
111 ... yada hayalar .. a derece tfd· 
••••mittir. Palrat bu lrıı vaktine 
ratmea bir de yılcbnm dflımflıt&r. 

anıor sayıf amızda 
.-:.ı-.famızcla latanbulapor • Be
maçı ile, Avuaturya ·· Fransız 
• 

millı maçıam tafailitı vardır. 
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Ankara ile latanbul arumda 
leferler yapacak olan büyük yol • 
Qı tanarelerinden biri dün bir 
~ tecrübeıi yapmıftır. Tayyare 
labalıleyin Y eıilköyden kallmııf, 
lalqtehire uğrıyarak 2,5 aaatt~ 

Ankaraya varmııtır. Tayyare öi · 
leden sonra Ankaradan hareket 
etmit ve akıam üıtü Y eıilköye 
dönmüıtür. Bu tecrübe uçuıu tam 
bir muvaffakiyetle yapılmıfbr. 

.............................................................................. !············ 

Güzellik müsaba- 'Cepte telsiz 
katarının içtimai 
k . . ? lagilterede 200 polia ce bia 
ıymetı nedır • deki telaiz telefonla 

Güzellik müsabakası etrafm • 
et., ~ıkan münakaıalar ve dediko· 
~ arasında bazı arkadaıları -
-._ lllütalealarmı yazarken bir 
::.:;ip ve ahlak meaeleıine do • 

ular. Güzellik müsabakala • 
lldoiru mudur, değil midir? Bir 
llleJıııeket için faydalı mıdır, za 
l'arlı lllıdır? Bu nevi müaabakala · 
"111 Japılmuma içtimai zabıta 
laolctaamdan müsaade edilmeli 
'-idir, edilmemeli midir? 

Ba aualler üzerinde fikirler İ· 
~e ayrılıyor. Bazılan bu müu. · 
~arın memleket için fa,.cluı· 
1'I ae;Jdere çıkarıyor. Diler bazda· 
9', banun aksine olarak mutlak 811· 

aranndan bahaecliyor. Bu 
bü. millet mecliaiae ka • 

lık:. ~ teklil etmek iatlyenlv ılril • 
r!!'· Nihayet bunlardan bqka 
'""llllcü bir zümreye tesadüf olu · 
~or ki, hunlar da bu müaaba • 
~ faydası olabileceii ıibi 
--~ da bulundufuna ip.ret edit:· Onun için güzellik müsaba . 
~arı hakkında ~yle veya böyle 

hüküm vermek için fayda ile 
~ cihetlerinin müvazenesi li · 

ıeleceğini söylüyor. 

koau,uyor 1 

mr Bedcvt kadın kulaklı radyo ile 
Parisi dinliyor ! 

Telıiz ve radyo mülhit bir te· 
rakki ile yürüyor. lngilterede ce • 
be ıığacak kadar küçük, 800 gram 
ağırlığında telıiz makineleri icat 
edilmiı, bunlar polislere dağıtıl 
mııtır. Poliıler nerede olurlarsa 
olıunlar ceplerindeki bu aletin z1i 
ıeıini iıitince çıkarıp merkezler • 
den verilen emirleri dinliyorlar. 
Bu alet §İmdilik 200 polise da • 
ğıtdmıtbr. Sene ıonuna kadar bü · 
tün lngiliz polisleri bu aletle etç ~ 
liız edilecektir. Cepte tatman tel· 
ıiz telefon ıehir içinde 15, bari -
cinde elli kilometre ile konuımak
tadır. 

Bursa da 

Müfti ile bir 
fabrikatör 

Tevkif edildiler 
Bursa, 14 (Husuai) - Ak· 

şam Bursa fabrikat6rlerinden 
Gaff arzade Mehmet Ef. ile 
geçenlerde itten el çektirilen 
Müfti Nurettin Ef. nin tevki· 
fine viliyetçe yaphnlan tah· 
kikat sebep olmuıtur. Gaffar 
zadeye gelince fabrikaUSr ol· 
masına rağmen ıapkayı en 
gtç giyen ve bili batında 
gençlere mabsu• bere ile gezen 
bu zat da mOddeiumumilifia 
gör dügü lüzum llzerine tnkif 
edilmiştir. 

Mllddeiumumtlik hukuku 
umumiye davası için hamla· 
dığı fezlekeyi bitirmek Oze· 
redir. 

Gazi Hz. 
Dün şehirde bir 
gezinti yapblar 

Gezi relahnla Suadlr•r• aitti• 
ler, dGnu,ıe KadıkBrUnden 

vapurla, halk ara•ında, 
klSpr Ure geçtiler 

Reiıicümhur Hz. dün saat 17 de 
Sakarya motörü ile Dolmabahçe 
clea .,.......... "._..il-u...,. 
sı tazimat için ..... ya ••lea Ber • 
lin büyük elçisi Kemalettin Samı 
Pqa Hz.ni refakatlerine alarak 
Suadiyedeki evine bırakmıılar • 
dır. 

· Gazi Hz., Kemalettin Sami Pa· 
,anın kötkünde bir müddet din • 
lendikten sonra otomobille Kadı
köy iıkeleıine teırif etmiıler ve 
ıaat 19,S vapurile halk arumda 
Haydarpafadan köprüye gitmiı • 
lerdir. 

Gazi Hz. Köprüde kendilerini 
karıılıyan vali ve belediye reiıi 
Muhiddin Beyi de yanlanna ala • 
rak otomobille bankalar caddesi, 
Tünel baıı, Büyük cadde yolu ile 
Tokatliyana giderek aktam ye • 

<Alt tarafı Z inci sayılamızda) 

._ 8iaim fikrimizce süzellik mü • 
et·~• denilen teıebbüıler had· 
..::bııda sadece bir zevk ve eğ • 
-.ı llleaeleaidir. lnaanlann umu· 
~Jat içindeki ibtiyaçlan ara • 
h)ı .zevk ve eğlence denilen 
~9Jin de tabii bir mevkii oldu • 
~ a tüphe yoktur. Binaenaleyh, 
~lik müsabakaları zevk ve ei· 
tile hududu içinde kalmak tar • 
dit hot &örülecek teıebbüılerden
~ B~unıa beraber bu tcteb · 
~etin mahiyeti zevk ve eğlence 
ı.....-~~ıı çerçeveıi içinde bir mem • 
~Propaganda ihtiyacı, yahut 
ı,)d .. ı tekamülü noktaıından bazı 

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

~ da olabilir. 
..... .ıc.t tüzellik müsabakaları • 
'-"'-'b.a ıibi 'bazı faydalan olma • 
4' 1.~!nıen onu milli camia için· 
,~ı mevkiinden yüksek biı

l)e,e çıkarmak, memleketin 
lenç kızlarma vücut tena • 

ı._ ii Ye yüz güzelliiini bir ne· 
Jc. tat ideali haline ıetirmek, 

lllelll)eketlere tahıi teıeb • 
~ . lair pzel ıöndermefi 
• ~~letinin medeniyet ile • 

-.rtı •arlığmı Ye kemalini 
~ec:ek bir Turta teklinde 
~ dofru delildir. Çünkü 

..,.::de hürmet edilen ah • 
erin zayıflamuma M · 

Mehmet Aaım 
{Alt ,.,..,, ' nd ...,fiil•) 

Meşhur boksör Karnera 
rakibini öldürdü ! 

Nakavt olaa boksör f "'e up811Uf ve 6lmlttlr 
Nevvork, 14 (A.A) - Geçeı. 

cuma günll yapmı, olduklara bir 
boks maçının 13 6ncü ravndun· 
da Prımo Karnera tarafından 
nakavt edilmiı olan bokı8r 
Ernic Scbaaf kendine malik ol· 
madığı halde hastaneye kaldıral
mıfh. Biçare boks8r0n kafatası· 
na ftlç isabet etmittir. Bu sabah 
dımağından bir kan pıbtııını 
çıkarmak için lcafaıma miıkapla 
ameliyat yapılmııhr. Ameliyattan 
pek az ıonra Ernie Scbaaf son 
nefu•nı vermi,tir. 

Carnera hakkında katli nefse 
ıebebiyet verm·ı o'mak ittiha· 
miyle bir tevkif müzekkert-c 
çık arılmııhr • 

Maçla meşpl olan blih .. 
baı lr~ıif ve tahkikatta baz1r 
bulunmak Ozere Madıaon Square ı 
Garden'de iıbah .Ocut etmek 
emrini almıılardır. 

Tevkif edllen ltal~an bolc .. rU j 
Karnera ve rumrul• I 

Ya müsabakadan vaz 
geçmeli 1ahut birinci 
seçime itibar etmeli 

Dk Hçlmde birinci gelen Feriha Haaımıa sizleri 

Feriha H. anae•İ ve kardeıleri arumcla - Nazire H. 
bak Bu bö,vle ik• ... T:~-L!..,.e -=~-u • lniçrecle süe11ik müu a11 ., ..... """" 511Uo1VN 

......... ••ıcliJmittir. a..,..c1a nİJI intihabı ....... wthkp - • 
p•lı:tır. Yunanian yapBU)Or. yor. Bizce bayle hir mtbabaka • 
Franaa da busüne kadar yeni M • dan vazıeçmek en doinnadur. 
ne için süzellik müsabakasına al- Fakat bu yapılamıyorsa son mü • 
dmı eden olmamıı, dünyanın her b k d "lk • ·h b kb ı d 
ta f d b t · · • · b. · 1 aa a a a ı ıntı a ı ma u a • ra m a u eıııın ıyı ır ıı o • I 
madığı kanaati umumileımittir. detmekten baıka çıkar yol ka • 
Akvam cemiyeti içtimai ıubeıi mamııtır, ki bu bir kaç bakemia 
güzellik müsabakalarının men'ini \ bu meyanda Halit Ziya Beyefen • 
bükiimetlerden istiyor. dinin de bulduğu yegane çaredir. 

Maarif çilerin, mütefekkirlerin fikirleri 
--·······-··-··-···-·-·-····--···--····---- ··--- . 

Zavallı Naşide H •. 
Bu giizelin resmi müaabakaya gircllii için 
mezun olduğu mektebin duvarında biitila 

mezunların reami araaıada ter•ine 
çevrilmi • duruyor 1 •• 

Kız muBllim mektebi 
müdürü "Buna Türk güzeli 

denemez 1 " diyor ••• Naşide Saffet Hanım 
Ankara meb'uıu Aka Gündüz l leketimizde yapılmaması için ka • 

Beyin böyle müıabakalarm mem· (Alt tarafı 9 uncu ıayılamızdadır) . ........................................................................................ .. 

-
Hatıralar 

ve 
Vesikalar 

tefılkamızıa 

deYıilDl,ÜÇIİncÜ 

form .. ı cuma 
gflakfl aflıha· 
mızda takdim 
olunacaktır. 

- - Tat.it, fazla •••raftan bu •r flklret 
etmea•tn d•l•I mı 7 

- Neden 7 
- ....... aa ,...._ m\ ,. -



2 Sayıfa 

Güzellik müsaba· 
kalarının içtimai 
kıymeti nedir ? 

(Başmakaleden devam) 

bep olabilir. Halbuki terbiyede e· 
aaı ve gaye kisbi kıymetlere kuv· 
vet ve kemal vermektir. 

Meseli. güzellik f Üpheıiz ki in· 
sanlar için bir meziyettir. Fakat 
bu meziyetin milli terbiye nokta · 
ıından hiç bir kıymeti yoktur. Ze· 
ki. kuvveti bile fitri kıymetlerin 
en yükseği olduğu, insanlarda ma~ 
nevi kemalin hüli.ıaıı bulunduğu 
halde bugün beynelmilel kıymeti • 
ni kaybetmittir. Zekanın kıy • 
met kazanması için semere ver 
meai, semere vermesi için de me · 
tod dairesinde devamlı çalışkan • 
lıkla birletmesi lizrmdrr. Nasıl ki 
her millet içinde adetleri pek çok 
olan yükıek zekalardan yalnız 

aabırlı ve metodlu surette çalıtan· 
lar, bu yolda çalıımağa taham · 
nıül edebilenlerdir ki gerek milli 
rerek ıahıi hayat saha11nda yük · 
sek ve semereli itler görebilirler. 
Hatti çok zeki ve ayni zamanda 
çalııkan bir kimse maymun itti · 
hah iıe zekasından ve çalıtkanb 
tından bir semere alınamaz. 

Bunun için sadece zekalarına 
güvenen bir çok gençler hayatla 
nnda çok defa muvaffak olama. 
mıılardır. Bunun gibi ıadece gü • 
zelliie ehemmiyet veren genç 
lazl&r da ıahai rururlarınm neti • 
ceıi olarak nihayet bedbaht ol • 
mak tehlikeıine maruz kalırlar. 
Vücut ve yüz güzelliği ile tanın -
mıı bir takım genç kızlarm aile 
hayatlarında saadet bulamadık • 
ları, diğer taraftan nisbeten çir • 
kin olanlann kendi Jnuhitler:inde 
sevildikleri herkesce malum ha 
kikatlardan değil midir? 

Binaenaleyh, güzellik müsa · 
bakaları zevk ve eğlence hududu 
dairesinde kalmak ıartile hoı gö· 
rülebilir ve ıörülmelidir. Fakat 
bu teşebbüslerin fu veya bu nok • 

tadan bazı içtimai faydası olabi -
Jeceği veıilesile memleketin milli 
terbiye ıiıtemlerini tahrip ede 

cek bir vus'at ve kıymet alması. 
yahut hiç f arkma varılmıyarak 
böyle bir vus'at ve kıymet alması· 
na gayret olunması zararlı bir 
safhaya girmesi demektir. 

Mehmet Asım 

inhisarlar 
Vekilinin vilayet

lerimizde tetkikleri 
ADANA, 14 (A.A.) - Güm • 

rük ve inhisarlar vekili Ali Rana 
Beyefendi ile muhafaza kuman -
danı Seyfi Pata, bugün Antepten 
ıehrimize teırif etmişler, istasyon· 
da vali, fırka ve liva kumandanla · 
rile erkanı hükumetten bazıları. 
inhisarlar müdürü ve halk tarafın· 
dan karıılanmıılardır. 

Vekil Bey, Seyfi Pqa ile bir • 
likte mezbahayı gezdikten ıonra 
vilayeti, C. H. F.nı, belediyeyi, fır· 
ka kumandanlığını ziyaret etmit ~ 
ler ve inhisarlar dairesinde ve mil 
li mensucat fabrikasında, tütün 
inhiaarı f abrikasmda tetkikat ve 
teftitatta bulunmutlardır. 

Şereflerine verilen öile ziyafe 
tinden sonra, 12,58 de Meraint. 
hareket etmitlerdir. Gene ayni ze· 
vat tarafmdan ten~i olunmuılar 
c'·-. 

VAKiT 

V A K 1 T' ın Hususi Telgrafları - -- ~-,_, 

Buhran vergisi herkese 
teşmil edilmiyecek 

Buhran v~rgısınin serbest mes'ek 
erbab.ndan da alınacağı doğru değil 

AN KARA, 14 (Huıust) -
Serbest meslek erbabının kazanç 
vergilerine ayrıca buhran vergia 
zammedilmesinin tasavvur olun 

duğu hakmdaki haberler üzerin~ 
bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi 
Beyle görüıtüm. Bana tunları söy· 
ledi: 

- Geçen senelerden müdevver 
ve iktııat encümenine havale edi · 
len evrak arasında buhran vergi 
sinin tevıiine dair bir teklif te va,. 
dı. 

edildiği sıralarda kazanç vergisi 
mükelleflerinin devlete kazanç Ü· 

zerinden verecekleri vergilerin 
son hadleri nazarı itibara alına 

rak buhran vergisinin tevsii hak 
kındaki layihada mevcut menkul 
kıymetlerin gelirlerinden alma -
cak vergilerden icap edenleri ka · 
zanç vergisinin şümulü dairesine 
alınmıı ve bu suretle buhran ver
gisinin tevsii hakkındaki layiha · 
nın intacına, bütçe encümeni nok 
tai nazarından lüzum kalmamıf 
tır. 

Yeni kazanç vergisi kanun la • Buhran vergisinin herhangi biı 
yihası bütçe encümeninde tetkik şekilde tevsii mutasavver değildir. 

Avrupa sulbü için yeni 
temeller aranıyor ! 

Karşılıklı yardım vasıtalarile emniyet 
ve selamet çareleri bulunacak mı? 

Cenevre 14 lA.Al - SilAhları 
bırakan konfransı, Avrupa sut· 
hunun yeni tem~ller liatüne ku
ru : ması mese esini tetkike bat· 
lam ıştır. 

ltalyan murahas arından M 
Soragoa bü. fımetinin evve!ce 
aldığı vaıiyelte sebat göster· 
mek e beraber, bütlln murahhas 
heyetlerle birlıkte çah,mak nı· 

yetinde olduğunu söyJemış , ve 
en ehemmiveth cıbetin maddi 
ve müsbet net iceler elde etmeğe 
uğraşmak olduğunu kaydetmiştir. 

lngilız mümessifı M. Eden, 
kuvvete müracahn bütün Avrupa 
milletleri iç n men'ı meselea n ı n 

ılkönce tetkikini, ondan sonra 
karşshkh yardım hakkında bır 
m sak akli ihtimali hakkında 
müzakerede bulunmasını teklif 
etm ştir. 

Muhtelif 
usum tasvip 
lerdir. 

murahhas' ar, bu 
ettiklerini bildirmiş-

M. Bourquio, Fransız tekl ifi 
mucıbince, Pariı mis kının ge· 
nişletiJmesı hakkında müzakere 
Y• pı 'masını istem ıtir. 

M. Kadaria{Ta • Avrupanın 

Edebiyat 
m ükifatları 

Paris 14 IA. A. . "Edipler 
Cem ı yetı,, nin 1O000 franklık 

mükafatı, muharrır Andre Hailly, 
ye verılmiştir. M. Andre Bailly, 
yekdığerini müteakip bir çok 
tenkit tecrübeleri, nuveller ve 
romanlar neşretmiştir ki başlıca. 

tarı şunlardır: 
''Edebi hayat sahneleri,, .. İn· 

ziva yo'u,. ve son olarak neıret
miı olduğu Diderot'nun tercümei 
hah. 

M. Balilly, 1917 senesınden 
beri "Oeuve., gaıetes nin tenkit 
sahifesini yazmaktakdır. Avnı 

zamanda diğer bir çok gazete 
•e mecmualara da ya11 yaz· 
maktadır. 

emniyet ve se imetioin karşılıklı 
yardım vasıtalari le bir kat daha 
kuvvetlendirme im' Anları hak· 
kın da ki mDzakerenin diğer mu 

elelere ait tetkiklerinden evvel 
yapılmasmı dılemiştir. 

Herlin 14 (A. A.) - Sı ' Ahları 

bıukma konferansının umumi 
kom svonu rı da Alman murahhas 
heyet;, bazı tek ifer ileri sür· 
müştür. Bu tekliflerde konferan· 
sın çahıma programı hakkında 
Fr:.ınsız murahhas heyetinin 
yaptığı teklıfte bazı de~ şikhk'er 

yapı ması, silahların müessir bir 
ta rzc' a ve leslıhabn bütün un· 
surlarına şamıl o'acak ıuaette 
azaltılması ve tahdit edılmesi 
ıstenmekted r. 

Her hangı bir taarruz ve te 
cavüzün tesirJi tedbirlerle inOne 
geçmeğe çalışmak, si llhları azalt· 
ma hususundaki Alman s yase· 
tınin belli başlı düşünceler nden 
birıni teşl<il etme dedir. 

Alman murahhas heyeti me· , 
seli hücum araba arının men· 
edıl p edilm veceğı ve askeri 
tayyrec lik mese.e ri hakkında 
sarih bir karar verilme!inı iste 
m<'ktf>d:r 

iktısat vekiJinin 
tetkikleri 

lktııat vekili Mehmut Celil B .• 
dün Ticaret ve Zahire Boraaımı, 
Seyrisef ain idaresini ve Liman tir 
ketini ziyaret ederek tetkiklerine 
devam etmiıtir. 

Vekil Bey, bu müeaaeselerin fa· 
aliyet mevzuları üzerinde alaka 
darlardan izahat ve malumat al • 
mıı, bilha11a Ticaret ve Zahir~ 
Boraasmda hububat itleri ve stan· 
dardizasyonu etraf mda tetkikatta 
bulunmuttur. 

lzmlr şehir meell~I 
1ZM1 R, 14 (Huıuıt) -

lzmir ıehir meclisi yarın (bugün) 
toplanacaktır. 

Atlı spor 
K'übün idare he

yeti seçildi 
ANKARA, 14 (Huıuıi) 

Atlı spor klübü idare heyeti zira 
at vekili Muhlis Beyin reisliğindl~ 
toplanarak merkez idare heyeti a· 
zalarını seçti. Reisliğe ziraat ve 
kili Muhlis, reiı vekilliğine ziraat 
müsteıarı Atıf, umumi katipliğe 

baytar umum müdürü Sabri, aza · 
lıklara Avusturya elçiliği müste · 
farı M. Bişof, millt müdafaa ve · 
kileli baytar dairesi reisi miralay 
Sadettin, yarıt islah encümeni u · 
mumi katibi Atıf, Ziraat vekalet; 
zootekni tubesi müdürü Nured • 
din, ziraat vekaleti mütaviri dok 
tor Ceki Beyler seçildiler. 

lzmirde "Reşadiye" 
meselesi 

1 Z M 1 R , 14 ( Husuıt) 
''Reıadiye,, ismini taııyan tram 
vay ve otobüı levhalarının indi -
rilmesi hi.diıeıinden ıonra kara · 
kolda tahkikat eınasmda müddei
umumi Asım Beye kavlen ve filen 
hakaret etmekten maznun Gözle 
pe spor klübü reisi Muammer Be}· 
bugün müstantiklikte iıticvap e · 
dildi. Vazife halinde bulunan 
müddeiumumiye hakaret etmek 
ıuçile tevkif olundu. 

Turırutluda ,.ara~ça 
ezan ve Gır tev i 

tZMIR, 14 (Hususi) -
Turgutlu kasabasında Arapça e 
zan okuyan Hafız lsmail, Türkçt> 
ezan aleyhinde hareketlerde bu -
lunan terzi Süleyman tevkif edil · 
diler. 

Türk dili 
Tetkik cemiyetine 
vi ayetlerdentetkik 

fişleri ge ıiyor 
Ankara 14 (A. A.) • Türk dili 

tetk k cemiyeti umumi klt"pli· 
ğinden: 

U numi merkez heyeti umumi 
kA tı p vtkili Celil Sahir beyim 
reis ığinde toplanmıştır. 

