san atından h e>Oater ış o an ran o e , zan ı 

a ederse bu sene lstanbulda da gc az mı gUzeldlr 1 

il lerilecektir. , ..... .ıatınm yazdıklarını naklediyo • J bir vücude sahip olduğunu gösteri 
ı Bu film hakkında Avrupa mat - ruz. yor. 

ut 

i~ lpek Filmin eserleri 
oh Ve 
~rtuğrul Muhsin Bey 

t E:rtuğrul Muhsin bey Türk tiyat
~o hayatında gösterdiği fevkalade 

ıJ •ktidar ve muvaff akiyetinden dola 
~ tı, gerek ecnebi ve gerek halkınıız 
tarafından takdir edilmiştir. 

et ., d" . . "K b . 1 ~en ısının son arım enı a • 
ti dcttıraa,, filminde gösterdiği kabili 

tet filmciliğin memleketimizde 
(• ~ksek bir mertebeye çıkacağına 
a hıç şüphe bırakmamıştır. 

llununla beraber bu filmi bazda 
o l't Avrupa flimlerile kıyasla, bazı 
Jd tenkitlerde bulundular bile, halkı
~·~nı bu husustaki takdirlerine 
itiraken katiyetle diyebiliriz ki, 

iiıl ttuğrul Muhsin Beyin bu eseri 
t"k 'll sektir. 

ileride, rej!sörümüz, Avrupalı 
'ahtıe vazilerinin malik oldukları 

1' t.~niş teşkilat ve vesaite sahip olsa, 
rıyl ~1.tll~esiz ki, ipek film stüdyoların· 
"'' f'a tstihsal edeceği filmler Avrupa 
"J) b•.lınterine mükemmel bir rakip ola 
f 1• •leceklerdir. 

~ ~ lier halde son eseriyle, Ertuğrul 

r. 
k Uhsin Beyin göoterdiği muvaff a

ıl c:l~Yet.ini nazari itibare alarak ken~ 
ılerı · · "l · · f h nın sınema a emının maru 

~~. ;a tıe \tazileriyle bir mertebede bu 
~;,. l.lnduklarım addedebiliriz. 

H. Mardikran 

"Bir Millet Uyanıyor,, filmini, 
piyes haline koymuşlar ?!!! 

Şimdiye kadar, piyeslerden fil
me alınanları görmüştük. Fakat 
filmlerden piyes yapıldığını İ§it • 

memiştik. Belki de böyle bir şey 
olmuştur amma, bizim kulakları • 
mıza kadar gelmedi, idi. 

"idi,, diyoruz, zira, Bahkesird~ 
çı·kan "Türk dili,, gazetesinde şu 
havadisi okuduk: 

Sanatkar Vedat Urfi Bey ve ar
kadaşlan dün akşam maarif sine -
masmda "Bir Millet uyanıyor,, u 
temsil etmişlerdir. 

Muvaffak sanatkarlar gündüz 
de mektep temsili vermişlerdir. 

Şüphesiz Vedat Ürfi Bey ve ar
kadaşları, bu eseri oynamadan e-

vel eserin müellifi olan Nizamettin 
Nazif Beyden müsaade almış, an -
lafmışlardır, ve kendisine müellif 
hakkı vereceklerdir. Fakat tesadü· 

f e bakınız ki, biz bu satırları ya • 
zarken, içeriye kapı açılıp ta biz -
zat Nizamettin Nazif girmesin mi? 

Kendisine derhal gazetenin bu 
pal·çasmı gösterdik. Nizamettin 
derhal köpürdü: 

- Bu ne ittir bu? Diye haykır • 

dı, Ne hakla benim eserimi oyni -
yorlar? Kimden izin almışlar? Ne 
hale getirmişler acaba? Nasıl olur? 
Nedir bu? ... 

Nizamettin Nazif Bey, bir hayli 
içini boşalttıktan sonra §U sözlerle 
fikrini hülasa etti: 

- Bu hareketi protesto edece -
ğim. 

:•ıın11mttınuıua11mı"ummı111111111111111uumıt•n1m•"-•u11ı1 Rilfll 
~ KISA HABERLER !i 
~ıııuıı ınmıanııı11111uıı.11111"mımılfıuııııııııııımıııuııını111uıınıım1 1 1mııı11111111ınuj 

"' Liane Haid lnkijinof'la bera
ber (Tayfun) filmini çevirmek Ü• 

zere Berline gitmiftİr. 

., Alice Field, Raquel Meller, 
Rene Devillers ve Aquistapace si· 
nema mukavelelerinin yüzde biri
ni, fakir arkadaşlarına terketmİ§· 
lerdir. 

• (Lübnan kasrının melikesi) 
i~imli eserin filmi alınacaktır. Baş 
rolü Spinelly oynıyacak. 

• Liane Haid'in son filmi "ma· 
bude nerdesin?,, isimli filmdir. 

• Kanadada gösterilen (Aire 
Mail) filmi bir haftada on bet bin 
dolar hasılat :yapm1Jtır. 

Nevyorktan Istanbula gelen Amerikalı 
tayyareciler 5012 mil mesafeyi geçerek 
rekor kırmışlardı, lnglllz tayyarecileri 

5481 mil ile yeni rekoru kırdılar 

Tayyareci Gayford Tayyerelerl 

Birkaç gnn evvel lngiliz tay· j 
yarecilerinden Gayford ile Niço
lets 5481 millik bir mesafeyi 
durmadan, ve bir yere uğrama
dan katederek yeni bir rekor 
kırdılar. Bu iki tayyareci, lngil· 

tere ha•a kuvvetine mensup 
oldukları için kazandıkları mu
vaffakiyet umumi bir mahiyette 
olmaktan ziyade, lngiltereye ve 

bilhassa lngiliz bava kuvvetine 
aittir. Bununla beraber tayyare· 
cilık alemi, bu muvaffakiyete 

likayıt kalmadı. Onu ilk tebrik 
eden, 1931 de Nevyorktan lstan. 
bula bir hamlede uçan Mister 
Jon Bolando oldu. O zaman 
Bolando ile arkadaşı Bordman 
5012 millik bir mesafeyi bir yere 
uğramadan katederek rekor kır· 
mıılardı. 

Mister Bolando, logiliz mes· 
leb..taflarını tebrik ile kalmayarak, 
~nümüzde ilkbaharda ikinci bir 
hava seferi yaparak Amerika 
lehine yeni bir rekor kırmak 
fikrinde olduğunu da söyledi. 

Bolandonoo bu yeni seferi ta· 
bakkuk edinceye kadar bu çeşit 
uçuşların rekoru lngilterede ka
lacaktır. 

