
Çakmak taşı yüzünden 
l>Ba çakmak tap kaçıranlar dokuar 

ay hapse ve 8200 lira cezaya 
mahktlm edildiler •• 

16 ncı Yıl • Sa)ı: 5424 

Avrupada bir 
tehlike noktası 
Hitler iktidar mevkiine geç • 

tikten sonra Almanya Avrupa 
İçerisinde infilaka hazrrlanmıf 
büyük bir bomba manzarası 
aldı. Hitlerin ıehsiyeti bu bom
banın bir ucunu tutuıturan bir 
~ılcımdır. Bu kıvılcnndaki a • 
teı yavaı yavaı ilerliyerk bir gün 
'bonıbayı patlatacak mı? Yoksa 
Iİ.ındi göze çarpan atef gittik~e 
kuvvetini kaybederek nihayet sö
ııüp gidecek mi? Diğer taraftan 
Lir gün bu bcınba patlarsa dahi
li harp ~klini mi alacak? Yoksa 
.\lrnanyanın hudutlarından dı • 
farıya sirayet ederek beynelmilel 
bir muharebe eni olacak? 

Bugünkü vaziyette bu sualle· 
l'e kat'i bir cevap vermek müm -
lcün değildir. Bununla beraber 
.\Irnanyada beklenen infilakın 
ber yerden ziyade Prusyayı ikiye 
l>ölmek auretile Lehiatam Baltık 
denizine çıkaran (kulüvar) civa· 
l'ında vuku bulması ihtimali he· 
inen umumi bir kanaat halinde • 
dir. Nitekim son günlerde Ce • 
llevreden gelen bazı haberler ku
lüvar meselesinin bir gün bir ih
tilat yapmasından endite edildi • 
iini göstermektedir. 

s A L 1, 14 - ŞUBAT l2 inci ay) 

,-- Borsadaki tahkikat 
Emir almadan Türkçe yerine 

Arapça ezan okuyanların tevkifi 

Bursa, 13 (Hususi) - Ezan 
ve kamet hadisesi etrafındaki 
tahkikat bitti. Bugün kimse 
isticvap edilmedi. Eursa 
müddeiumumisi Sakıp beye 
ışten el çektirildikten sonra 
müddeiumumilik vazifesinı ve· 
~ileten gören Muzaffer Beyin 
yerine Konyadan gelen müd
deiumumi Sadt!ttİn ve muavi
ni Fahri beyler tahkikat ev· 
ralom bu gün sabahtan akşa
ma kadar tetkik ettiler. 

Ramazan sonlarıoda kimse· 

L.., y~cı.:nış~ em_::_::_ada.:. Türk-

çe yerine Arapça Ezan oku· 
duldan anlaşılan meyzinlerden 
Süleyman, kahveci Osman, 
marangoz Mustafa bugün tev· 

kif olundular. Mevkuflardan 
dördüde dün serbest bırakıldı. 

Bunlardan biri köy hocası 

Mustafa efendidir. 

işten el çektirilen Bursa 
müddei umumisi Sakıp bey 
buraya geldi. Hakkında Ad· 

li)'e müfettişi tarafından yapı· 

I 
j ı ın tahkikat münasebetile 

_..::d=~sım ya'::~r. _ J 

Söz derleme işinde 
Muallimler de talebe de çalışıyor 
Yalnız kelime değil, latife, hikaye ve 
masallar derleniyor ve bunlar kısım 
kıs.m mekteplet-'c taksim ediliyor 

! .eh her veril mitti. Muallimler bu 
Bütün Almanyanın son seneler 

Zarfında büyük bir iktısadi ve 
nıali buhran iç.inde bulundu~ 
tnalumdur. .Fakat buh•anrn ~id· 
~.-: _,..,_, yerden ziyade §atki 

J.~~~~!l!!llİ!l!~~~~~~~Jı~ rehber mucibince sadece kelime 

Pru:ıyada tahribat yapmakta • 
dır, Almanlar Prusya çifçileri • 
nin çeJmıeJ ~e oJduklan mıra.hı 
İleriye sürerek (Versay) muahe • 
clesiJe Prusyanın ortasından ay • · 
!'ifan ve denize mahreç vazifesini 
&örmek üzere Lehistan& verilen 
arazi parçasının iadesinde iarar 
ediyorlar. Buna mukabil Lehliler 
ile onların tarafını tutanlar Al • 
ltıanlann bu kulüvar meselesinden 
dolayı ileri sürdükleri §İkayetleri 
~lrit bulmuyorlar. Prusya çifçi • 
~"İ buhrandan ne kadar muata • ' 

tip ise Lehistan çifçilerinin vazi· 
'.~ti de ondan aıağı olmadığım 
~ylüyorlar. Bu suretle asıl fena• 
•gın kulüvar vaziyetinden değil, 
'-nıumi cihan buhranından doğ -
duğu neticesine varıyorlar. Genç t>lr beden terbiyesi muaJlimf ve talebesi 

Nihayet "muahede mucibince 
kulüvardan Prusyalılar için ser • 
~tçe transit salahiyeti verilmit· 
lır. Prusya ve ALmanyanın ihti • 
l'ac? için bu da kafidir,, diyorlar. 

[ Bu resmi buyük bir Alman mecmuası Türk 
lnkılAbının büytik eserlerine delil olarak 

dercetmlştlr. ] 

Söz derleme itlerinde mual • 
limler bugünlerde faaliyetlerine 
bir kat daha canlılık vermişlerdir. 
Her muallime nasıl söz derlene · 
ceği hakkında izahı havi birer 

derlemiyeceklerdir. Ayni zaman • 
da latife, hikaye ve masal da der· 
\enecektir. 

Derlenecek ıeyleri yazmak üe
,. hrr muallime ayn ayn fitler 
verilmiıtir. Fiti eri alan muallim • 
ler hemen faaliyete baılamıtlar • 
dır. Her muallim muhitle temas 
ederek fi§lerini doldurmaktadır. 
. Muallimler fitlerini fu tarzda 
dolduracaklardır: 

Verilen fitler birer kartpostal 
kadardır. Baılarmda bu fitlerin 
hikaye mi, latife mi yahut masal 
mı yazmak için kullanılacağı gÖs· 
terilemktedir. 

Geçen hafta mıntakalarında 
toplanan muallimlere bu vazife • 
ler mütesaviyen taksim edilmi§ • 
tir. Mesela: Bir mektep nebat ve 
hayvanlara ait kelimeleri toplar • 
ken diğer bir mektep balıklara ait 
kelimeleri toplıyacaktır. Hikaye, 
masal ve latif eler de ayni tekilde 
mekteplere taksim edilmittir. 

Masal toplayacak nıuallimler 
ihtiyar ninelere, dedelere ve es • 
kilere müracaat ederek halk ma-

(Alt taralı 8 inci sayılamızda) 

Bu iki iddiadan hangisi doğ • 
l'Udur? Bunu anlamak için bari • 
~a)'a §Öylece bakmak knfi gelir. 
.Q ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ununla beraber Almanyadaki 
;:nuınr kanaate göre kulüvar işi 
d'lnıanyanın lehine halledilme • 
İkçe, Versay muahedesinin bu 

Mehmet Asım 
( .4lt tarafı 2 inci ıagıfamızda) .... _ ............................................. , 
Hatıralar 

ve 

Vesikalar 
::::::::.:::: ··-. • k la;Jncı ıamı = 
~lbu111i harbı iJAn eden ka· 

•ne lzaaı ve bOkQmet er· 
lclnının ı6yledikleri .• 

Dan Yttdiğimiz ilk formanın 
\..... mabııadi bugün" 

= -·------···--· 

- ooırueu komiser Bey, ben kar1ma nı,an almı,t.m ama 
kur,un kaynanama rast geldi _ 

- Ne dedin? 
- Bunu ıörUnce Efendim, hele ,ukur kıu,un bo .. ııtmecll 

dedim .. 

Osmanlı İmparatorluğu 
TüUln rejisinin bir müatemlekesiy di. 

Bugün 4 üncü sayıfamızda Celil 
Nuri Beyin yazısı 

idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Bu bir kazino ve ya bar 
numarasıdır ; o kadar !.. 

Müsabakaya milli mahiyet verilmeseydi 
hiç kimse ehemmiyet vermiyecekti •• 

Dlln neıredilen liste iıin ciddiaikten ne kadar 
uzak olduğunu bir daha göatermiıtir 

IJ1c intihapta 'Asıl intı1ııba göre Asıl intihapta 
U~UncU gelen jlrlnclllll alan FerlhaH. ikinci: Nazire H. 

Son güzellik müaabakaamm 
gülünç neticesi, bir ç.ok mü • 
nakaıalara ve dedikodulara se • 

hep oldu. Bizce bu ite bu dere· 
ce ehemmiyet verilmesi müsaba • 
kalara milli bir mahiyet veril • 
mek iatemnesinden ileri gelmit • 
tir. Halbuki dünyanın hiç bir ta· 
rafında bu müaa:bakalar arbk bir 
ibar numarası mahiyetini geçme • 
mektedir. 

Güzelleri bir kazino, bir tiyal. ~ 
heyeti veya bir büyük otel seçi -
yor, buna ne gazeteler ehemmi • 
yet veriyor, ne hükUmet itibar e -
diyor! . • • Yalnız intihabı yap -

(Alt tarafı 7 inci sayıf amızda) 

_ .. 
Geçen •ene Spada yapılan 
Dünya güzelliği intihabı 

( Bu bir lı:azlooda olmuş ve Avrupalı;Ame
rltalı mllyonerlerlıı buraya toplanmasını 

ttınlo etmiştir. ) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mühendislerin En Kıdemlisi 
········································-··-··--·-······ 

Mühendis mektebinin 
ilk mezunlarından biri 
Mühendislerin en kıdemlilerin· 

den birisi belediye fen heyeti mü· 
dür muavini Necati Beydir. Mü -
hendis mektebinden ilk defa on 
üç arkadatile beraber mezun ol • 
muştur. Bu mezunlardan bugün 
bet altı arkadat kalmııtır. Necati 
Bey henüz çalıştığı için kendisile 
görüımeyi tercih ettim. Beni güler 
yüzle karııladı. 

Eski hatıraların birdenbire can· 
lanıvermesi kendisini bir hayli 
heyecanlandırmıt gibiydi. Nasıl 
mühendis olduğunu §Öyle anlattı: 

''- Soğukçeşme askeri rüttiye· 
sinden çıkınca sevki tabii ile Ku
leliye yazılmıttım. Fakat yapamı· 
yacağımı anladım .. Büyük babam 
ferik Hacı Hüseyin Pata da bu Belediye Fen heyeti müdilr muavini NecatiB 

mektebin hocalarındandı. Mektepr §am evde mevzuu bahsediliyor -
ten bu suretle çıkınca o zaman du. Mektebin tahsil seneleri dört• 
mevcut bulunan "menıei küttap,, tü ve mezunlarına bin kuruş ma • 
mektebine girerek bir kaç ay staj aş ve rütbei salise temin ediyordu. 
gördüm. Biraz usulü tahrir ve ki· Sonra küçükten beri resme mera• 
tabet gördükten sonra 20 kuruA kım vardı. Bu mektebe girmek İ• 
maaıla levazım katipliğine tayi~ çin büyük bevesler duydum. Ni • 
olundum. Bu da bir kaç ay aürdü. hayet imtihana dahil oldum. Alt· 
Hoılanmadım .• O vakit mühendis mıt dört müracaat vardı. Yirmi 
mektebi leni kurulu;r.ordu, Bir ak· (Alt tarafı 2 nci ıal/lladal 



2 Sayıfa 

Mühendislerin en 1 

kıdemlisi 

(Baı tarafı 1 ıncı sayıfada) 

beş klfi imtihanı kazanarak mek· 
tebe alındık. Ovakit yaşım on 
beşti. 

Halbuki mektebe ancak on altı 
yaşındakileri. alıyorlardı. Büyük 
pederin hatırına hürmetle yaşımı
zı on altı sayarak beni de kabul et
tiler. Bir iki sene sonra tahsil ıe -
neleri beşe çıkarıldı ve metkepten 
14 ki!İ mezun olduk. 

- Mesleğinizden memnun ol -
Clunuz mu?. 

- Oldum, hevesim ve istida -
dım da vardı.. Tekaüt olmama 
rağmen bakınız halii ayni meslek
te çahtıyorum. 

itten anlamıyan nazırlar 
-Mesleğiniz etrafında müşkü

lat çektiniz mi, en heyecanlı ha
tıralarınız nelerdir?. 

Kahvelerimizi yavaş yavaş içi -
yorduk. Necati Bey bir kaç saniye 
düşündü: 

- Evet çok müşkülat çektiği -
miz devirler oldu, bilhaaaa ilk za
manlarda ..• Nezaretin adeta bir 
dama taşı gibiydik .. işten anlamı· 
yan nazırlar ve mutasarrıflarla 
daima mücadeleye mecbur oluyor· 
duk.. Mühendislik o vakit bir 
duvarcı ustası telakkisi verirdi ... 
Mektepten 304 te çıkmıştım. Bü -
tün mezunlar İstanbullu oldukla
rı için lstanbulda kalmak istiyor -
lardı. Fakat İ! başında bulunan 
zat iltimasların yağdığını görün -
ce ıatırdı ve kur'a ter'idir!,. 
hükmünü verdi. Bu kur'a netice • 
ainde ben de Ankaraya düttüm •.. 
O zaman Türk mühendisi yoktu . 
Şuradan buradan gelmiı ecnebi 
mühendisler vilayetlere dağılmı§· 
lardı. 

Ankarada da Lehistandan gel -
mit ve tabiiyetini terketmit bir 
bat mühendis buldum. O vakitler 
de yollar için amelei mükellefe 
devri hül~üm sürüyordu. Bu ba!\ 
mühendiı etrafile mükemmeleı: 
anlaımıt itlerini ve menfaatlerini 
tıkırına koymuttu !. Neler olmı • 
yordu neler? ... 

Neyse hu rezalet devri ku:a 
aürdü. 30ô senesinde yol bedeli 
ihdas edildi. Taahhüt uıulü konul
du. Bu usul de o vakit bir çok yol
suzluklara mini olmıyordu amma 
diğerine nispetle daha uygundu . 
Bu sefer de bir çok valilerin orta
lığı haraca kestiği görülüyordu .•• 
Müteahhitlerden yüzde on ve hat
ti yirmi hisse alan bir mutasarrı • 
fa hile rast geldim! .. Hele bir ta • 
nesi bizi evine zorla kumar oy . 
namıya çağırır ve oyunda kazan -
aak da kazanmasak da ortaya 
koyduğumuz paraları toplar gene 
kendi cebine indirirdi. Gelmeyen
leri de tikiyet ederdi. Nihayet bu 
rezalete dayanamadım istifa ede
rek o itten çekildim. 

Batka memleketlere gittim ve 
nihayet otuz üç ıene dokuz ay 
hizmetten ıonra on, on ıbir aenc 
evvel 41 buçuk matallah kabilin -
den 41 buçuk lira maatla tekaiit 
oldum. Şimdi burada çalıtıyorum. 

Heyecanlı bir hatıra 
Necatı Bey bir kaç ıaniye daha 

dütündü ve gülerek heyecanlı bir 
~k hatıralarım var dedi, mc:.ıı:a 
birisi §U: Bursa da iken bir gün 
bir telgraf aldım. Şakir Pa!a mer
humun bir te§ebbüsü varmıf. Bir 
Yapur İn§a edilecek ve bu vapurla 
Van gölünde seferler yapılacak -
mıı ! Beni bu gölde iskeleler yap -
mıya memur edeceklermİ§. Bir iki 
rün içinde Vana hareket etmi§tim. 

VA'<IT 

~Q~;H~~E!~~R-
Almanyadaki müthiş 1 lzmirde 
infilikın tahripleri 

54 kişi öldü, 160 kişi yaralı 
NEUNKIRCHEN, 13 (A.A.) 

- Pazar günü 100 binden fazla 
insan felaketzede mahallenin el· 
rafında toplanmı§lardı. Fakat 
bunlardan ancak pek azı yangın 
mahalline yaklaıılmasını mene
den poliı kordonlarını 1ıeçebil -
mittir. 

Amonyak taktir kulesinden 
artık yeıil dumanlar çıkmamakta 
ise de sekiz benzol kulesinin ba· 
taryası henüz faaliyet halindedir. 

ltf aiye efradı, dunnakıızm 
bunlardan birinin kıpkırmızı bir 
halde bulunan ocağını ıu ve gaz 
korbonla sulamaktadır. Bu ku • 
lenin temeli ate! tarafından tah • 
rip edilir edilmez, yıkılması 

muhtemeldir. Yeni naiıler çıka • 
nlmı! olduğuna dair hiç bir haber 
yoktur. Şimdi ateıin gazometre· 
ye sirayet etmesinin ıebebi, 7 fU• 
batta vukua gelen ve bütün Sar 
havzasında az çok tiddetle hiase
dilmiı olan zelzele dolayııile hu· 
sule gelen bir çatlak olduğu tah • 
min olunmaktadır. 

Makedonya 
Cümhuriyeti ! 
Bulgari•tanda bin mut'ah
Jıaılık bir l onRre toplandı 

SOFYA, 13 (A.A.) - Bul· 
garistan Makedonyalılarının ka • 
nunen tanınmı§ olan bütün tqki· 
latlarının kongresi dün açılmıı • 

Şehir, tahtalarla veya ıeffaf 
kağıtlarla örtüLmü§ olan mağaza 
camekanları ve evlerin gene bu 
suretle örtülmüş bulunan pençe • 
relerile garip bir manzara arzet· 
mektedir. 

Yalnız, bir sanayi müesaeıesi, 
dün gerek müessese için ve gerek 
amele evleri iç.in 7 bin metre cam 
ve 120 bin kiremit ısmarlanmıt • 
tır. 

Yanar halde bırakılacak olan 
kalhaneler müstesna olmak üzere 
bu hafta çelikhanelerde it görül· 
miyecektir. Bu hafta içinde in -
filaktan müteessir olmut olan 
binaların tamirile ittigal edile • 
cektir. 

Çelikhanelerde it lene bilecek 
hafta Pazartesi gününden itiba • 
ren ta.mamen başlanılacaktır. 

Kaza kurbanlarile aileleri için a· 
çılmıt olan iane liıteleri bütün 
Sar havzası ahalisi arasında do • 
laıtınlmaktadır. 

Daha §İmdiden mühim meb • 
)ağlar verilmittir. 

Komünist 
A 'manlarla Hit,er
ciler arasında kanlı 
hadise erin devamı 

BERUN, 13 (A.A.) - Siya • 

ıt nümayigler dolay11ile dün Al • 

manyamn bir çok tehirlerinde 
tır. kanlı hadiseler olmuıtur. 

Bu kongreye takriben 1000 
Ştutgartta bir içtimaın niha • 

murahhas İ§tİrak etmiştir. 
yetinde milliyetçi ıoıyaliıtlerle 

Son ıünlerde müstakbel bir 
komünistler çarpı~tmı§lar, revol • 

Makedonya cümhuriyeti ilan edi-
. _:eğine dair ortaya bir takım ta· ver ve bıçaklarla biribirine gir • 

yialnr çıkanLmııtı. mitlerdir. 

Dahiliye nazırı bu pyiaları Y cdi kiti yaralannıııtır. 
tekzip etmektedir. Şimdiki kon • Eiılebende komünistler, ko • 
grenin yeganl gayesi, Makedon • iıüniıt fırkuı binasının önünden 
ya muhacirlerinin müttehit ol - geçen Nazilere atet açmıılardır. 

Bazı genç er ve 
"Reşadive,, ismi 
Gençler bu i•ml taşıyan 

levhaları ladird.ler 

IZMIR, 13 (Huıuai) - Göz -
tepe ıpor klübü reisi Muammer, 
Yarın gazetesi sabık muharrirle • 
rinden Sıyamettin Beylerle klübe 
mensup bazı gençler dün gece 
ıaltanat devrinden kalmıı eski iı
mile anılan (Rqadiye) mahalle
sinin ismini değittinmeğe karar 
venniıler ve (inkılaba mugayir) 
buldukları bu ismi ta9ıyan vapur 
ve tramvay levhalarını yerlerin -
den indirmitlerdir. Bu esnada o

rada bulunan sabık adliye vekili 
Mahmut Esat Bey gençlerin bu 
hareketini takdir etmit, karakola 
davet edilen gençlerle beraber 
gitmİ§, tutulan zaptı imzalamıı • 
br. 

Adliye bu hususta sabaha ka • 
dar tahkikat yapmış, gençlerden 
bazıları nezaret altına almarak 
ifadeleri alındıktan sonra serbest 
bırakılmıtlardır. 

DzDm stoku 
l Z M 1 R, 13 (HuılUi) 

Ege iktısadi mıntakasında 10 mil· 
yon kilo üzilm atoku bulunduAu 
tesbit edilmiştir. 

Bir katll yakalandı 
l Z M 1 R , ıs (Huaual) -

Kütahya • Balılc.M. ~ti~ u~ 
ıene evev) Nazif Bey adlı bir za • 
b aldüren Ersill'mlllu Fazlı bugün 
zabıta ttft'ftfmAaır~ 1a1ldt. 

C. H. Fırkası 

Umumi idare heyeti 
dDo toplandı 

ANKARA, 13 (A.A.) - C. 
H. F. mnuml idare heyeti bugün 
toplannnt, lıtanbul, Tokat Till • 
yetleri idare heyellerile, kaza re
ialerlnin yeni intihaplarmı tetkik 
Te tasdik etmittir. 

Umumi idare heyeti bundan 
tonra halkı tenTir yolunda ıine • 
ma radyodan iatifade meTZUU ü • ' . .. 
zerinde yapılan tetkiklerın mu • 
zakereıine devam etıniıtir · duklarını göstermektedir. Bir ölü, 15 yaralı vardır. 