Vılavetıerden der.eme fiıleri 
geımeğe ba~ladığı cıbet le eskı 
dil ene \meninden kalmış fiş l erle 

yen ı gelmeğe başlıyan fıtlerden 
edi ecek ıstıfade hakkında der· 
leme ko unun hazırladığı proje 
tetkik edilmif, muhtelif kollar
dan .ve dışarıdan gelen klğ'ıtla· 
rın idare ıtleri hakkında da 
İc ?. p eden kararlar verilrniştır. 
Ce niyetin viliyet merkez beret· 
Jerı teşki ltı hakkında •ı 1 ı'etlere 
yapılacak tamim de test>it o an· 
muştur. 

U :nurnt merkez heyeti çar· 
şamba günO saat 15 te tekrar 
top•an ;ı C:t 1 · tır 

Çin de f elik etler 
birbiri ardında 
Pekin 14 (AA.) - lndo · Pa· 

c ıfık ajansının resmi surette 
bildirdiğine göre Kansu eya· 
Jetinde Kaotai ve Kançeu tehir
leri cinrında bir zelzele olmuı- · 
tur 

300 kiti &1"16, 400 kiti , •. 
ralanmıt •e 800 &Y harap ol· 
muıtur • . 

Gazi Hz. 
Dün şehirde bir 
gezinti yaphlar 

( Haı taralı 1 ıncı ıal/llamııdo) 

meğini orada halk arasında ye ' 
mitlerdir. Yemekten sonra To 4 

" 

katliyandan çıkarak bir müddei 
halk içinde yürümüşler, sonra o ' 
tomobillerine binerek lktıaat ve • t 
kili Mahmut Celil beyin daYetli 
bulunduğu Pera Palastaki ziyafr 
ti huzurlarile tereflendirmitler ' 
dir. ı. 
Reiıicümhur Hz.nin geçtiği yol- Jı 

larda ve vapurda halk kendileriıll d 
sevgi ve saygı ile selamlamıı usul la 
müddet T okatliyanm önü kendi · ı. 
sini görmek için biriken halkll tr 
dolmuttur. &l 

Gazi Hz., Pera Pali.ıtan Dol ' 
1 

mabahçedeki dairelerine dö11 1 
.. l d' er mut er ır. 

Halkevleri 
'~ ,. .. 
ı., 

- ~u 

Ge'ecek cuma 21 ı.t 
Halkevi açı acak~: 

ANKARA, 14 (A.A.) - C. tf. k 
F. katibi umum iliğinden: t•h 

1 - Yeniden 15 vilayet ve 1 •• 
kaza merkezinde halkevleri açı '~on 
lacaktır. Bu suretle halkevleriai'•&y 
adedi 49 vilayet ve 6 kaza olJIG11 
üzere 55 e varıyor. t&ıa 

Teşkilatı kuracak ve beıliy~ \' 
unsurlar tamamlandıkça diier .asli 
layet ve kazalarda biribiri ardlll ' r 
dan halkevleri ac.ma2a tf,.vam o' fi 1 

lunacaldJT. o\ 
2 - Yeniden açılacak halk6" d 

leri tunlardır: Adana, Akıarafı l 
Balıkesir, Çankın, Çorum, Erzu' ' 
rum, Gümüşhane, Isparta, Kat' 
Manisa, Mersin, Muğla, Niid" () 
Sivas ve Tokat vilayetleri, Samtd' 
nun Bafra, Sinobun Boyabat, 
talyanın Aliiye, Kaıtamonun 
İnebolu, lzmirin Urla ve Ayd 
Nazilli kazaları. 

3 - Yeni halkevlerinin bu te 
neki açılma meraıiminin memle ' 
ketimizde halkevleri açılmaıoıd Be 
yıldönümüne raıthyan 19 tuba~t~J 
yapılması kararlattırılmıttı. 1 ı,_Y 
şubatın it günü olan pazara rast lcır 
laması bu kararda değitiklik ya ' fte 
pılmasına sebep oldu. Halkma·· I "a 
tirakini temin için merasimin kı1c 

be!t güne bırakılması ve tuba l, 
19 undan sonra gelen ilk c •h 
günü yapılması fay dalı ıörüle 
buna karar verildi. 

4 - Bu merasim için 24 fU 
cuma günü saat 15 te eıkiden 
mıı ve yeni açılacak halke•lerio· 
hepsinde arni zamanda toplantı 
lar yapılacaktır. Yeni evler An 
ra halkevinden bir nutukla açıı. 
caktır. Bu açılma nutkunun her 
rafta dinlenilebilmesi için rad 
tertibatı almmııtır. Ankaranm J 
ma nutku dinlendikten sonra e 
ve yeni halkevleri tanzim edil 
programları içinde kendi mert 
simlerini tamamlıyacaklardır. 

Berlinde yılclırlld 
Bertin, 14 (A. A.) - Dil 

gece sabaha kartı Hat S tf 
Berlinde kar fırhnasile birlikti 
bir bor~ çıkmı,hr. 

Şiddetlı g6k gOrOltDleri ..... 
uykusundan uvandınp yat•t' 
dan dışarı çıkarmıthr. 

Etektrik cereyanı nalcled-' 
tellerden bi;inin battı buhmdol' 
bar direte yaldarım dtitmlfd'• 
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Devletcilik ve 
münakaşalar 

Birisi çıksada: 

- Uçan öküzler vardır. 
Konuşan inekleri gördüm. 

Yazı yazan tavuklar, profe· 

f.
e ' , .. 1 · . 

, .. 
0

' Uk eden fıllerı sıze tanıtaca-
; t ilDJ dese, o adama vereceğiniz 

e Cevap yoktur. T e lefoou açarsınız: 
o • cc 
e. - 16 . . 60 burada bir deli 

I• ~ar! Dersiniz et ı · 
f 

4 ~ 4 
e• 
r, Fakat sosyal meseleler konu 

ıf\lldu mu bazı akılh, us:u adam· 
ar b· ı ol• l 1 e birden zıvanadan çıkıyor 

•ar. Tıpk 'U .. ·· .. d" in• d ı: çan o mz gor um., 
tt gibi sözler söytemeğe baş· 

i . !•vorlar. Hem bitirmis ıniz bun-
1• •rın çoğu da ü!em'1efendilerim ı z 

•tasından zuhur ediyor. Eğer 
l ' Glellla efendilerimiz hep bir 
ıı ' ~ğııdan aynı şeyleri tekrar etse

tr lllesele kendilığinden kapa-

~~t, fakat ulema efendilerimız•n 
/' büyük derdı vardır; karşısın· 

1 
•kiler mutlaka iyi saatta ohua· 
lt k d' .. 1 . "U en ı goı erıne gorıınen t . caıı ö~üzlere., inandırmak 

;terler, diUerinin döndüğü gün· 

~ ~n okumaya haşl adıkları zaman· 
8~~ berı öğrendiklerini "Uçan 

1-1·
1 

".ıü., iıbat iç n birer müdafaa 
lllı1di gibi mey dana topJarlar 

I ı_ cıF erd ve dev' et ha '<kında k ı 
1 'IOn " 
. ~6 Uşınalar da son zamanlarda 
~l Yle oldu, Yalnız bizde değil 
~ovanın bir çok yerlerinde de 

e~ 14 bu biçim konuşmalar o'uvor. 

" Ve gene öyle adamlara ras
)~lirainiz ki onlara göre dünya 
'h~~de maddenin eni, boyu, sert· 
~iı fa 'an, fılan hiç, biç bir şey 

f' - ()~ttır. Yalmz ve ya :nız tikır 
fı t:td,;, ~Bu fıkir dünyayı d ğ' ırı 
• fla 11 d · , · · 1 b' Ilı , emır er1, ınsan arı ır 

ac:)... ., .. t d . . ' ... gıoı ıs e ı ~· şee< e so car 
eı Orı · f k' ltı un çın ı 1r perendebazhğı 
d' ın •dı .. Barikaı hakikat tır , e ,. . 

G Una münakaşa f A11 denmez 
a. hakaşa baş ,a tür r o ur. O un 

·-~ \lli), edebi, er anı vardır. du 
)ı:bd ad, dUpe düı söz can baz 
,, '"· 

• ,~ Be 
t\IJ n. dev?etçiyim, yahut ben 

flle etın iktısade müdahalesi 
.fi/b1ndeyim dıyenler bir i ıim ve 

it lll" k d , una aş sın a .• 
h 

'cıııı tn böyle düş 'inüvo·u n, benim 

'"' ~k•lırn bu, deme' e hiç bir 
ctı r Ot il ı ıspat et m ı azlar. Bu 

iıt ah tıpkı, yağmur .y.d r, yağmur 
~ su lere faydalıdır. YağmJta 
ıllcn 

a11tk vardır demekteo daha 
t•tı i ~ bı r şev değildir. Fakat 
·~YdŞttı ıtımce ı1 alli ve oıdan bir 
~Ilı a çıkması anc ik, yağmur ne , a._ y v h . . 
lı·cıy agar, angı şarUar bır 

't\lrı a gelirse yer yüzü ıs afllr 
'l\l hlllletmelı tir. 

lda Oksa sittın sene bir sürü 
,,rtt karşı karşıya g eçerek. 
' ...... f' 
11 ert. 

...... li 
-"· lıa.t ayu devlet diye konuşur-
h ~cıs ta sakalları ağarır, başla· 
_,tllct· Cavlak kaJır fa '<at u ema 
~~e~1.~tirnızin dillerinden düşü· 
~U ıltteri .. il m ve hakikat 
ı l>lezeır " 
ttııta eşrne!den başka b·rşey 

tırrııw o maı. 
1 o.u .. 
ıca11u 11 ıçın evvela (usu ~ 1 dair 
tı: 8 tışrnak, bir memleketin ne 
illan dllttlc2 ~ 1 d r ert, ne 
ittin t ev.let teşkil eder. Onu 

fldıt . ~tıbini baştan nihavete 
t dıın d ep 

9 
a aın larma mahsus 

etkik e e~kina riayet ecere k 
cttıkten sonra fılan devir-

S(JHKE l'L~H 

Türkçe konuşalım 

Belediyeler Kahve işi Tarifeler 
Yazı dilimizle konuşma dili • 

mizi yanyana koyup ölçersek, ko 
nuşma dilim:zin yazı dilimizden, 
türkçeleşmr- ,de geri kaldığmı he • 
men anlarız. 

Tahran belediye
sine dair gelen 

bir istatistik 
Belediyenin 932 senesi yıllığı • 

nm hazırlıklan hayli ilerlemiştir. 
Muhtelif memleketlerdeki beledi 
yelerden istatistikler istenmişti. 
Şimdiye kadar 35 belediyeden · İs 
tatistik gelmiştir. Bunlar dikkatle 
tetkik edilecek ve yeni istatistiğin 
bu suretle daha muntazam ve gü · 
zel olması temin olunacaktır. 

Tahran belediyesinin 925 ten 
929 senesine kadar olan faaliye · 
tini gösteren ve bir kaç ay evvel 
basılan istatistik te lstanbul bele · 
diyesine gelmiştir. 

Kitapta yeni yapılan Tahra.n 
şehri belediye binasının resmi, 
Tahranın manzaraları, sıhhat, ma 
arif, vesaiti nakliye hareketleri, 
belediye varidat ve masarifatı ve 
sair bir çok kıymetli malUınat 
vardır. istatistiğe göre Tahran 
şehrinin nüfusu 196255 dir. Bu • 
nun 95864 Ü erkek, 100401 i ise 
kadındır. Tahran vilayetinin nü -
fusu iıe 438410 dur. lstatistikfo 
nazari dikkate çarpan bir kısım 
da vesaiti nakliyedir. Tahrandl\ 
otomobil, kamyon, araba olarak 
nakliye vasıtaları adedi 3591 dir. 
Otomobil mavcudu 1928 de 1046 
iken 1929 da hu miktar 1607 ye 
çıkmıştır. Otomobiller bizde ol • 
duğu gibi Tahranda da bir hayli 
İr ı çiğnemekte ve öldürmekte -
dir. 927 de 128 kişi otomobil al
tında kalarak yaralanmış, 11 ki 
şi ölmüştür. 928 de 221 kişi ya -

ralanmış 16 kişi ölmüş, 929 J.a 
247 kişi yaralanmış, 25 kişi öl " 
müştür. 

Halk bltgisi ve san'all 
Söz derteme heyetinin halk bil 

gisi ve halk san'at ve edebiyatı, 
halk işçiliği şubeleri maarif mü • 

diriyetinde toplanarak müzakerat

ta bulunmuşlardır. Halk bilgisi 

şubesi, söz derleme ocaklarının 

r:laha faal bir şekilde çalışabilme 

f~ri için talimatnamenin bazı nok· 

talarmı izah yollu bir tamim yol 
lamıya karar vermiştir. Halk iş -
çi1iği şubesi de cemiyetlerden mu· 
rnhbas daYc: ederek malumat al
maktadır. 

Romanya seyyahları 
geliyor 

Bir haftaya kadar Romanya • 
dan şehrimize 200 kişilik bir sey~ 
ya.h kafilesi gelecektir. Seyyahlar 
şehrimizde üç gün kadar kalarak 
muhtelif yerleri gezeceklerdir. 
Mart ayı zarf·nda Bulgaristan ve 
Yunanistandan da seyyah kafile . 
leri geleceai anlasılmıstır. 

de cem yeıtf meuez sıkleti dev 
let, filan devirde merkez si1<1eti 
fert, teş'dl eder. Dive bir h(il Oın 
verilir. Ve münakaşa bundan son
ra başlar. Yoksa mücerret bir 
şekılde havadan; 

- .. Beo şovum,, 
- ccsen busun,, 

Demek Af kıtlıR"ında asmalar 
budayımdan daııa ilmi değ ld r. 

Sadri Etem 

250 bin hra ser
mayeli -bir şirket 
Piyasadan 117 kuruşa 

kahve toplanmak istendi •• 

Piyasada kuvvetli bir grup ta -
rafından kahvelerin ucuz olarak 
toplanıldığı iddia edilmektedir. 

Dün bu mesele hakkında ala -
kadarlardan yaptığımız tahkika • 
ta göre kahve işlerile meşgul ol • 
mak üzere 250 hin lira sermayell 
bir limited şirket kurulmu§tur. 

Bu şirket piyasada kahve top· 
lamağa ba§lamı§tır. Nitekim kah 
ve tacirlerinden Hayrettin Bey şu 
malumatı vermiştir: 

- lktısat vekaleti bir kolaylık 
olsun diye yüzlerce tacirin kahve 
çıkarmak üzere vekalete müraca • 
at etmemesi için bir şirket kurul · 
masmı teklif etti, 

Kahve limited tirketi kuruldu. 
Piyasadan 117 kuruşa kahve top· 
lamak istedi. Fakat tacirler elin · 
deki malı vermek istemediklerin
den kahve 120 kuruşa yükselmiş 
tir. Fakat ticaret müdiriyeti tah • 
kikata haşlayınca kahve tekra:-
117 kuruşa inmiştir. 

lstanbul itfaiyesi 
Ismarlanan ıııor .. unııar fena 

Tetk;k l<omisyonu 
fiyat•arı indirmed;, 

biraz çıkardı ! 
Limanda işliyen vapur kum 

panyalarının tarifelerini tetkik e 

den tarife komisyonu çahşma · 

ğa devam etmektedir. Komisyon 

şirketi hayriye ile Haliç şirketinin 
tarifelerini tetkik etmeği tamam . 

lamıştır. Yapılan tetkiklerden son· 

ra Şirketi hayriye ile Haliç şirke · 

tinin tarifeleri aynen ipka edil 

miştir. Yalnız Haliç tirketinde 

aybk karnelerde yapılan yüzde 20 

tenzilat yüzde on beşe indirilmiş · 

tir. 

SUtçUJer arasında 
kavga 

Y ;ız:ır!:en: "l~~i ;eyi biribirin • 
den ayırdedemez,, deniyor da, 
konuş:ırken, bir ti.rlü "tefrik,, sö· 
zü dil den atılamıyor. Yazar'ı:en 

pekala "Almanya ile Frnnsa a ra· 
ıında savaş olacağa benziyor,, di
yoruz, fakat kon..:şulur!cen "Al • 
manya ile Fransa ar<' ,:fa harp 
ihtimali vardır,, deniyor. 

Yazıda "saygı,. "saygı sun • 
mak,. tamamile yerleşti. Mekt··p· 
larm sonu: "Saygılarımı suna · 
rım,, sözüyle bitiyor. Armığan de· 
ye verilen kitap ve resimlere "say· 
gılarımla,, sözü yazılıyor. Gelge 
lelim, konuşmamıza. Konuşurken 
"saygılarımı sunarım,, deyeni 'ı 1t
miyoruz. "Arzı hörmet ederim,, 
"arzu ubudiyet eylerim,, sözlerini 
bala dilimize virdediyoruz. 

Artık yazdığımız gibi konut • 
mağa başlamalryız. Söz derleme 
işiyle meşgul olan arkadaşların, 

derledikleri sözleri, konUJıua dil ·· 
lerine vir·'~dip yayaıaları ve ya. .. 
ydan sözleri, muallimlerimizin 
benimseyip kullanmalan, bilhassa 
talebelerin, savaş gibi, ece gibi, 
ıaygı gibi Arapça ve acemceleri • 
nin tam karşılığı olan ıözleri ko
nuşurken harcamaları, bunların 
yerine muharebe, hörmet deme • 
meleri zamanı artık gelmiştir. 

Kasımpaşada Davul bostanın -

da Sütçü Ahmet, kendisinden her 

gün süt alarak satan Mehmetle Ah 
metten alacağını istemiş verme . 

dikleri takdirde ıüt vermiyeceğini 

bildirmi§tİr. iki satıcı borçlarını 

ödiyemedikleri için sütsüz ve do • 

layısile kazançsız kalmışlar, bun· 

dan müteessir olarak Ahmedin i -
ki beygirini bıçakla yaraladıklan 

gibi kendisini de tehdit etmişler · 

dir. Şikayet üzerine iki satıcı ya -

kalanmıştır. 

Yeni çöp kutulor* 

itfaiye için Avrupaya geçen ıe 
ne 16000 metre hortum sipariş e· 
dilmiş, aylardan sonra bu hortum 
lar gelmişti. Yapılan tecrübeler 
üzerine bu hortumlarm istenen ev· • 
safta olmadıkları anfo.şılmış, f ab
rikasma iade edilmiştir. Yeniden 
bir münakasa açılmıştır. Acil ihti· 
yaçlar için şimdilik iki bin metre 
hOt"tum pazarlıkla alınacaktır. 

Belediye tarafından birinci ıı· 
ruf caddeler üzerinde tramvay du

rak yerlerindeki tramvay direkle 

rine tutturulmak suretile yeni çöp 

kutulan lmnmuştur. Bu kutuların 

altı kapaklıdır ve kapakları vida· 

lıdır. Gayet kolay bir şekilde açı · 
larak boşaltılmaktadır. Tramvay 

dan inenlerle tramvay bekliyenle· 

rin bu kutulara ellerindeki kağıt 
ve süprüntüleri atmalan ve bu au· 

retle caddelerin kirletilmesine 

Yalnız, türkçe yazmakla iş bit
mez, türkçe kom•'"malıyız da ..•• 
Yazımızr türkçeleştirdikçe, ko • 
nu§mamız da türkçele§ecektir, fa
kat türkçe konu§mıya ne kac1ar 
erken başlarsak, dilimizin düzel · 
meıi o kadar kolaylaşır. 

~elimi b7et 
-n•• •••••• --•••---•n••••••-•••••••••-•••••••••••••• .. 

Benzn 

Benzin satan dükkanların ha • 
riç duvarlarına yerleştirdikleri 
benzin şişelerinin kaldırılması içiD 
belediye on beş gün mühlet ver • 
mİ§tİ. Bu mühlet bittiği için dün 
müfettişler muhtelif semtleri do • 
laşrak şişelerin kaldırılıp kaldı • 
rılmadığını tetkik etmişler ve bir 
çok dükkanların kaldırdıklarını 

görmüşlerdir. 

Kat'i kabul muameleleri bitiri -
len yeni 26 makine gruplara ve -
rilmiş, bu meyanda Rami ve Ha 
lıcıoğlunda birer müfreze ile ls
tinyede deniz müfrezesine ilave 
olarak bir de kara mi.frezesi teş 
kil edilmiş, Erenköy, Adalar müf. 
rezeleri de takviye edilmiştir. 

Soviyet ko..ı solo1ı1banes!nde 

Başvekil ismet Paşa Hz.nin 
Rusyayı ziyaretleri intibalanna 
ait bir film bugün saat 19,30 da 
Sovyet konsoloshanesinde hususi 
olarak bazı davetlilere ve matbu • 
at mümessillerine gösterilecektir. -· -VAK 1 T 

Gllndelik, ~!yası Gazete 
Istanbul Ankara Caddesi. VAK.n Ytırdu 

Telefon Numaralar• 
Yazı işleri telefonu : 24370 
Idare telefonu : 24371'1 

Telgraf :ıdresl : lstan bul - V AI01 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
Tll.rklye Ecnebı 

Senell!: 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 .. 1400 
3 ayhk 400 • ROO .. 
ı aylık ı:m .. 800 

tlfin Ocret1e11 
Re31'l11 ııa.n ı .. rm' bir ::ıatırı 10 Kul'U§ 
rıcarı tıa.nı :ı nı r satın 12,0 Kuruş 
l'ieıırı UIJ.nlar ir santımt 20 Kuruş -
~UçUk il, r 

Bir defası 30 iki de.tası 00 Uç dete.ııı ı,:ı 

dört defası 7rı ve on defası 100 kuruştur 
0~ aylık Han \'erenlerin t>lr tlt:fası nıecca· 

nen lir Di•'l'f !!lııtırı geçen ua.nıarm fJLzı ~ 

qRtrrll\ rr tıe~ kuruştA.n h1111aı:ı ıırıntr 

meydan verilmemesi temin edile 

cektir. Hala şurada, burada ras -

gelinen eski sistem içi boşaltıla -

mıyan sepetler kaldrrılacaktır. 