Bir yere konmadan 5481 mil
lik bir mesafeyi katetmenin kıy· 
meli, rekor kırmaktan ziyade, 

askeri bir hizmet ve vazife için 
yapılmasıdır. lngiltere hükfımeti
nin mali yardımile yapılan bu 
seferden, asıl hedef de rekor 
kırmak değildi. Hedef, ihtiyaç 

Falrey Tayyareci Nlcoletts 

hissolunduğu anda, lngiltere im .. 
paratorluğunun birbirinden ayn 
ve uzak eczası arasında en seri 
muvasalayı temin imkinlarmı in• 
kişaf ettirmekti. lngiliz tayyare• 
cileri 5481 millik bir mesafeyi 
yere konmadan katetmekle bu 
imkanları tesbit ettiler. Tayya• 
reciler, pazartesi günü sabahı 
hareket ettikleri halde çarşam
ba günü kürrei arzın kutrundan 
dörtte birine yakın bir mesafeyi 
uçmuş bulanuvorlardı. Uçuş, 

Langşayerdeki Cranwellden baş• 
Jamış ve cenubi Afrikadaki Wal· 
ris körfezinde nihayet bulmuştur. 

Bu suretle logiltere, tayyare 
ile imparatorluk eczasını birbiri
ne bağlamanın yo!unu buJmuı 
oluyor. 

lngiHz tayyare muharrirlerinin 
verdiği malumata göre bu uzun 
hava seferinde kullanılan tayya
:e beş sene evvel yapdmıştı. 
Halbuki en yeni tayyareler, bu 
uzun mesafeyi yüzde yirmi be' 
derecesinde uzatm:ığa müsaittir. 
O halde yeni tayyarelerle 6850 
mili bir yere konmadan uçmak 
mümkün olacaktır. 

Esasen lngiliz tayyarecilerinin 
hedefi de Kap şehri idi. Yani 
katolunacak mesafe 6 l 98 mildi. 
Fakat tayyarenin benzini kafi 
gelmediği için tayyareciler Wal
ris körfezine inmişlerdir. 

Tayyareciler havada 57 saat 
25 dakika kalm>şlardır. Saatte 
katettikleri mesafe vasati 93,3 
mildi. 

Sanayiciler 
Yıllık kongrelerini yaptılar 

içtimada neler konuşuldu ? 
Milli sanayi birliği seneHk kon- lisi alisinin memleket sanayii 

gresi dün öğleden evvel birlik bakkanda göstermiş olduğu yUk
merkezinde toplanmıştır. sek alakadan dolayı ali meclise 

Bu toplantıda lıtanbuldaki bü- kongre namma teşekkür edilmesi 
tün sanayi erbabı ba:ur bulun· teklif edilmiş, bu teklif alkış!arla 
muştur. Kongrede birliğin mali, kabul edilmiştir. 
idari ve hesap raporları okuna· Bundan sonra gümrük tarife
rak tasdık edildikten sonra yeni !erinin biran evvel tanzimi me
sene içindeki faaliyet raporu selesi görüşülmüş ve müşkül va• 
okunmuştur. ziyette bulunan sanayicilerin bu 

içtimada haıır bulunan sanayi müşkülattan kurtarılması ıçın 
ve maadin bankası müdfirü Sa- bükfımetten istirhama karar ve• 
dettin bey; iktısat meclisi alisin- rilmişlir. 
ce memleket sanayii hakkında Kongre münasebetile memle
tanzim edilen rapora dair izahat ket büyüklerine sanayi erbabınm 
vermiı Te bo izahattan dolayı ta:ıim ve hürmet telgrafJarı çe
fabıibtlder çok seTiamlf'eıdlr. kilmeaiue karar ~er~le~ek koa-

Bu izahat 0%erine lktıaat mec· greye nihayet verılmııtır. 
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ii Navar 
Yazan: Nakleden: 

Jac ques Mortane - 13- fe. 

Almanların Albatrees ve gime yapılacak şey, düşmanlara 
L.V.G. ları on sekiz, yirmi tayya· havada randevü vermekten iba -
re olarak gelirlerdi. Önlerinde ret olacaktır. 
avcı Aviatik'ler bulunurdu. Bom· - Bu sizin bileceğiniz iş de -
bardıman tayyareleri 2800 metre ğildir. Emir, emirdir. 
irtifadauçarfo.r, her biri, tanesi - Fakat eğer emre intizar et -
yirmi kilo olı:ın ikişer beımha taşır, seydim, şimdi dü!man tarafında 
atar, dönerdi. Bu hücumlar Fran- bir tayyare fazla olurdu. 
sız hatlarından yedi, sekiz kilo- - Nasıl? Ne demek istiyortıu -
metre geriye kadar yapılırdı. nuz? 

Başka bir manevra da şu idi: - Bir düşman tayyaresi dü -
Yedi, sekiz Alman avcı tayyare - türdüm demek istiyoru.m. 
si gelir, kendi hatları üzerinde - Bunu ne ile ispat edersiniz. 
dururlardı. içlerinden birisini Daha buraya geleli bir gün bile 
yem olarak ileri sürerlerdi. Bir olmadı. 
Fransız tayyaresi göründü mü, - Telefonla sorunuz. 
hemen imdat işareti verir, bütün - Teller kopuk. 
Almc:ı.nlar hücum edip etrı:ıfım sa- - Bekleyiniz öyleyse, elbet ha-
rarlardı. her verirler. 

Y alnı:: hu manevra her zaman Bu mün~ka~alar yapılırken ka-
muvaffak ol1:1azdı. Navar höy- rarg5.hın üzerine dokuz Alman 
lece sanldığı znmanlar, öyle bir tayyaresi gelmiş, uçuyorlardı. 
vaziyet alırdı ki, Almanlar, biri - Na.var: 
birlerini vu~ak tehlikesinden, a- - Kendi kendime uçu~ emri ve-
teş edemezlerdi. Bun!!. mukabil riyordum. 
Navar gözüne !:estirdiğine ateş Diyerek hemen havalandı. Al-
eder, düşürürdü. manlar, Navnrın lurmızı tayynre-

Bir gün, böylece muhasnra e - sini - O da tayyaresini Rihtho
dilmi~ oları Fransız tnyyarecile - fen'in sonradan yaptığı gibi kır
rinden Guignnud, haı-bederken mı2ıya boyamı~tı - uörünce bom
mitr Jyözü bozuldu. Ölüm mu • balarını ntıp kaçmıya l:-aşladılar. 
hakkaktı. Fakat birdenbire düş - Nnvar, pe:lerine dü§tü. En :sondaki 
manformdt\n birisi yanarak yere tayyareye hücum etti. 
dü~rniye başladı. Y eti~<m Navt'.r Alcan, k;ıçmak imkanı olma.-
idi. dığmı ~örünce dönüp muhnrebe· 

:1o :f. "' yi hahul etmişti. Navar dtilia bet 
Navor, Vcrdun'a creldiği zn - kurçun atnr atmaz, Alman tayya

man, hava vaziyeti bu idi. Her resi baş a'.}ağı c!önmÜf, urt üstü 
za.-nan oHuüu cibi, NF..var gelir olnralt düşmiye batlnmıştr. 
gelrnez, iyi bir n~re:te knr!ı1Rn - Nnvnr bunu, Almanın bir hile
madı.. f akıt artık o, nlı~mı2tı. si zunnedereh pe!ini bırakmc.dı. 
Aldın~ etmedi. içler fon:ı gidi - Fakat Alman, tekerlekleri hava -
yordu. Vert\un miidilfileri, en - da olduğu hr.He, yeredü~tü ve e -
dişe içinde idilc.or. On:ı iiın'tlcri - zildi. 
ni J:.cı .. h-:nı İ "rdT. 