.....--·-···-·-----··-··--.. ····-----------·-····-····-······-·········-····--···-····---···---------, ... ---··-------· Fahat ben gidinciye kadar Şakir zü çürükmüf, yeniden yapılacak • Raporumu yaparak pafaya ver • 
Pa§a vefat etmitti .• Vanda ise bir mıt. Bunu da 5,000 lira ile bir mü· dim. Şaıırdı: 
bahriye binbatısı buldum. Bir çok teahhide havala etmiıler.. Hal - - Evlat iyi dü§Ün mesele mü -

Avrupada bir 
teh ike noktası 

" (Başmakaleden devam) 

hususa dair olan maddesi defİf ' 
tirilmedikçe Avrupamp ıükiin ., 

huzurunu tesis etmek imkinsıs ' 
dl1'. Onun için bugünkü Alman 

yanın ilk gayesi Lehistam Pruı 
ya arasından Baltık denizi 

bağlıyan kulüvarı alarak etki 
hibine vermketir, §arkf ve ıar 

Prusyanın carafi birliğini tetİI 
etmel..--tir. 

Acaba Almanya bu makaadı • 
nı sulh vasıtalarile elde edebilir 
mi? 

Bugünkü ahvııl ve ~erait ouı~ 
müsait görünmüyor. Çünkü ku • 
lüvarm Almanyaya iadesi halin 
de lehistanı memnun edecek h~ 

bir karıılık hahra gelmiyor. V• 
bu kulüvar meselesinin bir gü• 
Almanya ile Lehistan araıınd• 
harp vaziyetini ihtlas etmeıi ih • 
timalleri gittikçe çoğalıyor. 

Evet, Almanyanın çok uzak• 
larda olmıyan bir günde Prusya• 

dan ayrılarak Lehiatana verilmif 
olan arazi parçası üzerine doğnl 
dan doğruya elini uzatması ye 
(V ersay) muahedeıinin tadili su-

reti le kendisine inde edi'r:niyell 
bu kulüvan kuvvetle çekip alca • 

ğa kalkması mümkündür. Fakat 
böyle bir ihtimalin tahakkukd 

halinde Almanya ile Lehi.tan a• 
raıında çıkacak ihtH5fın naııl bit 

ıafhaya gireceğini tayin etmelır 
çok müıküldür. 

imdiki halde Lehiııtanla Rur 
ya arasınaa ""~- ..1 __ , teea'riiS 

mı.tabedesi vardır. Binaenaleyp 
böyle bir vaziyette lehistah Al • 
manya ile kıırtı kar~ıya kalacak • 
tır. Fakat bu memleket ne kad 
hazırlıklı oluna olsun yalnız ba• 
tına kaldıkça Almanyaya kartı 

müessir bir harekette bulunanıı • 
yacaktır. Bu takdirde her tef 
Versay muahedesini imza ede• 

devletlerin ve bilhaHa bunlanll 
batında olan Fransanın Alman• 
Leh ihtilif ına kar§ı alacakları 
Taziyete tabi olacalrtl1'. 

Bazı Fransız gazeteleri bayi• 
bir vaziyetin neticesi yeni bit 
umumi harp olduğunu yazıyor • 
lar. Lehistana Pruıyaadll 
kulüvar vemıit olan deTlet • 

lerin bundan sonra da bunu le • 
min ve muhafaza için icap eder • 
se yeni bir umumt harbi "göze a • 

lacaklarmı gizlemiyorlar. Buma 
söz olarak ifade etmek kolaydır· 

Fakat acaba bu söz filiyatla teyit 
etmek zamanı gelirse bir hakikat 
olacak mıdır? 

rteh1ret Asım 

kavak ağaçları kesmit!erdi. Bu • kın heyecanı köprünün yıkılıp bir himdir, aonra kaza olur, dedi.. 
nunla vapurun iskeletini kuracak· daha yapılamaması noktaımda i· - iyi diltündüm, çünkü gördüm, 
lardı. Tetebbüı akim kalınca "ma- di. biç bir tehlike yok.. Rutubetle aıı
damki bir kere geldin, ıeni bura· Ben ite baılaymca Bahri Pata nan yerlerin tamiri için bir kaç 
ya baı mühendis yapalım, az bir bu işi bir tetkik etmemi söyledi · yüz lira yeter de artar bile .. Bura· 
za~an ıonra batka yere tayin f'· Gittim, bir de ne bakayım, çürük· larını yıkıp yeniden yapmak bir =========ıı======-~ 
~erız,, dediler, kabul ettim ve tam tür diye iddia ettikl~i köprün~n cinayet olur, dedim.. Avusturya Fransayı 
uç buçuk sene orada kalmrya mec· üstüne o kadar tat yıgmıtlardı kı.. 0 ·d . 

1 
· 1 · 1 h yendi 

b ld w • 1 esna a zıra ıt erı ıı a ıçın 
ur o um. Şapnamak mümkün degı •• Mua- b" d h . h 1 · t" B 
B. h ır e eyetı ma ıusa ge mıt ı. u PARIS 13 (AA) o·· ır atıra daha: Vandan sonra yene ettim. Sandalla altını dolat ~ h d .. b t d ' · · ull 

Ad . . . k"" .. eyette e reımı aZJ zeva var ı. t d d C 1 be 'd k ı b 1 k b"t anaya tayın edılmittim. Bura - bm, ölçtüm, biçtım.. Bu opru 50 .. . l d ~ a. e o om • e a e. a ı ı 
da vali Bahri Paıaydı. Kalpazan sene evvel bir tamir daha görmüt· Pahrı Paıa meseleyı on ara a seyirci küt!esi kartııında yapılao 
Bahri. Paaa derlerd· h · .. 1 ·· s·· d t I t . tt• söylemiı .. Heyet lzaıından birisi bı·r futbol maçında Avustu-a ~-. ::r ı anıya!. §le tu. oz e aşınan a§ ar amır e 1- • ~ ... 

o .. Beni görünce: rilmişti. Köprünün altını gezerken de: kmu aıfıra kar~ı 4 ıayı ile Frar 
- Biz eski mühendisi tiklyet garip manzaralarla kartıla§tım .. - Efendim, ben tatları çUrülı.. sız takımına galebe çalmııbr. 

ettik, o gitti. iri yapılı bir adamdı. Bazı yerlerinden tozlu örümcek • ıörüyorum. diye öbür tarafa hnk 
Şimdi onun yerine bir çocuk gön- ler sarkıyor, kuı yuvaları görünü- vermez mi?. 
dermiıler, ne tuhaf §ey! Demit . .. yordu. Buralarını açtırdım. Ne Derhal vaziyete müdahale et • 
O esnadıı Adanalıları mühim bir cörsem beğenir:ıiniz, rutubetin uy- tim •. Nihayet Bahri Pata: 
mesele heyecanlandınyormuı · · . duğu yerlere tahtadan destekler - Ne iateraen yap, dedi.. Ben 
Bu da meıhur Seyhan köprüsü - aokulmuı, üzerlerini baAdadl ile de delikleri tuila Te çimento ile 
nün tamiri meselesi imi§. z~ma • ve h~rsb. srvamı:lar .• Zaman geç· kapadım, ıap çe!c:melc: auretile ta
nın belediye reisi havadan pare ıniQ, te.!ıto.lar çr.rümilt oyuklar miri tamamladım •• Meaele de kaJ
kazanmayı aeven bir adammıf . .. tc?:rar açılmıt ve ku~1ar da bura- madı .. itte aradan knk elli tene 
Bir hıriıtiyan mühendiı bularak larmı yuva yapmı~lar ! geçti.. Köprü hali aapaaağlam 
köprü hakkında bir rapor yaptır - Neyıe muayene neticeıinde durmaktadır. 
mıılar. Guya k&prOniln dCSrt g& • klSprilyil ıapa aailam buldum ••• A. 5Jr11 

T11yyurtıcı l4sd11ilar 
LE BOURGET, 13 (A.A.) _, 

Tayyareci Helen Buıer, Paria • 
Saigon seferinin ilk marhaleıi o • 

lan Romaya· gibnek üsere tul 
7,30 da hareket ctmiıtir. 

Tayyar"~: 105 beyıirlik uf.t· 
bir mc~örle mücehhez olan ilP 
ıatıhlı küçük bir tanarede ~ 
bqınadır. 
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Koço ile Aona 
--···--·············· .... ·· 

Bir n"şanlı 
Pek sudan bir 
dayak yemiş ! 

1 

Zabı~ niıanhsmı döven bu 
~~nç hakkında takibat yapmakta
',?· Döven gencin ismi Koçodur. 
'°l!anlısı F eriköyünde Kuyu bağı 

1 
'ka.ğında oturan Matmazel Anna 
ır. 

~ Kunduracılık yapan Koço bir 
be e\?Vel Matmazel Anna ile ta• 

~1!tnıt ve kızm babası kazancı 
•nayota giderek kızma talip ol· 
~!tur. Her iki tnraf biribiri hak-

da tahkikat yapmış, netice iyi 
t:ı•iı için iki genç nişanlanmış· 
~ dır. ilk aylar Koço ile Anna be· 
• ~.'bor gezmelere gitmişler, iyi 
~'Uıler geçirmişlerdir. Fakat bir 

ç ay evvel Koço Cuma ve Pazar 
liil\}... • • ı v ı _ .. rı nuıan ısına ugramıyaran 

ır'l -!fı.. ll!ıca gezmeğe b:ışlamış, bu 
}t1 l bir kaç hafta devam edince 
l)ı 'bna:r.:el Anna ile araları açıl -