Hasta fal. ir çocuk ve 
kad11a tara 

T. K. B. katibi umumi1iğinden: 
Muktedir doktorlarımızdan göz 

hekimi Süleyman Şükrü Bey muh-

Sanayi kredi bankası 
Geçen sene B. M. meclisinde 

kabul edilen kanun mucibince te., 
kil edilen Sanayi kredi bankasile 
Sanayi ofiıi dünden itibaren f aa· 
liyete başlamışlardır. Kredi ban • 
kası müdürlüğüne sanayi ve maa• 
din bankası müdürü Sadettin Bey 
tayin edilmiştir. Sanayi ofisi mü • 
dürlüğünü de vekaleten Sadettin 
Bey yapmaktadır. 

tacı muavenet çocukların ve ka . ~ırımmnıııı11mm11n1111ıı1111ııtııııımıımınmnınııııınınıııuırınmı11!1n•mıınnınq 

dmların göz hastahklarmı mecca- i 1S Yal evelki VAKi f j 
ir11111runıımnrmnn111111111ıınıeınmıııııım111nıııuuıu111ın1111ıııııu111 11 .ııı ııı1ıınııım 

nen tedavi edecektir. Gözlerinden lS "ubat 1917 
hasta olan çocuk ve kad,.nlarm - Rusya ve Ukranya ile akte-

Cağaloğlunda Kadın Birliği mer j dilen müsaleha ve diğer devletler
kezine müracaat ederek vesika al · le yapılan sulh müzakeratı hak • 
maları lazımdır. kında hariciye nazır vekili Halil 

'..-. Bey dün meclisi meb'usanda uzun 

lrti 11 E J 
Te!talva Yenişeb ri e~rııfoıc'u 

Narnık Sevin refi knsı ve kırrya· 
ger Fadı B yin nlıdesı St>yide 
Hanım kısa bir has~ahğı mü tea· 
kip vefat eylem f ir. Cenazesi 
bu gün saat onbir uçukta La'e· 
lide t- arıkıedegan aparhmaoı 
karşısındaki Se-k'>anıade aparlı 
manından kaldırılarak Aksaray· 
da Valıde carniınde namazı kılınıp 
Bakırköyüüde defaedilecektir. 

beyanatta bulunmuştur. 
- Meni ihtikar hakkındaki ka

nun dün meclisi meb'usanda mü -
zakere edilmişse de vaktin ge~ 
olması hasebile bir neticei kat'iy -
yeye raptı cumartesi günkü celse
ye kalmıştır. 

- SüıTei hümayun müjdeci 
başrlrğma teberdaram hassa ha • 
demesinden Rurşit ağa ve ikinci 
müjdeciliğe Beylerbeyi sarayı hü. 
mayunu bekçibaşı muavini Meh
met ağa tayin edilmişlerdir, 



Sayıfa 4 

O.IMANLI DEVLE 
•• • • 

URKEN ••• 
MubP.rriri : Celil Nuri 

• lktJbu.ukll. rercüme haklan mahfuzdur • 

Yazması, okuması olmıyan Müşirler 
Geçen devir büyükler~nin, ri - f nistandan ve Habeşistandan ge • 

calinin hepsi bof adamlardı; hep· len doıtlnrıma sordum. Vaktile, o
ıi mürtekipti gibi bir mütaleada ralarda bile rütbeler, bilhassa as · 
bulunmak büyük haksızlıktır. lk - ker rütbeleri bu derece kepaze e· 
tidar da, namus da fena zamanlar c!ilmi~ değildi. 
da bile kendini gösterir. En müte• ~ 4 4 

affin b:::.taklıklarda, ne soğuk ve Süphanallah ! Ayni vilayette 
pis engereklerin arasında latif ve hüküm &Ürmüş iki zatı yaklaşbra· 
zarif, rengarenk nebatlar, ho~ ve cağım. Allah aşkına isimlerini 
ince çiçekl~r bulunmaz mı? benden sormnymız. 

Bir insan namuslu, lakin fikrı Biri, hala gölgesi karşmıdadır, 
namussuz olabilir. Kezalik na · çirkin yüzlü, la!dn son derece sem· 
muslu devrin kötü ricali, namus • patik bir zattır. Bir kömürcünün 
at!Z devri~ doğru ricali olmak da o3ludur. Kendi kendine yetişmiş • 
kabildir. tir. Zati sayi ile en büyük makam· 

Uim, cehil; ahlak, ahlaksızlık; ları ihraz etmiştiı·. Müstakimdir. 
iktidar, beceı·iksizlik... Bunlar Müdekkiktir. Sonradan alafranga· 
Abdülhamit devrinde kannaka • ya da intisap etmişti. Keskin bir 
rı~ık gidiyordu. zeka. 

Hasan Fehmi pafa, Raif PB§a, Öteki, hala hayaleti huzurum-
Abdürrahman paıa daha nice ni- dadır, sevimli yüzlü, lakin nihayet 
ce nıühiıı:v-•dnmlarm, vücutlarile mertebede antipatik, aksi. Mem· 
iftihar edilecek- vezidetrjn ... karşı • lcketinde kişizadeymiş. Elli dir · 
sında, belki aileleri efradı tada ~ hem okuması, on dirhem yazmas« 
dnnı::dan incinir diye isimlerini var. Nutku hiç yok. Te&adüf vece· 
yazmaktan memnu olduğumuz ke bir ve şiddeti sayesinc!e pek bü 
paze vezirler, maskara vezirler yük yerler işgal etmiştir. Müsta · 
cahil vezirler tabur taburdu. kimdi. Lakin bir kütükten başk-ı. 

iktidarda ıttrrat yoktu. Mese • bir Jey değildi. Mütemadiyen zul· 
mederdi ve zulümden ho@lanırdı. 

la: Bir vilayette gerçekten uslu. 
Vaz'ında, tavrında, hayatında giz

akıllı, kanun bilir, tedbirli bir va· 
li görüyors\lnuz. Bir müddet son· li, açık hiçbh- inceliği yoktu. De~ 

rebeyler zamanında olsaydı efen· 
ra bu zat oradan ayrılmış. O vi · 

disinin idam hükümlerini kendi 
layete tekrar gidiyorsunuz. Bu se· 

ellerile infaz ederdi. 
fer gördüğünüz kim? Yeri dağ bA 
şı olanak lazungelen biri! Cim 
kamında bir nokta. Evvelki vali 
kanundan bir santimetre ileri ve· 
ya geri bitmemek için takatin: 
sarfediyor. Bir müfeUi~ evrakın: 

bdssa içinde kendisini en hafif bir 
hat~yla lekeliyecek bir pusla bile 
bulunmaz. Yeni vali ise örfi hü • 
kumet ediyor. Horan dağlarında 

mı, Arnavutluğun Molisiasmda 
mı, 1ı::imhiHr nerede büyümü§. Sır
tmc!aki redingotun dan, ayağında · 

ki kaloç J>Olinden, toparlak: saka· 
lından, rütbe ve nişanlarından 
başka r'calden olduğunu andıra -
cak b~r alameti yok. Tek bir defa 
ağzrnı açmasın.. Kaldırımcı on • 
dan da.ha hoşsohbet. 

Gerçek! kaldırımcı'dedim. Ab· 
dülhamidln efendilik zamanında 
bir bekçisi varmış. Bu adam kai· 
clınmcılıktan bekçiliae terfi edil
mi~. Gel zamaı , git zaman efendi 
p:ıdişah olmaz mı? Bir köpek gi. 
bi H~1tk, b:1 bekçi veya çoban kö · 
peği ~iLi inzıbat i§ini bilir bu 
zat müşir olmuştu. Müşir, fran • 
sızcası mareşal! 

Anlıyorum. Sade.kat 3österene 
miikaf at vermek doğrudur. Li.kin 
sadakat gösterdi diye çohaıı kö • 
peğine rütbe verilebilir mi? Bel • 
ki bir çoban küpeği bir adamın 

hayatını kurtarabilir. Fakat hu 
hizmet, onun devlet mertebele 
rinden en yükseğine varmuını i · 
cap ettirmez. 

iddia ediyorlar ki sultan Azi; 
hGroz döğüştürmekten ç.ok iıazze -
dermiş. Hatta bir kere kahraman· 
ca döğüşen bir horozuna Aziz i · 
kinci .rütbeden ıbir meddi :nif&llJ 
bile rnda buyurmuş. 

Abdüihamit devrinde (1877 • 
1908) acaba hangi devlette bir 
kelime okuması, yazması: olmı • 
yan, belki pek nammlu, pek iyi 
bir adam olan bir kaldırımcıya, 

bir bekçiye mareıt.lbk rütbeti tev 
t.ih olunmu§tur? Bu ciheti Efga • 

Ricalde ıtbrat yok~ dedim. 
Ayni memuriyetlerde bulunanlar 
asla ayni seviyede değildiler. Çe 
lehi adamlar ve hödükler; mek 
tepliler ve kara cahiller; yufka 
yürek1iler ve merzebanlar i mes 
lekten yeti,enler ve lüpçüler ... 

Bunun içindir ki, bir müddet, 
bir vilayetimiz bir mamuı·eyi an· 
d:crı:rdı. Vali yolları yapıyor. Mek· 
tepler açmıı. Hapishanede san'at
lar uyandı:rdraış, uayiı yerinde. 
Münaıebetaiz memurlara korku 
çökmi.lş ... 

Bir müddet ~onra vilayet bir 
dikenlik hatine gelm!~. Vali yol • 
ları ihmal ediyor. Her yerde yol • 
suzluk. Mektepler sönük. Hapis • 
haneler kumarhane. Etkiya ka • 
sab11lara kadar geliyor. Mürtekip · 
ler druısediyor ·-

Merkez daireleri de öyle. Mü 
nif paşa gibi ince, dirayetli, oku · 
mu§tur bir maarif nazırından son~ 
ra: 
- Ah ! Şu mektepler o!m11saydı 

maarif meclisi ıizaıma her ay iki 
maaı verirdim; diyecek kadar du· 
manı üstünde bir cahil.. 

Demek ki o parlak Münif pa · 
§l\nın da, o yobaz diğer pa,anın 
da maarif nezaretine gelmeleri 
hep bir tesadüfmüş. 

Bazı dairelerde patenteli hay • 
dutlar heı· müracaat etlenc: 

-Davranma! 
Diyorlardı. Frenk mezhebin • 

den Selim Melhame paşa, kar · 
de9leri Necip Melhame pa~a, da • 
ha birçok Melhame bey ve efen -
diler bilhassa eılriyahk etmek iç.in 
bu makamları elde etmi~lerdi. 

Bir de bunlara mukabil rüıve· 
te değil, padi~hrn ihsanına hile 
tenezzül ehniyen nezih adamlan 
düşününüz. Ayni devirde her iki 
makule me?cuttu. 

Bir takımı asla rÜ!vet l\lmaz· 
lardı, fakat ihaan dilenirlerdi. Pa · 
di§&h da bun.lan kollama2 değil· 
di. He kadar ..Wul varsa bun .. 

VAK\T 

Mısır başvekili sonunda 
meflôç kaldı 

KAHlRE, 5 (Hususi) - Kısa 

bir zaman mukaddem Mısır baş • 

vekili mühim bir haıtalığa uğra • 
mış, bü yüzden istirahata çekil · · 
mek mecburiyetinde kalmışb. Sıt· 

iz olmamalan yüzünden umumi 
vaziyette mühim bir nefret hisso · 

lunmaktadır. Şayet Sıtkı Pa§a ça· 

lı§amamak mecburiyetinde kala -

cak olursa, hükUmet fırkası, müt • 

PAT ve PATAŞON'--
Bu akşamdan itibaren 

OPERA 
Sinemasında •• 

(kap. aa. 16) 1 

·--~----~~-~-----1: 
Pnığa :ş ş'/t 

Çek fiatları 
Pııris 

lar tahkik ederler, ve, mesela> 
yılda üç bin lira irat getiren bütün 
bir mahalleyi üç bin kuruta vakıf· 
tan satın alırlardı. 

'f ~ it. 

.Eski devirde doğrular mı daha. 
ziyadeydi, iğriler mi? Tahmin bu· 
yurduğunuz bir cevabı vereceğim: 

Mısır başvekili 

çin Vefit fırkasının mutedil er · 

kanı ile anla~mayı ve onlara da 

istinat etmeyi düfiinmüştü. Fakat 

Vefit fırkası içinde mutedilleri 

temsil eden, ve Mısır fellahlarının 

üzerinde çok kuvvetli ve nüfuzu 

bulunan Berekat paşanın geçen " 

lerde vefatı, bu imkanı da kaldır· 

Londra 
f'ole\··York 
MilAnn 
Brliksel 
Ati na 
Cenevre 

Sol ya 
Asterdam 

12.03 
7302~ 

0.4705 
9.19-
3.3'.'54 

sı 63liO 

2.4350 

65.86-
1.1687 

~:;~: ~~~ı i~ 
Berıtıı ı.9· 
Var~o~·ı 4.1 Q 
Peşte 8. t 
tük res i!l s 
Belgraı 

Mı skrn•n 

E9bam 
J~ Ra.nkası f I.- Terk ''~ ;\~ ' Anı.dolu !6- ('I· t • 1 

Reji <4.3i l'n\ ıı ı ney 
Şir. Hayriye 1.5. s~t l>ev 
Tramv;ıy 4,31) lta.h•a 
lT. Sigorta !4.- Suk m. ceuı 
l'omontl S:6.2S Telefon 

---------------0 
istikraz'ar Tahviller nu 

lst. da.hill 9!'i,50 l Etek trlk 

~ark l'.yorıan 7, 10 1'rıım\ av 
IL\lu\·ahhide h4 50 Tüıu:l 
Gümrükler S ~5 il Rıhtıın 

~t 

~~t 
,1v 
,~ri 

- Doğrular, namuslular. Dev· 
let salnamesini açbm. l~te erkanı 
sayıyorum. Önümdeki bildiğim 
devrin salnamesidir. Bu insanla • 
rın çoğunu uzaktan veya yakın • 
dan tanıyorum. Tanımadıkları • 
mm da şöhretleri kim olduklarım 
tayine kafidir. Evet! efendim, o 
devirde bile irtikap, irtifa, bir is· 
ticna tegMl ediyordu. Me,,ela da • 
biliye nazırı, serasker, clübedüz 
iğri adamlanıı diğerleri müsta • 
kimdi ve şüpheli olanlar, vükela 

Sa.yill rnahı '4,3S .ı\ııa.d r lu 
mıttır. na~d~ı ı r 75 j Anadolu ıı 

Onun için bu günlerde hülMA ~ lııııiı:ııilıiııliılıiıiıııiııııiııiiı--...-ııiııiıılıııı' ~' ıiıiA._. ı!ıiıMi!iiifıııiii"'ıiıi~siii,ı•ı __.1G 

metin vaziyeti aon derece müte • -zelzildir. 

meclisinde, bir, ikiyi geçmiyordu. 1
•---- Yeni çıktJ 

Eğer bütün erkan hırsız olsay· Blsmark 
dı, neuzübillah, insanlar biribiri · 
ne geçeceklerdi ... 

Kasıl dü;tü ? 
l1.e,hur ı11rilıçi Emil Lad-

vig'in bır tip4troJu 

Tercüme Haydar Rif at B. in 
l-Jer kitapçıda 75 kuruşa 

Mahketneler ! Evet... Filan ti· 
caret malıls:emesi reisi irtikap bu· 
yuruyor; filli.o temyiz bakimi pek 
cahildir; filan müddeiumumi zn • 
limdir ... Lakin diğer]eri için sö:ı: 

yoktur. Akıi takdirde çar~ı, pa • •--------------
zar dururdu. r 

Curnalcılık cla öyle. Curnalları 
tn$nİf eden birinden duydum. 
Yıldızda ele geçen evrakın altla 
rmda tekerrür eden imzaların sa· 
bipleri birkaç yüzü çok geçmiyor
mu~. Düşününüz: Hafiyelerin mik 
tarı daha çok olsaydı, bunların ra · 
porlarını tetkik için adliye kadar, 
dahiliye kadar bir hafiye nezareti 
ihdu etmek lazımgelirdi. Hal bu· 
ki Abdülhamitle bendegi.nından 
iki, üç zat her gün takdim edileu 
raporları okuyup intaç etmiye ye

tİfİrlermiş. 

Sadri Etem 
in küçük hikayeleri iki cilt 

halinde çiktı 

Bacayı indir, 
Bacayı kaldır! 

• 
Silindir şapka 
giyen köylü! 

r (' V'!'; vt"rİ : v "l(ıl i d" r f' h ~n es' 

Zalimler, =:ebaniler, cellatlar;!••••••••••••••• 
Evet! Y..abuo.kal Mehmet paşa. 
Fehim pa~a, Haaan pa~a ve saire .. 
Bunlar (Haccacı Zalim) gibi İc· 
rayı ahkam ediyorlardı. Bunlara 
mukabil sarayda karmcaya do · 
kunmıyan bir de Nm-i paşa gibi 
ada.ınJar mevcuttu ve bunların 

miktarı az değildi. 

Yeni icra ve iflas 
kanunu şerhi 

l ci cilt 
Murharril ~ri 

K:ıyıeri meb'u.su Sait Aımi. 
Tokat meb'usu Nazım izzet 

çıkmıılır. 
Tevzi yeri: MualJim Ahmet 

Halit kitaphanesi 
.... Lakin, bilmiş olunuz ki bi .. 1 

damla ek~i bir kap sütü hozmıya ·ı•ı••••mm•••••••ıfil.l 
kafidir. B~rrak su ile dolu bir J~tanbul 4 ünrü icı a memurluğundan: 

Bir alacağının temini için 1ıııciz edilen 
havuza atılan bir damla striknin bu kerre de satışımı karar Yerilen ~00 
i~indeki bütün kırmrzı balıkları adet b('nlijtim benliktir. Kamındald roman 
'lehirlemiye yetİ§ir. Bir tek sivrisi· J 8 2-933 tarihine tesaduf ('den Cumar
ııek bütün gece bir insanı muaz· tesi günü ~aat 10 dan 12 ye kadar An
zep ede-.r; ve, 0 bir tek sirnıineğe k~rıı cadde5inde Sndi hey ], ütüphl;ı('Sİ 
bir pehlivan, bir kahraman gale önünde açık ıutnmıt suretilc sııtılııcaktır. 

Ta.tip olıınJıınn mııhatlindc memuruna 
be çalamaz. müracn:uları J 9J2-1080 numaralı dosya 

CelAI Nuri ile füln olunur. GCi75) 

AK V 1 
Çarşamba Pertembe 11,~ 
15 Şu!>:ıt 16 Şabat, 

20 Şevval 21 Şevval~lb, 
Cün do~uso 6,57 G,s;r\I. 
Clin ı ııuşı s7.ı2 1'1',İ •ı 
5.ıl'ab na.m BZ.ı fo,04 6,d 

12.~~t o~ıe namazı l 1','i8 ~ 
hindi n:ımıızı ı 5,'l'? 1fi.f '' 
Ar.~ nıa:ı.ıv 17.42 ıı.A,11 Yası ııama.zı 19,13 ıııJ 11 

tm,ak f.17 s.l. 
Yılın ~eçen ~ünlerı 4G Ot 

kııl:ın !12.ı'l ~ite 

Hı\ VA - Yeşil köy askeri rasat J~ 
kezinden yerilen m:ı1Cımara göre, bf ,1 

ha,·ıı tamamen kapalı ve k15men ,., trı 

olaca'Hır. Rüzgar garp ile ~imal ara t 
- 1_• .ı y 

mutedil k un-ette e~ecehır. I\ ar Y~Elll~ 

ihtimali Yardır. ltv 

Dünkü sıcaklık en fazla 6, t~t 

nakıs 2 derece, ha\·a tazyikı 77 I 4-ğ-1 
metrrde idi. l 

Radyo: 
cı 

JSTAT~Bt;L - 18 den 18,45 cıa ıl 
d:ır saz ( !\ luza[f cr Bey ), 18,45 liik 
20 ve .kadar orkestra, ~O den ~0.~bi 
kad~r 1 Iamiyet Hanım. 20,30 dan 20tok. 
L::ıd:ır :.\Tahmure Hanım, 20,55 den 21~ 
kadar 1 lafız Sadettin 13C)', 2 t .:30•ot 
2·2.:10 a 'k:ıdar or1 estr:ı.. ajııns \'"C 