26 5t..bat 1916 tarih1, Franı::: 
tayyareciliô' için mühim bir tn -

rihl". Nnvar o rrün Vcrdun'a cel -
mitti. 

I"a,, r ~ciir gelmez h:ı.v~l:m -
mı'l~r. De 'ıal ü~ dü~rna."1 tnyya -
resi gördü. Alrnnnlı-.r, bir tehlihe 
olmadrğmd n crnin cbrnk r::ıh:ıt, 
rahı:-t uçuyorlt.rdı. 

Nu · nı· i~:n-:Ien: 

- Ş~nbr~ bir cröstcrcl' rn ! 
D:ycrcJ;: ü::e:-lcrinc hücum et -

ti. ~;ı hüc:. n l:.ı.rşısında ~aşıran 
Almanbr ae-j dönüp knçmıy~ te -
şel- b~s cti:ib:. f ck"t fransız 
pe~ erin~ c!t.:.,t·;, En con tayy<lre -
nin i•ze:rin~ çua~ı dı. Alman pi -
lot, kurtuhış in1kunı olmr..tlı • 
ğını !!Ör.ünce eli ile ted · m igurcti 
yaparak yere indi. r·avar, gülle -
lerlc harm~n y=rine t'önıı:ü~ elan 
bu cra::iyc in~cnir.. teMikeli ola • 
ca w mı rrö ·erek, inmedi, ve ka · 
raraf.l:ı:ı. döndü. Y nkla:mca, her 
zama.nl .. i adeti oldu w u üzere, tay -
yaren:n :tanat' nrır..ı cağa sola sı:ıl -
hyor, zafer h .. heri veriyordu. Fa· 
knt Y:::!l"C iner inmez, ltumand n 
Viılep;r. kartıs nı:ı çıhı, ve hid -
<letten kf!:k rrnızı bir h ld~: 

- Emirniz, dedi, nediye uçtu -
nuz? Burnsmı ne zan:-ettiniz. 
Den böyle keyfine hizmet eden a
darr.lnr İdcmcm. Emirlere inti -
zar c 1 'ııiz, nh,i t l:dirde ... 

Bu cöz'er r ~varın tabiatine 
hiçte l gun ae,:ildi: 

- Ben, ccdi, buraya düşmnn 

tnyyaresi dii~ürmcl~ için gönde • 
rildim; ~e dü~ür.miyc ç.::h1ıyo • 
rum. Emirle, ve muayyen eaatte 
uçacak olursam, bu takdirde ye • 

Gu Gu:c' lc düşüş, Navarın ak -
lma yeni bir oyun yapmak ihti -
m:ılini ge:irdi, ve sırt üslü olarak 
uçmıya ba~lnch, muvnffnk oldu. 
Sonrnk.rı bu yeni m·."llarayı tat -
bik ederken, hep bu düşürdüğü 

tnyyareyi hatırlardı. Filhakika 
Nnvn.r, sırt üstü olarak dü;mana 
hücum e:l:nce, dü;rnan, "Bu ne 
biçim tayyare!,, diye şaşırır, dü -
şüp, düşmediğini takdir edemez, 
biran tereddüt ederdi. Navar da 
bu tereddütten istifade ederek ü -
zer~ne çullanır, ha~ a~ağı vazi -
yette nte~ ederel< dü~manı düşü -
rürdü. 

Navar, Alman tayyaresini dü -
~ürdükten sonra alelacele yere 
inmiş ve tı:ıyyarcnin olduğu yere 
citmek isternisti. 

İndiği yc;de Sipahi efradı 
vardz. NM arı ~idcletle alkı§ladı -
lar. Bu askerler, tayyarede bir 
tek ndam bulunmasına hayret e -
diyorlar, bir kişinin hem tayyare -
yi kullomp, hem de harhclmek 
"ihtimalini kabul et.mele istemi • 
yorlnrdı. 

Na.var, Sipahilerden birisinin 
atına binerek, tayyarenin dü!tÜ -

ü yere gitti. Tayyaredeki ilti 
Alman ölmfişlerdi. Askerler on • 
lnrı soym.u~!arclı. Birisi, Alman • 
Iı:ırın tiniformalarmdan kanlı bir 
pnrça uzatarak Navı:ıra verdi: 

- Bir hntıra ! 
Dedi. Navar o.zkalsm askerin 

aırtlnğına a.tılncnktı. 

- O clakikada, "diyor Navar, 
o kadar büyük bir istikrah duy • 
muştum ki, tarif edemem. Bu 

VAt<IT 
.................................................• . . 
i ÇOCUK! .................................................. 

Bilmecede kazanan 
talililer 

Dört hafta evelki bilmeceyi 
doğru halledenler arasında lstan • 
bul Fatih Çar§ambada 28 numa • 
rada Ali Beyin kerimesi Rezan 
hanıma birkol saati hediye ede • 
ceğiz. Rezan Hanımın Per~embe 
günü öğleden sonra hediyesini 
iclarehanemizden almasını ve ge
lirken bir de fotografmı getirme -
sini rica ederiz. 

Bir kutu mimar oyuncanı 
kazanan 

ı - lzmlrde Karantina mahallesinde 
Hacı Kasım sokağında !> numarada :M:Uzch-
hcr Hanım. · 

Kitap kazananlar 
ı - Bitlis 11 inci mektepten Z-Olll, 2 -

Akhisar doktor Cevdet Bey kızı Zilhal, 3 -

Ankara Askeı1 te\·kl!hıınede Erzunımlu 

D:ı,ımart Şcvl~i. 4 - Sivas Kız orta.mekte

bi :.! inci sınıf 110 Saadet, 5 - Bursa Nilil· 

fer mektebi be;ılncl sınıt 109 Naci, 6 -

İstanbul Haliç Fcnre Tulumba sokalc 6 No. 

da Vahdettln, 7 - Pertcvnlyal lloosl 3 Un· 

cU ırmıf 488 Tnhııin, 8 - Kaıumpqadn 

Tekke 3olmk Mehmet, 9 - Kasımp:ışı:.do. 

E,2rcf Bey lnzı Huriye, ıo - - Haliç Fener

de Unsan Halit Beyler ve Hanımlar. 