't. kavga etıni§lerdir. 
t~elki gün Koço, Pazar o) -
~1lla. rağmen gene akşama ka • 
lt meydanda görülmemiş, geç 

~~~t Uğrıyarak nişanhı:ıma :ıurat 
'ntşHr. Genç kız da kendisine 

lttat edince kav3a büyümüş, Ko -
0 

'"de kimsenin bulunmamasını 
ftıat bilerek ni~anhsını fenil hal -
~ .l·· 

"'Ovtnü§, sonra da: 
...._ Ben fotediffmi yapnrım. h -
t' 
ltne çok knrr§mn, ı;onra sonun 
~ olur! demiş, knpıyı kapıya • 

"\le çıkıp gitmiıtir. Dnynktan son
~' Matmazel Anno. bir istida yaz-

ttını§, polise §İkayctte bulun • 
~~r. Koço hakkıncla zabıtaca 

'!itikata b .. -Iannn~tıı·. 

• • ... cıs 
iç maında 

lltiiı eday·e 000 l"ıa m n
t"raı tabsha ı he b l ~lti 

. latnubul ~elıir mec "isi clün bi • 
~~i rcia vekili SadcUin Ferit Be· 
"''tı . . . tıyas~tmdo toplanmışbr. 

S Oaküdarcin Tophaneli oğlu ile 
i!lttl• d ı O ' A ~ •&.j•ıı nrı:unn n .. ı me~tuil par-

tıJ llııı kısıldı mo.halle:;inden ay • 
h ltllt Alhmi zade mahallesine 
~ lğia.11m~ı hakkındaki mülkiye 
llcu.... . ,_ f k .. 
~I •ucnı rnazuata151 muv~ ı go· 

l>:ıUstür. 

t~ı· l:>arülbcdo.yi büiçcs · nde hakkı 
~hf· fa-.lma 2000 lira munzam 
~ ••ant verilmesi hnkkrndaki büt· 
dil e~tümeni mazbatası kabul e • 

ttllftir. 

~ Ş~hrin muhtelif yerlerindeki 
~~ltıha. suları yollarının tamiri 
)'l l"\lrf olan kısımlarının yeniden 
l\~~dınanı için on bin liralık 
tıı ~~•at :cıünnlmlcsine dair daimi 
~:~lll~n mezbattısı bütçe encü -

~tile havale edilmittir. 
~, Ucuklar hakkındaki talimat -
-., ~eye pasbrma imalathaneleri
"ı,d e teımil edildiğini bildiren 
~'d deler ilave olunmuştu. Bu 
~~ t delerin sıhhıye encümenin • 
~lkiki kabul edilmiştir. 

~ l ~airi Adam Miçkeviç vakti 
~~ '~nbulda Beyoğlunda Papas 
İli liide oturmuftu. Bu evin oldu· 
l'\ı:kağın !Qirin ismile te'Vshııi 
~ıı. ~a klüp tarafından isteniyor· 
~~ U tezkere mülkiye encüme· 
' hava.le edilmitlir. Bundan 
d, ~- 1~~1 hesap kesimi hakkm • 
~l ~ikı he.a.p encümenince ha
~'~ ınubata okunmuı ve mü· 
~ e~e edilmigtir. Meclis Perıem· 

tibıü topla.naca.ktır. 

Bir komisyon 
Sanayi ve Maadin 
bankasının devri 

işleri 
Sanayi ve Maadin Bankasının 

Sanayi ofisi ve Sanayi kredi ınü -
essesesine devri İ§lerile meşgul o· 
lan komisyon vazifesini bitirmiş, 
hazırladığı raporu komisyonun 
reisi Ticaret umum müdürü Naki 
Bey Ankaraya götürmüttür. 

Komisyon, Sanayi ve maadin 
bankasm.a ait vazifeleri ikiye ayı· 
rarak kredi müc:ısesesile sanayi o· 
fisi arasında taksim etmiştir. Sa • 
nayi ofisi bankanın üst kabndn 
çalışacaktır. 

Bu hususa dair kanun muci • 
hince bu müesseselerin bugünden 
itibaren vazifeye bıışlamaları i · 
cap etmchtedir. Dün bu hususta 
Ankaradan hiç bir emir gelme • 
mi§tir. Bu gün tebligat yapılma -
eı bcldenilmektedir. 

Yeni teşekkül eden kredi mü • 
essesesi ve sanayi maadin banka· 
ısı müdürü Sadettin Bey dün bu 
hususta bir muharriı·imize şunla • 
rı söylemiştir: 

- Sanayi \·e maarlin banka · 
sr esasen kredi işlcrile uğraşıyor. 
du. Şimdi bu i~lerc viis'atinıfa nis
betindc daha ziyade inkişaf ver • 
meğe çalr~:- c:ı.ıYrz. 

ar.. fiinunda 

Miiderd• ,. muav.h.lik1er"nde 
c'.-cğ ~lhl k - Rasim Ali dey.n 
yerine başkasının tayini 

Darülfünun divanı fon fa -
kültesi reisi Mustafa Hakkı Beyin 
riyasetinde toplanmış, fakültelere 
ait bazı işleri te1kik ettiği gibi 
ha:ı:ı t:>.yhılcı·i de to.sdik etmİ§tir • 

Bu meyanda,eczacı ve di;çi mek • 
teplcrinin müdür vekilliğini ya • 
pan tıp fakültesi müderrislerin -
den M1hir Bey bu müdürlüğe e .. 
calcten tayin cdilıni~tir. 

Bundan başka fen fakültesi ne· 
batat milderris muavinliğine fa -
külte mezunlarından Cemil, kim
ytı müderia muavinliğine Tahsin 
Rü11tü, elektrik ve miluınik mü· 

mü'tlcrris muavinliğine Kadri 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

Rasim Ali Beyden inhilal eden 
bp fakültesi fizyoloji müderris 
muavin1iği vekaletine de Anka.ri'\ 

hükumet doktoru Mahmut Sadi 
Bey tayin edilmi§tir. 

Romanyalı Prenses 
Romanya kadınlar birliği reisi 

prenses Kanna Güzenden Darül· 
fünuna,kadmlar birliğine yeni bir 
mektup gelmiıtir. Prenses iyileş • 
tikten sonra evvelce kararlaştır • 
dığı seyahatine devam edeceğini 

ve lstanbulda bir konferans vere • 
ccğini bildinnittir. Prenses Şubat 

nihayetine doğru gelebileceğini de
ilave etmiştir. 

Alb okka earar 

Tütün inhisarı hamallarmdan 
Mehmedin küfesinde altı okka es· 
rar yakalanmqtır. Mehmet bunla
rın Küçük Mustafapatada El'a -
zizli Ahmede ait olduğunu iddia 
ettiğinden Ahmet de yakalanmıt • 
tır. 

VAKIT 

karar 

Savıfa 3 

StJHRETLER 

Güzelıık müsabakası 

Memurların 
muhakemesi 
Sebep: Enl,azın 
ziyaa uğraması 

Türk gemi kurtar
ma şirketi ve Kal

kavan zade er 

içtimai hadiseler, fertlerin ü -
zerlerinde hasıl ettiği tesirlerle, ca· 
mialaşır ve ferdin ferde karşı olan 
müsterek rabıtalarile, hadise ol • 
maİttan çı.c:ır, yerleşir, halkın bün
yes:ne girer. 

Bazı içtimai hadiseler vardır, 

ki tesirleri şümullü olmaz. Vaki 
olduğu memle!cetin bünyesi bu 
hadiseyi ferdi bırakır. Eğer, bu 
fercli kalmıya müsait hadise, içti· 
mai bünyeye faydalı telakki edi -
lirae, o zaman münevver muh "tler 
harekete gelir ve bu hadiseyi bün
yeleştirmeğe çnlı~ıı lar. Şayet za · 
rarh ise. bu hidise bir vaka olarak 
nutwur, nutturulur. İnkılap mem • 
lekctlerinde, inkıl5.p prensipleri. 
içtimai bünyeye hükmedilerek 
kökleşlirilrr.i~tir . 

Operatör Emin Beyin ıehre • 
minliği zamanında Üsküdar -
Beyl·oz yolu yapılırken yolsuz 
bazı' hareketlerde bulunulduğu, 
bu arada istimlak edilen binalar 
enkazının ziyaına uğramasına 

sebebiyet verildiği iddiasda baz1 
belediye memurları aleyhine açıl· 

mı~ olan davanın tetkikine, djiı~ 
htanbul ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Mahkeme edilenler, o sırada 
Anadoluhisarı belediye müdürlü • 
ğünde bulunan Hasip, aermühen ~ 

dis Abdülkadir, muhasebeci Hul· 
ki, ha! katip Cemil Beylerle di
ğer bazı memurlardır. 

Dünkü muhakemede, müddei • 
umumi Ahmet Muhlis Bey, ara · 
dan altı sene geçtiğini, davanın 

müruru zamana uğradığım, düt • 
mesi la.znn geldiğini ileri sürmüş, 
belediye vekili Rami Bey, hadise· 

de müruru zaman olmadığını id • 
dia etmiş, mahkeme heyeti, mü • 
znkereye çekilmiştir. 

Nelice:lc, davn edilenlerden bir 
memur hnhkınclnlci muhakemenin 
devamına, diğerleri hakkındaki 
davanın düşmesine karar verilm~, 

mahkeme, on yedi Niaan pazarte
,:si günü Gaat on üç bu9uğa hıra · 
kılmıştır. 

Türk tariui tetkik cem'yeti 

Tarihten evvelki devirlere ait 
malumatı tetkik ile meşgul bulu · 
nan Türk Tarihi Tetkik Cemiye • 
tinin l&to.nbul şubesi tetkiklerini 

bitirmi~ler ve raporlarını bir kaç 
gün evvel tamamlamıtlardı. Ra · 

por dün cemiyetin Ankaradaki u· 
mumt merkezine gönderilmi~tir. 

ki hamala çar pao otomobil 

Fatihte oturan küfeci Mehmet
lc arkadaşı Şerif cnddeden yürür

lerken arkalarından gelen 3472 
numaralı otomobilin altında kala

rak muhtelif yerlerinden hafif su
rette yaralanmıtlardır. Şoför 
Mehmet yakalanmı§, iki yaralı za· 

bıta doktorluğuna muayeneye gö
nderilmişlerdir. 

VAK 1 T 
GUnd~llk, Siyasi Gazete 

tstanbul Ankara Ca<Jdesl. VAKn }'Urdu 

Telefon Numaraları 
Yazı l!Jleri telefonu: 243711 
tdare telefoııu : 24370 

reıgrat adresi: tstanbul - V AKıı 
Posta. kutusu No. f6 

Abone bedelleri_: 
TUTldye l!:cnebl 

Seneli!: 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 o.ylık 'TM - HllO .. 
3 aylık f.00 • ROO 
ı aylık 150 .. 800 

llAn Ucretlert : 
Resmi tıo.ntarın bir aatın 10 Kuru§ 
Ticari UAnlann blr aatm 12.:5 Kuruş 
Tlcart UA.nlarm bir ııantlmJ 2:5 Kuruş 

KUçUk llAnlar : 
Bir defa.ııı 30 iki defası M Oç defuı f.ı3 

d!Srt defası T3 ve on defam 100 kuruştur. 
üç aylık llln verenlerin bir defaın ıı:ıecca· 
nendir. Dört satırı geçen utl.nlnrm ruı.t 

satırıan bet kuru~tan beaap edilir .. 

Türk gemi kurtarma limited 
şirketinin, hükumetin firkettek; 
hissesi yüzde yetmife çıkarılarak, 
Anonim bir şirket haline getiril · 
mesine karar verilmiş ve bu husus 
ta hazırlanan esas mukavele iktı 
sat vekaletine gönderilıniştir. 

Bu şirkete dahil olan Kalka -
van zadeler kumpanyası bunun i 
çin hükumetten bazı hususi şart · 
ların kabulünü istemiştir. Bu me · 
yanda kendilerinin idare meclisi · 
ne dahil olmaları ve mütehassıs 

sıfatile çalışmaları bulunmakta · 
dır. Hükumet mukavelede hususi 
şartlar kabul etmediğinden bu 
teklife ret cevabı verilmi§tİr. Bu 
vaziyete göre Kalkavan zadelerin 
multavele esasları dahilinde ve 
hususi şartlar dermeyan etmek -
sizin yeni §irkcte hissedar olmala· 
rı icap etmektedir. Aksi takdirde 
kendilerinden Alemdar vapuru 
satrn alınacak ve yeni şirketin ha 
ricinde kalacaldardır. Esas muka 
velenin tasdikile tescil muamele
leri on bet güne kadar tamamlan 
dıktan sonra ~irket yeni şeklind ~ 
faalivetc bı=ı."ltvaca ·hr. 

Ecza tbtiliarı 
Vilayetteki ihtik&rı tetkik ko· 

misyonu ecza ihtikarı meselesi 
üzerine tetkikini bitirmiş ve ko 
misyona verilen ild ecza deposu 
nun satı~larında ihtikara rasge • 
}inmediğini tesbit etmiştir. Karar 
alakadar makamata bildirilmiş · 
tir. 

Allın kaçulıcıhğı 
Avrupa ekspresi tren §efi M. 

Marsel Pillo, memleket haricine 
bin tane Türk altını kaçırmağa te· 
şebbüs etmekten bir sene hapse 
mahkum olmuş, aynca bu altm · 
larm da musaderesine l<arar ve · 
rilmİ§, Temyiz mahkemesi, kara · 
rı bazı cihetlerden bozmuştu. 

lstanbul üçüncü ağır ceza mah 
kemesi, bozmıya uymuş, müdafan 
noktasından tahltiko.tm tamam • 
lanması için, muhakemeyi şuha · 
tın on sekizine bırakmıştır. 

lktısat vek Jlfnln 
tetkikleri 

lktısat vekili Celal Bey dün ih· 
racat ofisini, borsayı, ticaret mek· 
tebini dolaşmış, me:ıai hakkında 
malumat almıştır. Vekil Bey bu • 
gün de tefti~lcrine devam edecek
tir. 

immunisnmnnv":~·mı;;';ı ki
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14 ~uhat 1917 
- Rusya ile musaleha ınüna -

sebetile dünden itibaren bilumum 
meldi.tip cumartesi gününe kadat 
tatil edilmiştir. 

- Meni ihtikar hakkındaki 
kararname ve yeni kanun bugür. 
meclisi ıneb 'usanda müzakere e · 
dilecektir. Kararname evvelki 
gün adVye encümeninde tetkik e -
dilmiş ve ~ayam tasvip göıülmüş
tür. 

- Payıtahtımızı ziyar~te ge
len İsveç heyeti nskerjyesi dün 
ak~amki Balknn trenile memie · 
ketimizdcn müfarekat etmişler -
dir . 

Bizdeki güzellik müsabakaları 
ictimai hadise olmak istidadını 
~österdi ve son seçimden sonra) 
içtimai bünyemizi sarsacak şekil • 
ler aldı. 

Güzi!Hik müsabakaları, yalnız 
ferde de{:il, camiaya tesir yapıyor. 
Genç kız dimağlarında uyandu -
dığı tesir, genç kız müfekkirele • 
rinde yaptığı akisler, pek tabii ola
rak, hayat telakkilerini bozuyor. 

Filvaki, güzellik müsabakalan · 
na girenlerin adetleri madut Vt

mahduUur, fakat bu arzuyu beısli · 
yen ve bu heyecanı duyanlar azin 
bir ekseriyettir. Ferdin, ferde kar 
şı olan mü~terek rabıtası, her gen. 
kızın güzellik gururunu galeynn· 
getiriyor ve genç kızlarımızda fc 
na bir aksülamel uyant ırıyor: C:i' 
zelliğini te~ ıir etme!~. bütün hal 
tarafından beğenilmek, Anupc.y 

gitmek. .. 
Güzellik müsaho.}abrmm ··v 

le bir tesir uyandırdıwmı ve b ! 

sirin ber giin biraz daha şfum: il n 
dıuını kabul clmiyecck l:iç bir a 1 
selim sahibi yoktur. 

Her genç kızda, çok me~ru blı 
hak olan arzuları, güzellik m ·· ca 
sabakaları çirkinle:tiriyor ve a · 
yıpla~tırıyor. 

Güzelin, kendini bef!endirmel-. 
istemesi hakkıdır, fakat genç kız · 
larırnızda "güzelliği teşhir,, duy • 
gularını uyandırmak, onlara "bü· 
tün d "Jnyn bizi beğensin,. hissin; 
vermek, "çalışırım, tahsilimi gidip 
Avrupada bitiririm,, veya "evleni· 
rim kocamla beraber Avrupayn gi· 
derim,, arzusu yerine: "Kendimi 
teşhir ederim. Avrupaya gider pa~ 
ra kazanırım, belki de zengin bir 
koca bulurum,, arzusunu kuvvet • 
lendinnek, içtimai bünyemize 
muzir bir harekettir. 

Cümhuriyetimizin onuncu yıl 
dönümüne yaklaşırken, inkılô.b1 
koruma kanunu yapıyoruz, Y ahup 
Kadri "VAKiT,, ın ba§makalele · 
rinde pek haklı olarak "bize bir 
in!nlap hıfzıssıhhası lazımdır,, di· 
yor. Daha dün ba~muharririmiz 
bir "dil kanunu,, istiyordu. inkılap 
devam ediyor demektir. 

Memlekette, inkılabı koruya • 
cak gençliği, fena yola teşvik edi
ci hadiselerle izBl edersek, rejim 
kime belbağlar? Eğer yarının ka· 
dınlığını böyle fena duygularla ye
tiştirir:;ek, inkılap hıfzıssılılı:ısına 
riayet mi etmiş oluruz? 

Güzellik müsabakalarının :ı:a -
rarları, haddi zatında ferdi görün· 
mekle beraber, aslında umumidir. 

Yarının kadınını kurtarmak is· 
tiyorsak, bugünün genç kızlarına 
cüzellildcrine hürmeti öğretelim. 
~ 

içtimai İ'>ünyemize muzir olan 
bu h5.diseyi olduğu yerde boğmak 
ve kökleştirmemek bugünkü reji • 
min vazifesidir. SELAMI lZZET 



Sayıfa 4 

O.l'MAllLI DllVLE 
Öl.ÜRKEN ••• 

Muharrir;: Celil Nuri 
• lıı:tiboıs.ııakll, tcrciımc )ıııklan mahfuzdur • 

Osmanlı imperatorluğu tütün 
rej· sinin bir rnüstem!ekesiydi 

(Müstemleke), (Müstamere), 
yahut frenkçe ( colonie) den ne 
anlarsınız? Avrupalılar Asya ya, 
Afrikaya, Okyanua adalarına git· 
mitler. Oarda bir takım zayıf, 
gevşek, geri, daha doğrusu bede -
vi, vahti, barbar insanlar bul • 
mutlar. Bunlar vatanlarını müda
faa edemiyorlar, vatanlarına ıa • 
bip olamıyorlar. Memleketler de 
~engin. Avrupada bulunmıyan bir 
takım mah!iuller, madenler oralar· 
da mebzul. 

zıbata bakan müddeiumumi, ha • 
kim, polis komiseri, jandarma a· 
Jayheysi, tabur ağası ve aaire hep 
aylık alıyorlar. Bunlar hem dev -
letin, ayni zamanda hem §İrketin 
memurları. Bütün gaye de halkı 
ezmek. 

'Bir Karadeniz valisi, pek uzun 
müddet, rejinin hakiki nazırı gibi 
hareket ve mütemadiyen kaçakçı· 
larla harbetmiftir ! 

( lktısadi Haberler l 
Şubatın 26 sın da Ticaret 1 

odası kongresi 
Ticaret odası kongresinin bu ı dalarının dilekleri de bir rt.por 

ayın 26 sında kat'i surette toplan· halinde tesbit edilecektir. 

mauna karar verilmi!tir. Kogre· 1kt1 sa d i m a J tim at 
de okunacak raporlar hazırlan • 
maktadır. Kongrede, ticari zihni . Ticaret oda!iı 933 senesi te:Iiyc 
yet ve inki§afı tedbirleri, sanayii • muvazenesi için lüzumu olnn ik · 
mizin muhtelif şekilde himayesi tısadt malumatı toplamıya ba~la · 
ve umumi teçirleri, madencili~i r mııtır. Bu malumat rapor halind~ 
mizin hali ve takviyesi için alın • ali iktıstıt meclisi umumi kitipli -
ması icnbeden tedbirler görüşü • 
leccktir. Mıntaka Ticaret odaları ğine gönderilecektir. 

kongresi İ3c Martın on beşine 
doğru akdedilecektir. Bu kongre -
de, ya! mcyvn istihsal ve ticareti 
Ankarada Ticaret odaları birliği 
teejsi meseleleri görüşülecektir. 
Bundan ba§ka mıntaka ticaret o · 

Pirinç thrneatı 
ve l\lısır 

Mısır hüki!meti, pırınç ih · 

racatının muhtelif memleketlerd~ 

ne suretle kontrol edildiği hak • 

13 Şubat 1933 --
Nukut 

ıı- ıır.,~ ı 

20 ı. FranSl7. 171.- 1 ı.'i'fı ,~Y t1"' 

1 ~tcrlin 731- ı 1 eze• tı ... 

1 f)nl.ııı :ı•.- ı Mırı. 51 ... 

20 (.lreı !19.- 1 Zol•ıtı !4"' 

2rı 1. Belçi~a 117,- ı Pcnııi1 3! .. 
ro ı..c,. fŞ," 

20 Orahml !8.SO 2iı IHnıı 55 ... 
!O ln•lçrc 20- ~ 

!O Lcıa ~'·-1 'lo-i s.-
2ıı l\urrın ı.,ek 122.-

Çek ti attarı 
!'arı~ 1203 l'ı:ı~a 

1 ondra 73l)f~ \fvına 

Ne\·' 110 0.4ıflS Mıdrıı 
Mıllnıı 9.19- llrrlıo 
Rrük$el 3 3i'54 \ ar~ovıı 
Aıloıı 8163~0 Pe~te 
Cenevre 2.4350 ı utres 
Sof\a 65.86- '"elı:raı 
Asıcrdam ı. 15c7 Mrsknvı 

Esham 
iş naııı.:ası 11- Tcrko 
Anadolu ~G 50 Çimcnr11 Ar 
Reji 4,3i 1 üııyo:ı Oey 
~ir. lia) Iİ) t: 15. Sark Ucv 
Trımvnv 41,M haha 

O uzak yerlerin kral, bey, ka
bile reisi, her neyse sahiplerini al· 
datmışlnr, kandırmı§lar, memle · 
ketlerini himaye ediyoruz diye ele 
geçirmişler. Aksilik eden reisleri 
iıe ortadan kaldırıp ölkelerini dü· 
bedüz zaptetmi~ler .• 

Bu yüzden ölenlerin, mecruh 
olanların, hapiste çürüyenlcı·in 
miktarını bizzat reji bile bilmez. 
Yaman bir idare ... Hindistan kum· 
panyası gibi bir heyet, Vaktiie 
Hindiııtnm ele geçiren İngiliz dev· 
Jeti değildi. Sadece bir İngiliz ti • 
caret tirkctiydi. Şirket, ki gayesi 
bol hol para kazanmaktır, orada 
hükumet ediyordu; asker bulundu 
ruyodru; mahkemeleri mevcuttu. 
Hük\ımeti andırır bu heyetten 
maksat ne? Parrrrrra. itte, mel • 
un, menhus reji ~irketi de bir ta • 
raftno. kendi memurları (ki çoğu 
ecnebi, rum, yahudi, ermeni idi ve 
Türkü azdı, diğer taraftan torba • 
ya koyduğu valiler, mutasarrıflar, 
kaymakamlar, müdürler, inzıbat 

amirleri, mahkeme hakimleri va
sıtasile o Hindistan kumpanyası • 
nın oyn:ıdığı kötü, kanlı, irinli ro· 
lü bu sevgili vatandn oymyordu. 
Evet! O zrıman aziz Türkiye Fran
sız ve Avusturyalı ıarrafların yağ· 