haber lcı i saat ayarı, 

~~~~~~~--~~..-,.~. 

lstonbul Beledly A ·rtn 
OarUlbedayl ~ehfr Tlyatr~tld 

Temıullerl ı 

~ B K ft '~ij~IL 1 
UJJ :, 

1. Galfp Hanım 

Komedi 4 
perde 

Zabitan gecesi 
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================Selimi izzet 
cc - Buna biç ihtimal vermi· 

etl, d 
Or arn •• Ama ne yapalım, ma· 
leııı ki sen istiyorsun... Hem o 

f •ıtdar da ihtiyar değil.. Sana 
llını olur .•• Hakkın var, ölürsem 
Öılerim açık kalmaz. 

11 
Babamın düşüncesini ikmal 

ıdiyorum:Kemale varmamdao ise 
\bın~t Baruni Beye varmam çok 
•hı iyi ... 

ut'llt 
11 

Ahmet Baruni Bey mubak
f! •k kapıdan konuştu 'darımlZI 
ıt.tint . . B . . . 
51 l· eınıştı. ıraz sonra ıçerı g1r_-
2.t 

1
••• Babamdan beni i s tiyecektı. 

31 tı o , 
23. zaman boynuma sarı ır 

f$~Per diye ödüm patladı. .. Der· 
!4'~•1 odadan çıktım, odama git· 
~11l'l, Yatağıma yathm. ,, 

Avın on dokuzu: 
11 

Neden gene bu defteri ya· 
~f'Yorum? Yaracak, söyliyecek 
·t~ bir şeyim kalmadı. Artık 

1:~· 2•bırn da dindi, sanki kanım 
·:ttudu. Hissizim. Cansız ynşıyo· 

Ilı. Haykıracak kuvvetim bi le 
.:; 0 c. Ahmet Baruni Bey bile 

•k aşu, sesim çıkmıyacak. 
11 

ŞımdıJık bana acıvor. 
:1~ '' A h' ? 1 ~ ma sa ıden acıyor mu 
~,~ay,,, bu da onun yeni bir kur-
i•ı:lığı... Eskiden ne kadar pe· 
1
111lden ayrı lmaısa, ne kadar ba-

f:aı • k • d' f so u up canımı sı arsa şım ı 

o derece benden uzak duruyor, 
r tıuşrnıvor,cammı sı'<mamağa gay· 
~t ediyor... Demet demet ç ıçek 

~~tiriyor, kutu kutu şeker geti 
İ,Yor. Çiçe deri ahyorum, şeker

!.ari fakir çocuk ıara dağıtıyorum. 
" .. Fakat bir gün, tam üç ay 

& vel, Kemalin bana bahçede 
•na i lan ettiğini hatırladım. 

İtradc bir isyan kabardı. Ahmet 
e l11runi Beye dedim ki: 

t . 
11 

- Size varmaya yemin et
ı 11b. fakat sizi mes'ut edeceğimi 
JiY.emedim. Bunu unutmavmız 
J 11 y- .. b k d '0: uıume a ma an cevap 
_trdi: 

·~ " - Bunun da çaresine ba· 
• lrıl 1 • 

'.~ 
11 

Bunun ne çaresi o labil irdi? 

111 •
0rkuvoruml Bal ayını yatta ge· 
!'eceğimizden bahsediyor. De

J•t Ortasında onun elinde, yap· 
b lnız: kalacağım? Kor uyorum. 

. 'I 
11 

Zavallı Kema İn hiç bir şey· 
4 tıı haberi yok. N şanlandığımı 
rl~YIA:Jan bile sa !adım . Kemal 
~UYıtıama1ıdır. Haber alınca da .. 
•vır bunu düşünmek, aklıma 

et~ trnek istemiyorum... Çıldıra
~rn ... " 

19 Evlül 
'• Yarın le.tanbula g idivoruz. 
"r .. amamıle sakinım. iç imde, 

~e·.~ 11Urnde, kalbimde garip bir 
;) tıka M"t h 'k b' ·· .. c. n var. u e arrı ır o u 
·'lb· 
~; 1Yicn. D i~üncem yo 1<, arzum ,;k. Yirmi yaşında mıyım, yok· 
C• Yilı yafında mı yım ? .. Bilmi
?t11nı ... Babam da çocu'< gıbi, 
\ıt baba dostuna ihtiyacım var. 
ttıan Beyle görüşmek istiyo
nı. .. 

C Ayşe, Istanbu'a srelir gelmez. 
cı, ttıan Baye gitti. Nas.ı nişan· 

tıdtğını anlattı. Kenan B~y bir 
llıioe bağlanarak, bütün bir 

l
'Yatı zehir etmenin doğru o!· 
'Yacağı fikr indeydi. Fakat bir 
y SÖyliyemedi. Şefık Nuri Be

ı.Q hastalığını biliyordu. Adanı· 
1 iıı~ ber an bir buhran gelip 
.:esı ihtimali vardı. Bu 

Ilı .. kendi yüzünden oldu di· 
~d: Aışe •icdan azabı çekebi

l,, 8unua için Kenan Beyı 

- Sözünü tut ktzım, bahtiyar 
o!mıya gayret et, saadet insanın 
eliodedır, dedi. 

Kenan Bey garmüş geçirmiş 

bir zattı. Hayattı\ böyle vak'alar 
çok görmüştü. Ne kadar fena 
baş'amış izdivaçlar vardı, ki sa· 
adetle nihayet bulmuştu. 

Bıribirlerinden ayrıldıkları için 
feryat eden çiftler görmüştü. ki 
birleştikten biraz sonra, ayrılmak 
için can atmışlar ve sevinerek 
aynlmışlardı. Bu gibi hallerde, 
asap ne kadar gerg n olurn, o 
kadar iyidir, çünkü nihayet gev· 
şemek mecburiyeti huıl olur ve 
asap gevşeyince de insan rahat 
eder. 

Düğün günleri yaklaşıyordu. 
Ayşeye acı jstibıalar gı zli o· 

Jan bır ço., tebrik mekiupları 
gelivordu.,. 
DJğün elbisesi prova edili

yordu. 
Ahmet Baruni Bey, bu dü

ğünden herkes n bahset nesini, 
gazetelerin resim neşretmes:ni 

istiyordu. istiyordu, ki Ayıe ile 
evlenmesi diJlere destan olsun ... 
Y almz, Kemalin kulağına gider 
diye çekiniyordu. 

N .bayet kimseye davet yoUa
mamıya karar verdiler. 
Düğüne dört şahit gelecekti, 

o kadar. Ayte sade bir tuvalet 
g vecek, bir duvak takacaktı. 

Duvak ahndı . 
Eve gelince açhlar •.• Eğer bu 

duvağı takıp Kemalin koluna 

girseydi, Ayşe için bundan bü
-yok bir saadet olmıyacakh .•• 

Duvağı aldı. Elleri titriyerek 
başına iliştirdi, aynanın karıısına 
gıtti ... 

Beyaz tülün alt.oda, ince bir 
hayale benzemişti. Gözleri gene 
cansız bakıyordu. 

Arkada, kapının önünde dur· 
muş Ayşeyi seyrediyordu 

Ayte, s :ırarmıya yüı tutmuş 
bir asma fil z:ne benziyordu. 
Arhk ona karşı o an hırsını sık
la masıoa imk!n yo .tu. Başında· 
ki duvak onu esrarengi'lleştir
mişti... Cazibes ni arttırmıstı. 

Ahmet Baruni B~y atıldı, Ay· 
şeyi bel inden yakaladı, bağrına 
bastırdı . 

Ayşe, canhıraş bir feryatla, 
ni şa nlısının kollarından kurlu1a· 
rak kaçtı ... 
A~met Bey, yaptığına p 'şman 

o'du. Genç kmn uyuşan hissi
yatını uyandırmamalı, onu tahrik 
etmemelrydi. 

Avşe sahiden uyanmıJh. 
eu adamla bir an bile yaşa· 

yamıyac._ğını bir kere daha an· 
lamıştı. Hem de bu sefer iyi 
anlamıştı. Feda 1~arlığl tahamm:i· 
!ünün f evkindeydı. Böyle bir fe· 
dakarhğa h:ç bir insan tabam· 
mü ı edemezdi. 

Ah ne o :urdu, bir daha Ah· 
met Beyin yüıünll görmeseydi!. 
Bir daha onunla yüz yüze gel
meseydi!. 

Onu görmemek için nerelere 
kaçmalıydı? 

Deli gibi, şapkasını, mantosu
nu giymeden ıo'.(ağa fırladı ... 

Bir dostuna gidecek, ona sığı· 
nacak, derdini ona dökecekti. 

Nereye, kime g:deceğini kes· 
tiremeden, yollarda ko~ar gibi 
yürüyo, du ... önünden geçen Se
nıhı görmcdı bile .•• 

( Devanu var) 

VAT<IT 

Dil köşesi ............................ 
Yurtdaş, Türkçe 

yaz! 
Bugüne kadar 

Dil işi, Türk çocukları için en 
ileri dizide gelen bir savaş işidiı-. 

Bizde inanç biı-liğinin, haşkL1. 
soyları bizden saydırarak, yıllar· 
ca Türkü nasıl geriye atmıya uğ
raşmış, duygu ve bilimi körletmiş 
ise o çukura düşen Türk babaları· 
mız da, bu yanlış ve bozuk görüş 
uğruna inançta birletmiş olan 
soyları kendiainden sanarak Türk 
dilini körletmekte bir iç sıkmtnı 
duymamışlardır. Şurası çok ince 
bir yerdir: 

Geç.en yüzlüklerde Türk dili 
bu yönden, Arap ve Acemin, ku· 
ral ve perketmesine tutularak gür· 
büzleşememiş, dipdiri bir acun 
dili, başlı başına acun tarihini ( ~) 
yaratan bir aoy dili iken, ona sata· 
şan •..:u yabancı ::soz kural ve per· 
ketme akışından öz varlığını bit 
türlü kurtaramamıttır. 

Şurasını çok iyi görmek gerek • 
tir ki: Önce bir uslu kunuk gibi 
dilimize çöken bu yabancılar, de· 
ticenin arpa tarlasını sardığ:ı: gibi 
daha sonra dilimizi kökünden, kü· 
tüğünden, yaprak ve dallarına ka· 
dar bir yaban sarmaşık gibi sar· 
mıştır. 

Ancak Türk bütün inancını, 
düşüncesini vermiş iken kakımh 

olan söz köklerini korumuş, ver • 

Gemi kurtarma işleri 
Vapurcuların iddiası: Şirketin teşek
külünde çıkan ihtilaflar: Meclisi idare 

azahğı ve ecnebi mütehassıslar 
G · k t a rnuamelitmın j lirası hükumet tarafından ödene • emı m· arm 

inhisar altına alınması üzerin~ cektir · 

vapurcular lktuat Vekaletine mü· 150 bin lira•ını da lıtanbul 
racaat etmişlerdir. meb'usu Hamdi Bey, Vasıf Pata 
Vapurcuların iddiası şudw·: ln~ ve diğer bir zat ile Kalka Yan za • 

hiıar kanununa göre teşekkül e· deler tarafından ödenmek suretil~ 
den şirketin nizamnamesinde mil· şirket kurulacaktır. 
li vapurculardan her hangi bir 
şirketin vapuru bir kazaya maru7. 
kain-sa diğer vapuru tarafınd::ı.n 
kurtarılmıyarak inhisar gemi kur· 
tarma şirketi tarafından bu işin 
yapıla.cağına dair sarahaten bir 
madde vardır. 

Milli vapurcular bu maddeye 
itiraz etmekte ve kendi vapurları 
kazaya uğradığı zaman diğer va~ 
purlarile gemilerini kurtarmak is • 
temektedirler. 

Şirketin nizamnamesi 
Gemi kurtarma inhisarı ile meş · 

gul olmak üzere te!ekkül edecek 
anonim şirketin nizamnamesi ha
zırlanmıştır. Ancak şirkete İştirak 
edecek olan ortaklar arasında he
nüz bir mukavele akdedilmemiş • 
tir. 

500 hin lira sermaye ile teşek • 
kül edecek Ölan anonim şirketin 
yüzde yetmiş hissesi yani 350 bi.u 

E<ia&cn hükUmet inhiıarı karar 
ladırılırken, Türkiyede gemi kur· 
t:ı~ma i~iyle alakadar olanlarm bu 
sil'kete girmelerini teklif etmiıtir. 
Elyevm bu i~le me9gul olanlardan 
~irkete iıtirak etmek istiyen gemi 
kurtarma limited tirketi ile Kal • 
kavan zadelerdir. 

Anonim şirketin nizamnameıi 

hükumet tarafından tasdik edildi
ği halde ortaklar arasında tam bir 
mutabakat haııl olamamıştır. 

Bunun için hükumet namına 
tahlisiye müdürü umumiıi Nec .. 
mettin, ve diğer ortaklar lstanbul 
meh'usu Hamdi, Vasıf Pa§a ile, 
Kalkavan zadeler içtimalar yap • 
maktadırlar. 1 

memiştir. =========,===== 

Dün de öğleden e.-vel Nectnet • 
tin Beyin riyaseti altında toplan • 
mı§ olan Hamdi Bey, Vasıf Pap 
ile Kalkavan zadelerden lbrahim 
B. şirketin idari meaeleai haklan· 
da tekrar müzakerede bulunmuş· 
lardır. 

Şimdiye dek Türk dili için, da· line yaman balta ve pala salladı

~ 

ha önce, yapılmak istenilen bir lar. 
çok işler olmamış değildir. tik Eski Nerkeıi, Veysi, Sadettin 

Hoca ve izzet te bile bulamadığı .. 
mız yeni yeni Arapça ve Acemce 
sözlerini bölüm bölüm yazmaları • 
na, çeşit çetit gündelik yazıları 1 

na doldurdular. Bu akıta bütün 
bir gençlik katıldı. Bunlara karşı 
koyanlar da, ötekilerine uyma • 
makla beraber, onlar da daha 
köklü Arapçı ve Acemci idiler. 

yapı türesini, Fuat Paşa, Süley • 
man Paşa gibi katıksız Türkler 
yazmak iatemişlerdir. Daha son· 
ra §İtkin, kof, ulantıJı ve gürültülü 
yazıları bir yana atarak biraz 
Türkçeye benzer yazılar da yazıl · 
mamış değildir. 

ilk Hoca Ahmet, Mitat Efendi 
.bunun başında gelir. Bizim ülke · 
de okumak tadını yayan ilk yazıcı 
bu büyük Türktür. Daha sonra .• 
Türk dili araıtırmaları da yapıl • 
mamış değildir. Ancak bütün 
bunlar, sanki yeraltı araştırma • 
ları gibi ortadan yok olmuş, eski 
bir dili arar gibi yapılmıştır. Bü
tün büyüklerimiz, Türkçeye dö -
nerken bile bir gün için bu dilin 
başlı başına bir dil... Bir büyük 
bütünlü soyun dili olduğuna inan· 
mış değillerdi. Onlar da Türkçe· 
yi ancak yabancı sözlerle doldu -
rarak yeni duygu ve dü§ünceleri 
anlatabileceğine inanmış idiler. 

Ben cok iyi bilirim ki, Ahmet 
Mitat Efendi ile Mehmet Ali Bey, 
Musa Kazım Efendi, Mitat Efen
dinin Beykozdaki aşı boyalı evin
de görüşürlerken biz de, - yerleri 
uçmak olsun - Ahmet Rasim, 
Mahmut Sadık ile beraber bu bü
yüklerin topluluğunda uslu bir çı 
rak gibi bulunur, dinlerdik. Ah 
met Mithat Efendi (F ıdda-gü • 
müşten- tafdid, zehepden -al -
tın- tezhip) yapılabildiği gibi ni
kelden de, başka bir uya benzeyiş 
korkusu olmasa, tenkil yapılaca · 
ğım kendine yaraşan gür sesiyl~ 

bağıra bağıra söylerdi. 

Demek bunlar, açık Türkçe 
yazmıt olmakla beraber dilin A -
rapçasız, Acemcesiz ya~ayacağına 
inarunamı§lar idi. 

Daha sonra ... 
Firuz abadi kamusu ile Şuuri · 

ferhenğini biraz da Litrenin dik • 
ıiyoneri ile karıştırarak ortaya çı • 
kan (Serveti fünuncular) Türk di~ 

Salt Türkçeye sarılan bunutl 
dipdiri bir dil olduğunu haykıran 
yok idi. En kötüsü her kafa ve 
gönülde yer etmi§ bir inanış var • 
dı: (salt Türkçe olamaz) 

Ancak öz varlığına dönen Türk 
çocukları, Yurt kıran kötü bir iki 
savaştan sonra büyük Kurtarıcı, 

Türkün büyük çocuğunun ışıklı ve 
atılan varlığının yanmda, Sil'a ve 
saygı ile d:ziye girdikten sonradır 
ki, Türk dili Kabe toprağiyle ifa ~ 
han tozunu silkerek ayaklandı ve 
yürüdü. 

Niyi görmek ister ki her deği • 
§İkliğin bir erim durağı geçirdiği 4 

ni söyleyenlere, Türk atılışı en 
ı~estirme bir karşılık vermittir. 
Türk varlığı büyük Kurtarıcının, 
her olmayacak sanılanı yaratan o 
eğilmez yürütücü gücü ile bütün 
bu erim duraklarını, Türk ve onun 
yüksek Tarihine ( :t-) yakı,an bir 
atılışla öteye geçmiş, her durdu -
rucu bağı kırarak Türke yakışan 

yere bir gün önce ula§mıya çalış • 
mı§tır . 

iş buradadır. Ve işte hunun i · 
çindir ki, büyük kalabalığın söy • 
leyen dili, urku dili, topluluk 
bilgisi dili olan gazetelerimize ar • 
tık bütün Türk çocukları yüksek 
aesle haykınyorlnr: Yurtdaş Türk· 
çe yaz. 

( • ) Tarih sözü Türkçedir, A -
rapça değil • 

Edirne mebusa 

Şeref 

Fakat geç vakte kadar devam 
eden bu müzakerede gene bir ka · 
rar vermek imki.m hasıl olama~ 
mı§tır. 

Müzakerenin bu ıuretle akame• 
te uğrama~ınm sebebi İngiliz 

mütehassıslarla tirket idare mec • 
lisi azalığı intihabıdır. 

Salatü se!am da 
Türkçe olmalı! 
Karacabeyden bir 

istida 
Karacabey k&zafanda Höda· 

vendigAr camii imamı Etem, Hü .. 

davendigar kDçlik cami imamı 

Hüseyin, Hilda•endigir camii 
müeızini Mehmet, Ronıuş pap 

camii müeııini H. Ali Osman, 
Mirahor camii imamı Ahmet 
Hilmi, Mrrahor Hacı Ali ağa 
camii müezzini ŞOkrO, Hacı Ali 

camii imamı lbt~him. NHr.ttio 
Asmah imamı Ali; Cınn•lı ima-

mı Şevkit Saadet cımii imamı 
ömer, Mjrabor camii ikinci ima-

mı Abdürrahim. Knnbetli camii 
imamı Hasan, Künbetlt müezızi· 

nı Ahmet Efen diler evkaf 
memurluğuna bir istida ile 
müracaat ederek Ramazan 
ba,Jangıcındanberi et:an ve ka~ 
meti Türkçe okuduklarını bildir· 
miş'er, şimdi salltü selamın da 
Tnrl<çe terclimesiniD Diyıaet İf• 
leri reisliğinden a-etirtilmesini is
temişlerd i r. 

Bir davet 

Güzel san'atlar birliği resim 
şubesinden: Güzel aan'atlar birli • 
ği resim, heykeltraf ve tezyini fU• 
besi azalarmın 26 ıubat 933 pazar 
günü aaat on dörtte alaY. kötkün• 
teı rifleri. . 
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Bu mürteciler "ittihadı islim,, cemiyeti 
yunanlılarla beraber kuruyorJarmış 

Jskeçede çıkan Yeni Adım gazctec;inden: dütmanı bazı Rumların o zaman 

On bet, yirmi günden beri Gü · bütün arzularına rağmen tatbik e
mülcinede bazı hocaların dehtetli demedikleri iblisane bir siyasetı 
bir faaliyetle çalıştıldarı görül -1 bugün tatbik etmeğe uğraftıkları
mektedir. Batlarında mahut müf- ' na inanmak lazım gelir. Vaktile 
tü Nenat hoca ile ayan izaıı mevsuk olarak öğrendiğimiz gibi 
hafız Salih bulunan bu mürteciler bu lıtilyanopulos ve Mim oğlu 
Garbi Trakya Türklerinin yenili · Gümülcinede garbi Trakya Türk· 
je doğru yıldırım ıür' at ile gidit · leri ile alakadar memurlarla ve 
)erinden teli.ta düıerek memleket· dostlarile görütürken, Yunaniı -
te "ittihadı islim,, unvanlı bir ce- tanın parti değil fakat devlet si • 
miyet teşkil etmek ıuretile bir ir - yaseti için, eskiliğe merbut Türk -
tica hareketi doğurmak istiyorlar. leri himaye etmek lazım geldiğin; 
Bu cemiyetin yedi kişilik heyeti müteaddit defa ıöylemitler ve da · 
müeeıiıini içinde so&yalbt Papa- İma bu yolda sarfı meıai etmit 
naatuyonu sabık refiki Ali Rıza lerdir. Diğer taraftan aoıyalist 
da bulunmaktadır. Papanastasyonun adamı olan ıa • 

Yalnız müftü resmi memuriyet: 
Clolayısile meydana çıkmamı§trr . 

Bunların na,iri efkarı olan 

Balkan gazetesinin verdiği malu • 

mata göre cemiyet pek yakında 

sarbl Trakya müslümanlarına hi . 
taben bir beyanname neşredecek 
ve bunda, Türkyide ıon on sene 

zarfında meydana getirilen inkı . 
lapların dine mugayir olduğunu 

ve bilha11a litin harflerile Türk • 

çe olarak kur'an tilavetinin ve 

ezan ile namazın Türk lisanile o • 

kunmumın kat'iyyen caiz olma • 
'dıjmı iddia edeceklerdir. 

Gümülcinede ve civardaki köy
lerle, cebel aksamında acınacak 
bir cahalet içinde yafıyan ve ara ~ 
larmda pomakça görüten TürkJe,. 

muhitinde faal bir propaganda i

Je...aza kaydetmek için geceli gün

düzlü çalııan bu heıiflrein ne mel. 

un ve hainane emeller besledik -
lerini programlarından anlamak 
kabildir. 

Bu tetebbüsün ilk adımı Çal . 
daria kabinesinin Trakya valii u
mumisi M. Leondidis zamanında 
ablmıttır. 

Geçen intihapta Türklerden 
hiç kimsenin kendilerile tefriki 
mesai etmediiini gören Çalda _ 
riatler, hükumeti ellerine alınca, 
mecliıin feshi yüzde yüz olduğu 
cihetle, yeni intihapta Türkler _ 
den de bir liste çıkarmağı tasmim 
etmitler ve fayanı hayret bir ace· 
mllilde nefreti celbedecek bir ha • 
rekete geçerek, Türk~e ile Türk 
inlullbı aleyhine tevcihi faaliyet 
edecekleri muhakkak olan müte
aıııp ve mürteci hocalar grupuna 
müracaat eylemitlerdir. Muhtelif 
memleketlerde ya9ıyan yüz elli -
liklerle diğer Türkiye firarilerinin 
bu ittihadı iılim hareketi mel'u -
naneıini candan alkııladıkları ve 