Brrer paket çikulata kazananler 
ı - Galatasarny 579 Saim, 2 - Orta

köy Dcreboyu 129 Numarada TUrlcG.n, 3 -

Ferlltöy büytık yeni sokaka Mustafa, • -

İzmir Necati Bey rnektebitalebeslndcn Sey

fettin, 15 - Kadıköy lisesinden 672 Ferrnh, 

G - Galat.ada Hürriyet Hanında 6·7-B No. 

da Ktımiran Halil, 7 - Gazi Osmanp:ı!Ja 

mektebi 6·15 te 116 Fethi Rıza, 8 - Gazi 

Osmıınpa§a orta mektebi 3 Uncu amı!tnn 

Feridun, 9 - Şelıza.de\mf;I Balaban ağa ma

hallesi SUtçU sokak 20 No.dn Hayri, 10 -

Tıbbı adll umum rnUdilrtınUn oğlu Aytekin 

11 - Pertevnlynl lisesi amıt 3 te 134 Nacl 

S!L!a, 12 - Çatalca orta mektebi 45 Umia 

Sa.Hm, 13 - Ankara Gazi lisesi 9 uncu sı

ntfta 16 Uğuz, H - Bııkırlcöy Ycnlmahnllc· 
de UçtlncU eokak !16 No.c2:ı. Muvııtfak, 115 -

/ı.yasofyo. 'OskUlUp mnhıı.11 cinde 24. No.da. 

Şaziye Hanmı'ar ve Beyler. 

BlakUvl kazananlar 

1 -Beyoğlu 9 uncu llkmcktcp 5 in-

ci sınıftan 437 Mellhn, 2 - Fatih Mnnlsnh 

Fırm s:ıkak 23 No.d:ı. 'OmmUgtılBüm, 3 -

Heybcll n.dıı1a !'k rnclttc;J 5 inci smırtan 

Mahire, 4 - lstıı.nbul Topkapı 34 Uncu llk

mel<tep 3 Uncu cmıf 2 lncl t;ubcden Mcbru· 

re Hllcrr.ct, 5 - GalaUıMray llsC!ll 1561 

Cüneyt, 6 - Tozlcoparan Tepeba.şı cQ.d<lcsl 

All.ı:ı. I:ilıflo, 7 - \'ela orta mektebi 5i4 

Mehmet Muv:ıff:ı.lc, S - Ycldeğlrmen Kar

tal cokak 21 No.d:ı. Neriman, 9 - Bakırköy 

Yenf m&hallcde 56 No.dıı Vedia ŞUkrnn, 

··yük harp neden 
beş sene sürdü ? 

Franuz meclisinde meb'usların mühim if~aah 
- 11 -

Üçüncü sual: Niçin bu itin ha· ı milliyetini nazarı itibara alarak 
kikatini ihata etmi§ olan ve vazi- ken.disine tevdi .olu~n va:1;ifenin 
fesini namuskarane yapmak iı • gerı alınmasını ıatedı. 
tiyen yüzbn§ı lıidor mağlup ol • M. Bartbe - lıviçreli değil • 
du? dir. itte ıize rewıi bir va.aika: 

Dördüncü ıual: Buidschelder· 
in sarf ettiği paranın menabii ne -

rede idi? Acaba huada.m serveti
ni nasıl tesis etti (gürültüler). De· 
mirhane komitesinden yalniz bu 
§Üphcli yabancı yoktur. Bundan 

başkaları da vardır. Meclisi hayre· 
le düşürecek bir tey haber vere • 
ccgım. Harp esnasında Fransa 
hükiimetinin ihracat kontuvarı 

. ha§ında bir Alman tebeaaı bulu-
nuyordu. Bu adam M.. Goldsberg
tir. 

M. Charles Bernard ......... Bunla· 
rm hepsi büyük rezaletler. 

M. Barthe - M. Loucheur M>n 
celse esnasında bu Almnn tebea-

sından kurtulmak için elinden 
acleni yaptığını söylemişti. M. 

Goldsberger'in pederinin Berlin • 
de fabrikatör olduğuna itiraz e • 

decek kimse yoktur zannında • 
yım. 

M. dö Vendel - Sözünüzü 
kesmesem alçnklık etmit olurum. 

Dcmirhancler komitesinin müdü -
rü değil, fakat bir memuru olan 

bu adam hakkında ... 

M. Barthe - Müdür değilse, 
müdür muavini .• 

M. dö Vendel - Bu adam 
h3kkında vazıh bazı malumat ver
mek mecburiyetindeyi.nı. M. Gol
dsberger bir Fransız kadını ile 

evlenmittir. Validesi Molhavzlu
dur. Büyük validesi Fransızdı. 

Zevci vefat .ettikten sonra 1871 
meclisi teşriisi azasından M. dö 

Janzenin oğlu ile evlendi. M. dö 
· Janze M. Goldsbergere bütün ser-

vetini bıraktı. Herhalde bu adam 
nmauslu bir adnmdı. Babası M. 

Goldsheraerc geli~ce kendisi fi}. 
hakika İsviçrelidir. 

M. Bcrthe - Almandır. 

M. dö Vendcl - Menşei Al -

"1885 senesi Ağustosunun on al· 
tmcı günü Zürihte doğan ve Jof· 

rua sokağında sakin M. Goldaber
ger 9ehadetnameleri mucibince 

Berlinde f ahrikatörlük eden F e· 
lika Goldsberger ve Jaklin Karo· 
lin Kohn'ın reıit oğludur.,, 

Şuna hayret ediyorum: Bir 
devlet müeaaesi açıldı ve bu inhi· 

sar harp ortasında tesis edilerek 

milli müdafaayı fevkalade alaka· 

dar ettiği halde nasıl olur da bu i• 
tin batına bir Alınan getirilir? 

(imza solda ve bir çok sıralarda 
ıedit alkıtlar). 

M. Ernest Lafon - M. dö Ven· 
delin ve M: Lutörün birihirine uy• 

mıyan beyanatı araımda bahsolu· 
nan ecnebinin tam vaziyetini an• 

lıyamadım. M. dö Vendel gayet 
sarih bir ıurette ve iararla: "it 
batında değildi. Sadece memur • 
du,, dedi. Bilakis M. Vendel ken· 

di elile yazmıt olduğu eski bir no
tu okurken hu adamın: "Gayet 

mühim bir hizmet bqmda oldu • 
ğunu,, aynen söyledi. Mutlaka bi· 

risi yanılıyor. Hangisi olduğunu 
anlamak istiyorum. Bunlar öyle 

mühim §eylerdir ki bunları nazır 
mesleği icabı olarak M. dö Ven • 

del de mesleki (sol cenahta kah• 
kabalar) icabı olarak yapılma • 

lıdır. (Ön sol cenahta alkışlar). 

Sınai ihya nazırı - Dediğimde 
israr ediyorum. 

Reis - M. Barthe'ın müsaa· 
de:silc söz M. Vendeldcdir. 