h bir müetemlekesiydi. 

u. sıı:orıı 
romontl =====ı:a=======-=a::======ı kında bir çok memleketler ticaret 24,- Sark m eeu 

2.ı.~s 1 Telefon 

Frengin müstamerelerde gaye· 
ıi, maksadı ne? O siyah veya sarı 
veya melez adamhırı yetİ§tirmek, 

okutmak, yazdırmak, adam et • 
mek, müreffeh ve zengin bir hale 
geHrmek mi? Yok, yok, bin kere 
yok. Belçikanın Congo' da, F ran 
ırzın Cezayirde, F elemengin Ca • 
vadrı, lngilterenin Hindietanda bu 
lunmaktan maksatları para kazan 
maktır. Müstamereler birer çift • 
lilctir, birer madendir; o.halisi de 
manda gibi, koyun ~ibi, keçi gibi, 
köpek gibi, deve gibi dcmirbe§hr. 

idare de hep bu gayeyi güder. 
F ranıaz hükUmeti F ranıada cüm · 
huridir; miUetin hakimiyeti üze • 
rine kurulmuştur. Lakin nyni Fran 
sa hükumeti Cezairde asla öyle 
değildir. Cezayirdeki Fransız ida· 
reıi koyu müstebittir. 

• • • 
Avrupalılarda bir müstamere 

zihniyeti hasıl oldu: Geri milletle· 
ri çalıştırıp çöplenmek. Bu kt.fa 
pek güç deği§İr. Londrada gayet 
halUk, pek insan huylu, merhamet
li, hayrat ve hasenattan anlar bir 
Gambia araplarma karşı gayet 
hatin, canavar huylu, merhamet • 
ıiz, zalim bir adamdır. Yirmincı 
aıır medeniyetinin yüzünü kızart . 
mrya bol bol kafi bir kafa! ... 

Soayalistler, kapitalistlerin bu 
kafasını kırmıya çalışıyorlar. Yer
den göğe kadar hakları olsa ge • 
rek. 

.... itte, cümhuriyetin himmeti· 
le ortadan kadlırılan nie~hur reji 
idareıi ayni kafayla hareket et 
miı ve memleketi uzun seneler 
yakmıf, yıkmıştır. 

Hangi müverrihin lcalemile re· 
jinin tarihi yazılacak?. Eğer iste
diğim gibi bir müverrih çıkmazsa 
Abdülhamit devrinin tarihi ek • 
ıik kalacaldır .. Evet .• 

Memleketin içine reji bir kanser 
gibi kök ıalmıf lı. Bir taraftan çift· 
çileri sıkar, ezer, mahveder; diğer 
taraftan başlıca memurların 
abli.kını bozar, onlara rüıvetler, 
muntazam, aylık şeklinde rüıvet -
ler verir; öbür taraftan da bütün 
halkı haraca keserdi ..• 

Devletin i~inde bir kapitalist 
devlet. Congoda Bel~ikahlar siya -
hilere ne muamele ediyorlarsa re· 
ji de tıpkı öyle bir muameleyi sa· 
tın aldığı Q5manlı memurlarının 

elile bütün Osmanlılara reva gö • 
rtlyord~ 

Kurnaz bir tirket. Valilerin ço· 
juna mP.a§ bağlamı~. idare ve inN 

Bu sayede herkes mürtekip. 
Hükumetten maaı alanların bir de 
rejiden maa~ almalan ikinci bir 
tabiat haline gelmitti. Hiç unut· 
mam: Vilflyetin birinde vali bir 
poli!e rejiden maa~ bağlatmıt. 
Bağlatan vali ölünce mahdut fikir
li polisin bu paranın rütvet oldu· 
ğu hakkında bir ıüpheıi olabilir 
mi? 

- Vali bana iyilik etti; diye 
sağda, solda efendisini sena edi 
yor. Yalnız bu kadarla da kalmaz. 
Günün birinde polisin evleneceği 

tutar. Masraf ziyadeleıiyor. Zaval
lı efendi pullu bir istida ile valiye 
müracaat ve (Lutfen rejiye verilen 
emir mucibince kulunuza üç yüz: 
kuruı maaş tahsis buyurulmuştu. 
Bu defa mu arifim arttığından 
maa,mıın 400 kuruşa iblağı emir 
bııyurulması ... ) demez mi? Bu is
tidayı, tabii, vali hıfzeder. F elake· 
le bakınız ki sürmede kalır. Vali· 
nin infiıalinden sonra bu varaka 
halefinin eline geçer. 

Evet efendim, uğursuzluğunu 
tarif i~in kelime bulamadığım bu 
!İrket Osmanlı memleketinde ek • 
sik olan darülfünunun yeı·ine im· 
imdi. Lô.kin ne darülfünunu? Rü~· 
vet darülfünunu ... 

lstanbulda eskiler tarafından 
yaptırılmı§ bir hayli binalar, ha· 
zı hanımefendiler tarafından kul. 
landan mücevherler, emin olunuz 
pek keskin tütün ve zifir kokuyor. 
Müsademeler, çetecilikler .. lnzrbat 
kuvvetlerinin ve kaçakçıların ver
dikleri telef at! Harici harpler şöy
le dursun, millet, dahilen 'de, bu 
reji yüzünden hafif, fakat daimi 
bir muharebe halindeydi. 

Meırutiyct ilan olununca çokla
n sandılar ki o pleyan içinde, 10 
tcmmtlZ11ft kafalara Te..diti tüllii • 
nün tesirile, Galatada, Karaköy 

meydanında rejinin direktörlerin· 
den bir hayliıi sallandırılacak. La· 
kin bilakiı ... Hiç icabı olmadan 
hükumet rejinin miiddetini uzat • 
mı§tı. Reji, hükumetin sıkıtık za • 
manlarını pek ala bilirdi. l§te, it· 
tihatçılar devrinde, eene öyle bir 
günü seçti; hazineye bir miktar 
altın ödünç verdi ve Avrupa kııpi· 
talistleri meşruti Oımanlı devleti
ni gene bildikleri gibi (Cava ada· 
sındaki Felemenkliler misillu) ida 
reye devamda asla bir engele te· 
ıadüf etmediler. 

odalarından malumat sormuftur . 
İstanbul Ticar~t odası bu sorguya ••---is_t_ik_r_a_z_la_r ____ T_a_h_v_il_le_r_ 

Reji denilen ejderden Türk 
milletini kurtarmnk Türkiye cüm· 
huriyeline nasip olmuştur. 

... . . 

cevap verecektir. 

Tttccar arasında 
lhtil4f 

Ticaret odası, tüccarlar arasın· 

da çıkan ihtilafları hal için verdi· 

ği kararla teamülleri bir kitap ha· 

linde neşretmiye karar vermittir . 

Pek mühim teamülleri ihtiva eden 

bu kitap hazırlanmaktadır. 

Tuz üzerinde beı kuruı 
pirim verilecek 

Memleket içinde hazırlanıp da 

tuzlu salamura halinde ecnebi 

lsı. dahili 95,so F.lelttrllr 

~ark l'.yollan 7, lô Tr&l!l\'&V 
n.MOl'abhlde 65 - Tünel 
GümrUlı:lcr S !iS Rıhtım 

Sıydi mıhı •.35 1 Anadnlu 
Ba~dıtt ı ı 75 Anadolu il 

A~li:erll'r - • A. Mu"'H~ll 
------...-iıııiııiiiiiıiiii .... iiil'I 

lstanbul Beledlye8 
DerUlbedayl Şehir Tlratro•' 

Temslllerl ; 

Şu acı tarihi tatlı bir hikaye ite 
sonuna getireyim.. Fıkrayı Abdür
rahman Şeref merhumdan nakle · 

meleketlere ihraç olunan ba ık, lılaklll : Bedia 
1. Gallp Hanım 

peynir, zeytine ıarfedilen tuzlarm 
beher J(ılosu ~çin ~e§ kuru§un 

Komedi 4 

diyorum: 
- Vaktile, rejiden evvel, pera· 

kende tütün satanlar bilhaaaa Sa • 
kızlı rumlardı. Bunların dükkan • 
ları ayni zamanda kahvehane ve 
klübe yakın bir vazife de görürdü. 

perde 
prim olarak sahiplerine iadeıi Muallim ve talebe ıeceıi 
hakkındaki kanun gümrüklere v~ !•-------------~ 
Ticaret odasına bildirilmittir. T A K V 1 M 

Dükkan, iki kısımdan ibaret. Bil' 
kısmı mermer bir banko ile ayrıl· 
mıf. Öteki kısmı umuma mahsus. 
Mal sahibi ekl!eriyetle geçkin biri· 
dir. Rum tivesile hoşsohbet bir 
adamdır. Dükkanın o k11mında &e· 
dirler var. Dükklncı gelenlerle la· 
fa giri!ir. Havadis, dedikodu. Tü· 
tüncü dükkanları adeta gazete i,i. 
ni görüyordu. Tek malumat al 
mak için oraya sabah, akşam de· 
vam olunurdu. 

Kanun 23 Kanunusaniden mu • 

teber olduğundan bu gibi ihracat· 

çılara beş kurufu prim geri verile· 
cektir. 

Bu kanun balık ihracatımızı ar -

hracaktır. Tuzlu salamura ihracat· 

çıları bu karardan çok memnun ol
muılardır. 

Mermer bankonun üzerinde u• 
zun bir terazi görürsünüz. Terazi· 
nin telleri mangırlar, ziynet altın· 
}arı ile donatılmııtır. Öbür tarafta 
da klaptan gibi, altın gibi ıapsarı, 
kokulu, lezzetli, nefis lskeçe, Ye• 
nice, Sn.maun, Bafra tütünleri du
ruyor. Açık. Seyrine doyulmaz. 

Satan Sakızlı bir çocuktur. Bu 
çocuk k11a ,alvar, uzun beyaz ço· 
rap giymittir. Pek sevimli bir ıu· 
ralı var. Çetrefil, lakin hot söz 
söyler. Daima güler yüzlüdür. Müş 
tcrilere her daim bot görünmiye 
bnknr. Gelenler bu çocuklarla 
münasebeti tekerrür ettirmek için 
birden çok miktarda tütün almaz· 
lar. Az alırlar ki, dükkana günde 
birkaç defa girmek kabil olıun. 
Çocuk, her gelitte, mütleriyi yeni , 
bir kelime sar file ınemnun eder .1 
Biraz tütün tartar. Tartt;ktan son· r 
ra teraziyi tangır tungur taşın üs-1 
tüne atar. } 

Efendi merhum söylüyor: 
- itte rejiden evvelki tütün 

ıatan Sakızlı dükklnlan böyle bir 
ilemdi, oilum. 

Celil Nuri 

Selinik panayırı 

8 inci beynelmilel Selanik pa • 
nayırınm 15 Eylul 1933 tarihinde 
açılacağı alakadarlara bildirilmit· 
tir. 

OUnya petrolu 

933 ıeneıinde dünya petrol iıtih • 
ıalatı ancak 1,300,000,000 varildi. 
Evvelki seneye nazaran 70 milyon 
varil noksandır. istatistiklere gö · 
re Amerikada 933 de 61 milyon 
kadar eksik petrol iıtihaal edilmi§· 
tir. 

•• Olilm 
Bahriye miralaylarından aabık 

makine müfettiti Saffet Bey dün 
vefat etmittir. Cenazesi bugün Ka
dıköyünde Talimhanedeki evin · 
den kaldırılacak ve Karaca Ahmet 
mezarlığına defnedilecektir. ............................................................ 

Yeni çı~tı 

Blımarll 
Nasıl dü~tü ? 

Mt1flaur tarihçi l!mll Lad
vlg'ın bir ıiJ••trosu 

Tercflme Ha1dar Rlfat B. in 
l fır tjrapç.ıda 75 kuruşa 

Salı Çtrıamlla 

• 
14 Şubat 15 Şubat 
19 Şevval 20 ŞevYal 

Gıın do~uşo 6,!19 6,157 
Gürı 1 atışı 17, «> 17,41 
Sabah namazı fı,0. 6,01 
Otte namazı 1?,!8 tU~ 
ikindi namazı 15,!ll ıut 
Akşam nam~ı 17,40 17,4! 
Yası namaıı 19,11 ''·'' lmsalı: 5,19 s.11 
Yılrc ı:e,en eüclcrl 45 " kalın 3!1 ~'° 
HAVA - Yeşilköv askerf ra~ıt rtJ,r 

kezinden verilen ma1Ömata gore, bugO' 
hava bulutlu ol:ıcak ve yağı~lı ded~ 
edecek tir. RüzgArda garp istikametinde' 
esecektir. ı 

Dün en fazla sıcaklık ~. en ız tı. 
derece ve hu·a tBZ) ikı d;ı 7i0 milirD"' 
ır.de idi" 

Radyo: 
I:'TAN_H,..U ... L---ıs-dcn 18,-45 e ~r 

dar s:ız tMakbulc l lanım). 1 S.45 ~ 
19,30 a kadar orke·cu, 19,30 dan !O· 
kadar Fransızca ders (ilerlemiş ola1'~ 
mah"us} 20 den cı0,45 e 'kadar saz (f-11" 

met Rı za ilanım,, 20,45 tc.n 21 ,30 ı ~ 
dar saz (Sen·et Hanım\ 21,30 dın 
ve kadar Matmazel Rozental uuflrıdl' 
~e~anni, 22 den 22,SO a kadar gramo~ 
ajans 'c bor a habcı len, saat a van. 

Sadri Etem 
in küçük hikayeleri iki cilt 

halinde çıktı 

Bacayı indir, 
·Bacayı kaldır! . . .. 
Silindir şapka 
giyen köylü! 

f ,..ui Yf'.tİ: V"klt dAfe~ 



14 Şubat 1933 

YAKI f'ın edebi tefrikası 

CANTIM 
================Selimi izzet 

"Ahmet Baruni Beyin Bursadı. 
olc:.uğunu, oynadığı feci rolü yaz· 
inadım. Kemal mektuplarımı kısa 
bulacak. Bahama baldığım için, 
Uzun mektup ynzmağa vaktim ol
nıadığmı zannedecek. Gene böyle 
zannetsin. Eğer hakikatini bilse ne 
olur?. Kimbilir Kemal ne yapar?. 
Neler yapar? •• ,, 

Ertesi gün: 
"Felaket! ... 
Ba.lıamın sıhhatini ka::tetmiyo· 

ttını. Ilabam daha iyi. Her gün bir 
llZ daha iyileşiyor. Kema~, me!t:tu· 
burnu alınca tcll~ etm:ş. Telgraf 
llldnn. lstanlıula hareket ediyo -
turn, diyor. 

"Bir kahkaha attmı. Güldüm. 
Fakat ağlar gibi güldüm. Bahau:ı 
devam etti: 
"- Şayanı hayret değil mi?·· Bu 

yaşta evlenmek istiyor •• 
Dedim ki: 
"- Sizi razı etmek için, muaz· 

zam servetinden bahsetti, değil . , 
mı .. 

"Babam kaşlarını çattı. Bu söz
den tiksindi. O anda yüzünün ne· 
cabetine hayran oldum. 

"Sevgili babacığım, asil ruhlu 
bahacığım !... Kırk yıllık ömründe 
daima namuskar ya!amı§ olan, hiç 
bir zaman alçalmıyan muhterem 
adam! ... ' •i/ 

·,~ ''Derlın] tclcrrafla cevap verdim. 
Celnı~sinin r.ıünazip olnır·act:>.ğım 
Ya:r:::lmı . Ea '.::ımın lamamile iyileş·· 
tiğini s5yle im. 

"Sordum: 

"- Peki, ne dediniz? 

"- D:.!şilneyim, dedim. 
"Ve biri!enbire, zafiyetinden 

titriyen ellerini uzattı, ellerimi 
tuttu: 

"Aca· a tc1 grafımı va!.:t:~cl.e a 
l~cak mı! 

"E!:er vak tinde almnz da kal· 
kıp geHrse, da~·ısı !le arn.::ında ola
Cakları dü~iln ' ükçc koı :..utlan tüy 
le · ·· · rım urperı., or. 

"Feli ket !,, 
Cumartesi: 
"I' l 1 . ~ema g~ mı~·or. 

"Telgrafımı vaktinde almıf. 
"Sevdiğim, canım gibi sevdi · 

iinı Kemal:n lstan!!ula g:.lmesine 
de mani olclum. Bir an evvel ka · 
'VU~ıuak istedijfm adamı kendim 
den uzaklaştırdım.,, 

Afiustos: 
"Bugün Ahmet Baruni beyin 

&'Özlerinin içi gülüyor. 
"Beni bir köşeye çekti: 
"M" 'd ' d d' UJ e . e ~ ı. 

i ~ 1 • Den tıtrecıım; o devam etti: 
1
'Bugün yemekten sonra pede -

rinb:le görüşeceğim. Sizi istiyece -
linı.,, 

"Sert bir sede cevap verdim: 
"- Razı olmıyacak, reddede 

tek, buna eminim. 
"-Nasıl emin olursunuz?. 
"- Babam beni ihtiyara ver 

l'lıez de ondan. Ö:nründe aklından 
h<iyle bir fey geç:rmem"ştir. 

"Sarardı, esmer yüzü bembe · 
~".ı oldu, dudaklarım ısırdı: 

'' s· d · · K d - ız onu razı e ersımz.. a~ 

llılar bin bir yalanla erkek kan 
<lırn:uısmı bilirler. 

J . "Ne kaba, ne terbiyesiz ac!nm !. 
Çımden tolcatlaruak geldi. Ondan 

hefret ediyorum. 

"N .. 'n···· e yapacagım. ... u ı~ın ıçın-
den nasıl çıkacn~ım? ..• 

"Allahım, sen bana yardım 
etf ,, 

Ayni günün ak~amı: 
L ''Ahmet Baruni bey, bir saattİr 
le lbarnl!l bat ba~a kaldı. Sonra çı 
~ gitti.. 

"O gittikten sonra, babam ıız1.1Il 
~Üddet sessiz <lüşün:lü; nihayet 
"na dedi ki: 
" B'I · - ı mıyormusun ki, seninle 

~lenmek istiyorlar .. 

.. ''Dudaldarın - a hafif, so!uk bir 
tulüınaeyif vardı. 

''B en sapsarı oldum: 
''-Ya! .. Sahi mi? .• dedim ,, . 
Babam batını salladı: ,, 

t)• - Çok canrm sıkıldı .• Bir iz· 
Ş~~~ç tale!>ini reddetmelc güçtür .• 
I insanlar da ne garip mahliik 
lrdır !. 
"8 en sevinçle ıordum : ,, 

t - Ret mi ettin? .• Vermek is-
~bıiyorsun değil mi? 

" kt - Birdenbire reddetmem İm· 
~sızdı. Evvela ıunu söyliyeyim. 

~ııınle Ahmet Baruni bey evlen 
bteJc istiyor. 

"- Evl5.::1nn, dedi, onunla ko · 
nuşmahtan korkuyorum. Benden 
cevap bekliyor. Bu cevabı vermİ· 
ye mecburum. Fakat ya aksilenir 
se? Ya sert bir şey söylerse. Biraz 
kabaca olduğunu bilirsin... Ona 
mukabeleden aciz olduğumu itiraf 
edeyim ... 
"- Pc!ı:.i, ne olacak?. 

"- Onunla !en konu§ kızım. 
Bu işten, bu sevdadan vazgeçme -
sini sen ona söyle •• 

"Olduğum yerde düşüp bayıla
caktım. Dense babama güvenmiş • 
tim. O razı olmaz, beni müdafaa 
eder demiştim. Fakat işte o aczini 
itiraf ediyor. Hastalık onu mah -
vetti ... Om~ ben müdafaa edece -
ğim. Müdafii hen ol ılum. Kolları -
mm arasında. çocuk gibi. Ben o -
nun kızı de3il, o benim evladmı. 

"Ahmet B:ıruni beyle ben nasıl 
lconu,urum? Ne derim? O!maz de
sem hahamın önünde kıyametler 
koparacak. .• 

"Ett;ğim büyük yemini hatırlı
ynrak, bütün cesaretimi topladım: 

"- Baba dedim, şaşma ..• SanCJ 
itiraf etlece:i;m ama, heni affet .. 
Aramıztla ya~, hem de çok yaş 
farkı olmakla berab~r, A:h--'3t Ba
runi beye varmamak filı:rinde de-
--·ı· 31 ım ... 

"- ?~ :! !. .. r~e de·'in!... Sen mi? 

"- Eve~ lıen .• Ecrer razı olursa · 
nız .. 

"Ah, ne ol:ır :fo, hayır, razı de· 
aiHm, razı da olamam ! diye hay -
kır:aydı. f a!cat haykıramadı. Yü · 
züme baktı ve hayret içinde, ya -
va, yavaş, kısık sesle l:onu~tu: 

lraltta 
int.hap 

( Devanu var) 

A umu mı 
yapıldı 

BAGDAT, (Hususi) - Bütün 
Irakta umumi intihabat yapıldı. 
Evveli müntehibi saniler intihap 
olun:lu. Sonra meb'uslar seçildi. 
Yeni meclis 88 azadan teşekkül e· 
deceldir. Bunların 60 ı hükUmet 
fırkasına mensup sayılabilir. 20 ai 
milliyetperver f ırlcaya mensuptur
lar. Sekizi müstakildir. Azanın ya
rısından fazlası yeniden seçilmiş 
meb'uslardır. Diğer yarısı eski 
meb'uslardandır. Hükumetin yeni 
meclis karfısında mühim bir mu
halefet görmiyeceği anlaşılıyor. 

Hatta bugünkü vaziyete göre hü -
kumet taraftarlarile muhaliflerin 
elele vererek çalı§acakları anlatı • 
hyor. 

VA.KIT 

Dilimiz-rfiirkçe 
Aradan, sanırsam, üç ay geçti. 

Türk dili için yazmak ve söyle · 
mek istediklerimi sıralıyamadım .. 
Yorgan döşek yatıyordum. 

Dün, (Hakimiyeti Mililye) yi 
okurken bağrı yanık bir Türk ço· 
cuğunun acı acı haykırışlarını bil 
diren yazıları beni içlendirdi. 

Bu en doğru olan bir iş, içli bir 
yazıştı. 

Niçin, niçin siz İstanbul gazete· 
cileri, bu işe kulak asmıyor sunuz? 
diyor • 

Bilmem yanlı§ mı söylüyor? 
Dil işini lstanbul gündelikleri 

benimsemiyor diyemeyiz. Onların 
önünde de ne kadar çok engeller 
bulunduğunu biliriz. Ancak hu işi 
salt İstanbul gazetelerine yüklet • 
meden önce bunun baştan başa bir 
Türklük işi olduğunu anlamamı~ 
ve anlatmamız gerektir. 

Geçende, sevgili arkadaşım 
Falih Rıfkı beyin dediği gibi bu, 
bir talkın i~idir. Dilin ucuna gelen 
sözler. akıp giderken yazıcı, onun 
türkçe olmadığmı düşünmez bile. 
O yazının içinde bin bir yabanc• 
söz sıralanıp gitmiştir. Türkçe yaz 
mıya ahşıncayadek böyle giderse 
de bunda kakılıp kalmak doğru 
değildir. Biraz zorlanınca az gün 
sonra o yabancı sözlerin yerine 
Türk sözleri su gibi akar. 1ş, baş· 
lamaktadır. Nitekim hepimiz kof, 
kabarık, ulantılı, karışık söz per
kitmeleriyle dolu Araplı, AcemU 
yazılar yazarken, yavaş yavaş bu 
uyuşuk ve yaban kurallardan di • 
limizi kurtararak düzgün yazma
ya başladık. 

Şimdi kulağımız Arap ve Acem 
sözlerinin öz dilimizdeki karşılık
larını bir iki sınayınca, beş on yazı 
sonra alışır gideriz. Söz düşünce 
ve duyguyU anlatmayacak mı? Bu
nu türkçenin billur kaynağından 
akan sözler anlatınca onu bizim 
olmıyan Arap ve Acem sözlerile 
yazmakta kakıhp kalacak bir 
Türk çocuğu yoktur sanırım. işte 
bunun içindir ki bizim gündelik

·lerde çıkan yazıları Türkçeye çe· 
virmeyi kurdum. (Vakıt) dizile
rinde şöylece bu İşi başarmıya ça· 
lışncağım. Hangi bir dizide Türk
çe olmıyan sözü alarak yazıcı ar· 
kadaşı bu dalgm!ıktnn aydırmıya 