cemiyetle derhal temasa geçmek 
iatedikleri de inkar kabul etmi • 
yen ~akikatlerdendir. 

• • • 

rıklı Hafız Galibin de bir yandan 
hükumet listesine girmek için 
mezbuhane gayret sarfetmeıi, di· 
ğer taraf tan senelerdenberi bera -
berce çalıştıkları ve aon intihap · 
ta da beraber namzetlik vazettik
leri en yakın adamı sabık Gümül
cine meb'uıu Ali Rızayı bu tefki 
latın müteşebbisleri meyanına 

aokmaaı; şapka inkılabı, ter'i 
mahkemelerin ilgaaı ve kanunu 
medeninin kabulü ile baflıyan ha· 
fız Galibin Türkiye ve teceddüt 
aleyhtarlığının hali devam et
mekte olduğunu ve ilelebet de • 
vam edeceğini gösteren ,ayanı 

dikkat bir noktadır. 

Gafil millettatlarımızın bu 

mel'un harekete iıtirak etmeme · 
lerini, cemiyete yazılmıt olanların 

derhal kayıtlarını ıildirmelerini 

kendi menf aatlerile milletin umu· 
mi menfaati namına şiddetle ta -

lep ederiz. Hükumetten de bu ca· 

hiller ve mel'unlar cemiyetini der

hal kapatmasını musirrane bir su· 

rette isteriz. Akıi takdirde bu he
riflerle kanunların verdiği ve bel
ki de vermediği mukaddes hakla
rı kullanarak biaman bir mücade· 

le açacağız. Bundan tevellüt ede
cek bütün mes'uliyet iıe hükume
te terettüp edecektir. 

Bir dul kadın 
Ereğlide boğularak 
öldürüldü. Failler
den bir kadın öldü! 

ZONGULDAK, S - Geçeh 
hafta Ereğlide bir cinayet olmuf, 
Eıma H. isminde bir dul kadın 
boğularak öldürülmüıtü. 

Yozgalta 
Belediye dört mü

him işe girişti 

Su, elektrik, kanali
zasyon ve mezbaha 

Yozgat hususi muhabiıimi<len; 

Yozgadın Su, elektrik, kana· 
lizasyon, mezbıha te1İs11bnı en 
son fekilde yaptırmak için bele· 
dıye meclisi teşrinisani içtima
ında karar vermişti. Helediyenin 
yaptığı ilin üzerıne gerek ecnebi 
ve gerekse Türk bir çok şirket· 
ler bu İfİ Üzerlerine almak üzere 
teklif mel<luplara göndermişler· 
dir. Belediyenin Şubat içtimaı 

nih•ıet buldu. 
Belediye meclisi Su, elektrik, 

kanalızasyon, mezbaha işlerinin 

her halde Nisan içtimaına kadar 
ikmal edılecek şehir haritasından 
sonra projesi yaptır1larak bir tir
kete verilmeıine karar verdi. 

Belediye şehirde yapacağı bu 
dört esu'ı işi hem tuiı, etmek 
hem de işletme '< üzere bir şir· 
kete vereceği gibi ayni zamanda 
taliplerin vazıyetlerine gare yal· 
nız inşa işlerini bjr şirkete ver
meyi de düfünmektedir. 

Şehir Su menbalarını ve şir· 
lcetleı in istediklerir a lnmh haritayı 
belediyeoın ça'ışkan ve değerli 

reisi Yusuf Bey tesbit ve tanzim 
ettirmektedir. 

Zaten orta Anadolunun ma· 

mur bir vilayet merkezi olan 
Y oıgadın bu dlSrt ehemmiyetli 

işi de ikmal edilirse şehir An
karanın en güzel bir sayfiyesi 
olacakhr. 

Yozgatta fırka intibaplar1 Yoz· 
gat vılAyetinin ocak ve nahiye 
kongralara kimlen bitmlıtir. 

Yalnız Yeıiluva kaza \\ongrası 
yeniden yaptırı lmış olduğundan 
bu kaza kongras1ndan sonra vi
layet kongrası açılacakhr. 

Farkaya kayıtlı aza sayısına 

göre viiiyet mümessillerinin otuz
dan fazla o'acağı anlaşılıyor. 

Vıliyet kongresinin ne zaman 
aktedıleceği belli değildir. U.nu· 
mi l<ltiplikten Slelecek emre 
göre belli olacaktır. 

Bekir Ziya 

Babailer 
Adanada Babai tarikati namı 

altında efkAr ve hissiyata mOı

tenit siyasi cemiyet te,kil etmek 
ten suçlu ve mevkuf Abdulvebıp 
Naci efendiyle kırk do uz arka
dafı hakkındaki iddıaname ken
dilerine ayın altııında tebliğ 

edilmiştir. 

istintak hakimliğinin karara 
klndilerine tebliğ edılmiftir. 

Bun'arm muhakemelerine bu 
hafta içinde başlanacağı zanno· 
lunmalc•a:fır. 

Bugünkü Türkiyenin her ne • 
Clenae biAman bir düımanı olup 
uzun seneler akalliyetler müfet • 
titliii yapan ve geçenlerde azle • 
Clilen mabut lıtilbanopoloıun mu
hammiıi ve tercümanı olan ve 
Giin1ülcinede emvali metriake it • 
lerile uğrqmağa memur edilip bu 
I ftZİfede yapbğı yolsuz bir mua • 

Yapılan tiddetli tahkikat ne -
ticesinde, kadının parasına ta -
maan boğulduğu ve faillerin Kurt
lar köyünden Çıdık Mustafa, So 
fular köyünden Bedir, Karabiber, 
Kara Halit, Pamuk Ali namında
ki ıerirler olduiu meydana çık -
mııtır. Bunun üzerine Alaplı na -
hiye müdürü Zühtü B. katilleri 
yakalatarak nezarethaneye atmıt. 
tır. Caniler müvacehe neticeıin . ---·-----------
de cinayetlerini itiraf etmiılerdir. aldıkları paraların yerini ıöyle -

Katillerden Sedirin akrabası memekte, her biri diğerinde ol • 
ve maktule Esma Hanımın kom . duğunu söylemektedirler. Para . 
fusu Aıiye H. da, görülen lüzum nın bir yerde gömülü olduğu an -

'

mele üzerine azledilen Aleksandr 
Mim oilu iımindeki adamın da 
lltih•• illim cemiyetine fahri a. 
'sa h,.dedtldlflni söylersek eıki 
Veninlbt idare zamanında da 
mevkii iktidarda bulunan Türk 

lqılmıttır. 
üzerine Alaplıya celbedilerek ifa-
deıi alınmııtır. Kadın, evvela ci . Katillerin tutulmasında Alap 
nayetle alakasını inkar etmiııe nahiye müdürü Zühtü Beyin bü • 
de, sonra, katillerin her ıeyi iti - yük hizmeti olmuıtur. 
raf ettiklerini duyunca füc' eten Hepsi de sabıkalı ve maruf ıe-
ölmüttilr. rirlerden olan canilerin evrakı 

Katiller, boidukları kadmdan Adliyeye verilmittir. 

Bir hava kurdunun hatır{j 
defterinden bir kaç satır 

fl:ı hi umumide Jı o 1 unç 5cfeıler va· 
p:ın me~hur lny;iliz tayyarecisi Cokb~ı n 
tanı:e'nin hatıra defterinden alınan şu sa· 
tırlan o ~ünler in dehşctinr Ait bir vesi ka 
olduğu için naklediyoruz. 

Perşembe Tayyare müfremiı 
için int • kamlı bir gün. Bir çok 
E. A. ttrafta ve B. C. tayyare
leri hep b:rlikte hava andı. DJ
ha sonr1t fazla pilot glSnderılmesi 
için çcp'1eden telefoı edilm!t iki 
kitinin lS ldüğUnil ve B"c't'ın kav· 
bo~duğ'unu biliyordu'<. En sevgıli 
arkadaşlam:ıdın REX ile, 8 fılo · 
ıundan Berry her ikisi de gı t· 

mişti. Bug'in F okkerlere ·tekrar 
rast geldık. Ve dördünü dOıür· 
dü <. Birisini ben düşürmüştüm. 

Fakat adımlanmdan ikisini ve 
Mac'tan da bir kişi)'i kurbaıı 

vermiştik. D&rde karıı üç, yine 
biz k•rhvız demektir. Müfreıe
leriıniz bol gtineı!i bir havada 
tUy gibi bu'utlar llzerinde Alla· 
hın tosesi boyunca gidiyordu. 
Almanlar bulutların altındı, altı
mızda idi. Biz de güneıe doğru 
bat yukarı çıkıyorduk. Tekru 
başaşağı döııerek üstlerine hn
cum ettik. Bir tanesine güıel bir 
ateş açacağım sırada kayıp uzak· 
laştı. Galiba F okkerlcr buglln 
iyi bir cenk için hazırlanmıılar. 

Ya uçmığa ve yahut ta sukut 
etme~e kırar vermiştim. ileri 
atılarak bir tanesini cenk saha
mın içine alabildim. Fakat tam 

ateı edeccğ'm sırada tuzata dt 
~ürüten b ır O. H. tayyareainllı 
(sol kötede) acele ııvıııp kaçm,_ 
ve ar kasına dOıenlerin ko•ai9' 
ması mani oldu. 

Salı: Eu sabah bep:miz hefl 
canlı idık. Y anlıt tetik çeluaM 
ve kepenkleri pek çabuk kapt 
mıı olmakla beraber g&zel ter 
ru m olsun çekebildık. Bulut Jll 
rın içinde acele savuıup kaçın te 
D. H. tayyaresi Fokker için i 
hır avdı. birdenbire ChiUy 
bir ••E. A. S ... iıareti verdi 
biz Almanların nazarı dikkati 
rini D. H. dan ayırıp Oınimi 

cc'p iç'n ıotamızı dcğiftirdi 
Fakat Fo!ckerler kurnaz davr• 
dalar. Ve gllrı e'e doğru çıktıla 
Ondan sonra kanatlanmıı bir 
tuğla gibi boml>ardıman llyy i 
releri liıerıne hncum ettiler. B' ~ 
de a 1çaldık fakat Ol'lar biıd F 
n vel hedeflerine yetitm · tler~Iİ 
D. H. tayyareleri tabanı kaldır Je 
l:.u'uUar içine g rerken biz de A 
batr os!arın peşine dOıtDlc. B 
saniye ıonra b'!pti kes•f ıiı' 1 
ıçinde bu~unuvorıarc!ı. t?u utta 
ışağı indiğimiı vakit Almanla 
dan bir "sıni p eo"mde gördll 
Kanatlarımın arasından mer 
yağdmyordu. D. H. lar yama 
tayyarelerdir. Biz de onlara b' 
yaban arısı stlrOsn gibi bDcD 
etmittik. 

Bir köylü kadının evind 
bulunan kaçak tütün! 

" Ah Efendim, benim evim herkealn 
evi gibi değil ki.. Adı ev .. ,, 

Adliyedeki ihtisas mahkeme • j bir sandıktır. M~murlar ~apa.~ı 
ıinde, bir köylü kadının, tütün ka- nı kaldırınca, bır de ne göreyılll 
çakçılığından muhakemesine bat· içinde bir yığın tütün! Aaa, tat 

dım. Bunun oraya nereden ıeldi 
lanmıtbr. 

Sadiye Hanım, Geyvenin Şük 
re köyünde Kırcalar mahallesindf! 

oturuyormuf. Kahya oğlu Halit 

ağanın kanaı imit· Muhakeme i • 
çin, köyünden buraya gelmit. Or -

ta yatlı bir kadm ••• 

- Hanım, ıenin evinde bir 

sandık içeriıinde kaçak tütün bu· 
lunmut. Tartmışlar, dokuz kilo 

gelmif. Ne diyeceksin? 

Sadiye Hanım, hakimin bu sor

guıu üzerine, töyle cevap Yerdi: 

_:_Ah, efendim, benim evim, 

öyle herkesin evi gibi değil ki ... 

Adı ev! 

ğini memurlar bana sordu, 

memurlara sordum. Anlatıl 
ben evde yokken .•• Tarlaya ıit 
mişken, dütmanım tütünleri ora 

ya koymuı. Kim? Orasını bilme 

Allah, hepimizi diifman ıerrind 
korusun, Rabbim ! 

Hakim, zabıt varakaımı gös 

den geçirdi. Bunda da şöyle de 

niliyordu: "Hanenin her tarafı •" 
çık oldujunu Ye tütünün mezbu 

reye ait olmadıiını ~übenin za 

bıt varakası dır,,. 

Bu zabıt varakasında, yaln 
köy muhtarile azanın imzaları b• 
lunduğundan, hakim, bütün tahi 

- Ne gibi? lerin, Geyve mahkemesinde iıti 
- Benim evime girip çıkmak. nabe suretile ifadelerinin almm 

güç değildir. Çünkü, bir tarafı yı· sına ve muhakemenin tubatm yi 
kıktır. Pestenkerani yapılmı!tır ! mi ıekizinci salı gününe bırakı 

- Netice itibarile ne demek iı · masına karar verdi. 
tiyoraun? 

- Yani, dışardan hamı garezı 
olan biriıi içeriye girip bu kaçak 

tütünleri bırakmıftır. Bir dütmzın. 

Muhakkak, bana bu iti yapan, 

düımanımdır ! 

- Tütün naııl meydana çıktı? 

- Saklı değildi. Sandık ta za • 
ten kilidi bozuk, adı sandık, eski 

Sadiye H., o gün tekrar mah 
kemeye gelmek üzere, köyüne ı" 
ti. 

Ekmek narbı 
lstanbul b lediyrainden: Ş. 

bahn on b••inci Çerpmba 
nDnden itibaren ekmelc aekil 
kurut otuı para f11ncala oa lf 
kurutur. 
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r 
dil' 
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Avusturya 
zaferden 

f utbolü her tarafta. 
zafere koşuyor 1 

al•' 

eye 
mi' 

la ilri güo sorıra şampiyona maç· 
il>. tıoınbirinci devresi bıtıvor. Son 
kaça Beşiktaşla lstanbulspor ta· 
dıo:.ıarı yapacaklar. Bu iki takım 
te~ ~u .senenin en. sağlam, en 
y hkeb ve şampıyooluğa en 
1:1 'kıtı nç takımından ikisidir. 
oe 'k ı t taşın 13 puvamna mukabil 

1
8 

•nbulsporun 11 puvanı vardır 
bstanbqlsporlular maçlara talihsiz 
b ll~lıuııalarıoa ve dört takımla 

d
ttcabere kalarak bu mevsimde 

a et 
t ll berabere kalma rekoru 
e&ıı et 1 • v 

&n. rne erıne ragmen cuma 
6"alcu ı:n t ' . d b· . aç ne ıcesıo e maçların 
•tıtıci ._ 

t b· "ı•mıoı dört galibiyeti 
• ır ••ilubiyeti oJan Beıik· 

taşia aynı derecede bitirmek 
imkanma malik bu unmaktadır-

lar. Çünkü bu maçı kazanırlarsa 
iki tarafm da puvao adedi 14 
olacaktır. Istanbu1spor· Vefa ma· 
çrmn eksik oynandığı için, tek

rar edilmesi ihtimali de olduğun
dan lstanbulsporun buradanda 

bir puvan kaybetmek kadar bir 
puvan kazanması imkanı da mev· 

cut bulunmaktad1rki bu taktirde 

lstanbu!spor puvanlarmm onbeşe 

çıkması yo'u henuz açık bu

lunuyor demektir. 

Bu maçı kim kazanacal,? işte 

görülmeden neticesi· bilhassa bu 

son ayların acaip netice'er ve· 
ren maçlarından sonra· üzerinde 
kalem yürütülmıyecek maçıardan 
birisi de budur. 

lstanbulspor esas itibarile iyi 
yetişmiş, genç ve ateşli bir ta
kımd1r. Fenerbahçe ile berabere 
kalmak suretile diğer takımlarm 
bu mevsimde erişemedikleri bir 
muvaffakıyeti de gösterm iştir.Bu· 
nuola beraber bu muvaffakıyet 

bir hükme esas olacak derecede 
emin ve sağlam bir muvaffakı· 
yet olarak görünmemektedir. 

Çünkü aynı takım srrasile Vefa 
ile, Beykozla , Süleymaniye 
ile berabere kalmıştır. Buowı 

Binicilik Bahisleri : 8 
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Sürek avı nasıl yapılır? 

Bir av sonu 

Bizde pek az tanılıuan binili 
sürek avı kadar zevkli ve zarif 

bir spor yoktur. Bundan yirmi 
beş, otuz yal evvel Büyükdere 

çaynmda lngilizlerin oynadığını 
görüp eşittiğimiz Polo oyunu 

gibi sürek avı da büyük harp 
esnasında, at merakhsı bazı 

devlet ricalinin teşvik ve him· 
metile bir kaç defa yapı ' mış, 

fakat devam ittirilemedığindeo 

taammüm edememiş ve bu gün 
tamamile uoutulmu~tur. 

Sürek avı için Türkive ve 
bilhassa lstanbul ci varı, öteki 

memleket lerin bir ço~undan daha 
müsaittir. Avlanacak hayvanlar 

arasmda en makbul olan tilki 
çoktur. Binaenaleyh az bir 

küJfetle bu sporun yeniden 
canlandırılması kabildir. Sırası 

gelmişken sürek avı hakkında 
ma:umat verelim. 

Bazı sporlarda olduğu gibi 
her av sahibinin kendine mah

sus bir setresi vardır. Setre 
rödengot (redingote yahut 

bor jur (bonjour) şeklinde biçil· 
mış iki renkli bir elbisedir. 

Setrenin bedeni için kullanılan 
renk, kol yenlerınde ve yaka-

daki renklere bakim ve uyğun
dur. Meseli: Siyah beden, havai 

mavi yen ve yaka gibi. Zevkine 
göre her av sahibi bu tarzda 

yapı mış iki renkli bir elbise 
seçer. Setreyi, av sahibinin da· 

ıfade ettiği mana bir tahhsiz liği 
işaret etse bile bu genç takımın 

henuz kuvveti derecesinde tec 
rübelenmiş ve o'gunlaşmış bir 

bale gelmiş olmadığma da işaret 
edebilir. 

Buna mukabil Beşiktaş takımı 
ağır fakat sağlam l ığı ve yürüyüş 
temposu itıbariJe Istanbulspor· 

dan dal?a fazla tecrübeli ve ne 
tice üzerinde daha fazla itimat 

telkin edici bir takım halindedir. 
Bununla beraber lstanbu!sporlu· 

tarın süratları ve o un hevesli
lerinin fazlahğı do ayısile bu 

maçı kazanmaları ihtimali Be· 
şikt..şın kazanması ihtimali kadar 

kuvvetlidir. Yalnız tabiyede ha· 
taya düşmemeleri, iyi görmeleri 
şartile. 

Bu ma(: tızerfnde <fıger ~ 
celerımiıt gene yazacağız 

A. S. 

vetlilerinden bazılarına ikram 
olarak verdiği müsaadeyi haiz 
olanlarla av masrafJarma iştirak 

edenler ve şöhretli avcılardan 
başka kimse giyemez. Başa, 
koyu lacivert kadifeden onu 
siperli av başhğı yahut "kavun 

şapka,. -mö'on şapka· veya silin
dir giyilir. Çizmeler siyah ve 
kooçlarının kenarı on beş san• 

tim genişliğinde bej renğinde 

cilalı ınce köseleden, pantafonla 
av boyun bağı beyaz ketenden• 

dir. Bele takı an ve yaka ile 
~ol yenlerinin renğinde çuhadan 
yapılmış kemerin tokasmda her 

av teşekkülünün kendine mahsugıu 
ve avcılığa müteallik bir Yeci• 
zesi, bir meseli mahkilktur. Av 

teşekkülleri umumiyetle bu ve• 
cize ve mesellerle anılırlar. Kö· 
pekçilerle borazan'ar • amatör 

borazanlar müstesna • mensup 
oldu1<lan teşekkülün renğinde 

kısa bir caket giyerler. Masrafa 

iıtirak etmeksizin avda davetli 
sıfatıle bulunanlar, istedikleri 
gibi gi yioebililrer. 

Avın muhtelif safhalarından 
uzakta kalmış olanları haberdar 
etmek için, av borusile çalınan 
ayn, ayrı havalar vardır. Bunlar 

ekseriya musiki bilen· avcıların 

beıı tele dikleri bir kaç satırlık 
küçük, küçük havalardır. 

Heyecan.zevk ve neşe ile doJu 
olan bir av gününün muhtelif sah· 
nelerini, burada tasvir etmeğe 

ça'ışacağız. Avın yapılacağı gün 

kadın ve erkeklen müteşekkil 
avcı kafileleri avı tertip eden 
"usta,, nın mera yakınında bir 

köy veya her baaği bir yerde 
tayin ett ıği "birleşme yeri,,n de 
toplamr. "Birleşme yeri,, ne, 
avda binilecek ve "avcı,, ismi 

verilen atlarla gelmek yakışıksız 
sayddığındao, ava iştirak ede· 

cekler, binek bayvanlarile gelir• 
ler ve bunlan "avcı,, atları 

yedeklerinde getiren seyis\ere 
teslim ederek ahıra gönderirler. 

Av günİericde "birleşme yeri,, 
görülmeğe değer bir manzara 
arzeder. Umumiyetle sakin olan 

küçük köyde, o giio, fevkalade 
bir canlılık büküm sürmeğe baş• 
lar. Köy sakinleri, avcıları ve 
bittabsis k:)pekleri seyretmek 
merakile, av saatinden çok evvel 
köyün meydanhğma birikirler. 

Galata Saraylı 
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Verdun Müdafii Navar istihsali 

Yazan: 
Jac ques Mortane -15 -

Nakleden: 
ta. 

Memleketimizin son senelerde 
z.eytin ve ıeytinyağı istihsali 
hakkında bir istatislik hazırlan· 
mıştır. Burada, biraz sadetten harice 

çıkarak mühim bir meseleden hah 
aetmek iıteriz. F ranıız tayyare ıi· 
)ahlarının fenalığı, umumi harpte 
F ranıızlara zayiata ıebep olmuı . 
tur. 

1916 aeneıinin haziranında "Ma 
tin,, ıazeteıine bu noktaya temaı 
eden bir makale yazmiıtım. Fa . 
kat aanıür bu yazmın çıkmauna 
mani oldu. O zamanlar, verilen 
emre göre, verilen kurbanlar hak· 
kında yazı yazmak memnudu. E
hemmiyetli olduğunu zannettiğim 
için bu çıkmıyan makalemi bura· 
ya naklediyorum: 

"Hava avcılarımızın arzuladık· 
lan bir şey varsa, o da silahlannm 
nm mükelleştirilmesidir. Fransız 
tayyarecilerinin mitra1yözleri an