M. dö Vendel - Mesele şup· 
heaiz mühimdir hir:ız ev~l M. 

Lahriyolun muavini olduğunu 

söylemi!tim. Yüzbaşı Labriyol 
harpte ölünce yerine· başkası ta• 
yin edil-:nedi. Maamafih birisinin 

10 - Tophane ruıkerl san'nt'nr mcl,tctlnde 
mandır. Bu ciheti ben de sizinle KlıUp lsmıııı, 11 - St Uncu llkmelctcp 39:5 

(On sold~n müstehzi alkrıJar, 
sol taraf sıralarından çoğunda 

sesler: "bu sadece memur!,, aes • 
leri). Turğut Oğuz, 12 - Şclızadclıaşı ıo uncu beraber kabul ediyorum. 

mektep soo Nl.hat, 13 - Şcıhuıdcbqmd:ı ıo M. Mayeros _ Bahası Alman 
uncu ilkmcktep 1:1:5 Fuat Nnrl, H - Hny- 1 lcl k w l d Al l o u tan sonra og u n man o -
ret Şevkl, muallim mektebi tatbikat mekte-
bi talebt>slnden, 15 - tJskUdnr orta mekte· mak lizım gelir. 
bl talebesinden Adnan Beyler ve Ho.nmlnr. M. dö Vendel - M. Goldsber-

Kart postal kazananlar 

Kartpostal kazananların hediyeleri bu 
polta ile adrcs!crlnc gönc!crilınlşUr. 

Dikkat 

~ Hediyeler her per§emhe günü 
öğleden sonr.ı idarchnnemizdc 
vcrihn~ktcdir. 

§ Üç hafta hediyesini almıya -
nın h::ıkkı 2nyolur. Derhnl hcdiye
le.&inizi nhmz. 

MUracaot: 

Çocuk sayıfosına n.it bütün ya
zıla.-, bilmeceler için docrudan 
doğruya "Çocuk sayıfosı muhar
rirliğine,, müracaat ecliniz. 

2avnllı ndamların ölijmüne acı • 
ycrch:m. f <'-ka~, daha b:r l:nç 
gün evvel ö!en bir yüzb:::ı.~ı Fran -
sız tayyarecisini hnhrlıyarak hen
di:ni tc~kin cttirn. Ne de olsa, 
karş1 tarnf~n, bu iki ölünün nr -
!:asından af!lıyanlar bulur..acağmı 
bir türl~ al;lnx;dag çıka.rrnyor • 
dwa. 

(Devamı oar) 

gcrin of!lu İsviçrelidir. 1904 de 

yani hnrptcn on sene evel ihracat 
konluvarına ginniştir. On senede 

bir memurun ahlakı ve evsafı 
ho.hkır.da bir fikir peyda etme:si 

mümkündür. Bu müddet zarfında 
lıu memurun her.:ı şayanı takdir 

bir ac!am,"hem de kıymetli bir fert 
olduğumJ anbdık. Buna verebile

ceğim en iyi delil şudur ki düş -
manin harbedcrkcn ölen amiri 
yüzbaşı Lahriolle çocuklarının 

emvalinin idaresini M. Goldsber -
gere tevdi etti. M. Goldsbcrgeı·in 
harp esnasındaki tavrı hareketi 
<le her türlü ~o.ibe:lcn müne::zeh -
ti. Kendi nleyhinde olan itha.m • 
lar üzerine poli:; rnüdiı-iyctinden 
mnlUnı:ıt istc:ncfi'c lüzum rıördü!c. 

'M. Go!d!;bcrger aleyhine olan it-
h~m!ar üzerine pclis müdiriye -
tinden r.:ıalumat isteme~e lüz':.lm 
ı;ö:dük. M. Gcld::;bcrgcr n1cyhine 
olarak bir tebli~et ya?>ılmnnuş • 
br, Falcat M. Goldsberger lsviçre
li idi. Ecnebi idi. Hükumet onun 

M. clö Vendel - İtlerin idare
si için birisinin bulunması ve •u· 
b~ reisi itinin yapılması lazım .. 
dı. Aksi takdirde laalettayin biri· 

ne iti geliı i güzel yaptırmak ça• 
resi kalırdı (gürültüler). 

M. Emile Konstans - Bil' 

Fransı2a yaptırılması k5.fi idi (al· 

kışlar). 1 

Reis -:- Söz M. Barthe'ındır. ' 
M. Br.rtlıe - Bu meseleyi or • 

tay3 atmaktan maksadım. böyle 

nazik vazifeleı· için kökündeı.1 

Fransız t:?yin ctmcl: lazım geldi

~ini ileri sürmek içindir (alkıt • 

lar). 
( Dcvantl var) 

==~~==-~~~====~~~~~~ 

Be)1 oğru HiUlllahmet 
kongresi 

Hilaliahmer Beyoğlu Kaza şıl' 

besinden: 
Hilalfahmer Beyoğlu kaza t"' 

besinin 1933'sen~:si medisi umuınİ' 
si 15 Şubat 933 Çnrşamba güııO 
c:ı=.! 17 cfo i~!ima e:Ieceğinden asr 
yi muhteremcnin te~riflcri rica " 
lunur. 
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Dtmnl .. 
Keşidede Kazanan N~marailar tın 

Beyazıt ta Okçular başında ve Ged1kpaşada Yeni ikbal gh;eleri listemizde!ü 
numaraların ikramiye ve miikafatlaırnnı verirler 

Nunıara Lira N•.ımara IJ'T"m""' Lfra Numıı.ra Lira Numara l.J.ra Numara Lfra Numara Lira Numara Lira Numara Lira' Xumnrn Lira Numa.ra Llr:ı Numara Urn 

107 80 4468 150 s;o.; ıo 12519 80 16171) 1000 2o.'53S so 21699 JöO 29)18 so 83728 :;o 37j8G 80 42;;01 so ol703'1 r.o 
172 60 '479 30 8719 80 12686 so 16H8 80 20921 50 2J!H2 80 29>-ı.~ 80 ss:ırn 30 37701 M .1Zj89 1000 47U8 ı;o 

267 1000 '1553 30 8750 öO 12687 50 16009 1000 20992 :m 2:;0.15 80 S000.1 l50 uos.; 80 sıs.ıs 50 ol~707 :ıo 47281 :;J 
s2ı 80 ..asu so 8938 ao 12913 1000 1667Z 80 21021 t>O 2.,oıll ;;o 3012.') 30 3U8ı ,,o :;:;oo:; 60 42773 C--0 473.:S 60 
767 60 ~011) 60 9-018 30 12935 30 16716 50 21029 80 2J43!\ 80 80209 M ::.ı:ııs :;o 88125 M 4301!1 50 47j(l:; 80 
9. l M 5332 50 &U2 80 18015 60 16718 80 2108.5 30 2.>883 S- 30'?12 M 850011 30 38811 80 .SS221 so 47.>87 ::o 

JO'l'\ 80 6391 1000 96tfl 80 18078 1000 1C863 lj() 212t3 150 2:;o:n so soııa 80 8502:1 SJ 83812 80 48?8.; 80 4768'! 10 o 
J ': • ti O 5tl0 80 9687 80 182!8 80 1719;) 30 21297 ~o 2008.l ;'50 80633 30 83018 33 88383 50 43319 30 47G35 30 
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2077 80 6993 150 10J9S 60 14029 so 1767.& 80 210515 80 2U3J8 ı.o SlüG7 lGO 35268 ııso 39'!G9 :ıo 4"118 30 48.)17 130 
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nsr. 80 8189 tO 12srn 50 16089 150 2038~ 80 2-1!31 80 23578 150 S363!l 110 8'72U 160" 4'?119 80 46829 150 49852 ao 
4310 60 8;)82 30 12~3~ 80 16137 50 20.582 150 21669 2;)00 :!SM7 ::o SSG91 80 37827 so 42506 30 469Sl 50 
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1 H~=ye 1 Hü!ya ve Hakikat 
. :·..;..·:.,ı_ .. . ; . , .. ~ .• ...... ' 

'4akleden: 
fa. 