çalışacaurm. Buna bir at takmak 
gerektir. Ona: Ym-t:las Türkçe 
yaz diyorum! Ve i:te ilk deneme· 
ye başladım. 

Vakıt'ta (Sohbetler) den: 
Sevgili Selami izzet, o tatlı ya

zıiarda şu yaban söz~eri neden 
kullanıyorsun anlamadım? 

Rahsetme!c - Sözaçınak. 
~ekil - Kılık. 
Tasdik etmek - Doğru!amak. 
Kıymetli - Değel'li. 
İstifa - l~ten çc!cilmek. 
(Milliyet) te: 

Söz derleme çalışması vark.en 
(faaliyeti) neden sokuyorsunuz? 
Riyas1.!tinde içtima ne demek? 
Toplanarak sö?.Ü Türkçe değil mi
dir? 

Gençlerin derleyecekleri keli , 
me) değil, sanırsam sözdür. Bu 
da Türkçedir. (Mesai) bizim dili
mizden değildir. 

Akşamdan: Arpa ektim darı 
çıktı başlığı ne güzel Türkçe bir 
sözdür. Ancak biraz aşağıda (Is • 
tanbulun sularına intikal etti) der· 
ken başlıktaki tadı bu (intikal) 
bozuyor. Söz sulara geçti, t1öz su
lardan açıldı (Bunları yekdiğerin
den tefrik) türkçe değil. (Bunları 
birihirinden ayırmak) türhcedir 

~ . 
Yurtdaşlar türkçe yazalnn. 

Edfrn~ mebusu 
Şeref 

Boğaziçi Gençleri 

Sarı yerde bir Gençler mahfeli 
:ıçıldı. Şimdiden 150 azası var 

Şarıyer Gençler mahfell Tema,a kısmı lzası ve reisi Zekll B. 

Sarıyerde, Sarıyer, Büyükdere: te bir de alaturka güreş !ubesi a• 
Yenimahalle ve Kavaklar gençle· çılmıf bu şubenin hocalığını da 
rinden mürekkep bir gençler klü - Türkiye alaturka ağır siklet güreş
bü açılmıştır. Klübün 150 azası çilerinden Uzunköprülü Hüseyin 
vardır. 25 azası hanım olan bu pehlivana verilmiştir. 

klübün azaları günden güne ço • Hüseyin pehlivan haftanın mu· 
ğalmaktadır. ayyen günlerinde klübe gelerek 

Klübün her spor şuhesi vardır . gençleri çalı§tıracaktır. Darülfü • 
Tiyatro şubesi hemen faaliyete b' 

nün gençlerinden mürekkep ır geçerek bir kaç müsamere hazır • 
lamıştır. Müsamereler sırasile Bü~ kısım da Sarıyerin tarihini hazır• 
yükderede Şule gazinosunda ve . lamaktadırlar. 

rilecektir. idare heyeti, Zekai, Münir, 

Halkevlerinin alaturka güreşe Mehmet ve Enis Beylerden mü • 
ehemmiyet vermesi üzerine klüp rekkeptir. 

Dokuzar ay hapis ve 
8200 lira para cezası 

Bu mahkumiyete se hep 32,800 tane 
çakmak taşı kaçakcılığı yapılmas·ıC:ır 

Adliyed~!ci dokuzuncu ihtisas ı Bey de satıf te§ebüsüne ·yardım • 
mahkemesi, 32,800 tane kaçak dan dört ay on beş gün hapse 
çakmak taşı davasına ait mahke- mahkum olmu§tur. 

meyi dün bitirmiştir. Bundan başka, 32,800 çakmak 
Dava edilenlerin müdafaası ya· taşı için, bir çakmak taşı 25 kuruş 

pıldrktan sonra, hakim Refik B., üzerinden hesaplanarak, 820,000 
kararını bildirmiştir. Bu karara kuruş para ceza:n Şevki, Hüsnü ve 
göre, Ortaköyde!d evinde 32,800 Tevfik beylerden alınacaktır. 
çakmak taşı bulunan müte - 8 200 lira tutan bu paranın bu 
kait Osman Beye, bu taşları sat • üç kişiden müteselsilen kefil ola -
mak için Ş~vki Bey delalet etmiş, rak tahail edileceği de kararda 
Hüsnii Beyle tanışmış, birlikte sa- tasrih olunmuştur. 
hş teşebbüsü yapılırken, bu iki Şevki Bey mevkuf olarak, Hüa· 
zatın karşısına bir inhi:Jaı- istihbar nü ve Tevfik Beyler, mevkuf ol • 
n:cmuru, hüviyet~ni belli etmeden mıyarak muhakeme ediliyorlar • 
müşteri sıfatile çıkmış, Tevfik dı. Karar bildirilince, mevkuf bu· 
B~y de bu satış teşebbüsüne yar · lunmıyan iki zat da derhal tevkif 
dım etmiş, nihayet Osman Beyin 

edilmişlerdir. 
evi aranmış, hadise tesbit edilmiş-
tir. 

Mah!ı:cmece, kaçakçılık suçu -
nun zabıt varalcası, inh:sar istih • 
bar memurları Neş'et, Fahri, Ka
zım, Hüseyin Efendilerin ifadele · 
ri ile sabit olduğu neticesine va • 
rılmtf, dava edilenlerden bir kıs · 
mınrn, hadiseyi istihbar memuru
na ihbar etmiş bir vaziyette bu -
lunclukları şeklindeki müdafaala~ 

Dava edilenlerden kunduracı 

Tevfik Efendiye gelince, onun bu 
kaçaİ<çılık i~iyle hiç bir alakası 
görülmemiş, Tevfik Efendi bera • 
et etmiştir. 

Dört ay on bet güıı hapse mah
kum edilen Tevfik Bey, bu kararı 
kaç gün zarfında temyiz edebile
ccğ~ni sormuş, hakim Refik Bey, 
bir hafta temyiz müddeti bulun • 

rı, reddolunmuştur. duğunu izahetrnhtir. 

Dolayısile, Osman Beyin, hak · Verem I e m Ü CD de I e 
kında şuur ve hareketlerinin ser -
bestliğini giderecek ruhi zaafa lstanbul verem ·mücadele cemi· 
uğradığı Trbbıadli raporu ile yeti önümüzdeki cuma günü saat 
anlaşıldığından, kendisine ceza 10 da Halkevinde senelik toplan
tayin olunamıyacağına karar ve . tuını yapacaktır. 

rilmiştir. Şevki ve Hüsnü Beyler, 
satışa delaletten altışar ay hapse 
mahkum edilmişler, kanunun bir 
maddesinde kaçakçılığı ikiden 
fazla kimse müştereken işlerse, 
cezanın artırılacağı yazılı oldu • 
ğundan, mahkumiyet müddetleri 
dokuzar aya çıkarılmıştır. Tevfik 

Cemiyet bütün azalarının Vl! 

arzu edenlerin bu mühim toplan· 
maya gelmelerini ve · hu suretle 
- senede hiç olmazsa bir iki saat 
olsun • kendilerinin, ailelerinin ve 
yavrularım... bayatını zehirliyen 
bu içtimai dertle yakından alaka • 
dar olmalarını rica etmektedir. 
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İtalya ile Arnavutluk Yunanistan "Lindberg,,in ikinci çocu· 
ltalyaya ait büyük bir siyasi hareketin Fırka ihtilafından, ğunu da kaçıracaklardı! 

ihtilal tehdidinden. . -. -----hedefi Arnavutluk mudur? Buna bir 
Arnavut mebusu cevap veriyor 

ltalya ile Amıı.wtluk arasmdalti ticaret 

mukavelesinin yeniden yapdma3ı için te -

,ebbllsler üzerine Bclgrat lle Roma ara3m

da alyast bir hAdlse olmuştu. Aynt işten do

layı lngiıt.ere ile Ama\.'tltluk ıırumda da 

bil' takını gör~meler oldu. Amınut mu

Jıa.llller bu hAdlseden dolayı endl!}e içinde -

dlrler. Atmada !;)tkan (Polltiıı.) gazeteslnde 

eski bir Arnavut meb'uım şu malmleyl ym:

mr,tır. 

Arnavutluktan aldığımız ha -

berler oldukça endişe uyanduıcı
dır. Bu havadislere nazaran Ar· 

navutluk, ltalya hükumeti tara -
fmdan tatbik edilen büyük siya
si bir hareketin hedefidir. Artrk 
"Büyük müttefik,, yani İtalya, 

'.Arnavıftlukta sadece iktisadi ve -

ya siyasi imtiyazlarla iktifa et -
mek istemiyor, kısaca, bu mem -
leketi kendisine ilhak etmek isti
ryor. 

"Times,, gaztesine nazaran 1-
talya, Kral Zogo' dan, sadece bir 

gümrük ittihadı değil, bundan 

<Iaha ağır bir talep olarak, Valo

na limanının yanındo.ki Semani 

limanrrun kendisine verilmesi ile , 
'.Arnavutluğun en zengin arazisi -

ni teşkil eden bu limanın hinler • 

)andında bir müstemleke yapmak 

imtiyazını istiyor. Aksi takdirde , 
İtalya Arnavutluğa verdiği sene

Irk on milyon liret tahsisatı kese -
ceğini bildiriyor. 

Bu haberler bizde hiç bir hay

ret uyandırmamaktadır. Uzun 

~amandanberi, ltalyanın Arna -

wtlukta son kozunu oynamakta 

olduğunu biliyoruz. Zogo mace -

rası ltalya.ya pahalıya mal olu -

yor. Takip edilen siyuetin neti -

cesi, §İmdiye kadar Faşizmin me
nafii noktai nazarından hemen 

hemen menfi olmuttur. İşte bu 

sebeptendir ki, timdi, ltalya, kat'i 

bir taahhüt almadan Zogoya. va

'dettiği milyonlan vermekten çe . 
kiniyor. 

Bu taahhüt, bilhassa Arnavut 
halkının İtalyanlar aleyhine git • 
tikçe artan hoşnutsuzluğu müna
sebetile daha büyük bir ehemmi
yet arzetmektedir. 

Görülüyor ki Balkan sulhu için 
vaziyet mühimdir. 

İngiliz matbuatıtrun ve~diği 
haberlere göre, Kral Zogo, büyük 
devletler mümessillerine verdiği 
bir beyanatta, Arnavutlukta bir 
isyan olduğu takdirde, İtalyanın 
müdahalesini istiyeceğini bildir -
miştir. 

Arnavutluk hükümdarı, ltal -
yan askerlerinin Arnavutluğa ih
racının baruta ateş verecek fitil 
olduğunu b~mek İstemiyor gali • 
ha? 

Bu, o kadar büyük bir hakikat
tir ki, Yugoslavya mütahassısı, 
Faşizmin Arnavutlukta son faali
yeti üzerine, İngiltere Hariciye 
Nezaretini haberdar ebniftir. 

Diğer taraftan, Balkanlarda 
sulhun idamesi ile me§gul lngiliz 
mehafili, Arnavutlukta gün geç -
tikçe kendini gösteren İtalya faa
liyeti huıusmıda endife aöıter -
mektedlrler. Bu itibarla Amam· 
luk meselesinin kat'i devresinde 

olduğumuzu söyliyebiliriz. Sakın 
Tirana, yeni harbin Snray Bos • 
nası olma.sın? 

Yeni Arnavutluk 
kabinesi ne yapıyor 

Tirandan gelen haberlere gö
re, Başvekil Pandeli Evangeli, 
meb'usan meclisinde yeni kabi
nenin program.mı okUJmuş ve bun 
da harici siya.setten bahsederken, 
Italya - Arnavutluk muahedesi 
hükümlerine uygun olan şimdiye 
kadarki harici siya.setin takibine 
devam edileceğine işaret et -
miştir. 

Bundan başka, hükumetin, 
büyük devletlerle dostça münas~ 
betlerde bulunacağını, ayni vazi
yetin komşu devletlerle. de muha
fazasına itina edileceğini ileri 
sürerek, Arnavutluğun, Akvam 
Cemiyetinin dürüst ve snmimi bir 
uzvu olarak ç.ahşmak hususunda 
hiç bir vakit en ufak ihmali bile 
göstermiyeceğini ilave etmiştir. 

Yeni hükUmetin programında, 

dahili siyasete dair izahat verilir
ken, kanunların ve adliyenin her 
gün daha mükemmel bir şekil al· 
ması için çalışılacağı, bir çek mek 
tepler açılacağı, kızların tahsil ve 
terbiyesi, mektep kitapları işleri -
le bilhassa meşgul olunacağı kay
dedilmektedir. 

Ba~vekil, ticaret mukaveleleri -
ne dair söz söylerken, "bunlar, 
memleketin i·ktisadi ihtiyaçlarına 
uygun bir şekil illacaktır,, demiş
tir. 

Hükumetin prcgmmı mecliste 
~iddetli ve sürekli n!·kı~larla kar· 
ıılarmı§, neticede hükumete itti -
fakla itimat beyan edilmi~tir. 

Arnavutluk mt..thuatı, hükume
tin pr.ograınını gözclcn geçirdiği 

sırada, ticl!ret mu ita veleleı-inin 
ıslahı lüzumunu ön safa alıyor ve 
mevcut mukavelelerin aktinden 
sonra iktisadi vaziyette görülen 
esaslı deği5ikliklerin, bunların ıs· 
lahı lüzumunu ortaya koyduğunu 
yazıyor. 

Matbuat, yeni hükumetin mev
kiini kuvetli telakki etmektedir. 

Filistinde bulunan 
bir iskelet 

Filistinde son zamanlarda ya
pılan eski eserler aramasında bir 
İ$kelet bulunmuştur. 

Bir çok' hayvan iskeletleri ara -
sında ve toprak bir hayli kazıl -
dıktan sonra bulunan bu iskele
tin en eski insanlardan birine ait 
olduğu kanaati vardır. Kol ve ba
cak kemikleri uzun, çene kemiği 
çıkrk, u.mumi vaziyeti itibarile a
henksizdir. 

Böyle bir iskelet, bir müddet 
evvel Amerikalı rnütahassıs T. M. 
Kovn tarafınclan meydana çıka
rılmıştı. Bu seferkini meydana 
çıkaran, lngiltereli miitahasaıs D. 
Garrod'tur. İngiliz ve Amerikan 
ilim müesseseleri namına yapılan 
bu hafriyat neticesinde ele geçi ; 
rilen iki iskelet; ilk insanlara da
ir tetkik mevzuu olnrak, yeni 
bazı mahlmat tc.bitine 7arı7a -
cakt1r. 

kurtulamıyor 50bın dolar ıstediler,fakat polis bunlar 
yakaladı, ötekiler yakalanc madı ATINA, 13 (Hususi) - Çal -

darisin riyaseti altında bulunan 
ahali fırkası ile, yeni intihapta teş
rikimesai edecek olan milli radikal 
fırkası reisi ceneral Kondilis, inti 
ha.bat propagandası maksadile Se
laniğe giderek şiddetli bir nutuk 
irat eylemiştir. Ceneral Kondilis 
nutkunda hükumete şiddetle hü • 
cıım eylemiş ve gayet hakaretamiz 
cümleler kullanarak, halkı, intiha· 
batın neticesini beklemeden hü -
kumeti düşürmek için ihtilale da
vet eylemiştir. 

Konclilise göre millet, yeni in
tihabatta hükumeti muhakkak su· 
rette düşürecektir. Kondilisin Se
lanikteki bu nutku, burada derin 
bir hayret uyandırmıştır. Hüku • 
met mahafili Kondilisin, kanunu · 
esasinin her ferde bahşettiği söz 
hürriyetinin hududunu aştığı ve 
halkı kıyama teşvik ettiği kanaa -
tindedir. Hükumetin, serbestii ke
lam hududunu tecavüze devam et· 
mek istediği takdirde Kondilis 
böyle nutuklar irat edeceği umu -
miyetle zannedilmektedir. Rivaye
te göre muhalefet fırkalarının en 
kuvvetlisi olan ahali fırkasında İn· 
hilal devam etmektedir. 

Ahali fırkasına mensup birçok 
meb'uslar, yeni teşekkül eden Mer 
korisin hizbine ve cümhuri:yetçi -
lere iltihak eylemi§lerdir. 

Münür l\ureddin 
He:v.: konseri 

Kıymetli mug!\nni Münir Nu · 
reddin Bey, hararet]e beklenen 
konserlerinden ikincisini yarın 
gece Glorya ~incmaeı salonund<:i 
verecektir. Münir Nureddin Bey 
bu konseri için çok alaka uyandı -
ran bir program yapmıştır. Dede 
Ef .nin 24 makam üzerine tertip e 
dilmiş "K5.r natık,, isimli eseri, 
bazı semaileri ve klasik eserler · 
den bir krnmı bu porgrama dahil· 
dir. 

lstanbul Halkevi 
f~timai yardım balosu 

Önümüzdeki Perşembe günü 
nkşamı Beyoğlunda Pera Palas 
salonlarında verilecek olan (içti· 
mai yardım balosu) hakkında al · 
<lığımız malumata nazaran o ge
ce davetlilere piyango usulile tev
zi edilmek üzere 400 den fazla 
kıymettar eşya teşhir olunacaktır. 
Balo komitesi o gece ıçın bazı 

sürprizler hazırlamıştır. Bilhassa 
balık avı eğlencesi pek merakh 
olacaktır. 

Büfenin hem zengin, hem de 
fiat itibarile pek mutedil olma -
sına bilhassa itina edilmiştir. Bu 
müstesna fırs:ıtın kaçırılmaması -
nı tavsiye ederiz. 

Türk talebe birliği 
M. T. Talebe Birliğinden: 

17 şubat 933 cuma günü saat 
13,5 ta lstanbul halkevi salonunda 
kongre yapılacağından 931 · 932 
murahhaslarının idare heyeti, in ~ 
tihap encümeninin faaliyetini tet
kik etmek ve intihap encümeni ta
rafından yaptırılan 933 senesi 
birlik elçilerinin yeni sene mesa 
isini tesbit ve idare heyetini seç ~ 
mek üzere gelmeleri ilan olunur. 

Kongre birlik azalarına ıer -
besttir. 

Nevyorktan haber verildiğine j lis onu takip etmekte devam et .. 
göre tayyareci (Lindberg) in ikin- miş, ve onun şerikile birleşmesini 
ci oğlunu kaçırmak tehdidile 50 beklemiştir. ikisi bir araya geldik· 
bin Clolar koparmak için vuku hu· ten sonra zabıta bunları tevkif et· 
lan teşebhüa Roanokc Civirginia m~ştir. 

zabıtasının himmetile akamete uğ- Lindbergin yeni çocuğu altı af 
ramıştır. evvel doğmuştur. Yeni çocuk da· 

Bu teşebbüsle alakadar görülen ha evvelki çocuğun ölü bulunma· 
iki çifçi tevkif edilmiştir. sından bir kaç gün sonra dünyaya 

Anlatıldığına nazaran miralay gelmişti. 
"Lindherg,, bir kaç gün evvel biı· Yeni çocuğu herhangi taarruz~ 
tehdit mektubu almış ve bu mek - dan siyanet için tedbirler alınmış, 
tubu derhal zabıtaya göndermiş . Lindbergin kendisi Amerika mat· 
tir. buatma müracaat ederek çocuk .. 

Zabıta, mektupta istenildiği tan fazla bahsetmemelerini rica 
veçhile, Lindberge bir çek yazdı . etmişti. Çünkü kendisi, ilk çocu • 
rarak çeki bir a!Iacm oyuğuna koy- ğun, kazandığı ~öhret yüzünden 
muş ve etrafı tarassut ettirmi~tir. feci akıbete uğradığına kanidi. 

Çe,ci almağa gelen adam, çeki Lindbergin ilk çocuğunu kaçı-
nakte tahvil etmek için gittiği bir rıp öldürenler, ele geçmemi§ler • 
bankaya kadar takip olunmuş, po dir. 

Eski Ka ser ne halde? 
Almanyay~ gelmesi ihtimali!-Şimdilik 

o şatosundan ayrı l~ıyacak ! 
Hitlerin başvekil olmasından 

sonra, sabık Kayser Vilhelmin 
F elemenkten Almanya ya gelece
ğine dair arada sırada kaydedi -
len ~ayialar, gene tazelendi. Av -
rupa az;etelerinde, bu mevzu et -

,. d l .. J;\, ı·· . • 
'ro.rı.n a yazı ar goru uy••· 

Avrupa gazete1erinden birinin 
F elemenkteki hususi muha.biri, 
sabık Kayserin oturduğu Dorn şa• 
tosuna gitmiş, hiç bir gazeteciye 
mülakat vermiyen Vilhelm, bu 
gazetecinin suallerine cevap ver
meyi şato nazırı Kont Şverihi 

memur etmi~tir. Avusturyalı ga • 
zeteci, mülakatını şöyle anlatı -
yor: 

"Dorn şatosunda Kont Şverihle 
görüşmek fırsatını elde ettim. Sc
hık Kayserin Almanyaya gidece· 
ğine dair çıkan şayialar hakkın · 
da izahat rica edince, şu cevabı 
aldım: 

- Haşmetıneap, şi.mdi Dom 
şatosunu terkedecek değildir. 
Dolayısile, şatoda ı:ıeyahat hazır
lıkları yapıldığı şayiaları da ha
kiki vaziyete uymamaktadır. 

Bu mevzua dair size söyliye -
bileceğim şeylerin hepsi, bundan 
ibarettir. 

Bundan başka cihetler hakkın
da da malumat almak istiyorsa
nız, ancak Berlinden alabilirsi· 
niz ! 

- Veliaht, şimdi nerede bulu -
nuyor? 

- Veliaht, şatoyu terketmiştir. 
Şimdi, Berlinde bulunduğunu zan 
ediyorum. 

- Kayserin sıhi vaziyeti hak · 
kında beni tenvir eder mi:ıiniz? A
caba hususi doktoru ile konuşa· 

bilir miyim? 

- Doktor, şimdi şatoda bulun
muyor. Fakat, hen, haşmetmea • 
hın sıhhi vaziyetinin en ufak bir 
endişeyi bile mucip olacak mahi
yet göstermediğini temin edebi • 
lirim. 

- Kendilerinin, enfluenza do
layısile yataktan kalkamadığım 

işittim? 

-Bu, asılsızdır. Bu haberi tek• 
zip edebilirsiniz. 

Kayserin, hasta bulunduğu için 
Berline gidemediği, hakikatten 
çok u:zak bir tahmindir. Şunu 

1 söyliyebilirim, ki onu, buradan 
gı1.111~h ........... ~ı ... ı .. -J._ __ ... •·•y .............. -
ni yoktur. Bu şatonun iki kapıd" 
vardır ve Kayser için, Hagda ve· 
ya Utreştte bir otomobil bulmak, 
pek kolaydır!,, 

Muhabir, bundan sonra, F ele • 
menk hariciye nezaretine müra
caat ettiğini, Kayserin F elemen· 
gi terket.mek teşebbüsünün nasıl 
karşılanacağını öğrenmek istedi • 