cak 47 kurşunluk bandlar :kullana 
biliyor. Halbuki, Almanlar, bir 
band ile, bir seferde 1000 kurşun 
atabiliyorlar. Yani, 4 7 kurşuna 
karşı 1000 kurşun. Da.ha açıkçası. 
'.A.Imanlar muzaffer ola.bilmek için 
953 şansı daha fazla. 

Bu farkı, Fransız tayyarecileri
nin mahareti, her zaman doldura
mıyor. Bunu anhyabilmek için, tek 
kişilik bir tayyarede, mitralyözü 
kullanmak için nasıl bir manevr~ 
yapmak Hizımgeldiğini bilmek 
icap eder. Pilot, 47 kurşunwıu at -
tı mı, tayyareyi ayni istikame . 
tinde uçar bir vaziyette bulundur
mak üzere, dizlerilc, direksiyon i. 
dare etmek mecburiyetinde kalır. 
Boş clleıi ile de, ınitralyözdcn 
bandı çıkarıp, yenisini takmrya ça 
hşır. 

Eğer bir kn.rışıklık olmazsa, hli 
iş için en azı 30 saniye &ırf etmek 
lazrmdrr, ve bu müddet esnasında, 
Fransız pilotu, 1000 kurşun atabi
lecek vesaite malik düşmanın elin 
de demektir. Bu 30 saniyelik za -
man, esasen, hi~ bir pilotun eri~e
miyeceği kadar kısa hir zamandır 
ya, fakat farzedelim ki, öyle ol • 
sun, yanm dakikada neler olmaz. 
Bilhassa, tayyarelerin müthiş bir 
süratle biribirlerinc yaklaştıkları . 
nı düşünürsek. 

Bundan başka, 1000 kurşun ata 
bileceğine güvenen Alman, daha 
iki, üç yüz metre mesafeden ateş 
açabiliyor ve hedefini bulabilir. 
Halbuki Pransız, kurşunlarını bo· 
şuna sarfetmemek için, 30 metre 
mesafeye sokulmak mecburiyetin 
'dedir. 

~0.00 metre mesafede geçen bu 
haıleden muhakkak bir kurban o· 
lacağına nazaran, şanslar en az ki 
min tarafında ise, o taraf ölüme 
mahkUmdur. 

Fransız tayyarecileri, müsait va 
ziyetleriarar, ekseriyetle de bulur
lar. Fakat bütün ölenler, silahları
nın düşmanlara nazaran eksik 0 • 

luşundan ve bu müsait vaziyeti 
bulmak istedikleri için kurban ol
mamışlar mıdır?. Avcı tayyarecile 
rimiz muzaffer oldukları zaman 
işte bu kadar güç şeraiti doldura _ 
rak buna muvaffak oluyorlar. 

Vaktile, Gilbert, Pegrond, Nava 
re gibi tayyarecilerimiz, mitraly • 
yozlu düşmanlarına tüf ek ile hü -
cwn ederek dövüşüyorlardı. Va -
kıa, bu eksikliği doldurduk, biz de 
tayyarclerimize mitralyöz koy -
duk amma, 4 7 ye kar§I 1000 kur · 

~.,, 

Makalemin hiıliıası bu idi. Ya~ 

dırmadılar. Şimdi bunu yazmak • 
tan makıadım, ıadece, Fransız 

tayyarecilerinin ne ıeraitle düı · 
mania çarpıştığını gö:ıtermek için 
dir. 

Navar, Verdun'un 
kanntlı inUdafll 

Verduna geliıinden biraz ıon • 
ra, Jan Navar kardeti Pujer ile bu 
luıtu. Piyer de artık pilot olmut -
tu ve 69 numaralı flotilada idi. 

ikiz kardetlerin yan yana çalıt· 
maları çok iyi olurdu. Lakin Na • 

var bunu istemiyordu. Bir müd -

det Pelleteer Doiıy ile çalıtmıttı. 

Amma Navar, ekıeriyetle yalnı7. 
uçardı, Ve böyle çalıımağı tercih 

ederdi. Bununla beraber, Piyer'in 

kendisile ayni filotilada olmasım 
istedi, bir istida verdiler. 

lstidaya cevap gelene kadar, iki 
karde~ faaliyete geçtiler. 

Piyade neferleri, bet yüz metre 
irtifadan birdenbire çıkarak ken • 

dilerini bombardıman eden düt • 
man tayyarelerinden tikayet edi · 
yorlardı. Bu hücümlcr Fran3ızla • 

rın üzerinde büyük bir tesir yapı • 
yordu. 

Navarın karargahı Verdun'dan 
uzak a idi. 

- Bana, diye müracaat etti, 

Verdune gitmiye müıaade ediniz. 

Tayyaremi ve makiniıtimi bera -

ber alayım. Bu ıuretle dütman ge 
lir gelmez derhal havalanabilir, 

onlara mani olabilirim. Buradan 

uçup gidene kadar, vakit geçiyor, 

onlnr da i1lerini görüp dönüyor • 

lnr. 

Bu müra~atm kabul edilmesi 
için bir hayli dü!}ündüler. Maama 
fih, Navara emniyet o kadar bü -
yüktü ki, kabul etliler ve Navar 
o aktam hareket etti. 

Bu havadis derhal :ıi9erlere ya
yıldı ve sevinçle kar~ılandı. 

Navarın m:ıkinistleri yedek ta· 
!cımlar ve parçalar alarak bir ta • 
raktora yüklediler, yiyecek alma
ğı da unutmadan hareket ettiler. 

Tara.ktorun geçtiği yollar, ka · 
milen !arapnel parçaları ile dolu 
idi. Fakat bu cehennem gibi yerde 
piyadelerin yatadığım ve dövüt -
tüğünü düşününce hepdnin ceıa ~ 
reti artıyordu. 

Navarın geldiğini haber alan pi 
yadeler ko~tular, on!l yardrm ede -
rek çadırını kurduhr ve gizledi -
ler. Bu suretle, me~hur tayyareci . 
ye hürmetlerini ve sevgilerini gös 
termit oluyorlardı. 

( nr.ramı r.or} 

l: una nazar an zeytin istihsali· 
miz ~u şekildedir: 

1927 senesinde 19 milyon 
okka, J 928 senesinde 156 mil
yon okka. 1929 senes:nde 47, S 
mılyon oMu, 1930 senesinde 
150 mil)·on okka, 1931 senesin· 
de 80 milyon okka ve 1932 se· 
nesinde ise 150 milyon okkadır. 

Zeytinyağı istihn 'ahmız İsw 

(U miktardadır: 

19l9 senesinde l S milyon ok· 
ka, 1930 senesinde 28 m:lyon 
okl<a, l 931 senesinde J 5 mıl) on 
okkadır. 1932 senesindeki mik· 
tar da l 5 milyon o'(kadır. 

Fransada buhran 
vergisi 

Verilen haberlere göre F ran· 

sa hükumeti bu seneden itiba· 

ren mali vaz.iyeli düzeltmek için 

buhran vergisi koymağa karar 

vermiş ve bu hususta bir de ka· 

kanun IAyıhası hazırlamı,hr. 

F ransıı millet meclisine verilen 
buhran vergisi kanun Jayıhaamın 
l<abul edilece~ioe muhakkak na· 
zarile bakılmaktadır. 

TOrk hükumeti bir sene ev· 
vel buhran vergis i kanunu için 
JAyiba haıırhyarak millet mecli· 
sine verdiği zaman Fransıı ga· 
xeteleri memleketimiz.in ikhsadi· 
yah aleyhine bir çok makaleler 
yazmışlardı. 

Ticaret ve zahire 
borsası reisliği 

lstanbut T caret odası umumt 

mtclisi bugün öğleden soora 

fevkallde surette içtima edecek

tir. içtimada geçen erde vefat 

eden ticard ve zahire borsası 

reisi Hamdi beyden inhilAl eden 

varif elere birer aza ıeçilecektir. 
Eu aralak:ar şunlardır: 

Ticaret ve ınhfre borsası ida· 

re be)eti reisliği, ticaret odası 
idare heyeti aıalağı, ticaret odası 
1Declisi azahğıdır. 

Hamdi bey ay01 zamanda si· 
gortacıların oda mümessili o'du
j u için vefa tile yeniden bir si~ 

rrortacı mümessil olarak seçile· o 

c~ktir. 

Buğday fiyatları 

iki gündenberi Anddo~udan 
buğday geldiğ inden t cıret ve 

ı.ahire borsasında cuğday fiyat

larına b:raz. tesir etm'şt r Euğ· 

daylar 6 kuıuş ile 7 buçuk ku· 
ıuş arasanda muamele görmüş

ti!r. 

\l t\ K 1 T neşri \'alı 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

Sııana'lı münkir 
Aı11mmn en meşbur ediplerinden Ger~art Hauplmano'ın 

eseridir. Bir papaun fevkalicle hey~crnlı, merakla, coılrnn 

aıkını, aan'atkArane bit tekilde an alır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesnde lokalap Kiltilpbanesi 

Fi atı 25 kuruş. 

15 Sal>ıtt 1~H3 

Büyük harp neden 
beş sene süfdü ? 

Franıız meclisinde meb'uaların mühim if~aab 
-13 -

"Uwn ve elemli iotiı:arımııan 
semeresinden bizi mahrum et
mek istiyenlerin gizli düşünctle· 
rini o s :rada anhyamamışhm. 

Bırkaç ay sonra muhalefetleri 
daha muayyen formüller halinde 
tebellür edine~ ne c'o 1ap çevır· 
dıkleıini ihata ettim. Hunlar ik· 
tıs ıı di Maltbusian·sm taraftarları 
idi. Milli serveti istihfaf ediyor· 
lar Bir mahsulü piyasada azalta· 
rak fiatını yü seltmekten baıka 
birşey düştinmiyorlardı. Hunlar 
asgari mesaıle ayni k4n hatta 
faııa kAtt elde etmeyi düşün· 
düklerinden bir faılai iıtıbsal 
buhranından "orunuyormuı gibi 
tavırlar takmıyorlardı. Vatan 
hissini unut1eak kadar bodbia 
o 'an bu adamlar Almınyaya 
bütün muaııam terakkisini bı· 

rakmayt raıe aldmyorlardı. Ye
terki, onlar sağlam gDmrnk hu
dutları arasında kıymeti düıen 
mansllllerini fazla fıata süre
biJıinler. 

Iıte kendiıiyle mücadele edi· 
lecck dahili dUtman budur. 
Gareceğiniı veçbile onu her 
yerde göreceğiz. O gizli silah· 
larla gö gede durmadan müca· 
dele açar meydana çıkmaktan 
sa~ınır, çUnkn halkan fikri seli
minin isyanından korkar.,, 

Herku Pıno nsikasını tanu .• 
M. Dö Ven del -M. Pınonun 

A'zasla Fransa arasında ikhsadi 
bir hudut olmasını temenni eden 
vesika var diyorsunuz. 

M. Bartbe-Afıasın Fransaya 
iadesinden endite eden bir ve· 
ıika. 

M. O& V~nctet - Bu naiüya 
görmek isterdim. 1 

M. Bartbe-Tahkikat komis· 
yonu o uyacaktır. 

M. Ernes Lefoul-Bunu bir 
tek bilmiyen vusa o da M6ıyö 
Dö V endeldir. Möıyö Vendelin 
mülga Ayan komisyonunda ı&y
ladiği uıun ve rabıtasız bir nu· 
tukta M. Pjnonun bunu kendi 
şahsi fıkri olarak ortaya athğı, 
fa~at meıele halk üzerinde ıui
tesir hasıl ettığinden demirbane
ler komitesinin bunun meı'uli· 
yetini kabul edf'miyeceğini söy-
ledi. (Ön ıo!da alkışler.) 

Hrley meselesi 
M. Barthe - Efklrıumumf· 

yeyi a!Akadar eden Briey me· 
seles:ne geçi~ oru:n. Şimdi harp 
bitti. Bu münakaşadan çıkacak 
hakikatları serbutçe memlekete 
tanıtabiliriz. Binaenaleyh blıtün 
gitti şeylerin üzerinden perde 
kaldırılmalıdır. 

Bricy havzası meselesi son 
zamanlarda fev ca'lda ehemmi· 
yet kespetti. 1915 iptidasında 
anut, vatanperve ve kıymetli 
bir ıktı,atçı olan bir arkıııda~ımır, 
M. Engurad (Alkışlar) "Corru· 
pondanl 'da bır maka'e neşredi· 

or. Ve bunda Br.ey havzasının 
ehemmiyetini gösteriyordu. Mes-
Jekdaşımız. Ahıanyanın ıavıf 
no1<t1Sının burada olduğunu söy· 
lürorc:!u. 

Avni:ıamanda Oeure gaıeteıi 
M. Tırv'ye bir anket açtırıyor 
ve Le Temps isminde bir ak,am 
gazetesi efklrıumumiyeyi şaşırt· 
mak için harban inkitafınc!a bO· 
yük tes r göstcrmıt olan birtakım 
ınakaleler neşrediyordu. "Briev 
havıası efsanesi,. ya 1 anmıf. Al· 
manyanan Briey hauasından bir 
ton fı liz bile almadığı ona muh· 
taç o'madığı sayleniyordu. 

Bu fahiş bir hata idi. Eu pro· 
kagandanın g izli bir gayui o 'up 
o'madığını düıünüyordum. Zaten 
bu maka.eleria altında kimin 

imıası vardı? Mın Hoıcbillerin 
imusı. Hoschiller bir ibtilAlcidir. 

ı Bunu bir kusur saymiyorum. 
Faı!a sola bağlıdır. Ben ooun 
panaatinde dcgilim. Ancak ıu· 
rasını işeret etmek isterim ki 
Temps'in. ciddi, mutedil Temps'in 
muhabiri aynizamaoda sındika 
müc1delesine mensup bir adam· 
dar. Amele arasında ihtilalci o• 
larak tanınmışlar. Acaba bir 
Fransız mıdır? Hayar Hoschlller 
Avusturya tebaasıdır. Lemberg'· 
de abııaskere kaydedilmitf r. 
Nereden tahmin edebilirsiniz. ki 
M. Engerand'm makalelerile 
Ouvre'de çıkan makalelerin te•lft 
ettikleri heyecandan sonra ef· 
klraumumiyeye "Bricr bavza11 
cfsanui,, başlığı altandaki maka
leleri okumakla memnun oldum. 
Baylece ıerek gazete mub11rirİ 
gerek arkadaşımız yamhyor de· 
mckti. Tempı'de çıkan bir aı· 
kert makaleyi babrlayınaz. bunda: 
0 Briey'i ablukadan kurtarmak 
istiyorsanız Som'da taarruz. edi· 
niı. ,, denir. 

Bugün herkes mes'uliyetini 
deruhte etmeli. Bu propaganda
nın nasıl tanı.im edildiği anl•tıl· 
malı memleketin bu nokta bak· 
kında mühimlik bir karar11ılağın 
devamını istemiyor. Şüpheleri 
var, bunları refetmeli. 

M. Fernand Enguerrınd -
Hükümct tarafından tasdik edil· 
mit o!an Manıeye hakim o'an 
bir hadise vardır ki o da harp 
esnasında Franaada belki lnııil
terede verilenin üç dört miıliai 
Termit olduğumuz keyfiyetidir. 
Bu nakabil itiraz.dır \fe itiraz 
eden de yoktur. Halbuki zan 
nımca bu çeliklerin üçte ikisi 
itbal ediliyordu: Franaız bt11'6· 
meti heubına gönderiliyorlardı, 
Müracaatıma rağmen Üzerlerine 
yüz.de otuı himaye resmi konul• 
du. Bu suretle gelir fiah fazla· 
laıh, hem tedarik e~enin kir 
yüzdesi ( Pek A'i pek dojru ) 
bu zarar verici bir ıiyanttir. 
Busuretle adeta bayat pabahhiı 
teıiı o~u:ıdu. (Çok doğru çok 
doğru ses~eri) (alkıılar) Fakat 
bu bir eser bir neticedir. Esba • 
bana rllcu etmek llıımdır. M. 
LU~ör 1 'Kabah:ıt kimdedir" dedi. 
Ben de buau kısmen zannedi· 
yorum. 

M. Purre Reuandel - İtte 
doiru sözler. 

M. FenandEngu!rrand -Bun• 
lardan daha ziyade de Briey 
mıotal<aaınan terki netayicidir. 

M. Rene Viviaini - Söz isti• 
yorum. 

M. F unand Enguerrand -
Briey meıelesi bu münakaıaya 
hakimdir. Asıl mühim r.oktası 
budur. Onu tetkik ve tauih et• 
mek hitımdır. Çünkü muğllkhr. 
Ve sui tefehhümlere meydan 
açar. Eu iki ciheti nazarı it.ba• 
ra alalım. Biri ıktasadi f.kat 
diğeri tab.yet!i!ceyiş ciheti. 

lktısadi cihetten hudut üıerin· 
de ve bu'cadar tehlikeye maru.s 
b.r hudut üıer.nde hemtu bOUio 
madeni istıhaahnizi teksif etmek 
ems31!İ! bir hata olmuştur. Harp 
:ruhurunda Mörl ve Möı:e1 vill• 
)Cti bünn · font istibsalimiıitt 

yüzde 75 nıi v<: Br ey mıntakall 
ise dr.mir fiıizi is\lbsalimizill 
yilıde doksanını temin cdiyordo. 

( Otvamı l7Cl1' J. 

le 
la. 
k 
le 
li 

2 

d 

h 
d 



lVlaarıtçilerin, müteiekkirlerın müsabakaya ait fikırJeri 
~. .. .......................... .., . ._ ..••.............•...............•......................................•• 

Güzellik intihabının iç yüzü 
Noter zabıt varakasında hakemden başkalarının imzası ... 

\'erilen cevapların sakathğı bu intihabın noksansız bir 
intihap olmadığını göstermektedir. Nazire 

Hanımın yardımcıları eksik değil ..• 
<flaş tarafı l inci sayılamızda) 

11
1 

1.lni bir teklif yapacağı da ma · 
u rn. 

Bu mevzu üzerinde bir anket 
~aPtno.nın ve rnemeleketin belli 

ı aşlı mütefekkirleri ve r.laarifÇi -
e ·1 I rı e konuşmanın çok faydalı o-
lacağım düşündük. Kendisile ilk 
konu!tuğumuz maarifçi, İstanbul 

1 .1~ tnuallim mektebi müdürü Ha -
ıt Ziya Bey oldu. 

lialit Ziya Bey evvela bu mev
~1.l Üzerinde konuşmamayı istiyor 

ll, F a!mt mevzuun bir memleket 
\ttqe b' 1 · l b''t·· t r ıye ı:ıcs~ esı o ır.ası u un 
h~teddiitlcri yene~ilirdi. Bu ili · 
ar)a ricamız kart.ısında israr et • 

~e:li, ve şaLoi telf~kkilerini anli:.t-
ı. 

b lialit Ziya B., bu k:ıbil müsa . 
d a.~alarm bir çok noktalardan 

0&ru olmadığına kanidir. Bilhas. 
•a. taleb~ için böyle r.ııüsahnkah -
~e. &irişmeyi bir hayli tehlil;cli bu· 
llYor. Esasen malum olduğt~ üze · 
re tnaarif ve!dl ~ti de talebe ve 
tllui!\llimlerin bu müsnbakalara 
kir-el . • 1 . b l ·~~ erını evve ce menctmış u -
l.lnrnaktadrr. 

H:ılit Ziya Bey, evvela tlöyle ,.. ,. 
0Yhdi: 

- !çeride mektepten her sene 
~zun olan hanudarın fotogr;ıf -. 
'11 asılıdır. Eu res:mlere bakc.r · 

'ıı.rı.~ . ı . d b' . . . . 
ı ..:; ı~ crm en ırısının tersıne 

~~"rilmiş olduğunu görüı-sünüz. 
t l.l, Naşide Saffet Hanımın fotog
i -!ıdıı· ve böyle b:r rnücahakaya 
Hır,.k t ..... . . • . 
~· ... e iıgı ıçın resmı tersıne çe · 

ılrniştir. 
b· llu; benim sualinize karşı kafi 
lr cevabım olamaz mı? 

ı. - Mükemmel bir cevap olabi -
lt F' 

l1J. • akat ortada aydınlatılma -
b rş kısımlar da kalacak. Mesela 
k l1 cevap, talebenin bu müsaba -
llıalnra iştiraki için gördüğünüz 
,, <ıhzurıarı iyice anlatmış olmı -
.ıacak? 

~ ....._ Efendim, burası bir muallim 
1' ektebidir. Bu itibarla ancak bu· 
\tlttın ruhuna uygun olarak cevap 
"erehilirim. Böyle bir müsabaka • .,,, . 
aıt·l§lira.k edecek hanım yarın mu· 
) ırn olacüktır. ~tuallim iııe ha · 
c '~ta taklit edilecek, örnek ola · 
d~ bir uzviyet demektir. Şu tak · 
~ ltde 'Ve hu §ekil de hareket eden 
l ı.. lnuallim, güzellik müsabaka -
arın.. . . ı . . h' d .... ·ı leh ~ l§tıra c: ıçın :ç egı se ta -
lır e3ıne bir örnek vermi~ olacak 
le h!Şte bir muallim hanımın böy· 
d .. ır tnodel olmaması için bunu 
()ı!tu bulmuyorum. 

~ek....._ .Böyle müsabakalara gire -
la lel'ln muhtelif şekilde sarsmtr
~{a tı~rryacnklnrı da söyleniyor. 
eo l!sela kazanacakların bir sene 
he~ra kendi aile hayatlarını d~ 
za gennıez hale gelecekleri, ka -
~a tıınryanlarm ise daha büyük hiis 
~o~~ Uğrıyacakları ileri sürülü . 

ci,i":" Ben bu iddialardan birin 
de ~~ doğru bulmam. Çünkü bir 
>a: ·~~ Parlamak sonra tabii ha 
~ii: ~ucu etınek sadece güzellik 
cfir. ~ akalarına has bir şey değil
l'.tıiıı llClYatın her safhasında böyle 

a er• d .,ltl ar ır. Eğer bu suretle 
tyan bir İnaan anormal değilse 

tabii hayat için kaybedilmit sayı -
lamaz. ikinci iddiayı da bu şekil
de kabul edebiliı·im: insanlar ve 
bilhassa kadınlar bir çok husran · 
lara esasen namzettirler. Bu iti · 
barla böyle bir iştirak ve kazan · 
mamak neticesi hasıl olacak hus 
ran, ancak diğerlerini kamçıla · 
mak suretile fena bir müessir olar 
bilir. 

- Şu halde : mektep muhiti 
haricinde, alelfunum güzellik mü
sabakalarında gördüğünüz belli 
başlı nıahzunı nasıl telakki edi · 
yorsun uz? 

- Bence fertlerin hayatta bir 
çok vazifeleri vardır. Bu müsaba· 
kalar netice3inde bu fertlerin his· 
~clerine düten hu vazifeleri sıh . 
hatlc ifa edemiyeceWerini düşü · 
nüyorum. 

Şöhret ve kazanç bence, ancak 
ilmi bir kıymetin ve emeğin ifa · 
desidir. Güzellikte ise ne emek ne 
de ilmi bir kıymet vardır. Şu hal· 
de falanca güzeldir, güzellik kra · 
liçesidir diye bir taltif niçin? 

- Güzellik kraliçelerinin mem
leketleri hesabına hariçte propa 
ganda yaptıkları ve bunun bir fay. 