Üç ay, yeni evliler için çok ça
buk geçen bir ::aadet devresidir. 
Fakat Ü!; ay, İ§siz kalmış ve ha
Yatta i:;tina~gahı olmıyan bir za
\"allı için bütün bir cehennem a
~abıdır. 

M<:.ölmdih, Ahmet için bu üç 
ay '"'bir ceh:mnem aı:abı,, olma· 
lllı~tı. Vakıa Ahmet i§ind~n çı· 
karılmıl\tı kimsesi ve parası da . ' 

de! Fakat ş=,mdi 1932 senesinde 
değiller. 1933 senesi gireli iki ay 
oluyor. Demek bu apartıman ge· 
çen sene bitecek iken, kimbilir pa 
rasızlıktan mı nedir? Bir türlü bi· 
tirilememi,. Zavallı apartıman 

sahibi! Zavallı adam. O da para· 
sız kalmı~ demek. Ahmet ile o • 
nun arasında ne fark var? Yok 
mu? Var. Elbet var. 

Yoktu. Y alnı;: Ahmedin bir ka- Ahmet, tahta havalenin aralı -
biliyeti vardı, ve bu kabiliyet ğmdan içerisini görüyor. Kat kat 
- ecer buna k.:-.biliyc! demek ca· yapılmış apartnnanın dıvarları 
izse - kendisinin hülyalı bir ben· çıblmış, pencereleri açılmış, la -
li[!e schip ol:.ışu idi. kin pence:-elcrde ca.m yok. Hem 

Gözlcr:ni kcıpc.yınca, JJımet, !U tahtaların aralarından içeri gi· 
k~ndi:;ini büsbütün bn~ka bir rilebilir. Ve Ahmet giriyor. 

dünyada bu!urdu, bu turctlc se • Birinci kala dayalı bir merdi • 
fnlctinir.. acısını unu:urdu. Fa - venden, Ahmet, z:.cemi adımlar • 
kat ev aahibi, hülya ile tatmin ~ · la çılnyor, bitmemiş bir balkon -
dilemiyordu. Muhakkak pıua dan büyük ve çıplak bir s:ılona 
lazrmclı. 01r.nayınca da Ahmet giriyor. Köçedc bir yığın var. Bun 
kendisini sokakta bulmu!lu. lar nt?? Bot çuvallar. N~ ~üzel. I 

s~kak .. Uzun ve sontuz so - Ahmet bu~ları üstüste seriyor, 
kn.{.. Tam bitiyor z<lnne:lilen yumu§ak hır yatak yapıyor ve Ü· 

lloktnda satlece bir köşe tcşl~il e • 2 crine uzanarak, salona bakıyor. 
derci{ yeniden l:a~lıyan sokak, bir llir an içinde, salondaki ziyalı 
~cydanda genişleyip tekrar avizeler yanmıttır. Dıvarlarda 
da.r!!.lan,, ~ıkmazlar da bile bit • Çallı'nm, Elif Naci'nin tabloları, 
ltıeycn, bir eve girilmediği tak • ötede beride İtmail Hakkı'nın ae· 
dirde yalnız insanı geri cevirmek- ramiklcıi, Pegof'un zevksiz ol -
le iktifa edip tekrnr yollamın so· masına rağmen "ismi vnr,, diye 
ltak. alınmı~ koltukları peyda oluyor. 

Ah k l 1 k 1 
Yerde üzerinde yürürken aeı çı· 

met, so .. a. cta ya nız a ınca, l k ı· 
b· · · h l 1 b k k karmıyan halı ar, ıy.met ı secca-
ır an ıcm u ya arını ıra ara . .. . 

d .. ·· d.: K 1 b ! deler,_ Ahmedın goz!erı kapanı-
uşun u. an ı poyraz aşma sc- .. .. l ı 

rinl'k t .. . . 

1 

yor, bt tun bu hayal er Kaybola • 
ı , sır ına urperme vennı~tı. u d kud d h · d 

Paltosunun ya.k.:.~ını k•·laldnrı~m cag.ı ye~ e, uy.. n a 
1 
a zı1ya e 

Uıt" 1_ k . . b kı ~ekıllenıyor, vuzuh peyc.ıa eaerek une çeKraie lem oynunu s-
tı, yürüdü. ~ yn§ıyor. 

Taksim meydanına l:elince, t 
Cümhuriyet abidesinin önünde 
bir dakika durdu. Fakat yerleri 
'ahyarak esen ve Taksim meyda· 
llında, ıu tertibatı gibi dört bir ko· 
la ayrılan rüzgar, Ahmedi, adeta 
Yeni dikilmiş bir fidan söker gibi 
İtiyordu. Yürüdü. Yeni aparlı -
inanlar yapılan mahallenin içine 
Rİrdi, bir siper aradı, buldu. 

Durduğu yer, yapılmakta olan 
biiyiik bir apartımanın etrafına 
Çevrilmi" bir tahtnperde kenarı 
idi, Alq~m alau. k:ıranlığmda, 
Uzaktan gelen v~ yeni yanmıya 
batlamıı elektriklerin ziyasının 
Yardımı ile ıu il5.nı okudu: 

.... lla ._ Wbattn kfralık apartr

-.rıar. Senelik 8000 Ura 

Ahnıet güldü. Üç bin lira sene-

,,. ,,. J(. p:-

- Burada ne i9in var? 

Bir fenerin sarı ışığı, Ahmed in 
yüzüne bir ccıet manzarası vere· 
rek çarpıyor. 

- Burö!da ne itin var? 

- Hiç efendim ... Yatacak ye • 
rim yoktu da.... Şuracıia kıvrıh· 
verdim •.• 

Bekçi tereddütle Ahmedi sü -
~üyor. Ahmet, çuvalların üzerin -
den kalkarak önüne dü9üyor, a,a
iiı kata iniyorlar, Bahçede bir ku
lübe var, oraya doğru yürüyorlar. 