ğini yazarak, ilave ediyor: 

"Şu malumatı aldım: Fele • 
menk hükUıneti, bu hususla hiç 
alakadar olmamaktadır. Çünkü, 
sabık Kayser, Felemenk hükUme
tine karşı, yalnız siyasi faaliyette 
bulunmamakla mükellef tutul • 
muştur.,, 

Muhabir, bu cevaptan §U neti· 
ceyi çıkarıyor: 

"Bu izah, sabık Kayserin iste • 
diği zaman Dorn şatosunu terke • 
derek seyahate çıkabileceği, se .. 
yahatinin resmen menedilemiye • 
ceği kanaatini, kuvvetlendiri .. 
yor!,, 

Hırsızlar 

Üsküdarda Bayat pazarında 
koltul<çu Sabit Efen dinin dükka • 
nma İsmail isminde birisi müşteri 
sıfatile girmiş, iki ceket çalarak 
kaçmak istemişse de yakalanmıt • 
tır. 

Cihangiı-de arabacı lbrahim a • 
ğamn ahır kapısını sabıkahlardaıı 
Bakı kırarak girmiş, ineklere ai! 
torba ile bazı eşya çalarak kaçmış· 
tır. Sabıkalı biraz sonra yakalan" 
mıştır. 

iki ya~ıoda bir kız çocuğu 

Kadirgada oturan Hatçe Ha • 
mm Şehzadeba.ş;~ndan geçerkeıı 
sokaklarda ağlıyarak dolaşan iki 
yaşında bir kız çocuju bulrnut• 
merkeze götürerek teılim etmittir· 
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Güzellik 
liste 

intihabı için çıkarılan 
ve söylenen sözler .. 

Bir hukukçuya göre makbul olan ilk intihaptır, 
hakem ilk reyini fesih hakkına sahip değildir 

(Baı taralı l lnci ıagılada) ,. 
taran üç veya bet kiıilik teıkilat Ankara gençleri 
iti alevlendirmiye çalıtarak ve 
liizelleri balolarda, kazinolarda imza topluyor 
letbir ederek para kazamyorlar. 

Ankara, 13 (Hususi) - An-
le Bu itin a.aıl müteahhidi, mem - kara gençliği Türkiye Kraliçesi 

lcet ıüz~lleri arasında Avrupa intihabının yolsuzluğu etrafın· 
:~ dünya güzeli intihap ettirerek k 
-ter daki neşriyata iştirak etme te 

sene bir hayli para kazanan ve haksız yapılan iotihabm 
dö Valf iımindeki Franaızdır. Bu feshi ve Feriha Hanımın Kra· 
aciaın bu sene Fransada it yapa • liçelik hakkının ziyaa uğrama-
lll&ınıttır. ması için imza toplamaktadır. 
ı.... ~ranaada hiç bir gazete veya Gençlik Feriha Hanımm Kra· 
'4llıno Valef için güzel ıeçme • liçe olmasmın gayet tabii ol-
~İftir. Valefin bu sene güzel top- duiuna kanidir. 
"'Abildiği üç, bet memleket kal • ~ .. ____________ _..~ 

lrlıfbr. tenkif kaldığını söyliyen Abdül -
l>emek iıtiyoruz, ki mesele e - hak Hamit Bey mi? Yoksa Hamit 
~n çok İptidai bir oyundan İ· Beyin Nazire Hanıma rey verdi • 
~tir ve eğer milli mahiyet ve- ğini söyliyen (Cumhuriyet) refi· 
~~ek iıtenmeseydi intihaba fesat kimiz mi? 
~tmlmıı veya karıştırılma. (Cumhuriyet) te neşrilen lis • 
~': o güzel birinci değilmit te teye göre, Nazire Hanıma rey ve
UQ lllıit diye bir münakata kapı. ren 16 zat arasından iki muhar • 
11 

açmak ve bununla alakadar ol. rir ve bir ressam (Cumhuriyet) e 
~ kimıenin aklından geçmiye • mensuptur. Bir dit dokturu da İn· 
~Jeti. Fakat anlaşılıyor, ki An - tihap edilen hanımın akrabasm · 
~ ıneb'usu Aka Gündüz Bey dandır. Hamit Beyin ve bu zeva -
llizellik müsabakalannm men'i tın reyleri çıkarıldıktan sonra Na
için nıeclise bir teklifte buluna - zire Hanım 11 rey almaktadır ki 
'-le Ye bu abes iıin kökünden ö - Feri ha Hanımın ikinci defa al • 
~e ıeçilecekti. dığı reylerden bir noksandır. 

• • • Görülüyor ki intihapta ve ne-

Gelelim münakaıalara .. ticesinde itirazlara hak verdi • 
recek noktalar yok değildir. 

"Cumhuriyet,, e mensup olan ze • 
vat ne kadar bitaraf olurlarsa ol· 

"- Jüri heyeti arasında cere • 
yan eden şeyleri bilmiyoruz. Fa
kat rivayetlere göre bazı karışık -
!ıklar olmuş. Bunu teyit eden or
tada bazı deliller de var. İntihap 
günü, netice resmen ilan edilme • 
den evel Leman Hanımın Türki • 
ye ikincisi olduğunu hususi su -
rette bize söylediler. Sonra To
katliyanda netice resmen ilan e
dildiği zaman Leman Hanımın 
üçüncü olduğunu öğrenince hay -
rette kaldık.,, 

V i. N d. nun reyi 
Neıredilen listede ismi bulu • 

nan muharrir arkadaşmıız Vala 
Nurettin Bey dün bize tunları 
söyledi: 

"- tık sefer, İstanbul güzeli 
seçilirken reyimi 23 numaralı ha
nıma vermiştim. Sonra Türkiye 
güzeli seçilirken İzmir güzelini 
daha ziyade Türk tipinde bul -
duğurn için Türkiye güzelliği re -
yimi !zmir güzeline verdim. Buna 
nazaran (Cumhuriyet) in neş • 
retmiş olduğu liste İstanbul gü -
zcli intihabının listesi olsa gerek
tir. Çünkü Türkiye güzeli intiha • 
hında Abdülhak Hamit Bey müs
tenkif kalmış, Lüsyen Abdülhak 
Hamit Hanım da Feriha Hanı • 
ma rey vermişti.,, 

H1.1kuk göz"le intihap 
baştan ba,a J&nhşl 

Sayfa• 7 

Avusturya milli takımı 
Haziranın ikinci günü 
şehrimizde maç yapacak 

JSTANBUL, 13 (A.A.) 
orta Avrupanm en kuvvetli takımı 
Avusturya milli futbol takımının 

memleketimize getirilmesi hak • 
kında Avuıturya federasyonu 
nezdinde bir teşebbüs yapılmıştı . 

Avuıturay federasyonu reisi 
M. Hügo Mayzel bu teklife cevap 
vermiıtir. Mayzelin verdiği cevap 
ta hulasa olarak deniliyor ki: 

"Türkiyeyi görmek ve orada 
bir maç yapmak ötedenberi iste -
diğim bir teydir. Bu itibarla tek· 
lifinizi kabul ediyorum. Fakat ln
giltereye giden Avusturya on bi -
rini aynen Türkiyeye getirmek im
kanını göremem. Bunun da sebebi 
ıudur: Mevzubahs on bir oyuncu
nun mensup olduğu klüplerle fe· 
derasyon arasında senelerdenberi 
cari olan bir anlatma mucibince 
senede ancak altı defa beynelmi· 
lel maçlar için davet hakkmı ha -
izdir. Bundan fazlası için fevka -
iade esbap irae zarureti vardır . 

lngiltere - Avusturya maçının 
malum neticesinden sonra her 
yerden davet edildik. Bu davetler· 
den kabul ettiklerimiz altıdan 
fazladır. 

veya Temmuz aylarının münasip 
göreceğiniz bir gününde lstanbula 
bir takım gönderebilirim.,, 

Keyfiyet f ederaıyon ve lı • 
tanbul mıntakası futbol heyetleri 
reisleri tarafından tetkik edilmit 
ve "içinde lngiltereye giden oyun· 
culardan maruf 3 - 4 tanesi bu • 
lunmak Jartile bir Avusturya mil• 
li takımının 2 Haziranda latanbu· 
la gelmesinin çok şayanı arzu ol· 
duğu,, cevaben M. Hügo Mayzele 
bildirilmittir. 

Avusturyalılar şehrimizde iki 
maç yapacaklardır. Maçın birinci· 
si 2 Haziran cuma günü Türkiye 
- Avusturya milli kartılatmaıı 
olacak, ikincisi de 4 Haziranda 
lstanbul - Viyana arasında ola • 
caktır. 

Ankara ve lzmir mmtakalan 
Avusturyalıların kendi tehirlerini 
de ziyaret etmeleri temennisinde 
bulunmutlardır .. Fakat maddeten 
buna imkan olmadığı için Avua • 
turyalıların burada bulunduklan 
tarihlerde lzmir ve Ankaralı fut • 
bolcuların da §ehrimize gelmeleri 
ni temin edecek bir organizasyon 
daha dütünülmektedir. 

Güzellik müsabakası ve neti -
~ etrafında güzellerin, halkın 
te hatta hakem heyetine dahil 

• l&tJa- • • 1 b ita - uı ıtıraz arma, u müsaba • 
ı · sunlar onların hakem heyetine 

dahil bulunmalan noktasına ya • 
pılacak itirazlan haklı bulma -
mak kabil olur mu? Bu zevatın 
hakem heyetinde bulunmalannın 
sebebi, intihabın müsabaka mü • 
rettiplerince arzu edilmiyen bir 
netice vermesine mani olmak Ü -

zere ihtiyati tedbir almak lüzu • 
muna atfedilemez mi? 

Diğer taraf tan meselenin hu • 
kuki noktadan nasıl mütalea o • 
Iunduğunu da ara§lırdık. Ken • 
disile glirüten bir muharririmi • 
ze, hukukçularımızdan avukat 
Osman Nuri Bey, ıunlan aöyle • 
mittir: 

Türkiyeye, Avrupa kupası maç
ları için teıkil ettiğimiz bir milli 
takım kadrosuna mensup ve hepsi 
de beynelmilel oyunculardan mü· 
rekkep bir milli takım göndermek 
istiyorum. Bu takım so11 maçtll_ 
Peıtelileri 6 - O gibi büyük bir 
farkla yenmittir. Eğer tenıip eder
seniz 9 Nisanda ve yahut Haziran 

iki Haziranda Ankara ve lzmir
liler lstanbula gelerek beynelmi • 
lel maçı görecekler ve 4 Haziran 
pazar günü lstanbul - Viyana 
maçından evvel kendi aralarında 
bir maç yapacaklardır. 

Bu maçın galibi olan takım 9 
Haziran cuma gunu İstanbul 
muhtelitile karşılaıacaktır. 

11 tertip eden Cumhuriyet ga· 
'eteai dün bir cevap vermek iste-
lllit .. il . • . 1 .. ve guze erın ıtıraz arını 

Lilbağlubiyetten mütevelJit hiaai 
I 1' infial,, e, hakemlerin itiraz • 
&tını "ıiyaat terbiye ve rüıtten 
~nnniyet,, lerine ve muhtelif 
~~er tarafından yapılan di • 
~ ıtırazları da "çekememezlik,, ' ... . 
~-••tırkap ve garez,, e atfederek 
~leyi kapatmağa çalıımıfbr. 
~efikimiz dünkü sayııında ha· 
1 • heyetine dahil zevatın iıim • 
t::i ve kimlere rey verdiklerini 

eren bir liste de neıretmittir. 
Arkadatmııza göre intihapta 

~eli ıekiz hanım seçilmiı, bun· 
tilıa~aa~~ y~pılan. seçmede Fe

H. bınncı, Nazıre H. ikinci 
!~iılerdir. İntihap bu neticeyi 
erınce b" • . "k" • 'il .. ırıncı, ı ıncı ve üçün • 

i)f tüzellerin taayün etmesi için, 
~i bir intihap yapılmuına lü
' ıörülmüıtür. Buna, 9 ha -
~ • İtiraz etmiı, dördü de müs • 
~ıf lcalmıttır. Bir çok gürültü • 'en IOnra yapılan ikinci inti • 
....._ta Nazire H. 16, Feriha H. 12 
-'"7 a.hıııtlardır. 

~PfillbakHimit Beyin reyi 1 

~~efredilen listeye göre, Ab • 
' ilk Hi.mit Bey Nazire Hanı • 
'o birinci gelmesini temin eden 
~il İntihapta Nazire H.ma rey 
~tiıtir. Halbuki üç gün evvel 
aaı· beyanatında Abdülhak Ha-

•t, Bey §Öyle diyordu: 
ııı 'Jüri heyeti ekseriyetle 45 nu
"tla ataı ıhannm intihap etmişti. Bi
~d~llaleyh neticenin de öyle ilan 
0~ eceğini zannediyorduk. Öyle 
aıd a~r. Bir karışıklık oldu. Ne 
.. t ?11u anlryamadnn. Müsten • 
tillı 1dnn. Başka bir odaya git -.,, 

.\cat»a hanst.ı dolru?. Müs • 

Bu izahattan anlatılıyor ki Cum
huriyet hakem ve rey listesini neş
rederek "intihabın hesabı,, nı ver
mek isterken bilmiyerek itirazla
rın haklı olduğunu meydana çı -
karmı§tır. 

Dün ne§redilen rey listesinin 
lstanbul güzeli seçimine ait liste 
olduğu anlatılıyor. Türkiye güze • 
li intihabına ait liste ise netredil • 
memiıtir. 

Bu nasıl imza ı:ste1i? 
Ayrıca itaret etmeğe değer bir 

nokta daha var. Arkadatmıız 
dün, intihap neticesi hakkında 
hakemlerin imzalarını gösteren 
bir kağıdın kli,esini dercetımiıtir. 
Bunda intihap hakkında, hakem· 
lerin imzalarının üstünde dakti • 
lo ile yazılmıt izahat vardır. Ay
nca bir kötede de "İzmir güzeli 
Neriman Numan H. ikinci ve Bur· 
sa güzeli Leman Sadullah H. ü -
çüncü geldiler,, ibaresi elle kay • 
dedilmiıtir. 

Bir hukukçunun bize ıöyledi -
ğine göre, herhangi bir mukave
le, tahkimname, v. s. gibi evraka 
sonradan ayrı bir yazı ile ilive e· 
dilen kayıtların makbul olması i
çin, diğer noktalan imzalıyan 
kimseler tarafından bu ilave edi
len kısmın da imzalanması la • 
zmıdır. 

Bunu öğrendikten sonra, Bur -
ıa güzeli Leman Hamının nitan • 
lıaı Cezmi Beyin tu sözlerini ha· 
brlamaktan kendimizi alamadırk: 

"- Sorduğunuz meselede, or
tayan çıkan itirazın menşei, gaze
telerin verdiği izahata göre, biz
zat jüri heyeti tarafından yapı • 
lan bir hatadır. Yani, sekiz güzel 
arasından birinci, ikinci, üçüncü 
!stanbul güzelinin seçilmesine ka
rar verilip te, bu seçmede birin • 
ciliği Feriha H. kazandıktan son
ra, tekrar üç güzel arasında bir 
seçme yapılmaya karar verilmesi 
bu neticeyi doğunnuştur. 

Atlı spor klübü toplantısında 
Ziraat Vekilinin bir nutku 

Halbuki, hakem heyeti, sekiz 
güzel arasında birinci, ikinci, ü • 
çüncü İstanbul güzelinin seçilme
sine karar verip te bu seçmede 
birinciliği feri ha, ikinciliği de 
Nazire Hanımlar kazandıktan ve 
binaenaaleyh, İstanbul birinci 
güzeli Feriha H. olduğu netice -
sine varıldıktan sonra, bu seçme
de bir yolsuzluk ve usulsüzlük 
olduğu iddia edilmeden ve bu ta
hakkuk etmeden, hakem heyetinin 
ikinci bir kararla tekrar üç güzel 
arasında intihap yapması, huku -
kan doğru sayılamaz. Hakem he
yeti, kendi kararım feshetmek 
hakına malik değildir. 

ANKARA, 13 (A.A.) - Atlı· 
spor klübünün toplantısında Zi -
rat vekili Muhlis Bey §U nutku 
söylemittir: 

"Evveli küçük bir manejde 
bir kaç atla baılıyan bir tqeb • 
büs, ismet Pata Hz.nin teıvik ve 
himayelerile ve aralarında bulun· 
malda sonsuz zevk duyduğum siz 
binici arkadaılarmun kıymetli a· 
lika ve yardımlarile kuvvetlen • 
mit, canlanmıt ve bugün Türki • 
ye Atlı spor klübü olarak taaz • 
zuv ve teıekkül etmittir. 

Klübün kurulmasında 74 mü -
eaais aza çahımııtır. Arkadaıla • 
rımızdan mühim bir kısmı ata 
manejde binmeğe baılamıılar ve 
kısa bir müddet zarfında kır ge· 
zintilerine İf tirak edecek derece -
de binmeği ilerletmiılerdir. Ha • 
nnnlanmızın ata binmek husu • 
sunda gösterdikleri merak ve is· 

. Mademki birinci intihapla ne- tidat her türlü takdirin üstünde • 
tice alınmış, artık bu netice bo - 1 dir. Bunu burada tekrarlamak be
zulamazdr. Bozulabileceğini ka • 1 nim için bir vazifedir. Ata bin • 
bul etmek, ayni heyetin vereceği f mek istiyenlerin adedi günden gü· 
ikinci kararın da tekrar bozulma- ı ne artmaktadır. Bir çok arkadaı
sım ve bunun üçüncü, dördüncü, ı============== 
beşinci kararlarla tevali edip git- J ancak mafevk heyetler tarafın -
mesini icap ettirir, ki bu suretle dan föshedilebilir. 
hiç bir karar vermek ve bu kara- Şu hale göre, ben, İstanbul gü -
nn hükmünü kabul etmek imka- zelini Feriha H. olarak kabul et
m kalmaz. mek hukukan zaruri ve ikinci in-

Hukukan, hiç bir hakem heye- tihapla Nazire Hanımın birincili
tinin kendi kararım f eshetmiye sa- ğinin ilam, hükümsüz olduğu ka • 
lahiY.eti Y.Oktur. Bu gibi kararlar, naatindeyim. · 

lar klübe yazılmak için kayıt iti • 
nin bat lanmaamı beklemektedir • 
ler. Müptediler arasında kuvvetli 
bir arzu uyanmııtır. ismet Pqa 
kız enstitüsü talebesinden 6 ha • 
nımın ata binmek için müracaat • 
larnı maarif vekaleti erkanından 
bir arkadaıım bana daha dün te
lefon etti. Bence bu rağbet pek 
tabiidir:. Çünkü ata binmek me • 
rakı, ata iyi binmek İstidadı Tür
kün kanında mevcuttur. Ata bin• 
mek için küçük bir fırsat ve im • 
kin zuhurunda o merak uyan • 
makta, canlanmakta ve ata bin • 
meğe ba,lamakla o istidat ken· 
dini göstermektedir. Onun için 
klüpten büyük inkişaflar ve çok 
büyük hizmetler beklemekteyim • 
Sözlerime son verirken binicilikte 
de üstat olan ismet Pş. Hz.ne klü
bü himayelerine almağı kabul bu· 
yurdukları için bütün arkadq • 
larnn namına minnet ve §Ükran • 
larımı arzederim. Bu himaye klü· 
bün ku ulmasında en büyük bir 
kuvvettir. Ve atlı spor ilerleme • 
sinde de en büyük istinadımız o
lacaktır. 

Müessisler dünkü toplantıda 
azasımn senelik aidatlarını 20 
olarak tesbit etmişlerdir. 
Memurlarla zabitler ve aileleri 
bu meblağın yarısını verecekler • 
dir. Klübün ?933 bütçesinin meı
kez idare heyeti tarafından ya • 
pılması da dün kararlattınlmıt • 
br. 
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Verdun Müdafii Navar 
Yazan: Nakleden: 

Jac ques Mortane - 14 - fe. 

Bu tayyarenin dütmesi ile, Na· ı bnşlar. Bu zaman, yapılacak ;ey, 
var o gün, ilk defa olarak bir gün· tayyarenin içinde mümkün merte 
de iki tayyare düşümıü~ oluyordu.

1 
be ltüçülerek beklemektir,bu daki 

Bu hedise, sadece Navarın illi:: çif~ lmda gülmek, kimsenin aklından 
zaferi değil, fransız tayyareciliği . ı:eçmez. Vakıa bunu iddia edenler 
nin de ilk çift zaferi olmuştu. varss da, doğru değildir. Sonı-a. 

Navar, karargiiha dönünce, he. manevra yapıhr. Ölüm denilen §e· 
men sabahleyin kendisini paylıyan yi düşnümek doğru değildir. Ni • 
zaibiti vardı. Fakat onu alelacele hnyet, e nmünasip fırsatta alet e • 
cephe ı:erisine göndermi~lerdi. Nn dilri. Alman düter, yahut geri dö· 
var gülerek: ner. Yahut da, mitralyoz bozulur, 

- Bugünt dedi, çift zafer de · işte bu vaizyet kötüdür. Belki dü
jil, adeta üç zafer kazandım diye· zelir diye bir tecrübe edilir. Düzel-
ceğim geliyor. diği pek nadirdir.l~te ozaman hid 

Navarm yere inmiye mecbur et detinizi kalbinizde boğarak geri 
tiği ilk alman tayyaresinde bulu- dönmek mecburiyetindesiniz. Ben 
nan iki Alman esir edilmifti. kendi hesabıma böyle vaziyetlerle 

Bir kahramanın çok karşılaştım. Düşman, kartım. 
haleli ruh iyesi da en mü:s:ıit vaziyett~ duruyordu. 

t Navarm kaç tayyare dü~ürdüğü 
malum değildir. Eeasen kendisi d~ 
bunu hatırlamıyordu, ve bund:ın 
bahsettiğim zaman, bana: 

- Ne yapayım? derdi, bizim 
zamanımızda bakkal defteri gibi 
UÇU§ defterleri tutulmazdı. Doğ • 
rusunu isterseniz, be, bence, her 
cihetten iyi icİi. 

Bir gün kendisine, biraz muha· 
rebelerinden bahsetmesini rica et· 
mi§, hatta ısrar etmi~tim. 

- Ben ,dedi, yaptığım muha
rebelerden bahsetmeyi ıevmem. 
Beni ma2Ur gör. Esasen nasıl dö . 
ğüıtüğümü de anlataı::am. Halbu· 
ki birçok tanıdıklarım vardır, bu 
&ibi §eyleri i;y!c güzel anlatırlar 
ki .. Her ha!cle bu adar.:ılnr, ziyafet
lerde ve düğünlerde b:.iyük mu • 
vaffokıyetJer kazanır.ar. Biz"m 
yaptığımız muh<ı.rche!cr, :;ade ken 
dimiz için ş.ayanı dik'::ı1tir ve he-
men hepsi ele ayni şeydir. Vakıa, 
filan rnuhoırebedc ltüçül: ve ehem· 