da olduğu nazariyesi? 

- Kuvvetli bir nazariye değil 
her hal:le. • . • Mesela ben 
Avrupalıların, kendisine Tür -
kiye güzelJik kraliçesi diye 
unvan verilen bir hanım do · 
layısile Türklerden bahsetmesini 
değil, bir kıymet ve bir fayda ifa
de eden bir hadise dolayısile hah -
setmelerini tercih ederim. Avru 
paya güzellikten evvel tanrtaca -
ğımız, tanıtmamiz lazım gelen çok 
şeyler vardır. 

- Buna karşı, mesela Keriman 
H.m milli mamulat ve mahsuıa -
tımızı hariç memleketlerde tanıt -
tırmağa hizmet ettiği ileri sürüle
mez mi? 

- ileri sürülebilir. Fakat sürül · 
mesi bir kıymet ve fayda ifade e
dermi? .•. Mahsulümuz, milli ma
mulatımız, ancak hakikat~n de -
ğcrli şeylerde müşteri bulur. Bu 
değerli mamulatı tanıttırmak için 
de muhakkak bir güzelin delalet 
etmetıi lazım gelmez ya.. Avru · 
palılar iş adamlarıdır. Bir güzelin 
hatırı için, bir güzel tavsiye edi 
yor diye gözleri kapalı hareket e
decelderini zannetmiyorum. Av · 
rupalılar budala adamlar değiller 
dir. 

- Sonra hususi bir müessese 
tarafından yapılan bir müsabaka 
neticesinde kazanan bir hanımın 
güzellikte Türkiyeyi temsil etme
ğe hakkı olabilir mi? 

- Bence tabii olamaz. Bu tarz· 
da seçilen bir güzele Türkiye gü 
zeli dememiz doğru olmadığınl'\ 
göre ne demeliyiz? Tabii cümhu -
riyet güzeli demek te olamaz. 
Bence "Cumhuriyet gazetesinin 
açtığı müsabakaya iştirak eden 
lerin güzeli,, denebilir belki ..• 

Hem esasen Türk güzeli ara 
mıyoruz ki: Şekillerini ve misal 
lerini gördüğümüz müsabakalar 
da ancak beynelmilel güzellik öl 
çillerinin ve örneklerinin nazarı 

dikkate almdığmı i~itiyor ve oku · 

yoruz. Demek ki, aradığımız gü · 
zelde, aradığımız vasıf Türk ırkı 
na mahsus eserlerden ziyade hey -
nelmilel ölçüler ve eserler oluyor. 
Şu halele zannedersem evvela bu 
vaziyet dolayuile seçilen güzele 
"Tia-k güzeli,, demek bir hata o -
lur. 

ti- :./-

Reyleri yanlış >lan edilenler 
ve müstenkifl ~r 

Müsabakayı tertip eden Cum · 
huriyet gazetesinin intihabın bo -
zukluğunu ileri sürenlere verdiği 
cevapların sakatlığı, Nazire Hanı· 
mm, noksansız bir intihapla Tür 
kiye güzeli seçilmediğini meyda 
na koyuyor. 

Mesela, dünkü Cumhuriyet, 
Abdülhak Hamit Beyin, ikinci in
tihapta müstenkif kaldığını söy • 
lüyor. Diğer taraftan da Nazire 
Hanıma rey verdiğini iddia edi · 
yordu. intihapta müstenkif kalan 
kimse, hiç bir güzele rey vermiyen 
kimse demektir. Cumhuriyetin id· 
diası olsa olsa birinci intihaba a · 
ittir. Halbuki Cumhuriyet birinci 
intihabı keenlemyekun addediyor, 
Cumhuriyet için makbul olan ikin 
ci intihaptır. Şu halde ne diye 
hala ilk intihapta Abdülhak Ha -
mit Beyin reyini, kendi haksız da · 
va.sına bir delil olmak üzere orta· 
ya koyuyor? 

(Va - Nu) Beyin vaziyeti de 
hemen hemen aynidir. (Va - Nu) 
Bey, ikinci intihapta, yani Cum . 
huriyetin makbul gördüğü intihap· 
ta reyini İzmir güzeline vermİ§tİr 
l{albuki Cumhuriyet gazetesi Na
zire Hanıma rey verdiğini iddia e· 
diyor ve iddiasını ispat için de 
(Va - Nil) Beyin - kendisince mak 
bul addedilmiyen - ilk intihapta 
verdiği rey puslasını ve imzasını 
neşrediyor. 

Cumhuriyet gazete:si ikinci bil' 
intihap teklifinin büyük bir ekse . 
riyetle kabul edildiğini israrla tek
rar ediyor. Halbuki Abdülhak Ha 
mit, Hüseyin Cahit, Halit Ziya, iz· 
zet Melih Beyler, Fahrünnisa iz . 
zet Melih, Lüsyen Abdülhak Ha 
mit Hanımefendiler bu fikirde 
deği!lerdir. Büyük bir ekseriyet. 
teşkil eden hakemler de, ikinc, 
intihaba taraftar olduklarını ef . 
karı umumiyeye bildirmediler. 

Cumhuriyet gazetesinin inti 
haha fesat karışmadığına delil 0 • 

larak gösteı·diği bu iddia, kavli 
mücerrette kalan kıymetsiz biı
sözden başka bir şey değildir. 

Cumhuriyet gazetesi, kuvvetE 
bir delil olarak, noterlik zabıt va
rakasını, hakemlerin imzaladıkla 
rım yazıyor. Bu varakayı yalnız 
hakemler de3il, hakem olnııyan -
lar da imzalamıştır. Abidin Davei' 
Beyin İmzası buna en büyük bit 
deHldir. Sonra, zabıt varakasın . 
da bir çok hakemlerin imzası yok 
tur. 

Bütün bunlar, intihabın büyii~~ 
bir karışıklık içinde yapıldığını 
ispata kafidir. lntiha~ta belki kas 
ti bir fesat yoktur. Fakat bu dere 
ce karışı!< ve müdafaa edenler ta 
rafından bile müdafaa edilirken 
karışıklıktan kurtulamryan, Ara(J 
saçı gibi bir türlü açılamıyan bu 

Kibar Ali kardeşler mahdumla• ı ~ir·~ eti ve Sa ım kiba• Fctt.ın l..ibar, Rıza "ibır 
ve ~ lil<met kibar Beyler in ifl:tsın:ı ait sıra defteri 

S. N. Alaca 1ı Talep olu- Kabul olu- Sı a Ret cdi- l\lülfönzııt 

nan mı tar nan 17'1 1 tar h·n mı ta 

l h bankası V. lsmail 
Isa bey 

2 Süleyman Nizami B. 
Galaca Selinik ban :ı-

4ü333 5J 
1719) 

163 50 
sı cmtıa dairesinde o 

memur· 
3 Mustafa Hikmet kibar 

B. Bahçe1'apu iş timi-
tette memur 

494 30 

40 >33 5:> 
171)) 

16150 

49.ı 30 

o Alerhun em\·al
d· ha ıiJçhan 

hai.t. olmak uzero 

4 lktisat anonim ı;;irketi 10712 35 1071 J 35 
V. Yusuf Kenaıı B. 

5 Dilberzade kardeşler 25844 58 25844 58 
~ rketi 

6 Hıfzı Şükrü B. Kadı-
köy moda caddesi Zil· 1154 50 1154 50 

bal ı;o:, ak No l O 
7 1\Jünir B. Aksarav mil- 20000 20080 

let caddesi 13ö No. 
8 N'aşide H. V. Rt cepB. 1083 1083 
9 Hacı paşa zade bira· 

derler V. Kamil Ilil<- 1500 1500 t 
met Bey 

lO Osm:ııı Nami B, Şişli 
Halas Ar G3Zi caddesi 
Talıiı Paşa apar tıman 

18~ No. 

657 75 657 75 

11 Ismail Tevfik B. V. 768 60 768 o 
Apturrahman Ze i B. 

12 Ihsan Sami B. Vekili 
Apturrahman Zeki B. 

13 llamp:ı.rsum cf. BeyoA
lu fevziye IJsesinde 

14 Naime Şemii H. V.E-· 
nis Jpckçı B. Bernğlu 
Jstiklı\I cad 250 No 

15 Şükı·an H. V. Enis 
!pekçi B. 

2838 2~ 2838 29 

3552 3552 

131265 131265 

437 437 

16 Fransız bankası V. I
sak Sagis Bey 

13172 15 13172 15 6 122R 17 Tn!'n: ... frr~(ınrn 

ttıtan 

17 Doyça oıyant bankV. 12577 95 12577 95 6 ô221 3 
Jsak Sagıs Bey 

18 Apturrahman K•bar B. 
Nişantaş Vali ~onağt 

o:;oka~ı 24 ~o. lu a· 
partıman 3 .No. d:ı 

33000 
140 Alnn 

33000 Defterlerde mu 
140=bsyet olmadı· 

ğı g-ibi hiı gtına 

vesaik dahi i ...,,. 

raz edılernedi· 

ğlnden fazla 1a
lep edildi~inJcn 
ret 

19 Osmanlı ban1cası vekl
H Refet Bey 

23087 22795 6 29:? 

20 Sel!nik ban . ası veki
li Isak Sagıs Bey 

21511 70 
10000 

21 Kantariye ticaret ve ko 
misyonculuk şirketi 

tasfiye memuru Ek
rem Bey 

455 54 31967 24 
19547 Ol 

ô 
19547 Olnir göna vrı::ıi'• 

gösterilmcd ~in
den. 

22 Is. Ziraat bankası 38861 72 3886 ı 72 Merhun malda hakı.ı rü~ 

ham haiz olmak üzere 

lst:ınbul ikinci iflAs memurluğundan ; 
~Jüflis Kibar Ali kardeşler mahdumları şirketi ve Sanm ve fettan ve Rıza 

ve Hikmet kibar beyleıin borç tetıdkau bitmiş ve yapılan sıra dt•fteri yukaı ıya 
aynen yazılmıştır. Kanunen yapılması IAzım gelen ikinci toplanma için 6-Mart 933 
pazartesi ~ünü saat 14 de alacaı-lıların ikinci iflAs dairesinde hazır bulunmaları 
ilAn olunur. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
intihaba oalim bir intihap dene · ta yoktur. 

bilir mi? Bacak müsabakası 
Hele Cumhuriyet gazetesinin. 

verilecek olan 1000 lira me-elesin· 
"Cumhuriyet,, bizim güzelliK 

müsabakasının esasına itirazları • 

mızı tetkik ederken, ''V AKIT,, m 
vaktile yaphğı bir bacak müsaba • 

kasından bahsetmiştir. Bacak mü• 
sabakası bir resim müsabakasın • 
dan başka bi rşey değildi. Hiç bir 
temsili mahiyeti yoktu. Milli bil' 
mesele yapılmamıştı. Hiç bir ka • 

de: "Nazire Hanım bin lirayı al · 
madan Avrupaya gidemez, bu pa 

raya ihtiyacı vardır,, demesi, Na 

zire Hanımı tanıyanlar ve mesele 

nin iç yüzünü bilenler için gülünç 

tür. Nazire Hanımın Cumhuriye 

tin vereceği bin liraya ihtiyacı 
dın ona buna te~hir edilmemiş, 

yoktur. Nazire Hanımı çok seven 
Avnıpada Türk birincisi diye do • 

zen=:rin kadın arkadaşları, dostla 

rı, ahbapları vardır. Kendisini, 

müı;abalta için tepeden tırnağcı 

kadar giydirip hazırlıyan bu zen 

gin ahbapları, onu Avrupaya gön 

derecek ve hatta birlikte gidebile· 

cek vaziyette ahbaplardır. 

Cumhuriyet refikimize bir tav 

siyemiz v::ıı·dır. Bu meselede ar 

tık hiç ses çıl:armMm, art:!c hu 

müsabakn~b.n bnh:ehnesin ve Na 

zire Hanımın, haldı ve saHm bi r 

in~!hapla Tür~dye gi:zeli seç!ldi -

3ini iddia ve bu no!dayı mfü:!a 

fandoın v~za~çsin .•• 

Bu intihabın doğru1uğ!..mu mü 

dafaa edece!<, hiç bir tu~ulur nok 

laştırılacak değildi. Ve bunun her 

gün sayıfalarımızda görülen re • 

simbrin yaptı~ı tesirlerden başka 

tesiri olamazdı, olmamıştır da ••• 

Ne milli, ne ahl~ki, ne içtimai bi.r 

rne::;ele mahiyetini almıyan bu 
m~saba'<a ile gi~z~Wk müsabaka -

sını yanyana setiı·miye imkan var 
ı:ıı? 

izmir güzeli gitti 
lzmirde yapılan bir müsabaka 

netice::;in:!e İzmir gi.:zeJlik krali • 
çesi olduğu ilan edilen Neriman 

H., dün Ec-:: vapuri!e Jzmire ha • 
re~rnt etrni~, G,,hta rıhtımında ak-

raba ve tıındıkları t;:ırafmtlan teı· 
yi edilmi~ti;. 
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Dostum ser komiser Ali Rıza 
bey sordu: 

- Beş dakika vaktiniz varmı? 
Başımla " evet,, deyince au

Jath: 
- Geçenlerde , pencereden 

bakıyordum . Karşıki l<aldırımda, 

fevkalade asabi olduğu yüzün
den belh olan bir adam do 'aşı· 

yordu. Bilmezs n karako· 
Harın etrafında bilhassa bizım · 
ki gibi kalabalık merkez
Jerin etrafında ne kadar adam 
dolaşır. Bunlar içeri gırıp gir· 
memekte tereddüt t!derler. Bu 
adamda öyle idi. Karşı'<i kal
dırımda duruyor, bu tarafa geç· 
cıek için bir hareket yapıyor, 
so:ıra cayıyordu. 

Onu ertesi, daha ertesi gün
Jer de gördüm, sonra unuttum. 

Ar.ı.dan on gün liadar geçti, 
bir gün, bu adam içeri girdi, 
titreyerek bana doğru ilerledı. 
Kend [.·ne şimdı senin otur 'uğun 
yer gösterdim ve din c Jim. 

- Ser komiser bey , dive 
süze başladı, ben, Zehra Şükrü 
hanamla evlendim. ~ılmem Zehra 
Şiikrü hanımı hatırlıvormusunuz? 

Hat•rlıyordum. Zehra Şükrü 
hanımı sen de hatırla rs ın. aniya 
,ko-eas1m zehirlemiş, uzun bir 
muhake'lleden sonra, tıbbı adli
nin cesedi muayenesine v-e bır 
sürii doktor arın meşgu l o .:na· 
Jarma rağmen zehirlenma ala

ımı bulunmadı~ı için beraet 
?tmişü. işte o Zehra Şükrü ile 
evlenmişti. Kendisine: 

- Evet, dedım, devam ediniz 
Adam, bir dnkika durdu. 

Korkak bakış arla etrafına bakı 
narak o~ada ikim'zden baş a 
'kımsen•n• olmadığına emn ı yet 
getirdikten sonra anlattı. 

- Zehra Şükriiyü, mah eme 
salonunda gormüş, l<im bılir 
ban~i acayip bir cazibe i!e onu 
sev n Ştim d eraet eder etrr.ez 

ar asına dıişt m, uzan )İt talcırn 
had selerden sonra n ·hayet 1 en 
dis ıle ev -end ık. ille iki sene 
le-, esiz, me ut b!r hayat o ı du 

Zehra Şü1aü ·ki artık benim!e 

ev enince Zehra lzzet o l muş'u
fevn. alide İyı bir ev kadını ol· 
doğunu göstermiştı. Ü.stelik 
güzeldi de, ve muhal<eme:erin 
az2bım unutfukca da güzelleşi
yordu, Lakin bir giio, bilmem 

_ ııasu o'du ağzından bir af, ilk 
bakışta ebemmıyets· :ı bir laf 
kaçırdı. Bir gün koı-uşuyorduk. 
Hayatımızın tatlı geçışinden bah· 
sediyorduk. "Şükrü ile de ara· 

.m12·da hiç geçimsizlik yoktu., 
dedı. 

Önce eri bu ı;ÖZe aldırış 
etmedim. Fakat nastl o 'dıı bil
mem, o gece bu cümle adıma 

· geldi, btr türlii uyuyamadım. 

madem"'' diyordum, ilk kocası 
ile de arasında bir şev yokmzş, 
onu neden zeııirlemiş? 13uı ada 
ıuau da ilave edeyim ki, ben Zeh· 
ranm kocasını ıehir.edığine İnil· 

nıyordum, ve kendisi!e evlenme· 
me sebep te, onu 1, kanmın, 

daima beraberinde yaşayacağım 
bu kadının, bir adam öldürmüş 
olmak sıfatile baııa duyuracağr 
beyecandı.Ş md, sadede gdelim 
Mademki, diyordum, ılk kocası 
ile de pek mükemmel geçmı· 
yorlarmış, ne dıye onu zehirledı? 
Demek bu kadmda, marazi bir 
hal vardı, beni de, tatlı 

muameleleri ile uyutacak, artık 

kendiaine tamamen emin oldu· 
ğum bir zamanda zchirliyecekti. 

Bu hınıır fıkir, aklıma gırmış 
yerleşmiş, kök salmıştı. Artık 
o günden itibaren, hayatım bir 
azap oldu, mütemadi bir korku 
içinde yaşamaya baş 'adım. Ka· 
rımı göz hapsine almıştım. En 
küçük hareketini tarassut edi
yordum, o evde yokken, her 
tarafı karıştırıyor, zehiri nereye 
sakladığını arıyordum. Bu korku 
asabımı boz'lluştu. Hele yemek 
zamanları! Her yediğim yemek 
bana, soa yemek gibi gdiyordu. 
Doyduğum. korkuyu, azabı tarif 
edemem: 

Bir az içki içerek eod şeleri
mi n sbeten ynhş ırmıya çalıştım. 
Bunun neticesi eve sarhoş geii· 
yor, kinimı korkumu aksülamel· 
lerle ta,myor, karımın hayatım 

da :z:ehirliyordum. O masum 
bir vaziyette kalıyor hiç sesını 

ç1karm1vordu, ve hainane bir 
1eki ile, beni zehirliyece~i 
dakıkayı- bekliyordu. 

[ura ' n gelince adamın sözü· 
nü kestını. Her halde bu adam 
ha!la bir adamdı. Kead s :ni 
evhamlarını artırmam:ık için 
ters em ~ melı, iyi tarafından al· 
msk lazımdr: 

- c.ıeyef~ndi - dedim, sözle 
riniz1 noı ettim, bızden rstedi
~iniz nedir? K·uınız hakkmda 
bir muamere rui yapmamızı isti
' orsaouz? Derhal ıcap eden 
emirJeri vereyim, kendiı n bura· 
ya çağırıp ... 

Adam birdenbire ayağa halktı 
- Hayır, hayır... D ye ba ~ ır 

dı, şimdihk e imde bir delıl yok. 
Fakat mu ak ':ak o u yakalıya
cağım. O zaman .. Ya lnız, eğer 
o zamana kadar ben ölürsem, 
mu'ıakkak kat lim o arnk kendi· 
s ni yaka larsmlı. 

Adamctığız gitti ben de mese· 

e1r unut ' u n. La in i;ç gün son· 
ra elinde bir bardak deli gibi 
te~rar odama ~ırdı ve 

Yakalufım diye haykırdı, 
solc ak k<'pısından yavaşca içerı 

. d" , 1. 
gıı ım, ~remeK o asıı m a-nı-sın· 
dan, b~rdağıma bir toı ı,oydu· 
ğunu gördüm. işte barda-< ... 

Adam, masanm füerine barca
ğı ~ovdu. Kendıs ne b rşey sor· · 
rnal-ı: ıstenım ft:kat ka'ıil o.ınadı, 

boylu boyunca yere yuvarlanarak 
kıvranmıya başladı. ( iİ dakika 
so ıra adam c.au çekişiyordu. 
Hemen do1doru çağırdık. Ge dı 
muayene etti, üzerıne eğilmiş, 

beki yordum, sordu n. 
- Zehir enm ş değ-ilmi! 

Do tor cevap verdi: 

- Evet, zehirlen.n ş . Afk<>I· 
den! ve Delirıu nhemcus! 

13ardalıtaki rnayıi ta'ılıl ettir· 
diğımiz zaman da, l unun bir 
s in.r i Acı otduğunu an'adık. Za
vaıh kadın ne taJilısiımiş!. .. 

lstanbul altıncı icr1 memurluğundan: 
lstanbulda Sultan hamamın& Duhani 
zade mahdumların~ TürkiyeTşB:ın asının 

lstanlıul Sult:ın Ahmet sulh mahkeme· 
sinden iı.tihsal edildiği 28·280.3 nnmarah 
i!Amile alacağı ol:ın 149 lira 85 kunı~un 
tahsili zımı ında JlAmfann icra~ı yolile 
takip ed imek üzere dairemizin 932 4397 
nurnaı asile müracant edilerek raralıruza 

gönderilen icra emrine müba~irinin \'erdiği 
meşruhata nazaran if,ametgAhmızrn meç
hul kaldıjtı anla~1lmıştlr. Tarihi ilclmdan 
iti,,arcn biı ay z:ıı rında borcn masraf
farilc birlikte ödemen.iz ve bu müddet 
içinde tetkik merciinden veya temviz 
veya iadctcn nrnhakem(! yo!ile ait oldu 
ğu mahkemeden icıanın ~eri hmıkılm:ısı 

ha'<kında bir karar getirilmedikçe cehri 
icrava devam olunacağı ve i~bu müddet 
içinde icı a iflis kanunun :-4- üncü mad
desi mucirıince mal beyanında bulunma
nız \e bulunm:ızsanız h:ıpis ile r:ızyiı. 
edilece~iniz ve ha•dk:ıta muhalif beyan
da bulunursanız hııpi5 ile ceza1anıi.ırıla

c:ı~nı.:.: icra emri makamına kaim olmak 
t.izcıe ilAn olunur. (6671} 

VAKiT 

Jstanbul Alcıncı icra 1\Jenmrluğandan; 

l\lahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

bulunan bir yazıhane iki koltu~< alu 

iskemle ,.e !'İ~a.ra i·kemlcsi ~l-2·933 

tarihine mü5adif s:tlı günü 5aat 10.30 da 

Galat:ıda Gahay hanında açık arırrrna 

~uretile 5atılaca~ından taliplerin mahal

linde bulunacak memuruna müracaatları 
ilAn olunur. (fi672) 

Jstanbııl Altıncı icra l\lernurluğund:ın: 

l\l:ıhcuz \"C para) a ÇC\'rilmesi mukarrer 

bulunan il.,j yazıhane hir masa ve iki 

sigara iskemlesi 2 l ·2·933 tarihine müsa

dif sa!~ günü saat 10,;10 dl Galatada 

Gabay hanında açL < attırma sureti le sa.tı

lacağınd.ın taliplerin ll1;1hallinde hazır 

bulunacak memuruna. müraea.atlan ilan 
olunur. (66:'3) 

lstanbul Altıncı icra. Memmlağondan; 

i\lah<:uz ,.e par:ıya Çt:.\ rifmesi mukarrer 

bulıınan i"i koltu!c dört sandal re 2 [ ·2.-

933 tarihine müsadif salı giinü saat 10,30 

da Galatıda Gahay hanmcfa açık artuma. 

suretilc ~:ıtılac~ğından taliplerin mahal· 

liml<! bulunacak memuruna ıniiracaatları 

il~n olunur. (6674) 

lstanbul yedinci icra memurluğundan: 

Saıılmı.ısına karar ,-erilen Galatada I\fah
mudiye c:ıddesinde 153 N"o. lu berber 

dilkkılnı önünde Şehrihalin 19 uncu 

Pa7.ar güni.i saat l ~ de bir koltuk tıir 

ayna hazır btılun:ıcak memuıu tarafından 