Bekçi Ahmedi içeri sokup istin
taka ba~lıyor. Ahmet, gayet ma -
sum bir hal ile hulya ile hakikati 
anlatıyor. Bekçinin yanağında bir 
damla yaş: 

- lıte, diyor, turada ıobanm 

S~~VRISEFAIN 
lcrkcz.I idaresi C:alata l;npru a~ı B262S 

~u c i\, Slr~ccı l\1uhDrdar z:ıd" ll:ın ~Z640 

izmir - P re - isk~nderiye 
Postası 

(EGE) ~! ŞG~~atta98!:h!ı~ 
mandan. 

i:ımir - Mersin Po9ta111 

(Konya) 15 Şubat ça~· 
şamoa 10 aa 

idare rıhtımından kalkarlar. 
(619) 

Trabzon Postası 

(G ·· ı l) 15 Şubat u cema çarşam· 
ba 18 de Galata rıhtımıodan 
l<alkar. Dönüşte Tirebo'uya da 
uğranılır. t622) 

Sadıkzade Hıraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTALARI 
• •• •• 
ınonu 

vaı:uruı?Pazartesi saat 
Şubat 

ı 6 da Sirkeci rıbtırı.ımdan ha· 
reketle (Zonguldak, ineto'.u, 
Ayancık, Samrnn, Ordu, Gi 
ruun, Trabzon, Sürmene, Rıze 
Mapavrı ve Hope) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat ıçin Sirkeci 
Meymenet bam altında acen· 
talığma müracaat. Tel. 2l l34 

fst:ınbul il-.inci icra mcmuıluğund:ın : 
Mahcuz ,.c para) a çc,·ı iJme;;i mul{:ı11 er 
mfü irıtt ve saire 15 ~· 9~:1 ı:ırlhinc mü· 
Mdif çıır~anb:ı günü s:ıat dokuzdan iti
baren Beyoğlu Ham:ılrıaşı elli sekiz num
rulu mağazada ikinci :ıçık arttırma sure· 
tile saulacagından taliplerin mahallinde 
memuruna mürac:ı:ıtlaıı ilan olunur. 

(6640) 

IstanbuJ 6 ıncı icra dairesinden : Mah· 
cuzun para) a çc\'rilmcsi mukarrer hir 
adet veni Sal:ımandır:ı Sotıası 15·2· 93.l 
tarihi~e müsadif Çar~amba günü sııat 
12 den 2 ye k:ıd:ır lleyoğlunda \'ene· 
dik sokağında 3 l\o lı sobacı va .. il 
crendinin düh ~ dnında :ılcnl müz:ı) ede 
ile s:ıtıl:ıc:ığınd:ın ı:ılipleı in mah:ıllindc 
bulunacak icr:ı memuruna mür:ıc:ıııtl:ırı 

ilAn olunuı. (6636) 

üzerinde ibrik kaynıyor, içinde 
çay var .. iç!. 

Ve sonra ilave ediyor: 

- Kendine bir yer bulana ka
dar, gel, burada yat... Ama bu • 
rasını beğenemezsen, yukarı çık, o
rada hulyalarınla yat.. 

Türk 

Terinin en 

biiyiik vazitesi 

nedic 

Ç ocul(ların1 

Oha <1c derhal 

Tutumlu VE 
Muktesit 

Yetiştirmek. 

Ziraat . 
Bankasından 

B~r A'ınız 

YENi TARiH 
·Her sınıf tarih kitabının huU\sı:sı 
Tarih imtihanını Yerme!: isteyen!ere ıüzum'u bir ret.b~rcfir. 

lOO kuru' fiatla lıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır. 



•• 1 

Yeni gömleklik 
çeşitleri geldi 
iPEKiŞ kumaı1arından yapıllliıf 

gömlekleri 

8 sene 
Eskitmeden gi ~ebilirsiniz 

iPEKiŞ'in gömleklik kumaşları yıkan-
dıkça gllzelleıir ve sağlamlaşır. 

iPEKiŞ gömlekleri ayni zamanda en 
makbul hediyedir Zevcinize, biraderi
nize veya pederi· 
nize iPEKiŞ'm ha· 
liı ıpekten mamul 
ve mnstesna bir 
tozelhkte ve sağ· 
lamhkta dokun· 
mut kumaı· 
!arından ya
pllmıı göm
lek hediye 
edebili rı i
niz. 

lpekiş gömlek dairesi her zaman emrinize amadedir 

Buhranı kaldırmıya 
yardım etme1' maksadile 

SAT i E 
Ayda 40 ila 80 kuruş vererek 

36 ay vade ile 
2 den 5 sortly~ kadar kU~Dk tenvirat 

tesisatı icrasına karar vermiştir. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

200 fon Dizel mayi mabruku : Kapah zarf: 20 · Şubat · 933 
Pazartesi saat 14 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 200 ton Dizel mayi mahruku· 
nun mllnakasası yukarda yazıh glln ve saatte icra edi ecektir. 
Şartnameaini görmek isteyenlerin her gün ve takassız itaya talip 
olacakların da bizaımda yazah gtio ve ıaatte muvakkat teminat 
makbuzlara ile birlikte Kasımpaıada Deniz Levazım Sahnalma 
Komiı1onuna mllracaatlan. (375) 

1 Devlet Demlryolları ilanları 1 
1 - Eakiıehir - Konya bath üzerinde Sabuncupunar istas

yonu civarında Km. 39 700 de vaki taı ocağından 15,000 M3
• 

2 - Konya - Yen"ce halb üzerinde Hacıkm istasvonu civa· 
nnda Km. 311 ve 305 - 900 de vakı taı ocağından 10,000 M3

• 

Balida tafıilih yazıla balastların kapah zarfla mOnakasaları 
2S Şubat 933 cumartesi gilnü saat J 5 te idare merkezinde yapı· 
lacakbr. 

Tafıi it Haydarpaıa, Ankara ve Konya veznelerinde her biri 
beıer liraya satılan ıartnamelerde yazılıdır. (45 2) 

idarece teraknm eden müstamel çembersiz saç variller 
bilmllzayede aatdacakbr. Talip olanlano 18. 2. 933 cumarteıi 
gOnO saat 10 da teminat akçderile Haydarpaıa mağazasında 
isbab vllcut etmeleri ilin olunur. (517' 

Ziraat Vekaletinden: 
Merıinde yevmiy~ 8 saat çahımak ıartile fGnde yUı balye 

pamuğu dezenfekte edebilecek bir fOmigHyon cihazı tea a edi
leeektir. Bu cihazı aatmağa talip olanlann diğer ıartları 6i?'ren· 
mek bere Ziraat Veklletine milracaatlan il&n ohmur. \46S) 

... 

lslanbul tJ rahga 

Şk rikaları 
Türk Anonim Şirketinden : 

Alpullu ,eker fabrlka•ının l•tanbul depolar1ndan krl•tal toz ,ekerl atideki flatle 

her l•teyene bin kilodan eksik olmamak Uzere sabhr. 

Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 
Taşradan vukubulacak a parıı er yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamu e ıenedi mukabilinde 

ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcUmle masarif ve mes'ulıyet müı· 
teriye aittir. Müşteri isterse s'gorta ellirır. 