miyetsiz bir hadisenin hayntımı::ı 
kurtaı·dığını hatırlamak tatlı bir 
ıeydir. Fakat bunun dinliycn üze • 
rinde hiçbir ehemmiyeti yoktur. 
Yüzde dokı:n.n obrnk muhareb~b
rin hep::i b:rib"rin-e benzer ve yel: 
naaa!i:tır. Birçcl: a:-':o.da§hırımın he 
ni te~tzip cde~cklerini bilmekle 
beraber şunll 3Üyliyeyim ki, bir ha
va muhnrebesi kadar alelade biı· 
hadise olamaz. Bir tanesini gör
m:?k \'Cya anlatmak, hemen hepsi
ni görme!: veya dinlemekle müsa 
vidir. 

Evvela, bir muharebe nedir? 
Bir muharebe, alelumum, ilanı 
harpten sonra vaki olnn bir hadi· 
sedir. 

Sonra .. Havai bir muharebe ne· 
dir? Havai muharebe hnvada ya
pılan bir muharebedir. 

Havada muharebe ederken İn· 
sanın aklına ne gibi düşünceler ge
lir? Şimdi biraz ciddi olalım, ve 
anlatnlım. 

Önce, düşman göı·ülüı· görül 
mez İnsan sevinir.Bir defa motöre 
bir defa da mitralyoza bakılır. A
§ağıda, sip ... rlerde c3.nbrım feda 
eden askerler, bu askerlerin nıağı 
dan sizi seyrettiai dü~ün "ilür, ve 
insan bir gurur duyar, kendini gö:ı 
termek ister. Düşman bu e:;nada 
gittikçe yaklaşarak büyür. Mfüıait 
veya gayri~üsait bir şekildedir. 
Derhal bir karE.r alıp ona göre hn 
reket etmek lazımdır. Bu aralık 
fazla düşünmek doğru değildir. O 
zaman, hayatmdn hiçbir hnva mu· 
harebesi yapmamiŞ olan Kantın 
"Niyetle fiil birdir,, n.::21ariyc::i 
yanh§tır. Dü!man görününce üze
rine hücum edilir. Evvela o ateşe 

Fakat ben, ateş edemıyordum. Ve 
bunun d:ı şebebi, makinelerimizin 
fenabğında idi. 

( Dt'vamı r>ar) 

Söz derleme işinde 
<!laf tarafı l incı ttayıfamı:da) 

st.lları toplamağa batlamıtlar, 
latifeler toplıyacak muallimler de 
muhitlerinde hoş ıohbet ve nükte· 
ci kimselerle temua gelerek on • 
}ardan bir çok latifeler iıtemekt~ 
dirler .. 

Diyebiliriz ki ~u sıralarda mu· 
o.llimler~n ellerinde çok mühim 
ve alakalı masallar, hikaye ve la· 
tifeler bulunmaktadır. 

Muallimlerin en be:lli başlı itleri 
sıraı;ına g'rcn bu it onları çok 
z:cvkle çalı!lırmaktadır. 

Şa:-kln <ı]İret?cr arnaında bulu· 
no.n muallimler a~iret halkı ile te· 
mas ederek etütlerini tamamla • 
maktadır. Hatta İstanbul ve civarı 
muallimleri bile bu içle yakından 
oliikadar olmakta, tanıdıklarma. 

ve bildiklerine ıorarak şark mem· 
Iekctlerimizden gelenleri aramak· 
ta<lırlar. Onlarla ko:ıutan mual -
limler bir çok kelime, hikaye ve 
masal derlcme:e muvaffak ol · 
muşlardır. Bu hususla talebeler • 
den de istifade edilmektedir. 

Şark memleketlerimizden ge • 
len bu küçük çocuklar da bile bir 
c;ok mevzular bul\!nmaktadır. 

ScfeTberliğin m:ıhiyetini anlı • 
yan mini mini mektepli yavruları • 
mız da muallimlerine yardımda 

bulunmakta.dır. Akgam olunca 
büyük nnnelerine1 büyük babala • 
rına ve akrabalarına misafirliğe 

giden çocuklarımız onları sıkı9tı· 

rarak hatta üzerek sualler sor · 
makta ve m:ılumat toplamnkta • 
dırlar. 

Geceleri evlerinde ve mahal • 
lerincle fiılerini dolduran çocuk -
lnr ertesi gün olup da mektebe 
geldikleri 2aman adeto. arkada, • 
larile müsabaka yapar gibi ha • 
zırladıkları ve topladıkları 'eyle 
ri biribirle1·ine ıaymaktadırlar. 

Bu faeliyet çoculdarımzdan ev· 
leı-e de, mahallelere de eec.;mi§tir. 
Pe?' az okuma yazma bilenlerden 
en münevverlere kadar ıenç ve 
ihtiyar var ki temnıs ettikleri doat· 
larmdan, ahbaplarından hikaye 
ve :ıaire toplamaktadır • 

Büyük Gazimizin reisi bulun 
duğu söz derleme seferberliğinde 
yedisinden yetmi~irie kader her 
vatantlaı çalr!acaldır. 

Bir kaç hafta sonra bu çalışma· 
nın ilk netic:ı:si r..ır. arif r..ıüdüriyet -
lerine gönderilerek tasnif edile 
cektir. 

v AK.il 

izmirde bir genç 

Fazla ko,mak yüzilnden 
vapurda öldil 

lzmirde evvelki gün pasaport • 
tan Karıı yakaya hareket eden 
körfez idaresinin Çankaya vapu • 
runda bir vak'a olmu§, lise ikinc~ 
sınıf talebesinden 473 numaralı 
Ali Ef. dimağına kan hücumun · 
dan ölmü~tür. Vak'a §U suretle ol· 
muftur: 

Liıeden talebelerin çıktıkları 

sırada Karıı yakada bulunanlar -
dan bazıları vapura yetiımek için 
ko~arak paıaport vapur iıkelesine 
gelirler, oradan 17,10 da hueket 
eden ıirket vapuruna binel'ler. 

Ali Ef. çok hızlı koımut ve 
vapura yeti~mifse de vapura ıir • 
dikten ve kanapeye oturduktan 
bir müddet sonra fenalatmıf, gay 
ri tabii hareketler ıöstenniş ve 
sonra: 

- Ölüyorum, çok fenayım. 
Diye bağırmıştır. Orada bulu -

nan bir doktor derhal muayene e· 
derek talebeyi ölümden kurtar -
mak için sıhhi tedbirlerde bulun · 
muşsa da Ali Ef. bir kaç dakika 
sonra ölmü§tür. 

Doktorun muayenesine naza • 
ran talebenin ölümü fazla kota • 
rak yorulmasından ve dimağme-. 
kan hücumundan olmuıtur. 

Erzincan mebusu Saf
fet Hey Halkevlnde 

Reisicümhur Hazretlerinin re • 
f akatlerinde §ehrimizde bulunan 
C. H. F. umumi idare heyeti aza· 
sından Erzincan meb'uıu Saffet 
Iley dün Halkevini ziyaret et· 
miştir. Bütün çalışma komiteleri 
ve bir çok azalar evde hazır bu u 

l unuyorlardı. 
Saffet Bey dokuz tubenin yap· 

tığı i§lere dair verilen izahatı din· 
lemi§tir. Bu toplantı üç saat lc:adar 
sürmü§tür. 

Sinema ve filmcller 
arasında yeni çıkan 

bir mesele 
Türkiye Sinema ve filmciler bir· 

liği heyeti idaresi, dün istifasmı 
vermittir. Buna. sebep olan hadi
se tudur: 

Türkiye Sinema ve filmciler 
birliği uı:ıumi katibi olan Halil 
Kamil Bey, bundan bir kaç gün ev 
vel Avrupaya hareket etmit, ve 
bu heyetin iddiasına göre hareket 
ederken yaptırdığı Fransızca bir 
kartvizitte, kendisine Türkiye ıi • 
nema ve filmcileri umumi mümes· 
sili unvanını vermiş, idare heyeti· 
ne de haber verip usulen yapıl • 
ma:sı icabeden muameleleri de 
y.ıpmadan hareket etmittir. 

Birlik idare heyeti, Halil Ki.mil 
neyin birliğin kendiıine verdi • 
ği umumi katip sıfatını bu suret • 
le umumi müm~ssil !ekline koy • 
duğunu haber alınca kendisine, 
bu unvanı kullanmaması için tel
graf çekmi!, bundan ba~kaı Al · 
manya, Fransa ve lngiltere de çı • 
ko.n me,leki film mccmuaların::ı 
birliğin hiç bir kimseye kendisini 
temsil hakkı venncdiği hakkında. 
birer tebligat göndermi,tir. 

Türkiye ıinema ve filmcileı· 
birliği idare heyetini teıkil eden 
zevat ıunlardır: 

Reis: Kemal, katibi umumi Ha
lil Kamil, veznedar M. F emando 
Fran!to, nza Fahir ipekçi, Kadri, 
Kriaos ve Kaslro Bey ve Efendi -
ler. 

D'rlil: azaları yakında kongre 
halinde toplo.na.caklar yeniden bir 
idare heyeti seçmekle beraber bu 
meaele etrafmda ıörüteceklerdir. 

14 $a1>at 19!'~ 

Büyük harp neden 
beş sene sürdü ? 

Franaız meclisinde meb'uaların mühim ifıa•b 
- 12 -

Meun hükOmet komiserinin ye
ni bir davada söylediği ıözleri ha· 
tırhyorum. Demiıti ki: ''Efendiler 
burada halline mecbur olacağınız 
bariz bir zıddiyet mevcuttur. Bu 
zıddiyetin halledilmesi için tunu 
fikrinize koymanız lazım ıelir ki, 
etrafınızda, harpten evvel sanayi· 
lerini vasi bir beynelmilellik ıaha
ıına koyan adamlar vardır, ve 
maznunların bu planları ile adeta 
tefahür ederler.,, 

Şimdi ıize bütün meclisin nef· 
retini davet edecek bir mektubu 
okuyacağım. Harp esnasında Al • 
manyaya cyanomide veril • 
mi, olduğu malumdur. Demirlıa -
neler komitesinin en tiddetli mü· 
d.,.filerinden olan bir fabrikacı bir 
ecnebi tirket mecliıi idare azalı · 
ğından istifa ediyor. 

13 mart 1915 tarihinde möayö 
Jirnrd Jordan ismindeki Franıız 
Lcs Lonzo şirketi müdürü alman 
Fcydel~ fU mektubu göndcrmittir: 

Bale 13 mart 1915 
Balde Lonza elektrik fabrikaları 

şirketi: 

Efendim; 
Mütekabil münaaebatımızın bu 

müthit ha~p dolayısile haleldar ol· 
mıyacağını ümit etmittim. Fakat 

bugün de görüyorum ki, hali ha· 
zırda bütün kuvvetimi Fransaya 
ait işlere tahsis ederek teraiti ha· 

zıra dahilinde intisabım baki ka • 
lına f aaliyetime ve nüfuzumun 
l&zımgelen eahada temerküailDe 

mani olacak olan §irketlerden ay · 

rılmıya vazifeten mecburum. 

Lozan idare komitesi ve meclisi 
idare azalığından iıtif amı kemali 

teeaaürle takdim ediyorum. Emi • 
nim ki, dokuz sene müddetle tir -

sıtanızla meclisi idarenin zabıtla 
rı, raporlar ve tebriye icmallerİı 
gibi vesaiki gönderecektir. LGt.J 
fen evvelden olduğu veçhile bu ,. 
saiki alınız ve vesilesini bul~ 
bana göndeTiniz. Ayni zamandl 
size Bozel fabrikaaınm üç nü.h' 
halinde veaikalarmı gönde~ • 
ğim. Bunlardan ikisini ldtfen Loll' 
zaya gönderiniz. Biri, kumpanya • 
mızın itleri hakkında malGnsa~ 
vermemi rica etmit olan doktofı 
Kollere mahıuatur. lhtiramah faİ' 
kamın lutf en kabulü.,, 

15 mart tarihinde mösya vat
bu ricayı is'af edeceğini bildirdi. __, 

Görüyorsunuz ki bu F ransd 
hem istif asını veriyor, hem de bir 
lıviçreliye yazdığı mektupta: ''Bil 
kendimi meı'uliyetten kurta~ 
içindir. Diyor, ben gene ıizlice <ti 
vasıtanızla bizim itimizi alikad 
eden veıikaları gönderecejim. Şd 
suretle hem Almanya hem A vu• 
turya hem biz vaziyeti tamamil 
bilelim.,, 

Bir de Alzas Loren meaeleai v 
dır. Alzas Lorenin F ranaa taraf Ol 

dan iıtirdadı aleyhinde bir pro.,
ganda baıladığını hayretle ıar 
dük. (Bağrıtmalar ve gürültüler) 

Alzaı Loren tekrar Franaanıtl 

olursa ıimdiki hududumuzda ildt 
ıadi noktni nazardan bir gümr~ 
hattı buakmak lazımdır. Diyorlar 
dı. (Gürültüler) Mösyö dö Vende! 
sözümü kesmeden evvel müıaad" 
ediniz ele ;u vesikayı okuyalıJll· 
Be Ki onun Kırar. inilen sonra nı\i 
dahalenb:e lüzum ke.lmaz. V ea!k• 
şudur: 

( D~var.u var) 

Nis şehrinde 

ketin tealiıine elimden geldiği ka· B;r Tilrk bahası yapılacak 
dar çahıtnn. Bozel ıirketinin mü • 
naaebatı sayesinde ıirkete mütead

dit def al ar klrlı itler tedarik etti· 

ğime eminim. 
Arkndaşlarımm bu istifamdaki 

hisst sebepleri anlıy:ıcr.klanna e 
minim ve bana daima göstermi~ 
oldukları itimattan dolayı teıekkü · 
rümün ibliğına tavauutunuzu ri· 

ca ederim. 

Eğer bir gün beyndmilcl mü· 
nasebııt tekrar sal~h bulursa, sulh 

üzerine istinat ettirmiş olduğumuz 

le~riki met~iyi tekrar temin etme· 
miz muhtemeldir. Bu ümidi izhar 
eh11ok vesilesile ihtiramatı faika· 
mı talcdim ediyorum.,, 

Ayni gün Lonza şirketinden bu 
kad&r te~Gsürle istifa eden bu Fran 

:ız; müdürü halis Alman olan v~ 
harbeden Almanya heso.bma çalı • 
:;an o tirketin hll meclisi idare i· 
za~ı Beru dn mösyö Vact isminde 
birine ~unları yazıyor: 

Bate, 13 mart 1915 
Bemd~ Laupenştrase numara 4 te 

Mösyö A. Vagt 
"Aziz möıy6, 
"Doktor Kollerin reyini aldık • 

tan sonra (Mösyö Koller bir A · 
vuııturyahdır) Lonza !İrketinde si 
ze kopyasını göndercliuim me1ctu· 
bumla istifamı vcrdipl. M3amafih 
möıyö Vakerden sonra en büyült 
hissedar olduğum Lonza tirketile 
tiddetle alakadar olacauım. Mös 
yö V akere yazdım. Bana ıizin va· , 

Türk • Fransız Turizm komitl' 

si Mart içinde F ranıada Nis ıeh • 
rinde bir "Türk haftası,, yapma • 

ia karar vennittir. 

Bu haf ta Martın on dördünd"' 
yirmisine kadar sürecek ve bd 
müddet zarfında Türkiyeye N ' 

yahat için propaganda yapılacıar 
aibi Ruhi otelinde de bir aerıi te,. 
tip edilecektir. Serıide Türk ret• 
samlarının Hilaliahmer Kadınla• 
rı çnlışbrma yurdunun eserleri ., 
Tür~r; halıları te~hir edilecektir. 

--lst. 5 inci Hukuk mahkemesindell: 
Y tınnt Pelımezv.ın efendinin Bey11QJu11• 
da Feri ı oyUnde Tatavla caddesinde ti 
Xumaralı hanede oturan Aram Karakd 
Ef. aleyhine ikame eylediği alaca'' da'\'S· 
, ırdan ilAnen tenllğat lcrasın:ı ragınell 
t~hkilc:ıt hakimliği huzur unda ispatı 'U• 
cuc et mcyuek dava mahkemeye sevı.f' 

dilmiş 'e ~ mri muhat emenin t ı .3 9;ıS 
cumarteı;i ıı.ünij s:.at 14 de ta\'ln kıJııt• 

mı;- okltı~Lından 'e' m 'e 'ak ti mezkOt' 
d:ı mahkemede ha7.ır bulunması veyaboC 
tarafından musadd:ık bir senetle bir .,,. 
kil Rôndcrme~i lu7.umu beyan \e ak-' 
halde bıı:;ı ında gıyahen muamele ict' 
olun:ıcıı~ı tebliğ makamınR kaim olnı•~ 
üzere da\Ctİ\·enln hir nüshosı mahkenJ' 
dl\'anh:ıne~in~ y:ıpışııntdığı gibi e,-rak 
ha,·adlsledc ilAn o'unur. 

J•t 5 inci icıam:dıın: Rir bor~tt 
dolıl\ ı tahtı hııp c alınan halı ması '" 
ı'r'la ~a:ıt 'e :;air cşyııyı beyti ye 20 ,ub" 
p:mıı tt si ~iınü s:ıat on ikiden idbat" 
l!c\ oğhında istiklal c.ıddesln:ie surtY' 
hıınında ~ numaralı dalıc onünde sıu1'P 
p:ı•:ı\a ~c' ıilccc~inclen t:ılip 0Joı11l•t111 

memuruna müracaat etmtlcıi ıun Oll' 
nur. 
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Hikaye Büyük Hakikat ı~akleden: 

fa. 

Bembeyaz aaçlarile bahçeye o· 

lıırtnuı, torunlarının kotu§tukları -
ili ıeyrecliyordu. 

- Bilaeniz, dedi, ne kadar mes

lldum. Az kalım ıon günlerimdeki 

bq ıaadeti kendi elimle kaybede -

telimi de dütündükçe ••• 

- Anlıyamadım hanımefendi? 
Bir tın durdu. Düşündü. Gü • 

lerek anlattı: 
- Tabii, nereden bileceksiniz? 

Bakınız anlatayım. Ailemizin eski

clenberi ne kadar muhafazakar ol

duğunu bilirsiniz. Merhum kocam 

ta.yet iyi tabiatte bir adam olmak· 

1- beraber, bu huıuata aon derece 

ltıüfritti, ve, konuıacağımız kim -

leleri bile fevkalade itina ile seçi 4 

)ordu. Kendisi, mal\ımunuz olan 
0tonıobil kazasında öldükten ıon
ta., Müfidi büyütmek, ona yalnız 
lııaltk değil, ayni zamanda baba· 

ide ta yapmak vazifesi hona dü~ -

baüıtü. 
Müfit, babasının aksine olarak 

tlçak gönüllü bir çocuktu, kendi • 

&i leviyeıinde olmıyan çocuklar!~ 
~ düter kalkardı. Ben, babasın -

cla.rı aldığım terbiye ile, onun bu 

laaUerine mAni olmak için çalı;ı -

)or, sertçe hareket ediyordum. La

~ bir taraftan da annelik hiasile 
0ııun bu kusurunu affediyordum. 

Aradan bir hayli zaman geçti, 

P.füfit liüyüdü, mektepten çıktı. 
Artık 21 yaımda, güzel, yakıtıklı 
bir delikanlı olmuttu. Kendisine, 

ı-til zamanında binniıbe bir ser • 

l>ealik verdi.m,ıbiraz gezip tozama 

•ı için, ufalt tefek hareketlreine 

töz yumdum. Hntta, kendisinin 

Lir sinema aktrisi ile münasebatta 

"1lunduğuna dair dedikodulara da 
lldrrr~ etmedim. Zira, nihayet Mü
t'a\ artık a~zı aüt kokan bir çocuk 

değildi. Bu hususta ona mini ol • 

yak sesleri, bu ayak seıleri, aman 

yarabbim, kocamın ayak sesleriy • 

di. Evet, kocamın 
Bu dakikaya kadar, ben ömrüm

de korku denilen feyin ne demek 

olduğunu bilmezdim, fakat o da· 

kikada anlamııtım. Yatağımda 

tirtir titriyordum. 

Ayak sesleri yatak odamın ka· 

pısına kadar geldi, durdu. Kapı · 

nın tokmağı döndü. Bağırmamak 

için yorganın kenarını ısırıyor -

dum. Tokmak tamamile dönmüf, 

durmuştu. Kapı açılır gibi oldu. • 

Fakat sonra sanki vaz geçilmiş 
gibi, geri çekildi. 

Sabahı nasıl ettiğimi bir ben 

bilirim. 

Erkenden sokağa fırladım, ve, 
sevgili kocamın ölüm düteğinde 
alnını sildiğim mendil koynum • 

da, o aralık lstanbula gelmiş olan 

lngitterenin methur medyumla -

rından mis Lindsiye gittim. 

Bu medyum, eline mendili alır 
almaz derhal cezbe haline geldi, 

sesi değİ§tİ .. Tıpki kocamın aeıi 

gibi oldu, ve bir kelime bile Türk

çe bilmiyen kadın Türkçe olarak 

§unalrr söyledi: 

- Atk dünyada yegane kuv • 

vettir ahrette de öyle. Vaktile 

ben de buna inanmazdım. Fakat 

timdi artık büyük hakikate agah 

olmu, bulunuyorum .. Aşkın önü • 

ne geçilmez.. Ergeç, dünyaya ha
kim o olacaktır. 

Bu sözleri duyar duymaz, der -

hal Müfidin pansiyonuna ko! -

tum, onu kucakladım •• 

Bir ay sonra Müfit, sevdiği ak· 
trisle evlendi, ve şimdi, aradan 

altı sene geçmiş bulunuyor, ben 

de toronlarıma baktıkça, naade • 

timin büyüklüğünü daha iyi anlı· 
yorum .. 

laaağa çalı~mak, daha fena netice • -----------·---
1 Istanbul 1 inci icra memur luj!;undan: 
er verebilirdi. Mahcuz p:ı.ra\a çcvıilm,.si mukarrer ev 

Böylece aradan üç ay geçti. A- e~v:ısı ı 8 2 933 tarihine müsadif cumar 
dadan Şiıliye, kıtı u~irmek üzere tesi J!Ünü s:ıat dokuzdan itibaren Uey
döndük. Fakat timdi, Müfit, gece· ottlu Yeniçarşt ce,·ahi sol :ık iki numa
leri de sokaea çıkmağa baılamıı- ıah hanede birinci açık arttırma suretile 
b E k d d H Faulacağından tallrılerin mahalline.le me-

• Ye geç va it önüyor u. er • muruna müracaatları ilıln olunur. (6656) 
~,onun aktrisle olan münaseba-
lrrıın ı'lerledı'g"'ı'nı·, evlenmek üzere · l~tanbul yedinci icra mcmuıluğundan: 

Bır harçtan dolayı mahcuz biri Buhara 
0lduklarını söylüyordu. Ve filha • hiriı:i Isparta diğeri Kerm:ın olmak üzere 
kika bir gün, Müfit bu meseley; üç :ıdet halı işbu şul-atın 19 ııncu pa 
açtı, .ıar giinii saat 9 dan itibaren Ç;trşıyı c-

biı de sahallar cııddesinde 95, 97 No. lu 
Pek tabii derhal reddettim. h:ılırı dük!. anında bilmtizaycde par aya 

leendisine nilemizin vaziyetinden çe\•ıileceği il~n olunur. 

Labasının prensiplerinden bah::et· ı---6.-ı-ııc_ı_i-cı_a_!\_J_em_u_ıl_uğ_ı_m_d_:ın-: -H-ir 

tinı. Dinlemedi. Ben de onun söz- boıç.an dolayı t:ıhtı hacze :ılınan t)ir 