sarıfaca1"ı ilan olunur. (6676) 

lst:ın lJul Asi iye '.\lalı keınesi Uirinci 
l lukuk Dairesinden : 

l\lüdde\ Gal:ııada Kara.köy Palasta 
Felemenk ffahrbelit Dan .. ası tarafınd;ın 

müddeialeyh Jc:tanbulda llalıkpaz:ırında 

61 numcroda ı\rnn llaıuh efendi aley
hine i arrıe olunan alacak dan51ndan 
dolayı ik:ımet~:\hı hamı meçhul bulunan 

müddeiale} fı hakkın<la hukuk usul mu

h:ıkemekri anununun 40 l inci maddesi 
mucibince ittlh.az olunan gıyap kararının 

hanuntı mcz Orun l 11 inci maddesi mu
cibince i\Ancn t~bli)ti ne ve bu baptaki 
tahı.ikııtın d:ı ~-3-9JJ t:ırihinc müsadif 
perşım1be glınü saat 13,.30 calıf<fne "' 

karar veı ilmiş olınak lA mumaileyh yevm 

Ye \ 'aı.tl mez . ôrda bizzat gelmediği \'c 

ya bir vekil göndcı mcdıği ta:,dirde h:ıı--

1,ınd:ı mııam eler !!"'~ anfye~ c devam edi· 
kceği tebliğ makamına l.:ıim olmak üz-e-
ı e il!n olunur. 

lst:ınbul A~liye l\ 1ahkemcsi L;iı inci 
Hukut\ Dairı•sindcn : .\lüddei Gafat:ı'da 

Sig-orta hanında Doyc;e Oryent Bank 

t:ı:ıahnde.n müddeialeyh Galata"da Pano

ramn hanında rol Şoıte dendi aleyhine 

ikame olunan alacak davasından dolayı 

ikamctg:\hı hazırı meçhul bulunan müd· 
deialeyh h:ıkkmdır hukuku usul muha.kc-

mdeı i kanununun 401 inci maddesi mu. 
cibince ittihaz olunan glyap kıırımmn 
kanunu mezkllrun 14 t inci maddesi mu-

cibince ilanen lebliıine ve ba bapta.ili 

ıahkıkatın da ~~3-9.33 Perşembe günü 
saat 13,JO talikine karar \erilmiş ol· 

malda mumaile~h Ye\'ffi Ye 'aı..:ti mez
J.:ôıd:ı bizzat gC'lmediği Ye\·a tıiı- \'ekli 

göndermediği takdirde h:ıkkmd~ mn:ıme· 
Iei gıyabiyeyc dc\'am edilece~i tebliğ 

makamına kaim olma!< Ü7.ere ilAn olunur. 

lslanbul 4 tindi icra Memur
luğundan. lstanbul Limon islce• 

lesı solca~mda es'.d ve yeni 80 
No. lu dü'4kanın biss~darlarınd-an 
o up Eeyoğ unda Pangaltı'cfa 
Aıtınb:skaı'da 77 No. Ju apart
manda mııkim iken elvc vm ika
metgaiu meçhul olan Tana~ ve· 
ledi Istrat yadı efendiye: Madam 
Pme!op 'den borç aldığımı 1500 
tirava nmkabil birinci der~c~de 
ipote'c irae ey.ed•ğin·z V~on 
sl<e1esi ıo'rnğmda 80 No-. ru 

dükkandaki hissenizi muınaıleyba 
madam Pine opi'den Nikolaya 
ve Niko a'da Kiryako efendi 
temlik etmiş olmakla mezkur 
dükkandaki rubu hissenit.in 20· 
3 933 tarihinde açık artırma 

sureti e satı 1acağı ikametgibmı
:ıın meçbuliyeti basebile tebl i 
makamına kaim olmak Ozere 
ilin oJuour. 670 

15 ~ubat 1 

Istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Benzine aittir 
1 - Gümrük muhafaza umum l~umandanlığı emrindeki de 

vesaiti için "100,, tondan ve ''l 35,. tondan çok olmamak iiJI 
satın alrnacak benzin kapalı zarfıa kırdırmağa konulmuştur. 

2 - Kırduma şartları kağıdmın tasdikli suretleri lstanbul 
Gümrük Mubnfaza Başmüdürlüğünden Aokarada Gümrük Mu~ 
faıa Umum kumandanhğından alınacaktır. 

3 - Kırdırma fstanbul Gümrük Muhafa1a Başmüdürlüğ' 
de kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır· 

4 Kırdırma 7.3.933 tarihine ras?ıvan salı günü saat 
tedir. 

5 - Teklif mektupları 
saatinden evvel ba ilanm 3 
lecektir. 

kanundaki hükümlere göre gün 
üncü maddesindeki komisyona vt 

6 - Her istekli, biçilmiş bedelin yüzde 7,5 ğu olan 3148 lı 
88 kuruş'uk muvakkat güven o:: e!erile "teminat,, belJi saatf 
evvel komisvona gelmeleri. 

7 - Ahnacak benzinin evsafını gösteren kağıt esas şartr 
meye Hı~ ktir. 

8 - Belli o1an saatte tutulması adet olan zabıt l<ağıdı d 
durduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmıyecekfr. "644,, 

Fatih malmildilrJilğünden: 
Edirnekap1

1
da H?cı Muhittin mahallesinin Acıçeşme caddeJ 

de l'ski 12 yeni ] O No. la dükkan açık müzayede ile satılacak 
Müzayede müddeti 6 Şubat 933 tarihinden 2 Matt 933 taril.ı 
kadar yirmi beş gündür. Taliplerin 2 Mart 933 tarihine mü 
Perıembe günü saat onda Falih Mal müdürlüğünde müteşe 
müzayedat ve ihalat komisyonuna müracaatları. (4 

inhisarlar umum müdürlüğünde 
idaremiz ihtiyacı için pazarlıkla 20,000 sandık mukabili ( 

metre ve 410) desimetre mik'abı kesilmiş tahta satın alına 
tır. Talip'erin şartname ve oümuneleri gördükten soJra pazar 
iştirak etmek Uzere yüzde 7,5 teminat akçelerini hamilen 18· 2· 
Cumartesi gi!nü saat 15 te Galatada alım satım komisyon 
müracaatları. (597) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başıaüdürlüğündeo:. 

Benzine aittir 
1 - Giimrük Muhafaza umum lrnmandanlığı emrindeki d 

vesaiti rçin 130) tondan aı ve (100) tondan çok olmamak üt 
satın ahnac3k benzin kapalı zarfla k11dırmağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri lstanbo 
Gümrük Muhafaza Başrı:ıiidürlüğünden Ankarada Gümrük Mu 
faza umum kumandanlığmdan almacaklır. 

3 - Kndırma lslanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğüt 
kuru'aca~: alım satım ko-nisyonu tarafından yapılacakhr. 

4 Kırdırma 7.3 933 tarihine ras ıyan Sah giinü saat 15 
dir. 

5 Teklif mektup'arı ka'tundaki hüküınlere göre glin ve 
alinden e•vel bu ilaaın 3 üncü maddesindeki komisyona ve 
ceklir. 

6 - Her istekli, biçilm :ş bedelin yüz.de 7.5 ğu olan 2025 
urnva~kat gtiveome!erile " teminat,. belli saatten evvel ko 

yona gelmeleri. 

7 - Alınıcı'c b~:ızinin ev.ufım g3.ıteren kajıt es1s 
meve ilişilcttr. 

8 - Belli o'an saatte tutu'ması adet olan zabıt l'ağıdı 
durn'duklan sonra hiç bir tek!if kabul edilmiyecektir. (64 

Balfırlıöy Fabrikası 
Kooperatifi 

Bakır! öy Bez Fabrikasında bir memurin 
tfşkil edilmi~tir. 

Fabr ka müdiirü Fazlı ~eyin himmetile vücuda gelmiş 4 
bu kooperatif fabrika ame'esiyle memurlarının yiyecek, içe 
g yecek, yakacak bütiin ibtiyaçlaroı ucuz Hatla tatmin 

cektir. ı 
Falıri! .. ada böyle bir ucuı'uk mliesseses!nin teşlcil edildi 

haber alan Bakırköy ahalisi, fabrika müdliriyetine müracaat 
rek kendılerinin de kooperatiften istifade etmeleri için tert 
alınmasını rica etmişlerd;r. 

idare, halkın bu talebiai kabul etmiş ve fabrikanın cadd! 
naıır cephcs'nde kooperatifin bir kapısı o1masmı Ye Bakı~ 
halkının bu kapıdan kooperatife girerek öteberi almal' 

tensip eyletn ft r . . 
Bakırköy bez fabrikası memurin ve amele &coopentifi İ9 

taşıyı:ıcak oian bu kooperatif bir aya kadar açılacaktır. 
Fabriit:a amele ve memurlariyle Bakırköy halkına büyOk' 

hi~met edecek o!an bayıe bir mlltsse1eyi vilcuda retirdikJeri~ 
dolaJı Bakırk61 Fabrıka müdürilnü tebrik etmemek kabil değil 
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- Hayret 1 bu adamın sırtındaki ne ? 
- Ne olacak! btr doi 1 
- ( •• ?il 
- Hem de ıo.ooo ton sıkletinde 1 
- 1 'l il 
- Fakat dikkat et 1 nereye basıyor 1 
- Evet ! eördüm : 

ZiRAAT BANKASI 
nın k\tn1bar~larına 

T3mam-. •• Bu adamın 
ZiRAAT BANKASI 

ndi: hir 

Tasarral Besa var! 
- Öyl~ ise, daha bunun f!lbi iki yük tatır ve 

Sırtı Yere G "~ i 
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Çamaşır dairesi 
Paria'in en son moda modellerini 

muntazaman getirtmektedir 

lpekiş çamaşır dairesi : 

BAKTERlYOLOG 
• 

Dr. Ihsan Sami 
BAKTERiYOLOJi LABOR.ATUV.ARI 

Umum kan tahlil!tı. Frengi noktaı 

nazarından (Wasserman ve Kahn tea· 
mülleri) Kan küreyvau sayılması, ti· 
fo ve ısıtma hastalıkları teşhisi idrar, 
balgam, cerahat, kazurat ve su tahlil!a 
ültra mikroskopi, hususr a~ılar istihzar 

Kanda üre. şekı::r Klorür kail esterin mik 
tarlarının tayini. Oivanyolun'da Sultan 
. \Jahmut türbesi ~o. ı 89Telefon.2098t 

Doktorlar 
Doktor 

Balıkçıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

Sokak No. 17 
Telefon: 8626 Beyoğlu 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
t)lnir mUtebaaaıaı 

1 - lpeki~ kuml11l1Jrının ne- Cuma ve pazardan maada gUnJerde aaat 
3 ten 6 ya kadar bUta kabul olunur. 

f IJSetini teblJrÜz ettirmek, Muayenebanealnl Babıft.11 kar§ıamda An· 
kara caddesi No. o&7. ye tevetan oakJet· 

2 - lktuadi buhrlJn dol1ıyı- ınlşUr. Telefon muayene: 23469 

$İle ıztır1Jp duv1ın iJ.ilelere ev- ı._ ____ rk_a_m_et-glh_:_s_o_u_o ___ __ 

Jer,nde bizzat vapac1ıkların

d1ın daha ucuz ve dohtı gaz,.ı 
ç1ım1ııır temin etmek, 

Gayelerile açılmışhr. Burada 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet All 
lcll'ar yoUan ba"ta.lıklan mUtehuıııın 

Eminönü (Sabık Karakq) ba.nına 

nakletmiştir. Cumadan maada ber gUn 
butaıarmı kabul .-e tedavt eder 

en basitinden en mükemmeline •--------------
Doktor ·-Operatör 

kadar, modaya en muvafık şe-
kilde ve Paris'in en son modelle· Ahmet Asım 
ri üzerine her türlü : 

Pijamalar, sabahlıklar, 

Doğum ve kadın haııtaııklan birlncl amıı 
mUteha.ssısı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şl!a yurdu, ı~ - 18 Beyoğlu, 1.etlklll 
caddeal No. 193 (Opera sinemaııı ka~) 

Teleton: n960 - •.2221 

gecelikler , kin1onolar, •------------
Doktor 

kombinezonlar, iç çama - Hafız Cemal 
şn Jarı, salon perdeleri ya· 
tak takımları ... ilah ••. 

Yaphrabilirsiniı 

Dahili baııtaııklar mUtelıaaıııa 

Dlvanyoıu No. 118 Telefon: 2223911 

G8z hekimi doktor 

SUleyman ŞUkrU 
Blrtnd amıf mUtetıaama 

Babt&U (Ankara C&ddesl Numara 80) 

oı, doktoru 

Mustafa Zeki 

Milli müdafaa 
vekaletinden: 

1 - 931 ve 932 senelerinde mazeretlerine binaen vaktinde 
mllracaat edere" ikramiyelerini alamayan mı't\llerle şehit ve ye
timlerinin istihkaklarroa ait bordroları Maliye vekl'etine ve cet
velleri de askerlik şubelerine gönderilmiıtir. Buna g~re e1babl 
istibkakın askerlık şubelerine mf!raccat etmeleri . 

2 - lıbu tevıiattan sonra müracaat edeceklerin paraları 935 
tevziatında veri eceğınden beyhude yere M. M. veklletine mti• 
racaat edilmemesi. 

3 - 933 senesinde vaktinde mOracaat etmem:ı olanlar i~ll 
ayrıca bir tevzi yapılmayacağından mal611erle ıebit yetimlerinİll 
behemehal 1 N san 933 tarihine kadar ıubelerine mOracaatla 
kayıtlarını yaphrmaları, bu tarihe kadar kayıtlannı yapbrmıyar 
lann müracaatlarının bilAhare kabul edilmiyeceği i An olunur. 

(30l2) (6SS) 

Galatasaray . Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimiz talebesinin Mart · 933 Cç ·nen taksit Ocretle
rinin tabs.Jine baş anılmıştır. Bu mulmele nihayet Marhn onuncd 
günü aktamına kadar devam edecektir. 

2 - Tahsil olunacak bu ücretlerden tenzile tabi olanlar be
hemehal babalarının Devlet memuru olduğunu ve Baremdeki de
recesini gösterir gayet açık ve mensup butundu~a dairece mu
saddak ve pulıu bir vesika getireceklerdir. Getırmiyenler veya 
getirip te istenildiği tekilde vesikaları yaulmaqıış o.anlar tenzi• 
llttan iıtifade edemıyeceklerdir. 

3 - Taşradan gönderilecek paraların ve vesikaların timdideD 
irsaline başlandması icabeder. (669) 

Istanbul yedinci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz altı adet 
Bavul ve beş adet ufak çanta i~bu Şu
bann, 20 inci Pazartesi günil sa:ıt 9 dan 
itibaren Galatada Yüksek kaldmmda 
ı l No. tu sandıkçı dükk!nın da bilmü· 
zayede paraya çevrileceği il!n olunur 

(6668) 

Jstanbul ikinci icra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz Ye paraya 
çevrilmesi mut.arrer 566 şişe ş:ıraJ> 

~~-2 933 tar'ilııne m~sad\f ~rşanba _gü
nü saat 10 dan itibaren Beyoğlunda Ha· 

SEVRISEFAIN 
~lerl: etl idaresi C:ahıta koprU aşı B26!J 

) O e A, Slrkecı MUhllrdaı zade Han ft640 

Trabzon Poatan 

(Gülcemal) 1:.:ı:~ 
ba 18 de Galata r1bhmında11 
kalkar. DiSnDıte Tinbo·uy4Jla 
uğarnıhr. ;;Jf6!!) 
....................... 

Buhranı kaldırmıya 
yardım etmek maksadile 

mal başında 58 No. lu mağaza önünde 
satılacağmdan talip olanlann yevm mez· 
kılrde 932-4891 dosya umarasını hami
len haZ1r bulunacak memura mürac&at· 

•-M_u_a_y_en-eh_an_e:_u_a_k_Udar--A-U-am_a_tqı __ N_o._DS-lll lan lüzumu il~n olunur. (666l) 

SAT i E 
Ayda 40 ila 80 kuruş vererek 

36 ay vade ile 
2 den 5 sortiye kadar kü~ilk tenvirat 

tesisatı icrasına karar vermiştir. -lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 

Kıymeti mubammeoesi 
Lira K. 

1 

967 50 Edirnekap1S1nda Neılişahsultan mahallesinde Ney
zen sokağanda 10 No. la maa bahçe mülga kadiri 
tekkesi binası. 

1765 55 293. arşın 11 - santim terbiinde bulunan Fatih'te 
Pirıoççisioan camiişer.fi arıasile mevcut enkazı. 

1782 32 222 ·arşın 79 santim miktarında bulunan Topha
ne' de Hacımimi mahallesinde Kumbaracı yokuşun· 
da (116· 92) No. lı bir kıt'a arsanın tamamı. 

Balldaki emlakin pazarlıkla satış ve ihaleleri (12 - Mart· 933) 
pazar gOnn saat on beşte yapılacağından almak istiyenlerin pey 
akçelerile beraber her gOn Vakıf Mahlüller kalemine müracaat· 
ları. (667) 

1 ıstanbul Belediyesi llAnları 

Divanyolu'nda Çorlulu Ull ve sani medreseleri: teminat 67,S L 
Mahmutpaşa'da Rahiki zade medresesi : 12,5 ,, 
Hocapaşa'da matbaa binası: 20 ,. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere milzayedeye 
eıkarılmııhr. Talip olanlar tafsilit almak icin her gün Levazım 
MDdilrlüğOne müzayede ye girmek için de teminat makbuz veya 
mektubu ile 9~3 933 perşembe günli saat nn beşe kadar Daimi 
EncOmene müracaat etmelidirler. (682) 

Emin&nü Kaymakamhğından : Sabipıiz olarak bulunan keçi 
,avruıunun sahibi bir hafta zarfında mDracaatla alıamadıiı tak· 
dlrcle alelaıul aahlacaiı ilia olunur, (.679) 

Dı, tabıbı 

Zeki Nuri 
Her gün haata kabuJ edlllr. Her ne'1 diş 

rahatsızlığı ted&vt olunur. Muayenehane: 
OakUdar Abc;ıbqı Mektep ııokak No. DO 

Cildi 
bozmlyan 

yeg!ne 
Tualet 
podrası 

1
3UncD Kolordu Satanalm•ı 

Komisyonu lllnl3ra 

3 taksıtte alınmak şartile 
45 l,800 kilo un kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
27 · Şubat • 933 Pazartesi gDnn 
saat ıs tc iımir MOstabkem 
mevki Satınalma kom!syonunda 
yapılacaktır. Şartnames:ni gör· 
mek Qıere her gün ve mOnaka· 
SB!lına iştirik edeceklerin o gOa 
ve vaktinden evvel teklif ve te· 
mtoat mektuplar1n1 mezkur ko
misyon Riyasetine tevdi eyleme· 
leri. (3012) (457) 

lstanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Mahcuz iki muşamba I 8- Şubat-933 tari 
hinde saat dokuzd:ın itib:ırcn Sultanha 
mamında Camcı başı hanı önünde satı· 
lacı1& ilAn olunur. (666Ş, 

Adalar Şuth Mahkemesinden: .Madam 
Olga ile Anastas \'e Angell efendilerle 
madam Elisavinin şayian ve müştereken 
mutasamf bulunduktan Büyükada'da eski 
yalı mahallesinde Balıkçı sokağlnda ce-
dit 70-72 No. ile murakkam Urgir depo 
ve bahçenin gayri kabili taksim bulun- • 
doğundan açık artırma ile ~atılarak ~u· 
yuunun izalesine karar verilmiştir. Mez· 
k~r depo 6 ·7·9·10-11-12·13 No. lu ha· 
ne ve dükı..Anlarla mahdut ve kArgir 
olarak inşa edilen dükkAn ile muttasalı 
bir ahşap depodan ıoaret ve bir kuyu 

KARADENiZ POSTASI 

Samsun 
vapuru p b 

t6 Şubat erşem e 
günü akşamı Sirkeci'den hare

ketle ( Zonguldak, İnebolu, 

Ayancık, Samsun, Ordu, Gire· 
sun, Trabzon, SOrmene ve Rize) 
ye azimet ve aYdet edecektir. ile yüz etli altı buçuk metr? murabba 

bahçeyi şamil olup 500 lıra kıymeti 
muhammenesindedir. Birinci artırması 
21·3-933 Salı saat 14 te icra olunaca· 
ğlndan talip olanların yevaı ve vakti 
mezk1lrde yüzde on nisbelfnde pey ak· 

Fazla tafsillt için Sirkeci 
• Yelkenci Hanındaki acentah· 

çasile Adalar Sulh Mahkemesine müra· 
caatlan il!n olunur. (6662) 

Jstanbul Dördüncü icra Memurlu
ğundan: Tamamına altı bin iki yüz lira 
kıymet taktir edilen Beyoğlunda Ferikö· 
yünde Kır sokağında yeni 39 numerolu 
kırk bt'ş lira icarlı maa bahçe ktgir ha· 
nenin tanıamı açık arnrmaya vazedilmiş 
olup 1·3·933 tarihinde şartnamesi divan-
haneye talik edilerek ı 6·3· 933 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 14 ten J 6 
ya kadar Istanbul dördüncü icra daire· 
sinde açık artırma suretile satılacaktır. 

Artırmaya iştirak için yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi alınır müterakim ,·ergi, 
Belediye vakıf icaresi müşteriye aicdr. 
929 tarihle icra kanununun ı 19 uncu 
maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile 
sabit olmıyan ipotekli alacakhlarile diğer 
alakadaıanın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarım ve hususile faiz ' 'e mesarife 
dair olan iddialarını il!n tarihinden iti· 
haren yiı mi gün içinde evrakı mOsbite• 
lerile bildirmeleri IAzımdır aksi halde 
haklan tapu sicilleriJe sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaı:masından hariç ka· 
lırlar. Al!kadarlann işbu maddei kanuni· 

Tel: 21515 

BA.HIBI: lıOCHJıl1!:T ABDI ye abkAmına göre hareket etmeleri ve -
daha fazla malumat almak isteyenlerin 
933· 106 dosya numaraslle memurlyed
mize müracudan l1An olunur. 

Umumi Nepiyat lllldtlrtl: l1KRllT AJ>ll' 
V .uar KATBAAIJ - lftAIQIUL 