Adres: lstanbul, Babçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncli kat, Telgraf adresi: 

!§:f:::::::5::.:!.::ff!.if:li:aae:-=.:::: lıt an bu 1 Şeker • Telef on 244 70 - 79 lhf:llBL!llftlliimlhT:::fiı:::!!F ... :.: 

Doktorlar 
Doktor 

Balıkçıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

Sokak No. 17 
Telefon: 3826 Beyoğlu 

Dok lor 

Cevat N. Zeki\1 
Sinir mUtebaaaısı 

Cuma ve pazardan maada gUnlerde eaaı 
a ten 6 ya kadar bula kabul olunur 
Muayenebaneaını BabıAll karııamda An· 
kara caddeat No. f7. ye tevstan naklet· 

mlştlr. reıeton muayene: ı3469 
tkametgllb: 80740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet All 
ldnu Jollan 1UU1'4.lıklan mn~ .. 
Eminönü (Sabık Karakaf) banına 

nak.letmlftlr Cumadan maada ber l'f1D 
hut&lannı kabul ve teda9' eder 

Qoktor 

Hafız Cemal 
OabUI tıutaııkJar mUtelıuaıa 

Dtv-70iu No. 1 lA TeletOD : 2%231Hı 

G6z hekimi doktor 

SOleyman ŞOkrO 
Btrlnct amd mUteba.aaıa 

Sabılll (Ankara Caddeel Numara 80) 

Dl• doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Oaklldar Atlamatafl No. &a 

oı, tabıbl 

Zeki Nuri 
Her ıo.a ııuta kabul edilir. Her neYt dit 
rabatmzlıfl tedavi olunur. Muayenebane: 

OakUdar A.hcıbafı Mektep 110kak No. &O 

lstanbul üçüncü icra memurluğundan: 
Bir borcun temini için mahcuz ve para· 
ya çevrilmesi mukarrer üç adet duvar 
aynası 16-Şubat-933 tarihine müsadif 
Perşenbe günü Galatada Topçular cad· 
desinde 249 No. da birinci açık arrurma 
ile saulacaı. ur. Taliplerin maha tinde me 
muruna müracaatları ilan olunur. 166391 

Istanbul icrası birinci iflls memur
luğundan : Müflis madam Marika Kes· 
kelenun evvelce alacaklılarilc akdcyle· 
diği kongurdatonun mahkemece tasdikine 
ve ifllsın rcfine karar verilmiş ve bu 
karar kesbi ı.adyet eylemi~ olmakla key
fiyet llln olunur. 16638) 

Ziraat Vekaletinden: 
VekAlet fabrika ar1nda yetiıtiri: en k6k'O, aııh ' 6«111 Amerika 

ısma çubu'darile 11'.e ve fidanları tükenmit oldu~uodan dağıtma 
işıne nihayet veri miıtir. 

Fidan iıteğı hakkında devam eden mUracaatıara muame'e 
yapı mıyacaktır. Keyfıyet alAkadwrlarm malQmu olmak llzere in 
o unur. (466) 

1 l•tanbul Evkaf N. UdGrlOiil il Anları 1 
No. Tarihi 

1 13 13 Şubat 933 Paıarteai 

14 - 27 14 
" 

Sah 
28 - 41 15 " 

Çarşamba 

42 - 55 16 
" 

Pertembe 
56 - 69 18 •• Cumartesi 
70 - 83 19 

" 
Pazar 

84 - 97 20 " 
Pazaıteal 

L 98 - J20 :tt .. Sah 
121 - 150 22 

" 
Çarıamba 

151 - ili 23 .. Perıembe 

Hayrat hademesinin ikinci "Anan· 933 vazifeleri yukarda va

zıh tarihle.rıtc biA~~1.11da.ki saumaıalara a&re tedıye edilecek~~ 
P.eykoı mmtaka11adaki ce.nau l:iadeqıeainin de ieçcn ay olduğu 

gibi Beykoı şubesine müracaatları illa olunur. (634J 

Ankara Posta T. T. Baş 
müdürlügünden: 

Ankara ·ıtaıyonuna her gtln gelip fidecek ~oıtayı hamil 
bı 6mu.., trenlerdeki postalan ve allkadar memurları ile birlı te 
merkez poılahaneai iıe iataa) on aruıada ı&tllrlip getirmek ve 
gllnde Dç dda yine merkez poıtabane•ile Cebeci, Yeniıehir ve 
Çankaya merkezleri ile Yeğenbey pbeai postalannı memuru 
aababetinde taıımak ve aynı samanda Etimeaut clvanndakl Tay• 
yare meydanına ıelip gidecek tayyarelerdeki poıtalan götUrOp 
getirmek Oıere bir potta nakliye mOteabbitlitl 9-2· 933 tarihin
den itibaren yirmi ah mDddetle aleni manaka1aya çıkanlmııtar. 
Teminah muvakkateıi 675 Jiradar. MOnakaıa ıartnameai ber f8n 
BaımDdiriyet kaleminde görDlebilir. Talip olanların 28-~ubat-933 
ula gOnO uat 16 da Posta ve Telgraf Baım&dDrlBtonde mllte
ıekkil komisyona müracaatları. (630) 

Istanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

100 Metre Yerli a1tarbk bez 

118 " kıthk elbiaellk kumaı 
850 ,, y azhk elbiselik kumaı 

.. 
ı -

lstanbul ikinci ticaret mahkemesin• 
den: Salamon Eskinazi Ef. tarafından Kuz
guncukta eczayı tıDbiye ve kimyevtye 
Türk anonim şirketi murahhas azalan 
Hüsrev Sami ve Seyfettin beyler aley
hine ikame olunan afyon bedelinden 
4521 liranın tahsili hakkındaki davanın 
7 ·2·933 tarihli tahkikat celsesi için yazı

lan davetiye zahrına mübaşir tarafından 
mumaileyhlerin azledildilileri ve ikamet· 
r;lhlan meçhul bulunduğundan bahisle 
tebligat yapılmadığına dair ~erh veril
mesine binaen yirmi gün müddetle ilt
nen tebligat icrasına karar verilmiş ve 
tahkikat 7 Maıt-933 saat U5) e talik 
kılındığı illn olunur. 

10 Adet Tliccar elJHını örtmeje mıbaaı mupmha "Tık11 kaydile,, 

BA.HIBI · • IDIHllET A.8Dıl 
Umam Ntıtrlyat HOdllrtl: BEFIK AJDD:T 

YAKIT llATBA.A81 - 18TAllBUL 

18 2-933 tarihine raathyan cumarteıi ıGnB uıt 14 te s-ur
lak ile aahn alanacağını ilin etti;imiz yukardılri qyanın puar
bkla sabo ahnmaıı 15-2-933 tuiblne raıtbyan ~arpmba ı&nll 
zevall uat 14 te yapılacağından iateklilerin o gOn Ye n•tte 
% 7,5 teminatlarile lıtanbul GOmrDklerı Muhafaza BaımOdlrltl-
ğOndeki Sahnalma komioyoiluoa mBrac•atlar1. (63S 

lstanbul Posta T. T. Baş
müdürlUgünden : 

latanbul poatıneıi için yaphnlacak olan mua dolap ve uin 
13-2 9.U taubinden itibaren kapalı zarfla mhakıuya konul
muıtur. Talip olanlar1n ıartname ve pllnlarmı pmek illere her 
ıOn ba,mUdiriyet kalemine ve mBnakauya iftiralı için ele yevmi 
ihale olan 5. 3 933 tarihinde uat 14 de bapDldlrllk moba,.. 
komiayonu riyaaetiDo mGracaatlari. (631) 