lerini dinlemedim ve Müfit ben • adet salon h:ılm 18-2-933 tarihinde \c 

den ayrıldı, Beyoğlunda bir pan _ saat 12 den itibaıen Resmi sandal be-
• <le·tanında para) a Çl n ilcceğinden talip-

11Yona taıındı, aktrisle beraber ya. )erin mezkOr günde ve saatte sand3.I Oe-
tanıağa ba,Iııdı. dest:ınında hazır ouhmm:ılm il~n olu-

Annelik hislerimin ne kadar nur. 6646) 

Oüyük bir tecrübeye konulmut ol

duğunu dütününüz. Her akşam 
lculaklarım kapıda, onun, hayatım· 
da yegane neı' em olna oğlumun 
döıınıeıini bekliyordum. Boşuna 
b~liyormu:.um. iki ay, semtim.-. 

hile uğram~dı. Uzun geceler uyu • 

)&ınıyor, gittikçe zayıflıyor ve a · 

•&bileıiyordum. 
Bir ıece, uykumun arasında ıo · 

lcaJc kapısının çalındığım duydum 

"e fırlıyarak u yandım. içimden, 

'-tüfidin geldiğini dü§ünerek kapı· 
~ "t;11ııya bizzat kottum. Fakat ne 

Ptnın dışında, ne de apnrtrma -

~fil hlcı-di,·cnlcrindc kimGe yoktu. 

'lı.~lp 'k"-111cryr uyandırdım, o da, 
I '"'•enin geln1cdiğini söyledi. Al· 

t~h ~llah, acaba yanlı§ mı İ§İtmİ§· 
1_., R- d h" I b' 
!r • • uyam a mı oy e ır fCY 

1"11ttü...:: ? B Ik' d 
[)·· '!:' ... m. . e ı e .. 

''hGp y11 lt ım .. Fakat bir türlii 

-,,..Y•ın1~Q:~h .. •m. Bi:-r-:r. !O?lr~ so -

~ k•p:mun a~ılJı~'"'' kapandı -
1 ch.riına. Kulak kab!'.rtlam. A· 

Istan'1u) yedinci ·icra memuı luğundnn · 
Bch<'ıi sekiz yilz lira l\ıymeti muham
meneli (engclköyünde Çengelf,öyü cad
desinde atiK 68 l\Jü. 68 Mü No. lu iki 
kıt'a ars:ı icra kılınan birinci açık arttır
ma neticesinde kıymeti muhammenes:nin 
~ üzdc 75 nisbetini oulamadığından ber
mucibi hiıkmü kanun tarihi ıldndan iti
baren ) irmi gün müddetle ihiııci arttır

ma) a 'azedılmiştir. Talip olanların .l\ıy
meti muhammenenin ) üzde on nisbetin
<lc pey akçesi nrmeleı i ldzımdır. ikinci 
:ıçı \ ıırtııı ma 8 t\ laı t-933 tarihinde sa:ıt 

16 da clıılrede icra olunacaktır. Talip 
olanl:ınn bu i~e ait 93~·912 No. lu dos
ya iı ae \ 'C izahatı ldzime veı ile;:eği ~ibi 
<l:ıireyc t.tlik olunan açık arttırma ~art· 

namesini dahi oknyabiliı !er. l\ lüterakim 
Yergi helcdiye \'e v:ıkıf icaresi mi.i~teriye 
nittir. IT:ııd:ın t:ıptı sicillcı ile sabit olamı
''an 'e ipotel, li :ılac:ıkhl:ır diğer :ılacak
İılann \e irtira' lııık l c:ıh'rlci."1İ:l bu 
lı:ıkl:m husu ile ·;c :f':~:?.rifc c~;:;r o!.tn 
iddialan i~hu ı:u ıl.i il. :-Jıııı i1::;.-.:c.1 ) ir
nıi ~ün i\·indc C\'::::,ı ı:ı;:s!li:.::~: ;!c bU
ı.lirmc'c:-; i~:-·n. A; si t::;. ' tli:.I.: hat..1:.rı 
t~p:ı r,'c il::r: c r .. b't o'ı:ıı:·~nlcr !:!.ll' bc
ltbınin !'"~l·:r11~ı.~dan 1-:ııiç ı ~;.ıca l:ın 
ıllD c:iur1ur. (G658ı 

VAKiT 

SRYRISEFAiN 
l\lcrkczl ld:ırcsl c:aı:ııa lı:lipru aşı H2623 

~u e A, Sirkeci l\llihurdar ıad• Han 22640 

izmir • P ıe - iskcnC.eıiye 
Postası 

(EGE) !4 Şubat sah 11 
de Galata rıhtı-

mından. 

izmir - Mersin Poilası 

(K ) 15 Şubat çar
O n ya şamoa 10 da 

idare rıhtımından kalkarlar. 
(619) 

Trabzon Postası 

(G •• ı ) 15 Şubat u cema. çarşam-
ba 18 de G~lata rahtımından 
kalkar. Dönüşte Tirebo'uya da 
uğranılır. 1622) 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

Kar~ı en müessir deva SERVOIN hap 

landır. Ocposu lstanbu 'da Sirkeci'de 

Ali Rııa l\lerke~ ecznnesidir. Taşraya 

l 50 kuruş posta ile gönderilir. lzmiı 'de 

Frtgral p:ız:ınndaki, Trabzon 'd:ı Yeni 

eczahancsinde de bulunur 

Istanbul Dördüncü icra memuılu~un
dan: Tamamına 25'18 lirıı J.:ıvmet takdir 
edilen Bü) ü ad:ıda 1\ leşrutiy~t mahalle-
sinin Es-<i foto \'eni Setba~ı cedit Do
ğan bey sokağında 29 num~ıalı :ıltı odalı 
man mil~temildt hııhçeli lmyulu ahşap 

hanenin tamamı ııçık artırmaya \·a1edil 
miş olup 15-2-933 t:ııihindc şaıtnamesi 
di\'anhane)e talik edilerek 9 Mart 1933 
tarihine müsadıf perş<'mhe ~ünü saat 14 
ıen IG ) a k:ı.dar I t:ınnul döı düncü icra 
dairesinde :ıçı . nıtırma suretilc satılacak 
tır. Artırma ikincidir. llirinci arıırm:ıda 
900 liraya talip çıkmı•tır. Bu kerre en 
ço, artıranın üzer;nde bıı aı,ıl:ıc:ıl,tır. Ar-
tırma) :ı i·tiı :ık için ) ü7.de yedi buçu~ 
temin et akçesi alınır. Miiteı :ıkim vcrgı 
ve belediye ı üsumu \'akıf icarcsi mü,te
ı ive aittir. 929 taı ihli icra ~an ununun 
1I9 uncu maddesine tc\·hk:ın hat-J:ıı ı tıı 
pu sleillerile sabit olmayan ipotekli ııla 
caklılar ile diğer alA adaranın ve irıifak 
haı. kı !ahirlerinln hu hııklarını ve husu
sile fa z \"e mes:ıı iı e dair olan iddıalaııı ı 
ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde 
e\·raı.ı mü~pitelcıilc bildirmeleri ldzımdır. 
Aksi ta diıde hal,lan tapu si...illerile sa
bit olmayanlar satış bedelinin paylaşm:ı 
sındıın h:ııfç k:ılırlar. AIAI ııda• l:ııın i:;hu 
m:ıddei kanuni yeye te\ fı aıı hareket et· 
meleri ve daha fazla ma!Qm:ıt almak is
teyenlerin 932· l 127 dosy:ı num:ı.r asile 
mcmuriyetimize müracaat etmeleri ilan 

olunur. 

Jst:ınhul yedinci icra memurluğun

d:ın ; Tamamı on hin yedi ) üz :ılımış 
sekiz lira kıymeti muh:ımmcneli l\adı
kö\ ünde Cal('r ağa mahallesinde duvar 
dibi sokağında eski 12 yeni 5 I l\o. lu 
hane m:ı:ı bahçenin döı tle üç hissesi 
tarihi ilAndan itıbaren 30 gün müddetle 
birinci açık aı tırmıya çıl aı ı1mıştır. Art
tırrna 18 3.933 tarihinde sa:ıt ltı da da· 
irede icra olunac:ıl-tır. T:ılip olanların 
l\ıvmeti muhnmmcııin yüzde onu nishc
ti~<le pey :ıkçcsi \'C melcri ldzınıdır. Ta
lip olanlara bu i~e ait 927 -5388 Xo.lu 
dosva irae \ e tafsildt verileceği gibi d:ı
irey0e t:ı.lik olunan nçık :ıı ttırma şaı tna
mesi okuyablliıkr. l\lütcınkim \ergi lıc
ledive, yaı ıf icarcsi mü~teı iye aittir. icra 
,.e lfldr 1\. nun ı 25 inci mııddesi muci
bince hal.lan t:ıpu s1cilkrilc sabit olmı
yan ipotekli alaca lılıırla diğer aldk:ıdaı -
ların , e irtifak hakkı !:ah iplerinin bu 
ha lannı \'e hurnsile ma~aı ife dair ol:ın 
iddiaları i~bu i!An tarihınden yirmi gün 
zarfında evı akı müsbiteleı ile bildiı mcleıi 
aksi takdirde haklaıı tapıı sicillerilc ca 
bit olmıyanlar satış bedelinin p:ı~laşma
sından hariç kalırlar. AIAkada l:ııın ma
IOmlan olmak 'e ona ıı;öre haıc~ct et
meleri ve daha fazla malômat almak 
istl\'enlerin 927 • !5388 r\o. hı dos~a ile 
me~uıiyetimize müracaatları ılin olunur. 

Jstanbul Beş'nci icı:ı Memurluğundan. 

Satı'masına 1 arar \erilen A)nalı Gardıop, 

ve Tm·alet macacı, ~3 3 933 T. Peı~cm

be ıı,linü saat 13 den itil ar en Be~ oğlun

d:ı T:ırla Ba~ı caddesinde !:8 • ·o lu ı;ö

zino ününde açık arttırma ile satıl:ıc:ı 

ğından isteyenlerin mezL Or gün' e sar.ttc 

mahallinde bulunm:ılan il~n olunur. 

Tür 

Zerinin en 

büyiik ı'azilesi 

nedir 

Ç o cul~larını Tutumlu VE ................ amı 

Muktesit 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

A:ınız 

Müflis Kabzimal Mustafa çavuşun alacakhlar S1ra defteridir ı 

K. No. Alaca1dıların İ'<im \e Talep olunan Kabul olunan s. 
hü\1\·t·ti L. 1\. L. K 

I iptal 
2 Ahmet Refik it \'C 1\ledi 3000 00 3000 00 6 

fıa f 1. Y. l lalit l'ertcv Bey 
3 i\Jcdıha Rdik 1 I. Y llıılit 1000 00 1000 00 6 

Perte\' 1 ey 
4 Jş b:ınkn•ı yel ili fethi n. 514 99 514 99 6 

5 Yorgi Tcptoj!;lu ş· ~\i bo-
monti cacl. 

~ 

ıra ce\ izler 35G3 00 3563 Ou 6 
32 No. 

6 'ıkol:ı P. ~ınmcı oğlu \'e 
~Hr~kı'lsı V. Yordana~i ef. :-50 00 750 00 6 

7 Kemal cf. Sam:ıty:ı Eıye- 1040 00 1040 00 6 
ınez muhı i.ı hatun So ak 

:\umara 7 

8 :'ılthmet Rıfat B. Beşik- 17'00 00 T 7'00 00 6 

taş Hıl:ımur c:ıd. 146 ;\o. l l Sui' 99 l 156:- S:> 

lstanbul B!rincl ifltls Momu,.uğundan: 

l\Jen nho~t:ı. bbıimul ve Sülc,·maniyede mukim l l:ıc::ın o)fu Mustafa çarnşun 
iflas masasına miHl<leti kanuniycsi zarfında yedi alaca h müı ::ıcaat ctm ş \'C bun· 
Jarın tııleo e)lediıdtri 1156:' lira 99 ı.uru~ kdmilcn ı.abul 'C ci.lmlcsi alımcı sıra
vı teş' il cım'~leıdlr. lcra \C inıl· 1:ınunun·232 nci maddesi mucibince nctıc .... i 
~etkikarı miıbc)\İn ı:ınzim olunan işbu <ııa ceıhelı m~murıyeıimize bırn .ılmış \e 

birer nushn~ı :ılacaklı'nra gi.lı deıllm ~t r. Ccd,cl a\'n<'n ılAn \e :ılat:ıklıların ikinci 
tnplıınrnanın mu aııer oldu~u :- - .\:aıt 933 salı gunü s:ı:ıt 13 de d:ıiıemizde ha
zır lıulunmalaıı tebliğ olunur. 

Be\'o~lu Dördüncü ~ulh llukuk :\Jah
keml·sindcn: Terci esine mahkcrııcce 

vaz'ı) et oh n:ııı rri tn dfa Y:ı~:ıa l\~u~a

bak dendi} c o't o':ır:ık: 

ı - r:eyo~hınc'a Toıl·or:ı•ıınd:ı l'ı o
zof tısmndn 1 5 l No.lu dair t:dc mt 'cııt 

eş~a)I met Okc tçı!c ınttı m:ı. st·ret) le 

19 2 93~ pazar gtinü 5a:ıt 9 dn satıl:ı

c:ıktır. Talip o~:ın!:ıı ın mcıkfır r;i n \ 'C 

saatte mahallinde hazır buluı.malaı ı h.:
zumu ıl~n olunur. 

ı~tanbul 6 ıncı icra memurluğundan: 

Bir borcun tLmini zımmınd:ı mahcuz \ e 

partı\ a çcu lmcsine karar Ycrikn p:ıra 

J.:ı~ııc:ı \C ~a7J m:ıl,inec;i \e ıair ~azıh • 

ne e~' :ı~ınm I 6 Şu hat 933 per ~cm e 
saat J 2 ılA ı 3 de Tütün giırnriı~nde 
Tu7cu1ar<la Kar.ıcabcy Şirli<'ti maıı;aza51 

orıinde açık arttı' ma ile satılncıığında:ı 
ıal'p'eı in ~ n m 'e "aaıi meıkôrtle rr.• 
hallim'dti memuruna muı ı.caaLlan ilta 

olunur. 



Sa11fa 12 VAKiT 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
9 Şubat 1933 vaziyeti 

AKTiF PASiF 
Kasa: Lira 

Altın : saft kilogram 11 589 294 L. 16 301 304 .38 Sermaye ...••••••••••••••••.• 
Banknot • . • • • • • • ,, 16 693 298. -
Ufaklık . . . . . • • . ., 573176 .~3 33 567 778.71 TedavUldeki Banknotlar: 

Dahlldekl Muhabirler : 

Altın: Safi l\g .•. 1 788 024~ L ... 2515003.70 
Türk lirası • • . , . , ~ 1 286 849 .40 

Hariçteki Muhablrler : 
Altın Safi kilogram 1 541 044 2167 606 .94 
Altına tahvili kabil Seıbest döYizler 1362300 .8C 

3801853.11 

3 529 901. 74' 

Deruhte edilen evrakı naktiy L. 158.748.563.
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
delerine tevfikan vaki tecliya~ • 4 2fı7 56?.-

Deru h te edilen evrakı na ı, tiye 
154481 

OOO. _ 
bakıyesi ...••••••••• 

Karşılığı tamamen altın olarak 

Lira 

15000000.-

Hazine Tahvlllerl : 
Denıhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 

1L.158748 563.-
~ tedavüle vazedilen •••••. ,L. 8688000.- t63 t69000. -

ll Mevduat: 

Kanunun 6 ve 8 inci mad
delerine tevfikan vaki tediy:ıt 

,, 4 267 563.- ıst '48! ooo .- Türk lirAst 
Döviz . . 

CUzdan: Muhtelif. 

• • • • • 1rı1 L. 3 253 637 .83 
Esham ve l Deruhte edilen evrak 

tahvilat fnaktiye hrşılığı (iti- ı 
bari kıymetle) • . . • . . ,, 27125 825. -
Esham ve Tahvildt • • • . 1 •. 1 028 295 .Q4 31407759.77 

Sen edat 

Altın ve d6viz Uzerlne avans • • . 9 514 5~ 
Senet l!zcrlne avans · · • • • • 5 OO:S.66 
Hissedarlar .. • "' • • • • • • • 4 439 820.-
Muhtellf fi 215 430.83! 

Yek On l !.'J7 4~R f7Q .4-0 

. . · ı 16 485 72958.-
. 4?511S44Q.- 20836914.07 

. . . . . . . . . . 38452265.3 

YekOn 2 37 458 179 .40 

Isl< onfo haddi % 7 - Altın üzerine avans %5 1/2 

Doktorlar 

' 

laKlltİerifen 
I " .~a.. KIEf 1!.IZ. 

Pek yakında 

~rw~mııımınııımoommıımııımımm·ı~ıınııımıııım~ıımıııınııımııınm~mmımııııoo~mmnıJllllllllını1111mı11wtı • 

j Büyük Tayyare Piyangosu : 
1 2 inci keşide 11 Mart 1933 tedlr. 

---0·0-kı-0,•--ml ı Büyük ikramiye: 35.000 liradır 
Balıkçıyan § Dünyanın En Zengin ve Büyük Piyaagosudu. 

Sultan Ha
mamı'nda 

CJ 

Ned • ır 

Mağazasında .. ..., . . 
gorecegınız 

) 

e 
~--~---------------~ 

Fatih Mal MüdilrlUğttnden : 
Karagümrük'te Atik Alipaşa mahallesinin liiküncüler caddesin

de emvali metrukeye ait 20-22 No.lı dükkan kiraya verilecektir. 
Mifıayedc mliddeti 6 • Şubat • 933 tarihinden 25 . Şubat - 933 ta
rihine kadar yirmi güadür. Taliplerin 25. Şubat. 933 tarihine 
milsadif Cumartesi günü saat onda Fatih Mal Müdürlüğünde mü
teşekkil müzayedat ve ihalAt komisyonuna müracaatları. (486) 

lstanbul Beledlyesı ilanları ı 

Keşif bedeli 5012 lira 4 kuruştan ıbaret olan Yalova Kayma
kamlık konağı etraf muhafaza duvarının in~ası kapalı zarfla mü
nakasıya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak ve keşif 
evrakını görmek üzere her gün Levazım müdDrlüğUne müracaat 
etmeli, münakasaya girmek için de 376 Jiralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklıf maktuplarını 6 3· 933 pazartesi günü sa-
at on beşe kadar Daimi encümene vermelidirler. (662) 

Posta T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

P. T. T. idaresi ihtivacı için 6,000 kiJo hurda kurıun aleni 
surette münakasaya konulmuttur. Münakasa 19· 2· 933 tarihine 
müsadif pazar guou saat 14 te icra olunacaktır. TaJıplerio şart· 
nameyi almak ve gSrmek için her gün, ve münakasaya iştirak 
için de yeYmi •eı.lııClrda 'o 7.5 n:ıbetiadeki teminatlarile birlik· 
te Yeni Postanede LeY&a1m Müdlrl&ilode mGteıekkil kMıisyon 
riyasetine müracaatları. (3.lS) 

Muayene~~:~= ::.y~~ıu Mektep ~ıııım·nıııııııımıııııınıııııııııııınııııııııınıımııınııı~mmımıııııınıı~ooıımııııoomm~ııooımmınıınıımnıııooııı~ı 
Telefon: 8626 Beyoğlu 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Slnlr mUtebassım 

Cuma ve pazardan maada günlerde saat 
a ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muayenehanesini Babra.ıı karşısında An· 
kara caddesi No. 47. ye tevelan naklet · 

tnJ§tir. Telefon muayene: 28469 
lkametgll.b : 60740 

Operatör - Urolog doktor 

Mehmet Ali 
ldnı.r yollan ba!llt..ı..lıldan mUt••fıaııımıı 
Emlnönll (Sabık Karakan banınıı 

nakletmiştir Cumadan maada her gtııı 

bastalarmı kabul ve tedavi eder 

!•----------------------,---Doktor 

Hafız Cemal 
Dahli! ba.stalıklar mUteba!Sım 

Dlvanyolu No. US Telefon: 2223911 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Bfrlocl amrt mUteha.ss1a 

BabıAll (Ankara Caddesi Numara 80) 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: OııkUdar Atıamataşı No. 53 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
Her ıün basta kabul edilir. Her oevı dJş 

rahatsızlığı tedavi olunur. Muayeoehalle: 

Üsküdar Ahcıbaşı Mektep 11okak No. M 

lstanbul EYkaf Müdürlüğü ilinlan 

Kıymeti 

Muhammen esi 
L. K. ./ 
420 Edirnel<apısında Keçecipiri malıalTestnde Sofalıçe'• 

me ve ZeyneJağa sokağında Müyesserçelebi camii 
arsısı ve mevcut taşlar. 

96 30 Kadirgada Eski Bostanıali yeni Eminıinan mahalle. 
sinde Cami içi sokağanda eski ve yeni 35 No. lı 
bir kıt'a arsamn tamamı. 

305 08 Küçilkmustafa Paşada Mollalıüsrev maballeıinde 
Küçükmustafapaşa caddesinde eski 19, 21, :t5 yeni 
33, 35, 37, 39 No. lı ve 152 metro 54 santim mik

260 
tarında bulunan müfrez bir: kıt'a arsa. 
Ed 'rnekapısında Kariyeiatik Alipaşa mahalles~nde 
camii şerif sokağında 21 mükerrer ve cedit Aya
yorgi so'{ağmda 76 No. lı dükkan arsası 

30 Tama mı 70 metro 50 santim terbiinde bu'unan Çe
lebi oğlu Alaettin mahallesinde Y enicami avıusunda 
67170 No. lı kagir dükkanın 3o/3 600 hissesi. 

170 13 Tamamı 319 arşın terbiinde bulunan Ortaköyde 
Yeni Meyhane sokağında eski 'J.7 No. lı arsanın 

8/12 hissesi 
1095 Tamamı tahminen 3650 arşm terbiinde bulunan 

Cerrahpaşada Hobyar mahallesinde Yokuşçeşme so· 
kağında eski 23 yeni 43/45 No.h meşrutabane ar• 
s ası tamamı. 

Bala-laki emlak 4 hafta müddetle ilana koomuşhır. ihalesi 16-
Mart • 933 perşembe gürıü saat 15 tedir. Ta!iplerin pey akçele
rile beraber lstanbul Evkaf müdiriyeti binasında Mahlfılit kale-
mine müracaatları. (647) 

Devlet Demiryolları ilanları 

1 ~3 kalem ilacın paıarlığı 18 Şubat 933 Cumartesi günü saat 
10 da Haydarpaşa'da Devlet Demiryolları Haydarpaşa mağaza· 
smda yapıJacakbr. 

Taliplerin aynı gün ve saatte 750 lira'ık muvakkat teminat· 
larile Mağaza Müdürlüğüne müracaatları. Fazla tafsilat Ankara 
Malzeme daıresinden ve Haydarpaşa mağazasından alınır. (592) 

Zayi 
954 ııfcil numaralı arabacı ehliyetna

memi zayi ettim hübmü yoı-tur. 6644) 
Petro 

Istanbul üçüncü icra memurluğun· 
dan ; Paraya çevrilmesine karar verilen 
8 bin Ka~ağı bir Torna \'e bir Polonva 
tezgahı ve oto fabı ikası rnamul:ltından 
Feres markalı makine 18-2·933 tarihine 
mlisadif Cumartesi günü saat J 1 de Ga· 
!atada Şehsuvar caddesinde 51 No: lu 
Vol11an elektrik fabrikasında hirinci açık 
artnrma suretiyle satılacağından talip o
lanlaı ın mahallinde hıızır bulunacak me-
muruna müracaatları ilan olunur. 

Istanbul 4 üncü icra memurluğun· 
dan ; Hir alacağın temini için dairemizce 
haciz edilip bu kerrede parayn çe\Tilmc· 
sine k:ırar verilen muhtelif cins ev eş· 

yası 20·2·33 tarihine tesadüf eden Pa· 
zartesi günü saat 10 dan 12 ye ka~r 

Samatyada Sulu Manastır mektep soka· 
ğında 20 numaralı hanenin önünde açık 
arttırma suretile satılacaktır. Talip oJ.ın· 

!arın mahallinde memuruna müracaatla11 
32 249;3 numaralı dosya ile ilin otu· 
nur. (66571 ~ 

SAHlBI. MEHME'J A8lld 

Umum! NcşrtyRt MildUrU: FlKRE'T ADfl.ı 
YAKIT .MATBAASI - lSTANBUL ~ 


